
�شباب باتنة
ريا�ضة

�لإحتاد يعود �إىل منطقة 
�خلطر.. و�لإد�رة 

ت�شتكي من �حلكم غربال 
�ص 08

�إحتاد ب�شكرة

بلدية �لــزرق

كانت حمل تقارير و�شكاوي

يف ظل �أزمة عط�ش حادة 

�شكان "�خلو�بي" 
يرف�شون �شهاريج 

�لربوبان ويطالبون 
بالغاز �لطبيعي

�نطالق �أ�شغال 
تهيئة عدد من �لأحياء 

ببلدية �ش�شار 

حمام �ل�شخنة و�لطاية 
ت�شتفيد�ن من م�شروع 

�إجناز 04 �أنقاب جديدة 

�ص 05

�ص 05

�ص 05

عراقيل اإدارية توؤخر عملية توزيع ال�سكن ب�أم البواقي

journalelauresnews@gmail.com :الربيد االلكرتوين

ـ  ال�سعر: 15 دج  1442 احلجة  ذو   19 لـ  املوافق   2021 جويلية    29  /2971 يولياز   18 اخلمي�ص  العدد 1853 
www.elauresnews.com
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ا�ستيالء على طرقات واأر�سفة وم�ساحات عمومية من طرف "خوا�ص"

�حتالل �لأر�شفة و�لطرقات 
من طرف جتار بباتنة

ي�ستكي العديد من �سكان مدينة نقاو�ص يف والية باتنة من ظاهرة احتالل 
االأر�سفة والطرقات اأمام العمارات وبع�ص ال�سكنات باأحياء راأ�ص العني 

وقرية فنارو ما يعيق حركة ال�سري باأريحية ويجربهم على الدخول اأحيانا 
يف مناو�سات مع اأ�سحاب املركبات ال�ستعمالهم جانب من الطرقات دون وجه 
حق، ومايزيد الطني بلة جلوء بع�ص ال�سكان اإىل اال�ستيالء على امل�ساحات 

اخل�سراء وت�سييجها يف بع�ص االأماكن وكذا الرتبع عليها ال�سيما يف ظل 
�ص 04غياب تام للجهات املعنية للحد من انت�سار هذه الظاهرة...

ما يت�ضبب يف اإعاقة احلركة وخلق ازدحام مروري

يواجه ملف ال�سكن مبدينة عني البي�س�ء عراقيل اإدارية �س�همت يف ت�أخر عملية االإعالن عن القوائم اال�سمية 
للم�ستفيدين من ح�سة تتج�وز 1000 وحدة �سكنية ب�سيغة العمومي االيج�ري، والتي انتظره� �سك�ن املدينة منذ م� 

يق�رب الـ 9 �سنوات...

اأم البواقي

خن�سلة

اأزيد من 1000 وحدة تنتظر التوزيع
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ب�صراحة

"باتنوفــوبيا"
اأغلبيتهم  نقل  مل  اإن  امل�سوؤولني  من  العديد  اأن  يبدو 
ب�ختالف رتبهم ومن��سبهم يف والية ب�تنة قد ب�توا 
"كل م� هو ب�تني" وب�لت�يل فيجدر  يع�نون من ره�ب 
وجه  وعلى  "الب�تنوفوبي�"،  من  يع�نون  ب�أنهم  القول 
م�سى  وقــت  ففي  االإعـــالم،  ميدان  ن�أخذ  التحديد، 
اأي  من  اأ�سهل  ب�ت  قد  اليوم  امل�سوؤولني  عمل  ب�أن  قلن� 
كل  يف  للخروج  ي�سطرون  ك�نوا  بعدم�  م�سى،  وقــت 
خمتلف  اأو  البلدي�ت  اأو  االأحــيــ�ء  اإىل  وحــني  وقــت 
املن�طق لي�ستك�سفوا الواقع الذي يعي�سه املواطن، بل 
اإن االإعالم اليوم قد ب�ت من �س�أنه ت�سهيل املهمة فهو 
ينقل ان�سغ�الت املواطنني يف كل �سرب من هذا الوطن 
على �سبيل التعميم ويف كل �سرب من منطقة االأورا�ص 
ب�لذكر  ونخ�ص  اخل�سو�ص،  وجه  على  ب�تنة  ووالية 
ع�تقه�  على  حملت  التي  نيوز"  "االأورا�ص  جريدتن� 
مهمة "اإي�س�ل ان�سغ�الت املواطنني يف منطقة االأورا�ص 
ككل ووالية ب�تنة �سمنه�" اإىل امل�سوؤولني يف خمتلف 
تقوم  التي  املهمة  ف�إن  وب�لت�يل  والهيئ�ت،  املوؤ�س�س�ت 
"ج�حد"  اإنك�ره� اإال من طرف  به� جريدتن� ال ميكن 

اأو من طرف �سخ�ص "م� حب�ص يخدم".
به�  و�سلت  ر�سمية،  وهيئ�ت  عمومية،  موؤ�س�س�ت 
التعقيد،  مــن  م�ستوى  اأعــلــى  اإىل  "الب�تنوفوبي�" 
"ره�ب  من  ومتقدمة  متطورة  ح�لة  تعي�ص  وب�تت 
اإليه  تطرقت  حــدث  مــن  فكم  ب�تني"،  هــو  مــ�  كــل 
جريدتن� ب�لتف�سيل يتم جت�هله عمدا من طرف هذه 
داخل  يحدث  م�  العك�ص  اأن  غري  والهيئ�ت  املوؤ�س�س�ت 
مك�تبهم من �سب و�ستم، وحني تقوم ب�لرد والتو�سيح 
االجتم�عي  التوا�سل  مــوقــع  على  �سفح�ته�  عــرب 
تطرقت  التي  "الو�سيلة"  ذكر  يتم  ال  "ف�ي�سبوك" 
�سيء  على  دل  اإن  وهذا  تف��سيله،  بكل  املو�سوع  اإىل 
اإمن� يدل على احتم�لني، ف�إم� اأن املوؤ�س�س�ت اأو الهيئ�ت 
عدم  ب�سبب  جت�هن�  ح�س��سية"  من  "تع�ين  املعنية 
على  تعودوا  "من  وبني  بينه�  م�سرتك"  "�سيء  وجود 
اأن ُيتملق لهم ومت�سح نع�لهم "كبع�ص" و�س�ئل االإعالم 
التي تقت�ت على عوائد "ال�سيتة"؛ واإم� ف�ملوؤ�س�سة اأو 
على  كتعبري  ذكرن�   عدم  تعمدت  قد  املعنية  الهيئة 
تخ�ص  والتي  نن�سره�"  التي  ب�ملوا�سيع  مب�الة  "الال 
دوره�  اجلريدة  تلعب  اأين  املواطن  االأوىل  ب�لدرجة 
فهذا  وب�لت�يل  امل�سوؤولني،  وبــني  بينه  و�سل  كهمزة 
النية  له�  لي�ست  ب�أنه�  مب��سرة  غري  بطريقة  معن�ه 
املواطنني" التي  مل�س�كل  اإيج�د حلول  "العمل على  يف 
تنقل عرب �سفح�ت جريدة "االأورا�ص نيوز"، وال وجود 
لنية العمل اإطالق� لدى هذا النوع من امل�سوؤولني �سوى 

خدمة م�س�حلهم وم�س�لح مع�رفهم.
�سمري بوخنوفة
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يبــدو اأن بلديــة باتنــة قــد باتت غــري قادرة حتــى على 
اأن تو�ســح للــراأي العــام بع�ــص االأمــور بطريقــة مو�سوعية 
ومنطقيــة وبطريقــة بعيــدة عــن اال�ستغبــاء، ذلــك بعد اأن 
ثبــت بــاأن اأي خــرب اأو ان�سغــال منقول عــرب و�سائــل االإعالم 
كفيل باأن يزعزع ثباتها ويدفع بها الأن "تدخل يف بع�ساها"، 
فبمجــرد التطــرق االإعالمي الن�سغــاالت �سكان حــي الوفاق 
الذيــن باتــوا ي�ستعينــون باالأحمــرة لق�ســاء حوائجهم بعد 
اأن "نكثــت ال�سلطات بوعودها" حتى جلاأت بلدية باتنة اإىل 
ن�ســر رد وتو�سيح ي�سلــح القول فيه اأن "النــدم على ال�سكوت 
خري مــن الندم علــى الــكالم"، فبلدية باتنة "جــات تكحلها 
وعماتها"، فتــارة تقول باأنها ال ت�سجع علــى انت�سار االأحياء 
الفو�سويــة واأن هنــاك نزاعــا بــني ال�ســكان ومــالك خوا�ص 
لالأر�ــص وتــارة تقــول باأنهــا خ�س�ســت اأغلفة ماليــة مل�ساريع 
باملنطقــة، فاإن كانت البلدية ال ت�سجــع على انت�سار االأحياء 
الفو�سويــة فكيف تخ�سر اأمواال علــى اأر�ص "حمل نزاع" ويف 
هــذه االأحيــاء االآيلة للــزوال اإن عاجال اأم اآجــال، واإن كانت 
البلديــة قــد برجمــت امل�ساريــع ملعرفتها بــاأن االأحيــاء غري 
فو�سوية فكيــف �سمحت رغم "امل�ساريع" بــاأن يعي�ص ال�سكان 

معاناة ا�سطرتهم ال�ستعمال االأحمرة يف قلب "املدينة"؟  

بط�قة حمـــــــــراء

auresbook

قالت: �سعيدة بن حبيل�س 
)رئي�سة الهالل الأحمر اجلزائري(
وحم���اولت  ال��ه��الل  ت�ستهدف  ..."حملة 

لال�ستيالء عليه خدمة لإيديولوجية معينة".
ال�شم�س  نغطيو  الزم�س  ما  ام��را...  يا  قلنا: 

بالغربال ونح�شلوها "يف االإيديولوجيات".

االقت�ساد  اإن  واقــتــ�ــســادي  مـــايل  خــبــري  قـــال 
رغم  اجلائحة  خالل  متما�سكا  ظل  اجلزائري 
احتياطي  بقاء  اأن  معتربا  اخلــرباء،  تخوفات 
مليار دوالر مع مديونية   44 ال�سرف يف حدود 
متلك  اجلزائر  اأن  اأكد  كما  مهم،  اإجناز  �سعيفة 
م�ستح�سنا  باالقت�ساد،  النهو�ص  مقومات  كل 
وحماربة  واال�سترياد  النفقات  تر�سيد  اأهمية 
خارج  ال�سادرات  زيادة  على  �سجع  كما  الف�ساد، 

 81% بن�سبة  ارتفاعا  عرفت  التي  املحروقات 
املتحدث  نف�ص  ودعا  املا�سية،  بال�سنة  مقارنة 
بناء  اأجــل  من  االأزمـــات  ا�ستغالل  �سرورة  اإىل 
�سناعة قوية على اأ�س�ص �سليمة من اأجل تنويع 
ال�سادرات، و�سرب مثاال باأزمة االأك�سجني حيث 
هذه  توفري  اأجــل  من  منا�سب  الوقت  اأن  اعترب 
وت�سدير  االإنتاجية  الطاقات  وتطوير  املــادة 

الفائ�ص منها للدول املجاورة.

مل�سادر  العيادية  البيولوجيا  يف  اأخ�سائي  ك�سف 
اعالمية، اأن جميع االأ�سخا�ص معر�سني لالإ�سابة 
�سابقا  اأ�سيبوا  من  فيهم  مبن  كــورونــا  بفريو�ص 
وامللحقون �سد الفريو�ص، الن االإ�سابات بكورونا 
هذه االأيام ميكن اعتبارها موجة جديدة ولي�ست 
فيهم  مبــن  لــالإ�ــســابــة  معر�ص  فاجلميع  ثالثة 
الفريو�ص  �سد  وامللقحون  �سابقا  اأ�سيبوا  الذين 
امل�ستجد، مرجعا ارتفاع االإ�سابات اإىل ال�ساللتني 

الربيطانية والهندية، ولكن ال ميكن لل�سخ�ص اأن 
�ساللتني  كونهما  نف�سها  بال�ساللة  مرتني  ي�ساب 
القدمية  بال�ساللة  االإ�ــســابــة  وان  متغريتني، 
اأمــا  جــديــدة،  ب�ساللة  االإ�ــســابــة  مــن  حتمي  ال 
بكورونا،  االإ�سابة  بعد  ما  خملفات  بخ�سو�ص 
بعد  ملا  اآثــار  عــدة  تــرتك  اأنها  املخت�ص  فاأو�سح 
الكبد  الكلى،  الدرقية،  الغدة  تاأثر  منها  التعايف 

واملر�ص بداء ال�سكري.

يف  جاء  ما  على  االجتماعي  التوا�سل  رواد  علق 
)كــات(،  للتاأمينات  اجلزائرية  ال�سركة  بيان 
�سنة  يف  حققته  الذي  ال�سايف  الربح  ناجت  حول 
اأي بزيادة  27.750 مليار دج  2020، واملقدربـ 
رغم  منوا  "بتحقيق  لها  �سمح  ما  وهو   ،%  10
كورونا"،  وباء  اآثار  عن  الناجم  ال�سعب  الظرف 
اإىل  تهدف  عامة  ب�سفة  التاأمني  �سركات  واأن 
الربح حتى ولو على ح�ساب املوؤمنني، حيث علقوا 

باأن اخللل هو يف ت�سيري االخطار  ال�ساأن  يف هذا 
فالـ "كات" قدرت تعوي�ساتها بـ 11.05 مليار دج، 
الفروع  بكل  ملفا   152.000 من  اكرث  مبعاجلة 
جمتمعة، ومل يكتف املعلقون بهذه االح�سائيات 
واقفني  حتليالتهم  يف  بعيدا  ذهــبــوا  بــل  فقط 
على الفكرة االأكرث �سيوعا يف ال�سارع اجلزائري 
ال  الطبية  الو�سفة  على  ــدواء  ال "غالبية  بــاأن 

يعو�ص".

هــي قيمــة ال�ســادرات اجلزائريــة خــارج املحروقــات خالل 
2021 والتــي كانــت بن�سبــة  ال�سدا�ســي االأول للعــام اجلــاري 
2020، حيث بلغت  95،55 باملائــة خــالل الفــرتة نف�سها مــن 
قيمــة ال�ســادرات غــري النفطيــة للجزائــر 1،04 مليــار دوالر، 
ومــن بني اأهم املــواد امل�سدرة خارج قاطع املحروقــات، االأ�سمدة 
املعدنيــة والكيميائية االزوتية بقيمة بلغت 618 مليون دوالر، 
احلديد وال�سلب  370 مليون دوالر اىل جانب املواد الكيميائية 

غري الع�سوية واملواد الغذائية.

دوالر ملي�ر   2,03

يومية وطنية �إخبارية
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ال ميكن احلديث عن التغيري اجلذري يف اجلزائر من 
دون االلتفاف وااللتفات الفعلي للقطاع الفالحي وترقيته 

بت�سجيع اال�ستثمار فيه ودعم ال�سناعة التحويلية على 
م�ستواه، حيث ال ي�ستقيم حال الدول وال�سعوب اإال اإذا كانت 

الفالحة من اأوىل االأولويات بتحقيق االكتفاء والطموح 
نحو الت�سدير للخارج..

ويعترب القطاع الفالحي من بني القطاعات التي مت 
تك�سريه وحماربته ونهبه حتى تبقى الدولة اجلزائري 
مرهونة للخارج وتابعة له وقد ف�سلت يف �سمان "اأمنها 

الغذائي".. وبقيت ف�سائح هذا القطاع تالحق امل�ساريع 
اال�ستثمارية الفالحية رغم �سخامة االأغلفة املالية 

املر�سودة لتوفري كل ما يلزم للنهو�ص به وتطويره وتوفري 
اأكرب عدد من املخازن عرب كامل الرتاب الوطني وغرف 

التربيد التي ت�سمن للفالحني حماية منتجاتهم من التلف 
والف�ساد والك�ساد وقد حر�ست جهات بعينها على اأن تبقى 
م�ساريع توفري املخازن وامل�سانع التحويلية "معلقة" ل�سرب 

الفالحني وك�سر اإرادتهم واإثنائهم على االإنتاج وحت�سينه 
وتنويعه ل�سالح فالحي فرن�سا وال�سني وغريهم من البلدان 

التي �سيطرت منتجاتها على ح�ساب املنتوج الوطني..
ورغم م�ساعي "الدولة" اإىل رفع الطاقة التخزينية 

و�سمان اجلودة العالية لها اإال اأنها ما تزال تراوح مكانها 
منذ �سنوات طويلة خا�سة واأن امل�ساريع اخلا�سة بتوفري 

املخازن قد اأوكلت ل�سركات مل تلتزم مبدد الت�سليم وتاأخر 
فادح يف االإجناز اإ�سافة اإىل م�ساريع متوقفة كليا دون 

وجود اأ�سباب تقنية تذكر لتحول دون اإجنازها رغم 
اأجنبية  �سركات  باعتبارها  الدوالرات  "ابتالعها" ملليارات 

علما اأنها "معفاة" من اأي متابعات ُتلزمها باإمتام م�ساريعها 
املوكلة اإليها منذ �سنوات كانت كفيلة باأن ت�سمن للفالحني 

تو�سعة يف التخزين ُتغني الدولة اجلزائرية عن اال�سترياد 
وتخفيف اأعبائه وتكلفته املالية "ال�سخمة" عادة..

وقد حر�ص على �سرورة ت�سجيع الفالحة ال�سحراوية 
باعتبارها م�سروعا وطنيا يجب التكفل به برفع قيود 

البريوقراطية على الفالحني وتوفري كل االإمكانيات لهم 
ب�سرط االلتزام بدورهم الريادي للنهو�ص بالقطاع وتوفري 

فر�ص عمل لل�سباب..
وما على الدولة اجلزائرية �سوى اأن ت�سرب بيد من 
حديد كل من يحارب الفالحة اجلزائرية ويعمل على 

ك�سرها واإحباط الروح املعنوية للفالحني وامل�ستثمرين 
يف القطاع وما ف�سائح جبال القمح املرمية يف تب�سة 

وغريها دون اأن جتد لها مكانا للتخزين لي�ست بالبعيدة 
عن املف�سدين الذين لي�ص من �سالح "م�ساحلهم" اأن ترتقي 

الفالحة عندنا واأن نتحرر من قيود التبعية؟!.

زووووووم الأورا�س....

�سم�ح خميلي

هذا امل�سهد يعيد اإىل اأذهاننا �سورة "ال�ساحنة ال�سغرية" التي ت�سررت من احلرائق بعد اأن قام 
�ساحبها بت�سخريها لنقل املتطوعني الإخماد احلرائق بغابات خن�سلة، وكذا بال�ساحنة الكبرية 

التي قال �ساحبها باأنه م�ستعد الأن ي�سحي بها وال ي�سحي ب�سرب من غابات خن�سلة، لكن املوؤ�سف اأن 
الفرق وا�سح، فاأولئك �سخروا "�ساحناتهم" لفعل اخلري وهوؤالء �سخروا �ساحناتهم "لغلق الطريق" 

اأمام املواطنني على م�ستوى الطريق الوطني رقم 31 مبنطقة مركونة وعطلوا م�ساحلهم .



��شتقبل رئي�س �جلمه�رية عبد �ملجيد تب�ن رئي�س �ملجل�س �لرئا�شي �لليبي حممد �ملنفي، م�ؤكد� �أن ''�جلز�ئر رهن �إ�شارة ليبيا 
د�ن �أطماع �ال ر�ؤية �أخرى غري �لر�ؤية �لتي يحددها �لليبي�ن لبلدهم''.

عن  املنبثقة  ''املــبــ�درة  اأن  البي�ن  واأو�ــســح 
البط�لني  ملمثلي  اجلمهورية  و�سيط  ا�ستقب�ل 
مبلف  التكفل  اإىل  الرامية  ورقلة،  بوالية 
مبوافقة   توجت  اجلنوب،  بوالي�ت  الت�سغيل 
وزاري  وفد  ت�سكيل  على  اجلمهورية  رئي�ص 
�س�أنه�  مــن  الــتــي  الــقــطــ�عــ�ت  ممثلي  ي�سم 
لهذا  عملية  حــلــول  اإيــجــ�د  يف  امل�س�همة 

امللف''.
و�سيط  هــيــئــة  اأن  الــنــ�ــص  ذات  ـــ�ف  واأ�ـــس
مع  التن�سيق  على  ح�لي�  ''تعكف  اجلمهورية 

الذي  للق�ء  حت�سريا  الدوائر  هذه  خمتلف 
البط�لني،  ممثلي  مع  الحق�  تنظيمه  �سيتم 
امل�س�ورات  مب��سرة  �ستتم  اإثــره  على  والــذي 
م�سرتكة  حــلــول  واإيـــجـــ�د  مط�لبهم  حـــول 

وعملية له�''.
اآلي�ت  تكري�ص  �سمن  اخلطوة  هذه  ''ت�أتي 
وتفعيل  االأطــراف  جميع  بني  البن�ء  احلوار 
اأكدته  م�  وهــو  الت�س�ركية،  الدميقراطية 
لوالية  املحلي  مندوبه�  ل�س�ن  على  الدولة 

ورقلة''، يخل�ص البي�ن.
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وفد وز�ري بوليات �جلنوب قريبا 

لبحث ملف �لت�شغيل

�إحالة ملف بدوي على �ملحكمة �لعليا

هذه ح�شيلة �جلي�س خالل �لفرتة �ملمتدة 
من 19 �إىل 27 جويلية 2021

�شلطة �شبط �ل�شمعي-�لب�شري تدعو 
و�شائل �لإعالم لتفادي بث �لذعر و�لياأ�س

للفرقة  الــقــ�ــســ�ئــيــة  الــ�ــســبــطــيــة  ـــت  ـــ�ل اأح
ب�أمن  الق�س�ئية  لل�سرطة  وامل�لية  االقت�س�دية 
ق�سنطينة، امللف اخل��ص مبح��سر �سم�ع الوزير 
الني�بة  اإىل  بــدوي  الدين  نــور  االأ�سبق  االأول 

الع�مة ب�ملحكمة العلي�.
اأ�سدرت  العلي�  املحكمة  اأن  م�س�در،  واأفـــ�دت 
بدوي  مع  التحقيق  الأجــل  الق�س�ئية  االإنــ�بــة 
يف  ق�سنطينة  لــواليــة  االأ�ــســبــق  الـــوايل  رفقة 
التنموية  امل�س�ريع  تخ�ص  التي  الق�س�ي�  عديد 

واملرافق الكربى التي اأجنزت يف اإط�ر املخطط�ت 
التنموية اخلم��سية.

تخ�ص  ق�س�ي�  يف  بــدوي  مع  التحقيق  مت  كم� 
ب�إقليم  والــعــقــ�ري  الــ�ــســنــ�عــي  الــعــقــ�ر  مــنــح 
وكيل  اإىل  امللف  اإحــ�لــة  انتظ�ر  يف  ــواليــة،  ال
اجلمهورية للقطب اجلزائي االقت�س�دي وامل�يل 
لل�سروع يف  ب�لع��سمة،  اأحممد  �سيدي  مبحكمة  
االإجراءات الق�س�ئية فيم� يخ�ص هذه الق�سية 

خالل االأ�س�بيع املقبلة.

الوطني  للجي�ص  ومـــفـــ�رز  وحــــدات  نــفــذت 
 27 19 اإىل  ال�سعبي، خالل الفرتة املمتدة من 
توؤكد  التي  العملي�ت  عديد   2021 جويلية 
االأمن  على  ب�حلف�ظ  امل�سلحة  قواتن�  التزام 

وال�سكينة ببالدن�:
وموا�سلة  املنظمة  اجلرمية  حم�ربة  اإط�ر  يف 
على  الق�س�ء  اإىل  اله�دفة  احلثيثة  للجهود 
مف�رز  اأوقفت  ببالدن�،  ب�ملخدرات  االجت�ر  اآفة 
ب�لتن�سيق  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  م�سرتكة 
الن�حيتني  ب�إقليمي  االأمن،  م�س�لح  خمتلف  مع 
جت�ر   )08( والث�لثة  الث�نية  الع�سكريتني 
من  كــيــلــوغــرام   )273( و�سبطت  خمـــدرات 
االإجرامية  املجموع�ت  ح�ولت  املع�لج  الكيف 
مت  حني  يف  املغرب،  مع  احلــدود  عرب  اإدخ�له� 
وحجز  اآخرين  خمدرات  ت�جر   )31( توقيف 
عملي�ت  خــالل  مهلو�س�  قر�س�   )35145(

خمتلفة عرب نواحي ع�سكرية اأخرى.
الوطني  للجي�ص  مف�رز  اأوقفت  اآخر،  �سي�ق  يف 
وبرج  قــزام  وعــني  مترنا�ست  من  بكل  ال�سعبي 
ب�جي خمت�ر وج�نت، )122( اأ�سخ��ص و�سبطت 
)07( مركب�ت و)66( مولدا كهرب�ئي� و)22( 
مطرقة �سغط و)85( كي�س� من خليط الذهب 
متفجرات  اإىل  ب�الإ�س�فة  واحلــجــ�رة  ــ�م  اخل
يف  ت�ستعمل  اأخرى  وجتهيزات  تفجري  ومعدات 
عملي�ت التنقيب غري امل�سروع عن الذهب، بينم� 
مت �سبط )03( بن�دق �سيد و)75000( علبة 
خمتلف  من  وحدة  و)1200(  التبغ  م�دة  من 
ُنفذت بكل  امل�سروب�ت، خالل عملي�ت منف�سلة 
مت  كم�  واجللفة.  وب�سكرة  والوادي  ورقلة  من 
الوقود  من  كمي�ت  تهريب  حمــ�والت  اإحب�ط 
ُتقدر بـ )2543( لرت بكل من تب�سة والط�رف 

و�سوق اأهرا�ص.

بي�ن  يف  ال�سمعي-الب�سري،  �سبط  �سلطة  دعت 
"عدم  اإىل  االإعــــالم  و�ــســ�ئــل  الــثــالثــ�ء،  ــوم  ي له� 
التي  ال�سلبية"  االأخــبــ�ر  على  املــفــرط  الرتكيز 
الذعر  بث  لتف�دي  كورون�،  فريو�ص  فيه�  يت�سبب 
والي�أ�ص يف اأو�س�ط املجتمع"، مع "التحلي ب�لتوازن 

واملو�سوعية" يف تغطي�ته�.
فبعد اأن �سجلت "ب�رتي�ح" املجهودات التي تبذله� 
الربامج  �سمن  الب�سرية  ال�سمعية  االإعالم  و�س�ئل 
التوعوية الرامية اإىل احلد من انت�س�ر كوفيد-19، 
مبتعهدي  ال�سمعي-الب�سري  �سبط  �سلطة  اأه�بت 
مب�سوؤولي�تهم  "اال�سطالع  التلفزيونية  القنوات 
االجتم�عية جت�ه امل�س�هد وعدم الرتكيز املفرط 
على االأخب�ر ال�سلبية''. وعللت ال�سلطة ذلك بكون 
بث  اإىل  ب�ل�سرورة  "يوؤدي  االأخب�ر  من  النوع  هذا 

الذعر واخلوف والي�أ�ص يف اأو�س�ط املجتمع''.
البالد  متــر  "حقيقة،  فــ�إنــه  ال�سلطة،  فح�سب 

بظروف �سحية ا�ستثن�ئية على غرار ب�قي بلدان 
حتققه  ومــ�  الت�س�يف  حــ�الت  اإغف�ل  لكن  الع�مل، 
قد  الوف�ء  مك�فحة  يف  نت�ئج  من  الطبية  االأطقم 

مي�ص مبعنوي�ت املواطن وي�سر به�".
وعليه، �سددت ذات الهيئة على �سرورة "االمتث�ل 
واملو�سوعية  ب�لتوازن  والتحلي  املهنية  للقواعد 
وال�سور  االأخب�ر  حتري  يف  والدقة  التغطية،  يف 
التوا�سل  �سبك�ت  اعتم�د  مع  خ��سة  ن�سره�"،  قبل 
مع  للمعلومة،  رئي�سي  كم�سدر  له�  االإجتم�عي 
التنبيه اإىل "خطورة اإع�دة ن�سره� من دون الت�أكد 

من امل�سدر".
ال�سمعي-الب�سري  ال�سبط  �سلطة  تذكر  واأخريا، 
التي  "التحدي�ت  وبــ�أن  ع�ملي  هو  الوب�ء  هذا  ب�أن 
يفر�سه� علين� جتعلن� كف�علني يف القط�ع ال�سمعي-
لل�سورة  ملــ�  ت�ريخية،  م�سوؤولية  اأمـــ�م  الب�سري 
وال�سوت من وقع قوي ومب��سر على وعي املواطن".

�لرئي�س تبون.. �جلز�ئر رهن �إ�شارة �لأ�شقاء يف ليبيا

لعمامرة يلتقي رئي�شة �إثيوبيا

وزير �ل�شحة يتفقد �لإجر�ء�ت �لوقائية مبطار هو�ري بومدين

�ملكيفات �لهو�ئية م�شهل وناقل جيد لفريو�س كورونا

وفاة  49 و  �شفاء  حالة   850 جديدة،  �إ�شابة   1927

�سحفية،  نــدوة  يف  اجلمهورية  رئي�ص  واأو�ــســح 
روؤية  متتلك  ال  اجلــزائــر  اأن  االجتم�ع  اأعقبت 
اأخرى  غري روؤية الليبني حلل االأزمة، بعد تو�سل 
النه�ئي  احلــل  اأن  حلقيقة  الليبية  االأطـــراف 
الرئ��سية والربمل�نية من  لالأزمة هو االنتخ�ب�ت 
وللرئي�ص  الوطني  للمجل�ص  �سرعية  منح  اأجــل 

املقبل، وهو م� دعت اإليه اجلزائر منذ البداية.
اجلزائر  ا�ستعداد  اجلمهورية  رئي�ص  واأكـــد 
الإجنـــ�ح  ليبي�  لل�سقيقة  املــ�ــســ�عــدة  لــتــقــدمي 
والربمل�نية،  الرئ��سية  املقبلة  االنــتــخــ�بــ�ت 
الدولة  موؤ�س�س�ت  الإر�س�ء  الوحيد  ال�سبيل  كونه� 
الليبية. وكذا الإي�س�ل �سوته� ملختلف االأطراف.

حف�وة  على  اجلــزائــر  املنفي  �سكر  جهته  مــن 
عن  التحدث  نريد  ''عندم�  ق�ئال:  اال�ستقب�ل، 
م�سرتكة،  وقــيــم  تــ�ريــخ  عــن  نتحدث  اجلــزائــر 
يع�نيه�  الــتــي  املــعــ�نــ�ة  قيمة  ومعرفة  ون�س�ل 
اإىل  الــو�ــســول  على  مراهن�  الليبي''،  املــواطــن 
ي�ستطيع  ورئ��سية  برمل�نية  انتخ�ب�ت  تنظيم 
ال�سعب الليبي اأن يخت�ر فيه� من ينوب عنه خالل 

الفرتة الق�دمة.
برئي�ص  لق�ئه  خالل  تطرق  اأنه  املنفي  وك�سف 
بني  م�سرتكة  ق�س�ي�  عـــدة  اإىل  اجلــمــهــوريــة 

الليبي ب�سفته  اأمن اجلنوب  راأ�سه�  البلدين، على 
حيث  البلدين،  بني  م�سرتك  قومي  اأمني  ملف 
لليبيني،  املطلق  ب�لدعم  تبون  الرئي�ص  اأو�سى 
املجل�ص  اأن  موؤكدا  املع�بر،  لفتح  التطرق  وكــذا 
امل�س�هم  اجلزائر  لــدور  يتطلع  الليبي  الرئ��سي 
يف امل�س�حلة الليبية الأنه� اأهم نقطة يف االتف�ق 

ال�سي��سي للو�سل لالنتخ�ب�ت.
بينن�  فني  تع�ون  اإىل  "ن�سعى  ق�ئال:  وا�ستطرد 
وبني اجلزائر، وكذا تع�ون اأمني م�سرتك"، مربزا 
دائم�  ك�نت  اجلزائر  ب�أن  دائم�  "تعي  بالده  اأن 
م�  وهــذا  ومواقفه  الليبي  ال�سعب  بج�نب  تقف 

اأكده الرئي�ص عبد املجيد تبون".

الوطنية  واجلــ�لــيــة  اخلــ�رجــيــة  وزيـــر  الــتــقــى 
جمهورية  برئي�سة  لعم�مرة،  رمط�ن  بــ�خلــ�رج، 
اإثيوبي�، �س�هلي وورك زودي. حيث نقل التحي�ت 
التي كلفه به� رئي�ص  الر�س�لة  االأخوية وم�سمون 

اجلمهورية عبد املجيد تبون.
العالق�ت  الطرف�ن عدة موا�سيع تخ�ص  وتن�ول 
واالأمـــن  ال�سلم  ــ�ع  ــس اأو� وكـــذا  اال�سرتاتيجية، 
تعزيز  اآفـــ�ق  ج�نب  اإىل  االإفريقية،  الــقــ�رة  يف 
ا�ستقبل  كم�  االإفريقية-العربية.  ب�خل�رج ال�سراكة  الوطنية  واجل�لية  للخ�رجية  وزيرن� 

الذي  اأحمد  اآبــي  ال�سيد  االأول  الوزير  طرف  من 
تب�حث معه اآف�ق تعزير ال�سراكة وق�س�ي� دولية 

واإقليمية راهنة.
واجل�لية  اخل�رجية  وزيــر  اأن  االإ�ــســ�رة  وجتــدر 
اإىل  و�سل   لعم�مرة،  رمط�ن  ب�خل�رج،  الوطنية 
اأم�ص،  �سب�ح  اأب�ب�  اأدي�ص  االإثيوبية  الع��سمة 
لل�سوؤون  الدولة  وزيــرة  ا�ستقب�له   يف  ك�ن  حيث 
وزارة  بــيــ�ن  ح�سب  اأيــ�نــو  بــرتــوكــ�ن  اخلــ�رجــيــة 

اخل�رجية االإثيوبية. 

تفقد وزير ال�سحة، عبد الرحمن بن بوزيد، اأم�ص 
االربع�ء مبط�ر هواري بومدين الدويل  ب�لع��سمة 
جم�بهة  اإطــ�ر  يف  املتخذة  الوق�ئية  االإجـــراءات 
فريو�ص كورون� بعد اإلغ�ء اإجب�رية احلجر ال�سحي 
ب�لفن�دق ملدة 5 اأي�م على الوافدين اإىل اجلزائر 

من اخل�رج.
واأكد بن بوزيد بهذه املن��سبة اأن هذه االإجراءات 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  لتعليم�ت  تنفيذا  ج�ءت 
املجيد تبون، ق�ئال:''يتم فقط اخ�س�ع امل�س�فرين 
عن  الك�سف  )حتليل  اجلينية  امل�س�دات  الختب�ر 

فريو�ص كورون�( ب�ملط�ر عند الو�سول''.
م�س�لح  تبذله�  التي  ب�ملجهودات  الــوزيــر  ونــوه 

الإجن�ح  املدنية  واحلم�ية  واجلــمــ�رك  ال�سرطة 
امل�س�فرين،  �سالمة  و�ــســمــ�ن  االإجـــــراءات  ــذه  ه
وت�س�من  الــقــطــ�عــ�ت  كــ�فــة  مــو�ــســحــ�:''جتــنــد 
الو�سع  هــذا  مــن  ب�لتخل�ص  كفيل  اجلــزائــريــني 
واأ�س�ف:  ال�سغط''.  وتخفيف  ال�سيئ  ال�سحي 
على  قــ�درة  وكف�ءات  امك�ني�ت  لديه�  ''اجلزائر 
ومت  الــوبــ�ء  هــذا  على  واالنت�س�ر  التحدي  رفــع 
ومكثف�ت  اللق�ح�ت  مــن  كبرية  كمي�ت  اقتن�ء 

االأوك�سجني''.
الزي�رة  هــذه  خــالل  بوزيد  بن  ال�سيد  دعــ�  كم� 
"االن�سم�م  �سرورة  اىل  الوطني  االعــالم  اأ�سرة 
من  كورون�  ج�ئحة  ملك�فحة  الوطني  املجهود  اىل 

عملي�ت  تالحق  التي  ال�س�ئع�ت  حم�ربة  خــالل 
التلقيح بحمالت حت�سي�سية مكثفة ون�سر معلوم�ت 
مو�سوعية وايج�بية"، م�سريا يف نف�ص االط�ر اىل 
هذه  مثل  يف  ال�س�ئع�ت  ترويج  مينع  "الق�نون  اأن 

االأو�س�ع".
اخل��سة  التلقيح  عملية  على  بوزيد  بن  ووقــف 
على  املن��سبة  بهذه  موؤكدا  املط�ر  وموظفي  بعم�ل 
للو�سول  وتريته  رفع  �سيتم  الذي  التلقيح  اأهمية 
هذا  اأن  اإىل  م�سريا  املواطنني،  من  عدد  اأكرب  اإىل 
اأنه  االإ�س�رة  جتدر  املن�عة.  رفع  يف  ي�س�هم  االأمر 
حتط اأول رحلة مبط�ر هواري بومدين لن ُيفر�ص 

عليه� احلجر ال�سحي االإجب�ري.

اأخ�س�ئي  مــعــوط  الب��سط  عبد  الــدكــتــور  اأكـــد 
اأم�ص  الــفــريو�ــســ�ت،  علم  الــعــيــ�ديــة  البيولوجي� 
كورون�  لفريو�ص  املتحورة  ال�ساللة  اإن  االأربــعــ�ء، 
حدث فيه� تغري يف امل�ستقبل الغ�س�ئي للفريو�ص ومل 
يحدث تغري يف املعلومة الوراثية وب�لت�يل ال جم�ل 
االأثر  حيث  من  ولكن  جديد،  فريو�ص  عن  للحديث 
ميكن  امل�س�بني  عــدد  بتزايد  الع�مة  ال�سحة  على 
فيه�  يظهر  التي  ب�حل�الت  احل�لية  الفرتة  ت�سبيه 

فريو�ص جديد.
كثرية  خملف�ت  اأن  يف،  معوط  الدكتور  واأ�ــســ�ف 
ترتكه� كورون� لدى امل�س�بني بعد التع�يف منه� ت�أثر 

الغدة الدرقية الكلى الكبد واملر�ص بداء ال�سكري، 
ب�لفحو�س�ت  املــتــعــ�فــني  املــ�ــســ�بــني  ن�سح  وعــلــيــه 

واال�ست�س�رة الطبية.
على  ــه  اأن اإىل  املتحدث  اأ�ــســ�ر  اللق�ح،  ــذ  اأخ وعــن 
بعد  للفريو�ص  امل�س�د  اللق�ح  ي�أخذ  بكورون�  امل�س�ب 
اأثن�ء  اأخذه  التع�يف من االإ�س�بة مبدة حمددة الأن 
االإ�س�بة �سيكون من دون فع�لية، الفت� اىل اأن تلقيح 
االأ�سخ��ص امل�س�بني بكورون� بعد التع�يف من االإ�س�بة 

مبدة حمددة يذكر اجله�ز املن�عي ويقويه.
كم� اأقر الدكتور اأن املكيف�ت الهوائية م�سهل ون�قل 
ح�لة  ويف  ت�سغيله�  بعدم  وين�سح  للفريو�ص  جيد 
فتح  يجب  احلرارة  درج�ت  ارتف�ع  ب�سبب  ال�سرورة 

النوافذ واالأبواب لتوفري التهوية

االأربع�ء،  اأم�ص  يــوم  اجلــزائــر،  �سجلت 
ح�سيلة مرعبة لعدد االإ�س�ب�ت والوفي�ت 
وفق  امل�ستجد،  كورون�  بفريو�ص  اليومية 
ت�سجيل  مت  حيث  ال�سحة.  وزارة  بي�ن 
كورون�،  بفريو�ص  جديدة  اإ�س�بة   1927
م�سجلة  ـــرية.  االأخ �س�عة  الـ24  خــالل 
اليوم  بح�سيلة  مق�رنة  كبريا  ارتف�ع� 
 1544 ت�سجيل  مت  اأيـــن  قــبــلــه،  ـــذي  ال

اإ�س�بة.
مت�بعة  للجنة  الر�سمي  الن�طق  وح�سب 
جم�ل  الدكتور  كــورونــ�  فــريو�ــص  تف�سي 
االإ�س�ب�ت  اإجــمــ�يل  اإرتــفــع  فقد  فـــورار، 

اإىل  الــتــ�جــي يف اجلــزائــر  بــ�لــفــريو�ــص 
الوفي�ت  عدد  ارتفع  فيم�   .167131
 49 ت�سجيل  بعد   ،4161 اإىل  بكورون� 

وف�ة  خالل 24 �س�عة االأخرية.
هذا ومت�ثل 850 مري�س� لل�سف�ء خالل 
املتع�فني  اإجم�يل  لريتفع  الفرتة،  نف�ص 
اإىل 112900 �سخ�ص، فيم� يتواجد 36 
مري�س� مب�سلحة العن�ية املركزة. ودعت 
اليقظة واحرتام  اإىل  املواطنني،  الوزارة 
اجل�سدية،  وامل�س�فة  النظ�فة  قــواعــد 
ال�سحي،  احلــجــر  لــقــواعــد  ــ�ل  ــث واالمــت

واالرتداء االإلزامي للقن�ع. 
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��فق رئي�س �جلمه�رية، عبد �ملجيد تب�ن على ت�شكيل �فد �ز�ري ي�شم ممثلي �لقطاعات �لتي من 
�شاأنها �مل�شاهمة يف �إيجاد حل�ل عملية مللف �لت�شغيل ب�اليات �جلن�ب، ح�شب ما �أكده �أم�س �الأربعاء 

بيان ل��شيط �جلمه�رية، �بر�هيم مر�د.
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"الكومني"  عـــمـــارات  قــاطــنــو  عـــرب 
ا�ستيائهم  عن  باتنة،  مدينة  و�سط 
الكارثية  احلالة  جــراء  وامتعا�سهم 
كونها  �سكناتهم،  اإليها  و�سلت  التي 
مهددة باالإنهيار يف اأيه حلظة بالرغم 
لهم حول بدو�سع  املقدمة  الوعود  من 

حل لهذه امل�سكلة.
االإقامة  اأن  احلــي،  قاطني  وح�سب  
خطر  ت�سكل  باتت  العمارات  هذه  يف 
للحقبة  وتعود  قدمية  كونها  عليهم 
املخت�سني  واأن  خا�سة  االإ�ستعمارية 
االأ�سا�سات،  حتى  م�ص  ال�سرر  اأن  اأكدو 
جليا  يظهر  الــذي  ال�سرر  عن  ناهيك 
وكــذا  الــ�ــســالمل  مــ�ــص  والــــذي  للعيان 
هذا  واخلارجية،  الداخلية  اجلــدران 
احتجوا  انهم  امل�ستكني  ذات  واأ�ــســاف 
التي  احلالة  على  منا�سبات  عــدة  يف 
املعنية  اجلهات  اأن  اإال  حيهم،  اإليه  اآل 
من  �ساكنا  حترك  ومل  ال�سمت  تلتزم 
اأجل اإيحاد حل حول ترميم اأو اإعادة 
يعرفها  التي  العمارات  لهذه  احلياة 
املت�سخة"،  "بالعمارات  املنطقة  �سكان 

معظم  اأن  اأنف�سهم  املتحدثون  واأكــد 
قاطني هذه ال�سقق اليريدون التخلي 
املدينة  بو�سط  متواجدة  كونها  عنها 
ومعظمهم موظفني يف ال�سلك العمومي 
وال يريدون التنقل اإىل �سكنات خارج 

املدينة.
املعماريني  للمهند�سني  اأحـــد  وذكـــر 
اأن  العمرانية،  ال�سوؤون  يف  واملخت�ص 
اأ�سرار  من  تعاين  "الكومني"  عمارات 
وحتى  اال�سا�سات  م�ستوى  على  كبرية 
على  �سواء  خطرا  ي�سكل  قد  ترميمها 
حياة القاطنني اأو حتى على العمارات، 
الإعــادة  م�سروع  اأو  ترميم  فــاأي  لــذا 
جدا  قدمية  الأنها  ممكن  غري  تهيئتها 
قاطنو  وينتظر  ترميم،  والت�سلح الأي 
املعنية  اجلــهــات  مــن  "الكومني"  حــي 
الــتــدخــل لــو�ــســع حــل الأزمــتــهــم كون 
واأن  خا�سة  باالإنهيار  مهددة  �سكناتهم 
ال�ساعة  حد  اإىل  جت�سد  مل  وعودهم 
واالإحتجاجات  ال�سكاوي  من  بالرغم 
حتويلهم  اأو  ترميم  م�سروع  لربجمة 

اإىل �سكنات الئقة.

الرابط  اجلبلي  الطريق  م�ستعملو  جدد 
مرورا  التوتة  وعني  نقاو�ص  بلديتي  بني 
نداءهم  رفع  باتنة،  بوالية  عوف  بــاأوالد 
اأجل  من  والوالئية  املحلية  ال�سلطات  اإىل 

التدخل والتعجيل يف تهيئة هذا الطريق 
الذي حتول موؤخرا اإىل م�سلك هام ل�سكان 
املنطقة، ب�سبب اخت�ساره للم�سافة والوقت 

خا�سة نحو بلدية نقاو�ص.

يتواجد  الذي  الطريق  اأن  ذكروا  ال�سكان 
وكــرثة  تــاٱكــلــه  ب�سبب  كــارثــيــة  حــالــة  يف 
احلفر واملطبات على م�ستواه، بات بحاجة 
اإنهاء  اإىل عملية م�ستعجلة لتعبيده ومنه 
يفتقر  اأنه  ذكروا  فيما  م�ستعمليه،  معاناة 
اإىل االإ�سارات املرورية وحواجز احلماية 
يف  و�سعيته  اهـــرتاء  بعد  املنعرجات  يف 
ــــة االخــــرية، حــيــث كــثــريا مــا �سهد  االٱون

حوادث مرور خطرية ب�سبب اهرتاءه.
االن�سغال  هذا  وبخ�سو�ص  نقاو�ص  بلدية 
ذكرت على ل�سان امل�سوؤول االأول، اأن م�سروع 
تهيئة الطريق �سيكون على عاتق مديرية 
قامت  االأخرية  وهذه  العمومية،  االأ�سغال 
من  حيث  قــطــاعــي،  كم�سروع  بت�سجيله 
قريبا  التعبيد  اأ�سغال  يف  ال�سروع  املرتقب 
التي  التحفظات  بع�ص  رفــع  بعد  وذلـــك 

تخ�ص مقاولة االإجناز.

على  احلا�سلة  هند  جعيل  التلميذة  اأم�ص،  حظيت 
بريكة،  دائرة  يف  البكالوريا  �سهادة  يف  معدل  اأكرب 
�سكنها  مبقر  الدائرة  اأمن  م�سالح  قبل  من  بتكرمي 

بحي املجاهدين بربيكة.
م�ستوى  على  االداأوىل  املرتبة  احتلت  التلميذة   
 ،2021 جــوان  بكالوريا  دورة  يف  بريكة  دائـــرة 
18.38 يف �سعبة الريا�سيات، وهو ما مكنها  مبعدل 
جاء  حيث  الدائرة،  م�ستوى  على  االوىل  تكون  الأن 
التلميذة  ملوا�سلة  وحافزا  دافعا  ليكون  التكرمي 
م�سارها  يف  املر�سية  النتائج  مــن  املــزيــد  حتقيق 
جمال  يف  للت�سجيل  تطمح  وانها  خا�سة  اجلامعي، 
الطب، وياأتي التكرمي  يف اإطار الن�ساطات اجلوارية 
التي تقوم بها م�سالح االأمن الوطني لدائرة بريكة 

من اأجل التعريف مبختلف �سرائح املجتمع.

ومايزيد الطني بلة جلوء بع�ص ال�سكان اىل 
اال�ستالء على امل�ساحات اخل�سراء وت�سيبجها 
ال�سيما  عليها  الرتبع  وكذا  االأماكن  بع�ص  يف 
من  للحد  املعنية  للجهات  تام  غياب  ظل  يف 
انت�سار هذه الظاهرة التي ا�ساءت ملظهر بع�ص 

غرار  على  احل�سري  الطابع  ذات  االأحــيــاء 
الزهور خا�سة  فنارو وحي  العني وحي  راأ�ص 

اأمام بع�ص املحالت التجارية واملقاهي. 
ويف ذات ال�سياق ي�سهد و�سط املدينة و�سارع 
اجلنانة فو�سى عارمة ب�سبب عر�ص ال�سلع يف 

الطرقات واالأر�سفة من طرف جتار معروفني 
وركــن  وال�سناديق  العلب  و�ــســع  ــالل  خ مــن 
بخطورة  اآبهني  غري  املارة  وجه  يف  ال�سيارات 
ال�سري معتمدين يف ذلك على فر�ص منطقهم 

دون ح�سيب اأو رقيب. 

ي�ستكي العديد من �سكان مدينة نقاو�س يف ولية باتنة من ظاهرة احتالل الأر�سفة والطرقات اأمام العمارات وبع�س ال�سكنات باأحياء راأ�س العني وقرية فنارو 
ما يعيق حركة ال�سري باأريحية ويجربهم على الدخول اأحيانا يف مناو�سات مع اأ�سحاب املركبات ل�ستعمالهم جانب من الطرقات دون وجه حق. 

ما ت�ضبب يف اعاقة احلركة وخلق ازدحام مروري

يتواجد يف و�ضعية مزرية منذ �ضنوات

حت�ضلت على معدل 18.38

احتالل االأر�سفة والطرق�ت من طرف جت�ر بنق�و�ض
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حمرومني  باتوا  اأنهم  ال�سكان  وذكر 
هذه  ب�سبب  نقي،  هواء  ا�ستن�ساق  من 
املفرغة التي حتولت اإىل كابو�ص عكر 
بالقرية،  الهواء  ولوث  حياتهم  �سفو 
ب�سكاوي  تــقــدمــوا  ــم  ــه اأن م�سيفني 
لكن  املحليني  امل�سوؤولني  اإىل  عديدة 
تتدخل  مل  وال�سلطات  جــدوى  دون 
اإىل حد ال�ساعة من اأجل اإيجاد حل 
باتت  التي  العمومية  املفرغة  لهذه 
خا�سة  ال�سكان  و�سحة  �سالمة  تهدد 

اأين ي�ستن�سقون  خالل ف�سل ال�سيف، 
هواءا ملوثا ب�سبب الدخان الذي قد 

يكون �ساما وخطريا على �سحتهم.
مطالب ال�سكان مل تتوقف عند هذا 
ال�سلطات  من  اأي�سا  طالبوا  بل  احلد 
املعنية، تدارك م�سكل نق�ص التغطية 
الكثريون  ا�سطر  حيث  بالكهرباء، 
الطاقوية  املــادة  بهذه  الــتــزود  اإىل 
ي�سكلها  التي  اخلطورة  رغم  ع�سوائيا 

ذلك على �سحتهم.

بلدية غ�ضرية

باتت ت�ضكل خطرا حقيقي على حياة قاطنيها

دخ�ن املفرغة العمومية يخنق 
�سك�ن قرية ت�بعليت

مط�لب برد االعتب�ر للطريق الرابط بني نق�و�ض
 وعني التوتة مرورا ب�أوالد عوف

تكرمي التلميذة االأوىل يف البك�لوري� على م�ستوى دائرة بريكة

عم�رات "الكومني" بب�تنة مهددة 
ب�النهي�ر وال�سلط�ت تتفرج 

ي�ستكي �سكان تابعليت بغ�سرية يف ولية باتنة، من خملفات املفرغة العمومية املجاورة 
حرقها  عن  الناجم  الدخان  ب�سبب  حقيقي،  جحيم  اإىل  حياتهم  حولت  والتي  لقريتهم 

نفاياتها دوريا.

�سميحة. ع

ن.م



اأكرث من  م�ضتوطن اقتحموا باحات امل�ضجد.. 

نوارة. ب

خن�شلة

اأم البواقي

ق�سم  رئي�ص  �سحراوي  ميهوب  الدكتور 
العمليات، اأكد اأن العملية التي تعد اأول 
املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  ا�ستئ�سال  عملية 
اأوالد  بو�سياف  حممد  اال�ست�سفائية 

ر�سا�ص، وتعد اجنازا هاما بالن�سبة ل�سرح 
�سحي جديد باإمكانيات جديدة ومتثلت 
الثدي  م�ستوى  على  ورم  ا�ستئ�سال  يف 
المراأة يف العقد اخلام�ص من العمر متت 

بنجاح بف�سل جمهودات الطاقم الطبي 
املزيد  تقدمي  انتظار  يف  الطبي  وال�سبه 
اإىل  ترقى  التي  ال�سحية  اخلدمات  من 

م�ستوى متطلبات مواطني املنطقة.  

العمومية  االأ�سغال  مديرية  انطلقت 
ال�ساعات  خــالل  البواقي  اأم  بوالية 
و�سع  عملية  يف  املــا�ــســيــة،  القليلة 
اخلر�سانة على م�ستوى عدد من الطرق 
الوالية  مب�ساتي  الرابطة  البلدية 
التكفل  بــرامــج  مــن  ا�ستفادت  والــتــي 

مبناطق الظل خالل �سنة 2020.
اخلر�سانة  و�ــســع  مــن  االنــتــهــاء  ومت 
الطريق  م�ستوى  الزفتية" BB" على 
"قطارة"  م�ستة  الـــرابـــط  الــبــلــدي 
الوالئي  ببلدية عني ببو�ص بالطريق 
وكذا  كلم،   04 م�سافة  على   05 رقم 

للبالطة  امل�سلحة  اخلــر�ــســانــة  �سب 
الفني  املن�ساأ  م�ستوى  على  املتواجدة 
الكيلومرتية  الــنــقــطــة  املــتــواجــد 
رقم  الوطني  بالطريق   128+200
والية  باجتاه  م�سكيانة  مبدينة   10
تب�سة، بعد اأن قامت موؤ�س�سة االجناز 

باأ�سغال القولبة.
هذا ومت االنطالق يف اأ�سغال مب�سروع 
�ــســيــانــة الــطــريــق الــبــلــدي الــرابــط 
مب�ستة   10 رقـــم  الــوطــنــي  الــطــريــق 
البلدي  للطريق  و�ــســوال  "توزلني" 
مبنطقة "بئر ال�ساحلي" �سمن برنامج 

التكفل مبناطق الظل، فيما مت االنتهاء 
 5 من عملية و�سع قنوات �سرف املياه 
ترميم  اأ�ــســغــال  الإمتـــام   1500 قطر 
بالطريق  الــرابــط  البلدي  الطريق 
الوطني رقم 32 مب�ستة "املن�سار" على 

م�سافة 1.5 كلم.
امل�سروع  ت�سليم  قريبا  ينتظر  و  هذا 
الوطني  الطريق  بازدواجية  اخلا�ص 
البي�ساء  عني  مدينتي  بني   10 رقــم 
وم�سكيانة على م�سافة 26 كلم ، والذي 
�سي�ساهم يف الق�ساء على ال�سغط املرور 

امل�سجل مل�ستعملي الطريق الوطني.

بعد نفاذها يف ال�ضوق الوطنية 

يف اإطار فك العزلة عن مناطق الظل

بقيمة تفوق 09 ماليري �ضنتيم  

يف ظل اأزمة عط�ش حادة 

اأزيد من 1000 وحدة تنتظر التوزيع

بلدية الــزرق

جهود  تتوا�سل 
ال�سلطات املحلية 
ــني يف  ــن ــس ــ� ــح وامل
�سطيف  ــــة  والي
الق�ساء  اأجل  من 
عـــــلـــــى اأزمـــــــــة 
االأوكـــ�ـــســـجـــني 
حيث  الـــطـــبـــي، 

بزيارة  عبلة  كمال  �سطيف  وايل  قام 
االأوك�سجني  توليد  ملحطة  معانية 
ببلدية  اخلـــوا�ـــص  الأحـــد  الــتــابــعــة 
املحطة  وهــي  �سطيف،  �سرق  العلمة 
التي مت تركيبها يف البداية من طرف 
تتوقف  اأن  قبل  االأجانب  املهند�سني 
احلدود  غلق  ب�سبب  بعدها  العملية 
الوبائية،  الو�سعية  تــدهــور  ــراء  ج
ربط  مت  اأنـــه  �سطيف  وايل  وك�سف 
املخت�سة يف هذا  باملجمعات  االت�سال 
املجال على غرار جممع "ميتال �ستيل 
خمت�سني  مهند�سني  ــال  الإر�ــس قطر" 
هذه  تركيب  اإمكانية  يف  النظر  بغية 
اجلل  مــن  وهـــذا  وت�سغليها  املحطة 

التخفيف من اأزمة االأوك�سجني.
مبادرات  �سياق ذي �سلة تعطلت  ويف 
ــص مــن اأجـــل �ــســراء حمطات  ــوا� اخل

ــــــيــــــد  ــــــتــــــول ل
ـــني  ـــج ـــس ـــ� االأوك
رغــــــــــم جـــمـــع 
املالية  ال�سيولة 
الالزمة وال�سبب 
نفاذ  هو  ذلك  يف 
املحطات  هـــذه 
ــــــن الــــ�ــــســــوق  م
من  ا�ــســتــريادهــا  ــرورة  ــس و� الوطنية 
جعل  الذي  االأمر  وهو  الوطن،  خارج 
هوؤالء ينا�سدون ال�سلطات املعنية من 
لت�سهيل  رخ�سة  على  احل�سول  اأجــل 
بالنظر  ـــزة  ـــه االأج ـــذه  ه ــرياد  ــت ــس ا�
تعي�سها  التي  اال�ستثنائية  للو�سعية 

البالد.
البلديات  روؤ�ــســاء  مــن  عــدد  وك�سف 
لتلقيح  جـــديـــدة  مـــقـــرات  فــتــح  اأن 
تعطل  كورونا  فريو�ص  �سد  املواطنني 
الطبية  الطواقم  وجود  عدم  ب�سبب 
بعد  ــذا  وه العملية،  على  لالإ�سراف 
على  املتوفرة  الطواقم  توزيع  مت  اأن 
فتحها  مت  التي  املدار�ص  من  الع�سرات 
لتبقى  الــفــارطــة،  الــ�ــســاعــات  خــالل 
االآمال معلقة على التحاق املتطوعني 

واملتقاعدين لالإ�سراف على العملية. 

تــقــرتب مــعــانــاة �ــســكــان عـــدة قرى 
وم�ساتي م�سنفة �سمن مناطق الظل 
ال�سمالية  اجلهة  يف  بابور  ببلدية 
ال�سرقية لوالية �سطيف من االنتهاء 
امل�ساريع  مــن  العديد  بــرجمــة  بعد 
�سنينة،  قرى  تخ�ص  التي  التنموية 
املناطق  وهي  ح�سان،  و�سطا  جمرى 
كبري  وتهمي�ص  عزلة  من  عانت  التي 

خالل ال�سنوات الفارطة.
وكــ�ــســفــت مــ�ــســالــح بــلــديــة بــابــور 
بقيمة  مــايل  غــالف  تخ�سي�ص  عــن 
اإجناز  اأجــل  من  �سنتيم  ماليري   04
�سنينة،  قرية  اإىل  ــوؤدي  امل الطريق 
وهو امل�سروع الذي من �ساأنه اأن يفك 
القرية  هذه  على  املفرو�سة  العزلة 
وما جاورها، كما �سيتم اإجناز م�سروع 
تهيئة الطريق الرابط بني الطريق 
البلدي رقم 201 وقرية اإيحجاجن 
بغالف مايل يناهز 1.3 مليار �سنتيم، 
لتعبيد  م�سروع  تخ�سي�ص  مت  كما 

�سنينة  قرية  بني  الرابط  الطريق 
مليار  يفوق  مببلغ  البلدي  والطريق 

�سنتيم.
برجمة  ــى  عــل املـــوافـــقـــة  مت  كــمــا 
املوارد  قطاع  تخ�ص  اأخــرى  م�ساريع 
العط�ص  اأزمــة  من  للتخفيف  املائية 
املناطق، حيث  التي تعاين منها هذه 
ب�سبكة  املعنية  القرى  ربــط  �سيتم 
مايل  بغالف  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه 
وهي  �سنتيم،  ماليري   03 اإىل  ي�سل 
يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  التي  امل�ساريع 
التي  القرى  هذه  اإىل  ال�سكان  عودة 
الفارطة  ال�سنوات  خــالل  هجروها 
كانت  التي  الكثرية  النقائ�ص  ب�سبب 
املعروفة  الــقــرى  ــذه  ه منها  تــعــاين 
يبقى  حــني  يف  الفالحي،  بن�ساطها 
على  احلــ�ــســول  اإنــتــظــار  يف  ال�سكان 
الريفي  البناء  من  اإ�سافية  اإعانات 
ال�سكان  ا�ستقرار  يف  امل�ساهمة  بغية 

يف هذه املناطق. 

حت�سلت بلديتا حمام ال�سخنة والطاية 
�سطيف  والية  من  اجلنوبية  اجلهة  يف 
من  جديدة  اأنقاب  الإجناز  م�سروع  على 
اأجل التخفيف من اأزمة العط�ص احلادة 
عدة  منذ  البلديات  هذه  تعرفها  التي 
امل�ساريع  اأ�سهر، ومت احل�سول على هذه 
 2021 ل�سنة  التكميلي  الربنامج  �سمن 
مبقر  جرت  التي  التحكيم  جل�سات  بعد 

الوالية.
على  ال�سخنة  حمام  بلدية  وحت�سلت 
يف  جديدة  اأنقاب   03 الإجنــاز  م�سروع 
فرطا�ص،  جبل  ال�سبكة،  مناطق  من  كل 
وجبل اأقمرول، يف حني حت�سلت بلدية 
الإجناز  م�سروع  على  املجاورة  الطاية 
نقب جديد مبنطقة جبل بئر بلخليفي، 
وهو النقب الذي من املنتظر اأن يعو�ص 

النقب املنجز منذ �سنوات والذي مل يتم 
تقنية،  الأ�سباب  االأن  حلد  ا�ستغالله 
االإجناز  اأ�سغال  تنطلق  اأن  املنتظر  ومن 
االإدارية  االإجــراءات  من  االإنتهاء  بعد 

املطلوبة.
ومن جانب اأخر ا�ستكى مواطنو بلدية 
الت�سربات احلا�سلة  ال�سخنة من  حمام 
الرئي�سي  ــر  اجل ــبــوب  اأن م�ستوى  على 
يف  الطاية  بلدية  مــن  الــقــادم  للمياه 
منطقة اأوالد عزام، حيث طالب ال�سكان 
اإ�سالح  ب�سرورة  البلدية  م�سالح  من 
وهذا  ممكن  ــت  وق اأقـــرب  يف  الت�سرب 
املياه  تلوث  من  الكبري  تخوفهم  ظل  يف 
اإىل حنفياتهم عم التخوف  التي ت�سل 
عرب  املتنقلة  باالأمرا�ص  االإ�سابة  من 

املياه. 

ملف  ـــه  ـــواج ي
مبدينة  ال�سكن 
البي�ساء،  عــني 
اإدارية  عراقيل 
�ساهمت يف تاأخر 
االإعالن  عملية 
عــــن الـــقـــوائـــم 
اال�ـــــســـــمـــــيـــــة 
من  للم�ستفيدين 

�سكنية  1000 وحدة  ح�سة تتجاوز 
والتي  االيــجــاري،  العمومي  ب�سيغة 
انتظرها �سكان املدينة منذ ما يقارب 

الـ 9 �سنوات.
مبدينة  ـــون  ـــن ـــواط امل ــكــر  ــن ــت ــس وا�
امل�سالح  متــاطــل  ــاء،  ــبــيــ�ــس ال عـــني 
القوائم  عــن  ـــالن  االإع يف  املخت�سة 
ال�سكنات  من  للم�ستفيدين  اال�سمية 
االأ�سغال  انتهاء  رغم  االجتماعية، 
ال�سبكات  مبختلف  وربطها  كليا  بها 
ال�سنة، هذا  احليوية منذ ما يتجاوز 
البي�ساء  عني  بلدية  ا�ستفادت  وقد 
 1700 من  املا�سية  ال�سنوات  خالل 
فيما  التوزيع،  تنتظر  �سكنية  وحدة 
ــة على  ــودع جتـــاوز عــدد املــلــفــات امل
اأزيــد  البي�ساء  عــني  دائـــرة  م�ستوى 
ال�سكن  لــطــالــب  مــلــف  ـــف  األ  19 مــن 

االجـــتـــمـــاعـــي، 
ـــل  ـــع ـــج مـــــــــا ي
 1000 حــ�ــســة 
�سكنية  وحـــدة 
�ــســئــيــلــة جـــدا 
مع  بـــاملـــقـــارنـــة 
الطلبات  عـــدد 
على  املـــودعـــة 
بلدية  م�ستوى 

عني البي�ساء.
البلدي  املجل�ص  عرف  فقد  لالإ�سارة، 
مبدينة عني البي�ساء موؤخرا، توترا 
ب�سبب الق�سايا التي تورط فيها عدد 
ما  البلدي  باملجل�ص  املنتخبني  مــن 
العدالة وفر�ص  اأدى جلرهم الأروقة 
حلني  عليهم،  الق�سائية  الــرقــابــة 
يف  االأمــنــيــة  التحقيقات  ا�ستكمال 
و�سوء  الف�ساد  بتهم  املتعلقة  الق�سايا 
امتيازات  ومنح  الوظيفة  ا�ستغالل 
على  للتناوب  اأدى  مــا  ـــربرة،  م غــري 
من�سب رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي 
تاأجيل  يف  �ساهم  مــا  مـــرات،  لــثــالث 
واملناق�سات  ال�سفقات  من  عدد  اإمتام 
االإعالن  عملية  وتاأجيل  االإداريـــة، 
ال�سكن  مــن  امل�ستفيدين  قــوائــم  عــن 

االجتماعي.

يـــــــــــزال  ال 
م�سنة  ــان  ــك ــس �
 " بي ا خلو ا "
ــزرق  ال ببلدية 
اأم  بــــــواليــــــة 
ــــــبــــــواقــــــي،  ال
ــــارعــــون  ــــ�ــــس ي
حرمان قاطنيها 

بالغاز  بالربط  املتعلقة  امل�ساريع  من 
الطبيعي منذ اأزيد من 13 �سنة.

ــن تواجد  م بــالــرغــم  ذلـــك  ــي  ــاأت ي
امل�ساتي بالقرب من قنوات  عدد من 
الربط  عملية  يجعل  مــا  الــتــوزيــع 
املالية  بتوفرياالأغلفة  وذلك  �سهلة، 
للم�سروع  التقنية  الدرا�سة  الجناز 
قريبا  الربط  عملية  يف  واالنطالق 
والغاز  الكهرباء  م�سالح  قبل  مــن 
يعاين  كــمــا  ــبــواقــي،  ال اأم  بــواليــة 
قـــارورات  نــدرة  مــن  امل�ساتي  �سكان 
التوزيع،  نقاط  م�ستوى  على  الغاز 
بيع  نقاط  عن  للبحث  بهم  اأدى  ما 
بديلة، والتي غالبا ما تباع بـاأثمان 
مرتفعة، باملقابل، رف�ص اأغلب �سكان 

الزرق  م�ساتي 
ـــــات  ـــــرتاح اق
املـــــ�ـــــســـــالـــــح 
الـــــوالئـــــيـــــة 
ــــم  ــــطــــه ــــرب ب
غاز  ب�سهاريج 
الــربوبــان لكل 
عائالت،  ثالث 
الربوبان  بغاز  تزويدها  يتم  والتي 
االأقـــل على  اأ�ــســهــر على  ثــالث  كــل 
ال�سهاريج،  مــن  امل�ستفيدين  عاتق 
امل�ساتي  �ــســكــان  اأعـــتـــربه  مــا  وهـــو 
ال�سعبة  للظروف  بالنظر  باملكلفة 

التي يتخبط فيها �سكان امل�ساتي.
اأن  اأكـــد  بــالــزرقــن  البلدي  املجل�ص 
"الزقاق"  مــ�ــســاتــي  ـــط  رب ــروع  ــس ــ� م
و"اخلوابي" م�سجل منذ ثالث �سنوات، 
مرتامية  ريفية  جممعات  وجود  لكن 
االأطراف وبعيدة عن �سبكات التوزيع 
واأن  خا�سة  امل�سروع،  اإمتام  دون  حال 
مالية  اأغلفة  تتطلب  الرطب  عملية 
عن  البلدية  ميزانية  تعجز  معتربة 

تاأمينها.

ت�سهد بلدية �س�سار بخن�سلة، 
عمليات وا�سعة الإعادة تعبيد 

طرقات االأحياء املهرتئة، 
وت�سمل هذه امل�ساريع، التهيئة 

احل�سرية لعدد من االأحياء 
على غرار اأحياء ال�سهيد 

حممد كربادو وحي البدر 
وحي املجاهدين،  حيث كانت 
حمل تقارير و�سكاوي قدمها 

ممثلو اجلمعيات يف لقاءات 
كثرية مع امل�سوؤول االأول على 
اجلهاز التنفيذي وال�سلطات 

املحلية لتوفري متطلبات 
احلياة ال�سرورية ل�سكان 
هذه االأحياء والتج�سيد 

الفعلي للوعود املقدمة من 
طرف ال�سلطات ويف مقدمتها، 

التهيئة عن طريق جتديد 
قوات ال�سرف ال�سحي 
و�سبكة املياه ال�ساحلة 
لل�سرب وت�سليح اأعمدة 

االإنارة العمومية واإعادة 
تعبيد طرقات هذه االأحياء، 

�سمن م�سروع اإعادة تاأهيل 
لكامل اأحياء املدينة واإجناز 

ف�ساءات جوارية للعب 
وغريها من امل�ساريع التي 

تدخل �سمن عمليات التح�سني 
احل�سري، كما ت�سهد هذه 

االأيام اأحياء عا�سمة الوالية 
عمليات تعبيد طرقات 

عديد االأحياء على غرار 
نهج فل�سطني واأحياء بوزيد 

وبوزيان والواجهة العمرانية 
اجلديدة.

خوا�ض يط�لبون ب�لرتخي�ض 
ال�سترياد حمط�ت توليد االأوك�سجني 

جن�ح اأول عملية ا�ستئ�س�ل ورم �سرط�ين 
مب�ست�سفى اأوالد ر�س��ض 

انطالق اأ�سغ�ل تهيئة عدد من امل�س�لك الريفية 
من�طق الظل يف ب�بور ت�ستفيد مب�س�تي اأم البواقي

من م�س�ريع تنموية 

حم�م ال�سخنة والط�ية ت�ستفيدان
 من م�سروع اإجن�ز 04 اأنق�ب جديدة 

عراقيل اإدارية توؤخر عملية توزيع 
�سك�ن "اخلوابي" يرف�سون �سه�ريج ال�سكن بعني البي�س�ء يف اأم البواقي

الربوب�ن ويط�لبون ب�لغ�ز الطبيعي

انطالق اأ�سغ�ل 
تهيئة عدد من 

االأحي�ء
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متكن �الأطباء ��جلر�ح�ن مب�شت�شفى حممد ب��شياف باأ�الد ر�شا�س بخن�شلة، من �إجر�ء �أ�ل عملية ��شتئ�شال �رم �شرطاين بنجاح، 
�هي �لعملية �لتي مت �إجر�ءها بحر �الأ�شب�ع �جلاري ل�شيدة تبلع من �لعمر 52 �شنة تنحدر من بلدية �أ�الد ر�شا�س حتت �إ�شر�ف 
�لدكت�رة �ملخت�شة بهل�ل.ل �كللت بالنجاح، �أين �عتربها �الأطباء ��لقائم�ن على ذ�ت �مل�ؤ�ش�شة �ل�شحية �حلديثة �لن�شاأة �جناز� 

هاما �نقطة حترك �حت�ل كربى بالن�شبة للقطاع �ل�شحي باملنطقة.
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مت تــوقــيــع اتــفــ�قــيــة اإطــــ�ر لــلــتــعــ�ون بني 
لتكنولوجي�ت  الوطني  واملركز  �سون�طراك 
االإنت�ج االأكرث نق�ء.  تدخل هذه االتف�قية 
عليه�  املن�سو�ص  االلتزام�ت  تنفيذ  اإط�ر  يف 
وال�سالمة  لل�سحة  اجلــديــدة  ال�سي��سة  يف 
طرف  مــن  املوقعة  ل�سون�طراك،  والبيئة 
ل�سون�طراك  الع�م  املدير  الرئي�ص  ال�سيد 
بت�ريخ 16 م�ر�ص 2021، من جهة، وتتم�هى 
ب�سكل ت�م مع االأهداف البيئية ل�سون�طراك 

للفرتة 2026-2022.

التي  االتف�قية،  هــذه  من  الغر�ص  يتمثل 
ال�سروط  حتديد  يف  �سنوات،  ثــالث  مدته� 
�سون�طراك  مبوجبه�  تتفق  التي  والكيفي�ت 
اأكرث  االإنت�ج  لتكنولوجي�ت  الوطني  واملركز 
نق�ء، على التع�ون وال�سراكة يف عدة جم�الت 
ذات االهتم�م امل�سرتك وتوحيد جهودهم� يف 

جم�ل ت�سيري البيئية والتقني�ت النظيفة.
اتفق الطرف�ن على ثالثة جم�الت لل�سراكة 
النف�ي�ت  ت�سيري  امله�رات،  وتعزيز  :التدريب 
التقنية  ــ�عــدة  ــ�ــس امل اخلـــطـــرة،  ــة  اخلــ��ــس

هذه  عــلــى  الــتــوقــيــع  �سي�سمح  ــة.  ــق ــراف وامل
بني  التع�ون  بتعزيز  �سك،  دون  االتف�قية، 
البيئة،  قط�ع  وكذا  واملن�جم  الط�قة  قط�ع 
يف  واملتمثلة  للغ�ية،  ه�مة  لق�سية  خدمة 
ثرواتن�.  على  واحلــفــ�ظ  بيئتن�  حم�ية 
مل  مواطنة،  �سركة  وب�سفته�  �سون�طراك 
ولن تدخر جهدًا من اأجل احلف�ظ على هذا 
والذي  اأ�سالفن�  تركه  الــذي  الثمني  االإرث 
لالأجي�ل  �س�مل�  اإي�س�له  يف  امل�سوؤولية  نتحمل 

الق�دمة.

عن  لــه  بي�ن  يف  �سون�طراك  جممع  ك�سف 
عزمه االإعالن قريب� عن توظيف يف حدود 
1200 من�سب. يف اإط�ر الربن�مج امل�سطر من 
 5600 لتوظيف حوايل  ال�سركة  اإدارة  قبل 
46% نه�ية  منه�  2021 جت�سد  �سنة  ع�مل 

ال�سدا�سي االأول
واأف�د البي�ن اأن جممع �سون�طراك بفروعه 
حــوايل  توظيف  بــرمــج  بــ�جلــنــوب  الع�ملة 
منه�  جت�سد   2021 �سنة  عــ�مــل   5600
46% نه�ية ال�سدا�سي االأول، 34% يف اإط�ر 
التج�سيد واملن��سب املتبقية يف حدود 1200 
القريب  يف  عنه�  االإعــــالن  �سيتم  من�سب 

الع�جل.

واأكد  حك�ر يف ت�سريح �سحفي على ه�م�ص 
مل�س�ر  للبرتول  اجلــزائــري  ب�ملعهد  مع�ينته 
225 �س�ب  عملية ت�سحيح م�س�بقة توظيف 
يف  التوظيف  اأن  تقرت،  و  ورقلة  واليتي  من 

وفروعه  ب�ملجمع  اجلديدة  ال�سغل  من��سب 
''�سف�فة  م�س�بق�ت  اإجــــراء  بعد  �سيكون 
ونزيهة'' للمرت�سحني وذلك قبل نه�ية ال�سنة 
ال�سغل اجلديدة  اأن من��سب  واأ�س�ر  اجل�رية. 
�ستكون جميعه� لف�ئدة �سك�ن والي�ت اجلنوب 
و  ب�سكرة  و  املنيعة  و  تندوف  و  كتيميمون 
ب�س�ر و عني �س�لح و ورقلة و اإليزي و غرداية 

و اأدرار واالأغواط.
�سكر  التفقدية،  الــزيــ�رة  هــذه  نه�ية  ويف 
ال�سّيد حّك�ر، جميع الفرق املجندة واملتحكمة 
يف عملية الت�سحيح وهذا لل�سم�ح للن�جحني 
يف هذه امل�س�بقة ب�اللتح�ق اىل اأم�كن عملهم 

يف اقرب االآج�ل.

املحروق�ت  قط�ع  خــ�رج  ال�س�درات  �سجلت 
من  االأول  لل�سدا�سي  ب�لن�سبة  بــ�جلــزائــر،  
�سنة 2021 زي�دات مبعدالت ن�سبية معتربة 
امل��سية  ال�سنة  من  الفرتة  بنف�ص  مق�رنة 
االأول  ال�سدا�سي  �س�درات  يلي:  فيم�  تتجلى 
من �سنة 2021 بلغت 2،03 ملي�ر دوالر فيم� 
مت ت�سجيل 1،04 ملي�ر دوالر يف نف�ص الفرتة 

من ال�سنة امل��سية.
بن�سبة  املحروق�ت  خ�رج  ال�س�درات  ارتف�ع 
95،55%، معدل ال�س�درات خ�رج املحروق�ت 
االإجــمــ�لــيــة  الــقــيــمــة  مــن   12،38% بــلــغ 

ومق�رنته�  امل�سدرة  املــواد  واأهــم  لل�س�درات. 
االأ�سمدة  امل��سية:  ال�سنة  من  الفرتة  بنف�ص 
املعدنية والكيمي�ئية االأزوتية: 618 مليون 

احلديد   ،%  52،4 بـ  تقدر  بزي�دة  دوالر، 
 21،59 370 مليون دوالر، مق�بل  وال�سلب: 
ال�سنة  مــن  الــفــرتة  نف�ص  يف  دوالر  مليون 
1614%، مواد  امل��سية، اأي بزي�دة تقدر بـ 
دوالر،  مليون   343 ع�سوية:  غري  كيمي�ئية 
مق�بل 114،23 مليون دوالر يف نف�ص الفرتة 
من ال�سنة امل��سية اأي بزي�دة تقدر بـ%200، 
بزي�دة  دوالر،  مليون   287 الغذائية:  املواد 
دوالر،  مليون   206 ال�سكر:   ،%  37 بـ  تقدر 
بزي�دة تقدر بـ55،5 %، م�سنوع�ت معدنية: 

.%  7 بـ  تقدر  بـن�سبة  دوالر،  مليون   141

�كد �لرئي�س �ملدير �لعام ملجمع "�ش�نلغاز"، �شاهر ب�خلر��س، ي�م �لثالثاء بن��ك�شط، �لتز�م �جلز�ئر من خالل جممع "�ش�نلغاز"، بدعم 
�م�شاندة �جلمه�رية �الإ�شالمية �مل�ريتانية يف �نطالقتها �القت�شادية، م�شري� �إىل م�قع �شركته  "�لفعال" على خارطة �القت�شاد �جلز�ئري �ه� 

ما ي�ؤهلها الإنتز�ع مكانة ر�ئدة على �مل�شت�ى �لقاري.

االإجــــراءات  فـــ�إن  البي�ن  ن�ص  وح�سب 
ج�ءت بعد القرارات ال�س�درة، عن الوزير 
تف�سي  ملنع  الرحم�ن  عبد  بن  اأمين  االأول 
رزيق  كم�ل  الوزير  تراأ�ص  اأيــن  الــوبــ�ء،  
اإجتم�ع� تن�ول فيه تنفيذ قرارات الوزير 
احلجر  تعديل  اجــــراءات  ــول  ح االأول 

ال�سحي يف عدة والي�ت.
ال�س�رم  ب�لتطبيق  التج�رة  وزيــر  واأمــر 
فيم�  االأول  الــوزيــر  ــرارات  ــق ل واحلـــريف 
اإع�دة  ج�نب  اإىل  التج�رة  قط�ع  يخ�ص 

مبك�فحة  اخل��سة  االإجــــراءات  تفعيل 
التي  ــوق  ــ�ــس ال ومتــويــن  الـــوبـــ�ء  تف�سي 
اإ�ستحدثته� الوزارة يف فرتة احلجر ل�سنة 

.2020
ك�فة  �سهر  ـــوب  وج عــلــى  ـــق  رزي ــدد  ــس و�
متوين  ل�سم�ن  والعم�ل  القط�ع  اإطــ�رات 
وا�سعة  ــواد  وامل ال�سروري�ت  بكل  ال�سوق 
تخ�سع  التي  ــة  والي  35 يف  اال�ستهالك 
للحجر املعدل وكذا ب�قي الوالي�ت خ��سة 

يف هذا الظرف ال�سحي اخل��ص.

ــ�دي حممد  ــ�ــس دعـــ� اخلــبــري املـــ�يل واالقــت
بوخ�ري اإىل �سرورة بن�ء اقت�س�د وطني قوي 
اجلزائر  اأن  موؤكدا  اال�ستثم�ر  من�خ  بتح�سني 
االقت�س�دي  الــنــهــو�ــص  مــقــومــ�ت  كــل  متــلــك 
املتخذة  بـــ�الجـــراءات  مــ�ــســيــدا  ــعــمــالق،  ال
تر�سيد  عرب  الكربى،  املوازن�ت  على  للحف�ظ 
اخل�رجية  اال�ــســتــدانــة  وحت��سي  النفق�ت 

وارتف�ع وترية مك�فحة الف�س�د.
على  �سيف�  حــلــولــه  لـــدى  بــوخــ�ري  ـــ�ل  وق
اإن االقت�س�د اجلزئري  االإذاعة اجلزائرية، 
زوال  اخلــــرباء  تــوقــع  رغـــم  متم��سك�  ــل  ظ
احتي�طي ال�سرف، م�سيف� اأن بق�ء احتي�طي 
ال�سرف يف حدود 44 ملي�ر دوالر مع مديونية 

يف  وجنـــ�ح   ، مهم  اجنـــ�ز  هــو  جـــدا،  �سعيفة 
مق�رنة  وتريته  انخف�ست  الذي  الت�آكل  وقف 
و�سفه  مبــ�  م�سيدا  ال�س�بق،  يف  ــ�ن  ك مــ�  مــع 
ج�ئحة  رغـــم  اال�ستب�قية  بـــ�الإجـــراءات 
الت�آكل  وقف  يف  النج�ح  هذا  مرجع�  كورون�، 
وحم�ربة  واال�سترياد  النفق�ت  تر�سيد  اإىل 
اإ�س�فة  الفواتري  ت�سخيم  من  واحلد  الف�س�د 
اإىل زي�دة ال�س�درات خ�رج املحروق�ت. ودع� 
اإىل �سرورة بن�ء اقت�س�د متفتح عرب حت�سني 
على  تركز  متب�سرة،  ب�سي��س�ت  العمل  من�خ 
عرب  قويني  وفالحي  �سن�عي  قط�عني  بن�ء 
القط�ع�ت  كل  بني  ب�لتن�سيق  �س�مل  ا�سالح 

بعيدا عن القرارات الفردية.

"ال�سردين" موؤخرا يف  �سمك  اأ�سع�ر  ا�ستقرت 
للكيلوغرام  دين�ر  و300  دين�ر   250 حدود 
به  افـــ�د  مــ�  ح�سب  ــــزال،  االن عند  ــواحــد  ال
البحري  ال�سيد  لــوزارة  بي�ن  الثالث�ء  يــوم 

واملنتج�ت ال�سيدية.
و�سهدت عدة موانئ لل�سيد البحري يف الفرتة 
االأخرية اإنزاال معتربا ملختلف اأنواع االأ�سم�ك 
اإيج�ب� على االأ�سع�ر  الزرق�ء، وهو م� انعك�ص 
التي ا�ستقرت يف حدود 250 دين�ر و300 دج 

للكيلوغرام الواحد عند االإنزال.
ومن بني املوانئ التي �سجلت ارتف�ع� يف حجم 
مين�ء  الــوزارة  ذكرت  ال�سمكي،  املنتوج  اإنزال 
املر�سى بوالية ال�سلف، الذي ي�سم 200 ق�رب 
�سيد متخ�س�ص يف جم�ل �سيد ال�سردين، اأين 

مت اإح�س�ء انزال 60 طن� من �سمك ال�سردين 
البيع  اأ�سع�ر  جعل  م�  الــفــ�رط،  االأحــد  يــوم 
تنخف�ص اىل م� بني 100 دين�ر و200 دين�ر 
حني  يف  االنـــزال،  عند  الواحد  للكيلوغرام 
�سمك  من  طن�   12 اإنــزال  االثنني  يوم  �سجل 
ال�سردين التي ترواح �سعر بيعه� م� بني 250 

و 350 دين�ر للكيلوغرام الواحد.
يف  وفــرة  �سنة  كل  من  الفرتة  هــذه  وتعرف 
منتوج ال�سردين عرب خمتلف اال�سواق، االأمر 
االأ�سم�ك  �سيد  مو�سم  دخول  اىل  يعود  الذي 
الزرق�ء، الذي ميتد من �سهر م�ي اىل اأكتوبر، 
على  ايج�ب�  االنــتــ�ج  ارتــفــ�ع  ينعك�ص  حيث 
ال�سرائية  القدرة  مع  يتم��سى  مم�  االأ�سع�ر 

للم�ستهلك، ح�سب الوزارة.

ـــة لــلــتــجــ�رة  ـــري وقـــعـــت الـــغـــرفـــة اجلـــزائ
الوطنية  الــغــرفــة  ونظريته�  والــ�ــســنــ�عــة، 
للتج�رة وال�سن�عة االوغندية، يوم الثالث�ء، 
رج�ل  جمل�ص  الإن�س�ء  تف�هم،  مذكرة  على 
م�  ح�سب  االأوغــنــدي،  اجلــزائــري-  االأعم�ل 

ورد يف بي�ن للغرفة اجلزائرية.
لق�ء  خــالل  املوقعة  املــذكــرة  هــذه  وتــنــدرج 
عرب تقنية التح��سر املرئي عن بعد، يف اإط�ر 
تعزيز الدبلوم��سية االقت�س�دية ال �سيم� يف 
املتعلق مبج�ل�ص رج�ل االأعم�ل، ح�سب  �سقه� 

نف�ص امل�سدر.

وح�سر اللق�ء عن اجل�نب اجلزائري كل من 
للتج�رة  اجلزائرية  للغرفة  الع�مة  املديرة 
اجلزائر  �سفري  و  بهلول،  وهيبة  وال�سن�عة، 
بــكــمــبــ�ال، فــريــد بــوحلــبــ�ل، وممــثــلــة وزارة 
ومدير  اأحــمــيــم،  لين�  اخلــ�رجــيــة،  الــ�ــســوؤون 
تودرت،  كرمي  ب�لني�بة،  الدولية  العالق�ت 
من  كل  االأوغــنــدي،  اجل�نب  عن  ح�سر  فيم� 
وال�سن�عة  للتج�رة  الوطنية  الغرفة  رئي�سة 
الع�مة  واملديرة  كيكونقو،  اأوليف  ب�أوغندا، 
اأوغندا  و�سفري  برندا  تيب�وموندا  للغرفة، 

ب�جلزائر، جون كريزو�ستم االنتوم�.

من  الث�ين  اليوم  خالل  بوخلرا�ص،  وتراأ�ص 
برن�مج الزي�رة التي �سرع فيه� منذ االإثنني اىل 
الع��سمة املوريت�نية نواك�سط، اجتم�ع� رفيع 
امل�ستوى جمعه بنظريه يف ال�سركة املوريت�نية 
االإطــ�رات  من  وعــدد  "�سوميالك"  للكهرب�ء 
الط�قويني،  املجمعني  يف  امل�سرية  الرئي�سية 

ح�سب م� اف�د به بي�ن ملجمع "�سونلغ�ز".
"�سونلغ�ز"  جممع  اإ�ستعداد  بوخلرا�ص  واكد 
مب� ميلكه من خربة وجتربة كف�عل متخ�س�ص 
م�دية  مــوارد  من  به  يزخر  ومــ�  الط�قة،  يف 
على  الثن�ئي  التع�ون  بــ�ب  "لفتح  وب�سرية، 
م�سرعيه وفق مبداأ )رابح-رابح(" مع اجل�نب 
ان  "يف  املجمع  رغبة  اىل  م�سريا  املوريت�ين، 
االنطالقة  يف  ف�عال  م�س�هم�  اجلزائر  تكون 
االقت�س�دية املوريت�نية". وا�س�ر امل�سوؤول اىل 
موقع �سركته "الفع�ل" على خ�رطة االقت�س�د 
ح�سبه،"الإنتزاع  يوؤهله�،  م�  وهو  اجلزائري 

مك�نة رائدة على امل�ستوى الق�ري".
"�سونلغ�ز"   جممع  دور  بوخلرا�ص  ابــرز  كم� 
على  ـــ�در  ق "م�سوؤول  طــ�قــوي  كمتخ�س�ص 
م�سريا  الدويل"،  امل�ستوى  على  حتى  التدخل 
اىل "تخطيطه فعلي� لتحقيق جن�ح�ت ب�رزة 

يف اإفريقي�".
ــذا االإجــتــمــ�ع بــور�ــســ�ت عمل  ومت اتــبــ�ع  ه
من  واإطـــــ�رات  وتقنيون  خمت�سون  ن�سطه� 
انت�ج  جمــ�الت  خمتلف  يف  "�سونلغ�ز"  جممع 

الرقمنة  يف  واي�س�  الكهرب�ء  وتوزيع  ونقل 
ان  م�سيف�  املجمع،  بي�ن  ح�سب  والهند�سة، 
اتف�قي�ت  ه�ته االإجتم�ع�ت  توجت بتوقيع 
تف�هم بني االأطراف، �سيتم اتب�عه� ب�سراك�ت 
انت�ج  جم�ل  يف  عديدة  جمــ�الت  يف  خمتلفة 
الرقمنة  جمــ�ل  ويف  الكهرب�ء  وتــوزيــع  نقل 

اأي�س�.
بوخلرا�ص،  ان  "�سونلغ�ز"  جممع  وا�ــســ�ف 
النقل  بوزير  به�  نزل  حمطة  ث�ين  يف  اإجتمع 
الــــــوزارة، حــيــث تب�حث  ــ�ين مبــقــر  ــت ــوري امل
جم�ل  البلدين يف  التع�ون بني  �سبل  الطرف�ن 

تو�سيع �سبكة النقل.
اأكد بوخلرا�ص على االإرادة  يف هذا ال�سي�ق، 
اجلزائرية  لل�سلط�ت  "القوية"  ال�سي��سية 
فيم� يتعلق بتعزيز �سبل التع�ون بني اجلزائر 
وموريت�ني� يف خمتلف املج�الت التي من �س�أنه� 
الذي  االإقت�س�دي  االنتع��ص  �سي��سة  تقوية 

يتبن�ه الطرف�ن.
ال�سيد  يقوده�  التي  العمل  زيــ�رة  ان  يذكر 
الع�م ملجمع  بوخلرا�ص مبعية الرئي�ص املدير 
من  العديد  على  ب�لتوقيع  �ستتوج  "نفط�ل" 

االتف�قي�ت يف جم�ل الط�قة.
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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  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 �لأوملبياد 

يف �أخر حلظة ب�شبب �لإ�شابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

اإيران حتدد موعد اأداء رئي�سي
 لليمني الد�ستورية

د قرى يون�نية بتحويله� اإىل رم�د  حرائق ه�ئلة تهِدّ

ب�لربمل�ن  الرئ��سية  الهيئة  ع�سو  اأكد 
"لغ�ية  اأنه  �سليمي،  ر�س�  علي  االإيراين، 
اأجنبية  �سخ�سية   70 اأعــلــن  االآن 
اأداء  مرا�سم  يف  للم�س�ركة  ا�ستعدادهم 
املنتخب،  للرئي�ص  الد�ستورية  اليمني 

اإبراهيم رئي�سي".
املغلق  الربمل�ن  اجتم�ع  اإىل  اإ�س�رة  ويف 
"ف�ر�ص":  لوك�لة  �سليمي  ر�س�  علي  ق�ل 
مرا�سم  مو�سوع  تن�ول  اليوم  "اجتم�ع 
ومت  املنتخب،  للرئي�ص  اليمني  اأداء 
واأ�س�ر  الالزمة".  التن�سيق�ت  اإجـــراء 
اأعلنت  اأجنبية  �سخ�سية   70" اأن  اإىل 
اأداء  مرا�سم  يف  للم�س�ركة  ا�ستعداده� 
اليمني الد�ستورية لغ�ية االآن واأن العدد 
يتزايد �سريع�"، معتربا اأن "ح�سور هذا 
منقطع  اليمني  اأداء  مرا�سم  يف  العدد 

النظري".
اأن  اإىل  ــــراين  االإي الــربملــ�ين  ــح  ــس واأو�
اخل�م�سة  مت�م  يف  تعقد  �سوف  اجلل�سة 
ع�سرا ب�لتوقيت املحلي من يوم اخلمي�ص 
الفت�  الربمل�ن،  يف  الق�دم،  اأغ�سط�ص   5
ي�سهد  �ــســوف  الر�سمي  احلــفــل  اأن  اإىل 
ح�سور عدد حمدود من ال�سيوف مراع�ة 

واأنه  كورون�،  بتف�سي  املتعلقة  للتعليم�ت 
 50 من  الأكــرث  ر�سمية  دعــوة  اإر�س�ل  مت 
رئي�سي  يقدم  اأن  املقرر  ومن  هذا  دولة. 
بنف�ص  الربمل�ن  اإىل  الوزارية  ت�سكيلته 

اليوم.

ق.دق.د

اأكرث من 70 �ضخ�ضية اأجنبية �ضت�ضارك يف هذه املرا�ضم

نددت جنوب اإفريقي�، اأم�ص االأربع�ء، 
�سفة  ال�سهيوين  الكي�ن  منح  بــقــرار 
االإفريقي،  ــ�د  االحت يف  مراقب  ع�سو 
وغري  ــ�دل  ع غــري  "القرار  اأن  معتربة 
مربر". وق�لت وزارة العالق�ت الدولية 
والتع�ون يف جنوب اإفريقي� يف بي�ن له�، 
املراقب  �سفة  اإ�سرائيل  منح  "قرار  اإن 
هو القرار االأكرث اإث�رة لل�سدمة يف ع�م 
املظلوم  الفل�سطيني  ال�سعب  فيه  ك�ن 
مط�رًدا ب�لق�سف وا�ستمرار اال�ستيط�ن 
اأن  وت�بعت  لالأر�ص".  الق�نوين  غــري 
يف  االإفريقي  االحت�د  مفو�سية  "قرار 
وال  مربر  وغري  ع�دل  غري  ال�سي�ق  هذا 

ميكن تف�سريه".
�س�بق،  وقت  يف  اأعلن  قد  الكي�ن  وك�ن 
ع�سو  �سفة  على  ر�سمي�  ح�سل  اأنـــه 
وقدم  االإفريقي،  ــ�د  االحت يف  مراقب 
األيلي  اإثيوبي�،  لدى  ال�سهيوين  ال�سفري 
يف  كمراقب  اعتم�ده  اأوراق  اأدم��سو، 
االحت�د االإفريقي اإىل رئي�ص مفو�سية 
مقر  يف  حممد،  فقي  مو�سى  االحتـــ�د، 

املنظمة يف اأدي�ص اأب�ب�.
قرار  اأن  اجلزائر  اأعلنت  جهته�،  من 

بقبول  االأخــــري  ــي  ــق ــري االإف االحتــــ�د 
يوؤثر  لــن  االحتـــ�د  يف  مراقب�  الكي�ن 
للمنظمة  والفع�ل  الث�بت  الدعم  على 
الفل�سطينية  الق�سية  جتــ�ه  الق�رية 
الع�دلة، موؤكدة اأن "القرار، الذي اتخذ 
دون م�س�ورات مو�سعة م�سبقة مع جميع 
الدول االأع�س�ء، ال يحمل اأية �سفة اأو 
قدرة الإ�سف�ء ال�سرعية على مم�ر�س�ت 

و�سلوكي�ت املراقب اجلديد".
ان�سم�م  مع�ر�سة  اإيـــران  اأكـــدت  كم� 
االإفـــريـــقـــي  االحتــــــ�د  اإىل  الـــكـــيـــ�ن 
الدول  دعــت  وقــت  يف  مــراقــب،  ب�سفة 
قــــرارات  احـــــرتام  اإىل  ــة  ــي ــق ــري االإف
املنظم�ت واملوؤ�س�س�ت والهيئ�ت الدولية 

بعدم منح الع�سوية لل�سه�ينة.
الدول  االإيرانية  اخل�رجية  ون��سدت 
اإىل  االإفريقي  االحتــ�د  يف  االأع�س�ء 
الفل�سطينية،  بــ�لــقــ�ــســيــة  مت�سكه� 
واملوؤ�س�س�ت  الهيئ�ت  قــرارات  واحــرتام 
منظمة  مــثــل  ــة،  ــي ــدول ال واملــنــظــمــ�ت 
مع�ر�سة  حي�ل  االإ�ــســالمــي،  الــتــعــ�ون 
من�سب  اأو  ع�سوية  اأي  ملنح  اإجــراء  اأي 

الإ�سرائيل.

جنوب اإفريقي� واإيران تنددان مبنح ال�سه�ينة 
�سفة ع�سو مراقب يف االحت�د االإفريقي

م�سر تعلن 
"اال�ستنف�ر" بعد 
حتذير من في�س�ن 
حمتمل لنهر النيل
ك�سفت وزارة املوارد امل�ئية والري 

امل�سرية، عن زي�دة معدالت �سقوط 
االأمط�رمبن�بع النيل، الفتة اإىل اأنه 

"من املتوقع زي�دة من�سوب بحرية ال�سد 
الع�يل اأول اأغ�سط�ص، بداية ال�سنة 

امل�ئية".
واأ�س�رت الوزارة اإىل اأنه "مت 

ا�ستعرا�ص اإجراءات التع�مل مع 
فرتة اأق�سى االحتي�ج�ت احل�لية 

والتي تتزامن مع بداية الع�م امل�ئي"، 
م�سيفة اأن "هن�ك جمهودات متوا�سلة 

يف اإط�ر روؤية �س�ملة ت�ستهدف توفري 
االحتي�ج�ت امل�ئية الالزمة لك�فة 

القط�ع�ت امل�ستخدمة للمي�ه كم� 
ونوع�، مب� ينعك�ص ايج�بي� على 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
وتوفري اخلدم�ت للمنتفعني ب�أعلى 

درجة من العدالة والف�علية".
و�سددت على "�سرورة ا�ستمرار رفع 

ح�لة اال�ستنف�ر يف ك�فة اأجهزة 
الوزارة ملت�بعة من��سيب املي�ه ب�لرتع 

وامل�س�رف والت�أكد من ج�هزية 
قط�ع�ت اجل�سور وك�فة املحط�ت 

وخطوط التغذية الكهرب�ئية املغذية 
له� ووحدات الطوارئ، ل�سم�ن ح�سن 

اإدارة املنظومة امل�ئية"، مو�سحة 
اأن "هن�ك مت�بعة اللحظية ملعدالت 

�سقوط االأمط�ر مبن�بع النيل، واحل�لة 
الهيدرولوجية للنهر، وحتديد كمي�ت 

املي�ه الوا�سلة لبحرية ال�سد الع�يل، 
وبحث ال�سين�ريوه�ت املختلفة 

للفي�س�ن، واأن اللجنة تنعقد ب�سكل 
دوري ملت�بعة املوقف امل�ئي والتع�مل 

بدين�ميكية يف اإدارة املنظومة 
امل�ئية". 

ب�ضبب الأمطار الغزيرة يف اإثيوبيا..

مع رحيل القوات الأمريكية من اأفغان�ضتان..

دباباتها  املا�سي  االأ�سبوع  مو�سكو  نقلت 
واأفغان�ستان  طاجيك�ستان  حــدود  اإىل 
حلماية  ع�سكرية  تــدريــبــات  الإجـــراء 
حلكومة  املحتمل  االنهيار  من  حليفتها 
يف  طالبان  حركة  ت�ستمر  بينما  كابول، 
على  املتحدة  الــواليــات  وتعمل  التقدم 
ا�ستمرت  التي  الع�سكرية  مهمتها  اإنهاء 
20 عاما وف�سلت يف جلب ال�سالم للبالد.
تاميز''،  ''فاينن�سال  ل�سحيفة  ووفقا 
ــت بــخــروج  ــب ــي رح ــت ــا، ال ــي ــس ــت رو� ــان ك
اأوجه  من  الرغم  على  املتحدة  الواليات 
الت�سابه مع ان�سحاب االحتاد ال�سوفيتي 
من  اأفغان�ستان،  من   1989 عــام  املهني 
علنا  تتعامل  بــداأت  التي  الــدول  ــل  اأوائ
عام  يف  وفــد  وبا�ست�سافة  طالبان.  مع 
بداأت  ال�سالم،  جهود  لتحفيز   2018
مع  االجــتــمــاعــات  مــن  �سل�سلة  رو�ــســيــا 
اأنها  حقيقة  مــن  الــرغــم  على  طالبان، 

تعترب طالبان منظمة اإرهابية.
�سديدة  لندوب  مو�سكو  تعر�ست  فقد 
منذ  امل�ستمر  ال�سوفيتي  ال�سراع  ب�سبب 

عندما  اأفغان�ستان،  يف  الزمان  من  عقد 
املحبطة  قواتها  طالبان  اأ�سالف  اأجــرب 

على االن�سحاب.
اأن  رو�سيا  ''تريد  اإقليمي  خبري  وقــال 
ولكنها  اأفغان�ستان،  يف  رئي�سا  دورا  تلعب 
يف  باحلرب  مبا�سرا  ارتباطا  ترتبط  ال 
كانت  لبوتني،  فبالن�سبة  الثمانينيات''. 

الواليات  خروج  اأوجدها  التي  الفر�ص 
ت�سعى  اإذ  اأفغان�ستان،  تتجاوز  املتحدة 
مو�سكو ال�ستعادة القوة التي كانت تتمتع 
وا�ستعادة  ال�سوفيتية  احلقبة  يف  بها 
من  كبري  جلــزء  اأمــنــي  ك�سامن  مكانتها 

القارة االأوروبية االآ�سيوية.
اأنه  الدوليني  اخلــرباء  معظم  ويعتقد 

على  طالبان  ت�سيطر  اأن  املحتمل  مــن 
مغادرة  بعد  جزئيا،  اأو  كليا  اأفغان�ستان، 
الواليات املتحدة. وقال م�سدر دبلوما�سي 
طالبان  تــتــوىل  اأن  ـــوقـــع  ''اأت رو�ـــســـي، 
ال�سلطة يف كابول بحلول �سبتمرب، لكنهم 
عالقون  فهم  يحكمون،  كيف  يعرفون  ال 
القدمية،  واالأ�ساليب   13 الـ  القرن  يف 

ولذلك �ستعم الفو�سى''.
فيها  اأدارت  التي  االأخـــرية  ــرة  امل ففي 
 1996 عامي  بني  اأفغان�ستان،  طالبان 
و2001، طبقت تف�سريا �سارما لل�سريعة 
االإ�سالمية، ما اأدى اإىل انتهاكات مروعة 
املــــراأة ب�سكل  حلــقــوق االإنــ�ــســان وقــمــع 

خا�ص.
لرو�سيا  ميكن  املرة،  هذه  يف  اأنه  اقرتح 
كيفية  حول  لطالبان  ''امل�سورة''  تقدمي 
احلكم، على الرغم من اأنه مل يت�سح بعد 
اإذا كان ذلك �سينجح، و�سرح ''ي�سعب  ما 
تعليم هوؤالء االأ�سخا�ص بالن�سيحة، فهم 
م�ستعدة  لي�ست  ورو�سيا  املــال،  يف�سلون 

للم�ساعدة بهذه الطريقة''.

املتواجدة  املنازل  من  الع�سرات  باتت 
ال�ساحية  يف  بينتيلي  جبل  �سفح  عند 
اأثينا  اليونانية  للعا�سمة  ال�سمالية 
اأن  بعد  ــاد،  رم اإىل  تتحول  بــاأن  مهددة 
الرياح  تزيد  هائل  حريق  منها  اقــرتب 
وفق  وذلــك  نــريانــه،  ت�سعري  من  القوية 
وال�سلطات  االإطفاء  رجال  عنه  اأعلن  ما 
املحلية يف املنطقة، ونقله تقرير لوكالة 
نف�سه،  امل�سدر  وح�سب  بر�ص".  "فران�ص 
التلفزية  الــقــنــوات  مــن  الــعــديــد  ـــاإن  ف
اليونانية ا�سطرت اإىل قطع بثها املبا�سر 
عند  الهائلة  احلرائق  تغطية  اأجل  من 
عادة  ي�سهد  الــذي  بينتيلي  جبل  �سفح 

اندالع حرائق غابات يف ف�سل ال�سيف.
ديوني�سو�ص،  بلدية  رئي�ص  قــال  فقد 
احلريق  من  املت�سررة  البلدات  ــدى  اإح
و�سط  من  كلم   30 بعد  على  والواقعة 
انــدلــع قبل  الـــذي  اإن احلــريــق  اأثــيــنــا، 
لكن  ال�سيطرة''.  عــن  "خارج  الظهر، 
ريـــاحـــًا تــعــرقــل عــمــلــيــات االإخـــمـــاد. 
عملية  يف  املتطّوعني  من  عدد  وي�سارك 
املنازل  من  اقرتبت  التي  النار  اإخــمــاد 

بعد الظهر، بح�سب م�ساهد بثتها و�سائل 
االإعالم.

ــان روؤيــــة اأعــمــدة  ــك ــاالإم ـــه ب يــذكــر اأن
و�سط  من  احلريق  رائحة  و�سّم  الدخان 
 38 ــرارة  احل درجــة  بلغت  حيث  اأثينا، 
اأو�سحت  جهتها،  مــن  مــئــويــة.   درجـــة 
كيهايا  دمييرتا  بينتيلي،  بلدية  رئي�سة 
"عدة  م�سافة  على  ميــتــّد  احلــريــق  اأن 

كيلومرتات''.

حتى االآن، مل ت�سدر اأوامر اإخالء، لكن 
التي  املنطقة  �سكان  اأعلمت  ال�سلطات 
طاولها احلريق، تطلب منهم "اأن يكونوا 
ت�سيف،  تعليمات''.  التــبــاع  جاهزين 
ــد والــنــوافــذ واالأبــــواب  ــواق اأغــلــقــوا امل
�سيف  كل  ال�سرارات".  دخــول  لتجّنب 
تعاين  التي  اليونانية  الغابات  ت�سهد 
اجلفاف ب�سبب الطق�ص، حرائق توؤججها 

رياح قوية.
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الق�ساء  اإن  تون�ص،  يف  االبتدائية  املحكمة  با�سم  الناطق  قال 
النه�سة  حزبا  بينها  �سيا�سية،  اأحزاب  ثالثة  ب�ساأن  حتقيًقا  فتح 
وقلب تون�ص، لال�ستباه يف تلقيها اأموااًل من اخلارج خالل احلملة 
 14 يوم  التحقيق  فتح  مت  اأنه  واأو�سح   .2019 عام  االنتخابية 
يوليو، قبل اأن يقيل الرئي�ص قي�ص �سعّيد، رئي�ص الوزراء، ويجمد 
الربملان يف خطوة و�سفتها هذه االأحزاب، باأنها انقالب. وقال اإن 
التيار الدميقراطي، م�سرًيا  اإثر �سكوى من حزب  انطلق  التحقيق 
اجتهادات  ح�سب  تكون  احلاالت،  هذه  مثل  يف  العقوبات  اأن  اإىل 

الق�ساة، وقد ت�سل اإىل منع ال�سفر، وال�سجن، وجتميد االأموال.

نفى تيار االإ�سالح الدميقراطي يف حركة فتح، والذي يتزعمه 
القيادي يف احلركة، حممد دحالن، االأنباء التي يجري تداولها 
ب�ساأن اعتزامه ت�سكيل حزب �سيا�سي، بعيدا عن حركة فتح، وذلك 

حل�سور اجتماعات الف�سائل الفل�سطينية يف م�سر.
وقال عماد حم�سن، الناطق با�سم تيار االإ�سالح الدميقراطي، اإن 
''ما جرى تداوله يف و�سائل االإعالم العربية، بخ�سو�ص ت�سكيل 
القاهرة،  حوارات  يف  بامل�ساركة  واملطالبة  �سيا�سي،  حلزب  التيار 

غري دقيق وعار عن ال�سحة''.
ومنذ  الدميقراطي،  االإ�سالح  تيار  اأن  على  حم�سن،  و�سدد 
فيها  باٍق  واأنه  فتح،  حركة  من  جزء  اأنه  فكرة  حمل  البداية، 
اأن فكرة اخلروج من احلركة  ''نوؤكد  وي�سعى الإ�سالحها، متابعا: 

ومغادرتها مل تطرح �سابقا، ولن تطرح م�ستقبال''.

اإن  للهجرة،  الدولية  واملنظمة  الرتكي  ال�سواحل  خفر  قال 
مهاجر   200 من  اأكرث  يقل  قاربا  احتجزت  الرتكية  ال�سلطات 
اأفغاين يف بحر اإيجه كان متجها اإىل اأوروبا. وذكر م�سوؤول يف خفر 
ال�سواحل اأن املهاجرين كانوا يف طريقهم اإىل اإيطاليا. واأ�ساف اأن 
اأغلب املهاجرين، وعددهم 231، كانوا من اأفغان�ستان، يف حني كان 

عدد قليل منهم من �سوريا واإيران واإريرتيا وباك�ستان.
للمهاجرين  جديدا  تدفقا  املا�سية  االأ�سابيع  يف  تركيا  و�سهدت 
االأفغان الذين عربوا حدودها ال�سرقية مع اإيران، و�سط ت�ساعد 
مهاجر   1500 قرابة  احتجزت  حيث  اأفغان�ستان.  يف  العنف 

االأ�سبوع املا�سي.

اأفادت م�سادر اإ�سبانية، اأن اإمكانية عودة العالقات مع املغرب اىل 
�سابق عهدها قريبا م�ستبعد، ب�سبب ال�سروط املغربية واملرتبطة 
الغربية،  ال�سحراء  م�ساألة  من  ملوقفها  ا�سبانيا  مبراجعة  اأ�سا�سا 
ا�ستقبالها  بعد  له  ا�سبانيا  اعتذار  املغرب  ا�سرتاط  واإ�سافة 
البراهيم غايل. وترى االأو�ساط االإ�سبانية، باأن االأخرية قدمت 
ا�ستثمارات م�سرتكة  اإطالق  املغرب تخ�ص  مبادرات كافية اجتاه 
ف�ساء  يف  دجمهما  عن  الرتاجع  وكذا  ومليلية  �سبتة  مدينتي  يف 
اإ�سبانيا ملوقفها من  امل�سادر ت�ستبعد مراجعة  " �سنغن"، لكن ذات 

م�ساألة ال�سحراء الغربية. 

مبن�ساأة  انفجار  يف  بجروح  اآخرون   31 واأ�سيب  �سخ�سان  قتل 
ح�سبما  اأملانيا،  غرب  ليفركوزن  مدينة  يف  النفايات  الإدارة 
اأعلنت ال�سركة امل�سغلة للموقع، فيما ما ال يزال خم�سة اأ�سخا�ص 
ملن�ساأة  امل�سغلة  "كورنتا"  �سركة  واأعلنت  املفقودين.  عداد  يف 
كيمبارك يف بيان "ناأ�سف ب�سدة لهذا احلادث املاأ�سوي" م�سيفة اأن 
"جهود االإنقاذ تتوا�سل" للعثور على العمال اخلم�سة املفقودين. 
املن�ساأة.  عمال  من  هم  جميعا  واملفقودون  واجلرحى  والقتيالن 
�سائلة  مذيبات  م�ستوعبات  يف  حريق  باندالع  االإنفجار  وت�سبب 
�ساعات  عدة  الهائل  احلريق  اإخماد  وا�ستغرق  احلرق.  تنتظر 

وا�ستدعي اإطفائيون من كولونيا املجاورة للم�ساركة يف اجلهود. 

دحالن ينفي ت�سكيل حزب 
�سي��سي خ�رج حركة "فتح"

خفر ال�سواحل الرتكي يحتجز 
اأكرث من 200 مه�جر اأغلبهم 

اأفغ�ن ك�نوا يف طريقهم الإيط�لي�

�سروط املغرب تعرقل ت�سوية ملف 
العالق�ت مع ا�سب�ني�

اأمل�ني�: قتيالن وخم�سة مفقودين 
اإثر انفج�ر مبن�س�أة الإدارة النف�ي�ت 

يف ليفركوزن

الق�س�ء التون�سي يفتح حتقيق� ب�س�أن 3 
اأحزاب ب�سبهة تلقيه� متويالت خ�رجية

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
رو�سي� ت�سعى لتوطيد عالقته� بط�لب�ن
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مع �ن�شحاب �لق��ت �الأمريكية من �أفغان�شتان، �شارعت حركة طالبان للتقدم ��ل�شيطرة على �لبالد ��ل�شغط على �لق��ت �حلك�مية �الأفغانية الأق�شى �حلد�د، ما دفع 
�لعديد من �ملحللني لت�قع �شق�ط �لد�لة يف يد �حلركة، ��الآن يبد� �أن ر��شيا ت�شعى لت��شيع نف�ذها يف �آ�شيا �ل��شطى من خالل ت�طيد عالقتها بحركة طالبان.
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بدري. ع

بدري. ع

�أوملبياد طوكيو 

�لر�بطة �لأوىل 

ع�سام. ب

يف  "ل�شام" تف�شل 
تاأكيد �ل�شتفاقة 

وتتعرث يف تلم�شان  

ع�سية  مليلة  عــني  جمعية  فــريــق  مني 
على  قــواعــده  خــارج  بهزمية  االأول  اأم�ص 
لقاء  يف  تلم�سان  وداد  نادي  امل�ست�سيف  يد 
من  والــثــالثــون  الرابعة  اجلــولــة  حل�ساب 
القدم، وانتهى  الرابطة االأوىل لكرة  عمر 
اللقاء بفوز املحليني بنتيجة هدفني لهدف 
يف  ذبيح  �سعيب  رفقاء  ف�سل  وبهذا  واحــد 
تاأكيد �سحوتهم بعد اآخر فوز حمقق داخل 

الديار.
مليلة  عني  جمعية  فريق  ي�ستقر  وبهذا 
جنم  من  كل  مع  منا�سفة  الـ12  املركز  يف 
نقطة   40 بر�سيد  ب�سكرة  واحتــاد  مقرة 
بينه  النقاط  فــارق  على  حمافظا  ويبقى 
وبني الفرق املهددة بال�سقوط، لتبقى ادارة 
ال�سام وطاقمها الفني توا�سل التاأكيد على 
جولة  اآخــر  حتى  العمل  موا�سلة  �سرورة 

اأمري.جلتحقيق الهدف امل�سطر.

اأمري.ج

جمعية عني مليلة 

وفاق �سطيف 

يف  �سطيف  وفــاق  ت�سكيلة  جنحت 
ملعب  من  التعادل  بنقطة  الــعــودة 
اأوملبي ال�سلف  اأمام  ال�سهيد بومزراق 
بني  جمعت  التي  املباراة  نهاية  بعد 
الفريقني على نتيجة التعادل هدف 
متاأخرا  الوفاق  وكان  �سبكة،  كل  يف 
ال�سوط  ــة  ــداي ب ــع  م النتيجة  يف 
من  مي�سالة  يتمكن  اأن  قبل  االأول، 
ال�سوط  بداية  مع  النتيجة  معادلة 
الثاين، ورفع الوفاق ر�سيده بعد هذا 
املرتبة  يف  نقطة   62 اإىل  التعادل 
�سل�سلة  ك�سر  يف  النجاح  مع  الثانية 

الهزائم املتتالية خارج القواعد.
�سباب  املت�سدر  عن  الفارق  وارتفع 
مرة  الأول  نقاط   04 اإىل  بــلــوزداد 
اجلولة  هــذه  يف  ال�سباب  فــوز  بعد 
اأهلي الربج )مع مباراة  على ح�ساب 
اأمام  اجلمعة  هذا  لل�سباب  متاأخرة 
احل�سابات  وباتت  القبائل(،  �سبيبة 
بعد  الراهن  الوقت  يف  اأكرث  معقدة 
الــ�ــســاورة  �سبيبة  فــريــق  الــتــحــاق 
باملرتبة الثانية يف الرتتيب بعد فوز 

ال�سبيبة خارج القواعد على ح�ساب 
الــذي  ـــر  االأم ــو  وه ب�سكرة،  اإحتـــاد 
يجعل احل�سابات معقدة فيما يتعلق 
املرتبة  �ساحب  حتى  اأو  باللقب 
من  جــوالت  قبل   وهــذا  الثانية 

نهاية البطولة.
امليدان  و�سط  مقدور  يف  يكون  ولن 
القادمة  املباراة  يف  امل�ساركة  دايل 
مبلعب  ب�سكرة  ــاد  اإحت ــام  اأم للوفاق 

الثالثاء  ــوم  ي ب�سطيف  ــاي  م  
املقبل ب�سبب تلقيه لبطاقة حمراء 
اأول  وهي  ال�سلف،  اأوملبي  مباراة  يف 
م�سواره  يف  لالعب  حمراء  بطاقة 
مع الوفاق منذ ترقيته اإىل الفريق 

االأول.
يف  بــاالأيــدي  مــنــاو�ــســات  وح�سلت 
نهاية املباراة بني مدرب الوفاق نبيل 
الكوكي ومدرب االأوملبي �سمري زاوي، 

بني  اللفظي  التال�سن  تطور  حيث 
باالأيدي،  مناو�سات  اإىل  الطرفني 
من  اأنــه  الكوكي  نبيل  املــدرب  وقــال 
يجري  اأن  الــوفــاق  على  الــ�ــســروري 
حت�سرياته على اأ�سا�ص اللعب يف كل 
مقابلة بع�سرة العبني بالنظر لتكرر 

ظاهرة طرد العب يف كل مباراة. 
هداف  من  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
ــد االأمــــني  ــم الــــوفــــاق عـــمـــورة حم
احرتافية  جتربة  خلو�ص  حتم�سه 
يف البطولة الفرن�سية خالل املو�سم 
القادم، ويتواجد عمورة حمل اهتمام 
من فريق ماتز الذي عر�ص يف وقت 
لالإ�ستفادة  يورو  مليون  مبلغ  �سابق 
من خدمات الهداف الثاين للرابطة 
فاإن  قبل  من  ذكرنا  وكما  املحرتفة، 
ممثلي  دخول  تنتظر  الوفاق  اإدارة 
اأخر  فريق  اأي  اأو  الفرن�سي  الفريق 
اإدارة  مــع  مبا�سرة  مــفــاو�ــســات  يف 
ابن  حتويل  بنود  بخ�سو�ص  الوفاق 
بعقد  مرتبطا  مــازال  الــذي  جيجل 

ملو�سم اأخر مع الوفاق ال�سطايفي.

تلقى اإحتاد ب�سكرة هزمية مفاجئة 
�سبيبة  ال�سيف  ــام  اأم الديار  داخــل 
واحد  هدف  مقابل  بثنائية  ال�ساورة 
يف املباراة التي جرت مبلعب العالية 
بطولة  مــن  ال34  اجلــولــة  حل�ساب 
التي  الهزمية  وهي  االأول،  املحرتف 
للفريق  الفني  الطاقم  اأمــور  خلطت 
دائــرة  اإىل  الــفــريــق  عـــودة  يف ظــل 
ــددة بــالــنــزول، حيث  ــه االأنــديــة امل

تراجع االإحتاد اإىل ال�سف ال يف 
الرتتيب رفقة جنم مقرة بر�سيد  
االإحتاد  اأن  علما  فريق،  لكل  نقطة 
القادمة  اجلــولــة  يف  معنيا  �سيكون 
بالتنقل اإىل �سطيف ملواجهة الوفاق 
يف  الثانية  املرتبة  �ساحب  املحلي 

الرتتيب.
من  غ�سبه  الفني  الطاقم  واأبـــدى 
اأن  خا�سة  غــربــال  احلكم  ـــرارات  ق

من  منقو�سا  املــبــاراة  اأكمل  ــاد  االإحت
احلكم  قام  اأن  بعد  العبني  خدمات 
لكل  حــمــراء  بطاقة  مبنح  غــربــال 
منح  عن  ف�سال  وحــراري  ــدروج  ي من 
يف  املناف�ص  للفريق  جـــزاء  �سربة 
والتي  املباراة  من  االأخرية  اللحظات 
جاء منها الهدف الثاين للزوار، علما 
اأن ت�سكيلة االإحتاد كانت متقدمة يف 
اأن  اإال  غ�سريي  طريق  عن  النتيجة 

النتيجة  معادلة  من  متكنوا  الــزوار 
واإ�سافة  االأول  ال�سوط  نهاية  قبل 
االأخرية  اللحظات  يف  الثاين  الهدف 
جزاء  �سربة  طريق  عن  املباراة  من 
طرف  من  كبري  امتعا�ص  و�سط  وهذا 
بخ�سو�ص  االإحتــاد  والعبي  م�سريي 
قــــرارات احلــكــم والــتــي كــانــت اأحــد 

اأ�سباب هذه الهزمية. 
ينتظر العبو اإحتاد ب�سكرة احل�سول 
واملتمثلة  العالقة  م�ستحقاتهم  على 
ال�سابقة،  املباريات  ومنح  االأجور  يف 
حيث ياأمل العبو االإحتاد يف حترك 
اأجل  من  عي�سى  بن  الرئي�ص  اإدارة 
اإدارة  وتعاين  االإ�سكال،  هذا  ت�سوية 
مــالــيــة خانقة  اأزمــــة  ــن  م ــــاد  االإحت
تاأخر  يف  ت�سبب  الـــذي  االأمـــر  ــو  وه
وهذا  الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية 
الكبرية  املجهودات  من  الرغم  على 
من  الفريق  م�سريو  بها  يقوم  التي 
الالزمة  املالية  ال�سيولة  جمع  اأجل 
قبل  الالعبني  م�ستحقات  لت�سوية 

نهاية املو�سم اجلاري. 

يف  مليح  اأمــال  اجلزائرية  ال�سباحة  اأق�سيت 
100 مرت �سباحة حرة الأوملبياد  ت�سفيات �سباق 
طوكيو  مب�سبح  اأم�ص  جرت  التي   ،2020 طوكيو 
واأنهت مليح ال�سباق يف املرتبة الثامنة و االأخرية 
الوقت  يف   56.65 بتوقيت  الثالثة  للمجموعة 
الذي ف�سلت فيه اأي�سا ال�سباحة القرب�سية كاليا 
اأنطونيو �ساحبة املرتبة االأوىل بتوقيت 55.38 
يف التاأهل للدور ن�سف النهائي يف الرتتيب العام 

للت�سفيات احتلت اجلزائرية املرتبة ال39.
قد  �سنة(   28( �سحنون  ا�سامة  مواطنها  وكان 
ال  ل�سباق  املجموعات  مرحلة  يف  اأي�سا  اأق�سي 
100 مرت �سباحة حرة التي جرت يوم الثالثاء 
ال�سباحان  �سي�سارك  كما  لطوكيو  املائي  باملركز 
�سباحة حرة، و�ستكون  �سباق ال50 مرت  غدا يف 
ب�سعاد  اأيــ�ــســا  ممثلة  اجلــزائــريــة  ال�سباحة 

�سرواطي يف �سباق 10 كلم يف املياه احلرة.
)فئة  �سايب  ا�سراق  اجلزائرية  واق�سيت  هذا 
املالكمة  دورة  نهائي  ثمن  يف  كلغ(   75-69
)طوكيو- االوملبية  االلعاب  حل�ساب  الن�سوية 

التي  املنازلة  يف  اأم�ص  انهزامها  عقب   )2020
جمعتها مبناف�ستها الهندية راين بووجا بنتيجة 
5-0، و يعد هذا االق�ساء الثاين للجزائر يف فئة 
االناث بعد بوعالم رمي�سة )51 كلغ( التي توقف 
عقب  املا�سي  ــد  االح يــوم  الـــدورة  يف  م�سوارها 
جيتبون  التايالندية  مناف�ستها  امــام  هزميتها 
ال�ساد�ص  ــدور  ال منازلة  يف   )0-5( جوتاما�ص 

ع�سر.
املالكم  �سيواجه  كلغ،   91 مــن  اكــرث  فئة  ويف 
االمريكي  اخلمي�ص  الــيــوم  بولودينات  �سعيب 

توريز جونيور ري�سارد يف منازلة تدخل يف اإطار 
اجلزائرية  �ستواجه  كما  النهائي  ثمن  ــدور  ال
خليف اميان )60 كغ( التون�سية مرمي حمراين 
مالكم  اآخــر  اىل  ا�سافة  النهائي  ثمن  الــدور  يف 
االوىل  املرحلة  هذه  غمار  �سيخو�ص  جزائري 
الذي  الت�سفيات هو حممد فلي�سي )52 كغ(  من 
املقبل  ال�سبت  يــوم  النهائي  ثمن  يف  �سيواجه 
االيرلندي  بني  جتمع  التي  املنازلة  من  الفائز 
كارلو،  بـــاالم  الفليبيني  و  بــريــنــدان  ايــرفــني 
ويت�سمن برنامج املناف�سة 13 منازلة نهائية )8 

لدى الذكور و 5 لدى االناث(.
الثالثة  اأيــام  النهائية  ربع  االأدوار  و�ستقام  هذا 
ن�سف  االأدوار  تــقــام  فيما  اوت  �سهر  مــن  االوىل 

النهائية  املنازالت  و  اوت  و6   5 و   4 ايام  النهائية 
يومي 7 و 8 من نف�ص ال�سهر.

املرتبة  لعقاب  عــزالــديــن  ــري  ــزائ اجل ان  يــذكــر 
''فردي'' �سمن  ال�ساعة  �سد  �سباق  ال36 يف  احتل 
مناف�سات اأوملبياد طوكيو الذي جرى ام�ص يف الوقت 
الذي حقق فيه الدراج ال�سلوفيني برميوز روغليك 
بتوقيت  ال�سباق  لعقاب  واأنهى  الذهبية،  امليدالية 
باأكرث من ع�سر دقائق  21 ثا، متاأخرا  د   05 �سا   1

كاملة عن �ساحب امليدالية الذهبية.
وحمزة  لعقاب  عزالدين  اجلزائريني  اأن  يذكر 
على  ال�سباق  من  ال�سبت  يوم  ان�سحبا  قد  من�سوري 
الطريق الذي جرى على م�سافة 234 كيلومرت بني 

حديقة مو�سا�سينونوموري وجبل فوجي.

الوملبياد  اجلزائرية  البعثة  م�سوؤويل  اأعلن 
الــعــداء اجلـــزائـــري ه�سام  ا�ــســابــة  طــوكــيــو 
بو�سي�سة، الذي كان ي�ستعد للم�ساركة يف �سباق 
امل�ستجد،  كورونا  بفريو�ص  موانع  مرت   3000
البعثة  ريا�سي من  وبهذا يكون بو�سي�سة ثالث 
اأوملبياد طوكيو ي�ساب  امل�ساركة يف  اجلزائرية 
�سجاتي  جمال  زميليه  بعد  كورونا،  بفريو�ص 

مرت   3000( ثــابــتــي  وبـــالل  مـــرت(،   800(
موانع(.

" �سبورت�ص  املتخ�س�ص  الريا�سي  املوقع  ونقل 
فريو�ص  عن  الك�سف  اختبار  اإن  ديزاد"   نيوز 
كورونا الذي خ�سع له بو�سي�سة، جاءت نتيجته 
اإيجابية، وهو ما يعني نهاية حلمه بامل�ساركة 

يف االأوملبياد.

�إحتاد ب�سكرة 

نادي �لتالغمة 

مولودية ق�سنطينة 

ريا�صة

فوزا  االول  اأم�ص  ع�سية  بلوزداد  �سباب  فريق  حقق 
بطولة  ترتيب  �ــســدارة  يف  الــفــارق  بــه  عمق  ثمينا 
الفوز  وجاء  القدم  لكرة  املحرتفة  االوىل  الرابطة 
م�ستغال  برج بوعريريج  اهلي  املرة على ح�ساب  هذه 
امام  �سطيف  وفــاق  مالحقه  تعادل  الوقت  نف�ص  يف 
اىل  الــ�ــســاورة  �سبيبة  ارتــقــت  فيما  ال�سلف  اوملــبــي 
ثمني  بفوز  ب�سكرة  من  عودتها  بعد  الو�سافة  مركز 
�سباب  ورفع   ، اجلولة  بر�سم  املحلي  االحتاد  امام 
بلوزداد ر�سيده اىل  نقطة بينما يتواجد االهلي 
الذي  وهــو  نقطة  ب  ــري  االخ قبل  مــا  ال�سف  يف 
ب�سبيبة  اي�سا  ويلتحق  النخبة  حظرية  ر�سميا  يودع 

�سكيكدة يف الرابطة الثانية.
ار�سه  خــارج  تعادل  �سطيف  وفــاق  فريق  جهته  من 
امام اوملبي ال�سلف بهدف ملثله وهي النتيجة التي ال 
تخدم اأي طرف فاذا كان الوفاق ي�سعى اىل البقاء عن 

ال�سلفاوة مقربة على الرائد الذي ابتعد عنه فاإن 
الذي مل  البقاء  البحث عن �سمان  ي�سريون يف رحلة 
ب  الثانية  املرتبة  الوفاق  ويحتل  بعد،  يرت�سم 
نقطة اما االوملبي فيتواجد يف ال�سف ال مبجموع 

بالنزول. املهددين  اول  عن  وحيدة  وبخطوة   
ب�سكرة  بالزاد كامال من  ال�ساورة  �سبيبة  كما عادت 
وارتقت   ) - ( املحلي  بــاالحتــاد  اطاحت  عندما 
وفاق  مع  منا�سفة  الثاين  ال�سف  اىل  بذلك  ال�ساورة 

احتاد  يبقى  فيما  منهما،  لكل  نقطة  ب  �سطيف 
ن. ب�سكرة يف املرتبة ال ومبجموع 

املــوازيــن  قلب  مــن  القبائل  �سبيبة  ومتكنت  ــذا  ه
 ) - ( اجلزائر  مولودية  ال�سيف  امــام  ل�ساحلها 
الذي  الفوز  وهو  النتيجة  يف  متاأخرة  كانت  بعدما 
ال�سابع  ال�سف  اىل  باالرتقاء  الكناري لـ ي�سمح 
عن  وحــيــدة  بنقطة  مــتــاأخــرا  نقطة  وبر�سيد  

ن( املتواجدة يف املركز ال�ساد�ص. املولودية )
النتائج  �سل�سلة  مقرة  جنم  اوقف  اأخــرى،  جهة  من 
بنتيجة  هزمه  عندما  اجلزائر  الحتــاد  االيجابية 
اىل  بالتقدم  ملقرة  ي�سمح  الــذي  الفوز  وهو   ) - (
املركز  رافعني ر�سيدهم اىل  نقطة مبتعدين 
موؤقتا عن اخلطر، فيما يحافظ النادي العا�سمي على 

مرتبته الرابعة بـ نقطة.
فاز  عندما  االهم  حقق  ق�سنطينة  �سباب  جهته  من 
على ال�سيف اوملبي املدية بثنائية نظيفة كما حقق 
عني  جمعية  ال�سيف  على  مهما  فــوزا  تلم�سان  وداد 
فاز  الــذي  بلعبا�ص  احتــاد  �ساأن  �ساأنه   - ( مليلة 
التي  �سكيكدة  �سبيبة  م�سيفه  على  نظيفة  بثالثية 

تر�سم نزولها من ذي قبل.
ون�سر  غليزان  �سريع  فريقا  افــرتق  اآخــر  لقاء  ويف 
ال  التي  النتيجة  وهي  ال�سلبي  بالتعادل  داي  ح�سني 

تخدم ال�سيوف متاما.

عر�ست اإدارة نادي التالغمة النا�سط يف بطولة الق�سم 
الثاين للهواة على جتديد عقده مع النادي للمو�سم الثالث 
على التوايل، حيث ترغب اإدارة الرئي�ص توفيق بو�سياف 
الفنية  الناحية  من  الفريق  ا�ستقرار  على  احلفاظ  يف 
واأبدى  التعداد،  على  فقط  طفيفة  تعديالت  اإجراء  مع 
اأخر  ملو�سم  الفريق  مع  العمل  ملوا�سلة  حتم�سه  زمامطة 
خالل  امل�سطر  الهدف  حتقيق  يف  جناحه  ظل  يف  خا�سة 
املو�سم الفارط مع توفري االإدارة كل �سروط النجاح وهو 
ما جت�سد يف حتقيق الفريق لهدف البقاء باأريحية خالل 

املو�سم الفارط.

حتركا  تنتظر  النادي  اإدارة  مازالت  اأخــر  جانب  ومن 
ماديا  الفريق  م�ساعدة  اأجــل  من  املحلية  ال�سلطات  من 
ال�سروع  للفريق  يت�سنى  املقبلة وهذا حتى  الفرتة  خالل 
املنا�سب،  الــوقــت  يف  اجلــديــد  للمو�سم  التح�سريات  يف 
اأكرث من  وكان رئي�ص النادي توفيق بو�سياف قد لوح يف 
يف  النادي  رئا�سة  من  االن�سحاب  يف  رغبته  اإىل  منا�سبة 
حال توا�سل التهمي�ص الذي يتعر�ص له النادي من طرف 
ال�سلطات املحلية وهذا يف ظل عدم االإ�ستفادة ح�سبه من 
اأي اإعانات مالية رغم اأن الفريق ين�سط يف بطولة الق�سم 

الثاين للهواة.

ت�سري وترية حت�سريات اإدارة مولودية ق�سنطينة 
للمو�سم القادم بوترية بطيئة للغاية وهذا يف ظل 
ح�سم  يف  دميغة  احلق  عبد  الفريق  رئي�ص  تردد 
لتدعيم  امل�ستهدفني  الالعبني  من  عدد  مع  االأمور 
�سفوف الفريق، حيث ينتظر دميغة احل�سول على 
بع�ص االإعانات من طرف ال�سلطات املحلية ملبا�سرة 
عملية االإ�ستقدامات ب�سكل ر�سمي، وتتواجد عدة 

اأ�سماء يف مفكرة اإدارة املولودية من اأجل تدعيم 
يف  امل�سريين  رغبة  ظل  يف  وهــذا  الفريق  �سفوف 
اإبرام �سفقات نوعية بغية التناف�ص املو�سم القادم 

على ورقة ال�سعود.
الذين  الالعبني  قائمة  بــداأت  اأخــر  جانب  ومن 
الفاطر  املو�سم  تعداد  من  بهم  االإحتفاظ  �سيتم 
تت�سح تدريجيا، حيث اأبدت اإدارة الفريق رغبتها 

يف جتديد عقود الثالثي بزاز، ميدون ولعالمة، يف 
ومرتبط  وا�سح  غري  الالعبني  باقي  م�سري  يبقى 
يتوا�سل  كما  االإ�ستقدامات،  عملية  ب�سري  اأكــرث 
الذي  املـــدرب  هوية  بخ�سو�ص  اأي�سا  الغمو�ص 
خالل  للفريق  الفنية  العار�سة  على  �سي�سرف 
املو�سم اجلديد، حيث ف�سلت اإدارة الرئي�ص دميغة 

التكتم على ال�سفقة اإىل وقت الحق.

كورونا تنهي م�شو�ر �لعد�ء 
�جلز�ئري "ه�شام بو�شي�شة"

 يف �لألعاب �لوملبية

�لإحتاد يعود �إىل منطقة �خلطر..
 و�لإد�رة ت�شتكي من �حلكم غربال 

�ملكتب �لفيدر�يل يف�شل �ليوم يف 
�ل�شياربي يعمق �لفارق عن �لوفاق.. مقرة ممثلي �جلز�ئر يف �ملناف�شات �لقارية 

يوقف زحف ليا�شما وب�شكرة تنهزم يف عقر �لد�ر 

زمامطة متحم�س لتجديد عقده للمو�شم 
�لثالث على �لتو�يل 

دميغة مرتدد يف ح�شم �ل�شفقات
 وثالثي من �لقد�مى معنيون بالتجديد 

ــب  ــق ــل ـــول عـــلـــى �ل ـــش ـــ� حـــ�ـــشـــابـــات �حل
وز�وي  �لــكــوكــي  ــني  ب و�ــشــجــار  تــتــعــقــد.. 

ومــ�ــشــاركــة  ــو�ىل  ــت ت �ل�شلبية  �لــنــتــائــج 
بطوكيو ــري  ــز�ئ �جل للوفد  حمت�شمة  جــد 
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لالحتادية  ــفــيــدرايل  ال املــكــتــب  يعقد 
اليوم  نــهــار  ــدم  ــق ال لــكــرة  ــة  ــري ــزائ اجل
من  العديد  ملناق�ص  الـــدوري  اجتماعه 
املو�سم  نــهــايــة  مــع  ال�سائكة  الق�سايا 
اجلاري، و�سيكون يف مقدمة هذه الق�سايا 
هي احل�سم يف ممثلي االأندية اجلزائرية 
اإ�ــســرار  ظــل  يف  الــقــاريــة  املناف�سات  يف 
االأندية  اإختيار  على  الــدويل  االإحتـــاد 
اأوت   10 تاريخ  قبل  باملناف�سات  املعنية 
من  االأخــرية  اجلولة  اأن  وقت  يف  القادم 
البطولة املحرتفة مربجمة يوم 20 اأوت 

القادم.

من جانب اأخر �سيف�سل املكتب الفيدرايل 
يف تاريخ نهائي كاأ�ص الرابطة بني �سبيبة 
القبائل وجنم مقرة وهذا بعد اأن اقرتحت 
الرابطة تاريخ 10 اأوت الداخل لربجمة 
املباراة النهائية، وعلى �سعيد اأخر �سيكون 
هذا االإجتماع فر�سة للف�سل ب�سكل نهائي 
املو�سم اجلاري وهذا يف  يف م�سري بطولة 
ظل تاأكيدات جلنة املناف�سة على م�ستوى 
غاية  اإىل  البطولة  اإكمال  على  الفاف 
معار�سة  مقابل  يف  االأخــــرية،  اجلــولــة 
بالنظر  الفكرة  لهذه  الروؤ�ساء  اأغلبية 

لتدهور الو�سعية الوبائية.

اأمري.ج

اأمري.ج
ب. ع

االإحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

ب. ع

هزائمه  �سل�سلة  الربج  اأهلي  وا�سل 
بعد هزميته  القواعد  داخل وخارج 
البطولة  من  ال34  اجلولة  لقاء  يف 
اأمام املت�سدر �سباب بلوزداد بنتيجة 
اأر�ــســيــة  عــلــى  مــقــابــل  دون  ـــدف  ه
واأ�سالت  بالعنا�سر،  اأوت   20 ملعب 
ت�سكيلة االأهلي العرق البارد ملت�سدر 
الرتتيب الذي وجد �سعوبات كبرية 
الذي  االأهلي  اأمــام  الفوز  حتقيق  يف 
خا�سة  املــ�ــســتــوى  يف  مــبــاراة  قـــدم 
الذين  ال�سبان  الالعبني  طــرف  من 
املــبــاراة  ــذه  ه يف  ــار  ــظ االأن خطفوا 
امل�ستوى،  هذا  يف  خربتهم  قلة  رغم 
ويتواجد االأهلي يف ال�سف ال19 يف 
نقطة،   21 بر�سيد  الرتتيب  جدول 
قائمة  امل�سريين  اأمـــال  تبقى  فيما 
على تغيري نظام املناف�سة للنجاة من 

ال�سقوط اإىل الق�سم الثاين للهواة.
بقيادة  الربج  اأهلي  اإدارة  وتبحث 

عي�سى  االإدارة  جمــلــ�ــص  رئــيــ�ــص 
الالعبني  مع  حلول  عن  حفاف�سة 
وهذا  املنازعات  جلنة  اإىل  امل�ستكني 
من اأجل تفادي تكبد خ�سائر مالية 
الالعبني  تلقي  عــدم  ظل  يف  كبرية 
مل�ستحقاتهم اخلا�سة باملو�سم احلايل 

وكذا املو�سم الفارط، علما اأن اإدارة 
االأهلي تراهن على ت�سوية جزء من 
امل�ستحقات العالقة يف مقابل موافقة 
جزء  عــن  الــتــنــازل  على  الــالعــبــني 
للو�سعية  بالنظر  م�ستحقاتهم  من 

املالية ال�سعبة للفريق.

�أهلي �لربج 

�لأهلي ي�شيل �لعرق �لبارد للمت�شدر.. 
وعفاف�شة يبحث عن حلول ودية



عبد الهادي. ب

بدري. ع

بدري. ع

�أوملبياد طوكيو 

�لر�بطة �لأوىل 

ع�سام. ب

يف  تف�شل  ل�شام
تاأكيد �ل�شتفاقة 

وتتعرث يف تلم�شان  

ع�سية  مليلة  عــني  جمعية  فــريــق  مني 
على  قــواعــده  خــارج  بهزمية  االأول  اأم�ص 
لقاء  يف  تلم�سان  وداد  نادي  امل�ست�سيف  يد 
من  والــثــالثــون  الرابعة  اجلــولــة  حل�ساب 
القدم، وانتهى  الرابطة االأوىل لكرة  عمر 
اللقاء بفوز املحليني بنتيجة هدفني لهدف 
يف  ذبيح  �سعيب  رفقاء  ف�سل  وبهذا  واحــد 
تاأكيد �سحوتهم بعد اآخر فوز حمقق داخل 

الديار.
مليلة  عني  جمعية  فريق  ي�ستقر  وبهذا 
جنم  من  كل  مع  منا�سفة  الـ  املركز  يف 
نقطة  بر�سيد   ب�سكرة  واحتــاد  مقرة 
بينه  النقاط  فــارق  على  حمافظا  ويبقى 
وبني الفرق املهددة بال�سقوط، لتبقى ادارة 
ال�سام وطاقمها الفني توا�سل التاأكيد على 
جولة  اآخــر  حتى  العمل  موا�سلة  �سرورة 

اأمري.جلتحقيق الهدف امل�سطر.

اأمري.ج

جمعية عني مليلة 

وفاق �سطيف 

يف  �سطيف  وفــاق  ت�سكيلة  جنحت 
ملعب  من  التعادل  بنقطة  الــعــودة 
اأوملبي ال�سلف  اأمام  ال�سهيد بومزراق 
بني  جمعت  التي  املباراة  نهاية  بعد 
الفريقني على نتيجة التعادل هدف 
متاأخرا  الوفاق  وكان  �سبكة،  كل  يف 
ال�سوط  ــة  ــداي ب ــع  م النتيجة  يف 
من  مي�سالة  يتمكن  اأن  قبل  االأول، 
ال�سوط  بداية  مع  النتيجة  معادلة 
الثاين، ورفع الوفاق ر�سيده بعد هذا 
املرتبة  يف  نقطة  اإىل   التعادل 
�سل�سلة  ك�سر  يف  النجاح  مع  الثانية 

الهزائم املتتالية خارج القواعد.
�سباب  املت�سدر  عن  الفارق  وارتفع 
مرة  الأول  نقاط  اإىل   بــلــوزداد 
اجلولة  هــذه  يف  ال�سباب  فــوز  بعد 
اأهلي الربج )مع مباراة  على ح�ساب 
اأمام  اجلمعة  هذا  لل�سباب  متاأخرة 
احل�سابات  وباتت  القبائل(،  �سبيبة 
بعد  الراهن  الوقت  يف  اأكرث  معقدة 
الــ�ــســاورة  �سبيبة  فــريــق  الــتــحــاق 
باملرتبة الثانية يف الرتتيب بعد فوز 

ال�سبيبة خارج القواعد على ح�ساب 
الــذي  ـــر  االأم ــو  وه ب�سكرة،  اإحتـــاد 
يجعل احل�سابات معقدة فيما يتعلق 
املرتبة  �ساحب  حتى  اأو  باللقب 
من  جــوالت   04 قبل  وهــذا  الثانية 

نهاية البطولة.
امليدان  و�سط  مقدور  يف  يكون  ولن 
القادمة  املباراة  يف  امل�ساركة  دايل 
مبلعب  ب�سكرة  ــاد  اإحت ــام  اأم للوفاق 

الثالثاء  ــوم  ي ب�سطيف  ــاي  م  08
املقبل ب�سبب تلقيه لبطاقة حمراء 
اأول  وهي  ال�سلف،  اأوملبي  مباراة  يف 
م�سواره  يف  لالعب  حمراء  بطاقة 
مع الوفاق منذ ترقيته اإىل الفريق 

االأول.
يف  بــاالأيــدي  مــنــاو�ــســات  وح�سلت 
نهاية املباراة بني مدرب الوفاق نبيل 
الكوكي ومدرب االأوملبي �سمري زاوي، 

بني  اللفظي  التال�سن  تطور  حيث 
باالأيدي،  مناو�سات  اإىل  الطرفني 
من  اأنــه  الكوكي  نبيل  املــدرب  وقــال 
يجري  اأن  الــوفــاق  على  الــ�ــســروري 
حت�سرياته على اأ�سا�ص اللعب يف كل 
مقابلة بع�سرة العبني بالنظر لتكرر 

ظاهرة طرد العب يف كل مباراة. 
هداف  من  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
ــد االأمــــني  ــم الــــوفــــاق عـــمـــورة حم
احرتافية  جتربة  خلو�ص  حتم�سه 
يف البطولة الفرن�سية خالل املو�سم 
القادم، ويتواجد عمورة حمل اهتمام 
من فريق ماتز الذي عر�ص يف وقت 
لالإ�ستفادة  يورو  مليون  مبلغ  �سابق 
من خدمات الهداف الثاين للرابطة 
فاإن  قبل  من  ذكرنا  وكما  املحرتفة، 
ممثلي  دخول  تنتظر  الوفاق  اإدارة 
اأخر  فريق  اأي  اأو  الفرن�سي  الفريق 
اإدارة  مــع  مبا�سرة  مــفــاو�ــســات  يف 
ابن  حتويل  بنود  بخ�سو�ص  الوفاق 
بعقد  مرتبطا  مــازال  الــذي  جيجل 

ملو�سم اأخر مع الوفاق ال�سطايفي.

تلقى اإحتاد ب�سكرة هزمية مفاجئة 
�سبيبة  ال�سيف  ــام  اأم الديار  داخــل 
واحد  هدف  مقابل  بثنائية  ال�ساورة 
يف املباراة التي جرت مبلعب العالية 
بطولة  مــن  ال  اجلــولــة  حل�ساب 
التي  الهزمية  وهي  االأول،  املحرتف 
للفريق  الفني  الطاقم  اأمــور  خلطت 
دائــرة  اإىل  الــفــريــق  عـــودة  يف ظــل 
ــددة بــالــنــزول، حيث  ــه االأنــديــة امل

تراجع االإحتاد اإىل ال�سف ال12 يف 
الرتتيب رفقة جنم مقرة بر�سيد 40 
االإحتاد  اأن  علما  فريق،  لكل  نقطة 
القادمة  اجلــولــة  يف  معنيا  �سيكون 
بالتنقل اإىل �سطيف ملواجهة الوفاق 
يف  الثانية  املرتبة  �ساحب  املحلي 

الرتتيب.
من  غ�سبه  الفني  الطاقم  واأبـــدى 
اأن  خا�سة  غــربــال  احلكم  ـــرارات  ق

من  منقو�سا  املــبــاراة  اأكمل  ــاد  االإحت
احلكم  قام  اأن  بعد  العبني  خدمات 
لكل  حــمــراء  بطاقة  مبنح  غــربــال 
منح  عن  ف�سال  وحــراري  ــدروج  ي من 
يف  املناف�ص  للفريق  جـــزاء  �سربة 
والتي  املباراة  من  االأخرية  اللحظات 
جاء منها الهدف الثاين للزوار، علما 
اأن ت�سكيلة االإحتاد كانت متقدمة يف 
اأن  اإال  غ�سريي  طريق  عن  النتيجة 

النتيجة  معادلة  من  متكنوا  الــزوار 
واإ�سافة  االأول  ال�سوط  نهاية  قبل 
االأخرية  اللحظات  يف  الثاين  الهدف 
جزاء  �سربة  طريق  عن  املباراة  من 
طرف  من  كبري  امتعا�ص  و�سط  وهذا 
بخ�سو�ص  االإحتــاد  والعبي  م�سريي 
قــــرارات احلــكــم والــتــي كــانــت اأحــد 

اأ�سباب هذه الهزمية. 
ينتظر العبو اإحتاد ب�سكرة احل�سول 
واملتمثلة  العالقة  م�ستحقاتهم  على 
ال�سابقة،  املباريات  ومنح  االأجور  يف 
حيث ياأمل العبو االإحتاد يف حترك 
اأجل  من  عي�سى  بن  الرئي�ص  اإدارة 
اإدارة  وتعاين  االإ�سكال،  هذا  ت�سوية 
مــالــيــة خانقة  اأزمــــة  ــن  م ــــاد  االإحت
تاأخر  يف  ت�سبب  الـــذي  االأمـــر  ــو  وه
وهذا  الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية 
الكبرية  املجهودات  من  الرغم  على 
من  الفريق  م�سريو  بها  يقوم  التي 
الالزمة  املالية  ال�سيولة  جمع  اأجل 
قبل  الالعبني  م�ستحقات  لت�سوية 

نهاية املو�سم اجلاري. 

يف  مليح  اأمــال  اجلزائرية  ال�سباحة  اأق�سيت 
ت�سفيات �سباق  مرت �سباحة حرة الأوملبياد 
طوكيو  مب�سبح  اأم�ص  جرت  التي   ، طوكيو 
واأنهت مليح ال�سباق يف املرتبة الثامنة و االأخرية 
الوقت  يف  بتوقيت   الثالثة  للمجموعة 
الذي ف�سلت فيه اأي�سا ال�سباحة القرب�سية كاليا 
اأنطونيو �ساحبة املرتبة االأوىل بتوقيت  
يف التاأهل للدور ن�سف النهائي يف الرتتيب العام 

. للت�سفيات احتلت اجلزائرية املرتبة ال
قد  �سنة(   ( �سحنون  ا�سامة  مواطنها  وكان 
ال  ل�سباق  املجموعات  مرحلة  يف  اأي�سا  اأق�سي 
 مرت �سباحة حرة التي جرت يوم الثالثاء 
ال�سباحان  �سي�سارك  كما  لطوكيو  املائي  باملركز 
�سباحة حرة، و�ستكون  ال مرت  �سباق  غدا يف 
ب�سعاد  اأيــ�ــســا  ممثلة  اجلــزائــريــة  ال�سباحة 

�سرواطي يف �سباق  كلم يف املياه احلرة.
)فئة  �سايب  ا�سراق  اجلزائرية  واق�سيت  هذا 
املالكمة  دورة  نهائي  ثمن  يف  كلغ(   -
)طوكيو- االوملبية  االلعاب  حل�ساب  الن�سوية 

التي  املنازلة  يف  اأم�ص  انهزامها  عقب   )
جمعتها مبناف�ستها الهندية راين بووجا بنتيجة 
، و يعد هذا االق�ساء الثاين للجزائر يف فئة  -
االناث بعد بوعالم رمي�سة ) كلغ( التي توقف 
عقب  املا�سي  ــد  االح يــوم  الـــدورة  يف  م�سوارها 
جيتبون  التايالندية  مناف�ستها  امــام  هزميتها 
ال�ساد�ص  ــدور  ال منازلة  يف   ) - ( جوتاما�ص 

ع�سر.
املالكم  �سيواجه  كلغ،  مــن   اكــرث  فئة  ويف 
االمريكي  اخلمي�ص  الــيــوم  بولودينات  �سعيب 

توريز جونيور ري�سارد يف منازلة تدخل يف اإطار 
اجلزائرية  �ستواجه  كما  النهائي  ثمن  ــدور  ال
خليف اميان ) كغ( التون�سية مرمي حمراين 
مالكم  اآخــر  اىل  ا�سافة  النهائي  ثمن  الــدور  يف 
االوىل  املرحلة  هذه  غمار  �سيخو�ص  جزائري 
الذي  الت�سفيات هو حممد فلي�سي ) كغ(  من 
املقبل  ال�سبت  يــوم  النهائي  ثمن  يف  �سيواجه 
االيرلندي  بني  جتمع  التي  املنازلة  من  الفائز 
كارلو،  بـــاالم  الفليبيني  و  بــريــنــدان  ايــرفــني 
ويت�سمن برنامج املناف�سة  منازلة نهائية ) 

لدى الذكور و  لدى االناث(.
الثالثة  اأيــام  النهائية  ربع  االأدوار  و�ستقام  هذا 
ن�سف  االأدوار  تــقــام  فيما  اوت  �سهر  مــن  االوىل 

النهائية  املنازالت  و  اوت  و  و   ايام   النهائية 
يومي  و  من نف�ص ال�سهر.

املرتبة  لعقاب  عــزالــديــن  ــري  ــزائ اجل ان  يــذكــر 
''فردي'' �سمن  ال�ساعة  �سد  �سباق  ال يف  احتل 
مناف�سات اأوملبياد طوكيو الذي جرى ام�ص يف الوقت 
الذي حقق فيه الدراج ال�سلوفيني برميوز روغليك 
بتوقيت  ال�سباق  لعقاب  واأنهى  الذهبية،  امليدالية 
باأكرث من ع�سر دقائق  د  ثا، متاأخرا  �سا    

كاملة عن �ساحب امليدالية الذهبية.
وحمزة  لعقاب  عزالدين  اجلزائريني  اأن  يذكر 
على  ال�سباق  من  ال�سبت  يوم  ان�سحبا  قد  من�سوري 
الطريق الذي جرى على م�سافة  كيلومرت بني 

حديقة مو�سا�سينونوموري وجبل فوجي.

الوملبياد  اجلزائرية  البعثة  م�سوؤويل  اأعلن 
الــعــداء اجلـــزائـــري ه�سام  ا�ــســابــة  طــوكــيــو 
بو�سي�سة، الذي كان ي�ستعد للم�ساركة يف �سباق 
امل�ستجد،  كورونا  بفريو�ص  موانع  مرت   
البعثة  ريا�سي من  وبهذا يكون بو�سي�سة ثالث 
اأوملبياد طوكيو ي�ساب  امل�ساركة يف  اجلزائرية 
�سجاتي  جمال  زميليه  بعد  كورونا،  بفريو�ص 

مرت   ( ثــابــتــي  وبـــالل  مـــرت(،   (
موانع(.

�سبورت�ص  املتخ�س�ص  الريا�سي  املوقع  ونقل 
فريو�ص  عن  الك�سف  اختبار  اإن  ديزاد نيوز 
كورونا الذي خ�سع له بو�سي�سة، جاءت نتيجته 
اإيجابية، وهو ما يعني نهاية حلمه بامل�ساركة 

يف االأوملبياد.

�إحتاد ب�سكرة 

نادي �لتالغمة 

مولودية ق�سنطينة 

ريا�صة

فوزا  االول  اأم�ص  ع�سية  بلوزداد  �سباب  فريق  حقق 
بطولة  ترتيب  �ــســدارة  يف  الــفــارق  بــه  عمق  ثمينا 
الفوز  وجاء  القدم  لكرة  املحرتفة  االوىل  الرابطة 
م�ستغال  برج بوعريريج  اهلي  املرة على ح�ساب  هذه 
امام  �سطيف  وفــاق  مالحقه  تعادل  الوقت  نف�ص  يف 
اىل  الــ�ــســاورة  �سبيبة  ارتــقــت  فيما  ال�سلف  اوملــبــي 
ثمني  بفوز  ب�سكرة  من  عودتها  بعد  الو�سافة  مركز 
�سباب  ورفع   ،34 اجلولة  بر�سم  املحلي  االحتاد  امام 
بلوزداد ر�سيده اىل 66 نقطة بينما يتواجد االهلي 
الذي  وهــو  نقطة  ب21  ــري  االخ قبل  مــا  ال�سف  يف 
ب�سبيبة  اي�سا  ويلتحق  النخبة  حظرية  ر�سميا  يودع 

�سكيكدة يف الرابطة الثانية.
ار�سه  خــارج  تعادل  �سطيف  وفــاق  فريق  جهته  من 
امام اوملبي ال�سلف بهدف ملثله وهي النتيجة التي ال 
تخدم اأي طرف فاذا كان الوفاق ي�سعى اىل البقاء عن 
مقربة على الرائد الذي ابتعد عنه فاإن "ال�سلفاوة" 
الذي مل  البقاء  البحث عن �سمان  ي�سريون يف رحلة 
ب62  الثانية  املرتبة  الوفاق  ويحتل  بعد،  يرت�سم 
نقطة اما االوملبي فيتواجد يف ال�سف ال16 مبجموع 

بالنزول. املهددين  اول  عن  وحيدة  وبخطوة   38
ب�سكرة  بالزاد كامال من  ال�ساورة  �سبيبة  كما عادت 
وارتقت   )1-2( املحلي  بــاالحتــاد  اطاحت  عندما 
وفاق  مع  منا�سفة  الثاين  ال�سف  اىل  بذلك  ال�ساورة 

احتاد  يبقى  فيما  منهما،  لكل  نقطة  ب62  �سطيف 
ب�سكرة يف املرتبة ال12 ومبجموع 40ن.

املــوازيــن  قلب  مــن  القبائل  �سبيبة  ومتكنت  ــذا  ه
 )1-2( اجلزائر  مولودية  ال�سيف  امــام  ل�ساحلها 
الذي  الفوز  وهو  النتيجة  يف  متاأخرة  كانت  بعدما 
ال�سابع  ال�سف  اىل  باالرتقاء  لـ"الكناري"  ي�سمح 
عن  وحــيــدة  بنقطة  مــتــاأخــرا  نقطة   52 وبر�سيد 

املولودية )52ن( املتواجدة يف املركز ال�ساد�ص.
النتائج  �سل�سلة  مقرة  جنم  اوقف  اأخــرى،  جهة  من 
بنتيجة  هزمه  عندما  اجلزائر  الحتــاد  االيجابية 
اىل  بالتقدم  ملقرة  ي�سمح  الــذي  الفوز  وهو   )1-2(
40 نقطة مبتعدين  12 رافعني ر�سيدهم اىل  املركز 
موؤقتا عن اخلطر، فيما يحافظ النادي العا�سمي على 

مرتبته الرابعة بـ56 نقطة.
فاز  عندما  االهم  حقق  ق�سنطينة  �سباب  جهته  من 
على ال�سيف اوملبي املدية بثنائية نظيفة كما حقق 
عني  جمعية  ال�سيف  على  مهما  فــوزا  تلم�سان  وداد 
فاز  الــذي  بلعبا�ص  احتــاد  �ساأن  �ساأنه   1-2( مليلة 
التي  �سكيكدة  �سبيبة  م�سيفه  على  نظيفة  بثالثية 

تر�سم نزولها من ذي قبل.
ون�سر  غليزان  �سريع  فريقا  افــرتق  اآخــر  لقاء  ويف 
ال  التي  النتيجة  وهي  ال�سلبي  بالتعادل  داي  ح�سني 

تخدم ال�سيوف متاما.

عر�ست اإدارة نادي التالغمة النا�سط يف بطولة الق�سم 
الثاين للهواة على جتديد عقده مع النادي للمو�سم الثالث 
على التوايل، حيث ترغب اإدارة الرئي�ص توفيق بو�سياف 
الفنية  الناحية  من  الفريق  ا�ستقرار  على  احلفاظ  يف 
واأبدى  التعداد،  على  فقط  طفيفة  تعديالت  اإجراء  مع 
اأخر  ملو�سم  الفريق  مع  العمل  ملوا�سلة  حتم�سه  زمامطة 
خالل  امل�سطر  الهدف  حتقيق  يف  جناحه  ظل  يف  خا�سة 
املو�سم الفارط مع توفري االإدارة كل �سروط النجاح وهو 
ما جت�سد يف حتقيق الفريق لهدف البقاء باأريحية خالل 

املو�سم الفارط.

حتركا  تنتظر  النادي  اإدارة  مازالت  اأخــر  جانب  ومن 
ماديا  الفريق  م�ساعدة  اأجــل  من  املحلية  ال�سلطات  من 
ال�سروع  للفريق  يت�سنى  املقبلة وهذا حتى  الفرتة  خالل 
املنا�سب،  الــوقــت  يف  اجلــديــد  للمو�سم  التح�سريات  يف 
اأكرث من  وكان رئي�ص النادي توفيق بو�سياف قد لوح يف 
يف  النادي  رئا�سة  من  االن�سحاب  يف  رغبته  اإىل  منا�سبة 
حال توا�سل التهمي�ص الذي يتعر�ص له النادي من طرف 
ال�سلطات املحلية وهذا يف ظل عدم االإ�ستفادة ح�سبه من 
اأي اإعانات مالية رغم اأن الفريق ين�سط يف بطولة الق�سم 

الثاين للهواة.

ت�سري وترية حت�سريات اإدارة مولودية ق�سنطينة 
للمو�سم القادم بوترية بطيئة للغاية وهذا يف ظل 
ح�سم  يف  دميغة  احلق  عبد  الفريق  رئي�ص  تردد 
لتدعيم  امل�ستهدفني  الالعبني  من  عدد  مع  االأمور 
�سفوف الفريق، حيث ينتظر دميغة احل�سول على 
بع�ص االإعانات من طرف ال�سلطات املحلية ملبا�سرة 
عملية االإ�ستقدامات ب�سكل ر�سمي، وتتواجد عدة 

اأ�سماء يف مفكرة اإدارة املولودية من اأجل تدعيم 
يف  امل�سريين  رغبة  ظل  يف  وهــذا  الفريق  �سفوف 
اإبرام �سفقات نوعية بغية التناف�ص املو�سم القادم 

على ورقة ال�سعود.
الذين  الالعبني  قائمة  بــداأت  اأخــر  جانب  ومن 
الفاطر  املو�سم  تعداد  من  بهم  االإحتفاظ  �سيتم 
تت�سح تدريجيا، حيث اأبدت اإدارة الفريق رغبتها 

يف جتديد عقود الثالثي بزاز، ميدون ولعالمة، يف 
ومرتبط  وا�سح  غري  الالعبني  باقي  م�سري  يبقى 
يتوا�سل  كما  االإ�ستقدامات،  عملية  ب�سري  اأكــرث 
الذي  املـــدرب  هوية  بخ�سو�ص  اأي�سا  الغمو�ص 
خالل  للفريق  الفنية  العار�سة  على  �سي�سرف 
املو�سم اجلديد، حيث ف�سلت اإدارة الرئي�ص دميغة 

التكتم على ال�سفقة اإىل وقت الحق.

كورونا تنهي م�شو�ر �لعد�ء 
ه�شام بو�شي�شة �جلز�ئري 

 يف �لألعاب �لوملبية

�لإحتاد يعود �إىل منطقة �خلطر..
 و�لإد�رة ت�شتكي من �حلكم غربال 

�ملكتب �لفيدر�يل يف�شل �ليوم يف 
�ل�شياربي يعمق �لفارق عن �لوفاق.. مقرة ممثلي �جلز�ئر يف �ملناف�شات �لقارية 

يوقف زحف ليا�شما وب�شكرة تنهزم يف عقر �لد�ر 

زمامطة متحم�س لتجديد عقده للمو�شم 
�لثالث على �لتو�يل 

دميغة مرتدد يف ح�شم �ل�شفقات
 وثالثي من �لقد�مى معنيون بالتجديد 

ــب  ــق ــل ـــول عـــلـــى �ل ـــش ـــ� حـــ�ـــشـــابـــات �حل
وز�وي  �لــكــوكــي  ــني  ب و�ــشــجــار  تــتــعــقــد.. 

ومــ�ــشــاركــة  ــو�ىل  ــت ت �ل�شلبية  �لــنــتــائــج 
بطوكيو ــري  ــز�ئ �جل للوفد  حمت�شمة  جــد 
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لالحتادية  ــفــيــدرايل  ال املــكــتــب  يعقد 
اليوم  نــهــار  ــدم  ــق ال لــكــرة  ــة  ــري ــزائ اجل
من  العديد  ملناق�ص  الـــدوري  اجتماعه 
املو�سم  نــهــايــة  مــع  ال�سائكة  الق�سايا 
اجلاري، و�سيكون يف مقدمة هذه الق�سايا 
هي احل�سم يف ممثلي االأندية اجلزائرية 
اإ�ــســرار  ظــل  يف  الــقــاريــة  املناف�سات  يف 
االأندية  اإختيار  على  الــدويل  االإحتـــاد 
اأوت  تاريخ   قبل  باملناف�سات  املعنية 
من  االأخــرية  اجلولة  اأن  وقت  يف  القادم 
البطولة املحرتفة مربجمة يوم  اأوت 

القادم.

من جانب اأخر �سيف�سل املكتب الفيدرايل 
يف تاريخ نهائي كاأ�ص الرابطة بني �سبيبة 
القبائل وجنم مقرة وهذا بعد اأن اقرتحت 
الرابطة تاريخ  اأوت الداخل لربجمة 
املباراة النهائية، وعلى �سعيد اأخر �سيكون 
هذا االإجتماع فر�سة للف�سل ب�سكل نهائي 
املو�سم اجلاري وهذا يف  يف م�سري بطولة 
ظل تاأكيدات جلنة املناف�سة على م�ستوى 
غاية  اإىل  البطولة  اإكمال  على  الفاف 
معار�سة  مقابل  يف  االأخــــرية،  اجلــولــة 
بالنظر  الفكرة  لهذه  الروؤ�ساء  اأغلبية 

لتدهور الو�سعية الوبائية.

اأمري.ج

اأمري.ج
ب. ع

االإحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

ب. ع

هزائمه  �سل�سلة  الربج  اأهلي  وا�سل 
بعد هزميته  القواعد  داخل وخارج 
البطولة  من  ال  اجلولة  لقاء  يف 
اأمام املت�سدر �سباب بلوزداد بنتيجة 
اأر�ــســيــة  عــلــى  مــقــابــل  دون  ـــدف  ه
واأ�سالت  بالعنا�سر،  اأوت  ملعب  
ت�سكيلة االأهلي العرق البارد ملت�سدر 
الرتتيب الذي وجد �سعوبات كبرية 
الذي  االأهلي  اأمــام  الفوز  حتقيق  يف 
خا�سة  املــ�ــســتــوى  يف  مــبــاراة  قـــدم 
الذين  ال�سبان  الالعبني  طــرف  من 
املــبــاراة  ــذه  ه يف  ــار  ــظ االأن خطفوا 
امل�ستوى،  هذا  يف  خربتهم  قلة  رغم 
ويتواجد االأهلي يف ال�سف ال19 يف 
نقطة،  بر�سيد   الرتتيب  جدول 
قائمة  امل�سريين  اأمـــال  تبقى  فيما 
على تغيري نظام املناف�سة للنجاة من 

ال�سقوط اإىل الق�سم الثاين للهواة.
بقيادة  الربج  اأهلي  اإدارة  وتبحث 

عي�سى  االإدارة  جمــلــ�ــص  رئــيــ�ــص 
الالعبني  مع  حلول  عن  حفاف�سة 
وهذا  املنازعات  جلنة  اإىل  امل�ستكني 
من اأجل تفادي تكبد خ�سائر مالية 
الالعبني  تلقي  عــدم  ظل  يف  كبرية 
مل�ستحقاتهم اخلا�سة باملو�سم احلايل 

وكذا املو�سم الفارط، علما اأن اإدارة 
االأهلي تراهن على ت�سوية جزء من 
امل�ستحقات العالقة يف مقابل موافقة 
جزء  عــن  الــتــنــازل  على  الــالعــبــني 
للو�سعية  بالنظر  م�ستحقاتهم  من 

املالية ال�سعبة للفريق.

�أهلي �لربج 

�لأهلي ي�شيل �لعرق �لبارد للمت�شدر.. 
وعفاف�شة يبحث عن حلول ودية



املكتبة الإ�سالمية
العقيدة يف اهلل
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يحرم من الر�ساعة ما يحرم من الن�سب

ف�سل الو�سوء والت�سهد
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

هذه ال�سفحة حتتوي على اأح�ديث نبوية واآي�ت قراآنية فال تهينوه�

الدعـــاء

من اأقوال 
ال�صاحلني

قال اهلل تعاىل: 

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية



�صطيف

من  جديا  حتركا  الفارطة،  ال�ساعات  يف  �سطيف  واليــة  عرفت، 
من  النقابات  وكذا  االأعمال  رجال  من  املح�سنني  من  العديد  طرف 
الوالية  م�ست�سفيات  يف  االأوك�سجني  لتوليد  حمطات  اقتناء  اأجل 
جاءت  حيث  املــادة،  بهذه  التزود  يف  حادة  اأزمــة  من  تعاين  والتي 
هذه التحركات بعد تفاقم االأو�ساع وعدم اإيجاد حلول فعلية لهذه 

االأزمة.
ويف هذا ال�سدد، فاإن نقابة ال�سيادلة اخلوا�ص ب�سطيف متكنت من 
بقيمة  االأوك�سجني  لتوليد  حمطة  ل�سراء  الالزم  املايل  املبلغ  جمع 
مالية تناهز ملياري �سنتيم يف اإنتظار ا�ستكمال عملية �سراء املحطة 
عدد  بها  قام  مبادرة  بعد  وهذا  املقبلة  ال�ساعات  خالل  وتركيبها 
لتوليد  الواحدة  املحطة  ثمن  ويناهز  الوالية،  �سيادلة  من  كبري 

االأوك�سجني قرابة 1.5 مليار �سنتيم.
بالتن�سيق  �سطيف  مدينة  من  اأعمال  رجال  فاإن  ال�سياق،  ذات  ويف 
مع غرفة ال�سناعة والتجارة اله�ساب، بادروا هم اأي�سا اإىل تزويد 
بو�سياف  حممد  وم�ست�سفى  ب�سطيف  النور  عبد  �سعادنة  م�ست�سفى 
بعني وملان جنوب الوالية مبحطات لتوليد االأوك�سجني ب�سعة كبرية 
من اأجل الق�ساء نهائيا على امل�سكل احلا�سل، حيث �سيتم و�سع هذه 
املحطات حيز اخلدمة يف غ�سون فرتة ق�سرية بعد اإمتام اإجراءات 

تركيب هذه االأجهزة واالإجراءات التقنية ال�سرورية.
عن  العلمة،  مدينة  يف  اخلوا�ص  الأحد  �سناعي  جممع  اأعلن  كما 

توفري حمطة خا�سة بتوليد االأوك�سجني من اأجل متويل 
وقام  احليوية،  املادة  بهذه  الوالية  م�ست�سفيات 

هذه  اإىل  بزيارة  عبلة  كمال  �سطيف  وايل 
املجمع من اأجل الوقوف على �سري اأ�سغال 

�ساأنها  من  التي  امل�سخة  هذه  تركيب 
اأن تق�سي على االأزمة احلا�سلة يف 

بالعلمة،  �سروباخلثري  م�ست�سفى 
االإجــراءات  بع�ص  تبقت  حيث 
ــروع يف  ــس ــ� فــقــط مــن اأجــــل ال

ا�ستغالل هذه املحطة.
م�ست�سفيات  اأغــلــب  وعــرفــت 
واليــــة �ــســطــيــف، اأزمـــــة هي 
تف�سي  بــدايــة  مــنــذ  االأ�ـــســـواأ 

اجلائحة يف ظل تذبذب التزود 
وهو  الطبي  االأوك�سجني  مبادة 

ــاع  ــس االأو� تفاقم  يف  ت�سبب  مــا 
ال�سحية خا�سة يف الفرتة احلالية 

يف  م�سبوقة  غري  زيــادة  تعرف  التي 
من  املتحورة  بال�سالالت  االإ�سابة  حالة 

اإال  فريو�ص كــورونــا، ورغــم هــذه االأو�ــســاع 
ومل  املوعد  يف  كانوا  الوالية  يف  املح�سنني  اأن 

يتخلفوا عن تقدمي الدعم الالزم ملواجهة الو�سعية 
احلالية. 

مب�درات نوعية القتن�ء حمط�ت لتوليد 
االأوك�سجني يف امل�ست�سفي�ت 

عبد الهادي.ب

ــهــادة  �ــس الــنــاجــحــون يف  دخــــل 
والعودة  اجلد  مرحلة  البكالوريا، 
من  عــا�ــســوه  بعدما  الــواقــع،  اإىل 
اأجــــواء فـــرح وحــتــى حـــرية لدى 
�سيتم  مــا  يــخــ�ــص  فــيــمــا  الــبــعــ�ــص 
حتدد  تخ�س�سات  اخــتــيــارهــمــن 
وحتى  اجلامعي  م�سارهم  م�سري 

املهني فيما بعد.
ــة  ــي وبـــــداأت الــتــ�ــســجــيــالت االأول
من  الـ27  يف  اأم�ص،  اأول  اجلامعية 
جويلية على اأن ت�ستمر اإىل غاية 
ال�سهر، ويجد الطلبة  29 من ذات 
مرحلة  اأمـــــام  اأنــفــ�ــســهــم  اجلــــدد 
اختيار  عــلــى  جمــربيــن  �سبابية 
الــتــخــ�ــســ�ــســات 

م�ستقبال  فيها  �سيدر�سون  الــتــي 
يكن  مل  ممن  وخا�سة  باجلامعة، 
يف  وي�ساعدهم  يعينهم  من  لديهم 
التحديد، لذا قدم �سديق الطلبة 
ــن  ــدي ــام ال ــس ــ� الـــدكـــتـــور ح
ــاذ  ــت ــس ــان، اأ� ــب ــس ــ� غ

حما�سر يف اإدارة االأعمال بجامعة 
الن�سائح  مــن  جمموعة  ب�سكرة، 
ت�ساعدهم  الــتــي  اجلـــدد  للطلبة 

على ر�سم طريق االختيار.
يعتمد  غ�سبان،  االأ�ستاذ  وح�سب 
ــة من  ــوع ــم ــى جم ــل االخـــتـــيـــار ع
رغبة  اإىل  الــعــودة  اأولــهــا  املعايري، 
من  اإليه  مييل  وما  نف�سه،  الطالب 
مراعاة  ثم  وجمــاالت،  تخ�س�سات 
يف  مطلوب  هــو  مــا  على  واالإطــــالع 
املنطقي  االإنتقاء  وهو  العمل  �سوق 
فر�سة  الإيجاد  العقل،  من  النابع 
مرورا  م�ستقبال،  م�سمونة  عمل 
�سهال  الـــطـــالـــب  يـــجـــده  ـــا  مب
قدراته  مع  مــواده  وتتوافق 
البدنية،  وحــتــى  الذهنية 
القطيع،  اأ�سلوب  اإىل  و�سوال 
مطلوب  هو  ما  به  واملق�سود 
التي  والتخ�س�سات  درا�سيا 
عليها االإقبال االأكرب من قبل 
الطلبة ب�سكل عام، وهو ما ال 
ين�سح به االأ�ستاذ، الأنه ال ينم 
معينة،  وطموحات  قــدرات  عن 
اإىل االإطالع على ما هو  باالإ�سافة 
مطلوب ومرغوب يف �سوق االأعمال 

احلرة وعرب مواقعها.
الطلبة  على  اأنــه  الدكتور،  واأكــد 

عدم الت�سرع يف االإختيار والتحري 
املقدمة  التخ�س�سات  عــن  اجليد 
بالت�سجيل  اخلا�ص  املوقع  قبل  من 
وفــق مــعــدل كــل طــالــب مــن جهة، 
ــدالت الــدنــيــا املــحــددة  ــع ـــذا امل وك
للتخ�س�سات من جهة اأخرى، داعيا 
املحددة  ــارات  ــي اخل ـــرتام  اح اإىل 
لكل طالب فيما بعد، عقب مرحلة 
ومعاجلة  النهائية  الت�سجيالت 
احلاالت، عدا عن مراعاة البوابة 
ل واملنطقة  لالأماكن االأقرب للم�سجِّ
ينطلق  حــيــث  لــــه،  ــة  ــي ــراف ــغ اجل
املعدل  وفق  ال�سنة  هذه  االختيار 
كتعديل  اأدخـــــل  ــــذي  ال املـــــوزون 
معدل  اإدخـــال  على  قائم  جــديــد، 
معدل  اإىل  باالإ�سافة  البكالوريا 
اإليها  االأقــرب  اأو  املرغوبة  ــادة  امل
اإختيار التوجيه، داعيا الطلبة  يف 
على  ــــالع  االإط اإ�ــســافــيــة  كنقطة 
الفارط  للمو�سم  القبول  معدالت 
الأخذ فكرة عن التخ�س�سات عموما، 
وا�ست�سارة ذوي اخلربة والتجربة، 
فقيهني  واأ�ـــســـاتـــذة  طــلــبــة  وكــــذا 
بالتخ�س�سات املرغوب درا�ستها من 
كون  االإ�ستمارة  مــلء  قبل  قبلهم 
يف  قبوله  يتم  لن  بعد  فيما  الطعن 
االختيارات  التحديد  ت�سمن  حال 
ما  وهو  الطالب،  قبل  من  املقدمة 
بعناية  اال�سطفاء  عليه  يحتم 

ملختلف التخ�س�سات املقدمة.
�سرورة  على  االأ�ستاذ  اأكــد  فيما   
اهتمام الطالب بتكوين نف�سه طيلة 
بتعلم  اجلامعة،  يف  درا�سته  فــرتة 
املطلوبني  االآيل  ــالم  واالإع اللغات 
ــن،  ــادي ــي امل ــني يف خمــتــلــف  ــم ــه وامل
�سقل  يف  كذلك  ي�ساهمان  واللذان 
�سخ�سية الطالب ومتر�سه احلياتي 

والعلمي واملهني كذلك.

�ص. �ص فوزية. ق

فوزية.ق
رحمة. م

خالل  الكورونا  موجة  بداية  يف 
ب�سرعة  انت�سرت  املا�سي،  العام 
ال�سميد،  نـــــدرة  اأزمـــــة  الـــــربق 
بندرة  �سائعات  بعدها  لتتواىل 
التي  الــغــذائــيــة  املــــواد  خمتلف 
قبل  ــا،  ــع ــس وا� ا�ــســتــهــالكــا  ت�سهد 
هذه  فــخ  يف  ــواطــنــون  امل يــقــع  اأن 
يف  كلي  بعجز  وي�سابوا  الــنــدرة 
غالء  ب�سبب  ال�سرائية  الــقــدرة 
زادت  الــتــي  ـــواد  امل هــذه  خمتلف 
لتاأتي  بالفعل،  الحقا  اأ�سعارها 
كان  متتالية  اأخرى  اأزمات  بعدها 
منها  يتخوف  اجلــزائــري  ال�سعب 
"بقي  بــالــقــول  الــ�ــســخــريــة  ــد  حل
ندفع  ال  ــذي  ال فقط  االأك�سجني 
جمددا  الــدائــرة  وتــدور  ثمنه"، 
ثمن  يدفع  نف�سه  ال�سعب  ليجد 

ال  باأ�سعار  ولكن  اأي�سا  االأك�سجني 
يتخيلها عقل بعدما طارت قارورة 
 30 اإىل  ماليني   3 من  االأك�سجني 

ال�سما�سرة  قبل  من  �سنتيم  مليون 
اأحدا وفر�سوا  الذين مل يرحموا 

منطقهم على اجلميع.
كــل هـــذه الــرتاكــمــات واأخــــرى 
�ساهمت يف متا�سك ال�سعب من خالل 
اأبنائه وهيئاته يف  جتند خمتلف 
وباملقابل  البع�ص،  بع�سهم  اإنقاذ 
التي  الع�سوائية  ال�سيا�سة  عرت 
احل�سا�سة  القطاعات  هذه  حتكم 

اللذان  مبا فيها ال�سحة والتجارة 
اأ�سبحا م�سخرة وم�سحكة للجميع 
اجلدية  ــول  ــل احل غــيــاب  ب�سبب 
الــطــوارئ  هــذه  ملثل  والــواقــعــيــة 
على  ــون  ــوؤول ــس ــ� م ـــد  وع ـــت  وق يف 
�سمن  اجلــزائــر  بــــاإدراج  القطاع 
متا�سكا  ال�سحية  املنظومات  اأكرب 
الواقع  ولكن  العامل،  يف  وتطورا 
�سيا�سة  ويــعــري  ــك  ذل كــل  ينفي 
خمتلف  رافقت  طاملا  التي  احل�سو 
املراحل واجلوانب واالأزمات التي 

مرت على هذا ال�سعب "املغبون".
عن  يبحث  املواطن  كان  وبعدما 
كي�ص  وعــن  ليتدفاأ،  غــاز  قـــارورة 
اليوم  هاهو  جوعه،  لريوي  �سميد 
اأك�سجني  قــــــارورة  عـــن  يــبــحــث 
ليتنف�ص وياليته يتنف�ص هواء نقيا 
املقاومة  ي�ستحق  بلد  يف  ويعي�ص 
بلد  يف  �سيقاوم  كيف  والــكــفــاح، 
وي�ساومه  حي  وهو  يوم  كل  يقتله 
على �سهيق وزفري ويتاجر بحياته 
بالقطط  ال�سينيون  يتاجر  مثلما 

والكالب..

نظمت، يوم اأم�ص، م�سالح مديرية التجارة لوالية باتنة حملة 
حت�سي�سية م�ست خمتلف حمالت اخلدمات على غرار املكتبات 
واملقاهي وكذا املطاعم املتواجدة على م�ستوى "طريق ب�سكرة" 
من  الوقاية  اإطــار  تاأتيفي  املــبــادرة  بوزغاية"،  "حي  قبالة 
مب�ساركة  وذلك  اال�سطياف  مو�سم  خالل  الغذائية  الت�سممات 
امل�ستهلك  واإر�ــســاد  حلماية  اجلزائرية  املنظمة  من  اأع�ساء 

وحميطه، غرفة التجارة وال�سناعة "االأورا�ص".
من  جملة  اإعطاء  التح�سي�سية،  احلملة  هذه  ت�سمنت  وقد 
وللمواطنني  االقت�ساديني  للمتعاملني  واالإر�ــســادات  الن�سائح 
باالإ�سافة اإىل توزيع عدد من املطويات والق�سا�سات التوعوية 
الت�سممات  من  الوقاية  كيفية  حول  موا�سيعها  متحورت  التي 
تتعلق  ن�سائح  الغذائي وكذا عن  التبذير  من  الغذائية واحلد 
الد�سمة  واملــواد  وامللح  ال�سكر  ا�ستهالك  من  التقليل  ب�سرورة 
بالتدابري  التقيد  ب�سرورة  التذكري  عن  ناهيك  االأغذية  يف 
الوقائية للحد من انت�سار فريو�ص كورونا الذي عرفت اال�سابات 

به ارتفاعا كبريا خالل هذه الفرتة. 

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعاخلمي�س 18 يولياز 2971/ 29 جويلية  2021 املوافق لـ 19 ذو احلجة 111442
تغيب احللول للمرة الألف ل�ستدراك الو�سع ال�سحي الراهن الذي تتخبط فيه اجلزائر جراء انت�سار فريو�س كورونا الذي خلف اآلف ال�سحايا وع�سرات الألف من امل�سابني 
الذين يلهثون حاليا لإنقاذ حياتهم ويكافحون بالبحث عن قارورات الك�سجني الذي يبقى اأكرب هاج�س وم�سكل يواجه الب�سرية منذ الأزل، ب�سبب تدهور املنظومة ال�سحية من 
جهة وغياب خلية الأزمات القائمة على مثل هذه الأو�ساع احلرجة التي ميكنها درا�سة وو�سع ا�سرتاتيجية فعالة لإيجاد حلول جدية وتفعيل هذا القطاع املري�س الذي ل يزال 

املري�س فيه يعاين ويالت البريوقراطية حتى وهو يلفظ اأنفا�سه الأخرية.

االأزمة ال�سحية واالقت�س�دية يف اجلزائر
 تتف�قم واحللول غ�ئبة!

م� يجب على ن�جحي البك�لوري� اجلدد معرفته

حملة حت�سي�سية حول خطر الت�سمم�ت 
الغذائية خالل مو�سم ال�سيف

من رحلة �لبحث عن �ل�شميد �إىل قارور�ت �لأك�شجني..

منهم �خليار�ت ومنكم �لختيار

ت�سعى اجلمعية الوالئية جندة بوالية تب�سة، القتناء مكثفات لالأك�سجني مل�ساعدة امل�سابني واملر�سى املتواجدين 

باأ�سرة امل�ست�سفيات بالوالية، وقد جاءت هذه امل�ساعي بعد االأزمة ال�سحية التي عرفتها جل امل�ست�سفيات من نق�ص 

فادح ملادة االأك�سجني، وحالة الهلع التي عرفها م�ست�سفى بكارية االأ�سبوع الفارط الذي �سهد حالة انقطاع تام لهذه 

املادة احليوية ، بعد تزايد عدد االإ�سابات بفريو�ص كورونا كوفيد-19 والتي �سجلت خاللها الوالية رقما قيا�سيا يوميا 

بت�سجيل 150 اأ�سابة و5 وفيات.

ويقول ممثل عن اجلمعية اأنهم يتاأملون القتناء 10 مكثفات لالأك�سجني و3000 اآالف قناع ذات تاأثري عال، 

م�ستح�سنا ملدى م�ساعدة وتكاثف اخلريين من اأبناء الوالية وخارجها لتقدمي يد العون الإجناح هذا امل�سروع 

اخلريي يف ظل هذه الظروف ال�سحية ال�سعبة التي متر بها الوالية خا�سة، م�سيفا اأن عدد الو�سائل الطبية 

املزمع اقتنائها ميكن اأن يت�ساعف اإذا كان هناك جتاوب من طرف املمولني اأو ال�سوق التي تلبي هذا 

الطلب.

من جهته ثمن مدير ال�سحة للوالية "ال�سعيد بلعيد"  جمهودات املجتمع املدين املبذول 

مل�ساعدة قطاع ال�سحة، موجها ندائه املواطنني بخطورة الو�سع ال�سحي 

و�سرورة التكافل وحتمل امل�سوؤولية للخروج من هذه املوجة 

اخلطرية باأقل االأ�سرار.

جمعية جندة �لإن�شانية �خلريية 

يف حملة "�أنقذين" 

منى. ب

ت�شعى لقتناء 10 مكثفات و3 �آلف قناع

 ذ�ت تاأثري عايل لالأك�شجني



حمل عنو�ن "حماية حقوق �شحية �جلرمية"

رائد. ب

للطبع  ــهــدى  ال دار  عــن  مــوؤخــرا  �ــســدر 
كت�ب�ن  امليلة  بعني  والتوزيع  والن�سر 
للدكتور  اجلن�ئي  الق�نون  يف  جديدان 

الطيب �سم�تي. 
"حم�ية  عــنــوان  حمل  االأول  الكت�ب 
مرحلة  خالل  اجلرمية  �سحية  حقوق 
اجلزائري"  الت�سريع  يف  الــتــحــريــ�ت 
"�سم�ن�ت  االأوىل  الطبعة  ثم�ر  من  وهو 
الذي  التعوي�ص"  يف  ال�سحية  حقوق 
 2018 �سنتي  مرحلتني  على  طبعه  مت 

و2019 عن داري الهدى وبلقي�ص.
مرحلة  الــكــ�تــب  يف  املــوؤلــف  وتــنــ�ول   
من  وقوعه�  ــت  ووق اجلــرميــة  اكت�س�ف 
تقوم  التي  الق�س�ئية  ال�سرطة  طــرف 
وعن  اجلرمية  عن  والتحري  ب�لبحث 
اىل  اخت�س��سه�  حـــدود  يف  مرتكبيه� 
مرحلة ار�س�ل ملف الق�سية اىل الني�بة 
ال�سرطة  نــ�ــســ�ط  ــر  ــدي ت بــ�عــتــبــ�رهــ� 
طبق�  اخت�س��سه�  دائــرة  يف  الق�س�ئية 
36 مــن قــ�نــون االجـــــراءات  ــمــ�دة  ــل ل
ي�سدر  اأن  ولوكيل اجلمهورية  اجلزائية 
تــوافــرت �سروط  مــتــى  مــقــرر احلــفــظ 
اأ�س��ص  على  الوق�ئع  تكييف  اأو  احلفظ 
الق�سية  وجــدولــة  خم�لفة  اأو  جنحة 
للمح�كمة عن طريق اال�ستدع�ء املب��سر 
اأن  ميكنه  كم�  الفوري  املثول  اجــراء  اأو 
على  بن�ء  التحقيق  على  امللف  يحيل 

طلب افتت�حي.
بعنوان  جــ�ء  الــذي  الث�ين  الكت�ب  اأمــ� 
ــالل  خ اجلـــرميـــة  �ــســحــيــة  "حم�ية 
الت�سريع  يف  الق�س�ئي  التحقيق  مرحلة 
املــوؤلــف  خــاللــه  اأو�ـــســـح  اجلزائري"، 

"تعد  والتي  الق�س�ئي  التحقيق  مرحلة 
فيه�  يبداأ  التي  اخل�سبة  املــراحــل  من 
جلية  ب�سفة  وبــروزه  ال�سحية  تدخل 
ميتلك  التي  التحري�ت  ملرحلة  خالف� 
وبذلك  وا�سعة  حقوق  ال�سحية  فيه� 
ميكن ل�سحية اجلرمية حتريك الدعوى 
الع�مة  الني�بة  تدخل  دون  العمومية 
ال�سحية  متــكــن  و�سيلتني  طــريــق  عــن 
اأمـــ�م  مــبــ��ــســرة  ب�سفة  ــول  ــس ــو� ال مــن 
للمط�لبة  املخت�ص  اجلن�ئي  الق�س�ء 
الطرق  ب�أي�سر  ال�سرر  عن  ب�لتعوي�ص 
التك�ليف ويف مدة وجيزة وذلك  وب�أقل 
ال�سكوى  بوا�سطة  التدخل  طريق  عن 
ق��سي  اأم�م  املدين  ب�الإدع�ء  امل�سحوبة 

التحقيق املخت�ص".
�س�هم  قد  �سم�تي  الدكتور  يكون  وبهذا 
واجل�معية  الوطنية  املكتبة  تعزيز  يف 
ال�سم�ن  حــول  الكتب  مــن  مبجموعة 
االجــتــمــ�عــي والــقــ�نــون اجلــنــ�ئــي علم 
االأن  حد  اىل  عدده�  والب�لغ  ال�سحية 

خم�ص كتب تعرف على بع�سه� الق�رئ من 
خالل امل�س�ركة يف املعر�ص الدويل خالل 

طبع�ت �س�بقة.
الكتب  هـــذه  طــبــع  يف  الــفــ�ــســل  ــود  ــع وي
عني  الــهــدى  دار  مطبعة  اىل  ون�سره� 
ب�ل�سكر  ــف  ــوؤل امل خ�سه�  الــتــي  امليلة 
م�سطفى  مديره�  راأ�سه�  وعلى  اجلزيل 
االأ�س�تذة  بع�ص  ج�نب  اىل  ذبيح  قالب 

واملخت�سني يف امليدان.
طيب  الـــدكـــتـــور  اأن  ــر  ــذك ــ�ل ب جــديــر 
الدكتورة  �سه�دة  على  متح�سل  �سم�تي 
املدر�سة  وخــريــج  اجلن�ئي  الق�نون  يف 
الوطنية  واملدر�سة  للق�س�ء  الوطنية 
ح�لي�  وي�سغل  االجــتــمــ�عــي  لل�سم�ن 
وقد  ــة  ــروان م حمكمة  رئــيــ�ــص  من�سب 
الوطنية  امللتقي�ت  العديد من  �س�رك يف 
ح�لي�  تدر�ص  كتبه  اأن  كم�  والدولية 
خ��سة  واملــعــ�هــد  اجلــ�مــعــ�ت  معظم  يف 
االجتم�عية  الت�أمين�ت  حول  موؤلف�ته 

ومن�زع�ت العمل والتق�عد. 

ر. ل

ق. ث

د�سن ن�سب تذك�ري، اأول اأم�ص، يف املجر، 
االأم�زيغي- الفيل�سوف  لــروح  تخليدا 
اجلزائري، لو�سيو�ص بوليو�ص، املعروف 

بـ "اأفوالي".
خالل  التذك�ري،  الن�سب  تد�سني  ومت 
افــتــتــ�ح االحــتــفــ�ل اخلــ��ــص بــ�لــرتاث 
فيه  �س�رك  الــذي  املجر،  يف  الــرومــ�ين 
ال�سيد  املجر،  لــدى  اجلــزائــري  ال�سفري 
الفيل�سوف  لروح  تخليدا  مقراين،  علي 
ــكــ�تــب واملــ�ــســرحــي والــ�ــســ�عــر ذي  وال
االأ�سل االأم�زيغي-اجلزائري، لو�سيو�ص 
م،   125 �سنة  ــد  ول الـــذي  اأبــولــيــو�ــص، 
�سوق  بوالية  مــداورو�ــص،  يف  وتــرعــرع 
وتويف  �سرق اجلزائر(،  )�سم�ل  اأهرا�ص 

ع�م 170 م.
كلمة  يف  مــقــراين،  علي  ال�سفري  ــ�ل  وق
لو�سيو�ص  تكرمي،  اإن  ب�ملن��سبة،  األق�ه� 
احل�س�رية،  الطريقة  بهذه  اأبوليو�ص، 
ـــه هو  ــب تــــذكــــ�ري ل ــ�ــس ــــالل ن ـــن خ م
هذا  بقيمة  اعـــرتاف  ورمــز  "عربون 
م�سريا  املجري"،  االأدب  يف  الــكــ�تــب 
الرجل  هذا  مك�نة  "يربز  ذلك  اأن  اإىل 
ودوره  الــقــ�دمــة،  لــالأجــيــ�ل  ب�لن�سبة 

يف  ع�ملية  ثق�فية  ك�سخ�سية  الكبري 
ال�سعبني  بني  ال�سداقة  اأوا�سر  تعزيز 

اجلزائري واملجري".
وتطرق علي مقراين اإىل اأعم�ل الك�تب، 
االآبــ�ء  اأول  مــنــ�زع،  "دون  يعترب  الــذي 
املوؤ�س�سني لالأدب الروائي على االإطالق، 
واملوؤ�س�ص الفعلي للكت�بة الروم�ن�سية"، 
يف  كــ�مــل  روائـــي  عمل  "اأول  بـــ  منوه� 
واملعنون  الأبوليو�ص،  االإن�س�نية  ت�ريخ 
بـ  اأي�س�  واملعروف  والتحول(،  )امل�سخ  بـ 
اإ�س�دة  القى  والذي  الذهبي(،  )احلم�ر 
الع�مل،  م�ستوى  على  الكت�ب  اأكــرب  من 
الك�تبة  من  خ��سة  اجلزائر،  بلده  ويف 

الروائية الع�ملية اآ�سي� جب�ر".
ال�سهرية  املوؤلف�ت  عن  مقراين  وحتدث 
لــلــو�ــســيــو�ــص اأبــولــيــو�ــص، عــلــى غـــرار 
ق�س�سية  جمموعة  وهي  "املقتطف�ت"، 
كت�ب�ن  ج�نب  اإىل  ـــزاء،  اأج اأربــعــة  يف 
اأفالطون، واآخر عن فل�سفة  عن تع�ليم 
جمموعة  اإىل  بــ�الإ�ــســ�فــة  �ــســقــراط، 
ـــرى  قــ�ــســ�ئــد �ــســعــريــة ومـــوؤلـــفـــ�ت اأخ
والري��سي�ت  والفلك  الطبيعة  حــول 

واملو�سيقى.

اإىل  اجلزائري  الدبلوم��سي  اأ�س�ر  كم� 
اأم�سى  الذي  للك�تب  الفنية  القيمة  اأن 
يف  ومك�نته  املجر،  يف  حي�ته  من  جزء 
يف  �سكلت  اجلــزائــري،  الثق�يف  الو�سط 
اآثــ�ره  الإبـــراز  "فر�سة  من��سب�ت  عــدة 
املكتبة  غــرار  على  املتميزة  واأعم�له 
�سنة  اأعلنت  التي  اجلزائرية  الوطنية 
لت�سجيع  ــوالي،  اأف ج�ئزة  عن   2004
واالأعــمــ�ل  الق�س�سية  الكت�بة  رواد 
العربية  ب�للغ�ت  اخلي�لية  الروائية 

االأم�زيغية والفرن�سية".
املح�فظة  بتنظيم  مقراين،  علي  وذكر 
ملتقى   ،  2015 يف  لالأم�زيغية،  العلي� 
االأ�سطورة  الك�تب  اأعم�ل  حول  دولي� 
ــون من  ــث ــ�ح ــــــوالي، �ـــســـ�رك فــيــه ب اأف
واإيط�لي�  االأمريكية  املتحدة  الوالي�ت 
ب�الإ�س�فة  واملــغــرب،  وتون�ص  وفرن�س� 
اأن  مــربزا  اجلزائريني،  الب�حثني  اإىل 
العلمية،  املحطة  هذه  يف  "احل��سرين 
اأفوالي  اجلزائر  ابن  اأن  على  اأجمعوا 
ــ�رزة  ب و�سخ�سية  فــ�رقــة،  عــالمــة  هــو 
والرتاث  املتو�سطية  الثق�فة  اأعالم  من 

الع�ملي غري امل�دي".

"�سه�م  واالإعالمية  املمثلة  توفيت 
مت�أثرة  املن�سرم  االثنني  اأ�سلو�ص" 
كورون�  بفريو�ص  ا�س�ته�  مب�س�عف�ت 
وفق م� تداوله املقربون من الفقيدة، 
عزت  اأيــن  �سنة،   27 ن�هز  عمر  عن 
الفقيدة  الفنية واالعالمية  االأ�سرة 

بخ�ل�ص عب�رات املوا�س�ة والرحمة.
الوجوه  بني  من  اأ�سلو�ص  �سه�م  وتعد 
الــتــي عــرفــهــ� اجلــمــهــور اجلــزائــري 
الك�مريا  برن�مج  تقدميه�  خالل  من 

ك�نت  الــيــت  ب�لكم"  "ردو  اخلفية 
تبث على قن�ة البالد، اإىل ج�نب دور 
دزيرية. عقلية  �سل�سلة  "بـ�وية" يف 

ــــ�ل  ــــم كـــمـــ� قــــدمــــت عــــديــــد االأع
والتلفزيونية الرم�س�نية يف حمط�ت 
برامج  جــ�نــب  اىل  الفنية  حي�ته� 
اعــالمــيــة عــرفــت خــالهــ� مــن داخــل 
تربطه�  ك�نت  كم�  الوطن،  ــرج  واخل
الفن�ين  خمتلف  مع  قوية  عالق�ت 

الب�رزين على ال�س�حة املحلية.

تد�شني ن�شب تذكاري للفيل�شوف �لأمازيغي-�جلز�ئري 
لو�شيو�س �أبوليو�س

�أ�شلو�س" "�شهام  و�لعالمية  باملمثلة  "كورونا" تفتك 

�لدكتور "�لطيب �شماتي"  يرثي مكتبة �لعد�لة 
بكتابني جديدين يف �لقانون �جلنائي 

حلمر رقـــيـــة  حـــــوار: 

يجد  عندما  كثري�  �مل��رء  يتحم�س 
�الأجنا�س  خمتلف  يف  يكتب  كاتبا 
هذ�  �غفال  بتاتا  ميكن  �ال  �الأدبية، 
�أن  للكثريين، �ب�دي  �لتن�ع �مللهم 
"�شمر�ء...."  �أ�شاأل قبل هذ� عن 
عن لقائها �ملفتعل مع عامل �لكتابة، 
هل كان م�عد� حم�شر� له، �أم �أتى 

من قبيل �ل�شدفة؟
ــة �ـــســـيء رائـــــع مثل  ــ�ب ــت ــك ــال ال ــع ف
امل�ء  يف  لي�ص  ولكن  مت�م�  ال�سب�حة 
والتالطم  والكلم�ت  االأفك�ر  يف  اإمن� 
و�سعور  جدا  مذهل  �سيء  االأمواج  مع 
لوح�ت  ب�لكلم�ت  تر�سمي  اأن  خرايف 
تقولني  ــ�ء  ــه ــت االن عــنــد  ثـــم  فــنــيــة 
جميل  �سيء  كتبت  مــ�ذا  "واووو" 
لالن�س�ن  املجهولة  االعم�ق  من  ن�بع 
ال�سغر  منذ  مت�ر�سه�  كنت  الكت�بة   .
ولكن كك�تبة مل يخطر هذا يف ذهني 
فقد لعبت ال�سدف وت�س�رع االأحداث 
دورا كبريا يف هذا والف�سل يعود اىل 
م�  ن�سر  علي  اقرتحت  التي  �سديقتي 
ب�لن�سبة  رائع�  يبدو  ك�ن  الأنه  كتبت 
له� اأختي و�سديقتي فتيحة حتية له� 
وب�لفعل ت�س�رعت االأحداث وحدثت 

الطب�عة .

"نف��س  ر��ي��ت��ك  عن  للحديث  لنعد 
�أن  تريدين  تفا�شيل  �أي��ة  ماكرة"، 
�نطالقا من  �لقارئ  �أيدي  بني  ت�شعيها 
�ملكر  عن  �ل�شخ��س،  عن  �لعن��ن، 
��شاءة  ميكن  هل  �خليبات،  تلك  عن 

�مل��ش�ع مبزيد من �لتعليق؟
مــولــودي  مــ�كــرة  نــفــو�ــص  عــمــل  اأول 

الغ�م�ص والذي اأحبه،  اأود يف نفو�ص 
م�كرة اأن تركز على ج�نب ال�سدم�ت 
التي يتلق�ه� الفرد يف حي�ته جتعله 
ح�فز  وجــعــلــهــ�  جتـــ�وزهـــ�  يـــحـــ�ول 
نفو�ص  ــتــ�يل  وبــ�ل ذاتــــه.  لتحقيق 
حتفيز  هي  اإمن�  مع�ن�ة  لي�ست  م�كرة 
لتج�وز املع�ن�ة  ب�لن�سبة لل�سخ�سي�ت 
�سح  اأن  رمزية  هي  م�كرة  نفو�ص  يف 
يف  م�ستتة  اجلوانب  متعددة  التعبري 
وجوده� ومبعرثة يف اأدواره� متنقلة 
والبطيء  حين�  ال�سريع  الزمن  بني 
ولكن  قليلة  اأحداث  ذات  اآخر،  حين� 
جتعل الق�رئ يتمنى لو ترتاكم تللك 
نفو�ص  يف  املــزيــد  ليعرف  االأحـــداث 
م�كرة غيم�ت م�طرة ولكن ال ت�سقط 
منه� االأمط�ر ب�لقدر املطلوب واملتوقع 
كثرية  نف�سية  �سحن�ت  حتمل  منه�.. 
من خالل تنقل ال�سخ�سية من اأحداث 
وك�أنه  مت�س�رع  زمن  عرب  اأخــرى  اإىل 

ميلك كب�سولة ت�أخذه لكل االأزمنة .

�جلانب  مع  تتعاملني  �أن  �لق�ل  ميكن 
�ل�شيك�ل�جي لل�شخ�شيات؟

اجل�نب النف�سي ط�غ جدا على نفو�ص 
اأنه  اإال  قلته  رغــم  حــدث  كل  م�كرة 
مدجج ب�أفك�ر وجوانب نف�سية كثرية، 
اأفك�ر  مدينة  يف  متالطمة  اأمــــواج 

مبعرثة وجمتمعية يف اآن واحد .

باالأفكار،  تبد� مرهقة  �لنف��س �ملاكرة، 
عرب  تنقلينا  ��أنت  �شع�بة  �جدت  هل 
�لكتابة  �أتعبتك  هل  �لر��ية،  �أ�ر�ق 

لها؟
يف  ولكنه�  ـــدا.  ج ممتعة  الــكــتــ�بــة 
كذلك،  ــدا  ج متعبة  نف�سه  الــوقــت 
الكلم�ت  تلك  ت�سبح  لو  اأود  اأحي�ن� 

راأ�سي  يف  واملتزاحمة  املكتظة   _
واأخرى  واله�دئة  الغ��سبة  واالأفك�ر 
نف�ص  يف  حــنــونــة  واأخــــرى  ق��سية 
حتمل  اأو  اأجنحة  ذات   _ الــوقــت 
جنونية  ب�سرعة  نف�سه�  وتكتب  قلم� 
كت�ب�ت،  �سكل  على  اأمــ�مــك  لت�سبح 
ـــ�ر وتــ�ــســ�رع  ـــك تـــ�أخـــذك لــهــفــة االأف
لوحة  ت�سنعني  واأحي�ن�  االأحـــداث 
اإبداعية يف حلظة تخلي عن القيود 
تودين  اأنــك  اإال  التعب  رغم  واحلــذر 

كت�بة املزيد واملزيد .

ماذ� عن "ب�شاتني �خل��طر"، �ملجم�عة 
�لق�ش�شية، لك حرية تقدميها للقارئ؟

ب�س�تني اخلواطر هي كت�بتي الث�نية 
ق�س�سية  جمموعة  عن  عب�رة  وهي 
ب�تنة،   واليــة  بــوك  نقطة  دار  عــن 
وبطله�  حمــورهــ�  اأو  هــذه  تخ�طب 
واالإن�س�ن  ع�مة  ب�سفة  االن�س�ن  هو 
ــ�أمل ب�سفة  ــت املــجــروح واحلــزيــن وامل
نف�سي  جــ�نــب  ق�سة  لــكــل  خــ��ــســة. 
ــي وجـــ�نـــب مـــن اخلــيــ�ل  ــ�ع ــم ــت واج
اخلي�ل  يتع�نق  اأحي�ن�  واحلقيقة  
اإىل  ي�أخذك  عمال  ويكون  واحلقيقة 
الذهول ويك�سر فيك التوقع والروتني 
. اأحي�ن� جند ا�سلوب املق�م�ت وا�سح� 
يف الق�سة االأوىل حتت عنوان "ق�سة 
ال�سيط�ن".  خطوات  �سرد  يف  وبي�ن 
التنوع  على  الق�س�ص  كذلك  وتعتمد 
الفل�سفي  اجل�نب  ومــزج  االأفــكــ�ر  يف 
بع�ص  يف  واالجــتــمــ�عــي  والنف�سي 
ال  االأحالم  كق�سة  االأخرى  الق�س�ص 

حتزن.
يف  بكرثة  النف�سي  اجل�نب  جند  كم�   
ق�سة امل�سهون يف االأر�ص. والتي تع�لج 
الب�سرية  النف�ص  يف  العميق  اجل�نب 

العموم  يف   . الب�سر  بني  والتن�ق�س�ت 
ق�س�سي  تنوع  هو  اخلواطر  ب�س�تني 
تنوع يف االأهداف تنوع يف اللغة تنوع 
يف النظري�ت النف�سية واالجتم�عية 

والفل�سفية 

�أن  مفاده  فيما  �ل��ر�أي  ت�شاركينني  �أال 
�ثر�ء  يف  ت�شاهم  �الأكادميية  �للغة 
�الأمر  تعلق  ما  �إذ�  �لكاتب،  ن�ش��س 
بجدية �الأعمال �مل�جهة للقارئ، بعيد� 

عن تلك �لتي ينخرها �لكتاب �لنا�شئ�ن 
�أية  للفكر  ت�شيف  ال  مبتذلة  مب���شيع 

كاريزما؟
فعال اللغة االأك�دميية ت�سيف للعمل 
واالأدب  والك�ريزم�  اجلدية  من  نوع 
وو�سوح  وط�قة  وجود  والفكر  هيبة 
وطريق  هدف  للعمل  وتر�سم  وعمق. 
معبد و�س�لح لل�سري فيه نحو النج�ح . 
اأن� عن نف�سي �سد االأعم�ل التج�رية 
اله�دفة  غري  التج�رية  الكت�ب�ت  اأو 

م�كرة،  نفو�ص  يف  ذلك  اإىل  واأ�س�رت 
وال  الفكر  تخ�طب  ال  الكت�ب�ت  هذه 
اإمن�  فيه  تبني  وال  االإن�س�ن  تخدم 

حتطم م� بقي منه.

 كيف كانت جتربة يف �ملعر�س �لد�يل 
هذ�  لك  ح�ش�ر�  �شنجد  �هل  �شيال، 

�لعام؟
�سيال  ــدويل  ال املعر�ص  يف  م�س�ركتي 
والتوزيع  للن�سر  ايــكــوزيــوم  دار  مــع 
مهمة  ونقطة  يل  كبريا  �سرف�  كــ�ن 
على  اتغلب  اأن  خالله  من  ا�ستطعت 
على  اأتعرف  وكذلك  نف�سي  يف  ا�سي�ء 
جتربة  ك�نت  يل  ب�لن�سبة   . كت�ب 
جد ن�جحة، اأن� فخورة بنف�سي كثريا، 

ا�سكر دار ايكوزيوم على دعوتي ..

 كاأ�شتاذة �ككاتبة، �أين �ل�جهة، �أق�شد 
بذلك م�شاريعك بني دف �الأدب؟

ال اأدري اإن كنت �س�أ�ستمر يف هذا النوع 
من الكت�بة رمب� �ستتجه اإىل نوع اآخر 
من الكت�ب�ت طبع� التنوع �سيء جميل 
الث�ين  اجلــزء  اإىل  اأ�سعى  اأنــ�  جــدا 
الث�نية  والطبعة  م�كرة،  نفو�ص  من 
ح�لي�  اخلواطر  ب�س�تني  من  منقحة 

اأن �س�ء اهلل.

كلمة ختامية
�سجعني... من  كل  ا�سكر  اخلت�م  ويف 

موهبتي  واحت�سن  احتواين  من  وكل 
كل  ــ�ن...  االأم درب  اإىل  الأ�سل  بحب 

الكلم�ت تعجز اأم�م نبلكم .

ماكرة" "نفو�س  موؤلفها  يف  ربيعا  لتمطر   �خليبات  زخم  تتجاوز  عابد" كاتبة  "�شمر�ء 
ثقافة13 اخلمي�س 18 يولياز 2971/ 29 جويلية  2021 املوافق لـ 19 ذو احلجة 1442

تاأتي "�سمراء عابد" لتورث حروفها لوحات فنية م�سبوغة بالأمل، لت�سع بني اأدي القراء تفا�سيل ملهمة وجميلة تبعث بعبارات تتفتح على كل ما هو جتاوز للخيبات، اأين ب�سمت يف عامل الأدب موؤلفها "نفو�س ماكرة" امل�سارك يف معر�س 
�سيال 2019، اإىل جانب جمموعة ق�س�سية اختارت اأن يكون عنوانها "ب�ساتني اخلواطر"، داخل مدن الأفكار الكبرية واملبعرثة بجميلها وحنيتها وق�سوتها، اأين تقدم اأ�ستاذة التعليم البتدائي "�سمراء عابد" �سعورا خرايف وجميال عند 

مالم�سة زخم ن�سو�سها املغطاة بالتحفيز والأمل، ولكثري من التفا�سيل يف هذا احلوار:



�أمنية
بغيت  وا�ص  التلميذ:  واحد  �س�أل  املعلم  واحد 

تكون كي تكرب؟
ق�ل لو التلميذ: بغيت نكون ولد احلرام

ق�ل لو املعلم: عال�ص اأولدي؟
ي�سوف  وين  ب�ب�  التلميذ:  لو  ق�ل 

ـــدو طــومــوبــيــل  واحــــــد عـــن
واااااعرة يقول عليه: ولد 

احلراااااام؟!!.

�ل�شفة لالأ�شرع
قــ�لــك مــ�ــســوؤول عــربــي راح 

للخ�رج
لـــفـــت انـــتـــبـــ�هـــو بـــبـــغـــ�ء يــهــدر 

ب�لعربية
ا�سراه وهو يف املط�ر

�سق�س�ه اجلمركي
مع�ليك هذا احليوان مع�ك؟

رد الببغ�ء ب�سرعة
نعم معي!!.

زهامير
واحد الع�ئلة تن�سى بزاااااف

عر�سوهم لواحد العر�ص
�سراو ك�دو وراحو

ويف ن�ص الطريق تفكرو ب�للي ان�س�و 
الك�دو ف�لدار

ف�لطريق  ب�سح  ــوه..  ــ�ب ج رجــعــو 
ان�س�و ملن راهم رايحني..

يطبطبو  وبــقــ�و  لـــلـــدار..  رجــعــوا 
ف�لب�ب

ون�س�و ب�للي م� ك�ن حتى واحد ف�لدار
اأي� دخلو الطفل ال�سغري من الط�قة ب��ص يحل 

عليهم
وكي حل عليهم.. �سربو ب�ب�ه وق�ّلو: انت هن� 

وحن� من ال�سب�ح نطبطبو!؟.
معلومات م�سلية

الرمانة 

اأمثال �سعبية

اليمني  امللك  هو  باحلرير  الكعبة  ك�سا  من  اأول   •
بعد ذلك باحلرير  ك�سائها  العادة على  ُتّبع ثم جرت 

مزخرفة باآيات من الذهب والف�سة.
يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  مــن  جــزء  ــرب  اأك  •
كلما  بق�سرها  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولــذلــك  ق�سرها، 

ا�ستطعنا ذلك.
بيع   GooGle موؤ�س�ص  حــاول   1999 عام   •
"مليون" دوالر، لكنه مل ي�ستطع ذلك لعدم  بـ  موقعه 
اأكرث  ت�ساوي   GooGle اليوم  م�سرتي..  وجود 

من 250 "مليار" دوالر.
الذي  ب12  فيتامني  على  احل�سول  ميكنك  ال   •
الع�سبية،  واخلاليا  الدم  خاليا  �سحة  على  يحافظ 

اإال عن طريق البكترييا وامليكروبات.
• اأبرز معامل كوكب امل�سرتي العمالق، بقعة حمراء 
اإع�سار  عن  عبارة  وهي  ميل،  و800  عر�سها25األف 
اأكرث من  هائل يع�سف بتلك املنطقة من الكوكب منذ 

�سبع مائة عام.
هو  العام  خالل  اليابان  يف  القطارات  تاأخر  • معدل 
الوقت  قيمة  يعرف  �سعب  نهم  الأ ال�سنة،  يف  ثوان   7

ويحر�ص على الثواين والدقائق بدقة متناهية.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي جلدها 

جلد احلمري 
و قلبها قلب 

احلرير

حدث يف مثل هذا اليوم
الت��سع والع�سرون
 من �سهر جويلية

والــذي  الهاي"  على"اإعالن  التوقيع  ـ   1899
يف  الــ�ــســامــة  الـــغـــازات  ا�ــســتــعــمــال  بــحــظــر  يق�سي 

احلروب.
1900 ـ اغتيال ملك اإيطاليا هومربت االأول على 
عليه  الر�سا�ص  اأطلق  الذي  بري�سي"  "جايتانو  يد 

يف منزله.
العثمانية  والــدولــة  املتحدة  اململكة  ـ   1913
الدولة  بني  احلــدود  تعيني  ب�ساأن  اتفاًقا  يوقعان 
من  والبحرين  وقطر  والكويت  جهة  من  العثمانية 

جهة اأخرى.
العمال  رئا�سة حزب  اأدولف هتلر يتوىل  ـ   1921

القومي اال�سرتاكي االأملاين.
ـ تتويج امللك فاروق ملًكا على عر�ص م�سر   1937
بالتاريخ  الر�سد  ل�سن  و�سوله  بعد  وذلــك  ر�سمًيا 
امللكة  والدته  طلبتها  التي  الفتوى  بعد  الهجري 

نازيل من �سيخ االأزهرحممد م�سطفى املراغي.
1945 ـ ال�سفن احلربية اليابانية تغرق ال�سفينة 
اأ�سفر  مما  "اإنديانابولي�ص"  االأمريكية  احلربية 
اأ�سواأ خ�سارة من  883 بحارا فيما اعترب  عن مقتل 

نوعها يف تاريخ البحرية االأمريكية.
للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  تاأ�سي�ص  ـ   1957

الذرية.
عمور  بجبال  ال�سب  �سعبة  معركة  وقوع  ـ   1957
اإيل  و�سلت  كبرية  خ�سائر  اال�ستعمار  فيها  تكبد 

قتيل.  215
 - االأمريكية  الف�ساء  وكــالــة  اإن�ساء  ـ   1958

نا�سا.
اجلغاليل  الطيب  �سي  العقيد  ا�ست�سهاد  ـ   1959

قائد الوالية ال�ساد�سة.
من  اأمريكي  جندي   4000 اأول  و�سول  ـ   1965

فرقة جنود املظالت رقم 101 اإىل فيتنام.
حترمي  يكرر  ال�ساد�ص  بول�ص  البابا  ـ   1968
الكاثوليك  على  احلــمــل  منع  و�ــســائــل  ا�ستعمال 
مفو�سية  مــن  تو�سية  مــن  الــرغــم  على  ــان  ــروم ال

الكني�سة بالنظر يف ذلك.
االإ�سالمية  الك�سافة  مــوؤمتــر  افتتاح  ـ   1989

اجلزائرية بق�سر االأمم )اجلزائر العا�سمة(.
بويعلي  جماعة   اأع�ساء  عن   االإفــراج  ـ   1990
خطوة  يف  امل�سلحة  املــعــار�ــســة  على  واملح�سوبة 

الحتواء البع�ص منهم .
ــراء  اإج عــن  يعلن  اجلمهورية  رئي�ص  ـ   1990
انتخابات ت�سريعية م�سبقة خالل ال�سدا�سي االأول 
دي�سمرب   5 يف  ذلــك  بعد  ليعلن   ،1991 �سنة  مــن 
ملدة  االنتخابات  هذه  تاأجيل  عن  ال�سنة  نف�ص  من 

اأق�ساها 6 اأ�سهر.
اتفاقية  على  توقعان  واأوروبا  اجلزائر  ـ   1998
يف  والتقنية  املالية  التعاون  ببعثة  تتعلق  متويل 

اإطار برنامج ميدا.
املخت�سة  اجلزائر  ات�ساالت  فرع  اإن�ساء  ـ   2006
ا�سم  عليه  ــق  اأطــل الــ�ــســاتــل  عــرب  ــاالت  االتــ�ــس يف 

.ReVsAt ات�ساالت اجلزائر
يف  كمني  يف  تون�سيني  جنود   8 قتل   -  2013
ذبحا،  ماتوا  اثنني  منهم  تون�ص  يف  ال�سعانبي  جبل 
وبناء عليه قام اجلي�ص التون�سي بعملية ع�سكرية 
وا�سعة النطاق بق�سف اجلبل بالطائرات واملدفعية 

فيما عرفت باأحداث جبل ال�سعانبي.
الت�سغيلي  مايكرو�سوفت  نظام  اإ�سدار   -  2015

ويندوز 10. 

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

�سفرك  غــري  يبكيلك  مــ� 
ظفرك غري  يحكلك  م�  و  حكـــمة

�سفيها،  ال  و  ب��ل��ي��غ��ا  جت�����ادل  ال 
ي�ؤذيك وال�سفيه  يغلبك  فالبليغ 

الذي  هــو  الديبلوم��سي  ال�سخ�ص  ـ 
اجلحيم  اإىل  الـــذهـــ�ب  مــنــك  يــطــلــب 
تــ�ــســتــعــجــل تلك  بــطــريــقــة جتــعــلــك 
دايرة  وا�ص  ال�سي��سة  الرحلة..�س�يف 

يف اخللق؟
نذير دحم�ين ب�تنة
�س�يف..لكن ال اأحد يقنعني ب��ستعج�ل 

اجلحيم واإن ك�ن �سيط�نلوم��سي؟!.
�سي  يــ�  "الب�نديتيزم"  هــم  مــن  ـ 

عالوة؟
�سالح خم�ري ب�سكرة
يف  قواعده�  تتمركز  �س�لة  فرقة 
اأ�سول  من  زعيمه�  اأن  يق�ل  اجلــزائــر 
يف  الهف  جب�ل  من  "�سراقتيزمية" 

�س�كي�ست�ن الغربية املتحدة؟!.
ت�سرط  يل  املــــراأة  يف  رايـــك  وا�ـــص  ـ 
املطبخ  يف  عيوبه�  تغطي  داره�..ب��ص 

وجي�حته� يف لغ�سيل؟

�سمرية. خ ب�تنة
هذا �سرطت داره� وفقتوله�..قولويل 

برك كيف��ص؟!.
يف  �ــســيء  اأحــ�ــســن  اأن  اكــتــ�ــســفــت  ـ 
واّل  يقرا  اله  م�كن  الواحد  اجلزائر.. 

يك�سر را�سو؟
ع�دل خمن��ص ب�تنة

ب��سل ومغوار اأنت..ي� اأب� جهل!!.
قوم  عــنــد  قـــوم  م�س�ئب  يــقــولــون  ـ 
�سي  ي�  ب�ل�سبط  نعرف  فوائد..حبيت 
عالوة ا�سكون ق�عد ي�ستنفع ب�مل�س�ئب 

نت�عي ب��ص يعو�سني �سوّي�؟
حم�دة. ي تب�سة
الــبــرتول..الــزراعــة.. ح�كمني  يل 
ــي واحلـــ��ـــســـر.. ــس ــ�� ــة..امل ــ�ع ــن ــس ــ� ال
جــ�ورهــم.. ومــن  واجلغرافي�  الت�ريخ 
التعوي�ص يوم الدين م� تك�سر�ص را�سك 

ب�مل�ستحيل؟!.

هكذا كورون� 
يهزو ق�سو 

ويروح؟!
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باتنة
ميلة

عامر.م

بدري. ع

قــرر وايل واليــة اأم البواقــي، اإلغاء 
املوجهــة  املاليــة  االإعانــات  جميــع 
لالأن�سطــة الريا�سيــة ح�سبما جاء يف 

بيان خللية االت�سال بالوالية.
تقــرر  فقــد  امل�ســدر  ذات  وح�ســب 

تخ�سي�ــص مبلــغ مايل قــدره 8 ماليري 
�سنتيم، منها 6 ماليري موجهة مليزانية 
موجهــة  ماليــري  و2  ال�سحــة  قطــاع 
مليزانية الوالية ق�سد اإقتناء وتركيب 
 générateurs 4 مولدات االأك�سجني

d'oxygène  لتوزيع على املوؤ�س�سات 
الواليــة،  اإقليــم  عــرب  االإ�ست�سفائيــة 
جــاري  االإت�ســال  اأن  البيــان  واأردف 
علــى قدم و�ساق مع املموينني لالإقتناء 

والرتكيب يف اأ�سرع وقت.

اأم البواقي

منى. ب

بغالف مايل قدره 8 مليار �شنتيم

تو��شلت مع �أهلها �شبيحة عيد �ل�شحى وطلبت �مل�شاعدة منهم

الوطني  للدرك  االإقليمية  الفرقة  �سجلت 
الق�س�ي�  ــدد  ع يف  كــبــريا  ارتــفــ�عــ�  بتب�سة، 
ال�سحي  احلجر  اإجـــراءات  بخرق  املتعلقة 
ــص كــورونــ�  ــريو� املــطــبــق لــتــفــ�دي انــتــ�ــســ�ر ف
خم�لفة   356 اإجنــ�ز  مت  حيث  كوفيد-19، 
مواقيت  الكم�مة وخرق  ارتداء  ب�سبب عدم 

احلجر ال�سحي وغريه�.
ويف الفرتة م� بني 12 جويلية و25 جويلية 
امل�س�لح  ذات  اأوقــفــت  اجلــ�ريــة،  ال�سنة  مــن 
احلجر  بقرار  اإلتزامهم  لعدم  �سخ�ص   154
ب�الإعالم  املكلف  به  اأفــ�د  م�  وفــق  املــنــزيل، 
بذات  الوطني  للدرك  االإقليمية  للمجموعة 
م�سيف�  كم�ل"،  "�سعداوي  الرائد  الوالية 
ارتداء  عدم  خم�لفة   148 ت�سجيل  مت  اأنه 

�سي�رات  بــني  مركبة   52 وو�ــســع  الكم�مة، 
ودراج�ت ن�رية يف املح�سر وفق م� ين�ص عليه 
التنظيم املعمول به يف هذا اخل�سو�ص، وفيم� 
يخ�ص املخ�لف�ت امل�سجلة لو�س�ئل النقل فقد 

مت حترير خم�لفتني يف هذا ال�سدد.
اجن�ز  مت  قد  اأنــه  ب�الإعالم،  املكلف  واأو�سح 
واإر�س�له�  املخ�لفني  �سد  جزائية  ملف�ت 
للجه�ت الق�س�ئية للبت فيه�، داعي� املواطنني 
للتحلي ب�مل�سوؤولية مربزا دور عن��سر الدرك 
ال�س�رم  التطبيق  على  و�سهره�  الــوطــنــي 
ــــــراءات احلــجــر الــ�ــســحــي والــتــدابــري  الإج
رقم  اجلديد  الوالئي  للقرار  تبع�  الوق�ئية 
2021، وذلك  26 جويلية  املوؤرخ يف   1710

ملح�ربة انت�س�ر فريو�ص كورون�.

الــ�ــســ�بــة  قــ�ــســيــة  ـــــزال  ت ال 
كورب�يل نور الهدى تثري الكثري 
بني  اال�ستف�س�ر  عــلــمــ�ت  ــن  م
حيث  بريكة،  مدينة  �سك�ن 
�سبيحة  االنظ�ر  عن  اختفت 
ات�سلت  اأن  بــعــد  عــرفــة  يـــوم 
يف  تــعــمــل  الــتــي  ب�سقيقته� 
حممد  اال�ست�سف�ئية  املوؤ�س�سة 
قريبة  اأنه�  واأكــدت  بو�سي�ف 
اله�تف  اأن  اإال  لتزوره�،  منه� 

الع�ئلة  اأدخــل  م�  وهو  فج�ة  اأغلق  به�  اخل��ص 
عن  البحث  رحلة  يف  لتنطلق  �سدمة  ح�لة  يف 
اأم�سية يوم عرفة ولكن دون جدوى،  الفت�ة مع 
من  اال�سحى  عيد  يــوم  �سبيحة  بهم  ولتت�سل 
رقم غري رقمه� وتوؤكد لهم اأنه� تعر�ست لل�سرب 
ط�لبة  تواجده�،  مك�ن  جتهل  واأنه�  واالعتداء 
من  ب�لتقرب  ــل  االه وليقوم  منهم،  امل�س�عدة 

ــة وتــقــدمي  ــي ــن اجلـــهـــ�ت االم
الرقم الذي مت االت�س�ل منه، 
االمنية  امل�س�لح  جعل  م�  وهو 
عن  الــبــحــث  عملية  تــبــ��ــســر 
ــدوى،  ج دون  ولــكــن  ال�س�بة، 
تعر�سه�  فر�سية  طرح  م�  وهو 
على  خـــ��ـــســـة،  ــ�ف  ــط ــت ــالخ ل
وح�سب  الفت�ة  اأن  من  الرغم 
طيبة  ك�نت  وجريانه�  مع�رفه� 
ال�سرية كم� اأنه� خمطوبة، غري 
دوامة  يف  يدخلون  اجلميع  ترك  اختف�ئه�  اأن 
من البحث يف ظل تقدمي العديد من اال�سخ��ص 
ل�سه�دات روؤيته� على م�ستوى مدينة �سطيف غري 
العثور عليه� تبقى تبوء  اأز جميع املح�والت يف 
يجددوا  الفت�ة  ــل  اأه جعل  م�  وهــو  الف�سل  يف 
التدخل  ب�سرورة  املعنية  للجه�ت  نداءاتهم 

ال�سريع والعمل على العثور عليه�.

�سي الأورا�سي..
غاب...  وال�سمري  اجلرائم  كرثت 
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جمتمع حمافظ اإىل م�ستنقع للخري 

راف�ص دن�سوه الكالب...
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توجيه اإع�ن�ت االأن�سطة الري��سية القتن�ء 
مولدات االأوك�سجني يف اأم البواقي

وجب �لكالم

بالكالم  ملزمني  اأنف�سنا  جند  اأزمـــة،  كل  ويف  مــرة،  كل  يف 
عن  نعرب  ما  جند  ال  الذين  امل�سوؤولني  بع�ص  عن  واحلــديــث 
اأماكن  يف  منا�سبني  غري  "اأ�سخا�ص  اأنهم  مبقولة  �سوى  حالتهم 
غري منا�سبة ويف وقت وزمن غري منا�سبني"، ويف كل اأزمة جند 
اأنف�سنا ملزمني باأن نطالب ب�سرورة اإحداث ثورة على م�ستوى 
احلكومية،  وغري  احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات  من  العديد 
فنحن نتاأكد يف كل مرة باأن لب امل�سكلة يف بالدنا هي غياب كال 

من "االإرادة والنية ال�سادقة للعمل وكذا ال�سمري".
واملمثل  االأحمر اجلزائري  الهالل  لنتحدث مثال عن هيئة 
االأحمر  كالهالل  فهيئة  حبيل�ص"،  بن  "�سعيدة  برئي�سته 
عاملية  اإن�سانية  هيئة  من  حملي  فــرع  هي  والتي  اجلــزائــري 
العامل  يف  احلا�سلة  املتغريات  تواكب  اأن  بها  يفرت�ص  كــان 
باأكرث ديناميكية وباأ�ساليب جديدة وتقنيات وا�سرتاتيجيات 
اإبداعية"  "روح  من  الع�سر  يفر�سه  ما  مع  تتما�سى  جديدة 
ال  ما  وهــذا  االإن�سانية،  االأعــمــال  ميدان  يف  قفزة  الإحــداث 
اأن  على  �سارفت  ورئي�ستها  �سمانه  يف  تنجح  اأن  لهيئة  ميكن 
"تبلغ قرنا" من العمر، واإن كانت للخربة اأهمية يف اأي ميدان 
اإال اأن الديناميكية واالإبداع ومواكبة الع�سر باتت اأولوية يف 
حتديد "امل�سوؤول املنا�سب"، واأن تغيب "رئي�سة الهالل االأحمر 
اأغلبية املوؤ�س�سات  اجلزائري" يف عز االأزمة التي تعاين منها 
االأوك�سجني  بنفاذ  االأمــر  ويتعلق  اجلزائر  يف  اال�ست�سفائية 
فجاأة  تظهر  ثم  وتكثيفه  بتوليده  اخلا�سة  االأجهزة  وندرة 
هيئة  اأهــم  عن  كممثلة  غيابها  ب�سبب  "المها  من  كل  وتتهم 
اإيديولوجية ما فذلك ما  البالد" باأنهم يخدمون  اإن�سانية يف 
يعني باأن هاته االإن�سانة ال زالت تفكر مبنطق "من لي�ص معي 
االأحمر  الهالل  كهيئة  هيئة  باأن  حقيقة  ونرى  �سدي"،  فهو 
رئي�ستها  تتحدث  حتى  �سيا�سية"  "منظمة  لي�ست  اجلزائري 
عن "االإيديولوجيات واخللفيات وغري ذلك من الكالم البايل"، 
غاية  نف�سها  يف  حتمل  من  نف�سها  حبيل�ص  بن  كانت  اإن  اللهم 
"ت�سيي�ص هيئة الهالل االأحمر اجلزائري" وحتويلها من هيئة 
اإن�سانية اإىل "هيئة �سيا�سوية"، خا�سة واأنها خرجت بعد طول 
غياب وقالت باأن الهالل االأحمر اجلزائري يعمل على تزويد 
"م�ست�سفيات تيزي وزو" باأجهزة وعتاد خا�سة باالأوك�سجني، 
اأحمر قبايلي" ولي�ص هالل  "بن حبيل�ص" "هالل  وكاأن هيئة 
اأحمر جزائري "كل اجلزايريني ي�سالو فيه"، وبالتايل فيبدو 
ما" ولي�ص  واإيديولوجية  "اأجندة  واأن بن حبيل�ص من تخدم 
اأنه طالب  �سوى  اأية خلفية  "الزوايل" الذي ال ميلك  ال�سعب 
باأن يقوم "الهالل االأحمر اجلزائري" بدوره يف الوقت الذي 

حتتاج فيه البالد حتى "للنجوم".
يف ذات ال�سياق، نالحظ باأنه يف الوقت الذي يعمل فيه بع�ص 
قطاع  فيها  يتخبط  التي  لالأزمات  حلول  "اإيجاد  على  الــوالة 
"الزمن"  من  االآخــر  الطرف  يف  الــوالة  بع�ص  زال  ال�سحة" ال 
يجرتون "تدابري" العام املا�سي كالتعقيم والتطهري والتح�سي�ص 
وغري ذلك كنوع من رفع العتب لي�ص اإال، وكاأنهم ميار�سون مهامهم 
وفق "زمن املا�سي" وبالتايل فيفرت�ص بنا اأن نوقظهم ونخربهم 
باأن �سم�ص "2021" قد طلعت واأو�سكت على املغيب، اأو يفرت�ص 
ولكل  االأحــوال  كل  ويف  الكهف"؟  يف  لبثوا  "كم  ن�ساألهم  اأن  بنا 
الذي  الوقت  يف  م�سوؤوليتهم  يتحملوا  اأن  ي�ستطيعون  ال  الذين 
تكون فيه البالد بحاجة اإليهم نقول لهم "مكانكم على احلبل"، 
بل  الع�سرية  لالأطباق  ت�سلحون  ال  "قديدا"  اأ�سبحتم  فقد 

مبقامكم". يليق  "الربكوك�ص 

مك�نهم على احلبل

حمزه لعريبي
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الوق�ية من كورون� 

اختف�ء غ�م�ض لفت�ة منذ ع�سية 
العيد بربيكة

توقيف �س�حنة حمملة بـ 500 
ق�رورة خمر بعني التوتة

تفحم 4900 دج�جة يف حريق 
مب�ستودعني

اإخم�د حريق يف حظرية بلدية 
�س�لح ب�ي

توقيف 5 اأ�سخ��ض وحجز 24 
دراجة ن�رية بعني مليلة

حجز 13 األف 
وحدة من امل�سروب�ت 

الكحولية

متكنت فرقة البحث والتدخل باأمن والية باتنة، من 
توقيف �ساحنة مبدينة عني التوتة، على متنها �ساب يبلغ 

من العمر 30 �سنة م�سبوق ق�سائيا، فيما مت العثور على 500 
وحدة من امل�سروبات الكحولية من خمتلف االأنواع واالأحجام، 

ليتم تقدمي ال�سالف الذكر اأمام اجلهات الق�سائية باإقليم 
االخت�سا�ص.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية ببلدية عني 
اح�ساينية، بدعم من الوحدة الثانوية حلمام الدباغ فجر 

يوم اأم�ص، مب�ستة بن ع�سمان بلدية �سالوة عنونة اثر ن�سوب 
حريق م�ستودعني لرتبية الدواجن وهو ما خلف نفوق 2400 
دجاجة يف امل�ستودع االأول و2500 �سو�ص يف امل�ستودع الثاين، 

باالإ�سافة اإىل اإتالف 15 قنطار علف، 200 حزمة تنب، 
هذا وقد �ساعد التدخل ال�سريع الأعوان احلماية املدنية يف 

حماية م�ستودعني لرتبية الدواجن بهما 4700 �سو�ص، 17 
قارورة غاز مملوءة و290 حزمة تنب.

جنحت م�سالح احلماية املدنية يف اإخماد حريق ن�سب 
يف حظرية بلدية �سالح باي يف اجلهة اجلنوبية من والية 

�سطيف، حيث متكنت وحدة احلماية املدنية من اإخماد 
احلريق يف ظرف قيا�سي دون ت�سجيل اأي اإ�سابات، فيما 

فتحت م�سالح االأمن حتقيقا يف احلريق الذي تبقى اأ�سبابه 
غري معروفة.

نفذت �سرطة اأم البواقي وعني مليلة اأم�ص، عمليات �سرطية 
ا�ستهدفت خمتلف االأحياء و�سوارع مدينة عني مليلة، خا�سة 

منها االأماكن امل�سبوهة واأوكار اجلرمية، والتي اأ�سفرت عن 
مراقبة وتنقيط 46 �سخ�ص، وتوقيف 5 اآخرين من بينهم 

م�سبوق ق�سائي بجرم حيازة ونقل مواد خمدرة، وثالثة 
اآخرين حمل حكم نهائي بجرائم ال�سرقة مع التهديد، 

واقتحام حرمة منزل وكذا تكوين جمعية اأ�سرار لغر�ص 
االإعداد جلناية ال�سرقة، هذا وقد مت حجز 88 وحدة من 
امل�سروبات الكحولية، و24 دراجة نارية ال يحوز اأ�سحابها 

على الوثائق، باالإ�سافة ملراقبة 95 مركبة.

متكنت املجموعة االإقليمية 
للدرك الوطني بعني التني 

وبناء على معلومات واردة اإىل 
الفرقة من حجز 13920 

قارورة من امل�سروبات الكحولية 
من خمتلف االأحجام واالأنواع 

والتي كانت مداخل �ساحنة 
من نوع "هيونداي"، والتي مت 

حجزها هي االأخرى، فيما 
يبقى التحقيق متوا�سل يف هذه 

الق�سية.
وحجز األف وحدة من ال�سمة 

و19 خراطي�ص من املع�سل 
كما متكنت الف�سيلة الثانية 

لالأمن والتدخل مب�سالح الدرك 
الوطني ب�سلغوم العيد من حجز 

�سيارة من نوع "رونو �سيمبول" 
وعلى متنها 1000 وحدة من 

مادة ال�سمة �سعة 30 غرام 
للوحدة، وكذا 09 خراطي�ص من 
مادة املع�سل منها 07 خراطي�ص 

من �سنع اإماراتي والباقي تركي، 
اإ�سافة اإىل حجز 03 علب من 

ورق لف ال�سجائر بها 125 
وحدة من �سنع فرن�سي، وهي 
املحجوزات التي كانت خمباأة 

باإحكام داخل ال�سندوق اخللفي 
لل�سيارة.
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