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حجز 1290 كلغ من الزيتون منتهي ال�صالحية ب�صوق تب�صة يقدر عددها بـ 860 علبة زيتون اأ�شود
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الفاحت من نوفمرب 2021... العيد عيدين للم�ستفيدين من ال�سكن

خبازون يتحدون الدولة يف باتنة
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�ضعر احلليب واخلبز 

متوا�ضل بباتنة

جتار مل ي�ضتجيبوا لتعليمات مديرية التجارة 

يرتقب اأن يتم خالل االأيام القليلة القادمة توزيع 3208 وحدة �صكنية من خمتلف ال�صيغ عرب 14 بلدية بوالية باتنة، وذلك 
تزامنا واالحتفاالت املخلدة للذكرى الـ67 الندالع ثورة نوفمرب التحريرية... 

اأم البواقي

خن�سلة

ع�ضية االحتفال بالذكرى الـ67 لثورة نوفمرب
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وا�سل العديد من اخلبازين  وجتار املواد الغذائية عرب بلديات نقاو�ص، مروانة، 
اأوالد �سالم، عني جا�سر و�سريانة ن�ساطهم يف رفع اأ�سعار خمتلف ال�سلع واملواد وا�سعة 

اال�ستهالك مبا فيها احلليب واخلبز العادي الذي بات يباع ب�سعر 15 دينارا لغاية 
اليوم خا�سة بعد اإ�سدار مديرية التجارة بباتنة لتعليماتها بخ�سو�ص احلفاظ على 

�ص 04�سعر اخلبز العادي بـ10 دنانري دون زيادات ع�سوائية... 

�ص 08
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نوارة بوبري

احلرقة والنيف..
مل تعد �سواطئ فرن�سا ت�ستهوي احلراقة 

اجلزائريني الذين اتخذوا موؤخرا من �سواطئ 
دول اأروبية اأخرى مالذا لهم، وخا�سة بعد 

التطاوالت االأخرية التي كثريا ما م�ست كرامة 
املغرتبني اأكرث من اجلزائريني يف اجلزائر، واإن 

كان اجلزائري مغرتبا اأو مهاجرا ف�ست�سعر اأن اأكرث 
�سيء يظل ناب�سا باحلياة فيه مدافعا عن كرامته 

باقيا على عهده مهما تردت الظروف واختلت 
موازين املعي�سة عنده هو "النيف" الذي كثريا 

ما ميزه عن كل االأجنا�ص الب�سرية العربية منها 
واالأعجمية ليكون �ساحب الهمة واملواقف التي ال 

تهتز وتثبت قوتها بالفعل ال بالكلمة. 
وحتى وهو ميار�ص فعال خمال بالقانون وم�سرا 

باملجتمع ومف�سدا لال�ستقرار الوطني لن "ميرغ 
نيفه" باالأر�ص بعد اأن �سعر اأن امل�ستعمرة العجوز 

التي ا�ستنزفت اأر�سه وتطاولت على عر�سه عقودا 
من الزمن �سارت "تعايره" بتعلقه بها وق�سده لها 

واختياره لها كاأر�ص م�ستقبلة بعد رحلة املوت 
تلك، وهو يعتقد ويف قرار نف�سه بظلمها وجورها 

اإال اأن "حقن اإ�سرتاتيجية قدمية تركتها �سلطاتها 
ال زالت ت�سري يف عروقه وتدفع به دفعا اإىل 
التعلق بتلك البالد، ليجد نف�سه من�ساقا اإىل 

طريقة العي�ص فيها جمربا غري خمري كون كل تلك 
الرتاكمات الزمانية والنظامية واالجتماعية 
قد تركت يف نف�سه نوعا من التبعية، ورغم كل 

ذلك فقد اختار اأن يهاجر اإىل بالد اأخرى بعد اأن 
تنف�ص هواء احلرية النقي وتيقن اأن تلك العجوز 

غري قادرة حتى على حماية نف�سها فكيف لها اأن 
حتميه.

فاحلراق واإن ارتبطت به �سفات التهور واخلروج 
عن القانون، واإن كان جمرما يف جمتمعه ل�سا 

مدانا بعدة جنح م�سبوق ت�سبب يف عديد امل�ساكل 
ونالت ال�سجون من بع�ص ال�سنني من عمره، واإن 
اأخطاأ وجتاوز اخلطوط احلمراء وفا�ص كاأ�ص 

�سربه على اأهله وع�سريته ومل يكن �سجاعا مبا 
فيه الكفاية ليتحمل املزيد ويوا�سل العي�ص يف 
اأر�سه التي �سهدت ميالده، وتغنى بكلمات "ر�سا 

الطالياين" "يالبابور يا مون اأمور"، واإن اتهم 
بالده باأنها بالد البوؤ�ص وال�سقاء وال�سوؤم فاإن 

جزائريته التي ت�سري يف عروقه لن متوت وهي 
تذكره كل مرة باأن اجلزائري عندو "النيف".
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يبــدو اأن الت�سيــب قــد بات ميــزة ل�سيقة ببع�ــص الكليات 
واالأق�ســام بجامعــة باتنة 1، حيث ال يتــوان الطلبة والذي 
يق�ســدون اجلامعــة بغيــة احل�ســول علــى خدمــات معينــة، 
عــن تذمرهــم وا�ستيائهم مــن الو�سع الــذي اآلــت اإليه بع�ص 
الكليــات واالأق�ســام، بــدءا مــن الغيــاب الكلــي للتن�سيــق بني 
املوظفــني �ســواء تعلــق بالعاملــني داخــل الكليــة الواحــدة 
اأو الق�ســم الواحــد اأو بــني املوظفــني وامل�سوؤولــني مبختلــف 
الكليات، مرورا اإىل الغيابات املتكررة لبع�ص روؤ�ساء االأق�سام 
وامل�سوؤولــني اأو تاأخرهم عن القدوم اإىل مكاتبهم االأمر الذي 
يرهــن م�سالح الطلبــة وغريهم، اإ�سافــة اإىل اأ�سلوب املعاملة 
ال�سيء والعنجهي من بع�ص املوظفني الذين ي�سعرون الطلبة 
وغريهــم من اأ�سحاب احلقــوق باأنهم عبارة عــن "مت�سولني"، 
فاإذا كان مدير اجلامعة يعلم بهذا الت�سيب ومل يحرك �ساكنا 
فتلــك م�سيبة واإن مل يكن يعلم فامل�سيبة اأعظم الأنه يف هذه 

احلالة يثبت باأنه "خارج جمال التغطية".

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: توفيق مزهود 
)وايل والية باتنة(

من  وحذرنا  �صارمة  تعليمات  ..."اأعطينا 
ظهور من ال ي�صتحق يف قوائم امل�صتفيدين 
من ال�صكن االجتماعي وقد اأجر امل�صوؤولني 

عن هذا اإىل العدالة".
قلنا: يا ر�جل... جميل جد�، نتمنى �أن نرى ذلك.

ك�سف وزير االت�سال عن ت�سليم اأزيد من 140 و�سل ا�ستالم للت�سريح مبواقع الكرتونية خالل ال�سدا�سي 
2021 من اأجل منح �سهادة ت�سجيل، وهذا بغر�ص توطني مادي ومنطقي مع متديد ا�سم  االأول ل�سنة 
التي  االآليات  ومرافقة  دعم  اإطار  "يف  اأنه  ت�سجيل.م�سيفا  �سهادة  ومنحهم   )dz( زاد"  "دي  النطاق 
ت�ستفيد منها اجلرائد االلكرتونية �سيتم حتديد معايري خا�سة تتعلق باالإ�سهار االلكرتوين".كما اأنه 
يجب و�سع منوذج )براديغم( جديد يحكم الرعاية واالعالنات ال �سيما عرب تعديل االأمر 247-15 

املتعلق بال�سفقات العمومية وتفوي�سات املرفق العام.

اأمر غريب وم�سني يحدث يف مدينة باتنة، ويتعلق 
 3 حملة  بحي  املتواجد  ال�سرائب  مبركز  االأمـــر 
املواطنني  اأن  حيث  ال�سعبة؟  وادي  لبلدية  التابع 
ق�سيمات  ب�سراء  امللزمني  مــن  وغــريهــم  والــتــجــار 
للتنقل  ي�سطرون  بــاتــوا  قــد  املخالفات  وت�سديد 
مدينة  عن  بعيدا  يتواجد  الذي   3 حملة  حي  اإىل 
عليهم  يرتتب  ما  ودفع  �سراء  "دفع  اأجل  من  باتنة 
فاإنه  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  �سرائب"،  من 
اأن  التي ال ميكن لعاقل  املعقول ومن االأمور  من غري 
اأن يخ�س�ص مركز واحد ووحيد ملثل  ي�ستوعبها هو 
هذه االتاوات ودفع ال�سرائب يف مدينة مليونية اإن 
�سح التقدير، االأمر الذي يت�سبب يف ال�سغط اليومي 
دخول  يف  طبعا  يت�سبب  والــذي  باملركز  واالزدحــام 
مناو�سات  املوؤ�س�سات يف  واأ�سحاب  والتجار  املواطنني 
بدءا  وهذا  والعمال،  املوظفني  مع  ودائمة  متكررة 
من عون االأمن الذي يبدو من خالل منطقه البائ�ص 
اأنه ال يعرف �سيئا عن "فن التعامل مع االآخرين" وال 
يعرف �سيئا عن "�سالحياته" كعون اأمن من خالل ما 

هو مالحظ يف حركاته وت�سرفاته التي توحي باأنه 
امل�سوؤولني  بع�ص  اإىل  مرورا  املركز"،   عن  "امل�سوؤول 
الذين يغادرون مكاتبهم وال يعودون اإال بعد �ساعات 
م�سالح  يعطل  ــذي  ال االأمـــر  يــعــودون،  ال  واأحــيــانــا 
مرغمني  اإليه  ياأتون  والذين  املركز  اإىل  الوافدين 
حرج،  وال  فحدث  باملوظفني  تعلق  ما  اأمــا  اأ�سا�سا، 
يتعاملون  ال�سبابيك  م�ستوى  على  العاملني  فبع�ص 
مال  اأ�سحاب  ال  مت�سولني  اأنهم  على  املواطنني  مع 
واأعمال، فهل ما يحدث "قانوين" و"منطقي"؟ وهل 
على  املوؤ�س�سات  واأ�سحاب  التجار  ت�سجيع  يتم  هكذا 
املنا�سبة  الطريقة  هي  هذه  وهل  ال�سرائب؟  دفع 
اجلمهورية  رئي�ص  واأن  خا�سة  ال�سرائب  لتح�سيل 
باحرتام  التعامل  "�سرورة  على  مــرة  كل  يف  ي�سر 
مد�سو�سة" يف  "�سو�سة  هناك  اأن  اأم  املواطنني"؟  مع 
امل�ساكل  ــارة  اإث على  تعمل  موؤ�س�سة  وكل  مركز  كل 
املواطن  بــني  الــهــوة  تو�سيع  ــالل  خ مــن  واالأزمـــــات 
الرئي�ص  وقـــرارات  تعليمات  كل  ب�سرب  والــدولــة 

واحلكومة عر�ص احلائط؟

 5 لـ  "تويرت" هناأ رئي�ص اجلمهورية، املعلمني مبنا�سبة يومهم العاملي امل�سادف   يف تغريدة له على ح�سابه عرب 
اأكتوبر من كل �سنة، ون�سر الرئي�ص "ع�سية اليوم العاملي للمعلمني، املوافق 05 اأكتوبر، اأتوجه بخال�ص التهاين، 
لل�سيدات وال�سادة املعلمني واالأ�ساتذة، منوها مبنا�سبة الدخول املدر�سي، مبا يبذلونه من جهود، الأداء ر�سالتهم 
النبيلة يف تربية وتعليم النا�سئة من بناتنا واأبنائنا، ثروة االأمة وبناة جزائر الغد..جزائر الوفاء لتاريخنا 

املجيد".

يبدو اأن النفط �سرب موعدا جديدا مع االرتفاعات القوية عقب اأنباء اجتاه اأوبك لالبقاء على �سيا�ستها دون 
 1.9% من  باأكرث  ارتفعت  حيث  للربميل،  دوالر   81 من  اأعلى  اإىل  القيا�سي  برنت  خام  قفز  حيث  يذكر،  تغري 
بارتفاع حوايل 1.5 دوالر �سعودا اإىل م�ستويات 81.59 دوالر للربميل، وقفزت اأ�سعار اخلام االأمريكي اخلفيف 
بـاأكرث من %1.5 �سعودا اإىل م�ستويات 77 دوالر للربميل بزيادة اأكرث من 1.1 دوالر.وتعد امل�ستويات احلالية 

هى االأعلى للخام االأمريكي عقود نفط خام WTI االآجلة منذ عام 2014.

هــي ن�سبة تراجع اأ�سهم �سركة "الفاي�سبوك" على خلفية تعطل 
خدمــات املوقــع اأول اأم�ــص االثنــني، كمــا اأن من�ستــي "اإن�ستغــرام" 
و"وات�ســاب"، عرفــت تراجعــا اإىل م�ستــوى 323.56 دوالرا بعــد 
خ�ســارة 19.5 دوالرا، يف حــني تراجعــت اأ�سهــم �سركــة "تويــرت" 
باأكــرث من 6 باملائــة، واأ�سهم �سركتي "غوغــل" و"اأمازون" باأكرث من 

من�ساتها. يف  اأعطال  ت�سجيل  بعد  باملائة   2

باملائة  5.5
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رغم التطمينات احلكومية والقرارات الرئا�سية ب�ساأن 
رفع االأجور ومتابعة امل�ساربني و�سرورة �سن قوانني 

رادعة تقف بوجه كل من يتالعب بقوت اجلزائريني 
ومعي�ستهم، اإال اأن الواقع الذي يعاي�سه املواطن يوميا 
ي�ستنزف قوة احتمال املواطنني و�سربهم ويزيد من 

احتقانهم و�سعورهم بال�سيق وقلة احليلة اأمام ما 
يواجهونه من اأ�سعار تفوق كل القدرات والفئات مع تكالب 

االأزمات وندرة بع�ص املواد اال�ستهالكية ال�سرورية 
زيادة عن الغالء امل�سجل خا�سة واأن منطق "اأحييني 

اليوم واقتلني غدوة" هو ال�سائد وامل�سيطر واملو�سوعي 
الذي يجعل من قرار �سن قوانني �سابطة مبثابة جتاهل 

للمعاناة اليومية التي تتطلب متابعة عاجلة وفورية 
ومداهمات وفر�ص بقوة الدولة لالأ�سعار التي تتنا�سب 

مع امل�ستوى املعي�سي العام دون االإ�سرار بالتجار اأنف�سهم 
والذين يتعر�ص معظمهم اإىل ذات ال�سغوطات من طرف 

امل�ساربني والبارونات حيث اأن ارتفاع االأ�سعار على 
م�ستوى املحالت واالأ�سواق ياأتي كنتيجة حتمية لالأ�سعار 

املفرو�سة على م�ستوى اأ�سواق اجلملة ونقاطها..
وعندما و�سل اال�ستهداف مادة "اخلبز" االأكرث من 

حيوية والتي ي�سنفها املاليني مادة اأ�سا�سية قد ُي�ستعا�ص 
بها عن كل املواد الغذائية رغم اأنه ال يعترب بديال غذائيا 

غنيا بل قد يكون �سببا يف انت�سار اأمرا�ص كثرية تتعلق 
ب�سوء التغذية، اإال اأنه املادة االأوفر واالأرخ�ص زيادة عن 

كونه ي�سعرك بال�سبع وهو ما جعل منه رفيق الفقراء 
وامل�ساكني دون مناف�ص واأي تالعب به هو تالعب غري 

�سريف بقوت عامة ال�سعب يف غياب برامج فعلية لتح�سني 
امل�ستوى املعي�سي الذي يزداد �سوءا وتراجعا اأمام عديد 
االأزمات التي نعاي�سها ونتعاي�ص معها رغم ق�ساوتها على 

النفو�ص واجليوب وكرامة املواطنني..
واليوم وقد اأ�سبحنا ن�سرتي اخلبزة الواحدة وامل�سنفة 

�سمن اخلبز العادي بخم�ص ع�سرة اأو ع�سرين دينارا دون 
اأن ن�سمع عن متابعات للمخالفني اأو حتى االلتزام بال�سعر 

املقنن املقدر ب�سبع دنانري ون�سف الدينار والذي يعمد 
كل اخلبازين تو�سيحه يف الئحة االأ�سعار دون تطبيق، 

حيث اأننا ومنذ �سنوات ن�سرتي اخلبزة الواحدة بع�سرة 
دنانري دون تذمر مع علمنا اأنه يتم "�سرقتنا" عن طيب 

خاطر بفارق دينارين ون�سف، ومل ن�ست�سعر ال�سرر اإال 
عندما اأ�سبحنا نح�سب األف ح�ساب ل�سراء اخلبز املتعلق 

"واعرة"  باتت  والتي  العمل  تعني  "باخلبزة" والتي 
بانهيار القدرة ال�سرائية وت�سخم االأ�سعار اإىل اأ�سعافها 

امل�ساعفة.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة من و�سط 

مدينة باتنة، 
وبالتحديد من حي 
مقر  مقابل  اأوت   20

�سندوق التقاعد 
تو�سح  وهي   ،CNR
حجم االأو�ساخ التي 

حتيط بال�سكان والتي 
متثل تهديدا بيئيا 

و�سحيا، يحدث هذا 
يف جتاهل م�ستمر من 
طرف امل�سالح املعنية 
ملثل هذه االن�سغاالت 
التي يرفعها ال�سكان 

كل مرة دون اأن 
يتلقوا اأي رد.

�صماح خميلي



. .

نوارة بوبري

احلرقة والنيف..
مل تعد �سواطئ فرن�سا ت�ستهوي احلراقة 

اجلزائريني الذين اتخذوا موؤخرا من �سواطئ 
دول اأروبية اأخرى مالذا لهم، وخا�سة بعد 

التطاوالت االأخرية التي كثريا ما م�ست كرامة 
املغرتبني اأكرث من اجلزائريني يف اجلزائر، واإن 

كان اجلزائري مغرتبا اأو مهاجرا ف�ست�سعر اأن اأكرث 
�سيء يظل ناب�سا باحلياة فيه مدافعا عن كرامته 

باقيا على عهده مهما تردت الظروف واختلت 
الذي كثريا  النيف موازين املعي�سة عنده هو 

ما ميزه عن كل االأجنا�ص الب�سرية العربية منها 
واالأعجمية ليكون �ساحب الهمة واملواقف التي ال 

تهتز وتثبت قوتها بالفعل ال بالكلمة. 
وحتى وهو ميار�ص فعال خمال بالقانون وم�سرا 

ميرغ  باملجتمع ومف�سدا لال�ستقرار الوطني لن 
باالأر�ص بعد اأن �سعر اأن امل�ستعمرة العجوز  نيفه

التي ا�ستنزفت اأر�سه وتطاولت على عر�سه عقودا 
بتعلقه بها وق�سده لها  تعايره من الزمن �سارت 

واختياره لها كاأر�ص م�ستقبلة بعد رحلة املوت 
تلك، وهو يعتقد ويف قرار نف�سه بظلمها وجورها 

حقن اإ�سرتاتيجية قدمية تركتها �سلطاتها  اإال اأن 
ال زالت ت�سري يف عروقه وتدفع به دفعا اإىل 
التعلق بتلك البالد، ليجد نف�سه من�ساقا اإىل 

طريقة العي�ص فيها جمربا غري خمري كون كل تلك 
الرتاكمات الزمانية والنظامية واالجتماعية 
قد تركت يف نف�سه نوعا من التبعية، ورغم كل 

ذلك فقد اختار اأن يهاجر اإىل بالد اأخرى بعد اأن 
تنف�ص هواء احلرية النقي وتيقن اأن تلك العجوز 

غري قادرة حتى على حماية نف�سها فكيف لها اأن 
حتميه.

فاحلراق واإن ارتبطت به �سفات التهور واخلروج 
عن القانون، واإن كان جمرما يف جمتمعه ل�سا 

مدانا بعدة جنح م�سبوق ت�سبب يف عديد امل�ساكل 
ونالت ال�سجون من بع�ص ال�سنني من عمره، واإن 
اأخطاأ وجتاوز اخلطوط احلمراء وفا�ص كاأ�ص 

�سربه على اأهله وع�سريته ومل يكن �سجاعا مبا 
فيه الكفاية ليتحمل املزيد ويوا�سل العي�ص يف 
ر�سا  اأر�سه التي �سهدت ميالده، وتغنى بكلمات 

، واإن اتهم  يالبابور يا مون اأمور الطالياين
بالده باأنها بالد البوؤ�ص وال�سقاء وال�سوؤم فاإن 

جزائريته التي ت�سري يف عروقه لن متوت وهي 
. النيف تذكره كل مرة باأن اجلزائري عندو 

/   اأكتوبر   املوافق لـ  �صفر  الأورا�س بلو�س+الأربعاء  �صتمرب 

يبــدو اأن الت�سيــب قــد بات ميــزة ل�سيقة ببع�ــص الكليات 
، حيث ال يتــوان الطلبة والذي  واالأق�ســام بجامعــة باتنة 
يق�ســدون اجلامعــة بغيــة احل�ســول علــى خدمــات معينــة، 
عــن تذمرهــم وا�ستيائهم مــن الو�سع الــذي اآلــت اإليه بع�ص 
الكليــات واالأق�ســام، بــدءا مــن الغيــاب الكلــي للتن�سيــق بني 
املوظفــني �ســواء تعلــق بالعاملــني داخــل الكليــة الواحــدة 
اأو الق�ســم الواحــد اأو بــني املوظفــني وامل�سوؤولــني مبختلــف 
الكليات، مرورا اإىل الغيابات املتكررة لبع�ص روؤ�ساء االأق�سام 
وامل�سوؤولــني اأو تاأخرهم عن القدوم اإىل مكاتبهم االأمر الذي 
يرهــن م�سالح الطلبــة وغريهم، اإ�سافــة اإىل اأ�سلوب املعاملة 
ال�سيء والعنجهي من بع�ص املوظفني الذين ي�سعرون الطلبة 
 ، مت�سولني وغريهــم من اأ�سحاب احلقــوق باأنهم عبارة عــن 
فاإذا كان مدير اجلامعة يعلم بهذا الت�سيب ومل يحرك �ساكنا 
فتلــك م�سيبة واإن مل يكن يعلم فامل�سيبة اأعظم الأنه يف هذه 

. خارج جمال التغطية احلالة يثبت باأنه 

بطاقة حمـــــــــراء

قال: توفيق مزهود 
)وايل والية باتنة(

من  وحذرنا  �صارمة  تعليمات  اأعطينا  ...
ظهور من ال ي�صتحق يف قوائم امل�صتفيدين 
من ال�صكن االجتماعي وقد اأجر امل�صوؤولني 

. عن هذا اإىل العدالة
قلنا: يا ر�جل... جميل جد�، نتمنى �أن نرى ذلك.

ك�سف وزير االت�سال عن ت�سليم اأزيد من  و�سل ا�ستالم للت�سريح مبواقع الكرتونية خالل ال�سدا�سي 
االأول ل�سنة  من اأجل منح �سهادة ت�سجيل، وهذا بغر�ص توطني مادي ومنطقي مع متديد ا�سم 
التي  االآليات  ومرافقة  دعم  اإطار  يف  اأنه  ت�سجيل.م�سيفا  �سهادة  ومنحهم   ) ( زاد دي  النطاق 
.كما اأنه  ت�ستفيد منها اجلرائد االلكرتونية �سيتم حتديد معايري خا�سة تتعلق باالإ�سهار االلكرتوين
 - يجب و�سع منوذج )براديغم( جديد يحكم الرعاية واالعالنات ال �سيما عرب تعديل االأمر 

املتعلق بال�سفقات العمومية وتفوي�سات املرفق العام.

اأمر غريب وم�سني يحدث يف مدينة باتنة، ويتعلق 
حملة   بحي  املتواجد  ال�سرائب  مبركز  االأمـــر 
املواطنني  اأن  حيث  ال�سعبة؟  وادي  لبلدية  التابع 
ق�سيمات  ب�سراء  امللزمني  مــن  وغــريهــم  والــتــجــار 
للتنقل  ي�سطرون  بــاتــوا  قــد  املخالفات  وت�سديد 
مدينة  عن  بعيدا  يتواجد  الذي  حملة   حي  اإىل 
عليهم  يرتتب  ما  ودفع  �سراء  دفع  اأجل  من  باتنة 
فاإنه  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا   ، �سرائب من 
اأن  التي ال ميكن لعاقل  املعقول ومن االأمور  من غري 
اأن يخ�س�ص مركز واحد ووحيد ملثل  ي�ستوعبها هو 
هذه االتاوات ودفع ال�سرائب يف مدينة مليونية اإن 
�سح التقدير، االأمر الذي يت�سبب يف ال�سغط اليومي 
دخول  يف  طبعا  يت�سبب  والــذي  باملركز  واالزدحــام 
مناو�سات  املوؤ�س�سات يف  واأ�سحاب  والتجار  املواطنني 
بدءا  وهذا  والعمال،  املوظفني  مع  ودائمة  متكررة 
من عون االأمن الذي يبدو من خالل منطقه البائ�ص 
وال  فن التعامل مع االآخرين اأنه ال يعرف �سيئا عن 
كعون اأمن من خالل ما  �سالحياته يعرف �سيئا عن 

هو مالحظ يف حركاته وت�سرفاته التي توحي باأنه 
امل�سوؤولني  بع�ص  اإىل  مرورا    ، املركز عن  امل�سوؤول 
الذين يغادرون مكاتبهم وال يعودون اإال بعد �ساعات 
م�سالح  يعطل  ــذي  ال االأمـــر  يــعــودون،  ال  واأحــيــانــا 
مرغمني  اإليه  ياأتون  والذين  املركز  اإىل  الوافدين 
حرج،  وال  فحدث  باملوظفني  تعلق  ما  اأمــا  اأ�سا�سا، 
يتعاملون  ال�سبابيك  م�ستوى  على  العاملني  فبع�ص 
مال  اأ�سحاب  ال  مت�سولني  اأنهم  على  املواطنني  مع 
؟ وهل  منطقي و قانوين واأعمال، فهل ما يحدث 
على  املوؤ�س�سات  واأ�سحاب  التجار  ت�سجيع  يتم  هكذا 
املنا�سبة  الطريقة  هي  هذه  وهل  ال�سرائب؟  دفع 
اجلمهورية  رئي�ص  واأن  خا�سة  ال�سرائب  لتح�سيل 
باحرتام  التعامل  �سرورة  على  مــرة  كل  يف  ي�سر 
يف  مد�سو�سة �سو�سة  هناك  اأن  اأم  ؟  املواطنني مع 
امل�ساكل  ــارة  اإث على  تعمل  موؤ�س�سة  وكل  مركز  كل 
املواطن  بــني  الــهــوة  تو�سيع  ــالل  خ مــن  واالأزمـــــات 
الرئي�ص  وقـــرارات  تعليمات  كل  ب�سرب  والــدولــة 

واحلكومة عر�ص احلائط؟

لـ   هناأ رئي�ص اجلمهورية، املعلمني مبنا�سبة يومهم العاملي امل�سادف  تويرت  يف تغريدة له على ح�سابه عرب 
ع�سية اليوم العاملي للمعلمني، املوافق  اأكتوبر، اأتوجه بخال�ص التهاين،  اأكتوبر من كل �سنة، ون�سر الرئي�ص 
لل�سيدات وال�سادة املعلمني واالأ�ساتذة، منوها مبنا�سبة الدخول املدر�سي، مبا يبذلونه من جهود، الأداء ر�سالتهم 
النبيلة يف تربية وتعليم النا�سئة من بناتنا واأبنائنا، ثروة االأمة وبناة جزائر الغد..جزائر الوفاء لتاريخنا 

. املجيد

يبدو اأن النفط �سرب موعدا جديدا مع االرتفاعات القوية عقب اأنباء اجتاه اأوبك لالبقاء على �سيا�ستها دون 
من   باأكرث  ارتفعت  حيث  للربميل،  دوالر  من   اأعلى  اإىل  القيا�سي  برنت  خام  قفز  حيث  يذكر،  تغري 
بارتفاع حوايل  دوالر �سعودا اإىل م�ستويات  دوالر للربميل، وقفزت اأ�سعار اخلام االأمريكي اخلفيف 
بـاأكرث من  �سعودا اإىل م�ستويات  دوالر للربميل بزيادة اأكرث من  دوالر.وتعد امل�ستويات احلالية 

. هى االأعلى للخام االأمريكي عقود نفط خام  االآجلة منذ عام 

على خلفية تعطل  الفاي�سبوك هــي ن�سبة تراجع اأ�سهم �سركة 
اإن�ستغــرام خدمــات املوقــع اأول اأم�ــص االثنــني، كمــا اأن من�ستــي 

، عرفــت تراجعــا اإىل م�ستــوى  دوالرا بعــد  وات�ســاب و
تويــرت خ�ســارة  دوالرا، يف حــني تراجعــت اأ�سهــم �سركــة 

باأكرث من  اأمازون و غوغــل باأكــرث من  باملائــة، واأ�سهم �سركتي 
من�ساتها. يف  اأعطال  ت�سجيل  بعد  باملائة   

باملائة  

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

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

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

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

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

رغم التطمينات احلكومية والقرارات الرئا�سية ب�ساأن 
رفع االأجور ومتابعة امل�ساربني و�سرورة �سن قوانني 

رادعة تقف بوجه كل من يتالعب بقوت اجلزائريني 
ومعي�ستهم، اإال اأن الواقع الذي يعاي�سه املواطن يوميا 
ي�ستنزف قوة احتمال املواطنني و�سربهم ويزيد من 

احتقانهم و�سعورهم بال�سيق وقلة احليلة اأمام ما 
يواجهونه من اأ�سعار تفوق كل القدرات والفئات مع تكالب 

االأزمات وندرة بع�ص املواد اال�ستهالكية ال�سرورية 
اأحييني  زيادة عن الغالء امل�سجل خا�سة واأن منطق 

هو ال�سائد وامل�سيطر واملو�سوعي  اليوم واقتلني غدوة
الذي يجعل من قرار �سن قوانني �سابطة مبثابة جتاهل 

للمعاناة اليومية التي تتطلب متابعة عاجلة وفورية 
ومداهمات وفر�ص بقوة الدولة لالأ�سعار التي تتنا�سب 

مع امل�ستوى املعي�سي العام دون االإ�سرار بالتجار اأنف�سهم 
والذين يتعر�ص معظمهم اإىل ذات ال�سغوطات من طرف 

امل�ساربني والبارونات حيث اأن ارتفاع االأ�سعار على 
م�ستوى املحالت واالأ�سواق ياأتي كنتيجة حتمية لالأ�سعار 

املفرو�سة على م�ستوى اأ�سواق اجلملة ونقاطها..
االأكرث من  اخلبز وعندما و�سل اال�ستهداف مادة 

حيوية والتي ي�سنفها املاليني مادة اأ�سا�سية قد ُي�ستعا�ص 
بها عن كل املواد الغذائية رغم اأنه ال يعترب بديال غذائيا 

غنيا بل قد يكون �سببا يف انت�سار اأمرا�ص كثرية تتعلق 
ب�سوء التغذية، اإال اأنه املادة االأوفر واالأرخ�ص زيادة عن 

كونه ي�سعرك بال�سبع وهو ما جعل منه رفيق الفقراء 
وامل�ساكني دون مناف�ص واأي تالعب به هو تالعب غري 

�سريف بقوت عامة ال�سعب يف غياب برامج فعلية لتح�سني 
امل�ستوى املعي�سي الذي يزداد �سوءا وتراجعا اأمام عديد 
االأزمات التي نعاي�سها ونتعاي�ص معها رغم ق�ساوتها على 

النفو�ص واجليوب وكرامة املواطنني..
واليوم وقد اأ�سبحنا ن�سرتي اخلبزة الواحدة وامل�سنفة 

�سمن اخلبز العادي بخم�ص ع�سرة اأو ع�سرين دينارا دون 
اأن ن�سمع عن متابعات للمخالفني اأو حتى االلتزام بال�سعر 

املقنن املقدر ب�سبع دنانري ون�سف الدينار والذي يعمد 
كل اخلبازين تو�سيحه يف الئحة االأ�سعار دون تطبيق، 

حيث اأننا ومنذ �سنوات ن�سرتي اخلبزة الواحدة بع�سرة 
عن طيب  �سرقتنا دنانري دون تذمر مع علمنا اأنه يتم 

خاطر بفارق دينارين ون�سف، ومل ن�ست�سعر ال�سرر اإال 
عندما اأ�سبحنا نح�سب األف ح�ساب ل�سراء اخلبز املتعلق 

واعرة باتت  والتي  العمل  تعني  والتي  باخلبزة
بانهيار القدرة ال�سرائية وت�سخم االأ�سعار اإىل اأ�سعافها 

امل�ساعفة.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة من و�سط 

مدينة باتنة، 
وبالتحديد من حي 
مقر  مقابل  اأوت   

�سندوق التقاعد 
تو�سح  وهي   ،
حجم االأو�ساخ التي 

حتيط بال�سكان والتي 
متثل تهديدا بيئيا 

و�سحيا، يحدث هذا 
يف جتاهل م�ستمر من 
طرف امل�سالح املعنية 
ملثل هذه االن�سغاالت 
التي يرفعها ال�سكان 

كل مرة دون اأن 
يتلقوا اأي رد.

�صماح خميلي

قام الوزير االأول وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان، اأم�س الثالثاء، بتن�شيب ور�شات مراجعة قانون البلدية وقانون الوالية؛ وذكر بيان للوزارة 
االأوىل اأن مرا�شم التن�شيب، التي اأقيمت بق�شر احلكومة، جرت بح�شور الوزراء املكلفني بالداخلية، والفالحة وال�شكن واالت�شال واالأ�شغال 

العمومية، والنقل، وكذا البيئة.

اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

ت�ضجيل 131 اإ�ضابة 
جديدة، 96 حالة 
�ضفاء و 05 وفيات
اأعلنت يوم اأم�ص الثالثاء وزارة ال�صحة 
عن ت�صجيل 131 اإ�صابة جديدة موؤكدة 

بفريو�ص كورونا امل�صتجد، يف االأربع وع�صرين 
�صاعة االأخرية لريتفع بذلك عدد االإ�صابات 

اىل 203945حالة. كما ك�صفت الوزارة 
ت�صجيل 5 حاالت وفاة جديدة، و96 حالة 

�صفاء لريتفع بذلك العدد االإجمايل للوفيات 
اإىل 5843 وفاة، وعدد حاالت ال�صفاء منذ 

بداية اجلائحة اإىل 148268حالة
وتو�صي الوزارة املواطنني ب�صرورة 

االلتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم اإىل 
احرتام قواعد النظافة وامل�صافة اجل�صدية 

واالرتداء االإلزامي للقناع الواقي واالمتثال 
ق. ولقواعد احلجر ال�صحي. 

ق. و

ق. و ق. و

ك�صف وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات، 
اأمــ�ــص الــثــالثــاء، اأن  عبد الــرحــمــان بــن بــوزيــد، 
اجلزائر ت�صجل 50 األف اإ�صابة جديدة بال�صرطان 
اليوم  على  اإ�صرافه  خالل  الوزير  واأ�صاف  �صنويا 
اأن  الــــوردي،  اأكــتــوبــر  �صهر  الإحــيــاء  التح�صي�صي 
ال�صرطان يعد ال�صبب الثاين يف الوفاة بعد القلب 

وال�صرايني.
املنت�صرة بكرثة يف اجلزائر  ال�صرطنات  اأهم  ومن 
ح�صب الوزير، �صرطان القولون و�صرطان امل�صتقيم 
الذي يحتل املرتبة االأوىل لدى الرجال والثانية 
الذي  الثدي  �صرطان  اإىل  باالإ�صافة  الن�صاء،  عند 

مت ت�صجيل 14 األف حالة هذه ال�صنة.
�صم  خمططا  و�صعت  الــوزارة  اأن  الوزير،  وك�صف 
والفح�ص  املبكر  والك�صف  الوقاية  يف  ن�صاطات 
والعالج. حيث �صخرت الدولة كل املاديات املادية 
املعلومات  لر�صد  وطنية  �صبكة  وفّعلت  والب�صرية، 
حول املر�صى التي �صت�صمح بتوفري معلومات دقيقة 
اإىل  باالإ�صافة  منه.  الوقاية  و�صبل  املر�ص  حول 
للتكفل  لل�صرطان  الوطني  ال�صندوق  اإعادة تفعيل 
االأمثل باملر�صى. من خالل جتهيز م�صالح االأ�صعة 
لعالج  للمخت�صني  وطني  ودليل  االأجهزة  و�صيانة 

ال�صرطان و�صراء امل�صّرعات.

ق. و

االأع�صاء  جميع  اأعـــرب  ذلــك،  على  وبــنــاًء 
الوطني  املجل�ص  هذا  اجتماع  يف  احلا�صرين 
موقفهم  على  التاأكيد  اإعــادة  يف  رغبتهم  عن 
وااللتزام  احليوية  ال�صرورة  ب�صاأن  املبدئي 
للمتقاعدين  نقابية  لوجود منظمة  االأ�صا�صي 
للدفاع عن م�صاحلهم املادية واملعنوية بنف�ص 
الطريقة التي يحدث بها يف اأماكن اأخرى من 
املجتمعات  يف  حتديًدا  اأكــرث  وب�صكل  العامل 

املتقدمة والدميقراطية.
وخالل اجتماع وفق بيان �صادر عن املنظمة، 
ال�صرائية  الــقــدرة  يف  االنخفا�ص  بـــ:  تندد 
خا�ص،  ب�صكل  واملتقاعدين  عامة  للمواطنني 
التاأخري  ت�صتنكر  املتقاعدين،  تهمي�ص  رف�ص  

املخطط  املعا�صات  التقييم  اإعادة  يف دفع حق 
�صكوت  ت�صتنكر  �صنة،  كل  من  مايو   1 يف  له 
جلوئه  وعدم   CNRال�صندوق اإدارة  جمل�ص 
اأهدرت  التي  املليارات  ال�صرتداد  العدالة  اإىل 

يف ق�صية اخلليفة.
التقاعد  معا�صات  يف  ــادة  زي اإىل  تدعو  كما 
يكون  اأن  يجب  ال�صرائية.  الــقــدرة  ملواكبة 
للمتقاعدين  التقاعدي  للمعا�ص  االأدنى  احلد 
 SMIG لالأجور  ــى  االأدن احلد  م�صتوى  على 
دينار   60.000 عــن  يقل  اأال  يجب  الـــذي 
على   IRG اإلغاء  اإىل  تدعو  كما  جزائري. 
واملتقاعدين  حرمانًا  االأكرث  املتقاعدين  فئة 

من ال�صريحة الو�صطى.
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تنظيم جديد للمتقاعدين قيد التاأ�ضي�س 

ال�ضلطة الوطنية امل�ضتقلة لالنتخابات تك�ضف 
عن �ضعار حمليات 27 نوفمرب 2021

جبهة العدالة والتنمية تقاطع املحليات 

اجلزائر ت�ضارك يف مترين تكتيكي 
ع�ضكري مع رو�ضيا

ك�صفت ال�صلطة الوطنية امل�صتقلة لالنتخابات 
عن ال�صعار الر�صمي لالنتخابات املحلية، املقررة 
عبارة  ت�صمن   والــذي  املقبل،  نوفمرب   27 يوم 
"امتم  املوؤ�ص�صاتي''  و"البناء  التغيري"  "تريد 

واب�صم" باللغتني العربية واالمازيغية.
ال�صعبية  املجال�ص  انــتــخــابــات  �صعار  وجـــاء 
خ�صراء  بخلفية   املقبلة،  والوالئية  البلدية 
فاحتة، تتو�صطها خارطة اجلزائر داخل هيكل 
بناء  عهد  اإىل  وت�صري  تعرب  رمزية  يف  للبناء 

اجلزائر اجلديدة.
باللون  التغيري"  "تريد  عبارة  ال�صعار  وتعلو 
االأحمر" و"البناء املوؤ�ص�صاتي'' باللون االأخ�صر، 
باللون  اب�صم"  و  ''امتـــم  بعبارتي  متبوعة 
االأحمر مع اإرفاقها ب�صورة  ظرف ادالء ال�صوت 
واجبه  اأدى  الذي  املواطن  وب�صمة   االنتخابي 

االنتخابي. 

اجلزائرية  "اجلمهورية  عــبــارة  وتــ�ــصــدرت 
ك�صفت  الذي  ال�صعار  ال�صعبية"  الدميقراطية 
االنتخابات  مبوعد  لتختتمه  ال�صلطة  عنه 
املقبلة 27 نوفمرب 2021 ، انتخابات املجال�ص 

ال�صعبية البلدية والوالئية".
"ال�صلطة  �صعار  امل�صاحة  اأ�ــصــفــل  يف  وجـــاء 
الوطنية امل�صتقلة لالنتخابات" باللون االخ�صر 

واالأبي�ص، مزينا بالراية الوطنية.
جتدر االإ�صارة اإىل اأن رئي�ص ال�صلطة الوطنية 
قد  كــان  �صريف،  حممد  لالنتخابات،  امل�صتقلة 
 582.169 اإح�صاء  عن  �صابق،  وقت  يف  ك�صف 
م�صجل جديد يف القوائم االنتخابية اإثر انتهاء 
منت�صف  للقوائم  اال�صتثنائية  املراجعة  عملية 
ال�صهر املن�صرم، موؤكدا اأن عدد الكتلة الناخبة 
مبا فيها اجلالية اجلزائرية يف املهجر و�صل اإىل 

ناخب.  24.589.475

برئا�صة  والتنمية  العدالة  جبهة  حــزب  قــرر 
املحلية  ُمقاطعة االنتخابات  عبد اهلل جاب اهلل، 
القادم. وك�صف عبد اهلل جاب  نوفمرب  املُقررة يف 
اهلل، يف بيان له اإن ت�صكيلتُه ال�صيا�صية غري معنية 
''املهزلة''.  بـ  بهذا املوعد االنتخابي الذي و�صفُه 
ورمى احلزب ال�صيا�صي الذي تعر�ص الأكرب هزمية 
فقط  اإثنني  مقعدين  على  بُح�صوله  تاريخه  يف 
جوان  يف  جرت  التي  الت�صريعية  االنتخابات  يف 
املا�صي، بالكرة يف مرمى املكاتب الوالئية. واعترب 
املتحدث اأن ال�ُصلطة غري جادة يف تنظيم انتخابات 
قدما  امل�صي  على  وت�صّر  ونزيهة،  وحرة  قانونية 
االنتخابات  عــن  النا�ص  عــزوف  رغــم  اخلــطــاأ  يف 

ومقاطعتهم لها.
ووجه عبد اهلل انتقادات الذعة لل�صلطة امل�صتقلة 
اإذ قال بخ�صو�صها  االنتخابات،  لتنظيم ومراقبة 
وقليلة اخلـــربة.    ومن بني  العدد  اإنها حمــدودة 

اإلــزام  املتحدث  انتقدها  التي  ـــرى  االأخ ـــور  االأم
باحرتام  التوقيعات  بجمع  الرت�صح  يف  الراغبني 

اإجراءات معقدة.
العدالة  جبهة  رئي�ص  اعترب  ــه،  ذات ال�صياق  يف 
خالل  �صلبية  نتيجة  �صجلت  الــتــي  والتنمية 
ت�صجيع  اأن  االأخـــرية،  الت�صريعية  االنتخابات 
بتقدمي  ال�صباب  قوائم  وال�صيما  احلرة  القوائم 
للدفع  جــاء  فــرد،  لكل  معتربة  مالية  م�صاعدات 
ال�صيا�صية  االأحزاب  عن  االن�صراف  اإىل  بال�صباب 
االنتخابات  اأن  اإىل  م�صريا  القوائم احلرة.  واإيثار 
يف  املــال  ال�صتعمال  مبا�صر  غري  ''ت�صجيعا  عرفت 

ترغيب الراغبني يف الرت�صح''.
جبهة  م�صاركة  دون  حالت  التي  االأ�صباب  بني  ومن 
العدالة والتنمية يف املحليات املقبلة، ''رف�ص ال�صلطة 
امل�صتقلة لالنتخابات اال�صتماع اإىل مطالب االأحزاب 

ومقرتحاتها''، ح�صب قول جاب اهلل.

ي�صارك اأفراد اجلي�ص الوطني ال�صعبي يف مترين تكتيكي م�صرتك بفيدرالية رو�صيا. خالل الفرتة 
ن�صاطات  جت�صيد  اإطار  يف  امل�صاركة  هذه  وتاأتي   .2021 اأكتوبر   12 اإىل  �صبتمرب   30 من  املمتدة 
يوم  امل�صرتك  التمرين  هذا  فعاليات  اإنطلقت  اأين  ورو�صيا،  اجلزائر  بني  الع�صكري  الثنائي  التعاون 
58 باملقاطعة اجلنوبية لرو�صيا برت�صكويا.  اإ�صراف قائد اجلي�ص  2021، حتت  03اأكتوبر  االأحد 
لتطويرها  وال�صعي  البلدين  تربط  التي  الثنائية  بالعالقات  االإفتتاحية  كلمته  خالل  نّوه  والذي 

واالإرتقاء بها. ليف�صح املجال بعدها لعرو�ص ع�صكرية خمتلفة.

ب ور�ضات قانون البلدية والولية الوزير الأول ين�ضّ

فتح احلدود مع تون�س ب�ضفة ا�ضتثنائية

وزير الرتبية.. للمعلم مكانة راقية ومف�ضلية 

لعمامرة يلتقي 6 روؤ�ضاء اأفارقة باأدي�س اأبابا

 اجلزائر ت�ضجل 50 األف اإ�ضابة 
جديدة بال�ضرطان �ضنويا

القانونية  الن�صو�ص  مراجعة  ور�صات  وتت�صكل 
وكذا  ووالة،  الربلـمان  غرفتي  عن  ممثلني  من 
وقد  املعنية.    الــوزاريــة  الــدوائــر  عن  ممثلني 
هذه  خالل  التذكري  على  االأول  الوزير  حر�ص 
حتكم  التي  الن�صو�ص  مراجعة  ــاأن  ب املرا�صم، 
لتوجيهات   تطبيقا  تــاأتــي  املحلية  اجلماعات 
من  للحكومة  اأ�صداها  التي  اجلمهورية  رئي�ص 
بالت�صيري  املتعلق  القانوين  االإطــار  اإ�صالح  اأجل 

املحلي.
اأن توىل يف  التي يجب  �صّدد على االأهمية  كما 
الدور  اإىل  القانونية،  الن�صو�ص  اإ�صالح  جمال 
بــربوز  �صي�صمح  ممــا  لــلــبــلــديــات،  االقــتــ�ــصــادي 
دعائم  اإحـــدى  ي�صكل  حقيقي  حملي  اقت�صاد 

التنمية والنمو االقت�صادي لبالدنا.
التي  الور�صات،  هذه  اأ�صغال  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 
�صي�صرف عليها قطاع الداخلية، �صت�صمح بتعزيز 

العمومية،  ال�صلطات  �صطرتها  التي  الالمركزية 
علما اأنه ينبغي اإمتام  اأ�صغال هذه الور�صات قبل 

نهاية العام اجلاري مع اقرتاح االآليات القانونية 
املالئمة يف هذا املجال.

عبد  بــن  اأميـــن  املالية  وزيـــر  االأول  الــوزيــر  وافـــق 
تون�ص  مع  احلدود  فتح  اإ�صتثنائية  ب�صفة  الرحمان، 
ب�صياراتهم  عالقني  جزائريني  ملواطنني  لل�صماح 
  19 كوفيد  وبــاء  تف�صي  ب�صبب  �صنة  من  اأكــرث  منذ 

بالدخول اىل الرتاب الوطني مبركباتهم.
�صاري  اأ�صبح  القرار  فاإن  للجمارك  اإر�صالية  وح�صب 
املفعول منذ تاريخ 4 اأكتوبر اجلاري وميتد اىل غاية 
تاريخ 31 اأكتوبر 2021 وذلك عرب املعرب احلدودي 

العيون- ببو�ص.
وا�صرتط على املعنيني عند دخولهم تقدمي �صهادة 
االإ�صابة  عــدم  تثبت   RT-PCR لتحليل  �صلبية 
�صاعة   36 من  اأقل  اأجل  يف  معدة  كورونا،  بفريو�ص 

التي �صبقت تنقله اإىل اجلزائر.

بلعابد،  احلكيم  عبد  الوطنية  الرتبية  وزيــر  هناأ 
اأكد اأن اعتماد  اأين  املعلمني مبنا�صبة عيدهم العاملي 
ال�صنة،  لهذه  التعليم''  انعا�ص  عماد  ''املعلم  �صعار 

لدليل على مكانة املعلم الراقية واملف�صلية
وقال  بلعابد من والية تي�صم�صيلت:''لقد قدم املعلم 
تطبيق  يف  االن�صباط  حيث  من  به  يقتدي  منوذجا 
الربوتوكول ال�صحي، ويف ت�صحياته من اأجل �صمان 

متدر�ص اأبنائنا التالميذ رغم اجلائحة''.

املعلمني  على  ترحم  وقفة  الرتبية  وزير  وقف  كما 
يوؤدون  وهم  اجلائحة  جــراء  احلياة  فارقوا  الذين 
ل�صائر  متمنيا  وا�صتحقاق،  ببا�صلة  النبيلة  مهاهم 
والطماأنينة  ال�صحة  دوام  الــقــطــاع  م�صتخدمي 
الرتبوية  االأ�صرة  امل�صوؤول  نف�ص  ودعا  البال  وراحة 
اأجل  من  كورونا  �صد  التلقيح  عملية  يف  لالنخراط 

اإجناح الدخول املدر�صي.
الوطنية،  الــرتبــيــة  وزيـــر  نفى  اأخـــرى  جهة  مــن 
املُوؤ�ص�صات  املدر�صي عرب كافة  الكتاب  ُندرة يف  وجود 
الكتاب  يف  نــدرة  توجد  ال  اإنــه  وقــال  التعليمية. 
للمطبوعات  الوطني  الــديــوان  اأن  حيث  املدر�صي 
الذي  العدد  وُهــو  كتاب  مليون   81 اأنتج  املدر�صية 
الوزير  واأ�ــصــار  الوطنية.    احلاجيات  بكثري  يفوق 

قد  املدر�صية  للمطبوعات  الوطني  الديوان  اأن  اإىل 
�صرع يف توزيع الكتب املدر�صية على املراكز اجلهوية 
يف  �صرع  مار�ص  ويف  جانفي،  من  ابتداء  والوطنية 
تقوم  التي  التعليمية  املوؤ�ص�صات  على  الكتاب  توزيع 
جمانا  يعطى  الذي  الكتاب  وهناك  بتوزيعه  بدورها 

لفئة معينة.
بيع  بعدم  تق�صي  تعليمات  اأي  دور  �صُ الوزير  وفند 
الكتاب املدر�صي، م�صرًيا اإىل اأنُه مت تدعيم املُوؤ�ص�صات 
مبكتبات ونقاط بيع ومعار�ص ب�صبب اجلائحة، حتى 
الوزير يف  الوباء. وقال  ال يحدث اكتظاظ وينت�صر 
االإ�صكال  هذا  ت�صوية  على  العمل  �صيتُم  اإنه  اخلتام 
القوانني  به  وت�صمُح  ـــراف  االأط جميع  ُير�صي  مبا 

املُنظمة.

الوطنية  واجلالية  اخلارجية  الــ�ــصــوؤون  وزيــر 
اإىل  العمل  زيارة  لعمامرة، خالل  باخلارج، رمطان 

اإثيوبيا �صت روؤ�صاء دول اإفريقية.
االإثيوبية  احلكومة  تن�صيب  احتفاالت  وكانت 
التفاعل مع عدة  اأجل  لعمامرة من  للوزير  فر�صة 
تلك  خالل  ناقال  م�صاركة،  اإفريقية  دول  روؤ�صاء 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  حتية  اللقاءات 

تبون اإىل نظرائه.
رئي�ص  من  كل  اخلارجية،  ال�صوؤون  وزير  والتقى 

اإىل  جمهورية نيجرييا، حممد بخاري، باالإ�صافة 
رئي�ص  كينياتا،  اأوهـــورو  كينيا  جمهورية  رئي�ص 

رئي�ص  جيله،  عمر  ا�صماعيل  جيبوتي  جمهورية 
جمهورية اأوغندا يوري مو�صفني، رئي�ص جمهورية 

ال�صومال الفدرالية حممد عبد اهلل فرماجو.
لقاءاته  اجلزائرية  الدبلوما�صية  رئي�ص  وختم 
مع  بلقاء  االإفريقية  الـــدول  ــاء  ــص روؤ� بع�ص  مــع 
�صاهلي  الدميقراطية،  الفدرالية  اإثيوبيا  رئي�ص 
وورك زودي، حيث معهم حول العالقات الثنائية 
وكذا حول اأهم م�صتجدات االأو�صاع على ال�صاحة 

القارية.

اعلنت  املنظمة النقابية للمتقاعدين اجلزائريني عن عقد يوم االأحد 3 اأكتوبر2021 اأول جمل�س وطني 
لها بح�شور ممثلني عن 26 والية حيث بداأ عمل املجل�س الوطني بتقدمي تقرير عن االأن�شطة واالت�شاالت 
واالإجراءات التي قام بها املكتب الوطني ملنظمة نقابية للمتقاعدين اجلزائريني )OSRA( منذ انعقاد 
 26 بتاريخ  العمل  وزارة  م�شتوى  يف  امللف  اإيداع  وحتى   2021 يوليو   7 يف  التاأ�شي�شية  اجلمعية 

�شبتمرب 2021.
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نوفمرب  �سهر  خــالل  العملية  و�ست�سهد 
عموميا  �سكنا   1490 تــوزيــع  ــادم،  ــق ال
التي  الطاقة  واد  بلديات  عرب  ايجاريا 
بلدية  ــــدة،  وح  270 ــن  م �ست�ستفيد 
الع�سافري  عيون  وحدة،  بـ380  تازولت 
بـ50 وحدة �سكنية فيما �ستعرف بلدية 
ــا  اأم وحــــدة،   100 ــع  ــوزي ت في�سدي�ص 
اأخرى وعني   60 حيدو�سة فت�ستفيد من 
�سيتم  وقــت  يف  وحـــدة،  بـ200  التوتة 
 40 و  يــاقــوت  بعني  وحـــدة   40 تــوزيــع 
اأخرى باأوالد عمار و120 ببلدية منعة، 

ال�سكنات  �ستم�ص  الــتــي  العملية  ــي  وه
من  التقليل  �ساأنها  من  التي  العمومية 
طالبوا  طاملا  الــذيــن  املواطنني  معاناة 
على  للق�ساء  ت�سليمها  يف  ــراع  ــس ــاالإ� ب
من  نهائيا  والتخل�ص  اله�سة  ال�سكنات 

معاناتهم مع هذا امل�سكل.
ينتظر  الريفية،  ال�سكنات  �سيغة  ويف 
يتم  فيما  اإعــانــة،   660 توزيع  يتم  اأن 
ب�سيغة  �سكنية  ـــدة  وح  860 ــع  تــوزي
عني  بلديتي  مــن  بكل  بــاالإيــجــار  البيع 
التوتة وواد ال�سعبة، اأما بلدية �سريانة 

وحدة   60+50 توزيع  من  ف�ست�ستفيد 
وقت  يف  مــدعــم،  عمومي  تــرقــوي  �سكن 
توزع 88 وحدة �سكن ترقوي حر ببلدية 
باتنة، على اأن يتم ت�سليم عقود التنازل 
ــة مبــجــمــوع 586  ــي ــس ــن الــقــطــع االأر� ع
بتح�سي�ص بكل من بلديات �سقانة، اآري�ص 
وفم الطوب، فيما تتوا�سل درا�سة ملفات 
وحدة   850 م�سروع  بخ�سو�ص  ال�سكن 
�سكنية عمومية اإيجارية ببلدية بريكة 
حيث �سيتم �سبط القائمة حال االنتهاء 

من التحقيقات الالزمة.

�صميحة. ع
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ال�سحية  اخلدمات  جميع  حتويل  مت 
العمومية  املــوؤ�ــســ�ــســة  تقدمها  الــتــي 
عيادة  م�ستوى  على  االإ�ست�سفائية 
بو�سط  واحلنجرة"  ــف  واالأن "االأذن 
باتنة  م�ست�سفى  اإىل  باتنة،  مدينة 
عديدة  ترميمات  اأجــل  من  اجلامعي 
�سيما  املوؤ�س�سة  اأجــزاء  جميع  �ستم�ص 
من  للعديد  خــدمــاتــهــا  تــقــدم  واأنــهــا 
املر�سى من واليات عديدة من الوطن.

االأورا�ــص  يومية  ات�سلت  جهتها  ومن 
م�ستوى  على  بــاالإعــالم  باملكلفة  نيوز 

ــي اأكـــــدت اأن  ــت مــديــريــة الــ�ــســحــة ال
منها  ــادت  ــف ــت ــس ا� الــتــي  ــات  ــم ــي ــرتم ال
حت�سني  اأجـــل  مــن  �ستكون  املــوؤ�ــســ�ــســة 
نوعية اخلدمات التي تقدمها للمر�سى، 
االأ�سغال  اإنتهاء  ومبجرد  اأنه  م�سيفة 
�ستعود عيادة االذن واالأنف واحلنجرة 

للعمل وا�ستقبال املر�سى. 
اأنه مت تخ�سي�ص ور�سات  جدير بالذكر 
اأجــل  مــن  ال�سحة  مــديــريــة  طـــرف  مــن 
ال�سحية  اخلــدمــات  وحتــ�ــســني  تــطــويــر 

للمري�ص يف خمتلف املجاالت.

بالتجمع  ال�سرب  ملياه  الكبري  الت�سرب  اأثار 
بارك  بحي  "عدل"  م�سكن   2000 ال�سكني 
ال�سكان،  حفيظة  باتنة  واليــة  يف  ــوراج  اأف
نق�ص  اإىل  اأدى  الت�سرب  هــذا  واأن  خا�سة 

كبري يف كمية املياه التي ت�سل اإليهم.
"االأورا�ص  تلقت  التي  ال�سكوى  وح�سب 
خلف  الت�سرب  هذا  اأن  منها  ن�سخة  نيوز" 
 p31و  p29 والعمارتني   p36 العمارة  
اجلديدة  الثانوية  بــني  الــثــاين  باملدخل 
املكان  حتــول  اإىل  اأدى  مرزلقاد  وعــمــارات 
الت�سرب  اأن  كما  املاء،  من  كبرية  بركة  اإىل 
مت  للتوزيع  الرئي�سي  االأنبوب  م�ستوى  على 

ت�سجيله منذ �سهور اإال اأن اجلهات املعنية مل 
تتدخل لو�سع حل للم�سكلة.

من جهتها اإت�سلت "االأورا�ص نيوز" باملكلف 
للمياه  اجلزائرية  م�ستوى  على  باالإعالم 

وحدة باتنة، الذي اأو�سح اأن عمال الوحدة 
يوميا  امل�ساكل  على  بــالــوقــوف  يــقــومــون 
خا�سة فيما يخ�ص للت�سريبات اأو االأعطاب 
للتوزيع  الرئي�سية  االأنابيب  مت�ص  التي 
ا�ستقبال  مبجرد  ال�سكنية  التجمعات  يف 
انه  اإال  ال�سكان،  طرف  من  ر�سمية  �سكاوي 
توجد اأولويات فقط كم�سكل اختالط مياه 
اإال  ال�سحي،  ال�سرف  مياه  مع  مثال  ال�سرب 
اأن الوحدة �ستربمج التدخل اليوم، للوقوف 
على م�سكل الت�سرب على م�ستوى حي 2000 
ل�سمان خدمات  اأفوراج  ببارك  م�سكن عدل 

جيدة للمواطن.

اأحيت ام�ص مديرية الرتبية لوالية باتنة 
ا�سماعيل  زغدود  متو�سطة  مع  بالتن�سيق 
للمعلم  الــعــاملــي  ــيــوم  ال ـــرى  ذك بــنــقــاو�ــص 
املعلمني  من  عدد  تكرمي  خالل  من  وذلــك 
ال�سبعني  �سن  جتــاوزوا  الذين  املتقاعدين 
بح�سور ال�سلطات املحلية والع�سكرية اىل 
االأ�ساتذة.  لعائالت  معترب  ح�سور  جانب 

الذكر  من  بينات  باآيات  احلفل  وا�ستهل 
وعرفان  �سكر  وقفة  الوقوف  ثم  احلكيم 
جمهوداتهم  نــظــري  االأ�ــســاتــذة  لـــهـــوؤالء 
اجلبارة يف التعليم والرتبية حيث قدمت 
حتمل  ترحيبية  اأنا�سيد  �سرفهم  على 
تالميذ  الــقــاء  مــن  وحــب  احـــرتام  ر�سالة 
بن  االأ�ستاذ  باملنا�سبة  وقدم   . املتو�سطة 

للغاية خ�ص  موؤثرة  راحلة معمر ق�سيدة 
ال�سالح  املتقاعدين  املعلمني  عميد  بها 
عجال بكلمات لي�ست الكلمات جتاوب معها 
اجلمهور كثريا ليتم عقب ذلك ال�سروع يف 
 40 من  اأكــرث  م�ست  التي  التكرمي  عملية 
جموعي،  معامري  بينهم  من  وكــان  معلما 
مانع  عــجــال،  ال�سالح  مــ�ــســعــودي،  عــمــار 
قواو، عزيز حممد، جواهلل حممد، لغب�ص 
اليت�سع  واأخرين  حذفاين  بلقا�سم  اأحمد، 
االحتفالية  ومتــيــزت  لــذكــرهــم.  املــجــال 
اأحد  يف  اجلرائد  وق�س�سات  �سور  بعر�ص 
اأروقة املوؤ�س�سة من طرف االأ�ستاذ ال�سالح 
م�سرفا  وجــهــا  اعــطــى  الـــذي  بــلــهــو�ــســات 
االأخري  ويف  املعهودة  وحيويته  مل�ساركته 
وجه االأ�ساتذة املكرمني �سكرهم للقائمني 
�ساأنها  من  التي  الطيبة  املبادرة  هذه  على 
متا�سكا  الرتبوية  االأ�سرة  حلمة  تزيد  اأن 

وت�سجعا على العمل.

ينتظر اأن يتم خالل االأيام القليلة القادمة، توزيع 3208 وحدة �سكنية من خمتلف ال�سيغ عرب 14 بلدية بوالية 
باتنة وذلك تزامنا واالحتفاالت املخلدة للذكرى 67 الندالع ثورة نوفمرب التحريرية.

ع�ضية االحتفال بالذكرى 67 لثورة نوفمرب

قاطنو حي 2000 م�ضكن "عدل" ببارك اأفوراج يطالون بتدخل اجلهات الو�ضية

مبنا�ضبة ذكرى اليوم العاملي للمعلم

وحدة  3208 من  ت�صتفيد  بباتنة  بلدية   14
 �صكنية مبختلف ال�صيغ 

مواطنون متذمرون من الت�صربات املتكررة للمياه بباتنة

مديرية الرتبية تكرم 40 معلما متقاعدا بنقاو�س
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وعــرب الــعــديــد مــن املــواطــنــني، عن 
اإ�ساعات  ال�سديد بعد ظهور  تذمرهم 
وهو  وال�سكر  الزيت  ندرة  بخ�سو�ص 
ما وقفوا عليه بالفعل بعد اأيام قليلة 
فقط من هذه االإ�ساعات، حيث �سجلت 
العديد من املحالت غيابا كليا للزيت 
باملواطنني  دفــع  ما  وهــو  رفوفها  من 
ا�ستغل  اأخـــرى،  حمــالت  يف  للتدافع 
جتارها هذه االأزمة لرفع �سعر الزيت 
جمددا ودون �سابق اإنذار مثلما حدث 
جلاأ  حيث  ومروانة،  نقاو�ص  ببلدية 
بدفع  القتنائها  الزبائن  من  العديد 
 650 حلدود  و�سلت  معتربة  زيــادات 
دينار ل�سعة 5 لرت، فيما فاقت قارورة 
دينار،   350 حدود  اللرتين  �سعة  من 
وهي الزيادات الع�سوائية التي �سملت 

اأي�سا  العادي  واخلبز  املدعم  احلليب 
وعني  �سالم  اأوالد  بلديات  مــن  بكل 
لفر�ص  التجار  جلــوء  ب�سبب  جا�سر 
اأكيا�ص  بثالثة  جديدة  بيع  �سيغة 
لكي�ص  باالإ�سافة  العادي  احلليب  من 
حال  ويف  االأبــقــار  حليب  مــن  واحــد 
هذه  من  يحرم  لذلك  الزبون  رف�ص 
ال�ساكنة  جعل  ما  وهــو  نهائيا  املــادة 
للتدخل  التجارة  م�سالح  ينا�سدون 
الو�سع  ــهــذا  ل جـــدي  حــل  واإيـــجـــاد 
الذي دفع بالعديد منهم لدفع مبالغ 
ا�ستهالكية  مــواد  مقابل  م�ساعفة 
مدعمة من الدولة وم�ستغلة من طرف 
التاجر على غرار اخلبز العادي الذي 
ال يزال يباع بـ15 دينارا لغاية اليوم 

باأوالد �سالم و�سواحيها.

ندرة الزيت وارتفاع �صعر احلليب 
واخلبز متوا�صل بباتنة

غلق موؤقت لعيادة الأذن والأنف 
واحلنجرة بباتنــة

و��سل، �لعديد من جتار �ملو�د �لغذ�ئية و�خلبازين عرب بلديات نقاو�س، مرو�نة، �أوالد �سالم، عني جا�سر 
�ل�سلع و�ملو�د و��سعة �ال�ستهالك مبا فيها �حلليب و�خلبز  �أ�سعار خمتلف  ن�ساطهم يف رفع  و�سريانة، 
لتعليماتها  بباتنة  �لتجارة  مديرية  �إ�سد�ر  بعد  خا�سة  �ليوم  لغاية  دينار   15 ب�سعر  يباع  �لذي  �لعادي 

بخ�سو�س �حلفاظ على �سعر �خلبز �لعادي بـ10 دينار دون زياد�ت ع�سو�ئية.

جتار مل ي�ضتجيبوا لتعليمات مديرية التجارة 

املوؤ�ض�ضة اأكدت حتويل امل�ضلحة اإىل م�ضت�ضفى باتنة اجلامعي

ف. ق



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

نوارة. ب

معاوية. �ص

الغمو�ض ي�ضود قوائم االأحزاب التقليدية 

اأم البواقي

بن �صتول.�ص

خن�شلة

الن�سف  امل�سبح  اجناز  م�سروع  يعرف 
تقدما  البي�ساء  عني  مبدينة  اأوملبي 
 95 جتــــاوزت      بن�سبة  االأ�سغال  يف 
اخلدمة  حيز  دخوله  واملنتظر   ،%

قريبا.
والريا�سة  ال�سباب  بقطاع  القائمني 
بوالية اأم البواقي، اأكدوا اأن امل�سروع 
جويلية   5 يوم  منذ  لال�ستالم  جاهز 
اال�ستثنائية   الظروف  لكن  املا�سي، 
التي �ساحنب انت�سار فريو�ص "كورونا" 
فتحه  عملية  تــاأجــيــل  يف  �ساهمت 
مدى  ملعاينة  ال�سباحني  وا�ستدعاء 
اخلا�سة  التقنية  االأ�سغال  جناعة 

بامل�سبح الن�سف اأوملبي.
اأوملبي  الن�سف  امل�سبح  م�سروع  ــا  اأم
مبدينة عني مليلة امل�سجل خالل �سنة 
االأ�سغال  يف  تاأخرا  فيعرف   ،2012
4 �سنوات ب�سبب  التي جتاوزت مدتها 

عراقيل مالية.
ــب الــقــائــمــني على  ــال هـــذا وقـــد ط
اأم  بوالية  والريا�سية  ال�سباب  قطاع 
البواقي، ب�سرورة توفر منا�سب مالية 
جديدة يف جمال احلرا�سة واملراقبة 
الريا�سية  املركبات  على  للحفاظ 
12 مركب ريا�سي  والتي يبلغ عددها 

اأم  ــة  والي بلديات  مبختلف  جـــواري 
و�سعية  يف  تتواجد  اأغلبها  البواقي، 

مزرية.
فقد  املغلقة،  باملن�ساآت  يتعلق  وفيما 
ا�ستدعاء  املا�سية  االأ�سهر  خالل  مت 
بلديات  النا�سطة مبختلف  اجلمعيات 
�سمن  لت�سيريها،  البواقي  اأم  واليــة 
احلركات  بــني  اإبــرامــهــا  يتم  �سراكة 
اجلمعوية املوؤهلة بالت�سيري ومديرية 

ال�سباب والريا�سة باأم البواقي.

فيما ال تزال االأ�ضغال متاأخرة مب�ضبح عني مليلة

ترقب ا�صتالم  م�صروع م�صبح ن�صف 
اأوملبي قريبا بعني البي�صاء

فيما عجزت ال�ضلطات املحلية بقاي�ض عن تنفيذ برنامج "تلقيح الكالب الضضالة"

بلدية تاوزيانت

اأثبتت م�شالح دائرة قاي�س هجزها عن تنفيذ برنامج تلقيح الكالب ال�شالة بدل ابادتها الذ �شجعت عليه منظمات وهيئات  دولية ناطة يف 
حماية احليوان ، ورغم ت�شجيع البياطرة لهذا الربنامج و�شعيهم لتحقيق بوالية خن�شلة عجزت م�شالح مقاطعة قاي�س عن تنفيذه لتوا�شل 

عمليات التلقيح العادية التي تت�شهدف الكالب املتواجدةى على مت�شوى املنازل واملزارع فقط، لتنتهي احلملة اين بدات بحجة نفق�س 
االمكانات املادية وىللب�شرية االمر الذي زاد من اأعباء البياطرة الذين اقتحموا امليدان وحدهم.

�شطيـــف

قاي�ص  دائـــرة  مقاطعة  �سجلت  اأيـــن 
بداية  منذ  كلب  ع�سة   80 وحــدهــا 
حملة  متكنت  كــمــا  ــة  ــاري اجل ال�سنة 
انطلقت  التي  الكلب  داء  �سد  التلقيح 
داء  ملكافحة  العامي  اليوم  مبنا�سبة 
كل  من  �سبتمرب  ل28  امل�سادف  الكلب 
بكل  كلب   150 قرابة  تلقيح  من  �سنة 
بالطريقة  متت  العملية  لكن  بلدية، 
م�سالح  اأكــــدت  اأن  بــعــد  بــهــا  املــعــمــول 
تنفيذ  على  قــادرة  غري  اأنها  الــدائــرة 
يف  �سي�ساهم  والــذي  اجلديد  الربنامج 

الكالب  ـــادة  اإب حــمــالت  على  الق�ساء 
ا�ستهجانا  موؤخرا  القت  التي  ال�سالة 
والبياطرة  املخت�سني  طرف  من  كبريا 

وكذا املواطنني.
�سجلتها  الــتــي  الــنــقــائــ�ــص  ــني  ب ومـــن 
االأعوان  ونق�ص  املحا�سر  غياب  الدائر 
الذين �سي�ساعدون االأطباء يف جت�سدي 
املادية  االإمــكــانــات  ونق�ص  العملية، 
وبالتايل �سعوبة تنفيذ الربنامج الذي 
يتنافى ح�سب بع�ص املخت�سني مع ما هو 

موجود.

معتربة  لكميات  الدولة  توفري  ورغم 
من اللقاح  داء الكلب مل تتمكن اجلهات 
من  قاي�ص  بــدائــرة  بالتنفيذ  املعنية 
لالأ�سباب   ، اجلديد  الربنامج  جت�سيد 
بالبياطرة  دفــع  مــا  �سابقا،  املــذكــورة 
النق�ص  وتغطية  النتيجة  حتمل  اإىل 
التي  النقائ�ص  وبالتايل دفع ثمن تلك 
ما وقفت بوجه تنفيذ وتطوير  كثريا  
ــار  اإط الــتــي ت�سب يف  الــربامــج  عــديــد 
حت�سني اأو�ساع وظروف ال�ساكنة بطرق 

اأرقى.

الفالحية  امل�ستثمرة  ا�سحاب  ي�ستكي 
املتواجدة مب�ستة ال�سرفة بقرية كتيبة 
الكهرباء  غياب  من  تاوزيانت  ببلدية 
املوؤدي  والغاز الطبيعي و�سعوبة امل�سلك 
 220 م�ساحة  على  ترتبع  ــن  اأي اإليها، 
هكتار   15 ا�ستغالل  مت  حيث  هكتار، 
مثمرة  �سجرة   4000 من  اأزيــد  لغر�ص 
من  �سقيها  يتم  والتي  اأنواعها،  مبختلف 
والــذي حترتق حمركاته  ــوازي  اإرت بئر 
ورغم  الكهربائي  التيار  �سعف  بفعل 
امل�ستثمرة  لهذه  املــجــاورة  االأريـــاف  اأن 
امل�ستثمرين  اأجرب  ما  بالكهرباء  مو�سلة 
املنازل  من  ع�سوائي  تو�سيل  جلب  على 
كحل اإ�سطراري وذلك ح�سب ما اكدوه، 

اإ�سافة اىل م�سكل الغاز الطبيعي اأين مل 
يعرف اأنبوب الربط حال والذي يقع على 
القائمني  اأن  اإال  واحد  كيلومرت  م�سافة 
املادة احليوية رف�سوا  اإي�سال هذه  على 

ربطهم الأ�سباب جمهولة.
رفعوا  الفالحية  امل�ستثمرة  ا�سحاب 
على  اجلهات  ملختلف  ال�سكاوي  عديد 
التكفل  بهدف  �سونلغاز  �سركة  را�سها 
لكن  �سنوات  منذ  العالقة  امل�ساكل  بهذه 
حالة  اىل  ا�ساروا  كما  جــدوى،  اي  دون 
واحلالة  امل�ستثمرة  اىل  املوؤدي  الطريق 
ــراء  ج عليها  ا�ــســبــح  الــتــي  الــكــارثــيــة 
ما  كيلومرتات   3 م�سافة  على  اهرتائه 
فيه وحتوله اىل  التنقل  ي�سعب عملية 

اكدت  قد  ال�ستاء،.  يف  واوحـــال  بــرك 
هكتار   200 بها  امل�ستثمرة  هــذه  ان 
بل  وفري  وح�سادها  و�سعريا  قمحا  تزرع 
متيزت بكونها االأكرب اإنتاجا يف احلبوب 
املوا�سي  تربية  اىل  اإ�سافة  بتاوزيانت، 
باإمتالك مئات روؤو�ص االغنام مع العمل 

على زيادتها �سنويا.
امل�ستثمرة يف تدخل  ويبقى امل ا�سحاب 
ــة لــدعــم مــثــل هــذه  ــي ــوالئ الــ�ــســلــطــات ال
تعد  والتي  الــرائــدة  الفالحية  امل�ساريع 
بالكثري يف حال توفر الدعم الكايف خا�سة 
فالحي  قطب  تعترب  خن�سلة  واليــة  وان 
الفالحة  اىل  الــدولــة  وتــوجــه  باإمتياز 

لتحقيق االكتفاء الغذائي.

ال�سكن  مــديــريــة  اأمـــ�ـــص  كــ�ــســفــت 
ترقب  ــن  ع ــي،  ــواق ــب ال اأم  ــة  ــوالي ب
وحدة   1000 عن  يزيد  ما  ت�سليم 
االيجاري  العمومي  ب�سيغة  �سكنية 
بلديات  مبختلف  املدعم  الرتقوي  و 
مقررات  ملنح  باالإ�سافة  الــواليــة، 
اال�ـــســـتـــفـــادة مـــن املـــنـــح اخلــا�ــســة 
بالبناء الريفي، وكذا التح�سي�سات 
خالل  للبناء  املوجهة  االجتماعية 
من  بالفاحت  املخلدة  االحــتــفــاالت 

نوفمرب.
ال�سكنات  بــعــدد  يــتــعــلــق  وفــيــمــا 
امل�ستلمة منذ بداية ال�سنة اجلارية 
فقد  املا�سي،  اأوت  �سهر  غاية  اإىل 
�سكنية  وحــــدة   1500 جتــــاوزت 

مبختلف ال�سيغ.
من  البي�ساء  عــني  مدينة  �سكان 
التاأجيل  عمليات  ا�ستنكروا  جهتهم 
وحدة   930 ح�سة  لتوزيع  املتكررة 
االيجاري،  العمومي  ب�سيغة  �سكنية 
يف  التحقيق  عملية  حاليا  تتم  اأين 
ح�سة اإ�سافية تت�سمن 250 وحدة 
ليتم  بها،  االأ�سغال  انتهت  �سكنية 
 1180 تفوق  ح�سة  عــن  االإعـــالن 
وحدة �سكنية يوم الفاحت من نوفمرب 

املجل�ص  �سابقا  به  �سرح  ما  ح�سب 
البلدي لعني البي�ساء.

البواقي  ــاأم  ب الوالئية  ال�سلطات 
ا�ستعجلت عملية توزيع ح�سة 560 
العمومي  ب�سيغة  �سكنية  وحـــدة 
االيجاري مبدينة عني مليلة، والتي 
من  اأزيـــد  منذ  االأ�ــســغــال  بها  انتهت 

ثالث اأ�سهر.
اأ�ساروا  البواقي  اأم  ــة  والي �سكان 
لقلة احل�سة امل�سرح بتوزيعها خالل 
لعدد  بالنظر  املقبل،  نوفمرب  �سهر 
ال�سكنات ال منتهية االأ�سغال، والتي 
�سكنية  وحـــدة   2000 ـــ  ال قــاربــت 
على  االيــجــاري  العمومي  ب�سيغة 
وعني  مليلة  عــني  بلديات  م�ستوى 

البي�ساء وعني كر�سة.
من  امل�ستفيدين  ينتظر  باملقابل،  
بالبيع  اخلــا�ــســة  ال�سكنية  �سيغ 
بااليجار مبواقع عني البي�ساء وعني 
كر�سة وعني فكرون الف�سل يف تاريخ 
القائمني  قبل  من  �سكناتهم  ا�ستالم 
ــى قــطــاع الــ�ــســكــن بـــواليـــة اأم  عــل
البواقي ووكالة "عدل"، والتي طال 

انتظارهم لها ملا يقارب 9 �سنوات.

كانوا �ضحية التغيري احلا�ضل يف القوانني 

جتار ي�ضتكون ومواطنون متذمرون 

م�سكن   120 حـــي  �ــســكــان  ي�ستكي 
والتعمري  لل�سكن  العامة  للتعا�سدية 
مبدينة  ال�سهيد  مــقــام  مــن  بــالــقــرب 
عقود  على  احل�سول  عدم  من  �سطيف 
من  اأكــرث  منذ  يقطنونها  التي  ال�سقق 
ــداءات  ــن عــقــديــن مــن الــزمــن رغـــم ال
وال�سكاوي املتكررة التي رفعها ال�سكان 
حيث  االإ�سكال،  هذا  ت�سوية  اأجل  من 
دون  لكن  االأبـــواب  كل  ال�سكان  طــرق 

جدوى حلد االأن.
خالل  ــه  اأن احلــي  �سكان  بع�ص  واأكـــد 
الوثائق  بع�ص  اإر�سال  مت   2011 �سنة 
اإىل  العا�سمة  اجلزائر  من  االإداريـــة 
بلدية �سطيف لت�سوية و�سعية قاطني 
احلي لكن دون اأن يتغري اأي �سيء على 
اأن ما يثري خماوف  اأر�ص الواقع، علما 
ال�سكان يف الوقت الراهن هو اأن تطول 
ـــة الالزمة  اأكــرث االإجــــراءات االإداري
وت�سلم  املطابقة  �سهادة  على  للح�سول 

العقود. 
التهيئة  م�سالح  ـــاإن  ف جانبها  ومـــن 
�سطيف  بلدية  م�ستوى  على  والتعمري 
اعرتفت بامل�سكل القائم مع التاأكيد على 
اأن �سكان احلي قاموا بو�سع ملفات على 
م�ستوى البلدية للح�سول على الت�سوية 
اخلا�سة ب�سكناتهم، حيث قامت م�سالح 
اأجل  من  بها  املنوط  بالعمل  البلدية 
اأن  غري  احلــي،  قاطني  مب�سكل  التكفل 
العقود  ت�سوية  تــوقــف  يف  ت�سبب  مــا 
يتمثل يف تغري القوانني خالل ال�سنوات 
على  تــغــيــريات  ح�سول  مــع  الــفــارطــة 
احلل  ليبقى  التعا�سدية،  هذه  م�ستوى 
الوحيد املتبقي ل�سكان احلي هو اإعادة 
م�ستوى  على  جديد  من  امللفات  جتديد 
التكفل  بعدها  ليتم  الدرا�سات  مكاتب 
املعنية  امل�سالح  طــرف  من  بو�سعيتهم 

وفق القوانني ال�سارية يف هذا املجال.

معاناة  تتوا�سل 
�سكان حي بومر�سي 
مبدينة  ــق  ــري ــع ال
يف  وهــــذا  �سطيف 
اكتمال  عــدم  ظــل 
اأ�سغال تهيئة احلي 
�سنة  قــرابــة  منذ 
بات  حيث  كاملة، 
املتطاير  ــار  ــب ــغ ال
يـــومـــيـــا يــحــا�ــســر 
�ـــــســـــكـــــان احلـــــي 
عن  اأعربوا  الذين 

الكبري  امتعا�سهم 
من هذه الو�سعية خا�سة منهم التجار 
تطاير  بفعل  ن�ساطهم  ت�سرر  الذين 

االأتربة والغبار.
يعترب  بومر�سي  حــي  ــان  ك اأن  وبــعــد 
من  الــزوار  من  للكثري  االأوىل  الوجهة 
االأمر  فاإن  ال�سلع  خمتلف  اقتناء  اأجل 
بات مغايرا خالل االأ�سهر الفارطة يف 
اإىل  التنقل  عن  املواطنني  عزوف  ظل 
احلــي يف ظــل اهـــرتاء الــطــرقــات، اأما 
قاطنو احلي فاأكدوا معاناتهم الكبرية 
حما�سرة  ظــل  يف  الو�سعية  هــذه  مــن 
الغبار ملنازلهم ب�سفة دائمة ناهيك عن 
اللعب  يف  حقهم  من  االأطفال  حرمان 

نـــتـــيـــجـــة حتــــول 
اإىل  الــــطــــرقــــات 
مفتوحة  ــات  ــس ور�
مـــع الــتــخــوف من 
االأطــفــال  تعر�ص 
نتيجة  الأمـــرا�ـــص 

هذه الو�سعية.
قاله  وحــ�ــســبــمــا 
ــهــم  الــ�ــســكــان فــاإن
االن�سغال  طرحوا 
على امل�سوؤولني غري 
التي  االإجــابــة  اأن 
يف  تتمثل  �سدمتهم 
احلي  م�ستوى  على  اأ�سغال  عدة  وجود 
موؤ�س�سات  وتخ�ص  متزامن  ــت  وق يف 
اجلزائرية للمياه، اإت�ساالت اجلزائر، 
م�سالح  ــاإن  ف جانبها  ومــن  و�سونلغاز، 
ــرتاب  اق على  ـــدت  اأك �سطيف  بلدية 
مت  اأن  بعد  احلي  �سكان  معاناة  انتهاء 
مقاولة  اإىل  احلي  تهيئة  اأ�سغال  منح 
يف  االأ�ــســغــال  �ستنطلق  حيث  جــديــد 
�سرورة  مــع  املقبلة  الــفــرتة  غ�سون 
لالأ�سغال  �سونلغاز  �سركة  ا�ستكمال 
م�سالح  تتمكن  حــتــى  بــهــا  اخلــا�ــســة 
احل�سرية  التهيئة  اإمتــام  من  البلدية 

لهذا احلي.

ك�سفت املندوبية الوالئية لل�سلطة 
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات على 
م�ستوى والية �سطيف عن ا�ستقبال 

ملفات 48 قائمة حرة اإىل جانب 
املجال�ص  يخ�ص  فيما  حزبا   21

البلدية حت�سبا لالنتخابات املحلية 
املقررة يف 27 نوفمرب القادم، 

وتنتهي اأجال و�سع ملفات الرت�سح 
ومعها ايداع ا�ستمارات اكتتاب 
التوقيعات هذا اخلمي�ص عند 

منت�سف الليل دون وجود قرار 
للتمديد حلد االأن. 

وفيما يتعلق بانتخابات املجل�ص 
الوالئي فقد ا�ستقبلت املندوبية 

حلد االأن 22 قائمة لالأحزاب 
ال�سيا�سية يف مقابل 04 قوائم 
فقط لالأحرار، ومت ال�سروع يف 

ا�ستقبال ملفات الرت�سح بعد 
ا�ستيفاء �سرط اكتتاب التوقيع 

مبح�سر من اللجنة التي يراأ�سها 
القا�سي، وح�سب ممثلي املندوبية 

فاإنها تتوفر على تطبيق رقمي 
ي�سمح بدرا�سة ملفات املرت�سحني 
ويف حال ا�سقاط اأي �سخ�ص يتم 

تعوي�سه فقط وال تلغي القائمة. 
ورغم اقرتاب انتهاء اأجال و�سع 

ملفات الرت�سح اإال اأن الغمو�ص 
مازال ي�سود القوائم اخلا�سة 

باالأحزاب التقليدية التي تعودت 
على ح�سد االأغلبية يف املواعيد 

االنتخابية ال�سابقة على م�ستوى 
البلديات الكربى على غرار 

�سطيف، العلمة وعني وملان، حيث 
وجدت العديد من الت�سكيالت 
ال�سيا�سية �سعوبات يف اختيار 

ممثليها وال�سبب يف ذلك هو وجود 
العديد من الروؤ�ساء ال�سابقني 

للبلديات حتت املتابعة الق�سائية 
وهو ما يعني رف�ص ملفاتهم م�سبقا 

كما حدث يف االنتخابات الربملانية 
ال�سابقة.

�صكان حمرومون من عقود امللكية 
منذ اأكرث من عقدين 

الغبار يحا�صر �صكان حي بومر�صي 
العريق يف �صطيف

نحو توزيع اأزيد من 1000 وحدة 
�صكنية يف الفاحت نوفمرب باأم البواقي

ت�صجيل اأكرث من 80 ع�صة كلب بقاي�س

م�صتثمرة فالحية تعاين انعدام الكهرباء والغاز وامل�صالك

بن �صتول.�ص

ت�ضارع الظالم ب�ضبب انعدام اأعمدة الكهرباء

احلرملية،  بلدية  اأحياء  تــزال  ال 
ت�سارع الظالم ب�سبب انعدام اأعمدة 
اأدى  ما  باالأحياء،  العمومية  االإنارة 
وال�سطو  ال�سرقات  معدل  الرتــفــاع 
والتهديد باالأ�سلحة البي�ساء داخل 

املجمعات ال�سكنية.
ب�سرورة  املنطقة  �سكان  طالب  اأين 
تخ�ص  م�ستعجلة  م�ساريع  ت�سجيل 
على  للق�ساء  العمومية،  ــــارة  االإن
ق�سائيا  واملبحوثني  الغرباء  دخول 

فرتة  خالل  املدينة  اأرجــاء  ملختلف 
الليل، خا�سة داخل ال�سقق ال�ساغرة 
والتي اتخذها املبحوثني وكرا لهم.

اأ�سار  باحلرملية،  البلدي  املجل�ص 
ال�ستفادة البلدية من م�سروع االإنارة 
العمومية خالل نهاية �سنة 2019، 
والــذي مت االنــطــالق يف اإجـــراءات 
منح ال�سفقة خالل االأ�سهر املا�سية، 
اإمتام  بعد  االأ�سغال  مبا�سرة  ليتم 
وتعيني  الــقــانــونــيــة  االإجـــــــراءات 

املقاولة املكلفة بامل�سروع.
بلدية  ا�ــســتــفــادت  فقد  بــاملــقــابــل، 
احلرملية خالل ال�سنة اجلارية من 
وتهيئة  املحلية  للتنمية  م�سروعني 
املجمعات احل�سرية واإعادة االعتبار 
االإنـــارة  وتــوفــري  البلدية  للطرق 
ال�سمان  برنامج  �سمن  العمومية 
والتي  املحلية  للجماعات  والت�سامن 

مل تنطلق بها االأ�سغال بعد.

مطالب بتوفري الإنارة العمومية باأحياء احلرملية

حرة  قائمة   48
تودع ملفات الرت�صح 

للمجال�س البلدية 

حمليات الأربعاء 25 �صتمرب 2971/ 06  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 28 �صفر 051442

بن �صتول.�ص

 عبد الهادي. ب 

 عبد الهادي. ب 

 عبد الهادي. ب 



 5 الثالثاء  اأم�ص  في�سبوك،  �سركة  قالت 
اأكتوبر، اإن ال�سبب الرئي�سي وراء العطل الذي 
االجتماعي  للتوا�سل  العمالق  املوقع  اأ�ساب 
هو تعديالت خاطئة يف االإعدادات، ت�سببت 
ا�ستخدام  من  م�ستخدم  مليار   3.5 بحرمان 

املوقع، واإن�ستغرام، ووات�ص اآب. 
جاء هذا االإعالن من ال�سركة بينما عادت 
ا�ستمر  توقف  بعد  للعمل،  الثالثة  املواقع 
وكّبد  العامل،  يف  �سجة  واأثــار  �ساعات،  �ست 
خ�سائر  زوكربريغ،  مارك  في�سبوك،  موؤ�س�ص 

ُقدرت بـ7 مليارات دوالر. 
الهند�سية  فرقها  اأن  اإىل  اأ�سارت  في�سبوك 
اكت�سفت اأن "تعديالت على اأجهزة التوجيه 
احلركة  تن�سق  التي  الرئي�سية  )الراوتر( 
م�ساكل  يف  ت�سببت  البيانات،  مــراكــز  بــني 
لفتت  ال�سركة  االت�سال".  توقف  اإىل  اأدت 
تعر�ص  على  لديها  دليل  ال  اأنــه  اإىل  اأي�سًا 
هذا  جــراء  لالخرتاق  امل�ستخدمني  بيانات 
عن  اخلدمة  انقطاع  عن  اأ�سفت  كما  العطل، 

من�ساتها.
خدمات  كــافــة  االثــنــني  م�ساء  وانقطعت 
حول  امل�ستخدمني  مــاليــني  عــن  في�سبوك 
اإىل  الو�سول  متاحا  يعد  مل  حيث  العامل، 
"اإن�ستغرام"  "وات�ساب"اأو  اأو  "في�سبوك" 
الواقع  خدمة  وهــو  اآر"  يف  "اأوكولو�ص  اأو 
على  ويعتمد  لل�سركة،  التابع  االفرتا�سي 
  3.5 من  اأكــرث  في�سبوك  خدمات  جمموعة 
مليار �سخ�ص يوميا للتوا�سل والقيام باأعمال 
االأ�سباب  فما  االأخبار.  وا�ستهالك  جتارية 
املحتملة لهذا االنقطاع العاملي وما تاأثرياته 

امل�ستقبلية؟
اإمرباطورية  يف  ح�سل  فيما  املثري  ال�سيء 
بحيث  �ــســامــال،  ــان  ك اخلــلــل  اأن  في�سبوك، 
هبط  اأن  تاأثريه  وبلغ  خدماتها  كافة  طال 
5% االأمر  نحو  بلغت  بن�سبة  ال�سركة  �سهم 
 6 الذي كبدها خ�سائر باملليارات يف غ�سون 
دام  عطل  بعد  االنقطاع.  فرتة  هي  �ساعات 
�ساعات.. في�سبوك تربر االنقطاع بخطاأ يف 
موظفة  ي�ستدعي  والكونغر�ص  االإعــدادات 

�سابقة جلل�سة ا�ستماع

ما �أ�سباب �النقطاع؟
"نظام  �سجالت  اأ�سبحت  عندما  اخللل  بداأ 
اأ�سماء النطاقات'' وتكتب اخت�سارا "دي اإن 
اإ�ص" ال ميكن الو�سول اإليها. والـ"دي اإن اإ�ص" 
باأنه دليل  هو ما ميكن و�سفه ب�سكل مب�سط 

اأ�سماء  يرتجم  الذي  فهو  االإنرتنت،  هاتف 
اآر  املواقع التي نكتبها يف خانة العنوان ''يو 
facebook." اإل'' يف مت�سفح االإنرتنت مثل

com" اإىل عناوين "بروتوكول االإنرتنت''، 
يتعطل  وعندما  املواقع،  تلك  تقطن  حيث 
الويب  مت�سفح  ي�ستطيع  ال  اإ�ص"  اإن  الـ"دي 

العثور على موقع الويب املطلوب.
�سائعة  اإ�ص"  اإن  الـ"دي  اأعــطــال  وتعترب 
تعطل  يربر  الذي  ال�سبب  وهي  كاف،  ب�سكل 
بع�ص مواقع الويب يف اأحيان وعدم القدرة 
االأعطال  لهذه  وميكن  اإليها.  الو�سول  على 
وعادة  عديدة،  تقنية  الأ�سباب  حتدث  اأن 
االإعــدادات،  يف  مب�ساكل  �سلة  ذات  تكون  ما 
يف  لكن  ب�سهولة.  حلها  عــام  ب�سكل  وميكن 

اأكرث خطورة  اأن �سيئا  حالة في�سبوك يبدو 
قد ح�سل. اأما االحتمال االآخر فهو انف�سال 
بـ"بروتوكول  يــعــرف  مــا  )مــــوزع(  راوتــــر 
بي"عن  جي  "بي  اأو  احلدودية"  البوابة 

االإنرتنت.
وميكن و�سف "بي جي بي" هذا باأنه اأ�سبه 
بخدمة الربيد اخلا�سة باالإنرتنت. فعندما 
عرب  بــيــانــات  اإىل  الــو�ــســول  �سخ�ص  يــريــد 
االإنرتنت، يحاول نظام "بي جي بي" اإيجاد 
وبدون  اإليه.  للو�سول  ممكنة  طريق  اأ�سرع 
في�سبوك،  �سبكة  يف  بي"  جــي  "بي  ُطـــرق 
ال�سبكة  خــارج  اأحــد  اأي  على  �سي�ستحيل 
الو�سول اإىل خوادمها اخلا�سة بنظام اأ�سماء 
النطاقات، وبالتايل لن تكون للبيانات و�سيلة 
"في�سبوك"  تطبيقات  خوادم  اإىل  للو�سول 
"اأوكولو�ص  "وات�ساب" اأو  "اإن�ستغرام" اأو  اأو 

يف اآر''.
 Ars( تكنيكا"  "اآر�ص  ــع  ــوق مل ووفـــقـــا 
فاإن  بالتقنية،  املتخ�س�ص   )Technica
للتوا�سل  "ريديت"  خدمة  م�ستخدمي  اأحد 
يف  موظف  اأنــه  يدعي  -والــذي  االجتماعي 
�سبكات  مهند�سي  اأن  َيفرت�ص  في�سبوك- 
االإعدادات  يف  تغيريات  نحو  يدفعون  كانوا 
والتي ت�سببت بطريق اخلطاأ بقفل النظام، 
البيانات  مركز  تقنيي  فاإن  احلالة  هذه  ويف 

فعليا  و�ــســوال  ميــلــكــون  والــــذي  املــحــلــيــني 
الذي  الوحيدون  هم  )املوزعات(  للراوترز 
ويوؤكد  اخللل.  اإ�سالح  على  القدرة  ميلكون 
اأن العطل لي�ص نتيجة هجوم  هذا ال�سخ�ص 

اإلكرتوين ما.

ما ر�أي في�سبوك نف�سها؟
اخللل  اأ�سل  حتديد  من  في�سبوك  تهربت 
املبا�سر الذي اأدى النقطاع عاملي يف خدماتها 
اإعدادات  بتغيري  م�سكلة  على  باللوم  واألقت 
�سبكتها،  يف  )املــوزعــات(  الــراوتــرز  اأجهزة 
حركة  عطلت  التغيريات  هــذه  اإن  وقــالــت 
موؤكدة  ال�سركة.  بيانات  مراكز  بني  املــرور 
بيانات  اأنها مل تعرث على دليل على تعر�ص 

امل�ستخدمني لالخرتاق خالل فرتة االنقطاع 
تلك.

-يف  يقول  ال�سركة  مهند�سي  فريق  وكتب 
االثنني-  ليلة  بهم  خا�سة  مبدونة  من�سور 
مرور  حــركــة  يف  اال�ــســطــراب  لــهــذا  "كان 
توا�سل  طريقة  على  متتال  تاأثري  ال�سبكة 
توقف  اإىل  اأدى  مما  لدينا،  البيانات  مراكز 

خدماتنا''.
مارك  لفي�سبوك  التنفيذي  الرئي�ص  اأمــا 
بفي�سبوك  �سفحته  على  فاعتذر  زوكربريغ 
بعد ا�ستعادة ال�سبكة وكتب يقول "اآ�سف على 
اال�سطراب اليوم، اأعلم مدى اعتمادكم على 
االأ�سخا�ص  مع  ات�سال  للبقاء على  خدماتنا 

الذين تهتمون بهم''.
خدمة  مناف�ستها  اإىل  فلجاأت  وات�ساب  اأما 
لكل  "نعتذر  تقول  وكتبت  لتعتذر  تويرت 
وات�ساب  ا�ستخدام  مــن  يتمكن  مل  �سخ�ص 
وات�ساب ببطء  بداأنا يف ت�سغيل  لقد  اليوم. 
وبعناية مرة اأخرى. �سكرا جزيال ل�سربكم. 
امل�ستجدات  اآخــر  على  اطالعكم  �سنوا�سل 
املعلومات  مــن  املــزيــد  لدينا  يــكــون  عندما 

مل�ساركتها''.

ما الذي يعنيه ما ح�سل؟
يقول ماثيو هودج�سون -الرئي�ص التنفيذي 
"تومز  ملوقع  ت�سريح  يف  "اإيليمنت"  ل�سركة 
"االنقطاع  اإن  بالتقنية،  غايد"املتخ�س�ص 
وفي�سبوك  واإن�ستغرام  وات�ساب  يف  امل�ستمر 
-مبا يف ذلك "في�سبوك ما�سنجر"و"في�سبوك 
اأن  عــلــى  ــوء  ــس ــ� ال بلي�ص"ي�سلط  وورك 
اجلوانب  اأحــد  هــي  العاملية  االنقطاعات 

ال�سلبية الرئي�سية للنظام املركزي''.
"التطبيقات  فـــاإن  هــودجــ�ــســون  وبح�سب 
�سلة  يف  البي�ص  كــل  اأن  تعني  املــركــزيــة 
ال�سلة يتحطم  واحدة، فعندما تنك�سر هذه 
البي�ص كله"، ويوؤكد باأن النظام الالمركزي 
هو يف النهاية اأكرث موثوقية حيث ال توجد 

نقطة واحدة للف�سل.
ويعد انقطاع اخلدمة هو ثاين اأطول انقطاع 
يف تاريخ في�سبوك. اأما االنقطاع االأطول فهو 
ذلك الذي حدث يف 13 مار�ص 2019 والذي 
ا�ستمر قرابة 12 �ساعة. و�سيلقي الغمو�ص 
-الذي مار�سته يف في�سبوك يف حتديد اأ�سل 
ا�ستقرار  على  ال�سك  من  بظالل  امل�سكلة- 
ورمبا  عليها،  االعتماد  واإمكانية  خدماتها 

تكون له تبعاته الالحقة.

تعطلت ب�ضكل مفاجئ خدمات تطبيق الرتا�ضل "وات�ضاب ومن�ضة التوا�ضل الجتماعي "في�ضبوك" يف اأنحاء خمتلفة حول العامل. فقد انقطعت جمموعة تطبيقات 
في�ضبوك، ومنها من�ضة م�ضاركة ال�ضور ال�ضهرية اأن�ضتقرام  وتطبيق املرا�ضلة وات�ضاب، عن خدمة ع�ضرات الألوف من امل�ضتخدمني، وفقا ملوقع تتبع انقطاع اخلدمات 
األف   22 من  اأكرث  اأي�ضا عند  التوا�ضل الجتماعي  و�ضائل  بعمالق  وات�ضاب اخلا�ضة  الفورية  املرا�ضلة  من�ضة  تعطلت  نف�ضه،  الوقت  كوم. ويف  ديتكتور دوت  داون 

م�ضتخدم، بينما تعطل ما�ضنجر عند ما يقرب من ثالثة اآلف م�ضتخدم، وفق وكالة رويرتز. فما الأ�ضباب املحتملة لهذا النقطاع العاملي وما تاأثرياته امل�ضتقبلية؟

يوم ا�شطرب العمالق.. 
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ما الذي عّطل في�صبوك وهل يتكرر ذلك م�صتقبال؟

يعد انقطاع اخلدمة هو 
ثاين اأطول انقطاع يف تاريخ 

في�ضبوك. اأما النقطاع 
الأطول فهو ذلك الذي حدث 
يف 13 مار�س 2019 والذي 

ا�ضتمر قرابة 12 �ضاعة 

بعد توقف ا�ضتمر 
�ضت �ضاعات، واأثار 

�ضجة يف العامل، وكّبد 
موؤ�ض�س في�ضبوك، مارك 

زوكربريغ، خ�ضائر ُقدرت 
بـ7 مليارات دولر 



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�ضحب من الأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�ضبب الإ�ضابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

يالحق الفريق الإدارة حافظت على تعداد املو�ضم املا�ضي الديون �ضبح 
والالعبون ينتظرون م�ضتحقاتهم

وباتنة وا�ضتحقاق  جدارة  عن  �ضعدنا 
 ت�ضتحق فريق ين�ضط يف الق�ضم املمتاز

ح�ضيلة الفريق لهذا املو�ضم كانت  انت�ضارات 
وهزميتني من  لقاء

الأ�ضعدة  كل  على  �ضاقا  كان  املو�ضم 
وجنحنا يف حتقيق ال�ضعود

الرجويل  الأداء  على  الالعبني  ن�ضكر 
والت�ضحية  حتى حتقيق ال�ضعود وم�ضري 

اجليامبي يبقى جمهول

اأ�ضاغر اجليامبي ين�ضطون كل 
املباريات الفتتاحية من كل 

جولة يف املو�ضم املقبل

اأزمة النقل توؤرق توؤرق 
اجليامبي وامل�ضريين ينا�ضدون 

ال�ضلطات 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  املتاألقني يف الفئات ال�سبانية وكذا حلث الفر�سة الكت�ساف املواهب من الالعبني ح�سب 

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

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

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

فريق  ــــدرب  م �ــســرح 
باتنة  م�ستقبل  جــيــل 
لكرة الطائرة رجال �سنف 
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  الالعبني  كل  ا�سكر 

اأ�ساد املدير الفني واملناجري العام لفريق 
جيل م�ستقبل باتنة خني�سة مهدي باأداء 
العبي اجليامبي بعد مو�سم انتهى باقتطاع 
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  الالعبني  اأ�سكر  اأن  اأود 
واملجهودات املبذولة، حققنا االأهم وعدنا 

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

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

ريا�ضة /  جويلية   املوافق لـ  ذو احلجة  الثالثاء  يولياز 

جيل م�ستقبل باتنة 

اأمري رامز جاب اهلل 

كرة الطائرة 

�لكبار حلظرية  ويعود  �ل�سعود  يحقق  �جليامبي

الطاقم الفني ي�ضطر برنامج التح�ضريات 
والت�ضكيلة ت�ضتاأنف مبا�ضرة بعد رفع احلجر ال�ضحي

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�ضكيلة الفريق �ضتدعم 

ببع�س الأ�ضماء والدارة �ضطرت 

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

بن حمادة اإ�سالم: )العب(

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

متكاملة  جمموعة  ت�ضكيل  يف  جنحنا 
ومت�ضامنة وحققنا الهدف امل�ضطر 

باعادة اجليامبي للق�ضم املمتاز
ـــــــرح العــــــب  ـــــــس �

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

عــــــن املــــو�ــــســــم 
ـــرم وعـــن  ـــ�ـــس ـــن امل

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

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

زرقني حامد: )العب(

الدفاع  وزارة  اأعلنت 
يف بوركينا فا�سو مقتل 
ع�سكرييها  مــن   14
اإرهـــابـــي  هـــجـــوم  يف 
ا�ستهدف مفرزتهم يف 
�سباح  الــبــالد  �سمال 

�سابقة  ح�سيلة  وكانت  االثنني.  اأم�ص 
على  ع�سكريني  ت�سعة  مبقتل  اأفـــادت 

االأقّل يف الهجوم.
بارتيليمي  اجلرنال  الدفاع  وزير  وقال 
يريغو  "مفرزة  اإّن  بيان:  يف  �سيمبوري 
الــو�ــســطــى- املــنــطــقــة  يف  الع�سكرية" 
اإرهابي"  هجوم  "ا�ستهدفها  ال�سمالية 
اأ�سفر  اأّن الهجوم  فجر االثنني. واأ�ساف 
عن "�سقوط 14 ع�سكريًا خالل القتال، 

يف حني مّت اإخالء �سبعة جرحى".
عملّية  خــــالل  ـــــه  اأّن ـــر  ـــوزي ال واأّكــــــد 
الت�سّدي للهجوم "مّت حتييد العديد من 
االإرهابيني"، من دون اأن يحّدد عددهم.

مواجهة  "يف  اأّنــــه  ــبــيــان  ال ـــح  واأو�ـــس
كبرية  بــاأعــداد  اأتـــوا  الــذيــن  املهاجمني 
اأّن  واأ�ـــســـاف  بــاالأ�ــســلــحــة،  ومــدّجــجــني 
بّريًا  هجومًا  الفور  على  "�سّن  اجلي�ص 

وجويًا م�ساّدًا لتحييد املهاجمني".
اإّن  اأمـــنـــي  ــدر  مـــن جــهــتــه، قــــال مــ�ــس
م�سريًا  اأي�سًا"،  هائلة  املادية  "احل�سيلة 
اإىل اأّن "بع�ص املعّدات اأُحرق" و"البع�ص 
م�سدر  واأعلن  املهاجمون".  اأخذه  االآخر 
جارية  التم�سيط  "عمليات  اأن  حكومي 

مع تعزيزات ُن�سرت يف املنطقة".
وت�سهد بوركينا فا�سو منذ العام 2015 
ُتنّفذ  اإرهابية متكررة ودامية،  هجمات 
وال�سرق  ال�سمال  منطقتي  يف  غــالــبــًا 
وتقع  والنيجر.  مــايل  مــن  القريبتني 

بع�ص  يف  هــجــمــات 
االأحيان يف اجلنوب 
ال�سبت  ح�سل  كما 
ُقتل  عندما  املا�سي، 
انفجار  يف  جنديان 
عبوة يدوية ال�سنع 
البالد  يف منطقة كا�سكاد بجنوب غرب 
كما  ــعــاج.  ال �ساحل  مــع  ـــدود  احل ــرب  ق
جنود  خم�سة  املا�سي  االأربــعــاء  ُقــتــل 
البالد  �سمال  يف  بدورية  يقومون  كانوا 
اأركــان  رئا�سة  بح�سب  لغم،  انفجار  يف 

اجليو�ص.

ق.د

عودة في�صبوك 
ووات�صاب للعمل بعد 
تعطل مفاجئ على 

م�صتوى العامل
اأثار انقطاع عمل �صبكات التوا�صل 
االجتماعي )في�صبوك واإن�صتغرام 

ووات�صاب(، الذي دام نحو 6 �صاعات، 
العديد من الت�صاوؤالت حول االأ�صباب 

ومدى �صالمة املعطيات ال�صخ�صية 
مل�صتخدمي هذه ال�صبكات.

- بعد عودة عمل �صبكات التوا�صل 
االجتماعي، اأكد امل�صرفون على موقع 

البيانات  ت�صرب  "في�صبوك"عدم 
واملعطيات ال�صخ�صية مل�صتخدمي 

ال�صبكة.
- عزت �صركة "في�صبوك" �صبب 

انقطاع عملها اإىل خطاأ يف تغيريات 
اأنظمة التوجيه االأ�صا�صية.

- عدد من ال�صركات واخلدمات 
التي ال عالقة لها بـ"في�صبوك" مثل 
البنوك، و�صركات الطريان وم�صغلي 

الهواتف اخللوية، و"يوتيوب"، 
و"Gmail" و"زوم"، تاأثرت بانقطاع 

عمل �صبكات التوا�صل وعاد عملها 
طبيعيا االآن.

- يعتقد اخلرباء اأن العواقب 
�صتكون �صئيلة بالن�صبة لل�صخ�ص 

العادي، ولكن لي�ص بالن�صبة ملوؤ�ص�ص 
فقد  زوكربريغ،  "في�صبوك" مارك 

خ�صر حوايل 6.6 مليار دوالر.
جاء رد فعل زوكربريغ االأول بعد 

�صاعات من بدء انقطاع عمل �صبكات 
التوا�صل االجتماعي، واعتذر ووعد 

باأن كل �صيء �صيعود قريبا اإىل 
طبيعته.

و�سل وزير اخلارجية االأمريكي اأنتوين 
العا�سمة  اإىل  االثنني  م�ساء  بلينكن 
الفرن�سية باري�ص، يف زيارة يخّيم عليها 
اأ�سابيع   3 من  اأقل  بعد  وتاأتي  التوتر، 
بني  م�سبوقة  غــري  اأزمـــة  انـــدالع  على 
فرن�سا والواليات املتحدة ب�سبب �سفقة 

الغوا�سات االأ�سرتالية.
نظريه  بلينكن  يلتقي  اأن  املــقــرر  ومــن 
واأحــد  ــودريــان  ل اإيــف  جــان  الفرن�سي 
ماكرون،  اإميانويل  الرئي�ص  م�ست�ساري 
ـــر االأمـــريكـــي  ـــوزي ــيــ�ــســارك ال كــمــا �ــس
وزاري  اجــتــمــاع  يف  غــاالأربــعــاء  الــيــوم 
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة 

االقت�سادي.
اأمريكي  مل�سوؤول  االأوىل  الزيارة  وهذه 
رفيع اإىل فرن�سا منذ اأن اأعلنت الواليات 
املا�سي  �سبتمرب  منت�سف  يف  املتحدة 
اأ�سرتاليا  مــع  جــديــد  حتــالــف  ت�سكيل 
وبريطانيا يف منطقة املحيطني الهندي 
النفوذ  لتمدد  الت�سدي  بهدف  والهادي 

ال�سيني.
غ�سب  التحالف  هــذا  ت�سكيل  واأثـــار 
اإىل  اأدى  الأنـــه  الفرن�سية  ال�سلطات 
ل�سراء  �سخما  عقدا  اأ�سرتاليا  ف�سخ 

بعدما  تقليدية  فرن�سية  غــوا�ــســات 
وافقت الواليات املتحدة على تزويدها 

بغوا�سات تعمل بالدفع النووي.
وبعدما اتهمت فرن�سا الواليات املتحدة 
الظهر"،  يف  "طعنة  اإليها  وجهت  باأنها 
يف  بايدن  جو  االأمــريكــي  الرئي�ص  اأقــر 
الفرن�سي  نظريه  مع  هاتفية  حمادثة 
ال�ساأن  بهذا  باري�ص  مع  التوا�سل  بــاأن 
اإثر  وعلى  اأف�سل،  يكون  اأن  ميكن  كــان 
"عملية م�ساورات  اأطلق الرئي�سان  ذلك 

مكثفة ال�ستعادة الثقة".
بلينكن  ـــارة  زي تــنــدرج  اأن  ويــفــرت�ــص 
امل�ساورات  "عملية  ب�سياق  لباري�ص 
الرئي�سني  بني  لقمة  حت�سريا  املكّثفة"، 
اأكتوبر  نهاية  يف  والفرن�سي  االأمريكي 
اإىل  بلينكن  تــوجــه  وقبيل  اجلــــاري. 
-م�ساعدة  دونفريد  كارن  قالت  باري�ص 
ل�سوؤون  االأمـــريكـــي  اخلــارجــيــة  ـــر  وزي
حمادثاتنا  تثمر  اأن  "يجب  اأوروبــــا- 
من  ميكننا  كيف  تظهر  ملمو�سة  اأفعاال 
خالل العمل معا اأن نعيد اإر�ساء الثقة"، 
من دون اأن تو�سح ما اإذا كان �سي�سدر اأي 

اإعالن اإثر االجتماعات الباري�سية.

كــ�ــســف حتــقــيــق ''وثــــائــــق بــــانــــدورا'' 
االحتــاد  اأجنـــزه  الـــذي  اال�ستق�سائي، 
اال�ستق�سائيني،  لل�سحفيني  ــــُدويل  ال
حفيني  ال�سُ ـــن  م �ــســبــكــة  واأجنـــــزتـــــُه 
موؤ�س�سات  فيه  �ساركت  اال�ستق�سائيني 
�سحفية عاملية للك�سف عن �سبهات ف�ساد 
�سرية  مالية  تفا�سيل  �سريبي،  وتهرب 
ب�سركات  يرتبطون  وقـــادة  زعــمــاء  عــن 
�سرية.  بطريقة  ُم�سجلة  وممــتــلــكــات 
 40 تخ�ص  معلومات  التحقيق،  واأف�سح 
�سيا�سًيا وم�سوؤواًل عاًما ينتمون لت�سع دول 

يف ال�سرق االأو�سط.
وثائق  ف�سيحة  يف  املذكورين  بني  ومــن 
ومواقع  مغاربة  �سحافيون  ذكر  باندورا، 

ال�ساد�ص  حممد  امللك  �سقيقة  اإعالمية، 
ح�سناء العلوي املُلقبة بـ ''ال ح�سناء''.

االأمــــرية  اأن  �ــســريــة  وثــائــق  وكــ�ــســفــت 
 11 بقيمة  فخما  منزاًل  ا�سرتت  املغربية 
بالقرب  الراقية  لندن  يف  دوالر  مليون 
 Kensington'' كن�سينغتون  ق�سر  من 
امللكية  العائلة  مقر  وهــو   ،''Palace

�سورية  �سركة  خــالل  من  الربيطانية، 
امللكية  ''العائلة  من  اأمــوال  وبا�ستخدام 

املغربية''.
التي  االأ�سئلة  على  ح�سناء  ــرد  ت ومل 
اأر�سلها ال�سريك االإعالمي لالحتاد الدويل 

لل�سحفيني، لو ديا�ص، اإىل الق�سر امللكي.
ال�سغرى  ال�سقيقة  هي  ح�سناء''  و''الال 
املــغــرب،  مــلــك  الــ�ــســاد�ــص  حمــمــد  للملك 
ال�ساد�ص حلماية  موؤ�س�سة حممد  وتراأ�ص 
الفعاليات  بانتظام  حت�سر  وهي  البيئة، 
الدولية وجتتمع مع قادة العامل وغريهم 
فيهم  مبن  النفوذ،  ذوي  االأ�سخا�ص  من 
ال�سابقة  االأمريكية  اخلارجية  وزيــرة 

هيالري كلينتون.

ا�ضتهدف مفرزتهم يف �ضمال البالد..بعد اأزمة الغوا�ضات.. 

بلينكن بباري�س يف زيارة يخّيم 
عليها التوتر

مقتل 14 ع�صكريًا يف هجوم اإرهابي 
�صمايل بوركينا فا�صو

�صقيقة حممد ال�صاد�س يف قلب ف�صيحة اأوراق ''باندورا''

تزامنا مع التوتر بني طهران وباكو ب�ضبب اإ�ضرائيل.. 

جتري تركيا واأذربيجان مناورات ع�شكرية وا�شعة ت�شتمر 4 اأيام، فيما بحث وزير خارجية اإيران واأرمينيا ملف اإقليم قره باغ، و�شط ت�شاعد التوتر بني طهران وباكو حول 
الوجود االإ�شرائيلي يف القوقاز.

ــان، فــــاإن املـــنـــاورات  ــي ــب وبــحــ�ــســب ال
والتن�سيق  التعاون  تطوير  اإىل  تهدف 
وال�سداقة بني القوات الربية االأذرية 
من  الثامن  حتى  وت�ستمر  والرتكية، 

اأكتوبر/ اجلاري.
اخلارجية  ــر  وزي بحث  طــهــران،  ويف 
مع  اللهيان  اأمري عبد  االإيــراين ح�سني 
املنطقة  التطورات يف  االأرميني  نظريه 

وم�ساألة اإقليم قره باغ.
بينهما  م�سرتك  �سحفي  مــوؤمتــر  ويف 
اإن  اللهيان  عبد  ــال  ق الــلــقــاء،  عقب 
ــة  ــي ــن ــي ـــة واالأرم ـــي ـــران اجلـــهـــات االإي
امل�ستوى  على  مثمرة  توافقات  حققت 
اليوم  "ر�سمنا  م�سيفا:  االإ�سرتاتيجي. 
يف طهران خارطة طريق جديدة حول 

العالقات بني البلدين".
طــردت  ــان  ــج ــي اأذرب اأن  اإىل  ويــ�ــســار 
وا�سعة  م�ساحات  من  االأرمــن  املقاتلني 
من اإقليم قرة باغ بعد حرب ا�ستمرت 

اأكرث من �سهر العام 2020 
اأذربــيــجــان  تلقت  احلــــرب،  ـــالل  وخ
الرتكية،  القوات  من  ع�سكريا  دعما 
الرو�سي  الدبلوما�سي  التدخل  واأدى 
يف  اجلانبني  بني  النار  ــالق  اإط لوقف 

واأثناء  املا�سي.  نوفمرب  من  العا�سر 
احلرب التزمت اإيران باحلياد واكتفت 
من  االقـــرتاب  مــن  اجلانبني  بتحذير 

حدودها.
توترا  �سهدت  االأخـــرية  االأيـــام  لكن 

ما  ب�سبب  واأذربيجان  اإيران  بني  حادا 
للوجود  باكو  رعاية  طهران  ت�سميه 

االإ�سرائيلي يف القوقاز.
اأي  رف�سها  اإيران االثنني عن  وعرّبت 
وجود اإ�سرائيلي يف القوقاز موؤكدة اأنها 

االأيدي". مكتوفة  تبقى  "لن 
ـــرب وزيــر اخلــارجــيــة االإيـــراين  واأع
اإ�سرائيليا  وجودا  �سماه  مما  قلقه  عن 
القوقاز  منطقة  يف  اإرهابيني  ووجــود 

اجلنوبي، ويف �سمال اإيران.
واأكد عبد اللهيان اأن بالده لن ت�سمح 
عالقتها  يف  بالتاأثري  االأطــراف  لبع�ص 

بدول اجلوار.
يوم  اأطــلــق  االإيــــراين  اجلي�ص  وكـــان 
ع�سكرية  مــنــاورات  املا�سي  اجلمعة 
ــي الـــبـــالد عــلــى حـــدود  ــرب ــمــال غ �ــس
واألوية  املدفعية  مب�ساركة  اأذربيجان، 
مدرعة وطائرات م�سرّية واأدوات حرب 

اإلكرتونية.
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�سرح رئي�ص مدير عام اخلطوط اجلوية التون�سية خالد 
ال�سركة اجلوية  باأن  "ال�سباح" التون�سية  ال�سلي ل�سحيفة 
املالية  االأزمة  ب�سبب  عامل  األف  نحو  ت�سريح  اإىل  تتجه 
العميقة التي متر بها، وذلك بغر�ص ال�سغط على امل�ساريف 
واإعادة هيكلتها خ�سو�سا مع االجتاه نحو الرقمنة. كما مت 
ال�سروع يف تقلي�ص عدد املوظفني يف اخلارج وغلق عدد من 

مكاتب ال�سركة ودجمها واإعادة هيكلتها يف اخلارج.  

الثالثاء، عن  اأم�ص  االإ�سرائيلية،  وزارة اخلارجية  اأعلنت 
ال�سماح لالإ�سرائيليني بدخول االإمارات دون تاأ�سرية ابتداء 
من االأ�سبوع املقبل. وقالت الوزيرة �ساكيد اإن االإ�سرائيليني 
دول  اإىل  ال�سفر  على  قادرين  �سيكونون  واالإماراتيني 
 10 االأحد،  يوم  من  اعتبارا  تاأ�سرية  بدون  البع�ص  بع�سهم 
االإ�سرائيليون  ال�سياح  يحتاج  لن  وبذلك،  اجلاري.  اأكتوبر 
واأولئك الذين ي�سافرون اإىل االإمارات بغر�ص التجارة اإىل 
تاأ�سريات لدخول البالد. ووقعت االإمارات العربية املتحدة 
و اإ�سرائيل اتفاقية التخلي عن التاأ�سرية يف يناير، لكن مت 

تعليق ذلك بعد فرتة وجيزة ب�سبب جائحة كورونا.

قالت منظمة العفو الدولية، اإن طالبان قتلت خارج نطاق 
الق�ساء 13 من عرقية الهزارة، معظمهم من اجلنود االأفغان 
الذين ا�ست�سلموا لها. ووفقا لتحقيق اأجرته املنظمة، وقعت 
و�سط  دايكندي  بوالية  كاهور  قرية  يف  القتل  عمليات 
من  ال�سحايا  من   11 وكان  اأغ�سط�ص.   30 يف  اأفغان�ستان 
اأفراد قوات االأمن الوطني االأفغانية ومدنيان، بينهما فتاة 

تبلغ من العمر 17 عاما.
اأنيا�ص  الدولية،  العفو  ملنظمة  العامة  االأمينة  وقالت 
ارتكاب  على  اآخر  دليل  هي  االإعدام  "عمليات  اإن  كاالمار، 
طالبان االنتهاكات املروعة نف�سها التي ا�ستهروا بها خالل 

حكمهم ال�سابق الأفغان�ستان".

رئي�ص  �سبيل  اإخالء  الكويت،  يف  الوزراء  حمكمة  قررت 
 10 بكفالة  املبارك،  جابر  ال�سيخ  ال�سابق  الوزراء  جمل�ص 
اآالف دينار )حوايل 33 األف دوالر(، وذلك بعد �سجنه على 

ذمة حتقيقات بالف�ساد.
وجاء اإخالء ال�سبيل بناء على الطلب املقدم من املحامي، 
لتحديد جل�سة ال�ستئناف نظر  املبارك،  ب�سفته وكيال عن 
وياأتي  عنه.  واالإفراج  اجلي�ص  �سندوق  ح�سابات  ق�سية 
الوزراء  ملحكمة  جل�سة  اأول  يف  املبارك،  �سراح  اإطالق  قرار 

بعد اإعادة اإنتداب رئي�سها اجلديد.

قال حمققون باالأمم املتحدة، اإن كل االأطراف يف ال�سراع 
قد  انتهاكات  ارتكبت  الرو�ص،  املرتزقة  ومنهم  الليبي، 
ت�سمل جرائم حرب. وقالت بعثة تق�سي احلقائق التابعة 
لالأمم املتحدة، "اأ�سارت التحقيقات اإىل اأن عدة اأطراف يف 
ارتكبت  ورمبا  الدويل  االإن�ساين  القانون  انتهكت  ال�سراع 
"قائمة  ن�سر  عدم  البعثة  هذه  وقررت  حرب".  جرائم 
عن  م�سوؤولة  تكون  قد  التي  واجلماعات  االأفراد  باأ�سماء 
ليبيا  يف  املرتكبة  واجلرائم  والتجاوزات  االنتهاكات  هذه 
الليبي يحقق  الق�ساء  اأن  اإىل  2016" واأ�سار اخلرباء  منذ 
الدولية  البعثة  اأثارتها  التي  الق�سايا  معظم  يف  اأي�سا 

امل�ستقلة لتق�سي احلقائق يف ليبيا. 

ال�صماح لالإ�صرائيليني بدخول 
الإمارات دون تاأ�صرية 

العفو الدولية: طالبان قتلت 13 من 
عرقية "الهزارة" خارج نطاق الق�صاء

الكويت.. اإطالق �صراح رئي�س 
الوزراء ال�صابق بعد �صجنه على ذمة 

حتقيقات بالف�صاد

حمققون اأمميون: اأدلة على وقوع جرائم 
حرب وجرائم �صد الإن�صانية يف ليبيا

اخلطوط اجلوية التون�صية تتجه 
اإىل ت�صريح األف عامل 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
مناورات تركية اأذرية ومباحثات اأرمينية اإيرانية
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ل�سبط  عزمه  عن  موا�سة  كمال  املــدرب  ك�سف 
اأجل  من  وقت  اأقرب  ويف  نهائي  ب�سكل  القائمة 
الفريق  واأن  �سيما  ــدي  اجل العمل  يف  ال�سروع 
اإليه  اأ�سرنا  وكما  التح�سريات  يف  كثريا  متاأخر 
واإنتداب  الالعبني  بع�ص  ت�سريح  فــاإن  قبل  من 
عنا�سر جديدة اأمر وارد جدا وفقا مل اأعلن عنه 
الفريقومن  مع  توقيعه  حلظة  القاملي  التقني 
الثانية  املرحلة  يف  الفريق  ينطلق  اأن  املربمج 
ترب�ص  يف  الدخول  خالل  من  التح�سريات  من 
يف  �سيكون  كبرية  وبن�سبة  االأ�سبوع  هذا  نهاية 
هذا  على  كثريا  املدرب  ويعول  الوالية  عا�سمة 
الرتب�ص من اأجل جتهيز الالعبني ب�سكل الالزم 
املتاأخرة  االإنطالقة  ب�سبب  الوقت  �سيق  رغم 
االأهداف  متفائل بتحقيق  لكنه  التح�سريات  يف 

املرجوة من هذا العمل.
للكاب  ال�سابق  ـــدرب  امل ــاأ  جل اأخـــر  �سياق  ويف 
اأجل  مــن  املــنــازعــات  للجنة  بــوغــرارة  اليامني 
وح�سب  العالقة  م�ستحقاته  على  احلــ�ــســول 
املعلومات التي بحوزتنا فاإن التقني املليلي طالب 
 100 اإىل  باالإ�سافة  اأجرتني ن  باحل�سول على 
مليون تعوي�ص وما يجدر االإ�سارة اإليه اأن اإدارة 

الفريق قد قدمت ردا على هذه ال�سكوى واأكدت 
اأن املدرب مل يحقق االأهداف املتفق عليها حلظة 
�سرعية  فاإن مطالبه غري  للعقد وعليه  توقيعه 
جلنة  طرف  من  الق�سية  هذه  يف  الف�سل  ليبقى 

املنازعات.
وبخ�سو�ص التعداد و�سعت االإدارة اإ�سم الالعب 
ال�سابق لن�سر ح�سني داي ودفاع تاجنانت واإحتاد 
ال�ساوية نوفل خياط ليكون بديال لبيطام عبد 
االأورا�سي  البيت  داخل  اجلميع  اأن  كما  الــرزاق 
ال�سابق  الالعب  �سفقة  لت�سيع  اأبدوح�سرتهم 
الإحتاد ال�ساوية وجنم تازوقاغت حل�سن بوزيان 
وهو الذي كان قد اأعطى موافقته لتقم�ص األوان 
اإحتاد  بفريق  اإلتحق  لكنه  االأورا�ــســي  النادي 

خن�سلة.

اأقدمت اإدارة فريق اإحتاد ب�سكرة على ت�سريح 03 
العبني من التعداد ويتعلق االأمر بكل من عابدي، 
غول وجابو، ويعود �سبب ت�سريح هذا الثالثي اإىل 
رغبة امل�سريين يف التعاقد مع اأ�سماء جديدة خالل 
املريكاتو احلايل على �سوء النقائ�ص التي تعاين 
املدرب يو�سف  بالتن�سيق مع  الت�سكيلة وهذا  منها 
يف  باالإ�سراع  �سابق  وقت  يف  طالب  الذي  بوزيدي 

تدعيم الت�سكيلة بالعبني جدد.
عدد  مع  مفاو�سات  يف  االإحتـــاد  اإدارة  ودخلت 
دار  حيث  الفريق  �سفوف  لتدعيم  االأ�سماء  من 

من  ثنائي  مع  نهائي  اتفاق  ح�سول  عن  احلديث 
والهجوم  امليدان  و�سط  يف  ين�سطان  بــارادو  نادي 
�سمان  من  االإحتــاد  اإدارة  ومتكنت  التوايل،  على 
التحويالت  فـــرتة  يف  جــديــد  ثــنــائــي  ــات  ــدم خ
الالعب  مع  ال�سيفية من خالل االتفاق احلا�سل 
ال�سابق ل�سباب ق�سنطينة جحنيط والعب اأوملبي 
ح�سوله  الثنائي  هــذا  وينتظر  زغنون،  ال�سلف 
التوقيع يف �سفوف  اأجل  الت�سريح من  اأوراق  على 
�سرع  جحنيط  يو�سف  الالعب  اأن  علما  االحتــاد 
تدريبات  عرفت  كما  املجموعة،  مع  التدرب  يف 

اأجـــواء  اإىل  بوفليغة  الــالعــب  عـــودة  الــفــريــق 
الرتب�ص  خـــالل  املــجــمــوعــة  رفــقــة  الــتــدريــبــات 

اجلاري يف العا�سمة.
وبرمج الطاقم الفني لالإحتاد ترب�ص مغلق اأخر 
اجلزائر  يف  حاليا  اجلــاري  الرتب�ص  نهاية  بعد 
العا�سمة، وف�سل املدرب بوزيدي العودة من جديد 
ب�سكرة  يف  التح�سري  �سعوبة  ظل  يف  للعا�سمة 
بالنظر مل�سكل عدم وجود مناف�سني للتباري وديا 
ودية  مباريات   03 الفني  الطاقم  وبرمج  معهم، 

خالل الرتب�ص القادم.

عدة  العيد  �سلغوم  لهالل  الفني  الطاقم  برمج 
مدينة  اجلاري يف  الرتب�ص  ودية خالل  مباريات 
من  بداية  ر�سمية  ب�سفة  انطلق  والــذي  ال�سلف 
اأوملبي  مع  الإتفاق  التو�سل  مت  حيث  االأم�ص،  نهار 
التباري خالل  اأجل  �سكيكدة من  و�سبيبة  ال�سلف 
فرتة تواجد الهالل يف ال�سلف، ومن غري امل�ستبعد 
اأن يتم برجمة 04 مباريات ودية خالل الرتب�ص 
الالعبني  جميع  اإمكانيات  على  الوقوف  اأجل  من 
املقدم  الطلب  �سوء  على  للمناف�سة  وجاهزيتهم 
هالل  ويفتتح  اإيغيل،  مــزيــان  املـــدرب  طــرف  مــن 
ترب�ص  خــالل  الــوديــة  مــبــاريــات  العيد  �سلغوم 
اليوم،  ع�سية  بلعبا�ص  اإحتــاد  مبواجهة  ال�سلف 
كما تو�سل الطاقم الفني التفاق مع مدرب جنم 
مقرة عزيز عبا�ص من اأجل برجمة مباراة ودية 

بني الفريقني.
عبد  الهالل  ت�سكيلة  يف  اجلديد  الوافد  و�سرع 
الهالل  ت�سكيلة  مع  التدريبات  يف  حاجي  العايل 

ا�سرتجاع  اأجــل  من  خا�ص  لربنامج  يخ�سع  حيث 
طيلة  املناف�سة  عن  لتوقفه  بالنظر  اإمكانياته 
يف  ال�سجن  يف  تواجده  ب�سبب  ال�سابقة  الفرتة 
تاجنانت  دفاع  ال�سابق  بفريقه  املتعلقة  الق�سية 
اإدارة الهالل  اأن  واالعتداء على الر�سميني، علما 
املهاجم  التحاق  بعد  القائمة  غلق  عن  ك�سفت 
خمتلف  يف  ــة  ــي االزدواج �سمان  ظــل  يف  حاجي 

املنا�سب. 
اإىل  العودة  حاجي  العايل  عبد  املهاجم  ورف�ص 
حادثة دخوله ال�سجن عقب املباراة التي جمعت 
خالل  ـــروب  اخل وجمعية  تاجنانت  دفـــاع  بــني 
ال�سدد  هــذا  يف  حاجي  ــال  وق الــفــارط،  املو�سم 
يف  �سببا  كان  من  يف  الوكيل  ونعم  اهلل  :"ح�سبي 
اأريد  ال  جيدا،  نف�سه  يعرف  هو  ال�سجن،  دخويل 
احلادثة  هذه  جديد،  من  احلادثة  اإىل  العودة 
لن تزيدين اإال اإ�سرارا على العودة بقوة و�ستكون 
ت�سامن  من  كل  واأ�سكر  يل،  بالن�سبة  مفيدا  در�سا 

ظن  ح�سن  عند  �ساأكون  مــازو،  زميلي  ومعي  معي 
يربطني  الذي  اجلديد  العقد  وت�سريف  اجلميع 

بالهالل". 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

رفيق رزمي. برفيق رزمي. ب

اأحمد اأمني. ب 

بدري. ع

ع�سام. ب

امليدانية  والـــزيـــارات  اخلــرجــات  اإطـــار  يف 
مدير  والريا�سيةقام  ال�سبانية  للموؤ�س�سات  
ال�سباب والريا�سة لوالية باتنة ال�سيد كمال 
خمتلف  مركب  ديوان  مدير  مبعية  �سف�سايف 
الريا�سات ال�سيد نبيل �ساملي ورئي�ص م�سلحة 
عزالدين  ال�سيد  والتجهيزات  االإ�ستثمار 
اول  مركب  مل�سبح  تفقدية  زيـــارة  يف  �ــســرار 
ناجح  ريا�سي  ملو�سم  حت�سبا  بباتنة  نوفمرب 
الروح  عــودة  بعد  ال�سباحة،  اخت�سا�ص  يف 
والريا�سات  املالعب  خمتلف  اىل  تدريجيا 
على خلفية قرارات الوزارة بالفتح التدريجي 
من  الكرث  اغالقها  بعد  الريا�سية  للمركبات 
اعطى  حيث  كورونا،  وباء  جراء  ون�سف  عام 
االأيام  يف  امل�سبح  لفتح  تعليمات  املدير  ال�سيد 
القليلة القادمة وعودة الن�ساط والتدريبات 
�سمان  اجل  من  وال�سباحني  النوادي  ملختلف 
اجلاهزية التامة مع موعد انطالق املناف�سات 

الر�سمية 
ومن جهة اخرى ويف اإطار التح�سري للطبعة 
امل�ساجد،  بــني  مــا  اجلــزائــر  لكاأ�ص  الــرابــعــة 
باتنة  لوالية  والريا�سة  ال�سباب  مدير  عقد 
الرابطة  كمال �سف�سايف اجتماع تن�سيقي مع 
واجلــواريــة  للجميع  للريا�سة  الــوالئــيــة 
ــارات  واط القدم  لكرة  الوالئية  والرابطة 
ال�سوؤون  مديرية  ممثل  اىل  ا�سافة  املديرية 
التح�سري  اجل  من  وذلك  واالوقــاف  الدينية 

اجليد الجناح هذه التظاهرة.

ديجيا�س باتنة 
يعطي ال�ضوء 
الخ�ضر لفتح 

امل�ضابح

اأم�سية  �سطيف  وفــاق  يخو�ص 
خالل  وديــة  مباراة  ثــاين  اليوم 
ترب�ص تون�ص من خالل مواجهة 
على  التون�سي  البنزرتي  النادي 
ــذا االأخـــري يف  اأر�ــســيــة مــيــدان ه
اخــتــبــار جــدي الأ�ــســبــال املــدرب 
املناف�ص  ــوزن  ل بالنظر  الكوكي 
االأوىل  الودية  باملباراة  مقارنة 
التي فاز فيها الوفاق اأمام م�ستقبل 

�سكرة بخما�سية دون مقابل.
الريا�سية  املحكمة  وحـــددت 
تاريخ   العا�سمة  اجلزائر  يف 
يف  للنظر  موعدا  اجلاري  اأكتوبر 
من  طرف  من  املرفوعة  الق�سية 
للوفاق  ال�سابق  املهاجم  ــرف  ط
يطالب  والذي  بوقلمونة  حلبيب 
مليار   5.5 اإىل  ت�سل  بتعوي�سات 
�سيتم  الــيــوم  نف�ص  ويف  �سنتيم، 
رفعها  الــتــي  ال�سكوى  يف  النظر 
للوفاق  ال�سابق  ــيــدان  امل و�ــســط 
واحلايل الإحتاد العا�سمة مي�سالة 
االأخر  هو  يطالب  والــذي  مرباح 
بتعوي�سات ت�سل اإىل 550 مليون 
الوفاق  اإدارة  وتــراهــن  �سنتيم، 

التعوي�سات  قيمة  تخفي�ص  على 
املمنوحة لهذا الثنائي خا�سة اأن 
القيمة االإجمالية التي يطالبان 
�سنتيم  ماليري  اإىل   ت�سل  بها 

كاملة. 
للوفاق  ال�سابق  املهاجم  وج�سد 
الرتكي  �سبور  الأنطاليا  واحلــايل 
تهديداته  غ�سة  الــديــن  ح�سام 
من  �سابق  وقــت  يف  رفعها  الــتــي 
خالل اللجوء اإىل جلنة املنازعات 
من اأجل احل�سول على م�ستحقاته 

املالية العالقة عن املو�سم الفارط 
والذي قبله، حيث يطالب الالعب 
قيمته  ما  على  باحل�سول  غ�سة 
التنازل  رف�سه  مع  �سنتيم  ملياري 
عن هذه امل�ستحقات، وكانت اإدارة 
اأنــهــا تنتظر  اأكـــدت  الــوفــاق قــد 
الوطن  اأر�ــص  اإىل  الالعب  عــودة 
بخ�سو�ص  الــتــفــاو�ــص  اأجـــل  مــن 

م�ستحقاته العالقة.
للوفاق  الفني  الطاقم  اأن  ورغم 
ـــد يف وقـــت �ــســابــق عــلــى غلق  اأك

ــات وعــدم  ــدام ــق ــت ــس قــائــمــة االإ�
اأن  اإال  جدد  العبني  مع  التعاقد 
اإدارة الوفاق رف�ست القرار بدليل 
مع  ات�ساالت  يف  امل�سريين  دخول 
الــعــديــد مــن االأ�ــســمــاء مــن اأجــل 
خط  يف  الفريق  �سفوف  تدعيم 
الهجوم، حيث ت�سر اإدارة النادي 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  بقيادة 
واملناجري  ــرار  ــس � احلــكــيــم  عــبــد 
غلق  على  بــوعــود  ه�سام  الــعــام 
وتلقت  جديد،  مبهاجم  القائمة 
بالتعاقد  مقرتحا  النادي  اإدارة 
كان  الــذي  بوقطاية  املهاجم  مع 
ــا الأوملـــبـــي الــ�ــســلــف خالل  ــداف ه
اأهـــداف(   ( الــفــارط  املو�سم 
على  احل�سول  من  قريبا  ويبقى 
جلنة  طرف  من  ت�سريحه  اأوراق 
مهمة  من  �سي�سهل  مما  املنازعات 
التفاو�ص معه، كما تلقى امل�سريون 
من  حيتالة  املهاجم  �سم  مقرتح 
فريق �سريع غليزان رغم احلديث 
عن تو�سل الالعب الإتفاق نهائي 

مع فريق اإحتاد العا�سمة. 

ــي  ــاة فــريــق اأهــل ــان ــع ــل م تــتــوا�ــس
ــادرة من  الـــربج مــع االأحــكــام الــ�ــس
ــازعــات الــتــا بعة  ــن طـــرف جلــنــة امل
تعوي�سات  منحت  والتي  لالحتادية 
خالل  �سنتيم  ملياري  تقارب  مالية 
ال�ساعات الفارطة لعدد من الالعبني 
ال�سابق  املــدافــع  وف�سل  الــقــدامــى، 
الأهلي الربج حممد حمو�ص التوقيع 
غادر  اأن  بعد  القبة  رائد  �سفوف  يف 
تعداد االأهلي يف ظل احلكم ال�سادر 
والتي  املــنــازعــات  جلنة  ــرف  ط مــن 
تعوي�ص  مع  ت�سريحه  اأوراق  منحته 
عن  �سنتيم  مليار  يقارب  كبري  مايل 
املو�سمني  عن  العالقة  م�ستحقاته 
زادت  ــر  اأخ جانب  ومــن  الــفــارطــني، 
حت�سل  بعد  االأهــلــي  اإدارة  متاعب 
على  ورحماين  بو�سماحة  الثنائي 
جلنة  طــرف  من  ت�سريحهما  اأوراق 
كانت  الذي  الثنائي  وهو  املنازعات 
يف  بقائه  على  تراهن  االأهلي  اإدارة 

�سفوف الفريق خالل املو�سم القادم، 
لهذا  املــايل  التعوي�ص  قيمة  وتبلغ 

الثنائي اأكرث من مليار �سنتيم.
وترتقب اإدارة االأهلي ح�سور املدرب 
مدينة  اإىل  زكــري  ح�سني  اجلديد 
الربج خالل ال�ساعات املقبلة لتوقيع 

التح�سريات  يف  والــ�ــســروع  العقد 
ـــد، ووجـــه  ـــدي لــلــمــو�ــســم اجل

الهاوي  ــنــادي  ال رئي�ص 
الأهلي احلوا�ص رما�ص 
ــاء  ــس ــ� الــــدعــــوة الأع

ــــل  ــــن اأج ـــــنـــــادي م ال
اجلمعية  اأ�سغال  ح�سور 

ــة وهـــذا  ــادي ــع ــامــة ال ــع ال
التقريرين  على  للم�سادقة 

ـــــي لــلــفــرتة من  املــــايل واالأدب
�سهر  غاية  اإىل  ال�سنة  بداية 

رما�ص عن تخلي  �سبتمرب، وك�سف 
الفئات  ت�سيري  عن  الهاوي  النادي 

ال�سبانية خالل املو�سم اجليد ل�سالح 

ال�سركة  اإدارة  جمل�ص 
التجارية. 

التح�سريات  انــطــالقــة  مــن  اأ�ــســبــوع  حـــوايل  بعد 
للمو�سم  ت�سري االأمور يف اأح�سن الظروف داخل بيت 
احتاد برهوم ، وهي املعطيات التي ارتاح لها الطاقم 
االحتاد   مو�سم  اإجنــاح  على  يعول  الــذي  و   ، الفني 
من خالل التح�سري له يف ظروف منا�سبة، وبتوفري 
التي ت�ساعد على جتاوز مرحلة  االإمكانيات  جميع 

كورونا،  وبــاء  فيها  ت�سبب  التي  الطويلة  التوقف 
له  خطط  ما  وفــق  الفريق  حت�سريات  وت�سري  هــذا 
املدرب  اإىل غاية االآن ح�سب االأجواء ال�سائدة يف 

املجموعة  .
رئي�ص  ام�ص  اول  ع�سية  عقد  ال�سياق  نف�ص  يف  و 
للتح�سريات  تقيمي  اجتماع  برهوم  احتــاد  فريق 

رفقة الطاقم الفني بقيادة املدرب م�سطفى عقون 
، حيث ابدى ابن باتنة ارتياحه الكبري  للمعطيات 
التزاما  هنالك  اأن  حيث   ، الفريق  بيت  يف  احلالية 
ما  التح�سريات،  بــدايــة  منذ  الالعبني  مــن  كبريا 
وعزمهم  الربهومي   الفريق  عنا�سر  رغبة  يوؤكد 
على تاأدية مو�سم كبري ولعب ورقة ال�سعود ، حيث 

ودون  مكتمل،  بتعداد  دائما  جترى  التدريبات  اأن 
غيابات اأو اإ�سابات 

الحتاد  الفنيه  العار�سه  على  امل�سرف  اعجب  كما 
برهوم مبردود الت�سكيله يف اللقاء الودي الذي جمع 
زمالء جميلي بفريق �سباب برج غدير والذي انتهى 

بفوز االحتاد برباعيه كامله.

�سباب باتنة
�سباب باتنة

اأهلي الربجاإحتاد ب�سكرة 

نادي التالغمة 

هالل �سلغوم العيد

احتاد برهوم 

وفاق �سطيف 

ريا�ضة

خ�س�ست ال�سلطات العمومية مبلغا ماليا يقدر بـ  
املرتبطة  الهياكل  م�ساريع  خمتلف  الإجناز  دج  مليار 
االأبي�ص  البحر  الألــعــاب  ـــ   ال الطبعة  بتنظيم 
ح�سب  وهــذا  بــوهــران،  �سائفة   يف  املتو�سط 
عمل  زيارة  يف  الرحمان  عبد  بن  اأمين  االأول  الوزير 
على  االأول  الــوزيــر  واأو�ــســح  الــواليــة،  بهذه  وتفقد 
للطبعة  حمافظا  درواز  عزيز  حممد  تن�سيب  هام�ص 
امليزانية  اأن  املتو�سط  االأبي�ص  البحر  الألعاب  الـ  
ال  ما  تخ�ص  العمومية  ال�سلطات  قبل  من  املخ�س�سة 
ومن  قطاعات،  ثمانية  مي�ص  م�سروعا  عن   يقل 
لهذه  حت�سبا  بوهران  املنجزة  الكربى  امل�ساريع  �سمن 
التظاهرة الريا�سية، ذكر املركب الريا�سي واملحطة 

بلة  بن  اأحمد  الــدويل  للمطار  اجلديدة  اجلوية 
وترامواي وهران وكذا جتديد عدة مرافق ريا�سية 
ومركب  بوتليلي�ص حمو  الريا�سات  ق�سر  مثل 
وفق  تهيئتها  ــادة  اإع متت  التي  ال�سالم  حلي  التن�ص 

املقايي�ص العاملية.
انتهاء  �ــســرورة  على  الرحمان  عبد  بــن  ــح  األ وقــد 
تاأخرا  ت�سجل  التي  الهياكل  م�ستوى  على  االأ�سغال 
املتعددة  والقاعة  املائي  املركز  ال�سيما  االإجنــاز  يف 
االأوملبي، وحدد يوم   للمركب  التابعة  الريا�سات 

املرافق  جميع  لت�سليم  اأجــل  كاآخر  القادم  دي�سمرب 
بغية  املتو�سط  االأبــيــ�ــص  البحر  بــاألــعــاب  املعنية 
مثلما  التجريبية  العمليات  خمتلف  يف  االنــطــالق 
احلدث  هذا  جناح  اأن  اأبــرز  ال�سياق،  هذا  ويف  اأكــده، 
الهياكل  اأ�سا�سي على نوعية  الريا�سي يتوقف ب�سكل 
التي  للتظاهرة  اجليد  والتنظيم  توفريها  مت  التي 
يوليها  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأن  قال 
اهتماما خا�سا وذكر اأن موعد وهران  يتجاوز 
يف اأهميته اإطاره الريا�سي كونه �سيكون فر�سة الإبراز 
التظاهرات   اأكرب  احت�سان  يف  البالد  قدرات  واإثبات 

العاملية على جميع امل�ستويات
كما اأكد الوزير االأول على �سرورة ا�ستفادة خمتلف 
الفوز  اأجــل  من  احلــدث  من  الريا�سية  االحتــاديــات 
للتظاهرات  والتح�سري  امليداليات  من  عــدد  باأكرب 
االأوملبية  االألــعــاب  راأ�سها  على  العاملية  الريا�سية 
الوزير  رافق   ، يف  بباري�ص  املقررة  والرباملبية 
وهران  اإىل  التفقدية  زيارته  يف  املالية  وزير  االأول 
وفد وزاري يت�سكل من وزراء االأ�سغال العمومية، كمال 
والريا�سة،  وال�سباب  بكاي  عي�سى  والنقل،  نا�سري، 
واملدينة،  والعمران  وال�سكن  �سبقاق  الـــرزاق  عبد 

حممد طارق بلعريبي.

اإدارة  متــكــنــت 
التالغمة  ــــادي  ن
ــعــديــد  مـــن �ــســمــان ال
اجلديدة  ال�سفقات  مــن 
خالل ال�ساعات الفارطة، 
مع  الفريق  تعاقد  حيث 
ل�سريع  ال�سابق  الالعب 
�سطيف  ووفـــاق  غليزان 
تعاقد  كما  زهــري،  منديل 
الــفــريــق مــع الــالعــب بن 

مع�سكر،  غايل  فريق  من  قادما  ح�سام  زروق 
الربواقية  لنجم  ال�سابق  الالعب  عن  ف�سال 
انتظار متكن  الدين، وبعد طول  جامع ح�سام 
اإقناع  مــن  بو�سياف  توفيق  الــنــادي  رئي�ص 
مع  عــقــده  بتجديد  فــار�ــص  بيطام  الــالعــب 

النادي ملو�سم اإ�سايف 
اأوالد  لت�سكيلة  املغلق  الرتب�ص  ويتوا�سل 

مدينة  يف  �سمايل
ـــة حتــت  ـــم ـــالغ ـــت ال
ـــــدرب  ـــــراف امل ـــــس اإ�
الذي  زمامطة  رابــح 
حجم  بـــرفـــع  قــــام 
من  الـــتـــحـــ�ـــســـريات 
خـــــــــالل بــــرجمــــة 
الــيــوم  يف  حــ�ــســتــني 
ــار  ــظ ــت ان يف  وهــــــذا 
لعب  يف  ـــروع  ـــس ـــ� ال
ــوف على  ــوق ــة مــن اأجـــل ال ــودي املــبــاريــات ال
اجلديد،  املو�سم  لبطولة  الت�سكيلة  جاهزية 
على  الــنــادي  اإدارة  اأكــدت  ــر  اأخ جانب  ومــن 
جاهزية ملعب ال�سهيد خبازة ب�سري الحت�سان 
مباريات الفريق خالل املو�سم اجلديد بعد اأن 

مت رفع التحفظات امل�سجلة يف وقت �سابق.

بورابحة يطالب بتدعيم التعداد والإدارة 
توا�ضل التفاو�س مع بع�س الالعبني 

موا�ضة ي�ضعى ل�ضبط التعداد وخياط 
تخ�ضي�س  مليار دينار مر�ضح لغلق القائمة 

لإجناز  م�ضروعا
الن�ضر الأ�ضود يواجه البنزرتي التون�ضي وديا.. 

وغ�ضة يطالب بتعوي�ضات مالية 

ت�ضريح عابدي، غول وجابو من التعداد.. 
وترب�س جديد مرتقب يف العا�ضمة  

بيطام يجدد، والإدارة ت�ضمن 
خدمات منديل، بن زروق وجامع 

القدامى يح�ضلون على تعوي�ضات بقيمة ملياري 
�ضنتيم.. والنزيف م�ضتمر يف التعداد 

التح�ضريات متوا�ضلة والحتاد يعول على مو�ضم كبري

الهالل �ضيخو�س 04 لقاءات ودية يف ترب�س ال�ضلف 
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األعاب البحر املتو�سط 

مولودية  فريق  بيت  من  مقرب  م�سدر  اأكــد 
بورابحة  �سعيد  اجلديد  املــدرب  اأن  باتنة 
اأقل  بـ4 العبني على  الفريق  طالب بتدعيم 
تناف�ص  متوازنة  ت�سكيلة  ل�سمان  تقدير، 
ال�سعود،  ورقــة  وهــو  املن�سود  الــهــدف  على 
توا�سل  االإدارة  ــاإن  ف امل�سدر  ذات  وح�سب 
ال�ستقدامهم  الالعبني  بع�ص  مع  مفاو�ساتها 
ودعم ت�سكيلة الفريق ويتعلق االأمر مبهاجم 

وحار�ص مرمى وظهري اأي�سر.
على  بورابحة  �سعيد  املدرب  و�سيعتمد  هذا 
التعداد  وان  خا�سة  "الغربلة"  �سيا�سة 

اأنــه  يــوؤكــد  ممــا  يقنعه  مل  للفريق  احلـــايل 
وي�ستقدم  الــالعــبــني  مــن  الــعــديــد  �سي�سرح 
وعلى  االإ�سافة  تقدمي  على  قادرون  العبون 
حتمل م�سوؤولية حمل األوان مولودية باتنة.

الفريق  اإدارة  عــلــى  بــورابــحــة  ـــد  اأك كــمــا 
االأجـــال  اقـــرب  يف  ــدين  ب حم�سر  ا�ستقدام 

لالنطالق التح�سريات على امل�ستوى البدين.
بال�سمرة  التح�سريي  الرتب�ص  اأن  يذكر 
 10 بعد  اأي  اجلــاري  اأكتوبر   14 يوم  ينتهي 
ملعب  ملعقلها  البي�ساء  الكتيبة  لتعود  اأيــام 

اأمري.جعبد اللطيف �ساوي.

اأمري.ج

للهواة  الثاين  الق�سم  حظرية  اإىل  اجلديد  ال�ساعد  عنابة  حمراء  فريق  حقق 

املباراة  يف  ق�سنطينة  �سباب  رديف  ح�ساب  على  معنويا  فوزا  ال�سرقية  الو�سطى  املجموعة 

توقيع  من  مقابل  دون  هدف  بنتيجة  �سابو  العقيد  ملعب  اأر�سية  على  الفريقني  بني  جمعت  التي 

اأخرى  ودية  مباريات  احلمراء   ت�سكيلة  تخو�ص  اأن  املنتظر  ومن  اللقاء،  بداية  يف  �سم�سو  الالعب 

خالل االأ�سبوعني القادمني، علما اأن الفريق يوا�سل حت�سرياته خالل الرتب�ص اجلاري يف مدينة عنابة 

يف ظروف عادية. 

وقال املدرب كمال بوع�سيدة يف تعليقه على االأداء املقدم من طرف الالعبني يف هذه املباراة 

اأن املردود حت�سن قيا�سا باملباراة الودية االأوىل التي خ�سرها الفريق اأمام اإحتاد ال�ساوية، 

الفرتة  خالل  الت�سكيلة  انتظار  يف  مازال  كبري  عمل  هناك  اأن  بوع�سيدة  واأ�ساف 

املدرب  قال  ال�سياق  ذات  ويف  البطولة،  ملباريات  جاهزة  تكون  حتى  املقبلة 

بوع�سيدة اأن الهدف الرئي�سي هو اأن يكون الفريق جاهزا بن�سبة  

يف املئة على االأقل مع بداية البطولة.

احلمراء تتفوق على رديف �ضباب 

ق�ضنطينة، و لقاءات ودية يف الربنامج  
حمراء عنابة

بدري ع 



ل�سبط  عزمه  عن  موا�سة  كمال  املــدرب  ك�سف 
اأجل  من  وقت  اأقرب  ويف  نهائي  ب�سكل  القائمة 
الفريق  واأن  �سيما  ــدي  اجل العمل  يف  ال�سروع 
اإليه  اأ�سرنا  وكما  التح�سريات  يف  كثريا  متاأخر 
واإنتداب  الالعبني  بع�ص  ت�سريح  فــاإن  قبل  من 
عنا�سر جديدة اأمر وارد جدا وفقا مل اأعلن عنه 
الفريقومن  مع  توقيعه  حلظة  القاملي  التقني 
الثانية  املرحلة  يف  الفريق  ينطلق  اأن  املربمج 
ترب�ص  يف  الدخول  خالل  من  التح�سريات  من 
يف  �سيكون  كبرية  وبن�سبة  االأ�سبوع  هذا  نهاية 
هذا  على  كثريا  املدرب  ويعول  الوالية  عا�سمة 
الرتب�ص من اأجل جتهيز الالعبني ب�سكل الالزم 
املتاأخرة  االإنطالقة  ب�سبب  الوقت  �سيق  رغم 
االأهداف  متفائل بتحقيق  لكنه  التح�سريات  يف 

املرجوة من هذا العمل.
للكاب  ال�سابق  ـــدرب  امل ــاأ  جل اأخـــر  �سياق  ويف 
اأجل  مــن  املــنــازعــات  للجنة  بــوغــرارة  اليامني 
وح�سب  العالقة  م�ستحقاته  على  احلــ�ــســول 
املعلومات التي بحوزتنا فاإن التقني املليلي طالب 
اإىل   باالإ�سافة  اأجرتني ن  باحل�سول على 
مليون تعوي�ص وما يجدر االإ�سارة اإليه اأن اإدارة 

الفريق قد قدمت ردا على هذه ال�سكوى واأكدت 
اأن املدرب مل يحقق االأهداف املتفق عليها حلظة 
�سرعية  فاإن مطالبه غري  للعقد وعليه  توقيعه 
جلنة  طرف  من  الق�سية  هذه  يف  الف�سل  ليبقى 

املنازعات.
وبخ�سو�ص التعداد و�سعت االإدارة اإ�سم الالعب 
ال�سابق لن�سر ح�سني داي ودفاع تاجنانت واإحتاد 
ال�ساوية نوفل خياط ليكون بديال لبيطام عبد 
االأورا�سي  البيت  داخل  اجلميع  اأن  كما  الــرزاق 
ال�سابق  الالعب  �سفقة  لت�سيع  اأبدوح�سرتهم 
الإحتاد ال�ساوية وجنم تازوقاغت حل�سن بوزيان 
وهو الذي كان قد اأعطى موافقته لتقم�ص األوان 
اإحتاد  بفريق  اإلتحق  لكنه  االأورا�ــســي  النادي 

خن�سلة.

اأقدمت اإدارة فريق اإحتاد ب�سكرة على ت�سريح  
العبني من التعداد ويتعلق االأمر بكل من عابدي، 
غول وجابو، ويعود �سبب ت�سريح هذا الثالثي اإىل 
رغبة امل�سريين يف التعاقد مع اأ�سماء جديدة خالل 
املريكاتو احلايل على �سوء النقائ�ص التي تعاين 
املدرب يو�سف  بالتن�سيق مع  الت�سكيلة وهذا  منها 
يف  باالإ�سراع  �سابق  وقت  يف  طالب  الذي  بوزيدي 

تدعيم الت�سكيلة بالعبني جدد.
عدد  مع  مفاو�سات  يف  االإحتـــاد  اإدارة  ودخلت 
دار  حيث  الفريق  �سفوف  لتدعيم  االأ�سماء  من 

من  ثنائي  مع  نهائي  اتفاق  ح�سول  عن  احلديث 
والهجوم  امليدان  و�سط  يف  ين�سطان  بــارادو  نادي 
�سمان  من  االإحتــاد  اإدارة  ومتكنت  التوايل،  على 
التحويالت  فـــرتة  يف  جــديــد  ثــنــائــي  ــات  ــدم خ
الالعب  مع  ال�سيفية من خالل االتفاق احلا�سل 
ال�سابق ل�سباب ق�سنطينة جحنيط والعب اأوملبي 
ح�سوله  الثنائي  هــذا  وينتظر  زغنون،  ال�سلف 
التوقيع يف �سفوف  اأجل  الت�سريح من  اأوراق  على 
�سرع  جحنيط  يو�سف  الالعب  اأن  علما  االحتــاد 
تدريبات  عرفت  كما  املجموعة،  مع  التدرب  يف 

اأجـــواء  اإىل  بوفليغة  الــالعــب  عـــودة  الــفــريــق 
الرتب�ص  خـــالل  املــجــمــوعــة  رفــقــة  الــتــدريــبــات 

اجلاري يف العا�سمة.
وبرمج الطاقم الفني لالإحتاد ترب�ص مغلق اأخر 
اجلزائر  يف  حاليا  اجلــاري  الرتب�ص  نهاية  بعد 
العا�سمة، وف�سل املدرب بوزيدي العودة من جديد 
ب�سكرة  يف  التح�سري  �سعوبة  ظل  يف  للعا�سمة 
بالنظر مل�سكل عدم وجود مناف�سني للتباري وديا 
ودية  مباريات  الفني   الطاقم  وبرمج  معهم، 

خالل الرتب�ص القادم.

عدة  العيد  �سلغوم  لهالل  الفني  الطاقم  برمج 
مدينة  اجلاري يف  الرتب�ص  خالل  ودية  مباريات 
من  بداية  ر�سمية  ب�سفة  انطلق  والــذي  ال�سلف 
اأوملبي  مع  الإتفاق  التو�سل  مت  حيث  االأم�ص،  نهار 
التباري خالل  اأجل  �سكيكدة من  و�سبيبة  ال�سلف 
فرتة تواجد الهالل يف ال�سلف، ومن غري امل�ستبعد 
اأن يتم برجمة  مباريات ودية خالل الرتب�ص 
الالعبني  جميع  اإمكانيات  على  الوقوف  اأجل  من 
املقدم  الطلب  �سوء  على  للمناف�سة  وجاهزيتهم 
هالل  ويفتتح  اإيغيل،  مــزيــان  املـــدرب  طــرف  مــن 
ترب�ص  خــالل  الــوديــة  مــبــاريــات  العيد  �سلغوم 
اليوم،  ع�سية  بلعبا�ص  اإحتــاد  مبواجهة  ال�سلف 
كما تو�سل الطاقم الفني التفاق مع مدرب جنم 
مقرة عزيز عبا�ص من اأجل برجمة مباراة ودية 

بني الفريقني.
عبد  الهالل  ت�سكيلة  يف  اجلديد  الوافد  و�سرع 
الهالل  ت�سكيلة  مع  التدريبات  يف  حاجي  العايل 

ا�سرتجاع  اأجــل  من  خا�ص  لربنامج  يخ�سع  حيث 
طيلة  املناف�سة  عن  لتوقفه  بالنظر  اإمكانياته 
يف  ال�سجن  يف  تواجده  ب�سبب  ال�سابقة  الفرتة 
تاجنانت  دفاع  ال�سابق  بفريقه  املتعلقة  الق�سية 
اإدارة الهالل  اأن  واالعتداء على الر�سميني، علما 
املهاجم  التحاق  بعد  القائمة  غلق  عن  ك�سفت 
خمتلف  يف  ــة  ــي االزدواج �سمان  ظــل  يف  حاجي 

املنا�سب. 
اإىل  العودة  حاجي  العايل  عبد  املهاجم  ورف�ص 
حادثة دخوله ال�سجن عقب املباراة التي جمعت 
خالل  ـــروب  اخل وجمعية  تاجنانت  دفـــاع  بــني 
ال�سدد  هــذا  يف  حاجي  ــال  وق الــفــارط،  املو�سم 
يف  �سببا  كان  من  يف  الوكيل  ونعم  اهلل  ح�سبي  :
اأريد  ال  جيدا،  نف�سه  يعرف  هو  ال�سجن،  دخويل 
احلادثة  هذه  جديد،  من  احلادثة  اإىل  العودة 
لن تزيدين اإال اإ�سرارا على العودة بقوة و�ستكون 
ت�سامن  من  كل  واأ�سكر  يل،  بالن�سبة  مفيدا  در�سا 

ظن  ح�سن  عند  �ساأكون  مــازو،  زميلي  ومعي  معي 
يربطني  الذي  اجلديد  العقد  وت�سريف  اجلميع 

 . بالهالل

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

رفيق رزمي. برفيق رزمي. ب

اأحمد اأمني. ب 

بدري. ع

ع�سام. ب

امليدانية  والـــزيـــارات  اخلــرجــات  اإطـــار  يف 
مدير  والريا�سيةقام  ال�سبانية  للموؤ�س�سات  
ال�سباب والريا�سة لوالية باتنة ال�سيد كمال 
خمتلف  مركب  ديوان  مدير  مبعية  �سف�سايف 
الريا�سات ال�سيد نبيل �ساملي ورئي�ص م�سلحة 
عزالدين  ال�سيد  والتجهيزات  االإ�ستثمار 
اول  مركب  مل�سبح  تفقدية  زيـــارة  يف  �ــســرار 
ناجح  ريا�سي  ملو�سم  حت�سبا  بباتنة  نوفمرب 
الروح  عــودة  بعد  ال�سباحة،  اخت�سا�ص  يف 
والريا�سات  املالعب  خمتلف  اىل  تدريجيا 
على خلفية قرارات الوزارة بالفتح التدريجي 
من  الكرث  اغالقها  بعد  الريا�سية  للمركبات 
اعطى  حيث  كورونا،  وباء  جراء  ون�سف  عام 
االأيام  يف  امل�سبح  لفتح  تعليمات  املدير  ال�سيد 
القليلة القادمة وعودة الن�ساط والتدريبات 
�سمان  اجل  من  وال�سباحني  النوادي  ملختلف 
اجلاهزية التامة مع موعد انطالق املناف�سات 

الر�سمية 
ومن جهة اخرى ويف اإطار التح�سري للطبعة 
امل�ساجد،  بــني  مــا  اجلــزائــر  لكاأ�ص  الــرابــعــة 
باتنة  لوالية  والريا�سة  ال�سباب  مدير  عقد 
الرابطة  كمال �سف�سايف اجتماع تن�سيقي مع 
واجلــواريــة  للجميع  للريا�سة  الــوالئــيــة 
ــارات  واط القدم  لكرة  الوالئية  والرابطة 
ال�سوؤون  مديرية  ممثل  اىل  ا�سافة  املديرية 
التح�سري  اجل  من  وذلك  واالوقــاف  الدينية 

اجليد الجناح هذه التظاهرة.

ديجيا�س باتنة 
يعطي ال�ضوء 
الخ�ضر لفتح 

امل�ضابح

اأم�سية  �سطيف  وفــاق  يخو�ص 
خالل  وديــة  مباراة  ثــاين  اليوم 
ترب�ص تون�ص من خالل مواجهة 
على  التون�سي  البنزرتي  النادي 
ــذا االأخـــري يف  اأر�ــســيــة مــيــدان ه
اخــتــبــار جــدي الأ�ــســبــال املــدرب 
املناف�ص  ــوزن  ل بالنظر  الكوكي 
االأوىل  الودية  باملباراة  مقارنة 
التي فاز فيها الوفاق اأمام م�ستقبل 

�سكرة بخما�سية دون مقابل.
الريا�سية  املحكمة  وحـــددت 
 27 تاريخ  العا�سمة  اجلزائر  يف 
يف  للنظر  موعدا  اجلاري  اأكتوبر 
من  طرف  من  املرفوعة  الق�سية 
للوفاق  ال�سابق  املهاجم  ــرف  ط
يطالب  والذي  بوقلمونة  حلبيب 
مليار  اإىل   ت�سل  بتعوي�سات 
�سيتم  الــيــوم  نف�ص  ويف  �سنتيم، 
رفعها  الــتــي  ال�سكوى  يف  النظر 
للوفاق  ال�سابق  ــيــدان  امل و�ــســط 
واحلايل الإحتاد العا�سمة مي�سالة 
االأخر  هو  يطالب  والــذي  مرباح 
بتعوي�سات ت�سل اإىل  مليون 
الوفاق  اإدارة  وتــراهــن  �سنتيم، 

التعوي�سات  قيمة  تخفي�ص  على 
املمنوحة لهذا الثنائي خا�سة اأن 
القيمة االإجمالية التي يطالبان 
�سنتيم  ماليري   06 اإىل  ت�سل  بها 

كاملة. 
للوفاق  ال�سابق  املهاجم  وج�سد 
الرتكي  �سبور  الأنطاليا  واحلــايل 
تهديداته  غ�سة  الــديــن  ح�سام 
من  �سابق  وقــت  يف  رفعها  الــتــي 
خالل اللجوء اإىل جلنة املنازعات 
من اأجل احل�سول على م�ستحقاته 

املالية العالقة عن املو�سم الفارط 
والذي قبله، حيث يطالب الالعب 
قيمته  ما  على  باحل�سول  غ�سة 
التنازل  رف�سه  مع  �سنتيم  ملياري 
عن هذه امل�ستحقات، وكانت اإدارة 
اأنــهــا تنتظر  اأكـــدت  الــوفــاق قــد 
الوطن  اأر�ــص  اإىل  الالعب  عــودة 
بخ�سو�ص  الــتــفــاو�ــص  اأجـــل  مــن 

م�ستحقاته العالقة.
للوفاق  الفني  الطاقم  اأن  ورغم 
ـــد يف وقـــت �ــســابــق عــلــى غلق  اأك

ــات وعــدم  ــدام ــق ــت ــس قــائــمــة االإ�
اأن  اإال  جدد  العبني  مع  التعاقد 
اإدارة الوفاق رف�ست القرار بدليل 
مع  ات�ساالت  يف  امل�سريين  دخول 
الــعــديــد مــن االأ�ــســمــاء مــن اأجــل 
خط  يف  الفريق  �سفوف  تدعيم 
الهجوم، حيث ت�سر اإدارة النادي 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  بقيادة 
واملناجري  ــرار  ــس � احلــكــيــم  عــبــد 
غلق  على  بــوعــود  ه�سام  الــعــام 
وتلقت  جديد،  مبهاجم  القائمة 
بالتعاقد  مقرتحا  النادي  اإدارة 
كان  الــذي  بوقطاية  املهاجم  مع 
ــا الأوملـــبـــي الــ�ــســلــف خالل  ــداف ه
اأهـــداف(   08( الــفــارط  املو�سم 
على  احل�سول  من  قريبا  ويبقى 
جلنة  طرف  من  ت�سريحه  اأوراق 
مهمة  من  �سي�سهل  مما  املنازعات 
التفاو�ص معه، كما تلقى امل�سريون 
من  حيتالة  املهاجم  �سم  مقرتح 
فريق �سريع غليزان رغم احلديث 
عن تو�سل الالعب الإتفاق نهائي 

مع فريق اإحتاد العا�سمة. 

ــي  ــاة فــريــق اأهــل ــان ــع ــل م تــتــوا�ــس
ــادرة من  الـــربج مــع االأحــكــام الــ�ــس
ــازعــات الــتــا بعة  ــن طـــرف جلــنــة امل
تعوي�سات  منحت  والتي  لالحتادية 
خالل  �سنتيم  ملياري  تقارب  مالية 
ال�ساعات الفارطة لعدد من الالعبني 
ال�سابق  املــدافــع  وف�سل  الــقــدامــى، 
الأهلي الربج حممد حمو�ص التوقيع 
غادر  اأن  بعد  القبة  رائد  �سفوف  يف 
تعداد االأهلي يف ظل احلكم ال�سادر 
والتي  املــنــازعــات  جلنة  ــرف  ط مــن 
تعوي�ص  مع  ت�سريحه  اأوراق  منحته 
عن  �سنتيم  مليار  يقارب  كبري  مايل 
املو�سمني  عن  العالقة  م�ستحقاته 
زادت  ــر  اأخ جانب  ومــن  الــفــارطــني، 
حت�سل  بعد  االأهــلــي  اإدارة  متاعب 
على  ورحماين  بو�سماحة  الثنائي 
جلنة  طــرف  من  ت�سريحهما  اأوراق 
كانت  الذي  الثنائي  وهو  املنازعات 
يف  بقائه  على  تراهن  االأهلي  اإدارة 

�سفوف الفريق خالل املو�سم القادم، 
لهذا  املــايل  التعوي�ص  قيمة  وتبلغ 

الثنائي اأكرث من مليار �سنتيم.
وترتقب اإدارة االأهلي ح�سور املدرب 
مدينة  اإىل  زكــري  ح�سني  اجلديد 
الربج خالل ال�ساعات املقبلة لتوقيع 

التح�سريات  يف  والــ�ــســروع  العقد 
ـــد، ووجـــه  ـــدي لــلــمــو�ــســم اجل

الهاوي  ــنــادي  ال رئي�ص 
الأهلي احلوا�ص رما�ص 
ــاء  ــس ــ� الــــدعــــوة الأع

ــــل  ــــن اأج ـــــنـــــادي م ال
اجلمعية  اأ�سغال  ح�سور 

ــة وهـــذا  ــادي ــع ــامــة ال ــع ال
التقريرين  على  للم�سادقة 

ـــــي لــلــفــرتة من  املــــايل واالأدب
�سهر  غاية  اإىل  ال�سنة  بداية 

رما�ص عن تخلي  �سبتمرب، وك�سف 
الفئات  ت�سيري  عن  الهاوي  النادي 

ال�سبانية خالل املو�سم اجليد ل�سالح 

ال�سركة  اإدارة  جمل�ص 
التجارية. 

التح�سريات  انــطــالقــة  مــن  اأ�ــســبــوع  حـــوايل  بعد 
للمو�سم  ت�سري االأمور يف اأح�سن الظروف داخل بيت 
احتاد برهوم ، وهي املعطيات التي ارتاح لها الطاقم 
االحتاد   مو�سم  اإجنــاح  على  يعول  الــذي  و   ، الفني 
من خالل التح�سري له يف ظروف منا�سبة، وبتوفري 
التي ت�ساعد على جتاوز مرحلة  االإمكانيات  جميع 

كورونا،  وبــاء  فيها  ت�سبب  التي  الطويلة  التوقف 
له  خطط  ما  وفــق  الفريق  حت�سريات  وت�سري  هــذا 
املدرب  اإىل غاية االآن ح�سب االأجواء ال�سائدة يف 

املجموعة  .
رئي�ص  ام�ص  اول  ع�سية  عقد  ال�سياق  نف�ص  يف  و 
للتح�سريات  تقيمي  اجتماع  برهوم  احتــاد  فريق 

رفقة الطاقم الفني بقيادة املدرب م�سطفى عقون 
، حيث ابدى ابن باتنة ارتياحه الكبري  للمعطيات 
التزاما  هنالك  اأن  حيث   ، الفريق  بيت  يف  احلالية 
ما  التح�سريات،  بــدايــة  منذ  الالعبني  مــن  كبريا 
وعزمهم  الربهومي   الفريق  عنا�سر  رغبة  يوؤكد 
على تاأدية مو�سم كبري ولعب ورقة ال�سعود ، حيث 

ودون  مكتمل،  بتعداد  دائما  جترى  التدريبات  اأن 
غيابات اأو اإ�سابات 

الحتاد  الفنيه  العار�سه  على  امل�سرف  اعجب  كما 
برهوم مبردود الت�سكيله يف اللقاء الودي الذي جمع 
زمالء جميلي بفريق �سباب برج غدير والذي انتهى 

بفوز االحتاد برباعيه كامله.

�سباب باتنة
�سباب باتنة

اأهلي الربجاإحتاد ب�سكرة 

نادي التالغمة 

هالل �سلغوم العيد

احتاد برهوم 

وفاق �سطيف 

ريا�ضة

خ�س�ست ال�سلطات العمومية مبلغا ماليا يقدر بـ 45 
املرتبطة  الهياكل  م�ساريع  خمتلف  الإجناز  دج  مليار 
االأبي�ص  البحر  الألــعــاب   19 ـــ  ال الطبعة  بتنظيم 
ح�سب  وهــذا  بــوهــران،   2022 �سائفة  يف  املتو�سط 
عمل  زيارة  يف  الرحمان  عبد  بن  اأمين  االأول  الوزير 
على  االأول  الــوزيــر  واأو�ــســح  الــواليــة،  بهذه  وتفقد 
للطبعة  حمافظا  درواز  عزيز  حممد  تن�سيب  هام�ص 
امليزانية  اأن  املتو�سط  االأبي�ص  البحر  الألعاب   19 الـ 
ال  ما  تخ�ص  العمومية  ال�سلطات  قبل  من  املخ�س�سة 
ومن  قطاعات،  ثمانية  مي�ص  م�سروعا   35 عن  يقل 
لهذه  حت�سبا  بوهران  املنجزة  الكربى  امل�ساريع  �سمن 
التظاهرة الريا�سية، ذكر املركب الريا�سي واملحطة 
 " بلة  بن  "اأحمد  الــدويل  للمطار  اجلديدة  اجلوية 
وترامواي وهران وكذا جتديد عدة مرافق ريا�سية 
ومركب  بوتليلي�ص"  "حمو  الريا�سات  ق�سر  مثل 
وفق  تهيئتها  ــادة  اإع متت  التي  ال�سالم  حلي  التن�ص 

املقايي�ص العاملية.
انتهاء  �ــســرورة  على  الرحمان  عبد  بــن  ــح  األ وقــد 
تاأخرا  ت�سجل  التي  الهياكل  م�ستوى  على  االأ�سغال 
املتعددة  والقاعة  املائي  املركز  ال�سيما  االإجنــاز  يف 
 31 يوم  االأوملبي، وحدد  للمركب  التابعة  الريا�سات 

املرافق  جميع  لت�سليم  اأجــل  كاآخر  القادم  دي�سمرب 
بغية  املتو�سط  االأبــيــ�ــص  البحر  بــاألــعــاب  املعنية 
مثلما  التجريبية  العمليات  خمتلف  يف  االنــطــالق 
احلدث  هذا  جناح  اأن  اأبــرز  ال�سياق،  هذا  ويف  اأكــده، 
الهياكل  اأ�سا�سي على نوعية  الريا�سي يتوقف ب�سكل 
التي  للتظاهرة  اجليد  والتنظيم  توفريها  مت  التي 
يوليها  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأن  قال 
اهتماما خا�سا وذكر اأن موعد وهران 2022 يتجاوز 
يف اأهميته اإطاره الريا�سي كونه �سيكون فر�سة الإبراز 
التظاهرات   اأكرب  احت�سان  يف  البالد  قدرات  واإثبات 

العاملية على جميع امل�ستويات
كما اأكد الوزير االأول على �سرورة ا�ستفادة خمتلف 
الفوز  اأجــل  من  احلــدث  من  الريا�سية  االحتــاديــات 
للتظاهرات  والتح�سري  امليداليات  من  عــدد  باأكرب 
االأوملبية  االألــعــاب  راأ�سها  على  العاملية  الريا�سية 
الوزير  رافق   ،2024 يف  بباري�ص  املقررة  والرباملبية 
وهران  اإىل  التفقدية  زيارته  يف  املالية  وزير  االأول 
وفد وزاري يت�سكل من وزراء االأ�سغال العمومية، كمال 
والريا�سة،  وال�سباب  بكاي  عي�سى  والنقل،  نا�سري، 
واملدينة،  والعمران  وال�سكن  �سبقاق  الـــرزاق  عبد 

حممد طارق بلعريبي.

اإدارة  متــكــنــت 
التالغمة  ــــادي  ن
ــعــديــد  مـــن �ــســمــان ال
اجلديدة  ال�سفقات  مــن 
خالل ال�ساعات الفارطة، 
مع  الفريق  تعاقد  حيث 
ل�سريع  ال�سابق  الالعب 
�سطيف  ووفـــاق  غليزان 
تعاقد  كما  زهــري،  منديل 
الــفــريــق مــع الــالعــب بن 

مع�سكر،  غايل  فريق  من  قادما  ح�سام  زروق 
الربواقية  لنجم  ال�سابق  الالعب  عن  ف�سال 
انتظار متكن  الدين، وبعد طول  جامع ح�سام 
اإقناع  مــن  بو�سياف  توفيق  الــنــادي  رئي�ص 
مع  عــقــده  بتجديد  فــار�ــص  بيطام  الــالعــب 

النادي ملو�سم اإ�سايف 
"اأوالد  لت�سكيلة  املغلق  الرتب�ص  ويتوا�سل 

مدينة  يف  �سمايل" 
ـــة حتــت  ـــم ـــالغ ـــت ال
ـــــدرب  ـــــراف امل ـــــس اإ�
الذي  زمامطة  رابــح 
حجم  بـــرفـــع  قــــام 
من  الـــتـــحـــ�ـــســـريات 
خـــــــــالل بــــرجمــــة 
الــيــوم  يف  حــ�ــســتــني 
ــار  ــظ ــت ان يف  وهــــــذا 
لعب  يف  ـــروع  ـــس ـــ� ال
ــوف على  ــوق ــة مــن اأجـــل ال ــودي املــبــاريــات ال
اجلديد،  املو�سم  لبطولة  الت�سكيلة  جاهزية 
على  الــنــادي  اإدارة  اأكــدت  ــر  اأخ جانب  ومــن 
جاهزية ملعب ال�سهيد خبازة ب�سري الحت�سان 
مباريات الفريق خالل املو�سم اجلديد بعد اأن 

مت رفع التحفظات امل�سجلة يف وقت �سابق.

بورابحة يطالب بتدعيم التعداد والإدارة 
توا�ضل التفاو�س مع بع�س الالعبني 

موا�ضة ي�ضعى ل�ضبط التعداد وخياط 
تخ�ضي�س 45 مليار دينار مر�ضح لغلق القائمة 

لإجناز 35 م�ضروعا
الن�ضر الأ�ضود يواجه البنزرتي التون�ضي وديا.. 

وغ�ضة يطالب بتعوي�ضات مالية 

ت�ضريح عابدي، غول وجابو من التعداد.. 
وترب�س جديد مرتقب يف العا�ضمة  

بيطام يجدد، والإدارة ت�ضمن 
خدمات منديل، بن زروق وجامع 

القدامى يح�ضلون على تعوي�ضات بقيمة ملياري 
�ضنتيم.. والنزيف م�ضتمر يف التعداد 

التح�ضريات متوا�ضلة والحتاد يعول على مو�ضم كبري

الهالل �ضيخو�س  لقاءات ودية يف ترب�س ال�ضلف 
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مولودية  فريق  بيت  من  مقرب  م�سدر  اأكــد 
بورابحة  �سعيد  اجلديد  املــدرب  اأن  باتنة 
اأقل  بـ العبني على  الفريق  طالب بتدعيم 
تناف�ص  متوازنة  ت�سكيلة  ل�سمان  تقدير، 
ال�سعود،  ورقــة  وهــو  املن�سود  الــهــدف  على 
توا�سل  االإدارة  ــاإن  ف امل�سدر  ذات  وح�سب 
ال�ستقدامهم  الالعبني  بع�ص  مع  مفاو�ساتها 
ودعم ت�سكيلة الفريق ويتعلق االأمر مبهاجم 

وحار�ص مرمى وظهري اأي�سر.
على  بورابحة  �سعيد  املدرب  و�سيعتمد  هذا 
التعداد  وان  خا�سة  الغربلة �سيا�سة 

اأنــه  يــوؤكــد  ممــا  يقنعه  مل  للفريق  احلـــايل 
وي�ستقدم  الــالعــبــني  مــن  الــعــديــد  �سي�سرح 
وعلى  االإ�سافة  تقدمي  على  قادرون  العبون 
حتمل م�سوؤولية حمل األوان مولودية باتنة.

الفريق  اإدارة  عــلــى  بــورابــحــة  ـــد  اأك كــمــا 
االأجـــال  اقـــرب  يف  ــدين  ب حم�سر  ا�ستقدام 

لالنطالق التح�سريات على امل�ستوى البدين.
بال�سمرة  التح�سريي  الرتب�ص  اأن  يذكر 
بعد   اأي  اجلــاري  اأكتوبر  يوم   ينتهي 
ملعب  ملعقلها  البي�ساء  الكتيبة  لتعود  اأيــام 

اأمري.جعبد اللطيف �ساوي.

اأمري.ج

للهواة  الثاين  الق�سم  حظرية  اإىل  اجلديد  ال�ساعد  عنابة  حمراء  فريق  حقق 

املباراة  يف  ق�سنطينة  �سباب  رديف  ح�ساب  على  معنويا  فوزا  ال�سرقية  الو�سطى  املجموعة 

توقيع  من  مقابل  دون  هدف  بنتيجة  �سابو  العقيد  ملعب  اأر�سية  على  الفريقني  بني  جمعت  التي 

اأخرى  ودية  مباريات   04 احلمراء  ت�سكيلة  تخو�ص  اأن  املنتظر  ومن  اللقاء،  بداية  يف  �سم�سو  الالعب 

خالل االأ�سبوعني القادمني، علما اأن الفريق يوا�سل حت�سرياته خالل الرتب�ص اجلاري يف مدينة عنابة 

يف ظروف عادية. 

وقال املدرب كمال بوع�سيدة يف تعليقه على االأداء املقدم من طرف الالعبني يف هذه املباراة 

اأن املردود حت�سن قيا�سا باملباراة الودية االأوىل التي خ�سرها الفريق اأمام اإحتاد ال�ساوية، 

الفرتة  خالل  الت�سكيلة  انتظار  يف  مازال  كبري  عمل  هناك  اأن  بوع�سيدة  واأ�ساف 

املدرب  قال  ال�سياق  ذات  ويف  البطولة،  ملباريات  جاهزة  تكون  حتى  املقبلة 

 80 بوع�سيدة اأن الهدف الرئي�سي هو اأن يكون الفريق جاهزا بن�سبة 

يف املئة على االأقل مع بداية البطولة.

احلمراء تتفوق على رديف �ضباب 

ق�ضنطينة، و04 لقاءات ودية يف الربنامج  
حمراء عنابة

بدري ع 



النفط  من  اجلــزائــر  انتاج  م�صتوى  �صريتفع 
ال�صهر  خــالل  اليوم  يف  برميل  األــف   942 من 
يف  الــيــوم  يف  برميل  األـــف   952 اىل  احلـــايل 
نوفمرب 2021، ح�صب ما تقرر يوم االثنني يف 
الأوبك  والع�صرون  الواحد  الــوزاري  االجتماع 

والدول غري االأع�صاء يف اأوبك.
الطاقة  وزارة  عــن  �ــصــادر  ــان  ــي ب وحــ�ــصــب 
االنتاج  من  امل�صتوى  هذا  حتدد  فقد  واملناجم، 
خالل االجتماع الذي �صارك فيه وزير الطاقة 
واملناجم، حممد عرقاب، عرب تقنية التحا�صر 
املرئي عن بعد حيث تقرر "اعادة التاأكيد على 
خطة التعديل التي مت حتديدها يف االجتماع 
الوزاري التا�صع ع�صر لدول اوبك والدول خارج 

اأوبك"، ي�صيف ذات امل�صدر.
كما متت املوافقة خالل هذا االجتماع -ي�صيف 

الت�صاعدي  الــتــعــديــل  عــلــى  املــ�ــصــدر-  نف�ص 
األف   400 مبقدار  ال�صهري  لالإنتاج  االجمايل 

برميل يوميا ل�صهر نوفمرب.
مل�صتويات  االإيجابي  باالأداء  االجتماع  واأ�صاد 
با�صتقرار  �صمحت  التي  االإجمالية  االمتثال 

وتوازن �صوق النفط، ي�صيف نف�ص البيان.
كما تقرر عقد االجتماع الوزاري املقبل الأوبك 
اأوبـــك يف  ـــدول غــري االأعــ�ــصــاء يف منظمة  وال

الرابع من نوفمرب املقبل، ح�صب ذات امل�صدر.
يف  عرقاب  ال�صيد  �صارك  فقد  البيان  وح�صب 
عن  املرئي  التحا�صر  تقنية  عرب  اليوم  ذات 
والثالثني  الثالث  االجتماع  اأعــمــال  يف  بعد، 
ام  )جي  امل�صرتكة  الــوزاريــة  املراقبة  للجنة 
اأ�صا�ص  على  تقييم  عليه  تعني  والذي  �صي(  ام 
�صوق  ظروف  امل�صرتكة  الفنية  اللجنة  تقرير 

ــذا  ـــدى الــقــ�ــصــري، وك ـــايل عــلــى امل الــنــفــط احل
االإنتاج  تعديل  اللتزامات  االمتثال  م�صتوى 
اأوت  ل�صهر  التعاون،  اإعالن  املوقعة على  للدول 

.2021
اأو�ــصــاع  بتقييم  اللجنة  اأعــ�ــصــاء  ــام  ق ــد  وق
املدى  واآفاق تطوره على  الدولية  النفط  �صوق 
الق�صري باالإ�صافة اإىل تقييم م�صتوى االمتثال 
اإعالن  دول  اإنتاج  بتعديل  املتعلقة  لاللتزامات 
 ،%119 بلغ  الذي   2021 اأوت  ل�صهر  التعاون 

يربز ذات البيان.
الــوزاريــة  املــراقــبــة  جلنة  جتتمع  للتذكري، 
امل�صرتكة ب�صكل دوري منذ يناير 2017 بهدف 
الإنتاج  الطوعية  التعديالت  تنفيذ  �صمان 
اأوبك والدول غري  الدول االأع�صاء يف منظمة 
االأع�صاء يف اأوبك املوقعة على اإعالن التعاون.

اخلا�صع  اجلــزائــري  الــربيــد  �صوق  �صجل 
لنظام الرتخي�ص )الربيد ال�صريع الدويل( 
 2020 �صنة  22ر%33  بن�صبة  زيـــادة 
الآخــر  ا�ــصــتــنــادا    2019 ب�صنة  مــقــارنــة 
واالت�صاالت  الربيد  �صبط  ل�صلطة  تقرير 

االلكرتونية.
اجلزائري  ال�صوق  اأن  ذاته  امل�صدر  واأو�صح 
للربيد ال�صريع قدر بـ 925.017  اإر�صال يف 
2020 اأي 230.655 مادة اإ�صافية مقارنة 
ب�صنة 2019 و زيادة بن�صبة 22ر33%  يف 
خالل  امل�صدرة  ــواد  امل ومثلت  �صنة.  ظــرف 

�صنة 2020 نحو خم�ص املواد امل�صتوردة.
ــع يف عـــدد املـــواد  ــراج ــجــل ت بــاملــقــابــل �ــصُ
)الوثائق و الطرود( امل�صدرة على ال�صعيد  
2020، يف حني  7ر8% يف  بن�صبة  الدويل 
ارتفعت بن�صبة 28ر21% يف 2019، ح�صب 
ذات  ال�صلطة، م�صرية اإىل اأن املواد امل�صدرة 
نحو اأوروبا واإفريقيا والدول العربية واآ�صيا 

واأمريكا �صهدت انخفا�صا �صنة 2020.
اال�صترياد  حركة  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 

اإذ  اإر�صال   245.119 بلغت  زيــادة  عرفت 
58ر%83  ن�صبة  اال�صترياد  تدفقات  مثلت 
يف احلركة الدولية )+54ر7 نقطة مقارنة 
بـ 2019(،  م�صيفا اأن حركة االإر�صال الوارد 

من اأوروبا ارتفعت بن�صبة 46ر%28. 

بن�صبة  تراجعا  االأغــرا�ــص  عــدد  �صهد  و 
 ،2019 ب�صنة  مقارنة   2020 يف   %12
زيادة  ال�صريعة  الطرود  فرع  عرف  بينما 
 %53 210% وبذلك ميثل االإر�صال  بلغت 

من احلجم  االإجمايل.

ح�ضب بيان وزارة الطاقة واملناجم..

�ضوق الربيد يف اجلزائر

اأ�صعار  وا�ــصــلــت 
النفط ارتفاعها، 
يـــــــــوم اأمـــــ�ـــــص 
و�صعد  الثالثاء، 
"برنت"  مــزيــج 
التعامالت  خالل 
 82 م�صتوى  فوق 
للربميل،  دوالرا 
ــرة  ــم ــل وذلـــــــك ل
مــنــذ  االأوىل 

 .2018 ــر  ــوب ــت اأك
لتوا�صل  ارتفاعها  النفط من  اأ�صعار  وو�صعت 
الــتــوايل،  عــلــى  اخلــامــ�ــص  لــلــيــوم  مكا�صبها 
فى  م�صتوى  اأعلى  االأمريكي  اخلام  لي�صجل 
فى  م�صتوى  اأعلى  برنت  وخام   ، �صنوات   07

ثالث �صنوات. 
وارتفع اخلام االأمريكي بن�صبة 1.4% اإىل 
اكتوبر  منذ  االأعلى  دوالر   78.64 م�صتوي 
 77.56 عند  االفتتاح  م�صتوى  من   ،  2014
عند  م�صتوي  اأدين  و�صجل  للربميل،  دوالر 

77.49دوالر، 
و�ــــصــــعــــد خــــام 
بن�صبة  بـــرنـــت 
اإىل   %1.6
 82.52 م�صتوي 
للربميل  دوالر 
ـــــى مــنــذ  االأعـــــل
 2018 اأكتوبر 
مــ�ــصــتــوى  مــــن   ،
عند  االفــتــتــاح 
دوالر،   81.26

و�صجل اأدين م�صتوي عند 81.20 دوالر.
للبرتول  امل�صدرة  البلدان  منظمة  وقالت 
اإطار  يف  رو�صيا،  بقيادة  وحلفاوؤها  )اأوبــك( 
جمموعة اأوبك+، اإنهم �صيبقون على اتفاق 
لزيادة اإنتاج النفط ب�صكل تدريجي فح�صب، 
املتحدة  الــواليــات  مــن  دعـــوات  متجاهلني 
االقت�صاد  تعايف  مع  االإنــتــاج  لرفع  والهند 
ب�صكل متقطع، من جائحة  واإن كان  العاملي، 

فريو�ص كورونا.

ا�شتقبل وزير ال�شناعة اأحمد زغدار، اأم�س الثالثاء، �شفري اجلمهورية االإ�شالمية االإيرانية باجلزائر ح�شني م�شعلجي  زاده. وح�شب بيان لوزارة 
ال�شناعة، فاإن اللقاء بحث �شبل تعزيز التعاون االقت�شادي وال�شناعي بني البلدين.

لال�صتغالل  االأوىل  املرحلة  اأن  واأ�ــصــاف 
خالل  مــن  املقبل  الــعــام  مــن  ــدء  ب �صتكون 
يوجه  اأن  على  �صنويا  طن  ماليني   3 انتاج 
اأنواعها  مبختلف  االأ�صمدة  لت�صنيع  املنتج 
مرحلة  يف  للخارج  منه  الفائ�ص  وت�صويق 

الحقة.
منتجات  بت�صنيع  الثاين  امل�صروع  ويتعلق 
والنباتية  احليوانية  للتغذية  الفو�صفات 
بوالية تب�صة اأي�صا با�صتثمار يقدر بـ396 
ي�صمح  ــذي  ال امل�صروع  وهــو  دوالر،  مليون 
بينها   من  عمل  من�صب   700 با�صتحداث 
300 من�صب دائم خالل مرحلة اال�صتغالل 
املبا�صرة  غري  املنا�صب  ع�صرات  عن  ف�صال 
على اأن يتم االنطالق الفعلي يف اال�صتغالل 

قبل نهاية ال�صنة اجلارية.
خال�ص  جــزائــري  امل�صروع  اأن  اإىل  ي�صار 
وجممع  اأ�صميدال  بني  �صراكة  ثمرة  وهو 
املناجم "منال" على اأن يتم اإن�صاء ال�صركة 

املختلطة يف غ�صون ال�صهر اجلاري.
اأو�صح   ، للحديد  جبيالت  ــار  غ وبــ�ــصــاأن 
حنيفي،  مـــراد  للمناجم،  ــعــام  ال املــديــر 
مع  املختلطة  ال�صركة  ان�صاء  �صيتم  ــه  اأن
يف  �صيني،  جممع  وهو  االأجنبي،  ال�صريك 
دي�صمرب املقبل على اأن يتم العمل فيه عرب 
 2021 �صنتي  بني  االأوىل  �صتكون  مراحل 
اجلدوى  لدرا�صة  �صتخ�ص�ص  التي  و2024 
واالإ�صتغالل والهدف بلوغ طاقة انتاج تقدر 
معدل  ي�صل  اأن  على  �صنويا  طن  مليون   4
االإنتاج اإىل 50 مليون طن �صنويا يف غ�صون 
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ملناجم  احلريف  اال�صتغالل  عملية  وحول 
واإليزي  وجانت  مترنا�صت  بواليات  الذهب 
اجلاري،  العام  بداية  يف  فيها  انطلق  التي 
العملية  اأن  للمناجم  العام  املدير  ك�صف 
تقدم لها 224 �صركة ت�صغل اأزيد من 900 
69 �صركة فقط �صرعت يف  اأن  عامال، غري 
االإنتاج وجنحت يف ا�صتخراج نحو 45 كلغ 
 6.9 ا�صهر مبعدل  اأربعة  الذهب خالل  من 
بارتفاع  التوقعات  اأن  م�صيفا  �صهريا،  كلغ 
املقبل  دي�صمرب  يف  كلغ   15 نحو  اإىل  الغلة 
ال�صركات  بقية  دخـــول  مــع  اكـــرث  ورمبـــا 
الن�صاط بداية العام املقبل ح�صب تعبريه.

التوجه  عن  املتحدث  ك�صف  ال�صياق  ويف 
مواقع  ال�صتغالل  جديدة  تراخي�ص  ملنح 
غ�صون  يف  تندوف  بوالية  للذهب  جديدة 
ال�صنة املقبلة. من جانب اآخر اأعلن املدير 
مراجعة  يف  ال�صروع  عن  للمناجم  العام 
النقائ�ص الواردة يف قانون املناجم احلايل 
اأكرث  يكون  جديد  قانون  العتماد  متهيدا 
اأحكام  اإدخــال  خالل  من  وفاعلية  حيوية 
االإ�صتثمار  ت�صجيع  ت�صتهدف  جــديــدة 

وت�صهيل منح الرتاخي�ص املنجمية.   
ويعتقد امل�صوؤول اأن القطاع املنجمي ببالدنا 
با�صتطاعته امل�صاهمة يف تطوير االإقت�صاد 
االأولية  ــوارد  امل توفري  خــالل  من  الوطني 
للنهو�ص بالقطاعات االأخرى، وخلق فر�ص 
وزيادة  املعزولة،  املناطق  يف  خا�صة  العمل 
املنجمية  املنتجات  وتنويع  االإنتاجية 
التي  االأولية  املواد  ا�صترياد  عن  والتخلي 

ت�صل فاتورتها حاليا 730 مليون دوالر.

وفر�ص  ــيــات  اإمــكــان ــطــرفــان  ال وبــحــث 
ــني الــبــلــديــن يف  ــتــعــاون والــ�ــصــراكــة ب ال
الفروع  يف  ال�صيما  ال�صناعي،  املــجــال 
على  مــوؤهــالت  البلدان  فيها  ميلك  التي 
�صناعات  التحويلية،  ال�صناعات  غــرار 
احلديد وال�صلب، ال�صناعات امليكانيكية، 

ال�صناعات الكيميائية وكذا املنجمية.
ويف هذا االإطار، اأكد الوزير زغدار رغبة 
التجربة  مــن  اال�ــصــتــفــادة  يف  اجلــزائــر 
والتحكم  ال�صناعي  املجال  يف  االإيرانية 
لتحقيق  اإليه  و�صلت  الذي  التكنولوجي 
الذي  وال�صناعي  االقت�صادي  اإنعا�صها 

تعمل على جت�صيده.
املوؤ�ص�صات  ال�صناعة  وزيـــر  دعــا  كما 
باجلزائر  واال�صتثمار  للقدوم  االإيرانية 
ظل  يف  ال�ــصــيــمــا  املـــجـــاالت  خمــتــلــف  يف 
التي  اجلــديــدة،  القانونية  املنظومة 

�صت�صمن  ــتــي  وال لــهــا  التح�صري  يــجــري 
لال�صتثمارات  اأكرب  وحتفيزات  ا�صتقرارا 

املحلية واالأجنبية.

من جانبه، اأبدى ال�صفري االإيراين اإرادة 
مع  االقت�صادية  العالقات  لتو�صيع  بالده 

اجلزائر يف خمتلف الفروع ال�صناعية.

اإقت�ضادالأربعاء 25 �صتمرب 2971/ 06  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 28 �صفر 111442
لدى نزوله �شيفا على برنامج "�شيف ال�شباح" للقناة االأوىل، اأم�س الثالثاء، اأو�شح حنيفي اأن امل�شروع 

االأول يتعلق با�شتغالل وحتويل الفو�شفات ملنجم بالد احلدبة بوالية تب�شة �شينجز عرب ثالثة مراحل با�شتثمار 
يقدر 3 ماليري دوالر، م�شريا اإىل اأنه يتم حاليا درا�شة العرو�س  الـ15 التي تقدمت للمناق�شة قبل االإر�شاء 

على ال�شريك االأجنبي �شاحب العر�س املنا�شب قبل نهاية ال�شنة اجلارية .
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جـامعة فرحـات عبا�ش ت�شجل براءة اخرتاع جديد

بعد توقف الفاي�شبوك والن�شتغرام ل�شت �شاعات متوا�شلة..

مع ت�شجيل ع�شرات احلالت �شنويا

�نقطع �لتو��سل عرب مو�قع �لفاي�سبوكو�الن�ستغر�مو�لو�ت�ساب، م�ساء �أم�س، ملدة �ست �ساعات متو��سلة، خلف هذ� �خللل خ�سائر فادحة جد� لع�سر�ت 
�ل�سركات و�ملن�سات �لتي تعتمد يف ترويج مو�دها عرب هذه �ملو�قع، يف وقت خلفت حياة خالية من �لتو��سل و�لتفاعل بني �فر�د �ملجتمع يف كل �لعامل، 

و�أ�سحى هذ� �الأخري يف حلظة ما جمرد دول وبلد�ن و�أقاليم بعدما جمعته �النرتنت يف قرية �سغرية موحدة.

ال تز�ل ثقافة �لك�سف �ملبكر عن �الأمر��س �خلبيثة، وعلى ر�أ�سها �سرطان �لثدي، مغيبة لدى ن�سبة كبرية 
بني ن�ساء �لقرى و�مل�ساتي �أو باالأحرى مناطق �لظل بوالية خن�سلة، رغم ت�سجيل تز�يد يف عدد �حلاالت 
و�جلمعيات  �ل�سحة  مديرية  تنظمها  �لتي  و�لتح�س�س  �لتوعية  حمالت  رغم  �ملر�ت  وبع�سر�ت  �سنويا 
�لفاعلة يف هذ� �مليد�ن �سنويا، على غر�ر حمالت �لك�سف �ملبكر �ملتنقلة �إىل هذه �ملناطق لتظل هذه 
�لثقافة �ملغيبة �حللقة �ملفقودة يف �سل�سة �ملجهود�ت �لتي تبذلها �مل�سالح �ملخت�سة يف مكافحة �سرطان 

�لثدي خا�سة خالل �سهر �أكتوبر �لوردي.

وخمت�سون  مربجمون  ف�سره  الذي  اخللل 
وكالة  مدير  بينهم  من  التقنيات  عامل  يف 
االنرتنت،  حتليل  يف  املخت�سة   Kentik
موظفي  اأحــد  به  قــام  لتحديث  يعود  ــه  اأن
اخلا�سة  �سجالتها  م�ص  الفاي�سبوك  �سركة 
لالنرتنت  ت�سمح  التي   BGPبربوتوكول
بالعمل وهو ما اأدى لوقوع خلل اأدى النقطاع 
ربط موقع الفاي�سبوك عن االنرتنت، حيث 
لعمليات  كليا  اخــتــالال  االأمـــر  ــذا  ه خلف 
العديد  توقف  وكذا  االأفراد  بني  التوا�سل 
على  تعتمد  التي  واالأعمال  الن�ساطات  من 

الرتويج  عمليات  فيها  مبــا  ــع  ــواق امل هــذه 
واالإعالم واالإ�سهار والربجمة، وهو ما اأثار 

تخوفا من تكرار هذا اخللل مرة اأخرى.
�سركة  مــديــر  عـــرب  اأخــــــرى،  مـــن جــهــة 
الفاي�سبوك مارك زوكربارغ عن اأ�سفه لهذا 
توترا  خلف  قوله-  –ح�سب  الــذي  اخللل 
كبريا من قبل املتابعني الذي يقدر باملاليري 
ال�سركات  كربى  عليه  وتعتمد  العامل  عرب 
واملوؤ�س�سات وخمتلف الهيئات لن�سر املعلومة 
وترويج موادها وخدماتها، ف�سال عن عملية 
والن�سطاء  االأفراد  والتفاعل بني  التوا�سل 

يف هذه املواقع.
التقارير  بع�ص  اأقــرت  ــرى،  اأخ جهة  ومــن 
ملوقع  واملتابعني  امل�ستخدمني  ــوء  جل عــن 
الفاي�سبوكواالن�ستغرام اإىل متابعة االأخبار 
ارتفاع  ت�سجيل  مــع  اأخـــرى،  من�سات  عــرب 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  ن�سبي 
التويرت الذي رحب مبتابعيه عرب تغريدة 
املواقع  من  العديد  �سهدت  فيما  له،  ر�سمية 
االإخبارية واملن�سات احلرة ارتفاعا للقراء 
واملتابعني وعدد امل�ساهدات وهو ما �ساهم يف 
املواقع  من  للع�سرات  اإ�سافية  اأربــاح  ك�سب 

االلكرتونية عرب العامل.
النقطاع  ــفــاجــئ  امل ــل  ــل اخل ـــذا  ه ـــــان  واأب
عن  الفاي�سبوكواالن�ستغراموالوات�ساب 
تعلق  عن  متوا�سلة،  �ساعات  ل�ست  العمل 
ال�سعوب بها وتاأثريها الكبري يف �سري حياتها 
ملتابعيها  الــوا�ــســع  واالإدمـــــان  وبــرجمــتــهــا 
ون�سطائها، وهو ما يعني حتكم هذه املواقع 
وحتكم  الــ�ــســعــوب  حــيــاة  يف  كــبــري  ب�سكل 
وهي  الــعــامل  على  و�سيطرتها  ــت  ــرتن االن
ي�سهدها  التي  والتقنية  املعلوماتية  الثورة 
ال�سنوات االأخرية والتي �ستعرف �سطوة  يف 
تاأثريها واختالف تقنياتها  تو�سع  مع  اأكرب 

التكنولوجية.

اأ�ستاذ  فــــاروق،  علي  بــن  الــدكــتــور  متكن 
الدقة  وميكانيك  الب�سريات  مبعهد  باحث 
من  �سطيف01،  عبا�ص  فــرحــات  بجامعة 
تلك  بعد  ثانية  اخـــرتاع  بـــراءة  ت�سجيل 
براءة  ت�سجيل  ومت  املا�سي،  العام  املودعة 
�سبتمرب   27 ـــوم  ي اجلـــديـــدة  ـــــرتاع  االخ
الفارط باملعهد الوطني اجلزائري للملكية 
الب  فاب  خمرب  م�سوؤول  ب�سفته  ال�سناعية 
)FabLab( بجامعة فرحات عبا�ص، علما 
اأنه يعد ع�سوا يف خمرب املواد غري املعدنية، 
وع�سوا اأي�سا يف خلية �سمان اجلودة، وع�سو 

وحدة اليقظة التكنولوجية.
"واقي  يف  ــد  ــدي اجل االخـــــرتاع  ويــتــمــثــل 
يتكون  الع�سالت،  تقوية  لتمارين  مرفق" 
وال�ساعد،  الذراع  على  تثبتان  دعامتني  من 
دوراين،  موجه  حول  الدعامتان  وتتحرك 
بوا�سطة  االأوىل  و�سعيتهما  اإىل  وتعودان 
املعني  وح�سب  احلــركــة،  اإرجــــاع  اأنــظــمــة 
تقوية  لتمارين  املرفق"  "واقي  جهاز  فــاإن 
يف  املبتدئني  مل�ساعدة  مــوجــه  الع�سالت 
اإعادة  لت�سهيل  اأو  االأج�سام  كمال  ريا�سة 

تــاأهــيــل املــر�ــســى الــذيــن يــعــانــون مــن اآالم 
املفا�سل يف املرفقني.

ويهدف هذا االخرتاع اإىل التغلب على عيوب 
توفري  خالل  من  قبل  من  املوجودة  التقنيات 
حيث  لــالإزالــة،  قابل  ع�سالت  تقوية  جهاز 
يثبت مبا�سرة على االأطراف العلوية للريا�سي 
اإعداداته  فاإن  ذلك،  عن  وف�سال  املري�ص،  اأو 

مع  للتكييف  قابال  جهة  من  جتعله  اخلا�سة 
جميع متارين تقوية الع�سالت للجزء العلوي 
دفع  قــوة  مع  اأخـــرى،  جهة  ومــن  اجل�سم،  من 
االأخرية  اخلا�سية  هذه  توفر  لل�سبط،  قابلة 
من  وا�سعا  نطاقا  علي-  بن  الدكتور  -ح�سب 
ا�ستخدامات اأنظمة اإرجاع احلركة التي توفر 

قوة دفع اأكرب. 

اختـراع واقي مرفق لتمـارين تقويـة الع�صـالت 

املجتمعات حتت رحمة الأنرتنت والفاي�صبوك
 يثبت �صيطرته على العامل
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عليه  اأطلق  ــذي  ال ال�سهر  هــذا  ويعود 
ليذكر  �سنة،  كل  ــوردي،  ال اأكتوبر  ا�سم 
وهي  للن�ساء،  م�ساحبة  �سحية  باأزمة 
�سرطان الثدي الذي بات يهدد ويرتب�ص 
التطورات  رغــم  متزايد  ب�سكل  بــاملــراأة 
التكنولوجية يف الك�سف والعالج، وتوفر 
خمتلف  عــرب  باملتابعة  خا�سة  مــراكــز 
املجهودات  اإىل  اإ�سافة  الــوطــن،  ــوع  رب
والتح�سي�ص  التوعية  اإطار  يف  املبذولة 
و�سائل  م�ستوى  على  ــك  ذل ــان  ك �ــســواء 
االإعالم اأو عرب العيادات املتنقلة خالل 

حمالت التوعية والك�سف.
لالأورا�ص  واأطــبــاء  خمت�سون  اأكــد  اأيــن 
هذا  عن  املبكر  الك�سف  ثقافة  اأن  نيوز، 
على  خــطــرا  ي�سكل  ــات  ب الـــذي  املــر�ــص 
الزالت  اأعمارهن،  باختالف  الن�ساء  كل 
بوالية  وخميف  وا�ــســح  ب�سكل  غائبة 
القرى  ن�ساء  لــدى  وخــا�ــســة  خن�سلة، 
يف  �سعوبات  يــجــدن  الــالئــي  وامل�ساتي 
من  االأمرا�ص  هذه  عن  والك�سف  التنقل 
جهة، ومن باب الوعي ومدى تطور هذا 
من  باملراأة  االهتمام  جانب  من  االأخــري 

كافة النواحي من جهة اأخرى.
ــات  ــئ امل ـــل  ب الـــعـــ�ـــســـرات،  ـــــزال  ت وال 
التوعية  ــطــاق  ن خــــارج  الــنــ�ــســاء،  مــن 
املعي�سة  الــظــروف  ب�سبب  والتح�سي�ص 
والثقافة العامة للعائلة وخا�سة الزوج، 
االأمر الذي يعرقل عملية الك�سف املبكر 
مراحل  يف  واكت�سافه  املر�ص  هــذا  عن 

جد متاأخرة ورمبا يف مرحلة االحت�سار 
لذات االأ�سباب.

واملناطق  املـــدن  م�ستوى  على  وحــتــى 
احل�سرية، الزالت هذه الثقافة متاأخرة 
ما  -ح�سب  بالوالية  للن�ساء  بالن�سبة 
الذي  االأمـــر  �سحية-،  م�سادر  اأكــدتــه 
وحتيني  اجلــهــود  م�ساعفة  ي�ستدعي 
طرق الو�سول اإىل املراأة املاكثة بالبيت 
والبعيدة عن هذه الثقافة والتي تعاين 
الذكوري،  والت�سلط  املنزيل  اال�سطهاد 
وال يتاأتى ذلك اإال بتوعية الرجال قبل 
اأف�سل،  نتائج  حتقيق  اأجــل  من  الن�ساء 
جمال  يف  فاعلة  جمعيات  دعت  حني  يف 
الوالية اجلهات  من  ن�ساء  ال�سحة وكذا 
امل�سوؤولة، وعلى راأ�سها مديرية ال�سحة، 
املبكر  الك�سف  اأجــهــزة  توفري  اأجــل  من 
ال�سحية  باملوؤ�س�سات  الثدي  �سرطان  عن 
وت�سجع  الــعــبء  لتخفيف  العمومية، 
الن�ساء على هذه العملية التي تعد اأكرث 

اأهمية من اإجراءات اأخرى.
املوؤ�س�سات  عن  االأجــهــزة  هــذه  وتغيب 
تتوفر  حــني  يف  العمومية،  ال�سحية 
كما  متعبة،  باأ�سعار  اخلا�سة  باملوؤ�س�سات 
اأن وجود مثل هذه اخلدمات على م�ستوى 
امل�سالح ال�سحية العمومية �سي�سهل على 
االأطباء واملخت�سني توجيه الن�ساء اإىل 
هذه  وتقريب  جهة،  من  العملية  هــذه 
اخلدمة جمانا من العاجزين عن الظفر 

بها من جهة اأخرى.

ن�صاء القرى وامل�صاتي بعيدات عن ثقافة 
الك�صف املبكر لداء �صرطان الثدي 

التوا�سل  مبن�سات  نــا�ــســطــون  ــق  اأطــل
موجهة  حملة  فاي�سبوك،  االإجتماعي 
االأكــل  ــالت  وحم واملطاعم  للمواطنني 
البي�ساء  الــلــحــوم  ملقاطعة  الــ�ــســريــع 
لالأ�سعار،  الكبري  االرتــفــاع  بعد  ــك  وذل
ـــن و�ــســل الــكــيــلــوغــرام الــواحــد من  اأي
فيما  دج   450 حـــدود  اإىل  الـــدجـــاج 
من  ــد  ــواح ال الــكــيــلــوغــرام  �سعر  و�ــســل 
كبد  اأمــا  دج،   850 اإىل  الدجاج  �سدور 
االمر  وهو  دج  فاق1200  فقد  الدجاج 
واعتربوه  اجلميع  �سخط  اأثـــار  الــذي 
ال�سرائية  القدرة  مع  باملقارنة  جنونيا 

للمواطن.
ملقاطعة  اطــالقــهــا  مت  الــتــي  املــبــادرة 
اللحوم البي�ساء، عرفت اإ�ستجابة وا�سعة 

مواطنني  مــن  اخلن�سلي  ال�سارع  و�سط 
االأكل  وحمالت  املطاعم  اأ�سحاب  وكذا 
كبرية  كميات  ي�ستعملون  الذين  ال�سريع 
من اللحوم البي�ساء يوميا اأثناء حت�سري 
املنزلية،  وحتى  ال�سريعة  الــوجــبــات 
اإىل  ذاته،  ال�سياق  يف  هوؤالء  دعا  حيث 
تعود  حتى  املقاطعة  حملة  موا�سلة 
عزمهم  واأكـــدوا  طبيعتها  اىل  اال�سعار 
ــام  اأي ثــالثــة  ــدة  مل حمالتهم  غلق  على 
للم�ساهمة يف خف�ص الطلب على اللحوم 
يف  مبا�سر  ب�سكل  �سي�ساهم  مما  البي�ساء 
هذه  اأ�سحاب  ويعول  االأ�سعار،  تراجع 
املـــبـــادرة عــلــى وعـــي املــواطــنــني ومــدى 
الإجناح  االإ�ستهالك  لثقافة  ا�ستيعابهم 

هذه العملية.

ن�صطاء فاي�صبوكيون يطلقون حملة 
ملقاطعة اللحوم البي�صاء

م.�ص
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�إلهي  بع�شق  �إميانية  خو�طر  على  ت�شرق  �شابة  منزر" كاتبة  "هدى 
" فوؤ�دك  به  لنّثبت  يف موؤلفها "كذلك 

ق. ث ق. ث

ق�ضنطينة

 تكتب بالكثري من زيجات �لطماأنينة وبت�سوف نحو �لع�سق �اللهي �لذي يجوب خو�طرها �ملنبعثة من �الميان، تتاأتى  كهبة روحية لت�ستقي من "�لقر�ن �لكرمي" حروفا ت�سفي بها 
�سدور �لقر�ء، بكلمات من �ملحبة و�لتفاوؤل ليب�سر �لقارئ خري� مهدى من �لكاتبة �ل�سابة "هدى منزر" �لذي كان من ��سمها ن�سيب يف �لتحليق يف �سماء �لهد�ية �الأدبية ب�سكل 

حتفيزي �نطالقا من �لو�قع ومن و�لدها �لذي كان له �لن�سيب �الأكرب لتكون قرة عينه كاتبة خلو�طر �ميانية من خالل موؤلفها "كذلك لنّثبت به فوؤ�دك".
وتعد �لكاتبة هدى منزر من  مو�ليد 23 من نوفمرب 1998 �بنة والية باتنة د�ئرة مرو�نة، متح�سلة على �سهادة �للي�سان�س يف �ملحا�سبة و�جلباية وخريجة جامعة باتنة 1... 

ت�سرق علينا يف هذ� �حلو�ر:

ك�سفت جمعية �لبدر للثقافة و�لفنون بالتن�سيق مع مديرية �لثقافة و�لفنون لوالية باتنة، عن ��سافة م�سابقة �أف�سل ق�سيدة �سعبية وطنية �لتي جاءت 
حتت �سعار "قول يا �ساعر يف حب �جلز�ئر" �إىل جانب �مل�سابقة �لوطنية �مل�سابقة �لوطنية "فار�س نوفمرب 2021"، و�لتي ت�ستهدف �ختيار �أجود 

و�أف�سل �الأ�سو�ت �لتي مت�س جمال �الأغنية �لوطنية و�لثورية.

اأن  ميكن  هل  الكتابة،  جتربة  خا�شت  منزر  هــدى 
والتي  لديك  امللهمة  التفا�شيل  بع�س  ن�شتعر�س 

تذكرك مبرحلة الطفولة املبكرة للكتابة؟
اأم�صى  بدوره  الذي  والدي  مع  اأم�صيتها  طفولتي 
حياته بني الكتب وت�صجيعه يل كان من االأ�صباب 
الفقه  املطالعة وخا�صة كتب  التي حفزتني على 
العلم، كربت وكرب  مراد  نال  الدين  فمن تفقه يف 
معي هذا ال�صند العظيم وال يزال كذلك اإىل يومنا 
جمموعة  اإىل  اآخر  ديني  كتاب  اأ�صيف  وقد  هذا 

كتبه من تاأليف تفاحة قلبه وريحانة عينه .

االأورا�شية  وللبيئة  االأ�شري  للمحيط  اأن  القول  ميكن 
دور يف ذلك؟

للمحيط  وال  ــة  ــي ــص االأورا� للبيئة  هــنــاك  لي�ص 
لتجربة  خو�صي  يف  دور  اأو  عالقة  اأي  االأ�ــصــري 
هو  كــان  فقد  الكرمي  الوالد  با�صتثناء  الكتابة 
املطالعة  على  ال�صغر  منذ  يل  واملحفز  احلــافــز 
ثغر  على  العلم  فطالب  العلم  حــب  يفَّ  وغــر�ــص 

ورباط يف �صبيل اهلل .

باكورة اأعمالك االأدبية كانت موؤلفك  "كذلك لنثبت به 
الن�شو�س يغلب عليها مل�شة من  اأن  اأعتقد  فوؤادك"، 

االطمئنان، حدينا اكرث عن هذه التجربة؟
روح  يف  اهلل  اآيــات  ت�صفي  وهل  كذلك  هو  بالطبع 
يعرف  العنوان  وحده  االإطمئنان؟،  غري  االإن�صان 
نف�صه بنف�صه " كذلك لنثبت به فوؤادك " جتربة 
�صيقة اأفتخر واأعتز بها لكونها هادفة واإ�صالمية، 
وما مييزها عند قراءة الكتاب ي�صعر القارئ وكاأن 

الكاتب يحدثه �صخ�صيًا والكالم موجه اإليه .
فكرة هذا املوؤلف مفاجاأة ومل يكن لها اأي تخطيط 

م�صبق .

هل ميكن القول اأن املوؤلف من �شميم الواقع اأم مزيج 
من اخليال؟

على  اأ�صقطتها  اإميانية  خواطر  عن  عبارة  الكتاب 
الواقع وحاولت عالج هذا الواقع بدالئل قراآنية 

.

كتب  معار�س  يف  كتابك  ي�شارك  اأن  تعتزمني  هل 
وندوات بيع باإهداء هل تفكرين بهذا االأمر؟

الكتاب  معار�ص  يف  اهلل  بحول  موؤلفي  �صي�صارك 
املعر�ص  وكذا  للكتاب  �صيال  الدويل  املعر�ص  منها 

الوطني للكتاب .
اأعتقد  ال  باالإهداء  البيع  لندوات  بالن�صبة  اأمــا 
واإطالقًا ملا فيها  من التجمعات واالإختالط الذي 

ال اأحبذه البتَّة .

هل  كتابك،  منها  �صدر  التي  الن�صر  دار  عن  مــاذا 
وجدت �صعوبة يف ايجاد دار ن�صر تتبنى كتبك؟

فقط  الن�صر  دار  اإيجاد  يف  �صعوبة  اأي  اأجــد  مل 
املت�صفح  على  املعلومات  كــل  ــدت  وج زر  بكب�صة 
غوغل ، ون�صيحتي لكل الكتاب اأن ال يت�صرعوا يف 
اختيار دار الن�صر فقط الأن بع�ص ال�صباب يدعمها 
خفي  فما  اخلارجي  ال�صكل  يغرنهم  وال  وميدحها 
التقدم  قبل  جيدا  وليتحروا  ولي�صاألوا  اأعظم 
الكثري من  فيه  ما وقع  لتفادي  الن�صر  اإىل خطوة 

الُكتاب من ن�صب واحتيال .

اأال ترين اأن الوقت مبكر قليال لتاأليف هذا الكتاب، اأم 
اأن ذلك يعد حافزا لك لتقدمي كتب اأخرى م�شابهة؟

هذا الكتاب هو عالج لالآالم النف�صية واالجتماعية 
التي خلفها هذا املجتمع الفظيع 

وهدى  ونــورا  اأمــاًل  اإمنا  اأملــًا  يومًا  القراآن  يكن  فلم 
ورحمة 

" وننزل من القراآن ما هو �صفاء ورحمة للموؤمنني 
"

وال  يل  �صفاًء  و  عالجا  كان  وقد  اأملا  يكون  فكيف 
يزال

عليَّ  ا�صت�صعب  وال  م�صلكة  من  واجهت  ما  فــواهلِل 
ب�صاتني  اأو  احلـــزن  غياهب  يف  وقــعــت  وال  اأمـــر 

متر  الــقــراآن  اآَي  وراأيــت  اإالَّ  الفرح 
منذرة  اأو  مب�صرة  اإمــا  عيناي  اأمــام 

ذلك  وتي�صر  امل�صكلة  تلك  فتحل  يل 
الغياهب  تلك  من  وتخرجني  االأمــر 

عــلــى ذاك  بــحــمــد  اهلل  وتـــذكـــرين 
الب�صتان 

" اأقوم  هي  للتي  يهدي  القراآن  هذا  "اإن 
الدين  منهاج  هو  الذي  القراآن  هذا  اإىل  عدنا  فلو 
نتعد  ومل  ب�صرائعه  وعملنا  اأحــكــامــه  وطبقنا 
حدوده ملا كان حال االأ�صرة واملجتمع على ما نراه 
انحراف  النتيجة  فكانت  عنه  اأعر�صنا   ، اليوم 
اإليك  "فا�صتم�صك بالذي اأوحي  ة باأكملها  اأُّمّ م�صار 
اإنك على �صراٍط م�صتقيم واإنه لذكر لك ولقومك 
د�صتور عقيدتنا  القراآن هو  ت�صئلون" هذا  و�صوف 
اأحكامه  تطبيق  وعن  عنه  ُن�صاأل  و�صوف  و�صرفنا 

وتعدي حدوده يوم ال ينفع الندم .
مبكر  الوقت  اأن  اأرى  ال  كنت  اإن  بالن�صبة  ــا  -اأم
لتاأليف هذا الكتاب اإجابتي هي ال؛ فاإن مل اأخدم 
هذا الدين يف �صبابي متى �صيكون ؟ هل عندما َيِهن 

العظم وي�صتعل الراأ�ص �صيبا؟

تخ�ش�شك "املحا�شبة واجلباية" لكنك توجهت لعامل 
الكتابة، مبن تاأثرت حتى و�شعت ب�شمة لك يف عامل 

الكتابة، وكيف كانت التجربة؟

كما �صبق وو�صحت والدي حفظه اهلل 
ورعاه هو املحفز وبه تاأثرت وكان اأول داعم 
حتى  �صجعني  املجال  هذا  يف  انطالقتي  عند  يل 
يجزيه  اأن  اهلل  من  رجائي  الهدف  ال�صهم  اأ�صاب 
عن جهاده بغرفة من يدي احلبيب يف احلو�ص ال 

ي�صماأ بعدها اأبدا .
- اأما بالن�صبة للمحا�صبة واجلباية فهي تخ�ص�صي 

والكتابة هوايتي و�صغفي .

هنالك  وهل  هدى،  الواعدة  الكاتبة  طموح  عن  ماذا 
جديد اآخر يف عامل الكتابة؟

قلوب  اإىل  وكلماتي  ر�صائلي  ت�صل  اأن  طموحي 
باأعينهم  ال  بقلوبهم  ــقــروؤوهــا  ي واأن  الــقــراء 
للقلوب؛  �صي�صل  القلب  من  نبع  ما  الأن  واأل�صنتهم 
هديف عند قراءة كل �صخ�ص كتاباتي اأن ال يغلق 
الكتاب وفوؤاده فارغ اأن ي�صتفيد ولو بعبارة واحدة 
اأو كلمة علَّها ت�صحح م�صارا منحرفا يف حياته ذلك 

املَُنى وذاك املبتغى .
-حاليًا مل اأبا�صر يف موؤلف جديد اإىل حني ترتيب 
ولكل  بقية  العمر  يف  كان  اإن  وتن�صيقها  االأفكار 

اأجل كتاب .

الثقافة  مديرية  ن�صرته  الــذي  االعــالن  واأ�صاف 
ال�صعبي  ال�صعر  م�صابقة  اأن  باتنة  بوالية  والفنون 
امللحون الذي ت�صرف عليه دار الثقافة حممد العيد 
 03 األ خليفة بوالية باتنة يف الفرتة املمتدة من 
اىل  ا�صافته  مت  اجلـــاري،  اأكتوبر   20 غاية  اإىل 
م�صابقة فار�ص نوفمرب نزوال عند رغبة اجلماهري 
جلميع  يحق  كما  ال�صخم،  ــدث  احل لهذا  التابعة 
ال�صعراء ال�صعبيني داخل الوطن وخارجه امل�صاركة 

يف امل�صابقة.
وجاء يف �صروط امل�صاركة يف م�صابقة ال�صعر ال�صعبي 
مكتوبا  املقدم  امل�صارك  العمل  يكون  اأن  امللحون 
للم�صاركني  ويحق  دقائق   5 يتعدى  ال  فيديو  ويف 
يتم  وال  امل�صابقة،  يف  فقط  واحــد  بعمل  الدخول 
التظاهرات  بــاإحــدى  ــازت  ف التي  االأعــمــال  قبول 

جلنة  تخ�صي�ص  �صيتم  كما  والوطنية،  الثقافية 
تكرمي  �صيتم  حــني  يف  بــاملــجــال،  خا�صة  حتكيم 
بجوائز  بامل�صابقة  الفائزين  االأوائـــل  الثالثة 
نقدية، ويلتزم الفائز بتقدمي م�صاركته الفاحت من 

نوفمرب اجلاري.
واأو�صح القائمون على امل�صابقة اأن االأعمال الفائزة 
ويتعهد  ـــاين  اأغ �صكل  على  وتــــوؤدى  تلحن  �ــصــوف 
بتقدميها  نوفمرب  فــار�ــص  م�صابقة  يف  امل�صاركون 
ال�صنة املوالية، على اأن تن�صر امل�صاركات اإىل �صفحة 

ن�صاطات دار الثقافة باتنة.   
تاأتي  نوفمرب  فار�ص  م�صابقة  اأن  بالذكر  اجلدير 
الــثــورة  النــــدالع  املــخــلــدة  لــالحــتــفــاالت  تخليدا 
االأعمال  ا�صتقبال  يف  ال�صروع  مت  اأين  التحريرية، 

املناف�صة يف امل�صابقة.

وعمدت جمعية البدر للثقافة والفنون اإىل تقدمي 
التقدم  اأثناء  مراعاتها  الواجب  ال�صروط  عديد 
للم�صاركة يف م�صابقة فار�ص نوفمرب 2021 لالأغنية 
اأن  يف  امل�صاركني  عمر  حتديد  مت  اأيــن  الوطنية"، 
بت�صجيل  املت�صابقون  ويقوم  �صنة،   18 عن  يقل  ال 
وطني  لعمل  دقائق   05 عن  يزيد  ال  فيديو  مقطع 
الت�صجيل  ارفــاق  عدم  اإىل  التنويه  مع  ب�صوتهم، 
ال�صوتي با�صتخدام اأي موؤثرات �صوتية اأو معاجلة 

�صوتية والذي �صيحرم امل�صاركني من املناف�صة.
ــفــنــون  واأرفــــقــــت جــمــعــيــة الـــبـــدر لــلــثــقــافــة وال
ـــايل  ـــت ـــــد االلــــــكــــــرتوين ال ـــــربي ــــعــــنــــوان وال ال
gmail. @faresnovember2021

 20 يوم  للم�صاركة  اأجل  اآخر  حتديد  ومت   com
اأكتوبر اجلاري.

ت�صكيلي  معر�ص  العا�صمة  باجلزائر  موؤخرا  افتتح 
 "19 "دقيقة  عنوان  حتت  ق�صومة  جودت  للفنان 
من  احلر  الت�صخي�صي  الفن  يف  لوحة   18 فيه  قدم 

اآخر ما اأبدعت اأنامله.
احلجم،  متو�صطة  جتريدية،  ن�صف  اأعــمــال  هــي 
باحلرب،  وبع�صها  الــورق  على  باالأكلرييك  منجزة 
ازدانت بها جدران رواق "الزوا-اآر" وتتميز باألوانها 
ورموزها  وخطوطها  واأج�صادها  واأ�صكالها  الزاهية 
"عينك  ك  للت�صاوؤالت  املــثــرية  عناوينها  واأي�صا 

ميزاتك" و"الفريك" و"عرقان".
"ماراني�ص  باملعر�ص  اأي�صا  الــبــارزة  اللوحات  ومــن 
متعددة  مت�صابهة  لــوحــات  جمموعة  ــي  وه هو" 
االأ�صكال وغارقة يف االألوان يف اإ�صارة اإىل الت�صكيلي 
اأ�صهر  اأحد  وهو  موندريان  بيت  املعروف  الهولندي 

الفنانني التجريديني يف القرن الع�صرين.
هذا  والدتي؟"  من  ال19  الدقيقة  يف  حدث  مــاذا 
ما يطرحه ق�صومة من خالل عنوان معر�صه الذي 

يتميز بلوحات يبدو على بع�صها العبث وال�صذاجة 
من  ــــواع  واأن الــتــ�ــصــورات  غــرابــة  االآخـــر  وبع�صها 
ال�صخرية والتهكم غري اأنها تعطي للم�صاهد باملقابل 

م�صاحة وا�صعة للت�صاوؤل.
اأنها ت�صرتك يف  وما مييز جميع االأعمال املعرو�صة 
اإعطاء حرية التاأمل والتاأويل ويف هذا يقول الفنان 
اأنه "يقدم اأعماال جمالية فهو ال ينتظر تف�صريا من 
اجلمهور واإمنا يرتك له حرية االإح�صا�ص باالأعمال 
من خالل اإ�صارات فنية خمتلفة تتميز بها كل لوحة 

."..
اأن اإجنــاز هــذه االأعــمــال كــان يف  واأو�ــصــح ق�صومة 
حمدد  زمــاين  ظــرف  ويف  تلقائي  وب�صكل   2020
ميزته الظروف ال�صحية التي كان تعي�صها اجلزائر 
معتربا  ــا  كــورون جائحة  ب�صبب  الــفــنــانــون  وكـــذا 

اإجنازها مبثابة "فا�صل فني" يف حياته.
�صعادتهم  عن  اأعــربــوا  باملعر�ص  الـــزوار  من  عــدد 
رغم  الت�صكيلي  للفن  حبهم  عن  معربين  بزيارته 

كما  نــادرا،  اإال  معار�ص  هكذا  مثل  يــزورون  ال  اأنهم 
بطريقة  اإعجابهم  الوقت  نف�ص  يف  مبدين  قالوا، 
والتعبري عن  اإي�صال فنه  واأ�صلوبه يف  عمل ق�صومة 

نف�صه.
جودت ق�صومة، فنان ت�صكيلي وكاتب من مواليد عام 
اجلميلة  للفنون  العليا  املدر�صة  من  تخرج   ،1966
باجلزائر العا�صمة اأين يدر�ص حاليا بها وقد �صارك 
يف العديد من املعار�ص الفنية الفردية واجلماعية 
املتحدة  الــواليــات  يف  كما  وخــارجــهــا  بــاجلــزائــر 

االأمريكية وم�صر واإيطاليا واإ�صبانيا والربتغال.
وياأمل الفنان باأن يكونه هناك اهتمام بالت�صكيليني 
اجلزائريني من خالل تخ�صي�ص ف�صاءات لهم لتكون 
اخلربات،  وتبادل  والبيع  واالإبــداع  لاللتقاء  مكانا 

وهي كثرية باجلزائر العا�صمة، كما قال.
اإطار  وت�صتمر فعاليات هذا املعر�ص، الذي ياأتي يف 
 21 غاية  اإىل  بالعا�صمة،  الثقافية  احلياة  عودة 

اأكتوبر اجلاري.

فتح املتحف الوطني �صريتا بق�صنطينة ف�صاء 
الباحثني  للطلبة  املطالعة  و  لال�صتقبال 
اأجل  من  الوافدين  اجلامعيني  واالأ�ــصــاتــذة 
ح�صب  املتحف،  مكتبة  حمتوى  على  االإطــالع 
ما علم من رئي�ص م�صلحة التن�صيط والور�صات 

واالت�صال بذات املتحف.
ــواأج  ل زراري  بــن  املجيد  عبد  ال�صيد  واأكـــد 
الطلبة  لفائدة  تهيئته  مت  قد  "ف�صاء  بــاأن 
الذين  اجلامعيني  ــاتــذة  واالأ�ــص والباحثني 
من  املــتــحــف  مكتبة  ــــارة  زي عــلــى  اعـــتـــادوا 
بــاأن  مو�صحا  اأطروحاتهم"،  اإعـــداد  اأجـــل 
املو�صوعة  املراجع  على  يطلعون  "اجلامعيني 
والفرن�صية  العربية  باللغتني  ت�صرفهم  حتت 
من  ويطلبون  والكتب  االأثــريــة  واملن�صورات 
اأعوان املكتبة لتزويدهم بالوثائق الالزمة".

املكتبة  بــــاأن  الــ�ــصــيــاق  نــفــ�ــص  يف  ـــاف  ـــص واأ�
حتتوي  �صريتا  الوطني  باملتحف  املتخ�ص�صة 
الدوريات  من  للغاية  ونــادر  ثري  ر�صيد  على 
والكتب  االأثرية  واملن�صورات  واالإ�ــصــدارات 
ــن اخلــرائــط  ــافــة اإىل عـــدد هـــام م بــاالإ�ــص
بني  قلعة  غرار  على  واالأثرية  اجلوغرافية 
بوالية  تيدي�ص  ومــوقــع  )امل�صيلة(  حــمــاد 

ق�صنطينة.
املن�صورات  بـــاأن  زراري  بــن  ال�صيد  وك�صف 
واالإ�صدارات  والتقارير  والدوريات  االأثرية 
تعود  الفرن�صية  االثرية  باجلمعية  اخلا�صة 
 1974 غاية  اإىل  متتد  و   1837 �صنة  اإىل 
ــات واالإ�ـــصـــدرات  ــري ــف وتــخــ�ــص جــمــيــع احل
االأثرية  املواقع  حول  متت  التي  واخلال�صات 
وباتنة  الــبــالد  �ــصــرق  ومنطة  بق�صنطينة 

وعنابة و�صطيف على وجه اخل�صو�ص.
ومو�صوعات  قوامي�ص  اأي�صا  املكتبة  وت�صم 
وعامل  للموؤرخ  باجلزائر  االأثـــري  االأطل�ص 
ــب الــتــاريــخ  ــت ـــــار �ــصــتــيــفــان جــ�ــصــيــل وك االآث
احل�صول  مت  التي  االآثــار  وعلم  واحل�صارات 
الثقافية  التظاهرات  خمتلف  اإطار  يف  عليها 

وخــارج  ــل  داخ املنظمة  الكتاب  و�صالونات 
البالد.

يبديه  خا�صا  اهتماما  فاإن  املتحدث  وح�صب 
على  يـــرتددون  الــذيــن  والباحثون  الــطــالب 
�صطح  ه�صبة  تاريخ  عن  الغبار  لنف�ص  املكان 
قبل  ما  ومــواقــع  االأوريـــة  وكهوف  املن�صورة 
"كوينتو�ص  �صريح  وكذا  بق�صنطينة  التاريخ 
اأ�صبح  الذي  النوميدي  اأوربيكو�ص"  لوليو�ص 
لربيطانيا  الرومانية  املقاطعة  على  حاكما 

)بريطانيا العظمى حاليا.(
وتوفر مكتبة متحف �صريتا قاعدة وثائقية 
وتلهم  للباحثني  بالن�صبة  لالهتمام  مثرية 
يتم  مل  ــات  ــص ودرا� بــاأبــحــاث  للقيام  اآخــريــن 

التطرق اإليها اإال قليال باملنطقة.
يرتبع  الذي  ل�صريتا  الوطني  املتحف  وي�صكل 
مرت   900 بينها  من  مربع  مرت   2.100 على 
ثاين  يعترب  والذي  حديقة  عن  عبارة  مربع 
امل�صري  املتحف  بعد  باأفريقيا  متحف  اأكــرب 
تاريخ  ميثل  اأنـــه  باعتبار  املنطقة  ـــرة  ذاك
منطقة �صرق البالد ومرحلة ما قبل التاريخ 
واحلف�صية  والرومانية  النوميدية  واملراحل 
الفرن�صي  االحـــتـــالل  وفـــرتة  والــعــثــمــانــيــة 
األف   17 على  احل�صول  مت  وقــد  للجزائر. 
التاريخ  قبل  ما  ملرحلة  توثق  اأثرية  قطعة 
وذلــك  اال�صتعمارية  املــرحــلــة  غــايــة  واإىل 
بف�صل احلفريات واالكت�صافات وهي معرو�صة 
حاليا مبتحف �صريتا الذي يحتوي اأي�صا على 

خمزونات اأخرى "مهمة و رائعة".
بق�صنطينة  �صريتا  الوطني  املتحف  ويتوفر 
القطع  اآالف  من  تتكون  اأثرية  جمموعة  على 
واأخرى للفنون اجلميلة تخ�ص اللوحات املائية 
ال�صابع  اليقرنني  بن  ما  امل�صنوعة  واملحوتات 
ع�صر والع�صرين والتي متثل مو�صوعات خمتلفة 
موقعة من طرف الر�صامني نا�صر الدين دينييه 
اإي�صياخم  وحممد  دبات  وماريو�ص  وغو�صتاف 

وعمار عاللو�ص وغريهم
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امل�ضابقة الوطنية "فار�س نوفمرب" تتبنى م�ضابقة 
وطنية" �ضعبية  ق�ضيدة  "اأف�ضل 

ق�ضومة" "جودت  للفنان  العا�ضمة  باجلزائر  ت�ضكيلي  19" معر�س  "دقيقة 

فتح ف�ضاء للمطالعة موجه للطلبة 
الباحثني والأ�ضاتذة مبتحف �ضريتا

ـــــــــــــــوار: رقـــــــيـــــــة حلـــمـــر ح



ت�شرع مت�شارع
ال�صاب: تتزوجيني؟
ال�صابة: عندك دار؟
ال�صاب: ال..ب�صح...

BMW ال�صابة: عندك طومبيل
ال�صاب: ال..ب�صح...

ال�صابة: �صهريتك قداه؟
ال�صاب: ما عندي�ص �صهرية..ب�صح..

عندك  هــذا؟؟..مــا  وا�صي  ال�صابة: 
والو وجاي تخطب روح تلعب بعيد

بيها  حـــايـــر..وا�ـــص  بــقــا  ــاب:  ــص ــ� ال
هاذي..وا�ص ندير بالدار واأنا عندي 

عندي  ــا  اأن و   BMW فــيــال..اأعــاله 
اأنا  كنت  اإذا  ال�صهرية  "فرياري"..اأعاله 

موال ال�صركة..اأيا تربحي.. كل�ص باملكتوب؟!؟.

نتيجة حتمية
مت ا�صتدعاء دكتور يف مركز ملكافحة

اإدمان اخلمر وذلك الإقناعهم باالإقالع عنها

فاأح�صر دودة وو�صعها يف كوب ماء
ف�صبحت الدودة

ثم اأخرجها وو�صعها يف كوب خمر
فماتت وحتللت واختفت

فقال لهم: ماذا ت�صتنتجون
الزم  الدود  كر�صو  يف  يل  اأنو  ن�صتنتج  قالولو: 

ي�صرب اخلمر؟!!.

ال�شاف
عندك  قداه  الثاين  �صق�صى  واحد 

اأوالد
قالو اأربعة

االأول دار�ص هند�صة
الثاين دار�ص كيمياء

الثالث دار�ص اأدب
الرابع �صراق

قالو وعال�ص ما حتاوزو�ص عليك ال�صراق
كامل  ــي  ــاق ــب ال عــلــيــنــا  يــ�ــصــرف  يل  هـــو  جـــاوبـــو 

عاطلني؟!!.

معلومات م�سلية

بوجنيبة 
)ال�سلطعون(

اأمثال �سعبية

كمية  الواحدة  الثانية  يف  ت�سخ  ال�سم�ص   •
من الطاقة، اأكرث من الطاقة التي ا�ستخدمها 

اجلن�ص الب�سري على مر التاريخ.
• جتارة القهوة هي ثاين اأكرب جتارة عاملية 
بعد النفط، حيث تقدر ال�سادرات العاملية من 

حبوب القهوة بنحو 60 مليار دوالر �سنويا.
يوميا  التمر  من  حبات   3 اأملانية  درا�سة   •
العظام،  ه�سا�سة  من  الوقاية  على  ت�ساعد 

ومعاجلة "فقر الدم" وتقوي املناعة.
يعانون  الذين  اأن  بريطانية  درا�سة  • اأثبتت 
النوم، قد يكون احلل لديهم  من ا�سطراب يف 
30 دقيقة يف �سم�ص ال�سباح امل�سعة  هو امل�سي 

لتنظيم ال�ساعة البيولوجية للج�سم.
 %8 بـ  الرجل  دماغ  من  ا�سغر  املراأة  • دماغ 

لكنها ت�ستدخمه بكفاءة اأكرب منه.
جيد  نوم  بعد  والتعب  باالإرهاق  �سعورك   •
من  يعاين  ج�سدك  اأن  يعني  �ساعات   8 ملــدة 

قلة �سربك للماء.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على معيزتنا 

حدة بدة 
عرجة قبجة 

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�صاد�ص من �صهر اأكتوبر
با�سا  ح�سن  العثماين  القائد  ـ   1787
جزايريل يغادر م�سر بعد ف�سله يف الق�ساء 

على املماليك.
يف  ــق  ــاط ن فــيــلــم  اأول  ــص  ــر� ع ـ   1927

الواليات املتحدة االأمريكية.
ركوب  رف�سوا  فرن�سيون  جنود  ـ   1955
على  احتجاجا  لــيــون  مبحطة  الــقــطــارات 

قرار توجيههم اإىل حرب اجلزائر.
من  الفرن�سي  الــوفــد  ان�سحاب  ـ   1958
بفلوران�ص  املنعقدة  املتو�سطية  ــنــدوة  ال
ممثل  بومنجل   اأحمد  ال�سيد  ح�سور  ب�سبب 

جبهة التحرير الوطني.
اجلزائرية  االأنباء  وكالة  منح  ـ   1964
كامل  عرب  االأخــبــار  توزيع  احتكار  امتياز 

الرتاب الوطني.
يد�سن  بومدين  هواري  الرئي�ص  ـ    1967

بنك اجلزائر اخلارجي.
1973 ـ قرار من جمل�ص الثورة  مب�ساهمة 
اجلزائر يف حرب اأكتوبر و و�سول الوحدات 

اجلوية االأوىل اإىل اجلبهة امل�سرية.
ـ ن�سوب حرب اأكتوبر وذلك عندما   1973
قامت القوات امل�سرية بعبور قناة ال�سوي�ص 
اجلوالن،  يف  اآلــون  خلط  ال�سورية  والقوات 
ــل وقــتــهــا حتــتــفــل بعيد  ــي ــرائ ــس اإ� وكـــانـــت 
العربية  اجليو�ص  حققت  وقــد  الــغــفــران، 
�سريط  حترير  مت  حيث  كبرية  انت�سارات 
ال�سوي�ص  لقناة  ال�سرقية  ال�سفة  �سيق على 
بعد  اجلــوالن  من  وجــزء  �سيناء  اأرا�سي  من 

احتاللهما عام 1967.
حممد  امل�سري  الرئي�ص  اغتيال  ـ   1981
الع�سكري  العر�ص  ــالل  خ الــ�ــســادات  ـــور  اأن
قام  اأكتوبر،  حــرب  ذكــرى  مبنا�سبة  املقام 
الذي  االإ�سالمبويل  خالد  العملية  بتنفيذ 

اأعدم يف وقت الحق.
و  للت�سيري  العايل  املعهد  اإن�ساء  ـ   1984

التخطيط.
بن  ال�ساذيل  اجلمهورية  رئي�ص  1988ـ  
 05 اأحداث  اإثر  احل�سار  حالة  بعلن  جديد 

اأكتوبر  والتي مبوجبها تدخل اجلي�ص.
2001 ـ جمل�ص االأمن يدرج ا�سم اجلماعة 
�سمن  اجلــزائــر  يف  امل�سلحة  االإ�ــســالمــيــة 

الئحة اجلماعات االإرهابية.
2012 ـ وفاة الرئي�ص ال�سابق ال�ساذيل بن 
جديد عن عمر ناهز 83 عاما  يف م�ست�سفى 

عني النعجة الع�سكري بالعا�سمة.
موزر  بريت  وماي  اأوكيف  جون   -  2014
يف  نــوبــل  بجائزة  يــفــوزون  مـــوزر  واإدوارد 

الطب ل�سنة 2014.
متنح  الفيزياء  يف  نوبل  جائزة   -  2015
الياباين  الــفــيــزيــاء  عــاملــي  بــني  منا�سفة 
ماكدونالد،  اآرثر  والكندي  كاجيتا  تاكاكي 
ــذب  ــذب ـــرة ت ـــاه ـــــك الكــتــ�ــســافــهــمــا ظ وذل

النيوترينو.
الإلغاء  الدولية  احلملة  منظمة   -  2017
االأ�سلحة النووية حت�سل على جائزة نوبل 

لل�سالم.

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

ا�صور مرتك وخالف رايها
حكـــمة

عمل  ب�����ا  ال�����ق�����ول  يف  خ�����ر  ال 
اإتقان ب���ا  ال��ع��م��ل  يف  خ���ر  وال 

ـ هل تعلم اأن اأكرث االأ�صياء انت�صارا 
يف الكون..االأك�صجني والغباء؟

كمال لعلى باتنة
واأنفلونزا  كــورونــا  حا�صب  كنت 

البقر؟!.
ـ هل تخاف يا �صي عالوة من زيادة 

االأ�صعار؟
�صهيلة �صرار �صطيف
ن�صريها  الدراهم  يكونوا  ال..كــي 
ما  رخــيــ�ــصــة..كــي  واّل  ــة  ــي ــال غ
يكونو�ص ما نقدر�ص على الغايل وال 
على الرخي�ص..اإذن زيادة االأ�صعار 
متعط�صون  اإرهابيون  يروجه  َوْهــٌم 
جماعة  يقولوا  كانوا  كيما  للدماء 

"اليتيمة"؟!.

والوطنية  لــالأغــنــيــاء  الــوطــن  ـ 
للفقراء...فيق يا �صي عالوة؟

جهاد بن عبد الرحمان القنطرة
اللعب..كل  ومرقد  فايق  خــوك 

�صيء يف وقتو مليح؟!. 
 ـ هل ميكن اأن يلدغ فاهم مثلك من 

جحر مرتني؟
عبد املالك غيابة تب�صة
مبا اأين فاهم ب�صهادة من عندك..

فاأنا ال األدغ من االأ�صا�ص!!.
ـ مرة اأخرى البطاطا بـ 100 دج..

الزوايل وا�ص يدير؟
عمار.ث تب�صة
ياكل حاجة اأخــرى..واّل حمتمة 

يا �صي عمار؟!.
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�صورة م�صحكة

اإن احلياة 
بداأت توعار 
فاأين يروح 
الواحد؟!
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ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�ضالة:
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�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

يومية �إخبارية عامة

الفجر: 05:10   الظهر: 12:23 الع�سر: 15:41  املغرب: 18:15  الع�ساء: 19:31    

اأحوال الطق�س اليوم

باتنة       خن�صلة      اأم البواقي      تب�صة       ب�صكرة

أقصى 25
أدنى 11

أقصى 23
أدنى 9

أقصى 21
أدنى 10

أقصى 24
  أدنى 12

أقصى 32
أدنى 20
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�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

متكنت قــوات ال�سرطة، باأمن والية 
تب�سة، وعلى اإثر دوريات على م�ستوى 
�ساحة ال�سوق املركزي املغطاة بتب�سة، 
اأين لفت انتباههم قيام �سخ�ص يبلغ من 
العمر 32 �سنــة بعر�ص مادة الزيتون 
االأ�ســود للبيــع ب�ساحــة ال�ســوق يقدر 
عددهــا بـــ 860 علبة زيتــون وزن كل 
علبة 1.5 كلغ وزنها االإجمايل 1290 
كلغ من مــادة الزيتون علــى اإثرها مت 
ت�سخري م�سلحة قمــع الغ�ص و حماية 
مديريــة  مل�سالــح  التابعــة  امل�ستهلــك 
التجــارة لوالية تب�ســة و بعد قيامهم 
باإجراء املراقبة و املعاينة تبني عدم 
�سالحيــة مــادة الزيتــون لال�ستهالك 
الب�ســري ب�سبب عدم احــرتام قواعد 
و  العموميــة  ال�سحــة  و  النظافــة 

ارتكابه خمالفة اإلزامية �سالمة املواد 
الغذائية مــن حيث عر�ص و بيع مادة 
زيتون غري �سالح لال�ستهالك الب�سري 
و خمالفة اإلزامية اإعالم امل�ستهلك من 

حيث الو�ســم ، و بدورها قامت م�سالح 
مديريــة التجــارة بعمليــة االإتالف و 
اتخاذ االإجراءات الالزمة �سد املعني 

باالأمر.

نظمت اأم�ص رجال ال�سرطة مبدينة 
عــني كر�ســة �سل�سلــة مــن املداهمــات 
واالأماكــن  االأحيــاء  �سملــت  الليليــة 
امل�سبوهــة التــي يرتادهــا امل�سبوقــني 
ق�سائيــا، حيــث اأ�سفــرت العملية عن 
توقيف �سخ�ســني م�سبوقني ق�سائيا. 
اأيــن عرث بحــوزة املتهــم االأول  البالغ 
قر�ــص   154 �سنــة   37 العمــر  مــن 
مهلو�ص من خمتلف االأنواع، باالإ�سافة 
اإىل 06 قــارورات خا�سة بال�سرب من 

الدواء ذو تاأثــري عقلي، و 03 اأ�سلحة 
بي�ساء من خمتلف االأحجام.

فيمــا مت توقيــف املتهم الثــاين اإثر 
بــالغ مفــاده تعر�ص اأحــد االأ�سخا�ص 
لفعل ال�سرقة من قبل اأحد امل�سبوقني 
ق�سائيــا، ليتــم توقيفــه وباإخ�ساعه 
لعمليــة التلم�ــص اجل�ســدي مت العثور 
بحوزتــه علــى �سالح اأبي�ــص حمظور. 
فيمــا مت عر�ــص املتهمــني اأمــام نيابة 

حمكمة عني مليلة.

�سي الأورا�سي..
دقيقنا يف زيتنا... �سكون يل خرب 
اخلبزة  يف  �سوقتنا  بــيــتــنــا...  يف 
ووقت االزمة ن�سيتنا... رفعت ا�سعار 
وعلى  اال�ستهالكية  واملــواد  البقول 
ومعوزين  فقراء  خليتنا..  احلديدة 

انت �سنعتنا وانت �سميتنا...

hamzalaribi005@gmail.com

حجز 1290 كلغ من الزيتون منتهي ال�صالحية ب�صوق تب�صة
وجب الكالم

من  الفرد  اإ�سالح  واأولوية  اأهمية  عن  حتدثنا  ما  كثريا 
اأجل اإ�سالح املجتمع وبالتايل حتقيق نه�سة يف كافة امليادين 
وعلى خمتلف االأ�سعدة، واإن قلنا هذا باإحلاح فالأننا موؤمنني 
باأن الدولة بحاجة ما�سة اإىل ما اأ�سميناه اإ�سالحا اجتماعيا، 
كل  يف  نقرتح  وكنا  عدة  مــرات  يف  عدة  اأقوا�سا  فتحنا  وقد 
اإ�سالح  ور�سة  الإجناح  منا�سبة  ا�سرتاتيجية  اأو  مرة طريقة 
االجتماعي  االإ�سالح  يكون  اأن  يجب  باأنه  وقلنا  اجتماعي، 
كحال  حالها  الدولة  تخو�سها  التي  التحديات  من  حتديا 
والريا�سية  والقانونية  واملالية  االقت�سادية  التحديات 
اإىل غري ذلك، مبعنى اأن االإ�سالح االجتماعي يجب اأن يكون 
"االأمة  الهدف منه متتني  املدى  واإن كان بعيد  م�سروع دولة 
اجلزائرية" القائمة على االأخالق والعلم واملقد�سات والقيم 
ي�سهدها  التي  والتطورات  التغريات  مواكبة  مع  يتما�سى  مبا 
اجلزائرية  االأمــة  ثوابت  على  واحلفاظ  جهة  من  العامل 

ال�ساربة جذورها يف عمق التاريخ من جهة اأخرى.
"االإ�سالح  مو�سوع  نفتح  الأن  مرة  كل  يف  بنا  يدفع  ما  اإن 
اأفكار  اأو  االجتماعي" هو مالحظتنا لغياب برامج وم�ساريع 
اإىل  باالنتماء  االعتزاز  تر�سيخ  اإعادة  منها  الهدف  جديدة 
مالحمها  ولها  ثوابتها  ولها  تاريخها  لها  كدولة  "اجلزائر" 
ولها دينها وعقيدتها ولها من كل ما من �ساأنه اأن ي�سعر اأي فرد 
بالفخر النتمائه اإىل "االأمة اجلزائرية"، وملالحظتنا اأي�سا 
تكوين  منها  الهدف  جديدة  واأفكار  وم�ساريع  برامج  غياب 
تخو�سه  ملا  ي�ستجيب  �سحيحا  تكوينا  اجلــزائــري  الفرد 
الدولة من حتديات يف �سبيل اأن حتافظ على "كيانها" كقوة 
على  حتافظ  الأن  ت�سعى  التي  الــدول  اأن  باعتبار  �ساربة، 
الفرد  تن�سئة  على  تعمل  التي  الــدول  هي  ومكانتها  قوتها 
واالأخالقية،  العلمية  اجلوانب  جميع  من  �سحيحة  تن�سئة 
الأحد  ميكن  فال  والثقافية،  ال�سلوكية،  وحتى  والنف�سية 
ميكن  اأجيال  هي  بالدنا  يف  ال�ساعدة  االأجيال  باأن  ينكر  اأن 
با�ستثناء  طبعا  التعبري،  �سح  اإن  جوفاء  اأجيال  باأنها  القول 
القلة القليلة، واملق�سود باالأجيال اجلوفاء هي تلك االأجيال 
الذي  الر�سيد  ذلك  لديها  يكون  اأن  دون  ج�سديا  تنمو  التي 
بني  يوازن  مبا  امل�ستقبل  يف  امل�سوؤولية  تتوىل  باأن  لها  ي�سمح 
التاريخ  اأعماق  يف  �ساربة  كدولة  اجلزائر" امل�سرف  "تاريخ 
وبني تطلعات وحتديات الدولة اجلزائرية امل�ستقبلية التي 
ت�سعى من خاللها الأن تفر�ص نف�سها وتعزز كيانها يف احلا�سر 

وامل�ستقبل والذي هو امتداد لكيان قوي عرب التاريخ.
اأن  اأراد  عندما  تبون،  املجيد  عبد  اجلــزائــري  الرئي�ص 
على  من�سبا  ا�ستحدث  الريا�سيني  من  لنخبة  اأهمية  يويل 
كاتبا  راأ�سه  على  وعني  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  م�ستوى 
االهتمام  رمبــا  مهمته  وكــانــت  النخبة،  بريا�سيي  مكلفا 
بان�سغاالت ريا�سيي النخبة والتكفل بفئة لطاملا هم�ست يف 
املا�سي، ومن هذا املنطلق، فاإنه من املنا�سب بل ومن احلكمة 
لو ي�ستحدث من�سب اآخر على م�ستوى اإحدى الوزارات ولتكن 
وزارة الت�سامن واالأ�سرة مثال ويعني على راأ�سها كاتب مكلف 
م�سروع  اإعــداد  مهمة  اإليه  وتوكل  االجتماعي  باالإ�سالح 
الهدف منه ترميم "املجتمع" من عديد اجلوانب بغية اإعداد 
جيل اأو اأجيال ميكن اأن تعول عليهم الدولة يف رفع اأي حتدي 
وتاريخها  مبا�سيها  ي�سر  ال  ومبــا  امل�ستقبل  يف  ينفعها  مبا 
"باملن�سلخني"  يعج  بــات  الــذي  بحا�سرها  وال  "امل�سرف" 
"املجتمع  يهددون  باتوا  ممن  وغريهم  وال�سواذ  واملدمنني 
اجلزائري" مبا ي�سوقون له من "خمتلف اأ�سكال االنحراف".

الإ�صالح الجتماعي

حمزه لعريبي

جراح اأ�صنان يتعر�س لعتداء 
يف مقر عيادته 

اإخماد حريق قبل و�صوله اإىل 
موؤ�ص�صة تربوية يف ت�صدان حدادة 

مرور  حوادث  يف  جريح   23
خالل اأ�صبوع 

تعر�ص طبيب على م�ستوى عيادة جلراحة 
االأ�سنان بحي اله�ساب مبدينة �سطيف اإىل اعتداء 

من طرف منحرفني، وهو ما ت�سبب يف تعر�ص 
الطبيب اإىل جروح متفاوتة بعد االعتداء عليه 

من طرف �سابني اقتحما العيادة، ويتماثل الطبيب 
اإىل التعايف من اجلروح التي تعر�ص لها، فيما 

فتحت اجلهات االأمنية حتقيقا يف احلادثة.

جنحت الوحدة الثانوية للحماية املدنية لدائرة 
ت�سدان حدادة يف اإخماد حريق اأ�سجار مثمرة 

واأحرا�ص مب�ستة توتة الغربية ببلدية ت�سدان 
حدادة، حيث مت ت�سجيل احرتاق كلي لنحو 15 
�سجرة زيتون واإتالف حوايل 50 �سجرة زيتون، 

مع احرتاق حوايل هكتار من االأحرا�ص واالأع�ساب 
ياب�سة، ومت اإنقاذ منازلني جماورين وموؤ�س�سة 
تربوية، فيما تبقى اأ�سباب احلريق جمهولة.

�سجلت م�سالح احلماية املدنية لوالية ميلة يف 
الفرتة من 26 �سبتمرب اإىل غاية 02 اأكتوبر 370 

عملية تدخل، ففي حوادث املرور مت ت�سجيل 36 
عملية تدخل جنم عن ذلك اإ�سابة 23 �سخ�سا 

بجروح متفاوتة اخلطورة، حيث قدمت لهم 
االإ�سعافات االأولية بعني املكان ومت نقلهم اإىل 

اأقرب م�ست�سفى، كما قامت ذات الوحدات بنحو 
ملختلف  واجلرحى  للمر�سى  نقل  عملية   160

م�سالح اال�ستعجاالت مب�ست�سفيات الوالية يف حني 
مت ت�سجيل 34عملية تدخل الإخماد احلرائق 

وال�سيطرة عليها و140عملية خمتلفة.

توقيف �صخ�صني 
بحوزتهما خمدرات 

بعني فكرون

توقيف م�صبوقني ق�صائيا بحوزة اأحدهما 
قارورات ذات تاأثري عقلي بعني كر�صة

متكن اأم�ص، عنا�سر 
ال�سرطة التابعة الأمن دائرة 

عني فكرون، من توقيف 
�سخ�سني وحجز 90.04 

غرام من الكيف املعالج.
العملية جاءت على اإثر 

ا�ستغالل معلومات لعنا�سر 
ال�سرطة مفادها وجود 

�سخ�سني على منت مركبة 
�سياحية وبحوزتهما كمية 

من املخدرات، ليتم توقيفهما 
على منت �سيارة واإخ�ساعهما 

لعملية التفتي�ص والعثور 
على 90.04 غ من الكيف 

املعالج؛ هذا وقد مت عر�سهم 
اأمام نيابة حمكمة عني 

فكرون بجرم احليازة 
واملتاجرة باملخدرات.

عبد الهادي. ب

بدري. ع

بدري. ع


