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بالرغم من ا�شتلم 6 اآالف لرت اأوك�شجني 
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 16 �شفيحة خمدرات

�ص 16

اأبناء ال�سعب يف جندة بع�سهم

�سفر ناجح يف م�سابقة بقطاع الرتبية لوالية خن�سلة

امل�سابقة املهنية 
لقطاع الرتبية بخن�سلة 

دون ناجحني !!
ك�سفت مديرية الرتبية بوالية خن�سلة عن نتائج امل�سابقة املهنية يف خمتلف 

املنا�سب على غرار مقت�سد رئي�سي ومقت�سد ونائب مقت�سد وناظر بثانوية 
�ص 05ورتبة م�سرف تربية وم�ست�سار تربية وغريها من املنا�سب...

اإ�ضتياء كبري و�ضط املرت�ضحني والنتائج اأق�ضت اجلميع

اأطلق مواطنــون يف خمتلف بلديات ولية باتنة حملة ت�سامنية وا�سعة لتجهيز املوؤ�س�سات ال�ست�سفائية مبولدات غاز الأوك�سجيـن الذي 
حتول اإىل عملة نادرة هذه الأيام ب�سبب الرتفاع الكبري يف عدد الإ�سابات بفريو�ص كورونا وعجز امل�ست�سفيات عن توفريه جلميع املر�سى، 
ومتّكن متطوعون يف عدد من البلديات من جمع مبالغ مالية معتبـرة، على اأمل اقتناء هذه املولدات واإنهاء اأزمة الأوك�سجني التي تتخبط 

فيها املوؤ�س�سات ال�ست�سفائية منذ اأيام وت�سببت يف العديد من الوفيات...

اأم البواقي

خن�سلة

اأطلقوا حملة ت�ضامنية وا�ضعة لتجهيزها مبولدات الأوك�ضجني
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ب�صراحة

�سناعة اجلار واملجرور
تعترب الكلمات التي تاأتي بعد حروف اجلر اأ�سماء 
تتاأثر  الأ�سماء  هذه  اأن  مبعنى  تلقائيا،  جمرورة 
مبا قبلها من حروف ول ميكنها اأن تكون م�ستقلة 
ول ميكنها حتى اأن تتحرر بحركتها، وعلى الأرجح 
ا�ستغالل  اأميــا  ا�ستغاللها  مت  قد  اجلزئية  فهذه 
حترك  زالــت  ل  التي  الأطـــراف  بع�ص  طــرف  من 
الإعالم اجلزائري، اأو لنقل بع�ص و�سائل الإعالم 
اجلزائري يف اجتاه يخدمها واأجندتها، وبالتايل 
فاإن ما هو وا�سح، يكفي اأن تخلق لنا بع�ص و�سائل 
الإعالم "حروف جر" حتى جتد جمهورا عري�سا 
قد اأ�سبح بغري وعي ا�سما جمرورا، ين�ساق خلف ما 

يراد له اأن ين�ساق خلفه.
كان  الـــذي  الــوقــت  ويف  الإعــــالم،  و�سائل  بع�ص 
يفرت�ص بها اأن تعمل على تن�سئة الفرد اجلزائري 
اجلمهور  وتكوين  اجلــزائــري  املــواطــن  وتوعية 
اجلزائري مبا ي�سمن "اتزان عقله ورجاحته" اإل 
"الأنعام" با�ستغالل  باتت ت�سوقه كما ت�ساق  اأنها 
�سعف  كنقطة  الغريزية  واأحا�سي�سه  "عاطفته 
لتحويله اإىل جمهور "ل يفكر" وجمهور له قابلية 
كيف  نالحظ  ونحن  وفقط،  لال�ستقبال  عظيمة 
التي  التدرج يف هذه املهمة، فو�سائل الإعالم  يتم 
بدقة  حتــدد  اأو  تقتن�ص  املهمة  هــذه  لها  اأوكلت 
جمع  من  متكنت  "تافهة"  و�سخ�سيات  "وجوها" 
التوا�سل  مواقع  �سفحات  على  املتابعني  من  عدد 
على  الظهور  فر�سة  متنحهم  ثــم  الجتماعي، 
العملية  تكرار  على  تعمل  ثم  التلفزيون،  �سا�سة 
مرارا  الوجوه  هاته  ا�ست�سافة  اإعــادة  خالل  من 
ثم  اجلمهور  من  ما  نوع  عليها  يتعود  كي  وتكرارا 
تقدمي  فر�سة  لتمنحهم  العمل  وتــرية  من  ترفع 
من  "املتابعني  ك�سب  اأجــل  من  تلفزيونية  برامج 
اإىل  مبا�سرة  تنتقل  ثم  اجلمهور"  من  النوع  ذات 
�سخ�سيات  اأنها  على  ال�سخ�سيات  هاته  ت�سوير 
"فتاة"  مع  حــدث  كما  متاما  املجتمع،  يف  مثالية 
اأكرب عدد  "اجلياحة" طعما ل�سطياد  جعلت من 
التوا�سل  مواقع  عرب  التافهني  املتابعني  من  ممكن 
الجتماعي ثم باتت "بفعل فاعل" موؤثرة ن�سبت 
"من  اأطباء جزائريون  اأطلقها  لها مبادرة خريية 

املهجر".
اأمر  لهو  الإعــالم  و�سائل  بع�ص  عرب  يحدث  ما  اإن 
مهمة  بـــاأن  يقني  على  لأنــنــا  ــذا  ه نــقــول  خــطــري، 
تتم  وال�سباب" وفكرهم  "املراهقني  �سلوك  اإف�ساد 
بطريقة مربجمة وبا�سرتاتيجية التقطري التي ل 
ميكن اكت�سافها اإل بعد اأن يتحول جيل باأكمله اإىل 
وف�ساد  بالتفاهة  م�سقيا  جمرور" وجيال  "جمهور 
الأخالق، وهذا ما يجب اأن تعمل على كبحه نخبة 
وعلم  الإعــالم  ميدان  يف  واخلــرباء  "الدكاترة 

�سمري بوخنوفةالجتماع".
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املجل�ــص ال�سعبــي الوالئــي يف اأيــة واليــة هــو عبــارة عن 
جمموعة من املنتخبني من ممثلي ال�سعب عرب اإقليم الوالية، 
ويتكــون مــن عــدة جلان، علــى غرار جلنــة ال�سحــة، ومهمة 
املجل�ــص ح�سب ما هو معروف هو اأن يعقد جل�سات ا�ستثنائية 
عندما يقت�سي االأمر ذلــك لدرا�سة الو�سع واإعطاء حلول اأو 
علــى االأقــل اقرتاح حلــول الأي اأزمة ق�سد ايجــاد حلوال لها 
علــى اأر�ــص الواقع، لكــن الغريــب يف املو�سوع هــو اأن املجل�ص 
ال�سعبــي لوالية باتنة مل يقم باأية حركة فيما يخ�ص اأزمة 
نفــاذ االأوك�سجني باأغلبية املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية بالوالية 
علــى االأقــل ليــدرك الناخبــون يف واليــة باتنــة بــاأن مــن 
انتخبوهــم اأهل "للثقة" واأنهم قادرون على حتمل امل�سوؤولية 
لوالية  ال�سعبي  املجل�ص  مهمة  باتت  فهل  ال�سدة"،  وقت  "يف 
باتنــة مقت�ســرة على "مرافقــة الوايل يف خرجاتــه" وعلى 
تزكيــة كل مــا يقــره الــوايل دون اأن يكــون لــه اأي دور فيما 

يجري بالوالية؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: كمال جنوحات
 )رئي�س املخابر املركزية(
..."املدة الزمنية املتباعدة بني اجلرعات 

ال توؤثر على فعالية اللقاح"
فعالية  يف  ت���ؤث��ر  لكنها  راج����ل...  ي��ا  قلنا: 

الفريو�س.

ح�سب ما مت ن�سره عن الرتتيب الوطني يف امتحان �سهادة البكالوريا دورة جوان 2021، تاأتي واليات 
االأورا�ص يف املراتب االأخرية، حيث احتلت والية تب�سة الرتبة 46 بن�سبة جناح تقدر بـ 48.22، 
اآم البواقي 45 ن�سبة 49.25، خن�سلة 41 بـ 50.24، ب�سكرة 38 بـ 53.93 ، بينما والية باتنة 
كانت "االأوىل يف اللخرين" حيث كان ترتيبها يف املركز 33 بن�سبة جناح تقدر بـ58.07، وتعد كل 
هذه الن�سب اأقل من الن�سبة الوطنية املقدرة بـ 61.17 وهذا كله على خالف والية �سطيف التي 
مثلت اال�ستثناء وجاء مركزها وطنيا يف املرتبة الثامنة وطنيا بن�سبة جناح قدرت بـ 68.30 وهي 

ن�سبة فوق الوطنية.

اأكد رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي الفريق ال�سعيد �سنقريحة يف كلمته اأمام االإطارات وال�سباط 
املرتب�سني، اأن ال�سياق الدويل احلايل ال يرحم ال�سعفاء، ومكانة بالدنا االإقليمية والدولية، باعتبارها 
ت�سهدها  التي  ال�سعبة  الظروف  اال�سرتاتيجي احليوي، عالوة على  بامتياز، وموقعها  دولة حمورية 
منطقتنا االإقليمية، هي كلها عوامل تتطلب اأكرث من اأي وقـت م�سى، موا�سلة العمل احلثيث على بناء 
جي�ص ع�سري حمرتف، يتحلى بكفاءة عالية، وعزمية �سلبة، وعقيدة ع�سكرية وا�سحة املعامل وهذا 
مع  التكيف  ميكن  حتى  القوة  متغريات  من  مزيدا  توفري  �سرورة  اأن  اإىل  منه  �سريحة  اإ�سارة  يف  كله 
الثابتة  قيمنا  من  م�ستلهمة  تكون  اأن  ينبغي  العقيدة  هذه  اأن  امل�ساألة  هذه  يف  مفيدا  الدويل،  الو�سع 
ومقوماتنا الوطنية العريقة، متكيفة مع التطورات الراهنة اإقليميا ودوليا، جي�ص قادر على مواجهة 

التحديات احلالية، وك�سب الرهانات امل�ستقبلية.

دعت وزارة ال�سحة يف بيان لها جميع املواطنني 
اإىل توخي احلذر واحليطة ملا ي�ساع  واملواطنات 
عرب مواقع التوا�سل االجتماعي غري الر�سمية، 
اأ�سخا�سا  اأن  اإىل  م�سرية  ومغالطات  اأكاذيب  من 
وجمموعات عدمية ال�سمري اتخذت من من�سات 
لها  و�سيلة  واليوتيوب  االجتماعي  التوا�سل 
الريبة  زرع  ذلــك  يف  غايتها  �سمومها،  لتنفث 
والذعر والك�سب القذر، بالرتويج لالأكاذيب وزرع 

اأم�ص  يف  هو  الذي  املواطن،  نف�سية  يف  ال�سدمة 
خ�سو�سا  والطماأنينة  الب�سمة  زرع  اإىل  احلاجة 
طالبة  اال�ستثنائي،  ال�سحي  الــظــرف  هــذا  يف 
الفاعلة  الر�سمية  القنوات  "كل  متابعة  منهم   
واملوثوقة املتاحة واملتوفرة عرب من�سات مواقع 
و�سندا  عونا  يكونوا  واأن  االجتماعي  التوا�سل 
لكل  ودرءا  وال�سادقة  االأمينة  الطيبة  بالكلمة 

ما هو زائف وحمبط وغري ر�سمي".

ك�سفت جريدة نيويورك تاميز، يف عددها نهاية 
اال�سبوع  اأن �سيف االإ�سالم القذايف ال يزال حيا 
مل  واإن  ال�سيا�سية  للحياة  للعودة  ي�سعى  واأنــه 
يوؤكد نيته يف امل�ساركة يف االنتخابات الرئا�سية 

املقبلة.
"ابن  ــوان  عــن حتــت  مــقــاال  نــ�ــســرت  ال�سحيفة 
ليبيا"،  ي�ستعيد  اأن  ويريد  حيا  زال  ما  القذايف 
اجلريدة  ل�سحفي  اال�ــســالم  �سيف  فيه  حتــدث 
عن �سنوات اأ�سره بعدما واجه قبل ع�سر �سنوات 

جمموعة من امل�سلحني اعرت�سوا موكبه ال�سغري 
قرب مدينة اأوباري الليبية يف طريقه فارا اإىل 
النيجر، وعرثوا فيه على رجل اأ�سلع �ساب تغطي 
جنل  ــه  اأن واكت�سفوا  اليمني،  يــده  ال�سمادات 
ال�سحيفة  بح�سب  االإ�سالم  �سيف  وقال  القذايف، 
الكتاب  من  اأفــكــاره  ي�ستمد  يــزال  ال  العامل  اإن 
حلكم  انــتــقــادات  اأي  حتميل  راف�سا  االأخــ�ــســر، 
والده، قائال اإن معمر القذايف ت�ساهل مع �سجناء 

اأبو�سليم وكان ينبغي قتلهم كلهم.

هوعــدد االأ�سخا�ــص الذيــن تلقــوا التلقيــح امل�ســاد لكورونــا 
باجلزائر منذ انطالق عملية التلقيح ح�سب ما اأفادت به الوزارة 
االأوىل، منهــم 2.696.467 �سخ�ــص تلقى اجلرعــة االأوىل من 
اللقاح يف حني بلغ عــدد امللقحني باجلرعة الثانية 724.812، 
اأما فيما يخ�ص اقتناء جرعات اللقاح، قالت ذات امل�سالح اأنه مت 

اإقتناء 9.273.200 جرعة اإىل نهاية جويلية.
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ال ميكن باأي حال اأن نتجاوز االأزمة التي يعي�سها مر�سانا 
�سواء مر�سى الكوفيد اأو غريهم ممن تتطلب اأمرا�سهم 
تنف�سا �سناعيا مكثفا وتزويدا باالأك�سجني عرب اأجهزة 

خا�سة، وقد افت�سح الو�سع العام مل�ست�سفياتنا وعياداتنا 
اخلا�سة التي تفتقر اإىل اأدنى و�سائل الرعاية ليعي�ص 
امل�سابني الذين يعانون حاالت متقدمة من �سعوبات يف 
التنف�ص اأحلك اأيامهم وهم ي�ستجدون تنف�سا ولو حتت 

االأجهزة وقد حرموا منه بف�سل �سوء الت�سيري و�سوء 
التقدير الذي مل ي�ستطع التعاي�ص مع م�ستجدات كورونا 

وتقلباته و�سط تخبط حكومي و�سعبي غري م�سبوق، ليتحول 
حديث ال�ساعة اإىل حدث وحيد يتعلق باأزمة االأك�سجني 

التي عمت واليات الوطن باأكمله..
وقد حركت هذه االأزمة ال�سعب اجلزائر حتى قيل اإذا 

اأردت اأن ت�سهد اأي اأزمة حلولها املبتكرة فلرتموا بها نحو 
ال�سارع ليحت�سنها اأبناء ال�سعب وقد احت�سنوها فعال بف�سل 

مواقفهم البطولية وتربعاتهم التي اأثبتت اأن االإن�سانية 
يحركها عمق االأزمات واأنني املر�سى وهول الكوارث والف�سل 

احلكومي.. رغم املناورات وحماوالت اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه 
واملوجة الثالثة يف اأوج عا�سفتها مع تاأكيد اخلرباء 

واالخت�سا�سيني اأنها االأعنف منذ ظهور الوباء وتف�سيه 
مع تواطوؤ املواطنني ب�سبب عدم اكرتاثهم وجتاهلهم لكل 
القواعد والربوتوكوالت ال�سحية والتي كانت �ستجنبنا 
الكثري من متاعب اليوم واأهواله واالكتظاظ والفو�سى 

احلا�سلة يف امل�ست�سفيات وامل�سحات والبيوت..
وحتى ال يلهينا التباكي والتذمر والت�ساوؤم عن �سميم 

ق�سايانا فاإنه يجدر بنا اأخذ الدرو�ص والعرب من اأخطائنا 
حتى نتجاوز موجة كورونا الثالثة عند حدود االأ�سرار 

املادية واملعنوية والنف�سية التي نعاي�سها اليوم مع احلر�ص 
على تفادي تاأزميها وتعميقها لنتجاوزها دون التح�سري 

للرابعة ال قدر اهلل بينما مل نتعافى من تداعيات املوجات 
املتتابعة وغري املتباعدة والتي �سربت يف وقت قيا�سي 

مل ميكنا حتى من ا�ستعادة اأنفا�سنا و�سط هذه ال�سدمة 
ال�سحية العاملية التي مل ت�ستثن اأحدا اأو طرفا اأو اأي جهة 

مهما كان وزنها وثقلها يف �سلم التقدم العاملي والتكنولوجي..
وقد نوهت وزارة ال�سحة على �سرورة االبتعاد عن 

لغة التيئي�ص واملغالطات املتداولة عرب مواقع التوا�سل 
االجتماعي والتي من �ساأنها اأن تلقي بتاأثرياتها ال�سلبية 

على الراأي العام وتوجهاته وتزيد من تاأزمي الو�سع املتاأزم 
اأ�سال، ونحن من جهتنا ننوه الوزارة اإىل �سرورة العناية 
بامل�سابني خا�سة اأولئك الذين التزموا باحلجر ال�سحي 

املنزيل وتوجيه م�ساعدين طبيني للتكفل بهم كما هو احلال 
يف جميع دول العامل واأن تتكاتف جميع اجلهود للخروج من 

جائحة كورونا باأقل ال�سحايا وباأح�سن املواقف االإن�سانية 
التي �سي�سجلها التاريخ هذا الذي ال ُيحابي اأحدا وال يرحم 

اأي�سا.

زووووووم الأورا�س....

�سماح خميلي

ال�سورة من و�سط مدينة 
باتنة، وبالتحديد 

مقابل مركز التكوين 
املهني بحي 5 جويلية، 

وهي تو�سح حجم 
املعاناة التي يتكبدها 
�سكان املنطقة جراء 
ت�سرب مياه ال�سرف 

ال�سحي يف عز انت�سار 
الوباء ويف عز اأيام 

ال�سيف واحلرارة، فما 
دور م�سالح النظافة 
والتطهري يا ترى وما 
اأهمية "التعقيم" اإن 

كانت مثل هذه امل�ساهد 
قد طغت يف املدينة؟



الربوفي�سور كمال 
جنوحات يطمئن 

املواطنني
طماأن رئي�ص املخابر املركزية واجلمعية 

الوطنية لعلم املناعة الربوفي�سور كمال 
جنوحات، املواطنني بعدم وجود اأي تاأثري على 

فعالية اللقاح امل�ساد لفريو�ص كورونا، عندما 
تكون املدة الزمنية بني اجلرعتني متباعدة 

والتي قد ت�سل يف بع�ص الأحيان �سهرين على 
حد تعبريه.

و�سرح جنوحات اأن اخت�سا�سيي علم املناعة 
لحظوا انه كلما تباعدت اجلرعتني كانت 

ال�ستجابة املناعية اأف�سل. وفيما يتعلق 
باملراأة احلامل، ك�سف الربفي�سور باأنه رغم 

عدم خ�سوعها للدرا�سات ال�سريرية، اإل  اأنه 
يف عديد من الدول خل�سوا اىل امكانية 

تلقيها اللقاح ول يجود اأي مانع يف ذلك، بل 
هو حماية لها ولهذا با�سرت عدة بلدان يف 

تلقيحها.
كما �سدد جنوحات على �سرورة ك�سر �سل�سلة 

العدوى بالتلقيح وللحماية من ال�ساللة 
الهندية التي تنتقل ب�سرعة اأكربمن ال�ساللة 

ق. وق. والربيطانية بن�سبة 60 باملائة. ق. و

ق. و

ق. و

و�سل وزير اخلارجية رمطان العمامرة، اإىل القاهرة يف زيارة ر�سمية جديدة، قادما من العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم، وذلك 
يف اطار جولة افريقية، وذلك لعقد جل�سة مباحثات مع وزير اخلارجية امل�سري وفق ما اأفادت و�سائل اعالم م�سرية.

رئي�ص  �سنقريحة،  ال�سعيد  الفريق  وتــراأ�ــص 
اأم�ص  �سباح  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ص  اأركـــان 
حفل  مرا�سم  للجي�ص،  الوطني  بالنادي  ال�سبت 
�سهادتي  يف  املتفوقني  ـــة  الأم اأ�ــســبــال  تــكــرمي 
النتائج  عقب  املتو�سط  والتعليم  البكالوريا 
يف  الأمــة  و�سبالت  اأ�سبال  حققها  التي  املمتازة 

�سهادة البكالوريا، لدورة جوان 2021.
حر�ص  كلمة  الفريق  األقى  املنا�سبة،  وبهذه 
رئي�ص  وتربيكات  تهاين  نقل  على  خاللها  من 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  اجلمهورية، 
الناجحني  الأ�سبال  لكل  الوطني،  الدفاع  وزير 
يف هاتني ال�سهـادتـيـن، موؤكدا اأن هذا النجاح هو 
اإجناز ي�ساف اإىل �سل�سلة الإجنازات والنجاحات، 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  يحققها  فـتـئ  ما  التي 

على كافة الأ�سعدة واملجالت
النتائج  ــذه  ''ه اأن  �سنقريحة،  الفريق  واكــد 
ـــدم بـــل هـــي ولــيــدة  املــ�ــســرفــة مل تــــاأت مـــن ع
قبل  مــن  املنتهجة  املتب�سرة  الإ�سرتاتيجية 
من  ل�سيما  التكوين،  جمــال  يف  العليا  القيادة 
على  التكوين  بنوعية  اأكــر  الهتمام  خــالل 
و�سروط  عوامل  جميع  وتوفري  الكم،  ح�ساب 
العموم،  وجه  على  الع�سكرية  ملدار�سنا  النجاح 
ولهذه امل�ساتـل التعليمية، على وجه اخل�سو�ص، 
هذه  واأ�ــســاتــذة  ـــارات  اإط جتند  كذلك  وبف�سل 

املدار�ص''.
كما اأكد الفريق، بذات املنا�سبة، على اأن النتائج 
اأخر  حتفيزا  �سك  دون  تعد  املحققة  الباهرة 
ين�سب  ل  م�سدرا  الأمــة  اأ�سبال  مدار�ص  جلعل 
ملوارد ب�سرية عالية التاأهيل وكاملة املوا�سفات: 
وقال بان ''طموح اجلي�ص الوطني ال�سعبي، �سليل 
مكوناته  تطوير  يف  الوطني،  التحرير  جي�ص 

اعتمادا على قدرات وموؤهالت اأبنائه، هو طموح 
فاإنني  الطموح،  هــذا  وحــي  ومــن  لــه.  حــدود  ل 
هاتني  يف  عليها  املتح�سل  النتائج  اأثمن  ما  بقدر 
ال�سهادتني، فاإنني اأدعوكم اليوم باأن جتعلوا من 
هذه النتائج الباهرة املحققة حتفيزا اآخر على 
دائما،  اأردناها  كما  الأمة،  اأ�سبال  مدار�ص  جعل 
التاأهيل  عالية  ب�سرية  ملوارد  ين�سب  ل  م�سدرا 

وكاملة املوا�سفات''.
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ص  اأركــان  رئي�ص  واأكــد 
م�سار  ـــاح  اإجن على  العليا  الــقــيــادة  �سهر  على 
تعزيز  اإىل  منها  ''�سعيا  الأمــة،  اأ�سبال  مدار�ص 
من  بنخبة  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  �سفوف 
حت�سري  على  والعمل  واملتحفز،  الواعي  ال�سباب 
م�ستقبلية  اإطارات  لت�سبح  الفتية  النخبة  هذه 
املعارف  ا�ستيعاب  بني  اجلمع  �سعارها  واعـــدة، 
والت�سبع  العلمية،  فروعها  بكافة  الع�سرية 
التحريرية  ثورتنا  ومبادئ  الوطنية  بقيمنا 
اأ�سبال  مدار�ص  بالأم�ص  اأ�س�ست  التي  املظفرة 
الثورة، وهو امل�سعى الذي نعتربه ا�ستثمارا ب�سريا 
واعـــدا و�ــســروريــا، وبــوابــة اأخـــرى مــن بوابات 
التالقي والتالحم بني اجلي�ص وعمقه ال�سعبي، 

عرب كافة ربوع الوطن''.
الأمة  اأ�سبال  مدار�ص  دفعات  اأن  بالذكر  جدير 
ال�سنة  هــذه  �سجلت  واملتو�سط  الثانوي  للطورين 
على  �سبال   )691( حت�سل  حيث  ممــتــازة،  نتائج 
كما   ،%14،99 جنــاح  بن�سبة  البكالوريا  �سهادة 
حت�سل )1377( �سبال على �سهادة التعليم املتو�سط 

بن�سبة جناح %99،71.
ليلقيا  و�سبلة  ل�سبل  املجال  ُف�سح  اللقاء،  ختام  يف 
ال�سيد  ذلــك  بعد  لياأخذ  زمالئهم،  با�سم  كلمتني 

الفريق �سورة تذكارية مع الأ�سبال املكرمني.

الوطنيالأحد 21 يولياز 2971/ 01 اأوت  2021 املوافق لـ 22 ذو احلجة 031442
الفريق �سنقريحة يكرم اأ�سبال الأمة 

املتفوقني يف البكالوريا

اجلزائر ت�ستلم مليون جرعة من لقاح 
''�سينوفاك'' و 750 مكثف للأك�سجينا

حالة   745 جديدة،  اإ�سابة   1203
�سفاء و 35 وفاة

التلقيح عملية  ملبا�سرة  تتاأهب  �سيدلية   4500

�سحنتان  لبوفاريك  الع�سكري  باملطار  و�سلت 
لفريو�ص  املــ�ــســاد  بــالــلــقــاح  خــا�ــســة  الأوىل 
والثانية  جرعة،  مبليون  تقدر  كوفيد-19 
والتنف�ص  الأوك�سجني  تكثيف  اأجهزة  متثل 
به  اأفــاد  ما  ح�سب  وحــدة،   750 بـ  واملقدرة 

اأم�ص ال�سبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.
واأو�سح نف�ص امل�سدر اأنه يف اإطار دعم جهود 
املنظومة ال�سحية الوطنية وتوفري الو�سائل 
ال�سرورية للتكفل بامل�سابني بفريو�ص كورونا 
كوفيد-19، حطت ليلة اجلمعة 30 جويلية 
2021، بالقاعدة اجلوية بوفاريك، طائرتا  

اجلوية،  للقوات  تابعتني  ع�سكريتني  نقل 
على متنهما �سحنتني: الأوىل خا�سة باللقاح 
مبليون  تقدر  كوفيد-19  لفريو�ص  امل�ساد 
تكثيف  اأجــهــزة  والــثــانــيــة  جــرعــة   )01(
الأوك�سجني والتنف�ص، والتي تقدر ب�سبعمائة 
من  اقتناوؤهم  مت  جهاز   )750( وخم�سون 

جمهورية ال�سني ال�سعبية.
كما اأ�سار ذات البيان اىل "اأنه �سيتم جلب يف 
قادم الأيام �سحنات اأخرى للقاحات واملعدات 
ال�سحية  املنظومة  لتدعيم  الالزمة،  الطبية 

واحلد من انت�سار الفريو�ص".

م�سعود  اخلوا�ص  ال�سيادلة  نقابة  رئي�ص  اأعلن 
�سد  التلقيح  عملية  انطالق  قرب  عن  بلعمربي 
الرتاب  عرب  موزعة  �سيدلية  بـ4500  الكوفيد 
اجتماع  برجمة  عن  بلعمربي  وك�سف  الوطني. 
طارئ لنقابته مع وزير ال�سحة لبحث الإجراءات 
التقنية والتنظيمية واإ�سدار مر�سوم تنفيذي من 
اأجل النطالق يف عملية التلقيح يف ال�سيدليات.

واأكد بلعمربي اأن العملية �ستنطلق قريبا حيث 
ك�سف عن ا�ستعداد 12 األف �سيديل وم�ساعديهم 
يف  عدد  اأكرب  تلقيح  اأجل  من  �سيدلية  بـ4500 

اأق�سر وقت ممكن واإجناح العملية.

الك�سف  باإجراء  لل�سيادلة  بالرتخي�ص  وطالب 
الوباء  ملحا�سرة  كــورونــا  عــن  وال�سريع  املبكر 
وبخ�سو�ص  امل�ست�سفيات.  على  ال�سغط  وتخفيف 
ال�سيادلة  نقابة  رئي�ص  ك�سف  الأك�سجني  اأزمــة 
جمال  يف  ـــد  رائ متعامل  ـــود  وج عــن  اخلــوا�ــص 
 2000 ي�ستورد  �سوف  ال�سيدلنية  امل�ستلزمات 
ال�سيدليات  �ستباع يف  اأنها  موؤكدا  اأك�سجني،  مولد 
كامل  عــرب  بالعدل  و�ستق�سم  ربــح  هام�ص  دون 

الوليات.
وفاة   15 ت�سجيل  مت  اإنــه  املتحدث  نف�ص  وقــال 
منذ  مهامهم  ممار�سة  اأثناء  ال�سيادلة  �سفوف  يف 

تقوم  نقابته  اأن  مــربزا  كورونا،  جائحة  بداية 
حاليا بحملة وطنية للتح�سي�ص باأهمية التلقيح، 
مل�سقة  األــف   60 من  اأكــر  تخ�سي�ص  مت  حيث 

لذلك.
اخلوا�ص،  ال�سيادلة  نقابة  رئي�ص  نائب  وك�سف 
�سد  التلقيح  حملة  انطالق  عن  مــراد،  �سابونية 
بداية  ال�سيدليات  م�ستوى  على  كورونا،  فريو�ص 
اإىل  �ست�ستمر  العملية  اأن  موؤكدا  املقبل،  الأ�سبوع 
مديريات  و�ستتكفل  املقبل  �سبتمرب  �سهر  غاية 
ال�سيدليات  بتموين  ــات  ــولي ال عــرب  ال�سحة 

باللقاح.

بعد اثيوبيا وال�سودان.. لعمامرة يف القاهرة

الأفلن يتلقى تربعات املنا�سلني ملواجهة وباء كورونا

وزارة الت�سال ت�سحب اعتماد قناة العربية باجلزائر

الأفافا�ض.. يجب فتح حتقيق يف ندرة الأك�سجني الطبي

ومن املقرر اأن ترتكز املباحثات بني وزيري خارجية 
اجلزائر وم�سر حول العالقات الثنائية بني البلدين 
الو�سع  اإىل  اإ�سافة  بها،  والرتقاء  تطويرها  و�سبل 
اأزمة  ابرزها  القليمية  والق�سايا  وليبيا  تون�ص  يف 
ان وزير اخلارجية  الإ�سارة اىل  النه�سة. جتدر  �سد 
رمطان لعمامرة قام بزيارة ر�سمية اإىل كل من دولة 

تون�ص، اثيوبيا وال�سودان قبل اأن يحل بالقاهرة
لــقــائــه نظريته  ـــالل  لــعــمــامــرة خ وفــــال رمــطــان 
ال�سودان  يلعبه  الــذي  الــدور  يثمن  اأنــه  ال�سودانية، 
واأكد  ال�ستقرار،  اإىل  للو�سول  ليبيا  م�ساعدة  يف 
وال�سودان  اجلزائر  بني  الثنائية  العالقات  متانة 
والدولية  الإقليمية  الق�سايا  يف  امل�سرتك  والتن�سيق 
�سد  اأزمـــة  معاجلة  اإىل  ت�سعى  ''اجلــزائــر  وقـــال: 
النه�سة بالدفع اليجابي لتوفر الإرادة والثقة لدى 

الأطراف لفتح اآفاق للتفاو�ص''.
رمطان  اخلــارجــيــة  الــ�ــســوؤون  وزيـــر  ا�ستقبل  كما 
الفتاح  عبد  ركــن  اأول  الفريق  طــرف  من  لعمامرة، 
الربهان، رئي�ص جمل�ص ال�سيادة الإنتقايل جلمهورية 

ال�سودان. 

ال�سعب  الــوطــنــي  التحرير  جبهة  حــزب  دعــا 
وطنية  هبة  اإىل  املـــدين  واملجتمع  ــري  ــزائ اجل
وقال  كــورونــا.  ــاء  وب تف�سي  ملجابهة  ت�سامنية 
ال�سحي  الو�سع  خطورة  اإن  له،  بيان  يف  الأفــالن 
من  احلد  يف  املبذولة  اجلهود  كل  مع  وامل�ساهمة 
ال�سحية  الو�سعية  يف  والتحكم  اجلائحة  تف�سي 
خمتلف  مــن  الــقــوي  التجند  يــوجــب  املــتــدهــورة 

الأطياف.
على  اأزمـــة  خلية  اإن�ساء  العتيد  ــزب  احل ــرر  وق

م�ستوى مقره املركزي باأر�سية مادية من ا�سرتاكات 
املنا�سلني، بالإ�سافة اإىل توجيه تعليمات اإىل كل 
امل�ساهمني  من  يكونوا  لكي  بالربملان  احلزب  نواب 

الأوائل يف حملة ت�سامنية وا�سعة.
م�ستوى  على  حملية  خاليا  اإنــ�ــســاء  اإىل  ودعــا 
جهات  خمتلف  يف  والق�سمات  املــحــافــظــات  كــل 
احلزب  منتخبي  من  الدعم  بح�سد  تتكفل  الوطن 
للحزب  وامل�ساندين  واملتعاطفني  املنا�سلني  ومــن 
واملح�سنني للتربع  ل�سالح اقتناء الأجهزة اخلا�سة 

بالأك�سجني، خا�سة يف ظل الطلب العايل واملرتفع 
على هذه املادة.

بهذا  الوطني  التحرير  جبهة  حــزب  ويتوجه 
واجلزائريني،  اجلــزائــريــات  جميع  اإىل  الــنــداء 
لالن�سمام اىل املجهود الوطني يف مواجهة اأخطار 
تف�سي الوباء، من خالل مزيد اللتزام بالتدابري 
اجلزائريني  وت�سجيع  الوقائية،  الحــرتازيــة 
وموا�ساة  اله�سة  الفئات  وم�ساعدة  التطعيم،  على 

العائالت التي تعاين من تداعيات الوباء.

قررت وزارة الإت�سال اأم�ص ال�سبت �سحب العتماد 
''العربية''  التلفزيونية  القناة  ملمثلية  املمنوح 

واأو�سح  للوزارة.  بيان  به  اأفاد  ح�سبما  باجلزائر، 
''عدم  راجع اىل  �سحب العتماد  اأن قرار  امل�سدر 

املهنة  اأخالقيات  لقواعد  القناة  هــذه  احــرتام 
وممار�ستها للت�سليل الإعالمي والتالعب''.

ال�سلطات  ال�ــســرتاكــيــة،  ــقــوى  ال جبهة  طــالــبــت 
لتوفري  ا�ستعجايل  ملخطط  باللجوء  العمومية 
وتوزيع مادة الأك�سيجني ال�سحي وتوفري الإمكانيات 
املتزايدة  بــالأعــداد  والتكفل  لالإنعا�ص  ال�سرورية 
ملر�سى كورونا، كما اأحل على �سرورة اإجراء حتقيق 
معمق حول اأ�سباب ندرة مادة الأك�سجني الطبي وكذا 

''التماطل'' يف توزيعه على املراكز ال�ست�سفائية.
املفهوم  ''التلكاأً''غري  يفهم  مل  اأنــه  الأفافا�ص  قال 
ينم  ما  وت�سديدها،  الوقائية  الإجــراءات  اإقــرار  يف 
ملواجهة  ا�ستباقي  خمطط  اأي  ''غياب  عن  ـ  ح�سبه  ـ 
عمرت  كورونا  جائحة  اأن  رغم  ــات''،  اأزم هكذا  مثل 
اإىل  اأدت  اأمــور  وهي  الزمن،  من  عام  من  اأزيــد  بيننا 
يف  ال�سيطرة  عن  الأمـــور  ــروج  وخ الأو�ــســاع  تدهور 

''من غري  اأنه  املناطق وامل�ست�سفيات، معتربا  كثري من 
اأن ميوت املر�سى يف امل�ست�سفيات ب�سبب نفاذ  املقبول 

وندرة الأك�سجني الطبي''.
م�سوؤولياتها  بـ''حتمل  ال�سلطات  الأفافا�ص  وطالبت 
وتوزيع  لتوفري  ا�ستعجايل  ملخطط  واللجوء  كاملة 
الإمكانيات  وتــوفــري  ال�سحي  الأك�سيجني  مـــادة 
املتزايدة  بــالأعــداد  والتكفل  لالإنعا�ص  ال�سرورية 
للمر�سى، مع �سرورة اتخاذ كل الإجراءات ال�سرورية 

للحد من انت�سار هذا الوباء والوقاية منه''.
حول  معمق  حتقيق  بـــ''اإجــراء  احلــزب  طالب  كما 
التماطل  وكذا  الطبي  الأك�سجني  مادة  ندرة  اأ�سباب 
معتربا  ال�ست�سفائية''.  املــراكــز  على  توزيعه  يف 
ال�سحية،  الأزمــة  لهذه  اأح�سن  ت�سيري  اأجــل  من  اأنــه 

تــوزيــع  ــلــطــات،  الــ�ــس “لمركزية  حتــقــيــق  يــجــب 
ال�سالحيات وت�سهيل الولوج اإىل املوارد، دون قيد اأو 
التخل�ص  امل�ستعجل،  ''من  اأنه  بريوقراطية''. موؤكدا 
واحل�سا�سة  الأولية  املواد  على  الحتكار  هيمنة  من 

مثل اإنتاج الأك�سجني الطبي''.
ويطالب الأفافا�ص برفع كل القيود البريوقراطية 
امل�ستلزمات  هذه  وتو�سيل  اقتناء  عملية  وت�سهيل 
يف  وهذا  ال�سحي  بالأك�سيجني  املتعلقة  تلك  خا�سة 
واإن اقت�سى الأمر فتح ج�سور جوية  اأقرب الآجال، 
مع الدول امل�سدرة. مع م�ساعفة والت�سريع يف عملية 
التلقيح، وتنادي كافة مكونات املجتمع اإىل م�ساعفة 
وباء  ملجابهة  والتوعوية  التح�سي�سية  احلمالت 

كورونا.

كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   1203 �سجلت 
�ساعة   24 الـــ  خــالل  وفــاة  و35  )كوفيد-19( 
مري�سا   745 متاثل  فيما  اجلزائر،  يف  الأخــرية 
ال�سبت،  اأم�ص  عنه،  ك�سفت  ما  ح�سب  لل�سفاء، 

وزارة ال�سحة يف بيان لها.
واأو�سح ذات امل�سدر، اأن اإجمايل احلالت املوؤكدة 
اإ�سابة   1203 بينها  من  حالة،   171392 بلغ 
للم�سابني  الإجمايل  العدد  بلغ  بينما  جديدة، 
115276 �سخ�ص والعدد  الذين متاثلوا لل�سفاء 
4.254 حالة. وح�سب نف�ص  الإجمايل للوفيات 
العناية  يف  مري�سا   47 حاليا  يتواجد  امل�سدر، 

املركزة.
بها  ت�سجل  مل  ــة  ولي  16 اأن  البيان  واأ�ــســاف 
جديدة،  حالة  اأي  املا�سية  �ساعة   24 الـ  خالل 
و14 ولية من حالة واحدة اإىل 9 حالت، فيما 

�سجلت 18 ولية اأخرى 10 حالت فما فوق.
ب�سرورة  املــواطــنــني  ال�سحة  وزارة  وتــو�ــســي 
اإىل  تــدعــوهــم  كما  اليقظة،  بنظام  ــزام  ــت الل
اجل�سدية  وامل�سافة  النظافة  قواعد  احــرتام 
والمتثال  الواقي  للقناع  الإلــزامــي  والرتـــداء 

لقواعد احلجر ال�سحي.

ق. و

ق. و

ق. و

اأكد رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�سعبي، الفريق ال�سعيد �سنقريحة، على �سهر القيادة العليا على 
اإجناح م�سار مدار�ش اأ�سبال الأمة، �سعيا منها اإىل تعزيز �سفوف اجلي�ش الوطني ال�سعبي بنخبة من 

ال�سباب الواعي واملتحفز

ق. و

ق. و
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ببلدية  مناطق  عــدة  �سكان  جـــْدد 
نداءهم  رفع  باتنة،  والية  يف  جرمة 
اإىل ال�سلطات العمومية من اأجل اإنهاء 
الكهربائي  التيار  غياب  مع  معاناتهم 
املعنيون  وطــالــب  الطبيعي،  ــغــاز  وال
وتركيب  الربط  عملية  يف  باالإ�سراع 

العدادات.
يقطنون  والــذيــن  هــوؤالء  يخف  ومل 
ا�ستيائهم  بلخز،  وحي  تفودة  منطقة 
التي  ال�سعبة  املعي�سية  الظروف  من 
غياب  مــع  خا�سة  فيها،  يتخبطون 
�سروريات احلياة، حيث جلاأوا للربط 
كحل  الكهرباء  الأ�ــســالك  الع�سوائي 
�سالمة  على  ذلك  خماطر  رغم  موؤقت 
مطلبهم  يف  النظر  حني  اإىل  ال�سكان، 
�سروريات  غياب  مع  معاناتهم  واإنهاء 

احلياة.
حي  �سكان  اأعـــرب  اٱخـــر،  �سياق  ويف 
من  اإ�ستيائهم  والــعــرعــورعــن  بلخز 
بالغاز  الربط  م�سروع  اإ�ستكمال  عدم 
ع�سرات  ـــت  زال ال  حــيــث  الــطــبــيــعــي، 
لقارورات  بتوديعها  حتلم  العائالت 
من  يالقونه  ملــا  نظرا  الــبــوتــان،  غــاز 
بهذا  الظفر  ــل  الأج كبرية  �سعوبات 
ال�ستاء  والتي تزداد مع ف�سل  االأخري 
يف  �ــســواء  اإلــيــه  املــتــزايــدة  حلاجتهم 
ملعاناة  ونــظــرا  التدفئة،  اأو  الطهي 
ي�ستعجل  اأمــدهــا،  طــال  التي  ال�سكان 
العاجل  التدخل  امل�سوؤولني  هـــوؤالء 
�سبكتي  توفري  كون  منها،  وتخلي�سهم 
امللحة  االأولويات  من  والغاز  الكهرباء 

وال�سرورية.

ما  بباتنة،  نقاو�ص  م�ست�سفى  اإدارة  فندت 
عن  املوؤ�س�سة  عجز  حول  موؤخرا  تداوله  مت 
وذكر  للمر�سى،  الغذائية  الوجبات  تقدمي 
ومل  متوفرة  الغذائية  الوجبات  اأن  املدير، 

يتم ت�سجيل اأي عجز يف هذا االطار.
واأ�ساف اأن املوؤ�س�سة متعاقدة مع ممون وهو 

ملتزم بتوفري جميع املواد املوجودة يف دفرت 
ال�سروط واملتفق عليها، ف�سال عن م�ساهمات 
بع�ص اجلمعيات اخلريية واملح�سنني املقدمة 
لفائدة املر�سى واملتمثلة على وجه التحديد 
من  للرفع  املر�سى  وزيــارة  املعدنية  املياه  يف 
ال�سيما  لهم،  امل�ساعدة  وتقدمي  معناوياتهم 

احلالية  الــفــرتة  الأن  اجلائحة  فــرتة  قبل 
من  الوقاية  لتدابري  �سارما  تطبيقا  تعرف 
املجهودات  اىل  باال�سافة  كورونا،  فريو�ص 
الطبي  الفريق  عليها  ي�سهر  التي  اجلبارة 
دون  امل�ست�سفى  يف  العاملني  وكل  واالداري 
نيوز  االأورا�ص  عليه  وقفت  ما  وهو  ا�ستثناء، 
الواقع  اأر�ــص  على  والحظته  املكان  عني  يف 
خالل زيارتها اخلاطفة لبع�ص االأق�سام و�سط 
عن  مر�سى  ــرب  اأع اأيــن  م�سددة،  اجـــراءات 
ارتياحهم التام للمعاملة الطيبة واخلدمات 
نقاو�ص  م�ست�سفى  يف  وجدوها  التي  اجلليلة 
كرث  التي  االأخرى  امل�ست�سفيات  بع�ص  عك�ص 

حولها لغط كبري.
للمروجني  دعــوة  امل�ست�سفى  مدير  ووجــه 
املغلوطة والكاذبة على حد و�سفه  لالأخبار 
الت�سرفات  هــذه  مثل  عــن  الكف  بــ�ــســرورة 
امل�سينة، كونها ال تخدم م�سلحة املري�ص وال 
الظرف  هذا  يف  خا�سة  امل�ست�سفى  م�سلحة 
يف  ملحوظا  ارتفاعا  ي�سهد  الــذي  الع�سيب 

عدد امل�سابني بفريوي�ص كورونا القاتل.

اليزال م�سكل انقطاع التيار الكهربائي يوؤرق 
�سكان بلدية املعذر يف والية باتنة، اأين اأكد 
اأن االأمر بات اليحتمل  امل�ستكني  العديد من 
خا�سة خالل االأيام القليلة املن�سرمة االأمر 

االجهزة  م�ست  مادية  خ�سائر  كلفهم  الذي 
الكهرومنزلية.

اأي�سا  ــدوا  اأك الذين  امل�ستكني  ذات  وح�سب 
اأن م�سالح �سونلغاز ال تعلمهم مبوعد اإنقطاع 

ب�سكوى  تقدموا  اأنهم  م�سيفني  الكهرباء، 
بات  االأمـــر  اأن  اكــدت  التي  امل�سالح  لــذات 
وهي  النحا�سية  الــكــوابــل  تبديل  يتطلب 
اإال  طويل،  وقت  اإىل  حتتاج  التي  االأ�سغال 
االأحياء  قاطنوا  اإعــتــربه  ال�سبب  هــذا  اأن 
حجم  اأمام  خا�سة  مرفو�ص  بعذر  املت�سررة 

املعاناة التي يعي�سونها.
بالنيابة  باالإعالم  املكلفة  اكدت  من جهتها 
على م�ستوى �سونلغاز، اأن م�سكل االإنقطاعات 
اإحـــرتام  ــدم  ع اإىل  اأ�سا�سا  يــعــود  املــتــكــررة 
والعقالين  الرت�سيدي  لالإ�ستهالك  املواطن 
ــــذروة،  لــلــكــهــربــاء خــا�ــســة خـــالل فـــرتة ال
�سبكة  على  جــدا  كبري  ال�سغط  اأن  م�سيفة 
لذا  وغريها،  احلرارة  درجات  اإرتفاع  ب�سبب 
ي�ستوجب على املواطن اأن يكون متعاونا للحد 

من االإنقطاعات املتكررة.

املاء بدائرة مروانة، متكن  يف بلدية وادي 
ون�سف  مليار  من  اأزيــد  جمع  من  متطوعون 
�سنتيم يف ظرف زمني ق�سري من اإجل اقتناء 
علي  م�ست�سفى  لفائدة  لالأوك�سجني  مولد 
ببلدية  العملية  نف�ص  تتوا�سل  كما   ، النمر 
واحد  يــوم  ح�سيلة  كانت  حيث  ــة،  مــروان
�سنتيم  مليون   400 حـــوايل  جمع  فــقــط، 
واملبلغ �سيت�ساعف خالل اأيام يف ظل االإقبال 
حتى  الــتــربع،  ــل  اأج مــن  للمواطنني  الكبري 
بحليهن  تربعن  الن�سوة  من  كبري  عــدد  اأن 
اأن  خا�سة  اإنــقــاءه،  ميكن  ما  اإنقاذ  اأجــل  من 
قبل  عا�ص  مبــروانــة  النمر  علي  م�ست�سفى 
خمزون  نفاء  ب�سبب  ع�سيبة  حلظات  اأيــام 
مما  ال�ساحنة،  و�سول  وتاأخر  االأوك�سجني 
عدد  حتويل  على  امل�ست�سفى  م�سوؤويل  اأجرب 
م�سيكة،  ــزة  زي م�ست�سفى  نحو  املر�سى  مــن 
ويف ذات ال�سياق، تعهد رجال اأعمال بوالية 
اأوك�سجني  مولدات  ب�سراء  بالتكفل  باتنة، 
غرار  على  ـــرى،  االأخ امل�ست�سفيات  لفائدة 
اٱري�ص وتكوت، امل�ست�سفى اجلامعي واملوؤ�س�سة 
متكن  فيما  بباتنة،  اال�ست�سفائية  العمومية 
من  قيا�سي  زمني  ظــرف  ويف  بريكة  �سكان 
جمع املبلغ املحدد القتناء مولد االأوك�سجني 
ــام جميع  ـــ اإمتـــ بــعــد  ا�ــســتــالمــه  انــتــظــار  يف 

املورد،  االإجــراءات االإداريــة والقانونية مع 
فيما كانت �سركة برتوجال قد تربعت قبل 
اأيام مبولد االأوك�سجني اخلا�ص بها للموؤ�س�سة 
العمومية اال�ست�سفائية بباتنة، حيث �ساهم 
التي  املوؤ�س�سة  يف تخفيف ال�سغط على هذه 
كوفيـد  مر�سى  من  ا�ستيعابها  قدرة  جتاوزت 

.19
بباتنة،  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  وتعي�ص 

االأوك�سجني  اأزمة  ب�سبب  رهيب  �سغط  حتت 
عدة  مــرات  يف  اأطلقت  اأنــهــا  حتى  الطبي، 
نداءات ا�ستغاثة للمواطنني من اأجل التربع 
احلفاظ  ــل  اأج مــن  االأوك�سجني  ــارورات  ــق ب
�سهاريج  ت�سل  ريثما  املر�سى،  اأرواح  على 
االأوكــ�ــســجــني، عــلــى غـــرار مــا حـــدث اأم�ص 
ثنية  مب�ست�سفى  وقبلها  نقاو�ص  مب�ست�سفى 

العابد واري�ص ومروانة.

�أطلق مو�طنــون يف خمتلف بلديات ولية باتنة، حملة ت�سامنية و��سعة لتجهيز �ملوؤ�س�سات �ل�ست�سفائية مبولد�ت غاز �لأوك�سجيـن �لذي حتول �إىل عملة نادرة هذه 
�لأيام ب�سبب �لرتفاع �لكبري يف عدد �لإ�سابات بفريو�س كورونا وعجز �مل�ست�سفيات عن توفريه جلميع �ملر�سى، ومتّكن متطوعون يف عدد من �لبلديات من جمع مبالغ 

مالية معتبـرة، على �أمل �قتناء هذه �ملولد�ت و�إنهاء �أزمة �لأوك�سجني �لتي تتخبط فيها �ملوؤ�س�سات �ل�ست�سفائية منذ �أيام وت�سببت يف �لعديد من �لوفيات.

اأطقلوا حملة ت�ضامنية وا�ضعة لتجهيزها مبولدات الأوك�ضجني

م�ضت�ضفى نقاو�س

 اأرجعت �ضونلغاز اإىل الإ�ضتعمال غري العقالين للتيار الكهربائي 

مواطنون يف جندة امل�شت�شفيـات بباتنــة
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هذه  اأن  ال�سحة،  مديرية  وذكــرت 
جعلت  حــرجــة،  اجلـــد  الــو�ــســعــيــة 
باتنة،  لــواليــة  املحلية  ال�سلطات 
تتحرك عرب االت�سال بجميع اجلهات 
املادة احليوية،  بهذه  للتزود  املعنية 
باملوافقة  جــهــودهــا  تكللت  حــيــث 
قــارورة   350 من  اأكــرث  تعبئة  على 
لفائدة  عنابة  م�سنع  من  اأوك�سجني 
للوالية  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
وذلك حني توفر االنتاج ع�سية هذا 
اأنه  البيان  واأردف  "اأم�ص"،  اليوم 
ال�سلطات  توا�سلت  ذلك،  على  زيادة 
بورقلة،  اجلنوبي  بالقطب  املحلية 
بكميات  الـــواليـــة  تــدعــيــم  قــ�ــســد 
اإ�سافية نظرا لالحتياجات املتزايدة 
اال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سات  للمر�سى 

املــتــواجــدة عــرب تــــراب الــواليــة، 
االأول،  اأم�ص  يوم  ا�ستقبال  مت  حيث 
ومن  لرت   3000 واأم�ص  لرت    5000
6000 لرت  اليوم  اأن ت�ستلم  املرتقب 
من االوك�سجني الذي يوزع بعقالنية 
اال�ست�سفائية  ــات  ــ�ــس ــوؤ�ــس امل عــلــى 
ال�سحة  مديرية  وت�سيف  املعنية، 
اأن ال�سلطات املحلية توا�سل جهودها 
االوك�سجني  من  اأكرب  كمية  القتناء 
املوؤ�س�سات  تلبية احتياجات  ملحاولة 
نوهت  فيما  للواليــة،  اال�ست�سفائية 
امل�ستثمرين  بع�ص  بجهود  االأخري  يف 
واخلريين من ابناء الوالية القتناء 
تدخل  طبية  وجتــهــيــزات  مــعــدات 
ل�سالح  الطبي  االوك�سجني  انتاج  يف 

امل�ست�سفيات.

ك�ضفت عن ا�ضتالم  6 اآلف لرت اليوم

بلدية جرمة

اأزمة اأوك�شجني بامل�شت�شفيات ومديرية 
ال�شحة ُتقر بالعجز اأمام الطلب املتزايد

املوؤ�ش�شة تفند ما مت تداوله حول عجزها 
عن توفري الوجبات الغذائية

اإنقطاعات متكررة للكهرباء باملعذر

مواطنون دون كهرباء وغاز ي�شتعجلون 
تدخل ال�شلطات

�أرجعت مديرية �ل�سحة لولية باتنـة، �أزمة تذبذب متوين �مل�ست�سفيات بالأوك�سجني �لطبي، 
�إىل نق�س �لكميات �لتي ت�ستلمها �لوليـة �نطالقا من مركب �إنتاج �لغاز�ت بولية جيجل، 
توزيع  على  �سخ�سيا  ي�سرف  جيجل  و�يل  �أن  �لر�سمية،  �سفحتها  عرب  بيان  يف  وذكــرت 

�لكميات �لقليلة �لتي تنتجها �لوحدة، على 14وليـّة، مبا فيها ولية باتنــة. 
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اأكرث من  م�ضتوطن اقتحموا باحات امل�ضجد.. 

معاوية. �ص

اإ�ضتياء كبري و�ضط املرت�ضحني والنتائج اأق�ضت اجلميع

خن�شلة

اأم البواقي

يتم  مل  عنها،  املعلن  النتائج  وح�سب 
للم�سابقة  مرت�سح  اأي  جنــاح  ت�سجيل 
بعدد  م�سرف تربوي  برتبتي  اخلا�سة 
وم�سرف  من�سب   14 بـ  يقدر  منا�سب 
بـ  يقدر  منا�سب  بعدد  للرتبية  رئي�سي 
28 من�سب والتي كان من املفرت�ص، اأن 
ي�سارك فيهما حوايل 600 مرت�سح من 
رتبتي م�ساعد تربوي رئي�سي وم�سرف 
عن  االعالن  بعد  التوايل  على  تربية 
امل�سابقة التي دعت اإليها وزارة الرتبية 
الوطنية بتاريخ 19 ماي 2021 والتي 

كان من املفرت�ص اجتيازها بتاريخ 10 
جويلية 2021.

التي  النتائج  املرت�سحون  وا�ستغرب 
بعد  الــرتبــيــة  مــديــريــة  بها  �سرحت 
بالفو�سى  االمتحان  م�سار  توقف  اأن 
االطـــراف  بع�ص  ــرف  ط مــن  وال�سغب 
دون  االآلية  بالرتقية  طالبوا  الذين 
�ستقل�ص  والتي  امل�سابقة  يف  الدخول 
كثري  اأن  خا�سة  النجاح  يف  ح�سو�سهم 
التح�سري  على  عملوا  املرت�سحني  من 
هوؤالء  م�سري  ليبقى  للم�سابقة،  اجليد 

اأي قرار يف  جمهول و�سط عدم اتخاذ 
هذا ال�ساأن من طرف مديرية الرتبية، 
خا�سة بعد اأن مت االعالن عن الفائزين 

يف باقي الرتب ب�سكل عادي.
ليبقى املرت�سحون يف حرية من اأمرهم 
ـــرارات  ق ــاذ  ــخ ات يــتــم  اأن  منتظرين 
االمتحان  اعــادة  لهم  ت�سمن  قانونية 
مــن دخــول  بــالــقــوة  مــنــعــوا  اأن  بــعــد 
الو�سية  امل�سابقة وطالبوا من اجلهات 
يبقى  م�سريهم  الأن  ان�سافهم  �سرورة 

جمهول.

قامت جمعية العلماء امل�سلمني بوالية 
لالإنعا�ص  حقيبة   20 مبنح  خن�سلة، 
كوفيد  مبر�سى  خا�سة  االإ�سطناعي 
كهبة  اأوك�سجني  م�سفاة  و300   19

للموؤ�س�سات ال�سحية بالوالية.
بوزيدي  علي  الوالية  وايل  وا�ستلم 
ال�سحة،  مــديــر  رفــقــة  ــدات  ــع امل هــذه 
املتطورة  احلقائب  هــذه  حتتوي  ــن  اأي
باالإنعا�ص  خــا�ــســا  ملحقا   12 عــلــى 

الذي  امل�ستمر  االإيجابي  االإ�سطناعي 
االأمثل  التكفل  يف  امل�ساهمة  �ساأنه  من 
م�ستوى  عــلــى   19 كــوفــيــد  مبــر�ــســى 
ظل  يف  خا�سة  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
البالد،  تعرفها  التي  االأك�سجني  اأزمــة 
وقد قامت ذات اجلمعية يف وقت �سابق 
مت  اأيــن  مماثلة،  حقيبة   59 بتقدمي 
توزيعها على املوؤ�س�سات ال�سحية ح�سب 

االإحتياجات واالأولويات.

 ويف �سياق اٱخر قام النائبان بالربملان 
وه�سام  مراح  �سليم  خن�سلة  والية  عن 
الوالية،  وايل  مع  بالتن�سيق  �سخاب 
لتوليد  حمــطــتــني  اقــتــنــاء  اأجــــل  ــن  م
اقتناء  ــة  حمــاول ـــذا  وك االأكــ�ــســجــني، 
املحطة الثالثة من طرف رجال اخلري يف 
والية خن�سلة، وكذا حماولة احل�سول 
وكذا  املكثفات  من  معتربة  كمية  على 

الكمامات الطبية.

الولية ا�ضتفادت من 260 األف جرعة من اللقحات

تقدمي حقائب لالإنعا�س ومكثفات اأوك�ضجني وكمامات

بعد اأن ك�ضفت كورونا الكثري من النقائ�س 

بوعندا�س

الهن�ضري تومغني
بعد اإلغاء مقررات ال�ضتفادة لعدم توفر ال�ضيغة القانونية للعقار

مديرية  ك�سفت 
وال�سكان  ال�سحة 
�سطيف  لـــواليـــة 
ـــح  ـــي ـــق ـــل عـــــــــن ت
107541 مواطنا 
االأوىل  باجلرعة 
ــــص  ــــريو� ــــد ف ــــس �

عملية  ت�سريع  ظــل  يف  وهــذا  كــورونــا 
مــواطــن  ــــف  األ  11 ــدل  ــع الــتــلــقــيــح مب
يوم  امللقحني  عدد  وبلغ  تقريبا،  يوميا 
بلغ  فيما  مواطنا،   10658 اخلمي�ص 
حلد  الثانية  باجلرعة  امللقحني  عدد 

ال�ساعة 18612 مواطنا.
اجلرعات  عدد  اأن  املديرية  وك�سفت 
�سطيف  واليـــة  منها  ا�ستفادت  الــتــي 
خمتلف  مــن  جــرعــة   262270 بــلــغ 
من  األــــــف   196 ــا  ــه ــن م الـــلـــقـــحـــات، 
من  و41850  لوحدها،  "�سينوفاك" 
 7530 اإىل  اإ�سافة  "اأ�سرتزينيكا"، 
و16890  "�سينوفارم"  مــن  جــرعــة 
م�سالح  تنتظر  كما  "�سبوتنيك"،  من 
اأخرى  كمية  و�سول  بالوالية  ال�سحة 

خالل االأ�سبوع اجلاري.
وفيما يتعلق مب�سكل تزويد املوؤ�س�سات 
االإ�ست�سفائية مبادة االأوك�سجني فيعود 
املتزايد  الطلب  اإىل  املديرية  ح�سب 
حيويا  عن�سرا  لكونها  املادة  هذه  على 
يف عالج مر�سى الكوفيد، وحتتاج والية 
�سطيف يوميا ما يقارب 30 األف لرت من 
مادة االأوك�سجني، يف حني يعود م�سكل 
الكبرية  عني  مب�ست�سفى  االأوك�سجني 

و�سول  تاأخر  اإىل 
من  الـــ�ـــســـاحـــنـــة 
ب�سعة  االأغــــواط 

لرت. اأالف   07
وك�سفت املديرية 
ــاع  ــط ــق اأيـــ�ـــســـا ان
الكهربائي  التيار 
االأوك�سجني  ــادة  م على  الطلب  ــدا  وك
تذبذب  مــن  احلـــاالت  بع�ص  يف  يزيد 
العمومية  ال�سلطات  وت�سابق  التزود، 
الوطن  واليــات  باقي  يف  كما  ب�سطيف 
ـــل تــفــادي نــفــاذ مــادة  ــزمــن مــن اأج ال
مت  حيث  بامل�ست�سفيات،  االأوك�سجني 
�سبط  اأجــل  من  بجيجل  اجتماع  عقد 

خمطط اال�ستفادة.
مالك  ر�سيد  ك�سف  مت�سل  �سياق  ويف 
ــي  ــل ــداخ ــص مــ�ــســلــحــة الـــطـــب ال ــ� ــي رئ
مب�ست�سفى �سعادنة عبد النور ب�سطيف 
االإمكانات  يف  كبري  نق�ص  هــنــاك  اأن 
الطب  مب�سلحة  والب�سرية  ــاديــة  امل
م�سبعة  االأ�ــســرة  اأن  خا�سة  الداخلي 
وم�سغولة بن�سبة كاملة، م�سيفا اأن كل 
اجلامعي  بامل�ست�سفى  الطبية  امل�سالح 
جمندة هذه االأيام وال فرق بني م�سالح 
ال�سدرية  االأمرا�ص  الداخلي  الطب، 
وك�سف  واالإنعا�ص،  املعدية  واالأمرا�ص 
وال�سبه  ــاء  ــب االأط اأن  املــتــحــدث  ذات 
الداخلي  الــطــب  مب�سلحة  الطبيني 
ونف�سيا  جــ�ــســديــا  اإرهـــاقـــا  ــون  ــان ــع ي
وقلة  االإ�سابات  حاالت  تزايد  ب�سبب 

االإمكانات.

�سطيف يف  عــن واليـــة  ـــواب  ن رفـــع 
املجل�ص ال�سعبي الوطني مطالب اإىل 
الوزير االأول ووزارة ال�سحة وال�سكان 
امل�ساريع  عن  التجميد  رفع  اأجل  من 
ال�سحة على  الهامة اخلا�سة بقطاع 
التي  امل�ساريع  وهي  الوالية،  م�ستوى 
من �ساأنها حت�سني اخلدمات ال�سحية 
بعد  ال�سيما  للمواطنني  املــقــدمــة 
ظل  يف  النقائ�ص  من  الكثري  ت�سجيل 

الو�سعية الوبائية احلالية.  
وح�سب العري�سة املم�ساة من طرف 
ال�سعبي  املجل�ص  يف  الــواليــة  ــواب  ن
الوطني عن االأرندي وحركة حم�ص 
فاإن االأولوية تبقى لتج�سيد م�سروع 
امل�ست�سفى اجلامعي اجلديد بعا�سمة 
ـــل تخفيف  اأج مــن  ـــذا  الــواليــة وه
اجلامعي  امل�ست�سفى  عــن  ال�سغط 
غري  بــات  الــذي  النور  عبد  �سعادنة 

ال�سحية  التغطية  �سمان  على  قادر 
الالزمة.

كما طالب النواب ب�سرورة التعجيل 
اأ�سغال امل�ست�سفى اجلديد ببلدية  يف 
والــذي  �سرير   240 ب�سعة  العلمة 
االأ�سغال،  يف  فادحا  تــاأخــرا  يعرف 
العيادات  من  العديد  فتح  عن  ف�سال 
ــي تبقى  ــت وال ــعــددة اخلـــدمـــات  ــت امل
خارج اخلدمة يف الوقت الراهن رغم 
انتهاء اأ�سغال االإجناز كما هو احلال 
وجرمان،  قالل  املهدية،  عيادات  يف 
وتفعيل  �ــســيــانــة  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
مب�ست�سفى  ــني  ــج ــس ــ� االأوك حمــطــة 
من  اجلنوبية  اجلهة  يف  اأزال  عــني 
م�سلحة  جت�سيد  وت�سريع  الوالية 
ــاالت مبــ�ــســتــ�ــســفــى عني  ــج ــع ــت ــس اال�

الكبرية �سمال �سرق الوالية.

يعاين �سكان العديد من القرى التابعة 
ال�سمالية  اجلهة  يف  بوعندا�ص  لبلدية 
من والية �سطيف من خملفات املفرغة 
الع�سوائية التي ال تبعد كثريا عن قرى 
تيزي ن�سبت، اإيزورار وتكركارت، حيث 
الع�سوائي  ــرق  احل مــن  ال�سكان  يعاين 
عنه  جنــم  مــا  وهــو  للنفايات،  اليومي 
انت�سار الروائح الكريهة تزامنا مع ف�سل 

ال�سيف ودرجات احلرارة املرتفعة.
تدخل  ــرورة  ــس ــ� ب الــ�ــســكــان  وطــالــب 
الــ�ــســلــطــات املــحــلــيــة مـــن اأجــــل وقــف 
التجاوزات احلا�سلة ح�سبهم من خالل 
التي  الع�سوائية  املفرغة  ــذه  ه غلق 
معاناة  و�سببت  الــقــرى  هــذه  تتو�سط 

اأو  كبرية لل�سكان من الناحية ال�سحية 
من  املرفوعة  ال�سكاوي  ورغم  البيئية، 
اأن  اإال  اأ�سهر  عــدة  منذ  ال�سكان  طــرف 

الو�سعية تبقى على حالها.
ومــــن جـــانـــب اأخـــــر طــــرح الــ�ــســكــان 
للمحجرة  القوية  التفجريات  م�سكل 
التجمعات  من  بالقرب  اأي�سا  املتواجدة 
ال�سكانية، حيث اأكد عدد من املواطنني 
ــراء  ج املـــنـــازل  يف  ت�سققات  حــ�ــســول 
املحجرة  هذه  يف  الدورية  التفجريات 
ناهيك عن الغبار املتطاير جراء ن�ساط 
يف  ال�سكان  ياأمل  حيث  املحجرة،  هذه 
اإنهاء  اأجل  من  البيئة  مديرية  تدخل 

معاناتهم.

تومغني  الهن�سري  بلدية  �سكان  عرب 
كر�سة،  عني  لدائرة  اإقليميا  التابعة 
انعدام  ب�سب  ال�سديد  �سخطهم  عن 
التنمية وقلة ح�س�ص ال�سكن الريفي 
جعلهم  ما  تومغني،  الهن�سري  مبنطقة 
الق�سديرية  لــلــبــيــوت  يــتــوجــهــون 
ت�سوه  اأ�سحت  والــتــي  والفو�سوية، 

املنظر اخلارجي للمنطقة.
تدخل  بــ�ــســرورة  طالبوا  وقــد  هــذا 
امللفات  لت�سوية  الوالئية  ال�سلطات 
خا�سة  طويلة،  �سنوات  منذ  العالقة 
واأن عدد كبري مل يتلقى بعد االإعانات 
اأ�سغال  يف  باالنطالق  اخلا�سة  املالية 
ح�س�ص  البلدية  منح  وكــذا  البناء، 
لتمكني  الريفي  ال�سكن  مــن  جــديــدة 
من  بالقرب  اال�ستقرار  من  الفالحني 

اأرا�سيهم الفالحية ومزاولة ن�ساطهم 
الفالحي باأريحية.

كــمــا �ــســجــل عــــزوف الــعــ�ــســرات من 
ــم  ــه ــي ــس ـــن حــــرث اأرا� الـــفـــالحـــني ع
من  متكينهم  عــدم  ب�سبب  الفالحية 
اال�ستفادة من ال�سكنات الريفية، وكذا 
انعدام الكهرباء الريفية، ما �سعب من 
ظروف احلياة داخل ع�سرات امل�ساتي 

ببلدية الهن�سري تومغني.
تومغني  بالهن�سري  البلدي  املجل�ص 
اأزيد  منذ  ت�ستفد  مل  البلدية  اأن  اأكد 
جديدة  ح�س�ص  اأي  من  �سنوات   6 من 
ال�سكن  وكــذا  الريفي،  ال�سكن  تخ�ص 
انت�سار  يف  �ــســاهــم  ــا  م االجــتــمــاعــي، 
ال�سكنات الفو�سوية، وخلق اأزمة �سكن 

خانقة باالبلدية.

ـــــــــزال  ت ال 
املـــــ�ـــــســـــاورات 
على  متوا�سلة 
م�ستوى املجل�ص 
البلدي ببلدية 
الزيتون  عــني 
اأم  بـــــواليـــــة 
ـــــواقـــــي،  ـــــب ال

باقرتاح جممع ريفي جديد يتكون 
 18 ي�سم  �سكنية،  ح�سة   39 من 
حت�سلوا  ملن  الريفي  لل�سكن  ح�سة 
مبنطقة  اال�ستفادة  مقررات  على 

.2015 �سنة  "العافة" خالل 
مقررات  اإلــغــاء  بعد  ــك  ذل يــاأتــي 
الريفي  ال�سكن  مــن  اال�ــســتــفــادة 
من  ــد  اأزي منذ  "العافة"  مبنطقة 
توفر  عـــدم  ب�سبب  ــنــوات،  �ــس  5
ما  لالأر�سية،  القانونية  الطبيعة 
�سراعات  يف  امل�ستة  �سكان  اأدخــل 
اإدارية طويلة مع املجل�ص البلدي، 
ثالث  مــن  اأزيـــد  رف�ص  مت  اأن  بعد 
ال�سكنات  لــتــوطــني  ـــات  ـــرتاح اق

الريفية املتاأخرة.
الزيتون  بعني  البلدي  املجل�ص 
توطني  عملية  انطالق  على  اأكــد 
اخلا�سة  املقررات  من  امل�ستفيدين 

بــــالــــ�ــــســــكــــن 
ــــــريــــــفــــــي  ال
حـــني  اإىل 
اال�ـــســـتـــفـــادة 
ح�س�ص  مــــن 
ــــة  ــــي ــــاف ــــس اإ�
لل�سكن الريفي، 
جاء  ما  ح�سب 
بال�سلطات  اخلا�سة  الــوعــود  يف 
العادية  الـــدورة  خــالل  الوالئية 
ال�سعبي  لــلــمــجــلــ�ــص  ــابــقــة  ــ�ــس ال

الوالئي.
املجل�ص  ك�سف  فــقــد  لــالإ�ــســارة، 
الزيتون،  عــني  لبلدية  الــبــلــدي 
ــيــة حتــديــد  عــــن انــــطــــالق عــمــل
وحدة   20 ح�سة  من  امل�ستفيدين 
�سكنية ب�سيغة العمومي االيجاري 
واملتوقع االنتهاء منها قريبا، فيما 
�سجل انتهاء االأ�سغال على م�ستوى 
لتقوم  اأخرى،  �سكنية  وحدية   50
على  االأ�سغال  مببا�سرة  املقاولة 
30 وحدة �سكنية ب�سيغة  م�ستوى 
واالإعالن عن  العمومي االيجاري، 
 80 ح�سة  من  امل�ستفيدين  قائمة 
ال�سنة  نهاية  قبل  �سكنية  وحــدة 

اجلارية.

اأح�ست م�سالح قطاع ال�سحة 
بوالية خن�سلة، تلقيح ما يقارب 
عرب  بالوالية  مواطن  الف   32

خمتلف بلدياتها الـ 21 وذلك 
منذ انطالق عملية التلقيح 

خالل �سهر فيفري املا�سي من 
ال�سنة اجلارية 2021.

واأكدت مديرية ال�سحة، 
ت�سخري كل االإمكانيات املادية 

والب�سرية الإجناح العملية 
التي تتوا�سل يوميا بهدف 
تلقيح اأكرب عدد ممكن من 

ال�سكان بالوالية، حيث مت فتح 
عدة نقاط جديدة ل�سمان 

ال�سري احل�سن للعملية و�سط 
ظروف �سحية اأمنة، على غرار 
هياكل موؤ�س�سات قطاع ال�سباب 

والريا�سة وهياكل قطاع 
الرتبية وعدة حافالت متنقلة 

من اأجل تفادي الطوابري 
الطويلة واالكتظاظ وربح 

الوقت اأمام االإنت�سار ال�سريع 
للفريو�ص.

كما اأ�سارت ذات امل�سالح اىل 
اأن عملية التلقيح عرفت 

موؤخرا توافدا كبريا للمواطنني 
خا�سة بعد ت�سجيل الع�سرات 

من االإ�سابات يوميا وامتالء 
امل�ست�سفيات مبر�سى كورونا وهو 

ما �ساهم يف اإقناع املرتددين 
منهم يف اأخذ اللقــاح واإقتناعهم 

اأن احلل الوحيد للحد من 
اإنت�سار فريو�ص كورونا هو 

التلقيح والتقيد باإالإجراءات 
الوقائيـة.

تلقيح 11 األف مواطن يوميا ب�شطيف
امل�شابقة املهنية لقطاع الرتبية بخن�شلة

 دون ناجحني !!

هبة ت�شامنية لدعم م�شت�شفيات خن�شلة
نواب �شطيف يطالبون برفع التجميد 
عن م�شاريع حيوية يف قطاع ال�شحة 

ال�شكان حتت رحمة التفجريات 
واحلرق الع�شوائي للنفايات 

اقرتاح جممع ريفي جديد بعني مواطنون ي�شتكون انعدام الربامج التنموية
الزيتون

تلقيح 32 األف 
�شخ�س �شد 

كورونا بخن�شلة
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ك�سفت مديرية الرتبية بولية خن�سلة، عن نتائج امل�سابقة املهنية يف خمتلف املنا�سب على غرار مقت�سد رئي�سي ومقت�سد ونائب 
مقت�سد وناظر بثانوية ورتبة م�سرف تربية وم�ست�سار تربية وغريها من املنا�سب.
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ليبيا: اإعادة فتح الطريق ال�شاحلية ر�شميا 
بني �شرق البلد وغربها

متحور ''دلتا'' يغريرّ قواعد مكافحة الوباء

التي   "5+5" الع�سكرية  اللجنة  اأعلنت 
النزاع  طريف  من  ليبيني  ع�سكريني  ت�سم 
ال�ساحلي  اإعادة فتح الطريق  اجلمعة عن 
وغربها،  الــبــالد  �سرق  بــني  يربط  الــذي 
 2019 العام  منذ  اأغلق  قد  كــان  ــذي  وال

ب�سبب ال�سراع الليبي.
"5+5" التي  الع�سكرية  اللجنة  واأفادت 
املتناحرين  الطرفني  من  ع�سكريني  ت�سم 
ـــه اأعــيــد فــتــح الــطــريــق عند  يف بــيــان اأن
غرينت�ص.  بتوقيت  التا�سعة  ال�ساعة 
وكان الطريق قد اأغلق ب�سبب القتال على 

اجلانب ال�سرقي.
"مت  اأنه  اإىل  واأ�سار ع�سو يف هذه اللجنة 
اللتفاف  طريق  مــن  املــواطــنــني  توجيه 
احلالية"  املبا�سرة  الطريق  اإىل  ال�سابقة 

ال�ساحلية.
دبيبة  احلميد  عبد  الوزراء  رئي�ص  وقام 

هذا  فتح  اإعــــادة  بتد�سني  يونيو  نهاية 
تزال  ول  الغربي.  اجلانب  على  الطريق 
الذي  الطريق  جانب  على  حواجز  هناك 
قوات  عليها  ت�سيطر  التي  املنطقة  يعرب 
القوي.  ليبيا  �سرق  رجــل  حفرت  خليفة 
من  الغربي  اجلــزء  الطريق  هذا  ويربط 
مع  الغربية  احلــدود  من  انطالقا  البالد 

تون�ص �سرقا اإىل م�سر.
م�سراتة  مدينتي  بــني  املقطع  ويف�سل 
)غرب( و�سرت )�سمال و�سط( الذي يبلغ 
الهجوم  بداية  يف  كيلومرت،   300 طوله 
اإىل   2019 اأبريل  من  حفرت  قــاده  الــذي 
طرابل�ص.  احتالل  بهدف   2020 يونيو 
مفاو�سات  �سلب  يف  اخلطوة  هــذه  وتاأتي 
اأعقاب  يف  ت�سكلت  الــتــي   "5+5" جلنة 
اأكتوبر   23 يف  النار  اإطــالق  وقف  توقيع 

برعاية الأمم املتحدة. 

ارتفاع  مــن  املــتــحــدة  الأمم  حـــذرت 
�ساخنة  ـــوؤرة  ب  23 يف  اجلـــوع  ن�سبة 
املقبلة  الثالثة  الأ�سهر  يف  العامل  يف 
اإثيوبيا  يف  تــيــغــراي  اإقــلــيــم  ومــنــهــا 
وجنوب  واليمن  مدغ�سقر  وجــنــوب 

ال�سودان و�سمال نيجرييا.
والزراعة  الأغذية  منظمة  وقالت 
العاملي  الأغــذيــة  وبرنامج  "الفاو" 
اجلوع  "مناطق  عن  جديد  تقرير  يف 
ونوفمرب  اأغ�سط�ص  بــني  ال�ساخنة" 
من  احلاد  الغذائي  الأمن  "انعدام  اإن 

املرجح اأن يتفاقم اأكر".
وو�سعت الوكالتان اإثيوبيا على راأ�ص 
الأ�سخا�ص  "عدد  اإن  وقالتا  القائمة، 
ـــوت من  الــذيــن يــواجــهــون اجلـــوع وامل
األــف،   401 اإىل  يرتفع  اأن  املتوقع 
 2011 جماعة  منذ  رقــم  اأعلى  وهــو 
تقدمي  يــتــم  مل  اإذا  ــومــال،  الــ�ــس يف 

امل�ساعدات الإن�سانية ب�سرعة".
 16 قالت  مايو،  يف  �سدر  تقرير  ويف 
وبرنامج  "الفاو"  بينها  من  منظمة 
الأغذية العاملي اإن ما ل يقل عن 155 
مليون �سخ�ص واجهوا جوعا حادا يف 
األف   133 ذلــك  يف  مبا   ،2020 عــام 
�سخ�ص يحتاجون اإىل اأغذية عاجلة 
ملنع انت�سار املوت ب�سبب اجلوع، بزيادة 

قدرها 20 مليونا عن عام 2019.
الأغذية  وبرنامج  "الفاو"  وقالت 
"اجلوع  اجلمعة  تقرير  يف  الــعــاملــي 
حيث  مــن  فقط  لي�ص  يتزايد  ــاد  احل
ب�سكل  �سدته.  يف  اأي�سا  ولكن  احلجم 
�سخ�ص  مــلــيــون   41 مــن  ـــر  اأك ـــام،  ع
معر�سون  ــعــامل  ال ــاء  ــح اأن جميع  يف 
اأو  املجاعة  يف  ال�سقوط  خلطر  الآن 
مل  ما  باملجاعة،  ال�سبيهة  الــظــروف 
لإنقاذ احلياة  فورية  م�ساعدة  يتلقوا 

واملعي�سة".
من  تتخذان  اللتان  الوكالتان  ودعت 
اإجراءات  اتخاذ  اإىل  لهما  مقرا  روما 
يف  الأرواح  لإنــقــاذ  عاجلة  اإن�سانية 
اإن  قالتا  حيث  �ساخنة،  نقطة   23
ب�سكل  الأهمية  بالغ  اأمــر  امل�ساعدة 
اأماكن تاأهب ق�سوى  خا�ص يف خم�سة 

ملنع املجاعة واملوت".
بلدان  ت�سعة  اإن  الــتــقــريــر  وقـــال 
ــا اأعــــــداد كــبــرية من  ــه ــدي ـــــرى ل اأخ
"انعدام  يواجهون  الذين  الأ�سخا�ص 
جانب  اإىل  اخلطري"  الغذائي  الأمــن 
اأفغان�ستان  وهي  اجلوع،  دوافع  تفاقم 
اإفريقيا  وجمهورية  فا�سو  وبوركينا 
الو�سطى وكولومبيا والكونغو وهايتي 

وهندورا�ص وال�سودان و�سوريا.

االأمم املتحدة ت�شري اإىل "مناطق اجلوع" 
االأكرث �شخونة

يف انتظار اإعالن ا�ضم رئي�س احلكومة الذي �ضيقود ال�ضلطة التنفيذية يف البالد

تون�ص  يف  ال�سائعات  حجم  ت�ساعد 
االأخرية، يف ظل  االأيام  ب�سكل خطري يف 
بعد  بــالــبــالد،  يحيط  الـــذي  الغمو�ص 
و"غياب  �سعّيد  قي�ص  الرئي�ص  قــرارات 
تزايد  و�سط  وا�سحة"،  طريق  خارطة 
واملوؤامرات  االعتقاالت  اأخبار  تــداول 

واالعتداءات.
املزيفة  واالأخــبــار  ال�سائعات  وطاولت 
عامة  و�سخ�سيات  الــدولــة  موؤ�س�سات 
و�سيا�سيني، �سرعان ما تبنّي زيفها. فمنذ 
رئي�ص  و�سع  اأخــبــار  تـــداول  يتم  ـــام،  اأي
االإقــامــة  يف  الغنو�سي  را�ــســد  ــان  الــربمل
واعتقال  ال�سفر،  من  ومنعه  اجلربية 
عدد من الربملانيني و�سخ�سيات حزبية، 
اقتحام  عن  مزيفة  اأخــبــار  جانب  اإىل 
رافقتها  اأر�سيفها،  ـــالف  واإت موؤ�س�سات 
مواقع  على  وحتري�ص  جتيي�ص  حملة 
االأحـــزاب  على  االجتماعي  التوا�سل 
النه�سة  حــزبــي  خ�سو�سا  احلــاكــمــة، 

وائتالف الكرامة.

الر�سمية  املــعــلــومــات  غــيــاب  وت�سبب 
وال�سح يف تقدمي التو�سيحات من رئا�سة 
اإعالن خارطة طريق  اجلمهورية وعدم 
االإ�ساعات  انت�سار  يف  القادمة،  للفرتة 
ت�سميات  تـــداول  يتم  حيث  الــبــالد،  يف 
واإعــفــاءات  ـــوزراء  ال رئي�ص  منا�سب  يف 

ما  عليا،  وكــوادر  واملحافظني  امل�سوؤولني 
موؤ�س�سات  عــدة  عمل  اإربـــاك  يف  ت�سبب 

ووزارات ب�سبب املعلومات املتداولة.
الــدفــاع  وزارة  الــ�ــســائــعــات  وطـــاولـــت 
واملوؤ�س�سة الع�سكرية التي قام امل�سوؤولون 
خطورة  من  بالتحذير  فيها  االإعالم  عن 

اأنها  تّدعي  م�سبوهة  �سفحات  تقم�ص 
اأخبار  لبث  الر�سمية  ـــوزارة  ال �سفحة 

با�سم املوؤ�س�سة الع�سكرية.
تــداول  اإىل  نبهت  اأي�سا  العدل  وزارة 
الوثائق  اإتــالف  حول  ال�سائعات  عديد 
ــال  االتــ�ــس اإىل  داعـــيـــة  والـــبـــيـــانـــات، 
احلقيقة.  مـــن  للتثبت  مبــ�ــســوؤولــيــهــا 
و�سائل  بع�ص  بث  اإثر  "على  اإنه  وقالت 
اأخبارا  الب�سرية  ال�سمعية  االإعـــالم 
غري  اأو  زائفة  اأنها  التثبت  بعد  ات�سح 
احلذر  دون  مــن  ترويجها  وقــع  دقيقة 
املهنة،  قــواعــد  تفر�سه  الـــذي  ـــالزم  ال
لالت�سال  امل�ستقلة  العليا  الهيئة  جتدد 
ال�سحفيات  دعوتها  والب�سري  ال�سمعي 
القائمني على الربامج  وال�سحفيني وكل 
ــقــنــوات  ال ـــالت االإخـــبـــاريـــة يف  ـــج وامل
�سرورة  اإىل  ـــة،  ـــي واالإذاع التلفازية 
واأخالقياتها،  املهنة  بقواعد  االلتزام 
قبل  املعطيات  كل  �سحة  يف  والتحري 

بّثها".

اأفاد املدير التنفيذي لربنامج الطوارئ يف 
منظمة ال�سحة العاملية مايك راين، خالل 
موؤمتر �سحايف يف جنيف، باأّن املتحّور "دلتا 
يتطّور،  الفريو�ص  باأّن  حتذير  مبثابة  هو 
للتحّرك...  نــداء  مبثابة  كذلك  لكّنه 
اأكرث  اأ�سكال  ظهور  قبل  ما  ب�سيء  للقيام 

خطورة من املتحّورات".
وقد عمد راين يف الوقت ذاته اإىل التقليل 
من عواقب تف�ّسي املتحّور الذي ظهر للمّرة 
االأوىل يف الهند يف اإبريل املا�سي، قائاًل اإّن 
تطبيقها  �سبق  التي  ذاتــهــا  االإجــــراءات 
�ساأنها  من  اجلديد  كورونا  فريو�ص  لوقف 
اأن توقف متحّور دلتا، خ�سو�سًا اإذا اأ�سفنا 

التح�سني اإليها. 
بجّد  "نعمل  اأن  �سرورة  على  راين  و�سّدد 
واأ�سّد  �ــســراوة  ــرث  اأك بــات  الفريو�ص  الأّن 
تدابري  على  االإبــقــاء  اأهمّية  مع  �سرعة، 
اإىل  الفتًا  الفّعالة"،  الوقائية  احلماية 
اأّن "امل�ساب مبتحّور دلتا قد ينقل العدوى 
نوقفه  مل  ما  النا�ص،  من  اأكــرب  عــدد  اإىل 
تقّلل  تدابري  تطبيق  يف  اال�ستمرار  عرب 
االجتماعي  التباعد  مثل  انتقاله  مــن 
وااللتزام بالكمامة وغ�سل اليَدين والتاأكد 

من اأّننا ال نق�سي وقتًا طوياًل مع عدد كبري 
من االأ�سخا�ص يف اأماكن �سّيئة التهوية".

الزيادة  اأّن  اإىل  ذاتــه  الوقت  يف  ولفت 
اأعرا�ص  مع  االإ�ــســابــات  عــدد  يف  املذهلة 
اأ�سخا�ص  لدى  االأحيان  اأكــرث  يف  خفيفة 
"توّلد  لكوفيد-19،  م�سادًا  لقاحًا  تلّقوا 

�سعورًا بالعجز".
ــعــام ملنظمة  مــن جــهــتــه، قـــال املــديــر ال
ــص اأدهـــانـــوم  ــدرو� ــي الــ�ــســحــة الــعــاملــيــة ت

االفتتاحية  مالحظاته  يف  غيربي�سو�ص، 
"كمعّدل و�سطي،  اإّنه  نف�سه،  املوؤمتر  خالل 
تابعة  مناطق  �سّت  اإجمايل  من  خم�ٍص  يف 
كوفيد-19  اإ�سابات  ارتفعت  للمنظمة، 
بن�سبة ثمانني يف املائة يف غ�سون االأ�سابيع 
االأربعة االأخرية". اأ�ساف اأّن "يف اأفريقيا، 
الوفيات  ازدادت  ذاتــهــا،  الفرتة  ــالل  وخ

بن�سبة ثمانني يف املائة".
ــن تــغــرّي من  ــكــّن االأرقـــــام اجلـــديـــدة ل ل

اأّكــده  ما  بح�سب  املنظمة،  ا�سرتاتيجية 
لكّنه  قائمة،  زالت  "ما  اأّنها  مو�سحًا  راين، 
اأكرب  بفعالية  تطبيقها  علينا  يتوّجب 
كذلك  يعني  وهذا  االآن.  حتى  فعلناه  مّما 
ت�سليم مزيد من اللقاحات". و�سّدد على اأّن 
الوحيد"،  ال�سحري  "احلّل  هي  اللقاحات 
واأّن "امل�سكلة هي اأّننا ال نوّزعها بالطريقة 

ذاتها حول العامل".
االأ�سخا�ص  بعودة  خا�سة  تو�سية  ويف 
الذين تلّقوا اللقاحات امل�سادة لكوفيد-19 
اإىل االلتزام بالكمامات يف االأماكن املغلقة 
املركز  اأ�ــســار  للفريو�ص،  ــوؤر  ب يف  الواقعة 
والوقاية  االأمــرا�ــص  ملكافحة  االأمــريكــي 
ــة  اأدل ثــّمــة  اأّن  اإىل  االأ�ــســبــوع  ــذا  ه منها 
رمّبا  االإ�سابات  تفاقم  اأّن  تظهر  جديدة 

نني. يكون ممكنًا بني االأ�سخا�ص املح�سّ
وا�سع  حديث  بتف�ّص  املــركــز  وا�ست�سهد 
لقاحاتهم،  تلّقوا  اأ�سخا�ص  بني  النطاق 
ما�سات�سو�ست�ص  بوالية  كود  كيب  بلدة  يف 
االأمريكي  املــركــز  اأّن  ُيــذكــر  االأمــريكــيــة. 
لطاملا  منها  والوقاية  االأمرا�ص  ملكافحة 
املفاجئة،  االإ�سابات  بع�ص  حدوث  توّقع 

لكّن �سرح ذلك مل يكن �سهاًل.
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ال�سياج  ال�سبت،  اأم�ص  االإ�سرائيلي،  للجي�ص  دورية  اجتازت 
تفتي�ص.  بعمليات  قامت  حيث  لبنان،  مع  احلدود  عند  التقني 
القوات  من  عن�سرا   18" لالإعالم" اإن  الوطنية  "الوكالة  وقالت 
الوزاين،  متنزهات  قبالة  التقني  ال�سياج  اجتازت  االإ�سرائيلية 
وقامت بعملية م�سح وتفتي�ص يف حماذاة جمرى النهر دون خرق 

اخلط االأزرق".
االحتالل  �سلطات  باأن  اأم�ص  اأفادت  "كان" العربية  قناة  وكانت 
املباين  جميع  يف  حم�سنة  مالجئ  بناء  يف  �ستبداأ  االإ�سرائيلي 
احلدود  من  واحد  كيلومرت  عن  تزيد  ال  م�سافة  على  الواقعة 

ال�سمالية.

مقر  ا�ستهدف  �ساروخًيا  هجوًما  اإن  ال�سبت،  اأمني،  م�سدر  قال 
اأو�سح  العراق.  �سمايل  الدين،  �سالح  مبحافظة  نفطية،  �سركة 
ا�ستهدف  ال�سنع  حملي  �ساروخا  اطلقوا  "جمهولني  اأن  امل�سدر، 
مقر �سركة )م�سايف ال�سمال(، واأ�ساف ال�سابط، اأن "قوات االأمن 
ال�ساروخ  اإطالق  موقع  ملعرفة  احلادث  يف  عاجاًل  حتقيًقا  فتحت 

واجلهات التي تقف وراءه".
اأكربها  النفط  م�سايف  من  عددا  ال�سمايل  م�سايف  �سركة  وت�سم 
اإنتاج  مبعدل  اإنتاجية  وحدات  ثالث  من  تتاألف  التي  "بيجي"، 
"بيجي"،  م�سفاة  وتعر�ست  نفط.  برميل  األف   100 ي�سل  يومي 
التي تعد االأكرب يف العراق اإىل دمار �سمل اأغلب مفا�سلها، جراء 
االقتتال خالل �سيطرة تنظيم "داع�ص" عليها يف �سيف 2014، 

قبل اأن يتم ا�ستعادتها يف عام 2015.

اأغلقت ال�سلطات ال�سينية مفاعال يقع يف حمطة نووية جنوبي 
حدوث  من  خماوف  بعد  له،  �سيانة  اأعمال  تنفيذ  ب�سبب  البالد، 
ذلك  عن  اأعلنت  اجلمعة،  عنها  �سادر  بيان  وبح�سب  ت�سرب. 
الإجراء  حاجة  يف  اأنه  اأو�سحت  التي  للمفاعل،  امل�سغلة  ال�سركة 
ال�سركة  الوقود. ولفتت  اأ�سرار طفيفة يف  ب�سبب وجود  �سيانة، 
م�ستويات  يف  زيادة  اأثارت  بعدما  جاء  املفاعل  اإغالق  اأن  اإىل 
وقالت  ت�سرب.  حدوث  من  خماوف  �سابقا  االإ�سعاعي  الن�ساط 
جمموعة الطاقة النووية العامة ال�سينية "�سي جي اإن" يف بيان 
الفنيني،  بني  مطولة  حمادثات  "بعد  االإنرتنت،  �سبكة  على  ن�سر 
االأوىل  الوحدة  اإغالق  النووية  للطاقة  تاي�سان  حمطة  قررت 
اأ�سرار  من  �سغرية  "كمية  اأن  البيان  واأ�ساف  ال�سيانة".  الأعمال 

الوقود وقعت اأثناء ت�سغيل املفاعل".

ُقتل 7 اأفراد من عائلة كردية واحدة يف هجوم م�سّلح ا�ستهدف 
منزلهم و�سط تركيا، اجلمعة، يف جرمية قال نا�سطون حقوقيون 
اأفراد  فاإّن  تركية،  اإعالم  لو�سائل  ووفًقا  عن�سرية.  دوافعها  اإن 
منزلهم  هاجموا  م�سّلحني  اأيدي  على  ُقتلوا  ال�سبعة  العائلة 
بجراح  اأ�سيبوا  العائلة  هذه  اأفراد  وكان  اإحراقه.  وحاولوا 
خطرية، يف مايو املا�سي، اإثر هجوم �سّنه عدد من جريانهم ب�سبب 
العي�ص  لالأكراد  م�سموًحا  لهم:''لي�ص  قائلني  الكردية،  قوميتهم 
ووفًقا  االإخباري.  دوفار''  ''غازيت  موقع  نقل  ما  بح�سب  هنا''، 
الهجوم  مرتكبي  �سراح  اإطالق  فاإن  ال�سحايا،  عن  الدفاع  لوكيل 

االأول منحهم �سعوًرا باالإفالت من العقاب.

وفاة   963 املنق�سية  �ساعة  الـ24  خالل  الربازيل،  �سجلت 
جديدة بفريو�ص كورونا امل�ستجد، ف�سال عن نحو 41 األف اإ�سابة. 
جاء ذلك بح�سب بيان �سادر عن وزارة ال�سحة الربازيلية، م�ساء 
اجلمعة. و�سهدت الربازيل يف االأ�سابيع االأخرية ارتفاعات حادة 
عن  ف�سال  كورونا،  بفريو�ص  اجلديدة  لالإ�سابات  م�سبوقة  وغري 

زيادات قيا�سية ملوؤ�سر الوفيات.
للوفيات  ح�سيلة  اأكرب  حيث  من  الثاين  املركز  الربازيل  وحتتل 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  بعد  العامل  يف  الفريو�ص  جراء 

والثالث من حيث االإ�سابات بعد الواليات املتحدة والهند.

هجوم �شاروخي ي�شتهدف �شركة 
نفطية �شمايل العراق

ال�شني تغلق مفاعًل نوويًا خوفًا 
ب من حدوث ت�شررّ

مقتل 7 اأفراد من عائلة كردية واحدة 
بـ"هجوم عن�شري" و�شط تركيا

كورونا.. 963 وفاة جديدة 
بالربازيل خلل 24 �شاعة

دورية اإ�شرائيلية جتتاز ال�شياج 
التقني عند احلدود اللبنانية
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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�سحب من الأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�سبب الإ�سابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

زيارة و3 تخمينات
اإ�سرائيل  زحــف  ومواجهة  الو�ساطة  بــني 
عديد  ف�ّسر  ال�سغط،  بع�سا  وامل�سك  اأفريقيًا، 
رمطان  اخلارجية  وزير  زيــارة  االأطــراف  من 
لعمامرة اإىل اإثيوبيا يف اإطار جولة اأفريقية 
دبلوما�سية  طريق  خريطة  �سمن  تــنــدرج 
جديدة ت�ستهدف اإعادة اجلزائر اإىل مكانتها 
مع  اأبابا  اأدي�ص  فتحت  اإذ  ودولــيــًا،  اإقليميًا 
اجلزائر ملف �سد النه�سة، اإىل جانب اإقامة 
تعاون متعدد االأوجه، وتعزيز ال�سراكة على 

امل�ستوى االإقليمي.
الوزراء  رئي�ص  نائب  اخلارجية  وزير  ودعا 
االإثيوبي، دمييكي ميكونني، خالل لقائه وزير 
اخلارجية رمطان لعمامرة، اجلزائر اإىل لعب 
اخلاطئة  الت�سورات  "ت�سحيح  يف  بّناء  دور 
النه�سة"،  �سد  ب�ساأن  العربية  الدول  جلامعة 
العادل  اال�ستخدام  يف  اإثيوبيا  "نيات  موؤكدًا 
التزام  عــن  معربًا  النيل"،  ملياه  واملن�سف 
املفاو�سات  ا�ستئناف  الرا�سخ  اأبــابــا  اأديــ�ــص 
الثالثية ب�ساأن �سد النه�سة برعاية االحتاد 
االأفريقي، كما طلب من الوزير لعمامرة اإقناع 
ال�سودان بحل م�سكلته احلدودية مع اإثيوبيا 
القائمة،  امل�سرتكة  ــات  ــي االآل وفــق  �سلميًا، 
واالمتناع عن ا�ستخدام القوة، الأنه لن يحل 

امل�ساألة وديًا.
اإثيوبيا،  رئي�سة  �سرحت  ذاته،  ال�سياق  ويف 
مع  حمــادثــات  اأثــنــاء  زودي،  وارك  �ساهيل 
وزير اخلارجية لعمامرة، الو�سع يف تيغراي 
والتعبئة الثانية ل�سد النه�سة الكبري، ح�سب 
عرب  ح�سابها  على  لها  تغريدة  يف  جــاء  مــا 
"جهودها  "تويرت"، كما �سكرت اجلزائر على 
مبا  البلدان،  من  عديد  �سراعات  يف  للتو�سط 

يف ذلك ال�سراع االإثيوبي - االإريرتي".

�لعودة �إىل �أفريقيا
ال�سيا�سية  العلوم  ا�ساتذة  اأحــد  ذلــك،  اإىل 
من  اأ�سبوعني  بعد  تــاأتــي  ــارة  ــزي ال اأن  اإىل 
مع  لعمامرة  الــوزيــر  بــني  هاتفية  حمــادثــة 
التطرق  جرى  حني  �سكري،  امل�سري  نظريه 
املنطقة  بتطورات  اخلا�سة  الق�سايا  اإىل 
فر�سة  "متثل  اإنها  وقال  النه�سة،  �سد  وملف 
ركود  من  للخروج  واإثيوبيا  اجلزائر  للبلدين 
اأو عزلة دبلوما�سية ظرفية، من جانب اأدي�ص 
النه�سة،  �سد  ب�ساأن  ملوقفها  للت�سويق  اأبابا 
امل�سب،  لدول  املائي  االأمن  ي�ستهدف  ال  واأنه 
للقاهرة،  تطمينات  تــقــدمي  وا�ستعدادها 
غري  اأو  املبا�سر  الع�سكري  ــل  احل وتــفــادي 
اإقليم  يف  التمرد  ظــروف  با�ستغالل  املبا�سر 

تيغراي الإعاقة عمل ال�سد، واأمام ما تعتربه 
اجلانب  فمن  املــائــي،  باأمنها  م�سا�سًا  م�سر 
اجلزائري متثل الزيارة فر�سة لعودة ن�ساط 
االأفريقي،  املجال  يف  النوعي  الدبلوما�سية 
الطرف  مع  امل�سبقة  املحادثات  بعد  وذلــك 
وهو  اإثيوبيا،  يف  ال�سلطة  رجال  ومع  امل�سري 
لعب  اأجل  من  للجزائر  اأخ�سر  �سوء  مبثابة 
اإىل  نظرًا  النزاع،  اأطــراف  بني  الو�سيط  دور 
ولعل  الو�ساطة،  جمــال  يف  اجلــزائــر  ر�سيد 
اإثيوبيا  بني  احلــدودي  ال�سراع  اإنهاء  اأهمها 
واإريرتيا، واأن الزيارة متثل بداية ال�ستنفاد 
امل�سري،  اجلانب  من  الدبلوما�سية  الطرق 
التي ترمي  االأخرى  االأهداف  اأحد  اأن  مربزًا 
ترجيح  هو  اجلزائرية  الدبلوما�سية  اإليها 
هذه  مثل  حــل  يف  االأفــريــقــي  البعد  اأهمية 
القوى  بع�ص  لتغلغل  حد  وو�سع  الق�سايا، 
�سوؤون  يف  التدخل  عرب  والدولية  االإقليمية 

تنامي  مع  خ�سو�سًا  االأفريقية،  النزاعات 
الدور االإ�سرائيلي.

من جانبه، يعتقد اأ�ستاذ يف التاريخ احلديث 
واملعا�سر، اأن الهدف من تعيني لعمامرة وزيرًا 
ال�ساحة  اإىل  اجلزائر  اإعــادة  هو  للخارجية 
الدولية بقوة، واإن ذهابه اإىل اإثيوبيا يندرج 
بني  النه�سة  �سد  مل�سكلة  حل  اإيجاد  �سياق  يف 

اإثــيــوبــيــا ومــ�ــســر، بــهــدف حفظ الــ�ــســالم يف 
املنطقة، بحيث اأن اجلزائر تريد الدخول من 
هذا الباب لي�ص فقط من اأجل م�ساعدة م�سر، 
للدبلوما�سية  قوية  دفعة  الإعطاء  اأي�سًا  بل 

اجلزائرية.

وجود �إ�سر�ئيل
ما يوؤكد اأن اجلزائر ت�سعى لعودة قوية اإىل 
اخلارجية  وزيــر  زيــارة  االأفريقية  ال�ساحة 
م�سر  من  كاًل  اإثيوبيا  بعد  لعمامرة  رمطان 
�ساأنها  الــتــي مــن  ــي اجلــولــة  ــودان، وه ــس ــ� وال
لتقريب  طرفًا  بالدخول  للجزائر  ال�سماح 
وجهات النظر بني اأقطاب اأزمة �سد النه�سة، 
اأمام اجلزائر ملعرفة ف�سول  الباب  كما تفتح 
اأجل  مــن  وا�ستخدامها  ــرب،  ق عــن  الق�سية 
جهات  مــع  ق�سايا  ك�سب  اأو  م�سالح  حتقيق 
بخا�سة  و�ساطتها،  ف�سل  حال  يف  "معادية" 

االأفريقية  القارة  تعترب  لعمامرة  الوزير  اأن 
�ساحته الدبلوما�سية املف�سلة.

اأبابا  اأديــ�ــص  اإىل  لعمامرة  زيـــارة  وتتعلق 
باالحتاد  مراقبًا  ع�سوًا  اإ�سرائيل  بوجود 
االأفــريــقــي، اأكــرث مــن االهــتــمــام بــاأزمــة �سد 
القرن  يف  احلا�سلة  التناق�سات  اأو  النه�سة 
فر�سة  لعمامرة  اغتنم  حيث  االأفــريــقــي، 
مفو�ص  ملالقاة  االإثيوبية  بالعا�سمة  وجوده 
االحتاد االأفريقي لل�سوؤون ال�سيا�سية وق�سايا 
يف  ــال  وق اأديـــوي،  بانكويل  واالأمـــن،  ال�سلم 
"تويرت"،  عرب  اخلا�ص  ح�سابه  على  تغريدة 
النزاعات  اأهــم  املفو�ص  مــع  "ا�ستعر�سنا 
واالأزمات يف قارتنا واآفاق ت�سويتها"، واأ�ساف 
وا�ستعدادها  ــر  ــزائ اجل دعـــم  لــه  "اأكدت 
من  اجلــهــود  تعزيز  يف  الفعلية  للم�ساهمة 
اأجل جتاوز خمتلف التحديات وتر�سيخ مبداأ 

احللول االأفريقية مل�سكالت القارة".

يرى مراقبون اأن اجلزائر 
حتاول ترجيح اأهمية البعد 

الأفريقي يف حل الأزمات 
وو�سع حد لتغلغل بع�ض 

القوى الإقليمية والدولية

اتفقت اإثيوبيا واجلزائر خالل زيارة رمطان 
تعاون  اإقامة  على  اأبابا،  اأدي�ص  اإىل  لعمامرة 
متعدد االأوجه وتعزيز ال�سراكة على امل�ستوى 
االإقليمي، وبحثا ملف �سد النه�سة، وكان نائب 
الوزير االأول، وزير خارجية اأثيوبيا، دمييكي 
ميكونني، اأطلع عمامرة على اآخر امل�ستجدات 
بيان  وفــق  النه�سة،  �سد  بــاأزمــة  يتعلق  فيما 

لوزارة اخلارجية االأثيوبية.
وقال وزير اخلارجية االإثيوبي، خالل لقائه 
نفذت  بالده  اإن  اأبابا،  اأدي�ص  يف  بالعمامرة، 
وفق  النه�سة  ل�سد  الثانية  التعبئة  عملية 
وال�سودان عام  املوقع مع م�سر  املبادئ  اإعالن 
2015.كما اأعرب الوزير عن التزام اإثيوبيا 
ب�ساأن  الثالثية  املفاو�سات  با�ستئناف  الرا�سخ 

�سد النه�سة برعاية االحتاد االإفريقي.
ودعا ميكونني اجلزائر اإىل لعب دور بناء يف 
اخلاطئة"  بـ"الت�سورات  و�سفها  ما  ت�سحيح 
النه�سة،  �سد  ب�ساأن  العربية  الــدول  جلامعة 

العادل  اال�ستخدام  يف  اإثيوبيا  نوايا  موؤكدًا 
واملن�سف ملياه النيل.

وا�ستعدادها  اجلزائر  دعم  لعمامرة  واأعلن 
من  اجلــهــود  تعزيز  يف  الفعلية  للم�ساهمة 
اأجل جتاوز خمتلف التحديات وتر�سيخ مبداأ 

احللول االإفريقية للم�ساكل االإفريقية.
اإثيوبيا،  اإىل  اجلزائر  خارجية  وزير  زيارة 
اأ�سبوعني من مباحثات هاتفية مع  تاأتي بعد 
نظريه امل�سري �سامح �سكري، تناولت اأزمة �سد 

النه�سة، وتطورات امللف.

تكاتف �جلهود
اخلارجية  با�سم  الر�سمي  الناطق  وقـــال 
الوزيرين  اإن  حينها،  حافظ  اأحمد  امل�سرية، 
تطرقا اإىل املُ�ستجدات على ال�ساحة الليبية، 
وكذا تطورات ق�سية �سد النه�سة، عالوة على 
تبادل وجهات النظر اإزاء االأو�ساع االإقليمية، 
احللول  تغليب  نحو  اجلهود  تكاتف  و�سرورة 

يحفظ  نحو  على  العربية،  للق�سايا  لمية  ال�سِّ
اأرا�سيها،  وا�ستقالل  العربية  الــدول  وحــدة 
ويناأى بها عن اأي جتاذبات، ال تراعى م�ساحلها 

وحقوق �سعوبها يف اال�ستقرار والنماء.
 

زيارة ور�سالة
يف االأثناء التي و�سل فيها لعمامرة للخرطوم 
يف زيارة ر�سمية ا�ستغرقت يومني حامل ر�سالة 
الربهان  عبدالفتاح  ركــن  اأول  الفريق  اإىل 
رئي�ص جمل�ص ال�سيادة االنتقايل من الرئي�ص 

اجلزائري عبداملجيد تبون.
"و�سلت  فيها:  جاء  تغريدة  لعمامرة  ون�سر 
يومني،  تــدوم  عمل  ــارة  زي يف  اخلــرطــوم  اإىل 
املهدي  ال�سادق  مرمي  االأخــت  زميلتي  اأ�سكر 
واأتطلع  وال�سيافة  اال�ستقبال  ــرم  ك على 
اإىل  وكذا  �ستجمعنا  التي  العمل  جل�سة  اإىل 
جلمهورية  العليا  ال�سلطات  مــع  الــلــقــاءات 

ال�سودان ال�سقيق".

دخلت اجلزائر على خط الو�ساطات الدولية حللحلة ملف �سد النه�سة بني دولة املنبع اإثيوبيا ودولتي امل�سب م�سر وال�سودان، مببا�سرة وزير اخلارجية املعروف بنجاحه 
يف مهمات الو�ساطات الأفريقية، لقاءات مع م�سوؤولني اأثيوبيني و�سودانيني، فهل �ست�سفع خربته يف حل الق�سية التي عجز عن اخرتاقها اأكرث من و�سيط دويل؟

هل تنجح اجلزائر يف و�شاطتها حلل اأزمة �شد النه�شة؟
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مل ينتظر وزير اخلارجية اجلزائري، رمطان لعمامرة، كثريًا ملبا�سرة ن�ساطه الدبلوما�سي، فبعد حتركاته بالداخل جاء الدور على اخلارج، وكانت البداية مع اأزمة تون�ض، 

ثم اإثيوبيا يف جولة اأفريقية، لكن اإثارة ملف �سد النه�سة فتحت الأبواب لرتقب دور لفت للجزائر.

ملاذا دخلت اجلزائر على خط اأزمة �شد النه�شة؟
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الفاف حتدد
 موعد انطلق 

البطولة وت�سبط 
�سيغة املناف�سة 

اأعلنت االإحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
ان موعد انطالق املو�سم اجلديد من دوري 
القادم،  اأكتوبر   23 يوم  االأوىل  الدرجة 
و�ست�سم امل�سابقة 18 ناديا بدال من 20 كما 
ا�ستمرار  مع  احلايل  املو�سم  يف  احلال  كان 
االحتاد  و�سيحدد  واالإيــاب،  الذهاب  نظام 
م�سابقتي  يف  امل�ساركة  الفرق  اجلــزائــري 
دوري اأبطال اأفريقيا وكاأ�ص الكونفيدرالية 
اأوت،   10 2022/2021  يوم  كاأ�ص ملو�سم 
قرر  اأنــه  اجلــزائــري،  االحتــاد  واأعلن  هذا 
دوري  ترتيب  اعتماد  االأع�ساء  بغالبية 
2021، مع  اوت   10 تاريخ  املحرتفني عند 
تطبيق معامل الرتجيح، يف حتديد االأندية 

امل�ساركة يف امل�سابقتني القارتني.
لــكــرة القدم  وكـــان االحتـــاد االأفــريــقــي 
كاآخر  املقبل،  اوت   10 حــدد  قد  ــاف(،  )ك
يف  �ست�سارك  التي  ــديــة  االأن لقيد  موعد 

اأمري.جم�سابقتيه املو�سم املقبل.

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

عبد الهادي. ب

اوملبياد طوكيو وفاق �شطيف 

يف  �سطيف  وفــاق  حظوظ  تقل�ست 
املو�سم  بطولة  لقب  على  احل�سول 
ـــذي حققه  ــفــوز ال اجلــــاري بــعــد ال
املتاأخرة  املباراة  يف  بلوزداد  �سباب 
اأمام �سبيبة القبائل وتعميق الفارق 
ال�سباب  بني  كاملة  نقاط   07 اإىل 
والوفاق وهذا قبل 04 جوالت فقط 
اجلــاري،  املو�سم  بطولة  نهاية  عن 
الكوكي  نبيل  الوفاق  مدرب  وطالب 
ح�سد   ــرورة  ــس � الــالعــبــني  مــن 
املتبقية  االأربعة  املباريات  نقطة يف 
مطالب  وتاأتي  ــاري،  اجل املو�سم  من 
يف  التعرث  تفادي  ب�سرورة  الكوكي 
املباريات املتبقية من املو�سم اجلاري 

لقب  على  احل�سول  يف  طموحه  اإىل 
بعد  املاأمورية  تعقد  رغم  البطولة 
القبائل،  �سبيبة  على  ال�سباب  فوز 
الكوكي  املدرب  اأكد  اأخر  ومن جانب 
حلد  يخ�سر  مل  الوفاق  اأن  لالعبني 
تو�سع  رغـــم  الــبــطــولــة  لــقــب  االأن 
عن  كاملة  نقاط  اإىل   الــفــارق 
قبل   ــوزداد  ــل ب �سباب  املت�سدر 

جوالت من نهاية البطولة.
ــادر مــقــربــة من  وعــلــمــنــا مــن مــ�ــس
ــــاق �ــســطــيــف والـــهـــداف  ــــداف وف ه
ــاين لــلــرابــطــة املــحــرتفــة حلد  ــث ال
رغبته  عمورة  ــني  االأم حممد  االأن 
يف خــو�ــص جتــربــة احــرتافــيــة يف 

من  ــة  ــداي ب الفرن�سية  الــبــطــولــة 
ال�سياق  ــذا  ه ويف  ــادم،  ــق ال املــو�ــســم 
فقد علمنا اأن عمورة طلب من اإدارة 
الوفاق احلديث مع مناجريه اخلا�ص 
و�سلته  التي  العرو�ص  بخ�سو�ص 
الفريق  مــع  م�ستقبله  يف  للف�سل 
ملو�سم  بعقد  مرتبطا  مــازال  اأنه  مبا 
اأخر  جانب  ومن  الوفاق،  مع  اإ�سايف 
متحم�ص  غري  بدا  عمورة  اأن  علمنا 
لاللتحاق بالبطولة امل�سرية بعد اأن 
اأبدت عدة اأندية م�سرية رغبتها يف 

التعاقد مع الالعب. 
اجلــديــد  املــــدرب  اأن  علمنا  كــمــا 
الدين  ــري  خ الــكــويــتــي  للقاد�سية 

�سانع  مع  التعاقد  يف  يرغب  م�سوي 
ــن جــابــو هذه  ــوؤم االألـــعـــاب عــبــد امل
ال�سائفة لتدعيم �سفوف القاد�سية، 
وياأمل م�سوي يف موافقة جابو على 
خو�ص  اأجــل  من  له  املقدم  العر�ص 
جتـــربـــة احـــرتافـــيـــة جـــديـــدة يف 

البطولة الكويتية.
ال�سابق  املــهــاجــم  حمــامــي  ورفــ�ــص 
املقدم  املقرتح  توري  ماليك  للوفاق 
له من طرف اإدارة الوفاق بخ�سو�ص 
ــــوال الــتــي يــديــن بها  جــدولــة االأم
مبلغ   اإىل  ت�سل  والتي  للوفاق 
ال�سادر من  بعد احلكم  �سنتيم  مليار 

طرف الفيفا.

منح حار�ص هالل �سلغوم العيد عبد 
احلق موي�سي موافقته على جتديد 
رغم  اإ�سايف  ملو�سم  الهالل  مع  العقد 
تواجده حمل اهتمام من عدة فرق 
خدماته  من  اال�ستفادة  يف  ترغب 
خالل  بـــارز  ب�سكل  تــاألــق  اأن  بعد 
بطريقة  و�ساهم  الــفــارط  املو�سم 
رفقة  ال�سعود  حتقيق  يف  فعالة 
واأكد  االأوىل،  الرابطة  اإىل  الهالل 
تبقى  االأولية  اأن  موي�سي  احلار�ص 
ـــواء  االأج تــوفــري  �سريطة  للهالل 
املو�سم  ـــالل  خ لــلــعــمــل  املــنــا�ــســبــة 
القادم، ومن املنتظر اأن ت�سرع اإدارة 
العبي  ــع  م الــتــفــاو�ــص  يف  ــالل  ــه ال

جتديد  اأجــل  مــن  الــفــارط  املو�سم 
عقودهم خالل االأيام املقبلة، حيث 
على  �سعدوين  الفريق  رئي�ص  ي�سر 
املتاألقة  العنا�سر  مــغــادرة  تفادي 
ال�سعود  حتقيق  يف  �ساهمت  التي 

التاريخي اإىل الرابطة االأوىل. 
واأحـــــــــدث قــــــرار االإحتـــــاديـــــة 
بخ�سو�ص  القدم  لكرة  اجلزائرية 
ال�سيفية  التحويالت  ــرتة  ف فتح 
حالة  اأوت  تــاريــخ   مــن  بــدايــة 
حيث  الـــهـــالل،  اإدارة  يف  طــــوارئ 
يف  االأن  مــن  الفريق  م�سريو  �ــســرع 
�سفوف  تدعيم  بغية  التح�سريات 
الفريق يف املريكاتو ال�سيفي، حيث 

التعاقد  يف  الفريق  اإدارة  ترغب 
�سفوف  لتدعيم  جديدة  اأ�سماء  مع 
التي  النقائ�ص  وتغطية  الفريق 
يعاين منها الفريق وهذا على �سوء 
الطاقم  طــرف  من  املقدم  التقرير 
قرار  اإن  ــر  اأخ جانب  ومــن  الفني، 
انطالق البطولة خالل �سهر اأكتوبر 
القادم جعل اإدارة الفريق تفكر يف 
التح�سريات  اإنطالق  موعد  تقدمي 
اإىل نهاية �سهر اأوت من اأجل القيام 
بداية  قــبــل  نــوعــيــة  بتح�سريات 

البطولة.

�لهالل حت�سل على درع �لبطولة 

درع  ــالل  ــه ال ت�سكيلة  وت�سلمت 
اإىل  ال�سعود  حتقيق  بعد  البطولة 
الرابطة املحرتفة االأوىل يف حفل 
رمزي مت اإقامته على �سرف الفريق 
علي  الهواة  رابطة  رئي�ص  بح�سور 
املحلية،  الــ�ــســلــطــات  وكـــذا  مــالــك 
وكانت اإدارة الهالل تاأمل يف ح�سور 
اأن  خا�سة  احلفل  لهذا  ميلة  وايل 
اأجل  من  الوايل  على  معلقة  االأمال 
خا�سة  مالية  منحة  على  احل�سول 
نظري حتقيق ال�سعود خا�سة يف ظل 
عاتق  على  املرتاكمة  الديون  اأزمة 
ماليري  تناهز    والتي  الــنــادي 

�سنتيم.

ال يزال رئي�ص فريق اإحتاد ال�ساوية 
ح�سم  يف  ــرتدد  م ياحي  املجيد  عبد 
العديد من الق�سايا التي تهم اجلمهور 
الذي  الرابعة  الوالية  يف  الريا�سي 
بالرغم من توقف البطولة و ت�سييع 
هدف ال�سعود لكن الكثري منهم ال يزال 
املتعلقة  االأخبار  اآخر  ب�سغف  ينتظر 
لرغبة  ت�سري  امل�سادر  بالفريقفبع�ص 
الرئي�ص يف اإحداث عدة تغيريات على 
الراحة  فرتة  اأن  كما  اجلوانب  كافة 
�ستكون كافية للرئي�ص ياحي من اأجل 
وقع  التي  االأخــطــاء  بع�ص  مراجعة 
فيها الفريق خا�سة فيما يخ�ص بع�ص 
امل�سريين   ظن  خيبت  التي  العنا�سر 
وكانت خارج االإطار ، فالرئي�ص �سيكون 
مطالبا اأوال بح�سم هوية املدرب �سواء 
ح�سني  زكري  الباتني  التقني  باإقناع 
جنح  التي  مهمته  موا�سلة  و  بالبقاء 
مع  اإيجابية  جد  نتائج  حقق  و  فيها 
فم�ساألة  اآخر  مدرب  تعيني  اأو  النادي 
جديد  مــدرب  جلب  اأو  الثقة  جتديد 
اأجل  راأ�ص االأولويات من  �ستكون على 
بالت�ساور  اجلديد  للمدرب  ال�سماح 
الالعبني  هــويــة  ــول  ح الرئي�ص  مــع 

املحتفظ بهم من خالل جتديد عقود 
و  الفت  ب�سكل  تاألقوا  الذين  الركائز 
لن نذكر االأ�سماء الأن االإدارة وحدها 
من لها احلق يف االحتفاظ بالعنا�سر 
التي تراها ت�ستحق فر�سة اأخرى من 

اأجل امل�ساركة يف م�سروع ال�سعود.
لرعاية  ــاد  االإحت فريق  يحتاج  كما 

الذين  وللممولني  املحلية  ال�سلطات 
مالية  م�ساعدات  تقدمي  عن  عزفوا 
ب�سعوبة  املو�سم  اأنهى  الــذي  للفريق 
نف�سه  ياحي  الرئي�ص  وجد  و  كبرية 
هذه  لكل  يحتاج  فال�سعود  وحــيــدا 
االأمور لكن االأهم من ذلك يجب توفري 
�سيولة مالية معتربة من االآن من اأجل 

اأح�سن  التح�سريات يف  انطالق  �سمان 
ال�سلطات  اإقــنــاع  ويجب   ، الــظــروف 
مدير  و  الــــوايل  يف  ممثلة  املحلية 
ال�سباب والريا�سية ب�سرورة م�ساعدة 
الفريق الأن م�سروع الرئي�ص هو تكوين 
فريق قوي ي�ستهدف ال�سعود من اأجل 

اإ�سعاد االأن�سار.

نذير  العلمة  ملولودية  ال�سابق  املــدرب  ينتظر 
لكناوي احل�سول على م�ستحقاته املالية العالقة 
من اإدارة املولودية، حيث علمنا اأن املدرب طلب 
اأع�ساء  رفقة  م�ستحقاته  من   تبقى  ما  ت�سوية 
اإدارة الفريق  الطاقم الفني والالعبني، وكانت 
�سنتيم  مليار  بقيمة  �سمان  �سك  منحت  قــد 
للمدرب لكناوي قبل مباراة مولودية ق�سنطينة 
خالل املو�سم الفارط لتفادي مقاطعة الالعبني 
ب�سبب  امل�ستحقات  ت�سوية  وتاأخرت  للمباراة، 
تاأخر احل�سول على االإعانة املمنوحة من طرف 

بلدية العلمة بقيمة 2.5 مليار �سنتيم.
وزادت متاعب اإدارة املولودية خالل ال�ساعات 
الفارط بعد احلجز على الر�سيد البنكي للنادي 
طرف  مــن  الــتــجــاريــة  ال�سركة  وكـــذا  ــهــاوي  ال
يحرم  اأن  �ساأنه  من  الذي  االأمر  وهو  الدائنني، 
املمنوحة  االإعانات  على  احل�سول  من  الفريق 
من طرف ال�سلطات املحلية، وتبلغ قيمة الديون 
مليار  يناهز  مبلغ  فقط  بالفنادق  اخلا�سة 
القدامى  الالعبني  ديــون  عن  ناهيك  �سنتيم، 

والتي تفوق 06 ماليري �سنتيم.

م�سريي  بــني  احلا�سلة  ال�سراعات  ومــازالــت 
ملولودية  التجارية  وال�سركة  الهاوي  النادي 
يف  طــرف  كــل  رغبة  ظــل  يف  متوا�سلة  العلمة 
وقامت  اجلديد،  املو�سم  خالل  الفريق  ت�سيري 
اإىل  مرا�سلة  بتوجيه  التجارية  ال�سركة  اإدارة 
التقرير  على  احل�سول  اأجل  من  الهاوي  النادي 
املايل اخلا�سة باملو�سم الفارط، وهذا يف الوقت 
الذي بدا رئي�ص النادي الهاوي �سمري رقاب غري 
ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  بتحركات  مهتم 

التجارية.

للرابطة  التابعة  االن�سباط  جلنة  اأ�ــســدرت 
اإحتاد  العبي  حق  يف  ثقيلة  عقوبات  املحرتفة 
ب�سكرة على خلفية املباراة ال�سابقة اأمام �سبيبة 
غربال،  احلكم  دونــه  الــذي  والتقرير  ال�ساورة 
واحدة  مبــبــاراة  العبني   05 معاقبة  مت  حيث 
ويتعلق االأمر بكل من حراري، يدورج، خل�ساري، 
يكون  لن  الــذي  اخلما�سي  وهــو  ودخية  خوالد 
وفاق  فريق  ــام  اأم القادمة  املــبــاراة  يف  حا�سرا 

�سطيف مبلعب 08 ماي 1945.
اأيت  عزالدين  املدرب  اللجنة  ذات  عاقبت  كما 

خلفية  على  واحدة  مباراة  يف  باالإيقاف  جودي 
احتجاجه على قرارات احلكم غربال، فيما مت 
يف  باالإيقاف  بوقزولة  امل�ساعد  املــدرب  معاقبة 
لقاءين، مع ت�سليط غرامة مالية تفوق 50 مليون 
�سنتيم ب�سبب عدم احرتام الربوتوكول ال�سحي 

و�سوء التنظيم يف مقابلة �سبيبة ال�ساورة.
الفني بقيادة  اإدارة االإحتاد والطاقم  واأعربت 
مما  الكبري  امتعا�سهم  عن  جــودي  اأيــت  ــدرب  امل
�سحية  كــان  االإحتـــاد  اأن  على  موؤكدين  ح�سل 
اأن  علما  غربال،  احلكم  اتخذها  التي  القرارات 

للبطاقات  تعر�سا  االأكــرث  الفريق  يعد  االإحتــاد 
احلمراء يف اجلوالت الفارطة من البطولة حيث 
تلقت الت�سكيلة 07 بطاقات كاملة، وقال املدرب 
عزالدين اأيت جودي اأنه بغ�ص النظر عن االأمور 
ال�ساورة  اأمــام  ال�سابقة  املباراة  يف  ح�سلت  التي 
حظوظ  فــاإن  الفريق  تلقاها  التي  والــهــزميــة 
م�سيفا  قائمة،  تبقى  البقاء  حتقيق  يف  االإحتاد 
اأن الفريق �سيدافع عن حظوظه اإىل اأخر جولة 
املحرتفة  الرابطة  يف  البقاء  حتقيق  اأجــل  من 

االأوىل.

القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  رئي�ص  اأعلن 
اخلام�سة  اجلــولــة  اأن  مــــدوار  الــكــرمي  عــبــد 
الثالثاء  يــوم  مــقــررة  كانت  التي  والــثــالثــون 
اأوت،   9 االثنني  يوم  اإىل  اأجلت  اأوت،   3 املقبل 
الـ  للجولة  املتاأخرة  املباراة  اأن  مدوار  واأ�ساف 
فقد  القبائل  و�سبيبة  اجلزائر  احتاد  بني   26
مت تقدميها من اجلمعة 6 اأوت اإىل يوم الثالثاء 
3 اأوت فيما �ستلعب املباراة املتاأخرة للجولة ال 
يوم  تلم�سان  ووداد  القبائل  �سبيبة  بني   27

اجلمعة 6 اأوت.
�سيتم  املوؤجلة  املباريات  هــذه  برجمة  وبعد 
كاأ�ص  و  االأبــطــال  رابطة  ممثلي  على  التعرف 
الكونفدرالية االإفريقية للن�سخة القادمة يوم 

للرابطة   35 الـ  اجلولة  اإجراء  عقب  اأوت   9
لقاعدة  االعــتــبــار  بعني  االأخـــذ  مــع  االأوىل 
والتقاط  لعبت  التي  للمباريات  "املعامل" 
املح�سل عليها، وح�سب بيان للمكتب التنفيذي 
للكونفدرالية االإفريقية لكرة القدم )الكاف( 
فاإن عملية القرعة لالأدوار التمهيدية ملناف�سات 
ما بني االأندية للمو�سم 2021-2022 �ستجري 

يوم 15 اوت على اأق�سى تقدير.
الــبــطــولــة بعد  تــرتــيــب  ان  بــالــذكــر  جــديــر 
بلوزداد  �سباب  احتالل  يعرف   34 الـ  اجلولة 
نقاط   4 بفارق  نقطة    66 مبجموع  لل�سدارة 
ال�ساورة  و�سبيبة  �سطيف  وفاق  مالحقيه  عن 

)62 ن( لكل منهما.

هالل �شلغوم العيد

اإحتاد ال�شاوية

ريا�ضة

متكن عبد املليك لهولو من حتقيق التاأهل اىل الدور ن�سف النهائي ل�سباق  مرت حواجز اليوم اجلمعة 
يف افتتاح مناف�سات األعاب القوى االلعاب االوملبية  اجلارية باليابان، واكمل لهولو ال�سباق يف املرتبة 
وبهذا   ( �سانتو�ص  دو�ص  والربازيلي   ) ( �سامبا  القطري  خلف  قدره   بتوقيت  الثالثة 
ينع�ص لهولو حظوظ اجلزائر يف اكتفاء ميدالية برونزية على اأقل تقدير منقذا امل�ساركة اجلزائرية التي 

جاءت جد �سلبية.

وليد  الـــربـــاع اجلـــزائـــري  ــرب  ع
ن�سره  مقت�سب  بفيديو  بــيــداين 
التوا�سل  على �سفحته عرب موقع 
فيه  وقال  فاي�سبوك  االجتماعي 
اأ�سكر جميع من �ساأل عن �سحتي 
واأطمئنهم اأنني بحالة ح�سنة بعد 
اإ�سابتي بفريو�ص كورونا، واحلمد 
اأ�سبت  حيث  م�ستقرة  حالتي  هلل 
واإن  بالفريو�ص،  خفيفة  بدرجة 
ثالثة  اأو  يــومــني  بعد  اهلل  �ــســاء 
ب�سحة  واأ�سبح  حالتي  تتح�سن 

على  فــيــكــم  اهلل  بــــارك  جــيــدة، 
. ر�سائلكم وت�سجيعاتكم

�سنة(   ( بــيــداين  ويــتــواجــد 
وفق  ال�سحي  ــزل  ــع ال يف  حــالــيــا 
به  املعمول  ال�سحي  الربوتوكول 
الثالثاء  بها  حّل  التي  طوكيو  يف 
ــا مــن تــركــيــا، التي  املــا�ــســي قــادًم
حت�سريًيا،  ا  ترب�سً فيها  اأجـــرى 
البطل  مدربه  نتائج  اأّن  العلم  مع 
ب�سبا�ص جاءت  الدين  ال�سابق عز 

. هي االأخرى اإيجابية

ُن�سرت  التي  القائمة  وبح�سب 
ــاب  ــع ــمــي الأل عـــرب املـــوقـــع الــر�ــس
البطل  يتواجد   ، طوكيو-
الرّباعني  اجلزائري �سمن قائمة 
 + فئة  يف  �سي�ساركون  الذين 
والتي  االأوىل(،  )املجموعة  كلغ 
ــاء  ــع االأرب مناف�ساتها  �ستنطلق 

املقبل.
ريا�سي  ثــالــث  بـــيـــداين،  ــّد  ــع وي
التحاليل  نتائج  تثبت  جزائري، 
بعد  كــورونــا،  بفريو�ص  اإ�سابتهم 
 ( �سجاتي  جمال  العدائني 
مرت  اآالف   ( تابتي  وبــالل  مرت( 
وتابتي  �سجاتي  اأّن  علًما  موانع(، 
احلجر  يف  بدوريهما  يتواجدان 
من  ان�سحابهما  واأعلنا  ال�سحي، 

الدورة.
يذكر اأّن التحاليل الطبية اأثبتت 
قبل انطالق االألعاب اإ�سابة الدراج 
رقيقي  يو�سف  اجلزائري  الدويل 
ليتم  تركيا،  يف  كورونا  بفريو�ص 
تعوي�سه بزميله حمزة من�سوري، 
امل�سارع  اأ�سيب  ذاته،  ال�سياق  ويف 
ــص كــورونــا  ــريو� ــف حمــمــد فـــرج ب
االأربعاء قبل  العا�سمة  باجلزائر 

ال�سفر اإىل طوكيو.

الرابطة املحرتفة تقرر تاأجيل 
اجلولة اخلام�سة والثلثون

الهلل يتح�سل على درع البطولة.. واحلار�ض 
موي�سي يوافق على جتديد عقده ذ

جتديد عقود الركائز 
وح�سم ق�سية املدرب من الأولويات

الغمو�ض ي�سود بيت الكاب ومطالب 
لهولو يتاأهل للدور الن�سف النهائي ب�سبط معامل املو�سم اجلديد

يف �سباق  مرت حواجز

الرباع وليد بيداين يوؤكد تعافيه تدريجيا 
وم�ساركته يوم الأربعاء

ح���ظ���وظ ال��ت��ت��وي��ج ت��ت��ق��ل�����ض اأك�����رث.. 
م�سر   يف  الح�����رتاف  ي��رف�����ض  وع���م���ورة 

م�ستحقاته..  على  احل�سول  ينتظر  لكناوي 
ال��ن��ادي اأر���س��دة  يجمدون  وال��دائ��ن��ون 

جل��ن��ة الن�����س��ب��اط ت��ف��ر���ض ع��ق��وب��ات 
ال�ستياء قمة  يف  ج��ودي  واأي��ت  ثقيلة.. 
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ب�سبب  كبري  اإهــمــال  باتنة  �سباب  فريق  يعي�ص 
التي  الفريق  اإدارة  طرف  من  الكبرية  الالمباالة 
تتخبط يف م�ساكل ال متناهية وهي م�ساكل لي�ست 
باجلديدة يف الفريق وهي متتد ل�سنوات قد خلت 
بع�ص  ب�سبب  املجهول  نحو  يتجه  قبلفالفريق  من 
القرارات وال�سمت املخيم على الفريق منذ �سمان 
العطلة  اإىل  والركون  �ساكن  حتريك  دون  البقاء 
اإنهاء بع�ص م�ساكل املو�سم املا�سي  دون العمل على 
واأبرزها ديون الالعبني �سيما واأن االأزمة هذه املرة 
النادي  ي�سهده  كان  مبا  مقارنة  حدة  اأكرث  تعترب 
الو�سعية  اأن  ويبدو  املا�سية  املوا�سم  بداية  خالل 
تقلق  باتت  ال�سباب  فريق  ي�سهدها  التي  ال�سعبة 
على  ومفتوح  غام�ص  الفريق  فم�ستقبل  اجلميع 
الثانية  الرابطة  نوادي  فمعظم  االحتماالت  كل 
املو�سم  االأورا�سية  االأندية  عميد  �سيناف�سهم  التي 
اأمورها  �سبط  يف  فعال  رغبتها  اأبـــدت  قــد  املقبل 
حت�سبا للمو�سم اجلديد التي ي�سعى م�سريوها لربح 

املزيد من الوقت �سيما واأن موعد انطالق مناف�سة 
املو�سم املقبل قد مت حتديده وهو ما يعني اأن فرتة 
التح�سريات قد تنطلق قريبا اإال اأن الكاب باإدارتها 

مل ت�سبط معامل املو�سم اجلديد.
واملحبني  لالأن�سار  بالن�سبة  الكاب  و�سعية  وباتت 
�سغلهم ال�ساغل يف جممل اأحاديث، حيث اأن اجلميع 
االأن�سار  وينتظر  ال�سديد  القلق  من  حالة  انتابته 
االإعتبار  بعني  الفريق  اأخذ  الوالية  م�سوؤويل  من 
مثل  النادي  م�ساعدة  على  اأكرث  العمل  وب�سرورة 
ال�سابق و مثلما هو جار يف كل النوادي اجلزائرية 
حتى بالن�سبة للتي متتلك عقود اإ�سهار اأو بالن�سبة 
وكذا  خمتلفال�سركات  من  دائم  متويل  تتلقى  للتي 
لل�سغط ومعرفة ما يدور يف اأذهان م�سريي الفريق 
نهاية كل مو�سم  املواقف يف  األفوا مثل هذه  الذين 
لدفعهم  النادي  م�سريي  مع  ــواء  االأج تليني  وكــذا 
للم�سي قدما يف و�سع احلظوظ العري�سة للمو�سم 

املقبل.
اأمري.ج

يعترب ثالث جزائري ي�ساب بكورونا يف اوملبياد طوكيو..

الرابطة االأوىل

الوقت يف �سالح الإدارة لإعادة ترتيب البيت وو�سع خارطة املو�سم اجلديد 
من  مت�سع  البي�ساء  عني  اإحتاد  اإدارة  متلك 
تناف�سي  و  قوي  فريق  بناء  الإعــادة  الوقت 
خالل  االعتبار  رد  ميكنه  اجلديد  للمو�سم 
م�سريي  اأمام  يزال  ال  حيث  اجلديد  املو�سم 
ما  ــو  وه ال�سهرين  تــفــوق  مهلة  احلــراكــتــة 
الق�سايا  كل  يف  والبحث  للنظر  كافيا  يعترب 
مثلما  تاأخر  الأي  تفاديا  كذلك  و  ال�سائكة 
املــرة  ــذه  ه ويــاأمــل  املا�سية  ال�سنة  ــدث  ح
تقوم  فريقهم   اإدارة  روؤيــة  الفريق  حمبي 

مت�سع  متلك  اأنها  مــادام  مبكرا  بالتحركات 
من الوقت عو�ص الدخول يف عطلة مطولة 
وعــدم  التح�سريات  اإنــطــالق  يف  فالتاأخر 
دخول �سوق االنتقاالت مبكرا �سيكون اإحدى 
اإىل  الو�سول  عــدم  يف  املبا�سرة  االأ�ــســبــاب 

الهدف املن�سود. 
الكتيبة  وحمـــبـــي  اأنـــ�ـــســـار  طـــالـــب  ــا  ــم ك
امل�سري،  املكتب  تدعيم  ب�سرورة  احلركاتية 
 ، االإ�سافة  تقدمي  على  قادرين  باأ�سخا�ص 

ي�سمن  حتى  املــاديــة،  الناحية  من  خا�سة 
الفريق �سيولة مالية حت�سبا للمو�سم املقبل 
فاإن  وبالتايل  اجلــانــب،  هــذا  من  يعاين  وال 
اأن  معتربين  جيد،  و�سع  يف  ت�سري  االأمـــور 
ال�سقوط  من  كبرية  باأعجوبة  جنا  فريقهم 
حفظ  اجلميع  وعــلــى  املنق�سي  املو�سم  يف 
يف  االأمـــور  تــزال  ال  باملقابل  جيدا  الــدر�ــص 
الآخر  يــوم  مــن  مكانها  يف  تـــرتاوح  الفريق 
اجتماعه  عقب  الفيدرايل  املكتب  اأن  رغم 

ــرارات  ق عــدة  على  اأفــرز  املا�سي  اخلمي�ص 
تخ�ص م�ستقبل  الرابطة املحرتفة و الثانية 
اأكتوبر  �سهر  حــدد  ــن  اأي والــرابــطــات  ــواة  ه
موعدا النطالق البطولة فاالإدارة متلك مدة 
ب�سري  اإدارة  منها  ت�ستفيد  قد  معتربة  زمنية 
بوجعادة الإعادة تهيئة البيت وو�سع خارطة 
تنفع  ع�سى  و  لعل  متينة  اأ�س�ص  ذات  طريق 
هذه املرة الإعادة بريق احلراكتة من جديد 

اأحمد اأمني. ب بعد �سنوات من املعاناة.

اإحتاد عني البي�شاء



اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 
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بدري. ع

�شباب باتنة

مولودية العلمة 

اإحتاد ب�شكرة 

ع�سام. ب

اأمري.ج

اأمري.ج

الفاف حتدد
 موعد انطلق 

البطولة وت�سبط 
�سيغة املناف�سة 

اأعلنت االإحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
ان موعد انطالق املو�سم اجلديد من دوري 
القادم،  اأكتوبر  يوم   االأوىل  الدرجة 
و�ست�سم امل�سابقة  ناديا بدال من  كما 
ا�ستمرار  مع  احلايل  املو�سم  يف  احلال  كان 
االحتاد  و�سيحدد  واالإيــاب،  الذهاب  نظام 
م�سابقتي  يف  امل�ساركة  الفرق  اجلــزائــري 
دوري اأبطال اأفريقيا وكاأ�ص الكونفيدرالية 
اأوت،  /  يوم   كاأ�ص ملو�سم 
قرر  اأنــه  اجلــزائــري،  االحتــاد  واأعلن  هذا 
دوري  ترتيب  اعتماد  االأع�ساء  بغالبية 
، مع  اوت  تاريخ   املحرتفني عند 
تطبيق معامل الرتجيح، يف حتديد االأندية 

امل�ساركة يف امل�سابقتني القارتني.
لــكــرة القدم  وكـــان االحتـــاد االأفــريــقــي 
كاآخر  املقبل،  اوت  حــدد   قد  ــاف(،  )ك
يف  �ست�سارك  التي  ــديــة  االأن لقيد  موعد 

اأمري.جم�سابقتيه املو�سم املقبل.

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

عبد الهادي. ب

اوملبياد طوكيو وفاق �شطيف 

يف  �سطيف  وفــاق  حظوظ  تقل�ست 
املو�سم  بطولة  لقب  على  احل�سول 
ـــذي حققه  ــفــوز ال اجلــــاري بــعــد ال
املتاأخرة  املباراة  يف  بلوزداد  �سباب 
اأمام �سبيبة القبائل وتعميق الفارق 
ال�سباب  بني  كاملة  نقاط  اإىل  
والوفاق وهذا قبل  جوالت فقط 
اجلــاري،  املو�سم  بطولة  نهاية  عن 
الكوكي  نبيل  الوفاق  مدرب  وطالب 
 12 ح�سد  ــرورة  ــس � الــالعــبــني  مــن 
املتبقية  االأربعة  املباريات  نقطة يف 
مطالب  وتاأتي  ــاري،  اجل املو�سم  من 
يف  التعرث  تفادي  ب�سرورة  الكوكي 
املباريات املتبقية من املو�سم اجلاري 

لقب  على  احل�سول  يف  طموحه  اإىل 
بعد  املاأمورية  تعقد  رغم  البطولة 
القبائل،  �سبيبة  على  ال�سباب  فوز 
الكوكي  املدرب  اأكد  اأخر  ومن جانب 
حلد  يخ�سر  مل  الوفاق  اأن  لالعبني 
تو�سع  رغـــم  الــبــطــولــة  لــقــب  االأن 
عن  كاملة  نقاط   07 اإىل  الــفــارق 
 04 قبل  ــوزداد  ــل ب �سباب  املت�سدر 

جوالت من نهاية البطولة.
ــادر مــقــربــة من  وعــلــمــنــا مــن مــ�ــس
ــــاق �ــســطــيــف والـــهـــداف  ــــداف وف ه
ــاين لــلــرابــطــة املــحــرتفــة حلد  ــث ال
رغبته  عمورة  ــني  االأم حممد  االأن 
يف خــو�ــص جتــربــة احــرتافــيــة يف 

من  ــة  ــداي ب الفرن�سية  الــبــطــولــة 
ال�سياق  ــذا  ه ويف  ــادم،  ــق ال املــو�ــســم 
فقد علمنا اأن عمورة طلب من اإدارة 
الوفاق احلديث مع مناجريه اخلا�ص 
و�سلته  التي  العرو�ص  بخ�سو�ص 
الفريق  مــع  م�ستقبله  يف  للف�سل 
ملو�سم  بعقد  مرتبطا  مــازال  اأنه  مبا 
اأخر  جانب  ومن  الوفاق،  مع  اإ�سايف 
متحم�ص  غري  بدا  عمورة  اأن  علمنا 
لاللتحاق بالبطولة امل�سرية بعد اأن 
اأبدت عدة اأندية م�سرية رغبتها يف 

التعاقد مع الالعب. 
اجلــديــد  املــــدرب  اأن  علمنا  كــمــا 
الدين  ــري  خ الــكــويــتــي  للقاد�سية 

�سانع  مع  التعاقد  يف  يرغب  م�سوي 
ــن جــابــو هذه  ــوؤم االألـــعـــاب عــبــد امل
ال�سائفة لتدعيم �سفوف القاد�سية، 
وياأمل م�سوي يف موافقة جابو على 
خو�ص  اأجــل  من  له  املقدم  العر�ص 
جتـــربـــة احـــرتافـــيـــة جـــديـــدة يف 

البطولة الكويتية.
ال�سابق  املــهــاجــم  حمــامــي  ورفــ�ــص 
املقدم  املقرتح  توري  ماليك  للوفاق 
له من طرف اإدارة الوفاق بخ�سو�ص 
ــــوال الــتــي يــديــن بها  جــدولــة االأم
 2.8 مبلغ  اإىل  ت�سل  والتي  للوفاق 
ال�سادر من  بعد احلكم  �سنتيم  مليار 

طرف الفيفا.

منح حار�ص هالل �سلغوم العيد عبد 
احلق موي�سي موافقته على جتديد 
رغم  اإ�سايف  ملو�سم  الهالل  مع  العقد 
تواجده حمل اهتمام من عدة فرق 
خدماته  من  اال�ستفادة  يف  ترغب 
خالل  بـــارز  ب�سكل  تــاألــق  اأن  بعد 
بطريقة  و�ساهم  الــفــارط  املو�سم 
رفقة  ال�سعود  حتقيق  يف  فعالة 
واأكد  االأوىل،  الرابطة  اإىل  الهالل 
تبقى  االأولية  اأن  موي�سي  احلار�ص 
ـــواء  االأج تــوفــري  �سريطة  للهالل 
املو�سم  ـــالل  خ لــلــعــمــل  املــنــا�ــســبــة 
القادم، ومن املنتظر اأن ت�سرع اإدارة 
العبي  ــع  م الــتــفــاو�ــص  يف  ــالل  ــه ال

جتديد  اأجــل  مــن  الــفــارط  املو�سم 
عقودهم خالل االأيام املقبلة، حيث 
على  �سعدوين  الفريق  رئي�ص  ي�سر 
املتاألقة  العنا�سر  مــغــادرة  تفادي 
ال�سعود  حتقيق  يف  �ساهمت  التي 

التاريخي اإىل الرابطة االأوىل. 
واأحـــــــــدث قــــــرار االإحتـــــاديـــــة 
بخ�سو�ص  القدم  لكرة  اجلزائرية 
ال�سيفية  التحويالت  ــرتة  ف فتح 
حالة  اأوت   06 تــاريــخ  مــن  بــدايــة 
حيث  الـــهـــالل،  اإدارة  يف  طــــوارئ 
يف  االأن  مــن  الفريق  م�سريو  �ــســرع 
�سفوف  تدعيم  بغية  التح�سريات 
الفريق يف املريكاتو ال�سيفي، حيث 

التعاقد  يف  الفريق  اإدارة  ترغب 
�سفوف  لتدعيم  جديدة  اأ�سماء  مع 
التي  النقائ�ص  وتغطية  الفريق 
يعاين منها الفريق وهذا على �سوء 
الطاقم  طــرف  من  املقدم  التقرير 
قرار  اإن  ــر  اأخ جانب  ومــن  الفني، 
انطالق البطولة خالل �سهر اأكتوبر 
القادم جعل اإدارة الفريق تفكر يف 
التح�سريات  اإنطالق  موعد  تقدمي 
اإىل نهاية �سهر اأوت من اأجل القيام 
بداية  قــبــل  نــوعــيــة  بتح�سريات 

البطولة.

�لهالل حت�سل على درع �لبطولة 

درع  ــالل  ــه ال ت�سكيلة  وت�سلمت 
اإىل  ال�سعود  حتقيق  بعد  البطولة 
الرابطة املحرتفة االأوىل يف حفل 
رمزي مت اإقامته على �سرف الفريق 
علي  الهواة  رابطة  رئي�ص  بح�سور 
املحلية،  الــ�ــســلــطــات  وكـــذا  مــالــك 
وكانت اإدارة الهالل تاأمل يف ح�سور 
اأن  خا�سة  احلفل  لهذا  ميلة  وايل 
اأجل  من  الوايل  على  معلقة  االأمال 
خا�سة  مالية  منحة  على  احل�سول 
نظري حتقيق ال�سعود خا�سة يف ظل 
عاتق  على  املرتاكمة  الديون  اأزمة 
ماليري    06 تناهز  والتي  الــنــادي 

�سنتيم.

ال يزال رئي�ص فريق اإحتاد ال�ساوية 
ح�سم  يف  ــرتدد  م ياحي  املجيد  عبد 
العديد من الق�سايا التي تهم اجلمهور 
الذي  الرابعة  الوالية  يف  الريا�سي 
بالرغم من توقف البطولة و ت�سييع 
هدف ال�سعود لكن الكثري منهم ال يزال 
املتعلقة  االأخبار  اآخر  ب�سغف  ينتظر 
لرغبة  ت�سري  امل�سادر  بالفريقفبع�ص 
الرئي�ص يف اإحداث عدة تغيريات على 
الراحة  فرتة  اأن  كما  اجلوانب  كافة 
�ستكون كافية للرئي�ص ياحي من اأجل 
وقع  التي  االأخــطــاء  بع�ص  مراجعة 
فيها الفريق خا�سة فيما يخ�ص بع�ص 
امل�سريين   ظن  خيبت  التي  العنا�سر 
وكانت خارج االإطار ، فالرئي�ص �سيكون 
مطالبا اأوال بح�سم هوية املدرب �سواء 
ح�سني  زكري  الباتني  التقني  باإقناع 
جنح  التي  مهمته  موا�سلة  و  بالبقاء 
مع  اإيجابية  جد  نتائج  حقق  و  فيها 
فم�ساألة  اآخر  مدرب  تعيني  اأو  النادي 
جديد  مــدرب  جلب  اأو  الثقة  جتديد 
اأجل  راأ�ص االأولويات من  �ستكون على 
بالت�ساور  اجلديد  للمدرب  ال�سماح 
الالعبني  هــويــة  ــول  ح الرئي�ص  مــع 

املحتفظ بهم من خالل جتديد عقود 
و  الفت  ب�سكل  تاألقوا  الذين  الركائز 
لن نذكر االأ�سماء الأن االإدارة وحدها 
من لها احلق يف االحتفاظ بالعنا�سر 
التي تراها ت�ستحق فر�سة اأخرى من 

اأجل امل�ساركة يف م�سروع ال�سعود.
لرعاية  ــاد  االإحت فريق  يحتاج  كما 

الذين  وللممولني  املحلية  ال�سلطات 
مالية  م�ساعدات  تقدمي  عن  عزفوا 
ب�سعوبة  املو�سم  اأنهى  الــذي  للفريق 
نف�سه  ياحي  الرئي�ص  وجد  و  كبرية 
هذه  لكل  يحتاج  فال�سعود  وحــيــدا 
االأمور لكن االأهم من ذلك يجب توفري 
�سيولة مالية معتربة من االآن من اأجل 

اأح�سن  التح�سريات يف  انطالق  �سمان 
ال�سلطات  اإقــنــاع  ويجب   ، الــظــروف 
مدير  و  الــــوايل  يف  ممثلة  املحلية 
ال�سباب والريا�سية ب�سرورة م�ساعدة 
الفريق الأن م�سروع الرئي�ص هو تكوين 
فريق قوي ي�ستهدف ال�سعود من اأجل 

اإ�سعاد االأن�سار.

نذير  العلمة  ملولودية  ال�سابق  املــدرب  ينتظر 
لكناوي احل�سول على م�ستحقاته املالية العالقة 
من اإدارة املولودية، حيث علمنا اأن املدرب طلب 
اأع�ساء  رفقة  م�ستحقاته  من   تبقى  ما  ت�سوية 
اإدارة الفريق  الطاقم الفني والالعبني، وكانت 
�سنتيم  مليار  بقيمة  �سمان  �سك  منحت  قــد 
للمدرب لكناوي قبل مباراة مولودية ق�سنطينة 
خالل املو�سم الفارط لتفادي مقاطعة الالعبني 
ب�سبب  امل�ستحقات  ت�سوية  وتاأخرت  للمباراة، 
تاأخر احل�سول على االإعانة املمنوحة من طرف 

بلدية العلمة بقيمة  مليار �سنتيم.
وزادت متاعب اإدارة املولودية خالل ال�ساعات 
الفارط بعد احلجز على الر�سيد البنكي للنادي 
طرف  مــن  الــتــجــاريــة  ال�سركة  وكـــذا  ــهــاوي  ال
يحرم  اأن  �ساأنه  من  الذي  االأمر  وهو  الدائنني، 
املمنوحة  االإعانات  على  احل�سول  من  الفريق 
من طرف ال�سلطات املحلية، وتبلغ قيمة الديون 
مليار  يناهز  مبلغ  فقط  بالفنادق  اخلا�سة 
القدامى  الالعبني  ديــون  عن  ناهيك  �سنتيم، 

والتي تفوق  ماليري �سنتيم.

م�سريي  بــني  احلا�سلة  ال�سراعات  ومــازالــت 
ملولودية  التجارية  وال�سركة  الهاوي  النادي 
يف  طــرف  كــل  رغبة  ظــل  يف  متوا�سلة  العلمة 
وقامت  اجلديد،  املو�سم  خالل  الفريق  ت�سيري 
اإىل  مرا�سلة  بتوجيه  التجارية  ال�سركة  اإدارة 
التقرير  على  احل�سول  اأجل  من  الهاوي  النادي 
املايل اخلا�سة باملو�سم الفارط، وهذا يف الوقت 
الذي بدا رئي�ص النادي الهاوي �سمري رقاب غري 
ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  بتحركات  مهتم 

التجارية.

للرابطة  التابعة  االن�سباط  جلنة  اأ�ــســدرت 
اإحتاد  العبي  حق  يف  ثقيلة  عقوبات  املحرتفة 
ب�سكرة على خلفية املباراة ال�سابقة اأمام �سبيبة 
غربال،  احلكم  دونــه  الــذي  والتقرير  ال�ساورة 
واحدة  مبــبــاراة  العبني  معاقبة   مت  حيث 
ويتعلق االأمر بكل من حراري، يدورج، خل�ساري، 
يكون  لن  الــذي  اخلما�سي  وهــو  ودخية  خوالد 
وفاق  فريق  ــام  اأم القادمة  املــبــاراة  يف  حا�سرا 

. �سطيف مبلعب  ماي 
اأيت  عزالدين  املدرب  اللجنة  ذات  عاقبت  كما 

خلفية  على  واحدة  مباراة  يف  باالإيقاف  جودي 
احتجاجه على قرارات احلكم غربال، فيما مت 
يف  باالإيقاف  بوقزولة  امل�ساعد  املــدرب  معاقبة 
لقاءين، مع ت�سليط غرامة مالية تفوق  مليون 
�سنتيم ب�سبب عدم احرتام الربوتوكول ال�سحي 

و�سوء التنظيم يف مقابلة �سبيبة ال�ساورة.
الفني بقيادة  اإدارة االإحتاد والطاقم  واأعربت 
مما  الكبري  امتعا�سهم  عن  جــودي  اأيــت  ــدرب  امل
�سحية  كــان  االإحتـــاد  اأن  على  موؤكدين  ح�سل 
اأن  علما  غربال،  احلكم  اتخذها  التي  القرارات 

للبطاقات  تعر�سا  االأكــرث  الفريق  يعد  االإحتــاد 
احلمراء يف اجلوالت الفارطة من البطولة حيث 
تلقت الت�سكيلة  بطاقات كاملة، وقال املدرب 
عزالدين اأيت جودي اأنه بغ�ص النظر عن االأمور 
ال�ساورة  اأمــام  ال�سابقة  املباراة  يف  ح�سلت  التي 
حظوظ  فــاإن  الفريق  تلقاها  التي  والــهــزميــة 
م�سيفا  قائمة،  تبقى  البقاء  حتقيق  يف  االإحتاد 
اأن الفريق �سيدافع عن حظوظه اإىل اأخر جولة 
املحرتفة  الرابطة  يف  البقاء  حتقيق  اأجــل  من 

االأوىل.

القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  رئي�ص  اأعلن 
اخلام�سة  اجلــولــة  اأن  مــــدوار  الــكــرمي  عــبــد 
الثالثاء  يــوم  مــقــررة  كانت  التي  والــثــالثــون 
اأوت،  االثنني   يوم  اإىل  اأجلت  اأوت،  املقبل  
الـ  للجولة  املتاأخرة  املباراة  اأن  مدوار  واأ�ساف 
فقد  القبائل  و�سبيبة  اجلزائر  احتاد  بني   
مت تقدميها من اجلمعة  اأوت اإىل يوم الثالثاء 
 اأوت فيما �ستلعب املباراة املتاأخرة للجولة ال 
يوم  تلم�سان  ووداد  القبائل  �سبيبة  بني   

اجلمعة  اأوت.
�سيتم  املوؤجلة  املباريات  هــذه  برجمة  وبعد 
كاأ�ص  و  االأبــطــال  رابطة  ممثلي  على  التعرف 
الكونفدرالية االإفريقية للن�سخة القادمة يوم 

للرابطة  الـ   اجلولة  اإجراء  عقب  اأوت   
لقاعدة  االعــتــبــار  بعني  االأخـــذ  مــع  االأوىل 
والتقاط  لعبت  التي  للمباريات  املعامل
املح�سل عليها، وح�سب بيان للمكتب التنفيذي 
للكونفدرالية االإفريقية لكرة القدم )الكاف( 
فاإن عملية القرعة لالأدوار التمهيدية ملناف�سات 
- �ستجري  ما بني االأندية للمو�سم 

يوم  اوت على اأق�سى تقدير.
الــبــطــولــة بعد  تــرتــيــب  ان  بــالــذكــر  جــديــر 
بلوزداد  �سباب  احتالل  يعرف  الـ   اجلولة 
نقاط  بفارق   نقطة   مبجموع   لل�سدارة 
ال�ساورة  و�سبيبة  �سطيف  وفاق  مالحقيه  عن 

) ن( لكل منهما.

هالل �شلغوم العيد

اإحتاد ال�شاوية

ريا�ضة

400 مرت حواجز اليوم اجلمعة  متكن عبد املليك لهولو من حتقيق التاأهل اىل الدور ن�سف النهائي ل�سباق 
يف افتتاح مناف�سات األعاب القوى االلعاب االوملبية 2020 اجلارية باليابان، واكمل لهولو ال�سباق يف املرتبة 
وبهذا   48.42( �سانتو�ص  دو�ص  والربازيلي   )48.38( �سامبا  القطري  خلف   48.83 قدره  بتوقيت  الثالثة 
ينع�ص لهولو حظوظ اجلزائر يف اكتفاء ميدالية برونزية على اأقل تقدير منقذا امل�ساركة اجلزائرية التي 

جاءت جد �سلبية.

وليد  الـــربـــاع اجلـــزائـــري  ــرب  ع
ن�سره  مقت�سب  بفيديو  بــيــداين 
التوا�سل  على �سفحته عرب موقع 
فيه  وقال  فاي�سبوك  االجتماعي 
"اأ�سكر جميع من �ساأل عن �سحتي 
واأطمئنهم اأنني بحالة ح�سنة بعد 
اإ�سابتي بفريو�ص كورونا، واحلمد 
اأ�سبت  حيث  م�ستقرة  حالتي  هلل 
واإن  بالفريو�ص،  خفيفة  بدرجة 
ثالثة  اأو  يــومــني  بعد  اهلل  �ــســاء 
ب�سحة  واأ�سبح  حالتي  تتح�سن 

على  فــيــكــم  اهلل  بــــارك  جــيــدة، 
ر�سائلكم وت�سجيعاتكم".

�سنة(   27( بــيــداين  ويــتــواجــد 
وفق  ال�سحي  ــزل  ــع ال يف  حــالــيــا 
به  املعمول  ال�سحي  الربوتوكول 
الثالثاء  بها  حّل  التي  طوكيو  يف 
ــا مــن تــركــيــا، التي  املــا�ــســي قــادًم
حت�سريًيا،  ا  ترب�سً فيها  اأجـــرى 
البطل  مدربه  نتائج  اأّن  العلم  مع 
ب�سبا�ص جاءت  الدين  ال�سابق عز 

هي االأخرى اإيجابية".

ُن�سرت  التي  القائمة  وبح�سب 
ــاب  ــع ــمــي الأل عـــرب املـــوقـــع الــر�ــس
البطل  يتواجد  طوكيو-2020، 
الرّباعني  اجلزائري �سمن قائمة 
 109+ فئة  يف  �سي�ساركون  الذين 
والتي  االأوىل(،  )املجموعة  كلغ 
ــاء  ــع االأرب مناف�ساتها  �ستنطلق 

املقبل.
ريا�سي  ثــالــث  بـــيـــداين،  ــّد  ــع وي
التحاليل  نتائج  تثبت  جزائري، 
بعد  كــورونــا،  بفريو�ص  اإ�سابتهم 
 800( �سجاتي  جمال  العدائني 
مرت  اآالف   3( تابتي  وبــالل  مرت( 
وتابتي  �سجاتي  اأّن  علًما  موانع(، 
احلجر  يف  بدوريهما  يتواجدان 
من  ان�سحابهما  واأعلنا  ال�سحي، 

الدورة.
يذكر اأّن التحاليل الطبية اأثبتت 
قبل انطالق االألعاب اإ�سابة الدراج 
رقيقي  يو�سف  اجلزائري  الدويل 
ليتم  تركيا،  يف  كورونا  بفريو�ص 
تعوي�سه بزميله حمزة من�سوري، 
امل�سارع  اأ�سيب  ذاته،  ال�سياق  ويف 
ــص كــورونــا  ــريو� ــف حمــمــد فـــرج ب
االأربعاء قبل  العا�سمة  باجلزائر 

ال�سفر اإىل طوكيو.

الرابطة املحرتفة تقرر تاأجيل 
اجلولة اخلام�سة والثلثون

الهلل يتح�سل على درع البطولة.. واحلار�ض 
موي�سي يوافق على جتديد عقده ذ

جتديد عقود الركائز 
وح�سم ق�سية املدرب من الأولويات

الغمو�ض ي�سود بيت الكاب ومطالب 
لهولو يتاأهل للدور الن�سف النهائي ب�سبط معامل املو�سم اجلديد

يف �سباق 400 مرت حواجز

الرباع وليد بيداين يوؤكد تعافيه تدريجيا 
وم�ساركته يوم الأربعاء

ح���ظ���وظ ال��ت��ت��وي��ج ت��ت��ق��ل�����ض اأك�����رث.. 
م�سر   يف  الح�����رتاف  ي��رف�����ض  وع���م���ورة 

م�ستحقاته..  على  احل�سول  ينتظر  لكناوي 
ال��ن��ادي اأر���س��دة  يجمدون  وال��دائ��ن��ون 

جل��ن��ة الن�����س��ب��اط ت��ف��ر���ض ع��ق��وب��ات 
ال�ستياء قمة  يف  ج��ودي  واأي��ت  ثقيلة.. 
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ب�سبب  كبري  اإهــمــال  باتنة  �سباب  فريق  يعي�ص 
التي  الفريق  اإدارة  طرف  من  الكبرية  الالمباالة 
تتخبط يف م�ساكل ال متناهية وهي م�ساكل لي�ست 
باجلديدة يف الفريق وهي متتد ل�سنوات قد خلت 
بع�ص  ب�سبب  املجهول  نحو  يتجه  قبلفالفريق  من 
القرارات وال�سمت املخيم على الفريق منذ �سمان 
العطلة  اإىل  والركون  �ساكن  حتريك  دون  البقاء 
اإنهاء بع�ص م�ساكل املو�سم املا�سي  دون العمل على 
واأبرزها ديون الالعبني �سيما واأن االأزمة هذه املرة 
النادي  ي�سهده  كان  مبا  مقارنة  حدة  اأكرث  تعترب 
الو�سعية  اأن  ويبدو  املا�سية  املوا�سم  بداية  خالل 
تقلق  باتت  ال�سباب  فريق  ي�سهدها  التي  ال�سعبة 
على  ومفتوح  غام�ص  الفريق  فم�ستقبل  اجلميع 
الثانية  الرابطة  نوادي  فمعظم  االحتماالت  كل 
املو�سم  االأورا�سية  االأندية  عميد  �سيناف�سهم  التي 
اأمورها  �سبط  يف  فعال  رغبتها  اأبـــدت  قــد  املقبل 
حت�سبا للمو�سم اجلديد التي ي�سعى م�سريوها لربح 

املزيد من الوقت �سيما واأن موعد انطالق مناف�سة 
املو�سم املقبل قد مت حتديده وهو ما يعني اأن فرتة 
التح�سريات قد تنطلق قريبا اإال اأن الكاب باإدارتها 

مل ت�سبط معامل املو�سم اجلديد.
واملحبني  لالأن�سار  بالن�سبة  الكاب  و�سعية  وباتت 
�سغلهم ال�ساغل يف جممل اأحاديث، حيث اأن اجلميع 
االأن�سار  وينتظر  ال�سديد  القلق  من  حالة  انتابته 
االإعتبار  بعني  الفريق  اأخذ  الوالية  م�سوؤويل  من 
مثل  النادي  م�ساعدة  على  اأكرث  العمل  وب�سرورة 
ال�سابق و مثلما هو جار يف كل النوادي اجلزائرية 
حتى بالن�سبة للتي متتلك عقود اإ�سهار اأو بالن�سبة 
وكذا  خمتلفال�سركات  من  دائم  متويل  تتلقى  للتي 
لل�سغط ومعرفة ما يدور يف اأذهان م�سريي الفريق 
نهاية كل مو�سم  املواقف يف  األفوا مثل هذه  الذين 
لدفعهم  النادي  م�سريي  مع  ــواء  االأج تليني  وكــذا 
للم�سي قدما يف و�سع احلظوظ العري�سة للمو�سم 

املقبل.
اأمري.ج

يعترب ثالث جزائري ي�ساب بكورونا يف اوملبياد طوكيو..

الرابطة االأوىل

الوقت يف �سالح الإدارة لإعادة ترتيب البيت وو�سع خارطة املو�سم اجلديد 
من  مت�سع  البي�ساء  عني  اإحتاد  اإدارة  متلك 
تناف�سي  و  قوي  فريق  بناء  الإعــادة  الوقت 
خالل  االعتبار  رد  ميكنه  اجلديد  للمو�سم 
م�سريي  اأمام  يزال  ال  حيث  اجلديد  املو�سم 
ما  ــو  وه ال�سهرين  تــفــوق  مهلة  احلــراكــتــة 
الق�سايا  كل  يف  والبحث  للنظر  كافيا  يعترب 
مثلما  تاأخر  الأي  تفاديا  كذلك  و  ال�سائكة 
املــرة  ــذه  ه ويــاأمــل  املا�سية  ال�سنة  ــدث  ح
تقوم  فريقهم   اإدارة  روؤيــة  الفريق  حمبي 

مت�سع  متلك  اأنها  مــادام  مبكرا  بالتحركات 
من الوقت عو�ص الدخول يف عطلة مطولة 
وعــدم  التح�سريات  اإنــطــالق  يف  فالتاأخر 
دخول �سوق االنتقاالت مبكرا �سيكون اإحدى 
اإىل  الو�سول  عــدم  يف  املبا�سرة  االأ�ــســبــاب 

الهدف املن�سود. 
الكتيبة  وحمـــبـــي  اأنـــ�ـــســـار  طـــالـــب  ــا  ــم ك
امل�سري،  املكتب  تدعيم  ب�سرورة  احلركاتية 
 ، االإ�سافة  تقدمي  على  قادرين  باأ�سخا�ص 

ي�سمن  حتى  املــاديــة،  الناحية  من  خا�سة 
الفريق �سيولة مالية حت�سبا للمو�سم املقبل 
فاإن  وبالتايل  اجلــانــب،  هــذا  من  يعاين  وال 
اأن  معتربين  جيد،  و�سع  يف  ت�سري  االأمـــور 
ال�سقوط  من  كبرية  باأعجوبة  جنا  فريقهم 
حفظ  اجلميع  وعــلــى  املنق�سي  املو�سم  يف 
يف  االأمـــور  تــزال  ال  باملقابل  جيدا  الــدر�ــص 
الآخر  يــوم  مــن  مكانها  يف  تـــرتاوح  الفريق 
اجتماعه  عقب  الفيدرايل  املكتب  اأن  رغم 

ــرارات  ق عــدة  على  اأفــرز  املا�سي  اخلمي�ص 
تخ�ص م�ستقبل  الرابطة املحرتفة و الثانية 
اأكتوبر  �سهر  حــدد  ــن  اأي والــرابــطــات  ــواة  ه
موعدا النطالق البطولة فاالإدارة متلك مدة 
ب�سري  اإدارة  منها  ت�ستفيد  قد  معتربة  زمنية 
بوجعادة الإعادة تهيئة البيت وو�سع خارطة 
تنفع  ع�سى  و  لعل  متينة  اأ�س�ص  ذات  طريق 
هذه املرة الإعادة بريق احلراكتة من جديد 

اأحمد اأمني. ب بعد �سنوات من املعاناة.

اإحتاد عني البي�شاء



ا�سعار ال�ستهالك يف اجلزائر تراجعا  �سجلت 
الفارط  جوان  �سهر  خالل  باملئة   1،1 بن�سبة 
وهذا راجع ا�سا�سا لرتاجع ا�سعار املواد الغذائية، 
ح�سب ما علمته وكالة الأنباء اجلزائرية لدى 

الديوان الوطني لالح�سائيات.
املوؤ�سر  امل�سدر، فان �سبب تراجع  وح�سب ذات 
تراجع  اىل  يعود  ال�ستهالك  لأ�سعار  الــعــام 
يف  باملئة   2،7 بن�سبة  الغذائية  املــواد  ا�سعار 
الخرى  الفئات  ا�سعار  فيه  ظلت  الذي  الوقت 
�سهر  خــالل  حالها  على  واخلــدمــات  املــواد  من 

يونيو مقارنة ب�سهر مايو.
وعــرفــت ا�ــســعــار املــالبــ�ــص والحــذيــة تغريا 
بالن�سبة  باملئة  و26ر0  باملئة   0،31 بن�سبة 

لأ�سعار ال�سكن، ي�سيف امل�سدر.
لفئات  بالن�سبة  الــتــوجــه  نف�ص  �سجل  كما 
والنقل  اجل�سدية  والنظافة  ال�سحة  منتجات 
والت�سال  والرتبية والثقافة و الثاث ومواد 

التاثيث وكذا خمتلف املنتوجات.
لأ�سعار  العام  املوؤ�سر  بلغ  واحـــدة،  �سنة  ويف 

ال�ستهالك ن�سبة 4،12 باملئة.
من  كل  لالأ�سعار  املرتفعة  الــزيــادات  وم�ست 
منتجات الرتبية والثقافة وخمتلف املنتوجات، 
الغذائية  املنتوجات  ا�سعار  �سجلت  حــني  يف 

ارتفاعا بـ 3،79 باملئة.
لأ�سعار  الــوطــنــي  ــر  ــس ــوؤ� امل احــتــ�ــســاب  ويــتــم 
على  الأ�سعار  اأ�سا�ص مالحظة  على  ال�ستهالك 

م�ستوى 17 مدينة وقرية متثل خمتلف مناطق 
لالح�سائيات  الوطني  الديوان  وذكر  الوطن. 
�سهد  قد  الفارطة  ال�سنة  من  ال�سهر  نف�ص  اأن 
تغريا اإيجابيا خالل �سهر يونيو 2020 مقارنة 
ب�سهر مايو من نف�ص ال�سنة. فقد �سجلت اأ�سعار 
املنتوجات الفالحية الطازجة يف يونيو الفارط 
انخفا�سا قارب 9ر4 باملائة مقارنة ب�سهر مايو 
يرجع اأ�سا�سا لنخفا�ص اأ�سعار اخل�سر والفواكه 

واللحوم البي�ساء.
ال�سناعية،  الغذائية  املنتوجات  وبخ�سو�ص 
�سهدت الأ�سعار ارتفاعا قدره 2ر2 باملائة، مما 
يرتجم ارتفاعا لأ�سعار الزيوت واملواد الد�سمة 
الفارط  يونيو  يف  امل�سكرة  واملنتوجات  وال�سكر 

مقارنة ب�سهر مايو.
واخلدمات  امل�سنعة  املنتوجات  اأ�سعار  و�سجلت 
التوايل بـ+3ر0 باملائة  ن�سب تغري قدرت على 
الوطني  الـــديـــوان  ح�سب  بــاملــائــة،  و+1ر0 
 ،2020 يونيو  ب�سهر  ومقارنة  لالح�سائيات. 
4ر5  بن�سبة  ال�ستهالك  اأ�سعار  ارتــفــاع  قــدر 
ال�سنوي  الت�سخم  وتـــرية  وقـــدرت  بــاملــائــة. 
)جويلية  2020 اإىل جوان  2021/ جويلية 
باملائة،  بـ+1ر4   )2020 جوان   اإىل   2019

ح�سب معطيات الديوان.
 2020 �سنة  الت�سخم  ن�سبة  قدرت  وللتذكري، 
 ،2019 �سنة  باملائة  مقابل2  باملائة  4ر2  بـ 

ح�سب معطيات الديوان.

حتلية مياه البحر: 

قررت اإدارة مركب احلجار التوقف املوؤقت 
عل  يوؤثر  لن  التوقف  انــه  موؤكدا  للم�سنع 
اأن  الأدارة  وقالت  الأوك�سجني.  مادة  اإنتاج 
ب�سبب  الإنتاجية  الوحدات  اأ�ساب  التوقف 
الإعطاب التي تعر�ست لها املن�ساآت التابعة 

ملراكز التوتر العايل 60 كيلو فولت.
الــوحــدات  متــويــل  اأن  املــ�ــســدر  ـــاف  واأ�ـــس
اإنتاج  على  توؤثر  مل  بالكهرباء  الإنتاجية 
ناهيك  مل�ست�سفيات،  املوجه  الأك�سجني  مادة 
اأ�سابت  حـــوادث  نتيجة  التوقف  اأن  اإىل 
 28 يومي  الكهربائية  املحولت  من  العديد 

و29 من هذا ال�سهر.
احلجار  �سيدار  من  التقنية  الفرق  وتعمل 
لتعوي�ص  24�سا   / 24�سا  ــغــاز  ــل ــون و�ــس
وحدة  وا�سلت  حيث  تعطلت،  التي  املن�ساآت 
الأوك�سجني اإمداداتها يوم اخلمي�ص باإر�سالها 

للم�ست�سفيات. الأك�سجني  من  لرت  األف   12

من  �سل�سلة  املائية  ـــوارد  امل وزارة  با�سرت  
على  املياه  تخزين  ــدرة  ق لــزيــادة   التدابري 
برنامج  يف  اجلـــزائـــر،  يف  ــكــربى  ال الــ�ــســدود 
ــدت  واأك  ،2024 عــام  غاية  اإىل  �سيتوا�سل 
م�سالح الوكالة الوطنية لل�سدود والتحويالت 
حملة  هناك  اأن   ،2021 جويلية   07 يــوم 
ال�سدود  م�ستوى  على  الوحل  لإزالــة  وا�سعة 
امل�ستوى الوطني ق�سد نزع كمية  جارية على 

اإجمالية بحجم 38 مليون مرت مكعب.
العملية  بــهــذه  معنية  �ــســدود   9 و�ستكون 
الرابعة  الوطنية  احلملة  اإطار  يف  املندرجة 
-2019 ـــة الــوحــل املــقــررة يف الــفــرتة  لإزال

الوطنية  الوكالة  تو�سيحات  ح�سب   ،2024
قيا�ص  تــطــور  يت�سمن  تــقــريــر  يف  لــلــ�ــســدود 

الأعماق وت�سنيف الطني املخزن يف ال�سدود.
وبوحنيفية  فرقوق  �سدود  العملية  و�ستم�ص 
والق�سب  )خن�سلة(  القي�ص  وفم  )مع�سكر( 
)امل�سيلة( وزردازة )�سكيكدة( وجرف الرتبة 
)غليزان(  عــابــد  �سيدي  ومــرجــة  )بــ�ــســار( 
واحلميز )بومدرا�ص( وغريب )عني الدفلى(. 
كمية  بنزع  الوحل  ــة  اإزال عمليات  و�ست�سمح 
من  مربع  مرت  مليون   38 حــدود  يف  اإجمالية 

الطني، ت�سيف الوكالة.
توحل  حجم  يقدر  الوكالة،  تقرير  وح�سب 
بـ   2020 �سنة  ح�سره  مت  الـــذي  الــ�ــســدود 
1279،26 مليون مرت مكعب اأي 16،4 باملائة 
للتخزين  الأ�سا�سية  الإجمالية  القدرة  من 

التي تبلغ 7754،83 مليون مرت مكعب.
واأبرزت م�سالح الوكالة الوطنية لل�سدود ان 
متقدم  توحل  ن�سبة  ت�سجل  التي  ال�سدود  كل 
حتوز اأكر من 50 �سنة خدمة وتقع يف مناطق 

مفتوحة غري غابية على غرار �سد امل�سيلة.
اأكــدت  الــظــاهــرة،  هــذه  اأ�سباب  وبخ�سو�ص 
اأ�سا�سا  راجـــع  الــ�ــســدود  تــوحــل  اأن  الــوكــالــة 
بحدوث  تت�سم  التي  املناخية  التغريات  اإىل 
درجــات  ارتــفــاع  ل�سيما  الق�سوى،  العوامل 
ت�سبب  الــتــي  اجلــويــة  والتقلبات  احلــــرارة 

اجنراف الرتبة.
هذا  �سيبلغ  الــوكــالــة،  تــقــديــرات  وح�سب 
مرت  مليون   1400 حجم   2025 يف  التوحل 
اأي  فقط،  املتواجدة  لل�سدود  بالن�سبة  مكعب 
18،05 باملائة من القدرة الإجمالية لتخزين 

املياه.
وقامت الوكالة الوطنية لل�سدود التي ت�سري 
الوطني  امل�ستوى  على  كبريا  �سدا   80 حاليا 
باأربع حمالت تنقية اأوحال منذ 1962 وهو 
ما �سمح لها باكت�ساب خربة طويلة يف التنقية 
بو�سع  املتعلقة  الــ�ــســعــوبــات  مــواجــهــة  ويف 

الأوحال وا�سرتجاعها.
الثالثة  حملتها  خــالل  الــوكــالــة  ومتكنت 
مليون   16.1 با�سرتجاع   )2018-2012(

�سدود  ثــالث  ا�ستيعاب  طاقة  من  مكعب  مرت 
)بوحنيفية، فم الغرزة والق�سب(.

الوكالة  اطلقت  احلملة  هذه  مع  وبــاملــوازاة 
من  ــر  اك غــر�ــص  عملية   2021 يناير  منذ 
بغية  الأحــوا�ــص  حــول  �سجرة   300.000
زيادة  يف  يت�سبب  الــذي  الرتبة  تاآكل  تفادي 

الأوحال.
فقد  التنقية  وعتاد  بو�سائل  يتعلق  فيما  اأما 
ا�ستعانت الوكالة مبوؤ�س�سات عمومية وخا�سة 
اأجل  من  اخلا�ص  عتادها  ت�سخري  اىل  اإ�سافة 
هذه  اأن  اىل  الــوكــالــة  ا�ــســارت  املهمة.  هــذه 
وتتطلب  املادية  الناحية  من  مكلفة  العملية 
مرت   2.000 من  �سحب  بقدرة  تنقية  عتاد 
مكعب/ مــرت   4.500 اىل  مكعب/ال�ساعة 
لتزويدها  بباخرة  ربطه  يتم  الــذي  �ساعة  

بالوقود.
وتتطلب التنقية ت�سخري نظام للتفريغ يكون 
م�سمما ح�سب طبيعة الوحل علما اأن العملية 
مكعب.  دج/مــرت   170 و   160 بني  ما  تكلف 
التي  لل�سدود  امليكانيكية  التنقية  عن  ــا  اأم
التقنية  هذه  اأن  الوكالة  ذكرت  جتفيفها  مت 
/مرت  دج   360 اىل  دج   300( اأكــر  مكلفة 
مكعب( و خطرية مقارنة بالتنقية التقليدية 
ال�ساحنات  مــن  كــبــريا  عـــددا  ت�ستلزم  كــمــا 

واجلرافات.
وحذرت الوكالة من ادخال جرافة اأو �ساحنة 
يف الأوحال امل�سبعة باملياه م�سيفة اأن اللجوء 
التجمعات  م�ستوى  على  فعالة  التقنية  لهذه 

املائية التي يكون فيها الوحل جافا.

اأ�سار وزير الطاقة واملناجم، حممد عرقاب اإىل التح�سري ملخطط ا�ستعجايل جديد �سي�سمح بتزويد كل الوليات ال�ساحلية
 مبحطة لتحلية مياه البحر.

وتتوزع هذه امل�ساحة 
بالزراعات  املتعلقة 
ـــة  ـــجـــي ـــي ـــرتات ـــس ال�
وليـــات  خم�ص  عــلــى 
بجنوب الوطن )اأدرار 
واملنيعة  وتيميمون 
ــزي(  ــي ــل وورقـــلـــة واإي

ـــار املــديــر  ـــس مــثــلــمــا اأ�
ال�سناعية  الزراعات  تطوير  لديوان  العام 
حنا�سي،  �سليمان  ال�سحراوية  بالأرا�سي 
موؤكدا اأن الديوان تلقى 175 ملف لال�ستثمار 
وال�سناعة  ال�سرتاتيجية  ــات  ــزراع ال يف 
بزراعة  منها  تعلق  مــا  �سيما  الــغــذائــيــة، 
واملحا�سيل  وال�سكريات  والــبــذور  احلبوب 

الزيتية، ا�سافة اىل الطماطم ال�سناعية.
ــــات  ــــزراع ـــان ال ـــك ـــار م ـــي ــــدرج اخـــت ــــن وي
اىل  يهدف  توجه  اطــار  يف  ال�سرتاتيجية 
للزراعة  موجهة  زراعــيــة  اأقــطــاب  ان�ساء 
الغذائي  الأمــن  ل�سمان  اجلنوب  يف  املكثفة 
والتي  ال�سترياد،  فاتورة  من  والتخفي�ص 
يجب تدعيمها من خالل الن�سطة الزراعية 
الغذائية التحويلية والتعليب ق�سد اإحداث 
لــفــائــدة الــ�ــســبــاب بهذه  مــنــا�ــســب الــ�ــســغــل 

املناطق.
ــر الــــزراعــــات  ــوي ــط ـــدف تــ�ــســجــيــع ت ـــه وي
ب�سعبة  منها  تعلق  ما  �سيما  ال�سرتاتيجية 
زراعة احلبوب، ح�سب حنا�سي، اىل ''حت�سني 
ورفع وتاأمني اإنتاج احلبوب اإ�سافة اىل �سمان 
الكتفاء الذاتي يف املجال الغذائي والتقليل 

من فاتورة ال�سترياد''.
والنهو�ص  الهدف  هــذا  حتقيق  اأجــل  ومــن 
وجعله  البالد  بجنوب  الفالحي  بالقطاع 
قاطرة رئي�سية للتنمية فقد بادرت ال�سلطات 
تطوير  ديــــوان  تــاأ�ــســيــ�ــص  اىل  الــعــمــومــيــة 
الزراعات ال�سناعية بالأرا�سي ال�سحراوية 
ورفــع  الــفــالحــي  الــقــطــاع  تن�سيط  لإعــــادة 
الت�سيري  التحديات خا�سة من خالل تعزيز 

واحلكامة اجليدة.
اإطــار  يف  الــديــوان  هــذا  ان�ساء  يندرج  كما 
حماربة  اإىل  تــهــدف  ا�سرتاتيجية  نــظــرة 
من  للم�ستثمرين  وال�سماح  البريوقراطية 
اأ�سحاب القدرات يف جمال تنمية الزراعات 
ذات  العراقيل  على  بالتغلب  ال�سرتاتيجية 
با�ستعمال  وذلــك  الفالحي  بالعقار  ال�سلة 

و�سائل اإنتاج حديثة يف امل�ساحات الكربى.
مرافقة  اىل  اأي�سا  الهيئة  هذه  تهدف  كما 
احل�سول  بخ�سو�ص  فقط  لي�ص  امل�ستثمرين 
ــا فيما  ــي بـــل ايــ�ــس ــالح ــف ــار ال ــق ــع عــلــى ال
امل�سنف  الفالحي  النــتــاج  بــزيــادة  يتعلق 
امل�سار  متابعة  طريق  عن  بـ"ال�سرتاتيجي" 
واقت�ساد  النتاج  عملية  لتح�سني  التقني 
التحويلية  ال�سناعات  جــانــب  اإىل  املــيــاه 

للمنتوج الزراعي.
والـــذي  املــذكــور  الـــديـــوان  مهمة  وتــكــمــن 

للمر�سوم  وفقا  اأن�سئ 
ـــذي رقـــم  ـــي ـــف ـــن ـــت ال
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ـــقـــرار  وتــطــبــيــقــا ل
اجلمهورية  رئــيــ�ــص 
با�ستحداث  املتعلق 
هذه الهيئة يف ت�سهيل 
وال�سناعات  الفالحي  ال�ستثمار  وترقية 
الأرا�سي  ا�ست�سالح  طريق  عن  الزراعية 
للعقار  الــعــقــالين  والت�سيري  ال�سحراوية 
عالوة  املدجمة  امل�ساريع  حاملي  ومرافقة 
خمتلف  بني  والتكاثف  الــتــاآزر  �سمان  على 
بال�ستثمار )الفالحة  ال�سلة  الدارات ذات 
واملوارد املائية والطاقة واملالية( والت�سدي 

لل�سعوبات والعراقيل البريوقراطية.
الديوان املو�سوع حتت و�ساية  ويعترب هذا 
اأداة  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة 
برتقية  املتعقلة  الوطنية  ال�سيا�سة  لتنفيذ 
وتطوير الزراعات ال�سناعية ال�سرتاتيجية 
املوجهة للتحويل خلف�ص ال�سترياد وتعزيز 

الأمن الغذائي للوطن.
و�سهدت زراعة احلبوب حتت الر�ص املحوري 
"قفزة نوعية'' بجنوب الوطن �سيما بولية 
يف  املن�ساأة  امل�ساريع  بف�سل  ــك  وذل املنيعة 
احلبوب  �سعبة  باأهمية  دائــم  وعــي  اعقاب 
املحيطات  وا�ــســتــ�ــســالح  ال�ــســرتاتــيــجــيــة 
طرف  مــن  بالولية  املــتــواجــدة  الفالحية 

امل�ستثمرين.
و�سبه  اجلافة  املناطق  به  تتميز  ملا  ونظرا 
عن  ال�سقي  فاإن  الأمطار  يف  �سح  من  اجلافة 
طريق الر�ص املحوري يبقى الو�سيلة التقنية 
م�ستوى  مــن  للرفع  الرئي�سية  الــزراعــيــة 
ذكر  كما  احلبوب،  زراعة  بخ�سو�ص  املردود 

مدير امل�سالح الفالحية.
ال�سلطات  يــواجــه  ــذي  ال التحدي  ويبقى 
�سعبة  بتطوير  املتعلق  ذاك  هو  العمومية 
احلبوب التي هي واحدة من اأكر الرهانات 
قدرة على �سمان الأمن الغذائي حيث ت�سعى 
البيئة  على  املحافظة  مــع  تطويرها  اىل 

واملياه.
وح�سب مديرية امل�سالح الفالحية باملنيعة 
فـــاإن انــتــاج احلــبــوب و�ــســل يف اطـــار حملة 
2020-2021 اإىل  احل�ساد والدر�ص ملو�سم 
قنطار   322.684 منها  قنطار   373.317
من القمح ال�سلب و24.806 قنطار من القمح 
كما  ال�سعري،  مــن  قنطار  و25.820  اللني 
بـ25ر68  قيا�سية  ن�سب  املــردود  معدل  بلغ 
للقمح  بالن�سبة  الواحد  الهكتار  يف  قنطار 
للقمح  الهكتار  يف  قنطار  و85ر85  ال�سلب 
بخ�سو�ص  الهكتار  يف  قنطار  و05ر54  اللني 
ال�سعري. ومت جمع حوايل 349.765 قنطار 
تعاونية  م�ستوى  على  احلــبــوب  منتوج  مــن 

احلبوب والبقول اجلافة بالغواط.

ويف تدخل له على هام�ص مرا�سم التوقيع على 
�سوناطراك،  جممع  فرعي  بني  التزام  ر�سالة 
ال�سركة اجلزائرية للطاقة )AEC( و�سركة 
وموؤ�س�سة    )GCB( والبناء  املدنية  الهند�سة 
ثالث  ـــاز  اإجن اأجـــل  مــن  قنوات"  "كو�سيدار 
اجمالية  بقدرة  البحر  مياه  حتلية  حمطات 
خمطط  اطـــــار  يف  م3/يوم   150.000
عن  عــرقــاب  ال�سيد  اأعــلــن  اأويل،  ا�ستعجايل 
خمطط ا�ستعجايل جديد "قيد التح�سري" باأمر 
املخطط  هذا  ويت�سمن  اجلمهورية.   رئي�ص  من 
مياه  لتحلية  حمطة  اجناز  الأوىل  مرحلته  يف 
البحر بقدرة 250.000 م3/يوم يف العا�سمة 
وحمطة اأخرى براأ�ص جنات )400.000 م3/

 250.000( الطارف  يف  ثالثة  وحمطة  يوم( 
م3/يوم(.

"حمل  اأخـــرى  م�ساريع  اإىل  ــر  ــوزي ال واأ�ــســار 
وتخ�ص  املخطط  هــذا  �سمن  تندرج  درا�سة" 
وبجاية  و�سكيكدة  وم�ستغامن  وهــران  وليــات 
اجناز  يف  يكمن  الهدف  اأن  موؤكدا  وزو،  وتيزي 

حمطة حتلية يف كل ولية �ساحلية.
الــوزيــر،  يــقــول  ــات،  ــط ــح امل هـــذه  و�ست�سمح 
ل�سكان  ال�سروب  باملاء  التزويد  يف  بامل�ساهمة 
ال�سطحية  املياه  �سح  م�سكل  وحل  املناطق  تلك 

ب�سبب التغريات املناخية.
مت  الــتــي  الثالثة  للم�ساريع  تطرقه  ولـــدى 
لتحلية  حمطة  ــاز  اجن يف  واملتمثلة  اطالقها 
باملر�سى  واأخــرى  الكيفان  برج  يف  البحر  مياه 

)وليــة  بقور�سو  ـــرى  واأخ �ــســرق(  )اجلــزائــر 
كفاءات  على  عرقاب  ال�سيد  األح  بومردا�ص(، 
مربزا  بــالإجنــاز،  املكلفة  �ــســونــاطــراك  فـــروع 

خربتها املعرتف بها يف اجناز هكذا م�ساريع.
وابرز يف هذا ال�سدد "التن�سيق التام" مع وزارة 
وبومردا�ص  اجلزائر  ــات  وولي املائية  ــوارد  امل
الجناز  يف  لل�سروع  عقارية  اوعية  لتخ�سي�ص 

يف اأول اأ�سبوع من �سهر اأغ�سط�ص.
والأمــن  املائية  املــوارد  وزيــر  اأ�سار  جهته  من 
املائي كرمي ح�سني اىل اأن و�سع حمطات حتلية 
"بالرتاجع  �سي�سمح  اخلدمة  حيز  البحر  مياه 
بن�سبة  للعا�سمة  ال�سطحية  املياه  ا�ستغالل  عن 

باملائة".  72
حمطتني  اجنـــاز  عــن  ح�سني  ال�سيد  واعــلــن 

كبريتني لتحلية مياه البحر على املدى املتو�سط 
غربها  والأخـــرى  العا�سمة  ب�سرق  احداإهما 
بقدرة  300.000 مرت مكعب يوميا لكل منهما 
وهو ما �سي�سمح "بتغطية اىل غاية 130 باملائة 
املياه  حاليا  ت�سدها  والتي  الحتياجات  من 
تزود  التي  ال�سدود  اأن  مو�سحا  ال�سطحية"، 
وكدية  تك�سابت  غرار  على  العا�سمة  اجلزائر 
بومردا�ص  اىل  �سيحولون  وقـــدارة  ا�ــســردون 

وتيزي وزو وامل�سيلة واملدية.
الذي  الدويرة  �سد  ان  قائال  الوزير  واأ�ساف 
يزود منطقة اجلزائر غرب �سيتم حتويله اإىل 
ري الأرا�سي الزراعية يف حني �سيتم ا�ستخدام 
وميكنه  تيبازة  وليــة  لتزويد  بــورومــي  �سد 

تزويد ولية عني الدفلى.
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اأعلن ديوان تطوير الزراعات ال�سناعية بالأرا�سي ال�سحراوية، الكائن مقره باملنيعة عن 

تخ�سي�ش م�ساحة اجمالية تفوق 134.500 هكتار للزراعات ال�سرتاتيجية بوليات اجلنوب 
بهدف تطوير الزراعات ال�سرتاتيجية والزراعات ال�سناعية.



اإقبال وا�شع على التلقيح �شد كورورنا يف امل�شاجد 

ع.بعبد الهادي.ب

ر. م/ نوارة.ب

فيما مت االنطلق يف تلقيح االأ�شرة اجلامعية 

�ضطيف

من  مــ�ــســلــي   200 حــــوايل  ــاد  ــف ــت ــس وا�
طبي  طاقم  عليه  اأ�ــســرف  ــذي  ال اللقاح 
اأجــل  مــن  املــوعــد  يف  يــكــون  اأن  اإال  اأبـــى 
املواطنني،  مــن  ممكن  ــدد  ــربع اأك تلقيح 
الدينية  ال�سوؤون  مدير  اأكد  جانبه  ومن 
على  بنف�سه  ي�سرف  اآثــراأن  اأنه  بالوالية 
انطلقت  قد  كانت  التي  التلقيح  عملية 
ببع�ص  املا�سية  القليلة  االأ�ــســابــيــع  يف 
تكون  اأن  على  حاليا  العمل  مع  امل�ساجد، 
حتى  اأ�سبوعية،  ولي�ست  يومية  العملية 
اأكرب  اإىل  والو�سول  الــرهــان  ك�سب  يتم 
�سد  امللقحني  املواطنني  من  ممكن  عــدد 
واليفرق  يرحم  ال  الذي  كورونا  فريو�ص 
ــددا على  ــس ــ� بـــني الــ�ــســغــري والــكــبــري، م
الوقاية  و�سائل  واإتباع  التوعية  �سرورة 
اأن  اآمــال  ال�سحي  الربوتوكول  واحــرتام 
ت�سريبوترية  التي  التلقيح  عملية  حتقق 
�سريعة بوالية �سطيف نتائج جيدة، كما 
م�سجد  باأن  الدينية  ال�سوؤون  مدير  اأكد 
قد  الت�ساهمي  بحي  ال�سافعي  االإمــــام 
�سخ�ص   200 تلقيح  بــا�ــســرهــواالآخــريف 
مت  الــذي  نف�سه  العدد  وهــو  امل�سلني،  من 
بو�سط  عفان  بن  عثمان  مب�سجد  تلقيحه 

مدينة العلمة.
ويف �سياق مت�سل بعملية التقليح، انطلقت 
اخلا�سة  التلقيح  حملة  ــص  ــ� االأم نــهــار 

 05 فتح  خــالل  مــن  اجلامعية  بــاالأ�ــســرة 
نقاط للعملية، وذلك على م�ستوى كل من 
وجامعة  بالباز،  عبا�ص  فرحات  جامعة 
حممد ملني دباغني باله�ساب، وكذا املدر�سة 
بالعلمة،  زوغار  م�سعود  لالأ�ساتذة  العليا 
باملعبودة  اجلامعية  اخلدمات  ومديريتي 
واله�ساب، كما مت ت�سخري االأطقم الطبية 

الالزمة ل�سمان جناح العملية.
ال�سلطات  ــت  ــه واج اآخــــر  جــانــب  ومـــن 
�سعوبات  البلديات  من  عــدد  يف  املحلية 
لفتح مراكز خا�سة الإجراء التلقيح على 

م�ستوى املدار�ص، وال�سبب يف ذلك هو عدم 
على  لالإ�سراف  الطبية  الطواقم  توفر 
العملية، وهو االأمر الذي جعل االأ�سوات 
تتعاىل من اأجل اإلتحاق االأ�سالك الطبية 
و�سبه الطبية املتقاعدة بهذه املراكز من 
وامل�ساهمة  العملية،  على  االإ�سراف  اأجل 
من  للتقليل  التلقيح  وتـــرية  ت�سريع  يف 
تاأثريات الو�سعية الوبائية بالنظر لكون 
املتوفر حاليا  الوحيد  التلقيح هو اخليار 

ملجابهة الو�سعية الوبائية احلالية. 

تبنتها جمعية �ل�سو�عد �لبي�ساء 
مبادرة للتن�سيق �جلماعي ل�سر�ء مكثفات 

�لأك�سجني بباتنة

باتنة،  البي�ساء  ال�سواعد  جمعية  اأبــدت 
مع  والتن�سيق  للت�ساور  وا�ستعدادها  رغبتها 
باتنة  والية  م�ستوى  على  اجلمعيات  بقية 
جماعية  مبادرة  لتبني  بلدياتها،  وخمتلف 

القتناء مكثفات االأك�سجني.
البي�ساء،  الــ�ــســواعــد  بيت  احت�سن  اأيـــن 
ال�سيد  بباتنة  اجلمعية  رئي�ص  وح�سب 
للتن�سيق  جماعية  مبادرة  بوتلي�ص،  بالل 
بغية  م�ستعجل،  ب�سكل  اجلــمــعــيــات  ــني  ب
واإنقاذهم،  املر�سى  كافة  ل�سالح  الت�سامن 
التربعات  جلمع  والتن�سيق  للتعاون  وذلــك 
االأك�سجني،  مكثفات  القتناء  واالإعــانــات، 

باحلفاظ  البعيد  املــدى  على  والتخطيط 
عليها على مدى �سنوات م�ستقبال، وتوجيهها 
مل�ستحقيها من املر�سى مقابل وثائق اإثباتية، 
على اأن يتم اإعادتها فيما بعد، حتى ال تبقى 
اأفراد  اأو حكرا على  لدى على مري�ص معني 
يف حد ذاتهم، وبالتايل �سمان توفرها عند 
احلاجة م�ستقبال يف موجات اأخرى –ال قدر 

اهلل-.
اجلمعية،  رئي�ص  ح�سب  الفكرة،  وجــاءت 
والطلبات  لالأك�سجني،  الكبرية  للعازة  نظرا 
الكبرية عليه من قبل اأهايل املر�سى، ونداء 
االأخـــرية  هــذه  امل�ست�سفيات،  يف  ــاء  االأطــب
والية  من  ملوؤها  يتم  خزانات  حتوي  التي 
اأخرى ب�سكل دوري، وهو ما ال يكف ويعرقل 
اال�ستفادة املبا�سرة والدائمة من هذه املادة 
احليوية والهامة يف مرحلة العالج يف الفرتة 
احلالية، وهو ما يتطلب مولدا يقوم بتوليد 
االأك�سجني ب�سكل دائم، ويف الوقت الذي قام 
�ساحب اأحد املوؤ�س�سات بجلب مولد مل�ست�سفى 
وح�سب  اجلمعية،  عمدت  ال�ساناتوريوم، 
ا�ستكماال  ــادرة  ــب امل ـــالق  اإط اإىل  رئي�سها، 
اإت�ساالت  اإىل  باالإ�سافة  طبية،  ملبادرات 
املح�سنني التي مل تنقطع، مبا وفر 4 مولدات 
مع  التن�سيق  يف  الرغبة  وجــاءت  اأك�سجني، 
غرينا، كون اأغلب اجلمعيات اإن مل نقل كلها 
ن�سطت يف جمال توفري االأك�سجني ومولداته، 
منذ بداية املوجة الثالثة واأزمة االأخري، ما 
جعل القائمني على اجلمعية، يطلقون هذه 

املتطوعني  بني  للتن�سيق  اجلمعوية  املبادرة 
ال�سيد  اأبــدى  فيما  واملح�سنني،  واجلمعيات 
بوتلي�ص ا�ستعداده الإجراء اجتماع تن�سيقي 
باتنة  واليــة  م�ستوى  على  ــر  االأم لتنظيم 
االأقل  على  االإكتفاء  يوفر  مبا  وبلدياتها، 
تغطية  على  والعمل  الوالية،  م�ستوى  على 
ال�سغط  مع  خا�سة  امل�سايف،  بباقي  العجز 
الكبري الذي ت�سهده كافة امل�ست�سفيات، على 
وت�سريحات  نقاو�ص،  مروانة،  باتنة،  غرار 
لتوفري  واخلريين  االأعمال  رجال  من  الكثري 

املال الالزم جللب اجلهاز املطلوب.
التربع  اأبــواب  فتحت  اجلمعية  كانت  وقد 
اأين بلغ مبلغ التربعات  منذ بداية االأزمة، 
تزال  وال  �سنتيم،  مليون   184 مــن  اأكـــرث 
التربع  يف  والــراغــبــني  املح�سنني  تنا�سد 
الإنقاذ اإخوانهم املر�سى، التي يتم الت�سريح 
بها اأوال باأول، وهو ما يتعهد رئي�ص اجلمعية 
باالإ�سافة  ال�سفافية،  ل�سمان  به  باملوا�سلة 
اإىل االإعالن عن االأجهزة وحتديدا مولدات 
الهواء  متييع  على  تعمل  التي  االأك�سجني 
عملها  يجعل  مبا  للرئتني  ي�سل  حتى  املنقى 
االأك�سجني،  مكثفات  بــه  تــقــوم  ملــا  مقاربا 
له،  توجيهها  مت  موؤ�س�سة  اأي  عن  واالإعــالن 
امل�سوؤولني  املبادرة  على  القائمون  دعا  فيما 
املر�سى،  اأرواح  الإنــقــاذ  لتبنيها،  املحليني 
�سرورة  احلــالــيــة  االأو�ـــســـاع  تفر�ص  اأيـــن 
ما  بامل�ست�سفيات،  لالأك�سجني  مولدات  توفر 
ي�ستوجب على ال�سلطات حتمل م�سوؤولياتها 

والتجند لدرا�سة الو�سع 
جميع  عــلــى  وتــعــمــيــمــه 
حتمية  ك�سرورة  امل�سايف 
للفرتة  ومــاديــا  �سحيا 

ــــيــــة وكـــــذا  احلــــال
م�ستقبال.

ن�ساء تربعن بقطع 
من �لذهب ورجال 

يو��سلون �لتحدي لإنقاذ �أرو�ح 
�لنا�س

حملة �لتربع من �أجل �قتناء مولد �لأك�سجني 
تلقى جناحا كبري� باأم �لبو�قي

 
ـــربع القـــتـــنـــاء مــولــد  ـــت القــــت حــمــلــة ال
االأك�سجني بوالية اأم البواقي، جناحا كبريا 
كافة  طــرف  مــن  النظري  منقطع  وتفاعال 
الالئي  الن�ساء  وخا�سة  املجتمع،  �سرائح 
اأجل  من  الثمن  باهظة  ذهبية  قطعا  قدمن 
املنطقة،  �سباب  اأطلقها  التي  املبادرة  دعم 
بغية اقتناء مولد االأك�سجني والق�ساء على 
يف  العمومية  بال�سحة  ع�سفت  التي  االأزمة 

ظل تف�سي جائحة كورونا.
والية اأم البواقي التي �سهدت هي االأخرية 
بالكوفيد  االإ�سابات  عدد  يف  كبريا  تزايدا 
ب�سبب  تفاقما  اأزمتها  زادت  الوفيات،  وعدد 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  االأك�سجني  نفاذ 
املر�سى  نـــداءات  لتتعاىل  اال�ست�سفائية، 

طنني  ا ملو ا و
التوا�سل  مــواقــع  عــرب 
االجتماعي الإنقاذ الو�سع اأين تدخلت بع�ص 
والتخفيف من  للتقليل  والهيئات  اجلمعيات 
حدة االأزمة وتوفري قارورات االأك�سجني، يف 
حني راأى عديد ال�سباب اأن احلل يف اقتناء 
التي  املــادة  هــذه  لتوفري  لالأك�سجني  مولد 
باتت ت�سكل اأهم متطلبات االأزمة الراهنة.

خمتلف  ومن  املواطنني  عديد  تفاعل  اأين 
الإجناح  املجتمع،  و�سرائح  الوالية  بلديات 
فرد  كل  ليقدم  اإن�سانية،  روح  بكل  املبادرة 
ما مبقدوره تقدميه من دعم مايل كما زادت 
ن�سوة  بها  بالتربع  بادرت  التي  الذهب  قطع 
اأين  بقوة،  املبادرة  دعم  يف  الوالية  كل  من 
وخالل  مت  اأنــه  الوالية  من  مواطنون  اأكــد 
يومني فقط، جمع مبلغ مايل كبري قربهم من 
مبا  اأك�سجني،  مولد  واقتناء  الهدف  حتقيق 
جذورها  من  االأزمــة  على  الق�ساء  من  ميكن 

واإنقاذ حياة النا�ص.

�سطيف  واليــة  اأمــن  م�سالح  با�سرت، 
الـــفـــارط توزيع  يـــوم اخلــمــيــ�ــص  مــنــذ 
ــة الــطــبــيــة عــلــى املــواطــنــني،  ــع ــن االأق
الوطنية  اللجنة  بتو�سيات  وهذاعمال 
 ،)19 )كوفيد-  كورونا  وبــاء  ملكافحة 
يف  الوطنية  اجلــهــود  ــم  دع ـــار  اإط ويف 
من  للحد  والــرامــيــة  التوعية،  جمــال 
وموا�سلة  كـــورونـــا،  جــائــحــة  انــتــ�ــســار 
يف  ــداين  ــي امل التح�سي�سي  لربناجمها 
الــزيــادات  مــع  خ�سو�سا  املــجــال،  هــذا 
امل�سابني  اأعــداد  يف  امل�سجلة  القيا�سية 

بهذا الفريو�ص.
اأ�سحاب  التح�سي�سية  العملية  و�سملت 
باملحطة  احلــ�ــســري  الــنــقــل  ــالت  ــاف ح
الربية لنقل امل�سافرين، وكذا املواطنني 
و�سط  املغطاة  ال�سوق  اإىل  الــوافــديــن 
وبع�ص  املركزي  الربيد  وكذا  املدينة، 

وتهدف  االأخــرى،  التجارية  امل�ساحات 
املبادرة اإىل الرفع من درجة الوعي لدى 
املواطنني، جراء الو�سع ال�سحي الراهن 
وحثهم على االلتزام بارتداء االأقنعة 
الواقية، كاإجراء وقائي للحفاظ على 

ال�سحة الفردية واجلماعية.
�سطيف  واليــة  اأمــن  م�سالح  دعت  كما 
االنخراط  اإىل  املواطنني  باملنا�سبة، 
يف م�ساعي وجهود ال�سلطات العمومية، 
وذلك  الــوبــاء،  هــذا  النت�سار  للت�سدي 
الوقائية  لــــالإجــــراءات  بــاالمــتــثــال 
ــى غـــرار  ــل والـــقـــواعـــد الــ�ــســحــيــة، ع
وارتداء  االجتماعي  التباعد  التلقيح، 
ـــراءات  الإج االمــتــثــال  وحتى  الــقــنــاع، 
احلجر املنزيل التي باتت هي االأخرى 
احلد  يف  بامل�ساهمة  وكفيلة  اإجبارية، 

من تف�سي هذا الداء.
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�أ�سرف، مدير�ل�سوؤون �لدينية لولية �سطيف على �نطالق حملة �لتلقيح يف �أ�سبوعها �لثالث بثالث م�ساجد بد�ئرة �لعلمة �سرق ولية �سطيف،حيث 
كانت �لبد�ية من م�سجد �لتقوى بحي بورفرفو�لذي ركز �إمامه �ل�سيخعمر بوهو�سفي خطبتي �جلمعة على �سرورة �لإقبال على �لتلقيح و�أهميته حماية 

للمو�طن من فريو�س كورونا.

م�شالح االأمن توزع االأقنعة الطبية 
على مرتادي االأماكن العمومية 

مبادرات جمعوية وفردية القتناء مكثفات االأك�شجني ومولداته
تعرف �مل�ست�سفيات على م�ستوى منطقة �لأور��س، وعلى غر�ر باقي وليات �لوطن، ت�سبعا بعدد �مل�سابني �ملتز�يد بوباء كورونا جر�ء �نت�سار �ملوجة 
�لثالثة من هذ� �لأخري، ما جعل �لعنو�ن �لرئي�سي ملختلف هذه �ملوؤ�س�سات و�لعامل �مل�سرتك مع �مل�سابني، هو �لنق�س �لفادح يف �لأك�سجني، و�لطلب 
�ملتز�يد عليه، و�لذي يعد �ملبتغى �لرئي�سي للم�سابني و�سبيل جناة من يعانون من درجات متطورة ومتاأزمة من �ملر�س، وهو ما فتح �لباب �أمام �لعديد 

من �ملبادر�ت وخا�سة بباتنة و�أم �لبو�قي، حلل هذه �لأزمة وتوفري �لأك�سجني كمادة حيوية لزمة لأغلبية �ملر�سى.

نظرا للطلب املتزايد عليه و�شرورته احلتمية علجيا للم�شابني بالفريو�ش



�ضطيف

خن�ضلة

معاوية. �ص

عبد الهادي. ب 

لها عــبــارة عــن كتاب  اإ�ــســدار  ــاين  وث
باللغة العربية القدمية ال�ساد والتي 
وهي  جميل  باأ�سلوب  فيها،   اأبــدعــت 
تت�سمن  لكن  �سفحة   27 ب  ق�سرية 
مولود  اأول  وهــو  رائــعــة  م�سطلحات 
جمموعة  يحمل  وجـــاء  لــهــا،  اأدبــــي 
ــاد جــيــدا فيها  الــ�ــس بــلــغــة  خــواطــر 
م�ساعرها ت�سف يف من حتب، وبعنوان 
يقراأ  من  كل  ــني(،  ــع الأرب )اأ�سباهك 
هذا الكتاب يخربها باأن تعلمه اللغة 
حتميله  و�سل  كتابها  بها  كتبت  التي 
وقد  اأ�سابيع،   3 فرتة  يف  مرة   1042
اقتب�ص منه اجلميع م�سطلحات كثرية 
طريقتها  �ست�ستعمل  قالت  من  وهناك 

يف الكتابة.

كتاب  على  اأ�سرفت  الإ�سدارين  بعد 
وهي  الـــذات(  خما�ص  بعنوان  جامع 
من اختارت العنوان، وتوجت باملرتبة 
خواطر  م�سابقة  يف  عربيا  الثانية 
قامت  وقــد  جــزائــري،  فريق  ن�سمها 
40 رواية، كما  186 كتاب و  بقراءة 
باللغة  اقتبا�سات  كاتبة  اأي�سا  تعترب 
الكتاب  من  العديد  جعل  ما  القدمية 
الأدب  اأمــويــة  ا�ــســم  عليها  يطلقون 
العربية  اللغة  حتدثها  ب�سبب  وهــذا 
القدمية   وبامل�سطلحات  اجلميع  مع 
ف�ساحة،  وبــكــل  ـــخــطــاء  اأي  ـــدون  ب
واأحيانا ت�سلها طلبات خا�سة من اأجل 
مع  القدمية  للغة  خــاطــرة  ترجمة 

�سرح الكلمات امل�ستعملة.

ـــق الــ�ــســاعــر  ـــل اأط
جــــمــــال الـــديـــن 
الــــــواحــــــدي مــن 
ــــوب وليـــــة  ــــن ج
ــادرة  ــب �ــســطــيــف م
تراثك"  "احفظ 
من اأجل املحافظة 
ــــــــراث  عــــــلــــــى ت
ال�سفوي  اجلزائر 
وهذا  ــادي  ــالم وال
خملفات  ظـــل  يف 
جــائــحــة كــورونــا 

كبار  بــني  الــوفــيــات  ن�سبة  ــد  ــزاي وت
مهم  بجزء  يحتفظون  الذين  ال�سن 
ونوادر  ق�س�ص  يف  املتمثل  الرتاث  من 

وتراث �سفوي مهم للغاية.
ــديــن  ــاعــر جـــمـــال ال ــس ــ� ــب ال ــس وحــ�
الواحدي فاإن هذه املبادرة جاءت يف 
من  والتخوف  الراهنة  الو�سعي  ظل 
فقدان ر�سيد تراثي مهم بالنظر لعدم 
املهمة،  هذه  تتوىل  موؤ�س�سات  وجود 
وقال يف هذا ال�سدد :"املبادرة جاءت 
فقدنا  الــذي  تراثنا  ي�سيع  ل  حتى 
موؤ�س�سات  غياب  ظل  ويف  الكثري،  منه 
وهيئات جادة يف جمال حفظ الرتاث 
وتدوينه و�سعوبة ربط التوا�سل مع 

كل الرواة واملهتمني بالرتاث.

�ساحب  ــاف  ــس واأ�  
ــن  املــــــــبــــــــادرة ع
املتبعة  الطريقة 
احلفاظ  اأجــل  من 
ــرتاث  ال ــذا  ه على 
كل  :"اأدعو  قائال 
كل  من  اأ�سدقائي 
�سطيف  ــق  ــاط ــن م
واجلزائر لت�سجيل 
املحلي  تـــراثـــهـــم 
ــرب الــتــقــرب من  ع
�سيوخ  من  كبارهم 
وعجائز يف كل بيت لت�سجيل الق�س�ص 
وال�سهادات التاريخية وما يحفظونه 
واأمثال  وحكم  �سعبية  ق�سائد  مــن 
ت�سجيال  مــاأثــورة،  واأقــــوال  ــاز  ــغ واأل

�سوتيا اأو خطيا اأو مرئيا".
جميع  الــواحــدي  ال�ساعر  دعــا  كما 
املبادرة  هذه  يف  لالنخراط  ال�سباب 
ــاهــمــة فــيــهــا قـــائـــال يف هــذا  ــس ــ� وامل
ال�سباب  الكتاب  كل  :"اأدعو  ال�سدد 
من�سوراتهم  مــن  جــانــب  لتخ�سي�ص 
واأقــوال  ق�س�ص  لتدوين  وكتاباتهم 
واأمتنى  واجلــدات،  الأجــداد  واأمثال 
ت�سل  حتى  ــادرة  ــب امل تبني  يتم  اأن 

لأكرب عدد ممكن من النا�ص". 

الأدب  عايب" اأموية  " عفاف 

التي د�سنت موؤلفاتها ب� "�سهر الرماد" 
و"اأ�سباهك الأربعني"

الرتاث  حلفظ  تراثك" مبادرة  "احفظ 
ال�سفوي واللمادي يف ظل خملفات 

فريو�ض كورونا 
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�أولً- طرح �لإ�سكالية:
بوطاجني:  ال�سعيد  �سرديات  تتميز   
بقيامها على مركب احلوارية: من جهة 

واالإ�سكالية من جهة ثانية.
الطبيعة  مــن  لديه  تن�ساأ  فــاحلــواريــة 
التعددية للخ�سوم املمثلني يف �سخ�سياته، 
اأو باالأحرى يف طبقات ال�سخ�سيات، التي 
هي مناذج ب�سرية كاريكاتورية الت�سكيل 

واخلطاب، وواقعية الداللة واالأبعاد. 
خطابات  �سارت  االأ�سئلة،  اأفــردنــا  اإذا 
وهذه  ال�سخ�سيات،  من  بقائليها  متعلقة 
لفئات  متثيلية  منــاذج  هي  ال�سخ�سيات 
�سمت  اإىل  االنتماء  متنوعة  اجتماعية 
الف�ساد اأو ال�سداد، واإن نحن جمعنا هذه 
االأ�سئلة نكون يف الوقت نف�سه قد جمعنا 
لندخلها  االجــتــمــاعــيــة  الــفــئــات  تــلــك 
يطرح  منها  كل  احلــواريــة،  من  ن�سق  يف 
القارئ  ويجيب  االآخـــر،  على  اأ�سئلته 
باأ�سئلة اأخرى، لرت�سم يف هذه ال�سرديات 
�سرديتني،  وعقدة  اإ�سكالية  الق�س�سية 
تنت�سج حولهم حبكة احلداث، وحوارية 
اخلطابات، وروؤى ال�سخ�سيات املعربة عن 
الأخرى،  ق�سة  من  حلقيًا  املتدرج  وعيها 
م�سكاًل فئات من الوعي منه القائم ومنه 

الزائف ومنه امل�ستحيل ومنه املمكن.
خــالل  مــن  تتبعه  ــنــا  حــاول مــا  وهــــذا 

التق�سمات االآتية:
�ل�سخ�سيات:  مو�قع  �ختالف  ثانياً- 

وطبقاتها:
وت�سمل  الطبيعية:  ال�سخ�سيات  ـ 
للعودة  احلامل  الداليل،  احلقل  اأ�سئلتها 

اإىل االأ�سل، املادة االأولية.
احل�سرات  النبات  واملخلوقات،  للخلق  ـ 
االأ�ــســجــار االأزهـــــار، االأحـــرا�ـــص، نبات 

الربية.

ـ ال�سخ�سيات ما فوق الطبيعية: وت�سمل 
احلقل الداليل لل�سلطان وال�سلطنة

للطبيعة.  ــادة  ــس ــ� امل الــ�ــســخــ�ــســيــات  ـ 
وتت�سمن احلقل الداليل لالإن�سان ككائن 
فا�سد الطبيعة، ومف�سد لها، وبالتايل كل 
يف  يزيد  االإن�ساين،  للفعل  تدخل  هو  ما 
الطبيعة  ومعاداة  االأخالقي،  االنحراف 

)مبا فيها الطبيعة االإن�سانية(.

واأ�سهر  الفنان   ( الفنية  ال�سخ�سيات  ـ 
القوال   ، احلــكــيــم،  الــ�ــســاعــر،  منــاذجــه 
)قــــوال �ــســوق احلــرا�ــص وهـــو فـــرع من 

احلكيم((.
بداية  يف  ال�سخ�سيات  هــذه  وتــدخــل 
الن�سو�ص يف حوارات، بخطابات متعددة 

االألوان.
االإن�سانية  ال�سخ�سيات  اختزال  وميكن 
نوعية  ح�سب  خمتلفني  عــنــوانــني  يف 

وعيها.

*- �سخ�سيات دائرة ال�سلطان: وحتمل 
ــم/ ــاك ــي: احل ــه ــددة، ف ــع ــت تــ�ــســمــيــات م

فخامته/ فرعون/ ال�سيا�سي: املتحزب/ 
رئي�ص البلدية... وتتميز اأ�سئلتها بوعي 
الوقت  يف  ولكنه  الواقع  عن  بعيد  زائف 

نف�سه واقع قائم ومفرو�ص ومكر�ص.

وجتمع  املواطن:  دائرة  �سخ�سيات   -*
كل من املواطن، ال�ساعر، ال�سيخ، ال�سويف، 
حتمل  اأنها  ورغم  الفالح...الخ.  العابد، 
اأن  اإال  ال�سلطان،  خلطاب  م�سادَا  خطابًا 
م�ستحيل  وعــي  هو  ذاك  الــثــوري  وعيها 
اإ�سكالية  تنبني  وهنا  متحقق.  وغــري 
تتعدد  التي  الق�س�ص  هذه  يف  الت�ساوؤل 
يف  وتتناق�ص  �سخ�سياتها،  وفئات  اأنــواع 
روؤاها ومواقفها وخطاباتها، لكن يجمعها 
ال�سارد  جعل  الـــذي  امل�ستحيل  الــوعــي 
التي  االأ�سئلة  وتلك  االأمناط  تلك  يكرر 
عند  الــ�ــســرديــة  الن�سو�ص  يف  جتــد  ال 
تعمق  بالعك�ص  بل  حــل،  اأي  بوطاجني 
االأزمة واال�ست�سكال الذي مير بدوره من 

ال�سخ�سيات التخييلية اإىل القارئ الذي 
تتعدد  واالأ�سئلة  االإ�سكاليات  تلك  تظل 
اأمامه، فتبقى معلقة يف ذهنه حتى بعد 
فتتخذ  ال�سردي.  العمل  دفتي  اأن يطوي 
زمنية  دميومة  �سيغة  الن�ص  اإ�سكالية 
ينبه  ماأ�ساويًا  واقعًا  املتلقي  لدى  تعك�ص 
اإىل اأنه مادام الوعي الزائف للحاكم هو 
للمثقف  الثوري  الوعي  ومــادام  ال�سائد، 
ال  الذي  امل�ستحيل،  هو  واملواكن  االإن�سان 
االأ�سئلة  تلك  عن  االإجابة  فــاإن  ي�سود، 
اأي�سًا  القارئ  �سيحمله  �سقيًا  وعيًا  ت�سكل 

بالعدوى من هذه الن�سو�ص.

�لثابتة  �ل�سخ�سية  ــوؤ�ل:  ــس �  - ثالثاً 
و�لنمطية

بوطاجني  لل�سعيد  الــقــارئ  يــالحــظ 
ال�سخ�سيات  لنوع  املنتظم  ا�ستخدامه 
يف  جندها  واحيانًا  والنمطية.  الثابتة 
عابرة  باأنها  ومنطيتها،  ثباتها  ممار�سة 
االأنــــواع  وحــتــى  ــات  ــف ــوؤل وامل للن�سو�ص 
التقنية  هذه  اعتمد  فلماذا  ال�سردية. 
على  واإنــتــاجــيــتــهــا  وظيفيتها  هــي  ومـــا 

ال�سرد.
ال�سخ�سيات  تلك  كتابة  م�سكلة  اإن 
على  وال  الكتابة  م�ستوى  على  حتل  مل 

م�ستوى اخلطاب.
هو  حــوارهــا  اأن  على  يــدل  ثباتها  كما 
حوار طر�سان، لذلك يتكرر منط احلوار، 
اأن  ــك  ذل ال�سخ�سيات.  منــط  ثــبــات  مــع 
م�سكلتها مل حتل. فوا�سلت احلوار ب�سيغ 
�ستى، مع بقاء امل�سكلة اجلوهرية دافعة 

للحوار. وخالقة ل�سخ�سياته النمطية.
هــذا  عـــن  اأجـــبـــت  كــنــت  اإن  اأدري  ال 

ال�سوؤال.. ؟
لكن املالحظ اأن عدد االأ�سئلة  املتعددة 
يعد  مل  ال�سخ�سيات،  تلك  من  والنابع 
اإ�سكالية،  ي�سكل  �سار  بل  اأ�سئلة،  ي�سكل 
من  متناه  ال  عــدد  هــي  االإ�سكالية  الأن 
االأ�ــســئــلــة الــ�ــســادرة عــن طــرف واحــد، 
واملنفتحة على اأكرث من طرف )القراء( 
خمــولــون بــاإيــجــاد اإجـــابـــة، واأكــــرث من 
حمددة  اإجابة  ال  اأنه  يعني  مما  اإجابة، 

ولديها.
التخييلي  اخلطاب  �سوؤال  يوؤدي  وهكذا 
اإىل  الن�سي(،  )املجتمع  لل�سخ�سيات 
اإىل  بــطــرف  تتجه  للكتابة  اإ�سكالية 
قارئها،  يف العامل اخلارجي وبطرف اآخر 

اإىل عاملها الداخلي. 
بفاعلية  احلقيقي  االإبـــداع  ويح�سب 
االأ�سئلة التي يطرحها على قارئه، ولي�ص 
اإجابات،  تقدمي  اأو  االإجابة  مهامه  من 
يطرح  عما  اإجابات  يقدم  الذي  فالن�ص 
اأو �سرد  اإيديولوجي،  اأنه �سرد  اإما  عامله، 
اإمرباطوري، وبالنظر اإىل كثافة االأ�سئلة 
املتدفقة على  االإ�سكاليات واحلوارية  او 
جميه عنا�سر ال�سرد واملجتمع ال�سردي، 
بوطاجني  لل�سعيد  الروائي  ال�سرد  فــاإن 
يبدو اي�سًا معاد لالإيديولوجيا، من خالل 
ومعاد  احلـــوارات،  على  بداياته  انفتاح 
لالإمرباطرية، ببقاء نهاياته معلقة على 
مبهم  بفعل  ولكن  اإجابة عنها،  اأ�سئلة ال 
يغلق اخلطاب والن�ص، خطيًا على الورق 
والالحل  اال�ست�سكال  على  يفتحه  لكنه 

من حيث اخلطاب واالإر�سالية.
النمطية  ال�سخ�سيات  اأن  واملــالحــظ 
خا�سة  اأي  الداخلي،  النوع  من  هي  هنا 
غري،  ال  بــوطــاجــني  ال�سعيد  بن�سو�ص 
خارجية  منطية  �سخ�سيات  ولي�ست 
اأنها  ومبــا  غــريه.  عند  جندها  اأن  ميكن 
ال�سرد  ف�ساء  يف  ت�سبح  فقط،  داخلية 
البوطاجيني، فاإنها بهذا ت�سهم يف ت�سكيل 
�سعرية ال�سرد اخلا�سة باأعماله. مبا اأن 
ال�سعرية هي لغة خ�سو�سية للمدونات.  

�سرديات  يف  �لكتابة  �أ�سئلة  ر�بــعــاً- 
�ل�سعيد بوطاجني.

الكتابة  يف  �سواء  االإبــداع،  طبيعة  من 
متلقي  على  املبدع  يطرح  اأن  الفن:  اأو 

العمل  مــن  جــاعــاًل  عــاملــه،  اأ�سئلة  فــنــه، 
واالإ�سكال،  للت�ساوؤل  ف�ساًء  االإبــداعــي 

�سرطًا ال�ستمرارية احلياة.
ذلك اأن العمل االإبداعي يحيا باالأ�سئلة، 
اأن  دون  بها،  وينقد  بها  وينكتب  يكتبها 
بل  نهائية،  اإجابة  اإىل  �سوؤال،  اأي  ي�سل 
ت�ساوؤالت  اإىل  ويت�سعب  معظمها  يتحول 
ح�سب  كل  الــقــراء،  بني  تتوزع  باطنية 

نوعية تلقيه وم�ستوى ذائقته وثقافته.
ال�سعيد  �ــســرديــات  يف  امللفت  اأن  غــري 
تت�سعب  االأ�سئلة،  تلك  اأن  هو  بوطاجني، 
منها  عدة،  تاأليفية  اأقانيم  عرب  وتتنوع 
يخت�ص  ما  ومنها  وباخلطاب،  يخت�ص  ما 

بالق�سة، من خالل عنا�سر بنائهما.

اأ�سئلة الق�سة: نق�سد بالق�سة هنا، كل 
اجلوهرية  بالفكرة  اأحاط  متخيل  بناء 
ــاءات،  وفــ�ــس �سخ�سيات،  ــن  م لــلــ�ــســرد، 

واأ�ساليب �سياغتهما الفنية.

خام�ساً- - �سوؤ�ل �حلياد و�لندماج:
هل �ل�سارد عند �ل�سعيد بوطاجني مندمج 

�أو حمايد؟
ــن هدفية  الــنــقــاد ع ــا تــكــلــم  م ــريًا  ــث ك
مواقف  يف  ال�سارد  )انخراط  االندماج 
وال�سخ�سيات  ال�سرد  وتوجيه  الكاتب 
مييز  ما  وهــذا  الفكرية(  م�سباته  نحو 
�سواء  فكريًا  املنتمية  الكتابة  عـــادة 

اأكانت اإيديولوجية اأو اإمرباطورية.
ال�سارد،  ا�ستقاللية  عن  حتدثوا  كما 
وهي الطبيعة االأ�سلية لفن الق�سة التي 
احتماالت  على  الن�ص،  فتح  اإىل  تهدف 
القراءة وكذا اإ�سراك املتلقي، يف �سناعة 

املعنى والداللة.
ذلك اأن الفن الق�س�سي من حيث االأ�سل: 
اأ�سا�سًا على مبداأ مركزي قوامه  "ينه�ص 
مع  نتوا�سل  ال  فاإننا  وبالتايل  الو�ساطة، 
خالل  من  اإال  كليته  يف  الق�س�سي  العامل 
مقام  يقوم  ما  عــادة  الــذي  ال�سارد  عون 

الكاتب. 
ومبا اأن الراوي هو املا�سك بجميع خيوط 
ال�سرد، والكامريا التي جتو�ص بنا جميع 
زواياه، وهو الذي ينقل ال�سور وامل�ساهد 
القارئة، لذت  ال�ساردة والعني  بني عينه 
فاإن حياده اأو انحيازه �سيكون ذا اأثر بليغ 

على تلقي املعنى واإنتاجية الداللة.
الكاتب،  بــوطــاجــني  ال�سعيد  يختفي 
م�ساعفة  يف  الــــراوي  خــطــاب  ــد  ــزي وي
يف  الـــراوي  يكلمنا  ال  بحيث  اختفائه، 
التغريب،  باأ�سلوب  اإال  الق�س�ص  غالبية 
يف  وخا�سة  عنه.  مــرويــُا  يبدو  بحيث 
العتبات  تت�سدر  التي  االقتبا�سات  تلك 
والفواحت الن�سية للق�س�ص. واملجموعات 

الق�س�سية

�ساد�ساً- �ملوؤولت �ل�سردية:
تعتمد �سرديات ال�سعيد بوطاجني على 
بطاقة  م�سحون  بنيوي  حمور  حمورين: 
منفتحة  الداللة  جعلت  كثيفة  رمزية 
من جهة وثرية من جهة ثانية، وحمور 
ومعارفه  القارئ،  مدارك  على  قائم  ثان 
اآخر  بنيوي  حمــور  هو  كاأمنا  وثقافته، 
قائم على اختيار القارئ املثقف والكون 
تلك  وتاأويل  فهم  م�ستوى  يف  يكون  حتى 

لطاقة الرمزية، مما ي�سكل 

القيمة/  )�ــســوؤال  االأخــالقــي  ال�سوؤال 
ال�سوؤال االإن�ساين(: جمموعة: اأحذيتي 

وجواربي واأنتم:
كرامته،  ي�سهر  وال  الباطل  يــرى  من  ـ 

كيف تثق به؟
عن  بحثًا  املنبطحني  اأمــام  ينبطح  من  ـ 

من�سب، كيف ال حتتقره؟ 
اإىل  اأو  امل�سجد  اإىل  ل�سًا  ترافق  كيف  ـ 

ق�سر امللك؟
ـ من مل يعرف الفاقة مرة واحدة، ومن 
مل يجرب الهم، من مل ي�ستيقظ ليح�سب 

ما تي�سر له من الوجع، هل هذا اإن�سان؟
ـ هل ت�سمون االإن�سان من يرتدي حلمه 
تارة  للراعي  يبت�سم  امل�ساكني؟ من  وحلم 
وللخنزير  ــك،  ل ـــارة  وت لــلــذئــب،  ـــارة  وت

دائمًا.
ـ من يتلذذ بعرق ال�سعفاء، ع�سريًا يوميًا 
اأم  بلباًل  هذا؟  يكون  من  �سراهة،  ليزداد 
اأم  �سفرًا  اأم  �سمًا،  اأم  حجرًا  اأم  اأفعى 

طاغية؟
باأنها  االأ�ــســئــلــة  هـــذه  عــلــى  ــظ  ــالح امل
متداخلة  اأقانيم  ثالثة  اإىل  م�سنفة 

وجب فك تالفيفها كي تتمايز.
اأولها اأنها اأ�سئلة حوارية تطلب اإجابات 

ممن يقراأها، 
نظرنا  اإن  اأ�سئلة  ثانية  جهة  من  وهي 
جمااًل  يفتح  ــوؤال  �ــس كــل  مــفــردة،  اإليها 
اأغلبها  اأن  ــو  ول واال�ــســتــفــهــام،  للنقا�ص 

ا�ستفهام اإنكاري غر�سه تعميق الفكرة.
يف  االأ�سئلة  ــذه  ه جمعنا  لــو  اإنــنــا  ثــم 
توليفة تراتبية واحدة، لبدت اإ�سكالية 
للعامل ال�سردي مطروحة للنقا�ص كفكرة 
بناءها.  وتعيد  االإن�سانية  القيمة  تهدم 

جدليًا.

*- تركيب. 
املالحظات  خمتلف  على  جولتنا  بعد 
الفنية  ــبــنــى  ال ــى  عــل �ــســجــلــنــهــا  الــتــي 
من  احلكي  ن�سق  ت�سكل  التي  والفكرية 
املطروحة  واإ�سكالياته  اأ�سئلته  خــالل 
اأمام القارئ، جند باأن احلبكة الق�س�سية 
ال�سعيد  �سرديات  واملتم�سهدة يف  امل�سورة 
م�سهدية  فنية  اأنــواع  تقارب  بوطاجني، 
الب�سري،  ال�سمعي  ــال  جم يف  جمـــاورة 
اقتبا�سًا  �سهولة  بكل  ا�ستثمارها  ميكن 
يف  للمتلقي  تقدميها  وميكن  وا�ستلهامًا، 
�سكل اأنواع فنية متثيلية مثل ال�سيتكوم، 
وم�سل�سل،  ق�سري،  م�سهدي  عمل  هو  مبا 
وله ما يقابله يف تلك الق�س�ص الق�سرية 
وهي  املقامات.  بفن  ال�سبيهة  للكاتب، 
ــاًء وخــطــابــًا من  ــن اأقــــرب الــنــ�ــســو�ــص ب
ال�سل�سالت الفكاهية ال�ساخرة الق�سرية.

وكالهما  الــكــامــريا،  تقابله  ــراوي  ــال ف
خمتلف  مقام  اإىل  مقام  من  املتلقي  ينقل 
وال�سخ�سيات  اآخر،  حدث  اإىل  حث  ومن 
وبالغة  املمثلون،  يقابلهم  الق�س�سية 
الــفــنــي قــائــمــة على  اخلــطــاب يف كــال 
واملفارقة  ال�سخرية  واأ�ساليب  التكثيف، 
ــتــوريــة  ــتــغــريــب والــ�ــســخــريــة. وال وال
واالإحاالت  الدالالت  تعدد  على  واللعب 
الن�ص  بــني  يتبق  ومل  ــقــاطــات.  ــس واالإ�
عمل  �سوى  الب�سري  ال�سمعي  واإجنـــازه 
�سيناري�ست ومعالج درامي، واإعادة كتابة 
ال�سردي  للعمل  وجت�سيدًا  ت�سويرية، 
االإ�سكالية  لكن  وا�ستلهامًا،  اقتبا�سًا 
تبادل  وجـــود،  عــدم  هــو  دومـــًا  القائمة 
وانفتاح بني الفنون وال مقروئية واطالع 
يجعل  ممــا  الفنون،  تلك  منت�سبي  بــني 
جناحًا  الفني،  حقله  يف  ال�سرد  جنــاح 
فنون  يف  يتج�سد  وال  ينتقل  ال  يتيمًا 
والتلفزيون  وامل�سرح  )الدراما  جمــاورة 
واملو�سيقى(،  الت�سكيلي  والفن  وال�سينما 
مثلما نراه يف الغرب االأوربي واالأمريكي 
الق�س�سية  الــنــ�ــســو�ــص  تنتقل  حــيــث 
فت�سل  الفنون  خمتلف  بني  والروائية 
واإعـــادة  ترويجًا  بغريها  العاملية  اإىل 
العقبة  هي  وهذه  وبعثًا.  وكتابة  اإنتاج 
الذي  بلدنا،  يف  ال�سرد  منها  يعاين  التي  
يف  وي�ستثمره  يــقــراأه  من  يد  اأن  نتمنى 
لكي  الب�سرية  ال�سمعية  الفنون  بقية 
لدى  املن�سودة  خطابه  بالغة  تكتمل 

املتلقي يف اأي فن كان.

اأ�ضئلة الكتابة يف �ضرديات ال�ضعيد بوطاجني
حممد االأمني بحري

للكاتب  �ل�سرديات  يف  �لكتابة  متخ�س  �لتي  بحري"  �لأ�سئلة  �لأمني  حممد  �لأكادميي  و�لناقد  �لباحث  ي�ستعر�س 
و�ملرتجم "�ل�سعيد بوطاجني" منطلقا من �أن "�لعمل �لإبد�عي يحيا بالأ�سئلة، يكتبها وينكتب بها وينقد بها، دون �أن 
ي�سل �أي �سوؤ�ل، �إىل �إجابة نهائية، بل يتحول معظمها ويت�سعب �إىل ت�ساوؤلت باطنية تتوزع بني �لقر�ء، كل ح�سب 

نوعية تلقيه وم�ستوى ذ�ئقته وثقافته".
 عفاف عايب �بنة ولية تب�سة �ساحبة 25 �سنة در�ست تخ�س�س علم �لنف�س متخرجة من جند يف هذه �لدر��سة تق�سيمات مهمة وروؤية مميزة يقدمها �لباحث حممد �لأمني بحري.

جامعة �سيخ �لعربي تب�سي ب�سهادة �أخ�سائية نف�سانية، كاتبة رو�ئية منذ �سغرها تكتب من 13 
�سنة لها �إ�سد�رين �ول �إ�سد�ر عبارة عن رو�ية مبو�سومة بعنو�ن )�سهر �لرماد(، �لرو�ية ت�سرد 

ق�سة فتاة وقعت يف حب �سخ�س �أحبها حب جن�سي و�لتي رف�سته و�أبت �أن تكون يف مثل هذه 
�لعالقة  ليتخلى عليها وتدخل �سهر كامل رماد بعدما �حرتق قلبها، وقد عرفت جناح كبري يف 

�أ�سبوع و�سل حتميلها عرب �ملوقع 1054 مرة.

يك�سف  ل  "�سوء  يف  قراءة  الق�سرية،  الق�سة  يف  ال�سارد  حياد  مار�ص:  بلقا�سم  اأ-    
ربيع   ،93 العدد:  القاهرة  للكتاب،  العامة  امل�سرية  الهيئة  ف�سول،  جملة  �سيئًا"، 
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ك�سل �سديد
الباب  افتح  نو�ص  الك�سول  لولدو  قال  ك�سول  اأب 

لمك
البن: افتحلها انت م�ص هذي مرتك؟

الب: قوم يا ولدي هذه امك
البن: و مرتك ثاين قوم انت افتحلها

طــالــق  ـــي  ـــت ان مـــــــراأة  يــــا  الب: 
بالثالثة... 

قوم �سرك افتح الباب لمك و 
رد بالك تقلي مرتك؟!.

ح�ساب دقيق
اأربع  بعد  وحدة  تزوج  واحد 

�سهر ون�ص ولدت لو طفل
فيها  ويهدد  يعيط  ونا�ص  هبل 

بالقتل
قالت لو وا�ص بيك مقلق
اأرواح نح�سبوها بالعقل

�سهر  اأربــع  لها  قال  متزوجني  واأنــت  عندك  قداه 
ون�ص

قالت لو واأنا قداه عندي وانا متزوجاتك قال لها 
اأربع �سهر ون�ص

قالت لو يعني قداه؟
قال لها ت�سعة..�سح اأ�سمحيلي ظلمتك؟!!.

تعب عام
املري�ص  كان  اإذا  تعرفوا  كيفا�ص  ال�سحفي: 

جمنون فعال ول جمرد متعب نف�سيا؟
 الدكتور: نديرولو اختبار البينوار

 ال�سحفي: وا�سي هو هذا؟
باملاء  الــبــيــنــوار  نــعــمــرو  ــدكــتــور:  ال
ــص مــلــعــقــة وكــا�ــص  ــ� ــري ونــعــطــيــو امل

وبيدون 
 ونقولولوا فرغ البينوار من املاء

ي�ستعمل  راح  نــورمــال  و�سي  ال�سحفي:   
كان  اإذا  والكا�ص  املغرف  ويطي�ص  البيدون 

عاقل.. واإذا كان جمنون ي�ستعملهم
 الدكتور: مممم … ب�سفة عامة

الــعــاقــل يـــرمـــي هــــذو كـــامـــل ويـــنـــزع �ـــســـدادة 
البينوار؟؟!. 

معلومات م�سلية

القرب 
وال�ساهد 

اأمثال �سعبية

جزائري  فيلم  اأول  عر�ص  مت   1960 عــام  يف   •
املوؤقتة  للحكومة  االإعالم  وزارة  قبل  "جزائرنا" من 
جمال  مب�ساعدة  حمينا  خل�سر  اإخـــراج  من  بتون�ص 

�سندريل.
اأفيال،  مــدّرب  يعمل  عام   42 توم�سون"  "دريك   •
باأنه  تظاهر  فرتة  وبعد  الغابة،  من  فيل  اأنثى  اأنقذ 
ين�سى  ال  الفيل  اأن  ليثبت  لنجدته  فهرعت  يغرق 

املعروف.
اجلوع  بها  يت�سبب  التي  الكيميائية  التغيريات   •
اليوم  طــول  حزينا  جتعلك  اأن  املمكن  من  جل�سدك 

دون معرفتك لل�سبب. 
ي�سبب  اخلوف  اأن  حيث  اخلوف  من  املوت  ميكنك   •
هذا  اجل�سم،  يف  االأدرينالني  هرمون  من  كمية  �سخ 

الهرمون كرثته �سامة. 
من  اأكــرث  مــرات  عدة  نومها  من  ت�ستيقظ  املــراأة   •

الرجل.
بعد  عاملية  جتارة  اأكرب  ثاين  هي  القهوة  جتارة   •
حبوب  من  العاملية  ال�سادرات  تقدر  حيث  النفط، 

القهوة بنحو 60 مليار دوالر �سنويا.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على عبد ال�سمد �ساف 

�سوفة ويف �سوفتو 
نكر، اإذا لقيتهم ثالثة 
راهي انثى واإذا لقيتهم 

زوج راهو ذكر

حدث يف مثل هذا اليوم
الفاحت من �سهر اأوت

والذي  الهاي"  على"اإعالن  التوقيع  ـ   1899
يف  ال�سامة  الــغــازات  ا�ستعمال  بحظر  يق�سي 

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

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

من جهة اأخرى.
حزب  رئا�سة  يتوىل  هتلر  ـــف  اأدول ـ   1921

العمال القومي اال�سرتاكي االأملاين.
عر�ص  على  ملًكا  فــاروق  امللك  تتويج  ـ   1937
الر�سد  ل�سن  و�سوله  بعد  وذلـــك  ر�سمًيا  م�سر 
طلبتها  الــتــي  الــفــتــوى  بعد  الــهــجــري  بــالــتــاريــخ 
ـــازيل مــن �سيخ االأزهــرحمــمــد  ن املــلــكــة  ــه  ــدت وال

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

خ�سارة من نوعها يف تاريخ البحرية االأمريكية.
للطاقة  الدولية  الوكالة  تاأ�سي�ص  ـ   1957

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

قتيل.  215
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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  احلمل  منع  و�سائل  ا�ستعمال 
مفو�سية  من  تو�سية  من  الرغم  على  الــرومــان 

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

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

الحتواء البع�ص منهم .
اإجــراء  عن  يعلن  اجلمهورية  رئي�ص  ـ   1990
ال�سدا�سي  خــالل  م�سبقة  ت�سريعية  انتخابات 
 5 يف  ذلــك  بعد  ليعلن   ،1991 �سنة  مــن  االأول 
ديــ�ــســمــرب مــن نــفــ�ــص الــ�ــســنــة عــن تــاأجــيــل هذه 

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

اإطار برنامج ميدا.
اإن�ساء فرع ات�ساالت اجلزائر املخت�سة  ـ   2006
ا�سم  عليه  اأطــلــق  ال�ساتل  عــرب  االتــ�ــســاالت  يف 

.REVsAt ات�ساالت اجلزائر
يف  كمني  يف  تون�سيني  جنود   8 قتل   -  2013
ماتوا  اثــنــني  منهم  تون�ص  يف  ال�سعانبي  جبل 
التون�سي  اجلــيــ�ــص  ـــام  ق عــلــيــه  وبـــنـــاء  ذبـــحـــا، 
اجلبل  بق�سف  النطاق  وا�سعة  ع�سكرية  بعملية 
جبل  باأحداث  عرفت  فيما  واملدفعية  بالطائرات 

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

يل تلمدو النمالة يف عام 
عف�سة يف  الفيل  يجيبو 

حك���مة

ق��ط��رة امل����اء ت��ث��ق��ب احل��ج��ر لي�س 
ال�سقوط بتوا�سل  ولكن  بالعنف 

الدنيا  هــذه  يف  م�سيبتك  هي  ما  ـ 
اأيها املو�سطا�ص؟

فاحت ديبي باتنة
خوك عاي�ص هاين..ل �سائب ول 
م�سيبة، غري ما تفايل�ص عليا العني 

راهي حتكم ما تطلق�ص؟!.
ـ هل تعاين يا �سي عالوة من فوبيا 
معينة لأين طبيب نف�سي وباإمكاين 

م�ساعدتك؟
�سامل. ع م�سيلة
كيف تكون طبيب نف�سك وت�ساعد 
الآخرين هذي ما افهمتها�ص اأنا؟!!.
ــعــيــب مع  ال نــربــح  نــحــبــ�ــص  مـــا  ـ 
الب�سر..نقلق  من  نوع  لكني  النا�ص 
وا�ص  يل  ــل  ــر..ق ــس ــاااااااااااااااا� ي

ندير يا �سي عالوة؟
�سامي قواجلية تب�سة

العيب  نربحو  مالزم�ص  �ساعات 
نربحوه  �سوي  ن�سربوا  َثْم..كن  َثْم 
رابحينو  رابحينو  بعد..فنحن  من 
ــــذي املــ�ــســابــقــة الــوحــيــدة يل  وه
تك�ّسر�ص  م�سمونة..ما  نتائجها 

را�سك!!؟.
ـ �سي عالوة وجد روحك تتعاي�ص 
مع كورونا قالك ما عاد�ص تخرج من 

عندنا؟
منال �سامعي باتنة

فالك يف ذفارتك اإن �ساء اهلل؟!.
ـ اإذا كنت ريا�سي واطيحلك مقابلة 
ول  معاه  تتقابل  يهودي  واحــد  مع 

تن�سحب؟
توفيق.ع �س�سار
ما  و�سطهم  عاي�ص  راين  راجــل  يا 

قابلتهم ما ان�سحبت؟!.

كي تكون 
عندك 30 ميرتا 
يف الر�ص وتزيد 
ال�سماء؟! يف   300
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�ضطيف

ميلة

قاملة

عالء. ع

بدري. ع

ال�سفــا  جمــاز  بلديــة  �ســكان  اهتــز 
بوالية قاملة، علــى وقع حادثة األيمة 
خلفــت الكثــري مــن احلــزن و االأ�ســى، 
واأ�سعلــت فتيل االحتجاجات بعد وفاة 

�ساب يبلغ من العمر 20 �سنة. 
حيثيــات هــذه احلادثــة تعــود اإىل 
ليلة االأربعاء املا�سي، اأين كانت م�سالح 
الــدرك الوطنــي ببلدية جمــاز ال�سفا 
تقــوم بدوريــات ملتابعة مــدى احرتام 
اجراءات احلجــر ال�سحي، حيت لفت 
انتبــاه عنا�سر الفرقة عنــد و�سولهم 

اىل حــي 50 م�سكن، تواجد جمموعة 
مــن االأ�سخا�ــص جمتمعــني يف الطريق 
العــام، وعنــد حماولــة التقــرب منهم 
الذوا بالفرار، لي�سقط اأحدهم والبالغ 
من العمــر 20 �سنة مغميا عليه، وعند 
تبــني  بو�سقــوف  م�ست�سفــى  اإىل  نقلــه 
اأنه متويف، وح�ســب البيان ال�سادر عن 
حمكمــة بو�سقــوف، فقد اأثبــت تقرير 
الطبيــب ال�سرعــي بــاأن �سبــب الوفــاة 
تعر�ــص ال�سحيــة الأزمــة قلبيــة دون 

معاينة اأي اثار عنف.

هــذا وقــد ت�سببت وفــاة ال�سحية يف 
ا�سعــال فتيــل االحتجاجــات ببلديــة 
جمــاز ال�سفــا، اأيــن مت حما�ســرة مقر 
الفرقــة االقليميــة للــدرك الوطنــي، 
الق�سيــة  يف  حتقيــق  بفتــح  مطالبــني 
ومعاقبــة املت�سببني يف هــذه احلادثة، 
من جهته وايل والية قاملة تنقل وفور 
تلقيــه خلرب احلــادث اإىل عــني املكان، 
اأيــن اجتمــع باملحتجني واعــدا اياهم 

بفتح حتقيق يف هذه الق�سية.

�سيارات   03 بني  ا�سطدام  حــادث  وقــع 
"دا�سيا لوغان" والثانية  الأوىل من نوع 
ترقيم  وحتمالن  �سبارك"  "�سيفرويل 
ولية ق�سنطينة والثالثة من نوع "رونو 
19" بالطريق الوطني رقم 05 بالقرب 
تاجنانت،  ببلدية  كــاريــر  مــزرعــة  مــن 
وجنم عن احلادث 05 م�سابني من جن�ص 
ذكر ترتاوح اأعمارهم بني 24 و63 �سنة 
اأ�سعفوا  حيث  خمتلفة،  اإ�ــســابــات  لهم 
بــعــني املــكــان مــع حتــويــلــهــم مــن طــرف 
م�سلحة  اإىل  املدنية  احلماية  م�سالح 

الإ�ستعجالت تاجنانت.
دراجــتــني  ــني  ب ــطــدام  ا�ــس ت�سبب  كــمــا 
 05 ــم  رق الوطني  بالطريق  نــاريــتــني، 
ببلدية  الأ�سبوعي  ال�سوق  من  بالقرب 

باإ�سابات  �سخ�سني  اإ�سابة  يف  تاجنانت، 
و44   21 اأعمارهما  اخلطورة،  متفاوتة 
�سنة، كما تدخلت اأي�سا الوحدة الثانوية 
بعد  فرجيوة  لدائرة  املدنية  للحماية 
وانقالب  انحراف  يف  متثل  مرور  حادث 
 "21 "رونو  ــوع  ن مــن  �سياحية  �ــســيــارة 
حتمل ترقيم ولية ميلة بطريق الوزن 
غبالو�ص  تقاطع  مــن  بالقرب  الثقيل 
عن  احلــادث  واأ�سفر  فرجيوة.  ببلدية 
متفاوتة  باإ�سابات  اأ�سخا�ص   04 اإ�سابة 
اخلــطــورة، تـــرتاوح اأعــمــارهــم بــني 12 
طرف  من  نقلهم  ومت  �سنة،  و22  �سنة 
م�سلحة  اإىل  املدنية  احلماية  م�سالح 

ال�ستعجالت مب�ست�سفى فرجيوة. 

لبوعندا�ص  املدنية  احلماية  فرق  تدخلت 
م�سالح  مبــعــيــة  �ــســطــيــف  غــــرب  ــمــال  ــس �
بجبل  اأحــرا�ــص  حريق  لإخــمــاد  الغابات 
كثريا  ويرجح  بوعندا�ص،  ببلدية  الــزان 
الــفــجــر، ومل  قــبــل  ا�ــســتــعــل  ــق  ــري اأن احل
من  عنه  التبليغ  تعذر  لهذا  ك�سفه  يتم 
متكنت  هذا  ورغم  املنطقة،  �ساكنة  طرف 
انت�سار  منع  من  املدنية  احلماية  م�سالح 
احلريق بعد جمهودات �ساعتني من العمل، 
 08 يقارب  ما  م�ساحة  النريان  واجتاحت 
هكتارات من احل�سائ�ص والأحرا�ص وبع�ص 

الأدغال.
ــدات  ــوح ــدة ل ــج ــن ـــرق ال كــمــا تــدخــلــت ف

وبني  بوقاعة  قنزات،  املدنية  احلماية 
اخلا�ص  املتنقل  بالرتل  مدعمة  ورثيالن 
مبكافحة حرائق الغابات للحماية املدنية 
�سطيف من اأجل اإخماد حريق غابة بقرية 
قنزات  ببلدية  اجلـــودي  �سيد  اإي�سومار 
عمليات  وتوا�سلت  �سطيف،  غــرب  �سمال 
متاأخرة،  �ساعة  اإىل  واحلرا�سة  الإطفاء 
ومت ت�سخري 8 �ساحنات اإطفاء بطواقمها، 
الغابات،  م�سالح  و�سائل  اإىل  بالإ�سافة 
ت�سجيل  ومت  املحلية،  ال�سلطات  بح�سور 
احرتاق حوايل 03 هكتارات من ال�سنوبر 
هامة  غابية  م�ساحات  حماية  مع  احللبي 

تتميز بها املنطقة وممتلكات فالحية.

�سي الأورا�سي..
ــع راح  ــس ــو� ال ــونــا مــتــفــاءلــني  خــل
علينا  زاد  الــتــ�ــســاوؤم  يتح�سن... 
خلونا  مـــوؤمـــن...  فينا  والــواحــد 
واعيني بالكمامة والتباعد �سحتي 
ن�سمن... الهربة ما ت�سلك والوقاية 
هي االأ�سمن... واإذا ما راكم فاهمني 

احلالة تاع ال�سح ما تطمن...

hamzalaribi005@gmail.com

فتح حتقيق يف وفاة �شاب خلل مراقبة الدرك 
لتدابري احلجر ال�شحي

وجب الكلم

يف  املتتالية  االأزمــــات  بــاأن  فعال  نعرتف  اأن  يجب 
ع�س�ص  الذي  اجل�سع  مدى  على  عرفتنا  قد  اجلزائر 
يف نفو�ص البع�ص ممن ال مروءة فيهم وال �سمري لهم، 
�سواء تعلق االأمر "مبعرقلني" من موظفني وم�سوؤولني 
املواطنني  ببع�ص  اأو  والقطاعات  املوؤ�س�سات  مبختلف 
عن  االأزمات"  "جتار  لقب  ك�سب  من  متكنوا  الذين 
يجب  الــذي  ــر  االآخ ــر  االأم لكن  وا�ستحقاق،  ــدارة  ج
اأبناء  من  وعري�سة  كبرية  فئة  اأن  هو  به  نعرتف  اأن 
ال�سعب قد متكنت من اأن توفر ما عجزت عن توفريه 
الفئة متكنت وجنحت يف  العمومية، وهذه  املوؤ�س�سات 
اإدارة االأزمات املختلفة يف اجلزائر مبا ي�سمن اخلروج 

منها باأقل االأ�سرار.
من  كــبــرية  فئة  اجلــائــحــة،  مــن  االأوىل  االأيـــام  يف 
املجتمع  يف  الفاعلني  بالذكر  ونخ�ص  اجلزائريني 
وحتى  واملعقمات  الكمامات  توفري  من  متكنوا  املدين 
للموؤ�س�سات  ممونني  وباتوا  الغذائية،  املواد  خمتلف 
"عجز عن توفري  اأزمة  التي الحت بها  اال�ست�سفائية 
ثم  وامل�سابني،  باملر�سى  للتكفل  ال�سروريات"  اأب�سط 
ناأتي اإىل اأزمة ال�سميد، اأين قام مواطنون يف خمتلف 
�ساحناتهم  بت�سخري  "الندرة"  بك�سر  الوطن  واليات 
من  اجلملة  جتــار  يتمكن  مل  الــذي  ال�سميد  وجلب 
اإىل  مـــرورا  للزيت،  بالن�سبة  ال�سيء  نف�ص  جلبه، 
ـــص،  االأورا� منطقة  يف  موؤخرا"  "املفتعلة  احلــرائــق 
حتى  الوطن  واليــات  خمتلف  من  املواطنون  هب  اأين 
"اخلنا�سلة" وطوقوا  جانب  اإىل  ووقفوا  اجلنوب  من 
طبعا  الدولة"  "موؤ�س�سات  من  مب�ساعدة  احلــرائــق 
اجلي�ص  "موؤ�س�سة  من  كال  والتحية  بالذكر  ونخ�ص 

الوطني ال�سعبي" وموؤ�س�سة احلماية املدنية.
اليوم، ونحن نعي�ص اأزمة "اأوك�سجني" يعود للواجهة 
ذلك الدور الفعال الذي يلعبه املجتمع املدين لتدارك 
وهيئات  عمومية  موؤ�س�سات  تتمكن  مل  التي  النقائ�ص 
ــرت  اأق قــد  الــدولــة  اأن  حتى  تــداركــهــا،  مــن  ر�سمية 
وتكثيف  بتوليد  خا�سة  اأجــهــزة  جللب  ت�سهيالت 
ما  باأن فئة  االأوك�سجني من اخلارج، الأنها تعلم يقينا 
من ال�سعب اجلزائري �ستنجح يف جلب هاته االأجهزة 
الكثري  فيه  �ستتاأخر  الذي  الوقت  ويف  ق�سري  زمن  يف 
فعل  من  الر�سمية  والهيئات  العمومية  املوؤ�س�سات  من 
ا�ست�سفائية  اأن موؤ�س�سات  نف�ص االأمر، ويجدر بالذكر 
ورغم امليزانية املخ�س�سة لها اإال اأنها باتت تعتمد يف 
التموين على "املجتمع املدين"، وبالتايل فال�سعب قد 
اأثبت يف عدة مرات باأن كثريا من املهام �سيحقق فيها 
اإىل  ينطلق  مل  الــذي  من  اأكــرث  اإليه  توكل  لو  جناحا 
حتقيقه بعد بع�ص "امل�سوؤولني" الذين ال زالوا يعملون 
وفق "توقيت �سابق"، وما نود قوله من خالل كل هذا، 
هو اأن موؤ�س�سات "يف الدولة" مل تنجح يف اآداء مهامها 
باتت  اأن  بعد  ذلك  يف  وجنحت  عمومية  كموؤ�س�سات 
اأ�سبه "مبوؤ�س�سات خريية تعتمد على التربع والتطوع" 

وجهود "اأبناء ال�سعب".

موؤ�ش�شات عمومية 
اأم موؤ�ش�شات خريية؟
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اإتلف 03 هكتارات من ال�شنوبر احللبي 
وم�شاحات من احل�شائ�س واالأحرا�س

توقيف �شاب بحوزته كيلوغرام 
ون�شف من الكيف املعالج

وفاة �شاب من باتنة يف ال�شريعة 
اإثر �شقوطه من الطابق الرابع

اإتلف 3000 حزمة تنب
 يف حريق بتيربقنت 

 �شعقة كهربائية تدخل
 طفلني امل�شت�شفى

يف  اإ�شابة   47
�شفوف الطواقم 

الطبية مب�شت�شفى 
عني الكبرية 

متكنت الفرقة املتنقلة لل�سرطة الق�سائية 
بربيكة، من توقيف �ساب يبلغ من العمر 32 �سنة 

ينحدر من اإحدى الواليات اجلنوبية الغربية، 
كان على منت مركبة نفعية بحوزته 16 �سفيحة 

خمدرات بوزن 01 كلغ و564.9 غرام، ليتم 
تقدمي ال�سالف الذكر اأمام اجلهات الق�سائية 

املخت�سة اإقليميا.

لقي �ساب ينحدر من والية باتنة، حتفه بعد 
�سقوطه من الطابق الرابع مب�سروع اإجناز �سكنات 
على م�ستوى الطريق االجتنابي ببلدية ال�سريعة 

يف والية تب�سة، حيث مت ا�سعافه وحتويله 
من طرف م�ساحلنا اىل ا�ستعجاالت م�ست�سفى 

ال�سريعة.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
لدائرة الروا�سد من اأجل اإخماد حريق بيدر من 

التنب ببلدية تيربقنت، حيث مت ت�سجيل احرتاق 
حوايل 3000 حزمة تنب، فيما يبقى �سبب 

احلريق جمهوال.

تدخلت عنا�سر احلماية املدنية ببلدية 
احلمامات، اأول اأم�ص، الجل ا�سعاف وحتويل طفلني 

يبلغان من العمر 14 و16 �سنة من مزرعة بدوار 
العمام�سة، اإثر اإ�سابتهما ب�سعقة كهربائية اأثناء 

ال�سباحة يف حو�ص مائي جراء مل�ص اأحدهما 
ل�سلك كهربائي كان ملتف حول احلو�ص، حيث مت 

حتويلهما اإىل ا�ستعجاالت احلمامات.

�سجلت املوؤ�س�سة العمومية 
اال�ست�سفائية بعني الكبرية 

�سمال �سرق �سطيف خالل 
املوجة الثالثة من فريو�ص 

كورونا 47 اإ�سابة يف 
�سفوف اجلي�ص االأبي�ص، 
حيث مت ت�سجيل اإ�سابة 

اأعوان  من   23 طبيب،   12
�سبه الطبي، و12 عامال من 
االأ�سالك امل�سرتكة، وعرف 

م�ست�سفى عني الكبرية 
ت�سجيل وفاة 06 مر�سى 
خالل 24 �ساعة يف وقت 
يتواجد نحو 65 مري�سا 

للعالج من م�ساعفات 
فريو�ص كورونا. 
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