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مكتب �لدر��شات و�الجناز�ت و�لتعمري بباتنة 

طالبو� بتدخل �مل�شوؤولني للتكفل مبطالبهم

العمال يطالبون باأجورهم 
املتاأخرة منذ �سنة تقريبا

عمال النظافة
واحلظرية يحتجون 

على اأو�ساعهم املهنية 
املزرية بعني التوتة
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باتنة

�سطيف

توقيف �شخ�ص وحجز قرابة 1 كغ من الكيف املعالج بعني امليلة �إىل جانب م�شد�ش كهربائي
�ص 16

خطرية  �سابقة  يف  خن�سلة  من  فتيات  لعاب  "احلرقة" ت�سيل 

م�ستفيدون على موعد مع ت�سلم �سكناتهم مطلع نوفمرب القادم يف خن�سلة

ت�سليم 2350 وحدة يف الفاحت 
من نوفمرب القادم بخن�سلة

اأزيد من 17 األف وحدة �ضكنية طور الإجناز 

�شجلت ولية خن�شلة خالل �لأ�شابيع �لأخرية تز�يد� يف عدد �ل�شباب �ملهاجرين بطريقة غري �شرعية �أو "�حلر�قة" بطريقة غريبة �أثارت 
حرية مو�طني �لولية خا�شة بعد ت�شجيل �ختفاء �شابات يف مقتبل �لعمر رجح �أنهن �متطني قو�رب �ملوت من �أجل مغادرة �لبالد، �أين ز�د عددهن 

ب�شكل مثري للريبة دفع بعديد �لأمهات و�لآباء �إىل منا�شدة �جلهات �ملعنية فتح حتقيقات حول �جلهات �ملحر�شة على "�حلرقة" و�ملنظمة 
لرحالت �ملوت بولية خن�شلة... 

اأم البواقي

تب�سة

خن�سلة

اأمهات يطالنب بفتح حتقيقات بعد اختفاء فتيات من الولية
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اأ�سارت االإح�سائيات بوالية خن�سلة اإىل ت�سجيل اأزيد من 17 األف وحدة 
�سكنية جاٍر اإجنازها مبختلف ال�سيغ، اإ�سافة اإىل ت�سجيل 1000 اإعانة ريفية 

اإ�سافية خالل �سنة 2021 اإىل جانب 400 وحدة �سكنية ترقوية عمومية 
واإيجارية، اأين اأكدت م�سالح مديرية ال�سكن على اأن وايل الوالية قد 

اأعطى تعليمات ب�سرورة ت�سريع وترية االإجناز واحرتام الرزنامة لت�سليم 
هذه ال�سكنات يف اأقرب االآجال، كما ك�سفت ذات امل�سالح على توزيع 2350 

�ص 05وحدة �سكنية مبختلف ال�سيغ مطلع �سهر نوفمرب القادم...

�ص 08

مولودية باتنة



ب�صراحة

اأين ممثلي ال�سعب؟
لو حدث و�أن ن�شب �شخ�ص نف�شه متحدثا با�شم �ل�شعب 
�أو حتى مد�فعا  و�لوطن  �ل�شعب  �أو ممثال عن  و�لوطن 
عن �ل�شعب و�لوطن طو�عية �أو بحكم من�شبه، يفرت�ص 
على  بها  كلف  �أو  بها  تكلف  �لتي  مبهمته  يقوم  �أن  به 
�ملعنيون  يكون  �أن  يفرت�ص  فاإنه  وبالتايل  وجه،  �أكمل 
بتمثيل �ل�شعب و�لوطن و�ملد�فعون عن �ل�شعب و�لوطن 
�أكرث �لنا�ص ��شتعد�د� للرد عندما تتم مهاجمة �لوطن 
و�ل�شعب، ولهذ� فاإنه من �لعجيب �أن ي�شمت �لكثري ممن 
يف  و�شعبا  وطنا  �جلز�ئر  على  �أو�شياء  �أنف�شهم  ن�شبو� 
"�شد  موقفا  يتخذو�  �أن  عليهم  �لو�جب  من  كان  وقت 

فرن�شا" ورئي�شها.
�جلز�ئر  يف  �أ�شخا�شا  �أن  كيف  ور�أي��ن��ا  لحظنا  وق��د 
وما  �ل�شعب  عن  بالدفاع  تكلفو�  قد  �جلز�ئر  وخ��ارج 
�أ�شموه بحريات وحقوق �ل�شعب خالل �حلر�ك �ل�شعبي 
�أ�شخا�شا  �أن  كيف  �أي�شا  ولحظنا  ر�أينا  وقد  �ملبارك، 
�لعاملية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �لأوروب�����ي  �ل��رمل��ان  ر����ش��ل��و�  ق��د 
برف�ص  �لأم��ر  تعلق  عندما  �لإن�شان  بحقوق  �خلا�شة 
"�جلز�ئريني" ملرحلة �نتقالية وغري ذلك من �ملطالب 
د�شتورها،  و��شح  كجمهورية  �جلز�ئر  تخدم  ل  �لتي 
"�لرئي�ص  ر��شلو�  قد  �أ�شخا�شا  �أن  كيف  ر�أي��ن��ا  وق��د 
�لفرن�شي" نف�شه وبعثو� �إليه ما ي�شبه عتابا ناعما على 
له"،  "مغازلتهم  مع  تفاعله  وعدم  معهم  تعامله  عدم 
�لفرن�شي"  "�لرئي�ص  بتهجم  �لأمر  تعلق  عندما  لكن، 
على �جلز�ئر وتاريخها و�شلطاتها �ملدنية و�لع�شكرية 
يف  "�لدولة"  باحرت�م  �ملنادية  �لأ�شو�ت  خفتت  فقد 
�حلر�ك و�أ�شيب بع�ص �لأ�شخا�ص �لذين كانو� يدعون 
"نكرة  بتهجم  �لأمر  تعلق  عندما  بالبكم  �لوطن  حب 
يف  جذورها  �ل�شاربة  �جلز�ئرية  �لأمة  فرن�شي" على 
عمق �لتاريخ، لهذ� فاإنه بات من �ل�شروري �أن نت�شاءل 
�أين �أولئك �لذين ل يتو�نون عن حتري�ص بع�ص �شعاف 
�ل�شلطات  على  �لتمرد  على  �جلز�ئريني  من  �لعقول 
قام  �أجنبية"  دول��ة  "رئي�ص  على  ل��ريدو�  �جلز�ئرية 
بامل�شا�ص �ل�شريح مبقومات �لدولة �جلز�ئرية ؟ �أم �أنه 
عندما يتعلق �لأمر "ب�شديق �حلركى" ور�عيهم فاإن كل 
"�حلركى و�خلونة" ي�شبح  من جتري يف عروقه دماء 
�لو�شاية  عباءة  نف�شه  عن  وينزع  �لكالم  عن  عاجز� 

على �ل�شعب و�لوطن و�لدولة؟ 
�حلايل  �ل��رمل��ان  م��ن  ننتظر  فنحن  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
من  ن�شت�شعر  �أن  ميكن  بحركة  يقوم  �أن  ر�شمية  كهيئة 
خاللها "مكانة �لرملان �جلز�ئري" كهيئة متثل �ل�شعب 
و�إر�دة �ل�شعب، ففي �لعتد�ء�ت على "رموز ومقومات 
�لدولة" يكون و�جبا على كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي 
�أن يرد بطريقته على من يتطاول على "�جلز�ئر دولة 
عذر  "جلز�ئريته" ول  معنى  فال  و�شعبا" و�إل  ووطنا 

يقبل با�شم "�لتحفظ".
�سمري بوخنوفة
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رغــم اأن الــوزارة املعنيــة بال�سحــة يف بالدنا قد �سميــت بوزارة 
ال�سحــة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيــات وقد اتخذت هذه الت�سمية 
بنــاء على االأهداف واملهــام التي يعمل القطاع علــى التكفل بها اإال 
اأن مديريــة ال�سحة  بوالية باتنة وبح�سب ما هو مالحظ ال تهتم 
بال�سطــر الثــاين من ت�سميــة الوزارة، بــل اإنها تنا�ستهــا متاما وبات 
يف اعتقادهــا اأن امل�سوؤوليــة امللقــاة علــى عاتقهــا هي جمــرد تكفل 
كال�سيكي باحلاالت املر�سية التي تفد اإىل املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية 
وح�ســب، فقطــاع ال�سحــة يف واليــة باتنــة ومثلمــا يعلــم اأغلبيــة 
املواطنــن قد بات يعاين من عدة م�ســاكل منذ �سنوات على م�ستوى 
خمتلــف املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية �سواء تعلق االأمر بامل�ست�سفيات اأو 
قاعــات العالج اأو موؤ�س�سات ال�سحــة اجلوارية اأبرزها عدم جتديد 
العتــاد الطبي يف اأغلبها، وعدم �سيانة االأجهــزة امل�سابة بالعطب، 
اإذ بــات املر�سى يف خمتلف دوائــر وبلديات باتنة ي�سطرون للجوء 
اإىل العيادات اخلا�سة من اأجل اإجراء فحو�سات باالأ�سعة واإجراء 
التحاليــل املختلفــة ب�سبــب حرمانهم من هــذا احلــق يف املوؤ�س�سات 
اال�ست�سفائيــة العموميــة النعــدام االأجهــزة اأو اإ�سابتهــا بالعطب، 
فمتــى �سيتم اإ�سالح "املوؤ�س�ســات اال�ست�سفائية" يف والية باتنة من 

اأجل تكفل اأمثل "ب�سحة ال�سكان"؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: اأمين بن عبد الرحمن 
)الوزير الأول(

امل�����ش��اري��ع  اإجن�������از  يف  ..."التاأخر 
ال�شرتاتيجية مرفو�ض جملة وتف�شيال".

م�شروع  عندنا  راه��و  راجل…  يا  قلنا: 
طريق بني واليتي باتنة وخن�شلة ما بدا�ش 

حتى.

"اخلبز"  وموزعي  التجار  بن  مدة  منذ  انت�سرت 
اأنها خمالفة  ظاهرة غريبة ميكن ت�سنيفها على 
ل�سروط ال�سالمة وم�سرة بال�سحة، ويتعلق االأمر 
برتك اخلبز �سباحا اأمام املحالت عندما ال يجد 
مراعاة  دون  مفتوحة  املحالت  اأبــواب  املوزعون 
ما قد تتعر�ص له هذه املادة االأ�سا�سية يف غذاء 
اأو  وامليكروبات  للجراثيم  جتمع  من  اجلزائرين 
خمتلف  اأو  والكالب  القطط  من  لالأو�ساخ  انتقال 
هذا  لي�ص  اإليها،  االأخــرى  واحل�سرات  احليوانات 
اإىل  حتى  امتدت  قد  الظاهرة  هذه  اإن  بل  فقط 

املدر�سي  االإطعام  توفر  التي  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
على غرار مدر�سة باإحدى قرى بلدية بوزينة يف 
تالميذ  واأولياء  مواطنون  عرب  اإذ  باتنة،  والية 
عرثوا  عندما  املا�سين  اليومن  يف  ا�ستيائهم  عن 
اأمام باب املدر�سة دون  "�سلة خبز" مرتوكة  على 
حتى اأن يقوم موزع اخلبز بحفظها بكي�ص اأو اأية 
قد  االأمــر  فاإن  وبالتايل  اأخــرى،  حافظة  و�سيلة 
ي�سبب  وقــد  التالميذ  �سحة  على  خطرا  ي�سكل 
هذه  جملة  يف  الرقابة  فاأين  جماعيا،  ت�سمما 

املخالفات؟

دول  عدة  يف  ووات�ساب  ان�ستغرام  وتطبيقات  فاي�سبوك  االجتماعي  التوا�سل  ل�سبكة  امل�ستخدمون  فوجئ 
بالعامل عن توقفها ب�سورة مفاجئة م�ساء اأم�ص، ما جعل م�ستخدمي هذه التطبيقات يدخلون يف دوامة من 

امللل واالكتئاب ما جعل الكثريين منهم يلجاأ لو�سائل توا�سل اأخرى منها "تويرت".
واأعلن املوقع تلقيه اأكرث من 20000 بالغ من م�ستخدمن غري قادرين على االت�سال بالتطبيقات املختلفة 
اأمريكي  للمن�سات املذكورة؛ وياأتي انقطاع اخلدمة غداة ظهور مبلغة عن املخالفات على �سا�سة تلفزيون 
تغذي  منتجاته  اأن  يعرف  فاي�سبوك  اأن  تزعم  لل�سلطات،  وثائق  جمموعة  �سربت  اأن  بعد  هويتها  لك�سف 

الكراهية وت�سر ب�سحة االأطفال العقلية.

كمال  ال�سحي  لالأمن  الوطنية  الوكالة  رئي�ص  ك�سف 
لتلقيح  �سك  بــدون  �ست�سل  اجلــزائــر  اأن  �سنهاجي، 
يخزنونه  الأنهم  الفريو�ص  �سد  واحلــوامــل  االأطــفــال 
لبلوغ  35 مليون جزائري  وينقلونه الأنه يجب تلقيح 
املُتحور  انت�سار  ظــل  يف  املحلية  اجلماعية  املناعة 
لالأمن  الوطنية  الوكالة  رئي�ص  واعترب  دلتا،  الهندي 
الأن  جًدا  ُمهم  اجلزائر  يف  اللقاح  ت�سنيع  اأن  ال�سحي 
ت�سنيعه �سحي وا�ست�سفائي، باالإ�سافة اإىل اأن ت�سنيع 
تكلفة  بتخفي�ص  اقت�ساديا  اجلزائر  �سيفيد  اللقاح 
االأوبئة  عهدة  يف  دخلنا  قد  اأنه  اإىل  م�سريا  االإنتاج، 
و�سيكون هناك اأوبئة كثرية. م�سيفا اأن هناك م�سروع 
مرتبط  يكون  باالأوبئة  للتكفل  م�ست�سفى  الإن�ساء 
مبخرب الإجراء التحاليل، كما �سيكون امل�ست�سفى مكانا 

للحجر ال�سحي يف حالة انت�سار اأي وباء.

هــو عدد �سهــداء اجلزائــر الذين �سحــوا بالنف�ــص والنفي�ص يف 
مقاومتهــم البطولية �سد الغزو اال�ستعمــاري الفرن�سي من )1830 
اإىل 1962( وهــو مــا يــدل علــى فظاعــة جرائــم امل�ستعمــر الــذي 
ا�ستعمــل جميع االأ�ساليب   من جمــازر وحمارق وتدمري قرى باملئات 
والق�ســاء على قبائــل باأكملهــا، يف عمليات اإبــادة جماعية لرتويع 
اجلزائرين الذين قاموا بب�سالة حتى نيلهم حريتهم املغت�سبة من 

م�ستعمر متوح�ص. 
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يف مواجهة املواقف الر�سمية التي ُت�سنف بطولية عندما 
يتعلق االأمر بفرن�سا كعدو تاريخي ال ي�سقط بالتقادم وال 
التنازل وال باالتفاقيات ومعاهدات الت�سامح و"فرمطة" 

الذاكرة غري القابلة للم�سح اأو التعديل اأو التزييف، هناك 
دائما امل�سككون يف �سدقية تلك املواقف وجديتها وباأن هناك 

ما ُيحاك )حتت الطابلة( بن عمالء فرن�سا يف الداخل 
وفرن�سا نف�سها التي متثل اأدوارا زائفة بعيدة كل البعد عن 

واقع العالقات بن البلدين واأن تلك العالقات نف�سها بحاجة 
بن حن واآخر اإىل عملية تنفي�ص لتقليل ال�سغط على 

اجلهتن واإ�سكات االأ�سوات املنادية ب�سرورة قطع العالقات 
والتعامل بنّدية حتفظ للجزائر واجلزائرين �سيادتهم 
خارج كل االعتبارات ال�سيا�سية والعالقات الدولية وكل 

احلقوق )املجاورة(..
وال اأظن اأن هذه االأجنحة املعار�سة ملجرد املعار�سة 

كفعل روتيني ميار�سونه باآلية يغذيها "ق�سور يف الروؤية" اأن 
اجلزائر قد بداأت حربها التغيريية فعال واأنه ال حديث عن 

التغيري اإذا نحن مل ن�سع فرن�سا عند حدودها املفرت�سة والتي 
بداأت باحلراك ال�سعبي الذي كان من اأبرز مطالبه مقاطعة 

فرن�سا واإ�سقاط كل االمتيازات التي حولت اجلزائر اإىل 
�ساهمت  التي  التموين  منابع  كل  احللوب" وجتفيف  "بقرتها 

يف اإ�سعاف االقت�ساد بدال من اإنعا�سه وتطويره وقد تبنت 
اجلزائر تلك املطالب باإدانتها لكل تدخل بال�ساأن الداخلي 

للبالد بعد اأن اأعربت فرن�سا حينها عن قلقها ال�سديد ب�ساأن 
ما يحدث يف اجلزائر..

ورغم حماوالت جتاوز كل ما يعيق ا�ستمرار العالقات اإال 
اأن دم ال�سهداء الطاهر يقف حائال بن كل عالقة مبنية 
على ح�ساب اأمن وا�ستقرار ال�سعب اجلزائري الذي عانى 

من ويالت فرن�سا وما يزال يعاين رغم مرور ت�سع وخم�سن 
�سنة منذ ا�ستقالل البالد، وقد اأكد املوؤرخون اأن اال�ستدمار 

الفرن�سي ُيعد من اأب�سع اأنواع االحتالل حيث ال يكتفي 
با�ستنزاف الرثوات بل يتجاوزه اإىل املحاوالت امل�ستميتة 

من اأجل طم�ص الهوية وال�سخ�سية الوطنية ون�سر قيم 
حتقيقيه  فرن�سا  ت�ستطع  مل  ما  "التغريب" و"التفرن�ص" وهو 

اإال مع �سرذمة من عبدتها واملبهورين بها واملم�سوخن..
وقد اتفق جميع املحللن على اأن الرد الفعلي الذي �سيهز 
فرن�سا ويجعلها تراجع كل ح�ساباتها حول ال�ساأن اجلزائري 
والعالقات هو مراجعة االتفاقيات االقت�سادية وال�سفقات 

باالإ�سافة اإىل تعريب كل الدوائر واملوؤ�س�سات والوثائق 
وجترمي التحدث بالفرن�سية بالن�سبة للم�سوؤولن وممثلي 

ال�سعب والتخل�ص من الهيمنة الفرن�سية التي جعلتها تتوهم 
اأنه ال وجود الأمة جزائرية قبل ا�ستعمارها للبالد وهذا من 

اأغبى ما �سي�سجله التاريخ على ل�سان ذاك )املاكرون(.

زووووووم الأورا�س....

هذه ال�سورة تو�سح االإهمال واال�ستهتار فيما يتعلق بالعناية باالأ�سجار، وهي اأي�سا م�سهد يج�سد عبارة 
"ما اأ�سهل اأن تغر�ص �سجرة وما اأ�سعب اأن تعتني بها"، ففي الوقت الذي كان يفرت�ص فيه باملواطنن اأن 

ي�سقوا هذه االأ�سجار باملاء اأبوا اإال اأن ي�سقوها بعبوات فارغة، فاأين ثقافة االهتمام بال�سجرة؟

�شماح خميلي



ق. و

ق. و

ق. و ق. و

ه�����ددت �مل��ن��ظ��م��ة �ل��وط��ن��ي��ة لأول���ي���اء 
من  �ل��ق�����ش��اء  �إىل  �ل��ل��ج��وء  �ل��ت��الم��ي��ذ 

نقابات  تنوى  �لتي  �لإ�شر�بات  وقف 
''قريبا''،  فيها  �ل��دخ��ول  �لرتبية 
وج����اء يف ب��ي��ان ل��ل��م��ن��ظ��م��ة وق��ع 
تتابع  �أن��ه  زي��ن��ة،  ب��ن  على  رئي�شها 

�لتالميذ  لالأولياء  �لوطنية  �ملنظمة 
�لرتبوي  �لو�قع  جمريات  �هتمام  بكل 

�لقو�نني  �إطار  يف  جهدها  بكل  ت�شاهم  كما 
قانونها  يف  عليها  �ملن�شو�ص  و�هد�فها  بها  �ملعمول 

�لأ�شا�شي.
هذه  خ��الل  وم��ن  للمدر�شة  خ��دم��ة  ''�إن���ه  و�أ���ش��اف 
�ملتابعة ��شت�شفت بع�ص �لطروحات من بع�ص �لنقابات 

تنطلق  ومل  ب���الإ����ش���ر�ب  ت��ل��وح  �ل��ت��ي 
�لدر��شة بعد  وحيث �أن هذ� �لتلويح 
�لأولياء و�لأبناء  يبعث على قلق 
مل�شار  معوقا  �ملنظمه  تعتره  مما 
تن�شب  �لذي  �لوقت  يف  �لرتبية 
ك���ل ج��ه��ود �ل���دول���ة م���ن �أج���ل 
�لرت���ق���اء ب��امل��در���ش��ة، ل��ك��ن مثل 
تكن  ومهما  �لنف�شية  �ل�شغوط  هذه 
م�شادرها و�أغر��شها فاإن �ملنظمة تر�فع 
�لأبناء  م�شلحة  �أجل  من  �لقانونية  �لأطر  يف 
�لتالميذ  لالأولياء  �لوطنية  �ملنظمة  ت�شتبتعد  ل  كما 
�لأبناء  م�شلحة  على  حفاظا  �لق�شاء  �إىل  �للجوء 

و�بعاد �ملدر�شة عن كل ��شكال �ل�شغوط''.

�سهام درارجة 
رئي�سة مديرة

 عامة جديدة لوكالة 
الن�سر واالإ�سهار

مت يوم �أم�ص �لإثنني، تعيني �شهام در�رجة 
رئي�شة مديرة عامة جديدة لوكالة �لن�شر 

و�لإ�شهار، خلفا لعادل قن�شو�ص.
وح�شب ما �أوردته وكالة �لأنباء 

�جلز�ئرية، �أ�شرف على تن�شيب �لرئي�شة 
�جلديدة للوكالة، وزير �لت�شال، عمار 

بلحيمر، بح�شور �أع�شاء جمل�ص �إد�رة 
ق. و�لوكالة �لوطنية للن�شر و�لإ�شهار.

ق. و

ق. و

ق. و

و����ش���ج���ل �ل����وزي����ر 
�ملالية  وزي���ر  �لأول 
هام�ص  على  لل�شحافة 
�لتفقدية  زي���ارت���ه 
لبع�ص �ملن�شاآت لولية 
جمل�ص   �أن  وه�����ر�ن، 
�نعقد  �ل��ذي  �ل���وزر�ء 
"ت�شمن  �لأول  �أم�����ص 
ن����ق����ط����ة حم����وري����ة 
�ملالية  قانون  تخ�ص 

برنامج  تطبيق  لي�شاير  جاء   �لذي   2022
بالإنعا�ص  تعلق  ما  خا�شة  �جلمهورية  رئي�ص 

�لقت�شادي".
و�أ�شار يف هذ� �ملجال �إىل �إعادة نظر هيكلية 
ورف��ع   �لإج���م���ايل  �ل��دخ��ل  ع��ل��ى  لل�شريبة 
�لنقطة �ل�شتدللية، موؤكد� �أن ذلك �شي�شمح 
و�أبرز  �لأج��ور.  يف  زي��ادة  بتحقيق  للموظفني 
تاأتي  �لأج��ور  ب�شاأن  �ملتخذة  �لإج���ر�ء�ت  �أن 
�شمن مر�فقة �لدولة لذوي �لدخل  �ملتو�شط 
�ل�شر�ئية  �لقدرة  حت�شني  بهدف  و�ل�شعيف 

للمو�طنني.
وزير  �لأول  �ل��وزي��ر  �أك��د  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
يعي�شها  �لتي  �حلالية  �لو�شعية  �أن  �ملالية 

�ل�����ش��وق �جل��ز�ئ��ري 
منها  ت��اأث��ر  و�ل���ذي 
خ���ا����ش���ة �مل���و�ط���ن 
�ل��ب�����ش��ي��ط ن��اجت��ة 
"ممار�شات   ع����ن 
موؤكد�  �إجر�مية" 
�شوف  �ل�شلطات  �أن 
�لحتكار  "جترم 
بجيوب  و�ل��ت��الع��ب 

وقوت  �ملو�طنني".
قريب  جت��رمي  ع��ن  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  و�أع��ل��ن 
�مل�شاربة و�لحتكار �شمن قانون خا�ص  لفعل 
يتم  �ل��ق��ادم��ني  �لأ���ش��ب��وع��ني  خ��الل  �شي�شدر 
هذه  مبثل  يقوم  من  كل  "�عتبار  خالله  من 
�جلز�ئريني  بقوت  يتالعب  م��ن  �ملمار�شات 

جمرما".
و�أ�شار �ىل �لقب�ص موؤخر� على عدة متعاملني 
قامو� باحتكار كميات هائلة من مادة �لبطاطا 
للم�شاربة،  لتوجيهها  �أخرى  ��شتهالكية  و�شلع 
�إذ ك��ان ه���وؤلء ي��ق��وم��ون ب�����ش��ر�ء م���و�د ذ�ت 
�لفالح  �لو��شع بثمن منخف�ص من  �ل�شتهالك 
ثم يخزنونها بطرق ملتوية ويقومون بطرحها 

يف �ل�شوق باأ�شعار باهظة.

الوطنيالثالثاء 24 �صتمرب 2971/ 05  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 27 �صفر 031442
بتحقيق  �ست�سمح  الوزراء  جمل�س  "اإجراءات 
زيادة يف االأجور والرفع من القدرة ال�سرائية"

ا�ستمرار التقليح يقلل من حدة املوجة 
الرابعة املحتملة

ت�سجيل 126 اإ�سابة جديدة، 91 حالة 
�سفاء و 04 وفيات

�ل�شحي،  لالأمن  �لوطنية  �لوكالة  رئي�ص  قال 
�جلز�ئر  جناح  �إن  �شنهاجي،  كمال  �لروفي�شور 
�مل�شاد لفريو�ص كورونا يحمل  �للقاح  يف ت�شنيع 
�لبالد  بامكان  �أن��ه  �إىل  م�شري�  �ب��ع��اد،  ثالثة 
ملختلف  �أخ����رى  ل��ق��اح��ات  ت�شنيع  م�شتقبال 
�خلا�شة  �لتقنية  �ق��ت��ن��اء  ب��ع��د  �لأم���ر�����ص 
بالعملية. و�أو�شح �شنهاجي، يف فوروم �لإذ�عة، 
�للقاح ببالدنا خطوة  �أن ت�شنيع  �أم�ص �لثنني، 
وي�شتوعب  �شحية  �أب��ع��اد�  وحتمل  ج��د�  مهمة 
مهمة  �أ�شياء  وت�شنيع  و�لبحث  �لإب��د�ع  ق��درة 
�لبعد �لقت�شادي من  هنا باجلز�ئر، ف�شال عن 
خالل �نخفا�ص �لتكلفة �ملالية بنحو 40 باملئة 
�لت�شنيع  عند  باملئة   90 �إىل  تنخف�ص  �أن  على 

�لكامل.
و�أ�شار �إىل �أن وحدة ق�شنطينة ل�شيد�ل متتلك 
�أنها كانت  �شيما  �لت�شنيع ل  منهجية وخرة يف 
ب�شفة  �لعملية  متت  لذلك  �لأن�شولني،  ت�شنع 
�شريعة خ�شو�شا مع تو�فر عدد هام من �خلر�ء 
يف  �لعملية  جن��اح  م��ن  مكنو�  �ل��ذي��ن  و�لفنيني 
لعملية  متهيد�  �شتكون  و�لتي  �لأوىل  مرحلتها 

�نتاج لقاحات �أخرى م�شتقبال.
)كورونا  بق�شنطينة  �مل�شنع  �للقاح  �أن  و�أب��رز 
�لأ�شلي  �ل��ل��ق��اح  م��ع��اي��ري  نف�ص  ميتلك  ف���اك( 
يف  منه  �لإ���ش��ت��ف��ادة  وب��الإم��ك��ان  )�شينوفاك( 
غ�شون �يام قليلة فقط ملو��شلة عملية �لتلقيح 
لأكر عدد ممكن من �ملو�طنني من �أجل حتقيق 
�ملتحور  ظهور  بعد  باأنه،  علما  �ملحلية  �ملناعة 
حو�يل  تلقيح  هو  حاليا  �مل�شتهدف  ف��اإن  دلتا، 
35 مليون جز�ئري ولي�ص20 مليون مثلما كان 
وحول  تعبريه.  ح�شب  �لأوىل  �ملرة  �ملخطط يف 
ما �إن كان بالإمكان �نتاج لقاح �نفلونز� �ملو�شمية 

�لوطنية  �ل��وك��ال��ة  رئي�ص  �أو���ش��ح  ب��اجل��ز�ئ��ر، 
�أن  �شنهاجي  كمال  �لروفي�شور  �ل�شحي،  لالأمن 
�شد  بلقاح  �لتلقيح  عملية  �أن  �أثبتت  �لدر��شات 
كورونا �شاهمت يف تقلي�ص �لإ�شابة بالأنفلونز� 
�حلديثة  �لتقنية  �أن  �إىل  م�شري�  �ملو�شمية، 
و�لتي  لكورونا،  �مل�شاد  �للقاح  بت�شنيع  �خلا�شة 
من  �شتمكننا  م�شتقبال،  �جل��ز�ئ��ر  �شتقتنيها 
�للقاحات  وبقية  �ي�شا  �للقاح  ه��ذ�  ت�شنيع 
من  معدمة  لي�شت  �جلز�ئر  �أن  م�شيفا  �لأخرى، 
�لكفاء�ت و�ملو�رد �لب�شرية �ملوؤهلة للقيام مبثل 

هكذ� عملية.
خمر  باإجناز  �ملتعلق  �مل�شروع  عن  �شوؤ�ل  وعن 
لعلوم �لأوبئة و�لتلقيح، �كتفى �شنهاجي بالقول 
�أن  لبد  فعالية  �مل�شنعة  للقاحات  تكون  " لكي 
مركز  و�إجبارية  منف�شلة  غري  ب�شفة  ير�فقها 
بالأوبئة  خا�ص  وم�شت�شفى  �للقاحات  علوم 
�خلطرية، وهو يف �لوقت نف�شه م�شت�شفى للحجر 
ودر��شة  بتحليل  يقوم  خم��ر  ي�شم  �ل�شحي 

�لعينات �لتي توؤخذ من مر�شى �مل�شت�شفى".
�شتدر�ص  �ملر�كز  من  �لنوع  ه��ذ�  ب��اأن  و�أ���ش��اف 
��شتباقية،  ب�شفة  و�لأوب��ئ��ة  �ملر�شى  ح��الت 
لكن من �أجل �لت�شدي ملختلف �لأوبئة �ملحتملة 
يجب �لقيام بعملية ��شتباقية من خالل ت�شنيع 
�أمت  على  بالتايل  ونكون  لها  م�شادة  لقاحات 

جاهزية يف حال �نت�شار �أي وباء.
لفريو�ص  �ملحتملة  �لر�بعة  �مل��وج��ة  وب�شاأن 
�إنه  وقال  خطورتها  من  �شنهاجي  قلل  كورونا، 
يف حال ��شتمر�ر عملية �لتلقيح بنف�ص �لوترية 
�شيكون  �ملحتملة  �لر�بعة  �ملوجة  فاإن  �حلالية 
لأنها  خفيفة  �شتكون  وفعاليتها  �أق��ل  وقعها 

�شت�شطدم بجد�ر �لتلقيح.

عن  �لث��ن��ني،  �أم�����ص  �ل�شحة،  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
كورونا  لفريو�ص  جديدة  حالة   126 ت�شجيل 
�ملا�شية.   �شاعة   24 خ��الل  وف��اة  ح��الت  و04 
�أنه مت خالل نف�ص  و�أف��ادت �ل��وز�رة يف بيان لها 
فيما  لل�شفاء،  متاثلت  91حالة  ت�شجيل  �لفرتة 

يتو�جد 16 مري�شا يف �لعناية �ملركزة.
�للتز�م  ب�شرورة  �ملو�طنني  �ل��وز�رة  وتو�شي 

بنظام �ليقظة، كما تدعوهم �إىل �حرت�م قو�عد 
�لنظافة و�مل�شافة �جل�شدية و�لرتد�ء �لإلز�مي 
للقناع �لو�قي و�لمتثال لقو�عد �حلجر �ل�شحي. 
كما ت�شدد �أي�شا على �أن �للتز�م �ل�شارم من قبل 
�ملو�طنني بهذه �لإجر�ء�ت �لوقائية، �إىل جانب 
�إىل  مهمة  عو�مل  هي  و�حل���ذر،  �حليطة  �أخ��ذ 

غاية �لق�شاء نهائيا على هذ� �لوباء.

الرئي�س تبون ينوه بجهود املعلمني واالأ�ساتذة يف �سبيل تربية الن�سء

لعمامرة ي�سارك يف مرا�سم تن�سيب احلكومة االإثيوبية

منح 140 و�سل ا�ستالم للت�سريح مبواقع اإلكرتونية يف 2021

بلمهدي.. اجلزائر لها تاريخ قبل اأن يتحدث عنها من ال تاريخ له

منظمة اأولياء التالميذ تهدد بـ''مقا�ساة'' 
النقابات التي �ستقرر بالدخول يف ا�سرابات

نوه رئي�ص �جلمهورية �ل�شيد عبد �ملجيد تبون، 
�ملعلمون  يبذلها  �لتي  باجلهود  �لث��ن��ني،  �أم�����ص 
و�لأ�شاتذة يف �شبيل تربية وتعليم �لن�صء �لذي 

يعد ثروة �لأمة.
وكتب رئي�ص �جلمهورية يف تغريدة له على موقع 
للمعلمني،  �لعاملي  �ليوم  �إحياء  "ع�شية  "تويرت": 
�لتهاين  بخال�ص  �أتوجه  �أكتوبر   05 ل�  �ملو�فق 

لل�شيد�ت و�ل�شادة �ملعلمني و�لأ�شاتذة".
�لدخول  مبنا�شبة  ت��ب��ون،  �لرئي�ص  ن��وه  كما 
ل�"�أد�ء  ج��ه��ود   م��ن  ه���وؤلء  يبذله  مب��ا  �ملدر�شي 
من  �لنا�شئة  وتعليم  تربية  يف  �لنبيلة  ر�شالتهم 
بناتنا و�أبنائنا، ثروة �لأمة وبناة جز�ئر �لغد.. 

جز�ئر �لوفاء لتاريخنا  �ملجيد".

�لوطنية  و�جلالية  �خلارجية  �ل�شوؤون  وزير  و�شل 
�أجل  من  �أبابا  لأدي�ص  لعمامرة،  رمطان  ب��اخل��ارج، 
�لإثيوبية  �حلكومة  تن�شيب  مر��شم  يف  �مل�شاركة 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  لرئي�ص  ممثال  �جل��دي��دة، 

تبون.
�أين �شي�شارك يف مر��شم تن�شيب �حلكومة �لإثيوبية 
�لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  ع��ن  �ملنبثقة  �جل��دي��دة 
�أفرزت  و�لتي  �ملن�شرم،  جويلية  �شهر  �أجريت  �لتي 
ثانية،  لعهدة  �أب��ي،  �أحمد  �لأول  �لوزير  حزب  فوز 

بالأغلبية''.
هذ�  هام�ص  على  لعمامرة،  يعقد  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
�مل�شوؤولني  م��ن  ع���دد  م��ع  ثنائية  ل��ق��اء�ت  �مل��وع��د 
وكذ�  �مل�شاركة  �ل��وف��ود  م��ن  ونظر�ئه  �لإثيوبيني 

م�شوؤولني �شامني يف مفو�شية �لحتاد �لإفريقي.
وتاأتي م�شاركة �جلز�ئر يف هذه �لفعالية بناًء على 
دعوة ر�شمية للرئي�ص عبد �ملجيد تبون من �ل�شلطات 
�لثنائية  للعالقات  تكري�شا  �لإث��ي��وب��ي��ة،  �لعليا 
للرغبة  وجت�شيد�  �لبلدين  تربط  �لتي  �لوطيدة 
�لتاأ�شي�ص  �لبلدين  قيادتي  حت��دو  �لتي  �مل�شرتكة 
لتطلعات  ت�شتجيب  �شاملة  �إ�شرت�تيجية  �شر�كة 

�جلانبني.
عمل  جل�شة  �ل��وزي��ر  عقد  �ل��زي��ارة،  هام�ص  وعلى 
مو�شعة مع رئي�ص مفو�شية �لحتاد �لإفريقي، مو�شى 
�إنهاء  يف  �ملنظمة  دور  ح��ول  تركزت  حممد.  فقي 
�لقارة.  يف  �ل�شتعمار  وت�شفية  و�لنز�عات  �لأزمات 

كما �أجرى وزير �خلارجية رمطان لعمامرة، يف �دي�ص 
و�ل�شوؤون  و�لأمن  �ل�شلم  مفو�ص  مع  م�شاور�ت  �بابا، 
�مل�شاور�ت  وتناولت  �أدي���وي،  بانكويل  �ل�شيا�شية 
ليبيا مايل ومنطقتي  من  �لأو�شاع يف كل  م�شتجد�ت 

�ل�شاحل و�ل�شحر�ء و�لقرن �لإفريقي.

ج���دد وزي����ر �ل�������ش���وؤون �ل��دي��ن��ي��ة و�لأوق������اف، 
�أن  على  �لتاأكيد  �لإثنني،  �أم�ص  بلمهدي،  يو�شف 
رئي�ص  برنامج  من  منبثق  �حلكومة  عمل  خمطط 
�جلمهورية، د�عيا �لأئمة �إىل �لتخندق يف م�شاعي 
�لرنامج لأنه طموح وو�عد وب�شري بخطورة  هذ� 

�ملرحلة.
�لندوة  �فتتاح  على  �إ�شر�فه  خالل  بلمهدي  ورد 
على  �لدينية،  �ل�شوؤون  وز�رة  لإط��ار�ت  �لوطنية 
قال  حيث  �لخرية  �لفرن�شي  �لرئي�ص  ت�شريحات 
:''�إن �لأمة �جلز�ئرية لها تاريخ قبل �أن يتحدث 

عنها من ل تاريخ له''.
كما ذكر ذ�ت �ملتحدث باأن �جلز�ئر كانت تطعمهم 

وت�شاعدهم حينما كانو� يف �لأزمة و�ملجاعة، حيث 
قال''�نو� ياأكلون �جلرذ�ن وكنا نطعمهم لوجه �هلل 

يف �شياق �إطعام �لأ�شري''.

و�أو�شح وزير �ل�شوؤون �لدينية �أن �شبب تهجمهم 
على �جلز�ئر يف هذه �لآونة هو خمافة من �لإقالع 
�حلقيقي للتنمية يف �جلز�ئر، م�شدد� على �لأئمة 
ب�شرورة �لتجند يف مو�جهة هذه �لتحديات. كما 
�لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  ب��دور  �مل�شوؤول  نف�ص  �أ�شاد 
من  ومنبثقة  د�شتورية  موؤ�ش�شة  �أكر  باعتبارها 

�ل�شعب وخادمة له.
لي�ص  بلمهدي:''جي�شنا  ق��ال  �ل�شدد  ه��ذ�  ويف 
لهم  هوية  ل  �لذين  �ملرتزقة  �جليو�ص  كبقية 
على  يتطاولون  من  وهم  �لإد�رية  �جلن�شية  �شوى 
تاريخنا  وعلى  �ل�شعب  وعلى  �لع�شكرية  موؤ�ش�شتنا 

�لذي نح�شد عليه''.

ت�شليم  عن  بلحيمر  عمار  �لت�شال،  وزير  ك�شف 
مبو�قع  للت�شريح  ��شتالم  و�شل   140 م��ن  �أزي���د 
�لكرتونية خالل �ل�شد��شي �لأول ل�شنة 2021 من 

�أجل منح �شهادة ت�شجيل.
''�أجل��ريي  موقع  مع  له  ح��و�ر  يف  بلحيمر  و�أعلن 
��شتالم  و�شل   140 من  �أزي��د  ت�شليم  عن   ،''54
�ل�شد��شي  خ���الل  �إل��ك��رتون��ي��ة  مل��و�ق��ع  لت�شريح 
توطني  ب��غ��ر���ص  وه���ذ�   2021 �شنة  م��ن  �لأول 

ز�د''  ''دي  �لنطاق  ��شم  متديد  مع  ومنطقي  مادي 
�إطار  ''يف  �أنه  م�شيفا:  ت�شجيل.  �شهادة  ومنحهم 
دعم ومر�فقة �لآليات �لتي ت�شتفيد منها �جلر�ئد 
تتعلق  خا�شة  معايري  حتديد  �شيتم  �للكرتونية 

بالإ�شهار �للكرتوين''.
و�ع��ت��ر وزي���ر �لت�����ش��ال ''�أن����ه يجب و���ش��ع من��وذج 
ل  و�لع��الن��ات  �لرعاية  يحكم  جديد  )ب��ر�دي��غ��م( 
بال�شفقات  �ملتعلق   15-247 �لأمر  تعديل  عر  �شيما 

على  تن�ص  �لتي  �لعام  �ملرفق  وتفوي�شات  �لعمومية 
يوميتني  يف  �ل�شحفي  �لإ�شهار  �إىل  �للجوء  يكون  �أنه 
يف  �إلز�ميا  �لوطني  �مل�شتوى  على  تن�شر�ن  وطنيتني 
�ملفتوح  �لعرو�ص  طلب  �لتالية:  �خلم�شة  �حل��الت 
وطلب �لعرو�ص �ملفتوح مع ��شرت�ط قدر�ت دنيا وطلب 
�لعرو�ص �ملحدود و�مل�شابقة و�لرت��شي بعد �ل�شت�شارة 
�لتعديل  يتو�شع  �أن  يجب  حيث  �لق��ت�����ش��اء.  عند 

�لإلز�مي للمو�قع �للكرتونية �مل�شجلة.

اأكد الوزير الأول وزير املالية، اأمين بن عبد  الرحمان، اأن الإجراءات املتخذة خالل جمل�س الوزراء الأخري 
على غرار رفع النقطة ال�ستدللية يف الوظيف العمومي وتخفي�س ال�سريبة على الدخل الإجمايل �ست�سمح 

بتحقيق زيادة يف الأجور والرفع من القدرة ال�سرائية للمواطنني.

ق. و



واحلظرية  النظافة  عمال  اأم�ص،  قام 
والية  التوتة  عــن  لبلدية  التابعة 
باتنة، بغلق مقر هذه االأخرية، تنديدا 
التي  املزرية  املهنية  باالأو�ساع  منهم 
امل�سوؤولن  نا�سدوا  اأين  فيها،  يتخبطون 
بالتدخل والوقوف على معاناتهم التي 

طال اأمدها.
بااللتفاتة  طالبوا  املحتجون،  العمال 
راأ�سها  على  املرفوعة،  ومبطالبهم  لهم، 
احلديثة،  واملــعــدات  الو�سائل  توفري 
حيث يجدون �سعوبة كبرية يف ممار�سة 
اأب�سط  توفر  لعدم   اليومية  مهامهم 

�سروط العمل وذلك لقدمها واهرتائها،  
متكررة  اأعطاب  يف  لهم  ت�سبب  ما  وهو 

م�ست ال�ساحنات.
�سرورة  اىل  املعنيون  وتــطــرق  ــذا  ه
ت�سديد  بخ�سو�ص  و�سعيتهم  ت�سوية 
مبنحة  املتعلقة  املالية  امل�ستحقات 
ما  منذ  لديهم  ت�سب  مل  التي  كــورونــا 
عدم  جانب  اإىل  اأ�ــســهــر،   9 عــن  يزيد 
ا�ستفادتهم من لبا�ص العمال منذ اأكرث 
يف  اأحقيتهم  من  الرغم  على  �سنة،  من 
ذلك، ما اأعتربوا ذلك اإجحافا يف حقهم 

وعدم مباالة ملجهوداتهم املبذولة.

�شميحة. ع

حفيظة. ب حفيظة. ب

وح�سب البيان املحرر من طرف  الفرع 
االأورا�ص  تلقت  الذي  للمكتب  النقابي 
يطالبون  العمال  اأن  منه  ن�سخة  نيوز 
راأ�سها وايل  ال�سلطات املحلية وعلى  من 
الوالية وكذا كل اجلهات املعنية ومنها 
حل  لو�سع  التدخل  الت�سغيل  مديرية 
عاجل لهم كون االأو�سع بات ال يحتمل، 
كما جاء يف ذات البيان اأن تاأخر االأجور 
ب�سبب الق�سية املرفوعة �سد املوؤ�س�سة، 
دخل  ال  اأنه  املتوفرة  املعطيات  وح�سب 

من  وال  قريب  مــن  ال  فيها  للموؤ�س�سة 
بعيد مما اأدى اإىل احلجر على احل�ساب 
البنكي اخلا�ص بذات املوؤ�س�سة مما اأدى 

اإىل توقف االأجور منذ اأكرث من �سنة.
اأي�سا  البيان  نف�ص  يف  جــاء  وقــد  هــذا 
يربطهم  ــــذي  ال الــعــقــد  م�سكلة  اأن 
حمدد  عمل  عقد  عن  عبارة  باملوؤ�س�سة 
العمل  قــانــون  اأن  مــن  وبــالــرغــم  املـــدة 
على  تن�ص  اجلــمــاعــيــة  واالإتــفــاقــيــة 
توا�سل  االإدارة  اأن  اإال  العامل  تثبيت 

رف�سها وتعنتها و�سدت باب احلوار اأمام 
احلقوق  جميع  بذلك  �ساربة  العمال 

عر�ص احلائط.
يــنــتــظــر عـــمـــال مــكــتــب الـــدرا�ـــســـات 
جميع  تدخل  التعمري  يف  واالإجنـــازات 
�سدت  التي  لالأزمة  حل  لو�سع  املعنين 
بخناقها على العمال الذين يعانون من 
ا�سهر   8 من  اأكــرث  منذ  االأجـــور   تاأخر 
من  منعهم  الــذي  االإداري  والتع�سف 

اأب�سط حقوقهم.

لدعم  الــوطــنــيــة  الـــوكـــالـــة  كــ�ــســفــت 
باتنة،  بــواليــة  املــقــاوالتــيــة  وتنمية 
على  املــربمــة  االتــفــاقــيــات  تفعيل  عــن 
امل�ستوى املركزي، حيث مت تن�سيب جلان 
ومتابعة هذه  تنفيذ  ت�سهر على  حملية 
املربمة  بينها  مــن   حمليا،  االتفاقية 
وتنمية  لدعم  الوطنية  الوكالة  بن 
لتح�سن  الوطنية  والوكالة  املقاوالتية 
مت  حــيــث  وتطويره"عدل"،  ال�سكن 
وطنية  مناق�سة   عن  االعــالن  موؤخرا 
للموؤ�س�سات  خ�سي�سا  موجهة  حمــدودة 
النظافة  ال�سيانة،  جمــال  يف  امل�سغرة 

73ح�سة  توفري  خاللها  مت  واحلرا�سة 
الأحياء عدل املتواجدة بالفرع اجلهوي 
�سطيف وتخ�ص واليات �سطيف، باتنة، 
حيث  وم�سيلة،  جيجل  بوعريريج،  برج 
مت  21ح�سة،  باتنة  لــواليــة  خ�س�ص 
15موؤ�س�سات  من  اأكــرث  توجيه  خاللها 
دفاتر  ل�سحب  متخ�س�سة  مــ�ــســغــرة 
اجلهوي  الفرع  م�ستوى  على  ال�سروط 

لوكالة عدل الت�سيري العقاري �سطيف.
كــمــا اأ�ـــســـارت الــوكــالــة الــوالئــيــة عن 
ا�ستفادة 16 موؤ�س�سة م�سغرة من دفاتر 
للمياه،  اجلزائرية  موؤ�س�سة  مع  اأعباء 

يف  متخ�س�سة  اأخــــرى  و11موؤ�س�سة 
تركيب ال�سبكات الكهربائية والهاتفية، 
اأم�ست عقود عمل مع ات�ساالت اجلزائر 
ال�سيانة  ن�ساط  يف  موؤ�س�سات  واأربـــع 
والتطهري ا�ستفادت من خمططات اأعباء 
ال�سكن  لتح�سن  الوطنية  الوكالة  مع 

وتطويره"عدل".
املالك،   عبد  لعزيل  باملنا�سبة  وثمن 
وتنمية  لدعم  الوطنية  الوكالة  مدير 
املــقــاوالتــيــة بــواليــة بــاتــنــة قـــرارات 
باإعادة  منها  املتعلقة  الو�سية  اجلهات 
اإىل  والتوجه  املوؤ�س�سات  وبعث  الدفع 
خيارات اأف�سل، خا�سة بتوفر اإتفاقيات 
مربمة مابن خمتلف الوزارات واملديرية 
املوؤ�س�سات  اإمكانية  اإىل  م�سريا  العامة، 
امل�ستفيدة من قر�ص يف مرحلة االن�ساء 
واال�ستفادة من قر�ص تو�سعة الن�ساط، 
ويف ن�ساط مغاير ب�سرط الت�سديد الكلي 
بالوكالة،  فائدة اخلا�ص  للقر�ص بدون 
على اأن  تكون لها كفاءة مهنية اأو مهارات 

معرتف بها مرتبطة بالن�ساط املقرتح.
هذا واأ�ساف املتحدث ان معاجلة امللفات 
العمومية  البنوك  املودعة على م�ستوى 
اإطــار   يف  وذلـــك  املــتــعــرثة  للموؤ�س�سات 
اجلدولة  اإعــادة  اإمتياز  من  اال�ستفادة 
االإعفاء  فيها  مبا  �سنوات،  خم�ص  ملــدة 
اإىل   2020 30جوان  منذ  �سنة  ملــدة 

غاية 31دي�سمرب.

التزال ق�سية عمال مكتب الدرا�سات واالإجنازات يف التعمري لوالية باتنة   تراوح مكانها كون العمال ميرون بظروف 
اأقل مايقال عنها اأنها مزرية ب�سبب م�سكلة تاأخر االأجور ملا يقارب 08 اأ�سهر كاملة.

مكتب الدرا�ضات والإجنازات والتعمري بباتنة 

�ضملت وكالة "عدل" و موؤ�ض�ضة اجلزائرية للمياه

العمال يطالبون باأجورهم املتاأخرة منذ �شنة تقريبا

تن�شيب جلان حملية ملتابعة اتفاقيات الوكالة الوطنية 
لدعم وتنمية املقاوالتية بباتنة
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العديد  رفــع  للمعنين  �سبق  وقــد 
من ال�سكاوي اإىل اجلهات املخت�سة 
ــن عـــن عـــن ا�ــســتــنــكــارهــم  ــربي ــع م
التي  ال�سعبة  للحالة  الــ�ــســديــد 
الذي  االهــمــال  جـــراء  يعي�سونها 
كـــان يعول  ــي  ــت ال ـــرافـــق  امل طـــال 
االطفال  مــواهــب  �سقل  يف  عليها 
كما  جمــاالت،  عــدة  يف  واملراهقن 
كانت �ستكون مبثابة املتنف�ص الذي 
لطاملا انتظره �سباب املنطقة الذين 
يف  للعي�ص  االنتقال  اإىل  ا�سطروا 
انعدام  من  هربا  املجاورة  املناطق 
ال�سروريات  اأدنــى  وغياب  املرافق 

التي يحتاجها ال�سباب. 

ب�سرورة  يطالب  املنطقة  �سباب 
مطالبهم  واخــذ  ال�سلطات  تدخل 
اإدراج  خــالل  مــن  االعــتــبــار  بعن 
التنمية  خــارطــة  �سمن  بلديتهم 
املزري  للو�سع  حد  لو�سع  املحلية 
الذي يتخبطون فيه منذ اأمد بعيد 
تنموية  م�ساريع  ــعــدام  ان ظــل  يف 
ذاته  الوقت  يف  منا�سدين  �سبابية، 
وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
اأجل ا�ستغالل  التدخل العاجل من 
تلك الهياكل ل�سالح والوقوف على 
ظروف واأ�سباب اإهمال هذه املرافق 
معتربة  ميزانية  لها  ر�سدت  التي 

لتبقى هيكال دون روح.

مرافق وهياكل اإدارية مهجورة 
مند �شنوات بـ "اأوالد عمار"! 

عمال النظافة واحلظرية يحتجون 
على اأو�شاعهم املهنية املزرية

ال�شبابية  الإدارية  والهياكل  املقرات  من  العديد  بقيت  اإليها،  املا�شة  احلاجة  من  الرغم  على 
مهجورة ببلدية "اأولد عمار" كما هو احلال مع املطهرة العمومية ومقر البلدية اجلديد والقاعة 
ال�شبابية متعددة الن�شاطات وكذا مكتب بريد اجلزائر، حيث تعر�شت هذه املقرات اإىل الإهمال 
ومل يتم ا�شتغاللها رغم انفاق مبالغ مالية �شخمة على اجنازها ،لتبقى دون ا�شتغالل منذعدة 
املعنية  ال�شلطات  بتدخل  منا�شبة  من  اأكرث  يف  املطالبة  اىل  املنطقة  �شباب  دفع  مما  �شنوات 
ووقوفها على هذا للو�شع الذي اأرقهم، خا�شة بعد حرمانهم من خمتلف الن�شاطات التي كان من 

املمكن اأن يقوموا بها على م�شتوى تلك املن�شاآت. 

�ضت لإجنازها ميزانية �ضخمة  ّ ُخ�ضِ

طالبوا بتدخل امل�ضوؤولني للتكفل مبطالبهم

�شفيقة. �ص



منها الربط بال�ضكة احلديدية وازدواجية 
الطريق واطالق مناطق ن�ضاطات

معاوية. �ص
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اأم البواقي
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خن�شلة

تـــــــــــزال  ال 
من  الـــعـــ�ـــســـرات 
امل�ساتي ببلديات 
البي�ساء  عـــن 
ــي  ــواق ــب ال واأم 
العزلة  تــ�ــســارع 
طويلة،  ل�سنوات 
ــة  ــل ـــبـــب ق ـــس ـــ� ب

امل�ساريع اخلا�سة بفتح امل�سالك الريفية 
عزلة  يف  بالقرى  القاطنن  اأدخــل  ما 

ل�سنوات طويلة.
الوزراء  جمل�ص  بيان  ت�سمن  وقد  هذا 
رئي�ص  ــه  ــس ــراأ� ت اجــتــمــاع  بــعــد  اأمــ�ــص 
تبون"  ــجــيــد  امل "عبد  ــة  ــوري ــه ــم اجل
عدد  على  وامل�سادقة  للدرا�سة  خ�س�ص 
العرو�ص  وكذا  واملرا�سيم  القوانن  من 
ل�سنة  املالية  قانون  مب�سروع  املتعلقة 
حديدية  �سكة  خط  فتح  قرار   ،2022
ـــــة خــنــ�ــســلــة - عن  ـــط والي عــلــى خ
الإطالق  متهيدا  البواقي  اأم  البي�ساء- 

م�سروع مناطق للن�ساط ال�سناعي.
قرار فتح اخلط من �ساأنه ت�سهيل تنقل 

املقيمن  ال�سكان 
امل�ساتي  مبختلف 
ــــــدة  ــــــواج ــــــت امل
عن  بـــبـــلـــديـــات 
واأم  ــاء  ــس ــ� ــي ــب ال
خا�سة  البواقي، 
عملية  تاأخر  مع 
فــــتــــح خـــطـــوط 
النقل الريفي وهو امل�سروع الذي انتظره 
ل�سنوات  الــريــفــيــة  املــجــمــعــات  �ــســكــان 

طويلة.
البواقي  اأم  بــواليــة  النقل  مــديــريــة 
موافقة  تنتظر  م�ساحلها  اأن  اأكــــدت 
برية  خطوط  فتح  الو�سية،على  الوزارة 
جــديــدة مــا بــن الـــواليـــات، مــع تغطية 
خا�سة  الريفي  النقل  يف  امل�سجل  العجز 
�ست�سمل  النائية، والتي  بامل�ساتي والقرى 
بوغرارة  فكريينة،  الدي�ص،  عن  بلديات 
تومغني،  الهن�سري  بري�ص،  الــ�ــســعــودي، 
الباللة،  اجلــازيــة،  ـــزرق،  ال احلرملية، 
ال�سلعة وعن البي�ساء وكذا مدينتي عن 

مليلة وعن فكرون.

يف بيان ملجل�س الوزراء

فتح خط �شكة حديدية جديد لفك 
عزلة القاطنون مب�شاتي اأم البواقي

تب�شة

اأزيد من 17 الف وحدة �ضكنية طور الجناز 

اأمهات يطالنب بفتح حتقيقات بعد اختفاء فتيات من الولية

على هام�س الحتفال باليوم العربي لالإ�ضكان.. 

احتفال بيوم ال�سكان العربي امل�سادف لـ 4 اكتوبر من كل �سنة احت�سن ديوان موؤ�س�سات ال�سباب بعا�سمة الولية خن�سلة فعاليات اليوم 
الدرا�سي الذي مت تنظيمه من طرف مديرية ال�سكن بديوان حتت �سعار )مراعاة جودة احلياة من اأ�سا�سيات التخطيط احل�سري ال�سليم (، 
وذلك بح�سور ال�سلطات املحلية، نواب الربملان، وال�سلطات الأمنية والع�سكرية، الأ�سرة الثورية وباإ�سراف من وايل الولية علي بوزيدي.

�شطيـــف

خمتلف  عر�ص  �سهد  الدرا�سي  اليوم 
ا�سارت  اأين  اجنازها،  اجلاري  الور�سات 
ت�سجيل  اىل  بــالــواليــة  االح�سائيات 
جاري  �سكنية  وحدة  الف   17 من  اأزيد 
اىل  اإ�سافة  ال�سيغ،  مبختلف  اجنازها 
اإ�سافية  ريفية  اعانة   1000 ت�سجيل 
 400 جــانــب  اىل   2021 �سنة  ــالل  خ
عمومية  ــة  ــوي ــرق ت �ــســكــنــيــة  وحــــدة 
مديرية  م�سالح  اكدت  اأين  وايجارية، 
اعطى  الــواليــة  وايل  ان  على  ال�سكن 
ــع وتـــرية  ــري ــس تــعــلــيــمــات بــ�ــســرورة و�
لت�سليم  الــرزنــامــة  واحــــرتام  ـــاز  االجن
كما  االجـــال،  ــرب  اق يف  ال�سكنات  هــذه 
 2350 توزيع  على  امل�سالح  ذات  ك�سفت 
مطلع  ال�سيغ  مبختلف  �سكنية  وحــدة 
اإ�سافة اىل ت�سليم  �سهر نوفمرب القادم، 
�سيتم   1 كو�سيدار  ال�سكنية  احل�سة 

ت�سليمها نهاية ال�سنة اجلارية.
 املعر�ص �سهد تقدمي عديد ال�سروحات 

التي  ال�سكنية  ال�سيغ  خمتلف  ــول  ح
لتح�سن  اجلزائرية  الدولة  اإعتمدتها 
خالل  من  للمواطنن  املعي�سي  االإطـــار 
اأ�سا�سيات  على  تتوفر  ل�سكنات  اإجنازها 

عر�ص  تقدمي  مت  كما  الكرمي،  العي�ص 
احل�سرية  التهيئة  برامج  حول  مف�سل 
ــــــذا الــتــجــزئــات  عــــرب الــــواليــــة وك

االجتماعية.

اال�سابيع  خــالل  خن�سلة  واليــة  �سجلت 
ال�سباب  عــــدد  يف  تـــتـــزايـــدا  االخـــــرية 
املــهــاجــريــن بــطــريــقــة غــري �ــســرعــيــة او 
حرية  اثارت  غريبة  "احلراقة" بطريقة 
ت�سجيل  بعد  وخا�سة  الــواليــة  مواطني 
رجح  العمر  مقتبل  يف  �ــســابــات  اخــتــفــاء 
انهعن امتطن قوارب املوت من اجل مغادرة 
البالد، اين زاد عددهن ب�سكل مثري للريبة 

منا�سدة  واالباء اىل  االمهات  بعددي  دفع 
حتقيقات  فتح  اجــل  مــن  املعنية  اجلــهــات 
"احلرقة"  على  املحر�سة  اجلهات  حــول 
بوالية  وخا�سة  املوت  لرحالت  واملنظمة 

خن�سلة.
كما ذكـــرت مــ�ــســادر مــوثــوقــة لــالأورا�ــص 
ت�سجيل  مت  الالئي  ال�سابات  عدد  اأن  نيوز 
بوالية  غــريــبــة  بــطــريــقــة  اخــتــفــاءهــن 

خن�سلة قد زواد خالالالأ�سابيع املا�سية مع 
تزايد �سفقات الهجرة غري ال�سرعية على 
بابار  بلدية  �سجلت  كما  البالد،  �سواحل 
العقد  يف  �سابة  اختفاء  فقط  اأ�سبوع  منذ 
منزلها  غادرت  قد  كانت  العمر  من  الثاين 
م�سحوبة بوثائقها و�سيغتها ب�سكل مفاجئ 

وقبلها كثريات غادرن بنف�ص الطريقة.
ومل ت�سرح اجلهات الر�سمية بعدد ال�سباب 

الهجرة  طريق  عن  البالد  غــادروا  الذين 
الذي  واللب�ص  للتكتم  نظرا  ال�سرعية  غري 
التي قد تقف  العمليات،  يكتنف مثل هذه 
اأرواح  يف  تتاجر  خطرية  جهات  وراءهـــا 
بحجة  املوت  اإىل  اندفعوا  الذين  ال�سباب 
جهات  مــن  وبتحفيز  املعي�سية  ظروفهم 
حتقيقات  بفتح  االأولياء  طالب  جمهولة، 

حولها.

ــاع الــ�ــســحــة بــواليــة اأم  ــط ا�ــســتــفــاد ق
�سنتيم  مــاليــري   10 مبلغ  مــن  الــبــواقــي 
عيادات   8 وتــرمــيــم  االعــتــبــار  ـــادة  الع
متعددة اخلدمات مبختلف بلديات والية 

اأم البواقي،
االإجــراءات  جميع  من  االنتهاء  مت  كما 
عن  واالإعــــــالن  لل�سفقة  الــقــانــونــيــة 
وكذا  للم�سروع،  القانونية  اال�ست�سارة 
تعين مكاتب الدرا�سات املعنية باالأ�سغال، 
ــغــال قريبا  ــس ــطــالق االأ� ان يــتــوقــع  ـــن  اأي
مديرية  على  القائمن  ــده  اأك ما  ح�سب 
اأم البواقي، فيما ينتظر  ال�سحة بوالية 
اال�ستفادة من غالف مايل تكميلي يخ�ص 
ترميم 10 عيادات اأخرى، بهدف التكفل 

االأمثل مبر�سى الوالية.
وفيما يتعلق باخلدمات ال�سحية املقدمة 
العالج  قــاعــات  مــن  عــدد  م�ستوى  على 
مل�ستوى  ترقى  ال  فهي  الوالية،  مب�ساتي 

على  توفرها  الواجب  الطبية  الرعاية 
حلجم  بالنظر  الطبية،  القاعات  م�ستوى 
االأغلفة املالية املخ�س�سة لتجهيز قاعات 

العالج، وكذا املنا�سب املالية املتوفرة.
اإىل  للتنقل  امل�ساتي  مر�سى  ي�سطر  ما 
اأجل  مــن  ال�سحية  املوؤ�س�سات  خمتلف 
تلقي العالج الذي عجزت تقدميه قاعات 

العالج ملر�ساها بامل�ساتي.
امل�ستلمة  ال�سحية  امل�ساريع  عــن   اأمــا 
ظلت  والــتــي  املا�سية،  ال�سنوات  خــالل 
انتهاء  رغم  املر�سى  اأمــام  مغلقة  ابوابها 
املــعــدات  مبختلف  جتــهــيــزهــا  عــمــلــيــات 
ال�سحة  مديرية  اأرجعت  فقد   الطبية، 
لقلة  غلقها  �سبب  الــبــواقــي  اأم  بــواليــة 
امتناع  ت�سجيل  بعد  الطبية،  الطواقم 
مزاولة  عن  واالأطــبــاء  املمر�سن  اأغلب 
تنقلهم  ل�سعوبة  امل�ساتي  داخــل  عملهم 

اليومي اإليها.

اخلا�ص  الفالحي  الدعم  ملف  ي�سهد 
الفالحي  االأرا�سي  اأ�سحاب  بالفالحن 
مبنطقة "عن حلمة" تاأخرا يف معاجلة 
املخت�سة  امل�سالح  م�ستوى  على  امللفات 
النزاعات  ب�سبب  الفالحية  مبديرية 
الــقــائــمــة مــنــذ �ــســنــوات طــويــلــة  حول 
العائق  اأ�سحى  والذي  الفالحي،  العقار 
االأكـــرب اأمـــام الــفــالحــن، مــا حــال دون 
برامج  مــن  منهم  كبري  ــدد  ع ا�ستفادة 

الدعم الفالحي.
"عن  باملنطقة  الــفــالحــون  اأكـــد  اأيـــن 
عقود  على  حوزتهم  عــدم  على  حلمة" 
لــالأرا�ــســي  ملكيتهم  تــثــبــت  قــانــونــيــة 

للعر�ص،  اأغلبها  تعود  والتي  الفالحية 
ل�سنوات  اإدارية  اأدخلهم يف �سراعات  ما 

طويلة.
ملكية  يف  الف�سل  اإجـــــراءات  تــاأخــر 
امل�ساتي  مبختلف  الفالحية  االأرا�ــســي 
التابعة الإقليم بلدية عن مليلة، �ساهم 
عن  الفالحن  من  الع�سرات  عــزوف  يف 
رغم  7�سنوات،  منذ  اأرا�سيهم  زراعـــة 
الطبيعة اخل�سبة التي تتمتع بها اأرا�سي 
ت�سجل  والــتــي  حلمة"،  "عن  منطقة 
احلبوب  زراعـــة  يف  وفــري  اإنــتــاج  �سنويا 
وكذا  والفواكه  اخل�سر  اأنــواع  وخمتلف 

زراعة الثوم.

االإ�سكان  بيوم  تب�سة،  ــة  والي اإحتفلت 
اإثــنــن من  يــوم  املــ�ــســادف الأول  الــعــربــي 
دار  اإحت�سنت  حــيــث  عـــام،  كــل  اأكــتــوبــر 
هذه  فعاليات  ال�سبوكي،  حممد  الثقافة 
يربز  معر�ص  تنظيم  خالل  من  التظاهرة، 
مبختلف  بالوالية  ال�سكن  قطاع  اإجنــازات 

�سيغه واأمناطه .
وقد اختري الحتفاالت هذه ال�سنة �سعار 
اأ�سا�سيات  من  احلياة  ــودة  ج مــراعــاة   "
التخطيط احل�سري ال�سليم"، والذي يركز 
العن�سر  العمراين،  التخطيط  على  اأ�سا�سا 
العن�سر  االإقــتــ�ــســادي،  العن�سر  البيئي، 

اخلدماتي والرتفيهي.
اأيــ�ــســا تنظيم  املــنــا�ــســبــة  �ــســهــدت  وقـــد 
عمومي  �سكن   241 لتوزيع  قرعة  عملية 
قبل  من  بتب�سة،  الدكان  مبنطقة  اإيجاري 
حيث  العقاري  والت�سيري  الرتقية  ديــوان 
"نور  القطاع  لــذات  الــعــام  املــديــر  حتــدث 
الدين وحدي" اأنه مت االإنتهاء من قائمة 
ال�سكنية،  الوحدات  هذه  من  امل�ستفيدين 
بعد �سبطها نهائيا من قبل اللجنة، مو�سحا 

اأن عملية االإ�سكان �ستكون قريبة جدا
وكانت قد نظمت مديرية ال�سكن بتب�سة 
العديد  ،مبــ�ــســاركــة  االإحــتــفــالــيــة  هـــذه 

والية  وايل  اإ�ــســراف  حتــت  الهيئات،  مــن 
اأجنحة  على  طاف  بــدوره  والــذي  تب�سة، 
خمتلف  على  للقائمن  م�ستمعا  املعر�ص 
اإحــرتام  �ــســرورة  على  وم�سددا  الهيئات، 
احل�سري  الــعــمــراين  التخطيط  معايري 
التي يجب فيها توفر كل متطلبات احلياة 
تاأخر  امل�سوؤول  ذات  منتقدا  ال�سرورية، 
التي  �سكنية  وحدة   1000 م�سروع  اإجناز 
اأ�سغالها  يف  االإنــطــالق  املفرو�ص  من  كــان 
�سيتم ف�سخ عقود  اأنه  2014، مفيدا  �سنة 
كل املقاولن املتقاع�سن يف اإجناز امل�ساريع 

وعدم تقدميها يف الوقت املحدد لها.

ال�سكن  مدير  اليوم  هــذا  خــالل  وك�سف   
من  ــة  ــوالي ال اإ�ــســتــفــادت  عبدو"  "نبيل 
53036 وحدة �سكنية، قد مت االإنتهاء من 
35693 وحدة من خمتلف ال�سيغ، م�سيفا 
ذات امل�سوؤول اأن عدد ال�سكنات املنطلقة بها 
45621 وحدة �سكنية،  االأ�سغال تقدر ب 
االأ�سغال  بها   املنتهية  الوحدات  عن  اأمــا 
االإعــانــات  فيها  مبــا   35693 بـــ  فــقــدرت 
والتحا�سي�ص  الريفي  لل�سكن  املوجهة 
يقارب  ما  هناك  اأن  مو�سحا  االإجتماعية، 
9559 وحدة يف طور االإجناز، و17584 

اإعانة غري منطلقة.

باملدخل  م�سكن   213 حي  �سكان  يعاين 
اجلهة  يف  ــاي  ب �سالح  لبلدية  ال�سمايل 
اجلنوبية من والية �سطيف من غياب ربط 
غرار  على  ال�سبكات  مبختلف  �سكناتهم 
ال�سروب  املياه  الطبيعي،  الغاز  الكهرباء، 
يكابد  حيث  ال�سحي،  ال�سرف  وقــنــوات 
حلول  اأي  غياب  يف  كبرية  معاناة  ال�سكان 

لو�سعيتهم من طرف ال�سلطات املحلية. 
عبارة  احلي  فاإن  ال�سكان  قاله  وح�سبما 
من  اجنــازهــا  مت  اجتماعية  جتزئة  عــن 
ال�سكن  ـــة  اأزم ــدة  ح مــن  التخفيف  اأجـــل 
تفتقد  احل�سة  ــذه  ه اأن  غــري  بالبلدية 
اأن ا�سطدم  ال�سبكات بعد  للربط مبختلف 
ال�سكان لكون احلي ال يدخل �سمن املحيط 
مت  فقد  الو�سعية  هــذه  ورغــم  العمراين، 

بقنوات  الربط  اأ�سغال  من  بجزء  التكفل 
مع  ال�سكان  عاتق  على  ال�سحي  ال�سرف 
امل�ساريع  م�ساريف  بباقي  اأي�سا  التكفل 

االأخرى. 
املياه  وكذا  والغاز  الكهرباء  غياب  ورغم 
ال�سروب فاإن ال�سكان مل يجدوا من حل اأخر 
ع�سوائيا  التزود  مع  �سكناتهم  �سغل  �سوى 
املجاورة  االأحــيــاء  من  الكهرباء  ب�سبكة 
رغم خطورة الو�سعية، ومع اقرتاب حلول 
التي  املتوا�سلة  واملتاعب  ال�ستاء  ف�سل 
كاملة  �سنوات   03 منذ  ال�سكان  تالحق 
يف  تنح�سر  احلي  هذا  قاطني  مطالب  فاإن 
ت�سوية  اأجل  من  املحلية  ال�سلطات  تدخل 
واإمتــام  احلــي  ل�سكان  االإداريـــة  الو�سعية 

م�ساريع الرابط مبختلف ال�سبكات.

عمو�سة  بلدية  �سكان  من  العديد  ــرب  اأع
عن  �سطيف  لــواليــة  ال�سمالية  اجلــهــة  يف 
التي  احلــوادث  كرثة  من  الكبري  امتعا�سهم 
مبدخل   09 رقم  الوطني  الطريق  يعرفها 
�سوداء  نقطة  اإىل  حتــول  والــذي  البلدية 
املرور  بالنظر لكرثة حوادث  ال�سكان  ح�سب 
�ساحنات  مـــرور  عــن  والناجمة  اخلــطــرية 
املدينة  �سكان  طالب  حيث  الثقيل،  ــوزن  ال
ل�ساحنات  املحول  الطريق  م�سروع  بتج�سيد 

الوزن الثقيل.  
املرور  حــادث  بعد  ال�سكان  امتعا�ص  وزاد 
ــبــوع  ــع نــهــايــة االأ�ــس ــــري الــــذي وقـــع م االأخ
�سائقها  فقد  �ساحنة  انحراف  بعد  الفارط 
عمو�سة  ملدينة  ال�سرقي  باملدخل  ال�سيطرة 
ت�سبب  ما  وهو   ،09 رقم  الوطني  بالطريق 
مع  متفاوتة  بجروح  �سخ�سا   15 اإ�سابة  يف 
اأن  ال�سكان  اأكد  كما  مركبات،  عدة  حتطيم 

اأ�سباب  لل�ساحنات هي من  الزائدة  احلمولة 
ظل  يف  مــوؤخــرا  وقعت  التي  ــرور  امل ــوادث  ح
املكابح  عمل  على  الــزائــدة  احلملة  تاأثري 
بع�ص  حمولة  ت�سل  حيث  و�سالحيتها، 
ال�ساحنات اإىل 40 طن يف حن اأن احلمولة 
القانونية ال تتجاوز 15 طن، و�سهدت بلدية 
04 حوادث خطرية يف ظرف  عمو�سة وقوع 

�سنتن فقط.
عمو�سة  بلدية  م�سالح  ــاإن  ف جانبها  ومــن 
ل�ساحنات  املحول  الطريق  م�سروع  اأن  اأكدت 
درا�سته  اإجناز  من  االنتهاء  مت  الثقيل  الوزن 
التقنية منذ �سنوات يف انتظار تكفل ال�سلطات 
العليا بهذا امل�سروع بالنظر مليزانيته املرتفعة 
اأمال  لتبقى  البلدية،  اإمكانيات  تفوق  والتي 
هذا  رفع  على  معلقة  عمو�سة  مدينة  �سكان 
يف  وجت�سيده  العليا  ال�سلطات  اإىل  االن�سغال 

اأقرب وقت.

درا�ضة ملفات مودعة منذ اأكرث من 30 �ضنة 

يف غياب الربط بالغاز، الكهرباء واملياه ال�ضروب 

يف ظل كرثة حوادث املرور 

فيما طالب املر�ضى بفتح قاعات العالج املغلقة بامل�ضاتي

عملية معاجلة امللفات تعرف تاأخرا كبريا

عرب  االجتماعي  ال�سكن  طالبو  يرتقب 
عن  الك�سف  �سطيف  والية  دوائر  خمتلف 
اجلاهزة  احل�س�ص  خمتلف  ت�سليم  موعد 
قوائم  على  االإفــراج  فقط  تنتظر  والتي 
امل�ستفيدين يف ظل نهاية االأ�سغال يف اأغلب 
احل�س�ص املوزعة على الدوائر الكربى على 
غرار �سطيف، العلمة، عن اأزال، بوقاعة، 

ق�سر االأبطال وبابور.
وك�سفت م�سادر حملية عن ح�سول تاأجيل 
جديد يف توزيع احل�س�ص اخلا�سة بال�سكن 
حيث  الدوائر،  خمتلف  عرب  االجتماعي 
�سيقت�سر توزيع ال�سكن خالل االحتفاالت 
اخلا�سة بعيد الثورة التحريرية املجيدة 
ــاحت نــوفــمــرب على  ــف ــادف لــتــاريــخ ال املــ�ــس
ب�سيغة  اخلــا�ــســة  احل�س�ص  مــن  االأالف 
البيع باالإيجار )عدل( ف�سال عن ح�س�ص 

متاأخرة من الرتقوي املدعم.
تاأجيل  اأ�ــســبــاب  عــن  الك�سف  يتم  ومل 
باال�ستفادة  املعنية  القوائم  عن  الك�سف 
اأن  غــري  ــاري  ــج االإي العمومي  ال�سكن  مــن 

اكتمال  عــدم  اإىل  اأ�ــســارت  امل�سادر  بع�ص 
اإعداد القوائم على م�ستوى الدوائر، ف�سال 
املحلية  االنتخابات  موعد  اقـــرتاب  عــن 
لتجديد املجال�ص البلدية والوالئية حيث 
اإمكانية  مــن  املعنية  ال�سلطات  تتخوف 
ظل  يف  خا�سة  احتجاجات  اأي  ح�سول 
احل�س�ص ال�سئيلة املعنية بالتوزيع مقارنة 
مع العدد القيا�سي من طالبي هذه ال�سيغة 

ال�سكنية.
عملية  تــتــوا�ــســل  �سطيف  دائــــرة  فــفــي 
درا�سة امللفات والتي يعود البع�ص منها اإىل 
ال�سكن  م�سالح  تقرتب  حيث   ،1989 �سنة 
جميع  درا�ــســة  من  الــدائــرة  م�ستوى  على 
 ،2016 �سنة  غاية  اإىل  املودعة  امللفات 
ح�سة  عن  االإفـــراج  يتم  اأن  املنتظر  ومــن 
بعا�سمة  االجتماعي  ال�سكن  من  �سخمة 
�سكنية  وحـــدة   1000 تناهز  ــواليــة  ال
القائمة  لتعليق  نهائي  موعد  حتديد  دون 

االأولية للم�ستفيدين من هذه احل�سة.

اعطى رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد 
تبون خالل تراأ�سه اإجتماع جمل�ص 

الوزراء اأوامر مبراعاة متطلبات والية 
خن�سلة لتح�سن الظروف املعي�سية 

للمواطنن، وجاء يف بيان رئا�سة 
اجلمهورية اأنه فيما يخ�ص الربنامج 

التكميلي للتنمية بوالية خن�سلة، اأين 
امر ب�سرورة مراعاة متطلبات الوالية 
لتح�سن الظروف املعي�سية للمواطنن 
وكذا فك العزلة عن الوالية، بربطها 

مع الواليات املجاورة من خالل 
ازدواجية الطريق رقم ،32 والربط 
بال�سكة احلديدية على خط خن�سلة 

ـ عن البي�ساء باأم البواقي، متهيدا 
الإطالق مناطق للن�ساط ال�سناعي 

اإ�سافة اىل توفري الظروف املنا�سبة 
لتطوير الن�ساط الفالحي يف خمتلف 
ال�سعب، التي متتلك فيها هذه الوالية 

اإمكانات معتربة.

تاأجيل جديد لتوزيع ال�شكنات االجتماعية 
يف الدوائر الكربى لوالية �شطيف

معاناة متوا�شلة ل�شكان حي 213 �شكن 
يف �شالح باي 

�شاحنات الوزن الثقيل تنغ�ص حياة 
ال�شكان يف عمو�شة 

متعددة  عيادات   8 لرتميم  ماليري   10

اخلدمات باأم البواقي

ت�شليم 2350 وحدة خالل الفاحت نوفمرب القادم 

احلــرقة ت�شتنـزف �شبـاب خن�شلـة

الفالحون "بعني حلمة" يطالبون 
بالدعم الفالحي

اإجراء قرعة لـ 241 م�شتفيد من ال�شكن العمومي االإيجاري بتب�شة

والية خن�شلة 
ت�شتفيد من 

برنامج تنموي هام
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اهتم م�ستخدمون يف موقع التوا�سل االجتماعي 
"تويرت'' مبالب�سات م�سرع الر�سام ال�سويدي الذي 
للنبي  امل�سيئة  بر�سومه  كبرية  �سجة  اأثــار  كان 

�سلى اهلل عليه و�سلم، يف حادث مرور مروع.

انتقام اإلهي
البالغ  ال�سويدي  الر�سام  مقتل  البع�ص  وعــّد 
�سيارة  داخــل  واحــرتاقــه  عاما   75 العمر  مــن 
ا�سطدام  اإثر  حرا�سه  من  اثنن  مع  تقله  كانت 
من  قريب  رئي�ص  طريق  يف  ب�ساحنة  �سيارتهم 
ال�سويد، مبثابة  الواقعة جنوب  ماركاريد   بلدة 

انتقام اإلهي.
املحلية  ال�سرطة  با�سم  املــتــحــدث  وا�ستبعد 
اأفعال  نتيجة  املــروع  ــروري  امل احلــادث  يكون  اأن 
"لتحرك  اأن االأمر لو كان كذلك  كيدية، م�سيفا 
التحقيق يف اجتاه خمتلف.. مبا اأن  احلادث م�ص 
خا�سة  اإدارة  اإىل  التحقيق  اأوكل  فقد  �سرطين، 

مبكتب املدعي العام".
التي  ال�سيارة  اإن  االأنباء  تقول  التفا�سيل،  ويف 
كانت تقل الر�سام ال�سويدي وحار�سيه ا�سطدمت 
ب�ساحنة يف الطريق "اإي 4" جنوب البالد، وجنم 

عن اال�سطدام ا�ستعال النار يف ال�سيارتن.
ي�سار اإىل اأن االر�سام ال�سويدي الر�ص فيلك�ص كان 
ا�ستهر على نطاق وا�سع بر�سوماته الكاريكاتورية 
امل�سيئة للنبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم. وكان 
جدا  مهن  كاريكاتري  يف  النبي  الر�سام  هذا  �سّور 

يف عام 2007.
وُرف�ص هذا الكاريكاتري ال�سادم يف البداية من 
قبل املعار�ص ال�سويدية، اإال اأنه ن�سر يف النهاية 
من قبل �سحيفة نرييك�ص األيهاندا. واأثار الر�سم 
دول  من  عدد  يف  عارمة  غ�سب  موجة  ال�ساخر 
ذلك  يف  مبــا  تهديدات  فيلك�ص  وتلقى  الــعــامل، 
بالقتل، وعر�ست تنظيمات مكافاأة مالية مقابل 
اإىل  الحقا  رفعت  دوالر،  األف  مئة  قدرها  راأ�سه 

دوالر. الف   150
ولتفادي  االأزمـــــة  فتيل  لــنــزع  ــة  ــاول حم ويف 
رئي�ص  التقى،  اخلارج،  يف  ال�سويد  م�سالح  ت�سرر 
 22 ميثلون  ب�سفراء  حينها  ال�سويدي  الـــوزراء 
احلن  ذلك  منذ  فيبك�ص  وعا�ص  اإ�سالمية.  دولة 
مدار  على  مبا�سرة  حرا�سة  حتت  م�سرعه  حتى 
لل�سرب   2010 عــام  يف  تعر�ص  فيما  ال�ساعة، 

خالل حما�سرة كان يلقيها يف جامعة اأو�سوال.
التحقيقات  مكتب  احتجز  الــعــام،  نف�ص  ويف 
تدعى،  اأمريكية  �سيدة  االأمــريــكــي  الــفــيــدرايل 
فيلك�ص.  لقتل  التخطيط  بتهمة  الرو�ــص،  كولن 
اإيرلندا  يف  اأ�سخا�ص  �سبعة  اعتقال  جــرى  كما 
بتهمة التاآمر الغتيال هذا الكاريكاتوري، وجرت 
اأي�سا حماوالت الإ�سرام النار يف منزله واخرتاق 
من  فيلك�ص  2015 جنا  ويف  االإلكرتوين.  موقعه 

حادث اإطالق نار خالل موؤمتر يف 
عن  احلــادث  واأ�سفر  كوبنهاغن، 

مقتل خمرج دامناركي.

غ�شب من ماكرون 
امل�سيئة  احلملة  اإىل  وبــالــعــودة 

اأكتوبر   24 ففي  وامل�سلمن،  لالإ�سالم 
بعد  �سديد،  غ�سٌب  العامل  عّم   2020

اإميانويل  الفرن�سي  الّرئي�ص  ت�سريحات 
باتي  �سامويل  املعلم  تاأبن  حفل  خالل  ماكرون 
الذي قتل يف اأحد �سوارع العا�سمة باري�ص، على 
اإىل  باالإ�ساءة  اتهامه  بعد  �سي�ساين،  طالب  يد 
عن  �ساخر  كاريكاتور  عر�سه  خالل  من  االإ�سالم 

الّنبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم على طاّلبه.
فقد قال ماكرون خالل حفل تاأبن املعلم الذي 
باتي  ''�سمويل  الــ�ــســوربــون:  جامعة  يف  اأقــيــم 
على  اال�ستحواذ  يريدون  االإ�سالمين  الأن  قتل 
م�ستقبلنا ويعرفون اأنهم لن يح�سلوا على مرادهم 

بوجود اأبطال مطمئني النف�ص مثله''.
ــتــخــلــى عـــن الــر�ــســومــات  ــفــا: ''لـــــن ن ــي مــ�ــس
كل  �سنقدم  البع�ص،  تقهقر  واإن  والكاريكاتريات 
تقدمها  اأن  اجلمهورية  على  يجب  التي  الفر�ص 
االأ�ساتذة  كل  مع  املعلم  اأيها  �سنوا�سل  ل�سبابها، 
جمده  الــتــاريــخ  �سنعلم  فــرنــ�ــســا،  يف  واملــعــلــمــن 
والروح  واملو�سيقى  االأدب  و�سنعلم  املظلم  و�سقه 
ماكرون  اإميانويل  الرئي�ص  وو�سف  والفكر''. 

�سمويل باتي باأنه اأ�سبح ''رمزًا للحرية''.
لالإ�سالم،  ملعادية  مــاكــرون  ت�سريحات  واإثـــر 
انت�سرت  اأن  لبثت  ما  مقاطعة،  حملة  انطلقت 
الب�سائع  مقاطعة  �سرورة  اإىل  دعت  العامل،  يف 
للرئي�ص  قــا�ــســيــًا  در�ـــســـًا  لــتــكــون  الــفــرنــ�ــســّيــة، 

الفرن�سي.
فقد انت�سر ها�ستاغ  مقاطعه الب�سايع الفرن�سيه 
''تويرت''على مدى  يف كل العامل، واحتل �سدارة 
اإىل  دعوا  اجلن�سيات  كافة  فيه  �ساركت  يومن. 
لر�سول اهلل،  ن�سرة  الفرن�سية  الب�سائع  مقاطعة 
كما انت�سر ها�ستاغ ر�سولنا خط اأحمر وا�ستخدم 

مقاطعة  اإىل  للدعوة  معًا  الها�ستاغن  املغردون 
الب�سائع الفرن�سية.

التي ح�سلت عقب  الكبرية  االإدانات  وعلى وقع 
رف�ص  جمـــددا،  الكاريكاتورية  الــر�ــســوم  ن�سر 
اإميانويل ماكرون، االنتقادات  الرئي�ص الفرن�سي 
اإدانتها،  رف�ص  اإيبدو" كما  "�ساريل  اإىل  املوجهة 
هذا  يف  راأيــي  عن  للتعبري  م�سطًرا  "ل�ست  وقــال: 
اإ�سدار  يف  اأبــدا  فرن�سا  لرئي�ص  مكان  ال  ــر،  االأم
غرفة  اأو  �سحفي  حتــريــر  اخــتــيــار  على  حكم 
ومل   ." ال�سحافة  بحرية  نتمتع  الأننا  حترير، 
عمدت  اإذ  ال�سحيفة،  حد  عند  ــر  االأم يتوقف 
الكثري من املوؤ�س�سات واملباين يف فرن�سا، اإىل اإعادة 
تعليق الر�سوم امل�سيئة على واجهاتها، يف خطوة 
وعموم  بالبالد،  امل�سلمة  للجالية  ا�ستفزازية 

امل�سلمن يف العامل.

بداية ظهور الر�شوم املُ�شيئة
بداية ظهور الر�سوم املُ�سيئة للر�سول الكرمي يف 
�سحيفة  بداأتها  والتي  الغربية،  االإعالم  و�سائل 
 ،2005 بوت�سن" الدمناركية يف عام  "جيالندرز 
واحتجاجات  غا�سبة  فعل  ردود  و�ساحبتها 
منّددة ومقاطعات وهجمات على مقرات ومكاتب 
ال�سحف املُ�سيئة، اأ�سفرت عن �سقوط قتلى والزّج 
باآخرين يف ال�سجون بتهمة التحري�ص على القتل 
و�سائل  تنفّك  مل  احلــن،  ذلــك  ومنذ  والعنف. 
لالإ�سالم  اإ�ساءات  توجيه  عن  الغربية  االإعــالم 
والنبي حممد "�سلى اهلل عليه و�سلم"، والتى كان 
اآخرها ن�سر وزيرة دمناركية ر�سًما ُم�سيًئا للر�سول 
االجتماعي  التوا�سل  �سبكة  على  �سفحتها  على 

في�سبوك.
بوت�سن"  "جيالندرز  ر�ـــســـوم  مـــن  ـــة  ـــداي وب
الوزيرة  من�سور  اإىل  و�ــســواًل  الكاريكاتورية، 
الدمناركية، نر�سد ت�سل�ساًل زمنًيا الأبرز االإ�ساءات 
اإعالم  و�سائل  بح�سب  الكرمي،  للر�سول  الغربية 

اأجنبية:
ال�سحيفة  نــ�ــســرت   :2005 �سبتمرب   30
ر�سًما   12 نحو  بو�سنت"  "جيالندز  الدمناركية 
اهلل  "�سلى  حممد  للنبي  ُم�سيًئا  كاريكاتورًيا 
على  ي�سع  ُملتحًيا  رجــاًل  ُت�سّوره  و�سلم"  عليه 

راأ�سه قنبلة مكان العمامة.
اأعادت �سحيفة  يناير2006:   10
ال�سحيفة  ر�ــســوم  ن�سر  نرويجية 

الدمناركية.
27 يناير 2006: ُنّظمت تظاهرات 
للنبي  املُ�سيئة  الر�سوم  على  احتجاًجا 
ما ال يقل  فيها  ُقِتل  االأو�سط،  ال�سرق  يف 

ا. عن 50 �سخ�سً
ُمــ�ــســّلــحــون  ــم  ــح ــت اق  :2006 ــر  ــاي ــن ي  30
االأوروبــي  االحتــاد  مكاتب  ُملّثمون  فل�سطينيون 
الر�سوم  خلفية  على  باعتذار  ُمطالبن  غزة،  يف 

املُ�سيئة.
ال�سحيفة  قـــّدمـــت   :2006 ــر  ــاي ــن ي  31

الدمناركية اعتذاًرا عن الر�سوم.
واأملانيا  فرن�سا  يف  �سحف   :2006 فرباير   01
املُ�سيئة  الر�سوم  ن�سر  اأعادت  واإ�سبانيا  واإيطاليا 

جُمدًدا.
ابدو"  "�ساريل  جملة   :2006 فــربايــر   08
الكاريكاتورية  الر�سوم  ن�سر  اأعــادت  الفرن�سية 
و�سلم"  عليه  اهلل  "�سلى  حممد  للنبي  املُ�سيئة 
اأن  ال�سعب  "من  بتعليق:  م�سحوبة  غالفها،  على 

تكون حمبوًبا من ِقبل البلهاء".
"�ستودي"  جملة  ن�سرت   :2006 اأبريل   16
اأثار  ما  ُم�سيًئا،  كاريكاتورًيا  ر�سًما  االإيطالية 

غ�سب املنظمات االإ�سالمية يف اإيطاليا.
اإ�سالمية  جماعات  رفعت   :2007 فرباير   6
دعاوى ق�سائية �سد املجلة الفرن�سية ال�ساخرة 
ووقف  علًنا.  لالإ�سالم  "اإهانتها"  خلفية  على 
يف  ــد  اأوالن فران�سوا  ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�ص 

�سف املجلة.
�سحيفة  اأعـــــــادت   :2007 ـــر  فـــرباي  07
ــوم  الــر�ــس نــ�ــســر  الــفــرنــ�ــســيــة  "ليربا�سيون" 

الكاريكاتورية املُ�سيئة.
اأ�سخا�ص  اأربعة  اعتقال   :2007 يوليو   18
على  بريطانيا  ق�سف  على  التحري�ص  بتهمة 

خلفية الر�سوم الكاركاتورية املُ�سيئة.
12 فرباير 2008: ال�سرطة الدمناركية ُتلقي 

القب�ص على عدد من املُ�ستبه يف تخطيطهم قتل 
املُ�سيئة  الر�سوم  �ساحب  الكاريكاتوري  الر�ّسام 

كورت وي�سرتجارد.
2008: هّدد زعيم تنظيم القاعدة  19 مار�ص 
ــــي  ــــذاك االحتــــاد االأوروب اآن اأ�ــســامــة بــن الدن 
الر�سوم  ن�سر  اإعـــاد  بعد  وخيمة"  بـ"عواقب 
�سوتي  ت�سجيل  يف  وقـــال  لــلــر�ــســول.  امل�سيئة 
ال�سنوية  الذكرى  مع  تزامًنا  االإنرتنت  على  بث 
ن�سرتها  التي  الر�سوم  اإن  العراق،  لغزو  اخلام�سة 
�سحيفة دمناركية و�سحف اأخرى يف اأوروبا جزء 
من "حملة جديدة متورط" فيها بابا الفاتيكان.
حممد  ال�سومايل  هاجم   :2010 يناير   01
الر�سوم  �ساحب  الر�ّسام  منزل  بفاأ�ص،  جيلي، 
املُ�سيئة كورت وي�سرتجارد. واأطلقت عليه قوات 
ال�سرطة النار ثم اأمرت ب�سجنه الحًقا 9 اأعوام 

بتهمتّي ال�سروع يف القتل واالإرهاب.
ال�سويدية  اال�ستخبارات   :2010 دي�سمرب   29
التخطيط  بتهمة  رجــال   5 على  القب�ص  ُتلقي 
جيالند�ص  يف  �سحيفة  ــّر  ــق م عــلــى  لــلــهــجــوم 

بو�سنت.
"�ساريل  مكاتب  حــرق   :2011 نوفمرب   02
رًدا  يبدو  ما  على  ُمتعمًدا  ظهر  هجوم  يف  اإبدو" 

على الر�سوم املُ�سيئة للر�سول.
اإبدو"  "�ساريل  ن�سرت   :2012 �سبتمرب   19
الغالف،  على  اإحداها  جديدة،  ُم�سيئة  ر�سوًما 
مع  كر�سي،  على  جال�ًسا  الر�سول  فيه  اأظــهــرت 
�سّورته  واأخـــرى  ت�سخر"،  اأن  يجب  "ال  عبارة 

عارًيا بداخل العدد.
اأ�سدرت  اإبدو"  "�ساريل   :2013 يناير   02
الذاتية  ال�سرية  عــن  تتحّدث  خا�سة  ن�سخة 
 65 مــن  و�سلم"  عــلــيــه  اهلل  "�سلى  لــلــر�ــســول 

�سفحة.
املكاتب  على  ُم�سّلح  هجوم   :2015 يناير   07
عن  اأ�سفر  باري�ص،  يف  اإبدو"  لـ"�ساريل  اجلديدة 

�سقوط 12 قتياًل.
 3 ن�سرت  اإبدو"  "�ساريل   :2015 يناير   14
فيها  يظهر  ــذي  ال اإ�ــســدارهــا  مــن  ن�سخة  مليون 

النبي حاماًل الفتة عليها "ا�سمي �ساريل".
فتحا  اثنن  ُم�سلحن  مقتل   :2015 مايو   03
تك�سا�ص  واليــــة  يف  فــنــي  مــعــر�ــص  عــلــى  ــار  ــن ال

االأمريكية، حيث ُعِر�ست الر�سوم املُ�سيئة.
الهجرة  وزيــرة  ن�سرت   :2017 �سبتمرب   26
على  �ستوجربج،  ــر  اإجن الدمناركية  والتكامل 
في�سبوك  االجتماعي  التوا�سل  مبوقع  �سفحتها 
ل�سا�سة  لقطة  عن  عبارة  للر�سول،  م�سيًئا  ر�سًما 
واأرفقت  الر�سم.  عليها  اآيباد"   " لوحي  حا�سوب 
املتحف  اختيار  "هذا  فيه  قالت  بتعليق  الر�سم 
اأعتقد  لكن  ذلك  يف  احلق  كامل  ولديهم  اخلا�ص 

اأنه اأمر م�سن".

تويف ر�سام الكاريكاتري ال�سويدي الر�س فيلك�س يوم االأحد اإثر حادث �سري خطري، وفق ما اأفادت به و�سائل اإعالم حملية. وقال موقع  Aftenposten اأن 
فيلك�س و�سرطيان كانا يحر�سانه لقوا م�سرعهم حني ا�سطدمت �سيارتهم ب�ساحنة على طريق E4 مبدينة ماركارد ال�سويدية. وا�ستهر فيلك�س بر�سوماته امل�سيئة للنبي 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، وكان ي�سري يف حماية ال�سرطة منذ العام 2007.

�إثر حادث �شري مروع.. 
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نهاية ماأ�شاوية للر�شام ال�شويدي �شاحب الر�شوم امل�شيئة 
للنبي حممد "�شلى اهلل عليه و�شلم"

على وقع االإدانات الكبرية 
التي ح�سلت عقب ن�سر الر�سوم 

الكاريكاتورية جمددا، رف�س 
الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 

ماكرون، االنتقادات املوجهة 
اإىل "�ساريل اإيبدو" كما رف�س 

اإدانتها

بداية من ر�سوم "جيالندرز 
بوت�سن" الكاريكاتورية، 

و�سوالاً اإىل من�سور الوزيرة 
الدمناركية، نر�سد ت�سل�سالاً 

ا الأبرز االإ�ساءات  زمنياً
الغربية للر�سول الكرمي



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

ق.د

الكوريتان تعيدان 
ت�شغيل خط 

االت�شال ال�شاخن 
بينهما

�أعادت �لكوريتان �ل�شمالية 
و�جلنوبية ت�شغيل خط �لت�شال 

�ل�شاخن بينهما عر �حلدود، وفق ما 
�أفادت �شيول، حيث تبادل م�شوؤولون 

من �جلانبني �أول �ت�شال بينهما 
منذ �أغ�شط�ص. وياأتي تفعيل �خلط 
�ل�شاخن �أو ''�لهاتف �لأحمر'' بعد 

�أيام فقط من �إثارة بيونغ يانغ 
خماوف دولية باإجر�ئها �شل�شلة 

جتارب �شاروخية يف غ�شون �أ�شابيع، 
ما دفع جمل�ص �لأمن �لدويل �إىل 

عقد �جتماع طارئ.
و�أكدت وز�رة �لتوحيد �لكورية 

�جلنوبية �شباح �أم�ص �لثنني 
�لت�شال �لهاتفي بني �مل�شوؤولني 

�ل�شماليني و�جلنوبيني للكوريتني.    
وقالت �لوز�رة يف بيان ''مع 
��شتعادة خط �لت�شال بني 

�جلنوب و�ل�شمال، تعتر �حلكومة 
يف تقييمها �أنه مت توفري �أر�شية 

ل�شتعادة �لعالقات بني �لكوريتني“، 
م�شيفة �أن ''�حلكومة تاأمل 
��شتئناف �حلو�ر ب�شرعة''.

وذكرت �لوكالة �ملركزية �لكورية 
�ل�شمالية لالأنباء يف وقت مبكر 

�لثنني �أن �لزعيم �لكوري �ل�شمايل 
كيم جونغ �أون ''�أعرب عن نيته 

�إعادة ت�شغيل خطوط �لت�شالت 
�ملقطوعة بني �ل�شمال و�جلنوب''، 

م�شرية �إىل �أن هذه �خلطوة حماولة 
لإر�شاء ''�شالم د�ئم'' يف �شبه 

�جلزيرة �لكورية.
وكانت �لكوريتان قد �أعطتا 

�إ�شار�ت بتح�شن مفاجئ يف �لعالقات 
�أو�خر يوليو باإعالنهما ��شتعادة 

�لت�شالت عر �حلدود بعد قطعها 
قبل �أكرث من عام. لكن �لنفر�ج 
مل يدم طويال، �إذ توقفت كوريا 

�ل�شمالية عن �لرد على �ملكاملات بعد 
�أ�شبوعني فقط.

تن�شيب اأبي اأحمد رئي�شًا لوزراء اإثيوبيا لوالية 
جديدة مدتها 5 �شنوات

اإع�شار "�شاهني" يح�شد اأرواح 18 �شخ�شا يف عمان واإيران

هو الأول منذ اندلع الأزمة ال�ضورية..

اأجرى الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد الأحد اأول ات�سال هاتفي بالعاهل الأردين امللك عبد الله الثاين منذ اندلع الأزمة يف �سوريا العام 2011، وفق ما اأعلن الديوان امللكي 
الأردين يف بيان واأكدته الرئا�سة ال�سورية. واأ�سار البيان اإىل اأن املحادثة تناولت العالقات بني البلدين و�سبل تعزيز التعاون امل�سرتك، واإىل اأن ملك الأردن اأكد على دعم 

جهود احلفاظ على "�سيادة �سوريا وا�ستقرارها ووحدة اأرا�سيها و�سعبها".
من جهتها، اأعلنت الرئا�سة ال�سورية اأن 
العاهل  مع  تناول  االأ�سد  ب�سار  الرئي�ص 
وتعزيز  الثنائية  "العالقات  االأردين 
التعاون امل�سرتك ملا فيه م�سلحة البلدين 

وال�سعبن ال�سقيقن".
�سيا�سي  حملل  ــال  ق الــ�ــســاأن،  ــذا  ه ويف 
االت�سال  هــذا  اعتبار  "ميكن  دم�سق  يف 
ـــدة بن  ــح �ــســفــحــة جـــدي ــت ــة ف ــاب ــث مب
اخل�سو�ص،  ــه  وج على  وعــمــان  دم�سق 
باملفهوم  العربي  والــعــامل  دم�سق  وبــن 
بات  االأردن  اأن  "يبدو  م�سيفا  االأو�سع". 
يف طليعة الدول التي �ست�ستاأنف عالقتها 
"زيارات متبادلة  اأن  مع دم�سق"، متوقعا 
اأعلى، ورمبا  م�ستويات  البلدين على  بن 

ات�ساالت عربية م�سابهة قريبا". 
الفرتة  خــالل  عــدة  خــطــوات  و�سبقت 
اهلل  عبد  امللك  بن  االت�سال  املا�سية، 
اململكة  اأعــادت  فقد  ال�سوري،  والرئي�ص 
االأربعاء املا�سي فتح مركز جابر ن�سيب 

امل�سافرين  اأمـــام  �سوريا  مــع  ـــدودي  احل
وحركة ال�سحن بعد حواىل �سهرين على 
جنوب  يف  جرت  معارك  ب�سبب  اإغالقه 
وف�سائل  احلكومية  القوات  بن  �سوريا 
بن  الرئي�سي  هــو  ــعــرب  وامل مــعــار�ــســة. 

االأردن و�سوريا.
مهم  �سريان  �سوريا  مع  احلــدود  وتعد 
عربها  ت�سدر  حيث  االأردن،  القت�ساد 
ب�سائع اأردنية اإىل تركيا ولبنان واأوروبا 
وت�ستورد عربها ب�سائع �سورية ومن تلك 

الدول اأي�سا. 
يتاألف  �سوري  حكومي  وفد  اأجــرى  كما 
االقت�ساد  وزراء  هم  وزراء  اأربــعــة  من 
املائية  واملـــوارد  اخلارجية  والــتــجــارة 
والزراعة واالإ�سالح الزراعي والكهرباء 
ــوع املــا�ــســي وعــلــى مـــدى يومن  ــب ــس االأ�
تعزيز  �سبل  حــول  مباحثات  عمان  يف 
وتاأتي  البلدين.  بن  التعاون  عالقات 
من  �سل�سلة  بــعــد  ــات  ــاع ــم ــت االإج هـــذه 
كان  البلدين  مــ�ــســوؤويل  بــن  الــلــقــاءات 
اآخرها اإجتماع وزيري خارجية البلدين 

يف االأمم املتحدة.
القليلة  العربية  الــدول  من  واالأردن 
اأبقت على عالقاتها مع �سوريا بعد  التي 
نحو  اململكة  وت�ست�سيف  االأزمة.  اندالع 
لدى  م�سجلن  �سوري  الجئ  األف   650
عدد  عمان  تقدر  بينما  املتحدة،  االأمم 
 1،3 بنحو  االأردن  اإىل  جلـــاأوا  الــذيــن 

مليون.

مرا�سم  االثــنــن،  اأمــ�ــص  يـــوم  اأقــيــمــت 
اأبي  االإثيوبي  الـــوزراء  رئي�ص  تن�سيب 
اأحــمــد لــواليــة جــديــدة مــّدتــهــا خم�ص 
�سنوات، يف وقت تواجه حكومته �سل�سلة 
تيغراي  اإقــلــيــم  ـــزاع  ن بينها  ــات  ــدي حت
اليمن  اأبــي  واأدى  اأ�سهر.  منذ  املتوا�سل 
املحكمة  ق�ساة  كبري  اأمــام  الد�ستورية 
رئي�ص  من  كــّل  بذلك  قــام  بعدما  العليا، 

جمل�ص النواب ونائبه.
وقال خالل اأدائه اليمن ''اأنا اأبي اأحمد 
علي، اليوم يف جمل�ص نواب ال�سعب اأوافق 
اأتّعهد  كما  للوزراء،  رئي�سا  تعييني  على 
بتويل امل�سوؤولية التي األقاها ال�سعب على 
عاتقي مب�سوؤولية ومع اإميان بالد�ستور''.
ـــزب اأبــــي فــــوزا �ــســاحــقــا يف  ــق ح ــق وح
ــو، وهــــو مـــا اعــتــربه  ــي ــون ــات ي ــاب ــخ ــت ان
م�سوؤولون فدراليون انعكا�سا لالإ�سالحات 
توىل  منذ  اأطلقها  التي  الدميقراطية 

ال�سلطة �سنة 2018.
لكن اإىل اأن حان الوقت ليديل الناخبون 
يف  االآالف  عــ�ــســرات  قتل  بــاأ�ــســواتــهــم، 
يواجه  حيث  تيغراي  اإقليم  يف  النزاع 
باملجاعة،  اأ�سبه  ظروفا  االآالف  مئات 
يلّطخ  اأمــر  وهــو  املتحدة،  االأمم  بح�سب 
�سمعة رئي�ص الوزراء احلائز جائزة نوبل 

لل�سالم �سنة 2019.

وكان و�سول اأحمد اإىل ال�سلطة مبثابة 
فهو  االإثيوبي،  التاريخ  يف  مهمة  حمطة 
االأومورو،  رئي�ص حكومة من قومية  اأول 
البالد،  يف  عرقية  جمموعة  اأكــرب  وهي 
املناه�سة  االحتجاجات  تقود  وكــانــت 
ثالث  ـــدار  م عــلــى  ال�سابقة  للحكومة 
�سيا�سات  انتهاج  يف  �سرع  وقــد  �سنوات. 
احلرب  حالة  باإنهاء  ا�ستهّلها  اإ�سالحية 

مع اإريرتيا املجاورة.
ُمنحت   ،2019 ــام  ع مــن  اأكــتــوبــر  ويف 
لكونه  اأحمد،  الأبي  لل�سالم  نوبل  جائزة 
بلده  بــن  الــكــبــرية  امل�ساحلة  مهند�ص 
جلنة  رئي�سة  وقالت  املجاورة.  واإريرتيا 

راي�ص  برييت  الرنويجية  لل�سالم  نوبل 
ُمنحت  اجلائزة  اإن  وقتها،  يف  اأندر�سن، 
التو�سل  اأجل  من  "جلهوده  تقديرًا  الأبي 
ــدويل،  ال التعاون  وخدمة  ال�سالم  اإىل 
التي  ملــبــادرتــه احلــا�ــســمــة  وخــ�ــســو�ــســًا 
مع  احلــدودي  النزاع  ت�سوية  اإىل  هدفت 

اإريرتيا".
يف  بـــارزًا  دورًا  اأي�سًا  اأحمد  اأبــي  ولعب 
مّهد  الــ�ــســودان،  يف  اتــفــاق  اإىل  التو�سل 
ثالث  مدة  البلد  تدير  حكومة  لت�سكيل 
�سنوات وثالثة اأ�سهر، اإثر االحتجاجات 
عمر  ــزول  ــع امل الرئي�ص  ــت  ــاح اأط الــتــي 

الب�سري.

م�سرعهم  االأقــل  على  �سخ�سا   18 لقى 
يف �سلطنة عمان واإيران، جراء االإع�سار 
بع�ص  ي�سرب  ــذي  ال "�ساهن"  ـــداري  امل
�سواحل البلدين منذ م�ساء ال�سبت. ووفق 
تغريدة للجنة الوطنية الإدارة احلاالت 
اأم�ص  تــويــرت،  عــرب  العمانية  الــطــارئــة 
وفاة  ــاالت  ح  7 ت�سجيل  "مت  االإثــنــن، 
جديدة، وبالغات عن حاالت فقدان من 
جراء احلالة املدارية �ساهن مبحافظة 

�سمال الباطنة".
وكالة  وفــق  ــا،  ــه ذات اللجنة  واأعــلــنــت 
االأمطار  اأن  الر�سمية،  العمانية  االأنباء 
اأ�سخا�ص،   4 وفــاة  يف  ت�سببت  الغزيرة 
مركبته  اجنــراف  نتيجة  �سخ�ص  بينهم 
مائية  جتمعات  يف  غرقه  نتيجة  وطفل 
م�سقط،  حمافظة  يف  العامرات  بوالية 
مت  االآ�سيوية  اجلن�سية  من  و"�سخ�سن 
االأنقا�ص  حتــت  مــن  جثتيهما  انتت�سال 
يف  عمايل  �سكن  على  جبل  انهيار  جــراء 

منطقة الر�سيل ال�سناعية مب�سقط".
العمانية  الوطنية  اللجنة  واأو�سحت 
املــداري  االإع�سار  ت�سنيف  "انخفا�ص 
)�ساهن(" اإىل عا�سفة مدارية ب�سرعة 
و25   15 بن  تــرتاوح  املركز  حول  رياح 
عقدة يف ال�ساعة عو�سا عن �سرعة رياح 

63 عقدة �سابقا اأي  55 اإىل  ترتاوح من 
من 102 اإىل 116 كم ".

جمل�ص  اأنباء  وكالة  نقلت  اإيـــران،  ويف 
علي  املجل�ص  رئي�ص  نائب  عن  ال�سورى 
نيكزاد، قوله اإن "6 اأ�سخا�ص لقوا حتفهم 
�سي�ستان  حمافظة  يف  ت�سابهار  ميناء  يف 

بلو�س�ستان جراء اإع�سار �ساهن".
االإيرانية  ــاء  ــب االأن وكــالــة  نقلت  كما 
"اأرنا" عن م�ساعد �سوؤون �سيد االأ�سماك 
قوله:  وبلوج�ستان  �سي�ستان  مبحافظة 
"فقدان 5 �سيادين جراء اإع�سار �ساهن 
جنوب  ال�ساحلية  املناطق  اجتاح  الذي 

قاربن  اإن  م�سيفا:  ايران".  �سرقي 
�سيادا   16 متنهما  عــلــى  كـــان  لل�سيد 
�سربهما االإع�سار، ما اأدى اإىل ارتطامهما 
 11 متكن  فيما  وغــرقــهــمــا،  بال�سخور 
يزال  وال  لل�ساحل  الو�سول  من  �سيادا 
ح�سب  املفقودين"،  عداد  يف  �سيادين   5

امل�سدر ذاته.
االإماراتية،  ال�سلطات  من جانبها، قالت 
اأم�ص االإثنن، اإنها على "درجة عالية من 
التاأهب" حت�سبا لالإع�سار، م�سرية اإىل اأنه 
ال�ساحلية  املناطق  بع�ص  على  يوؤثر  قد 

ال�سرقية فيها.
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عن  االأحد،  يوم  املنقو�ص،  جنالء  ليبيا  خارجية  وزيرة  اأعلنت 
خروج عدد حمدود من املرتزقة من بالدها، دون اأن تك�سف عن 
بالكويت،  �سحايف  موؤمتر  ويف  مغادرتهم.  تاريخ  اأو  جن�سياتهم 
بع�ص  خروج  ب�ساأن  املتداولة  االأخبار  على  املنقو�ص  علقت 
الليبية  الوزيرة  وقالت  ليبيا.  من  االأجنبية  والقوات  املرتزقة 
اإىل  ن�سعى  زلنا  وما  جدا،  ب�سيطة  بداية  هي  �سحيح،  "اخلرب 
اأكرب  تنظيم  اإىل  ن�سعى  زلنا  "ما  م�سيفة:  اأكرب".  اأعداد  خروج 
ا�ستقرار  اإليه يف موؤمتر  ن�سعى  ما  املرتزقة، وهذا  واأ�سمل خلروج 
جلنة  يف  خطة  لو�سع  اجلاري،  ال�سهر  نهاية  �سيعقد  الذي  ليبيا 
املوؤمتر  ال�ست�سافة  ليبيا  وت�ستعد  زمني".  جدول  وفق   5+5
الدويل بالعا�سمة طرابل�ص، نهاية ال�سهر اجلاري، لدفع العملية 
اإخراج  يف  امل�ساعدة  على  الدولية  االأطراف  وحّث  ال�سيا�سية، 

القوات االأجنبية واملرتزقة.

اأكد م�سوؤول حكومي حملي بوالية النيجر ب�سمال و�سط نيجرييا، 
لـ"رويرتز"، اأم�ص االإثنن، اأن مقاتلي "بوكو حرام" �سيطروا على 
عدة بلدات يف الوالية، وقدموا اأموااًل للقروين، وقاموا بدجمهم 

يف �سفوفهم لقتال احلكومة.
وقال رئي�ص احلكومة املحلية، اإن مقاتلي "بوكو حرام" موجودون 
االآن يف ما ال يقّل عن ثماين بلدات من اإجمايل 25. وبداأت "بوكو 
االأخرية  االآونة  يف  اإليها  وان�سم   ،2009 عام  منذ  حرام" متردًا 
وتقول  اأفريقيا.  غرب  يف  "داع�ص"  لتنظيم  التابع  فرعها 
يقرب  ما  �سقوط  عن  اأ�سفر  القتال  اإن  املتحدة  االأمم  تقديرات 

من 350 األف قتيل وت�سريد املالين.

بعد مرور اأ�سبوع على فوزه بزعامة احلزب الليربايل الدميقراطي 
احلاكم يف البالد، وافق الربملان الياباين على تويل فوميو كي�سيدا، 
�سليل عائلة هريو�سيما ال�سيا�سية املعروفة، من�سب رئي�ص الوزراء 
من  االن�سحاب  قرر  قد  �سوغا  يو�سيهيدي  �سلفه  وكان  الياباين. 
ال�سلطة ومن رئا�سة احلزب ب�سورة مفاجئة. ومن املتوقع اأن يعلن 
كي�سيدا حل الربملان والدعوة النتخابات نيابية مبكرة ا�ستغالال 
اجلديدة  للحكومات  منحها  يتم  التي  التقليدية  الهدوء  لفرتة 

واالنخفا�ص احلاد يف عدد االإ�سابات بفريو�ص كورونا.

اأ�سيب 4 اأ�سخا�ص، االإثنن، يف تبادل اإطالق نار بن قوة اأمنية 
وفق  اخلرطوم،  العا�سمة  جنوبي  اإرهابية"  و"خلية  �سودانية 
باأن  ال�سودانية،  املخابرات  جهاز  يف  �سابط  واأفاد  اأمني.  م�سدر 
قوات اأمنية تبادلت اإطالق النار مع "اخللية االإرهابية" مبنطقة 
"جربة" جنوبي اخلرطوم. واأ�ساف امل�سدر، اأن اإطالق النار اأ�سفر 
عن اإ�سابة 4 اأ�سخا�ص، دون اأن يحدد ما اإن كانوا من اأفراد االأمن 

اأو اخللية.
لكن احلدث ياأتي عقب اأقل من اأ�سبوع على اإعالن جهاز املخابرات 
ومطاردة  خمتلفة  جن�سيات  من  "اإرهابيا"   11 على  القب�ص 
اأمنية  عملية  اإثر  "داع�ص"،  لتنظيم  خلية  �سمن  اأجانب،   4
بالعا�سمة، �سهدت تبادل اإطالق نار، جنم عنها مقتل 5 من اأفراد 

املخابرات.

حمادثات  جولة  عقدت  اأنها  االأحد  اأم�ص  يوم  ال�سعودية  اأكدت 
اإطار  يف  املا�سي  ال�سهر  اجلديدة  اإيران  حكومة  مع  اأوىل  مبا�سرة 
عملية تفاو�ص بداأت يف وقت �سابق من العام اجلاري خلف�ص التوتر 

بن الدولتن اجلارتن.
قطعتا  واللتان  طويل  وقت  منذ  اخل�سمان  الدولتان  وبداأت 
اأبريل عندما كانت  املحادثات يف   2016 بينهما يف عام  العالقات  
الواليات املتحدة واإيران تناق�سان اإحياء االتفاق النووي االإيراين 

الذي عار�سته الريا�ص وحلفاوؤها.
يف  االإيرانية  ال�سعودية  املحادثات  من  جوالت  ثالث  واأجريت 
اإبراهيم  االإيراين  الرئي�ص  تن�سيب  �سبقت  التي  ال�سهور  يف  العراق 

رئي�سي.

و�شط  �شمال  حرام" تدخل  "بوكو 
نيجرييا يف تو�شع وا�شح

اليابان: الربملان يوافق على تويل فوميو 
كي�شيدا رئا�شة الوزراء 

ال�شودان: 4 اإ�شابات باإطالق نار بني 
قوة اأمنية و"خلية اإرهابية"

ال�شعودية توؤكد عقد جولة حمادثات 
اأوىل مع احلكومة االإيرانية اجلديدة

ال�شروع يف خروج املرتزقة من ليبيا 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
العاهل االأردين يتلقى ات�شاال هاتفيا من الرئي�ص ب�شار االأ�شد 
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جنح وفاق �سطيف يف حتقيق فوز ثقيل يف مباراته 
الودية االأوىل خالل ترب�ص تون�ص من خالل جتاوز 
الرابع  الق�سم  من  التون�سي  �سكرة  �سبيبة  عقبة 
بخما�سية دون مقابل تداول على ت�سجيلها كل من 
فالحي،  مطراين،  جزاء،  �سربة  طريق  عن  درفلو 
الوفاق على  جحنيط ولوموتي، و�سيطرت ت�سكيلة 
مناف�ص  اأمــام  والعر�ص  بالطول  املباراة  جمريات 
عجز عن الوقوف يف وجه الوفاق، واأكد الفوز على 
التاأكيد  انتظار  يف  وهذا  الوفاق  ت�سكيلة  جاهزية 
خالل املباراة الودية الثانية املقررة هذا االأربعاء 

اأمام النادي البنزرتي التون�سي.
تغيريا  القدم  لكرة  االإفريقي  ــاد  االإحت ــدث  واأح
التمهيدي  ــدور  ال من  الــذهــاب  مــبــاراة  موعد  على 
املوريتاين  نواديبو  بن  االأبطال  لرابطة  الثاين 
 24 ملدة  املباراة  تاأخري  خالل  من  �سطيف  ووفــاق 
�ساعة عن املوعد ال�سابق، ويف هذا ال�سدد فقد مت 
برجمة املباراة بن الفريق املوريتاين والوفاق يوم 
17 اأكتوبر بداية من ال�ساعة الثانية زواال، وجاء 
املباراة  ب�سبب  املباراة  موعد  بتاأخري  الكاف  قرار 
التي تنتظر �سبيبة ال�ساورة يف مناف�سة كاأ�ص الكاف 
اأمام فريق كونكورد املوريتاين والتي �ستجري على 

نف�ص امللعب الذي �سيحت�سن مباراة الوفاق.
ويف ظل تقدمي مباراة �سبيبة ال�ساورة اإىل تاريخ 
16 اأكتوبر فاإن ت�سكيلة الوفاق لن تكون قادرة على 
اإجراء احل�سة التدريبية االأخرية قبل املباراة على 
اأر�سية امللعب الرئي�سي، ومن املنتظر اأن تقوم اإدارة 
الوفاق بتوجيه مرا�سلة اإىل الكاف خالل ال�ساعات 
بعدم  املتعلق  امل�سكل  يف  النظر  ــل  اأج مــن  املقبلة 
احل�سة  يف  الرئي�سي  امللعب  اأر�سية  على  التدرب 
يف  الــقــوانــن  متليه  مثلما  ــاراة  ــب امل قبل  ـــرية  االأخ
املناف�سات القارية، وحت�سل الالعب ال�سابق للوفاق 
مليون   155 بقيمة  مايل  تعوي�ص  على  بلعيد  اأن�ص 
بها  يدين  التي  امل�ستحقات  يف  تتمثل  التي  �سنتيم 
الفريق لدى  رفعها �سد  التي  ال�سكوى  للفريق  بعد 

جلنة املنازعات التابعة لالحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم.

وقررت اإدارة الوفاق برجمة رحلة 
التون�سية  العا�سمة  من  العودة 

اجلــاري  الرتب�ص  نهاية  بعد 
اأكــتــوبــر اجلـــاري   10 يـــوم 
مطار  مــن  جوية  رحلة  يف 
هواري  مطار  اإىل  قرطاج 
بومدين بالعا�سمة، وح�سب 
ــاإن  املــعــلــومــات املــتــوفــرة ف

عودة وفد الوفاق اإىل اأر�ص 
اجلوية  الرحلة  يف  الوطن 

�سيكون على منت طائرة تابعة 
لكرة  اجلــزائــريــة  لــالحتــاديــة 

قد  الفاف  اأن  القول  وميكن  القدم، 
قدمت خدمة جمانية كبرية للوفاق من 

خالل ال�سماح بعودة وفد الوفاق يف الطائرة 
دون احلجز للعودة عرب اخلطوط اجلوية وهو ما 

�سيكلف الوفاق من الناحية املادية. 

عبد الهادي. ب

املنتخب الوطني للمحليني

ب. ع

اأمري.ج اأمري.ج

اأمري.ج

لفريق  جديدة  مالية  اإعانات   03 منح  عن  الرحمان  عبد  اأحميدان  ميلة  لوالية  والريا�سة  ال�سباب  مدير  ك�سف 

�سباب ميلة النا�سط يف بطولة الق�سم الثالث التابع لرابطة ما بن اجلهات وهذا من اأجل م�ساعدة النادي على ت�سديد 

حقوق االنخراط يف بطولة املو�سم اجلديد وكذا ال�سروع يف التح�سريات للبطولة يف ظل املتاعب الكبرية التي واجهها 

الفريق خالل االأيام الفارطة ال�سيما بعد اال�ستقالة اجلماعية للمكتب امل�سري برئا�سة �سابر بن حمادة.

النادي رفقة جمموعة من املحبن الذين وعدوا بتقدمي  "الديجيا�ص" اأنه قام با�ستقبال رئي�ص  وك�سف مدير 

الدعم املايل الالزم للفريق من اأجل العودة اإىل الن�ساط وتفادي االن�سحاب من البطولة، حيث مت مطالبة 

الرئي�ص امل�ستقيل بن حمادة بالرتاجع عن اال�ستقالة وموا�سلة مهامه خالل املو�سم الداخل، وك�سف 

الو�سعية  من  للخروج  الفريق  م�ساعدة  اأجل  من  كبرية  م�ساعي  وجود  اأحميدان  املدير 

احلالية يف اأقرب وقت ممكن ال�سيما مع اقرتاب موعد العودة اإىل املناف�سة 

الر�سمية واملقرر مع نهاية ال�سهر اجلاري. 

جديدة  اإعانات  "الديجيا�س" متنح 

لت�سوية حقوق االنخراط 

نادي التالغمة  

بدري. ع
عبد الهادي. ب

الوطني  املنتخب  ــدرب  م ك�سف 
جميد  لــلــمــحــلــيــن،  اجلـــزائـــري 
ت�سم   قــائــمــة  ــن  ع بـــوقـــرة، 
اأمام  الــودي  للقاء  حت�سبا  العبا 
م�ساء  اإجــــــراوؤه  ــرر  ــق امل الــبــنــن 
ال�سبت القادم على ميدان وهران 
اجلــديــد، حتــ�ــســرًيا لــكــاأ�ــص اأمم 

العرب. 
لـــالحتـــاديـــة  بـــيـــان  يف  ـــــاء  ج
ــدم على  ــق ــة لــكــرة ال ــري ــزائ اجل
املنتخب  اأّن  الــر�ــســمــي،  موقعها 
ترب�ص  يف  �ــســيــدخــل  ـــرديـــف  ال
من  ابــتــداء  مب�ستغامن  حت�سريي 
تدعيم  وجــــرى  االثـــنـــن،  ـــذا  ه
يو�سف  بــالــثــالثــي:  ــيــن  املــحــل
وزين  م�سمودي  بوعالم  لعوايف، 
الدين بومتان وجميعهم ين�سطون 
ال�ساحلي  الــريــا�ــســي  النجم  يف 

التون�سي.
اأ�سبال  تــبــاري  مــربجًمــا،  وكـــان 
بوقرة مع منتخب جزر القمر، قبل 
اجلزائر،  ل�سفرية  االأخــري  اإلغاء 
خــو�ــص  يــ�ــســتــبــعــد  ال  ــــت  وق يف 
قبل  الوديات  من  للمزيد  اخل�سر 
اأين  العربية،  املناف�سة  خو�سهم 
الرابعة  املجموعة  يف  يتواجدون 
ال�سودان  م�سر،  منتخبات  رفقة 
املحلين  منتخب  اأّن  علًما  ولبنان، 

ا لبطولة اأمم اإفريقيا  ر اأي�سً يح�سّ
�ستحت�سنها  ــي  ــت ال لــلــمــحــلــيــن، 

. اجلزائر عام 
من  كل  بوقرة  قائمة  يف  وجــاء 
ــوزداد(،  بــل )�سباب  مــربــاح  غايا 
ــــاء �ــســعــيــدي )�ــســبــيــبــة  ــــري زك
ـــاورة(، اأ�ــســامــة بـــن بــوط  ـــس ـــ� ال
لعوايف  يو�سف  اجلزائر(،  )احتاد 
ال�ساحلي  الــريــا�ــســي  )الــنــجــم 
م�سمودي  بــوعــالم  الــتــونــ�ــســي(، 
ال�ساحلي  الــريــا�ــســي  )الــنــجــم 

)نادي  بوقرة  اأمين  التون�سي(، 
بارادو(، عبد احلق دباري )وفاق 
)مولودية  حداد  معاذ  �سطيف(، 
)�سباب  كــداد  �سعيب  اجلــزائــر(، 
)�سباب  لعمارة  نبيل  ــوزداد(،  بــل
بلوزداد(، اأحمد اآيت عبد ال�سالم 
)�سباب بلوزداد(، عزيز بن عبدي 
ــقــبــائــل(، بـــالل بن  )�ــســبــيــبــة ال
حمودة )احتاد اجلزائر(، ك�سيلة 
القبائل(،  )�سبيبة  بــوعــالــيــة 
ق�سنطينة(،  )�سباب  ذبيح  �سعيب 

بلوزداد(،  )�سباب  دراوي  زكرياء 
�سطيف(،  )وفاق  قندو�سي  اأحمد 
ح�سام مريزيق )�سباب بلوزداد(، 
اأوقا�سي )�سبيبة القبائل(،  جوبا 
ـــارادو(،  مـــروان زروقـــي )نـــادي ب
بارادو(،  )نادي  تيطرواي  يا�سن 
القبائل(،  �سايح )�سبيبة  بن  ر�سا 
عادل بولبينة )نادي بارادو(، زين 
الريا�سي  )النجم  بومتان  الدين 
ال�ساحلي التون�سي(، عبد الرحيم 

دغموم )وفاق �سطيف(.

العيد  �سلغوم  هــالل  ت�سكيلة  �سدت 
نــهــار االأمــ�ــص �ــســوب مدينة  الــرحــال 
الرتب�ص  يف  الدخول  اأجل  من  ال�سلف 
لبطولة  حت�سبا  الــثــاين  التح�سريي 
الذي  الرتب�ص  وهــو  اجلديد،  املو�سم 
اأيام وتتخلله عدة مقابالت  يدوم  
الــرابــطــة االأوىل  فـــرق  اأمــــام  ـــة  ودي
الهالل  مدرب  ويراهن  الثاين،  والق�سم 
الرتب�ص  هذا  على  كثريا  اإيغيل  مزيان 
التي يعاين  النقائ�ص  اأجل تدارك  من 
اخلطوط،  خمتلف  يف  الفريق  منها 
راحة  منح  قــد  الفني  الطاقم  ــان  وك
الرتب�ص  نهاية  بعد  لالعبن  يومن 

تيكجدة،  مركز  يف  جرى  الذي  االأول 
اإدارة الهالل وجدت �سعوبات  اأن  علما 
يف  الرتب�ص  تر�سيم  اأجــل  مــن  كبرية 
ال�سلف وهذا يف ظل االأزمة املالية التي 

يعاين منها الفريق يف الوقت الراهن.
التابعة  املالعب  تاأهيل  جلنة  ورفعت 
التحفظات  بع�ص  املحرتفة  للرابطة 
زيارة  بعد  املظاهرات  ملعب  بخ�سو�ص 
ذلك  ومــن  اأم�ص،  اأول  للملعب  التفقد 
اللجنة  طالبت  حيث  امللعب  حميط 
للملعب،  املجاور  املكان  تهيئة  ب�سرورة 
الهالل  اإدارة  وعدت  الذي  االأمــر  وهو 
بتداركه قبل الزيارة الثانية املربجمة 

تاأهيل  بغية  البطولة  بــدايــة  قبل 
الفريق  مــبــاريــات  الحت�سان  امللعب 

خالل املو�سم اجلديد.
وولطا�ص  حـــراري  الثنائي  وتعافى 
منها  يعانيان  كانا  التي  االإ�سابة  من 
املباراة  يف  امل�ساركة  مــن  وحرمتهما 
االأربعاء  اأمــل  اأمــام  ال�سابقة  الودية 
حــيــث مــن املــنــتــظــر انــدمــاجــهــمــا مع 
القادمة،  احل�س�ص  خــالل  املجموعة 
لفريق  الفني  الــطــاقــم  ي�سعى  فيما 
الرديف ل�سبط التعداد النهائي الذي 
ممكن  وقت  اأقــرب  يف  الفريق  �سيمثل 

بعد انتهاء عملية التجارب. 

يف  رغبته  عن  علي  بن  حمرز  ق�سنطينة  مولودية  مدرب  ك�سف 
حتقيق ال�سعود مع ت�سكيلة "املوك" اإىل حظرية املحرتف االأول 
خا�سة اأن كل االإمكانيات متوفرة لتحقيق هذا الهدف مع ت�سكيلة 
الفريق خالل املو�سم اجلديد، وبخ�سو�ص االإ�سكال احلا�سل بعد 
قرار رابطة الهواة منع التعاقد مع الالعبن االأجانب فقد ك�سف 
التقني التون�سي اأنه حتدث مع اإدارة الفريق بخ�سو�ص هذا االأمر 
حيث طلب منه امل�سريون موا�سلة العمل ب�سورة عادية مع الفريق 

يف انتظار البحث عن حل نهائي لهذه الق�سية.
اإدارة الرئي�ص عبد احلق دميغة م�ساعيها  وتوا�سل 
املريكاتو  خالل  الفريق  تعداد  تدعيم  اأجل  من 
احلايل حيث تتواجد االإدارة يف مفاو�سات 
متقدمة مع املهاجم بولعويدات الذي 
الفريق  م�سريو  عليه  يــراهــن 
املهاجم  �سفقة  لتعوي�ص 
ف�سل  الـــذي  الــغــومــاري 
االن�سمام اإىل �سفوف 
رغم  خن�سلة  اإحتاد 
وقــت  يف  اتــفــاقــه 
دميغة،  مع  �سابق 
وجـــــدد املــهــاجــم 
عقده  م�سعود  بن 
ملو�سم  الفريق  مع 
ــــايف، فــيــمــا مت  اإ�ــــس
تعين املدرب عزالدين 
على  لـــالإ�ـــســـراف  مــ�ــســيــخ 

�سنف الرديف 

اأكدت م�سادر مطلعة اأن املدرب عبد احلق بوقرة 
رحل عن العار�سة الفنية لفريق مولودية باتنة 
للفريق،  احلايل  بالتعداد  اقتناعه  عدم  ب�سبب 
ملطالبه  االإدارة  ت�ستجيب  مل  الــذي  الوقت  يف 
بتدعيم الت�سكيلة، ليقرر بوقرة مغادرة الفريق 

ب�سفة ر�سمية.
بوقرة  احلــق  املــدرب عبد  غــادر  اأن  وبعد  هــذا 
مع  للتفاو�ص  زعطوط  عزالدين  اإدارة  �سارعت 
موافقته  اأعطى  الذي  بورابحة  ال�سعيد  املدرب 
لرئي�ص النادي باالإ�سراف على العار�سة الفنية 
للمولودية على اأن ي�سرع يف عمله بال�سمرة اأين 

يقيم الفريق ويجري حت�سرياته.
مع  التفاق  االإدارة  تو�سلت  اآخر،  �سعيد  وعلى 
عباب�سة  واإليا�ص  عي�سى  حــاج  لزهر  الثالثي 

ع�سية  املذكور  الثالثي  وقع  اأين  يا�سن  وزيــرق 
اأم�ص االأول عقودهم ، يف انتظار تدعيم الت�سكيلة 
القادمة  القليلة  ال�ساعات  يف  الالعبن  ببع�ص 

ح�سب ما اأكده م�سدر مقرب من االإدارة.
ح�سة  اأوقفوا  وبعد  الفريق  اأن�سار  جهتهم  من 
�ساوي  اللطيف  عبد  مبلعب  املقرة  اال�ستئناف 
ا�ستنكروا  االإدارة  على  غ�سبهم  جــام  و�سبوا 
مدينة  اإىل  الفريق  بــاإعــادة  االإدارة  ت�سرف 
الواقع  من  تتهرب  االإدارة  اأن  معتربين  ال�سمرة 
وحتاول جتنب ال�سغط يف الوقت الذي ي�ستلزم 

على االإدارة.
يذكر اأن التح�سريات يف مدينة ال�سمرة �ستدوم 
اأن تعود الت�سكيلة مللعب عبد  اأيام على   10 ملدة 

اللطيف �ساوي بباتنة يوم 14 اأكتوبر.

مولودية باتنة 

هالل �سلغوم العيدوفاق �سطيف

اإحتاد عنابة 

مولودية ق�سنطينة 

بلما�سي،  جمال  الوطني  الناخب  ا�ستدعى 
لنادي  ال�ساب  املهاجم  عــمــورة  ــن  اأم حممد 
قبال  قاي�ص  ـــالن  واإي ال�سوي�سري،  لوغانو 
لتعوي�ص  الفرن�سي،  رامــ�ــص  ملعب  متو�سط 
الذي  االإيطايل،  نابويل  متو�سط  ونا�ص  اآدم 
وجاء  �ساعات،  قبل  الفخذ  يف  اإ�سابة  تلقى 
"عمورة"  لـــ  نــوعــه  مــن  االأول  اال�ــســتــدعــاء 
التي  املزدوجة  للمواجهة  حت�سًبا  و"قبال" 
والثاين  الــثــامــن  يف  املــحــاربــون  �سيخو�سها 
بر�سم  النيجر  اأمــام  اجلــاري  ال�سهر  من  ع�سر 
ت�سفيات  مــن  والــرابــعــة  الثالثة  اجلولتن 

مونديال قطر 2022.
اأعلن يف وقت  االإيطايل  نادي اجلنوب  وكان 

فيورنتينا  لقاء  عن  �سيغيب  ونا�ص  اأّن  �سابق 
التدريبات  يف  تلقاها  ع�سلية  "اإ�سابة  ب�سبب 
الطبي  الفح�ص  ــرى  اأج الالعب  اأّن  م�سيًفا 
يف  االأوىل  الــدرجــة  مــن  اإ�سابته  ــدت  ــاأك وت
املدافع  اإىل  ونــا�ــص  غياب  لُي�ساف  الع�سلة 
القطري  الــغــرافــة  ــرات العــب  ــاه مــهــدي ط
ور�سيد غزال العب ب�سكتا�ص الرتكي، ب�سبب 

االإ�سابة.
منتخب  الوطنية،  الت�سكيلة  و�ست�ستقبل 
"م�سطفى  مبلعب  اجلمعة  هذا  م�ساء  النيجر 
نيامي  اإىل  التنقل  قبل  البليدة،  يف  ت�ساكر" 
للقاء العودة  يوم الثالثاء 12 اأكتوبر اجلاري 

مبلعب اجلرنال "�سييني كونت�سي".

ريا�ضة

فيها  تتخبط  التي  ال�سعبة  الــظــروف  ظــل  يف 
روؤ�ساء  معظم  نــدد  وبعدما  الــواليــة  فــرق  جــل 
ق�ساء  وف�سلوا  املناف�سة  من  باالن�سحاب  الفرق 
واأمـــور  املــالعــب  م�سكل  ناهيك  ابي�ص  مو�سم 
اأخرى والحتواء الو�سع قررت مديرية ال�سباب 
املن�سوية  الفرق  مع  اجتماع  عقد  والريا�سة 
حتت لواء الرابطة الوالئية ودعت اأي�سا ح�سور 
وكان  عمراين   الهادي  ال�سيد  الرابطة  رئي�ص 
مطعم الربيد واملوا�سالت بحمام ال�ساحلن مقر 
هذا االجتماع اأين ح�سر بع�ص الروؤ�ساء وتناول 
اأن  خا�سة  ال�ساخنة  النقاط  عديد  االجتماع 
وهذا  خانقة  مالية  اأزمــة  تعاين  الفرق  معظم 
راجع اإىل ميزانية البلديات التي معظمها فقرية 

.
ق�سية  احلا�سرون  تناول  املو�سوع  �سياق  ويف 
مببلغ   واملقدرة  االنخراط  حقوق  وم�سكلة 

الديجيا�ص  مدير  تدخل  اأين  �سنتيم  مليون 
العربي طواهري واأثناء مداخلته ك�سف اأنه قرر 
اأي  باأن ي�سدد ن�سف املبلغ من حقوق االنخراط 
 مليون �سنتيم والبقية على عاتق الفرق لكنه 
معظم الروؤ�ساء اأكدوا اأنهم غري قادرين حتى على 
�سراء اللوازم الريا�سية فكيف يتم ت�سديد املبلغ 
عر�ص  الفرق  روؤ�ساء  بع�ص  اقرتح  وهنا  املتبقي 
هذا امل�سكل على ال�سيد الوايل علي بوزيدي ومن 
بخ�سو�ص  التوقيعات  جمع  يتم  اأن  تقرر  خالله 

الــوايل  طــاولــة  على  وو�سعها  االإ�سكالية  هــذه 
ال�سعبي  املجل�ص  مــن  الع�سوين  مــع  بالتن�سيق 
الوطني مراح �سليم ول�سخب ه�سام اللذين وجهت 
لهما دعوة ح�سور هذا االجتماع وا�ستمعا لكامل 

م�ساكل التي تعاين منها الفرق اخلن�سلية. 
اإليها  تــطــرق  اأخـــرى  ح�سا�سة  نقطة  كــذلــك 
تغيري  غرف  مب�سكل  االأمر  ويتعلق  الفرق  روؤ�ساء 
املالب�ص التي مت تخريبها معظمها كليا يف خمتلف 
روؤ�ساء  طلب  وهنا  حمرو�سة  غري  النها  البلديات 
الفرق تدخل روؤ�ساء البلديات لرتميمها من جديد 
يف اأ�سرع وقت الأن البطولة �ستنطلق بتاريخ  و 
 نوفمرب املقبل ،بينما يف املقابل معظم املالعب 
اأر�سية  تغطية  اأجــل  من  االأ�سغال  بها  انطلقت 
املالعب  لتكون  اال�سطناعي  بالع�سب  املــيــدان 
جاهزة عند موعد انطالق البطولة وهو ما ارتاح 

له اجلميع .
عمراين  الــهــادي  الرابطة  رئي�ص  جهته  ومــن 
وعندما اأحيلت له الكلمة بدوره حتدث على اأمور 
ال�سباب  النقا�ص مع مدير  تخ�ص الرابطة وفتح 
وك�سف  طــواهــري  العربي  ال�سيد  والــريــا�ــســة 
تعاين  بخن�سلة  الوالئية  الرابطة  اأن  للجميع 
لديها  لي�ص  كبرية  وبدرجة  امل�ساكل  من  جملة 
مقر رئي�سي منذ �سنن طويلة وهو ما زاد متاعبها 
املتحدث  اأن  الرغم  على  االإيجار  اإىل  وجلوئها 
ك�سف للحا�سرين اأنه ت�سلم ولدية وثيقة ر�سمية 
من مديرية م�سح االأرا�سي لقطعة اأر�ص اخلا�سة 
لكنه  الرابطة  ملقر  خم�س�سة  كانت  للبلدية 
تعرقل  وبريوقراطية  عراقيل  وجــد  وح�سبه 
خن�سلة  واليــة  ب�سمعة  يليق  مقر  بناء  م�سروع 
،رغم ح�سبه اأن ال�سيد الوايل علي بوزيدي وعده 
�سعر  لكنه   امل�سروع  هذا  لبناء  مبدئيا  باملوافقة 
باأن بع�ص اجلهات هي من كانت وراء اإجها�ص هذا 
امل�سروع وكاأن يف االأمر اإن، ولذا الرئي�ص عمراين 
اللغز  هذا  وفك  �سخ�سيا  التدخل  الوايل  ينا�سد 
اخلن�سلية  الريا�سة  حتطيم  وراء  يقف  الــذي 
من  ر�سمية  وعـــودا  تلقى  الــرجــل  اأن  بــالــرغــم 
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم لبناء وت�سييد 
مقر الرابطة يف حالة ثبوت عقد رخ�سة البناء 
وخمطط البناء الإعطاء ال�سوء االأخ�سر لل�سروع 

يف امل�سروع .

اآدم ونا�س ي�ساب وبلما�سي يعو�سه 
بعمورة وقبال 

عبد احلق بوقرة يغادر وبورابحة
 مدربا جديدا للبوبية 

 روؤ�ساء الفرق ينا�سدون الوايل ت�سديد 
اجلزء الثاين من حقوق االنخراط 

بوقرة يك�سف قائمة الالعبني امل�ستدعني لودية البنني 

ترب�س ال�سلف ينطلق اليوم، واإيغيل 
يراهن على تدارك النقائ�س

دميغة يطالب بن علي 
مبوا�سلة مهامه، وبن 
م�سعود يجدد عقده 

الوفاق ي�سرب بقوة اأمام �سكرة، والكاف توؤخر لقاء 
نواديبو اإىل 17 اأكتوبر 
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الرابطة الوالئية لكرة القدم بخن�سلة  ت�سفيات مونديال قطر 2022

 مديرية ال�سباب والريا�سة قررت ت�سديد  من حقوق االنخراط لفرق الوالية 

الهاوي الإحتاد  للنادي  اأ�سفرت اجلمعية االنتخابية 
جديدا  رئي�سا  بومعزة  يحيى  تن�سيب  عــن  عنابة 
وحت�سل  عزيز،  عدوان  املغادر  للرئي�ص  خلفا  للفريق 
بومعزة على اأغلبية اأ�سوات اأع�ساء اجلمعية العامة، 
ومت انتخاب كل من ريا�ص خامتي، عبد ال�سالم جاهل 
وقال  امل�سري،  املكتب  يف  كاأع�ساء  الرزاق  عبد  وحامد 
هدفه  اأن  لالإحتاد  الهاوي  للنادي  اجلديد  الرئي�ص 
راية  حتت  املوجودة  الريا�سية  الفروع  تطوير  هو 
متثيل  اأجــل  من  جديدة  فــروع  ا�ستحداث  مع  النادي 
مع  ــدويل،  ال حتى  اأو  الوطني  امل�ستوى  على  املدينة 
تطوير مدر�سة الفريق اأكرث، وقال بومعزة اأن امل�سكل 
االأ�سا�سي للنادي هو الديون التي يراهن املكتب امل�سري 

املقبلة،  الفرتة  خالل  امل�ستطاع  قدر  تخفي�سها  على 
للفريق مل يقم  ال�سابق  الرئي�ص  اأن ما قام به  م�سيفا 

به اأي اأحد من قبل يف الفريق. 
املهاجم  مع  �سابق  وقت  يف  االإحتــاد  اإدارة  وتعاقدت 
اإىل  اإ�ــســافــة  ق�سنطينة  �سباب  مــن  الــقــادم  رجيمي 
جنم  فريق  األــوان  تقم�ص  الــذي  مرزوقة  بن  الالعب 
مقرة خالل املو�سم الفارط، وك�سف وايل عنابة جمال 
الدين برميي عن ا�ستفادة خزينة واالإحتاد من اإعانة 
جديدة بقيمة مليار �سنتيم خالل االأيام الفارطة مع 
تاأكيده على وقوف ال�سلطات الوالئية بجانب االإحتاد 
اأجل  من  اجلديد  املو�سم  بطولة  يف  عنابة  وحمراء 

حتقيق نتائج م�سرفة يف البطولة. 

بومعزة رئي�سيا للنادي الهاوي ويراهن على ا�ستحداث فروع ريا�سية جديدة  

العاي�ص. �صبدري. ع



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االأوملبياد.

خملويف ين�سحب من االأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�سبب االإ�سابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

يالحق الفريق االإدارة حافظت على تعداد املو�سم املا�سي الديون �سبح 
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  انت�سارات 
وهزميتني من  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 االأورا�ص  لـ حــديــثــه  ويف 

�ساقا،  جد  كان  املن�سرم  الريا�سي  املو�سم 
عدنا  املا�سي  قبل  املو�سم  يف  الفريق  �سقط 
اعادة  نحو  و�سعينا  مبعنويات يف احل�سي�ص 
ت�سكيل  يف  جنحنا  الــفــريــق  ع�سب  بــنــاء 
جمموعة متما�سكة ودخلنا البطولة بقوة، 
جائحة  ب�سبب  البطولة  توقفت  بعدها 
ال�سبه  االمــكــانــيــات  اىل  ا�سافة  ــا،  ــورون ك
منعدمة لكن يف االأخري واحلمد هلل حققنا 
والعودة  ال�سعود  االأهم وجنحنا يف حتقيق 

. للق�سم املمتاز

ويف ذات 
الــ�ــســيــاق، 

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

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

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

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

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

فريق  ــــدرب  م �ــســرح 
باتنة  م�ستقبل  جــيــل 
لكرة الطائرة رجال �سنف 
ان  االأورا�ص نيوز اأكابر طارق خني�سة لـ

فريقه حقق �سعودا كان منتظرا وقال:
احلمد هلل جنحنا يف حتقيق ال�سعود وعن 

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

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

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

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

ريا�ضة /  جويلية   املوافق لـ  ذو احلجة  الثالثاء  يولياز 

جيل م�ستقبل باتنة 

اأمري رامز جاب اهلل 

كرة الطائرة 

الكبار حلظرية  ويعود  ال�شعود  يحقق  اجليامبي

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

وعـــلـــى 
�ــســعــيــد 

ـــــر،  اآخ

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

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

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

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

طارق خني�سة اأنهم �سطروا البقاء هدفا وهذا نظرا 

المكانيات النادي املحت�سمة.

ت�سكيلة الفريق �ستدعم 

ببع�س االأ�سماء واالدارة �سطرت 

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

بن حمادة اإ�سالم: )العب(

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

متكاملة  جمموعة  ت�سكيل  يف  جنحنا 
ومت�سامنة وحققنا الهدف امل�سطر 

باعادة اجليامبي للق�سم املمتاز
ـــــــرح العــــــب  ـــــــس �

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

عــــــن املــــو�ــــســــم 
ـــرم وعـــن  ـــ�ـــس ـــن امل

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

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

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

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

زرقني حامد: )العب(

جنح وفاق �سطيف يف حتقيق فوز ثقيل يف مباراته 
الودية االأوىل خالل ترب�ص تون�ص من خالل جتاوز 
الرابع  الق�سم  من  التون�سي  �سكرة  �سبيبة  عقبة 
بخما�سية دون مقابل تداول على ت�سجيلها كل من 
فالحي،  مطراين،  جزاء،  �سربة  طريق  عن  درفلو 
الوفاق على  جحنيط ولوموتي، و�سيطرت ت�سكيلة 
مناف�ص  اأمــام  والعر�ص  بالطول  املباراة  جمريات 
عجز عن الوقوف يف وجه الوفاق، واأكد الفوز على 
التاأكيد  انتظار  يف  وهذا  الوفاق  ت�سكيلة  جاهزية 
خالل املباراة الودية الثانية املقررة هذا االأربعاء 

اأمام النادي البنزرتي التون�سي.
تغيريا  القدم  لكرة  االإفريقي  ــاد  االإحت ــدث  واأح
التمهيدي  ــدور  ال من  الــذهــاب  مــبــاراة  موعد  على 
املوريتاين  نواديبو  بن  االأبطال  لرابطة  الثاين 
ملدة   املباراة  تاأخري  خالل  من  �سطيف  ووفــاق 
�ساعة عن املوعد ال�سابق، ويف هذا ال�سدد فقد مت 
برجمة املباراة بن الفريق املوريتاين والوفاق يوم 
 اأكتوبر بداية من ال�ساعة الثانية زواال، وجاء 
املباراة  ب�سبب  املباراة  موعد  بتاأخري  الكاف  قرار 
التي تنتظر �سبيبة ال�ساورة يف مناف�سة كاأ�ص الكاف 
اأمام فريق كونكورد املوريتاين والتي �ستجري على 

نف�ص امللعب الذي �سيحت�سن مباراة الوفاق.
ويف ظل تقدمي مباراة �سبيبة ال�ساورة اإىل تاريخ 
 اأكتوبر فاإن ت�سكيلة الوفاق لن تكون قادرة على 
اإجراء احل�سة التدريبية االأخرية قبل املباراة على 
اأر�سية امللعب الرئي�سي، ومن املنتظر اأن تقوم اإدارة 
الوفاق بتوجيه مرا�سلة اإىل الكاف خالل ال�ساعات 
بعدم  املتعلق  امل�سكل  يف  النظر  ــل  اأج مــن  املقبلة 
احل�سة  يف  الرئي�سي  امللعب  اأر�سية  على  التدرب 
يف  الــقــوانــن  متليه  مثلما  ــاراة  ــب امل قبل  ـــرية  االأخ
املناف�سات القارية، وحت�سل الالعب ال�سابق للوفاق 
مليون  بقيمة   مايل  تعوي�ص  على  بلعيد  اأن�ص 
بها  يدين  التي  امل�ستحقات  يف  تتمثل  التي  �سنتيم 
الفريق لدى  رفعها �سد  التي  ال�سكوى  للفريق  بعد 

جلنة املنازعات التابعة لالحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم.

وقررت اإدارة الوفاق برجمة رحلة 
التون�سية  العا�سمة  من  العودة 

اجلــاري  الرتب�ص  نهاية  بعد 
اأكــتــوبــر اجلـــاري  يـــوم  
مطار  مــن  جوية  رحلة  يف 
هواري  مطار  اإىل  قرطاج 
بومدين بالعا�سمة، وح�سب 
ــاإن  املــعــلــومــات املــتــوفــرة ف

عودة وفد الوفاق اإىل اأر�ص 
اجلوية  الرحلة  يف  الوطن 

�سيكون على منت طائرة تابعة 
لكرة  اجلــزائــريــة  لــالحتــاديــة 

قد  الفاف  اأن  القول  وميكن  القدم، 
قدمت خدمة جمانية كبرية للوفاق من 

خالل ال�سماح بعودة وفد الوفاق يف الطائرة 
دون احلجز للعودة عرب اخلطوط اجلوية وهو ما 

�سيكلف الوفاق من الناحية املادية. 

عبد الهادي. ب

املنتخب الوطني للمحليني

ب. ع

اأمري.ج اأمري.ج

اأمري.ج

لفريق  جديدة  مالية  اإعانات  منح   عن  الرحمان  عبد  اأحميدان  ميلة  لوالية  والريا�سة  ال�سباب  مدير  ك�سف 

�سباب ميلة النا�سط يف بطولة الق�سم الثالث التابع لرابطة ما بن اجلهات وهذا من اأجل م�ساعدة النادي على ت�سديد 

حقوق االنخراط يف بطولة املو�سم اجلديد وكذا ال�سروع يف التح�سريات للبطولة يف ظل املتاعب الكبرية التي واجهها 

الفريق خالل االأيام الفارطة ال�سيما بعد اال�ستقالة اجلماعية للمكتب امل�سري برئا�سة �سابر بن حمادة.

النادي رفقة جمموعة من املحبن الذين وعدوا بتقدمي  اأنه قام با�ستقبال رئي�ص  الديجيا�ص وك�سف مدير 

الدعم املايل الالزم للفريق من اأجل العودة اإىل الن�ساط وتفادي االن�سحاب من البطولة، حيث مت مطالبة 

الرئي�ص امل�ستقيل بن حمادة بالرتاجع عن اال�ستقالة وموا�سلة مهامه خالل املو�سم الداخل، وك�سف 

الو�سعية  من  للخروج  الفريق  م�ساعدة  اأجل  من  كبرية  م�ساعي  وجود  اأحميدان  املدير 

احلالية يف اأقرب وقت ممكن ال�سيما مع اقرتاب موعد العودة اإىل املناف�سة 

الر�سمية واملقرر مع نهاية ال�سهر اجلاري. 

جديدة  اإعانات  متنح  الديجيا�س

لت�سوية حقوق االنخراط 

نادي التالغمة  

بدري. ع
عبد الهادي. ب

الوطني  املنتخب  ــدرب  م ك�سف 
جميد  لــلــمــحــلــيــن،  اجلـــزائـــري 
 25 ت�سم  قــائــمــة  ــن  ع بـــوقـــرة، 
اأمام  الــودي  للقاء  حت�سبا  العبا 
م�ساء  اإجــــــراوؤه  ــرر  ــق امل الــبــنــن 
ال�سبت القادم على ميدان وهران 
اجلــديــد، حتــ�ــســرًيا لــكــاأ�ــص اأمم 

العرب. 
لـــالحتـــاديـــة  بـــيـــان  يف  ـــــاء  ج
ــدم على  ــق ــة لــكــرة ال ــري ــزائ اجل
املنتخب  اأّن  الــر�ــســمــي،  موقعها 
ترب�ص  يف  �ــســيــدخــل  ـــرديـــف  ال
من  ابــتــداء  مب�ستغامن  حت�سريي 
تدعيم  وجــــرى  االثـــنـــن،  ـــذا  ه
يو�سف  بــالــثــالثــي:  ــيــن  املــحــل
وزين  م�سمودي  بوعالم  لعوايف، 
الدين بومتان وجميعهم ين�سطون 
ال�ساحلي  الــريــا�ــســي  النجم  يف 

التون�سي.
اأ�سبال  تــبــاري  مــربجًمــا،  وكـــان 
بوقرة مع منتخب جزر القمر، قبل 
اجلزائر،  ل�سفرية  االأخــري  اإلغاء 
خــو�ــص  يــ�ــســتــبــعــد  ال  ــــت  وق يف 
قبل  الوديات  من  للمزيد  اخل�سر 
اأين  العربية،  املناف�سة  خو�سهم 
الرابعة  املجموعة  يف  يتواجدون 
ال�سودان  م�سر،  منتخبات  رفقة 
املحلين  منتخب  اأّن  علًما  ولبنان، 

ا لبطولة اأمم اإفريقيا  ر اأي�سً يح�سّ
�ستحت�سنها  ــي  ــت ال لــلــمــحــلــيــن، 

اجلزائر عام 2023.
من  كل  بوقرة  قائمة  يف  وجــاء 
ــوزداد(،  بــل )�سباب  مــربــاح  غايا 
ــــاء �ــســعــيــدي )�ــســبــيــبــة  ــــري زك
ـــاورة(، اأ�ــســامــة بـــن بــوط  ـــس ـــ� ال
لعوايف  يو�سف  اجلزائر(،  )احتاد 
ال�ساحلي  الــريــا�ــســي  )الــنــجــم 
م�سمودي  بــوعــالم  الــتــونــ�ــســي(، 
ال�ساحلي  الــريــا�ــســي  )الــنــجــم 

–)نادي  بوقرة  اأمين  التون�سي(، 
بارادو(، عبد احلق دباري )وفاق 
)مولودية  حداد  معاذ  �سطيف(، 
)�سباب  كــداد  �سعيب  اجلــزائــر(، 
)�سباب  لعمارة  نبيل  ــوزداد(،  بــل
بلوزداد(، اأحمد اآيت عبد ال�سالم 
)�سباب بلوزداد(، عزيز بن عبدي 
ــقــبــائــل(، بـــالل بن  )�ــســبــيــبــة ال
حمودة )احتاد اجلزائر(، ك�سيلة 
القبائل(،  )�سبيبة  بــوعــالــيــة 
ق�سنطينة(،  )�سباب  ذبيح  �سعيب 

بلوزداد(،  )�سباب  دراوي  زكرياء 
�سطيف(،  )وفاق  قندو�سي  اأحمد 
ح�سام مريزيق )�سباب بلوزداد(، 
اأوقا�سي )�سبيبة القبائل(،  جوبا 
ـــارادو(،  مـــروان زروقـــي )نـــادي ب
بارادو(،  )نادي  تيطرواي  يا�سن 
القبائل(،  �سايح )�سبيبة  بن  ر�سا 
عادل بولبينة )نادي بارادو(، زين 
الريا�سي  )النجم  بومتان  الدين 
ال�ساحلي التون�سي(، عبد الرحيم 

دغموم )وفاق �سطيف(.

العيد  �سلغوم  هــالل  ت�سكيلة  �سدت 
نــهــار االأمــ�ــص �ــســوب مدينة  الــرحــال 
الرتب�ص  يف  الدخول  اأجل  من  ال�سلف 
لبطولة  حت�سبا  الــثــاين  التح�سريي 
الذي  الرتب�ص  وهــو  اجلديد،  املو�سم 
اأيام وتتخلله عدة مقابالت   10 يدوم 
الــرابــطــة االأوىل  فـــرق  اأمــــام  ـــة  ودي
الهالل  مدرب  ويراهن  الثاين،  والق�سم 
الرتب�ص  هذا  على  كثريا  اإيغيل  مزيان 
التي يعاين  النقائ�ص  اأجل تدارك  من 
اخلطوط،  خمتلف  يف  الفريق  منها 
راحة  منح  قــد  الفني  الطاقم  ــان  وك
الرتب�ص  نهاية  بعد  لالعبن  يومن 

تيكجدة،  مركز  يف  جرى  الذي  االأول 
اإدارة الهالل وجدت �سعوبات  اأن  علما 
يف  الرتب�ص  تر�سيم  اأجــل  مــن  كبرية 
ال�سلف وهذا يف ظل االأزمة املالية التي 

يعاين منها الفريق يف الوقت الراهن.
التابعة  املالعب  تاأهيل  جلنة  ورفعت 
التحفظات  بع�ص  املحرتفة  للرابطة 
زيارة  بعد  املظاهرات  ملعب  بخ�سو�ص 
ذلك  ومــن  اأم�ص،  اأول  للملعب  التفقد 
اللجنة  طالبت  حيث  امللعب  حميط 
للملعب،  املجاور  املكان  تهيئة  ب�سرورة 
الهالل  اإدارة  وعدت  الذي  االأمــر  وهو 
بتداركه قبل الزيارة الثانية املربجمة 

تاأهيل  بغية  البطولة  بــدايــة  قبل 
الفريق  مــبــاريــات  الحت�سان  امللعب 

خالل املو�سم اجلديد.
وولطا�ص  حـــراري  الثنائي  وتعافى 
منها  يعانيان  كانا  التي  االإ�سابة  من 
املباراة  يف  امل�ساركة  مــن  وحرمتهما 
االأربعاء  اأمــل  اأمــام  ال�سابقة  الودية 
حــيــث مــن املــنــتــظــر انــدمــاجــهــمــا مع 
القادمة،  احل�س�ص  خــالل  املجموعة 
لفريق  الفني  الــطــاقــم  ي�سعى  فيما 
الرديف ل�سبط التعداد النهائي الذي 
ممكن  وقت  اأقــرب  يف  الفريق  �سيمثل 

بعد انتهاء عملية التجارب. 

يف  رغبته  عن  علي  بن  حمرز  ق�سنطينة  مولودية  مدرب  ك�سف 
اإىل حظرية املحرتف االأول  املوك حتقيق ال�سعود مع ت�سكيلة 
خا�سة اأن كل االإمكانيات متوفرة لتحقيق هذا الهدف مع ت�سكيلة 
الفريق خالل املو�سم اجلديد، وبخ�سو�ص االإ�سكال احلا�سل بعد 
قرار رابطة الهواة منع التعاقد مع الالعبن االأجانب فقد ك�سف 
التقني التون�سي اأنه حتدث مع اإدارة الفريق بخ�سو�ص هذا االأمر 
حيث طلب منه امل�سريون موا�سلة العمل ب�سورة عادية مع الفريق 

يف انتظار البحث عن حل نهائي لهذه الق�سية.
اإدارة الرئي�ص عبد احلق دميغة م�ساعيها  وتوا�سل 
املريكاتو  خالل  الفريق  تعداد  تدعيم  اأجل  من 
احلايل حيث تتواجد االإدارة يف مفاو�سات 
متقدمة مع املهاجم بولعويدات الذي 
الفريق  م�سريو  عليه  يــراهــن 
املهاجم  �سفقة  لتعوي�ص 
ف�سل  الـــذي  الــغــومــاري 
االن�سمام اإىل �سفوف 
رغم  خن�سلة  اإحتاد 
وقــت  يف  اتــفــاقــه 
دميغة،  مع  �سابق 
وجـــــدد املــهــاجــم 
عقده  م�سعود  بن 
ملو�سم  الفريق  مع 
ــــايف، فــيــمــا مت  اإ�ــــس
تعين املدرب عزالدين 
على  لـــالإ�ـــســـراف  مــ�ــســيــخ 

�سنف الرديف 

اأكدت م�سادر مطلعة اأن املدرب عبد احلق بوقرة 
رحل عن العار�سة الفنية لفريق مولودية باتنة 
للفريق،  احلايل  بالتعداد  اقتناعه  عدم  ب�سبب 
ملطالبه  االإدارة  ت�ستجيب  مل  الــذي  الوقت  يف 
بتدعيم الت�سكيلة، ليقرر بوقرة مغادرة الفريق 

ب�سفة ر�سمية.
بوقرة  احلــق  املــدرب عبد  غــادر  اأن  وبعد  هــذا 
مع  للتفاو�ص  زعطوط  عزالدين  اإدارة  �سارعت 
موافقته  اأعطى  الذي  بورابحة  ال�سعيد  املدرب 
لرئي�ص النادي باالإ�سراف على العار�سة الفنية 
للمولودية على اأن ي�سرع يف عمله بال�سمرة اأين 

يقيم الفريق ويجري حت�سرياته.
مع  التفاق  االإدارة  تو�سلت  اآخر،  �سعيد  وعلى 
عباب�سة  واإليا�ص  عي�سى  حــاج  لزهر  الثالثي 

ع�سية  املذكور  الثالثي  وقع  اأين  يا�سن  وزيــرق 
اأم�ص االأول عقودهم ، يف انتظار تدعيم الت�سكيلة 
القادمة  القليلة  ال�ساعات  يف  الالعبن  ببع�ص 

ح�سب ما اأكده م�سدر مقرب من االإدارة.
ح�سة  اأوقفوا  وبعد  الفريق  اأن�سار  جهتهم  من 
�ساوي  اللطيف  عبد  مبلعب  املقرة  اال�ستئناف 
ا�ستنكروا  االإدارة  على  غ�سبهم  جــام  و�سبوا 
مدينة  اإىل  الفريق  بــاإعــادة  االإدارة  ت�سرف 
الواقع  من  تتهرب  االإدارة  اأن  معتربين  ال�سمرة 
وحتاول جتنب ال�سغط يف الوقت الذي ي�ستلزم 

على االإدارة.
يذكر اأن التح�سريات يف مدينة ال�سمرة �ستدوم 
اأن تعود الت�سكيلة مللعب عبد  اأيام على  ملدة  

اللطيف �ساوي بباتنة يوم  اأكتوبر.

مولودية باتنة 

هالل �سلغوم العيدوفاق �سطيف

اإحتاد عنابة 

مولودية ق�سنطينة 

بلما�سي،  جمال  الوطني  الناخب  ا�ستدعى 
لنادي  ال�ساب  املهاجم  عــمــورة  ــن  اأم حممد 
قبال  قاي�ص  ـــالن  واإي ال�سوي�سري،  لوغانو 
لتعوي�ص  الفرن�سي،  رامــ�ــص  ملعب  متو�سط 
الذي  االإيطايل،  نابويل  متو�سط  ونا�ص  اآدم 
وجاء  �ساعات،  قبل  الفخذ  يف  اإ�سابة  تلقى 

عمورة لـــ  نــوعــه  مــن  االأول  اال�ــســتــدعــاء 
التي  املزدوجة  للمواجهة  حت�سًبا  قبال و
والثاين  الــثــامــن  يف  املــحــاربــون  �سيخو�سها 
بر�سم  النيجر  اأمــام  اجلــاري  ال�سهر  من  ع�سر 
ت�سفيات  مــن  والــرابــعــة  الثالثة  اجلولتن 

. مونديال قطر 
اأعلن يف وقت  االإيطايل  نادي اجلنوب  وكان 

فيورنتينا  لقاء  عن  �سيغيب  ونا�ص  اأّن  �سابق 
التدريبات  يف  تلقاها  ع�سلية  اإ�سابة  ب�سبب 
الطبي  الفح�ص  ــرى  اأج الالعب  اأّن  م�سيًفا 
يف  االأوىل  الــدرجــة  مــن  اإ�سابته  ــدت  ــاأك وت
املدافع  اإىل  ونــا�ــص  غياب  لُي�ساف  الع�سلة 
القطري  الــغــرافــة  ــرات العــب  ــاه مــهــدي ط
ور�سيد غزال العب ب�سكتا�ص الرتكي، ب�سبب 

االإ�سابة.
منتخب  الوطنية،  الت�سكيلة  و�ست�ستقبل 
م�سطفى  مبلعب  اجلمعة  هذا  م�ساء  النيجر 
نيامي  اإىل  التنقل  قبل  البليدة،  يف  ت�ساكر
للقاء العودة  يوم الثالثاء  اأكتوبر اجلاري 

. �سييني كونت�سي مبلعب اجلرنال 

ريا�ضة

فيها  تتخبط  التي  ال�سعبة  الــظــروف  ظــل  يف 
روؤ�ساء  معظم  نــدد  وبعدما  الــواليــة  فــرق  جــل 
ق�ساء  وف�سلوا  املناف�سة  من  باالن�سحاب  الفرق 
واأمـــور  املــالعــب  م�سكل  ناهيك  ابي�ص  مو�سم 
اأخرى والحتواء الو�سع قررت مديرية ال�سباب 
املن�سوية  الفرق  مع  اجتماع  عقد  والريا�سة 
حتت لواء الرابطة الوالئية ودعت اأي�سا ح�سور 
وكان  عمراين   الهادي  ال�سيد  الرابطة  رئي�ص 
مطعم الربيد واملوا�سالت بحمام ال�ساحلن مقر 
هذا االجتماع اأين ح�سر بع�ص الروؤ�ساء وتناول 
اأن  خا�سة  ال�ساخنة  النقاط  عديد  االجتماع 
وهذا  خانقة  مالية  اأزمــة  تعاين  الفرق  معظم 
راجع اإىل ميزانية البلديات التي معظمها فقرية 

.
ق�سية  احلا�سرون  تناول  املو�سوع  �سياق  ويف 
 40 مببلغ  واملقدرة  االنخراط  حقوق  وم�سكلة 
 " الديجيا�ص   " مدير  تدخل  اأين  �سنتيم  مليون 
العربي طواهري واأثناء مداخلته ك�سف اأنه قرر 
اأي  باأن ي�سدد ن�سف املبلغ من حقوق االنخراط 
20 مليون �سنتيم والبقية على عاتق الفرق لكنه 
معظم الروؤ�ساء اأكدوا اأنهم غري قادرين حتى على 
�سراء اللوازم الريا�سية فكيف يتم ت�سديد املبلغ 
عر�ص  الفرق  روؤ�ساء  بع�ص  اقرتح  وهنا  املتبقي 
هذا امل�سكل على ال�سيد الوايل علي بوزيدي ومن 
بخ�سو�ص  التوقيعات  جمع  يتم  اأن  تقرر  خالله 

الــوايل  طــاولــة  على  وو�سعها  االإ�سكالية  هــذه 
ال�سعبي  املجل�ص  مــن  الع�سوين  مــع  بالتن�سيق 
الوطني مراح �سليم ول�سخب ه�سام اللذين وجهت 
لهما دعوة ح�سور هذا االجتماع وا�ستمعا لكامل 

م�ساكل التي تعاين منها الفرق اخلن�سلية. 
اإليها  تــطــرق  اأخـــرى  ح�سا�سة  نقطة  كــذلــك 
تغيري  غرف  مب�سكل  االأمر  ويتعلق  الفرق  روؤ�ساء 
املالب�ص التي مت تخريبها معظمها كليا يف خمتلف 
روؤ�ساء  طلب  وهنا  حمرو�سة  غري  النها  البلديات 
الفرق تدخل روؤ�ساء البلديات لرتميمها من جديد 
يف اأ�سرع وقت الأن البطولة �ستنطلق بتاريخ 14 و 
15 نوفمرب املقبل ،بينما يف املقابل معظم املالعب 
اأر�سية  تغطية  اأجــل  من  االأ�سغال  بها  انطلقت 
املالعب  لتكون  اال�سطناعي  بالع�سب  املــيــدان 
جاهزة عند موعد انطالق البطولة وهو ما ارتاح 

له اجلميع .
عمراين  الــهــادي  الرابطة  رئي�ص  جهته  ومــن 
وعندما اأحيلت له الكلمة بدوره حتدث على اأمور 
ال�سباب  النقا�ص مع مدير  تخ�ص الرابطة وفتح 
وك�سف  طــواهــري  العربي  ال�سيد  والــريــا�ــســة 
تعاين  بخن�سلة  الوالئية  الرابطة  اأن  للجميع 
لديها  لي�ص  كبرية  وبدرجة  امل�ساكل  من  جملة 
مقر رئي�سي منذ �سنن طويلة وهو ما زاد متاعبها 
املتحدث  اأن  الرغم  على  االإيجار  اإىل  وجلوئها 
ك�سف للحا�سرين اأنه ت�سلم ولدية وثيقة ر�سمية 
من مديرية م�سح االأرا�سي لقطعة اأر�ص اخلا�سة 
لكنه  الرابطة  ملقر  خم�س�سة  كانت  للبلدية 
تعرقل  وبريوقراطية  عراقيل  وجــد  وح�سبه 
خن�سلة  واليــة  ب�سمعة  يليق  مقر  بناء  م�سروع 
،رغم ح�سبه اأن ال�سيد الوايل علي بوزيدي وعده 
�سعر  لكنه   امل�سروع  هذا  لبناء  مبدئيا  باملوافقة 
باأن بع�ص اجلهات هي من كانت وراء اإجها�ص هذا 
امل�سروع وكاأن يف االأمر اإن، ولذا الرئي�ص عمراين 
اللغز  هذا  وفك  �سخ�سيا  التدخل  الوايل  ينا�سد 
اخلن�سلية  الريا�سة  حتطيم  وراء  يقف  الــذي 
من  ر�سمية  وعـــودا  تلقى  الــرجــل  اأن  بــالــرغــم 
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم لبناء وت�سييد 
مقر الرابطة يف حالة ثبوت عقد رخ�سة البناء 
وخمطط البناء الإعطاء ال�سوء االأخ�سر لل�سروع 

يف امل�سروع .

اآدم ونا�س ي�ساب وبلما�سي يعو�سه 
بعمورة وقبال 

عبد احلق بوقرة يغادر وبورابحة
 مدربا جديدا للبوبية 

 روؤ�ساء الفرق ينا�سدون الوايل ت�سديد 
اجلزء الثاين من حقوق االنخراط 

بوقرة يك�سف قائمة الالعبني امل�ستدعني لودية البنني 

ترب�س ال�سلف ينطلق اليوم، واإيغيل 
يراهن على تدارك النقائ�س

دميغة يطالب بن علي 
مبوا�سلة مهامه، وبن 
م�سعود يجدد عقده 

الوفاق ي�سرب بقوة اأمام �سكرة، والكاف توؤخر لقاء 
نواديبو اإىل  اأكتوبر 
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الرابطة الوالئية لكرة القدم بخن�سلة  ت�سفيات مونديال قطر 

 مديرية ال�سباب والريا�سة قررت ت�سديد %50 من حقوق االنخراط لفرق الوالية 

الهاوي الإحتاد  للنادي  اأ�سفرت اجلمعية االنتخابية 
جديدا  رئي�سا  بومعزة  يحيى  تن�سيب  عــن  عنابة 
وحت�سل  عزيز،  عدوان  املغادر  للرئي�ص  خلفا  للفريق 
بومعزة على اأغلبية اأ�سوات اأع�ساء اجلمعية العامة، 
ومت انتخاب كل من ريا�ص خامتي، عبد ال�سالم جاهل 
وقال  امل�سري،  املكتب  يف  كاأع�ساء  الرزاق  عبد  وحامد 
هدفه  اأن  لالإحتاد  الهاوي  للنادي  اجلديد  الرئي�ص 
راية  حتت  املوجودة  الريا�سية  الفروع  تطوير  هو 
متثيل  اأجــل  من  جديدة  فــروع  ا�ستحداث  مع  النادي 
مع  ــدويل،  ال حتى  اأو  الوطني  امل�ستوى  على  املدينة 
تطوير مدر�سة الفريق اأكرث، وقال بومعزة اأن امل�سكل 
االأ�سا�سي للنادي هو الديون التي يراهن املكتب امل�سري 

املقبلة،  الفرتة  خالل  امل�ستطاع  قدر  تخفي�سها  على 
للفريق مل يقم  ال�سابق  الرئي�ص  اأن ما قام به  م�سيفا 

به اأي اأحد من قبل يف الفريق. 
املهاجم  مع  �سابق  وقت  يف  االإحتــاد  اإدارة  وتعاقدت 
اإىل  اإ�ــســافــة  ق�سنطينة  �سباب  مــن  الــقــادم  رجيمي 
جنم  فريق  األــوان  تقم�ص  الــذي  مرزوقة  بن  الالعب 
مقرة خالل املو�سم الفارط، وك�سف وايل عنابة جمال 
الدين برميي عن ا�ستفادة خزينة واالإحتاد من اإعانة 
جديدة بقيمة مليار �سنتيم خالل االأيام الفارطة مع 
تاأكيده على وقوف ال�سلطات الوالئية بجانب االإحتاد 
اأجل  من  اجلديد  املو�سم  بطولة  يف  عنابة  وحمراء 

حتقيق نتائج م�سرفة يف البطولة. 

بومعزة رئي�سيا للنادي الهاوي ويراهن على ا�ستحداث فروع ريا�سية جديدة  

العاي�ص. �صبدري. ع



�لأ�شمنت  �شناعة  ملجمع  �لعام  �ملدير  �أو�شح 
من  �ملجمع  عائد�ت  �أن  ق�شوم   ر�بح  )جيكا( 
 60 �لت�شدير خالل �ل�شنة �جلارية فاقت �ل 
مليون دولر، منوها بالإر�دة �ل�شيا�شية �لقوية 
�لت�شدير  رهان  لك�شب  للبالد  �لعليا  لل�شلطات 
�لإج���ر�ء�ت  �إىل  �إ�شافة  �ملحروقات�  خ��ارج 
على  للق�شاء  �حلكومة  ط��رف  م��ن  �ملتخدة 

�لبريوقر�طية ملر�فقة �مل�شدرين.
و�عتر �ملدير �لعام ملجمع �شناعة �لأ�شمنت 
جيكا ر�بح ق�شوم لدى نزوله هذ� �لإثنني �شيفا 
على برنامج "�شيف �ل�شباح" للقناة �لإذ�عية 
�لأوىل  �أن �شناعة �ل�شمنت �حدى �ملحركات 
و  باجلز�ئر  �ل�شناعي  للقطاع  �لأ�شا�شية  
يرتجم بذلك �ملفهوم �خلال�ص ل�شناعة �ملو�رد 
��شرت�تيجية  �أن  م�شيفا  جز�ئرية،  بكفاء�ت 
حققها  �لتي  �لعمالقة  �خلطو�ت  و  �لت�شدير 
�مل��ج��م��ع ت��ن��درج يف �إط����ار �ل��ت��ز�م �مل��ج��م��ع و 
�نخر�طه يف برنامج  رئي�ص �جلمهورية �لذي 
�شمح بتحقيق حجم �شادر�ت خارج �ملحروقات 

يقدر ب 2. 3  مليار دولر.
�نتهاج  ه��و  �ملجمع  جن��اح  �شر  �أن  �أو���ش��ح  و 
و�لطار�ت  �لعمال  بني  �لت�شاركية  �ل�شيا�شة 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط  و 
بتاأهيله  �لب�شري   �لعن�شر  يف  �لإ�شتثمار 

وتطوير مهار�ته با�شتمر�ر.
باأن  ذ�ت��ه  �ملتحدث  ق��ال  مت�شل  �شياق  يف  و 
�ملجمع و بف�شل رفع قدرته �لإنتاجية  �أ�شبح 
�ل�شوق  من  باملائة   50 من  �أكرث  على  ي�شيطر 
على  يحافظ  �أن  ��شتطاع  وبالتايل  �لوطنية، 
من  بالرغم  �لإ�شمنت  �نتاج  يف  كر�ئد  مكانته 
�ملتعاملني  طرف  من  يو�جهها  �لتي  �ملناف�شة 
�لأوىل  �شيف  ح�شب  ر�جع  هذ�  و  �لآخرين، 
حمالت  تكثيف  و  �ملجمع  فروع  ع�شرنة  �إىل 
�ملعار�ص  خمتلف  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  �ل���رتوي���ج 

�لإلكرتوين  �لت�شويق  �إىل  �إ�شافة  �لوطنية 
عر �شبكات �لتو��شل �لجتماعي.

�أنو�ع  عدة  �ملجمع  ينتج   "  : قائال  �أ�شاف  و 
�لذي  بنيان  جيكا  غ��ر�ر  على  �لإ�شمنت   من 
جيكا  و    �ل�شغرية،  �لبناء  لأ�شغال  ي�شتخدم 
جيكا  و  �جلاهزة  �خلر�شانة  لأ�شغال  بيطون 
�لبنى  و  �لقاعدية  للهياكل  موجه  �جن��از�ت 
�لتحتية و جيكا م�شاد مقاوم للكريت موجه 
�لرطوبة  و  �مللوحة  عالية  �ملناطق  يف  للبناء 
�ل�شحر�وية، وموؤخر�  �ملناطق  كاملو�نئ و كذ� 
هي  و  بب�شار  مب�شنع  �لأخ���ري  ه��ذ�  �ن��ت��اج  مت 
خطوة كبرية �شت�شمح بتوفري تكاليف نقله من 

�ل�شمال �إىل �جلنوب".
�لتي  �لأ����ش���و�ق   ���ش��وؤ�ل ح��ول  و يف رده ع��ن 
�إن  �لأوىل  �شيف  قال  �ملجمع،  �إليها  يتوجه 
�ملجمع بالإ�شافة �لأ�شو�ق �لإفريقية و �أمريكا 
�لالتينية، يخطط لولوج �لأ�شو�ق �لأوروبية 
من خالل �ختيار �أكر م�شنعني جليكا و �لعمل 
جاري للح�شول على �شهادة �ملطابقة لإحرت�م 
�ملعايري �لبيئية، و بهذ� �شي�شبح �ملجمع �لأول 
يح�شل  �ل��ذي  �لأو�شط  �ل�شرق  و  �فريقيا  يف 
على هذه �ل�شهادة و يف غ�شون 4 �أو 5 �شنو�ت 

�شنتمكن من �لت�شدير �إىل دول �أوروبية بحكم 
�ملوقع �جلغر�يف �لإ�شرت�تيجي للجز�ئر.

حت�شل   2019 خ��الل  �أن���ه  �إىل  �أ���ش��ار  ك��م��ا  
�ملعهد  م��ن  م��ط��اب��ق��ة  ���ش��ه��ادة  �مل��ج��م��ع ع��ل��ى 
�لأمريكي �لبرتويل لإنتاج �لإ�شمنت �لبرتويل 
نهائيا  �مل��ادة  هذه  ��شتري�د  بتوقف  �شمح  مما 
�شريعة   و  عملية  حلول  �ي��ج��اد  �إىل  د�ع��ي��ا  
كالنقل  �للوج�شتيكية  �ل�شل�شلة  لتح�شني 
�لرئي�ص  �لعائق  باأنها  مو�شحا  �لتخزين،  و 

لعملية �لت�شدير.
تنويع  �مكانية  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  ع��ن  رده  يف  و 
جتربة  غ��ر�ر  على  �ملجمع  ن�شاطات  حمفظة 
جهود  عن  �ملتحدث   ك�شف  كو�شيد�ر  جممع 
�ملجمع يف هذ� �لإطار باإ�شتغالل م�شنع �لرخام 
بقاملة  منذ �شنة2018 حيث  كان هذ� �لأخري  
�إع��ادة  ت�شيريه  يف و�شع هيكلي مرتد وقد مت 
�أن يكون جاهز� و  من طرف جممع جيكاعلى 

عمليا ب�شكل كلي  �شهر جو�ن 2022.
على  ك��ورون��ا  جائحة  ت��اأث��ري  يخ�ص  فيما  و 
�ملجمع، �أو�شح �ملتحدث �أن تر�جع �لإ�شتهالك 
 40 باجلز�ئربلغ   �لأ�شمنت  مل��ادة  �لد�خلي 

باملائة، و هو ما �أثر �شلبا على جممع جيكا.

اأكد على �ضرورة ا�ضتغالل املن�ضاآت على مدار الأ�ضبوع ملرافقة املتعاملني القت�ضاديني

املدير العام ملجمع جيكا، رابح ق�ضوم

���ش��ارك وزي����ر �ل��ط��اق��ة و�مل��ن��اج��م حممد 
عن  �ملرئي  �لتحا�شر  تقنية  عر  ع��رق��اب، 
بعد، يف �أعمال �لجتماع 33 للجنة �ملر�قبة 
تقييم  عليه  تعني  و�لذي  �مل�شرتكة  �لوز�رية 
لظروف  �مل�شرتكة  �لفنية  �للجنة  تقرير 
�شوق �لنفط �حلايل على �ملدى �لق�شري، وكذ� 
�لإنتاج  تعديل  للتز�مات  �لمتثال  م�شتوى 
للدول �ملوقعة على �إعالن �لتعاون، ل�شهر �أوت 

.2021
�أن  لها،  بيان  يف  �لطاقة  وز�رة  و�أو�شحت 
�مل�شرتكة  �ل��وز�ري��ة  �ملر�قبة  جلنة  �أع�شاء 
�أو�شاع �شوق �لنفط �لدولية  عمدو� لدر��شة 
بالإ�شافة  �لق�شري  �ملدى  على  تطوره  و�آف��اق 
لاللتز�مات  �لمتثال  م�شتوى  تقييم  �إىل 
�لتعاون  �إع��الن  دول  �إنتاج  بتعديل  �ملتعلقة 

ل�شهر �أوت  2021 �لذي بلغ %119.
�لجتماع  �أع��م��ال  يف  ع��رق��اب  ���ش��ارك  كما 
�لوز�ري 21 لدول �أوبك و�لدول خارج �أوبك 
�أوبك  يف  دول��ة   13( دول��ة   23 ي�شم  �ل��ذي 
على  �ملوقعة  �ملنظمة(  يف  �أع�شاء  غري  و10 
�لنفط  �شوق  �أو�شاع  لدر��شة  �لتعاون،  �إعالن 

�لعاملية و�آفاق تطورها على �ملدى �لق�شري.

وقرر �لجتماع �لوز�ري 21 لأوبك و�لدول 
�لتاأكيد  �إع����ادة  �أوب����ك  يف  �لأع�����ش��اء  غ��ري 
حتديدها  مت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ع��دي��ل  خ��ط��ة  ع��ل��ى 
�أوب��ك  ل��دول  �ل����وز�ري �ل19  يف �لج��ت��م��اع 
و�ف��ق �لجتماع  �أوب���ك. كما  و�ل���دول خ��ارج 
لالإنتاج  �لإجمايل  �لت�شاعدي  �لتعديل  على 
�ل�شهري مبقد�ر 400 �ألف برميل يوميا ل�شهر 

نوفمر 2021.
�ألف   942 �جلز�ئر  �نتاج  م�شتوى  و�شيبلغ 
�ل�شهر �حلايل و952  �ليوم خالل  برميل يف 
�ألف برميل يف �ليوم يف �شهر نوفمر 2021. 
�ملقبل  �ل����وز�ري  �لج��ت��م��اع  عقد  تقرر  كما 
لأوب���ك و�ل���دول غ��ري �لأع�����ش��اء يف منظمة 

�أوبك يف �لر�بع من نوفمر 2021.
وعقب ذلك �رتفعت �أ�شعار �لنفط يف �لأ�شو�ق 
�لآجلة  �ل��ع��ق��ود  ت���د�ول  �ل��ع��امل��ي��ة، وج���رى 
للرميل  دولر   80.99 عند  "برنت"،  خلام 
�لت�شوية  �شعر  عن   %2.16 ن�شبتها  بزيادة 
�لآجلة  �لعقود  ت���د�ول  مت  فيما  �ل�شابق. 
للخام �لأمريكي عند 77.42 دولر للرميل، 
بزيادة ن�شبتها 2.03% عن �لإغالق �ل�شابق، 

وفقا ملوقع "بلومرغ".

اأكد الوزير الأول وزير املالية اأمين بن عبد  الرحمن اأم�س الثنني بوهران، اأن الطلبات فيما يخ�س ا�ستثمار اخلوا�س يف قطاع النقل اجلوي بداأت 
تتزايد م�سريا اىل اأن امللفات املقدمة يف "�سدد الدرا�سة".

من  �مل�شاريع  �إد�رة  يف  �شهادة  على  حت�شل 
�ىل  بالإ�شافة  �أمريكا  يف  خمت�ص  معهد 
�أمريكا  من  عامليا  بها  معرتف  �شهاد�ت  عدة 
�حل�شابات  تدقيق  يف  و�شهادة  وبريطانيا 
�إىل  �لفرن�شي  �ي''  تي  ��ص  ''�أل  معهد  من 
 AXELOS معهد  من  �شهاد�ت   4 جانب 
معتمدة  ما�شرت  �شكرم  و�شهادة  �لريطاين 

من �لوليات �ملتحدة.
�لرئي�ص �ملدير �لعام �جلديد �لذي ليز�ل 
�لذ�ت  وتطوير  �مل�شاريع  �إد�رة  يف  مدربا 

قام  �لدولية،  �ل�شهاد�ت  لنيل  و�لتح�شري 
بتن�شيط عدة موؤمتر�ت يف هذ� �ل�شدد كما 
تدرج يف عدة منا�شب ب�شركة موبيلي�ص منها 
للق�شم  ومدير  �ملعلوماتية  �لأنظمة  مدير 
وم�شت�شار  و�لهند�شة  للتطوير  �لرئي�شي 

رئي�شي للمدير �لعام يف �ل�شركة ذ�تها.
كان  �ن  ب��وخ��ازين  ل�شوقي  لل�شيد  و�شبق 
�إطار� �شاميا يف �لدرك �لوطني حيث تر�أ�ص 
�ملعلومات  باأنظمة  مرتبطة  �إجن��از�ت  عدة 

و�لإت�شالت.

�لقطار  ل�شري  �لتقنية  �لتجارب  �نطلقت 
و  �مل�شيلة  بني  �لر�بط  �جلديد  �خل��ط  على 
م�شافة  على  ببوغزول  م��رور�  تي�شم�شيلت، 
�لوطنية  لل�شركة  بيان  و�أف��اد  كلم.   290
تفقد  مت  �أن��ه  �حل��دي��دي��ة،  بال�شكك  للنقل 
خمتلف �لهياكل و�لتجهيز�ت وكافة �ملحطات 
�لعام  �مل��دي��ر  بح�شور  �خل���ط،  ط���ول  ع��ل��ى 
�جناز  ومتابعة  للدر��شات  �لوطنية  للوكالة 
عز  �حل��دي��دي��ة،  �ل�شكك  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 

�لدين فريدي.
كل  من  �لنتهاء  �شرورة  على  فريدي  و�أكد 

�ملحطات،  م�شتوى  على  �ملتبقية  �لأ���ش��غ��ال 
�خلارجية  �لف�شاء�ت  تهيئة  �إىل  بالإ�شافة 
�لظروف  �أح�شن  يف  �مل�شافرين  ل�شتقبال 

و�شمان خدمة عمومية ر�قية.
للدر��شات  �لوطنية  �لوكالة  فاإن  لالإ�شارة، 
�ل�شكك  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  �إجن���از  ومتابعة 
�حلديدية تتوىل تنفيذ بر�مج �ل�شتثمار�ت 
متابعتها  و���ش��م��ان  �حل��دي��دي��ة  �ل�شكك  يف 
�ح��رت�م  على  �ل�شهر  م��ع  عليها  و�لإ���ش��ر�ف 
�لقو�عد �لتنفيذية ومقايي�ص ت�شور �ملن�شاآت 

�ل�شككية �لتابعة ملهامها وتهيئتها.

�ملحطة  م�شروع  حول  عر�ص  هام�ص  وعلى 
"�أحمد  �ل���دويل  للمطار  �جل��دي��دة  �جل��وي��ة 
�لتفقدية  زيارته  �إطار  يف  بلة"  لوهر�ن  بن 
�ملالية   وزير  �لأول  �لوزير  دعا  �لولية،  �ىل 
جمال  يف  "�لولوج  �ىل  �خلو��ص  �مل�شتثمرين 

�ل�شتثمار يف قطاع �لنقل �جلوي".
مطار�ت  �إىل  حاجة  "يف  �لبالد  �أن  و�أب���رز 
جوية  و�شركات  �آخ��ري��ن  ومتعاملني  �أخ��رى 
�أخرى" لتغطية كامل �لحتياجات �لوطنية 
�إىل  �أ���ش��ار  كما  �جل���وي.  �لنقل  يخ�ص  فيما 
للتغطية  بالن�شبة  �لنقائ�ص"  "بع�ص  وجود 
�ل��ن��ق��ل �جل���وي خ��ا���ش��ة يف بع�ص  يف جم���ال 
و�جلنوب  �لعليا  �له�شاب  غر�ر  على  �ملناطق 
"�حلاجة   � قال  كما  يف�شر�  ما  وه��ذ�  �لكبري 
�شركات  و�إىل  �خل���و�����ص  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  �إىل 
�لأول  �لوزير  و�أبرز  �جلوي".  للنقل  جديدة 
�إجناز  يف  �لتعاطي  يعقل  ل  �أنه  �ملالية،  وزير 
تغلب  تقت�شي  م�شاريع  �إد�رية"  "بطريقة 
�أكرث  لتكون  و�لتقنية  �لقت�شادية  �ل�شبغة 

فعالية.
�لبناء يجب  �أن ور�شات  �ل�شاأن  وقال يف هذ� 
�أن ت�شتغل على مد�ر24 �شاعة مبعدل ثالثة  
�أنحاء  يف  به  معمول  هو  كما  �ليوم  يف  ف��رق 
�لجن��از،   يف  �شريعة  وت��رية  ل�شمان  �ل��ع��امل 
8 �شاعات و رمبا �أقل  معتر �أن �لعمل بنظام 

يف ور�شات �لبناء "غري مقبول".
�أخ�����ذ جميع  ����ش���دد ع��ل��ى �����ش����رورة  ك��م��ا 
�آجالها،  يف  �مل�شاريع  لإمت���ام  �لحتياطات 
توؤدي  ما  كثري�  �لدر��شات  �شعف  �أن  معتر� 
�أن  ي�شيف  �أن  قبل  �لإجن��از  يف  �لتاأخري  �إىل 
�لالزم  �لوقت  تاأخذ  �أن  يجب  "�لدر��شات  

حتى يت�شنى ن�شج �مل�شروع".
على  �لعمومية  �ملر�فق  ت�شيري  يخ�ص  وفيما 
بن  �ل�شيد   �عتر  �ملو�نئ،  و  �ملطار�ت  غ��ر�ر 
�قت�شادي  منط  �عتماد  �أن  �لرحمان  عبد 

�إنعا�ص  ل�شمان  "�شروري  بحت  وجت���اري 
�قت�شادي  ب�شفة م�شتقرة وم�شتد�مة".

باملنا�شبة  �ملالية  وزير  �لأول  �لوزير  وقال 
�إذ�  خطري  "مبنعرج  متر  حاليا  �جلز�ئر  �أن 
متكنت من عبوره ميكن �أن ت�شبح �شمن �لقوى 

�لقت�شادية �لعاملية �لع�شرين".
و�أك����د ع��ل��ى ���ش��رورة �ل���ش��ت��غ��الل �لأم��ث��ل 
�لوطني  �مل�شتوى  على  و�مل��ر�ف��ق  للمن�شاآت 
ولوج  يف  �لقت�شاديني  �ملتعاملني  ملر�فقة 

�لأ�شو�ق  �خلارجية.
نهائي  تو�شعة  م�شروع  �ىل  تطرقه  ول��دى 
�حلاويات مبيناء وهر�ن على هام�ص معاينته 
�لدويل  للمطار  �جلديدة  �جلوية  للمحطة 
"�ل�شتغالل  �شرورة  على  بلة"   بن  "�أحمد 
لت�شبح  �ملينائية  و�ملر�فق  للمن�شاآت  �لأمثل 
تعمل على مد�ر �لأ�شبوع و24 �شاعة يف �ليوم 
ولوج  يف  �لقت�شاديني  �ملتعاملني  ملر�فقة 

�لأ�شو�ق �خلارجية".
لوزير  تعليمات  وج��ه  �أن��ه  �إىل  �أ���ش��ار  كما 

�لنقل جلعل كل �ملر�فق على �مل�شتوى �لوطني 
باملنا�شبة  و�شجل  �لأ�شبوع.  مد�ر  على  تعمل 
وميناء  حاليا  م�شتغل  غري  �أرزي��و  "ميناء  �أن 
معلقا  باملائة"   70 بن�شبة  يعمل  وه���ر�ن 
يف  �حلاوية  تبقى   �أن  �ملعقول  غري  "من  �أن��ه 
�مليناء �أكرث من 24 �شاعة" قبل �أن يدعو �إىل 
�لتفكري يف كيفية ��شتغالل هذه �ملر�فق حتى 

تلعب دورها �لقت�شادي بكل فعالية.
لالإ�شارة جتاوزت ن�شبة تقدم �أ�شغال م�شروع 
�لتي  وهر�ن  مبيناء  �حلاويات  نهائي  تو�شعة 
يتكفل بها جممع جز�ئري �شيني 98 باملائة 
لالأ�شغال  �لولئية  �ملديرة  �شروحات   وفق 

�لعمومية،جميلة مقد�د.
�لأ�شغال  �نتهت  �لتو�شعة  ه��ذه  �أن  يذكر 
�لكرى بها بن�شبة 100 باملائة و�شت�شمح فور 
دخولها حيز �ل�شتغالل للميناء �لذي �شيعمل 
نوعية   بتح�شني  �ل��دول��ي��ة،  �ملقايي�ص  وف��ق 
�خلدمات �ملقدمة من جهة و�إ�شفاء دينامكية 

�أكر يف حركة �لب�شائع من جهة �أخرى.
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خلي بالك على "قفطانك"
البالد  داخل  املغربية  االأيادي  امتدت 
ت�ستهدف  وبـــاتـــت  الـــطـــرق  مبــخــتــلــف 
حتى  والالمادي  املادي  الثقايف  الرتاث 
مثلما  جد،  عن  اأبــا  لها  وتن�سبه  تنهبه 
باتت  بذلك  وهي  اخرى  باأ�سياء  فعلت 
االإ�سرائيلية  الــيــد  مــن  خــطــورة  ــرث  اك
حجة  �سليمان  هيكل  مــن  جعلت  التي 
ــــي  ـــار االأرا�ــــس ـــب ــطــان واعـــت ــي ــت ــس ــال� ل
املغربية  لت�سرق  اأرا�سيها،  الفل�سطينية 
اقتناء  وحتــــاول  ـــــوان  واالأل اخلــيــوط 
"اجلباتوالقفاطن"  اأنـــــواع  خمتلف 
االأثمان  باأغلى  القدمية  اجلزائرية 
حاولت  ذلــك  مــن  واأكـــرث  لها،  لتن�سبها 
اجلزائري  الــزي  من  اأنــواعــا  تقدم  اأن 
التقليدي على اأنها ملك لها واأنها تخ�سها 
ال�سموم  وقــاحــة  فاقت  وقــاحــة،  بكل 
اجلزائرية  الغربية  للحدود  املخرتقة 
التي اأفرزتها اأطنان الكيف املت�سللة اىل 
املجتمع  اف�ساد  اإىل  واملف�سية  ال�سباب 

بكل دناءة.
وكما يقال اجلار قبل الدار، فاإن اإ�ساءة 
زعزعة  يف  �ستت�سبب  تزيد  حن  اجلــار 
اال�ستقرار وخا�سة اإذا امتدت يدها اإىل 
هوية اجلار وكرامته وعر�سه، وها هي 
اأن  يوؤكد  الذي  االمتداد  اأنــواع  خمتلف 
ا�سرتاتيجية  ال�سلوكات  تلك  كل  خلف 
حتيكها  الوطنية  الهوية  �سد  خارجية 
وتر�سمها جهات اأجنبية وتنفذها اجلارة 
الغربية بكل �سال�سة وان�سيابية، وكاأنها 
با�ستغالل  العدو  �سحق  �سيا�سة  متار�ص 
لتتخذ  العنف،  عن  بعيدا  الطرق  اب�سع 
الناعمة  ال�ساكنة  الــبــاردة  القوة  من 
�سالحا يف الواقع يعد االأخطر واالأكرث 
وتاأثريا  وطــاأة  واالأ�سد  وخبثا  د�سا�سة 
كبري  عدد  يفهم  مل  التي  اجلزائر  على 
غري  اأو  مثقفن  كان  �سواء  اأبناءها  من 
ال  �سنيع  جرم  الــرتاث  بيع  باأن  مثقفن 

يغفره الواقع وال التاريخ.
عهود  من  قدمية  مالب�ص  قطعة  فبيع 
بخيوط  مــطــرزة  الــتــاريــخ  يف  �ــســاربــة 
ذهبية اأ�سلية مل تعد موجودة يف ع�سر 
املودة، وت�سريب تلك اخليوط اىل دولة 
�سيء حتى  منها اخليانة يف كل  تلم�سنا 
يف ا�ــســتــغــالل الــــرتاث يــعــد جــرميــة يف 
هذه  مثل  عن  التبليغ  وعدم  ذاتــه،  حد 
اإمنا  �سيء  على  دلت  ان  التي  ال�سلوكات 
تدل على  نية املغرب يف النيل من املوروث 
الثقايف اجلزائري ون�سبه لها مب�ساعدة 
البد  كان  داخلية  اأطــراف  من  وتواطوؤ 
لها من اأن تبحث يف مدى اأهمية ما يباع 
وي�سرتى، ومدى اإ�سرار اجلهات املغربية 
على اقتناء مثل هذه االأ�سياء القدمية 
اإن مل تكن �سبيال  املبالغ  والبالية بتلك 
من �سبل توثيق امل�سروق، وتلخي�سا لكل 
وكل  امراأة  لكل  موجهة  فالر�سالة  ذلك 
"قفطانك"  على  بالك  خلي  "خياطة" 

االأ�ــســيــل وكــل مــا جـــاوره مــن ممتلكات 
قدمية تقليدية الطراز.
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يف ظل �رتفـاع �أ�شعـاره ب�شكل متو��شـل

مل تعد كافية ملو�جهة متطلبات �ملعي�شة و�لبحث �لعلمي 

بعد غلـق متو��شـل �شبب تذمـر� و�شط �ملـو�طنني 

يعي�ش، خمتلف العاملني يف جمال البناء و�شعا ل يح�شدون عليه يف ظل ارتفاع اأ�شعار احلديد ب�شكل جنوين، وتوقف عديد امل�شاريع �شواء للمواطنني اأو اأ�شحاب موؤ�ش�شات املقاولتية 
نظرا ملا حتمله الأ�شغال من تكاليف كبرية مل ي�شتطيعوا توفريها، الأمر الذي اأدخل عديد عمال البناء يف بطالة مبكرة وطويلة املدى اأثرت �شلباً على حياتهم املعي�شية وقوتهم اليومي.

ــي تعترب  ــت ال ــــادة احلـــديـــد  م غـــالء 
م�ساريع  خمتلف  يف  االأ�سا�سية  القطعة 
يف  جــاء  مــتــن،  بــنــاء  ل�سمان  الــبــنــاء 
وقــت كــان اأغــلــب املــواطــنــن يف حالة 
على  قــادريــن  ــري  وغ مــزريــة  معي�سية 
البناء  يخ�ص  فيما  اأعمالهم  موا�سلة 
املقاوالتية  موؤ�س�سات  اأ�سحاب  كذلك 
نتيجة  بــهــا  االأعـــمـــال  تــوقــفــت  الــتــي 
 19 كوفيد  فريو�ص  وتداعيات  ظروف 
اجلزائر،  يف  القطاعات  جميع  على 
اجتماعية  لق�سية  حتول  الذي  االأمر 
اليومي  والقوت  الدخل  اأ�سحاب  توؤرق 
لدى  احلرة  االأعمال  على  واملعتمدين 
اخلوا�ص وال�سعب، حيث توقفت اأغلب 
ــغــال واأ�ــســبــحــت الــبــطــالــة تدق  ــس االأ�
مهددة  يومي  ب�سكل  منازلهم  ـــواب  اأب

االآونة  يف  حدث  ما  وهو  قوتهم  بزوال 
االأخرية، الو�سع ال�سعب الذي توقفت 
فيه جميع االأ�سغال وامل�ساريع اخلا�سة 

يف  ــاًل  اأم وكلهم  واملواطنن  باخلوا�ص 
مل�سارها  وعــودتــهــا  اأ�ــســعــاره  انخفا�ص 
الطبيعي اإال اأن الواقع اأبان عك�ص ذلك 

حيث بقيت على حالها مل تتغري.
ــد كــانــت تــــرتاوح بن  ــعــار احلــدي اأ�ــس
6000 و7000 دينار للقنطار الواحد، 
�سعف  اإىل  لت�سل  التهبت  ما  �سرعان 
 14000 وتواكبحدود  االأول  ال�سعر 
اإىل  دينار، رغم كون هذه املادة ت�سدر 
�ساهم  الذي  االأمر  وهو  اجلزائر  خارج 
ال�سنوات  عك�ص  اأ�سعارها  ارتــفــاع  يف 
منتوجا  تعترب  كــانــت  حيث  املا�سية 
املواطنن  قبل  مــن  وم�ستهلكا  حمليا 
املادة  هــذه  كبري،  ب�سكل  اجلزائرين 
من  الكثري  عي�ص  لقمة  ت�سكل  اأ�سبحت 
البناء  جمــال  يف  العاملن  املــواطــنــن 
واآخرين يف جمال بيعها وغالوؤها �سعب 
ونخر  الب�سيط  املواطن  ماأمورية  من 

حياته املعي�سية.

لالأ�ساتذة  العليا  املدر�سة  احت�سنت 
�سرق  العلمة  ببلدية  زوغـــار  م�سعود 
حول  وطــنــي  ملتقى  �سطيف،  واليـــة 
لالأ�ستاذ  االأ�سا�سية  القوانن  مراجعة 
من  ــذا  وه الــدائــم  والباحث  الباحث 
للتعليم  الوطنية  االحتــاديــة  تنظيم 
وبالتن�سيق  العلمي  والبحث  الــعــايل 
بالعلمة  لالأ�ساتذة  العليا  املدر�سة  مع 
ـــعـــة لـــالأ�ـــســـاتـــذة  ومبـــ�ـــســـاركـــة وا�ـــس

اجلامعين.
امللتقى  ــذا  ه يف  املــ�ــســاركــون  ــاول  وتــن
التطورات  نوعه،  من  االأول  الوطني 
العايل  التعليم  قــطــاع  يف  احلا�سلة 
ظل  يف  وهــذا  عامة  ب�سفة  واجلــزائــر 
الو�سعية التي يتواجد عليها االأ�ساتذة 
العديد  مناق�سة  مت  حيث  والباحثن، 
واملهنية  االجــتــمــاعــيــة  املــطــالــب  مــن 

الباحثن  االأ�ــســاتــذة  بفئة  املتعلقة 
والباحثن الدائمن مع رفع مقرتحات 
للجهات املخت�سة من اأجل املوافقة على 

اعتمادها خالل الفرتة املقبلة.
ويف هذا ال�سياق، فقد مت ت�سكيل جلان 
لدرا�سة  ــرباء  وخ اأ�ساتذة  من  مكونة 
واجبات والتزامات االأ�ساتذة الباحثن 
فــ�ــســال عـــن احلـــقـــوق واالمـــتـــيـــازات 
راأ�ص  الفئة، وياأتي على  املطلوبة لهذه 
ــرورة حت�سن  ــس املــرفــوعــة � املــطــالــب 
�سبكة االأجور من اأجل تطوير وحت�سن 
العايل  للتعليم  العمومية  اخلــدمــة 
االأ�ستاذ  اأن  باعتبار  اجلــودة  و�سمان 
لعملية  االأ�سا�سي  املحرك  هو  اجلامعي 
اجلامعي،  املجال  يف  والبحث  التكوين 
االجتماعية  املكانة  �سمان  �سرورة  مع 

الالئقة به. 

�سبكة  اأن  االأ�ساتذة  من  العديد  ويرى 
ال  الراهن  الوقت  يف  املعتمدة  االأجــور 
تتالءم مع ما يقوم به االأ�ستاذ الباحث 
والــبــاحــث الــدائــم مــن جمــهــودات من 
ف�سال  واملــعــريف  العلمي  االإنــتــاج  ــل  اأج
ال�سرورية  باحلاجيات  التكفل  عــن 
االأ�ساتذة  بع�ص  نظر  ويف  للمعي�سة، 
اخلا�سة  القطاعات  من  العديد  ــاإن  ف
يف  زيــادات  عرفت  العمومي  بالوظيف 
االأجور عدة مرات يف حن تبقى �سبكة 
التعليم  بــاأ�ــســاتــذة  اخلا�سة  االأجـــور 
العايل معتمدة منذ اأكرث من 10 �سنوات 
دون ح�سول اأي زيادة، كما اأن الرواتب 
منخف�سة  تبقى  اجلزائر  يف  املعتمدة 

مقارنة مع الدول املجاورة.
لالأ�ساتذة  ـــور  االأج �سبكة  ـــرتاوح  وت
مالين   07 اإىل   4.5 بن  امل�ساعدين 

االأ�ساتذة  راتب  ي�سل  حن  يف  �سنتيم، 
مالين   09 اإىل   6.8 بن  املحا�سرين 
التعليم  اأ�ــســاتــذة  اأجـــور  اأمـــا  �سنتيم، 
العايل فترتاوح بن 10 اإىل 13 مليون 
واملردودية  املنح  احت�ساب  دون  �سنتيم 
ــور  االأج �سبكة  وترتفع  والــرتقــيــات، 
يف اجلــامــعــات الــواقــعــة يف الــواليــات 

اجلنوبية.    
اأن يتم ال�سروع يف نقا�ص  ومن املنتظر 
ووزارة  االأ�ــســاتــذة  ممثلي  بن  مفتوح 
اأكتوبر   20 تاريخ  بعد  العايل  التعليم 
التو�سيات  تقدمي  اأجــل  مــن  اجلـــاري 
اأجــل  مــن  ومناق�ستها  واملــقــرتحــات 
العاجل  القريب  يف  لها  اال�ستجابة 
خا�سة اأن الوزارة فتحت اأبواب احلوار 

مع ال�سريك االجتماعي. 

غالء احلـديد يعَطل امل�شـاريع ويحيل البنـائني على البطـالة

االأ�شـاتذة الباحثون يطـالبون بتح�شني �شبكـة االأجور يف قطـاع التعليم العـايل  
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افـــتـــتـــحـــت، 
بـــدايـــة هــذا 
ــــبــــوع،  االأ�ــــس
من  الــعــديــد 
املـــــــدار�ـــــــص 
ـــة  ـــي ـــراآن ـــق ال
م�ستوى  على 
والية باتنة، 
اأمام  اأبوابها 
من  املــهــتــمــن 

التالميذ الراغبن يف تعلم اأبجديات 
القراآن  وحفظ  والرتتيل  التجويد 
الأ�سهر  دام  غلق  بعد  وذلك  الكرمي، 
جـــراء تــدهــور الــو�ــســع الــوبــائــي يف 

اجلزائر.
ورحـــب االأولـــيـــاء والــتــالمــيــذ على 
الفعالة  اخلــطــوة  بهذه  �ــســواء،  حــد 
للمدار�ص  تعيد  اأن  �ساأنها  من  التي 
حتفيظ  يف  املميزة  مكانتها  القراآنية 
القراآن وتوجيه االأطفال ومتابعتهم 
بعد  خا�سة  واأخالقيا،  ودينيا  علميا 
واملبادئ  القيم  يف  امللحوظ  التدهور 
اأبــرزهــا  اأ�ــســبــاب  لــعــدة  املجتمع  يف 
التخلي عن ارتياد املدار�ص القراآنية 
�ساهمت يف تخريج قامات  التي طاملا 

علمية يف خمتلف املجاالت.
و�سهدت العديد من املدار�ص القراآنية 
اإقباال  باتنة،  مدينة  يف  املتواجدة 

من  مــعــتــربا 
طرف االأبناء 
الــــــــذيــــــــن 
ــــــــــــــدوا  وج
�ــســالــتــهــم يف 
ق�ساء اأوقات 
فــــراغــــهــــم 
ويــــومــــيــــات 
ــم يف  ــه ــل ــط ع
املرافق  هــذه 
وتنظم  تــوجــهــهــم  ــي  ــت ال الــديــنــيــة 
تعليمات  وفــق  وبرناجمهم  حياتهم 
قبل  مــن  جــديــة  ومتابعة  �ــســارمــة 
املدر�سن، وهو ما ا�ستح�سنه االأولياء 
اأبنائهم  تربية  على  ي�سددون  الذين 
ـــالم مــن خــالل  ـــس عــلــى تــعــالــيــم االإ�
واإر�سادهم  الكرمي  للقراآن  حتفيظهم 
احلـــيـــاة  يف  ــح  ــي ــح ــس ــ� ال ــق  ــري ــط ــل ل
والقيم  ال�سمحة  باملبادئ  بالتم�سك 
االإن�سانية العالية، حيث عرب العديد 
الإعــادة  �سعادتهم  عن  االأولــيــاء  من 
يف  اآملن  القراآنية  للمدار�ص  احلياة 
فتح املرافق التابعة للم�ساجد والتي 
تعطل العديد منهم عن اأداء �سالتهم 
امل�سددة  لـــالإجـــراءات  بالنظر  بها 
اإىل  اأدت  والــتــي  عليها  املــفــرو�ــســة 
غلق  بعد  خا�سة  ن�سبي عليها  عزوف 

بيوت الو�سوء.

لوالية  ــارة  ــج ــت ال مــديــريــة  نــظــمــت، 
حماية  مــ�ــســالــح  يف  ممــثــلــة  خن�سلة 
لفائدة  حت�سي�سية  حملة  امل�ستهلك، 
ــن  ــزاري املــتــعــامــلــن االقــتــ�ــســاديــن اجل
ببلدية  املــذبــوحــة  الــدواجــن  وبائعي 
توجيه  خاللها  مــن  مت  اأيـــن  خن�سلة، 
حول  واالإر�سادات  الن�سائح  من  العديد 
ال�سحية  والنظافة  النظافة  �سروط 
والــ�ــســوابــط املــطــلــوبــة ملــمــار�ــســة هذا 
الغذائية  الت�سممات  لتفادي  الن�ساط 
اخلاطئة  ــات  املــمــار�ــس ــن  ع الــنــاجــمــة 
اللحوم  وحــفــظ  ــص  ــر� وع حت�سري  يف 
الذبح  وكذا جتنب  والبي�ساء،  احلمراء 
ــح واملــ�ــســالــخ خـــارج اإطـــار  ــذاب خـــارج امل
الرقابة البيطرية اإ�سافة اىل خطورة 
احليوان  طريق  عن  املتنقلة  االأمرا�ص 
انقطاع  وخطورة  منها  الوقاية  و�سبل 

اللحوم  عر�ص  عدم  مع  التربيد  �سل�سلة 
خارج  وم�ستقاتها  والبي�ساء  احلمراء 
ملختلف  وتعري�سها  التجارية  املحالت 
اإ�سافة  واحلــ�ــســرات  كالغبار  العوامل 

الأ�سعة ال�سم�ص.
حت�سي�ص  عرفت  التح�سي�سية  احلملة 
موا�سلة  بــ�ــســرورة  املــحــالت  اأ�ــســحــاب 
للحد  الوقائية  بــاالإجــراءات  االلتزام 

من انت�سار فريو�ص كورونا.
حماربة  ـــار  اإط ويف  ـــر،  اآخ �سياق  ويف 
م�سالح  قــامــت  االأ�ــســعــار،  يف  امل�ساربة 
املراقبة  اأعــــوان  خـــالل  مــن  الــتــجــارة 
ــادة  ــس ــ� ــة وامل ــاري ــج ــت واملـــمـــار�ـــســـات ال
م�سالح  رفقة  وا�سعة  بحملة  للمناف�سة 
واملخازن  امل�ستودعات  ا�ستهدفت  االأمن 
لــلــتــ�ــســدي لــكــل حمـــــاوالت االحــتــكــار 

وامل�ساربة املحتملة.

املـدار�ص القراآنيـة تفتتح 
اأبوابـها جمـددا 

حملة حت�شي�شية لفائدة اجلزارين 
وبائعي الدجاج مبدينة خن�شلة



له على متابعة  "عبد اهلل اليل" وال�سكر مو�سول  الناقد  "ردود" ي�سرف عليها 
املبدعن وانتقاء املوا�سيع وفق املعايري االأكادميية والفنية

ردود

حقا تك�رسنا احلوادث ":  املبدعة رانيا بورا�س/ باتنة وم�شاركة " 
ة ونب�ساتها، ت�ستحق الن�سر.     خاطرة جميلة فيها روح الق�سّ

املبدعة اإكرام خطيب / غليزان وم�شاركة "مع اهلل": خاطرة اإميانية 
يف اأ�سلوب اأدبي �سّيق ت�ستحق الن�سر، رغم بع�ص االأخطاء  

املبدعة  حمو�س حنان / اجلزائر وم�شاركة "امل�شاعر الطارقة 
ة، ينق�سها الت�سويق، والت�سوير الفّني، وتزخر  ": حماولة �سردّية يف جمال الق�سّ
باالأخطاء مثل قولها: )الأتلوا الأمي عن جمريات احللم( و�سوابها: )الأتلو الأمي 
اإىل  يحتاج  ال  متعدٍّ  فعل  اأتلو  الأّن  احللم،  مبجريات  اأخربها  اأو  احللم(  جمريات 

حرف جّر.  

ــال و الــوحــدة،  ــم هــل هــو االإه
ارتكاب  بعد  الــنــدم  �سيطرة  اأم 

اخلطيئة ؟
غري  يف  ي�سري  �سيء  كل  اأن  اأم 
يجهل  حن  له  املُ�سطر  اجتاهه 

االإن�سان كينونة وجوده .
لى اأمامه اأن النفق كان ُم�ساًء  جتجَ
وعتمتها  روحـــه  انــطــفــاء  ولــكــن 
هو  الطريق.  طــول  عليها  طغى 
اأن  يبدو  مــا  ِبــقــدر  �ــســرودًا  لي�ص 
مق�سده يهرب من بن يديه كلما 

اقرتب منه .
كــُمــغــرتب عــن الــوطــن، جمــرٌد 
االأحا�سي�ص،  ومتلبد  ال�سعور  من 
ال�سكينة  تعرف  ال  ثائر  غريب 
ميلك  كــمــن  قــلــبــه،  يف  م�ستقرا 
على  يقو  ال  ولكن  الهدوء  مفتاح 

فتح بابه
بدا اأمامه انتظار �ساعة الفرج 
دهــــرًا، لــيــل حــالــك الــ�ــســواد لن 

يتبعه بزوغ للفجر قط .
جــوارحــه،  على  الغ�سب  اأمل 
على  الغرابة  ق�ساوة  و�سيطرت 
الطاقة  تلك  �سارت  فيه،  ما  كل 
ال�سلبية يف عروق ج�سده.. تراه 

له  يهداأ  وال  �سحوته  يف  يتخبط 
الراحة  ي�ساأل  م�ستلٍق  وهو  البال 
قليال ً؛ قبل اأن ينام يدعو عليها، 
الفل�سفة  غيوم  تخف  اأن  يدعو 
الداخلية اأن متطر كي ال يحرتق 
راأ�سه من كرثة التفكري وهو نائم.
غري  وهو  موجودا  يكون  كيف 
الثبات  بهذا  يكون  كيف  ؟  مرئي 
تبعرثت  حمــالــة،  ال  �سائع  وهــو 
االجتاهات  كل  يف  روحــه  اأ�سالء 
هبوب  ومـــع  ــاف  ــط امل ـــر  اآخ ..يف 
مطلع  ت�سبق  التي  الن�سمات  اآخر 
ال�سبح، عرف �سيئا يف و�سط بحر 
الالمعرفة واجلهل الذي اأغرقه، 
الوداع  اإليهم،  يعود  لن  اأنه  عرف 

..
فـــازت مــرًة  اأن احلــيــاة  عــرف 
قبل  الكلمات  هذه  ُكتبت  اأُخــرى. 
اإىل  بارئها، قبل  اأن ي�سلم روحه 
بعيدا  القبو  غرفة  يف  ميــوت  اأن 
و�سجيج  املــديــنــة  �سو�ساء  عــن 
احلي..  مبقهى  اأ�سدقائه  حديث 
وحيدًا  اأحــدهــم  ميــوت  اأن  قبل 
مرور  بعد  اإال  لغيابه  يتفطن  وال 

اأ�سبوع.  

ُبوِت �ُسُكونجَا ْنكجَ ْيِط العجَ خجَ اُه كجَ رجَ تجَ
ُرونجَا مجَ بنجَ  املُْعججَ ــْنجَ  بجَ لجَ  غلغجَ تجَ
ًة ِحريجَ اتجَ ِغالاًّ وجَ ا ُقْلتجَ �ِسْعًرا مجَ اإذجَ
ُخونجَا ا ِليجَ دجَ �ْسوؤُواًل بجَ افجَ مجَ وجَ اإْن �سجَ
واِئًدا لَّ فجَ ْقتجَ عجَ ادجَ ْن �سجَ اِدُق مجَ ُي�سجَ
ا ْكِفي اللئيمجَ �ِسِنينجَ ْد تجَ ِمنجَ املجَْدِح قجَ
ٌة ِعزَّ ْخٌر وجَ ْعرجَ فجَ ا ال�سِّ ذجَ اأالجَ اإنَّ هجَ
ا ِكينجَ مجَ �سرُي  يجَ ْد  قجَ ْدٍح  مِبجَ لجَي�صجَ  وجَ
ًدا دُّ وجَ ْقتجَ ُيْبِدي تجَ ادجَ اُه مِلجَْن �سجَ رجَ تجَ
يِد ُظُنونجَا �سِ وِل القجَ ُيْبِدُع يِف قجَ فجَ
اِئال املجَْجُنوِن اإْن ُقْمتجَ قجَ ْعرُبُ كجَ يجَ وجَ
ُنونجَا اِزُل  ُيغجَ ْوٍق  ذجَ ِبالجَ  ا،  ِري�سً قجَ
لًُّقا جَ متجَ اقجَ  فجَ الرِّ اِت  ْفحجَ ِب�سجَ ُهزُّ  يجَ

ونجَا نالجَ ُح�سُ تَّى يجَ ُهْم حجَ ا�ِسريجَ نجَ مجَ
لًُّقا جَ ْن يعي�ُص متجَ ى مجَ رقجَ اتجَ يجَ ْيهجَ وجَ هجَ

ُهونجَا  ا�صجَ اللئيُم مجَ ْو بجَ ى وجَ لجَ يْبقجَ �سجَ

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

نزوال لرغبة قراءنا االأعزاء لن�سر اأعمالهم االأدبية من )ق�سة ق�سرية، �سعر، خاطرة،  وحتى ن�سو�ص م�سرحية ق�سرية ومقامة...( 
وغريها من االأنواع االأدبية، �سرعت جريدة االأورا�ص نيوز بتخ�سي�ص �سفحة اأ�سبوعية للمبدعن وهواة الكتابة من خالل "�سفحة اإبداع" 

املعنونة بـ "موا�سم البوح" والتي ي�سرف عليها خمت�سون يف املجال.
auresibdaa@gmail.com :ميكن ار�سال م�ساركاتكم عرب الربيد االلكرتوين التايل 

مالحظة: يتم ن�سر العدد كل يوم ثالثاء، ا�سافة اىل كون االأعمال التي مل يتم ن�سرها �سيكون هنالك �سببان: اأوال لكرثة املادة على اأن 
تن�سر يف العدد املوايل، والتي مل تن�سر �سرتفق برد من طرف الناقد عبد اهلل اليل، حظا موفقا للجميع

فريد مرزاقة/ اأم البواقي

خيط العنكبوت

رمي�ساء ق�سري/ ميلة

خاطرة

ق�ضة
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- يا متيم اأغلق الباب..
ان�ست اإىل احت�سار االأ�سواق

ان�ست لها وهي تودع اأكمام الفوؤاد
ال�سف�ساف، ورع�سة  اإىل خ�سية  ان�ست 

النريوز..
الليل  �سمت  يف  الن�سيم  يغازلهما  حن 

....
ان�ست ل�سوت بكائها كمغت�سبة تذروها 

رياح اخلطيئة
يراق�سها  حــن  الــظــالل  اإىل  وانــظــر 

الدجى..
لعلك ترى جوف حواء املتقد..

و�سبق االأنوثة امل�سمر...
- اأرى زجمرة ا�ستهتار على �سفتيك..

وجربوت ا�ستهزاء يف عينيك ..
من  بحجارة  ترجمني  اأنت  اأنــت..  وها 

�سخرية..
- ماذا قلِت؟  اأنت اأنثى..

...واإين اأمقت االأ�سر لديك..
يا  الهوى  قف�ص  من  الهروب  اأريــد  ال   -

رجل ...
..ال اأريد اأن اأ�سبح خانة ا�ستثناء على 

خد الدهر...
   ل�ست اأريد االحرتاق..

ب�سظايا اأنفا�سك..
فتلك راية الهزمية..

كاأنثى.....
الــقــدر  جــمــرات  تــكــوي  اأن  اأريــــد  ال 

اأ�سالئي
بلعنة تهوي بج�سدي �سبعن خريفا

لــعــلــهــا متــحــو بع�ص  تــوبــة  اأريـــدهـــا 
حماقاتي

من  باأنامل  فوؤادي  على  اأطبق  بعدك   -
ظالم ...

خنق فيا طبعا طفوليا ال يجيد ال�سراخ 
..

ــــي يف  ــــرمت �ـــســـري الـــــــــروح جـــثـــة ت
االأح�سان....

تغني اأن�سودة املطر بعبارات التاأويل..
تــذروه  ه�سيما  اجل�سد  �سري  وجــفــاك 

الرياح....
طيفا ي�سري يف عروقه ظماأ ال�سراخ

       اأين امل�ساواة؟
       اأين الوجوه العاب�سة؟

تلك القابعة خلف اأمل كاذب..
تراها ر�سخت لرثثرة الطغاة..

 عامل �سطر الظلم قوانينه..
واأ�سدل �ستار النهاية..

تلك م�سرحية اأدت اأدوارها دمى
حتجب نور الهداية باأ�سابعها...

كــائــنــات عــلــى هام�ص  اأ�ــســالء  ـــم  -وه
البقية..

تتجرع �سراب التبعية..
ال تقل:.................

ال تقل: ال�سرع اأمر.
اأال اأنت اأيها الظامل لعنة.

اأنت ال�سيطان الب�سري يف اأوجه..
اأنت املنية يف ثوب جنونها القد�سي؟

ة طريفة قراأتها يف رواية ) نب�ص ( الأدهم  ق�سّ
�سرقاوي فيها حقيقة كبرية وباهرة عن �سبب علّو 
كعب ال�سعر ورواج دولة االأدب يف ع�سور االزدهار 

االإ�سالمي،اإذ كان امللوك يتذّوقون ال�سعر، ويفّرقون 
بن جّيده ورديئه، ويعطون عليه اجلوائز، وي�سّمون 

ما يعطونه لل�ساعر املجيد جائزة، ولكّل �ساعر 
مرتبته التي ُيجاز على قدرها، وكاأّن تلك اجلائزة 

موؤ�سر نقدي �سارم يفرح لرمزيته ال�سعراء اأكرث مما 
يفرحون لقيمته املادية..  

ة: دخل �ساعر على �سيف الّدولة  تقول الق�سّ
احلمداين - بح�سب رواية اأدهم �سرقاوي - واأراد 

اأن ميدحه بعد انت�ساره يف معركة ع�سكرّية كبرية 
فقال له:

وكنت    *  * حائط  خلف  و�سو�سوا  كفاأر  " فكانوا 
ك�سّنور عليهم ت�سّلق 

فا�ستاء �سيف الّدولة من هذا ال�سعر الركيك 
واالأ�سلوب ال�سخيف يف املدح واملعنى التافه الذي 

حمله، فاأمر بطرد ال�ساعر، وكان ذلك حكما نقدّيا 
�سارما بال �سك، فخرج ال�ساعر ووقف عند الباب 

يبكي، فاأمر االأمري برّده و�ساأله عن �سبب بكائه، فقال 
الّرجل:

خاب  فلّما  عليه،  اأقدر  ما  بكل  موالنا  " ق�سدت 
اأملي، وقابلني بالهوان ذّلت نف�سي، فبكيُت ! " 

فقال له �سيف الّدولة:
ال�سعر  و�سوء  الّنرث  ح�سن  جتمع  كيف  " ويلك 

!؟ " 
هذا الكالم ال ي�سدر اإال عن عارف باالأدب 

عليم بال�سعر، ذواقة لفنون البيان والتعبري، وال 
ُيثيب االأمراء و ال يعطون اجلوائز اجلزيلة اإال ملن 

ي�ستحّقها، ويكون اأهال ملا ياأخذ من بيت مال الّدولة 
ال جمّرد متطّفل يلح�ص موائد االأمراء، وقد اأن�سف 

هذا الّرجل اإذ حكم على �سعره بال�سوء )م�ستوى 
فنّي متدٍن(، واعرتف لنرثه باحل�سن )م�ستوى عاٍل( 
ويف ذلك ميزان عدل واإن�ساف، ولذلك حظي املتنبي 

مبا حظي به من ح�سن اجلائزة وعظيم االإكرام 
والتقدير، الأّنه رغم ما كان ميدح به �سيف الّدولة 
ويتزّلف اإليه به، اإال اأّنه كان يبدع �سعرا خلد على 
الّدهر  وانتفع به الّنا�ص، وكان حكمًة ُتربى عليها 

االأجيال وتبنى العقول.
ِيي ُيعطي  اأّما جوائز اليوم فهي يف اأغلبها من عجَ

مت�سّدقا طّماعا، واأّمّي يعطي متعاملا، وكثري منها ُيعطى 
لعالقات �سخ�سّية وح�سابات ذاتية.. وهلل االأمر من 

قبل ومن بعد ..!

النهاية  امللوك الّنقاد

حقي فاتن/ باتنة 

هم�ضة

ت�����ض��ري��ح اأن��ث��ى

م�ضاركات �ضتن�ضر

عبد اهلل اليل
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عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

ميلة 

نوارة. ب

قراءة نقدّية يف ديوان االأطفال: )نفح االأزاهري(
 لل�شاعر الدكتور لقمان �شطناوي

قراءة  يف كتاب

بقلم: عبد اهلل اليل
laliabdella@yahoo.fr

...يتبع

احللقة الثانية )02(:

نظمت جمموعة من اجلزائريات الغيورات على تراثهن من عديد وليات الوطن جمموعات للدفاع عن هذا الأخري، حيث اأطلقن ها�شتاغ 
اإي�شال  اأجل  من  الثقافة  وزارة  و�شفحة  الثقايف  املوروث  بحماية  املهتمة  ال�شفحات  ال�شفحات وخا�شة  عديد  م�شتوى  ينهب" على  "تراثنا 

ر�شالة مفادها اأن املغرب حتاول ن�شب عديد مظاهر الرتاث اجلزائري لها على غرار بع�ش الأزياء التقليدية التي متيزت بها خمتلف مناطق 
الوطن كالفرقاين والكاراكو واحلايك وال�شدة التلم�شانية.

خا�ص  ح��دي��ث  يف  �مل��ج��م��وع��ة  و�أك����دت 
�حل�ش�ص  بع�ص  �أن  نيوز  �لأور������ص  م��ع 
قد  �ملغربية  و�لإذ�ع��ي��ة  �لتلفزيونية 
وح�ش�ص  حلقات  عر�ص  تتعمد  �شارت 
لها،  �جلز�ئري  �لثقايف  �مل��وروث  تن�شب 
على غر�ر ح�شة "ذهب و نقرة وحرير" 
�ملقبل  ل�شهر رم�شان  �لتي يتم حت�شريها 
و�لتي مت ت�شوير �إحدى حلقاتها بن�شب 
للمغرب  �لتلم�شانية  و�ل�شدة  �حلايك 
�ملثقفني  حفيظة  �أث����ار  �ل���ذي  �لأم����ر 

و�ملحافظني على موروث بالدهم.
جلمعيات  وت��اب��ع��ون  مثقفون  رف��ع  كما 
"ها�شتاغ"  �ل��رت�ث  حماية  يف  خمت�شة 
باليون�شكو  �لفانتازيا  لت�شجيل  �آخ��ر 
بها  وي��ق�����ش��د  �ل�����ش��رق��ة  م��ن  حلمايتها 
��شتعر��شات �لفر�ص و�خليل �لتي ت�شتهر 
بها عديد مناطق �لوطن ويتم تنظيمها 
كالأعر��ص  �ملنا�شبات  بعديد  �حتفال 
�لدينية،  و�حل��ف��الت  �خلتان  وحفالت 
و�أكد بع�ص �ملحتجني على هذ� �لو�شع �أن 

�ل�شكوت يعني �ملو�فقة على �لتنازل عن 
هذه �ملو�ريث.

يف  �مل�شاركون  وك��ذ�  �ملحتجون  وطالب 
من  �جل��ز�ئ��ري  �ل���رت�ث  حماية  حملة 
يف  بالتدخل  �لثقافة  وز�رة  �ل�شرقة 
�لقريب �لعاجل حتى ل يتعر�ص �ملوروث 
�لثقايف �لذي ميثل �أ�شالة �لبالد لل�شرقة 
مثلما حدث مع عاد�ت وتقاليد ومظاهر 
�أخرى، ول يتاأتى ذلك �إل بت�شجيلها على 

م�شتوى منظمة �ليوني�شكو.

لبلدية  �لثقايف  �لنر��ص  نظمت جمعية 
ندوة ثقافية  �ل�شبت  يوم  �شباح  �شطيف 
مبدينة  �ملعبودة  حي  يف  �جلمعية  مبقر 
�شطيف بعنو�ن "قر�ءة يف حياة �شعر�ء 
بن  علي  حممد  �شطيف..�ل�شاعر  جنوب 
من  جمموعة  تن�شيط  منوذجا" من  بزع 

�لباحثني و�ل�شعر�ء من �أبناء �لولية. 
روبا�ص  يو�شف  �لباحث  �لأ�شتاذ  وق��دم 
مد�خلة حول �شخ�شية �ل�شاعر �ل�شعبي 
 1882( �حلجازي  بزع  علي  بن  حممد 
و�لباحث  �ل�شاعر  قدم  ثم  -1966م(، 
حول  مد�خلة  �لو�حدي  �لدين  جمال 
�أولد  عر�ص  من  �حلامة  منطقة  �شعر�ء 
�ل�شيخ  �ل�شاعر  ل�شيما  �ل��و�ح��د  عبد 
�ل��ذي  �ل���و�ح���دي  �ل�شعيد  ب��ن  حم��م��د 
�رتبط �شعره بتاأريخ جزء مهم من تر�ث 

�ملنطقة.
�شعرية  ق����ر�ء�ت  ت��ق��دمي  بعدها  ومت 
و�شليم  �ل��و�ح��دي  �حل�شن  لل�شاعرين 
�حلا�شرين،  �أ�شماع  �شنفت  �ل��و�ح��دي 
جمموعة  �ملن�شة  على  معهما  ليتناوب 
�ل�شاعر  هم  �شطيف  ولي��ة  �شعر�ء  من 
�حلميد  عبد  �ل�شاعر  ق��ت��ال،  �لطيب 
�ل�شاعر  بغد�دي،  خل�شر  �ل�شاعر  �شبيح، 
بوزيد  و�ل�شاعر  �شرحان  �لرحمن  عبد 
بن دري�ص، كما مت منح �لكلمة لالأ�شاتذة 

�إ�شماعيل  وقادة  �شنو�شاوي  �لقادر  عبد 
�لوطني  �ل�شعبي  باملجل�ص  �لنائب  وكذ� 
خل�شر  �أحمد  بالرت�ث  �ملهتم  و�لنا�شط 
جنوب  منطقة  م��ن  و���ش��ي��وف  ج����و�دة 
�شطيف يتقدمهم �ل�شيخ عز�لدين مناين 
�ي�شلي  بر�أ�ص  �حلجازية  �لز�وية  �شيخ 
�لد�ر  م�شجد  �إم��ام  قبلي  يون�ص  و�ل�شيخ 
مت  �جلل�شة  ه��ذه  ختام  �لبي�شاء.ويف 

تكرمي �ل�شعر�ء و�لأ�شاتذة �مل�شاركني.
�لدين  �ل�شاعر جمال  �لندوة قال   وعن 
�لو�حدي :"هذه �لندوة جاءت ��شتكمال 
�لنر��ص  جمعية  ب��د�أت��ه  كبري  مل�شروع 
�لثقايف لبلدية �شطيف يف توثيق وجمع 
ولقد  �شطيف،  ل��ولي��ة  �ملحلي  �ل���رت�ث 
�لثقايف  �لنر��ص  جمعية  مع  حر�شنا 
و�أ�شتاذنا نبيل غندو�شي على فتح �لباب 

�إحياء  ق�شد  و�ملهتمني  �لباحثني  لكل 
تر�ثنا �ملحلي وحفظ �لذ�كرة �ل�شعبية 
�ملحلية و�لوطنية، وهذه بد�ية لندو�ت 
ق�شد  فيها  �شن�شتمر  �أخ��رى  وم��ب��ادر�ت 
�لتعريف باأعالم و�أدباء و�شعر�ء ولية 

�شطيف ككل".
ومن جانبه �أكد رئي�ص �جلمعية �لأ�شتاذ 
�جلمعية  �أه���د�ف  على  غندو�شي  نبيل 
و�ملهتمني  �لباحثني  لكل  �لباب  فتح  يف 
باملجال و��شتعد�دها لدعم كل �ملبادر�ت 
�ملحلي  �ل����رت�ث  لتوثيق  ت�شعى  �ل��ت��ي 
�ل�شعر�ء  على  �ل�شوء  وت�شليط  للولية 
ن�شو�شهم و�شريهم  تناول  يتم  �لذين مل 
�لعلمية  �مل���ادة  ت��وف��ري  ق�شد  قبل  م��ن 
و�لباحثني  �جلامعني  للطلبة  و�لأدبية 

يف جمايل �لتاريخ و�لأدب �ل�شعبي. 

رتيبة  �لع�شامية  �لأدي��ب��ة  متكنت 
�لعيد  �شلغوم  مدينة  �ب��ن��ة  لطر�ص 
بولية ميلة من �حل�شول على �ملرتبة 
�ملنظمة  �لأدبية  �مل�شابقة  يف  �لثانية 
لالأدب  �ملوريتانية  �لر�بطة  طرف  من 
و�لثقافة يف جمال �خلاطرة، و�شاركت 
�لأديبة رتيبة لطر�ص بخاطرة حتت 
حيث  و�لنار"،  �ل�شحب  "�شيد  عنو�ن 
هذه  على  �جل��ز�ئ��ر  ممثلة  حت�شلت 
ظل  يف  �لكبرية  �ملناف�شة  رغم  �ملرتبة 
�لكتاب  من  للمئات  �لو��شعة  �مل�شاركة 

من خمتلف �لأقطار �لعربية.
�شوريا  �شذى كامل خليل من  وحت�شلت 
�ملرتبة  على  يف  �لأوىل  �ملرتبة  على 

�لأوىل يف هذه �مل�شابقة عن خاطرتها 
�لكاتبة  "مدينة وقمر"، كما حت�شلت 
�جل��ز�ئ��ري��ة ب��ن ع��ط��اء م��ن��ال على 

عن  �مل�شابقة  هذه  يف  �لر�بعة  �ملرتبة 
وقالت  متمردة"،  "�أرو�ح  خاطرتها 
من  كل  ت�شكر  �أنها  �لفائزة  �لأدي��ب��ة 
�لإمام  �إىل  لها  وقال  و�شجعها  �شاندها 
يرح  ل  ي��خ��اف  �ل����ذي  �أن  م�شيفة 

مكانه.
و�أ�شدرت �لكاتبة رتيبة لطر�ص �إ�شد�ر 
جديد منذ �أيام متمثل يف ديو�ن حتت 
ي�شم  و�لذي  نور�ص"  "هم�شات  عنو�ن 
�ل�شعرية،  �لن�شو�ص  م��ن  جمموعة 
�لعيد يف  �شلغوم  �بنة مدينة  و�شاركت 
عدة ملتقيات وطنية وولئية كما تعد 
تقر�أ"  "بوقر�نة  نادي  بارز� يف  ع�شو� 

بولية ميلة. 
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عنه  للدفاع  جمموعات  نظمنا  "حرائر" جزائريات 

الرتاث الثقايف اجلزائري يتعر�س لل�سرقة
 من طرف املغرب ووزارة الثقافة "تتفرج"

جمعية النربا�س الثقايف تنف�س الغبار عن �سعراء 
جنوب والية �سطيف 

م�سابقة  يف  الثانية  باملرتبة  لطر�س" تتوج  "رتيبة 

اخلاطرة للرابطة املوريتانية لالأدب 
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�سر الأ�سرار
دكتور تخدير ي�شاأل �ملري�شة كم عمرك

لأنه من �ل�شروري معرفة �ل�شن من �أجل �لعملية
قالت لو 25 �شنة

ُتعطى  فاجلرعة  متاأكدة  �أنت  ليها  وقال  معاها  �شاف 
ح�شب �لعمر بكميات خمتلفة

قالت 30 �شنة
قال لها هناك خماطر وغيبوبة

قالت لو 38 �شنة
تعطينا  ك��ان  لو  و�رد  �ل�شلل  لها  ق��ال 

معلومات غالطة
ولو  نزيدلك  ما  و�هلل  �شنة   48 قالت 

كان منوت؟!.

الواقع يبداأ بحلم
�شارق دخل لد�ر مر� عجوز يف �لليل لقاها 

فايقة
قال لها : و��ص م�شهرك يا لعجوز؟

عرفت �نو �شارق فقالتلو : مفجوعة من حلم يا ولدي
 و�نت ظاهر عليك طيب وولد عايلة، ويظهريل فيك 

م�شطر لل�شرقة و�نا عندي �خلري بز�ف
وربي  فيها  وت�شّرف  ذه��ب  �لفردة  ه��ذي  خ��وذ  ه��اك 

يفتحها عليك..
لكن قبل ما تروح..نطلب منك تف�شر يل حلمي 

�أكيد �لعجوزة تخرف  قال �ل�شارق بينو و بني روحو 
وعلى نياتها

و قعد وقال لها �حكيهويل
حتى  و�د  ط��رف  على  ما�شية  �أين  حلمت   : قالتلو 
بديت  و  لنغرق  وخفت  رجلي  زلقت  و  دعرثت 

نعيط:
يا �لتوهامي

يا �لتوه��������امي
يا �لتوه����������������امي...

حلظة ولدها �لتوهامي هبط يجري 
�ل�شاروخ  كي  �لفوقانية  �لبيت  من 

وحكم �ل�شارق
 و�شبعو �شرب

م��ن كرثة  �ل�����ش��ارق  �ل��ع��ج��وز على  خ��اف��ت 
�ل�شرب 

تقتلو  ل  عليه  ب��ز�ي��د  خال�ص   : للتوهامي  وق��ال��ت 
بال�شرب

قال �ل�شارق �أ�شرب يا �لتوهامي �أ�شرب..
�أنا ن�شتاهل �ل�شرب

ياخي �أنا جاي ن�شرق و�إل جاي نف�ّشر �لأحالم؟!!.

معلومات م�سلية

الفروج

اأمثال �سعبية

حيوان  على  النار  اإطــالق  اأمريكي  رجــل  جــرب   •
باأن  ليتفاجاأ  ملم   9 العيار  ذو  م�سد�سه  من  'ارماديلو' 

الطلقة مل تخرتق درع احليوان ال�سلب.
• احتاج الب�سر 70،000 �سنة حتى و�سل تعدادهم 
40 �سنة فقط  ا�ستنفذوا  3.5 مليار ن�سمة، بعد ذلك 

لي�سبح العدد 7 مليار.
اأ�ستغرق وقتا  ، كلما  ال�سخ�ص بالوحدة  • كلما �سعر 

اأطول يف اال�ستحمام.
من  اأمانا  اأكرث  امل�سعد  فاإن  االإح�سائيات  ح�سب   •
امل�ساعد  ب�سبب  �سخ�ص   27 ميــوت  �سنويا  ال�سالمل، 

وميوت 16000 ب�سبب ال�سقوط من ال�سالمل.
ال�سارع ثالث  النفايات يف  اإذا رميت  �سنغافورة  •  يف 
واأنت  ــد  االأح ــام  اأي ال�سوارع  بتنظيف  تعاقب  مــرات 

ترتدي زيا مكتوبا عليه "اأنا األقي النفايات".
اإىل  • تو�سلت درا�سة جلامعة ميني�سوتا االأمريكية 
فو�سوية  نومهم  غرفة  تكون  الذين  االأ�سخا�ص  اأن 
اأذكــيــاء  اأ�ــســخــا�ــص  احلقيقة  يف  هــم  مــرتــبــة  وغـــري 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على الفقيه 

بوعريف يعّوق 
�ستا و �سيف

حدث يف مثل هذا اليوم
�خلام�ص من �شهر �أكتوبر

ي�سدر  را�سم"  "عمر  اجلزائري  الفنان  ـ   1913
جريدة "ذو الفقار".

1947 ـ بث اأول خطاب متلفز للرئي�ص االأمريكي 
هاري ترومان من البيت االأبي�ص.

الليبية  باإي�سن  جرت  �سر�سة  معركة  ـ   1957
التحرير  جي�ص  بن  الليبية  احلــدود  من  بالقرب 
الفرن�سي مت خاللها تدمري عتاد  الوطني واجلي�ص 

العدو.
فرحات  بن  م�سرتك  ت�سريح  �سدور  ـ   1960
الدعم  الإدانــة  ببكن  الي  �سواأن  وال�سيد  عبا�ص 
اال�ستعمارية  احلــــرب  ــتــمــرار  ــس ال� االأمـــريـــكـــي 

الفرن�سية باجلزائر.
بـــابـــون،  مـــوريـــ�ـــص  احلـــــرب  جمــــرم  ـ   1961
رقم  ال�سرطة  تعليمة  ي�سدر  بــاريــ�ــص  حمــافــظ 
على  التجول  حظر  تطبيق  املت�سمنة   61/146
اجلزائرين بهدف قمع حركاتهم ومنعهم من عقد 

اجتماعاتهم. 
م�سروع  على  الـــوزراء  جمل�ص  موافقة  ـ   1980
جماعية  عمارات  على  بالتنازل  املتعلق  القانون 
الرتقية  ــوان  دي و  الــدولــة  ملك  فــرديــة،  منازل  و 
اأو  ال�سكني  اال�ستعمال  ذات  العقاري  الت�سيري  و 

املهني.
الرحمان  عبد  احلـــاج  املمثل  وفـــاة  ـ   1981

املعروف فنيا با�سم املفت�ص الطاهر.
للمخرج  "ما�سيني�سا"  اجلزائري  الفيلم  ـ   1987
و  االأوىل  اجلــائــزة  على  يتح�سل  لعراجي  رابــح 
للفيلم  الدويل  املهرجان  خالل  الذهبية  امليدالية 

و علم االآثار املنعقد بتيبازة.
اأعمال  اإىل  حتولت  كبرية  مظاهرات  ـ   1988
اإىل  اآثــارهــا  وامــتــدت  العا�سمة  �سهدتها  تخريب 
وزو  تيزي  و  ق�سنطينة  و  وهـــران  و  عنابة  مــدن 
واأ�سفرت  بــقــوة  اجلي�ص  فيها  تــدخــل  بــجــايــة   و 
احل�سيلة الر�سمية عن 169 قتيال يف حن اأح�ست 

م�سادر اإعالمية نحو 500 قتيال.
ملجل�ص  برملانية  انتخابات  اأول  اإجــراء  ـ   1992

االأمة الكويتي بعد جالء القوات العراقية.
اأدت  بلغراد  مدينة  يف  عارمة  مظاهرات  ـ   2000
يف  ميلو�سيفيت�ص  �سلوبودان  الرئي�ص  ال�ستقالة 

اليوم التايل.
رئــا�ــســة  يــتــوىل  ـــروف  ـــدي ق اأحـــمـــد  ـ   2003

ال�سي�سان.
املغرب  بـــالد  يف  الــقــاعــدة  تنظيم  ـ    2012
الهمام قائدا  اأبو  االإ�سالمي يعن اجلزائري يحيى 
خملويف  نبيل  مقتل  بعد  ال�سحراء  ملنطقة  جديدا 

) اأبو علقمة (.
للبحرية  التابعة  االأمريكية  اخلا�سة  القوات   -
يف  الليبي  اأن�ص  اأبي  على  القب�ص  تلقي  االأمريكية 
طرابل�ص الغرب، املطلوب من قبل مكتب التحقيقات 

الفيدرايل منذ �سنة 2001.
االأمي�سوم  وقــوات  ال�سومايل  اجلي�ص   -  2014
كان  ميناء  ــر  اآخ بـــراوة،  مدينة  على  ي�سيطرون 

خا�سعا لتنظيم ال�سباب.
كامبل،  ولــيــام  االإيـــرلـــنـــدي  ـــوز  ف   -  2015
اأومــورا  �ساتو�سي  والياباين  يويو،  تو  وال�سينية 
اأداة  الكت�سافهم  منا�سفة،  الطب  يف  نوبل  بجائزة 

لقتل الطفيليات.
نا�سطات  االإ�سرائيلية تعتقل  ال�سلطات    -  2016

اأ�سطول احلرية 4 وتقتادهن مليناء اأ�سدود.
�سوفاج  بيار  جان  فوز  عن  االإعــالن     -  2016
يف  نوبل  بجائزة  فريينغا  وبن  �ستودارت  وفريزر 
االآالت  وتركيب  ت�سميم  حول  الأعمالهم  الكيمياء 

اجلزيئية.

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

مترة  ي�شتاق  ح��ي  ك���ان  ك��ي 
عرجون علقولو  م���ات  وك���ي  حكـــمة

امل�����رء  ث���ق���اف���ة  ازدادت  ك���ل���م���ا 
�������ش�����ق�����ا�ؤه ب������ؤ������ش�����ه  ازداد 

ملن  �لع�شيبة  �لأوق���ات  ه��ذه  يف   �
توجه ند�ءك يا �شي عالوة؟

منري بوقفة �شطيف
�ل�شعادة.. ل�شعادة  ند�ئي  نوجه 
كي ر�كي..�أعاله ر�كي دميا بعيدة..
على  �شاعة  ذ�ك  منني  تفكرينا 
و�إذ� طيبتي بخاطرنا فوتي  �شاعة 

علينا ر�نا توح�شناك؟!.
من  �ل�شيارة  يف  �لأوىل  لبال�شة   �

حق �لأم �أم من حق �لزوجة؟
جنود فار�شي خن�شلة
�لأم  غياب  يف  �ل��زوج��ة  ح��ق  م��ن 
ومن حق �لأم يف ح�شور �لزوجة..

و�هلل يطيب ع�شرتكم؟!.
يخيفونك  �أه���ل���ك  ك����ان  ه���ل   �

يا  طفولتك  يف  وهمية  ب�شخ�شية 
�شي عالوة؟

هند كاميليا �لعويف باتنة
�أنا ز�يد مرعوب من �لدنيا هذي..
فكانو� يح�شمو� يخوفوين ويزيدو� 

علّيا؟!.
"خرن�شا"  � يف ر�يك يا �شي عالوة 

على و��ص حتو�ص؟
عادل لعور باتنة
ربي  خ��اله��ا  على  حت��و���ص  ر�ه���ي 

يجعل كيدها يف ْقفاها؟!.
� خطر يف بايل �شوؤ�ل كبري..مرت 
�لتم�شاح يا �شي عالوة و��ص ��شمها؟
زين �لدين م�شعي ب�شكرة

للة مت�شاحة يا كبري!؟.
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�شورة م�شحكة

�ل�شكان 
�لأعز�ء يف 

خدمة بع�ص 
�لغرباء؟!
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متكن اأم�ص عنا�سر ال�سرطة التابعة 
الأمن دائرة عن مليلة من توقيف �ساب 
يف �سن 30�سنة، وحجز قرابة 01كلغ 
من الكيــف املعالج وم�سد�ص كهربائي. 
العمليــة جاءت بعــد معلومات موؤكدة 
بقيــام اأحد االأ�سخا�ص ببيع وتخزين 
املخــدرات مب�سكنه العائلــي املتواجد 

ليتــم  مليلــة،  عــن  م�ساتــي  باإحــدى 
توقيــف ال�ســاب اأيــن اأ�سفــرت عملية 
تفتي�ص م�سكنــه بالعثور على ما يقدر 
بـــ 933.54 غرام من الكيــف املعالج 
كانت خمبــاأة باإحكام اأ�سفل رزم التنب 
اإىل  باال�سافــة  باملزرعــة،  املكد�ســة 
م�سد�ــص كهربائي. املتهــم اأجنز �سده 

ملفا جزائيا عن ق�سيتي حيازة �سالح 
حم�ســور مــن ال�سنــف اخلام�ــص دون 
�سنــد �سرعــي و احليــازة والتخزيــن 
مت  ايــن  املخــدرات  للبيــع  والو�ســع 
عر�سه امام نيابة حمكمة عن مليلة 
والتي ا�سدرت يف حقه االمر بااليداع 

احلب�ص.

اأطــرت �سرطــة �سطيــف اإثــر دوريات 
ومداهمــات وعمليــات �سرطيــة مكثفة 
طــوال االأ�سبــوع املن�ســرم، عــرب نقــاط 
خمتلفة باإقليــم اخت�سا�سها احل�سري، 
حيث اأ�سفرت الدوريــات عن �سبط 16 
�سخ�سا يف حــاالت تلب�ص ب�سدد تعاطي 
املخدرات، حيازة املهلو�سات وامل�سروبات 
الكحولية اأو حيازة اأ�سلحة بي�ساء دون 

مقت�سى �سرعي.
وحجزت ذات امل�سالح خالل املداهمات 
كمية من املخــدرات )كيف معالج( على 
�ســكل قطع متفاوتة االأحجام بلغ وزنها 
االإجمــايل 98 غــرام اإىل جانــب 403 
قر�سا مــن املوؤثرات العقليــة، وكذا 35 

قــارورة م�سروبــات كحوليــة، مع حجز 
5 اأ�سلحــة بي�ساء كانت بحوزة بع�سهم 

دون اأي مقت�سى �سرعي.
الق�سائيــة  ال�سبطيــة  واأجنــزت 
ملفــات جزائية �ســد املتورطــن الذين 
ثبتــت حيازتهم اأو تعاطيهــم املخدرات 
ا�ستهــالك  اأو  العقليــة،  املوؤثــرات  اأو 
االأماكــن  يف  الكحوليــة  امل�سروبــات 
العموميــة، اإىل جانــب حيــازة اأ�سلحــة 
بي�ســاء، حيــث اأحيلــوا مبوجبهــا اأمــام 
اجلهات الق�سائية املخت�سة، التي اأمرت 
بو�سع 07 منهم رهن احلب�ص وو�سع 03 
حتــت الرقابــة الق�سائيــة فيما وجهت 

ا�ستدعاءات مبا�سرة للبقية.

علــى اثر ذلك قامــت كتيبة التدخل 
ال�سريــع 01 بامل�سلحة الوالئية لالأمن 

العمومي بعمليات مراقبة للمركبات 
متكــن عنا�ســر االأمــن باأمــن واليــة 

ق�سنطية على م�ستوى حاجز للمراقبة 
بحي بوال�سوف، من �سبط كمية معتربة 
مــن املفرقعات واالألعاب النارية قدرت 
بـ970 133 وحدة من خمتلف االأنواع 

واالأحجام، كانت بحوزة 09 اأ�سخا�ص، 
احل�ســري  لالأمــن  حتويلهــم  ليتــم 
ال�سابــع رفقــة املحجــوزات ال�ستكمــال 

االإجراءات القانونية.

�سي الأورا�سي..
املرهوج...  امل�ستورد  القمح  مانحبو�ص 
ـــالدي بــركــاكــم من  خــلــونــا يف مــنــتــوج ب
خملطة  اقت�سادية  �سيا�سة  الــعــوج... 
دوامة  اجلــوج...  وال  املخت�ص  مافهمها 
كبرية خالتنا يف حرية مامنها خروج... 
تتباهاو  ومــرة  الندرة  من  ت�سكيو  مــرة 

بوفرة املنتوج...

hamzalaribi005@gmail.com

توقيف �شخ�ص وحجز قرابة 1 كغ من الكيف املعالج بعني مليلة

وجب �لكالم

اإمكانيتها  بح�سب  كل  يجتهد  بات  قد  اأجمع  العامل  اإن 
بروتوكول  اأو  و�سيلة  اأو  طريقة  اإيجاد  على  العمل  يف 
منا�سب للوقاية من فريو�ص كورونا اأو على االأقل للتقليل 
�سخ�ص،  كل  اإ�سابة  عند  فيها  يت�سبب  التي  االأ�سرار  من 
االجتهادات  هــذه  عــن  مبــنــاأى  لي�ست  طبعا  واجلــزائــر 
اإىل  الدائم  �سعيها  بحكم  مطالبة  باتت  فقد  وبالتايل 
باأبحاث  تقوم  بــاأن  العامل  يف  التطورات  اآخــر  مواكبة 
ودرا�سات، ومطالبة اأي�سا باأن تنتج لقاحات وما اإىل ذلك 
حماية  على  تعمل  كدولة  به  تقوم  اأن  بها  يفرت�ص  مما 
�سعبها ودولة تعمل على اأن تكون املنظومة ال�سحية فيها 

قوية.
االإ�سابة بفريو�ص كورونا اليوم مل تعد حكرا على فئة 
دون االأخرى، بل اإن كل مواطن قد بات معر�سا الأن ي�ساب 
بالفريو�ص، لكن املالحظ هو اأن هناك حت�سنا يف احلالة 
�سك  وال  الوفيات،  عدد  يف  حم�سو�سا  وتراجعا  ال�سحية 
الذروة يف  الفريو�ص وبلوغه حالة  اأن هذا راجع ل�سعف 
وقت ما، ما يعني باأن الفريو�ص اأو حتى الفريو�ص املتحور 
ال  الذي  لكن  "امل�سابن"،  على  التاأثري  يف  قوته  فقد  قد 
يجب اأن نغفل عنه وال يجب اأن تغفل عنه الدولة هو اأن 
الفريو�ص واإن بات �سعيفا واإن فقد الكثري من اخل�سائ�ص 
امل�ساب  ي�سفى  قد  فريو�ص  عن  عبارة  يــزال  ال  اأنــه  اإال 
من  ع�سو  كل  يف  كامنة  تبقى  اآثاره  لكن  به  االإ�سابة  من 
اأع�ساء اجل�سم ورمبا يف كل نقطة من النقاط احل�سا�سة 

يف اجل�سم.
نقل  مل  اإن  ــا،  ــورون ك بفريو�ص  امل�سابن  مــن  العديد 
اأغلبيتهم، رغم التاأكد من �سفائهم من االإ�سابة بالفريو�ص 
ا�سطرابات  خلف  قد  الفريو�ص  بــاأن  اأجمعوا  اأنهم  اإال 
يف  الدخول  وحتى  االأخرى  االأمرا�ص  من  الكثري  وخلف 
حاالت نف�سية �سعبة، فهناك من ت�سبب الفريو�ص له يف 
ا�سطراب يف عمل اجلهاز التنف�سي وهناك من ت�سبب له يف 
اختالل يف وظيفة القلب وهناك من ت�سبب له الفريو�ص 
اأن  واالأغـــرب  اله�سمي  اجلهاز  م�ستوى  على  م�ساكل  يف 
يف  �سفائهم  بعد  امل�سابن  من  للكثري  ت�سبب  قد  الفريو�ص 
دخولهم يف حاالت نف�سية معقدة بات من ال�سعب اخلروج 
منها لدى الكثري منهم حتى اأن هناك من اأ�سيب بفقدان 
الرتكيز  عن  بعجز  اأ�سيب  من  وهناك  للذاكرة  جزئي 
بعد  امل�سابون  يكت�سفها  التي  امل�ساكل  من  ذلك  غري  اإىل 
باأنه  نرى  فاإننا  االأمــر  هذا  على  وبناء  ولهذا،  �سفائهم، 
بات من ال�سروري اأن تعمل الدولة عامة ووزارة ال�سحة 
اأو  خا�سة على توفري م�سالح يف املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية 
مراكز خا�سة مبتابعة حاالت ما بعد االإ�سابة وتوجيه 
يعاين  اأ�سبح  التي  ال�سحية  امل�ساكل  ح�سب  كل  امل�سابن 
�سفيت  التي  باحلاالت  االهتمام  باأن  الحظنا  فقد  منها، 
باحلاالت  االهتمام  عن  يقل  ال  بالفريو�ص  االإ�سابة  من 
امل�سابة، فامل�ساكل ال�سحية وامل�ساعفات التي قد ي�سببها 
خطورة  تقل  ال  منه  اجل�سم  يتخل�ص  اأن  بعد  الفريو�ص 
اأثناء  الفريو�ص  ي�سببها  التي  وامل�ساعفات  امل�ساكل  عن 

تواجده باجل�سم.

كورونا... ما بعد االإ�شابة

حمزه لعريبي

�شعقة كهربائية توؤدي بوفاة �شاب 
ب�شحراء النمام�شة 

ا�شرتجاع م�شروقات بقيمة مليار 
�شنتيم وتوقيف 03 متورطني

وفاة كهل واإنقاذ اأخر �شقطا
 يف بئر فارغ يف بوحامت 

لفظ �ساب اأنفا�سه االأخرية بعد تعر�سه ل�سعقة 
كهربائية مبنطقة امليتة ب�سحراء النمام�سة 
بن حدود واليتي خن�سلة ووادي �سوف عقب 

مل�سه خليوط الكهرباء من ال�سغط املتو�سط اأين 
لقي حتفه يف عن املكان، ال�سحية مت نقله اىل 

م�سلحة اجلثث مب�ست�سفى �س�سار اجلديد وعر�سه 
على الطبيب املخت�ص بعمليات الت�سريح الطبي 

ملعرفة اأ�سباب الوفاة فيما فتحت م�سالح ال�سبطية 
لق�سائية لف�سيلة الدرك الوطني حتقيقا يف 

مالب�سات الوفاة.

متكنت الفرقة االقليمية للدرك الوطني 
بعن الطريق بوالية �سطيف من تفكيك �سبكة 

اإجرامية خمت�سة يف ال�سرقة وال�سطو امل�سلح بحي 
عن ال�سفيهة، وتتكون من 03 اأ�سخا�ص ترتاوح 
اأعمارهم بن 20 و30 �سنة، فيما مت ا�سرتجاع 

�سلع معدات واٱالت تفوق قيمتها مليار �سنتيم، مت 
�سرقتها من ذات الع�سابة من اإحدى الور�سات 

ل�سناعة مواد التجميل بعد 12 �ساعة فقط من 
�سرقتها، وهذا بعد تقدمي �ساحب الور�سة �سكوى 
ر�سمية مل�سالح الدرك الوطني بعد تعر�ص ور�سته 

لل�سطو فجر يوم االأحد.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
لدائرة بوحامت من اأجل اإنقاذ �سحيتن من 

جن�ص ذكر �سقطا يف بئر فارغ بعمق 05 اأمتار 
نتيجة االأ�سغال مب�ستة رميو ببلدية بوحامت، 
ويتعلق االأمر باملدعو )م/ف( 44 �سنة والذي 

تويف مب�سلحة اال�ستعجاالت، و)غ/�ص( 33 �سنة 
يف حالة �سدمة ومت حتويله من طرف م�سالح 

احلماية املدنية اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت 
مب�ست�سفى بلدية �سلغوم العيد، فيما تبقى مالب�سات 

احلادث جمهوال.

توقيف �شخ�ص 
مبحوث عنه يف 

جرمية قتل مبيلة 

و�شع 07 متورطني يف ق�شايا 
خمدرات رهن احلب�ص 

حجز اأزيد من 130 اآالف وحدة مفرقعات

متكن عنا�سر االأمن 
احل�سري االأول باأمن والية 

ميلة من توقيف �سخ�ص يبلغ 
من العمر 25 �سنة مبحوث 

عنه من طرف ال�سلطات 
االأمنية لتورطه يف ق�سية 

حماولة القتل العمدي 
بعد اعتداءه على �سخ�ص 

اأخر يبلغ من العمر 32 
�سنة بوا�سطة �سالح اأبي�ص 

بعد �سجار بينهما، حيث 
الذ بالفرار واختفى عن 

االأنظار، غري اأن التحريات 
املكثفة مكنت من الو�سول 

اإىل مكان اختبائه وتوقيفه 
ومن ثم اإحالته اأمام وكيل 

اجلمهورية لدى حمكمة ميلة 
بعد ا�ستكمال االإجراءات 

القانونية.
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