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فيما احتج اأولياوؤهم على ظروف متدر�شهم

مواطنون متذمرون من الو�شعية التي اآلت اإليها

لتوفرها على موؤهالت من �شاأنها
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�سطيف

حجز قرابة الـ 4000 قر�س مهلو�س وتوقيف 03 اأ�شخا�س بباتنة اإىل جانب حجز اأزيد من 200 وحدة
 من امل�شروبات الكحولية
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نقابات الرتبية بخن�سلة ت�سعد وحتتج

حمالت حت�سي�سية وتخفي�سات يف تكاليف الك�سف عن �سرطان الثدي 

جمعيات تعمل على زيادة 
االهتمام والتوعية بخطورة 

مر�ض �سرطان الثدي

تزامنا مع ال�ضهر الوردي..

دخلت �شبيحة اأم�س 07 نقابات للرتبية من خمتلف الأ�شالك يف حركة احتجاجية اأمام مقر مديرية الرتبية بخن�شلة، من بينها النقابة 
الولئية لعمال الرتبية والنقابة الوطنية ل�شلك النظار ومدراء املدار�س البتدائية التابعة لنقابة الرتبية والتكوين وكذا نقابة اأ�شالك 

العمال املهنيني والأ�شالك امل�شرتكة وغريها من النقابات، وهذا تنديدا بالأو�شاع ال�شيئة وما عرفه الدخول املدر�شي على امل�شتوى الولئي من 
عدم ا�شتقرار وامل�شاكل املرتاكمة ومتاطل الو�شاية يف �شرف املخلفات املالية وعدم الوفاء بالوعود رغم التعهدات الكتابية... 

اأم البواقي

خن�سلة

نظموا حركة احتجاجية اأمام مديرية الرتبية 

�س 05

تزامنا مع ال�سهر الوردي للتوعية فيما يخ�ص �سرطان الثدي املوافق ل�سهر اأكتوبر 
من كل عام يف جميع بلدان العامل، نظمت العديد من اجلمعيات عرب كافة الرتاب 

الوطني حمالت حت�سي�سية حول املر�ص بهدف زيادة االهتمام بهذا املر�ص والتوعية 
بخطورته وتقدمي الدعم الالزم للم�سابات باالإ�سافة اإىل الك�سف املبكر عنه 

وعالجه قبل فوات االأوان من خالل التخفي�سات التي اأعلنت عنها بع�ص العيادات 
املتخ�س�سة يف الفحو�سات واالأ�سعة، حيث و�سلت هذه التخفي�سات اإىل ن�سبة %50 

�س 12وتراوحت تكلفتها بني 2500 و3000 دج... 
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اأمل مروانة



ب�صراحة
حرمة املوؤ�س�سات 

الرتبوية على املحك
مبنا�شبة الحتفاء باليوم العاملي للمعلم وامل�شادف للخام�س 
اأكتوبر من كل عام، راأينا باأنه بات من ال�شروري األ نتوقف 
للمعلم  الفاعل  الدور  با�شتذكار  املنا�شبة  عند  مرة  كل  يف 
املنا�شبات كان يفرت�س  اإن مثل هذه  كنوع من املجاملة، بل 
الرتبية  قطاع  يعانيه  ما  ل�شرد  مرة  كل  فر�شة  تكون  اأن 
خا�شة،  ب�شفة  املعلم  يعانيه  وما  عامة  ب�شفة  بالدنا  يف 
من  للخروج  احللول  اقتترتاح  ونحاول  الأ�شباب  ندر�س  ثم 
وتكبح  والأ�شاتذة  املعلمني  تواجه  التي  وامل�شاكل  الأزمات 
اندفاعهم بكل ما لديهم من اإمكانيات وموؤهالت لأن يكونوا 
ويعدوا  ولتتريبتتوا  التحديات  رفتتع  يف  عليهم  يعول  اأجتتيتتال 
ي�شمن  مبا  وبالتايل  "�شاحلني"  كونهم  ي�شمن  مبا  اأفتترادا 

�شالح". جمتمع  "تكوين 
اأن  �شخ�س  لأي  ميكن  ل  اأنه  هو  به  نعرتف  اأن  يجب  ما  اإن 
لتنفيذ  املنا�شبة  البيئة  له  تتوفر  مل  اإذا  مهمته  يف  ينجح 
تلك املهمة، فاملدرب ل ميكنه الفوز مع فريقه اإن مل تتوفر 
له الو�شائل والأدوات التي ت�شاعده على التوجيه والتدريب 
على  وتدريبه  "جي�س"  اإعتتداد  ميكنه  ل  والقائد  الأمثل، 
اأو  فاملعلم  وبالتايل  ال�شالح،  يتوفر  اإن مل  ال�شالح  ا�شتعمال 
اإن مل يتم  ب�شكل مثايل  الأ�شتاذ ل ميكنه تكوين الأجيال 
توفري بيئة اآمنة له وبيئة ت�شمن احرتامه وت�شون كرامته، 
ف�شن�شل  مراعاتها  تتم  لو  معادلة  هناك  بتتاأن  فرنى  لهذا 
حتما اإىل نتيجة ملمو�شة فيما يتعلق بجودة التعليم وفيما 
يتعلق ب�شرامة التكوين للتالميذ كاأفراد نافعني يف املجتمع، 
دامت  ما  الدولة  خدمة  يف  "املعلم  مبعادلة  الأمتتر  ويتعلق 
بكل  املعادلة  هذه  �شرح  وميكن  املعلم"،  خدمة  يف  الدولة 
ب�شاطة، فالدولة حني تراعي ظروف املعلم وتهيئ البيئة 
املنا�شبة للمعلم والدولة حني تبجل املعلم فاإنها بذلك تعيد 
القريب  املا�شي  يف  بها  يتمتع  كان  التي  وهيبته  مكانته  له 
اأما حني ت�شتهني الدولة مبكانة املعلم فهي ت�شتهني باأجيال 

�شاعدة وبالطبع فهي ت�شتهني بنف�شها م�شتقبال.
اأو جمموعة  اأن تلميذا  اأيام قليلة، انت�شر خرب مفاده  قبل 
يف  منغم�شة  وهي  معلمة  بت�شجيل  قاموا  قد  التالميذ  من 
املبا�شر  البث  تقنية  عرب  الت�شجيل  ن�شر  ثم  الدر�س  �شرح 
"فاي�شبوك"، وتعترب مثل  التوا�شل الجتماعي  عرب موقع 
املعلمني  اأمن  تهدد  باتت  التي  الأمتتور  من  الت�شرفات  هذه 
والأ�شاتذة اإن مل يكن تهديدا "ج�شديا" اأو "ماديا" فتهديد 
على  يكون  اأن  امل�شتقبل  يف  اأ�شتاذ  لأي  ي�شمح  ل  قد  نف�شي 
الدولة  على  يفرت�س  ما  اأول  فاإن  لهذا  الق�شم،  يف  طبيعته 
خالل  من  حرمتها  الرتبوية  للموؤ�ش�شات  تعيد  اأن  هو  فعله 
اعتماد ال�شرامة يف التعامل مع كل من ي�شيء الت�شرف دون 
متييز بني هذا اأو ذاك، ومن بني ما نقرتحه حاليا اأن يتم 
الثالثة،  الأطتتوار  يف  التالميذ  على  الذكية  الهواتف  منع 
وال�شماح فقط با�شطحاب "الهواتف" العادية اإن كان الأمر 
�شروريا، فنحن ل نرى اأية �شرورة من �شاأنها اأن ت�شطر اأي 
اأ�شال  املخ�ش�س  الق�شم  اإىل  ذكي  هاتف  ل�شطحاب  تلميذ 
ومبثل  ذلك،  وغري  والت�شوير  "للدرد�شة"  ولي�س  للدرا�شة 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  حرمة  ا�شتعادة  ميكن  القرارات  هذه 
والرتبية  العلم  ومكانة  ومكانته  "املعلم"  حرمة  وبالتايل 

�سمري بوخنوفةيف بالدنا.
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ال زالــت مدينــة باتنة تعاين مــن االزدحام املــروري يف اأغلبية 
الطرقــات الرابطة بني خمتلف االأحيــاء وال�سوارع، وهذه امل�سكلة 
ال تتعلــق بفرتة زمنية معينــة كاأوقات الذروة مثــال وح�سب بل اإن 
مدينة باتنة قد باتت ت�سهد اختناقات مرورية دائمة خا�سة على 
م�ستــوى عديد النقاط ال�سوداء كمحاور الدوران وملتقيات الطرق 
وحتى يف ال�سوارع التي حتتوي على اإ�سارات تنظيم املرور، ورغم اأن 
مدينة باتنة قد ا�ستفادت موؤخرا من طرقات جديدة وا�سعة على 
غــرار الطريق الرابط بني "طريق تازولــت" و"حي �سيخي" اإال اأن 
االأمــر مل يجد نفعا فالطريق قد اأ�سبــح يعرف ازدحاما مروريا هو 
االآخــر يف كل وقــت خا�سة علــى م�ستوى الطريــق الرابط بني حي 
5 جويلية وطريق ب�سكرة، فاأين اخللل؟ وهل ميكن اإرجاع ال�سبب 
للتوقــف والركن الع�سوائي لل�سيــارات يف اأي مكان وبالتايل ت�سييق 

الطريق وخلق نقاط �سوداء جديدة؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: رمطان لعمامرة
 )وزير ال�ش�ؤون اخلارجية و�ش�ؤون اجلالية(

اجلزائر  ���ش��د  م��اك��رون  ..."ت�رصيحات 
اإفال�س يف جمال الذاكرة".

قلنا: يا راجل... فرن�سا "فال�سة ومفل�سة" 
بطبعها.

عرب"الفاي�سبوك" بوالية  املعلم  يوم  مع  تزامنا  الرتبوية  االن�سغاالت  تنقل  التي  ال�سفحات  تناقلت 
اأ�ساتذة  اإعداده على  باتنة ما قام به مفت�ص ملادة العلوم الطبيعية حني فر�ص مطويات تعليمية من 
املقاطعة التابعة له، وهم بدورهم يفر�سون على التالميذ اقتنائها ب�سعر بـ 50 دج للمطوية من املكتبات 
اخلارجية، هذه امل�ساألة اأثارت الكثري من الت�ساوؤالت واال�ستف�سارات من جهة واالتهامات واالنتقادات 
من جهة ثانية، حيث مت تبادل م�سطلحات واأو�ساف اأدخلت املفت�ص يف �سورة "خارج عن الن�ص" وهو 
الذي يفرت�ص اأن يحمي ويراقب "املظلومة وامله�سومة واملهزومة الرتبوية" كـ "حاميها حراميها"، "نوع 

اآخر من ليكور" "ما فيا وع�سابة" "جتارة وتبزني�ص" "احتيال وابتزاز ر�سميني"، وغريها.

بعدما تقرر توزيع 3208 وحدة �سكنية مبختلف 
باتنة،  ـــة  والي بــلــديــات  خمتلف  ــرب  ع ال�سيغ 
النــدالع   67 الـــ  بالذكرى  االحتفال  مبنا�سبة 
متثلت   1954 نوفمرب  اأول  التحريرية  الثورة 
على  مــوزعــة  اإيــجــاري  عمومي  �سكن   1490 يف 
يف   2021 نوفمرب   1 يف  �ستوزع  االأوىل  دفعتني 
�سيتم  الثانية  الدفعة  بينما  بلديات   6 من  اأكرث 
�سهر  نهاية  قبل  ولكن  املنا�سبة  لنف�ص  توزيعها 
نوفمرب وذلك يف 4 بلديات، هذا اإىل جانب مئات 

باالإيجار،  البيع  الريفي، �سيغ  ال�سكن  اإعانات  من 
للقطع  تنازل  عقود  عن  ناهيك  املدعم،  الرتقوي 

االأر�سية.
يف هذا ال�سياق ا�ستح�سن املواطنون هذه العملية 
مع ذكرى  تتوافق  اأنها  الكربى وثمنوها خ�سو�سا 
عزيزة على قلب كل جزائري وجزائرية منذ 67 
�سنة، حني هب ال�سعب  لطرد اال�ستعمار الفرن�سي 
اأن  للقول  حتى   وذهــبــوا  االأبــد  واىل  بــالده  من 

باتنة تزهى غري يف نوفمرب . 

 بعدما قامت موؤ�س�سة الردم التقني لوالية تب�سة بتدعيم حميط القطب احل�سري" بوحلاف الدير" بعدد 
من احلاويات لتجميع النفايات املنزلية، وذلك يف اإطار ترقية عنا�سر التاأثيث احل�سري واملحافظة على 
املحيط البيئي وفق املخطط التوجيهي لت�سيري النفايات، �سارعت االأحياء احل�سرية االأخرى توؤكد انعدام 
احلاويات وتراكم القمامة يف كل مو�سع قدم باملدينة، وقامت برفع مطالبها لذات املوؤ�س�سة تريد هي اأي�سا 
حاويات مماثلة مبا اأن هذا الدعم على عاتق ميزانية الوالية ل�سنة 2021 على غرار اأحياء "الدكان"، 
التي  االأحياء  وكل  والزاوية  الزياتني  باب  الرومانية  االأقوا�ص  وحي  لبعلي  الونزة،  يف  �سكن   700 حي 
انعدام  ظل  يف  احلاويات  فائدة  ما  املواطنون  ت�ساءل  كما  قولهم،  حد  الوايل" على  عليها" ال�سيد  مير  ال 
ال�ساحنات التي ترفع ما بداخل احلاويات، هذه االأخرية التي ال تو�سع حتى اأماكن مقبولة، اأ�سف اإليها انه 

يجب اأن تنظف يف كل مرة الأن احلاويات املتوفرة متعفنة  اأكرث من القمامة .

اأين  امليدانية لوايل والية خن�سلة  اإطار اخلرجات  امل�ساريع يف  االأ�سغال ملختلف  خالل وقوفه على وترية 
تفقد ور�سة اجناز الطريق املزدوج وحمور الدوران املحاذي ل�سكنات 4000 �سكن عمومي اإيجاري بطريق 
"�سرب طلة" يف ذات  املحددة،  اأجاله  امل�سروع يف  امل�سروع على �سرورة ت�سليم  القائمني على  بغاي مو�سيا 
املنا�سبة للمتابعة جمريات حملة التلقيح مبركز التلقيح بديوان موؤ�س�سات ال�سباب، اأين اأكد من خاللها على 
�سرورة تكثيف احلمالت التح�سي�سية وبذل املزيد من اجلهد وذلك بالتن�سيق مع كافة ال�سركاء وفعاليات 
املجتمع املدين من اأجل تلقيح اأكرب عدد من املواطنني لبلوغ ن�سبة مقبولة ت�سمن لنا املناعة اجلماعية على 
الرغم من ان تعليقات املواطنني كانت يف جلها تخ�ص مطالب االإ�سكان بكل �سيغها اإال اأن البع�ص راأى باأنه ال 
عالقة بني امل�ساريع ال�سكنية وحملة التلقيح بعبارات خمتلفة "زارها يف طريقو" ع�سفورين بحجر واحد.

هو عدد احلاالت امل�سجلة بال�سرطان �سنويا يف اجلزائر ح�سب ما 
ك�ســف وزير ال�سحة وال�سكان والذي قال: اإن ال�سرطان يعد ال�سبب 
الثــاين يف الوفاة بعــد القلب وال�سرايني، وح�ســب املتحدث فاإنه من 
بــني اأهم االنــواع املنت�ســرة بكرثة يف اجلزائــر، القولــون و�سرطان 
امل�ستقيــم الــذي يحتل املرتبــة االأوىل لدى الرجــال والثانية عند 
الن�ســاء، باالإ�سافــة اإىل �سرطان الثدي الــذي مت ت�سجيل 14 األف 

حالة هذه ال�سنة.

األف  50

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:
sodipresse

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

وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز
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كلنا يذكر بدايات احلراك ال�سعبي وكيف اأن 
ال�سباب اجلزائري اأعر�ص عن الهجرة غري ال�سرعية 

اأو "احلرقة" وبدت �سواحل اجلزائر خالية من 
املغامرين على �سفافها الأنهم بب�ساطة اعتقدوا اأن 

تغيريا يف االأفق �سيتبنى طموحاتهم واأحالمهم 
وتطلعاتهم واأن ال�سعب الذي ا�ستطاع اأن ي�سقط 

الع�سابة ويزج ببع�ص رجالها يف ال�سجون لقادر على اأن 
ي�ستعيد عافيته و�سلطته و�سيادته مبباركة الوطنيني 
ممن اأخذوا على عاتقهم مواجهة العمالء والفا�سدين 

وحماربتهم وا�ستعادة النظام يف �سبيل النهو�ص 
بجزائر جديدة واجهت الكثري وما تزال تواجه اأذناب 

فرن�سا الذين ي�سكلون عبئا ثقيال لي�ص من ال�سهل 
التخل�ص منه يف فرتة ق�سرية بقدر ما يتطلب جهودا 
جبارة تبداأ مبحاربة الوجود الفرن�سي على م�ستوى 
االإدارة اجلزائرية وال�سركات واملنظومة الرتبوية 

ثم الرد مبا يليق عن اأي تدخل يف �سوؤوننا الداخلية 
مواقفنا اخلارجية..

وال اأحد ميكنه اإنكار اأن اجلزائر لي�ست بخري 
وتنامي ظاهرة احلرقة ال يحدث من فراغ كما يحاول 

البع�ص اأن ي�ستخف بالعقول واأنها يف مواجهة مفتوحة 
مع املتاآمرين من بع�ص دول اجلوار ومن فرن�سا ومن 

كل من يخطط الإقحامنا يف فو�سى اأمنية واقت�سادية 
واجتماعية و�سيا�سية وهذا ما �ساهم يف اإطالة عمر 

االأزمات وتنوعها، وكل هذه اخليبات واالأو�ساع اأحيت 
من جديد رحالت املوت ودفعت بال�سباب اإىل حالة 

الياأ�ص من وجود تغيري فعلي خا�سة واأنهم ال قابلية 
لديهم لالنتظار حيث اأنهم اعتقدوا بعد �سقوط 

الع�سابة اأن اجلزائر �ستنتقل نقلة �سريعة ونوعية 
نحو التقدم والتكفل بكل مطالبهم وهو اأمر ال ميكن اأن 

يتحقق بني ع�سية اأو �سحاها..
لكن ما هي الو�سائل التي ميكن من خاللها طماأنة 

املاليني من ال�سباب اأن الق�سية ق�سية وقت واأنه عليه 
اأن ي�سرب.. ما الذي �سيثني هوؤالء ال�سباب عن فكرة 

التي  املغامرات  تلك  واأن  االأخرى  "احلرقة" وال�سفة 
تت�سبب يف مقتل الكثري منهم وتزج بهم يف ال�سجون 

واملعتقالت لي�ست حال مل�ساكلهم وتطلعاتهم من 
اأجل عي�ص كرمي، وهل ف�سلت احلكومة اجلزائرية 

يف احتواء �سبابها بت�سهيل احل�سول على العمل 
واال�ستثمار والقرو�ص البنكية واخلروج من دائرة 
الوعود املوؤجلة حتى ال نقول الكاذبة واالأخذ بيد 

ال�سباب اجلزائري الذي نه�سه احلرمان واأذلته 
احلاجة والبطالة واأنه االأوىل بكل الربامج وامل�ساريع 

ويكفيه اأن يحظى بفر�سة الئقة.

زووووووم الأورا�س....

على ما يبدو فمدينة 
ب�سكرة قد باتت 

تعاين على خمتلف 
االأ�سعدة، فبعد 

القمامة واالأو�ساخ 
املنت�سرة يف عديد 

اأحيائها ها هي 
ب�سكرة اليوم تثبت 

باأنها حتولت اإىل 
مدينة للحفر، 

واالأكرث من هذا 
حفرا مك�سوفة 

تتو�سط الطرقات 
فاأين ال�سلطات؟

�شماح خميلي



اجلزائر ت�ستلم 200 جهاز 
من مكثفات االأك�سجني 

قادمة من دولة قطر
حلت ظهر اأم�س الأربعاء  مبطار هواري 

بومدين الدويل، طائرة تابعة للخطوط 
اجلوية القطرية حمملة بت 200 جهاز 

من مكثفات الأك�شجني قدمتها دولة قطر 
ال�شقيقة للجزائر يف اإطار دعم جهودها 

ملكافحة جائحة كوفيد-19. وقد مت 
ت�شلم هذه ال�شحنة بح�شور الأمني العام 
لوزارة ال�شحة و�شعادة �شفري دولة قطر 
باجلزائر واملدير العام للبلدان العربية 

بوزارة ال�شوؤون اخلارجية واجلالية 
الوطنية باخلارج و�شادة دبلوما�شيني من 

�شفارة قطر.
وقد اأعرب الأمني العام لوزارة ال�شحة، 

عن تقدير ال�شديد للمد الت�شامني النبيل 
الذي بادرت به دولة قطر مبا يعك�س 

مدى عمق اأوا�شر الأخوة وال�شداقة بني 
ق. وق. والبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

ق. و

ق. و

ق. و

�شرع وزير ال�شوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان لعمامرة، يف زيارة عمل اإىل روما، بدعوة من نظريه الإيطايل لويجي دي مايو، 
اأين �شي�شارك يف الطبعة الثالثة لالجتماع الوزاري "اإيطاليا - اإفريقيا"، التي ت�شتهل اأ�شغالها اليوم اخلمي�س.  

ق. و

الأرقتتتام  تتتوزيتتع  اأن  ال�شلطة  بتتيتتان  واأو�تتشتتح 
حتت  املرت�شحني  لقوائم  املخ�ش�شة  التعريفية 
اأو مقدمة  �شيا�شية  اأحزاب  اأو عدة  لواء حزب 
بعنوان قوائم م�شتقلة حت�شبا لنتخاب اأع�شاء 
املقررة  والولئية  البلدية  ال�شعبية  املجال�س 
لأحكام  وفقا  �شيتم    2021 نوفمرب   27 يتتوم 
الع�شوي  القانون  املت�شمن   01-21 رقم  الأمر 
املتعلق بنظام النتخابات  املعدل واملتمم �شيما 
املحدد   139 رقم  القرار  وكذا  منه   31 املتتادة 
املخ�ش�شة  التعريفية  الأرقتتام  توزيع  لقواعد 

لقوائم املرت�شحني.
املرت�شحني  قوائم  فتتان  امل�شدر  نف�س  وح�شب 
حتالفات  اأو  �شيا�شية  اأحتتتزاب  رعتتايتتة  حتتتت 
اأحتتتزاب  لتتعتتدة  حملية  حتتتالتتفتتات  اأو  وطتتنتتيتتة 
وطني  تعريفي  رقم  اإلكرتونيا  متنح  �شيا�شية 
لالأحزاب  خم�ش�شة   100 اإىل   1 متتن  موحد 
حتالفات  اأو  وطنية  حتالفات  اأو  ال�شيا�شية 
حملية لعدة اأحزاب �شيا�شية ب�شفة اآنية واآلية 
وبرتتيب ت�شاعدي تزامنا مع الت�شريح بقبول 
اأول قائمة مرت�شحني على امل�شتوى الوطني من 
طرف املن�شق الولئي لل�شلطة الوطنية امل�شتقلة 

بانتخابات  الأمتتتر  تعلق  �تتشتتواء  لالنتخابات 
املجال�س ال�شعبية البلدية اأو الولئية.

ويكون الرقم املمنوح موحدا وطنيا وم�شتعمال 
حتالفات  اأو  ال�شيا�شية  الأحتتتتزاب  قبل  متتن 
�شيا�شية خالل  اأحزاب  لعدة  اأو حملية  وطنية 
ليوم  والولئية  البلدية   املجال�س  النتخابات 

نوفمرب.  27
باملقابل مينح اإلكرتونيا رقم تعريفي بالن�شبة 
قوائم  بتتعتتنتتوان  املتتودعتتة  املرت�شحني  لتتقتتوائتتم 
من  بداية  انتخابية  دائرة  كل  ح�شب  م�شتقلة 
وبرتتيب  واآلية  اآنية  ب�شفة  يليها  وما   101
اأول  بتتقتتول  الت�شريح  متتع  تتتزامتتنتتا  ت�شاعدي 
املجل�س  لنتخابات  م�شتقلة  مرت�شحني  قائمة  
الأرقام  كما تدرج  الولئي.  اأو  البلدي  ال�شعبي 
منحت  التتتتتي  املتتوحتتدة  الوطنية  التعريفية 
لقوائم املرت�شحني املقدمة حتت رعاية اأحزاب 
اأو للقوائم  �شيا�شية وحتالفات وطنية وحملية 
م�شتقلة  قوائم  بعنوان  املقدمة  املرت�شحني  
والأماكن  املعنية  للقائمة  الت�شويت  ورقة  يف 
املخ�ش�شة لإ�شهار الرت�شحيات للقائمة املعنيةي 

ي�شيف البيان .

الوطنياخلمي�س  26 �صتمرب 2971/ 07  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 29 �صفر 031442
ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات تك�سف عن 
كيفية توزيع االأرقام التعريفية لقوائم املرت�سحني

الدماج  مايل  من�سب  األف   13
حاملي ال�سهادات

هذه هي ح�سيلة عمليات مفارز اجلي�ض 
الوطني ال�سعبي خالل اأ�سبوع واحد

ت�سجيل 125 اإ�سابة جديدة، 92 حالة 
�سفاء و 07 وفيات

اأجل   من  الأخ�شر  ال�شوء  املالية  وزارة  اعطت 
ميزانية  بعنوان  متتايل  من�شب   13.701 فتح 
اإدماج  عملية  اإطتتار  يف   .2021 ل�شنة  الت�شيري 
امل�شتفيدين من جهاز امل�شاعدة يف الإدماج املهني

حلاملي  الجتماعي  الإدمتتاج  وعقود   DAIP
.PID ال�شهادات

املالية  وزارة  عن  ال�شادرة  املوافقة  وح�شب 
 8594 التايل  ال�شكل  على  توزيعها  مت  فاإنه 
 4136 والريا�شة.  ال�شباب  ملديريات  من�شبا 
من�شبا   971 ال�شباب  لتتدواويتتن  ماليا  من�شبا 
اأن يتم  ماليا لدواوين موؤ�ش�شات الريا�شة، على 
املالية  وزارة  بني  م�شرتك  وزاري  قتترار  اإعتتداد 
ووزارة ال�شباب والريا�شة يف اأجل اأق�شاه اليوم 
اخلمي�س 07 اأكتوبر 2021. وذلك وفقا جلدول 
الرتب والوليات  املالية ح�شب  املنا�شب  توزيع 

بالن�شبة ملديريات ال�شباب والريا�شة. ودواوين 
موؤ�ش�شات ال�شباب ودواوين موؤ�ش�شات الريا�شة.

يجدر الإ�شارة  اأن امل�شالح اخلارجية �شت�شرع يف 
حت�شري امللفات الكاملة. من اأجل تقدميها للجنة 
ال�شهادات.  حاملي  باإدماج  املخت�شة  الولئية 
والجتماعي  املهني  الإدمتتتاج  جهازي  اإطتتار  يف 

لتوظيفهم يف اأجل اأق�شاه 31 دي�شمرب2021.
العامة  املديرية  من  كل  اأفتترجتتت  قد  وكانت 
عن  املتتالتتيتتة  ووزارة  التتعتتمتتومتتيتتة  لتتلتتوظتتيتتفتتة 
يف  موؤرخة   24 رقتتم  م�شرتكة  وزاريتتة  تعليمة 
التعليمة  تعديل  تت�شمن   2021 اأكتوبر   4
 23 يف  املتتوؤرختتة   01 رقتتم  امل�شرتكة  التتوزاريتتة 
جت�شيد  لكيفيات  املتتحتتددة  دي�شمرب2015 
التدابري العملية الرامية اىل تعزيز التوازنات 

الداخلية للبالد.

ال�شعبي،  الوطني  للجي�س  ومفارز  وحدات  نفذت 
 05 اإىل  �شبتمرب   29 من  املمتدة  الفرتة  ختتالل 
اإطتتار  يف  العمليات  من  العديد   ،2021 اأكتوبر 
خمتلف  �شد  وتاأمينه  الوطني  الرتاب  عن  الدفاع 

التهديدات.
وح�شب احل�شيلة الأ�شبوعية التي ن�شرتها وزارة 
الدفاع الوطني، فاإن مفارز م�شرتكة للجي�س الوطني 
للجماعات  دعتتم  عنا�شر   07 اأوقتتفتتت  ال�شعبي، 
التتترتاب  عتترب  منف�شلة  عمليات  يف  الإرهتتابتتيتتة 
بالتن�شيق  القوات  اأي�شا ذات  الوطني. كما متكنت 
الناحيتني  باإقليمي  الأمتتتن،  م�شالح  خمتلف  مع 
بت04  الإطاحة  من  والثالثة  الثانية  الع�شكريتني 
كميات  اإدخال  حماولت  واإحباط  خمدرات  جتار 
بت04   املغرب، تقدر  مع  املخدرات عرب احلدود  من 
املعالج،  الكيف  متتن  كيلوغرام  و20،5  قناطري 
وحجز  خمتتدرات  تاجر   19 توقيف  مت  حني  يف 
وكذا  املتتادة  نف�س  من  كيلوغرام  و49  قنطارين  
خمتلفة  عمليات  خالل  مهلو�شا  قر�شا   20620

عرب النواحي الع�شكرية الأخرى.
الوطني  للجي�س  مفارز  اأن  امل�شدر،  ذات  واأ�شاف 
ال�شعبي بكل من مترنا�شت وعني قزام وبرج باجي 
�شخ�شا   374 توقيف  من  متكنت  وجانت  خمتار 
و�شبط 10 مركبات و120 مولدا كهربائيا و109 
املعادن،  عن  للك�شف  اأجهزة   07 و  �شغط  مطارق 
وكميات من املتفجرات ومعدات تفجري وجتهيزات 
امل�شروع  غري  التنقيب  عمليات  يف  ت�شتعمل  اأخرى 
خليط  من  طن   16،5 اإىل  بالإ�شافة  الذهب،  عن 

خام الذهب و 18،5 طن من املولد الغذائية.
 25 وحجز  اأ�شخا�س   06 توقيف  مت  حتتني  يف 
و118952  13855خرطو�شة  و  �شيد  بندقية 
من  قنطار  و126،3   النارية  الألعاب  من  وحدة 
ق�شنطينة  واجللفة  ب�شكرة  من  بكل  التبغ  متتادة 
وتب�شة وباتنة وتيارت. كما مت اإحباط حماولت 
لرت   33647 بت  ُتقدر  الوقود  من  كميات  تهريب 
بكل من اأدرار وبرج باجي خمتار وتب�شة والطارف 

و�شوق اأهرا�س.

لعمامرة يبحث يف اإيطاليا تعزيز ال�سراكة بني اجلزائر واالحتاد االأوروبي

بلعابد ينفي تقلي�ض احلجم ال�ساعي ملادة الرتبية االإ�سالمية

وزير العدل يت�سلم م�سوّدة امل�سروع التمهيدي 
املت�سمن القانون االأ�سا�سي للق�ساء

من  عتتددا  التقى  رومتتا  اإىل  زيتتارتتته  م�شتهل  ويف 
ال�شحفيني الإيطاليني. ومتحورت اللقاءات حول 
ال�شراكة مع اإيطاليا وعالقات اجلزائر الدولية، 
بروؤى  كبري  اهتمام  عن  ال�شحفيون  اأعتترب  حيث 
امللفات  اأهتتم  حول  اجلزائر  ومتتبتتادرات  ومواقف 
التي  اجليو�شيا�شية  الف�شاءات  يف  املطروحة 
ال�شلم  �شنع  يف  املحوري  دورها  وكذا  اإليها  تنتمي 

وال�شتقرار. 
كما ا�شتعر�س وزير اخلارجية واجلالية الوطنية 
الإيطايل  نظريه  مع  لعمامرة،  رمطان  باخلارج، 
بني  الثنائية  العالقات  و�شع  مايو،  دي  لويجي 
ال�شيا�شي  املجال  يف  خا�شة  وايطاليا،  اجلزائر 
ملفات  اىل  بالإ�شافة  والتجاري،  والقت�شادي 
التعاون يف جمال الطاقة.  واأعرب الطرفان عن 
ال�شراكة   حجم  بلغه  الذي  للم�شتوى  ارتياحهما 
باحلجم  امل�شرتكة  قناعتهم  وعتتن  البلدين  بني 
الكبري لالإمكانيات املتاحة للدفع بها اإىل م�شتويات 

اأرقى كما ونوعا.
امل�شرتك  التزامهما  الوفدين  رئي�شا  جتتدد  كما 
اجليد  للتح�شري  والتن�شيق  الت�شاور  لتكثيف 
بالزيارة  بدءا  املقبلة،  الثنائية  لال�شتحقاقات 
يف  للجزائر  ايطاليا  جمهورية  لرئي�س  املرتقبة 
املقبل بدعوة من  نوفمرب  �شهر  الأول من  الن�شف 

رئي�س اجلمهورية،  عبد املجيد تبون.

نظريه  من  "بدعوة  باأنه  اخلارجية  بيان  واأفتتاد 
ال�شوؤون  وزير  يقوم  مايو،  دي  لويجي  الإيطايل، 
رمطان  باخلارج،  الوطنية  واجلالية  اخلارجية 
�شي�شارك  اأين  رومتتا،  اإىل  عمل  بزيارة  لعمامرة، 
الطبعة  اأ�شغال  يف  اجلتتاري،  اأكتوبر   8 و   7 يومي 
اإفريقيا"،   - "اإيطاليا  الوزاري  لالجتماع  الثالثة 
ال�شنة  هتتذه  تخ�ش�شها  اأن  اإيطاليا  ارتتتاأت  التي 
واملناخية  الطاقوية  التحديات  ومعاجلة  لطرح 
امل�شار  على  وتداعياتها  اإفريقيا،  تواجهها  التي 
مع  بتتالتتتتتوازي  وذلتتتك  التتقتتارة،  دول  يف  التنموي 
ملجموعة  احلالية  لرئا�شتها  التتثتتالث  التتركتتائتتز 

وكوكب  النا�س  حتتول  تتمحور  والتي  الع�شرين 
الأر�س والزدهار".

الإفريقية  التتدول  خارجية  وزراء  و"�شيناق�س 
م�شوؤولني  جانب  اإىل  التظاهرة،  لهذه  املدعوون 
وجهوية،  دولية  موؤ�ش�شات  من  وختترباء  �شامني 
عمل  اأربتتاب  عن  ف�شال  حكومية،  وغري  حكومية 
و�شع  �شبل  خوا�س،  وم�شتثمرين  عاملية  �شركات 
قدرات  تعزيز  اإىل  تهدف  املتتدى  طويلة  مقاربة 
حتديات  مواجهة  على  النامية،  خا�شة  التتدول، 
ظل  يف  القت�شادية  والتنمية  البيئة  حماية 
الو�شع املتاأزم الذي اأفرزته جائحة كوفيد 19".

تقلي�س  بلعابد،  احلكيم  عبد  الرتبية  وزيتتر  نفى 
معتربا  الإ�شالمية،  الرتبية  ملتتادة  ال�شاعي  احلجم 
اإ�شاعات؛  اأن يكون  اأن ما يثار حول املو�شوع ل يعدو 
واأ�شار اإىل اأن قطاعه يويل اأهمية كبرية لهذه املادة، 
مفت�س  لها  عتتني  التي  الوحيدة  املتتتادة  تعد  بحيث 

الرتبية  وزير  تطمينات  وجاءت  ملتابعتها.  مركزي 
خالل لقاء جمعه مع رئي�س جمعية العلماء امل�شلمني 
عبد الرزاق ق�شوم، للحديث حول ان�شغالت القطاع.
ويف هذا الإطار، اعترب ق�شوم اأن ما قدمه الوزير من 
تو�شيحات حول الت�شاوؤلت التي طرحتها اجلمعية، 

"�شمح بتبديد الغمو�س والأخطاء يف بع�س امل�شائل"، 
مبعث  كانت  التي  الإجابات  لهذه  "ارتياحه  مبديا 
املنظومة  م�شتقبل  اإزاء  اجلمعية  لتتدى  اطمئنان 
الرتبوية الوطنية، يف وقت تزايدت الهجومات على 

وطننا ومعتقداتنا".

 125 �تتتتشتتتتجتتتتلتتتتت 
اإ�تتتتشتتتتابتتتتة جتتتديتتتدة 
و7  كورونا  بفريو�س 
متاثل  فيما  وفتتيتتات، 
لل�شفاء  مري�شا   92
�شاعة  الت24  ختتالل 
الأخرية يف اجلزائر، 
به  اأفتتتادت  ما  ح�شب 
اأم�س  ال�شحة،  وزارة 
الأربعاء يف بيان لها.

وقتتتد بتتلتتغ اإجتتمتتايل 
 231.171 البيان،  ح�شب  املتتوؤكتتدة،  الإ�تتشتتابتتات 
بلغ  بينما  جديدة،  حالة   125 بينها  من  حالة، 
 139.898 لل�شفاء  املتماثلني  امل�شابني  اإجمايل 
�شخ�شا والعدد الإجمايل للوفيات 5.838 حالة. 
كما مت اإح�شاء 18 مري�شا بالعناية املركزة، وفقا 

للم�شدر ذاته. 
اأي  بها  ت�شجل  مل  وليتتة   30 اأن  البيان  واأ�شاف 

الفرتة  ختتالل  حالة 
 15 و  املتتتتتتذكتتتتتتورة 
ولية �شجلت بها من 
 9 اإىل  حالة واحدة 
�شجلت  فيما  حالت، 
3 وليات اأخرى 10 

حالت  فما فوق.
وزارة  وتتتتو�تتتشتتتي 
املواطنني  ال�شحة 
بتت�تتشتترورة اللتتتتتزام 
كما  اليقظة،  بنظام 
وامل�شافة  النظافة  قواعد  احتترتام  اإىل  تدعوهم 
الواقي  للقناع  الإلتتزامتتي  والرتتتتتداء  اجل�شدية 
ت�شدد  كما  ال�شحي.  احلجر  لقواعد  والمتثال 
املواطنني  قبل  من  ال�شارم  اللتزام  اأن  على  اأي�شا 
اأخذ  جانب  اإىل  الوقائية،  الإجتتتتتراءات   بهذه 
غاية  اإىل  مهمة  عتتوامتتل  هتتي  واحلتتتذر،  احليطة 

الق�شاء نهائيا على الوباء.

ا�شتقبل يوم اأم�س الأربعاء عبد الر�شيد طّبي، 
التتتوزارة،  مبقر  الأختتتتتام  حافظ  التتعتتدل  وزيتتر 
القانون  مبتتراجتتعتتة  املكلفة  اللجنة  رئتتيتت�تتس 

للق�شاء  الأ�شا�شي  بالقانون  املتعلق  الع�شوي 
العليا  باملحكمة  غرفة  رئي�س  لعموري  حممد 
الذي  التمهيدي  امل�شروع  م�شودة  له  �شّلم  الذي 

اللقاء  وح�شر  اإعتتتتتداده.  متتن  اللجنة  انتهت 
للق�شاة  الوطنية  النقابة  رئي�س  مربوك  ي�شعد 
القانون  يف  خمت�شة  قمودي  �شهيلة  والدكتورة 
ب�شفتهما  للق�شاء  العليا  باملدر�شة  واأ�تتشتتتتتاذة 

ع�شوان يف هذه اللجنة.
وقد عرّب الوزير عن �شكره الكبري رئي�س اللجنة 
التي  الكبرية  املجهودات  على  اأع�شائها  وكافة 
بذلوها يف اإعداد هذا الن�س، ويندرج هذا العمل 
املتعلقة  القانونية  املنظومة  مراجعة  اإطتتار  يف 
نوفمرب  الفاحت  د�شتور  مع  وتكييفها  بالق�شاء 
تنفيذا  الق�شاء  ا�شتقاللية  ي�شمن  مبا   2020

للتزامات رئي�س اجلمهورية.
الع�شوي  القانون  هذا  م�شروع  اأن  التذكري،  يجدر 
ماتعلق  ل�شيما  للق�شاء  الأ�شا�شي  القانون  يحّدد 
مّت  وقتتد  املهني.  واملتت�تتشتتار  واحلتتقتتوق  بتتالتتواجتتبتتات 
التن�شيب الر�شمي للجنة املكلفتة باإعداد م�شروعته 
الوطنية  للنقابة  وممتتثتتل  ق�شاة  متتن  وامل�شّكلة 

للق�شاة، بتاريخ 08 اأفريل الفارط.

املرت�شحني  لقوائم  التعريفية  الأرقام  توزيع  كيفية  عن  لالنتخابات  امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة  ك�شفت 
بح�شب القانون الع�شوي املتعلق بنظام النتخاباتي ح�شب ما ورد يف بيان عن ذات الهيئة.

ق. و

ق. و
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التابعة  القراآنية  املدر�سة  مدير  ك�سف 
مل�سجد �سيدي قا�سم، ال�سيخ عادل بوغراة 
عن التحاق اأزيد من 540 تلميذ باملدر�سة 
الدرا�سي  املو�سم  خالل  املذكورة  القراآنية 
اجلديد بعد رفع احلجر ال�سحي واالإعالن 
م�ستوى  على  القراآنية  املدار�ص  فتح  عن 

الرتاب الوطني.
العدد  اأن  بوغرارة  عادل  ال�سيخ  واأو�سح 
خمتلف  يف  املتمدر�سني  للتالميذ  الكبري 
يناف�ص  يكاد  ــراآين،  ــق ال التعليم  اأطـــوار 
رغم  يزيد  اأو  العمومية  املــدار�ــص  بع�ص 
البيداغوجية  والو�سائل  االأق�سام  قلة 
التعليم  وي�سمل  الــقــراآنــيــة  بــاملــدار�ــص 
االأٌق�سام  )التح�سريي(،  لل�سغار  القراآين 
ــام  ــة )الـــطـــور الـــثـــاين( واأقــ�ــس ــوي ــرتب ال
القيم  ون�سر  لتعزيز  وذلــك  االأمية  حمو 
االإ�سالمي  للدين  ال�سحيحة  الو�سطية 
على  االإقبال  باأن  موؤكدا  التناوب،  بنظام 
التي  النتائج  يعود اىل  القراآنية  املدار�ص 
منهجها،  وجلــودة  ــرية  االأخ هذه  حققتها 
ما ا�ستدعى بذل مزيد من اجلهود لتوفري 
القراآنية  بــاالأقــ�ــســام  ا�سافية  مقاعد 

لــلــتــالمــيــذ يف �ــســن مــا قــبــل الــتــمــدر�ــص، 
موؤخرا  نقاو�ص  مدينة  تعزيز  عن  ف�سال 
ل�سعبة  تابعة  القراآين  للتعليم  بقاعات 
العلماء امل�سلمني موزعة على ثالث مراكز 
فنارو  قرية  من  كل  يف  باملدينة  ح�سرية 

وقرية القزامرة وحي 50 م�سكن.
ويوؤطر املدر�سة القراآنية ح�سب حمدثنا 
جانب  اإىل  متطوعني  اأغلبهم  معلمون 
ال�سوؤون  ملديرية  التابع  الديني  الفريق 
الدينية؛ وتقوم املدر�سة بتحفيظ القراآن 
اللغة  وكذا  االأمية  حمو  واأق�سام  الكرمي 
التف�سري  احلديث،  علوم  الفقه،  العربية، 
والعقيدة والتجويد باال�سافة اىل التاريخ 
والريا�سيات  االأجنبية  واللغة  الوطني 
االمتحانات  على  املقبلني  للطلبة  لدعم 
املتو�سط  )االبتدائي،  الثالثة  باأطوارها 
االأ�ساتذة  من  تطوعي  ب�سكل  والثانوي( 
االأق�سام  خمتلف  ت�سم  كما  واجلامعيني، 
اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  من  تالميذ 
الذي تكفل حم�سن  انتظار فتح املطعم  يف 
من  ترميمه  باعادة  اجلمعية  اأع�ساء  من 

جديد. 

اإلتحق بها اأزيد من 540 تلميذ

املدر�شة القراآنية مل�شجد �شيدي 
قا�شم تتفوق على مدار�س عمومية

 يف ا�شتقطاب املتمدر�شني

ح�شام الدين. ق

حفيظة. ب

وتذمرهم  اإ�ستيائهم  عن  عربوا  املعنيون 
التي  ــاء  االأحــي و�سعية  مــن  ال�سديدين 
حتولت اإىل مفرغة �سبه عمومية،  نتيجة 
قرب  املنزلية  النفايات  من  اأكــوام  جتمع 
حيث  اآخرها،  عن  اإمتالت  التي  احلاويات 

م�ست هذه الظاهرة حتى االأوديــة، حتى 
اأ�سبحت املنطقة ديكور يومي ي�سمئز منه 
مزبلة  اإىل  حتولت  املنطقة  كون  اجلميع، 
نقاط  اإىل  ــاء  ــي االأح بتحول  عمومية، 
ـــوام كبرية من  اأك �ــســوداء جــراء تــراكــم 

النفايات.
ي�ستكون  الذين  املواطنون  وتخوف  هذا 
الو�سع  ا�ستمرار  مــن  طويلة  ــدة  م منذ 
الذي يتحول بني فرتة واأخرى اإىل  مكب 
للنفايات، تزامنا واإرتفاع درجات احلرارة 
الكريهة  الــروائــح  اإنت�سار  يف  ماي�ساهم 

وتكاثر احل�سرات ال�سارة.
جدير بالذكر اأن عمال النظافة اأقدموا 
حركة  �سن  على  اجلــاري  االأ�سبوع  خالل 
اإحتجاجية، تنديدا منهم بظروف العمل 
واللوازم  املــعــدات  غياب  ظــل  يف  املــزريــة 
ذلك  �سكل  ما  النفايات،  لرفع  ال�سرورية 
عملهم  ممــار�ــســة  يف  عليهم  كــبــريا  عبئا 

باأريحية تامة.

الع�سوائي  الت�سيري  مــهــازل  ت�ستمر 
جراء  االإبتدائية،  للمدرا�ص  واملــزري 
انتهجها  الــتــي  ــاالة  ــب ــالم ال �سيا�سة 
واملجمعات  ــص  ــدرا� امل على  القائمون 
حتولت  حيث  والرتبوية،  االإبتدائية 
اإىل  ال�سوء  حالة   من  املدرا�ص  عديد 
اإىل  التمدر�ص  اأجــواء  حمولة  االأ�سوء 
ب�سكل  التلميذ  يعي�سها  وتوتر  �سغط 
يومي، ما دفع باأولياء تالميذ اإبتدائية 
يف  بتيفران  عي�سى  خملويف  ال�سهيد 
ب�سبب  مرارا  لالحتجاج  �سفيان  بلدية 
مع  خا�سة  املدر�سية  االأو�ــســاع  تــردي 
اأدنى �سروط  كون املدر�سة تنعدم فيها 
ودور  النظافة  غــرار  على  الــدرا�ــســة 
�سوداء  خانة  يف  ت�سنف  التي  املــيــاه 
حول  الت�ساوؤالت  مــن  العديد  تطرح 
اإىل  و�سولها  اإىل  اأدت  التي  االأ�سباب 
اإلتحاق  عدم  عن  ناهيك  احلــال،  هذه 
اليوم  حلد  الدرا�سة  مبقاعد  التالميذ 
جراء ما تعي�سه مدر�ستهم االإبتدائية 
ت�سلح  ال  مزرية  واأحـــوال  اأو�ــســاع  من 
من  حتمله  مــا  ــا  مل اإطـــالقـــًا  لــلــدرا�ــســة 
وحياته،  التلميذ  �سحة  على  خماطر 
لعديد  ــاروا  ــس اأ� جهتهم  مــن  ــاء  ــي االأول
النقائ�ص وامل�ساكل التي تنغ�ص يوميات 
على  االإبتدائية  املدر�سة  يف  التالميذ 
غرار غياب النظافة رغم جهود العمال 

يف املدر�سة لكن تراكمها ووجود م�سادر 
حالت  املخلفات  هذه  منها  ت�سدر  كثرية 
املياه  دور  حالة  عــن  ف�سال  ذلــك  دون 
نظري  وتلوث  خطر  مل�سدر  حتولت  التي 
تر�سبات  من  املياه  حنفيات  حتمله  ما 
دون  ما�سية  ل�سنوات  تعود  وخملفات 
ناهيك  عليها،  يذكر  تغيري  اأي  ــراء  اإج
يقطعونها  التي  الطويلة  امل�سافات  عن 
املمطرة  اجلـــويـــة  ــــــواء  االأج ظـــل  يف 
 5 لقرابة  مي�سون  حيث  اجليدة  وغــري 
اإىل  للو�سول  باكرًا  واالإ�ستقياظ  كلم 

املدر�سة االإبتدائية والدخول يف الوقت 
اأي�سا  جهتهم  مــن  االأولــيــاء  املنا�سب، 
الوالئية على �سرورة  ال�سلطات  طالبوا 
بها  �سيتمدر�ص  ــوال  االأح على  الوقوف 
يتوفر  ال  مدر�سي  جممع  يف  اأبــنــاءهــم 
احل�سنة  الدرا�سة  ت�سمن  مرافق  على 
تعلق  مــا  خــا�ــســة  للتلميذ  واجلـــيـــدة 
ي�سكل  الذي  املدر�سي  واملطعم  باالإطعام 
لكونه  االأولــيــاء  و�سط  ت�ساوؤالت  حمل 
اآمن واآيل لل�سقوط يف اأي  ذو �سقف غري 

وقت.

ي�ستكي �سكان عديد االأحياء ببلدية عني التوتة والية باتنة، على غرار حي 250 م�سكن، األكـا، ال�سافات، حمادة، من 
االإنت�سارالرهيب للنفايات واالأو�ساخ التي باتت ت�سوه املدينة، وحتى توؤرق املواطنني ملا ت�سبب لهم من اأمرا�ص واإنت�سار 

الروائح الكريهة.

مواطنون متذمرون من الو�ضعية التي اآلت اإليها

النفايات تغزو اأحياء بلدية عني التوتة
حمليات اخلمي�س  26 �صتمرب 2971/ 07  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 29 �صفر 041442

غابة  تــوفــر  اأن  املعنيون  واأو�ــســح 
ت�سمح  مــــوؤهــــالت  عــلــى  ــي،  ــل ــي ــل مــت
ال�ستقطاب  فر�سة  يعد  با�ستغالله، 
من  كــبــرية  واأعــــداد  املنطقة  اأبــنــاء 
بقطع  لهم  ت�سمح  الطبيعة،  حمبي 
باإعتباره  االأخــري،  هذا  اإىل  م�سافات 
وهو  املرافق،  هذه  بها  توجد  منطقة 
اأين  جمعيات،  حتى  اإليه  اأ�سارت  ما 
االإعتبار  الإعــادة  امل�سوؤولني  نا�سدت 
من  متليلي،  بغابة  التاريخي  للمكان 
لل�سهداء  تاريخي  معلم  اإجناز  خالل 
ـــ 55  ــم ب ــدده ــعــدومــني الــبــالــغ ع امل
�سهيد، ما ي�ساهم بالتعريف باملنطقة 
واأنــه  خا�سة  ال�سهداء،  وت�سحيات 
قبلة  اإىل  الــوقــت  ــرور  م مــع  يتحول 

�سياحية.
ف�ساءات  اإجناز  اأن  املعنيون  واأ�ساف 

للرتفهيه بغابة متليلي فر�سة الإبراز 
املنطقة،  لــهــذه  احلــ�ــســاري  املــــوروث 
تنوع  مــن  تكتنزه  مــا  اإىل  اإ�ــســافــة 
خا�سة  وحيواين،  نباتي  اإيكولوجي 
م�سروع  بدرا�سة  �سابقا  حظي  واأنــه 
اإجناز مركب �سياحي من طرف امل�سالح 
للراحة  مــرافــق  ي�سم  ــن  اأي املعنية، 
بخلق  حــتــى  ي�سمح  ــا  م ــه،  ــي ــرتف وال
منا�سب عمل الأبناء املنطقة، ويق�سي 
الــذي  البطالة  �سبح  على  بالتايل 
يداهم ال�سباب على وجه اخل�سو�ص، 
م�سريين  الكثريون  اإليه  مادعى  وهو 
يف ال�سياق ذاته اإىل اأهمية االإلتفات 
من  الكثري  عــن  الغبار  لنف�ص  اإلــيــه 
عرب  والتاريخية  ــة  ــري االأث املــعــامل 
يف  عليه  اأجمعوا  ما  ح�سب  الوالية 

الكثري من املنا�سبات.

مطالب بتحويل غابة متليلي 
اإىل ف�شاءات ترفيهية بتيالطو

تالميذ اإبتدائية "خملويف عي�شى" ب�شفيان
 يدر�شون يف مدر�شة بدائية

ف�ضاءات  باإجناز  املعنية،  واجلهات  املحلية  ال�ضلطات  باتنة،  والية  تيالطو  ببلدية  مواطنون  يطالب 
للت�ضلية والرتفيه، ملا يعانونه من غياب مثل هذه املرافق التي من �ضاأنها انت�ضال ال�ضباب واالأطفال من 

االآفات االجتماعية.

لتوفرها على موؤهالت من �ضاأنها ا�ضتقطاب ال�ضباب والعائالت

فيما احتج اأولياءهم عل ظروف متدر�س ابناءهم

نقاو�س 

حفيظة. ب
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خن�شلة

ببئر  الــبــلــدي  املــجــلــ�ــص  ك�سف 
البلدية  ا�ستفادت  عن  ال�سهداء 
من م�سروع تهيئة واد "بئر عيان" 
حلماية  الفنية  املن�ساآت  واجنــاز 
�سكان بلدية بئر ال�سهداء بغالف 
�سنتيم،  مليار   23 يتجاوز  مــايل 
بعد،  ينطلق  مل  ــروع  ــ�ــس امل لــكــن 
االجــــراءات  جميع  امتـــام  رغــم 
باالعتماد  اخلا�سة  القانونية 

املايل للم�سروع.
انخفا�ص  ب�سبب  ذلـــك  ــي  ــاأت ي
ال�سهداء  بئر  منطقة  اأر�ــســيــة 
م�سبا  عيان"  "بئر  واد  جعل  ما 
باملنطقة  املــحــيــطــة  ـــة  ـــالأودي ل
وت�سمل واد "بئر الفرعة" و"واد 

املراد�سة".
الفي�سانات  خطر  تــواجــه  كما 
على  املــتــواجــدة  امل�ساتي  عديد 
طــــول الـــطـــريـــق الــــرابــــط بني 
و�سوق  الــ�ــســهــداء  بئر  منطقتي 
"حية  م�ستة  وت�سمل  نــعــمــان، 

منطقة  وكـــذا  �سماعني"  فـــراق 
"الكوادرية".

�سكان  ـــاوف  خم وتــتــجــدد  هـــذا 
من  ال�سهداء  بئر  بلدية  امل�ساتي 
ان�سداد  مع  خا�سة  الفي�سانات، 
ــات  ــوع ــال ــب ـــن ال عــــدد كـــبـــرية م
ال�سلبة  النفايات  تراكم  ب�سبب 
غياب  ــســط  و� والــبــال�ــســتــيــكــيــة، 
للقائمني  املــيــدانــيــة  ــة  ــاب ــرق ال
اأم  بـــوالة  التطهري  ـــوان  دي على 

البواقي.
لالإ�سارة، فقد �سهدت منطقة بئر 
ال�سهداء يوم 15 �سبتمرب 2018 
ــفــرت عن  ــس فــيــ�ــســانــات كــبــرية اأ�
 ، خ�سائر مادية وب�سرية معتربة 
بعد امتالء واد "بئر عيان" و�سب 
مدينة  بو�سط  اجلــارفــة  �سيوله 
ت�سجيل  اأدى  مــا  ال�سهداء،  بئر 
ع�سرات  وحتــطــم  وفـــاة  حـــاالت 

ال�سيارات التي جرفتها ال�سيول.

تخوفا من تكرار �ضيناريو في�ضانات 2018

وادي  لتهيئة  �شنتيم  مليار   23
ال�شهداء عيان" ببئر  "بئر 

نظموا حركة احتجاجية اأمام مديرية الرتبية 

خا�ضة فيما تعلق بالوجبات ال�ضاخنة والنقل املدر�ضي وتهيئة خمتلف املرافق الرتبوية

ما جعل امل�ضتة يف عزلة ل�ضنوات طويلة

دخلت �شبيحة اأم�س، 07 نقابات للرتبية من خمتلف الأ�شالك يف حركة احتجاجية اأمام مقر مديرية الرتبية بخن�شلة، من بينها النقابة الولئية 
لعمال الرتبية والنقابة الوطنية ل�شلك النظار ومدراء املدار�س الإبتدائية التابعة لنقابة الرتبية والتكوين وكذا نقابة اأ�شالك العمال املهنيني 

والأ�شالك امل�شرتكة وغريها من النقابات يف حركة احتجاجية تعبريا منهم عن الأو�شاع ال�شيئة وماعرفه الدخول املدر�شي على امل�شتوى الولئي 
من عدم ا�شتقرار وامل�شاكل املرتاكمة ومتاطل الو�شاية يف �شرف املخلفات املالية وعدم الوفاء بالوعود رغم التعهدات الكتابية.

�شطيـــف

وبح�سب املحتجني، عن �سبب دهولهم 
يف هذه احلركة االحتجاجية، هو غلق 
اأبواب احلوار وعدم التكفل بان�سغاالت 
ــتــحــويــالت  االأ�ــــســــرة الـــرتبـــويـــة وال
التي  امل�ساكل  من  وغريها  الع�سوائية 
يتخبط فيه الكثري من املوظفني، حيث 
التابعة  النقابات  هــذه  احتــاد  طالب 
لقطاع الرتبية لوالية خن�سلة بتلبية 
املطالب املدرجة  يف الالئحة التي مت 
مديرية  يف  ممثلة  للو�ساية  ار�سالها  
املخلفات  جميع  ت�سوية  منها  الرتبية، 
واالأ�ــســالك  ــب  ــرت ال جلميع  املــالــيــة  
الرابع  الــثــالثــي  منحة  ذلــك  يف  مبــا 
من  واملقتطعة   2020 املالية  لل�سنة 
مربر  دون  املتو�سط  التعليم  اأ�ساتذة  
وت�سوية  العائلية  املنح  وكذا  قانوين 
كــل الــرتقــيــات واملـــقـــررات االداريـــة 
وت�سوية   03/06 ــالأمــريــة  ل وفــقــا 
واالأخطاء  املهنيني  العمال  خملفات 

التمدر�ص  منحة  �سرف  رافقت  التي 
اعداد  يف  الر�سمية  املنا�سري  وتطبيق 
اخلرائط الرتبوية واالدارية وتوفري 
والــبــيــداغــوجــي  االداري  ــري  ــاأط ــت ال

الرتبوية  املــوؤ�ــســ�ــســات  خمتلف  عــرب 
لالأطوار التعليمية الثالثة مع مراعاة 
الن�سو�ص املنظمة لكيفية فتح املنا�سب  

املالية اجلديدة.

 بعد ال�سكاوي العديدة واالحتجاجات 
يعاين  التي  امل�ساكل  مبختلف  اخلا�سة 
بوالية  والتعليم  الرتبية  قطاع  منها 
بالوجبات  تعلق  فيما  خا�سة  خن�سلة 
وتهيئة  املــدر�ــســي  والــنــقــل  ال�ساخنة 
اكد  اأكـــد  الــرتبــويــة،  املــرافــق  خمتلف 
التنفيذي  اجلهاز  على  االول  امل�سوؤول 
من  يعد  امللف  هــذا  اأن  خن�سلة  بوالية 
اأولويات وزارة الداخلية، موؤكدا يف ذات 
وم�ساعفة  التكفل  �سرورة  على  ال�سياق 
اجلهود ل�سمان وجبة �ساخنة وحم�سنة 
لفائدة كل التالميذ املتمدر�سني يف الطور 
االبتدائي، واكد على ان والية خن�سلة 
تقدر  حيث  املجال  هذا  يف  تطور  تعرف 
 %100 املدر�سية  الوجبة  توفري  ن�سبة 

مــوؤكــدا  �ــســاخــنــة،  وجــبــة   %93 منها 
على  ال�سهر  ب�سرورة  ال�سياق  ذات  يف 
باملواد  املدر�سية  املطاعم  متوين  �سمان 
العدد  تــوفــري  مــع  ال�سليمة  الغذائية 
بتح�سري  املكلفني  ـــوان  االأع مــن  الــكــايف 
الــوجــبــات الــغــذائــيــة وتــوزيــعــهــا وكــذا 
ال�سهر على نظافة املطاعم واالإ�سراع يف 

حتديد املدار�ص الذي �سيتم تزويدها.
املــدر�ــســي فقد  الــنــقــل  وبــخــ�ــســو�ــص 
عمل  من�سب   90 من  الوالية  ا�ستفادت 
نقل  ظـــروف  حت�سني  اأجـــل  مــن  �ــســائــق 
نهائية  ب�سفة  بهم  والتكفل  التالميذ 
واملعزولة،  النائية  باملناطق  خا�سة 
واكــــد عــلــى �ـــســـرورة اإيـــجـــاد احلــلــول 
ممكنة  تغطية  اأح�سن  ل�سمان  الكفيلة 

احلافالت  توفر  ظل  يف  املدر�سي  للنقل 
 173 الوالية  متتلك  حيث  كايف  ب�سكل 
ـــى اىل �ــســرورة اإ�ــســالح  حــافــلــة، ودع
ال�سيانة  باأعمال  والقيام  احلــافــالت 
الدورية للحافالت امل�ستغلة على م�ستوى 
خاليا  تن�سيط  �سيتم  كما  احلــظــائــر، 
املتابعة وتكليف الفرق البلدية املكلفة 
بال�سيانة للتدخل ومعاينة كل املدار�ص 
بالت�سليحات  والقيام  اإ�ستثناء  بــدون 
ال�سرورية عند الطلب من طرف مدراء 
بالتدفئة  منها  تعلق  ما  املدار�ص خا�سة 
وهذا  وال�ستاء،  اخلريف  لف�سل  حت�سبا 
البلديات  لفائدة  االعــانــات  �سب  بعد 
املدار�ص  لرتميم  الوالية  ميزانية  من 

و�سيانتها.

"بئر  م�ستة  �سكان  معاناة  تتوا�سل 
بلدية  ــيــم  الإقــل الــتــابــعــة  اجلديد" 
بري�ص، ب�سبب وعورة امل�سالك الريفية 
ما اأدخل �سكان امل�ستة يف عزلة ل�سنوات 

طويلة.
�سكان امل�ستة اأ�ساروا للو�سيعة ال�سعبة 

انعدام  مع  خا�سة  فيها  يعي�سون  التي 
من  الب�سيطة  احلياة  �سروريات  اأدنــى 
ربط بالكهرباء الريفية و�سبكات الغاز 
الريفية،  املجمعات  من  بعدد  الطبيعي 
ال�سرف  قــنــوات  الهـــرتاء  باالإ�سافة 

ال�سحي.

ــص اأ�ـــســـار  ــ� ــربي ــ�ــص الــبــلــدي ب املــجــل
من  اجلديد"  "بئر  م�ستة  ال�ستفادت 
م�سافة  على  ريفي  م�سلك  فتح  م�سروع 
مبناطق  التكفل  برامج  �سمن  كلم   4
الظل، والذي انطلقت به االأ�سغال يوم 
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وفيما يتعلق مب�سروع الربط ب�سبكات الغاز 
امل�ستة  �سكان  عزوف  �سجل  فقد  الطبيعي، 
الربوبان  غاز  �سهاريج  من  اال�ستفادة  عن 
كحل بديل، خا�سة وان تكلفة ربط امل�ستة 
ب�سبكات الغاز الطبيعي تتجاوز 10 ماليري 

�سنتيم.

 29 مــن  الــبــواقــي  اأم  واليــة  ا�ستفادت 
النقل  حــافــالت  �سائقي  يخ�ص  من�سب 
املدر�سي والتي مت توزيعها على 21 بلدية 
اأين  البواقي،  اأم  واليــة  الإقليم  تابعة 
انطلق اأم�ص ا�ستقبال ملفات الراغبني يف 
امل�ساركة يف م�سابقة التوظيف عن طريق 
االإدارة  مع  بالتن�سيق  املهني  االختبار 

املحلية بوالية اأم البواقي.
بوالية  املحلية  االإدارة  اأح�ست  ــن  اأي
مدر�سي  نقل  حافلة   192 البواقي  اأم 
متواجدة بحظائر البلدية 29، من بينها 
للبيع  عر�سها  ينتظر  معطلة  حافلة   47

باملزاد العلني.
من  الوالية  بلديات  اأغلب  وتعاين  هذا 
نق�ص يف ال�سائقني ب�سبب التجميد الذي 
طال منا�سب الوظيف العمومي منذ �سنة 
بالعاملني  لال�ستعانة  اأدى  ما   ،2015
وكذا  االجتماعية،  ال�سبكة  عقود  �سمن 
البحث عن حلول بديلة تخ�ص ا�ستئجار 
اليومي  التنقل  ت�سمن  خا�سة  حافالت 

للتالميذ ملوؤ�س�ساتهم الرتبوية.
االأ�سهر  خالل  ينتظر  املو�سوع،  ذات  يف 
 80 مــن  ـــد  اأزي ا�ــســتــالم  املقبلة  القليلة 
حافلة نقل مدر�سي جديدة بهدف اإعادة 
وتوفري   29 البلدية  احلظائر  جتديد 

احتياط حلافالت النقل املدر�سي.
الناقلني  اأما عن االتفاقيات املربمة مع 
اخلوا�ص والتي مت مبا�سرتها خالل �سنة 
ال�سمان  �سندوق  مع  بالتن�سيق   1016
والت�سامن للجماعات املحلية، فقد �سجل 
اتفاقيات  عقد  عــن  ال�سائقني  عـــزوف 
تعر�ص  ب�سبب  البلدية،  املجال�ص  مــع 
حافالتهم للتلف ال�سريع لوعورة امل�سالك 

الريفية.
مليلة  دوائــرعــني  ا�ستفادت  باملقابل، 
ح�سة  من  البواقي  واأم  البي�ساء  وعــني 
من�سب  تتجاوز  مل  املنا�سب  من  �سئيلة 
بالغري  اعتربت  والتي  بلدية،  بكل  واحد 

كافية بالنظر الحتياجات البلديات.

فيما وجد مواطنون �ضعوبات يف احل�ضول عليها 

قاموا بغلق الطريق الرابط مع العلمة 

مطالب بفتح �ضوق للخ�ضر ببي�ضاء برج 

وترقية  الــتــجــارة  مــديــريــة  اأكـــدت 
متوين  اأن  �سطيف  لوالية  ال�سادرات 
ب�سفة  يتم  املائدة  زيت  مبادة  ال�سوق 
يكفي  املــادة  هذه  خمزون  واأن  عادية 
لتلبية حاجيات املواطنني بكل اأريحية 
من دون زيادة يف االأ�سعار، كما طماأنت 
يف  املتداولة  ــاءات  االإدع اأن  املديرية 
يف  نق�ص  بخ�سو�ص  االأخـــرية  االآونـــة 
هي  ما  االأ�سا�سية  املادة  بهذه  التموين 
اإ�ــســاعــات كــاذبــة مــن طــرف بع�ص  اإال 
امل�ساربني هدفها خلق البلبلة والهلع يف 
من  الرفع  وبالتايل  امل�ستهلكني  اأوا�سط 
وهذا  املــادة  هذه  على  الطلب  م�ستوى 
لهوؤالء امل�ساربني من  الفر�سة  ما يتيح 
على  �سرعية  غري  اأربــاح  حتقيق  اأجــل 

عاتق املواطن.
بيانها  يف  املديرية  م�سالح  والتم�ست 

امل�سوؤولية  بروح  التحلي  املواطنني  من 
ــاعــات  االإ�ــس وراء  االنــ�ــســيــاق  وعـــدم 
حاجياتهم  باقتناء  ــذا  وه املــروجــة 
من  املــديــريــة  طلبت  كما  بعقالنية، 
التجاوزات  كل  عن  التبليغ  املواطنني 
فيما  التجار  بع�ص  طرف  من  املرتكبة 
يخ�ص �سروط البيع اأو ممار�سة اأ�سعار 
غري �سرعية عن طريق الرقم االأخ�سر 

.1020
ندرة  اأي  لوجود  املديرية  نفي  ورغم 
من  الكثري  اأن  اإال  املائدة  زيت  مادة  يف 
البلديات  من  العديد  عرب  املواطنني 
اأكدوا �سعوبة احل�سول على هذه املادة 
خا�سة  اأ�سبوع  من  اأكــرث  منذ  املدعمة 
 05 ب�سعة  الزيت  لقارورات  بالن�سبة 
لرت والتي تبقى مفقودة يف املحالت مع 

توفر القارورات ب�سعة لرت ولرتين.

التابعة  ال�سنافر  قرية  �سكان  اأقــدم 
اجلهة  يف  الــزرقــاء  القلتة  لبلدية 
تنظيم  على  �سطيف  لوالية  ال�سرقية 
غلق  خـــالل  ــن  م احتجاجية  وقــفــة 
الطريق البلدي الذي يربطهم ببلدية 
الــذي  االأمـــر  ــو  وه املــجــاورة،  العلمة 
لعدة  ــرور  امل حركة  توقف  يف  ت�سبب 
ب�سبب  االحتجاج  هذا  وجاء  �ساعات، 
للطريق ف�سال عن  الكارثية  الو�سعية 
ما و�سفه ال�سكان بعدم جت�سيد الوعود 

املمنوحة من طرف ال�سلطات احللية.
فاإنه  املنطقة  �سكان  قاله  وح�سبما 
جت�سيد  يــتــم  اأن  املــفــرت�ــص  ــن  م كـــان 
م�سروع اإزداوجية الطريق مع �سيانته 
الكبرية  للحركية  بالنظر  وتهيئته 
اأعــداد  مــرور  خــالل  من  يعرفها  التي 
كبرية من املركبات نحو بلدية العلمة 
متنحها  التي  الوعود  �سوء  على  وهذا 
غري  �سابق،  وقــت  يف  البلدية  رئي�ص 

االأ�سغال  لكون  تفاجئوا  ال�سكان  اأن 
�سيانة  على  تقت�سر  حاليا  اجلــاريــة 

الطريق فقط.
واالأكرث من ذلك فاإن نوعية االأ�سغال 
اأثارت حفيظة ال�سكان  املنجزة حاليا 
عواقب  مــن  متخوفني  بـــدوا  الــذيــن 
ف�سل  حلول  عند  اجلــاريــة  االأ�سغال 
وطالب  االأمــطــار،  وت�ساقط  ال�ستاء 
ال�سكان من ال�سلطات الوالئية �سرورة 
الن�سغاالتهم  واال�ستجابة  التدخل 
القيام  مع  الطريق  بتو�سعة  املتعلقة 
ومن  القانونية،  االأطر  وفق  باالأ�سغال 
جانبه فاإن رئي�ص دائرة العلمة اأحمد 
االحتجاج  ملــوقــع  تنقل  بــوطــهــراوي 
حــيــث وعـــد املــحــتــجــني بــالــتــكــفــل يف 
اأقرب وقت بهذه االن�سغاالت املنطقية 
مع  بالتن�سيق  وهــذا  تعبريه  حد  على 
مديرية االأ�سغال العمومية وال�سلطات 

الوالئية.

يـــعـــاين فــالحــو 
اجلنوبية  اجلهة 
�سطيف  ــة  ــوالي ل
مـــــن �ـــســـعـــوبـــات 
لت�سويق  كــبــرية 
مـــنـــتـــوجـــاتـــهـــم 
الفالحية كما هو 
فالحي  مع  احلال 

باإنتاج  املعروفة  بــرج  بي�ساء  بلدية 
الزراعية  املحا�سيل  من  كبرية  كميات 
اخل�سراء،  الفا�سوليا  مادة  غرار  على 
الفالحني  جعلت  التي  املعاناة  وهــي 
للخ�سر  �سوق  فتح  ب�سرورة  يطالبون 

على تراب البلدية.  
الفالحني  من  الع�سرات  �سروع  ومــع 
عاد  ال�سنة  هــذه  حم�سول  جني  يف 
الواجهة  اإىل  املنتوج  ت�سويق  هاج�ص 
ا�ــســتــكــى فالحو  مـــن جـــديـــد، حــيــث 
مناطق زراية ولعالملة من �سعوبة بيع 
غاية  اإىل  التنقل  و�سرورة  املح�سول 
�سطيف  من  كل  يف  املوجودة  االأ�سواق 
ما  وهــو  املنتوج،  لبيع  العيد  و�سلغوم 
اإ�سافية، ناهيك  اأتعاب  كبد الفالحني 
الع�سرات  طالت  التي  اخل�سائر  عــن 

منهم ب�سبب عدم 
بيع  مــن  متكنهم 
ظل  يف  املح�سول 
ت�سويقه  �سعوبة 
التجار  ـــزوف  وع
ــــــن الـــتـــنـــقـــل  ع
ــم  ــه ــي ــس اأرا� اإىل 

الزراعية. 
اجلنوبية  اجلــهــة  فــالحــو  ويــطــالــب 
�سوق  اإعــتــمــاد  بــ�ــســرورة  ــة  ــوالي ــل ل
والفواكه ببي�ساء  "احل�سبني" للخ�سر 
ت�سويق  ــل  اأج مــن  ر�سمي  ك�سوق  بــرج 
يف  ح�سل  كما  الفالحية  منتوجاتهم 
بلدية بي�ساء برج املجاورة، ومن جانبها 
على  اأكدت  برج  بي�ساء  بلدية  م�سالح 
الفالحية  امل�سالح  مديرية  موافقة 
ال�سوق،  فتح  على  التجارة  ومديرية 
فيما مت القيام مبرا�سلة وايل �سطيف 
من اأجل احل�سول على ترخي�ص بغية 
تاأجري �سوق "احل�سبني" واحل�سول على 
عائدات مالية لفائدة خزينة البلدية 
مع اإنعا�ص ن�ساط االأالف من الفالحني 
البلديات اجلنوبية للوالية وحتى  يف 

الواليات املجاورة.

دعى وايل الوالية علي بوزيدي 
املكلفني املبا�سرين للتكفل مبلف 

اال�ستثمار بوالية خن�سلة اىل 
�سرورة بعث هذا امللف احل�سا�ص 

بالوالية، وذلك من خالل اإ�ستكمال 
حتيني عملية التطهري النهائي 
للعقار وموافاة م�سالح الوالية 

بتقرير مف�سل يف اأجل ال يتعدى 4 
اأيام وذلك بهدف ا�سرتجاع االأوعية 

العقارية التي مل ينطلق اأ�سحابها 
يف جت�سيدها ميدانيا ليتم بعدها 

مبا�سرة برجمة زيارة ميدانية 
للوقوف على مدى تنفيذ التو�سيات 

ال�سابقة، كما كلف مدير اأمالك 
الدولة واملديريات ذات ال�سلة 

بت�سهيل االإجراءات للح�سول 
على الوثائق الالزمة الجناز 

العقود االإدارية، واكد للجميع 
حر�ص ال�سلطات العليا للبالد 

على مرافقة ال�سباب امل�ستثمرين 
اأ�سحاب امل�ساريع وتذليل العقبات 

والعراقيل االدارية التي ت�سادفهم 
يف ا�ستكمال ملفاتهم، وفتح االأبواب 
ال�ستقبالهم والرد على ت�ساوؤالتهم 
باإيجابات مقنعة مع تفعيل خلية 

اال�ستماع اخلا�سة بامل�ستثمرين 
املن�سبة �سابقا بديوان الوالية.
ويف هذا ال�سدد اأعطى الوايل 

تعليمات لروؤ�ساء الدوائر باإختيار 
االأر�سية املنا�سبة القرتاح اإن�ساء 

منطقة ن�ساطات م�سغرة بكل 
بلدية مب�ساحة ال تتعدى 3 

هكتار ال�ستيعاب ال�سباب اأ�سحاب 
املوؤ�س�سات امل�سغرة موؤكدا على 
اأن تكون هذه االأخرية بالقرب 

من خمتلف ال�سبكات خا�سة منها 
الكهرباء.

مديرية التجارة تنفي وجود ندرة
 يف مادة زيت املائدة 

�شكان القلتة الزرقاء يحتجون
 على اهرتاء الطريق

فالحون عاجزون عن ت�شويق 
حم�شول الفا�شوليا اخل�شراء 

نقائ�س  لتدارك  جديد  من�شب   29

النقل املدر�شي باأم البواقي

خن�شلة يف  الرتبية  قطاع  اإليه  اآل  مبا  تندد  نقابات   7

وعود ر�شمية بالتكفل بكل النقائ�س امل�شجلة يف قطاع الرتبية بخن�شلة

م�شالك مهرتئة تعزل �شكان م�شتة "بئر اجلديد" بربي�س

اإن�شاء مناطق 
ن�شاطات م�شغرة 

بكل بلدية
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اأثار تكرمي واعتذار الرئي�ص الفرن�سي 
غ�سب  للحركى،  مــاكــرون،  اإميــانــويــل 
كانت  االأخــــرية  اأن  ال�سيما  ــر،  ــزائ اجل
تعوي�ص  اأقلها  اأخــرى،  خطوات  تنتظر 
باالعرتاف  النووية  جتاربها  �سحايا 
التي  االحتالل  فرتة  خالل  بجرائمها 

دامت 132 �سنة.
و�سع  الفرن�سي  الرئي�ص  اأن  ويــبــدو 
م�ساحله ال�سخ�سية وم�ستقبله ال�سيا�سي 
�سِمن  قد  يكون  بحيث  اعتبار،  كل  فوق 
خطوته  خالل  من  �سوت  مليون  قرابة 
االأخرية جتاه "احلركى" يف االنتخابات 
اإجراوؤها  املزمع  الفرن�سية  الرئا�سية 
اأن  املتوّقع  ومن  القادمة.  ال�سنة  ربيع 
العالقات  توتر  يف  الــقــرار  هــذا  يزيد 
والتي  وفرن�سا  اجلزائر  بني  الثنائية 
تعي�ص اأ�سواأ مراحلها منذ عقدين. وكان 
اجلزائري  بنظريه  ات�سل  قد  ماكرون 
عــبــد املــجــيــد تـــبـــون، بــعــد لــقــائــه مع 

بتعوي�سهم. قرارًا  "احلركى" واتخاذه 

من هم "احلركى"؟ 
بالعامية  "حركي"  كــلــمــة  تــعــنــي 
ــان  اإب واأُطــلــقــت  "خائن"،  اجلــزائــريــة 
 )1962-1954( التحريرية  الثورة 
على كل من يوايل فرن�سا ويتعاون معها 

�سد الثوار.
ووفق تقديرات غري ر�سمية فاإن عددهم 
بلغ 200 األف، كانوا جميعهم منخرطني 
تركت  االحـــتـــالل،  جي�ص  �ــســفــوف  يف 
اأغلبهم مل�سريهم بعد هزميتها يف  فرن�سا 

احلرب �سد جي�ص التحرير.
وبعد توقيع فرن�سا مع جبهة التحرير 
النار  اإطـــالق  وقــف  اتفاقية  الوطني 
االأخرية  �سمحت   ،1962 مار�ص   18 يف 
مبغادرة  "حركي"  األــف   42 من  الأكــرث 
عرب  اآخرين  األفًا   40 فــَرّ  فيما  البالد، 
فرن�سا  يف  لي�ستقروا  واملــغــرب  تون�ص 

بعدها.
كالجئني،  "احلركى"  باري�ص  وعاملت 
اإيـــواء  مــراكــز  يف  تكدي�سهم  مت  حيث 

غاية  اإىل  الـــبـــالد  ــمــال  ــس و� بــجــنــوب 
املراكز  هــذه  اإغـــالق  مت  اإذ   ،1974
واإ�سكان "احلركي" وعائالتهم يف اأحياء 

�سعبية.
اأن  مرارًا  الفرن�سية  ال�سلطات  وحاولت 
تتفاو�ص مع اجلزائر حول ال�سماح لهم 
بالعودة اإىل وطنهم االأم، اإال اأن االأخرية 
اأنهم  على  م�سددة  ذلــك،  ترف�ص  كانت 

لي�سوا مواطنني جزائريني.
"احلركى"  ملف  فتح  قد  ماكرون  وكان 
2017، لكن  �سنة  عند زيارته للجزائر 
وزارة املجاهدين اعتربت اأن امللف منتٍه، 
"التاريخ  اإن  وقتها،  الوزير  قــال  حيث 
موقعهم،  اخــتــاروا  لقد  قــدرهــم،  ح�سم 
النا�ص الذين خانوا وطنهم واإخوانهم ال 

يحق لهم اأن يعودوا اإىل وطننا''.

طعنة ماكرون 
اتفاقًا  اأن  مطلعة،  مــ�ــســادر  ك�سفت 
وفرن�سا  اجلزائر  بني  اأُبــِرم  ر�سمي  �سبه 
بجرائمها  باري�ص  ــرتاف  اع بخ�سو�ص 
االأخرية  لكن  مراحل،  عرب  اجلزائر  يف 
تعترب  التي  مــاكــرون  بخطوة  فوجئت 
عبد  للرئي�ص  ال�سيما  الظهر،  يف  طعنة 
ماكرون  ميــدح  ظل  الــذي  تبون  املجيد 

ما�سي  مع  مت�سالح  اأنــه  موؤكدًا  الأ�سهر، 
فرن�سا اال�ستعماري.

على  ر�سمي  رد  اأول  يف  اجلزائر  وقالت 
"الثورة  تكرمي ماكرون لـ"احلركى"، اإن 
التحريرية ف�سلت يف ملفهم، اأما ما تقوم 
ال  داخــلــي  �ــســاأن  فهو  الــيــوم  باري�ص  بــه 

يعنينا ال من قريب وال من بعيد''.
واأ�ساف وزير املجاهدين، العيد ربيقة، 
امل�ساألة  "هذه  �سبتمرب:   22 االأربــعــاء 
عن  نــتــحــدث  اأن  ميــكــن  وال  ــحــة،  وا�ــس
م�ساحلة مع فرن�سا على ح�ساب الذاكرة، 
اأبدًا،  امل�ساألة  هذه  يف  الت�سامح  ميكن  ال 
وعالقتنا معهم مبداأها احرتام الذاكرة 

والهوية''.
اعتذارًا  فرن�سا  من  اجلزائر  وتنتظر 
كخطوة  ــتــعــمــاري  اال�ــس مــا�ــســيــهــا  عــن 
االقت�سادية  الــعــالقــات  لــدعــم  مهمة 
جميع  وت�سليمها  الثنائية،  والثقافية 
باأر�سيف  اخلا�سة  واملــلــفــات  الــوثــائــق 
الفرتة اال�ستعمارية )1962-1830(، 
وتعوي�ص �سحايا التجارب النووية التي 

مازالت اآثارها اإىل اليوم.

ردود غا�ضبة 
�سّب حزب جبهة التحرير الوطني جام 
اإثر  الفرن�سية  ال�سلطات  على  غ�سبه 
لـ"احلركى"،  ماكرون  الرئي�ص  تكرمي 
"ن�ستنكر  بيان:  يف  احلــزب  قــال  حيث 
على  الفرن�سية  ال�سلطات  اإقدام  ب�سدة، 
تكرمي احلركى، ونعترب هذه املمار�سات، 
علنيًا  ا�ستفزازًا  �سنة،  كل  تتجدد  التي 
عالقات  اإقامة  اأن  ونوؤكد  للجزائريني، 
ندية مع فرن�سا، تقوم على منافع م�سرتكة 
لل�سعبني، لن تاأتي بدون مراعاة التاريخ 
يجب  التي  الــذاكــرة،  ملفات  ومعاجلة 

تنقيتها من الروا�سب اال�ستعمارية''.
فرن�سا  "تخ�سي�ص  احلـــزب:  واأ�ــســاف 
لِرجاالتها  يومًا  للحركى واعتباره  يومًا 
ما  كل  اإحياء  منه  تريد  اإمنا  االأبطال، 
اإحياء  وبالتايل  باخليانة،  عالقة  له 
جراح اجلزائريني، وحماولة يائ�سة من 
فرن�سا خللق ا�ستعمار ح�ساري، ال ميكنه 
خلفت  التي  الهمجية  حجم  ميحو  اأن 
املاليني من ال�سهداء ومن �سحايا البط�ص 

اال�ستعماري''.
اجلزائريني  "اإن  ذاته:  البيان  ووا�سل 
وطنهم  باعوا  الذين  ــوؤالء،  ه يعتربون 

مهما  خونة،  جمــرد  االأثــمــان،  باأبخ�ص 
العار،  قوانني  خالل  من  فرن�سا،  حاولت 
فاحلركى  ال�سود،  �سفحاتهم  تبيي�ص 
يعودوا  ومل  للعدو،  خدماتهم  قــدمــوا 
لن  اخلــونــة  تــكــرمي  اإن  جــزائــريــني. 
ال�سعب  كفاح  التاريخ  �سجل  من  ميحو 
ا�ستقالله،  انتزاع  اأجــل  من  اجلزائري 
ال�سهداء  من  اأبنائه  ت�سحيات  بف�سل 

االأبرار وال�سهداء االأطهار''.
الدفاع  جلنة  رئي�ص  اعترب  جهته  من 
تكرمي  اأن  م�سار،  يو�سف  االأمة  مبجل�ص 
فرن�سا الر�سمية لعمالئها الذين كافحوا 
و�سد  اجلزائر  بلدهم  �سد  جانبها  اإىل 
لي�ص  ــن،  ــوط وال ال�سعب  و�ــســد  ــثــورة  ال

باالأمر امل�ستغرب.
االأجــــدر  مــن  ـــان  ك اأنــــه  مــ�ــســار  وراأى 
�سحايا  تعوي�ص  الفرن�سي  بالرئي�ص 
�سكان  اليزال  التي  النووية  التفجريات 
اآثارها  من  يعانون  اجلزائري  اجلنوب 

الوخيمة، بدل تكرمي احلركى.

ت�سريحات ماكرون "اإفال�ص"
رمطان  اخلــارجــيــة  وزيـــر  و�ــســف  كما 
ت�سريحات  على  وتعقيبا  لــعــمــامــرة، 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص 
الوزير لعمامرة:  واأفاد  "اإفال�ص".  باأنها 
ذاكرة  اإفال�ص  ت�سميته  ميكن  ما  "هناك 
ال�سادرة  االأخــرية  الت�سريحات  لو�سف 
االإفال�ص  "هذا  وتابع:  بحق اجلزائر". 
الر�سمية  فرن�سا  عالقات  لالأ�سف  يدفع 

منها  التخل�ص  يتم  اأن  البد  اأزمــات  اإىل 
باحرتام متبادل وغري م�سروط لل�سيادة 
�سركائنا  "على  م�سيفا:  وا�ستقاللنا". 
تاريخهم  مــن  يــتــحــرروا  اأن  الــغــرب  يف 
اأنه  يزعمون  ما  ومنطق  اال�ستعماري 
مهمة ن�سر احل�سارة كغطاء اأيديولوجي 
لــال�ــســتــعــمــار، الــــذي هــو جــرميــة �سد 
دول  عــدة  ويف  اجلــزائــر  يف  االإن�سانية 

اإفريقية".
ب�سدة  اجلزائرية  الرئا�سة  ا�ستنكرت 
ا�ستدعاء  وقــررت  ماكرون،  ت�سريحات 
الت�ساور،  اأجل  من  باري�ص  لدى  �سفريها 
الفرن�سي  الع�سكري  الطريان  منعت  كما 
فجرت  اإذ  اأجــوائــهــا  فــوق  التحليق  مــن 
الإعــادة  القن�سلية  الت�ساريح  ق�سية 
النظاميني  غري  اجلزائريني  املهاجرين 
خالفًا حادًا بني اجلزائر و باري�ص، بعد 
بتقلي�ص  اجلانب  اأحــادي  فرن�سي  قــرار 
اجلــزائــر  و�سفته  ــريات،  ــس ــاأ� ــت ال عـــدد 

باملوؤ�سف.
وت�سهد العالقات اجلزائرية الفرن�سية 
الرئي�ص  و�سول  منذ  التوتر  من  حالة 
اإىل احلــكــم، على  تــبــون  املــجــيــد  عــبــد 
التي  الذاكرة" واجلرائم  "ملف  خلفية 
اال�ستعمارية  الــفــرتة  ــالل  خ ارتــكــبــت 

)1830 ـ 1962(.
عن  اللثام  الــتــطــورات  ــذه  ه ــت  ــاط واأم
ك�سريك  باري�ص  دور  تراجع  موؤ�سرات 
�سيا�سي وحتى اقت�سادي للجزائر، ل�سالح 
وتركيا  ال�سني  غــرار  على  ــرى  اأخ دول 
حملية  تقارير  اأن  خا�سة  واإيــطــالــيــا، 
اال�ستثمارات  قيمة  النخفا�ص  اأ�سارت 
ــون اأن  ــب ــراق ــديــن.  ويــــرى م ــبــل بــني ال
اإطار  يف  ياأتي  االأخــري  الفرن�سي  القرار 
امل�ساومة من قبل باري�ص جتاه اجلزائر 
طفت  و�سيا�سية  اقت�سادية  العتبارات 
حل�سابات  اإ�سافة  موؤخرًا،  ال�سطح  على 
املقرر  الفرن�سية  باالنتخابات  مرتبطة 
وحماولة  املقبل،   2022 عام  اإجراوؤها 
ود  ك�سب  مــاكــرون  اإميــانــويــل  الرئي�ص 

اليمني املتطرف.
نقلتها  ت�سريحات  يف  مــاكــرون،  واتهم 
"لوموند" الفرن�سية اخلمي�ص،  �سحيفة 
بـ"تغذية  النخبة احلاكمة يف اجلزائر 
عدم  زعم  كما  فرن�سا"،  جتاه  ال�سغينة 
اال�ستعمار  قبل  جزائرية  اأمــة  وجــود 

عام 1830.

يرى مراقبون اأن القرار الفرن�سي االأخري ياأتي يف اإطار امل�ساومة من قبل باري�ض جتاه اجلزائر العتبارات اقت�سادية و�سيا�سية طفت على ال�سطح موؤخرًا، اإ�سافة 
تاأتي  املتطرف، ت�سريحات ماكرون االأخرية �سد اجلزائر  اليمني  املقبل، وحماولة ك�سب ود   2022 اإجراوؤها عام  املقرر  الفرن�سية  باالنتخابات  حل�سابات مرتبطة 
من اأجل ك�سب اأ�سوات العن�سريني الفرن�سيني وا�ستعطافهم و�سعيا لنيل ثقتهم يف انتخابات العام املقبل وما اأعلنت عنه احلكومة الفرن�سية ب�ساأن تقلي�ض تاأ�سريات 

اجلزائرية، باأنه ت�سعيد وحماولة لل�سغط على اجلزائر بكل الو�سائل بالنظر ملا خ�سرته باري�ض من �سفقات اقت�سادية.

ل ماكرون تكرمي "احلركى" على االعتذار عن جرائم اال�شتعمار الفرن�شي؟ كيف ف�شَّ
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االنتخابات اأوىل من العالقات!!

القرار الفرن�سي االأخري 
ياأتي يف اإطار امل�ساومة من 
قبل باري�ض جتاه اجلزائر 

العتبارات اقت�سادية 
و�سيا�سية طفت على ال�سطح 

موؤخرًا، اإ�سافة حل�سابات 
مرتبطة باالنتخابات 

الفرن�سية املقرر اإجراوؤها 
عام 2022 املقبل

يبدو اأن الرئي�ض الفرن�سي 
و�سع م�ساحله ال�سخ�سية 
وم�ستقبله ال�سيا�سي فوق 

كل اعتبار، بحيث يكون قد 
�سِمن قرابة مليون �سوت من 
خالل خطوته االأخرية جتاه 

االنتخابات  "احلركى" يف 
الرئا�سية الفرن�سية املزمع 

اإجراوؤها ربيع ال�سنة 
القادمة

اإن تكرمي اخلونة لن ميحو من �سجل التاريخ كفاح ال�سعب 
اجلزائري من اأجل انتزاع ا�ستقالله، بف�سل ت�سحيات 

اأبنائه من ال�سهداء االأبرار 



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

بعد تعتيم فر�ضه ترامب.. 

عند اأ�ضواأ م�ضتوياته منذ 40 عامًا..

الواليات املتحدة االأمريكية تك�شف خمزون قنابلها النووية 

اأخطر توتر ع�شكري بني تايوان وال�شني 

ق.د

ق.د

اأوروبا ورو�شيا 
تطالبان ب�شركات 
تناف�س في�شبوك
قالت مفو�شة الحتاد الأوروبي 

ل�شوؤون املناف�شة، يوم الثالثاء، اإن 
انقطاع في�شبوك ملدة 6 �شاعات، 
الإثنني، يظهر عواقب العتماد 

على عدد قليل من ال�شركات الكربى 
ويوؤكد احلاجة اإىل مزيد من 

املناف�شة. واأ�شافت: ''نريد بدائل 
وخيارات يف �شوق التكنولوجيا 

ويتعني األ نعتمد على عدد قليل من 
الالعبني الكبار، اأيا كانوا، هذا هو 

هدف قانون الأ�شواق الرقمية''.
ومنع العطل م�شتخدمي �شركة 

في�شبوك البالغ عددهم 3.5 مليار 
من الدخول على خدماتها للتوا�شل 
الجتماعي والرتا�شل مثل وات�شاب 

واإن�شتجرام وما�شنجر. وو�شف 
العطل باأنه اأكرب خلل على الإطالق 

تتعر�س له �شركة في�شبوك.
من جهتها، اأعلنت �شبكات التوا�شل 

الجتماعي الرو�شية عن زيادة 
يف ن�شاطها خالل تعطل في�شبوك 

على م�شتوى العامل، والذي قال 
امل�شوؤولون يف مو�شكو اإنه يربز 

اأحقية رو�شيا يف تطوير من�شاتها 
و�شبكاتها الجتماعية ال�شيادية 

على الإنرتنت.
ول�شنوات عملت رو�شيا على تاأكيد 

�شيادة اأكرب على قطاع الإنرتنت 
بها ومار�شت �شغوطا على �شركات 

التكنولوجيا الأجنبية حلذف 
املحتوى وتخزين البيانات يف رو�شيا، 

واأي�شا ح�شنت قدرتها على حجب 
املن�شات التي تخالف القواعد التي 

تفر�شها.
وقالت املتحدثة با�شم وزارة 

اخلارجية الرو�شية ماريا زخاروفا 
خالل تعطل في�شبوك، اإن ما 

يحدث ''يجيب عن ال�شوؤال اخلا�س 
مبا اإذا كنا نحتاج اإىل ال�شبكات 

الجتماعية ومن�شات الإنرتنت 
اخلا�شة بنا''.

مبا يف ذلك احلليفة مثل الواليات املتحدة واأ�ضرتاليا..

دخلت الدبلوما�شية الفرن�شية يف م�شاحنات واأزمات مع عدد كبري من الدول مبا يف ذلك الكربى احلليفة مثل الوليات املتحدة واأ�شرتاليا، ناهيك عن اأزمة جديدة متوقعة مع 
العمالق ال�شيني.

من  خمتلفة  �سل�سلة  باري�ص  تواجه  فيما 
االأزمات وامل�ساحنات يف عالقاتها الدولية 
تركيا  مــع  الــكــوكــب،  اأرجـــاء  خمتلف  يف 
واجلزائر  واأ�سرتاليا  املتحدة  والواليات 

وحتى مايل.
ويبدو من الرد الفرن�سي اأن الدبلوما�سية 
الــفــرنــ�ــســيــة تــ�ــســر عــلــى مــوا�ــســلــة نهج 
"املواجهة" وال�سدام حتى مع ال�سني، على 
املحيطة  العا�سفة  االأجـــواء  من  الرغم 
وخا�سة  الـــدول  مــن  عــدد  مــع  بعالقاتها 
قد  التي  الوخيمة  والتبعات  اجلــزائــر 

تنجم عن ذلك.
مـــع اجلـــزائـــر كانت  فــرنــ�ــســا  عـــالقـــات 
توترت ب�سدة بعد اأن �سدرت عن الرئي�ص 
ت�سريحات  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي 
قبل  جــزائــريــة  اأمـــة  وجـــود  يف  �سككت 
الفرن�سية،  ــتــعــمــاريــة  اال�ــس احلــقــبــة 
الع�سكري  ال�سيا�سي  "النظام  باأن  والزعم 
اال�ستعمار  تاريخ  كتابة  اأعاد  اجلزائري 
كراهية  اأ�سا�ص  على  للجزائر  الفرن�سي 
التي  اجلزائر  حفيظة  اأثــار  ما  فرن�سا"، 
وغلق  باري�ص  يف  �سفريها  با�ستدعاء  ردت 
اأمام الطائرات الع�سكرية  جمالها اجلوي 

الفرن�سية.
الت�سريحات  م�ست  املنا�سبة،  هــذه  ويف 
من  وزادت  تركيا  اجلزائر  اإىل  املوجهة 
حد  و�سل  تركيا  مع  متوا�سل  توتر  حدة 
التحالف ع�سكريا مع اليونان يف املتو�سط 
وخا�سة  واأنقرة  اأثينا  بني  اأزمــة  ظل  يف 

على ثروات املتو�سط.
جليك،  عــمــر  راأى  الــ�ــســيــاق،  هـــذا  ويف 
املتحدث با�سم "حزب العدالة والتنمية" 

الفرن�سي  الرئي�ص  اأن  تركيا  يف  احلاكم 
للتهرب  تركيا  "يهاجم  ماكرون  اإميانويل 
اال�ستعماري"،  ــالده  ب اإرث  مواجهة  مــن 
باري�ص  بني  االأزمــة  على  تعليق  يف  م�سريا 
"تطالب  االأخــــرية  اأن  اإىل  واجلـــزائـــر 
اال�ستعماري،  ما�سيها  مبواجهة  فرن�سا 
يوجه  ذلــك  عــن  عو�سا  مــاكــرون  اأن  اإال 
اإىل  االإ�سارة  خالل  من  لرتكيا  االتهامات 

االإمرباطورية العثمانية".

امتد  فرن�سا  عــالقــات  يف  التوتر  ــان  وك
ذلك  جتليات  وظهرت  مايل،  اإىل  موؤخرا 
لل�سفري  املالية  اخلارجية  ا�ستدعاء  يف 
"الت�سريحات  على  لالحتجاج  الفرن�سي 
غري الودية واملهينة ال�سادرة عن الرئي�ص 
ماكرون بخ�سو�ص موؤ�س�سات اجلمهورية". 
قبل  ت�سريح   يف  قــال  قد  ماكرون  وكــان 
احلالية  احلكومة  "�سرعية  اإن  اأيام  عدة 
وهاجم  دميوقراطيا"،  باطلة  مــايل  يف 
ت�سوغويل  املــايل  الـــوزراء  رئي�ص  ب�سدة 
ب�سدد  فرن�سا  اإن  قال  الأنه  مايغا  كوكاال 

مايل. "التخلي" عن 
�ـــســـرارات الــتــوتــر تــطــايــرت حــتــى بني 
الوزراء  رئي�ص  حذر  حيث  املان�ص،  �سفتي 
الفرن�سي، لندن من اأن بالده �ستعيد النظر 
بريطانيا،  مع  الثنائية"  "العالقات  يف 
ال�سيد  حقوق  على  خــالف  خلفية  على 
قد  الغ�سب  م�ساعر  وكانت  البلدين.  بني 
ع�سفت بباري�ص يف اأعقاب اإلغاء اأ�سرتاليا 
عقدا باملليارات ل�سراء غوا�سات من فرن�سا 
وا�ستبدالها بغوا�سات من ت�سميم اأمريكي 
يف اإطار حتالف "اأوكو�ص" االأمني اجلديد 

مع وا�سنطن ولندن.

يوم  االأمريكية،  اخلارجية  وزارة  ن�سرت 
املتحدة  الواليات  خمزون  حجم  الثالثاء، 
من الروؤو�ص النووية احلربية للمرة االأوىل 
منذ اأربع �سنوات، بعد التعتيم الذي فر�سه 
هذه  على  ترامب  دونالد  ال�سابق  الرئي�ص 

البيانات.
وقالت الوزارة اإنه يف 30 �سبتمرب 2020، 
راأ�سًا   3750 ميتلك  االأمريكي  اجلي�ص  كان 
بـ55  اأقــل  اأي  مفعل،  غري  اأو  مفّعاًل  نوويًا 
اليوم  عــن  و72  ال�سابق،  الــعــام  عــن  راأ�ــســًا 
االأدنى  هو  العدد  وهذا   .2017 من  نف�سه 
ذروته  االأمريكي  النووي  املخزون  بلغ  منذ 
يف اأوج احلرب الباردة مع رو�سيا يف 1967، 
حربيًا.  راأ�ــســًا   31255 يبلغ  كــان  عندما 
وجاء اإعالن االأرقام الثالثاء، بينما تبذل 
اإدارة الرئي�ص جو بايدن جهودًا ال�ستئناف 
بعد  رو�سيا  مع  االأ�سلحة  مراقبة  حمادثات 

تعرثها يف عهد ترامب.
يف  االأمــريكــيــة  اخلــارجــيــة  وزارة  وقــالــت 
املخزونات  ب�ساأن  ال�سفافية  "زيادة  اإن  بيان 
االنت�سار  منع  جلهود  مهم  للدول  النووية 

ونزع ال�سالح".
املتحدة  الــواليــات  �سحب  الــذي  وتــرامــب، 
االإيـــراين ومعاهدة  الــنــووي  مــن االتــفــاق 
رو�سيا،  مع  املدى  متو�سطة  النووية  القوات 
معاهدة  هو  اأي�سًا،  اآخر  اتفاق  من  ان�سحب 
"�ستارت" اجلديدة العام املا�سي، قبل انتهاء 

�سالحيتها يف اخلام�ص من فرباير.

اأق�سى  عــدد  على  املعاهدة  هــذه  وتن�ص 
ميكن  التي  النووية  احلربية  الروؤو�ص  من 
وا�سنطن ومو�سكو االحتفاظ بها، وكان ميكن 
م�سار  عك�ص  اإىل  منها  االن�سحاب  يــوؤدي  اأن 

خف�ص هذه الروؤو�ص من قبل اجلانبني.
وكـــان تــرامــب قــد �ــســّرح حــيــنــذاك باأنه 
التي  ال�سني،  ت�سمل  جديدة  �سفقة  يريد 
ــروؤو�ــص  ال مــن  قليل  ــدد  ع �ــســوى  متتلك  ال 
املتحدة  ــات  ــوالي ــال ب ــًة  مــقــارن احلــربــيــة، 
الذي توىل من�سبه يف  بايدن  لكن  ورو�سيا. 
20 يناير، اقرتح على الفور متديد املعاهدة 
خلم�ص �سنوات، وهو ما وافق عليه الرئي�ص 
وحتدد  ب�سرعة.  بوتني  فالدميري  الرو�سي 
ميكن  التي  النووية  الروؤو�ص  عدد  املعاهدة 
وعقد  ن�سرها.  ووا�سنطن  مو�سكو  من  كــاًل 
اجتماعات  واأمريكيون  رو�ص  دبلوما�سيون 

لبدء  جنيف،  يف  املا�سي  االأ�سبوع  مغلقة 
"�ستارت"  تلي  معاهدة  ب�ساأن  مناق�سات 
اأي�سًا.  التقليدية  االأ�ــســلــحــة  ومــراقــبــة 
باأنها  املحادثات  اأمــريكــي  م�سوؤول  وو�سف 
جمرد  اإن  قــاال  اجلانبني  لكن  "مثمرة"، 

اإجراء املحادثات اأمر اإيجابي.
 2021 يناير  ن�سرها يف  اإح�ساءات  وتفيد 
ال�سالم،  الأبحاث  الدويل  ا�ستوكهومل  معهد 
ومل  �ُسحبت  التي  احلربية  الروؤو�ص  ت�سمل 
ُتدَرج يف اأرقام وزارة اخلارجية االأمريكية، 
باأن الواليات املتحدة متتلك 5550 من هذه 
الروؤو�ص، مقابل 6255 لدى رو�سيا، و350 
و290  بريطانيا،  لدى  و225  ال�سني،  لدى 
لدى فرن�سا. وذكر املعهد اأن الهند وباك�ستان 
واإ�سرائيل وكوريا ال�سمالية متتلك جمتمعة 

نحو 460 راأ�سًا نوويًا.

 6 االأربعاء  تايوان،  الدفاع يف  وزير  قال 
مع  الع�سكري  التوتر  اإن   ،2021 اأكتوبر 
اأكرث  منذ  م�ستوياته  اأ�ــســواأ  عند  ال�سني 
حتليق  من  اأيــام  بعد  وذلك  عامًا،   40 من 
ال�سينية  الطائرات  من  قيا�سية  اأعــداد 
فوق اجلزيرة، فيما حذرت رئي�سة تايوان 
ال�سني  �سيطرت  اإذا  كارثية  عواقب  من 

على اجلزيرة. 
التوتر م�ستوى مرتفعًا جديدًا بني  وبلغ 
اأر�سًا  تايوان  تعترب  التي  وبكني،  تايبه 
الع�سكرية  الطائرات  وحّلقت  لها،  تابعة 
اجلوي  الدفاع  منطقة  يف  مرارًا  ال�سينية 
بدءًا  اأيام  اأربعة  مدى  وعلى  التايوانية. 
تايوان  اأبلغت  املا�سي،  اجلمعة  يــوم  من 
ع�سكرية  150 طائرة  قرابة  دخول  عن 

�سينية منطقة دفاعها اجلوي.

كو  ت�سيو  التايواين  الدفاع  وزيــر  وقــال 
الربملان  يف  لنائب  �سوؤال  على  ردًا  ت�سينغ، 
ب�ساأن التوتر الع�سكري احلايل مع ال�سني، 
اإن الو�سع هو "االأخطر" منذ اأكرث من 40 
عامًا. واأ�ساف اأمام جلنة برملانية ُتراجع 
مليار   240 بقيمة  خا�سًا  ع�سكريًا  اإنفاقًا 
دوالر تايواين )8.6 مليارات دوالر( على 
و�سفنًا  �سواريخ  ت�سمل  حملية  اأ�سلحة 
ع�سكري،  كرجل  اإيّل  "بالن�سبة  حربية 

هناك حاجة اإىل حترك عاجل''.
ت�ستعيد  اأن  ميكن  اإنــهــا  ال�سني  وتــقــول 
وتقول  االأمـــر.  لــزم  اإذا  بالقوة  تــايــوان 
عن  و�ستدافع  م�ستقلة،  دولة  اإنها  تايوان 
باللوم  وتلقي  ودميقراطيتها،  حرياتها 

على ال�سني يف التوتر.
القدرة  لديها  ال�سني  اإن  ت�سيو  وقـــال 
بالفعل على غزو تايوان، و�ستكون قادرة 
على القيام بغزو "�سامل" بحلول 2025. 
لن  لكنها  االآن،  القدرة  "متتلك  واأ�ساف: 
اأن  �سيتعني  حيث  ب�سهولة،  حربًا  تبداأ 
كثرية''.  اأخرى  اأ�سياء  احل�سبان  يف  ت�سع 
على  التوتر  زيادة  يف  باللوم  بكني  وتلقي 
�سيا�سات وا�سنطن بدعم تايوان باالأ�سلحة 
واإر�سالها �سفنًا حربية للمرور عرب م�سيق 

تايوان.
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مو�سكو  من  اللهيان  عبد  اأمري  ح�سني  اإيران  خارجية  وزير  قال 
االأربعاء اإنه يتوقع ا�ستئناف املفاو�سات ب�ساأن اتفاق بالده النووي.   
�سرح  الفروف،  �سريغي  الرو�سي  نظريه  مع  اأجراها  حمادثات  وبعد 
عبد اللهيان "اأكدت اأننا ن�سع اللم�سات االأخرية حاليا على امل�ساورات 

يف هذا ال�سدد و�سن�ستاأنف قريبا مفاو�ساتنا يف فيينا".
بدوره، اأكد الفروف اأن اإيران "م�ستعدة" لذلك واأن "املجتمع الدويل 
ينتظر من الواليات املتحدة عودتها اإىل �سرعية االتفاق النووي''. 
وكانت وزارة اخلارجية الرو�سية اأعلنت يف وقت �سابق االأربعاء، عن 
اأن الفروف حتدث مع نظريه االأمريكي، اأنتوين بلينكن، وبحثا م�ساألة 

ا�ستئناف املفاو�سات مع اإيران.

�سقوط  التون�سية،  الدفاع  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأعلن 
قاب�ص  بوالية  احلامة  منطقة  يف  ع�سكرية  مروحية  طائرة 
�سقطت  املروحية  اإن  �سحايف،  ت�سريح  يف  وقال  تون�ص.   جنوبّي 
خالل تنفيذ مترين ليلي، ما اأدى اإىل وفاة 3 ع�سكريني كانوا على 
لتحديد  املكان،  اإىل  ع�سكرية  فنية  جلنة  اإر�سال  موؤكدًا  متنها، 

اأ�سباب �سقوط املروحية.
اتفاقية  التون�سية  اجلوية  القوات  اأبرمت   ،2014 عام  ويف 
وت�سلمت  هوك"،  "بالك  طراز  من  اأمريكية  مروحية   12 ل�سراء 
اتفاقًا  التون�سية  ال�سلطات  ووّقعت   .2019 يف  منها  دفعة  اآخر 
ع�سكريًا مع �سركة اأمريكية لتحديث اأ�سطول الطائرات التون�سية 

مببلغ 32 مليون دوالر.

موعد  على  تعديالت  اإقرار  عن  الليبي  النواب  جمل�ص  ك�سف 
تنظيم  مقررا  كان  بعدما  والت�سريعية،  الرئا�سية  االنتخابات 
اال�ستحقاقني معا. وتقرر اإجراء اال�ستحقاقات الرئا�سية يف 24 
دي�سمرب املقبل كما هو متفق عليه، يف حني مت تاأجيل الت�سريعيات 

اإىل جانفي 2022.
خالل  بليحق  اهلل  عبد  النواب  جمل�ص  با�سم  املتحدث  واأكد 
موؤمتر �سحايف، اأن ''تركيز جمل�ص النواب على اإجناز االنتخابات 
ا�ستقرارًا،  اأكرث  مرحلة  اإىل  احلالية  املرحلة  لتجاوز  الرئا�سية 
وبعد ثالثني يومًا ت�سرع مفو�سية االنتخابات باإجراء االنتخابات 

الربملانية.

فوز  االأربعاء  للعلوم"  ال�سويدية  امللكية  "االأكادميية  اأعلنت 
يف  نوبل  بجائزة  ماكميالن  وديفيد  لي�ست  بنجامني  العاملني 
التحفيز  طريقة  لتطويرهما  وذلك   ،2021 لعام  الكيمياء 
لتحفيز  العاملان  ابتكرها  طريقة  وهي  املتماثل،  غري  الع�سوي 
1968 يف  الع�سوية.  بنجامني وديفيد من مواليد  املواد  تخليق 
 1997 عام  الدكتوراه  �سهادة  على  وح�سل  باأملانيا،  فرانكفورت 
من جامعة جوته يف فرانكفورت باأملانيا، وي�سغل االآن مدير معهد 
ماك�ص بالنك الأبحاث الفحم يف اأملانيا. فيما ولد ديفيد يف اململكة 
كاليفورنيا- جامعة  من  الدكتوراه  �سهادة  على  وح�سل  املتحدة، 

اإيرفني يف الواليات املتحدة، وهو حاليا اأ�ستاذ بجامعة برين�ستون 
احتفالية  يف  اجلائزة  الفائزون  ويت�سلم  املتحدة.  الواليات  يف 
ذهبية  ميدالية  الفائز  مينح  اإذ  دي�سمرب،  من  العا�سر  يف  تقام 

ووثيقة منح اجلائزة، اإ�سافة اإىل جائزة مالية.

فّجر م�سلحون جمهولون االأربعاء، �سكة حديدية يف اإقليم ال�سند 
جنوب باك�ستان، ما اأّدى اإىل عرقلة عملية �سري القطار يف جنوب 
جمهولني  م�سلحني  اإن  بيان،  يف  املحلية،  احلكومة  وقالت  البالد. 
ال�سند، ما  فّجروا ال�سكة احلديدية يف منطقة بد عيدن باإقليم 
عن  جنم  التفجري  اأن  واأ�سافت  جزئي.  ب�سكل  تدمريها  اإىل  اأدى 
لغم اأر�سي زرع حتت ال�سكة، واأنه كان هائاًل، حيث �سمع دوّيه يف 

خمتلف املناطق.
امل�سلحون  فيها  يقوم  التي  االأوىل  املرة  لي�ست  هذه  اأن  ُيذكر 
اأحداث  تتكرر  بل  ال�سند،  اإقليم  يف  احلديدية  ال�سكة  بتفجري 
مثيلة، وتلقي احلكومة املحلية دومًا بالالئمة على االنف�ساليني 

البلو�ص.

تون�س: مقتل 3 جنود جراء �شقوط 
مروحية ع�شكرية

تاأجيل االنتخابات الت�شريعية يف ليبيا

فوز بنيامني لي�شت وديفيد ماكميالن 
بجائزة نوبل يف الكيمياء لعام 2021

م�شلحون يفّجرون �شكة حديدية
 يف جنوب باك�شتان

وزير اخلارجية االإيراين يتوقع ا�شتئناف 
مفاو�شات فيينا حول االتفاق النووي "قريبا"

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
جبهات واأزمات تنفجر يف وجه باري�س يف وقت واحد 
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اأمري.ج

باتنة  مــولــوديــة  فــريــق  اإدارة  تو�سلت 
التفاق ر�سمي مع احلار�ص ال�سابق ملولودية 
ثالثي  �سد  ليكون  حلر�ص،  وليد  امل�سيلة 
حرا�سة عرين البوبية لهذا املو�سم، رفقة 
حمبوبي،  وبادي�ص  بوزيد  �سفراق  من  كل 
زعطوط  عزالدين  اإدارة  تطوي  وبــهــذا 
الكثري  اأ�سالت  التي  املرمى  حرا�ص  ورقــة 
اأن اأجرت الت�سكيلة  من احلرب خا�سة بعد 
حت�سرياتها بال�سمرة بحار�ص واحد فقط.

هذا و�سرحت اإدارة البوبية بالتن�سيق مع 
الطاقم الفني 4 العبني ويتعلق االأمر بكل 
م�سعودان،  وجهاد  نا�سري  رامي  اجمد  من 
لتفكر  ــارك،  ــب م الــالعــب  كـــذا  و  و�ــســنــاق 
دعم  يف  االإدارة  م�ساعي  لتتوا�سل  االإدارة 
ب�سفة  التعداد  ل�سبط  بالعبني  الت�سكيلة 

نهائية.
مبدينة  تتوا�سل  التح�سريات  اأن  يذكر 
اأكتوبر  �سهر  من   14 غاية  اإىل  ال�سمرة 

ملعب  اإىل  املولودية  بعدها  لتعود  اجلاري 
عبد اللطيف �ساوي، وح�سب رئي�ص الفريق 

�سيتم برجمة لقاء ودي حت�سريي يف ملعب 
عبد اللطيف �ساوي.

وفاق �سطيف 

اأمل مروانة

جنم ثنية العابد 
مولودية العلمة 

مولودية باتنة 

�سباب باتنة

مولودية بريكة 

�سبيبة  رفــقــة  الــوطــن  ـــص  اأر� اإىل 
لقاء  نهاية  بعد  مبا�سرة  ال�ساورة 
اأكتوبر  يــوم   املربمج  نواذيبو 
بعد  الــعــودة  تقرر  حيث  اجلـــاري، 
اللقاء مبا�سرة من اأجل ربح الوقت 
بعد  العودة  مباراة  برجمة  ظل  يف 

فرتة ق�سرية.
االأجرة  رفع  الوفاق  اإدارة  وقررت 

يف  الكوكي  نبيل  للمدرب  ال�سهرية 
مع  �سيوقعه  الــذي  اجلديد  العقد 
بعد  املقبلة  االأيـــام  خــالل  الفريق 
وك�سفت  الوطن،  اأر�ــص  اإىل  العودة 
اإدارة الوفاق عن  م�سادر مقربة من 
للمدرب  املقدم  املــايل  العر�ص  رفــع 
مليون  مبلغ   اإىل  التون�سي 
عن  ف�سال  �سهرية  كــاأجــرة  �سنتيم 
التتويج  ــال  ح يف  ـــرى  اأخ ـــالوات  ع
اإدارة  وتنتظر  الــقــاري،  اأو  املحلي 
على  الفني  الطاقم  موافقة  الوفاق 
العر�ص  يف  املــقــدمــة  ــات  ــرتح ــق امل
اجلديد، علما اأن اإدارة الوفاق قامت 
املخلفات  بت�سوية  �سابق  وقــت  يف 
املالية للمدرب من اأجل قطع الطريق 
احل�سول  يف  الراغبة  الفرق  على 
الكوكي  املدرب  وكان  خدماته،  على 
بعد  الوفاق  مع  بقائه  على  اأكد  قد 
ال�سياق  ذات  يف  م�سريا  العقد  نهاية 
من  و�سله  مغري  لعر�ص  رف�سه  اإىل 
اإدارة  اأن  ولو  بلوزداد،  �سباب  فريق 
ح�سول  من  متخوفة  تبقى  الوفاق 
املدرب  موقف  يف  مفاجئ  تغيري  اأي 

الذي تلقى عدة عرو�ص. 

تــقــرر اإلـــغـــاء املـــبـــاراة الـــوديـــة الــتــي كانت 
والنادي  �سطيف  وفاق  بني  االأم�ص  نهار  مقررة 
ب�سبب  حلظة  اأخـــر  يف  التون�سي  الــبــنــزرتــي 
ورف�سهم  التون�سي  الفريق  العــبــي  ــراب  اإ�ــس
املباراة  اإلــغــاء  ــرار  ق واأخــلــط  اللقاء،  خو�ص 
الودية ح�سابات الطاقم الفني للوفاق، وكانت 
اعتذارها  قدمت  قد  التون�سي  الفريق  اإدارة 
لعبها  وعدم  املباراة  اإلغاء  عن  اأم�ص  اأول  �سهرة 
الفريق  اإدارة  قدمت  كما  بها،  خا�سة  لظروف 
الكوكي عن  نبيل  للمدرب  اعتذاراتها  التون�سي 
قليلة  �ساعات  قبل  جــاء  الــذي  االإلــغــاء  قــرار 
البنزرتي  اإلغاء مباراة  املباراة، وبعد  فقط من 
ربط  اإىل  للوفاق  الفني  الطاقم  �ــســارع  فقد 
معها  لالتفاق  املحلية  الفرق  ببع�ص  االت�سال 
بغية برجمة مباراة ودية قبل نهاية الرتب�ص، 
مدرب  مع  الإتفاق  الكوكي  املدرب  تو�سل  حيث 
جنم املتويل من اأجل برجمة مباراة ودية بني 

الفريقني هذا اخلمي�ص.
التنقل  خمطط  �سطيف  وفاق  اإدارة  و�سبطت 
الذهاب  لقاء  خلو�ص  حت�سبا  موريتانيا  اإىل 
االأبطال  لرابطة  الثاين  التمهيدي  الــدور  من 
تقرر  حيث  نــواذيــبــو  نــادي  اأمـــام  االإفريقية 
التنقل يوم 14 اأكتوبر اجلاري، ومن املنتظر اأن 
اإىل موريتانيا يف رحلة  الوفاق  تتنقل ت�سكيلة 

اجلزائرية  اجلــويــة  اخلــطــوط  عــرب  خا�سة 
وهذا رفقة �سبيبة ال�ساورة املعنية هي االأخرى 
الكاف،  كــاأ�ــص  يف  كــونــكــورد  فــريــق  مبــواجــهــة 
يف  جمــربا  ال�سطايفي  الــوفــاق  وفــد  و�سيكون 
بومدين  هواري  مطار  من  التنقل  على  البداية 
�ستكون  حيث  ب�سار  مطار  غاية  اإىل  بالعا�سمة 
يتعلق  وفيما  االنتظار  يف  ال�سبيبة  ت�سكيلة 
�سيعود  الوفاق  وفد  فاإن  موريتانيا  من  بالعودة 

اجلزائري  الوطني  املنتخب  الغد  �سهرة  يلتقي 
اجلولة  حل�ساب  لقاء  يف  النيجر  منتخب  بنظريه 
ت�سفيات  ــن  م االأوىل  املــجــمــوعــة  ــن  ع الــثــالــثــة 
م�سطفى  ملعب  و�سيكون   ، قطر  مونديال 
ياأمل  التي  املوقعة  لهذه  م�سرحا  بالبليدة  ت�ساكر 
فيها اخل�سر لتاأكيد علو كعبهم وفر�ص �سيطرتهم 
ثابتة  بخطى  الــ�ــســري  ل�سمان  املــجــمــوعــة  عــلــى 
للتاأهل  وبعدها  وت�سدرها  املجموعة  ت�سيد  نحو 
تاأ�سرية  اقتطاع  نحو  ال�سري  ثم  الفا�سلة  للمقابلة 

التاأهل ملونديال قطر مثلما هو م�سطر له.
اخل�سر  بني  املــزدوجــني  للقائني  حت�سريا  و  هــذا 
والنيجر ذهابا وايابا دخل اأ�سبال الناخب الوطني 
جمال بلما�سي يف ترب�ص حت�سريي باملركز التقني 
بع�ص  على  الفني  الطاقم  ركز  اأين  مو�سى  ب�سيدي 
حتقيق  ملوا�سلة  تطبيقها  يتم  اأن  على  النقاط 
االنت�سارات  �سكة  يف  والبقاء  االيجابية  النتائج 
يحقهها  التي  الالهزمية  �سل�سلة  تو�سيع  وموا�سلة 

بلما�سي واأ�سباله.
يذكر اأن املنتخب الوطني يحتل �سدارة الرتتيب 
نقاط  منا�سفة مع منتخب بوركينافا�سو بر�سيد 
فيما يحتل منتخب النيجر املركز الثالث بـ نقاط 

ويليه منتخب جيبوتي بـ نقطة.
وعلى �سعيد اآخر �سرح الالعب يو�سف عطال عند 
باملنطقة  االإعــالم  و�سائل  خمتلف  ملمثلي  مقابلته 

املنتخب  عن  لغيابي  تاأ�سفت   : وقــال  املختلطة 
الوطني  للفريق  اللعب  ــا  دوم اأريـــد  الأين  �سابقا 
على  من�سب  وتفكرينا  �سعبتني  مباراتني  لدينا 
الفوز فيهما من اأجل م�ساعفة احلظوظ يف التاأهل 
اللقاءات �سعبة  اأن كل  العلم  املقبل مع  الدور  اإىل 
تقدمي  �سرورة  مع  النيجر  اأمــام  ممنوع  واخلطاأ 
خالل  ال�سيما  ال�سابقة  اللقاءات  يف  نقدمه  مل  ما 
اأمامنا   ) - بوركينافا�سو  )اأمام  االأخري  التعادل 

�سنعمل  املواجهة  لهذه  حت�سبا  للعمل  اأيــام  ثالثة 
بني  التناف�ص  يخ�ص  فيما  االأخطاء  ت�سحيح  على 
من  يحفزهم  فهذا  املنا�سب  نف�ص  يف  الالعبني 
ما  وهــو  امل�ستوى  لتح�سني  االأف�سل  تقدمي  اجــل 
ي�سب يف م�سلحة الفريق الوطني ال تهم النتيجة 
يخ�ص  فيما  الفوز،  االأهم هو  الأن  بها  �سنفوز  التي 
التعر�ص  لعدم  كبري  بجهد  ا�ستغل  فاأنا  االإ�سابات 

. لها

لالعبني  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  يوا�سل 
حت�سبا  م�ستغامن  بــواليــة  حت�سرياته  املحليني 
البنيني  بنظريه  �ستجمعه  التي  الودية  للمقابلة 
من  بداية  بوهران  االوملبي  بامللعب  ال�سبت  يوم 
التدريبية  احل�سة  ويف  م�ساء،  ال�سابعة  ال�ساعة 
ملركب  حممد بن �سعيد الثانية له باأر�سية ملعب 
الفني  الطاقم  عمل  مب�ستغامن،  فراج رائد 
جميع  مع  بوقرة  جميد  الوطني  الناخب  بقيادة 

عنا�سر الت�سكيلة بعد التحاق رباعي نادي بارادو 
بولبينة  عــادل  بــوقــرة،  اميــن  تــيــرتاوي،  يا�سني 
ــاد العا�سمة  ــذا العــب احت ومـــروان زروقـــي، وك
ين�سط  الـــذي  لعمارة  ونبيل  حــمــودة  بــن  ــالل  ب
عنا�سر  ــرت  واأج التون�سي  االفريقي  النادي  يف 
احل�سة  الثالثاء  االأول  اأم�ص  الوطني  املنتخب 
على  املتواجدة  الع�سالت  تقوية  بقاعة  االأوىل 
م�ستوى مقر اقامتهم، قبل خو�ص التدريبات التي 

الفني  العمل  على  بوقرة  جميد  املدرب  فيها  ركز 
البدين.

ا�ستعدادات  اطار  يف  الودي  املوعد  هذا  ويدخل 
املنتخب الوطني للمحليني للكاأ�ص العربية لالأمم 
من   املمتدة  الفرتة  يف  املقررة   ، قطر
نوفمرب اىل  دي�سمرب، اين �سيخو�ص املناف�سة 
من  كل  منتخبات  رفقة  الرابعة  املجموعة  �سمن 

م�سر ولبنان وال�سودان.

مقاطعة  على  العلمة  مولودية  العبو  اأقــدم 
اأم�ص حيث رف�ص  اأول  التدريبات خالل ح�سة 
الالعبون مبعية الطاقم الفني التدرب ب�سبب 
بع�ص  �سم  بخ�سو�ص  املفرو�سة  ال�سغوطات 
اأبناء امل�سريين اإىل التعداد، وهو  الالعبني من 
االأمر الذي رف�سه الطاقم الفني واملناجري العام 
للنادي، وعاد الهدوء اأم�ص اإىل بيت املولودية 
بعد عودة الالعبني اإىل جو التدريبات واإنهاء 
املقاطعة بعد احل�سول على �سمانات بعدم �سم 
اأبناء امل�سريين اإىل تعداد الفريق خالل املو�سم 
عدم  اأكــد  الفني  الطاقم  اأن  خا�سة  اجلديد 

حاجته ل�سم هوؤالء الالعبني اإىل التعداد.
ملعب  �سيانة  اأ�سغال  تنطلق  اأن  املنتظر  ومن 

م�سعود زوغار بالعلمة يف غ�سون االأيام املقبلة، 
حيث ت�سمل االأ�سغال �سيانة اأر�سية امللعب التي 
تدهورت حالتها كثريا خالل ال�سنتني الفارطتني 

واإجراء  للتدريبات  متاما  �ساحلة  غري  وباتت 
املو�سم  خالل  امللعب  بغلق  عجل  مما  املقابالت، 
العلمة  بلدية  م�سالح  تقرر  اأن  قبل  الفارط، 
اأن  امللعب، ومن املتوقع  اأ�سغال ل�سيانة  برجمة 
االأر�سيات  �سيانة  يف  املخت�ص  اخلبري  ي�سرف 
امللعب  �سيانة  عملية  على  بوكعبوب  الدكتور 
خالل  وا�سحة  ب�سمته  تــرك  اأن  بعد  ــذا  وه
على  فيها  م�سرفا  كان  التي  الطويلة  ال�سنوات 
امللعب قبل اأن يتم حتويل ال�سفقة نحو مقاولة 
اأن بوكعبوب  الفارطة، علما  الفرتة  خا�سة يف 
اأ�سرف على �سيانة اأر�سيات العديد من املالعب 

الوطنية على غرار ملعب ت�ساكر بالبليدة. 

قـــررت االحتـــاديـــة اجلــزائــريــة لــكــرة اليد  
بالت�سيري  املكلفة  املــديــرة  الهيئة  من  وبــقــرار 
اجلزائري  ال�سوبر  كاأ�ص  نهائي  تنظيم   املوؤقت 
اكتوبر   15 يــوم  ــران  ــوه ب الــريــا�ــســة  بق�سر 
بني  االول  النهائي  �سيكون  حيث   ، ـــاري  اجل
�سيدات نادي االبيار �سد نادي فتيات بومردا�ص 
على ال�ساعة الثالثة زواال ، بينما �سيجمع نهائي 
نظريه  و  �سكيكدة  امل  �سبيبة  بني  رجال  اكابر 
بنف�ص  اخلام�سة  ال�ساعة  على  ال�ساورة  �سبيبة 

القاعة . 
برجمت   عن  امل�سوؤولة  الهيئة  ــررت  ق و  هــذا 
ال�سغرية  للكرة  اجلزائر  ال�سوبر  كاأ�ص  نهائي 
هذه ال�سنة  بعد غيابه يف املو�سمني ال�سابقني و 
ذلك ب�سبب وباء كورونا و الغاء جميع املناف�سات 

مبا فيهم كاأ�ص ال�سوبر  

للرابطة  التابعة  التاأهيل  جلنة  منحت 
�سباب  الإدارة  االأخــ�ــســر  ال�سوء  الوطنية 
�سفوحي،  ال�سهيد  ملعب  بخ�سو�ص  باتنة 
مع  موازاة  التحفظات،  كل  جتاوز  بعد  وهذا 
انتهاء االأ�سغال التي كانت م�سجلة يف الزيارة 
املالعب  معاينة  جلنة  اأبــدت  حيث  االأوىل 
�سابقا بع�ص التحفظات حول جاهزية ملعب 
الر�سمية،  املناف�سات  الحت�سان  �سفوحي 
قامت  التي  امليدانية  زيارتها  خــالل  وذلــك 
بها واالإدارة يف الوقت احلايل تنتظر القرار 
على  باللعب  الرتخي�ص  بخ�سو�ص  الر�سمي 
اأر�سيته من طرف جلنة تاأهيل املالعب خالل 

االأيام القادمة.
البطولة  اإنطالقة  عن  قليلة  اأيــام  وقبل 
و�سعية  الفريق  يعي�ص  الثانية  الرابطة  يف 
االأمور  يجعل  قد  االأمــر  وهذا  �سعبة  مالية 
حينها  الوقت  ويكون  حلظة  اآي  يف  تنفجر 
اأمور الفريق  �سد امل�سريين ومن ميلكون زمام 
ما  حدث  اإن  اللحظة  تلك  يف  الو�سع  الإنقاذ 
الظروف  و  امل�ساكل  لرتاكم  نظرا  متوقع  هو 
اأبــدت  كما  الفريق  يعي�سها  التي  ال�سعبة 
االإدارة م�ستاءة من ال�سلطات املحلية ب�سبب 
عدم جت�سيدها لوعودها املتمثلـة يف االإفراج 
عن االعانات املالية اخلا�سة بالفريق، رغـم 

الوعود  هذه  تلقيها  من  طويلـة  فرتة  مــرور 
املالية  امل�ساعدة  و  باملرافقة  ــدت  وع كما 
لل�سري  الــنــادي  عجلة  دفــع  �ساأنها  مــن  التي 
اجلديد  املو�سم  يف  االإنطالقة  احل�سنقبل 
خ�سو�سا واأن فريق الكاب يعد ممثل الوالية 
الوحيد يف هذا الق�سم والفريق هو املتنف�ص 
الوحيد لل�سباب و اأن�سار هذا النادي العريق 
ويجدر االإ�سارة اإليه اأن االأزمة املالية جعلت 
واالإلتزامات  االأمــور  بع�ص  ينهي  مل  الفريق 
املتعلقة بالالعبني والطاقم الفني والرتب�ص 
االأيـــام  ــالل  خ �سيجرى  الـــذي  التح�سريي 

القليلة القادمة.
ال�سنوات  يف  مروانة  اأمل  فريق  يعي�ص 
بالكارثية  و�سفت  مــوا�ــســم  االأخــــرية 
حيث  وامل�ستويات،  االأ�سعدة  كافة  على 
اأ�سحى االأمل يعاين الويالت بعد اأن كان 
الثاين  املحرتف  يف  �سعبا  رقما  الفريق 
ويتخبط  امل�ساكل  به  تع�سف  اأن  قبل 
منذ  واالأ�سود  االأ�سفر  اللونني  اأ�سحاب 
من  جملة  يف  �ــســنــوات  خم�ص  قــرابــة 
يف  االأن�سار  جعلت  ـــات،  واالأزم امل�ساكل 
رمت  واأنــهــا  اأمــرهــم، خا�سة  مــن  حــرية 
االأول  اجلهوي  اإىل  املحبوب  بفريقهم 
ولن تتح�سن  لن تتغري  االأمور  اأن  ويبدو 

يف بيت "البيام" فال رئي�ص اأراد اأن يتقدم 
اأو  قدامى  �سواء  م�سريين  وال  للرئا�سة 
 ، اإنقاذه  ميكن  ما  اإنقاذ  اأرادوا  حاليني 
ينذر  اجلديد  الكروي  املو�سم  اأن  حيث 
االأ�سعدة  كافة  على   ، بالف�سل  االآن  من 
ال�سابقني  الفريق  م�سوؤويل  ويتحمل   ،
امل�سوؤولية  املحلية  ال�سلطات  وحــتــى 
االإلتحاق  عن  تراجعت  اأطرافا  اأن  كما 
بالفريق وت�سكيل ديريكتوار كما علمنا 
اأن  الفريق  بيت  داخــل  من  م�سادر  من 
اإحتمال ت�سيري االأمل يف املرحلة املقبلة 
مع  وارد، ال�سيما  عن طريق ديريكتوار 

اإ�ستحالة تنظيم جمعية عامة انتخابية 
االأ�ــســطــر(،  هـــذه  كــتــابــة  غــايــة  )اإىل 
ــرواين،  امل للفريق  قــادم  رئي�ص  لتعيني 
فالفريق بحاجة اإىل دماء جديدة ويف 
دخول  قبل  الفريق  لبناء  وقت  اأقــرب 
فرحات  عزيز  ويبقى  املناف�سة،  غمار 
الديريكتوار وهو  لقيادة  االأبرز  املر�سح 
اأر�ص  على  للتج�سيد  االإحتماالالأقرب 
ذلك  الديجيا�ص  قبلت  ما  اإذا  الواقع، 
�سيا�سة  يرف�سون  الفريق  اأن�سار  اأن  ولو 

رئي�ص  انتخاب  ويــريــدون  الربيكوالج 
قادر على حتمل م�سوؤولية قيادة االأمل.
الفريق  الأن�سار  ال�ساغل  ال�سغل  ويبقى 
وا�ستقدام  للتدريبات  العودة  موعد  هو 
البطولة  يف  الفريق  لتمثيل  الالعبني 
املقبلة مثلما يرغبون خا�سة واأن و�سعية 
يف  البيام اأن  توؤكد  احلالية  الفريق 
جميع  لتحرك  بحاجة  وتبقى  خطر 
املوعد  يف  الفريق  يكون  حتى  الفاعلني 

عند افتتاح البطولة.

بريكة  بلدية  مــولــوديــة  فريق  يوا�سل 
حت�سرياته حت�سبا للمو�سم اجلديد، والذي 
بقيادة  ا�سبوعني  اكرث من  فيها منذ  انطلق 
املدرب املحنك منري عمران وم�ساعده احمد 
العلمي، حيث بداأ الطاقم الفني يف تطبيق 
البدنية  الناحية  مــن  خا�سة  برناجمه 
مو�سم،  كــل  بــدايــة  يف  املهم  اجلــانــب  وهــو 
من  عــانــو  الــالعــبــني  اغلبية  وان  خا�سة 
نق�ص املناف�سة ب�سبب التوقف اال�سطراري 
حيث   ،19 كوفيد  وبــاء  جــراء  للبطولة 

الفنية  العار�سة  عل  االول  امل�سوؤول  كثف 
جميع  جعل  ما  وهو  التدريبات  حجم  من 
ال�سابق  الالعب  مع  يتجاوبون  الالعبني 

للبوبية.
ه�سام  املــهــاجــم  التحق  اخـــرى  جهة  ومــن 
االدارة  مع  اتفاقه  بعد  بالتدريبات  قادري 
الربيكية،  للمولودية  ر�سميا  واالن�سمام 
ا�سافة اىل �سخرة الدفاع عابي �سنفور الذي 
اخللفية  القاطرة  تدعيم  االآخــر  هو  قــرر 

لزمالء عبودة �سيد حمد.

ـــق جنم  ـــري ف ــص  ــ� ــي ــع ي
من  حالة  العابد  ثنية 
ــقــرار  الـــرتقـــب، بــعــد ال
الــذي �سدر عن  ــري  االأخ
رئي�ص فريق كرة القدم، 
بتقدمي ا�ستقالته و ذلك 
تزامنا مع �سدور تعليمة 

للمنتخبون  الريا�سة  و  ال�سباب  وزارة  من 
مبنعهم حالة اجلمع بني امل�سوؤولية التنفيذية 

و االإنتخابية وامل�سوؤولية االإدارية.
ام�ص رئي�ص  للتعليمة اعلن ع�سية  و تطبيقا 
النادي عن تخليه على مهامه على راأ�ص النجم  
الرابطة  يف  االنتخابية  لوظيفته  التفرغ  و 

للتايكواندو   الــوالئــيــة 
الرابطة  للرئي�ص  كنائب 
ــك املــجــال  ــذل ــا ب ــاحت ، ف
ــاء الـــتـــي تــريــد  ــم ــس ــال� ل
خا�سة   ، الفريق  تــراأ�ــص 
املالية  الو�سعية  ظل  يف 
منها  يعاين  التي  ال�سعبة 
املايل  الدعم  غياب  ب�سبب  مــدة  منذ  النجم 
ن�سف  و  مو�سم  قبل  البطولة  تــوقــف  منذ 
الفريق  حققها  التي  اجليدة  النتائج  رغم    ،
املرتبة  بتحقيقه  ال�سريف  قبل  ما  بطولة  يف 
واد  جنم  ال�ساعد  عن  نقطتني  بفارق  الثانية 

املاء بر�سيد 49 نقطة . 

االإدارة تتفق مع احلار�ض "حلر�ض"
 وت�سرح 4 العبني

نحو تاأهيل ملعب �سفوحي واالأزمة املالية هاج�ض االإدارة

التح�سريات م�ستمرة وعمران 
يرفع وترية العمل 

النجم يعاين من ال�سغور االداري
 ويتجه نحو املجهول 

ع�سام. ب   

اإحتاد ب�سكرة 

اأعلنت اإدارة اإحتاد ب�سكرة نهار االأم�ص 
عن �سم الالعب فنريي حممد قادما من 
ملو�سمني،  اإعــارة  �سكل  بــارادو على  نادي 
ت�سكيلة  مع  حت�سرياته  الالعب  وبا�سر 
من�سب  اجلديد  الوافد  وي�سغل  االإحتاد 
جناح هجومي ويبلغ من العمر  �سنة، 
فيما تبقى املفاو�سات متوا�سلة مع اإدارة 
بارادو بخ�سو�ص �سم العب اأخر من هذا 
اأكدت  االإحتاد، كما  اإىل �سفوف  النادي 
االإحتاد  بيت  من  املقربة  امل�سادر  بع�ص 
وجود مفاو�سات مع مهاجم ن�سر ح�سني 
الفريق  �سفوف  اإىل  ل�سمه  ناجي  داي 

بطلب من املدرب بوزيدي.
اإىل  لــالإحتــاد  الفني  الطاقم  وتو�سل 
وديا  التباري  على  فرق  عدة  مع  اتفاق 
بالعا�سمة  املقرر  الثاين  الرتب�ص  خالل 
�سيواجه  حيث  ال�سبت،  يوم  من  بداية 

ومولودية  بارادو  نادي  من  كل  االإحتاد 
اإ�ــســافــة اإىل فــريــق جنــم بن  اجلــزائــر 
عكنون، ومن جانب اأخر حت�سل الالعب 
جلنة  طــرف  من  ت�سريحه  على  ــداد  ح
رفعها  الــتــي  ال�سكوى  بعد  املــنــازعــات 
م�ستحقاته  على  للح�سول  الفريق  �سد 

العالقة. 
اإدارة االإحتاد  اأخر جنحت  ومن جانب 
احل�سول  يف  عي�سى  بن  الرئي�ص  بقيادة 
من  خمتار  ه�سام  الالعب  موافقة  على 
خالل  الفريق  تعداد  اإىل  العودة  اأجل 
الفني  الطاقم  واأبــدى  اجلديد،  املو�سم 
خالل  املنجز  العمل  عن  ر�ساه  لالإحتاد 
اأم�سية  اختتم  ــذي  ال االأول  الرتب�ص 
تدارك  دون  الهدف  يبقى  حيث  اأم�ص، 
من  الفريق  منه  يعاين  ــذي  ال التاأخر 

خمتلف اجلوانب.

فنريي ين�سم على �سكل اإعارة، 
وه�سام خمتار يوافق على العودة 

االحتادية تقرر 
تظيم كاأ�ض 

ال�سوبر اجلزائري

اخل�سر ي�ستقبلون النيجر ويوا�سلون 
م�سوار اقتطاع تاأ�سرية مونديال قطر

اخل�سر يوا�سلون حت�سرياتهم مبدينة م�ستغامن 
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اإل����غ����اء امل�����ب�����اراة ال����ودي����ة اأم�������ام ن���واذي���ب���و 
وت���ع���وي�������س���ه���ا مب����واج����ه����ة جن������م امل���ت���ل���وي 

وعزيز فرحات  البيام الغمو�ض �سيد املوقف يف بيت 
مر�سح لرئا�سة الديريكتوار

الالعبون يوقفون املقاطعة، والطاقم الفني يرف�ض 
�سم اأبناء امل�سريين اإىل التعداد 

ريا�ضة
ت�سفيات مونديال قطر

املنتخب الوطني املحلي

كرة اليد

النيجر )اجلولة الثالثة( اجلزائر 

اأمري.ج

حت�سبا ملواجهة منتخب البنني يوم ال�سبت..

بعد اكتمتل التعداد 

بعد ا�ضتقالة رئي�س الفريق 

اأمري.ج



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االأوملبياد.

خملويف ين�سحب من االأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�سبب االإ�سابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

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

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

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

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

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

اجليامبي يبقى جمهول

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

جولة يف املو�سم املقبل

اأزمة النقل توؤرق توؤرق 
اجليامبي وامل�سريين ينا�سدون 

ال�سلطات بالتدخل

من جهته الالعب ال�ساب اإ�سالم بن حمادة 
قال: نيوز االأورا�ص  لـ حــديــثــه  ويف 

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

. للق�سم املمتاز

ويف ذات 
الــ�ــســيــاق، 

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

ين�سط يف  االفتتاحية اأ�ساغر كل فريق  للقاءات  املمتاز  وهي مــن كــل جــولــة الكــابــر الــفــريــق، وهــذا الق�سم  الو�سية  اجلهات  اأقرته  ما  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 

الكبار حلظرية  ويعود  ال�ضعود  يحقق  اجليامبي

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

وعـــلـــى 
�ــســعــيــد 

ـــــر،  اآخ

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

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

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

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

طارق خني�سة اأنهم �سطروا البقاء هدفا وهذا نظرا 

المكانيات النادي املحت�سمة.

ت�سكيلة الفريق �ستدعم 

ببع�ض االأ�سماء واالدارة �سطرت 

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

بن حمادة اإ�سالم: )العب(

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

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

باعادة اجليامبي للق�سم املمتاز
ـــــــرح العــــــب  ـــــــس �

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

عــــــن املــــو�ــــســــم 
ـــرم وعـــن  ـــ�ـــس ـــن امل

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

جيل  نـــادي  اأن  الــطــائــرة  ــرة  ك
م�ستقبل باتنة �سقط يف املو�سم 
وهو   ، / 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(

بدري. ع

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

رفيق رزمي. برفيق رزمي. برفيق رزمي. ب

عبد الهادي. ب

اأمري.ج

باتنة  مــولــوديــة  فــريــق  اإدارة  تو�سلت 
التفاق ر�سمي مع احلار�ص ال�سابق ملولودية 
ثالثي  �سد  ليكون  حلر�ص،  وليد  امل�سيلة 
حرا�سة عرين البوبية لهذا املو�سم، رفقة 
حمبوبي،  وبادي�ص  بوزيد  �سفراق  من  كل 
زعطوط  عزالدين  اإدارة  تطوي  وبــهــذا 
الكثري  اأ�سالت  التي  املرمى  حرا�ص  ورقــة 
اأن اأجرت الت�سكيلة  من احلرب خا�سة بعد 
حت�سرياتها بال�سمرة بحار�ص واحد فقط.

هذا و�سرحت اإدارة البوبية بالتن�سيق مع 
الطاقم الفني  العبني ويتعلق االأمر بكل 
م�سعودان،  وجهاد  نا�سري  رامي  اجمد  من 
لتفكر  ــارك،  ــب م الــالعــب  كـــذا  و  و�ــســنــاق 
دعم  يف  االإدارة  م�ساعي  لتتوا�سل  االإدارة 
ب�سفة  التعداد  ل�سبط  بالعبني  الت�سكيلة 

نهائية.
مبدينة  تتوا�سل  التح�سريات  اأن  يذكر 
اأكتوبر  �سهر  من  غاية   اإىل  ال�سمرة 

ملعب  اإىل  املولودية  بعدها  لتعود  اجلاري 
عبد اللطيف �ساوي، وح�سب رئي�ص الفريق 

�سيتم برجمة لقاء ودي حت�سريي يف ملعب 
عبد اللطيف �ساوي.

وفاق �سطيف 

اأمل مروانة

جنم ثنية العابد 
مولودية العلمة 

مولودية باتنة 

�سباب باتنة

مولودية بريكة 

�سبيبة  رفــقــة  الــوطــن  ـــص  اأر� اإىل 
لقاء  نهاية  بعد  مبا�سرة  ال�ساورة 
اأكتوبر   17 يــوم  املربمج  نواذيبو 
بعد  الــعــودة  تقرر  حيث  اجلـــاري، 
اللقاء مبا�سرة من اأجل ربح الوقت 
بعد  العودة  مباراة  برجمة  ظل  يف 

فرتة ق�سرية.
االأجرة  رفع  الوفاق  اإدارة  وقررت 

يف  الكوكي  نبيل  للمدرب  ال�سهرية 
مع  �سيوقعه  الــذي  اجلديد  العقد 
بعد  املقبلة  االأيـــام  خــالل  الفريق 
وك�سفت  الوطن،  اأر�ــص  اإىل  العودة 
اإدارة الوفاق عن  م�سادر مقربة من 
للمدرب  املقدم  املــايل  العر�ص  رفــع 
مليون   400 مبلغ  اإىل  التون�سي 
عن  ف�سال  �سهرية  كــاأجــرة  �سنتيم 
التتويج  ــال  ح يف  ـــرى  اأخ ـــالوات  ع
اإدارة  وتنتظر  الــقــاري،  اأو  املحلي 
على  الفني  الطاقم  موافقة  الوفاق 
العر�ص  يف  املــقــدمــة  ــات  ــرتح ــق امل
اجلديد، علما اأن اإدارة الوفاق قامت 
املخلفات  بت�سوية  �سابق  وقــت  يف 
املالية للمدرب من اأجل قطع الطريق 
احل�سول  يف  الراغبة  الفرق  على 
الكوكي  املدرب  وكان  خدماته،  على 
بعد  الوفاق  مع  بقائه  على  اأكد  قد 
ال�سياق  ذات  يف  م�سريا  العقد  نهاية 
من  و�سله  مغري  لعر�ص  رف�سه  اإىل 
اإدارة  اأن  ولو  بلوزداد،  �سباب  فريق 
ح�سول  من  متخوفة  تبقى  الوفاق 
املدرب  موقف  يف  مفاجئ  تغيري  اأي 

الذي تلقى عدة عرو�ص. 

تــقــرر اإلـــغـــاء املـــبـــاراة الـــوديـــة الــتــي كانت 
والنادي  �سطيف  وفاق  بني  االأم�ص  نهار  مقررة 
ب�سبب  حلظة  اأخـــر  يف  التون�سي  الــبــنــزرتــي 
ورف�سهم  التون�سي  الفريق  العــبــي  ــراب  اإ�ــس
املباراة  اإلــغــاء  ــرار  ق واأخــلــط  اللقاء،  خو�ص 
الودية ح�سابات الطاقم الفني للوفاق، وكانت 
اعتذارها  قدمت  قد  التون�سي  الفريق  اإدارة 
لعبها  وعدم  املباراة  اإلغاء  عن  اأم�ص  اأول  �سهرة 
الفريق  اإدارة  قدمت  كما  بها،  خا�سة  لظروف 
الكوكي عن  نبيل  للمدرب  اعتذاراتها  التون�سي 
قليلة  �ساعات  قبل  جــاء  الــذي  االإلــغــاء  قــرار 
البنزرتي  اإلغاء مباراة  املباراة، وبعد  فقط من 
ربط  اإىل  للوفاق  الفني  الطاقم  �ــســارع  فقد 
معها  لالتفاق  املحلية  الفرق  ببع�ص  االت�سال 
بغية برجمة مباراة ودية قبل نهاية الرتب�ص، 
مدرب  مع  الإتفاق  الكوكي  املدرب  تو�سل  حيث 
جنم املتويل من اأجل برجمة مباراة ودية بني 

الفريقني هذا اخلمي�ص.
التنقل  خمطط  �سطيف  وفاق  اإدارة  و�سبطت 
الذهاب  لقاء  خلو�ص  حت�سبا  موريتانيا  اإىل 
االأبطال  لرابطة  الثاين  التمهيدي  الــدور  من 
تقرر  حيث  نــواذيــبــو  نــادي  اأمـــام  االإفريقية 
التنقل يوم  اأكتوبر اجلاري، ومن املنتظر اأن 
اإىل موريتانيا يف رحلة  الوفاق  تتنقل ت�سكيلة 

اجلزائرية  اجلــويــة  اخلــطــوط  عــرب  خا�سة 
وهذا رفقة �سبيبة ال�ساورة املعنية هي االأخرى 
الكاف،  كــاأ�ــص  يف  كــونــكــورد  فــريــق  مبــواجــهــة 
يف  جمــربا  ال�سطايفي  الــوفــاق  وفــد  و�سيكون 
بومدين  هواري  مطار  من  التنقل  على  البداية 
�ستكون  حيث  ب�سار  مطار  غاية  اإىل  بالعا�سمة 
يتعلق  وفيما  االنتظار  يف  ال�سبيبة  ت�سكيلة 
�سيعود  الوفاق  وفد  فاإن  موريتانيا  من  بالعودة 

اجلزائري  الوطني  املنتخب  الغد  �سهرة  يلتقي 
اجلولة  حل�ساب  لقاء  يف  النيجر  منتخب  بنظريه 
ت�سفيات  ــن  م االأوىل  املــجــمــوعــة  ــن  ع الــثــالــثــة 
م�سطفى  ملعب  و�سيكون   ،2022 قطر  مونديال 
ياأمل  التي  املوقعة  لهذه  م�سرحا  بالبليدة  ت�ساكر 
فيها اخل�سر لتاأكيد علو كعبهم وفر�ص �سيطرتهم 
ثابتة  بخطى  الــ�ــســري  ل�سمان  املــجــمــوعــة  عــلــى 
للتاأهل  وبعدها  وت�سدرها  املجموعة  ت�سيد  نحو 
تاأ�سرية  اقتطاع  نحو  ال�سري  ثم  الفا�سلة  للمقابلة 

التاأهل ملونديال قطر مثلما هو م�سطر له.
اخل�سر  بني  املــزدوجــني  للقائني  حت�سريا  و  هــذا 
والنيجر ذهابا وايابا دخل اأ�سبال الناخب الوطني 
جمال بلما�سي يف ترب�ص حت�سريي باملركز التقني 
بع�ص  على  الفني  الطاقم  ركز  اأين  مو�سى  ب�سيدي 
حتقيق  ملوا�سلة  تطبيقها  يتم  اأن  على  النقاط 
االنت�سارات  �سكة  يف  والبقاء  االيجابية  النتائج 
يحقهها  التي  الالهزمية  �سل�سلة  تو�سيع  وموا�سلة 

بلما�سي واأ�سباله.
يذكر اأن املنتخب الوطني يحتل �سدارة الرتتيب 
منا�سفة مع منتخب بوركينافا�سو بر�سيد 4نقاط 
فيما يحتل منتخب النيجر املركز الثالث بـ3 نقاط 

ويليه منتخب جيبوتي بـ0 نقطة.
وعلى �سعيد اآخر �سرح الالعب يو�سف عطال عند 
باملنطقة  االإعــالم  و�سائل  خمتلف  ملمثلي  مقابلته 

املنتخب  عن  لغيابي  "تاأ�سفت   : وقــال  املختلطة 
الوطني  للفريق  اللعب  ــا  دوم اأريـــد  الأين  �سابقا 
على  من�سب  وتفكرينا  �سعبتني  مباراتني  لدينا 
الفوز فيهما من اأجل م�ساعفة احلظوظ يف التاأهل 
اللقاءات �سعبة  اأن كل  العلم  املقبل مع  الدور  اإىل 
تقدمي  �سرورة  مع  النيجر  اأمــام  ممنوع  واخلطاأ 
خالل  ال�سيما  ال�سابقة  اللقاءات  يف  نقدمه  مل  ما 
اأمامنا   )1-1 بوركينافا�سو  )اأمام  االأخري  التعادل 

�سنعمل  املواجهة  لهذه  حت�سبا  للعمل  اأيــام  ثالثة 
بني  التناف�ص  يخ�ص  فيما  االأخطاء  ت�سحيح  على 
من  يحفزهم  فهذا  املنا�سب  نف�ص  يف  الالعبني 
ما  وهــو  امل�ستوى  لتح�سني  االأف�سل  تقدمي  اجــل 
ي�سب يف م�سلحة الفريق الوطني ال تهم النتيجة 
يخ�ص  فيما  الفوز،  االأهم هو  الأن  بها  �سنفوز  التي 
التعر�ص  لعدم  كبري  بجهد  ا�ستغل  فاأنا  االإ�سابات 

لها".

لالعبني  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  يوا�سل 
حت�سبا  م�ستغامن  بــواليــة  حت�سرياته  املحليني 
البنيني  بنظريه  �ستجمعه  التي  الودية  للمقابلة 
من  بداية  بوهران  االوملبي  بامللعب  ال�سبت  يوم 
التدريبية  احل�سة  ويف  م�ساء،  ال�سابعة  ال�ساعة 
الثانية له باأر�سية ملعب "حممد بن �سعيد" ملركب 
الفني  الطاقم  عمل  مب�ستغامن،  فراج"  "رائد 
جميع  مع  بوقرة  جميد  الوطني  الناخب  بقيادة 

عنا�سر الت�سكيلة بعد التحاق رباعي نادي بارادو 
بولبينة  عــادل  بــوقــرة،  اميــن  تــيــرتاوي،  يا�سني 
ــاد العا�سمة  ــذا العــب احت ومـــروان زروقـــي، وك
ين�سط  الـــذي  لعمارة  ونبيل  حــمــودة  بــن  ــالل  ب
عنا�سر  ــرت  واأج التون�سي  االفريقي  النادي  يف 
احل�سة  الثالثاء  االأول  اأم�ص  الوطني  املنتخب 
على  املتواجدة  الع�سالت  تقوية  بقاعة  االأوىل 
م�ستوى مقر اقامتهم، قبل خو�ص التدريبات التي 

الفني  العمل  على  بوقرة  جميد  املدرب  فيها  ركز 
البدين.

ا�ستعدادات  اطار  يف  الودي  املوعد  هذا  ويدخل 
املنتخب الوطني للمحليني للكاأ�ص العربية لالأمم 
 30 من  املمتدة  الفرتة  يف  املقررة  قطر2021، 
نوفمرب اىل 18 دي�سمرب، اين �سيخو�ص املناف�سة 
من  كل  منتخبات  رفقة  الرابعة  املجموعة  �سمن 

م�سر ولبنان وال�سودان.

مقاطعة  على  العلمة  مولودية  العبو  اأقــدم 
اأم�ص حيث رف�ص  اأول  التدريبات خالل ح�سة 
الالعبون مبعية الطاقم الفني التدرب ب�سبب 
بع�ص  �سم  بخ�سو�ص  املفرو�سة  ال�سغوطات 
اأبناء امل�سريين اإىل التعداد، وهو  الالعبني من 
االأمر الذي رف�سه الطاقم الفني واملناجري العام 
للنادي، وعاد الهدوء اأم�ص اإىل بيت املولودية 
بعد عودة الالعبني اإىل جو التدريبات واإنهاء 
املقاطعة بعد احل�سول على �سمانات بعدم �سم 
اأبناء امل�سريين اإىل تعداد الفريق خالل املو�سم 
عدم  اأكــد  الفني  الطاقم  اأن  خا�سة  اجلديد 

حاجته ل�سم هوؤالء الالعبني اإىل التعداد.
ملعب  �سيانة  اأ�سغال  تنطلق  اأن  املنتظر  ومن 

م�سعود زوغار بالعلمة يف غ�سون االأيام املقبلة، 
حيث ت�سمل االأ�سغال �سيانة اأر�سية امللعب التي 
تدهورت حالتها كثريا خالل ال�سنتني الفارطتني 

واإجراء  للتدريبات  متاما  �ساحلة  غري  وباتت 
املو�سم  خالل  امللعب  بغلق  عجل  مما  املقابالت، 
العلمة  بلدية  م�سالح  تقرر  اأن  قبل  الفارط، 
اأن  امللعب، ومن املتوقع  اأ�سغال ل�سيانة  برجمة 
االأر�سيات  �سيانة  يف  املخت�ص  اخلبري  ي�سرف 
امللعب  �سيانة  عملية  على  بوكعبوب  الدكتور 
خالل  وا�سحة  ب�سمته  تــرك  اأن  بعد  ــذا  وه
على  فيها  م�سرفا  كان  التي  الطويلة  ال�سنوات 
امللعب قبل اأن يتم حتويل ال�سفقة نحو مقاولة 
اأن بوكعبوب  الفارطة، علما  الفرتة  خا�سة يف 
اأ�سرف على �سيانة اأر�سيات العديد من املالعب 

الوطنية على غرار ملعب ت�ساكر بالبليدة. 

قـــررت االحتـــاديـــة اجلــزائــريــة لــكــرة اليد  
بالت�سيري  املكلفة  املــديــرة  الهيئة  من  وبــقــرار 
اجلزائري  ال�سوبر  كاأ�ص  نهائي  تنظيم   املوؤقت 
اكتوبر  يــوم   ــران  ــوه ب الــريــا�ــســة  بق�سر 
بني  االول  النهائي  �سيكون  حيث   ، ـــاري  اجل
�سيدات نادي االبيار �سد نادي فتيات بومردا�ص 
على ال�ساعة الثالثة زواال ، بينما �سيجمع نهائي 
نظريه  و  �سكيكدة  امل  �سبيبة  بني  رجال  اكابر 
بنف�ص  اخلام�سة  ال�ساعة  على  ال�ساورة  �سبيبة 

القاعة . 
برجمت   عن  امل�سوؤولة  الهيئة  ــررت  ق و  هــذا 
ال�سغرية  للكرة  اجلزائر  ال�سوبر  كاأ�ص  نهائي 
هذه ال�سنة  بعد غيابه يف املو�سمني ال�سابقني و 
ذلك ب�سبب وباء كورونا و الغاء جميع املناف�سات 

مبا فيهم كاأ�ص ال�سوبر  

للرابطة  التابعة  التاأهيل  جلنة  منحت 
�سباب  الإدارة  االأخــ�ــســر  ال�سوء  الوطنية 
�سفوحي،  ال�سهيد  ملعب  بخ�سو�ص  باتنة 
مع  موازاة  التحفظات،  كل  جتاوز  بعد  وهذا 
انتهاء االأ�سغال التي كانت م�سجلة يف الزيارة 
املالعب  معاينة  جلنة  اأبــدت  حيث  االأوىل 
�سابقا بع�ص التحفظات حول جاهزية ملعب 
الر�سمية،  املناف�سات  الحت�سان  �سفوحي 
قامت  التي  امليدانية  زيارتها  خــالل  وذلــك 
بها واالإدارة يف الوقت احلايل تنتظر القرار 
على  باللعب  الرتخي�ص  بخ�سو�ص  الر�سمي 
اأر�سيته من طرف جلنة تاأهيل املالعب خالل 

االأيام القادمة.
البطولة  اإنطالقة  عن  قليلة  اأيــام  وقبل 
و�سعية  الفريق  يعي�ص  الثانية  الرابطة  يف 
االأمور  يجعل  قد  االأمــر  وهذا  �سعبة  مالية 
حينها  الوقت  ويكون  حلظة  اآي  يف  تنفجر 
اأمور الفريق  �سد امل�سريين ومن ميلكون زمام 
ما  حدث  اإن  اللحظة  تلك  يف  الو�سع  الإنقاذ 
الظروف  و  امل�ساكل  لرتاكم  نظرا  متوقع  هو 
اأبــدت  كما  الفريق  يعي�سها  التي  ال�سعبة 
االإدارة م�ستاءة من ال�سلطات املحلية ب�سبب 
عدم جت�سيدها لوعودها املتمثلـة يف االإفراج 
عن االعانات املالية اخلا�سة بالفريق، رغـم 

الوعود  هذه  تلقيها  من  طويلـة  فرتة  مــرور 
املالية  امل�ساعدة  و  باملرافقة  ــدت  وع كما 
لل�سري  الــنــادي  عجلة  دفــع  �ساأنها  مــن  التي 
اجلديد  املو�سم  يف  االإنطالقة  احل�سنقبل 
خ�سو�سا واأن فريق الكاب يعد ممثل الوالية 
الوحيد يف هذا الق�سم والفريق هو املتنف�ص 
الوحيد لل�سباب و اأن�سار هذا النادي العريق 
ويجدر االإ�سارة اإليه اأن االأزمة املالية جعلت 
واالإلتزامات  االأمــور  بع�ص  ينهي  مل  الفريق 
املتعلقة بالالعبني والطاقم الفني والرتب�ص 
االأيـــام  ــالل  خ �سيجرى  الـــذي  التح�سريي 

القليلة القادمة.
ال�سنوات  يف  مروانة  اأمل  فريق  يعي�ص 
بالكارثية  و�سفت  مــوا�ــســم  االأخــــرية 
حيث  وامل�ستويات،  االأ�سعدة  كافة  على 
اأ�سحى االأمل يعاين الويالت بعد اأن كان 
الثاين  املحرتف  يف  �سعبا  رقما  الفريق 
ويتخبط  امل�ساكل  به  تع�سف  اأن  قبل 
منذ  واالأ�سود  االأ�سفر  اللونني  اأ�سحاب 
من  جملة  يف  �ــســنــوات  خم�ص  قــرابــة 
يف  االأن�سار  جعلت  ـــات،  واالأزم امل�ساكل 
رمت  واأنــهــا  اأمــرهــم، خا�سة  مــن  حــرية 
االأول  اجلهوي  اإىل  املحبوب  بفريقهم 
ولن تتح�سن  لن تتغري  االأمور  اأن  ويبدو 

فال رئي�ص اأراد اأن يتقدم  البيام يف بيت 
اأو  قدامى  �سواء  م�سريين  وال  للرئا�سة 
 ، اإنقاذه  ميكن  ما  اإنقاذ  اأرادوا  حاليني 
ينذر  اجلديد  الكروي  املو�سم  اأن  حيث 
االأ�سعدة  كافة  على   ، بالف�سل  االآن  من 
ال�سابقني  الفريق  م�سوؤويل  ويتحمل   ،
امل�سوؤولية  املحلية  ال�سلطات  وحــتــى 
االإلتحاق  عن  تراجعت  اأطرافا  اأن  كما 
بالفريق وت�سكيل ديريكتوار كما علمنا 
اأن  الفريق  بيت  داخــل  من  م�سادر  من 
اإحتمال ت�سيري االأمل يف املرحلة املقبلة 
مع  وارد، ال�سيما  عن طريق ديريكتوار 

اإ�ستحالة تنظيم جمعية عامة انتخابية 
االأ�ــســطــر(،  هـــذه  كــتــابــة  غــايــة  )اإىل 
ــرواين،  امل للفريق  قــادم  رئي�ص  لتعيني 
فالفريق بحاجة اإىل دماء جديدة ويف 
دخول  قبل  الفريق  لبناء  وقت  اأقــرب 
فرحات  عزيز  ويبقى  املناف�سة،  غمار 
الديريكتوار وهو  لقيادة  االأبرز  املر�سح 
اأر�ص  على  للتج�سيد  االإحتماالالأقرب 
ذلك  الديجيا�ص  قبلت  ما  اإذا  الواقع، 
�سيا�سة  يرف�سون  الفريق  اأن�سار  اأن  ولو 

رئي�ص  انتخاب  ويــريــدون  الربيكوالج 
قادر على حتمل م�سوؤولية قيادة االأمل.
الفريق  الأن�سار  ال�ساغل  ال�سغل  ويبقى 
وا�ستقدام  للتدريبات  العودة  موعد  هو 
البطولة  يف  الفريق  لتمثيل  الالعبني 
املقبلة مثلما يرغبون خا�سة واأن و�سعية 
يف  "البيام"  اأن  توؤكد  احلالية  الفريق 
جميع  لتحرك  بحاجة  وتبقى  خطر 
املوعد  يف  الفريق  يكون  حتى  الفاعلني 

عند افتتاح البطولة.

بريكة  بلدية  مــولــوديــة  فريق  يوا�سل 
حت�سرياته حت�سبا للمو�سم اجلديد، والذي 
بقيادة  ا�سبوعني  اكرث من  فيها منذ  انطلق 
املدرب املحنك منري عمران وم�ساعده احمد 
العلمي، حيث بداأ الطاقم الفني يف تطبيق 
البدنية  الناحية  مــن  خا�سة  برناجمه 
مو�سم،  كــل  بــدايــة  يف  املهم  اجلــانــب  وهــو 
من  عــانــو  الــالعــبــني  اغلبية  وان  خا�سة 
نق�ص املناف�سة ب�سبب التوقف اال�سطراري 
حيث   ، كوفيد  وبــاء  جــراء  للبطولة 

الفنية  العار�سة  عل  االول  امل�سوؤول  كثف 
جميع  جعل  ما  وهو  التدريبات  حجم  من 
ال�سابق  الالعب  مع  يتجاوبون  الالعبني 

للبوبية.
ه�سام  املــهــاجــم  التحق  اخـــرى  جهة  ومــن 
االدارة  مع  اتفاقه  بعد  بالتدريبات  قادري 
الربيكية،  للمولودية  ر�سميا  واالن�سمام 
ا�سافة اىل �سخرة الدفاع عابي �سنفور الذي 
اخللفية  القاطرة  تدعيم  االآخــر  هو  قــرر 

لزمالء عبودة �سيد حمد.

ـــق جنم  ـــري ف ــص  ــ� ــي ــع ي
من  حالة  العابد  ثنية 
ــقــرار  الـــرتقـــب، بــعــد ال
الــذي �سدر عن  ــري  االأخ
رئي�ص فريق كرة القدم، 
بتقدمي ا�ستقالته و ذلك 
تزامنا مع �سدور تعليمة 

للمنتخبون  الريا�سة  و  ال�سباب  وزارة  من 
مبنعهم حالة اجلمع بني امل�سوؤولية التنفيذية 

و االإنتخابية وامل�سوؤولية االإدارية.
ام�ص رئي�ص  للتعليمة اعلن ع�سية  و تطبيقا 
النادي عن تخليه على مهامه على راأ�ص النجم  
الرابطة  يف  االنتخابية  لوظيفته  التفرغ  و 

للتايكواندو   الــوالئــيــة 
الرابطة  للرئي�ص  كنائب 
ــك املــجــال  ــذل ــا ب ــاحت ، ف
ــاء الـــتـــي تــريــد  ــم ــس ــال� ل
خا�سة   ، الفريق  تــراأ�ــص 
املالية  الو�سعية  ظل  يف 
منها  يعاين  التي  ال�سعبة 
املايل  الدعم  غياب  ب�سبب  مــدة  منذ  النجم 
ن�سف  و  مو�سم  قبل  البطولة  تــوقــف  منذ 
الفريق  حققها  التي  اجليدة  النتائج  رغم    ،
املرتبة  بتحقيقه  ال�سريف  قبل  ما  بطولة  يف 
واد  جنم  ال�ساعد  عن  نقطتني  بفارق  الثانية 

املاء بر�سيد  نقطة . 

حلر�ض االإدارة تتفق مع احلار�ض 
 وت�سرح  العبني

نحو تاأهيل ملعب �سفوحي واالأزمة املالية هاج�ض االإدارة

التح�سريات م�ستمرة وعمران 
يرفع وترية العمل 

النجم يعاين من ال�سغور االداري
 ويتجه نحو املجهول 

ع�سام. ب   

اإحتاد ب�سكرة 

اأعلنت اإدارة اإحتاد ب�سكرة نهار االأم�ص 
عن �سم الالعب فنريي حممد قادما من 
ملو�سمني،  اإعــارة  �سكل  بــارادو على  نادي 
ت�سكيلة  مع  حت�سرياته  الالعب  وبا�سر 
من�سب  اجلديد  الوافد  وي�سغل  االإحتاد 
جناح هجومي ويبلغ من العمر 23 �سنة، 
فيما تبقى املفاو�سات متوا�سلة مع اإدارة 
بارادو بخ�سو�ص �سم العب اأخر من هذا 
اأكدت  االإحتاد، كما  اإىل �سفوف  النادي 
االإحتاد  بيت  من  املقربة  امل�سادر  بع�ص 
وجود مفاو�سات مع مهاجم ن�سر ح�سني 
الفريق  �سفوف  اإىل  ل�سمه  ناجي  داي 

بطلب من املدرب بوزيدي.
اإىل  لــالإحتــاد  الفني  الطاقم  وتو�سل 
وديا  التباري  على  فرق  عدة  مع  اتفاق 
بالعا�سمة  املقرر  الثاين  الرتب�ص  خالل 
�سيواجه  حيث  ال�سبت،  يوم  من  بداية 

ومولودية  بارادو  نادي  من  كل  االإحتاد 
اإ�ــســافــة اإىل فــريــق جنــم بن  اجلــزائــر 
عكنون، ومن جانب اأخر حت�سل الالعب 
جلنة  طــرف  من  ت�سريحه  على  ــداد  ح
رفعها  الــتــي  ال�سكوى  بعد  املــنــازعــات 
م�ستحقاته  على  للح�سول  الفريق  �سد 

العالقة. 
اإدارة االإحتاد  اأخر جنحت  ومن جانب 
احل�سول  يف  عي�سى  بن  الرئي�ص  بقيادة 
من  خمتار  ه�سام  الالعب  موافقة  على 
خالل  الفريق  تعداد  اإىل  العودة  اأجل 
الفني  الطاقم  واأبــدى  اجلديد،  املو�سم 
خالل  املنجز  العمل  عن  ر�ساه  لالإحتاد 
اأم�سية  اختتم  ــذي  ال االأول  الرتب�ص 
تدارك  دون  الهدف  يبقى  حيث  اأم�ص، 
من  الفريق  منه  يعاين  ــذي  ال التاأخر 

خمتلف اجلوانب.

فنريي ين�سم على �سكل اإعارة، 
وه�سام خمتار يوافق على العودة 

االحتادية تقرر 
تظيم كاأ�ض 

ال�سوبر اجلزائري

اخل�سر ي�ستقبلون النيجر ويوا�سلون 
م�سوار اقتطاع تاأ�سرية مونديال قطر

اخل�سر يوا�سلون حت�سرياتهم مبدينة م�ستغامن 
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اإل����غ����اء امل�����ب�����اراة ال����ودي����ة اأم�������ام ن���واذي���ب���و 
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حت�سبا ملواجهة منتخب البنني يوم ال�سبت..

بعد اكتمتل التعداد 

بعد ا�ضتقالة رئي�س الفريق 
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فتح حوار مع املهنيني والعمل على تاأمني املنتجني واملربني..

�ضكنات الرتقوي احلر:

الوطنية  للموؤ�ش�شة  العام  املدير  اأ�تتشتتدى 
غتتامل،  ر�تتشتتيتتم  ن�شيم  التتعتتقتتاريتتة،  للرتقية 
امل�شاكل  كافة  حلحلة  ب�شرورة  تعليمات 
بامل�شاريع  اخلا�شة  الإداريتتتتة  والعراقيل 
احلر،  الرتقوي  ب�شيغة  اخلا�شة  ال�شكنية 

ح�شبما اأفاد به بيان للموؤ�ش�شة.
وجاءت هذه التعليمات خالل تروؤ�س ال�شيد 
غامل لإجتماع تن�شيقي، ح�شره كل من املدير 
و�شائل  يف  بالتحكم  املكلف  امل�شاعد  العام 
امل�شاريع  ملتابعة  املركزي  واملدير  الإجنتتاز 
وكذا  والدرا�شات  للعقار  املركزية  واملديرة 
املتتديتتر اجلتتهتتوي و�تتشتتط �تتشتترق، حتت�تتشتتب ما 
الر�شمية  �شفحتها  عرب  املوؤ�ش�شة  او�شحته 

مبوقع "فاي�شبوك".
مت  مف�شل  عتتر�تتس  اإىل  الإ�تتشتتتتتمتتاع  وبتتعتتد 

تتتقتتدميتته متتن قتتبتتل املتتديتتر اجلتتهتتوي و�شط 
والتقنية  الفيزيائية  الو�شعية  عن  �شرق 
ب�شكنات  اخلتتا�تتشتتة  ال�شكنية  للم�شاريع 
العمومي،  الرتقوي  و�شكنات  احلر  الرتقوي 
اجلهوية  املتتديتتريتتة  عليها  تتت�تتشتترف  التتتتتي 
جملة  غامل  ال�شيد  اأ�شدى  �شرق"،  "و�شط 
"حلحلة  منها  والتو�شيات،  التعليمات  من 
اخلا�شة  الإدارية  والعراقيل  امل�شاكل  كافة 
اأقرب  الرتقوي احلر يف  ال�شكنية  بامل�شاريع 

الآجال املمكنة".
اإىل  امل�شوؤول برفع تقرير مف�شل  كما طلب 
املديرية العامة عن الو�شعية العامة لكافة 
ال�شكنات الرتقوية احلرة بكل من الوليات 
�شرق  و�شط  اجلهوية  للمديرية  التابعة 
نهاية  غاية  اإىل  اليوم  تاريخ  من  ابتتتتتداء 

الأ�شبوع احلايل.
الو�شعيات  ب�شبط  غتتامل  ال�شيد  اأمتتر  كما 
احلر  الرتقوي  ب�شكنات  اخلا�شة  التقنية 
القانونية  التتو�تتشتتعتتيتتات  �شبط  و�تتتشتتترورة 
ال�شكنات  بهذه  اخلا�شة  ال�شكنية  للم�شاريع 
التهيئة  اأ�تتشتتغتتال  وتتتتترية  متتتن  التتترفتتتع  متتتع 
بالور�شات  والثانوية"  "الأولية  اخلارجية 
ال�شكنية التي تعرف تقدما معتربا يف ن�شب 

الإجناز.
وطلب املدير العام كذلك بتحرير اإعذارات 
ل�شركات الإجناز املتقاع�شة مع اإمكانية ف�شخ 
ال�شفقة لل�شركة اإن مل يتم تدعيم الور�شات 
التح�شيل  ن�شب  رفع  مع  ال�شكنية، من جهة، 
جهة  من  بال�شكنات،  اخلا�شة  للم�شتحقات 

اأخرى.

اأعلنت الوزارة املنتدبة املكلفة باملوؤ�ش�شات 
اأنها  الأربعاء،  اأم�س  لها  بيان  يف  امل�شغرة 
ممثلي  مع  وطنيا  لقاءا  قريبا  �شتنظم 
جمال  يف  النا�شطة  واملنظمات  اجلمعيات 

املوؤ�ش�شات امل�شغرة واملقاولتية.
و"ياأتي تنظيم هذا اللقاء يف اإطار �شل�شلة 
الوزير  بها  يقوم  التي  الدورية  اللقاءات 
خمتلف  متتع  �تتشتتيتتافتتات،  ن�شيم  املتتنتتتتتدب، 

الفاعلني يف جمال املقاولتية واملوؤ�ش�شات 
امل�شغرة"، ح�شب نف�س امل�شدر.

اجلمعيات  املنتدبة  التتتتوزارة  وتتتدعتتو 
اللقاء  هتتتذا  يف  املتت�تتشتتاركتتة  يف  التتراغتتبتتة 
التتتتت�تتشتتجتتيتتل التتكتترتونتتيتتا عتتترب التترابتتط 
الر�شمية  �شفحتها  يف  لذلك  املخ�ش�س 
اأجل  اآخر  اأن  اإىل  على فاي�شبوك، م�شرية 

للت�شجيل �شيكون ال�شبت املقبل.

م�شتوى  الأ�شعار  �شجلت  حيث  التاريخية،  امل�شتويات  حتطيم  اأوروبا  يف  الغاز  اأ�شعار  توا�شل 
قيا�شيا للمرة الثالثة، م�شتمرة يف ال�شعود. وذكرت تقارير اأن اأ�شعار الغاز يف اأوروبا للعقود 

الآجلة بلغت يف تعامالت الثالثاء م�شتوى 1427 دولرا لكل األف مرت مكعب.
وقبل ذلك �شجلت الأ�شعار 1350 دولرا و1230 دولرا لكل األف مرت مكعب ويعد امل�شتويان 
اأ�شباب القفزة الكبرية يف الأ�شعار يف  تاريخيان يف اللحظة التي مت ت�شجيل القراءة. وعن 
اأوروبا، قال اخلرباء اإن ذلك يعود ب�شكل اأ�شا�شي ملخزونات الغاز املنخف�شة يف اأوروبا وال�شتاء 

الذي يقرتب ب�شرعة.

فر�شة  امتتام  نف�شه  �شوناطراك  جممع  يجد 
خالل  متتن  قيا�شية  اأربتتتاح  لتحقيق  تاريخية 
بلغت  ان  بعد  وهتتذا  اأوروبتتا  اىل  الغاز  ت�شدير 
خيالية  ا�شعارا  احليوية  الطاقة  هذه  اأ�شعار 
''ميغاواتر''  �شعر  وو�شل  الدولية.  ال�شواق  يف 
ال�شواق  يف  اأورو   79 اىل  التتغتتاز  متتن  واحتتتد 
اجلزائري  املجمع  يجعل  ما  وهتتذا  الأوروبتتيتتة 
امام فر�شة ذهبيه لرفع  �شوناطراك  الطاقوي 
اأرباحه على الأقل اإىل غاية الربيع القادم كما 
يقول اخلرباء، من خالل ال�شادرات اجلزائرية 
الأمر  اأوروبتتتا  اىل  احليوية  الطاقة  هتتذه  من 
النتائج  عتتن  بالتعوي�س  اأي�شا  ي�شمح  التتتذي 
ال�شلبية الني حققها املجمع خالل العام املا�شي 

بفعل جائحة كورونا. 
ويغزو خرباء ارتفاع اأ�شعار الغاز باأربعة مرات 
اأ�شا�شا يف  منذ افريل املا�شي اإىل ارتفاع الطلب 
قارة ا�شيا التي عرفت خريفا باردا مما انعك�س 
بدورها  عرفت  التي  اأوروبتتتا  يف  الأ�شعار  على 
تتتراجتتعتتا كتتبتتريا يف انتتتتتاج هتتذه التتطتتاقتتة حيث 

قيد  وهتتو  فرن�شا  يف  متاما  الغاز  انتاج  اختفى 
الرنويج  �شوى  تبقى  ولن  هولندا  يف  الختفاء 
لكنها  احليوية  الطاقة  هذه  انتاج  على  قادرة 
بلد ل ينتمي اىل الحتاد الوروبي. وت�شتورد 
اأوروبا الغاز الطبيعي من ثالثة م�شادر رئي�شية 
ف�شال  ليبيا  اقل  وبدرجة  واجلزائر  رو�شيا  هي 
الدولية  الأ�شواق  من  املميع  الغاز  ا�شترياد  عن 
حيث ان ارتقاع اأ�شعار الغاز يطرح م�شاعب جمة 
وي�شكل  العجوز  القارة  يف  وال�شركات  للعائالت 

فر�شة تاريخية للجزائر من اأجل حتقيق اأرباح 
قيا�شية على هذا ال�شعيد ل�شيما واأن خرباء يف 
الطاقة يقدرون ان ازمة اأ�شعار الغاز لن تعرف 

الفتور قبل الربيع املقبل. 
رئي�شا  زبتتونتتا  ت�شكل  التي  مثال  اإ�شبانيا  ويف 
للجزائر يف هذا املجال ارتقعت فواتري الكهرباء 
بت 37 باملائة خالل عام واحد فقط يف حني ان 
اإيطاليا التي تعترب اإي�شا زبونا رئي�شيا للجزائر 
فيها  الغاز  فواتري  عرفت  فقد  الغاز  جمتتال  يف 
 40 بت  الكهرباء  باملائة وفواتري   30 بت  ارتفاعا 
عائلة  اأن  الدرا�شات  بع�س  اأكتتدت  كما  باملائة. 
بلجيكا  قي  عائالت  خم�شة  �شمن  من  واحتتدة 

تعاين ه�شا�شة يف جمال التزود بالطاقة. 
اأ�شعار  ت�شتمر  ان  الطاقة  يف  ختترباء  ويتوقع 
املقبل على  الربيع  الغاز يف الرتفاع اىل غاية 
 7 قتتدرهتتا  زيتتتادة  مثال  يتوقعون  حيث  الأقتتتل 
اأ�شعار  يف  اجلتتاري  اأكتوبر  �شهر  ختتالل  باملائة 
اجلزائر  منها  متتلك  التي  احليوية  املادة  هذه 

احتياطات مهمة. 

تو�شلت وزارة الفالحة والتنمية الريفية، اإىل اتفاق مع املتعاملني املخت�شني يف انتاج الكتاكيت ين�س على خف�س �شعر ''ال�شي�شان''، الذي يعّد 
اأهم مدخالت �شعبة الدواجن، وهو اتفاق من �شاأنه خف�س اأ�شعار اللحوم البي�شاء م�شتقبالً، بعد الرتفاع القيا�شي الذي �شجلته. نقلت وكالة الأنباء 
اجلزائرية على ل�شان الأمني العام للوزارة، �شالح �شواكي، اأّن التفاق تّوج اجتماًعا ت�شاوريًا، حيث وافق املنتجون على خف�س �شعر الكتاكيت، على 

نحو �شينعك�س على اأ�شعار اللحوم البي�شاء وخ�شو�ًشا الدجاج بعد انق�شاء مدة اإعادة النتاج.

اأنه  للمنظمة  العامة  الأمتتانتتة  واأو�شحت 
بالنظر اإىل التطورات التي ت�شهدها الأ�شواق 
قفزة  �شجل  التتذي  الطبيعي  للغاز  العاملية 
ن�شبتها 350% عن ال�شعر امل�شجل يف بداية 
خمتلف  من  الإمتتدادات  وو�شع  اجلاري  العام 
اأن  املتوقع  متتن غتتري  فتتاإنتته  املتت�تتشتتدرة،  التتتدول 
الفورية  ال�شوق  يف  العاملية  الأ�شعار  ترتاجع 
عن ذروتها احلالية قبل بداية العام القادم 
من  جديدة  موجة  ت�شهد  قد  بل   ،2022
الرتفاعات مع دخول مو�شم ال�شتاء، خا�شة 

اإذا جاء اأكرث برودة عن املعتاد.
ملنظمة  العامة  الأمانة  اأن  البيان  يف  وجاء 
التطورات  كبري،  باهتمام  تراقب  "اأوابك" 
التي ت�شهدها الأ�شواق العاملية للغاز الطبيعي، 
وامل�شتويات اجلديدة التي اخرتقتها الأ�شعار 
�شجل  والتتذي  الأوروبتتتي  ال�شوق  يف  الفورية 
)اأي  مكعب  مرت   1000 لكل  دولر   1031
29 دولر لكل مليون وحدة  ما يتخطى نحو 

حرارية بريطانية( ملبيعات �شهر اأكتوبر.
وياأتي هذا امل�شتوى القيا�شي اجلديد ب�شبب 
الطلب  انتعا�س  منها  التتعتتوامتتل  متتن  جملة 
جمددًا على الغاز الطبيعي مع بداية مرحلة 
وتراجع  كوفيد-19،  جائحة  من  التعايف 
خمزونات الغاز يف ال�شوق الأوروبي اإىل اأقل 
م�شتوى لها خالل عقد كامل يف نف�س الفرتة 
من العام، الأمر الذي زاد املخاوف بخ�شو�س 

ال�شتعدادات لف�شل ال�شتاء املقبل.
من  الإ�شافية  الإمتتتدادات  و�شع  �شكل  كما 
من  الأنابيب  خطوط  عرب  الطبيعي  الغاز 
الطلب  وتنامي  الأوروبي،  ال�شوق  اإىل  رو�شيا 
امل�شال  الغاز الطبيعي  الآ�شيوي على �شحنات 
اأوروبا  اإليه  تلجاأ  الذي  الفورية،  ال�شوق  يف 
دفع  قويًا  عاماًل  الإمتتدادات،  نق�س  لتعوي�س 
امل�شتويات  هتتذه  اإىل  ال�شعود  اإىل  الأ�شعار 

القيا�شية.
التعاقدات  طبيعة  اىل  املنظمة  واأ�تتشتتارت 

�شراء  يف  الأوروبتتتتي  ال�شوق  يف�شلها  التتتتتي 
بن�شبة  تعتمد  التي  الطبيعي  الغاز  اإمدادات 
الأمتتتد،  ق�شرية  التتعتتقتتود  على  باملئة   80
الفوري  التت�تتشتتوق  يف  الت�شعري  وبا�شتخدام 
العر�س  ح�شب  ال�شوق  اأ�شا�شيات  على  القائم 
والطلب. وهو م�شار انتهجه ال�شوق الأوروبي 
امل�شتهلكني  يعَر�س  لكنه  عقد  من  اأكتترث  منذ 
ت�شهدها  ديناميكية  اأي  مع  الأ�شعار  لتقلبات 

الأ�شواق، ت�شري املنظمة.
ويف املقابل، ذكرت املنظمة يف بيانها اأن نظام 
النفط  باأ�شعار  الربط  على  القائم  الت�شعري 
طويلة  وبعقود  بتترنتتت(  ختتام  متتع  )التتربتتط 
واحلد  الغاز  اأ�شعار  ا�شتقرار  "ي�شمن  الأمتتد، 
اآمن  ب�شكل  الإمتتدادات  وتوفري  تقلباتها،  من 

وموثوق وم�شتدام اإىل امل�شتهلكني".
الطبيعي  الغاز  ل�شحنات  احلتتايل  فال�شعر 
بني  يتترتاوح  الأمتتد  طويلة  العقود  يف  امل�شال 
حرارية  وحدة  مليون  لكل  دولر   11-10
بريطانية، اأي نحو 35% من ال�شعر الفوري 
ال�شوق الأوروبتتي، مع �شمان  للغاز يف  احلايل 
�شمن  موعدها  يف  الإمتتدادات  على  احل�شول 
تتبعه  الذي  الت�شعري  وهو  التعاقد.  �شروط 
الدول العربية امل�شدرة للغاز الطبيعي امل�شال 
و"حتظى  الت�شديرية،  تعاقداتها  اأغلب  يف 
را�شخة  اقت�شادية  ب�شراكة  ختتاللتته  متتن 
وتوفر  الأ�تتتشتتتواق،  خمتلف  يف  عمالئها  متتع 
املفاجئة  التقلبات  من  للم�شتهلكني  احلماية 

يف الأ�شعار".
على  اأختتتترى،  جهة  متتن  املنظمة،  واأكتتتتدت 
يف  ال�شتثمارات  �شخ  يف  ال�شتمرار  �شرورة 
قطاع الغاز الطبيعي لرفع م�شتويات الإنتاج، 
املدى  يف  والطلب  العر�س  تتتوازن  ي�شمن  مبا 
ا�شتقرار  ل�شمان  الطويل،  واملتتدى  املتو�شط 
بات  التتذي  الطبيعي،  للغاز  العاملية  ال�شوق 
العاملي،  لالقت�شاد  الرئي�شية  املحركات  اأحد 

وعن�شرا رئي�شيا يف عملية حتول الطاقة.

الكتكوت  �شعر  ارتفاع  املا�شية  الفرتة  و�شهدت 
اأنها  حتى  ديناًرا،   180 اإىل   120 من  الواحد 
دينار،  املئتي  عتبة  الأحيان  بع�س  يف  جتاوزت 
اللحوم  اأ�شعار  يف  كبري  ارتفاع  اإىل  اأدى  ما  وهو 
ال�شتهالكية  املتتواد  من  تعترب  التي  البي�شاء، 

الأ�شا�شية للمواطنني.
مّت  الكتكوت،  �شعر  خف�س  اإجتتراء  جانب  اإىل 
بكل  امل�شاربة  مكافحة  موا�شلة  على  التاأكيد 
عوامل  من  عاماًل  ا  اأي�شً تعترب  والتي  �شرامة 
اللحوم  وبتتالتتتتتايل  الكتاكيت  اأ�تتشتتعتتار  ارتتتفتتاع 
ومهنيي  املنتجني  اأمتتام  مداخلته  ويف  البي�شاء، 
بخ�شو�شية  العام  الأمني  ذّكر  الدواجن،  �شعبة 
املرحلة ال�شعبة التي مّرت بها ول زالت متر بها 
�شعبة تربية الدواجن ب�شبب عدة عوامل، منها 
ال�شدا�شي  خالل  الطيور  اأنفلونزا  مر�س  ظهور 
الأول لل�شنة اجلارية، حيث مّت اح�شاء فقدان 

مليون كتكوت.
زادت  الطيور  ''اأنتتفتتلتتونتتزا  �تتشتتواكتتي:  واأ�تتشتتاف 
اإىل  اأدى  مما  كوفيد-19،  وبتتاء  تداعيات  من 
ال�شعب  ملختلف  النتاج  �شال�شل  يف  ا�شطرابات 
''الأزمة  وتابع:  الدواجن''،  تربية  بينها  ومن 
يف  حم�شو�س  ارتفاع  اإىل  ا  اأي�شً اأدت  ال�شحية 
العاملية،  الأ�تتشتتواق  يف  النتتتتتاج  عتتوامتتل  اأ�شعار 
الأولية  واملواد  بالأعالف  يتعلق  فيما  ا  خ�شو�شً

كالذرى وال�شويا''.
تفاوؤله  �شواكي  اأبتتتدى  تتتقتتّدم،  متتا  كتتل  ورغتتتم 
ومعطيات  ''موؤ�شرات  وجود  بتاأكيده  بالقادم، 

خا�شة  النتاج،  عوامل  بتوفر  تطمئننا  رقمية 
م�شتوى  على  الأمتتهتتات  بكتاكيت  يتعلق  فيما 
من  باملائة   30 تغطي  التي  الوطنية،  ال�شوق 
الحتياجات فيما يتم ا�شترياد الباقي''، م�شرًيا 
اإىل ت�شجيل وفرة يف كميات الأعالف يف ال�شوق 

الوطنية.
الوزارة  اأّن  ذاته  امل�شوؤول  اأفاد  ال�شدد،  هذا  يف 
�شرعت يف التج�شيد امليداين لربامج ا�شتثمارية 
حالًيا  امل�شتوردة  الأولتتيتتة  املتتتواد  انتتتتتاج  بغية 
�شمن  العملية  هتتذه  معترًبا  حملًيا،  وتوفريها 
لتقلي�س  والفّعالة  والدائمة  الناجعة  احللول 

تبعية هذه ال�شعبة لل�شوق اخلارجية.

ال�شروع  مّت  اأنتته  اإىل  الإطتتتار،  هتتذا  يف  واأ�تتشتتار 
املناطق  يف  ال�شفراء  التتذرى  انتاج  برنامج  يف 
اجلنوبية للوطن جت�شيًدا لورقة طريق القطاع 
امل�شّطرة لفرتة 2020-2024، كما اأكد اأنه ''مل 
املنتوج  وفتترة  يف  نق�س  اأي  ت�شجيل  حالًيا  يتم 
يف  املتداولة  الأ�شعار  به  توحي  ما  عك�س  على 
�شّدد  وقت  يف  بامل�شاربة''،  توحي  والتي  ال�شوق 
�شواكي على ''الإرادة احلقيقية للدولة من اأجل 
املنتجني  بني  واملن�شفة  املتوازنة  احللول  ايجاد 
والتتدعتتم  الإ�تتتشتتتراف  ختتتالل  متتن  وامل�شتهلكني 
على  والعمل  املهنيني  مع  حوار  وفتح  الدائمني، 

تاأمني املنتجني واملربني على حٍد �شواء''.

اإقت�ضاداخلمي�س  26 �صتمرب 2971/ 07  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 29 �صفر 101442
ترى منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك( اأن الأ�شعار الفورية للغاز الطبيعي يف ال�شوق 
الأوروبية لن ترتاجع عن ذروتها احلالية قبل بداية العام القادم، وميكن اأن ت�شهد موجة جديدة من 

الرتفاعات مع دخول مو�شم ال�شتاء، خا�شة اإذا جاء اأكرث برودة عن املعتاد، ح�شبما جاء يف بيان للمنظمة.



قال اهلل تعاىل: 

املكتبة الإ�سالمية

اإ�ضالمياتاخلمي�س  26 �صتمرب 2971/ 07  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 29 �صفر 111442  

يحرم من الر�ساع ما يحرم من الن�سب

اإذا اأقبل الليل من ها هنا واأدبر النهار
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب بحوث يف فقه ق�شايا الزكاة املعا�شرة

الدعـــاء



بعيون �مر�أة

الفاي�س بوك
كبري  بفراغ  فيه  العامل  اأح�ص  وقت  يف 
املفاجئ  االنقطاع  رافقت  هلع  وحالة 
مواقع  وبع�ص  بــوك  الفاي�ص  خلدمات 
املاليني  وخ�سارة  االجتماعي  التوا�سل 
مبا  ال�سركات  من  لكثري  الـــدوالرات  من 
نف�سها  بوك  الفاي�ص  اإمرباطورية  فيها 
االنقطاع  من  �ساعات  �ست  كانت  التي 
كفيلة باأن تزعزع عر�سها، مل اأكن الأهتم 
اأ�سل  اأنني مل  االنقطاع حيث  باأمر هذا 
اإىل درجة االإدمان على مواقع التوا�سل 
اأنها ال تتعدى كونها و�سيلة قد  اأو لنقل 
من  كغريها  نهائيا  تختفي  اأو  تتعطل 
ملثل  نتهياأ  اأن  وعلينا  املتاحة  الو�سائل 
اإىل  التعلق املف�سي  هذه التحوالت دون 
يوما  اال�ستيقاظ  من  خيفة  التوج�ص 

على عدم وجودها يف حياتنا..
املر�سي  الهو�ص  ا�ستغربت كل هذا  وقد 
اأ�سبحت  حــيــث  ــل،  ــس ــوا� ــت ال مبـــواقـــع 
ال  ــذي  ال اخلــا�ــص  عاملهم  البع�ص  عند 
النظر  بغ�ص  دونه،  وجودهم  يت�سورون 
عن ال�سركات التي تعتمد عليها لت�سهيل 
ل�سوؤون  اأو  ب�ساعة  لرتويج  اأو  الو�سول 
تلك  بتنوع  اأكرثها  وما  متنوعة  اأخرى 

املواقع..
كفاية  ه�ص  اأنه  اأثبت  باأكمله  فالعامل 
به،  والتحكم  والتالعب  اخرتاقه  ليتم 
وو�سائل التوا�سل مل تعد جمرد حمطات 
عابرة بل متثل للماليني عوامل خا�سة 
منهم  �سرقت  اأنها  اإال  افرتا�سيتها  رغم 
زيف  يف  واأقحمتهم  وواقعيتهم  واقعهم 
العالقات، ولو عر�سنا م�ستعملي الفاي�ص 
بوك على �سبيل املثال على اخت�سا�سيني 
ت�سنيفهم  م�ستبعدا  لي�ص  فاإنه  نف�سيني، 
االأوىل  الــدرجــة  من  نف�سيني  كمر�سى 
واحلال على ما هو عليه من التعامل غري 

ال�سوي مع الفاي�ص بوك وغريه..
م�ستوى  على  االنقطاع  هذا  ك�سف  وقد 
بوك  الفاي�ص  مــن  املقدمة  اخلــدمــات 
اخللل  هذا  م�سها  التي  املن�سات  وبع�ص 
اخلرباء،  ح�سب  على  "الوارد"  التقني 
ب�سبب مركزية نظام الفاي�ص بوك وهو 
ما يجعل منه نظاما غري موثوق بالن�سبة 

للمتعاملني..
واملحلية  العاملية  لل�سركات  كان  واإذا 
التي  التخوفات  بخ�سو�ص  مــربراتــهــا 
الفاي�سبوكية،  اخلدمات  انقطاع  رافقت 
فاإنه ال مربر لالأ�سخا�ص العاديني الذين 
يف�سلون معاي�سة عواطفهم وعالقاتهم 
ــن الــنــزول اإىل  ــيــة بـــدال م االإلــكــرتون
املعي�ص، فكم من �سخ�ص يحتاج  واقعهم 
طرف  من  ومواقف  مبا�سرة  كلمات  اإىل 
من  وكم  واأ�سدقائهم  واأحبتهم  اأقاربهم 
ومادي  معنوي  دعم  اإىل  يحتاج  �سخ�ص 
ت�سج  بينما  يجده  ال  اأنــه  اإال  وعاطفي 
ال  فعال  بحاجته  نحن  ما  بكل  املــواقــع 
ــا، واملـــوازنـــة بــني هــذا وذاك  افــرتا�ــس
حتتاج اأوال اإىل ت�سحيح الروؤية املتعلقة 
واالأن�ستغراموالوات�ساب  بوك  بالفاي�ص 
تزيد  ال  حيث  املواقع  من  ذلك  اإىل  وما 
عن كونها و�سيلة ال تقدم وال توؤخر يف 
ميكن  هنا  ومن  �سيئا  الطبيعية  حياتنا 
من  احلياة  يف  اأ�سلوبنا  مبراجعة  البدء 

اأ�سا�سه.
�سماح خميلي

�سفيقة.�ص

معاوية.�ص

خن�ضلة

تزامنا مع ال�شهر الوردي..

تزامنا واليوم الوطني لالإر�شاد الفالحي

يوا�ضل، مر�ض �ضرطان الثدي، ح�ضد اأرواح الع�ضرات من الن�ضاء يف العامل �ضنوياً اإذ يتم ت�ضجيل 1.38 مليون حالة جديدة لالإ�ضابة ب�ضرطان الثدي و000 458 حالة وفاة جراء 
االإ�ضابة بهوفقاً لتقديرات موقعGlobocanال�ضبكي 2008 التابع للوكالة الدولية لبحوث ال�ضرطان، ويعد �ضرطان الثدي اأكرث اأنواع ال�ضرطان �ضيوعا لدى الن�ضاء يف بلدان العامل 
النامية واملتقدمة، وت�ضري االإح�ضائيات يف اجلزائر اأن 3500 امراأة تلقى حتفها �ضنويا ب�ضبب هذا املر�ض، كما اأ�ضبح �ضرطان الثدي ي�ضيب االإناث من كل الفئات العمرية وال يقت�ضر 

على اللواتي تتجاوز اأعمارهن 45 �ضنة.
للتوعية  الــوردي  ال�سهر  مع  وتزامنا 
اأكتوبر  ل�سهر  املوافق  الثدي  ب�سرطان 
العامل،  بــلــدان  جميع  يف  ــام  ع كــل  مــن 
نظمت العديد من اجلمعيات عرب كافة 
حت�سي�سية  بحمالت  الوطني  الـــرتاب 
حول املر�ص بهدف زيادة االهتمام بهذا 
وتقدمي  بخطورته  والتوعية  املر�ص 
باالإ�سافة  للم�سابات  الـــالزم  الــدعــم 
قبل  وعالجه  عنه  املبكر  الك�سف  اإىل 
التخفي�سات  خــالل  مــن  االأوان  فــوات 
الــقــيــادات  بع�ص  عنها  اأعــلــنــت  الــتــي 
واالأ�سعة،  الفحو�سات  يف  واملتخ�س�سة 
اإىل  التخفي�سات  هــذه  و�سلت  حيث 
بني  تكلفتها  وتــراوحــت   %50 ن�سبة 

دج. و3000   2500
النف�سية  ــة  ــاي ــرع ال ــدمي  ــق ت ــد  ــع وي
االأهــل  طــرف  مــن  خا�سة  للم�سابات 
وتخفيف  ككل  واملحيط  وال�سديقات 
وطــــاأة املـــر�ـــص، اأحــــد اأهــــم الــعــوامــل 
الذي  الوقت  يف  �سفائهن،  يف  امل�ساهمة 

رهيبا  انت�سارا  ــداء  ال هــذا  فيه  يعرف 
ال�سنوات  ــالل  خ "الباتنيات"  و�ــســط 
االأخرية، ومهما تعددت اأ�سباب اإ�سابتهن 
ال�سبيل  عنه  املبكر  الك�سف  يبقى  به 

من  الــوفــيــات  حـــدوث  لتفادي  االأمــثــل 
خــالل  مــن  و  والتح�سي�ص  الــتــوعــيــة 
امراأة  الأي  ميكن  الذي  الذاتي  الفح�ص 
اإىل  اإ�سافة  املنزل  به يف  القيام  و�سابة 

ــال وجــود  اأ�ــســعــة يف ح اجـــراء فح�ص 
والق�ساء  بــه  االإ�ــســابــة  حــول  �سكوك 
يف  الورم  اأن  مبا  تاأكيدها  حال  يف  عليه 
بدايته وميكن ال�سيطرة عليه والق�ساء 
من  الن�ساء  مئات  واإنــقــاذ  نهائيا  عليه 

املوت املحقق.
جتاوزت  ــراأة  ام كل  االأطــبــاء،  وين�سح 
الثدي  ت�سوير  ب�سرورة  االأربعني،  �سن 
�سنوات  ثالث  اإىل  �سنتني  كل  باالأ�سعة 
لديهن  اللواتي  الن�ساء  اإىل  باالإ�سافة 
الثدي  ب�سرطان  لالإ�سابة  عائلي  تاريخ 
ـــراأة الحظت وجــود خلل  ام وكــذا كــل 
اإفــرازات واحمرارا  اأو  اأمل  اأو  الثدي  يف 
وتورما فيه، كما ي�سمل كذلك كل �سيدة 
قامت باإزالة ثديها ب�سبب املر�ص، لتبقى 
الوقاية والك�سف املبكر ال�سبيل االأمثل 
ل�سرطان  الكبري  لالنت�سار  حد  لو�سع 
الــنــ�ــســاء وانـــقـــاذ ماليني  ــني  ــدي ب ــث ال
اكت�سافه  عند  املحتم  املوت  من  الن�ساء 

يف مراحله االأخرية. 

الفالحية  امل�سالح  مديرية  نظمت، 
لوالية خن�سلة، بالتن�سيق امل�سرتك مع 
الفالحي  للتعامل  اجلهوي  ال�سندوق 
الريفية،  والتنمية  الفالحي  والبنك 
حول  وذلـــك  تكوينيا  اعــالمــيــا  يــومــا 
كيفية منح القرو�ص الإن�ساء تعاونيات 

والتاأمني الفالحي وذلك بدار الفالح.
تزامنا  ــاء  ج التكويني  الــيــوم  ــذا  ه
يف  لــالإر�ــســاد  الوطني  الــيــوم  واحــيــاء 
�سعار  حتت  والع�سرون  الثامنة  طبعته 
)التعاونيات الفالحية، دعائم للتنمية 
الغذائي  ولالأمن  واقت�ساد  الفالحية 
من  كل  تاأطريه  يف  �ساهم  اأين  لبلدنا(، 

الغرفة الفالحية واحتاد الفالحني.
اليوم االعالمي التكويني، �سهد عديد 
التاأمني  عملية  بحث  فيما  املداخالت 
واحل�سول  الفالحي  االإنتاج  حلماية 

على التعوي�سات الالزمة، وكذا كيفية 
وكيفية  فالحية  تــعــاونــيــات  انــ�ــســاء 
ــفــادة مــن خمــتــلــف الــقــرو�ــص  ــت ــس اال�
البنكية، حيثاأكدت امل�سالح الفالحية 

لوالية خن�سلة اأن هذه الطبعة جاءت 
ال�سابقة  الطبعات  باقي  عن  خمتلفة 
فالحية  معار�ص  اقامة  عرفت  التي 
عرب بع�ص الدوائر والبلديات، يف حني 

عرفت هذه الطبعة تنظيم يوم اعالمي 
ودرا�سي مب�ساركة خمتلف الفاعلني يف 
املجال الفالحي لالإ�ستفادة من خمتلف 
الفالحني  تــ�ــســاوؤالت  مــع  ــالت  ــداخ امل

واالجابة عليها من طرف املخت�سني .
خن�سلة  ــة  والي فالحو  جانبهم،  مــن 
اهتمامهم  عــلــى  ــدوا  ــن،اأك ــري ــس ــا� احل
املقدم  االإر�ــســادي  بالربنامج  الكبري 
املقدمة  ــروحــات  ــس ــ� ال واأن  خــا�ــســة 
تندرج �سمن اهتماماتهم وان�سغاالتهم 
اليومية، وتتوقع والية خن�سلة دعما 
برنامج  تفعيل  اإطــار  يف  كبريا  فالحيا 
والية  نحو  املوجه  اجلمهورية  رئي�ص 
العزلة  بفك  تعلق  ما  خا�سة  خن�سلة 
مبالغ  ر�سد  وكذا  ال�سقي  مياه  وتوفري 
هامة للتدعيمات الفالحية املختلفة.

جمعيات تعمل على زيادة االهتمام والتوعية بخطورة مر�س �شرطان الثدي

يوم تكويني حول كيفية منح القرو�س واإن�شاء تعاونيات والتاأمني الفالحي
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عبد الهادي. ب

فيما ينتظر االأطباء جت�شيد الوعود وحت�شني ظروف العمل

تتوا�ضل، هجرة الكوادر والكفاءات الطبية اجلزائرية اإىل دول امل�ضرق العربي واأوروبا على الرغم من الوعود املمنوحة من طرف ال�ضلطات العليا بخ�ضو�ض حت�ضني ظروف العمل والتي 
تبقى مبثابة ال�ضبب الرئي�ضي يف هجرة االآالف من االإطارات خالل ال�ضنوات الفارطة.

ومل متنع جائحة كورونا املتوا�سلة منذ 
الهجرة  موجة  وقف  من  �سنتني  قرابة 
الطبية  للكوادر  بالن�سبة  اخلــارج  نحو 
ظــروف  عــن  تبحث  الــتــي  اجلــزائــريــة 
م�سبق  ب�سكل  توفريها  يتم  مالئمة  عمل 
االأجنبية،  ال�سحية  الهيئات  طرف  من 
هوؤالء  بخدمات  للظفر  تت�سابق  والتي 
االأطباء من خالل عرو�ص مالية مغرية 
يف  كــثــرية  بــامــتــيــازات  مرفوقة  للغاية 
ــذي  ال االأمــــر  وهـــو  اجلـــوانـــب،  خمتلف 
للعديد  بالن�سبة  الهجرة  قــرار  جعل 
منهم خيارا مثاليا خ�سو�سا يف ظل عدم 
حت�سن االأو�ساع على امل�ستوى املحلي رغم 
الوعود املمنوحة ومبا�سرة وزارة ال�سحة 

الإ�سالحات عميقة يف هذا القطاع.
خالل  االأبي�ص  اجلي�ص  فقد  اأن  وبعد 
املوجات املتعاقبة لفريو�ص كورونا، املئات 
ال�سفوف  يف  كانوا  الذين  ال�سهداء  من 
االأوىل ملواجهة الفريو�ص، فاإن االأ�سوات 
بداأت تتعاىل يف االآونة االأخرية من اأجل 
النظر بجدية يف الو�سعية التي تعي�سها 
التي  الكبرية  واملعاناة  الطبية  الطواقم 
يف  العمومية  امل�ست�سفيات  يف  تعي�سها 
للعمل  ال�سرورية  ال�سروط  غياب  ظل 

التي  املادية  وحتى  النف�سية  واملعاناة 
وباقي  االأطـــبـــاء  ــن  م الــكــثــري  يعي�سها 

الطواقم ال�سحية.      
نقابات  رفقت  ال�سابقة،  الفرتة  وطيلة 
ال�سحة يف خمتلف احتجاجاتها الدورية 
حت�سني  ب�سرورة  تتعلق  دائمة  مطالب 
امل�ست�سفيات  داخل  للعمل  العام  الو�سع 
وهناك  ال�سرورية،  امل�ستلزمات  وتوفري 
االأطباء  من  عدد  رفعها  اأخــرى  مطالب 
الذين ا�ستكوا من الظروف الكارثية التي 
امل�ست�سفيات  من  العديد  عليها  تتواجد 

ك�سفت  الوبائية  الو�سعية  اأن  خا�سة 
بغياب  يتعلق  فيما  باجلملة  نقائ�ص  عن 
ــدات  ــع الــتــكــفــل بــاملــر�ــســى وفـــقـــدان امل
ــروريــة عــلــى غــرار  ــ�ــس واحلــاجــيــات ال
الذي  االأمر  ال�سحي" وهو  "االأوك�سجني 
ي�ستلزم �سرورة بناء م�ست�سفيات جديدة 
من اأجل تكفل اأف�سل باملر�سى مع معاجلة 
النقائ�ص التنظيمية املوجودة من طرف 

وزارة ال�سحة.
ـــاإن  ـــادي،ف امل ــب  ــان اجل بخ�سو�ص  اأمـــا 
االآن  ـــت عــالــقــة حلـــد  مـــازال ــب  ــال ــط امل

بخ�سو�ص رفع االأجور اخلا�سة باالأطباء 
والعاملني يف القطاع ال�سحي والتي تبقى 
�سبه  وحتى  االأطباء  من  الكثري  نظر  يف 
مع  تن�سجم  وال  كافية  غــري  الطبيني 
اأنها  بــل  املقدمة  والت�سحيات  اجلــهــود 
�سارت غري كافية قيا�سا بالو�سع املعي�سي 
احلايل، وكان رئي�ص اجلمهورية قد اأقر 
العاملني  االأبي�ص  جلي�ص  خا�سة  منحة 
فريو�ص  ملواجهة  االأمامية  اخلطوط  يف 
االأطباء  مــن  العديد  اأن  غــري  ــا،  ــورون ك
ــرواتــب  يــ�ــســرون عــلــى �ــســرورة رفـــع ال
على  بكرامة  العي�ص  اأجل  من  ال�سهرية 

حد تعبريهم.
الفعلية  اال�ــســتــجــابــة  عـــدم  ــل  ظ ويف 
�سنوات،  عــدة  منذ  املرفوعة  للمطالب 
ركوب  االأطــبــاء  من  العديد  ف�سل  فقد 
مبوؤ�س�سات  وااللتحاق  الهجرة  موجة 
تتح�سن  اأن  اأمــل  على  اأجنبية  �سحية 
االأو�ساع يف البالد خالل ال�سنوات املقبلة 
يد  لتقدمي  جديد  من  العودة  اأجــل  من 
اأن  خا�سة  اجلميل  لرد  واأي�سا  امل�ساعدة 
اأف�سل تكوين  �سهرت على �سمان  الدولة 
على  ال�سحي  القطاع  يف  للعاملني  ممكن 

مدار �سنوات طويلة. 

هجـرة الكـوادر اإىل خـارج الوطن تتوا�شـل..



على  يعمل  الثقايف  الإعتتتالم  كتتان  اإن 
احياء املورث وتدريب وتثمني الذاكرة 
اجلماعية والتاريخ الإن�شاين امل�شرتك 
وتعزيز  واحلا�شر  املا�شي  بني  بالربط 
املادي ودوره  الثقايف غري  الرتاث  بروز 
يف  والإ�شهام  املعا�شرة،  املجتمعات  يف 
املجتمعات  داختتتل  املتتعتتلتتومتتات  تتتبتتادل 
�شبكاتها  ا�شتخدام  طريق  عن  املحلية 
يف  املجتمعات  هتتتذه  لتتدعتتم  التتقتتائتتمتتة 
عن  اأو  بتتالتت�تتشتتون  املتعلقة  جتتهتتودهتتا 
على  للمناق�شة  منابر  اإتاحة  طريق 
ال�شعيدين املحلي والوطني، والتعريف 
ومتكني  للجزائر  الثقافية  بال�شيا�شة 
وا�شتيعابها  معرفتها  متتن  املتتواطتتنتتني 
عن  والتتدفتتاع  اثتترائتتهتتا  يف  وامل�شاهمة 
توازن  خلق  اأجل  من  الثقافية  الهوية 
و�شائل  وتوفري  الثقافية  الأمناط  بني 
واملتتحتتطتتات  التتنتت�تتشتتر  ودور  التتترتويتتتج 
والعتتتالم  والتلفزيونية  الإذاعتتتيتتتة 
اأي�شا  وجتتب  والتترقتتمتتي،  اللتتكتترتوين 
الفنانني  متتن  اخلتتتربات  اأ�تتشتتحتتاب  على 
يقدموا  اأن  وال�شينمائيني  كامل�شرحيني 
الهوية  عتتن  يعرب  متتا  اأدوراهتتتتم  �شمن 
وتقاليد  عتتتتادات  ونتتقتتل  اجلتتزائتتريتتة 
ب�شكلها  اجلزائر  يف  املتنوعة  املناطق 
ذلك  يقت�شر  ول  والتتتالمتتتادي  املتتتادي 
على  وجتتب  بل  الفئة  هتتذه  على  فقط 
روائع  اعادة بعث  الت�شكيليني  الفنانني 
وهي  العريق  اجلتتزائتتري  التتترتاث  متتن 

م�شوؤولية تقع على عاتق املو�شيقيني كل 
واملنطقة التي متثله اىل جانب الكتاب 
والباحثني الذين وجب عليهم اأي�شا اأن 
الن�شو�س عن الرث  يقدموا روائع من 
اجلزائري من تراث عريقة وت�شويقه، 
دور  الفوتوغرافني  للم�شورين  اأن  كما 
بارز يف قن�س جماليات من ال�شور الذي 
تزخر بها اجلزائر من �شرقها وجنوبها 
وغربها و�شمالها، لتكتمل مهمة الإعالم 
امل�شاهمني  هوؤلء  كل  باإحاطة  الثقايف 
وتقدميهم  الثقايف  املتتتوروث  ابتتتراز  يف 
للعامة من خالل احلوارات وتخ�شي�س 

وبتتترامتتتج ختتا�تتشتتة تعنى  �تتشتتفتتحتتات 
والتغطية  املحلي  الثقايف  بالإرث 

التي  للن�شاطات  الختتبتتاريتتة 
الدولة  موؤ�ش�شات  بها  تقوم 
بنقل  التترتاث  على  للحفاظ 
التي  والتتوقتتائتتع  الأحتتتتداث 
والتوعية  بتتالتترتاث  تتعلق 
املبا�شرة  والتغطية  باأهميته 

وتخ�شي�س  لتتلتتمتتهتترجتتانتتات 
الثقافة  وتطوير  لدعم  برامج 

برعاية  التت�تتشتتفتتوة  حتتتظتتى  واأن 
لأن  الإعتتالمتتي  اجلانب  من  خا�شة 

ثقافة النخبة من �شاأنها تطوير ثقافة 
اجلتتمتتاهتتري، وذلتتتك متتا يتتربز متتن خالل 
النقد  جمتتتال  يف  املخت�شني  اهتتتتتمتتام 
الإعتتتالم  و�تتشتتائتتل  مبحتوى  اخلتتطتتابتتي 

ح�شب اأ�شكاله.

اإن �شرورة فهم الثقافات من م�شادرها 
الأ�شلية واعتزازها بانتمائها الهوياتي 
اأن  الثقايف  العتتالم  عاتق  على  ي�شع 
يكون م�شوؤول خالقا من اأجل احلفاظ 
على كل الركائز الأ�شا�شية التي يقوم 
يف  والتتتالمتتتادي  املتتتادي  التتترتاث  عليها 
اجلزائر القارة العريقة، ويفتح املجال 
والباحثني  الأكادميية  الدرا�شات  اأمام 
اأكرث عن  اأجل احلديث  واملخت�شني من 
كيفية حماية الرتاث والنتفاع به من 
مهيكلة  وبرامج  �شامل  خمطط  خالل 
وبوجود  العالمية  املوؤ�ش�شات  تقدمها 

ال�شحفيني  �شواء  املجال  يف  خمت�شني 
منهم اأو الباحثني والدرا�شني والفنانني 
والكتاب والت�شكيليني للرتويج للثقافة 
اجلزائرية ولزيادة املهتمني بالق�شايا 
اأو�شع  على  ون�شرها  والفنية  الثقافية 
نطاق ونقلها من خمتلف الفنون لت�شكل 

تنوعا يف املادة الثقافية والتعبريية.
ولعل من املهم اأن نعرج على اأن الثقافة 
ومن  اآختتر  اإىل  جيل  متتن  تنقتل  التي 
قدرة  بف�شل  تتاأتى  اآختتر  اإىل  جمتمع 
�شورة  وخلق  التوا�شل  على  الإن�شان 
املجتمع  من  معينة  اأنظمة  عرب  فعالة 

والفلكلوري  العلمي  التتنتتظتتام  اأهتتمتتهتتا 
والأدبي و�شول اإىل الإعالم الذي يعد 
ي�شعى  والذي  للمجتمع،  عاك�شة  مراآة 
للرتاث  اليجابية  اجلوانب  ابراز  اإىل 
القومية  بالثقافة  ال�شعوب  وتزويد 
اخلدمات  حجم  ختتالل  متتن  والعاملية 
وباأ�شكال  تقدميها  يتم  التي  الثقافية 

تعبريية خمتلفة وجذابة.
الأثتتار  عتتامل  ح�شب  التترتاث  كتتان  واإن 
عن  "عبارة  فتتيتتلتتيتتبتت�تتس  والتتتتتتتترتاث 
وا�شع  نطاق  على  ثقافية  ا�شتمرارية 
على  يتجدد  واملكان  الزمان  جمال  يف 
الثقافة  يف  امل�شتمرة  الت�شكالت  اأ�شا�س 
يف  اجلتتزائتتر  "اأح�شت  فقد  الكلية"، 
الأثرية،  للمواقع  جتترد  عملية  اآختتر 
اإدراج  مت  وقد  اأثريا  موقعا   15200
للمواقع  ختتريتتطتتة  يف  املتتتواقتتتع  تتتلتتك 
الأثرية، اأ�شرف على اإعدادها اخلرباء 
اجلزائريني  والباحثني  الآثار  وعلماء 
من خالل مراجعة اخلرائط الوطنية، 
البحثية  املتتوؤ�تتشتت�تتشتتات  متتع  بالتن�شيق 
التابعة لوزارة الّثقافة، وخل�س اجلرد 

اليوم  اجلزائر  يف  املواقع  عدد  اأن  اإىل 
اأح�شاها  التي  املتتواقتتع  عتتدد  اأ�شعاف 
اأجنتتزه  التتتذي  الأثري"،  "الأطل�س 
املتخ�ش�س  الفرن�شي  الآثتتتتار  عتتتامل 
�شتيفان  الرومانية"،  بت"اأفريقيا 
يدعو  ما  وهتتذا   ،  "1911 عتتام  غزيل 
اإىل  اأنواعها  مبختلف  الإعتتالم  و�شائل 
الأثرية  املواقع  هذه  مبثل  التعريف 
م�شاندة  خالل  من  الزخمة  والرتاثية 
ونتت�تتشتتر النتتتتتاج التتثتتقتتايف والبتتداعتتي 
بتتني التتنتتا�تتس وتتتوجتتيتتهتتهتتم والقتتبتتال 
بني  التتعتتالقتتة  بتوطيد  وذلتتتك  عليه، 
من  واملتتبتتدعتتني  واملفكرين  اجلتتمتتاهتتري 
الفعاليات والربامج والأن�شطة  منطلق 
الثقافية با�شت�شافة خمت�شني يف املجال 
الثقافية  الإعتتالمتتيتتة  املتتتادة  وتتتقتتدمي 
بتتاأ�تتشتتكتتال متتنتتوعتتة كتتالتتربتتورتتتاجتتات 
والأفتتتالم  والتلفزيونية  الإذاعتتتيتتتة 
والدرا�شات  وال�شينمائية  الوثائقية 
املجالت  عتترب  املتتكتتتتتوبتتة  العتتالمتتيتتة 
وال�شحف التي تخ�ش�س �شفحات منها 

لالإعالم الثقايف.

يف �تتشتتيتتاق التتبتتحتتث عتتن اأ�تتشتتكتتال التتتترتاث املتتتادي 
عديد  والدار�شون  الباحثون  يحدد  والالمادي، 
كان  واإن  ال�شكلني،  هذين  تعرف  التي  التق�شيمات 
ذات  القدمية  املتتبتتاين  ي�شمل  التتالمتتادي  التتترتاث 
اأو ع�شكرية  التاريخي �شواء كانت دينية  الطابع 
والكهوف  الأثتتريتتة  واملتتواقتتع  التاريخية  واملتتدن 
واملتتتغتتتارات والتت�تتشتتروح التتتتتاريتتختتيتتة والأحتتتيتتتاء 
على  والنقو�س  العمرانية  والتتزختتارف  القدمية 
يف  اأي�شا   فنجد  واملتاحف،  واجلتتتدران  ال�شخور 
كل  با�شتخدام  املنقول  الالمادي  التترتاث  املقابل 
امل�شقولة  احلجرية  كالأدوات  الأثرية  الأدوات 
واملخطوطات  واملتحركة  الأ�شلية  واملنحوتات 
والطوابع الربيدية، اإىل جانب ف�شيف�شاء الرتاث 
والتقاليد  العادات  �شكل  على  يظهر  الذي  املادي 
ومو�شحات  وملحون  واأمثال  حكم  من  ال�شعوبية 
وعادات  مكتوبة  غري  منوعة  مو�شيقية  وطبوع 
باملدن  مرتبطة  ومعارف  واأخالقية  اجتماعية 
القدمية والأ�شاطري ال�شفوية، ويعمد العديد من 
ال�شحفيني ال�شغوفني بعامل الثقافة على حماية 
الندثار  متتن  للجزائر  العريق  الإرث  هتتذا  كتتل 
متكني  ختتالل  متتن  وذلتتتك  والتتتتزوال،  ال�شرقة  اأو 
والأكادمييني  بالرتاث  املهتمني  الباحثني  عديد 
درا�شات  تقدمي  اأجتتل  متتن  املحلي  الإعتتتالم  عتترب 
وخمططات وتقدمي مقرتحات وتو�شيات لأر�شفة 
امل�شموع  اأو  املكتوب  اإىل  ال�شفوي  من  نقله  مت  ما 

واملرئي.
وقد عرب عدد كبري من الباحثني اأهمية الإعالم 
القيم  ا�شاعة  اأجتتل  متتن  الثقايف 
اجلتتتتمتتتتالتتتتيتتتتة بتتني 
اجلتتمتتهتتور، 

الثقايف  الإعتتتالم  اطتتار  يف  الفنون  ت�شبح  حيث 
املكتوبة  ال�شحافة  اأو  التلفزيون  اأو  بالراديو 
فقد  النف�شي،  التطهري  متتن  و�شيلة  والرقمية 
اإىل  "بالقيا�س  اأن  وجرو�س"  كتتامي  "دور  اعترب 
وحدة  به  واملعجبني  م�شاهديه  من  فيخلق  الفن 
خللق  و�شيلة  باعتباره  متما�شكة  اجتماعية 
الجتماعية  والهيئات  النا�س  بتتني  الت�شامن 

واملجتمعات".
اإن مبعث الهتمام بالإرث املادي والالمادي يتاأتى 
بتناول جميع الق�شايا التي تخ�شه دون عزل فن 
عن اآخر اأو اإرث عن غريه من املورثات التي تت�شبع 
بني  امل�شرتكة  ال�شمات  متتن  ولعل  اجلتتزائتتر،  بها 
عالقة  يف  يكمن  الخت�شا�س  واأ�شحاب  الإعتتالم 
ودور  ال�شينما  عن  احلديث  مت  فقد  ترابطية، 
الإعالم يف توجيه امل�شاهدين نحو الهتمام باأفالم 
وت�شليط  ت�شنيف  اأختترى...يتتاأتتتي  دون  معينة 
الأفتتتالم  متتن  معينة  فئة  على  ال�شوء  الإعتتتالم 
الرتاثي  البعد  ذات  وال�شينمائية  الوثائقية 
"املواطن  بت  يعرف  ما  خلق  اأجل  من  والجتماعي 
الجتماعية  �شلوكياته  تت�شكل  التتذي  ال�شالح" 
و�شائل  عرب  تداوله  يتم  ما  خالل  من  والنف�شية 
الإعالم"، فمن غري املعقول اأن ي�شتهلك اجلماهري 
بناءة  انتقائية  عملية  اإنتتهتتا  يتتعتتر�تتس،  متتا  كتتل 
لالإعالم الثقايف من اأجل دمج املواطن يف حميطة 
الثقافات  خمتلف  مع  التعامل  يف  ال�شي�شوثقايف 
هذه  لتلقي  بالتحفيز  العالم  يقوم  كما  بتنوعها 
املعارف واملعلومات التي مت حتويلها من مادة خام 
اآخر م�شور  اأو  اأ�شلوب �شحفي كتابي ق�ش�شي  اإىل 
على  ت�شاعد  ككيمياء  وال�شورة،  بال�شوت  موثق 
املجالني  يف  الفاعلني  خمتلف  بني  عالقات  ربط 
كموؤ�ش�شات اعالمية بكادرها الب�شري من �شحفيني 
لإبقاء  ال�شرورية  الأدوات  وبتوفري  وخمت�شني 
اجلمهور على علم باأهمية الرتاث الثقايف غري 
تهدده،  التي  وبالأخطار  واملتتادي  املتتادي 
الإعالمية  احلمالت  دعم  جانب  اإىل 
وحمالت البث عن الرتاث الثقايف 
اأ�شكال  جميع  على  املتتادي  غري 
والتوعية  الإعتتتتالم  و�تتشتتائتتل 
الثقايف  التتتتترتاث  بتتاأهتتمتتيتتة 
اليون�شكو"  منظمة  "ح�شب 
التما�شك  لدعم  "كو�شيلة 
والتنمية  الجتتتتتمتتاعتتي 
املنازعات،  ومنع  امل�شتدامة 
الرتكيز  على  ذلتتك  مف�شلًة 
اجلمالية  جوانبه  على  فقط 
املعرفة  وحت�شني  والرتويحية، 
املحلية، وكذلك  والثقافة  باللغات 
يف ن�شر املعلومات عن ممار�شات ال�شون 

اجليدة".

االإعالم الثقايف ..نحت ملالمح الثقافة والفن

دعم الثقافة املحلية... مهمة اأخرى تقع على عاتق الفنانني والباحثني

الإعالم الثقايف...م�س�ؤول 
ترويجي للحفاظ على الرتاث 

املادي والالمادي

اإن تعدد القوالب التي تقدم فيها الثقافة يف و�سائل االإعالم ي�ستوجب التحلي بالروح امل�سوؤولة من اأجل اإبراز الهوية واالإرث الثقايف بعيدا 

عن هيمنة العوملة والهوية الغربية، خا�سة مع التزايد يف اال�ستثمار يف الف�سائيات وال�سحف واملجاالت والرغبة يف تقدمي برامج م�سابهة للربامج 

الغربية على امل�ستوى الثقايف، اأين يعمد بع�ص ال�سحفيني على حتقيق اأكرب ن�سبة م�ساهدة مبجرد تقدمي مواد اعالمية ثقافية على الطريقة الغربية 

باعتبارها معا�سرة، ولكن ال يجب اغفال اأن االإعالم الثقايف يعك�ص درجة تطور املجتمعات، واالهتمام املتزايد باملجال الثقايف يف املجتمع يقابله زيادة يف 

املو�سيقى  ما، وا�ستخدام  ا�ستوديوهات تعرب عن تراث منطقة  كاأن يتم تقدمي  انتاجيا وتوزيعا،  الثقايف اىل حتويله  الرتاكم  م�ستوى تطور احل�سارات ويوؤدي 

اجلزائرية االأ�سيلة يف الربامج املقدمة، وعدم  الغاء ال�سخ�سيات الفنية الفذة التي ميكن اأن تقدم معلومات واأر�سيفا مهما يف املادة الثقافية واق�سائها من طرف 

ال�سحفيني بحكم احلرية يف اختيار هذه ال�سخ�سيات ح�سب �سهرتها عرب مواقع التوا�سل االجتماعي.

كما يجب احلر�ص اأثناء تقدمي برامج توعية ثقافية عدم النيل من �سياق اأو من طبيعة اأوجه االحتفال بالرتاث الثقايف غري املادي اأو من اأوجه التعبري عنه، 

وو�سف املجتمعات املحلية اأو اجلماعات اأو االأفراد املعنيني باأنهم ال ي�ساركون يف احلياة الع�سرية اأو االإ�سرار ب�سورتهم على اأي نحو كان، واحلفاظ على املليكة 

اأن تكون حقوق املجتمعات املحلية واجلماعات  اإىل �سمان  اأ�سكال احلماية القانونية،  اآخر من  امللكية الفكرية واحلق يف اخل�سو�سية واأي �سكل مالئم 

واالأفراد املعنيني الذين ُيبِدعون اأو يحملون اأو ينقلون تراثهم الثقايف غري املادي مو�سع حماية كاملة عند التوعية برتاثهم اأو عند مزاولة اأن�سطة 

�ص الرتاث الثقايف غري املادي للخطر،  جتارية، وعدم االفراط يف الت�سويق التجاري اأو ممار�سة ال�سياحة غري امل�ستدامة التي ميكن اأن تعرِّ

وهي من �سمن اأهم التو�سيات التي قدمتما منظمة اليون�سكو يف اال�ستخدام امل�سوؤول لو�سائل االإعالم اأثناء ن�سر حمتوى ثقايف.

امل�ساهمة واحلفاظ عليه ونقله بكل م�سداقية ومو�سوعية الأنه  وكنتيجة حتمية، فالرتاث م�سوؤولية اعالمية يف 

رمز من رموز االأمة اجلزائرية، وال ميكن اأن يتطور بلد دون تطور ثقافته وموروثه ومبرافقة اعالمية 

ثقافية جادة يف الرتويج له واالفتخار به وحمايته من ال�سرقة واالندثار.

الرتويج للثقافة...بني حرية ال�سحفيني 

وم�سوؤولية احلفاظ على الهوية يف ظل العوملة الغربية

ينظر اإىل الثقافة على اأنها ذلك الت�ضكيل املتمازج من �ضور الرتاث القومي والديني 
وبعد من اأبعاد الهوية والذاكرة اجلماعية والتاريخية وما تزخر به من تراث مادي 

والالمادي موروث ومتناقل بني جبل واآخر، وباأ�ضكال تعبريية مذهلة وجب احلفاظ 
عليها وتر�ضيخها كجزء روحي داخل االأفراد واجلماعات التي تنتمي اإليها، وكفخر 
لالأجيال باملوروث الذي تركه االأجداد، حيث ترتبع اجلزائر القارة على كنوز ومواقع 
وتراث وعمران وتقاليد وعادات  جتعل العامل يذهل اأمام �ضحرها وجمالها اخلالب، 

وياأتي دور االعالم الثقايف كاأحد اأبرز الو�ضائل التي ت�ضعى للحفاظ على الرتاث اجلزائري 
من ال�ضرقة اأو االندثار والزوال، خ�ضو�ضا مع اأ�ضكال االإ�ضتدار الثقايف الذي ت�ضعى اإليه 

العوملة كبديل وكوجه جديد لال�ضتعمال والق�ضاء على هويات ال�ضعوب وما حتمله من 
تراث ُيعرف باأ�ضولها ومقوماتها ووجودها، واإعادة بعث املوروث الثقايف خا�ضة املحلي 
منه نتيجة ادراك احلكومة اجلزائرية اأهمية الدور االعالمي يف ت�ضجيل املورث الثقايف 

واملحافظة عليه.
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االإعالم الثقايف....خمرب للفكر الراهن 
حول االأر�سيف والذاكرة

اعتتتتتتتتتتداد: رقتتتتيتتتتة حلتتمتتر
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الكلب احلكيم
�شنة ماتت   30 امل�شعود متزوج منذ  احلاج 

زوجته ب�شبب كلب ع�شها
كانت  لأنتتهتتا  �شديدا  حزنا  عليها  فحزن 

ع�شرة عمر
بعد مرور عام قالولوا اأولدو لزم 

تتزوج ياحلاج 
ل  واألتتف  ل  اأمكم  بعد  قالهم   
ولكن بعد اإحلاحهم عليه قبل 

فكرة الزواج 
فزوجوه بامراأة �شغرية فكانت 

مهتمة به كثريا
املرحومة  على  حتتزنتته  ن�شي  حتى   

وعادت اإليه ابت�شامته ومرحه
الكبري  لبنه  اأ�شهر قال  بعد مرور ثالثة   
على  وزعتتتو  واحتتتد  ختترفتتان  خم�س  اذبتتتح 

الفقراء و امل�شاكني
لك  والثالث  اجلريان  على  ق�شمو  والثاين   

اأنت وخاوتك
والعرو�س  اأنتتا  بيه  نتع�شى  هاتو  والرابع   

و�شكت
ملن  اخلام�س  واخلتتروف  ابنو  قالو 

نعطيه ياحلاج 
قالوا اأعطيه للكلب اللي ع�س 

اأمك يتع�شى بيه ي�شتاهل
كان عارف �شالحي خري مني 

و اأنا ل خرب؟!.

�شلة رحم
وحدة تقاب�شت مع راجلها

بدات تعيط وتقول
كان اديت ابلي�س وما اديتك�س انت

معلومات م�سليةرد عليها بربود: حرام الأخ يدي اأختو!!.

ال�سربان

اأمثال �سعبية

الذهاب  مــن  اخلـــوف  هــو  "اأودونتوفوبيا"   •
من  كبرية  ن�سبة  منه  ويعاين  االأ�سنان  لطبيب 

الب�سر.
اأف�سل  اأن  العلماء  يقول  درا�سات  عدة  بعد   •
الأربع  ال�سخ�ص  ينام  اأن  هو  للنوم  �سحي  نظام 
الأربع  ينام  ثم  ل�ساعتني  ي�ستيقظ  ثم  �ساعات 

�ساعات اأخرى.
احلكومة  من  ت�ستاأذن  اأن  عليك  بورما  يف   •
قمت  واإن  االإنــرتنــت،  ا�ستخدام  من  تتمكن  لكي 
العقوبة  ت�سل  فقد  ا�ستئذان  بــدون  با�ستعماله 

اإىل 15 �سنة �سجنا.
بفيتامني  الغني  الطعام  اأكــل  من  اأكــرثت  لو   •
و�سوحا  اأكرث  ب�سكل  االأحــالم  �سرتى  فاإنك   B6

من ذي قبل.
بقارب  بال�سفر  بحارة  خم�ص  قام  • عام1984 
خ�سبي من جزر الكناري لفنزويال قاطعني5000 
الو�سول  مــن  متكن  مــن  هــنــاك  اأن  الإثــبــات  كلم 

الأمريكا قبل كولومب�ص وجنحوا يف ذلك.
�سخ�ص  بع�ص  ال�ساّمة  الكوبرا  اأفعى  قامت   •
نيبايل، فقام بدوره باالنتقام بع�سها كذلك، بعد 

دقائق ماتت وعا�ص هو.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على ارقط 

وم�سرقط و االألوان 
تتخاطف فيه منو 

دربالة يتغطى بيها و 
منو �سالح يدافع بيه

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�شابع من �شهر اأكتوبر
كانت  التي  بريوت  مدينة  �سقوط  ـ   1918
احللفاء  ــدي  اأي يف  العثمانيني  �سيطرة  حتت 

اأثناء احلرب العاملية االأوىل.
امللكية  الطريان  �سركة  تاأ�سي�ص  ـ   1919
�سركات  اأقـــدم  مــن  تعترب  والــتــي  الهولندية 

الطريان العاملة يف العامل.
مر�سوم  ت�سدر  الفرن�سية  ال�سلطات  ـ   1940
يف  اجلن�سية  اليهود  مبنح  املتعلق  "كرمييو" 

اجلزائر.
جمهورية  قــيــام  عــن  فــعــل  كـــرد  ـ   1949
من  الــغــربــي  الق�سم  يف  الــفــدرالــيــة  ــيــا  ــان اأمل
اأملانيا  جمهورية  قيام  عن  ر�سمًيا  اأعلن  اأملانيا، 

الدميوقراطية يف الق�سم ال�سرقي من اأملانيا.
اإقليم  يــغــزو  ال�سيني  اجلــيــ�ــص  ـ   1950
واحلركة  الذاتي  احلكم  على  ويق�سي  التبت 

االنف�سالية يف االإقليم.
قبل  من  الليبي  الد�ستور  اإقـــرار  ـ   1951
بنغازي،  مبدينة  الليبية  الوطنية  اجلمعية 
واإعالن تاأ�سي�ص اململكة الليبية املتحدة حتت 

تاج امللك حممد اإدري�ص ال�سنو�سي.
وجهها  التي  القوية  ال�سربات  بعد  ـ   1955
من  فرقة  اأقلعت  اجلــزائــريــون،  املــجــاهــدون 
روان  مدينة  من  الفرن�سية  اجلوية  القوات 

باجتاه اجلزائر لتعزيز قوات االحتالل.
1959 ـ عبد الكرمي قا�سم يتعر�ص ملحاولة 

اغتيال على يد حزب البعث.
1960 ـ مثقفون فرن�سيون ين�سرون بيانا �سد 
موقف  فيه  �ساندوا  اجلزائر  حرب  موا�سلة 
يرف�سون  كانوا  الذين  الفرن�سيني  املجندين 

امل�ساركة يف احلرب �سد اجلزائريني.
للدرا�سات  الوطني  املكتب  اإن�ساء  ـ   1967

االقت�سادية والتقنية.
هامة  فرن�سية  �سبكة  تفكيك  ـ   1970
اجلزائرية  االأمــن  م�سالح  قبل  من  للتج�س�ص 

بعد حتقيق طويل.
على  يوافق  امل�سري  ال�سعب  جمل�ص  ـ   1981
مبارك  ح�سني  حممد  الرئي�ص  نائب  تر�سيح 
اأنــور  حممد  للرئي�ص  خلفا  الرئي�ص  ملن�سب 

ال�سادات وذلك بعد يوم من اغتياله.
التي  ـــــداث  االأح رقــعــة  اتــ�ــســاع  ـ   1988
املدن  اأغلب  لت�سمل  اأكتوبر   05 يف  اندلعت 

اجلزائرية.
مكتوم  اآل  را�سد  بن  مكتوم  ال�سيخ  ـ   1990
لوالده  خلًفا  ــي  دب اإمــــارة  يف  احلــكــم  يــتــوىل 

ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم.
املتحدة تبداأ ب�سن عملية  الواليات  ـ   2001
رف�ص  ب�سبب  وذلك  اأفغان�ستان  على  ع�سكرية 
املتهم  اأ�سامة بن الدن  ت�سليم  حكومة طالبان 

يف هجمات 11 �سبتمرب.
اتفاقية  على  ت�سادق  اجلــزائــر  ـ   2002
مع  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  االأمم 

بع�ص التحفظات.
االأوملبي  اال�ستحقاق  و�سام  منح  ـ   2004
وريا�سة  املــدر�ــســيــة  الــفــدرالــيــات  ــاء  ــس ــروؤ� ل

املعاقني خالل االألعاب العربية.

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

ول  متتت�تتتشتتتكتتتر  خمتتتتتتتتزن 
كتتتتتتتتريتتتتتتتتة متتتت�تتتتشتتتتومتتتتة

حك���مة

ال�صرب  اأ�صهل احلديث عن  ما 
عندما ال تكون امل�صيبة م�صيبتك

ت ما هي احلقرة يا �شي عالوة؟
م�شعب. خ بجاية
املتتترارة  بطعم  الإحتت�تتشتتا�تتس  هتتي 
لتتك يف  بتتاأدنتتى حتتق  واأنتتتت تطالب 

الوطن؟!.
الأعا�شري  ت�شمى  اأ�شرتاليا  يف  ت 
املكروهني.. ال�شيا�شيني  باأ�شماء 

ت�شور الأمر نف�شه عندنا؟
عبد الواحد زكار خن�شلة
ل  لهذا  اأعا�شري  عندنا  يوجد  ل 
باأ�س من اأن ن�شمي املفارغ العمومية 
عليهم..ونطلب العفو من املفارغ؟!.
ت بدل من زرع الفتنة ملاذا ل تزرع 

النعناع يا �شي عالوة؟
�شمري فرطا�س ب�شكرة

من قال اأين زارع فتنة ل يفرق بني 
رائحة النعناع ورائحة املازوط؟!.

يف  ن�شوف  عتتالوة  �شي  يا  اأعتتاله  ت 
اخلري.. فيها�س  وما  ظلمة  الدنيا 

اأنا برك يل ن�شوف فيها هّكا وّل انت 
ثاين؟

ن�شيمة تومي امل�شيلة
اأنه  اأحتتيتتانتتا..متتع  ثتتاين  انتتت  وّل 

متفائل اأكرث من كونه مت�شائل؟!.
ت قاّلك اجلزائر اأح�شن من ال�شويد 

ومن اأمريكا؟
وليد.ج خن�شلة
ومن قال غري ذلك فهو حركي�شت..

يف  واإمنتتا  البالد  يف  لي�س  فامل�شكل 
�شرذمة من العباد!!.
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�شورة م�شحكة

ال�شوؤال البديهي 
يف اجلزائر 

ال�شجرة اأول 
اأم احلفرة 

املخ�ش�شة لها؟!
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يف اإطــار حماربــة اجلرميــة ب�ستــى 
اأنواعهــا منهــا االجتــار غــري امل�ســروع 
امل�سروبــات  و  العقليــة  باملوؤثــرات 
�سرطيــة  عمليــات  يف  و  الكحوليــة 

متفرقة 
االجتــار  مكافحــة  فرقــة  متكنــت 
غــري امل�ســروع باملخدرات مــن توقيف 
�سخ�ســني يبلغــان من العمــر 21 و30 
�سنــة كانــا ب�ســدد عقــد �سفقــة بيــع 
لكميــة مــن املوؤثــرات العقليــة بحــي 
�سبــط  مت  حيــث  بباتنــة  ال�سهــداء 
2070 قر�ــص مهلو�ص نوع بريقابلني 

ملغ  300
عمليتــني  ويف  ال�سيــاق  نف�ــص  ويف 
�سرطيتــني قامــت بهمــا فرقــة قمــع 
االإجرام مكنتها مــن توقيف �سخ�سني 
يبلغان من العمر 24 �سنة بكل من حي 
تام�سيط و بوزوران اأحدهما كان على 

منت مركبــة �سياحية حيــث مت حجز 
1830 قر�ــص مهلو�ص نوع بريقابلني 
300 ملغ و 240 وحدة من امل�سروبات 
الكحولية مبختلف االأنواع واالأحجام 
ليتم تقدمي امل�ستبه بهم اأمام النيابة 

املحلية.

اأمــن  م�سالــح  فــاإن  اال�ســارة  جتــدر 
واليــة باتنــة قــد حجزت بحــر هذا 
اال�سبــوع 7052 قر�ــص مهلو�ــص مــن 
خمتلــف االأنــواع و1612 وحــدة من 
امل�سروبات الكحولية مبختلف االأنواع 

و االأحجام.

اأطــرت م�سالــح اأمــن واليــة �سطيــف 
 644 الفــارط  �سبتمــرب  �سهــر  طــوال 
مداهمــة ا�ستهدفــت 877 ف�ســاء �سمل 
اأحياء �سكنية واأماكن عمومية واأ�سواق 
وحمطــات لنقــل امل�سافريــن، و�سمحــت 
هــام  عــدد  بتحويــل  املداهمــات  هــذه 
مــن امل�ستبــه فيهــم مــن مثــريي الريبة 
وال�سكــوك، حيــث بلغ عددهــم 7113 
و39  اإنــاث   233 بينهــم  مــن  �سخ�ســا 

قا�سرا واأجنبي واحد.
ومكنــت العمليات ال�سرطيــة املنظمة 
طــوال ال�سهر الفارط مــن قبل خمتلف 
معاجلــة  مــن  العملياتيــة  الوحــدات 

426 ق�سية، �سملت 144 ق�سية تتعلق 
بحيازة املوؤثرات املخدرات، و78 ق�سية 
تتعلق بحيازة اأ�سلحة بي�ساء حمظورة، 
تخ�ــص  ق�سيــة   67 معاجلــة  مت  فيمــا 
حيازة موؤثــرات عقلية، مع توقيف 26 
�سخ�ص مبحوث عليهم من طرف العدالة 
اإىل جانب معاجلــة 111 ق�سية تتعلق 
بعديد الق�سايا الب�سيطة االأخرى، كما 
مت يف ذات ال�سيــاق مراقبــة وتنقيــط 
 7 با�سرتجــاع  �سمحــت  5074 مركبــة 
مركبات حمل بحث، وهــذا باال�ستعانة 
املركبــات  عــن  االآيل  الك�ســف  بنظــام 

املبحوث عنها.

�سي الأورا�سي..
ال�سدة يف ربي وربي كبري... يجيك يوم 
موؤ�س�سة  من  تطري...  راح  مت�سي  ما  بدل 
امل�سوؤول  �ــســيــادة  يــا  فــ�ــســادا  فيها  عثت 
الكذب  حبل  بالت�سيري...  واملــتــالعــب 
واخلدع ق�سري... ما تفرح باإجنازك راك 
وبفعلك  اهلل  غناك  اليوم  �سغري...  غري 

غدوة فقري...

hamzalaribi005@gmail.com

حجز قرابة الـ 4000 قر�س مهلو�س وتوقيف 03 اأ�شخا�س بباتنة
وجب الكالم

و�سائل  ممثلي  بع�ص  اأمــام  تدخالت  ويف  خرجاته،  اإحــدى  يف 
اإعالم حملية ووطنية، حتدث وايل والية باتنة "توفيق مزهود" 
عن الو�سع يف الوالية على خمتلف االأ�سعدة، ومن بني ما تطرق 
"مزهود" االنتخابات املحلية املزمع اإجراوؤها �سهر نوفمرب  اإليه 
اإىل الت�سويت على  اإذ دعا وايل والية باتنة املواطنني  القادم، 
من يرون فيهم ممثلني ومنتخبني من �ساأنهم اأن يكونوا �سندا له، 
اآخر  اإعانته على خدمة املواطنني، وبتعبري  اأي �سندا للوايل يف 
اأمام  املواطنني الأن يح�سنوا اختيار من ميثلهم  فالوايل قد دعا 
لهاته  واأمانة  �سدق  بكل  ان�سغاالتهم  وينقل  ال�سلطات  خمتلف 
وايل  اأن  حيث  خا�سة،  ب�سفة  وللوايل  عامة  ب�سفة  ال�سلطات 
والية باتنة قد ملح اإىل اأنه ال ميكنه اأن يطلع على كل ان�سغاالت 

املواطنني اإن مل يكن هناك من يطلعه عليها.
وايل  ا�ست�ساط  اآخــر،  �سياق  يف  باالأحرى  اأو  اآخــر،  تدخل  يف 
بها  اأبلغه  من  هناك  باأن  قال  عبارة  ب�سبب  غ�سبا  باتنة  والية 
علق  يقدريل" اأين  ما  "واحد  عبارة  وهي  "جمهول"،  ل�سان  على 
يقدريل"،  ما  واحد  ما  �سخ�ص  يقول  اأن  "اأحتدى  بقوله  مزهود 
باأن  باتنة  واليــة  لــوايل  نقول  اأن  ال�سدد  هذا  يف  ارتاأينا  وقد 
يوميا  يقدريل"  ما  "واحد  تقول  واأطرافا  بل  اأ�سخا�سا  هناك 
ال  ما  موؤ�س�سات  يف  م�سوؤولني  فهناك  مبا�سرة،  غري  بطريقة  لكن 
ياأبهون بتعليمات الوايل بل وي�سرون على �سرب هاته التعليمات 
عر�ص احلائط وبالتايل فهذا تعبري عن �سعور هوؤالء امل�سوؤولني 
باأن "واحد ما يقدرلهم" واإن مل ي�سرحوا بها، وهناك من يعمل 
وميالأ  املختلفة  التوظيف  م�سابقات  يف  "الذكور"  تهمي�ص  على 
القوائم بتاء التاأنيث ال�ساكنة بطريقة مف�سوحة يف تعبري عن 
اأنه "واحد ما يقدرلو" واإن مل ي�سرح بها قوال، وهناك من ي�سر 
على االإبقاء على اأ�سعار بع�ص املواد اال�ستهالكية مرتفعة وغري 
حتت  الواقعة  املوؤ�س�سات  عرب  "الوايل"  تعليمات  رغم  قانونية 
م�سوؤوليته ول�سان حال هوؤالء "التجار" يقول "واحد ما يقدريل" 
"اأ�سخا�ص  واإن مل ي�سرحوا بها قوال بل فعال، دون احلديث عن 
اإىل  ويحولونها  حق  وجه  بغري  العمومية"  امل�ساحات  ي�ستغلون 
اأمالك خا�سة يف تعبري عن �سعورهم رغم تعديهم على القانون 
باأن "واحد ما يقدرلهم" واإن مل ي�سرحوا بها قوال بل فعال، هذا 
ومن يقوم بتعطيل امل�ساريع التنموية الكبرية ويعرقل كل ما من 

�ساأنه اأن يعود بالفائدة على الوالية فحدث وال حرج.
نحن نرى باأن جولة اأو "خرجة مفاجئة" لوايل والية باتنة 
البلديات  بع�ص  واإىل  االأحياء  بع�ص  واإىل  املوؤ�س�سات  بع�ص  اإىل 
الع�سرات  هناك  باأن  للوايل  تظهر  باأن  كفيلة  �ستكون  والقرى 
اإن مل يكن املئات من االأ�سخا�ص ومن م�سوؤولني وموظفني وجتار 
ومقاولني و"اأطراف اأخرى" ممن يعربون باالأفعال عن �سعورهم 
باأن "واحد ما يقدرلهم" واإن مل ي�سرحوا بها قوال، اأما بخ�سو�ص 
وم�ساكلهم  املواطنني  ان�سغاالت  على  باإطالعه  الوايل"  "اإعانة 
فرنى باأنه لي�ص بحاجة الأن ينتظر ما �ست�سفر عنه االنتخابات 
املواطنني  يدعو  الأن  م�سطرا  ولي�ص  ملنتخبني  بحاجة  ولي�ص 
م�ساكل  ا�ستك�ساف  على  يعينه"  من  "اختيار  اأجل  من  للت�سويت 
اأي وقت م�سى قد بات من  الوالية، الأن الوايل اليوم واأكرث من 
توا�سل  و�سائط  ومن  اإعــالم  و�سائل  من  متاح  هو  ما  عرب  املمكن 
من  بات  قد  مدين،  جمتمع  فعاليات  من  متاح  هو  وما  اجتماعي 
املمكن اأن يطلع على م�ساكل الوالية وان�سغاالت ال�ساكنة بكب�سة 
خمتلف  عرب  "�سكاوى"  من  ين�سر  ملا  اأهمية  يعري  اأن  فيكفي  زر، 
يراه  وما  الربيد"  عرب  "�سكاوى  من  ي�سله  وما  االإعــالم  و�سائل 

ويالحظه يف "خرجاته التفقدية" و"خرجاته الفجائية".

واحد ما يقدريل

حمزه لعريبي

توقيف �شاب بحوزته ما يقارب 
باأم البواقي 400 قر�س مهلو�س 

حجز اأكرث من 2 كلغ من املخدرات 
وتوقيف �شخ�شني بتب�شة

متكنت اأم�ص عنا�سر فرقة قمع االإجرام 
بامل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية من توقيف 
�ساب يف �سن 24 �سنة وحجز ما يقارب 400 قر�ص 

مهلو�ص و 15 غرام من املخدرات واأ�سلحة بي�ساء 
حمظورة. عملية تفتي�ص م�سكن ال�ساب اأ�سفرت 

عن حجز املهلو�سات من نوع "ترامادول 300 ملغ" 
و"لرييكا 150 ملغ"، و�سيف من احلجم الكبري 

وع�سي بي�سبول، باالإ�سافة املبلغ مايل يعترب 
كعائدات املتاجرة بهذه ال�سموم.

املتهم مت عر�سه اأمام نيابة حمكمة اأم البواقي  
عن ق�سيتي"احليازة لغر�ص االجتار غري ال�سرعي 

للمخدرات واملوؤثرات العقلية" و"حيازة اأ�سلحة 
بي�ساء من ال�سنف ال�ساد�ص دون مربر �سرعي".

ا�ستمرارا لن�ساطها يف مكافحة املخدرات 
جنحت م�سالح اأمن والية تب�سة يف تفكيك �سبكة 

اإجرامية خمت�سة يف عر�ص و بيع و نقل املخدرات 
بعد ا�ستغالل معلومات وردت الأمن دائرة الونزة 

مفادها قيام اأحد معتادي االإجرام باإبرام �سفقة 
لبيع كمية معتربة من املخدرات اأين متت عملية 

مراقبة و تر�سد حيث مت توقيفه باأحد االأحياء 
مبدينة الونزة و بحوزته كمية املخدرات و بعد 
تفتي�ص منزله مت العثور على كمية اأخرى قدر 
اإجمايل املخدرات املحجوزة من نوع راجت القنب 

الهندي )كيف معالج( بـ 2.269 كغ كما مت توقيف 
امل�ستبه فيه الثاين بعد كمني حمكم قامت به 

قوات ال�سرطة باأمن دائرة الونزة ، ليتم حجز 
كمية املخدرات و حتويل امل�ستبه فيهما اإىل مقر 

اأمن الدائرة ال�ستكمال اإجراءات التحقيق يف 
الق�سية و بعد اتخاذ كافة االإجراءات الالزمة مت 
اإجناز �سدهما ملف االإجراءات اجلزائية من اأجل 
جناية حيازة و تخزين املخدرات لغر�ص العر�ص 

و البيع على الغري بطريقة غري م�سروعة من طرف 
جماعة اإجرامية منظمة ليتم تقدمي االأطراف 

حيث ا�ستفادا من اإجراءات املثول الفوري اين اأجل 
النطق باحلكم مع الو�سع رهن احلب�ص املوؤقت.

وفاة طفل
 ده�شا حتت 

عجالت �شاحنة 
يف عني امللوك

توقيف 26 مبحوث عنهم من طرف العدالة 
وا�شرتجاع 07 مركبات حمل بحث  

لقي طفل يبلغ من العمر 
اإثر  حتفه  �سنوات   05
حادث ده�سه من طرف 

�ساحنة بحي اأول نوفمرب 
و�سط مدينة عني ملوك 

التابعة لوالية ميلة، ومت 
نقل جثة ال�سحية من طرف 

م�سالح احلماية املدنية 
اإىل م�ست�سفى �سلغوم العيد، 

فيما فتحت اجلهات االأمنية 
حتقيقا يف احلادثة.
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