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كونها مهددة بال�شقوط 

عدم رد ال�شلطات الولئية على طلبية
 البلدية لتزويدها بالأعمدة الكهربائية

يف ظل غياب احلاويات

بعد تعر�ض اأحد الأولياء حلادث
 مرور رفقة ابنتيه

�سكان عمارات ال�سمان 
االإجتماعي بباتنة
 يطالبون ب�سكنات

اأحياء ببلدية "بومقر"
 يف باتنة تغرق يف الظالم

حي  60 م�سكن بتازولت 
يغرق يف القمامة

�سكان "املعزولة" 
يحتجون ب�سبب غياب 
املمهالت بعني فكرون
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باتنة

�سطيف

توقيف �سخ�ص متلب�س� ب�سرقة 120 مليون �سنتيم ب�أم البواقي بعدما قام بخطف املحفظة التي بها املبلغ 
يف حي "اأول نوفمرب"
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فو�سى جراء التهافت على ال�سميد والزيت يف خن�سلة

م�ساريع وهمية حلماية تب�سة من �سبح الفي�سانات

تب�سة حممية من الفي�سانات 
فقط على االأوراق!!

الغرق من  الوالية  حماية  مل�ضاريع  �ضنتيم  مليار   731

�ضهدت �أ�ضو�ق ومتاجر والية خن�ضلة �أول �أم�س تهافتا كبري� على مادتي �ل�ضميد و�لزيت ت�ضبب يف ندرتها، ما خلق فو�ضى غريبة �أثارت 
خوف �ملو�طنني من �مكانية تكر�ر �ضيناريو "�أزمة �ل�ضميد و�لزيت" �لتي �أثريت من قبل وز�دت من تعميق معاناتهم يف ظل �الختالل �لذي 

م�س �ل�ضوق و�الرتفاع �مللحوظ يف �أ�ضعار عديد �ملو�د �ال�ضتهالكية على غر�ر �لبقول و�خل�ضر و�لفو�كه... 

اأم البواقي

خن�سلة

فيما توا�ضل اأ�ضعار اخل�ضر االرتفاع

�س 05

تت�سبب �سيول االأمطار اخلريفية بوالية تب�سة كل �سنة يف ر�سم م�ساهد 
مرعبة باالأحياء والوديان واالأنفاق والتي تثري حالة من الهلع واخلوف 
لدى ال�ساكنة يف حال ا�ستمرار اأو تزايد هطول االأمطار بكميات كبرية، 
فرغم ا�ستفادة الوالية من اأزيد من 731 مليار �سنتيم لتهيئة االأودية 

وحماية الوالية من خطر ال�سيول اجلارفة بـ 14 بلدية، اإال اأن هذه 
املع�سلة مل تقف عند هذا احلد، بل اإن ال�سكان يعي�سون نف�ص املعاناة 

�س 05والتي تتكر يف كل مو�سم... 
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�شباب عني فكرون



ب�صراحة

م�سعور اآخر على اخلط
دولة  �أكثثر  باتت  قد  موؤخر�  �جلز�ئر  �أن  يبدو 
خمابرها  فروع  من  جديد  فرع  بتاأ�ضي�س  مطالبة 
�ملكلفة باإنتاج �للقاحات، ويتعلق �الأمر هذه �ملرة 
باللقاح �مل�ضاد لد�ء �لكلب، الأن �جلز�ئر قد باتت 
هدفا للمتكالبني من �خلارج وعمالئهم وعبيدهم 
يف �لد�خل، خ�ضو�ضا و�أن �لوقت منا�ضب لالإعالن 
عن هذ� مبنا�ضبة �الحتفاء باليوم �لعاملي ملحاربة 
د�ء �لكلب �مل�ضادف للثامن و�لع�ضرين �ضبتمرب من 

كل عام.
و�أن  "�ميانويل ماكرون"، يبدو  �لفرن�ضي  �لرئي�س 
لالنتخابات  حت�ضبا  �مل�ضبقة  �النتخابية  حملته 
�إىل  يتحول  الأن  به  دفعت  قد  �ملقبلة  �لرئا�ضية 
م�ضعورة"  "حملة  ويطلق  �ضال"  �ضيا�ضي  "مر�هق 
و�لع�ضكرية  �ملدنية  �جلثثز�ئثثريثثة  �ل�ضلطة  �ضد 
و�أبنائهم"،  "�حلركى  ��ضتمالة  �ملقابل  يف  حماوال 
ر�ضا  يثثنثثال  عثثلثثه  �جلثثثز�ئثثثري  �ل�ضعب  ومثثغثثازلثثة 
"�جلالية �جلز�ئرية يف فرن�ضا" و"عبيد فرن�ضا يف 
�جلز�ئر"، �إذ قال "�ل�ضال �لفرن�ضي" يف لقائه مع 
�أبناء �حلركى يف فرن�ضا بح�ضب ما نقلته جريدة 
"لوموند" �لفرن�ضية باأن �لعد�ء �ل�ضعبي يف �جلز�ئر 
جتاه فرن�ضا لي�س نابعا من �أعماق �جلز�ئريني بل 
كما  �جلثثز�ئثثري،  �لع�ضكري  �لنظام  �الأول  �ضببه 
هناك  كانت  ما  �إذ�  �ضوؤ�ل  طرح  وجب  باأنه  قال 
�لفرن�ضي؟  �ال�ضتعمار  قبل  فعال  جز�ئرية  �أمثثة 
ومن خالل هذه �الأمثلة �لقليلة عن �ال�ضتفز�ز�ت 
باأن  بريجيت" �ت�ضح  "طفل  �أطلقها  �لتي  �لكثرية 
�أن  هل  ندر  وال  �لذروة  بلغ  قد  �ميانويل  "عته" 
هناك �أ�ضبابا "�ضيا�ضية مبا�ضرة" ال علم لنا بها قد 
"�لطفل �خلجول"   دفعت مباكرون الأن ينزع ثوب 
"ماكرون قد  "�أمام �لعامل" �أم �أن  ويك�ضف عورته 
�الإ�ضابة  �أعر��س  وبثثد�أت  �للقاح  �أخذ  يف  تاأخر" 

عليه؟ "بالد�ء" تظهر 
�أو باالأحرى ما تغافل عنه  ما ال يعلمه ما كرون، 
ماكرون هو �أن �جلي�س �جلز�ئري هو جي�س وطني 
يكنه  فما  وبالتايل  �لتحرير،  جي�س  �ضليل  �ضعبي 
�جلي�س �لوطني �ل�ضعبي لفرن�ضا نابع مما يكنه لها 
�ل�ضعب، �أي �أن توجه �جلي�س نابع من توجه �ل�ضعب، 
ومبادئ �جلي�س نابعة من مبادئ �ضعب، وال �ضك �أن 
لي�س  �جلز�ئري  �ل�ضعب  باأن  تنا�ضى  قد  ماكرون 
بحاجة الأن يذكره جي�ضه مبجازر فرن�ضا يف حق 
"�الأر�س �لطاهرة" وال يعقل  "�الأجد�د" ويف حق 
�أن ين�ضى �ضعب عظيم كال�ضعب �جلز�ئري جمازر 
"�لقذرة" في�ضطر الأن يذكره �جلي�س بها،  فرن�ضا 
حماوالته  كل  باأن  ماكرون  يعلم  �أن  فيجب  لهذ� 
لتق�ضيم "�ل�ضعب" �أو "تاأليب �ل�ضعب على �جلي�س" 
ماآلها �لقمامة، فعالقة �ل�ضعب �جلز�ئري بجي�ضه 
هي عالقة "وثقت بالدم" وما وثق بالدم ال مي�ضح 

م�ضعور". كلب  �سمري بوخنوفة"بلعاب 

الأورا�س بلو�س+الأحد  22 �صتمرب 2971/ 03 اأكتوبر  2021 املوافق لـ 25 �صفر 021442

ال زال �ســكان حملــة 3 م�ستائــن من الو�سع الــذي اآلوا 
اإليــه بعد �سنــوات من انتظار الفرج، حيــث ال يتوانون عن 
التعبــري عن معاناتهم مع اأزمة النقل من واإىل احلي، حيث 
اأكد بع�ــص ال�سكان بــاأن احلافالت املتوفــرة حاليا للربط 
بــن حملة 3 وخمتلف االأحياء يف مدينة باتنة قد باتت 
ال تطــاق، �ســواء مــن حيث تاأخرهــا يف الو�ســول اإىل حي 
حملــة 3 اأو من حيث بطئها يف ال�ســري وبالتايل التاأخر يف 
الو�سول اإىل اأي حي اآخر ب�سبب التوقف امل�ستمر ل�سائقي 
النقــاط  احلافــالت وبطريقــة ع�سوائيــة دون احــرتام 
اأو املواقــف النظاميــة امل�سمــوح التوقــف بهــا، فهــل تعلم 
مديرية النقل بهــذا؟ وهل تعلم ال�سلطات املعنية مبعاناة 
ال�ســكان؟ وهــل من حل للق�ســاء على هــذه االأزمة خا�سة 
واأن حيــا كحي حملة 3 قد بــات اأ�سبه مبدينة جديدة ال 

ميكن اال�ستهانة مبطالب وان�سغاالت �سكانها؟

بطاقة حمـــــــــراء

اأزمة نقل يف حملة 3

auresbook
قال: عبد احلكيم بلعابد 

)وزير الرتبية الوطنية( 
..."مل نلغ عملية بيع الكتب يف املوؤ�س�سات 

الرتبوية، وال ندرة يف الكتاب املدر�سي".
الأولياء برك  قلنا: يا راجل... عندك حق... 

يحبوا يوقفوا يف الطوابري.

ر�شمي جزائري  تطبيق  ال�شهيوين" يف  "الكيان 

القرو�ض من  امل�شتفيدين  �شد  الق�شائية  املتابعات  "اأون�شاج" توقف 

ال�شعب �شد ال�شعب والدولة معهم االثنني   

جنالء بودن وجنالء املنقو�ض
بعد اأن �سنعت جنالء املنقو�ص وزيرة خارجية ليبيا، احلدث يف اجتماع دول اجلوار باجلزائر وثمنت 
من خالله الدور الفعال للجزائر يف حلحلة االأزمة الليبية حيث ح�سي خطابها باال�ستح�سان من طرف 
حذوها  لتحذو  مر�سحة  "جنالء" اأخرى  هناك  اأن  ويبدو  وحكمة،  حنكة  من  تناوله  ملا  اجلزائرين 
اأي�سا على احلدود ال�سرقية لبالدنا بتون�ص، وهي جنالء بودن رم�سان التي مت تعيينها من قبل رئي�ص 
اجلمهورية التون�سية قي�ص �سعّيد كاأول رئي�سة للحكومة يف تاريخ تون�ص، ابنة القريوان جنوب تون�ص 
مكلفة  كانت  اجليولوجيا،  علوم  يف  ة  خمت�سّ للمهند�سن  الوطنية  املدر�سة  يف  عايل  تعليم  اأ�ستاذة  هي 

بتنفيذ برامج البنك الدويل.

ا�ستغرب بع�ص ممثلي قوائم املرت�سحن لالنتخابات 
من  القادم  نوفمرب  �سهر  اإجــراوؤهــا  املزمع  املحلية 
املدرجة  الدول  قائمة  "اإ�سرائيل" يف  ا�سم  تواجد 
ال�سخ�سية  بــاملــعــلــومــات  خــا�ــص  تطبيق  �ــســمــن 
للمواطنن اجلزائرين والذي يو�سع حتت ت�سرف 
املعلومات  مطابقة  اأجـــل  مــن  املرت�سحن  ممثلي 
بالذكر  ويجدر  اال�ستمارات،  جمع  مرحلة  اأثناء 
امل�ستقلة  الوطنية  بال�سلطة  خا�ص  التطبيق  اأن 
يكون  اأن  ويفرت�ص  االنتخابات،  ومراقبة  لتنظيم 
 "100% "جزائرية  بــرجمــة  اأو  ت�سميم  ــن  م

فكيف  جزائرية،  ر�سمية  بهيئة  يتعلق  اأنــه  طاملا 
غفل  وهل  التطبيق؟  اإىل  "اإ�سرائيل"  كلمة  و�سلت 
كون  عن  التطبيق  وبرجمة  ت�سميم  على  القائمون 
واأن  خا�سة  ال�سهيوين  بالكيان  "اعرتافا"  االأمــر 
االأمر يتعلق "بتطبيق" خا�ص بهيئة ر�سمية تابعة 
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية التي 
"الكيان ال�سهيوين"  اأ�سكال التطبيع مع  ترف�ص كل 
حتى "مبجرد التلميح اأو االإ�سارة" كيف ال وهي من 
دخلت يف �سراع مع اململكة املغربية "لهذا ال�سبب"؟ 

فما الذي يحدث يف هيئة �سريف؟ وكيف مل ينتبه؟

التوجه نحو  املتابعن ق�سائيا  ال�سباب  ال�سباب لفرع خن�سلة جميع  الوالئية لدعم ت�سغيل  الوكالة  دعت 
م�سلحة املتابعة والتح�سيل واملنازعات بذات الوكالة ق�سد ت�سوية و�سعيتهم من خالل الدرا�سة امل�ستفي�سة 
حالة بحالة وخا�سة ماتعلق باملوؤ�س�سات التي تعاين �سعوبة يف ت�سديد ديونها واأو�سحت ذات امل�سادر باأنه 
مت تخ�سي�ص من�سة رقمية لهوؤالء ال�سباب من اأ�سحاب املوؤ�س�سات املتعرثة ب�سبب الكوراث الطبيعية اأوبعائق 
وت�سوية  التكفل  اأجل   من  وهذا  امل�ساحبة  اأوالعوائق  ان�سغاالتهم  لطرح  املوؤ�س�سة  �ساحب  اأووفــاة  �سحي 
متويل  اإعادة  �سيتم  كما  البنكية،  والفوائد  التاأخر  غرامات  م�سح  ومنه  امل�سكل،  طبيعة  ح�سب  و�سعيتهم 

م�سروعهم للنهو�ص باملوؤ�س�سة جمددا باال�سافة اىل حلول اأخرى.
يدخل كل هذا يف اطار متابعة املوؤ�س�سات املتعرثة ق�سد مرافقتهم وفقا لال�سرتاتيجية املنتهجة من طرف 

الوكالة تنفيذا لتعليمات الوزير املنتدب لدى الوزير االأول املكلف باملوؤ�س�سات امل�سغرة.

�سركة  حافلة  خط  تعديل  خلفية  على  جاء  االأ�سبوع،  نهاية  احل�سري  النقل  حافالت  اأ�سحاب  احتجاج   
النقل احل�سري العمومية التي حتمل ترقيم رقم 1 العامل على خط حمطة اأذرارالهارة – بوزران، لي�سبح  
حملة 2 ـ حملة 1 ـ بوزوران، وهو التعديل الذي خدم �ساكنة احلملتن معا، مبا اأنه ي�سمح لهم بالو�سول اإىل 
بوزرون بدون "اإي�سكال" يف "و�سط املدينة" وبـ 15 دج بدل 25 دج على مرتن، هذا الو�سع هو "نف�سه" ما 
"الزرقاء" النظيفة  باإدراج احلافالت  العمومية  ال�سلطات   3 2017 عندما طالب قاطنو حملة  حدث يف 
"الدولة" لل�سعب، �سن  ـ بوزوران، ومع ا�ستجابة   3 "حافالت اخلردة"، على اخلط  حملة  وال�سريعة بدل 
الناقلون اخلوا�ص اإ�سرابا �سل حركة املرور على مدار 3 اأيام، متم�سكن مبطلبهم االإحتكاري واالأناين وهو: 
تنحية "حافالت 15 دج" من "طريقهم" وتركهم وحدهم يف امليدان للعبث باملواطن، ليطرح الت�ساءل، هل 
اخلوا�ص �سد خدمة ال�سعب اأم �سد الدولة؟ الناقلن اخلوا�ص يردونها "مو�سخة وغالية ومت�سي بالتك�سال" 

وال�سعب يريدها "�سريعة ورخي�سة".

ح�سب مرا�سلة ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات للمن�سقن 
الوالئيــن، فاإنــه حت�سبــا لال�ستحقاقــات املحليــة املقــررة يوم 27 
نوفمــرب املقبل تقرر رفع عــدد املوؤطرين مــن 7 اإىل 14 عونا داخل 
مكتــب الت�سويــت، يف حــن مت االإبقــاء علــى االأعــوان املوؤطريــن 
املوجوديــن �سابقا يف التطبيق مــع توفري اإمكانية االحتفاظ بهم اأو 
تغيري من�سبهم اأو حذفهم. و�سيكون يف كل مكتب ت�سويت �سندوقن 
النتخــاب املجل�ســن والئــي وبلدي،ولالإ�ســارة يبلــغ عــدد مراكــز 
الت�سويــت 13.236،عــدد مكاتب الت�سويــت 61.108،املالحظون 

معتمد.966. مالحظ  بن   من   811

من 7 اإىل 14 

رقم
اليـــوم

يومية وطنية �إخبارية
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لكل مقام مقال
التعاي�ض حتت الق�شف؟!

هناك منطق عامي �سائد يجنح اإىل كون هذه االأيام 
اإن �سح اأن ن�سفها بال�سود هي نتيجة حتمية لوجود 

يقفون  من  اأنف�سهم  هم  وهوؤالء  حولنا  ال�سر" من  "وجوه 
وراء افتعال كل االأزمات التي يعانيها ال�سعب اجلزائري 

منذ ظهورهم على الواجهة "التقنية" جلميع القطاعات 
احليوية حيث اأ�سبح "العوج" مبداأ �سائد وفقدت 

يف  ال�سعب  جعل  ما  وهذا  موازينها  "اال�ستقامة" كل 
مواجهة غري متكافئة مع ظروف اإلزامية �ساهمت يف 

تدهور الو�سع املعي�سي اإىل اأدناه واأ�سبح هم "البطن" 
من اأكرث الهموم التي يت�ساركها اجلزائريون مع ندرة اأو 

اختفاء "ق�سري" اأو غالء مربمج لغالبية املواد الغذائية 
دون ا�ستثناءات ُتذكر حتى اأُقحم اخلبز هو االآخر يف 

احلرب غري املعلنة على املواطنن الب�سطاء والذين ميثلون 
ال�سواد االأعظم من اجلزائرين وقد حو�سرنا بق�سف 

ع�سوائي يومي من االأزمات ي�ستهدف قوتنا وكل قدراتنا 
املعي�سية..

والأول مرة رمبا نتاأكد اأن املالين من املواطنن يعتا�سون 
على "عد�سها" و"فا�سولياءها" و"زيتها" و"�سميدها" 

و"بي�سها" واأن هذه املعي�سة ال�سنك حولت ما هو عادي اإىل 
تطلعات ارتقت اإىل درجة االأحالم اأحيانا..

 فقد اأ�سبح جمرد االأمن الغذائي الب�سيط رحلة 
طويلة حتمل الكثري من حواجز املذلة واحلرية ما دام 

اأو م�ساء طابورا طويال من  "الرجال" ي�سطفون كل �سباح 
اأجل اقتناء "احلليب املقنن" والذي بات الو�سيلة املثلى 
للتالعب بكرامة املواطنن واالإمعان يف اإهانتهم ب�سكل 

متعمد مل ت�ستطع اخلطابات الفارغة واملتابعات غري 
املجدية اأن ُتنهي هذه االأزمة املتجددة كلما دعت احلاجة 

لعبة  اأ�سبح  املواطن  اأن  والغريب  ذلك  "ال�سيا�سية" اإىل 
�سهلة بيد امل�ساربن ومن يقف وراءهم ممن ينتقمون من 

خيارات ال�سعب وتوجهاته وا�ستحقاقاته..
والأن ال�سربات ال تاأتي اإال متتابعة فقد اأ�سبحت 
املعاناة مرادفا حلياة كل مواطن مع ت�سخم الدينار 

وعدم قدرته على تلبية حاجيات املواطنن من ماأكل 
وملب�ص ودرا�سة بينما يتخبط املالين لعدم قدرتهم 

على اال�ستطباب واملتابعات ال�سحية والرعاية الالزمة 
للحاالت احلرجة..

وامل�سيبة اأنه ال �سيء يف االأفق ينبئ بتغري جذري 
ُيخرجنا من �سائقة خملفات االأنظمة الفا�سدة 

واحلكومات املتعاقبة التي ف�سلت يف مواكبة ما "يريده 
ال�سعب" والذي ال يخرج عن كل حقوقه القانونية 

والد�ستورية املكفولة نظريا و"املرفو�سة" عمليا.

زووووووم الأورا�س....
الطرقات يف والية باتنة ال 
ميكنها اأن تبقى "وا�سعة" وال 
ميكن اأن تبقى فيها احلركة 

�سل�سلة مرنة الأن هناك من يظن 
باأنه من ال�سروري اأن ي�سغل 
كل م�ساحة يراها متاحة، 
واملثال يف ال�سورة املاأخوذة 

من حي 1650 م�سكن – عدل 
بحملة3 اإذ اأ�سبحت الطرقات 

الوا�سعة م�سغولة من طرف 
اأ�سحاب احلافالت اإ�سافة 

اإىل "احلاويات" املو�سوعة يف 
الطريق ثم "القمامة" املكد�سة 
الأيام والتي تتناثرلتحتل هي 
االأخرى م�ساحة معتربة وال 

يبقى الأ�سحاب املركبات �سوى 
م�ساحة �سغرية للتحرك.

�ضماح خميلي



الوزير االأول يرتاأ�س 
اجتماًعا للحكومة

در�ضت �حلكومة خالل �جتماعها �لذي �نعقد 
�أم�س �ل�ضبت عن طريق �لتحا�ضر �ملرئي عن 
بعد، برئا�ضة �لوزير �الأول، وزير �ملالية، �أمين 
بن عبد �لرحمان، �مل�ضروع �لتمهيدي لقانون 
م�ضالح  لبيان  ووفقا   .2022 ل�ضنة  �ملالية 
�مل�ضروع  در��ضة  �ضتتم  فاإنه  �الأول،  �لوزير 
�لتمهيدي لقانون �ملالية ل�ضنة 2022 خالل 

�الجتماع �لقادم ملجل�س �لوزر�ء.
وكانت رئا�ضة �جلمهورية قد �أعلنت يف وقت 
�الأعلى  �لقائد  �جلمهورية،  رئي�س  �أن  �ضابق 
عبد  �لوطني،  �لدفاع  وزير  �مل�ضلحة،  للقو�ت 
�ملجيد تبون، �ضيرت�أ�س هذ� �الأحد، �جتماعا 

ق. وملجل�س �لوزر�ء.

حزب العمال يقرر امل�ساركة يف املحليات القادمة
قرر حزب �لعمال، حتت قيادة �الأمينة �لعامة 
�ملحلية  �النتخابات  غمار  خو�س  حنون،  لويزة 
الأ�ضغال  �فتتاحها  يف  �عتربت  �أن  بعد  �لقادمة، 
قيادة  م�ضوؤولية  ''مثثن  �أنثثه  �ل�ضيا�ضي،  �ملكتب 
�حلزب تقدمي �لدعم �ل�ضيا�ضي للمنا�ضلني �لذين 

قررو� خو�س �ملعركة''.
�لقادمة،  �ملحليات  عثثن  �حلثثديثثث  �ضياق  ويف 
�عتربت لويزة حنون �أن �ال�ضتحقاقات �لقادمة 

تكر�س  باعتبارها  لالأح�ضن  �لو�ضع  تغري  ''لثثن 
�ال�ضتمر�ر دون قطيعة مع �ملمار�ضات �لقدمية''، 
�أولويات  عن  بعيدة  �لقادمة  ''�ملحليات  م�ضيفة 
حنون  ح�ضب  ث  �حلزب  �أن  غري  �ل�ضعب''،  �أغلبية 
ث ''ال ميكننا جتاهل �ملنا�ضلني و�ملنا�ضالت �لذين 
�لفئات  مل�ضاعدة  �النتخابات  خو�س  �خثثتثثارو� 
عرب  �ل�ضيا�ضي  �لف�ضاد  تفاقم  رغثثم  �لو��ضعة 
�ملنجرحة''،  �لفئات  ملعاناة  �أخالقي  ��ضتغالل ال 

م�ضوؤولية  من  ''وعليه  ذ�تثثه  �ل�ضياق  يف  موؤكد� 
للذين  �ل�ضيا�ضي  �لدعم  تقدمي  �حلثثزب  قيادة 

يخو�ضون �ملعركة''.
''مو��ضلة  �لعمال  حزب  قرر  �أخرى،  جهة  ومن 
�ل�ضيا�ضية  �الأدو�ت  الإفثثر�ز  �ل�ضيا�ضي  �لنقا�س 
�لعمالية يف كفاحها''،  للفئات  �مل�ضاعدة  لتقدمي 
حيث من �ملنتظر �أن يعكف �ملكتب �ل�ضيا�ضي حلزب 

ق. و�لعمال على ''ت�ضطري خطة �لعمل �ملرحلية''.

اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

ت�سجيل 140 اإ�سابة 
جديدة، 105 حالة 

�سفاء و 04 وفيات
�ضجلت 140 �إ�ضابة جديدة بفريو�س 

كورونا )كوفيد-19( و4 حاالت وفاة، فيما 
متاثل 105 مري�ضا لل�ضفاء خالل �لث24 

�ضاعة �الأخرية يف �جلز�ئر، كما يتو�جد 15 
مري�ضا يف �لعناية �ملركزة. ح�ضب ما �أفادت 

به وز�رة �ل�ضحة.
وتو�ضي �لوز�رة �ملو�طنني ب�ضرورة 

�اللتز�م بنظام �ليقظة، كما تدعوهم �إىل 
�حرت�م قو�عد �لنظافة و�مل�ضافة �جل�ضدية 

و�الرتد�ء �الإلز�مي للقناع �لو�قي و�المتثال 
لقو�عد �حلجر �ل�ضحي. كما ت�ضدد �أي�ضا 

على �أن �اللتز�م �ل�ضارم من قبل �ملو�طنني 
بهذه �الإجر�ء�ت �لوقائية، �إىل جانب �أخذ 

�حليطة و�حلذر، هي عو�مل مهمة �إىل غاية 
ق. و�لق�ضاء نهائيا على هذ� �لوباء.

ق. و

م�شروع قانون املالية على طاولة املجل�ض 

لتقلي�ض عدد امل�شابني، الربف�شور بلحاج

بعد اأم البواقي، بومردا�ض..

ب�ضثفة  ''تكذب  للوز�رة:  بيان  يف  وجثثاء 
قثثطثثعثثيثثة جمثثمثثل هثثثثذه �الأخثثثثبثثثثار �لثثتثثي 
�لو�ضائل  هثثثذه  طثثثرف  مثثن  تثثد�ولثثهثثا  مت 
�لبحري  �لتمرين  باأن  وتوؤكد  �الإعالمية، 
كبري  بنجاح  تنفيذه  مت  و�لثثثذي  �ملثثذكثثور 
''جرجرة''، مل  �لغو��ضة  من طرف طاقم 
ي�ضجل خالله �أي حادث يذكر، مبا يف ذلك 

�حلادثة �لتي تطرقت �إليها هذه �لو�ضائل 
�الإعالمية''.

�لدفثاع  وز�رة  دعثثت  �أخثثثرى،  جهثة  مثثن 
�لوطني، خمتلف و�ضائل �الإعالم �لوطنية 
ق�ضد  �ملخت�ضة  م�ضاحلها  مثثن  للتقرب 
قبل  �الأخبار  هذه  مثل  �ضحة  من  �لتحقق 

ن�ضرها تفاديا لتغليط �لر�أي �لعام.

الوطنيالأحد  22 �صتمرب 2971/ 03 اأكتوبر  2021 املوافق لـ 25 �صفر 031442
وزارة الدفاع تكّذب خرب ر�سد

 ومطاردة غوا�سة اأجنبية

وكالة عدل تدعو مكتتبي 2013 
اإىل الت�سجيل يف املوقع االلكرتوين 

اجلزائر ت�ستدعي �سفريها 
بباري�س للت�ساور

االأمن الوطني يدعم �سفوفه
 بـ148 مفت�س �سرطة

�جلمهورية  رئا�ضة  �ل�ضبت  �أم�س  يثثوم  �أعلنت 
مو�ضحة  بثثاريثث�ثثس،  يف  �ضفريها  ��ضتدعاء  عثثن 
بهدف  جثثاء  �جلثثز�ئثثري  �ل�ضفري  ��ضتدعاء  �أن 
�ضيتم  �نه  �جلمهورية  رئا�ضة  و�أكثثدت  للت�ضاور. 
بعد  وهثثذ�  الحقا،  �ل�ضاأن  هثثذ�  يف  بيان  �إ�ثثضثثد�ر 
ماكرون  �إميانويل  �لفرن�ضي  �لرئي�س  ت�ضريحات 
�أن  ''لوموند''. وقال ماكرون  �لتي نقلتها يومية 
�جلز�ئريني ال يكنون �أي �ضغينة لفرن�ضا، معقبا 
�لنظام  هي  بثثالده  على  حتقد  �لتي  �جلهة  �أن 

�ل�ضيا�ضي و�ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية.
ووجه �لرئي�س �لفرن�ضي �أ�ضابع �التهام للنظام 
�ضد  �ل�ضغينة  ''�إن  قائال:  �جلز�ئري،  �ل�ضيا�ضي 
من  بل  �جلثثز�ئثثري  �ملجتمع  من  تاأتي  ال  فرن�ضا 

�ل�ضلطة �ل�ضيا�ضية و�لع�ضكرية �جلز�ئرية''.

وك�ضف ماكرون، رغبته يف �إعادة ''كتابة �لتاريخ 
''تزييف  ملحو  �جلز�ئرية  باللغة  �جلثثز�ئثثري'' 
�حلقائق �لذي قام به �الأتر�ك''.     وت�ضاءل عن 
ما �إذ� كانت هناك �أمة جز�ئرية قبل �ال�ضتعمار 
�لفرن�ضي، م�ضري� �إىل ما �أ�ضماه ''قدرة تركيا على 
حمو تاريخها �ال�ضتعماري يف �جلز�ئر من ذ�كرة 

�جلز�ئريني''، ح�ضب �مل�ضدر ذ�ته.
توتر  يف  مثثاكثثرون  ت�ضريحات  تت�ضبب  وقثثد 
�ل�ضلطات  و�أن  خا�ضة  �لبلدين،  بني  �لعالقات 
�لفرن�ضي  �ل�ضفري  موؤخر�  ��ضتدعت  �جلز�ئرية 
بثثاجلثثز�ئثثر الإخثثثطثثثاره بثثاحثثتثثجثثاج ر�ثثضثثمثثي من 
�جلانب  �أحادي  قر�ر  بعد  �جلز�ئرية  �حلكومة 
�لفرن�ضية بخ�ضو�س ت�ضديد  �تخذته �حلكومة 

�إجر�ء�ت منح �لتاأ�ضرة للجز�ئرين.

�لقانونية  �ليمني  �أد�ء  �ل�ضبت،  �أم�س  يوم  مت 
دفعات  لثالث  ينتمون  �ضرطة  مفت�س   148 لث 
و�ضيدي  عنابة  �ل�ضومعة،  �ضرطة  مد�ر�س  من 
�لعامة  للمديرية  بيان  ك�ضف  ما  وفق  بلعبا�س 
�لتخرج  مت  �مل�ضدر،  ذ�ت  ووفق  �لوطني.  لالأمن 

بعد تلقي تكوين متخ�ض�س ملدة 03 �أ�ضهر.

وحت�ضل �ل�ضباط �ملتكونون على �ضفة �ل�ضبطية 
�لذي  �لتكويني  �نتهاء م�ضارهم  �لق�ضائية، بعد 
حقوق  و�خلا�س،  �لعام  �لقانون  جماالت  �ضمل 
و�لتطبيقية،  �جلز�ئية  �الإجثثر�ء�ت  �الإن�ضان، 
حفظ  ومثثبثثادئ  و�لتقنية  �لعلمية  �ل�ضرطة 

�لنظام �لعام.

الرئي�س تبون يرتاأ�س هذا االأحد اجتماعا ملجل�س الوزراء

�سرورة اأخذ لقاح االنفلونزا املو�سمية 
للتخفيف من اأعرا�س فريو�س كورونا

حجز كمية �سخمة من البطاطا خمزنة يف والية مع�سكر

يرت�أ�س رئي�س �جلمهورية �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�ضلحة، وزير �لدفاع �لوطني، عبد �ملجيد تبون، 
ما  ح�ضب  �لثثوزر�ء،  ملجل�س  �جتماعا  �الأحثثد،  هذ� 

�أفاد به �أم�س �ل�ضبت، بيان لرئا�ضة �جلمهورية.
تبون  �ملجيد  عبد  "يرت�أ�س  �لبيان:  يف  وجثثاء 
رئي�س �جلمهورية، �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�ضلحة، 
وزير �لدفاع �لوطني، هذ� �الأحد  �جتماعا ملجل�س 
�ملالية  قانون  م�ضروع  ملناق�ضة  يخ�ض�س  �لثثوزر�ء 
بالربنامج  تتعلق  عرو�س  ودر��ضة   ،2022 ل�ضنة 
و�لتد�بري  خن�ضلة،  لوالية  للتنمية  �لتكميلي 
وكذ�  �ملنجمي،  �لن�ضاط  الإنعا�س  �ال�ضتعجالية 

�ل�ضيد �لبحري".

مبر�قبة  �ملكلفة  �ملختلطة  �لفرقة  حثثجثثزت 
مع�ضكر  بثثواليثثة  �لفالحية  �ملنتجات  تخزين 
موجهة  كثثانثثت  �لثثبثثطثثاطثثا  مثثن  قثثنثثطثثار   1474
خلية  �ل�ضبت،  �أم�س  نقلته  ما  ح�ضب  للم�ضاربة، 

�الإعالم للوالية.
مديرياتها  عرب  �لتجارة  وز�رة  م�ضالح  تو��ضل 
م�ضالح  مع  بالتن�ضيق  �لوطن  واليثثات  خمتلف  يف 
�لدرك و�الأمن �لوطنيني مد�هماتهم �لتفتي�ضية، 
يف �طار مكافحة �مل�ضاربة يف �أ�ضعار خمتلف �ملو�د 
�لغذ�ئية. وقامت ذ�ت �مل�ضالح يوم  �أم�س �ل�ضبت 
يف  للبطاطا  كبرية  خمازن  لث03  مد�همة  بعملية 
والية مع�ضكر، و�أكدت �أنه مت حجز كمية �ضخمة 

كانت خمزنة ق�ضد �مل�ضاربة يف �أ�ضعارها. 
�جلمعة  يثثوم  حجزت  قد  �مل�ضالح  ذ�ت  وكانت 
موجهة  كانت  طن  بث840  تقدر  كمية  ببومر��س 
تربيد  م�ضتودعات  ثالث  م�ضتوى  على  للم�ضاربة 
�خل�ضنة.  خمي�س  ببلدية  �خلو��س  الأحد  تابعة 
�إتثثثخثثثاذ �إجثثثثثثثر�ء�ت حتثثفثثظثثيثثة متثثثثثلثثت يف  ومت 
غاية  �إىل  �ملذكورة  �لتربيد  م�ضتودعات  ت�ضميع 
�ملادة  هذه  تخزين  رخ�س  يف  �لتحقيق  �إ�ضتكمال 
�الإ�ضتهالكية �حليوية، وقبلها بوالية �أم �لبو�قي 
�لبطاطا كانت موجهة  مت حجز كمية كبرية من 

للم�ضاربة مبدينة عني مليلة.
وتدخل  �مل�ضاربني  من  �لفالحي  �لقطاع  ويعاين 

�لو�ضطاء، وهو ما يوؤثر ب�ضكل مبا�ضر على �لقدرة 
من  كبرية  كمية  حجز  ومت  للمو�طن.  �ل�ضر�ئية 
عني  مبدينة  للم�ضاربة  موجهة  كانت  �لبطاطا 

مليلة.
وجاء يف بيان للدرك �لوطني "يف �إطار �ملجهود�ت 
للتجارة  �الإقليمية  �ملفت�ضية  قبل  من  �ملبذولة 
�الإقليمية  �لكتيبة  مع  وبالتن�ضيق  مليلة  بعني 
 1200 حجز  مت  مليلة،  بعني  �لوطني  لثثلثثدرك 
�لبطاطا  مادة  من  قنطار   12000 يعادل  ما  طن 
مليون  و800  ماليري  بث10  مقدرة  مالية  بقيمة 
�ضنتيم، خمزنة بغرف �لتربيد وحدة عني مليلة 

�لتابعة للمخازن �لعامة للتربيد ب�ضكيكدة ''.
و�أ�ضاف �لبيان "�لبطاطا كانت خمزنة دون مربر 
�أ�ضعارها يف �الأ�ضو�ق، حيث جاءت  �رتفاع  يف ظل 
�لعملية بناء على معلومات تلقتها م�ضالح �لتجارة 

وبالتن�ضيق مع عنا�ضر �لكتيبة �الإقليمية للدرك 
�لوطني بعني مليلة''.

�ل�ضكن  لتح�ضني  �لثثوطثثنثثيثثة  �لثثوكثثالثثة  دعثثثت 
�لبيع  "عدل" جميع مكتتبي برنامج  وتطويره 
باالإيجار لث2013 �لذين مت قبول ملفاتهم ومل 
يقومو� بت�ضديد �الأمر بالدفع �خلا�س بال�ضطر 
�ملوقع  عرب  �لت�ضجيل  �إىل  )10باملئة(  �الأول 

�الإلكرتوين �خلا�س بها.
�ضفحتها  على  ن�ضر  للوكالة  بثثيثثان  وح�ضب 
�ملكتتبني  هثثثوؤالء  على  يتوجب  بفي�ضبوك، 
www. �الإلثثثثثكثثثثثرتوين  لثثلثثمثثوقثثع  �لثثثثولثثثثوج 
على  �ل�ضغط  وبعدها   aadl.com.dz
يف   و�ملثثتثثمثثثثثل  باملن�ضة  بثثاملثثتثثو�جثثد  �لثثثر�بثثثط 
http://mo .aadl .com .dz/

�أجل  مثثن   SITUATIONDOSSIER
بهذه  مثثعثثنثثي  مكتتب  كثثل  وتثثوجثثيثثه  حتثثديثثد 
باإدخال  �ملن�ضة  يف  �لت�ضجيل  بعد  �لعملية، 
يحدد  بعدها  �ملثثرور،  وكلمة  �لت�ضل�ضلي  �لرقم 
زر  على  �ل�ضغط  يليها  ملفه  و�ضعية  �ملكتتب 
�لتاأكيد، لرت�ضل ر�ضالتني ق�ضريتني عرب هاتفه 
و�للتني  �لكرتوين  �لربيد  على  و�أخرى  �جلو�ل 

توؤكد�ن عملية ت�ضجيله يف �ملن�ضة".
�لرقم  ��ضرتجاع  خا�ضية  توفر  �ملن�ضة  هذه 
�خلدمة  هثثذه  �ىل  �لولوج  طريق  عن  �ل�ضري 
�ملن�ضة  ��ضفل  �ملتو�جد  �لر�بط  على  بال�ضغط 

و�إتباع خطو�ت ��ضرتجاع �لرقم �ل�ضري.

طبية  و�ل�ضبه  �لطبية  �لثث�ثثضثثوؤون  مدير  دعثثا 
مب�ضت�ضفى م�ضطفى با�ضا، �لربف�ضور ر�ضيد بلحاج 
�ملو�ضمية  �النفلونز�  لقاح  �أخثثذ  �ثثضثثرورة  �إىل 
بفريو�س  �الإ�ثثضثثابثثة  �أعثثثر��ثثثس  مثثن  للتخفيف 

كورونا.
�أكد  �الأوىل  �الإذ�عثثيثثة  للقناة  ت�ضجيل  ويف 
�ضد  �مللقحني  توجه  حتمية  بلحاج  �لربف�ضور 
�ملو�ضمية  �الإنفلونز�  لقاح  �أخذ  �إىل   19 كوفيد 
حلماية �أنف�ضهم مربز� �أن �أكر فئة معنية بهذ� 
�للقاح كبار �ل�ضن وذوي �الأمر��س �ملزمنة و�ضدد 
يف �ل�ضياق ذ�ته على  وجوب ��ضت�ضارة �لطبيب.  
�إليا�س  �لعموية  �ل�ضحة  يف  �ملخت�س  بثثثدوره 
�الإجر�ء�ت  �حرت�م  �ضرورة  على  ركز   ، مر�بط 
باالنفلونز�  �مل�ضابني  عدد  لتقلي�س  �لوقائية 

�ملو�ضمية وكوفيد 19 على حد �ضو�ء.
�ملتحدة  �لواليات  يف  باحثون  وجد  قد  وكثثان 
يخفف  �أن  ميكن  �الإنفلونز�  لقاح  �أن  �الأمريكية 

كورونا  بفريو�س  �الإ�ضابة  عند  �ملر�س  م�ضار  من 
مقارنة  على  �لدر��ضة  �عتمدت  حيث  �مل�ضتجد، 
�لبيانات �ل�ضحية الأكر من �ضبعني �ألف مري�س 

�أ�ضيبو� بفريو�س كورونا.
مت  مر�ضى  بيانات  مبقارنة  �لباحثون  وقثثام 
فيما  �الإنفلونز�،  فريو�س  �ضد  ن�ضفهم  تطعيم 
وقد  �لتطعيم.  لهذ�  �الآخثثر  �لن�ضف  يخ�ضع  مل 
تطعيمهم  مت  �لذين  �ملر�ضى  �أن  �ملقارنة  ك�ضفت 
مل  كورونا  بفريو�س  و�أ�ضيبو�  �الإنفلونز�  �ضد 
ووحدة  �مل�ضت�ضفى  �إىل  نقلهم  عالجهم  يتطلب 

�لعناية �ملركزة �إال يف حاالت نادرة.
ومع ذلك، توؤكد �لدر��ضة على �أن �للقاحات �ضد 
فريو�س كورونا �مل�ضتجد هي �لوحيدة �لتي توفر 
الأنها   ،19 كوفيد  مر�س  �ضد  �ملوثوقة  �حلماية 
جتعل جهاز �ملناعة يقوم بتكوين �أج�ضام م�ضادة 
كورونا،  فريو�س  �ضد  حمثثددة  دفاعية  وخاليا 

وبالتايل حت�ضني �جل�ضم �ضد �لعدوى.

ال�صحافة  وعناوين  الإلكرتونية  املواقع  بع�ض  تداولته  خربا  قطعية  ب�صفة  الوطني  الدفاع  وزارة  كذبت 
الوطنية مفاده اأن غوا�صات تابعة لقواتنا البحرية ر�صدت وطاردت غوا�صة اأجنبية كانت متواجدة قبالة 
املياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ مترين بحري مركب ''الردع 2021''، يومي 29 و30 �صبتمرب 
2021 على م�صتوى م�صلع الرمي البحري التابع للواجهة البحرية الغربية بالناحية الع�صكرية الثانية 

مب�صاركة عدة وحدات عائمة لقواتنا البحرية.

ق. و

تداولته بع�ض املواقع الإلكرتونية وعناوين ال�شحافة الوطنية

الذين مت قبول ملفاتهم ومل يقوموا بت�شديد ال�شطر الأول..

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و
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�ضميحة. ع�ضفيقة. �س

�ضميحة. ع

 60 حتـــــول حــــي 
ـــة  مـــيـــكـــن جتـــزئ
بتازولت  مالخ�سو 
اإىل  باتنة  طريق 
عمومية  فـــرغـــة 
الطلق  الهواء  على 
ــب اإنــــعــــدام  ــب ــس ــ� ب
القمامة  حــاويــات 

االأمر الذي اأثار حفيظة القاطنن نظرا 
الإنت�سار الروائح الكريهة،  باالإ�سافة اإىل 
باإحراقها  يقومون  ال�سكان  من  البع�ص 

مما ت�سبب يف ت�سرر ال�سكان.
وح�سب البع�ص من قاطني احلي الذين 
اأكدو اأن الو�سع بات اليحتمل اأوال ب�سبب 
اإنت�سار  اإىل  باالإ�سافة  املنبعثة  الروائح 
وحتى  واجلراثيم  واالأوبئة  االأمرا�ص 
ذات  اأ�ــســاف  كما  كالفئران،  القوار�ص 
عديدة  ب�سكاوي  تقدموا  اأنهم  امل�ستكن 

املعنية  لــلــجــهــات 
حل  و�سع  اأجل  من 
الـــو�ـــســـع وتــوفــري 
للقمامة  حــاويــات 
ــت  ــان ك اأنــــهــــا  اإال 
تقدم وعودا الغري 
على  االأمــور  لتبقى 
اأن  م�سيفن  حالها، 
يف  م�ستحيال  اأمــرا  لتهوية  النوافذ  فتح 
اأ�سحى احلي  املنبعثة فقد  الروائح  ظل 
القمامة  اإنت�سار  ظل  يف  �سوداء  نقطة 

والروائح واحل�سرات.
جتزئة  م�سكن   60 حي  �سكان  ينتظر 
املحلية  الــ�ــســلــطــات  تــدخــل  مــالخــ�ــســو 
حاويات  توفري  و  القمامة  على  للق�ساء 
الهاج�ص  مبثابة  اأ�سحت  التي  القمامة 
املنظر  ت�سوه  اإىل  ناهيك  لهم  احلقيقي 

للحي.

متاطل  اأن  قــاطــنــيــهــا  بــعــ�ــص  وحــ�ــســب 
يوؤرقهم  بات  لهم  حل  و�سع  يف  ال�سلطات 
ـــا وعــــدت بــرتمــيــمــهــا اأو  ـــه ــة واأن خــا�ــس
تلك  اأن  اإال  الئقة،  ب�سكانات  تعوي�سهم 
الوعود بقيت حربا على ورق، م�سيفن اأن 
تلك العمارات اأ�سحت نقطة �سوداء و�سط 
املدينة دون اأن تتحرك اأي جهة الإعادة 
العمارات  اأن  اأي�سا  اأكدو  كما  لها،  احلياة 
قدمية جدا وتعود للحقبة االإ�ستعمارية 
موظفن  من  يعتربون  قاطنيها  ومعظم 
لدى الدولة اإال اأن هذا مل يدفع باأي جهة 
باأن تتكفل بها على االأقل بطالئها خا�سة 
يعود  املو�سخن"  "الباطيمات  اإ�سم  واأن 
اأ�سا�سا اإىل اإت�ساخها فهي اأ�سبحت مبثابة 
م�سدر جلميع اأنواع احليوانات كالقوار�ص 
الو�ساية  ي�سفع  مل  هذا  وكل  والزواحف 
منها  يعاين  التي  امل�ساكل  الإنهاء  التدخل 

قاطنوها.
اأكد  املعمارين  املهند�سن  اأحــد  وح�سب 
الت�سلح  االإجتماعي  ال�سمان  عمارات  اأن 
حتى  م�ص  االإهــرتاء  اأن  كون  ترميم  الأي 
قاطنها  اإجــــالء  يــجــب  لـــذا  ــات  ــا�ــس االأ�ــس

مبنحهم �سكنات الئقة لتهدميها.
ويطالب �سكان هذه العمارات من ال�سلطات 
اأجل توفري  اإىل حالهم من  النظر  املعنية 

يقبلو  لن  الأنهم  املدينة  بو�سط  �سكنات 
ال�سكن يف اأي مكان اآخر.

املدفوعة  للعطل  الوطني  ال�سندوق  ك�سف 
الــنــاجــمــة عــن �سوء  االأجــــر والــبــطــالــة 
لكافة  "كاكوبات"  اجلــويــة  االأحــــــوال 
االأ�سغال  الــبــنــاء  لقطاعات  م�ستخدمي 
التدابري  من  جملة  عن  ــري  وال العمومية 
جراء  املتخذة  اال�ستثنائية  واالإجــراءات 
ال�سلبية  ـــار  واالآث كــورونــا  جائحة  تف�سي 
جت�سيد  اإطار  يف  ذلك  ياأتي  عنه؛  املتخلفة 
اأقرته  الذي  االقت�سادي  االإنعا�ص  برنامج 
وم�ساعدة  مــرافــقــة  اأجــــل  مـــن  الـــدولـــة 
يواجهون  الذين  االقت�سادين  املتعاملن 
وت�سوية  ا�سرتاكاتهم  ت�سديد  يف  �سعوبات 
للقطاعات  الــ�ــســنــدوق  اجتـــاه  و�سعيتهم 
من  الكلي  ــاء  ــف االإع تــقــرر  املعنية،حيث  
اإىل  باالإ�سافة  التاأخري،  وغرامات  زيادات 
الديون  ت�سديد  جـــدول  مــن  اال�ــســتــفــادة 

الأ�سحاب  الرئي�سية  باال�سرتاكات  املتعلقة 
ت�سديد  تعذرعليهم  الــذيــن  املــوؤ�ــســ�ــســات 
االأو�ساع  ب�سبب  �سندوق  م�ستحقاتهم جتاه 
غرار  على  اجلزائر  بها  متر  التي  الراهنة 

باقى  دول العامل.

كافة  بــاإمــكــان  ـــه  اأن اإىل  بــالــذكــر  جــديــر 
واالأ�سغال  الــبــنــاء  قــطــاعــات  م�ستخدمي 
طبيعتهم  كــانــت  مهما  ـــري  وال العمومية 
م�سرتكة،  اأجنبية  اأو  خا�سة  عمومية، 
اال�ستفادة من قرار االإعفاء اإىل غاية 31 

جانفي من �سنة 2022.
"كاكوبات" منت�سبيه  �سندوق  ويذكر  هذا 
باأنه باإمكانهم القيام بكافة تعامالتهم عن 
مع  خا�سة  التنقل  عناء  تكلفهم  دون  بعد 
حتت  ي�سع  وعليه  للبالد،  ال�سحى  الو�سع 
ت�سرفهم جممل خدمات االلكرتونية عن بعد 
WWW.:االلكرتوين املوقع  عرب  وذلك 
من  وملــــزيــــد   ،  CACOBATPH
ا�ستعالمات  مــركــز  يبقى  الــتــو�ــســيــحــات 
العمال  و  املوؤ�س�سات  ت�سرف  حتت  كاكوبات 

عرب الرقم 023.98.27.27.

بوالية  بومقر  بلدية  اأحياء  �سكان  ي�ستكي 
باتنة من الغياب التام لالإنارة العمومية منذ 
�سنوات طويلة رغم مطالبهم بتوفري االإنارة 
باأحيائهم الغارقة يف الظالم احلالك يف عدة 
الظالم  يف  البلدية  تغرق  حيث  منا�سبات 
ال�سكان  ويت�ساءل  ال�سم�ص،  غــروب  مبجرد 
معاناتهم  وا�ستمرار  االإنارة  غياب  �سبب  عن 
مع الظالم واكتفاء ال�سلطات املحلية باإنارة 
الرابط   78 رقم  الوطني  الطريق  جانبي 
بن بلديتي بومقر ونقاو�ص فقط، ما ي�سطر 
وقت  يف  منازلهم  اإىل  للدخول  منهم  العديد 
لالأخطار،  جتنبا  الليل  حلول  قبل  مبكر 

خلطر  تعر�ص  اأو  وال�سرقات  كاالعتداءات 
عن  عــربوا  كما  الكالب،  خا�سة  احليوانات 
من  حرمهم  الذي  الو�سع  هذا  من  ا�ستيائهم 
امل�ساجد  يف  والفجر  الع�ساء  �سالتي  اأداء 
من  تذمرهم  عن  ــرات  امل عديد  يف  معربين 
عدم اإيجاد حل لهذه امل�سكلة رغم اأن تزويد 

البلدية بالكهرباء كان منذ عقود.
وح�سب م�سالح بلدية بومقر، فاإنها تكون قد 
االنارة  من  لال�ستفادة  طلبات  بعدة  تقدمت 
العمومية الأحيائها الرئي�سية البالغ عددها 
09 اأحياء، اإال اأن ال�سلطات الوالئية مل ترد 
حلد ال�ساعة ال بال�سلب او االإيجاب عن هذا 

من  اال�ستفادة  طلب  اآخرها  وكــان  الطلب، 
�سنة  مطلع  العموميية  لالإنارة  عمود   800
عرب  توزيعها  املزمع  من  كان  والتي   2020
التي  امل�سكلة  هذه  وحل  الرئي�سية  االأحياء 

طال اأمدها.
عن  البلدية  ذات  قاطنو  عرب  جهتهم  من 
امتعا�سهم ال�سديد من تاأخر تزويد اأحيائهم 
الذي  بالو�سع  منددين  العمومية،  باالنارة 
لتبقى  الو�سع،  ا�ستمرار  ظل  يف  يعي�سونه 
واأن  خا�سة  الــظــالم،  يف  غــارقــة  اأحيائهم 
ال�سلوات  اأداء  على  يحر�سون  منهم  الكثري 
والع�ساء  املغرب  �سالة  وخا�سة  امل�ساجد  يف 
ـــن يــواجــهــون اأخــطــار كثرية  اأي والــفــجــر، 
كتعرث امل�سنن ووقوعهم مما يت�سبب لهم يف 

ا�سابتهم بك�سور اأو اإ�سابات خطرة.
الوالئية  ال�سلطات  بومقر  مواطنو  وينا�سد 
العمومية  االإنارة  االإ�سراع من متكينهم من  يف 
للمواطن  التي ميكن  املطالب  اأب�سط  التي تعد 
املطالبة بها يف الوقت الذي تقطع فيه املناطق 
التنمية  يف  اأ�ــســواطــا  املــعــمــورة  يف  النائية 
باإ�ساءة  املطالبة  مرحلة  لتتجاوز  والتطور 

امل�سابيح منذ زمن بعيد.

جدد قاطنو عمار�ت �ل�سمان �لإجتماعي �أو "�لباطيمات �ملو�سخني" كما يطلق عليها من طرف �سكان بلدية باتنة ��ستيائهم من �لو�سع �لذي �آلت �إليه ب�سبب 
�لإهرت�ء �لكبري �لذي م�س جميع �أجز�ئها �لد�خلية و�خلارجية �أين باتت مبثابة �خلطر �حلقيقي �لذي يهدد حياتهم كونها مهددة بال�سقوط يف �أي حلظة.

كونها مهددة بال�ضقوط 

كورونا فريو�س  تف�ضي  ظل  يف  التدابري  من  جملة  عن  عن  باتنة" تك�ضف  "كاكوبات 

عدم رد ال�ضلطات الوالئية على طلبية البلدية لتزويدها باالأعمدة الكهربائية

�شكان عمارات ال�شمان االإجتماعي بباتنة يطالبون ب�شكنات

اجراءات وت�شهيالت ا�شتثنائية لفائدة املوؤ�ش�شات
 التي تواجه �شعوبات يف ت�شديد ا�شرتاكاتها

اأحياء بلدية "ببومقر" بباتنة تغرق يف الظالم
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و�سرحت املتوجتان لـ "االأورا�ص نيوز" 
حليب  اإنــتــاج  عــن  عــبــارة  امل�سروع  اأن 
الكينوا  بــذور  مــن  م�ستخل�ص  نباتي 
ال�سيلياك،  مر�سى  لالأطفال  موجه 
و�سكر  الالكتوز  بح�سا�سية   وامل�سابن 
ذكية،  ر�ساعة  مع  وال�سرطان   2 نوع 
بهذا  االإهــتــمــام  فــكــرة  جـــاءت  حيث 
مر�سى  مل�ساعدة  احلليب،  مــن  الــنــوع 
ثقافة  ن�سر  اإىل  اإ�سافة  ال�سيلياك، 
بــتــوفــريه لكافة  الــنــبــاتــي،   احلــلــيــب 
دج  من450  �سعره  يــرتاوح  االطفال، 

اإىل1200 دج.
املــــادة  هــــذه  ـــاج  ـــت اإن اأن  واأ�ـــســـافـــت 
م�سروع  �سمن  جـــاء  االإ�ــســتــهــالكــيــة 
يهدف   ،"Yabda+erasmus"
التعليم  بــن  الــعــالقــات  تعزيز  اإىل 
االأو�سع  االقت�سادية  والبيئة  العايل 
يف  عليه  املوافقة  متت  حيث  نطاقًا، 
  Erasmus االأوروبي  الربنامج  اإطار 
التعليم العايل، بناء القدرات الدولية 
-586418 امل�سروع  مرجع  رقــم  مع 
M A - -1 -2 0 1 7 -1 -E P P
ي�سعى   ،CBHE-JP-EPPKA2
ع�سر  يف  الالزمة  الــقــدرات  بناء  اإىل 
اإمكانات  ملطابقة  مغاربية  جامعات 
البحث والتطوير العالية يف املنطقة مع 
ال�سباب،  بن  البطالة  معدالت  اإرتفاع 
كما يعمل على اإن�ساء �سبكة من التميز 

ريادة  جمال  يف  والدعم  التدريب  يف 
االأعمال بقيادة اجلامعات يف املنطقة 
املغاربية التي �ستعالج حتديات تنظيم 
م�ساعف  تاأثري  مع  واالبتكار  امل�ساريع 

يف املنطقة املغاربية.
 QUINNOV" كما �سارك م�سروع
 hult prize " يف م�سابقة    MILK
متحور  حيث  االول،  املركز  على  وحاز 
عنوان  حملت  التي  امل�سابقة   مو�سوع 
االأمــن  "food for good"حول 
الغذائي وامل�ساهمة يف حل م�سكل هذا 

االأخري. 
واأ�سارت املتوجتان اأن اجلزائر كغريها 
جتربة  خا�ست  العربية  الـــدول  مــن 
اأثار  ما  �سنة2014،  الكينوا  ــة  زراع
FAW قبل  من  البذور  هذه  ادخــال 
منظمة الزراعة العاملية،  كونها تزرع 
لوفرته  ونظرا   اجلنوب    واليــات  يف 
املزروعة  امل�ساحات  تو�سيع  يتوقع 

ون�سر ثقافة الكينوا.
املـــتـــحـــدثـــتـــان  بعد  ــــذا وتــلــقــت  ه
عدة  الوطنية  باجلائزة  تتوجيهما 
ال�سقيقة،  تون�ص  ــة  دول مــن  عــرو�ــص 
البذور  وتوفري  امل�سروع  يف  للم�ساهمة 
امل�سروع  يكون  اأن  ي�سران  اأنهما  غري 
جزائري، اأين دعتا اإىل تقدمي الدعم 
تكاثف  من  امل�سروع  يتطلبه  ملا  الكايف، 

عدة جهات.

جامعة باتنة 1 تتوج باجلائزة االأوىل 
الأف�شل م�شروع نا�شيء يف اجلزائر

حي  60 م�شكن بتازولت يغرق
 يف القمامة

لويزة" طالبة دكتور�ه  "قدري  "QUINNOV MILK" �مل�سارك به من طرف  توج م�سروع 
تخ�س�س ت�سويق و"باغلي هدى" �أ�ستاذة جامعية تخ�س�س كيمياء عن جامعة باتنة 1، باجلائزة �لوطنية 
لأف�سل م�سروع نا�سئ يف �جلز�ئر، حيث �أعلن عن نتائج �مل�سابقة نهاية �لأ�سبوع �ملن�سرم، بجامعة عبد 

�حلميد بن بادي�س مب�ستغامن.

حليب نباتي م�ضتخل�س من بذور الكينوا موجه ملر�ضى ال�ضيلياك

يف ظل غياب احلاويات

حفيظة. ب



اأكرث من 500 م�ضتوطن اقتحموا باحات امل�ضجد.. 

للحماية  اإعــالمــي  بــيــان  ك�سف 
وعلى  اأنه  تب�سة،  لوالية  املدنية 
عرب  االأمطار  ت�ساقط  بداية  اإثر 
اأم�ص،  اأول  ليلة  الــواليــة  اإقليم 
ملم،   20 حــــوايل  بــلــغــت  ــي  ــت وال
لو�سع  الــوحــدات  ذات  تدخلت 
جهاز اأمني خا�ص، قامت من خالله 
االأحياء،  ملختلف  دورية  بزيارات 
الرئي�سية،  ــرق  ــط ال ومــراقــبــة 
التدخل  ال�سياق  ذات  حيث مت يف 
 6 مــن  االأمــطــار  مياه  المت�سا�ص 
منازل وحمل جتاري، بلغ من�سوب 
مت  فيما  �سم،   50 ل  فيهم  املــيــاه 
كانتا  �سياحيتن  �سيارتن  اإخراج 
عالقتن بالوحل على متنهما �ست 
رقم  الوطني  بالطريق  اأ�سخا�ص، 
10 والذي عرف غلق جزئي بعد 

ارتفاع من�سوب املياه به.
ت�سجيل  مت  ال�سياق،  ذات  ويف 
�سقوط جلذع �سجرة فوق ا�سالك 
اأيــــن تــدخــلــت ذات  كــهــربــائــيــة، 
�سونلغاز  م�سالح  رفــقــة  امل�سالح 
ـــــذع وازاحــــتــــه عن  ــقــطــع اجل ل

الطريق.

اأمطار اخلريف 
تغرق املنازل 

والطرقات بتب�شة

فيما مل ت�ضجل خ�ضائر ب�ضرية

نو�رة. ب

اأم البواقي
منثى. ب منثى. ب

منثى. ب

بن �ضتول.�سبن �ضتول.�س

تب�سة

فيما توا�ضل اأ�ضعار اخل�ضر االرتفاع

الغرق من  الوالية  حلماية  فا�ضلة  مل�ضاريع  �ضنتيم  مليار   731

فيما تتوعد مديرية التجارة امل�ضاربني

�صهدت اأ�صواق ومتاجر ولية خن�صلة الأول من اأم�ض تهافتا كبريا على مادتي ال�صميد والزيت ت�صبب يف ندرتها، ما ت�صبب فو�صى غربية 
اأثارت خوف املواطنني من امكانية تكرار �صيناريو "اأزمة ال�صميد والزيت" التي اأثريت من قبل وزادت من تعميق معاناتهم يف ظل الختالل 
الذي م�ض ال�صوق والرتفاع امللحوظ يف اأ�صعار عديد املواد ال�صتهالكية على غرار البقول واخل�صر والفواكه، اأين �صجلت هذه الأخرية نهاية 

الأ�صبوع املا�صي ارتفاعا كبريا بات يعجز القدرة ال�صرائية للمواطنني خا�صة ذوي الدخل ال�صعيف واملحدود واملتو�صط.

خن�سلة
�سطيـــف

لهم  ــال  ــس ــ� ات يف  ـ  ا�ــســتــكــوا  مــواطــنــون 
ا�سعار  ارتفاع  م�سكل  من  ـ  نيوز  باالأورا�ص 
اجلمعية  �سوف  خــالل  والفواكه  اخل�سر 
املحالت  ــرب عــديــد  وكـــذا ع اال�ــســبــوعــي 
املخت�سة يف بيع اخل�سر والفواكه اين بلغ 
100دج، يف حن عرفت  ال  البطاطا  �سعر 
ام�ص  من  االأول  منذ  وال�سميد  الزيت  مادة 

تهافتا كبريا خا�سة جنوب الوالية ت�سبب 
يف ندرتها باملحالت التجارية.

االأزمة التي مل يفهم املواطن بدايتها من 
نهايتها بعد جتددها منذ اأن اأعلنت جائحة 
تهدد  �ــســارت  باجلزائر  ميالدها  كــورونــا 
الذي  الب�سيط،  املواطن  معي�سة  ا�ستقرار 
وم�ساريف  بتكاليف  حما�سرا  نف�سه  وجد 

ترهق كاهله وتعجز قدرته ال�سرائية التي 
مل تعد قادرة على حتمل كل تلك االأعباء، 
حيث وجد املواطنون وح�سب ت�سريحاتهم 
عن  بحث  رحلة  يف  نف�سهم  نيوز  لالأورا�ص 
بقارورة  اإال  يظفروا  ومل  وال�سميد  الزيت 
�سعة 1 لرت يف حن اختفت االأنواع املمتازة 

من ال�سميد يف وقت قيا�سي.

الربكة  حممد  تب�سة"  وايل  ــرف  ــس اأ�
االأمــنــيــة  الــ�ــســلــطــات  ــة  ــق رف داحاج" 
الفالحي،  القطاع  واإطــارات  والع�سكرية 
والع�سرين  الثامنة  الطبعة  اإفتتاح  على 
لــلــيــوم الــوطــنــي لـــالإر�ـــســـاد الــفــالحــي، 
التعاونيات  �سعار"  حتــت  نظم  ـــذي  وال
الفالحية  التنمية  دعائم  الفالحية... 
اإ�سارة  وكانت  لبالدنا"،  الغذائي  واالأمن 
بالتعاونية  الطبعة  لــهــذه  االإنــطــالق 
ببلدية  الــنــحــل،  لــرتبــيــة  الــفــالحــيــة 

احلمامات تب�سة.
اإىل   ال�سنوية   التظاهرة  هذه  وتهدف 
باأهمية  الفالحن  وتوعية  حت�سي�ص 

الفالحة  تطوير  يف  الفالحي  االإر�ــســاد 
بهذا  بقوة  والوقوف  الريفية  والتنمية 
من  جــهــود  وتقييم  احلــ�ــســا�ــص  الــقــطــاع 

يقفون عليه.
ودعا وايل تب�سة خالل اإعطائه الإ�سارة 

-2021 والبذر  احلــرث  حملة  اإنطالق 
اأكــرث  لــالإهــتــمــام  الــفــالحــن   ،2022
الت�سويقية،  االآليات  وتطوير  باجلودة 
امل�سقية  الفالحة  تكثيف  على  والعمل 
م�سيدا  االإنتاجية،  القدرات  من  للرفع 
مبدى اإهتمام القطاع بتحديث وع�سرنة 
�سعبة  كــل  تقييم  ــالل  خ مــن  الــفــالحــة 
الب�سرية،  الــقــدرات  وتدعيم  فالحية 
واال�ستماع  معارفهم  حت�سن  طريق  عن 
الن�سغاالتهم والوقوف بابتكاراتهم التي 
واحليوانية،  النباتية  ال�سحة  تقوي 
حمافظة بذلك على املوارد الطبيعية مبا 
فيها الغابات واملناطق الرعوية وغريها.

تت�سبب �سيول االأمطار اخلريفية بوالية 
مرعبة  م�ساهد  ر�سم  يف  �سنة  كل  تب�سة 
باالأحياء والوديان واالأنفاق، تثري حالة 
حال  يف  ال�ساكنة  لدى  واخلوف  الهلع  من 
ا�ستمرار اأو تزايد هطول االأمطار بكميات 
باأزيد  الــواليــة  اإ�ستفادت  فبعد  كبرية، 
ــة  االأودي لتهيئة  �سنتيم  مليار   731 من 
ال�سيول  خــطــر  مــن  املــديــنــة  وحــمــايــة 
اجلارفة، بـ 14 بلدية، اإال اأن هذه املع�سلة 
ال�ساكنة  وبقي  احلد،  هذا  عند  تقف  مل 
كل  يف  تتكر  والتي  املعاناة  نف�ص  يعي�سون 
�سيناريو  اليعيد  ان  اهلل  داعــن  مو�سم، 
بخ�سائر  ت�سببت  والتي   2018 في�سانات 

ب�سرية ومادية.

خمطط  كانت قد �سطرته وزارة املوارد 
املائية الحتواء اخلطر، قدمت له الوزارة 
�سنتيم،  مليار   731 مــن  اأزيـــد  الو�سية 
عا�سمة  فيها  ــا  مب بــلــديــة   14 لتحمي 
االأوديــة  من  �سل�سلة  بها  والتي  الوالية، 
،على غرار واد اأنوال وامليزاب، وواد زعرور 

والواد الناق�ص،  كلهم يهددون حياة اأزيد 
األف �ساكن، ناهيك عن االأودية   240 من 
الكربى  والــدوائــر  بالبلديات  ال�سخمة 

للوالية.
م�ساريع حلماية ال�سكان واملدينة و�سفت 
باملهزلة، وو�سف اأ�سحابها بالفا�سلن بعد 
وخرق  درا�ــســات،   دون  مل�ساريع  اطالقهم 
عاجزين  ملــ�ــســوؤولــن  ــنــاد  واإ�ــس للقوانن 
تركها  او  املحدد   وقتها  يف  تقدميها  عن 
امليزانية  جتــاوز  بحجة  ا�ستكمالها  دون 
العامة،   لالموال  وتبذير  لها،  املخ�س�سة 
ي�ستطع  مل  الذي  التب�سي   املواطن  بعيون 
ال�سلطات  ت�ستطع  ومل  نف�سه،  حماية 

حمايته.

ارتفاع  اخل�سر  وخمتلف  البي�ساء  اللحوم  اأ�سعار  ت�سهد 
ا�ستياء  اأثـــار  مــا  االأ�ــســواق،  بجميع  االأ�ــســعــار  يف  جنوين 
املواطنن ما اأثر �سلبا على القدرة ال�سرائية و عدم قدرتهم 

على �سرائها.
دج   450 �سقف  الــبــيــ�ــســاء  الــلــحــوم  �سعر  ـــاوز  جت ـــن  اأي
للكيلوغرام الواحد بوالية اأم البواقي، ما اأدى باملواطنن 
للتوجه القتناء اأجنحة الدجاج والتي جتاوز �سعرها مبلغ 
 50 تتعدى  ال  كانت  اأن  بعد  الواحد،  للكيلوغرام  300دج 

دج.
للكيلوغرام  دج   120 �سعرها  بلغ  فقد  البطاطا  مادة  اأما 
اأثار  ما  البواقي،  اأم  والية  بلديات  اأ�سواق  بجميع  الواحد 
�سخط املواطنن باعتبارها الغذاء الوحيد الذي ي�ستنجد 
واللحوم  اخل�سر  اأ�سعار  ارتفاع  عند  الب�سيط  املواطن  له 

البي�ساء.

من  البواقي  اأم  والية  بلديات  من  بعدد  الدواجن  بائعي 
بطرح  مكتفن  الدجاج  بيع  عن  للتوقف  عمدوا  جهتهم 
ارتفاع  ب�سبب  للتلف،  تعر�سها  قبل  للبيع  املتبقية  ال�سلع 

اأ�سعارها وعدم قدرة الزبائن عن اقتنائها.
يف ذات املو�سوع قام اأول اأم�ص اأعوان املفت�سية االإقليمية 
االإقليمية  الكتيبة  مع  وبالتن�سيق  مليلة  بعن  للتجارة 
للدرك الوطني مبدينة عن مليلة، مبداهمة غرفة تربيد 
للمخازن العامة �سكيكدة وحدة عن مليلة، وحجز اأزيد من 
موجهة  كانت  املو�سمية  البطاطا  مادة  من  قنطار  األف   12
للم�ساربة، بعد اأن �سهدت ارتفاع كبري لالأ�سعار جتاوز120 
دج للكيلوغرام الواحد؛ املحجوزات بلغت قيمتها االإجمالية 
10 ماليري و800 مليون �سنتيم ب�سعر البيع باجلملة، ح�سب 

ما جاء يف بيان ملديرية التجارة بوالية اأم البواقي.
خارج  من  الفالحن  الأحد  املحجوزة  الكميات  تعود  فيما 

اأوت   22 تاريخ  منذ  البطاطا  مادة  بتخزين  يقوم  الوالية 
التربيد  غرف  وبن  بينه  مربمة  اتفاقية  2021اح�سب 

العامة �سكيكدة.
اأن املخزون مت جمعه من عدة  التحريات االأولية ك�سفت 
مناطق منها منطقة الرتيعة ،تاورة، �سوق اأهرا�ص و�سلغوم 
العيد، اأين تعمد �ساحب املخزن بت�سويق كميات قليلة على 
�سعرها  على  لالإبقاء  العيد  ب�سلغوم  اجلملة  �سوق  م�ستوى 
م�سالح  لدى  املخزونات  بهذه  الت�سريح  عدم  مع  مرتفعا، 
و  ت�سويقها  و  تخزينها  ــروف  ظ تتبع  اجــل  مــن  التجارة 

م�سارها.
الدولة  اأمــالك  ملديرية  املحجوزات  ت�سليم  مت  وقد  هذا 
واإبقاء  التربيد  غــرف  ت�سميع  مع  البواقي،  اأم  بوالية 
ــادة  اإع انتظار  يف  املعني  املتدخل  عاتق  على  حرا�ستها 

اإدراجها يف ال�سوق املحلية لك�سر االأ�سعار.

ك�سف وايل �سطيف كمال عبلة على هام�ص 
اأنه  �سطيف  ببلدية  جديد  فندق  تد�سن 
االأ�سهر  خــالل  جديدة  فنادق   08 فتح  مت 
وهو  اجلارية  ال�سنة  من  الفارطة  الثمانية 
اىل  بالنظر  الـــوايل  نظر  يف  كبري  اإجنـــاز 
البالد  تعي�سها  التي  اال�ستثنائية  الظروف 
ب�سبب تف�سي فريو�ص كورونا وتوقف خمتلف 

الن�ساطات طيلة الفرتة الفارطة.
فندقا   88 عــلــى  �سطيف  ـــة  والي ـــوز  وحت
مما  �سرير   6500 تفوق  ا�ستيعاب  بطاقة 
امل�ستوى  على  الــواليــات  مقدمة  يف  يجعلها 
ومن  اال�ستقبال،  مرافق  ناحية  من  الوطني 
جديدة  بفنادق  الوالية  تتدعم  اأن  املنتظر 
�سطيف  وايل  واأكــد  االإجنــاز،  قيد  االآن  هي 
اال�ستثمار  وت�سجيع  الت�سهيالت  اإطار  يف  اأنه 

موؤخرا  بناء  رخ�سة   30 من  ــد  اأزي منح  مت 
لال�ستثمار واأخرى تتواجد �سمن االجراءات 
كاملة  �سنوات   03 فاق  تعطل  بعد  االأخــرية 

ب�سبب االإجراءات التي كان معموال بها.
امل�ساحات  ا�ستغالل  �سطيف  وايل  وثمن 
نوعية  مبوا�سفات  فنادق  لت�سييد  ال�سيقة 
على  اإجنـــازه  مت  املد�سن  الــنــزل  اأن  خا�سة 
قلب  يف  مربع  مرت   200 تتجاوز  ال  م�ساحة 
اأن  عبلة  الـــوايل  واأ�ــســاف  �سطيف،  مدينة 
على  حت�سل  م�ستثمر  بن  كبري  فــرق  هناك 
يف  وم�ستثمر  ي�ستغلها  ومل  هكتار  اآالف   10
حد  على  امل�ستحيل  ــز  اأجن �سيقة  م�ساحة 
غري  الــعــقــار  ا�ــســرتجــاع  اأن  م�سيفا  تعبريه 
امل�ستغل يف �سميم اهتمامات ال�سلطات املحلية 

خالل الفرتة القادمة.

دخل اأ�ساتذة متو�سطة بوريا�سي العربي 
ببلدية عن الكبرية يف اجلهة ال�سمالية 
اإ�ــســراب  يف  �سطيف  لــواليــة  ال�سرقية 
تدخل  ب�سرورة  مطالبن  التدري�ص  عن 
النظر يف  اأجـــل  مــن  الــرتبــيــة  مــديــريــة 
الدرا�سي  املو�سم  مع  بداأت  التي  معاناتهم 
اجلاري يف ظل قلة عدد االأ�ساتذة يف هذه 

املتو�سطة مقارنة مبتو�سطات اأخرى.
امل�سربون  ــاتــذة  االأ�ــس قــالــه  وح�سبما 
احلجم  اإىل  يعود  االإ�ــســراب  �سبب  فــاإن 
على  املــــواد  بع�ص  يف  املــكــثــف  الــ�ــســاعــي 
غرار الريا�سيات، االأدب العربي، واللغة 
العربية وهو االأمر الذي رف�سه االأ�ساتذة 
من  الرتبية  مديرية  بتدخل  مطالبن 
الكايف  بالعدد  املتو�سطة  تدعيم  اأجــل 

الو�سعية  هذه  اأن  خا�سة  االأ�ساتذة،  من 
رفع  خــالل  من  بال�سلب  عليهم  انعك�ست 
االأمر  وهو  االأ�سبوعية  التدري�ص  �ساعات 
انعكا�سات  له  تكون  اأن  �ساأنه  من  الــذي 
من  زاد  وما  اأي�سا،  التالميذ  على  اأخــرى 
هو  لالأ�ساتذة  بالن�سبة  االأو�ساع  تــاأزمي 
املو�سم  خــالل  التفويج  بنظام  العمل 

الدرا�سي احلايل.
وهدد االأ�ساتذة بت�سعيد االحتجاج خالل 
اال�ستجابة  عدم  حال  يف  املقبلة  ــام  االأي
اإ�سافة  يف  واملتمثلة  املرفوعة  ملطالبهم 
منا�سب مالية تخ�ص مواد اللغة العربية، 
عن  ف�سال  والريا�سيات  االجتماعيات 

تدعيم املتو�سطة باأ�ستاذ لالإعالم االأيل.

قام �سكان م�ستة "املعزولة" التابعة الإقليم 
بلدية عن فكرون بغلق الطريق االجتنابي 
للوزن الثقيل ب�سبب حوادث املرور اليومية 

امل�سجلة على م�ستوى الطريق.
االأولــيــاء  اأحـــد  تعر�ص  بعد  ــك  ذل يــاأتــي 
رفقة ابنتيه اىل حادث مرور على م�ستوى 
بينما  �ــســيــارة  قبل  مــن  للده�ص  الــطــريــق 
ابنتيه  الإي�سال  الطريق  قطع  ب�سدد  كان 
الطريق،  من  القريبة  الرتبوية  للموؤ�س�سة 
عمر"  بن  "حمودة  مل�ست�سفى  لنقله  اأدى  ما 

مبدينة عن فكرون.
املحتجون طالبوا بتدخل امل�سالح البلدية 

م�ستوى  على  ممهالت  لو�سع  فكرون  بعن 
لتقليل  القانونية  للمعايري  وفقا  الطريق 
بالطريق  املرور  عند  �سرعتها  من  املركبات 

الذي اأ�سحى مبثابة طريق املوت.
على  اأكــد  فــكــرون  بعن  البلدي  املجل�ص 
املتمدر�سن  التالميذ  اخلطر الذي يواجهه 
الطريق  من  القريبة  الرتبوية  باملوؤ�س�سة 
م�ساحله  �ستنطلق  حــيــث  ــابــي،  ــن االجــت
مبديرية  املخت�سة  الهيئات  مع  بالتن�سيق 
االأ�سغال العمومية  يف االإجراءات اخلا�سة 
القليلة  االأيــــام  خـــالل  املــمــهــالت  بــو�ــســع 

املقبلة.

كلف اخلزينة مبلغ 1100 مليار �ضنتيم 

منح 30 رخ�ضة بناء للم�ضتثمرين 

طالبوا مديرية الرتبية بالتدخل 

بعد تعر�س اأحد االأولياء حلادث مرور رفقة ابنتيه

لوالية  املائية  املـــوارد  مديرية  ك�سفت 
م�سروع  اأ�ــســغــال  ا�ستئناف  عــن  �سطيف 
التحويالت الكربى للمياه انطالقا من �سد 
تي�سي حاف ببجاية لتزويد عدة بلديات 
باملياه ال�ساحلة لل�سرب منها بني ورثيالن، 
عن لقراج، بو�سالم، قنزات، حربيل وذراع 
قبيلة يف اجلهة ال�سمالية لوالية �سطيف 
مرت  مليون   20 اإىل  ت�سل  حتويل  بقدرة 
توقفت  الذي  امل�سروع  وهو  �سنويا،  مكعب 
وبال�سبط  �سنتن  من  اأكــرث  منذ  اأ�سغاله 
ب�سبب   ،2019 �سنة  مــن  اأوت  �سهر  منذ 
اعرتا�سات العديد من املواطنن بخ�سو�ص 

مرور قنوات اجلر عرب اأرا�سيهم.
�سطيف  ــة  ــوالي ل الـــري  مــديــر  وكــ�ــســف 
مع  التوا�سل  مت  اأنــه  �سربي  الكرمي  عبد 
وعقد  ــرات  م عــدة  املعرت�سن  املواطنن 
ـــدائـــرة والــواليــة  اجــتــمــاعــات مبــقــر ال
اأجل  من  تفاهم  �سيغة  اإيــجــاد  اأجــل  من 

ا�ستئناف االأ�سغال، ليتم التو�سل يف نهاية 
املطاف اإىل اتفاق نهائي من اأجل موا�سلة 
اأ�سغال امل�سروع الذي �ستكون له انعكا�سات 
خا�سة  املنطقة  مواطني  على  اإيجابية 
اأغلب  �سربت  الــتــي  اجلــفــاف  اأزمـــة  بعد 
اأن  علما  احلالية،  ال�سنة  خالل  املناطق 
قرابة  العمومية  اخلزينة  كلف  امل�سروع 

�سنتيم. مليار   1100
هذا  يف  ــغــال  ــس االأ� تــقــدم  ن�سبة  وبــلــغــت 
االأرقــام  ح�سب  املئة  يف   90 نحو  امل�سروع 
بقاء  مع  الري،  مديرية  طرف  من  املقدمة 
نحو  باإجناز  فقط  املتعلقة  االأ�سغال  بع�ص 
االأمر  وهو  وحمطتن،  طويل  مرت   2000
امل�سروع  بت�سليم  ي�سمح  اأن  �ساأنه  من  الذي 
ظل  يف  خا�سة  املمكنة  االأجـــال  ــرب  اأق يف 
احلاجة املا�سة للمياه ال�سروب نتيجة اأزمة 
خمتلف  منها  تعاين  التي  احلــادة  العط�ص 

مناطق الوالية.

�سرعت موؤ�س�سة كو�سيدار الفالحية 
باملنطقة اجلنوبية بوالية خن�سلة 

يف ت�سويق �سمك البلطي االأحمر  
اخلا�ص بالدورة االإنتاجية االوىل 

له، حيث حققت هذه التجربة التي 
تعد االأوىل من نوعها باملنطقة نتائج 

جد مر�سية على م�ستوى حو�ص 
واحد ب�سعة 20 األف مرت مكعب من 

اأ�سل 6 احوا�ص اأخرى بنف�ص ال�سعة ، 
اأين تعول ال�سركة اأي�سا  على مالئمة 

درجة حرارة املياه اجلوفية  لهذا 
النوع من االأ�سماك لزيادة االإنتاج و 
امل�ساهمة يف خف�ص اأ�سعار االأ�سماك 

باالأ�سواق املحلية.
 تعترب هذه التجربة االأوىل من 

نوعها على امل�ستوى الوطني من ناحية 
اإ�ستعمال تقنيات االأقفا�ص العائمة 

يف تربية االأ�سماك باالأحوا�ص 
الكبرية )جيومومربان(، ال�سمك 

البلطي االأحمر هو ال�سنف املربى 
بهذه املزارع املائية، كما جتدر 

االإ�سارة اإىل اأن االأقفا�ص العائمة من 
�سنع و تركيب حملي جزائري.

ا�شتئناف اأ�شغال م�شروع التحويالت 
الكربى للمياه بعد توقف �شنتني 

تد�شني 08 فنادق جديدة وطاقة 
اال�شتيعاب ت�شل اإىل 6500 �شريرا

اأ�شاتذة يف اإ�شراب عن التدري�ض 
ب�شبب احلجم ال�شاعي

�شكان "املعزولة" يحتجون لغياب 
املمهالت بعني فكرون

اأزمة ال�شميد والزيت ت�شرب من جديد بخن�شلة 

اإنطالق فعاليات الطبعة 28 لليوم الوطني لالإر�شاد الفالحي بتب�شة

تب�شة حممية من الفي�شانات فقط على االأوراق!!

ارتفاع جنوين يف �شعر اللحوم واخل�شر باأم البواقي

بداية ت�شويق اأ�شماك" 
البلطي االأحمر" 

املحلي بخن�شلة 
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معاوية. �س

التجربة التي تعد االأوىل
 من نوعها باملنطقة



اأو  منا�سبتن،  ذكـــرى  االأ�ــســبــوع  ــذا  ه �ــســادفــت 
التاريخية  فل�سطن  �سهدتهما  مف�سلين  حدثن 
الثانية  الفل�سطينية  االنتفا�سة  عامًا،   21 قبل 
الغربية  ال�سفة  يف  �سنوات،  اأربع  ا�ستمرت  التي 
ــقــد�ــص واالأقــ�ــســى يف  وقــطــاع غــــزة، وهــّبــة ال
والنقب  واملثلث  اجلليل  )يف  الفل�سطيني  الداخل 
املنا�سبتن،  كلتا  يف  ال�ساحلية(.  فل�سطن  ومدن 
ا�ستعالهما  �ــســرارة  كــانــت  اللذين  احلــدثــن  اأو 
اأرئيل �سارون للم�سجد االأق�سى مبوافقة  اقتحام 
يف  ف�سل  الــذي  ــراك،  ب اإيــهــود  من  اأخ�سر  و�سوء 
يف  عرفات،  يا�سر  الرئي�ص  على  اإمالءاته  فر�ص 
اجلغرافيا  وحدة  جتلت  ديفيد،  كامب  مفاو�سات 
مواجهة  اأ�ساليب  اختلفت  واإن  الفل�سطينية، 

االحتالل االإ�سرائيلي.
يبدو  كــان  ومــا  عامًا،   21 قبل  �سهدناه  ما  لكن 
ال�سعب  بن  حال  ووحــدة  فل�سطيني  ت�سميم  من 
وقيادته، �سواء يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 
الفل�سطيني،  الداخل  ويف  عرفات،  قيادة  حتت 
وال  الداخل  يف  ال  له،  وجــود  وال  قائمًا،  يعد  مل 
الداخل،  ففي  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 
الفل�سطيني  ال�سيا�سي  الفعل  عقدين  بعد  تراجع 
عن ُبعده القومي والوطني ل�سالح انغما�ص مقيت 
الداخلية  االإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  تفا�سيل  يف 
والكني�ست و�سبل "اخرتاق" املجتمع االإ�سرائيلي، 
جتليات  كاأحد  حكومته،  قـــرارات  يف  والتاأثري 
احلزبية  ال�سيا�سية  للطبقة  اأ�ــســرلــة  عملية 
واإبعاد  اإق�ساء  مقابل  االنتخابات،  يف  امل�ساركة 
ال�سمالية ومالحقتها  وحظر احلركة االإ�سالمية 
�سوية  �سالح(  رائــد  ال�سيخ  رئي�سها  )واعتقال 
الوطني  التجمع  حزب  و�سرب  البلد،  اأبناء  مع 

الدميقراطي.
كان  فقد  غــزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  اأمــا 
من  و"فتح"  "حما�ص"  بن  الفل�سطيني  لالنق�سام 
بقيادة  الفل�سطينية  ال�سلطة  واعتماد  جهة، 
التن�سيق  ا�سرتاتيجية  عبا�ص،  حممود  الرئي�ص 
تكري�ص  يف  االأكــرب  االأثــر  االحتالل،  مع  االأمني 
الفل�سطينية  الوحدة  فر�ص  و�سرب  االنق�سام، 
احلقيقية. وهو ما اأتاح، وال يزال يتيح، لالحتالل 
اال�ستيطان،  عمليات  يف  التوغل  االإ�سرائيلي، 
مع  غــزة،  على  واحلـــروب  االعــتــداءات  �سن  ويف 
وتقوي�ص  عليها،  القاتل  احل�سار  فر�ص  ا�ستمرار 

اأي فر�سة خليار حل الدولتن، من دون اأن ميلك 
ال�سعب الفل�سطيني اأي ورقة �سغط حقيقية على 
الدعم  تراجع  ظل  يف  خ�سو�سًا  االحتالل،  دولة 
مع  التطبيع  على  عربية  دول  واإقبال  العربي، 
فل�سطن  عن  الكالم  مبع�سول  مكتفية  االحتالل، 

وق�سيتها و�سعبها.
لكن اأبرز ما ميكن مالحظته يف الذكرى احلادية 
والع�سرين لالنتفا�سة الثانية يف ال�سفة والقطاع 
حالة  هي  الداخل،  يف  واالأق�سى  القد�ص  وهّبة 
االحتالل،  ملمار�سات  الراف�سة  ال�سعبية  التململ 
بانتفا�سة  ينذر  قد  مبا  االنق�سام،  لواقع  كما 
الفل�سطينية  ال�سيا�سية  الطبقات  �سد  داخلية 

احلاكمة يف خمتلف اأماكن تواجدها.
ا�ستهرت  التى  االأق�سى  انتفا�سة  بــداأت  فقد 
والغاز  بــاحلــجــارة  الثانية  باالنتفا�سة  اأي�سا 
�سراعا  لت�سبح  تت�سخم  اأن  قبل  للدموع  امل�سيل 
م�سلحا �سقط فيه اأكرث من ثالثة اآالف فل�سطيني 

و1000 اإ�سرائيلي قتلى.
وعندما خبت جذوتها بعد خم�ص �سنوات، كانت 
االإ�سرائيلية  املــدن  يف  االنتحارية  التفجريات 
والدبابات  بالطائرات  االإ�سرائيلية  وال�سربات 
على البلدات الفل�سطينية قد اأحدثت ا�ستقطابا 
يف االآراء على اجلانبن. وانهارت اآخر حمادثات 
ترمي الإحالل ال�سالم يف 2014 و�سادت منذ ذلك 

احلن حالة من اجلمود.
ال�سفة الغربية

العام  من  �سبتمرب   28 يف  االنتفا�سة  ا�ستعلت 
االإ�سرائيلي  املعار�سة  زعيم  قام  اأن  بعد   2000
ال�سابق  اليميني  اجلي�ص  �سابط  �سارون،  اأرييل 
بجولة  الفل�سطينين،  من  كثريون  ميقته  الــذي 
ح�سا�سية  اجلانبن  بن  اخلالف  مناطق  اأكرث  يف 

يف القد�ص.
عليه  املقام  التل  حول  االحتجاجات  وتفجرت 
ي�سميه  كما  ال�سريف  احلرم  القدمية  القد�ص  يف 
ا�سم  االإ�سرائيليون  عليه  يطلق  بينما  امل�سلمون 

جبل الهيكل وت�ساعدت االأحداث ب�سرعة.
اآنذاك  الفل�سطيني  الزعيم  اإ�سرائيل  وحّملت 
من  �سهرين  بعد  وذلــك  امل�سوؤولية  عرفات  يا�سر 
ف�سل حماولة للتو�سل اإىل اتفاق �سالم بينه وبن 
رئي�ص الوزراء االإ�سرائيلي اإيهود باراك يف كامب 

ديفيد.

واأثبتت االأيام اأن هذه القمة الفا�سلة كانت حدا 
م�ستعدين  غري  فالفل�سطينيون  للجانبن.  فا�سال 
لقبول اأي �سيء اأقل من دولة لها مقومات البقاء 
تكون  االآن  اإ�سرائيل  حتتلها  التي  االأرا�ــســي  يف 
املدينة  ذلك  يف  مبا  ال�سرقية  القد�ص  عا�سمتها 

القدمية. 
اخلليل وغزة

ي�سعر  املناق�سات،  يف  حا�سرة  اإ�سرائيل  اأن  رغم 
باالإحباط  الفل�سطينين  ال�سبان  مــن  كــثــريون 
ــتــي نــكــبــت عــلــى مر  اأيــ�ــســا جتـــاه قــيــاداتــهــم ال
العمل  يف  ال�سباب  ثقة  قو�ست  بخالفات  ال�سنن 

ال�سيا�سي.
التعبري  حرية  بقمع  القيادة  البع�ص  ويتهم 
وال�سحفين  النا�سطن  على  والقب�ص  ال�سيا�سي 
الغربية  ال�سفة  اإدارة  يف  اإ�سرائيل  مع  والتعاون، 

اإدارة بولي�سية.
هي  ال�سالح  قــوة  اأن  يعتقدون  اآخرين  اأن  غري 
غزة  يف  حتى  اأهدافهم  لتحقيق  الوحيد  ال�سبيل 
وقواتها  م�ستوطنيها  اإ�سرائيل  منها  �سحبت  التي 
بعامن  ذلــك  بعد   .2005 يف  ــد  واح جانب  مــن 
القطاع  على  االإ�سالمية  حما�ص  حركة  �سيطرت 
واأ�سبحت غزة حتت ح�سار حمكم تقوده اإ�سرائيل 

منذ ذلك احلن.
ويف مدينة خان يون�ص بجنوب قطاع غزة �سارك 
حممد �ساهن كثريا يف االحتجاجات االأ�سبوعية 
 2018 اإ�سرائيل يف  مع  التي نظمت على احلدود 
واالإطارات  احلجارة  فيها  يلقون  املحتجون  وكان 
ويقول  االإ�سرائيلين.  اجلــنــود  على  امل�ستعلة 
لك�سر  انتفا�سة  الفل�سطينين يريدون  اإن  �ساهن 

احل�سار واإخراج االأعداء من االأر�ص املحتلة.
اجلدار  اإقامة  يف  اإ�سرائيل  بــداأت   ،2004 عام 

نحو  ليلتهم  كيلومرتا،   728 نحو  بطول  العازل 
ا�ست�سهد  و  الغربية   ال�سفة  اأرا�سي  من   %23
االآالف  عــ�ــســرات  واأ�ــســيــب  فل�سطينيا   3712
 ،2004 نهاية  وحــتــى   2000 ــام  ع مطلع  منذ 
 10577 فل�سطن  �سهداء  جمموع  بلغ  حن  يف 
 ،2018 نهاية  حتى   2000 ــام  ع بــدايــة  منذ 
لفل�سطينين  اعتقال  حالة  األف   126 وح�سلت 
اإ�سرائيل  خ�سائر  اأمــا  االنتفا�سة.  انــدالع  منذ 
 1069 بلغت  فقد  الثانية  االنتفا�سة  خــالل 
50 دبابة من نوع  قتيال، و4500 جريح وعطب 
الع�سكرية  اجليبات  من  عدد  ودمــر  "مريكافا" 

واملدرعات "االإ�سرائيلية.
يف هذا ال�سياق، ال بّد من التاأكيد على اأن الوجود 
ومازال حجر عرثة  كان  رام اهلل  ل�سلطة  املح�ص 
واليوم  الفل�سطيني..  الن�سايل  امل�سروع  اأمـــام 
االنتفا�سة  تطّور  ال�سلطة  هذه  ممار�سات  تهّدد 
با�ستثمار  وتنذر  بل  املحتّلة،  الغربّية  ال�سّفة  يف 
يف  االآن  حــّتــى  ال�سعبّية  املــقــاومــة  اأجنــزتــه  مــا 
امل�سالح  �سوى  تخدم  ال  ودولّية  اإقليمّية  �سفقات 
الربجوازّية ال�سّيقة للطبقة املتاجرة بالق�سّية، 
والتي باتت منحازة متاما اإىل امل�سروع ال�سهيوين 
التن�سيق  �سيا�سة  على  املتعّنت  اإ�ــســرارهــا  عــرب 

االأمني مع االحتالل.
وطنّيا  مطلبًا  اليوم  اأ�سبح  اأو�سلو  �سلطة  تفكيك 
ملّحا، ي�ستوجب الن�سال ال�سعبي امل�ستمّر، باعتبار 
حترير  م�سروع  اأمــام  حقيقّيا  عائقا  باتت  اأنها 
حتييد  حماوالت  ال�سهيونّية.  وهزمية  فل�سطن 
ال�سّفة الغربّية عن امل�ساركة يف هذه االنتفا�سة، 

التي اليزال �سداها يرتّدد عربّيا واأممّيا، م�ساألة 
ال ميكن جتاهلها يف ظّل وجود هذه ال�سلطة، التي 
الدولّين،  حلفائها  ال�سرت�ساء  جهدا  تّدخر  لن 
لذا  امل�سطنعة..  ل�سرعّيتها  الوحيدين  ال�سامنن 
من اخلطيئة ت�سنيفها ككيان وطني، اأو اعتبارها 

م�سطّفة يف خندق ال�سعب الفل�سطيني.
املقاومة  طــالئــع  فـــاإن  الــواقــع،  هــذا  �ــســوء  يف 
امل�سّلحة  املقاومة  ف�سائل  جانب  اإىل  ال�سعبّية 
ب�سرورة  تتمّثل  تاريخّية،  م�سوؤولّية  تتحّمل 
وتطويرها  ال�سعبّية،  االنتفا�سة  ا�ستمرار  دعم 
بعيدا  اخل�سو�ص،  وجه  على  الغربّية  ال�سّفة  يف 
عن اأّية حماولة ال�ستثمارها يف ت�سويات �سيا�سّية 
املـــرّبرات..  اأو  ال�سغوط  كانت  مهما  م�ستقبلّية 
ال�سارع  على  معقودا  يبقى  احلقيقّي  الــرهــان 
يف  �سيبقى  يوماـ  هــداأ  واإن  ـ  الــذي  الفل�سطيني، 
حالة غليان م�ستمّرة حّتى حترير فل�سطن.. كّل 

فل�سطن.

يف الذكرى الـ21 الندالع االنتفا�سة الفل�سطينية الثانية، التي تفجرت يف 28 �سبتمرب عام 2000 مع اقتحام اأرييل �سارون، زعيم حزب "الليكود" االإ�سرائيلي 
يف حينه، امل�سجد االأق�سى يف القد�س املحتلة، ال يزال هذا امل�سجد عنوان املواجهة بني الفل�سطينيني من جهة، واالحتالل االإ�سرائيلي وم�ستوطنيه من جهة ثانية. 
ورغم اأن اال�ستفزازات االإ�سرائيلية اأدت اإىل اندالع حرب قبل نحو 4 اأ�سهر، رافقها ا�ستعال اجلبهة الداخلية االإ�سرائيلية مع غليان مناطق الداخل الفل�سطيني املحتل 
ت�سامًنا مع االأق�سى، وموؤ�سرات عّدة على اإمكانية اأن متتد نريان احلرب اإىل االإقليم كّله، عادت اقتحامات امل�ستوطنني وبقّوة خالل الفرتة االأخرية، خالل اأ�سبوع ما 
ي�سمى عيد "العر�س اليهودي"، بدءًا من 20 �سبتمرب املنق�سي. ومع كّل ت�سعيد اإ�سرائيلي يف االأق�سى، يعود م�سهد االنتفا�سة الثانية اإىل االأذهان مبا ينبئ بانتفا�سة 

ثالثة يرى كثريون اأنها قادمة ال حمالة.

بعد 21 عاما من النتفا�شة الثانية..
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ال�شباب الفل�شطيني ين�شد �شبال جديدة لتحقيق االأهداف

ما ميكن مالحظته يف 
الذكرى احلادية والع�سرين 

لالنتفا�سة الثانية يف 
ال�سفة والقطاع وهّبة 

القد�س واالأق�سى يف 
الداخل، هي حالة التململ 
ال�سعبية الراف�سة ملمار�سات 

االحتالل، كما لواقع 
االنق�سام

الرهان احلقيقّي يبقى معقودا على ال�سارع الفل�سطيني، الذي 
ـ واإن هداأ يوماـ �سيبقى يف حالة غليان م�ستمّرة حّتى حترير 

فل�سطني



تلقت البعثة اجلزائرية يف اأوملبياد طوكيو �سربة موجعة نهار االأم�ص بعد تاأكد ان�سحاب العداء توفيق 

خملويف من امل�ساركة يف مناف�سات االأوملبياد، حيث ك�سف خملويف يف ت�سريحاته اأنه لن يكون �سمن البعثة 

الثالثة املعنية بالتوجه اإىل طوكيو اليابانية مف�سال االن�سحاب وعدم امل�ساركة يف �سباق 1500 مرت.

وبرر البطل االأوملبي قراره املفاجئ مبعاناته من اإ�سابة على م�ستوى الركبة وعدم جاهزيته للم�ساركة 

خا�سة مع التاأثريات ال�سلبية لفريو�ص كورونا، وهو االأمر الذي جعل حت�سرياته م�سو�سة لهذا املوعد، 

ليتخذ يف االأخري هذا القرار حتى ال مينح اأي اأمال زائفة لل�سعب اجلزائري على حد قوله خا�سة اأن 

اجلميع كان يراهن عليه من اأجل �سعود من�سة التتويج يف هذا املحفل العاملي.

ويف املقابل قال خملويف اأن الرهان االأن هو التح�سري اجليد ملناف�سة األعاب البحر االأبي�ص 

املتو�سط املقررة قي وهران خالل ال�سنة القادمة من اأجل العودة بقوة اأكرب، و�سكل 

ان�سحاب خملويف �سربة موجعة خا�سة اأن البعثة كانت تراهن على ريا�سة 

األعاب القوى من اأجل احل�سول على ميدالية على االأقل يف هذا 

االأوملبياد.

خملويف ين�سحب من االأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�سبب االإ�سابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

�سبح "الديون" يالحق الفريق االإدارة حافظت على تعداد املو�سم املا�سي
والالعبون ينتظرون م�ستحقاتهم

وباتنة وا�ستحقاق  جدارة  عن  "�سعدنا 
 ت�ستحق فريق ين�سط يف الق�سم املمتاز"

ح�سيلة الفريق لهذا املو�سم كانت 10 انت�سارات 
وهزميتني من 12 لقاء

االأ�سعدة  كل  على  �ساقا  كان  "املو�سم 
وجنحنا يف حتقيق ال�سعود"

الرجويل  االأداء  على  الالعبني  "ن�سكر 
والت�سحية  حتى حتقيق ال�سعود وم�سري 

اجليامبي يبقى جمهول"

اأ�ساغر اجليامبي ين�سطون كل 
املباريات االفتتاحية من كل 

جولة يف املو�سم املقبل

اأزمة النقل توؤرق توؤرق 
اجليامبي وامل�سريين ينا�سدون 

ال�سلطات بالتدخل

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

للق�سم املمتاز".

ويف ذات 
الــ�ــســيــاق، 

بطولة  �ست�سهد 
خو�ص  املقبل  املو�سم 

ين�سط يف  االفتتاحية اأ�ساغر كل فريق  للقاءات  املمتاز  وهي مــن كــل جــولــة الكــابــر الــفــريــق، وهــذا الق�سم  الو�سية  اجلهات  اأقرته  ما  املتاألقن يف الفئات ال�سبانية وكذا حلث الفر�سة الكت�ساف املواهب من الالعبن ح�سب 

يف  و
�سي�سهد  املقبل  املو�سم  ان  ومبا  ال�سياق،  ذات 
لعب فئة االأ�ساغر للقاءات االفتتاحية من 
كل جولة لالكابر، فاإن اأزمة التنقل ملختلف 
اأكرث حيث  املالعب عرب اجلمهورية �ستتاأزم 

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

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

فريق  ــــدرب  م �ــســرح 
باتنة  م�ستقبل  جــيــل 
لكرة الطائرة رجال �سنف 
اأكابر طارق خني�سة لـ"االأورا�ص نيوز" ان 
فريقه حقق �سعودا كان منتظرا وقال:" 
احلمد هلل جنحنا يف حتقيق ال�سعود وعن 

بعد  بعيد  من  عدنا  وا�ستحقاق،  جــدارة 
قبل  املو�سم  يف  املمتاز  الق�سم  غادرنا  ان 
بقوة  وعدنا  احلــدي  رفــع  اجلميع  املا�سي 
للمناف�سة بنف�ص التعداد، دخلنا املناف�سة 
بقوة وكنا رقما �سعبا يف معادلة البطولة  
رغم  قدموه  ما  على  الالعبن  كل  ا�سكر 

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

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

الوالية،  وايل  اأو  البلدي  املجل�ص  �سواء 
وهذا ملوا�سلة العمل يف املو�سم القادم اأين 
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جيل م�ستقبل باتنة 

اأمري رامز جاب اهلل 

كرة الطائرة 

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

الطاقم الفني ي�سطر برنامج التح�سريات 
والت�سكيلة ت�ستاأنف مبا�سرة بعد رفع احلجر ال�سحي

وعـــلـــى 
�ــســعــيــد 

ـــــر،  اآخ

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

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

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

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

طارق خني�سة اأنهم �سطروا البقاء هدفا وهذا نظرا 

المكانيات النادي املحت�سمة.

ت�سكيلة الفريق �ستدعم 

ببع�س االأ�سماء واالدارة �سطرت 

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

بن حمادة اإ�سالم: )العب(

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

متكاملة  جمموعة  ت�سكيل  يف  "جنحنا 

ومت�سامنة وحققنا الهدف امل�سطر 
باعادة اجليامبي للق�سم املمتاز"

ـــــــرح العــــــب  ـــــــس �
فـــــــريـــــــق جـــيـــل 

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

عــــــن املــــو�ــــســــم 
ـــرم وعـــن  ـــ�ـــس ـــن امل

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

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

اأبدا كنا ندرك 
ــنــتــواجــد يف  ــس ـــا � ـــن اأن
هدفنا  كان  بل  اأوف  البالي 
ال�سعود للدوري املمتاز وجنحنا 
قبل  ذلك  حتقيق  يف  االأخري  يف 
جائحة  ب�سبب  املناف�سة  نهاية 

كورونا"
عن  كــان  �سعودنا  واأ�ساف:" 
جدارة وا�ستحقاق وكنا قادرون 
املركز  يف  البطولة  انهاء  على 
البطولة،  تتوقف  مل  لو  االأول 
ان�سغال  �ساأنقل  كــالعــب  االآن 
ــن مل  ــب ــالع ــن ك ــح ــــا ن ــــن اإدارت
رغم  م�ستحقاتنا  على  نتح�سل 

زرقني حامد: )العب(

ق.د

قي�ض �شعيد يت�شدر نوايا 
الت�شويت بفارق كبري 
عن بقية ال�شخ�شيات 

ال�شيا�شية التون�شية

�أظهر ��ضتطالع ر�أي لل�ضارع 
�لتون�ضي، ت�ضدر �لرئي�س �لتون�ضي 

قي�س �ضعيد، لنتائج �ال�ضتطالع 
حيث �أعرب 71.2% من 

�مل�ضتجوبني عن نيتهم للت�ضويت له 
يف �النتخابات �لرئا�ضية �لقادمة.

فيما ك�ضف �ضرب �الآر�ء �لذي 
�أجرته موؤ�ض�ضة "�إمرود كن�ضولتينغ" 

�أن 21.5% من �لتون�ضيني ال 
يعرفون ملن �ضي�ضوتون.

وتاأتي عبري مو�ضي، رئي�ضة �حلزب 
�ملرتبة  يف  �حلر"،  "�لد�ضتوري 

�لثانية بث 2.9% من �الأ�ضو�ت، يليها 
�ل�ضايف �ضعيد. 

كذلك �عترب 68% من �مل�ضتجوبني 
�أن تكليف �ل�ضيدة جنالء بودن 

بت�ضكيل �حلكومة �لتون�ضية 
�أمر� جيد�، فيما �عترب 6% من 

�مل�ضتجوبني �أنه قر�ر �ضيء.
ويذكر �أن رئي�س �جلمهورية قي�س 
�ضعيد كلف �الأربعاء �ملا�ضي، جنالء 

بودن رم�ضان بت�ضكيل حكومة 
تون�ضية جديدة.

ق.د

احلكم على الرئي�ض 
الفرن�شي ال�شابق 
نيكوال �شاركوزي 

بال�شجن لعام واحد 
ق�ضت �ملحكمة �جلنائية بباري�س 

ب�ضجن �لرئي�س �لفرن�ضي �ل�ضابق 
نيكوال �ضاركوزي )2007/2012( 

عاما و�حد� مع �لنفاذ يف ق�ضية 
�لتمويل غري �ل�ضرعي حلملته 

�النتخابية عام 2012 فيما يعرف 
بث"ق�ضية بيغماليون".

وكان ممثلو �الدعاء قد طلبو� يف 
حزير�ن/يونيو ت�ضليط عقوبة 

�ل�ضجن ملدة عام و�حد، �ضتة �أ�ضهر 
منها نافذة، بحق على خلفية جتاوز 

�ضقف �الإنفاق يف حملته �لرئا�ضية 
عام 2012.

و�ضدد  ممثلو �الدعاء حينها على 
�لدولة  �لتام" لرئي�س  "�الإهمال 

�ل�ضابق يف �إد�رة �ل�ضوؤون �ملالية 
حلملة كلفت ما يقرب من �ضعف �حلد 
�الأق�ضى �مل�ضموح به، وطالبت بفر�س 

غر�مة عليه قدرها 3750 يورو.
وتاأتي هذه �الإد�نة �جلديدة بعد 

�ضبعة �أ�ضهر من �إد�نته بتهمة �لف�ضاد 
ت". و�أ�ضبح بذلك �أول  يف ق�ضية "تن�ضّ

رئي�س جمهورية �ضابق ُيحكم عليه 
بال�ضجن �لنافذ.

بتهمة التمويل غري ال�ضرعي حلملته 
االنتخابية..

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

يف ظل امل�ضتجدات التي تعرفها الق�ضية..

برمج جمل�ض الأمن الدويل، خالل �صهر اأكتوبر اجلاري، ثالث جل�صات لق�صية ال�صحراء الغربية، من املرتقب اأن يقدم الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�ض، عقبها، 
تقريره ال�صنوي حول ق�صية ت�صفية ال�صتعمار.

ملجل�ص  الكينية  الرئا�سة  واأو�ــســحــت 
اجلل�سة  عقد  �سيتم  اأنــه  الــدويل  االأمــن 
البلدان  مــع  اأكــتــوبــر   11 ــوم  ي االأوىل 
وبــاأفــراد  ع�سكرية  بــقــوات  امل�ساهمة 
ــدة  ــح ــت امل االأمم  ــة  ــث ــع ب يف  �ـــســـرطـــة 
�سي�ستمع  حيث  الغربية،  بال�سحراء 
املمثل  التوايل  على  يقدمها  الحاطات 
األك�سندر  االأممــي،  العام  لالأمن  اخلا�ص 
ال�سيا�سية  الــ�ــســوؤون  وادارة  اإيفانكو، 

وبناء ال�سالم.
اأما اجلل�سة الثانية، ي�سيف امل�سدر ذاته، 
فقد مت حتديد يوم 13 اأكتوبر لعقدها، 
يف  التطورات  ملناق�سة  مغلقة  و�ستكون 
مقرتحات  وتقدمي  الغربية،  ال�سحراء 
�سيعر�ص  ــذي  ال الــقــرار  م�سروع  ب�ساأن 
 27 يوم  الثالثة،  اجلل�سة  يف  للت�سويت 

اأكتوبر.
ويرتقب اأن يقدم غوتريي�ص، بعد انتهاء 
اجلل�سات الثالثة، تقريره ال�سنوي حول 
تعرفها  التي  امل�ستجدات  ظل  يف  امللف، 

ق�سية ال�سحراء الغربية. على اأن يعقد 
ملناق�سته  جل�سات  الدويل  االأمن  جمل�ص 

واتخاذ االإجراءات املنا�سبة ب�ساأنه.
اجلــهــود  ــز  ــرتك ت اأن  ــدر  ــ�ــس امل وتـــوقـــع 
تعين  عــن  االإعــــالن  قــرب  مــع  خا�سة 
النزاع  طــريف  الإعــــادة  جــديــد  مبعوث 

طاولة  اإىل  البولي�ساريو  وجبهة  املغرب 
الو�سع  تفاقم  لتفادي  وذلك  املفاو�سات 

ب�سبب اندالع احلرب.
االأمــــن  جمــلــ�ــص  اأن  املــ�ــســدر  ــــــرز  واأب
القليلة  االأ�ــســهــر  ــالل  خ تلقى  ـــدويل  ال
جبهة  طرف  من  حتذير  ر�سائل  املا�سية 

الو�سع  ــورة  ــط خ حـــول  الــبــولــيــ�ــســاريــو 
والتي  املحتلة،  ال�سحراوية  باالأرا�سي 
ــهــدت تــ�ــســعــيــدا غـــري مــ�ــســبــوق منذ  �ــس

ا�ستئناف الكفاح امل�سلح.
عملية  اإحياء  اأن  االأممي  امل�سدر  واأكد 
بوقف  الطرفن  التزام  واإعــادة  ال�سالم 
اجلديد  املبعوث  وت�سلم  الــنــار  اإطـــالق 
ملهامه، واملوقف االإفريقي املعرب عنه من 
االإفريقي  واالأمــن  ال�سلم  جمل�ص  طرف 
الق�سايا  �ست�سكل  املــا�ــســي،  ــاي  م �سهر 
الرئي�سية التي �ستحظى بنقا�ص اأع�ساء 

جمل�ص االأمن الدويل.
املوقف  اأن  اإىل  االأممــي  امل�سدر  واأ�ــســار 
من  عــدد  بدعم  �سيحظى  ال�سحراوي 
اأع�ساء جمل�ص االأمن الدويل على غرار 
خا�سة  وفيتنام  واملك�سيك  وكينيا  رو�سيا 
قرار  ب�سبب  االأمريكي  الدور  تراجع  مع 
االعرتاف  ال�سابقة  االأمريكية  االإدارة 
ب�سيادة املغرب املزعومة على ال�سحراء 

الغربية.

يوم  الت�سويت  قطر  يف  الناخبون  بــداأ 
اأم�ص ال�سبت يف اأول انتخابات ت�سريعية 
ال�سورى  جمل�ص  اأع�ساء  ثلثي  الختيار 
حول  داخليا  جدال  اأثــارت  انتخابات  يف 
واملواطنة.  االنــتــخــابــات  يف  امل�ساركة 
مراكز  على  الــتــوافــد  الناخبون  وبـــداأ 
والن�ساء  الرجال  دخل  حيث  الت�سويت 
باأ�سواتهم  ـــالإدالء  ل منف�سلة  اأق�ساما 
املوؤلف  املجل�ص  اأع�ساء  من   30 وانتخاب 
البالد  اأمــري  و�سيوا�سل  مقعدا،   45 من 
املتبقن  ع�سر  اخلم�سة  االأع�ساء  تعين 
�سلطة  للمجل�ص  و�ستكون  املجل�ص.  يف 
ال�سيا�سات  على  و�سي�سادق  ت�سريعية 
العامة للدولة وامليزانية، لكنه ال ميلك 
التي  التنفيذية  الهيئات  على  �سيطرة 
واالأمنية  الدفاعية  ال�سيا�سة  ت�سع 

واالقت�سادية واال�ستثمارية. 
وتــ�ــســري اأحـــــدث قـــوائـــم �ـــســـادرة عن 
يخ�سن  امــــراأة   26 اأن  اإىل  احلــكــومــة 

مر�سحا   234 نحو  بن  من  االنتخابات 
جتري  الــتــي  قــطــر  يف  منطقة   30 يف 
�سنوات.  ــدة  ع منذ  بلدية  انــتــخــابــات 
واأجريت الدعاية االنتخابية من خالل 
ولقاءات  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
جمتمعية ولوحات اإعالنات على جوانب 

الطرق.
االنتخابات  هــذه  على  املوافقة  ومتــت 
 2003 عام  الد�ستور  على  ا�ستفتاء  يف 
وتاأتي قبل ا�ست�سافة قطر لبطولة كاأ�ص 
ويقول  املقبل.  العام  القدم  لكرة  العامل 
منتقدون اإن عدد من يحق لهم الت�سويت 

حمدود جدا.
و�ــســف نــائــب رئــيــ�ــص الـــــوزراء ووزيـــر 
بن  حممد  ال�سيخ  القطري  اخلارجية 
عبد الرحمن اآل ثاين االنتخابات ال�سهر 
املا�سي باأنها "جتربة" جديدة وقال اإنه 
منذ  للمجل�ص  يكون  اأن  توقع  ميكن  ال 

العام االأول "الدور الكامل الأي برملان".

العمال  مــن  كبري  ــدد  ع وجـــود  ويعني 
للغاز  منتج  ـــرب  اأك قــطــر،  يف  االأجـــانـــب 
املواطنن  اأن  العامل،  يف  امل�سال  الطبيعي 
من  املــئــة  يف  ع�سرة  �ــســوى  ي�سكلون  ال 
ال�سكان البالغ عددهم 2.8 مليون ن�سمة، 
القطرين  جلميع  يــحــق  ال  ذلـــك  ومـــع 

الت�سويت.
قبلية  ح�سا�سيات  االنتخابات  واأثــارت 
بعد اأن وجد بع�ص اأفراد قبيلة رئي�سية 
مبوجب  للت�سويت  موؤهلن  غري  اأنف�سهم 
القطرين  على  الت�سويت  يق�سر  قانون 
الذين كانت عائالتهم موجودة يف البالد 

قبل عام 1930.
ووت�ص  رايت�ص  هيومن  منظمة  وقالت 
القطرين.  اآالف  ا�ــســتــبــعــاد  مت  اإنــــه 
القانون  �سد  �سغرية  مظاهرات  ونظمت 
يف اأغ�سط�ص تزعمها اأفراد من قبيلة اآل 

مرة.

للقوات  العام  القائد  با�سم  املتحدث  اأعلن 
عنا�سر  مــن   8 مقتل  الــعــراقــيــة  امل�سلحة 
عملية  يف  ـــي  ـــاب االإره "داع�ص"  تنظيم 
ع�سكرية مبحافظة كركوك �سمايل البالد، 
متكررة  هجمات  اأ�سابيع  منذ  ت�سهد  والتي 
قتلى  �سقوط  عــن  بع�سها  اأ�سفر  للتنظيم 

وجرحى.
اليوم  مــ�ــســاء  ــان،  ــي ب يف  املــتــحــدث  وقــــال 
العام  القائد  توجيهات  "ح�سب  اجلمعة، 
م�سطفى  ــوزراء  ال )رئي�ص  امل�سلحة  للقوات 
االإرهاب  مكافحة  جهاز  ي�ستمر  الكاظمي(، 
يف  داع�ص  ع�سابات  فلول  بقايا  مالحقة  يف 
اجلهاز  اأن  مو�سحًا  العراقية"،  املحافظات 
للتنظيم  تابعة  كاملة  متكن من قتل مفرزة 

ال�سهر املا�سي".

مكافحة  جهاز  من  قــوة  قيام  اإىل  واأ�ــســار 
االإرهاب، باإ�سناد من طريان اجلي�ص العراقي 
من قتل 8 عنا�سر يف تنظيم "داع�ص" �سباح 
اجلمعة يف حمافظة كركوك، بعد اأن متكنت 
وحدات اال�ستخبارات من ر�سد خط �سريهم 
"مت  الكافية عنهم، م�سيفًا  املعلومات  وجمع 
التن�سيق مع طريان القوة اجلوية العراقية 

دقيقة  �سربة  بتوجيه  بدورها  قامت  التي 
داخـــل الــوكــر الـــذي يــتــواجــدون فــيــه، ما 
غالبية  اإّن  وقال  جميعًا".  قتلهم  اإىل  اأدى 
مكافحة  جــهــاز  ينفذها  الــتــي  العمليات 
العمل  نتيجة  بــالــنــجــاح  تتكل  االإرهـــــاب 
الدقيق والتن�سيق العايل مع بقية االأجهزة 

االأمنية.
العراقية،  الدفاع  وزارة  يف  �سابط  واأكــد 
بداأت  التي  اخلاطفة  اجلوية  ال�سربات  اأّن 
تعتمد عليها القوات العراقية "متثل اأ�سلوبًا 
يف  �سيما  ال  داع�ص،  بقايا  ملالحقة  ناجحًا 
اأوكاره باملناطق الوعرة"، م�سريًا اإىل وجود 
تركيز من قبل القيادات االأمنية على اأماكن 
للحد  كركوك،  يف  االإرهابي  التنظيم  وجود 

من هجماته التي ينفذها يف املحافظة.

ر�سدت وكالة االأنباء الفل�سطينية )وفا( 
انتهاكات  حـــول  الــ�ــســهــري  تــقــريــرهــا  يف 
 13 ا�ست�سهاد  االإ�ــســرائــيــلــي،  ــالل  ــت االح
ـــراأة،  وام فتى  بينهم  فل�سطينيا  مواطنا 
 235 واعــتــقــال  اآخــريــن،   214 واإ�ــســابــة 

خالل �سهر �سبتمرب املن�سرم.
للم�ستوطنن  انتهاكا   49 توثيق  مت  كما 
وقـــرارات  ــفــارط،  ال �سبتمرب  �سهر  خــالل 
�سرق  دومن   48700 عــلــى  بــاال�ــســتــيــالء 
وبح�سب  اأخرى.   32 وجتريف  حلم،   بيت 
ــر، هــدمــت �ــســلــطــات االحــتــالل  ــري ــق ــت ال
وجتارية  �سكنية  من�ساآت   )7( االإ�سرائيلي 
حمافظة  من  كل  يف  الفائت،  ال�سهر  خالل 
ــقــد�ــص، وبــيــت حلم  جــنــن، ونــابــلــ�ــص، وال

اأر�ص  بتجريف  مواطنن   )4( واأخطرت 
مزروعة باأ�سجار العنب غرب بيت حلم.

م�ستوطنا   6117 اأن  التقرير  ر�سد  كما 
نفذوا 22 اقتحاما لباحات امل�سجد االأق�سى 
ونفذوا  تلمودية  �سلوات  واأدوا  املــبــارك، 
�سبتمرب  �سهر  خــالل  ا�ستفزازية  جــوالت 
االإ�سرائيلي  االحتالل  اأغلق  كما  املا�سي، 
اأروقة امل�سجد االإبراهيمي مبدينة اخلليل 
وباحاته اأمام امل�سلن، و�سدد من اإجراءاته 
على مداخل البلدة القدمية، بحجة تاأمن 
احتفال امل�ستوطنن مبا ي�سمى عيد "االأيام 
الع�سرة" اليهودي، بتاريخ الـ 12 من ال�سهر 
بحجة  كامل  ب�سكل  اأغلقته  كما  املن�سرم، 

االأعياد اليهودية.
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حول  االتفاق  يف  اجلمعة،  الدويل،  االأمن  جمل�ص  ف�سل 
لبحث  ال�سمالية  كوريا  ب�ساأن  اجتماعه  خالل  م�سرتك  اإعالن 
�ساروخية  جتربة  بعد  ال�سوت  من  اأ�سرع  �ساروخًا  اإطالقها 
الكورية  اأعلنت عنها اخلمي�ص. وقالت وكالة االأنباء  جديدة 
�سبتمربعملية   30 يف  اأجرت  "كوريا  اإّن  الر�سمية،  ال�سمالية 
اإطالق جتريبية ل�ساروخ طّورته موؤخرًا، م�سيفة اأّن التجربة 
"اأتاحت التحّقق من االأداء القتايل الالفت لل�ساروخ مع اإدخال 
اإىل  االأمن  تقنيات مهمة جديدة عليه''. ومل يتو�سل جمل�ص 
من  بطلب  وجاء  الطارئ،  اجتماعه  خالل  م�سرتك  اإعالن 
عنها  اأعلنت  �سابقة  جتربة  ب�ساأن  ولندن  وباري�ص  وا�سنطن 
اإطالق  بنجاح  خاللها  اختربت  اأّنها  واأّكدت  ال�سمالية،  كوريا 

�ساروخ انزالقي تفوق �سرعته �سرعة ال�سوت.

تويف 4 عنا�سر من منت�سبي �سرطة اأبوظبي يف دولة االإمارات، 
اأعلنته  ما  بح�سب  تقلهم،  كانت  اإ�سعاف  مروحية  �سقوط  اإثر 
ال�سبت  املنية،  ''وافتهم  االأربعة  اأن  البيان  وذكر  ال�سرطة. 
اإثر تعر�سهم حلادث �سقوط  2021، وذلك  اأكتوبر   2 املوافق 

طائرة اال�سعاف اأثناء تاأدية الواجب''.

اإن  تقرير،  يف  الربيطانية   Daily Mail �سحيفة  قالت 
للحظة  مرعبًا  فيديو  مقطع  بن�سر  قامت  مك�سيكية  ع�سابة 
قبل  �سفوف  يف  مناف�سة  ع�سابة  اأع�ساء  من   20 اإيقاف 
اإعدامهم يف جنوب غرب البالد. فقد ُعرث على ما ال يقل عن 
اأربع جثث لل�سحايا ملقاة يف �سندوق �سيارة تركت اأمام مكتب 
حملة رئي�ص بلدية. باالإ�سافة اإىل ذلك فمن غري املعروف ما 
16 االآخرين قد مت انت�ساله. وفقًا  اإذا كان رفات ال�سحايا الـ 
االأربعة  الرجال  اأحد  على  التعرف  مت  العام،  املدعي  ملكتب 
الذين ُعرث عليهم يف ال�سيارة، وقد كان يجري التحقيق معه. 
العام  املدعي  "مكتب  اإن  العام،  املدعي  مكتب  قال  جانبه  من 
�سيوا�سل التحقيقات لتحديد اأولئك امل�سوؤولن عن هذا العمل 

االإجرامي".

من  �سبعة  طرد  اإثيوبيا  اإعالن  اجلمعة  املتحدة  االأمم  دانت 
كبار م�سوؤويل املنظمة الدولية واأبدت قلقها ب�ساأن 5.2 مليون 
عاجلة  م�ساعدات  اإىل  يحتاجون  تيغراي  منطقة  يف  �سخ�ص 
التغذية. و�سرح املتحدث با�سم مكتب  مع تزايد حاالت �سوء 
للغاية  املهم  "من  جنيف  يف  االإن�سانية  لل�سوؤون  املتحدة  االأمم 
ما  هناك  لي�ص  االآن  حتى  االإن�سانية...  العمليات  ت�ستمر  اأن 
ي�سري اإىل اأن )قرار اإثيوبيا( يوقف العملية". ومن جانبه ذكر 
اإن طرد  املتحدة  االإن�سان باالأمم  با�سم مكتب حقوق  املتحدث 
التقارير  اإعداد  عن  وامل�سوؤول  للمكتب  التابع  الفريق  رئي�ص 
يف  موحد  موقف  يجمعنا  حقا...  خطرية  "خطوة  اإثيوبيا  يف 

االأمم املتحدة وهو اأن هذا الو�سع غري مقبول".

جتاوزت حاالت الوفاة بفريو�ص كورونا يف جميع اأنحاء العامل 
بزيادة  دلتا  �ساللة  ت�سبب  مع  اجلمعة،  وفاة،  مالين  خم�سة 
الوفيات، خا�سة بن من مل يتم تطعيمهم، وفق اإح�ساء لرويرتز. 
وطبقا للمن�سور، فاإن اأكرث من ن�سف �سكان العامل مل يتلقوا حتى 
ووفقا  كورونا.  لقاح  من  االأقل  على  واحدة  جرعة  �سوى  االآن 
للتحليل، فقد ا�ستغرق و�سول عدد وفيات كورونا اإىل 2.5 مليون 
2.5 مليون حالة وفاة  ما يقرب من عام، يف حن مت ت�سجيل الـ 
التالية خالل 236 يوما. ومت ت�سجيل اأكرث من ن�سف كل حاالت 
الواليات  يف  املتو�سط  يف  اأيام  �سبعة  خالل  العاملية  الوفيات 

املتحدة ورو�سيا والربازيل واملك�سيك والهند.

وفاة 4 عنا�شر من �شرطة اأبوظبي اإثر 
�شقوط مروحية

ع�شابة مك�شيكية تقتل 20 من 
مناف�شيها بطريقة مرعبة

االأمم املتحدة تندد بقرار اإثيوبيا 
طرد �شبعة من موظفيها 

مع اجتياح �شاللة دلتا.. وفيات 
ماليني  5 تتجاوز  "كورونا" عامليا 

جمل�ض االأمن يف�شل يف اإ�شدار اإعالن 
م�شرتك حول كوريا ال�شمالية

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
جمل�ض االأمن يخ�ش�ض 3 جل�شات لق�شية ال�شحراء الغربية
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من التعيني اإىل االنتخاب..

ح�ضيلة اعتداءات االحتالل اال�ضرائيلي �ضهر �ضبتمرب

القطريون ي�شوتون يف اأول انتخابات ت�شريعية جتريها البالد

قوات اجلي�ض تقتل 8 من عنا�شر "داع�ض" �شمايل العراق

ا�شت�شهاد 13 فل�شطينيا و214 اإ�شابة و235 معتقال 
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عدة  التالغمة  نادي  اإدارة  اأبرمت 
ال�ساعات  خــالل  جــديــدة  �سفقات 
الفريق  ــم  ــدع ت حــيــث  الــفــارطــة 
االإ�سالم  نور  مغياز  من  كل  بخدمات 
من جمعية اخلروب، واحلار�ص ح�سام 
الربواقية،  جنم  من  القادم  جمعة 
�سيف  براهيمي  الالعب  اإىل  اإ�سافة 
زير  الدين من دفاع تاجنانت، وكذا 
باتنة،  مولودية  من  القادم  حممد 
كما اأعلنت اإدارة الفريق عن جتديد 
عقد املدرب امل�ساعد حممد ال�سريف 
بن زرافة ملو�سم اإ�سايف، ويف �سياق ذي 
رمزي  �سليماين  الالعب  وقــع  �سلة 
التالغمة  نادي  على عقد مع رديف 

قادما من فريق دفاع تاجنانت.
التالغمة  ــادي  ن ت�سكيلة  ودخلت 
ترب�ص  يف  االأمــ�ــص  نهار  مــن  بــدايــة 
نهاية  بعد  التالغمة  مبدينة  مغلق 
ومن  التح�سريات،  من  االأول  ال�سطر 
الذي  الرتب�ص  يتخلل  اأن  املنتظر 
مقابالت  عـــدة  الأ�ــســبــوعــن  ـــدوم  ي
ودية من اأجل الوقوف على م�ستوى 
الت�سكيلة وهذا يف ظل اقرتاب موعد 

العودة اإىل املناف�سة الر�سمية.

مغياز، براهيمي، 
جمعة وزير 

يوقعون، وترب�س 
مغلق يف التالغمة 

نادي التالغمة 

اأول  �ــســطــيــف  ـــــاق  وف يــخــو�ــص 
ترب�ص  خــالل  الــوديــة  مبارياته 
�سبيبة  مواجهة  خالل  من  تون�ص 
�سكرة التون�سي اأم�سية اليوم بداية 
من ال�ساعة الثالثة والن�سف زواال، 
مباراة  يف  الوفاق  مناف�ص  وين�سط 
يف  التون�سي  �سكرة  فــريــق  الــيــوم 
التون�سي  الــرابــع  الق�سم  حظرية 
م�ستوى  بتوا�سع  يــوحــي  مــا  ــو  وه
املناف�ص، ورغم ذلك اإال اأن الطاقم 
الفني للوفاق يرى اأن املباراة مهمة 

بغ�ص النظر عن م�ستوى املناف�ص.
يف  ــوفــاق  ال ت�سكيلة  عــن  ويغيب 
�سبيبة  اأمــام  الودية  اليوم  مباراة 
�سورة  يف  الالعبن  من  عدد  �سكرة 
لعربي،  براهيمي،  لوموتي،  من  كل 
نق�ص  بــ�ــســبــب  ـــرة  ـــه وم فـــالحـــي 
جاهزيتهم ومعاناة البع�ص منهم من 
�ستكون  حن  يف  خمتلفة،  اإ�سابات 
الت�سرف  ــت  حت الــعــنــا�ــســر  بــاقــي 
ال�سياق  ذات  ويف  املــبــاراة،  هــذه  يف 
فقط طلب املدرب نبيل الكوكي من 
االندفاع  تفادي  �سرورة  الالعبن 
البدين الزائد �سواء يف التدريبات 
التعر�ص  لــتــفــادي  املــقــابــالت  اأو 

الإ�سابات خالل الرتب�ص اجلاري.
واأحدث مدرب الوفاق نبيل الكوكي 

ــامــج املــقــابــالت  تــغــيــريا عــلــى بــرن
اجلــاري،  الرتب�ص  خــالل  الــوديــة 
حيث �سيخو�ص الوفاق 03 مباريات 
ــذا الــرتبــ�ــص، ومن  ــالل ه وديـــة خ
الكوكي  ــدرب  امل ف�سل  اأخــر  جانب 
التون�سية  الفرق  مواجهة  تفادي 
النا�سطة يف الق�سم االأول على غرار 
الرتجي  ال�ساحلي،  النجم  من  كل 
مثلما  التون�سي  االإفريقي  والنادي 
ب�سبب  وهذا  قبل  من  منتظرا  كان 
اأي  عن  بعيدا  التح�سري  يف  رغبته 
للمباراة  وبالن�سبة  اإ�سايف،  �سغط 

الودية الثانية خالل هذا الرتب�ص 
 06 ــوم  ي ــري  جت اأن  املنتظر  فمن 
البنزرتي  ــنــادي  ال ـــام  اأم اأكــتــوبــر 
التون�سي النا�سط يف بطولة الق�سم 
الودية  للمباراة  وبالن�سبة  االأول، 
الثالثة واالأخرية يف ترب�ص تون�ص 
 08 ــوم  ي ــري  جت اأن  املنتظر  فمن 
برنامج  يف  االأخـــرية  وهــي  اأكتوبر 
اإىل  العودة  الوفاق قبل  حت�سريات 

اأر�ص الوطن.
الثنائي دغموم وقندو�سي  ويغادر 
اأجل  من  اليوم  نهار  الوفاق  ترب�ص 

للدخول  الوطن  اأر�ــص  اإىل  العودة 
بعد  املحلي  املنتخب  مع  ترب�ص  يف 
الثنائي  هذا  تلقاها  التي  الدعوة 
للمحلين  الــوطــنــي  الــنــاخــب  ــن  م
االأمين  املدافع  اأمــا  بوقرة،  جميد 
غيابه  فتاأكد  دبـــاري  احلــق  عبد 
تاأخر  ظــل  يف  تون�ص  ترب�ص  عــن 
الفارطة  ـــام  االأي طيلة  التحاقه 
ب�سبب م�سكل اإداري، حيث �سيدخل 
ترب�ص  يف  للوفاق  ــن  االأمي الظهري 
بذلك  لي�سيع  املحلي  املنتخب  مع 

ترب�ص تون�ص. 
نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  وتطرق 
االإ�ستقدامات  ق�سية  اإىل  الكوكي 
�سفقات  ـــرام  اإب عــدم  على  مــوؤكــدا 
جـــديـــدة واالكـــتـــفـــاء بــالــتــعــداد 
احلــــــايل وقــــــال الـــكـــوكـــي حـــول 
ملف  :"اأغلقنا  الــنــقــطــة  هــــذه 
بالالعبن  و�سنكتفي  االإ�ستقدامات 
احلالين، 70 يف املئة من الالعبن 
معهم،  التعاقد  مت  طلبتهم  الذين 
�سيكونان  وبلعربي  وا�سع  والثنائي 
امل�ستقدمن  املو�سم، وباقي  مفاجاأة 
عن  را�ــص  اأنــا  اإمكانياتهم،  ــرف  اأع
واأ�سعى  كبري  ب�سكل  االإ�ستقدامات 
مل�ساعدة الالعبن وعليهم هم اأي�سا 

م�ساعدتنا".

عن  ب�سكرة  اإحتــاد  اإدارة  اأعلنت 
جدد  العــبــن   04 مــع  تــعــاقــدهــا 
لتدعيم �سفوف االإحتاد، حيث مت 
االتفاق مع املهاجم ال�سابق ل�سباب 
اأوالد جالل خوالد حممد العربي 
ملو�سمن، كما  الذي وقع على عقد 
اأبرمت اإدارة االإحتاد �سفقة اأخرى 
خالل ال�ساعات الفارطة من خالل 
حمزة  دمــان  املهاجم  مع  التعاقد 
مليلة،  ــن  ع جمعية  ــن  م ــا  ــادم ق
ملو�سمن، ويف  حيث وقع على عقد 

االأي�سر  الظهري  وقع  ال�سياق  ذات 
ـــذي كان  الــعــرجــة عــبــد احلـــق ال
خــالل  بـــــارادو  نــــادي  يف  ين�سط 
احلار�ص  وكـــذا  ــارط،  ــف ال املو�سم 
وابدي وليد القادم من فريق جيل 
عن الدفلى والذي وقع ملو�سمن يف 

�سفوف االإحتاد.
ومن جانب اأخر تبقى االإت�ساالت 
لتدعيم  اأخــرى  اأ�سماء  مع  جارية 
عن  احلديث  يــدور  حيث  الفريق 
ح�سن  لن�سر  الــ�ــســابــق  املـــدافـــع 

املهاجم  اإىل  اإ�سافة  ــزي،  ع داي 
الذي  ال�سريف  يحيى  املخ�سرم 
علما  ال�ساورة،  �سبيبة  فريق  غادر 
على  تــراهــن  الــفــريــق  اإدارة  اأن 
تدعيم التعداد مبا ال يقل عن 08 
العنا�سر  لتعوي�ص  جــدد  العبن 
الــتــي غـــادرت الــتــعــداد مــع نهاية 

املو�سم الفارط.  
وعرف ترب�ص الفريق يف العا�سمة 
حتت اإ�سراف املدرب اجلديد يو�سف 
بوزيدي التحاق عدد من الالعبن 

القدامى يف �سورة بوكاروم، دخية، 
بــن �سريف  خلــ�ــســاري، واحلــار�ــص 
النادي  اإدارة  مــع  اتفاقهم  بعد 
املالية  م�ستحقاتهم  بخ�سو�ص 
العالقة مقابل �سحب �سكاويهم من 
انتظار  يف  وهــذا  املنازعات،  جلنة 
القدامى  الالعبن  باقي  التحاق 
ترغب  حيث  املقبلة  االأيــام  خالل 
على  احلــفــاظ  يف  االإحتـــاد  اإدارة 

غالبية تعداد املو�سم الفارط.

�سل�سلة  تــازقــاغــت  جنــم  يــوا�ــســل 
اجلديد  للمو�سم  تاأهبا  التح�سريات 
مبباراة  اخلام�ص  االأ�ــســبــوع  وختم 
ودية جديدة نهاية االأ�سبوع املا�سي 
وجــمــعــت الــنــجــم بــفــريــق رديـــف 
احت�سنها  والتي  ق�سنطينة  �سباب 
فاز  والتي  بال�سمرة  البلدي  امللعب 
التون�سي  بــن  الثنائي  اأ�ــســبــال  بها 
كاملة  �سدا�سية  وقع  على  وبلف�سل 
لثالثة اهداف وقدم رفقاء احلار�ص 
جميلة  كروية  عرو�ص  رفيق  ميلود 
من  مبــهــرجــان  احلــ�ــســور  وا�ستمتع 
االأهداف ،اأين ا�ستغل الطاقم الفني 
هذه الفر�سة واأقحم جميع العنا�سر 

ولعب املدرب بن التون�سي بت�سكيلتن 
املباراة  من  �سوط  كل  يف  مغايرتن 
يبدو  اللقاء  خال�سة  خــالل  ــن  ،وم
اأن ت�سكيلة النجم بداأت تتاأقلم مع 
انتظار  يف  الودية  اللقاءات  اأجــواء 
قادم  يف  ــرى  اأخ مواجهات  برجمة 
املناف�سة  اأجــل دخــول  اجلــوالت من 

من اأو�سع االأبواب .
خرج  الفني  الطاقم  جهته  ومــن 
يف  الالعبن  قدمه  ما  على  را�سيا 
كانت  النتيجة  وحتى  املقابلة  هذه 
امل�سرف للنجم  منطقية بعد الوجه 
فيه  يلعب  الذي  امل�ستوى  فارق  رغم 

نادي �سباب ق�سنطينة.

جنــح فــريــق احتـــاد الــدو�ــســن يف 
يف  كاملة  برباعية  الفوز  حتقيق 
اأول اختبار ودي لزمالء بدر الدين 
بن طالب   هذا املو�سم اأمام فريق 
امللعب  اأر�سية  على  امليعاد  ــص  راأ�
بعد  هذا  ياأتي  بالدو�سن،  البلدي 
اللونن  �ساحب  الفريق  انطالق 
االحمر واالأبي�ص يف التح�سريات 

منذ اأكرث من اأ�سبوعن.
اإدارة  و�سعت  ال�سياق  نف�ص  ويف 
اأمين  الرئي�ص  بقيادة  االحتـــاد 
بوبكر ال�سعود اإىل الق�سم الثالث 
هدفا لها، حيث قامت باالحتفاظ 
املو�سم  اأ�ــســمــاء  مـــن  بــالــعــديــد 

م�ستوى  قدموا  والــذيــن  الــفــارط 
كبرية  اإمكانات  عن  واأبانوا  جيد 
اجلليل  عبد  احلــار�ــص  �ــســورة  يف 
بو�سالغم  واملــهــاجــم  قــــــادري، 
حممد  اىل  اإ�سافة  الرحيم  عبد 
لــلــمــحــافــظــة على  ـــالل وهــــذا  ج
كما  للفريق،  اجلماعية  الكتلة 
قامت االإدارة برتقية العديد من 
الفريق  لتدعيم  االأوا�سط  العبي 
هذا  بطولة  واأن  خا�سة  االأول 
يف  للغاية  �سعبة  �ستكون  املو�سم 
االأندية  الكبري بن  التناف�ص  ظل 

والتي و�سعت ال�سعود هدفا لها. 

بودماغ  زهري  حممد  الثنائي  اأم�ص  �سبيحة  جدد 
ومروان بن بوزة عقدهما مع فريق مولودية باتنة 
لدعم  البوبية  اإدارة  �سارعت  حيث  واحــد،  ملو�سم 
الت�سكيلة والتجديد للثنائي املذكور خا�سة واأنهما 
اأثبتا يف املو�سم املا�سي اأنهما من ركائز الفريق رغم 
�سغر �سنهما بحيث اأكمال امل�سوار ووا�سال اإىل غاية 

اآخر جولة يف الوقت الذي غادر جل الالعبن.
هـــذا وبــعــد انــتــهــاء تــربــ�ــص الــ�ــســمــرة والــفــرتة 
التح�سريية التي جرت مبدينة ال�سمرة من املنتظر 
على  اجلديد  القادمة  القليلة  ال�ساعات  حتمل  اأن 
اأن  وبعد  حيث  للفريق  الفني  الطاقم  م�ستوى 
طالب املدرب عبد احلق بوقرة واكد على �سرورة 
االإ�سافة  تقدمي  على  قادرون  العبن   8 ا�ستقدام 
للفريق يف املو�سم املقبل لتحقيق الهدف املن�سود مل 

ت�ستجيب االإدارة حلد كتابة هذه االأ�سطر ملطالب 
من  اأدنى  اأو  قو�سن  قاب  بوقرة  يجعل  مما  املدرب 

مغادرة الفريق.
الكتيبة  تعود  اأن  املنتظر  من  ــرى  اأخ جهة  ومــن 
االأورا�سية البي�ساء اإىل معقلها عبد اللطيف �ساوي 
بال�سمرة،  االأوىل  املرحلة  اأنهت  اأن  بعد  للتح�سري 
وح�سب م�سدر مقرب من املدرب فاإن الرتب�ص االأول 
اأن يدخل الفريق  مل يكن يف امل�ستوى ومن املنتظر 

ترب�سا ثانيا مبا�سرة بعد اكتمال التعداد.
تعداد  يف  النزيف  يتوا�سل  مغاير،  �سياق  ويف 
املو�سم الفارط من اأبناء الفريق، حيث وقع كل من 
بالل بهلول واأمن غ�سبان يف احتاد خن�سلة، ووقع 
اأمن زير يف نادي تالغمة، وكذا يحياوي ورحماين 

ولو�سيف يف �سباب باتنة.

ركود  حالة  يعي�ص  فكرون  عن  �سباب  بيت  مازال 
يبق  مل  الو�سع  هــذا  ــام  واأم �سيء،  كل  توقف  بعد 
الأع�ساء االإدارة اأي حل، خا�سة اأن االإعانات املالية 
حتتاج  التي  التح�سريات  فــرتة  يف  ونحن  غائبة 
هذه  تكرر  �سبب  االأن�سار  يفهم  ومل  والوقت  للمال 
امل�ساكل يف كل مو�سم، ما جعل الفريق يدفع الثمن 
مابن  اإىل  املحرتفة  الرابطة  من  ب�سقوطه  �سابقا 
الرابطات، ومر�سح الأن يدفع ثمنا م�ساعفا يف االأيام 
القادمة اإذا توا�سل الركود، والمباالة من امل�سوؤول 
فكرون  عن  لبلدية  ال�سعبي  املجل�ص  عن  االأول 
ويعي�ص االأع�ساء الفاعلن يف االإدارة �سغطا �سديدا 
هذه االأيام، ب�سبب عدم متكنهم من ت�سيري النادي يف 
ظل االأزمة املالية اخلانقة، حيث ينتظرون م�ساعدة 
يف  النا�سطن  ال�سناعين  وكذا  املحلية  ال�سلطات 
االقت�سادين  واملتعاملن  الفريق  وع�ساق  املنطقة 
احلالية،  اأزمته  من  النادي  اإخــراج  على  القادرين 

ان�سحاب  االأخــرية عن  االأيــام  ويدور حديث خالل 
لذلك  و�سيكون  امل�سري،  املكتب  لالأع�ساء  جماعي 
املحلية،  ال�سلطات  من  خا�سة  كثرية  اأفعال  ردود 
التي �سجعت االأع�ساء �سابقا على موا�سلة مهامهم، 
النادي  وت�سيري  العامة  اجلمعية  انعقاد  عدم  لكن 
بخزينة �سبه فارغة ، يجعل امل�سريين ال يتحملون 
لي�ص  يجري  ما  فكل  للفريق  �سيح�سل  ما  م�سوؤولية 
جديدا، فاالأن�سار يدركون اأن فريقهم يعاين نهاية 
�سيناريو  وما  نف�سها،  امل�ساكل  وبداية كل مو�سم من 
املو�سم املا�سي ببيعد، حيث بقي النادي ي�سارع لكن 
يرى االأن�سار اأن االإدارة مل ت�ستخل�ص الدرو�ص من 
املا�سي حيث كان من املفرت�ص اأن حت�سم كل االأمور 

قبل بداية التح�سريات للمو�سم اجلديد. 
يعي�سه  اأ�سبح  ملا  كثريا  الفريق  حمبوا  تاأ�سف  كما 
الفريق يوميا وهي امل�ساكل التي تراكمت منذ مدة 
منذ  اخلطر  ناقو�ص  دق  من  الرغم  وعلى  طويلة 

املو�سم املا�سي، اإال اأن الفاعلن يف املنطقة لعبوا دور 
املتفرج مما جعل الو�سع يتعفن اأكرث كانت نتيجته 
بقاء الفريق يف مفرتق الطرق على الرغم من العمل 
الكبري الذي يقوم به الرئي�ص ح�سان بكو�ص رفقة 
ال�سباب  بيت  داخــل  اجلميع  وياأمل  امل�سري  املكتب 
باإي�سال  اإنقاذه  ميكن  ما  واإنقاذ  التحرك  ب�سرورة 
ال�سلطات  لعجز  نظرا  الــواليــة،  لــوايل  االن�سغال 
اأن�سار  اأن  واالأكــيــد  الو�سع  احــتــواء  عــن  املحلية 
الفريق لن ي�سربوا على الو�سعية احلالية اأكرث من 
هذا واالأ�سبوع املقبل �سيكون اأكرث من حا�سم يف بيت 
الفريق نظرا ل�سروع معظم الفرق يف العمل ر�سميا 
�ستحمله  ما  وينتظرون  اجلديد  للمو�سم  حت�سبا 
االأطراف  بع�ص  التاأكيدمن  ظل  يف  املقبلة  االأيــام 
اأن ال�سلطات �ستتدخل ر�سميا بداية اال�سبوع املقبل 
تعلق  ما  خ�سو�سا  الفريق  م�ساعدة  اأجل  من  وهذا 

بت�سديد حقوق االإنخراط للمو�سم اجلديد.

حلادث  العيد  �سلغوم  هــالل  حافلة  تعر�ست 
يف  تيكجدة  منعرجات  م�ستوى  على  انــقــالب 
العيد، وهو ما ت�سبب  اإىل �سلغوم  العودة  طريق 
يف اإ�سابة كل من ال�سائق، املمر�ص، واأمن العتاد 
ال�سرعة  جناح  على  نقلهم  مت  حيث  وم�ساعده، 
حالتهم  اأن  علما  العالج،  لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل 
تعر�ست  فيما  القلق،  ت�ستدعي  ال  ال�سحية 
احلافلة الأ�سرار معتربة، علما اأن العبي الفريق 
�سياراتهم  مــن  على  تيكجدة  مــركــز  غــــادروا 

اخلا�سة بعد نهاية الرتب�ص.  
للهالل  التجارية  لل�سركة  العام  املدير  واأعلن 

حمزة وادفل عن ان�سحابه من من�سبه بعد اأيام 
دون  املنا�سب  هــذا  يف  تعيينه  من  فقط  قليلة 
وراء  الكامنة  احلقيقية  االأ�سباب  عن  الك�سف 
القرار، ولو اأن م�سادر مقربة من الفريق ربطت 
جمل�ص  داخــل  اخلالفات  بع�ص  بوجود  القرار 
االإدارة ب�سبب االختالف يف طريقة الت�سيري، يف 
حن اأن م�سادر اأخرى اأكدت اأن ال�سبب الرئي�سي 
يعود اإىل االأزمة املالية التي يعاين منها الفريق 
يوافق  اأن  امل�ستبعد  ومــن  الــراهــن،  الــوقــت  يف 
اأع�ساء جمل�ص االإدارة على ا�ستقالة وادفل من 

من�سبه.

الودية  خرجته  يف  العيد  �سلغوم  هالل  وتعادل 
هدف  بنتيجة  االأربعاء  اأمل  فريق  اأمــام  االأوىل 
ختام  يف  جرت  التي  املباراة  خالل  �سبكة  كل  يف 
الرتب�ص التح�سريي مبركز تيكجدة، ووقع هدف 
اأن  قبل  االأول  ال�سوط  يف  قيبوع  الالعب  الهالل 
ال�سوط  يف  النتيجة  تعديل  من  املناف�ص  يتمكن 
املــدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  واأبـــدى  الــثــاين، 
مزيان اإيغيل ر�ساه الن�سبي عن املردود املقدم من 
طرف الالعبن يف هذه املقابلة يف انتظار تدارك 
خالل  الت�سكيلة  منها  تــعــاين  الــتــي  النقائ�ص 

اخلرجات الودية القادمة.

مولودية باتنة 

اإحتاد ب�سكرة �سباب عني فكرون

اإحتاد الدو�سنجنم تازقاغت
هالل �سلغوم العيد 

زغينة  فرحات  باتنة  �سباب  رئي�ص  ي�سعى 
ــاري  جت ب�سجل  ريــا�ــســيــة  �ــســركــة  لتاأ�سي�ص 
رغم  املحرتف،  النادي  �سفة  وا�ستعادة  جديد، 
التنظيمية  العراقيل  بعديد  �سي�سطدم  اأنــه 
العالقة على  الديون  والقانونية، بفعل ق�سايا 
ت�سفية  مع  تزامنا  املنازعات،  جلنة  م�ستوى 
ال�سركة التجارية التي كان ين�سط بها الفريق 
رفعتها  التي  الدعوى  بعد  العدالة،  طريق  عن 
اإدارة النادي الهاوي مع بداية املو�سم املن�سرم، 
من  الفريق  على  عائقا  ت�سكل  تبقى  ال  حتى 
الناحية املالية لكن الفريق يوجد على عاتقه 
اأربعة  من  باأكرث  قيمتها  قــدرت  معتربة  ديــون 
كل  بداية  مع  يتكرر  ال�سيناريو  وهــذا  ماليري 
باأن الكاب  مو�سم وهو ما ينباأ يف نهاية املطاف 
قبل  قليلة  اأيـــام  حقيقية  ــة  ورط يف  �سيكون 

يرف�ص  زغينة  اأن  كما  البطولة،  انطالقة 
حتمل م�سوؤولية الديون واإدارة ال�سركة توؤكد 
هي اأي�سا باأنها غري معنية مبا اأنها خارج ت�سيري 
الفريق منذ فرتة طويلة، حيث �سبق واأن اأكدت 
النادي  االإدارة احلالية قبلت مهمة تراأ�ص  اأن 
وعليها حتمل كافة امل�سوؤوليات مبا فيها ق�سية 

ديون جلنة املنازعات.
عبد  بيطام  الالعب  ف�سخ  مت�سل  �سياق  ويف 
اإم�سائه  اأيام من  الرزاق عقده مع الفريق بعد 
لعقده حيث تاأكد ر�سميا اإلتحاقه بفريق جنم 
مقرة الذي ين�سط يف الرابطة االأوىل املحرتفة 
اأبــدوا  الذين  االأن�سار  حفيظة  اأثــار  ما  هــذا 
مع  االإدارة  تعامل  كيفية  من  الكبري  غ�سبهم 

الالعب وال�سماح له باملغادرة بهذه ال�سهولة.

ريا�ضة

العرب  كاأ�ص  للمحلين  اجلــزائــري  املنتخب  ي�ستهل 
املقبل  دي�سمرب  الفاحت  االأربعاء  يوم  "فيفا-2021" 
اأمام نظريه ال�سوداين، مبلعب احمد بن علي بالدوحة 
االحتاد  عنه  ك�سف  الــذي  املناف�سة  برنامج  وح�سب 
الدويل لكرة القدم، و�سمن املجموعة الرابعة، تواجه 
اجلزائر يف اجلولة الثانية منتخب لبنان يوم ال�سبت 
االأول  الــدور  اإنهاء  قبل  اجلنوب  مبلعب  دي�سمرب   4

مبواجهة م�سر يوم الثالثاء 7 دي�سمرب بنف�ص امللعب.
وت�سم كاأ�ص العرب للفيفا التي هي االأوىل من نوعها 
كل  ت�سم  جمموعات  اأربع  على  مق�سمن  منتخبا   16
�ساحبا  يتاأهل  حيث  وطنية  منتخبات  اأربعة  منها 

النهائي،  ربــع  الـــدور  اىل  والــثــاين  االأول  املــركــزيــن 
و�ستكون هذه املناف�سة فر�سة الختبار املن�ساآت واالأمور 
يف  منظمة  عامل  كاأ�ص  اأول  من  �سنة  قبل  التنظيمية 
ال�سرق االأو�سط ويف العامل العربي ال�سيما واأن نهائي 
املناف�ستن �سيجريان بتاريخ 18 دي�سمرب وهو يوم عيد 

وطني بقطر.
مالعب  �ستة  يف  العربية  الكاأ�ص  مباريات  وجتــرى 
ويتعلق  العامل  كاأ�ص  مباريات  اي�سا  �ستحت�سن  والتي 
اجلنوب،  ملعب  علي،  بن  احمد  ملعب  من:  بكل  االأمر 
و  الثمامة  ملعب  عبود،  اأبو  را�ص  ملعب  البيت،  ملعب 

ملعب احلي الرتبوي.

للمحلين نظريه  الوطني اجلزائري  املنتخب  يالقي 
مبلعب  وديــا  اأكتوبر   9 ال�سبت  يــوم  القمر  جــزر  من 
للفيفا  العرب  لكاأ�ص  حت�سبا  وذلك  اجلديد،  وهــران 
2021 بقطر )30 نوفمرب - 18 دي�سمرب(، و�ستكتفي 
بخو�ص  بــوقــرة  جميد  الوطني  الناخب  ت�سكيلة 
لعبت  اأين  املا�سي  بالرتب�ص  مقارنة  واحد  ودي  لقاء 
من  كل  اأمام  املا�سي  اأوت  �سهر  يف  بالدوحة  مباراتن 

�سوريا )2-1( وبورندي )0-3(.

ال�سلطات  موافقة  الفدرالية  الهيئة  وتنتظر  هذا 
املحلية لوالية وهران من اأجل تر�سيم اللقاء بامللعب 
للمحلين  اجلــزائــري  املنتخب  و�سيخو�ص  اجلديد 
رفقة  الرابعة  املجموعة  يف  املناف�سة  هــذه  غمار 
لهذا  باالإ�سافة  ولبنان،  ال�سودان  م�سر  منتخبات 
اأي�سا  يح�سر  املحلي  الوطني  املنتخب  فــاإن  املوعد 
 2023 �سان  للمحلين  لــالأمم  االإفريقية  للبطولة 

املقررة باجلزائر.

لكرة  العربية  البطولة  عرفت 
يف  وقائعها  جتــرى  والتي  ال�سلة 
بجمهورية  اال�سكندرية  مدينة 
قوية  بـــدايـــة  الــعــربــيــة  مــ�ــســر 
جنح  حيث  اجلزائرية،  لالندية 
الفوز  يف  البليدة   احتــاد  فريق 
على فريق امليناء اليمني بنتيجة 
اأقيمت  التي  املباراة  يف   85/65

الفارط،  اجلمعة  م�ساء  العرب  برج  �سالة  على  بينهما 
العربية  البطولة  يف  االأوىل  املجموعة  مناف�سات  �سمن 

لكرة ال�سلة.
فريق  �سيطر  حيث  امل�ستوى  متو�سطة  املباراة  وجــاءت 
حتقق  يف  وجنح  اللقاء،  فرتات  اأغلب  على  الــورود  اأبناء 
اأمام  خ�سارته  بعد  البطولة،  يف  له  االأول  هو  �سهال  فوزا 

الفتح املغربي يف افتتاح الدورة.
وداد  الثاين  اجلزائر  ممثل  اأمــا 
مبارياته  افتتح  فقد  بوفاريك 
ال�سلة  لكرة  العربي  البطولة  يف 
ال�سعودي  الفتح  على  �سعب  بفوز 
مباراة  بعد   75  /70 بنتيجة 
ا�سايف  بــوقــت  انتهت  حما�سية 
املجموعة  مناف�سات  �سمن  وذلك 
لالحتاد  املغطاة  القاعة  احت�سنتها   والــتــي  الثالثة 

ال�سكندري.
هذا وعرفت املباراة بداية �سعيفة البناء الربتقال يف 
الفرتة االوىل والثانية من اللقاء، قبل اأن ي�ستدرك االمر 
ليحقق  االإ�سايف  الوقت  اإىل  واملــرور  االنتفا�سة  ويحقق 

الفوز االأول له يف اأول لقاء يف البطولة. 

االإدارة ت�سعى الإيجاد حلول جذرية 
لق�سية الديون ونحو االإنخراط 

ب�سيغة املحرتف

بودماغ وبن بوزة يجددان واملدرب 
اخل�سر يفتتحون مناف�سة كاأ�س العرب بوقرة قد يغادر الفريق

مبواجهة ال�سودان يف الفاحت دي�سمرب املقبل

حمليو اخل�سر يواجهون جزر القمر وديا 
يف الـ9 اكتوبر اجلاري

النجم يفوز يف املواجهة الثالثة 
الودية اأمام رديف "�سي.اأ�س.�سي" 

ـــح ـــج ـــن االحتــــــــــــــــاد ي
 يف اأول اختبار ودي له 

ـــدايـــة قــويــة ملــمــثــلــي اجلــزائــر ب
ـــة  ـــي ـــرب ـــع ال الــــبــــطــــولــــة  يف   

الوفاق يواجه �سكرة التون�سي يف اأول خرجة 
ودية.. والكوكي يوؤكد غلق القائمة  

خوالد، دمان، وابدي والعرجة يوقعون ملو�سمني 
والقدامى يلتحقون تدريجيا  

املكتب امل�سري يهدد باالإن�سحاب يف حال توا�سل غياب االإعانات

اإ�سابة 04 مرافقني يف حادث انقالب احلافلة، ووادفل 
ي�ستقيل من من�سبه 
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وفاق �سطيف �سباب باتنة
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اأمري.ج

عدة  التالغمة  نادي  اإدارة  اأبرمت 
ال�ساعات  خــالل  جــديــدة  �سفقات 
الفريق  ــم  ــدع ت حــيــث  الــفــارطــة 
االإ�سالم  نور  مغياز  من  كل  بخدمات 
من جمعية اخلروب، واحلار�ص ح�سام 
الربواقية،  جنم  من  القادم  جمعة 
�سيف  براهيمي  الالعب  اإىل  اإ�سافة 
زير  الدين من دفاع تاجنانت، وكذا 
باتنة،  مولودية  من  القادم  حممد 
كما اأعلنت اإدارة الفريق عن جتديد 
عقد املدرب امل�ساعد حممد ال�سريف 
بن زرافة ملو�سم اإ�سايف، ويف �سياق ذي 
رمزي  �سليماين  الالعب  وقــع  �سلة 
التالغمة  نادي  على عقد مع رديف 

قادما من فريق دفاع تاجنانت.
التالغمة  ــادي  ن ت�سكيلة  ودخلت 
ترب�ص  يف  االأمــ�ــص  نهار  مــن  بــدايــة 
نهاية  بعد  التالغمة  مبدينة  مغلق 
ومن  التح�سريات،  من  االأول  ال�سطر 
الذي  الرتب�ص  يتخلل  اأن  املنتظر 
مقابالت  عـــدة  الأ�ــســبــوعــن  ـــدوم  ي
ودية من اأجل الوقوف على م�ستوى 
الت�سكيلة وهذا يف ظل اقرتاب موعد 

العودة اإىل املناف�سة الر�سمية.

مغياز، براهيمي، 
جمعة وزير 

يوقعون، وترب�س 
مغلق يف التالغمة 

نادي التالغمة 

اأول  �ــســطــيــف  ـــــاق  وف يــخــو�ــص 
ترب�ص  خــالل  الــوديــة  مبارياته 
�سبيبة  مواجهة  خالل  من  تون�ص 
�سكرة التون�سي اأم�سية اليوم بداية 
من ال�ساعة الثالثة والن�سف زواال، 
مباراة  يف  الوفاق  مناف�ص  وين�سط 
يف  التون�سي  �سكرة  فــريــق  الــيــوم 
التون�سي  الــرابــع  الق�سم  حظرية 
م�ستوى  بتوا�سع  يــوحــي  مــا  ــو  وه
املناف�ص، ورغم ذلك اإال اأن الطاقم 
الفني للوفاق يرى اأن املباراة مهمة 

بغ�ص النظر عن م�ستوى املناف�ص.
يف  ــوفــاق  ال ت�سكيلة  عــن  ويغيب 
�سبيبة  اأمــام  الودية  اليوم  مباراة 
�سورة  يف  الالعبن  من  عدد  �سكرة 
لعربي،  براهيمي،  لوموتي،  من  كل 
نق�ص  بــ�ــســبــب  ـــرة  ـــه وم فـــالحـــي 
جاهزيتهم ومعاناة البع�ص منهم من 
�ستكون  حن  يف  خمتلفة،  اإ�سابات 
الت�سرف  ــت  حت الــعــنــا�ــســر  بــاقــي 
ال�سياق  ذات  ويف  املــبــاراة،  هــذه  يف 
فقط طلب املدرب نبيل الكوكي من 
االندفاع  تفادي  �سرورة  الالعبن 
البدين الزائد �سواء يف التدريبات 
التعر�ص  لــتــفــادي  املــقــابــالت  اأو 

الإ�سابات خالل الرتب�ص اجلاري.
واأحدث مدرب الوفاق نبيل الكوكي 

ــامــج املــقــابــالت  تــغــيــريا عــلــى بــرن
اجلــاري،  الرتب�ص  خــالل  الــوديــة 
حيث �سيخو�ص الوفاق 03 مباريات 
ــذا الــرتبــ�ــص، ومن  ــالل ه وديـــة خ
الكوكي  املــدرب  ف�سل  اأخــر  جانب 
التون�سية  الفرق  مواجهة  تفادي 
النا�سطة يف الق�سم االأول على غرار 
الرتجي  ال�ساحلي،  النجم  من  كل 
مثلما  التون�سي  االإفريقي  والنادي 
ب�سبب  وهذا  قبل  من  منتظرا  كان 
اأي  عن  بعيدا  التح�سري  يف  رغبته 
للمباراة  وبالن�سبة  اإ�سايف،  �سغط 

الودية الثانية خالل هذا الرتب�ص 
 06 ــوم  ي ــري  جت اأن  املنتظر  فمن 
البنزرتي  ــنــادي  ال ـــام  اأم اأكــتــوبــر 
التون�سي النا�سط يف بطولة الق�سم 
الودية  للمباراة  وبالن�سبة  االأول، 
الثالثة واالأخرية يف ترب�ص تون�ص 
 08 ــوم  ي ــري  جت اأن  املنتظر  فمن 
برنامج  يف  االأخـــرية  وهــي  اأكتوبر 
اإىل  العودة  الوفاق قبل  حت�سريات 

اأر�ص الوطن.
الثنائي دغموم وقندو�سي  ويغادر 
اأجل  من  اليوم  نهار  الوفاق  ترب�ص 

للدخول  الوطن  اأر�ــص  اإىل  العودة 
بعد  املحلي  املنتخب  مع  ترب�ص  يف 
الثنائي  هذا  تلقاها  التي  الدعوة 
للمحلين  الــوطــنــي  الــنــاخــب  ــن  م
االأمين  املدافع  اأمــا  بوقرة،  جميد 
غيابه  فتاأكد  دبـــاري  احلــق  عبد 
تاأخر  ظــل  يف  تون�ص  ترب�ص  عــن 
الفارطة  ـــام  االأي طيلة  التحاقه 
ب�سبب م�سكل اإداري، حيث �سيدخل 
ترب�ص  يف  للوفاق  ــن  االأمي الظهري 
بذلك  لي�سيع  املحلي  املنتخب  مع 

ترب�ص تون�ص. 
نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  وتطرق 
االإ�ستقدامات  ق�سية  اإىل  الكوكي 
�سفقات  ـــرام  اإب عــدم  على  مــوؤكــدا 
جـــديـــدة واالكـــتـــفـــاء بــالــتــعــداد 
احلــــــايل وقــــــال الـــكـــوكـــي حـــول 
ملف  :"اأغلقنا  الــنــقــطــة  هــــذه 
بالالعبن  و�سنكتفي  االإ�ستقدامات 
احلالين، 70 يف املئة من الالعبن 
معهم،  التعاقد  مت  طلبتهم  الذين 
�سيكونان  وبلعربي  وا�سع  والثنائي 
امل�ستقدمن  املو�سم، وباقي  مفاجاأة 
عن  را�ــص  اأنــا  اإمكانياتهم،  ــرف  اأع
واأ�سعى  كبري  ب�سكل  االإ�ستقدامات 
مل�ساعدة الالعبن وعليهم هم اأي�سا 

م�ساعدتنا".

عن  ب�سكرة  اإحتــاد  اإدارة  اأعلنت 
جدد  العــبــن   04 مــع  تــعــاقــدهــا 
لتدعيم �سفوف االإحتاد، حيث مت 
االتفاق مع املهاجم ال�سابق ل�سباب 
اأوالد جالل خوالد حممد العربي 
ملو�سمن، كما  الذي وقع على عقد 
اأبرمت اإدارة االإحتاد �سفقة اأخرى 
خالل ال�ساعات الفارطة من خالل 
حمزة  دمــان  املهاجم  مع  التعاقد 
مليلة،  ــن  ع جمعية  ــن  م ــا  ــادم ق
ملو�سمن، ويف  حيث وقع على عقد 

االأي�سر  الظهري  وقع  ال�سياق  ذات 
ـــذي كان  الــعــرجــة عــبــد احلـــق ال
خــالل  بـــــارادو  نــــادي  يف  ين�سط 
احلار�ص  وكـــذا  ــارط،  ــف ال املو�سم 
وابدي وليد القادم من فريق جيل 
عن الدفلى والذي وقع ملو�سمن يف 

�سفوف االإحتاد.
ومن جانب اأخر تبقى االإت�ساالت 
لتدعيم  اأخــرى  اأ�سماء  مع  جارية 
عن  احلديث  يــدور  حيث  الفريق 
ح�سن  لن�سر  الــ�ــســابــق  املـــدافـــع 

املهاجم  اإىل  اإ�سافة  ــزي،  ع داي 
الذي  ال�سريف  يحيى  املخ�سرم 
علما  ال�ساورة،  �سبيبة  فريق  غادر 
على  تــراهــن  الــفــريــق  اإدارة  اأن 
تدعيم التعداد مبا ال يقل عن 08 
العنا�سر  لتعوي�ص  جــدد  العبن 
الــتــي غـــادرت الــتــعــداد مــع نهاية 

املو�سم الفارط.  
وعرف ترب�ص الفريق يف العا�سمة 
حتت اإ�سراف املدرب اجلديد يو�سف 
بوزيدي التحاق عدد من الالعبن 

القدامى يف �سورة بوكاروم، دخية، 
بــن �سريف  خلــ�ــســاري، واحلــار�ــص 
النادي  اإدارة  مــع  اتفاقهم  بعد 
املالية  م�ستحقاتهم  بخ�سو�ص 
العالقة مقابل �سحب �سكاويهم من 
انتظار  يف  وهــذا  املنازعات،  جلنة 
القدامى  الالعبن  باقي  التحاق 
ترغب  حيث  املقبلة  االأيــام  خالل 
على  احلــفــاظ  يف  االإحتـــاد  اإدارة 

غالبية تعداد املو�سم الفارط.

�سل�سلة  تــازقــاغــت  جنــم  يــوا�ــســل 
اجلديد  للمو�سم  تاأهبا  التح�سريات 
مبباراة  اخلام�ص  االأ�ــســبــوع  وختم 
ودية جديدة نهاية االأ�سبوع املا�سي 
وجــمــعــت الــنــجــم بــفــريــق رديـــف 
احت�سنها  والتي  ق�سنطينة  �سباب 
فاز  والتي  بال�سمرة  البلدي  امللعب 
التون�سي  بــن  الثنائي  اأ�ــســبــال  بها 
كاملة  �سدا�سية  وقع  على  وبلف�سل 
لثالثة اهداف وقدم رفقاء احلار�ص 
جميلة  كروية  عرو�ص  رفيق  ميلود 
من  مبــهــرجــان  احلــ�ــســور  وا�ستمتع 
االأهداف ،اأين ا�ستغل الطاقم الفني 
هذه الفر�سة واأقحم جميع العنا�سر 

ولعب املدرب بن التون�سي بت�سكيلتن 
املباراة  من  �سوط  كل  يف  مغايرتن 
يبدو  اللقاء  خال�سة  خــالل  ــن  ،وم
اأن ت�سكيلة النجم بداأت تتاأقلم مع 
انتظار  يف  الودية  اللقاءات  اأجــواء 
قادم  يف  ــرى  اأخ مواجهات  برجمة 
املناف�سة  اأجــل دخــول  اجلــوالت من 

من اأو�سع االأبواب .
خرج  الفني  الطاقم  جهته  ومــن 
يف  الالعبن  قدمه  ما  على  را�سيا 
كانت  النتيجة  وحتى  املقابلة  هذه 
امل�سرف للنجم  منطقية بعد الوجه 
فيه  يلعب  الذي  امل�ستوى  فارق  رغم 

نادي �سباب ق�سنطينة.

جنــح فــريــق احتـــاد الــدو�ــســن يف 
يف  كاملة  برباعية  الفوز  حتقيق 
اأول اختبار ودي لزمالء بدر الدين 
بن طالب   هذا املو�سم اأمام فريق 
امللعب  اأر�سية  على  امليعاد  ــص  راأ�
بعد  هذا  ياأتي  بالدو�سن،  البلدي 
اللونن  �ساحب  الفريق  انطالق 
االحمر واالأبي�ص يف التح�سريات 

منذ اأكرث من اأ�سبوعن.
اإدارة  و�سعت  ال�سياق  نف�ص  ويف 
اأمين  الرئي�ص  بقيادة  االحتـــاد 
بوبكر ال�سعود اإىل الق�سم الثالث 
هدفا لها، حيث قامت باالحتفاظ 
املو�سم  اأ�ــســمــاء  مـــن  بــالــعــديــد 

م�ستوى  قدموا  والــذيــن  الــفــارط 
كبرية  اإمكانات  عن  واأبانوا  جيد 
اجلليل  عبد  احلــار�ــص  �ــســورة  يف 
بو�سالغم  واملــهــاجــم  قــــــادري، 
حممد  اىل  اإ�سافة  الرحيم  عبد 
لــلــمــحــافــظــة على  ـــالل وهــــذا  ج
كما  للفريق،  اجلماعية  الكتلة 
قامت االإدارة برتقية العديد من 
الفريق  لتدعيم  االأوا�سط  العبي 
هذا  بطولة  واأن  خا�سة  االأول 
يف  للغاية  �سعبة  �ستكون  املو�سم 
االأندية  الكبري بن  التناف�ص  ظل 

والتي و�سعت ال�سعود هدفا لها. 

بودماغ  زهري  حممد  الثنائي  اأم�ص  �سبيحة  جدد 
ومروان بن بوزة عقدهما مع فريق مولودية باتنة 
لدعم  البوبية  اإدارة  �سارعت  حيث  واحــد،  ملو�سم 
الت�سكيلة والتجديد للثنائي املذكور خا�سة واأنهما 
اأثبتا يف املو�سم املا�سي اأنهما من ركائز الفريق رغم 
�سغر �سنهما بحيث اأكمال امل�سوار ووا�سال اإىل غاية 

اآخر جولة يف الوقت الذي غادر جل الالعبن.
هـــذا وبــعــد انــتــهــاء تــربــ�ــص الــ�ــســمــرة والــفــرتة 
التح�سريية التي جرت مبدينة ال�سمرة من املنتظر 
على  اجلديد  القادمة  القليلة  ال�ساعات  حتمل  اأن 
اأن  وبعد  حيث  للفريق  الفني  الطاقم  م�ستوى 
طالب املدرب عبد احلق بوقرة واكد على �سرورة 
االإ�سافة  تقدمي  على  قادرون  العبن   8 ا�ستقدام 
للفريق يف املو�سم املقبل لتحقيق الهدف املن�سود مل 

ت�ستجيب االإدارة حلد كتابة هذه االأ�سطر ملطالب 
من  اأدنى  اأو  قو�سن  قاب  بوقرة  يجعل  مما  املدرب 

مغادرة الفريق.
الكتيبة  تعود  اأن  املنتظر  من  ــرى  اأخ جهة  ومــن 
االأورا�سية البي�ساء اإىل معقلها عبد اللطيف �ساوي 
بال�سمرة،  االأوىل  املرحلة  اأنهت  اأن  بعد  للتح�سري 
وح�سب م�سدر مقرب من املدرب فاإن الرتب�ص االأول 
اأن يدخل الفريق  مل يكن يف امل�ستوى ومن املنتظر 

ترب�سا ثانيا مبا�سرة بعد اكتمال التعداد.
تعداد  يف  النزيف  يتوا�سل  مغاير،  �سياق  ويف 
املو�سم الفارط من اأبناء الفريق، حيث وقع كل من 
بالل بهلول واأمن غ�سبان يف احتاد خن�سلة، ووقع 
اأمن زير يف نادي تالغمة، وكذا يحياوي ورحماين 

ولو�سيف يف �سباب باتنة.

ركود  حالة  يعي�ص  فكرون  عن  �سباب  بيت  مازال 
يبق  مل  الو�سع  هــذا  ــام  واأم �سيء،  كل  توقف  بعد 
الأع�ساء االإدارة اأي حل، خا�سة اأن االإعانات املالية 
حتتاج  التي  التح�سريات  فــرتة  يف  ونحن  غائبة 
هذه  تكرر  �سبب  االأن�سار  يفهم  ومل  والوقت  للمال 
امل�ساكل يف كل مو�سم، ما جعل الفريق يدفع الثمن 
مابن  اإىل  املحرتفة  الرابطة  من  ب�سقوطه  �سابقا 
الرابطات، ومر�سح الأن يدفع ثمنا م�ساعفا يف االأيام 
القادمة اإذا توا�سل الركود، والمباالة من امل�سوؤول 
فكرون  عن  لبلدية  ال�سعبي  املجل�ص  عن  االأول 
ويعي�ص االأع�ساء الفاعلن يف االإدارة �سغطا �سديدا 
هذه االأيام، ب�سبب عدم متكنهم من ت�سيري النادي يف 
ظل االأزمة املالية اخلانقة، حيث ينتظرون م�ساعدة 
يف  النا�سطن  ال�سناعين  وكذا  املحلية  ال�سلطات 
االقت�سادين  واملتعاملن  الفريق  وع�ساق  املنطقة 
احلالية،  اأزمته  من  النادي  اإخــراج  على  القادرين 

ان�سحاب  االأخــرية عن  االأيــام  ويدور حديث خالل 
لذلك  و�سيكون  امل�سري،  املكتب  لالأع�ساء  جماعي 
املحلية،  ال�سلطات  من  خا�سة  كثرية  اأفعال  ردود 
التي �سجعت االأع�ساء �سابقا على موا�سلة مهامهم، 
النادي  وت�سيري  العامة  اجلمعية  انعقاد  عدم  لكن 
بخزينة �سبه فارغة ، يجعل امل�سريين ال يتحملون 
لي�ص  يجري  ما  فكل  للفريق  �سيح�سل  ما  م�سوؤولية 
جديدا، فاالأن�سار يدركون اأن فريقهم يعاين نهاية 
�سيناريو  وما  نف�سها،  امل�ساكل  وبداية كل مو�سم من 
املو�سم املا�سي ببيعد، حيث بقي النادي ي�سارع لكن 
يرى االأن�سار اأن االإدارة مل ت�ستخل�ص الدرو�ص من 
املا�سي حيث كان من املفرت�ص اأن حت�سم كل االأمور 

قبل بداية التح�سريات للمو�سم اجلديد. 
يعي�سه  اأ�سبح  ملا  كثريا  الفريق  حمبوا  تاأ�سف  كما 
الفريق يوميا وهي امل�ساكل التي تراكمت منذ مدة 
منذ  اخلطر  ناقو�ص  دق  من  الرغم  وعلى  طويلة 

املو�سم املا�سي، اإال اأن الفاعلن يف املنطقة لعبوا دور 
املتفرج مما جعل الو�سع يتعفن اأكرث كانت نتيجته 
بقاء الفريق يف مفرتق الطرق على الرغم من العمل 
الكبري الذي يقوم به الرئي�ص ح�سان بكو�ص رفقة 
ال�سباب  بيت  داخــل  اجلميع  وياأمل  امل�سري  املكتب 
باإي�سال  اإنقاذه  ميكن  ما  واإنقاذ  التحرك  ب�سرورة 
ال�سلطات  لعجز  نظرا  الــواليــة،  لــوايل  االن�سغال 
اأن�سار  اأن  واالأكــيــد  الو�سع  احــتــواء  عــن  املحلية 
الفريق لن ي�سربوا على الو�سعية احلالية اأكرث من 
هذا واالأ�سبوع املقبل �سيكون اأكرث من حا�سم يف بيت 
الفريق نظرا ل�سروع معظم الفرق يف العمل ر�سميا 
�ستحمله  ما  وينتظرون  اجلديد  للمو�سم  حت�سبا 
االأطراف  بع�ص  التاأكيدمن  ظل  يف  املقبلة  االأيــام 
اأن ال�سلطات �ستتدخل ر�سميا بداية اال�سبوع املقبل 
تعلق  ما  خ�سو�سا  الفريق  م�ساعدة  اأجل  من  وهذا 

بت�سديد حقوق االإنخراط للمو�سم اجلديد.

حلادث  العيد  �سلغوم  هــالل  حافلة  تعر�ست 
يف  تيكجدة  منعرجات  م�ستوى  على  انــقــالب 
العيد، وهو ما ت�سبب  اإىل �سلغوم  العودة  طريق 
يف اإ�سابة كل من ال�سائق، املمر�ص، واأمن العتاد 
ال�سرعة  جناح  على  نقلهم  مت  حيث  وم�ساعده، 
حالتهم  اأن  علما  العالج،  لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل 
تعر�ست  فيما  القلق،  ت�ستدعي  ال  ال�سحية 
احلافلة الأ�سرار معتربة، علما اأن العبي الفريق 
�سياراتهم  مــن  على  تيكجدة  مــركــز  غــــادروا 

اخلا�سة بعد نهاية الرتب�ص.  
للهالل  التجارية  لل�سركة  العام  املدير  واأعلن 

حمزة وادفل عن ان�سحابه من من�سبه بعد اأيام 
دون  املنا�سب  هــذا  يف  تعيينه  من  فقط  قليلة 
وراء  الكامنة  احلقيقية  االأ�سباب  عن  الك�سف 
القرار، ولو اأن م�سادر مقربة من الفريق ربطت 
جمل�ص  داخــل  اخلالفات  بع�ص  بوجود  القرار 
االإدارة ب�سبب االختالف يف طريقة الت�سيري، يف 
حن اأن م�سادر اأخرى اأكدت اأن ال�سبب الرئي�سي 
يعود اإىل االأزمة املالية التي يعاين منها الفريق 
يوافق  اأن  امل�ستبعد  ومــن  الــراهــن،  الــوقــت  يف 
اأع�ساء جمل�ص االإدارة على ا�ستقالة وادفل من 

من�سبه.

الودية  خرجته  يف  العيد  �سلغوم  هالل  وتعادل 
هدف  بنتيجة  االأربعاء  اأمل  فريق  اأمــام  االأوىل 
ختام  يف  جرت  التي  املباراة  خالل  �سبكة  كل  يف 
الرتب�ص التح�سريي مبركز تيكجدة، ووقع هدف 
اأن  قبل  االأول  ال�سوط  يف  قيبوع  الالعب  الهالل 
ال�سوط  يف  النتيجة  تعديل  من  املناف�ص  يتمكن 
املــدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  واأبـــدى  الــثــاين، 
مزيان اإيغيل ر�ساه الن�سبي عن املردود املقدم من 
طرف الالعبن يف هذه املقابلة يف انتظار تدارك 
خالل  الت�سكيلة  منها  تــعــاين  الــتــي  النقائ�ص 

اخلرجات الودية القادمة.

مولودية باتنة 

اإحتاد ب�سكرة �سباب عني فكرون

اإحتاد الدو�سنجنم تازقاغت
هالل �سلغوم العيد 

زغينة  فرحات  باتنة  �سباب  رئي�ص  ي�سعى 
ــاري  جت ب�سجل  ريــا�ــســيــة  �ــســركــة  لتاأ�سي�ص 
رغم  املحرتف،  النادي  �سفة  وا�ستعادة  جديد، 
التنظيمية  العراقيل  بعديد  �سي�سطدم  اأنــه 
العالقة على  الديون  والقانونية، بفعل ق�سايا 
ت�سفية  مع  تزامنا  املنازعات،  جلنة  م�ستوى 
ال�سركة التجارية التي كان ين�سط بها الفريق 
رفعتها  التي  الدعوى  بعد  العدالة،  طريق  عن 
اإدارة النادي الهاوي مع بداية املو�سم املن�سرم، 
من  الفريق  على  عائقا  ت�سكل  تبقى  ال  حتى 
الناحية املالية لكن الفريق يوجد على عاتقه 
اأربعة  من  باأكرث  قيمتها  قــدرت  معتربة  ديــون 
كل  بداية  مع  يتكرر  ال�سيناريو  وهــذا  ماليري 
باأن الكاب  مو�سم وهو ما ينباأ يف نهاية املطاف 
قبل  قليلة  اأيـــام  حقيقية  ــة  ورط يف  �سيكون 

يرف�ص  زغينة  اأن  كما  البطولة،  انطالقة 
حتمل م�سوؤولية الديون واإدارة ال�سركة توؤكد 
هي اأي�سا باأنها غري معنية مبا اأنها خارج ت�سيري 
الفريق منذ فرتة طويلة، حيث �سبق واأن اأكدت 
النادي  االإدارة احلالية قبلت مهمة تراأ�ص  اأن 
وعليها حتمل كافة امل�سوؤوليات مبا فيها ق�سية 

ديون جلنة املنازعات.
عبد  بيطام  الالعب  ف�سخ  مت�سل  �سياق  ويف 
اإم�سائه  اأيام من  الرزاق عقده مع الفريق بعد 
لعقده حيث تاأكد ر�سميا اإلتحاقه بفريق جنم 
مقرة الذي ين�سط يف الرابطة االأوىل املحرتفة 
اأبــدوا  الذين  االأن�سار  حفيظة  اأثــار  ما  هــذا 
مع  االإدارة  تعامل  كيفية  من  الكبري  غ�سبهم 

الالعب وال�سماح له باملغادرة بهذه ال�سهولة.

ريا�ضة

العرب  كاأ�ص  للمحلين  اجلــزائــري  املنتخب  ي�ستهل 
املقبل  دي�سمرب  الفاحت  االأربعاء  يوم  "فيفا-2021" 
اأمام نظريه ال�سوداين، مبلعب احمد بن علي بالدوحة 
االحتاد  عنه  ك�سف  الــذي  املناف�سة  برنامج  وح�سب 
الدويل لكرة القدم، و�سمن املجموعة الرابعة، تواجه 
اجلزائر يف اجلولة الثانية منتخب لبنان يوم ال�سبت 
االأول  الــدور  اإنهاء  قبل  اجلنوب  مبلعب  دي�سمرب   4

مبواجهة م�سر يوم الثالثاء 7 دي�سمرب بنف�ص امللعب.
وت�سم كاأ�ص العرب للفيفا التي هي االأوىل من نوعها 
كل  ت�سم  جمموعات  اأربع  على  مق�سمن  منتخبا   16
�ساحبا  يتاأهل  حيث  وطنية  منتخبات  اأربعة  منها 

النهائي،  ربــع  الـــدور  اىل  والــثــاين  االأول  املــركــزيــن 
و�ستكون هذه املناف�سة فر�سة الختبار املن�ساآت واالأمور 
يف  منظمة  عامل  كاأ�ص  اأول  من  �سنة  قبل  التنظيمية 
ال�سرق االأو�سط ويف العامل العربي ال�سيما واأن نهائي 
املناف�ستن �سيجريان بتاريخ 18 دي�سمرب وهو يوم عيد 

وطني بقطر.
مالعب  �ستة  يف  العربية  الكاأ�ص  مباريات  وجتــرى 
ويتعلق  العامل  كاأ�ص  مباريات  اي�سا  �ستحت�سن  والتي 
اجلنوب،  ملعب  علي،  بن  احمد  ملعب  من:  بكل  االأمر 
و  الثمامة  ملعب  عبود،  اأبو  را�ص  ملعب  البيت،  ملعب 

ملعب احلي الرتبوي.

للمحلين نظريه  الوطني اجلزائري  املنتخب  يالقي 
مبلعب  وديــا  اأكتوبر   9 ال�سبت  يــوم  القمر  جــزر  من 
للفيفا  العرب  لكاأ�ص  حت�سبا  وذلك  اجلديد،  وهــران 
2021 بقطر )30 نوفمرب - 18 دي�سمرب(، و�ستكتفي 
بخو�ص  بــوقــرة  جميد  الوطني  الناخب  ت�سكيلة 
لعبت  اأين  املا�سي  بالرتب�ص  مقارنة  واحد  ودي  لقاء 
من  كل  اأمام  املا�سي  اأوت  �سهر  يف  بالدوحة  مباراتن 

�سوريا )2-1( وبورندي )0-3(.

ال�سلطات  موافقة  الفدرالية  الهيئة  وتنتظر  هذا 
املحلية لوالية وهران من اأجل تر�سيم اللقاء بامللعب 
للمحلين  اجلــزائــري  املنتخب  و�سيخو�ص  اجلديد 
رفقة  الرابعة  املجموعة  يف  املناف�سة  هــذه  غمار 
لهذا  باالإ�سافة  ولبنان،  ال�سودان  م�سر  منتخبات 
اأي�سا  يح�سر  املحلي  الوطني  املنتخب  فــاإن  املوعد 
 2023 �سان  للمحلين  لــالأمم  االإفريقية  للبطولة 

املقررة باجلزائر.

لكرة  العربية  البطولة  عرفت 
يف  وقائعها  جتــرى  والتي  ال�سلة 
بجمهورية  اال�سكندرية  مدينة 
قوية  بـــدايـــة  الــعــربــيــة  مــ�ــســر 
جنح  حيث  اجلزائرية،  لالندية 
الفوز  يف  البليدة   احتــاد  فريق 
على فريق امليناء اليمني بنتيجة 
اأقيمت  التي  املباراة  يف   85/65

الفارط،  اجلمعة  م�ساء  العرب  برج  �سالة  على  بينهما 
العربية  البطولة  يف  االأوىل  املجموعة  مناف�سات  �سمن 

لكرة ال�سلة.
فريق  �سيطر  حيث  امل�ستوى  متو�سطة  املباراة  وجــاءت 
حتقق  يف  وجنح  اللقاء،  فرتات  اأغلب  على  الــورود  اأبناء 
اأمام  خ�سارته  بعد  البطولة،  يف  له  االأول  هو  �سهال  فوزا 

الفتح املغربي يف افتتاح الدورة.
وداد  الثاين  اجلزائر  ممثل  اأمــا 
مبارياته  افتتح  فقد  بوفاريك 
ال�سلة  لكرة  العربي  البطولة  يف 
ال�سعودي  الفتح  على  �سعب  بفوز 
مباراة  بعد   75  /70 بنتيجة 
ا�سايف  بــوقــت  انتهت  حما�سية 
املجموعة  مناف�سات  �سمن  وذلك 
لالحتاد  املغطاة  القاعة  احت�سنتها   والــتــي  الثالثة 

ال�سكندري.
هذا وعرفت املباراة بداية �سعيفة البناء الربتقال يف 
الفرتة االوىل والثانية من اللقاء، قبل اأن ي�ستدرك االمر 
ليحقق  االإ�سايف  الوقت  اإىل  واملــرور  االنتفا�سة  ويحقق 

الفوز االأول له يف اأول لقاء يف البطولة. 

االإدارة ت�سعى الإيجاد حلول جذرية 
لق�سية الديون ونحو االإنخراط 

ب�سيغة املحرتف

بودماغ وبن بوزة يجددان واملدرب 
اخل�سر يفتتحون مناف�سة كاأ�س العرب بوقرة قد يغادر الفريق

مبواجهة ال�سودان يف الفاحت دي�سمرب املقبل

حمليو اخل�سر يواجهون جزر القمر وديا 
يف الـ9 اكتوبر اجلاري

النجم يفوز يف املواجهة الثالثة 
الودية اأمام رديف "�سي.اأ�س.�سي" 

ـــح ـــج ـــن االحتــــــــــــــــاد ي
 يف اأول اختبار ودي له 

ـــدايـــة قــويــة ملــمــثــلــي اجلــزائــر ب
ـــة  ـــي ـــرب ـــع ال الــــبــــطــــولــــة  يف   

الوفاق يواجه �سكرة التون�سي يف اأول خرجة 
ودية.. والكوكي يوؤكد غلق القائمة  

خوالد، دمان، وابدي والعرجة يوقعون ملو�سمني 
والقدامى يلتحقون تدريجيا  

املكتب امل�سري يهدد باالإن�سحاب يف حال توا�سل غياب االإعانات

اإ�سابة 04 مرافقني يف حادث انقالب احلافلة، ووادفل 
ي�ستقيل من من�سبه 
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�لريفية،  و�لتنمية  �لفالحة  وزير  تر�أ�س 
تن�ضيقيا  �جتماعا  حمد�ين،  �حلميد  عبد 
خ�ض�س  �لثثثدو�جثثثن،  تثثربثثيثثة  �ضعبة  حثثثول 
لعر�س وتقييم �لو�ضع �حلايل لهذه �ل�ضعبة، 
خمتلف  مع  �مل�ضتمر  �لت�ضاور  �إطار  يف  وذلك 

�لفاعلني لل�ضعب �لفالحية.
و�لتنمية  �لفالحة  لثثثوز�رة  بثثيثثان  و�أفثثثاد 
لكل  تعليمات  �أعطى  �لوزير  �أن  �لريفية، 
تكون  �لتي  �لثثفثثروع  كل  لدر��ضة  �لفاعلني 
�ل�ضعبة من �أجل حتديد �مل�ضاكل �ملطروحة 

ب�ضفة دقيقة.
�لثثذي ح�ضره  ومت خثثالل هثثذ� �الجثثتثثمثثاع 
�مل�ضرتك  �ملهني  �لوطني  �ملجل�س  �أع�ضاء 
�لديو�ن  ومدير  �لقطاع  و�إطثثثار�ت  لل�ضعبة 
خمتلف  در��ضة  �الأنثثعثثام،  الأغذية  �لوطني 
�لبي�ضاء  �للحوم  �ضوق  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل 
ميكن  �لتي  �ال�ضتثنائية  �الإجثثر�ء�ت  وكذ� 

�للجوء �إليها ل�ضبط �ل�ضعبة.
�ملهني  �ملجل�س  �أعثث�ثثضثثاء  �أكثثثد  جهتهم  مثثن 
وفثثرة  يف  نق�س  هثثنثثاك  لي�س  �أنثثثه  لل�ضعبة 
�لكتاكيت �ملوجهة الإنتاج �لدجاج �للحم و�ن 
م�ضريين  للم�ضاربة،  ر�جع  �أ�ضعارها  �رتفاع 
�إىل �أن �إعادة ��ضتقر�ر �ل�ضوق �ضيكون �بتد�ء 

من �ضهر �أكتوبر �جلاري.

وزير الفالحة ي�سدي 
تعليمات للتكفل 
ب�سعبة الدواجن

لتمكني الفالحني من مبا�ضرة ن�ضاطهم يف ظروف جيدة.. 

ك�صف وزير ال�صوؤون اخلارجية والحتاد الأوروبي والتعاون ململكة اإ�صبانيا، خو�صيه مانويل األبارا�ض بوينو، يوم اجلمعة، عن تلقيه �صمانات من 
ال�صلطات اجلزائرية بخ�صو�ض اإمداد بالده بالغاز قبيل �صهر عن انتهاء عقد اأنبوب الغاز الأورو مغاربي الذي يربط البلدين. واأكد رئي�ض الدبلوما�صية 

الإ�صبانية يف ت�صريح لو�صائل الإعالم اجلزائرية، عقب جل�صة عمل مع وزير ال�صوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، قائال: 
"بخ�صو�ض الطاقة، تلقيت �صمانات من ال�صلطات اجلزائرية بخ�صو�ض �صمان متوين مالئم لإ�صبانيا بالغاز، فهناك التزام من الطرف اجلزائري بتلبية 

الطلب الإ�صباين".

و�عترب جممع �ضونلغاز �أن هذه �ملذكرة �لتي 
�ل�ضركتني عرب  �لذي جمع  للقاء  تاأتي تبعا 
�أوت �ملا�ضي،   5 تقنية �لتحا�ضر عن بعد يف 
حيث متثل خطوة �أوىل نحو بد�ية �لتعاون 

بني �لطرفني.
مذكرة  خالل  من  �ضونلغاز  جممع  وي�ضعى 
�لتي  ''نيجيالك''  مر�فقة  �إىل  �لتفاهم 
تثثخثثطثثط لثثتثثطثثويثثر �ثثضثثبثثكثثتثثهثثا و�أنثثظثثمثثتثثهثثا 
�ملعلوماتية، على �أن يتم تنفيذ بنود �ملذكرة 
عرب عدة مر�حل. و�أكد �لبيان ذ�ته حر�س 

�ملخطط  �ضمن  �النثثثدمثثثاج  عثثلثثى  �ضونلغاز 
�ل�ضوق  على  �النفتاح  �إىل  �لر�مي  �لوطني 
جديدة  مثثثو�رد  خلق  �إطثثثار  يف  �خلثثارجثثيثثة، 

للعملة �ل�ضعبة خارج قطاع �ملحروقات.
ترتبط  �ضونلغاز  �ضركة  �أن  �الإ�ضارة  جتدر 
 2012 مثثنثثذ  �لثثنثثيثثجثثريثثة  �لثث�ثثضثثركثثة  مثثثع 
موؤ�ض�ضة  فرعها  تخ�س  �ضر�كة  باتفاقية 
وذلك  و�لغاز،  �لكهرباء  جمال  يف  �لتكوين 
ملوظفي  �ملهني  و�لتطوير  �لتدريب  لتوفري 

''نيجيالك''.

�لتي  �مل�ضاكل  �أهم  من  �لتمويل  م�ضكلة  تعترب 
و�ملتو�ضطة  �لثث�ثثضثثغثثرية  �ملثث�ثثضثثروعثثات  تثثو�جثثه 
�ملهار�ت  �إىل  تفتقر  الأنها  �ل�ضغر  و�ملتناهية 
باالإ�ضافة  �ملالية  �ل�ضوؤون  �إد�رة  يف  �الأ�ضا�ضية 
�إىل نق�س �لتمويل وتختلف حاجة �مل�ضروعات 
�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة للتمويل باإختالف �ملرحلة 

�لتي متر بها
�ملوجهة  �الأمثثو�ل  تلك  وهي  تاأ�ضي�س:  متويل 
�ملتعلقة  كالنفقات  �لعامل  �ملثثال  ر�أ�ثثس  لتمويل 
و�ملتمثله  للم�ضروع  �الإنتاجية  �لطاقة  بت�ضغيل 
فى �ضر�ء �ملو�د �الأولية ودفع �أجور وم�ضتلزمات 

�لعملية �الإنتاجية.
�ملوجهة  �الأمثثثثثو�ل  هثثى  �ال�ثثضثثتثثثثثمثثار:  متثثويثثل 
و�ضائل  �أو  و�ملثثبثثاين  �الأر��ثثضثثي  على  للح�ضول 
وغريها  بها  ويق�ضد  �لنقدل  و�ضائل  �أو  �الإنتاج 
�لثثتثثي تثثثثوؤدي �إىل زيثثثادة  مثثن �ال�ثثضثثتثثثثثمثثار�ت 
ذلك  عن  ويعرب  للم�ضروع،  �لر�أ�ضمايل  �لتكوين 
طبيعة  تختلف  و  �لثابت،  �ملثثال  ر�أ�ثثس  بتمويل 
�لتمويل �ملوجه لالإ�ضتثمار عن طبيعة �لتمويل 
و�ل�ضروط،  �ملثثدة،  حيث  من  للتا�ضي�س  �ملوجه 
وهيكل  و�لثثعثثائثثد،  و�الأخثثثطثثثار،  و�لثث�ثثضثثمثثانثثات، 
�لتدفقات..�لخ وغالبا يكون �لتمويل فى �ضكل 

ت�ضهيالت وحو�فز و�إعانات نقدية �أو عينية.
�أو  �لتجارية  �لبنوك  من  �لر�ضمى:  �لتمويل 
�لبنوك �ملتخ�ض�ضة، �أو من م�ضادر �أخرى تتمثل 
يف موؤ�ض�ضات �الإقر��س �ملتخ�ض�ضة، �أو من خالل 

طرح �الأ�ضهم و�ل�ضند�ت لالإكتتاب �لعام .
عدة  خالل  من  وذلك  �لر�ضمى:  غري  �لتمويل 

�لتاىل:  �لنحو  على  فرعية  نظم  �أو  بثثر�مثثج 
تعاونى،   متويل  �أهثثلثثيثثة،  وجمعيات  منظمات 
�الإنتاج  م�ضتلزمات  لتمويل  �إئتمانية  ت�ضهيالت 
ل�ضغار  �لكربى  �مل�ضانع  من  �لثثالزم  �لتمويل  �أو 
تقوم  �لثثذي  �ملنتج  من  �أجثثز�ء  الإنتاج  �ملنتجني 
�أهل  ويقدمها  ح�ضنة  قرو�س  �لكربى،  �مل�ضانع 
�ضكل  يف  للمحتاجني  �الأغنياء  لدن  من  �خلري 

فردي �أو يف �ضكل موؤ�ض�ضي.
�مل�ضروع  ملالك  �ل�ضخ�ضية  �ملثثدخثثر�ت  ت�ضكل 
�لتمويل،  م�ضادر  �أهثثم  و�الأ�ثثضثثدقثثاء  و�لعائلة 
حيث تت�ضمن هذه �ملرحلة خماطر عالية مثل 
عمر  من  �ضنو�ت  ثالث  �أول  يف  خ�ضائر  حتقيق 

�مل�ضروع. 
م�ضاكل  �مل�ضروعات  تو�جه  �ملرحلة  هثثذه  يف 
�ملالية  �إالإد�رة  قثثدرة  عثثدم  فى  تتمثل  كثرية 
مما  بفاعلية،  �لنقدية  �لتدفقات  �إد�رة  على 
لتمويل  �لقرو�س  من  �ملزيد  لطلب  ي�ضطرها 

�حتياجاتها من ر�أ�س �ملال �لعامل.
بني  طردية  عالقة  هناك  �أن  يت�ضح  ثم  ومن 
دورة حياة �مل�ضروع ومدى �الإ�ضتجابة حلاجاته 
مرحلة  من  �مل�ضروع  �نتقل  فكلما  �لتمويلية 
�الإ�ضتجابة  �أقل يف  م�ضاكل  �أخرى، مو�جه  �إىل 
درجة  �نخفا�س  تعكد�س  �لتمويلية  ملطالبه 
متويل  و�ضع  مرحلة  لكل  الأن  وذلثثك  �ملخاطر، 
يثثقثثل م�ضتوى  �لثثتثثو�ثثضثثع  فثثفثثي مثثرحثثلثثة  خثثا�ثثس، 
توفري  عن  عاجز�  �مل�ضروع  يظل  لكن  �ملخاطر 
�لتمويل ذ�تيا، يف حني تتناق�س �ملخاطر خالل 

مرحلتي �لتطور و�لن�ضج.

�أعثثثلثثثن بثثنثثك �جلثثثز�ئثثثر عثثثن متثثديثثد تثثد�بثثري 
�ملت�ضررة  �ملوؤ�ض�ضات  لفائدة  �ملوجهة  �لتخفيف 
�إىل  وذلك  كوفيد-19،  جائحة  تد�عيات  من 
بنك  بيان  و�أفثثثاد  �ملقبل.  دي�ضمرب   31 غاية 
�خلام�ضة  للمرة  بالتمديد  يقوم  �أنه  �جلز�ئر، 
 6 بتاريخ   2020-05 �لتعليمة  �إطار  يف  وذلك 

�أبريل 2020.
ملعامل  �الأدنثثى  �حلد  بتخفي�س  �الأمثثر  ويتعلق 
�ل�ضيولة و�إعفاء �لبنوك و�ملوؤ�ض�ضات �ملالية من 

�إلز�مية ت�ضكيل و�ضادة �الأمان.
بالتخفيف  تتعلق  �لتي  �لتد�بري  وبخ�ضو�س 

تاأجيل  يف  تتمثل  فهي  �لثثبثثنثثك،  زبثثائثثن  على 
�لقيام  �أو  �مل�ضتحقة  �لقرو�س  �أق�ضاط  ت�ضديد 
للزبائن  �ملمنوحة  �لقرو�س  جدولة  باإعادة 
�ملتاأثرين بالو�ضع �لناجم عن جائحة كوفيد-
�مل�ضتفيدين  ل�ضالح  �لتمويل  مو��ضلة  وكذ�   19
جدولة  �إعثثثثادة  �أو  �لثثتثثاأجثثيثثل  �إجثثثثثر�ء�ت  مثثن 

�مل�ضتحقات.
و�أبرز �لبنك �ملركزي �أن هذه �لتد�بري ''�تخذت 
من  �ل�ضركات  م�ضاعدة  يف  �ال�ضتمر�ر  �إطثثار  يف 
على  �ل�ضحية  �الأزمثثة  تد�عيات  تخفيف  �أجل 

ن�ضاطهم''.

دخثثثل بثثد�يثثة من 
حيز  �جلمعة  يثثوم 
�الإجثثر�ء  �لتنفيذ 
�جلثثثديثثثد �خلثثا�ثثس 
بثثثرفثثثع �الأ�ثثثضثثثعثثثار 
لالأ�ضمدة  �ملرجعية 
�ملثثثدعثثثمثثثة �لثثثثذي 
وز�رة  �أقثثثثثرتثثثثثه 

و�لتنمية  �لفالحة 
�لريفية موؤخر�. ياأتي هذ� �الجر�ء يف ظل 
�رتفاع �أ�ضعار �ملدخالت �لفالحية يف �ل�ضوق 
�لوطنية.  �ل�ضوق  على  وتاأثريها  �لدولية 
على  بناء  �جلديدة  �الأ�ضعار  تطبيق  ومت 
تعليمة وجهت �ىل جميع �مل�ضالح �لفالحية 
جثثدوال  تت�ضمن  و�لثثتثثي  واليثثثة،   58 عثثرب 
لكل  �جلديدة  �ملرجعية  لالأ�ضعار  تو�ضيحيا 

�أنو�ع �الأ�ضمدة �ملدعمة من طرف �لدولة.
�لريفية  و�لتنمية  �لفالحة  وز�رة  وقامت 
لالأ�ضمدة،  �ملرجعي  �ل�ضعر  برفع  مثثوؤخثثر� 
�لدعم  ن�ضبة  �أ�ضا�ضه  على  يح�ضب  �لثثذي 
�ملقدم من طرف �لدولة )20 باملائة(، �إىل 
ح�ضب  للقنطار  دج   8000 �أق�ضاه  م�ضتوى 
�لفو�ضفاتية،  �الزوتية،  )�ال�ضمدة  �لنوع 
�ضابقا،  قنطار  دينار   3700 مقابل  �لثثخ( 

�أن  بثثثعثثثد  وذلثثثثثثك 
هذه  �أ�ضعار  عرفت 
على  �ملثثثثدخثثثثالت 
مثث�ثثضثثتثثوى �لثث�ثثضثثوق 
حم�ضو�ضا  �رتفاعا 
و�ضل �إىل 14 �ألف 

دج للقنطار.
وعثثثثلثثثثى �ثثضثثبثثيثثل 
�ملثال، �أ�ضبح �ل�ضعر 
�ملرجعي لالأ�ضمدة �لثنائية بعد �تخاذ هذ� 
 4300 8000 دج للقنطار مقابل  �الإجر�ء 
كما  �لفالح  وي�ضتفيد  �ضابقا.  للقنطار  دج 
من  باملائة   20 ن�ضبته  دعم  من  �ل�ضابق،  يف 

�ل�ضعر �جلديد.
�لذي  �ال�ضتعجايل  �لثثقثثر�ر  هثثذ�  ولثثدعثثم 
مبا�ضرة  من  �لفالحني  لتمكني  �تخاذه  مت 
�الإم�ضاء  مت  جثثيثثدة،  ظثثروف  يف  ن�ضاطهم 
خالل هذ� �الأ�ضبوع على �تفاقية �إطار بني 
وجممع  للحبوب  �ملهني  �جلز�ئري  �لديو�ن 
بهدف  ''�أ�ضمد�ل''  �الأ�ضمدة  وت�ضويق  �إنتاج 
تعزيز �إنتاج و وفرة �الأ�ضمدة �ملنتجة وطنيا 
فيما  �لتبعية  وتقلي�س  �ل�ضوق  م�ضتوى  على 
�ل�ضرورية  �ملدخالت  هذه  ��ضتري�د  يخ�س 

لرفع �الإنتاج و�الإنتاجية.

�أول  يجري  �لثثذي  �الإ�ضباين  �لثثوزيثثر  و�ضرح 
لل�ضوؤون  وزير�  ب�ضفته  �جلز�ئر  �إىل  له  زيارة 
"فر�ضة  �لعمل قد �ضكلت  �أن جل�ضة  �خلارجية 
عالقات  و�إبثثثثر�ز  مهمة  حمثثثاور  �إىل  للتطرق 
و�أنثثه  �لبلدين"،  بثثني  �لقائمة  �جلثثثو�ر  ح�ضن 
�تفق مع نظريه �جلز�ئري على "تنويع وتعزيز 
�لتعاون  وتثثو�ثثضثثيثثع  �جلثثز�ئثثريثثة  �لثثتثثبثثادالت 
لي�ضمل ال�ضيما ميادين بناء �ل�ضفن و�ل�ضياحة 

و�لفالحة".
رئي�س  �أبثثثثرز  �لثث�ثثضثثيثثا�ثثضثثي،  �لثث�ثثضثثعثثيثثد  وعثثلثثى 
�لدبلوما�ضية �ال�ضبانية تطابق وجهات �لنظر 
بخ�ضو�س عديد �ملو��ضيع، قائال يف هذ� �الإطار 
"قررنا �لرفع من م�ضتوى �حلو�ر �ل�ضيا�ضي بني 
�ضيقام  �جتماع  عن  يعلن  �ن  قبل  �لبلدين"، 

قريبا يف �إ�ضبانيا.
مغاربي،  �الأورو  �لغاز  �أنبوب  فثثاإن  ولالإ�ضارة، 
�لذي دخل حيز �ال�ضتغالل �ضنة 1996، ي�ضمن 
�الإمد�د بالغاز نحو ��ضبانيا �نطالقا من حا�ضي 
1400 كلم مرور� بالرت�ب  �لرمل على م�ضافة 

�ملغربي، حيث يزود كل من ��ضبانيا و�لربتغال 
مبا جمموعه 10 مليار مرت مكعب �ضنويا.

حممد  �ملثثنثثاجثثم  �لثثطثثاقثثة  وزيثثثر  �أن  ويثثذكثثر 
�لفارط،  �أوت   26 يف  �ضرح  قد  كثثان  عرقاب، 
�جلز�ئري  �لطبيعي  �لغاز  �إمثثد�د�ت  جميع  �أن 

نحو �إ�ضبانيا �ضتتم عرب �أنبوب "ميدغاز" �لذي 
يربط بني �ضاف والية عني متو�ضنت مبدينة 
�أنبوب  وتقدر قدر�ت متوين  �الإ�ضبانية،  �أملرييا 
"ميدغاز" بث 8 مليار مرت مكعب �ضنويا وترتفع 

بن�ضبة 25 باملئة م�ضتقبال.

)�الإمثثثثثار�ت  بثثدبثثي  �جلثثمثثعثثة  هثثثذ�  �نطلقت 
"�إك�ضبو  معر�س  فعاليات  �ملتحدة(  �لعربية 
من  ت�ضعى  �لتي  �جلز�ئر  مب�ضاركة   "2020
�حل�ضاري  عمقها  �إبثثر�ز  �إىل  جناحها  خالل 

وطموحاتها �مل�ضتقبلية.
�لتظاهرة  م�ضاركة �جلز�ئر يف هذه  وتعترب 
 ،2021 مار�س  نهاية  غاية  �إىل  ت�ضتمر  �لتي 
هذه  مثل  يف  م�ضاركاتها  تثثاريثثخ  يف  �الأهثثثم 
مرة  الأول  ت�ضارك  حيث  �لعاملية،  �ملعار�س 

بجناح يتو�جد ببناية م�ضتقلة بالكامل.
طر�ز  على  �مل�ضمم  �جلثثنثثاح  هثثذ�  و�ضيكون 
مدينة �لق�ضبة �لعتيقة باجلز�ئر �لعا�ضمة، 
يف  و�لتنمية  و�لتاريخ  للثقافة  بو�بة  مبثابة 

�جلز�ئر.
على  �جلثثز�ئثثري  �جلثثنثثاح  ت�ضميم  و�رتثثكثثز 
"�لرحلة" حيث ميكن للز�ئر �كت�ضاف  مفهوم 

�جلز�ئر من جميع جو�نبها.
�عتمده  �لثثذي  "�لرحلة"  مفهوم  وي�ضتلهم 
جناح �جلز�ئر �ي�ضا روحه �أي�ضا من �حلركية 
مبر�حل  مثثرت  و�لثثتثثي  �لثثبثثالد  تعرفها  �لثثتثثي 
�إىل  لالنتقال  وتطمح  تاريخها  يف  متباينة 

مر�حل �أخرى مزدهرة.
وعثثثلثثثيثثثه فثثثثثثثاإن، بثثنثثيثثة �جلثثثثنثثثثاح و�ثثثضثثثرده 
�مل�ضتقبل"،  �إىل  "بو�بة  ي�ضكل  �ل�ضينوغر�يف 
وثقافتها  �لبالد  لرت�ث  عر�س  من  ينطلق  �إذ 
تطلعاتها  بعدها  ليربز  وطبيعتها  وتقاليدها 
�لدولية  �ل�ضاحة  على  وموقعها  و�بتكار�تها 

ودورها �لر�ئد يف �إفريقيا.
يذكر �أن دبي �ضهدت م�ضاء �أم�س حفل �فتتاح 
هذ� �ملعر�س �لعاملي �لذي يعرف م�ضاركة �كر 

من 192 دولة.

 : �ثثضثثعثثار  حتثثت   "2020 "�ك�ضبو  ويثثنثثظثثم 
مت  كما  �مل�ضتقبل"  و�ضنع  �لعقول  "تو��ضل 
�ختيار ثالثة مو��ضيع فرعية وهي : �لفر�س 
�لتنقل و�ال�ضتد�مة، حيث �ضيكون لكل مو�ضوع 

من هذه �ملو��ضيع جناحه �خلا�س.
وت�ضارك �جلز�ئر يف تنظيم هذه �لتظاهرة 
�لتي  �لقيادية  للجنة  ع�ضويتها  خثثالل  من 
تتكون من حمافظني عامني منحدرين من 30 
170 دولة ع�ضو� يف �ملكتب  بلد� من �إجمايل 

�لدويل للمعار�س.

اإقت�ضادالأحد  22 �صتمرب 2971/ 03 اأكتوبر  2021 املوافق لـ 25 �صفر 101442 اجلزائر تطمئن اإ�سبانيا ب�ساأن خط الغاز ''ميدغاز''

انطالق فعاليات معر�س "اإك�سبو 2020 دبي" مب�ساركة اجلزائر

�سونلغاز توقع اتفاقية مع �سركة 
الكهرباء النيجرية

كيف تتعامل الدولة مع املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة؟

بنك اجلزائر ميدد الت�سهيالت املمنوحة 
للموؤ�س�سات املت�سررة

ال�سروع يف تطبيق االأ�سعار املرجعية 
اجلديدة لالأ�سمدة

وقع جممع �صونلغاز مذكرة تفاهم مع �صركة الكهرباء النيجرية ''نيجيالك'' تهدف اإىل حتديد جمالت 
التعاون بني الطرفني. واأو�صحت �صونلغاز يف بيان لها اأنه مت التوقيع على هذه التفاقية يف اإطار الزيارة 

التي قام بها وفد جزائري رفيع امل�صتوى اإىل النيجر يقوده وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 
العمرانية كمال بلجود، ووزير الطاقة واملناجم حممد عرقاب.

خالل الزيارة التي قام بها وفد جزائري رفيع امل�ضتوى اإىل النيجر..
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فيما مت ترميمه ب�شرعـة قيا�شية 
مع تكرمي اأكرب معمرة على م�شتوى ولية �شطيف

طـالبت تـدخل وايل وليـة بـاتنة 

�أقَرت �لعديد من �ملوؤ�س�سات �لرتبوية عرب تاب ولية باتنة، عن جملة من �لقو�عد و�ملعايري �لو�جب �لتحلي بها من قبل �لتالميذ �أثناء متابعتهم مل�سارهم 
�إدخال  �إ�سافة �إىل �حلفاظ على �لت�سريحات �لعادية وتفادي  �لدر��سي يف خمتلف �لأطو�ر، من خالل �لهند�م �ملحرتم بعيد� عن �لبهرجة و�ملبالغة 
�لهاتف �لنقال للموؤ�س�سات �إىل جانب �حلفاظ على �ل�سلوكيات و�لأخالق �ملحرتمة مع �لأ�ساتذة و�لعمال وهو �لأمر �لذي �أثار �سل�سلة من �لحتجاجات 

و�سط �لتالميذ مبختلف �مل�ستويات.

�لعلمة �سرق ولية �سطيف،  ببلدية  �لر�حل م�سعود زغار  لها قرب �ملجاهد  �لتي تعر�س  �لتخريب  لقت، عملية 
�أنها �ملرة  �لتخريبية خا�سة  بالعملية  نددت  �لتي  �أطياف �ملجتمع �جلز�ئري  ��ستنكار� و��سعا من طرف خمتلف 
�لأوىل �لتي يتم فيها �لقيام مبثل هذه �لت�سرفات وهذ� يف �نتظار �لك�سف عن خلفيات ومربر�ت هذ� �لعمل يف 

ظل �لتحريات �لتي �أطلقتها م�سالح �لأمن من �أجل تعقب �لفاعلني.

الت�سرفات الغريبة التي طغت يف ال�سنوات 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  االأخــرية 
من  االأخـــرية  ــذه  ه حــرمــة  انتهكت  والــتــي 
املــدراء  من  بالعديد  اأدت  التالميذ،  قبل 
بهدف  وجدية  �سارمة  قرارات  اإ�سدار  اإىل 
للتدري�ص  و�سفاف  اأف�سل  ت�سيري  �سمان 
املعايري  من  جملة  اإىل  املتمدر�سن  بتنبيه 
ارتــداء  راأ�سها  وعلى  بها  التحلي  الواجب 
ال�سبية  اأو  للفتيات  �سواء  حمرتم  هندام 
بال�سراويل  املوؤ�س�سات  دخول  من  وحــذروا 
اإىل  باالإ�سافة  املحرتمة  وغــري  املقطعة 
تثري  التي  الغريبة  ال�سعر  ت�سريحات  منع 
اجلدل بن املتمدر�سن، يف حن اأقرت بع�ص 
املوؤ�س�سات بجدية اأكرب منع اإدخال الهاتف 
النقال ملا يف ذلك من خملفات على االأ�ساتذة 
والتالميذ على حد �سواء، بعدما جلاأ العديد 
من هوؤالء اإىل ت�سوير معلميهم يف و�سعيات 
التوا�سل  مــواقــع  على  ون�سرها  خمتلفة 

وال�سخرية  بهم  لال�ستهزاء  االجتماعي 
وقت  يف  اأثــار  الذي  ال�ساأن  ذات  وهو  منهم، 
�سابق �سجة كبرية نظرا لت�سوير التالميذ 
على  �سورهن  ون�سر  الق�سم  يف  لزميالتهم 

نطاق وا�سع وتهديدهن بها.
ويف �سياق مت�سل، اأ�ساد العديد من االأولياء 
بهذه القرارات التي من �ساأنها اأن ت�ساعدهم 
على تعديل م�سار اأبنائهم �سواء الدرا�سي اأو 
االأخالقي ب�سبب ال�سعوبات التي يواجهونها 
يف التحكم بت�سرفاتهم ال�سبيانية، يف وقت 
اأدت  التي  القرارات  هذه  مبثل  اآخرون  ندد 
يرى  حيث  التالميذ،  مــن  الــعــديــد  لــطــرد 
اأولياء اآخرون اأن هذه االإجراءات قد توؤدي 
مبدار�سهم  االلتحاق  عن  اأبنائهم  بعزوف 
م�ستقبلهم  وعلى  عليهم  �سلبا  يوؤثر  ما  وهو 
التي  التعليمات  هذه  تخفيف  اإىل  ودعــوا 
ت�سيري  اإىل  املــدراء-  بع�ص  –ح�سب  تهدف 
و�سبط  التعليمية  للموؤ�س�سات  اأحــ�ــســن 

عراقيل  اأي  وتــفــادي  التالميذ  ت�سرفات 
هذه  ب�سبب  م�ستقبال  حتدث  قد  م�ساكل  اأو 

املمنوعات.
من جهة اأخرى، ك�سف اأ�ساتذة عن خوفهم 
جراء العنف الذي ينتهجه بع�ص التالميذ 
خمالفة  مـــن  حتــذيــرهــم  ــد  ــع ب ــم  ــده ــس �
التعليمات التي اأقرتها املوؤ�س�سات التعليمية، 
التالميذ  هوؤالء  من  العديد  اأن  قالوا  حيث 
يلجوؤون لتعاطي احلبوب املهلو�سة واملهدئات 
لوابل  تلقيهم  بعد  تخوفاتهم  يثري  ما  وهو 
من ال�ستائم والتهديدات و�سط االأق�سام، يف 
رقابتهم  الرتبويون  املر�سدون  ي�سدد  وقت 
بخ�سو�ص املتمدر�سن الذين وجدوا �سالتهم 
يف العودة ملقاعد الدرا�سة وان�سغال االأولياء 
على  الطائ�سة  وت�سرفاتهم  اآرائهم  لفر�ص 
من  العديد  دعا  فيما  واالأ�ساتذة،  املعلمن 
التالميذ  اأولــيــاء  جمعيات  الرتبية  عمال 
بهدف  لالأولياء  حت�سي�سية  حمالت  لعقد 

على  والوقوف  ومتابعتهم  اأبنائهم  مراقبة 
مع  م�ستقبال،  االنزالق  لتفادي  ت�سرفاتهم 
التعر�ص  بخ�سو�ص  تنبيههم  على  العمل 
من  العديد  ت�سجيل  بعد  وذلك  لالأ�ساتذة، 
على  اللفظية  واالعـــتـــداءات  املخالفات 
العديد منهم اأياما قالئل فقط بعد الدخول 

االجتماعي.
منربا  التعليمية  املوؤ�س�سات  تبقى  وفيما 

للعلم واملعرفة، تعرف يف ال�سنوات االأخرية 
العديد من امل�ساهد املوؤملة واملوؤ�سفة للتالميذ 
باقرتاف  الــعــام  النظام  يخالفون  الــذيــن 
ال�سحية  يــكــونــون  �ــســلــوكــاتــالمــ�ــســوؤولــة 
الرئي�سية يف الكثري من االأحيان، باالإ�سافة 
لالأ�ساتذة والعمال امل�سرفن الذين يجدون 
�ــســعــوبــات كــبــرية يف الــتــعــامــل مــع هـــوؤالء 

املتمدر�سن.

واالأ�سرة  الوطني  الت�سامن  وزيرة  قامت، 
وق�سايا املراأة كوثر كريكو، بزيارة لوالية 
اإحياء  يف  امل�ساركة  اأجل  من  وهذا  �سطيف 
اليوم العاملي للم�سنن امل�سادف لتاريخ الفاحت 
اأكتوبر من كل �سنة، حيث متت االحتفاالت 
بدار االأ�سخا�ص للم�سنن ببلدية �سالح باي 
اأين  �سطيف،  لوالية  اجلنوبية  اجلهة  يف 
قامت الوزيرة مبعية وايل �سطيف بتكرمي 
اأكــرب  غـــرار  على  باملركز  املقيمن  بع�ص 
العمر  من  والبالغة  �سطيف  بوالية  معمرة 
لتكرمي  الفر�سة  كانت  كما  �سنة،   113
امل�ساركن  العالية  الهمم  ذوي  من  الالعبن 
والتي جرت يف وقت  الرباملبية  االألعاب  يف 

�سابق يف طوكيو اليابانية.
وخالل ذات الزيارة، متت معاينة املزرعة 
تعد  والــتــي  باملركز  املقامة  النموذجية 
حتظى  التي  الفئة  لهذه  ومتنف�سا  ف�ساء 
من  العمومية  ال�سلطات  من  بالغ  باهتمام 
خالل جت�سيد ا�سرتاتيجية قطاع الت�سامن 
هذه  دمــج  الـــوزيـــرة-  -ح�سب  املت�سمنة 
وهي  واجتماعيا،  واقت�ساديا  بيئيا  الفئة 
التي  للجزائر  الــدولــيــة  االإلــتــزامــات  مــن 
الدولية  االإتــفــاقــيــات  خمتلف  ت�سمنتها 
عمل  خطة  ــرار  غ على  ال�ساأن  هــذا  حــول 

مدريد الدولية لل�سيخوخة.
العربي  اليوم  فعاليات  اإحياء  اإطــار  ويف 
للفاحت  املــوافــق  الــثــدي  �سرطان  ملكافحة 
الوايل  الوزيرة مبعية  اأي�سا، قامت  اأكتوبر 
حت�سي�سية  قافلة  انطالق  اإ�سارة  باإعطاء 
�ــســرطــان الثدي  تــوعــويــة حــول خمــاطــر 
اجلوارية  اخلــاليــا  مب�ساركة  تتم  والــتــي 

اجلوارية  ال�سحية  واملوؤ�س�سات  للت�سامن 
النائية  املــنــاطــق  كــافــة  جتـــوب  اأن  عــلــى 

حول  والتح�سي�ص  الوعي  لن�سر  واملعزولة 
اأهمية الك�سف املبكر عن هذا املر�ص. 

 14 مــن  املكونة  ـــري  زواق عائلة  تنا�سد، 
فردا، يالقاطنة باأوالد �سي �سليمان ببلدية 
مزهود،  توفيق  باتنة  والية  وايل  نقاو�ص، 
حركيا  املعاقان  اإبنيها  واإن�ساف  للتدخل 
ـــدت  ومــنــحــهــمــا دراجـــــة نـــاريـــة، حــيــث اأك
 25 العمر  من  البالغة  "عقيلة"  ال�سقيقة 
اجلهات  لدى  طلب  ملف  اأودعــت  باأنها  �سنة، 
املعنية منذ اأزيد من اأربع �سنوات، كما را�سلت 
من  تالقيه  ملا  العايل،  التعليم  وزير  اآنــذاك 
ظل  يف  اجلامعة  اإىل  التنقل  يف  كبري  م�سكل 
اأنها  غري  مهياأة،  وطرقات  نقل  و�سائل  غياب 
مل تتلقى اإال وعودا كاذبة -على حد قولها- 
تنتظر يف كل منا�سبة حتقيقها، والتي بقيت 

على حالها.
العمر  من  البالغة  زواقري  عقيلة  وتعي�ص 

�سنة   34 "عيا�ص"  �سقيقها  مــع  25�سنة 
عاطل عن العمل، املعاناة ذاتها، حيث �سعبت 
عليه هو االآخر االإعاقة من ممار�سة حياته 
ب�سكل طبيعي، رغم النداءات املتكررة الأجل 
اأيه  يجد  مل  اأنه  اإال  التنقل  على  م�ساعدته 
ت�سغله  مع�سلة  �سكل  مــا  تــذكــر،  م�ساعدة 
اأب�سط  مــن  املــحــرومــة  الفئة  ــذه  ه كباقي 
امل�سوؤولن  الأبواب  طرقه  رغم  احتياجاتها، 

وحتمله مل�ساق التنقل بن االإدارات. 
وقهرهما  تذمرهما  ال�سقيقان  يخفي  ومل 
من الو�سعية املزرية التي يكابدونها، خا�سة 
علم  خريجة  "عقيلة"  لل�سقيقة  بالن�سبة 
بالعملبعدما  اإلتحاقها  ل�سعوبة  املكتبات 
حت�سلت موؤخرا على من�سب مبكتبة املطالعة 
توفر  عــدم  ظل  يف  منه  حرمت  العمومية، 
معاناتها  تنهي  اأن  �ساأنها  من  نارية  دراجــة 
التنقل، وهو الو�سع ذاته الذي  ال�سعبة مع 
بكرامة  والعي�ص  العمل  من  �سقيقها  حــرم 

لغياب التكفل بهما. 
على  املتحدثة،بالق�ساء  طالبت  وقد  هذا 
معاناتها رفقة �سقيقها االأكرب بتوفري دراجة 
من  يعد  بهما  الـــالزم  التكفل  كــون  نــاريــة، 

اأب�سط حقوق هذه ال�سريحة. 

التوا�سل  رواد  وتـــداول 
نطاق  على  االجــتــمــاعــي 
قرب  تخريب  �سور  وا�سع، 
الراحل م�سعود زغار على 
املوجودة  املقربة  م�ستوى 
و�سط  الــعــلــمــة،  مبــديــنــة 
خا�سة  كــبــري  ا�ستهجان 
بالتعدي  يتعلق  االأمر  اأن 
ــى حـــرمـــة االأمــــــوات  ــل ع
ناهيك عن كون امل�ستهدف 
التخريبي  العمل  هذا  من 
ــو اأحــــد رمــــوز الــدولــة  ه

بومدين  هــواري  الراحل  الرئي�ص  عهد  يف 
ف�سال عن كونه من رجال املخابرات، وي�سهد 
به من  قام  الذي  الكبري  بالعمل  التاريخ  له 
اأجل جلب ال�سالح لتموين املجاهدين خالل 

الثورة التحريرية.
وطالب النا�سطون ب�سرورة تعقب مرتكبي 
هذه اجلرمية التاريخية -على حد و�سفهم- 
وت�سليط اأق�سى العقوبات يف حقهم لتفادي 
الــتــي ال متت  تــكــرار مثل هــذه احلــــوادث 
ومن  ــري،  ــزائ اجل ال�سعب  الأخـــالق  ب�سلة 

احلادث  كان  اآخــر  جانب 
التخريبي فر�سة للعديد 
اأجل  مــن  النا�سطن  مــن 
املجاهد  ماآثر  ا�سرتجاع 
ـــــار خــالل  الــــراحــــل زغ
الثورة التحريرية اأو بعد 
احلديث  مع  اال�ستقالل، 
التي  املوؤامرات  عن  اأي�سا 
ــهــا مـــن طــرف  تــعــر�ــص ل
مل  التي  ــراف  االأط بع�ص 
للوطن  اخلــري  حتب  تكن 
على حد تعبري النا�سطن 

يف �سبكات التوا�سل االجتماعي. 
اإعادة  اإىل  العلمة  و�سارعت م�سالح بلدية 
�ساعات  بعد  الراحل  املجاهد  قرب  ترميم 
فقط من تداول �سور تخريب القرب من طرف 
عمال  تدخل  ما  �سرعان  حيث  جمهولن، 
البلدية للقيام برتميم القرب واإعادته اإىل 
اأن العديد من املرافق  ال�سابق، علما  و�سعه 
ا�سم  حتمل  العلمة  مدينة  م�ستوى  على 
املدر�سة  غــرار  على  زغــار  م�سعود  الراحل 

العليا لالأ�ساتذة. 

ت�شريحات ال�شعر واللبا�ض تت�شبب يف طرد تالميذ من املوؤ�ش�شات الرتبوية 

تنديـد وا�شـع بتخريب قرب املجـاهد 
العلمـة  زغـار" يف  "م�شعـود 

وزيرة الت�شامن ت�شارك امل�شنني فرحتهم بيومهم العاملي   

عـائلة زواقري تنـا�شد بتوفري دراجـة ناريـة البنيها املعـاقني

اأثارت �شل�شلة من الحتجاجات و�شط التالميذ مبختلف امل�شتويات
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دعت التالميذ واأوليائهم لتفادي عبور الأودية

نظمت وحدة القطاع 
ــة  ــي ــدن ــة امل ــاي ــم ــح ــل ل
تب�سة  بكارية  ببلدية 
للتح�سي�ص  حملة   ،
والــتــوعــيــة مــن خطر 
واالأمطار  الفي�سانات 
املو�سمية، وتهدف هذه 
املبادرة لتقدمي ن�سائح  
لبع�ص  ــات  ــه ــي ــوج وت
والتالميذ  املواطنن 
ـــــذيـــــن يــقــطــنــون  ال
بـــــجـــــواراالأوديـــــة و 

باأخذ  لتوعيتهم  وذلـــك  بــهــا،  ميـــرون 
ــري الــوقــائــيــة الـــالزمـــة عند  ــداب ــت ال
ال�سيول  وبــدايــة  ــار  ــط االأم ت�ساقط 
كيفية  يف  وتــوجــيــهــهــم  بــــاالأوديــــة، 
ـــاء  ـــن ــل واأث ــب ــلــيــم ق ــرف الــ�ــس ــس ــ� ــت ال
على  حثهم  مع  اجلوية،  االإ�سطرابات 
اخلا�سة،  اجلوية  الن�سرات  متابعة 
داعية املواطنن لعدم االإحتماء حتت 
ت�ساقط  اأثــنــاء  اجل�سور  اأو  ــفــاق  االأن
االأعلى  باالأماكن  واالإحتماء  االأمطار، 
اأنف�سهم  حلماية  ــا،  اأمــان اأكــرث  كونها 
للتقليل  وهذا  وممتلكاتهم،  وعائالتهم 
من االأخطار الناجمة عن هذه الكارثة 

وجتنب  الطبيعية، 
وقوع خ�سائر مادية 
وبــــ�ــــســــريــــة عــنــد 
حـــدوثـــهـــا، وحــثــت 
ذات اجلهة االأولياء، 
على �سرورة مرافقة 
ال�سيما  ــهــم،  ــائ ــن اأب
ــار لــلــذهــاب  ــغ ــس ــ� ال
املــــــدار�ــــــص،  اإىل 
الطريق  ــار  ــي واخــت
االآمــــــن واالنــتــبــاه 
ـــدا لـــالأ�ـــســـالك  جـــي
لها ان ت�سقط  الكهربائية والتي ميكن 

بغتة جراء الرياح القوية.
احلمالت  بهذه  امل�سالح  ذات  وبــادرت 
من  وقــائــيــة  ثقافة  غــر�ــص  اأجـــل  مــن 
، وكيفية جتنبها، وكذا  هذه االأخطار 
الن�سائح  ملختلف  وا�ــســع  ن�سر  �سمان 

واالإر�سادات.
تكثيف  على  املدنية  احلماية  و�ستعمل 
املناطق  يف   ، التح�سي�سية  القوافل  هذه 
واالأنفاق،  لالأودية  واملحاذية  املعزولة 
الإبراز دور الوقاية والتح�سي�ص يف كيفية 
اخل�سائر  خمتلف  من  التقليل  اأو  احلــد 

الناجمة عن الفي�سانات.

احلماية املدنية  بتب�شة تطلق  حملة 
توعية من خطر الفي�شانات

منى. ب



رقية. ل

حــوار

اأم البواقي

�سابة طموحة ��ستغلت تخ�س�سها �لأكادميي يف �لكتابة باللغة �لجنليزية وحولت بع�س تفا�سيل حياتها �إىل �أ�سطر موؤثرة يف نفو�س �لقر�ء. تطمح 
�إىل حتقيق �لعاملية وكتابة ��سمها من ذهب بني �أكرب �لكتاب، ت�سعى لتطوير نف�سها عن طريق متكنها �لكبري من �لتحدث و�لكتابة باللغة �لجنليزية، كما 
تعمل على �أن تكون متحدثة حتفيزية باأكرث من لغة، �بنة ولية برج بوعريريج  حليمة هرمو�س �ساحبة �حلادي و�لع�سرين �سنة 21 ربيعا من ولية برج 

بوعريريج بلدية �ملهري، طالبة لغة �إجنليزية بجامعة حممد �لب�سري �لإبر�هيمي وموؤلفة كتاب » shall we meet again « يف هذ� �حلو�ر:

لكل كاتب حمطة مهمة جعلته يقرر اأن 
كانت  كيف  حليمة  ن  ماذا  كاتبا،  يكون 

بدايتك؟
يف  �لكتابة  جمثثال  يف  بدياتي  كثثانثثت 
مرحلة �ملتو�ضطة لكن كنت متفوقة يف 
�للغة �الإجنليزية �أكر وهذ� ما  دفعني 
للولوج �إىل عامل �لكتابة و�لتعبري عن 

ذ�تي وكانت م�ضكنا الآالمي. 

باللغة  ك���ان  ل��ك  اأدب����ي  م��ول��ود  اأول 
للكتابة  اختيارك  �صبب  ما  الجنليزية، 

باللغة الجنليزية؟
نعم باللغة �إجنليزية، حبي لهذه �للغة 
�أنا  بها،  بالكتابة  �ضغوفة  جد  جعلني 
�ضيفهمني  �أحثثد  فثثال  بالر�حة  �أ�ضعر 
�أُخّط حرويف  �أنا  و  �إال  نف�ضي  �أجد  وال 
�لتحكم  �أ�ضتطيع  وال  باالإجنليزية 
بنف�ضي،  هناك �ضبب �آخر مبا �أن �للغة 
فاأردت  عاملية  لغة  �أ�ضبحت  �إجنليزية 
�لعاملية  �أجعل كلماتي ت�ضافر نحو   �أن 

�إن �ضاء �هلل.

 shall " كتابك  تفا�صيل  حدثينا عن 
"؟   283  we meet again

روحي  و�أي�ضا  �أبثثدي  بعد  ذ�ت  رو�يثثة 
رو�يتي  �أحثثثد�ث  و�جتماعي،  وديثثنثثي 
رحمه  �أبثثثي  مثثع  حياتي  مثثن  مقتب�ضة 

�هلل منذ والدتي و�ضوال لوفاته فاأردت 
�أي�ضا  عظمته،  يثثروي  كتابا  �أكتب  �أن 
وتقاليده  �جلز�ئري  �ملجتمع  و�ضفُت 
تعب  فهو  دينية.  ملو��ضيع  وتطرقُت 

ثالثة �ضنو�ت من �لعمل و�الجتهاد.

ميكن القول اأن الفقدان من جعلك توؤلفني 
هذا الكتاب؟

فقد�ن �أبي كان حادثا ماأ�ضاويا موجعا 
كبرية  برغبة  �ضعرت  يل،  بالن�ضبة 
له  �لثثكثثتثثاب  هثثثذ�   عنه…  للكتابة 

وللجميع، وله �أهد�ف معينة. 

الذي  والنقد  القبول  اإ�صدارك  لقى  هل 
ي�صتحقه براأيك ؟

�لقر�ء  بني  كبري�  تاأثري�  والقثثى  نعم 
و�أكثثثثثر �ثثضثثيء جثثذبثثهثثم هثثثو �لثثغثثالف 
�ضكل  يف  �مل�ضطر  وكثثلثثمثثات  و�لثثعثثنثثو�ن 
كلمات م�ضفرة، )فقط من جرب �ضعور 
�لبع�س  �أن  كما  �ضيفهم(  �الأب   فقد�ن 
بثثاأن  �ضعدت  فقد  �لثثبثثكثثاء،  حثثد  تثثاأثثثر 
لدى  تثثاأثثثري�  القثثت  �ملبطنة  كلماتي 

�لقر�ء.

هل هناك اأعمال اأخرى باللغة العربية ؟
�للغة  نحو  �الآن  ميويل  لكن  ال  ملا  رمبا 
نف�ضي  �أطثثور  �ن  و�أُف�ضل  �الإجنليزية 

�أكر و�لكتابة باالإجنليزية. 

اجلامعة  الكتب  من  عديد  يف  �صاركت 
الورقية واللكرتونية كيف كانت التجربة؟ 

وما هي اأهم هذه الكتب؟
جامعة  كثثتثثب  عثثثدة  يف  �ثثضثثاركثثت  نثثعثثم 
و  -وطنية  و�الإلكرتوين  �لورقي  منها 
ر�ئعة  جد  جتربتي   كانت  و  دولية- 
فقد كانت مبثابة  بو�بة الإثبات ذ�تي 

�أكر يف �لكتابة باللغة �لعربية. 
:متى  �لورقية  �لكتب  هثثده  �أهثثم  مثثن 
"ليتك  عنونها  بخاطرة  �ل�ضق  يزهر 
�أكتبها  �أول خاطرة  تعود"،  فقد كانت 
موفقة  جتربة  كانت  �لعربية،  باللغة 
و د�فعا قوي لتحقيق حلمي يف �لولوج 
بعنو�ن  كثثتثثاب  ثثثاين  �لكتابة،  لثثعثثامل 
بخاطرة  �لثثرمثثاد  �ثثضثثارع  �إيثثزيثثغثثوريثثا 
يجمع  عودة"،  بثثال  "رحيل  عنو�نها 
�الجتماعية  �الآفثثثات  تعالج  ن�ضو�ضًا 

ون�ضائح م�ضفرة بني �ل�ضطور.
�الإلكرتونية  �لكتب  �إىل  بالن�ضبة  �أما 
منها روؤى يف �ل�ضغر حتت عنو�ن "�لتاج 
�ملك�ضور" ، ثم كتاب "يا تارك �ل�ضالة"  
بخاطرة  ميت  فوؤ�د    ،" عابرة  "غيمة 
عنو�نها "�نك�ضاري" حيث تناولت فيها 
�ملر�أة…  تعنيف  توقيف  ميكن  كيف 

كانت هذه �أف�ضل كتاباتي.
�أما دوليا )�لعر�ق( وهو �إ�ضر�قة �أدبية 
وبو�بة نحو �لتاأثري خارج �لوطن، كتاب 
"�أنت  �ملد�فع"،  "نري�ن  حتت  بعنو�ن 
ن�ضي عبارة عن  كان  �آخر حكاياتي"،  

ق�ضة ق�ضرية تتكلم عن �الأمل وفقد�ن 
�الأحبة يف �حلرب.

ميولك  ت�صتهوي  ال��ت��ي  الكتب  م��اه��ي 
كقارئة؟

باولو  �لتي ت�ضتهويني مثل  �لكتب  �أهم 
�أ�ضلوبه  يعجبني  �الألف،  كتابه  كويلو 
بالعربية   �أمثثا  و�لثثف  فرجينيا  و�أي�ضًا 

خالد �حل�ضيني �ألف �ضم�س �ضاطعة.

الروائية  الكتابة  م�صتوى  يف  راأي��ك  ما 
اأنها و�صلت اإىل  العربية؟ وهل تعتقدين 

العاملية؟
�لكتابة �لعربية يف تطور م�ضتمر، فهي 
و�الأحثثثد�ث  �لق�ضايا  مبختلف  تثثوؤثثثر 
هناك  �أن  �ملبهج  و�لثث�ثثضثثيء  �لثثدولثثيثثة، 
عاملية  جو�ئز  ح�ضدت  عربية  �أعمال 
�ملثثا�ثثضثثيثثة  كجائزة  �لثث�ثثضثثنثثو�ت  خثثالل 
و�أن  �ضبق  فقد  �لعاملية  �أمثثا  �لبوكر، 
و�ضلت �لرو�ية �لعربية من خالل �أكر 

من كاتب �أهمهم جنيب حمفوظ.

ما هي طموحاتك واأحالمك امل�صتقبلية؟
�أكثثرب   على  كتابي  يح�ضد  �أن  �أمتثثنثثى 
ُيكتب  و�أن  �لثثعثثامل  يف  مبيعات  ن�ضبة 

�الأكثثر  �لكتاب  قائمة  �ضمن  �إ�ضمي 
تاأثري� و�أي�ضًا �أطمح �أن �أكون متحدثة 

حتفيزية باأكر من لغة.

اأي الكتب ت�صتهويك كقارئة؟
ذ�ت  �لكتب تطوير  ت�ضتهويني  كقارئة 

و�أي�ضا �لدينية .

متى �ضرنى �الإ�ضد�ر �لثاين لك؟
�ضياأخذ   لكن  فيه  بد�أت  �لثاين  كتابي  

حو�يل 3 �ضنو�ت �أو �أكر.

كلمة اأخرية؟
نقطة  كان  لطاملا  و�لدي  �أ�ضكر  �أن  �أود 
قوتي و قدوتي يف هذه �حلياة  و�ضاأيف 
بوعدي له و�ضاأكون من �لناجحني ولن 
 Shall we meet ظنه.  �خيب 
 again ? Inshallah in

 paradise
م�ضريتي  طو�ل  يل  �لد�عمة  لعائلتي    
و  و�ثقة  جعلني  بي  ثقتكم  و  حبكم 

قادرة على حتقيق حلمي.

�لبو�قي  بثثاأم  �جلهوي  �مل�ضرح  يعكف 
�لفنون  يف  �ضامل  تكويني  ترب�س  على 
�لدر�مي من خالل ن�ضاطه �الأول �لذي 
حيث  �لرتب�ضات  جمموع  به  �ضي�ضتهل 
�لتكوينية  "�الإقامة  يكون  �أن  �ختري 
لت�ضمل  �لدر�مية"  �لكتابة  يف  �ملغلقة 
غثثر�ر  على  �مل�ضرحية  �لتخ�ض�ضات 
�لكتابة �لدر�مية، �الإخر�ج �مل�ضرحي، 
 10 مبعدل  �لتمثيل،  و  �ل�ضينوغر�فيا 
موؤطرين  �أ�ضاتذة  مع  ور�ضة  لكل  �أيثثام 
�مل�ضرحية  �ملثثثجثثثاالت  يف  خمثثتثث�ثثضثثني 
من  �ملمتدة  �لفرتة  يف  وذلك  �ملحددة، 
�جلاري  �أكتوبر   18 غاية  �إىل   08
خلية  قثثدمثثتثثه  �لثثثذي  �لثثبثثيثثان  ح�ضب 

�الإعالم بذ�ت �ملوؤ�ض�ضة.
و�أ�ضاف �لبيان على �أن �مل�ضرح �جلهوي 
" بعث فعاليات  �لبو�قي يعمل على  �أم 
تثثربثث�ثثس تثثكثثويثثنثثي يثثكثثون عثثلثثى �ضكل 
�إنتاج  �إقامة �إبد�عية خا�ضة مبر�حل 
ينطوي  فنيا،  ممنهج  م�ضرحي  عمل 
فتح  �إىل   ترمي  �ضامية  �أهثثد�ف  حتت 
نافذة للحو�ر �لفني، و�لعطاء وتبادل 
�خلثثثثرب�ت، �لثثتثثجثثارب و�الأفثثثكثثثار، مع 
يعد  و�لثثذي  هثثدف  �أهثثّم  على  �لرتكيز 
�مل�ضرح  يتبعها  �لتي  �الأجنع  �ل�ضيا�ضة 
ثقافة  ن�ضر  يف  و�ملثثتثثمثثثثثلثثة  �جلثثهثثوي 
يف  �لنا�ضطني  �ل�ضباب  ل�ضالح  �لتكوين 

حقل �مل�ضرح و�لفنون �لدر�مية". 
    وكثث�ثثضثثف مثثثوؤطثثثرو�  �لثثرتبثث�ثثس على 
بالكتابة  �الإبثثد�عثثيثثة  "�الإقامة  �أن 

�لكتاب  �إىل  �أ�ضا�ضا  �ضتوجه  �لدر�مية 
خرب�ت  لهم  �لذين  �لهو�ة  �مل�ضرحيني 
�أولية، وكذلك كتاب �لرو�ية و�لق�ضة 
�لق�ضرية �لذين لهم �لرغبة يف خو�س 
مثثيثثد�ن �لثثكثثتثثابثثة �ملثث�ثثضثثرحثثيثثة، حيث 
تكون على مد�ر 10 �أيام دون �نقطاع، 
�لثالثة  �الأيام  خالل  �ملوؤطرين   يقوم 
�لكتابة  باأ�ضا�ضيات  بالتذكري  �الأوىل 

�لدر�مية".
هذ� و�ضينطلق �مل�ضاركون ، ح�ضب ذ�ت 
�لبيان،  يف مر�جعة م�ضاريع ن�ضو�ضهم 
�إىل  و�لتو�ضل  �ملوؤطرين  �إ�ضر�ف  حتت 
 06 �ختيار  يتم  جثثديثثدة،  ملخ�ضات 
�ملرحلة  خثثالل  لتطويرها  م�ضاريع 
�أيثثام  )�ل�ضبعة  �الإقثثامثثة  من  �لثانية 
�لباقية( �لتي �ضتكون على �ضكل �إقامة 
�إبد�عية مغلقة، يو�ضع يف هذه �ملرحلة 
مف�ضل  م�ضاهد  خمطط  �الإقثثامثثة  من 

�إىل  �مل�ضاركون  لكل م�ضروع، ثم ينتقل 
ميكن  و  بثثحثثو�ر�تثثهثثا،  �مل�ضاهد  كتابة 
كتابة  يكملو�  مل  �لذين  للم�ضاركني 
ن�ضهم عند نهاية �الإقامة �لبقاء على 
تو��ضل مع �ملوؤطرين من �أجل ذلك ملدة 

ال تتعدى �أ�ضبوع".
�مل�ضرح  �ضينتقل  �لثث�ثثضثثيثثاق  ذ�ت  ويف 
�الإقامة  �ختتام  بعد  مبا�ضرة  �جلهوي 
�الإبثثثثد�عثثثثيثثثثة �خلثثثا�ثثثضثثثة بثثالثثكثثتثثابثثة 
�إقامة تكوينية  �إىل تنظيم  �لدر�مية، 
و�ل�ضينوغر�فيا،  �الإخثثثر�ج  يف  مغلقة 

وبعدها �الإقامة �خلا�ضة بالتمثيل.
�لرتب�ضات  عثثلثثى  �لثثقثثائثثمثثون  ويثثعثثمثثل 
�لفعل  ودفثثع  حتقيق  �إىل  �لتكوينية 
�الإبد�عي، و�لعمل على دمج �لفنانني ذو 
م�ضرحية  �أعمال  يف  �لفنية  �لكفاء�ت 
وباملو�ز�ة  فنيا،  و  �أكادمييا  موؤ�ض�ضة 
طريق  الإتثثبثثاع  �لق�ضوى  �الأهمية  مع 
�لتكوين لتحقيق ذلك و�لعمل به على 
�ملدى �لقريب و�لبعيد، منوهني يف ذ�ت 
�لو�ضائل  من  يعترب  " �مل�ضرح  �أن  �ل�ضاأن 
للتو��ضل  فر�ضا   تفتح  �لتي  �لهامة 
و�الحتكاك مبختلف �لهو�ة و �ملبدعني 
يف خمتلف تخ�ض�ضاته، من خالل ف�ضح 
�لعمل على �كت�ضاف �ملو�هب و�لقدر�ت 
�الإبثثد�عثثيثثة، ومبثثا �أّنثثثه �لثثفثثن �الأقثثثدر 
وممار�ضة  �لباطن  �الأنا  ��ضتنطاق  على 
فنّي  ب�ضكل  و�الأد�ء  �لتعبري  حرية 
�الأهثثد�ف   عديد  ر�يته  حتت  تن�ضوي 

و�الآفاق".
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الفقدان  عن  �سك�سبري  بلغة  تكتب  هرمو�ش" كاتبة  "حليمة 
وتقيم بني ن�سو�ش التقاليد والدين

التكويني  للرتب�س  االإبداعية" ور�سة  "االإقامة 
املغلق بامل�سرح اجلهوي اأم البواقي

�ضطيف

عبد الهادي. ب 

ق. ث

ي�ضتعد �ملخرج و�لكاتب �مل�ضرحي عبد 
�للم�ضات  �آخر  لو�ضع  متها�ضت  �لوهاب 
عثثلثثى عثثمثثلثثه �جلثثثديثثثد حتثثثت عثثنثثو�ن 
لفئة  موجهة  عر�س  وهو  "ب�ضمات" 
�أفكار  تعاونية  �إنتاج  ومثثن  �الأطثثفثثال، 
�ضطيف،  �ضرق  �لعلمة  ببلدية  وفنون 
�إنتاجه  ��ضتغرق  �لثثذي  �لعر�س  وهثثو 
�لعمل  مثثن  كاملة  �أ�ضهر   04 قثثر�بثثة 

�ليومي. 
فريق  يحاول  دقيقة   54 مثثد�ر  وعلى 
05 م�ضرحيني �ضباب  �لعمل �ملكون من 
من  �لثثعثثر�ثثس  هثثذ�  يف  ب�ضمتهم  و�ثثضثثع 
خثثثالل حمثثاولثثة حثثث �الأطثثثفثثثال على 
يف  و�ملطالعة  �لثثقثثر�ءة  نحو  �لتوجه 
�لعمل  هذ�  يف  و�ضارك  ترفيهي،  قالب 
كل من نورهان خل�ضاري، بوبكر بالل، 
حمثثمثثد �لثثعثثيثثد ثثثابثثت، حمثثمثثد �إقثثبثثال 
و�أ�ضار  �لدين �ضيف �هلل،  روبة و�ضيف 
�جلديد  �الإنتاج  �أن  �إىل  �لعمل  طاقم 

�ضو�ر  عبا�س  �لفنان  روح  �إىل  مرفوع 
متاأثر�  �أ�ضهر  منذ  �ملنية  و�فته  �لذي 

مب�ضاعفات فريو�س كورونا.
متها�ضت  �لثثوهثثاب  عبد  �ملثثخثثرج  وقثثال 
من  بالعلمة  وفنون  �أفكار  تعاونية  �أن 
�إىل  د�ئثثمثثا  ت�ضعى  �لعمل  هثثذ�  خثثالل 
�لبحث و�لتجديد و�الإبد�ع، مع �ل�ضعي 
�الأطفال  لثثدى  �لفرجة  خللق  �أي�ضا 
�لكال�ضيكية  �لن�ضو�س  عثثن  بثثعثثيثثد� 

طرف  من  جتاوبا  تلقى  تعد  مل  �لتي 
�الأطفال يف �لوقت �حلايل.  

يهدف  �لعر�س  �أن  �إىل  متها�ضت  و�أ�ضار 
عن  �لثثثعثثثزوف  مثثو�ثثضثثوع  مثثعثثاجلثثة  �إىل 
حماولة  خالل  من  �جلز�ئر  يف  �لقر�ءة 
رغم  و�لقر�ءة  للكتاب  �العتبار  �إعثثادة 
�لر�هن  �لوقت  يف  �حلا�ضلة  �لتطور�ت 
�الجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل  وطغيان 
ب�ضكل غري م�ضبوق، م�ضيفا �أنه يف �ضنو�ت 
و�ملر�هقني  �الأطثثفثثال  جيل  كثثان  خلت 
�ضباح  كثثل  �جلثثر�ئثثد  لثث�ثثضثثر�ء  ي�ضطف 
�لتطور�ت  بفعل  �لظاهرة  هذه  لتختفي 
يعد  مل  �أنثثثه  لثثدرجثثة  �لتكنولوجية، 
وهناك �أي �إقبال على �ملكتبات من �أجل 
�ضر�ء �لكتب، وهو �الأمر �لذي ت�ضبب يف 
نتائج �ضلبية على �جليل �حلايل �لذي ال 
�لكبرية  �الأهمية  رغم  يقر�أ  وال  يطالع 
للمطالعة يف تكوين جيل مثقف وو�عي. 

�خلمي�س  �جلثثز�ئثثر  �ضينماتيك  عر�ضت 
تكرميا  حرة"  "يد  �لوثائقي  �ملن�ضرم 
وهذ�  �ضعدي  يا�ضف  �لثثر�حثثل  للمجاهد 
56 �ضنة بعد �لعر�س �لوحيد لهذ� �لعمل 
�ل�ضينما  بقاعة   1965 �أغ�ضط�س  �ضهر 

"�فريقيا".
عمل  وهثثو  حرة"  "يد  �لوثائقي  ويثثعثثد 
�أنيو  �اليطايل  �أخرجه  دقيقة   26 من 
حممد  �ل�ضينمائي  مب�ضاعدة  لور�نزيني 
زينات من بني �الأفالم �الأربعة �ملنتجة من 

�أ�ض�ضها  �لتي  فيلم"  "ق�ضبة  �ضركة  طرف 
 ، �ضعدي  يا�ضف  �لثثر�حثثل   1964 �ضنة 

�ضاحب ر�ئعة "معركة �جلز�ئر". 
وي�ضرد �لوثائقي "يد حرة" وهو �أول عمل 
جز�ئري باالألو�ن مت �جنازه بالتعاون مع 
تقنيني �يطاليني، عدة حلقات من �جلز�ئر 
من  �الأوىل  �ل�ضنو�ت  خثثالل  و  �ملكافحة 
باملا�ضي  يذكرنا  وثائقي  وهو  �ال�ضتقالل 
و�لتح�ضري  للحا�ضر  �أح�ضن  ت�ضييد  الأجل 

لبناء �مل�ضتقبل.

يا�ضف  �لثثر�حثثل  تخلى  �ال�ضتقالل،  بعد 
�ل�ضينما  �ىل  ليتفرغ  �ل�ضالح  عن  �ضعدي 
�الأوىل  �جلثثز�ئثثريثثة  �ثثضثثركثثتثثه  ويثثطثثلثثق 
بالتنازل  غلقها  قبل  قام  حيث  لل�ضينما 
�لعمومي  �ملنتج  �إىل  عتاده  عن  باملجان 
و�ل�ضناعة  للت�ضويق  �لوطني  �لثثديثثو�ن 

�ل�ضنيمائية. 
وتثثثويف �ملثثجثثاهثثد يثثا�ثثضثثف �ثثضثثعثثدي يف 10 
عن  �لعا�ضمة،  باجلز�ئر  �ملا�ضي  �ضبتمرب 

عمر ناهز 93 �ضنة

االأول عر�ضه  بعد  �ضنة   56

االأخرية  اللم�سات  متها�ست" ي�سع  الوهاب  "عبد 
على العر�س اجلديد "ب�سمات"

�سينماتيك اجلزائر تكرم الراحل "يا�سف �سعدي" 
بعر�س الوثائقي "يد حرة" 

حثثثثثثثثثثثو�ر: مثثثثثعثثثثثاويثثثثثة �ثثضثثيثثد



�ضيادة �ملدير
�ضوناطر�ك  يف  خدمة  تثثاع  دو�ثثضثثي  د�ر  و�حثثد  قالك 

�ضهرين �ضونا �لتيليفون
�ألو  �أنت فالن 

نعم �أنا 
�أنت يل درت دو�ضي يف �ضوناطر�ك

�نعم �ضيادة �ملدير
�أنت يل �لدو�ضي �نتاعك غالفو �أ�ضود 

�نعم �ضيادة �ملدير
�أنت يل �لدو�ضي �نتاعك فيه �ضهادة من 

كند� 
�نعم �ضيادة �ملدير

الكارط  فيه  �نتاعك  �لدو�ضي  يل  �أنت 
جون 

�نعم �ضيادة �ملدير
�نت يل حاط فالدو�ضي 6 ت�ضاور بيومرتي

�نعم �ضيادة �ملدير
�أ�ضاحبي قتلتني ب�ضيادة �ملدير 

�لنظافة كي لقيت ت�ضاورك هنا يف �لدو�ضي  �أنا عامل 
يل طي�ضوه 

خفت عليك ال يخدمو بيهم كا�س با�ضبور يبا�ضوك وال 
ي�ضحروك 

من هذ�ك �لنهار و�ل�ضيد يدور بالعجار؟!.

�ختال�س
و�حد ر�ح للبنك وقال للموظف 

حاب ن�ضحب مليار من ف�ضلك
لنجري  تف�ضل  طبعا  �ملثثوظثثف  لثثو  قثثال 

�لعملية
�حل�ضاب  ��ضم  �أعطني  ف�ضلك  من  لكن 

و�لرقم
قال لو �لر�جل ما يهم�س �أجبد برك 

من �أي ح�ضاب؟!.

لغز �خليار�ت
يخلي �ملتحجبة ويروح يخطب وحدة �ضيفيليزي

وي�ضرط عليها �حلجاب
يخلي يل قاعدة يف �لد�ر ويروح للخد�مة

هثثذه  تثثقثثع  �لثثثثد�ر..�أيثثثثن  يف  تثثقثثعثثد  عليها  ويثث�ثثضثثرط 
�لبالد؟!!.

معلومات م�سلية

الإ�ساعة

اأمثال �سعبية

مواجهتها  و  منك  لل�سخرية  اال�ستماع   •
ي�ساعد عقلك على حل امل�ساكل املعقدة.

باالكتئاب  الــبــطــاريــق  بع�ص  ت�ساب   •
متوت  اأن  اإىل  ع�سريتها  عن  بعيدا  فتم�سي 

وحيدة.
�سخ�ص  اأ�سغر  تكون  فاإنك  والدتك  • عند 

يف العامل ملدة ثمان ثواين فقط.
يجرم  الــدمنــارك  يف  قــانــون  يوجد  ال   •

الهروب من ال�سجن.
النا�ص  %من   50 اأن  الدرا�سات  وجدت   •
االأ�سبوع  يف  يوم  اأول  يف  دوامها  عن  تتاأخر 
يف  دقيقة   12 مي�سون  فاإنهم  املعدل  يف  و 

الكالم عن �سبب تاأخرهم.
نادي  العب  جيم�ص  ليربون  االأمريكي   •
 7700 يتقا�سى  ال�سلة  لكرة  هيت  ميامي 

دوالر عن كل رمية للكرة يف املباراة .
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي خرجت 
من عند الكذاب 
و دارت من باب 

لباب و فرقت بن 
حلباب؟

حدث يف مثل هذا اليوم
�لثالث من �ضهر �أكتوبر
رمزا   )SOS( اإ�سارة  اعتماد  1906ـ  
مل  اأنها  اإال  اال�ستغاثة،  طلب  عند  عامليا 

تطبق اإال �سنة 1908.
دم�سق  يدخل  في�سل  االأمــري  ـ   1918
واالإجنليزية  العربية  القوات  راأ�ص  على 
�سوريا  يف  العربية  الــدولــة  قيام  ويعلن 
بن  املق�سمة  االأربعة  باأقطارها  الكربى 

االإجنليز والفرن�سين.
عن  ــــراق  ــــع ال ا�ـــســـتـــقـــالل  ـ   1932

بريطانيا.
الكونغو  يف  اليورانيوم  اكت�ساف  ـ   1948

الدميقراطية.
1955 ـ كتيبة 401 حتتج بفرن�سا على 

ا�ستمرار حرب اجلزائر.
التحرير  جي�ص  مــن  وحـــدة  ـ   1957
الـــوطـــنـــي تــهــاجــم نـــاقـــالت الـــبـــرتول 
اجلــزائــريــة  احلــــدود  عــلــى  الفرن�سية 
يف  كــبــرية  خ�سائر  بها  وتــوقــع  الليبية 

القوات و العتاد.
رئي�ص  نائب  بلقا�سم،  كــرمي  ـ   1960
اجلزائرية  للجمهورية  املوؤقتة  احلكومة 
نيكيتا  الــ�ــســوفــيــاتــي  بــالــزعــيــم  يلتقي 
العامة  اجلمعية  هام�ص  على  خروت�سوف 

لالأمم املتحدة بنيويورك.
ت�سريعي  جمل�ص  اأول  ف�سل  ـ   1963
اأن  بعد  دوره  اأداء  يف  الــبــالد  تــاريــخ  يف 
ـــادة  امل نــ�ــص  تطبيق  اإىل  بــلــة  بــن  جلـــاأ 
يف  ــالد  ــب ال ــل  ــدخ وي الــد�ــســتــور  ــن  م  59
بروز  ذريــعــة  حتــت  ا�ستثنائية  مرحلة 
بكامل  وي�سطلع  وع�سكري  �سيا�سي  توتر 

ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية.
ت�سي  اأن  يعلن  كا�سرتو  فيدال  ـ   1965
الكوبية  جن�سيته  عــن  تخلى  جــيــفــارا 
االإمربيالية"  "القوى  ليقاتل  ورحـــل 

خارج كوبا.
1977 ـ طائرة من نوع دي �سي-8 تابعة 
باجلزائر  للطريان حطت  اليابان  ل�سركة 
العا�سمة  كانت قد اختطفت بن باري�ص 
"اجلي�ص  كــومــنــدو  قــبــل  ــن  م طــوكــيــو  و 
االأحمر" الياباين بعد اأن كانت قد تنقلت 
اإىل كل من الكويت و دم�سق ومت االإفراج 
19 الذين احتجزوا على  عن الرهائن الـ 

من الطائرة.
يف  اجلــــوي  الــربيــد  ــــالق  اإط ـ   1998

اجلنوب ال�سرقي للوطن.
�سمن  اجلزائر  انتخاب  اإعادة  ـ   2002
جمل�ص اإدارة االحتاد الدويل لالت�ساالت 

ال�سلكية و الال�سلكية.
الياباين  فــوز  عــن  ـــالن  االإع  -  2016
يف  نــوبــل  بجائزة  اأو�ــســومــي  يو�سينوري 
حــول  الأعـــمـــالـــه   2016 لــعــام  الــطــب 

االلتهام الذاتي.
ورايرن  ثورن  كيب  من  كل  فوز   -  2017
يف  نوبل  بجائزة  باري�ص  وبـــاري  فاي�ص 
يف  الأبحاثهم   2017 ل�سنة  الفيزياء 

جمال املوجات الثقالية.

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

يتعمر  كثثثثي  �خلثثثثثري  نثثثكثثثار 
كثث�ثثضثثكثثا�ثثضثثو يثثنثث�ثثضثثى نثثا�ثثضثثو حكـــمة

مل����ن  احل�������ق�������ي�������ق�������ة  ت��������ق��������ل  ال 
مل�������������س������ت������واه������ا ي�����������رق�����������ى  ال 

ن�ضمي  يخليني  حب�س  ما  ر�جلي  ث 
يا  ندير  كيفا�س  "�أرطغرل"  ولثثدي 

�ضي عالوة؟
�ضناء.خ باتنة
من  وهّنينا  �أرطغرل�س  ما  �ضّميه 

�مل�ضاكل؟!!.
ث قل يل يا �ضي عالوة كلمة �للي ما 

يفهموما�س جيل �ليوم؟
�ضاعد حلقوم باتنة
جريدة  يهز  ما  �ليوم  جيل  �أ�ضال 
مثثا يثثقثثر�هثثا..مثثاال مثثا كثثايثثن ال�س 

ت�ضقيني؟!
�البتالء  �أن  تظن  ال  عثثالوة  �ضي  ث 
نثثقثثمثثة بثثل هثثو نثثعثثمثثة �أحثثمثثد �هلل 

عليها؟

خالد حلمر �ضوق نعمان
�حلمد هلل وما �أكر باليانا!!.

ور�ء  �حلقيقية  �الأ�ضباب  هي  ما  ث 
�ضي  يا  �لوطن  يف  �لكو�رث  هذه  كل 

عالوة؟
فاحت بو�ضمالل خن�ضلة
لهذ�  �الأ�ثثثضثثثود  �لثث�ثثضثثنثثدوق  ل�ضت 
�لوطن يا �ضي فاحت با�س تلقى عندي 
�حلقيقية..و�حلقيقة  �الأ�ثثضثثبثثاب 

�لكاملة عند عامل �لغيوب؟!.
�ضي  يثثا  �ل�ضيتة  تثث�ثثضثثرب  ملثثثاذ�  ث 

عالوة؟
غ.بومعر�ف م�ضكانة
ملن  �لع�ضا  الأن  �ل�ضيتا  نثث�ثثضثثرب 

ع�ضا؟!.
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متكنت عنا�سر ال�سرطة بفرقة البحث 
والتدخــل BRI اأم البواقــي، من توقيف 
�سخ�ص يف حالة تلب�ص ب�سرقة مبلغ مايل 
معتــرب يقــدر بـــ120 مليــون �سنتيــم عن 
طريق اخلطف من اأحد االأ�سخا�ص، ياأتي 
ذلــك بعد دوريــات اأمنية مــن قبل فرقة 
البحــث والتدخــل عــرب خمتلــف �ســوارع 

واأحيــاء مدينــة اأم البواقــي، فيما تقدم 
اأحــد املواطنــن لعنا�ســر الفرقــة لطلب 
التدخــل والنجــدة بخ�سو�ــص تعر�ســه 
لل�سرقــة مــن قبــل اأحــد االأ�سخا�ــص عن 
طريق اخلطف بحي "اأول نوفمرب" والتي 
طالت حمفظتــه اخلا�سة بهــا مبلغ مايل 
معتــرب، ليتــم تتبــع طريق هــروب املتهم، 

داخــل  متخفيــا  عليــه  القب�ــص  مت  اأيــن 
اإحــدى العيــادات الطبيــة اخلا�سة بحي 
"حممد خمي�ستي" باأم البواقي وبحوزته 
املحفظة حمل ال�سرقة، املتهم مت عر�سه 
اأمــام  نيابــة حمكمــة اأم البواقــي بجرم 

ال�سرقة باخلطف يف حالة تلب�ص.

�سجلــت م�سالــح احلماية املدينــة لوالية 
�سطيــف ح�سيلــة ثقيلــة ل�سحايــا حــوادث 
املرور عرب خمتلف طرقات الوالية يف فرتة 
نهايــة االأ�سبــوع، ووقــع �سباح اأم�ــص حادث 
مرور ت�سبب يف وفاة �سخ�ص واإ�سابة ثالثة 
اآخريــن بجــروح متفاوتــة اخلطــورة، اإثــر 
ا�سطــدام بــن �ساحنتن باملدخــل ال�سمايل 
للطريــق ال�سيار �سرق غــرب ملدينة العلمة، 

ومت نقل اجلرحى اإىل م�ست�سفى العلمة. 
وتدخلــت فــرق احلماية املدنيــة لوحدة 
عمو�ســة مدعمــة بفــرق اأخرى مــن وحدة 
عــن الكبــرية والوحدة الرئي�سيــة �سطيف 
بعــد حــادث مــرور خطــري مبدخــل بلديــة 
�سخ�ســا   15 اإ�سابــة  يف  ت�سبــب  عمو�ســة، 
ا�سطــدام  نتيجــة  متفاوتــة،  باأ�ســرار 
�ساحنــة مــن احلجم الكبــري )حمملة برمل 
البنــاء( ب�سبعة مركبات منهــا حافلة لنقل 

امل�سافريــن مــن احلجــم املتو�ســط و�ساحنة 
مــن احلجــم ال�سغــري كانــت ت�ســري يف نف�ــص 
االجتــاه، ومت اإ�سعاف واإجــالء كل امل�سابن 
اإىل ا�ستعجــاالت العيادة ال�سحية املتعددة 
اخلدمــات لبلدية عمو�ســة، وترتاوح اأعمار 

امل�سابن بن 15 و70 �سنة من اجلن�سن.
كمــا تويف رجــل يف عــن املــكان ويبلغ من 
54 �سنــة علــى ا�سطــدام دراجتــه  العمــر 
النارية )نينجا كوازاكي( ب�سيارة �سياحية 
)رونــو كليو( على م�ستــوى الطريق الوالئي 
اإىل  املــوؤدي  التقاطــع  عنــد   171 رقــم 
م�ستــة اأوالد حميــدة ببلديــة بئــر حدادة 
جنــوب �سطيــف، ليتم نقــل جثــة ال�سحية 
يو�ســف  مب�ست�سفــى  املعنيــة  امل�سلحــة  اإىل 
يعــالوي بعن اآزال بعد اإمتام م�سالح الدرك 
الوطني حتقيقاتها امليدانية يف ظروف هذا 

احلادث.

قامــت وحــدات عملياتيــة من اأمــن والية 
ميلــة بال�سراكــة مع م�سالح الــدرك الوطني 
مدينــة  اأحيــاء  �سملــت  مداهمــة  بعمليــات 
ميلــة، اأ�سفــرت عــن  توقيــف 08 اأ�سخا�ــص 
وحجــز 672 قر�ــص مهلو�ــص و05 اأ�سلحــة 
بي�ساء حمظــورة ومبالغ ماليــة من عائدات 

الرتويج .
ومت خالل هــذه املداهمــات مراقبة 256 
�سخ�ص و280 مركبــة، حجز �سيارتن و03 
دراجــات نارية حمل جنح مروريــة واإدارية 
23 خمالفــة، كمــا مت خاللهــا  مــع حتريــر 
توقيــف 08 اأ�سخا�ــص  منهــم 04 متورطون 

يف ق�سايــا حيازة موؤثــرات عقلية، وحجزت 
بحــوزة اأحدهــم 655 وحدة مــن االأقرا�ص 
املهلو�سة مــن خمتلف االأنواع، باالإ�سافة اإىل 
مبلــغ مــايل قــدره 98000 دج مــن عائدات 
حمظوريــن،  اأبي�ســن  و�سالحــن  الرتويــج 
فيما حجزت لدى موقــوف اآخر 06 اأقرا�ص 
مهلو�ســة مــن نــوع "اإك�ستــازي وريفوتريــل"، 
دواء  مــن  وحــدة   11 حجــز  عــن  ناهيــك 
فيما مت  اأخــر،  "بريغابلــن" لــدى موقــوف 
اأ�سلحــة  بحوزتهــم  اأ�سخا�ــص   03 توقيــف 
بي�ساء حمظــورة واآخر حمل ن�سرة بحث من 

طرف ال�سلطات الق�سائية واالأمنية.

�سي الأورا�سي..
قتلتوه وهو على قيد العي�ص واالنتظار... 
االأ�سعار...  �سقف  ورفعتو  االأجور  حطمتو 
الــنــار...  عليه  وفتحتو  معي�ستو  لهبتو 
ماغا�سكم�ص الزوايل يل مات من امل�ساربة 
واال�ستغالل واالحتكار... ويف نف�ص الوقت 
باالأورو  حقها  ودفعتو  مباريات  وفرتولو 

والدوالر...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف �شخ�ض متلب�شا يف �شرقة 120 مليون �شنتيم 

وجب الكالم

يطول  قد  ال�سيا�سية  املمار�سة  واأخــالق  ال�سيا�سة  عن  احلديث  اإن 
وقد ال ينتهي، وال �سك اأن املفكر اجلزائري الراحل "مالك بن نبي" قد 
ما تتم ممار�سته يف  ال�سيا�سة وبن  الفرق بن  اخت�سر كل حديث عن 
العديد من البلدان با�سم ال�سيا�سة، وقال باأن هناك فرقا بن من ميار�ص 
ال�سيا�سة كتفكري يف كيفية خدمة ال�سعب وبن من ميار�ص "البوليتيك" 
اأن  ميكن  هنا  ومن  ال�سيقة،  اأهدافه  لبلوغ  ال�سعب  وا�ستعمال  بال�سراخ 

نعترب باأن معيار التمييز بن ال�سيا�سة والبوليتيك هو االأخالق.
اإن ما هو �سائع يف بالدنا لالأ�سف وما يطفو على ال�سطح عند كل موعد 
انتخابي هو ممار�سة ال اأخالقية ملا يعتقد باأنه "�سيا�سة"، وهذا ال �سك 
ناجت عن الفهم اخلطاأ "لل�سيا�سة"، وما يجب االعرتاف به يف هذا ال�ساأن 
واجلامعين  "االإطارات  فيهم  مبا  ال�سيا�سين  اأ�سباه  من  الكثري  اأن  هو 
تعلموا  اأنهم  الكذب" اأو  "فن  اأنها  على  ال�سيا�سة  فهموا  واملتعلمن" قد 
ال�سيا�سة يف "اأحزاب وهيئات" ت�سوق لهذا املفهوم عن ال�سيا�سة، وحن 
يعمل  اأن  الطبيعي  من  فاإنه  �سخ�ص  اأي  ذهن  يف  الفكرة  هذه  ترت�سخ 
على اأ�سا�سها وميار�ص ما يراه �سيا�سة على اأ�سا�سها، الأن فاقد ال�سيء ال 
بناء  الفرد  لدى  يت�سكل  ال  الذي  املعريف  الوعاء  فاإن  وبالتايل  يعطيه 
"معلومات �سحيحة وواقعية ومنطقية" قد ال ي�سمح له بتحقيق  على 

نتائج واقعية ومنطقية على اأر�ص الواقع.
نحن نرى باأنه ال ميكن اإ�سالح اأي �سيء يف اأي جمال وال ميكن حتقيق 
�سخ�سا  لتحقيقها  ي�سعى  من  كــان  اإذا  ميدان  اأي  يف  �سحيحة  نه�سة 
ال�سيا�سة  متار�ص  فعندما  وبالتايل  وا�سحة،  اأهــداف  وبال  مبادئ  بال 
مبفهومها اخلاطئ الذي ع�س�ص يف اأذهان من يدعون ممار�سة ال�سيا�سة، 
اأي اأنه عندما متار�ص ال�سيا�سة على اأنها فن الكذب فاإنها حتما ال تخ�سع 
لالأخالق بقدر ما تخ�سع للميكافيلية، اأي اأنها ت�سبح عبارة عن و�سيلة 
ال غري، ونرى باأن "الو�سيلة" التي ال تخ�سع لالأخالق باعتبارها مبنية 
منها  الهدف  يكون  ال  قد  واملناورة"   والتغليط  الكذب  "ممار�سة  على 
ال�سائع  مبفهومها  ال�سيا�سة  اأن  هذا  معنى  اأخالقية"،  "غايات  حتقيق 
حاليا عبارة عن و�سيلة ال اأخالقية لبلوغ غايات ال تخدم ال�سعب بقدر 
ما تخدم "م�ستعملها" اأو "ممتطيها"، اأو اأنها ال تخدم اجلماعة بقدر ما 
تخدم "الفرد اأو ب�سعة اأفراد"، وبهذا فاإن ال�سيا�سة كو�سيلة والتي �سبق 
واأن قلنا باأنها عبارة عن "بوليتيك" ح�سب تعبري "املفكر الراحل مالك 
بدرجة  تخ�سع  االأخرية  كون  كن�سال،  ال�سيا�سة  عن  نبي" تختلف  بن 
اأكرب للثبات على املبادئ واالأخالق وال�سعي اإىل حتقيق اأهداف وا�سحة 
احلقيقي  املفهوم  ــوا  اأدرك من  لالأ�سف  هم  وقلة  العام،  ال�سالح  تخدم 

لل�سيا�سة وقليلون من ميار�سون ال�سيا�سة وفق هذا املفهوم.
توجيه  يف  ننجح  ولكي  نه�سة،  اأيــة  حتقيق  يف  ننجح  كي  اأنــه  يبدو 
الراأي العام اإىل الطريق ال�سحيح فاإنه بات لزاما علينا اأن نفتح ور�سة 
اأي�سا  ال�سيا�سية، ولننجح يف هذا  املمار�سة  اأو  ال�سيا�سي  العمل  الأخلقة 
املبادئ"  على  "الثبات  هي  ال�سيا�سة  اأن  فكرة  نر�سخ  اأن  علينا  وجب 
الو�سول  ميكن  ال  ما  وهــذا  الن�سايل"  "ال�سرف  تكري�ص  على  والعمل 
اأو  ما  ق�سية  اأجل  "منا�سال" من  كونه  بن  ال�سيا�سي  جمع  اإذا  اإال  اإليه 
من اأجل هدف ما وبن كونه "رجال �سريفا" ال يباع وال ي�سرتى اأو رجال 
من  اأف�سل   " ومروءة  رجولة  ذا  �سيا�سيا  يكون  اأن  قيمة  جيدا  "يعي 
االأجيال  نــورث  اأن  املعقول  غري  فمن  للبوليتيك"،  "ممتهنا  يكون  اأن 
ال  اأنه  مبعنى  البوليتيك،  منار�ص  كنا  �سحيحة" اإذا  "�سيا�سة  القادمة 
ومن  ممار�ساتنا،  يف  باملبادئ  اآبهن  غري  كنا  اإذا  املبادئ  توريث  ميكننا 
كان  اإذا  وزنه  كان  اأيا  مرت�سح  نوايا  يف  الناخبون  يثق  اأن  املعقول  غري 
ميار�ص "البوليتيك" ويقفز من حزب اإىل حزب ملجرد اأن يكون "�سمن 
هو  فيه  الوثوق  ميكن  والذي  احلقيقي  فال�سيا�سي  املرت�سحن"،  قائمة 
يتنازل  من  اأما  مبادئه  عن  يتنازل  وال  القائمة  يف  مكانه  يخ�سر  الذي 
انتخابي  الن�سايل  يف كل موعد  انتمائه احلزبي ومبادئه و�سرفه  عن 
اأكرث"،  "من يدفع  فهو كاملوم�ص التي تقفز من ح�سن الآخر حتت �سعار 
"بناء"  على  قادرين  باأننا  نعتقد  اأن  اجلنون  ومن  بل  املعقول  غري  ومن 

موؤ�س�سات قوية "مبنتخبن ورجال بوليتيك بعقلية املوامي�ص".

ال�شيا�شة... بني الن�شال 
والو�شيلة

حمزه لعريبي

خن�ضلة

�ضطيف 

توقف 113 �شخ�شا يف ق�شايا 
متفرقة بخن�شلة

االأمن يحقق يف حادثة تخريب قرب 
املجاهد "م�شعود زغار" بالعلمة

هالك طفل واإ�شابة اأخر
 يف انقالب جرار فالحي بقجال

انتحار تلميذ �شنقا بحبل يف �شالح باي 

قامت م�سالح اأمن والية خن�سلة بتنفيذ 62 مداهمة 
يف عدة اأماكن م�سبوهة ملختلف اأوكار اجلرمية، اأين مت 
من خاللها مراقبة 987 �سخ�ص و 439 مركبة، ملفات 

ق�سائية �سد 113 �سخ�ص م�ستبه فيهم عن ق�سايا متفرقة 
منها 3 اأ�سخا�ص م�ستبه فيهم يف ق�سايا حمل ال�سالح 

االأبي�ص دون ترخي�ص، 7 اأ�سخا�ص م�ستبه فيهم يف ق�سايا 
حيازة املخدرات واملوؤثرات العقلية، 62 �سخ�ص من بينهم 

امراأة حمل بحث من طرف ال�سلطات الق�سائية، 41 �سخ�ص 
مت توقيفهم متورطن يف ق�سايا اأخرى.

هذه العمليات تاأتي باملوازاة مع الت�سكيالت العادية 
املنت�سرة بامليدان م�ساهمة منها يف فر�ص التواجد االأمني 

ومكافحة اجلرمية مبختلف اأنواعها حماية لالأ�سخا�ص 
وممتلكاتهم وخا�سة خالل احلجر ال�سحي املنزيل.

فتحت م�سالح االأمن بالعلمة �سرق �سطيف حتقيقا يف 
حادث تخريب قرب املجاهد ورجل املخابرات م�سعود زغار 

والذي تعر�ص للتخريب من طرف جمهولن يوم اجلمعة 
مبقربة العلمة، وتنقلت م�سالح االأمن اإىل املقربة حيث 

قامت برفع اآثار العملية التخريبية التي م�ست القرب 
ملبا�سرة التحريات حول مرتكبي هذا العمل، فيما قامت 
م�سالح بلدية العلمة برتميم القرب واإعادته اإىل حالته 

االأ�سلية.

ت�سبب حادث انحراف وانقالب جرار فالحي بدوار اأم 
احللى ببلدية قجال جنوب �سطيف، يف وفاة طفل واإ�سابة 

اأخر يبلغان من العمر 16 �سنة كانا على من اجلرار، 
وتدخلت فرق احلماية املدنية لوحدة قجال الأجل جندة 

ال�سحيتن حيث مت اإبعادهما من حتت اجلرار ثم اإ�سعافهما 
ونقلهما اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت اجلراحية للم�ست�سفى 

اجلامعي �سطيف، ولفظ الطفل )هارون/ �ص( اأنفا�سه متاأثرا 
باجلروح اخلطرية التي تعر�ص لها، يف حن اأن الطفل الثاين 

يتواجد يف العناية املركزة.

اهتزت قرية اأفرط الواقعة ببلدية �سالح باي جنوب 
والية �سطيف على حادثة انتحار تلميذ �سنقا يف ظروف 

غام�سة، ويبلغ التلميذ من العمر 14 �سنة، ويدر�ص مبتو�سطة 
�سالح باي ومت العثور عليه جثة معلقة بحبل و�سط بناية 

طور االجناز، وكتب الطفل على اأحد جدران البناية ح�سب 
م�سادر حملية عبارة "ا�سمح يل يا اأبي"، ومت نقل جثة 

ال�سحية اإىل م�ست�سفى عن وملان من طرف احلماية املدنية، 
وهذا يف الوقت الذي فتحت فيه م�سالح الدرك الوطني 

حتقيقا حول حيثيات هذه احلادثة.

توقيف 18 �شخ�ض 
حمل بحث وحجز 
نارية  دراجة   16

بعني مليلة

اإنقاذ �شخ�ض جرفته 
مياه االأمطار يف 
وادي �شقان   

قتيالن و18 جريح يف حوادث مرور 
متفرقة عرب طرقات �شطيف 

توقيف 08 اأ�شخا�ض وحجز مهلو�شات عقلية 
واأ�شلحة بي�شاء يف مداهمات مفاجئة 

نظمت م�سالح اأمن دائرة عن 
مليلة �سل�سلة من املداهمات الليلية 
�سملت االأحياء واالأماكن امل�سبوهة 

التي يرتادها امل�سبوقن ق�سائيا، 
اأ�سفرت عن توقيف 18 �سخ�ص حمل 

اأحكام ق�سائية يف ق�سايا خمتلفة، 
واأربعة اآخرين حجز لديهم 04 

�سكاكن وخنجر وبخاخة م�سيلة 
للدموع وكمية من املخدرات، كما مت 

حجز 500 وحدة من امل�سروبات 
الكحولية على م�ستوى حمالت 
الرئي�ص ال�ساغرة، وحجز 16 

دراجة نارية النعدام الوثائق، مع 
درا�سة حالة 57 �سخ�ص وتنقيط 

�سيارة.  22

متكنت الوحدة الثانوية للحماية 
املدنية بالتالغمة من اإنقاذ �سخ�ص 
جرفته مياه االأمطار باملكان امل�سمى 

دوار �سجار قرية بن بوالعيد ببلدية 
وادي �سقان، وتعر�ص ال�سحية 

)�ص/ج( 45 �سنة اإىل ك�سر بالرجل 
اليمنى بعد اأن جرفته مياه االأمطار 

بالقرب من حو�ص مائي كان عالقا 
فوق �سيارته، ليتم اإنقاذه وحتويله 

من طرف م�سالح احلماية املدنية اإىل 
م�سلحة اال�ستعجاالت علي منجلي 

بق�سنطينة.

معاوية. �ص

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب


