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ح�سة اال�ستئناف 
تلغى ب�سبب غ�سب 

االأن�سار..! 

بي�شاء برج 

لفائدة 31 مدمج ينتظر ا�شتالم ا�شحابها 
حما�شر التن�شيب

نظم�ا وقفة احتجاجية امام امل�ؤ�ش�شة

تالميذ جمربون على 
عبور الوديان لاللتحاق 

مبقاعد الدرا�سة 

�سنيتم  مليار   1.100
الإدماج اأ�سحاب عقود

 ما قبل الت�سغيل 
بالهن�سري تومغني

تالميذ مدر�سة خياري 
خلمي�سي واولياوؤهم 

يحتجون جراء انعدام 
خمتلف ال�سروريات
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تنديداً باإق�شاء اأبناءهم من منحة التمدر�س

مل يذق�ا طعم املاء ال�شروب منذ 5 اأ�شهر

حمتج�ن من م�شتة كداده  اأغلق�ا 
الطريق ال�طني رقم 28

اإحتجاج اأولياء 
التالميذ وغلق مقر
 بلدية تاك�سالنت

مواطنون يحتجون
 جراء اأزمة العط�ش 

ببلدية نقاو�ش

اعرتا�سات حترم مواطنني 
من الغاز  يف بريكة
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باتنة

�سطيف

حجز �أكرث من 233 كلغ من �ملخدر�ت و100�ألف قر�س مهلو�س خالل 2021 بتب�سة فيما مت ت�قيف 3 اأ�شخا�س وحجز كمية 
�ص 16من الك�كايني

اجلزائر تذكر فرن�سا بتاريخها

قطاع ال�سحة يف باتنة بحاجة الإنعا�ص

مطالب باإجناز م�ست�سفيات 
جديدة وجتديد العتاد 

الطبي بباتنة

فيما تاأزم الو�ضع يف كثري منها

يف بيان لها اأول اأم�س، اأكدت رئا�شة اجلمه�رية اجلزائرية باأن اجلزائر تعرب عن رف�شها القاطع للتدخل غري املقب�ل يف �ش�ؤونها الداخلية، وهذا 
عقب ما قالت باأنها ت�شريحات غري مفندة ن�شبتها العديد من امل�شادر الفرن�شية لرئي�س اجلمه�رية الفرن�شية، والتي قالت رئا�شة اجلمه�رية 

اجلزائرية باأنها حتمل يف طياتها اعتداء غري مقب�ل لذاكرة خم�شة ماليني واأكرث من ن�شف امللي�ن من ال�شهداء الذين �شح�ا بالنف�س والنفي�س يف 
مقاومتهم البط�لية �شد الغزو اال�شتعماري الفرن�شي وكذا يف حرب التحرير ال�طني املباركة...

اأم البواقي

خن�سلة

طفل الإليزيه يلعب بالنار 

�س 03

يعاين قطاع ال�سحة بوالية باتنة من عدة م�ساكل منذ �سنوات على 
م�ستوى خمتلف امل�ست�سفيات وموؤ�س�سات ال�سحة اجلوارية وقاعات العالج 

التابعة للقطاع، ورغم املطالب واالن�سغاالت املرفوعة اإىل ال�سلطات يف 
كثري من املرات بقي احلال على ما هو عليه يف عدد من املوؤ�س�سات فيما 

�س 04تاأزم الو�سع يف كثري منها....

�ص 08

م�ل�دية باتنة



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

هي القطيعة؟؟
بني م�سجع قانع مبدى نذالة العجوز مهما طال 

بها العمر ب�سهادة تاريخها وما�سيها االأ�سود امللوث 
بالدماء الذي ال زال يعيد نف�سه طيلة عقود 
من الزمن، وراف�ص الزالت العطور الفرن�سية 

الكال�سيكية تفوح من قمي�سه وحلم قطع البحار 
اإىل "بالد النور" يراوده كل ليلة، انق�سم الراأي 

العام اجلزائري الذي وجد نف�سه بني ليلة 
و�سحاها قادرا اأو باالأحرى حرا يف �سب فرن�سا 

والتطاول على رموزها والتفكري يف االنتقام منها 
�سرا وعالنية، بل مهدت له عديد و�سائل االإعالم 

الطريق للمطالبة مبحا�سبتها �سر حما�سبة 
ومعاقبتها بعد ان كان ذلك حمرما فيما �سبق اأو 

مكمما اإن �سدق التعبري، لتزيد اأخبار غلق املجال 
اجلوي اأمام الطائرات الفرن�سية الع�سكرية من 

حما�سة املتحم�سني للقطيعة.
فقد انت�سر خرب منع اجلزائر للطائرات 

الع�سكرية  الفرن�سية تخطي جمالها اجلوي 
الذي كانت ت�ستخدمه لبلوغ منطقة ال�ساحل 

االإفريقي من اأجل ا�ستكمال عمليات "برخان" 
ملحاربة التنظيمات االإرهابية، ويف جعبتها مهام 

اأخرى كالربق ووجد تهليالت من طرف املواطنني 
اجلزائريني عرب خمتلف مواقع التوا�سل 

االجتماعي وكاأن اجلزائر اجلديدة على و�سك ان 
تولد، معلنة عن القطيعة مع التبعية الفرن�سية 
وهي ت�سيق بدل اأن ي�ساق عليها وتتخذ اأ�ساليب 

وو�سائل معربة عن غ�سبها على التجاوزات 
اخلطرية واحلقرية التي تقع فيها العجوز يوما 
بعد يوم وهي تتطاول على ال�سيادة والكرامة 

واحلرمة اجلزائرية، لتتحول اإىل منبوذة 
"اجلارة"  املغرب  مع  حدث  "جزائريا" مثلما 

التي ال زالت تطلق �سمومها رغم قر�سات االأذن 
املوجهة لها.

وت�ساءل املخت�سون والباحثون وال�سيا�سيون 
اإن كانت بداية القطيعة مع العجوز التي 
و�سعت ع�ساها على عنق اجلزائر �سنوات 

طويلة، وهي تتغلل ب�سمومها الفتاكة داخل 
كل القطاعات وخا�سة احل�سا�سة منها فار�سة 

نظامها وتنظيماتها بذريعة اأو باأخرى وت�سنع من 
اجلزائر تابعا لها ال حول له وال قوة، ال يجوز 

له االعرتا�ص اأو الغ�سب او كاأ�سعف االإميان 
اال�ستياء عما يحدث وما تفعله فرن�سا ولعلها 

تكون بداية عهد جديد جلزائر العزة والكرامة 
واال�ستقامة املطلوبة واملطالب بها.

                                                              غيضض من فيضض 
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ال تــزال العديد مــن اأحيــاء مدينة ب�سكــرة تعاين من 
اأزمــة املــاء ال�ســروب منذ مــدة، على غــرار حــي اأم درمان 
الــذي انقطعت عنه هذه املــادة احليوية وال�سرورية منذ 
مــدة، ورغم �ســكاوى املواطنــني اإال اأن الو�ســع ال زال على 
حاله يف العديد مــن املناطق، فما الذي تنتظره ال�سلطات 
لتعيــد احلــق اإىل اأ�سحابــه باعتبــار اأن املــاء مــن اأب�ســط 
حقــوق املواطــن واأقــل مــا ميكــن توفــريه ل�سمــان "عي�ص 
كرمي"، فهل و�سل �ســوء الت�سيري بامل�سوؤولني وال�سلطات يف 
ب�سكرة لدرجة اأن يحرم املواطن من اأب�سط ال�سروريات يف 

بلد �سنف "كقوة �ساربة"؟

بطاقة حمـــــــــراء

اأم درمان بال ماء

auresbook
قال: عبد الرزاق مقري

 )رئي�س حركة جمتمع ال�سلم(
على  ح��رب  اإع���ان  م��اك��رون  ..."خطاب 

اجلزائر".
 ق��ل��ن��ا: ي��ا ر�ج�����ل... وم����اذ� �أع����ددت لها 

وحزبك؟

الو�سع ال يوؤجل وال يحتمل 

اجلمهور يحرم من دولور

النظافة من االإميان واالأو�ساخ يف كل مكان

دج"  15 ب  كاملة  "باتنة 
يف  والتحليل  املناق�سة  باتنة  مواطنو  جتــاوز 
الدقيق  ــة  واأزم واملح�سن  العادي  اخلبز  �سعر 
بها  يلتزم  مل  التي  التجارة  مديرية  وتعليمة 
ا�ستئنفوا  حيث   " اخلبز  "مافيا  من  احــد  اأي 
غري  عادية،  ب�سفة  احتجاجهم  بعد  ن�ساطهم 
اأنهم مل يوفروا اخلبز العادي وباأ�سعاره املعمول 
بها �سابقا بعد اأن "حاولتهم التعليمة مب�سطلح 
"رجاء" هذا، واأجمعت كل التعاليق بان هذه الـ  
"تعليمة العظيمة �سقيمة وبقيت يتيمة حيث 
"باتنة كاملة ب  تلخ�ست كل الردود يف عبارة 

دج".  15
وا�ستعمال  الرقابة  تكثيف  مطالب  وبرغم 
ان  غري  لل�سعر،  املخالفني  هــوؤالء  �سد  الــردع 
اإىل  البيان  على  تعليقاتهم  تعدت  النقا�سات 
�سرورة مراقبة �سروط نظافة اخلبز  يف حد 
ذاته حيث باتت غري حمرتمة من طرف هوؤالء 
"يف كهوف خفية"  اخلبازين �سواء يف �سناعته 
"هاربني مو�سخة" ما تفرقها�ص مع  اأو توزيعه 
"اخلبز"  �سالت  وحتى  املوا�سي  نقل  �ساحنة 

حدث وال حرج.

الوزارة  نقابات   9 ي�سم  والذي  الوطنية  الرتبية  لقطاع  امل�ستقلة  نقابات  تكتل  عن  �سادر  بيان  دعا 
البيداغوجية  واملعاجلة  االأداء  حت�سني  منحة  يخ�ص  فيما  بتعهداتها  الوفاء  يف  االإ�سراع  املعنية 
ومراجعة القانون اخلا�ص وفق اأجندة زمنية وا�سحة وحمددة، حيث اأعلن مت�سكه باملطالب املرفوعة 
�سابقا،  وانه ال ميكن تاأجيلها اأكرث من الالزم، وعلى راأ�سها حت�سني القدرة ال�سرائية، اإعادة النظر يف 
�سلم االأجور، ا�سرتجاع التقاعد الن�سبي دون �سرط ال�سن ومراجعة الربامج واملناهج حممال الوزارة 
املطالب  كل  لتحقيق  الت�سعيد  ملوا�سلة  الكامل  ا�ستعداده  عن  معربا  الكاملة،  امل�سوؤولية  واحلكومة 

وت�سوية جميع امللفات وهو الت�سعيد الذي �سيحدد طبيعته القواعد النقابية.

حت�سبا  اأكتوبر  �سهر  برتب�ص  املعنيني  الالعبني  قائمة  عن  بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  ك�سف 
ملواجهتي النيجر ذهابا واإيابا، حيث �سهدت القائمة غياب ا�سم مهاجم نادي ني�ص اأندي دولور الذي 
4 مقابالت، وهذا ما  يوؤدي يف بداية مو�سم رائعة م�سجال هدفني ومقدما متريرتني حا�سمتني خالل 
جعل ع�ساق اخل�سر يت�ساءلون عن هذا الغياب موؤكدين اإن يف االأمر لغزا بالنظر اإىل جاهزية الالعب 
يف الفرتة االأخرية، االأكيد اأن هذا ال�سوؤال �سيطرح ب�سدة خالل الندوة �سحفية التي �سيعقدها جمال 
بلما�سي باملركز التقني يف �سيدي مو�سى يوم اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 بداية من ال�ساعة 11:00، 
الثالثة من ت�سفيات مونديال قطر  النيجر حل�ساب اجلولة  وهذا قبل مواجهة اخل�سر �سد منتخب 

.2022

واالأحياء   ال�سوارع  فجل  روحها"،  "مالقات�ص  بباتنة  القمامة  رفع  على  القائمة  املوؤ�س�سة  اأن  يبدو 
واالأر�سفة قد ع�سع�ست فيها اأكوام "الزبالة" اأكرمكم اهلل، حتى اأ�سحت ديكورا األفته العيون اوختنقت 
به االأنوف من الروائح الكريهة املنبعثة نتيجة انعدام رزنامة دقيقة لرفعها من جهة  وانعدام للح�ّص 
املدين من جهة اأخرى، فالقمامة مرتاكمة هنا وهناك حتى بو�سط املدينة وتعّدت االأماكن املخ�س�سة 
لها لرتكن اأ�سفل العمارات وقرب  مداخل البنايات ومقرات االإدارات بل حتى على بعد اأمتار معدودات 

عن دار "املري" وموؤ�س�سة التنظيف.

هــو عدد �سحايا حوادث املــرور على امل�ستوى الوطني خالل الـ 8 
اأ�سهــر االأوىل من �سنة 2021 اىل جانب ت�سجيل 22018 جريحا، 

ح�سب املندوبية الوطنية لالأمن يف الطرق،  
حيث ارتفع عــدد قتلى حوادث الطرقات ب386 مقارنة بنف�ص 
الفرتة من العام املا�سي، واأح�ست ذات الهيئة وقوع 16320 حادث 
مــرور توزعت على املناطــق احل�سرية )11845حــادث( واملناطق 

الريفية التي �سجلت 4475 حادث مرور.
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لكل مقام مقال
تخبط فرن�سي وثبات جزائري

ما يبعث على الطماأنينة اأن فرن�سا غري را�سية على 
نظام احلكم احلايل وال على الرئي�ص اجلزائري املنتخب 
وكل  الدولة،  اأجهزة  على  حتى  تبون" وال  املجيد  "عبد 

هذا العداء الذي مل ت�ستطع فرن�سا اإخفاءه اأو جتاوزه 
منذ ا�ستهداف م�ساحلها االإ�سرتاتيجية يف ال�سنوات 

االأخرية هو مبثابة �سهادة "ح�سن �سرية و�سلوك" للنظام 
اجلزائري الذي لطاملا اتهم بالعمالة لفرن�سا واأذنابها، 

واأن اجلزائر اأخريا بداأت تتخل�ص من الهيمنة الفرن�سية 
بخطوات جريئة ا�ستفزت العدو التاريخي للجزائريني 

و�ساهمت يف اإعالن حالة ا�ستنفار ق�سوى يف االأو�ساط 
الفرن�سية التي بدت "متخبطة" وغري قادرة على مواكبة 
م�سرية التغيري من اجلانب اجلزائري والتي مل تعجب كما 

هو ظاهر فرن�سا ممثلة يف رئي�سها "ماكرون" والذي اأثار 
بت�سريحاته االأخرية �سخرية العامل ناهيك عن ال�سعب 

اجلزائري وحكومته..
ول�سنا بحاجة اإىل تذكري "ماكرون" اأو غريه اأن التاريخ 

وحده كفيل بالرد على اأكاذيبه واأننا اأمة لنا وجودنا 
ال�سارب يف العمق ومنزها عن اأي اإثبات "ماكروين" اأو نفي، 

واأن "ماكرون" قد ك�سف للعامل مدى جهله وقد اأعمته 
الكراهية وحقده اال�ستعماري عن روؤية احلقائق من 

حوله..
 و�سقوط فرن�سا يف وحل �سيا�ستها الفا�سدة داخليا 
قد اأثر ب�سكل ملحوظ على �سيا�ستها اخلارجية وعلى 

ت�سريحات رئي�سها خا�سة واأن ملفات تاريخية عالقة 
بيننا وذاكرة تاأبى الن�سيان رغم كيد الكائدين من الداخل 

اأو اخلارج..  
واحلقيقة التي قد تخفى عن كثري ممن ا�ستعبدتهم 

فرن�سا وجردتهم من كل انتماء وطني اأن هذا العدو 
التاريخي هو من �سيقع يف ورطة كبرية وحالة �سعف على 
م�ستوى جميع قطاعاته احليوية يف حال قطع العالقات 

اأو تاأزمها اأو دخول البلدين يف �سل�سلة ت�سعيدات �سواء على 
م�ستوى الرد العملي اأو الت�سريحات الر�سمية والبيانات 

بالت�سديد على رف�ص اأي تدخل اأجنبي يف ال�ساأن الداخلي 
للجزائر..

و�سعور فرن�سا بالتهديد منذ �سقوط الع�سابة 
واالأجنحة املوالية هو ما عّجل بك�سف مواقفها للعلن 
بعدما كانت تتخذ �سيغا اإلتوائية غري �سريحة والتي 

اأُعلن عنها يف عديد املواقف املرفو�سة ر�سميا من اجلانب 
اجلزائري الذي يقف باملر�ساد لكل م�سا�ص بذاكرة وطن 

قدم املاليني من ال�سهداء منذ اأن ُدّن�ست اأر�سنا الطيبة 
بجياع فرن�سا ومرتزقتها وحثالتها و�سيكون الرد مزعزعا 

لتوقعات "ماكرون" و مواقفه غري املح�سوبة.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة من خلف 
مدر�سة ابتدائية 

باأحد اأحياء مدينة 
عني التوتة، وهي 

تظهر تكد�ص القمامة 
يف م�سهد يعرب عن 
اال�ستخفاف التام 
ب�سحة التالميذ، 

ويجدر بالذكر اأن هذه 
املدر�سة لي�ست املوؤ�س�سة 
الرتبوية الوحيدة يف 

مدينة عني التوتة 
التي تعاين من انت�سار 
االأو�ساخ والقمامة يف 

حميطها.

�شماح خميلي



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

هي القطيعة؟؟
بني م�سجع قانع مبدى نذالة العجوز مهما طال 

بها العمر ب�سهادة تاريخها وما�سيها االأ�سود امللوث 
بالدماء الذي ال زال يعيد نف�سه طيلة عقود 
من الزمن، وراف�ص الزالت العطور الفرن�سية 

الكال�سيكية تفوح من قمي�سه وحلم قطع البحار 
اإىل "بالد النور" يراوده كل ليلة، انق�سم الراأي 

العام اجلزائري الذي وجد نف�سه بني ليلة 
و�سحاها قادرا اأو باالأحرى حرا يف �سب فرن�سا 

والتطاول على رموزها والتفكري يف االنتقام منها 
�سرا وعالنية، بل مهدت له عديد و�سائل االإعالم 

الطريق للمطالبة مبحا�سبتها �سر حما�سبة 
ومعاقبتها بعد ان كان ذلك حمرما فيما �سبق اأو 

مكمما اإن �سدق التعبري، لتزيد اأخبار غلق املجال 
اجلوي اأمام الطائرات الفرن�سية الع�سكرية من 

حما�سة املتحم�سني للقطيعة.
فقد انت�سر خرب منع اجلزائر للطائرات 

الع�سكرية  الفرن�سية تخطي جمالها اجلوي 
الذي كانت ت�ستخدمه لبلوغ منطقة ال�ساحل 

االإفريقي من اأجل ا�ستكمال عمليات "برخان" 
ملحاربة التنظيمات االإرهابية، ويف جعبتها مهام 

اأخرى كالربق ووجد تهليالت من طرف املواطنني 
اجلزائريني عرب خمتلف مواقع التوا�سل 

االجتماعي وكاأن اجلزائر اجلديدة على و�سك ان 
تولد، معلنة عن القطيعة مع التبعية الفرن�سية 
وهي ت�سيق بدل اأن ي�ساق عليها وتتخذ اأ�ساليب 

وو�سائل معربة عن غ�سبها على التجاوزات 
اخلطرية واحلقرية التي تقع فيها العجوز يوما 
بعد يوم وهي تتطاول على ال�سيادة والكرامة 

واحلرمة اجلزائرية، لتتحول اإىل منبوذة 
"اجلارة"  املغرب  مع  حدث  "جزائريا" مثلما 

التي ال زالت تطلق �سمومها رغم قر�سات االأذن 
املوجهة لها.

وت�ساءل املخت�سون والباحثون وال�سيا�سيون 
اإن كانت بداية القطيعة مع العجوز التي 
و�سعت ع�ساها على عنق اجلزائر �سنوات 

طويلة، وهي تتغلل ب�سمومها الفتاكة داخل 
كل القطاعات وخا�سة احل�سا�سة منها فار�سة 

نظامها وتنظيماتها بذريعة اأو باأخرى وت�سنع من 
اجلزائر تابعا لها ال حول له وال قوة، ال يجوز 

له االعرتا�ص اأو الغ�سب او كاأ�سعف االإميان 
اال�ستياء عما يحدث وما تفعله فرن�سا ولعلها 

تكون بداية عهد جديد جلزائر العزة والكرامة 
واال�ستقامة املطلوبة واملطالب بها.

                                                              غيضض من فيضض 

الأورا�س بلو�س+االثنني  23 �صتمرب 2971/ 04  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 26 �صفر 021442

ال تــزال العديد مــن اأحيــاء مدينة ب�سكــرة تعاين من 
اأزمــة املــاء ال�ســروب منذ مــدة، على غــرار حــي اأم درمان 
الــذي انقطعت عنه هذه املــادة احليوية وال�سرورية منذ 
مــدة، ورغم �ســكاوى املواطنــني اإال اأن الو�ســع ال زال على 
حاله يف العديد مــن املناطق، فما الذي تنتظره ال�سلطات 
لتعيــد احلــق اإىل اأ�سحابــه باعتبــار اأن املــاء مــن اأب�ســط 
حقــوق املواطــن واأقــل مــا ميكــن توفــريه ل�سمــان "عي�ص 
كرمي"، فهل و�سل �ســوء الت�سيري بامل�سوؤولني وال�سلطات يف 
ب�سكرة لدرجة اأن يحرم املواطن من اأب�سط ال�سروريات يف 

بلد �سنف "كقوة �ساربة"؟

بطاقة حمـــــــــراء

اأم درمان بال ماء

auresbook
قال: عبد الرزاق مقري

 )رئي�س حركة جمتمع ال�سلم(
على  ح��رب  اإع���ان  م��اك��رون  ..."خطاب 

اجلزائر".
 ق��ل��ن��ا: ي��ا ر�ج�����ل... وم����اذ� �أع����ددت لها 

وحزبك؟

الو�سع ال يوؤجل وال يحتمل 

اجلمهور يحرم من دولور

النظافة من االإميان واالأو�ساخ يف كل مكان

دج"  15 ب  كاملة  "باتنة 
يف  والتحليل  املناق�سة  باتنة  مواطنو  جتــاوز 
الدقيق  ــة  واأزم واملح�سن  العادي  اخلبز  �سعر 
بها  يلتزم  مل  التي  التجارة  مديرية  وتعليمة 
ا�ستئنفوا  حيث   " اخلبز  "مافيا  من  احــد  اأي 
غري  عادية،  ب�سفة  احتجاجهم  بعد  ن�ساطهم 
اأنهم مل يوفروا اخلبز العادي وباأ�سعاره املعمول 
بها �سابقا بعد اأن "حاولتهم التعليمة مب�سطلح 
"رجاء" هذا، واأجمعت كل التعاليق بان هذه الـ  
"تعليمة العظيمة �سقيمة وبقيت يتيمة حيث 
"باتنة كاملة ب  تلخ�ست كل الردود يف عبارة 

دج".  15
وا�ستعمال  الرقابة  تكثيف  مطالب  وبرغم 
ان  غري  لل�سعر،  املخالفني  هــوؤالء  �سد  الــردع 
اإىل  البيان  على  تعليقاتهم  تعدت  النقا�سات 
�سرورة مراقبة �سروط نظافة اخلبز  يف حد 
ذاته حيث باتت غري حمرتمة من طرف هوؤالء 
"يف كهوف خفية"  اخلبازين �سواء يف �سناعته 
"هاربني مو�سخة" ما تفرقها�ص مع  اأو توزيعه 
"اخلبز"  �سالت  وحتى  املوا�سي  نقل  �ساحنة 

حدث وال حرج.

الوزارة  نقابات   9 ي�سم  والذي  الوطنية  الرتبية  لقطاع  امل�ستقلة  نقابات  تكتل  عن  �سادر  بيان  دعا 
البيداغوجية  واملعاجلة  االأداء  حت�سني  منحة  يخ�ص  فيما  بتعهداتها  الوفاء  يف  االإ�سراع  املعنية 
ومراجعة القانون اخلا�ص وفق اأجندة زمنية وا�سحة وحمددة، حيث اأعلن مت�سكه باملطالب املرفوعة 
�سابقا،  وانه ال ميكن تاأجيلها اأكرث من الالزم، وعلى راأ�سها حت�سني القدرة ال�سرائية، اإعادة النظر يف 
�سلم االأجور، ا�سرتجاع التقاعد الن�سبي دون �سرط ال�سن ومراجعة الربامج واملناهج حممال الوزارة 
املطالب  كل  لتحقيق  الت�سعيد  ملوا�سلة  الكامل  ا�ستعداده  عن  معربا  الكاملة،  امل�سوؤولية  واحلكومة 

وت�سوية جميع امللفات وهو الت�سعيد الذي �سيحدد طبيعته القواعد النقابية.

حت�سبا  اأكتوبر  �سهر  برتب�ص  املعنيني  الالعبني  قائمة  عن  بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  ك�سف 
ملواجهتي النيجر ذهابا واإيابا، حيث �سهدت القائمة غياب ا�سم مهاجم نادي ني�ص اأندي دولور الذي 
4 مقابالت، وهذا ما  يوؤدي يف بداية مو�سم رائعة م�سجال هدفني ومقدما متريرتني حا�سمتني خالل 
جعل ع�ساق اخل�سر يت�ساءلون عن هذا الغياب موؤكدين اإن يف االأمر لغزا بالنظر اإىل جاهزية الالعب 
يف الفرتة االأخرية، االأكيد اأن هذا ال�سوؤال �سيطرح ب�سدة خالل الندوة �سحفية التي �سيعقدها جمال 
بلما�سي باملركز التقني يف �سيدي مو�سى يوم اخلمي�ص 7 اأكتوبر 2021 بداية من ال�ساعة 11:00، 
الثالثة من ت�سفيات مونديال قطر  النيجر حل�ساب اجلولة  وهذا قبل مواجهة اخل�سر �سد منتخب 

.2022

واالأحياء   ال�سوارع  فجل  روحها"،  "مالقات�ص  بباتنة  القمامة  رفع  على  القائمة  املوؤ�س�سة  اأن  يبدو 
واالأر�سفة قد ع�سع�ست فيها اأكوام "الزبالة" اأكرمكم اهلل، حتى اأ�سحت ديكورا األفته العيون اوختنقت 
به االأنوف من الروائح الكريهة املنبعثة نتيجة انعدام رزنامة دقيقة لرفعها من جهة  وانعدام للح�ّص 
املدين من جهة اأخرى، فالقمامة مرتاكمة هنا وهناك حتى بو�سط املدينة وتعّدت االأماكن املخ�س�سة 
لها لرتكن اأ�سفل العمارات وقرب  مداخل البنايات ومقرات االإدارات بل حتى على بعد اأمتار معدودات 

عن دار "املري" وموؤ�س�سة التنظيف.

هــو عدد �سحايا حوادث املــرور على امل�ستوى الوطني خالل الـ 8 
اأ�سهــر االأوىل من �سنة 2021 اىل جانب ت�سجيل 22018 جريحا، 

ح�سب املندوبية الوطنية لالأمن يف الطرق،  
حيث ارتفع عــدد قتلى حوادث الطرقات ب386 مقارنة بنف�ص 
الفرتة من العام املا�سي، واأح�ست ذات الهيئة وقوع 16320 حادث 
مــرور توزعت على املناطــق احل�سرية )11845حــادث( واملناطق 

الريفية التي �سجلت 4475 حادث مرور.

2260

رقم
اليـــوم

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:
sodipresse

�حل�صاب �لبنكي:
 BADR 336 300562 3000 42 

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

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

لكل مقام مقال
تخبط فرن�سي وثبات جزائري

ما يبعث على الطماأنينة اأن فرن�سا غري را�سية على 
نظام احلكم احلايل وال على الرئي�ص اجلزائري املنتخب 
وكل  الدولة،  اأجهزة  على  حتى  تبون" وال  املجيد  "عبد 

هذا العداء الذي مل ت�ستطع فرن�سا اإخفاءه اأو جتاوزه 
منذ ا�ستهداف م�ساحلها االإ�سرتاتيجية يف ال�سنوات 

االأخرية هو مبثابة �سهادة "ح�سن �سرية و�سلوك" للنظام 
اجلزائري الذي لطاملا اتهم بالعمالة لفرن�سا واأذنابها، 

واأن اجلزائر اأخريا بداأت تتخل�ص من الهيمنة الفرن�سية 
بخطوات جريئة ا�ستفزت العدو التاريخي للجزائريني 

و�ساهمت يف اإعالن حالة ا�ستنفار ق�سوى يف االأو�ساط 
الفرن�سية التي بدت "متخبطة" وغري قادرة على مواكبة 
م�سرية التغيري من اجلانب اجلزائري والتي مل تعجب كما 

هو ظاهر فرن�سا ممثلة يف رئي�سها "ماكرون" والذي اأثار 
بت�سريحاته االأخرية �سخرية العامل ناهيك عن ال�سعب 

اجلزائري وحكومته..
ول�سنا بحاجة اإىل تذكري "ماكرون" اأو غريه اأن التاريخ 

وحده كفيل بالرد على اأكاذيبه واأننا اأمة لنا وجودنا 
ال�سارب يف العمق ومنزها عن اأي اإثبات "ماكروين" اأو نفي، 

واأن "ماكرون" قد ك�سف للعامل مدى جهله وقد اأعمته 
الكراهية وحقده اال�ستعماري عن روؤية احلقائق من 

حوله..
 و�سقوط فرن�سا يف وحل �سيا�ستها الفا�سدة داخليا 
قد اأثر ب�سكل ملحوظ على �سيا�ستها اخلارجية وعلى 

ت�سريحات رئي�سها خا�سة واأن ملفات تاريخية عالقة 
بيننا وذاكرة تاأبى الن�سيان رغم كيد الكائدين من الداخل 

اأو اخلارج..  
واحلقيقة التي قد تخفى عن كثري ممن ا�ستعبدتهم 

فرن�سا وجردتهم من كل انتماء وطني اأن هذا العدو 
التاريخي هو من �سيقع يف ورطة كبرية وحالة �سعف على 
م�ستوى جميع قطاعاته احليوية يف حال قطع العالقات 

اأو تاأزمها اأو دخول البلدين يف �سل�سلة ت�سعيدات �سواء على 
م�ستوى الرد العملي اأو الت�سريحات الر�سمية والبيانات 

بالت�سديد على رف�ص اأي تدخل اأجنبي يف ال�ساأن الداخلي 
للجزائر..

و�سعور فرن�سا بالتهديد منذ �سقوط الع�سابة 
واالأجنحة املوالية هو ما عّجل بك�سف مواقفها للعلن 
بعدما كانت تتخذ �سيغا اإلتوائية غري �سريحة والتي 

اأُعلن عنها يف عديد املواقف املرفو�سة ر�سميا من اجلانب 
اجلزائري الذي يقف باملر�ساد لكل م�سا�ص بذاكرة وطن 

قدم املاليني من ال�سهداء منذ اأن ُدّن�ست اأر�سنا الطيبة 
بجياع فرن�سا ومرتزقتها وحثالتها و�سيكون الرد مزعزعا 

لتوقعات "ماكرون" و مواقفه غري املح�سوبة.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة من خلف 
مدر�سة ابتدائية 

باأحد اأحياء مدينة 
عني التوتة، وهي 

تظهر تكد�ص القمامة 
يف م�سهد يعرب عن 
اال�ستخفاف التام 
ب�سحة التالميذ، 

ويجدر بالذكر اأن هذه 
املدر�سة لي�ست املوؤ�س�سة 
الرتبوية الوحيدة يف 

مدينة عني التوتة 
التي تعاين من انت�سار 
االأو�ساخ والقمامة يف 

حميطها.

�شماح خميلي

يف بيان لها اأول اأم�س، اأكدت رئا�شة اجلمه�رية 
اجلزائرية باأن اجلزائر تعرب عن رف�شها القاطع 
للتدخل غري املقب�ل يف �ش�ؤونها الداخلية، وهذا 
مفندة  غييري  ت�شريحات  باأنها  قييالييت  مييا  عقب 
لرئي�س  الفرن�شية  امل�شادر  من  العديد  ن�شبتها 
رئا�شة  قييالييت  والييتييي  الفرن�شية،  اجلمه�رية 
طياتها  يف  حتمل  باأنها  اجلزائرية  اجلمه�رية 
ماليني  خم�شة  لييذاكييرة  مقب�ل  غييري  اعييتييداء 
الذين  ال�شهداء  ميين  امللي�ن  ن�شف  ميين  واأكيييرث 
�شح�ا بالنف�س والنفي�س يف مقاومتهم البط�لية 
الفرن�شي وكذا يف حرب  اال�شتعماري  الغزو  �شد 
ذكرت  وقييد  هييذا  املييبيياركيية،  ال�طني  التحرير 
فرن�شا  بيانها  يف  اجلزائرية  اجلمه�رية  رئا�شة 
بجرائمها يف اجلزائر والتي ال تعد وال حت�شى، 
االإبادة  لتعريفات  ت�شتجيب  باأنها  قالت  والتي 
رئا�شة  تطرقت  وقد  االإن�شانية،  �شد  اجلماعية 
فرن�شا  ل�شيا�شة  ملم��س  باإ�شهاب  اجلمه�رية 
ال�شيا�شة  ب�شبب  ال�ش�اد  ي�ش�به  الذي  وتاريخها 
فرن�شا.  طرف  من  املنتهجة  القذرة  االإجرامية 
من جانب اآخر، اأكدت العديد من و�شائل االإعالم 
اجلزائرية  ال�شلطات  بيياأن  والعاملية  املحلية 
اأمام  اجليي�ي  املجال  غلق  على  اأم�س  اأقدمت  قد 
الطائرات الع�شكرية الفرن�شية التي ت�ؤدي مهاما 
بال�شاحل االإفريقي، اخلرب الذي وثقته العديد 
من ال�ش�ر ومقاطع الفيدي� التي مت تداولها على 
نطاق وا�شع والتي اأظهرت ت�شجيل حركة ذهاب 
مقربة  على  فرن�شية  ع�شكرية  لطائرة  واإييياب 
ي�ؤكد  ما  اجلييزائييري،  اجليي�ي  املجال  حييدود  من 
فعال باأن اجلزائر قد و�شعت الطريان الع�شكري 
غلق  من  قليلة  اأيام  بعد  الهام�س  على  الفرن�شي 
املجال اجل�ي اجلزائري اأمام الطائرات التابعة 
للمملكة املغربية التي �شبق واأن مت قطع العالقات 
الدبل�ما�شية معها اإثر اال�شتفزازات املتكررة من 

اجلزائرية  ال�شلطات  للجزائر.  املغربي  اجلانب 
الرئي�س  تطرق  اأن  بعد  والفعل  بالق�ل  حتركت 
يف  فرن�شية  م�شادر  نقلته  ما  بح�شب  الفرن�شي 
لقائه مع عائالت "احلركى" اإىل تاريخ اجلزائر 
ه�ية  حيي�ل  جييدال  ب�ا�شطته  يثري  اأن  فييحيياول 
"طفل  اإن  لي�س هذا فقط بل  االأمة اجلزائرية، 
قد  بريجيت"  بي"مدلل  يلقب  من  اأو  االإليزيه" 
تاأتي  ال  فرن�شا  �شد  والعداء  ال�شغينة  باأن  قال 
من ال�شعب اجلزائري بل من ال�شلطة ال�شيا�شية 
هذا  خالل  من  ويبدو  اجلزائرية،  والع�شكرية 
الكالم اأن ماكرون قد بات يعاين فعال من عقدة 
تغافل  فلما  واإال  اجلزائرية"  "الدولة  ا�شمها 
العداء بني اجلزائر وفرن�شا والذي  عن حقيقة 
اجلييزائييري  ال�شعب  رفيي�ييس  ميين  االأ�ييشييل  يف  ن�شاأ 
يك�ن  الأن  التاريخ  مراحل  عرب  وال�شريح  التام 
فرن�شا  بني  التقارب  اأ�شكال  من  �شكل  اأي  هناك 
واجلزائر، وملا تغافل اأي�شا عن حقيقة اأن ال�شعب 
اجلزائري ه� اجلي�س واجلي�س ال�طني ال�شعبي 
اأن فرن�شا مقبلة على  بالذكر  ال�شعب. يجدر  ه� 
القادم،  العام  من  اأفريل  �شهر  رئا�شية  انتخابات 
رحلة  يبداأ  الأن  مباكرون  دفع  رمبا  الذي  االأميير 
ح�شد املنا�شرين والداعمني وك�شب املتعاطفني يف 
حملة انتخابية م�شبقة وم�شع�رة بدت مالحمها 
اأ�شابت  الييتييي  "اله�شترييا"  خييالل  ميين  تت�شح 
ماكرون والتي جعلته يتبعرث وال يق�ى على مللمة 
�شتاته لدرجة اأنه ال ي�شجل خرجة ميدانية اإال 
وي�شجل معها تعر�شه لل�شفع اأو الر�شق بالبي�س، 
االأخرية  اخلرجة  يف  خمتلفا  بدا  االأمر  اأن  غري 
قد  فال�شربة  احلركى"،  "بعائالت  جمعته  التي 
كانت ق�ية من طرف الدولة اجلزائرية، فدر�س 
يف  ودر�ييس  حينا  االأر�ييس  يف  والن�شب  التاريخ  يف 
من  اأخرى  درو�س  انتظار  يف  اآخر،  حينا  ال�شماء 

الق�ة ال�شاربة ملن تع�د على ال�شرب.

االأحد  اأم�س  بلحيمر،  عمار  االت�شال  وزير  اأ�شرف 
حتكيم  جلنة  اأع�شاء  تن�شيب  على  اليي�زارة،  مبقر 
اجلمه�رية  رئييييي�ييس   جلييائييزة  ال�شابعة  الطبعة 
مل��ش�ع  ال�شنة  هذه  املخ�ش�شة  املحرتف،  لل�شحفي 

وامل�ش�ؤولية''. احلرية  بني  "االإعالم 
واأو�شح بلحيمر يف كلمة األقاها اأمام اأع�شاء اللجنة، 
اأن م��ش�ع هذه  الطبعة "يلخ�س حم�ر االإ�شالحات 
تنفيذا  االتيي�ييشييال  قطاع  يجريها  التي  ال�شاملة 
املجيد  عبد  ال�شيد  اجلمه�رية،  رئي�س  لربنامج  
تب�ن''. واأكد ال�زير اأن التناف�س على م��ش�ع هذه 
االلتزام  �شرورة   لتاأكيد  منا�شبة  "�شيك�ن  الطبعة 
بر�شالة  لالرتقاء  وامل�ش�ؤولية  احلرية  بثنائية 

االإعالم وال�شحافة''.
التي  اجلائزة  هذه  حتكيم  جلنة  تتك�ن  لالإ�شارة، 
الي�م  مبنا�شبة  الييقييادم  اأكت�بر   22 ييي�م  �شتمنح 
ال�طني لل�شحافة، من ممثلني عن وزارات االت�شال، 

املالية، التعليم العايل والبحث العلمي والثقافة.
الن�شايل  للم�شار  اعييرتافييا  اجلييائييزة،  هييذه  وتعد 

التحريرية  الييثيي�رة  اإبيييان  اجلييزائييري  لييالإعييالم  
ت�شاهم   التي  ال�طنية  ال�شحافة  ملهني  وتكرميا 
وااللكرتوين  وال�شمعي-الب�شري  املكت�ب  باإعالمها 
وذي  م��ش�عي  اإعييالم   يف  امل�اطن  حق  جت�شيد  يف 

م�شداقية.
ال�شحايف  االإنتاج  ت�شجيع وترقية  اإىل  تهدف  كما 
ال�طني بكل اأ�شكاله والتحفيز على التميز واالإبداع 
بالتاأ�شي�س  ال�طنية  ال�شحافة  يف  واالحرتافية 
ال�شتالم  اأجل  اآخر  حدد  وقد  اال�شتحقاق،  لثقافة 

ملفات امل�شاركة ي�م 16 اأكت�بر 2021.

دعا املدير العام ملعهد با�شت�ر-
اأم�س  درار،  فيي�زي  اجلييزائيير، 
اإىل �شرورة م�شاعفة  االأحد، 
احلمالت التح�شي�شية للتلقيح 
�شد ك�فيد-19 من اأجل بل�غ 
اإىل  م�شريا  جماعية،  مناعة 

امللقحني  غييري  االأ�شخا�س  اأن 
ميثل�ن "خطرا" على اأنف�شهم وعلى املجتمع.

اجلزائر  اأن  لييالإذاعيية،  ت�شريح  يف  درار  واأ�ييشييار 
 3 ظرف  يف  �شخ�س  ملي�ن   20 تلقيح  على  قييادرة 
اأ�شهر، اأي قبل نهاية ال�شنة لت�شل اإىل 70 باملائة 
مناعة  حتقيق  وبالتايل  املُلقحني  االأ�شخا�س  من 

جماعية.
انتظار  عدم  اإىل  درار  ودعا 
ت�شجيل م�جة اأخرى للعدوى 
وقال  التلقيح،  اإىل  للت�جه 
اأف�شل  ه�  احلايل  "ال�قت  اأن 
الن  باأريحية  للتلقيح  وقييت 
هيينيياك انييخييفييا�ييس يف حيياالت 
�شت�شمح  اجلماعية  املناعة  واأن  خا�شة  االإ�شابة، 
من  جديدة  م�جة  ظه�ر  احتمال  مب�اجهة  لنا 
ا�شتئناف  "خطر حدوث  اأن  م�شددا على  العدوى"، 
غري  االأ�ييشييخييا�ييس  ميين  �شياأتي  للجائحة  حمتمل 

امللقحني".

الوزير االأول يف 
زيارة عمل اإىل 

وهران اليوم
يق�م ال�زير االأول وزير املالية، اأمين بن 
عبد  الرحمن، هذا االثنني، بزيارة عمل 
اإىل والية وهران يعاين خاللها عددا من 

امل�شاريع واملن�شاآت الريا�شية، حت�شريا 
للطبعة الي19 الألعاب البحر االأبي�س 

املت��شط، ح�شب ما اأفاد به بيان مل�شالح 
ال�زير االأول.

وجاء يف البيان اأنه "ي�شرع ال�زير االأول 
وزير املالية ال�شيد اأمين بن عبد الرحمن 

االثنني رفقة وفد وزاري هام يف زيارة عمل 
اإىل والية وهران، حيث  �شيعاين ويتفقد 

عددا من امل�شاريع واملن�شاآت الريا�شية، 
حت�شبا الحت�شان وهران الطبعة 19 الألعاب 

ق. والبحر االأبي�س املت��شط".

تراأ�س ال�سيد عبد املجيد تبون، رئي�س اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وزير الدفاع الوطني، اأم�س الأحد 03 اأكتوبر 2021، اجتماعا ملجل�س 
الوزراء، ُخ�ّس�س للدرا�سة وامل�سادقة على عدد من القوانني، واملرا�سيم والعرو�س املتعلقة، مب�سروع قانون املالية ل�سنة 2022 

اآخر اإح�شائية لك�فيد-19 يف اجلزائر

ت�سجيل 132 اإ�سابة 
جديدة، 95 حالة 
�سفاء و 03 وفيات
اأعلنت ي�م اأم�س االأحد وزارة ال�شحة عن 

ت�شجيل 132 اإ�شابة جديدة م�ؤكدة بفريو�س 
ك�رونا امل�شتجد، يف االأربع وع�شرين �شاعة 
االأخرية لريتفع بذلك عدد االإ�شابات اإىل 

ت�شجيل  ال�زارة  ك�شفت  كما  حالة.   203688
�شفاء  حالة  و95  جديدة،  وفاة  حاالت   3
لريتفع بذلك العدد االإجمايل لل�فيات اإىل 

ال�شفاء منذ بداية  5834 وفاة، وعدد حاالت 
اجلائحة اإىل 148081 حالة.

وت��شي ال�زارة امل�اطنني ب�شرورة االلتزام 
بنظام اليقظة، كما تدع�هم اإىل احرتام 

ق�اعد النظافة وامل�شافة اجل�شدية واالرتداء 
االإلزامي للقناع ال�اقي واالمتثال لق�اعد 

احلجر ال�شحي. كما ت�شدد اأي�شا على اأن 
االلتزام ال�شارم من قبل امل�اطنني بهذه 

االإجراءات ال�قائية، اإىل جانب اأخذ احليطة 
واحلذر، هي ع�امل مهمة اإىل غاية الق�شاء 

ق. ونهائيا على هذا ال�باء.

اأ.ن

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

طفل الإليزيه يلعب بالنار 

من اأجل بل�غ مناعة جماعية، ف�زي درار

خ�ش�س للم�شادقة على عدد من الق�انني واملرا�شيم املتعلقة مب�شروع قان�ن املالية..

االأعييمييال  هيييذه  اأن  ''واحلييقيييييقيية  م�شيفة: 
الإغراق  ال�شعي  غرار  على  وغريها،  العدائية 
والدعاية  واجل��ش�شة  بيياملييخييدرات  بييالدنييا 
ال�شادرة  امليينيياوئيية  والت�شريحات  الييهييداميية 
لل�شهاينة  ال�شماح  وكذا  مغاربة  ر�شميني  عن 
الرتاب  من  بالدنا  �شد  تهديدات  اإطييالق  على 
مت�شك  خلفية  على  جييياءت  واإمنيييا  املييغييربييي، 
اإيجاد  ب�شرورة  والرا�شخ  املبدئي  اجلييزائيير 
يكفل  ومبا  ال�شحراوية،  للق�شية  عييادل  حل 
التخل�س  يف  امل�شروع  ال�شحراوي  ال�شعب  حق 
اآخر  حترير  ثمة  ومن  الغا�شم  االحتالل  من 

م�شتعمرة يف اإفريقيا''.
واجهت  اجلييزائيير  اأن  ذاتيييه  امليي�ييشييدر  واأكييييد 
ال�شادرة عن املخزن ب�شرب  العدائية  االأعمال 
ملبداأ  ووفقا  النف�س،  �شبط  درجييات  وباأق�شى 
حميطها  مع  وفقه  تتعامل  الذي  اجل�ار  ح�شن 

املبا�شر.
ق�ة  ''اجلييزائيير  مق�لة  اإىل  املجلة  وعرجت 
اإ�شرافه  خالل  اجلمه�رية  لرئي�س  �شاربة'' 
''نعم،  بالق�ل:  واليي�الة،  احلك�مة  لقاء  على 
الرا�شخة  مببادئها  �ييشيياربيية  قيي�ة  اجلييزائيير 

وم�اقفها الثابتة وقراراتها ال�شيادية و�شعبها 
املخزن  م�شاجع  اأرقت  العتيد،  وجي�شها  االأبي 
اخل�نة..  نف��س  يف  والياأ�س  الرعب  واأدخلت 
اجلزائر ق�ة �شاربة ومن ميانع اأو يعار�س فما 
عليه اإال اأن يذرف اأمام حائط مبكى اأ�شدقائه 
دم�ع احل�شرة واالأ�شى على اأحالم زائفة واآمال 

�شقطت كاأوراق خريف هذا ال�شهر''.

الوطنياالثنني  23 �صتمرب 2971/ 04  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 26 �صفر 031442
اجلزائر قوة �ساربة ومن يعار�ش فليذرف 

الدموع اأمام حائط املبكى

ال�سلطات اجلزائرية ترد بالقول والفعل

اجلزائر تقرر غلق املجال اجلوي اأمام 
الطريان الع�سكري الفرن�سي

اجلزائر قادرة على تلقيح 20 مليون 
�سخ�ش يف ظرف 3 اأ�سهر

املُتداولة منذ ي�م  املعل�مات  الفرن�شي،  اأكد اجلي�س 
الطائرات  عب�ر  اجلزائر  حظر  بخ�ش��س  ال�شبت، 
وكالة  ونقلت  اأج�ائها.  ف�ق  الفرن�شية  الع�شكرية 
اإخطاًرا  تلقى  الفرن�شي  اجلي�س  اأن  بر�س،  فرن�س 
الفرن�شية  ل�فغارو  �شحيفة  وكانت  الييقييرار.  بهذا 
ك�شفت اأن اجلي�س الفرن�شي اأجل رحلتني ل�ج�شتيتني 
االأجيي�اء  عرب  ميييران  اأن  يفرت�س  كان  االأحييد  اأم�س 

اجلزائرية باجتاه مايل.
الع�شكري  الطريان  مبييرور  ت�شمح  اجلزائر  وكانت 

بني  بالتفاق   2013 منذ  مييايل  بيياجتيياه  الفرن�شي 
وتعي�س  وهيي�النييد.  ب�تفليقة  ال�شابقني  الرئي�شني 
م�شب�ق  غري  ت�ترا  الفرن�شية  اجلزائرية  العالقات 
ب�شبب ت�شريحات ماكرون عن اجلزائر وت�شكيكه يف 
اجلزائرية  الرئا�شة  وا�شتدعت  وه�يتها.  تاريخها 
بعد  لييلييتيي�ييشيياور  بييارييي�ييس  ميين  داوود  عيينييرت  اليي�ييشييفييري 

ت�شريحات ماكرون التي و�شفتها بغري امل�ش�ؤولة.
وقالت الرئا�شة اجلزائرية يف بيان ليلة ي�م ال�شبت 

اإنها لن ت�شمح الأحد بالتدخل يف �ش�ؤونها الداخلية.

اأهم قرارات رئي�ش اجلمهورية خالل اجتماع جمل�ش الوزراء

الرئي�ش تبون يعزي يف وفاة املجاهد احلاج اإبراهيم غومة اأمني 
عقال طوارق "الطا�سيلي"

وزير االإت�سال ين�سب جلنة حتكيم جلائزة 
رئي�ش اجلمهورية لل�سحفي املحرتف

اجلمه�رية،  رئي�س  قبل  من  اجلل�شة  افتتاح  وبعد 
ن�شاط  ح�ل  االأول  ال�زير  عر�س  اإىل  واال�شتماع 
وعرو�س  االأخييريييين،  االأ�شب�عني  خييالل  احلك�مة 
ال�زراء، اأ�شدى الرئي�س االأوامر والت�جيهات االآتية 

ح�ل م�شروع قان�ن املالية ل�شنة 2022:
اأ�شار ال�شّيد الرئي�س اإىل اأن ال�شنة املقبلة، �شت�شهد 
بف�شل  ال�طني،  االقت�شاد  اأداء  م�ؤ�شرات  يف  حت�شنا 
مت  التي  التحفيزية،  واالإجييييراءات  االإ�ييشييالحييات 
التدابري،  اتخاذ كل  اتخاذها، م�شددا، على �شرورة 

للحفاظ على القدرة ال�شرائية، واأمر ف�را بي: 
ي تخفي�س ال�شريبة على الدخل االإجمايل.

ي رفع النقطة اال�شتداللية يف ال�ظيف العم�مي.
التجارة والفالحة،  التن�شيق املحكم، بني وزارتي  ي 
الفالحية  املييي�اد  على  الق�ش�ى  الييرقييابيية  بييهييدف 

والبق�ليات والعجائن.
كما وّجه احلك�مة اإىل اإثراء م�شروع قان�ن املالية، 

على النح� التايل:
ي �شرورة العمل بال�شريبة على الرثوة، بعد اإعادة 

تعريفها، بدقة يف قان�ن املالية 2022.
ي و�شع اآلية لت�شهيل التنازل عن ال�شكنات االإيجارية 
للدولة، التابعة لدوواين الرتقية والت�شيري العقاري 
مع احلر�س على حتيني اأ�شعارها، وت�شهيل احل�ش�ل، 

على الدفاتر العقارية، للمعنيني.
املعنيني،  لالأ�شخا�س  باملائة،  بع�شرة  تخفي�س  ي 

با�شتيفاء م�شتحقات �شكنات )عدل( الذين ي�شددون 
قيمة ال�شكن اأو االأق�شاط دفعة واحدة.

اآلية، بني  باإيجاد  لل�شكن،  ا�شتحداث بنك  ي ت�شريع 
وال�شندوق  واالحتياط،  للت�فري  ال�طني  ال�شندوق 

ال�طني لل�شكن.
باإعداد  االأخييتييام،  حافظ  الييعييدل  وزييير  تكليف  ي 
اأجل  يف  امل�شاربة،  مبكافحة  خا�س  قان�ن  م�شروع 
اأق�شاه، تاريخ اجتماع جمل�س ال�زراء املقبل، ت�شل، 

اإىل  اجلزائريني  بق�ت  يتالعب  ملن  العق�بات،  فيه 
كاملة. جرمية  ك�نها  �شنة،   30

ي ت�شديد الرقابة امليدانية على املحالت التجارية، 
ملنع الزيادة، غري املربرة، يف اأ�شعار امل�اد الغذائية، مع 

ال�شحب النهائي لل�شجالت التجارية، للمت�رطني.
يف  متخ�ش�شتني  وطنيتني،  مدر�شتني  ا�شتحداث  ي 
وال�شرقي  الغربي،  باجلن�ب  ال�شحراوية  الفالحة 

لل�طن.

املجيد  عبد  ال�شيد  اجلمه�رية،  رئي�س  بعث 
تب�ن، بر�شالة تعزية اإىل عائلة املجاهد املرح�م 
احلاج اإبراهيم غ�مة، اأمني عقال واأعيان "اأزجر 
القامات  "اأحد  بخ�شال  فيها  نيي�ه  الطا�شيلي"، 

ال�شاخمة يف اجلهاد وال�طنية''.
اأكرب.. فجعنا  "اهلل  التعزية:  ر�شالة  وجاء يف 
اإليزي االأبية وجن�بنا  مع اأهلنا الكرام يف رب�ع 
الكبري عامة، ب�فاة احلاج اإبراهيم غ�مة، اأمني 
القامات  واأحييد  الطا�شيلي  اأزجيير  واأعيان  عقال 

ال�شاخمة يف اجلهاد وال�طنية''.

واأ�شاف رئي�س اجلمه�رية: "وبتاأثر بالغ واأ�شى 
عميق نعي�س مع عائلة الفقيد واأهله واأبناء هذه 
من  له  مبا  املرح�م  ب�اأت  التي  العزيزة  املنطقة 
ر�شيد ال�شرفاء، وما عرف عنه من مكارم الرجال 
حينما  امليي�ؤمتيين،  امليي�ثيي�ق  االإبيين  مكانة  الكبار، 
لبلدية  بلدي  جمل�س  اأول  رئا�شة  اإليه  اأوكلت 
اإليزي.. وحينما حمل باأمانة و�شدق ان�شغاالتها 
اإىل رحاب جمل�س االأمة الذي ا�شتمرت ع�ش�يته 
امل�شتحقة فيه لعهدتني، رحمه اهلل .. وه� الذي 
حمبا  ب�طنه،  متعلقا  باخلري..  يده  با�شطا  ن�شاأ 

للجزائر غي�را عليها''.
االأليم،  الرزء  هذا  "واأمام  الق�ل:  اإىل  وخل�س 
وذويه،  اأهله  واإىل  الفقيد  عائلة  اإىل  اأت�جه 
كان�ا  واأينما  اإليزي،  الط�ارق يف  اإخ�تنا  وكافة 
باأخل�س التعازي واأ�شدق م�شاعر امل�ا�شاة، داعيا 
برحمته  الفقيد  يتغمد  اأن  وجييل  عييز  املييي�ىل 
 .. وال�شل�ان  ال�شرب  اجلميع  يلهم  واأن  ال�ا�شعة، 
الذين  ال�شابرين  )وب�شر  اأجييركييم.  اهلل  عظم 
اإليه  واإنييا  هلل  اإنييا  قال�ا  م�شيبة  اأ�شابتهم  اإذا  

راجع�ن(".

''بروبغاندا م�سللة'' حتاول عبثا النيل  قالت افتتاحية جملة اجلي�س يف عددها ل�سهر �سبتمرب اإن هناك 
من اجلزائر وا�ستهداف �سيادتها ووحدتها الوطنية. واأ�سارت جملة اجلي�س، اإىل اأن املخزن ي�سن حملة 
القنوات  الجتماعي ويف  التوا�سل  من�سات  على  معلنة  �سكل حرب  تتخذ  اجلزائر  على  دعائية مغر�سة 

التلفزية وعلى �سفحات اجلرائد.

ق. و

جملة اجلي�س:



حفيظة. ب

�شفيقة. �س

�شميحة. ع

ح�شام الدين. ق

احـــتـــج، �ــســبــاح 
ـــــــوم الـــ�ـــســـبـــت  ي
مـــــن االأ�ــــســــبــــوع 
ــــــاري �ــســكــان  اجل
حلواجب  م�ستة 
الق�سبات  طريق 
نقاو�ص  ببلدية 
ــى االأو�ــــســــاع  ــل ع
املزرية  التنموية 

يوميًا  يوؤرقهم  هاج�ص  اأ�سبحت  والتي 
ال�سلطات  من  وتدخل  تغيري  اأي  دون 
يذكر رغم نداءاتهم التي مل جتد اأذانًا 

�ساغية تنهي معاناتهم الطويلة.
جريدة  مــع  حديثهم  ويف  الــ�ــســكــان 
اأكدوا باأنهم يعي�سون يف  االأورا�ص نيوز 
املحليني  امل�سوؤولني  وُبعد  تنموي  ركود 
تنموية  متاهة  يف  اأدخلهم  ما  عنهم 
احلياة  �ــســروريــات  اأدنـــى  فيها  تغيب 
والطرقات  ال�سروب  املــاء  غــرار  على 
الغائب  تعد  التي  العمرانية  والتهيئة 
لكون  ـــاروا  ـــس واأ� املــ�ــســتــة،  يف  االأكــــرب 
عدم  خلفية  على  جــاء  احتجاجهم 
تزويدهم للماء ال�سروب الذي غاب عن 
حنفيات املواطنني منذ قرابة 5 اأ�سهر 

ــم الــنــداءات  رغ
واملـــنـــا�ـــســـدات 
لل�سكان  املتكررة 
ا�ستنكروا  الذين 
�ـــــســـــيـــــا�ـــــســـــة 
املـــمـــاطـــلـــة يف 
الوعود  جت�سيد 
اإىل  والــــهــــروب 
منددين  االأمــام، 
بكون ال�سلطات املحلية يف الق�ساء على 
جدية  حلول  وتــوفــري  العط�ص  اأزمـــة 
�سهر  االأخــرية قبل  االأيــام  لكون  نظرًا 
ال�سروب  ــاء  امل اأيــام  اأخــر  هي  رم�سان 
لينقطع عنهم نهائيًا، كما اأردفوا اأي�سا 
وتهمي�ص  اإق�ساء  تعي�ص  امل�ستة  بــاأن 
ال  قطعة  جعلها  مما  املجاالت  جل  يف 
التنموي،  النحو  على  للبلدية  تنتمي 
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن ال�سكان اأغلقوا 
بطريق  املعروف  الثقيل  الوزن  طريق 
املحلية  ال�سلطات  مطالبني  الق�سبات 
منحت  التي  الوعود  جت�سيد  ب�سرورة 
بتح�سني  املتعلقة  تلك  خا�سة  لهم 
امل�ستوى املعي�سي وتوفري ظروف العي�ص 

الكرمي.

وارتفاع  الوالية  حميط  �س�ساعة  واأمــام 
الكثافة ال�سكانية اأ�سبحت هذه املوؤ�س�سات 
الطبية  احلاجات  تلبية  على  قــادرة  غري 
خالل  خا�سة  لل�سكان  واال�ست�سفائية 
كوفيد  جائحة  اأفــرزتــهــا  التي  الــظــروف 
19 والتي ك�سفت ه�سا�سة البنية التحتية 
اأمام  ال�سمود  على  قدرته  وعــدم  للقطاع 
النق�ص  مــع  ال�سيما  االأزمــــات  ــذه  ه مثل 
الفادح يف االأجهزة والعتاد الطبي ناهيك 
االأدويـــة  مــن  ـــواع  االأن مئات  اختفاء  عــن 
اإ�سافة  االأ�سواق  وال�سرورية من  احليوية 
اإىل النق�ص امل�سجل يف عدد االأعوان �سبه 
الطبيني واالأطباء العامني واملخت�سني على 
املتعددة  والعيادات  امل�ست�سفيات  م�ستوى 

اخلدمات بالوالية.

وطالب مواطنو والية باتنة وزير ال�سحة 
وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات باالإ�سراع يف 
القطاع  يف  امل�ساريع  من  جمموعة  ــاز  اإجن
م�سروع  غرار  على  باتنة  بوالية  ال�سحي 
قدرها  ا�ستيعاب  بطاقة  م�ست�سفى  اجناز 
بريكة  دائرتي  من  كل  يف  �سرير   240
م�ست�سفى  اإىل  باالإ�سافة  التوتة  وعــني 
يف  �سرير   120 بـ  تقدر  ا�ستيعاب  بطاقة 
كل من دائرة اجلزار و دائرة ال�سمرة وكذا 
مب�ست�سفى بـ 60 �سرير يف دوائر عني جا�سر 
باال�سافة  �سريانة،  ــرة  دائ كــذا  و  املعذر 
الق�سور  مبــر�ــســى  ـــرث  اأك االهــتــمــام  اإىل 
الكلوي الذين يعانون من قدم التجهيزات 
املتوفرة على م�ستوى م�سالح ت�سفية الدم 
بدورها  تعي�ص  التي  الوالية  مب�ست�سفيات 

ارتفاع  بعد  خا�سة  للغاية  ــزر  م و�سعا 
اأعداد امل�سابني بهذا املر�ص وحاجتهم اإىل 
اأن نق�ص  غ�سيل الكلى ب�سفة منتظمة اال 
املعدات وعدم وجود عدد كاف من م�سالح 
حال  باتنة  م�ست�سفيات  يف  الدم  ت�سفية 
والرعاية  ال�سحية  دون تقدمي اخلدمات 

الالزمة لهم.
وقد �سهدت والية باتنة عدة احتجاجات 
عمال  ــرف  ط مــن  املا�سية  ال�سنة  ــالل  خ
املوؤ�س�سات  من  كثري  يف  ال�سحة  وموظفي 
ال�سحية تنديدا باالأو�ساع الكارثية التي 
يعي�سها موظفو القطاع خا�سة خالل فرتة 
ان�سغاالت  اإىل  باالإ�سافة  كورونا،  جائحة 
ومل  �سنوات  خــالل  هـــوؤالء  رفعها  اأخـــرى 

توؤخذ بعني االعتبار.

كدادة  م�ستة  من  مواطنون  اأم�ص،  اأقــدم 
بربيكة يف والية باتنة، على غلق الطريق 
بريكة  بــني  الــرابــط   28 رقـــم  الــوطــنــي 
امل�ساريع  بتج�سيد  للمطالبة  واجلــــزار 

التنموية.
ب�سبكة  بربطهم  امل�ستة  �سكان  وطــالــب 
على  يعتمدون  واأنهم   �سيما  الطبيعي  الغاز 
اأثقل  الــذي  االأمــر  البوتان،  غاز  ــارورات  ق
ب�سكاوي  تقدموا  اأنــهــم  ـــروا  وذك كاهلهم 
وعدتهم  الــتــي  املعنية  للجهات  عــديــدة 
امل�سروع  اأن  اإال  بالغاز  لربطهم  مب�سروع 
الذي  املواطنني  اأحــد  العرتا�ص  ا�سطدم 
كمت  اأر�سه،  على  الغاز  اأنبوب  مرور  رف�ص 
التي  الطرقات  بتهيئة  املحتجون  يطالب 

ال  تــرابــيــة  م�سالك  عــن  عــبــارة  اأ�ــســحــت 
من  برك  اإىل  تتحول  اأنها  م�سيفني  غــري؛  
اأمطار، لذا يتوجب  االأحوال عند ت�ساقط 
وتهيئة  امل�سكلة  يف  النظر  ال�سلطات  على 
كما  ال�ستاء،  ف�سل  حلول  قبل  الطرقات 

الأبنائهم  املدر�سي  النقل  بتوفري  طالبوا 
من  يوميا  طويلة  م�سافات  يقطعون  كونهم 
م�سيفني  الدرا�سة،  مبقاعد  االإلتحاق  اأجل 
اأن تالميذ امل�ستة يعانون يف ظروف مزرية، 
االأمر الذي دفع بالكثري منهم لرتك مقاعد 
التي  املــزريــة  الــظــروف  ب�سبب  الــدرا�ــســة 

يعي�سونها مع كل مو�سم درا�سي.
من جهته رئي�ص البلدية، ك�سف اأنه را�سل 
ت�سمح  ت�سخريه  منحه  اأجــلــه  مــن  الـــوايل 
بالغاز  الــربــط  م�سروع  بــاإجنــاز  مل�ساحله 
بعد  وذلــك   2 كــداده  م�ستة  �سكان  لفائدة 
امل�سروع،  على  املواطنني  ــد  اأح اعــرتا�ــص 
ب�سبب  وتعطل  م�سجل  امل�سروع  اأن  م�سيفا 

االعرتا�سات ال غري.

قرية  من  املواطنني  ع�سرات  اأم�ص  اأقــدم   
حيدو�سة  بلدية  مقر  غلق  على  نافلة 
حلول  بغياب  منهم  تنديدا  باتنة،  بوالية 
التي  العط�ص  ـــة   اأزم ملعاجلة  م�ستعجلة 
ثالثة  عن  مايزيد  مند  املنطقة  �سهدتها 

اأ�سهر.
املــحــتــجــون الــذيــن جتــمــهــروا اأمــــام مقر 
البلدية، طالبوا ال�سلطات املحلية واجلهات 
املعنية نف�ص الغبار عن القرية الذي طالها 
تنموية،  م�ساريع  من  االإق�ساء  و  التهمي�ص 
اأرهق  ما  ال�سروب، وهو  املاء  انعدام  يف ظل 
كاهل املواطنني الذين ذاقوا ذرعا من اأزمة 
اأجرب  ما  اأ�سهر،  التي عا�سوها منذ  اجلفاف 

لتعوي�ص  �ساحنة  ت�سخري  على  امل�سوؤولني 
�سح حنفياتهم، غري اأن ذلك بالن�سبة اإليهم 
يف  النظر  ت�ستدعي  التي  املوؤقتة،  باحللول 
بعد  دائم،  مورد  طرف  من  متويلهم  كيفية 

اأن داهم اجلفاف البئر االرتوازي الوحيد 
للتزود  املنطقة  �ساكنة  عليه  تعتمد  الذي 

مبياه ال�سرب.
هذا واأكد املحتجون اأن تزايد الطلب على 
يف  املقلق  باالأمر  بات  احليوية،  املادة  هذه 
ا�ستهالكها  واأن  ال�سيما  توفرها  عدم  ظل 
احلـــرارة،  درجـــات  ارتــفــاع  مــع  يت�ساعف 
اأخرى  حلول  اإىل  اللجوء  االأمر  مايدفعهم 

على غرار ال�سهاريج وحنفيات امل�ساجد.
منها  يعاين  التي  املزرية  االأو�ساع  واأمــام 
ال�سكان، يلحوا هوؤالء على �سرورة االلتفات 
يف  والت�سويف  التماطل  عن  بعيدا  اإليهم، 

معاجلة هذه االأزمة.

يعاين قطاع ال�سحة بوالية باتنة من عدة م�ساكل منذ �سنوات على م�ستوى خمتلف امل�ست�سفيات وموؤ�س�سات ال�سحة 
اجلوارية وقاعات العالج التابعة للقطاع، ورغم املطالب واالن�سغاالت املرفوعة اإىل ال�سلطات يف كثري من املرات بقي 

احلال على ما هو عليه يف عدد من املوؤ�س�سات فيما تاأزم الو�سع يف كثري منها

فيما تاأزم الو�ضع يف كثري منها

حمتجون من م�ضتة كداده  اأغلقوا الطريق الوطني رقم 28

مطالب باإجناز م�ست�سفيات جديدة وجتديد العتاد الطبي بباتنة

اعرتا�سات حترم مواطنني من الغاز  يف بريكة

مواطنون يقدمون على غلق مقر البلدية احتجاجا 
على اأزمة العط�ش يف حيدو�سة 
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االأورا�ــص  مع  حديثهم  ويف  املحتجون 
ـــدوا بــاأن اأبــنــاءهــم كــانــوا يف  نــيــوز، اأك
من  ي�ستفيدون  ال�سابقة  الــ�ــســنــوات 
بـ5000  املــقــدرة  الــتــمــدر�ــص  منحة 
دينار جزائري، واأ�ساروا لكون اأبناءهم 
ا�ستوفت فيهم جميع ال�سروط على غرار 
والبطالة  اله�سة  الطبقة  من  كونهم 
منت�سبني  وغـــري  حلــيــاتــهــم  مـــالزمـــة 
كون  عن  ناهيك  االإجتماعي،  لل�سمان 
عديد العائالت تعي�ص على خط الفقر 
املدقع، هذا وا�ستهجنوا هذه املمار�سات 
وباأبناءهم  بهم  ُت�سر  اأ�سبحت  التي 
يف  احلــق  كــامــل  لهم  بــاأنــهــم  معتربين 
تعترب  التي  املنحة  هذه  من  االإ�ستفادة 
منفذًا ولو �سغريًا الإقتناء ما ا�ستطاعوا 
من اأدوات ومالب�ص مدر�سية، املحتجون 
على  جتهز  ملفات  بــاأن  اأي�سا  اأ�سافوا 
وُتر�سل  الرتبوية  املوؤ�س�سات  م�ستوى 
التي  املحلية  اجلماعات  اإىل  امللفات 
تقوم بدورها بن�سر قائمة امل�ستفيدين 
من  كثري  باأن  �سرحوا  حيث  املنحة  من 
االأ�سماء والتالميذ اأُق�سيوا رغم كونهم 

ا�ستوفوا كامل ال�سروط.
لقاء  لهم  ــان  ك اأن  اأكــــدوا  املحتجون 
�سليمان  �سي  اأوالد  دائـــرة  رئي�ص  مــع 
اأكــدوا  بدورهما  ــذان  ال العام  واالأمــني 
باأحقية الذين ا�ستوفت فيهم ال�سروط 
اأحد حيث نددوا بجملة  اإق�ساء  وعدم 
حيث  القائمة،  م�ست  التي  التالعبات 
طالبوا باإيفاد جلنة حتقيق يف الق�سية، 
حيث عر�سوا عليهم عديد االأ�سماء من 
اأولياء وتالميذ ليجدوا باأنهم ي�ستحقون 
طالهم،  االإق�ساء  لكن  التمدر�ص  منحة 
حيث اأ�ساروا لكون عديد الفئات اأُق�سيت 
االإحتياجات  من  الهمم  ذوي  غرار  على 
اخلا�سة والفقراء واملعوزين واملعطوبني 
منتمني  غــري  لكونهم  نــظــرًا  واليتامى 
وطالبوا  ــذا  ه االإجــتــمــاعــي،  لل�سمان 
التدخل  ب�سرورة  الوالئية  ال�سلطات 
حتقيق  وفتح  االأمر  يف  والنظر  العاجل 
التالميذ  اإق�ساء  وراء  االأ�سباب  لبيان 
لهم قوتًا مدر�سيًا  من منحة كانت متثل 

و�سبياًل لتوفري حاجياتهم.

اإحتجاج اأولياء التالميذ وغلق مقر 
بلدية تاك�سالنت

مواطنون يحتجون جراء اأزمة 
العط�ش ببلدية نقاو�ش

اإحتج، اأولياء التالميذ ببلدية تاك�صالنت تنديداً باإق�صاء اأبناءهم من منحة التمدر�س يف خمتلف الأطوار 
الدرا�صية خا�صة املتمدر�صني يف الطورين الإبتدائي واملتو�صط، موؤكدين تعر�صهم لالإق�صاء والتهمي�س 
واأحد  تعد مالذاً  التيكانت يف م�صى  الدرا�صية  املنحة  والقائمة على جتهيز  الهيئة املخت�صة  من طرف 

ال�صبل لإقتناء امل�صتلزمات املدر�صية للتلميذ، حيث اغلقوا مقر البلدية مطالبني بفتح حتقيق يف الأمر.

تنديداً باإق�ضاء اأبناءهم من منحة التمدر�ض

مل يذقوا طعم املاء ال�ضروب منذ 5 اأ�ضهر

ح�شام الدين. ق



معاوية. �سمعاوية. �س

اأم البواقي

لوالية  الطاقة  مديرية  برجمت 
بربط  خا�سة  عملية   18 خن�سلة 
الكهرباء  ل�سبكة  ومتديد  واي�سال 
املناطق  عديد  عرب  وهذا  الريفية 
الوالية  بلديات  مبختلف  الريفية 
العمليات ك�سفقة  تعترب هذه  اأين   ،
اوىل للم�سالح املعنية لتتوا�سل عرب 
باقي املناطق خالل االيام القادمة، 
العملية  ان  امل�سالح  ذات  اكدت  اأين 
االوىل ا�ستفادة منها كل من دائرة 

على  موزعة  عمليات   4 ب  احلامة 
احلامة  وبــلــديــة  ــزة  ــام ط بــلــديــة 
ودائـــرة  وبــغــاي  ان�سيغة  وبــلــديــة 
الرملية  ببلدية  واحــدة  بعمليتني 
دائرة  حني  يف  تاوزيانت،  وبلدية 
واحدة  عمليات   4 ب  ر�سا�ص  اوالد 
ببلدية  و3  ر�سا�ص  اوالد  ببلدية 
اخرى  عمليات  اىل  اإ�سافة  املحمل، 
�س�سار  بابار  الطويلة  عني  من  بكل 

وبوحمامة.

البلديات عديد  عرب  اوىل  كمرحلة  عملية   18

ربط واي�سال �سبكة الكهرباء الريفية 
اىل عديد املناطق الريفية

منيى. ب

معاوية. �س

تب�سة

رغم التعليمات بال�ضتعجال يف �ضرفها

يعترب الثاين على امل�ضتوى الوطني

اإعتمادهم على احلفر التقليدية ل�ضنوات

ل يزال املواطنون املقيمون ببلدية الهن�سري تومغني ينتظرون ال�ستفادة من املنحة املدر�سية التي مل توزع بعد، رغم التعليمات ال�سارمة 
للم�سالح الولئية بالنطالق يف عملية توزيعها خالل الأ�سبوع الأول من الدخول املدر�سي.

خن�سلة

�سطيـــف

اأولياء التالميذ عربوا عن ا�ستيائهم 
اإمتام  عن  البلدي  املجل�ص  تاأخر  من 
االإجراءات اخلا�سة باملنحة، خا�سة 
الفقرية،  الــفــئــات  مــن  اأغلبهم  واأن 
مزرية  معي�سية  ظــروف  ويواجهون 
الت�سرب  معدل  ارتــفــاع  يف  �ساهمت 
على  االأولــيــاء  قــدرة  لعدم  املدر�سي 
ــيــة  تــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات املــدر�ــس

الأبنائهم.
تومغني"  "بالهن�سري  البلدي  املجل�ص 
م�ستوى  على  امل�سجلني  عــدد  اأن  اأكــد 
 6800 عـــددهـــم  جتــــاوز  الــبــلــديــة 

ا�ستفادت  البلدية  اأن  تلميذ، يف حني 
�ساهم  مــا  فقط،  منحة   3200 مــن  

اخلا�سة  املــلــفــات  ــة  ــس درا� تــاأخــر  يف 
بالتالميذ.

من  تومغني  الهن�سري  بلدية  ا�ستفادت 
االإدارة  مديرية  قبل  من  مالية  منحة 
�سنتيم  مليار   1.100 بـ  تقدر  املحلية 
ما  عقود  اأ�سحاب  ادمــاج  عملية  الإمتــام 
مدة  جتـــاوزت  والـــذي  الت�سغيل،  قبل 

عقودهم 8 �سنوات.
وفــيــمــا يــخــ�ــص عـــدد املــنــا�ــســب التي 
امل�سالح  قبل  مــن  عليها  امل�سادقة  مت 
من�سب   31 فبلغت  بالت�سغيل،  املخت�سة 
حما�سر  ا�ــســحــابــهــا  ــتــالم  ا�ــس ينتظر 
التن�سيب، واملوزعة اأغلبها على م�ستوى 

الهيئات  من  وعدد  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
العمومية.

تومغني  الهن�سري  منطقة  وتعاين  هذا 
ما  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  انعدام  من 
�ساهم يف انعدام منا�سب ال�سغل و ارتفاع 
عدد  اأن  رغم  باملنطقة،  البطالة  معدل 
كبري من �سباب املنطقة يحملون �سهادات 

جامعية مبختلف التخ�س�سات.
ب�سرورة  املنطقة  �سباب  طالب  كما 
من  تومغني  الهن�سري  بلدية  ا�ستفادت 
يف  ت�ساهم  جــديــدة  ن�ساطات  منطقة 

لال�ستثمار  االأعــمــال  رجــال  ا�ستقطاب 
وفك  التنمية  وترية  دفع  يف  ي�ساهم  ما 
عزلة البلدية التي اأ�سحت حتمل معامل 

"الد�سرة".
باملقابل، تواجه م�ساتي بلدية الهن�سري 
تومغني العزلة و انعدام اأدنى �سروريات 
ب�سبكات  ربــط  مــن  الب�سيطة،  احلــيــاة 
الكهرباء والغاز الطبيعي وانعدام املياه 
اآبارها  م�ستوى  على  لل�سرب  ال�ساحلة 
يف  �ساهم  مــا  منها  كبري  عــدد  وملوحة 

�سعوبة احلياة داخل القرى وامل�ساتي.

تدعمت جامعة ال�سهيد عبا�ص لغرور 
خمرب  مــن  خن�سلة  الــواليــة  بعا�سمة 
الوطني  امل�ستوى  على  نوعه  من  ثاين 
 19 كوفيد  كــورونــا  بفريو�ص  اخلا�ص 
لي�ساف اىل 8 خمابر مفعلة وطنيا على 
يبقى  م�ستوى جامعة خن�سلة، يف حني 
املخرب  لو�سع  املنا�سب  املوقع  اختيار 

ح�سب  التجهيز  عملية  ا�ستكمال  بعد 
الربوفي�سور  اجلامعة  مدير  ك�سفه  ما 

�سالة عبد الواحد.
عدد  ان  عــلــى  اكـــد  اجلــامــعــة  عميد 
لغرور  عبا�ص  ال�سهيد  بجامعة  املخابر 
جممع  ـــاز  اجن انــتــظــار  يف  جـــدا  قليل 
اال�سغال،  به  انطلقت  الــذي  للمخابر 

الكليات  جلميع  تعليمات  اعطى  كما 
خمابر  فتح  ــرورة  ــس � اىل  باجلامعة 
جديدة وهذا من اجل تغطية النق�ص 

امل�سجل يف هذا ال�ساأن.
امل�سوؤول  ذات  ك�سف  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
�ستتدعم  خــنــ�ــســلــة  جــامــعــة  ان  ــى  عــل
على  اجلديدة  والهياكل  املرافق  بعديد 

وبيوت  الريا�سات  متعددة  قاعة  غــرار 
العلمي  بالبحث  خــا�ــســة  بال�ستيكية 
اإ�سافة اىل مركز ثقايف اإجتماعي ومركز 
انتهت  الــذي  مركزي  مطعم  وكــذا  طبي، 
ليتم  جتهيزه  انــتــظــار  يف  اال�ــســغــال  بــه 
عن  التجميد  رفــع  انتظار  يف  ا�ستالمه، 

عديد امل�ساريع االخرى.

اإنعدام قنوات ال�سرف ال�سحي.. جفاف 
تهمي�ص  الطرقات،  اإهــرتاء  احلنفيات.. 
ببلدية  اأحــيــاء  �سكان  تفا�سيله  يعي�ص 
ال�سريعة بتب�سة، على غرار اأحياء العيد 
لها  فالزائر  علي،  بن  اأحمد  بالعبيدي، 
التهيئة  غياب  االأوىل  وهلته  من  �سريى 
الكلية، اأما الو�سعية املزرية التي طبعت 
على ال�ساكنة فهي االأدهى واالأمر، حالة 
اهتمام  عــدم  اأ�سحابها  ي�ستكي  �سعبة 
اجلهات املحلية والوالئية بهم، منا�سدين 
امل�سوؤول االأول عن الوالية اإخراجهم من 
هذه الو�سعية التي اأرقتهم، منذ �سنوات.

"العيد  فمايزال القاطنون بكل من حي 
بلعبيدي" وحي " احمد بن علي" بلدية 
اإنــعــدام  م�سكل  مــن  يــعــانــون  ال�سريعة، 
الو�سع  هــذا  ال�سحي،  ال�سرف  قــنــوات 
ح�سب  �سنوات  منذ  احلــي  �سهده  الــذي 
جعلهم  ـــذي  وال ال�ساكنة،  ت�سريحات 
من  للتخل�ص  التقليدية  للحفر  يلجوؤون 
جهتها  من  التي  ال�سحي،  ال�سرف  مياه 
�سحتهم،  على  كبرية  اأ�سرارا  لهم  �سببت 
الكريهة،   ــح  ــروائ ــل ل كــثــيــف  ــار  ــتــ�ــس وان
�سمن  حيهم  اإدراج  ال�سلطات  مطالبني 
ماتعلق   منها  خا�سة  امل�ساريع،  اأولــويــات 

بالربط ب�سبكات ال�سرف ال�سحي.
وتطرق �سكان هذه االأحياء مل�سكل عدم 
اإ�ستفادة طرقاتهم من اأية عملية تهيئة 
و�سعا  طرقاتهم  تــعــرف  اأذ  وتــزفــيــت، 
اأملني  واحلفر،  املطبات  بجانب  كارثيا، 
واأن  يف برجمة طرقاتهم قريبا، خا�سة 
ف�سل  بــاقــرتاب  تــدهــورا  يــزيــد  الو�سع 
امل�سالك  حتــول  التي  واالأمــطــار،  ال�ستاء 

مل�ستنقعات وبرك مائية.
ال�سديد،  امتعا�سهم  عن  ال�سكان  وعرّب 
�سمن  اأحــيــائــهــم  بــرجمــة  عـــدم  ب�سبب 
لطاملا  التي  احل�سري،  التح�سني  برنامج 

بالو�سع  منددين  ال�سلطات،  بــه  نــادت 
للطرقات  تــدهــور  مــن  حليهم  الــكــارثــي 
جانب  اإىل  واملـــاء،  الكهرباء  و�سبكات 

النفايات الكثرية التي تراكمت بكرثة.
ال�سلطات  هــــوؤالء،  طــالــب  جهتهم  مــن 
املعنية ، وعلى راأ�سها وايل الوالية، زيارة 
الكثرية  النقائ�ص  للوقوف على  اأحيائهم 
ال�سكان،  ويحتاجها  منها  يعانون  التي 
بالعديد  فعل  ما  مثل  ــال،  االآج اأقــرب  يف 
ماتعلق  ال�سيما  بالوالية،  االأحــيــاء  من 
باإعادة االإعتبار للطرقات وجتميل  منها 

املحيط.

التالميذ  اولياء  من  الع�سرات  نظم 
وكذا التالميذ بقرية تربدقة ببلدية 
�س�سار جنوب عا�سمة الوالية خن�سلة 
املدر�سة  مقر  امام  احتجاجية  وقفة 
بقرية  خلمي�سي  خياري  االبتدائية 
الظروف  ب�سبب عديد  تربدقة وذلك 
لتمدر�ص  ــة  ــق الئ ــري  ــغ ال ــيــة  املــدر�ــس
التام  الغياب  ب�سب  وذلــك  التالميذ، 
املرتبطة  تلك  خا�سة  املياه  ل�سبكة 
باملراحي�ص وهو ما مل يتقبله االولياء، 
اإ�سافة اىل و�سعية االر�سية اخلا�سة 

غري  اعتربوها  التي  املدر�سي  باملطعم 
مل  التي  املدفئات  وكذا  متاما،  �سحية 
من  وغريها  اليوم  اإىل  تركيبها  يتم 

النقائ�ص التي تعاين منها املوؤ�س�سة.
الظروف  ــذه  ه ان  اكـــدو  املحتجون 
اثرت �سلبا على متدر�ص ابنائهم حيث 
هذه  حلــل  الــفــوري  بالتدخل  طالبو 
الو�سية  اجلهات  طرف  من  النقائ�ص 
التالميذ  املالئمة  الــظــروف  وتــوفــري 

ملمار�سة درا�ستهم بهذه املوؤ�س�سة .

بلدية  اأحياء  �سكان  من  عدد  ا�ستكى 
لوالية  ال�سرقية  اجلــهــة  يف  العلمة 
�سطيف من تلوث املياه ال�سروب يف االأونة 
مبياه  اختالطها  ظل  يف  وهذا  االأخــرية 
ال�سرف ال�سحي على حد تعبريهم، ويف 
دوار  حي  �سكان  اأكــد  فقد  ال�سدد  هــذا 
الكريهة  الروائح  من  معاناتهم  ال�سوق 
وهو  اأ�سابيع،  عدة  منذ  احلنفيات  ملياه 
لل�سكان  كبرية  معاناة  �سبب  الذي  االأمر 

يف احل�سول على املياه ال�سروب.
قرابة  منذ  املــعــانــاة  هــذه  وتتوا�سل 
رغم  ال�سكان  ح�سب  كاملني  �سهرين 
املعنية  للجهات  املرفوعة  ــداءات  ــن ال
االإ�سكال  يف  والنظر  التدخل  اأجــل  من 
ال�سكان  خمــاوف  اأثــار  والــذي  احلا�سل 
ا�ستعمال  كثريا مما جعلهم يعزفون عن 
لال�ستعمال  حتى  اأو  لل�سرب  املياه  هذه 

اأن  اأكـــدوا  ال�سكان  اأن  علما  املــنــزيل، 
معروف  غــري  احلا�سل  التلوث  م�سدر 
اأ�سحاب  فــاإن  جانبهم  ومــن  االأن،  حلد 
االأبار اخلا�سة املوجودة يف احلي اأكدوا 
املخ�س�سة  االأبــار  هذه  مياه  تلوث  على 

لال�ستعمال املنزيل.
ال�سكان  فــاإن  الو�سعية  هــذه  وب�سبب 
�سراء  اإىل  اللجوء  على  جمربين  باتوا 
متفاوتة  باأ�سعار  اخلا�سة  ال�سهاريج 
من  كاهلهم  اأثــقــل  ـــذي  ال االأمــــر  وهـــو 
جعلهم  مـــا  ـــو  وه ـــة،  ـــادي امل الــنــاحــيــة 
املعنية  اإىل اجلهات  اأخر  يوجهون نداء 
اأجل  من  للمياه  اجلزائرية  غرار  على 
يف  النظر  اأجـــل  مــن  العاجل  التدخل 
االإ�سكال احلا�سل واإعادة التزود باملياه 
ال�سروب بعد الق�ساء على م�سكل التلوث 

احلا�سل. 

على  املــتــمــدر�ــســون  التالميذ  يــعــاين 
الواقعة  االبتدائية  املدر�سة  م�ستوى 
برج  بي�ساء  ببلدية  احلجاج  مب�ستة 
�سطيف  لوالية  اجلنوبية  اجلهة  يف 
من ال�سعوبات الكبرية التي يواجهونها 
حيث  املدر�سة،  اإىل  الو�سول  اأجل  من 
اإىل  التالميذ  مــن  الع�سرات  ي�سطر 
من  للمدر�سة  املــحــاذي  الـــوادي  عبور 

اأجل الو�سول اإىل مقر املدر�سة.
و�سببت هذه الو�سعية خماوف كبرية 
بالنظر  التالميذ  الأولــيــاء  بالن�سبة 
حال  يف  باأبنائهم  املحدقة  للمخاطر 
ت�ساقط االأمطار والتخوف من في�سان 
االأودية التي ت�سكل عقبة للو�سول اإىل 

املدر�سة على غرار واد العواملة ووادي 
الكبري، وهو ما جعل االأولياء يطالبون 
ب�سرورة تهيئة الطريق الريفي املوؤدي 
اإىل هذه املدر�سة لتفادي كل املخاطر 

املحدقة باأبنائهم.
بي�ساء  بلدية  رئي�ص  فــاإن  جانبه  من 
بامل�سكل  اعـــرتف  ليتيم  حــمــودة  ــرج  ب
التالميذ  بالتحاق  يتعلق  فيما  احلا�سل 
باملدر�سة موؤكدا على ت�سجيل م�سروع يف 
من  اجلارية  لل�سنة  االإ�سافية  امليزانية 
التي  التكفل مبختلف االن�سغاالت  اأجل 
ياأملون يف  الذين  التالميذ  اأولياء  رفعها 
قبل  املحلية  ال�سلطات  وعــود  جت�سيد 

وقوع اأي كارثة. 

طوابري يومية للح�ضول على الوثائق الإدارية 

منذ قرابة �ضهرين 

بيضضاء برج 

نظموا وقفة احتجاجية امام املوؤ�ض�ضة

لوالية  العقارية  املحافظة  اأقدمت 
�سطيف على ت�سليم االأالف من العقود 
التي  العقود  وهي  للموثقني،  العقارية 
الأ�سباب  طويلة  ل�سنوات  عالقة  ظلت 
الــذي  ـــر  االأم ــو  وه خمتلفة،  اإداريــــة 
من  االأالف  م�سالح  تعطيل  يف  ت�سبب 
احل�سول  الأهمية  بالنظر  املواطنني 
الــعــقــود الإمتــــام خمتلف  عــلــى هـــذه 

االإجراءات.
ويف هذا ال�سدد فقد ك�سفت املحافظة 
اإ�سهار  على  �سمال  �سطيف  العقارية 
يف  عـــقـــاري،  عــقــد   1200 وتــ�ــســلــيــم 
تاأخرت  التي  العقود  عدد  و�سل  حني 
�سطيف  العقارية  باملحافظة  ت�سويتها 
يعود  ما  ومنها  عقد   300 اإىل  جنوب 
اإىل �سنة 2016، وهذا يف الوقت الذي 
املحافظة  على  القائمون  فيه  وعــد 
ت�سليم  يف  التاأخر  بت�سوية  العقارية 
العقارية  الو�سعية  تطهري  مع  العقود 
�سمال  �سطيف  حمافظتي  م�ستوى  على 

وجنوب.  
ب�سطيف  العقارية  املحافظة  وك�سفت 
ت�سليم  يف  احلا�سل  التاأخر  م�سكل  اأن 

املحافظات  باقي  مطروح  غري  العقود 
املوجودة على م�ستوى الدوائر االأخرى 
على غرار العلمة، بوقاعة وعني وملان، 
يف حني ا�ستكى العديد من املوثقني من 
التاأخر احلا�سل يف درا�سة امللفات وما 
ينجر عن ذلك من تداعيات خا�سة مع 

الزبائن.
و�سهد مقر املحافظة العقارية �سطيف 
الفارطة  االأ�سهر  �سمال وجنوب خالل 
القادمني  للمواطنني  كبرية  طــوابــري 
من خمتلف مناطق الوالية وحتى من 
و�سعية  من  ا�ستكوا  والذين  خارجها 
املقر ف�سال عن نوعية اخلدمات ب�سبب 
املوظفني،  عــدد  يف  امللحوظ  النق�ص 
ح�سول  يف  ت�سبب  الــذي  االأمـــر  وهــو 
اأجل  طوابري طويلة ب�سفة يومية من 
احل�سول على الوثائق االإدارية املهمة 
على غرار العقود االإدارية، اأو ن�سخ من 
الرتقيم،  بطاقية  اأو  العقاري،  الدفرت 
ــب املـــواطـــنـــون بــ�ــســرورة  ــال حــيــث ط
لتح�سني  ــل  ــس ــا� احل ــل  ــل اخل تـــــدارك 
نوعية اخلدمات املقدمة يف هذا املرفق 

العمومي. 

ا�ستب�سر خريا �سكان م�ستة "غالل 
�سوف" ببلدية بئر ال�سهداء بدائرة 

�سوق نعمان، من انتهاء م�سروع خزان 
للمياه بطول �سبكة 38 كلم، والذي 

من �ساأنه اأن يخفف من اأزمة نق�ص 
املياه بامل�ستة، والذي مت ا�ستالمه 

موؤخرا من قبل امل�سالح البلدية، يف 
انتظار دخوله حيز اخلدمة قريبا.

يف وقت ال يزال يعاين عدد من 
�سكان م�ستة "بئر عيان"  من العط�ص 

نظرا لبعد امل�سافة وكذا اال�ستغالل 
املفرط والغري عقالين للمياه من 
قبل �سكان امل�ستة،اأين مت اقرتاح 

تزويدهم من اخلزان املتواجدة على 
م�ستوى  م�ستة "ال�سباخ" لتواجده 

بالقرب من م�ستة "بئر عيان".
وفيما يخ�ص امل�ساريع اخلا�سة 

بقطاع املوارد املائية ببلدية بئر 
ال�سهداء واملنتظر دخولها حيز 
اخلدمة نهاية ال�سنة اجلارية، 

فتخ�ص اجناز نقب جديد بعمق 250 
م على م�ستوى م�ستة "عبد احلفيظ 

�سعو"، وكذا اجناز درا�سة تخ�ص 
�سبكة جديدة لتوزيع املياه ال�ساحلة 

لل�سرب، وكذا  خزان ب�سعة 100 
م3  مب�ستة "الطارف" �سمن برنامج 

قطاعي �ستتم االنطالق يف اإجراءات 
اال�ست�سارة قريبا.

ت�سليم اأالف العقود العقارية العالقة 
منذ �سنوات يف �سطيف 

�سكان اأحياء العلمة ي�ستكون اختالط 
املياه ال�سروب مبياه ال�سرف ال�سحي   

تالميذ جمربون على عبور الوديان 
لاللتحاق مبقاعد الدرا�سة 

تالميذ مدر�سة خياري خلمي�سي واولياوؤهم 
يحتجون جراء انعدام خمتلف ال�سروريات

تالميذ ينتظرون اال�ستفادة من املنحة املدر�سية 
بالهن�سري تومغني

عقود اأ�سحاب  الإدماج  �سنيتم  مليار   1.100
 ما قبل الت�سغيل بالهن�سري تومغني
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اأحياء بال�سريعة دون قنوات ال�سرف ال�سحي

خزان للمياه للق�ساء 
على عط�ش م�سة 

�سوف" ببئر  "غالل 
ال�سهداء
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ال�سبت،  م�ساء  اجلــمــهــوريــة،  رئا�سة  و�سفت 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  ت�سريحات 
اجلزائر  يف  ال�سيا�سي  النظام  طبيعة  ب�ساأن 
امل�سوؤولة"،  بـ"غري  اجلزائرية،  االأمــة  وما�سي 
ال�ساأن  يف  مــقــبــول  ــري  غ "تدخاًل  واعــتــربتــهــا 

الداخلي".
اجلزائر  ــاأّن  ب اجلمهورية  رئا�سة  بيان  ــاد  واأف
�سوؤونها  يف  ــل  تــدخُّ اأي  قاطعًا  رف�سًا  ترف�ص 
الت�سريحات  خلفية  "على  واأ�ساف:  الداخلية، 
غري املفّندة لعديد امل�سادر الفرن�سية واملن�سوبة 
للرئي�ص الفرن�سي، ترف�ص اجلزائر رف�سًا قاطعًا 
ل يف �سوؤونها الداخلية، وهو ما جاء يف  اأي تدخُّ

تلك الت�سريحات".
الال  الت�سريحات  هــذه  "اأمام  البيان:  ــال  وق
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  قــّرر  م�سوؤولة 
تبون اال�ستدعاء الفوري ل�سفري اجلزائر بفرن�سا 
ماكرون  "ت�سريحات  اأن  اإىل  م�سريًا  للت�ساور"، 
حملت م�سا�سًا غري مقبول بذاكرة خم�سة ماليني 
و630 األف �سهيد �سحوا بحياتهم منذ املقاومات 
وخالل  الفرن�سي  اال�ستعمار  �سد  ال�سجاعة 
ع�سية  وجـــاءت  املظفرة،  التحريرية  الــثــورة 
اأكتوبر   17 جمازر  لذكرى  اجلزائريني  اإحياء 
باري�ص  اجلزائر  الرئا�سة  بيان  وذّكر   ،"1961
وترف�ص  اجلزائر،  يف  ارتكبتها  التي  "باجلرائم 
اأن تعرتف بها، والتي ت�سكل القواعد االأ�سا�سية 

حلرب االإبادة.
�سياق  �سمن  الت�سريحات  الرئا�سة  واعتربت 
"نزعة اأ�سحاب احلنني اإىل اجلزائر الفرن�سية، 
باال�ستقالل  ب�سعوبة،  تعرتف،  التي  واالأو�ساط 
بن�سال  ــون،  ــري ــزائ اجل حققه  الـــذي  الــكــامــل، 
ــاوالت،  حم خــالل  مــن  عنها  التعبري  يتم  كبري، 
وحمارق  وجمــازر  فظائع  الإخفاء  جمدية،  غري 

وتدمري قرى باملئات".
ت�سريحات  اجلــزائــريــة  الرئا�سة  و�سجبت 
يف  ال�سيا�سي  النظام  ببناء  اخلا�سة  مــاكــرون 
�سطحية  "تقديرات  واعــتــربتــهــا  اجلـــزائـــر، 
للعالقات  مبتذل  هيمنة  ومفهوم  ومغر�سة، 
االأحوال،  اأي حال من  الــدول، وال ميكن يف  بني 
الرا�سخ،  اجلزائر  مت�سك  مع  متوافقة  تكون  اأن 

بامل�ساواة ال�سيادية للدول".
وهددت بوقف التعاون مع باري�ص لت�سوية ملف 
التدخل  هذا  اأّن  واأو�سحت  امل�سرتكة،  الذاكرة 
حمتمل  تعاون  باأي  يخل  اأن  �ساأنه  من  املوؤ�سف، 
ما  ب�سبب  الذاكرة،  ب�ساأن  وفرن�سا  اجلزائر  بني 
لال�ستعمار  تربيرية،  لن�سخة  بـ"ترويج  و�سفته 
�سرعية  تاريخ  قدمها  التي  النظرة  ح�ساب  على 
ال  الذي  الوقت  يف  الوطنية،  التحرير  كفاحات 

ميكن الأحد اأو ل�سيء، اأن يغفر لقوات اال�ستعمار 
ــم االإبـــــادة اجلــمــاعــيــة �سد  ــرائ الــفــرنــ�ــســي ج
اأن  بالتقادم، ويجب  ت�سقط  والتي ال  االإن�سانية 
ال تكون حمل تالعب بالوقائع وتاأويالت تخفف 

من ب�ساعتها".
جمموعة  لقائه  خالل  قال  قد  ماكرون  وكان 
اجلن�سية  ومــزدوجــي  اجلزائريني  الطلبة  من 
التقاهم  ال�سوداء  االأقدام  اأبناء  من  وفرن�سيني 
رهني  تبون  اجلــزائــري  الرئي�ص  اإّن  اخلمي�ص، 
الرئي�ص  اأن  اإىل  لنظام متحّجر، وقال يف تلميح 
تبون حما�سر ب�سبب هيمنة الع�سكر على ال�سلطة 
اجلزائري  النظام  نرى  "نحن  القرار:  و�سناعة 
مع  جيد  حــوار  لــدي  اأنــهــكــه،  ـــراك  واحل متعبًا 
الرئي�ص تبون، لكني اأرى اأنه عالق يف نظام �سلب 
)متحجر( للغاية"، كما هدد ماكرون باإزعاج ما 
و�سفه بـ"املجتمع احلاكم يف اجلزائر"، عرب منع 
التاأ�سريات على امل�سوؤولني اجلزائريني واأبنائهم 
يف  ماكرون  �سكك  كما  تنقالتهم.  ت�سهيل  وعدم 
اال�ستعمار  قبل  اجلزائرية  لالأمة  كيان  وجود 
"هل كانت اأمة جزائرية قبل  الفرن�سي، وقال: 
اال�ستعمار الفرن�سي؟ كان هناك ا�ستعمار �سابق، 
)يق�سد احلكم العثماين يف اجلزائر(، اأنا منبهر 
بقدرة تركيا على جعل النا�ص تن�سى ذلك متامًا 
الوحيدون  امل�ستعمرون  اأننا  على  فقط  وتركز 

للجزائر".
ال  اجلزائر  يف  اال�ستعمارية  فرن�سا  جرائم  اإن 
االإبادة  لتعريفات  وت�ستجيب  حت�سى،  وال  تعد 
اجلرائم،  فهذه  االإن�سانية.  �سد  اجلماعية، 
التي ال ت�سقط بالتقادم، يجب اأن ال تكون حمل 
تالعب بالوقائع وتاأويالت تخفف من ب�ساعتها.
اجلــزائــر  اإىل  ــني  ــن احل ــاب  ــح ــس اأ� ــة  ــزع ن اإن 
ب�سعوبة،  تعرتف،  التي  واالأو�ساط  الفرن�سية، 
اجلزائريون،  حققه  الذي  الكامل،  باال�ستقالل 

خالل  ــن  م عنها  التعبري  يــتــم  كــبــري،  بن�سال 
حماوالت، غري جمدية، الإخفاء فظائع وجمازر 
وحمارق وتدمري قرى باملئات، من �ساكلة واقعة 
قبائل  على  والق�ساء  “اأورادور-�سور-غالن” 
جماعية،  اإبـــادة  عمليات  وهــي  املــقــاومــني،  مــن 
املفاهيمية  املـــنـــاورات  تنجح  لــن  مت�سل�سلة، 

واالخت�سارات ال�سيا�سية، يف اإخفائها.
ال�سطحية  التقديرات  ــاإن  ف اآخــر،  جانب  من 
بخ�سو�ص  بها،  امل�سّرح  واملغر�سة،  والتقريبية، 
وكذلك  اجلــزائــريــة،  الوطنية  الــدولــة  بناء 
مفهوم  اإطار،  يف  تندرج  الوطنية،  الهوية  تاأكيد 
ميكن  وال  الــدول،  بني  للعالقات  مبتذل،  هيمنة 
اأن تكون متوافقة مع  اأي حال من االأحــوال،  يف 
ال�سيادية  بامل�ساواة  الرا�سخ،  اجلزائر  مت�سك 
ي�سطدم،  الــذي  املوؤ�سف  التدخل  هــذا  للدول. 
تعاونا  اأن تقود  �ساأنها،  من  التي  باملبادئ  اأ�سا�سا، 
الذاكرة،  ب�ساأن  و فرن�سا،  حمتمال، بني اجلزائر 
تــربيــريــة،  لن�سخة  الـــرتويـــج  اإىل  اأدى  قــد 
قدمها  التي  النظرة  ح�ساب  على  لال�ستعمار 
يف  الوطنية،  التحرير  كفاحات  �سرعية  تاريخ 
يغفر  اأن  ل�سيء،  اأو  الأحد  ميكن  ال  الذي  الوقت 
للقوات اال�ستعمارية، وجلرائمها، ال�سيما جمازر 
17 اأكتوبر بباري�ص، و هو التاريخ الذي �سُتحيي 
بفرن�سا  املقيمة  اجلزائرية  واجلالية  اجلزائر 

ذكراه يف كرامة.

باري�س تعرتف مب�صوؤوليتها عن الإبادة يف رواندا 
وتغ�س الطرف عما فعلته يف اجلزائر

ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  خطاب 
اجلزائر،  على  بظالله  يلقي  الروانديني،  اأمــام 
بعدما اأعلن بعبارات الفتة االعرتاف مب�سوؤولية 
اأن  حتى  اجلماعية،  االإبـــادة  حــرب  يف  ــالده  ب
من  "اأهم  بــاأنــه  و�سفه  كاغامي  بــول  الرئي�ص 

االعتذار".
اجلزائرية  النخبة  رمــوز  راأت  جانبها  ومــن 
ــاه روانــــدا، تــنــازال من  ــرون، جت ــاك يف مــوقــف م
طاملا  التي  اال�ستعمارية  العنجهية  عن  باري�ص 
القارة ب�ساأن ت�سوية الذاكرة  واجهت بها بلدان 
ال�سائعة،  م�ساحلها  ا�ستعادة  الأجل  املجروحة 
واإال كيف ميكن تف�سري التعاطي املزدوج لفرن�سا 
مع كيغايل واجلزائر، مع اأنه ال جمال للمقارنة 
وم�سوؤوليتها  االأوىل  مع  املــحــدود  تورطها  بني 

الكاملة يف الثانية، يت�ساءل هوؤالء.
بل  �سمنيا،  "تعتذر"  فرن�سا  فــاإن  وبــاالأرقــام، 
تطلب ال�سفح عن م�ساركتها ب�سفة غري مبا�سرة 
يف حرب اأهلية دامت �سنتني فقط، خملفة 800 
األف قتيل معظمهم من "التوت�سي" يف وقت تغ�ص 

جزائري  �سهيد  ماليني   5 من  اأكرث  عن  الطرف 
 ،1830 عــام  االحــتــالل  منذ  بنف�سها  اأبادتهم 
اال�ستقالل،  حتى  واالنتفا�سات  بالثورات  مرورا 

وفق �سهادة املوؤرخ الفرن�سي جاك جوركي.
ناهيك عن اآثار الدمار اال�ستيطاين املروع على 
الهوية واالأر�ص والبيئة ونهب الرثوات الطائلة 
وا�ستغالل كل �سيء يف اجلزائر، واأخطرها ملف 
والذي  الكربى،  ال�سحراء  يف  النووية  اجلرائم 
امل�ستقبل.  على  مفتوحة  تداعياته  ــزال  ت ال 
واملواقف  الفعل  ردود  بــداأت   ، ال�سياق  هذا  ويف 
ال�سيا�سية تتفاعل يف اجلزائر، �سد ت�سريحات 

ماكرون.

جبهة امل�صتقبل.. وحدة اجلزائر 
وموؤ�ص�صاتها خط اأحمر

�سد  بــيــانــا  امل�ستقبل  جــبــهــة  حـــزب  اأ�ـــســـدر 
ت�سريحات الرئي�ص الفرن�سي، اميانويل ماكرون، 
الدولة  من  ال�سيد  بالقرار  احلــزب  فيه  اأ�ــســاد 
اجلزائري  لل�سفري  ا�ستدعائها  بعد  اجلزائرية 
يف فرن�سا. واعترب احلزب اأن احلديث عن تاريخ 
اجلزائر كاأمة واحدة موحدة يبقى حقدا دفينا 
اأخرى ما عجز امل�ستعمر عن حتقيقه  ياأكد مرة 
طيلة قرن واأزيد من حماوالت فا�سلة يف طم�ص 
خطاب  تكرار  اأمــا  الوطنية،  والوحدة  الهوية 
الكراهية �سد موؤ�س�سة اجلي�ص اجلزائري �سليل 
االأم�ص  ا�ستعمار  لقن  ــذي  ال التحرير،  جي�ص 
اأق�سى درو�ص البطولة وال�سهامة �سيلقنهم اليوم 
بدماء  �سقيت  اأر�ص  يف  جزائريا  تكون  اأن  معنى 

ال�سهداء. 

الأفالن .. حقد دفني لفرن�صا اإزاء اجلزائر
الوطني  الــتــحــريــر  جــبــهــة  ـــزب  ح ا�ــســتــنــكــر 

ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  ت�سريحات 
نتاج  اأنها  معتربا  ''اخلــطــرية''،  بـ  و�سفها  التي 
بيان  وذكــر  اجلزائر.  اإزاء  لفرن�سا  دفني  حقد 
لالأفالن، اأن ت�سريحات الرئي�ص الفرن�سي توؤكد 
اال�ستعمارية،  عقدتها  من  فرن�سا  تخل�ص  عدم 
اليوم دولة م�ستقلة و�سيدة  اأن اجلزائر  م�سددا 

بف�سل ت�سحيات ماليني ال�سهداء.

الأرندي.. مراجعة كل التفاقيات
 الثنائية مع فرن�صا

بـ''اأ�سد  الدميقراطي  الوطني  التجمع  اأدان 
لرئي�ص  ''الالم�سوؤولة''  الت�سريحات  العبارات'' 
ويعتربها  ثانية،  رئا�سية  لفرتة  املرت�سح  فرن�سا 
فرن�سي،  م�سوؤول  اأعلى  عن  �سادرا  ا''  فجًّ ''�سلوكا 
ب�سعب  الرقي  يف  الذريع  ف�سله  بعد  تاأتي  التي 
بالتعاون  االرتقاء  يف  اإيجابي  دور  ولعب  فرن�سا 
اأنــه  مو�سحا:  ــامل.  ــع وال اأفريقيا  يف  ـــدويل  ال
لدولة  املتعجرف''  التوجه  هذا  ''ب�سدة  يرف�ص 
''يبدو اأنها ت�سري خارج ال�سياق العام وت�سبح �سد 
تيار �سعبي جارف يف اجلزائر''، قوامه ''التغيري 
وك�سر االحتكار الفرن�سي وقطع كافة حماوالت 

الو�ساية على بلدنا''.

حركة جمتمع ال�صلم.. اإعالن حالة حرب 
على اجلزائر دولة و�صعباً

عبد  ال�سلم"،  جمتمع  "حركة  رئي�ص  وراأى 
"اإعالن  هو  ماكرون  خطاب  اأن  مقري،  ــرزاق  ال
حالة حرب على اجلزائر دولة و�سعبًا"، م�سيفًا، 
يف بيان له، ال�سبت، اأّن "الرئي�ص الفرن�سي جاهل 
اجلزائري  الرئي�ص  يهني  ومــغــرور،  بالتاريخ، 
ويدخل يف مواجهة غري م�سبوقة مع كل النظام 
ال�سيا�سي، ويتعامل مع اجلزائر وكاأنها دولة غري 
احلكام  "م�سداقية  اأّن  اإىل  الفتًا  �سيادة"،  ذات 
اجلزائريني اأمام املحك، و�سرف كل اجلزائريني 
يف مهب الريح اإن مل يكن موقف يف م�ستوى هذه 

االإهانة".

حركة البناء الوطني.. ا�صتغالل �صيا�صوي للجالية 
اجلزائرية يف احلمالت النتخابية

الوطني،  الــبــنــاء  حــركــة  و�سفت  جهتها  مــن 
االنتخابية،  "باله�سترييا  ماكرون،  ت�سريحات 
يف  اجلــزائــريــة  للجالية  �سيا�سوي  وا�ستغالل 
للحركة،  بيان  واأكــد  االنتخابية"،  احلمالت 
ف�سلها  من  منزعجة  اليوم  ماكرون  "حكومة  اأّن 
امل�سجل داخليًا وخارجيًا واآخره اأزمة الغوا�سات، 
وتريد اأن ت�سّدر لنا م�سكالتها واإخفاق حكومتها 

التي مل تنجح �سوى يف �سناعة التوترات".

تفتح ت�سريحات ماكرون االأخرية ب�ساأن اجلزائر ف�ساًل جديدًا من ف�سول الت�سريحات "الغريبة" التي يديل بها الرئي�ش الفرن�سي وتثري �سجة كبرية، كت�سريحاته 
ب�ساأن االإ�سالم، التي اأغ�سبت ماليني امل�سلمني حول العامل. ت�سريحات الرئي�ش الفرن�سي اإميانويل ماكرون ب�ساأن طبيعة النظام ال�سيا�سي يف اجلزائر وما�سي االأمة 
اجلزائرية، "تدخاًل غري مقبول يف ال�ساأن الداخلي". ع�سية اإحياء اجلزائريني لذكرى جمازر 17 اأكتوبر 1961". جرائم فرن�سا اال�ستعمارية يف اجلزائر ال تعد وال 
حت�سى، وت�ستجيب لتعريفات االإبادة اجلماعية، �سد االإن�سانية. فهذه اجلرائم التي ال ت�سقط بالتقادم، يجب اأن ال تكون حمل تالعب بالوقائع وتاأويالت تخفف من 

ب�ساعتها
لأول مرة وب�شفة ر�شمية.. خم�شة ماليني و630 األف �شهيد �شح�ا بحياتهم..
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اجلزائر تواجه فرن�سا بالرقم احلقيقي

اآثار الدمار اال�ستيطاين 
املروع على الهوية واالأر�ش 

والبيئة ونهب الرثوات 
الطائلة وا�ستغالل كل �سيء 

يف اجلزائر، واأخطرها 
ملف اجلرائم النووية يف 

ال�سحراء الكربى

التعاطي املزدوج لفرن�سا مع 
رواندا واجلزائر يف مو�سوع 

االإبادة، اأثار حفيظة 
اجلزائريني الذين راأوا 

اأنه ال جمال للمقارنة بني 
تورط باري�ش املحدود مع 

االأوىل وم�سوؤوليتها الكاملة 
يف الثانية.



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

ق.د

مقتل واإ�سابة
 5 اأفراد من قوة 

حفظ ال�سالم 
الدولية يف مايل
قالت ق�ة حفظ ال�شالم التابعة 

لالأمم املتحدة يف مايل اإن اأحد 
اأفرادها ُقتل واأ�شيب اأربعة اآخرون 

بجروح خطرية عندما انفجرت 
عب�ة نا�شفة بدائية ال�شنع لدى 
مرور قافلتهم يف �شمال مايل ي�م 

ال�شبت.
ياأتي احلادث الذي وقع قرب بلدة 
ت�شاليت بعد مقتل خم�شة من اأفراد 

ال�شرطة املالية يف كمني ا�شتهدف 
قافلة كانت متجهة اإىل منجم ذهب 

يف جن�ب مايل االأ�شب�ع املا�شي، 
واأعلنت جماعة على �شلة بتنظيم 

القاعدة م�ش�ؤوليتها عنه.
وت�شيع الهجمات التي ي�شنها 

مت�شددون وجماعات اأخرى يف 
مناطق �شا�شعة من مايل وب�ركينا 

فا�ش� والنيجر، على الرغم من 
وج�د الق�ات الدولية بكثافة. 

واأ�شفرت هذه الهجمات عن مقتل 
اآالف املدنيني ونزوح املاليني.

وقال قائد بعثة االأمم املتحدة، 
املعروفة با�شم ''مين��شما''، يف بيان 

حمزن  تذكري  ه�  احلادث  "هذا 
باخلطر الدائم الذي يخيم على 

ق�اتنا حلفظ ال�شالم".

كوريا ال�شمالية:

اأن�سار  تظاهر 
الـــــرئـــــيـــــ�ـــــص 
قي�ص  التون�سي 
�ــســعــّيــد، اأمــ�ــص 
االأحـــــــــــــد، يف 
بورقيبة  �سارع 
و�سط العا�سمة 
ورفعوا  تون�ص، 
�ــــــســــــعــــــارات 

لقرارات  م�ساندة 
وقال  الربملان.  بحّل  وطالبوا  �سعّيد، 
للتظاهر  جـــــاوؤوا  اإنــهــم  مــ�ــســاركــون 
ال�سابقة،  ــاع  االأو�ــس على  احتجاجًا 
املطالبة  �ــســعــّيــد،  للرئي�ص  ودعــمــًا 
االأحــزاب  وحما�سبة  الــربملــان،  بحل 
يف  خارجيًا  ماليًا  دعــمــًا  تلقت  التي 

االنتخابات ال�سابقة ل�سنة 2019.
وتاأتي هذه املظاهرة امل�ساندة ل�سعّيد 
مظاهرة  ـــروج  خ عــلــى  ــبــوع  اأ�ــس بــعــد 
بدعوة  املــكــان،  ذات  يف  لــه،  معار�سة 
من مبادرة "مواطنون �سد االنقالب"، 
ــادرة  ــب امل تــعــقــد  اأن  ــفــرت�ــص  ُي وكــــان 
�ساحية  يف  االأحــد،  ام�ص  اجتماعًا، 

ــواحــي  ـــن �ــس م
ـــة  ـــم ـــس ـــا� ـــع ال
تـــــــونـــــــ�ـــــــص، 
بــــعــــد رفـــ�ـــص 
لها  الرتخي�ص 
العا�سمة،  يف 
ولكن ُمنع اأي�سًا 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
ال�ساحية  يف 
ب�سغوط من وزارة 
الف�ساء، بح�سب  الداخلية على مالك 
ما اأكده النا�سط باملبادرة، يف تدوينة 

على �سفحته بفي�سبوك. 
من جهة اأخرى، اأفاق التون�سيون اأم�ص 
ائتالف  عن  النائب  اإيقاف  خرب  على 
الكرامة، عبد اللطيف العلوي، ومقدم 
الربامج ال�سيا�سية على قناة الزيتونة 
وبح�سب  ــاد.  ــي ع عــامــر  ــة،  املــعــار�ــس
تدوينة  يف  عمر،  بن  �سمري  املحامي 
التهم  فــاإن  بفي�سبوك،  �سفحته  على 
هي  "التاآمر على اأمن الدولة الداخلي 
اأمر  وارتكاب  الع�سيان  اإىل  والدعوة 

موح�ص �سد رئي�ص الدولة.

حــــطــــت اأمــــ�ــــص 
اأول  االأحـــــــــــد، 
طـــــائـــــرة حتــمــل 
ـــعـــار ''مـــ�ـــســـر  �ـــس
الناقل  للطريان'' 
امل�سري  الوطني 
بــن  مـــــطـــــار  يف 
غوريون الدويل يف 
الكيان ال�سهيوين، 

وكاالت  واأ�سافت  عربي.  اإعالم  بح�سب 
�ستقوم  اليوم  من  اعتبارا  اأنه  اإعالمية، 
رحــالت   4 بت�سيري  لــلــطــريان''  ''مــ�ــســر 
ــا بـــني مـــطـــار بـــن غـــوريـــون  ــي ــوع ــب ــس اأ�
الــوزراء  رئي�ص  رحــب  فيما  والــقــاهــرة، 
احلدث  بهذا  بينيت  نفتايل  االإ�سرائيلي 
بني  ال�سياحة  لتن�سيط  خطوة  واعتربه 

م�سر واإ�سرائيل.
ــيــم  ''جــريوزال �سحيفة  مــوقــع  واأكــــد 
الطائرة  و�سول  االإ�سرائيلية،  بو�ست'' 
امل�سرية، وقال اإنه ''منذ توقيع معاهدة 
عام  يف  واإ�ــســرائــيــل  م�سر  بــني  ال�سالم 
)طريان  �سركة  م�سر  اأن�ساأت   ،1979
بني  اجلوية  الرحالت  خلدمة  �سيناء( 
م�سر  لكن  ح�سريا،  واإ�ــســرائــيــل  م�سر 

لـــــلـــــطـــــريان مل 
حتدد موعدا الأي 
اإىل  جوية  رحلة 
الأ�سباب  اإ�سرائيل 

�سيا�سية''.
واأ�ـــــــــــســـــــــــارت 
ال�سحيفة اإىل اأن 
التي  ــطــائــرة  ''ال
رحلة  يف  و�سلت 
مبا�سرة من القاهرة، مت ا�ستقبالها على 
احتفالية''.  مائية  بطائرات  املـــدرج 
وكانت م�سادر يف الناقل اجلوي امل�سري، 
م�سر  اأن  املــا�ــســي،  �سبتمرب  يف  ذكـــرت 
ت�سيري  اأكتوبر  اعتبارا  �ستبداأ  للطريان 
ب�سع رحالت اأ�سبوعيا بني القاهرة وتل 

اأبيب. 

ت�ضل اإىل اإ�ضرائيل لأول مرة..خرجوا يف ذات املكان الذي تظاهر فيه معار�ضوه.. 

اأن�سار الرئي�ش التون�سي قي�ش �سعّيد 
يطالبون بحّل الربملان

جمل�ش االأمن يطبق معايري مزدوجة ب�ساأن 
االأن�سطة الع�سكرية  

تنظيم اأول رحلة حتمل �سعار ''م�سر 
للطريان'' من القاهرة اإىل تل اأبيب

لقي ما ل يقل عن 1369 �ضخ�ضًا م�ضرعهم يف البحر الأبيضض املتو�ضط منذ بداية العام

قالت منظمة "األرم فون"، يوم ال�سبت، اإنها فقدت الت�سال مع �سبعني مهاجراً �سارت تعتربهم يف عداد املفقودين، بعد اأن كانوا على منت قارب غادر غرب ليبيا يوم 28 
�سبتمرب الفائت، يف حماولة للو�سول اإىل اأوروبا.

املنظمة غري احلكومية التي تدير خط 
هاتف طارئ للمهاجرين الذين يواجهون 
�سعوبات يف البحر، اأ�سافت اأن املهاجرين 
عدة  بها  وات�سلوا  اخُلم�ص  "غادروا 
االأنباء  وكالة  اأوردتــه  ملا  وفقًا  مرات"، 

الفرن�سية.
اإىل  تويرت  عرب  كذلك  املنظمة  اأ�سارت 
باملهاجرين  االت�سال  فقدت  عندما  اأنها 
التي  واالإنقاذ  البحث  منطقة  يف  "كانوا 
11 مياًل من املياه  تتبع مالطا، على بعد 
اأو  اإنقاذهم  ُيبلغ عن  االإيطالية، لكن مل 

و�سولهم. وال�سلطات تلتزم ال�سمت".
ت�ساءلت املنظمة "كيف ميكن اأن يختفي 
ب�سعة  بعد  على  البحر،  يف  �سخ�سًا   70
كيلومرتات من الرب، ماذا حدث لهم؟ ملاذا 
واالإيطالية  املالطية  ال�سلطات  رف�ست 
اإنقاذهم، ثم تقدمي معلومات حول  اأواًل 

م�سريهم؟".
الآالف  مهمة  عبور  نقطة  ليبيا  ُتعد 

ــل عام  ــن يــ�ــســعــون ك ــذي املــهــاجــريــن، ال
ال�سواحل  عــرب  ــــا  اأوروب اإىل  للو�سول 
كيلومرت   300 تبعد  التي  االإيطالية، 
فقط عن ال�سواحل الليبية. وفق ح�سيلة 
يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  ن�سرتها 

يقل  ال  مــا  لقي  �سبتمرب2021،  مطلع 
البحر  يف  م�سرعهم  �سخ�سًا   1369 عن 
االأبي�ص املتو�سط منذ بداية العام اأثناء 

حماولتهم الو�سول اإىل اأوروبا.
يتعر�ص كذلك املهاجرون من ليبيا اإىل 

خطر املعاملة ال�سيئة، يف حال مت اإلقاء 
"داك�ص  اإذ قالت منظمة  القب�ص عليهم، 
اجلمعة  ليبيا،  يف  تعمل  الــتــي  روك"، 
احتجاز  عن  تقارير  تلقت  اإنها  الفائت، 
نحو  على  االأقـــل  على  مهاجر   500
تع�سفي خالل عملية اأمنية يف طرابل�ص 

اأعلنت عنها ال�سلطات الليبية.
 500 من  اأكــرث  بــاأن  "�سمعنا  م�سيفة: 
احتجزوا  واأطــفــال  ن�ساء  منهم  مهاجر 
تع�سفيًا، وهم عر�سة ملخاطر االنتهاكات 
و�سوء املعاملة".  من جانبها، ذكرت وزارة 
الداخلية الليبية اأن اأجهزة االأمن نفذت 
و�سفهتم  من  كبرية" �سد  اأمنية  "عملية 
مبجرمني وجتار وخمدرات. ي�سار اإىل اأن 
ُيحتجزون  واملهاجرين  الالجئني  اآالف 
يف من�ساآت احتجاز ر�سمية، تدير بع�سها 
جماعات م�سلحة، بينما يعي�ص عدد غري 
يف  مهربون  يديرها  مراكز  يف  معروف 

ظروف بالغة ال�سوء.

وكالتها  عــرب  ال�سمالية  كــوريــا  قالت 
اإن  االأحــــد،  اأمــ�ــص  لــالأنــبــاء  الر�سمية 
معايري  يطبق  ـــدويل  ال ـــن  االأم جمل�ص 
الع�سكرية  االأن�سطة  اإزاء  مــزدوجــة 
املتحدة.  االأمم  االأع�ساء يف  الدول  بني 
الكورية  املركزية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
قوله  اخلارجية  وزارة  يف  م�سوؤول  عن 
جتربة  ملناق�سة  للمجل�ص  اجتماعا  اإن 
�ساروخية اأجرتها كوريا ال�سمالية ميثل 

انتهاكا ل�سيادة البالد.
واأعلنت كوريا ال�سمالية، يوم اخلمي�ص 
�ساروخا  بنجاح  اختربت  اأنها  املا�سي، 
موؤخرا''،  ''طــورتــه  للطائرات  م�سادا 
اإطار  يف  يانغ  لبيونغ  جتربة  اأحــدث  يف 
موؤخرا.  نفذتها  اإطالق  عمليات  �سل�سلة 
ال�سعبية  كوريا  ''جمهورية  اأن  وذكرت 
�سبتمرب،   30 يف  اأجــرت  الدميقراطية، 
م�ساد  ل�ساروخ  جتريبية  اإطالق  عملية 
واأ�سافت  مــوؤخــرا''.  طورته  للطائرات 
اأن التجربة ''اأتاحت التحقق من االأداء 
اإدخــال  مع  لل�ساروخ،  الالفت  القتايل 
اأ�سا�سية جديدة''. وهذا تطور  تقنيات 

يغري  اأن  �سحته  تاأكدت  ما  اإذا  �ساأنه  من 
املعادلة، اإذ اإن �سرعة ال�سواريخ الفرط 
�سوتية تزيد عن خم�سة اأ�سعاف �سرعة 

ال�سوت.
ــــر اخلــارجــيــة  ـــذر وزي واخلــمــيــ�ــص ح
اأن  ــن  م بلينكني،  اأنـــتـــوين  ــي  ــك ــري االأم
بها  تقوم  التي  ال�ساروخية  التجارب 
زعزعة  يف  ''ت�سهم  ال�سمالية  كــوريــا 
اال�ستقرار واالأمن''. وقال ''نحن قلقون 
لقرارات  املتكررة  االنتهاكات  هذه  اإزاء 
اإىل  براأيي  تــوؤدي  والتي  االأمــن  جمل�ص 
واالأمن''.  اال�ستقرار  زعزعة  من  مزيد 
الأي  مطلق  دعم  بتقدمي  بلينكن  وتعهد 
خلف�ص  اجلنوبية  كوريا  تتخذه  تدبري 
التوتر يف �سبه اجلزيرة الكورية، وذلك 

جو  االأمريكي  الرئي�ص  ت�سديد  اإطار  يف 
بايدن على التعاون مع احللفاء.

مبوجب  ممنوعة  ال�سمالية  وكــوريــا 
الدويل  االأمن  جمل�ص  اأ�سدرها  قرارات 
ــة اأو  ــووي ــن مــن تــطــويــر تــر�ــســانــتــهــا ال
البال�ستية، لكنها ال تبايل بهذا احلظر، 
دولية  بعقوبات  عليها  عاد  الذي  االأمر 

متعددة.
االأمن  جمل�ص  اأ�سدر   ،2017 عام  ويف 
الرئي�ص  اإدارة  مــن  مبــبــادرة  ـــدويل،  ال
ــد تــرامــب،  ــال االأمــريــكــي الــ�ــســابــق دون
ثالثة قرارات فر�ص مبوجبها عقوبات 
يانغ  بيونغ  على  م�سددة  اقت�سادية 
وجتارب  نووية  جتربة  اإجرائها  عقب 

�ساروخية.
االآن  حتى  ال�سمالية  كوريا  تظهر  ومل 
التي  تر�سانتها  عن  للتخلي  ا�ستعداد  اأي 
تقول اإنها بحاجة اإليها للدفاع عن نف�سها 
�سد اأي هجوم قد ت�سنه عليها وا�سنطن 
كوريا  يف  تن�سر  والتي  �سيوؤول،  حليفة 
ع�سكري   28500 حــوايل  اجلنوبية 

حلمايتها من جارتها ال�سمالية.
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العمانية،  االأرا�سي  اإىل  االأحد،  فجر  �ساهني،  االإع�سار  و�سل 
دعت  التي  الطوارئ،  �سلطات  طرف  من  ا�ستنفار  حالة  و�سط 
واأ�سارت  املالجئ.  اإىل  التوجه  اإىل  مهددة  مناطق  يف  ال�سكان 
جلنة اإدارة الطوارئ، يف �سل�سلة تغريدات على ح�سابها يف موقع 
التوا�سل االجتماعي، اإىل اأن التاأثريات املبا�سرة لالإع�سار �ساهني 

بداأت على عدة حمافظات من حمافظات ال�سلطنة.
حمافظتي  على  املبا�سرة  التاأثريات  ''بداأت  اللجنة:  وقالت 
م�سقط وجنوب الباطنة م�سحوبة باأمطار غزيرة ورياح �سديدة، 
والظاهرة  الباطنة  �سمال  حمافظات  على  قادمة  وتاأثريات 
العمانية  االأنباء  وكالة  اأ�سارت  بدورها  والداخلية''.  والربميي 
 10 اإنقاذ  من  ''متكنت  واالإ�سعاف  املدين  الدفاع  هيئة  اأن  اإىل 

اأ�سخا�ص''.

انتخابات  الأول  العامة  النتيجة  القطرية  الداخلية  اأعلنت 
30 مر�سحا عن  ال�سورى بفوز  اأع�ساء جمل�ص  ت�سريعية الختيار 
63.5% من  30 دائرة، لي�ص بينهم اأي امراأة، وبن�سبة م�ساركة 
اإجمايل الناخبني. ون�سرت وزارة الداخلية يف بيان عرب ح�سابها 
يف "تويرت" بيانا ب�ساأن النتيجة العامة النتخابات جمل�ص ال�سورى 

- الدورة االأوىل 2021.
�سادت  التي  العالية  الوطنية  بالروح  الداخلية  وزارة  واأ�سادت 
يوم االقرتاع، كما اأ�سادت باجلهود التي ُبذلت من جميع اجلهات. 
نظرائهن  اأمام  االنتخابية  املناف�سات  اأكرب  باإدارة  قيامهن  ورغم 
الن�ساء  اأن  اإال  بها،  قمن  الالتي  القوية  والدعاية  الرجال، 
القطريات الالتي تر�سحن يف 14 دائرة من بني الدوائر الـ 30، 

مل يفزن باأي مقعد يف انتخابات جمل�ص ال�سورى.

املك�سيكية  ال�سرطة  وقوات  متظاهرين  بني  ا�ستباكات  اندلعت 
الـ  الذكرى  الإحياء  �سيتي  مك�سيكو  العا�سمة  يف  تظاهرة  خالل 
يف  التظاهرة  وبداأت  متظاهرون.  طالب  لها  تعر�ص  ملذبحة   53
مظاهرة  يف  �سخ�ص   300 قرابة  اجلنود  قتل  حيث  تالتيلولكو، 
طالبية يف الثاين من اأكتوبر عام 1968. وخالل فعالية ال�سبت، 
اأ�سعل املتظاهرون النار يف درع لل�سرطة، ما ت�سبب يف ت�ساعد األ�سنة 
اللهب والدخان يف الهواء. واأظهرت مقاطع م�سورة رجال ال�سرطة 
ي�ستخدمون الغاز امل�سيل للدموع لتفريق املتظاهرين. وو�سف اأحد 
53 عاما  التي وقعت قبل  القتل  التظاهرة، عمليات  امل�ساركني يف 

باأنها "واحدة من اأكرث اللحظات وح�سية يف تاريخ املك�سيك".

و�سط  يف  مظاهرات  االأحد،  اأم�ص  التون�سيني،  من  عدد  نظم 
التي  والقرارات  لالإجراءات  دعمهم  عن  فيها  للتعبري  العا�سمة 
اأعلن عنها الرئي�ص قي�ص �سعّيد، واأهمها جتميد عمل الربملان، كما 
اأعماله  نادى املتظاهرون بحل الربملان احلايل، الذي مت جتميد 
25مبر�سوم من الرئي�ص يف يوليو املا�سي. وتاأتي هذه املظاهرات 
تلبية لدعوات اأطلقها ن�سطاء يف االأيام االأخرية، ردا على وقفة 
بقرارات  نددت  املا�سي،  ال�سهر  نهاية  تنظيمها  مت  احتجاجية 
اأعماله.  ممار�سة  اإىل  الربملان  بعودة  وطالبت  التون�سي  الرئي�ص 
جتدر االإ�سارة اإىل اأن الرئي�ص التون�سي اأ�سدر جملة من القرارات 
منذ 25 يوليو املا�سي، اأهمها جتميد اأعمال الربملان ورفع احل�سانة 

عن جميع اأع�سائه.

اإ�سبانيات  نا�سطات   3 ال�سبت،  يوم  املغربي،  املخزن  �سلطات  رحلت 
يف  لال�ستباه  املحتلة،  العيون  مدينة  مطار  اإىل  و�سولهن  اثر  على 
قيامهن بتحركات تخدم الق�سية ال�سحراوية، وفقا لوكالة االأنباء 

"اإيف" االإ�سبانية.
مغربي  اأ�سل  من  وطبيبة  اإ�سبانيتني،  مبحاميتني  االأمر  ويتعلق 
حتمل اجلن�سية االإ�سبانية، ومت  ترحيلهن  على منت نف�ص الطائرة 

التي نقلتهن من جزر الكناري.

الن�ساء القطريات يف�سلن يف الظفر 
مبقاعد يف جمل�ش ال�سورى

ا�ستباكات بني متظاهرين وال�سرطة 
املك�سيكية خالل اإحياء ذكرى جمزرة 

قتل خاللها 300 �سخ�ش

مظاهرات يف تون�ش العا�سمة مل�ساندة 
قرارات الرئي�ش �سعّيد

املخزن يرحل ثالث اإ�سبانيات داعمات 
لق�سية ال�سعب ال�سحراوي

ا�ستنفار يف �سلطنة عمان جراء 
االإع�سار �ساهني

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
ع�سرات املهاجرين اأ�سبحوا بعداد املفقودين بعد مغادرتهم ليبيا اإىل اأوروبا
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العاي�ص. �ص 

العاي�ص. �ص 
ع�سام. ب   

ع.ب  اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

اأمري.ج

البيت  من  مقرب  م�سدر  لنا  ك�سف 
تلقت  االإدارة  اأن  على  االأورا�ــســي 
خربا بزيارة ثانية من طرف جلنة 
تاأهيل املالعب هذا االأ�سبوع دون 
وهذا  الزيارة  يوم  يتحدد  ان 
مدى  على  الوقوف  خالل  من 
يتم  حتى  امللعب  جــاهــزيــة 
لالإ�ستقبال  االإعتماد  منحه 
فيه خالل املو�سم القادم مع 
االأوىل  الزيارة  اأن  االإ�سارة 
من  الكثري  ت�سجيل  �سهدت 
هذه  قبل  مــن  التحفظات 
االإ�سارة  يجدر  وما  الهيئة 
اإليه اأن اإدارة النادي قد اأبدت 
�سابقا رغبتها يف االإ�ستقبال مبلعب 
املدرب  اإلتحاق  اأن  اإال  نوفمرب  اأول 
كمال موا�سة على ما يبدو قد يغري 
تلك  فيها  مبا  املعطيات  من  الكثري 
التي تتعلق بامللعب الذي �سي�ستقبل 
فيه الكاب خالل املو�سم القادم حيث 
يف  �سيف�سل  من  هو  املدرب  اأن  علمنا 

اأن  ذلك من خالل اإختيار امللعب االأن�سب وهذا بعد 
يقف على جاهزية ملعب اأول نوفمرب.

الطاقم  الفريق  اإدارة  حتدد  مل  اأخــر  �سياق  ويف 
االأخري  هذا  فــاإن  وعليه  موا�سة  للمدرب  امل�ساعد 
قرر التكفل بهذا االأمر وك�سف اأنه �سيقوم باإختيار 
ي�سرف  القاملي  التقني  اأن  االإ�ــســارة  مع  م�ساعديه 
ح�سم  مت  كما  مبفرده  ال�ساعة  حلد  الالعبني  على 
مكان اإقامة الرتب�ص وقرر الطاقم االإداري برفقة 
بني  االأورا�ص  بعا�سمة  بالتح�سري  االإكتفاء  املدرب 
ملعبي اأول نوفمرب وملعب ال�سهيد م�سطفى �سفوحي 

باالإ�سافة اإىل بع�ص املناطق اجللبية بباتنة.
كما و�سعت اإدارة الكاب يف مفكرتها املدافع ال�سابق 
رحيل  تعوي�ص  اأجل  من  بالح  عنابة  اإحتاد  لفريق 
الالعب بيطام عبد الرزاق الذي تراجع عن اللعب 
للكاب وقرر االإلتحاق بفريق جنم مقرة يف خطوة 
مفاجئة وجتدر االإ�سارة اأي�سا اأن التدريبات عرفت 
من  القادم  اإليا�ص  براهيمي  ال�ساب  الالعب  تواجد 
رديف فريق اإحتاد البليدة بتزكية من املدرب كمال 
يف  العبا   28 حاليا  الفريق  تعداد  وي�سم  موا�سة 
اإنتظار االإعالن عن بع�ص الت�سريحات خالل االأيام 

القادمة. 

وفاق �سطيف 
�سباب باتنة 

مولودية باتنة 

اإحتاد عني البي�ساء 

�سباب حمام ال�سخنة �سباب بوجلبانة 

اإحتاد ب�سكرة احتاد خن�سلة 

بعد  الكوكي  نبيل  املــدرب  م�ستقبل 
نهاية العقد الذي يربطه بالوفاق، 
وقـــــال بـــوعـــود يف هــــذا الــ�ــســدد 
ي�سرف  وهــو  معنا  الكوكي  :"نبيل 
ميداين  رد  يف  التح�سريات  على 
و�سريح على الزوبعة التي ح�سلت 
االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  يف 
يف  الــكــوكــي  اأن  يـــوؤكـــد  ـــدان  ـــي امل

وكل  اآخــر،  فريق  يف  ولي�ص  الوفاق 
معه  بالتن�سيق  متــت  االنــتــدابــات 
امليدان،  يف  بالعمل  تــرد  واالإدارة 
مع  عــقــده  �سيمدد  الــكــوكــي  نبيل 
اجلزائر  اإىل  العودة  بعد  الفريق 
مقر  يف  بــل  تون�ص  يف  يــوقــع  ولــن 

النادي ب�سطيف".
التي تنتظر  ال�سفرية  وبخ�سو�ص 
ملواجهة  موريتانيا  اإىل  ــاق  ــوف ال
العام  املناجري  حتدث  فقد  نواديبو 
بوعود قائال :"اأخذنا كل الرتتيبات 
ل�سفرية موريتانيا ملواجهة نواديبو 
كبرية  اأهمية  املواجهة  واأعطينا 
ــذي  ال ــفــاجــاأة  امل عن�سر  لــتــفــادي 
ح�سل ميدانيا مع فورتني الغامبي، 
يف  ال�ساورة  �سبيبة  رفقة  �سن�سافر 
التكاليف  لتخفيف  واحدة  طائرة 
اإىل  العا�سمة  �ستكون من  والرحلة 
كذلك،  والعودة  فموريتانيا  ب�سار 
ال�سبيبة �ستواجه كونكور يف امللعب 
نواديبو  لقاء  يحت�سن  الذي  نف�سه 
ب�سبط  ونقوم  ذاتها،  باملدينة  اأي 
الرتتيبات يف �سفرية خا�سة �سويا 

بالتن�سيق مع اإدارة ال�ساورة". 

�سطيف  لوفاق  الهجومي  امليدان  و�سط  ك�سف 
مع  البقاء  يف  رغبته  عن  قندو�سي  اأحمد  �سيد 
ت�سكيلة الوفاق اإىل غاية نهاية املو�سم اجلاري 
مع رف�سه لكل العرو�ص املغرية التي و�سلته يف 
واأخرى  عربية  فرق  عدة  من  االأخرية  االأونة 
رئي�ص  مع  دغموم  الالعب  وحتــدث  اأوروبــيــة، 
واأعلمه  �ــســرار  احلكيم  عبد  االإدارة  جمل�ص 
وموا�سلة  ــادرة  ــغ امل برف�ص  اخلــا�ــص  بــقــراره 
املو�سم  نهاية  غاية  اإىل  الــوفــاق  مع  م�سواره 
مع  بعقد  مرتبطا  ــازال  م اأنــه  خا�سة  ــاري  اجل

الوفاق ملو�سم اإ�سايف.
عن  جابو  املــوؤمــن  عبد  االألــعــاب  �سانع  وغــاب 
�سبيبة  اأمــام  اأم�ص  جرت  التي  الودية  املباراة 
�سكرة ب�سبب معاناته من االإ�سابة التي تعر�ص 
الع�سلة  م�ستوى  على  ال�سابقة  احل�س�ص  يف  لها 
اخللفية للفخذ، مما جعل الطاقم الفني يف�سل 
عدم املغامرة بالالعب اإىل غاية تعافيه التام 
من االإ�سابة التي يعاين منها خا�سة اأن التقني 
يف  جابو  تواجد  على  كثريا  يراهن  التون�سي 

اللقاء االإفريقي.
االأمني  حممد  للوفاق  ال�سابق  املهاجم  ومتكن 
عمورة من توقيع اأول اأهدافه مع فريقه لوغانو 
اأول  اأم�سية  جرت  التي  املقابلة  يف  ال�سوي�سري 
الثاين  ال�سوط  يف  بديال  عمورة  ودخل  اأم�ص، 

جزاء  �سربة  على  احل�سول  ومتكن  املباراة  من 
من  يتمكن  اأن  قبل  دخوله  من  دقائق   03 بعد 
ال�سائع  بدل  الوقت  يف  الثاين  الهدف  توقيع 
اأمام  املباراة  يف  الفوز  لتحقيق  فريقه  ليقود 
فريق اأف �سي لوزان بنتيجة هدفني دون مقابل، 
واأثنى مدرب لوغانو كثريا على م�ستوى عمورة 

يف هذه املباراة.
وحتدث املناجري العام للوفاق ه�سام بوعود عن 

وجه الناخب الوطني جمال بلما�سي الدعوة لـ 25 
العبا خلو�ص املواجهة املزدوجة اأمام النيجر �سمن 
الثاين  للدور  والرابعة  الثالثة  اجلولتني  فعاليات 
عودة  القائمة  وعرفت   ،2022 مونديال  لت�سفيات 
الفرن�سي و حممد  ني�ص  كل من يو�سف عطال العب 
فار�ص العب جينوة باإيطاليا و عبد اجلليل مديوب 
بوردو الفرن�سي يف الدفاع واآدم ونا�ص العب نابويل 

االيطايل  يف الهجوم.
بلعمري  جمال  تــواجــد  بلما�سي  قائمة  وعــرفــت 
رغم  اأي�سا  �سبعيني  بــن  ورامـــي  �سليماين  واإ�ــســالم 
اأندي  من  �سيغيب كل  االإ�سابة يف حني  من  معاناتهم 
)بي�سيكتا�ص  ــزال  غ ر�سيد  فرن�سا(  )ني�ص  ديــلــور 
)برينت�سوتبلجيكا(  حالميية  ر�سا  حممد  تركيا( 
هي  و  الربتغال(  تونديال  )اأف�سي  خا�سف  ونوفل 
العنا�سر التى كانت حا�سرة خالل الرتب�ص ال�سابق 
و  جيبوتي  امــام  للمواجهتني  حت�سبا  �سبتمرب  يف 

بوركينا فا�سو.
ترب�ص  يف   25 ـــ  ال الوطنية  العنا�سر  و�ستدخل 
الفني ل�سيدي  القادم باملركز  حت�سريي يوم االثنني 

مو�سى باجلزائر العا�سمة.
هذا و�ست�ستقبل الت�سكيلة الوطنية منتخب النيجر 
ت�ساكر  م�سطفى  مبلعب  اأكتوبر  �سهر  مــن  الـ8  يف 
العودة  للقاء  نيامي  للعا�سمة   التنقل  بالبليدة قبل 
�سييني- اجلــرال  مبلعب  اأكتوبر   12 الثالثاء  يوم 

كونت�سي.
يذكر ان اجلزائر حتتل رفقة بوركينا فا�سو املرتبة 
اإجراء  بعد  نقاط  ب4  االأوىل  للمجموعة  االأوىل 
جولتني يف الوقت الذي يحتل فيه منتخب النيجر 3 

نقاط املرتبة الثالثة وجيبوتي يف املرتبة الرابعة 
واالأخرية بـ0 نقطة.

و�سمت قائمة اخل�سر كل من:  
حرا�ص املرمى: راي�ص وهاب مبوحلي )نادي االتفاق 
ال�سعودية( األيك�سندر اأوكيدجة )اأف�سي ميتز فرن�سا( 

عبد الرحمان جمادل اوملبي املدية اجلزائر 
رو�سيا(   �سوفيتوف  )كريليا  زفــان  مهدي  الــدفــاع: 
يو�سف  ال�ساحليتون�ص(  )النجم  عيادة  بن  ح�سني 
)بوري�سيا  �سبعيني  بن  رامي  فرن�سا(  )ني�ص  عطال 
مون�سغالدباخ اأملانيا( حممد فار�ص )جينوا اإيطاليا( 
ماندي  عي�سى  قطر(،  قطر  )نــادي  بلعمري  جمال 
)فياريال، اإ�سبانيا(، اأحمد توبة )اآركي �سي فالفيك، 

هولندا(، عبد القادر بدران )الرتجي، تون�ص( عبد 
اجلليل مديوب )بوردو، فرن�سا(.

ميالن  )اأ�سي  نا�سر  بن  اإ�سماعيل  املــيــدان:  و�سط 
رميز  بلجيكا(،  لــوروا  )�سارل  زرقــان  اآدم  اإيطاليا(، 
فغويل  �سفيان  هــولــنــدا(،  توينتي  )اأف�سي  زروقـــي 
)برا�ست  بلقبلة  هري�ص  �ساراي/تركيا(،  )غلطة 

فرن�سا(، ه�سام بوداوي )ني�ص/فرن�سا(.
ليون/فرن�سا(،  )اأوملبيك  �سليماين  اإ�سالم  الهجوم: 
بغداد بوجناح )ال�سد قطر(، ريا�ص حمرز )مان�س�سرت 
قطر(،  قطر  )نادي  باليلي  يو�سف  اإجنلرتا(،  �سيتي 
اآدم ونا�ص )نابويل اإيطاليا( �سعيد بن رحمة )وا�ست 

هام اإجنلرتا(.

قررت احتادية جزر القمر لكرة القدم اإلغاء 
وكذلك  الوطني  ملنتخبها  اأكتوبر  �سهر  ترب�ص 
باملنتخب  �سيجمعه  كان  الــذي  الــودي  اللقاء 
اجلزائري املحلي املربمج �سابقا بوهران، وجاء 
اأعلنت  التي  اجلزائرية  االحتادية  بيان  يف 
اإجراء  قبل  فقط  اأيــام  مناف�ص  ان�سحاب  عن 
اللقاء: ''تتاأ�سف االحتادية على اإلغاء ترب�ص 
 4 الـ  من  مربجما  كان  الذي  الوطني  املنتخب 
منتخب  وكــان  بتون�ص''،  اأكتوبر   10 الـــ  اإىل 
من  ال�سعوبات  بع�ص  وجد  الــذي  القمر  جزر 
مع  وديــا  لقاء  برمج  قد  لقاءات  اإجــراء  اأجــل 
وهــران  مبدينة  املحلي  اجلــزائــري  املنتخب 
اأكدته  مــا  ــذا  وه اأكــتــوبــر،  �سهر  مــن  الـ09  يف 

)الفاف(،  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
ولكن يف نهاية املطاف، لن جترى هذه املقابلة 
اأي�سا، وكانت احتادية جزر القمر قد برجمت 
مواجهتني  �ستخو�ص  كانت  اأين  بتون�ص  ترب�سا 
اأمام �سرياليون وغامبيا اللتان مل توؤكدا خو�ص 

املواجهة.
االحتادية  ''�ستجند  البيان:  يف  اأي�سا  وجاء 
من  االمكانيات  كل  الوطني  املنتخب  وطاقم 
واملباريات  نوفمرب  �سهر  مع�سكر  حت�سري  اأجل 

التي �سيتم برجمتها''.
ومن جهته، يح�سر املنتخب الوطني اجلزائري 
بقطر   2021 للفيفا  العرب  كاأ�ص  للمحليني 

)30 نوفمرب - 18 دي�سمرب(.

مــــنــــحــــت جلـــنـــة 
مــعــايــنــة املـــالعـــب 
ــابــعــة لــرابــطــة  ــت ال
الوطنية لكرة القدم 
تاأ�سريتها االإيجابية 
الإدارة اإحتاد ب�سكرة 
اال�ستقبال  اأجــل  من 
العالية  ــب  ــرك م يف 
خالل املو�سم الكروي 

اجلديد وهذا يف نهاية الزيارة التفقدية 
التي قادتها �سبيحة االأم�ص اإىل املركب 
وممثل  العالية،  مركب  طاقم  ح�سور  يف 
احلماية  ممثل  وكـــذا  االأمــــن،  م�سالح 
باأمينه  املدينة فيما كان االإحتاد ممثال 

العام واملكلف باالإعالم.
االإحتاد  ت�سكيلة  حت�سريات  وتتوا�سل 
العا�سمة  يف  ـــاري  اجل الــرتبــ�ــص  ــالل  خ
بــوزيــدي، وف�سل  املــدرب  اإ�ــســراف  حتت 
و�سط امليدان الهجومي لالإحتاد عثماين 
�سفوف  اإىل  واالن�سمام  االأجــواء  تغيري 
اإحتاد خن�سلة النا�سط يف بطولة الق�سم 

رف�ص  حيث  الــثــاين 
جديد  مــن  الــعــودة 
اإىل �سفوف االحتاد 
ــــال ذاتـــه  وهــــو احل
�سارف  الــالعــب  مــع 
التوقيع  ف�سل  الذي 
فــريــق  ــوف  ــف ــس � يف 

مولودية العلمة.
ــــار املــنــاجــري  واأ�ــــس
العام للفريق عبد القادر تريعة اإىل اأن 
بقيادة  للفريق  احلالية  االإدارة  عودة 
الرئي�ص بن عي�سى لت�سيري االإحتاد تبقى 
ظرفية فقط يف ظل حالة ال�سغور التي 
عانى منها النادي طيلة الفرتة الفارطة 
اأن  ب�سبب غياب البديل، واأ�ساف تريعة 
االإدارة تراهن على تكوين فريق قادرر 
االعــرتاف  رغــم  الــواليــة  ت�سريف  على 
لتوا�سل  بــالــنــظــر  املــهــمــة  بــ�ــســعــوبــة 
رغم  الفارط  املو�سم  منذ  املالية  االأزمة 
طرف  من  املبذولة  الكبرية  املجهودات 

اإدارة الفريق. 

اأنهى �سباب بوجلبانة حت�سرياته لالأ�سبوع 
املا�سي بربجمة مقابلة ودية جمعته �سد 
ح�سونة  زرداين  مبلعب  ال�ساوية  احتــاد 
وقع  على  الفريقني  بني  املقابلة  وانتهت 
اأبناء �سيدي رغي�ص على وقع ثنائية  فوز 
اإىل  ال�سباب  لهدف ورغم اخل�سارة لفريق 
على  را�سيا  كان  حــداد  في�سل  املــدرب  اأن 
الفر�سة  ا�ستغل  اأيـــن  فريقه  قــدمــه  مــا 
بت�سكيلتني  ولعب  الالعبني  جميع  واأقحم 
كل  على  عامة  فكرة  واأخــذ  �سوط  كل  يف 

خالل  ومــن  ــدد  اجل منهم  �سيما  ال  العــب 
على  حــداد  املـــدرب  كــان  املقابلة  ـــوار  اأط
الن�سائح  من  الكثري  وقــدم  التما�ص  خط 
الفني  الطاقم  اأن  لرفقاء حمزاوي ورغم 
ــبــاراة  عــلــى الــعــمــوم خـــرج را�ــســيــا مــن امل
اإىل  امل�سطر  الربنامج  يف  االأوىل  الودية 
اأنه �سجل عديد النقائ�ص على م�ستوى كل 
الذي �سيبحث على  ال�سيء  اخلطوط وهو 
املقبلة  التح�سريات  خالل  عليه  الرتكيز 
�سياأخذ  اأخـــرى  مــقــابــالت  بــرجمــة  ومــع 

خا�سة  اأكرث  االأمور  و�ستت�سح  عامة  فكرة 
تغيريات  عرف  بوجلبانة  �سباب  فريق  اأن 
اال�ستغناء  االإدارة  قررت  بعدما  جذرية 
وف�سلت  القدامى  الالعبني  من  كثري  عن 
الرئي�ص  ت�سريح  ح�سب  الأنــه  الت�سبيب 
يلعبون  ال�سبان  الالعبني  اأن  ر�سيد  حلول 
وحترير  التاألق  على  ويبحثون  بحرارة 
منا�سبهم وهو وما يجعل املناف�سة �ستكون 
ثقة  ك�سب  اأجــل  من  الالعبني  بني  قوية 
اأ�سار  ما  ح�سب  ،وكــذلــك  الفني  الطاقم 

اإليه املتحدث اأن البطولة اجلهوية �سعبة 
وقوية وحتتاج اإىل النف�ص الطويل . 

�سباب  فريق  اأن  ن�سري  اآخــر  �سعيد  وعلى 
القائمة  غــلــق  مــن  ــرتب  ــق ي بــوجــلــبــانــة 
الروتو�سات  بع�ص  فقط  تبقى  النهائية 
الذي  حلول  الرئي�ص  به  �سرح  ما  ح�سب 
كبرية  وثقة  كبرية  لدرجة  متفائال  يبقى 
اإال  اأن فريقه لن ير�سى  يف النف�ص موؤكدا 
اإىل  ال�سريعة  والعودة  ال�سعود  بتحقيق 

ق�سم الهواة .

يف  النا�سط  ال�سخنة  حمام  �سباب  اإدارة  �سارعت 
ق�سنطينة  لرابطة  االأول  اجلهوي  الق�سم  بطولة 
اأجل  من  بلهو�سات  كمال  املــدرب  مع  التعاقد  اإىل 
وخالفة  للفريق  الفنية  العار�سة  على  االإ�سراف 
بلهو�سات  وبا�سر  بودوخة،  عمار  امل�ستقيل  املدرب 
عمله مع الفريق خالل التح�سريات اجلارية حاليا 
املو�سم  لبطولة  حت�سبا  ال�سخنة  حمام  مدينة  يف 
اجلديد، علما ان تعداد الفريق مل يعرف تغيريات 
كبرية من خالل االحتفاظ بخدمات عدد كبري من 

القدامى وترقية عدد من الالعبني ال�سبان. 

ال�سباب  مديرية  تكفل  يف  ال�سباب  اإدارة  وتاأمل 
والريا�سة لوالية �سطيف بدفع حقوق االنخراط 
اخلا�سة ببطولة املو�سم اجلديد قبل نهاية املهلة 
املمنوحة من طرف الرابطة اجلهوية بق�سنطينة 
وهذا نتيجة االأزمة املالية التي يعاين منها الفريق 
والذي  عزام  مودع  طارق  الرئي�ص  تعبري  حد  على 
يتمثل  البطولة  يف  الفريق  طموح  اأن  اإىل  اأ�سار 
متكن  النادي  اأن  خا�سة  االأوىل  االأدوار  لعب  يف 
يف  االأول  مو�سمه  خالل  م�سرفة  نتائج  حتقيق  يف 

بطولة اجلهوي االأول. 

األغيت ح�سة اال�ستئناف املربجمة ع�سية اأم�ص 
عودة  بعد  �ساوي  اللطيف  عبد  مبلعب  االأول 
ت�سكيلة الفريق من ال�سمرة اإىل مدينة باتنة، 
ملعب  اإىل  بقوة  الفريق  اأن�سار  توافد  حيث 
اأن جترى احل�سة  �ساوي ورف�سوا  اللطيف  عبد 
على  واأكدوا  املحت�سم  التعداد  بهذا  التدريبية 
م�ستوى  ذو  بالعبني  الفريق  تدعيم  �ــســرورة 
على  واملناف�سة  املن�سود  الهدف  للعب  مقبول 

ورقة ال�سعود هذا املو�سم.
عزالدين  بقيادة  الفريق  اإدارة  جهتها  ومــن 
خا�سة  احلــلــول  اإيــجــاد  عــن  عجزت  زعــطــوط 
واأن الطاقم الفني هو االآخر رف�ص العمل بهذا 
تدعيم  ب�سرورة  االآخــر  هو  مطالبا  التعداد 
البطولة  غمار  لدخول  العبني  بـ7  الت�سكيلة 

بقوة ومن ثم املناف�سة على حتقيق ال�سعود.
لالأن�سار  الفريق  رئي�ص  اأكــده  ما  وح�سب  هذا 
ا�ستقدام  على  �سيحر�ص  فــاإنــه  احلــا�ــســرون 
العبني قادرون على حتمل امل�سوؤولية ويتقدمهم 

اإليا�ص وعباب�سة وكذا  لزهر حاج عي�سى رفقة 
بع�ص االأ�سماء االأخرى يف انتظار ما ت�سفر عنه 

ح�سة اليوم.
هو  الفريق  مدرب  اأن  يبدوا  ال�سياق،  ذات  ويف 

االآخر غري مقتنع متاما بالتعداد احلايل للفريق 
اذ اكد هو االآخر لرئي�ص جلنة االأن�سار انه لن 
ا�ستقدام  يعمل يف هذه الظروف وبات ي�سرتط 

العبني واال فاإنه �سيغادر هو االآخر.

يف  البطولة  اإنطالقة  عن  �سهر  من  اأقل  قبل 
الو�سعية  تتوا�سل  الرابطات  مابني  بطولة 
عني  اإحتــــاد  فــريــق  يعي�سها  الــتــي  ال�سعبة 
تب�سر  ال  والتي  مو�سم  كل  بداية  مع  البي�ساء 
االأمور  يجعل  قد  االأمر  وهذا  اإطالقا  باخلري 
تنفجر يف اآي حلظة ويكون الوقت حينها �سد 
امل�سريين ومن ميلكون زمام اأمور الفريق الإنقاذ 
الو�سع يف تلك اللحظة اإن حدث ما هو متوقع 
نظرا لرتاكم امل�ساكل و الظروف ال�سعبة التي 
حمبي  كــل  نظر  يف  فــاحلــل  الــفــريــق  يعي�سها 
وعلى  املحلية  ال�سلطات  بيد  يبقى  احلراكتة 
البلدية  رئي�ص  اأي�سا  و  الوالية  وايل  راأ�سها 
لالأزمة  احللول  ميلك  باأنه  القول  ميكن  الذي 
املالية يف  مثل هذه االأوقات واملواقف ويكون 
على  النقاط  و�سع  بغية  منه  بتدخل  ذلــك 
احلروف وت�سريح اإن اأمكن قيمة مالية تنع�ص 

خزينة النادي وتعيد االأمور لن�سابها الطبيعي 
بع�ص  حلل  النادي  الإدارة  ديناميكية  ومتنح 
املزيد  اإ�ساعة  دون  البيت  ترتيب  و  امل�ساكل 
من الوقت الذي �سيكلف الفريق غاليا وجتعله 
يعاين  والتي  ال�سابقة  املوا�سم  �سيناريو  يكرر 
فيها الفريق ويحقق البقاء ب�سعوبة ويف اأخر 
يف  الريا�سي  ال�سارع  اليتمناه  ما  وهو  جولة 

عني البي�ساء.
اإدارة  تــــزال  ال  مــقــربــة  ــادر  مــ�ــس وحــ�ــســب 
عدة  من  كالعادة  متاأخر  و�سع  يف  احلراكتة 
املتعلقة  امللفات  جمع  و  حت�سري  اأهمها  جوانب 
ق�سد  ــة  ــط ــراب ال يف  الإدراجــــهــــا  ــتــعــداد  بــال
و  املتوتر  الو�سع  ب�سبب  طبعا  هذا  تاأهيلهم،و 
العب  بكل  اخلا�ص  الطبي  امللف  اأي�سا  ياأتي 
الوطنية  الرابطة  اأقرته  ما  ح�سب  هــذا  ،و 
ال�سحي  الربوتوكول  ، متا�سيا مع  القدم  لكرة 
،و الذي يجرب االأندية على تقدمي ملف طبي 
كورونا  فريو�ص  �سد  التلقيح  ببطاقة  مرفوقا 
خا�سة بكل العب ،و هو االأمر الغري مفهوم حلد 
االأن باالإ�سافة اإىل ت�سديد حقوق االإنخراط 
والذي مل يتم ت�سويته حلد االأن وهو ما يجعل 
االأيام  يف  كبرية  حتديات  على  مقبلة  االإدارة 

القادمة.

توا�سل اإدارة احتاد خن�سلة يف اال�ستقدامات 
واملفاو�سات مع عدد من الالعبني بالتن�سيق مع 
احلار�ص  من  كل  وقع  وبعدما   ، الفني  الطاقم 
بوزيان   ، غ�سبان   ، بهلول   ، زيــاد   ، بول�سنام 
األوان  اختاروا  والذين  واآخرين  والغوماري 
احتاد خن�سلة ،كذلك الرئي�ص بوكرومة متكن 
خالل ال�ساعات املا�سية باإقناع بع�ص الالعبني 
بالتجديد على غرار القائد �سامر عبد احلكيم 
العبني  مت�ص  قد  والقائمة  بايزيد  واملهاجم 

اآخرين خالل ال�ساعات القليلة املقبلة .
وعلى �سعيد اآخر ك�سفت م�سادرنا اأن الالعب 
اإبن مدينة خن�سلة عثماين حممد ن�سيم قرر 
يكون  املرتقب  ومن  البيت  اإىل  العودة  نهائيا 
،كذلك  واالأ�سود  االأبي�ص  اللونني  حلمل  وقع 
املدافع املحوري �سربي بومعيزة يرغب بدوره 
يف العودة بعدما لعب خارج الديار وكان اآخرها 
اأن  م�سادرنا  ،وح�سب  القبة  رائد  األوان  حمل 
يف  ،بينما  الالعب  هذا  مع  جارية  املفاو�سات 

جمعية  مهاجم  مع  املفاو�سات  ف�سلت  املقابل 
مع  نهائيا  ويكون وقع  دمان  مليلة حمزة  عني 

احتاد ب�سكرة .
املوثوقة  م�سادرنا  ك�سفت  اأخــرى  جهة  ومن 
التح�سريات  يف  �سي�سرعون  اخلنا�سلة  اأن 
وح�سب الربنامج املقرتح �ستكون البداية هذا 
ال�سهيد  مبلعب  تقدير  اأق�سى  على  الثالثاء 
بالن�سبة لالعبني  االإقامة  حمام عمار، بينما 
دائما  تبقى  خن�سلة  مدينة  خارج  القاطنني 
امل�سكل  وهــو  ال�ساحلني  بحمام  املعلم  بــدار 
ظل  يف  بوكرومة  الرئي�ص  اإدارة  يــوؤرق  الذي 
رغم  الفريق  عاتق  على  الكثرية  امل�ساريف 
يف  اإقامة  على  يحتوي  عمار  حمام  ملعب  اأن 
�سكل مرقد خا�سة بالفريق لكن امل�سكل يبقى 
رغم  املن�سرم  املو�سم  منذ  جمهز  غري  دائما 
لفك  باالإ�سراع  تطالب  والتي  االإدارة  نداءات 
هذا امل�سكل من اأجل االنتهاء نهائيا من م�سكل 

اإقامة الالعبني 

جلنة معاينة املالعب تزور �سفوحي بحر هذا 
االأ�سبوع وموا�سة �سيتكلف باإختيار م�ساعديه

ح�سة اال�ستئناف تلغى ب�سبب غ�سب االأن�سار..! 

االأزمة املالية هاج�ش االإدارة ومطالب
 بتدخل ال�سلطات املحلية

رغم الهزمية يف املباراة الودية اأمام احتاد ال�ساوية الطاقم الفني خرج را�سيا 

 التح�سريات مربجمة يوم الثالثاء 
والالعبون يلتحقون مبقر اإقامتهم 

بدار املعلم بحمام ال�ساحلني  

جلنة معاينة املالعب توافق 
على تاأهيل ملعب العالية 

عطال .. فار�ش وونا�ش يعودون 
�سد النيجر وديلور يغيب

ودية املنتخب الوطني للمحليني 
�سد جزر الراأ�ش االأخ�سر تلغى

بلهو�سات يعو�ش بودوخة يف العار�سة الفنية 
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ريا�شة
املنتخب الوطني

املنتخب الوطني املحلي 

ت�سفيات مونديال قطر 2022 

وفاة الرئي�ش ال�سابق 
الحتاد احلرا�ش 
بن �سمرة متاأثرا 
بفريو�ش كورونا 

تويف الرئي�ص ال�سابق لفريق احتاد احلرا�ص 
�سنة   57 يناهز  عمر  عن  �سمرة،  بن  في�سل 
بــفــريو�ــص كــورونــا،  وقــبــل تراأ�سه  مــتــاأثــرا 
ع�سوا  �سمرة  بن  كــان  "احلرا�سي"  للنادي 
للفريق،  عاما  مناجريا  ثم  االإدارة  ملجل�ص 
يف  للنادي  رئي�سا  ذلــك  بعد  انتخابه  ليتم 
انتخابية،  عامة  جمعية  خالل   2017 اأوت 
خلفا لعبد القادر مانع، غري اأن بن �سمرة قدم 
من  دي�سمرب  يف  النادي  رئا�سة  من  ا�ستقالته 
نف�ص ال�سنة خالل جمعية عامة ا�ستثنائية، 
ليتم  واجهها،  التي  امل�ساكل  ب�سبب  ــك  وذل
يرتاأ�سها  موؤقتة  ت�سيري  بلجنة  ا�ستخالفه 
كل  و�سمت  العايب  حممد  ال�سابق  الرئي�ص 
من امل�ساهمني جعفر بو�سليماين ون�سر الدين 

بغدادي.

اأحمد اأمني. ب 

اأمري.ج

اأمري.ج

اأمري.ج



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  املتاألقني يف الفئات ال�سبانية وكذا حلث الفر�سة الكت�ساف املواهب من الالعبني 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 الالعبني هوؤالء الذين 
مل يتح�سلوا على م�ستحقات �سهر واحد يف املو�سم املن�سرم، وهذا ب�سبب �سعف 
املحلية  ال�سلطات  تنا�سد  النادي  ادارة  جعل  الذي  االمر  املادية  االإمكانيات 

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

فريق  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  الالعبني  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  الالعبني  اأ�سكر  اأن  اأود 
واملجهودات املبذولة، حققنا االأهم وعدنا 

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

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

اأمري رامز جاب اهلل 

كرة الطائرة 

الكبار حلظرية  ويعود  ال�صعود  "اجليامبي" 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�ش 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 زرقــــني 
�ص  ا ر و الأ ا " لـ
متحدثا  نيوز" 

عــــــن املــــو�ــــســــم 
ـــرم وعـــن  ـــ�ـــس ـــن امل

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

جيل  نـــادي  اأن  الــطــائــرة  ــرة  ك
م�ستقبل باتنة �سقط يف املو�سم 
وهو   ،2019/2018 الريا�سي 
قا�سية  �ــســربــة  اعــتــربنــاه  ــا  م
جديد  من  عدنا  كالعبني،  لنا 
جمموعة  تكوين  يف  وجنحنا 
يف املو�سم املوايل وتعاهدنا على 
املمتاز،  للق�سم  الفريق  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 
ــني مل  ــب ــالع ــن ك ــح ــــا ن ــــن اإدارت
رغم  م�ستحقاتنا  على  نتح�سل 

زرقني حامد: )العب(

العاي�ص. �ص 

العاي�ص. �ص 
ع�سام. ب   

ع.ب  اأحمد اأمني. ب 

عبد الهادي. ب

اأمري.ج

البيت  من  مقرب  م�سدر  لنا  ك�سف 
تلقت  االإدارة  اأن  على  االأورا�ــســي 
خربا بزيارة ثانية من طرف جلنة 
تاأهيل املالعب هذا االأ�سبوع دون 
وهذا  الزيارة  يوم  يتحدد  ان 
مدى  على  الوقوف  خالل  من 
يتم  حتى  امللعب  جــاهــزيــة 
لالإ�ستقبال  االإعتماد  منحه 
فيه خالل املو�سم القادم مع 
االأوىل  الزيارة  اأن  االإ�سارة 
من  الكثري  ت�سجيل  �سهدت 
هذه  قبل  مــن  التحفظات 
االإ�سارة  يجدر  وما  الهيئة 
اإليه اأن اإدارة النادي قد اأبدت 
�سابقا رغبتها يف االإ�ستقبال مبلعب 
املدرب  اإلتحاق  اأن  اإال  نوفمرب  اأول 
كمال موا�سة على ما يبدو قد يغري 
تلك  فيها  مبا  املعطيات  من  الكثري 
التي تتعلق بامللعب الذي �سي�ستقبل 
فيه الكاب خالل املو�سم القادم حيث 
يف  �سيف�سل  من  هو  املدرب  اأن  علمنا 

اأن  ذلك من خالل اإختيار امللعب االأن�سب وهذا بعد 
يقف على جاهزية ملعب اأول نوفمرب.

الطاقم  الفريق  اإدارة  حتدد  مل  اأخــر  �سياق  ويف 
االأخري  هذا  فــاإن  وعليه  موا�سة  للمدرب  امل�ساعد 
قرر التكفل بهذا االأمر وك�سف اأنه �سيقوم باإختيار 
ي�سرف  القاملي  التقني  اأن  االإ�ــســارة  مع  م�ساعديه 
ح�سم  مت  كما  مبفرده  ال�ساعة  حلد  الالعبني  على 
مكان اإقامة الرتب�ص وقرر الطاقم االإداري برفقة 
بني  االأورا�ص  بعا�سمة  بالتح�سري  االإكتفاء  املدرب 
ملعبي اأول نوفمرب وملعب ال�سهيد م�سطفى �سفوحي 

باالإ�سافة اإىل بع�ص املناطق اجللبية بباتنة.
كما و�سعت اإدارة الكاب يف مفكرتها املدافع ال�سابق 
رحيل  تعوي�ص  اأجل  من  بالح  عنابة  اإحتاد  لفريق 
الالعب بيطام عبد الرزاق الذي تراجع عن اللعب 
للكاب وقرر االإلتحاق بفريق جنم مقرة يف خطوة 
مفاجئة وجتدر االإ�سارة اأي�سا اأن التدريبات عرفت 
من  القادم  اإليا�ص  براهيمي  ال�ساب  الالعب  تواجد 
رديف فريق اإحتاد البليدة بتزكية من املدرب كمال 
يف  العبا   28 حاليا  الفريق  تعداد  وي�سم  موا�سة 
اإنتظار االإعالن عن بع�ص الت�سريحات خالل االأيام 

القادمة. 

وفاق �سطيف 
�سباب باتنة 

مولودية باتنة 

اإحتاد عني البي�ساء 

�سباب حمام ال�سخنة �سباب بوجلبانة 

اإحتاد ب�سكرة احتاد خن�سلة 

بعد  الكوكي  نبيل  املــدرب  م�ستقبل 
نهاية العقد الذي يربطه بالوفاق، 
وقـــــال بـــوعـــود يف هــــذا الــ�ــســدد 
ي�سرف  وهــو  معنا  الكوكي  :"نبيل 
ميداين  رد  يف  التح�سريات  على 
و�سريح على الزوبعة التي ح�سلت 
االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  يف 
يف  الــكــوكــي  اأن  يـــوؤكـــد  ـــدان  ـــي امل

وكل  اآخــر،  فريق  يف  ولي�ص  الوفاق 
معه  بالتن�سيق  متــت  االنــتــدابــات 
امليدان،  يف  بالعمل  تــرد  واالإدارة 
مع  عــقــده  �سيمدد  الــكــوكــي  نبيل 
اجلزائر  اإىل  العودة  بعد  الفريق 
مقر  يف  بــل  تون�ص  يف  يــوقــع  ولــن 

النادي ب�سطيف".
التي تنتظر  ال�سفرية  وبخ�سو�ص 
ملواجهة  موريتانيا  اإىل  ــاق  ــوف ال
العام  املناجري  حتدث  فقد  نواديبو 
بوعود قائال :"اأخذنا كل الرتتيبات 
ل�سفرية موريتانيا ملواجهة نواديبو 
كبرية  اأهمية  املواجهة  واأعطينا 
ــذي  ال ــفــاجــاأة  امل عن�سر  لــتــفــادي 
ح�سل ميدانيا مع فورتني الغامبي، 
يف  ال�ساورة  �سبيبة  رفقة  �سن�سافر 
التكاليف  لتخفيف  واحدة  طائرة 
اإىل  العا�سمة  �ستكون من  والرحلة 
كذلك،  والعودة  فموريتانيا  ب�سار 
ال�سبيبة �ستواجه كونكور يف امللعب 
نواديبو  لقاء  يحت�سن  الذي  نف�سه 
ب�سبط  ونقوم  ذاتها،  باملدينة  اأي 
الرتتيبات يف �سفرية خا�سة �سويا 

بالتن�سيق مع اإدارة ال�ساورة". 

�سطيف  لوفاق  الهجومي  امليدان  و�سط  ك�سف 
مع  البقاء  يف  رغبته  عن  قندو�سي  اأحمد  �سيد 
ت�سكيلة الوفاق اإىل غاية نهاية املو�سم اجلاري 
مع رف�سه لكل العرو�ص املغرية التي و�سلته يف 
واأخرى  عربية  فرق  عدة  من  االأخرية  االأونة 
رئي�ص  مع  دغموم  الالعب  وحتــدث  اأوروبــيــة، 
واأعلمه  �ــســرار  احلكيم  عبد  االإدارة  جمل�ص 
وموا�سلة  ــادرة  ــغ امل برف�ص  اخلــا�ــص  بــقــراره 
املو�سم  نهاية  غاية  اإىل  الــوفــاق  مع  م�سواره 
مع  بعقد  مرتبطا  ــازال  م اأنــه  خا�سة  ــاري  اجل

الوفاق ملو�سم اإ�سايف.
عن  جابو  املــوؤمــن  عبد  االألــعــاب  �سانع  وغــاب 
�سبيبة  اأمــام  اأم�ص  جرت  التي  الودية  املباراة 
�سكرة ب�سبب معاناته من االإ�سابة التي تعر�ص 
الع�سلة  م�ستوى  على  ال�سابقة  احل�س�ص  يف  لها 
اخللفية للفخذ، مما جعل الطاقم الفني يف�سل 
عدم املغامرة بالالعب اإىل غاية تعافيه التام 
من االإ�سابة التي يعاين منها خا�سة اأن التقني 
يف  جابو  تواجد  على  كثريا  يراهن  التون�سي 

اللقاء االإفريقي.
االأمني  حممد  للوفاق  ال�سابق  املهاجم  ومتكن 
عمورة من توقيع اأول اأهدافه مع فريقه لوغانو 
اأول  اأم�سية  جرت  التي  املقابلة  يف  ال�سوي�سري 
الثاين  ال�سوط  يف  بديال  عمورة  ودخل  اأم�ص، 

جزاء  �سربة  على  احل�سول  ومتكن  املباراة  من 
من  يتمكن  اأن  قبل  دخوله  من  دقائق   03 بعد 
ال�سائع  بدل  الوقت  يف  الثاين  الهدف  توقيع 
اأمام  املباراة  يف  الفوز  لتحقيق  فريقه  ليقود 
فريق اأف �سي لوزان بنتيجة هدفني دون مقابل، 
واأثنى مدرب لوغانو كثريا على م�ستوى عمورة 

يف هذه املباراة.
وحتدث املناجري العام للوفاق ه�سام بوعود عن 

وجه الناخب الوطني جمال بلما�سي الدعوة لـ 25 
العبا خلو�ص املواجهة املزدوجة اأمام النيجر �سمن 
الثاين  للدور  والرابعة  الثالثة  اجلولتني  فعاليات 
عودة  القائمة  وعرفت   ،2022 مونديال  لت�سفيات 
الفرن�سي و حممد  ني�ص  كل من يو�سف عطال العب 
فار�ص العب جينوة باإيطاليا و عبد اجلليل مديوب 
بوردو الفرن�سي يف الدفاع واآدم ونا�ص العب نابويل 

االيطايل  يف الهجوم.
بلعمري  جمال  تــواجــد  بلما�سي  قائمة  وعــرفــت 
رغم  اأي�سا  �سبعيني  بــن  ورامـــي  �سليماين  واإ�ــســالم 
اأندي  من  �سيغيب كل  االإ�سابة يف حني  من  معاناتهم 
)بي�سيكتا�ص  ــزال  غ ر�سيد  فرن�سا(  )ني�ص  ديــلــور 
)برينت�سوتبلجيكا(  حالميية  ر�سا  حممد  تركيا( 
هي  و  الربتغال(  تونديال  )اأف�سي  خا�سف  ونوفل 
العنا�سر التى كانت حا�سرة خالل الرتب�ص ال�سابق 
و  جيبوتي  امــام  للمواجهتني  حت�سبا  �سبتمرب  يف 

بوركينا فا�سو.
ترب�ص  يف   25 ـــ  ال الوطنية  العنا�سر  و�ستدخل 
الفني ل�سيدي  القادم باملركز  حت�سريي يوم االثنني 

مو�سى باجلزائر العا�سمة.
هذا و�ست�ستقبل الت�سكيلة الوطنية منتخب النيجر 
ت�ساكر  م�سطفى  مبلعب  اأكتوبر  �سهر  مــن  الـ8  يف 
العودة  للقاء  نيامي  للعا�سمة   التنقل  بالبليدة قبل 
�سييني- اجلــرال  مبلعب  اأكتوبر   12 الثالثاء  يوم 

كونت�سي.
يذكر ان اجلزائر حتتل رفقة بوركينا فا�سو املرتبة 
اإجراء  بعد  نقاط  ب4  االأوىل  للمجموعة  االأوىل 
جولتني يف الوقت الذي يحتل فيه منتخب النيجر 3 

نقاط املرتبة الثالثة وجيبوتي يف املرتبة الرابعة 
واالأخرية بـ0 نقطة.

و�سمت قائمة اخل�سر كل من:  
حرا�ص املرمى: راي�ص وهاب مبوحلي )نادي االتفاق 
ال�سعودية( األيك�سندر اأوكيدجة )اأف�سي ميتز فرن�سا( 

عبد الرحمان جمادل اوملبي املدية اجلزائر 
رو�سيا(   �سوفيتوف  )كريليا  زفــان  مهدي  الــدفــاع: 
يو�سف  ال�ساحليتون�ص(  )النجم  عيادة  بن  ح�سني 
)بوري�سيا  �سبعيني  بن  رامي  فرن�سا(  )ني�ص  عطال 
مون�سغالدباخ اأملانيا( حممد فار�ص )جينوا اإيطاليا( 
ماندي  عي�سى  قطر(،  قطر  )نــادي  بلعمري  جمال 
)فياريال، اإ�سبانيا(، اأحمد توبة )اآركي �سي فالفيك، 

هولندا(، عبد القادر بدران )الرتجي، تون�ص( عبد 
اجلليل مديوب )بوردو، فرن�سا(.

ميالن  )اأ�سي  نا�سر  بن  اإ�سماعيل  املــيــدان:  و�سط 
رميز  بلجيكا(،  لــوروا  )�سارل  زرقــان  اآدم  اإيطاليا(، 
فغويل  �سفيان  هــولــنــدا(،  توينتي  )اأف�سي  زروقـــي 
)برا�ست  بلقبلة  هري�ص  �ساراي/تركيا(،  )غلطة 

فرن�سا(، ه�سام بوداوي )ني�ص/فرن�سا(.
ليون/فرن�سا(،  )اأوملبيك  �سليماين  اإ�سالم  الهجوم: 
بغداد بوجناح )ال�سد قطر(، ريا�ص حمرز )مان�س�سرت 
قطر(،  قطر  )نادي  باليلي  يو�سف  اإجنلرتا(،  �سيتي 
اآدم ونا�ص )نابويل اإيطاليا( �سعيد بن رحمة )وا�ست 

هام اإجنلرتا(.

قررت احتادية جزر القمر لكرة القدم اإلغاء 
وكذلك  الوطني  ملنتخبها  اأكتوبر  �سهر  ترب�ص 
باملنتخب  �سيجمعه  كان  الــذي  الــودي  اللقاء 
اجلزائري املحلي املربمج �سابقا بوهران، وجاء 
اأعلنت  التي  اجلزائرية  االحتادية  بيان  يف 
اإجراء  قبل  فقط  اأيــام  مناف�ص  ان�سحاب  عن 
اللقاء: ''تتاأ�سف االحتادية على اإلغاء ترب�ص 
 4 الـ  من  مربجما  كان  الذي  الوطني  املنتخب 
منتخب  وكــان  بتون�ص''،  اأكتوبر   10 الـــ  اإىل 
من  ال�سعوبات  بع�ص  وجد  الــذي  القمر  جزر 
مع  وديــا  لقاء  برمج  قد  لقاءات  اإجــراء  اأجــل 
وهــران  مبدينة  املحلي  اجلــزائــري  املنتخب 
اأكدته  مــا  ــذا  وه اأكــتــوبــر،  �سهر  مــن  الـ09  يف 

)الفاف(،  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
ولكن يف نهاية املطاف، لن جترى هذه املقابلة 
اأي�سا، وكانت احتادية جزر القمر قد برجمت 
مواجهتني  �ستخو�ص  كانت  اأين  بتون�ص  ترب�سا 
اأمام �سرياليون وغامبيا اللتان مل توؤكدا خو�ص 

املواجهة.
االحتادية  ''�ستجند  البيان:  يف  اأي�سا  وجاء 
من  االمكانيات  كل  الوطني  املنتخب  وطاقم 
واملباريات  نوفمرب  �سهر  مع�سكر  حت�سري  اأجل 

التي �سيتم برجمتها''.
ومن جهته، يح�سر املنتخب الوطني اجلزائري 
بقطر   2021 للفيفا  العرب  كاأ�ص  للمحليني 

)30 نوفمرب - 18 دي�سمرب(.

مــــنــــحــــت جلـــنـــة 
مــعــايــنــة املـــالعـــب 
ــابــعــة لــرابــطــة  ــت ال
الوطنية لكرة القدم 
تاأ�سريتها االإيجابية 
الإدارة اإحتاد ب�سكرة 
اال�ستقبال  اأجــل  من 
العالية  ــب  ــرك م يف 
خالل املو�سم الكروي 

اجلديد وهذا يف نهاية الزيارة التفقدية 
التي قادتها �سبيحة االأم�ص اإىل املركب 
وممثل  العالية،  مركب  طاقم  ح�سور  يف 
احلماية  ممثل  وكـــذا  االأمــــن،  م�سالح 
باأمينه  املدينة فيما كان االإحتاد ممثال 

العام واملكلف باالإعالم.
االإحتاد  ت�سكيلة  حت�سريات  وتتوا�سل 
العا�سمة  يف  ـــاري  اجل الــرتبــ�ــص  ــالل  خ
بــوزيــدي، وف�سل  املــدرب  اإ�ــســراف  حتت 
و�سط امليدان الهجومي لالإحتاد عثماين 
�سفوف  اإىل  واالن�سمام  االأجــواء  تغيري 
اإحتاد خن�سلة النا�سط يف بطولة الق�سم 

رف�ص  حيث  الــثــاين 
جديد  مــن  ــودة  ــع ال
اإىل �سفوف االحتاد 
ــــال ذاتـــه  وهــــو احل
�سارف  الــالعــب  مــع 
التوقيع  ف�سل  الذي 
فــريــق  ــوف  ــف ــس � يف 

مولودية العلمة.
ــــار املــنــاجــري  واأ�ــــس
العام للفريق عبد القادر تريعة اإىل اأن 
بقيادة  للفريق  احلالية  االإدارة  عودة 
الرئي�ص بن عي�سى لت�سيري االإحتاد تبقى 
ظرفية فقط يف ظل حالة ال�سغور التي 
عانى منها النادي طيلة الفرتة الفارطة 
اأن  ب�سبب غياب البديل، واأ�ساف تريعة 
االإدارة تراهن على تكوين فريق قادرر 
االعــرتاف  رغــم  الــواليــة  ت�سريف  على 
لتوا�سل  بــالــنــظــر  املــهــمــة  بــ�ــســعــوبــة 
رغم  الفارط  املو�سم  منذ  املالية  االأزمة 
طرف  من  املبذولة  الكبرية  املجهودات 

اإدارة الفريق. 

اأنهى �سباب بوجلبانة حت�سرياته لالأ�سبوع 
املا�سي بربجمة مقابلة ودية جمعته �سد 
ح�سونة  زرداين  مبلعب  ال�ساوية  احتــاد 
وقع  على  الفريقني  بني  املقابلة  وانتهت 
اأبناء �سيدي رغي�ص على وقع ثنائية  فوز 
اإىل  ال�سباب  لهدف ورغم اخل�سارة لفريق 
على  را�سيا  كان  حــداد  في�سل  املــدرب  اأن 
الفر�سة  ا�ستغل  اأيـــن  فريقه  قــدمــه  مــا 
بت�سكيلتني  ولعب  الالعبني  جميع  واأقحم 
كل  على  عامة  فكرة  واأخــذ  �سوط  كل  يف 

خالل  ومــن  ــدد  اجل منهم  �سيما  ال  العــب 
على  حــداد  املـــدرب  كــان  املقابلة  ـــوار  اأط
الن�سائح  من  الكثري  وقــدم  التما�ص  خط 
الفني  الطاقم  اأن  لرفقاء حمزاوي ورغم 
ــبــاراة  عــلــى الــعــمــوم خـــرج را�ــســيــا مــن امل
اإىل  امل�سطر  الربنامج  يف  االأوىل  الودية 
اأنه �سجل عديد النقائ�ص على م�ستوى كل 
الذي �سيبحث على  ال�سيء  اخلطوط وهو 
املقبلة  التح�سريات  خالل  عليه  الرتكيز 
�سياأخذ  اأخـــرى  مــقــابــالت  بــرجمــة  ومــع 

خا�سة  اأكرث  االأمور  و�ستت�سح  عامة  فكرة 
تغيريات  عرف  بوجلبانة  �سباب  فريق  اأن 
اال�ستغناء  االإدارة  قررت  بعدما  جذرية 
وف�سلت  القدامى  الالعبني  من  كثري  عن 
الرئي�ص  ت�سريح  ح�سب  الأنــه  الت�سبيب 
يلعبون  ال�سبان  الالعبني  اأن  ر�سيد  حلول 
وحترير  التاألق  على  ويبحثون  بحرارة 
منا�سبهم وهو وما يجعل املناف�سة �ستكون 
ثقة  ك�سب  اأجــل  من  الالعبني  بني  قوية 
اأ�سار  ما  ح�سب  ،وكــذلــك  الفني  الطاقم 

اإليه املتحدث اأن البطولة اجلهوية �سعبة 
وقوية وحتتاج اإىل النف�ص الطويل . 

�سباب  فريق  اأن  ن�سري  اآخــر  �سعيد  وعلى 
القائمة  غــلــق  مــن  ــرتب  ــق ي بــوجــلــبــانــة 
الروتو�سات  بع�ص  فقط  تبقى  النهائية 
الذي  حلول  الرئي�ص  به  �سرح  ما  ح�سب 
كبرية  وثقة  كبرية  لدرجة  متفائال  يبقى 
اإال  اأن فريقه لن ير�سى  يف النف�ص موؤكدا 
اإىل  ال�سريعة  والعودة  ال�سعود  بتحقيق 

ق�سم الهواة .

يف  النا�سط  ال�سخنة  حمام  �سباب  اإدارة  �سارعت 
ق�سنطينة  لرابطة  االأول  اجلهوي  الق�سم  بطولة 
اأجل  من  بلهو�سات  كمال  املــدرب  مع  التعاقد  اإىل 
وخالفة  للفريق  الفنية  العار�سة  على  االإ�سراف 
بلهو�سات  وبا�سر  بودوخة،  عمار  امل�ستقيل  املدرب 
عمله مع الفريق خالل التح�سريات اجلارية حاليا 
املو�سم  لبطولة  حت�سبا  ال�سخنة  حمام  مدينة  يف 
اجلديد، علما ان تعداد الفريق مل يعرف تغيريات 
كبرية من خالل االحتفاظ بخدمات عدد كبري من 

القدامى وترقية عدد من الالعبني ال�سبان. 

ال�سباب  مديرية  تكفل  يف  ال�سباب  اإدارة  وتاأمل 
والريا�سة لوالية �سطيف بدفع حقوق االنخراط 
اخلا�سة ببطولة املو�سم اجلديد قبل نهاية املهلة 
املمنوحة من طرف الرابطة اجلهوية بق�سنطينة 
وهذا نتيجة االأزمة املالية التي يعاين منها الفريق 
والذي  عزام  مودع  طارق  الرئي�ص  تعبري  حد  على 
يتمثل  البطولة  يف  الفريق  طموح  اأن  اإىل  اأ�سار 
متكن  النادي  اأن  خا�سة  االأوىل  االأدوار  لعب  يف 
يف  االأول  مو�سمه  خالل  م�سرفة  نتائج  حتقيق  يف 

بطولة اجلهوي االأول. 

األغيت ح�سة اال�ستئناف املربجمة ع�سية اأم�ص 
عودة  بعد  �ساوي  اللطيف  عبد  مبلعب  االأول 
ت�سكيلة الفريق من ال�سمرة اإىل مدينة باتنة، 
ملعب  اإىل  بقوة  الفريق  اأن�سار  توافد  حيث 
اأن جترى احل�سة  �ساوي ورف�سوا  اللطيف  عبد 
على  واأكدوا  املحت�سم  التعداد  بهذا  التدريبية 
م�ستوى  ذو  بالعبني  الفريق  تدعيم  �ــســرورة 
على  واملناف�سة  املن�سود  الهدف  للعب  مقبول 

ورقة ال�سعود هذا املو�سم.
عزالدين  بقيادة  الفريق  اإدارة  جهتها  ومــن 
خا�سة  احلــلــول  اإيــجــاد  عــن  عجزت  زعــطــوط 
واأن الطاقم الفني هو االآخر رف�ص العمل بهذا 
تدعيم  ب�سرورة  االآخــر  هو  مطالبا  التعداد 
البطولة  غمار  لدخول  العبني  بـ7  الت�سكيلة 

بقوة ومن ثم املناف�سة على حتقيق ال�سعود.
لالأن�سار  الفريق  رئي�ص  اأكــده  ما  وح�سب  هذا 
ا�ستقدام  على  �سيحر�ص  فــاإنــه  احلــا�ــســرون 
العبني قادرون على حتمل امل�سوؤولية ويتقدمهم 

اإليا�ص وعباب�سة وكذا  لزهر حاج عي�سى رفقة 
بع�ص االأ�سماء االأخرى يف انتظار ما ت�سفر عنه 

ح�سة اليوم.
هو  الفريق  مدرب  اأن  يبدوا  ال�سياق،  ذات  ويف 

االآخر غري مقتنع متاما بالتعداد احلايل للفريق 
اذ اكد هو االآخر لرئي�ص جلنة االأن�سار انه لن 
ا�ستقدام  يعمل يف هذه الظروف وبات ي�سرتط 

العبني واال فاإنه �سيغادر هو االآخر.

يف  البطولة  اإنطالقة  عن  �سهر  من  اأقل  قبل 
الو�سعية  تتوا�سل  الرابطات  مابني  بطولة 
عني  اإحتــــاد  فــريــق  يعي�سها  الــتــي  ال�سعبة 
تب�سر  ال  والتي  مو�سم  كل  بداية  مع  البي�ساء 
االأمور  يجعل  قد  االأمر  وهذا  اإطالقا  باخلري 
تنفجر يف اآي حلظة ويكون الوقت حينها �سد 
امل�سريين ومن ميلكون زمام اأمور الفريق الإنقاذ 
الو�سع يف تلك اللحظة اإن حدث ما هو متوقع 
نظرا لرتاكم امل�ساكل و الظروف ال�سعبة التي 
حمبي  كــل  نظر  يف  فــاحلــل  الــفــريــق  يعي�سها 
وعلى  املحلية  ال�سلطات  بيد  يبقى  احلراكتة 
البلدية  رئي�ص  اأي�سا  و  الوالية  وايل  راأ�سها 
لالأزمة  احللول  ميلك  باأنه  القول  ميكن  الذي 
املالية يف  مثل هذه االأوقات واملواقف ويكون 
على  النقاط  و�سع  بغية  منه  بتدخل  ذلــك 
احلروف وت�سريح اإن اأمكن قيمة مالية تنع�ص 

خزينة النادي وتعيد االأمور لن�سابها الطبيعي 
بع�ص  حلل  النادي  الإدارة  ديناميكية  ومتنح 
املزيد  اإ�ساعة  دون  البيت  ترتيب  و  امل�ساكل 
من الوقت الذي �سيكلف الفريق غاليا وجتعله 
يعاين  والتي  ال�سابقة  املوا�سم  �سيناريو  يكرر 
فيها الفريق ويحقق البقاء ب�سعوبة ويف اأخر 
يف  الريا�سي  ال�سارع  اليتمناه  ما  وهو  جولة 

عني البي�ساء.
اإدارة  تــــزال  ال  مــقــربــة  ــادر  مــ�ــس وحــ�ــســب 
عدة  من  كالعادة  متاأخر  و�سع  يف  احلراكتة 
املتعلقة  امللفات  جمع  و  حت�سري  اأهمها  جوانب 
ق�سد  ــة  ــط ــراب ال يف  الإدراجــــهــــا  ــتــعــداد  بــال
و  املتوتر  الو�سع  ب�سبب  طبعا  هذا  تاأهيلهم،و 
العب  بكل  اخلا�ص  الطبي  امللف  اأي�سا  ياأتي 
الوطنية  الرابطة  اأقرته  ما  ح�سب  هــذا  ،و 
ال�سحي  الربوتوكول  ، متا�سيا مع  القدم  لكرة 
،و الذي يجرب االأندية على تقدمي ملف طبي 
كورونا  فريو�ص  �سد  التلقيح  ببطاقة  مرفوقا 
خا�سة بكل العب ،و هو االأمر الغري مفهوم حلد 
االأن باالإ�سافة اإىل ت�سديد حقوق االإنخراط 
والذي مل يتم ت�سويته حلد االأن وهو ما يجعل 
االأيام  يف  كبرية  حتديات  على  مقبلة  االإدارة 

القادمة.

توا�سل اإدارة احتاد خن�سلة يف اال�ستقدامات 
واملفاو�سات مع عدد من الالعبني بالتن�سيق مع 
احلار�ص  من  كل  وقع  وبعدما   ، الفني  الطاقم 
بوزيان   ، غ�سبان   ، بهلول   ، زيــاد   ، بول�سنام 
األوان  اختاروا  والذين  واآخرين  والغوماري 
احتاد خن�سلة ،كذلك الرئي�ص بوكرومة متكن 
خالل ال�ساعات املا�سية باإقناع بع�ص الالعبني 
بالتجديد على غرار القائد �سامر عبد احلكيم 
العبني  مت�ص  قد  والقائمة  بايزيد  واملهاجم 

اآخرين خالل ال�ساعات القليلة املقبلة .
وعلى �سعيد اآخر ك�سفت م�سادرنا اأن الالعب 
اإبن مدينة خن�سلة عثماين حممد ن�سيم قرر 
يكون  املرتقب  ومن  البيت  اإىل  العودة  نهائيا 
،كذلك  واالأ�سود  االأبي�ص  اللونني  حلمل  وقع 
املدافع املحوري �سربي بومعيزة يرغب بدوره 
يف العودة بعدما لعب خارج الديار وكان اآخرها 
اأن  م�سادرنا  ،وح�سب  القبة  رائد  األوان  حمل 
يف  ،بينما  الالعب  هذا  مع  جارية  املفاو�سات 

جمعية  مهاجم  مع  املفاو�سات  ف�سلت  املقابل 
مع  نهائيا  ويكون وقع  دمان  مليلة حمزة  عني 

احتاد ب�سكرة .
املوثوقة  م�سادرنا  ك�سفت  اأخــرى  جهة  ومن 
التح�سريات  يف  �سي�سرعون  اخلنا�سلة  اأن 
وح�سب الربنامج املقرتح �ستكون البداية هذا 
ال�سهيد  مبلعب  تقدير  اأق�سى  على  الثالثاء 
بالن�سبة لالعبني  االإقامة  حمام عمار، بينما 
دائما  تبقى  خن�سلة  مدينة  خارج  القاطنني 
امل�سكل  وهــو  ال�ساحلني  بحمام  املعلم  بــدار 
ظل  يف  بوكرومة  الرئي�ص  اإدارة  يــوؤرق  الذي 
رغم  الفريق  عاتق  على  الكثرية  امل�ساريف 
يف  اإقامة  على  يحتوي  عمار  حمام  ملعب  اأن 
�سكل مرقد خا�سة بالفريق لكن امل�سكل يبقى 
رغم  املن�سرم  املو�سم  منذ  جمهز  غري  دائما 
لفك  باالإ�سراع  تطالب  والتي  االإدارة  نداءات 
هذا امل�سكل من اأجل االنتهاء نهائيا من م�سكل 

اإقامة الالعبني 

جلنة معاينة املالعب تزور �سفوحي بحر هذا 
االأ�سبوع وموا�سة �سيتكلف باإختيار م�ساعديه

ح�سة اال�ستئناف تلغى ب�سبب غ�سب االأن�سار..! 

االأزمة املالية هاج�ش االإدارة ومطالب
 بتدخل ال�سلطات املحلية

رغم الهزمية يف املباراة الودية اأمام احتاد ال�ساوية الطاقم الفني خرج را�سيا 

 التح�سريات مربجمة يوم الثالثاء 
والالعبون يلتحقون مبقر اإقامتهم 

بدار املعلم بحمام ال�ساحلني  

جلنة معاينة املالعب توافق 
على تاأهيل ملعب العالية 

عطال .. فار�ش وونا�ش يعودون 
�سد النيجر وديلور يغيب

ودية املنتخب الوطني للمحليني 
�سد جزر الراأ�ش االأخ�سر تلغى

بلهو�سات يعو�ش بودوخة يف العار�سة الفنية 
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ق���ن���دو����س���ي ي���رف�������ش امل�����غ�����ادرة، ع����م����ورة ي��ت��األ��ق
 وال���ك���وك���ي ���س��ي��وق��ع ع���ق���د ج���دي���د م����ع ال���وف���اق 

ريا�شة
املنتخب الوطني

املنتخب الوطني املحلي 

ت�سفيات مونديال قطر 2022 

وفاة الرئي�ش ال�سابق 
الحتاد احلرا�ش 
بن �سمرة متاأثرا 
بفريو�ش كورونا 

تويف الرئي�ص ال�سابق لفريق احتاد احلرا�ص 
�سنة   57 يناهز  عمر  عن  �سمرة،  بن  في�سل 
بــفــريو�ــص كــورونــا،  وقــبــل تراأ�سه  مــتــاأثــرا 
ع�سوا  �سمرة  بن  كــان  "احلرا�سي"  للنادي 
للفريق،  عاما  مناجريا  ثم  االإدارة  ملجل�ص 
يف  للنادي  رئي�سا  ذلــك  بعد  انتخابه  ليتم 
انتخابية،  عامة  جمعية  خالل   2017 اأوت 
خلفا لعبد القادر مانع، غري اأن بن �سمرة قدم 
من  دي�سمرب  يف  النادي  رئا�سة  من  ا�ستقالته 
نف�ص ال�سنة خالل جمعية عامة ا�ستثنائية، 
ليتم  واجهها،  التي  امل�ساكل  ب�سبب  ــك  وذل
يرتاأ�سها  موؤقتة  ت�سيري  بلجنة  ا�ستخالفه 
كل  و�سمت  العايب  حممد  ال�سابق  الرئي�ص 
من امل�ساهمني جعفر بو�سليماين ون�سر الدين 

بغدادي.

اأحمد اأمني. ب 

اأمري.ج

اأمري.ج

اأمري.ج



املقاوالتية  لدعم  ال�طنية  ال�كالة  قامت 
لتع�ي�س  جديدا  ملفا   64 بقب�ل  "اأناد" 
به  اأفاد  ما  ح�شب  املتعرثة،  امل�ؤ�ش�شات  دي�ن 
املكلفة  املنتدبة  لل�زارة  بيان  االأحييد  اأم�س 
ت�ا�شل  اأكييدت  والتي  امل�شغرة  بامل�ؤ�ش�شات 
جميع  درا�شة  ا�شتكمال  غاية  اإىل  العملية 
"تنفيذا ملحاور  انه  البيان  واأو�شح  الطلبات. 
الإعييادة  املتخذة  اجلييديييدة  اال�شرتاتيجية 
وتنمية  لدعم  ال�طنية  ال�كالة  جهاز  بعث 
املقاوالتية وكذا التكفل بامل�ؤ�ش�شات امل�شغرة 
اإعادة  اأو  املتعرثة عن طريق تع�ي�س دي�نها 
ن�شاطها من جديد ح�شب كل حالة، مت  بعث 

للجنة  والع�شرون  الثاين  العمل  جل�شة  عقد 
الكفالة  �شندوق  ممثلي  من  املك�نة  ال�شمان 
املمن�حة  القرو�س  اأخطار  ل�شمان  امل�شرتكة 
ال�طنية  وال�كالة  امل�شاريع  ذوي  لل�شباب 
بدرا�شة  واملكلفة  املقاوالتية  وتنمية  لدعم 

هذه امللفات".
وخالل هذه اجلل�شة، املنعقدة مبقر ال�كالة، 
566 ملف مقدم من طرف ممثلي  مت درا�شة 
مت  حيث  واملدية،  غليزان  ل�اليات  البن�ك 
مليار   9 يف�ق  مبا  للتع�ي�س  ملف   64 قب�ل 

�شنتيم.
 493 تاأجيل  مت  فقد  امل�شدر،  ذات  وح�شب 

ملف، ك�ن امل�ؤ�ش�شات يف حالة ن�شاط الإعادة 
من  لهم  الالزمة  املرافقة  وتقدمي  درا�شتهم 
طرف "اأناد" عن طريق اإعادة جدولة دي�نهم 
بعث  الإعييييادة  اأعييبيياء  خمييطييطييات  ومنحهم 
ن�شاطهم عن طريق االتفاقيات املم�شاة. كما 
متت ت�ش�ية و�شعية 9 ملفات نهائيا الأ�شحاب 
امل�ؤ�ش�شات امل�شغرة عن طريق ت�شديد دي�نهم 

لدى البن�ك وال�كالة.
امل�ؤ�ش�شات  عييدد  اإجييمييايل  و�شل  وبالتايل، 
ملفاتها  درا�شة  متت  التي  املتعرثة  امل�شغرة 
ح�شب  مييلييف،   11.165 جل�شة   22 خييالل 

البيان.

الرئي�س  اأ�ييشييرف 
املدير  العام ملجّمع 
�شاهر  �ييشيي�نييلييغيياز، 
على  بيي�خلييرا�ييس، 
و�شع �شبكة ت�زيع 
بحي  الييكييهييربيياء 
املييياحلييية الييي�اقيييع 
الرقيبة  ببلدية 
بييي�اليييية اليييي�ادي 

حيز اخلدمة.
مرا�شيم  فان  �ش�نلغاز،  ل�شركة  بيان  وح�شب 
اأن  بيي�خلييرا�ييس  اأكيييد  اأيييين  امليي�ييشييروع،  تد�شني 
الظل  مناطق  ربط  اإطار  يف  يندرج  ''امل�شروع 
تنفيذا  وذلييك  بالطاقة  النائية  واملناطق 
ذات  اأقر  كما  اجلمه�رية''.  رئي�س  لربنامج 
على  حتر�س  �ش�نلغاز  �شركة  اأن  املتحدث، 
عرب  امل�اطنني  اإىل  والغاز  الكهرباء  ت��شيل 
كامل الرتاب ال�طني، م�شريا اإىل دور ال�شركة 

حتييييييريييييييك  يف 
التنمية  عييجييليية 
االإجيييتيييمييياعييييييية 
واالقييتيي�ييشييادييية. 
وليييييييالإ�يييييييشيييييييارة 
ال�شبكة  تييربييط 
التي  الكهربائية 
حيز  ادخالها  مت 
وت�شم  اخلييدميية، 
حميييييييييي�الت   4

كهربائية على ط�ل 8.200 كلم.
�ش�نلغاز  عييلييى  االأول  امليي�ييشيي�ؤول  وا�ييشييتييغييل 
الييفيير�ييشيية، لييالإ�ييشييتييميياع بيياإهييتييمييام كييبييري اإىل 
يتعّلق  فيما  املنطقة  ميي�اطيينييي  انيي�ييشييغيياالت 
عمال  جه�د  ثّمن  كما  بالكهرباء.  بالربط 
ال�شركة م�شديا لهم جملة من الت��شيات فيما 
وال�شالمة  االأمن  �شبل  يتعّلق ب�شرورة ت�خي 

خالل اخلدمة.

م�شروع قانون املالية:

وزارة الطاقة واملناجم تطلق م�ضاريع ل�ضتك�ضاف وتثمني املكامن املنجمية

يت�سمن امل�سروع التمهيدي لقانون املالية 2022 جملة من الإعفاءات ال�سريبية لفائدة ال�سباب امل�ستثمرين، ترتاوح ما بني 3 �سنوات اإىل 10 
�سنوات للم�ساريع املنجزة باملناطق اجلنوبية.

 23 ي�شم  الذي  االجتماع،  هذا  و�شيخ�ش�س 
اأع�شاء  غري  و10  اأوبك  يف  دولة   13( دولة 
التعاون،  اإعييالن  على  امل�قعة  املنظمة(  يف 
للتط�رات االأخرية التي ل�حظت على امل�شهد 
يجب  التي  واالإجييييراءات  اليييدويل  النفطي 
اتييخيياذهييا لييدعييم الييتيي�ازن وا�ييشييتييقييرار �ش�ق 

النفط.
يف  الي�م،  نف�س  يف  اليي�زييير،  �شي�شارك   كما 
للجنة  والثالث�ن  الثالث  االجتماع  اأعمال 
ام  ام  )جييي  امل�شرتكة  اليي�زارييية  املييراقييبيية 
اأ�شا�س  �شي( والتي �شيتعني عليها تقييم على 

تقرير اللجنة الفنية امل�شرتكة ظروف �ش�ق 
وكذا  الق�شري،  امليييدى  على  احليييايل  النفط 
االإنتاج  تعديل  اللتزامات  االمتثال  م�شت�ى 
للدول امل�قعة على اإعالن التعاون، ل�شهر اأوت 

2021
تتك�ن اللجنة ال�زارية امل�شرتكة بني الدول 
اجلزائر  ميين:  اأوبيييك  منظمة  يف  االأعيي�ييشيياء 
واالإمييييارات  ال�شع�دية  العربية  واململكة 
العربية املتحدة والعراق والك�يت ونيجرييا 
منظمة  يف  اأع�شاء  غري  ودولييتييان  وفنزويال 

اأوبك. وهي رو�شيا وكازاخ�شتان.

اإطالق  عن  واملناجم  الطاقة  وزارة  اأعلنت 
لهدف  وا�شتغاللها  املعادن  للبحث عن  م�شاريع 
تكثيف اال�شتثمار يف القطاع املنجمي، وتدخل 
اال�شتعجالية  التدابري  حزمة  �شمن  العملية 
الن�شاط  انعا�س  بهدف  اليي�زارة  تبنتها  التي 

املنجمي.
واملناجم  الطاقة  وزير  م�شت�شارة  واأو�شحت 
مكلفة بقطاع املناجم فتيحة ربحي يف حديث 
ال��شية   ال�زارة  اأن  االأوىل،  االإذاعية  للقناة 
املعادن  عيين  للبحث  م�شروعا   26 اأطييلييقييت 
بتكلفة 1.8 مليار دينار، م�شرية اإىل اكت�شاف 
بينها  من  م�شتغلة  غري  منجمية  مييادة   32
النحا�س،  الليثي�م،  نييادرة،  واأتربة  "معادن 
الكربيت،  الييبيي�تييا�ييشييييي�م،  اأمييييالح  املنغنيز، 

االأحجار الكرمية، الر�شا�س والزنك ".
ل�شنة  "بالن�شبة  بالق�ل  ربحي  واأ�شافت 
بتكلفة  م�شروعا   26 الربنامج  ي�شم   2021
لتغطية  جييزائييري  دينار  مليار   1.8 قدرها 
املييعييدنييييية، وبعث  املييييي�اد  مييكيياميين ومييي�اقيييع 
حت�يل  ال�شتغالل  املتكامل  امل�شروع  واإطييالق 

الييفيي��ييشييفييات، وكييييذا ميي�ييشييروع تييثييمييني مكمن 
احلديد لغار جبيالت وم�شروع ا�شتغالل مكمن 
وحت�شر  اأميزور".  بيي�اد  والر�شا�س  الزنك 
قريب  لقاء  لعقد  واملناجم  الطاقة  وزارة 
املنجمي  املجال  يف  اخل�ا�س  امل�شتثمرين  مع  
واال�شتماع  الت�شهيلية  االجييييراءات  ل�شرح 

الن�شغاالتهم.
بقطاع  اال�شتثمار  قطاع  وتثمني  ولرتقية 
املناجم و�شعت ت�شهيالت اأهمها ا�شالح االإطار 
بالن�شاطات  املتعلق  والتنظيمي  الت�شريعي 
للمعايري  اأن يط�ر وفقا  الذي يجب  املنجمية 
البيئية العاملية التناف�شية، وت�فري معل�مات 
اخلرائط  بر�شم  تتعلق  اأ�شا�شية  وبيانات 
للم�شتثمرين،  املعادن  وجييرد  اجلي�ل�جلية 
وزيادة  املنجمي  البحث  برامج  تكثيف  وكذا 
املنجمية،  املنتجات  وتيينيي�يييع  االإنييتيياجييييية 
باالإ�شافة اإىل اللج�ء اإىل ا�شتخدام تقنيات 
والرقمنة  اجلديدة  واالت�شاالت  املعل�مات 
حديثة  بيييييانييات  وقيي�اعييد  انظمة  الإنيي�ييشيياء 

ومتط�رة.

ال�زراء  جمل�س  در�شه  الييذي  امل�شروع  وين�س 
اأم�س االأحد على االإعفاء امل�ؤقت من ال�شريبة 
ال�شباب  لييفييائييدة  االإجيييميييايل  الييدخييل  عييلييى 
امل�شتفيدين من امل�شاريع املم�لة من طرف اآليات 
طرف  من  امل�شرية  اأي  ال�شباب،  وت�شغيل  دعم 
املقاوالتية  وتنمية  لدعم  ال�طنية  ال�كالة 

والبطالة وت�شيري القر�س امل�شغر.
وتييييرتاوح مييدة اال�ييشييتييفييادة ميين االإعييفيياءات 
حني  يف  �شن�ات،  و6  �شن�ات   3 بني  ال�شريبية 
للم�شاريع  بالن�شبة  �ييشيينيي�ات   10 اإىل  متتد 
�شندوق  ميين  وامل�شتفيدة  باجلن�ب  املنجزة 
م�شروع  يت�شمن  كما  العم�مي.  اال�شتثمار 
2022 اإعفاء من ال�شريبة على  قان�ن املالية 
امل�ؤلفني  حلق�ق  بالن�شبة  االإجييمييايل  الدخل 
باالأعمال  املتعلقة  املجاالت  يف  واملخرتعني، 

الفنية واالأدبية وال�شينمائية.
تدابري  على  امليي�ييشييروع  ن�س  ثانية  جهة  ميين 
التح�شيل  عمليات  لتكثيف  بالن�شبة  خا�شة 

وكذا  املبا�شر،  غري  اأو  املبا�شر  �ش�اء  ال�شريبي، 
حت�شيل خمتلف احلق�ق واملداخيل املخ�ش�شة 
العم�مية،  وامل�ؤ�ش�شات  اخلا�شة  للح�شابات 
بن  اأمين  املالية  وزير  االأول  ال�زير  اأن  خا�شة 

عبد الرحمان، اأكد خالل عر�شه ملخطط عمل 
اأن  ال�طني،  ال�شعبي  املجل�س  على  احلك�مة 
اجلباية تعد امل�شدر الرئي�شي مليزانية الدولة 

بن�شبة 70 باملائة.

التابع  الييعيياملييي  االأغيييذيييية  بييرنييامييج  �شنف 
يف  اإفريقيا  االأوىل  اجلزائر  املتحدة،  لالأمم 
االأخرية  درا�شته  بعد  الغذائي،  االأمن  جمال 
ح�ل الفقر، التي ن�شرت م�ؤخرا على م�قعه 

االلكرتوين.
و�شنف برنامج االأغذية العاملي التابع لالأمم 
املتحدة، اجلزائر، يف فئة البلدان التي تقل 
فيها ن�شبة االأ�شخا�س الذي يعان�ن من �ش�ء 
االإجمايل  الييعييدد  ميين   %2.5 عيين  التغذية 
بني  املمتدة  الييفييرتة  خييالل  وذلييك  لل�شكان، 
ال�حيد  البلد  يعد  حيث   ،2020-2018
العتبة.  هييذه  يتعدى  مل  الييذي  اإفريقيا  يف 
وعليه فاإن اجلزائر قد مت ت�شنيفها يف نف�س 
وال�اليات  االأوروبية  البلدان  غالبية  فئة 
والربازيل  ورو�شيا  وال�شني  وكندا  املتحدة 

وا�شرتاليا وغريها.
اأما يف القارة االإفريقية، فقد �شنفت املغرب 
ت�شم  الييتييي  الثانية  الفئة  �شمن  وتيي�نيي�ييس 
الذين  ال�شكان  ن�شبة  تييرتاوح  التي  البلدان 
يعان�ن من �ش�ء التغذية، بني 2.5 و4.9 %.

ومن البلدان االأكرث ت�شررا من ظاهرة �ش�ء 
التغذية، فقد اأح�شى برنامج االأغذية العاملي 

اإفريقيا ال��شطى والك�نغ�  كل من جمه�رية 
وجمه�رية الك�نغ� الدميقراطية وال�ش�مال 
ومدغ�شقر، وذلك بن�شبة تزيد عن 35 % من 

جمم�ع ال�شكان.
اأن  االأممية،  الهيئة  ذات  وثيقة  ذكرت  كما 
اكرث من 811 ملي�ن �شخ�س يعان�ن من �ش�ء 
العامل.    �شكان  من   10 من   1 اأي  التغذية، 

�شنة  يف  تبنى  قييد  اليييدويل  املجتمع  وكيييان 
للتنمية  الي17  العاملية  االأهييداف   ،2015
يف  الثاين  هدفها  يتمثل  والتي  امل�شتدامة، 
خالل  من  ج�ع''،  �شفر  ''ن�شبة  اإىل  الت��شل 
الق�شاء على املجاعة و�شمان االأمن الغذائي 
وحت�شني الغذاء وترقية فالحة م�شتدامة يف 

اآفاق 2030.

اأكدت امل�ؤ�ش�شة ال�طنية للمراقبة التقنية 
املرقمة  ال�شيارات  اأ�شحاب  اأن  لل�شيارات، 
�شياراتهم  عيير�ييس  عليهم   2020 �شنة 
لل�شيارات  الييدورييية  التقنية  للمراقبة 

ابتداء من �شهر يناير املقبل.
م�قعها  عييلييى  امليي�ؤ�ييشيي�ييشيية  واأو�يييشيييحيييت 
"وزارة النقل تعلم اأ�شحاب  االلكرتوين، اأن 
يتعني  اأنه   2020 �شنة  املرقمة  ال�شيارات 
الدورية  التقنية  للمراقبة  عر�شها  عليهم 
املراقبة  وكيياالت  م�شت�ى  على  لل�شيارات 
وامليي�زعيية عرب  الييي�زارة  املعتمدة من طييرف 
من  اعتباًرا  وذلييك  ال�طني،  الييرتاب  كامل 

ترقيمهم  لت�اريخ  وفًقا   2022 يناير   2
)يف  الييرمييادييية  بطاقاتهم  على  امل�شجلة 

االأعلى ي�شارا(.
يف  املرقمة  املركبات  املثال،  �شبيل  وعلى 

يناير  يف  تقدميها  يييجييب   2020 ييينيياييير 
 2020 فرباير  يف  املرقمة  وتلك   2022
املخالفني  اأن  امل�ؤ�ش�شة  وذكييرت  فرباير.  يف 
للعق�بات  �شيتعر�ش�ن  احلالية  لالأحكام 
اإىل   20.000 ميين  غييراميية  وهييي  االآتييييية 
50.000 دج وال�شجن ملدة �شهرين اإىل �شتة 
�شنة  ملدة  ال�شياقة  رخ�شة  وتعليق  اأ�شهر 

واإلغائها يف حال الع�دة.
للمراقبة  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  واأعييليينييت 
التقنية لل�شيارات يف م�قعها عن اإطالق "عما 
م�اعيد  لتحديد  الكرتونية  ب�ابة  قريب" 

املراقبة، حتت ت�شمية "مراقبتي".

اإقت�شاداالثنني  23 �صتمرب 2971/ 04  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 26 �صفر 101442
اإعفاءات �سريبية للم�ستثمرين ال�سباب

اجلزائراالأوىل اإفريقيا يف جمال االأمن الغذائي

ال�سيارات املرقمة يف �سنة 2020 �ستخ�سع للمراقبة 
التقنية ابتداء من يناير 2022

اأناد: قبول 64 ملفا اإ�سافيا لتعوي�ش ديون املوؤ�س�سات املتعرثة

عرقاب ي�سارك هذا االثنني يف االجتماع 
الوزاري 21 لدول ''اوبك+'' 

م�ستغلة غري  منجمية  مادة   32
 يف اجلزائر

بوخلرا�ش ي�سرف على و�سع �سبكة 
توزيع الكهرباء حيز اخلدمة بالوادي

�سي�سارك وزير الطاقة واملناجم،  حممد عرقاب، هذا الثنني، يف اأعمال الجتماع الوزاري الواحد 
والع�سرون لدول اوبك والدول خارج اوبك والذي �سيعقد عرب تقنية التحا�سر املرئي عن بعد.



قال اهلل تعاىل: 
اِلَحاِت أَنَّ َلُهْم أَْجرًا َكِبريًا َ﴾  سورة اإلرساء  ُ اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ َذا اْلُقرْآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَْقَوُم َوُيَبشرِّ ﴿إِنَّ َهٰ

اآلية 9

نحن الي�م على م�عد مع ا�شم من 
االأ�شماء اجلليلة، الذي يعترب دواء 
الفقر  من  النا�س  بع�س  يعي�شه  ملا 
بع�شنا  يعانيه  ملا  وبل�شما  والقلة، 
واحلاجة،  بالع�ز  االإح�شا�س  من 
و�شمادا جلراح الفقراء املحتاجني، 
الذي  باخل�شا�س  لل�شع�ر  وت�شلية 

ي�شك� منه كثري من امل�شلمني.
ا�شم يتعلق مبا ق�شم اهلل بني النا�س 
من احلظ�ظ والعطايا، حتى ب�شط 
لبع�شنا من كن�ز الدنيا، وقب�س عن 

بع�شنا حاجاته الدنيا.
ا�شم ابتلى اهلل به كثريا منا بقليل 
االأرزاق، اأو اأفاء به على بع�شنا من 
نفي�س االأعالق؛ حلكم ه� بها اأعلم، 
والأ�شرار ه� بها اأحكم، والأ�شباب ه� 

يف تقديرها اأرحم.
الييذي  "الرزاق"،  اهلل  ا�ييشييم  اإنيييه 
ومينع،  ويعطي  ويب�شط،  يقب�س 
ويييحييرم ومييينييح، املييخييرج الأقييي�ات 
االأر�س بقدر يقدره، املنزل لربكات 
يخطئ  ال  يعلمه،  بعلم  اليي�ييشييميياء 

�شبحانه  منعه،  يحيد  وال  عطاوؤه، 
 { َوااْلأَْر�ييسِ َماَواِت  ال�شَّ َمَقاِليُد  {َلُه 
و{َفييياِطيييِر   ،]12 ]اليي�ييشيي�رى: 
َواَل  ُيْطِعُم  َوُهَ�  َوااْلأَْر�ييِس  َماَواِت  ال�شَّ

ُيْطَعُم}]االأنعام: 14[.
اُق  زَّ الييرَّ ُهَ�   َ اهللَّ {اإِنَّ  تعاىل:  قال 
امْلَييِتيينُي} ]الييذاريييات:  ِة  ُذو اْلييُقيي�َّ

.]58
اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  كان  كلمات   
من  ي�شمعها  اأن  يحب  و�شلم  عليه 
ر�شي  قييال  م�شع�د،  بيين  عييبييداهلل 
اهلل  ر�ييشيي�ل  "اأقَراأين  عنه:  اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم - اأي: حَملني 
على اأن اأقراأ -: "اإين اأنا الرزاق ذو 

الق�ة املتني"، 
بييرزق  املتكّفل  هيي�:  و"الرزاق" 
يق�م  مبا  عليها  القائم  املخل�قات، 

به اأمرها، وت�شتقيم حياتها.
"ه�  اهلل:  رحمه  جرير  ابن  قال 

ل باأق�اتهم". الرزاق خلقه، املتكفِّ
"ه�  اهلل:  رحمه  اخلّطابي  وقال 
كل  على  والقائم  بالرزق،  املتكفل 

نييفيي�ييس مبيييا يييقيييييمييهييا من 
كلهم  اخللق  و�شع  ق�تها، 

رزقه ورحمته، فلم يخت�س 
وليا  وال  كافر،  دون  م�ؤمنا  بذلك 
ال�شعيف  اإىل  ي�ش�قه  عييدو،  دون 
فيه،  متك�شب  وال  له  ِحَيل  ال  الذي 
 ، الييقيي�ي  اجلييلييد  اإىل  ي�ش�قه  كما 
اَل  ٍة  َدابَّ ِمْن  ْن  يِّ {َوَكاأَ �شبحانه:  قال 
اُكْم}  َواإِيَّ َيْرُزُقَها   ُ اهللَّ ِرْزَقَها  ِمُل  حَتْ

]العنكب�ت: 60[".

ال  تعاىل  بيياهلل  خا�س  ا�شم  وهيي� 
ال�شفة  ُتن�شب  به غريه، وال  ُي�شمى 

منه اإىل غريه.
ا�س: "والرزق كاخللق...  قال الهرَّ
�شفة من �شفات الفعل، وه� �شاأن من 
�ش�ؤون رب�بيته عز وجل، ال ي�شح اأن 
غرُيه  ي�شمى  فال  غريه،  اإىل  ُين�شب 

رازقا، كما ال ي�شمى خالقا".

يدرككم  تك�ن�ا  {اأينما  تييعيياىل:  ق�له 
اأنتم  اأي  م�شيدة}  بروج  يف  كنتم  ول�  امل�ت 
�شائرون اإىل امل�ت ال حمالة وال ينج�ا منه 
اأحد منكم كما قال تعاىل: {كل من عليها 
فان} االآية، وقال تعاىل: {كل نف�س ذائقة 
امل�ت} ، وقال تعاىل: {وما جعلنا لب�شر من 
�شائر  اأحد  كل  اأن  واملق�ش�د  اخللد}  قبلك 
ذلك  من  ينجيه  وال  حمالة،  ال  امليي�ت  اإىل 
�شيء �ش�اء جاهد اأو مل يجاهد فاإن له اأجال 
حمت�ما، ومقاما مق�ش�ما، كما قال خالد بن 
لقد  فرا�شه:  على  امل�ت  جاء  حني  ال�ليد 
من  ع�ش�  من  وما  م�قفا،  وكذا  كذا  �شهدت 
اأع�شائي اإال وفيه جرح من طعنه اأو رمية، 
اأعني  نامت  فال  فرا�شي،  على  اأم�ت  اأنا  وها 

اجلبناء. 
وق�له: {ول� كنتم يف بروج م�شيدة} اأي 
يغني  ال  اأي  رفيعة،  عالية  منيعة  ح�شينة 
حذر وحت�شن من امل�ت كما قال زهري بن اأبي 
�شلمى: ومن هاب اأ�شباب املنايا ينلنه ** ول� 
املُ�َشيَّدة  اأ�شباب ال�شماء ب�ُشلَّم ثم قيل:  رام 
هي املُ�َشيَّدة كما قال {وق�شر م�شيد} وقيل: 
بالت�شديد  امل�شّيدة  اأن  وه�  فرق  بينهما  بل 
املزينة  هييي  وبالتخفيف  املييطيي�ليية،  هييي 
{واإن  تعاىل:  وق�له  اجل�س.  وه�  بال�شيد 
ثمار  من  ورزق  خ�شب  اأي  ح�شنة}  ت�شبهم 
ق�ل  معنى  وهذا  ذلك،  ونح�  واأوالد  وزروع 
{يق�ل�ا  وال�شدي  العالية  واأبي  عبا�س  ابن 
اأي  �شيئة}  ت�شبهم  واإن  اهلّل  عند  من  هذه 
اأو  والزروع  الثمار  يف  ونق�س  وجدب  قحط 

م�ت اأوالد اأو نتاج اأو غري ذلك {يق�ل�ا هذه 
اتباعنا  وب�شبب  قبلك  من  اأي  عندك}  من 
واقتدائنا بدينك، كما قال تعاىل عن  لك 
ق�م فرع�ن: {فاإذا جاءتهم احل�شنة قال�ا 
لنا هذه، واإن ت�شبهم �شيئة يطريوا مب��شى 
النا�س  {ومن  تعاىل:  قال  وكما  معه}  ومن 
وهكذا  االآييية.  حييرف}  على  اهلّل  يعبد  من 
يف  دخييليي�ا  الييذييين  املنافق�ن،  هييي�ؤالء  قييال 
نف�س  يف  له  كاره�ن  وهم  ظاهرًا  االإ�شالم 
االأمر، ولهذا اإذا اأ�شابهم �شر اإمنا ي�شندونه 
و�شلم،  عليه  اهلّل  �شلى  للنبي  اأتباعهم  اإىل 
ح�شنة}  ت�شبهم  {واإن  اليي�ييشييدي  وقيييال 
م�ا�شيهم  تنتج  اخل�شب  واحل�شنة:  قييال، 
ن�شاوؤهم  وتلد  حالهم  ويح�شن  وخي�لهم 
واإن  اهلّل  عند  من  {هييذه  قال�ا:  الغلمان، 
وال�شرر  اجلدب  وال�شيئة:  �شيئة}  ت�شبهم 
يف اأم�الهم ت�شاءم�ا مبحمد �شلى اهلّل عليه 
يق�ل�ن  عندك}  من  {هذه  وقال�ا:  و�شلم 
برتكنا ديننا واتباعنا حممدًا اأ�شابنا هذا 
من  كل  {قل   ، وجييلَّ عزَّ  اهلّل  فاأنزل  البالء، 
اهلّل  عند  من  كل  قل  فق�له:  اهلّل}  عند 
نافذ  وه�  وقييدره،  اهلّل  بق�شاء  اجلميع  اأي 
يف الرب والفاجر وامل�ؤمن والكافر، قال ابن 
عبا�س: {قل كل من عند اهلّل} اأي احل�شنة 
ثم  الب�شري.  احل�شن  قال  وكييذا  وال�شيئة 
قال تعاىل منكرًا على ه�ؤالء القائلني هذه 
فهم  وقلة  وريب،  �شك  عن  ال�شادرة  املقالة 
وعلم وكرثة جهل وظلم { فما له�ؤالء الق�م 

ال يكادون يفقه�ن حديثًا}؟.

احلديث امل��ش�ع ه� اخلرب الذي يختلقه 
�شلى  اهللَّ  ر�ش�ل  اإىل  وين�شب�نه  الكّذاب�ن 
هذا  يييكيي�ن  مييا  واأكييييرث   ، و�ييشييلييم  عليه  اهلل 
باألفاظ  ال��شاع  نف�س  تلقاء  من  االختالق 

من �شياغته و اإ�شناد من ن�شخه.
املختلفة،  اأ�شبابه  احلديث  يف  ولل��شع   
 ، والييزنييدقيية  ال�شيا�شية،  اخلييالفييات  منها 
واجلهل  والكالمية،  الفقهية  واخلييالفييات 
ذلك  وغري  اخلييري..  يف  الرغبة  مع  بالدين 
جه�دا  فبذل�ا  امل�شلمني  علماء  وانيييربى   ،
�شلى  اهللَّ  ر�ش�ل  اأحاديث  تنقية  يف  جبارة 
حتى  عليها  دخيل  كل  من  و�شلم  عليه  اهلل 
اأول من و�شع ق�اعد النقد العلمي  اأ�شبح�ا 
االأر�س  اأمم  واملرويات بني  لالأخبار  الدقيق 
جميعا وي�شم هذا الكتاب االأحاديث �شديدة 
انتقى  حيث  وامل��ش�عة؛  وال�اهية  ال�شعف 

امل�ؤلف " حممد ح�شني الطرابل�شي" اأخبارها 
من كتب ال�شنة على كرثة تن�عها.

املكتبة الإ�سالمية
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منذ اأن تنزل القراآن الكرمي على 
قلب النبي حممد �شلى اهلل عليه 
مركزيا  مكانا  يحتل  وهيي�  و�شلم، 
ر�شم  ويف  امل�شلم،  العقل  تك�ين  يف 
فكان  االإ�شالمية..  احلياة  معامل 
الذي  املركز  ه�  الكرمي  الييقييراآن 
من  واملعارف؛  العل�م  ح�له  تدور 
بل  وال�شرعية  اللغ�ية  العل�م 
والعقلية.. وه� اأي�شا نقطة الن�ر 
لتنري  االأ�شعة  منها  تنبعث  التي 

اجلنبات واالأرجاء..
مل يكن القراآن الكرمي اإذن جمرد 
ر�شالة �شماوية يتعبد بها اأتباعها، 
حدود  على  خاللها  من  ويتعرف�ن 
احلالل واحلرام، وما يجب وما ال 
ذلك-  بج�ار  كان-  واإمنا  يج�ز.. 
م�جها للن�شاط الفكري واحلركي 
واالجتماعي الذي �شكل احل�شارة 
من  اأكرث  تاألقت  التي  االإ�شالمية؛ 
ثمانية قرون قبل اأن يدخل اأهلها 

يف �شبات عميق.
يف  يجتهدون  العلماء  وميييازال 
الكتاب  اإعجاز  اأوجه  عن  الك�شف 
اأ�ييشييرار  ا�شتنباط  ويف  العظيم، 
متيزه، واأ�شرار قدرته على التجدد 
والعطاء املت�ا�شل، دون اأن حتجب 
اأ�شتاُر الزمان واملكان ن�ره واأ�شعته 

وانبعاثاته..
اْجَتَمَعْت  َلِئْن  تعاىل:{ُقْل  قال 
يياأُْتيي�ا  يَّ اأَن  َعييَلييى  يييينُّ  َواجْلِ االإِنيي�ييُس 
ْثِلِه  مِبِ َياأُْت�َن  ال  اْلُقْراآِن  َهَذا  ْثِل  مِبِ
َظِهرًيا}  ِلَبْع�س  ُهْم  َبْع�شُ َكيياَن  َوَلييْ� 
} ا:  اأي�شً وقال   .)88 )االإ�شراء: 
ِبَع�ْشِر  َفاأُْت�ا  ُقْل  اُه  َيُق�ُل�َن اْفرَتَ اأَْم 
َمِن  َواْدُعييي�ا  َياٍت  ُمْفرَتَ ْثِلِه  مِّ �ُشَ�ٍر 
ُكنُتْم  اإِن   ِ اهللَّ ُدوِن  ن  مِّ ا�ْشَتَطْعُتم 
وقال   .)13 )هييي�د:  يياِدِقيينَي}  �ييشَ
ا  َّ ممِّ َرْيييٍب  يِف  ُكنُتْم  {َواإِن  ا:  اأي�شً
ِب�ُش�َرٍة  َفيياأُْتيي�ا  َعْبِدَنا  َعَلى  ْلَنا  َنزَّ
ن  مِّ �ُشَهَداَءُكم  َواْدُعييي�ا  ْثِلِه  مِّ يين  مِّ
َفاإِن   . اِدِقنَي  �شَ ُكنُتْم  اإِن   ِ اهللَّ ُدوِن 
اَر  ُق�ا النَّ ْ َتْفَعُل�ا َوَلن َتْفَعُل�ا َفاتَّ ملَّ
ييَجيياَرُة  َواحْلِ ا�ُس  النَّ َوُقيي�ُدَهييا  الَِّتي 

 ،23 )البقرة:  ِلْلَكاِفِريَن}  ْت  اأُِعدَّ
.)24

كان  لغ�يا،  التحدي  كييان  فلما 
االإعجاز   " يك�ن  اأن  املنا�شب  من 
من  االأبييييرز  اليي�جييه  هيي�  اللغ�ي" 
الكرمي..  الييقييراآن  اإعييجيياز  وجيي�ه 
تبيانه  يف  الييعييلييميياء  اجييتييهييد  ممييا 
قدميا  الكتابات،  ميين  العديد  يف 

وحديًثا..
لالإعجاز  اليييربوز  هييذا  اأن  غييري 
اللغ�ي للقراآن الكرمي، قد حجب 
اآخر  وجه  عن  العناية  �شرف  اأو 
العظيم،  الكتاب  اإعجاز  وج�ه  من 
كان  رمبا  بل  االأهمية؛  يف  يقل  ال 
اأكيييرث اأهييمييييية، الأنيييه ميييثييل �شلب 
اأُنييزل  اأجلها  ميين  التي  االأهييييداف 
القراآن الكرمي.. اأال وه� " اإعجاز 
على  الييقييراآن  وقيييدرة   ،" الهداية 
وعلى  والييقييليي�ب،  للعق�ل  النفاذ 
الب�شرية،  العق�ل  اأرقى  خماطبة 
وتلبية حاجات االإن�شان الروحية 
الزمان  امييتييداد  على  والفكرية 

واملكان.
اإن القراآن الكرمي مل يتنّزل من 
اأ�شرار  اإىل  النا�س  يلفت  اأن  اأجييل 
واإن  ف�شاحتها،  ومظاهر  العربية 
وحتدى  ذلييك،  على  م�شتمال  كييان 
العرب يف هذه الناحية؛ الأنها هي 
يجيدونها،كذلك  التي  الناحية 
ليك�ن  الييكييرمي  الييقييراآن  يييياأت  مل 
احلالل  وحلييدود  لالأحكام  نة  ُمدوَّ
ُبنيِّ  قد  ذلييك  كييان  واإن  واحليييرام، 
االأحكام  اأ�ييشيي�ل  يف  خا�شة  فيه، 
ومعامل ال�شريعة.. ومل ياأت القراآن 
ليك�ن كتاب طبيعة وعل�ِم اأحياٍء 
اأر�شى  قييد  كييان  واإن  وريييا�ييشيييييات، 
التجريبي. العلمي  املنهج  اأ�ش�ل 

يكفى   " الغزايل:  ال�شيخ  وبتعبري 
و�شع  اأنه  ا،  علميًّ اإعجاًزا  القراآن 

االإن�شان يف املناخ العلمي".
اإمنييييا جييياء اليييقيييراآن الييكييرمي- 
اأ�شمى،  ملق�شد  كله-  لذلك  اإ�شافة 
ه�  حّددها  ولغاية  اأجييل،  ولهدف 
مثل  م��شع؛  من  اأكييرث  يف  بنف�شه، 

اأَنَزْلَناُه  ِكَتاٌب  {الر  تعاىل:  ق�له 
ُلَماِت  الظُّ ِمَن  ا�َس  النَّ ِلُتْخِرَج  اإَِلْيَك 
َراِط  �شِ اإِىَل  ِهْم  َربِّ ِباإِْذِن  �ِر  النُّ اإِىَل 
 .)1 )اإبراهيم:  ِميِد}  احْلَ اْلَعِزيِز 
َيْهِدي  اْلييُقييْراآَن  وقيي�لييه:{اإِنَّ هييَذا 
امْلُ�ؤِْمِننَي  ُر  َوُيَب�شِّ اأَْقيييَ�ُم  ِهييَي  ِللَِّتي 
َلُهْم  اأَنَّ  اِت  احِلَ ال�شَّ َيْعَمُل�َن  الَِّذيَن 
اأَْجييييًرا َكييِبييرًيا} )االإ�ييشييراء: 9(. 
ُل َعَلى  يييِذي ُيييَنييزِّ وقيي�لييه: {ُهيييَ� الَّ
َن  مِّ ُيْخِرَجُكم  لِّ َناٍت  َبيِّ اآَياٍت  َعْبِدِه 
ِبُكْم   َ اهللَّ َواإِنَّ  �ِر  النُّ اإِىَل  ُلَماِت  الظُّ

َلَرُءوٌف َرِحيٌم} )احلديد: 9(.
فييهييداييية اليييقيييراآن الييكييرمي هي 
اإعجازه االأكرب الذي ال يبلى على 
ميير الييزمييان؛ الأن عييطيياءه ونيي�ره 
بل  االإ�ييشييعيياع..  عيين  يت�قفان  ال 
ما  اأحدهم-  و�شفه  كما  القراآن- 
زال غ�شا طريا كاأن عهده بال�ج�د 

اأم�س.
وثمة �شبب اآخر يجعل " هداية 
الييقييراآن " اإعييجييازه االأكييرب؛ وه�- 
ال�شادق  حممد  ال�شيخ  ي��شح  كما 
 " الييقييراآن  هداية   " اأن  عرج�ن- 
على  جميعا  النا�س  اإليها  جتييذب 
ولغاتهم..  اأحيي�الييهييم  اخييتييالف 
" الذي  اللغ�ي  " اإعجازه  بخالف 
نا�شية  ملك�ا  من  اإىل  م�جها  كان 
البيان؛ وبالتايل مل يعد باالأهمية 

البيان  اأربيياب  ذهيياب  مع  نف�شها 
هيييي�ؤالء، وجمييييء اأنييا�ييس من 
امل�شت�ى  على  لي�ش�ا  بعدهم 
حتى  وال  ذاتيييييه،  الييلييغيي�ي 

قريبا منه.
عرج�ن:  العالمة  يق�ل 
ه�  بالهداية  واالإعييجيياز   "
اخلالدة  الييقييراآن  معجزة 
االإعجاز  اأمييا  العقل،  خل�د 
بيييراعييية  يف  االأ�يييشيييلييي�بيييي 
فه�  االأداء،  وروعة  البيان 
يفهمه  مبن  خا�س  اإعجاز 
وييييزنيييه مبيييييييزان ركييائييزه 
العربية  الييبييالغيية  مييين 
اأن  بعد  اأهلها  ذهييب  التي 
وبالهداية  ا�شتعجم�ا، 

للزمان  �شامال  عاما  االإعجاز  كان 
واملكان واالأجيال واالأفكار".

ويطالب ال�شيخ الغزايل باأن نقراأ 
متدبرة  قييراءة   " الكرمي  القراآن 
دقيًقا،  َفْهًما  اجلملة  تفهم  واعية 
ويبذل كل امرئ ما ي�شتطيع ل�عى 
معناها واإدراك مقا�شدها؛ فاإن عزَّ 
م��شحا  الذكر"،  اأهييل  �شاأل  عليه 
مطل�بة  الييقييراآن(  )ُمييدار�ييشيية  اأن 
املدار�شة  هييذه  واأن  با�شتمرار، 
تعني: " القراءة والفهم والتدبر 
االأنف�س  يف  اهلل  ل�شنن  والييتييبييني 
ال�شه�د  وميييقييي�ميييات  واالآفييييييياق، 
ال��شايا  ومييعييرفيية  احليي�ييشيياري، 
الرتغيب  واأنيييييي�اع  واالأحييييكييييام، 
وما  وال�عيد،  وال�عد  والرتهيب، 
اإىل ذلك مما يحتاج امل�شلم�ن اإليه 

ال�شتئناف دورهم املفق�د".
بييهييذا الييفييهييم ملييعيينييى االإعيييجييياز 
الكرمي-  للقراآن  واالأهييم  االأكييرب 
وه� " اإعجاز الهداية "- ن�شتطيع 
اأن جنعل القراآن الكرمي فاعال يف 
حياة  يف  فاعال  كان  كما  حياتنا، 
الزاهرة؛  ع�ش�رنا  ويف  اأ�شالفنا 
غافلني،  نتل�ه  كتاب  جمرد  ولي�س 
عن  الفرعية  بجداوله  نن�شغل  اأو 

نهره الكبري ورافده االأعظم.

قل لئن اجتمعت االإن�ش واجلن على اأن ياأتوا مبثل
 هذا القراآن ال ياأتون مبثله

اإن اهلل هو الرزاق

عن عبد الله بن عمر ر�س الله عنهما  اأن ر�سول 
الله �سلى الله عليه و�سلم حدثهم:"  اأن عبدا من 
عباد الله قال : يا رب ، لك احلمد كما ينبغي جلالل 

وجهك ولعظيم �سلطانك"

يكتبانها  كيف  يدريا  فلم  بامللكني  فع�شلت 
اإن  ربنا  يا   : وقاال   ، ال�شماء  اإىل  ف�شعدا   ،
نكتبها  كيف  نييدرى  ال  مقالة  قييال  عبدك 
؟ قييال اهلل عييز وجييل وهيي� اأعييلييم مبييا قال 
"ماذا قال عبدي ؟" قاال : يا  عبده قال : 
ينبغي  كما  يا رب لك احلمد  قال  اإنه   : رب 

، فقال اهلل  جلالل وجهك وعظيم �شلطانك 
عز وجل: " اكتباها كما قال عبدي ، حتى 

يلقاين فاأجزيه بها".
ومل  الكلمة  هذه  عليهم  �شعبت  فاملالئكة 
اإىل  ف�شعدوا  ح�شناتها  يكتب�ا  كيف  يدروا 
وقال  وجل  عز  العباد  رب  و�شاأل�ا  ال�شماء 
لهم اترك�ها واأنا اأجزى عبدي حني يلقاين 
هذه  ثيي�اب  اأحييد  يعرف  وال  القيامة  ييي�م 
مقدار  على  وجييل  عز  يطلعهم  ومل  الكلمة 
كما  احلمد  لك  رب  فيا  لعظمتها..  ث�ابها 

ينبغي جلالل وجهك وعظيم �شلطانك.

اجلزاء االأوفى
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

ال�شن��شي حممد 

قال اهلل تعاىل: 
ِذِه  }أَْيَنَم َتُكوُنوا ُيْدرِْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِف ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة َوإِْن ُتِصْبُهْم َحَسَنٌة َيُقوُلوا َهٰ

ُؤَلِء  ِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َفَمِل َهٰ ِمْن ِعْنِد اللَِّه  َوإِْن ُتِصْبُهْم َسيرَِّئٌة َيُقوُلوا َهٰ
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بني يدي �آية

من اأقوال 
ال�صاحلني

االجتماعية  " العدالة 
عن�ان ال�شريعة االإ�شالمية 

يف انحيازها اإىل الفقراء 
واملحتاجني، وهي �شبيل التغيري 

االجتماعي االإيجابي نح� 
�شالح املجتمع وفالحه؛ فهي 

تدع� اإىل ال�حدة واالجتماع، 
وحتقق الق�ة واالأُلفة، وت�شبط 

كل التعامالت ب�شياج من 
االأخالق الق�مية، والعالقات 

امل�شتقيمة، وحتفظ لكل الفئات 
يف املجتمع حقها يف احلياة 
الكرمية، وتعنى باملراأة اأُما 

وبنتا واأختا وزوجا عناية مل 
تعهد يف �شريعة قبلها وال نظام 

بعدها". حممد اإبراهيم

كتاب الك�سف االإلهي عن �سديد 
ال�سعف واملو�سوع والواهي

الدعـــاء
اللهم اقذف يف قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن �ش�اك حتى ال 
اأرج� اأحدا غريك، اللهم وما �شعفت عنه ق�تي وق�شر عنه عملي 
اأحدا  اأعطيت  مما  ل�شاين  على  يجري  ومل  م�شاألتي  تدركه  ومل 
من االأولني واالآخرين فخ�شني به يا رب العاملني رحمة ومغفرة 
يف  وو�شع  ارزقني  العاملني..اللهم  رب  يا  ابتالء  كل  على  و�شربا 

رزقي وبارك يل فيه فاإنك الرزاق وحدك ال �شريك لك. اآمني



رحمة. م 

رغـم مرور 15 ي�م علـى الدخـ�ل املدر�شي

متنح للتالميذ اأقل من 6 �شن�ات 
من اأجل املحافظـة على ما تبقى من زبـائن

رغم مرور 15 يوما على املوعد الر�صمي للدخول املدر�صي، وهي الفرتة التي تبدو كافية على الورق ل�صمان توفري التجهيزات اخلا�صة باملدر�صة من كتب 
واأدوات وحقائب مدر�صية من قبل التالميذ يف خمتلف الأطوار املدر�صية، غري اأن الواقع يقول عك�س ذلك بعدما وجد العديد من الأولياء اأنف�صهم عاجزين 

عن توفري اأب�صط هذه امل�صتلزماترغم املجهودات الكبرية التي قدمتها ول زالت تقدمها العديد من اجلمعيات واملح�صنني ب�صكل فردي.

هذه امل�ساعدات واالإعانات مل ت�سع اجلميع 
كبري  عــدد  ليبقى  فعليا،  منها  لالإ�ستفادة 
واخلجل  احل�سرة  يعاي�سون  التالميذ  من 
ولو  اإقتناء  من  التمكن  يف  طمعا  واالإنتظار 
اجلزء الالزم وال�سروري من اللوازم املدر�سية 
تفر�سه  وما  ال�سارع  اأح�سان  يف  ال�سقوط  اأو 

من عادات �سلبية واآفات اجتماعية.
ــئــات منهم  عــ�ــســرات الــتــالمــيــذ، بــل امل

نظرياتها  دون  املــــدن  مـــدار�ـــص  يف 
يتجرعون  واالأريــــــاف،  بــالــقــرى 
املزريواالإنتظار  الو�سع  هذا  اإثر 

القدرة  اإنهيار  تداعيات  االأليم 
العائالت،  الأغــلــب  ال�سرائية 

والغالء  العمل  فر�ص  نق�ص  جــراء 
الغذائية،  واملكونات  املــواد  جل  م�ص  الــذي 
من  الكثري  �سقط  الـــذي  الفقر  عــن  عــدى 

اجلمعيات  نحو  ليتجهوا  وحله  يف  املواطنني 
القدرات  املـــــالـــــيـــــة وذوي 

واملادية 
منا�سدين اإياهم التكفل باحتياجات اأبنائهم 

توفريها  يف  التام  عجزهم  بعد  الدرا�سية 
�سبيل  يف  بــاالإقــرتا�ــســواالإ�ــســتــدانــة،  حتى 

اإكمالهم مل�سارهم التعليمي. 
هذه االأو�ساع، جعلت العديد من التالميذ 
ــة  ــس ــدرا� ــرون يف تـــرك مــقــاعــد ال ــك ــف ي
وااللتحاق بال�سغل ب�سبب احلاجة املا�سة 
وعدم  االأو�ــســاع  تــردي  بعد  املــال  اإىل 
االأمثل  التكفل  على  ــيــاء  االأول ــدرة  ق
الظروف  ظــل  يف  باأبنائهم  واالأ�ــســمــل 
االجتماعية املزرية التي طفت ب�سكل 
وا�سح على ال�سطح واأعجزت االآباء عن 
توفري االأدوات املدر�سية الأبنائهم تزامنا 
والدخول االجتماعي لهذا العام الذي يعترب 
الو�سع  مع  باملقارنة  االإطالق  على  االأ�سعب 

االجتماعي لالآالف من العائالت الفقرية.

اأوليـاء عـاجزون عن توفري اللوازم املدر�سيـة ب�سبب الغـالء 

تهافت على "رخ�سة تخفي�ش ال�سن" وعواقب وخيمة
 تنتظر امل�ستفيدين منها

االأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعاالثنني  23 �صتمرب 2971/ 04  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 26 �صفر 121442

لتوا�سل  ــة  ــي ــوالئ ال املــنــظــمــة  ــت  ــرم اب
طابع  ذات  اتفاقية  بباتنة  ــال  ــي االأج
اخلا�سة  املكتبات  ــدى  اح مع  اجتماعي 
ب�سعر  املــدر�ــســي  الكتاب  لبيع  بنقاو�ص 
وذوي  املعوزين  التالميذ  لفائدة  اجلملة 
التعرف  مت  ــن  ــذي ال ال�سعيف  ــل  ــدخ ال
للمنظمة  البلدي  املكتب  طرف  من  عليهم 
املذكورة بناءا على اح�سائيات قامت هذه 
االأخرية؛ كما قامت  ذات املنظمة بتوزيع 
مبختلف  مدعمة  مدر�سية  حقيبة   70
االأدوات واللوازم حتت �سعار حمفظة لكل 
املدر�سي  الدخول  مع  تزامنا  وفقري  يتيم 
2021 /2022 موجهة  الأطفال اليتامى 

والعائالت املعوزة وذوي الدخل ال�سعيف. 
امل�ساعدة  اىل  املـــبـــادرة  هـــذه  وتــهــدف 
التي  املــ�ــســاريــف  ـــاأة  وط مــن  والتخفيف 
مدر�سي  دخول  كل  مع  االأولياء  يتكبدها 
ال�سرائية  القدرة  ارتفاع  ظل  يف  خا�سة 
ــك مــن خــالل توفري  ــالء االأ�ــســعــار وذل وغ
حقيبة مدر�سية بكل م�ستلزماتها لتمكني 
التعليمية  م�سريتهم  اإمتــام  من  التالميذ 

�ساأنهم �ساأن باقي التالميذ االآخرين.
ويعود الف�سل يف هذه املبادرة اىل بع�ص 
ب�سطيف  العلمة  مدينتي  من  املح�سنني 
اطار  ح�سب  البواقي  ــاأم  ب فكرون  وعــني 

باملنظمة.

اأ�سعار  يف  احلا�سلة  ــادات  ــزي ال �سكلت 
املواد الغذائية وخمتلف اخلدمات خالل 
لدى  احلديث  حمور  الفارطة،  االأ�سابيع 
من  تــ�ــســرروا  الــذيــن  املــواطــنــني  غالبية 
التدهور  مع  موازاة  الزيادات  هذه  حجم 
من  للكثري  ال�سرائية  القدرة  يف  امللحوظ 
الفئات التي تواجه متاعب جمة للتكيف 

مع االرتفاع الذي م�ص جميع املجاالت.
ورغم اأن الزيادات احلا�سلة يف االأ�سعار 
اخلا�سة باملواد الغذائية كان له انعكا�ص 
غرار  على  اخلدمات  خمتلف  على  مبا�سر 
وحمالت  املطاعم  يف  املقدمة  الوجبات 
االأكل ال�سريع، اإال اأن العديد من اأ�سحاب 
رفع  االآن  حد  اإىل  رف�سوا  املحالت  هــذه 
اأ�سعار الوجبات املقدمة يف حمالتهم رغم 
ت�سررهم الوا�سع من الزيادات احلا�سلة، 
رفع  من  متاما  اأخــرى  تــردد  مل  وقــت  يف 

االأ�سعار وبن�سب متفاوتة.
وبلغت اأ�سعار احلم�ص، العد�ص، اللوبياء، 
زيـــادات  البي�ساء  والــلــحــوم  الــبــطــاطــا 
الفارطة،  االأ�ــســابــيــع  ــالل  خ م�ساعفة 
اأ�سحاب  عليها  يعتمد  التي  ــواد  امل وهــي 
املطاعم ال�سعبية بن�سبة كبرية يف اإعداد 
بني  اأنف�سهم  هـــوؤالء  ووجـــد  االأطــبــاق، 
الو�سعية  ملجابهة  وال�سندان  املطرقة 
من  االأطباق  اأ�سعار  زيــادة  الأن  احلالية 
يف  الزبائن،  عزوف  يف  يت�سبب  اأن  �ساأنه 
االأ�سعار  بنف�ص  العمل  موا�سلة  اأن  حني 
املعمول بها من �ساأنه اأن يت�سبب يف تراجع 
اأ�سحاب  تكبيد  وحتى  املالية  املداخيل 

املطاعم خ�سائر مالية. 
االأكل  حمالت  اأ�سحاب  من  عدد  ويقول 
املحافظة  على  جمــربون  اأنهم  ال�سريع 
بالوجبات  اخلا�سة  االأ�سعار  نف�ص  على 
من  تخوفهم  ظل  يف  مدة  منذ  واملطبقة 
وبالتايل  ملحالتهم  الــزبــائــن  مقاطعة 
املحافظة على ما تبقى من زبائن خا�سة 
بها  متر  التي  ال�سعبة  الظروف  ظل  يف 

اأ�سهر، ويف  املجتمع منذ عدة  فئات  اأغلب 
ال�سريع  االأكــل  حمالت  زوار  فــاإن  الغالب 
واملطاعم ال�سعبية هم من فئة العمال من 

ذوي الدخل املتو�سط.
املحالت  اأ�سحاب  من  الع�سرات  وينتظر 
من  ملمو�سة  اإجــــراءات  اتــخــاذ  يتم  اأن 
املــعــنــيــة خــا�ــســة منها  ـــرف اجلـــهـــات  ط
من  التجارة  ملديرية  والتابعة  الرقابية 
اأ�سعار  يف  احلا�سل  االلتهاب  وقــف  اأجــل 
واال�ستهالكية  الغذائية  املــواد  خمتلف 
اأن  �ساأنه  الزيادات من  اأن توا�سل  خا�سة 
يجرب اأ�سحاب املطاعم على فر�ص زيادات 
يف اأ�سعار الوجبات الغذائية خالل الفرتة 
املقبلة بالنظر لعدم قدرتهم على حتمل 

الو�سع احلايل ملدة طويلة. 

اتفاقية خا�سة لبيع الكتاب املدر�سي ب�سعر 
اجلملة لفائدة التالميذ املعوزين بباتنة

مطـاعم ترف�ش الزيادة يف اأ�سعـار 
الوجبـات الغذائيـة

بلدية نقاو�س 

اأبرمتها منظمة ت�ا�شل الأجيال مع اإحدى املكتبات بنقاو�س

ف.ق

بعد ت�شنيف اجلزائر الأوىل افريقيا يف جمال الأمن الغذائي 

لالأمم  التابع  العاملي  االأغذية  برنامج  �سنف 
الفقر عرب  املتحدة يف درا�سته االأخرية حول 
العامل، اجلزائر، �سمن �سفوف الدول الكربى 
 2.5 عن  التغذية  �سوء  ن�سبة  فيها  تقل  التي 
االفريقي  البلد  وهو  البلد،  �سكان  من  باملئة 
التي  الن�سبة  هذه  يتجاوز  مل  الذي  الوحيد 
للواليات  بــاالإ�ــســافــة  اأوروبـــيـــة  دوال  ت�سم 
املتحدة االأمريكية ورو�سيا وال�سني والربازيل 

وغريها.
وا�سعة  جــدل  موجة  اأثــار  الت�سنيف،  هــذا 
علق  حيث  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب 
املزرية  الو�سعية  عن  املتابعني  من  العديد 
التي تعي�سها الع�سرات من العائالت يف الوقت 
املعي�سة وارتفاع االأ�سعار  الراهن ب�سبب غالء 
املفاجئ واملتزايد يوما بعد يوم، وهو ما يجعل 
اجلزائر  يف  الفقر  بن�سبة  املخت�سة  التقارير 
العديد  اأن  خا�سة  املعا�ص  الواقع  عن  غريبة 

العائالت تعتمد يف عي�سها على التربعات  من 
اخلريية  اجلمعيات  تقدمها  التي  وامل�ساعدات 
التغذية  �سوء  ناهيك عن  املح�سنني،  وخمتلف 
قدرتها  عــدم  ب�سبب  االأ�ــســر  مــن  العديد  يف 

وال�سرب  على حتمل م�ساريف خمتلفة لالأكل 
يف  ي�سعها  ما  وهو  العادية  الب�سيطة  واحلياة 
اجلزائريون  منه  يتخوف  الــذي  الفقر  خط 
ـــة  ــدرة الــ�ــســرائــيــة يف االآون ــق بــعــد انــهــيــار ال

التي  كورونا  فريو�ص  وانت�سار  تزامنا  االأخرية 
ال�سحي،  للحجر  �سارمة  اإجـــراءات  فر�ست 
ورواتب  مداخيل  على  �سلبا  اأثر  االأخــري  هذا 

اجلزائريني ب�سفة عامة.
االأغذية  برنامج  اأقره  الذي  التقرير  ووفق 
الدرا�سات  فاإن  املتحدة،  لالأمم  التابع  العاملي 
�سنوات  ت�سمنت  اجلزائر  على  اأجريت  التي 
ذكــرت  حــيــث   ،2020 غــايــة  اإىل   2018
800 مليون �سخ�ص عرب  الوثيقة اأن اأزيد من 
العامل يعانون من �سوء التغذية وترتكز اأبرز 
جمهورية  ال�سومال،  بلدان  يف  الفقر  حماور 
بن�سبة  وغريها  الكونغو  الو�سطى،  افريقيا 
وهو  ال�سكان،  عــدد  من  باملئة   35 عن  تزيد 
ن�سبة  بارتفاع  اجلزائريني  خمــاوف  يثري  ما 
الفقر والعوز بحلول ال�سنوات القليلة القادمة 
مقارنة مع االأو�ساع االجتماعية واالقت�سادية 

املزرية التي تعي�سها البالد موؤخرا.

جزائريون يتخوفون من انت�سار الفقر بعد انهيار القدرة ال�سرائية وغالء االأ�سعار 

نظر  يف  ال�سن  تخفي�ص  رخ�سة  حتــولــت 
بع�ص املخت�سني والرتبويني �سببا من اأ�سباب 
واإعادة  للتالميذ  الدرا�سي  املــردود  تراجع 
بعد  العمر،  مــن  مبكرة  مــراحــل  يف  ال�سنة 
ا�ستغاللها ب�سكل مبالغ فيه من طرف عديد 
االأولياء الذين باتوا ينظرون اإليها على اأنها 
فر�سة الخت�سار الوقت وجتاوز �سنة كاملة 
من عمر الطفل الذي مل يبلغ �سن ال�ساد�سة 
اإ�سافية  اأعباء  االأخــري  هذا  ليتحمل  بعد، 

وُيطالب بالعطاء الدرا�سي يف �سن مبكرة.
وتعد رخ�سة تخفي�ص ال�سن اإحدى الرخ�ص 
الرتبية عرب مديرياتها  وزارة  التي متنحها 
اأ�سهر  االأربــــع  ــالل  املــولــوديــن خ لــالأطــفــال 
االأوىل من ال�سنة التي يتم حتديدها لقبول 
تالميذ الق�سم التح�سري، لتمنح الويل احلق 
يف نقل ابنه اإىل ق�سم ال�سنة االأوىل مبا�سرة 
م�ستوى  على  للملف  وو�سعه  موافقته  بعد 
ثم  ومن  امل�ستقبلة  الرتبوية  املوؤ�س�سة  اإدارة 
دخل  طفل  من  ليتحول  االإدارة،  مفت�سية 
بتقدمي  مطالب  تلميذ  اإىل  لتوه  املدر�سة 

مردود درا�سي جيد.
اإدارية  اأين ك�سفت م�سادر تربوية واأخرى 
من والية خن�سلة "لالأورا�ص نيوز"، اأن بع�ص 
اأنه  الرتخي�ص  هذا  اإىل  ينظرون  االأولياء 
فر�سة الخت�سار �سنة كاملة من عمر الطفل 
وادخارها اإىل �سنوات اأخرى بعد تقدمه يف 
العمر، االأمر الذي دفع بهم اإىل التهافت من 
اأجل الظفر بهذه الرخ�سة مبختلف الطرق 
ليجربوا  فيها،  احلق  ميلكون  ال  الذين  حتى 

التح�سريي  ق�سم  جتـــاوز  عــلــى  اأطــفــالــهــم 
النظر  بغ�ص  االأول  الق�سم  اإىل  واالنتقال 
عن قدراتهم الفكرية واالأداء الذي ميكنهم 
على  �سلبا  الــتــاأثــري  �ــســاأنــه  مــن  مــا  تقدميه 

الطفل.
من  كبرية  ن�سبة  اأن  امل�سادر،  ذات  ــدت  واأك
تخفي�ص  رخ�سة  على  املتح�سلني  التالميذ 
ال�سن يجدون �سعوبة يف االن�سجام واالندماج 
مع تالميذ الق�سم االأول، الذين يفوقونهم يف 
غالب االأحيان قدرة على اال�ستيعاب والفهم 
تالميذ  اأن  علما  ال�سن  لــفــارق  والتفاعل، 
اللعب  من  فر�ستهم  نالوا  قد  االأول  الق�سم 
فرق  وهناك  التح�سري  الق�سم  يف  والتعلم 

بني احلالتني دائما.
الذين  التالميذ  ــاء  ــي اأول بع�ص  اأكـــد  كما 
تعر�سوا لنف�ص التجربة، اأن اأبناءهم تاأثروا 
منهم  الكثري  عانى  اأين  فعال،  االإجــراء  بهذا 

من  ومنهم  واال�ستيعاب  التعلم  �سعوبة  من 
اأو مرتني  الثاين ملرة  الق�سم  ال�سنة يف  اأعاد 
يف  ال�سعوبة  جتاوز  من  يتمكن  ومل  اأكرث  اأو 
الفهموكاأن هناك حلقة فارغة يف م�سريتهم 

التعليمية.
املــدار�ــص  اإدارة  مفت�سيات  وت�ستقبل 
جديد،  مدر�سي  دخــول  كل  مع  االبتدائية 
التي  الــرخــ�ــص  ــذه  ه على  الطلبات  مــئــات 
تكون  اأن  بــدل  نقمة  اإىل  تتحول  ما  كثريا 
وكذا  االوىل  االأق�سام  تالميذ  على  نعمة 
مطالبني  اأنف�سهم  يجدون  الذين  اأولياءهم 
ــوار  ــس ــم اأكـــرث خـــارج اأ� ــاءه ــن بــتــدريــ�ــص اأب
بجدية  النظر  اإعادة  ي�ستدعي  ما  املدار�ص 
يف هذا االإجراء من طرف االأولياء واالأخذ 
التعلم  على  اأبناءهم  قــدرة  االعتبار  بعني 
واال�ستيعاب، وكذا من طرف امل�سالح املعنية 
التي متنح موافقتها لكل امللفات دون درا�سة.

نوارة. ب عبد الهادي. ب

رائد. ب



باتنة
خن�شلة

رقية. ل ق. ث

طرح كل من الفنان القدير عبد احلميد بوزاهر والفنان ر�صا �صغري ديو جديد يجمعها مع بع�س يف اعادة رائعة الأغاين 
ال�صاوية "اأكرد اأنوقري" للفنان الراحل الأ�صطورة عي�صى جرموين، والتي لقت اعجابا كبريا وبعدد كبري من امل�صاهدات حلظات 

قليلة بعد تنزيلها على قناة اليوتوب.

تفتتح هذا الثالثاء، جمعية ف�صيلة لالإبداع الثقايف حتت ا�صراف النا�صط الثقايف الأديب والعالمي عبد الرزاق بوكبة،  
اأ�صبوعها الفتتاحي 2021/ 2022 بزخم من الأن�صطة الفنية واملعار�س الفكرية الأدبية، وذلك بال�صراكة مع قطاع الثقافة 

برج بوعريريج ممثال يف املكتبة الرئي�صية للمطالعة العمومية.

يحت�صن امل�صرح اجلهوي الدكتور �صالح مباركية بولية باتنة، كا�صتينغ لختيار ملكة 
جمال الأمازيغية الدولية لعام 2022 والذي ت�صرف عليه موؤ�ص�صة "�صعودي برود"، 

اأين مت تخ�صي�س يوم 23 اأكتوبر املقبل للح�صور واجتياز املت�صابقات الكا�صتينغ 
بولية باتنة. حديثه  خييالل  �شغري،  ر�ييشييا  الييفيينييان  وقيييال 

اإعادة بعث  "فكرة  اأن  ني�ز  االأورا�س  لي�مية 
اأن�قري"  "اأكرد  اجلييرميي�ين  عي�شى  رائييعيية 
ال�شابقة  الثقافة  وزيرة  من  طلب  بعد  جاء 
على  اأقيم  كبري  حفل  يف  دودة،  بن  مليكة 
�شرف الفنانني"، م�شيفا اأنه كان �شمن قائمة 
احلميد  عبد  الفنان  مييع  للحفل  املدع�ين 
�شاوية  ب�زاهر، حيث قدما و�شالت غنائية 
لتطلب ال�زيرة اعادة تاأديتها، اأين مت املزج 

بني املا�شي واحلا�شر ي�شيف ذات املتحدث.
مت  االأغنية  اأن  �شغري  ر�شا  الفنان  واأ�شاف 
ت�شجيلها ب�الية خن�شلة ط�ال ثالثة اأ�شهر 
عمار  العازف  وم�شاركة  امل�شتمر  العمل  من 
خليفي، اأين القت م�شاهدات كبرية من طرف 
اجلمه�ر الذواق الذي يحن لكمات �شاوية من 
لت�شتعيد  الكثريون  وغناها  اجلميل،  الزمن 
االأغنية  عراقة  جديد  من  الفني  روحها  

ال�شاوية. 
كما ك�شف الفنان ر�شا �شغري اإىل وج�د عمل 
عبد  الفنان  وبييني  بينه  م�شرتك  اأخيير  فني 

احلميد ب�زاهر متمثال يف اأغنية �شاوية من 
�شيتم  اأييين  ب�زاهر،  الفنان  وكلمات  اأحلانه 
عني  التاريخية  الث�رية  باملنطقة  ت�شجيلها 

ال�شيالن.
االأييييام  �شيطلق  اأنيييه  املتحدث  ذات  واأ�ييشييار 

القليلة القادمة اأغنينت، االأوىل بعن�ان "جا 
بعن�ان  والثانية  فيه"،  نهدرلك  اإيل  النهار 
"قلت النقال عندي اأع�ام"، اإىل جانب اأربع 
عليها  يعمل  �ييشيياوي  بطابع  اأخيييرى  اأغيينيياين 

ليطلقها على �شكل فيدي� كليب قريبا.

�شمن  �شي�شهد  الييثييقييايف  ف�شيلة  اأ�ييشييبيي�ع 
برناجمه االأ�شب�عي افتتاح معر�س الكتاب 
ودار  �شّمة  دار  من  لكل  واالأدبييي  الفكري 
ال�طن الي�م واملكتبة احل�شارية ودار ثريا 
للكتاب االأمازيغي، اإىل جانب  افتتاح االأيام 
املفت�حة على املكتبة الرئي�شية للمطالعة 
الكتاب  من  كل  خاللها   ي�قع  العم�مية 
حممد ب�طغان وجمال ف�غايل واإ�شماعيل 
يربير ود. حممد االأمني لعالونة  وحممد 
بلم�من  ور�شيد  ي��شفي  ومييرمي  فتيلينة 
وم�شعب تقي الدين واأمني بن باطة وعبد 
ط�ال  بالت�ايل  م�ؤلفاتهم  مانع  البا�شط 
ال�ش�رة  معر�س  افتتاح  يليها  االأ�ييشييبيي�ع 

املر�ش�مة الأ�شرف خ�ش�ر.
ح�شني  بجائزة  الفائز  تكرمي  �شيتم  كما 
ال�رثيالين الأدب الرحلة عبد الغني داود، 
بجائزة  الثالثة  الفائزين  تكرمي  واأي�شا  
عمار بلح�شن لالإبداع الق�ش�شي  التي كانت 
والطاهر  دو�س  �شهرزاد  من  كل  ن�شيب  من 
اأن  املرتقب  ومن  اإزرارن،  وي��شف  ب�غدير 
يتم االعالن عن الطبعة الثانية للجائزة.
م�عد  على  �شيك�ن  االفتتاحي  االأ�شب�ع 
عار�شي  مع  كتاب"  مع  "�شيلفي  عر�س  مع 
�شبري  وابييراهيييييم  يحياوي  وليد  االأزيييياء 
فكرة  لبيدي،  واإليييييا�ييس  مه�شا�س  واأيييي�ب 
الطيب  م�شاعد  �شقني،   ريا�س  واإخيييراج 
ف�شيلة  مقهى  تخ�شي�س  �شيتم  كما  زهييار، 
فيلم  عيير�ييس   خييالل  ميين  الق�شري  للفيلم 
على  احلائز  ت�ن�شي  الأحمد  "م�شّ�ري" 

جائزة اجلزيرة ال�ثائقية 2021.
ف�شيلة  اأ�شب�ع  يف  ي�شارك  اأن  املزمع  وميين 
واالأديييب  الثقايف  النا�شط  ح�شب  الثقايف 
عبد الرزاق ب�كبة عدد م�شرتك بني مقهى 
زهرة  ومقهى  الهمم  لذوي  الثقايف  ف�شيلة 
فكاهي  بعر�س  ال�شرطان  ملر�شى  الثقايف 
مع الفنان �شابر عيا�س وتكرمي ممثل برج 
الرباملبية،  ط�كي�  األعاب  يف  ب�عريريج 
مداخلة  تقدمي  الفعالية  �شتعرف  كما 
)خمت�س  ب�غنج�ر  جييالل  الربوفي�ش�ر 
امل�شم�ع  الكتاب  وكا�شتينغ  االأورام(،  يف 
نفحة،  ا�شت�دي�  مع  بال�شراكة  للمكف�فني 

م�شت�شفى  يف  مكتبة  اإطييالق  يتم  اأن  على 
ب�عريريج  بيييرج  يف  طبيب  اأول  بييا�ييشييم 
ال�شرطان  مب�شلحة  �شامل  بيين  عي�شى  د. 

م�شت�شفى ب�زيدي الربج.
الربنامج  اأن  ب�كبة  الييرزاق  عبد  واأ�شاف 
املرح�م  جل�شة  تخ�شي�س  خالله  �شيتم 
الكمان  على  الفردي،  للعزف  نييّ�ي  حكيم 
دربال  �شفيان  والبيان�  �شع�ش�ع  عمريو�س 

والناي حليم بل�ني�س. 
عر�س  امل�شرحي  ف�شيلة  مقهى  �شيقدم  كما 
�شيك�ن  حني  يف  عييّدا�ييس،  ملفيدة  ميينيي�درام 
م�عد  على  لالأطفال  الثقايف  ف�شيلة  ملقهى 
مع ور�شة الفن الت�شكيلي مع الفنان ح�شان 
الفنان حليم  زخنني ووجبة حك�اتية مع 

بل�ني�س.
للثقافة  ف�شيلة  مقهى  �شيقدم  حييني  يف 
النبي  "حياة  كتاب  عر�س  االأمييازيييغييييية 
للكاتب باالأمازيغية  �شلى اهلل عليه و�شلم 
اإطييالق  جناب  اإىل  تييازاغييارت،  اإبييراهيييييم 
مكتبة يف حافلة املحطة الربية للم�شافرين 

برج ب�عريريج.
كييمييا �ييشيييييكيي�ن هيينييالييك لييقيياء �ييشييعييري مع 
ور�شيد  �ييشييّديييقييي  اإبييراهيييييم  اليي�ييشيياعييرييين 
االإعالمي  ف�شيلة  مقهى  يتخلله  بلم�من، 
عبد  مييع  مفت�ح  لييقيياء  �شيخ�ش�س  اليييذي 

العزيز ب�باكري.

�شجريات  غر�س  �شيتم  مميزة  بييادرة  ويف 
على  راحييلييني  وفييّنييانييني  مثقفني  بيياأ�ييشييميياء 
واالإعالمي  ال�ّشاين  عّمار  احلك�اتي  غرار 
بلح�شن  فيياروق  والطبيب  ب�فّجي  ريا�س 
البيئة،  اأ�ييشييدقيياء  جمعية  مييع  بالتعاون 
الفكري  الكتاب  الربنامج مبعر�س  ليتختم 

واالأدبي.
اأن  على  ب�كبة  الييرزاق  عبد  الكاتب  ون�ه 
لقاءات  �شيعقد  االفرتا�شي  ف�شيلة  مقهى 
املقهى  �شفحات  على  مبا�شرة  افرتا�شية 
الثقايف برج ب�عريريج واملكتبة الرئي�شية 
على  نييييي�،   وبيييرج  العم�مية  للمطالعة 
هييارون  لل�شاعر  �شعرية   قيييراءات  غييرار 
القام��س  يف  "تاأّمالت  ح�ل  ندوة  عمري، 
كما  بييّرا�ييشييد،  ملهدي  الدارج"  اجلييزائييري 
تدخلها  ميييّراح  مينة  الييدكييتيي�رة  �شتقدم 
حني  يف  نحتاج؟"،   طفل  م�شرح  "اأيَّ  ح�ل 
ع�د"،  "�شهرة  بغدادي  �شل�شبيل  �شتن�شط 
االفتتاحي  االأ�شب�ع  هام�س  على  و�شيتم 
على  الربج  مدينة  خارج  ن�شاطات  تقدمي 
البلدية  املكتبة  ثقافية  اأم�شية  غيييرار 
حمم�د  بن  عي�شى  اإ�شراف  دحمان  اأوالد 
وافتتاح مقهى ّنا �شريفة الثقايف اآث اإيذير 
املاين اإ�شراف يا�شني بن جمذوب،  واأم�شية 
اإ�شراف  للمهري  البلدية  املكتبة  يف  ثقافية 

حممد ب�طغان.

 حظي 82 عمال اأدبيا 
للم�شاركة  بالقب�ل 
رئييييي�ييس  جييييائييييزة  يف 
اجلييمييهيي�رييية ليييالأدب 
االأمازيغية  اللغة  و 
الثانية،  طبعتها  يف 
حيي�ييشييبييمييا �يييشيييرح به 

بييتييمييرا�ييشييت االأمييييني 
العام للمحافظة ال�شامية لالأمازيغية.

خالل  ع�شاد  الها�شمي  �شي  ال�شيد  واأو�شح 
ندوة �شحفية ن�شطها بدار الثقافة مبدينة 
املحلية  اليي�ييشييلييطييات  بييحيي�ييشيي�ر  متييرا�ييشييت 
زيارة  من  الثاين  الي�م  اإطار  يف  ومنتخبني 
"اأن  اليي�الييية  اإىل  بها  يق�م  التي  العمل 
رئي�س  بجائزة  اخلا�شة  التحكيم  جلنة 
يف  االأمازيغية  واللغة  لييالأدب  اجلمه�رية 
والية  �شتحت�شن  والتي  الثانية  طبعتها 
لت�شليمها  الر�شمية  مرا�شمها  مترا�شت 
�شهر يناير املقبل قد قبلت 82 عمال اأدبيا 
التي �شيتناف�س اأ�شحابها يف هذه التظاهرة 
الثقافية من بني اأكرث من 100 عمل اأدبي 

تلقته اللجنة عرب املن�شة الرقمية".
هذه  يف  للم�شاركة  حماور  اأربعة  وخ�ش�شت 
االأمازيغي  باالأدب  االأمر  ويتعلق  اجلائزة، 
الالمادي  والرتاث  االأمازيغية  والل�شانيات 
مثلما  والرقمنة،  التكن�ل�جية  واالأبحاث 
ال�شامية  للمحافظة  الييعييام  االأميييني  ذكيير 

لالأمازيغية.
يف  اختيار  �شيتم  اأنه  ع�شاد  ال�شيد  واأ�شار 
حيث  االأوىل،  الثالثة  االأعمال  حم�ر  كل 
تتمثل اجلائزة االأوىل يف مبلغ واحد )1( 
ملي�ن دج والثانية 500.000 دج واجلائزة 
الثالثة 250.000 دج، مببلغ مايل اإجمايل 
قدره 7 ماليني دج خم�ش�س لهذه اجلائزة، 
املعتربة  املالية  املكافئات  هذه  اأن  معتربا 
تعك�س االإرادة الكبرية لرئي�س اجلمه�رية 

يف حتفيز االإبداع باللغة االأمازيغية.
من  تتاألف  التي  التحكيم  جلنة  اأن  وذكيير 
12 �شخ�شا ميثل�ن اأهم املتغريات الل�شانية 
اجلامعات  اأهم  اأي�شا  وميثل�ن  لالأمازيغية 
اجلزائرية ومت اختيارهم مبراعاة معايري 
بتقييم  و�شيق�م�ن  واالأخيييالق،  النزاهة 
للم�شاركة  بالقب�ل  حظيت  التي  االأعمال 
اأن  ال�شياق  ذات  يف  م��شحا  اجلييائييزة،  يف 
من  الثانية  الطبعة  هييذه  مييز  مييا  اأهيييم 
الل�شانية  املتغريات  كافة  ح�ش�ر  اجلائزة 

لالأمازيغية.
واأ�شار اأن فقرات حفل 
الر�شمي  الييتيي�ييشييليييييم 
جليييييائيييييزة رئييييييي�يييس 
اجلييمييهيي�رييية ليييالأدب 
االأمازيغية  اللغة  و 
�ييشييتييكيي�ن مييتيينيي�عيية، 
ن�شاط  بييرمييج  حيييييث 
ا�شتعرا�شي لالإبل التي متثل رمز للمنطقة، 
بال�شناعات  خييا�ييس  مييعيير�ييس  واإقيييامييية 
الب�شري  بال�شمعي  واآخر خا�س  التقليدية 
فنية  عيييرو�يييس  جييانييب  اإىل  االأميييازييييغيييي 
الف�شاءات  خمتلف  عرب  ور�شات  وتن�شيط 
فعاليات  الحت�شان  ت�شخريها  �شيتم  التي 

اجلائزة.
ملتقى  اأي�شا  املرا�شم  ذات  �شمن  وبييرمييج 
"الرتاث املعماري باملنطقة"  اأكادميي ح�ل 
احلاج  جامعة  من  اأ�شاتذة  �شي�ؤطره  الذي 
ح�شب  بتمرا�شت،  اأخيياميي�ك  اآق  م��شى 

ال�شيد ع�شاد.
ال�شامية  للمحافظة  العام  االأمييني  واأ�ييشييار 
بذات  �شيتم  اأنييه  اإىل  اأي�شا  لالأمازيغية 
واجهات  لبع�س  رمييزي  تد�شني  املنا�شبة 
اأ�شماءها  بتدوين  العم�مية  املرافق  بع�س 
م�ؤ�ش�شات  غيييرار  على  التفيناغ  بييحييروف 
تنظيم  جييانييب  اإىل  وغيييريهيييا،  تعليمية 
م�جهة  اأخييرى  واأعييمييال  لالأطفال  ور�شات 
بع�س  تكرمي  عن  ف�شال  املكف�فني،  لفائدة 
ال�شخ�شيات التي �شاهمت يف تقدمي الدعم 

للمحافظة ال�شامية لالأمازيغية.
عقد  قد  ع�شاد  الها�شمي  �شي  ال�شيد  وكان 
قبل ذلك جل�شة عمل تفاعلية مع م�ش�ؤويل 
جامعة مترا�شت ح�ل و�شعية ق�شم اللغة 
االأمازيغية الذي ينتظر اأن يتخرج منه يف 
امل��شم اجلامعي اجلديد اأول دفعة للطلبة 
يف مادة اللغة االأمازيغية بتعداد 17 طالبا 

يف ط�ر اللي�شان�س.
االأمازيغية  طلبة  بيياأن  باملنا�شبة  واأكيييد 
الفر�شة  لهم  �شتعطى  مترا�شت  بجامعة 
العلمية  الن�شاطات  خمتلف  يف  للم�شاركة 
ال�شامية  املييحييافييظيية  قييبييل  ميين  امليينييظييميية 
امل�شاركة  اإىل  اإييياهييم  داعيا  لالأمازيغية، 
�شتنظمها  التي  والن�شاطات  الييربامييج  يف 
�شينظم  الذي  امللتقى  بينها  ومن  املحافظة 
ح�ل  الييقييادم  اأكييتيي�بيير  يف  اأدرار  بيي�الييية 

الل�شانيات االأمازيغية.
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اأن  الكا�شتيغ  على  الييقييائييميي�ن  واأ�ييشيياف 
املت�شابقات يجب اأن تك�ن اأعمارهن ما بني 
الجتياز  اأ�شا�شي  ك�شرط  �شنة،  و25   18

م�شابقة ملكة االأمازيغ.
كا�شتينغ  اقامة  اأي�شا  �شتعرف  امل�شابقة 
والية  من  بكل  باتنة  والية  اإىل  ا�شافة 
ت�ن�س  دوليية  من  بكل  واأي�شا  وزو  تيزي 

 15 اختيار  �شيتم  اأين  وفر�شنا،  ال�شقيقة 
متاأهلة يف م�شابقة ملكة جمال االأمازيغية 

الدولية.
من جهته �شيتم االعالن عن ا�شم املت�جة 
يف  االأمييازيييغييييية  ال�شنة  راأ�يييس  يف  باللقب 
ح�شب  العا�شمة،  باجلزائر  �شيقام  حفل 

املنظمني.

بطلب من وزيرة الثقافة ال�ضابقة مليكة بن دودة

كا�ستينغ الختيار "ملكة جمال االأمازيغية 
الدولية" بامل�سرح اجلهوي باتنة

قبول 82 عمال اأدبيا يف الطبعة الثانية للجائزة 
جلائزة رئي�ش اجلمهورية لالأدب واللغة االأمازيغية

�سغري" يعيدان  و"ر�سا  بوزاهر  احلميد  "عبد 
بعث اأغنية "اأًكرد اأنوٌقري"

ف�سيلة الثقايف توقع اأ�سبوعها االفتتاحي بزخم 
من االأن�سطة الفنية واملعار�ش الفكرية

رقية. ل
رقية. ل
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ح�س بقري
واحد وه� مروح من �شالة الفجر

ويحاول�ا  بييقييرة  يف  ي�شرب�ا  جماعة  الييقييى 
يركب�ها ال�شاحنة بالق�ة
والبقرة ما حبت�س تركب

جماعة  يييا  خييري  وقالهم  ليهم  قييرب 
وا�س كاين؟

لل�ش�ق  رايييحييني  ليي� احيينييا  قيياليي�ا 
والبقرة ما حبت�س تركب

قالهم خّل�ها �شرك نركبها اأنا
وقال لها اركبي ركبت

وي�شفق�ا  يهتف�ا  قعدوا  فالنا�س 
ويق�ل�ا اهلل اأكرب �شبحان اهلل

كي رّوح القى اأمه وزوجته يعيط� ويندب�
قال لهم وا�س بيكم 

قعد  ت�شرقت  وين  هذا  تاعنا  البقرة  ل�  قال�ا 
ي�شحك

قالت ل� مرت� وا�س بيك ت�شحك قال لها خلاطر 
البقرة عرفتني وانا ما عرفتها�س؟!.

ريجيم
واحد ي�شق�شي يف �شاحب� 

مداير  وانيييت  تيياكييل  وا�يييس  االأول: 
ريجيم

الثاين: يف الفط�ر ن�س بي�شة
ويف الغداء ن�س تفاحة

االأول: ويف الع�شاء وا�س تاكل
الثاين: ن�س الثالجة!!.

نعمة اأكرب
�شيخ قال للنا�س الن�شاء هم نعمة الدنيا

كل رجل يروح لدارو يب��س را�س مرت�
قال� واحد اأنا يا �شيخ اأعزب

قال�ا انت ب��س يّدك كف وظهر؟!.
معلومات م�سلية

الربا

اأمثال �سعبية

 500 مقدارها  جائزة  يقدم  في�سبوك  • موقع 
اإيجاد  اأو  اخــرتاق  ي�ستطيع  �سخ�ص  الأي  دوالر 

ثغرات يف موقعهم.
الداكنة  ال�سكوالطة  من  قليلة  كمية  اأكل   •

يوميا ي�ساعد على تخفيف الوزن.
هو   GooGle ا�سم  كــان  بداياتها  يف   •

.BAckRuB
الع�سيبة  اللحظات  يف  هادئني  يبقون  • الذين 
الذين  ــا  اأم وال�سمنة،  لالكتئاب  عر�سة  ــرث  اأك
الرتفاع  معر�سني  فاإنهم  قوية  انفعاالتهم  تكون 

�سغط الدم وت�سلب ال�سرايني.
من  يتخرجن  الطالبات  فــاإن  املتو�سط  يف   •
من  اأق�سر  وقــت  يف  لي�سان�ص  بدرجة  اجلامعة 

الوقت الذي ي�ستغرقه الطالب.
حكومات  بع�ص  ت�ستخدمه  برنامج  هناك   •
قراءة  ي�ستطيع  الربنامج  الغربية،ذلك  الدول 
2000 تغريدة يف الثانية ويقوم مبعرفة مزاج 
واملظاهرات  ال�سغب  بعمليات  والتنبوؤ  ال�سعوب 

املحتملة ح�سب تغريداتهم.

15 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتكم
 على املبدي بالراء 
والراء انهانا عنو 
القدير يل خطاه 

عا�ص بخري ويل راح 
معاه طاح يف بئر

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع من �شهر اأكت�بر
جي�ص  بــني  عنيفة  ا�ــســتــبــاكــات  ـ   1956
بناحية  الفرن�سي  واجلي�ص  الوطني  التحرير 
وب�سرية  مادية  خ�سائر  عن  ت�سفر  "اآفلو" 

كبرية يف �سفوف املحتل.
اجلزائريني  مقاطعة  من  بالرغم  ـ   1958
كوتي  روين  الفرن�سي  الرئي�ص  لالنتخابات، 
دون  اجلــديــد  الــفــرنــ�ــســي  الــد�ــســتــور  ين�سر 

االكرتاث ملطالبهم.
للجمهورية  املــوؤقــتــة  احلــكــومــة  ـ   1958
�سجني   50 حتــريــر  ــن  ع تعلن  ــة  ــري ــزائ اجل

حرب فرن�سي.
 11 يقدم  الوطني  التحرير  جي�ص  ـ    1960
لل�سحافة  الفرن�سي  اجلي�ص  من  فــارا  ع�سوا 

بالرباط من اأجل االإدالء ب�سهاداتهم.
اإعادة  و  لرتقيم  جديد  نظام  و�سع  ـ   1975

ترقيم ال�سيارات يف اجلزائر.
قادة  اأحد  بلقا�سم  كرمي  رفاة  نقل  ـ   1984
من  املوؤقتة   احلكومة  رئي�ص  ونائب  الــثــورة 
ال�سهداء  مربع  يف  ليدفن  اجلزائر  اإىل  اأملانيا 
 18 يف  ت�سفيته  مت  اأن  بعد  العالية  مبقربة 

اأكتوبر 1970 بفرانكفورت..
زڤار  م�سعود  برباءة  حكم  اإ�سدار  ـ   1985
الــذراع  ــازا   ك ر�سيد  الــثــوري  با�سمه  املــعــروف 
وبومدين  هـــواري  الــراحــل  للرئي�ص  االأميـــن 
الثورة  زودوا  الذين  االأعــمــال  رجــال  واأحــد 
�سهرا   33 ق�سى  اأن  بعد  بال�سالح  التحريرية 
والتعامل  باخليانة  اتهامه  ب�سبب  ال�سجن  يف 

مع املخابرات االأمريكية.
الأحداث  املمهدة  املناو�سات  بداية  ـ   1988
املحالت  بغلق  ليال  الــواد  بباب  اأكتوبر   05
العا�سمة  من  اأخــرى  مناطق  اإىل  وامتدادها 
باب  وحتى  مــاي  واأول  وبلكور  جــراح  با�ص 

الزوار.
"�سانت  اتفاقية  على  التوقيع  ـ   1992
املعار�سة  زعــمــاء  بــني  بــرومــا  اإيجيديو" 
حلل  مــبــادرة  ت�سمنت  ــي  ــت وال ــة  ــري ــزائ اجل
االنتخابي  امل�سار  وقف  اأعقبت  التي  االأزمــة 
وتخوين  بــالــرفــ�ــص  ال�سلطة  عليها  وردت 

اأ�سحابها.
بحرية  مـــنـــاورات  اأول  اإجــــراء  ـ   1998
تاريخ  يف  االأوىل  للمرة  اأمريكية   - جزائرية 
من  غربية   قــوات  مع  اجلزائرية  البحرية 
اأطلق  االأمريكي  ال�ساد�ص  االأ�سطول  وحــدات 

عليها ا�سم "�سارك�ص ميد 1998".
�سدوق  اجلزائري  الالعب  تتوبج  ـ   2005
جنم  بلقب  �سنة    17 العمر  من  البالغ  احلاج 
"�سوكا�ستار"  اأكادميية  اأيــام  ختام  يف  العرب 
نـــادي  اأكـــادميـــيـــة  اإىل  لــيــذهــب  واخـــتـــيـــاره 

نيوكا�سل االإجنليزي ملدة عام.
ثاولي�ص  ديفيد  فوز  عن  االإعالن   -  2016
بجائزة  كو�سرتليتز  ومايكل  هالداين  ودنكن 
نوبل يف الفيزياء لعام 2016 الأعمالهم حول 
الطوبولوجية  واملــراحــل  الــطــوري  التحول 

للمادة.
دوبو�سيه  جـــاك  ــن  م ــل  ك فـــوز   -  2017
ويواخيم فرانك وريت�سارد هندر�سون بجائزة 
يف  الأبحاثهم   2017 ل�سنة  الكيمياء  يف  نوبل 

جمال املجهر االإلكرتوين فائق الربودة.

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

ما يبقى يف ال�اد غري حجارو
حك���مة

�إذ� �أردت �أن تتحول �أحالمك �إىل 
حقيقة فعليك �أوال �أن ت�ستيقظ

ي ماذا يحتاج "ماكرون" كرد ي�شكته 
ط�ال حياته يا �شي عالوة؟

زهري با�شا باتنة
اأوال تعميم اللغة العربية ق�ال وفعال 
وجترمي ا�شتعمال الفرن�شية يف جميع 
امل�ؤ�ش�شات اأما ثانيا وثالثا ورابعا..كي 

نطبق�ا اأوال راك تعرفها؟!.
15 دينار  بي  راك ت�شري يف اخلبز  ي 

و�شاكت يا �شي عالوة؟
وليد حميدي خن�شلة
مهمة  عندو  ويل  ن�شري  مهمتي  اأنييا 
عاطيه  راين  والييتييكييلييم  االحييتييجيياج 
ترجع�س  وما  اأبييدا  غري  خل�شر  ال�ش� 

للقدام؟!.
يف  القيت�  يل  ا�شك�ن  عييالوة  �شي  ي 

كتافك نهار طاحت بيك؟
ن�ارة زغينة ب�شكرة

لقمل وال اأحد غريه؟!.
يف  عق�لهم  الفنان�ن  يفقد  مليياذا  ي 

اجلزائر يا �شي عالوة؟
رقية م�شعي تب�شة
الأنهم يعتقدون اأن " اجلن�ن فن�ن"..

اهلل يثبتنا بعق�لنا؟!.
ي ملاذا ت�قيت م�جة ك�رونا الرابعة 

�شيك�ن بعد االنتخابات ككل مرة؟
فار�س دحماين باتنة
نيييقييي�ليييك وقييييييي�ل قييياليييهيييا عييييالوة 
ال�شيا�شي  ح�شها  امل��شطا�س..خلاطر 

عايل جدا؟!.
ي هل تذهب يا �شي عالوة لالأعرا�س 

بال عر�شة؟
ليلى عي�شي العلمة
بال  يييقييعييد  عيير�ييشيية  بيييال  روح  يل 

فرا�س...وعمك عالوة بقدرو!!.
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�سورة م�سحكة

عندما يك�ن 
املاء ذكيا 
ال يهم اأن 

تك�ن غبيا؟!



بدري. ع

خن�شلة

معاوية. �ص

ميلة

تب�شة

اأم البواقي

فيما مت توقيف 3 اأ�ضخا�ض وحجز كمية من الكوكايني
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حجزت م�سالح اأمــن والية تب�سة اأكرث 
وحــوايل  املخــدرات  مــن  كلــغ   233 مــن 
منــذ بدايــة  100000 قر�ــص مهلو�ــص 
اأخطــر  تفكيــك  يف  لتنجــح  ال�سنــة، 
الع�سابات التــي تن�سط عرب اإقليم والية 

تب�سة وع�سابات وطنية واأخرى دولية.
حيث ت�سن  ذات امل�سالح، حربا �ساربة، 

�سد ع�سابات املخدرات ومروجيها، والتي 
متكنت من خــالل عديد العمليات موؤخرا 
حجــز اأكــرث مــن 60 كلــغ مــن املخــدرات 

وحوايل 30األف قر�ص مهلو�ص
ويف عمليــة اأخــرية لهــا، متكنــت الفرقــة 
اجلنائيــة باأمــن والية تب�سة بعــد ا�ستغالل 
معلومــات ون�سب كمــني ملركبة نوع القونا من 

توقيفهــا وعلى متنهــا 03 ا�سخا�ــص ترتاوح 
اأعمارهم بني 32 و37 �سنة، وبحوزتهم كمية 
مــن املخــدرات ال�سلبــة مــن نــوع )كوكايني( 
وزنهــا حــوايل 0.5 غــرام واأ�سلحــة بي�ســاء 
حيــث مت توقيفهم وحتويلهم للتحقيق وبعد 
االإجراءات القانونية مت تقدميهم للعدالة.

�سجلــت م�سالــح امــن واليــة خن�سلــة يف 
ال�سحــي  احلجــر  تدابــري  تطبيــق  اإطــار 
يخ�ــص  فيمــا  املخالفــات  عديــد  املنــزيل 
التباعد اجل�سدي وعدم االلتزام مب�سافة 
 2400 ومراقبــة  خمالفــة   16 االأمــان 
�سخ�ــص، منهــم 867 خمالفــا الإجــراءات 
احلجر ال�سحــي، ومراقبة 1474 مركبة 
منهــا 61 و�سعــت باملح�ســر، و 72 دراجــة 
ناريــة مراقبة مع و�سع 12 منها باملح�سر، 
و304 عــدد املخالفــات فيمــا يخ�ص عدم 
ارتــداء القنــاع الواقــي )الكمامة(، 177 

خمالفة املنجزة يف اإطار مراقبة الن�ساط 
التجاري

وقد ا�سارت م�سالح االمن اىل ان عمليات 
الوقايــة والتح�سي�ــص يف جمــال االلتزام 
اإطــار  يف  املتبعــة  الوقائيــة  بالتدابــري 
جمابهــة انت�سار فريو�ص كورونــا متوا�سلة 
ومت�ــص خمتلــف املجــاالت احلياتيــة على 
وكــذا  املطويــات  توزيــع  عمليــات  غــرار 
االأن�سطــة  ملمار�ســي  التوعيــة  عمليــات 
عمليــة   5677 بلغــت  والتــي  التجاريــة 

حت�سي�سية خالل هذه الفرتة.

متكــن عنا�ســر ال�سرطــة باأمن دائــرة عني 
فكــرون من توقيــف �سابــني يف العقــد الثاين 
مــن العمر، اأين تــورط االأول يف ق�سية  حمل 
وال�سرقــة يف حالــة  ابي�ــص حمظــور  �ســالح 
تلب�ص مع ا�سرتجاع امل�سروقات، واملتهم الثاين 
بجــرم حيازة اأقرا�ص مهلو�ســة و�سالح ابي�ص 
حمظــور. ياأتي ذلــك اثر دوريات فجــر اأم�ص 
م�ســت عــدد مــن �ســوارع املدينــة، مت خاللهــا 
توقيــف املتهــم االأول البالــغ مــن العمــر 26 
�سنة حــاول الفرار مبجــرد م�ساهدته لقوات 
ال�سرطــة، اأين عرث بحوزته على �سالح ابي�ص 
مــن احلجــم املتو�ســط خمبــاأ باإحــكام اأ�سفــل 
الظهــر و 37 قر�ص من اأدويــة مهلو�سة ومبلغ 
مــايل من خمتلــف القطــع النقديــة ، اإ�سافة 
اإىل �سندوق يحتوي على كمية من علب التبغ 

مــن خمتلــف االأنــواع والتي قــام ب�سرقتها من 
داخــل اأحــد املحــالت التجاريــة. التحريات 
االأوليــة ك�سفــت اأن ال�ســاب مبحــوث عنه من 
قبل اجلهات االأمنيــة لتورطه يف عدة ق�سايا 
اإجرامية مماثلة. التحقيق االأمني مكن اأي�سا 
مــن توقيــف �ساحــب املحــل التجــاري البالغ 
مــن العمر 24 �سنة، بعدما تبــني انه  �ساحب 
االأقرا�ــص املهلو�ســة مــع حجــز �ســالح ابي�ص 
من نــوع �سكني من احلجم الكبــري داخل املحل 
التجاري اأثناء املعاينة امليدانية. املتهمني مت 
عر�سهم اأمام نيابة حمكمة عني فكرون بتهم 
"ال�سرقــة بالك�ســر من داخــل حمل جتاري" 
مهلو�ســة"  خ�سائ�ــص  ذات  اأدويــة  و"حيــازة 
و"حمــل اأ�سلحة بي�ساء مــن ال�سنف ال�ساد�ص 

دون مربر �سرعي".

�سي الأورا�سي..
املالية  املنا�سب  من  خيبتني...  اخليبة 
احلق  حتقو  ماقدرتو�ص  معقدين....  رانا 
املــرا�ــســيــم يف احلــــني... حبيتو  ــات  ملــا ج
تتالعبو حتى بالربامج االإلكرتونية با�ص 
تطلعو ح�سني... وتخليو موح مول الطابلة 
بال يدين... تقطعو االأرزاق با�سم املعارف 

وخلف امل�سالح خمبيني...

hamzalaribi005@gmail.com

حجز اأكرث من 233 كلغ من املخدرات و100األف قر�ش 
مهلو�ش خالل 2021 بتب�سة

وجب الكالم

بها  القيام  على  فرن�سا  اأقدمت  التي  اجلرائم  اإن 
اأر�ص  يف حق ال�سعب اجلزائري ويف حق كل �سرب من 
وال  جتاوزها  ميكن  ال  اأفعال  لهي  الطاهرة  اجلزائر 
ت�سفع  اأن  حتى  ميكن  وال  بالتقادم  ت�سقط  اأن  ميكن 
بامل�سالح  ي�سمى  وما  الديبلوما�سية"  "االأعراف  لها 
امل�سرتكة اأو االتفاقيات، وبالتايل فاإن ما يربط فرن�سا 
حمدود  اإطار  �سمن  يبقى  اأن  يفرت�ص  كان  باجلزائر 
جدا ت�سوده الندية وامل�ساواة، اأما اإذا كان هناك خيار 
اآخر فللجزائر ديون لدى فرن�سا مل حت�سلها، لهذا فاإن 
اجلزائر ك�ساحبة حق تاريخي واإن�ساين يفرت�ص اأن 
ك�ساحبة  تتعامل  اأن  اأي  االأ�سا�ص،  هذا  على  تتعامل 
اإن فرن�سا و�سلطتها  �سلطان.  القوة الأن �ساحب احلق 
باأن  تفكر  اأن  بها  يفرت�ص  كان  وممثليها،  وروؤ�سائها 
موقفها  من  تتحدث  اأن  يوؤهلها  ال  التاريخي  ر�سيدها 
كنا�سحة، اأو من موقفها ك�ساحبة روؤية "�سديدة" ملا 
يجب اأن تكون عليه العالقات اجلزائرية الفرن�سية، 
كل  يف  التدخل  على  كحري�سة  موقفها  من  حتى  وال 
الأن  اجلزائرية،  للدولة  الداخلية  ال�سوؤون  يف  مرة 
مو�سع  يف  نف�سها  ت�سع  الأن  يوؤهلها  ما  متلك  ال  فرن�سا 
اأن  املعقول  غري  فمن  النظيفة"،  العفيفة  "ال�سريفة 
تتحدث "ال�ساقطة" عن ال�سرف ومن غري املعقول اأن 
فرن�سا  اأن  مبعنى  الف�سيلة،  عن  "الفاجرة"  تتحدث 
دولة  "كاأية"  معاملتها  وجبت  ــة  دول �سوى  لي�ست 
اأخرى يف اإطار تبادل امل�سالح بل واأقل من اأية دولة 
"عدوة اأبدية" للجزائر واإن كانت  اأنها  اأخرى بحكم 
تربطهما اتفاقيات اقت�سادية وجتارية وما اإىل ذلك، 
فرن�سا  تتاأكد  اأن  لل�سعب فعال فيجب  االأمر  يعود  ولو 
ي�سنفوها  اأن  يف�سلون  اجلزائريني  من  االأغلبية  باأن 
على اأنها كيان حالها حال الكيان ال�سهيوين، ومن هذا 
جزائري  م�سوؤول  كل  يتخذ  اأن  يفرت�ص  كان  املنطلق 
مع  التعامل  طريقة  بخ�سو�ص  قــراره  من�سب  اأي  يف 
فرن�سا. اإن ال�سعب اجلزائري ال ميكن اأن يفتح �سفحة 
فيما  بال�سمت  ال�سعب  حتلى  واإن  فرن�سا،  مع  بي�ساء 
قياداته  يف  يرى  فالأنه  فرن�سا  مع  بالعالقات  يتعلق 
باأن  يــرى  ــه  والأن ثقة  حمل  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
الدولة اجلزائرية الر�سمية �ستتخذ القرار املنا�سب 
"الوكيل"  دور  لعب  يف  فرن�سا  بالغت  اإذا  ما  حال  يف 
على اجلزائر، لهذا فلرمبا حان الوقت الختبار "قوة 
الدولة ال�ساربة" وعزة النف�ص لدى قياداتنا وعزة 
قوة  باتت  قد  اجلزائر  اأن  فطاملا  وكرامته،  الوطن 
العامل  بها  ويعرتف  ح�ساب  األف  لها  يح�سب  �ساربة 
اتخاذ  على  قادرة  اجلزائر  اأن  بذلك  �سك  فال  اأجمع 
اأي قرار �سيادي بكل ثقة فيما يتعلق بالرد على كل 
اأيا  وتاريخا  و�سعبا  دولة  اجلزائر  على  يتطاول  من 
نكون  اأن  فاإما  لهذا،  املتطاولة،  االأطراف  هاته  كانت 
ي�سهل  يهن  ومن  نهون،  اأو  حقيقية"  �ساربة  "كقوة 

الهوان عليه. 

نكون اأو نهون

حمزه لعريبي
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اإنقاذ 20 راكب حا�سرتهم �سيول 
االأمطار بعني البي�ساء

حجز حمركات �سيارات و100 جهاز 
لال�ستعمال الطبي يف عني وملان 

مرور حادث  يف  جرحى   06
 ببازر �سكرة 

اأمن تب�سة يحجز 1754 لرت
 من زيت املائدة

متكنت ليلة اأم�ص م�سالح احلماية املدنية ملدينة فكريينة 
بدعم من الوحدة الرئي�سية ووحدة عني البي�ساء، من اإنقاذ 
على  تعمل  امل�سافرين  لنقل  حافلة  داخل  كانوا  �سخ�سا   20
)خط ال�سريعة- �سيدي بلعبا�ص(، والتي حا�سرتها ال�سيول 

بعد ت�ساقط غزير لالأمطار ما اأدى لغلق الطريق جزئيا 
مب�ستة "املاجن" على م�ستوى الطريق البلدي الرابط بني 

مدينة عني البي�ساء وم�ستة "عني الطويلة'.

متكن اأفراد الفرق اجلمركية النا�سطة على م�ستوى 
اإقليم اخت�سا�ص املديرية اجلهوية للجمارك ب�سطيف، 

من اإحباط عمليات تهريب لب�سائع حمظورة، مت اإدخالها 
لالإقليم اجلمركي عن طريق التهريب، حيث متكنت الفرقة 
متعددة املهام بعني وملان من حجز حمركي �سيارة م�ستعملني، 

و04 اأن�ساف حمركات �سيارات م�ستعملة اإ�سافة اإىل 09 
اأ�سطوانات حمركات �سيارات م�ستعملة، وجهاز �سكانري 

م�ستعمل، وكذا اآلة كامريا م�ستعملة، باالإ�سافة اإىل 100 
جهاز لال�ستعمال الطبي )جم�ص لقيا�ص البول( ذو من�ساأ 

اأجنبي. 

تدخلت �سباح اأم�ص فرق النجدة لوحدة احلماية املدنية 
بالعلمة �سرق �سطيف بعد وقوع حادث مرور خطري خلف 
اإ�سابة 06 اأ�سخا�ص باأ�سرار متفاوتة، ومتثل احلادث يف 

ا�سطدام وجها لوجه ل�سيارتني �سياحيتني مب�ستة الزمالة 
ببلدية بازر �سكرة على الطريق البلدي رقم 33 الرابط بني 
املالح ولعوازقة، ومت اإ�سعاف واإجالء كل �سحايا هذا احلادث 

اإىل م�ست�سفى اخلثري �سروب بالعلمة. 

جنحت م�سالح اأمن والية تب�سة،و بعد ا�ستغالل معلومات 
حول قيام اأحد التجار بعملية م�ساربة ملادة زيت املائدة ، 
مبخزن مبلحق م�سكنه بحي البلدية، و بعد ا�ست�سدار اإذن 

تفتي�ص، مت تفتي�ص هذا املراآب املعد كمخزن حيث مت حجز 
و  لرت   05 �سعة  دلو   168 و  01لرت  �سعة  زيت  قارورة   478

و  الق�سية  يف  حتقيق  فتح  ليتم   ، لرت   02 �سعة  قارورة   218
�سماع �ساحب املخزن.

اإتالف 800 حزمة 
من التنب والع�سرات 

من االأ�سجار 

ت�سجيل مراقبة  2400 �سخ�ش منهم 
ال�سحي  احلجر  الإجراءات  خمالف   867

توقيف �ساب قام ب�سرقة حمل جتاري يبيع 
�ساحبه املهلو�سات بعني فكرون

تدخلت الوحدة الرئي�سية 
للحماية املدنية مبيلة من 

اأجل اإخماد حريق اأحزمة 
من التنب خمزنة داخل م�سكن 
فردي غري اأهل بال�سكان بحي 

ميلة،  ببلدية  م�سكن   240
حيث مت ت�سجيل احرتاق 

حوايل 800 حزمة تنب فيما 
مت اإنقاذ جممع �سكني، بينما 
يبقى �سبب احلريق جمهوال، 

ودامت عملية االإخماد حوايل 
ون�سف. �ساعات   4

كما تدخلت الوحدة 
الثانوية للحماية املدنية 
بفرجيوة الإخماد حريق 

اأ�سجار مثمرة واأحرا�ص 
باملكان امل�سمى العاق ببلدية 

يحي بني ق�سة، حيث مت 
ت�سجيل احرتاق الع�سرات 

من اأ�سجار الزيتون والزعرور 
الربي وم�ساحة �سا�سعة من 

االأحرا�ص فيما مت اإنقاذ 
ب�ستان من اأ�سجار الزيتون 

وغابة جماورة.

عبد الهادي. ب
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 كانوا داخل حافلة نقل متجهة اإىل �ضيدي بلعبا�ض

يف اإطار حماربة املضضاربة..
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