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مقت�ل اأم ل� 4 اأطف�ال على يد زوجه�ا بباتن�ة جثة ال�شحية عرث عليها مرمية مبنطقة 
زانة اأوالد �شباع يف بلدية �شريانــة
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خن�سلة قبلة طالبي االأوك�سجني

اأ�ساتذة الطور املتو�سط بخن�سلة يطالبون بتدخل ال�سلطات العليا

اأ�صاتذة التعليم املتو�صط 
بخن�صلة على �صفيح �صاخن

يعاين اأ�ساتذة الطور املتو�سط بوالية خن�سلة، من عديد امل�ساكل التي 
ت�سببت يف احتقان وا�سح وو�سعهم على �سفيح �ساخن خا�سة بعد االقتطاع 

اخلطري الذي م�ص منحة االأداء الرتبوي قابله تقاع�ص واإ�سقاط لكل 
الوعود وااللتزامات من طرف اجلهات امل�سوؤولة، اأين اتهموا هذه االأخرية 

بالتالعب بهم وطالبوا بتدخل �سلطات اأعلى من اأجل الق�ساء على مثل 
هذه التجاوزات اخلطرية التي ما فتئت تهني مكانة املعلم يف والية خن�سلة 

�ص 05وت�سقط من قيمته...

بعد اإ�ضقاط كل االلتزامات والوعود وتراكم م�ضاكلهم

ت�شهد وحدة تعبئة وتوزيع مادة �الك�شجني �لطبي باملنطقة �ل�شناعية بعا�شمة �لوالية خن�شلة، طو�بري طويلة من �أجل تعبئة 
�لقارور�ت �أو �ل�شاحنات لفائدة عديد �ملوؤ�ش�شات �ال�شت�شفائية عرب خمتلف واليات �لوطن و�لتي بلغت 32 والية على غر�ر 

باتنة، تيزي وزو، خن�شلة، �شطيف، تب�شة وغريها...

اأم البواقي

خن�سلة

مواطنون قدموا من عديد واليات الوطن
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جيل م�شتقبل باتنة كرة الطائرة 
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نوارة بوبري

ي���خ���ل���ق���ون الأزم��������ة
 ون�شن���ع "الُلحم�����ة"
اأزمة جديدة حملت هذه املرة عنوان "نق�ص 

االأك�سجني" ولدت اأو باالأحرى خلقت �سواء 
كانت مع �سبق االإ�سرار كما يروج لها اأم اأنها من 

خملفات االإع�سار، زادت من تعميق م�ساكل قطاع 
ال�سحة وت�سببت يف تزايد عدد الوفيات الذين 

ترقبوا جرعات االأك�سجني املقطوعة عنهم 
بحرقة ولفظوا اأنفا�سهم االأخرية لي�ص ب�سبب 
الفريو�ص يف حد ذاته واإمنا لنق�ص االأك�سجني 

ونق�ص االإمكانيات على م�ستوى عديد املوؤ�س�سات 
اال�ست�سفائية �سرق البالد وغربها من اأق�سى 

�سمالها حتى جنوبها رغم اجلهود املتفاخر بها 
والتطمينات التي حتولت اإىل حملة جديدة 

حتاول التخفيف من حدة الو�سع والتقليل من 
�سدة الهول الذي ظل حم�سورا على املن�سورات ال 

اأكرث.
فبعيدا عن كل ذلك ومن قلب تلك االأزمات 

املتجددة واملتعددة يلوح يف االأفق دائما خيط 
اأمل وب�سي�ص نور يرد الروح اإىل االأج�ساد البالية 

ا�سمه الت�سامن والتكاتف بني النا�ص اأين تعالت 
اأ�سوات النداءات وانتف�ست معها االإعانات من 

كل مكان، فتهافت املتهافتون على الدعم من اجل 
توفري مولدات االأك�سجني بعيدا عن خدمات 

الدولة ومل يقفوا مكتويف االأيدي مرتقبني دعما 
خارجيا اأو عونا حكوميا بل قدموا كل غال 

ونفي�ص يف �سيبل اإنقاذ اأرواح النا�ص، و�سنعت 
هباتهم تلك ملحمة جديدة للت�سامن الذي حتول 

اإىل بل�سم �ساف ي�سفي جراح املغابني واملحتاجني 
وامل�ساكني واملر�سى امل�سابني، في�سعر الواحد انه 

جزء من اجلماعة وتتحول اجلماعة اإىل فرد 
واحد بقلب واحد وروح واحدة.

وهو ما يوؤكد "حلمة ال�سعب" التي تولد من 
االأزمة ومن قلب الزحمة، فكلما خلقت الثانية 

�سنعت االأوىل وتغلبت بكل عفوية وتلقائية 
ظلت ت�ساحب اأخالق ومبادئ و�سمات �سعب اأبي 
ال يح�سب ح�سابا ملاله مثلما يح�سب األف ح�ساب 

لوحدة وطنه و�سالمة اأهله وحياة اإخوانه، كيف 
ال وهو من �سنع من ال�سهامة جباال ميتطيها اإىل 
�سعوب اأخرى حلاجتها له فال ي�سكن وال ي�ستكني 

حتى يقدم دعما بطريقة اأو باأخرى اأيا كان لونه 
اأو نوعه اأو �سكله اإال انه يظل دعما نابعا من روح 

طيبة تذوب كل االأحقاد فيها كلما رفعت نداءات 
احلاجة والت�سامن... فحني يخلقون االأزمة 

�سنكون هنا دائما لن�سنع "اللحمة".
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يبــدو اأن االأغنية ال�سهرية للفنان �سالــح اأوقروت �سنوات 
الت�سعينــات قــد جت�ســدت علــى اأر�ــص الواقع ببع�ــص اأحياء 
مدينــة باتنة، حيث عــرب �سكان حي 1650 م�سكن بحملة 3 
عــن ا�ستيائهم مــن التوقيت اجلديد املخ�س�ــص لتوزيع املياه، 
فبعــد اأن كان التوقيــت �سباحــا يف حدود ال�ساعــة التا�سعة 
�سباحــا انقلــب لي�سبح تزويد �ســكان احلي يف اأواخــر امل�ساء 
ويف اأحيــان كثرية ابتداء من ال�ساعة العا�سرة ليال، فهل فكر 
امل�ســوؤول عــن توزيع املاء فيما اإذا كان باإمــكان ال�سكان ق�ساء 
حوائجهم يف هذا التوقيت اأو باالأحرى يف الليل؟ اأم اأن �سعار 
هــوؤالء امل�سوؤولني عن تزويد اأحياء حملــة 3 باملاء هو "اللي 

بغا املاء ي�سهر على جالو"؟

بطاقة حم���������راء

auresbook

قال: حمـمد ال�ساد�س 
)العاهل املغربي(
..."ندعو اجلزائر اإىل اإعادة فتح احلدود مع 

بالدنا".
قلنا: يا ر�جل... �إن ر�سيد ح�سابكم غري كاف 

لتقدمي هذ� �لطلب.

لتوظيف م�ساعد يف جمال  اأ�سبوع عن حاجتها  اأكرث من  االأمريكية باجلزائر منذ  ال�سفارة  اأعلنت 
والتحدث(  )الكتابة  االإجنليزية  اللغة  2 يف  م�ستوى  فيه  ي�سرتط  كلي،  بدوام  الأجل عمل  البناء 
وم�ستوى 3 يف اللغة العربية والفرن�سية )�سيتم اختبار هذه القدرات( و ينبغي اأن يكون قد اأنهى 
مرحلة الثانوي؛ اإ�سافة اإىل خربة ال تقل عن عامني يف قطاع ال�سيانة والبناء، كما ك�سفت ال�سفارة 
عن مبلغ الراتب ال�سنوي الذي �سيتح�سل عليه "م�ساعد بناء" حيث اأنه �سيتقا�سى مبلغ 1187770 
دينار جزائري اأي ما يقارب 120 مليون �سنتيم، وذكرت ال�سفارة االأمريكية باجلزائر اأن اآخر اأجل 

للتقدم للوظيفة اليوم 2 اأوت 2021.

ك�سف مدير املندوبية الوطنية للوقاية من املخاطر الكربى، اأن اجلزائر تعمل حاليا على اإنتاج اأول 
من  بداية  اخلدمة  حيز  �ستدخل  ور�سدها،  احلرائق  لتتبع  ال�سنع  حملية  جزائرية  درون  طائرة 
للغابات  العمدي  احلرق  جرمية  عقوبات  باأن  ال�سياق  ذات  يف  م�سريا  املقبل،  العام  من  االأول  الثالثي 
من  اأكرث  اإتالف  يف  ت�سببت  حريق  بوؤرة   350 ت�سجيل  عن  كا�سفا  �سجنا،  �سنة   30 حدود  اإىل  ت�سل 
املندوبية  مدير  قال  الغابات  حرق  ظاهرة  الرتفاع  اأدت  التي  االأ�سباب  وبخ�سو�ص  هكتار،  اأالف   10
الوطنية للوقاية من املخاطر الكربى "اإن العامل الب�سري هو ال�سبب الرئي�سي حلدوث هذه احلرائق، 

وذلك الأغرا�ص �سخ�سية منها تو�سيع م�ساحات الزراعة اأو البناء".

تراجعا  اجلزائر  يف  اال�ستهالك  اأ�سعار  �سجلت 
الفارط  جــوان  �سهر  خــالل  باملئة   1،1 بن�سبة 
ويعود  لالإح�سائيات،  الوطني  الديوان  ح�سب 
اال�ستهالك  الأ�سعار  العام  املوؤ�سر  تراجع  �سبب 
 2،7 بن�سبة  الغذائية  املواد  اأ�سعار  تراجع  اإىل 
الفئات  اأ�سعار  فيه  ظلت  الذي  الوقت  يف  باملئة 
خالل  حالها  على  واخلدمات  املواد  من  االأخــرى 
يرتجم  ما  وهو  مــاي،  ب�سهر  مقارنة  جــوان  �سهر 

انخفا�سا الأ�سعار املنتوجات الفالحية الطازجة  
 -6( اخل�سر  فاأ�سعار  باملئة،   4.9 قاربت  التي 
باملائة(   2.  -6( ــه  ــواك ــف وال بــاملــائــة(   11.
البي�ساء  واللحوم  باملائة(   -2.12( والبطاطا 
اأ�سعار  ارتفاع  من  بالرغم  وهذا  باملائة(  )0-ر3 
اأ�سعارها  �سهدت  الــتــي   ال�سناعية  املنتوجات 
الزيوت  غرار  على  باملائة،   2.2 قدره  ارتفاعا 

واملواد الد�سمة وال�سكر واملنتوجات امل�سكرة.

لف�ساءات  املــوؤقــت  التعليق  مــن  ــرغــم  ال عــلــى 
وفقا  �سواء  ال�سكان  عليها  يرتدد  التي  االأن�سطة 
ب�سورة  اتخاذها  مت  التي  اأو  الر�سمية  للتدابري 
التي  وهي  امل�سوؤولني،  بع�ص  قبل  من  تقديرية 
املواطنني  �سحة  على  احلــفــاظ  �سمن  تــنــدرج 
كورونا  فريو�ص  النت�سار  خطر  اأي  من  وحمايتهم 
الو�سع  تفاقم  اإىل  بالنظر   )19 ـــ  ـ )كــوفــيــد 
االإ�سابات،  لعدد  ال�سريع  والــتــزايــد  الوبائي 
وعلى الرغم من هذا التعليق فان وزارة الثقافة 

والفنون تطلق حملة تعقيم وا�سعة ت�سمل جميع 
املرافق والهياكل الثقافية على امل�ستوى الوطني 
العرو�ص  وقــاعــات  ـــة  االإداري املــقــرات  فيها  مبا 
الثقافية وال�سينماتوغرافية واملواقع التاريخية 
يردون  املعلقني  بع�ص  جعل  ما  وهذا  واملتاحف، 
باأنه كيف يتم اإطالق حملة تعقيم وا�سعة بهذا 
ن�ساط  من  خالية  فارغة  مقرات  على  ال�سكل 
وباالأخ�ص  احلايل  الوقت  يف  االأقــل  على  ثقايف 

قاعات العر�ص واملواقع التاريخية واملتاحف.

هــو عــدد االأطبــاء الذيــن توفــوا جــراء االإ�سابــة بفريو�ص 
كورونــا خــالل �سهــر جويليــة املن�ســرم ح�ســب مــا ك�ســف عنــه 
رئي�ــص النقابة الوطنية ملمار�سي ال�سحــة الذي قال اأن فريو�ص 
كورونــا يف موجته احلاليــة خّلف اأ�سرارا كبريا �ســواء بالن�سبة 
للمواطنــني اأو و�ســط اجلي�ــص االأبي�ــص اأين تن فقــدان فقد 44 
طبيبــا يف ظرف �سهــر واحد من عمــر الوباء، وهــو ال�سهر الذي 
عرفــت فيه خمتلف املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية �سغطا كبريا يف عز 

املوجة الثالثة لفريو�ص كورونا التي ت�سبب فيه املتحور دلتا.
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كرثت الت�ساوؤالت فيما اإذا كان لوباء كورونا من ف�سل على 
تغيري اأو�ساع ال�سجناء وال�سيا�سات املتعلقة حيث يقبع االآالف من 
املواطنني خلف الق�سبان على اختالف فئاتهم العمرية وجن�سهم 

واتهاماتهم لكن يجمعهم هم واحد وهو واأنهم خارج اهتمام 
احلكومة اجلزائرية التي ت�سلها تقارير من نوع "كل �سيء على 

ما يرام" بينما الواقع املزري يف معظم ال�سجون ال ميكنه اإخفاوؤه 
بتلك التقارير املغلوطة والتي تهدف اإىل فر�ص ت�سليل اإداري 

ميار�سه البع�ص ممن فقدوا مهنيتهم و�سمريهم واإن�سانيتهم فقط 
الأن املعنيني مواطنون من الدرجة الثالثة �سرقت منهم املوؤ�س�سات 

العقابية كل حق لهم يف احلياة والتعاطي معهم وفق الظروف 
اخلا�سة التي تعي�سها البالد بانت�سار الوباء وتنوع �ساللته وت�سعب 

خماطره وا�ستهدافه للفئات االأكرث ه�سا�سة، علما اأن ال�سجني 
اجلزائري ورغم تر�سانة القوانني التي ت�سمن له كل حق له يف 
الرعاية ال�سحية اإال اأنه ي�ستجديها كل يوم من دون اأن يحظى 

بها كما تن�ص على ذلك املواثيق والقوانني والتعليمات..
واإذا علمنا اأن ال�سجني اجلزائري واحلال "كورونا" ونحن 
يف �سيف ا�ستثنائي بكل املقايي�ص ال يجد املاء الكايف ليمار�ص 

حقه يف اال�ستحمام اإىل درجة اأن البع�ص يوؤكد اأنهم ال يح�سلون 
على اأكرث من خم�ص ليرتات من املاء جزء منها لال�ستحمام 

وجزء لل�سرب والباقي خم�س�ص للمرحا�ص ولكم اأن ت�ست�سعروا 
هذه الق�سمة غري العادلة حل�سة ال ميكنها اأن تفي باملتطلبات 

واحلاجة اليومية للماء على وفرته، فما بالك واالأمر يتعلق 
باالأدوية واالأكل ال�سحي غري املتوفر يف االأ�سا�ص وخواء املحالت 

الداخلية من كل ما يغطي حرمان ال�سجني من القفة التي ما 
تزال ممنوعة منذ اإعالن اإجراءات تعليقها بظهور الوباء 

وتف�سيه من دون تعوي�سها مبا ي�سد جوع امل�ساجني الذين �ساءت 
اأحوالهم يف غياب العمل امليداين للحقوقيني واأدعياء حقوق 
االإن�سان الذين يغفلون عن اأداء واجبهم يف مثل هذه االأو�ساع 

والظروف التي تتطلب تكثيفا للمجهودات حتى ال ُت�ستباح 
االإن�سانية حتت م�سميات بعيدة كل البعد عن مقا�سدها الفعلية.. 

وقد مت ت�سريب اأن هناك العديد ممن اأ�سيبوا بالوباء بينما ال 
يتم منحهم �سوى جرعة يومية من "البارا�سيتامول" مع التهديد 

ب�سرورة التكتم خمافة اأن تنت�سر اأخبار اإ�سابات امل�ساجني هوؤالء 
الذين ال �سوت لهم �سوى اأ�سوات ذويهم املبحوحة و�سط المباالة 

امل�سوؤولني وجتاهل الوزارة املعنية بال�ساأن العام واخلا�ص بهم 
رغم اأننا يف ظروف تتطلب حتركا حكوميا اإن�سانيا ي�سع اجلميع 
حتت طائلة االهتمام خا�سة واأن ال�سجناء ال حول لهم وال قوة 
وال ي�ستطيعون تدبري اأمورهم كما هو احلال للمواطنني وقد اأكد 

االأهايل اأنهم م�ستعدون للتكفل بكل ما يلزم اأبناءهم يف حال 
عجز احلكومة على ذلك ب�سبب االأزمة التي متر بها البالد واأن 

هذا لن ينتق�ص من �سيادتها بقدر ما يخفف من معاناة جميع 
االأطراف ويفتح باب الطماأنينة للجميع حيث يكون اال�ستثمار 

يف االإن�سان اأهم من التعقيدات االإدارية و�سوء التكفل به يف اأ�سواأ 
احلاالت والظروف.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

ال�سورة من حي 
لريباكو مبدينة 

خن�سلة، وهي 
تو�سح حجم 

االإهمال واال�ستهتار 
من طرف امل�سالح 
املعنية بالنظافة، 

اإ�سافة اإىل اأن 
احلي يغرق يف 
الظالم ب�سبب 

عدم توفر االإنارة 
العمومية ليال وكذا 

تذبذب التزود 
باملاء ال�سروب، فهل 

من م�سوؤولني يف 
ال  اأن  "البلدية" اأم 

حياة ملن تنادي؟



. .

نوارة بوبري

ي���خ���ل���ق���ون الأزم��������ة
الُلحم�����ة  ون�شن���ع 

نق�ص  اأزمة جديدة حملت هذه املرة عنوان 
ولدت اأو باالأحرى خلقت �سواء  االأك�سجني

كانت مع �سبق االإ�سرار كما يروج لها اأم اأنها من 
خملفات االإع�سار، زادت من تعميق م�ساكل قطاع 

ال�سحة وت�سببت يف تزايد عدد الوفيات الذين 
ترقبوا جرعات االأك�سجني املقطوعة عنهم 

بحرقة ولفظوا اأنفا�سهم االأخرية لي�ص ب�سبب 
الفريو�ص يف حد ذاته واإمنا لنق�ص االأك�سجني 

ونق�ص االإمكانيات على م�ستوى عديد املوؤ�س�سات 
اال�ست�سفائية �سرق البالد وغربها من اأق�سى 

�سمالها حتى جنوبها رغم اجلهود املتفاخر بها 
والتطمينات التي حتولت اإىل حملة جديدة 

حتاول التخفيف من حدة الو�سع والتقليل من 
�سدة الهول الذي ظل حم�سورا على املن�سورات ال 

اأكرث.
فبعيدا عن كل ذلك ومن قلب تلك االأزمات 

املتجددة واملتعددة يلوح يف االأفق دائما خيط 
اأمل وب�سي�ص نور يرد الروح اإىل االأج�ساد البالية 

ا�سمه الت�سامن والتكاتف بني النا�ص اأين تعالت 
اأ�سوات النداءات وانتف�ست معها االإعانات من 

كل مكان، فتهافت املتهافتون على الدعم من اجل 
توفري مولدات االأك�سجني بعيدا عن خدمات 

الدولة ومل يقفوا مكتويف االأيدي مرتقبني دعما 
خارجيا اأو عونا حكوميا بل قدموا كل غال 

ونفي�ص يف �سيبل اإنقاذ اأرواح النا�ص، و�سنعت 
هباتهم تلك ملحمة جديدة للت�سامن الذي حتول 

اإىل بل�سم �ساف ي�سفي جراح املغابني واملحتاجني 
وامل�ساكني واملر�سى امل�سابني، في�سعر الواحد انه 

جزء من اجلماعة وتتحول اجلماعة اإىل فرد 
واحد بقلب واحد وروح واحدة.

التي تولد من  حلمة ال�سعب وهو ما يوؤكد 
االأزمة ومن قلب الزحمة، فكلما خلقت الثانية 

�سنعت االأوىل وتغلبت بكل عفوية وتلقائية 
ظلت ت�ساحب اأخالق ومبادئ و�سمات �سعب اأبي 
ال يح�سب ح�سابا ملاله مثلما يح�سب األف ح�ساب 

لوحدة وطنه و�سالمة اأهله وحياة اإخوانه، كيف 
ال وهو من �سنع من ال�سهامة جباال ميتطيها اإىل 
�سعوب اأخرى حلاجتها له فال ي�سكن وال ي�ستكني 

حتى يقدم دعما بطريقة اأو باأخرى اأيا كان لونه 
اأو نوعه اأو �سكله اإال انه يظل دعما نابعا من روح 

طيبة تذوب كل االأحقاد فيها كلما رفعت نداءات 
احلاجة والت�سامن... فحني يخلقون االأزمة 

. اللحمة �سنكون هنا دائما لن�سنع 

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

يبــدو اأن االأغنية ال�سهرية للفنان �سالــح اأوقروت �سنوات 
الت�سعينــات قــد جت�ســدت علــى اأر�ــص الواقع ببع�ــص اأحياء 
مدينــة باتنة، حيث عــرب �سكان حي  م�سكن بحملة  
عــن ا�ستيائهم مــن التوقيت اجلديد املخ�س�ــص لتوزيع املياه، 
فبعــد اأن كان التوقيــت �سباحــا يف حدود ال�ساعــة التا�سعة 
�سباحــا انقلــب لي�سبح تزويد �ســكان احلي يف اأواخــر امل�ساء 
ويف اأحيــان كثرية ابتداء من ال�ساعة العا�سرة ليال، فهل فكر 
امل�ســوؤول عــن توزيع املاء فيما اإذا كان باإمــكان ال�سكان ق�ساء 
حوائجهم يف هذا التوقيت اأو باالأحرى يف الليل؟ اأم اأن �سعار 
اللي  هــوؤالء امل�سوؤولني عن تزويد اأحياء حملــة  باملاء هو 

؟ بغا املاء ي�سهر على جالو

بطاقة حم���������راء

قال: حمـمد ال�ساد�س 
)العاهل املغربي(
ندعو اجلزائر اإىل اإعادة فتح احلدود مع  ...

. بالدنا
قلنا: يا ر�جل... �إن ر�سيد ح�سابكم غري كاف 

لتقدمي هذ� �لطلب.

لتوظيف م�ساعد يف جمال  اأ�سبوع عن حاجتها  اأكرث من  االأمريكية باجلزائر منذ  ال�سفارة  اأعلنت 
والتحدث(  )الكتابة  االإجنليزية  اللغة  م�ستوى  يف  فيه  ي�سرتط  كلي،  بدوام  الأجل عمل  البناء 
وم�ستوى  يف اللغة العربية والفرن�سية )�سيتم اختبار هذه القدرات( و ينبغي اأن يكون قد اأنهى 
مرحلة الثانوي؛ اإ�سافة اإىل خربة ال تقل عن عامني يف قطاع ال�سيانة والبناء، كما ك�سفت ال�سفارة 
حيث اأنه �سيتقا�سى مبلغ   م�ساعد بناء عن مبلغ الراتب ال�سنوي الذي �سيتح�سل عليه 
دينار جزائري اأي ما يقارب  مليون �سنتيم، وذكرت ال�سفارة االأمريكية باجلزائر اأن اآخر اأجل 

. للتقدم للوظيفة اليوم  اأوت 

ك�سف مدير املندوبية الوطنية للوقاية من املخاطر الكربى، اأن اجلزائر تعمل حاليا على اإنتاج اأول 
من  بداية  اخلدمة  حيز  �ستدخل  ور�سدها،  احلرائق  لتتبع  ال�سنع  حملية  جزائرية  درون  طائرة 
للغابات  العمدي  احلرق  جرمية  عقوبات  باأن  ال�سياق  ذات  يف  م�سريا  املقبل،  العام  من  االأول  الثالثي 
من  اأكرث  اإتالف  يف  ت�سببت  حريق  بوؤرة  ت�سجيل   عن  كا�سفا  �سجنا،  �سنة  حدود   اإىل  ت�سل 
املندوبية  مدير  قال  الغابات  حرق  ظاهرة  الرتفاع  اأدت  التي  االأ�سباب  وبخ�سو�ص  هكتار،  اأالف   
اإن العامل الب�سري هو ال�سبب الرئي�سي حلدوث هذه احلرائق،  الوطنية للوقاية من املخاطر الكربى 

. وذلك الأغرا�ص �سخ�سية منها تو�سيع م�ساحات الزراعة اأو البناء

تراجعا  اجلزائر  يف  اال�ستهالك  اأ�سعار  �سجلت 
الفارط  جــوان  �سهر  خــالل  باملئة   ، بن�سبة 
ويعود  لالإح�سائيات،  الوطني  الديوان  ح�سب 
اال�ستهالك  الأ�سعار  العام  املوؤ�سر  تراجع  �سبب 
 ، بن�سبة  الغذائية  املواد  اأ�سعار  تراجع  اإىل 
الفئات  اأ�سعار  فيه  ظلت  الذي  الوقت  يف  باملئة 
خالل  حالها  على  واخلدمات  املواد  من  االأخــرى 
يرتجم  ما  وهو  مــاي،  ب�سهر  مقارنة  جــوان  �سهر 

انخفا�سا الأ�سعار املنتوجات الفالحية الطازجة  
 - ( اخل�سر  فاأ�سعار  باملئة،  قاربت   التي 
باملائة(   .  - ( ــه  ــواك ــف وال بــاملــائــة(   .
البي�ساء  واللحوم  باملائة(   - ( والبطاطا 
اأ�سعار  ارتفاع  من  بالرغم  وهذا  باملائة(  -ر  (
اأ�سعارها  �سهدت  الــتــي   ال�سناعية  املنتوجات 
الزيوت  غرار  على  باملائة،  قدره   ارتفاعا 

واملواد الد�سمة وال�سكر واملنتوجات امل�سكرة.

لف�ساءات  املــوؤقــت  التعليق  مــن  ــرغــم  ال عــلــى 
وفقا  �سواء  ال�سكان  عليها  يرتدد  التي  االأن�سطة 
ب�سورة  اتخاذها  مت  التي  اأو  الر�سمية  للتدابري 
التي  وهي  امل�سوؤولني،  بع�ص  قبل  من  تقديرية 
املواطنني  �سحة  على  احلــفــاظ  �سمن  تــنــدرج 
كورونا  فريو�ص  النت�سار  خطر  اأي  من  وحمايتهم 
الو�سع  تفاقم  اإىل  بالنظر   ) ـــ  ـ )كــوفــيــد 
االإ�سابات،  لعدد  ال�سريع  والــتــزايــد  الوبائي 
وعلى الرغم من هذا التعليق فان وزارة الثقافة 

والفنون تطلق حملة تعقيم وا�سعة ت�سمل جميع 
املرافق والهياكل الثقافية على امل�ستوى الوطني 
العرو�ص  وقــاعــات  ـــة  االإداري املــقــرات  فيها  مبا 
الثقافية وال�سينماتوغرافية واملواقع التاريخية 
يردون  املعلقني  بع�ص  جعل  ما  وهذا  واملتاحف، 
باأنه كيف يتم اإطالق حملة تعقيم وا�سعة بهذا 
ن�ساط  من  خالية  فارغة  مقرات  على  ال�سكل 
وباالأخ�ص  احلايل  الوقت  يف  االأقــل  على  ثقايف 

قاعات العر�ص واملواقع التاريخية واملتاحف.

هــو عــدد االأطبــاء الذيــن توفــوا جــراء االإ�سابــة بفريو�ص 
كورونــا خــالل �سهــر جويليــة املن�ســرم ح�ســب مــا ك�ســف عنــه 
رئي�ــص النقابة الوطنية ملمار�سي ال�سحــة الذي قال اأن فريو�ص 
كورونــا يف موجته احلاليــة خّلف اأ�سرارا كبريا �ســواء بالن�سبة 
للمواطنــني اأو و�ســط اجلي�ــص االأبي�ــص اأين تن فقــدان فقد  
طبيبــا يف ظرف �سهــر واحد من عمــر الوباء، وهــو ال�سهر الذي 
عرفــت فيه خمتلف املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية �سغطا كبريا يف عز 

املوجة الثالثة لفريو�ص كورونا التي ت�سبب فيه املتحور دلتا.

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

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

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

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

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

كرثت الت�ساوؤالت فيما اإذا كان لوباء كورونا من ف�سل على 
تغيري اأو�ساع ال�سجناء وال�سيا�سات املتعلقة حيث يقبع االآالف من 
املواطنني خلف الق�سبان على اختالف فئاتهم العمرية وجن�سهم 

واتهاماتهم لكن يجمعهم هم واحد وهو واأنهم خارج اهتمام 
كل �سيء على  احلكومة اجلزائرية التي ت�سلها تقارير من نوع 

بينما الواقع املزري يف معظم ال�سجون ال ميكنه اإخفاوؤه  ما يرام
بتلك التقارير املغلوطة والتي تهدف اإىل فر�ص ت�سليل اإداري 

ميار�سه البع�ص ممن فقدوا مهنيتهم و�سمريهم واإن�سانيتهم فقط 
الأن املعنيني مواطنون من الدرجة الثالثة �سرقت منهم املوؤ�س�سات 

العقابية كل حق لهم يف احلياة والتعاطي معهم وفق الظروف 
اخلا�سة التي تعي�سها البالد بانت�سار الوباء وتنوع �ساللته وت�سعب 

خماطره وا�ستهدافه للفئات االأكرث ه�سا�سة، علما اأن ال�سجني 
اجلزائري ورغم تر�سانة القوانني التي ت�سمن له كل حق له يف 
الرعاية ال�سحية اإال اأنه ي�ستجديها كل يوم من دون اأن يحظى 

بها كما تن�ص على ذلك املواثيق والقوانني والتعليمات..
ونحن  كورونا واإذا علمنا اأن ال�سجني اجلزائري واحلال 
يف �سيف ا�ستثنائي بكل املقايي�ص ال يجد املاء الكايف ليمار�ص 

حقه يف اال�ستحمام اإىل درجة اأن البع�ص يوؤكد اأنهم ال يح�سلون 
على اأكرث من خم�ص ليرتات من املاء جزء منها لال�ستحمام 

وجزء لل�سرب والباقي خم�س�ص للمرحا�ص ولكم اأن ت�ست�سعروا 
هذه الق�سمة غري العادلة حل�سة ال ميكنها اأن تفي باملتطلبات 

واحلاجة اليومية للماء على وفرته، فما بالك واالأمر يتعلق 
باالأدوية واالأكل ال�سحي غري املتوفر يف االأ�سا�ص وخواء املحالت 

الداخلية من كل ما يغطي حرمان ال�سجني من القفة التي ما 
تزال ممنوعة منذ اإعالن اإجراءات تعليقها بظهور الوباء 

وتف�سيه من دون تعوي�سها مبا ي�سد جوع امل�ساجني الذين �ساءت 
اأحوالهم يف غياب العمل امليداين للحقوقيني واأدعياء حقوق 
االإن�سان الذين يغفلون عن اأداء واجبهم يف مثل هذه االأو�ساع 

والظروف التي تتطلب تكثيفا للمجهودات حتى ال ُت�ستباح 
االإن�سانية حتت م�سميات بعيدة كل البعد عن مقا�سدها الفعلية.. 

وقد مت ت�سريب اأن هناك العديد ممن اأ�سيبوا بالوباء بينما ال 
مع التهديد  البارا�سيتامول يتم منحهم �سوى جرعة يومية من 

ب�سرورة التكتم خمافة اأن تنت�سر اأخبار اإ�سابات امل�ساجني هوؤالء 
الذين ال �سوت لهم �سوى اأ�سوات ذويهم املبحوحة و�سط المباالة 

امل�سوؤولني وجتاهل الوزارة املعنية بال�ساأن العام واخلا�ص بهم 
رغم اأننا يف ظروف تتطلب حتركا حكوميا اإن�سانيا ي�سع اجلميع 
حتت طائلة االهتمام خا�سة واأن ال�سجناء ال حول لهم وال قوة 
وال ي�ستطيعون تدبري اأمورهم كما هو احلال للمواطنني وقد اأكد 

االأهايل اأنهم م�ستعدون للتكفل بكل ما يلزم اأبناءهم يف حال 
عجز احلكومة على ذلك ب�سبب االأزمة التي متر بها البالد واأن 

هذا لن ينتق�ص من �سيادتها بقدر ما يخفف من معاناة جميع 
االأطراف ويفتح باب الطماأنينة للجميع حيث يكون اال�ستثمار 

يف االإن�سان اأهم من التعقيدات االإدارية و�سوء التكفل به يف اأ�سواأ 
احلاالت والظروف.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

ال�سورة من حي 
لريباكو مبدينة 

خن�سلة، وهي 
تو�سح حجم 

االإهمال واال�ستهتار 
من طرف امل�سالح 
املعنية بالنظافة، 

اإ�سافة اإىل اأن 
احلي يغرق يف 
الظالم ب�سبب 

عدم توفر االإنارة 
العمومية ليال وكذا 

تذبذب التزود 
باملاء ال�سروب، فهل 

من م�سوؤولني يف 
ال  اأن  اأم  البلدية

حياة ملن تنادي؟

ا�سُتقبل وزير اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، من طرف رئي�س جمهورية م�سر العربية عبد الفتاح ال�سي�سي. وقال لعمامرة 
يف تغريدة له عرب موقع''تويرت''، اأنه �سلم ر�سالة رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون لنظريه امل�سري، موؤكدا على متانة العالقات الأخوية التاريخية 

وال�سرتاتيجية بني اجلزائر وم�سر، والتن�سيق امل�ستمر للجهود امل�سرتكة يف �سبيل ترقية حلول �سلمية لالأزمات يف املنطقة. 

يف  "يندرج  �للقاء،  �أن  �مل�شدر  ذ�ت  و�أو�شح 
�إطار �إعد�د �لقو�نني �جلديدة �ملنظمة لقطاع 
�لد�شتور  م�شمون  مع  تكييفها  بغية  �الت�شال 
�أن  �إىل  54 منه"، م�شري�  �ملادة  �جلديد �شيما 
�الجتماع ح�شره "م�شت�شار رئي�ص �جلمهورية 
�ملكلف باملوؤ�ش�شات و�ملنظمات �لدولية، مدر�ء 
�ل��ع��م��وم��ي��ة، ممثلو  �مل��وؤ���ش�����ش��ات �الإع��ام��ي��ة 
باحثون  �ل��ق��ط��اع،  يف  �لنا�شطة  �ل��ن��ق��اب��ات 
�ملجتمع  فعاليات  �إىل  باالإ�شافة  وحقوقيون 

�ملدين".
"و�شع هند�شة ت�شريعية  ويهدف �للقاء �إىل 
ت�شاورية  �إج��ر�ء�ت  �إىل  ت�شتجيب  للقو�نني، 
عمل  وحت��دد  �لقطاع  يف  �لفاعلني  كل  ت�شم 
�أبرزها  �ل��ق��و�ن��ني،  ه��ذه  �إ���ش��د�ر  �ل����وز�رة يف 
باالإعام،  �ملتعلق  �جلديد  �لع�شوي  �لقانون 
قانون �ل�شمعي �لب�شري، وكذ� تنظيم ن�شاط 

تن�شيب  "مت  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف  �الآر�ء.  �شرب 
فوج عمل على م�شتوى �لوز�رة ملتابعة وحتيني 

هذه �لن�شو�ص �لقانونية".
�الجتماع  ختام  يف  �أن��ه  �إىل  �لبيان  وخل�ص 
�ل��وز�ري��ة  �للجنة  بلحيمر  �ل�شيد  "كلف 
�خلا�شة ب�شياغة هذه �لن�شو�ص �لقانونية يف 
�أقرب �الآجال بت�شريع وترية �لعمل من خال 
يف  عنها  �ملعرب  �الن�شغاالت  مبختلف  �لتكفل 

هذ� �للقاء".
كما مت "حتديد تاريخ 5 �أوت �جلاري موعد� 
تعلق  ما  خا�شة  للوزير،  تقرير  �أول  لت�شليم 
�ل�شمعي  وقانون  لاإعام  �لع�شوي  بالقانون 
من  متقدمة  مرحلة  يعرفان  �للذ�ن  �لب�شري 
�ل�شعبي  �ملجل�ص  على  عر�شه  قبل  �الإع��د�د 
و�الإث��ر�ء ومن مت جمل�ص  للمناق�شة  �لوطني 

�لوزر�ء للم�شادقة عليه".
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بلحيمر يرتاأ�ش لقاء ت�صاوري لإعداد قوانني 

جديدة وتكييفها مع الد�صتور اجلديد

طائرة ''درون'' جزائرية ال�صنع
 ملكافحة حرائق الغابات

هذه اأرقام الوليات اجلديدة 
يف لوحات ترقيم املركبات

�لوطنية  �ملندوبية  مدير  عفر�  �حلميد  عبد  �أكد  
تفعيل  يف  �ل�شروع  �ل��ك��ربى،  �ملخاطر  م��ن  للوقاية 
درون  كا�شفا عن طائرة  للمخاطر،  �لوطني  �ملخطط 
�لثاثي  يف  �خلدمة  حيز  تدخل  �ل�شنع  جز�ئرية 
جرمية  عقوبات  �إن   وق��ال  �ملقبل،  �لعام  من  �الأول 

�حلرق �لعمدي للغابات �شت�شل �ىل 30 �شنة �شجنا.
�الإذ�ع���ة  على  �شيفا  حلوله  ل��دى  ع��ف��ر�  وك�شف 
�أن  ك�شفت  �لتحقيقات  �أن  �الأحد،  �أم�ص  �جلز�ئرية، 
�ملو�شم  خارج  حتدث  �جلز�ئر  يف  ��شبحت  �حلر�ئق 
�ملعتاد �ملحدد من 1 جو�ن �ىل 30 �أكتوبر وهو ما دفع 
�ىل دق ناقو�ص �خلطر جتاه �لظاهرة �لتي �أ�شبحت 

ر�شميا �شمن �جلر�ئم �لكربى.

�لرئي�شي يف هذه  �ملت�شبب  �الن�شان هي  يد  �أن  و�أكد 
�لزر�عة  م�شاحات  تو�شيع  الأغر��ص  وذلك  �حلر�ئق 
�أ�شبحت جمرمة ت�شل  �لتي  �لبناء، وهي �الأفعال  �أو 

عقوبتها �ىل �ل�شجن �ملوؤبد.
�نتاج  �إن �جلز�ئر تعكف حاليا على  �ملتحدث  وقال 
باملائة،   100 �ل�شنع  جز�ئرية  درون  طائرة  �أول 
�لعام  �الأول من  �لثاثي  �شتدخل �خلدمة بد�ية من 
دقة  متلك  �لتي  �لطائرة  هذه  و�شت�شتخدم  �ملقبل، 

ت�شوير عالية يف حر��شة �لغابات.
من  �لعديد  �شهدت  �جلز�ئر  �أن  �إىل  �الإ�شارة  جتدر 
حو�دث حر�ئق �لغابات، كانت والية خن�شلة �الأكرث 

ت�شرر�.

�شدر يف �لعدد �الأخري �ل�58 من �جلريدة �لر�شمية، 
�الإد�رية  �لقو�عد  تعديل  �ملت�شمن  �لوز�ري  �لقر�ر 
�لرتقيم.  لوحات  ومو��شفات  �ملركبات،  لت�شجيل 
بد�ية  �للوحات  يف  �شتطر�أ  �لتي  �لتعديات  ومن 
�ل�10  �لواليات  �أرق��ام   ،2022 جانفي  �لفاحت  من 

�جلديدة �لتي مت �إدر�جها موؤخر� من �جلنوب.
تيميمون  �مل�شتحدثة،  �ل��والي��ات  �أرق��ام  وج��اءت 
“49”، برج باجي خمتار “50”، والد جال “51”، 
بني عبا�ص “52”، �إن �شالح “53”. باالإ�شافة �إىل  
�إن قز�م “54”،  تقرت “55”، جانت “56”، �ملغري 

.”58“ �ملنيعة   ،”57“
�لرقم  ��شتبد�ل  �ل�شادر،  �لقر�ر  مبوجب  مت  كما 

22 �لذي يرمز �ىل �ل�شيار�ت �لتي  مل يعرف تاريخ 
و�شعها لل�شري بالرقم 33. وح�شب ما جاء يف �لقر�ر 
�لوز�ري، فاإن هذه �لتغيري�ت �شتكون قبل نهاية عام 

�جلاري.  2021
�ملركبة  تاريخ و�شع  �لتي  تبني  �الأرق��ام  و�شرتفق 
ميثل  ب��رق��م  �ل��رتق��ي��م  ل��وح��ة  و���ش��ط  يف  لل�شري 
 ،”1“ للخو��ص  �شياحية  �شيار�ت  �ملركبة.  �شنف 
حافات   ،”3“ �شغرية  �شاحنات   ،”2“ �شاحنات 
�إ�شافة   .”5“ بالطريق  خا�شة  ج��ر�ر�ت   ،”4“
 ،”7“ خا�شة  مركبات  �أخرى”6،  ج���ر�ر�ت  �إىل 
�ل��در�ج��ات   ،”8“ م��ق��ط��ور�ت  و���ش��ب��ه  م��ق��ط��ور�ت 

بعجلتني �أو �أكرث “9”.

لعمامرة.. اجلزائر م�صتعدة للو�صاطة يف اأزمة �صد النه�صة

بن زيان وتريكي يوؤكدان على اأهمية ال�صراكة الثنائية 
لرقمنة قطاع التعليم العايل

م�صتخدمو قطاع ال�صحة يهددون بالحتجاج

وفاة  37 و  �صفاء  حالة   733 جديدة،  اإ�صابة   1172

و�شكلت �أزمة �شد �لنه�شة و�الأزمة �لتون�شية حمور 
و�جلالية  �خلارجية  وزير  جمعت،  �لتي  �ملباحثات، 
�لوطنية باخلارج رمطان لعمامرة، مع نظريه �مل�شري 

�شامح �شكري.
و�كد رمطان لعمامرة يف ندوة �شحفية عقدها مع 
نظريه �مل�شري يف ختام مباحثاتهما، بالقاهرة على 
يف  �لبلدين  بني  تربط  �لتي  �لتعاون  عاقات  عمق 
خمتلف  حيال  �مل�شرتك  و�لتن�شيق  �ملجاالت  �شتى 

�لق�شايا حمل �الهتمام �مل�شرتك.
و�أكد وزير �خلارجية �أن �جلز�ئر تعتقد �أن �لظرف 
حو�ص  دول  بني  بالعاقات  يتعلق  فيما  و�لو�شع 
�لنيل، خا�شة م�شر و�إثيوبيا و�ل�شود�ن متر مبرحلة 
�إىل  زيارته  حول  �شوؤ�ل  على  رد�  وهذ�  ''دقيقة''. 
حول  �لقاهرة،  �إىل  قدومه  قبل  و�ل�شود�ن  �إثيوبيا 

ت�شور �جلز�ئر للخروج من ماأزق �شد �لنه�شة.
بالن�شبة لدول  ''�أ�شا�شي  �ملو�شوع،  لعمامرة  و�عترب 
�لثابت  �جلز�ئر  موقف  موؤكد�  و�شديقة''،  �شقيقة 
وحر�شها على ''�آال تتعر�ص �لعاقة �ال�شرت�تيجية 
ملخاطر  و�الإفريقي  �لعربي  �جلانبني  بني  و�ملتميزة 

نحن يف غنى عنها''.

و�شدد على �أهمية و�شول هذه �لدول �ل�شقيقة �إىل 
حلول مر�شية، حتقق حقوق وو�جبات كل �الأطر�ف، 
�لعاقة، وجتعلها  �ل�شفافية �ملطلقة يف هذه  لت�شود 

مبنية على �أ�ش�ص قوية.
�ل�شود�نية مرمي �ل�شادق  وكانت وزيرة �خلارجية 
باملبادرة  رحبت  بادها  قيادة  �أن  �أعلنت  �ملهدي 
بني  مبا�شر  لقاء  عقد  �إىل  �لد�عية  �جل��ز�ئ��ري��ة 

حل  �إىل  للتو�شل  و�إث��ي��وب��ي��ا،  وم�����ش��ر  �ل�����ش��ود�ن 
خلافاتهم حول �شد �لنه�شة.

جمل�ص  لرئي�ص  �جتماع  عقب  �مل��ه��دي،  و�أ���ش��اف��ت 
�ل�شوؤون  وزي��ر  مع  �ل��ربه��ان  �لفتاح  عبد  �ل�شيادة 
�جلز�ئرية  �ملبادرة  �أن  لعمامرة،  رمطان  �خلارجية 
تاأتي متو�فقة مع �ملادة 10 من �إعان �ملبادئ �ملوقع 

بني �لدول �لثاث يف مار�ص 2015.

عبد  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير  �أكد 
�لباقي بن زيان، �أم�ص �الأحد، �أن �لتعاون مع قطاع 
�لربيد وتكنولوجيات �الإعام و�الت�شال مكن من 
�لتي  �لرقمية  جمال  يف  ''معتربة''  �أ�شو�ط  قطع 

�عتربها �أحد �أهم حتديات قطاعه.
و�عترب بن زيان يف �جتماع تقييمي حول �ل�شر�كة 
بني �لقطاعني، �أن �لتعاون �ملتو��شل و�لتن�شيق بني 
�لتعليم �لعايل و�لربيد و�الت�شاالت مكنا من قطع 
�أحد  �لتي هي  �لرقمية  �أ�شو�ط معتربة يف جمال 
حتديات �لتعليم �لعايل بف�شل �لعديد من �مل�شاريع 
�لتي مت جت�شيدها يف هذ� �الإطار، م�شيفا: �أن هذه 
جديد�  عهد�  قطاعه  لدخول  �شتوؤ�ش�ص  �ل�شر�كة 

يف منط �لعمل.
له  �شتكون  �لتعاون  ه��ذ�  �أن  �إىل  �لوزير  و�أ���ش��ار 
�ل�شلوك لدى  �يجابية على تغيري منط  تد�عيات 

�الأ�شاتذة و�لباحثني و�لطلبة و�ملجتمع ككل �لذي 
�لتعامات  يف  �حتياجاته  لتلبية  طلبه  �شيزد�د 
�اللكرتونية ملا لها من �أثار �يجابية على غر�ر ربح 

�لوقت و�لتخفيف من �أعباء �لتكاليف �ملادية.
�لعايل  �لتعليم  قطاع  يف  �الأول  �مل�شوؤول  وذك��ر 
على  �الإم�شاء  مت  �أنه  باملنا�شبة  �لعلمي،  و�لبحث 
 2020 �شبتمرب  يف  �لقطاعني  ب��ني  �تفاقيتني 
�شمح  مما  �ملن�شرم  فرب�ير  ي  �أخ��رى  و�تفاقية 
من  �لبحث  ميد�ن  يف  جديدة  حركية  باإ�شفاء 
وز�رة  تعر�شه  �ل��ذي  �لتكنولوجي  �لدعم  خال 
و�شبكات  �ملن�شاآت  تعزيز  يف  �ملو��شات  و  �لربيد 

�الت�شاالت �اللكرتونية.
�لتعليم  قطاع  �أن  �خل�شو�ص  بهذ�  زيان  بن  و�أكد 
''ق��اط��رة  �ل��ق��ادم��ة  �ملرحلة  يف  �شيكون  �ل��ع��ايل 
�لتنمية يف �لباد'' من خال �ملهام �ملوكلة �إليه يف 

�لتكوين من خال �إعد�د �لكفاء�ت �لتي ت�شتجيب 
للتنمية  و�مل��و���ش��وع��ي��ة  �حلقيقية  للمتطلبات 

وللوظائف يف زمن �لرقمنة.
و�ملو��شات  �ل��ربي��د  وزي���ر  ج��دد  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
�ل�شلكية و�لا�شلكية، كرمي بيبي تريكي، يف كلمة 
على  �لوز�رية  د�ئرته  ��شتعد�د  على  �لتاأكيد  له 
مر�فقة �جلامعات و�ملعاهد �لعليا وترقية �لتعليم 
تاأكيد  �إال  هو  ما  �ليوم  لقاء  �أن  م�شيفا:  �لعايل، 
�ل�شر�كة  �لعمل على تعزيز  ملو��شلة  �الإر�دة  على 

�لثنائية.
�لتي  �لنتائج  ع��ر���ص  �ل��ل��ق��اء  ه��ذ�  خ��ال  ومت 
ترميان  �للتني  �التفاقيتني  �إب��ر�م  عن  متخ�شت 
يف  و�ل�شروع  �الن��رتن��ت  معدل  تدفق  تعزيز  �إىل 
�خلا�شة  �لت�شجيل  لر�شوم  �الل��ك��رتوين  �ل��دف��ع 

بالت�شجيات �جلامعية للطلبة �جلدد.

قطاع  مل�شتخدمي  �لوطنية  �الحت��ادي��ة  ه���ددت 
�ل�شحة �لعمومية باللجوء �إىل حركة �حتجاجية، 
�إذ� مل يتم در��شة مطالبهم ب�شكل عاجل، خا�شة و�أن 
وعد  و�أن  �شبق  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص 

بتحقيقها.
قطاع  مل�شتخدمي  �لوطنية  �الحت��ادي��ة  وك�شفت 
يف  �شتدر�ص  �أنها  �الأح��د  �أم�ص  لها  بيان  يف  �ل�شحة 
�الحتجاج  خ��ي��ار�ت  ك��ل  م�شتعجل  وطني  جمل�ص 

�ملمكنة يف حالة مل يتم �لنظر يف مطالبهم �ملرفوعة. 
وطالبت �الحتادية باالإ�شر�ع يف در��شة �الآليات �لتي 
فرتة  �حت�شاب  من  �ال�شتفادة  �ل�شحة  لعمال  ت�شمح 

�لعمل يف ظل جائحة كوفيد 19 يف �لتقاعد.
�لقطاع  �لبيان على �شرورة ح�شول عمال  �أكد  كما 
على �لتاأمني �ل�شامل و�أن يتم �لتعامل مع كل موظفي 
)من  و�ح��دة  عائلة  باعتبارهم  بامل�شاو�ة  �لقطاع 
�إىل  يتعر�شون  الأنهم  �الأطباء(  �إىل  �لنظافة  عون 

نف�ص �الأخطار و�لتحديات.
لكل  خا�شة  مبنحة  �أي�شا  �الحت��ادي��ة  وطالبت 
�لقيمة، مع �شرورة حت�شني ظروف  �لعمال وبنف�ص 
�ملحدقة  لاأخطار  بالنظر  للعمال  �لعامة  �لعمل 

بهم.
�شرب  ''�إن  بالتحذير:  بيانها  �الحتادية  وختمت 
من  ب��ال��رغ��م  �ل��ن��ف��اد  على  يو�شك  �ل�شحة  ع��م��ال 
�الأم��ة''،  بها  متر  �لتي  �حلالية  لاأو�شاع  تفهمهم 
لرفع  ناجعة وفعالة  �لوز�رة بو�شع حلول  مطالبني 

�لغنب عن عمال �ل�شحة.

ت�شجيل  عن  �الأح��د،  �أم�ص  �ل�شحة،  وز�رة  �أعلنت 
1172 �إ�شابة جديدة بفريو�ص كورونا، خال �ل�24 
�شاعة �الأخرية. م�شجلة تر�جعا مقارنة باحل�شيلة 
مت  كما  �إ�شابة.   1203 ت�شجيل  مت  �أين  �ل�شابقة، 
ت�شجيل 37 حالة وفاة و�شفاء 733 م�شابا بكورونا 

خال نف�ص �لفرتة.
تف�شي  متابعة  للجنة  �لر�شمي  �لناطق  وح�شب 
�إرتفع  فقد  ف��ور�ر،  جمال  �لدكتور  كورونا،  فريو�ص 
�جلز�ئر  يف  �لتاجي  بالفريو�ص  �الإ�شابات  �إجمايل 
�إ�شابة   1172 ت�شجيل  ب��ع��د   .172564 �إىل 
�إىل  بالباد  �لفريو�ص  �شحايا  �رتفع  فيما  جديدة، 

�شاعة   24 خال  وفاة    37 ت�شجيل  بعد   ،4291
�الأخرية.

نف�ص  خ��ال  لل�شفاء  مري�شا   733 ومت��اث��ل  ه��ذ� 
 116009 �إىل  �ملتعافني  �إجمايل  لريتفع  �لفرتة، 
�شخ�ص، بعد ت�شجيل 733 حالة �شفاء جديدة من 
38 مري�شا  �لفريو�ص ح�شب ذ�ت �مل�شدر. ويتو�جد 

مب�شلحة �لعناية �ملركزة.
�اللتز�م  ب�شرورة  �ملو�طنني  �ل�شحة  وز�رة  وتو�شي 
قو�عد  �ح���رت�م  �إىل  تدعوهم  كما  �ليقظة،  بنظام 
�لنظافة و�مل�شافة �جل�شدية و�الرتد�ء �الإلز�مي للقناع 

�لو�قي و�المتثال لقو�عد �حلجر �ل�شحي.

اجلديدة  القوانني  اإعداد  اإىل  يرمي  ت�ساوريا  لقاء  الأحد،  ام�س  بلحيمر،  عمار  الت�سال،  وزير  تراأ�س 
املنظمة للقطاع من اأجل تكييفها مع اأحكام الد�ستور اجلديد، ح�سب ما اأفاد به بيان للوزارة.
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ال تزال، اأزمة العط�ص حتيط وترتب�ص 
باتنة،  واليــة  باإقليم  البلديات  بعديد 
عن  بعيدًا  �سمت  يف  املواطن  يعاين  حيث 
انعدام  ظل  ويف  املحليني  امل�سوؤولني  اأعني 
م�سادر توفري املياه اإال بالطريقة ال�سعبة 

واملكلفة.
الزيتون  خناق  م�ستة  �سكان  وي�ستكي 
حادة  عط�ص  اأزمة  من  املاء،  واد  ببلدية 
رحلة  يف  واأدخلتهم  يومياتهم،  نغ�ست 
وفق  وتوفريه  ال�سروب  املــاء  عن  البحث 
طالبوا  حيث  واأ�سقاها،  الطرائق  اأ�سعب 
ال�سلطات املحلية ب�سرورة ايجاد احللول 
بعد  خا�سة  جــدوى،  دون  لكن  اجلدية 
ـــوازي  االإرت البئر  م�سروع  ــدوى  ج عــدم 

وتوقفه عن العمل لعدة �سنوات.
نيوز،  االأورا�ص  مع  ال�سكان ويف حديثهم 
رغم  متوا�سلة  العط�ص  اأزمة  باأن  اأكــدوا 
ال�سعبية،  واملــطــالــب  ــداءات  ــن ال عــديــد 
الوالئية  لل�سلطات  نــداءا  اأطلقوا  حيث 
التنموية  العزلة  التدخل وفك  ب�سرورة 
م�ساريع  ومــنــحــهــم  واإنــ�ــســافــهــم  عــنــهــم 
عن  ناهيك  اإرتوازية،  اآبار  بحفر  خا�سة 
االإرتـــوازي  البئر  بخ�سو�ص  مطالبهم 
مل  لكن  �سابقة  �سنوات  يف  ــز  اأجن ــذي  ال

بعد  خا�سة  جيد  ب�سكل  ا�ستغالله  يتم 
له،  خ�س�ص  الــذي  الكبري  املــايل  الغالف 
عدم االإ�ستغالل ُبرر ب�سبب العطب الذي 
ا�ستنكره  الذي  االأمر  البئر  عتاد  اأ�ساب 
املياه  تدفق  لقوة  نظرًا  ورف�سوه  ال�سكان 
امل�ستة  لكامل  وتغطيتها  البئر  هــذا  من 
حتولوا  حيث  ال�سكان،  حاجيات  وتلبية 
ومكلفة  �سعبة  طرق  وفق  املياه  لتوفري 
املياه  ب�سهاريج  االإ�ستنجاد  اأبرزها  لعل 
الب�سطاء  املواطنني  جيوب  نخرت  التي 
واالأطفال  بالدواب  ي�ستعينون  واأخــرون 

جللب املياه من الينابيع البعيدة.
ت�سرروا  الني  االأخــرون  هم  الفالحون 
جراء توقف مياه البئر االإرتوازي، هذا 
بعد اأن كانت هذه البئر تلبي حاجياتهم 
ب�سكل  حما�سيلهم  وت�سقي  الفالحية 
جيد، حيث �سرحوا باأن ال�سلطات املحلية 
وامل�ساهمة يف ت�سليح  العون  مل تقدم يد 
حيث  اأولوياتها،  من  يعد  ــذي  وال البئر 
غزيرة،  مبياه  يــدر  البئر  لكون  اأ�ــســاروا 
حيثيات  يف  حتقيق  بفتح  اأي�سا  وطالبوا 
ت�سليحه  وعدم  االإرتــوازي  البئر  توقف 
خا�سة مع االأموال الطائلة التي �سرفت 

عليه.

�سكان  من  الع�سرات  اأم�ص،  احتج 
اأمــام  جــاورهــا  ومــا  بيطام  بلدية 
بايجاد  مطالبني  البلدية  مقر 
املاء  الأزمـــة  ونهائي  جـــذري  حــل 
املعروفة  بلديتهم  ت�سرب  التي 
لل�سحراوية  �ــســبــه  بطبيعتها 

واملرتامية االطراف.
االزمــة  ــاأن  ف املحتجني،  وح�سب 
من  �سبتمرب  منذ  بدايتها  كــانــت 
مال�سقة  وظــلــت  املــا�ــســي  ــام  ــع ال
األزم  ما  وهو  هذا،  يومنا  اىل  لهم 
اىل  الــلــجــوء  اإىل  منهم  الــعــديــد 
هي  التي  املتنقلة  املياه  �سهاريج 

ناحية  مــن  كاهلهم  اثقلت  االأخــــرى 
تكاليفها االباه�سة، ناهيك عن رحالت 
وعيون  الطبيعية  العيون  عن  البحث 
يف  دخلت  ــرى  االخ هي  التي  امل�ساجد 
كورونا  جائحة  اثــر  اجلــمــود  حــالــة 
العديد من  التي م�ست  الغلق  وتعليمات 

هذه العيون الطبيعية
االإ�سراع  ب�سرورة  طالبوا  املحتجون 
الكارثي  الو�سع  هذا  ينهي  حل  باإيجاد 
يف ظل االرتفاع الكبري لدرجات احلرارة 
ال�سهاريج  اأ�سحاب  وا�ستغالل  جانب  من 
للو�سع من جانب اٱخر من اأجل امت�سا�ص 

جيوب الغالبى.

بلدية  مواطني  من  العديد  اأم�ص،  احتج 
للموؤ�س�سة  اأمــام  باتنة،  واليــة  يف  بريكة 
والطفل  االأم  للمتخ�س�سة  االإ�ست�سفائية 
غياب  ب�سبب  اإمــــراأة  وفـــاة  اإثـــر  بريكة 
ت�سريح  حــ�ــســب  الــ�ــســحــيــة  الـــرعـــايـــة 

املحتجني.
واأ�سافوا اأن املوؤ�س�سة تعاين من نق�ص فادح 
لن مير وقت  اأنه  من  بالرغم  املخت�سني  يف 
طويل على اإفتتاحها، م�سيفني اأنهم نظموا 
اإفتتاح  منذ  االإحــتــجــاجــات  مــن  العديد 

الطبية  الفرق  توفري  اأجــل  من  املوؤ�س�سة 
املطالب  تلك  جميع  اأن  اإال  الطبية   و�سبه 
اأين  ال�ساعة،  حد  اإىل  جت�سيدها  يتم  مل 
فقط  وعــودا  املعنية  اجلهات  تقدم  كانت 
الإحتواء غ�سبهم فقط، لذا فاإنهم عازمون 
على ت�سعيد لهجة االإحتجاج اإن ا�ستمرت 

االأو�ساع على حالها الأنها باتت التطاق.
على  باالإعالم  املكلفة  اأكــدت  جهتها  ومن 
التي  املــراأة  اأن  ال�سحة،  مديرية  م�ستوى 
�سحية  م�ساكل  مــن  تعاين  كانت  توفيت 
املوؤ�س�سة  يف  ترقد  كانت  اأنها  على  ناهيك 
والطفل  االأم  املتخ�س�سة  االإ�ست�سفائية 
جويلية   17 منذ  بباتنة  بوعتورة  مرمي 
املن�سرم اأين وافتها املنية يوم 26 من ذات 
اأما فيما يخ�ص مطالبهم يف توفري  ال�سهر، 
للقاطنني  �سرعي  مطلب  فهو  متخ�س�سني 
توفري  على  املعنية  اجلــهــات  تعمل  اأيـــن 

املخت�سني يف اأقرب االآجال.

عمريات  �سليمان  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  يف 
ال  ال�سبعينات  �ــســنــوات  اإىل  تــعــود  والــتــي 
م�ساكل  يواجهون  عليها،  القائمون  ــزال  ي
الطبية،  اق�سامه  خمتلف  يف  "الربيكوالج" 
ولتزداد املعاناة مع جائحة كورونا وال�سغط 
املوؤ�س�سة  هـــذه  مــنــه  عــانــت  ـــذي  ال الــكــبــري 
توفري  جــانــب  مــن  خــا�ــســة  اال�ست�سفائية 
كورونا،  بوباء  للم�سابني  الطبية  االأ�ــســرة 
على  تعمل  املوؤ�س�سة  اإدارة  جعل  مــا  وهــو 
من  القدمية  العلية  الطوابق  ترميم  اإعــادة 
الطبية،  للطواقم  العمل  نطاق  تو�سيع  اأجل 
يف  كافية  غري  ظلت  املجهودات  هذه  اأن  اال 
وما  اال�سابات،  عــدد  ارتفاع  ا�ستمرار  ظل 
زاد الطني بلة هو وجود م�سحة غ�سل الكلى 
اإ�سابة  اإىل  اأدى يف الكثري من املرات  وهو ما 
مر�سى امل�سحة بالوباء القاتل، اأما املوؤ�س�سة 
اال�ست�سفائية حممد بو�سياف، فهي االأخرى 
ت�سارع طواقمها الطبية من اأجل كبح جماح 
اال�ستعجاالت  م�سلحة  ففي  الوباء،  انت�سار 
الطبية التي حتولت اىل نقطة ملكافة وباء 
اأغلب  اأن  املمر�سني  من  العديد  اأكد  كورونا، 
يف  هــم  امل�سلحة  بــهــذه  واملــر�ــســى  امل�سابني 
وي�ستلزمون  كورونا  بوباء  م�سابني  ذاتهم 
الرعاية الطبية واملكوث بها، وهو ما اأدخلهم 
يف حالة ا�ستنفار ق�سوى طيلة �ساعات العمل 
ق�سم  افتتاح  من  الرغم  وعلى  واال�ــســبــوع، 
خا�ص مبر�سى كورونا بذات املوؤ�س�سة والذي 
غري  بات  انه  اال  �سريرا  ع�سر  احــدى  ي�سم 

قادر على تغطية الرعاية ال�سحية.
االوك�سجني  ــادة  م ــدرة  ن اأزمـــة  تطور  ومــع 
باملوؤ�س�سات اال�ست�سفائية بربيكة مت حتويل 

مر�سى  مــن  عــدد  الــفــارط  اال�ــســبــوع  نهاية 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  مــن   19 كوفيد 
لوجود  وذلك  التوليد  عيادة  نحو  بو�سياف 
�سيزيد  ما  هو  و  بها  االوك�سجني  من  كمية 
الطني بلة يف ظل االنت�سار الرهيب للمتحور 
اجلديد ووجود ق�سم التوليد واالأطفال بهذه 
قبل  افتتاحها  مت  التي  اجلديدة  املوؤ�س�سة 
هيكال  تبقى  االخرى  هي  والتي  اأ�سهر  ثالث 
بدون روح يف ظل افتقارها للطواقم الطبية 
الطواقم  وغياب  اجلراحة  يف  املتخ�س�سة 
يطرحه  بات  الذي  امل�سكل  وهو  لها،  امل�سرية 
اأن ت�ساهم  �سكان املدينة الذي كانوا ياأملون 
م�ستوى  تطوير  يف  ال�سحية  املوؤ�س�سة  هذه 
بها  فاإذ  بريكة  بدائرة  ال�سحية  اخلدمات 
باتت عبء على املوؤ�س�ستني القدميتني اللتان 

اجلديدة  هذه  ت�سري  على  ت�سرفان  زالتا  ال 
الطبية  االطقم  من  العديد  حتويل  ومت  بل 

نحوها من اأجل ت�سيريها موؤقتا.
كل هذه االو�ساع املزرية لقطاع ال�سحة يف 
دائرة بريكة يرتك املواطن يعاين االأمرين 
يف ظل غياب التخ�س�سات الطبية التي تلبي 
عدم  اأو  قــدم  اإىل  باالإ�سافة  احتياجاته 
هذه  لت�سيري  الالزمة  الطبية  املعدات  وجود 
املوؤ�س�سات التي تبقى تكافح رفقة م�سرييها من 
اأجل كبح الوباء من جهة والعمل على تلبية 
اٱخر،  �سروريات املر�سى االخرين من جانب 
االخرى  هي  اخلري  اأهــل  م�ساهمات  ولتبقى 
الكارثي  الو�سع  قليلة  بن�سب  ولــو  تنق�ص 
التي تعاين منه هذه املوؤ�س�سات الطبية التي 

حتت�سنها دائرة بحجم والية.

ال يز�ل قطاع �ل�شحة ببلدية بريكة، يعاين �الأمرين يف ظل �لنقائ�ص �لعديدة �لتي تعاين منها �ملوؤ�ش�شات �ال�شت�شفائية �ملتو�جدة بثاين �أكرب بلدية بوالية باتنة، وهو 
ما حول حياة �شكان �لبلدية وخم�ص بلديات �خرى �إىل جحيم ال يطاق يف ظل عديد �لنقائ�ص �لتي تعاين منها هذه �لهياكل �ل�شحية.

اهرتاء وقدم الهياكل واملعدات ووعود تنتظر التج�ضيد

اإثر وفاة اإمراأة حامل وغياب خمت�ضني 

قاموا بغلق مقر البلدية

قطاع ال�شح��ة يعاين بربيكة يف باتنة
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مم  العدد  هذا  اأن  فاإن  نيوز،  ــص  االأورا� عليها  حت�سلت  التي  املعلومات  وح�سب 
البالغ  الوالية  ل�سكان  االإجمايل  العدد  من  باملائة   8 قرابة  ي�سكل  امللقحني 
عددهم 1.3 مليون ن�سمة، حيث تلقى 46220 �سخ�ص اجلرعة االأوىل و33394 
�سخ�ص تلقوا اجلرعة الثانية، وبخ�سو�ص اللقاحات فقد تلقى 43692 �سخ�ص 
لقاح �سينوفارم ال�سيني و14658 لقاح اأ�سرتازينيكا الربيطاين والباقي تلقوا  

لقاحي "�سبوتنيك" الرو�سـي و"�سينوفــاك" ال�سينـي.

منذ بداية العملية

يف ظل توقف �ضخ املياه من البئر االإرتوازي

اأزيد من 79 األف �شخ�ص
 تلّقوا اللقاح بباتنة

مواطنون يحتجون على الأو�شاع املزرية 
باملوؤ�ش�شة املخت�شة لالأم والطفل بربيكة

العط�ص يخرج �شكان بيطام اإىل ال�شارع

نا�شر. م 

ال�سعبي  املجل�ص  اأع�ساء  اأمــ�ــص،  وافـــــق 
مايل  مبلغ  حتويل  على  بباتنة،  الوالئي 
مبر�سى  للتكفل  �سنتيم  ماليري   10 يفوق 
مبختلف  يرقدون  الذين  كورونا  جائحة 

املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية.
الغالف  هذا  حتويل  على  املوافقة  ومتت 
املايل لفائدة قطاع ال�سحة خالل الدورة 
اأعمالها،  جــدول  ت�سمن  التي  الــعــاديــة 
ل�سنة  االإداري  احل�ساب  نتائج  درا�ــســة 
امليزانية  2020  وامل�سادقة على م�سروع 
و�سادق   ،2021 املالية  لل�سنة  االإ�سافية 
منذ  يجتعموا  مل  الذين  املجل�ص  اأع�ساء 
حتويل  على  االن�سداد  ب�سبب  اأ�سهر  عدة 

10 مليار �سنتيم لفائدة  مبلغ مايل يفوق 
م�سدر  عنه  ك�سف  ح�سبما  ال�سحة  قطاع 

موثوق لـ"االأورا�ص نيوز".
ال�سعبي  املــجــلــ�ــص  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
العام  منذ  ان�سداد  حالة  يعي�ص  الوالئي 
ن�سف  من  ــد  اأزي مطالبة  ب�سبب  املا�سي، 
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  بتنحي  املنتخبني 
من  االأع�ساء  يجتمع  اأن  قبل  الــوالئــي، 
الظرف  ظل  يف  م�ستعجل  وب�سكل  جديد 
الوالية  تعي�سه  الـــذي  املـُـعــقــد  ال�سحي 
بقرار  ويخرجوا  كورونا  جائحة  ب�سبب 
ال�سالف  ــايل  امل الــغــالف  بتحويل  يق�سي 

الذكر لفائدة مر�سى كورونا.

مب�ضادقة اأعضضاء املجل�ض ال�ضعبي الوالئي

حتويل 10 ماليري �شنتيم لفائدة 
امل�شت�شفيات بباتنة

�شكان م�شتة "خناق الزيتون" بوادي املاء 
ي�شتكون غياب املاء ال�شروب

باتنــة منذ بد�ية  بلغ عدد �الأ�شخا�ص �لذي تلقو� �للقاح �مل�شاد لفريو�ص كورونا يف والية 
�لعملية، 79615 �شخ�ص.
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اأكرث من  م�ضتوطن اقتحموا باحات امل�ضجد.. 

نو�رة. ب

معاوية. �ص

ا�ضتياء كبري ب�ضبب املعدل املوزون
خن�شلة

اأم البواقي

اأولياء  من  الع�سرات  رفع  اٱخر  �سياق  ويف 
العايل  التعليم  وزير  اإىل  نداء  التالميذ، 
والوزير االول وكذا رئي�ص اجلمهورية، من 
امل�ستحدث  القانون  يف  النظر  اإعــادة  اأجل 
انعك�ص  الـــذي  املـــوزون  باملعدل  واملتعلق 
�سهادة  على  املتح�سلني  عديد  على  �سلبا 
البكالوريا خالل هذا املو�سم وجعل العديد 
منهم يدخلون يف حرية من اأمرهم وتدهور 
حالتهم النف�سية ويف حديثهم مع االورا�ص 
يف  جمحف  القانون  هــذا  اأن  اعــربوا  نيوز 
حقهم ومينعهم من احل�سول على تخ�س�سات 
كانوا يحلمون بها خا�سة واأن التلميذ كان 
القدمي  الــقــانــون  ح�سب  م�ساره  بنى  قــد 
وقت  يف  جاء  الذي  القرار  بهذا  ليتفاجئ 
�سهادة  امتحان  اجــراء  بعد  جــدا  متاأخر 
البكالوريا وقد اأكدوا اأنه من املفرو�ص اأن 
بهدف  ال�سنة  بداية  يف  القرار  هذا  يكون 
بدقة،  وتخ�س�سه  لهدفه  التلميذ  حتديد 

القرار  هــذا  اإلغاء  ب�سرورة  طالبوا  وقــد 
الدار�سية  ال�سنة  مــن  بــدايــة  وتطبيقه 
ل�سعبتي  املــوزون  املعدل  اختيار  اأو  املقبلة 

العلوم التجريبية والريا�سيات عن طريق 
اختيار عالمة العلوم الطبيعية والفيزياء 

والريا�سيات.

بوالية  املتو�سط  الطور  اأ�ساتذة  يعاين 
ت�سببت  التي  امل�ساكل  عديد  من  خن�سلة، 
�سفيح  على  وو�سعهم  وا�سح  احتقان  يف 
�ساخن خا�سة بعد االقتطاع اخلطري الذي 
م�ص منحة االأداء الرتبوي قابله تقاع�ص 
من  وااللتزامات  الوعود  لكل  واإ�سقاط 
اأين اتهموا هذه  امل�سوؤولة،  طرف اجلهات 
بتدخل  وطالبوا  بهم  بالتالعب  االأخرية 
مثل  على  الق�ساء  اأجل  من  اأعلى  �سلطات 
فتئت  ما  التي  اخلطرية  التجاوزات  هذه 
خن�سلة  ـــة  والي يف  املــعــلــم  مــكــانــة  تــهــني 

وت�سقط من قيمته.
ترتقب  ظلت  ووعـــود  عالقة  م�ساكل 
التنفيذ كانت ق�سية اقتطاع مبالغ مالية 
من منحة االأداء الرتبوي للثالثي الرابع 
من �سنة 2020 وهي النقطة التي اأفا�ست 

خن�سلة  بوالية  االأ�ساتذة  غ�سب  كا�ص 
على  اأكـــدت  كبرية  فو�سى  يف  وتت�سبب 
وجود خلل يف نظام الت�سيري وبعد تالعب 
منحها  التي  التقييم  نقاط  م�ص  خطري 
املدراء لالأ�ساتذة، ح�سب ما اأكده بع�سهم 

خالل ات�سال لهم باالأورا�ص نيوز.
يف  املتو�سط  الطور  اأ�ساتذة  دخــل  اأيــن 
حركة احتجاجية يوم 26 جوان املا�سي 
نهاية  امتحانات  ت�سحيح  عملية  وقبيل 
التعليم املتو�سط لتتدخل مديرة الرتبية 
التي قدمت التزاما حت�سلت االأورا�ص نيوز 
على ن�سخة منه، وقدمت وعدها بت�سوية 
كما  جويلية،  �سهر  نهاية  قبل  الو�سعية 
تدخل وايل الوالية الذي وعد االأ�ساتذة 
يتموا  اأن  �سرط  مبطالبهم  �سيتكفل  باأنه 
التزام  ورغم  وقتها  يف  الت�سحيح  عملية 

اأدراج  الوعود  تلك  كل  ذهبت  االأ�ساتذة 
الرياح.

اأنهم  اأكــــدوا  خن�سلة  واليـــة  اأ�ــســاتــذة 
تراكم  مــن  عــدة  �سنوات  ومنذ  يعانون 
امل�سوؤولني  حلق  يف  عالقة  ظلت  م�ساكل 
الدخول  منها  القطاع،  على  املتناوبني 
الوالئي وم�ستحقات اال�ستخالف والعودة 
الق�سية  لتزيد  وغريها  اال�ستيداع  من 
االأخرية من ا�ستفزازهم االأمر الذي دفع 
الق�ساء  اإىل  باللجوء  التهديد  اإىل  بهم 
يف  احلــلــول  كــل  نــفــاذ  وبــعــد  نهائي  كحل 
متار�سها  التي  اخلطرية  التالعبات  ظل 
م�سكلة  عرتها  والتي  الرتبية  مديرية 
الرتبوي  االأداء  منحة  مــن  االقــتــطــاع 

كنقطة من بحر ان�سغاالت مرتاكمة.

تابعة الأحد اخلوا�ض 

 بعد اإ�ضقاط كل االلتزامات والوعود وتراكم م�ضاكلهم

بتكفل من املح�ضنني 

يف ظل الربط الع�ضوائي ل�ضقي املحا�ضيل الزراعية 

جتاوزت مدتها 9 �ضنوات

ح�ضب ال�ضلطات الوالئية

متعامل  وهـــو  هـــــرادة  الــعــيــد  كــ�ــســف 
دخول  عــن  �سطيف  بــواليــة  اقت�سادي 
التابعة  االوكــ�ــســجــني  تــولــيــد  حمــطــة 
ال�ساعات  خــالل  العمل  حيز  ملجمعه 
التجارب  من  االنتهاء  مت  اأن  بعد  املقبلة 
االأولية، والتي كانت ناجحة، حيث �سيتم 
خالل  مــن  املحطة  ت�سغيل  يف  الــ�ــســروع 
الكبري  احلجم  من  قــارورة   400 تعبئة 
انتظار  يف  اأوىل  كمرحلة  يومية  ب�سفة 
املقبلة،  االأيام  خالل  االنتاج  طاقة  رفع 
احلديد  ملجمع  املحطمة  هــذه  وتتبع 
ال�سناعية  باملنطقة  الــواقــع  وال�سلب 

ببلدية اأوالد �سابر �سرق �سطيف.
يف  املحطة  هذه  ت�سهم  اأن  املنتظر  ومن 
تزويد خمتلف م�ست�سفيات الوالية وحتى 
االأوك�سجني  ــادة  مب املــجــاورة  الــواليــات 
املتوا�سلة  االأزمة  اإنهاء  وبالتايل  الطبي 
التذبذب احلا�سل  اأيام يف ظل  منذ عدة 
يف  ت�سبب  ما  وهــو  ــادة  امل هــذه  توزيع  يف 
تفاقم الو�سعية الوبائية وت�سجيل عدة 
على  احل�سول  يف  التاأخر  جــراء  وفيات 

هذه املادة. 
ويف �سياق مت�سل باأزمة االأوك�سجني فقد 
وجه رئي�ص دائرة بني ورثيالن يف اجلهة 
�سطيف  ــة  والي من  الغربية  ال�سمالية 
امل�ساهمة  اأجــل  من  املواطنني  اإىل  نــداء 
اخلا�سة  باملكيفات  امل�ست�سفى  متوين  يف 
وا�ستعجايل  ظــريف  كحل  باالأوك�سجني 

اإىل غاية احل�سول على ح�سة امل�ست�سفى 
من هذه املادة احليوية.

طوارئ يف م�ست�سفى العلمة بعد انقطاع 
التيار الكهربائي

�سروب  م�ست�سفى  مر�سى  عــا�ــص  كما 
�سطيف  �ــســرق  العلمة  ببلدية  اخلــثــري 
انقطاع  بــعــد  حقيقية  طــــوارئ  حــالــة 
امل�ست�سفى،  عن  الكهربائي  للتيار  مفاجئ 
املر�سى  تــزويــد  تــوقــف  يف  ت�سبب  ممــا 
حل  يتم  اأن  قبل  وهـــذا  باالأوك�سجني 
اال�ستعانة  خـــالل  مــن  �سريعا  امل�سكل 
التزود  عودة  غاية  اإىل  كهربائي  مبولد 

بالكهرباء.
واأ�سدرت اإدارة امل�ست�سفى بعد احلادثة 
التيار  انقطاع  حادثة  اأن  فيه  جاء  بينا 
االمــرا�ــص  م�سلحة  م�ست  الكهربائي 
العامة  ــة  ــراح اجل وم�سلحة  املــعــديــة 
الكوفيد،  ملر�سى  خم�س�سة  م�سالح  وهي 
الكابل  تلف  ب�سبب  االإنقطاع  كان  فيما 
امل�سالح  لهذه  املمون  االأر�سي  الكهربائي 
كرثة  �سببه  الذي  العايل  ال�سغط  ب�سب 
بهذه  املربوطة  الكهربائية  االأجــهــزة 
املــ�ــســالــح خــا�ــســة مــكــثــفــات ومــولــدات 

االأك�سجني.
اجلهات  اأن  امل�ست�سفى  اإدارة  واأ�سافت 
اخللل  ملعاجلة  تدخلت  املخت�سة  املعنية 

يف ظرف قيا�سي وباأقل خ�سائر ممكنة. 

ال�سحة  ــة  ــري ــدي م مــ�ــســالــح  وافـــقـــت 
مقرتح  على  �سطيف  لــواليــة  وال�سكان 
يف  التلة  لبلدية  القدمي  املقر  حتويل 
�سطيف  واليـــة  مــن  اجلنوبية  اجلــهــة 
من  وهذا  اخلدمات  متعددة  عيادة  اإىل 
ل�سكان  ال�سحية  اخلدمات  حت�سني  اأجل 
التي  الكثرية  النقائ�ص  ظل  يف  البلدية 
املجربين  املنطقة  �سكان  منها  يــعــاين 
العيادات  اإىل  مــرة  كــل  يف  التنقل  عــل 
املوجودة يف البلديات املجاورة من اأجل 

تلقي اأب�سط عالج.
قد  ال�سحة  مديرية  من  جلنة  وكانت 
عاينت املقر وهذا بالتن�سيق مع امل�سالح 
التقنية للبلدية، وهذا يف انتظار انطالق 
االأ�سغال املتعلقة بالتهيئة والرتميم من 

اأجـــل و�ــســع الــعــيــادة حيز اخلــدمــة يف 
املح�سنني  بع�ص  اأن  علما  وقــت،  ــرب  اأق
االأ�سغال  بجميع  �سيتكفلون  املنطقة  من 
من  الذي  االأمــر  وهو  بالتهيئة  املتعلقة 

�ساأنه اأن ي�سرع من وترية االأ�سغال. 
على  كبرية  اأمــاال  التلة  �سكان  ويعلق 
اخلدمات  توفري  اأجــل  من  العيادة  هذه 
ال�سحية ال�سرورية بعد �سنوات عديدة 
من املعاناة، وهذا يف الوقت الذي اأكدت 
امل�سالح ال�سحية اأن العيادة �ست�سمن يف 
مرحلة اأوىل تقدمي الفحو�ص الطبية، 
االأ�سنان،  لطب  م�سالح  فتح  عن  ف�سال 
خم�س�ص  وجناح  والطفولة،  االأمــومــة 
�ستفتح  كما  الطبية،  لال�ستعجاالت 

العيادة اأبوابها طيلة اأيام االأ�سبوع.

تتوا�سل معاناة �سكان العديد من قرى 
ال�سمالية  اجلهة  يف  عمو�سة  بلدية 
ظل  يف  العط�ص  مــع  �سطيف  لــواليــة 
انقطاع التزود باملياه ال�ساحلة لل�سرب 
منذ عدة اأ�سهر، وهو االأمر الذي اأدخل 
اأجل  من  حقيقية  دوامــة  يف  ال�سكان 
احليوية،  املــادة  هــذه  على  احل�سول 
خا�سة مع االرتفاع امللحوظ يف اأ�سعار 
الذي  االأمــر  وهو  اخلا�سة،  ال�سهاريج 

اأثقل كاهل املواطنني كثريا.
تعاين  الــتــي  املــنــاطــق  على  وكعينة 
مــن اأزمـــة الــتــزود جنــد قــريــة اأوالد 
اإىل  نداءهم  �سكانها  التي جدد  مرغم 
التدخل  اأجــل  من  املحلية  ال�سلطات 
ــكــال احلــا�ــســل مــن خالل  وحــل االإ�ــس
اجناز خزان خا�ص باملنطقة لتزويدها 
ال�سكان  طالب  كما  ال�سروب،  باملياه 
لــظــاهــرة الربط  بــو�ــســع حــد  اأيــ�ــســا 

املواطنني  بع�ص  طرف  من  الع�سوائي 
الزراعية،  حما�سيلهم  �سقي  اأجل  من 
ال�سكان  انزعاج  اأثار  الذي  االأمر  وهو 
الكبرية  ال�سعوبات  على  اأكدوا  الذين 
التي يواجهونها من اأجل احل�سول على 

قطرات املياه.
م�سوؤولو  اعــرتف  املقابلة  اجلهة  ويف 
بالتذبذب احلا�سل يف  بلدية عمو�سة 
توزيع املياه مرجعني ال�سبب اإىل عدم 
كفاية اخلزان رغم رفع ن�سبة التزود 
واقرتح  البارد،  واد  منبع  من  انطالقا 
جديد  خــزان  اجنــاز  البلدية  رئي�ص 
انتظار  يف  احلــالــيــة  االأزمــــة  ــاء  ــه الإن
املوافقة على هذا امل�سروع، كما ك�سفت 
الدرا�سة  اإعــادة  عن  البلدية  م�سالح 
اخلا�سة بربط ال�سكان باملياه ال�سروب 
الربط  لظاهرة  حــد  و�سع  ــل  اأج مــن 

الع�سوائي. 

 250 ح�سة  مــن  امل�ستفيدون  نا�سد 
وحدة �سكنية ب�سيغة الرتقوي املدعم 
ال�سلطات  تدخل  مليلة،  عني  مبدينة 
ال�سكن  والقائمني على قطاع  الوالئية 
م�سري  يف  للنظر  البواقي،  اأم  بوالية 
االأ�سغال  بــه  تــاأخــرت  ــذي  ال امل�سروع 

الأزيد من 9 �سنوات.
امل�ستفيدين  دفـــع  رغـــم  ذلـــك  ــاأتــي  ي
املرتتبة  املالية  امل�ستحقات  جلميع 
اأمال  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  عليهم 
عن  امل�سوؤولة  املقاولة  اإ�سراع  يف  منهم 
نهاية  قبل  �سققهم  لت�سليمهم  االجناز 
امل�ستفيدون  نظم  كما   ،2019 �سنة 

مقر  اأمام  احتجاجية  حركات  موؤخرا 
عني  مبدينة  امل�سروع  وموقع  الدائرة 
توقف  حاليا  يــعــرف  ـــذي  وال مليلة، 
للمقاولة  تـــام  وغــيــاب  ــغــال  االأ�ــس يف 
�سجل  فيما  املــ�ــســروع،  على  امل�سوؤولة 
للجمع،  اخلــارجــيــة  التهيئة  انــعــدام 

وعدم الربط ب�سبكات الكهرباء والغاز 
ما  لل�سرب،  ال�ساحلة  واملياه  الطبيعي 
اأدخل امل�ستفيدين من احل�سة ال�سكنية 

يف دوامة ل�سنوات طويلة.
باملقابل، فقد تلقت املقاولة امل�سوؤولة 
على امل�سروع االعذارات خالل االأ�سهر 
الذي  امل�سروع  بت�سليم  املقبلة  القليلة 
االإ�سكان  عملية  انطالق  ينتظر  كــان 
اإىل  واملتاأخر   ،2015 �سنة  خالل  به 
تدخل  انتظار  يف   ،2021 �سنة  غاية 
الغنب  لرفع  الوالئية،  للم�سالح  جدي 
ال�سكن  ح�س�ص  مــن  امل�ستفيدين  عــن 

الرتقوي املدعم بدينة عني مليلة.

ر�سدت امل�سالح الوالئية باأم البواقي 
ماليا  غالفا  اجلارية،  ال�سنة  خالل 
اأين  النائية،  املناطق  لفائدة  معتربا 
الت�سيري  لقطاعات  االأولوية  �ستكون 
والتجهيز واال�ستثمار، بهدف حت�سني 
ظروف معي�سة املواطن، وكذا حت�سني 

نوعية اخلدمات االإدارية املقدمة.
املوافقة  على  ــالن  االإع ينتظر  كما 
قطاع  من  مالية  اعتمادات  لتحويل 
التجهيز واال�ستثمار، ليتم ا�ستغاللها 
امل�ساريع  مــن  عـــدد  اأ�ــســغــال  الإمتــــام 
اإدارية،  الأ�سباب  املتوقفة  التنموية 
على  امل�سجل  ــايل  امل للعجز  واأخـــرى 
م�ستوى امليزانية اخلا�سة بالبلديات، 

منطقة   271 اإح�ساء  مت  وقــد  هــذا 
"ظل" على م�ستوى 29 بلدية بوالية 
اأم البواقي ا�ستفادت من 575 عملية 
�سمن برامج التكفل مبناطق "الظل"، 
بغالف مايل يتجاوز ال 6610 مليون 
 309 انــطــالق  خــاللــهــا  مت  ديـــنـــار، 
86 عملية فقط،  ا�ستالم  عملية، مت 
واملتوقع ا�ستالمها قبل نهاية الثالثي 
وفيما  اجلــاريــة،  ال�سنة  مــن  الــثــاين 
يتعلق بربنامج ال�سمان والت�سامن ما 
بني البلديات، فقد اأكد امل�سوؤول االأول 
على اجلهاز التنفيذي بالوالية، على 
احلياة  بعث  يف  الربنامج  م�ساهمة 
مت  والتي  التنمية  امل�ساريع  من  بعدد 

حت�سني  وت�سمل  ميدانيا،  جت�سيدها 
ظروف التمدر�ص بعدد من املوؤ�س�سات 
امل�ساتي  مــ�ــســتــوى  عــلــى  ــة  ــوي ــرتب ال
املعزولة، وكذا اإي�سال امل�ساتي باملياه 
ت�سجيل  مت  اأيــن  لل�سرب،  ال�ساحلة 
115 عملية يف اإطار برنامج التنمية 

البلدية.
االأ�سابيع  خــالل  ينتظر  لــالإ�ــســارة، 
برنامج  ــص  ــر� ع املــقــبــلــة  الــقــلــيــلــة 
تف�سيلي على طاولة املجل�ص ال�سعبي 
الوالئي يت�سمن مدى تقدم االأ�سغال 
"الظل"  مبناطق  بالتكفل  اخلا�سة 

مبختلف بلديات الوالية 29.

التابعة  املــ�ــســاتــي  �ــســكــان  يــــزال  ال 
حتت  ال�سهداء،  بئر  لبلدية  اإقليميا 
تهديد خطر في�سان االأودية املتواجد 
املحيطة باأغلب القرى وامل�ساتي التابعة 
خطرا  ت�سكل  اأ�سحت  والتي  للبلدية، 
على املقيمني بالقرب منه خا�سة عند 

الت�ساقط الغزير لالأمطار.
وطــالــب �ــســكــان املــنــطــقــة بــ�ــســرورة 
ال�سعبي  للمجل�ص  ــفــوري  ال الــتــدخــل 
لالأودية  جذري  حل  واإيجاد  البلدي، 
التي اأغرقت قاطني ال�سكنات الريفية 
اأدى  ما  املا�سية،  القليلة  االأ�سهر  خالل 
بهم لق�ساء ليلة يف العراء حلني اإفراغ 
املياه التي جرفتها �سيول  م�ساكنهم من 

االأودية.
اأكد  ال�سهداء،  ببئر  البلدي  املجل�ص 
الوالئية  لل�سلطات  امل�ستمرة  مرا�سلته 
م�سروع  ت�سجيل  اأجل  من  البواقي،  باأم 
اجناز درا�سة تقنية ا�ستعجالية لفائدة 
والتي  بامل�ساتي،  املحيطة  ــــة  االأودي
تعجز  معتربة  مالية  اأغلفة  تتطلب 
ميزانية البلدية عن توفريها، باملقابل، 
بئر  ببلدية  م�سوؤولة  م�سادر  ك�سفت 
من  املنطقة  ا�ستفادة  عــن  ال�سهداء، 
حلماية  االأودية  ترميم  اإعادة  م�سروع 
يرتقب  اأيــــن  الــريــفــيــة،  الــتــجــمــعــات 
التقنية،  الدرا�سة  اجناز  يف  االنطالق 
ليتم االنطالق يف امل�سروع خالل االأ�سهر 

القليلة املقبلة.

ت�سهد وحدة تعبئة وتوزيع 
مادة االك�سجني الطبي باملنطقة 

ال�سناعية بعا�سمة الوالية 
خن�سلة، طوابري طويلة من اأجل 

تعبئة القارورات اأو ال�ساحنات 
لفائدة عديد املوؤ�س�سات 

اال�ست�سفائية عرب خمتلف واليات 
الوطن والتي بلغت 32 والية على 

غرار باتنة، تيزي وزو، خن�سلة، 
�سطيف، تب�سة وغريها.

وجتاوز عدد ال�ساحنات، 50 
�ساحنة و�سط فو�سى كبرية يف 

العملية، حيث عرب الع�سرات 
من الوافدين للح�سول على هذه 

املادة عن ا�ستيائهم لهذه الو�سعية 
خا�سة واأن منهم من ينتظر منذ 

4 اأيام للح�سول على االأوك�سجني، 
وتعرف عديد امل�ست�سفيات عرب 

واليات الوطن اأزمة كبرية ب�سبب 
نق�ص االك�سجني، جراء االرتفاع 
املقلق لالإ�سابات بفريو�ص كورونا 
املتحور وكذا امل�ساربة واملتاجرة 

بهذه املادة من طرف بع�ص 
التجار.

ويف ذات ال�سياق ك�سف وزير 
النقل ال�سابق لزهر هاين عز 

التكفل ب�سراء حمطة اأك�سجني 
ثانية للوالية وهذا بعد تكفل 

جممع �سومام بتكاليف �سراء 
املحطة االأوىل، يف حني تتوا�سل 

اجلهود جلمع االأموال ل�سراء 
حمطة ثالثة ل�سمان تواجد 

حمطة على م�ستوى كل مراكز 
خا�ص مبكافحة كورونا بالوالية.

حمطة جديدة لتوليد الأوك�شجني 
لإنهاء الأزمة يف م�شت�شفيات �شطيف 

جامعة خن�شلة تتوقع ا�شتقبال 2800 طالب 
جديد لأول مرة

اأ�شاتذة التعليم املتو�شط بخن�شلة على �شفيح �شاخن

حتويل املقر القدمي لبلدية التلة 
اإىل عيادة متعددة اخلدمات   

اأزمة عط�ص حادة يف قرى عمو�شة 
وال�شكان يطالبون بتدخل ال�شلطات  

امل�شتفيدون من ال�شكن الرتقوي يطالبون
 بتدخل الوايل يف عني مليلة

جت�شيد 575 عملية تنموية مبناطق "الظل" يف اأم البواقي

طوابري وفو�شى 
بوحدة توزيع 

الأوك�شجني بخن�شلة

م�شاتي ت�شارع خطر 
في�شانات الأودية 

ببئر ال�شهداء

حمليات االثنني 22 يولياز 2971/ 02 اأوت  2021 املوافق لـ 23 ذو احلجة 051442

من املرتقب اأن يلتحق بجامعة ال�سهيد عبا�س لغرور بولية خن�سلة، اأزيد من 2800 طالب جديد لأول مرة خالل املو�سم 
اجلامعي املقبل 2022/2021، وذلك بزيادة تقارب 500 طالب، مقارنة باملو�سم املا�سي الذي �سجل التحاق حوايل 2400 

طالب على م�ستوى اجلامعة.
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�شطيـــف

مواطنون قدموا من عديد 
واليات الوطن

نداءات ال�ضكان ال حدث
 عند ال�ضلطات

معاوية. �ص



وزارة ال�صناعة

حم���اور  خ��م�����ش��ة  �ل�����ش��ن��اع��ة  وز�رة  ح����ددت 
�لوطني  لاقت�شاد  �أف�شل  الأد�ء  ��شرت�تيجية 
وهي �حلفاظ على �أد�ة �الإنتاج، تطوير �الندماج 
دعمها  يتعني  �لتي  �لن�شاطات  ��شتهد�ف  �ملحلي، 
�القت�شاد  �إدر�ج  �القت�شادي،  �الإنعا�ص  �إطار  يف 
�ملوؤ�ش�شات  حوكمة  وحت�شني  �خلا�ص  �ل�شناعي 
بيان  به  �فاد  ما  ح�شب  �لوطنية،  �القت�شادية 

مل�شالح �لوزير �الأول.
�جتماع  خ���ال  �مل���ح���اور  ه���ذه  ع��ر���ص  ومت 
�ل�شبت،  يوم  �حلكومة،  بق�شر  جرى  للحكومة، 
بن  �أمي��ن  �ملالية،  وزي��ر  �الأول،  �لوزير  برئا�شة 

عبد �لرحمان، ي�شيف نف�ص �مل�شدر.
�إىل  �حل��ك��وم��ة  ��شتمعت  �الإج��ت��م��اع،  وخ���ال 
�لتد�بري  ح��ول  �ل�شناعة  وزي��ر  قدمه  عر�ص 

�ال�شتعجالية الإنعا�ص �لن�شاط �ل�شناعي.
�أهم �لتد�بري ذ�ت �لطابع  وقد ت�شمن �لعر�ص 

�ال�شتعجايل �لتي حددها قطاع �ل�شناعة و�لتي 
حاالت  "باإز�لة  ي�شمح  �أن  تنفيذها  �شاأن  من 
من  كما  �القت�شاد  �شري  تعيق  �لتي  �الن�شد�د 

�شاأنها �أن تعطي دفعا لا�شتثمار �ملنتج".
 )05( خم�شة  حتديد  مت  �الإط����ار،  ه��ذ�  ويف 
من  متكن  �أن  �ملفرو�ص  من  ��شرت�تيجية  حماور 
�حلفاظ  وهي:  �لوطني،  لاقت�شاد  �أف�شل  �أد�ء 
�ملحلي،  �الن��دم��اج  تطوير  �الإن��ت��اج،  �أد�ة  على 
��شتهد�ف �لن�شاطات �لتي يتعني دعمها يف �إطار 
�الإنعا�ص �القت�شادي، �إدر�ج �القت�شاد �ل�شناعي 
�خلا�ص وحت�شني حوكمة �ملوؤ�ش�شات �القت�شادية 

�لوطنية.
من جهة �أخرى، ركز وزير �ل�شناعة يف عر�شه، 
�شاأن  م��ن  �أخ����رى،  ��شتعجالية  ت��د�ب��ري  ع��ل��ى 
لاقت�شاد  دفع  �إعطاء  يف  ي�شاهم  �أن  تنفيذها 
�لوطني، ال�شيما �شرورة حترير فعل �ال�شتثمار، 

�الإد�ري���ة،  ل��اإج��ر�ء�ت  �مل���ادي  �لطابع  �إز�ل���ة 
�إ�شاح جبائي عميق بهدف تب�شيط  �ل�شروع يف 
�حلو�ر  مو��شلة  للموؤ�ش�شة،  �جلبائي  �ملحيط 
�لبنك  دور  حتديد  �إع��ادة  �لعمومي-�خلا�ص، 
كمر�فق وم�شت�شار للموؤ�ش�شة ورفع �لتجرمي عن 

فعل �لت�شيري.
كلف  �ل�شناعي،  �لعقار  م�شاألة  يخ�ص  وفيما 
بالقيام  �ل�شناعة  وزي���ر  �ل��رح��م��ان  عبد  ب��ن 
�ل�شناعية  �ملناطق  ��شتغال  ملدى  �شامل  بجرد 
ومناطق �لن�شاط، من �أجل تنفيذ عملية تطهري 
للو�شعيات �لتي مل جت�شد باإجناز �مل�شاريع �لتي 

مت تخ�شي�شها يف �الأ�شل لذلك.
�ال�شتجابة  من  هذه  �لتطهري  عملية  و�شتمكن 
للطلبات �لعالقة ذ�ت �ل�شلة بامل�شاريع �لنا�شجة 
توفر  عدم  ب�شبب  و�ملتوقفة  لاإطاق  �جلاهزة 

�لعقار.

�إج��ت��م��ع وزي����ر �ل�����ش��ن��اع��ة، �أح��م��د زغ����د�ر، 
�ل�شناعية  �جلامعة  مب�شوؤويل  �الأح��د  �أم�ص 
�ل�شناعي  �لقطاع  بني  تقارب  الإحد�ث  �ملن�شاأة 
لقاء�ته مع  �شل�شلة  و�جلامعة. وذلك يف ختام 
�الأخرية  هذه  و�إ�شر�ك  �ل�شناعية،  �ملجمعات 
�لوطنية.  �ل�شناعة  وتنمية  تطوير  م�شعى  يف 
�أهم  �إ�شتعر��ص  مت  فقد  للوز�رة،  بيان  وح�شب 
حيز  دخولها  منذ  �لهيئة،  ه��ذه  به  قامت  ما 

�خلدمة يف 2018. 
تعاون  �تفاقيات  عدة  توقيع  �إىل  باالإ�شافة 
من  وع��دد  �شناعية  عمومية  موؤ�ش�شات  ب��ني 
�جلامعات �جلز�ئرية. �لتي تهدف �إىل �إ�شر�ك 
خال  من  �ل�شناعي  �ملجال  يف  فعليا  �جلامعة 
�ملجال  يف  متخ�ش�شة  تكوين  ب��ر�م��ج  �إع���د�د 
�ل�شناعي على م�شتوى �جلامعات بالتعاون بني 

�جلامعات، و�ملوؤ�ش�شات �ل�شناعية.
جت�شيدها،  مت  �ل��ت��ي  �الت��ف��اق��ي��ات  ب��ني  وم��ن 

مهن  يف  متخ�ش�ص  ت��ك��وي��ن  ب��رن��ام��ج  �إع����د�د 
�حلديد و�ل�شلب موجه لطلبة جامعة جيجل، 
و���ش��رك��ة �حلديد  ب��ني �جل��ام��ع��ة  ب��ال��ت��ع��اون 
و�ل�شلب وكذ� �لربنامج �ملعد من طرف جامعة 
ق�شنطينة بالتعاون مع موؤ�ش�شتي �ملتخ�ش�شتني 
هذه  و�أف�����ش��ت  �مليكانيكية.  �ل�����ش��ن��اع��ات  يف 
�الإتفاقيات �أي�شا �إىل تطوير عدد من �ملنتجات 
�ل�شناعية على غر�ر �ملحرك �لبحري. �لر�فعة 

�ملوجهة لاأ�شغال �لعمومية و�آالت �لتعقيم.
مع  بالتعاون  �ل�شناعية  �جلامعة  قامت  كما   
هيئات �لبحث �لعلمي وبع�ص �جلامعات باإن�شاء 
�ل�شيدالنية،  �لهند�شة  يف  تكنولوجية  �أقطاب 
�ل�شري�ميك،  �شناعة  �مل��ت��ق��دم��ة،  �مليكانيك 

�مليكاترونيك و�لطحن و�ل�شميد. 
بني  �ل��ت��ق��ارب  جت�شيد  يف  دوره����ا  ول��ت��ع��زي��ز 
قطاعي �لبحث �لعلمي و�ل�شناعي، دعا �ل�شيد 
�لقانوين  �ل�شكل  يف  �لنظر  �إع��ادة  �إىل  زغ��د�ر 

و�إمكانيات  ب�شاحيات  لتحظى  �لهيئة  لهذه 
مادية وب�شرية �أكرب متكنها من حتقيق �أهد�فها 

�مل�شطرة وزيادة فعاليتها. 
توجيهات  �أعطى  �لوزير  �أن  �لبيان،  و�أو�شح 
بيانات  قاعدة  ب��اإع��د�د  �ل�شناعية  للجامعة 
�شاملة ت�شم �إمكانيات �لقطاع، و�حتياجاته. ما 
يتم �إنتاجه حمليا وما يتم ��شتري�ده باالإ�شافة 
�إىل حتديد �لكفاء�ت و�خلرب�ت �ملوجودة على 
و�ملوؤ�ش�شات  �لبحث  مر�كز  �جلامعات.  م�شتوى 
وذلك  عمومية،  �أم  كانت  خا�شة  �ل�شناعية 
من  و�لتقليل  �الإدم����اج  ن�شبة  زي���ادة  ب��ه��دف 
�جلامعة  م�شوؤويل  �ل��وزي��ر  ودع��ا  �ال���ش��ت��ري�د، 
�ل�شناعية �إىل مر�فقة �ملجمع �لعمومي للن�شيج 
فيما  ال�شيما  منتجاته  تطوير  يف  ''جيتيك�ص'' 
تكوين  ب��ر�م��ج  خ��ال  م��ن  بالت�شميم  يتعلق 
متخ�ش�شة متكنه من مو�كبة �لتطور�ت يف هذه 

�ملجال.

ناق�ست احلكومة خالل اجتماعها، يوم ال�سبت، عدة تدابري ا�ستعجالية لإنعا�س الن�ساط ال�سناعي واإزالة حالت الن�سداد التي تعيق �سري 
القت�ساد كما من �ساأنها اأن تعطي دفعا لال�ستثمار املنتج. ومت التاكيد على �سرورة حترير ال�ستثمار، ورفع التجرمي عن فعل الت�سيري.

�أن  �حلكومة،  �جتماع  ت��وج  بيان  و�أ���ش��ار 
تد�بري  �إط���اق  يف  ي�شرع  �ملعني  �لقطاع 
�لن�شاط  �إن��ع��ا���ص  �أج���ل  م��ن  ��شتعجالية 
�ال�شتثمار  ترقية  بهدف  وذلك  �لفاحي، 
�لن�شو�ص  و�إ���ش��د�ر  ��شتكمال  خ��ال  م��ن 
�لتنظيمية �لتي توؤطر �إجر�ء�ت �حل�شول 
على �لعقار �لفاحي، وكذ� مو��شلة عملية 
�أجل  من  �مل�شتغلة  غري  �الأر��شي  ��شرتجاع 
�لفاحي  للعقار  �الأمثل  ��شتغال  �شمان 

وقدر�ت �الإنتاج �لوطني.
تقلي�ص  على  عر�شه  يف  �ل��وزي��ر  و�أك���د 
�ال�شتهاك  ذ�ت  �مل��و�د  ��شتري�د  ف��ات��ورة 
�لو��شع ال�شيما من خال تطوير �ملحا�شيل 
�حلبوب  دعم  �أنظمة  وحت�شني  �ل�شناعية 

و�حلليب ب�شكل �أمثل.
�ملعني  �ل��ق��ط��اع  ي�����ش��رع  �ل�����ش��اأن،  وب��ه��ذ� 
��شتعجالية  ت��د�ب��ري  �إط���اق  يف  بالفعل، 
وذلك  �لفاحي،  �لن�شاط  �إنعا�ص  �أجل  من 
خال  من  �ال�شتثمار  ترقية  بهدف  �أ�شا�شا 
�لتنظيمية  �لن�شو�ص  و�إ�شد�ر  ��شتكمال 
�لتي توؤطر �إجر�ء�ت �حل�شول على �لعقار 
��شرتجاع  عملية  مو��شلة  وكذ�  �لفاحي 
�شمان  �أج��ل  من  �مل�شتغلة  غري  �الأر����ش��ي 
وقدر�ت  �لفاحي  للعقار  �الأمثل  ��شتغال 
��شتري�د  فاتورة  تقلي�ص  �لوطني،  �الإنتاج 
ال�شيما  �لو��شع  �ال�شتهاك  ذ�ت  �مل���و�د 
�ل�شناعية  �ملحا�شيل  تطوير  خ��ال  من 
و�حلليب  �حلبوب  دع��م  �أنظمة  وحت�شني 

ب�شكل �أمثل.
كما يقوم �لقطاع بتج�شيد برنامج لل�شقي 
قدرها  �إجمالية  م�شاحة  ي�شمل  �لتكميلي 
فر�شته  ك��اإج��ر�ء  ه��ك��ت��ار�،   158.000
�نتظام  وعدم  �ل�شعبة  �ملناخية  �لظروف 

ت�شاقط �الأمطار.
ويف هذ� �ل�شدد، �شدد �لوزير �الأول على 
من  للباد  �لغذ�ئي  �الأم��ن  �شمان  �شرورة 
خال حت�شني �إنتاج �حلبوب و�حلليب، كما 
بعملية  للقيام  �لفاحة  وزي��ر  �إىل  �أوع��ز 
تدقيق على م�شتوى كافة �لهيئات �ملكلفة 
على  حلملها  �ل��ف��اح��ي  �الإن��ت��اج  ب�شبط 
كما  لل�شبط  �لرئي�شية  مبهمتها  �لقيام 

ينبغي.
�شمان  �شرورة  على  �الأول  �لوزير  و�شّدد 
حت�شني  خ��ال  من  للباد  �لغذ�ئي  �الأم��ن 
�إنتاج �حلبوب و�حلليب. كما �أوعز �لوزير 
�لفاحة  وزي��ر  �إىل  �ملالية،  وزي��ر  �الأول 
كافة  م�شتوى  على  تدقيق  بعملية  للقيام 
�لفاحي  �الإنتاج  ب�شبط  �ملكلفة  �لهيئات 
�لرئي�شية  مبهمتها  �لقيام  على  حلملها 

لل�شبط كما ينبغي.
ك��م��ا �أل����ح ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ت��وف��ر على 
�إنتاج  يخ�ص  فيما  موثوقة  �إح�شائيات 
ب�شكل  �لتحكم  �أجل  من  �الأ�شا�شية  �مل��و�د 
�أف�شل يف و�رد�ت هذه �ملنتجات، ومن ثم يف 
بدعم  �ملرتبط  باجلهاز  �ملتعلقة  �ملعطيات 

�أ�شعار هذه �ل�منتجات.

فتح  �عتز�مها  �الأحد،  �أم�ص  �لنقل،  وز�رة  �أعلنت 
�لليبية  و�لعا�شمة  �جل��ز�ئ��ر  ب��ني  ب��ح��ري  خ��ط 

طر�بل�ص يف �أقرب �الآجال.
�لنقل  وزي��ر  لقاء  عقب  ل��ل��وز�رة،  بيان  يف  وج��اء 
عي�شى بكاي، �الأحد، مبقر �لوز�رة �شفري �جلز�ئر 
تطرقا  ح���ج���ازي،  �ل���ق���ادر  ع��ب��د  ك��م��ال  بليبيا، 
�جلوية  �خل��ط��وط  موؤ�ش�شة  ن�شاط  ع���ودة  �إىل 
�لعملياتية  و�لكيفيات  �لبلدين،  بني  �جلز�ئرية 
فتح  وكذ�  ذ�لك،  الإجناح  و�لتنظيمية  و�الإد�ري��ة 
�أق��رب  يف  وطر�بل�ص  �جل��ز�ئ��ر  ب��ني  بحري  خ��ط 
�الآجال. مو�شحا: �أن هذه �ملجهود�ت تاأتي يف �إطار 

م�شاهمة قطاع �لنقل يف توطيد �لعاقات �الأخوية 
وتكثيف �لتعاون بني �لدولتني �ل�شقيقتني.

جت�شيد  �ط��ار  يف  �مل��ج��ه��ود�ت،  ه��ذه  تدخل،  كما 
تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص  توجيهات 
بعد �لزيارة �لتي قام بها رئي�ص �ملجل�ص �لرئا�شي 
ح�شب  �جلز�ئر،  �إىل  �ملنفي  يون�ص  حممد  �لليبي 

نف�ص �مل�شدر.
قد  �ل��ل��ي��ب��ي،  �ل��رئ��ا���ش��ي  �ملجل�ص  رئ��ي�����ص  وك���ان 
و�خلمي�ص  �الرب��ع��اء  يومي  ر�شمية  ب��زي��ارة  ق��ام 
با�شتقبال  خالها  حظي  �جلز�ئر  �ىل  �ملن�شرمني، 

ر�شمي من قبل رئي�ص �جلمهورية.

فقد  �الأوىل،  �ل����وز�رة  مل�شالح  بيان  وبح�شب 
�الأمني  قدمها  عرو�ص   5 �حلكومة  �أع�شاء  در�ص 
باالإت�شال،  �ملكلفون،  و�ل��وزر�ء  للحكومة،  �لعام 

�ل�شناعة و�لفاحة.
�الأمني  قّدمه  عر�ص  �إىل  �حلكومة  و��شتمعت 
خمطط  �إع��د�د  منهجية  ح��ول  للحكومة  �لعام 
�لوزير  حر�ص  �ل�شّدد،  هذ�  ويف  �حلكومة.  عمل 
�الأول على �لتذكري بتوجيهات رئي�ص �جلمهورية 
جمل�ص  خال  �حلكومة  الأع�شاء  �أ�شد�ها  �لتي 
�لوزر�ء �ل�منعقد يوم 25 جويلية 2021، وطلب 
حت�شًبا  �لعمل  خمطط  حت�شري  ��شتكمال  منهم 
وزر�ء  جمل�ص  �جتماع  خ��ال  عليه  للم�شادقة 

قادم.
حول  عر�شا   للحكومة،  �لعام  �الأم��ني  قدم  كما 
جمال  يف  �حلكومة  ن�شاط  ومنهجية  كيفيات 
و�لتنظيمية.   �لت�شريعية  �لن�شو�ص  �إع���د�د 
�شل�شلة  �لوزير �الأول  �أ�شدى  �لعر�ص،  وعقب هذ� 
�إىل  تهدف  �حلكومة،  الأع�شاء  �لتوجيهات  من 
ع�شرنة ورقمنة �ل�م�شار �ملعياري، وحت�شني جودة 
�لن�شو�ص �لقانونية، وتر�شيخ �الأمن �لقانوين من 
ومقروئيتها  �لن�شو�ص،  �إىل  �لولوج  �شمان  خال 
ق��در�ت  تعزيز  وك��ذ�  وفعاليتها،  و��شتقر�رها 

موؤ�ش�شات �لدولة يف هذ� �ملجال.
وعقب ذلك، ��شتمعت �حلكومة �إىل عر�ص قّدمه 
�ال�شتعجالية  �لتد�بري  ح��ول  �ل�شناعة  وزي��ر 
الإنعا�ص �لن�شاط �ل�شناعي. وقد ت�شمن �لعر�ص 
�لتي  �ال�شتعجايل  �لطابع  ذ�ت  �لتد�بري  �أه��م 
حددها قطاع �ل�شناعة و�لتي من �شاأن تنفيذها 
�أن ي�شمح باإز�لة حاالت �الن�شد�د �لتي تعيق �شري 
�القت�شاد كما من �شاأنها �أن تعطي دفعا لا�شتثمار 

�ملنتج.
حم��اور  خم�شة  حت��دي��د  مت  �الإط����ار،  ه��ذ�  ويف 
�إ�شرت�تيجية من �ملفرو�ص �أن متكن من �أد�ء �أف�شل 

�حلفاظ  حت��دي��ًد�:   وه��ي  �لوطني،  لاقت�شاد 
�ل�محلي،  �الن��دم��اج  تطوير  �الإن��ت��اج،  �أد�ة  على 
�إطار  يف  دعمها  يتعني  �لتي  �لن�شاطات  ��شتهد�ف 
�الإنعا�ص �القت�شادي، �إدر�ج �القت�شاد �ل�شناعي 
�خلا�ص، حت�شني حوكمة �ملوؤ�ش�شات �القت�شادية 

�لوطنية.
من جهة �أخرى، رّكز وزير �ل�شناعة يف عر�شه، 
على تد�بري ��شتعجالية �أخرى، من �شاأن تنفيذها 
�لوطني،  لاقت�شاد  دف��ع  �إعطاء  يف  ي�شاهم  �أن 
�ال�شتثمار،  فعل  حترير  �شرورة  منها  وال�شيما 
�الإد�ري����ة،  ل���اإج���ر�ء�ت  �مل���ادي  �لطابع  �إز�ل���ة 
و�ل�شروع يف �إ�شاح جبائي عميق بهدف تب�شيط 
�حل��و�ر  مو��شلة  للموؤ�ش�شة،  �جلبائي  �ملحيط 
�لبنك  دور  حتديد  �إع���ادة  �خل��ا���ص،   � �لعمومي 
كمر�فق وم�شت�شار للموؤ�ش�شة، ورفع �لتجرمي عن 

فعل �لت�شيري.
كلف  �ل�شناعي،  �لعقار  م�شاألة  يخ�ص  وفيما 
بجرد  بالقيام  �ل�شناعة  وزي��ر  �الأول  �ل��وزي��ر 
�ل�شناعية  �مل��ن��اط��ق  ����ش��ت��غ��ال  ل�����م��دى  ���ش��ام��ل 
�أجل تنفيذ عملية تطهري  �لن�شاط، من  ومناطق 

�لتي  �مل�شاريع  باإجناز  جت�ّشد  مل  �لتي  للو�شعيات 
مت تخ�شي�شها يف �الأ�شل لذلك. و�شتمكن عملية 
�لعالقة  للطلبات  �ال�شتجابة  من  هذه  �لتطهري 
ذ�ت �ل�شلة بامل�شاريع �لنا�شجة �جلاهزة لاإطاق 
و�ل�متوقفة ب�شبب عدم توفر �لعقار. وعلى �شعيد 
�آخر، ��شتعر�ص وزير �ل�شحة �لو�شعية �ل�شحية 
�إىل  �أ�شار  حيث   ،19� كوفيد  بجائحة  �ملرتب�طة 
�أن �لقطاع قد �شخر قدر�ت ��شت�شفاء �إ�شافية مع 
�الأك�شجني  مكثفات  من  جديدة  ح�ش�ص  �قتناء 
�شيتم توزيعها بني خمتلف �لهياكل �ال�شت�شفائية 
�شة للتكفل باملر�شى  و�ملوؤ�ش�شات �لفندقية �ملخ�شّ

�مل�شابني بوباء كوفيد�19.
بتعليمات  �الأول  �لوزير  ذّكر  �خل�شو�ص،  وبهذ� 
ح�شد  �أجل  من  �أ�شدرها  �لتي  �جلمهورية  رئي�ص 
موؤ�ش�شات  م�شتوى  على  �ل��ازم��ة  �لو�شائل  ك��ل 
القتناء  فيها  �شرع  �لتي  باجلهود  وكذ�  �ل�شحة، 
كميات جديدة من �للقاحات �مل�شادة لكوفيد�19. 
الأع�شاء  �الأول  �لوزير  �أوع��ز  ذل��ك،  على  ع��اوة 
�لتلقيح  بوترية  �لتعجيل  على  حلملهم  �حلكومة 

على م�شتوى �لهياكل �لتابعة لقطاعاتهم.

اإقت�صاداالثنني 22 يولياز 2971/ 02 اأوت  2021 املوافق لـ 23 ذو احلجة 061442
قدم وزير الفالحة والتنمية الريفية، عبد احلميد حمداين، عر�سا اأمام اأع�ساء احلكومة خالل 

اجتماعها الذي عقد يوم ال�سبت، حول التدابري ال�ستعجالية لإنعا�س الن�ساط الفالحي.



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�صحب من الأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�صبب الإ�صابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

اإخالء قرى ومنتجعات �شياحية ب�شبب حرائق جتتاح جنوب اأوروبا

اإيران تنفي �شلوعها يف حادث الهجوم على ال�شفينة 
بعد اإ�ضابة �ضفينة اإ�ضرائيلية ب�ضاروخ يف بحر العرب

ال�شحة العاملية 
تتوقع جتاوز 

اإ�شابات كورونا 
ال�200 مليون عامليا 

�أكدت منظمة �ل�شحة �لعاملية 
�أن �الإ�شابات بكورونا يف �رتفاع 

م�شتمر حيث �أبلغت بنحو 4 مايني 
�إ�شابة �الأ�شبوع �ملا�شي، وتوقعت 

�أن يتجاوز عدد �الإ�شابات بالعامل 
�الأ�شبوعني  حالة  مليون   200

�ملقبلني.
وقال �ملدير �لعام ملنظمة �ل�شحة 
�لعاملية تادرو�ص �أدهانوم يف موؤمتر 

�شحفي، �أن خم�شة من �أقاليم 
منظمة �ل�شحة �شهدت �رتفاعا 

يف عدد �حلاالت بن�شبة 80%، �أو 
ت�شاعفت خال �الأ�شابيع �الأربعة 

�ملا�شية.
و�أ�شاف �أن �حلاالت يف �إفريقيا 
�رتفعت بنف�ص �لن�شبة يف نف�ص 

�لفرتة ب�شبب متحور "دلتا" �شريع 
�النت�شار، �لذي مت �كت�شافه على 

�الأقل يف 132 دولة حول �لعامل 
حتى �الآن.

و�أ�شار �إىل �أن معدالت �الختبار 
للفريو�ص يف �لبلد�ن منخف�شة 

�لدخل مل تتجاوز 2% مما عليه 
يف �لبلد�ن �ملتقدمة، و�أنه حتى 

�للحظة فاإن ن�شف بلد�ن �لعامل 
متكنت من تلقيح 10% من �شكانها 

يف حني �أن �أقل من �لربع لقحو� 
حو�يل 40% من �ل�شكان، يف حني 

ثاثة بلد�ن فقط متكنت من 
تلقيح 70% من �ل�شكان.

وحذر تادرو�ص من �أن �لعامل 
�شيكون بعيد� عن حتقيق �لهدف 

�لذي كانت منظمة �ل�شحة 
قد �أعلنت عنه بتلقيح %10 

من �شكان كل بلد بحلول نهاية 
�شبتمرب �ملقبل، و40% يف نهاية 

�لعام، و70% بحلول منت�شف 
�لعام �لقادم، م�شري� �إىل �أن �أكرث 
من 70% من �لدول �الإفريقية 

لن تتمكن من تلقيح 10% من 
�شكانها بنهاية �شبتمرب �ملقبل.

خالل االأ�ضبوعني املقبلني..

امل�ضهد احلزبي يف تون�ض

الهيئات  ملمثلي  التون�سي  الرئي�ص  واأكد 
اأنه ال جمال  املالية خالل ا�ستقباله لهم 
االأمــوال  م�سادرة  اأو  االبتزاز  اأو  للظلم 
القانون".  اإطار  يف  حمفوظة  "فاحلقوق 
دون  بالعمل  اللقاء  خالل  �سعّيد  وتعهد 
ال  اإنه  وقال  اأحد،  يظلم  ال  حتى  هوادة 

جمال للتخوف اأو تهريب االأموال.
وال�سيا�سي  احلــزبــي  امل�سهد  ويعي�ص 
منذ  عميقة  حتّوالت  وقع  على  التون�سي 
اإعالن الرئي�ص قي�ص �سعّيد عن قراراته، 
من  �سق  اعتربها  والتي  املا�سي،  االأحــد 
االأحزاب "انقالبًا" فيما �سق اآخر و�سفها 
ــرون  اآخ وتــاأرجــح  للم�سار"  بـ"ت�سحيح 
من  للخروج  ب�سمانات  مطالبني  بينهما 
م�سرح  �سعّيد  ــرارات  ق وحّولت  االأزمــة. 
ال�سارع  مــن  واالنق�سامات  الــ�ــســراعــات 
وداخــل  احلزبي  اجل�سم  اإىل  التون�سي 
داخليًا  تتخّبط  التي  االأحــزاب،  هياكل 
االنحياز،  وعدم  وامل�ساندة  الرف�ص  بني 
لتربز حتالفات جديدة وتطفو االأحزاب 

ال�ساحة  على  جديد  من  الربملانية  غري 
بعد  بالت�سريحات  امل�سهد  وتــتــ�ــســدر 
اللعبة  قواعد  وتعليق  الربملان  جتميد 
مراقبون  يتوقع  وفيما  الدميقراطية. 
وامل�سهد  االأحــــزاب  على  كبرية  تبعات 
تراجع  مع  املرحلة،  هذه  بعد  ال�سيا�سي 

بع�سها، مقابل �سعود اأخرى �سارعت لدعم 
قرارات �سعّيد اأو غرّيت راأيها من الرف�ص 

اإىل امل�ساندة لركوب موجة ال�سعبوية.
ــارعــت مـــواقـــف االأحــــــزاب منذ  وتــ�ــس
ملفتة،  ديناميكية  يف  االأوىل  ال�ساعات 
الثورية  الربملانية  االأحــزاب  ف�سارعت 

بتفعيل  �سعّيد  مــوقــف  مناه�سة  اإىل 
الف�سل 80 من الد�ستور القا�سي بتجميد 
الربملان ورفع احل�سانة عن نوابه واإعفاء 
رئي�ص احلكومة ه�سام امل�سي�سي. وو�سفت 
بـ"االنقالب"  ح�سل  ما  االأحـــزاب  هــذه 
و"اخلرق الد�ستوري اجل�سيم" و"اإ�سقاط 
قلقها  عن  واأعربت  اجلمهوري"  النظام 
الفردي  احلكم  نظام  اإىل  "العودة  من 
�ساندت  فيما  و"الديكتاتورية"  املطلق" 
�سعّيد.  خيارات  اأخــرى  �سغرية  ــزاب  اأح
االأحزاب  من  ثالثة  جمموعة  وتعاملت 
تربير  بــني  ــقــرارات  ال مــع  �سديد  بحذر 
االجتماعي  الــو�ــســع  خلــطــورة  قبولها 
ب�سمانات  واملــطــالــبــة  ــادي  ــس ــ� ــت واالق
بدا  املقابل،  يف  الدميقراطية.  حلماية 
والنقابات  الوطنية  املنّظمات  موقف 
االأحـــزاب،  مــن  تناغمًا  ــرث  اأك والهيئات 
القانونية  باملكا�سب  مت�ّسكها  واأكــــدت 
واحلقوقية من دون التعبري ال�سريح عن 

رف�ص مبادرة �سعّيد اأو دعمها.

مت اإخالء ع�سرات القرى والفنادق االأحد 
مع  تركيا  جنوب  يف  �سياحية  منطقة  يف 
ت�ساعد احلرائق التي اندلعت قبل خم�سة 
اأيام واأودت ب�ستة اأ�سخا�ص، مدمرة مناطق 

عدة يف اليونان واإيطاليا واإ�سبانيا اأي�سا.
البحر  الواقعة على  البلدان  وت�سهد هذه 
االأبي�ص املتو�سط والتي تعتمد ب�سكل كبري 
منها  حرمت  التي  ال�سياحة  عائدات  على 
كبريا  ارتفاعا  ال�سيف  هذا  الوباء،  ب�سبب 
يف درجات حرارة وحرائق غابات اأكرب من 
هي  حرائق  حاليا  تركيا  وتواجه  العادة. 
االأ�سواأ منذ عقد على االأقل اأتت على نحو 
95 األف هكتار منذ يناير، مقابل 13516 
بني  العام  من  الفرتة  هذه  يف  املتو�سط  يف 

و2020.  2008
اإنــه  تركيا"  اإن  اإن  "�سي  قــنــاة  وقــالــت 
مت  ــي،  ــراق ال الــرتكــي  بــــودروم  منتجع  يف 
رياح  توؤجج  بينما  االأحــيــاء  اأحــد  ــالء  اإخ
املجاورة،  ميال�ص  منطقة  من  اآتية  قوية 
اإجالء  مت  اأنه  القناة  واأو�سحت  النريان. 
540 �سخ�سا بالقوارب من دون التمكن من 
اأنطاليا  ال�سري يف الطريق. و�سهدت مدينة 

ال�سياحية عمليات اإجالء اأخرى.
اأن تبقى درجات احلرارة مرتفعة  يتوقع 
بعدما و�سلت اإىل م�ستويات قيا�سية ال�سهر 
املا�سي. وقد بلغت مثال 49،1 درجة مئوية 
منطقة  يف  �سيزر  جزيرة  يف  يوليو   20 يف 

االأنا�سول يف اأق�سى جنوب �سرق تركيا. 

�سورا  الــرتكــيــة  ــدفــاع  ال وزارة  ونــ�ــســرت 
تظهر  اال�سطناعية  بــاالأقــمــار  التقطت 
حجم ال�سرر يف الغابات التي باتت �سوداء 
وتفيد  اأدخــنــة.  منها  تت�ساعد  زالــت  ومــا 
133 حريقا  اأن  االأوروبي  بيانات لالحتاد 
�سجل يف تركيا يف 2021 حتى االآن، مقابل 
43 حريقا يف املعدل بني 2008 و2020.
االأحد  اليونان  يف  االإطفاء  رجال  يكافح 
حــريــقــا يف �ــســمــال غـــرب �ــســبــه جــزيــرة 
باترا�ص.  مدينة  من  بالقرب  بيلوبونيز، 
التنف�سي  اجلــهــاز  يف  مــ�ــســاكــل  وبــ�ــســبــب 
وحـــــروق، نــقــل ثــمــانــيــة اأ�ــســخــا�ــص اإىل 
متاأهبة،  بقيت  التي  املنطقة  م�ست�سفيات 
خم�ص  اإخــالء  ومت  املــدين.  الدفاع  بح�سب 
الــذي  الكبري  احلــريــق  ــذا  ه ب�سبب  ــرى  ق
اأجواء من احلر ال�سديد.  اندلع ال�سبت يف 

ومنذ بداية العام، دمرت حرائق اأكرث من 
مقابل  اليونان،  يف  هكتار  و500  الفا   13
7500 يف املتو�سط يف هذه الفرتة من العام 

بني 2008 و2020.
على  االإطــفــاء  ــال  رج كتب  اإيطاليا  ويف 
تويرت اأنه بعد حرائق مدمرة يف �سردينيا 
نهاية االأ�سبوع املا�سي، �سجلت اإيطاليا اأكرث 
االأ�سبوع  هــذا  نهاية  يف  حريق   800 مــن 

اجلاري، معظمها يف جنوب البالد.
ويف اإ�سبانيا، التي طاولها يف منت�سف يوليو 
ال�ساحل  على  طبيعية  حممية  يف  حريق 
الفرن�سية  احلدود  من  بالقرب  الكاتالوين 
يكافحون  االإطفاء  رجال  كان  االإ�سبانية، 
من  بــالــقــرب  حريقا  االأ�ــســبــوع  نهاية  يف 
�سان خوان على بعد حواىل �سبعني  خزان 

كيلومرتا �سرق مدريد.

نفى املتحدث با�سم اخلارجية االإيرانية، 
�سحة  االأحد،  اأم�ص  زادة،  خطيب  �سعيد 
بتنفيذ  لطهران  االإ�سرائيلية  االتهامات 
الهجوم على �سفينة اإ�سرائيلية، يف �سمال 

بحر عمان.
واأكد خطيب زادة يف موؤمتره ال�سحايف، 
اأ�سا�ص  "ال  االإ�سرائيلية  االتهامات  اأن 
وداعــيــًا  "اإ�سقاط"،  اإنــهــا  قــائــاًل  لها"، 
"ال�سرك  يف  الـــوقـــوع  ــن  م احلـــذر  اإىل 

االإ�سرائيلي''. 
اإعالم  و�سائل  اأوردتــه  ما  على  وتعليقًا 
اإيرانية باأن الهجوم جاء ردًا على هجوم 
املتحدث  نفى  �ــســوريــة،  يف  اإ�ــســرائــيــلــي 
ومل  الــتــقــاريــر،  بــهــذه  علمه  ــــراين  االإي

يوؤكدها.
ملنظمة  التابعة  "العامل"  قناة  وكانت 
قد  االإيــرانــيــة،  والتلفزيون  االإذاعــــة 
و�سفتها  مــ�ــســادر  ــن  ع الــ�ــســبــت،  نــقــلــت، 
بـ"املطلعة"، قولها اإن هجوم يوم اجلمعة 
بحر  �سمال  يف  اإ�سرائيلية  �سفينة  على 
االإ�سرائيلي  الهجوم  ردًا على  عمان جاء 

الق�سري  مبنطقة  ال�سبعة  مــطــار  على 
ال�سورية قبل نحو اأ�سبوع.  

وقالت "العامل" اإن الهجوم االإ�سرائيلي، 
منطقة  يف  ال�سبعة  مطار  على  اأخـــريًا، 
الق�سري ب�سورية اأدى اإىل مقتل اثنني من 
القناة.  تعبري  ح�سب  املقاومة"،  "رجال 

اأعلن،  قــد  الــربيــطــاين  اجلي�ص  وكـــان 
�سفينة  باأن  اأفــادت  تقارير  اأن  اجلمعة، 
تعر�ست  الإ�ــســرائــيــل  مملوكة  جتــاريــة 
بحر  يف  عــمــان  �سواحل  قبالة  لهجوم 

"زودياك"،  العرب، قبل اأن تذكر �سركة 
اأ�سفرت عن  اأن احلادثة  يف وقت الحق، 
وفاة اثنني من اأفراد الطاقم، فيما اتهم 
وراء  بالوقوف  اإيران  اإ�سرائيلي  م�سوؤول 

ا�ستهداف ال�سفينة. 
واعرتفت �سركة الإدارة ال�سحن، يراأ�سها 
باأن  الحق،  وقت  يف  اإ�سرائيلي،  ملياردير 
ناقلة نفط كانت ت�سرف عليها ا�سُتهدفت 
يف الهجوم، لكنها اأ�سرت على اأن ال�سفينة 

مملوكة لياباين.
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األف معتمر من داخل   20 اأنه �سيتم ا�ستقبال  ك�سفت ال�سعودية 
اإىل  م�سرية  اجلاري،  اأوت   10 من  ابتداء  وخارجها،  اململكة 
احلج.  مو�سم  انق�ساء  بعد  املعتمرين  دفعات  اأوىل  ي�سكلون  اأنهم 
 2020 اأغ�سط�ص   10 تاريخ  من  بدءا  املعتمرون  وقال"�سيبداأ 
�ست�سمل  كما  العمرة،  منا�سك  الأداء  املكرمة  مكة  اإىل  بالتوافد 
من  العمرة  الأداء  و�سيتم احلجز  املنورة،  املدينة  زيارة  رحالتهم 
خارج  من  املعتمرين  قدوم  "اإن  وتابع  "اعتمرنا".  تطبيق  خالل 
اململكة متاح للقادمني من الدول التي مل يتم تعليق القدوم منها، 
املدين"،  الطريان  العامة  والهيئة  ال�سحة  وزارة  تقرره  ملا  ووفقا 
م�سريا اإىل اأنه �ستتم زيادة اأعداد املعتمرين تدريجيا يف الفرتات 

القادمة.

االأيام  خالل  اندلعت  التي  احلرائق  �سحايا  ح�سيلة  وارتفعت 
االأخرية اإىل 6 وفيات واأزيد من 300 اإ�سابة حتى م�ساء ال�سبت، 
احلرائق.  معظم  اإطفاء  من  املعنية  ال�سلطات  متكنت  حني  يف 
االإطفاء  رجال  من  اثنني  اإن  ترك"  اإن  اإن  "�سي  قناة  وقالت 
منافغات  منطقة  يف  احلرائق  على  ال�سيطرة  جهود  خالل  ق�سوا 
يف والية اأنطاليا، وقد مت اإجالء االآالف من منازلهم يف املنطقة 

ال�سياحية.
الدخان  و�سول  ال�سناعية  باالأقمار  الُتقطت  �سور  واأظهرت 
 150 نحو  تبعد  التي  قرب�ص  جزيرة  اإىل  اأنطاليا  من  املنبعث 

كيلومرتا.

يف  )مينو�سكا(  ال�سالم  حلفظ  املتحدة  االأمم  بعثة  اأعلنت 
على  مدنيني  �ستة  مقتل  عن  ال�سبت  الو�سطى  اأفريقيا  جمهورية 
االأقل بعد هجوم �سنه متمردون على قرية يف �سمال غرب البالد 

قرب احلدود مع ت�ساد والكامريون.
من  عنا�سر  �سن  الفجر،  عند  "مينو�سكا"  با�سم  املتحدث  وقال 
وا�سع  هجوما  التاأهيل''  واإعادة  واملطالبة  ''العودة  جمموعة 
اأفريقيا الو�سطى  النطاق على مواقع القوات امل�سلحة جلمهورية 
يف قرية مانعلى ُبعد اأكرث من 550 كيلومرتا من بانغي "و�سيطروا 
من  عدد  وهناك  مدنيني  �ستة  "ُقتل  واأ�ساف  موؤقتا".  عليها 
اجلرحى". واأ�سار اإىل اأن "الو�سع حتت ال�سيطرة"، الفتا اإىل اأن 

القبعات الزرق ي�سرّيون دوريات يف القرية وحميطها''.

اأم�ص االأحد، جمددًا رئي�ص  ال�سوري ب�سار االأ�سد،  كّلف الرئي�ص 
اجلديدة،  احلكومة  ت�سكيل  عرنو�ص،  ح�سني  احلايل  الوزراء 
"فوز" االأ�سد  اأعمال" عقب  ت�سيري  "حكومة  اإىل  حتولت  اأن  بعد 
باالنتخابات الرئا�سية التي جرت يف مايو املا�سي. وتوىل عرنو�ص 

رئا�سة احلكومة يف اأغ�سط�ص العام املا�سي، خلفًا لعماد خمي�ص. 
 2016 بني  واالإ�سكان  االأ�سغال  وزير  من�سب  عرنو�ص  و�سغل 
و2018، وكذلك وزير االأ�سغال العامة بني 2013 و2016 قبل 
والتنمية  االإ�سكان  و"وزارة  العامة"  "االأ�سغال  وزارتا  ُتدَمج  اأن 

العمرانية" عام 2016. 

''حما�ص''  االإ�سالمية  املقاومة  اأعلنت م�سادر مقربة من حركة 
للمكتب  رئي�سا  هنية  اإ�سماعيل  انتخاب  جتديد  عن  بفل�سطني، 
فاإن  العربي''،  ''القد�ص  جريدة  وح�سب  ثانية.  لعهدة  ال�سيا�سي 
انتخاب  اأجل  من  يجتمع،  �سوف  للحركة  العام  ال�سورى  جمل�ص 
اأ�سابيع  قبل  مت  اأن  بعد  وذلك  للحركة،  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ص 
االنتهاء من انتخاب روؤ�ساء االأقاليم الثالثة قطاع غزة، ال�سفة 

الغربية، واخلارج.
وجُتِري حما�ص انتخاباتها الداخلية كل اأربع �سنوات، يف ظروف 
حُماطة بال�سرية، نظرًا العتبارات تتعلق باملالحقة االأمنية من 

قبل الكيان ال�سهيوين.

ارتفاع ح�شيلة �شحايا النريان يف تركيا 
وموؤ�شرات على �شلة الإرهاب باحلرائق

اأفريقيا الو�شطى: مقتل �شتة مدنيني يف 
هجوم �شنه متمردون قرب احلدود مع 

ت�شاد والكامريون

الرئي�ص ال�شوري يكلف ح�شني عرنو�ص 
ت�شكيل احلكومة اجلديدة

هنية رئي�شا حلركة حما�ص لعهدة 
ثانية

ال�شعودية تك�شف عدد املعتمرين 
وموعد بداية ا�شتقبالهم

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
ارتباك وانق�شامات والرئي�ص �شعّيد يحذر من املظاهرات

االثنني 22 يولياز 2971/ 02 اأوت  2021 املوافق لـ 23 ذو احلجة 1442

اتهم الرئي�س التون�سي قي�س �سعّيد جهات حزبّية مل ي�سمها ب�سخ الأموال بهدف اإثارة الفو�سى، وطماأن خالل لقاء له مع ممثلني عن جمعية البنوك واملوؤ�س�سات املالية 
باأنه لن تكون هناك م�سادرة لأموال ول ممتلكات. وحذر الرئي�س �سعّيد من التظاهر �سد الإجراءات ال�ستثنائية التي جمد مبوجبها الربملان واأقال احلكومة، واتهم جهات 

حزبية ب�سخ اأموال لزعزعة ال�ستقرار.
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�شباب باتنة

الرابطة املحرتفة لكرة القدم 

رابطة ما بني اجلهات 

فريق اإحتاد العا�سمة الذي يرغب يف 
القادم،  للمو�سم  حت�سبا  معه  التعاقد 
املدير  اأن  املــ�ــســادر  ذات  ــافــت  واأ�ــس
يراهن  يحي  عنرت  لالإحتاد  الريا�سي 
للوفاق  املالية  امل�ساكل  ا�ستغالل  على 
يف الــوقــت الــراهــن مــن اأجــل اإغــراء 
على  باملوافقة  الكوكي  نبيل  املــدرب 

يف  الف�سل  ويبقى  االإحتـــاد،  عر�ص 
موؤجال  الكوكي  نبيل  املدرب  م�ستقبل 
املو�سم  بطولة  نهاية  بعد  مــا  اإىل 
يف  الكوكي  �سيف�سل  حيث  اجلـــاري، 
م�ستقبله مع الفريق �سواء بالبقاء اأو 

املغادرة نحو وجهة اأخرى.
من  �سطيف  وفــــاق  اإدارة  متــكــنــت 
احتواء ق�سية و�سط امليدان الهجومي 
جلنة  را�ــســل  ــذي  ال قندو�سي  اأحــمــد 
الفارطة  ال�ساعات  خالل  املنازعات 
م�ستحقاته  على  احل�سول  اأجــل  من 
العالقة رفقة املدافع لعريبي، وقامت 
يف  �سريعا  بالتحرك  الــوفــاق  اإدارة 
خالل  من  قندو�سي  الالعب  ق�سية 
�سهرية  اأجـــــور  الـــالعـــب   مــنــح 
االأكــرب  ال�سطر  متثل  واحـــدة  دفعة 
املو�سم  عن  العالقة  م�ستحقاته  من 
اأخر  جانب  ومــن  والــفــارط،  ــايل  احل
عن   التنازل  على  قندو�سي  وافق 
م�ستحقاته  من  كاملة  �سهرية  اأجــور 
العالقة وهذا يف ظل اإدراكه للو�سعية 
خالل  الــوفــاق  يعي�سها  التي  املالية 

املو�سم اجلاري. 

املبلغ  اأن  �سطيف  وفــاق  اإدارة  اأكــدت 
ال�ساعد  املــهــاجــم  لت�سريح  ــحــدد  امل
لن  الــوفــاق  من  عمورة  االأمــني  حممد 
وهو  يــورو،  مليون   02 مبلغ  عن  يقل 
اأنه  الــوفــاق  اإدارة  تــرى  ــذي  ال املبلغ 
وقيمته  عمورة  م�ستوى  مع  يتنا�سب 
الت�سويقية، وقررت اإدارة الوفاق قطع 
املفاو�سات التي كانت جارية مع نادي 
ماتز الفرن�سي من اأجل حتويل املهاجم 
اإدارة  ف�سلت  حيث  عــمــورة،  املــتــاألــق 
الوفاق قطع املفاو�سات الأ�سباب مالية 
بحكم اأن عر�ص الفريق الفرن�سي كان 
الوفاق  اإدارة  وكانت  املطلوب،  من  اأقل 
قد اأ�سدرت بيانا اأكدت فيه اأن حتويل 

الالعب لالحرتاف مل يح�سل بعد. 
ومن جانب اأخر فقد تاأكد ر�سميا و�سع 
طرف  من  للبيع  عمورة  الالعب  عقد 
نهاية  يف  قــررت  التي  الــوفــاق  اإدارة 
الهداف  خدمات  عن  التخلي  املطاف 
التي  املتاعب  ب�سبب  للبطولة  الثاين 
املالية،  الناحية  من  الفريق  يواجهها 
لن  عمورة  فــاإن  جــدا  كبرية  وبن�سبة 
يكون �سمن تعداد الوفاق خالل املو�سم 

لبيع  املفاو�سات  �سارت  حال  يف  القادم 
اأن  علما  ال�سحيح،  الطريق  يف  عقده 
يف  كبرية  رغبة  اأظهر  بــدوره  الالعب 

خو�ص جتربة احرتافية.
امل�سوؤول  من  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
للوفاق  الفنية  العار�سة  عن  االأول 
نبيل الكوكي اأنه حمل اهتمام جدي من 

وفاق �شطيف 

اإحتاد عني البي�شاء

عبد الهادي. ب

الكثري  فـــاإن  مــوثــوقــة  مــ�ــســادر  ح�سب 
بع�ص   على  تتلهف  �سارت  االأنــديــة  من 
عنا�سر الكاب و ذلك ب�سبب عدم حيازة 
العبي  الفريق على عقود احرتافية  و 
هو ما �سي�سهل عليها عملية انتدابها دون 
املرور على االإدارة للتفاو�ص حول ورقة 
الت�سريح مثلما جرت العادة ،خا�سة و اأن 
فرق  اهتمام  حمل  كانت  االأ�سماء  بع�ص 
اأمام  الفريق  اإدارة  �سارت  وبهذا  كربى 
على  احلفاظ  يف  املتمثل  و  اآخــر  حتدي 
بع�ص العنا�سر ممن اأثبتت م�ستوى كبري 
بعي�سي�ص  بوعون  بوخدميي  غرار  على 

ماللة و اآخرون تفاديا خلطفها  من طرف 
اأندية اأخرى حيث من املرتقب اأن ي�سرع 
رئي�ص الفريق يف اإ�ستدعاء هوؤالء ق�سد 
حت�سبا  العقود  حــول  معهم  التفاو�ص 
للمو�سم املقبل مما ال �سك فيه فاإن اأن�سار 
يقبلون  ال  �ساروا  االأورا�ــســيــة  الكتيبة 
مغادرة الالعبني بدون ا�ستغاللهم لفرتة 

طويلة.
الفريق  ــي  ــب وحم اأنــ�ــســار  ـــذر  ح كــمــا 
الــقــائــمــني عــلــى �ـــســـوؤون الــفــريــق ، من 
االإ�ستقدامات الع�سوائية حت�سبا للمو�سم 
املقبل  وبالتايل جلب العبني مغمورين ال 

يقدمون االإ�سافة ، معتربين اأن العملية 
ال  فا�سلة  كانت  املنق�سي  املو�سم  خــالل 
ببطولة  ين�سط  فريق  حاجيات  تلبي 
اأغلبية العنا�سر  ، واأن  الرابطة الثانية 
يف  االإ�ــســافــة  تقدم  مل  جلبها  مت  التي 
ذلك  من  حــذروا  كما   ، ح�سبهم  امليدان 
اأخــــرى حت�سبا  مـــرة  الــفــعــلــة  وتـــكـــرار 
كما   ، طبعا  واملقبل  اجلــديــد  للمو�سم 
االإدارة  الفريق  من  املقربني  اأحد  ن�سح 
ت�سرف  خا�سة  جلنة  ت�سكيل  ب�سرورة 
يفقهون   ، االإ�ــســتــقــدامــات  عملية  على 

الكرة جيدا ويعرفون خباياها.

اليوم  نهار  يحل 
التون�سي  املـــدرب 
ـــا  ـــس ـــا� ــــــــــراد ب م
مبدينة الربج من 
التفاو�ص  اأجـــل 
االأهلي  اإدارة  مع 
ــــو�ــــص  ــــخــــ�ــــس ب
على  ــــراف  االإ�ــــس
الفنية  العار�سة 
ـــالل  ـــق خ ـــري ـــف ل
ــادم،  ــق املــو�ــســم ال

وقال املدرب با�سا الذي �سبق له تدريب املنتخب 
على  لالإ�سراف  متحم�ص  اأنــه  الن�سوي  التون�سي 
املعلومات،  بع�ص  الذي ميلك عنه  االأهلي  تدريب 
ويف حال االتفاق على تفا�سيل العقد فاإن التقني 
قرب  عن  الت�سكيلة  �سيعاين  اأنــه  اأكــد  التون�سي 
مولودية  اأمــام  القادمة  املــبــاراة  من  والبداية 

اجلزائر مبلعب 5 جويلية االأوملبي.
مع  املفاو�سات  ف�سل  من  االأهلي  اإدارة  وتتخوف 
على  االإتــفــاق  عــدم  ظل  يف  خا�سة  با�سا  املــدرب 
التي  ال�سهرية  االأجرة  يف  املتمثل  املايل  اجلانب 

�ــســيــتــقــا�ــســاهــا 
التون�سي  املــــدرب 
مع  جتـــربـــتـــه  يف 
االأهلي، حيث ت�سر 
الرئي�ص  اإدارة 
على  عــفــافــ�ــســة 
كتلة  تــخــفــيــ�ــص 
ال�سهرية  االأجـــور 
�سقوط  بعد  وهــذا 
الفريق اإىل الق�سم 

الثاين.
هجرة  االأهــلــي  تــعــداد  يــعــرف  اأن  املنتظر  ــن  وم
ظل  يف  وهــذا  ــاري  اجل املو�سم  نهاية  مع  جماعية 
اأجل  من  املنازعات  جلنة  اإىل  العبني   08 جلــوء 
اأوراق  وكــذا  العالقة  م�ستحقاتهم  على  احل�سول 
ت�سريحهم ويتعلق االأمر بكل من بن عثمان، بارو�ص، 
نايلي، حمو�ص، �سبيعي، اأو�سان، زغدان ومدور، علما 
اأن احلار�ص �سيدريك غادر النادي بعد نهاية العقد 
الذي يربطه مع الفريق، حيث طلب احل�سول على 
اللجوء  عدم  مقابل  العالقة  م�ستحقاته  من  �سطر 

اإىل جلنة  املنازعات. 

عن  ــات  ــه اجل ــني  ب ــا  م ــة  ــط راب ك�سفت 
الق�سم  بطولة  من  النازلة  الفرق  هوية 
اإىل االأق�سام اجلهوية، حيث مت  الثالث 
تر�سيم �سقوط فريق �سباب بئر العر�ص 
�سرق  و�سط  لبطولة  الثاين  الفوج  من 
الفوج  من  احلجار  ــاد  اإحت اإىل  اإ�سافة 
ال�سرقية،  املجموعة  لبطولة  االول 
جحيم  من  الفكرون  عني  �سباب  وجنــا 
ال�سقوط رغم احتالله املرتبة االأخرية 
م�ص  حــني  يف  الــثــانــيــة،  املــجــمــوعــة  يف 

تامو،  بني  دوالة،  بني  من  كل  ال�سقوط 
�سيدي  بادي�ص،  بن  ال�سوقر،  املحمدية، 

بوعزيز والنعامة.
بني  ما  رابطة  ك�سفت  اأخر  جانب  ومن 
البطولة  انطالقة  تاريخ  عن  اجلهات 
�ستلعب  حيث  الــقــادم،  املــو�ــســم  خــالل 
مباريات اجلولة االأوىل يوم  اأكتوبر 
تركيبة  يف  الف�سل  انتظار  يف  الــقــادم 
وقت  يف  املناف�سة  ونــظــام  املجموعات 

الحق. 

ك�سفت الرابطة املحرتفة لكرة القدم عن 
البطولة،  من  املتاأخرة  املباريات  تواريخ 
بني  ال26  اجلولة  لقاء  برجمة  مت  حيث 
يوم  القبائل  و�سبيبة  العا�سمة  اإحتـــاد 
الثالثاء 03 اأوت بداية من التا�سعة ليال، 
فيما مت برجمة اللقاء املتاأخر عن اجلولة 
تلم�سان  ووداد  القبائل  �سبيبة  بني  ال27 

06 اأوت، يف حني مت برجمة  يوم اجلمعة 
لقاء اجلولة ال35 يوم االإثني 09 اأوت.

�نطالقة بطولة �لق�شم �لثاين
 يوم 08 �أكتوبر 

وك�سفت رابطة الهواة عن موعد انطالقة 
للمو�سم  لــلــهــواة  الــثــاين  الق�سم  بطولة 

تاريخ  حتديد  مت  حيث   ،2022-2021
البطولة  وتلعب  ــادم،  ــق ال اأكــتــوبــر   08
املو�سم  حــ�ــســل  مــا  عــكــ�ــص  مبــجــمــوعــتــني 
 16 مــن  جمموعة  كــل  وتتكون  الــفــارط، 
فريق، حيث ي�سعد االأول عن كل جمموعة 
اللجوء  دون  االأول  املحرتف  بطولة  اإىل 

اإىل لعب املباريات الفا�سلة.

فكرون  عني  �سباب  فريق  رئي�ص  اأطــل 
ح�سان بكو�ص على اجلمهور بهذا احلوار 

نيوز االأورا�ص  جلــريــدة  احلــ�ــســري 
العراقيل  و  امل�ساكل  الأبــرز  فيه  تطرق 
نف�سه  وجد  الذي  النادي  ت�سادف  التي 
اإ�ستكى  ي�سارع لعدة �سنوات متتالية كما 
الفريق  منه  يعاين  الــذي  التهمي�ص  من 
اإليه  ـــت  اآل ـــذي  ال للم�ستوى  تــاأ�ــســف  و 
قائال  و�سرح  فكرون  عني  يف  الريا�سة 
غري  تهمي�ص  من  نعاين  تقال  احلقيقة 
طرف  مــن  االأخـــرية  ال�سنوات  يف  ــربر  م
البلدية،ات�سلنا بهم عدة مرات وطالبنا 
فقط  وعـــود  نتلقى  كــنــا  لكننا  بحقنا 
الديجيا�ص  مع  ال�سيء  فارغ،نف�ص  وكالم 
اأنهم  ي�سرحون  ملا  اأ�ستغرب  مرة  كل  ،يف 
من  قدمته  الوالية،فما  فرق  كل  دعموا 
مايل اخلا�ص للفريق يعترب اأكرث من كل 
االإعانات التي تلقيناها وب�سراحة مررنا 
واأنقذنا  احلــايل  املو�سم  �سعبة  بظروف 
االإحرتازات  ب�سبب  ال�سقوط  من  اأنف�سنا 
املرفوعة �سد فريق جنم تازوقاغت وهو 
اأ�سري  كما  احلالية  االإدارة  قوة  يوؤكد  ما 
التحكيم  من  املو�سم  هــذا  عانينا  باأننا 
ال  و  الريا�سة  ت�سرف  ال  ــور  اأم ،حدثت 
الفرق  من  فالعديد   ، اللعبة  اأخالقيات 
ال�سباب  خــا�ــســة  التحكيم  ــن  م عــانــت 
اأخذ االأمور  ونطلب من ال�سلطات املعنية 
روؤ�ــســاء  ل�سكاوي  اال�ستماع  و  بجدية 
الفرق، ففريقنا يتدرب و يح�سر بجدية 
حكم  ياأتي  االأخــري  يف  و  االأ�سبوع  طيلة 

يف�سد كل ما قمت به ،ممكن هي اأخطاء 
على  تــاأثــر  لكنها  نية  بح�سن  عــاديــة 
حتدد  و  للمباريات  النهائية  النتائج 

م�سري الفريق.
الوالية  ــرق  ف كــل  تالحظون  وكــمــا 

تعاين  تـــزال  ال  و  عــانــت  الــرابــعــة 
،فالريا�سة ب�سفة عامة يف الوالية 

والبد  �ستزول  فــرق  و  تــدهــورت 
من بعث الريا�سة من جديد يف 
على  االآن  ننتظر  ،كما  الوالية 
غرار جل الفرق اأهم القرارات 
ال�سلطات  �ست�سدرها  الــتــي 
العليا و االإحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم،و�سيكون لنا مت�سع 

من الوقت للقيام باأف�سل اختيار 
تغيريات  اإحــــداث  �سهل  لي�ص  و 

�ستكون  ــة  ــي ــوؤول ــس ــ� امل و  جـــذريـــة 
م�سرتكة واالأولوية �ستكون لل�سبان و 

�سنكون فريق �ساب تناف�سي كما �سنقوم 
بتحديد موعد يف هذه االأيام رفقة بع�ص 
لر�سم  ال�سابقني  الالعبني  و  امل�سريين 

خارطة املو�سم اجلديد.
االأن�سار  يوا�سل  اأن  اأمتنى  ــري  االأخ ويف 
م�ساندة الفريق و اأن تتظافر جهودهم مع 
كل �سخ�ص يعمل يف النادي من اأجل العمل 
�سنحاول  طموحاتهم،  حتقيق  و  ب�سدق 
لو  حتى  و  اهلل  بــاإذن  ال�سعود  ورقــة  لعب 
حققنا الهدف و مل تتغري بعدها االأمور و 
نبقى يف نف�ص امل�ساكل و التهمي�ص كاأننا مل 

نحقق اأي �سيء.

عي�سى  بن  فار�ص  ب�سكرة  اإحتــاد  رئي�ص  اأكــد 
اأن ما ح�سل يف املباراة ال�سابقة التي خ�سرها 
االإحتاد على اأر�سية ملعب العالية اأمام �سبيبة 
طالت  الــتــي  الثقيلة  والــعــقــوبــات  الــ�ــســاورة 
ما  االإحتاد يف  توؤثر على حظوظ  لن  الفريق 
تبقى من بطولة املو�سم اجلاري، حيث اأكد بن 
عي�سى اأن االإحتاد �سي�سمن البقاء يف الرابطة 
االأوىل على اأر�سية امليدان رغم امل�ساكل التي 
تواجه الفريق خا�سة مع التحكيم يف ظل ما 

ح�سل مع احلكم غربال يف املباراة ال�سابقة.
واأكد رئي�ص االإحتاد اأن قام به احلكم غربال 
يعترب م�سرحية بعد اأن تعر�ص عدد كبري من 
العبي االإحتاد اإىل عقوبة االإيقاف من طرف 
جلنة االن�سباط، ويرى بن عي�سى اأن مثل هذه 

املمار�سات لن توقف االإحتاد الذي عاد بقوة يف 
مباريات مرحلة العودة وبات قريبا من حتقيق 

البقاء قبل  جوالت من ختام البطولة.

وزادت متاعب اإدارة االإحتاد خالل ال�ساعات 
عدد  وجهها  التي  االإعــــذارات  بعد  الفارطة 
على  احل�سول  اأجــل  مــن  الفريق  العبي  مــن 
اللجوء  قبل  العالقة  املالية  م�ستحقاتهم 
بكل  االأمــر  ويتعلق  املنازعات،  جلنة  اإىل 
�سريف،  بــن  تــومــي،  عثماين،  عــلــوي،  مــن 
وحداد،   خمتار  �سريف  هريات،  بوعافية، 
وجــــاءت هـــذه اخلــطــوة مــن الــالعــبــني يف 
ت�سوية  يف  ــــاد  االإحت اإدارة  متــاطــل  ظــل 
طلب  الــذي  الوقت  يف  وهــذا  م�ستحقاتهم، 
م�سريو االإحتاد يف وقت �سابق من الالعبني 
احل�سول  غــايــة  اإىل  االنــتــظــار  ــرورة  ــس �
عــلــى الــ�ــســيــولــة املــالــيــة الـــالزمـــة خالل 
االحتاد  ت�سكيلة  وتوا�سل  املقبلة،  االأيــام 
القادمة  للمباراة  حت�سرياتها  الب�سكري 
عدة  ترقية  مت  حيث  �سطيف،  وفاق  اأمــام 
العبني من فئة الرديف لتعوي�ص الغيابات 
يف  املوجودة  واالإ�سابات  العقوبات  ب�سبب 

التعداد. 

من املفرو�ص اأن ي�سع م�سريو احلراكتة 
للمو�سم  حت�سبا  متينة  طريق  خارطة 
و  االأهداف  الكروي اجلديد مع حتديد 
بخالف  امليدان  على  حماولة جت�سيدها 
من  تدخل  كانت  اأيــن  املا�سية  املوا�سم 
اأدى  ما  هو  و  فقط  البقاء  حتقيق  اأجل 
ال�سيما  منا�سبات  عــدة  يف  للف�سل  بها 
العمل  يتطلب  الت�سيري  حــ�ــســن  واأن 
مبكرا  االإجــتــهــاد  و  منظمة  بطريقة 
بقيادة  االإحتــاد  اإدارة  �ستحاول  و  هذا 
املو�سم  اأخطاء  تفادي  بوجعادة  ب�سري 
املن�سرم  حني ت�سلمت زمام الرئا�سة يف 
الغمو�ص  جعل  ما  وهــو  �سعبة  مرحلة 
غاية  اإىل  الـــنـــادي  م�ستقبل  يــ�ــســود 
بعملية  قامت  ملا  ال�سائع  بــدل  الوقت 
باالإ�ستقدامات يف فرتة وجيزة مما عاد 
الريا�سية  الفريق  نتائج  على  بال�سلب 
اأن تعداد الفريق كان االأخري  ال�سيما و 
من  املو�سمية  التح�سريات  يف  �سرع  من 
النوادي الذين مثلوا املجموعة  بني كل 

ال�سرقية لبطولة مابني الرابطات.
كما ينوي اأع�ساء الطاقم امل�سري احلديث 
حول ق�سية الطاقم الفني الذي �سيقود 
الفريق حت�سبا للمو�سم الكروي اجلديد 
و الف�سل يف ذلك نهائيا و ح�سب م�سادر 
بني  حائرة  النادي  اإدارة  فاإن  موثوقة 
حكيم  على  االإبــقــاء  هما  و  اختياريني 

حرنان و منحه فر�سة اأخرى اأو التعاقد 
�سيا�سة  و  ــداف  اأه يالئم  اآخــر  اإ�سم  مع 
االأطــــراف  بع�ص  تــوجــد  كــمــا  ــادي  ــن ال

تقرتح عدة اأ�سماء.
بعد  و  النادي  يف  امل�سريين  يتجه  كما 
الريا�سية   التقييم  عملية  من  االنتهاء 
�سيتم  نقطة  اأبــــرز  اإىل  االإداريــــــة  و 
يف  املرتقب  االجتماع  خــالل  درا�ستها 
عن  بالبحث  املتعلقة  و  القادمة  االأيــام 
حتتاج  ما  هو  و  جديدة  متويل  م�سادر 
الوقت  خــالل  عاجال   احلراكتة  اإليه 
نظرا  تواجدها   ت�سمن  حتى  الــراهــن 
خا�سة  عاتقها  على  املرتاكمة  للديون 

تلك املتواجدة على م�ستوى املحاكم.

الإدارة مطالبة باحلفاظ على �صبان 
الفريق وتفادي الإ�صتقدامات الع�صوائية

 بوجعادة يفكر يف و�صع خارطة طريق 
و الأهداف امل�صتقبلية

الك�صف عن تواريخ املباريات املتاأخرة من ابطولة 

با�صا منتظر اليوم للتفاو�ش، 
وهجرة جماعية على الأبواب  

تر�صيم �صقوط بئر العر�ش واحلجار، 
وانطالقة البطولة يوم  اأكتوبر 
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الإدارة ت�صرتط 02 مليون يورو لت�صريح عمورة 
والكوكي مطلوب يف �صو�صطارة  

ريا�صة
�شباب عني فكرون

اإحتاد ب�شكرة 

الفريق يعاين من التهمي�ش يف   ح�صان بكو�ش 
ال�صنوات الأخرية و النهو�ش بالفريق من الأولويات

اأهلي الربج

بن عي�صى واثق من حتقيق البقاء، والإعذارات 
تتهاطل على الإدارة 

بداأت العرو�ص تتهاطل على العبي هالل 
دورة  نهاية  بعد  مبا�سرة  العيد  �سلغوم 
وتتواجد  الفارطة،  االأيام  خالل  اللقب 
ت�سكيلة  املتاألقة يف  العنا�سر  من  العديد 
اأندية  ــدة  الــهــالل حمــل اهــتــمــام مــن ع
وجه  على  االأوىل  الرابطة  يف  نا�سطة 
اال�ستفادة  يف  ترغب  والتي  اخل�سو�ص 
غرار  على  املتاألقة  العنا�سر  خدمات  من 
بوح�سان  ــة،  ــوج خ يــو�ــســف  ـــــدادان،  ي
وغريهم، ورغم العرو�ص املوجودة اإال اأن 

الهالل يف�سلون االنتظار  غالبية العبي 
بخ�سو�ص  ــروؤيــة  ال ات�ساح  غــايــة  اإىل 
اإدارة  اأن  ال�سيما  الفريق  مع  م�ستقبلهم 
النادي ك�سفت يف وقت �سابق عن رغبتها 
يف جتديد عقود غالبية الالعبني خالل 
املو�سم القادم، ولو اأن االأمر يبقى موؤجال 
للنادي  العامة  اجلمعية  عقد  غاية  اإىل 
يف  الف�سل  اأجل  من  املقبلة  االأيام  خالل 

م�ستقبل املكتب امل�سري احلايل.
اأنه  العيد  �سلغوم  هــالل  رئي�ص  واأكـــد 

جديد  من  الفريق  هيكلة  اإعــادة  ينبغي 
من اأجل احل�سول على اإجازة االحرتاف 
يف  �سعدوين  وقال  القادم،  املو�سم  خالل 
الهيكلة االإدارية اجلديدة  هذا ال�سدد :
تــبــقــى حــتــمــيــة لــلــتــكــيــف مـــع قــوانــني 
�سركة  تاأ�سي�ص  من  ــد  والب ـــرتاف،  االح
الواجب  الطريق  خــارطــة  ريــا�ــســيــة،و 
اأوال  اأن نفرح  انتهاجها مت ر�سمها، والبد 

. بال�سعود قبل العودة اإىل الن�ساط
كما حتدث رئي�ص الهالل عن دورة اللقب 

الفارطة، وقال  التي جرت خالل االأيام 
اأحقيته يف  اأكد على  الهالل  اأن  �سعدوين 
ال�سعود بعد الفوز يف اللقاءين اأمام اأمل 
�سعدوين  واأ�ــســاف  �سلي،  وواد  االأربــعــاء 
يف  اأحــقــيــتــنــا  عــلــى  اأكدنا  : ــقــول  بــال
اأخطر  من  اخلروج  يف  وجنحنا  ال�سعود، 
بحجم  كانت  والـــدورة  ب�سالم،  منعرج 
التي  ال�سغوطات  الأن  ــايف،  ــس اإ� مو�سم 
حتملناها يف لقاءين اأكرب بكثري من تلك 

 . التي حتملناها يف  مقابلة

العرو�ش تتهاطل على الالعبني، والف�صل يف التعداد موؤجل 
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�شباب باتنة

الرابطة املحرتفة لكرة القدم 

رابطة ما بني اجلهات 

فريق اإحتاد العا�سمة الذي يرغب يف 
القادم،  للمو�سم  حت�سبا  معه  التعاقد 
املدير  اأن  املــ�ــســادر  ذات  ــافــت  واأ�ــس
يراهن  يحي  عنرت  لالإحتاد  الريا�سي 
للوفاق  املالية  امل�ساكل  ا�ستغالل  على 
يف الــوقــت الــراهــن مــن اأجــل اإغــراء 
على  باملوافقة  الكوكي  نبيل  املــدرب 

يف  الف�سل  ويبقى  االإحتـــاد،  عر�ص 
موؤجال  الكوكي  نبيل  املدرب  م�ستقبل 
املو�سم  بطولة  نهاية  بعد  مــا  اإىل 
يف  الكوكي  �سيف�سل  حيث  اجلـــاري، 
م�ستقبله مع الفريق �سواء بالبقاء اأو 

املغادرة نحو وجهة اأخرى.
من  �سطيف  وفــــاق  اإدارة  متــكــنــت 
احتواء ق�سية و�سط امليدان الهجومي 
جلنة  را�ــســل  ــذي  ال قندو�سي  اأحــمــد 
الفارطة  ال�ساعات  خالل  املنازعات 
م�ستحقاته  على  احل�سول  اأجــل  من 
العالقة رفقة املدافع لعريبي، وقامت 
يف  �سريعا  بالتحرك  الــوفــاق  اإدارة 
خالل  من  قندو�سي  الالعب  ق�سية 
�سهرية  اأجـــــور   07 الـــالعـــب  مــنــح 
االأكــرب  ال�سطر  متثل  واحـــدة  دفعة 
املو�سم  عن  العالقة  م�ستحقاته  من 
اأخر  جانب  ومــن  والــفــارط،  ــايل  احل
 04 عن  التنازل  على  قندو�سي  وافق 
م�ستحقاته  من  كاملة  �سهرية  اأجــور 
العالقة وهذا يف ظل اإدراكه للو�سعية 
خالل  الــوفــاق  يعي�سها  التي  املالية 

املو�سم اجلاري. 

املبلغ  اأن  �سطيف  وفــاق  اإدارة  اأكــدت 
ال�ساعد  املــهــاجــم  لت�سريح  ــحــدد  امل
لن  الــوفــاق  من  عمورة  االأمــني  حممد 
وهو  يــورو،  مليون  مبلغ   عن  يقل 
اأنه  الــوفــاق  اإدارة  تــرى  ــذي  ال املبلغ 
وقيمته  عمورة  م�ستوى  مع  يتنا�سب 
الت�سويقية، وقررت اإدارة الوفاق قطع 
املفاو�سات التي كانت جارية مع نادي 
ماتز الفرن�سي من اأجل حتويل املهاجم 
اإدارة  ف�سلت  حيث  عــمــورة،  املــتــاألــق 
الوفاق قطع املفاو�سات الأ�سباب مالية 
بحكم اأن عر�ص الفريق الفرن�سي كان 
الوفاق  اإدارة  وكانت  املطلوب،  من  اأقل 
قد اأ�سدرت بيانا اأكدت فيه اأن حتويل 

الالعب لالحرتاف مل يح�سل بعد. 
ومن جانب اأخر فقد تاأكد ر�سميا و�سع 
طرف  من  للبيع  عمورة  الالعب  عقد 
نهاية  يف  قــررت  التي  الــوفــاق  اإدارة 
الهداف  خدمات  عن  التخلي  املطاف 
التي  املتاعب  ب�سبب  للبطولة  الثاين 
املالية،  الناحية  من  الفريق  يواجهها 
لن  عمورة  فــاإن  جــدا  كبرية  وبن�سبة 
يكون �سمن تعداد الوفاق خالل املو�سم 

لبيع  املفاو�سات  �سارت  حال  يف  القادم 
اأن  علما  ال�سحيح،  الطريق  يف  عقده 
يف  كبرية  رغبة  اأظهر  بــدوره  الالعب 

خو�ص جتربة احرتافية.
امل�سوؤول  من  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
للوفاق  الفنية  العار�سة  عن  االأول 
نبيل الكوكي اأنه حمل اهتمام جدي من 

وفاق �شطيف 

اإحتاد عني البي�شاء

عبد الهادي. ب

الكثري  فـــاإن  مــوثــوقــة  مــ�ــســادر  ح�سب 
بع�ص   على  تتلهف  �سارت  االأنــديــة  من 
عنا�سر الكاب و ذلك ب�سبب عدم حيازة 
العبي  الفريق على عقود احرتافية  و 
هو ما �سي�سهل عليها عملية انتدابها دون 
املرور على االإدارة للتفاو�ص حول ورقة 
الت�سريح مثلما جرت العادة ،خا�سة و اأن 
فرق  اهتمام  حمل  كانت  االأ�سماء  بع�ص 
اأمام  الفريق  اإدارة  �سارت  وبهذا  كربى 
على  احلفاظ  يف  املتمثل  و  اآخــر  حتدي 
بع�ص العنا�سر ممن اأثبتت م�ستوى كبري 
بعي�سي�ص  بوعون  بوخدميي  غرار  على 

ماللة و اآخرون تفاديا خلطفها  من طرف 
اأندية اأخرى حيث من املرتقب اأن ي�سرع 
رئي�ص الفريق يف اإ�ستدعاء هوؤالء ق�سد 
حت�سبا  العقود  حــول  معهم  التفاو�ص 
للمو�سم املقبل مما ال �سك فيه فاإن اأن�سار 
يقبلون  ال  �ساروا  االأورا�ــســيــة  الكتيبة 
مغادرة الالعبني بدون ا�ستغاللهم لفرتة 

طويلة.
الفريق  ــي  ــب وحم اأنــ�ــســار  ـــذر  ح كــمــا 
الــقــائــمــني عــلــى �ـــســـوؤون الــفــريــق ، من 
االإ�ستقدامات الع�سوائية حت�سبا للمو�سم 
املقبل  وبالتايل جلب العبني مغمورين ال 

يقدمون االإ�سافة ، معتربين اأن العملية 
ال  فا�سلة  كانت  املنق�سي  املو�سم  خــالل 
ببطولة  ين�سط  فريق  حاجيات  تلبي 
اأغلبية العنا�سر  ، واأن  الرابطة الثانية 
يف  االإ�ــســافــة  تقدم  مل  جلبها  مت  التي 
ذلك  من  حــذروا  كما   ، ح�سبهم  امليدان 
اأخــــرى حت�سبا  مـــرة  الــفــعــلــة  وتـــكـــرار 
كما   ، طبعا  واملقبل  اجلــديــد  للمو�سم 
االإدارة  الفريق  من  املقربني  اأحد  ن�سح 
ت�سرف  خا�سة  جلنة  ت�سكيل  ب�سرورة 
يفقهون   ، االإ�ــســتــقــدامــات  عملية  على 

الكرة جيدا ويعرفون خباياها.

اليوم  نهار  يحل 
التون�سي  املـــدرب 
ـــا  ـــس ـــا� ــــــــــراد ب م
مبدينة الربج من 
التفاو�ص  اأجـــل 
االأهلي  اإدارة  مع 
ــــو�ــــص  ــــخــــ�ــــس ب
على  ــــراف  االإ�ــــس
الفنية  العار�سة 
ـــالل  ـــق خ ـــري ـــف ل
ــادم،  ــق املــو�ــســم ال

وقال املدرب با�سا الذي �سبق له تدريب املنتخب 
على  لالإ�سراف  متحم�ص  اأنــه  الن�سوي  التون�سي 
املعلومات،  بع�ص  الذي ميلك عنه  االأهلي  تدريب 
ويف حال االتفاق على تفا�سيل العقد فاإن التقني 
قرب  عن  الت�سكيلة  �سيعاين  اأنــه  اأكــد  التون�سي 
مولودية  اأمــام  القادمة  املــبــاراة  من  والبداية 

اجلزائر مبلعب  جويلية االأوملبي.
مع  املفاو�سات  ف�سل  من  االأهلي  اإدارة  وتتخوف 
على  االإتــفــاق  عــدم  ظل  يف  خا�سة  با�سا  املــدرب 
التي  ال�سهرية  االأجرة  يف  املتمثل  املايل  اجلانب 

�ــســيــتــقــا�ــســاهــا 
التون�سي  املــــدرب 
مع  جتـــربـــتـــه  يف 
االأهلي، حيث ت�سر 
الرئي�ص  اإدارة 
على  عــفــافــ�ــســة 
كتلة  تــخــفــيــ�ــص 
ال�سهرية  االأجـــور 
�سقوط  بعد  وهــذا 
الفريق اإىل الق�سم 

الثاين.
هجرة  االأهــلــي  تــعــداد  يــعــرف  اأن  املنتظر  ــن  وم
ظل  يف  وهــذا  ــاري  اجل املو�سم  نهاية  مع  جماعية 
اأجل  من  املنازعات  جلنة  اإىل  العبني  جلــوء  
اأوراق  وكــذا  العالقة  م�ستحقاتهم  على  احل�سول 
ت�سريحهم ويتعلق االأمر بكل من بن عثمان، بارو�ص، 
نايلي، حمو�ص، �سبيعي، اأو�سان، زغدان ومدور، علما 
اأن احلار�ص �سيدريك غادر النادي بعد نهاية العقد 
الذي يربطه مع الفريق، حيث طلب احل�سول على 
اللجوء  عدم  مقابل  العالقة  م�ستحقاته  من  �سطر 

اإىل جلنة  املنازعات. 

عن  ــات  ــه اجل ــني  ب ــا  م ــة  ــط راب ك�سفت 
الق�سم  بطولة  من  النازلة  الفرق  هوية 
اإىل االأق�سام اجلهوية، حيث مت  الثالث 
تر�سيم �سقوط فريق �سباب بئر العر�ص 
�سرق  و�سط  لبطولة  الثاين  الفوج  من 
الفوج  من  احلجار  ــاد  اإحت اإىل  اإ�سافة 
ال�سرقية،  املجموعة  لبطولة  االول 
جحيم  من  الفكرون  عني  �سباب  وجنــا 
ال�سقوط رغم احتالله املرتبة االأخرية 
م�ص  حــني  يف  الــثــانــيــة،  املــجــمــوعــة  يف 

تامو،  بني  دوالة،  بني  من  كل  ال�سقوط 
�سيدي  بادي�ص،  بن  ال�سوقر،  املحمدية، 

بوعزيز والنعامة.
بني  ما  رابطة  ك�سفت  اأخر  جانب  ومن 
البطولة  انطالقة  تاريخ  عن  اجلهات 
�ستلعب  حيث  الــقــادم،  املــو�ــســم  خــالل 
مباريات اجلولة االأوىل يوم 15 اأكتوبر 
تركيبة  يف  الف�سل  انتظار  يف  الــقــادم 
وقت  يف  املناف�سة  ونــظــام  املجموعات 

الحق. 

ك�سفت الرابطة املحرتفة لكرة القدم عن 
البطولة،  من  املتاأخرة  املباريات  تواريخ 
بني  ال  اجلولة  لقاء  برجمة  مت  حيث 
يوم  القبائل  و�سبيبة  العا�سمة  اإحتـــاد 
الثالثاء  اأوت بداية من التا�سعة ليال، 
فيما مت برجمة اللقاء املتاأخر عن اجلولة 
تلم�سان  ووداد  القبائل  �سبيبة  بني  ال 

يوم اجلمعة  اأوت، يف حني مت برجمة 
لقاء اجلولة ال يوم االإثني  اأوت.

�نطالقة بطولة �لق�شم �لثاين
 يوم  �أكتوبر 

وك�سفت رابطة الهواة عن موعد انطالقة 
للمو�سم  لــلــهــواة  الــثــاين  الق�سم  بطولة 

تاريخ  حتديد  مت  حيث   ، -
البطولة  وتلعب  ــادم،  ــق ال اأكــتــوبــر   
املو�سم  حــ�ــســل  مــا  عــكــ�ــص  مبــجــمــوعــتــني 
مــن   جمموعة  كــل  وتتكون  الــفــارط، 
فريق، حيث ي�سعد االأول عن كل جمموعة 
اللجوء  دون  االأول  املحرتف  بطولة  اإىل 

اإىل لعب املباريات الفا�سلة.

فكرون  عني  �سباب  فريق  رئي�ص  اأطــل 
ح�سان بكو�ص على اجلمهور بهذا احلوار 
نيوز"  "االأورا�ص  جلــريــدة  احلــ�ــســري 
العراقيل  و  امل�ساكل  الأبــرز  فيه  تطرق 
نف�سه  وجد  الذي  النادي  ت�سادف  التي 
اإ�ستكى  ي�سارع لعدة �سنوات متتالية كما 
الفريق  منه  يعاين  الــذي  التهمي�ص  من 
اإليه  ـــت  اآل ـــذي  ال للم�ستوى  تــاأ�ــســف  و 
قائال  و�سرح  فكرون  عني  يف  الريا�سة 
غري  تهمي�ص  من  نعاين  تقال  "احلقيقة 
طرف  مــن  االأخـــرية  ال�سنوات  يف  ــربر  م
البلدية،ات�سلنا بهم عدة مرات وطالبنا 
فقط  وعـــود  نتلقى  كــنــا  لكننا  بحقنا 
الديجيا�ص  مع  ال�سيء  فارغ،نف�ص  وكالم 
اأنهم  ي�سرحون  ملا  اأ�ستغرب  مرة  كل  ،يف 
من  قدمته  الوالية،فما  فرق  كل  دعموا 
مايل اخلا�ص للفريق يعترب اأكرث من كل 
االإعانات التي تلقيناها وب�سراحة مررنا 
واأنقذنا  احلــايل  املو�سم  �سعبة  بظروف 
االإحرتازات  ب�سبب  ال�سقوط  من  اأنف�سنا 
املرفوعة �سد فريق جنم تازوقاغت وهو 
اأ�سري  كما  احلالية  االإدارة  قوة  يوؤكد  ما 
التحكيم  من  املو�سم  هــذا  عانينا  باأننا 
ال  و  الريا�سة  ت�سرف  ال  ــور  اأم ،حدثت 
الفرق  من  فالعديد   ، اللعبة  اأخالقيات 
ال�سباب  خــا�ــســة  التحكيم  ــن  م عــانــت 
اأخذ االأمور  ونطلب من ال�سلطات املعنية 
روؤ�ــســاء  ل�سكاوي  اال�ستماع  و  بجدية 
الفرق، ففريقنا يتدرب و يح�سر بجدية 
حكم  ياأتي  االأخــري  يف  و  االأ�سبوع  طيلة 

يف�سد كل ما قمت به ،ممكن هي اأخطاء 
على  تــاأثــر  لكنها  نية  بح�سن  عــاديــة 
حتدد  و  للمباريات  النهائية  النتائج 

م�سري الفريق.
الوالية  ــرق  ف كــل  تالحظون  وكــمــا 

تعاين  تـــزال  ال  و  عــانــت  الــرابــعــة 
،فالريا�سة ب�سفة عامة يف الوالية 

والبد  �ستزول  فــرق  و  تــدهــورت 
من بعث الريا�سة من جديد يف 
على  االآن  ننتظر  ،كما  الوالية 
غرار جل الفرق اأهم القرارات 
ال�سلطات  �ست�سدرها  الــتــي 
العليا و االإحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم،و�سيكون لنا مت�سع 

من الوقت للقيام باأف�سل اختيار 
تغيريات  اإحــــداث  �سهل  لي�ص  و 

�ستكون  ــة  ــي ــوؤول ــس ــ� امل و  جـــذريـــة 
م�سرتكة واالأولوية �ستكون لل�سبان و 

�سنكون فريق �ساب تناف�سي كما �سنقوم 
بتحديد موعد يف هذه االأيام رفقة بع�ص 
لر�سم  ال�سابقني  الالعبني  و  امل�سريين 

خارطة املو�سم اجلديد.
االأن�سار  يوا�سل  اأن  اأمتنى  ــري  االأخ ويف 
م�ساندة الفريق و اأن تتظافر جهودهم مع 
كل �سخ�ص يعمل يف النادي من اأجل العمل 
�سنحاول  طموحاتهم،  حتقيق  و  ب�سدق 
لو  حتى  و  اهلل  بــاإذن  ال�سعود  ورقــة  لعب 
حققنا الهدف و مل تتغري بعدها االأمور و 
نبقى يف نف�ص امل�ساكل و التهمي�ص كاأننا مل 

نحقق اأي �سيء.

عي�سى  بن  فار�ص  ب�سكرة  اإحتــاد  رئي�ص  اأكــد 
اأن ما ح�سل يف املباراة ال�سابقة التي خ�سرها 
االإحتاد على اأر�سية ملعب العالية اأمام �سبيبة 
طالت  الــتــي  الثقيلة  والــعــقــوبــات  الــ�ــســاورة 
ما  االإحتاد يف  توؤثر على حظوظ  لن  الفريق 
تبقى من بطولة املو�سم اجلاري، حيث اأكد بن 
عي�سى اأن االإحتاد �سي�سمن البقاء يف الرابطة 
االأوىل على اأر�سية امليدان رغم امل�ساكل التي 
تواجه الفريق خا�سة مع التحكيم يف ظل ما 

ح�سل مع احلكم غربال يف املباراة ال�سابقة.
واأكد رئي�ص االإحتاد اأن قام به احلكم غربال 
يعترب م�سرحية بعد اأن تعر�ص عدد كبري من 
العبي االإحتاد اإىل عقوبة االإيقاف من طرف 
جلنة االن�سباط، ويرى بن عي�سى اأن مثل هذه 

املمار�سات لن توقف االإحتاد الذي عاد بقوة يف 
مباريات مرحلة العودة وبات قريبا من حتقيق 

البقاء قبل 04 جوالت من ختام البطولة.

وزادت متاعب اإدارة االإحتاد خالل ال�ساعات 
عدد  وجهها  التي  االإعــــذارات  بعد  الفارطة 
على  احل�سول  اأجــل  مــن  الفريق  العبي  مــن 
اللجوء  قبل  العالقة  املالية  م�ستحقاتهم 
بكل  االأمــر  ويتعلق  املنازعات،  جلنة  اإىل 
�سريف،  بــن  تــومــي،  عثماين،  عــلــوي،  مــن 
وحداد،   خمتار  �سريف  هريات،  بوعافية، 
وجــــاءت هـــذه اخلــطــوة مــن الــالعــبــني يف 
ت�سوية  يف  ــــاد  االإحت اإدارة  متــاطــل  ظــل 
طلب  الــذي  الوقت  يف  وهــذا  م�ستحقاتهم، 
م�سريو االإحتاد يف وقت �سابق من الالعبني 
احل�سول  غــايــة  اإىل  االنــتــظــار  ــرورة  ــس �
عــلــى الــ�ــســيــولــة املــالــيــة الـــالزمـــة خالل 
االحتاد  ت�سكيلة  وتوا�سل  املقبلة،  االأيــام 
القادمة  للمباراة  حت�سرياتها  الب�سكري 
عدة  ترقية  مت  حيث  �سطيف،  وفاق  اأمــام 
العبني من فئة الرديف لتعوي�ص الغيابات 
يف  املوجودة  واالإ�سابات  العقوبات  ب�سبب 

التعداد. 

من املفرو�ص اأن ي�سع م�سريو احلراكتة 
للمو�سم  حت�سبا  متينة  طريق  خارطة 
و  االأهداف  الكروي اجلديد مع حتديد 
بخالف  امليدان  على  حماولة جت�سيدها 
من  تدخل  كانت  اأيــن  املا�سية  املوا�سم 
اأدى  ما  هو  و  فقط  البقاء  حتقيق  اأجل 
ال�سيما  منا�سبات  عــدة  يف  للف�سل  بها 
العمل  يتطلب  الت�سيري  حــ�ــســن  واأن 
مبكرا  االإجــتــهــاد  و  منظمة  بطريقة 
بقيادة  االإحتــاد  اإدارة  �ستحاول  و  هذا 
املو�سم  اأخطاء  تفادي  بوجعادة  ب�سري 
املن�سرم  حني ت�سلمت زمام الرئا�سة يف 
الغمو�ص  جعل  ما  وهــو  �سعبة  مرحلة 
غاية  اإىل  الـــنـــادي  م�ستقبل  يــ�ــســود 
بعملية  قامت  ملا  ال�سائع  بــدل  الوقت 
باالإ�ستقدامات يف فرتة وجيزة مما عاد 
الريا�سية  الفريق  نتائج  على  بال�سلب 
اأن تعداد الفريق كان االأخري  ال�سيما و 
من  املو�سمية  التح�سريات  يف  �سرع  من 
النوادي الذين مثلوا املجموعة  بني كل 

ال�سرقية لبطولة مابني الرابطات.
كما ينوي اأع�ساء الطاقم امل�سري احلديث 
حول ق�سية الطاقم الفني الذي �سيقود 
الفريق حت�سبا للمو�سم الكروي اجلديد 
و الف�سل يف ذلك نهائيا و ح�سب م�سادر 
بني  حائرة  النادي  اإدارة  فاإن  موثوقة 
حكيم  على  االإبــقــاء  هما  و  اختياريني 

حرنان و منحه فر�سة اأخرى اأو التعاقد 
�سيا�سة  و  ــداف  اأه يالئم  اآخــر  اإ�سم  مع 
االأطــــراف  بع�ص  تــوجــد  كــمــا  ــادي  ــن ال

تقرتح عدة اأ�سماء.
بعد  و  النادي  يف  امل�سريين  يتجه  كما 
الريا�سية   التقييم  عملية  من  االنتهاء 
�سيتم  نقطة  اأبــــرز  اإىل  االإداريــــــة  و 
يف  املرتقب  االجتماع  خــالل  درا�ستها 
عن  بالبحث  املتعلقة  و  القادمة  االأيــام 
حتتاج  ما  هو  و  جديدة  متويل  م�سادر 
الوقت  خــالل  عاجال   احلراكتة  اإليه 
نظرا  تواجدها   ت�سمن  حتى  الــراهــن 
خا�سة  عاتقها  على  املرتاكمة  للديون 

تلك املتواجدة على م�ستوى املحاكم.

الإدارة مطالبة باحلفاظ على �صبان 
الفريق وتفادي الإ�صتقدامات الع�صوائية

 بوجعادة يفكر يف و�صع خارطة طريق 
و الأهداف امل�صتقبلية

الك�صف عن تواريخ املباريات املتاأخرة من ابطولة 

با�صا منتظر اليوم للتفاو�ش، 
وهجرة جماعية على الأبواب  

تر�صيم �صقوط بئر العر�ش واحلجار، 
وانطالقة البطولة يوم 15 اأكتوبر 
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الإدارة ت�صرتط  مليون يورو لت�صريح عمورة 
والكوكي مطلوب يف �صو�صطارة  

ريا�صة
�شباب عني فكرون

اإحتاد ب�شكرة 

 ح�صان بكو�ش "الفريق يعاين من التهمي�ش يف 
ال�صنوات الأخرية و النهو�ش بالفريق من الأولويات"  

اأهلي الربج

بن عي�صى واثق من حتقيق البقاء، والإعذارات 
تتهاطل على الإدارة 

بداأت العرو�ص تتهاطل على العبي هالل 
دورة  نهاية  بعد  مبا�سرة  العيد  �سلغوم 
وتتواجد  الفارطة،  االأيام  خالل  اللقب 
ت�سكيلة  املتاألقة يف  العنا�سر  من  العديد 
اأندية  ــدة  الــهــالل حمــل اهــتــمــام مــن ع
وجه  على  االأوىل  الرابطة  يف  نا�سطة 
اال�ستفادة  يف  ترغب  والتي  اخل�سو�ص 
غرار  على  املتاألقة  العنا�سر  خدمات  من 
بوح�سان  ــة،  ــوج خ يــو�ــســف  ـــــدادان،  ي
وغريهم، ورغم العرو�ص املوجودة اإال اأن 

الهالل يف�سلون االنتظار  غالبية العبي 
بخ�سو�ص  ــروؤيــة  ال ات�ساح  غــايــة  اإىل 
اإدارة  اأن  ال�سيما  الفريق  مع  م�ستقبلهم 
النادي ك�سفت يف وقت �سابق عن رغبتها 
يف جتديد عقود غالبية الالعبني خالل 
املو�سم القادم، ولو اأن االأمر يبقى موؤجال 
للنادي  العامة  اجلمعية  عقد  غاية  اإىل 
يف  الف�سل  اأجل  من  املقبلة  االأيام  خالل 

م�ستقبل املكتب امل�سري احلايل.
اأنه  العيد  �سلغوم  هــالل  رئي�ص  واأكـــد 

جديد  من  الفريق  هيكلة  اإعــادة  ينبغي 
من اأجل احل�سول على اإجازة االحرتاف 
يف  �سعدوين  وقال  القادم،  املو�سم  خالل 
هذا ال�سدد :"الهيكلة االإدارية اجلديدة 
تــبــقــى حــتــمــيــة لــلــتــكــيــف مـــع قــوانــني 
�سركة  تاأ�سي�ص  من  ــد  والب ـــرتاف،  االح
الواجب  الطريق  خــارطــة  ريــا�ــســيــة،و 
اأوال  اأن نفرح  انتهاجها مت ر�سمها، والبد 

بال�سعود قبل العودة اإىل الن�ساط".
كما حتدث رئي�ص الهالل عن دورة اللقب 

الفارطة، وقال  التي جرت خالل االأيام 
اأحقيته يف  اأكد على  الهالل  اأن  �سعدوين 
ال�سعود بعد الفوز يف اللقاءين اأمام اأمل 
�سعدوين  واأ�ــســاف  �سلي،  وواد  االأربــعــاء 
يف  اأحــقــيــتــنــا  عــلــى  :"اأكدنا  ــقــول  بــال
اأخطر  من  اخلروج  يف  وجنحنا  ال�سعود، 
بحجم  كانت  والـــدورة  ب�سالم،  منعرج 
التي  ال�سغوطات  الأن  ــايف،  ــس اإ� مو�سم 
حتملناها يف لقاءين اأكرب بكثري من تلك 

التي حتملناها يف 22 مقابلة". 

العرو�ش تتهاطل على الالعبني، والف�صل يف التعداد موؤجل 

ع.ب 

هالل �شلغوم العيد 

اأحمد اأمني. ب 



�صبح "الديون" يالحق الفريق الإدارة حافظت على تعداد املو�صم املا�صي
والالعبون ينتظرون م�صتحقاتهم

وباتنة وا�صتحقاق  جدارة  عن  "�صعدنا 

 ت�صتحق فريق ين�صط يف الق�صم املمتاز"

ح�صيلة الفريق لهذا املو�صم كانت 10 انت�صارات 
وهزميتني من 12 لقاء

الأ�صعدة  كل  على  �صاقا  كان  "املو�صم 
وجنحنا يف حتقيق ال�صعود"

الرجويل  الأداء  على  الالعبني  "ن�صكر 
والت�صحية  حتى حتقيق ال�صعود وم�صري 

اجليامبي يبقى جمهول"

اأ�صاغر اجليامبي ين�صطون كل 
املباريات الفتتاحية من كل 

جولة يف املو�صم املقبل

اأزمة النقل توؤرق توؤرق 
اجليامبي وامل�صريين ينا�صدون 

ال�صلطات بالتدخل

وبالعودة لبداية الرهان على ال�سعود فقد راهنت اإدارة جيل م�ستقبل باتنة على ت�سكيلة 
للمناف�سة  الدخول  قررت  اأنها  حيث  املمتاز،  الق�سم  من  ال�سقوط  مو�سم  اأي  املا�سي  املو�سم 
من  العديد  حتدوا  الذين  الالعبني  من  باأرمادة  ودخلت  الالعبني  ونف�ص  التعداد  بنف�ص 
الظروف واملعيقات لينجحوا يف االأخري يف حتقيق ال�سعود واعادة الفريق ملكانته الطبيعية 

يف الق�سم املمتاز بعد غياب ملو�سم واحد فقط.

وباحلديث بلغة االأرقام واحل�سيلة النهائية 
فقد  املو�سم  لهذا  باتنة  م�ستقبل  جيل  لفريق 
 10 فيهم  حقق  فريقا   12 الــفــريــق  خــا�ــص 
النتائج  وهي  مقابلتني  يف  وانهزم  انت�سارات 

الثاين  املركز  يف  البطولة  ينهي  جعلته  التي 
الرتتيب،  بو�سافة  مت�سبثا  نقطة   29 بر�سيد 
االخري  يف  االيجابية  النتائج  هــذه  ليتكلل 
ب�سعود اأقره املكتب الفيدرايل لكرة الطائرة.

من جهته الالعب ال�ساب اإ�سالم بن حمادة 
قال:"  نيوز"  لـ"االأورا�ص  حــديــثــه  ويف 
�ساقا،  جد  كان  املن�سرم  الريا�سي  املو�سم 
عدنا  املا�سي  قبل  املو�سم  يف  الفريق  �سقط 
اعادة  نحو  و�سعينا  مبعنويات يف احل�سي�ص 
ت�سكيل  يف  جنحنا  الــفــريــق  ع�سب  بــنــاء 
جمموعة متما�سكة ودخلنا البطولة بقوة، 
جائحة  ب�سبب  البطولة  توقفت  بعدها 
ال�سبه  االمــكــانــيــات  اىل  ا�سافة  ــا،  ــورون ك
منعدمة لكن يف االأخري واحلمد هلل حققنا 
والعودة  ال�سعود  االأهم وجنحنا يف حتقيق 

للق�سم املمتاز".

من املقبل خو�ص اأ�ساغر كل فريق ين�سط يف ويف ذات ال�سياق، �ست�سهد بطولة املو�سم  االفتتاحية  للقاءات  املمتاز  ح�سب الق�سم  وهذا  الفريق،  الكابر  جولة  املتاألقني ما اأقرته اجلهات الو�سية وهي الفر�سة كل  ال�سبانية وكذا حلث االندية الكت�ساف املواهب من الالعبني  الفئات  العمل يف  على  الرتكيز  على  اجلــزائــريــة 
القاعدي والتكوين.

املقبل  املو�سم  ان  ومبــا  ال�سياق،  ذات  ويف 
لــلــقــاءات  االأ�ــســاغــر  فــئــة  لــعــب  �سي�سهد 
االفتتاحية من كل جولة لالكابر، فاإن اأزمة 
اجلمهورية  عــرب  املــالعــب  ملختلف  التنقل 
النادي  م�سريي  وح�سب  حيث  اأكرث  �ستتاأزم 
ع�سية  �سعوبات  جتد  اجليامبي  اأ�سرة  فاإن 
كل مقابلة خارج الديار ب�سبب عدم امتالك 
حافلة خا�سة بالفريق مما يجعل القائمني 
على النادي ي�سطرون يف كل مرة ال�ستئجار 
من  ويــزيــد  االدارة  يـــوؤرق  مــا  وهــو  حافلة 

االأعباء على النادي.

كاهل  اأثقلت  التي  الديون  يف  يتخبط  باتنة  م�ستقبل  جيل  نــادي  يــزال  ال 
االدارة حيث وح�سب م�سريي النادي فاإن الديون املتعلقة بالتنقل وكذا بع�ص 
امل�ساريف االخرى باتت توؤرقهم، ناهيك عن م�ستحقات الالعبني هوؤالء الذين 
مل يتح�سلوا على م�ستحقات �سهر واحد يف املو�سم املن�سرم، وهذا ب�سبب �سعف 
املحلية  ال�سلطات  تنا�سد  النادي  ادارة  جعل  الذي  االمر  املادية  االإمكانيات 

بالتدخل وايجاد حلول لق�سية الديون التي قد تع�سف بالفريق.

فريق  مـــــدرب  �ـــســـرح 
باتنة  م�ستقبل  جــيــل 
لكرة الطائرة رجال �سنف 
نيوز" ان  لـ"االأورا�ص  اأكابر طارق خني�سة 
وقال:"  منتظرا  كان  �سعودا  حقق  فريقه 
احلمد هلل جنحنا يف حتقيق ال�سعود وعن 
بعد  بعيد  من  عدنا  وا�ستحقاق،  جــدارة 
قبل  املو�سم  يف  املمتاز  الق�سم  غادرنا  ان 
بقوة  وعدنا  احلــدي  رفــع  اجلميع  املا�سي 
للمناف�سة بنف�ص التعداد، دخلنا املناف�سة 
بقوة وكنا رقما �سعبا يف معادلة البطولة  

رغم  قدموه  ما  على  الالعبني  كل  ا�سكر 
انهينا  م�ستحقاتهم،  على  ح�سولهم  عدم 
اقرب  وكنا  الرتتيب  و�سافة  يف  البطولة 
من ال�سدارة لو مل تتوقف البطولة، االهم 
اننا عدنا للق�سم املمتاز وباتنة ت�ستحق ناد 
ين�سطط يف الق�سم املمتاز لكرة الطائرة".

واأ�ساف:" �سنوا�سل الدفاع ب�سرا�سة على 
األوان النادي ونعمل على ت�سريف الوالية 
يف املو�سم املقبل وما على اجلهات الو�سية 
وتوفري  ــنــادي  ال لــهــذا  قليال  النظر  اإىل 

االمكانيات لنحقق اطيب النتائج".

اأ�ساد املدير الفني واملناجري العام لفريق 
جيل م�ستقبل باتنة خني�سة مهدي باأداء 
العبي اجليامبي بعد مو�سم انتهى باقتطاع 
تاأ�سرية ال�سعود وقال:" اأدينا مو�سم اأكرث 
الثاين  املركز  يف  البطولة  انهينا  رائع  من 
الثالث،  املركز  �ساحب  عن  كبري  وبفارق 
الت�سحيات  على  الالعبني  اأ�سكر  اأن  اأود 
واملجهودات املبذولة، حققنا االأهم وعدنا 

للق�سم املمتاز رغم الظروف ال�سعبة".
ينالوا  مل  الــالعــبــني  :"كل  ـــاف  ـــس واأ�
العمل  وا�سلوا  هــذا  ــم  ورغ م�ستحقاتهم 
االآن م�سري  املن�سود،  الهدف  اأن حتقق  اإىل 
النقل ال زالت  اأزمة  النادي يبقى جمهول 
املحلية  ال�سلطات  التفاتة  ننتظر  توؤرقنا، 
الوالية،  وايل  اأو  البلدي  املجل�ص  �سواء 

وهذا ملوا�سلة العمل يف املو�سم القادم اأين 
�سنن�سط يف الق�سم املمتاز".
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جيل م�شتقبل باتنة 

باتنة  م�شتقبل  جيل  فريق  حقق 
�ل�شعود  �أكــابــر  ــال  رج �ليد  لكرة 
بعد  ــاز  �ملــمــت ــوطــنــي  �ل للق�شم 
لري�شم  �شقوطه  من  و�حد  مو�شم 
��شتثنائي عرف  عودته يف مو�شم 
�أبناء  جانب  مــن  قوية  �نطالقة 
ليتوقف  باتنة  �الأور��ـــص  عا�شمة 
ب�شبب  �لريا�شي  �ملو�شم  بعدها 
جائحة كورونا، مما جعل �جلهات 
�لو�شية تعلن �شعود �لر�ئد �وملبي 
ــادي  ن وو�شيفه  بجاية  �لق�شر 
�نهما  باعتبار  باتنة  م�شتقبل  جيل 
�ل�شرقية  �ملجموعة  مت�شدري 
بعد  �ل�شعود  بتاأ�شريتي  ــق  و�الأح
وبهذ�  �لبطولة،  توقيف  مت  �أن 
ملكانتها  �الأور��شية  �لكتيبة  تعود 
�لطائرة  كــرة  كبار  حظرية  �شمن 

�جلز�ئرية.

اأمري رامز جاب اهلل 

كرة الطائرة 

�لكبار حلظرية  ويعود  �ل�شعود  "�جليامبي" يحقق 

الطاقم الفني ي�صطر برنامج التح�صريات 
والت�صكيلة ت�صتاأنف مبا�صرة بعد رفع احلجر ال�صحي

وعلى �سعيد اآخر، وح�سب مدرب الفريق 
�سطر  الفني  طاقمه  فــاإن  خني�سة  طــارق 
للمو�سم  حت�سبا  التح�سريات  بــرنــامــج 
املقبل، ومن املنتظر ان تنطلق التح�سريات 
مبا�سرة مع رفع احلجر ال�سحي عن والية 

باتنة.
االحتادية  ان  اإىل  االإ�سارة  وجتد  هذا 

مطلع  حددت  الطائرة  لكرة  اجلزائرية 
يف  البطولة  النــطــالق  مــوعــدا  اكــتــوبــر 
وان  خا�سة  النهائية  الــقــرارات  انتظار 
جل واليات الوطن ت�سهد ارتفاعا يف عدد 
يجعل  مما  كــورونــا،  بفريو�ص  اال�سابات 
الحق  وقت  يف  يتغري  قد  البطولة  موعد 

يف انتظار ما ت�سفر عنه االيام املقبلة.

وبخ�سو�ص التح�سريات للمو�سم املقبل الذي �سي�سهد عودة اجليامبي اىل 

حظرية الكبار يف الق�سم املمتاز، فاإنه وح�سب مدرب الفريق خني�سة طارق 

�سيتم تدعيم الت�سكيلة ببع�ص االأ�سماء وخا�سة يف بع�ص املنا�سب، 

وهذا لتقدمي مو�سم جيد يليق بحجم النادي، كما اكد املدرب 

طارق خني�سة اأنهم �سطروا البقاء هدفا وهذا نظرا 

المكانيات النادي املحت�سمة.

ت�صكيلة الفريق �صتدعم 

ببع�ش الأ�صماء والدارة �صطرت 

البقاء هدفا يف املو�صم املقبل 
طارق خني�سة )مدرب الفريق(

بن حمادة اإ�سالم: )العب(

مهدي خني�سة : )املدير الفني للفريق واملناجري العام(

متكاملة  جمموعة  ت�صكيل  يف  "جنحنا 

ومت�صامنة وحققنا الهدف امل�صطر 
باعادة اجليامبي للق�صم املمتاز"

ـــــــرح العــــــب  ـــــــس �
فـــــــريـــــــق جـــيـــل 

باتنة  م�ستقبل 
حــــامــــد زرقــــني 
�ص  ا ر و الأ ا " لـ
متحدثا  نيوز" 

عــــــن املــــو�ــــســــم 
ـــرم وعـــن  ـــ�ـــس ـــن امل

ال�سعود للق�سم املمتاز 
متتبعي  يعلم  "كما  وقال: 

جيل  نـــادي  اأن  الــطــائــرة  ــرة  ك
م�ستقبل باتنة �سقط يف املو�سم 
وهو   ،2019/2018 الريا�سي 
قا�سية  �ــســربــة  اعــتــربنــاه  ــا  م
جديد  من  عدنا  كالعبني،  لنا 
جمموعة  تكوين  يف  وجنحنا 
يف املو�سم املوايل وتعاهدنا على 
املمتاز،  للق�سم  الفريق  اإعــادة 
متتالية  انت�سارات  �سبع  حققنا 
ــا  يف بــدايــة الــبــطــولــة واكــدن
دورة  يف  نفكر  مل  ال�سعود،  نية 

ندرك  كنا  اأبدا  اللقب 
اأنـــنـــا �ــســنــتــواجــد 
اأوف  الـــبـــالي  يف 
هدفنا  كـــان  بـــل 
للدوري  ال�سعود 
وجنحنا  املــمــتــاز 
يف  االأخــــــــــري  يف 
قبل  ذلـــك  حتقيق 
ب�سبب  املناف�سة  نهاية 

جائحة كورونا"
عن  كــان  �سعودنا  واأ�ساف:" 
جدارة وا�ستحقاق وكنا قادرون 
املركز  يف  البطولة  انهاء  على 
البطولة،  تتوقف  مل  لو  االأول 
ان�سغال  �ساأنقل  كــالعــب  االآن 
ــني مل  ــب ــالع ــن ك ــح ــــا ن ــــن اإدارت
رغم  م�ستحقاتنا  على  نتح�سل 
اجلهات  على  الوالية  ت�سريف 
الفريق  لهذا  النظر  الو�سية 
املزيد  حتقيق  ملوا�سلة  ودعمنا 

من النتائج االيجابية"

زرقني حامد: )العب(



املكتبة الإ�سالمية
مفهوم النعمة يف القراآن الكرمي 

واحلديث النبوي ال�شريف 
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ومن النا�س من ي�ضري نف�ضه ابتغاء مر�ضات اهلل

وخالق النا�ص بخلق ح�شن
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء

من اأقوال 
ال�صاحلني

قال اهلل تعاىل: 

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية



يعد اأحد اأعمدة املو�شيقى االأندل�شية باجلزائراملنظمة من قبل التلفزيون اجلزائري

وكاتبة،  ت�سكيلية  فنانة  الدين،  عز  جلني 
حدثينا  الفنية،  الب��داع��ات  م��ن  مزيج 
الفنني،  هذين  مع  الأوىل  بداياتك  عن 

الت�سكيلي والأدبي؟
   12 ���ش��ن  يف  �وال   �ل��ك��ت��اب��ة  ب����د�أت 
بالقر�ءة  �ه��ت��م  ك��ن��ت   .. تقريبا 
مل  بحيث  �لر�شم  من  �كرث  و�لكتابة 
�الأ�شاتذة   يطلبه  ما  �إال  �أر�شم  �أك��ن 
�أن  �إىل  علمي  در���ش��ت  ف��ق��د  ف��ق��ط  
للرتبية  �لتكنولوجي  �ملعهد  دخلت 
و�خ����رتت �ل��ر���ش��م م��ن ه��ن��ا ب���د�أت 

م�شريتي �لفنية 

لديوانك  كتابتك  وراء  الكامنة  الفكرة  ما 
"�سفاف البوح"، ما الذي اأردت اأن تبوح 

به؟ 
�ل��ب��وح �ول جت��رب��ة  يف  *���ش��ف��اف 
�لن�شر بعد ما �أخذت �لتقاعد �مل�شبق 
�أنفا�شي  فجمعت  �لبيت�  يف  وبقيت 
�لتي  و�لق�شائد  �لكلمات  و�شتات 
كانت تنتظر على �الأور�ق و�لدفاتر 
ل��وق��ت ط��وي��ل ج���د�. وق���د  �حتوى 
بوح  �مل�شاعر على �شفافه  ففيه  كل 

على  �لقر�ء   قلوب  لي�شل  �لقلب  من 
 .. �حلب  كل   �لقارئ  يجد  �شفافه  
ف��رح..���ش��ع��ادة.. �أمل....ح�����زن .. 
فقد   .. ..�الأم��ل  ..�المتنان  �لغ�شب 
حاولت �أن يكون متنوعا حتى ال ميل 

�لقارئ .

ياأتي  ق�سيدك  اأن  اذن  القول  ميكن 
املليئة  النزعة  هذه  ملا  باحلزن،  مثقال 

بالأمل؟
علي  تغلب  و�إن  فقط  �حلزن  *لي�ص 
هي  و  ح��ي��ات��ي  يف  معينة  ف���رتة  يف 
فرتة  مر�ص �بنتي ووفاتها بعد ذلك   

رحمها �هلل .

ما القارئ املتخيل لديك عندما ت�سرعني 
يف كتابة ن�س ما؟

�أو  خيال  له  و  حمب  �لذي  *�لقارئ 
�لقارئ �جلريء و�ملتحم�ص و�لر��شي 

مبا كتبه �هلل لنا.  

البداعية  ال�سخ�سيات  اأكرث  تراه  من 
ال�سعرية الني كان لها تاأثري بني على 

حياتك، وملاذا؟ 
�ملتنبي  �ح��ب  كنت  بد�يتي  يف  نعم 

و�مل��ن��ف��ل��وط��ي وجن���ي���ب حم��ف��وظ 
وح�����ش��ان ع��ب��د �ل��ق��دو���ص ..الأن��ه��م 
والأين  �ملدر�شية  �ملقرر�ت  من  كانو� 
وجدتهم يف  مكتبة بيتنا �أي�شا، بعد 
وحممد  �لقباين  بنز�ر  تاأثرت  ذلك 
�أول  يف  جو�دي  �شليمان  ثم  دروي�ص 

��شد�ر�ته.. 

الت�سكيلي،  الفن  عن  للحديث  لنعد    
امتزجت  التي  اللوحات  عديد  لديك 
بالألوان  واأخ���رى  زيتية  بر�سومات 
املدر�سة  تنا�سرين  واأي�سا  املائية 
النطباعية، هل ميكن ا�ساءة املو�سوع 

مبزيد من التعليق.؟
�لفن  ت��اري��خ  ع��رف��ت  �أن  م��ن��ذ  ن��ع��م 
ودر�شت عن كثب كل �ملد�ر�ص �لفنية 
�أي  م��ن  �أك��رث  �النطباعية  �أحببت 
م�شو�ري  بد�ية  يف  �أخ��رى  مدر�شة 
باالألو�ن  فقط  �أر���ش��م   كنت  �لفني 
�و  و��شع  ملكان  حتتاج  �لتي  �لزيتية  
ور�شة و�لتي ال �أملكها لاأ�شف �الأن..  
ال  �لتي  �مل��ائ��ي��ة   ل��األ��و�ن  فاجتهت 

تتطلب �لور�شة �أو �ملكان �لو��شع. 

  اذن ميكن التخمني اأن غالف الديوان 

اأي�سا من ت�سميمك؟ 
ر�شمت غاف �لكتاب من لوحة �أخرى 
�جلديد  ����ش��د�ري  �أم��ا  �لتغيري،   مع 

فاللوحة من ت�شميم كليا .

 حزت على تتويج يف م�سابقة �سامية 
باجلائزة  وتوجت  والب���داع،  للثقافة 
لك  و�سي�سدر  النرث  ق�سيدة  الأوىل يف 
كتاب جديد  حدثينا عن هذه التجربة 

املميزة، وماذا كانت م�ساركتك؟ 
م�شاركتي  يف م�شابقة �شامية للثقافة 
و�الب����د�ع ك��ان��ت ح��اف��ز يل الأع��ود 
قلمي  نب�ص  ت��وق��ف  فقد  للكتابة 
من  �أك��رث  مل��دة  لاأبد  م��ات   ح�شبته 
ونه�شت  �أخري�  جتر�أت  لكني  �شنتني 
بقوة  من  قلمي  و�أيقظت  �شباتي  من 
هذه �ملرة فكنت �الأوىل و�حلمد هلل 
 100 ����ش��د�ر  �جل��و�ئ��ز  �شمن  وم��ن 
د�ر  م��ن  �جل��دي��د  ل��دي��و�ين  ن�شخة  
�لفردو�ص للن�شر و�لتوزيع  ل�شاحبتها 

�شانية مدوري من تون�ص .

لك عديد امل�ساركات يف كتب جامعة 
تعتقدين  عل  الأدبية  الوجوه  اأبرز  مع 
اأن الكتاب اجلامع متنف�سا اآخر للكتاب 

لن�سر اأعمالهم ؟ 
الأنه  للكاتب  �خر  متنف�ص  هو  نعم   
يكون عادة  من جمموعة كبرية من 
بع�ص  م��ن  يكون  �و  �ل��وط��ن  والي���ات 
يتعرفون  �لكاتب   دولة  غري  �لدول 
عليه و يكون ��شمه  معروفا يف تلك 
�أن  �لتي ال ميكن  �لدول  �أو  �لواليات 

ي�شدر منها كتابا  غالبا.

كفنانة  التقيتك،  انني  اجليد  من    
احلدوث،  نادر  �سيء  وهذا  وكاأديبة، 
اأ�سالك  اأن  لذلك يعرتيني ف�سول حقا 

عن اأهدافك امل�ستقبلية؟

هديف و�أملي  من وقت طويل هو عمل 
�كتبها  ق�شائد  من  للوحات  معر�ص 
�ألو�ن  .. فلكل كلمات ق�شيدة متثلها 
على �للوحة ..�أمتنى �أن يتحقق هذ� 

�لهدف

عز  "جلني  ا���س��م  ل��ك  يعني  م���اذا 
الدين"؟ 

��شم جلني عز �لدين متكون من ��شم 
�بنتي و��شم زوجي فقد �خرتته بعد 
�أن كنت �أكتب بعدة ��شماء  م�شتعارة 
�أن  �إىل  م��رة  ك��ل  �ال���ش��م  �أغ��ري  كنت 

�خرتت �أ�شم جلني عز �لدين.

ح�سام الدين. ق

حــوار

الدين".. فنانة وكاتبة ت�سكيلية ت�ستعر�ض  عز  "جلني 
لوحات من الق�سائد ببوح جمايل مثقل

ق. ث

حلمر رق���ي���ة  ح�����و�ر: 

�ف���ت���ك، �ل��ع��م��ل �ل��ف��ن��ي و�ل��ث��ق��ايف 
�لتاريخي �لذي حمل عنو�ن �لقيقبة 
تاريخ و�أبطال جائزة جلنة �لتحكيم 
مدينتك  ت��اري��خ  �أح��ك��ي  م�شابقة  يف 
�ملنظمة من قبل �لتلفزيون �جلز�ئري 
�لتاريخي  �لفيلم  �ل���ذ�ك���رة،  ق��ن��اة 
حظي با�شتقبال �إعامي مميز خا�شة 
حتريرية  ثورية  حقبة  يعالج  �أن��ه 
مقرتنة بثورة �الأجماد و�الأبطال، مما 
و�شعه يف خانة �الأفام �لثورية �لتي 
ر�شخت ��شم �لبلدية ون�شال رجاالتها 
من  �لتحرر  ث��ورة  خ��ال  �الأ���ش��او���ص 

طغيان �مل�شتدمر �لفرن�شي �لغا�شم.
�آن  �ل��ث��ق��ايف يف  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل��ف��ي��ل��م 
و�ملنطقة  �لبلدية  تاريخ  حمل  و�حد 
وثقافتها، حمل عنو�ن �لقيقبة تاريخ 
فريد  وفكرة  �إع��د�د  من  كان  و�أبطال 
عامر ��شتاذ مادة �لتاريخ و�جلغر�فيا 
�ل�شهيدين  �الأخ���وي���ن  ب��اإك��م��ال��ي��ة 
بالقيقبة  وعمار  خل�شر  من�شورية 
مب�شاعدة م�شري مكتبة �لبلدية خرف 
�هلل نذير و�الأ�شتاذ �شهيب من�شورية 

�مل�شور.
وخ����ال ح��دي��ث ���ش��اح��ب �ل��ف��ك��رة 
ليومية  عامر"  "فريد  و�الإع�����د�د 
فيما  بدلوه  �أدىل  نيوز"   "�الأور��ص 
�أنه  عنه  وق��ال  �لفني  �لعمل  يخ�ص 
�شعى  حم�ص  ت��اري��خ��ي  فني  م�����ش��روع 
الإماطة �للثام عن مناذج من ت�شحيات 
�ملنطقة  ه���ذه  �مل��ج��اه��دة  �لقيقبة 

�لوطن  حيا�ص  عن  بالذود  �ملغروفى 
�أق�شى  م��ن  وحمايته  عنه  و�ل��دف��اع 

و�أوالد  هما�ص  �أوالد  �شرقها 
�شيف �هلل �إىل  �أق�شى غربها 
وذر�ع  وب��ي�����ش��ك��ارة  �غ��ن��ي��ة 

�لتكار.
�ملدة  �شيق  �أن  �أي�شا  و�أ�شار 
عليهم  ح��ت��م  �ل��زم��ن��ي��ة 
منطقة  ع��ل��ى  �ل���رتك���ي���ز 
�لبلدية  ه��ذه  م��ن  معينة 
و�أردف  �ل�����ش��ع��ب��ة،  وه���ي 
خا�شة  كانت  فكرته  ب��اأن 
م���ع ح��ي��ازت��ه��م على  ل���ه 

�أر�شيف ال با�أ�ص به ومبادة علمية 
خطة  و�شع  مت  حيث  �ملو�شوع  تخدم 
ومنهجية �لعمل مع �شعوبة �ملاأمورية 
جر�ء �شيق �لوقت وبطوالت رجاالت 
�لفريق  ن�شاب  مت  �لزخمة،  �ملنطقة 
و�شهيب  نذير  �هلل  خرف  من  �ملتكون 
�لعمل  و�خ���ر�ج  لت�شوير  من�شورية 
حيث مت �لقيام مب�شهد متثيلي بلعمل 

مع حمموعة من تامذة �ملتو�شطة.
�لتاريخي  �لفني  �لفيلم  من  �لغاية 
ه���و �إم���اط���ة �ل��ل��ث��ام ع���ن ب��ط��والت 
�ل��زم��ان  مب����رور  �ملن�شية  �لقيقبة 
و�أي�شا  �الأب��ط��ال،  ت�شحيات  ونكر�ن 
�لزخم �لتاريخي للمنطقة �لتي حتم 
عليهم �لتعريف وتر�شيخ حب �لوطن 
�لربرة،  �أبناءه  بت�شحيات  و�الإعتز�ز 
�لبطوالت  ه��ذه  يبينو�  �أن  و�أر�دو� 

�ل���ز�خ���رة و�ل��ت��ي 
�أر���ص ت����ع����د  من  �شرب� 

�أر�ص  ومن  �لطاهرة  �الأور��ص 
�لتي  �الأب���ي���ة  �جل���ز�ئ���ر 

ولقنت  ونا�شلت  كافحت 
�مل�����ش��ت��ع��م��ر درو����ش���ا يف 
و�لدفاع  �حل��رب  فنون 

عن �لوطن.
�أ�شار  �أخ��رى  جهة  من 
عامر  ف��ري��د  �الأ���ش��ت��اذ 
�أع���م���ال  وج�����ود  �إىل 

فنية وتاريخية ثقافية 
روؤية  تنتظر  م�شتقبيلة 

�لنور فقط، على غر�ر و�شع 
مو�شوعة تاريخية على �لو�قع 

وجماهدي  �شهد�ء  بطوالت  الأهم 
د�ئرة ر�أ�ص �لعيون.

على �إثر وفاة �لفنان 
�أحد  بغد�ديل  �أحمد 
�ملو�شيقى  �أع���م���دة 
عن  �الأن���دل�������ش���ي���ة 
 87 ن�����اه�����ز  ع����م����ر 
وزيرة  �أبرقت  �شنة، 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ف��ن��ون، 
�إىل  ���ش��ع��ال  وف�����اء 
ع���ائ���ل���ة �ل��ف��ق��ي��د، 
جاء  تعزية  بربقية 

نباأ  و�أ���ش��ى،  بحرية  "تلقيت  فيها: 
�ل�شيخ  �ل��ف��ن��ان  وف����اة 
�أحمد بغد�ديل، 
�أح��������������د 

�الأغنية  �أعمدة 
�الأن���دل�������ش���ي���ة 
وو�ح�������������د م���ن 
�شاهمو�  �ل��ذي��ن 
ت���ن�������ش���ئ���ة  يف 
�لفنانني  ع��دي��د 
و�ملو�شيقيني على 
م������د�ر ���ش��ن��و�ت 

حياته".
وخ���دم �ل��ر�ح��ل 
�حل���اج �أح��م��د ب��غ��د�ديل �ل���ذي ي��ع��د من 
�حلركة  بتلم�شان،   1934 �شنة  مو�ليد 
�آخر  حتى  و�لثقافية  و�لفنية  �الأدب��ي��ة 
ب��االإجن��از�ت،  �حل��اف��ل��ة  حياته  م��ن  رم��ق 
ال�شيما من خال �إد�رته جلمعية "ال�شام" 
)�لفرع �الأدبي و�لفني و�ملو�شيقي مبدينة 

تلم�شان(.
رحمه  ب��غ��د�ديل،  �أح��م��د  �حل��اج  وعا�شر 
�لتي  �ل��ك��ب��رية  �الأ���ش��م��اء  م��ن  جيا  �هلل، 
�لثقافية  للحركة  �لتاأ�شي�ص  يف  �شاهمت 
�ل�شيخ  �أمثال  من  �جلز�ئرية،  و�لفنية 
�لكرمي  عبد  �ل�شيخ  �شاري،  بن  ر�شو�ن 
حممد  �حل��اج  �شري،  �أحمد  �شيد  د�يل، 
مرجعا  يعترب  �إذ  كثري،  وغريهم  �لغافور، 

يف �لثقافة و�ملو�شيقى �الأندل�شية.
�أن  �لتعزية،  ر�شالة  يف  �ل��وزي��رة،  و�أك��دت 
�ل��ر�ح��ل �حل���اج �أح��م��د ب��غ��د�ديل، "يعد 
و�حد� من �أعام �ملو�شيقى �الأندل�شية يف 
�جلز�ئر" و"منارة ت�شت�شيئ بها �الأجيال 

�ملقبلة".

تتويج فيلم القيقبة تاريخ واأبطال ياجلائزة الأوىل
 يف م�صابقة اأحكي تاريخ مدينتك

وزيرة الثقافة والفنون تعزي 
يف وفاة اأحمد بغداديل
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     تاأتي �لكاتبة و�لفنانة �لت�شكيلية جلني عز �لدين ببوح مثقل من �ملعاين و�لكلمات �لتي �ختلطت فيها �مل�شاعر ون�شجت من خيوطها موؤلفات عديدة تباينت ما بني 
�لق�شة و�لق�شائد �لنرثية، وعلى �لرغم من تعدد هو�يتها حيث جتدها د�خل �أ�شو�ر �لكتابة و�للوحات �لفنية ود�خل مكتبات �ملطالعة ويف �شناعة �حللويات، فهي �لتي 

تركت ب�شمة لها عرب عديد �ملحافل �لدولية وتوجت يف كثري من �ملناف�شات مبر�تب م�شرفة بق�شائدها �لتي �أحتفت جلنات �لتحكيم .
وتعد جلني عز �لدين خريجة �ملعهد �لتكنولوجي للرتبية بق�شنطينة �خت�شا�ص �لرتبية �لت�شكيلية ، عملت كاأ�شتاذة مدة 23 �شنة متقاعدة، متح�شلة على �شهادة دولية 

�شانعة �حللويات،  ن�شرت منذ �لثمانينات �لقرن �ملا�شي يف عدة �شحف وجمالت وطنية وعربيه باأ�شماء م�شتعارة كثرية. 
كما ح�شدت على عدة جو�ئز منها �ملرتبة �الأوىل يف �ل�شعر �حلر، وم�شابقة �أدب �ملر�أة �لطبعة �الأوىل دورة جو�ن 2016 قامت به جمعية �الإبد�ع �لفكري و�لثقايف 
مب�شاهمة جملة �الإبد�ع �لعربي.  و�شجلت لها م�شاركة يف �ملو�شوعة �لن�شوية �ملغاربية �جلز�ئر تون�ص و�ملغرب الأجل �طفال �شوريا، وكرمت فيها من طرف �شاحبة 
�لفكرة �ل�شاعرة �شامية بن �أحمد من �الأور��ص، كما �شاركت يف كتاب جماعي م�شاعل جز�ئرية �أديبات من �جلز�ئر �لعميقة و�شاركت يف ديو�ن �حلر�ك ، و�لعديد من 

�مل�شار �الأدبي �حلافل  يف هذ� �حلو�ر:

قرار  عن  اأم�ص  من  االأول  بو�سياف  حممد  عنابة  لوالية  والفنون  الثقافة  دار  اأعلنت 

�سحب جلنة التحكيم لل�سالون املحلي لل�سورة الفوتوغرافية بدار الثقافة عنابة لل�سهادة 

واجلائزة االأوىل من ال�ساب املتح�سل عليها، وهي اجلائزة املقدمة من طرف اإدارة دار الثقافة 

وجمعية �سوء املتو�سط لوالية عنابة بعد اكت�ساف حقيقة ال�سور امل�سروقة.

واأكدت ذات املوؤ�س�سة الثقافية عرب �سفحتها اخلا�سة على الفاي�سبوك انه بعد االت�سال 

بال�سورة  امل�سارك  بها  �سرح  التي  املغلوطة  املعلومات  من  والتاأكد  ال�سورة  ب�ساحب  

واعرتاف هذا االأخري ياأخذ ال�سور من ح�ساب امل�سور احلقيقي دون علمه مت �سحب 

اجلائزة، ومت التحقق من االأمر بعد اكت�ساف بع�ص املتدخلني بان ال�سور التي 

لل�سورة  ال�سالون املحلي  امل�ساركني يف  ال�سباب  املدعو ع.م  احد  بها  فاز 

الفوتوغرافية لي�ست ملكا لها وهي ملك مل�سور اآخر من والية 
اآخرى.

�صحب اجلائزة الأوىل لل�صورة

 الفوتوغرافية من �صاحبها بال�صالون املحلي بعنابة
بعد ك�شف حقيقة ال�شور "امل�شروقة"

نوارة. ب



البقرة الفاهمة
لاأرياف  ور�ح  رب��ي  ه��د�ه  ب��رمل��اين  م��رة  قالك 

يتفقد �أحو�ل �لنا�ص
تدور  بقرة  فيها  وجد  لقرية  يدخل  به  و�إذ�   

حول �شاقية وفاحا نائما بجانبها 
بغ�شب  �ل��ف��اح  �لربملائي  ف�شاأل 

قائا 
وترتك  تنام  �أن  ل��ك  كيف   

�لبقرة تدور لوحدها 
�لدور�ن  لو توقفت عن  ماذ� 

وتوقف �ل�شقي؟
 : قائا  بعفوية  �لفاح  فرد 
هناك جر�ص معلق يف رقبتها 

�شوت  الأن  تلقائيا  ذل��ك  �شاأعلم  توقفت  ف��اإن 
�جلر�ص �شيتوقف �أي�شا 

فاأجاب �لربملائي: فلنفرت�ص �أن �لبقرة توقفت
�شوت  لت�شدر  ر�أ�شها  حتريك  و��شلت  �أنها  �إال 

�جلر�ص 
كل  م�ص  �ل�شاف  يا  و�هلل   : �لفاح  قالو  ياخي 

�لبقر يخممو� كيفك؟!.

اإدفع
و�حد ر�ح يزور �شاحبو يف �ل�شبيطار

�لباب  على  مكتوب  لقى  ي��دخ��ل  ج��ا 
"�إدفع"

ك��ل�����ص واّل  م��ل��ي��ح��ة  ق�����ال ه�����ذي 
بالدر�هم

كي يرّوح ن�شوفو باطل يف د�رو؟!!.

باملرت
و�حد مزطول ر�ح يخطب وحدة طويلة

قالو باباها: نطلب مهر 20 مليون
قالو �ل�شاب: �شلي على �لنبي

معلومات م�سليةقل يل قد��ص حا�شبلي �مليرت�؟!!.

ولدي

�أمثال �سعبية

لدرجة  جدا  خ�سن  البنغايل  النمر  ل�سان   •
اإزالة  فباإمكانه  اجلــدار  بل�سانه  لعق  اإذا  انه 

الطالء، وكذلك اإزالة اللحم عن العظم.
اإنقا�ص  على  ت�ساعد  الربدقو�ص  ع�سبة   •
ال�ساي  من  اأكرث  ال�سمنة  من  والتخل�ص  وزنك 
فوائد  ولــهــا  الـــدم  �سغط  وخف�ص  االأخــ�ــســر 

مذهلة.
بعمى  امل�ساب  مييزهما  ال  اللذان  اللونان   •

االألوان هما االأحمر واالأخ�سر.
يف  ميلون"  "كارنيجي  جلامعة  درا�ــســة   •
اآخر  �سخ�ص  قام  اإذا  تقول  بن�سلفانيا  والية 
األذ  ي�سبح  طعمه  فاإن  لك  �ساندويت�ص  باإعداد 

مما لو قمت اأنت باإعداده.
غري  بلغة   )BBC( الإذاعــــة  بــث  اأول   •
ذلك  وكــان  العربية  باللغة  كان  االإجنليزية 

يف عام 1938.
اأثبت  نيويورك  يف  كورنيل  جلامعة  بحث   •
القوي  الكلوروجينيكال  حم�ص  بها  القهوة  اأن 
ل�سبكية  جــدا  ومفيدة  لالأك�سدة  م�ساد  وهــو 

العينني.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك
 على اللي اأمي 

ولدت اأمو و خو 
راجلي هو عمو

حدث يف مثل هذا اليوم
�لثاين من �شهر �أوت

ــة  ــي دوق جتـــتـــاح  اأملـــانـــيـــا   -  1914
لبلجيكا  اإنــــذارا  وتــوجــه  لوك�سمبورغ 

اأثناء احلرب العاملية االأوىل.
فالدميري  ال�سوفياتي  الزعيم   -  1921
ال�سناعية  لــلــدول  نـــداء  يــوجــه  لينني 
املجاعة  بخطر  املهددة  بالده  مل�ساعدة 
ب�سبب تراجع اإنتاج املحا�سيل الزراعية 
نـــداءه  تــرفــ�ــص  االأمم  وع�سبة  فــيــهــا، 

وحتمل حكومته م�سئولية هذا الو�سع.
قائدا  ي�سبح  هتلر  ــف  اأدول  -  1934

الأملانيا.
الفرن�سية  فيت�سي  حكومة   -  1940
على  بـــاالإعـــدام  غيابًيا  حكًما  ت�سدر 
ـــك اأثــنــاء  ــارل ديــغــول وذل اجلــــرال �ــس

احلرب العاملية الثانية.
عن  تنف�سل  ال�سرقية  اأملانيا   -  1945

اأملانيا االحتادية.
يعلن  الــفــرنــ�ــســي  الــربملــان   -  1956
قناة  بــتــاأمــيــم  م�سر  لــقــيــام  معار�سته 
اململكة  اإىل  بذلك  وان�سمت  ال�سوي�ص 

املتحدة واإ�سرائيل.
املتحدة  واململكة  ال�سني   -  1984
تتفقان على عودة م�ستعمرة هونغ كونغ 

اإىل احلكم ال�سيني عام 1997.
العراقية  امل�سلحة  القوات   -  1990

تغزو الكويت وحتتلها لفرتة 7 اأ�سهر.
1992 - اإجراء اأول انتخابات رئا�سية 
عن  انف�سالها  بعد  وذلـــك  كــرواتــيــا  يف 

يوغو�سالفيا.
االأمني  امل�ست�سار  اغتيال   -  2008
العميد  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  للرئي�ص 

حممد �سليمان.
رئي�ص  نــائــب  على  احلــكــم   -  2009
عزيز  طــارق  االأ�سبق  العراقي  الــوزراء 
التهجري  يف  لدوره  �سنوات  �سبع  بال�سجن 
ــاء فـــرتة حكم  ــن الــقــ�ــســري لـــالأكـــراد اأث

الرئي�ص �سدام ح�سني.
االإ�سرائيلية  الــ�ــســرطــة    -  2009
اإىل  بالتزوير  اتهامات  بتوجيه  تو�سي 

وزير اخلارجية اأفيجدور ليربمان.
2012 - االإعالن عن ت�سكيل احلكومة 
الرئي�ص  انتخاب  بعد  االأوىل  امل�سرية 

حممد مر�سي برئا�سة ه�سام قنديل.
يق�سف  التون�سي  اجلي�ص   -  2013
ال�سعانبي  جــبــل  الطبيعية  املحمية 
ــدفــعــيــة، وذلــــك بعد  ــطــائــرات وامل ــال ب

اأحداث جبل ال�سعانبي.
الربيطاين  امللكي  الق�سر   -  2017
اإدنربة  دوق  فيليب  االأمــري  تقاعد  يعلن 
اأداء  عن  الثانية  اإليزابيث  امللكة  زوج 
ال�ساد�سة  بلغ  اأن  بعد  امللكية  مهامه 

والت�سعني.

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

َل�����ْق�����در  ط��������اح  �إذ� 
ْوف�������������ات �ل����ع���������ش����رة

حكـــمة

ال������ك������ام ال�������س���ي���ئ ي�����������وؤذي ول����و 
األ����ب���������س����ت����ه و��������س�������اح امل���������زاح

� من هو �ل�شخ�ص �لذي ي�شفق عليه 
�شي عاوة مبر�رة مريرة؟

�لهادي �شبع خن�شلة
�لبخيل يا �شي �لهادي..يعي�ص �لهم 
�لورثة يف  و�مليزيرية با�ص يعي�شو� 
يرتحمو�ص  ما  هك  وفوق  بحبوحة 
عليه..�أكرث من هذي �ملر�رة �ملريرة 

ما كان�ص!!.
� ملاذ� �حلر�قة ما ز�لو يحرقون؟

�شفاء. ي �شكيكدة
�إذ� ع�ش�ص  الأن هذ� �لفعل �ل�شنيع 
يف �لر��ص ما تنحيه غري ع�شة �شمك 

�لقر�ص و�الأ�شماك �ملجاورة؟!.
ب���اب ح�شن  م��ن  ع�����اوة..  ���ش��ي   �
�لذكاء  باب  تفكر..ومن  ال  �لتفكري 

ال تظهر ذكاءك؟

ح�شني �أمين �شر�رة ميلة
وكيف �أعي�ص يا �شديقي..من باب 

��شتن�شاق �الأك�شجني؟!.
�أكرث  ح�شا�ص  �أنك  نح�ص  �شاعات   �

من �الإح�شا�ص نف�شه؟
�إكر�م.ج �أم �لبو�قي
�الإح�شا�ص  بهذ�  حت�شي  وقتا�ص 

�ملح�شو�ص يا �إكر�م!؟!.
عن  �حلديث  بللي  ماالحظت�ص   �
�الأك�شجني و�الأجهزة �أكرث من توفري 

�الأك�شجني نف�شه؟
وفاء بعلي باتنة
ن�شوفو.. وماز�لنا  و�شفنا  ع�شنا 
�ل��وب��اء و�الب��ت��اء وما  ي��رف��ع  �هلل 
يا  ي��رح��م  ال  م��ن  بيد  يطيحنا�ص 

وفاء؟!.

�أعطيهويل و�عي 
و�هلل ال فهم؟!
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�شورة م�شحكة



ميلة

تب�صة

بدري. ع

اأ�سدرتــه  �سحفــي  بيــان  ك�ســف 
خليــة االإعــالم واالت�ســال ملديرية 
الفرقــة  اأن  تب�ســة،  واليــة  اأمــن 
االقت�سادية واملالية فتحت حتقيقا 
حول عري�سة �سكوى حمررة من قبل 
ع�سويــن باملجل�ــص البلــدي ببلديــة 
التزويــر  بخ�سو�ــص  ال�سريعــة، 
وا�ستعمــال املزور يف حمررات اإدارية 
عقــارات  مــن  اال�ستفــادة  بغر�ــص 
علــى م�ستــوى ذات البلديــة يف اإطار 
تعاونيــة عقارية �ســد جمموعة من 

املوظفني التابعني للبلدية.

الفرقــة  ذات  اأن  البيــان  واأ�ســاف 
با�ســرت حتقيقاتهــا بعــد التن�سيــق 
مــع وكيــل اجلمهورية لــدى حمكمة 
ال�سريعــة بهــذا اخل�سو�ص، حيث مت 
ا�ستدعــاء و�سماع حمــرري العري�سة 
وثائــق  ا�سرتجــاع  اإىل  باالإ�سافــة 
متعلقــة مبو�سوع الق�سيــة من طرف 
كل مــن بلديــة ال�سريعــة، مديريــة 
تب�ســة  بواليــة  والتعمــري  البنــاء 
باالإ�سافة اإىل اإدارات اأخرى معنية، 
اأطــراف  و�سمــاع  ا�ستدعــاء  كمــا مت 
 15 وعددهــم  الق�سيــة  يف  اأخــرى 

وا�ستنــادا اإىل الوثائــق امل�سرتجعــة 
الق�سيــة،  اأطــراف  وت�سريحــات 
تبــني وجود جتــاوزات يف عقد البيع 
وامل�سجــل يف العقــود االإداريــة، كمــا 
التحقيــق  خــالل  مــن  اأي�ســا  تبــني 
وجــود تزويــر يف رخ�ســة التجزئة 
و �سهــادة املطابقــة واملتــورط فيهــا 
يف  التزويــر  جــرم  يف  موظفــني   03
حمــررات اإداريــة و اإ�ســاءة ا�ستغالل 
الوظيفــة املن�سو�ــص واملعاقب عليه 
القانــون املتعلق بالوقاية من الف�ساد 

ومكافحته.

حتقيقا  بتب�شة،  �الأم��ن  عنا�شر  فتحت 
من  معتربة  كمية  حجز  ق�شية  ح��ول 
�ملخدر�ت بحوزة �شخ�ص م�شبوق ق�شائيا، 
حيث تعود حيثيات �لق�شية بعد تعر�ص 
�شلب  و�ل��ذي  بالعنف،  لل�شرقة  مو�طن 
منه مبلغ مايل معترب قدر بحو�يل مليار 
�مل�شلحة  ذ�ت  لتبا�شر  �شنتيم،  ون�شف 
�الأبحاث و �لتحريات، وبعد عر�ص �ألبوم 
�مل�شبوهني،  باالأ�شخا�ص  �خلا�ص  �ل�شور 
يف  �مل�شتبه  �أح��د  على  �ل�شحية  تعرف 
�لتي  بالعنف  �ل�شرقة  بعملية  قيامهم 
تعر�ص لها، ويتعلق �الأمر باأحد �مل�شبوقني 
بتفتي�ص  �إذن  ��شت�شد�ر  مت  �أين  ق�شائيا، 
�لعثور على  م�شكن هذ� �الأخري الحتمال 
ما  كل  �شبط  وكذ�  �مل�شروق  �ملايل  �ملبلغ 

يفيد �لتحقيق، ليتم �لعثور بغرفة نومه 
د�خل  �ملخدر�ت  من  معتربة  كمية  على 
�حلجم  كبري  كي�ص  وبد�خلها  حقيبة 
على  حتتوي  رزم��ة  كل  رزم��ة   49 يحوي 
حجز  مت  كما  �ملخدر�ت،  من  �شفائح   05
دينار  �أالف  ثمانون  ق���دره  م��ايل  مبلغ 
جز�ئري من عائد�ت �لرتويج، باالإ�شافة 
�الأبحاث  تكثيف  وبعد  نقال  هاتف  �إىل 
يف  فيهم  �مل�شتبه  بقية  �إىل  �لتو�شل  مت 
عر�شهم  وعند  بالعنف  �ل�شرقة  ق�شية 
�إمتام  وبعد  عليهم  تعرف  �ل�شحية  على 
�الإجر�ء�ت �لقانونية مت تقدمي �مل�شتبه 
فيهم �أمام وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 

تب�شة و�لذي �أمر باإيد�عهم �حلب�ص.

�سي الأورا�سي..
الدولة يبنيوها الرجال.. دون �سهامتهم 
ما تت�سيد ماتكمال... خليك يف جمتمعك 
خوك  ي�سر  ي�سرك  يل  ــال...  ــع ف ــرد  ف
واملواقف باالأفعال... الدولة ماي�ص كالم 
واأقوال... وحكم تطلقها يف الفاي�سبوك 
ويف اخليال... واأنت راقد يف بيتك وت�سمع 

يف األف موال...

hamzalaribi005@gmail.com

التحقيق مع 3 موظفني يف ق�شية تزوير وا�شاءة 
ا�شتغالل الوظيفة بال�شريع�ة

وجب الكالم

يف  عالقة  تـــزال  ال  وزوجــتــه  جحا  ق�سة  اأن  �سك  ال 
االأذهان لدى االأغلبية من النا�ص، واحلديث عن مو�سوع 
واملعنون  االبتدائي  مرحلة  يف  الــقــراءة  كتب  اأحــد  يف 
بـ"ا�ستهت اأكل اللحم"، حيث اأن الزوجة قد اأكلت اللحم 
كان  "اإن  ال�سهرية  مقولته  جحا  ليقول  القط،  فاتهمت 
هذا وزن اللحم فاأين القط واإن كان هذا وزن القط فاأين 
ل�سان  على  اأتــى  ما  على  وتعقيبا  بدورنا  ونحن  اللحم"؟ 
�سمري"  "عطية  بعنابة  وال�سلب  احلديد  مركب  مدير 
والذي قال باأن وايل والية باتنة "واقف ليل مع النهار" 
مرات  عدة  يت�سل  الــوايل  اأي  واأنــه  االأوك�سجني،  لتوفري 
ال�ساحنة  بتتبع  ويقوم  العطل  يف  حتى  املركب  مبدير 
حتى  املركب  من  اخلروج  اإىل  التعبئة  اإىل  الو�سول  "من 
"عطية  قاله  ما  كان  اإن  نت�ساءل،  امل�ست�سفى"  اإىل  ت�سل 
يق�سد  م�ست�سفى  واأي  ال�ساحنات  هاته  فاأين  �سحيحا" 
باتنة  املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية يف والية  اإن كانت  عطية 
ت�ستغيث يوميا وت�ستكي ندرة االأوك�سجني ونفاذه يف اأغلب 

االأحيان؟
اأن  هي  عليها  تعودنا  التي  االأمــور  ومــن  البديهي،  من 
ومديرية  باتنة،  واليــة  من  لكل  الر�سمية  ال�سفحات 
ما  حتى  امل�ستجدات  بن�سر  تقوم  الوالية  لذات  ال�سحة 
تعلق باأدق التفا�سيل، ويجدر بالذكر اأن هاتني ال�سفحتني 
مل تقوما طوال االأيام املا�سية التي عانت فيها املوؤ�س�سات 
اال�ست�سفائية الويالت بوالية باتنة بن�سر اأي خرب يفيد 
التي  باملجهودات  وال  االأوك�سجني  لتوفري  الوايل  بتدخل 
تقوم بها ال�سلطات لتوفري هاته املادة، علما اأن ال�سفحة 
الر�سمية لوالية باتنة ال تتوان عن ذكر اأي �سيء يقوم 
تعقيم  رحلة  يف  "باالنطالق  تعلق  ما  حتى  ــوايل  ال به 
لوالية  الر�سمية  ال�سفحة  اأن  اأم  املوؤ�س�سات"،  خمتلف 
باتنة قد باتت تنقل "اأخبار النظافة والتعقيم" وحتجب 
االأخبار املهمة التي ينتظرها املواطنون واملر�سى خا�سة 
طماأنة  يف  دورها  تلعب  اأن  بها  يفرت�ص  التي  الظروف  يف 
املواطنني واإ�سعارهم باأن هناك "م�سوؤوال ي�سهر على توفري 
ال�سحة  مديرية  تقم  مل  ملا  ثم  اإليه"؟  بحاجة  هم  ما 
"جهود  الوالية بخ�سو�ص  �ساكنة  باتنة بطماأنة  لوالية 
على  زوبعة  تثار  اأن  قبل  االأوك�سجني"  لتوفري  ال�سلطات 
نف�سها  الوالية  وملا مل تقم  التوا�سل االجتماعي؟  مواقع 
"ميلية"  �سفحات  تداولته  ما  بخ�سو�ص  االأمر  بتو�سيح 
جممع  "مدير  ويتكلف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
العالقات  "رجل  دور  بلعب  �سخ�سيا  وال�سلب"  احلديد 

العامة يف الوالية"؟
بنقل  اخلا�سة  وال�سفحات  نار،  بال  دخان  ال  اأن  يقال 
وايل  منها  ينحدر  التي  ميلة  واليــة  وم�ستجدات  اأخبار 
على  بامل�ساركة  قامت  التي  هــي  احلــايل  باتنة  واليــة 
تدخله  على  وحيته  "ملزهود"  ثناء  من�سور  نطاق  اأو�سع 
وبالتايل  ميلة،  بوالية  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  ل�سالح 
فاإن كان ما يتم تداوله كذبا فيفرت�ص اأن ياأتي التو�سيح 
من  ولي�ص  ميلة  بوالية  اخلا�سة  الر�سمية  ال�سفحات  من 
الر�سمية"  "باملوؤ�س�سات  عالقة  اأية  تربطه  "�سخ�ص" ال 
ما  عمرو  باتنة  والية  "وايل  باأن  ليقول  باتنة  بوالية 
يق�سد  ماذا  ندر  وال  واليتو"،  غري  من  والية  على  كلمني 
الوالية  اأم  منها  ينحدر  التي  الوالية  هل  "بواليته" 

امل�سوؤول عنها؟

اخلرب يجيبوه التواىل
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حجز 49 رزمة من املخدرات وتوقيف 
�شارقي مليار ون�شف �شنتيم يف تب�شة

مقتل اأم ل�4 اأطفال
 على يد زوجها

اإيداع املدرب ال�شابق للفئات ال�شغرى 
لوفاق �شطيف احلب�ص املوؤقت 

وفاة �شرطيني متاأثرين
 مب�شاعفات كورونا 

انتحار �شاب �شنقا يف ظروف 
غام�شة 

قتيل و06 جرحى 
يف حادثي مرور 

اأقدم �سباح اأم�ص، �سخ�ص على اإزهاق روح زوجته 
واأم اأوالده االأربعة، ورمي جثها على قارعة الطريق 

مبنطقة زانة اأوالد �سباع بباتنة، وح�سب ما توفر من 
معلومات، فاإن الزوجني يقطنان بلدية وادي املاء، 

وبينهما اأربعة اأطفال فيما تبلغ ال�سحية من العمر 
40 �سنة، اأما عن اأ�سباب وخلفيات اجلرمية، فال تزال 

حمل حتقيق عميق من قبل عنا�سر الدرك الوطني.

اأمر قا�سي التحقيق مبحكمة �سطيف باإيداع مدرب 
وفاق �سطيف للفئات ال�سغرى احلب�ص املوؤقت اىل 
غاية املحاكمة، وجاء القرار على خلفية حادثة 

التحر�ص اجلن�سي باأحد الالعبني الرباعم يف غابة 
جعلت  التي  احلادث  وهي  �سطيف،  "الرا�ص" مبدينة 

اإدارة الوفاق تف�سخ العقد مع املدرب. 

تويف حافظ اأول لل�سرطة )عبد الرزاق/ك( 
والتابع الأمن دائرة العلمة �سرق �سطيف متاأثرا 

مب�ساعفات فريو�ص كورونا مب�ست�سفى �سروب اخلثري 
بالعلمة عن عمر يناهز 51 �سنة، ومت ت�سييع جثمان 
الفقيد نهار االأم�ص مبقربة العلمة، كما تويف �سرطي 
من االأمن احل�سري اخلام�ص بالعلمة، ويتعلق االأمر 

بالفقيد )حممد الهادي /ب( متاأثرا مب�ساعفات 
الفريو�ص عن عمر ناهز 59 �سنة.

اأقدم �ساب يبلغ من العمر 20 �سنة على االنتحار 
�سنقا مبنطقة عني الطريق التابعة لبلدية �سطيف، 

حيث مت العثور على جثة ال�سحية )ع.ع( جثة 
هامدة، فيما تبقى اأ�سباب احلادثة غري معروفة يف 

انتظار حتقيقات اجلهات االأمنية.

ت�سبب انحراف وانقالب �سيارة 
بالطريق الوطني رقم 18 اأمام 

مقر الدرك الوطني ببلدية 
تاجنانت يف وفاة �سيدة )م/�ص( 
تبلغ من العمر 45 �سنة، واإ�سابة 
�سائق ال�سيارة )ب/ع( البالغ من 

العمر 46 �سنة وطفل )ن/ح( 
�سنة، ومت حتويلهم من طرف   14

م�سالح احلماية املدنية اإىل 
م�سلحة االإ�ستعجاالت تاجنانت، 

وبالن�سبة للخ�سائر املادية مت 
ت�سجيل حتطم كلي لل�سيارة من 

نوع "هيونداي اأك�سنت" حتمل 
ترقيم والية ميلة.

كما ت�سب انحراف وانقالب 
�سيارة بالطريق الوطني رقم 77 
ببلدية ت�سدان حدادة يف اإ�سابة 

اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�ص   04
مابني 05 و35 �سنة باإ�سابات 

متفاوتة اخلطورة، ومت حتويلهم 
اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت 

بالعيادة املتعددة اخلدمات 
ت�سدان حدادة، مع ت�سجيل 

حتطم �سبه كلي لل�سيارة من نوع 
ترقيم  فلوين" حتمل  "�سريي 

والية جيجل. 

ن.م 

منى. ب

منى. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب


