
حمافظة الغابات

عني احلجر 

بعد تعر�ض عدة اأطفال العتداءات 

ت�شجري �أزيد
 من 16 �ألف هكتار

 من �مل�شاحات �جلرد�ء

�لعط�ش وخطر 
�لفي�شانات يهدد�ن 

�شكان ملقار�شة وحلماد�شة 

�لكالب �ملت�شردة
 تفر�ش حظر جتو�ل 
على �شكان ماوكالن 

�ص 05

�ص 05

�ص 05

مناطق الظل خارج اأجندة امل�ش�ؤولني بخن�شلة!
رفع قاطنـو عدة قرى بوالية خن�شلة نداء ا�شتغاثة اإىل الوايل من اأجل التدخل وانت�شالهم من 

العزلة التي يتخبطون فيها منذ فجر اال�شتقالل، وذكر املعنيون افتقار قراهم ملختلف �شروريات 
�ص 05احلياة والتي حولت حياتهم اإىل جحيم حقيقي... 
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وزير االأ�شغال العمومية فاروق �شيعلي

ب�شبب غياب املياه

موؤ�ش�شة التح�شني احل�شري مطالبة بالتدخل

�زدو�جية "�إجناز 
 بع�ش �لطرق �لوطنية 

بباتنة مرتبط بتوفر 
�لأغلفة �ملاليـة"

تلف نحو 12 �ألف
 �شجرة بقرية عني مرحب 

باأولد �شالم

حي �ل�شعادة
 باأم �لبو�قي يغرق

 يف �لقمامة 

اأم البواقي

�ص 04

�ص 04

�ص 05

باتنة

�سطيف

حجز اأكرث من قنطارين من اللح�م الفا�شــدة ب�شــطيف اإىل جانب 52 قنطارا من اخل�شر والفواكه

�ص 16

قاطنو عدة م�ضاتي يطالبون بالتكفل بان�ضغاالتهم

م�ساتي "الظل" بخن�سلة �سحية �سعار "الغائب عن العني غائب عن االأجندة"

�سورة من االأر�سيف

ل �أثر لإجر�ء�ت �لوقاية
 يف و�شائل �لنقل بباتنة

مل متر �سوى اأ�سابيع قليلة على رفع احلظر عن ن�ساط 
النقل يف الو�سط احل�سري وبني الدوائر والبلديات 

حتى غابت مظاهر الوقاية من فريو�ص كورونا وتخلى 
العديد من ال�سائقني عن ال�سروط الوقائية التي 

طالبت الوزارة الو�سية باحرتامها ك�سرط اأ�سا�سي 
�ص 04ال�ستئناف الن�ساط... 

�ضائقون ب�ضعار "اأركب ماكان�ش كورونا" وم�ضالح الرقابة يف �ضبات

بوغر�رة ين�شحب من 
تدريب ل�شام و�لأن�شار 
يطالبون باإيجاد حلول 

لأزمة �لفريق
�ص 09

جمعية عني امليلة

ا



منابر الرويب�شة
هو  عنهما  نغفل  اأن  يجب  ال  اللذان  والواقع  احلقيقة 
اأن كثريا من و�سائل االإعالم قد باتت منابر للرويب�سة، 
اأن  اأجل  من  لل�سفهاء  جماال  فتحت  قد  اأنها  ذلك  معنى 
اأن  من  مكنتهم  بل  فقط  ذلــك  لي�ص  م�ساهري،  ي�سبحوا 
وهذا  ال�سفهاء،  من  لقطعان  راأي  وقادة  قدوة  ي�سبحوا 
الواقع قد اأدى فعال اإىل تف�سي االنحالل اخللقي من جهة 
واإىل حتويل الوجهة من االإقتداء بالعلماء واالإيجابيني 

اإىل االقتداء بال�سفهاء واأ�سحاب العاهات النف�سية.
"بع�ص  مو�سوع  طرحنا  واأن  حــدث  الــ�ــســاأن  هــذا  يف 
ــد  الأح ـــان  وك اجلزائرية"،  التلفزيونية  الــقــنــوات 
باأنه وعندما  االأ�سدقاء يف هذا االأمر ق�سة، حيث قال 
�ستفتح  اأنها  مفاده  اإعالن  بن�سر  تلفزيونية  قناة  قامت 
فكرة  اأيــة  �ستدعم  واأنــهــا  ال�سباب  لالإعالميني  املجال 
تقدم  باأنه  قال  تلفزيوين،  كربنامج  وتعتمدها  جديدة 
على  واقـــرتح  ـــالن  االإع عليه  ن�ص  مــا  وفــق  للم�سابقة 
املبادرات  على  ال�سوء  ت�سليط  فيه  يتم  برناجما  القناة 
اأي  اجلــزائــر،  يف  واالجتماعية  واخلــرييــة  االإن�سانية 
خمتلف  من  "االإيجابيني"  با�ست�سافة  يقوم  برناجما 
مبادراتهم  عن  يتحدثوا  اأن  اأجــل  من  الوطن  مناطق 
اأنه  اأي  واالجتماعي  واالإن�ساين  اخلــريي  العمل  �سمن 
كان برناجما خا�سا بت�سليط ال�سوء على املبادرات التي 
لت�سجيعها،  املدين"  املجتمع  "ن�ساطات  اإطــار  يف  تنظم 
ومل  رد  اأي  يتلق  مل  "ال�سديق"  اأن  االأمــر  يف  والغريب 
"فكرته" فتغا�سى عن االأمر  يتلق اأية ر�سالة بخ�سو�ص 
امل�سابقة  عن  النظر  �سرفت  قد  القناة  بــاأن  منه  ظنا 
دعونا  اأو  االإعالمية"  "املوؤ�س�سة  اأن  هو  املوؤ�سف  اأن  غري 
برنامج  عن  اأعلنت  قد  التلفزيونية"  "القناة  باأن  نقول 
"من  يكونوا  مل  ال�سيوف  اأن  غري  الفكرة  بنف�ص  جديد 
املبادرين يف اإطار العمل اجلمعوي واخلريي واالن�ساين" 
بف�سل  متكنوا  "اأ�سخا�ص"  عن  عبارة  كانوا  اإنهم  بل 
ي�سبحوا  اأن  من  "ال�سفاهة" والعته  "التبهليل" وبف�سل 
م�ساهري يف االن�ستغرام وال�سناب�سات وغريها من املواقع، 
وبدل ت�سليط ال�سوء على "املبادرات االإيجابية" اأ�سبح 
وال�سيء  فاأكرث"  اأكرث  "ال�سفهاء  لربوز  فر�سة  الربنامج 
واالأكرث قبحا يف االأمر هو اأن هوؤالء ال�سيوف قد اأ�سبحوا 
وقطط  "فكالب  واملوا�سيع،  االأمــور  عديد  يف  يخو�سون 
وال�سينما  الفن  موا�سيع  يف  تخو�ص  باتت  ال�سناب�سات" 
هوليوودية  اأعــمــال  يف  امل�ساركة  يف  وتطمح  العاملية 
متجاوزة بذلك "فنانني عظماء قدموا ما قدموا لل�سينما 
يف  �سي�ص"  "الدوبل  كحجر  اأ�سبحت  ومن  اجلزائرية"، 
لعبة الدومينو قد باتت تخو�ص يف موا�سيع اجتماعية 
بحجة  الــزواج  يف  التفكري  قبل  التاأين  ب�سرورة  وتفتي 
"�سجن وتقييد حلرية املراأة" �سائرة يف ذلك  اأن الزواج 
املعتوهني  من  ذلك  وغري  العوان�ص"  "اأديبة  طريق  على 
�سوت"  "اأ�سحاب  فاعل  بفعل  اأ�سبحوا  الذي  وال�سفهاء 
باأن  �سعروا  ما  اإذا  عليهم  لــوم  فال  ولذلك  املجتمع  يف 
ليظهروا  الفر�سة  لهم  اأتــاح  من  على  اللوم  بل  راأيــا  لهم 
ويربزوا ب�سورة مفاجئة، واللوم على من حول "موؤ�س�سات 

اإعالمية" اإىل منابر للرويب�سة.

و�ضــوح بكل 

عبد العايل بلحاج
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مــن مظاهــر الربيكــوالج "القبيحــة" يف اجلزائــر عموما 
ويف واليــة باتنــة على وجــه اخل�سو�ص غيــاب التن�سيق بني 
خمتلــف امل�سالــح وخمتلــف القطاعــات، فقــد ن�ســرت وحدة 
باتنــة للديــوان الوطنــي للتطهــري عــرب �سفحتهــا الر�سمية 
علــى موقــع "فاي�سبــوك" ا�ستياء مــن ت�سرف بع�ــص امل�سالح 
التــي تخفــي البالوعــات وتطمرها عنــد كل عمليــة لتهيئة 
الطرقات االأمر الذي ي�سطر عمال الديوان الوطني للتطهري 
اإىل احلفــر والتنقيــب عن البالوعات باملطرقــة الكهربائية 
ق�سد ت�سريحها، فاإىل متى هذا اال�ستهتار والعمل مببداأ "كل 

يغني على لياله" وكل يعمل وفق "عقليته"؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: حممد واجعوط
 )وزير الرتبية( 
املحطة  هذه  لإجن��اح  ال�رشوط  كل  ..."وفرنا 

املهمة جدا".
قلنا: يا راجل... نعم والدليل حجب "الفاي�سبوك" 

عن اجلميع

الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأن  موؤكدا  الوبائية،  الو�سعية  بتح�سن  مرتبط  املقبل  املدر�سي  الدخول  موعد  اأن  االأول   الوزير  �سرح 
الوبائية  الو�سعية  "اإن  م�سيفا:  كوفيد19-،  فريو�ص  خطر  تال�سي  من  التاأكد  بعد  مبا�سرة  التالميذ  اأمام  اأبوابها  �ستفتح 

باجلزائر يف حت�سن م�ستمر، ونظرا للمعطيات املوجودة فاإن فتح التدري�ص لي�ص بوقت بعيد".

رى يف ظروف ا�ستثنائية هذه ال�سنة، وخاطب الوزير االأول  اأعرب الوزير االأول، عن تفاوؤله بنجاح �سهادة البكالوريا التي تجُ
اأنكم اجتزمت البكالوريا يف عام  "اإن االأزمة تلد الهمة وع�سى اأن تكرهوا �سيئا وهو خري لكم، �ستتذكرون يوما  املمتحنني: 

الكورونا"، كما اأكد على �سرورة عدم "اإعطاء االأهمية الق�سوى للوباء على ح�ساب االمتحان".

�سناديق  من  التقاعد  معا�سات  يتلقون  جزائري،  متقاعد  و351  األف   405 اأن  الفرن�سية  الوطنية  للجمعية  تقرير  ك�سف 
فرن�سية خمتلفة، وهو ما ميثل اأكرث من 100 مليون اأورو �سهريا، و1.2 مليار اأورو �سنويا، اأي ما يفوق 23 األف مليار �سنتيم كل 
عام، وح�سب التقرير اأن اجلزائريني ياأتون يف �سدارة الدول، ثم الربتغال وا�سبانيا ومن ثم املغرب بـ 175 األف، لكن باملقابل 

ك�سفت الوثيقة ذاتها اأن اجلزائريني يتقا�سون معا�سات متوا�سعة باملقارنة مع نظرائهم.

للعام اخلام�ص على التوايل تقوم وزارة الربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية بحجب من�سات مواقع التوا�سل االإجتماعي 
مع انطالق �سهادة البكالوريا، على خلفية ف�سائح ت�سريب املوا�سيع يف خمتلف االإمتحانات الر�سمية عرب "ال�سو�سيال ميديا"، 
وهو ما دفع ال�سلطات املخت�سة اإىل اتخاذ قرار ا�ستباقي بحجبها خ�سو�سا يف ال�ساعات االأوىل النطالق االمتحان امل�سريي، 
تزامنا مع اأول عقوبة ق�ستها حمكمة اجلنح بقاملة يف حق طالب ثانوي بعقوبة �سنة حب�ص نافذ و100 األف دينار غرامة 

نافذة بعد اإدانته بن�سر االإجابة املتعلقة بامتحان اللغة العربية للمتو�سط على �سفحة الفاي�سبوك اخلا�سة به.

ن�سبت نهاية االأ�سبوع وزارة الثقافة والفنون، اأع�ساء جلنة العمل املكلفة باإ�سالح منظومة الكتاب ق�سد تقدمي بدائل تخدم 
�سناعة الكتاب يف اجلزائر، وقالت الوزيرة باأن و�سع قوانني تطبيقية متعلقة بالكتاب من طرف م�ساحلها الوزارية.

حّذر الرئي�ص الرتكي يف كلمة له مبنا�سبة ذكرى االنقالب الع�سكري يف تركيا، نظريه الفرن�سي اإميانويل ماكرون، قائال: 
"تاريخ اإفريقيا هو تاريخ فرن�سا، من قتل مليون اإن�سان يف اجلزائر هم اأنتم، ومن قتل 800 األف يف رواندا هم اأنتم، ال ميكنكم 

اأن تعطونا در�سا يف االإن�سانية.

ك�سف وزير التجارة، انه مت تخفي�ص فاتورة اال�سترياد بـ 7 مليار دوالر خالل فرتة �ستة اأ�سهر، وقال اأن "امليزان التجاري  
اأي�سا،   املرحلة  لتلك  قيا�سا  متدنية  تبقى  النفط  اأ�سعار  اأن  رغم  املا�سية،  ال�سنة  يف  ت�سجيله  مت  ما  مع  باملقارنة  يتح�سن 
لذلك نحن ن�ستغل مع كل القطاعات لتحقيق هدف تخفي�ص فاتورة الواردات بـ 10 مليار دوالر، رغم اأن االأمور �سعبة لكن 

ممكنة". هــو عــدد امل�ستثمــرات الفالحيــة غــري مو�سولــة بال�سبــكات 
الكهربائية، ح�سب ما �سرح به مدير جمموعة الطاقة ال�سم�سية 
ياي�سي، واأن م�ساحله تعمل منذ فيفري مع الفالحني واملوؤ�س�سات 
الزراعيــة لل�سماح للم�ستثمــرات الفالحية املتواجدة بعيدا عن 
ال�سبكة الكهربائية باال�ستفادة من الربط بالطاقة ال�سم�سية، 
مــربزا اأنــه يوجــد حاليــا 46.000 م�ستثمــرة غــري مو�سولــة 

بال�سبكات الكهربائية وهو ما ميثل 714.000 هكتار".

األف  46
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علينا اأن نتفق اأوال اأن الد�ستور ما هو اإال مواد قانونية 
تنظيمية �سنعتها "روؤو�ص" ب�سرية قابلة للتغيري 

والنقا�ص والتبديل وامل�سح والت�سطيب والرف�ص واالتفاق 
واال�ستهجان واال�ستح�سان وكل ما يعرتي اأي حكم ب�سري 
غري منزه وال مقد�ص، واأن اخلوف من د�سرتة د�ستور على 

مقا�ص فئة دون اأخرى وعلى ح�ساب مبادئ دون اأخرى 
وقد يكون �سببا يف فتح باب للخالفات ال ميكن غلقه ال 

مربر له مادام باإمكان ال�سعب )عندما يريد( تزكية 
الد�ستور اأو االإطاحة به يف حال كان خمالفا ملطالبه 

اأو مبادئه يف الوقت الذي تقت�سيه ال�سرورة، ومن جهة 
اأخرى جند بع�ص "النخب" التي تعتقد اأنها االأحق 

بد�سرتة اأفكارها ون�سبها وتوجهاتها واأن كل من دونها 
عمالء اأو باأقل درجة مغفلني وم�ستغفلني من فئة بيدها 

احلل والربط وتعمل عمل )احميدة يف الر�سم واللعب(..
يف حني جند اأن رجاالت التغيري اإن �سح اأن ن�سفهم بهذا 

الو�سف والذين اأفرزتهم انتخابات الرئا�سة يف دي�سمرب 
املا�سي مل يفلحوا بعد يف خلق اأر�سية جديدة كليا ميكن 
التخل�ص من خاللها من تبعات الع�سابة ومواليها الذين 

�سربوا "بجذورهم" يف العمق، عمق املجتمع وعمق 
االإدارة اجلزائرية وموؤ�س�سات الدولة وا�ستولوا كليا عليها 
فتعل بني حني  وهو ما يف�سر كرثة امل�ساكل واالأزمات التي تجُ

واآخر بق�سد تعطيل برامج احلكومة وال�سعي احلثيث من 
طرف رئي�ص الدولة للنهو�ص بجزائر جديدة وفتح اآفاق 

تتما�سى ومطالب ال�سعب وطموحاته التي بقيت عالقة 
ل�سنوات دون اأن تد لها االأر�سية املالئمة للتج�سيد..

الذين يدعوننا اليوم ملقاطعة اال�ستفتاء الد�ستوري 
ورف�سه جملة وتف�سيال اإمنا هم ميار�سون التطرف الذي 

احلريات  عن  يحدثوننا  بيه" وهم  را�سنا  "ك�سرولنا 
والدميقراطية و�سلطة ال�سعب بينما ال يتوانون يف فر�ص 

الو�ساية على خياره يف حال كان يتعار�ص وتوجهاتهم 
ودعاواهم، وي�سفون معار�سيهم ممن يدعوننا ل�سرورة 
التوجه اإىل �سناديق اال�ستفتاء ببني )وي وي( الذين 
مت حذف اأداة )ال( من قوامي�سهم وممار�ساتهم واأنه ال 

هم لهم �سوى �سمان اأماكنهم "الدافئة" على �سدة املواالة 
غري امل�سروطة لكل حاكم )واقف على رجليه(.. وال�سعب 

فاهم وقد ا�ستوعب در�سه وال ميكن لهوؤالء اأو اأولئك 
�سبط موجته على اأهوائهم وهو حر وبكامل اإرادته ليقرر 

ر�ساه على الد�ستور اأو رف�سه.. ب�سرط االطالع على 
مواده التي يبدو اأن العامة غافلون عنها رغم �سراعات 

النخبة ب�ساأن خيار اال�ستفتاء من رف�سه؟!.

زووووووم الأورا�س....

�شماح خميلي

طعن يف نتائج انتخابات بحجة الربوت�ك�ل ال�شحي
االأوملبية  للجنة  االنتخابية  العامة  اجلمعية  م�سداقية  يف  لبيب،  علي  �سيد  االأ�سبق،  والريا�سة  ال�سباب  وزير  طعن 
اجلزائرية، بحجة اأن تنظيم االنتخابات كان يف ظروف مل حترتم فيها اجراءات الربوتوكول ال�سحي املن�سو�ص عليه 

قانونا، معتربا نتائجها حم�سومة م�سبقا.

مواطن غري م�سوؤول قام برمي 
نفاياته ع�سوائيا على جانب 

العمارة منذ اأ�سهر دون اأن 
تتكفل اأي جهة م�سوؤولة اأو 
متطوع لرفعها واملقاول قام 
بدهن العمارة مع االبقاء 

على النفايات ثم قام بنزع 
الكابل الهاتفي وتركه متدليا 
على االأر�ص وتعري�سه للقطع 

والتلف  يف اي حلظة رغم 
احتجاج املواطنني.. وامل�سوؤولية 

يتقا�سمها اجلميع ويترباون 
منها... ال�سورة ملتقطة من 

عمارات حي الريا�ص



ال�شلكية  واملــوا�ــشــالت  الربيد  وزارة  حجبت 
والال�شلكية من�شات مواقع التوا�شل االإجتماعي 

�شباح اأم�ص مع انطالق �شهادة البكالوريا.
رواد  وجــد  املا�شية  الــ�ــشــنــوات  غـــرار  وعــلــى 
من�شات  من  وغريها  وتويرت  فاي�شبوك  مواقع 
ح�شاباتهم،  اإىل  الولوج  يف  �شعوبة  التوا�شل 
بالن�شبة  �ــشــواء  طالها  الــذي  احلجب  ظــل  يف 
اأو املرتبطني  ملزود االأنرتنت ات�شاالت اجلزائر 

ب�شكات الهاتف املحمول.
ت�شريب  ف�شائح  االأخـــرية  ال�شنوات  و�شهدت 

املوا�شيع يف خمتلف االإمتحانات الر�شمية عرب  
ال�شلطات  دفــع  ما  وهــو  ميديا''،  ''ال�شو�شيال 
قــرار  اتــخــاذ  اإىل  �ــشــنــوات   5 مــنــذ  املخت�شة 
ا�شتباقي بحجبها خ�شو�شا يف ال�شاعات االأوىل 

النطالق االمتحان امل�شريي.
اإ�شدار  فيه   ك�شت  بيانا  العدل  وزارة  ون�شرت 
وقائع  ارتكاب  ب�شبب  احلب�ص  عقوبات  اأُوىلىَ 
تتعلق بت�شريب موا�شيع �شهادة التعليم املتو�شط 
التي جرت االأ�شبوع املا�شي ون�شر االأجوبة عنها 

والغ�ص ب�شاأنها.

التم�ص النائب العام لدى حمكمة �شيدي احممد 
اأحكاما  االحد،  اأم�ص  يوم  العا�شمة(،  )اجلزائر 
�شد  نــافــذا  حب�شا  �شنة   12 و   8 بــني  ـــرتاوح  ت
وباقي  وبركات  عبا�ص  ولد  ال�شابقني  الوزيرين 
العائدات واالموال غري  املتهمني مع م�شادرة كل 

امل�شروعة.
والتم�شت النيابة العامة 12 �شنة حب�شا نافدا 
ولد  جمال  �شد  مالية  غرامة  دج   )1( ومليون 
نافدا ونف�ص  �شنوات حب�شا  عبا�ص وع�شر )10( 
املبلغ غرامة �شد ال�شعيد بركات مع م�شادرة كل 

العائدات واالموال غري امل�شروعة للمتهمني.
عبا�ص  ولد  جمال  ال�شابقني  الوزيران  ويتابع 
اأمــوال  بتبديد  متعلقة  بتهم  بركات  وال�شعيد 
عمومية وابرام �شفقات خمالفة للقانون املعمول 

به. كما التم�شت النيابة مدة 10 �شنوات حب�شا 
نافذا وغرامة مالية قدرها )1( مليون دج �شد 
رئي�ص املنظمة الوطنية للطلبة حمزة ال�شريف 
الدرا�شات  مدير  من�شب  اأي�شا  ي�شغل  كان  الذي 
نف�ص  يف  املتابع  الت�شامن،  بـــوزارة  والتلخي�ص 
ومت  عمومية.  امـــوال  تبديد  بتهمة  الق�شية 
�شنوات حب�شا   8 الق�شية  ذات  اي�شا يف  التما�ص  
حق  يف  مالية  غــرامــة  دج  مليون  و)1(  نــافــذا 
الوطني  الت�شامن  لــوزارة  ال�شابق  العام  االمــني 

خالدي بو�شناق .
كما التم�شت املحكمة عقوبة 10 �شنوات حب�شا 
حالة  يف  املوجود  عبا�ص  ولد  الــوايف  �شد  نافذا 
فرار مع اأمر بالقب�ص الدويل و10 �شنوات حب�شا 

نافذا �شد ا�شكندر ولد عبا�ص.

هذا  اهمية  على  توجيهاته  يف  الوزير  واأكــد 
�شرح  مرحلة  يف  �شيما  ال  االنتخابي  املوعد 
وتب�شيط مواد الد�شتور اجلديد والتي خ�ش�شت 
جانبا كبريا منها للحقوق االأ�شا�شية واحلريات 
العامة وتعزيز الف�شل بني ال�شلطات وتوازنها 
الد�شتورية  واملحكمة  العدالة  وا�شتقاللية 
وال�شفافية ومكافحة الف�شاد و الوقاية منه و 

ا�شتقاللية ال�شلطة الوطنية لالنتخابات.
هذه  كل  ان  ال�شياق  ذات  يف  الوزير  وا�شاف 
للمواطن  تف�شريها  و  �شرحها  يجب  املــحــاور 
النطاق  وا�شعة  اإعــالمــيــة  حملة  ــالل  خ مــن 
با�شتخدام كافة الو�شائل دون ن�شيان ا�شتغالل 
االلكرتونية  املواقع  خا�شة  االنرتنت  �شبكة 
مب�شاركة  االجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــشــل  ومــواقــع 
القانون  يف  املخت�شني  واجلامعيني  اخلـــرباء 

الد�شتوري.
واأ�شار بلحيمر يف هذا ال�شاأن اإىل غنى احلركة 
اجلمعوية الوطنية التي  تتكون يف معظمها من 
الرقمية  التكنولوجيات  يف  متحكمني  �شباب 
ا�شراكهم  واالإعــالم  وهم من يجب  واالت�شال 

يف هذا امل�شار االنتخابي.
ال�شاملة  امل�شاركة  اأهمية  الوزير  اأبــرز  كما 
املجتمع،  ممثلي  كافة  ت�شم  اأن  ينبغي  التي 
واأرباب  ونقابات  مدين  وجمتمع  مواطنني  من 
العملية  يف  معتمدة،  �شيا�شية  واأحــزاب  عمل 
بالتحديات  التح�شي�ص  اأجل  من  اال�شتفتائية 
االنتخابي  اال�ــشــتــحــقــاق  لــهــذا  ال�شيا�شية 
اجلزائري  ال�شعب  لتطلعات  ي�شتجيب  الــذي 

امل�شروعة يف بناء اجلزائر اجلديدة.
ويف هذا ال�شاأن، ركز بلحيمر على اإرادة رئي�ص 
املدين  املجتمع  دور  ت�شجيع  يف  اجلمهورية 
وتعزيز اأوا�شره مع موؤ�ش�شات الدولة، وذلك يف 
اإطار الدميقراطية  الت�شاركية خدمة لل�شالح 

العام للوطن.
كما مت فتح نقا�ص مع كافة احلا�شرين حول 
االنتخابي،  اال�شتحقاق  لهذا  التح�شريات  
هيكل  يــقــدم  اأن  مــ�ــشــوؤول  لكل  �شمح  مــا  ــو  وه
ا�شتجابة  اأجــل  من  عملها  واأجندة  موؤ�ش�شته 
اأف�شل ملقت�شيات تغطية مميزة، مع تعبئة كل 

االإمكانيات االأكرث مالءمة وجناعة.

وزير �لت�شال يرت�أ�ش �جتماع
 عمل حت�شري� لال�شتفتاء

حجب مو�قع �لتو��شل �لجتماعي

�لتما�ش 12 �شنة حب�شا نافذ� لولد 
عبا�ش و10 �شنو�ت لربكات

تلقى رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تّبون، �شباح 
عدد  اعتماد  اأوراق  اجلمهورية  رئا�شة  مبقر  اأم�ص 

من �شفراء الدول ال�شديقة. 
�شعادة  هم  املعتمدون  اجلــدد  ال�شفراء  ــوؤالء  وه
�شفري جمهورية بوركينا فا�شو ال�شيد اأومارو �شادو، 
�شاهي  ال�شيد  ديفوار  كوت  جمهورية  �شفري  �شعادة 
األفون�ص فو، �شعادة �شفري جمهورية الربتغال لويز 
مانويل دي ماغالي�ص دي األبوكريكي، �شعادة �شفري 
جيدون  جكوب  ال�شيد  املتحدة  تنزانيا  جمهورية 

كينغو.
بح�شور  االإعتماد  اأوراق  تقدمي  حفل  جرى  وقد 
ووزيــر  اجلمهورية  رئا�شة  ديـــوان  مدير  مــن  كــل 
ا�شتقبال  اأي�شا  ح�شرا  اللذين  اخلارجية  �شوؤون 

رئي�ص اجلمهورية تباعا لهوؤالء ال�شفراء اجلدد.
 

اجلزائر تبدي ا�شتعدادها مل�شاعدة بوركينافا�شو 
يف مكافحة االإرهاب

قال �شفري جمهورية بوركينافا�شو، عومارو �شادو، 
اأم�ص االأحد، اإن ''الرئي�ص تبون طماأنني بخ�شو�ص 
ا�شتعداد اجلزائر ملرافقة بالدي ومنطقة ال�شاحل 

يبقى  ــذي  ال االإرهـــاب  مكافحة  يف  عامة  ب�شفة 
التحدي الرئي�شي''.

وتطرق ال�شفري �شادومع رئي�ص اجلمهورية خالل 
التعاون  اإىل  باجلزائر  اعتماده  اأوراق  ت�شليمه 
مربزا  االقت�شادي،  ال�شعيد  على  �شيما  الثنائي 

رغبة البلدين يف العمل على ت�شهيل مبادالتهما.
باملنا�شبة  الدبلوما�شي  اأبلغ  مغاير،  �شياق  ويف 
اجلزائري  لل�شعب  بوركينافا�شو  �شعب  ''حتيات 
الذي رافقه يف جميع التحديات التي عرفناها على 

ال�شعيد الوطني اأو اجلهوي �شد انعدام االأمن''.

�شباح  جراد  العزيز  عبد  االأول  الوزير  اأعطى 
امتحانات  انطالق  اإ�شارة  عنابة  من  االأحد  اأم�ص 
-2019 الدرا�شي  للمو�شم  البكالوريا  �شهادة 

.2020
وقام ال�شيد جراد بفتح اأظرفة موا�شيع اختبار 
مبتو�شطة  االإجــراء  مبركز  العربية  اللغة  مادة 
وقف  حيث  الــواليــة،  بعا�شمة  العربي  �شعيب 
اال�شتحقاق  هذا  فيها  يجري  التي  الظروف  على 

الدرا�شي.
البكالوريا  امتحانات  اأن  االأول  الوزير  واأ�ــشــار 
''حالة وبائية خا�شة وال  ال�شنة يف  جتري هذه 
اأنه  م�شيفا  والتالميذ''  االأولياء  توعية  من  بد 
جيدة  ظروف  يف  تتم  العملية  هذه  باأن  ''متفائل 
جناحها  ل�شمان  ال�شروط  كل  وفرت  الدولة  واأن 
رئي�ص  طـــرف  مــن  مبتابعة  حيطت  والعملية 
جميع  عرب  الوطنية  الرتبية  وزير  و  اجلمهورية 

املراحل''.
من  الرغم  ''على  بالقول:  للمرت�شحني  وتوجه 
كورونا  فريو�ص  جائحة  ــاإن  ف التداعيات،  هــذه 
نحمي  اأن  مــن  متكننا  اإجــــراءات  نتخذ  جعلتنا 
االأ�شخا�ص  و�شحة  �شحتنا  على  ونحافظ  اأنف�شنا 

املحيطني بنا''.
على  وحثهم  املرت�شحني  االأول  الوزير  �شجع  كما 
م�شريا  وا�شح''  وخط  جيدة  بطريقة  ''الكتابة 
اأن الكتابة اجليدة ت�شهل فهم املحتوى، قبل  اإىل 
اأن يتحدث مع بع�ص اأ�شاتذة وموؤطري البكالوريا 
مبركز االإجراء متو�شطة �شايب العربي و�شجعهم 
تكونوا  اأن  ''يجب  لهم  قائال  قدما  امل�شي  على 
اأجيال  يكون  فاالأ�شتاذ  املهنة،  بهذه  فخورين 
جمتمعا  يخلق  الــ�ــشــالــح  ــاذ  ــت ــش واال� امل�شتقبل 

�شاحلا''.

ـــ ''الــ�ــشــري احل�شن  وعـــرب اأيــ�ــشــا عــن تــفــاوؤلــه ب
عملية  اأن  م�شجال  الــبــكــالــوريــا''  المــتــحــانــات 
حت�شي�ص وجهت للمرت�شحني واأوليائهم مل�شاعدتهم 
لهذا  والتح�شري  اال�شتعداد  على  االإمــكــان  قــدر 
''الدولة وفرت كل  اأن  الدرا�شي، كما  اال�شتحقاق 

االإمكانات ل�شمان جناح هذا االمتحان.
املرت�شحني  عدد  يفوق  الوطني،  امل�شتوى  وعلى 
بني  ما  تلميذ  األــف   637 البكالوريا  المتحانات 
 2020 �شبتمرب  دورة  بر�شم  واأحــرار  متمدر�شني 

التي تدوم خم�شة اأيام.
 647 اأن  العدل  وزارة  اأعلنت  اأخــرى،  جهة  من 
�شهادة  امتحان  الجتياز  مر�شحني  حمبو�شا   4
البكالوريا وهم موزعون عرب 44 موؤ�ش�شة عقابية 
معتمدة من طرف وزارة الرتبية الوطنية كمراكز 

لالمتحانات الر�شمية.
وقد اقت�شرت اأ�شئلة االمتحان على الدرو�ص التي 

قدمت للتالميذ خالل الف�شلني االأول والثاين من 
اأكده  ما  ح�شب   2020-2019 الدرا�شية  ال�شنة 

وزير الرتبية الوطنية.
وقــــد اأعـــــد الــقــطــاع لـــهـــذا الــغــر�ــص اأربـــعـــة 
بروتوكوالت وقائية �شحية �شادقت عليها وزارة 
بغية  امل�شت�شفيات  واإ�ــشــالح  وال�شكان  ال�شحة 
واملوؤطرين  للمرت�شحني  ال�شحية  ال�شالمة  �شمان 
اإلتزام  خالل  من  الوباء  انت�شار  دون  واحليلولة 
والو�شائل  امل�شتلزمات  جميع  بتوفري  احلكومة 
الوقائية على م�شتوى جميع مراكز االجراء عرب 

الوطن.
ول�شمان ال�شري احل�شن لهذه االمتحانات، �شخرت 
�شرطيا   15379 الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
الوطني،  الــرتاب  كافة  عرب  اخت�شا�شها  بقطاع 
لتاأمني امتحانات �شهادة البكالوريا يف الفرتة من 

.2020 �شبتمرب   17 اإىل   13

واجعوط،  حممد  الوطنية،  الرتبية  وزيــر  قال 
6 ماليني  ''مت توفري  اأنه  االأحد من عنابة،  اأم�ص 
و500 قناع واقي ل�شمان �شالمة مرت�شحي �شهادة 

الباكالوريا''.
ــالل ا�ــشــرافــه على اطــالق  ــوط، خ ــع ـــد واج واأك
الر�شمي الإمتحان �شهادة الباكالوريا دورة 2020 
وفرت  ''الـــوزارة  اأن  االأول،  الوزير  ا�شراف  حتت 
جدا  املهمة  املحطة  هذه  الجناح  ال�شروط  جميع 

بعد املحطة ال�شابقة ل�شهادة التعليم املتو�شط''.
واأ�شار واجعوط اأن ''الوزارة وفرت جميع الو�شائل 
واالمكانيات ل�شمان جناح هذا امتحان املهم جدا، 
حيث  وال�شحية  التنظيمية  الناحية  من  �شواء 
يخ�ص  فــيــمــا  �شحية  بـــروتـــوكـــوالت  ــع  و�ــش مت 

اجلنة  عليها  �شادقت  الربوتوكالت  االأمتحانات، 
العلمية التابعة لوزراة''.

وبخ�شو�ص الو�شائل ك�شف الوزير اأنه ''مت توفري 
500 قناع واقي ل�شمان �شحة و�شالمة  6 ماليني 
مرت�شحيني''.ومت و�شع كميات من املحلول الكحويل 

كل هذا �شي�شمن ال�شري احل�شن لالمتحانات.
احلرا�ص  االأ�ــشــاتــذة  بخ�شو�ص  الــوزيــر  ــار  واأ�ــش
اال�شاتذة  فيهم  بيما  وتــعــدادهــا  �شبطها  ''مت 
وطني  مركز  كــل  ويف  ــه  اأن ــد  واك االحتياطيني. 
هناك قاعة احرتازية اذا وجدت حاالت م�شتبه 

فيها''.
امل�شتوى  وعلى  املراكز  ''كــل  اأن  واجعوط  وقــال 
الوقائي  التنظيمي  اجلانب  وبخ�شو�ص  الوطني 

بها.  لالإلتزام  �شارمة  تعليمات  اعداد  مت  ال�شحي 
كما تطرق الوزير اي�شا اىل اجلانب االمني وقال 
م�شداقية  ل�شمان  جــدا  مهم  االمــنــي  ''اجلــانــب 

لالمتحانات خا�شة ما تعلق بحاالت غ�ص''.
وبخ�شو�ص االعالن عن النتائج اكد وزير الرتبية 
�شتكون  الرابعة  ال�شنة  لنتائج  و''بالن�شبة  اأنــه 
اأما  �شبتمرب.  ل�شهر  الرابع  اأو  الثالث  االأ�شبوع  يف 
بالن�شبة لنتائج �شهادة البكالوريا ف�شتكون خالل 
اأكتوبر''، ي�شيف  ل�شهر  الرابع  اأو  الثالث  االأ�شبوع 

الوزير.
وذكر اي�شا الوزير اأن ''االمتحانات �شتكون فقط 
كانت  التي  والــثــاين  االأول  الف�شل  موا�شيع  يف 

ح�شوريا''.

كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�شابة   247 �شجلت 
خالل الـ24 �شاعة االأخرية يف اجلزائر، ح�شب 
الر�شمي  الناطق  االأحــد  اأم�ص  عنه  ك�شف  ما 
جمال  الدكتور  كورونا،  ومتابعة  ر�شد  للجنة 

فورار.
بلغت  االإجمالية  االإ�شابات  اأن  امل�شدر  وقــال 
االإجمايل  العدد  ارتفع  كما  حالة،   48.252
1612 حالة. يف  اإىل  الفريو�ص  للوفيات جراء 
الوقت الذي متاثل فيه 162 مري�شا لل�شفاء يف 

اإىل االأربع والع�شرين �شاعة االأخرية.  1 حالة  من  �شجلت  والية   21 اأن  واأ�شاف 

 10 من  اأكرث  �شجلت  واليات   10 واأن  حاالت   9
حاالت فما فوق خالل الـ24 �شاعة املا�شية، يف 
حني اأن 17 والية مل ت�شجل اأي حالة. وك�شف 
يف  حاليا  يوجدون  مري�شا   29 اأن  امل�شوؤول  ذات 

العناية املركزة. 
االلتزام  اإىل  املواطنني  باملنا�شبة  فورار  ودعا 
قواعد  واحرتام  واليقظة  الوقاية  باإجراءات 
النظافة وامل�شافة اجل�شدية اإىل جانب االمتثال 
االإلزامي  واالرتـــداء  ال�شحي  احلجر  لقواعد 

للقناع الواقي.
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''وفرنا جميع �لجر�ء�ت و�لتد�بري �لوقائية لجناح �شهادة �لبكالوريا''

بكورونا وفيات  و7  �شفاء  حالة  و162  جديدة  �إ�شابة   247

�لرئي�ش تبون يتلقى �أور�ق �عتماد �أربعة �شفر�ء جدد

جر�د ي�شرف على �نطالق �متحانات �لبكالوريا من عنابة

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

تراأ�س وزير الت�صال الناطق الر�صمي با�صم  احلكومة، عمار بلحيمر اأم�س الأحد باجلزائر العا�صمة اجتماع عمل 
يف اإطار حت�صريات قطاعه املتعلقة بال�صتفتاء ال�صعبي حول تعديل الد�صتور املرتقب يف الفاحت نوفمرب املقبل.



بعث �أم�س، و�يل باتنة، توفيق مزهود، بر�صائل تطمينية �إىل �صاكنة �لواليـة فيما يتعلق بالتد�بري �ملتخذة حل�صر فريو�س كورونا، فيما �أعاب باملقابل من 
ذلك ال وعي �لكثري من �ملو�طنني جتاه خطورة هذ� �لفريو�س و��صتهتارهم باالإجر�ء�ت �ملتخذة وقال �أن �جلهود �ملبذولة للتحكم يف �نت�صار �لفريو�س مهددة 

ب�صبب قلة �لوعي وال مباالة بع�س �لـمو�طنني.

ف. قف. ق

خاطب  هكذا  كورونا"  مكن�ص  "اأركب 
تفاجاأ  ـــذي  ال ــه  زبــون الــنــاقــلــني  ـــد  اأح
ــن اٱخـــرهـــا دون  بــامــتــالء احلــافــلــة ع
وال  امل�سافرين  بــني  امل�سافة  احـــرتام 
ن�سف  ا�ستغالل  تعليمة  اتــبــاع  حتى 
الكمامة  لب�ص  اأمـــا  فــقــط،  الــكــرا�ــســي 
اأهواء  ح�سب  ارتدائها  كيفية  فتبقى 
نيوز على  كل �سخ�ص، ووقفت االأورا�ص 
بوالية  الناقلني  مــن  العديد  اإخـــالل 
باتنة بكل االإجراءات الوقائية ومنها 
فر�سته  الـــذي  االجتماعي  التباعد 

عن  احلجر  رفع  مع  باملوازاة  ال�سلطات 
النت�سار  تنبا  جزئي  ب�سكل  القطاع 
كانت  التي  فاحلافالت  كورونا،  فريو�ص 
اال�ستيعابية  طاقتها  بن�سف  تن�سط 
الن�ساط،  عــن  احلظر  رفــع  بــدايــة  مــع 
رغم  اٱخـــرهـــا،  عــن  ممتلئة  اأ�ــســبــحــت 
الطاقة  بــنــ�ــســف  الــعــمــل  ــرط  ــس � اأن 
اال�ستيعابية ال يزال �ساري املفعول، اأما 
عن ال�سروط الوقائية االأخرى فحدث 
وال خرج، وهو ما اأ�سبح يثري يف كل مرة 
انتقال  امكانية  من  املواطنني  خمــاوف 

العدوى اإليهم خا�سة من يلتزمون منهم 
باإجراءات الوقاية من الفريو�ص.

م�سالح  تــغــيــب  وقـــت  يف  ذلـــك  ــي  ــاأت ي
يعنيها،  ال  االأمــر  وكــاأن  كليا  الرقابة 
حيث تقف يف دور املتفرج على تاوزات 
باإجراءات  فا�سح  وا�ستخفاف  باجلملة 
الوقاية، حيث اأن القانون وا�سح يف مثل 
تكون  اأن  يفرت�ص  التي  املخالفات  هذه 
القطاع  ومفت�سية  االأمـــن  م�سالح  لها 

باملر�ساد، لكن ال حياة ملن تنادي.

�شميحة. ع

نا�شر. م

نا�شر. م

مّر اليوم االأول من امتحان �سهادة البكالوريا 
ذكر،  يف والية باتنة بهدوء ودون م�ساكل تجُ
التي  اال�ستثنائية  الظروف  ظل  يف  خا�سة 
املكلفة  ــرت  وذك كــورونــا،  جائحة  فر�ستها 
الرتبية،  مديرية  م�ستوى  على  بــاالإعــالم 
اأي حاالت  ال�سريف، عدم ت�سجيل  ملياء بن 
اإ�سابتها بفريو�ص كورونا، موازاة  م�ستبه يف 
مع احرتام بروتوكول الوقاية من الفريو�ص 

على م�ستوى جل مراكز  االمتحان.
عدد  ت�سجيل  عن  املتحدث  ذات  وك�سفت 
املرت�سحني  و�ــســط  الــغــيــابــات  ــن  م مــعــتــرب 
االأحــــــرار والـــــذي قـــدرتـــه بــنــ�ــســبــة 26 
و�سط  الغيابات  ن�سبة  بلغت  فيما  باملائة، 
جهة  من  باملائة،  بـ1  النظامني  املرت�سحني 
باتنة،  واليــة  اأمــن  م�سالح  ك�سفت  ــرى  اأخ

من  �سرطي   2600 من  الأكرث  تنيدها  عن 
خمتلف الرتب مدعومني بكافة التجهيزات 
على  لل�سهر  ال�سرورية  التقنية  والو�سائل 
تاأمني  مع  امتحان،  مركز   72 تاأمني  �سمان 
االمتحانات  ملــراكــز  اخلـــارجـــي  املــحــيــط 
و�سمان مواكبة وتاأمني عملية نقل موا�سيع 
االأجوبة  طرود  اإعادة  وعمليات  االمتحان 
مرافقة  اإىل  اإ�سافة  التجميع،  مراكز  اىل 
والتدابري  االإحــرتازيــة  االإجـــراءات  كافة 
الوقائية املعتمدة من قبل مديرية الرتبية 
ظل  يف  االمتحانات  هذه  الإجنــاح  بالوالية 
الظروف ال�سحية االإ�ستثنائية، كما اأ�سارت 
بدوريات  االأمنية  الت�سكيالت  تعزيز  اإىل 
خا�سة  ال�سرطة  لعنا�سر  وراجلة  متنقلة 
ت�سهد  التي  االإمتحانات  اإجــراء  اأوقــات  مع 

على  تعمل  حيث  ن�سطة  مــروريــة  حركية 
طول  على  ــة  ــروري امل االن�سيابية  �سمان 
اىل  املوؤدية  وامل�سارات  الرئي�سية  الطرق 

املدار�ص ومراكز االمتحانات.

ربط وزير �الأ�صغال �لعمومية، فاروق �صيعلي، �إجناز �زدو�جية بع�س �لطرق بوالية باتنة وتهيئة بع�صها، 
بتوفر �الأغلفة �ملالية.

مل متر �صوى �أ�صابيع قليلة على رفع �حلظر عن ن�صاط �لنقل يف �لو�صط �حل�صري وبني �لدو�ئر و�لبلديات، حتى غابت مظاهر �لوقاية من فريو�س كورونا وتخلى �لعديد من 
�ل�صائقني عن �ل�صروط �لوقائية �لتي طالبت �لوز�رة �لو�صية باحرت�مها ك�صرط �أ�صا�صي ال�صتئناف �لن�صاط.

ل اأثر لإجراءات ال�قاية يف و�شائل النقل بباتنة

اأول اأيام البكال�ريا مير بهدوء يف باتنة

�ضائقون ب�ضعار "اأركب ماكن�ش كورونا" وم�ضالح الرقابة يف �ضبات

عدم ت�ضجيل حاالت م�ضتبه يف اإ�ضابتها بفريو�ش كورونا
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على  رده  يف  ــوؤول  ــس ــ� امل ذات  وكــ�ــســف 
ال�سوؤال الكتابي للنائب حكيم بري عن 
م�سروع  اأن  باتنة،  االنتخابية  الدائرة 
رقم  الوطني  الطريق  ازدواجية  اإجناز 
ب�سكرة  والية  حدود  بني  الرابط   78
مرورا ببلديات، بيطام، بريكة، بومقر، 
نقاو�ص، اأوالد �سي �سليمان، را�ص العيون، 
على  �سطيف  واليـــة  وحــــدود  قيقبة 
من  االنتهاء  مت  قــد  كلم،   94 م�سافة 
الرابط  �سطره  يف  ازدواجيته  درا�سة 
 7.4 م�سافة  على  وبيطام  بريكة  بني 
كلم، فيما مت اقرتاح ت�سجيل اإجنازه يف 
و2021،   2020 ل�سنتي  املالية  قانوين 
التكفل به عند توفر  �سيتم  اأنه  م�سيفا 
اأما مقطعه بني بريكة  االأغلفة املالية، 
اإطار  فيندرج يف  �سطيف  وحدود والية 
التي  املنافذ  التوجيهي الإجناز  املخطط 
�سرق غرب على  ال�سيار  الطريق  تربط 
م�ستوى مدينة �سطيف مبدينة بريكة، 
فيما  الدرا�سة  من  االنتهاء  عن  كا�سفا 
توفر  حال  م�ستقبال  به  التكفل  �سيتم 

االأغلفة املالية.
ازدواجية  اإجنــاز  اقــرتاح  وبخ�سو�ص 
الطريق الوطني رقم 70 العابر لوالية 
حدود  من  كلم،   54 م�سافة  على  باتنة 
بريكة،  بــلــديــة  اإىل  امل�سيلة  ـــة  والي
حاليا  ــرى  تجُ اأنــه  الــوزيــر  رد  يف  فجاء 
 10 م�سافة  على  تاأهيله  اإعــادة  اأ�سغال 

امدوكال،  اإىل  بريكة  حــدود  من  كلم 
باملائة،   70 االأ�سغال  ن�سبة  بلغت  حيث 
فقال  ازدواجيته  القرتاح  بالن�سبة  اأما 
والتي  تقنية  ملعايري  يخ�سع  ذلــك  اأن 
يتعلق  فيما  اأما  املرورية،  الكثافة  منها 
باإجناز ازدواجية الطريق الوطني رقم 
ولدية  �سقانة  بلدية  بني  الرابط   28
وبني  كــلــم،   12 م�سافة  على  تيالطو 
بلدية تيالطو وبلدية عني التوتة على 
 14 اأن  الوزير  فذكر  كلم،   18 م�سافة 
عملية  حاليا  وتتم  مزدوجة  منه  كلم 
والتي  منه  كلم   17 ازدواجــيــة  اجنــاز 
واالأ�سغال  اجلزار  اإىل  بريكة  من  متتد 

على و�سك االنتهاء.
اأما بخ�سو�ص اإجناز ازدواجية الطريق 
بلدية  بني  الرابط  35اأ  رقم  الوالئي 
�سقانة مرورا ببلدية �سفيان اإىل بلدية 
اأنه  فقال  كلم،   20 م�سافة  على  بومقر 
الكثافة  ملعيار  ا�ستيفاءه  لعدم  ونظرا 
املرورية الالزمة فاإن هذا امل�سروع لن يتم 
الراهن وبخ�سو�ص  الوقت  اقرتاحه يف 
رقم  الوالئي  للطريق  االعتبار  اإعــادة 
بلدية  وحدود  بربكة  بني  الرابط   11
طريق  وجعله  امل�سيلة  ــة  والي م�سيف 
هذا  اأن  امل�سوؤول  ذات  رد  فجاء  وطني، 
يف  �سيانة  اأ�سغال  عــدة  �سهد  الطريق 
ال�سنوات املا�سية، كما اأنه �سيتم التكفل 

به حال توفر االأغلفة املالية.

مب�ستة  مرحب  عني  دوار  فالحو  ي�ستكي 
من  باتنة،  يف  �سالم  ببلدية  عمار  �سعبة 
يف  الــفــادح  النق�ص  اأبــرزهــا  عــدة  م�ساكل 
اإتالف  اإىل  اأدى  الذي  االأمــر  ال�سقي  مياه 

مثمرة. �سجرة  األف   12
مرحب  دوار  فالحي  من  البع�ص  وح�سب 
قريتهم  اأن  نيوز،  بــاالأورا�ــص  ات�سالهم  يف 
اأرا�سيهم  ل�سقي  مائي  منبع  من  ا�ستفادت 
منذ مدة، اإال اأنه بقي مغلقا حلد ال�ساعة، 
امل�سوؤولني  اأن  املتحدثني  ذات  اأ�ساف  كما 
مغلقا  املــنــبــع  هـــذا  بــقــاء  وراء  املحليني 
بالرغم من اأنهم طالبوا بفتحه يف العديد 
من املنا�سبات �سيما واأن تلك ال�سكاوي كانت 
حرب  بقيت  اأنها  اإال  �سفهية  وكذا  كتابية 
اأي�سا  ذاته  ال�ساأن  يف  م�سيفني  ورق،  على 
يعانون  مرحب  عني  دوار  �سكان  حتى  اأن 
من اأزمة عط�ص خانقة فهم يلجوؤون لطرق 
اليومية  احتياجاتهم  لتغطية  تقليدية 
املادة احليوية كاالإ�ستعناة مبياه  من هذه 

اإىل  باالإ�سافة  الوادي،  و�سط  �سغري  منبع 
اأن �سكان الدوار ميلكون ما يقدر باألف راأ�ص 
من  االأخرى  هي  ت�سرب  والتي  املا�سية  من 

منبع الوادي.
مرحب  عني  دوار  فالحو  وينتظر   هــذا 
�سالم  اوالد  ببلدية  عمار  �سعبة  مب�ستة 
والتكفل  املحلية  الــ�ــســلــطــات  اإلــتــفــاتــة 

ل�سقي  املــيــاه  غــيــاب  ــون  ك باإن�سغاالتهم 
اأرا�سيهم وموا�سيهم بات يهدد بجفاف تلك 
االأرا�سي وموت املوا�سي جراء العط�ص، كما 
يتوجب ح�سبهم على اجلهات املعنية توفري 
املياه ال�سروب ل�سكان املنطقة خا�سة واأنهم 
اإ�ستفادوا من م�سروع منبع للمياه من �ساأنه 

و�سع حد لتلك االأزمة اخلانقة.

ال�طنية  الطرق  بع�س  ازدواجية  "اإجناز 
بباتنة مرتبط بت�فر الأغلفة املاليـة"

اإتالف نح� 12 الف �شجرة بقرية
 عني مرحب باأولد �شالم

وزير االأ�ضغال العمومية، فاروق �ضعيلي: 

ب�ضبب غياب املياه

نا�شر. م



بعث �أم�س، و�يل باتنة، توفيق مزهود، بر�صائل تطمينية �إىل �صاكنة �لواليـة فيما يتعلق بالتد�بري �ملتخذة حل�صر فريو�س كورونا، فيما �أعاب باملقابل من 
ذلك ال وعي �لكثري من �ملو�طنني جتاه خطورة هذ� �لفريو�س و��صتهتارهم باالإجر�ء�ت �ملتخذة وقال �أن �جلهود �ملبذولة للتحكم يف �نت�صار �لفريو�س مهددة 

ب�صبب قلة �لوعي وال مباالة بع�س �لـمو�طنني.

ف. قف. ق

باإ�سم  املعروفة  حلطيبة  م�ستة  قاطنو 
بابار  ببلدية  املحمل  وم�ستة  الظهرية 
جنوب عا�سمة الوالية خن�سلة، تطرقوا 
اإىل الو�سعية التي يتخبطون فيها جراء 
�سكان  وطالب  عليهم،  امل�سلط  التهمي�ص 
عميقة  اآبــار  حفر  ب�سرورة  ال�ساتي  هذه 
معاناتهم  واإنهاء  بالكهرباء  تزويهم  وكذا 
الكهربائية،  الطاقة  على  احل�سول  يف 
العالقة والتي  امل�ساكل  اإىل عديد  اإ�سافة 
ب�ساأنها،  كاذبة  وعود  لهم  تقدم  ما  كثريا 
الزيارات  مــن  حمــرومــون  اأنــهــم  م�سيفني 
ومل  ال�سلطات  بها  تقوم  التي  امليدانية 
على  للوقوف  االإق�ساء  هذا  �سبب  يفهموا 
منها  يعانون  التي  والنقائ�ص  م�ساكلهم 

وجعلتهم يبتعدون عن م�ساتيهم مهاجرين 
اإىل املناطق املجاورة.

قريتي  �سكان  ينا�سد  ال�سياق  ذات  ويف 
وايل  �س�سار  ببلدية  ــن  ــزي وم ويــ�ــســالن 
الوالية بالتدخل العاجل واإخراجهم من 
قراهم  فيها  تتخبط  التي  العزلة  جحيم 
التي كانت اإىل زمن لي�ص ببعيد  من اأخ�سب 
باخلريات  �سكانها  على  تدر  التي  املناطق 
تغري    الو�سع  اأن  اإال  ــه،  ــواك وف ثــمــار  مــن 
امل�ساكل  عديد  من  �سكانها  يعاين  بحيث 
وجعلتهم  منهم  الكثري  على  اأثــرت  والتي 
وقال  العي�ص،  فر�ص  عن  بحثا  يهجرونها 
يوؤرقهم  بــات  الــذي  امل�سكل  اأن  امل�ستكون 
والقادمة  بجر  ــوادي  ل امللوثة  املياه  هو 

يف  ت�سببت  حيث  �س�سار  مدينة  اأعايل  من 
اتالف الكثري من االأ�سجار املثمرة.

ــكــان مــطــلــبــهــم يف  ــــدد هـــــوؤالء الــ�ــس وج
القذرة  املــيــاه  لت�سفية  م�سفاة  ـــاز  اإجن
م�سروع  اإحياء  واإعـــادة   املذكور  للوادي 
يجد  اأيــن  القريتني،  بني  الطريق  تعبيد 
الفالحون اأنف�سهم حما�سرين بني ال�سيول 
وفي�سان الوادي، كما طالب هوؤالء باإحياء 
ل�سقي  ــة  ــوازي االرت االآبـــار  حفر  م�سروع 
املحا�سيل الفالحية والتي تعاين اجلفاف، 
التى  اإ�سافة  احلر،  ا�ستداد  مع  خ�سو�سا 
واملدر�سة  العالج  قاعة  وتاأهيل  ترميم 
االبتدائية الوحيدة وتزويدهم ب�سبكتي 

الكهرباء والغاز.

عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

خن�شـــــلة

معاويـة. �ص / حممد. ع

العط�س وخطر الفي�شانات 
يهددان �شكان ملقار�شة وحلماد�شة 

ملقار�سة  منطقتي  �سكان  يعي�ص 
وحلماد�سة التابعتني لبلدية عني 
من  اجلنوبية  اجلهة  يف  احلجر 
متوا�سلة  معاناة  �سطيف  واليــة 
لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  اأزمــة  مع 
حيث  ال�سيف،  ف�سل  حلول  منذ 
هذه  خملفات  من  ال�سكان  يعاين 
حيث  كاهلهم  اأثقلت  التي  االأزمة 
املياه  عن  يوميا  للبحث  ي�سطرون 
ــروب عــرب خمــتــلــف االأبــــار  ــس ــ� ال

واالأنقاب املتواجدة باملنطقة. 
املعاناة  العط�ص  اأزمة  ت�سكل  وال 
باتوا  الــذيــن  لل�سكان  الــوحــيــدة 
الفي�سانات  اأخطار  من  متخوفني 
فرتة  خــالل  املنطقة  تهدد  التي 
الت�ساقط، حيث اأعرب ال�سكان عن 
تخوفهم الكبري من اإمكانية حدوث 
في�سانات بالنظر ملوقع املنطقتني، 
ورغم النداءات املتكررة من طرف 

من  املحلية  لل�سلطات  املواطنني 
حلماية  م�سروع  تخ�سي�ص  اأجــل 
اإال  الفي�سانات  خطر  من  املنطقة 
اأذانـــا  املــطــالــب مل تــد  ــذه  اأن ه
اجلميع  اإعــــرتاف  رغــم  �ساغية 
بخطورة الو�سعية يف حال حدوث 

ت�ساقط كبري لالأمطار.
احلجر  عني  بلدية  م�سالح  ــا  اأم
فقد اأكدت اأن �سبب اإنقطاع التزود 
اإنخفا�ص  اإىل  يعود  ال�سرب  مبياه 
ــذي  ال الــنــقــب  يف  ــاه  ــي امل م�ستوى 
يزود املنطقة، فيما يوجد م�سروع 
اأنقاب  من  املناطق  هــذه  لتزويد 
م�سجل  م�سروع  وجــود  مع  اأخــرى 
الإنهاء  جديدين  نقبني  الإجنـــاز 
اأزمة العط�ص اإال اأن امل�سروع يبقى 
يعني  مــا  وهــو  االأن  حلــد  جممدا 
اإ�سعار  اإىل  ال�سكان  معاناة  توا�سل 

اأخر. 

�شطيـــف

رفع قاطنـو� عدة قرى بوالية خن�صلة، ند�ء ��صتغاثة �إىل �لو�يل من �أجل �لتدخل و�نت�صالهم من �لعزلة
 �لتي يتخبطون فيها منذ فجر �ال�صتقالل، وذكر �ملعنيون �فتقار قر�هم ملختلف �صروريات �حلياة و�لتي حولت حياتهم 

�إىل جحيم حقيقي.

اإمتحانات  مــن  االأول  الــيــوم  عــرف 
�سطيف  بوالية  البكالوريا  �سهادة 
اأجواء عادية دون ت�سجيل اأي حاالت 
اإ�سابتها بفريو�ص كورونا  م�سكوك يف 
توافدوا  الذين  املرت�سحني  بني  من 
عــلــى مــراكــز االإمــتــحــان يف ظــروف 
عادية رغم االإجراءات االإ�ستثنائية 

املفرو�سة ب�سبب جائحة كورونا.
وبلغ عدد التالميذ املعنيني باإجتياز 
ال�سهادة 22356 مرت�سح عرب خمتلف 
بلديات �سطيف، وبلغ عدد املرت�سحني 
الذي  االأمــر  وهــو   ،6354 االأحـــرار 
تقوم  الرتبية  مديرية  م�سالح  جعل 
ببلدية  كامل  مركز   17 بتخ�سي�ص 
ـــادة  اإع مبــركــز  ومــركــزيــن  �سطيف 
الرتبية وهذا بالنظر للعدد الكبري من 
املرت�سحني االأحرار ال�سيما مع وجود 
بع�ص كبار ال�سن من �سمن املرت�سحني 
خا�سة  اإجــــراءات  اإ�ستلزم  مــا  وهــو 
املرت�سحني  عدد  وبلغ  معهم،  للتعامل 
بلغ  فيما  مــرت�ــســح،   9243 ــذكــور  ال

عدد االإناث 13113 مرت�سحة، فيما 
71 مركز الإجراء االإمتحان  مت فتح 
لالإ�سراف  موؤطر   6944 وتخ�سي�ص 
اإح�ساء  ومت  االإمتحانات،  �سري  على 
االإحتياجات  ذوي  من  مرت�سحا   16
موؤ�س�سة  من  مرت�سح  و45  اخلا�سة 

اإعادة الرتبية. 
عبلة  كمال  �سطيف  وايل  واأ�ــســرف 
بثانوية  االإمتحانات  اإنــطــالق  على 
حممد قريواين مبدينة �سطيف حيث 
ــرى فيها  ــاد بــالــظــروف الــتــي ت اأ�ــس
االإلتزام  ظل  يف  خا�سة  االإمتحانات 
وخ�س�ست  ال�سحي،  بــالــربوتــوكــول 
�سطيف  لــواليــة  ال�سحة  مــديــريــة 
اأجـــل حماية  ــن  م ــري خــا�ــســة  ــداب ت
فريو�ص  تف�سي  ومــنــع  املــرت�ــســحــني 
ال�سحية  التغطية  و�سمان  كــورونــا 
بالوالية،  املتواجدة  املراكز  عرب كل 
ف�سال  طبيب   100 ت�سخري  مت  حيث 

عن 69 �سيارة اإ�سعاف.

بلدية  ومدا�سر  قــرى  �سكان  طالب 
ماوكالن يف اجلهة ال�سمالية من والية 
من  املعنية  ال�سلطات  بتدخل  �سطيف 
اأجل و�سع حد لظاهرة اإنت�سار الكالب 
والتي باتت ت�سكل  واملت�سردة  ال�سالة 
خطرا كبريا على حياة ال�سكان خا�سة 
الفرتة  يف  ال�سيما  االأطـــفـــال  منهم 
يف  ت�سبب  الــذي  ــر  االأم وهــو  الليلية، 
ليال  التجوال  حظر  ي�سبه  ما  فر�ص 
هذه  يف  الريفية  املناطق  خمتلف  يف 

البلدية.

موؤ�سفة  ــوادث  ح عــدة  ت�سجيل  ومت 
عدد  تعر�ص  بعد  الفارطة  االأيــام  يف 
اإعتداءات  اإىل  ال�سغار  االأطفال  من 
االأمر  وهو  املت�سردة  الكالب  هذه  من 
بتدخل  يطالبون  ال�سكان  جعل  الذي 
عاجل من طرف م�سالح البلدية بغية 
اإبادة هذه  واإ�ستئناف عملية  التدخل 
وقت  خــالل  توقفت  اأن  بعد  الكالب 
للمواطنني  تراخي�ص  منح  اأو  �سابق، 
الكالب  هــذه  على  الق�ساء  ــل  اأج مــن 
التي زرعت الرعب يف نفو�ص العائالت 

خالل االأيام الفارطة.
ومع اإقرتاب الدخول املدر�سي اجلديد 
كبرية  باتت  ــاء  ــي االأول خمــاوف  فــاإن 
فيها  يتنقل  التي  املناطق  يف  ال�سيما 

م�سيا  بعيدة  م�سافات  على  االأطفال 
على االأقدام، ومن جانبه فاإن رئي�ص 
�سدراتي  م�سطفى  مــاوكــالن  بلدية 
اأكد اأن عملية اإبادة الكالب املت�سردة 
ت�سطري  مت  حــيــث  قــريــبــا  �ستنطلق 
الدرك  مع  بالتن�سيق  خا�ص  برنامج 
الوطني وجمعيات اأخرى خمت�سة يف 
الق�ساء تدريجيا  ال�سيد، حيث �سيتم 
تنظيم  خالل  من  الظاهرة  هذه  على 

دوريات كل اأ�سبوعني على االأقل.

قاطنوا عدة م�ضاتي يطالبون بالتكفل باإن�ضغاالتهم

البواقي،  اأم  بوالية  اأم�ص،  اجتاز 
�سهادة  امتحانات  تلميذ  األــف   13
مركز   49 عرب  موزعني  البكالوريا، 
حتت تاأطري 5171 موؤطر من روؤ�ساء 
ــص واأعــــوان اأمــانــات  ــرا� مــراكــز وح
وعمال مهنيني، اأين مت اتخاذ جميع 

التدابري الوقائية.
اأم  ــرف وايل واليـــة  اأ�ــس ــد  ــذا وق ه
البواقي "زين الدين تيبورتني" على 
�سهادة  المتحان  الر�سمي  االنطالق 
الرحم  "عبد  ثانوية  من  البكالوريا 

من  البواقي،  اأم  مبدينة  قوراري" 
اأم�ص  قامت  التجارة  مديرية  جهتها 
وقمع  مراقبة  تخ�ص  فرقة   24
ملختلف  ميدانية  بخرجات  الغ�ص، 
مراكز  م�ستوى  على  االإطعام  مراكز 
اإجراء امتحانات البكالوريا  والبالغ 
بلديات  مبختلف  مركز   44 عددها 
ـــة، ملــراقــبــة مـــدى احـــرتام  ـــوالي ال
الـــ�ـــســـروط الــ�ــســحــيــة والــنــظــافــة 
ــة  اخلــا�ــس ـــوجـــبـــات  ال تـــقـــدمي  يف 

باملوؤطرين.

مناطل الظل خارج اأجندة امل�ش�ؤولني بخن�شلة!

فتح 71 مركز لإجراء البكال�ريا 
واإجراءات خا�شة مع املرت�شحني الأحرار 

الكالب املت�شردة تفر�س حظر جت�ال على �شكان ماوكالن 
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�سجلت حمافظة الغابات 
بوالية اأم البواقي، غر�ص 

16.700 األف هكتار من اأ�سل 
يقدر  ما  اأي  هكتار،  األف   20

بـ 83 باملائة من الربنامج 
الوطني اخلا�ص بالت�سجري 

والذي انطلق خالل �سنة 
ي�سل  ما  مبعدل   ،1999

لغر�ص 1000 هكتار �سنويا، 
هذا وقد عرفت امل�ساحات 

الغابية تو�سعا مبختلف 
بلديات والية اأم البواقي، 
اأين ينتظر االنتهاء قريبا 
من غر�ص 20 األف هكتار، 

اأين �سجل جناح ما ي�سل اإىل 
امل�ساحات  من  باملائة   60

املغرو�سة، يف املقابل، اأح�ست 
حمافظة الغابات بوالية اأم 

البواقي خالل الثالثة اأ�سهر 
املا�سية الحرتاق 60 هكتار 

من الغابات، ن�سبة كبرية منها 
كانت من االأحرا�ص.

ت�شجري اأزيد من 
من  هكتار  األف   16

امل�شاحات اجلرداء

فيما مت ت�ضخري 100 طبيب

بعد تعر�ش عدة اأطفال الإعتداءات 

عني احلجر 

موزعني على 49 مركز

موؤ�ض�ضة التح�ضني احل�ضري مطالبة بالتدخل

تـــتـــوا�ـــســـل مـــعـــانـــاة �ـــســـكـــان حي 
من  البواقي،  اأم  مبدينة  "ال�سعادة" 
مبختلف  املنزلية  القمامة  انت�سار 
يف  �ساهم  ما  احلي،  وخمــارج  مداخل 

ت�سويه املنظر اخلارجي للحي.
بــالــرغــم مــن اجلهود  يــاأتــي ذلـــك   
املجتمع  ممثلي  قبل  مــن  املــبــذولــة 
املــدين وروؤ�ــســاء االأحــيــاء بتنظيف 
ال  فيما  الوالية،  مدن  اأحياء  جميع 
الكربى  االأحياء  من  الع�سرات  تزال 
البواقي ت�سارع تراكمات  اأم  بوالية 

كبرية للقمامات املنزلية،
ــان حي  ــك ــس ــكــى � ــت ــس ــــد ا� ــــذا وق ه
�سخمة  تراكمات  مــن  "ال�سعادة" 
اأدى  ما  طويلة،  اأيــام  منذ  للنفايات 
مبختلف  الكريهة  الروائح  النت�سار 

ـــارج احلـــي، مــا �ساهم  مــداخــل وخم
الكالب  من  الع�سرات  ا�ستقطاب  يف 
لالأكل  الليل  فرتات  خالل  املت�سردة 
كبري  انت�سار  وكـــذا  الــنــفــايــات،  مــن 

ملختلف اأنواع احل�سرات.
ــب �ــســكــان احلــي  ــال ــل، ط ــاب ــق يف امل
التح�سني  موؤ�س�سة  تدخل  ب�سرورة 
اأم  مدينة  م�ستوى  على  احل�سري 
البواقي لرفع القمامات التي اأ�سحت 
ت�سكل خطرا على �سحة �سكان احلي 
التي  احلالية  الفرتة  خالل  خا�سة 
ت�ستدعي م�ساعفة اجلهود لتنظيف 
جميع اأحياء املدينة لتجنب انت�سار 
انت�سار  ــن  ع الــنــاجــمــة  االأمـــرا�ـــص 

املزابل والروائح الكريهة.

حي ال�شعادة باأم الب�اقي 
يغرق يف القمامة 

حمافظة الغابات

اأم البواقـــي

بن �شتول.�ص

بن �شتول.�ص

بن �شتول.�ص



وزير التجارة يعلن: 
اأ�شغال عمومية: 

افتتاح  خــالل  كلمته  يف  الــوزيــر،  واأو�ــشــح 
اإمكانيات  حــول  الوطني  امللتقى  اأ�ــشــغــال 
العمومية،  االأ�ــشــغــال  قطاع  يف  الت�شدير 
البد  اجلديد  االقت�شاد  نحو  التوجه  اأن 
التبعية  من  التقلي�ص  على  مبنيا  يكون  اأن 
ومنها  املــــجــــاالت،  خمــتــلــف  يف  ــارج  ــخ ــل ل

اخلدمات.
يعمل  القطاع  اأن  الرحمان  عبد  بن  واأكــد 
ـــــادة الــنــظــر يف  ـــت عــلــى اإع يف اقــــرب وق
القانونية  والن�شو�ص  االإجــراءات  �شل�شلة 
قطاع  يف  الت�شدير  ن�شاطات  توؤطر  التي 
اأن  الــوزيــر  مو�شحا  العمومية،  االأ�ــشــغــال 
املرحلة احلالية تعد فا�شلة لتنفيذ برنامج 
الذي  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
م�شتقلة  �شيا�شة  اإىل  البالد  مرور  ي�شتهدف 

اقت�شاديا.
يعمل  اجلزائر  بنك  فاإن  الوزير،  وح�شب 
اإعــادة  على  احلــايل  الوقت  يف  جانبه  من 
النظر يف املنظومة امل�شرية ل�شيا�شة ال�شرف 

ليجعلها اأكرث م�شاهمة يف الت�شدير.
اإجــراءات  اتخاذ  �شيتم  االإطــار  هــذا  ويف 
الت�شدير،  منتجات  لكل  م�شجعة  عملية 
اأنه حان  اأ�شاف قائال  بح�شب الوزير الذي 
االأ�شواق  يف  مكانة  للجزائر  ليكون  الوقت 
اخلارجية، حيث يعد هذا امللتقى الوطني، 

نحو  للعبور  ف�شاء  امل�شوؤول،  نف�ص  بح�شب 
ويف  الت�شدير  جمال  يف  �شيما  التوجه  هذا 
بلد  اإىل  التحول  ق�شد  جدا،  قريبة  اآجال 
العالية  املوؤهالت  ظل  يف  للخدمات  م�شدر 
العمومية  الوطنية  ال�شركات  متلكها  التي 

واخلا�شة.

دخول   عن  رزيق  كمال  التجارة   وزير  اأعلن 
ال�شجل التجاري املتنقل حيز التطبيق اأم�ص، 
وكذا  منتجاتهم  ت�شويق  لل�شباب  يتيح  مــا 
خدماتهم يف كل واليات الوطن، وهو االإجراء 
جديدة  ديناميكية  اإ�شفاء  اإىل  يهدف  الذي 
مناطق  كل  تغطية  وكذا  التجارية  للحركة 

الظل.
اأنه مت مالحظة عدة م�شاكل   واأو�شح رزيق   
كانت  الــتــي  التجارية  بال�شجالت  متعلقة 
مبنطقة  ارتباطها  �شيما  ال  قبل  من  موجودة 
االرتباط  ذلك  نزعنا  "االآن  معينني  وب�شوق 
كامل  يف  ي�شتغل  ان  ي�شتطيع  التاجر  واأ�شبح 
تراب الوالية، ويف القطر الوطني  كما  ن�شهد 
متنقل  جتــاري  �شجل   ا�شتعمال  مــرة  والأول 

للخدمات".
ــذي  -ال اأمــ�ــص  ــوم  ي مــن  ابــتــداء  و�شيتمكن   
حيز  املتنقل  الــتــجــاري  ال�شجل  فيه  ــل  دخ
ال�شباب والتجار من طرح وت�شويق  اخلدمة- 
اأو  املتنقل   البيع  كانت  �شواء  خدمة،   169
املتنقلة،  يف اي منطقة من مناطق  اخلدمات 
من  مرافقتهم  على  الــوزارة  و�شتعمل  الوطن، 
مبزايا  تعرفهم  لكي  حت�شي�شية  حملة  خالل 
ال�شلع  اإي�شال  منها  يهدف  التي  ال�شجالت 

واخلدمات اإىل مناطق الظل وكل منطقة من 
مناطق اجلزائر  ب�شهوبة تامة، وكذا تفادي  
العقار  على  باحل�شول  اخلا�شة  االإجــراءات 

وكذا الرخ�ص ..
انه مت  التجارة  وزير  اآخر ك�شف   من جانب 
دوالر  مليار   7 بـ  اال�شترياد  فاتورة  تخفي�ص 
هذا  يف  الوزير  وقال  اأ�شهر،  �شتة  فرتة  خالل 
�شيئا  يتح�شن  التجاري   امليزان  اأن  ال�شياق 
ف�شيئا خالل االأ�شهر ال�شت االأوىل من ال�شنة 

اجلارية  باملقارنة مع ما مت ت�شجيله يف ال�شنة 
متدنية  تبقى  النفط  اأ�شعار  اأن  رغم  املا�شية 
ن�شتغل  مع  2019،  لذلك نحن  قيا�شا ب�شنة 
كل القطاعات لتحقيق هدف تخفي�ص فاتورة 
االأمور �شعبة   .. مليار دوالر   10 بـ  الواردات 
ن�شتورد  نحن   " بالقول  م�شيفا  ممكنة،  لكن 
ال�شرورية فقط  بالكميات  املواطن  ما يحتاج 
وكل ما ينتج يف اجلزائر ن�شعى اىل املحافظة 
عليه ونقوم باإحالله حمل املنتوج االأجنبي".

الدويل  ال�شالون  فعاليات  اأم�ص،  انطلقت 
مب�شاركة  والت�شويق  للتجارة  الــرقــمــي 
من  عار�شني  وع�شرة  جزائريني  متعاملني 
به  اأفــاد  ح�شبما  واأجنبية،  عربية  دول 
والتجارة  للمعار�ص  االأندل�ص  ل�شركة  بيان 

الرقمية املنظمة للحدث.
امل�شاركة يف هذا احلدث  الدول    ومن بني 
اإىل  �شيمتد  ــذي  ال الرقمي،  االقت�شادي 
27 �شبتمرب اجلاري، دولة الفيتنام،  غاية 
جانب  اإىل  الطبعة،  لهذه  ال�شرف  �شيف 
واململكة  واالأردن  والــ�ــشــني  اندوني�شيا 
و  الهند  و  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال و  املــتــحــدة 

جانب  اىل  املــتــحــدة  العربية  االإمـــــارات 
ممثلني ل�شركات جزائرية.

للتجارة  الرقمي  الــدويل  ال�شالون  ويعد 
اجلزائر  يف  نــوعــه  مــن  االأول  والت�شويق 
"هال  معر�ص  بعد  عامليا  والثاين  واإفريقيا 
ــــارات  االإم ـــة  دول نظمنه  ـــذي  ال ال�شني" 
ح�شب  ال�شني،  ــة  دول مــع  دبــي  يف  املتحدة 
املعر�ص،  مدير  و�شرح  املنظمة،  ال�شركة 
جاء  ما  ح�شب  دودي،  منري  ــروؤوف  ال عبد 
الرقمي  الــدويل  ال�شالون  اأن  البيان،  يف 
تبواأ  ــر  ــزائ اجل يف  والــتــ�ــشــويــق  لــلــتــجــارة 
ــم  دائ دويل  كملتقى  الــالئــقــة  مــكــانــتــه 

العامل،  يف  ــال  ــم االأع ولــرجــال  لل�شركات 
اآخر  رقمي  دويل  �شالون  تنظيم  عن  معلنا 
لت�شنيع االأغذية �شتنطلق فعالياته ابتداء 
من  الفاحت نوفمرب املقبل اإىل غاية 16 من 

نف�ص ال�شهر.
عنوانا  املنظمة  ال�شركة  و�شعت  ــد  وق  
الكرتونيا للراغبني يف االطالع على احلدث 
.)www.andalus-tsee.com(

تقدر قيمة فاتورة اخلدمات امل�صتوردة من اخلارج يف عدة قطاعات بـ 12 مليار دولر �صنويا، ح�صبما اأفاد به ال�صبت 
باجلزائر وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان.

جراد،  العزيز  عبد  االأّول  الوزير  قــال 
اأم�ص، اأن الدولة �شت�شعى الإعادة االإعتبار 

ملركب احلجار.
التفقدية  الزيارة  خالل  الوزير  واأو�شح 
ترافق  الدولة  اأن  للمركب،  تقوده  التي 
على  الرتكيز  املوؤ�ش�شات  وعــلــى  املــركــب 
الوزير  اأورد  كما  واملناجمنت،  الت�شيري 
العمال:  مــع  جمعه  لــقــاء  خــالل  االأول 

يعود  والف�شل  جناحنا  هــو  "جناحكم 
واعون  "نحن  يقول:  وتابع  جميعا،  علينا 
هذه  تتما�شي  اأن  يجب  لكن  بحقوقكم 

احلقوق مع ظروف املركب والدولة".
العمال  االأول  الوزير  دعا  ال�شياق،  ويف 
على  م�شددا  الدولة،  يف  الثقة  و�شع  اإىل 
دينامكية  املركب  هــذا  مينح  اأن  �ــشــرورة 

جديدة لالقت�شاد.

حول  الوطني  امللتقى  يف  امل�شاركون  اأكــد 
االأ�شغال  قــطــاع  يف  الت�شدير  اإمــكــانــيــات 
تناف�شية  تعزيز  �ــشــرورة  على  العمومية 
املوؤ�ش�شات اجلزائرية يف اخلارج خا�شة تلك 

النا�شطة يف القطاع.
امللتقى،  اأ�شغال  خــالل  امل�شاركون  واأو�ــشــح 
اأع�شاء  مــن  هــام  عــدد  ح�شور  عــرف  ــذي  ال
قادرة  اجلزائرية  املوؤ�ش�شات  اأن  احلكومة، 
تقنيا على اإجناز م�شاريع االأ�شغال العمومية 
الدول  اإىل  �شيما  اخلــارج  اإىل  وت�شديرها 
اإىل  حتتاج  اأنــهــا  اإال  ـــارة  واجل االأفريقية 
ق�شد  واجلمركي  ــايل  امل املجال  يف  الدعم 
ت�شهيل عملها، كما اأكد العديد من املتعاملني 
اجتماعات  عقد  وجـــوب  على  القطاع  يف 
دورية ت�شم خمتلف املتدخلني تكون كفيلة 
كل  واإمكانيات  واملعايري  اخلدمات  بتحديد 

�شركة .
للموؤ�ش�شة  العام  االأمــني  اأفــاد  جانبه  من 
عبد  فــريــوي  ال�شيد  للطرق،  اجلــزائــريــة 
ميلك  العمومية  االأ�شغال  قطاع  اأن  احلميد، 
موؤهالت هامة من خالل ال�شركات الوطنية 
والقادرة  النا�شطة  واخلا�شة  العمومية 
 500 اإىل   ت�شل  مــداخــيــل  حتقيق  عــلــى 
خالل  للزيادة  قابلة  �شنويا  دوالر  مليون 
وزير  اأن  فريوي  قائال  املقبلة،  ال�شنوات 
الإيجاد  االأمــل  امللتقى  خالل  اأعطى  املالية 
املالية  العراقيل  ترفع  عملية  اإجـــراءات 
اإىل  م�شريا  الت�شدير،  عمليات  تكبح  التي 
ال�شركات  تواجه  التي  التحديات  اأغلب  اأن 
واأكد  واإجرائية،  مالية  الدرا�شات  ومكاتب 
اخلارج  نحو  التوجه  ال�شروري  من  بات  اأنه 
والتاأمني  التمويل  اإ�شكاليات  معاجلة  و 
طماأنة  اأن  مربزا  واالإجـــراءات،  واجلمارك 

�شيعطي  امللتقى  خالل  للمتعاملني  ــوزراء  ال
دفعا يف امليدان بف�شل تو�شيات �شتوجه اإىل 
الوزير االأول من اأجل حل �شريع لهذا النوع 

من العراقيل.
من جهته اأو�شح الرئي�ص املدير العام ملجمع 
ال�شيد  البحرية،  لالأ�شغال   " "جيرتاما 
على  تتوفر  اجلزائر  اأن  بوعالم،  ــروف  اأخ
مكاتب درا�شات كثرية ت�شتغل يف اأفريقيا بكل 
واجلمركية  املالية  العراقيل  رغم  اأريحية 

التي تكبح تطوير هذا املجال.
وح�شب نف�ص امل�شوؤول، فاإنه البد من حت�شني 
ا�شتغلت  التي  ال�شركات  وو�شعية  ظــروف 
العراقيل،  هذه  اإزالة  خالل  من  اإفريقيا  يف 
واتخاذ اإجراءات لتمويل ال�شركات من اجل 

ت�شهيل الت�شدير.
ين�شط  العمومية،  االأ�ــشــغــال  قــطــاع  ويف 
باجلزائر 9 �شركات مبجمع درا�شة املن�شاآت، 
�شركة  و17   " "جايكا  وامل�شاعدة  املراقبة 
مبجمع  �شركة  و18  "جيرتاما"  مبجمع 
الطرقات  ــغــال  واأ�ــش الــقــاعــديــة  املــنــ�ــشــاآت 

واملن�شاآت الفنية "جيرتا" .
ويف ختام امللتقى، اأو�شى امل�شاركون ب�شرورة 
اجلزائرية  املوؤ�ش�شات  تناف�شية  تعزيز 
باحتياجاتها  تتكفل  خا�شة  هيئة  واإن�شاء 
مع و�شع خاليا يقظة يف اخلارج ت�شاعد على 
للموؤ�ش�شات  امل�شاريع  حول  املعلومة  توفري 
وملتقيات  ثنائية  لقاءات  عقد  جانب  اإىل 

للتعريف بالقدرات الوطنية.
متكني  �شرورة  على  التو�شيات  اأكــدت  كما 
الدعم  من  باملائة   25 ن�شبة  من  املوؤ�ش�شات 
الإجناز  والعتاد  التجهيزات  نقل  جمال  يف 
يف  ت�شهيالت  تقدمي  جانب  اإىل  امل�شاريع 

جمال ال�شرف.

حممودي  علي  للغابات،  العام  املدير  اأعلن 
اإطار  يف  �شيد  رخ�شة   5.000 ت�شليم  عن 
الذي  الن�شاط  لهذا  الر�شمي  اال�شتئناف 
اأعلن عنه اأول اأم�ص وزير الفالحة والتنمية 

الريفية عبد احلميد حمداين.
حفل  هام�ص  على  حمداين  ال�شيد  و�شرح 
الن�شاط ال�شيدي  االإعالن الر�شمي الفتتاح 
�شلمنا  "لقد  الــتــوقــف  مــن  �شنة   25 بعد 
قمنا  الــذيــن  لل�شيادين  رخ�شة   5.000

رخ�شة   7.000 ت�شليم  ونعتزم  بتكوينهم 
املدير  م�شريا  اآخــريــن،  ل�شيادين  ا�شافية 
كونت  قد  موؤ�ش�شته  اأن  اإىل  للغابات  العام 
13.000 �شيادا حتى يح�شلوا على رخ�ص.

ال�شيد  قدمها  التي  التو�شيحات  وح�شب 
ــتــكــويــن يــ�ــشــتــمــل على  ــــاإن ال حمـــمـــودي ف
و  ال�شيد  لرخ�شة  ال�شحيح  اال�شتخدام 
امل�شتهدفة،  احليوانية  االأنواع  بني  التفريق 
كيفية وتوقيت �شيدها والطابع البيولوجي 

ل�شمان  االأ�شلحة  ا�شتخدام  وكيفية  لالأنواع 
اإ�شافة اإىل جتنب  �شالمة ال�شياد وحميطه 
اخلاطئ  اال�شتعمال  عن  الناجمة  احلوادث 

لبندقية ال�شيد.
ــه لوعي  ــاح ــي ارت الـــعـــام  املـــديـــر  ـــــدى  واأب
طريق  عــن  التنظيم  ب�شرورة  ال�شيادين 
البلديات  م�شتوى  على  وفدراليات  جمعيات 
غري  لل�شيد  تــفــاديــا  ن�شاطاتهم  لــرتقــيــة 

القانوين والع�شوائي.
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...البحث عن ثقاللت املال بحب املغامرة  حني يختلط اجل�شع  
اأم�ص،  الفرن�شية،  ال�شرطة  اعتقلت 
وا�شتخدمت  �شخ�ص   200 مــن  اأكـــرث 
تظاهرات  لتفريق  للدموع  امل�شيل  الغاز 
اإىل  عادت  التي  ال�شفراء"  "ال�شرتات 
�شوارع العا�شمة باري�ص بقوة الأول مرة 
فريو�ص  جائحة  ب�شبب  االإغــالق  منذ 

كورونا.
اأن  حملية  تلفزيونية  قناة  وذكــرت 
 222 اعتقلت  الفرن�شية  ال�شرطة 
 13:45( الــ�ــشــاعــة  بــحــلــول  �شخ�شا 
فيما  املـــحـــلـــي،  ــتــوقــيــت  ــال ب ت.غ.( 
ا�شتخدمت الغاز امل�شيل للدموع لتفريق 

املتظاهرين.
م�شادر  عن  اإعــالمــي  موقع  نقل  فيما 
من ال�شرطة )مل ي�شمها( قولها اأنه من 
املتوقع جتمع ما بني 4 و5 اآالف متظاهر 
من ال�شرتات ال�شفراء يف باري�ص، مبا يف 
يكونوا  اأن  �شخ�ص يحتمل   1000 ذلك 

عنيفني.
باري�ص  �شرطة  قائد  حظر  جهته،  من 
لالأ�شخا�ص  جتمع  اأي  ــان  المل ديدييه 
حركة  من  جــزء  اأنهم  يــّدعــون  الذين 
خطر  �شوء  يف  ال�شفراء"  "ال�شرتات 
عدة  اأجزاء  العام" يف  بالنظام  اإخالل 
 18:00 اجلــمــعــة  مــن  العا�شمة  مــن 
حتى ال�شبت )16:00 ت.غ( بالتوقيت 

املحلي.
"ال�شرتات  احتجاجات  وعــادت  هــذا 
يف  الــواجــهــة  اإىل  اأمــ�ــص،  ال�شفراء"، 
 4 غياب  بعد  فرن�شا،  اأنــحــاء  خمتلف 

املتظاهرين  مئات  جتمع  حيث  اأ�شهر، 
ورددوا  بباري�ص  "واغرام"  �شاحة  يف 
اإميانويل  للرئي�ص  مناه�شة  هتافات 
رافعني  الفرن�شية،  واحلكومة  ماكرون 

الالفتات.
ال�شرطة  بــني  ا�ــشــتــبــاكــات  ووقــعــت 
وال�شوارع  ال�شاحة  يف  واملتظاهرين 
مواد  املحتجون  واأطلق  بها،  املحيطة 
اإىل  اأدى  مــا  ال�شرطة  جتــاه  خمتلفة 
ال�شرد بالغاز امل�شيل للدموع لتفرقتهم، 
ــون عـــــددا من  ــج ــت ــح ــا اأحــــــرق امل ــم ك
يف  ت�شبب  مــا  الكهربائية  ــدراجــات  ال
اإحداث الفو�شى، واأغلقت ال�شرطة �شارع 
ال�شانزليزيه واتخذت اإجراءات اأمنية 
الحتجاجات  توقعا  باري�ص،  يف  مكثفة 
كما  ال�شفراء"،  لـ"ال�شرتات  ـــرب  اأك
30 حمطة مرتو ب�شبب  اأُغلقت حوايل 

مظاهرات  ُنظمت  فيما  االحتجاجات، 
)�شمال  �شرتا�شبورغ  اأخـــرى  ــدن  م يف 
وبوردو  �شرق(  )جنوب  وليون  �شرق( 

وتولوز )جنوب غرب(.
االحتجاجات  انــدلــعــت  اأنـــه  يــذكــر 
نوفمرب   17 يف  الفرن�شية  ال�شعبية 
الإجراء  حكومي  مقرتح  �شد   ،2018
ــتــقــاعــد يف  ــى نــظــام ال ــالت عــل ــدي ــع ت
ماكرون  حكومة  ت�شّر  فيما  الــبــالد، 
يف  "اإ�شالحات  اأ�شمته  ما  تطبيق  على 
النقابات  تدعو  فيما  التقاعد"،  نظام 
تدخالت  اأ�شفرت  حيث  �شحبه،  اإىل 
ال�شرطة �شد املتظاهرين، منذ انطالق 
�شخ�شا،   11 مقتل  عن  االحتجاجات، 
الب�شر،  حلا�شة  اآخــريــن   26 وفــقــدان 
بينما قطعت اأيادي 5 اأ�شخا�ص، واأ�شيب 

اآالف اآخرون.

بوقف  االأفغانية  احلكومة  طالبت 
حمادثات  اأول  ــالل  خ الــنــار  ـــالق  الإط
ال�شالم التي جتريها مع حركة طالبان 
يف العا�شمة القطرية الدوحة، وتعترب 

اأول حمادثات مبا�شرة بني الطرفني.
واأكد عبد اهلل عبد اهلل، الذي يرتاأ�ص 
اأنه  على  احلــكــومــي،  املفاو�شات  وفــد 
التي  احلــرب  خــالل  منت�شر  اليــوجــد 
�شهدتها البالد خالل ال�شنوات املا�شية، 
عن  �شيء  اأي  طالبان  تذكر  مل  فيما 
هدنة لكنها فقط اأكدت اأن البالد يجب 

اأن تخ�شع حلكم ال�شريعة.
الطرفني  املتحدة  الواليات  و�شجعت 
والتو�شل  ــات  املــفــاو�ــش خــو�ــص  عــلــى 
من  متوا�شلة  عقود   4 بعد  اتفاق  اإىل 
من  االآالف  وع�شرات  امل�شلح  ال�شراع 

القتلى بني املدنيني.
بني  التاريخية  املــفــاو�ــشــات  وبـــداأت 
من  ــد  واح يــوم  بعد  ال�شبت  اجلانبني 
حلول الذكرى الـ 19 لهجمات احلادي 

ع�شر من �شبتمرب  عام 2001 التي �شنها 
تنظيم القاعدة والتي د�شنت وا�شنطن 
يف  مو�شعة  ع�شكرية  عملية  بعدها 
اأفغان�شتان، وتعد احلرب يف اإفغان�شتان 

اأطول نزاع ع�شكري تخو�شه الواليات 
املتحدة يف تاريخها.

االأوىل  املبا�شرة  املحادثات  هي  هذه 
ــة  ــوم ــك بــــني طـــالـــبـــان وممـــثـــلـــي احل
يرف�شون  امل�شلحون  وكــان  االأفغانية. 
احلكومة،  من  ممثلني  لقاء  االآن  حتى 
اأمريكية  "دمية"  باأنها  و�شفوها  التي 

عاجزة.
ويهدف اجلانبان اإىل حتقيق م�شاحلة 
�شيا�شية واإنهاء عقود من العنف بداأت 
عام  الأفغان�شتان  ال�شوفيتي  الغزو  مع 

.1979
نحو  امل�شتمر  ال�شراع  خــالل  و�شقط 
منذ  املدنيني  بني  من  قتيل  األــف   12
ح�شب  فــقــط،  املــا�ــشــي  فــيــفــري  �شهر 

االإح�شاءات احلكومية.

اعتقالت وغاز م�شيل للدم�ع مع ع�دة "
ال�شرتات ال�شفراء" بفرن�شا

املحادثات الأفغانية: احلك�مة تدع� طالبان اإىل وقف اإطالق النار

فل�شطني.. 

ت�ن�س تعني �شفريا 
لها يف ليبيا للمرة 
الأوىل منذ 2014

االأ�سعد  تعيني  اأمــ�ــص،  تون�ص،  اأعلنت 
العا�سمة  يف  لها  جديدا  �سفريا  عجيلي 
االأوىل  للمرة  وذلك  طرابل�ص،  الليبية 

منذ عام 2014.
جاء ذلك يف بيان للخارجية التون�سية، 
عدة  �سملت  دبلوما�سية  حركة  حــول 
مرة  اأول  ــذه  وه وقن�سليات،  �سفارات 
ليبيا  يف  لتون�ص  �سفري  تعيني  فيها  يتم 
التون�سي  الدبلوما�سي  2014، وفق  منذ 
ت�سريحات  يف  اجلويني،  ب�سري  ال�سابق 

لالأنا�سول.
اجلديد  ال�سفري  اإن  اجلويني،  ــال  وق
الليبي،  بامللف  ملم  عجيلي،  االأ�ــســعــد 
وكلف من وزارة اخلارجية التون�سية يف 
جانفي 2019، باإجراء درا�سات وبحوث 

تخ�ص العالقات بني البلدين.
يف  تون�ص  �سفارة  غلق  مت  اأنــه  يذكر 
ثم   ،2014 ــر  ــوب ــت اأك بــدايــة  لــيــبــيــا، 
 ،2015 جويلية  يف  العامة  القن�سلية 
االأمنية،  االأو�ــســاع  تــردي  خلفية  على 
ويف  تون�سيني،  دبلوما�سيني  واختطاف 
يف  تون�ص  �سفري  ــدم  ق فيفري2015، 
طرابل�ص ر�سا بوكادي ا�ستقالته اآنذاك، 
للرئي�ص ال�سابق الباجي قايد ال�سب�سي.

ومت فتح ال�سفارة والقن�سلية، يف اأفريل 
القا�سمي  توفيق  تعيني  ثــم   ،2016
قن�سال عاما لتون�ص بليبيا، عام 2018.

دعت "�لقيادة �لفل�صطينية �ملوحدة للمقاومة �ل�صعبية"، �عتبار �لثالثاء �ملقبل "يوم رف�س �صعبي �نتفا�صي" �صد �تفاقي �لتطبيع بني 
�لبحرين و�الإمار�ت و�إ�صر�ئيل.

اأم�ص، حمل رقم  اأول  جاء ذلك م�ساء 
من  ق�سري  وقت  عقب  القيادة،  من   1
اإعالن ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
االأحمد،  عزام  الفل�سطينية  التحرير 
املوحدة  القيادة  عــن  االإعـــالن  قــرب 
دون  الفل�سطينية،  ال�سعبية  للمقاومة 
البيان  يت�سمن  ومل  عنها،  تفا�سيل 
الف�سائل املنظومة حتت هذا االإعالن.

اتفق  اجلــاري،  �سبتمرب   4 يف  اأنه  غري 
االأمناء العامون للف�سائل الفل�سطينية، 
خالل اجتماع برام اهلل وبريوت، على 
ال�ساملة"  ال�سعبية  "املقاومة  تفعيل 
ت�سكيل  مع  وتطويرها،  اإ�سرائيل  �سد 
روؤية  لتقدمي  واأخــرى  لقيادتها  جلنة 
"القيادة"  دعت  كما  االنق�سام،  الإنهاء 
املقبل  الثالثاء  اعتبار  اإىل  بيانها،  يف 
الوطن  يف  انتفا�سي  �سعبي  رف�ص  يوم 

خمتلف  يف  فل�سطني  ــة  راي فيه  ترفع 
االأماكن، موؤكدة اأن تلك اخلطوة تعبري 
عن رف�سنا احلا�سم لرفع علم االحتالل 
والقتل والعن�سرية على �سارية )عمود 
ظبي  اأبــو  يف  الــذل  العلم(  عليه  يرفع 

واملنامة.
البحرين،  اأعلنت  املا�سي،  واجلمعة 
التو�سل اإىل اتفاق على اإقامة عالقات 
دبلوما�سية كاملة مع اإ�سرائيل، برعاية 
اأمريكية، لتلحق بذلك باالإمارات التي 

 13 يف  مماثلة  خطوة  واتخذت  �سبق 
اأوت املا�سي.

توقيع  مرا�سم  اإجـــراء  املتوقع  ومــن 
البيت  يف  املقبل،  الثالثاء  االتفاقني، 
ووزيـــري  نتنياهو  بح�سور  االأبــيــ�ــص 
بن  اهلل  عبد  االإمـــاراتـــي  اخلــارجــيــة 
اللطيف  عــبــد  والــبــحــريــنــي  زايـــــد، 
"القيادة" اإىل  الزياين، كما كما دعت 
اعتبار اجلمعة املقبل، يوم حداد ترفع 
فيه االأعالم ال�سوداء يف كل ال�ساحات 
الكنائ�ص  وتــقــرع  والــبــيــوت،  واملــبــاين 
اأجرا�ص احلداد، وخطبة اجلمعة رثاء 
لالأنظمة، داعية اإىل نبذ كل اخلالفات 
الفل�سطينية، وامل�ساركة يف هذا الكفاح 
�سوت  "ال  قائلة:  التحرري،  ال�سعبي 
اأن  دون  املقاومة"،  �سوت  فــوق  يعلو 

يو�سح مراده.
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قتل 5 من رجال ال�سرطة يف هجوم مل�سلحي طالبان بوالية 
كابي�سا �سمال �سرقي اأفغان�ستان.

يف  وقع  الهجوم  اأن  اأم�ص،  الوالية،  اأمن  مديرية  واأعلنت 
عن  اأ�سفر  الهجوم  اأن  اإىل  الفتة  "تيغاب"،  ق�ساء  مركز 
مقتل 5 من اأفراد ال�سرطة، واإ�سابة 7 اآخرين، م�سرية اإىل 
اأعقبت  التي  اال�ستباكات  يف  خ�سائر  طالبان  عنا�سر  تكبد 

الهجوم.
طالبان  حركة  اإن  االأفغانية  الدفاع  وزارة  قالت  بدورها، 
الـ24  خالل  البالد،  باأرجاء  والية   15 يف  هجمات  نفذت 

�ساعة االأخرية.

ا�ستهدف  هجوما  اإن  اأم�ص،  العراقية،  الدفاع  وزارة  قالت 
ت�سبب  ما  العراق،  �سمايل  الدويل  للتحالف  اإمدادات  رتل 

باإ�سابة �سائق وت�سرر اإحدى املركبات.
الدفاع(  تتبع  )موؤ�س�سة  االأمني  االإعالم  خلية  وقالت 
الإحدى  معدات  يحمل  رتل  على  انفجرت  نا�سفة  عبوة  اأن 
يف  الدويل  للتحالف  التابعة  اللوج�ستي  الدعم  �سركات 
مو�سحا  )�سمال(،  الدين  �سالح  مبحافظة  الريا�ص  قرية 
وت�سرر  الرتل،  �سائقي  اأحد  باإ�سابة  ت�سبب  االنفجار  اأن 

مركبة.
وهجوم اليوم هو ال�ساد�ص خالل اأقل من اأ�سبوعني.

العا�سمة  مرفاأ  من  ال�سبت،  ليل  دخانية،  �سحب  انبعثت 
اللبنانية بريوت، مع تدد حريق اندلع قبل يومني، ولكن 

ب�سكل اأقل مما كان عليه، بح�سب مرا�سل االأنا�سول.
واأفاد املرا�سل، باأن الدفاع املدين يعمل على اإخماد األ�سنة 

الدخان من داخل املرفاأ.
بينما نقلت و�سائل اإعالم حملية اأي�سا نباأ تدد احلريق، 
مي�سال  ال�سابط  املرفاأ  يف  االإطفاء  عمليات  م�سوؤول  قال 
املر، اإن ما حدث لي�ص حريقا جديدا، اإمنا اأفران من بقايا 
مل  االإطفاء  و�سيارات  تربيدها  يجري  ال�سابق  احلريق 

تغادر املرفاأ منذ اأيام.

يف  لال�ستباه  �سخ�سا  اأم�ص،  الربيطانية،  ال�سرطة  اعتقلت 
تخطيطه لهجوم مبتفجرات، وذلك بعد اإر�سال طرد يحوي 
�سكني  عنوان  اإىل  ال�سنع،  يدوية  �سغرية  نا�سفة  عبوة 

�سمايل لندن.
ونقل موقع اإخباري عن �سرطة لندن، قولها اإن حمققني من 
ق�سم مكافحة االإرهاب اعتقلوا رجال بالع�سرين من عمره يف 
حيازة  اأو  تنفيذ تفجري،  يف حماولته  لال�ستباه  كامربيدج، 
مواد متفجرة لتعري�ص االأرواح اأو املمتلكات للخطر، م�سيفة 
ال�سرطة، عرب توتري، اأن التحقيق يتعلق بطرد م�سبوه، مت 
 10 يف  لندن،  �سمايل  �سكني  عنوان  يف  الربيد  عرب  ت�سلمه 

�سبتمرب اجلاري، بعد تلقي عدة بالغات حول ذلك.

ال�سرطة  با�سم  املتحدث  عن  نقال  اأنباء،  وكالة  اأفادت 
واأ�سيب  قتلوا  ال�سرطة  رجال  من  خم�سة  باأن  االأفغانية، 
ب�سرق  كابي�سا  مبحافظة  هجوم  يف  اآخرون،  �سبعة 

اأفغان�ستان.
املنطقة،  �سرطة  قائد  �سوري�ص  �سايك  عن  الوكالة  ونقلت 
ال�سرطة اجلنائية،  ال�سحايا كان حمققا يف  اأحد  اإن  قوله 
املهاجمني  اأن  على  تدل  ال�سبهات  اأن  اإىل  الوكالة،  وت�سري 
بعد على  تعلق  "طالبان" التي مل  كانوا من مقاتلي حركة 

الهجوم.

تفجري ي�شتهدف رتل اإمدادات 
للتحالف �شمايل العراق

�شحب دخانية تنبعث من مرفاأ بريوت 
اإثر جتدد حريق اخلمي�س

اعتقال �شخ�س ي�شتبه يف تخطيطه 
لهج�م مبتفجرات بربيطانيا

مقتل خم�شة من ال�شرطة يف هج�م

مقتل 5 عنا�شر اأمن يف هج�م لطالبان 
باأفغان�شتان
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من  باتنة  �سباب  فريق  اإدارة  تتمكن  مل 
اإيجاد اأر�سية اتفاق مع املدرب ال�سطايفي 

معه  املفاو�سات  اأن  مــادام  م�سي�ص  علي 
ب�سبب  مــ�ــســدود  طــريــق  اإىل  و�سلت 

و�سعها  التي  التعجيزية  ال�سروط 
العلمة،  ملولودية  ال�سابق  املدرب 

الفريق  اإدارة  جعل  مــا  ــذا  وه
وتتوجه  عليه،  النظر  ت�سرف 

ـــر خــا�ــســة اأن  ـــدرب اآخ جلــلــب م
االأجــر  �سلم  ــددت  ح فريق  اإدارة 

الأي  ميــكــن  ال  وبــالــتــايل  ال�سهرية 
االإدارة  على  �سروطه  ميلي  اأن  مــدرب 

الناحية  ــن  م كــبــري  بعمل  تــقــوم  الــتــي 
االإ�سارة  ــدر  وت والقانونية  التنظيمية 

الفريق  اإدارة  بها  قامت  التي  املفاو�سات  اأن 
االأورا�سي مع املدرب م�سي�ص و�سلت اإىل طريق م�سدود ب�سبب 
ال�سروط ال�سعبة التي و�سعها على االإدارة، وهذا ما جعلها 
اأخرى وعليه  املفاو�سات وتفكر يف خيارات  ت�سع حدا لهذه 
من  اآخر  مدرب  مع  للتعاقد  التوجه  قررت  الفريق  فــاإدارة 
املقدمة بخ�سو�ص  ودرا�سة كل االقرتاحات  مناق�سة  خالل 
ذلك قبل االإتفاق الر�سمي مع املدرب اجلديد الذي �سيقود 
م�سادرنا  وح�سب  املقبل  املو�سم  يف  للفريق  الفنية  العار�سة 
اخلا�سة واملقربة من بيت الفريق فاإن هوية املدرب اجلديد 

�ستعرف عن قريب وقبل نهاية االأ�سبوع احلايل.

الفريق  اإدارة  زالــت  ال  اأخـــر،  �سياق  ويف 
الأع�ساء  ــوات  ــدع ال ــال  ــس اإر� يف  تــوا�ــســل 
اجلمعية العامة من اأجل ح�سور فعاليات 
ــا  ــراوؤه اإج املــقــرر  الــعــامــة  اجلمعية 
حيث  الــقــادم،  �سبتمرب   20 يــوم 
زغينة  فرحات  الرئي�ص  �سيتلو 
ـــايل واالأدبــــي  الــتــقــريــريــن امل
للفريق وبعد االإنتهاء مبا�سرة 
الرت�سيحات  جلنة  تعيني  يتم 
اجلمعية  و�ستعرف  الطعون  وكذا 
زغينة  مـــوقـــف  حتـــديـــد  الــعــامــة 
باملوا�سلة اأو االإن�سحاب وبن�سبة كبرية 
اأوملبية جديدة كما  يريد الرت�سح لعهدة 
تروج بع�ص االأخبار عن نية رجل االأعمال 
لرئا�سة  تر�سحه  ملف  دفــع  يف  ونا�ص  عمار 

النادي خا�سة واأنه ميلك برنامج ثري.
اأول  ع�سية  الفريق  اإدارة  قامت  االإنتدابات  بخ�سو�ص  اأما 
اأم�ص باالإم�ساء ر�سميا الأربعة العبني وهم ثالثي مولودية 
اأمغ�سو�ص  واإليا�ص  جناي  ال�سعيد  املالك  عبد  بيطام  باتنة 
لي�ساف  حاجي  جمال  ال�ساوية  اإحتــاد  فريق  هــداف  وكــذا 
وبركات  بوفاريك  وداد  من  حزي  امل�ستقدم  اإىل  الرباعي 
من �سباب جيجل يف حني جددت االإدارة حلد االأن لكل من 
من�سور  بن  تديد  انتظار  يف  بيطام  ماتيب  عوف  �سماحي 

وقادة براهمية واحلار�ص لكحل.

للجنة  جديدا  رئي�سا  حماد  الرحمن  عبد  انتخب 
خالل  ال�سبت،  يوم  اجلزائرية  والريا�سية  االأوملبية 
اجلمعية العامة االنتخابية التي انعقدت مبقر الهيئة 
اجلديد  الرئي�ص  وح�سد  بالعا�سمة،  عكنون  بــن 
االحتاديات  من  �سوتا  اأي   �سوت  الكوا  لـ
االوملبية التي ت�ساوي اأربعة اأ�سوات من االحتادات غري 

. االأوملبية التي حتوز على �سوت واحد فقط
�سوتا  قربوعة   مــربوك  املرت�سح  نال  جهته،   من 
حت�سلت  فيما  االوملبية(،  االحتاديات  من  �سوت   (
احتاديات  اأ�سوات   ( اأ�سوات  خم�سة  فرقاين  �سمية 

اوملبية(.
بني   من  ع�سوا  ح�سور   االأ�سغال  وعرفت  هذا 

م�سجال من بينهم  احتادية اوملبية.
و�ساحب  مــرات  عــدة  افريقيا  بطل  حماد،  و�سيقوم 
اأوملبياد  ب�سيدين اال�سرتالية، بت�سيري  برونزية 
 ،) - ( االأوملــبــيــة  العهدة  مــن  تبقى  مــا 
يف  من�سبه  من  امل�ستقيل  براف  م�سطفى  بذلك  ليخلف 

ماي الفارط.
يجدر الذكر اأن التناف�ص على نيل من�سب الرئي�ص، كان 
بني  ثالثة مرت�سحني وهم: عبد الرحمن حماد، �ساحب 
برونزية اأوملبياد  ب�سيدين، �سمية فرقاين، نائب 
�سابقة يف املجل�ص ال�سعبي الوطني واأول حكم دولية يف 
لالحتادية  �سابق  رئي�ص  قربوعة  ومربوك  القدم  كرة 

اجلزائرية للدراجات.

و�سعيته  عن  قواوي  الونا�ص  الربج  اأهلي  حرا�ص  مدرب  حتدث 
مع الفريق يف ظل احلديث عن رغبته يف املغادرة ب�سبب االأو�ساع 
على  احل�سول  اأجــل  من  املنازعات  جلنة  اإىل  وجلوئه  احلالية 
قواوي  وقــال  الــفــارط،  املو�سم  عن  العالقة  املالية  م�ستحقاته 
فقط  اأ�سهر  ل�ستة  ميتد  عقد  على  اأم�سيت  :"لقد  ال�سدد  هذا  يف 
وانتهت، اأنا متواجد يف نهاية عقدي مع اأهلي الربج وقد اأ�سبحت 
حرا من اأي التزام، واأنا اأملك العديد من العرو�ص اجلدية، ولكن 
االأولوية  اأمنح  الأنني  منها  عر�ص  اأي  اللحظة  حتى  اأناق�ص  مل 
من  اأكرث  منذ  كانت  االإدارة  مع  تكلمت  مرة  واآخــر  الــربج،  الأهلي 
اأي  يكلمني  مل  ال�ساعة  وحلد  االجتماع  ذلك  بخ�سو�ص  �سهرين 

اأحد ب�ساأن م�ستقبلي".
جلنة  اإىل  جلوئه  عن  حتدثت  التي  االأخبار  كل  قــواوي  ونفى 
احلرا�ص  مدرب  وقال  العالقة  مب�ستحقاته  للمطالبة  املنازعات 
يف هذا ال�سدد :"مل اأقدم اأي اعذار اأو �سكوى ب�سبب م�ستحقاتي، 
بالطرق  امل�ساكل  حل  يحاولون  الذين  االأ�سخا�ص  نوعية  من  اأنا 
ال�سهلة بعيدا عن ال�سكاوي، واأنا اأريد البقاء ومل اأكلم دزيري حلد 

الطاقم  نف�ص  مع  العمل  اأمتنى  �سحيح  رحيله،  م�ساألة  حول  االأن 
الفني ولكن كل لديه اأ�سبابه اخلا�سة يف البقاء اأو الرحيل ويجب 

احرتامها".
بعد  لالأهلي  التعداد احلايل  اإىل ق�سية  الونا�ص قواوي  وتطرق 
مغادرة احلار�ص بوحلفاية الذي ف�سل تغيري االأجواء، حيث يرى 
قواوي اأن االأهلي يف حاجة اإىل التعاقد مع حار�ص اأخر ملناف�سة 
اأ�سبحنا  بوحلفاية  رحيل  :"بعد  ال�سياق  هذا  يف  قائال  �سيدريك 
والذي  لو�سيف،  ال�ساب  اإىل جانب احلار�ص  �سيدريك فقط  منلك 
من  يتطلب  ما  وهو  االأكابر،  �سنف  اإىل  فرتة  منذ  ترقيته  متت 
يوؤهله  ما  االإمكانيات  من  ميلك  ثاين  حار�ص  عن  البحث  االإدارة 
ملناف�سة �سيدريك"، وفيما يتعلق بق�سية احلار�ص املخ�سرم فوزي 
اإىل  اإمكانية عودته  �ساو�سي الذي يعود احلديث يف كل مرة عن 
اأبدا  معه  اأعمل  مل  :"�ساو�سي  قــواوي  قال  فقد  الفريق  تعداد 
وراأيته فقط الأ�سبوع قبل مباريات الكاأ�ص وبعدها اختفى، بالطبع 
هو مل يكن �سمن برناجمي التدريبي، ومل اأمنحه اأي برنامج مثلما 

فعلت مع زمالئه، كما ال علم يل بو�سعيته".

ــــدرب الــيــامــني بـــوغـــرارة من  ــد رحــيــل امل ــاأك ت
اأن اإجتمع نهاية  العار�سة الفنية للجمعية، بعد 
االأ�سبوع املا�سي مع اأع�ساء املكتب امل�سري لل�سركة 
حيث تباحث الطرفان نقطة ف�سخ عقده ب�سيغة 
باأجرة  بوغرارة  املــدرب  طالب  حيث  الرتا�سي 
الذي  االأمر  وهو  الف�سخ،  مقابل  واحدة  �سهرية 
يبدو ممكنا يف ظل العالقة اجليدة بني الطرفني 
بالرحيل  مليلة  عــني  جمعية  اإدارة  واقتنعت 
االأكيد لليامني بوغرارة االأمر الذي يجعلها تتخذ 
يف  �سرعت  اإذ  ال�سريعة،  االإجــراءات  من  العديد 

العار�سة  لالإ�سراف على  ات�ساالت مبدربني  ربط 
�سيد  بن  الهاوي  النادي  رئي�ص  ربط  الفنية،كما 
�سداد ات�ساالت مع املدرب بن �سغري العيد، حيث 
الفني  الطاقم  راأ�ــص  على  يكون  اأن  عليه  عر�ص 
التقني  عليه  ــق  واف ــذي  ال االأمــر  وهــو  للفريق، 
العا�سمي وبن�سبة كبرية �سيتوىل قيادة العار�سة 
و�سيتوىل  اجلديد  املو�سم  يف  للجمعية  الفنية 

جلب طاقمه معه.
االإحتجاجية  الوقفة  اأن  اإىل  االإ�سارة  ويجدر 
اأن�سار اجلمعية االأ�سبوع املا�سي مل  التي قام بها 

تعرف ح�سور كبري لالأن�سار بالرغم من التدابري 
ال�سابقة لها وهو االأمر الذي جعل من الوقفة ال 
حتقق ما كان مرجوا منها واأ�سدرت جلنة االأن�سار 
الوالية  وايل  لقاء  فيه  تطالب  بيان  ذلك  بعد 
وهذا الإطالعه على الو�سع ال�سعب الذي تعي�سه 
اإيجاد  على  يعمل  اأن  اأجــل  من  وهــذا  اجلمعية، 
الظروف  من  يتخل�ص  حتى  له  �سريعة  حلول 
ال�سعبة التي يعاين منها ال�سيما املالية منها، هذا 

ومن املنتظر اأن يتم اللقاء  هذا االأ�سبوع.

فريق  منها  يعاين  التي  املالية  ــة  االأزم ت�سري 
جمعية اخلروب نحو االإنفراج وهذا بعد الوعود 
الذي  اخلروب  بلدية  رئي�ص  طرف  من  املقدمة 
ماليري   05 تناهز  مالية  اإعانة  بتقدمي  وعد 
عقد  بعد  مبا�سرة  وهذا  وقت  اأقرب  يف  �سنتيم 
التي من  القيمة  للنادي، وهي  العامة  اجلمعية 
�ساأنها اأن ت�سهم يف التخفيف من معاناة الفريق 
وال�سروع يف التح�سريات للمو�سم اجلديد، وهذا 
احلا�سل  االإداري  امل�سكل  يف  الف�سل  انتظار  يف 
اإ�سرار الرئي�ص احلايل معمر ذيب على  نتيجة 
يحتم  الذي  االأمر  وهو  من�سبه  من  االإ�ستقالة 

االأيـــام  ــالل  خ انتخابية  جمعية  اإىل  املـــرور 
املقبلة من اأجل اإختيار رئي�ص جديد للفريق.

العامة  اجلمعية  عقد  مبوعد  يتعلق  وفيما 
قبل  الفارط  االأ�سبوع  خالل  مقررة  كانت  التي 
الرتخي�ص  على  احل�سول  عدم  ب�سبب  تاأجيلها 
نهاية  قبل  بعقدها  توحي  املوؤ�سرات  كل  فــاإن 
على  احل�سول  حال  يف  وهذا  اجلــاري  االأ�سبوع 
ومن  والريا�سة،  ال�سباب  مديرية  ترخي�ص 
ذيب  معمر  الفريق  رئي�ص  اأبــدى  اأخــر  جانب 
يدين  التي  االأمـــوال  عــن  للتنازل  اإ�ستعداده 
امل�سادر  بع�ص  ح�سب  بلغت  والتي  للفريق  بها 

قرابة 17 مليار �سنتيم، واأكد ذيب اأنه ال يرى 
مانعا يف التنازل عن ديونه العالقة عن العهدة 
االأوملبية التي تراأ�ص فيها الفريق ولي�ص ملو�سم 
واحد مثلما تردد لدى بع�ص االأطراف مع عدم 
الرتاجع عن قرار االإن�سحاب من رئا�سة النادي، 
ومن جانب اأخر ابدى اأن�سار اجلمعية تخوفهم 
يعد  الفريق  اأن  خا�سة  احلالية  الو�سعية  من 
اأمورها  ت�سبط  مل  التي  القليلة  االأنــديــة  من 
قليلة  اأيام  بعد  على  وهذا  االآن  حلد  االإداريــة 

من نطالق التح�سريات للمو�سم اجلديد.

�لكوكي يطلب �حل�شم مع �لقد�مى و�إبر�م �شفقات جديدة 

بوغر�رة ين�شحب من تدريب ل�شام و�لأن�شار يطالبون باإيجاد حلول لأزمة �لفريق

�لإد�رة ت�شرف �لنظر على �ملدرب م�شي�ش 
وتو��شل �لتح�شري لأ�شغال �جلمعية �لعامة

عبد �لرحمن حماد رئي�شا جديد� للجنة 
�لأوملبية خلفا مل�شطفى بر�ف

لالأهلي" �لأولوية  و�أمنح  �نتهى  "عقدي 

�لبلدية متنح
 05 ماليري كاإعانة 

وذيب م�شر 
على عدم �لعودة
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الكوكي  نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  طلب 
امل�سريين  من  الفارطة  ال�ساعات  خــالل 
االإ�سراع يف تديد عقود الثنائي املتبقي 
و�سط  من  كل  وهما  عقودهم  املنتهية  من 
امليدان اأمري قراوي وكذا املهاجم احلبيب 
بوقلمونة، حيث �سدد على �سرورة احل�سم 
معهما يف اأقرب ممكن ال�سيما مع اقرتاب 
اجلماعية  التدريبات  اإىل  العودة  موعد 
بخ�سو�ص  الــدائــر  احلــديــث  عــن  ف�سال 
مغري  لعر�ص  بوقلمونة  املهاجم  تلقي 
التقني  ياأمل  كما  اجلزائر،  مولودية  من 
ال�سفقات  بع�ص  ح�سم  يف  اأي�سا  التون�سي 
اجلديدة خا�سة اأن الوفاق مل يتعاقد مع 
كرثة  ورغــم  االآن،  حلد  جديد  العب  اأي 
اإدارة  اأن  اإال  تداولها  مت  التي  االأ�سماء 
الوفاق تف�سل الرتيث بخ�سو�ص العنا�سر 
فرتة  يف  الفريق  �سفوف  �ستدعم  التي 
التحويالت ال�سيفية، حيث يبقى املهاجم 
عمار بوردمي واحلار�ص بن �سلف مر�سحان 
لتدعيم �سفوف الوفاق، فيما عادت ورقة 
ظل  يف  وهـــذا  الــواجــهــة  اإىل  االأجــانــب 
التي  الذاتية  ال�سري  بع�ص  عن  احلديث 
مهاجمني  وتخ�ص  النادي  اإدارة  و�سلت 

اأفارقة دون الف�سل فيها حلد االأن.
لوفاق  القدامى  وقرر عدد من الالعبني 

�سطيف عقد ندوة �سحفية نهار اليوم من 
النادي  تركيبة  بتو�سيع  املطالبة  اأجــل 
اجلمعية  منعقد  اأيــام  قبل  وهذا  الهاوي 
الوفاق  قدامى  وي�سر  للنادي،  العامة 
الأع�ساء  اال�سمية  القائمة  تو�سيع  على 
اجلمعية العامة اإيل 50 ع�سوا مع تنظيم 
اجلمعية العامة العادية واالنتخابية يف 
نداء  توجيه  عن  ف�سال  هادئة  اأجـــواء 
اأجــل  مــن  للتدخل  عبلة  كــمــال  لــلــوايل 

ممكن،  وقت  اأقرب  يف  العامة  اجلمعية  اإجــراء 
على  القدامى  الالعبون  ي�سر  اأخر  جانب  ومن 
الهاوي  النادي  لرئا�سة  زغال�ص  جابر  تر�سح 
الرت�سح  عن  االأن  حلد  امل�سجل  العزوف  ظل  يف 

مـــن طــــرف بــاقــي 

طرف  من  املكثفة  التحركات  وتاأتي  االأع�ساء، 
ــادات  ــق ــت االإن �سيل  بــعــد  الــقــدامــى  الــالعــبــني 
غيابهم  ب�سبب  الوفاق  جمهور  من  لهم  املوجهة 

عن الواجهة طيلة الفرتة الفارطة.
�سطيف  وفـــاق  اإدارة  تبقى  اآخـــر  �سياق  ويف 
باالألب�سة  املمول  باإختيار  يتعلق  فيما  مرتددة 
الريا�سية خالل املو�سم اجلديد، حيث �سقطت 
الأ�سباب غري  كاملي التعاقد مع �سركة  �سفقة 
معروفة رغم اأن العر�ص املقدم من طرف ممثلي 
ال�سركة نال اإعجاب امل�سريين، ويف املقابل اإتفق 
متويل  اأجــل  من  اإمربو �سركة  مع  امل�سريون 
�سنفي االأكابر والرديف خالل املو�سم اجلديد 
لتمويل  اأخر  ممول  مع  التعاقد  �سيتم  حني  يف 
الفئات ال�سبانية، وهذا يف اإنتظار احل�سول على 
بخ�سو�ص  اأديدا�ص رد نهائي من طرف �سركة 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأن  علما  الوفاق،  متويل 
التوقيع على عقد  اأعراب يرغب يف  الدين  عز 
يوم  الريا�سية  العالمات  اإحــدى  مع  التمويل 
العودة  موعد  اإقــرتاب  ظل  يف  القادم  ال�سبت 

للتدريبات اجلماعية.

اأهلي الربج

جمعية اخلروب 
جمعية عني مليلة

�شباب باتنة
وفاق �شطيف
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اأ�سماء الروؤ�ساء الـ الذين مروا على اللجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية  منذ اإن�سائها �سنة  
اإىل يومنا، عقب انتخاب عبد الرحمن حماد رئي�سا جديدا للهيئة يوم ال�سبت:

روؤ�شاء �للجنة �لأوملبية و�لريا�شية 
�جلز�ئرية منذ �شنة  

عرفت ال�ساعات القليلة املا�سية اجلديد يف بيت االحتاد بعدما وقع الرباعي على تديد طلب اإجازتهم 

للمو�سم الثاين على التوايل حلمل األوان احتاد خن�سلة ويتعلق االأمر بكل من بايزيد ، حقا�ص ، كريوي وبيطاط 

وهو ما اأثلج �سدور اأن�سار الكحلة والبي�ساء الذين ارتاحوا لقرار احلكيم من قبل الرئي�ص وليد بوكرومة الذي تعهد 

بالتزامه باحلفاظ على اال�ستقرار وهو ما جعله يجدد الثقة من جديد يف كوادر االحتاد من اأجل التوقيع على البقاء 

للمو�سم الثاين على التوايل، ال�سيما اأن الفريق حقق ال�سعود بف�سل جمموعة من الالعبني الذين تركوا انطباعا ح�سنا املو�سم 
الفارط.

وعلى �سعيد اآخر ك�سفت م�سادرنا اأن االإدارة اخلن�سلية توا�سل مفاو�ساتها مع العبي املو�سم املا�سي الإقناعهم للتجديد على غرار بالل 

بوحل�سان الذي يكون اأعطى موافقته النهائية للتجديد وتبقى فقط ق�سية وقت و�سيلتحق مبدينة خن�سلة من اأجل التوقيع على طلب 

االإجازة، �ساأنه �ساأن بقية العنا�سر االأخرى.

وعلى �سعيد اآخر ت�سري م�سادرنا اأن اإدارة االحتاد �سرعت ر�سميا يف البحث على املدرب الذي �سيقود �سفينة اخلنا�سلة اإىل بر 

االأمان، ورغم اأن الرئي�ص وليد بوكرومة والذي يف�سل العمل يف اخلفاء و�سيا�سة ال�سمت اإال اأنه وح�سب بع�ص املقربني 

الهادي خزار وكذا املدرب عبد  اأن الرجل ربط ات�ساالته مع بع�ص املدربني ومن بينهم التقني حممد  اأكدوا  منه 

احلكيم تازير مهند�ص و�سانع ال�سعود التاريخي لفريق �سباب اأوالد جالل الذي بدوره حط رحاله يف الرابطة 

الثانية وهو االأمر الذي اأ�سبح يتداول يف ال�سارع الريا�سي اخلن�سلي.

من اأجل بناء فريق تناف�سي  ليا�سمكا من جهتهم االأن�سار بدورهم يريدون ا�سما كبريا يتوىل قيادة 

واحلفاظ على البقاء يف ق�سم الكبار، كما اأنهم ينا�سدون الرئي�ص بوكرومة االحتفاظ باملدرب 

عبد احلق معا�سي ملن�سب املدرب امل�ساعد والذي يعرف البيت جيدا وكان له الف�سل الكبري 

يف حتقيق ال�سعود املو�سم املن�سرم ودون �سك �سيكون قوة املدرب اجلديد املقبل �ساأنه 

�ساأن املح�سر البدين عبد اجلليل لوعيل.

بايزيد.. حقا�ش وكريوي وبيطاط 

ليا�شمكا يجددون عقودهم لـ

احتاد خن�شلة

عدة اأ�سماء مقرتحة لتدريب الفريق..

العاي�ص. �ص 

مدرب احلرا�س الونا�س قواوي :

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 
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عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

من  باتنة  �سباب  فريق  اإدارة  تتمكن  مل 
اإيجاد اأر�سية اتفاق مع املدرب ال�سطايفي 

معه  املفاو�سات  اأن  مــادام  م�سي�ص  علي 
ب�سبب  مــ�ــســدود  طــريــق  اإىل  و�سلت 

و�سعها  التي  التعجيزية  ال�سروط 
العلمة،  ملولودية  ال�سابق  املدرب 

الفريق  اإدارة  جعل  مــا  ــذا  وه
وتتوجه  عليه،  النظر  ت�سرف 

ـــر خــا�ــســة اأن  ـــدرب اآخ جلــلــب م
االأجــر  �سلم  ــددت  ح فريق  اإدارة 

الأي  ميــكــن  ال  وبــالــتــايل  ال�سهرية 
االإدارة  على  �سروطه  ميلي  اأن  مــدرب 

الناحية  ــن  م كــبــري  بعمل  تــقــوم  الــتــي 
االإ�سارة  ــدر  وت والقانونية  التنظيمية 

الفريق  اإدارة  بها  قامت  التي  املفاو�سات  اأن 
االأورا�سي مع املدرب م�سي�ص و�سلت اإىل طريق م�سدود ب�سبب 
ال�سروط ال�سعبة التي و�سعها على االإدارة، وهذا ما جعلها 
اأخرى وعليه  املفاو�سات وتفكر يف خيارات  ت�سع حدا لهذه 
من  اآخر  مدرب  مع  للتعاقد  التوجه  قررت  الفريق  فــاإدارة 
املقدمة بخ�سو�ص  ودرا�سة كل االقرتاحات  مناق�سة  خالل 
ذلك قبل االإتفاق الر�سمي مع املدرب اجلديد الذي �سيقود 
م�سادرنا  وح�سب  املقبل  املو�سم  يف  للفريق  الفنية  العار�سة 
اخلا�سة واملقربة من بيت الفريق فاإن هوية املدرب اجلديد 

�ستعرف عن قريب وقبل نهاية االأ�سبوع احلايل.

الفريق  اإدارة  زالــت  ال  اأخـــر،  �سياق  ويف 
الأع�ساء  ــوات  ــدع ال ــال  ــس اإر� يف  تــوا�ــســل 
اجلمعية العامة من اأجل ح�سور فعاليات 
ــا  ــراوؤه اإج املــقــرر  الــعــامــة  اجلمعية 
حيث  الــقــادم،  �سبتمرب   20 يــوم 
زغينة  فرحات  الرئي�ص  �سيتلو 
ـــايل واالأدبــــي  الــتــقــريــريــن امل
للفريق وبعد االإنتهاء مبا�سرة 
الرت�سيحات  جلنة  تعيني  يتم 
اجلمعية  و�ستعرف  الطعون  وكذا 
زغينة  مـــوقـــف  حتـــديـــد  الــعــامــة 
باملوا�سلة اأو االإن�سحاب وبن�سبة كبرية 
اأوملبية جديدة كما  يريد الرت�سح لعهدة 
تروج بع�ص االأخبار عن نية رجل االأعمال 
لرئا�سة  تر�سحه  ملف  دفــع  يف  ونا�ص  عمار 

النادي خا�سة واأنه ميلك برنامج ثري.
اأول  ع�سية  الفريق  اإدارة  قامت  االإنتدابات  بخ�سو�ص  اأما 
اأم�ص باالإم�ساء ر�سميا الأربعة العبني وهم ثالثي مولودية 
اأمغ�سو�ص  واإليا�ص  جناي  ال�سعيد  املالك  عبد  بيطام  باتنة 
لي�ساف  حاجي  جمال  ال�ساوية  اإحتــاد  فريق  هــداف  وكــذا 
وبركات  بوفاريك  وداد  من  حزي  امل�ستقدم  اإىل  الرباعي 
من �سباب جيجل يف حني جددت االإدارة حلد االأن لكل من 
من�سور  بن  تديد  انتظار  يف  بيطام  ماتيب  عوف  �سماحي 

وقادة براهمية واحلار�ص لكحل.

للجنة  جديدا  رئي�سا  حماد  الرحمن  عبد  انتخب 
خالل  ال�سبت،  يوم  اجلزائرية  والريا�سية  االأوملبية 
اجلمعية العامة االنتخابية التي انعقدت مبقر الهيئة 
اجلديد  الرئي�ص  وح�سد  بالعا�سمة،  عكنون  بــن 
االحتاديات  من  �سوتا  اأي   �سوت  الكوا  لـ
االوملبية التي ت�ساوي اأربعة اأ�سوات من االحتادات غري 

. االأوملبية التي حتوز على �سوت واحد فقط
�سوتا  قربوعة   مــربوك  املرت�سح  نال  جهته،   من 
حت�سلت  فيما  االوملبية(،  االحتاديات  من  �سوت   (
احتاديات  اأ�سوات   ( اأ�سوات  خم�سة  فرقاين  �سمية 

اوملبية(.
بني   من  ع�سوا  ح�سور   االأ�سغال  وعرفت  هذا 

م�سجال من بينهم  احتادية اوملبية.
و�ساحب  مــرات  عــدة  افريقيا  بطل  حماد،  و�سيقوم 
اأوملبياد  ب�سيدين اال�سرتالية، بت�سيري  برونزية 
 ،) - ( االأوملــبــيــة  العهدة  مــن  تبقى  مــا 
يف  من�سبه  من  امل�ستقيل  براف  م�سطفى  بذلك  ليخلف 

ماي الفارط.
يجدر الذكر اأن التناف�ص على نيل من�سب الرئي�ص، كان 
بني  ثالثة مرت�سحني وهم: عبد الرحمن حماد، �ساحب 
برونزية اأوملبياد  ب�سيدين، �سمية فرقاين، نائب 
�سابقة يف املجل�ص ال�سعبي الوطني واأول حكم دولية يف 
لالحتادية  �سابق  رئي�ص  قربوعة  ومربوك  القدم  كرة 

اجلزائرية للدراجات.

و�سعيته  عن  قواوي  الونا�ص  الربج  اأهلي  حرا�ص  مدرب  حتدث 
مع الفريق يف ظل احلديث عن رغبته يف املغادرة ب�سبب االأو�ساع 
على  احل�سول  اأجــل  من  املنازعات  جلنة  اإىل  وجلوئه  احلالية 
قواوي  وقــال  الــفــارط،  املو�سم  عن  العالقة  املالية  م�ستحقاته 
فقط  اأ�سهر  ل�ستة  ميتد  عقد  على  اأم�سيت  :"لقد  ال�سدد  هذا  يف 
وانتهت، اأنا متواجد يف نهاية عقدي مع اأهلي الربج وقد اأ�سبحت 
حرا من اأي التزام، واأنا اأملك العديد من العرو�ص اجلدية، ولكن 
االأولوية  اأمنح  الأنني  منها  عر�ص  اأي  اللحظة  حتى  اأناق�ص  مل 
من  اأكرث  منذ  كانت  االإدارة  مع  تكلمت  مرة  واآخــر  الــربج،  الأهلي 
اأي  يكلمني  مل  ال�ساعة  وحلد  االجتماع  ذلك  بخ�سو�ص  �سهرين 

اأحد ب�ساأن م�ستقبلي".
جلنة  اإىل  جلوئه  عن  حتدثت  التي  االأخبار  كل  قــواوي  ونفى 
احلرا�ص  مدرب  وقال  العالقة  مب�ستحقاته  للمطالبة  املنازعات 
يف هذا ال�سدد :"مل اأقدم اأي اعذار اأو �سكوى ب�سبب م�ستحقاتي، 
بالطرق  امل�ساكل  حل  يحاولون  الذين  االأ�سخا�ص  نوعية  من  اأنا 
ال�سهلة بعيدا عن ال�سكاوي، واأنا اأريد البقاء ومل اأكلم دزيري حلد 

الطاقم  نف�ص  مع  العمل  اأمتنى  �سحيح  رحيله،  م�ساألة  حول  االأن 
الفني ولكن كل لديه اأ�سبابه اخلا�سة يف البقاء اأو الرحيل ويجب 

احرتامها".
بعد  لالأهلي  التعداد احلايل  اإىل ق�سية  الونا�ص قواوي  وتطرق 
مغادرة احلار�ص بوحلفاية الذي ف�سل تغيري االأجواء، حيث يرى 
قواوي اأن االأهلي يف حاجة اإىل التعاقد مع حار�ص اأخر ملناف�سة 
اأ�سبحنا  بوحلفاية  رحيل  :"بعد  ال�سياق  هذا  يف  قائال  �سيدريك 
والذي  لو�سيف،  ال�ساب  اإىل جانب احلار�ص  �سيدريك فقط  منلك 
من  يتطلب  ما  وهو  االأكابر،  �سنف  اإىل  فرتة  منذ  ترقيته  متت 
يوؤهله  ما  االإمكانيات  من  ميلك  ثاين  حار�ص  عن  البحث  االإدارة 
ملناف�سة �سيدريك"، وفيما يتعلق بق�سية احلار�ص املخ�سرم فوزي 
اإىل  اإمكانية عودته  �ساو�سي الذي يعود احلديث يف كل مرة عن 
اأبدا  معه  اأعمل  مل  :"�ساو�سي  قــواوي  قال  فقد  الفريق  تعداد 
وراأيته فقط الأ�سبوع قبل مباريات الكاأ�ص وبعدها اختفى، بالطبع 
هو مل يكن �سمن برناجمي التدريبي، ومل اأمنحه اأي برنامج مثلما 

فعلت مع زمالئه، كما ال علم يل بو�سعيته".

ــــدرب الــيــامــني بـــوغـــرارة من  ــد رحــيــل امل ــاأك ت
اأن اإجتمع نهاية  العار�سة الفنية للجمعية، بعد 
االأ�سبوع املا�سي مع اأع�ساء املكتب امل�سري لل�سركة 
حيث تباحث الطرفان نقطة ف�سخ عقده ب�سيغة 
باأجرة  بوغرارة  املــدرب  طالب  حيث  الرتا�سي 
الذي  االأمر  وهو  الف�سخ،  مقابل  واحدة  �سهرية 
يبدو ممكنا يف ظل العالقة اجليدة بني الطرفني 
بالرحيل  مليلة  عــني  جمعية  اإدارة  واقتنعت 
االأكيد لليامني بوغرارة االأمر الذي يجعلها تتخذ 
يف  �سرعت  اإذ  ال�سريعة،  االإجــراءات  من  العديد 

العار�سة  لالإ�سراف على  ات�ساالت مبدربني  ربط 
�سيد  بن  الهاوي  النادي  رئي�ص  ربط  الفنية،كما 
�سداد ات�ساالت مع املدرب بن �سغري العيد، حيث 
الفني  الطاقم  راأ�ــص  على  يكون  اأن  عليه  عر�ص 
التقني  عليه  ــق  واف ــذي  ال االأمــر  وهــو  للفريق، 
العا�سمي وبن�سبة كبرية �سيتوىل قيادة العار�سة 
و�سيتوىل  اجلديد  املو�سم  يف  للجمعية  الفنية 

جلب طاقمه معه.
االإحتجاجية  الوقفة  اأن  اإىل  االإ�سارة  ويجدر 
اأن�سار اجلمعية االأ�سبوع املا�سي مل  التي قام بها 

تعرف ح�سور كبري لالأن�سار بالرغم من التدابري 
ال�سابقة لها وهو االأمر الذي جعل من الوقفة ال 
حتقق ما كان مرجوا منها واأ�سدرت جلنة االأن�سار 
الوالية  وايل  لقاء  فيه  تطالب  بيان  ذلك  بعد 
وهذا الإطالعه على الو�سع ال�سعب الذي تعي�سه 
اإيجاد  على  يعمل  اأن  اأجــل  من  وهــذا  اجلمعية، 
الظروف  من  يتخل�ص  حتى  له  �سريعة  حلول 
ال�سعبة التي يعاين منها ال�سيما املالية منها، هذا 

ومن املنتظر اأن يتم اللقاء  هذا االأ�سبوع.

فريق  منها  يعاين  التي  املالية  ــة  االأزم ت�سري 
جمعية اخلروب نحو االإنفراج وهذا بعد الوعود 
الذي  اخلروب  بلدية  رئي�ص  طرف  من  املقدمة 
ماليري   05 تناهز  مالية  اإعانة  بتقدمي  وعد 
عقد  بعد  مبا�سرة  وهذا  وقت  اأقرب  يف  �سنتيم 
التي من  القيمة  للنادي، وهي  العامة  اجلمعية 
�ساأنها اأن ت�سهم يف التخفيف من معاناة الفريق 
وال�سروع يف التح�سريات للمو�سم اجلديد، وهذا 
احلا�سل  االإداري  امل�سكل  يف  الف�سل  انتظار  يف 
اإ�سرار الرئي�ص احلايل معمر ذيب على  نتيجة 
يحتم  الذي  االأمر  وهو  من�سبه  من  االإ�ستقالة 

االأيـــام  ــالل  خ انتخابية  جمعية  اإىل  املـــرور 
املقبلة من اأجل اإختيار رئي�ص جديد للفريق.

العامة  اجلمعية  عقد  مبوعد  يتعلق  وفيما 
قبل  الفارط  االأ�سبوع  خالل  مقررة  كانت  التي 
الرتخي�ص  على  احل�سول  عدم  ب�سبب  تاأجيلها 
نهاية  قبل  بعقدها  توحي  املوؤ�سرات  كل  فــاإن 
على  احل�سول  حال  يف  وهذا  اجلــاري  االأ�سبوع 
ومن  والريا�سة،  ال�سباب  مديرية  ترخي�ص 
ذيب  معمر  الفريق  رئي�ص  اأبــدى  اأخــر  جانب 
يدين  التي  االأمـــوال  عــن  للتنازل  اإ�ستعداده 
امل�سادر  بع�ص  ح�سب  بلغت  والتي  للفريق  بها 

قرابة 17 مليار �سنتيم، واأكد ذيب اأنه ال يرى 
مانعا يف التنازل عن ديونه العالقة عن العهدة 
االأوملبية التي تراأ�ص فيها الفريق ولي�ص ملو�سم 
واحد مثلما تردد لدى بع�ص االأطراف مع عدم 
الرتاجع عن قرار االإن�سحاب من رئا�سة النادي، 
ومن جانب اأخر ابدى اأن�سار اجلمعية تخوفهم 
يعد  الفريق  اأن  خا�سة  احلالية  الو�سعية  من 
اأمورها  ت�سبط  مل  التي  القليلة  االأنــديــة  من 
قليلة  اأيام  بعد  على  وهذا  االآن  حلد  االإداريــة 

من نطالق التح�سريات للمو�سم اجلديد.

�لكوكي يطلب �حل�شم مع �لقد�مى و�إبر�م �شفقات جديدة 

بوغر�رة ين�شحب من تدريب ل�شام و�لأن�شار يطالبون باإيجاد حلول لأزمة �لفريق

�لإد�رة ت�شرف �لنظر على �ملدرب م�شي�ش 
وتو��شل �لتح�شري لأ�شغال �جلمعية �لعامة

عبد �لرحمن حماد رئي�شا جديد� للجنة 
�لأوملبية خلفا مل�شطفى بر�ف

لالأهلي" �لأولوية  و�أمنح  �نتهى  "عقدي 

�لبلدية متنح
 05 ماليري كاإعانة 

وذيب م�شر 
على عدم �لعودة
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الكوكي  نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  طلب 
امل�سريين  من  الفارطة  ال�ساعات  خــالل 
االإ�سراع يف تديد عقود الثنائي املتبقي 
و�سط  من  كل  وهما  عقودهم  املنتهية  من 
امليدان اأمري قراوي وكذا املهاجم احلبيب 
بوقلمونة، حيث �سدد على �سرورة احل�سم 
معهما يف اأقرب ممكن ال�سيما مع اقرتاب 
اجلماعية  التدريبات  اإىل  العودة  موعد 
بخ�سو�ص  الــدائــر  احلــديــث  عــن  ف�سال 
مغري  لعر�ص  بوقلمونة  املهاجم  تلقي 
التقني  ياأمل  كما  اجلزائر،  مولودية  من 
ال�سفقات  بع�ص  ح�سم  يف  اأي�سا  التون�سي 
اجلديدة خا�سة اأن الوفاق مل يتعاقد مع 
كرثة  ورغــم  االآن،  حلد  جديد  العب  اأي 
اإدارة  اأن  اإال  تداولها  مت  التي  االأ�سماء 
الوفاق تف�سل الرتيث بخ�سو�ص العنا�سر 
فرتة  يف  الفريق  �سفوف  �ستدعم  التي 
التحويالت ال�سيفية، حيث يبقى املهاجم 
عمار بوردمي واحلار�ص بن �سلف مر�سحان 
لتدعيم �سفوف الوفاق، فيما عادت ورقة 
ظل  يف  وهـــذا  الــواجــهــة  اإىل  االأجــانــب 
التي  الذاتية  ال�سري  بع�ص  عن  احلديث 
مهاجمني  وتخ�ص  النادي  اإدارة  و�سلت 

اأفارقة دون الف�سل فيها حلد االأن.
لوفاق  القدامى  وقرر عدد من الالعبني 

�سطيف عقد ندوة �سحفية نهار اليوم من 
النادي  تركيبة  بتو�سيع  املطالبة  اأجــل 
اجلمعية  منعقد  اأيــام  قبل  وهذا  الهاوي 
الوفاق  قدامى  وي�سر  للنادي،  العامة 
الأع�ساء  اال�سمية  القائمة  تو�سيع  على 
اجلمعية العامة اإيل 50 ع�سوا مع تنظيم 
اجلمعية العامة العادية واالنتخابية يف 
نداء  توجيه  عن  ف�سال  هادئة  اأجـــواء 
اأجــل  مــن  للتدخل  عبلة  كــمــال  لــلــوايل 

ممكن،  وقت  اأقرب  يف  العامة  اجلمعية  اإجــراء 
على  القدامى  الالعبون  ي�سر  اأخر  جانب  ومن 
الهاوي  النادي  لرئا�سة  زغال�ص  جابر  تر�سح 
الرت�سح  عن  االأن  حلد  امل�سجل  العزوف  ظل  يف 

مـــن طــــرف بــاقــي 

طرف  من  املكثفة  التحركات  وتاأتي  االأع�ساء، 
ــادات  ــق ــت االإن �سيل  بــعــد  الــقــدامــى  الــالعــبــني 
غيابهم  ب�سبب  الوفاق  جمهور  من  لهم  املوجهة 

عن الواجهة طيلة الفرتة الفارطة.
�سطيف  وفـــاق  اإدارة  تبقى  اآخـــر  �سياق  ويف 
باالألب�سة  املمول  باإختيار  يتعلق  فيما  مرتددة 
الريا�سية خالل املو�سم اجلديد، حيث �سقطت 
الأ�سباب غري  كاملي التعاقد مع �سركة  �سفقة 
معروفة رغم اأن العر�ص املقدم من طرف ممثلي 
ال�سركة نال اإعجاب امل�سريين، ويف املقابل اإتفق 
متويل  اأجــل  من  اإمربو �سركة  مع  امل�سريون 
�سنفي االأكابر والرديف خالل املو�سم اجلديد 
لتمويل  اأخر  ممول  مع  التعاقد  �سيتم  حني  يف 
الفئات ال�سبانية، وهذا يف اإنتظار احل�سول على 
بخ�سو�ص  اأديدا�ص رد نهائي من طرف �سركة 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأن  علما  الوفاق،  متويل 
التوقيع على عقد  اأعراب يرغب يف  الدين  عز 
يوم  الريا�سية  العالمات  اإحــدى  مع  التمويل 
العودة  موعد  اإقــرتاب  ظل  يف  القادم  ال�سبت 

للتدريبات اجلماعية.

اأهلي الربج

جمعية اخلروب 
جمعية عني مليلة
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اأ�سماء الروؤ�ساء الـ الذين مروا على اللجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية  منذ اإن�سائها �سنة  
اإىل يومنا، عقب انتخاب عبد الرحمن حماد رئي�سا جديدا للهيئة يوم ال�سبت:

روؤ�شاء �للجنة �لأوملبية و�لريا�شية 
�جلز�ئرية منذ �شنة  

عرفت ال�ساعات القليلة املا�سية اجلديد يف بيت االحتاد بعدما وقع الرباعي على تديد طلب اإجازتهم 

للمو�سم الثاين على التوايل حلمل األوان احتاد خن�سلة ويتعلق االأمر بكل من بايزيد ، حقا�ص ، كريوي وبيطاط 

وهو ما اأثلج �سدور اأن�سار الكحلة والبي�ساء الذين ارتاحوا لقرار احلكيم من قبل الرئي�ص وليد بوكرومة الذي تعهد 

بالتزامه باحلفاظ على اال�ستقرار وهو ما جعله يجدد الثقة من جديد يف كوادر االحتاد من اأجل التوقيع على البقاء 

للمو�سم الثاين على التوايل، ال�سيما اأن الفريق حقق ال�سعود بف�سل جمموعة من الالعبني الذين تركوا انطباعا ح�سنا املو�سم 
الفارط.

وعلى �سعيد اآخر ك�سفت م�سادرنا اأن االإدارة اخلن�سلية توا�سل مفاو�ساتها مع العبي املو�سم املا�سي الإقناعهم للتجديد على غرار بالل 

بوحل�سان الذي يكون اأعطى موافقته النهائية للتجديد وتبقى فقط ق�سية وقت و�سيلتحق مبدينة خن�سلة من اأجل التوقيع على طلب 

االإجازة، �ساأنه �ساأن بقية العنا�سر االأخرى.

وعلى �سعيد اآخر ت�سري م�سادرنا اأن اإدارة االحتاد �سرعت ر�سميا يف البحث على املدرب الذي �سيقود �سفينة اخلنا�سلة اإىل بر 

االأمان، ورغم اأن الرئي�ص وليد بوكرومة والذي يف�سل العمل يف اخلفاء و�سيا�سة ال�سمت اإال اأنه وح�سب بع�ص املقربني 

الهادي خزار وكذا املدرب عبد  اأن الرجل ربط ات�ساالته مع بع�ص املدربني ومن بينهم التقني حممد  اأكدوا  منه 

احلكيم تازير مهند�ص و�سانع ال�سعود التاريخي لفريق �سباب اأوالد جالل الذي بدوره حط رحاله يف الرابطة 

الثانية وهو االأمر الذي اأ�سبح يتداول يف ال�سارع الريا�سي اخلن�سلي.

من اأجل بناء فريق تناف�سي  ليا�سمكا من جهتهم االأن�سار بدورهم يريدون ا�سما كبريا يتوىل قيادة 

واحلفاظ على البقاء يف ق�سم الكبار، كما اأنهم ينا�سدون الرئي�ص بوكرومة االحتفاظ باملدرب 

عبد احلق معا�سي ملن�سب املدرب امل�ساعد والذي يعرف البيت جيدا وكان له الف�سل الكبري 

يف حتقيق ال�سعود املو�سم املن�سرم ودون �سك �سيكون قوة املدرب اجلديد املقبل �ساأنه 

�ساأن املح�سر البدين عبد اجلليل لوعيل.

بايزيد.. حقا�ش وكريوي وبيطاط 

ليا�شمكا يجددون عقودهم لـ

احتاد خن�شلة

عدة اأ�سماء مقرتحة لتدريب الفريق..

العاي�ص. �ص 
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من  باتنة  �سباب  فريق  اإدارة  تتمكن  مل 
اإيجاد اأر�سية اتفاق مع املدرب ال�سطايفي 

معه  املفاو�سات  اأن  مــادام  م�سي�ص  علي 
ب�سبب  مــ�ــســدود  طــريــق  اإىل  و�سلت 

و�سعها  التي  التعجيزية  ال�سروط 
العلمة،  ملولودية  ال�سابق  املدرب 

الفريق  اإدارة  جعل  مــا  ــذا  وه
وتتوجه  عليه،  النظر  ت�سرف 

ـــر خــا�ــســة اأن  ـــدرب اآخ جلــلــب م
االأجــر  �سلم  ــددت  ح فريق  اإدارة 

الأي  ميــكــن  ال  وبــالــتــايل  ال�سهرية 
االإدارة  على  �سروطه  ميلي  اأن  مــدرب 

الناحية  ــن  م كــبــري  بعمل  تــقــوم  الــتــي 
االإ�سارة  ــدر  وت والقانونية  التنظيمية 

الفريق  اإدارة  بها  قامت  التي  املفاو�سات  اأن 
االأورا�سي مع املدرب م�سي�ص و�سلت اإىل طريق م�سدود ب�سبب 
ال�سروط ال�سعبة التي و�سعها على االإدارة، وهذا ما جعلها 
اأخرى وعليه  املفاو�سات وتفكر يف خيارات  ت�سع حدا لهذه 
من  اآخر  مدرب  مع  للتعاقد  التوجه  قررت  الفريق  فــاإدارة 
املقدمة بخ�سو�ص  ودرا�سة كل االقرتاحات  مناق�سة  خالل 
ذلك قبل االإتفاق الر�سمي مع املدرب اجلديد الذي �سيقود 
م�سادرنا  وح�سب  املقبل  املو�سم  يف  للفريق  الفنية  العار�سة 
اخلا�سة واملقربة من بيت الفريق فاإن هوية املدرب اجلديد 

�ستعرف عن قريب وقبل نهاية االأ�سبوع احلايل.

الفريق  اإدارة  زالــت  ال  اأخـــر،  �سياق  ويف 
الأع�ساء  ــوات  ــدع ال ــال  ــس اإر� يف  تــوا�ــســل 
اجلمعية العامة من اأجل ح�سور فعاليات 
ــا  ــراوؤه اإج املــقــرر  الــعــامــة  اجلمعية 
حيث  الــقــادم،  �سبتمرب  يــوم  
زغينة  فرحات  الرئي�ص  �سيتلو 
ـــايل واالأدبــــي  الــتــقــريــريــن امل
للفريق وبعد االإنتهاء مبا�سرة 
الرت�سيحات  جلنة  تعيني  يتم 
اجلمعية  و�ستعرف  الطعون  وكذا 
زغينة  مـــوقـــف  حتـــديـــد  الــعــامــة 
باملوا�سلة اأو االإن�سحاب وبن�سبة كبرية 
اأوملبية جديدة كما  يريد الرت�سح لعهدة 
تروج بع�ص االأخبار عن نية رجل االأعمال 
لرئا�سة  تر�سحه  ملف  دفــع  يف  ونا�ص  عمار 

النادي خا�سة واأنه ميلك برنامج ثري.
اأول  ع�سية  الفريق  اإدارة  قامت  االإنتدابات  بخ�سو�ص  اأما 
اأم�ص باالإم�ساء ر�سميا الأربعة العبني وهم ثالثي مولودية 
اأمغ�سو�ص  واإليا�ص  جناي  ال�سعيد  املالك  عبد  بيطام  باتنة 
لي�ساف  حاجي  جمال  ال�ساوية  اإحتــاد  فريق  هــداف  وكــذا 
وبركات  بوفاريك  وداد  من  حزي  امل�ستقدم  اإىل  الرباعي 
من �سباب جيجل يف حني جددت االإدارة حلد االأن لكل من 
من�سور  بن  تديد  انتظار  يف  بيطام  ماتيب  عوف  �سماحي 

وقادة براهمية واحلار�ص لكحل.

للجنة  جديدا  رئي�سا  حماد  الرحمن  عبد  انتخب 
خالل  ال�سبت،  يوم  اجلزائرية  والريا�سية  االأوملبية 
اجلمعية العامة االنتخابية التي انعقدت مبقر الهيئة 
اجلديد  الرئي�ص  وح�سد  بالعا�سمة،  عكنون  بــن 
االحتاديات  من  �سوتا   60" اأي  �سوت   105 لـ"الكوا" 
االوملبية التي ت�ساوي اأربعة اأ�سوات من االحتادات غري 

االأوملبية التي حتوز على �سوت واحد فقط".
�سوتا   23 قربوعة  مــربوك  املرت�سح  نال  جهته،   من 
حت�سلت  فيما  االوملبية(،  االحتاديات  من  �سوت   24(
احتاديات  اأ�سوات   4( اأ�سوات  خم�سة  فرقاين  �سمية 

اوملبية(.
 90 بني  من  ع�سوا   80 ح�سور  االأ�سغال  وعرفت  هذا 

م�سجال من بينهم 22 احتادية اوملبية.
و�ساحب  مــرات  عــدة  افريقيا  بطل  حماد،  و�سيقوم 
2000 ب�سيدين اال�سرتالية، بت�سيري  اأوملبياد  برونزية 
 ،)2020-2017( االأوملــبــيــة  العهدة  مــن  تبقى  مــا 
يف  من�سبه  من  امل�ستقيل  براف  م�سطفى  بذلك  ليخلف 

ماي الفارط.
يجدر الذكر اأن التناف�ص على نيل من�سب الرئي�ص، كان 
بني  ثالثة مرت�سحني وهم: عبد الرحمن حماد، �ساحب 
برونزية اأوملبياد 2000 ب�سيدين، �سمية فرقاين، نائب 
�سابقة يف املجل�ص ال�سعبي الوطني واأول حكم دولية يف 
لالحتادية  �سابق  رئي�ص  قربوعة  ومربوك  القدم  كرة 

اجلزائرية للدراجات.

و�سعيته  عن  قواوي  الونا�ص  الربج  اأهلي  حرا�ص  مدرب  حتدث 
مع الفريق يف ظل احلديث عن رغبته يف املغادرة ب�سبب االأو�ساع 
على  احل�سول  اأجــل  من  املنازعات  جلنة  اإىل  وجلوئه  احلالية 
قواوي  وقــال  الــفــارط،  املو�سم  عن  العالقة  املالية  م�ستحقاته 
فقط  اأ�سهر  ل�ستة  ميتد  عقد  على  اأم�سيت  لقد  : ال�سدد  هذا  يف 
وانتهت، اأنا متواجد يف نهاية عقدي مع اأهلي الربج وقد اأ�سبحت 
حرا من اأي التزام، واأنا اأملك العديد من العرو�ص اجلدية، ولكن 
االأولوية  اأمنح  الأنني  منها  عر�ص  اأي  اللحظة  حتى  اأناق�ص  مل 
من  اأكرث  منذ  كانت  االإدارة  مع  تكلمت  مرة  واآخــر  الــربج،  الأهلي 
اأي  يكلمني  مل  ال�ساعة  وحلد  االجتماع  ذلك  بخ�سو�ص  �سهرين 

. اأحد ب�ساأن م�ستقبلي
جلنة  اإىل  جلوئه  عن  حتدثت  التي  االأخبار  كل  قــواوي  ونفى 
احلرا�ص  مدرب  وقال  العالقة  مب�ستحقاته  للمطالبة  املنازعات 
مل اأقدم اأي اعذار اأو �سكوى ب�سبب م�ستحقاتي،  يف هذا ال�سدد :
بالطرق  امل�ساكل  حل  يحاولون  الذين  االأ�سخا�ص  نوعية  من  اأنا 
ال�سهلة بعيدا عن ال�سكاوي، واأنا اأريد البقاء ومل اأكلم دزيري حلد 

الطاقم  نف�ص  مع  العمل  اأمتنى  �سحيح  رحيله،  م�ساألة  حول  االأن 
الفني ولكن كل لديه اأ�سبابه اخلا�سة يف البقاء اأو الرحيل ويجب 

. احرتامها
بعد  لالأهلي  التعداد احلايل  اإىل ق�سية  الونا�ص قواوي  وتطرق 
مغادرة احلار�ص بوحلفاية الذي ف�سل تغيري االأجواء، حيث يرى 
قواوي اأن االأهلي يف حاجة اإىل التعاقد مع حار�ص اأخر ملناف�سة 
اأ�سبحنا  بوحلفاية  رحيل  بعد  : ال�سياق  هذا  يف  قائال  �سيدريك 
والذي  لو�سيف،  ال�ساب  اإىل جانب احلار�ص  �سيدريك فقط  منلك 
من  يتطلب  ما  وهو  االأكابر،  �سنف  اإىل  فرتة  منذ  ترقيته  متت 
يوؤهله  ما  االإمكانيات  من  ميلك  ثاين  حار�ص  عن  البحث  االإدارة 
، وفيما يتعلق بق�سية احلار�ص املخ�سرم فوزي  ملناف�سة �سيدريك
اإىل  اإمكانية عودته  �ساو�سي الذي يعود احلديث يف كل مرة عن 
اأبدا  معه  اأعمل  مل  �ساو�سي  : قــواوي  قال  فقد  الفريق  تعداد 
وراأيته فقط الأ�سبوع قبل مباريات الكاأ�ص وبعدها اختفى، بالطبع 
هو مل يكن �سمن برناجمي التدريبي، ومل اأمنحه اأي برنامج مثلما 

. فعلت مع زمالئه، كما ال علم يل بو�سعيته

ــــدرب الــيــامــني بـــوغـــرارة من  ــد رحــيــل امل ــاأك ت
اأن اإجتمع نهاية  العار�سة الفنية للجمعية، بعد 
االأ�سبوع املا�سي مع اأع�ساء املكتب امل�سري لل�سركة 
حيث تباحث الطرفان نقطة ف�سخ عقده ب�سيغة 
باأجرة  بوغرارة  املــدرب  طالب  حيث  الرتا�سي 
الذي  االأمر  وهو  الف�سخ،  مقابل  واحدة  �سهرية 
يبدو ممكنا يف ظل العالقة اجليدة بني الطرفني 
بالرحيل  مليلة  عــني  جمعية  اإدارة  واقتنعت 
االأكيد لليامني بوغرارة االأمر الذي يجعلها تتخذ 
يف  �سرعت  اإذ  ال�سريعة،  االإجــراءات  من  العديد 

العار�سة  لالإ�سراف على  ات�ساالت مبدربني  ربط 
�سيد  بن  الهاوي  النادي  رئي�ص  ربط  الفنية،كما 
�سداد ات�ساالت مع املدرب بن �سغري العيد، حيث 
الفني  الطاقم  راأ�ــص  على  يكون  اأن  عليه  عر�ص 
التقني  عليه  ــق  واف ــذي  ال االأمــر  وهــو  للفريق، 
العا�سمي وبن�سبة كبرية �سيتوىل قيادة العار�سة 
و�سيتوىل  اجلديد  املو�سم  يف  للجمعية  الفنية 

جلب طاقمه معه.
االإحتجاجية  الوقفة  اأن  اإىل  االإ�سارة  ويجدر 
اأن�سار اجلمعية االأ�سبوع املا�سي مل  التي قام بها 

تعرف ح�سور كبري لالأن�سار بالرغم من التدابري 
ال�سابقة لها وهو االأمر الذي جعل من الوقفة ال 
حتقق ما كان مرجوا منها واأ�سدرت جلنة االأن�سار 
الوالية  وايل  لقاء  فيه  تطالب  بيان  ذلك  بعد 
وهذا الإطالعه على الو�سع ال�سعب الذي تعي�سه 
اإيجاد  على  يعمل  اأن  اأجــل  من  وهــذا  اجلمعية، 
الظروف  من  يتخل�ص  حتى  له  �سريعة  حلول 
ال�سعبة التي يعاين منها ال�سيما املالية منها، هذا 

ومن املنتظر اأن يتم اللقاء  هذا االأ�سبوع.

فريق  منها  يعاين  التي  املالية  االأزمــة  ت�سري 
جمعية اخلروب نحو االإنفراج وهذا بعد الوعود 
الذي  اخلروب  بلدية  رئي�ص  طرف  من  املقدمة 
ماليري  تناهز   مالية  اإعانة  بتقدمي  وعد 
عقد  بعد  مبا�سرة  وهذا  وقت  اأقرب  يف  �سنتيم 
التي من  القيمة  للنادي، وهي  العامة  اجلمعية 
�ساأنها اأن ت�سهم يف التخفيف من معاناة الفريق 
وال�سروع يف التح�سريات للمو�سم اجلديد، وهذا 
احلا�سل  االإداري  امل�سكل  يف  الف�سل  انتظار  يف 
اإ�سرار الرئي�ص احلايل معمر ذيب على  نتيجة 
يحتم  الذي  االأمر  وهو  من�سبه  من  االإ�ستقالة 

االأيـــام  ــالل  خ انتخابية  جمعية  اإىل  املـــرور 
املقبلة من اأجل اإختيار رئي�ص جديد للفريق.

العامة  اجلمعية  عقد  مبوعد  يتعلق  وفيما 
قبل  الفارط  االأ�سبوع  خالل  مقررة  كانت  التي 
الرتخي�ص  على  احل�سول  عدم  ب�سبب  تاأجيلها 
نهاية  قبل  بعقدها  توحي  املوؤ�سرات  كل  فــاإن 
على  احل�سول  حال  يف  وهذا  اجلــاري  االأ�سبوع 
ومن  والريا�سة،  ال�سباب  مديرية  ترخي�ص 
ذيب  معمر  الفريق  رئي�ص  اأبــدى  اأخــر  جانب 
يدين  التي  االأمـــوال  عــن  للتنازل  اإ�ستعداده 
امل�سادر  بع�ص  ح�سب  بلغت  والتي  للفريق  بها 

قرابة  مليار �سنتيم، واأكد ذيب اأنه ال يرى 
مانعا يف التنازل عن ديونه العالقة عن العهدة 
االأوملبية التي تراأ�ص فيها الفريق ولي�ص ملو�سم 
واحد مثلما تردد لدى بع�ص االأطراف مع عدم 
الرتاجع عن قرار االإن�سحاب من رئا�سة النادي، 
ومن جانب اأخر ابدى اأن�سار اجلمعية تخوفهم 
يعد  الفريق  اأن  خا�سة  احلالية  الو�سعية  من 
اأمورها  ت�سبط  مل  التي  القليلة  االأنــديــة  من 
قليلة  اأيام  بعد  على  وهذا  االآن  حلد  االإداريــة 

من نطالق التح�سريات للمو�سم اجلديد.

�لكوكي يطلب �حل�شم مع �لقد�مى و�إبر�م �شفقات جديدة 

بوغر�رة ين�شحب من تدريب ل�شام و�لأن�شار يطالبون باإيجاد حلول لأزمة �لفريق

�لإد�رة ت�شرف �لنظر على �ملدرب م�شي�ش 
وتو��شل �لتح�شري لأ�شغال �جلمعية �لعامة

عبد �لرحمن حماد رئي�شا جديد� للجنة 
�لأوملبية خلفا مل�شطفى بر�ف

لالأهلي �لأولوية  و�أمنح  �نتهى  عقدي 

�لبلدية متنح
  ماليري كاإعانة 

وذيب م�شر 
على عدم �لعودة
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الكوكي  نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  طلب 
امل�سريين  من  الفارطة  ال�ساعات  خــالل 
االإ�سراع يف تديد عقود الثنائي املتبقي 
و�سط  من  كل  وهما  عقودهم  املنتهية  من 
امليدان اأمري قراوي وكذا املهاجم احلبيب 
بوقلمونة، حيث �سدد على �سرورة احل�سم 
معهما يف اأقرب ممكن ال�سيما مع اقرتاب 
اجلماعية  التدريبات  اإىل  العودة  موعد 
بخ�سو�ص  الــدائــر  احلــديــث  عــن  ف�سال 
مغري  لعر�ص  بوقلمونة  املهاجم  تلقي 
التقني  ياأمل  كما  اجلزائر،  مولودية  من 
ال�سفقات  بع�ص  ح�سم  يف  اأي�سا  التون�سي 
اجلديدة خا�سة اأن الوفاق مل يتعاقد مع 
كرثة  ورغــم  االآن،  حلد  جديد  العب  اأي 
اإدارة  اأن  اإال  تداولها  مت  التي  االأ�سماء 
الوفاق تف�سل الرتيث بخ�سو�ص العنا�سر 
فرتة  يف  الفريق  �سفوف  �ستدعم  التي 
التحويالت ال�سيفية، حيث يبقى املهاجم 
عمار بوردمي واحلار�ص بن �سلف مر�سحان 
لتدعيم �سفوف الوفاق، فيما عادت ورقة 
ظل  يف  وهـــذا  الــواجــهــة  اإىل  االأجــانــب 
التي  الذاتية  ال�سري  بع�ص  عن  احلديث 
مهاجمني  وتخ�ص  النادي  اإدارة  و�سلت 

اأفارقة دون الف�سل فيها حلد االأن.
لوفاق  القدامى  وقرر عدد من الالعبني 

�سطيف عقد ندوة �سحفية نهار اليوم من 
النادي  تركيبة  بتو�سيع  املطالبة  اأجــل 
اجلمعية  منعقد  اأيــام  قبل  وهذا  الهاوي 
الوفاق  قدامى  وي�سر  للنادي،  العامة 
الأع�ساء  اال�سمية  القائمة  تو�سيع  على 
اجلمعية العامة اإيل  ع�سوا مع تنظيم 
اجلمعية العامة العادية واالنتخابية يف 
نداء  توجيه  عن  ف�سال  هادئة  اأجـــواء 
اأجــل  مــن  للتدخل  عبلة  كــمــال  لــلــوايل 

ممكن،  وقت  اأقرب  يف  العامة  اجلمعية  اإجــراء 
على  القدامى  الالعبون  ي�سر  اأخر  جانب  ومن 
الهاوي  النادي  لرئا�سة  زغال�ص  جابر  تر�سح 
الرت�سح  عن  االأن  حلد  امل�سجل  العزوف  ظل  يف 

مـــن طــــرف بــاقــي 

طرف  من  املكثفة  التحركات  وتاأتي  االأع�ساء، 
ــادات  ــق ــت االإن �سيل  بــعــد  الــقــدامــى  الــالعــبــني 
غيابهم  ب�سبب  الوفاق  جمهور  من  لهم  املوجهة 

عن الواجهة طيلة الفرتة الفارطة.
�سطيف  وفـــاق  اإدارة  تبقى  اآخـــر  �سياق  ويف 
باالألب�سة  املمول  باإختيار  يتعلق  فيما  مرتددة 
الريا�سية خالل املو�سم اجلديد، حيث �سقطت 
"كاملي" الأ�سباب غري  التعاقد مع �سركة  �سفقة 
معروفة رغم اأن العر�ص املقدم من طرف ممثلي 
ال�سركة نال اإعجاب امل�سريين، ويف املقابل اإتفق 
متويل  اأجــل  من  "اإمربو"  �سركة  مع  امل�سريون 
�سنفي االأكابر والرديف خالل املو�سم اجلديد 
لتمويل  اأخر  ممول  مع  التعاقد  �سيتم  حني  يف 
الفئات ال�سبانية، وهذا يف اإنتظار احل�سول على 
رد نهائي من طرف �سركة "اأديدا�ص" بخ�سو�ص 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأن  علما  الوفاق،  متويل 
التوقيع على عقد  اأعراب يرغب يف  الدين  عز 
يوم  الريا�سية  العالمات  اإحــدى  مع  التمويل 
العودة  موعد  اإقــرتاب  ظل  يف  القادم  ال�سبت 

للتدريبات اجلماعية.

اأهلي الربج

جمعية اخلروب 
جمعية عني مليلة

�شباب باتنة
وفاق �شطيف

- حمند معو�س          : 1963 - 1965
- حاج عمر دحمون    : 1965 -1968
- حممد زرقيني        : 1968- 1983
- عبد �لنور بقة         : 1983 - 1984

- حممد �صالح منتوري : 1984- 1988
- �صيد حممد بغد�دي  : 1988 -1989
 حممد �صالح منتوري : 1989 -1993

- �صيد علي لبيب     : 1993 - 1996
- م�صطفى بر�ف       : 1996- 1998
- م�صطفى لعرفاوي   : 1998- 2001
- م�صطفى بر�ف       : 2001- 2009
- ر�صيد حنيفي        : 2009- 2013
- م�صطفى بر�ف       : 2013 -2020

- عبد �لرحمن حماد   : 2020 -...

اأ�سماء الروؤ�ساء الـ14 الذين مروا على اللجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية  منذ اإن�سائها �سنة 1963 
اإىل يومنا، عقب انتخاب عبد الرحمن حماد رئي�سا جديدا للهيئة يوم ال�سبت:

روؤ�شاء �للجنة �لأوملبية و�لريا�شية 
�جلز�ئرية منذ �شنة 1963 

عرفت ال�ساعات القليلة املا�سية اجلديد يف بيت االحتاد بعدما وقع الرباعي على تديد طلب اإجازتهم 

للمو�سم الثاين على التوايل حلمل األوان احتاد خن�سلة ويتعلق االأمر بكل من بايزيد ، حقا�ص ، كريوي وبيطاط 

وهو ما اأثلج �سدور اأن�سار الكحلة والبي�ساء الذين ارتاحوا لقرار احلكيم من قبل الرئي�ص وليد بوكرومة الذي تعهد 

بالتزامه باحلفاظ على اال�ستقرار وهو ما جعله يجدد الثقة من جديد يف كوادر االحتاد من اأجل التوقيع على البقاء 

للمو�سم الثاين على التوايل، ال�سيما اأن الفريق حقق ال�سعود بف�سل جمموعة من الالعبني الذين تركوا انطباعا ح�سنا املو�سم 
الفارط.

وعلى �سعيد اآخر ك�سفت م�سادرنا اأن االإدارة اخلن�سلية توا�سل مفاو�ساتها مع العبي املو�سم املا�سي الإقناعهم للتجديد على غرار بالل 

بوحل�سان الذي يكون اأعطى موافقته النهائية للتجديد وتبقى فقط ق�سية وقت و�سيلتحق مبدينة خن�سلة من اأجل التوقيع على طلب 

االإجازة، �ساأنه �ساأن بقية العنا�سر االأخرى.

وعلى �سعيد اآخر ت�سري م�سادرنا اأن اإدارة االحتاد �سرعت ر�سميا يف البحث على املدرب الذي �سيقود �سفينة اخلنا�سلة اإىل بر 

االأمان، ورغم اأن الرئي�ص وليد بوكرومة والذي يف�سل العمل يف اخلفاء و�سيا�سة ال�سمت اإال اأنه وح�سب بع�ص املقربني 

الهادي خزار وكذا املدرب عبد  اأن الرجل ربط ات�ساالته مع بع�ص املدربني ومن بينهم التقني حممد  اأكدوا  منه 

احلكيم تازير مهند�ص و�سانع ال�سعود التاريخي لفريق �سباب اأوالد جالل الذي بدوره حط رحاله يف الرابطة 

الثانية وهو االأمر الذي اأ�سبح يتداول يف ال�سارع الريا�سي اخلن�سلي.

من جهتهم االأن�سار بدورهم يريدون ا�سما كبريا يتوىل قيادة "ليا�سمكا" من اأجل بناء فريق تناف�سي 

واحلفاظ على البقاء يف ق�سم الكبار، كما اأنهم ينا�سدون الرئي�ص بوكرومة االحتفاظ باملدرب 

عبد احلق معا�سي ملن�سب املدرب امل�ساعد والذي يعرف البيت جيدا وكان له الف�سل الكبري 

يف حتقيق ال�سعود املو�سم املن�سرم ودون �سك �سيكون قوة املدرب اجلديد املقبل �ساأنه 

�ساأن املح�سر البدين عبد اجلليل لوعيل.

بايزيد.. حقا�ش وكريوي وبيطاط 

يجددون عقودهم لـ"ليا�شمكا"

احتاد خن�شلة

عدة اأ�سماء مقرتحة لتدريب الفريق..

العاي�ص. �ص 

مدرب احلرا�س الونا�س قواوي :

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأ.ج

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

من  باتنة  �سباب  فريق  اإدارة  تتمكن  مل 
اإيجاد اأر�سية اتفاق مع املدرب ال�سطايفي 

معه  املفاو�سات  اأن  مــادام  م�سي�ص  علي 
ب�سبب  مــ�ــســدود  طــريــق  اإىل  و�سلت 

و�سعها  التي  التعجيزية  ال�سروط 
العلمة،  ملولودية  ال�سابق  املدرب 

الفريق  اإدارة  جعل  مــا  ــذا  وه
وتتوجه  عليه،  النظر  ت�سرف 

ـــر خــا�ــســة اأن  ـــدرب اآخ جلــلــب م
االأجــر  �سلم  ــددت  ح فريق  اإدارة 

الأي  ميــكــن  ال  وبــالــتــايل  ال�سهرية 
االإدارة  على  �سروطه  ميلي  اأن  مــدرب 

الناحية  ــن  م كــبــري  بعمل  تــقــوم  الــتــي 
االإ�سارة  ــدر  وت والقانونية  التنظيمية 

الفريق  اإدارة  بها  قامت  التي  املفاو�سات  اأن 
االأورا�سي مع املدرب م�سي�ص و�سلت اإىل طريق م�سدود ب�سبب 
ال�سروط ال�سعبة التي و�سعها على االإدارة، وهذا ما جعلها 
اأخرى وعليه  املفاو�سات وتفكر يف خيارات  ت�سع حدا لهذه 
من  اآخر  مدرب  مع  للتعاقد  التوجه  قررت  الفريق  فــاإدارة 
املقدمة بخ�سو�ص  ودرا�سة كل االقرتاحات  مناق�سة  خالل 
ذلك قبل االإتفاق الر�سمي مع املدرب اجلديد الذي �سيقود 
م�سادرنا  وح�سب  املقبل  املو�سم  يف  للفريق  الفنية  العار�سة 
اخلا�سة واملقربة من بيت الفريق فاإن هوية املدرب اجلديد 

�ستعرف عن قريب وقبل نهاية االأ�سبوع احلايل.

الفريق  اإدارة  زالــت  ال  اأخـــر،  �سياق  ويف 
الأع�ساء  ــوات  ــدع ال ــال  ــس اإر� يف  تــوا�ــســل 
اجلمعية العامة من اأجل ح�سور فعاليات 
ــا  ــراوؤه اإج املــقــرر  الــعــامــة  اجلمعية 
حيث  الــقــادم،  �سبتمرب  يــوم  
زغينة  فرحات  الرئي�ص  �سيتلو 
ـــايل واالأدبــــي  الــتــقــريــريــن امل
للفريق وبعد االإنتهاء مبا�سرة 
الرت�سيحات  جلنة  تعيني  يتم 
اجلمعية  و�ستعرف  الطعون  وكذا 
زغينة  مـــوقـــف  حتـــديـــد  الــعــامــة 
باملوا�سلة اأو االإن�سحاب وبن�سبة كبرية 
اأوملبية جديدة كما  يريد الرت�سح لعهدة 
تروج بع�ص االأخبار عن نية رجل االأعمال 
لرئا�سة  تر�سحه  ملف  دفــع  يف  ونا�ص  عمار 

النادي خا�سة واأنه ميلك برنامج ثري.
اأول  ع�سية  الفريق  اإدارة  قامت  االإنتدابات  بخ�سو�ص  اأما 
اأم�ص باالإم�ساء ر�سميا الأربعة العبني وهم ثالثي مولودية 
اأمغ�سو�ص  واإليا�ص  جناي  ال�سعيد  املالك  عبد  بيطام  باتنة 
لي�ساف  حاجي  جمال  ال�ساوية  اإحتــاد  فريق  هــداف  وكــذا 
وبركات  بوفاريك  وداد  من  حزي  امل�ستقدم  اإىل  الرباعي 
من �سباب جيجل يف حني جددت االإدارة حلد االأن لكل من 
من�سور  بن  تديد  انتظار  يف  بيطام  ماتيب  عوف  �سماحي 

وقادة براهمية واحلار�ص لكحل.

للجنة  جديدا  رئي�سا  حماد  الرحمن  عبد  انتخب 
خالل  ال�سبت،  يوم  اجلزائرية  والريا�سية  االأوملبية 
اجلمعية العامة االنتخابية التي انعقدت مبقر الهيئة 
اجلديد  الرئي�ص  وح�سد  بالعا�سمة،  عكنون  بــن 
االحتاديات  من  �سوتا   60" اأي  �سوت   105 لـ"الكوا" 
االوملبية التي ت�ساوي اأربعة اأ�سوات من االحتادات غري 

االأوملبية التي حتوز على �سوت واحد فقط".
�سوتا   23 قربوعة  مــربوك  املرت�سح  نال  جهته،   من 
حت�سلت  فيما  االوملبية(،  االحتاديات  من  �سوت   24(
احتاديات  اأ�سوات   4( اأ�سوات  خم�سة  فرقاين  �سمية 

اوملبية(.
 90 بني  من  ع�سوا   80 ح�سور  االأ�سغال  وعرفت  هذا 

م�سجال من بينهم 22 احتادية اوملبية.
و�ساحب  مــرات  عــدة  افريقيا  بطل  حماد،  و�سيقوم 
2000 ب�سيدين اال�سرتالية، بت�سيري  اأوملبياد  برونزية 
 ،)2020-2017( االأوملــبــيــة  العهدة  مــن  تبقى  مــا 
يف  من�سبه  من  امل�ستقيل  براف  م�سطفى  بذلك  ليخلف 

ماي الفارط.
يجدر الذكر اأن التناف�ص على نيل من�سب الرئي�ص، كان 
بني  ثالثة مرت�سحني وهم: عبد الرحمن حماد، �ساحب 
برونزية اأوملبياد 2000 ب�سيدين، �سمية فرقاين، نائب 
�سابقة يف املجل�ص ال�سعبي الوطني واأول حكم دولية يف 
لالحتادية  �سابق  رئي�ص  قربوعة  ومربوك  القدم  كرة 

اجلزائرية للدراجات.

و�سعيته  عن  قواوي  الونا�ص  الربج  اأهلي  حرا�ص  مدرب  حتدث 
مع الفريق يف ظل احلديث عن رغبته يف املغادرة ب�سبب االأو�ساع 
على  احل�سول  اأجــل  من  املنازعات  جلنة  اإىل  وجلوئه  احلالية 
قواوي  وقــال  الــفــارط،  املو�سم  عن  العالقة  املالية  م�ستحقاته 
فقط  اأ�سهر  ل�ستة  ميتد  عقد  على  اأم�سيت  لقد  : ال�سدد  هذا  يف 
وانتهت، اأنا متواجد يف نهاية عقدي مع اأهلي الربج وقد اأ�سبحت 
حرا من اأي التزام، واأنا اأملك العديد من العرو�ص اجلدية، ولكن 
االأولوية  اأمنح  الأنني  منها  عر�ص  اأي  اللحظة  حتى  اأناق�ص  مل 
من  اأكرث  منذ  كانت  االإدارة  مع  تكلمت  مرة  واآخــر  الــربج،  الأهلي 
اأي  يكلمني  مل  ال�ساعة  وحلد  االجتماع  ذلك  بخ�سو�ص  �سهرين 

. اأحد ب�ساأن م�ستقبلي
جلنة  اإىل  جلوئه  عن  حتدثت  التي  االأخبار  كل  قــواوي  ونفى 
احلرا�ص  مدرب  وقال  العالقة  مب�ستحقاته  للمطالبة  املنازعات 
مل اأقدم اأي اعذار اأو �سكوى ب�سبب م�ستحقاتي،  يف هذا ال�سدد :
بالطرق  امل�ساكل  حل  يحاولون  الذين  االأ�سخا�ص  نوعية  من  اأنا 
ال�سهلة بعيدا عن ال�سكاوي، واأنا اأريد البقاء ومل اأكلم دزيري حلد 

الطاقم  نف�ص  مع  العمل  اأمتنى  �سحيح  رحيله،  م�ساألة  حول  االأن 
الفني ولكن كل لديه اأ�سبابه اخلا�سة يف البقاء اأو الرحيل ويجب 

. احرتامها
بعد  لالأهلي  التعداد احلايل  اإىل ق�سية  الونا�ص قواوي  وتطرق 
مغادرة احلار�ص بوحلفاية الذي ف�سل تغيري االأجواء، حيث يرى 
قواوي اأن االأهلي يف حاجة اإىل التعاقد مع حار�ص اأخر ملناف�سة 
اأ�سبحنا  بوحلفاية  رحيل  بعد  : ال�سياق  هذا  يف  قائال  �سيدريك 
والذي  لو�سيف،  ال�ساب  اإىل جانب احلار�ص  �سيدريك فقط  منلك 
من  يتطلب  ما  وهو  االأكابر،  �سنف  اإىل  فرتة  منذ  ترقيته  متت 
يوؤهله  ما  االإمكانيات  من  ميلك  ثاين  حار�ص  عن  البحث  االإدارة 
، وفيما يتعلق بق�سية احلار�ص املخ�سرم فوزي  ملناف�سة �سيدريك
اإىل  اإمكانية عودته  �ساو�سي الذي يعود احلديث يف كل مرة عن 
اأبدا  معه  اأعمل  مل  �ساو�سي  : قــواوي  قال  فقد  الفريق  تعداد 
وراأيته فقط الأ�سبوع قبل مباريات الكاأ�ص وبعدها اختفى، بالطبع 
هو مل يكن �سمن برناجمي التدريبي، ومل اأمنحه اأي برنامج مثلما 

. فعلت مع زمالئه، كما ال علم يل بو�سعيته

ــــدرب الــيــامــني بـــوغـــرارة من  ــد رحــيــل امل ــاأك ت
اأن اإجتمع نهاية  العار�سة الفنية للجمعية، بعد 
االأ�سبوع املا�سي مع اأع�ساء املكتب امل�سري لل�سركة 
حيث تباحث الطرفان نقطة ف�سخ عقده ب�سيغة 
باأجرة  بوغرارة  املــدرب  طالب  حيث  الرتا�سي 
الذي  االأمر  وهو  الف�سخ،  مقابل  واحدة  �سهرية 
يبدو ممكنا يف ظل العالقة اجليدة بني الطرفني 
بالرحيل  مليلة  عــني  جمعية  اإدارة  واقتنعت 
االأكيد لليامني بوغرارة االأمر الذي يجعلها تتخذ 
يف  �سرعت  اإذ  ال�سريعة،  االإجــراءات  من  العديد 

العار�سة  لالإ�سراف على  ات�ساالت مبدربني  ربط 
�سيد  بن  الهاوي  النادي  رئي�ص  ربط  الفنية،كما 
�سداد ات�ساالت مع املدرب بن �سغري العيد، حيث 
الفني  الطاقم  راأ�ــص  على  يكون  اأن  عليه  عر�ص 
التقني  عليه  ــق  واف ــذي  ال االأمــر  وهــو  للفريق، 
العا�سمي وبن�سبة كبرية �سيتوىل قيادة العار�سة 
و�سيتوىل  اجلديد  املو�سم  يف  للجمعية  الفنية 

جلب طاقمه معه.
االإحتجاجية  الوقفة  اأن  اإىل  االإ�سارة  ويجدر 
اأن�سار اجلمعية االأ�سبوع املا�سي مل  التي قام بها 

تعرف ح�سور كبري لالأن�سار بالرغم من التدابري 
ال�سابقة لها وهو االأمر الذي جعل من الوقفة ال 
حتقق ما كان مرجوا منها واأ�سدرت جلنة االأن�سار 
الوالية  وايل  لقاء  فيه  تطالب  بيان  ذلك  بعد 
وهذا الإطالعه على الو�سع ال�سعب الذي تعي�سه 
اإيجاد  على  يعمل  اأن  اأجــل  من  وهــذا  اجلمعية، 
الظروف  من  يتخل�ص  حتى  له  �سريعة  حلول 
ال�سعبة التي يعاين منها ال�سيما املالية منها، هذا 

ومن املنتظر اأن يتم اللقاء  هذا االأ�سبوع.

فريق  منها  يعاين  التي  املالية  االأزمــة  ت�سري 
جمعية اخلروب نحو االإنفراج وهذا بعد الوعود 
الذي  اخلروب  بلدية  رئي�ص  طرف  من  املقدمة 
ماليري  تناهز   مالية  اإعانة  بتقدمي  وعد 
عقد  بعد  مبا�سرة  وهذا  وقت  اأقرب  يف  �سنتيم 
التي من  القيمة  للنادي، وهي  العامة  اجلمعية 
�ساأنها اأن ت�سهم يف التخفيف من معاناة الفريق 
وال�سروع يف التح�سريات للمو�سم اجلديد، وهذا 
احلا�سل  االإداري  امل�سكل  يف  الف�سل  انتظار  يف 
اإ�سرار الرئي�ص احلايل معمر ذيب على  نتيجة 
يحتم  الذي  االأمر  وهو  من�سبه  من  االإ�ستقالة 

االأيـــام  ــالل  خ انتخابية  جمعية  اإىل  املـــرور 
املقبلة من اأجل اإختيار رئي�ص جديد للفريق.

العامة  اجلمعية  عقد  مبوعد  يتعلق  وفيما 
قبل  الفارط  االأ�سبوع  خالل  مقررة  كانت  التي 
الرتخي�ص  على  احل�سول  عدم  ب�سبب  تاأجيلها 
نهاية  قبل  بعقدها  توحي  املوؤ�سرات  كل  فــاإن 
على  احل�سول  حال  يف  وهذا  اجلــاري  االأ�سبوع 
ومن  والريا�سة،  ال�سباب  مديرية  ترخي�ص 
ذيب  معمر  الفريق  رئي�ص  اأبــدى  اأخــر  جانب 
يدين  التي  االأمـــوال  عــن  للتنازل  اإ�ستعداده 
امل�سادر  بع�ص  ح�سب  بلغت  والتي  للفريق  بها 

قرابة  مليار �سنتيم، واأكد ذيب اأنه ال يرى 
مانعا يف التنازل عن ديونه العالقة عن العهدة 
االأوملبية التي تراأ�ص فيها الفريق ولي�ص ملو�سم 
واحد مثلما تردد لدى بع�ص االأطراف مع عدم 
الرتاجع عن قرار االإن�سحاب من رئا�سة النادي، 
ومن جانب اأخر ابدى اأن�سار اجلمعية تخوفهم 
يعد  الفريق  اأن  خا�سة  احلالية  الو�سعية  من 
اأمورها  ت�سبط  مل  التي  القليلة  االأنــديــة  من 
قليلة  اأيام  بعد  على  وهذا  االآن  حلد  االإداريــة 

من نطالق التح�سريات للمو�سم اجلديد.

�لكوكي يطلب �حل�شم مع �لقد�مى و�إبر�م �شفقات جديدة 

بوغر�رة ين�شحب من تدريب ل�شام و�لأن�شار يطالبون باإيجاد حلول لأزمة �لفريق

�لإد�رة ت�شرف �لنظر على �ملدرب م�شي�ش 
وتو��شل �لتح�شري لأ�شغال �جلمعية �لعامة

عبد �لرحمن حماد رئي�شا جديد� للجنة 
�لأوملبية خلفا مل�شطفى بر�ف

لالأهلي �لأولوية  و�أمنح  �نتهى  عقدي 

�لبلدية متنح
  ماليري كاإعانة 

وذيب م�شر 
على عدم �لعودة
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الكوكي  نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  طلب 
امل�سريين  من  الفارطة  ال�ساعات  خــالل 
االإ�سراع يف تديد عقود الثنائي املتبقي 
و�سط  من  كل  وهما  عقودهم  املنتهية  من 
امليدان اأمري قراوي وكذا املهاجم احلبيب 
بوقلمونة، حيث �سدد على �سرورة احل�سم 
معهما يف اأقرب ممكن ال�سيما مع اقرتاب 
اجلماعية  التدريبات  اإىل  العودة  موعد 
بخ�سو�ص  الــدائــر  احلــديــث  عــن  ف�سال 
مغري  لعر�ص  بوقلمونة  املهاجم  تلقي 
التقني  ياأمل  كما  اجلزائر،  مولودية  من 
ال�سفقات  بع�ص  ح�سم  يف  اأي�سا  التون�سي 
اجلديدة خا�سة اأن الوفاق مل يتعاقد مع 
كرثة  ورغــم  االآن،  حلد  جديد  العب  اأي 
اإدارة  اأن  اإال  تداولها  مت  التي  االأ�سماء 
الوفاق تف�سل الرتيث بخ�سو�ص العنا�سر 
فرتة  يف  الفريق  �سفوف  �ستدعم  التي 
التحويالت ال�سيفية، حيث يبقى املهاجم 
عمار بوردمي واحلار�ص بن �سلف مر�سحان 
لتدعيم �سفوف الوفاق، فيما عادت ورقة 
ظل  يف  وهـــذا  الــواجــهــة  اإىل  االأجــانــب 
التي  الذاتية  ال�سري  بع�ص  عن  احلديث 
مهاجمني  وتخ�ص  النادي  اإدارة  و�سلت 

اأفارقة دون الف�سل فيها حلد االأن.
لوفاق  القدامى  وقرر عدد من الالعبني 

�سطيف عقد ندوة �سحفية نهار اليوم من 
النادي  تركيبة  بتو�سيع  املطالبة  اأجــل 
اجلمعية  منعقد  اأيــام  قبل  وهذا  الهاوي 
الوفاق  قدامى  وي�سر  للنادي،  العامة 
الأع�ساء  اال�سمية  القائمة  تو�سيع  على 
اجلمعية العامة اإيل  ع�سوا مع تنظيم 
اجلمعية العامة العادية واالنتخابية يف 
نداء  توجيه  عن  ف�سال  هادئة  اأجـــواء 
اأجــل  مــن  للتدخل  عبلة  كــمــال  لــلــوايل 

ممكن،  وقت  اأقرب  يف  العامة  اجلمعية  اإجــراء 
على  القدامى  الالعبون  ي�سر  اأخر  جانب  ومن 
الهاوي  النادي  لرئا�سة  زغال�ص  جابر  تر�سح 
الرت�سح  عن  االأن  حلد  امل�سجل  العزوف  ظل  يف 

مـــن طــــرف بــاقــي 

طرف  من  املكثفة  التحركات  وتاأتي  االأع�ساء، 
ــادات  ــق ــت االإن �سيل  بــعــد  الــقــدامــى  الــالعــبــني 
غيابهم  ب�سبب  الوفاق  جمهور  من  لهم  املوجهة 

عن الواجهة طيلة الفرتة الفارطة.
�سطيف  وفـــاق  اإدارة  تبقى  اآخـــر  �سياق  ويف 
باالألب�سة  املمول  باإختيار  يتعلق  فيما  مرتددة 
الريا�سية خالل املو�سم اجلديد، حيث �سقطت 
"كاملي" الأ�سباب غري  التعاقد مع �سركة  �سفقة 
معروفة رغم اأن العر�ص املقدم من طرف ممثلي 
ال�سركة نال اإعجاب امل�سريين، ويف املقابل اإتفق 
متويل  اأجــل  من  "اإمربو"  �سركة  مع  امل�سريون 
�سنفي االأكابر والرديف خالل املو�سم اجلديد 
لتمويل  اأخر  ممول  مع  التعاقد  �سيتم  حني  يف 
الفئات ال�سبانية، وهذا يف اإنتظار احل�سول على 
رد نهائي من طرف �سركة "اأديدا�ص" بخ�سو�ص 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأن  علما  الوفاق،  متويل 
التوقيع على عقد  اأعراب يرغب يف  الدين  عز 
يوم  الريا�سية  العالمات  اإحــدى  مع  التمويل 
العودة  موعد  اإقــرتاب  ظل  يف  القادم  ال�سبت 

للتدريبات اجلماعية.

اأهلي الربج

جمعية اخلروب 
جمعية عني مليلة

�شباب باتنة
وفاق �شطيف

- حمند معو�س          : 1963 - 1965
- حاج عمر دحمون    : 1965 -1968
- حممد زرقيني        : 1968- 1983
- عبد �لنور بقة         : 1983 - 1984

- حممد �صالح منتوري : 1984- 1988
- �صيد حممد بغد�دي  : 1988 -1989
 حممد �صالح منتوري : 1989 -1993

- �صيد علي لبيب     : 1993 - 1996
- م�صطفى بر�ف       : 1996- 1998
- م�صطفى لعرفاوي   : 1998- 2001
- م�صطفى بر�ف       : 2001- 2009
- ر�صيد حنيفي        : 2009- 2013
- م�صطفى بر�ف       : 2013 -2020

- عبد �لرحمن حماد   : 2020 -...

اأ�سماء الروؤ�ساء الـ14 الذين مروا على اللجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية  منذ اإن�سائها �سنة 1963 
اإىل يومنا، عقب انتخاب عبد الرحمن حماد رئي�سا جديدا للهيئة يوم ال�سبت:

روؤ�شاء �للجنة �لأوملبية و�لريا�شية 
�جلز�ئرية منذ �شنة 1963 

عرفت ال�ساعات القليلة املا�سية اجلديد يف بيت االحتاد بعدما وقع الرباعي على تديد طلب اإجازتهم 

للمو�سم الثاين على التوايل حلمل األوان احتاد خن�سلة ويتعلق االأمر بكل من بايزيد ، حقا�ص ، كريوي وبيطاط 

وهو ما اأثلج �سدور اأن�سار الكحلة والبي�ساء الذين ارتاحوا لقرار احلكيم من قبل الرئي�ص وليد بوكرومة الذي تعهد 

بالتزامه باحلفاظ على اال�ستقرار وهو ما جعله يجدد الثقة من جديد يف كوادر االحتاد من اأجل التوقيع على البقاء 

للمو�سم الثاين على التوايل، ال�سيما اأن الفريق حقق ال�سعود بف�سل جمموعة من الالعبني الذين تركوا انطباعا ح�سنا املو�سم 
الفارط.

وعلى �سعيد اآخر ك�سفت م�سادرنا اأن االإدارة اخلن�سلية توا�سل مفاو�ساتها مع العبي املو�سم املا�سي الإقناعهم للتجديد على غرار بالل 

بوحل�سان الذي يكون اأعطى موافقته النهائية للتجديد وتبقى فقط ق�سية وقت و�سيلتحق مبدينة خن�سلة من اأجل التوقيع على طلب 

االإجازة، �ساأنه �ساأن بقية العنا�سر االأخرى.

وعلى �سعيد اآخر ت�سري م�سادرنا اأن اإدارة االحتاد �سرعت ر�سميا يف البحث على املدرب الذي �سيقود �سفينة اخلنا�سلة اإىل بر 

االأمان، ورغم اأن الرئي�ص وليد بوكرومة والذي يف�سل العمل يف اخلفاء و�سيا�سة ال�سمت اإال اأنه وح�سب بع�ص املقربني 

الهادي خزار وكذا املدرب عبد  اأن الرجل ربط ات�ساالته مع بع�ص املدربني ومن بينهم التقني حممد  اأكدوا  منه 

احلكيم تازير مهند�ص و�سانع ال�سعود التاريخي لفريق �سباب اأوالد جالل الذي بدوره حط رحاله يف الرابطة 

الثانية وهو االأمر الذي اأ�سبح يتداول يف ال�سارع الريا�سي اخلن�سلي.

من جهتهم االأن�سار بدورهم يريدون ا�سما كبريا يتوىل قيادة "ليا�سمكا" من اأجل بناء فريق تناف�سي 

واحلفاظ على البقاء يف ق�سم الكبار، كما اأنهم ينا�سدون الرئي�ص بوكرومة االحتفاظ باملدرب 

عبد احلق معا�سي ملن�سب املدرب امل�ساعد والذي يعرف البيت جيدا وكان له الف�سل الكبري 

يف حتقيق ال�سعود املو�سم املن�سرم ودون �سك �سيكون قوة املدرب اجلديد املقبل �ساأنه 

�ساأن املح�سر البدين عبد اجلليل لوعيل.

بايزيد.. حقا�ش وكريوي وبيطاط 

يجددون عقودهم لـ"ليا�شمكا"

احتاد خن�شلة

عدة اأ�سماء مقرتحة لتدريب الفريق..

العاي�ص. �ص 
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النا�شية جهاز ت�شيري الب�شر

لقد �شاألت عن عظيم واإنه لي�شري
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

هذه ال�شفحة حتت�ي على اأحاديث نب�ية واآيات قراآنية فال تهين�ها

املكتبة الإ�سالمية

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب مدر�شة الدعاة

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية

مبلغ العر�صت�شمية املوؤ�ش�شةت�شميةرقم
مبلغ العر�ص بعد 
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املالحظةمدة التوريدالتنقيط

اقتناء اآلية نيفلوز برنامج 
/ رقم: 

�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
اأقل عر�صيومني/دجدجوذات �شخ�ص وحيد بن ح�شي
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�إعالن عن �إلغاء �ملنح �ملوؤقت

  ANEP                     2025003221 El Aures News:  14  Septembre 2020

 247 ـ   15 رقم  الرئا�شي  املر�شوم  من   73 املادة  الأحكام  طبقا 
العمومية  ال�شفقات  تنظيم  املت�شمن   2015/09/16 يف  املوؤرخ 

وتفوي�شات املرفق العام.
يعلن رئي�ص املجل�ص ال�شعبي البلدي لبلدية باتنة كل امل�شاركني يف 
 2020/44 طلب العرو�ص املفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا رقم 
 Le Courrierو نيوز،  االأورا�ص  بيوميتي  ن�شره  مت  الذي 
مب�شروع:  واملتعلق   ،2020/06/21 بتاريخ   D’Algérie

باأن  افوراج  بارك  ملباركية  مبدر�شة  اأق�شام   06 تو�شعة  اجناز 
 Leو نيوز،  االأورا�ص  بيوميتي  ال�شادر  امل�شروع  لهذا  املوؤقت  املنح 
Courrier D’Algérie بتاريخ 2020/08/11 والذي 

اأ�شند اإىل مقاولة بن يحيى عبد احلق قد مت اإلغائه.

والية باتنة
دائرة باتنة
بلدية باتنة

مديرية الت�شيري العمراين
م�شلحة الدرا�شات واالإجناز

التعريف اجلبائي: 0501051601173 



خملفات احلجر ال�شحي يف اجلزائر تتفاقم ..

�شطيف

�سهادة  اأ�سئلة  م�سربي  توقيف  ق�سية  مــرت 
االإجتماعي  التوا�سل  �سفحات  على  البكالوريا 
على  تاأثري  دون  اأم�ص،  اأول  اأم�سية  وقعت  والتي 
معنويات املرت�سحني لهذه ال�سهادة، وكانت امل�سالح 
يف  امل�سربني  بع�ص  بتوقيف  قامت  قد  االأمنية 
بعد  وامل�سيلة  تي�سم�سيلت  قاملة،  تب�سة،  واليات 
اأن مت و�سع موا�سيع تخ�ص االإمتحان، حيث مت 
ن�سرها- يف  املتورطني  حق  يف  عقوبات  اإ�ــســدار 

ح�سب بيان �سادر من طرف وزارة العدل-.  
عن  االإبتعاد  التالميذ  من  الغالبية  وف�سلت 
ال�ساعات  خــالل  االإجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اأن  خا�سة  لالإمتحان  االأول  اليوم  �سبقت  التي 
التي  االإ�ساعات  من  بالكثري  تعج  باتت  املواقع 
اأن  اأن توؤثر على تركيز التالميذ، كما  من �ساأنها 
االأمنية  اجلهات  طرف  من  املفرو�سة  الرقابة 
املوا�سيع  هذه  ن�سر  يف  املخت�سة  ال�سفحات  على 

مثل  يف  الــتــورط  مغبة  من  متخوفني  التالميذ  جعلت 
متابعتهم ق�سائيا،  اإىل  توؤدي  والتي قد  االأمور  هذه 

التي  املحدودة  الت�سريبات  الذي جعل  االأمر  وهو 
اأو  �سجة  اأي  دون  االإمتحان متر  ع�سية  ح�سلت 

تاأثري.
ح�سابات  تعطيل  مت  الــ�ــســيــاق،  ذات  ويف 
الـــتـــوا�ـــســـل االإجـــتـــمـــاعـــي خــــالل فــرتة 
اأ�سئلة  تــ�ــســريــب  لــتــفــادي  االإخـــتـــبـــارات 
يف  الغ�ص  منع  اأجل  من  واأي�سا  االإمتحانات 
هذه االإمتحانات، حيث مت تعطيل �سبكات 
ب�سكل  الفاي�سبوكوتويرت  مثل  التوا�سل 
غاية  واإىل  االأم�ص  نهار  من  بداية  كامل 

نهاية االإمتحان.
التالميذ  اأولــيــاء  طالب  اآخــر،  جانب  ومــن 

ب�سرورة ت�سليط اأق�سى العقوبات على م�سربي 
االأ�سئلة وال�سرب بيد من حديد لتفادي تكرار 

من هذه الت�سرفات التي ت�سيء ل�سمعة التعليم يف 
العديد  ال�سروري -ح�سب  من  يبقى  اجلزائر، حيث 

كانت  مهما  امل�سربني  مع  الت�سامح  عدم  االأولــيــاء-  من 
ظروفهم خا�سة اأن هذه الظاهرة باتت تتكرر يف كل �سنة 

عقوبات  اإ�سدار  خالل  من  لها  حد  و�سع  الواجب  ومن  تقريبا، 
عبد الهادي. ب ردعية �ستكون كفيلة بالق�ساء على هذه الظاهرة. 

عبد الهادي. ب 

ح.ق

تزامنا مع الدخول االجتماعي وعودة احلياة الطبيعية

بتاأطري من اأكادميية املجتمع املدين اجلزائري لدائرة �شقانة

اأولياء التالميذ متخوفون من �شيناريو الغ�ض 

التوظيف  اإعالنات  كانت  �سابق،  وقت  ويف 
اجلرائد  �سفحات  متالأ  العمومي  القطاع  يف 
ومواقع التوا�سل االإجتماعي، اإال اأن العملية 
االأ�سهر  خــالل  تامة  �سبه  ب�سفة  توقفت 
�سربت  التي  ال�سحية  االأزمة  بعد  الفارطة 
اإىل  الــلــجــوء  قـــرار  بعد  خ�سو�سا  ــبــالد،  ال
احلايل  الــظــرف  يف  االإحتياطية  الــقــوائــم 
القطاعات  خمتلف  يف  املتقاعدين  لتعوي�ص 

العمومية.
اأمرت  العمومي  الوظيف  م�سالح  اأن  ورغــم 
باإح�ساء  االإدارات  خمتلف  �سابق  وقــت  يف 
القطاعات  خمتلف  يف  ال�ساغرة  املنا�سب 
ح�سب  التوظيف  م�سابقات  الإطــالق  حت�سبا 
اأخذت  العملية  اأن  اإال  ال�ساغرة،  املنا�سب 
خريجي  من  العديد  ح�سب  الوقت  من  حيزا 
يتوا�سل  اأن  امل�ستبعد  غري  ومــن  اجلامعات 
خ�سو�سا  املقبلة  ال�سنة  غاية  اإىل  التجميد 
يف ظل الو�سعية احلالية التي متر بها البالد 

جراء توا�سل اإنت�سار جائحة كورونا.
ومن بني اأكرث القطاعات التي تتوجه اإليها 
منا�سب  على  للح�سول  �سنوات  منذ  االأنظار 
فتح  مت  اأن  بعد  الــرتبــيــة  قــطــاع  هــي  �سغل 
خالل  االأ�ساتذة  اآالف  لتوظيف  م�سابقات 
توقفت  العملية  اأن  اإال  الفارطة،  ال�سنوات 
وزارة  جلــوء  بعد  ــة  ــاري اجل ال�سنة  خــالل 
القوائم  اإ�ستغالل  اإىل  الوطنية  الرتبية 

التوظيف  يف  االأولوية  منح  مع  االإحتياطية 
اأي�سا اإىل خريجي املدار�ص العليا، وهو االأمر 
الذي قل�ص من عدد املنا�سب املتاحة يف هذا 
كبرية  �سريحة  ي�ستوعب  كان  الذي  القطاع 

من املتخرجني من اجلامعات. 
الــقــطــاع اخلــا�ــص جنــح خــالل  اأن  ورغــــم 
من  االآالف  دمـــج  يف  ــة  ــارط ــف ال الــ�ــســنــوات 
غري  يبقى  ذلــك  اأن  اإال  اجلامعات  خريجي 
التي  الــكــبــرية  االأعــــداد  الإمت�سا�ص  كــاف 

تتخرج كل �سنة، خ�سو�سا مع ت�سجيل عزوف 
الفرتة  خالل  اخلا�ص  القطاع  يف  العمل  عن 
التي  االإقت�سادية  االأو�ساع  ب�سبب  املا�سية 
من  العديد  جعلت  والــتــي  الــبــالد  بها  مــرت 
املوؤ�س�سات تتوقف عن الن�ساط اأو تقل�ص من 
عدد منت�سبيها الأ�سباب مادية، لتبقى االأمال 
التوظيف  م�سابقات  فتح  اإعــادة  على  معلقة 
من جديد يف القطاع العمومي يف اأقرب وقت 

ممكن. 

جتميد م�شابقات الت�ظيف ي�شاعف معاناة
 خريجي اجلامعات

دع�ات لالبتعاد عن م�اقع الت�ا�شل الجتماعي 
خالل امتحان البكال�ريا

مطالب بال�شتعجال يف الإفراج 
عن ن�شاط النقل بني ال�ليات

مبادرة الإ�شت�شفاء املنزيل 
ت�شل مدينة �شقانة
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يرتقب �الآالف من خريجي �جلامعات عرب خمتلف واليات �لوطن، رفع �لتجميد �ملفرو�س على م�صابقات �لتوظيف يف �الإد�ر�ت �لعمومية 

و�ملتوقفة منذ فرتة بعد �أن مت جتميدها ب�صبب جائحة كورونا، حيث يعي�س �الآالف من �ل�صباب على �أع�صابهم ب�صبب توقف عمليات �لتوظيف 
يف �لقطاع �لعمومي مع تو�جد �لعديد من هوؤالء يف حالة بطالة ب�صبب قلة منا�صب �لعمل يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

دعا، �لناقلون �خلو��س �لعاملون على خطوط �لنقل �ملوزعة بني خمتلف واليات �لوطن، �إىل 
�صرورة �لرفع �لفوري للحجر و�ل�صماح لهم بالعودة �إىل عملهم و��صتئناف ن�صاطهم نتيجة 

�الأ�صر�ر �لتي حلقت بهم بعد غياب عن �لن�صاط د�م لفرتة تزيد عن �صتة �أ�صهر.

ـــالن عــن عودة  يــاأتــي هــذا، عقب االإع
وا�ستئناف  طبيعتها  اىل  ــرور  امل حركة 
وبني  احلــ�ــســري  الــو�ــســط  داخـــل  النقل 
التدريجية  والعودة  والدوائر  البلديات 
احلجر  فرتة  بعد  الطبيعية  احلياة  اإىل 
فتح  ــادة  اإع مع  اجلائحة  فر�ستها  التي 
امل�ساجد ب�سكل جزئي وافتتاح ال�سواطئ 
عرب  حيث  املن�سرم،  اأوت   15 تاريخ  منذ 
�سركات  واأ�ــســحــاب  اخلــوا�ــص  الناقلون 
هذا  يف  العاملون  وكــذا  العمومي  النقل 
املجال عن ا�ستيائهم ال�سديد من و�سعهم 
ال�سعب وذلك من خالل مواقع التوا�سل 
مع  روادهــــا  تفاعل  الــتــي  االإجــتــمــاعــي 
املو�سوع ب�سكل كبري خا�سة اأن معاناتهم 
ت�سبب  اإذ  اخلوا�ص،  معاناة  عن  تقل  ال 
لدى  ال�سوق  انتعا�ص  يف  احلــايل  الو�سع 
انــعــدام  ا�ستغلوا  الــذيــن  االإنــتــهــازيــني 
نقل  يف  الــواليــات  بــني  العمومي  النقل 
االأ�سخا�ص اإىل الواليات لزيارة االأهايل 
اإىل  التنقل  اأو  العمل  مبقر  االإلتحاق  اأو 
بغر�ص  اخلا�سة  والعيادات  امل�ست�سفيات 
اأنها  عنها  يقال  ما  اأقــل  باأ�سعار  العالج 
خيالية، حيث ي�سل �سعر نقل االأ�سخا�ص 
على م�سافة تقل عن 300 كم اإىل حدود 

5000 دج، كما يرتاوح �سعر النقل مل�سافة 
1000 كم بني 15000 و20000 ذهابا 
فقط، ليدفع املواطنون الب�سطاء �سريبة 
ــرف مبالغ  ــس الــنــ�ــســاط و� هـــذا  تــوقــف 
وي�سطروا  احل�سبان  يف  تكن  مل  اإ�سافية 
امل�ساريف  ــذه  ه ل�سد  اال�ــســتــدانــة  اإىل 
هذا  يف  العاملون  واجــه  كما  الباهظة، 
القطاع �سعوبات كبرية يف اإعالة اأ�سرهم 
فرتة  خــالل  احلياة  �سروريات  وتوفري 
لتطول  طالت  والتي  العمل  عن  توقفهم 

معها معاناتهم.
اخلوا�ص،ال�سلطات  الناقلون  وينا�سد 
يف  ت�سبب  ــذي  ال احلجر  رفــع  يف  العليا 
حياتهم  يف  خلل  اإىل  واأدى  ت�سررهم 
وحياة املواطنني على حد �سواء وتعطل 
م�ساحلهم وخمططاتهم، وتعهد الناقلون 
باحرتام الربوتوكول ال�سحي املو�سى به 
وتطبيق والتباعد بني امل�سافرين وغريها 
يف  الت�سبب  �ساأنها  من  التي  القواعد  من 
بعد  خا�سة  الوباء  انت�سار  رقعة  تو�سيع 
الوطن  يف  االإ�سابات  حــاالت  انخفا�ص 
عن  االأزمة  بانفراج  يب�سر  والذي  يوميا 
قريب وعودة احلياة اإىل طبيعتها ب�سكل 

كلي.

االإ�ست�سفاء  مــبــادرة  خــدمــات  تتوا�سل 
املنزيل التي اأطلقت موؤخرا عرب والية 
باتنة من طرف املوؤ�س�سة العمومية 
االإ�ست�سفائية، حيث تقدم عديد 
وال�سحية  الطبية  اخلدمات 
 19 كوفيد  فــريو�ــص  ملر�سى 
كــورونــا مــن خــالل ت�سخري 
ــني مـــن اأطـــبـــاء  ــوع ــط ــت م
ــقــني  ــائ ــس ـــني و� وممـــر�ـــس
وخــــــدمــــــات مــنــزلــيــة 
حت�سلت  اأيــن  لفائدتهم، 
جزء  على  �سقانة  مدينة 
من املبادرة للتكفل االأمثل 
نطاقها  عـــرب  ــى  ــس ــر� ــامل ب
خمتلف  وتقدمي  اجلغرايف 

اخلدمات بالتنقل ملنازلهم.
االإ�ست�سفاء  مبادرة  و�ستم�ص 
الوالية  اأنــحــاء  اأغــلــب  ــنــزيل،  امل
ــا من  ــورون املــتــ�ــســررة مــن فــريو�ــص ك
طبية  خــدمــات  املري�ص  اإعــطــاء  خــالل 
وبيئة  تفكري  وخلق  عنه  للتخفيف  ونف�سية 
امتدت هذه  الفريو�ص، حيث  من  لل�سفاء  جيدة 

القائمون  �سيعمل  التي  �سقانة  ملدينة  املــرة 
عليها بتقدمي كل ما ميكن لفائدةمر�سى كوفيد 
املدين  املجتمع  اأكادميية  تبنت  اأن  بعد   ،19
بتاأطري  املبادرة  �سقانةهذه  بدائرة  اجلزائري 
�سيتم  حيث  املدينة،  وطلبة  وممر�سي  اأطباء 
فريو�ص  ملر�سى  فيهاقريباو�ستخ�س�ص  ال�سروع 
�سيتلقون  حيث  منازلهم  يف  املتواجدين  كورونا 
ــع تــوفــري خدمة  الــعــنــايــة والــعــالج الــــالزم م
الدورية  الطبية  واملتابعة  التحاليل  ــراء  اإج

والب�سيكولوجية.
واملرافقة  ال�سحية  بالعناية  تعنى  املبادرة 
وتكملة  �سفائهم  حتى  كورونا  ملر�سى  الدائمة 
للحمالت االإغاثية املا�سية لفائدة هذه الفئة 
اإ�سابتهم  ظل  يف  �سعبة  اأو�ساعا  تعي�ص  التي 
الزمن  مــن  ملــدة  عليهم  واحلــجــر  بــالــفــريو�ــص 
جيدة  مرافقة  يتطلب  مما  �سفائهم  حني  اإىل 
اأكادميية املجتمع  وطبية، واأكد القائمون على 
اأح�سن  لتقدمي  ي�سعون  باأنهم  ب�سقانة  املــدين 
اخلدمات للمر�سى والتكفل بهم على اأكمل وجه 
يف  خا�سة  اأرقتهم  م�ساكل  من  يعانونه  ملا  نظرا 

امل�ست�سفيات وكرثة املر�سى يف هذه االأخرية.

يفتتح غدا الثالثاء، املكتب الوالئي للهالل االأحمر اجلزائري دورة تكوينية مبقره لفائدة 

ال�سباب بوالية عنابة يف جمال االإ�سعافات االأولية، ي�سرف عليها اأ�ساتذة وخمت�سون يقدمون عددا 

من الدرو�ص النظرية والتطبيقية ملدة 7 اأيام، وذلك يف اإطار �سل�سلة براجمها التكوينية امل�سطرة.

وت�ستهدف الدورة خمتلف الفئات العمرية من 18 وحتى 50 �سنة، ومن خمتلف التخ�س�سات من طلبة، 

على  وي�سرف  امل�سعفني،  تواجد  قدرات  لتعزيز  فر�سة  املبادرة  هذه  تعّد  جمعويينحيث  وفاعلني  موظفني 

تاأطريها اإطارات منظمة الهالل االأحمر الذين ي�سعون اإىل اإي�سال كل التقنيات االإ�سعافية لفائدة امل�ساركني 

الذي ي�سّهل  ال�سيء  بطرق بيداغوجية وعرو�ص نظرية وتطبيقية معززة بو�سائط مرئية �سمعية ب�سرية، 

على املتلقني اأخذ كل الطرق والتقنيات املتعلقة باالإ�سعافات االأولية االأ�سا�سية، وكذا �سبل تقدمي االإ�سعافات 

اأ�سياء  ابتالع  الل�سان،  ابتالع  بك�سور وحاالت  االإ�سابة  االإغماءات،  االأولية يف حوادث وخماطر احلرائق، 

غري ال�سحية، االختناقات التنف�سية وغريها من اأ�سهر احلاالت واملخاطر التي تواجه الفرد يف حياته 
اليومية.

بعديد  املحلية  املكاتب  هيكلة  ال�ستكمال  امل�سعفني  من  نــواة  لتكوين  الوالئي  املكتب  وي�سعى 

املناطق  كافة  على  االإنفتاح  للفرع  يت�سنى  حتى  القاعدة  تو�سيع  اأجــل  من  البلديات، 

تنزيل  فر�سة  اجلزائري  االأحمر  للهالل  �سيتيح  الذي  االأمر  البعيدة،  والبلديات 

وتفعيل برامج هادفة وذات مردودية تنعك�ص ب�سكل اإيجابي على �ساكنة 

هذه املناطق مبختلف فئاتها.

ن.م

دورات تك�ينية ح�ل

 الإ�شعافات الأولية لفائدة ال�شباب

عنـابة

�سفيقة. �ص



الكاتب "عبداهلل جميدي" يبعث زمن الطفولة الغابر 
املدثر بثوب الظلم والأ�سى عرب روايته "اأح�سان قا�سية"

باتنة

رقية. ل

رقية. ل

تن�شيب جلنة عمل لإ�شالح منظومة �لكتاب

�إعادة فتح متحف تيمقاد وتازولت للزو�ر 
و�شط �جر�ء�ت �حرت�زية بباتنة

�مل�شرح �جلهوي باتنة يعيد عر�ش �أر�شيفه 
�مل�شرحي �فرت��شيا

لت�شري  الوطني  الديوان  م�شالح  اأكدت  جهته  من 
بوالية  املحمية  الثقافية  املمتلكات  وا�شتغالل 
باتنة خالل حديثهم ليومية االأورا�ص نيوز، اأنه 
ب�شكل معترب  الذين توافدوا  الزوار  ا�شتقبال  مت 
وذلك  املتحفني،  فتح  مــن  فقط  قليلة  �شاعات 
بح�شور كل من الدرك الوطني حلماية املمتلكات 
الوقاية،  ــراءات  ــاج ب ــتــزام  االل مــع  الثقافية، 
املتحفني  عمال  طرف  من  املبذولة  اجلهود  وبعد 
الزوار،  ال�شتقبال  احل�شن  ال�شري  �شمن  اأجل  من 
الف�شيف�شائية  اللوحات  خمتلف  عر�ص  مت  اأين 
والكتابات  واملنحوتات  والتماثيل  واجلداريات 
موجزة  �ــشــروح  وتــقــدمي  باملتحفني  املــتــواجــدة 
اعجابهم  اأبــدوا  الذي  امل�شتك�شفني  للزوار  عنها 
مبا حتويه والية باتنة من تراث وجب احلفاظ 

عليها.
االأثرية  املدينة  متحف  اأن  بالذكر  اجلــديــر 
يحوي  موؤخرا  تهيئته  اأعيدت  الذي  تاموقادي 
االأحجام  خمتلفة  ف�شيف�شاء  لوحة   86 على 
املتحف  قاعات  داخل  للزوار  معرو�شة   84 منها 
ومنها  حمفوظتان  لوحتان  تبقى  فيما  الثالث 
ف�شيف�شاء زجني تيمقاد، وتنفرد ف�شيف�شاء هذا 
مما  لوحاتها  لكل  ال�شوداء  باخللفية  املتحف 
ذاتها  بحد  قائمة  مدر�شة  وجود  فر�شية  يقوي 
غاية  اإىل  تاأثريها  امتد  حيث  املــيــدان  هــذا  يف 
هيبون اأو  بونة )عنابة( وتطغى على ف�شيف�شاء 
اإحدى  وهي  النباتية  الزخرفة  تيمقاد  متحف 

�شمال  ف�شيف�شاء  بها  ت�شتهر  التي   اخلا�شيات 
اإفريقيا.

للحبوب،  خمزن  كان  الذي  المبيز  متحف  ويعد 
حلفظ  جممع  اإىل  وحتول  ال�شرورة  وا�شتدعت 
اأول  املــواقــع،  مــن  امل�شتخرجة  االأثــريــة  اللقى 
اأن�شاأ يف املدينة على الهواء الطلق خالل  متحف 
 C.Carbucia بقيادة  اال�شتعمارية  الفرتة 
على  يحتوي  اإذ  م،   1848 �شنة  خــالل  وذلــك 
داخل  االكت�شافات  عن  الناجتة  اللقى  خمتلف 
 Léon Renier املع�شكرات واملدينة، كما جمع
حديقة  يف  والتماثيل  الالتينية  الــكــتــابــات 
املتحف  هــذا  ويحتوي  م،   1851 �شنة  املتحف 
التماثيل  من  جمموعة  بها  رئي�شية  قاعة  على 
علقت  كما  العر�ص  قــاعــة  ــول  ح و�شعت  الــتــي 
جانب  اإىل  ــدران،  اجل على  ف�شيف�شائية  لوحات 
م�شابيح  على  حتــوي  زجاجية  خــزانــات  وجــود 
وحلي  برونزية  ادوات  فخارية  اواين  زيتية، 
وغريها من التحف، بينما يوجد داخل احلديقة 
جمموعة من القطع االأثرية من عنا�شر معمارية 
ومنحوتات وكتابات التينية  بكل اأنواعها، وكذا 
على  املعرو�شة  اجلنائزية  واالأن�شاب  التوابيت 

جدار اخلارجي للمتحف.
اأثريني  موقعني  وتيمقاد  تازولت  من  كل  وميثل 
مــتــمــيــزيــن مــن حــيــث  وفــــرة املــــواد االأثــريــة 
واملتحفية املذهلة التي تعرب عن تاريخ وعراقة 

والية باتنة.

غياب،  بعد  باتنة،  بوالية  اجلهوي  امل�شرح  اأتاح 
جلمهوره من التابعني وع�شاق الفن الرابع م�شاهدة 
�شمن  اأنتجها  التي  امل�شرحية  االأعــمــال  عديد 
كاإجراءات  افرتا�شيا  عر�شها  مت  اأين  اأر�شيفه، 
وقائية واحرتازية من وباء كوفيد 19 امل�شتجد، 

وذلك عرب �شفحة الر�شمية الفاي�شبوك.
عرو�شه  �شمن  باتنة  اجلــهــوي  امل�شرح  وقـــدم 
2013 ن�ص خالد بوعلي  م�شرحية ال�شوت لعام 
م�شرحية  جــانــب  اإىل  ــارة،  ــب ج عــلــي  واخــــراج 
"احلطاب" اقتبا�ص �شالح بوبري واخراج اأوجيت 
الرابع مع م�شرحية  الفن  �شمري، كما كان ع�شاق 

�شوقي  ــراج  واخ بوي�ص  حممد  تاأليف  "رهني" 
بوزيد، وكذا مت عر�ص م�شرحية "زيد نزيدلك" 
بن  ليلى  كتابة  اعاد  ابراهيم  بن  فوزي  للمخرج 

عائ�شة عن ن�ص كاتب عبد اهلل الب�شري.
من جهته اأعرب متابعو امل�شرح اجلهوي باتنة عن 
اأهمية هذه امل�شرحيات ودورها يف اتاحة الفر�شة 
لل�شباب املبدعني الولوج اإىل الركح، وكونها اأي�شا 
ي�شتحق اال�شادة  ن�شو�شها موا�شيع  حتمل داخل 
االبداعية  الطاقات  يف  ا�شتثمرت  والتي  بها، 

وقدمت اأر�شيفا تفخر به والية باتنة.

الثقافة  وزيــرة  املن�شرم  االأ�شبوع  ن�شبت 
باجلزائر  دودة،  ــن  ب مليكة  ــنــون،  ــف وال
املكلفة  العمل  جلنة  اأعــ�ــشــاء  العا�شمة، 
تقدمي  ق�شد  الــكــتــاب  منظومة  بــاإ�ــشــالح 

بدائل تخدم �شناعة الكتاب يف اجلزائر.
الروائي  يرتاأ�شها  التي   - اللجنة  وت�شم  
من  كل  اخل�شو�ص  على  يربير-  اإ�شماعيل 
ورئي�ص  بو�شاحة  عمر  اجلامعي  االأ�شتاذ 
يحياوي،  جمال  للكتاب،  الوطني  املــركــز 
حياة  بالنيابة  الوطنية  املكتبة  ومديرة 

قوين والكاتبة زبيدة معمرية.
قوانني  و�شع  اأن  كلمتها  يف  الوزيرة  وقالت 
تطبيقية متعلقة بالكتاب كان من "اأولويات" 
م�شاحلها الوزارية، م�شددة على �شرورة اأن 
تقدم اللجنة تقريرها االأويل حول و�شعية 
موؤ�ش�شات الو�شاية املعنية بالكتاب يف اأقرب 

وقت"، معتربة اأن مهام اللجنة هي باالأ�شا�ص 
املوؤ�ش�شات. "معاينة" و"ا�شالح" هذه 

دودة  بن  ال�شيدة  دعــت  ال�شياق  ذات  ويف 
اأع�شاء اللجنة اإىل العمل "بجراأة" ومقاربة 
اجلزائري  الو�شع  تالئم  التي  املقرتحات 

باال�شتفادة من التجارب ال�شابقة.
والنا�شرين  املكتبيني  و�شعية  وبخ�شو�ص 
�شبق  م�شاحلها  اأن  الوزيرة  ذكرت  ال�شعبة، 

�شتبداأ  عاجلة"  دعــم  "عملية  لـــ  ون�شقت 
خالل   ت�شررت  التي  املكتبات  ل�شالح  قريبا 
ال�شياق  ذات  يف  ملحة  املا�شية،  ال�شنوات 
على �شرورة "فتح اأفق التعاون و الت�شارك" 
مع الفاعلني ومهنيي الكتاب يف امل�شائل التي 

تتعلق بهم.
مل  للكتاب،  الدويل  اجلزائر  ال�شالون  وعن 
"قرار  اأي  وزارتــهــا  اتخاذ  دودة  بن  توؤكد 
اأن  مو�شحة  االإلغاء،  اأو  بالتاأجيل  نهائي" 
تنظيمه  بينها  من  قائمة  فر�شية  من  اأكرث 

ب�شورة "حملية وح�شور دويل رمزي".   
انتظمت  قد  �شابقة  لــقــاءات  اأن  ويذكر     
النا�شرين  ممثلي  ــني  ب الــثــقــافــة  ــــوزارة  ب
احلـــوار  حتــريــك  يف  �شاهمت  والــو�ــشــايــة 
وانبثقت عنها الن�شو�ص التطبيقية املتعلقة 

ق. ثبالكتاب.
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كاتب من والية م�صيلة، بد�أت �لكتابة معه كهو�ية و�صرعان ما حتولت �إىل �صغف، جمعته عالقة قوية باملطالعة وذلك ما ممهد له 
�لطريق ليغدو كاتبا يطمح ليحجز له مكانة مميزة بني �أ�صهر �لكتاب �جلز�ئريني و�لعرب، �إنه �لكاتب "عبد �لله جميدي" �لذي خ�س 

با�صر �لديو�ن �لوطني لت�صيري و��صتغالل �ملمتلكات �لثقافية �ملحمية بوالية باتنة �الأ�صبوع �ملن�صرم على فتح كل من متحفي جريدة �الأور��س نيوز بهذ� �حلو�ر �ل�صيق.
"تيمقاد وتازولت" �أمام �لزو�ر و�صط �جر�ء�ت �حرت�زية ووقائية من فريو�س كرورنا �ملت�صجد، وياأتي ذلك بعد �قر�ر �لوزير 

�الأول �ل�صيد عبد �لعزيز جر�د �إعادة فتح �ملكتبات وقاعة �ملطالعة �لعمومية و�ملتاحف �أمام �جلهور، حيث �أ�صدت وزيرة 
�لثقافة و�لفنون �ل�صيدة مليكة بن دودة يف ذ�ت �ل�صاأن تعليمات ملدر�ء �ملتاحف بفتح �أبو�ب موؤ�ص�صاتهم �ملتحفية �أمام 

�لزو�ر عمال مبا جاء يف بيان �لوز�رة �الأوىل ووفق �لربوتوكول �ل�صحي و�لتعليمات �ل�صادرة يف هذ� �ملجال. ماذا يقول الكاتب عبدالله جميدي يف 
تعريفه لنف�صه للقراء؟

عبداهلل جميدي هو كاتب 
جزائري من والية امل�شيلة،  

طالب بكالوريا، اأهتم باالأدب 
منذ ال�شغر، واأحبه حبا جما، 

م�شهورا،  كاتبا  اأ�شري  اأن  حلمي 
يف  الأكــون  جاهدا  اأعمل  اأنــا  لذلك 

امل�شتوى املطلوب واأنال ر�شى القراء 
ودعمهم يل.

الكتابة  جمال  يف  بداياتك  كانت  كيف 
الأدبية؟

االأدبية  الكتابة  جمال  يف  بداياتي 
كنت  الأنــنــي  مــا  نوعا  �شعبة  كانت 
اأن  ميكن  اأفــكــار  جت�شيد  يف  اأرغـــب 
بالدنا  يف  ــورة  ــظ حم بــاأنــهــا  ــقــول  ن
من  والــكــثــري   �شيا�شية،  ــبــاب  الأ�ــش
هذه  ملثل  التطرق  يخ�شون  ال�شباب 

امللفات ال�شائكة. 

ملاذا انتقيت حتديدا جن�س الرواية لتبدع 
فيه؟ وهل ميكن للجمهور اأن يقراأ لك يف 

اأجنا�س اأدبية اأخرى؟
هي  الرواية  اأن  اأحد  على  يخفى  ال 
االأكرث طلبا بني االأجنا�ص االأدبية، 
ت�شتهويني  ــا  ــه اأن اإىل  بــاالإ�ــشــافــة 
اأكتفي  لذلك  والكتابة،  للمطالعة 
اجلن�ص  هــذا  يف  بالكتابة  حاليا 
الفر�شة  مينحك  ـــذي  ال الف�شيح 
والق�ش�ص  اأفـــكـــارك  ــن  ع لتنف�ص 
الذهن  يف  تت�شابك  التي  الكثرية 

واملخيلة.

اإنتاجك  باكورة  " هي  قا�صية  "اأح�صان 
العمل  هــذا  عــن  ــر  اأك حدثنا  ـــي،  الأدب
اأول  يعترب  كونه  اإليك  بالن�صبة  ومكانته 

عمل اأدبي لك؟
اأح�شان قا�شية هي اأول منتوج اأدبي 
خاللها  من  اأ�شرد  اإ�ــشــداره،  يتم  يل 
الطفولة  ــن  زم يف  وقــعــت  ــا  ــداث اأح
الغابر، وحتمل يف طياتها الكثري من 
امل�شاعر املليئة باالأ�شى ب�شبب حجم 
الذي  واال�شطهاد  والقهر  الظلم 
اأفراد املجتمع،  الكثريون من  يعانيه 
التي  احلياة  ق�شاوة  اإىل  باالإ�شافة 
يف  القوية  خمالبها  تن�شب  تفتاأ  ال 

�شدور ال�شعفاء.

كثريا ما تتناول يف رواياتك ق�ص�صا عن 

وال�صطهاد،  الظلم 
اأم  �صخ�صي  ال�صبب  هل 

اأنها حم�س م�صادفة؟
ويقول  جميدي  اهلل  عبد  ي�شحك 
لن  �شاأكتب  ما  وكل  كتبت  ما  "كل 
واال�شطهاد،  الظلم  عن  اإال  يكون 
من  تعاين  بب�شاطة  جمتمعاتنا  الأن 
اأثــرت  التي  ال�شلبية  االأمـــور  هــذه 
على حياة الفرد واملجتمع، وجعلتنا 
نتخبط يف م�شاكل اجتماعية كثرية 
نحن يف غنى عنها، واأما عما اإذا كان 
�شبب كتابتي عن الظلم واال�شطهاد 
اأقول  �شخ�شية،  جتــارب  عن  ناجتا 
الظلم  من  لنوع  يتعر�ص  مل  منا  من 
اأ�شخا�ص  من  اأو  املقربني  من  �شواء 
ال ميتون لنا ب�شلة، و�شواء كان ذلك 
مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  بطريقة 
�شخ�شيا  تعر�شي  من  الرغم  وعلى 
علي  يــوؤثــر  مل  ــك  ذل اأن  اإال  للظلم 

اأثناء كتابتي للرواية.

حدثنا اأكر عن روايتك الق�صرية "�صاأظل 
من  احلكاية  ا�صتلهمت  وهــل  اأحبك" 

الواقع اأنها من ن�صيج خيالك؟
اأحبك"  "�شاأظل  الق�شرية  الرواية 
متكاملة،  روايـــة  احلقيقة  يف  هــي 
منها  الف�شول  بع�ص  بحذف  قمت 
من  منها  جــزء  �شخ�شية،  الأ�شباب 
خيايل،  االآخــــر  واجلــــزء  الـــواقـــع 
فتاة  ق�شة  طياتها  يف  وتــتــنــاول 
والق�شوة  الظلم  من  عانت  يونانية 
على  لرت�شو  االأمل  قوارب  وانتظرت 
بذلك  تظفر  مل  اأنها  غري  �شفتها، 
اختتمت  ماأ�شاوية  نهايتها  وكانت 

بوفاتها.

"من  بعنوان  املو�صومة  الأخرية  روايتك 
عن  ق�صة  بدورها  تــروي  اأبي"  يا  ــوم  األ

الظلم، حدثنا اأكر عن الرواية؟
ــدور اأحـــداث روايـــة "من األـــوم يا  ت

اإفريقية  مملكة  يف  اأبي" 
امللعون  الهرم  مملكة  تدعى  خيالية 
بظالمه،  اال�شطهاد  اكتنفها  التي 
ب�شبب ملكها الذي ن�شب نف�شه اإالها 
اإىل  حياتهم  واأحـــال  رعيته،  على 

جحيم ال ينتهي.

يف  احلب  ق�ص�س  زمن  وىل  هل  براأيك 
على  حتافظ  تــزال  ل  اأنها  اأم  الــروايــة، 
مكانتها بني املوا�صيع الروائية الأخرى؟
لق�ش�ص  اأن  على  اثنني  يختلف  ال 
موا�شيع  بــني  مميزة  مكانة  احلــب 
الروايات، ولكننا اليوم نرى اهتمام 
والروايات  الق�ش�ص  وكتاب  املوؤلفني 
االأفالم  �شيناريوهات  كتاب  وحتى 
من  ــــرى  اأخ ــاف  ــن ــش اأ� اإىل  ميــيــلــون 
احلايل  وقتنا  يف  خا�شة  املوا�شيع 
العلمي  اخليال  ق�ش�ص  راأ�شها  وعلى 
حاليا،  كــبــريا  رواجــــا  تلقى  الــتــي 
واإقباال اأكرب من طرف جميع الفئات 

العمرية من القراء وامل�شاهدين.

الذي  العربي  اأو  الغربي  الكاتب  هو  من 
بكتاباته  اأكــر  جميدي  عبدالله  تــاأثــر 

وموؤلفاته؟
موؤلفاته  اأعجبتني  الــذي  الكاتب 
ماركيز،  غار�شيا  جربائيل  هو  كثريا 
واأ�شلوبه  باأفكاره  تاأثرت كثريا  وقد 

يف الكتابة.

لل�صباب  تقدمها  التي  الن�صيحة  هي  ما 
اجلزائري، خا�صة من اأ�صحاب املواهب 

والطموح اجلامح؟
باأن  جــزائــري  �شاب  لكل  ن�شيحتي 
وي�شحذ  مثقفا،  كيانا  لنف�شه  ي�شنع 
الفكري، وال  همته لريتفع مب�شتواه 
طريق  يف  بامل�شي  اإال  ذلــك  يتاأتى 
بلوغه  اأن  اإال  �شعبا  كان  واإن  العلم 
اأحــوج  ومــا  للمجد،  بلوغا  يعترب 

بالدنا للعلماء واملفكرين واملثقفني.

ــــان جــــاب اهلل حـــــوار: امي



تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية داخل كل منها 9 مربعات �سغرية لتكوين �سبكة من 
�سغريا  مربعا   81

الكلمات املتقاطعة�ضـودوكـو

1ـ  من  رقم  يتكرر  اأن  ميكن  ال  1ـ 
وعموديا اأفقيا  ال�سبكة  داخل   9
رقم  اأي  يتكرر  اأن  ميكن  ال  2ـ 

من 1 اإىل 9 داخل اأي مربع من 
املربعات الت�سعة الكبرية .

الأخطــاء ال�شتة

1ـ �سعر الرجل الراكب على احل�سان 
O2 ـ لون حرف
3ـ قبعة الرجل
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اأفقيا:
. اأتى  ـ  الكربى  بدر  غزوة  فيه  كانت  الذي  اليوم  ـ   1

 . جمع  ـ  )ن(  الفواكه  من  ـ  ملكي  2ـ 
 . ال�سداق  ـ  �سام  الفعل  م�سدر  ـ   3

مت�سابهان  ـ  جوجلة  ـ   4
 . )مع(  طائلة  ثروة  ـ  )مع(  للتعرف  ـ   5

؟؟؟؟ ـ   6
الرمان.  زهر  ـ   7

 . القدمني  حايف  ـ  )مع(  �ستم  ـ  )مع(  اللغز  فك  ـ   8
االأزهار.  من  ـ  )مع(  للحياة  �سروري  ـ   9

. الق�سطنطينية  فتح  الذي  ـ   10

عموديا:
ـ  مبا�سر  ب�سكل  ال�سم�ص  اإىل  ينظر  الذي  الطائر  ـ   1

الوالدة. 
 . اإ�سرار  ـ  فرن�سية  مدينة  ـ   2

 . مت�سابهان  ـ  )مع(  مطلقة  اإمراأة  ـ   3
 . الوطن  عرب  ـ   4

 . اإمراأة  جمع  ـ  ه�سبة  ـ   ) )مع  برفقة  ـ   5
 . لالإ�ستثناء  ـ  اأبجدي  حرف  ـ   6

 . االأنف  من  ينزل  نزيف  ـ  جنمع  ـ   7
 . اإ�ستثناء  اأداة  ـ  زلق  ـ   8

 . و�سغل  مهنة  ـ  والي�سري  ال�سهل  االأمر  ـ   9
مت�سابهان ـ اأول اجلي�ص 10ـ 
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 التعريف:

اأول نادي عربي لكرة القدم قام باإ�ستقدام العبني 
اأجانب؟



ربي ينوب
مت�شول اإلتقى �شائح فقاله  ـ هلل

قاله ال�شائح  ـ what ؟
قال املت�شول  ـ هلل

قاله ال�شائح  ـ what ؟؟؟
املهم املت�شول مل ينل �شيء ...

وقاله  مرتجم  وجاب  لبالدو  راح  ال�شائح 
وا�ص معناها ) هلل (

املرتجم قاله  ـ ) هذا رجل فقري يريد منك 
ماال لياأكل (

ال�شائح تاأثر واأر�شل للمت�شول مليون دوالر 
...

فقالوا  اجلــزائــريــة  لل�شفارة  املليون  و�شلت 
مليون بزاف عليه ... 100000 دوالر يكفوه ...

100 الف بزاف  100 الف للخارجية اجلزائرية فقالوا  و�شلت 
عليه ... 20000 دوالر يكفوه ..

 .. عليه  بــزاف  دوالر   20000 فقالوا  للوالية  االأمــوال  و�شلت 
... تكفيه  دوالر   2000

و�شلت االأموال للبلدية فقالوا 2000 دوالر كثرية عليه ... 200 
دوالر تكفيه ...

و�شلت االأموال لرئي�ص البلدية فقال 200 دوالر بزاف عليه ... 
... يع�شوه  دوالر   20

نادى رئي�ص البلدية م�شوؤول الن�شاط االجتماعي با�ص يو�شل 20 
دوالر للمت�شول ...

م�شى امل�شوؤول للمت�شول وقال له  ـ تتذكر ال�شائح اللي قلت له ) 
هلل (

قال له  ـ ايه نتذكرو
قال له  ـ قالك ربي ينوب!!.

نف�س الو�صع
�شق�شا اأمريكي جزائري ـ تعرف تعوم؟؟ 

اجلزائري ـ ال ما نعرف�ص ...
يعرف  خلاطر  منك  اأف�شل  الكلب  اإذن  ـ  االأمريكي 

يعوم ....
�شق�شا اجلزائري االأمريكي ـ واأنت تعرف تعوم؟

 قال االأمريكي ـ اإيه نعرف نعوم 
قالو اجلزائري ـ اإذن كيفك كيف الكلب؟!

اأدفن اأبويا
واحد الراجل حفر حفرة وحط فيها ولدو

 �شافوا واحد قالو وا�ص راك ادير؟
قالو: ندفن ولدي مالقيت ما نوكلو

قالو الراجل: وكلو العد�ص.. اللوبيا.. احلم�ص..املقارون…
نطق ابنو: كمل اأدفني اأبويا ما ادير�ص عليه؟!!.

معلومات م�سلية

ال�سفرجل

اأمثال �سعبية

لعدم وجود  باالأمل  ت�سعر  • اأكرث احل�سرات ال 
التي  فاحل�سرات  ج�سمها،  يف  لــالأمل  م�ستقبالت 
حتى  اأمل،  بــاأي  ت�سعر  ال  اأطرافها  بع�ص  تفقد 

لو اأدى ذلك ملوتها.
اأ�سرع  ال�سيف تنمو االأظافر ب�سكل  • يف ف�سل 

من منوها يف ال�ستاء.
"هدئ  منزعج  ل�سخ�ص  تقول  عندما  • نف�سيا 
و�سيغ�سب  �ست�سوء  حالته  فــاإن  غ�سبك"  مــن 

اأكرث.
كانت  مــرة  اأول  بـــداأت  عندما  امل�سافحة   •
اأي �سالح معه، ثم  اأن ال�سخ�ص ال يحمل  للتاأكد 

اعتادها الب�سر كو�سيلة للرتحيب.
تاريخ  يف  اإر�ــســالــه  مت   E-MAiL اأول   •

االإنرتنت كان عام 1972، اأي قبل 48 �سنة.
• ال�سمع هي احلا�سة الوحيدة التي ال تتوقف 

ب�سكل كامل خالل مراحل نوم االإن�سان. 
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على قرقاب 
ال تعرفو ال 
ين ال طاب

حدث يف مثل هذا الي�م
الرابع ع�شر

 من �شهر �شبتمرب
بعد  اخلالفة  يتوىل  الر�سيد  هارون  ـ   786

مقتل اأخيه الهادي.
من  يتمكن  بــونــابــرت  نابليون  ـ    1812
االإمرباطورية  مــدن  ــم  اأه مو�سكو  احــتــالل 

الرو�سية.
رئا�سة  يتوىل  روزفــلــت  ثــيــودور  ـ   1901
ويليام  للرئي�ص  خلفا  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال
بعد  بجراحه  متاأثرا  تــويف  ــذي  ال مكينلي 

تعر�سه لعملية اغتيال يف 6 �سبتمرب.
يف  اجلــمــهــوري  الــنــظــام  اإعــــالن  ـ   1917

رو�سيا.
اإن�ساء ''حركة ال�سباط االأحرار"  ـ   1959
وقد  الثالثة  ــواليــة  ال بــقــيــادة  لــالإطــاحــة 
عمريو�ص  ا�ست�سهاد  بعد  لها  اجتماعا  عقدت 
اأر�سية  احـــرتام  اأهمها  مبطالب  وخــرجــت 
وتعيني  الفردية  القرارات  وقف  ال�سومام، 

قائد للوالية .
يعلن  املتقاعد"�ساالن"  اجلرنال  ـ   1960
لفكرة  رفــ�ــســه  ــن  ع الــعــا�ــســمــة  ــر  ــزائ ــاجل ب

فرن�سا. اإىل  جزائرية" ويرحل  "اجلزائر 
ـــــران  واإي والـــكـــويـــت  ـــراق  ـــع ال ـ   1960
منظمة  يوؤ�س�سون  وفــنــزويــال  وال�سعودية 
اأوبـــك وذلــك يف   - للنفط  املــ�ــســدرة  الـــدول 

اجتماعهم ببغداد.
عامر   احلكيم  عبد  امل�سري  انتحار  ـ   1967

وزير الدفاع امل�سري بتناوله ال�سم.
1970 ـ الرئي�ص اجلزائري هواري بومدين 
يجتمع بنواديبو)موريتانيا( مع ملك املغرب 
خمتار  املوريتاين  الرئي�ص   و  الثاين  احل�سن 
ثالثية  جلنة  تكليف  ليقرروا  داداه  ولــد 
مبهمة تعجيل م�سار ت�سفية ا�ستعمار اأرا�سي 
للهيمنة  اخلــا�ــســعــة  الــغــربــيــة  الــ�ــســحــراء 

االإ�سبانية طبقا للوائح االأمم املتحدة.
اجلمهورية  رئــيــ�ــص  ــال  ــي ــت اغ ـ   1982
قبل  وذلك  اجلميل  ب�سري  املنتخب  اللبنانية 

ت�سلمه ملهامه باأيام.
1998 ـ تاأ�سي�ص اجلماعة ال�سلفية للدعوة 
والقتال برئا�سة ح�سان حطاب بعد ان�سقاقه 
والــذي  امل�سلحة  االإ�سالمية  اجلماعة  عن 
بعد   2007 �سنة  االأمــن   مل�سالح  نف�سه  �سلم 

اأن انخرط يف م�سعى امل�ساحلة الوطنية.
هيكلة  بــاإعــادة  مر�سوم  �ــســدور  ـ   2003
اجلامعية  لــلــخــدمــات  الــوطــنــي  ـــديـــوان  ال
الت�سيري  يف  املالية  اال�ستقاللية  واإعــطــاء 
اخلــدمــات   " بف�سل  لــفــرعــيــه  والــرقــابــة 

اجلامعية" عن " االإقامات اجلامعية".
عام  ا�ستفتاء  يف  ترف�ص  ال�سويد  ـ   2003

اعتماد اليورو عملة لها.
موجات  اأول  ير�سد  ليغو  فريق   -  2015
اأ�سودين،  ثقبني  اندماج  عن  نتجت  جاذبية 
العامة  الن�سبية  نظرية  من  جزء  يثبت  ما 

الأين�ستاين.
األك�سندر  ال�سلوفيني  انتخاب   -  2016
لكرة  ــــي  االأوروب لــالحتــاد  رئي�سا  �سيفرين 
مي�سيل  املــوقــوف  للفرن�سي  خلفا  ــدم  ــق ال

بالتيني.

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
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رّدو وال  عــّدو  النا�ص  خري 

حكـــمة

اأك������������ر ال��������رج��������ال ح����ك����م����ة ال�������ذي 
ي�����ع�����ت�����ق�����د اأن�����������������ه اأق�����������������ل ح����ك����م����ة

اأن  يجب  الــذي  ال�شيء  هــو  مــا  ـ 
�شي  يا  اجلديد  اجليل  يف  نزرعه 

عالوة؟
عبدالرزاق مومن باتنة
معمرة  اأنها  يقال  االأرز  اأ�شجار 
وتنفع الب�شرية ومفيدة للبيئة!!.

اأحــمــد  ـــت  االأقـــــل يف وق ـ عــلــى 
اأويحيى كانوا يطبعولنا الدراهم؟

فريد غمرا�ص �شريانة
يف  فيها  ت�شلك  راك  والنتيجة 
وقـــت عــبــد الــعــزيــز جــــراد على 

االأكرث؟!.
ـ مباذا تفكر يا �شي عالوة يف هذه 

اللحظة؟
�شليم طهراوي باتنة

تليق  االإجابات  �شوؤالك..اأي  يف 
به؟؟!.

حال  اجلزائر  اأزمــات  جتد  متى  ـ 
جذريا ال رجوع من بعده للوراء؟

ن�شيبة التواتي ب�شكرة
اجلذري  وال  ال�شطحي  احلــل  ال 
ما  اجلزائريون  يغري  مل  اإذا  ينفع 

باأنف�شهم حكاما وحمكومني؟!.
ـ ما افهمت�ص عاله بن غربيط ما 

جبدوها�ص يف ق�شايا الف�شاد؟
�شاكر جلول �شطيف
اقعد ماك�ص فاهم..خري ما تكون 
ت�شتفهم..والفايدة  والعبها  فاهم 
االأيام بيننا فلكل م�شوؤول موعد لن 

ي�شتقدمه اأو يوؤخر؟!.

�ش�رة م�شحكة

هكذا 
جنبدو املاء 

حتى من 
الطوغو؟!



عبد الهادي. ب

بلقا�سم. ز

عالء.ع

ميلة

خن�شلـة

قالـمة

خالل �شهر اأوت املن�شرم

اعــتــداءات  خن�شلة  ـــة  والي ت�شهد 
البناء  جمال  يف  باجلملة  وخروقات 
قانونية  وثائق  اأي  بــدون  والعمران 
للتجارة  الــكــبــري  ــار  ــتــ�ــش االن وكــــذا 
االأر�شفة  واحــتــالل  القانونية  غري 

وال�شوارع من طرف التجار.
ت�شجيل  املا�شي  اأوت  �شهر  خالل  ومت 
27 تدخل من طرف م�شالح االأمن يف 
رخ�شة،  بــدون  بناءات  اإجنــاز  جمال 

املخالفني  ملفات  اإر�ــشــال  مت  حيث 
ال�شلطات  اإىل  ــعــمــران  ال لــقــواعــد 
 29 ت�شجيل  مت  ــني  ح يف  املــحــلــيــة، 
غري  ـــتـــجـــارة  ال ــــال  جم يف  تـــدخـــل 
�شخ�ص   29 منهم  ُحــول  ال�شرعية، 
 12 حجز  مع  ال�شرطة،  مقرات  اإىل 
اإح�شاء  مت  وكــذا  الــكــرتوين،  ميزان 
النفايات  برمي  خا�شة  تدخالت   3

املنزلية.

للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
الدنية بقلعة بو�شبع، نهاية االأ�شبوع 
 21 رقم  الوطني  بالطريق  املا�شي، 
وعنابة  قاملة  واليتي   بني  الرابط 
قلعة  بلدية  مدخل  عند  وبال�شبط 
األيم  مرور  حادث  وقوع  اإثر  بو�شبع 
اأ�شخا�ص  ثــالثــة  تعر�ص  يف  متثل 
و55   12 مابني  اأعــمــارهــم  تـــرتاوح 
نفعية  �شيارة  قبل  من  للده�ص  �شنة 
اأ�شيبوا بجروح  من نوع بيجو، حيث 
متفاوتة اخلطورة ومت اإ�شعافهم اإىل 
�شياق  ويف  عقبي.  احلكيم  م�شت�شفى 
الثانوية  الــوحــدة  تدخلت  مت�شل، 
الزناتي،  وادي  املــدنــيــة  للحماية 

بالطريق الوطني رقم 102 الرابط 
�شوق  ـــام  اأم وق�شنطينة  قــاملــة  بــني 
بعد  الزناتي  وادي  بلدية  املوا�شي 
بدراجة  �شياحية  �شيارة  اإ�شطدام 
�شائق  اإ�شابة  خلف  ما  وهو  هوائية 
 12 يبلغ  طفل  وهــو  االأخـــرية  هــذه 
باإ�شابات متعددة، كما تدخلت  �شنة 
بو�شبع   قلعة  الــثــانــويــة  ــدة  ــوح ال
الرابط   21 رقم  الوطني  بالطريق 
بــني قــاملــة وعــنــابــة مــدخــل بلدية 
ــرور  م ـــادث  ح بــعــد  بــو�ــشــبــع،  قلعة 
بجروح  اأ�شخا�ص   07 اإ�شابة  خلف 
اأعمارهم  ترتاوح  خمتلفة  واإ�شابات 

مابني 10 و49 �شنة.

�سجلــت امل�سلحــة الوالئيــة لالأمــن 
العمومــي بواليــة خن�سلــة، يف جمال 
الوقايــة املروريــة خــالل �سهــر اأوت 
املا�ســي 19 حــادث مــرور ج�سمــاين، 
خلــف 20 جريح و3 قتلــى، واأرجعت 
م�سالح اأمن الوالية اأ�سباب احلوادث 
االإقليــم  عــرب  امل�سجلــة  املروريــة 
عالقــة  لهــا  عوامــل  اإىل  احل�ســري 
مبا�ســرة بالعن�سر الب�سري بالدرجة 
احــرتام  عــدم  غــرار  علــى  االأوىل 
ال�سرعة القانونيــة، وعدم ا�ستعمال 
انتبــاه  وعــدم  الراجلــني  ممــرات 

ال�سائق داخل االأحياء.

�سي الأورا�سي..
�سما  مــا  واحـــد  الغرقة  يف  غرقنا 
هربو  ندينو  منني  مالقينا  علينا... 
علينا مالينا... اجلميع يعاين االزمة 
والكل ما�ساف لينا... يل خل�ص كا�ص 
كيفو ماكان�ص ويل عندو كونت كيما 

يل حجزو عليه يف املينا...

hamzalaribi005@gmail.com

مرور  حادث   19 يف  جريحا  و20  قتلى   3
وجب الكالم

اإن اجلرمية هي كل فعل يكون الق�سد منه الت�سبب يف 
�سرر  اإحلاق  اأو  حياة  �سلب  بنية  ومرفوقا  للغري،  االأذى 
اأيا كان نوعه، وتعترب اجلرمية كاملة يف نظرنا اإذا توفر 
الفاعل والنية حتى واإن اختلفت الو�سيلة اأو الطريقة، 
اأي حتى اإن اعتمد الفاعل طريقة غري مبا�سرة لتنفيذ 
فاإننا  وبالتايل  طبعا،  نظرنا  وجهة  من  هذا  جرميته، 
باالأحرى  اأو  اأمــور  هي  وال�سعوذة"  "ال�سحر  بــاأن  نرى 
اأفعال ميكن ت�سنيفها ح�سب مفهومنا �سمن "اجلرمية"، 
اأو امل�سعوذ تكمن مهمته يف اأغلب االأحيان يف  فال�ساحر 
اإحلاق ال�سرر بالنا�ص �سواء اأكان �سررا ماديا اأو نف�سيا 
بل وحتى �سلب االأ�سخا�ص حياتهم عندما يتعلق االأمر 

مب�ستويات عليا من ال�سحر كال�سحر االأ�سود.
ال�سحرة  مــو�ــســوع  اإىل  تطرقنا  �ــســابــق،  وقـــت  يف 
علبا  اعتبارهم  املمكن  مــن  بــاأنــه  وقلنا  وامل�سعوذين 
"اأ�سودا"  اأر�سيفا  ميلكون  باتوا  الأنهم  ذلــك  �ــســوداء، 
وقوائم باأ�سماء "ثقيلة" من م�سوؤولني واإطارات �سامية 
واأدباء" ووزراء وغريهم ممن يعتربون  ""كتاب  وحتى 
ال�سحر وال�سعوذة و�سيلة لبلوغ املنا�سب وحت�سيل املزايا 
وقلنا  "املال"،  �سوى  تكلف  ال  �سهلة  بطريقة  والغايات 
�ساأنه  من  وامل�سعوذين  ال�سحرة  على  احلرب  اإعالن  باأن 
اأن يك�سف عديد االأ�سرار ويفك عديد االألغاز يف كثري 
من الق�سايا وامل�سائل ال�سائكة، حتى اأننا تطرقنا ملقتل 
الراقي "بلحمر" وقلنا باأنه ميكن اأن يكون لالأمر عالقة 
بتورط "بع�ص االأطراف" يف اأمور لها عالقة بالن�ساط 

الذي كان ميار�سه ال�سحية.
يف االأيام القليلة املا�سية، عر�ست �سفحة عرب موقع 
عليها  عرث  �سورا  "في�سبوك"  االجتماعي  التوا�سل 
جهات  قبل  من  بيته  مداهمة  اأثناء  "م�سعوذ"  بحوزة 
عرث  وقد  و�سعوذة"  "�سحر  ل�سحايا  �سور  وهي  اأمنية، 
"باالأحجبة"  لهجتنا  يف  يعرف  وما  طال�سم  على  اأي�سا 
التي يتم  املرة االأوىل  "حجاب"، هذا ولي�ست  اأي جمع 
فيها العثور على مثل هذه االأ�سياء فحتى املقابر وعند 
كل عملية تنظيف يعرث املتطوعون على عدد هائل من 
ال�سحر  كان  فاإن  لهذا  وال�سعوذة،  ال�سحر  �سحايا  �سور 
وال�سعوذة بالن�سبة لكثري من اجلزائريني جمرد ظاهرة 
اإال اأنها بالن�سبة لنا "جرائم" ترتكب يف حق اأ�سخا�ص 
اأبرياء تتغري حياتهم وتتدهور وت�سوء حالتهم ب�سبب 
وال�سعوذة  ال�سحر  فاإن  املجهول  ذكر  وعلى  "جمهول"، 
"من�سوبة  اأفــعــاال  وعــقــود  �سنوات  مــر  على  كانت  قــد 
ملجهول" لهذا فنحن نرى باأنه قد اأتت الفر�سة التي ال 
بد فيها من فتح امللفات "املقيدة �سد جمهول" الجتثاث 
"املجرمني من وراء حجاب وطال�سم" فهذا ملف ال يجب 
"جهات  على  االعتماد  االأمر  ا�ستلزم  لو  حتى  يغلق  اأن 
اأمنية" للتحقيق بناء على ما يتوفر من ال�سور وما يتم 
العثور عليه يف اأي مكان للو�سول اإىل املجرمني وتفكيك 

�سبكات امل�سعوذين يف كل والية من واليات الوطن.

جمرم�ن من "خلف حجاب"

حمزه لعريبي

ح�ادث  يف  جريحا  و45  قتلى   6
مرور خالل �شهر 

حجز اأكرث من قنطارين 
من اللح�م الفا�شدة 

حجز 298 األف كي�س تبغ 
فارغ باأم الب�اقي

ت�قيف �شابان متلب�شان بال�شرقة
 من داخل م�شكن

�سجلت م�سالح اأمن والية �سطيف خالل �سهر اأوت الفارط وقوع 
 06 ت�سجيل  مع  جريحا   45 خلف  ج�سمانيا  مروريا  حادثا   40
قتلى، مع ت�سجيل تراجع حم�سو�ص يف عدد حوادث ال�سري بفارق 
حادثني مروريني، وكما هو احلال اأي�سا بالن�سبة لعدد اجلرحى 

الذي تراجع بفارق 03 جرحى، وهذا مقارنة مع نف�ص ال�سهر من 
ال�سنة الفارطة 2019.

وخالل ذات الفرتة قامت م�سالح اأمن والية �سطيف بالعديد 
من االإجراءات الردعية منها 1100 حالة و�سع باحلظرية 

بالن�سبة للدراجات النارية، و298 حالة و�سع باحلظرية 
بالن�سبة للمركبات، وكذا 565 �سحب لرخ�ص ال�سياقة منها 395 

ملدة 03 اأ�سهر وكذا 124 رخ�سة ملدة 06 اأ�سهر.

حجزت م�سالح اأمن والية �سطيف، اأزيد من  52 قنطار و90 كلغ 
من اخل�سر والفواكه واملواد اال�ستهالكية التي كانت تعر�ص للبيع 

بطريقة غري �سليمة، كما حجزت نحو 217.63 كلغ من اللحوم 
البي�ساء واحلمراء غري �ساحلة متاما لال�ستهالك الب�سري والتي كانت 

تعر�ص للبيع، ويف اإطار م�ساعيها للق�ساء على الن�ساطات الفو�سوية 
حجزت م�سالح االأمن اأكرث من 620 وحدة من مواد غذائية غري 

�ساحلة ال�ستهالك وكذا 8729 وحدة من خمتلف اأنواع التجهيزات 
والعتاد التي كانت تعر�ص للبيع على الر�سيف اأو قارعة الطريق، 

واأغلبها خردوات، األب�سة واأواين.

قامت اأم�ص، فرقة البحث والتدخل BRi باأمن والية اأم 
البواقي، بتوقيف �سخ�سني وحجز 17 رزمة خا�سة باأكيا�ص مادة 

التبغ، ياأتي ذلك بعد معلومات موؤكدة بوجود عملية نقل كمية 
معتربة من اأكيا�ص التبغ، م�ستعملني �ساحنة من نوع "اإي�سيزي" 

ليتم و�سع حاجز مراقبة مكن من توقيف ال�ساحنة وراكبيها 
البالغني من العمر 23 و35 �سنة، فيما اأ�سفرت عملية  التفتي�ص 

عن حجز 17 حزمة بـمجموع اإجمايل قدره 298000 كي�ص 
فارغ لل�سمة خمباأة باإحكام داخل 19 �سرير و15 كر�سي خ�سبي 

مغلف.

متكنت م�سالح االأمن بوالية باتنة، من توقيف �سابني ترتاوح 
اأعمارهما  بني 34  و37 �سنة، متلب�سان  بال�سرقة من داخل 
م�سكن بحي بارك اأفوراج، حيث مت توقيفهما بعد اأن حاوال 
الفرار، فيما مت اإ�سرتجاع امل�سروقات املتمثلة يف 22 قطعة 

جموهرات ومبلغ مايل يقدر بـ80000 دج، باالإ�سافة اىل وثائق 
ر�سمية خا�سة بال�سحية، وبعد اإ�ستفاء اإجراءات التحقيق مت 

تقدمي ال�سالفي الذكر اأمام اجلهات الق�سائية.  

ت�شبب اإ�شطدام بني �شيارة 
و�شاحنة بالطريق ال�شيار �شرق 

غرب بالنقطة الكيلوميرتية 
رقم 161 ببلدية وادي 

العثمانية، يف اإ�شابة 03 
اأ�شخا�ص من جن�ص ذكر ترتاوح 

اأعمارهم مابني 21 و70 
�شنة، حيث تعر�شوا الإ�شابات 

متفاوتة اخلطورة ومت اإ�شعافهم 
بعني املكان وحتويلهم من طرف 

م�شالح احلماية املدنية اإىل 
م�شلحة االإ�شتعجاالت بوادي 

العثمانية، وبالن�شبة للخ�شائر 
املادية مت ت�شجيل حتطم كلي 

ملقدمة ال�شيارة من نوع "مازدا" 
حتمل ترقيم والية قاملة 

وحتطم جزئي ملقدمة ال�شاحنة 
من نوع "�شوناكوم" حتمل 
ترقيم والية ق�شنطينة.
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 يف حادث مرور 
ب�ادي العثمانية 

ت�شجيل 27 خمالفة لبناءات
 دون رخ�شة 

�شيارة جمن�نة تده�س 3 اأ�شخا�س 
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