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وادي املاء وباتنة واملتوقف منذ اأزيد من �سنة، بعد اأن مت اإمتام اأ�سغال تهيئة 
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بحث يف فائدة "الأحرار"؟
اأن  منذ  لنقل  اأو  ال�شعبي،  احل��راك  انطالق  منذ 
واختطافه  ال�شعبي  احل��راك  على  النقالب  مت 
لقب  نف�شها  على  اأطلقت  "جماعة"  قبل  م��ن 
فيه  علينا  وخرج  اإل  اأ�شبوع  مير  مل  "الأحرار"، 
واحلرية  والوطنية،  بالوطن  يو�شينا  اأحدهم 
والدميقراطية وما اإىل ذلك من ال�شعارات، حتى 
من  اأكرث  يف  علينا  خرجوا  قد  منهم  البع�ص  اأن 
مرة وهم يظهرون لنا باأن من ل ي�شري على نهجهم 
العبيد، وبالتايل فقد �شدع من  اأو من  اإما خائن 
يقارب  م��ا  ط���وال  روؤو���ش��ن��ا  ب���الأح���رار  ي�شمون 
اجلمهورية  رئي�ص  ا�شتدعى  اأن  ومنذ  العامني، 
الت�شريعية  لالنتخابات  حت�شبا  الناخبة  الهيئة 
ي�شبحوا  لأن  يطمحون  كانوا  من  عكف  املا�شية 
ان�شغالت  بنقل  الوعود  اإطالق  على  �شعب  نواب 
كل  بحل  "التكفل  وعلى  ال�شلطة  اإىل  املواطنني 
املواطنني  تعرت�ص  قد  التي  والأزمات"  امل�شاكل 
اأح��رارا  ل  جند  اجلد" مل  "جد  وح��ني  اأن��ه  اإل 
ول "نوابا" بل اإن من تولوا مهمة رفع الغنب عن 
هم  امل�شت�شفيات  يف  ك��ورون��ا  بفريو�ص  امل�شابني 
الن�شوة  من  واحلرائر  "ال�شعب" الأ�شليني  اأبناء 
اأغلى ما ميلكن، لهذا فقد ات�شح باأن  الالئي بعن 
ل خري "يف الأحرار" ول خري "يف كثري ممن كانوا 

يرفعون �شعارات زائفة".
ما يحدث يجب اأن يكون در�شا لكل �شخ�ص يظن 
من  فال  �شادق،  �شخ�ص  هو  الكالم  يتقن  من  باأن 
ت�شدقوا بحب الوطن وقفوا اإىل جانب الوطن يف 
عز حمنته ول من تبجحوا بالق�شاء على م�شاكل 
املواطن متكنوا من توفري ولو "عبوة اأوك�شجني".
عندما تتاأزم الأو�شاع فاإن ال�شعب من يحمل على 
وحني  بع�شه،  على  الكرب  تفريج  مهمة  كاهله 
فاإن  م�شوؤويل" الدولة  "يف  خريا  الوطن  يجد  ل 
بعد  فيوما  لهذا  امل�شوؤولية،  يتحمل  من  ال�شعب 
البطل  "ال�شعب هو  لنا قيمة مقولة  يوم، تتاأكد 
العبارة  ه��ذه  تتج�شد  اأن  اأردن��ا  واإن  الوحيد"، 
وترية  من  نرفع  اأن  فعلينا  وح��ني،  وق��ت  كل  يف 
جانبا،  الأن��ان��ي��ة  ون���رتك  وال��ت��اآخ��ي  الت�شامن 
تبدوؤها  نه�شة  اأي��ة  يعرقل  ما  اأك��رث  فالأنانية 
الأغلبية من اأبناء ال�شعب، والأنانية من اأف�شلت 
يف كثري من املنا�شبات "م�شاريع للنهو�ص بالبالد"، 
اأجل جزائر جديدة فال بد من  فاإنه من  ولهذا، 
الت�شامن  يكون  األ  ثقافة  وهي  جديدة  ثقافة 

اأبدية. ممار�شة  مو�شمية" بل  "ممار�شة 

�سمري بوخنوفة
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عــرب �سكان عديد االأحياء مبدينــة ميلة من اأزمة ندرة 
املــاء ال�سروب اأو ما ي�سمى مبيــاه احلنفيات على غرار حي 
"عمارات بلدي" اأين اأكد �سكان باأنهم مل يرو قطرة ماء يف 

حنفياتهــم منذ ما يزيد عن اأربعة اأيام، يحدث هذا يف عز 
اأيــام ال�سيف اأين ت�سبح احلاجــة اإىل املاء اأكرث من ملحة، 
فهــل يفهــم امل�سوؤولون مبيلة هــذا اأم اأنهــم ال يهتمون �سوى 
مبا يهمهــم �سخ�سيا وال يهتمون �سوى مبــا تاأتيهم تعليمات 
فوقيــة ب�ساأنــه؟ وال�ســوؤال الــذي يطــرح نف�ســه، اإن عجــز 
امل�سوؤولــون مبيلة عن توفري املاء لل�سكان وهو م�سكل ب�سيط 

فكيف يوفرون "االأوك�سجني"؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد الرحمن بن بوزيد 
)وزير ال�صحة(
لكن  الأوك�صجني،  يف  نق�صا  نعاين  ..."ل 

الطلب عليه ازداد كثريا".
قلن�: ي� راجل... اأال تظن ب�أن عدم القدرة على 

م�س�يرة الطلب "نق�ص"؟

مل يجد غالبية املواطنني يف باتنة الذين �ساق بهم احلجر املنزيل من و�سيلة  لال�ستجابة لتدابري الوقاية من 
خطرانت�سار فريو�ص كورونا )كوفيد ــ 19( التي انطلقت يوم 26 جويلية وت�ستمر على مدى 10 اأيام،  وهذا 
بتحديد  القا�سي  �سقه  يف  وباالأخ�ص  االإ�سابات،  لعدد  ال�سريع  والتزايد  الوبائي  الو�سع  تفاقم  اإىل  بالنظر 
ن�ساطات املقاهي والـمطاعم وحمالت االأكل ال�سريع وف�ساءات بيع املثلجات، مبا يجعلها مقت�سرة فقط على 
البيع املحمول، والزامية املغادرة وعدم اجللو�ص يف املقاهي  اأواملطاعم اأو حتى اال�ستهالك على "الكونطوار"، 
حيث مل يجدوا من حيلة �سوى حلقات على �سرف "قوبلي" قهوة اأو �ساي اأو "�ساندويت�ص" اأو"املثلجات" كون 
و"الياجور"  املرمية  ا�ستغالل كتل احلجارة  الكثريين  ا�سطر  بـ"الكوجني" ما  ي�ستمتع  ال�سهر  اأغلبهم يف هذا 
اأو اال�سطفاف على امتداد "الرتوطوارات" املقابلة للمحالت اأو االإدارات، املهم هو اأنهم "اتبعوا" الربتوكول 

ال�سحي وطبقوا تعليمات اال�ستهالك املحمول.

ك�سف وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات "اأن �ساللة دلتا فاجاأتنا يف وقت �سيق، واإن كنا ننتظر املوجة 
مولدات  وتوفري  املكثفات  ال�سترياد  �سارعت  ال�سلطات  اإن  قائال  الرابعة"،  املوجة  يف  الدول  اأن  خا�سة  الثالثة، 
االأوك�سجني الأنها دائمة، وبخ�سو�ص ن�سبة االإقبال على التلقيح قال "اإنه را�سي جدا" وهي اخلطوة التي انطلقت 
منذ اأ�سهر باجلزائر بهدف حتقيق اأكرب عدد من امللقحني، كون التلقيح هو احلل الوحيد املتاح حاليا، م�سيفا اأن 
الهدف يتمثل يف بلوغ ن�سبة معينة من عدد امللقحني لتحقيق مناعة جماعية اإىل حد ما، ليتحول بعدها فريو�ص 

كورونا اإىل حمى مو�سمية تقينا عن م�ساعفات كورونا احلالية.

اأم�ص  خن�سلة  لــواليــة  الر�سمية  ال�سفحة  �سكلت 
غري  اآخر  مو�سوعا  تناولت  بعدما  اال�ستثناء  االإثنني 
فراحت  املتحور،  "دلتا"  جمابهة  و�سلوكات  تدابري 
�سكل  على  املركبات  م�ستعملي  لفائدة  ن�سائح   تقدم 
حت�سي�ص وتوعية للحد من حوادث املرور، حيث ك�سفت 
التي  االأنواع  بع�ص  خا�سة  االأدوية،  بع�ص  تناول  باأن 
تو�سف لعالج االأمرا�ص املزمنة، له تاأثري على ال�سائق 
التاثريات:  هذه  بني  ومن  ال�سياقة،  اأثناء  وتركيزه 
النعا�ص، نق�ص اليقظة، ردة الفعل بطيئة، ا�سطرابات 

بالتعب،  واإح�سا�ص  ف�سل  قلق،  دوخــة،  الــروؤيــة،  يف 
م�سرية باأن هذه التاأثريات ميكن اأن تكون خطرية جدا 
اأثناء تناولها،  اإر�سادات ال�سالمة  ال�سائق  اإذا مل يتبع 
علبة  ــل  داخ املــوجــود  البيان  قـــراءة  يف:  واملتمثلة 
واالطالع   ال�سيدالين  اأو  الطبيب  وا�ست�سارة  الــدواء 
خالل  ــن  م الــــدواء  لعلبة  اخلــارجــي  ــالف  ــغ ال عــلــى 
الذي يحمل عبارة  االأ�سفر  املثلت  الثالثة  م�ستوياته 
كونوا حذرين، واملثلث الربتقايل بعبارة كونوا حذرين 

جدا بينما اللون االأحمر املعرب عن حذاري خطر 

اأكدت �سحيفة "االإقت�سادية" ال�سعودية ، اأن اإدارة نادي الطائي تو�سلت اإىل اتفاق مع نظريتها يف �سباب بلوزداد 
 48 ، يق�سي ب�سم الالعب اأمري �سعيود لعامني، مقابل مليون دوالر، على اأن تكتمل ال�سفقة ر�سميا يف غ�سون الـ 
االأ�سابيع  خالل  بلوزداد  �سباب  مع  التفاو�ص  خط  فتح  قد  الطائي  نادي  اأن   ، امل�سدر  ذات  ،واأ�سار  املقبلة  �ساعة 
اإال بعد  املا�سية على اتفاق يق�سي ب�سراء عقد �سعيود، واأنها ظلت حري�سة على عدم الت�سريح حول ال�سفقة 

اإمتامها خوفا من تدخل اأي طرف اآخر.

اأن  اإال  متوفرة  املادة  هذه  اأن  وعترب  االأوك�سجني  بخ�سو�ص  امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير  ك�سف 
واإن مت  �ساءت وحتى  اأن حالتهم  اإال  اأن هناك حاالت متدهورة تطالب باالأوك�سجني  "كما  ارتفع كثريا،  الطلب 
توفري االأك�سجني لن يجدب ب�سبب �سراوة ال�ساللة احلالية من كورونا" اأي اأن الطلب اأكرث من العر�ص، وهو ما 
اأنف�سنا ونطلب ال�سماح ممن  "اإذا اأخطاأنا ن�سحح  �سبب عدم التوازن يف التوزيع، م�سيفا بالقول يف هذا ال�سدد: 

اأخطاأنا بحقهم، لكن يتوجب اأن يعلموا اأننا يف العمل واأن هناك ت�سامنا حكوميا و�سعبيا".

هي ن�سبة امللقحني �سد فريو�ص كورونا )كوفيدـ19( يف والية 
باتنــة منــذ بدايــة العملية، مــا ميثــل تقريبا 79 األــف مواطن 
مــن بني 1.3 مليون �ساكــن بالوالية، وهي ن�سبــة �سئيلة مقارنة 
بتفاقم الو�سع الوبائي والتزايد ال�سريع لعدد االإ�سابات خالل 
االأ�سبوع املن�سرم، ويف هذا ال�سدد وبح�سب بع�ص امل�سادر فانه ما 
يفــوق 46 الــف مواطن تلقوا اجلرعــة االأوىل، يف حني اأكرث من 

تقريبا. العدد  نف�ص  وهو   الثانية  اجلرعة  تلقوا   43500
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من الت�سريحات املثرية للعجب والتي �سدرت من 
م�سوؤول رفيع امل�ستوى اأنه ال توجد اأزمة اأوك�سجني واإمنا 

الطلب هو الذي زاد على هذه املادة احليوية، وهذا 
الت�سريح الغريب ال ميكن ت�سنيفه اإال �سمن الالمباالة 
التي نعي�سها اليوم وعدم تقدير ما و�سلت اإليه االأو�ساع 

من تاأزم جعل الع�سرات ميوتون وهم يفتقدون اإىل جرعة 
اأوك�سجني بينما اأهاليهم ف�سلوا يف �سباقهم املاراطوين 

اليومي لتعبئة قارورات االأوك�سجني وباأ�سعار تفوق 
القدرة على تغطية متطلبات املر�سى وحاجتهم، فالقول 
اأنه ال توجد اأزمة بقدر ما زاد الطلب فقط، موؤداه واحد 
وهو اأن كرثة الطلب تخلق االأزمات بال�سرورة واأنه علينا 

اأن نتجاوز هذه امل�سكلة ال�سحية بحلول عملية جذرية 
ترفع الغنب عن كل من �ساقت اأنفا�سه وانخف�ست ن�سبة 

االأوك�سجني يف دمه بعيدا عن الت�سريحات الفارغة 
والتحايل على اأو�ساع ال حتتاج اإال ملواقف ميدانية 

واإ�سعافات فورية وتكفل باملر�سى واإن تطلب االأمر فتح 
م�ست�سفيات وخيام ميدانية واإعالن حالة الطوارئ اإىل 

اأق�ساها لال�ستعداد ملا هو اأ�سواأ مما نعانيه اليوم..
املواطنون يبكون مر�ساهم ويدفنون موتاهم مع عجز 

تام على التكفل بهم والعامل كله تربع واملواطنون ورجال 
املال واالأعمال وال�سركات اجلزائرية تكفلت ب�سراء 

املعدات واالأجهزة وما زلنا نتحدث عن املوتى وال�سحايا 
وقلة االأوك�سيجني وانعدامه وما زالت الطواقم الطبية 

تتخبط ومعها امل�سابني بالكوفيد وبغري الكوفيد من 
املر�سى الذين ُهّم�سوا جراء الو�سع الراهن الذي حولهم 

اإىل درجة اأدنى من االهتمام..
ول�سنا بهذا نحاول الت�سخيم والتهويل لكنها االأحوال 

التي ال تنبئ ب�سيء من التفاوؤل هي ما خلقت ردود 
اأفعالنا "الواقعية" بعيدا عن اللغة التي ال يفهمها 

ال�سعب والت�سريحات التي تثري �سخطه و�سخريته وتناأى 
بامل�سوؤولني عن معاي�ستهم الفعلية الأزمات اجلزائر.. 

علينا جميعا اأن نت�سبث بكل اجلوانب االإن�سانية امل�سرقة 
ونركن جانبا كل مطامع االأنف�ص وحماوالت اال�ستثمار 

يف اآالم االآخرين التي تاأخذ دورها بانتظام وال ت�ستثني 
اأحدا والعربة كل العربة يف درو�ص مثل هذه االأزمات 
العميقة التي تخطف االأنف�ص وترهن االأرواح وتثري 

الرعب العام..
اأيها امل�سوؤولني ال�سعب والأول مرة يعي�ص حالة هلع 

ورعب جراء �سوء قراراتكم.. بينما تطالبونه ب�سبط 
النف�ص واحليطة واحلذر والوقاية والوعي وما �سئتم من 

�سل�سلة الربوتوكوالت التي نرجوها يف اأوانها واأن بعد 
ع�سرنا هذا ي�سر وفرج من اهلل قريب.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

ال�سورة من حي 
�سيدي  م�سكن   140

ال�سغري بوالية 
ميلة، وهي تو�سح 
كيف اأن مواطنا 

قد قام بقطع 
�سجرة وتركها 

على الر�سيف يف 
م�سهد موؤ�سف وغري 

ح�ساري، يحدث هذا 
يف الوقت الذي كان 
يفرت�ص اأن ت�سبح 
عملية الت�سجري 

ثقافة مرت�سخة يف 
اأو�ساط املواطنني 

يف ظل ما نعي�سه من 
ت�سحر.



ق. و

وّقع رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، مر�سوما رئا�سيا موؤرخ يف 3 ذي احلجة 1442 املوافق لـ 13 جويلية2021 يعدل ويتمم 
املر�سوم الرئا�سي رقم 179-19 املروؤرخ يف 18 جوان 2019 واملت�سمن اإحداث م�سلحة مركزية لل�سرطة الق�سائية لأمن اجلي�س 

وحتديد مهامها وتنظيمها.

 واأطلع لعمامرة الرئي�ص التون�شي عن نتائج 
امل�شاورات مع قادة الدول التي زارها بخ�شو�ص 
وكذا  املقبلة،  العربية  القمة  اإجناح  �شروط 
املجموعتني  بني  التعاون  ملفات  بخ�شو�ص 
على  احلر�ص  اإط��ار  يف  والإفريقية  العربية 
هو  ال�شاحتني  �شعوب  بني  الت�شامن  يبقى  اأن 

العنوان ال�شائد بني املجموعتني.
مع  لقائه  عقب  له  كلمة  يف  لعمامرة  وق��ال 
قي�ص �شعيد، اإنه انطلق مبهمة لدى العديد من 
م�شاورات  لفتح  والإفريقية  العربية  الدول 
لتنظيم  حت�شريا  امل�شرتكة،  الهموم  ح��ول 
القمة العربية املقبلة، وبالتن�شيق مع تون�ص 

التي تتوىل حاليا رئا�شة القمة العربية.
للرئي�ص  ر�شالة  �شعيد  قي�ص  وجه  جهته  من 
التح�شري  عن  لعمامرة  ك�شف  حني  يف  تبون، 

لعقد اجتماعات للجان امل�شرتكة بني اجلزائر 
وهو  القت�شادية،  العجلة  لتحريك  وتون�ص 
الحتاد  اجت��اه  يف  دافعة  خطوة  اعتربه  ما 

املغاربي.
رمطان  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  رد  ت��ون�����ص  وم���ن 
حممد  امللك  وخطاب  املخزن  على  لعمامرة 
ال�شاد�ص، موؤكدا باأن كل من تون�ص واجلزائر 
للعمل  ون���واة''  ''حم��رك  م�شتقبال  �شتكونان 
�شعوب  ل�شالح  املغاربي  الف�شاء  و''ان��دم��اج 
انعقاد  اإىل  م�����ش��ريا  ج���م���ع���اء''.  امل��ن��ط��ق��ة 
''للتعاون  امل�����ش��رتك��ة  ال��ل��ج��ان  اج��ت��م��اع��ات 
م�شيفا  البلدين.  بني  القت�شادي''  والتكامل 
يف ال�شياق ذاته اإىل اأن ''هناك هموم م�شرتكة 
ال�شائد  العنوان  التعاون  الدفع بعجلة  تتعلق 

للعالقات بني البلدين''.

الوطنيالثالثاء 23 يولياز 2971/ 03 اأوت  2021 املوافق لـ 24 ذو احلجة 031442
لعمامرة يختتم جولته الدبلوما�صية

 ويرد على املخزن من تون�ص

اإ�صابة 100 طفل بكورونا 
�صهر جويلية املن�صرم

حالة   761 جديدة،  اإ�صابة   1358
�صفاء و 38 وفاة

الأمن الوطني يك�صف عن ح�صيلة 
املخالفات اخلا�صة باحلجر ال�صحي 

الدكتورة  الأطفال  طب  يف  املخت�شة  ك�شفت 
يف  الأطفال  طب  م�شلحة  اأن  عبا�ص،  حكيمة 
 100 �شجلت  بالعا�شمة،  الدويرة  م�شت�شفى 
الأطفال  لدى  كورونا،  بفريو�ص  اإ�شابة  حالة 
والر�شع، خالل �شهر جويلية املا�شي. وحذرت 
الدكتورة عبا�ص، يف ت�شريح لالإذاعة الوطنية 
بفريو�ص  والر�شع  الأطفال  اإ�شابة  خطر  من 

كورونا امل�شتجد ل�شيما ب�شاللته املتحورة.

اإ�شابات  ''�شجلنا  املتحدثة:  ذات  وق��ال��ت 
�شعبة  ك��ان��ت  احل���الت  بع�ص  ول��ك��ن  خفيفة 
املزمنة  الأم��را���ص  اأ���ش��ح��اب  ل��دى  خ�شو�شا 
على  وبناء  بال�شمنة''.  امل�شابني  والأط��ف��ال 
الأط��ف��ال  ط��ب  يف  املخت�شة  ن�شحت  ذل���ك 
الوقائية  الإج�����راءات  ب��اح��رتام  الأول���ي���اء 
اأنف�شهم  وتلقيح  امل��ن��زيل  احل��ج��ر  واح����رتام 

حلماية اأبنائهم.

�شجلت 1358 اإ�شابة جديدة بفريو�ص كورونا 
�شاعة  ال�24  خالل  وف��اة  و38  )كوفيد-19( 
مري�شا   761 متاثل  فيما  اجلزائر،  يف  الأخرية 
الثنني  اأم�ص  عنه  ك�شفت  ما  ح�شب  لل�شفاء، 

وزارة ال�شحة يف بيان لها.
احل��الت  اإج��م��ايل  اأن  امل�����ش��در  ذات  واأو���ش��ح 
املوؤكدة بلغ 173.922 حالة، من بينها 1.358 
الإجمايل  العدد  بلغ  بينما  ج��دي��دة،  اإ�شابة 
 116.770 لل�شفاء  متاثلوا  الذين  للم�شابني 
 4.329 للوفيات  الإج��م��ايل  وال��ع��دد  �شخ�شا 
حاليا  يتواجد  امل�شدر،  نف�ص  وح�شب  حالة. 
البيان  واأ�شاف  املركزة.  العناية  29 مري�شا يف 

اأن 10 وليات مل ت�شجل بها خالل ال�24 �شاعة 
من  ولي��ات  و12  جديدة،  حالة  اأي  الأخ��رية 
 26 �شجلت  فيما  ح��الت،   9 اإىل  واح��دة  حالة 

ولية اأخرى 10 حالت فما فوق.
ب�شرورة  املواطنني  ال�شحة  وزارة  وتو�شي 
اإىل  تدعوهم  كما  اليقظة،  بنظام  الل��ت��زام 
اجل�شدية  وامل�شافة  النظافة  قواعد  اح��رتام 
والمتثال  الواقي  للقناع  الإلزامي  والرت��داء 
ل��ق��واع��د احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي. ك��م��ا ت�����ش��دد على 
بهذه  املواطنني  قبل  من  ال�شارم  الل��ت��زام  اأن 
الإجراءات الوقائية، اإىل جانب اأخذ احليطة 

واحلذر.

�شجلت م�شالح الأمن الوطني 3133 خمالفة 
ال�شحي،  تتعلق بعدم الإلتزام بتدابري احلجر 
 31 اىل   26 من  املمتدة  الفرتة  خ��الل  وه��ذا 

جويلية 2021.
وح�شب بيان للمديرية العامة لالأمن الوطني، 
تتعلق  خمالفة   265 يف  املختلفات  فتمثلت 
التباعد  م�شافة  اح����رتام  وع���دم  بالتجمع 
دون  بالبيع  تتعلق  خمالفة   989 اجل�شدي،  

اللتزام بقواعد ال�شالمة، بال�شافة اإىل و�شع 
املح�شر. يف  مركبة   1888

اأن  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  واأك��دت 
دوريات  تكثيف  على  ت�شهر  ال�شرطة  م�شالح 
الن�شاطات  م��ع  م����وازاة  امل��راق��ب��ة،  وعمليات 
اخت�شا�ص  اإق��ل��ي��م  ك��اف��ة  ع��رب  التح�شي�شية 
هذا  انت�شار  جمابهة  يف  للم�شاهمة  م�شاحلها، 

الوباء القاتل.

الرئي�ص تبون يوقع مر�صوم مت�صمن اإحداث م�صلحة 
مركزية لل�صرطة الق�صائية لأمن اجلي�ص

بن بوزيد.. توفر جرعات اللقاح بقدر كاف خالل اأغ�صط�ص اجلاري

ل عطلة للطاقم احلكومي

بلعابد ي�صدد على �صرورة اجناح الدخول املدر�صي القادم

اجلريدة  من  الأخ��ري  العدد  يف  �شدر  ما  وح�شب 
الر�شمية، فاإن امل�شلحة املركزية لل�شرطة الق�شائية 
لأمن اجلي�ص ت�شطلع بالبحث والتحري عن جميع 
للجهات  فيها  النظر  اإخت�شا�ص  يعود  التي  اجلرائم 
البحث  مهمة  بها  يناط  كما  الع�شكرية.  الق�شائية 
العقوبات  قانون  يف  املقررة  اجلرائم  عن  والتحري 
التابعة  الق�شائية  اجلهات  اخت�شا�ص  من  هي  التي 
واجلي�ص  الوطني  بالأمن  مت�ص  التي  العام  للقانون 

الوطني ال�شعبي.
واجلرائم  الدولة  باأمن  املا�شة  اجلرائم  وت�شم 
وجرائم  تخريبية  اأو  اإرهابية  باأفعال  املو�شوفة 
وجرائم  العقلية  وامل��وؤث��رات  باملخدرات  الجت��ار 
تهدي�دا  ت�شكل  التي  والتهريب  الأ�شلحة  تهريب 
جرائم  وك��ذا  املهاجرين  تهريب  وجرائم  خطريا 
اجلي�ص  ملعطيات  الآلية  املعاجلة  باأنظمة  امل�شا�ص 

الوطني ال�شعبي وكل اجلرائم الأخرى. 
لل�شرطة  امل��رك��زي��ة  امل�شلحة  اأن  امل�����ش��در،  واأ���ش��اف 
البالغات  لتلقي  ت��وؤه��ل  اجلي�ص  لأم���ن  الق�شائية 
توؤهل  كما  ب�شاأنها،  التحقيقات  وتبا�شر  وال�شكاوى 

بجمع الأدلة عن اجلرائم الآيلة لخت�شا�شها والبحث 
ق�شائ،  حتقيق  ب�شاأنها  يفتح  مل  دام  ما  مرتكبيها  عن 

تنفذ  فاإّنها  ق�شائي،  حتقيق  افتتح  اإذا  ما  حالة  ويف 
تفوي�شات جهات التحقيق وتلبية طلباتها.

بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  ال�شحة،  وزي��ر  طماأن 
اأم�ص الثنني باجلزائر العا�شمة، املواطنني بتوفر 
جرعات اللقاح للت�شدي لوباء كورونا "كوفيد-19" 
بقدر كاف خالل اأغ�شط�ص اجلاري، داعيا مبوازاة 
ال�شحي  الربوتوكول  اح��رتام  اىل  اجلميع  ذل��ك 
خالل  الوزير  واأكد  الوباء.  من  الوقاية  اأجل  من 
م�شتوى  على  التلقيح  حملة  انطالق  على  ا�شرافه 
املدر�شة الوطنية العليا لل�شياحة بفندق الورا�شي 
التقليدية،  وال�شناعة  ال�شياحة  وزي��ر  مبعية 
الغر�ص توفريخالل  لهذا  باأنه مت  يا�شني حمادي، 
�شهر اأوغ�شط�ص احلايل "اأزيد من 8 ماليني جرعة 
من اللقاح ال�شيني )�شينوفاك( ومليون جرعة من 
اأجل  اأ�شرتا-زينيكا" من  "الأجنلو-�شويدي  اللقاح 
يف  ل�شيما  املواطنني  من  ممكن  عدد  "اأكرب  تلقيح 

املناطق والقرى النائية واملعزولة".
واملقلق  ال�شعب  ال�شحي  بالو�شع  ذك��ر  اأن  وبعد 
وباء  انت�شار  ب�شبب  حاليا  اجلزائر  تعرفه  الذي 
واأ�شدى  كورونا وارتفاع عدد ال�شابات والوفيات، 
�شد  موحد  عالجي  برتوكول  لعتماد  تعليمة 
برتوكول  يوجد  اأن��ه  الوزير  وق��ال  دلتا.  املتحور 
عالجي ''معدل و�شع للتكيف مع احلالة الوبائية 
كافة  ع��رب  تطبيقه  يف  �شي�شرع  وال��ت��ي  احلالية 

م�شت�شفيات الرتاب الوطني''.
ك��ل اجل��ه��ود والأع��م��ال  ال��وزي��ر اىل  اأ���ش��ار  كما 
ما فتئت تبذل من طرف اجلميع  التي  الت�شامنية 
هذا  يف  واأب��رز  بامل�شابني.  اجليد  التكفل  اجل  من 
املوؤ�ش�شات  به  تقوم  ال��ذي  اجلبار  "العمل  الط��ار 
توفري  اأج��ل  م��ن  امل��دين  واملجتمع  ال�شت�شفائية 
الت�شامنية  "الهبة  ب�  م�شيدا  الك�شيجني"،  مادة 
و�شواعدهم  باأموالهم  ب��ادروا  الذين  للمواطنني 

�شواء لقتناء هذه املادة اأو لنتاجها".
وكان وزير ال�شحة ك�شف موؤخرا اأن اجلزائر على 
جديد  مكثف  الف   6 الق��ل  على  ا�شتالم،  و�شك 
"مقلق"  الوبائي  الو�شع  اأن  لالأك�شجني، م�شريا اىل 
لكنه يدعو اىل "العمل بقوة وبهدوء" للخروج من 

هذه الزمة باأقل خ�شائر ب�شرية ممكنة".
غري اأنه اأرجع �شبب ارتفاع عدد الوفيات يف الآونة 
الأخرية اىل ذهاب امل�شابني اىل امل�شت�شفيات وهم 
املر�ص  من  متقدمة  وج��د  "م�شتع�شية  حالة  يف 
ولي�ص ب�شبب النق�ص امل�شجل يف مادة الوك�شيجني 

فقط".
كما ك�شف ال�شيد بن بوزيد عن توا�شل العمل مع 
البلدان الوروبية  العديد من  �شفراء اجلزائر يف 
وم��ول��دات  مكثفات  اق��ت��ن��اء  حم��اول��ة  اأج���ل  م��ن 
يف  احليوية  امل��ادة  ه��ذه  منتجي  ل��دى  الأك�شجني 

اأقرب الآجال.

وال�شناعة  ال�شياحة  وزي���ر  اأك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
التلقيح على  اأهمية تنظيم حملة  التقليدية على 
م�شتوى املدر�شة الوطنية العليا لل�شياحة من اأجل 
التكفل باأكرب عدد ممكن من عمال وموظفي القطاع 
وكذا باملتعاملني وال�شركاء من الوكالت ال�شياحية 
وال�شفار واأ�شحاب وعمال الفنادق. واعترب ال�شيد 
املثلى"  "الو�شيلة  للتلقيح  اللجوء  اأن  ح��م��ادي 
لتفادي الإ�شابة بوباء كورونا،م�شددا على احرتام 
الربتوكول  عليها  ين�ص  التي  الوقائية  التدابري 

ال�شحي للت�شدي لهذا الوباء املميت.
واأ�شاف الوزير باأن عملية التلقيح �شتتوا�شل على 
موؤ�ش�شات  عدة  �شتم�ص  حيث  اجلاري  ال�شهر  مدار 
التابعة  التقليدية  ال�شناعة  وغ��رف  �شياحية 
هذه  مثل  باأن  معلنا  الوطني،  امل�شتوى  على  للقطاع 
الغرفة  م�شتوى  على  اي�شا  اليوم  انطلقت  العملية 

الوطنية لل�شناعة التقليدية بولية وهران.

اأقر الوزير الأول، اأمين بن عبد الرحمان، 
اأي عطلة لأي وزير يف حكومته  عدم منح 
الجتماع  خ��الل  اتخذ  ال��ق��رار  اجل��دي��د. 

يف  هذا  وياأتي  احلكومي،  للطاقم  الأخ��ري 
اإ�شابات كورونا.  الكبري يف  خ�شم الرتفاع 
الطاقم  ك���ل  اإىل  ال��و���ش��ع��ي��ة  وحل���اج���ة 

احلكومي الذي يعد يف حالة تاأهب ق�شوى 
ت�شتدعي عدم اخلروج يف عطلة واإن كانت 

ق�شرية.

احلكيم  عبد  الوطنية،  الرتبية  وزير  �شي�شرف 
بلعابد، �شباح البيوم على تن�شيب اأع�شاء الّلجنة 
الرتبية  لقطاع  الجتماعية  للخدمات  الوطنية 
�شباحا،   09.30 ال�  ال�ّشاعة  من  بدًءا  الوطنية، 

مبقر الوزارة.
احلكيم  عبد  الوطنية،  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  وك���ان 
التاأطري  تغطية  �شمان  اأهمية  على  �شدد  بلعابد 
على  ال��رتب��وي��ة  الأف����واج  جلميع  البيداغوجي 
وذلك  الوطن  عرب  التعليمية  املوؤ�ش�شات  م�شتوى 

ترقبا للدخول املدر�شي القادم.
تراأ�شه  خ��الل  ال��وزي��ر  تطرق  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
لإجتماع تن�شيقي مع الإطارات املركزية لقطاعه 
املتعلقة  امل�شطرة  اآخرالعمليات  على  للوقوف 
اإىل   2022-2021 املدر�شي  للدخول  بالتح�شري 

اجلوانب اخلا�شة بالإجراءات ذات الأولوية لهذا 
الدخول منها على وجه اخل�شو�ص"�شمان تغطية 
الرتبوية  الأف��واج  جلميع  البيداغوجي  التاأطري 

على م�شتوى املوؤ�ش�شات التعليمية عرب الوطن".
وركز بلعابد يف هذا الجتماع على نقاط عديدة 
ال�شحية  بالظروف  املتعلقة  التح�شريات  مت�ص 
ال�شتثنائية التي متر بها بالدنا، خ�شو�شا ما تعلق 
بالتدابري الوقائية والحرتازية للحد من انت�شار 
ال�شابقة  التجارب  من  انطالقا  كورونا،  فريو�ص 
حتى "ل تتكررنف�ص الأخطاء وامل�شاكل املعتادة". 
واألح يف �شياق كالمه على �شرورة ال�شروع يف تعقيم 
داخل  خ�شو�شا  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  وتنظيف 
وبدورات  ال�شحية  واملرافق  وباملمرات  الأق�شام 

املياه واحلنفيات وذلك قبل الدخول املدر�شي.

ووجه وزير الرتبية الوطنية باملنا�شبة تعليمات 
ذات ال�شلة بجاهزية الهياكل واملن�شاآت الرتبوية 
العطلة  خالل  التعليمية  املوؤ�ش�شات  تهيئة  وكذا 
ال�شيفية اإ�شافة اىل توفري الكتاب املدر�شي وكذا 
منحة  منها  �شيما  املختلفة  الت�شامنية  العمليات 
�شدد  كما  املدر�شي.  والنقل  والإطعام  دج   5000
جميع  اإمتام  �شرورة  على  اأخرى  جهة  من  الوزير 

عمليات دفع خمتلف امل�شتحقات والتعوي�شات.
دائرته  اط����ارات  ليحث  الفر�شة  ي��ف��وت  ومل 
الوزارية على ت�شريع وترية تلقيح موظفي الإدارة 
حتى  بالوليات  الرتبية  ومديريات  املركزية 
الرتبوي  الطاقمني  تلقيح  يف  ال�شروع  بعدها  يتم 
الدخول  خالل  القطاع  م�شتخدمي  وكل  والإداري 

املدر�شي.

الإفريقية  الدول  من  العديد  اإىل  الدبلوما�سية  لعمامرة جولته  رمطان  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  اختتم 
والعربية ب�سفته مبعوثا لرئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون. وكانت تون�س اآخر حمطة يف جولة لعمامرة، 

حيث ا�ستقبل من طرف الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد، نقل اإليه ر�سالة من رئي�س اجلمهورية.
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مدينة  يف  الــربيــد  قطــاع  و�سعية  تطرح 
بريكــة بوالية باتنــة، الكثري من الت�ساوؤالت 
املركز  غلق  بعد  خا�سة  املــواطــنــني،  و�سط 
الرئي�سي الواقع بو�سط املدينة، ق�سد اإعادة 

ترميمه ب�سبب اهرتاءه وقدم هياكله.
وت�سهد املكاتب الفرعية االأخرى، اكتظاظا 
كبريا يف الو�سع ال�سحي املعقد، و�سط خرف 
ا�ستنكر  حيث  الــوقــائــيــة،  للتدابري  كبري 
اجلهات  اختارته  الذي  التوقيت  املواطنون 
الو�سية  الإعادة االعتبار والرتميم للمركز 
رغم  املدينة،  بو�سط  املتواجد  الرئي�سي 
والقدم  االهتـراء  من  بلغها  التي  احلالة 
العمال  وا�سطرار  االأمــطــار  مياه  وت�سرب 
بــدورهــم  للتعبري  مـــرة  كــل  يف  واملــوظــفــني 
التي  الظروف  عن  واأ�سفهم  ا�ستيائهم  عن 
اآخر تطرق  �سياق  العمل، ويف  يزاولون فيها 
املالية  ال�سيولـة  م�سكل  اإىل  الربيد  زبائن 

ــن جملة  نــاهــيــك ع مــــــــرة  ــل  املــ�ــســجــل يف ك
بع�ص  يف  املتفاوتة  ــال  ــط واالأع االأعــطــاب 
مينعهم  مما  ال�سبكة  توقف  اأو  احلوا�سيب 
الربيدية،  العمليات  مبختلف  القيام  مــن 
من  خ�سو�سا  املواطنني  من  الكثري  وا�سطرار 

االجتماعية  ال�سبكة  وعمال  البطالني  فئة 
�سريحة  ـــذا  وك الــبــلــديــة  ــع  م املــتــعــاقــدون 
يف  للتم�سك  الــ�ــســن،  كــبــار  مــن  املتقاعدين 
موا�سلة الوقوف يف الطوابري ل�ساعات للظفر 

برواتبهم.

حملة  العمراين  القطب  �سكان  يعاين 
توزيع  م�سكل  من  باتنة  واليــة  يف   3
اجلزائرية  عمدت  اأين  ال�سروب،  املياه 
املاء  توزيع  مواقيت  تاأخري  اإىل  للمياه 
الليل  مــن  جــدا  متاأخرة  �ساعات  اإىل 
ال�سكان  حفيظة  اأثار  الذي  االأمر  وهو 
يف  النظر  املعنية  اجلهات  من  وطالبوا 
االأمر واإعادة مواقيت التوزيع العادية 

خالل �ساعات النهار.

عن  الــعــمــراين،  احلــي  قاطنو  وعــرب 
ب�سبب  ال�سديد  امتعا�سهم  ا�ستيائهم 
ــــاء الـــ�ـــســـروب كــون  ـــــة تـــوزيـــع امل اأزم
ميكنهم  ال  لذا  املوظفني،  من  معظمهم 
تعبئة  اأجــل  من  الليل  طــوال  االنتظار 
الربنامج  اأن  م�سيفني  ال�سروب،  املــاء 
اجلهات  ــرف  ط مــن  املــو�ــســوع  ال�سابق 
مع  يتوافق  كــان  ــاء  امل لتوزيع  املعنية 
ومع  احليوية  املادة  لهذه  احتياجاتهم 
ومع  واملوظفني  العمال  العمل  مواقيت 

جميع الفئات.
بوحدة  مــ�ــســادر  اأكــــدت  جهتها  ــن  م
لها  ــال  اتــ�ــس يف  لــلــمــيــاه  اجلــزائــريــة 
توزيع  مواقيت  اأن  نيـوز"،  بـ"االأورا�ص 
املياه يف القطب العمراين حملة 3 التي 
يعترب  ــاء  امل توزيع  م�سالح  اعتمدتها 
ا�ستهالك  تر�سيد  منها  ــاأت  ارت خطوة 
هذه املادة احليوية، خا�سة واأن املواطن 
تزداد ا�ستعماالته غري عقالنية للماء، 
التوزيع  مواقيت  تغري  يخ�ص  فيما  اأما 
ف�سل  انتهاء  بعد  تكون  اأن  املمكن  فمن 

�شميحة. عال�سيف.
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اجلديدة  الــربيــة  املحطة  اأمــ�ــص،  دخــلــت 
لنقل امل�سافرين يف بلدية راأ�ص العيون، حيز 
اخلدمة بعد طول انتظار دام �سنوات ب�سبب 

االأ�سغال.

وخدمات  مرافق  على  املحطة  هذه  وتتوفر 
االأمن  غــرار  على  للم�سافر  الراحة  ت�سمن 
ملراقبة حركة الدخول واخلروج، باالإ�سافة 
اإىل كرا�سي للجلو�ص وحمالت جتارية وكذا 

جناح �سحي خم�س�ص للنا�ص والرجال وقاعة 
العمومية  اخلدمة  حت�سني  اإطــار  يف  �سالة  
وترقية املرفق العام، كما مت ربطها بالعديد 
من اخلطوط داخل تراب الوالية وخارجها 
خا�سة اخلطوط املجاورة على غرار نقاو�ص، 
مع  ب�سطيف  اآزال  وعني  الق�سبات  مروانة، 
العيون  راأ�ـــص  بــني  يربط  جديد  خــط  فتح 
والعناء  ال�سغط  لتخفيف  تاخلمت  وبلدية 
خطوط  اإن�ساء  �سمان  مع  امل�سافرين  على 

النقل احل�سري داخل املدينة.
العيون  راأ�ــص  بلدية  �سكان  ا�ستح�سن  وقد 
وجود هذا املرفق العمومي باعتباره �سي�سهم 
يف خلق حركة اقت�سادية مبنطقتهم ويدفع 
ممار�سة  اإىل  ال�سباب  من  وا�سعة  ب�سريحة 
على  والق�ساء  خمتلفة  جتارية  ن�ساطات 
حياتهم  يـــوؤرق  ــات  ب الـــذي  البطالة  �سبح 

وينغ�ص معي�ستهم.

وادي  بــني  امل�سافة  يقل�ص  الــذي  الطريق 
28 كلم، توقفت  اإىل  املاء وعا�سمة الواليـة 
اأزيد من �سنة، ب�سبب غياب  به االأ�سغال منذ 
االأ�سغال  الإمتـــام  املتطلب  املـــايل  االعــتــمــاد 
يف  م�ستكون  وقال  مقاطعه،  اأحد  يف  املتبقية 
حديثهم مع "االأورا�ص نيوز"، اأن الطريق الذي 
تعاقب   ،2016 �سنة  تهيئته  عملية  انطلقت 
عليه 3 والة، قبل اأن تتوقف االأ�سغال نهائيا 
منذ اأزيد من �سنة بحجة غياب التمويل املايل 

امل�سروع،  من  كيلومرتات  ب�سعة  ال�ستكمال 
ال�سياحية  االأهمية  اإىل  املعنيون  وتطرق 
االأرز  اأ�سجـار  من  غابة  ي�ُسق  الذي  للطريــق 
موؤكدين  عامليا،  واملحمية  النادرة   االأطل�سـي 
اأن الكثري من اخلوا�ص ينتظرون فتح الطريق 
املغلق عند قمة "تاملات" وا�ستكمال 5 كيلومرت 
اأجل  من  التاأهيل  اإعــادة  اأ�سغال  من  املتبقية 

اال�ستثمار يف املنطقة.
انطلق  الـــذي  املــ�ــســروع  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 

بغالف مايل يقدر بـ20 مليار �سنتيم، ا�ستهلك 
مت  فيما  �سنتيم،  مليار   60 ال�ساعة  حلــد 
ممولتني  ح�ستني  ح�س�ص،   3 على  تق�سيمه 
بني  وال�سمان  الت�سامن  �سندوق  طــرف  من 
اجلماعات املحلية ومت االنتهاء من اإجنازهما 
مل  الواليـة،  طرف  من  ممولة  وح�سة  نهائيا 
وتتطلب  ال�ساعة  حلد  االأ�سغال  بها  ت�ستكمل 
مقطع  تهيئة  ال�ستكمال  اإ�سافيا  ماليا  متويال 

من الطريق على م�سافة 5 كيلومتـر.

ك�شف م�شدر م�شوؤول، لـ"الأورا�ص نيوز"، عن تخ�شي�ص غالف مايل يقدر بـ3 ماليري ون�شف من اأجل ا�شتكمال م�شروع اإجناز طريق ال�شلعلع الرابط بني وادي املاء 
وباتنة واملتوقف منذ اأزيد من �شنة، بعد مت اإمتام اأ�شغال تهيئة وتعبيد 23 كيلومرت من الطريـق، فيما مل يتبقى �شوى 5 كيلومرت تنتظر التعبيد فقط.

بعد اأزيد من �ضنة من توقف امل�ضروع

يف انتظار فتح خطوط للنقل احل�ضري

اأزمة �ضيولة واكتظاظ بالكاتب

ال�شلعلع طريق  اأ�شغال  ل�شتكمال  ون�شف  ماليري   3
حمليات الثالثاء 23 يولياز 2971/ 03 اأوت  2021 املوافق لـ 24 ذو احلجة 041442

وعــن وقــائــع احلــادثــة، اأ�ــســاف ذات 
امل�سدر الذي اأورد اخلرب، اأن �سكان من 
منطقتي  من  وخا�سة  الطاقة  وادي 
ثقيقنت وبوزيزة املعروفتني بب�ساتني 
املثمرة،  االأ�سجار  وخمتلف  التفــاح 
ملياه  العادل  غري  باال�ستغالل  نــددوا 
املــنــبــع مـــن قــبــل اإحـــــدى الــعــائــالت 
القاطنة بجواره، هذا التنديد �سرعان 
ما حتول اإىل �سجار بني الطرفني، دفع 

من  للتدخل  الوطني  الــدرك  عنا�سر 
غري  جديد،  من  االأو�ساع  تهدئة  اأجل 
احتجاج  اإىل  اأم�ص  حتول  ال�سجار  اأن 
البلدية،  مقر  اأمام  املواطنني  قبل  من 
الوطني  الطريق  اإىل  ميتد  اأن  قبل 
رقم 31 املوؤدي اإىل اأري�ص، حيث قاموا 
املحتجون بغلقه تنديدا بالتوزيع غري 
ال�سلطات  ومطالبة  املنبع  ملياه  العادل 

بالتدخل واإيجاد حل للم�سكــلة.

ال�ضجار حتّول اإىل احتجاج بالطريق رقم 31

يتزودون خالل الفرتة الليلية

جرحى يف مناو�شات ب�شبب مياه ال�شقي 
يف وادي الطاقــة

حمطة نقل امل�شافرين براأ�ش العيون تدخل حيز اخلدمة

ا�شتياء و�شط زبائن الربيد يف بريكة

قاطنو حملة 3 م�شتاوؤون من توقيت 
توزيع املياه

�شهدت اأم�ص الأول، بلدية وادي الطاقة يف ولية باتنة، مناو�شات بني عدد من املواطنني، 
وح�شب  البلدية،  مقر  عن  بعيد  غري  الواقع  برباقـة  منبع  من  القادمة  ال�شقي  مياه  ب�شبب 

م�شادرنا، اأن ال�شجار خلف 3 جرحى مت نقلهم اإىل العيادة لتلقي العــالج.

�شميحة. ع

يف ظل اال�ضتهالك املتزايد لها

انقطاعات متكررة للكهرباء تثري ا�شتياء مواطنني بباتنة
للكهرباء  املتكررة  االنقطاعات  م�سكل  م�ص 
العديد من اأحياء بلدية باتنة وهو ما اأثار 
الفرتة،  هذه  خالل  خا�سة  ال�سكان  ا�ستياء 
يف  للكهرباء  املواطن  ا�ستعماالت  تزاد  اأين 

ظل ارتفاع درجات احلرارة.
واأكد العديد من قاطني حي 1200 م�سكن 
هذه  متكررة  انقطاعات  ت�سجيل  مت  ــه  اأن

ربع  ما بني  اأين ت�سل مدة االنقطاع  االأيام، 
�ساعة اإىل 20 دقيقة كاملة وهو االأمر الذي 
خ�سائر  بينها  ومن  كثرية  م�ساكل  يف  ت�سبب 
الكهرومنزلية  التجهيزات  مت�ص  مــاديــة 
وبالرغم من هذا �سونلغاز ال تقدم اأي اإخطار 
متعلق بانقطاع التيار الكهربائي على االأقل 

حلماية االأجهزة الكهربائية.

م�ستوى  على  ــالم  ــاالإع ب املكلفة  واأكــــدت 
اأ�سا�سا  يــعــود  االنــقــطــاعــات  اأن  �سونلغاز، 
ــري الــعــقــالين لــهــذه املـــادة  لــال�ــســتــهــالك غ
الذروة، م�سيفة  �سيما خالل وقت  احليوية 
حول  مفتوحة  ـــام  اأي بــرجمــة  �سيتم  اأنـــه 
االأيــام  خــالل  الكهرباء  ا�ستهالك  تر�سيد 

القليلة القادمة.

ن.م ن.م



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

من�ى. ب

تب�سة

ح�ضب امل�ضالح الفالحية
خن�سلة

اأم البواقي

وجــود  عــن  املــ�ــســالــح،  ذات  وك�سفت 
وتتكفل  تــ�ــســرف  خــا�ــســة  مــوؤ�ــســ�ــســة 
جتميعها  بعد  املح�سول  هــذا  ب�سراء 
تــعــاونــيــة احلبوب  نــقــاط  ــن طـــرف  م
 1 �سعر  بلغ  اأيـــن  ــة،  ــاف اجل والــبــقــول 

لتغذية  موجه  وهو  األف   500 قنطار 
حيث  عامة،  ب�سفة  واالأنعام  الدجاج 
والية  م�ستوى  على  البذور  توفري  يتم 
خن�سلة اإ�سافة اإىل وجود دعم خا�ص 
توجيه  ــالل  خ مــن  الــتــحــدي  بقر�ص 

الفالحني اإىل بنك الفالحة والتنمية 
الريفية بدائرة �س�سار لو�سع ملفاتهم 
ك�سفت  كما  الــدعــم،  من  واال�ستفادة 
ذات امل�سالح عن زراعة 160 هكتار من 

طرف �سركة كو�سيدار.

رهان على الو�ضول اإىل 1.2 مليون ملقح

بعد �ضنوات من التعطيل

الو�ضع يهدد بانت�ضار االأمرا�ض بلدية بئر خ�ضبة

ب�ضبب بناية متر بالطريق

فتح ملحقات للتكوين بامل�ضاتي قريبا

اأغلقــوا الطريق رقم 16

خ�سعوا  الذين  املواطنني  عــدد  بلغ 
بوالية  كورونا  فريو�ص  �سد  للتقليح 
ح�سب  ــن  ــواط م ـــف  األ  120 �سطيف 
االإح�سائيات املقدمة من طرف م�سالح 
ال�سحة بالوالية، وهو ما يعادل ن�سبة 
امل�ستهدفة من  الفئة  املائة من  10 يف 
امل�سالح  وت�ستهدف  التلقيح،  عملية 
ال�سحية الو�سول اإىل رقم يناهز 1.2 
مليون خالل الفرتة املقبلة على �سوء 
التو�سيات املقدمة من طرف ال�سلطات 
العليا يف البالد من اأجــل الو�سول اإىل 
الوالية  �سكان  من  املئة  يف   50 تلقيح 

ذات الكثافة املرتفعة.
ــة  والي تتح�سل  اأن  املــنــتــظــر  ومـــن 
�سطيف على ح�سة اإ�سافية من اللقاح، 
 60640 تناهز  التي  احل�سة  وهــي 
توزيع  يتم  اأن  املنتظر  ومــن  جرعة، 

املوؤ�س�سات  خمتلف  على  احل�سة  هذه 
ودعت  الوالية،  تراب  عرب  ال�سحية 
م�سالح ال�سحة املواطنني اإىل االإقبال 
على  ال�سيطرة  اأجل  من  التلقيح  على 

الوباء.
فتح  الفارطــة  االأيــــام  خــالل  ومت 
بالتلقيح  اخلا�سة  املراكز  من  املزيد 
يف  املواطنني  مهمة  ت�سهيل  اأجــل  من 
احلال  هو  كما  التلقيح  على  احل�سول 
يف مدينة �سطيف حيث مت تخ�سي�ص 
املــركــز الــثــقــايف االإ�ــســالمــي الإجـــراء 
التلقيح يف اجلهة ال�سرقية من بلدية 
�سطيف، كما مت فتح املركب الريا�سي 
�سرق  العلمة  بلدية  يف  الت�ساهمي 
�سطيف من اأجل القيام بعملية التلقيح 
و�سط اإقبال معترب من طرف املواطنني 

خا�سة منهم كبار ال�سن.

يف  اأزال  عــني  بلدية  م�سالح  خ�س�سا 
�سطيف  واليـــة  مــن  اجلنوبية  اجلــهــة 
غالف مايل معترب من اأجل جت�سيد عدد 
احل�سرية  التهيئة  م�ساريع  من  معترب 
لعدد من مناطق البلدية، وهي امل�ساريع 
االأالف  معاناة  تعني  اأن  �ساأنها  من  التي 
ــذيــن ا�ــســتــكــوا مـــرارا  مــن املــواطــنــني ال
تعرفها  الــتــي  الو�سعية  مــن  ــرارا  ــك وت
يف  الكبري  والــتــاأخــر  االأحــيــاء  خمتلف 
للم�ساكل  بالنظر  امل�ساريع  هذه  جت�سيد 
خالل  البلدية  عرفتها  التي  الكبرية 
املتابعات  ظــل  يف  ال�سابقة  ال�سنوات 
الق�سائية التي طالت املجال�ص املتعاقبة 

ب�سبب ف�سائح الت�سيري.
م�سوؤولو  ك�سف  فقد  ال�سدد  هــذا  ويف 
التهيئة  تخ�ص  م�ساريع  عــن  البلدية 
بو�سالغم،  اأحــيــاء  من  لكل  احل�سرية 
بوطيب  ــة،  ــس بــوقــطــو� ــدة،  ــام ــح ــس ــ� ال

حمل  و80  عــلــي،  ح�ساي�سي  بــوقــرة، 
اإجناز  م�ساريع  اإمتــام  �سيتم  كما  مهني، 
اهلل  طــاع  ل�سوارع  احل�سرية  التهيئة 
كرنيف  بحي  ـــرى  اأخ واأ�ــســغــال  ب�سري، 
ــع مــ�ــســروع لــالإجنــاز  والــتــعــا�ــســديــة، م
واملراقبة اجليو تقنية للطريق الرابط 
على  والطواعل  احلرقوات  طريق  بني 

م�سافة 400 مرت.
التهيئة  اإجنــاز  الربنامج  يت�سمن  كما 
احل�سرية لقرية ل�سقع، مع اإجناز �سبكة 
علي،  �ساغور  ب�سارع  ال�سحي  ال�سرف 
 23 لعمارات  التطهري  �سبكات  اإجناز  مع 
حممد،  بعيطي�ص  ثانوية  بجوار  م�سكن 
يف  االأ�ــســغــال  تنطلق  اأن  املنتظر  ــن  وم
من  االنتهاء  بعد  املقبلة  االأيــام  غ�سون 
ملنح  املطلوبة  االإداريــــة  االإجـــــراءات 

ال�سفقات للمقاوالت املكلفة باالإجناز.

ببلدية  املقيمني  املواطنني  ا�ستنكر 
اآلت  التي  الو�سعية  من  نيني"  "واد 
اإهرتاء  ب�سبب  البلدية،  اأحياء  اإليها 
ال�سحي،  ال�سرف  قنوات  مــن   عــدد 
والتي اأ�سحت ت�سكل خطرا على حياة 

القاطنني بالتجمعات ال�سكانية.
املوؤ�س�سات  ا�ستقبلت  وقـــد  هـــذا 
خالل  مب�سكيانة  اال�ست�سفائية 
ـــع املـــا�ـــســـيـــة عـــــدد من  ـــي ـــاب ـــس االأ�
مبر�ص  باإ�سابتها  امل�ستبه  احلــاالت 
اأغلبها  كــان  والــتــي  "التيفوئيد"، 
م�ستوى  عــلــى  يقيمون  الأ�ــســخــا�ــص 
كلي  اهرتاء  بها  �سجل  التي  االأحياء 
لقنوات ال�سرف ال�سحي، اأين ي�سطر 

ال�ستعمال  االأحــيــاء  بهذه  املقيمني 
الطرق البدائية الرتقيعية، لتفادي 
ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من  �سحية  كارثة 
ـــي يف  ـــــراق احل بــ�ــســكــل كــبــري يف اإغ
الظروف  عن  ناهيك  العكرة،  املياه 
بلديات  تعي�سها  التي  اال�ستثنائية 
املخيف  االنت�سار  ب�سبب  الــواليــة 
حلاالت االإ�سابة بفريو�ص "كورونا".

البلدية  �ــســكــان  طــالــب  وقـــد  هـــذا 
للم�سالح  العاجل  التدخل  ب�سرورة 
ودارة  نيني  واد  ببلدية  املخت�سة 
تتعلق  م�ساريع  لت�سجيل  م�سكيانة، 
ال�سحي  ال�سرف  قــنــوات  بتجديد 

داخل احلي.

يعاين التالميذ املتمدر�سني مبختلف 
لبلدية  التابعة  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
من  البواقي،  اأم  بوالية  خ�سبة  بئر 
املدر�سي  النقل  حــافــالت  عــدد  قلة 
التابعة للبلدية، ما �ساهم يف ارتفاع 
ــــاالت الــتــ�ــســرب املــدر�ــســي  عـــدد ح

مبختلف االأطوار التعليمية.
البلدية  م�ساتي  تتوفر  ال  حيث 
املتو�سطات  مــن  الــكــايف  الــعــدد  على 
التالميذ  ي�سطر  مــا  والــثــانــويــات، 
ملزاولة  خ�سبة  بئر  منطقة  للتنقل 
ــة حــافــالت  درا�ــســتــهــم، و�ــســط قــل
امل�ساتي  م�ستوى  على  املدر�سي  النقل 
وكذا  اإقامتهم،  حمــل  مــن  القريبة 
حال  مــا  الريفية،  امل�سالك  وعـــورة 

مبوؤ�س�ساتهم  اليومي  انتظامهم  دون 
الرتبوية.

اأكد  خ�سبة،  ببئر  البلدي  املجل�ص 
ــي ال  ــت عــلــى قــلــة حــافــالت الــنــقــل ال
تكون  مــا  وغالبا  احلافلتني  تتجاوز 
معطلة، باالإ�سافة لقلة املنا�سب املالية 
جعلها  ما  احلافالت،  ب�سائقي  اخلا�سة 
ال�سبكة  عقود  �سباب  على  كليا  تعتمد 
املجل�ص  طالب  وقت،  يف  االجتماعية، 
البلدي ببئر خ�سبة، امل�سالح الوالئية 
اجنــاز  مــ�ــســروع  ت�سجيل  و  بالتدخل 
ثانوية ومتو�سطة على م�ستوى م�ساتي 
البلدية، لكن امل�سروع مل  يتم املوافقة 
املايل  االعتماد  النــعــدام  بعد،  عليه 

اخلا�ص بامل�سروع.
يقع  طريق  تو�سعة  م�سروع  ت�سبب 
بقرية بخبخ التابعة لبلدية بوقاعة 
يف اجلهة ال�سمالية من والية �سطيف 
املواطنني  بــني  كبري  ــدل  ج اإثـــارة  يف 
هذا  �سبب  ويعود  البلدية،  وم�سالح 
باإزالة  املواطنني  مطالبة  اإىل  اجلدل 
تو�سعة  اأ�سغال  تعرقل  م�سيدة  بناية 
م�سالح  ترف�ص  حني  يف  الطريق،  هذا 
ال�سكان  ملطالب  اال�ستجابة  البلدية 

العتبارات تقنية.
فاإن  القرية  �سكان  قاله  وح�سبما 
يكلف  والذي  الطريق  تو�سعة  م�سروع 
�سنتيم  مليار  يناهز  مبلغ  اخلزينة 
يف  يقع  بناية  �سور  م�سكلة  تواجهه 
ن�سف الطريق على حد قولهم، ورغم 
ال�سلطات  اإىل  املــرفــوعــة  ال�سكاوي 
والدائرة  البلدية  يف  ممثلة  املحلية 
اإال اأن ذات امل�سالح رف�ست اال�ستجابة 
املواطنون  ويتخوف  ال�سكان،  ملطالب 

البناية على حركة  تاأثريات هذه  من 
املرور بعد االنتهاء من اأ�سغال االإجناز، 
اأجل  باإيفاد جلنة من  ال�سكان  وطالب 

النظر يف و�سعية هذا الطريق.
م�سالح  فــــاإن  املــقــابــلــة  اجلــهــة  ويف 
بــلــديــة بــوقــاعــة بـــررت قـــرار عدم 
اإىل  ال�سكوى  مو�سع  البناية  تهدمي 
التقني وم�سالح  املكتب  عدم اعرتا�ص 
معاينة  بــعــد  الــعــمــومــيــة  ــال  ــغ ــس االأ�
فاإن  البلدية  رئي�ص  وح�سب  البناية، 
تهدمي  تت�سمن  ال  التقنية  البطاقة 
البناية، علما اأن �ساحب هذه البناية 
من  جــزء  لتهدمي  ا�ــســتــعــداده  ـــدى  اأب
بناء  ــادة  ــاإع ب املطالبة  مــع  البناية 
اجلزء املهدم، وح�سب م�سالح البلدية 
فاإنه بعد ا�ست�سارة التقنيني املخت�سني 
القيام باالأ�سغال ب�سورة  اأن يتم  تقرر 
التعديالت  ببع�ص  القيام  مع  عادية 

الطفيفة.

والتمهني  املهني  التكوين  قطاع  قــام 
ال�سنة  خــالل  الــبــواقــي،  اأم  بــواليــة 
9 اتــفــاقــيــات مع  اجلـــاريـــة، بـــاإبـــرام 
واملوؤ�س�سات  الــهــيــئــات  مــن  جمــمــوعــة 
االقت�سادية لفائدة املرتب�سني مبختلف 
البواقي،  اأم  بوالية  التكوين  مراكز 

الإمتام ترب�ساتهم التطبيقية.
موؤ�س�سة  املوقعة،  االتفاقيات  وت�سمل 
وكذا  الكهربائية،  ــوازم  ــل ال �سناعة 
امل�سغر،  للقر�ص  الوطنية  الــوكــالــة 

لعدد  باالإ�سافة  الغابات،  وحمافظة 
مبدينة  الــنــا�ــســطــة  اجلــمــعــيــات  مـــن 
ال�سلطات  ك�سفت  كما  الــبــواقــي،  اأم 
يف  م�ساحلها  انــطــالق  عــن  الــوالئــيــة، 
ال�ساغرة  املوؤ�س�سات  اإح�ساء  عملية 
امل�ساتي  مبختلف  م�ستغلة  ــري  ــغ وال
"الظل" بلديات  امل�سنفة �سمن مناطق 
لدرا�سة   ،29 ـــ  ال الــبــواقــي  اأم  واليــة 
اإمكانية حتويلها ملراكز للتكوين املهني 
املهني،  التكوين  مديرية  مع  بالتن�سيق 

بعد  امل�ساتي  �سباب  اأمام  اأبوابها  لتفتح 
تهيئتها وجتهيزها.

االإح�ساء  عملية  اأ�سفرت  وقــد  هــذا 
وت�سمل  �ساغرة،  هياكل    4 ت�سجيل 
"قرعة  مب�ستة  للبلدية  تــابــع  مقر 
فرع  و  كر�سة،  عني  ببلدية  �سعيدة" 
على  م�ستغل  غري  واملوا�سالت  للربيد 
الزبار" مبنطقة  "قابل  م�ستة  م�ستوى 
فقد  نعمان  �سوق  ببلدية  اأما  ال�سلعة، 
غري  ابتدائية  مدر�سة  وجــود  �سجل 

م�ستغلة مب�ستة "القوابل"، وفرع ملركز 
بئر  "احلامور" ببلدية  مب�ستة  الربيد 
ال�سهداء، باملقابل، مت موؤخرا االنطالق 
املعلمني  ا�ــســتــعــداد  مـــدى  درا�ـــســـة  يف 
امل�ساتي،  م�ستوى  على  للعمل  للتنقل 
قبل  من  التهيئة  عمليات  يف  لالنطالق 
امل�سالح الوالئية بالتن�سيق مع الهيئات 
ــع دخــولــهــا حيز  ــوق ــت املــخــتــ�ــســة، وامل

اخلدمة خالل الدخول املهني املقبل.

بلدية  ــان  ــك ــس � مـــن  عــــدد  قــــام 
بغلق  تب�سة،  واليــة  يف  بوخ�سرة 
الطريق الوطني رقم 16 يف �سطره 
العوينات  بــلــديــات  بــني  الــرابــط 
على  احتجاجا  ــك  وذل ومر�سط، 
منذ  حنفياتهم  عن  امليـاه  انقطاع 
�سرح  ــا  م ح�سب  �سهر  ــن  م اأزيــــد 
ــحــتــجــون، حــيــث خــرجــوا  بـــه امل
و�سفوه  ــا  مل ومــنــدديــن  غا�سبني 
قاموا  حيث  حقهم،  يف  بالتق�سري 
با�ستعمال  الوطني  الطريق  بغلق 
ـــرام الـــنـــريان يف  ـــس احلـــجـــارة واإ�

�سلال  �سبب  مما   ، االأ�سجار  اأغ�سان 
يف حركة املرور.

كبيــرة  درجة  املحتجون  واأبــدى 
من اال�ستياء والتذمر من معاناتهم 
ــد  اأح عنها  قـــال  الــتــي  الــيــومــيــة 
�سنـة  ال20  قاربت  اأنها  ال�سكان 
املع�سلة  ــهــذه  ل ــات  االلــتــفـــ دون 
قولـه،  حــ�ــســب  عــلــى  احلقيقية 
هذه  ال�سيف  ف�سل  واأن  خ�سو�سا 
كبريا  ــا  ــاع ــف ارت يــ�ــســهــد  الــ�ــســنــة 
ت�ستوجب  التي  احلــرارة  لدرجات 
وقد  احليوية،  املــادة  هذه  وجــود 

اأ�سابع  املنتف�سون  ال�سكان  وجـه 
مبوؤ�س�سة  لــلــقــائــمــني  ــام  ـــ ـــ ــه االإت
يف  للتقاع�ص  للمياه  اجلزائرية 
يتخبطون  وتركهم  عملها  اإجنــاز 
للمياه،  اخلانقة  ـــة  االأزم ب�سبب 
الو�سية  الــ�ــســلــطــات  مــنــا�ــســديــن 
الـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــل حلـــل هــذه 
امل�سكل  فيها  يرجع  التي  االأزمــة، 
اجلهات  وتهاون  لرتاخي  احلقيقي 
بالوالية،  القطاع  عن  امل�سوؤولة 
بعدم امل�ساواة يف تزويد البلديات 

واالأحيــاء باملياه.

ك�سف مدير الت�سغيل لوالية 
خن�سلة، عبد الرزاق مازوز، عن 

ا�ستفادة الوالية من ما اأزيد من 800 
من�سب عمل جديد موجه الإدماج 

املتعاقدين يف اجلماعات املحلية اأين 
مت توزيعها على البلديات الوالية 

الدائرة ح�سب التخ�س�سات املمنوحة 
بغر�ص دفع �سريورة االإدماج املهني 

ومتكني امل�ستفيدين من العقود خا�سة 
الدفعة االأوىل والدفعة الثانية 
من احل�سول على املنا�سب، واأكد 

ذات امل�سوؤول على امكانيــة اإدماج 
املتعاقدين يف قطاع الرتبية من خالل 
تخ�سي�ص جمموعة من املنا�سب وهي 

دور الدرا�سة من قبل قطاع الرتبية 
الإدماج امل�ستفيدين من هذا اجلهاز 

وفق املنا�سب املمنوحة وامللفات 
املدرو�سة، حيث �سيتم عر�سها على 

اللجنة الوالئية يف االآجال املحددة 
لها من اجل امل�سادقة عليها واإ�سهارها 

لدى املديرية وامل�سالح املعنية وفق 
االإجراءات املن�سو�ص عليها.

تلقيح 120 األف ُمواطن ب�شطيف

ــار هــكــت  700 حــــــوايل  زراعـــــــة  نـــحـــو 
بخن�شلة الــعــلــفــيــة  ـــــذرة  ال مـــــادة  مـــن   

معاناة  لإنهاء  �شنتيم  ماليري   4
�شكان عني اأزال مع التهيئة احل�شرية

تلف قنوات ال�شرف ينغ�ش
 حياة ال�شكان بواد نيني

تالميذ امل�شاتي يطالبون
 بحافالت النقل

م�شروع تو�شعة طريق يثري جدل 
بني املواطنني وبلدية بوقاعة

اإبرام 9 اتفاقيات بقطاع التكوين املهني باأم البواقي

العط�ش يخرج مواطنني اإىل ال�شارع يف تب�شة

 800 من�شب
 عمل لإدماج املتعاقدين 

يف اجلماعات املحلية 
بخن�شلة

حمليات الثالثاء 23 يولياز 2971/ 03 اأوت  2021 املوافق لـ 24 ذو احلجة 051442

دعت امل�سالح الفالحية لولية خن�سلة، الفالحني اإىل التوجه لزراعة حبوب الذرة وذلك بالنظر اإىل الطلب والإقبال املتزايد على 
هذه املادة املوجهة خ�سي�سا اإىل الأعالف، وك�سفت ذات امل�سالح عن توقع زراعة ما يقارب 700 هكتار خالل املو�سم الفالحي 
املقبل، وقد اأكدت ذات امل�سالح اأن هذه العملية موجهة خ�سي�سا لفالحي املنطقة اجلنوبية الولية مع و�سع برنامج وا�سع وخا�س 

بالذرة العلفية.
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معاوية. �ص معاوية. �ص



ق.د

مقتل 15 جندّيًا 
بهجوم اإرهابي

 يف النيجر
ُقتل 15 جنديًا من النيجر، 

يوم ال�شبت، وُفقد �شتة اآخرين 
اإثر هجوم اإرهابي يف منطقة 
تورودي القريبة من بوركينا 
فا�شو، ح�شب ما اأعلنت وزارة 

الدفاع النيجرية م�شاء الأحد 
يف بيان.

واأو�شحت الوزارة اأّن قوات 
الدفاع وقعت يف بادئ الأمر 
يف "كمني ن�شبته جمموعات 

اإرهابية م�شلحة"، لفتة اإىل 
اأّن اجلنود الذين حاولوا اإخالء 

اجلرحى اأُ�شيبوا لحقًا جراء 
عبوة نا�شفة يدوية ال�شنع. 

واأ�شار البيان اإىل اأن احل�شيلة 
الإجمالية للهجوم بلغت "15 

جنديًا قتياًل و7 جرحى و6 
مفقودين''.

وكان رئي�ص النيجر حممد 
بازوم قد اأعلن ال�شهر املا�شي 

اإطالق حملة ع�شكرية 
ل�"تطهري" قرى من جماعة 

"داع�ص"  حرام" وتنظيم  "بوكو 
يف غرب اأفريقيا، اللذين 

و�ّشع نطاق عملياتهما جنوب 
�شرقي البالد، قرب احلدود مع 

نيجرييا.
ومل يعلن الرئي�ص النيجري 

موعد بدء العمليات، و�شدد 
على اأّن ميزان القوى مل�شلحة 

ال�شلطات النيجرية "على 
ال�شعيد الع�شكري"، لكّنه حّذر 

من اأن "العدو يعيد تنظيم 
�شفوفه وميتلك قدرات كبرية"، 

داعيًا اإىل البقاء على يقظة.

جي�ش الحتالل الإ�شرائيلي يبداأ مناورة على احلدود مع لبنان  

اإنقاذ 394 مهاجرًا من قارب خ�شبي مكتظ قبالة تون�ش

ق.د

ق.د

انتقدت قبول اإ�ضرائيل ع�ضواً مراقبًا..

وقال م�سدر دبلوما�سي رفيع اإن اجلزائر 
ــعــة املــ�ــســتــوى،  جتــــري اتـــ�ـــســـاالت رفــي
ُيطرح  اأفريقي  ــرار  ق الئحة  ل�سياغة 
االحتــاد،  لــدول  املقبل  االجــتــمــاع  على 
بو�سفها  اإ�سرائيل  قبول  ــرار  ق الإلــغــاء 
باالعتماد  االحتـــاد،  يف  مراقبة  ــة  دول
االحتاد  يف  للجزائر  حليفني  اأكــرب  على 
وذكر  اأفريقيا.  وجنوب  نيجرييا  وهما 
دعم  على  ح�سلت  اجلــزائــر  اأن  امل�سدر 
دول عديدة، منها، النيجر ومايل وليبيا 
اأفريقيا  وجــنــوب  وموريتانيا  وتون�ص 
ونيجرييا وليبرييا وتنزانيا وجزر القمر 
والــغــابــون واإريــرتيــا وزمــبــابــوي وجــزر 

ال�سي�سل.
يف  تبحث  اجلــزائــر  اأن  املــ�ــســدر  ـــد  واأك
واأن  املبادرة،  تطوير  عن  نف�سه  ال�سياق 
ميثاق  يف  تعدياًل  اأ�سا�سها  على  تطرح 
ال�سماح  عدم  يت�سمن  االأفريقي  االحتاد 
الــقــارة، تقوم على  الأي دولــة من خــارج 
باحل�سول  الغري،  اأرا�سي  احتالل  اأ�سا�ص 

على اأي �سفة داخل االحتاد.
ت�سّمنها  التي  الفقرة  اأن  وا�سحًا  وكان 
ب�ساأن  اجلزائرية  اخلارجية  وزارة  بيان 
مراقب،  �سفة  على  اإ�سرائيل  ح�سول 
والتي حتدثت عن اأن "اجلزائر لن تقف 
كان  التطور،  هذا  االأيدي" اإزاء  مكتوفة 
مق�سودًا بها توّجه اجلزائر نحو املبادرة 

لطرد اإ�سرائيل من االحتاد االأفريقي.
اخلــارجــيــة  وزيــــر  اأن  ــدر  ــ�ــس امل واأكـــــد 
هذا  و�سع  لعمامرة  رمطان  اجلــزائــري 

والق�سايا  الــنــقــاط  اأبـــرز  �سمن  املــلــف 
الدبلوما�سية  جولته  يف  لها  تطرق  التي 
هي  دول  اأربـــع  �سملت  والــتــي  االأخـــرية، 
اإثيوبيا وال�سودان وم�سر وتون�ص، مو�سحًا 
عبد  امل�سري  الرئي�ص  اأبلغ  لعمامرة  اأن 
االإثيوبية  والرئي�سة  ال�سي�سي،  الفتاح 
اخلارجية  ووزيرة  زودي،  وورك  �ساهلي 
ال�سودانية مرمي ال�سادق املهدي، املوقف 
اجلزائري الراف�ص لوجود دولة احتالل 
داخـــل اإطـــار االحتـــاد االأفــريــقــي بــاأي 
اأدي�ص  لعمامرة يف  �سفة كانت. كما عرّب 
االحتاد  مفو�سية  رئي�ص  لنائبة  اأبابا 
عن  ن�سانزاباغانوا  مونيك  االأفــريــقــي 
تعار�ص  وجــود  وعــن  اجلــزائــر،  موقف 

اأخالقي و�سيا�سي بني املواثيق التحررية 
على  الت�سديد  مع  القارية،  "ملنظمتنا 
ـــداف  ــتــزام بــاملــبــادئ واالأه �ــســرورة االل
ملفو�ص  اأكد  كما  اأجلها".  من  قامت  التي 
ال�سيا�سية  لل�سوؤون  االأفريقي  االحتــاد 
اأديوي،  بانكول  واالأمــن،  ال�سلم  وق�سايا 

املوقف نف�سه.
اجلزائرية،  اخلارجية  وزارة  اأن  ُيذكر 
اإن  املا�سي،  يوليو   25 يف  بيان  يف  قالت 
مراقب  �سفقة  اإ�سرائيل  اإعــطــاء  قــرار 
يف االحتـــاد االأفــريــقــي، مت اتــخــاذه من 
الدول  دون م�ساورات مو�سعة م�سبقة مع 
اأو  �سفة  اأي  يحمل  ال  واإنــه  االأعــ�ــســاء، 
ممار�سات  على  ال�سرعية  الإ�سفاء  قدرة 

)اإ�سرائيل(،  اجلديد  املراقب  و�سلوكيات 
واملبادئ  القيم  مع  متامًا  تتعار�ص  التي 
االأ�سا�سي  الــقــانــون  عليها  ين�ّص  الــتــي 
"ال�سجة  واأ�سافت:  االأفريقي.  لالحتاد 
ال  الذي  املو�سوع،  هذا  حول  االإعالمية 
منه اخرتاقًا  اأكرث  يكون حدثًا  اأن  يعدو 
االإ�سرار  ميكنها  ال  ا�سرتاتيجي،  ُبعد  ذا 
�سالم  لتحقيق  االأ�سا�سية  باملتطلبات 
على  االأو�ــســط  ال�سرق  يف  ودائـــم  ــادل  ع
واملجتمع  اأفريقيا  كر�سته  الــذي  النحو 
ت  ن�سّ الذي  النحو  وعلى  باأ�سره،  الدويل 
التي  لل�سالم  العربية  املــبــادرة  عليه 
عام  املنعقدة  العربية  القمة  اأقرتها 
2002 يف بريوت، والتي حظيت بالدعم 

الكامل من قبل االحتاد االأفريقي". 
لرئي�ص  ـــري  االأخ "القرار  اأن  ـــرت  وذك
بقبول  االأفــريــقــي  االحتــــاد  مفو�سية 
كان  واإن  جـــديـــدًا،  مــراقــبــًا  اإ�ــســرائــيــل 
فاإن  ــة،  االإداري �سالحياته  �سمن  يدخل 
الثابت  الدعم  على  يوؤثر  اأن  �ساأنه  من 
والفعال للمنظمة القارية جتاه الق�سية 
الفل�سطينية، والتزامها بتج�سيد احلقوق 
الثابتة لل�سعب الفل�سطيني، واأهمها اإقامة 

دولة م�ستقلة وعا�سمتها القد�ص". 
عمل  نظم  اأن  اخلارجية  بيان  واأو�سح 
اإمكانية  اأي  متنح  ال  االأفريقي  االحتــاد 
للدول املراقبة ال�سبع والثمانني من خارج 
املنظمة  مواقف  على  للتاأثري  اأفريقيا 
اخت�سا�سًا  حتديدها  يعد  التي  القارية، 

ح�سريًا للدول االأع�ساء.

ــن اجلــيــ�ــص االإ�ــســرائــيــلــي، ااأمــ�ــص  اأعــل
ال�سم�ص''  ''�سعاع  مناورة  بدء  االإثنني، 
ــرب مـــن احلــــدود  ــق ــال الــعــ�ــســكــريــة، ب
اللبنانية. وقال املتحدث با�سم اجلي�ص 
اأدرعي، عرب موقع  اأفيخاي  االإ�سرائيلي 
''تويرت''، اإنه ''مت التخطيط للتدريبات 
التدريبي  الربنامج  من  كجزء  م�سبقا 
2021 وكجزء منه �ستكون هناك  لعام 

حركة ن�سطة لقوات اجلي�ص''.
التدريبات  ''ت�سميم  مت  اأنـــه  ـــد  واأك
القوات  وا�ــســتــعــداد  ـــدرات  ق الخــتــبــار 
تطبيق  كيفية  ودرا�سة  املعارك،  الأيــام 
ـــص املــ�ــســتــفــادة مــن االأحــــداث  ـــدرو� ال
على  الرتكيز  مع  االأخــرية،  العملياتية 
حار�ص  عملية  من  امل�ستفادة  الدرو�ص 
االأ�سوار على قطاع غزة، مايو املن�سرم، 
مع  م�سرتكة  حتقيق  عملية  من  كجزء 

فرقة غزة''.
�سيوا�سل  ''اجلــيــ�ــص  اأن  اإىل  واأ�ــســار 
التح�سري والتح�سني امل�ستمر ال�ستعداده 
ينجز  بينما  اللبنانية،  احلــدود  على 
الكيان''.  �سمال  �سكان  حماية  مهمة 
ــاورة يف ظــل حديث  ــن ــذه امل وجـــاءت ه
الأي  ا�ستعدادات  عن  املتكرر  اإ�سرائيل 

جولة ت�سعيد حمتملة مع لبنان.
وكان رئي�ص االأركان االإ�سرائيلي، اأو�سح 
اأن  املمكن  من  ''كان  اأنه  �سابق،  وقت  يف 
وال�سمالية  اللبنانية  احلـــدود  تكون 
وكذلك اجلنوبية، مكانا هادئا وم�ستقرا 

ومزدهرا، لكن حزب اهلل اختار حتويلها 
احلني  بني  ينفجر  ع�سكري  ف�ساء  اإىل 

واالآخر''.
اإعالم  و�سائل  ك�سفت  �سابق،  وقت  ويف 
اإ�سرائيلية، عن نية اإ�سرائيل بناء جدار 
فا�سل على احلدود ال�سمالية مع لبنان، 
االإ�سرائيلية  البث  هيئة  ووفق  قريبا. 
على  جدار  اإقامة  ''اأعمال  فاإن  ''كــان''، 
احلدود ال�سمالية وحت�سني مباٍن �سكنية 
وعامة على بعد كيلومرت من احلدود مع 

لبنان، �ستبداأ االأ�سبوع اجلاري''.
اجلدار  ''اإقامة  فاإن  القناة،  وبح�سب 
ميزانية  اإقـــــرار  مت  اأن  بــعــد  تـــاأتـــي 
تبلغ  اأن  املتوقع  ومــن   ، الــدفــاع  وزارة 

التح�سني  خلطة  االإجمالية  التكلفة 
احلدود  عند  اإ�سرائيل  �ستقيمها  التي 

اللبنانية حوايل 263 مليون دوالر''.
رفيع  اإ�سرائيلي  اأمني  م�سوؤول  وحــذر 
اأن  من  اأي�سا،  �سابق  وقــت  يف  امل�ستوى، 
وقت،  م�ساألة  هي  الثالثة  لبنان  ''حرب 
التهديد،  ــذا  ''ه اأن  اإىل  املوقع  واأ�ــســار 
االقت�سادية  االأزمة  خلفية  على  ياأتي 
ــة  ــدول ــي تــواجــهــهــا ال ــت ــدة ال ــدي ــس ــ� ال
اإيــران  من  كل  ت�سعى  حيث  اللبنانية، 
�سيطرتهما''.  تو�سيع  اإىل  اهلل  وحزب 
حزب  �سد  اأهــدافــه  ''قائمة  اإن  وقــال 
اهلل، يف حال ن�سبت حرب على اجلبهة 

ال�سمالية، زادت 20 �سعفا''.

انت�سلت �سفينتا اإنقاذ، يوم االأحد، 394 
مهاجرًا من قارب خ�سبي مكتظ يف البحر 
املتو�سط الليلة ما قبل املا�سية، يف عملية 

ا�ستغرقت �ست �ساعات تقريبا.
 "3 "�سي-ووت�ص  ال�سفينة  واأنــقــذت 
اأملانية،  حكومية  غري  ملنظمة  التابعة 
التابعة  فايكينغ"  "اأو�سن  وال�سفينة 
على  املهاجرين  حكومية  غــري  ملنظمة 
التون�سي  ال�ساحل  من  كيلومرتًا   68 بعد 
بالقرب من من�ساآت نفطية و�سفن اأخرى.
و�سعد 141 من الناجني على منت "�سي-
العملية،  قيادة  تولت  التي   ،"3 ووت�ص 
بينما انتقل الباقون اإىل ال�سفينة "اأو�سن 

اإذا كانت هناك  ما  يت�سح  فايكينغ"، ومل 
الذين  املهاجرين  بني  اإ�سابات  اأو  وفيات 

كانوا على منت القارب اخل�سبي املكتظ.
املهاجرين يقفزون من  و�سوهد كثري من 
�سي- اإىل  ال�سباحة  ويحاولون  القارب، 

ووت�ص 3، بعد اأن تعطل حمرك قاربهم، 
ومعظم املهاجرين من املغرب وبنغالد�ص 

وم�سر و�سورية.
قوارب  زادت  املا�سية  ال�سهور  وخــالل 
املهاجرين التي تنطلق من ليبيا وتون�ص 
اإىل اإيطاليا واأجزاء اأخرى من اأوروبا مع 

حت�سن االأحوال اجلوية.
للهجرة  ــيــة  الــدول للمنظمة  ــا  ــق ووف
يربو  مــا  فــاإن  املــتــحــدة،  لــالأمم  التابعة 
1100 �سخ�ص فروا من ال�سراعات  على 
وال�سرق  اأفــريــقــيــا  يف  العي�ص  و�سظف 
االأو�سط لقوا حتفهم هذا العام يف عر�ص 

البحر املتو�سط.
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�سجون  يف  الطعام  عن  امل�سربني  الفل�سطينيني  االأ�سرى  عدد  ارتفع 
العتقالهم  رف�سًا   16 منهم  اأ�سريًا،   17 اإىل  االإ�سرائيلي  االحتالل 
�سجن  زنازين  يف  اأيام  اأربعة  منذ  لالإ�سراب  ان�سم  حيث  االإدارّي، 

الغربية. ال�سفة  �سمال  جنني،  خميم  من  "النقب" اأ�سري 
االأ�سري  اأّن  االأحد،  له،  بيان  يف  الفل�سطيني  االأ�سري  نادي  واأو�سح 
الـ21  يومه  دخل  الذي  اخلليل،  �سمال  نعيم  بني  من  زيدات  �سامل 
على التوايل يف االإ�سراب، يواجه و�سعًا �سحيًا �سعبًا يف زنازين �سجن 
ع�سرة  جانب  اإىل  متحرك،  كر�سي  بوا�سطة  يتنقل  وبداأ  "النقب"، 

اأ�سرى يوا�سلون االإ�سراب، ويعانون اأو�ساعًا �سحية �سعبة.

ك�سفت �سرطة مدينة �سبتة االإ�سبانية عن و�سول  اأربعة جنود من 
القوات امل�ساعدة املغربية الأرا�سيها فرارا من ثكناتهم الع�سكرية، 
�سبه  اإىل  اللجوء  لطلب  �سبتة  اإىل  �سباحة  امل�سافة  قطعوا  حيث 

اجلزيرة.
اأم�ص  �سبيحة  اال�سبانية  كونفيدون�سيال''  ''ال  �سحيفة  ون�سرت 
الذين  االأربعة  اجلنود  بني  من  اأنه  م�سرية  احلادثة،  حول  تقرير 
فروا �سباحة اإىل �ساطئ �سبتة طلبا للجوء مل يحمل �سوى جندي 
واحد منهم وثائق تثبت اأنه ينتمي اإىل القوات امل�ساعدة املغربية، 
الهيئة، ولكن  اأنهم م�سوؤولون يف تلك  بينما ذكر الثالثة االآخرون 
دون تقدمي اأدلة. واأثبتت حادثة الفرار هذه حالة التهمي�ص التي 
يعي�سها اجلندي املغربي. ويربز توايل حاالت  فرار اجلنود املغاربة 
اإىل �سبتة طلبا للجوء على تردي االأو�ساع االجتماعية يف املغرب 
و�سعف معنويات اجلنود املغاربة، حيث ازداد الو�سع �سوء خا�سة 

مع احلالة الكارثية التي ت�سهدها املنظومة ال�سحية يف اململكة.

"89 تكفرييا �سديد  اأعلن اجلي�ص امل�سري يف بيان االأحد مقتل 
البالد  �سرق  �سمال  �سيناء  الع�سكرية يف  اخلطورة" اإثر عملياته 
خالل فرتة مل يحددها، م�سريا اأي�سا اإىل مقتل وجرح ثمانية من 

اأفراده يف هذه العمليات.
الر�سمية  ال�سفحات  على  ن�سره  مت  بيان  يف  اجلي�ص  واأفاد 
التوا�سل  من�سات  على  امل�سرية  امل�سلحة  القوات  با�سم  للمتحدث 
يف  امل�سلحة  القوات  اأبطال  جنح  ال�سابقة  الفرتة  و"خالل  باأنه 
من  عدد  وتنفيذ  االإرهابية  للعنا�سر  متالحقة  �سربات  توجيه 
العمليات النوعية اأ�سفرت عن مقتل عدد 89 فردا تكفرييا �سديد 

اخلطورة مبناطق العمليات ب�سمال �سيناء".

التي  الغابات  حرائق  يف  االأقل  على  اأ�سخا�ص  ثمانية  قتل 
واأجربت  �ساحلية  منتجعات  ودمرت  تركيا  جنوب  اجتاحت 
وا�سعة  اأيام  منذ  الغابات  النريان  وتلتهم  الفرار.  على  ال�سياح 
طول  على  عقد،  منذ  حرائق  اأزمة  اأ�سواأ  مواجهة  يف  تركيا 
ال�سواحل الرتكية على البحر املتو�سط وبحر اإيجة، اأحد املناطق 

ال�سياحية الرئي�سية يف البالد.
االأ�سبوع،  نهاية  عطلة  خالل  موؤثرة  فيديو  مقاطع  واأظهرت 
اإجالء ال�سياح من املنتجعات ال�ساطئية بالقوارب، مب�ساركة �سفن 

خفر ال�سواحل الرتكية يف عمليات االإنقاذ.

�سملت  كوفيد-19  لفح�ص  وا�سعة  حمالت  �سينية  مدن  اأطلقت 
املاليني، وفر�ست قيودا جديدة على ال�سفر يف وقت حتاول ال�سلطات 

ال�سحية جاهدة احتواء اأكرب تف�ص للفريو�ص يف البالد منذ اأ�سهر.
من  كورونا،  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة   75 االأحد،  ال�سني،  و�سّجلت 
اإ�سابات  جمموعة  باأن  تقارير  تفيد  فيما  حملية،  عدوى   53 بينها 
اإىل  اأدت   ، الهندي  املتحور  ب�سبب  البالد  �سرق  يف  مبطار  �سلة  على 

تف�سي الوباء يف اأكرث من ع�سرين مدينة.
املدينة  ل�سكان  فحو�ص  جوالت  ثالث  االآن  حتى  ال�سلطات  واأجرت 
مئات  �سمل  اإغالقا  وفر�ست  ن�سمة،  ماليني   9.2 عددهم  البالغ 
االآالف، يف م�سعى للحد من تف�سي الوباء الذي اأ�سارت بكني اإىل اأنه 

ناجم عن املتحورة دلتا وذروة املو�سم ال�سياحي.

فرار 4 جنود مغاربة اإىل �شبتة �شباحة

م�شر: اجلي�ش يعلن مقتل 89 
جنوده  من   8 ومقتل  "تكفرييا" وجرح 

يف �شمال �شيناء

تركيا: ثمانية قتلى والنريان تلتهم 
غابات ومنتجعات �شياحية

ال�شني تعيد اإغالق مقاطعات 
جديدة ب�شبب املتحور الهندي

ارتفاع عدد الأ�شرى الفل�شطينيني 
امل�شربني عن الطعام 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
مبادرة جزائرية ل�شحب �شفة مراقب بالحتاد الأفريقي من اإ�شرائيل

الثالثاء 23 يولياز 2971/ 03 اأوت  2021 املوافق لـ 24 ذو احلجة 1442

تقود اجلزائر مبادرة بالتن�سيق مع 13 دولة اأفريقية، تو�سعت يف الوقت احلايل اإىل 21 دولة، ل�سحب �سفة مراقب يف الحتاد الأفريقي من اإ�سرائيل، والتي ح�سلت 
عليها قبل نحو 10 اأيام بقرار منفرد من رئي�س مفو�سية الحتاد مو�سى فكي.

ق.د



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 

لعل اأبرزها الأزمة ال�شحية يف تون�ض

ال�سنوات  خالل  اأنه  الواقع 
كانت  املــا�ــســيــة  الــطــويــلــة 
ـــات الــ�ــســيــا�ــســيــة  ـــاب ـــط اخل
متفائلة  املغاربة  لل�سيا�سيني 
بــالــفــكــرة،  كــبــري  حـــد  اإىل 
اأغــلــب املــ�ــســوؤولــني يــوؤكــدون 
مغاربي  كيان  وجــود  اأهمية 
التي  ــتــحــديــات  ال يـــواجـــه 
بعد  حتى  العامل.  ي�سهدها 
�سهدتها  ــتــي  ال ــتــحــوالت  ال
ـــة يف  ـــي ـــرب ـــع املـــنـــطـــقـــة ال
بقيت  االأخــــرية،  ال�سنوات 
ت�سر  املغاربية  الــزعــامــات 
املغاربي  االحتــاد  بناء  على 
ــه مــن اإيــجــابــيــات على  ــا ل مل
وحتى  الــتــنــمــوي  املــ�ــســتــوى 
من  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على 
الرئي�ص  ت�سريحات  بينها 
التون�سي قي�ص �سعّيد ورئي�ص 
الليبية  ــدة  ــوح ال حكومة 
عبد احلميد الدبيبة خالل 
ـــزيـــارات الــتــي يــقــوم بها  ال
اإىل  حكومته  ت�سكيل  بعد 
املــغــاربــيــة، لكن  الــعــوا�ــســم 
فيه  تذهب  مــا  الــواقــع غــري 
تلك الت�سريحات، والتعرثات 
كانت  عندما  حتى  ال�سابقة 
اإميــان  اأكــرث  هناك زعــامــات 
بالفكرة واأكرث اإ�سرار عليها، 
مازالت  احلالية  واخلالفات 
كتلة  ــو  ــح ن ـــوق  ـــت ال تــبــعــد 
تتوفر  وب�سرية  جغرافية 

فيها كل اإمكانيات النهو�ص.
تعي�سه  ما  التطورات  اآخــر 
العالقة املغربية اجلزائرية 
االأول  العائق  للتاريخ  وهي 
والدائم نحو فكرة الوحدة، 
اأحد  على  خافيا  يعد  ومل 
منذ  ال�سقيقني  عــالقــة  اأن 
عــقــود تــعــرف بـــرودا كبريا 
ـــوات، خـــالفـــات  ـــن ـــس مـــنـــذ �
عالقة  يف  معروف  جوهرها 
الــ�ــســحــراء  بــقــ�ــســيــة  اأوال 
لغط  من  تثريه  وما  الغربية 
باردة  العالقة  جعلت  دائم، 
يف  تزيينها  حمـــاوالت  رغــم 
الدبلوما�سية  الت�سريحات 
حتى  اأنــه  يبدو  لكن  �سابقا 
الـــفـــرتة  يف  دبــلــومــا�ــســيــا 
على  لي�ست  االأمور  االأخرية، 
الت�سريحات  بعد  يــرام  مــا 
حد  و�سلت  الــتــي  ــــردود  وال

ا�ستدعاء ال�سفراء.
ـــط هــــذه اخلـــالفـــات  ـــس وو�
ــــة  ــة فــتــحــت اأزم ــق ــاب ــس ــ� ال
عن  اأ�سئلة  االأخــرية  كورونا 
دول  بني  التعاون  اإمكانيات 
االحتــــاد؛ اإمــكــانــيــات دولــه 
بخو�ص  ت�سمح  ال  م�سرتكة 
ورمبا  اأ�سهرا  حتتاج  حــرب 
املوارد  ا�ستنزاف  من  �سنوات 
فما  االأنف�ص،  ا�ستنزاف  كما 
دوله  كــل  باإمكانيات  بالك 
التي  ــة  االأزم لوحدها،  منه 

خري  كــانــت  تون�ص  تعي�سها 
القطاع  حــالــة  عــلــى  دلــيــل 
الكبري؛  املــغــرب  يف  ال�سحي 
يف  رائدة  تعترب  التي  تون�ص 
ومن  وال�سحة  الطب  جمال 
راهنت  التي  االأوىل  الــدول 
منذ اال�ستقالل على ال�سحة 
و�سخرت لها ميزانيات هامة 
جماالت  ح�ساب  على  حتى 
اليوم  نف�سها  جتــد  اأخـــرى، 
اأمام واقع �سعب واإمكانياتها 
ـــى مـــواجـــهـــة  عــــجــــزت عـــل
ال�سوؤال  ليطرح  اجلائحة، 
البناء  �ــســرورة  عن  جمــددا 
ي�سمح لدولة  ب�سكل  املغاربي 

بتجاوز كل اأزماتها.
الــ�ــســورة  ــون  ــك ــي ال ت ــك ول
�سوداوية كثريا، هناك بوادر 
تكون  اأن  ميــكــن  اإيــجــابــيــة 
دائم،  تعاون  فاحتة  دائما 
تون�ص  يف  ال�سحية  فاالأزمة 
قوبلت اأي�سا بتعاون مغاربي، 
وخــــالل االأيــــــام االأخــــرية 
وحدودها  ــا  ــواوؤه اأج كانت 
من  للم�ساعدات  مفتوحة 
املغاربية،  ـــدول  ال خمتلف 
حيث �سارعت كلها مب�ساعدة 
ــري مما  ــب ــص بـــجـــزء ك ــ� ــون ت
م�ستلزمات،  ــن  م حتــتــاجــه 
من  �ساحنات  عرب  اجلــزائــر 
املغرب  اأو  الغربية  حدودها 
جوية  رحلة  من  اأكــرث  عرب 

لعل من بني اأهم العوائق 
نحو فكرة الوحدة العالقة 

املغربية اجلزائرية التعرف 
برودا كبريا منذ �صنوات 

اأزمة كورونا فتحت اأ�صئلة 
عن اإمكانيات التعاون بني 

دول الحتاد حيث كانت 
الأزمة التي عا�صتها تون�ص  

خري دليل على حالة 
القطاع ال�صحي يف ااحتاد 

املغاربي

متابعاتالثالثاء 23 يولياز 2971/ 03 اأوت  2021 املوافق لـ 24 ذو احلجة 071442
مازال حلم الحتاد املغاربي يبتعد �صيئا ف�صيئا، اإذ لي�ص هناك ما يوؤ�صر عن قيام احتاد فعلي يغري �صكل املنطقة ويفتح اأفاقا كبرية للتنمية ولواقع اقت�صادي جديد ت�صبح عربه 
رقما �صعبا اأمام حتديات كثرية اقت�صاديا و�صيا�صيا؛ العوامل اجلامعة غلبتها التحولت احلا�صلة واخلالفات التي مل تعد خافية على اأحد، فاأ�صبح الحتاد الذي حلم به كثريون 
منذ عقود يف اإطار لعبة التكتالت الكربى جمرد �صعار مفرغ من كل معان ومن كل اأمال يف حتقيقه، ويعتقد اأنه مثل الأحالم الكبرية الأخرى عربيا التي بقيت مطمحا لل�صعوب 

ي�صطدم دائما ب�صراعات احلكام وخياراتهم.

رغم التعاون يف بع�ش الأزمات... الف�شل �شعار الحتاد املغاربيرغم التعاون يف بع�ش الأزمات... الف�شل �شعار الحتاد املغاربي

اأر�سلت  بدورها  التي  ليبيا  اأو 
من  بكميات  مهيئة  �ساحنة 
كلها  واأكــــدت  االأوكــ�ــســيــجــني، 
للم�ساعدة،  ا�ستعداد  اأنها على 
جزءا  كانت  موريتانيا  حتى 
من الت�سامن املغاربي، وقوبلت 
ــاوة غري  ــف ــح مــ�ــســاعــداتــهــا ب
التون�سي،  ال�سارع  يف  م�سبوقة 
باعتبار اأنها بدورها اأمكانياتها 
لكنها  حمــدودة،  االقت�سادية 
موقف  يف  تبادر  اأن  اخــتــارت 

اإن�ساين نبيل.
االإيجابية  البوادر  هذه  لكن 
كانت ب�سكل فردي ولي�ص فيها 
كانت  بل  م�سرتك،  تن�سيق  اأي 
عدد  حول  خالفات  خ�سم  يف 
دوله  بني  �سواء  الق�سايا  من 
واجلزائر  باملغرب  عالقة  يف 
التوتر بينهما  اأن  اللتني يبدو 
عائقا  وميثل  متوا�سال  مــازال 
م�ستقبلية،  وحـــــدة  اأمــــــام 
لي�ست  االحتـــاد  دول  وبقية 
ي�سمح  الـــذي  الــتــاأثــري  بــذلــك 
وف�ص  الو�ساطة  دور  بلعب  لها 
عجزها  يف  �سواء  االإ�سكاالت، 
عــالقــة  يف  ــن  ــام ــس ــ� ــت ال عـــن 
مبــ�ــســاكــل خــارجــيــة كــمــا هو 
املغربي  اخلــــالف  يف  احلــــال 
واجهته  والــتــي  االإ�ــســبــاين 
اأمــام  حتى  منفردة  الــربــاط 
دول اأوروبية اختارت الوقوف 
و�سواء يف  اإ�سبانيا،  اإىل جانب 

التي  الليبية  باالأزمة  عالقة 
مكانها  تــراوح  ل�سنوات  بقيت 
لن  مغاربية  تــدخــالت  و�سط 

تثبت اأي جناعة.
مهما  ــة  ــدوي ــوح ال االأفـــكـــار 
تبقى  ــا  ــه ــال جم ــيــق  �ــس كــــان 
التحديات  مواجهة  يف  مهمة 
واأغلب  العامل،  ي�سهدها  التي 
اأن  عقود  منذ  فهمت  الـــدول 
قوة  كانت  مهما  االنعزالية 
على  قــادرة  تعد  مل  �ساحبها، 
الكثرية  التحوالت  م�سايرة 
الدول  هذه  بع�ص  احلا�سلة؛ 
جنحت يف بناء كتل تاريخية 
جنحت عربها يف حتقيق ن�سب 
منو كبرية وهنا مثال االحتاد 
عامليا  االأبرز  يعترب  االأوروبــي 
كبريا  كيانا  �سكل  باعتبارها 
يف  ح�ساب،  األـــف  لــه  ُيح�سب 
العربية  الرغبة  ذلك  مقابل 
ــزة عــلــى حتقيق  ــاج كــانــت ع
ــواء يف  ــس مــطــامــح �ــســعــوبــهــا، �
م�ستوى فكرة الوحدة الكربى 
مبكر  ب�سكل  اأجه�ست  الــتــي 
الأ�ــســبــاب كـــثـــرية، �ـــســـواء يف 
الُقطرية  املــحــاوالت  م�ستوى 
التي جنحت ن�سبيا يف م�ستوى 
خــلــيــجــي رغــــــم الــــعــــرثات 
م�ستوى  يف  �سواء  املتوا�سلة، 
مــغــاربــي يف ظــل عــدم وجــود 
وا�ــســحــة  �ــســيــا�ــســيــة  اإرادة 

للبناء.



�إحتاد عنابة 

اأمري.ج

اأمري.ج
ع.ب 

اأحمد اأمني. ب 

يف لقاء لت�سوية رزنامة الرابطة االأوىل

جمعية عني مليلة 

�أمل مرو�نة

احلا�سل  ال�سراع  �سوء  وعلى  الــنــادي، 
�ستكون  االأنظار  فــاإن  الراهن  الوقت  يف 
للم�ساهمني  العامة  للجمعية  موجهة 
اأجل  من  للوفاق  التجارية  ال�سركة  يف 
االإدارة احلايل  الف�سل يف م�سري جمل�ص 

الذي يقوده عبد احلكيم �سرار.

ومتكنت اإدارة وفاق �سطيف من ت�سوية 
املخ�سرم  احلار�ص  م�ستحقات  من  جزء 
املهلة  نــهــايــة  قــبــل  وهـــذا  خــ�ــســايــريــة 
ت�سوية  ـــل  اأج مــن  للفريق  املــمــنــوحــة 
م�ستحقات احلار�ص الذي جلاأ اإىل جلنة 
املنازعات خالل االأيام الفارطة من اأجل 
احل�سول على م�ستحقاته العالقة، وتاأتي 
الوفاق  اإدارة  بها  قامت  التي  اخلطوة 
على  احلــفــاظ  يف  رغبتها  على  لــتــوؤكــد 
املو�سم  املخ�سرم خالل  خدمات احلار�ص 
الوفاق  اإدارة  ف�سلت  حــني  يف  الــقــادم، 
تاأجيل ت�سوي م�ستحقات باقي الالعبني 
غياب  ب�سبب  الحق  وقت  اإىل  امل�ستكني 

ال�سيولة املالية يف الوقت الراهن. 
�سطيف  وفـــاق  اأ�ــســبــال  ثنائي  ودخـــل 
يف  اإدريـــ�ـــص  ومــ�ــســاهــل  �سمري  حــمــالوي 
لالأ�سبال  الوطني  املنتخب  مع  ترب�ص 
انطلق الرتب�ص  �سنة، حيث  اأقل من  
يف  الع�سكري  اجلــهــوي  بــاملــركــز  املغلق 
البليدة اأول اأم�ص وي�ستمر اإىل غاية  

اأوت اجلاري. 

يتواجد رئي�ص جمل�ص اإدارة وفاق �سطيف 
يف  كبري  �سغط  حتت  �سرار  احلكيم  عبد 
الوقت الراهن ب�سبب الرتاجع امل�سجل يف 
الوفاق  حظوظ  وت�ساءل  الفريق  نتائج 
يف احل�سول على لقب البطولة املحرتفة، 
ناهيك عن امل�ساكل الكثرية التي يتخبط 
فيها الفريق على اأكرث من �سعيد يف الوقت 
االأ�سوات  جعل  الذي  االأمر  وهو  الراهن، 
تتعاىل من اأجل املطالبة برحيل االإدارة 

احلالية للوفاق.
التجارية  لل�سركة  الــعــام  املــديــر  ــدا  وب
كثريا  مهتم  غــري  حلفاية  فهد  لــلــوفــاق 
يف  رغبته  على  مــوؤكــدا  الــراهــن  بالو�سع 
الوفاق،  اإدارة  �سمن  اأخــر  ملو�سم  البقاء 
ــالل  ــه مـــن خ ــت ــب ــفــايــة رغ ــد حــل ــس ــ� وج
الالعبني  بع�ص  مع  التفاو�ص  يف  ال�سروع 
على  الـــراهـــن  الــوقــت  يف  املــ�ــســتــهــدفــني 
فرتة  يف  الوفاق  تعداد  اإىل  �سمهم  اأمــل 

التحويالت ال�سيفية.  
حميط  يف  االأطـــــراف  بع�ص  وطــالــبــت 
للنادي  ال�سابق  الرئي�ص  بعودة  الوفاق 

خا�سة  املقبلة  الفرتة  يف  حمار  ح�سان 
ال�سركة  يف  م�ساهما  ـــازال  م املعني  اأن 
التجارية للوفاق، وترى هذه االأطراف اأن 
ح�سان حمار قادر على اإعادة الوفاق اإىل 
مكانته خا�سة اأنه متكن من احل�سول على 
فيها  تراأ�ص  التي  الفرتة  يف  كثرية  األقاب 

هالل  اإدارة  ــن  م مــقــربــة  مــ�ــســادر  ك�سفت 
عدد  مع  مفاو�سات  وجــود  عن  العيد  �سلغوم 
اأجل االإ�سراف على العار�سة  من املدربني من 
القادم، وتبحث  املو�سم  الفنية للفريق خالل 
اإدارة الرئي�ص �سعدوين عن التعاقد مع مدرب 
على  االإبقاء  يف  االإدارة  رغبة  ظل  يف  جديد 
الفني  الــطــاقــم  �سمن  م�سعود  بــن  التقني 
الفريق  قاد  املعني  اأن  رغم  م�ساعد  كمدرب 
ــفــارط ومتــكــن من  ــالل املــو�ــســم ال مبــفــرده خ

على  وتــوجــد  الفريق،  مــع  ال�سعود  حتقيق 
املقرتحات  من  العديد  الهالل  م�سريي  طاولة 

دون الف�سل فيها حلد االأن.
منحة  على  احل�سول  الهالل  اإدارة  وتنتظر 
جرت  حيث  االأول،  املــحــرتف  اإىل  ال�سعود 
على  ال�ساعدة  الــفــرق  تتح�سل  اأن  الــعــادة 
مبلغ مايل من طرف رابطة الهواة بعد نهاية 
تك�سف  ومل  املحقق،  االجنــاز  نظري  البطولة 
املخ�س�سة  املنحة  قيمة  عن  الهواة  رابطة 

للهالل واأمل االأربعاء بعد جناحهما يف حتقيق 
كما  االأوىل،  املحرتفة  الرابطة  اإىل  ال�سعود 
على  احل�سول  اأي�سا  الــهــالل  اإدارة  ترتقب 
نظري  املحلية  بال�سلطات  اخلا�سة  املنحة 
املنحة  هذه  اإلغاء  من  التخوف  رغم  ال�سعود 
ب�سبب الظروف الوبائية التي تعرفها البالد.
الق�سم  بطلة  وهداف  الهالل  مهاجم  وك�سف 
يدادان  بلقا�سم  الفارط  املو�سم  خالل  الثاين 
الفريق  مع  م�سواره  موا�سلة  يف  رغبته  عن 

تواجد  مــن  الــرغــم  على  وهـــذا  اأخـــر  ملو�سم 
الالعب حمل اهتمام العديد من فرق الرابطة 
االأوىل التي ترغب يف اال�ستفادة من خدمات 
املهاجم املتاألق على غرار كل من وفاق �سطيف، 
ويعترب  ال�ساورة،  و�سبيبة  القبائل  �سبيبة 
يدادان قطعة اأ�سا�سية يف ت�سكيلة الهالل وهو 
االإبقاء  على  ت�سر  االإدارة  جعل  الذي  االأمر 

على خدمات الالعب ملو�سم اأخر على االأقل. 

ا�ستقالة  تقدمي  التالغمة  لنادي  امل�سري  املكتب  قرر 
جماعية على خلفية االأزمة املالية اخلانقة التي يعاين 
ال�سلطات  حترك  وعــدم  اأ�سهر  عدة  منذ  الفريق  منها 
من  الفريق  حرمان  خالل  من  النادي  مل�ساعدة  املحلية 
احل�سول على منحة ال�سعود اخلا�سة باملو�سم الفارط، 
الو�سعية  مــن  تذمرهم  عــن  الــنــادي  م�سريو  ـــرب  واأع
طرف  مــن  املالية  ــات  ــان االإع انــعــدام  ظــل  يف  احلالية 
حققها  التي  امل�سرفة  النتائج  رغم  املحلية  ال�سلطات 

الفريق خالل بطولة املو�سم القادم.
الغري  التهمي�ص  بو�سياف  توفيق  النادي  رئي�ص  ورف�ص 

اأنه املمثل الوحيد  مربر الذي يتعر�ص له الفريق رغم 
اجلار  �سقوط  بعد  الثاين  الق�سم  بطولة  يف  للوالية 
دفاع تاجنانت اإىل حظرية الق�سم الثالث للهواة، ورغم 
النداءات املتكررة من طرف امل�سريين اإال اأن االأمور تبقى 
بو�سياف  الرئي�ص  جعل  الــذي  االأمــر  وهو  حالها  على 
يوؤكد على رف�سه حتمل م�سوؤولية ت�سيري الفريق ملو�سم 
يوؤكد  الذي  االأمر  وهو  الراهنة،  االأو�ساع  ظل  يف  اأخر 
على رغبته اجلدية رفقة باقي االأع�ساء يف االن�سحاب 
اإعانات  على  احل�سول  عدم  حال  يف  النادي  ت�سيري  من 

مالية من طرف ال�سلطات املحلية. 

يلعب اأم�سية اليوم لقاء كال�سيكو اجلزائر 
بني �سبية القبائل واحتاد العا�سمة مبلعب 
"عمر حمادي" ببولوغني يف لقاء مفتوح 
من اأجل هدف م�سرتك يتمثل يف االقرتاب 
مقدمة الرتتيب مبنا�سبة ت�سوية رزنامة 
اجلولة الـ26 من بطولة الرابطة االأوىل 

لكرة القدم.
�ساحب  اجلزائر  احتــاد  من  كل  وي�سعى 

املركز الرابع بر�سيد 56 نقطة و �سبيبة 
ال�سابعة بر�سيد  القبائل �ساحب املرتبة 
خرجتهما  يف  واملــنــهــزمــني  نقطة   52
رقم  اللقاء  مبنا�سبة  التدارك  االأخــرية، 
الطاحمني  الناديني  بني  البطولة  يف   79

يف اإنهاء املو�سم يف مرتبة متقدمة. 
فريق  اأح�سن  ثالث  ال�سبيبة  وت�سعى 
خارج قواعده مبجموع 24 نقطة من اأ�سل 

45 ممكنة، بولوغني للتنقل بنية حتقيق 
ثوب  يف  التنقل  وتفادي  ايجابية  نتيجة 
فوق  مكانة  عــن  يبحث  كونه  ال�سحية، 
التي  القبائل،  �سبيبة  وعلى   . "البوديوم
تتفرغ حاليا ملباريات البطولة بعد نهاية 

مغامرتها يف كاأ�ص الكونفدرالية.
القبائل  ل�سبيبة  يتبقى  انـــه  يــذكــر 
مباراتان موؤجلتان �سد وداد تلم�سان يوم 

اجلمعة بتيزي وزو، و �سبيبة �سكيكدة يف 
تاريخ مل يحدد بعد.

ــقــاء احتــاد  هـــذا ومــثــلــمــا مت تــقــدمي ل
لت�سوية  الــقــبــائــل  و�سبيبة  العا�سمة 
الـــ   اجلولة  لقاء  وخو�ص  الرزنامة 
تاأجيل  مت  انــه  اأي�سا  مــدوار  اأعلن  �سنة، 
اوت  �سهر  مــن  الـ  اىل  الـ  اجلــولــة 

اجلاري.

وفاق �سطيف 

هالل �سلغوم �لعيد 

نادي �لتالغمة 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

مليلة  عــني  جمعية  ت�سكيلة  عـــادت 
اأيام  ثالثة  بعد  التح�سريات  ــواء  الأج
لكناوي  نــذيــر  املــــدرب  منحها  ـــة  راح
تلم�سان،  وداد  مقابلة  بعد  لالعبيه 
للمقابلة  التح�سريات  تنطلق  وبــهــذا 
املقبلة �سد جمعية ال�سلف، وهي املقابلة 
التي ي�سعى من خاللها اأبناء عني مليلة 
الهدوء  واإعادة  االأخري  التعرث  لتدارك 
لبيت الفريق ملوا�سلة امل�سوار يف اأح�سن 

الظروف واإنهاء املو�سم باأريحية.
بيت  مــن  مــقــرب  م�سدر  وح�سب  ــذا  ه

والتي  اجلمعية  ادارة  فـــاإن  الــفــريــق 
متذمرة  جــد  �سيد  بــن  �ــســداد  يقودها 
التي  ــــراف  االأط بع�ص  مــن  ومــ�ــســتــاءة 
الفريق  ــتــقــرار  ا�ــس زعــزعــت  حتــــاول 
وق�سية  الــالعــبــني  ورقـــة  با�ستعمال 
وان  خا�سة  العالقة  املالية  امل�ستحقات 
مما  باأموالهم  طالبوا  االأ�سماء  بع�ص 
بيت  داخـــل  الــتــوتــر  مــن  بحالة  خلق 

ال�سام.
اجلمعية  اإدارة  جــعــل  ـــذي  ال االأمــــر 
من  بقب�سة  لل�سرب  جــاهــدة  ت�سعى 

حديد اليجاد حل نهائي لهذه املع�سلة 
اأي  لتفادي  نهائية  ب�سفة  ت�سويتها  اأو 
خا�سة  املقبلة  اجلـــوالت  يف  �سيناريو 
البطولة  الإنهاء  ت�سعى  اجلمعية  واأن 
يف اح�سن مركز باريحية بعيد عن لغة 

احل�سابات.
يحتل  مليلة  عــني  جمعية  اأن  يــذكــر 
وياأمل  نقطة   40 بر�سيد  الـ12  املركز 
يف ح�سد ثالثة نقاط اأخرى يف اجلولة 
املقبلة يوم 9 من �سهر اأوت اجلاري �سد 

جمعية اوملبي ال�سلف.

فريق  اأمـــام  مواتية  الفر�سة  تبقى 
ماقبل  املو�سم  يف  ال�ساقط  مروانة  اأمل 
اأجـــل  مـــن  االأول،  لــلــجــهــوي  ــي  ــس ــا� امل
اال�ستعداد اجليد للمو�سم اجلديد،ومن 
جيدا  يدركه  ما  اجلــوانــب،وهــو  جميع 
تاريخ  واأن  الــفــريــق،ال�ــســيــمــا  حمــبــوا 
يت�سح  مل  اجلهوي  يف  املناف�سة  انطالق 
اإىل  ــراف  االأط بع�ص  ت�سعى  حيث  بعد 
ترتيب وهيكلة الفريق والبداية بعقد 
يقود  رئي�ص  الإختيار  العامة  اجلمعية 
�سفينة "البيام" مبا اأن بطولة اجلهوي 
الهواة  الــرابــطــات  عــن  متــامــا  تختلف 
واملحرتف ،وحتتاج ل�سيولة مالية كبرية 
والعبني ميلكون خربة وجتربة يف مثل 
للمكانة  �سريعا  للعودة  املناف�سة  هذه 

التي كان ين�سط فيها الفريق.
على  معلقة  اأ�سبحت  االآمال  اأن  ويبدو 
اأجل  من   ، بالوالية  املحلية  ال�سلطات 
يف  املقبل  املو�سم  يف  الفريق  م�ساعدة 
من  اجلــهــوي  يف  الن�ساط  عـــودة  ــال  ح
عدة  يف  م�ساهمته  وبــالــتــايل  جــديــد 
، بعد الوعود التي  اأمور تخ�ص الفريق 
مروانة  يف  االأطــــراف  بع�ص  اأطلقتها 
بني  ومن   ، معلوم  هو  كما  االأمــل  الأ�سرة 
وم�ساعدة  البيت،  ترتيب  الوعود  هذه 
موؤ�س�سات  عن  والبحث   ، ماديا  الفريق 
اقت�سادية متول الفريق ماديا على �سكل 

الوعود  هــذه  كل  اأن  حيث   ، �سبون�سور 
اأن   ، الفريق  وحمبي  االأن�سار  ينتظرها 
جت�سد على اأر�ص الواقع للعودة �سريعا 

للمكانة الطبيعية للفريق.
كما تاأ�سف اأن�سار مروانة على و�سعية 
ال�سابقة  االإدارات  حمملني   فريقهم 
م�سوؤولية ما حدث للنادي موؤكدين باأن 
االأمل ال ي�ستحق ذلك اإطالقا كونه نادي 
ليكون  يكفي  ما  االإمكانيات  و  تاريخ  له 

�سمن  النا�سطة  الــفــرق  اأف�سل  �سمن 
بطولة الرابطة الثانية ولي�ص اجلهوي 
اإال  بالقوية  لي�ست  والتي  الرابطات  اأو 
حالت  ال�سراعات  و  الت�سيري  �سوء  اأن 
دون ذلك كما اأنها األقت به اإىل الهاوية 
اآملني يف وقوف  حمبي الفريق الإحداث 
تغيري جذري و �سامل على هرم االإدارة 
"البيام"من  بريق  يعيد  اأن  �ساأنه  من 

جديد.

النظر  ب�سكرة  اإحتـــاد  اإدارة  تنتظر 
احلكم  �ــســد  املــرفــوعــة  الــ�ــســكــوى  يف 
لقاء  يف  ح�سل  ما  خلفية  على  غربال 
ــام  اأم البطولة  مــن  الــفــارطــة  اجلــولــة 
االإحتاد  اإدارة  وقررت  ال�ساورة،  �سبيبة 
اجلزائرية  االإحتادية  رئي�ص  مرا�سلة 
لــكــرة الــقــدم �ــســرف الــديــن عــمــارة من 
الفريق  لــه  تعر�ص  فيما  النظر  ــل  اأج
املباريات  خالل  حتكيمية  جتاوزات  من 
ال�سابقة، وكانت اإدارة االإحتاد قد رفعت 
تقريرا �سد احلكم غربال مبا�سرة بعد 
اأمــام  الــفــارطــة  مــبــاراة اجلــولــة  نهاية 
امل�سريون  ياأمل  حيث  ال�ساورة،  �سبيبة 
مت  التي  الثقيلة  العقوبات  مراجعة  يف 
ت�سليطها على النادي بناء على التقرير 

الذي دونه احلكم.
وقال املناجري العام لالإحتاد عبد احلق 
تريعة اأن احلكم غربال عمل امل�ستحيل 
من اأجل خ�سارة االإحتاد يف مباراته اأمام 
طرف  اأي  يتهم  لن  اأنه  م�سيفا  ال�ساورة 
اإدارة  تــاأمــل  حيث  الــراهــن،  الــوقــت  يف 
ح�سول  من  الفريق  حماية  يف  االإحتــاد 

املتبقية  املباريات  يف  جديدة  جتاوزات 
�سرع  جانبه  ومــن  اجلـــاري،  املو�سم  من 
البحث  يف  جودي  اأيت  عزالدين  املدرب 
يف  الكثرية  الغيابات  مل�سكل  احللول  عن 
من  القادمة  املــبــاراة  خــالل  الت�سكيلة 
اأمام وفاق �سطيف، ومن ح�سن  البطولة 
من  �سي�ستفيد  اأنــه  الفني  الطاقم  حظ 

عـــودة عــدد مــن الــالعــبــني على غــرار 
العقوبة،  ا�ستنفاذ  بعد  علوي  احلار�ص 
بوكاروم،  عدوان،  �سامل،  الرباعي  وكذا 
االإ�سابات  مــن  تعافيهم  بعد  و�ــســيــود 
املختلفة التي كانوا يعانون منها يف وقت 
امليدان  و�سط  العــب  جانب  اإىل  �سابق 

عثماين. 

الهاوي  للنادي  امل�سري  املكتب  اأع�ساء  ك�سف 
ملولودية العلمة عن رغبتهم يف ت�سريح اأغلب 
االإعتماد  مقابل  يف  الفارط  املو�سم  العبي 
على خدمات عدد كبري من الالعبني ال�سبان 
الرديف  �سنف  من  ترقيتهم  �سيتم  الذين 
اإىل الفريق االأول، وجاء قرار املكتب امل�سري 
بقيادة رقاب بالنظر لقرار منع الفريق من 
املنازعات  جلنة  ديــون  ب�سبب  التعاقدات 
وعدم  �سنتيم  ماليري  مبلغ   تفوق  والتي 
قدرة امل�سريين على ت�سويتها ب�سبب االأزمة 
املالية، وهو االأمر الذي جعل اإدارة الفريق 
الفارط  املو�سم  العبي  اأغلب  ت�سريح  تقرر 
باالأداء  االإدارة مل تكن مقتنعة  اأن  خا�سة 

املقدم من طرف الالعبني.
الفيفا وتقرتب املهلة املمنوحة من طرف 

لت�سوية م�ستحقات  العلمة  الإدارة مولودية 
ال�سيد  وجـــدي  للفريق  ال�سابق  املـــدرب 
النادي  اإدارة  تتمكن  اأن  دون  االنتهاء  من 
التي  املالية  القيمة  ت�سوية  من  االأن  حلد 
كما  �سنتيم،  مليون  مبلغ   تتجاوز  ال 
م�ستحقات  بت�سوية  اخلا�سة  املهلة  تقرتب 

من  املــالــك  عبد  عبا�ص  ال�سابق  الــالعــب 
االنتهاء بعد احلكم ال�سادر من طرف الهيئة 
الدولية بخ�سو�ص ح�سول عبا�ص على مبلغ 
بخ�سم  مهددا  الفريق  ويبقى  �سنتيم،  مليار 
عدم  حــال  يف  الفيفا طــرف  من  النقاط 
نهاية  قبل  العالقة  امل�ستحقات  ت�سوية 
االإحتــاديــة  طــرف  مــن  املمنوحة  ـــال  االأج

الدولية. 
اإطـــالق  العلمة  بــلــديــة  م�سالح  وقــــررت 
من  املقبلة  االأيــام  خالل  جديدة  مناق�سة 
اأجل �سيانة اأر�سية ملعب م�سعود زوغار التي 
وباتت  الفارطة  الفرتة  يف  كثريا  ت�سررت 
غري �ساحلة الحت�سان التدريبات واملباريات 
الر�سمية، ومن املنتظر اأن توا�سل ت�سكيلية 
خالل  مناف�سيها  ا�ستقبال  العلمة  مولودية 
حار�ص  عمار  مبلعب  القادم  املو�سم  بطولة 
الثاين على  للمو�سم  املدينة  البلدي بو�سط 
التوايل وهذا بالنظر لالإجراءات االإدارية 
املطلوبة والتي تتطلب وقتا معتربا من اأجل 
مبلعب  اخلا�سة  املناق�سة  على  املــوافــقــة 

زوغار. 

يف  عنابة  اإحتـــاد  اإدارة  و�سعت 
حجار  �ــســريــف  املــــدرب  مفكرتها 
العار�سة  على  االإ�ــســراف  اأجــل  من 
الفنية للفريق خالل املو�سم القادم 
بن  حممد  ال�سابق  املــدرب  وخالفة 
الوقت  يف  حجار  وي�سرف  �سوية، 
�سبيبة  فريق  تدريب  على  الراهن 
االإحتــاد  اإدارة  وتنتظر  �سكيكدة، 
نهاية البطولة من اأجل الدخول يف 
مفاو�سات جدية مع حجار الإقناعه 
الفريق،  تــدريــب  على  بــاالإ�ــســراف 
عبد  االإحتــاد  رئي�ص  يرغب  حيث 
من  اال�ستفادة  يف  زعيم  البا�سط 
اأجل  مــن  حلــجــار  الكبرية  اخلـــربة 
الهدف  حتقيق  اإىل  االإحتــاد  قيادة 
القادم،  املو�سم  بطولة  يف  امل�سطر 
يف  ـــــاد  االإحت اإدارة  و�ــســعــت  كــمــا 
يف  اأخرين  مدربني  اأ�سماء  مفكرتها 

حال ف�سل املفاو�سات مع حجار.
تومي  االإحتــــــاد  العــــب  ورفـــ�ـــص 
الفريق  مــن  و�سله  ــذي  ال العر�ص 
على  مــوؤكــدا  عنابة  حمراء  اجلــار 
ــوار مع  ــس ــ� امل رغــبــتــه يف مــوا�ــســلــة 
مقربة  م�سادر  اأكدت  كما  االإحتاد، 
كبرية  رغبة  وجود  عن  الفريق  من 
بع�ص  مع  التعاقد  يف  امل�سريين  لدى 
اجلار  الفريق  يف  املتاألقة  االأ�سماء 
خروبي،  حــراز،  من  كل  غــرار  على 
االأ�سماء  وهــي  ومــوا�ــص،  بوعافية 
ــوان  األ تقم�ست  اأن  لها  �سبق  التي 

االإحتاد خالل املوا�سم الفارطة.

ل�صام ت�صتاأنف التح�صري ملواجهة ال�صلف 
والإدارة م�صتاءة من بع�ص الأطراف

ال�صارع املرواين يطالب بتدخل ال�صلطات 
لرتتيب بيت الفريق
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�صرار حتت ال�صغط، حلفاية يتفاو�ص مع امل�صتهدفني 
وحمار مطلوب للعودة 

الإدارة تنتظر منحة ال�صعود، ورحلة بحث عن مدرب جديد 

ا�صتقالة جماعية منتظرة، وبو�صياف يرف�ص التهمي�ص 

اجليا�صكا وليا�صما ين�صطان �صهرة اليوم كال�صيكو اجلزائر 

ريا�ضة
�إحتاد ب�سكرة 

الإدارة تنتظر النظر يف ال�صكوى املرفوعة 
�صد غربال، وتاأمل يف تدخل عمارة 

خ�صم النقاط يطارد البابية، ومناق�صة 
جديدة لتجديد اأر�صية ملعب زوغار 

حجار مطلوب 
خلالفة بن �صوية 

يف العار�صة الفنية 

مولودية �لعلمة

ع�سام. ب   

بدري. ع

بدري. ع



�إحتاد عنابة 

اأمري.ج

اأمري.ج
ع.ب 

اأحمد اأمني. ب 

يف لقاء لت�سوية رزنامة الرابطة االأوىل

جمعية عني مليلة 

�أمل مرو�نة

احلا�سل  ال�سراع  �سوء  وعلى  الــنــادي، 
�ستكون  االأنظار  فــاإن  الراهن  الوقت  يف 
للم�ساهمني  العامة  للجمعية  موجهة 
اأجل  من  للوفاق  التجارية  ال�سركة  يف 
االإدارة احلايل  الف�سل يف م�سري جمل�ص 

الذي يقوده عبد احلكيم �سرار.

ومتكنت اإدارة وفاق �سطيف من ت�سوية 
املخ�سرم  احلار�ص  م�ستحقات  من  جزء 
املهلة  نــهــايــة  قــبــل  وهـــذا  خــ�ــســايــريــة 
ت�سوية  ـــل  اأج مــن  للفريق  املــمــنــوحــة 
م�ستحقات احلار�ص الذي جلاأ اإىل جلنة 
املنازعات خالل االأيام الفارطة من اأجل 
احل�سول على م�ستحقاته العالقة، وتاأتي 
الوفاق  اإدارة  بها  قامت  التي  اخلطوة 
على  احلــفــاظ  يف  رغبتها  على  لــتــوؤكــد 
املو�سم  املخ�سرم خالل  خدمات احلار�ص 
الوفاق  اإدارة  ف�سلت  حــني  يف  الــقــادم، 
تاأجيل ت�سوي م�ستحقات باقي الالعبني 
غياب  ب�سبب  الحق  وقت  اإىل  امل�ستكني 

ال�سيولة املالية يف الوقت الراهن. 
�سطيف  وفـــاق  اأ�ــســبــال  ثنائي  ودخـــل 
يف  اإدريـــ�ـــص  ومــ�ــســاهــل  �سمري  حــمــالوي 
لالأ�سبال  الوطني  املنتخب  مع  ترب�ص 
انطلق الرتب�ص  �سنة، حيث   17 اأقل من 
يف  الع�سكري  اجلــهــوي  بــاملــركــز  املغلق 
البليدة اأول اأم�ص وي�ستمر اإىل غاية 07 

اأوت اجلاري. 

يتواجد رئي�ص جمل�ص اإدارة وفاق �سطيف 
يف  كبري  �سغط  حتت  �سرار  احلكيم  عبد 
الوقت الراهن ب�سبب الرتاجع امل�سجل يف 
الوفاق  حظوظ  وت�ساءل  الفريق  نتائج 
يف احل�سول على لقب البطولة املحرتفة، 
ناهيك عن امل�ساكل الكثرية التي يتخبط 
فيها الفريق على اأكرث من �سعيد يف الوقت 
االأ�سوات  جعل  الذي  االأمر  وهو  الراهن، 
تتعاىل من اأجل املطالبة برحيل االإدارة 

احلالية للوفاق.
التجارية  لل�سركة  الــعــام  املــديــر  ــدا  وب
كثريا  مهتم  غــري  حلفاية  فهد  لــلــوفــاق 
يف  رغبته  على  مــوؤكــدا  الــراهــن  بالو�سع 
الوفاق،  اإدارة  �سمن  اأخــر  ملو�سم  البقاء 
ــالل  ــه مـــن خ ــت ــب ــفــايــة رغ ــد حــل ــس ــ� وج
الالعبني  بع�ص  مع  التفاو�ص  يف  ال�سروع 
على  الـــراهـــن  الــوقــت  يف  املــ�ــســتــهــدفــني 
فرتة  يف  الوفاق  تعداد  اإىل  �سمهم  اأمــل 

التحويالت ال�سيفية.  
حميط  يف  االأطـــــراف  بع�ص  وطــالــبــت 
للنادي  ال�سابق  الرئي�ص  بعودة  الوفاق 

خا�سة  املقبلة  الفرتة  يف  حمار  ح�سان 
ال�سركة  يف  م�ساهما  ـــازال  م املعني  اأن 
التجارية للوفاق، وترى هذه االأطراف اأن 
ح�سان حمار قادر على اإعادة الوفاق اإىل 
مكانته خا�سة اأنه متكن من احل�سول على 
فيها  تراأ�ص  التي  الفرتة  يف  كثرية  األقاب 

هالل  اإدارة  ــن  م مــقــربــة  مــ�ــســادر  ك�سفت 
عدد  مع  مفاو�سات  وجــود  عن  العيد  �سلغوم 
اأجل االإ�سراف على العار�سة  من املدربني من 
القادم، وتبحث  املو�سم  الفنية للفريق خالل 
اإدارة الرئي�ص �سعدوين عن التعاقد مع مدرب 
على  االإبقاء  يف  االإدارة  رغبة  ظل  يف  جديد 
الفني  الــطــاقــم  �سمن  م�سعود  بــن  التقني 
الفريق  قاد  املعني  اأن  رغم  م�ساعد  كمدرب 
ــفــارط ومتــكــن من  ــالل املــو�ــســم ال مبــفــرده خ

على  وتــوجــد  الفريق،  مــع  ال�سعود  حتقيق 
املقرتحات  من  العديد  الهالل  م�سريي  طاولة 

دون الف�سل فيها حلد االأن.
منحة  على  احل�سول  الهالل  اإدارة  وتنتظر 
جرت  حيث  االأول،  املــحــرتف  اإىل  ال�سعود 
على  ال�ساعدة  الــفــرق  تتح�سل  اأن  الــعــادة 
مبلغ مايل من طرف رابطة الهواة بعد نهاية 
تك�سف  ومل  املحقق،  االجنــاز  نظري  البطولة 
املخ�س�سة  املنحة  قيمة  عن  الهواة  رابطة 

للهالل واأمل االأربعاء بعد جناحهما يف حتقيق 
كما  االأوىل،  املحرتفة  الرابطة  اإىل  ال�سعود 
على  احل�سول  اأي�سا  الــهــالل  اإدارة  ترتقب 
نظري  املحلية  بال�سلطات  اخلا�سة  املنحة 
املنحة  هذه  اإلغاء  من  التخوف  رغم  ال�سعود 
ب�سبب الظروف الوبائية التي تعرفها البالد.
الق�سم  بطلة  وهداف  الهالل  مهاجم  وك�سف 
يدادان  بلقا�سم  الفارط  املو�سم  خالل  الثاين 
الفريق  مع  م�سواره  موا�سلة  يف  رغبته  عن 

تواجد  مــن  الــرغــم  على  وهـــذا  اأخـــر  ملو�سم 
الالعب حمل اهتمام العديد من فرق الرابطة 
االأوىل التي ترغب يف اال�ستفادة من خدمات 
املهاجم املتاألق على غرار كل من وفاق �سطيف، 
ويعترب  ال�ساورة،  و�سبيبة  القبائل  �سبيبة 
يدادان قطعة اأ�سا�سية يف ت�سكيلة الهالل وهو 
االإبقاء  على  ت�سر  االإدارة  جعل  الذي  االأمر 

على خدمات الالعب ملو�سم اأخر على االأقل. 

ا�ستقالة  تقدمي  التالغمة  لنادي  امل�سري  املكتب  قرر 
جماعية على خلفية االأزمة املالية اخلانقة التي يعاين 
ال�سلطات  حترك  وعــدم  اأ�سهر  عدة  منذ  الفريق  منها 
من  الفريق  حرمان  خالل  من  النادي  مل�ساعدة  املحلية 
احل�سول على منحة ال�سعود اخلا�سة باملو�سم الفارط، 
الو�سعية  مــن  تذمرهم  عــن  الــنــادي  م�سريو  ـــرب  واأع
طرف  مــن  املالية  ــات  ــان االإع انــعــدام  ظــل  يف  احلالية 
حققها  التي  امل�سرفة  النتائج  رغم  املحلية  ال�سلطات 

الفريق خالل بطولة املو�سم القادم.
الغري  التهمي�ص  بو�سياف  توفيق  النادي  رئي�ص  ورف�ص 

اأنه املمثل الوحيد  مربر الذي يتعر�ص له الفريق رغم 
اجلار  �سقوط  بعد  الثاين  الق�سم  بطولة  يف  للوالية 
دفاع تاجنانت اإىل حظرية الق�سم الثالث للهواة، ورغم 
النداءات املتكررة من طرف امل�سريين اإال اأن االأمور تبقى 
بو�سياف  الرئي�ص  جعل  الــذي  االأمــر  وهو  حالها  على 
يوؤكد على رف�سه حتمل م�سوؤولية ت�سيري الفريق ملو�سم 
يوؤكد  الذي  االأمر  وهو  الراهنة،  االأو�ساع  ظل  يف  اأخر 
على رغبته اجلدية رفقة باقي االأع�ساء يف االن�سحاب 
اإعانات  على  احل�سول  عدم  حال  يف  النادي  ت�سيري  من 

مالية من طرف ال�سلطات املحلية. 

يلعب اأم�سية اليوم لقاء كال�سيكو اجلزائر 
بني �سبية القبائل واحتاد العا�سمة مبلعب 
ببولوغني يف لقاء مفتوح  عمر حمادي
من اأجل هدف م�سرتك يتمثل يف االقرتاب 
مقدمة الرتتيب مبنا�سبة ت�سوية رزنامة 
اجلولة الـ من بطولة الرابطة االأوىل 

لكرة القدم.
�ساحب  اجلزائر  احتــاد  من  كل  وي�سعى 

املركز الرابع بر�سيد  نقطة و �سبيبة 
ال�سابعة بر�سيد  القبائل �ساحب املرتبة 
خرجتهما  يف  واملــنــهــزمــني  نقطة   
رقم  اللقاء  مبنا�سبة  التدارك  االأخــرية، 
الطاحمني  الناديني  بني  البطولة  يف   

يف اإنهاء املو�سم يف مرتبة متقدمة. 
فريق  اأح�سن  ثالث  ال�سبيبة  وت�سعى 
خارج قواعده مبجموع  نقطة من اأ�سل 

45 ممكنة، بولوغني للتنقل بنية حتقيق 
ثوب  يف  التنقل  وتفادي  ايجابية  نتيجة 
فوق  مكانة  عــن  يبحث  كونه  ال�سحية، 
التي  القبائل،  �سبيبة  وعلى  "البوديوم". 
تتفرغ حاليا ملباريات البطولة بعد نهاية 

مغامرتها يف كاأ�ص الكونفدرالية.
القبائل  ل�سبيبة  يتبقى  انـــه  يــذكــر 
مباراتان موؤجلتان �سد وداد تلم�سان يوم 

اجلمعة بتيزي وزو، و �سبيبة �سكيكدة يف 
تاريخ مل يحدد بعد.

ــقــاء احتــاد  هـــذا ومــثــلــمــا مت تــقــدمي ل
لت�سوية  الــقــبــائــل  و�سبيبة  العا�سمة 
 26 الـــ  اجلولة  لقاء  وخو�ص  الرزنامة 
تاأجيل  مت  انــه  اأي�سا  مــدوار  اأعلن  �سنة، 
اوت  �سهر  مــن  الـ9  اىل  الـ35  اجلــولــة 

اجلاري.

وفاق �سطيف 

هالل �سلغوم �لعيد 

نادي �لتالغمة 
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مليلة  عــني  جمعية  ت�سكيلة  عـــادت 
اأيام  ثالثة  بعد  التح�سريات  ــواء  الأج
لكناوي  نــذيــر  املــــدرب  منحها  ـــة  راح
تلم�سان،  وداد  مقابلة  بعد  لالعبيه 
للمقابلة  التح�سريات  تنطلق  وبــهــذا 
املقبلة �سد جمعية ال�سلف، وهي املقابلة 
التي ي�سعى من خاللها اأبناء عني مليلة 
الهدوء  واإعادة  االأخري  التعرث  لتدارك 
لبيت الفريق ملوا�سلة امل�سوار يف اأح�سن 

الظروف واإنهاء املو�سم باأريحية.
بيت  مــن  مــقــرب  م�سدر  وح�سب  ــذا  ه

والتي  اجلمعية  ادارة  فـــاإن  الــفــريــق 
متذمرة  جــد  �سيد  بــن  �ــســداد  يقودها 
التي  ــــراف  االأط بع�ص  مــن  ومــ�ــســتــاءة 
الفريق  ــتــقــرار  ا�ــس زعــزعــت  حتــــاول 
وق�سية  الــالعــبــني  ورقـــة  با�ستعمال 
وان  خا�سة  العالقة  املالية  امل�ستحقات 
مما  باأموالهم  طالبوا  االأ�سماء  بع�ص 
بيت  داخـــل  الــتــوتــر  مــن  بحالة  خلق 

ال�سام.
اجلمعية  اإدارة  جــعــل  ـــذي  ال االأمــــر 
من  بقب�سة  لل�سرب  جــاهــدة  ت�سعى 

حديد اليجاد حل نهائي لهذه املع�سلة 
اأي  لتفادي  نهائية  ب�سفة  ت�سويتها  اأو 
خا�سة  املقبلة  اجلـــوالت  يف  �سيناريو 
البطولة  الإنهاء  ت�سعى  اجلمعية  واأن 
يف اح�سن مركز باريحية بعيد عن لغة 

احل�سابات.
يحتل  مليلة  عــني  جمعية  اأن  يــذكــر 
وياأمل  نقطة  بر�سيد   الـ  املركز 
يف ح�سد ثالثة نقاط اأخرى يف اجلولة 
املقبلة يوم  من �سهر اأوت اجلاري �سد 

جمعية اوملبي ال�سلف.

فريق  اأمـــام  مواتية  الفر�سة  تبقى 
ماقبل  املو�سم  يف  ال�ساقط  مروانة  اأمل 
اأجـــل  مـــن  االأول،  لــلــجــهــوي  ــي  ــس ــا� امل
اال�ستعداد اجليد للمو�سم اجلديد،ومن 
جيدا  يدركه  ما  اجلــوانــب،وهــو  جميع 
تاريخ  واأن  الــفــريــق،ال�ــســيــمــا  حمــبــوا 
يت�سح  مل  اجلهوي  يف  املناف�سة  انطالق 
اإىل  ــراف  االأط بع�ص  ت�سعى  حيث  بعد 
ترتيب وهيكلة الفريق والبداية بعقد 
يقود  رئي�ص  الإختيار  العامة  اجلمعية 
مبا اأن بطولة اجلهوي  البيام �سفينة 
الهواة  الــرابــطــات  عــن  متــامــا  تختلف 
واملحرتف ،وحتتاج ل�سيولة مالية كبرية 
والعبني ميلكون خربة وجتربة يف مثل 
للمكانة  �سريعا  للعودة  املناف�سة  هذه 

التي كان ين�سط فيها الفريق.
على  معلقة  اأ�سبحت  االآمال  اأن  ويبدو 
اأجل  من   ، بالوالية  املحلية  ال�سلطات 
يف  املقبل  املو�سم  يف  الفريق  م�ساعدة 
من  اجلــهــوي  يف  الن�ساط  عـــودة  ــال  ح
عدة  يف  م�ساهمته  وبــالــتــايل  جــديــد 
، بعد الوعود التي  اأمور تخ�ص الفريق 
مروانة  يف  االأطــــراف  بع�ص  اأطلقتها 
بني  ومن   ، معلوم  هو  كما  االأمــل  الأ�سرة 
وم�ساعدة  البيت،  ترتيب  الوعود  هذه 
موؤ�س�سات  عن  والبحث   ، ماديا  الفريق 
اقت�سادية متول الفريق ماديا على �سكل 

الوعود  هــذه  كل  اأن  حيث   ، �سبون�سور 
اأن   ، الفريق  وحمبي  االأن�سار  ينتظرها 
جت�سد على اأر�ص الواقع للعودة �سريعا 

للمكانة الطبيعية للفريق.
كما تاأ�سف اأن�سار مروانة على و�سعية 
ال�سابقة  االإدارات  حمملني   فريقهم 
م�سوؤولية ما حدث للنادي موؤكدين باأن 
االأمل ال ي�ستحق ذلك اإطالقا كونه نادي 
ليكون  يكفي  ما  االإمكانيات  و  تاريخ  له 

�سمن  النا�سطة  الــفــرق  اأف�سل  �سمن 
بطولة الرابطة الثانية ولي�ص اجلهوي 
اإال  بالقوية  لي�ست  والتي  الرابطات  اأو 
حالت  ال�سراعات  و  الت�سيري  �سوء  اأن 
دون ذلك كما اأنها األقت به اإىل الهاوية 
اآملني يف وقوف  حمبي الفريق الإحداث 
تغيري جذري و �سامل على هرم االإدارة 
من  البيام بريق  يعيد  اأن  �ساأنه  من 

جديد.

النظر  ب�سكرة  اإحتـــاد  اإدارة  تنتظر 
احلكم  �ــســد  املــرفــوعــة  الــ�ــســكــوى  يف 
لقاء  يف  ح�سل  ما  خلفية  على  غربال 
ــام  اأم البطولة  مــن  الــفــارطــة  اجلــولــة 
االإحتاد  اإدارة  وقررت  ال�ساورة،  �سبيبة 
اجلزائرية  االإحتادية  رئي�ص  مرا�سلة 
لــكــرة الــقــدم �ــســرف الــديــن عــمــارة من 
الفريق  لــه  تعر�ص  فيما  النظر  ــل  اأج
املباريات  خالل  حتكيمية  جتاوزات  من 
ال�سابقة، وكانت اإدارة االإحتاد قد رفعت 
تقريرا �سد احلكم غربال مبا�سرة بعد 
اأمــام  الــفــارطــة  مــبــاراة اجلــولــة  نهاية 
امل�سريون  ياأمل  حيث  ال�ساورة،  �سبيبة 
مت  التي  الثقيلة  العقوبات  مراجعة  يف 
ت�سليطها على النادي بناء على التقرير 

الذي دونه احلكم.
وقال املناجري العام لالإحتاد عبد احلق 
تريعة اأن احلكم غربال عمل امل�ستحيل 
من اأجل خ�سارة االإحتاد يف مباراته اأمام 
طرف  اأي  يتهم  لن  اأنه  م�سيفا  ال�ساورة 
اإدارة  تــاأمــل  حيث  الــراهــن،  الــوقــت  يف 
ح�سول  من  الفريق  حماية  يف  االإحتــاد 

املتبقية  املباريات  يف  جديدة  جتاوزات 
�سرع  جانبه  ومــن  اجلـــاري،  املو�سم  من 
البحث  يف  جودي  اأيت  عزالدين  املدرب 
يف  الكثرية  الغيابات  مل�سكل  احللول  عن 
من  القادمة  املــبــاراة  خــالل  الت�سكيلة 
اأمام وفاق �سطيف، ومن ح�سن  البطولة 
من  �سي�ستفيد  اأنــه  الفني  الطاقم  حظ 

عـــودة عــدد مــن الــالعــبــني على غــرار 
العقوبة،  ا�ستنفاذ  بعد  علوي  احلار�ص 
بوكاروم،  عدوان،  �سامل،  الرباعي  وكذا 
االإ�سابات  مــن  تعافيهم  بعد  و�ــســيــود 
املختلفة التي كانوا يعانون منها يف وقت 
امليدان  و�سط  العــب  جانب  اإىل  �سابق 

عثماين. 

الهاوي  للنادي  امل�سري  املكتب  اأع�ساء  ك�سف 
ملولودية العلمة عن رغبتهم يف ت�سريح اأغلب 
االإعتماد  مقابل  يف  الفارط  املو�سم  العبي 
على خدمات عدد كبري من الالعبني ال�سبان 
الرديف  �سنف  من  ترقيتهم  �سيتم  الذين 
اإىل الفريق االأول، وجاء قرار املكتب امل�سري 
بقيادة رقاب بالنظر لقرار منع الفريق من 
املنازعات  جلنة  ديــون  ب�سبب  التعاقدات 
وعدم  �سنتيم  ماليري   05 مبلغ  تفوق  والتي 
قدرة امل�سريين على ت�سويتها ب�سبب االأزمة 
املالية، وهو االأمر الذي جعل اإدارة الفريق 
الفارط  املو�سم  العبي  اأغلب  ت�سريح  تقرر 
باالأداء  االإدارة مل تكن مقتنعة  اأن  خا�سة 

املقدم من طرف الالعبني.
وتقرتب املهلة املمنوحة من طرف "الفيفا" 
لت�سوية م�ستحقات  العلمة  الإدارة مولودية 
ال�سيد  وجـــدي  للفريق  ال�سابق  املـــدرب 
النادي  اإدارة  تتمكن  اأن  دون  االنتهاء  من 
التي  املالية  القيمة  ت�سوية  من  االأن  حلد 
كما  �سنتيم،  مليون   218 مبلغ  تتجاوز  ال 
م�ستحقات  بت�سوية  اخلا�سة  املهلة  تقرتب 

من  املــالــك  عبد  عبا�ص  ال�سابق  الــالعــب 
االنتهاء بعد احلكم ال�سادر من طرف الهيئة 
الدولية بخ�سو�ص ح�سول عبا�ص على مبلغ 
بخ�سم  مهددا  الفريق  ويبقى  �سنتيم،  مليار 
عدم  حــال  يف  "الفيفا"  طــرف  من  النقاط 
نهاية  قبل  العالقة  امل�ستحقات  ت�سوية 
االإحتــاديــة  طــرف  مــن  املمنوحة  ـــال  االأج

الدولية. 
اإطـــالق  العلمة  بــلــديــة  م�سالح  وقــــررت 
من  املقبلة  االأيــام  خالل  جديدة  مناق�سة 
اأجل �سيانة اأر�سية ملعب م�سعود زوغار التي 
وباتت  الفارطة  الفرتة  يف  كثريا  ت�سررت 
غري �ساحلة الحت�سان التدريبات واملباريات 
الر�سمية، ومن املنتظر اأن توا�سل ت�سكيلية 
خالل  مناف�سيها  ا�ستقبال  العلمة  مولودية 
حار�ص  عمار  مبلعب  القادم  املو�سم  بطولة 
الثاين على  للمو�سم  املدينة  البلدي بو�سط 
التوايل وهذا بالنظر لالإجراءات االإدارية 
املطلوبة والتي تتطلب وقتا معتربا من اأجل 
مبلعب  اخلا�سة  املناق�سة  على  املــوافــقــة 

زوغار. 

يف  عنابة  اإحتـــاد  اإدارة  و�سعت 
حجار  �ــســريــف  املــــدرب  مفكرتها 
العار�سة  على  االإ�ــســراف  اأجــل  من 
الفنية للفريق خالل املو�سم القادم 
بن  حممد  ال�سابق  املــدرب  وخالفة 
الوقت  يف  حجار  وي�سرف  �سوية، 
�سبيبة  فريق  تدريب  على  الراهن 
االإحتــاد  اإدارة  وتنتظر  �سكيكدة، 
نهاية البطولة من اأجل الدخول يف 
مفاو�سات جدية مع حجار الإقناعه 
الفريق،  تــدريــب  على  بــاالإ�ــســراف 
عبد  االإحتــاد  رئي�ص  يرغب  حيث 
من  اال�ستفادة  يف  زعيم  البا�سط 
اأجل  مــن  حلــجــار  الكبرية  اخلـــربة 
الهدف  حتقيق  اإىل  االإحتــاد  قيادة 
القادم،  املو�سم  بطولة  يف  امل�سطر 
يف  ـــــاد  االإحت اإدارة  و�ــســعــت  كــمــا 
يف  اأخرين  مدربني  اأ�سماء  مفكرتها 

حال ف�سل املفاو�سات مع حجار.
تومي  االإحتــــــاد  العــــب  ورفـــ�ـــص 
الفريق  مــن  و�سله  ــذي  ال العر�ص 
على  مــوؤكــدا  عنابة  حمراء  اجلــار 
ــوار مع  ــس ــ� امل رغــبــتــه يف مــوا�ــســلــة 
مقربة  م�سادر  اأكدت  كما  االإحتاد، 
كبرية  رغبة  وجود  عن  الفريق  من 
بع�ص  مع  التعاقد  يف  امل�سريين  لدى 
اجلار  الفريق  يف  املتاألقة  االأ�سماء 
خروبي،  حــراز،  من  كل  غــرار  على 
االأ�سماء  وهــي  ومــوا�ــص،  بوعافية 
ــوان  األ تقم�ست  اأن  لها  �سبق  التي 

االإحتاد خالل املوا�سم الفارطة.

ل�صام ت�صتاأنف التح�صري ملواجهة ال�صلف 
والإدارة م�صتاءة من بع�ص الأطراف

ال�صارع املرواين يطالب بتدخل ال�صلطات 
لرتتيب بيت الفريق
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�صرار حتت ال�صغط، حلفاية يتفاو�ص مع امل�صتهدفني 
وحمار مطلوب للعودة 

الإدارة تنتظر منحة ال�صعود، ورحلة بحث عن مدرب جديد 

ا�صتقالة جماعية منتظرة، وبو�صياف يرف�ص التهمي�ص 

اجليا�صكا وليا�صما ين�صطان �صهرة اليوم كال�صيكو اجلزائر 

ريا�ضة
�إحتاد ب�سكرة 

الإدارة تنتظر النظر يف ال�صكوى املرفوعة 
�صد غربال، وتاأمل يف تدخل عمارة 

خ�صم النقاط يطارد البابية، ومناق�صة 
جديدة لتجديد اأر�صية ملعب زوغار 

حجار مطلوب 
خلالفة بن �صوية 

يف العار�صة الفنية 

مولودية �لعلمة
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طالب باإعادة النظر يف االإجراءات البريوقراطية، عاقلي

اأ�شدرت وزارة ال�شناعة ال�شيدلنية 
ال�شيدلنية  للموؤ�ش�شات  تعليمة 
بالت�شريح  تلزمهم  باجلملة  للتوزيع 
املواد  خمزونات  مب�شتوى  اأ�شبوعيا 
التكفل  يف  امل�شتخدمة  ال�شيدلنية 

بامل�شابني بفريو�ص كورونا.
امل�شادة  ب��الأدوي��ة  الأم���ر  ويتعلق 
احليوية  وامل�����ش��ادات  ال���دم  لتخرث 
وامل�����ش��ك��ن��ات وم�������ش���ادات احل��م��ى 
التعليمة  ح�شب  اللتهاب،  وم�شادات 
ب�شفحتها  ال�����وزارة  ن�شرتها  ال��ت��ي 

الر�شمية على الفاي�شبوك.
املديرين  على  يتعني  فاإنه  وعليه، 
ال�شيدلنية  للموؤ�ش�شات  التقنيني 
للتوزيع باجلملة ار�شال الت�شريحات 
قبل  ا���ش��ب��وع  ك��ل  م��ن  اخلمي�ص  ي��وم 
منت�شف النهار وفقا للنموذج املوجود 
ل��ل��وزارة،  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  على 

ي�شيف نف�ص امل�شدر.

واملنتجات  ال��ب��ح��ري  ال�شيد  ق��ط��اع  اأط��ل��ق 
مع  بالتن�شيق  الث��ن��ني،  اأم�����ص  ال�����ش��ي��دي��ة، 
امل�شت�شفيات  واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزارة 
القطاع  موظفي  لفائدة  وطنية  تلقيح  حملة 
"وعينا  �شعار  حتت  ال��وزارة،  مبقر  وعائالتهم 

يحمينا .. التلقيح هو احلل" .
وزير  بح�شور  متت  التي  العملية،  وعرفت 
ه�شام  ال�شيدية،  واملنتجات  البحري  ال�شيد 
وال�شكان  ال�شحة  ووزي��ر  �شلوات�شي،  �شفيان 
بن  ال��رح��م��ان  ع��ب��د  امل�شت�شفيات  واإ����ش���الح 
بوزيد، اإقبال وا�شعا من طرف موظفي القطاع 
اجلرعة  لتلقي  ح�شروا  الذين  وعائالتهم 
هذه  ف��اإن  �شلوات�شي  ال�شيد  وح�شب  الأوىل. 
احلكومي  التاآزر  قاعدة  �شمن  تندرج  العملية 
واملنتجات  ال��ب��ح��ري  ال�شيد  ق��ط��اع��ي  ب��ني 
البحرية وقطاع ال�شحة وا�شالح امل�شت�شفيات 
ملجابهة فريو�ص كوفيد-19، يف اطار تعليمات 
وذلك  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
التابعني  واملهنيني  امل��دي��ري��ات  ك��ل  ل��ف��ائ��دة 

للقطاع على امل�شتوى الوطني.
وتهدف العملية اإىل تلقيح كل مهنيي القطاع 
ال�شفن،  جمهزي  اأو  بحارة  اأو  �شيادين  �شواء 
العملية  ع��ن  الإع����الن  مت  حيث  واآخ�����رون، 
ليتم  بومردا�ص،  ولية  من  الفارط  ال�شبوع 
جت�شيدها بالإدارة املركزية لتلقيح الإطارات 
مع دعوة ال�شيادين عرب غرفة ال�شيد البحري 

لإجناح العملية عرب القطر الوطني.
ونظرا خل�شو�شية القطاع مت تعميم العملية 
عرب  البحري  ال�شيد  موانئ  كل  م�شتوى  على 
فئة  من  اأكرث  التقرب  ق�شد  الوطني،  القطر 
ن�شاطهم  خ�شو�شية  اإىل  بالنظر  ال�شيادين 
الطبية  ال��ع��ي��ادات  اإىل  تنقلهم  و���ش��ع��وب��ة 

املتخ�ش�شة.
ت�شكراته  باملنا�شبة  ال���وزي���ر  ق���دم  وق���د 
عملهم  وا�شلوا  الذين  القطاع  ملهنيي  وامتنانه 
الوطني  القطر  عرب  ال�شمكي  املنتوج  لتوفري 
وهو  ال�شعب،  الوبائي  الو�شع  من  الرغم  على 

ما يندرج، يف اإطار حتقيق الأمن الغذائي

م��ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن وزي����ر ال�����ش��ح��ة واإ���ش��الح 
البحري،  ال�شيد  قطاع  مبادرة  امل�شت�شفيات 
التلقيح  حملة  ج��ه��ود  دع���م  يف  مل�شاهمته 
اإىل الق��ب��ال  امل��واط��ن��ني  ال��وط��ن��ي��ة، ودع���ا 
الأ�شا�شي  احلل  باعتبار  التلقيح،  على  اأك��رث 
اإجراءات الوقاية  ملواجهة الوباء اىل جانب 
والتباعد، مربزا اأن وزارة ال�شيد وفرت ف�شاء 
جد منا�شب لإجراء عملية التلقيح للموظفني 
يف  الراغبني  املواطنني  وخمتلف  وعائالتهم 

تلقي التلقيح.
الذي  العمل  اهمية  اىل  ال��وزي��ر  اأ���ش��ار  كما 
املدنية  ال�شحية واحلماية  الأطقم  به  قامت 
�شاهمت  التي  القطاعات  وباقي  والداخلية 
يف التلقيح ، باعتباره "م�شري وطني" و"حرب 
جائحة  اط��ار  يف  ج��اء  ال��ذي  الفريو�ص  �شد 
اأ�شبوع  تخ�شي�ص  �شيتم  اأنه  م�شيفا:  عاملية". 
 70 ن�شبة  وب��ل��وغ  التلقيح  عملية  لتكثيف 
عرب  للتلقيح  اخلا�شعني  املواطنني  من  باملائة 

القطر الوطني.

تراأ�س وزير الطاقة واملناجم، حممد عرقاب، اأم�س اجتماعا تن�سيقيا هاما بني الوزارات حول م�سروعي مكمن غار جبيالت والفو�سفات. 
وح�سب بيان لوزارة الطاقة، فقد ح�سر اللقاء  كل من وزير ال�سغال العمومية، كمال نا�سري، وزير النقل عي�سى بكاي، وزير املوارد املائية 
والأمن املائي، كرمي ح�سني، وزير النتقال الطاقوي والطاقات املتجددة، بن عتو زيان والأمني العام لوزارة املالية، براهيم جمال ك�سايل 

وكذا اإطارات من وزارة الطاقة واملناجم ومن الوزارات اخلم�سة.

منتجات  بت�شدير  الرتخي�ص  يخ�ص  كما 
امل�شتقة  الغذائية  الزراعية  ال�شناع��ة 
اأولية  م���واد  تركيبها  يف  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  اأو 
الغذائية  العجائن  اأنواع  كمختلف  مدعمة 
من  وذل��ك  والفرينة.  ال�شميد  الك�شك�شي، 
الإقت�شاديني  املتعاملني  اإخ�����ش��اع  خ��الل 
يلتزمون  لتعهد  املجال  ه��ذا  يف  النا�شطني 
يف  امل�شتعملة  الأولية  امل��ادة  ب��اأن  مبوجبه 
اإنتاج املنتجات املوجهة اإىل الت�شدير قد مت 
اإ�شتريادها من طرفه اأو اإقتنائها من ال�شوق 
الإقت�شاديني  املتعاملني  طرف  من  املحلية، 
امل�شدرين. وهذا من خالل اإخ�شاع املتعاملني 
املجال  ه��ذا  يف  النا�شطني  الإقت�شاديني 
الولئية  امل�شالح  ط��رف  من  موؤ�شر  لتعهد 
التابعني  اجلمارك  م�شالح  وك��ذا  للتجارة 
اإقليميا، يلتزمون مبوجبه باأن املادة الأولية 

امل�شتعملة يف اإنتاج ال�شلع املوجهة للت�شدير 
قد مت اإ�شتريادها من طرفهم اأو مت اإقتناها 
من ال�شوق املحلية واأنه لن توؤثر البتة على 

التموين املنتظم لل�شوق الوطنية.
بني  الفارق  حل�شاب  اآلية  �شبط  يجب  كما 
للقمح،  امل��دع��م  وال�شعر  احلقيقي  ال�شعر 
املهني  الوطني  الديوان  م�شالح  طرف  من 
تقنية  قطاعية  جلنة  اإط���ار  يف  للحبوب 
اأي   ( ال��ف��ارق  ه��ذا  دف��ع  ق�شد  م�شرتكة، 
امل�شتورد( من طرف  للقمح  ال�شعر احلقيقي 

املتعاملني الإقت�شاديني امل�شدرين.
ال�شناعة  منتجات  بت�شدير  الرتخي�ص 
وفق  اإنتاجها  مت  التي  الغذائية  الزراعية 
املوؤقت  “القبول  اجلمركي  النظام  اآل��ي��ة 
و  الإن��ت��اج  يف  ال�شنع”  حت�شني  اأج���ل  م��ن 

التوظيب.

ت����وق����ي����ع  مت 
تعاون  اتفاقية 
جم�����������ال  يف 
ال���ت���ك���وي���ن ب��ني 
اجلزائري  املعهد 
واملعهد  للبرتول 
للبرتول  الوطني 
بال�شنغال،  والغاز 
مب����ق����ر امل���ع���ه���د 
اجل���������زائ���������ري 
بولية  للبرتول 
ب������وم������ردا�������ص، 

جمال  يف  الطرفني  بني  �شراكة  اإقامة  بهدف 
التكوين، ح�شب ما اأفاد به اأم�ص الثنني بيان 

ملجمع �شوناطراك.
واأفاد بيان املجمع انه "مت الثالثاء الفارط 
التكوين  جم��ال  يف  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع 
للبرتول واملعهد  املعهد اجلزائري  بني كل من 
الوطني للبرتول والغاز بال�شنغال، وذلك مبقر 
�شفري  بح�شور  ببومردا�ص،  اجلزائري  املعهد 

ال�شنغال باجلزائر، ال�شيد �شريين دياي".
وجاءت هذه التفاقية تتويجا ملناق�شات بني 
ال�شنغايل،  ونظريه  للبرتول  اجلزائري  املعهد 

ع����ق����ب زي��������ارة 
ال�شفري  بها  ق��ام 
يوم  ال�شينغايل 
 27 ال����ث����الث����اء 
اإىل  املا�شي  م��اي 
اجلزائري  املعهد 
بولية  للبرتول 
ب����وم����ردا�����ص، و 
مناق�شات  تلتها 
مع املعهد الوطني 
والغاز  ل��ل��ب��رتول 
ب���ال�������ش���ن���غ���ال، 
التكوين  جم��ال  يف  �شراكة  اإق��ام��ة  بغر�ص 
الوطني  املعهد  تطوير  عملية  يف  وامل�شاهمة 

للبرتول والغاز يف ال�شنغال.
على  تن�ص  التفاقية  اأن  ال��ب��ي��ان،  واأف���اد 
التكوين  برامج  وتطوير  اإجن��از  يف  التعاون 
الهتمام  ذات  املو�شوعات  يف  التبادل  وكذا 
امل�����ش��رتك. وذك���ر ال��ب��ي��ان ان��ه ان��ط��الق��ا من 
ال�شراكة  ه��ذه  بنجاح  الطرفني  "قناعة 
املتبادلة،  وامل�شالح  ال�شدق  على  املوؤ�ش�شة 
يف  عليها  املتفق  الأعمال  جت�شيد  على  اتفقا 

اأقرب الآجال".

وتنظيمها  الن�شاطات  ل�شبط  العام  املدير  اأك��د 
مادة  باأن  الأحد  يوم  قلي،  �شامي  التجارة،  بوزارة 
"كافية".  بكميات  ال�شوق  يف  متوفرة  الفرينة 
"املعلومات  �شحفي،  ت�شريح  يف  قلي  ال�شيد  وفند 
على  "�شغط"  وج��ود  اإىل  ت�شري  التي  املغلوطة" 
امل��واد  ك��ل  اأن   م��ربزا  ال�����ش��وق،  يف  الفرينة  م��ادة 
ميدانية  متابعة  حمل  وهي  متوفرة  ال�شتهالكية 
من طرف وزارتي التجارة والفالحة وبالأخ�ص يف 

ظل الظرف ال�شحي احلايل.
واأ�شاف امل�شوؤول اأن "جهات مغر�شة ت�شعى لتقدمي 
يف  الفرينة  مادة  نق�ص  حول  لها  اأ�شا�ص  ل  اأخبار 
ال�شوق وذلك لأغرا�ص معينة". ويف هذا ال�شياق، 
اأكد املتحدث باأن املطاحن والتي يبلغ عددها 432 
دون  حاليا  "تنتج  الوطني،  ال��رتاب  عرب  مطحنة 
تقنية  توقفات  اإج��راء  عليها  مينع  اإذ  انقطاع"، 

حت�شبا لأي طارئ.
وت�شتفيد هذه املطاحن من كميات هامة من القمح 
األف قنطار ت�شتخدم يف انتاج   317 اللني تقدر ب� 
"كمية  وهي  الفرينة،  مادة  من  قنطار  األف   24

قلي.  ال�شيد  يقول  وتكفي حتى جرياننا"،  تكفينا 
5100 قنطار  ما مقداره  الكمية  ويوجه من هذه 
وزارت���ي  و�شجلت  دائ��م��ة.  ب�شفة  امل��خ��اب��ز  نحو 
قلي-  ال�شيد  -ح�شب  موؤخرا  والفالحة  التجارة 
بع�ص  امل�شرتكة،  امليدانية  العمل  ف��رق  اإط��ار  يف 
النقائ�ص، ل�شيما ما يتعلق برف�ص بع�ص اخلبازين 
مادة  اقتناء  ورف�����ص  ال��ف��وت��رة  بنظام  التعامل 
الفرينة من املطاحن مقابل التوجه لقتنائها من 

جتار اجلملة باأ�شعار باه�شة.
كما لحظت فرق العمل امل�شرتكة رف�ص اأ�شحاب 
مادة  من  كغ   50 ب�شعة  الأكيا�ص  اقتناء  املخابز 
�شت�شهل   التي  اجلديدة  الظاهرة  "وهي  الفرينة 
للبع�ص حتويل هذه املادة ل�شنع ا�شياء اأخرى غري 

اخلبز وامل�شاربة  بها"، يتابع املدير.
هذه  يحمل  التجارة  قطاع  اأن  قلي  ال�شيد  وقال 
انهم  حيث  الت�شرفات  هذه  م�شوؤولية  الأط��راف 
جانب  اإىل  الق�شائية  للمتابعة  اأنف�شهم  يعر�شون 
اأن  م���ربزا  امل��ح��ل،  غلق  حتى  ت�شل  ق��د  عقوبات 

الطراف". لهذه  باملر�شاد  �شيقف  "القطاع 

وج����اء ه���ذا الج��ت��م��اع جت�����ش��ي��دا خلطة 
اإطارال�شرتاتيجية  يف  املو�شوعة  الطريق 
املنجمية  امل��وارد  وتثمني  لتطوير  الوطنية 
الوطني  الربنامج  تطبيق  وكذا  اجلزائر،  يف 
النهو�ص  اجل  من  املهيكلة  الكربى  للم�شاريع 
رئي�ص  لتعليمات  تنفيذا  املنجمي  بالقطاع 
اجلمهورية، حيث مت يف هذا الإطار الرتكيز 
على امل�شاريع الهامة على غرارم�شروع تثمني 
مكمن احلديد لغار جبيالت تندوف وامل�شروع 
املتكامل ل�شتغالل وحتويل الفو�شفات تب�شة، 

�شوق اأهرا�ص، عنابة و�شكيكدة.
اللقاء  خ��الل  ع��رق��اب  ال��وزي��ر  وا�شتعر�ص 
و�شع  بهدف  امل�شروعني  عن  مف�شال  عر�شا 
خ��ط��ة وط��ن��ي��ة م��ت��ع��ددة ال��ق��ط��اع��ات ذات 
والفو�شفات  جبيالت  غار  مب�شروعي  ال�شلة 
جميع  ب��ني  �شل�ص  تن�شيق  اج���ل  م��ن  وه���ذا 
الفاعلني ق�شد العمل على ا�شتحداث م�شاريع 
وال�شا�شية  التحتية  البنى  واإقامة  جديدة 
�شبكة  الطاقة،  كتوفري  بامل�شروعني  املت�شلة 
الطرقات، ال�شكك احلديدية، املوارد املائية، 
لإجناح  الالزمة  املرافق  وكل  املايل  التموين 
العديد  ا�شراك  عرب  ال�شخمة  امل�شاريع  هذه 
ملختلف  التابعة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  م��ن 
الأجنبية  وبال�شراكة  الوزارية  القطاعات 

اأي�شا.

ج��وان  �شهر  يف  مت  ق��د  الإط�����ار،  ه���ذا  ويف 
حتت  خمتلطة  وزاري��ة  جلان  و�شع  الفارط 
اإ�شراف ال�شيد وزير الطاقة واملناجم، الأوىل 
خم�ش�شة مل�شروع مكمن احلديد لغار جبيالت  
تندوف والأخرى خم�ش�شة للم�شروع املتكامل 

ل�شتغالل وحتويل الفو�شفات.
واأجمع الوزراء على اأهمية و�شرورة تنفيذ 
هذه امل�شاريع الإ�شرتاتيجية نظرا اإىل الآثار 
الإيجابية التي �شتعود بها هذه امل�شاريع على 
بتوفري  يتعلق  فيما  خا�شة  واملواطن  الوطن 

التي  الأولية  املواد  من  الوطنية  احلاجيات 
ال�شناعية  الن�شاطات  خمتلف  يف  تدخل 
خا�شة ال�شناعات التحويلية،تقلي�ص فاتورة 
جلب هذه املواد من اخلارج، تنويع القت�شاد 
عمل  فر�ص  خلق  املحروقات،  خارج  الوطني 
خا�شة يف املناطق النائية ومناطق الظل مع 
العمل على تنمية ال�شتثمار كما اكدوا على 
املرافقة  على  الوزارية  قطاعاتهم  ا�شتعداد 
الفعالة لقطاع الطاقة واملناجم لتج�شيدهذه 

امل�شاريع على اأر�ص الواقع.

اأك�������������د رئ����ي���������ص 
ال���ك���ون���ف���درال���ي���ة 
ال��وط��ن��ي��ة لأرب�����اب 
عاقلي  �شامي  العمل 
يف  الإ�شراع  اأج��ل  من 
بناء اقت�شاٍد حقيقي 
عرب منظومة قانونية 
رافع  كما  م�شتقرة، 
م���ن اأج�����ل م��راف��ق��ة 

اجلزائرية  ال�شركات 
الناجمة  القت�شادية  بالأزمة  تاأثرت  التي 
عن كورنا، مطالبا باإعفاءات �شريبية واإعادة 
النظر يف فوائد البنوك وتخفيف الإجراءات 

البريوقراطية.
على  �شيفا  اليوم  حلوله  ل��دى  عاقلي  وق��ال 
تغيري  علينا  "يتوجب  اجلزائرية  الإذاع���ة 
مركزا  ف�شله"،  اأثبت  ال��ذي  القت�شاد  من��وج 
م�شتقرة  قانونية  منظومة  بناء  �شرورة  على 

باعتبارها البنية التحتية لأي اقت�شاد.
الثقة  ا���ش��ت��ع��ادة  ����ش���رورة  اىل  دع���ا  ك��م��ا 
اأ�شرار  لتخفيف  �شجاعة  ق���رارات  باتخاذ 
الأزم���ة  ع��ن  الناجتة  القت�شادية  الأزم���ة 

تخفيف  ع��رب  ال�شحية 
ال�����ش��غ��ط ال�����ش��ري��ب��ي 
واإعادة  والبريوقراطية 
ال���ف���وائ���د  يف  ال���ن���ظ���ر 
هذه  معتربا  البنكية، 
اأولوية  هي  الإج��راءات 
املرحلة  يف  الأول���وي���ات 
احلالية، كما رافع ل�شالح 
ت�شررت  التي  ال�شركات 
ال�شحية  الأزم����ة  ج���راء 
وقبلها اأي منذ 2019، م�شيفا انه ل نهو�ص ول 
اقالع اقت�شادي دون انقاذ ال�شركات واحلفاظ 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات  خا�شة  عليها 
الإج���راءات  ت�شمل  اأن  ���ش��رورة  على  م�شددا 
ميثل  الذي  املوازية  ال�شوق  حماربة  العاجلة 
يعادل  مبا  القت�شاد  من  باملائة   50 من  اأكرث 

كتلة نقدية ب� 60 مليار دولر.
الأزمة  من  ت�شررا  الأك��رث  القطاعات  وحول 
التعجيل  املتحدث ذاته اىل  القت�شادية دعا 
ب��اإن��ق��اذ ق��ط��اع اخل��دم��ات ال���ذي ك��ان الأك��رث 
كله  اجلزائري  القت�شاد  اأن  م�شيفا  ت�شررا، 

يحتاج اإىل مرافقة ودعم.

اإقت�ضادالثالثاء 23 يولياز 2971/ 03 اأوت  2021 املوافق لـ 24 ذو احلجة 111442
حددت وزارة التجارة �سروط ت�سدير ال�سناعات الزراعية الغذائية امل�ستقة اأو التي تدخل يف تركيبها مواد 
اأولية غري مدعمة كالفريك وذلك تنفيذا للتعليمات الوزير الأول ال�سابق من خالل مرا�سلته املوؤرخة يف 6 
اأفريل املنق�سي واملتعلقة بدرا�سة املقاربة التي تخ�س حترير ت�سدير ال�سناعات الزراعية الغذائية امل�ستقة 

اأو التي تدخل يف تركيبها مواد اأولية غري مدعمة، وبناء على ذلك فقد اأعطت وزارة التجارة الرتخي�س 
بت�سدير املنتجات الزراعية الغذائية وذات الطابع املحلي كالفريك، الديول واملرمز.



ـــــل  ـــــوي ـــــه ـــــت بــــــــــني ال
والت�شليل "والتتبيل"

خلفها  واأزمات  متوالية  و�سربات  متتالية  حمالت 
واأخطرها  للنكبات  املحبون  للم�سائب  املــروجــون 
احلرب النف�سية التي ترنحت بني حمالت للرتهيب 
والتخويف والتهويل واأخرى للتطمني وزرع نوع من 
الوا�سح  اال�ستهتار  خلق  يف  �سببا  تكون  قد  التفاوؤل 
بني النا�ص، زادت من خلط االأمور على املغلوب على 
اأمرهم وعلى "ال�سالني" حتى االإ�ساعات واخلالقني 
لها واملروجني ممن خلفوا اأزمات نف�سية واقت�سادية 
واجتماعية منذ بداية اجلائحة واىل يوم الدين، 
لتزيد فو�سى "احلوا�ص" وفو�سى" الت�سيري" بعد اأن 
خرجت االأمور عن ن�سابها وحتول املر�سد اإىل م�سلل 
واملتفائل اإىل داع للتمرد وامل�سجع على االلتزام اإىل 
متزمت مبعوث من طرف الدولة واملت�سائم اإىل كافر 

ال يوؤمن بق�ساء اهلل وقدره.
على  اخلناق  ت�سديد  من  االأزمـــات  تاجر  زاد  اأيــن 
�سعر  يرفع  وهــو  اللعني  بالوباء  امل�سابني  املر�سى 
للبكترييا  امل�سادة  واالأع�ساب  والتوابل  الليمون 
املوقفة للزكام امل�ساعدة على التخفيف من �سربات 
احلارقة  التوابل  اإ�سافة  يف  لي�ساهم  االأنفلونزا، 
لالأزمة وهو ي�سب الزيت على النار ويحرق اأع�ساب 
وم�سري و�سحة ال�سعفاء الذين ال حول لهم وال قوة 
الذي  ال�سحفي  اتهم  وكذلك �سحته بعد حني، كما 
والوفيات  االإ�سابات  عدد  زيادة  عن  معلومات  نقل 
من  وهو  النا�ص  بني  اخلــوف  اإثــارة  يف  ي�ساهم  باأنه 
اتهم باالأم�ص باأنه يخفي معلومات جليلة وح�سابات 
ثقيلة حتى يخفي احلقيقة ويثري الطماأنينة التي 

تقتل النا�ص بدل اأن حتميهم.
وجدنا  والتتبيل  والت�سليل  التهويل  حمالت  فبني 
حتى  امل�سائب  اإىل  مييل  غريب  جمتمع  يف  اأنف�سنا 
وقوعها  وحــني  ال�سبب  بــاأنــه  اجلميع  فيتهم  تقع 
يحاول اأن يرقعها بتطمينات حتت راية زرع التفاوؤل 
النا�ص   واإقــنــاع  املزعوم  التفاوؤل  زرع  يف  جنح  وان 
ين�ساق  يرام" �ستجده  ما  اأح�سن  على  �سيء  كل  "اأن 
يدها،  على  ميوت  حتى  وي�سدقها  االأكذوبة  وراء 
وانتهاء  م�سوؤوليته  النعدام  الكثريين  معه  ويقتل 
تلك  خلف  ــراره  واجن وان�سياقه  �سمريه  �سالحية 
اأو تفكري يف العقبات، وان كرثت  احلمالت بال وعي 
الفو�سى من حوله واختلطت االأمور وتداخلت عليه 
يحكم  اأن  عليه  كان  بع�سها  يف  وت�سارعت  احلمالت 
ين�ساق  وال  الدين،  ويبجل  املبادئ  ويثبت  العقل 
للفنت  املروجني  امل�سللني  من  عليهم  املغ�سوب  وراء 

نوارة بوبريوالفا�سدين.

نوارة.بع�سام. ب

خرجات رقابية مكثفة يف الأ�شواق والف�شاءات التجارية 

الدخول املدر�شي يثري حرية الأولياء والأ�شاتذة
 ومطالب بتاأجيل العودة اإىل الدرا�شة 

مياه الينابيع واملناقب الفالحيةاأعرا�ش يف عز كورونا.. وخماوف من توا�شل تف�شي الوباء 
 ل�شد حاجة مواطني بابار

للوقوف على التزام التجار بالتدابري الوقائية 

يف ظل الأو�شاع الوبائية احلالية 

ب�شبب تذبذب ونق�ض عمليات التزويد

وا�ــــســــتــــهــــدفــــت مـــ�ـــســـالـــح 
ــة  ــي الــ�ــســرطــة كــمــرحــلــة اأول
التجارية  الــفــ�ــســاءات  �ستى 
عادة  تعرف  والتي  واالأ�سواق 
تـــوافـــد هـــامـــا لــلــمــواطــنــني، 
على  العملية  تعمم  اأن  على 
واالأ�سواق  الدكاكني  خمتلف 
التي  التجارية  واملــ�ــســاحــات 
ــة من  ــي ــن تــ�ــســهــد تــغــطــيــة اأم
قـــبـــل مــ�ــســالــح الــ�ــســرطــة، 
مـــوؤكـــدة اأنـــهـــا لـــن تــــرتدد يف 
التجار  لكل  خمالفات  حترير 
اإتباع  يف  املتهاونني  واملواطنني 

الوقائية  اإجـــراءات  خمتلف 
ــالمــة داخـــل  ــس ــ� ـــد ال ـــواع وق
الإ�سارات  اإتــبــاع  من  املــحــالت، 
واخلــروج  الــدخــول  التباعد، 
ارتــداء  مغايرة،  اأروقـــة  عرب 
اإ�ستعمال  الواقية،  االأقنعة 
من  ــا  ــريه وغ التعقيم  مــــواد 
الــوقــائــيــة، حيث  ــدابــري  ــت ال
اإجراءات ردعية جد  �ستتخذ 
املخالفني،  بع�ص  �سد  �سارمة 
يكبح  اأن  �ساأنه  مــن  كــاإجــراء 
ــرفــات اخلــاطــئــة  ــتــ�ــس كـــل ال
حر�سا  اأكــرث  املواطن  ويجعل 

بهذه  اال�ستخفاف  جتنب  على 
االإجراءات.

ال�سرطة  مــ�ــســالــح  وتـــدعـــو 
التدابري  اإتــبــاع  اإىل  اجلميع 
لوحدها  الكفيلة  الوقائية 
ــا  كــورون ويـــاء  انــتــ�ــســار  بكبح 
االأقنعة  ارتــداء  راأ�سها  وعلى 
التباعد،  �ــســمــان  ــة،  ــي ــواق ال
التعقيم  ـــــواد  م ــال  ــم ــع ــت ــس ا�
امل�سوؤولية دوما  والتحلي بروح 
من اأجل التخفيف من تاأثريات 
الــو�ــســعــيــة الــوبــائــيــة خــالل 

الفرتة املقبلة.

كبرية  حــرية  احلالية  االأو�ــســاع  وتثري 
املخاوف  ظل  يف  التالميذ  اأولــيــاء  لــدى 
اجلديدة  املــوجــة  تف�سي  تــوا�ــســل  مــن 
مــن فــريو�ــص كــورونــا والــتــي باتت مت�ص 
تاأكيدات  ظل  يف  ال�سغار  االأطفال  حتى 
الذي  االأمـــر  وهــو  املخت�سني،  االأطــبــاء 
تاأخري  ب�سرورة  يطالبون  االأولياء  جعل 
الدخول املدر�سي لعدة اأ�سابيع اإىل غاية 
ظل  يف  وهذا  الوبائية  الو�سعية  حت�سن 
املوؤ�سرات احلالية والتي ت�سري اإىل جتاوز 

ذروة الفريو�ص
ـــت �ــســابــق عن  و�ــســاد احلــديــث يف وق
على  التلقيح  اإجبارية  فر�ص  اإمكانية 
اجلديد  املدر�سي  الدخول  قبل  التالميذ 
غري اأن وزارة الرتبية مل توؤكد ومل تنفي 
االأمر، ولو اأن االأمر يبقى بيد املخت�سني 
تف�سي  ملــتــابــعــة  الــعــلــمــيــة  الــلــجــنــة  يف 
معار�سة  وجــود  مع  ال�سيما  الفريو�ص، 
لعمليات  املواطنني  من  معتربة  ل�سريحة 
التلقيح اخلا�سة باالأطفال بالنظر لعدم 
جــدوى  بخ�سو�ص  االأن  حلــد  ــاق  ــف االإت

اللقاح للفئات العمرية اأقل من 18 �سنة، 
البلدان  يف  حتى  ال�سائد  االختالف  وهو 

االأوروبية.
ويف ذات ال�سياق فاإن املخاوف ال تقت�سر 
تتعدى  بل  فقط  التالميذ  اأولــيــاء  على 
انعكا�سات  من  املتخوفني  االأ�ساتذة  اإىل 
الدرا�سي  املو�سم  على  الو�سعية  هــذه 
اجلديد، حيث ياأمل االأ�ساتذة يف حت�سن 
يف  الــدرو�ــص  تلقني  يتم  حتى  الــظــروف 

وا�سعة  فئات  و�سرعت  الظروف،  اأف�سل 
ـــوار يف  مــن االأ�ــســاتــذة مــن خمتلف االأط
عمليات التلقيح حت�سبا للمو�سم الدرا�سي 
امل�سوؤولني  تاأكيدات  اأن  خا�سة  القادم 
واالأ�ساتذة  املعلمني  �سرورة  حول  ت�سب 
للقاح امل�ساد لفريو�ص كورنا قبل ال�سروع 
يف مهامهم خالل املو�سم الدرا�سي القادم، 
بني  الراهن  الوقت  يف  التن�سيق  ويجري 
تقدمي  اأجــل  من  الرتبية  قطاع  نقابات 

للخروج  الرتبية  وزارة  اإىل  مقرتحات 
ـــقـــرارات تــخــ�ــص الـــدخـــول املــدر�ــســي  ب

القادم.
اأ�ــســابــيــع على   05 بــقــاء قــرابــة  ومـــع 
العودة اإىل مقاعد الدرا�سة تف�سل وزارة 
يتعلق  فيما  الرتيث  الوطنية  الرتبية 
باالإبقاء على تاريخ الدخول املدر�سي اأو 
باال�ستناد  اأ�سبوعني  اأو  باأ�سبوع  تاأجيله 
تعي�سها  التي  الوبائية  الو�سعية  اإىل 
البالد، حيث اأن حت�سن االأو�ساع من �ساأنه 
مقاعد  اإىل  التالميذ  عودة  يف  ي�سهم  اأن 
اأن  حني  يف  املحدد،  الوقت  يف  الدرا�سة 
اأن  �ساأنه  من  احلالية  الو�سعية  توا�سل 
اأمــرا  املدر�سي  الــدخــول  تاأجيل  يجعل 
التالميذ  �سحة  على  للحفاظ  حتميا 
والطواقم العاملة يف املوؤ�س�سات الرتبية، 
علما اأن الوزارة اأكدت يف وقت �سابق على 
خالل  ـــواج  االأف بنظام  العمل  موا�سلة 
مراعاة  مــع  اجلــديــد  الــدرا�ــســي  املو�سم 
املو�سم  منذ  املطبق  ال�سحي  الربوتوكول 

الدرا�سي الفارط.

يف  متوا�سلة  االأعرا�ص  مواكب  مازالت 
العديد من املناطق رغم قرار غلق قاعات 
ال�سلطات  طرف  من  واالأفـــراح  احلفالت 
ال�سحية  الــو�ــســعــيــة  لــــرتدي  بــالــنــظــر 
ورغم  كورونا،  فريو�ص  بانت�سار  اخلا�سة 
التحذيرات والنداءات املتكررة من طرف 
االأطباء واملخت�سني مبنع اإقامة االأعرا�ص 
النداءات  هذه  اأن  اإال  الراهن  الوقت  يف 
من  العديد  لــدى  �ساغية  اأذانـــا  تلق  مل 
العائالت التي اأ�سرت على اإقامة حفالت 

الزواج خالل الوقت الراهن.
ورغم ما تثريه هذه املواكب من تعليقات 
وحتى ا�ستياء البع�ص خا�سة مع التدهور 
ــذي  وال الوبائية  الو�سعية  يف  الكبري 
التي  الوالئم  بتاأثريات  املخت�سون  ربطه 
مت اإقامتها يف وقت �سابق، اإال اأنها ال تزال 
مقارنة  منخف�ص  ب�سكل  ــو  ول م�ستمرة 

باالأ�سابيع املا�سية.
ــبــاب الــتــي تــقــف وراء  ــددت االأ�ــس ــع وت
اإقامة  على  العائالت  من  العديد  اإ�سرار 
االأعرا�ص يف الوقت الراهن، حيث حتاول 
الراهن  الو�سع  ا�ستغالل  عائالت  عــدة 
دون  م�سغرة  اأعــرا�ــص  حفالت  الإقــامــة 

اقت�سار  خالل  من  كبرية  مالية  تكاليف 
من  للغاية  ــدود  حم عــدد  على  احل�سور 
التو�سيات  احـــرتام  مــع  العائلة  ـــراد  اأف
ال�سحية  ال�سلطات  طرف  من  املرفوعة 
يف  ال�سحي  الربتوكول  تطبيق  خالل  من 
هذه احلفالت، يف حني اأن هناك عائالت 
الرتتيبات  كل  �سبطت  اأنها  اأكدت  اأخرى 
ومن  ـــزواج  ال حفالت  باإقامة  اخلا�سة 
اأخرى،  مرة  التاأجيل  يتم  اأن  املمكن  غري 
اأن  اإال  االأفــراح  قاعات  غلق  قرار  ورغم 
اإقامة  على  م�سرة  بــدت  العائالت  هــذه 
حفالت الزواج يف املنازل مع تقلي�ص عدد 

املدعوين اإىل احلد االأدنى.
العائالت  اأربــاب  من  العديد  تاأكيد  ورغم 
خالل  الــوقــائــيــة  الــتــدابــري  ـــرتام  اح على 
املخاوف  اأن  اإال  الــــزواج  حــفــالت  ــة  ــام اإق
لهذه  �سلبية  انعكا�سات  اأي  تبقى قائمة من 
خا�سة  الوبائية  الو�سعية  على  احلفالت 
االأيام  خالل  الوباء  انت�سار  �سرعة  ظل  يف 
االإ�سابة  ــاالت  ح عــدد  وتــزايــد  الفارطة 
نظر  يف  احلــل  ليبقى  م�سبوق،  غري  ب�سكل 
اإقامة هذه  الكثري من املواطنني هو تاأجيل 
الو�سعية  ا�ستقرار  غاية  اإىل  احلــفــالت 

الوبائية خالل الفرتة املقبلة.

"املاء  ت�سمية  تعد  مل 
تطلق  الــتــي  ال�سروب" 
احلنفيات  مــيــاه  ــى  عــل
ــا  دوره ـــوؤدي  ت املنزلية 
منظور  يف  مــعــنــاهــا  اأو 
�ــســكــان بــلــديــة بــابــار 
والية  جنوب  كلم   30
بعد  وذلـــــك  خــنــ�ــســلــة، 
هذه  توفري  ظروف  تغري 
وطريقة  احليوية  املادة 
ــعــد عز  الـــتـــزود بــهــا وب

لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  وفرة  حيث  من  ورخاء  طويل 
حتولت هذه االأخرية اإىل هاج�ص يوؤرق حياة ال�ساكنة 
يف  بحقهم  بالتالعب  امل�سرولة  اجلهات  اتهموا  الذين 
ال�سرب، وفر�ص مياه ال�سد التي و�سعت حيز اخلدمة 
الذي  االأمــر   2018 �سنة  منذ  بلديات  عدة  لتزويد 
الفالحية  واملناقب  الينابيع  مياه  اإىل ق�سد  بهم  دفع 

لل�سرب.
يف ات�سال لهم باالأورا�ص نيوز اأكد مواطنون من ذات 
الينابيع  مياه  على  يعتمدون  �ــســاروا  اأنهم  البلدية 
املناقب  ــذا  وك الفالحية  املناقب  ومياه  الطبيعية 
بعد  ال�سروب،  املاء  توفري  اجل  من  للم�ساجد  التابعة 

اأن فقدوا ثقتهم يف مياه 
تغريت  الــتــي  احلنفية 
بتغري الظروف وطريقة 
توزيعها وتوفريها، علما 
تكن  مل  ــديــة  ــل ــب ال ان 
اأي م�ساكل يف  تعاين من 
املياه  وكانت  ال�ساأن  هذا 
ذات  يــــتــــزودون  الـــتـــي 
و�ساحلة  عالية  جــودة 
ت�سوبها  ان  دون  لل�سرب 
�سائبة لتبداأ املعاناة بعد 
قرار تزويد البلدية مباء �سد بابار اأين تغريت طبيعة 

املاء ومل يعد ماءا �ساحلا لل�سرب بالن�سبة لهم.
لتولد املعاناة مع رحلة البحث عن مياه �سافية نقية 
التي كر�ست لها العائالت �سياراتهم اخلا�سة ليتم ق�سد 
باملناطق  املتواجدة  املياه  ومنابع  الطبيعية  الينابيع 
الفالحية وكذا على م�ستوى امل�ساجد، يف حني اقت�سر 
ا�ستعمال املياه التي يتزودون بها عن طريق احلنيفات 
اأن هذه االأخرية ت�سهد هي االأخرى  الغ�سل، كما  على 
بع�ص  م�ستوى  على  كبريا  ونق�سا  التوزيع  يف  تذبذبا 
االأحياء التي ال تتجاوز عملية تزويدها مرة واحدة 

اأ�سبوعيا.
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�شطرت م�شالح يف عدة وليات برناجما توعويا تتخلله خرجات حتر�ص خاللها على مراقبة مدى اإحرتام التجار 
للتدابري الوقائية الواجب اإتباعها اأثناء تاأدية ن�شاطاتهم اإىل جانب تقدمي جملة من التوجيهات واتخاذ قرارات اآنية 
لغلق بع�ص الف�شاءات التجارية التي ثبت عدم تقيد اأ�شحابها مبختلف التوجيهات وهذا جت�شيدا جلهود املديرية 
العامة لالأمن الوطني املتعلقة بتكثيف جهود اأفراد ال�شرطة من اأجل �شمان تقيد تام للتجار مبختلف الإجراءات 

الوقائية الكفيلة بكبح داء "كوفيد 19".

تقرتب عودة تالميذ خمتلف الأطوار اإىل مقاعد الدرا�شة حت�شبا للمو�شم الدرا�شي اجلديد 2021/2021، واملقرر اأن ينطلق بداية من تاريخ الثالثاء 07 �شبتمرب القادم بعد القرار املتخذ 
من وزارة الرتبية يف وقت �شابق، غري اأن الأو�شاع الوبائية احلالية التي تعي�شها البالد ومنذ عدة اأ�شابيع جراء ارتفاع اأعداد الإ�شابات بفريو�ص كورونا جعلت املطالب تتعاىل من اأجل تاأجيل 

الدخول املدر�شي اإىل غاية ا�شتقرار الأو�شاع.

رغم غلق قاعات احلفالت 

بدري. ع

عبد الهادي.ب



خالل �شهر اأوت

ك�شف الكاتب �شوقي �شريفي �شاحب الـ 28 ربيعا من بلدية �شدراتة ولية �شوق اأهرا�ص موؤلف كتاب "�شقاء 
املوحدين" لالأورا�ص نيوز عن حت�شريه لإ�شدار موؤلفني جديدين هما كتاب جامع يحمل عنوان "ال�شر العميق 2" ويعد 
مبثابة الف�شيف�شاء التي جمعت اإبداع كتاب مبتدئني لي�شرد ما جادت به اأقالم فتية وي�شدر قريبا عن دار مارو�شكا حتت 

اإ�شراف الكاتب وجمموعة من الزمالء اأبرزهم زروايل فار�ص.

نوارة. ب

معاوية. �ص

قراءة يف كتب اأديب الأطفال
 "ال�شّيد اإبراهيم"

قراءة  يف كتاب

بقلم: عبد اهلل ليل
laliabdella@yahoo.fr

...يتبع

قريبا

ق. ث

حمل  وال��ذي  الثاين  املوؤلف  اما 
فهو   "mezclado" عنوان 
�شي�شدر  �شعر  ديوان  عن  عبارة 
يحمل  املثقف  دار  ع��ن  قريبا 
بني طياته اأبياتا �شعرية ت�شوغ 
120 �شفحة جوانب عدة  عرب 
م��ن ق�����ش��اي��ا اج��ت��م��اع��ي��ة ذات 
عديد  اهتمام  وحم��ط  اأهمية 
الواقع  حتاكي  املجتمع،  �شرائح 
تفا�شيل  ع��ن  وت��ع��رب  امل��ع��ا���ص 
منه  وا�شحة  واأخ���رى  خمفية 
ومل تغفل عن التحليق يف �شماء 

احلب مبختلف �شنوفه واأ�شكاله 
اخلالق  �شعائر  حب  اهلل  "حب 
الأخ لأخ��ي��ه وح��ب اخلري  ح��ب 
حجب  فقط  ولي�ص   ... للنا�ص 

الرجل للمراأة".
كما كان الكاتب �شريفي م�شرفا 
عنوان  يحمل  جامع  كتاب  على 
وم�شاركا  الفا�شلني"  "م�شتنقع 
على  اجلامعة  الكتب  عديد  يف 
البوؤ�شاء"  "�شمفونية  غ���رار 
جزئه  يف  الأزرق  و"الزفري  
احلرمان"  و"بذور  الرابع" 

هذا  لي�شر  العميق"،  و"ال�شر 
من  اجلديد  تقدمي  على  املو�شم 
العميق2"  "ال�شر  كتابيه  خالل 
ب�شان  اأك��د  وق��د  "ميزكالدو"  و 
يجمع  اأنه   " قائال:  الأول  هذا 
اإبداعات بع�ص الكتاب املبتدئني 
ثقتهم   ع��ل��ى  ا���ش��ك��ره��م  ال��ذي��ن 
واأمتنى لهم التوفيق واملزيد من 
النجاحات وا�شكر من هذا املنرب 
ديوان  �شدور  يف  �شببا  ك��ان  من 
�شريفي  الأخ  وه��و  م��ي��زك��الدو 

�شفيان".

ت��دع��م��ت ال�����ش��اح��ة الأدب���ي���ة 
موؤخرا باإ�شدار جديد مو�شوم ب� 
)العزف على اأوتار احلياة( وهو 
عربي  جامع  كتاب  ع��ن  ع��ب��ارة 
حتت  والكرتوين،  ورقي  ودويل، 
اإ�شراف الكاتب ال�شاعد واملتاألق 
حممد تريكي والكاتبة املبدعة 
نور الهدى حماين، هذا ال�شدار 
عرف  م�شاركة  اأقالم مبدعة من 
على  عربية  دول   10 من  اأك��رث 
املغرب،  تون�ص،  اجلزائر،  غرار 
فل�شطني،  م��وري��ط��ان��ي��ا،   ليبيا، 
م�شر، �شوريا، ال�شودان، والعراق، 
خا�شة  نكهة  للكتاب  جعل  مما 
العربي  عاملنا  تنوع  ومتنوعة 

الكبري.

كتاب  احلياة  اأوت��ار  على  العزف 
راقية  ع��رب��ي��ة  لأق����الم  ج��ام��ع 
ك��ت��ب��ت ف��اأب��دع��ت وع����ربت عن 
وقائع تعي�شها جمتماعتنا اليوم، 
واأحزان  اأوجاع  من  بنا  فانتقلت 

خلفتها تلك الظواهر فزفت لنا 
ذهبية  حروفا  ر�شمت  خواطر 
غري  كالهجرة  موا�شيع  فتناولت 
الأط��ف��ال  وع��م��ال��ة  ال�شرعية 
والبطالة.... الأدمغة  وهجرة 

اإل������خ، ور����ش���م���ت ل��ن��ا زخ���ارف���ا 
حياتية  لق�ش�ص  ج��وه��ري��ة 
الطالق  والن��ت��ح��ار،  كال�شحر 
والنتحار،  امل��وت  وال�شرطان، 
خالل  م��ن  املبدعون  وا�شتطاع 
اأوتار  على  العزف  الكتاب  هذا 
ت�شر  ف��ري��دة  بطريقة  احل��ي��اة 
واقع  اإىل  به  وترحل  القارئء 
�شدر  وق���د  ال���ي���وم.،  جمتمعنا 
للن�شر  اأدلي�ص  دار  عن  الكتاب 

والتوزيع.

الوطني اجلزائري  امل�شرح  برمج 
وعلى  با�شطارزي  ال��دي��ن  حم��ي 
مدار �شهر اأوت عرو�شا م�شرحية 
قناته  ع��رب  افرتا�شية  وفنية 
متا�شيا  اليوتيوب  على  الر�شمية 
الذي  احل��ايل  ال�شحي  والظرف 
كورونا؛  جائحة  انت�شار  يفر�شه 
وم�����ن ال���ع���رو����ص امل�����ش��رح��ي��ة 

لأحمد  "طر�شاقة"  امل��ربجم��ة 
ملحمد  اأ�ص"  ب��ي  و"جي  رزاق 
�شر�شال بالإ�شافة لأعمال اأخرى 
و"املحاكمة"  "الهاي�شة"  ك 
و"قالوا العرب قالوا" و"ال�شهداء 

يعودون هذا الأ�شبوع".
�شمن  �شتقام  اأخ���رى  جهة  م��ن 
لقاءات  الوطني  امل�شرح  منتدى 

خمي�ص  كل  �شهرة  فكرية  اأدبية 
والفنانني  الكتاب  م��ن  ع��دد  م��ع 
ال����روائ����ي جنيب  غ�����رار  ع��ل��ى 
ا�شطمبويل، كما برجمت حفالت 
ليلى بور�شايل  لفنانة الأندل�شي 
ال�شنة  راأ�����ص  مبنا�شبة  وه���ذا 
وك��ذا  حمرم"  "اأول  الهجرية 

"عا�شوراء".

اأقالم  اإبداع  من  ف�صيف�صاء  �صريفي" ين�صج  "�صوقي 
فتية يف كتاب "ال�صر العميق 2" ويروي عط�ص 

ع�صاق الكلمات بديوان "ميزكالدو" ال�صعري

جديد  احلياة" اإ�صدار  اأوتار  على  "العزف 
يحمل يف طياته عديد الأحداث الواقعية

امل�صرح الوطني اجلزائري يطلق برناجما افرتا�صيا 
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نظرة ثاقبة
تلقاو زوج كذابني بزااااااااف

 فقال الأول �راك ت�شوف يف النملة الواقفة يف 
قمة اجلبل؟

رد الثاين � ويناها فيهم يل حالة عينيها وّل يل 
قافلتهم!؟.

كان ياما كان
اأنت  مليونري:  ي�شاأل  �شحفي 
قدوة لل�شباب والكل يت�شاءل 
ك��ي��ف جن��ح��ت واأ���ش��ب��ح��ت 

مليونري
يف  الرئي�شي  ال�شبب  املليونري: 

كوين مليونري هي زوجتي
ال�شحفي: جميل..وراء كل رجل عظيم امراأة..

كيف كنت قبل ذلك
املليونري: كنت بلياردير؟!.

م�سروع فا�سد
رئي�ص وزراء اإحدى الدول زار رو�شة اأطفال

و�شاألهم كم ميزانية طعام كل طفل �شهريا
قالوا له ما يعادل 400 دولر �شهريا

 200 اإىل  خف�شوها  كثري  ه��ذا  لهم  ق��ال 
دولر

كم  و���ش��األ��ه��م  ال�����ش��ج��ن  زار  ب��ع��ده��ا 
ميزانية طعام ال�شجني �شهريا

دولر   200 ي��ع��ادل  م��ا  ل��ه  ق��ال��وا 
�شهريا

اإىل  ارف��ع��وه��ا  قليل  ه��ذا  لهم  ف��ق��ال 
دولر  1000

الرو�شة  طعام  خف�شت  ملاذا  مرافق  وزير  �شاأله 
وزدت طعام ال�شجن

مهامنا  اإن��ه��اء  بعد  اأننا  تعتقد  هل  ل��ه:  فقال 
بالوزارة �شنذهب للرو�شة؟!.

معلومات م�سلية

املطر

اأمثال �سعبية

مكة  يف  يقع  االأر�سية  الكرة  ثقل  • مركز 
املكرمة ، وبالذات يف الكعبة امل�سرفة، وقد 

اأثبتت ذلك عدة بحوث علمية.
ـــاين  االأمل غيني�ص  مــو�ــســوعــة  �سجلت   •
اإىل  رك�ص  اأ�سرع  �ساحب  دولد"  "توما�ص 
الوراء حيث قطع م�سافة 1000مرت خالل 

ثانية. و36  دقائق   3
يبلغ  من  كل  تعطي  االإيطالية  • احلكومة 
اأن  ميكن  يورو   500 قدرها  منحة   18 �سن 
املتاحف  اأو  امل�سارح  على  ال�سخ�ص  ي�سرفها 

اأو ال�سينما اأو �سراء الكتب كرتفيه ثقايف.
ثقافة  مركز  بغداد  كانت  145هـ  عام   •
�سعر  مقاي�سة  يتم  ـــه  اأن لــدرجــة  الــعــامل 
الكتاب مبا ي�ساوي وزنه ذهبا لكرثة الطلب 

على الكتب.
هي  وال�سيقة  الغريبة  الوظائف  من   •
ت�سبح  وفيها  االأطفال"  اأفـــالم  "مراقب 
 Netflix لــــدى  ُبــعــد  عـــن  مــوظــف 
وم�سل�سالت  اأفـــــالم  حمــتــويــات  لـــرتاقـــب 

االأطفال لتقوم بت�سنيفها.
كوملبيا  يف  كوكرا  وادي  نخيل  تعترب   •
 200 بطول  العامل  يف  نخيل  اأ�سجار  اأطول 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على اللي نازل 

من ال�سما خيوط 
خيوط �سي تخبا 
حتت االر�ص و�سي 

دار خطوط

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالث من �شهر اأوت

ومعه  كولومبو�ص  كري�ستوفر  ـ   1492
الكت�ساف  رحــلــة  ــداأون  ــب ي بــحــاًرا   88
العامل اجلديد، وكانت الرحلة تاريخية 
بقاع  اأغــنــى  اكت�ساف  مــن  متكنوا  حيث 

العامل يف االأمريكيتني.
اأ�ساما  جبل  بركان  انفجار  ـ   1783
ـــف  األ  35 مــقــتــل  يف  ذلــــك  ويــتــ�ــســبــب 

�سخ�ص.
1847 ـ الثائر "�سريف بوعود " ينظم 
ملحاربة  جيجل  مــديــنــة  عــلــى  هــجــومــا 

اأعوان الغزو الفرن�سي.
1914 ـ اأملانيا تعلن احلرب على فرن�سا 

يف بداية احلرب العاملية االأوىل.
ــة  ــي دام حــــــوادث  بـــدايـــة  ـ   1934
والــيــهــود  املــ�ــســلــمــني  بـــني  بق�سنطينة 

ا�ستمرت اإىل غاية 6 من نف�ص ال�سهر.
1958 ـ افتتاح اأ�سغال اجلمعية العاملية 
لل�سباب بنيودلهي  -الهند-  والتي نادت 

فيها با�ستقالل اجلزائر .
باحلكومة  تــعــرتف  غينيا  ـ   1959

املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية.
من  ا�ستقاللها  تنال  النيجر  ـ   1960

فرن�سا.
واملكتب  بــلــة  بـــن  و�ـــســـول  ـ   1962
من  قــادمــني  العا�سمة  اإىل  ال�سيا�سي 
االإطاحة  لبيان  اإ�سدارهم  بعد  تلم�سان 

باحلكومة املوؤقتة.
1964 ـ انعقاد موؤمتر االحتاد الوطني 

للطلبة اجلزائريني.
ي�ستاأنف  ال�سوفياتي  االحتاد  ـ   1986

عالقاته الدبلوما�سية مع اإ�سرائيل.
البلدي. احلر�ص  �سلك  اإن�ساء  ـ   1996

احلاد  قويد  مذبحة  ــوع  وق ـ   1997
 76 ــارب  ــق ي ــا  م ومـــــزوارة  وقــتــل فيها 

مدنيا.
قايد  اأحــمــد  الــلــواء  تعيني  ـ   2004
قائدا  ــة   ــربي ال لــلــقــوات  قــائــدا  �سالح 
خلفا  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  ــان  الأرك

للفريق حممد العماري.
بقيادة  موريتانيا  يف  انقالب  ـ   2005
بالرئي�ص  يطيح  فال  حممد  ولد  العقيد 
اأثناء  الطايع  اأحمد  �سيدي  ولد  معاوية 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  وجــوده 
والعزاء  الت�سييع  مرا�سم  يف  للم�ساركة 

بوفاة امللك فهد بن عبد العزيز.
التوجيه  قـــانـــون  �ـــســـدور  ـ   2008
الفالحي  املت�سمن �سروط اال�ستثمار يف 

الن�ساطات الفالحية.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين

ال���������ش����وف لزم��������و ق����ردا�����ص 
ب���رمي���ة ي����ربم����و  وم�����غ�����زل   ..
 واحل������ّر م���ا ي��خ��ال��ط ل��وب��ا���ص 
القيمة م��ن  اط��ّي��ح  خلطتهم   ..

حكـــمة

م���ا م���ن ����س���وء اأك�����ر م���ن الذنب 
بعده الإح�����������س�����ا������س  ت���ب���ل���د  اإل 

� حم�شوبك مخ يف الريا�شيات..جربني 
و�شتنده�ص؟

اأ�شامة.خ باتنة
موزتني  اأكل  تفاح  �شلة  ا�شرتى  اأحمد 
اأح�شب  ملحمد  رم��ان��ات  خم�ص  واأع��ط��ى 

ن�شبة الأمالح يف املحيط الهندي؟؟!. 
جبل  على  نائم  مليونري  اأنك  يل  قيل   �

من املال؟
فوؤاد بركاتي اأم البواقي
يجيبو  الهموم..يل  من  جبل  ق�شدك 
ال��ن��ه��ار ي��اك��ل��و ال��ل��ي��ل...وال��ل��ي��ل ه��ذا 

بوكري�شة اأ�شاحبي ما يخّلي والو؟!.
� �شي عالوة ماذا ميكن اأن يقدمه عجوز 

مثلك للعامل؟
منرية �شالطنية �شوق اأهرا�ص
فكلمة  �شيخ  اأنا  عجوزا  ل�شت  اأنا  اأول 

امل�شنة  امل���راأة  بها  وي��راد  تطلق  عجوز 
قائمة  يف  در���ص  اأول  الرجل..وهذا  ل 
ل  حيث  للعامل  �شاأقدمها  التي  الدرو�ص 

مييز بني �شيخ وعجوز لالأ�شف؟؟!!.
� قالك الدولة راهي معولة على وعي 

املواطن لهذا طبقت احلجر التدريجي؟
جنيب.م �شطيف
وِنعمة التعوال على نعمة الوعي على 

نعمة ال�شعب على اأوباأ وباء!؟.
�شي  ي��ا  الأك�شيجني  اأزم���ة  متى  اإىل   �

عالوة؟
كمال يو�شفي خن�شلة
وجتار  املافيا  ي��د  م��ن  تخرج  اأن  اإىل 
والبانديتيزم  الت�شيري  و�شوء  الأزم��ات 
الطبيعي.. التنف�ص  علينا  يدوم  واهلل 

قول اآمني!؟.

وهاذ حلمري 
منني جاو؟!

الثالثاء 23 يولياز 2971/ 03 اأوت  2021 املوافق لـ 24 ذو احلجة 1442

�شورة م�شحكة



عبد الهادي. بق�ضنطينة

عبد الهادي. ب

ميلة

�ضطيف
بدري. ع

اأمــن دائــرة �سلغــوم  متكــن عنا�ســر 
توقيــف  مــن  ميلــة  بواليــة  العيــد 
�سخ�ســني وحجــز كميــة مــن املوؤثرات 
العقليــة، باالإ�سافــة اإىل مبلــغ مــايل 
مــن عائــدات الرتويج مبدينــة �سلغوم 
العيــد، وتعــود تفا�سيــل الق�سيــة اإىل 
العيــد،  �سلغــوم  م�ست�سفــى  مــن  بــالغ 
مفاده قيام �سخ�سني يف حالة متقدمة 
مــن ال�سكــر باالإخــالل بالنظــام العام 
داخل م�سلحــة اال�ستعجاالت الطبية 

حماولــني  العيــد  �سلغــوم  مب�ست�سفــى 
االعتــداء على الطاقــم الطبي، وعلى 
الدائــرة  اأمــن  عنا�ســر  تنقــل  الفــور 
اإىل عــني املــكان ليتم توقيــف امل�ستبه 
فيهمــا امل�سبوقني ق�سائيا، بعدما اأبديا 
مقاومــة عنيفة حماولــني الفرار على 

منت مركبتهما ب�سرعة فائقة.
وبعد توقيف امل�ستبه فيهما البالغان 
مــن العمــر 31 و32 �سنــة مت تفتي�ــص 
املركبة، حيث عرث بداخلها على 274 

وحدة من املوؤثرات العقلية و3 قارورات 
مــن ال�سوائــل املهلو�ســة باالإ�سافة اإىل 
مبلغ مايل قــدره 43.350.00 دج من 
عائدات الرتويج، ليتــم حتويلهما اإىل 
مقر اأمن الدائــرة ملبا�سرة االإجراءات 
القانونية، وبعد ا�ستكمال االإجراءات 
القانونيــة مت تقــدمي امل�ستبــه فيهمــا 
اأمــام النيابــة املخت�ســة لــدى حمكمة 
�سلغــوم العيــــد، حيث �ســدر يف حقهما 

اأمر اإيداع.

خالل  �شطيف  ولية  اأمن  م�شالح  �شجلت 
�شهر جويلية الفارط، ا�شتقبال عدد هام 
اخل�شراء  اخلطوط  عرب  الت�شالت  من 
املجانية، حيث مت ا�شتقبال 5359 ات�شال 
ومكنت  املجانية،  خطوطها  خمتلف  عرب 
جد  نتائج  حتقيق  من  الإت�����ش��الت  ه��ذه 
بالقدر  �شاهم  الذي  الأم��ر  وهو  اإيجابية 
خمتلف  خالل  فعالية  اإ�شفاء  يف  الأوف��ر 

تدخالت قوات ال�شرطة العملياتية.
الرقم  عرب  ن��داء   2256 ا�شتقبال  ومت 
نداء   806 عن  ف�شال   ،1548 الأخ�شر 

اإ�شافة   ،17 النجدة  خط  عرب  ا�شتقبل 
اخلا�ص  اخل���ط  ع��رب  ن���داء    596 اإىل 
ناهيك   ،104 والق�شر  اله�شة  بالفئات 
امل���وزع  ع��رب  ا�شتقبل  ن���داء   1701 ع��ن 
ال��ه��ات��ف��ي، وخل�����ش��ت جم��م��ل امل��ك��امل��ات 
يد  ت��ق��دمي  يف  امل�شتقبلة  وال���ن���داءات 
التبليغ  والتوجيه،  ال�شتعالم  امل�شاعدة، 
عن حوادث املرور، التبليغ عن ال�شرقات، 
عن حالت  التبليغ  احلرائق،  عن  التبليغ 
الختفاء، والتبليغ عن اأ�شخا�ص يف حالة 

خطر مادي اأو معنوي. 

لل�شرطة  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال��ف��رق��ة  مت��ك��ن��ت 
ولي��ة  ب��اأم��ن  منجلي  علي  الق�شائية 
ق�شنطينة، من توقيف 05 اأ�شخا�ص من 
ذوي ال�شوابق العدلية اثنني منهم حمل 
19 و40  بحث ترتاوح اأعمارهم ما بني 

�شنة.
معلومات  اإىل  ت��ع��ود  الق�شية  وق��ائ��ع 
الأ�شخا�ص  مفادها تورط جمموعة من 
باملدينة اجلديدة علي منجلي يف ق�شايا 
بالنظام  واإخالل  و�شجارات  اعتداءات 
ليتم  ال�شاكنة،  ب��اأم��ن  وم�شا�ص  ال��ع��ام 

بتوقيف  كللت  والتي  الأبحاث  تكثيف 
�شالحني  �شبط  كما  فيهم،  م�شتبه   05
وخراطي�ص  ال�شنع  تقليديي  ن��اري��ني 
الكبري  احلجم  من  �شيوف  و03  حم�شوة 
و���ش��الح اأب��ي�����ص، وب��ع��د الن��ت��ه��اء من 
خاللها  تبني  التي  التحقيق  جمريات 
مطلوبني  فيهم  امل�شتبه  م��ن  اثنني  اأن 
ومبحوث عنهما وفق عدة اأوامر واأحكام 
اأف���راد  جميع  ت��ق��دمي  ليتم  ق�شائية، 
الع�شابة اأمام النيابة املحلية وفق ملف 

اإجراءات جزائية.

�سي الأورا�سي..
اجلود من املوجود... واحلكمة يف يل 
وبكرمو  ــة  االأزم خــالل  الهمة  ي�سنع 
للدود...  حلمك  تخلي  ما  يــجــود... 
وراء  ــات  ــوح ــم ط يف  تــر�ــســم  واأنـــــت 
تقطع  تقدر  وبــذراعــك  احلــــدود... 
اهلل  على  توكل  امل�سدود...  الطريق 

وا�ستنى املردود...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف �شابني حاول العتداء على الطاقم الطبي
 مب�شت�شفى �شلغوم العيد 

وجب الكالم

يف اآخر ر�سالة من الرئي�ص املخلوع اإىل ال�سعب 
اجلزائري، طلب عبد العزيز بوتفليقة ال�سفح 
عن اأي تق�سري ميكن اأن يكون قد بدر منه طوال 
قرابة  بعد  ــذا  ه يــاأتــي  لــلــبــالد،  حكمه  ــرتة  ف
ع�سرين �سنة عانى فيها اأبناء اجلزائر العميقة 
الويالت على جميع االأ�سعدة، واإال فلما ا�سطر 
ال�سارع مطالبا  اإىل  باملاليني  يخرج  ال�سعب الأن 
ال�سفح"  "طلب  فائدة  فما  وبالتايل  بالتغيري، 
بعد ما حدث وبعد "خراب مالطا" اأو لنقل بعد 
اجلزائر"؟ يف  قطاع  وكل  منظومة  كل  "خراب 

عبد  ال�سحة  وزير  خرج  بوتفليقة،  نهج  على 
الرحمن بن بوزيد يف اآخر ت�سريح له وقال هو 
بعد  اجلزائريني  من  ال�سفح  يطلب  باأنه  االآخر 
التق�سري يف حقهم، ورمبا مل يكن وزير ال�سحة 
عجز  قد  قطاعه  باأن  يتاأكد  مل  لو  هذا  ليقول 
ب�سفة �سبه كلية عن التكفل بامل�سابني بفريو�ص 
كورونا يف االآونة االأخرية، وذلك ما يثبته �سطر 
باأن  قال  عندما  الوزير  ذات  ت�سريح  من  اآخــر 
فاجاأتنا"،  قد  دالتا  و�ساللة  الثالثة  "املوجة 
اأخرى باأن قطاع ال�سحة  وهذا ما يعني بعبارة 

يف اجلزائر مل يكن م�ستعدا.
جمرد  لي�ست  امل�سوؤولية  ــرى،  اأخ مرة  نقولها 
"ترقيع" الإنهاء "م�سكلة ما" باأ�سهل الطرق، بل 
اإن امل�سوؤول احلقيقي وامل�سوؤول الناجح هو الذي 
يق�سي على اأية م�سكلة من اجلذور وي�سع قطاعه 
وموؤ�س�سته يف و�سع اال�ستعداد الأي طارئ، ونحن 
نرى باأن قطاع ال�سحة لو كان ناجحا ملا وقع يف 
اأزمة "نفاذ االأوك�سجني"، الأنه من املنطقي جدا 
اأزمة  يف  م�ست�سفى  اأي  يقع  اأن  جدا  املمكن  ومن 
اأوك�سجني طاملا اأن العامل يعاين جائحة يفرت�ص 
باأب�سط طبيب يف اجلزائر اأن يتنباأ مبا حتتاجه 
"حتورات  وقع  على  يوميا  نعي�ص  واأننا  خا�سة 
جديدة" وظهور �سالالت جديدة، وبالتايل فاإن 
االأوك�سجني مادة �سرورية حت�سبا لوقوع بالدنا 
�سحية اإحدى هاته ال�سالالت وبالتايل فقد كان 
خمزون  برفع  ال�سحة  وزارة  تقوم  اأن  يفرت�ص 
االأوك�سجني  مادة  من  ا�ست�سفائية  موؤ�س�سة  كل 
دلتا  �ساللة  و�سول  وقبل  الثالثة  املوجة  قبل 
اأن  ال  امل�سوؤولية،  تكون  هكذا  اجلــزائــر،  اإىل 
خا�سة  ذنب،  من  اأقبح  "تربيرات"  يف  تنح�سر 
باأن  ال�سحة  وزيــر  بحجم  وزيــر  ت�سريح  واأن 
اجلائحة  اأيام  عز  فاجاأته" يف  قد  ما  "�ساللة 
"ت�سريحا"  يعترب  العدة  العامل  لها  يعد  التي 
يحق فيه القول "جا يكحلها عماها"، واأن يقول 

وزير هذا فاإنه بذلك كمن يقول "كنت راقد".

مرة اأخرى

حمزه لعريبي
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ا�شتقبال 5359 ات�شال عرب اخلطوط 
اخل�شراء املجانية لل�شرطة

الإطاحة بـ5 م�شبوقني ق�شائيا 
من ع�شابات الأحياء

انتحار اأربعيني �شنقا
 بغابة احلامة

توقيف �شاب بحوزته �شالحا ناريا 
بعني فكرون

احلجر  لإجراءات  خمالفة   17

وحجز 9 دراجات نارية

حجز كيلوغرام من 
الكيف و7000 

قر�ش مهلو�ش

اأقدم �سخـ�ص يبلغ من العمر 47 �سنة، على 
و�ســع حد حلياته بوا�سطة حبل لفه على عنقه 
وربطه ب�سجرة بغابة احلامة، وح�سب م�سادرنا، 

فاإن املعني يعاين من ا�سطرابات نف�سية، حيث مت 
العثور عليه من طرف اأحد الرعاة، ليتم اإخبار 

م�سالح االأمن التي تنقلت اإىل املكان لفتح حتقيق 
وحتويل اجلثة اإىل م�سلحة اجلثث مب�ست�سفى 

اأحمد بن بلة بخن�سلة لعر�سها على الطبيب 
ال�سرعي ومن ثم حتديد اأ�سباب الوفــاة.

متكن عنا�سر اأمن دائرة عني فكرون، من 
توقيف �ساب يبلغ من العمر 31 �سنة، حيث 

عرث بحوزته على �سالح ناري تقليدي ال�سنع 
و07 خراطي�ص، لتيم اإجناز ملفا جزائيا �سده 

عن ق�سية حيازة �سالح ناري تقليدي ال�سنع من 
ال�سنف الرابع وحيازة خراطي�ص من ال�سنف 

اخلام�ص دون رخ�سة من ال�سلطات املخولة 
قانونا.

نفذت م�سالح االأمن بوالية اأم البواقي، 
عمليات �سرطية ا�ستهدفت خمتلف اأحياء 
و�سوارع مدينة عني فكرون، خا�سة اأوكار 

اجلرمية واالأماكن امل�سبوهة التي يرتدد عليها 
املنحرفون و ذوي ال�سوابق العدلية، حيث مت 

حجز 09 دراجات نارية ومركبة، فيما مت 
حترير 17 خمالفة �سد اأ�سخا�ص فيما يتعلق 

بعدم احرتام اإجراءات احلجر ال�سحي لتفادي 
انت�سار عدوى فريو�ص "كورونا".

متكنت فرقة مكافحة 
املخدرات التابعة 

بامل�سلحة الوالئية 
لل�سرطة الق�سائية باأمن 

والية �سطيف من �سل 
ن�ساط ع�سابة مكونة 

من 06 اأفراد يحرتفون 
ترويج املخدرات 

واملوؤثرات العقلية، 
�سمحت العملية بحجز 

الكيف  مادة  من  كلغ   01
املعالج، اإىل جانب 7000 

قر�ص من املوؤثرات 
العقلية،  كما مت حجز 

�سيارة نفعية واأخرى 
�سياحية كانت ت�ستعمالن 

لتمويه هذا الن�ساط 
االإجرامي.

ن.م 

بن �ستول. �ص

بن �ستول. �ص

حممد. ع


