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حولت حياتهم اإىل جحيم حقيقي

ب�شبب خالفات بني اأ�شحابها 

يف ظل غياب م�شاريع تنموية 

غياب �سروريات احلياة 
يوؤرق �سكان اأحياء بوزينة
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�سطيف

حجز اأزيد من 4000 قر�س مهلو�س يف عني كر�شة ب�أم البواقي االأقرا�س كانت مبخباإ �شري 
يف ال�شندوق اخللفي ل�شيارة
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خن�سلة يف  ال�سروب  املاء  توزيع  عملية  على  عدل" يطغى  "الال 

عجز يف ميزانية عديد املواطنني و"الكريدي" يفر�ص نف�سه

الع�سرات  "الكريدي" يغرق 
من املواطنني وجتار 
مهددون باالإفال�س 

ب�ضبب اهرتاء القدرة ال�ضرائية وارتفاع اأ�ضعار عديد املواد

ي�شتكى مواطنو عديد االأحياء ببلدية بابار يف والية خن�شلة من م�شكل التذبذب والنق�ص احلا�شل يف عملية تزويدهم باملاء ال�شروب، 
لتكتفي اجلهات امل�شوؤولة بتحديد ح�شة واحدة كل اأ�شبوع على م�شتوى بع�ص االأحياء يف حني حتظى اأحياء اأخرى بح�ش�ص زائدة وتعاين 
البقية العط�ص رغم اأن البلدية متلك �شدا مت و�شعه حيز اخلدمة منذ اأكرث من �شنتني لتموين البلدية ومناطق جماورة باملياه، لكن م�شكلة 

هذه االأخرية مل تتح�شن بل زادت �شوءا... 

اأم البواقي

خن�سلة

اأحياء ت�ضتفيد من ح�ضة واحدة يف الأ�ضبوع
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اأرخت االأزمة االقت�سادية اجلارية بظاللها على املواطن الب�سيط وت�سببت يف اهرتاء 
قدرته ال�سرائية ب�سبب اختالل التوازن بني املداخيل وامل�ساريف، خا�سة بالن�سبة لذوي 

الدخل الب�سيط واملحدود، اأين حتولت خمتلف الفئات يف املجتمع  اإىل طبقات ه�سة مل 
تعد قادرة على التوفيق بني الرواتب اأو االأجور وتكاليف العي�ص اليومية، االأمر الذي 
بات يهدد بانهيار مرتقب للقدرة ال�سرائية، خا�سة بعد ت�سجيل ارتفاع كبري يف اأ�سعار 

�ص 12خمتلف املواد اال�ستهالكية واخل�سر والفواكه واللحوم... 

�ص 08

اإحتاد ال�شاوية



ب�صراحة
والية الكوالي�س

قائمة  املا�شي  االأ�شبوع  نهاية  باتنة  والية  ت�شدرت  لقد 
خلفية  على  وذل��ك  اإعالميا،  ت��داوال  االأك��رث  العناوين 
املبادرة التي اأطلقها بع�ص كبار رجال االأعمال يف الوالية، 
مع  التجارية"  العالقات  "قطع  مببادرة  االأم��ر  ويتعلق 
اإلغاء بع�ص ال�شفقات الباتنيو فرن�شية  فرن�شا من خالل 
رجال  بني  م�شرتكة  ا�شتثمارات  يف  الدخول  عن  والكف 
املال يف باتنة وامل�شتثمرين الفرن�شيني، واإن كان الكثري من 
اأبناء والية باتنة قد علقوا على االأمر باأنه جمرد حركة 
بالوالية"  االأعمال  رجال  "بع�ص  ولك�شب  االنتباه  للفت 
تبقى  اأنها  اإال  نفو�شهم  يف  لغاية  ر�شاها  ونيل  الدولة  ود 
الفرن�شي  الغزو  ظل  يف  بالدنا  يف  يتبناها  من  قل  مبادرة 
من  الدولة  قطاعات  ملختلف  وحتى  اجلزائرية  لل�شوق 
اآخر ما  اأن  العقود" واال�شتثمارات، حتى  "خمتلف  خالل 
مدر�شة  بتد�شني  قام  قد  الفرن�شي  ال�شفري  اأن  هو  حدث 
فرن�شية يف والية عنابة يف عز االأزمة الدبلوما�شية بني 
مباليني  م�شاريع  يلغي  من  بني  ف�شتان  وفرن�شا،  اجلزائر 
"كرامة  "الدولة" وبني من يتجاهل  اأجل  الدوالرات من 

الدولة والوطن" من اأجل عيون فرن�شا و�شفريها.
اإن مبادرة رجال االأعمال يف والية باتنة قد تبقى حركة 
للتاريخ، وهذا لي�ص بغريب عن اأبناء والية قدمت للوطن 
اأي�شا وما  اأن نقوله  الكثري وال زالت تقدم، لكن، ما يجب 
يجب اأن نعرتف به، هو اأن والية باتنة قد باتت بحاجة 
يبادرون  م��ا  بقدر  خلدمتها  ي��ب��ادرون  "لرجال"  ما�شة 
"لت�شجيل املواقف" و"يبادرون للتفرد باملبادرات"، مبعنى 
اجتماعات  "لعقد  بحاجة  باتت  قد  باتنة  والي��ة  اأن 
م�شريية"، اأي اجتماعات ت�شم اأهم رجال املال وال�شيا�شة 
وكذا الفاعلني يف املجتمع املدين من اأجل اتخاذ قرارات 
ت�شب يف فائدة الوالية، وعلى �شبيل املثال، فوالية باتنة 
بحاجة الجتماعات تخرج منها بنتيجة اأنه من ال�شروري 
غرار  على  "ترامواي"  م�شروع  من  الوالية  ت�شتفيد  اأن 
وتخرج  امل�شروع،  ذات  من  امل�شتفيدة  الواليات  من  الكثري 
والية  ملطار  ال��روح  تعود  اأن  ال�شروري  من  اأن��ه  بنتيجة 
باتنة الذي اأ�شيب بال�شلل وعزلت والية باتنة على اإثره 
جويا، حتى اأن اأب�شط حق من حقوق امل�شافر الباتني قد 
 "Air Algerie" حرم منه، فاملكتب اخلا�ص بخدمات
قد مت حتويله اإىل "املطار"، بحيث بات املواطن الباتني 
عن  "اال�شتف�شار"  اأج��ل  من  للمطار  ي�شافر  الأن  م�شطرا 
باتنة   ،"  Air Algerie" خدمات  بخ�شو�ص  ما  اأمر 
اأجل  من  باتنة"  "لرجال  الجتماعات  اأي�شا  بحاجة 
"والية بحجم  اأ�شبحت فيه  اإنهاء عهد  اخلروج بنتيجة 
خمتلف  يف  للكوالي�ص  رهينة  باتنة"  والي��ة  ومكانة 
املجاالت، اأي اأن الوالية بحاجة "لرجال يخدمون باتنة 
ويجتمعون من اأجل والية باتنة" ويخرجون بنتائج "يف 
�شالح والية باتنة" الأن اجلميع �شئم من "الكول�شة" التي 
معينة  واأطرافا  "اأ�شخا�شا"  وخدمت  بالوالية  ع�شفت 

�شنوات". "طيلة 
�سمري بوخنوفة
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يف القــدمي، كان التاجــر حري�سا على احلفــاظ على مبادئه 
و�سمعتــه اأكــر من حر�ســه على حت�سيــل "املال" واالأربــاح، الأن 
القناعــة ال�سائــدة اآنذاك هــي اأن ال�سمعة الطيبــة جتلب املال، 
لكــن املال ال ي�ســرتي ال�سمعــة، ويف القدمي اأي�ســا، كانت منطقة 
االأورا�ــص م�سرب مثل يف املبادرات الطيبة واالإن�سانية، اأما اليوم 
لالأ�ســف فهنــاك اأ�سباه جتــار اأو بتعبــري اأ�سح هنــاك "بزنا�سية" 
قد اأ�ســاوؤوا للتجــارة واأ�ساوؤوا لواليــة باتنة وملنطقــة االأورا�ص 
ككل، فقــد ا�ستاء يف االأيام القليلة املا�سيــة عديد املواطنني من 
ت�سرفــات بع�ص التجار الذين ا�ستغلوا نــدرة مادة الزيت وباتوا 
يفر�ســون على الزبائن اقتناء مواد اأخــرى للح�سول على عبوة 
زيــت، اأما بع�ص اخلبازين فقد امتنعــوا عن اإعداد اخلبز العادي 
وباتــوا يعدون فقط خبزا "مع ب�سع حبــات �سانوج" ثم يبيعونه 
علــى اأنه "نوع خا�ص" اأو كمــا ي�سمونه "خبز حم�سن"، فهل هكذا 
يكــون التجــار؟ وهــل هكــذا يكــون الرجــال؟ ال طبعــا، فالتجار 
احلقيقيون اأبرياء مما يفعل "البزنا�سية وال�سما�سرة" والرجال 

اأبرياء مما يفعل "اجليعانني".

بطاقة حمـــــــــراء

اجلـــــ�ـــــشـــــع يـــخـــيـــم 
على "التجارة" يف باتنة

auresbook
قال: ريا�ض حمرز

 )جنم املنتخب اجلزائري لكرة القدم(
الفرحة  جلب  ملنتخب  كيف  اأفهم  ..."مل 
اأر�ضية  يف  يلعب  اأن  للجزائر  والتتويجات 

كارثية كهذه؟"
ال��رج��ال جابوا  م��ا حت��ر���ش،  راج���ل...  ي��ا  قلنا: 

اال�ستقالل للجزاير وماهم�ش هانيني يف قبورهم.

عودة الكالب "ال�شالة"

عمر اجلزائر 2.4 ماليني �شنة

اآخر الفنانني املحرتمني

املولد النبوي ال�شريف 19 اأكتوبر
12 ربيع االأول من كل عام هجري، والذي  يحيي اجلزائريون ذكرى املولد النبوي ال�سريف يوم 
لوزارة  الر�سمية  الرزنامة  واأظهرت   ،2021 اأكتوبر   19 املقبل  الثالثاء  يوم  ال�سنة  هذه  يوافق 
 1443 االأول  ربيع  �سهر  غرة  هو   2021 اأكتوبر   8 اجلمعة  يوم  اأن  واالأوقــاف  الدينية  ال�سوؤون 
حددت  حيث  املقبل،  اأكتوبر   19 يوم  ال�سنة  لهذه  ال�سريف  النبوي  املولد  يوم  ليتوافق  هجري، 

املديرية العامة للوظيف العمومي يوم املولد النبوي ال�سريف عطلة مدفوعة االأجر.

املوؤ�س�سات  اأمام  باتنة،  مبدينة  بالتلميذات  اجلن�سي  التحر�ص  ظاهرة  تتجدد  �سنة،  كل  غرار  على 
التعليمية الر�سمية يف النهار ومدرا�ص "ليكور" يف امل�ساء، خا�سة اأما الثانويات واملتو�سطات عن طريق 
م�سايقات الح�سارية و"ال ح�سرية"، حيث اأ�سبحت "مو�سة" لكثري من ال�سباب املراهقني امل�ستهرتين 
"ال�سالني" الذين جتدهم راب�سون كـ "الع�س�ص" قبل وبعد دق اجلر�ص اأما املوؤ�س�سات، اأين يقوم هوؤالء 
بالتحر�ص بالتلميذات كاعرتا�ص الطريق عليهن بال�سيارات والدراجات وحتى بـ "الكالب " يف م�ساهد 
توحي وكاأنك يف غابة، فكثري منهم يجربهن عنوة على م�ساحبتهم اأو انتزاع رقم الهاتف اأوح�ساب 
وحتى  معار�سة  التلميذات  ابدين  وان  حتى  يرتاجعون  وال  اليكرتوين"  "التحر�ص  بوك  الفاي�ص 

ال�سب منهن ما يدخلهن يف �سجارات مع املت�سكعني.

يف رده على جتاوزات الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون االأخرية، اأجاب مدير الديوان الوطني لت�سيري 
وا�ستغالل املمتلكات الثقافية، اأن عراقة تاريخ اجلزائر ال ميتّد اإىل 700 األف �سنة مثلما كان رائًجا، 
بل يعود اأّن تاريخ االأمة اجلزائرية يعود اإىل 2.4 ماليني �سنة، واأ�ساف "تاريخ اجلزائر اأعمق بكثري 
اأنهم حاولوا ربط  اأنف�سهم توؤكد ذلك"، م�سرًيا اإىل  من تاريخ فرن�سا ذاتها، وحتى كتابات الفرن�سيني 
تاريخ فرن�سا القدمي باملرحلة الرومانية، حماولني طم�ص اأي بعد ثقايف ح�ساري يف الرتاث اجلزائري 

خالل تلك املرحلة، حتى اأّنهم يطلقون على ال�سريح امللكي بتيبازة، م�سمى "قرب الرومية".

الفنان  وفاة  يف  للتعزية  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  وتداوال  اإجماعا  االأكر  هو  العنوان  هذا 
اجلزائري القدير رابح دريا�سة، حيث عا�ص الراحل املولود يف جويلية 1934 بالبليدة وبداأ م�سواره 
احلكيمة  املحرتمة،  اأغانيه  والقت  والطبيعة...  واجلمال  احلب  والعلم  للوطن   ،1953 يف  الفني 
اأدى  كلمات،  وكاتب  وملحن  مو�سيقي  وموؤلف  مغني  الراحل  ويعد  ووطنيا،  اأخالقيا  بعدا  والراقية 
"اأرواح  قطبية"،  "جنمة  "املمر�سة"،  اأغنية:  غرار  على  االأ�سيلة،  اجلزائرية  الروائع  من  الكثري 

ت�سوف حلنينة"، "القمري"، "جابو البكالولويا" "اأوالد بالدي"، "اأنا جزائري".

هــو عدد املنا�سب املالية بعنوان ميزانيــة الت�سيري ل�سنة 2021 
التــي منح ب�ساأنها وزير املالية موافقتــه النهائية على فتحها، وذلك 
يف اإطــار عمليــة اإدمــاج امل�ستفيدين مــن جهاز امل�ساعــدة يف االإدماج 
املهنــي وعقود االإدماج االجتماعــي حلاملي ال�سهادات، والتي ت�سمل 
8594 من�سبا ماليا ملديريات ال�سباب والريا�سة، و4136 من�سبا 
ماليــا لدواويــن ال�سبــاب، و971 من�سبــا ماليــا لدواويــن موؤ�س�سات 
الريا�ســة، و�سيتم ال�سروع يف التوظيف يف اأجل اأق�ساه 31 دي�سمرب 
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لكل مقام مقال
ا�شتغالل الأزمات وتوجيهها

بف�سل ا�ستمرار االأزمات من دون حلول جذرية وال حتى 
�سطحية الحتوائها والق�ساء عليها كليا فقد انتقل التجار 

من مرحلة االحتكار وفر�ص الندرة على كثري من املنتجات 
االأ�سا�سية اإىل فر�ص املنتجات غري املرغوب بها اأو ذات 

اال�ستهالك املحت�سم والنادر على كل منتج �سروري كمادة 
الزيت على �سبيل املثال حيث �سجل يف كثري من املحالت 

ونقاط البيع بيع الزيت مع املايونيز اأو مع علب الع�سري اأو 
الهري�سة اأو حتى احلليب املجفف الذي يتحتم على امل�سرتي 

�سراءه وا�ستهالكه دون رغبة منه بقدر ا�ستغالل حاجته 
للمادة االأ�سا�سية، باالإ�سافة اإىل ا�ستغالل اأزمة اخلبز 

وفر�ص "خبز الدار" اأو اأنواع عدا العادي والذي من املفرت�ص 
اأنه ال يزيد عن الع�سرة دنانري بالزيادة التي تقبلها املواطن 

منذ �سنوات حيث اأ�سبحنا نقتني اخلبزة مع نوع غري مرغوب 
به دائما بع�سرين دينارا يف غياب اخليارات، وهذا النوع من 

املمار�سات والذي يدل على ا�ستفحال العقلية اال�ستغاللية 
التي ال يهمها اأو�ساع النا�ص وحاجياتهم بقدر ما يهمها 

ا�ستغالل االأزمات وا�ستثمارها وفق ما تقت�سيه م�ساحلهم يف 
غياب رقابة رادعة توقف مثل هذه املمار�سات التي تزيد من 

عمرها وتفتح اأبواب االأطماع على م�سراعيها دون اكرتاث 
للمواطنني الذي يدفعون م�ساريف زائدة باإرغام غري اأخالقي 

وغري مراعي لظروفهم املادية التي قد ال ت�سمح باقتناء ما 
يزيد عن حاجتهم وعن قدراتهم..

واحلقيقة التي ال ي�ستطيع اأحد اإنكارها اأن امل�ستهلك 
اجلزائري غري حممي اأ�سال رغم وجود اجلمعيات واملنظمات 

والهيئات املعنية بذلك والدليل ف�سلهم جميعا يف اإخراجه 
من االأزمات املتالحقة والتي باتت من يومياته الثابتة مع 
تر�سانة من التعليمات العالقة والن�سو�ص التنظيمية غري 

مة والتهديدات والعقوبات التي ال ياأبه لها التجار  املنظِّ
وامل�ساربون وكل طرف يف هذه االأزمات التي ا�ستطاعت اأن 

تنال من كرامة املواطنني و�سعورهم باال�ستقرار وتعر�سهم 
اليومي للتهديد حتت طائلة �سنع اأزمة جديدة اأو اإحياء 

اأخرى..
والأول مرة منذ تاريخ االأزمات املعروف يف اجلزائر وغري 

امل�ستجد ا�ستطاع مفتعلوها اأن يجعلوا منها ورقة �سغط 
على اجلانبني احلكومي وال�سعبي ما يعني اأن تلك االأجنحة 

كطرف ثالث ت�سعى اإىل اأكر من اختالق اأزمة �سرعان ما 
تنتهي كما هو احلال دائما بل امل�ساعي هذه املرة يبدو اأنها 
بعمق ميتد اإىل اإثارة االحتجاجات وخروج املواطنني اإىل 

ال�سوارع والعمل على احتدامها بالقدر الذي يحولها اإىل 
م�سادات وزعزعة لالأمن الداخلي للبالد والعربة يف التدابري 

اال�ستباقية بقطع الطريق عن هوؤالء واإيجاد حلول فورية 
بدال من التماطل والتجاهل غري املجديني.

زووووووم الأورا�س....

ال�سورة جلدار 
موؤ�س�سة يف والية 

ب�سكرة، ومن 
قام بكتابة هذا 
التحذير مواطن 

وهذا ت�سرف 
م�سوؤول وح�ساري 

منه كمواطن، 
لكن متى �ستاأتي 

الت�سرفات 
امل�سوؤولة 

واحل�سارية 
من م�سوؤويل 

املوؤ�س�سة؟ اأو من 
ال�سلطات املعنية؟

�شماح خميلي



جدد رئي�س اجلمه�رية، عبد املجيد تب�ن، الدع�ة لت�جيه الإ�سالحات اجلارية يف منظ�مة التعليم العايل ال�طنية نح� و�سع الأطر القان�نية وامل�ؤ�س�ساتية الالزمة، مبا 
ي�سمح للجامعة باأكرب قدر من ال�ستقاللية يف الت�سيري والفعالية ويف التكيف مع امل�ستجدات املت�سارعة للتعليم والبحث العلمي على امل�ست�يني اجله�ي والدويل.

ق. و

يف ر�شالة وجهها مبنا�شبة الدخول اجلامعي اجلديد..

عقب و�شوله اإىل مطار هواري بومدين الدويل

تطرق اإىل 4 حماور ل�شيا�شة اجلزائر اخلارجية، لعمامرة

ن�شتعمل اأعلى درجات االحتجاج وكل االحتماالت واردة..

اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

املحاكمات  اعتماد  على  �شنة  من  اأزي��د  وبعد 
املرئية عن بعد كتقنية جديدة يف قطاع العدالة 
اجلبة  اأ���ش��ح��اب  رف��ع  ك��ورون��ا،  جائحة  ظ��ل  يف 
ال�شوداء مطلب اإ�شقاط هذا الو�شع االإ�شتثنائي 
لطلبه  امل��ررات  من  جملة  مقدما  املحاكمات  يف 
هذا، ووفق بيان عن االإحتاد فاإن هذه املحاكمات 
االإن�شان  وح��ق��وق  املحبو�شني  بحقوق  ما�شة 
وترتب عنها اإجحاف كبري يف حقوق املحبو�شني 
املثول  من  املحبو�ص  حرمان  اأهمها  اأ�شباب  لعدة 
اأمام القا�شي والتفاعل معه كما ين�ص على ذلك 
رداءة  جانب  اإىل  اجلزائية،  االإجراءات  قانون 
ال�شورة واالإنقطاع امل�شتمر للبث مما يحول دون 

�شماع اإفادة املتهم ب�شكل وا�شح.

القرار  ه��ذا  بقاء  اأن  املحامني  احت��اد  واعتر 
العمل  ي�شتند  وال  جم��دي  غ��ري  املفعول  ���ش��اري 
اعتبارات  لعدة  وذل��ك  مقنعة،  اأ�شباب  على  به 
حمكمة  يف  حمبو�شني  ا�شتخراج  يتم  اأن��ه  وهي 
مثال  احم��م��د  �شيدي  يف  اجل��ن��ح  اأو  اجل��ن��اي��ات، 
البيان  قال  كما  كورونا،  بجائحة  التحجج  دون 
فيه  يقوم  وقت  يف  ال�شبب  بهذا  العمل  م�شتغربا 
باإيداع  الفوري  املثول  وقا�شي  التحقيق  قا�شي 
اجلل�شات  ق��اع��ات  م��ن  مبا�شرة  باحلب�ص  متهم 
ولفت البيان اإىل اأنه ميكن ا�شتخراج املحبو�شني 
من اأجل اإجراء حماكمة عادلة لهم مع احرتام 
على  املحبو�شني  باإجبار  ال�شحي  ال��روت��ك��ول 

ارتداء الكمامة.
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احتاد املحامني يطالب وزارة العدل

 باإ�سقاط املحاكمات املرئية

وزير التعليم العايل يك�سف نظام التدري�س 
خالل الدخول اجلامعي اجلديد

�سلطة االنتخابات ت�سرع يف تبليغ 
غري املوؤهلني للرت�سح

اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد 
الباقي بن زيان اأن اأهم ما مييز ال�شنة اجلامعية 
االأحد  هذا  من  بداية  �شتنطلق  التي  اجلديدة 
االإبقاء على نظام  التفويج املمزوج بني التعليم 

احل�شوري والتعليم عن بعد.
للقناة  ت�شجيل  يف  زيان  بن  الباقي  عبد  وقال 
احل�شوري  النمط  "يتعلق  االأوىل  االإذاع��ي��ة 
النمط  يرتبط  ح��ني  يف  االأ���ش��ا���ش��ي��ة،  ب��امل��واد 
حيث  اال�شت�شرافية  باملواد  بعد  عن  بالتعليم 

اخرتنا تخ�ش�شات عاملية.

الدخول  مييز  م��ا  اأه���م  اأن  ال��وزي��ر  واأ���ش��اف 
يف  التحكم  ع��ل��ى  ال��ره��ان  اجل��دي��د  اجل��ام��ع��ي 
اللغات والتدري�ص على م�شتوى املدر�شتني العليا 
للريا�شيات والذكاء اال�شطناعي �شيكون باللغة 

االإجنليزية.
اجلامعية  ال�شنة  هذه  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 
و669  مليون  زهاء  التحاق  �شت�شهد   اجلديدة 
طالب  األ��ف   345 م��ن  اأزي���د  منهم  طالب  األ��ف 
بروتوكول  ظل  يف  اجلامعية  باملقاعد  جديد 

�شحي �شارم.

الرت�شح  م��ل��ف��ات  اإي�����داع  اآج����ال  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د 
واملحلية  الوالئية  املجال�ص  اأع�شاء  النتخابات 
عملية  تتوا�شل  اجلمعة،  اإىل  اخلمي�ص  ليلة 
الوالئية  املندوبيات  قبل  من  امللفات  درا�شة 
غاية  اإىل  ل��الإن��ت��خ��اب��ات  ال��وط��ن��ي��ة  لل�شلطة 
املقبولة  القوائم  وتبليغ  اجلاري  اأكتوبر   16
امللفات  يف  التدقيق  على  ب��ن��اء  وامل��رف��و���ش��ة 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  التحقيقات  اإىل  واال���ش��ت��ن��اد 

امل�شالح املخت�شة.
عديد  ع��ر  االن��ت��خ��اب��ات  �شلطة  و���ش��رع��ت 
واالإب��الغ  القبول  حما�شر  ت�شليم  يف  الواليات 
مبكرا  دفعت  التي  للقوائم  بالن�شبة  بالرف�ص 
�شُيجرى  الذي  االنتخابي  لال�شتحقاق  حت�شبا 

يوم 27 نوفمر املقبل.
الع�شوي  ال��ق��ان��ون  م��ن   206 امل����ادة  ووف����ق 
عليها  اعتمدت  التي  وال��رزن��ام��ة  لالنتخابات 
فرتة   ف���اإن  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��وط��ن��ي��ة  ال�شلطة 
اإىل  متتد  الطعون  جمال  فتح  وبعدها  الدرا�شة 

غاية 31 اأكتوبر اجلاري.
الع�شوي  ال��ق��ان��ون  م��ن   183 امل���ادة  وح�شب 
تر�شيح  اأي  رف�ص  ي�شتند  اأن  يجب  لالنتخابات، 
قانونيا  تعليال  معلل  بقرار  مرت�شحني  قائمة  اأو 
ل�شلطة  الوالئية  املندوبية  من�شق  من  �شريحا 

االنتخابات.

اأنه  ذاتها  امل��ادة  من  الثانية  الفقرة  وتن�ص 
البطالن  طائلة  حتت  ال��ق��رار  تبليغ  ي�شرتط 
اإيداع  تاريخ  من  ابتداء  كاملة  اأي��ام   8 اأجل  يف 
مقبوال  الرت�شح  يعد  حيث  بالرت�شح،  الت�شريح 

بانتهاء هذا االأجل.
اإقليميا  املخت�شة  االإداري��ة  املحكمة  وتف�شل 
يف الطعن يف اأجل 4 اأيام كاملة من تاريخ اإيداع 
املحكمة  حكم  يف  الطعن  ميكن  حيث  الطعن، 
لال�شتئناف  االإداري���ة  املحكمة  اأم��ام  االإداري���ة 
املخت�شة اإقليميا يف اأجل 3 اأيام كامة من تاريخ 

تبليغ احلكم.
لال�شتئناف  االإدارية  املحكمة  تف�شل  بدوره�ا، 
املخت�شة اإقليميا يف الطعن يف اأجل 4 اأيام كاملة 
من تاريخ اإيداع الطعن، حيث يكون قراراها غري 

قابل الأي �شكل من اأ�شكال الطعن.
من  ال�شابعة  الفقرة  ُت�شكل  اأخ��رى،  جهة  من 
لالنتخابات  الع�شوي  القانون  من   184 امل��ادة 
اأو  احلزبية  �شواء  املر�شحة  للقوائم  هاج�شا 
حيث  االإق�شاءات  �شيناريو  من  خوفا  امل�شتقلة 
تن�ص الفقرة ال�شابعة على اأن ال يكون املرت�شح 
امل��ال  ب��اأو���ش��اط  ب�شلته  العامة  ل��دى  معروفا 
مبا�شرة  بطريقة  وتاأثريه  امل�شبوهة  واالأعمال 
للناخبني  احلر  االختيار  على  مبا�شرة  غري  اأو 

وح�شن �شري العملية االنتخابية.

الرئي�س تبون يدعو للتفتح على اجلامعات االأجنبية

عقيلة �سالح.. نعول على دعم اجلزائر خلروج ليبيا من اأزمتها

ن�ساط بالدنا الدبلوما�سي خالل ال�سنوات القادمة
 �سريتكز على الدفاع عن م�سالح االأمة

�سفري اجلزائر بفرن�سا يتحدث عن م�ستقبل االأزمة

ت�سجيل 102 اإ�سابة جديدة، 77 حالة �سفاء و 04 وفيات

مبنا�شبة  وجهها  ر�شالة  يف  تبون  الرئي�ص  واأك��د 
التفتح  ���ش��رورة  على  اجلديد  اجلامعي  ال��دخ��ول 
االأجنبية  والبحث  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  على 

واملنظمات الدولية ذات ال�شلة.
املجالني  يف  االم��ت��ي��از  اأق��ط��اب  ''ت�شكل  وت��اب��ع: 
التحديات  من  جانبا  واالقت�شادي  التكنولوجي 
بو�شع  احلكومة  لتكليف  بنا  حدا  ما  وهو  الراهنة 
املدار�ص  من  اأقطاب  بخلق  ت�شمح  التي  االآليات  كل 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت���زود االق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي مبا 
وفائقة  التاأهيل  عالية  كفاءات  من  اإليه  يحتاج 
التناف�شية  تقت�شيه  ما  مع  بالتكيف  ت�شمح  املهارة 
التحوالت  وم�شايرة  املت�شاعدة  االقت�شادية 

ال�شريعة''.
الطلبة  به  يتحلى  مبا  اجلمهورية  رئي�ص  واأ�شاد 
باأ�شاتذتهم وموؤطريهم يف كل اجلامعات من  تاأ�شيا 
غرية وطنية وحر�ص على التح�شيل، وجدد تاأكيد 

لال�شاتذة  الالئقة  املكانة  ب�شمان  الدولة  اإلتزام 
التدرج  م��رات��ب  اأع��ل��ى  يف  وترتيبهم  والباحثني 

القوانني  مراجعة  خ��الل  من  الوظيفي  الهرم  يف 
االأ�شا�شية لالأ�شتاذ الباحث والباحث الدائم.

�شالح  عقيلة  الليبي  النواب  جمل�ص  رئي�ص  اأك��د 
عي�شى، اأم�ص ال�شبت، اأن ليبيا "تعول على الرئي�ص 
عبد املجيد تبون وال�شعب اجلزائري للخروج من 
اأن"  اإىل  م�شريا  نهايتها"،  من  اقرتبت  التي  اأزمتها 

ليبيا حتتاج للجزائر يف كل الظروف".
مطار  اإىل  و�شوله  عقب  �شالح،  عقيلة  وع��ر 
ا�شتقباله  يف  ك��ان  اأي��ن  ال���دويل،  بومدين  ه��واري 
بوغايل  ابراهيم  الوطني  ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص 
اجلزائر  من  و�شلته  التي  بالدعوة  اعتزازه  عن 
قدمية،  تاريخية  عالقات  بليبيا  "تربطها  التي 
متتد اإىل الن�شال �شد امل�شتعمر الفرن�شي"، مذكرا 
يف هذا االطار باحتفال البلدين منذ ايام بذكرى 

" اي�شني"، �شد اال�شتعمار الفرن�شي، والتي  معركة 
اختلط فيها الدم اجلزائري بالدم الليبي.

واأ�شاف يف هذا ال�شدد "نحن نعتز باجلزائر التي 

ونعتز  العربي،  الوطن  يف  اأ�شا�شية  قاعدة  تعد 
ال�شكيمة  النف�ص، قوي  بال�شعب اجلزائري، عزيز 
وال ير�شى بالذل والهوان"، مرزا تاريخه احلافل 

بالن�شال من اأجل وطنه وحترير بالده".
اجلارة  اجلزائر  اإىل  نحتاج  " نحن  يقول،  وتابع 
يف كل الظروف، ونحن يف توا�شل مع اجلزائر ومل 
ولن نن�شى مواقفها معنا يف الظروف التي مرت بها 

ليبيا''.
اجلزائري  الدور  اأهمية  على  �شالح  عقيلة  واأكد 
يف حلحلة االأزمة الليبية، قائال  "نحن نعول على 
ليبيا  دعم  يف  اجلزائري  وال�شعب  الرئي�ص  ال�شيد 

للخروج من اأزمتها، التي اقرتبت من نهايتها".

�شرح وزير ال�شوؤون اخلارجية واجلالية الوطنية 
ن�شاط  اأن  ال�شبت،  اأم�ص  لعمامرة،  رمطان  باخلارج 
القادمة  ال�شنوات  الدبلوما�شية اجلزائرية خالل 
وامل�شاهمة  االأمة  م�شالح  عن  الدفاع  على  �شريتكز 
يف ا�شتتباب االأمن واال�شتقرار االإقليميني، وتعزيز 

الروابط مع اإفريقيا والوطن العربي.
ل��ع��م��ام��رة مب��ن��ا���ش��ب��ة االح��ت��ف��ال بيوم  وق����ال 
ال�  ل��ي��وم  امل�����ش��ادف  اجل��زائ��ري��ة-  الدبلوما�شية 
ن�شاط  يرتكز  اأن  الطبيعي  "من  اإنه  اأكتوبر   08
على  القادمة  ال�شنوات  خالل  الدبلوما�شي  بالدنا 
ا�شتتباب  يف  وامل�شاهمة  االأمة  م�شالح  عن  الدفاع 
الروابط  وتعزيز  االإقليميني،  واال�شتقرار  االأمن 
ترقية  اإىل  اإ�شافة  العربي،  والوطن  اإفريقيا  مع 
"من  ان��ه  م�شيفا:  العامل".  يف  وال�شلم  ال�شراكة 
وثيقا  ارتباطا  يرتبط  الوطني  االأمن  اأن  املعروف 
االأحداث  ا�شتباق  على  الدبلوما�شي  اجلهاز  بقدرة 

ور�شد التهديدات اخلارجية".
على  يقع  الذي  واملحوري  االأ�شا�شي  بالدور  ونوه 
ا�شرتاتيجية  يف  اجلزائرية  الدبلوما�شية  عاتق 
االأمن القومي، من خالل ال�شهر مع امل�شالح االأمنية 
على تر�شيخ ح�شن ال�شالمة االإقليمية واال�شتقالل 

وال�شيادة والوحدة الوطنية".

الرامية  اجلزائر  م�شاعي  على  لعمامرة  اأكد  كما 
دعم  عر  ليبيا،  يف  واال�شتقرار  االمن  عودة  اىل 
دول  اآلية  وتفعيل  اإن�شاء  وكذلك  الليبي،  احل��وار 
"ا�شهامات  اإن  ذات���ه   ال�شياق  يف  وق��ال  اجل�����وار. 
اجلزائر ترز يف امل�شاعي التي ما فتئت تبذلها من 
اأجل عودة االأمن واال�شتقرار يف ليبيا ال�شقيقة". 
الوط�ني  احل�وار  م�ش�ار  دعم  اإىل  بالدنا  �شعت  اإذ 

وكذلك اإن�شاء وتفعيل اآلية دول اجلوار الليبي".
حري�شة  "تبقى  اجلزائر  اأن  لعمامرة،  واأ�شاف 
اإجن��اح  ق�شد  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  تكثيف  على 
البلد  هذا  يف  اجلارية  ال�شيا�شية  العملية  م�شار 
ال�شقيق، حيث نتطلع اأن ت�شكل االنتخابات املقبلة 
حمطة فعلية للم�شاهمة يف طي �شفحة االأزمة". 
ملوا�شلة  دوما  �شتبقى"م�شتعدة  اجلزائر  اأن  موؤكدا 
اال�شتفادة  من  ومتكينهم  االأ�شقاء  لدعم  جهوده�ا 

من جتربتها يف جمال امل�شاحلة الوطنية".

اأو�شح �شفري اجلزائر بباري�ص، حممد عنرت داود 
اأن ا�شتدعاء اأي دولة ل�شفريها من اأجل الت�شاور هو 
اأعلى درجات االحتجاج الدبلوما�شي يف العامل. ويف 
على  االأو�شط"  "املغرب  جلريدة  ح�شري  ت�شريح 
اجلزائرية  الدبلوما�شية  بيوم  االحتفال  هام�ص 
اال�شتدعاء  اإن  ال�شفري  قال  واخلم�شون،  التا�شع 
من�شبه  �شغور  يعني  الت�شاور  اأجل  من  له  اجلزائر 
اأي قنوات  اأنه ال توجد  ك�شفري يف فرن�شا ما يعني 
اأن  داود  واأ���ش��اف  اجل��زائ��ر.  مع  لتوا�شل  ر�شمية 
�شفارة اجلزائر يف فرن�شا ي�شريها يف الوقت الراهن 

القائم باالأعمال.
اجلزائرية  ع��الق��ات  م�شري  ع��ن  ل��ه  ���ش��وؤال  ويف 
على  مفتوحة  اأنها  عنرت  حممد  اأك��د  الفرن�شية 

يف  �شتكون  كيف  يعلم  اأح��د  وال  االحتماالت  كل 
امل�شتقبل. م�شيفا: اأنه ال يعلم تاريخ عودة ملزاولة 
مهامه ك�شفري للجزائر فرن�شا، مو�شحا اأن القرار يف 

يد ال�شلطات العليا للبالد.

باري�ص  م��ن  ال�شفري  ا�شتدعت  اجل��زائ��ر  وك��ان��ت 
للت�شاور على خلفية ت�شريحات للرئي�ص الفرن�شي 
ومغالطات  اإف��رتاءات  ت�شمنت  ماكرون  اإميانويل 
باالإ�شافة اإىل ت�شكيك يف وجود االأمة اجلزائرية 

قبل اال�شتعمار الفرن�شي.
واأ�شدرت رئا�شة اجلمهورية بيانا اأعربت فيه عن 
�شوؤونها  يف  املقبول،  غري  للتدخل  القاطع،  رف�شها 
التي  الت�شريحات،  هذه  يف  ورد  مثلما  الداخلية، 
لذاكرة  مقبول،  غري  اع��ت��داء،  طياتها  يف  حتمل 
بالنف�ص  �شحوا  ال��ذي��ن  �شهيد،   5.630.000
الغزو  �شد  البطولية،  مقاومتهم  يف  والنفي�ص، 
التحرير  حرب  يف  وك��ذا  الفرن�شي،  اال�شتعماري 

الوطني املباركة.

ال�شبت،  اأم�ص  وال�شكان،  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
عن ت�شجيل 102 حالة جديدة لفريو�ص كورونا 
املا�شية.  �شاعة   24 خ��الل  وف��اة  ح��االت  و04 
اأنه مت خالل نف�ص  ال��وزارة يف بيان لها  واأف��ادت 
فيما  لل�شفاء،  متاثلت  77حالة  ت�شجيل  الفرتة 

يتواجد 13 مري�شا يف العناية املركزة.
ب�شرورة  امل��واط��ن��ني  ال�شحة  وزارة  وتو�شي 
اإىل  تدعوهم  كما  اليقظة،  بنظام  االل��ت��زام 
اجل�شدية  وامل�شافة  النظافة  قواعد  اح��رتام 
واالمتثال  الواقي  للقناع  االإلزامي  واالرت��داء 

على  اأي�شا  ت�شدد  كما  ال�شحي.  احلجر  لقواعد 
بهذه  املواطنني  قبل  من  ال�شارم  االل��ت��زام  اأن 
االإجراءات  الوقائية، اإىل جانب اأخذ احليطة 
الق�شاء  غاية  اإىل  مهمة  عوامل  هي  واحل���ذر، 

نهائيا على الوباء.

دعا الإحتاد ال�طني ملحامني وزارة العدل بالتدخل من اأجل وقف املحاكمات املرئية التي فر�ستها جائحة 
اأثر على ق�اعد املحاكمة العادلة  اأن هذا الن�ع من املحاكمات قد  ك�رونا، وقالت املنظمة يف بيان لها 

بالن�سبة للم�ق�فني والذي انعك�س بدوره على ن�عية الأحكام الق�سائية

ق. و

ق. و

بعد �شنة ون�شف من اعتمادها ب�شبب جائحة كورونا..

االإبقاء على نظام التفويج املمزوج بني التعليم احل�شوري والتعليم عن بعد.. 

حت�شبا لال�شتحقاق االنتخابي الذي �شُيجرى يوم 27 نوفمرب املقبل..

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و
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هذا وقد اأكدت م�سادر ح�سنة االإطالع 
يومية  لـ  ات�سال  يف  الرتبية  مبديرية 
املوؤ�س�سة  غلق  �سبب  نيوز" اأن  "االأورا�ص 
ت�سديد  عــن  اأ�سحابها  لــتــاأخــر  راجـــع 
اأن  امل�سدر  ذات  وح�سب  الكراء،  حقوق 
ال�سبب  الأن  حقيقي  غــري  ال�سبب  هــذا 
يعود  املوؤ�س�سة  غلق  وراء  االأ�ــســا�ــســي 

مل�ساكل عالقة بني اأ�سحابها خا�سة واأن 
اأحدهم يف ال�سجن، م�سيفة اأن ال�سراكة 
بينهم انتهت لهذا اأغلقت اأبواب املوؤ�س�سة 

اأمام التالميذ وطاقمها االإداري.
نيوز"  "االأورا�ص  ات�سلت  جهتها  ومــن 
م�ستوى مديرية  باالإعالم على  باملكلفة 
الرتبية ملعرفة ا�سباب اأخرى وراء �سبب 

غلق املوؤ�س�سة اإال اأنها مل ترد.
جدير بالذكر اأن عدد التالميذ املوؤ�س�سة 
تلميذا   150 يبلغ  اخلا�سة  الرتبوية 
والباقي  الثانوي  يف  تلميذ   100 منهم 
على  توزيعهم  �سيتم  اأيــن  املتو�سط،  يف 

املدار�ص العادية القريبة من منازلهم.

براأ�ص  الدباغ  اأم  املرجة  م�ستة  �سكان  ينا�سد 
باتنة  واليـــة  يف  التوتة  عــني  ببلدية  املـــاء 
حت�سني  اأجــل  من  الوالئية  ال�سلطات  تدخل 
تعترب  امل�ستة  واأن  خا�سة  املعي�سية  ظروفهم 
من  العديد  اإىل  حتتاج  التي  الظل  مناطق  من 

امل�ساريع التنموية.
يف  امل�ستة  قاطني  من  البع�ص  اأكــد  وقد  هذا 
اأنهم  نيوز  االأورا�ــص  بيومية  اأم�ص  لهم  اإت�سال 

هي  التي  للطرقات  تهيئة  بــاإعــادة  يطالبون 
م�سيفني  اأكــر،  ال  ترابية  م�سالك  عن   عبارة 
�سنوات  منذ  التهيئة  م�سروع  ا�ستفادو من  اأنهم 
الذي مل ينطلق حلد ال�ساعة �سيما واأن امل�سروع 
و�سعت له بطاقة تقنية ومت تعني اجلهة التي 
�ست�سرف عليه وحتى املقاول املكلف باالأ�سغال 
اأي  تنطلق  ومل  حالها  على  بقيت  االأمــور  لكن 
اأ�سغال للتهيئة حلد ال�ساعة، لذا يطلب قاطنو 

امل�ستة تدخل جميع اجلهات من اأجل الت�سريع 
يف انطالقة تلك االأ�سغال التي طال اإنتظارها.

تعترب  امل�ستة  اأن  اأي�سا  املت�سلني  ذات  اأكد  كما 
منطقة فالحية باإمتياز باإمكانها توفري جميع 
املحا�سيل الزراعية  اأهمها خمتلف اخل�سروات 
الريفية  الكهرباء  غياب  اأن  اإال  والــفــواكــه 
الفالحني  مــن  بالكثري  دفعت  ال�سقي  ومــيــاه 
يتكبدون  الأنــهــم  واأرا�سيهم  ن�ساطهم  بــرتك 
خ�سائر مادية ج�سيمة ب�سبب املياه والكهرباء 
الريفية االأمر الذي حولها اإىل اأرا�سي جرداء 
جفت  املثمرة  االأ�ــســجــار  مــن  واملــئــات  قاحلة 
ويب�ست ب�سبب غياب املياه ، م�سيفني اي�سا اأنهم 
تقدمو ب�سكاوي عديدة جلميع اجلهات املعنية 
اأن تلك اجلهات  اإال  بغية التكفل باإن�سغاالتهم 
ويبقى  غري  ال  ــودا  وع وتقدم  ال�سمت  تلتزم 
املواطن والفالح يعانون من ظروف اأقل مايقال 

عنها اأنها مزرية.

عزيل  بلدية  م�ساتي  من  فالحون  يطالب   
من  باتنة،  بريكة والية  بدائرة  القادر  عبد 
اأ�سا�سيات  لت�سهيل  جادة  باإلتفاتة  امل�سئولني 
الن�ساط الفالحي، ملا يعانونه من غياب الدعم 
له االأثر على  الفئة، ما كان  لهذه  والت�سجيع 

املردود الفالحي باملنطقة. 
اإنعدام  من  مايعانونه  اإىل  املعنيون  واأ�ــســار 
يف  ذلك  اأمــر  ت�سبب  ما  الفالحية،  الكهرباء 
وحرمان  االإرتوازية،  االآبار  اإ�ستغالل  تعطل 
اأح�سن  يف  ن�ساطهم  مــزاولــة  من  الفالحيني 
اأحــد  ـــك  اإىل كـــون ذل مــ�ــســرييــن  ـــظـــروف،  ال

االأ�سباب املهمة واملتحكمة يف مزاولة الن�ساط 
متوين  يف  ح�سبهم  ي�ساهم  قد  ما  الفالحي، 
يف  والفوكه  اخل�سر  اأنــواع  مبختلف  الوالية 

كل مو�سم.
واأ�سافوا اأن العراقيل امل�سجلة حتول مع مرور 
يوؤرقهم، يف ظل حاجتهم  اإىل هاج�ص  الوقت 
حتى  ن�ساطهم،  لتطوير  ــادة  امل لــذات  املا�سة 
ممار�سة  عن  التخلي  يف  �سببا  ذلــك  يكون  ال 
رزق  م�سدر  يعد  ذلك  واأن  ال�سيما  اأن�سطتهم، 

الأبناء املنطقة.
واأ�ساروا اأن الظروف املزرية التي يتخبطون 

فيها للحد من معاناتهم مع هذا امل�سكل حالت 
�ساعف  ما  الــزراعــي،  ن�ساطهم  تطوير  دون 
الذي  االإ�سكال  هذا  جراء  معاناتهم  من  ذلك 
ب�سكل  الفالحي   الن�ساط  تراجع  يف  ت�سبب 

غري م�سبوق.
حمل  الكهرباء  غياب  اأن  امل�ستكون  واأكــد  هذا 
�سكوى اأ�سحاب ال�سكنات الريفية الذين ينتظرون 
بفارغ ال�سرب ربطهم بهذه املادة الطاقوية، رغم 
املطالبة  اإىل  دفعهم  ما  وهو  االأ�سغال  اإ�ستكمال 
لتح�سني  االأخرية  هذه  توفري  حيث  من  مبراعاة 

اإطارهم املعي�سي.

طالبت بحر االأ�سبوع املن�سرم مديرية الرتبية لوالية باتنة من اأولياء التالميذ امل�سجلني يف موؤ�س�سة الرتبية والتعليم 
اخلا�سة "اجيال امل�ستقبل" التقرب يف اأقرب االآجال من م�سلحة التنظيم الرتبوي الإعادة ت�سجيل اأبناءهم، وح�سب 

االإعالن الذي حتوز "االأورا�ص نيوز" على ن�سخة منه اأن االإعالن جاء بعد قرار غلق املوؤ�س�سة نهائيا.

ب�ضبب خالفات بني اأ�ضحابها 

يف ظل غياب م�ضاريع تنموية 

بلدية عزيل عبد القادر

موؤ�ش�شة "اجيال امل�شتقبل" اخلا�شة بباتنة 
تغلق اأبوابها اأمام تالميذها

قاطنو م�شتة "املرجة" بعني توتة يطالبون ال�شلطات 
حت�شني ظروفهم املعي�شية 

اإنعدام الكهرباء الفالحية يعيق ن�شاط الفالحني
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ـــص  االأورا� مــع  حديثهم  ويف  ــاء  ــي االأول
نيوز، اأكدوا باأن امل�ستة من�سية ومهم�سة 
من كل اجلوانب خا�سة التنموية حيث 
واالإلــتــفــاتــات  املــ�ــســاريــع  عنهم  غــابــت 
التنمية منذ وقت طويل ومل ي�ستفيدوا 
�سغط  عنهم  يخفف  مــ�ــســروع  اأي  مــن 
احلياة البائ�سة، حيث اأ�ساروا للمدر�سة 
والتي  ــت  ــازغ ت مب�ستة  ــة  ــي ــدائ ــت االإب
الكثافة  رغم  بامل�ستة  الوحيدة  تعترب 
والتعداد ال�سكاين الكبري يف مقابل ذلك 
جممع مدر�سي واحد الإحتواء كم هائل 
عامل  دخول  على  املقبلني  التالميذ  من 
الدرا�سة وطلب العلم، هذا واأردفوا اأي�سا 
حني  يف  فقط  حجرات   9 بها  املدر�سة 
اأنها حتمل قرابة 50 تلميذ يف احلجرة 
االأولياء  رف�سه  الــذي  االأمــر  الواحدة 
التي  لل�سلبيات  نظرًا  وتف�سياًل  جملة 
تعود على التلميذ خا�سة نق�ص الرتكيز 
التح�سيل  واإنخفا�ص  الــدر�ــص  اأثــنــاء 

العلمي.
باأن  االأولــيــاء  اأ�ساف  ال�سياق،  ذات  يف 

اأبناءهم مي�سون ذهابًا واإيابًا قرابة 12 
كلم وغياب تام للنقل املدر�سي رغم كون 
البلدية بها عدة حافالت للنقل املدر�سي 
لتالميذ  تخ�سي�سها  املفرو�ص  من  وكان 
الطور االإبتدائي، خا�سة يف ف�سل ال�ستاء 
حيث ي�سل التلميذ ملنزله لياًل مما يجعل 
الذي  االأمــر  وعوي�سة  �سعبة  الدرا�سة 
يجعل التلميذ متعب وغري قادر على حل 
التالميذ  معاناة  عن  ناهيك  واجباته، 
االأمطار  هطول  واأثناء  ال�ستاء  ف�سل  يف 
اأي�سا  للمر�ص،  يعر�سه  ما  حتتها  وامل�سي 
الــتــالمــيــذ تخلوا  ـــاأن عــديــد  ب اأ�ـــســـاروا 
ال�سعبة  الظروف  جــراء  الدرا�سة  عن 
غياب  ظل  يف  يعانونها  التي  والقا�سية 
امل�سوؤولني والتطرق الإن�سغاالت التالميذ 
م�سروع  لكون  ــاروا  ــس اأ� حــني  يف  وحلها، 
بناء جممع مدر�سي منح للمقاول منذ 3 
�سنوات لكن الغريب يف االأمر اأن االأ�سغال 
ال تزال جارية وتعدت اأجالها القانونية 
واأدخل التالميذ يف اإكتظاظ يف مدر�سة 

واحدة.

ببلدية  "تيزوقاغني"  حي  �سكان  يعاين 
بوزينة والية باتنة، من عديد النقائ�ص 
اإىل جحيم حقيقي،  التي حولت حياتهم 
ملا يفتقدونه من اأب�سط �سروريات احلياة، 
وتلحق  يومياتهم،  على  �سلبا  توؤثر  باتت 

بهم معاناة مريرة.
ــتــزود  وا�ــســتــكــى الــ�ــســكــان مــن نــقــ�ــص ال
غيابه  �ــســكــل  حــيــث  الـــ�ـــســـروب،  بـــاملـــاء 
املادة  هــذه  الأهمية  ملا  حقيقيا،  كابو�سا 
خالل  ال�سيما  ال�سرورية،  االإ�ستهالكية 
يف  للدخول  دفعهم  ما  وهو  ال�سيف،  ف�سل 
كل  يف  تتكرر  ماء  قطرة  عن  بحث  رحلة 

مرة، دومنا اإيجاد حلول لها.
ال�سكني  يــغــرق احلـــي  اآخـــر  مــن جــانــب 

االإنـــارة  غــيــاب  ب�سبب  دامــ�ــص  ظــالم  يف 
العمومية، حيث �سكلت هي االأخرى م�سدر 
اأ�سحاب  اأو  للراجلني  �سواء  بهم،  معاناة 
م�سدر  اإنعدامها  �سكل  حيث  املــركــبــات، 
خماوف لل�سكان الذين يتخوفون مع حلول 
عر�سة  وقــوعــهــم  مــن  امل�سائية  الــفــرتة 
بالن�سبة  خــا�ــســة  الــ�ــســقــوط،  حلــــوادث 
غيابها  اإعتربوا  ما  ال�سن،  وكبار  لالأطفال 
اإجحافا يف حقهم كون توفري هذه اخلدمة 
التي  الــ�ــســروريــات  اأهـــم  �سمن  مــن  يعد 
اإليها،  االإلتفات  امل�سوؤولني  على  ي�ستوجب 
النظر يف مطالبهم  امل�سوؤولني  نا�سدوا  اأين 
على  م�سروعة  اعتبارها  على  املرفوعة 

حد قولهم.

ا�شتهجان كبري جراء غياب اأدنى 
مقومات الدرا�شة ب�شقانة

غياب �شروريات احلياة 
يوؤرق �شكان اأحياء بوزينة

املدر�سة  تعي�سها  التي  املدر�سية  الأو�ساع  تردي  من  �سقانة  ببلدية  تازغت  م�ستة  �سكان  ا�ستهجن، 
الإبتدائية الوحيدة بامل�ستة والإكتظاظ الكبري الذي ت�سهده رغم نداءات الأولياء ب�سرورة ت�سييد جممعات 

مدر�سية جديدة تخفف ال�سغط عن التلميذ وت�ساهم يف حت�سيل علمي جيد.

اإبتدائية واحدة حتمل 500 تلميذ 

حولت حياتهم اإىل جحيم حقيقي

ح�شام الدين. ق



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

اح�ضاء 17 نقطة �ضوداء
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خن�شلة

التالميذ  ــاء  ــي اأول اأمــ�ــص  اأول  ــام  ق
"بركاين  مبتو�سطة  املتمدر�سني 
ب�سبب   احتجاجية  بوقفة  علي" 
اأين  باملتو�سطة،  امل�سجل  االكتظاظ 
 960 باملتو�سطة  التالميذ  عدد  بلغ 
التح�سيل  ل�سعوبة  اأدى  ما  تلميذ، 

العلمي للتالميذ.
اأولـــيـــاء الــتــالمــيــذ تـــذمـــروا من 
للمتو�سطة  املـــزريـــة  الــو�ــســعــيــة 
و�ــســفــوهــا بـــاملـــزريـــة، خــا�ــســة مع 
االزدحام داخل املطعم خالل وجبة 
 480 من  اأزيد  ا�ستفاد  اأين  الغداء، 
حني  يف  االإطعام،  خدمة  من  تلميذ 

اأن طاقة ا�ستيعاب املطعم ال تتعدى 
تلميذ.  200

البواقي  ـــاأم  ب الــرتبــيــة  مــديــريــة 
ــى مــ�ــســكــل االكــتــظــاظ  اأكـــــدت عــل
اأق�سام  لتحويل  اأدى  ما  باملتو�سطة، 
املحاذية  للثانوية  الرابعة  ال�سنة 

للمتو�سطة.
قا�سم  بـــــاأوالد  الــبــلــدي  املــجــلــ�ــص 
من  قا�سم  اأوالد  بلدية  ال�ستفادت 
م�سروع اجناز متو�سطة جديدة، اين 
مب�ستة  االأر�سية  اختيار  اختيار  مت 
"الفزقية"، لكن االأ�سغال مل تنطلق 

بعد.

ا�ضتفادت البلدية من م�ضروع متو�ضطة جديدة

الكتظاظ يعرقل التح�شيل العلمي 
لتالميذ "بركاين علي" باأولد قا�شم

اأحياء ت�ضتفيد من ح�ضة واحدة يف الأ�ضبوع

لت�ضهيل عملية التنقل من واإىل احلي

ا�ستكى م�اطن� عديد الأحياء من بلدية بابار 30 كلم جن�ب عا�سمة ولية خن�سلة من ا�ستمرار م�سكل التذبذب والنق�س احلا�سل يف عملية 
تزويدهمباملاء ال�سروب، لتكتفي اجلهات امل�س�ؤولة بتحديد ح�سة واحدة كل اأ�سب�ع على م�ست�ى بع�س الأحياء يف حني تتمتع اأحياء اأخرى 

بح�س�س زائدة وتعاين البقية العط�س.

�شطيـــف

"االأورا�ص  لـ  املواطنني  ذات  اأكد  وقد 
�سهدت  االأخـــرية  االأ�سابيع  اأن  نيوز" 
البلدية  اأن  رغم  املياه  م�سكل  تفاقم 
اأنها  كما  كبري،  مياه  مبخزون  تتمتع 
متلك �سدا مت و�سعه حيز اخلدمة منذ 
البلدية  متوين  ليتم  �سنتني  من  اأكــر 
م�سكلة  لكن  باملياه،  جمــاورة  ومناطق 
زادت  بــل  تتح�سن  مل  ـــرية  االأخ هــذه 
�سوءا خا�سة بالن�سبة لبع�ص االأحياء 
با�سم  ـــروف  ـــع امل احلــــي  غــــرار  ــى  عــل
كو�سوفو، اأين مت حتديد يوم واحد كل 
لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  لتوزيع  اأ�سبوع 
جتار  مــع  ال�سكان  ورط  الــذي  االأمـــر 

ال�سهاريج.
هذا  اأن  احلــي  ذات  �سكان  ــد  اأك وقــد 
يغطياحتياجاتهم  يعد  مل  الربنامج 
رفعوا  مــرة  كل  احل�سة  تقلي�ص  بعد 

فيها �سكوى متعلقةمب�سكلة نق�ص املياه، 
كل  مرتني  من  ت�ستفيد  كانت  اأن  فبعد 
ا�سبوع مت تقلي�سها اإىل ح�سة واحدة 

اأ�سبوعيا ول�ساعات قليلة مل تعد تكفي 
املياه  مــن  املواطنني  حاجة  لتغطية 

ومالأ اخلزانات املنزلية.

كو�سيدار  عمارات  حي  قاطنوا  نا�سد 
ــة  ــوالي ــاي بــعــا�ــســمــة ال ــغ بــطــريــق ب
والوالئية  املحلية  ال�سلطات  خن�سلة 
من  النقل  و�سائل  توفري  �سرورة  اىل 
مبنطقة  يتواجد  الــذي  احلــي  واإىل 
من  وهــذا  املدينة،  و�سط  عن  بعيدة 
احلافالت  عدد  زيادة  املطالبة  خالل 
 4 ب  عددها  واملقدر  للحي  املخ�س�سة 

املطالبة  اىل  اإ�سافة  حاليا  حافالت 
يف  اجلماعي  النقل  �سيارات  بتوفري 
ظل توفر �سيارات االأجرة التي اأثقلت 
للتنقل  دج   200 تكلف  حيث  كاهلهم 

من و اإىل املدينة.
اخلدمات  نق�ص  ان  اكــدوا  ال�سكان   
على  جتــربهــم  حديثة  تعترب  الــتــي 
لق�ساء  املــديــنــة  و�ــســط  اىل  التنقل 

ال�سكان  وم�ستلزماتهم،  اإحتياجاتهم 
مدير  وكذا  الوالية  وايل  من  طالبوا 
النقل لوالية خن�سلة بالنظر يف االأمر 
وو�سع حل لهذه امل�سكلة التي اأ�سبحت 
اليومية،  حياتهم  �ــســريورة  تعرقل 
عمارات  حــي  ي�سهد  ال�سياق  ذات  يف 
للطرقات  تهيئة  عملية  كــو�ــســيــدار 

لت�سهيل عملية التنقل.

لوالية  الــ�ــســكــن  مــديــريــة  خ�س�ست 
 20 خن�سلة غالف مايل معترب يقدر ب 
م�ساريع  جت�سيد  اجل  من  �سنتيم  مليار 
ــاء  ــي ــار ملــخــتــلــف االح ــب ــت اعـــــادة االع
بلديات  خمتلف  م�ستوى  على  ال�سكنية 
الوالية، اأين اكدت ذات امل�سالح اىل انها 
العملية  لهذه  االأولوية  بتحديد  قامت 
الذي  املايل  الغالف  نق�ص  ب�سبب  وذلك 
ال ميكن ان يتم التكفل بجميع امل�ساريع، 
اأين اكدت على ال�سروع يف عملية تقدمي 

العقود للمراقب املايل ملبا�سرة اال�سغال 
خن�سلة  ودائرة  احلامة  دائرة  من  بكل 
حني  يف  القادمة،  القليلة  االيام  خالل 
ر�سا�ص  واوالد  وبوحمامة  �س�سار  دائرة 

وقاي�ص فهي يف طور املناق�سة.
ان  على  اكدت  ال�سكن  مديرية  م�سالح 
ت�سخري  خــالل  مــن  متوا�سلة  العملية 
الوالية  بلديات  بكل  خا�ص  برنامج 
بهذه  معنية  عمارات  على  تتوفر  التي 

العملية.

جمل�ص  اجتماع  انعقاد  اأمــ�ــص  اأول  مت 
روؤ�ــســاء  بــحــ�ــســور  ــي  ــواق ــب ال اأم  واليــــة 
لتقييم  التنفيذية،  والهيئات  الــدوائــر  
امل�سجلة  التنموية  املــ�ــســاريــع  و�سعية 
الريفي  والبناء  املعزولة  املناطق  لفائدة 
وواقع القطاع ال�سناعي مبختلف بلديات 
ال�سكنية  للور�سات  باالإ�سافة  الوالية، 
ال�سنة  نهاية  قبل  ا�ستالمها  املنتظر 

اجلارية.
التعليمات  من  جملة  ت�سمن  االجتماع 
امل�ساريع  اإجناز  وترية  يف  االإ�سراع  تخ�ص 
يف  النائية  املناطق  منها  ا�ستفادت  التي 
باملياه  الــربــط  �سبكات  جتــديــد  جمــال 
ال�ساحلة لل�سرب، والربط ب�سبكات الغاز 

الطبيعي، وفتح امل�سالك الريفية.
اجلــاري  امل�ساريع  ملختلف  عــر�ــص  كما 
متابعة  ت�ستلزم  والــتــي  بــهــا،  االأ�ــســغــال 
ل�سمان  الدوائر  روؤ�ساء  قبل  من  ميدانية 
مع  عليها،  املتفق  االآجـــال  يف  ا�ستالمها 
بعث  ــادة  الإع ــاز  االإجن مقاوالت  مرافقة 

امل�ساريع املعطلة منذ اأ�سهر طويلة.
اأ�سار  فقد  االآبـــار،  بحفر  يتعلق  وفيما 
ل�سرورة جتنب  بالوالية،  االأول  امل�سوؤول 
عمليات احلفر يف املناطق احلمراء لعدم 
جدواها، والتي تعد هدرا للمال العام، مع 
اإجناز درا�سات تقنية للمناطق املقرتحة 

للحفر.
م�ستغل،  الغري  ال�سناعي  العقار  عن  اأما 
املقبلة  القليلة  االأ�سابيع  خالل  فينتظر 
االنطالق يف عملية اإح�ساء �سامل ملختلف 
على  املتواجدة  ال�سناعية  التح�سي�سات 
عني  ببلديات  الن�ساطات  مناطق  م�ستوى 
نعمان،  و�ــســوق  الــبــواقــي  واأم  البي�ساء 
حت�سي�ص   200 عــددهــا  جتـــاوز  والــتــي 
للموؤ�س�سات  منحها  اأجل  من  م�ستغل،  غري 

النا�سئة ال�ستغاللها قريبا.
اأم البواقي  اأ�سدى وايل والية  هذا وقد 
تعليمات لروؤ�ساء الدوائر باإن�ساء مناطق 
امل�ستثمرين  لت�سجيع  م�سغرة  �سناعية 
مع  الــواليــة،  بلديات  مبختلف  ال�سباب 
املالية  لالأغلفة  �ساملة  درا�ــســة  ــاز  اجن
وربطها  التهيئة  عمليات  الإمتام  الالزمة 
واجنـــاز  احلــيــويــة  ال�سبكات  مبختلف 
لفك  الــقــانــونــيــة  املــعــايــر  وفـــق  م�سالك 

العزلة عنها.
االأولـــيـــة اخلا�سة  املــيــزانــيــة  عــن  اأمـــا 
االإعداد  عملية  انطلقت  فقد  بالبلديات 
 ،12 الدوائر  روؤ�ساء  قبل  من  لها  االأويل 
املجل�ص  قبل  من  عليها  امل�سادقة  ليتم 
للمجال�ص  يت�سنى  حــتــى  الـــوالئـــيـــة، 
جت�سيد  مــبــا�ــســرة  ــدة  ــدي اجل املنتخبة 

براجمهم االنتخابية.

الولئي  املجل�س  لنتخابات  ملفات   07

فتح العيادة اجلديدة قبل نهاية ال�ضنة 

تالميذ جمربون على الدرا�ضة يف بولية امل�ضيلة 

لل�سلطة  الوالئية  املندوبية  ك�سفت 
لالنتخابات  املــ�ــســتــقــلــة  الــوطــنــيــة 
لرت�سحها  قــائــمــة   225 اإيــــداع  ــن  ع
املقررة  البلدية  املجال�ص  النتخابات 
بعد  وهذا  القادم  نوفمرب   27 بتاريخ 
ليلة  الرت�سح  ملفات  اإيداع  نهاية فرتة 
قبول  مت  حني  يف  الــفــارط،  اخلمي�ص 
حالة  اأي  ت�سجيل  دون  امللفات  جميع 

رف�ص يف ظل اكتمال هذه امللفات. 
جميع  اأن  اإىل  املندوبية  واأ�ــســارت 
بلديات الوالية �ستكون ممثلة بقوائم 
ــذا املــوعــد االنــتــخــابــي مبــا فيها  يف ه
الغربي  ال�سمال  يف  الواقعة  البلديات 
وا�سعة  والتي عرفت مقاطعة  للوالية 
ال�سنوات  خالل  االنتخابية  للعملية 
ــاء  ــس ــن روؤ� ـــد عـــدد م ــة، ووج ــارط ــف ال
خــارج  اأنف�سهم  احلــالــيــني  الــبــلــديــات 
رف�ص  مت  حيث  االنتخابي  املــعــرتك 

التي  االأحــــزاب  طــرف  مــن  ملفاتهم 
هو  كما  حلظة،  اأخر  يف  اإليها  ينتمون 
يف  �سطيف،  بلدية  رئي�ص  مــع  ــال  احل
الوالية  مــن  اأخـــرى  بلديات  اأن  حــني 
كما  الرت�سح  عن  كبريا  عزوفا  �سجلت 
جنوب  اأزال  عني  بلدية  يف  احلــال  هو 
 03 و�سع  ت�سجيل  مت  حيث  الــواليــة 
 05 ت�سجيل  حــني  يف  فــقــط،  مــلــفــات 
ملفات يف بلدية عني الكبرية يف اجلهة 

ال�سمالية.
املجل�ص  بــانــتــخــابــات  يتعلق  وفــيــمــا 
ملفات   07 ــع  و�ــس مت  فــقــد  الـــوالئـــي 
تخ�ص كل من جبهة التحرير الوطني، 
حركة  الدميقراطي،  الوطني  التجمع 
جمتمع ال�سلم، حركة البناء الوطني، 
امل�ستقبل، حزب الفجر اجلديد  حزب 
اأي  غــيــاب  يف  ال�سعب،  �ــســوت  وحـــزب 

قائمة لالأحرار.

اجلهة  يف  قــالل  بلدية  �سكان  جــدد 
مطالبهم  �سطيف  لوالية  اجلنوبية 
اخلدمات  املــتــعــددة  الــعــيــادة  بو�سع 
اجلديدة حيز اخلدمة يف اأقرب وقت 
معاناتهم  اإنهاء  اأجــل  من  وهــذا  ممكن 
ال�سحية  اخلــدمــات  ــع  م املــتــوا�ــســلــة 
املقدمة يف قاعة العالج احلالية والتي 
تبقى غري قادرة على �سمان التغطية 

ال�سحية ال�سرورية ل�سكان البلدية.
البلدية  مواطني  مــن  عــدد  وو�ــســف 
ظل  يف  بــاملــزريــة  احلالية  الو�سعية 
املقدمة  ال�سئيلة  اخلدمات  حمدودية 
التنقل  و�ـــســـرورة  ــعــالج  ال قــاعــة  يف 
م�سافات  على  ال�سحية  املــراكــز  اإىل 
بعيدة خا�سة يف الفرتة الليلية، واأكد 

ال�سكان اأي�سا اأن مربرات بقاء العيادة 
االأن  لغاية  اخلدمة  خــارج  اجلديدة 
بها  االأ�سغال  انتهاء  رغم  معروفة  غري 
منذ مدة و�سلت اإىل 03 �سنوات كاملة 

مع احلاجة املا�سة اإىل هذا املرفق. 
ال�سحة  مــديــر  ك�سف  جــانــبــه  ومـــن 
الكرمي  عبد  �سطيف  لوالية  وال�سكان 
دهان اأن فتح العيادة املتعددة اخلدمات 
�سنة  نهاية  قبل  �سيتم  قالل  ببلدية 
من  االنتهاء  مت  اأنــه  م�سيفا   ،2021
اإجراءات املنح املوؤقت لتجهيز العيادة 
كما متت جميع االإجــراءات املطلوبة، 
مربمج  الــعــيــادة  ا�ــســتــالم  اأن  حــني  يف 
ال�سنة  نــهــايــة  قــبــل  تــاأكــيــده  ح�سب 

اجلارية.

البي�ساء  الــدار  بلدية  �سكان  ي�ستكى 
اجلهة  يف  بوطالب  ببلدية  الواقعة 
اجلنوبية لوالية �سطيف من �سعوبات 
للم�ساريع  كلي  غــيــاب  ظــل  يف  جمة 
املجال�ص  تــعــاقــب  ـــم  رغ الــتــنــمــويــة 
القرية  ــذه  ه تبقى  حيث  البلدية، 
رغم  املحلية  ال�سلطات  اهتمام  خــارج 
ال�سكان  طرف  من  املتكررة  ال�سكاوي 
الذين ياأملون يف تكفل جدي مبطالبهم 

من طرف ال�سلطات الوالئية.
القرية  �سكان  عــن  ممثلون  وك�سف 
احليوية  لل�سبكات  كــلــي  غــيــاب  عــن 
الطبيعي،  بالغاز  الــربــط  ــرار  غ على 
ال�ساحلة  املياه  عن  ف�سال  والكهرباء 
لل�سرب ناهيك عن الو�سعية الكارثية 

القرية  هــذه  تربط  التي  للطرقات 
بالعامل اخلارجي، كما ا�ستكى ال�سكان 
ال�سحية  اخلدمات  نوعية  من  اأي�سا 
بالقرية  املوجودة  العيادة  يف  املقدمة 
ق�سرية  لفرتة  اأبــوابــهــا  تفتح  والــتــي 
ال�سكان  يجرب  الذي  االأمر  وهو  فقط، 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  اإىل  التنقل  على 

املوجودة يف املناطق املجاورة.
ويف غياب اأي موؤ�س�سات تربوية ي�سطر 
املئات من التالميذ يف االأطوار الثالثة 
املوجودة  املوؤ�س�سات  غاية  اإىل  للتنقل 
برتاب بلدية مقرة بوالية امل�سيلة من 
متاعب  و�سط  الدرا�سة  مزاولة  اأجــل 
ياأمل  حيث  امل�سافة،  بعد  ب�سبب  جمة 
ال�سلطات  موافقة  يف  التالميذ  اأولياء 
مدر�سة  بــنــاء  مــ�ــســروع  على  املحلية 
التالميذ  مــعــانــاة  ــاء  ــه الإن ابــتــدائــيــة 

ال�سغار مع م�سكل التنقل يوميا.
اأما فالحو املنطقة فقد طرحوا م�سكل 
موؤكدين  الزراعية  حما�سيلهم  �سقي 
ب�سبب  االأ�سجار  من  االأالف  تلف  على 
املنطقة  �سربت  التي  اجلفاف  اأزمــة 
"اأم  املائي  وت�سببت يف جفاف احلاجز 
ال�سكان  عليه  يعتمد  كان  عمر" الذي 
طالب  حيث  االأ�سجار،  هــذه  �سقي  يف 
ال�سلطات  تدخل  ب�سرورة  الفالحون 
من  تبقى  ما  اإنقاذ  اأجــل  من  الوالئية 

اأ�سجار قبل تعر�سها للتلف النهائي.

ك�سفت م�سالح مديرية املوارد 
املائية لوالية خن�سلة عن ت�سجيل 

عمليتني حلماية مدينة خن�سلة من 
الفي�سانات وكذا معاجلة النقاط 
ال�سوداء عرب 17 موقع وذلك يف 

اطار خمطط عمل خا�ص حلماية 
املدينة من الفي�سانات، اأين ك�سفت 
م�سالح مديرية املوارد املائية على 
ان اال�سغال كانت متوقفة الأ�سباب 

ادارية مت حل هذا اال�سكال بعد 
تدخل وايل والية خن�سلة علي 

بوزيدي.
اأين �ستعرف هذه العملية اجناز 

بالوعات وكذا قنوات ت�سريف 
مياه االأمطار وكذا جماري املياه 

اإ�سافة اىل تنظيف قنوات 
احلماية وال�سرف ال�سحي حيث 

مت ا�ستخراج اكر من 1000 
م3 من املواد ال�سلبة من الوديان 

حت�سبا للتقلبات اجلوية خا�سة مع 
�سقوط االمطار الرعدية املو�سمية 

وكذلك من اأجل تطهري جماري 
وم�سبات االودية وامل�ساعب املائية 
،تهيئة منافذ الت�سريف يف االنفاق 

وقنوات �سبكة التطهري من اأجل 
ت�سهيل �سريان مياه االأمطار.

اإيداع 225 قائمة لنتخابات 
املجال�س البلدية يف �شطيف 

�شكان قالل ي�شتكون ويطالبون
 بفتح العيادة املتعددة اخلدمات 

قرية الدار البي�شاء خارج اهتمام 
ال�شلطات املحلية 

ا�شرتجاع العقار الغري م�شتغل واإعادة 
بعث امل�شاريع املجمدة باأم البواقي

م�شكل التذبذب والنق�س يف توزيع املاء ال�شروب
 يثري "فو�شى" ببابار

قاطنوا عمارات كو�شيدار يطالبون بتوفري النقل 

ال�شكنية الأحياء  ملختلف  العتبار  لإعادة  �شنتيم  مليار   20

قطاع املوارد املائية 
ي�شجل عمليتني حلماية 

مدينة خن�شلة من 
الفي�شانات
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بن �شتول.�ص

فيما تتوا�ضل اأ�ضغال تركيب مولد لالأك�ضجني مب�ضت�ضفى عني فكرون

البواقي باأم  �شيناء  ابن  م�شت�شفى  لتهيئة  �شنتيم  ماليري   5
اأم  بــواليــة  ال�سحة  مديرية  ك�سفت 
ابن  م�ست�سفى"  ا�ستفادت  عن  البواقي 
اأم البواقي، من عملية  �سيناء" مبدينة 
للم�ست�سفى  اخلارجي  للهيكل  التهيئة 
االأجنحة  وبع�ص  البناء  م�ساكة  وكذا 
بغالف مايل ي�سل اإىل 5 ماليري �سنتيم.

االإجـــــراءات  قــريــبــا  �ستنطلق  اأيــــن 
باال�ست�سارة  ــة  ــس ــا� اخل الــقــانــونــيــة 
مع  ال�سفقة  ومنح  للعملية  القانونية 

خالل  االأ�سغال  ملبا�سرة  املقاولة  تعيني 
االأ�سهر القليلة املقبلة.

االأك�سجني،  ــدات  ــول م يخ�ص  وفــيــمــا 
االأك�سيجني  مولد  تركيب  اأم�ص  مت  فقد 
مب�ست�سفى  /�سا(  ل   50000 ب�سعة) 
والذي  البواقي،  اأم  بو�سياف"  "حممد 
اأ�سحى جاهزا الإنتاج االأك�سجني، والذي 
البواقي،  اأم  بــواليــة  مولد  ثالث  يعد 
"�سالح  املثبتني مب�ست�سفى  املولدين  بعد 

زرداين" بعني البي�ساء و م�ست�سفى "ابن 
�سينا" باأم البواقي.

كما  تتوا�سل اأ�سغال تركيب مولد رابع 
بن  "حمودة  مب�ست�سفى  لالأك�سيجني 
انتظار  يف  فكرون،  عني  مبدينة  عمر" 
ا�ستفادت باقي املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية 
التكفل  يف  ت�ساهم  ــرى  اأخ مولدات  من 
امل�سابني  منهم  خا�سة  باملر�سى  االأمثل 
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يف اجتماع جمل�س الولية



فل�سطينيني  اأ�سرى   6 متّكن  األقى  لذلك 
زنازين  من  والــفــرار  حريتهم،  انتزاع  من 
�سجن جلبوع االإ�سرائيلي، �سداه التاريخي 
التوا�سل  مواقع  على  النخبة  رمــوز  بني 
ُم�ستح�سرين  اجلــزائــر،  يف  االجتماعي 
بطولة مماثلة لرفاق ال�سهيد م�سطفى بن 
بولعيد، اأحد اأبرز مهند�سي ثورة التحرير 

اجلزائرية )1962-1954(. 
الفا�سح  االإخــفــاق  اجلــزائــريــون  وقـــراأ 
�سجن  ــاأمــني  ت يف  ال�سهيوين  لــالحــتــالل 
ــد  ــس ــه االأحـــــدث بــنــاء واالأ� ــاأن يــو�ــســف ب
حت�سيًنا يف اإ�سرائيل �سمن قاعدة "التاريخ 
يعيد نف�سه"، اإذ راهنت فرن�سا بدورها على 
لعزل  بق�سنطينة  الُكدية  �سجن  ح�سانة 
ال  اأنه  اإىل  تفطنها  دون  من  الثورة،  قادة 
عّلق  كما  احلــريــة،  اإرادة  ــام  اأم م�ستحيل 
فرار  حكاية  فما  تدويناتهم.  يف  مغّردون 

واإخوته؟ بولعيد  بن  "م�سطفى 
-1917( بولعيد  بن  م�سطفى  وي�سّنف 

احلركة  �سخ�سيات  اأهــم  �سمن   )1956
الع�سرين،  القرن  اأربعينيات  الوطنية منذ 
اجلزائرّية  الثورة  مفّجري  راأ�ص  على  ثم 
الحقا، اإذ تدّرج يف كل م�سوؤوليات الن�سال 
اأب  لقب  نال  حتى  والع�سكري،  ال�سيا�سي 
الثورة واأ�سد االأورا�ص )مهد الثورة واأقوى 

مناطقها(.
التخطيط  يف  اإ�سرتاتيجي  دور  له  وكان 
�سيا�سي  كــقــائــد  والــتــعــبــئــة،  والتنظيم 
وع�سكري يف مواجهة اال�ستعمار، ف�سال عن 
ترّبع عائلته الرّية بكل اأموالها اإىل ثورة 
�سحنات  اأوىل  بجلب  ليتكفل  التحرير، 
يف  باجلبال  وتخزينه  ليبيا،  من  ال�سالح 
-1947( اخلا�سة  ال�سرية  املنظمة  عهد 

.)1950
ر�سمّيا  امل�سلح  العمل  ـــدالع  ان ومبــجــرد 
جعل  حتى   1954 نوفمرب  من  االأول  يف 
العقل  على  القب�ص  الفرن�سي  االحتالل 
االأول،  هدفه  بولعيد  بن  م�سطفى  املدبر 

مهما كلفه من ثمن.
القوات  متكنت  ــوم،  ي  100 غ�سون  ويف 
فرباير   11 يف  اعتقاله  مــن  الفرن�سية 
1955، بعد اأيام من ال�سري احلثيث و�سط 

اأمنية  وظروف  �سعبة  طبيعية  ت�ساري�ص 
البو�سلة-  �ساعت  -وقد  معتقدا  خطرية، 

اأنه يف اجتاه احلدود الليبية التون�سية.
يف  بولعيد  بن  م�سطفى  االحتالل  وقدم 
الثالث من مار�ص 1955 ملحكمة ع�سكرية 
فرن�سية بتون�ص، التي اأ�سدرت يف 28 مايو 

حكمها باالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة.
لتعاد  ق�سنطينة  اإىل  نــقــلــه  مت  ثـــّم 
ــام  اأم اجلــزائــر  يف  جــديــد  مــن  حماكمته 
العام  من  يونيو   21 يف  ع�سكرية  حمكمة 
وحتويله  باإعدامه،  القرار  وي�سدر  نف�سه، 

اإىل �سجن الكدية احل�سني.
قدر  اإىل  ي�ست�سلم  ال  ال�سعب  رائــد  لكن 
بولعيد  بــن  م�سطفى  فخا�ص  ال�سّجان، 
املحب�ص  اإدارة  اأجــرب  حتى  مريرا  ن�ساال 
على معاملة م�ساجني الثورة مثل ال�سجناء 
تن�ص  ما  وفق  احلرب،  واأ�سرى  ال�سيا�سيني 

عليه القوانني الدولية.
14 يوًما من االإ�سراب عن الطعام،  وبعد 
امل�سجونني  عن  وال�سال�سل  القيود  نزع  مت 
لهم  ال�سماح  مقابل  زنــزانــاتــهــم،  داخـــل 
ذلك  ــان  وك ال�سجن،  فناء  اإىل  بــاخلــروج 
مك�سًبا مهّما �سمن خطة اأ�سمل اختمرت يف 
نهائّيا من قب�سة  الثّوار، وهي الفرار  ذهن 

جالديهم.

مزلج وقطع �سابون
اأن  بزيان  حممد  ال�ساهد  املجاهد  وروى 
منهم  طلب  بولعيد  بن  م�سطفى  القائد 
يف  االإ�ــســهــام  ــول  ح ــات  ــرتاح اق "تقدمي 
طرح  ثم  اأوال،  الق�سبان  وراء  من  الثورة 
حجاج  من  اخلطة  لتاأتي  الهروب،  فكرة 
ال�سابقني  املــ�ــســاجــني  ـــد  اأح وهـــو  بــ�ــســري، 

بالكدية''.
هو  الوحيد  "ال�سبيل  بـــاأن  املعني  ورّد 
الغرفة  اإىل  يوؤدي  الزنزانة  يف  نفق  حفر 
ال  خمــزن  عن  عبارة  هي  التي  املــجــاورة، 
بابه  ـــوؤدي  وي الآخـــر،  حــني  مــن  اإال  ُيفتح 
يطل  بحائط  ينتهي  فناء  اإىل  اخل�سبي 
ممر  على  يطل  حــائــط  على  ـــر  االآخ هــو 
االأنباء  وكالة  توثيق  ح�سب  للراجلني"، 

اجلزائرية قبل 10 �سنوات.
بوا�سطة  باالإجماع  اخلطة  تنفيذ  ومّت 
وقطع  الزنزانة،  نافذة  من  منتزع  مزالج 
�سابون رطب مّت عجنها بالرتاب، الإخفاء 
اآثــــار الــقــطــعــة احلــديــديــة الــتــي كانت 
املجموعة تتناوب بها على حفر االأر�سية 
االإ�سمنتية، ثم التدلي�ص على تلك االأدوات 
حمتويات  كل  الأن  احلْلفاء،  من  مبكن�سة 

الزنزانة -اإال هي- تفت�ص وتغري دورّيا.
�سباحا   11 بني  يوميا  الثّوار  عمل  وكان 
ربع  كل  توقف  مع  الظهر،  بعد  والثانية 
ثم  احلرا�ص،  تفقد  موعد  لتفادي  �ساعة 
بني اخلام�سة والن�سف وال�ساد�سة ون�سف 
م�ساء، اإذ ت�سهد هذه الفرتة تبادل املناوبة 

الليلية.
عدة،  �سعوبات  احلفر  عملية  وعــرفــت 
االأتربة  ثم  ــه،  ذات حد  يف  ال�سوت  منها 
واحلجارة الناجتة عنها، كما يوؤكده املوؤرخ 

حممد عبا�ص يف كتابه "ثوار عظماء''.
وبعد 28 يوًما من املغامرة حتت الق�سبان، 
وحتديدا يف 14 نوفمرب 1955، متّكن من 
ومعه  بولعيد،  بن  م�سطفى  القائد  الفرار 
11 جماهدا، هم: حممد العيفة، والطاهر 
الزبريي، وخل�سر م�سري، وعلي حفطاوي، 
اأحمد بو�سمال،  واإبراهيم طايبي، ور�سيد 
وحمادي كرومة، وحممد بزيان، و�سليمان 

زايدي، وح�سني عريف.

�سدى التاريخ
من  الفل�سطيني  الــفــرار  ق�سة  وبتجدد 
االأ�سر االإ�سرائيلي، تفاعلت باعتزاز كبري 
االأدباء  م�ساف  من  جزائرية،  �سخ�سيات 
بطولة  مع  الكبار،  واالإعالميني  والكتاب 
االأ�ــســري زكــريــا زبــيــدي واإخــوانــه، وهم: 
ويعقوب  قا�سم  وحممد  نفيعات  منا�سل 
اهلل،  عبد  وحممود  ــوؤاد  ف واأيهم  حممود 
"كتائب  قائد  فهو  ال�ساد�ص  االأ�ــســري  اأمــا 
زكريا  جنني،  مبنطقة  االأق�سى"،  �سهداء 
الزبيدي الذي تتهمه تل اأبيب بامل�سوؤولية 
"ليكود"،  حزب  مقر  ا�ستهدف  هجوم  عن 
 6 فيه  وقتل   ،2002 عام  بي�سان  مبدينة 

اإ�سرائيليني.
بالقول  مــ�ــســتــغــامنــي  اأحـــــالم  ـــــّردت  وغ
"هروب 6 اأ�سرى فل�سطينيني من اأحد اأكر 
وحرا�سة  حت�سيًنا  االإ�سرائيلية  ال�سجون 
وتقّدما، عرب نفق حفروه على مدى اأ�سهر، 
م�سطفى  القائد  البطل  بهروب  يذكرين 
 11 مــع  الــكــديــة  �سجن  مــن  بولعيد  بــن 
�سجينا لدى اال�ستعمار الفرن�سي… حتى 
يكونون  جمددا،  القب�ص  عليهم  األقوا  واإن 
التفّوق  اأ�سطورة  هزموا  قد  عزل-  -وهم 

االإ�سرائيلي''.

يف حني كتبت النا�سطة ال�سيا�سية �سمرية 
على  واحــدة  ملة  "االأحرار  اأن  �سوايفية 
بن  م�سطفى  �سي  الــرمــز  ال�سهيد  خطى 
من  انعتاقه  بوابة  حفر  حينما  بولعيد، 
ع�سرة  مع  وحترر  الرهيب،  الكدية  �سجن 
الزنزانة  من  نفق  عرب  الكفاح  اإخــوان  من 
�ستة  هاهم  ــرة،  احل اجلــزائــر  رحــاب  اإىل 
باإرادتهم  ي�سقون  فل�سطينيون  ـــرار  اأح
احلرة بوابة حتررهم من �سجون االحتالل 

البغي�ص''.
ودّون الكاتب ال�سحفي عثمان حلياين اأن 
اأن حتفر الأجلها   "احلرية غالية ت�ستحق 
االأنفاق باالأظافر، لتحيل جربوت الظامل 
االأحــرار  فعله  ما  �ساخرة…  حلظة  اإىل 
بها  قام  مماثلة  ملحمة  ي�ستكمل  ال�ستة 
ورفــاقــه  بولعيد  بــن  م�سطفى  ال�سهيد 
الذين ك�سروا القيد، وتركوا خلفهم �سجن 

الكدية، عرب نفق و�سور، قبل 60 عاما".
قادر  الثوري  العقل  "اأن  حلياين  واأ�ساف 
الال�سيء،  من  الن�سال  اأدوات  اإبــداع  على 
ل�سنع  ب�ساطتها،  على  و�سيلة  اأي  لتوظيف 

حلظة انت�سار حيوية على املحتل''.
اأمـــا حممد بــوعــزارة -اأحـــد االأعــمــدة 
اجلزائرية-  ال�سحافة  يف  التاريخية 
�سجناء  هـــروب  ق�سة  اأ�ــســبــه  "ما  فكتب 
�سجن  مــن  الــيــوم  الفل�سطينية  املــقــاومــة 
متّكن  بق�سة  املحتل  ال�سهيوين  الكيان 
قادة وجماهدي ثورة اأول نوفمرب باالأم�ص 
من الهروب من اأحد اأكرب �سجون االحتالل 

الفرن�سي''.
علم  اإىل  ت�ستند  حقيقة  "هناك  واأردف 
املنطق  واإىل  يخطئ  قلما  الــذي  التاريخ 
الثوري يف كفاح ال�سعوب، وهي اأن االحتالل 

كيفما كان �سكله �سينتهي اإىل زوال''.
بجامعة  الدولية  العالقات  اأ�ستاذ  وعّلق 
اجلزائر زهري بوعمامة قائال "�ستة اأ�سرى 
جمــددا  يــقــهــرون  اأ�ــســاو�ــص  فل�سطينيون 
االإ�سرائيلية،  االأمنية  املنظومة  اأ�سطورة 
ثورتنا  يف  املجاهدون  اآبــاوؤنــا  فعلها  لقد 
ما  ويــوًمــا  نف�سها…  بالطريقة  املظفرة 
�سجن  خــارج  الفل�سطينيني  كل  �سيتحرر 

االحتالل الكبري''.

االأحرار ملة واحدة على 
خطى ال�سهيد الرمز �سي 

م�سطفى بن بولعيد، حينما 
حفر بوابة انعتاقه من �سجن 
الكدية الرهيب، وحترر مع 

ع�سرة من اإخوان الكفاح 
عرب نفق من الزنزانة اإىل 

رحاب اجلزائر احلرة، هاهم 
�ستة اأحرار فل�سطينيون 
ي�سقون باإرادتهم احلرة 

بوابة حتررهم من �سجون 
االحتالل البغي�س

احلرية غالية ت�ستحق 
اأن حتفر الأجلها االأنفاق 

باالأظافر، لتحيل جربوت 
الظامل اإىل حلظة �ساخرة، 

ما فعله االأحرار ال�ستة 
ي�ستكمل ملحمة مماثلة 

قام بها ال�سهيد م�سطفى 
بن بولعيد ورفاقه الذين 

ك�سروا القيد وتركوا خلفهم 
�سجن الكدية، عرب نفق 

و�سور، قبل 60 عاما

اأبطال  امل�سافات مبقايي�س اجلغرافيا، ولكن  بُعدت  التاريخية واجلزائر  7 عقود من الزمن الثوري، وما بني فل�سطني  1955 و2021 مي�سي نحو  بني خريفي 
احلرية يف كل جيل قومي ي�سنعون املالحم االأ�سطورية ذاتها، الأنهم ينهلون من م�سكاة واحدة لقيم الكرامة واملقاومة البا�سلة لالحتالل مهما كان عنوانه. على طريقة 
االأفالم الهوليوودية، متكن 6 اأ�سرى فل�سطينيني م�سنفني خطريين اأمنيًا،  من الفرار من �سجن جلبوع �سديد التح�سني. مبلعقة �سدئة، متكن ال�سجناء الذين كانوا 
يقبعون حتت حرا�سة اأمنية م�سددة بزنزانة واحدة بتهم تتعلق بـ"ارتكاب هجمات اإرهابية �سد اإ�سرائيليني"، من حفر نفق اإىل خارج اأ�سوار ال�سجن. ما فعله االأحرار 

ال�ستة ي�ستكمل ملحمة مماثلة قام بها ال�سهيد م�سطفى بن بولعيد ورفاقه
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بعد 66 عاما.. م�شطفى بن بولعيد يلهم اأ�شرى �شجن ''جلبوع'' 
مل تت�شّرب اإىل عقيدتهم مقوالت "القوة التي ال تقهر''



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االأوملبياد.

خملويف ين�سحب من االأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�سبب االإ�سابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

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

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

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

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

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

اجليامبي يبقى جمهول"

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

جولة يف املو�سم املقبل

اأزمة النقل توؤرق توؤرق 
اجليامبي وامل�سريين ينا�سدون 

ال�سلطات بالتدخل

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

للق�سم املمتاز".

ويف ذات 
الــ�ــســيــاق، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأمري رامز جاب اهلل 

كرة الطائرة 

الكبار حلظرية  ويعود  ال�سعود  "اجليامبي" يحقق 

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

وعـــلـــى 
�ــســعــيــد 

ـــــر،  اآخ

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

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

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

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

طارق خني�سة اأنهم �سطروا البقاء هدفا وهذا نظرا 

المكانيات النادي املحت�سمة.

ت�سكيلة الفريق �ستدعم 

ببع�س االأ�سماء واالدارة �سطرت 

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

بن حمادة اإ�سالم: )العب(

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

متكاملة  جمموعة  ت�سكيل  يف  "جنحنا 

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

ـــــــرح العــــــب  ـــــــس �
فـــــــريـــــــق جـــيـــل 

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

عــــــن املــــو�ــــســــم 
ـــرم وعـــن  ـــ�ـــس ـــن امل

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

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

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

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

زرقني حامد: )العب(

ق.د
ق.د

اأعـــلـــن الــرئــيــ�ــص االأمـــريـــكـــي، جو 
لل�سكان  يــومــا  اأكــتــوبــر   11 ــايــدن،  ب
اأمريكي  رئي�ص  اأول  ليكون  االأ�سليني، 
ــى االإطــــــالق يــقــر هــــذا الــيــوم.   عــل
اإن  بر�ص  اأ�سو�سييتد  وكالة  وقالت 
اإعالن  اأول  اجلمعة  اأ�سدر  "بايدن 
ال�سكان  ليوم  االإطـــالق  على  رئا�سي 
على  دفعة  اأكــرب  مقدما  االأ�سليني"، 
ــادة  الإع املبذولة  للجهود  االإطـــالق 
تركيز االنتباه على ال�سكان االأ�سليني 
تقديرا لهم، بدال من الرتكيز على يوم 
خالل  فيه  يحتفل  الذي  كولومبو�ص 

االإثنني الثاين من �سهر اأكتوبر.
�سيتم  ــــه  اأن الــوكــالــة  واأو�ـــســـحـــت 
اأكتوبر   11 يف  اليوم  بهذا  االحتفال 
كولومبو�ص،  يوم  جانب  اإىل  اجلاري، 
ثالثينيات  يف  الكونغر�ص  اأقره  الذي 
بدا  الوكالة،  وح�سب  املا�سي.  القرن 
الكثريين،  فاجاأ  قد  بايدن  اإعالن  اأن 
علما اأنه ومنذ �سنوات قاد االأمريكيون 

اإقــرار  اأجــل  مــن  حمالت  االأ�سليون 
اأعياد وطنية اعرتافا بهم.

االأمريكية  الواليات  وحتتفي معظم 
وهو  عــام،  كــل  كولومبو�ص"  بـ"يوم 
ــي يف الــواليــات  ــن مبــثــابــة عــيــد وط
املتحدة ويف مناطق اأخرى من اأمريكا 
اإ�سبانيا  اإىل  باالإ�سافة  اجلنوبية، 
هو  كولومبو�ص"  و"يوم  واإيطاليا. 
اكت�ساف  ذكــرى  ال�سرتجاع  منا�سبة 
كري�ستوفر  ــــايل  ــــط االإي املـــغـــامـــر 
الذي  اجلــديــد،  الــعــامل  كولومبو�ص 
مبغامر  تيمنا  "اأمريكا"،  الحقا  �سمي 
اإيطايل اآخر وهو اأمرييكو ف�سبوت�سي.

ال�سعوب  مـــن  ــطــون  ــا�ــس ن ويــعــتــقــد 
االأ�سلية اأن هذا اليوم يجب اأن يخلد 
التي  لل�سعوب  االإن�سانية  "املاأ�ساة 
بينما  االأوروبي"،  اال�ستعمار  �سحقها 
لالحتفال  منا�سبة  اأنها  اآخــرون  يرى 
ــاري بـــني اأوروبـــــا  ــس ــ� بــالــتــالقــح احل

وال�سعوب االأ�سلية يف اأمريكا.

ـــــد  ـــــزاي ـــــت ي
ــــتــــوتــــر يف  ال
عالقة بولندا 
ـــمـــة  ـــا�ـــس ـــع ب
االحتــاد  دول 
ــــــــــي،  االأوروب
ـــل،  ـــس ـــ� ـــروك ب
خلفية  عــلــى 
اإجـــــــــــراءات 

وار�ــســو اأخـــريًا 
ــي يــرى  ــت عــلــى املــ�ــســتــوى الــقــ�ــســائــي، ال
والد�ستور  القيم  تقو�ص  اأنها  االأوروبيون 
االأوروبيني. ومل تعد ق�سية "بوليك�ست"، 
على ن�سق اخلروج الربيطاين "بريك�ست"، 
جمرد تكهنات، يف اأعقاب �سنوات من توتر 
يف  البلد  ان�سمام  منذ  املت�ساعد  العالقة 

االأوروبي. النادي  اإىل   2004
و�سل  املا�سية،  القليلة  االأيـــام  وخــالل 
الذين  املحافظني  القوميني  بني  اخلــالف 
وبروك�سل،   ،2015 منذ  وار�سو  يحكمون 
"القانون  حزب  دفع  اأن  بعد  ذروتــه،  اإىل 
املحكمة  من  قــرار  تبني  نحو  والعدالة" 
�سوتني،  مقابل   12 باأغلبية  الد�ستورية، 
االأوروبــيــة  للقوانني  االمــتــثــال  يجعل 
والد�ستور  الــقــوانــني  ويــ�ــســع  هــامــ�ــســيــًا، 
ــنــديــني يف مــرتــبــة اأعـــلـــى حــال  ــبــول ال

تعار�سهما.
الد�ستورية  املحكمة  فاإن  عملي،  وب�سكل 
البلد،  �سلطة ق�سائية يف  اأعلى  الوطنية، 
القوميني  حكومة  اأمــام  الطريق  عّبدت 
وقوانينها  بد�ستورها  لتتذرع  املحافظني، 
لرف�ص ما ي�سدر عن بروك�سل وموؤ�س�ساتها 
تعهد  م�ساألة  يعقد  مــا  وهــو  وحماكمها، 
ـــدول االأعــ�ــســاء بــالــقــانــون االأوروبــــي  ال
االأوروبـــي  بال�سرب  يدفع  مــا  االأ�سا�سي، 
املطالبة  االأ�سوات  وتتعاىل  النفاد،  اإىل 

وار�ــســو،  مبعاقبة 
ـــّوح  واأخـــــــــرى تـــل
ع�سويتها  بتجميد 
الــــــــنــــــــادي  يف 
خ�سية  االأوروبـــي، 
ــال الــعــدوى  ــق ــت ان
اإىل  الــبــولــنــديــة 

دول اأخرى.
حكومة  و�سكلت 
"القانون والعدالة" 
االأعوام  خالل  اأوروبيًا  �سداعًا  وار�سو  يف 
ــذي  ال الــتــحــدي  اإىل جــانــب  املــا�ــســيــة، 
ي�سكله نهج رئي�ص الوزراء املجري فيكتور 
اأوربان، لناحية تف�سيل القوانني املحلية 
املحكمة  قــرار  ويعني  ــة.  ــي االأوروب على 
الد�ستورية اخلمي�ص املا�سي يف التطبيق، 
بقوانني  دائمًا  ملزمة  لي�ست  بولندا  اأن 
مع  تتوافق  مل  اإذا  ــــي،  االأوروب االحتـــاد 
اأن  الــقــرار  واعــتــرب  الــوطــنــي.  الد�ستور 
�سرتا�سبورغ  يف  االأوروبية  املحكمة  جهود 
البولندي  الق�سائي  النظام  يف  للتدخل 
اأولوية  ومبداأ  القانون  �سيادة  "تنتهك 
على  احلفاظ  ومبداأ  الوطني،  الد�ستور 
االأوروبي"،  التكامل  عملية  يف  ال�سيادة 
بعد  اجلمعة،  وار�ــســو  بــررت  مــا  بح�سب 

اندالع ال�سجال بني اجلانبني.
جلنة  ال�سبت،  اأم�ص  وار�سو،  اإىل  وو�سلت 
م�سوؤولة  بــرئــا�ــســة  اأوروبـــيـــة  بــرملــانــيــة 
جمــمــوعــة االأحــــــزاب الــدميــقــراطــيــة، 
واعتربت  البولنديني.  الق�ساة  ملحاورة 
اأن تكون دولة ع�سو قادرة  "ال يجب  اأنه 
على جتاوز الت�سريعات امل�سرتكة لالحتاد 
االأوروبي ويف ذات الوقت التمتع باملزايا"، 
"حان  اأنــــه  نف�سه  الــوقــت  يف  مـــوؤكـــدة 
فقط  ولي�ص  اإجــــراءات  التــخــاذ  الــوقــت 

ت�سريحات".

بايدن اأول رئي�س اأمريكي يقر 
الأ�شليني"  ال�شكان  "يوم 

اخلالفات مع بروك�شل ت�شع بولندا 
على حافة اخلروج من الحتاد الأوروبي

اتهم رئي�س احلك�مة النتقالية يف مايل، �س�غ�يل مايغا، فرن�سا، بتدريب جماعات اإرهابية يف بالده، وحت�يل بع�س املدن جلي�ب تابعة لها. وقال امل�س�ؤول ال�سامي املايل 
يف ح�ار وكالة ''ن�ف��ستي'' الرو�سية، اإن اجلماعات الإرهابية التي تن�سط يف بالده و�سلت من ليبيا، بعد اأن دمرت الدولة الليبية على اأيدي فرن�سا وحلفائها يف النات�.

وافقت  عندما  مــايل،  حكومة  اأن  واأكــد 
يف  الفرن�سي  اجلــانــب  مــع  التعاون  على 
باري�ص  مــن  طلبت  االإرهـــــاب  حمــاربــة 
اال�ستخباراتية  بالبيانات  م�ساعدتها 
عن  احلديث  يدر  ومل  اجلوي،  واالإ�سناد 

ن�سر قوات على االأرا�سي املالية.
واأ�ساف اأن فرن�سا التزمت بهذا االتفاق 
لكنها منعت  يف مدن كونا وغاو ومتبكتو، 
مدينة  دخــول  من  املــايل  اجلي�ص  قــوات 
ت�سكيلها  مت  حركة  اإىل  و�سلمتها  كيدال 
الدين''  ''اأن�سار  حركة  عن  ممثلني  من 

التي تعد مرتبطة بتنظيم ''القاعدة''.
باأنها جيب خا�سع  وو�سف مايغا كيدال 
حكومة  حتظى  ''ال  الفرن�سية  لل�سيطرة 
جيب  واإنها  كيدال،  اإىل  بالو�سول  مايل 
خا�سع ل�سيطرة فرن�سا، وهناك تنظيمات 
ولدينا  فرن�سيون،  �سباط  دربها  م�سلحة 

اأدلة على ذلك''. 

يف  اخلارجية  وزارة  ا�ستدعت  اأن  و�سبق 
مايل، الثالثاء، �سفري باري�ص لديها، على 
الرئي�ص  عن  �سدرت  ت�سريحات  خلفية 
الفرن�سي اإميانويل ماكرون ب�ساأن املجل�ص 

الع�سكري احلاكم يف مايل.
وزيــر  اإن  بــيــان،  يف  الــــــوزارة  وقــالــت 
ال�سلطات  ''دعـــــا  املــــايل  اخلـــارجـــيـــة 
اأحكام  اإطـــالق  جتــّنــب  اإىل  الفرن�سية 

باماكو  رف�ص  البيان  تقييمية''.واأّكد 
''الت�سريحات غري الوّدية واملهينة''التي 
عن  مــعــرّبًا  مــاكــرون،  ل�سان  على  وردت 
الت�سريحات  هذه  على  قوي  ''احتجاج 

املوؤ�سفة''.
وكان ماكرون دعا الثالثاء اإىل ''عودة 
اأن  ''يجب  م�سيفا:  مايل،  اإىل  الدولة'' 
تعود الدولة بق�سائها وتعليمها و�سرطتها 
يف كل مكان، وال �سّيما يف مايل''، حيث ال 
االأرا�ــســي  مــن  �سا�سعة  م�ساحات  تــزال 
التي  احلكومية  القوات  �سيطرة  خــارج 
عرقية  وتوترات  متطرفًا  متّردًا  تواجه 
هاجم  ذلــك،  وقبل  تهريب.  وعمليات 
رئي�ص  املا�سي،  اخلمي�ص  ب�سدة  ماكرون 
ب�سبب  مايغا  �سوغويل  املــايل  الــــوزراء 
االتهامات التي �ساقها �سد بالده من على 
منرب االأمم املتحدة، وقال فيها اإن فرن�سا 

ب�سدد ''التخّلي'' عن مايل.

�سجلت جمهورية الكونغو الدميقراطية 
اإ�سابة بفريو�ص اإيبوال بعد خم�سة اأ�سهر 
املوجة  انتهاء  عن  الر�سمي  االإعــالن  من 
كما  البالد،  الوباء يف  من  الثانية ع�سرة 
الوزارة  واأو�سحت  ال�سحة.  وزارة  قالت 
اجلديد  الظهور  ''هـــذا  اأن  لها  بيان  يف 
يف  ال�سحية  املنطقة  يف  حدث  للفريو�ص 
''تعود  واأ�سافت:  كيفو.  ب�سمال  بيني'' 
احلالة اإىل طفل يبلغ ثالث �سنوات نقل 
اأكتوبر''.   6 يف  ــويف  وت امل�ست�سفى  اإىل 
الطفل  جثة  من  ماأخوذة  عينة  واأر�سلت 
االإقليم،  عا�سمة  غوما،  اإىل  لتحليلها 

وتبني اأنه م�ساب بفريو�ص اإيبوال.
اأن الفرق تعمل جاهدة  الوزارة  واأكدت 
قرابة  ومتابعة  لـ''حتديد  االأر�ــص  على 
وتطهري  االآن،  حــتــى  ــط  ــال خم  100

اإىل  البيان  وخل�ص  ال�سحية''.  املرافق 
اإدارة  من  املكت�سبة  اخلربة  ''بف�سل  اأنه 
نحن  اإيبوال،  لفريو�ص  ال�سابقة  املوجات 

�ستكون  اال�ستجابة  فــرق  ــاأن  ب واثــقــون 
قادرة على ال�سيطرة على هذا التف�سي يف 

اأقرب وقت ممكن''.

ويف اأوائل مايو املا�سي، اأعلنت جمهورية 
املوجة  نهاية  الدميقراطية  الكونغو 
�سجلت  عندما  الإيــبــوال  ع�سرة  الثانية 
مئات  وتلقيح  وفيات  �ست  مع  حالة   12
يف  الظهور  املــر�ــص  وعـــاود  االأ�سخا�ص. 
�سربها  كيفو  ب�سمال  منطقة  يف  فرباير 
ويونيو   2018 اأغ�سط�ص  بــني  الــوبــاء 
يف  لالإيبوال  انت�سار  اأقوى  اعترب   ،2020
الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  تاريخ 
اإ�سابة،   3470 ت�سجيل  عن  اأ�سفر  اإذ 
بحمى  اإيبوال  ويت�سبب  وفــاة.  و2287 
�سديدة ويف اأ�سواأ احلاالت بنزف ال ميكن 
�سوائل  عــرب  الفريو�ص  وينتقل  وقــفــه، 
اجل�سم ويكون االأ�سخا�ص الذين يعي�سون 
االأكر  رعايتهم  يتولون  اأو  امل�سابني  مع 

عر�سة لالإ�سابة به.
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اأعلن االإعالم االإيراين، اأم�ص ال�سبت، عن وفاة اأول رئي�ص جمهورية 
م�ست�سفيات  اأحد  يف  �سدر،  بني  احل�سن  اأبو  اإيران،  يف  الثورة  بعد 
باري�ص عن عمر ناهز الـ89 عاما. وكان بني �سدر قد ترك من�سبه 
يف  الثورة  �سلطات  قبل  من  باخليانة  اتهامه  بعد  فرن�سا  اإىل  هاربا 
اأحد  يعترب  وكان  العراقية،  االإيرانية  احلرب  من  االأوىل  االأعوام 

اأقطاب املعار�سة االإيرانية يف املنفى منذ ذلك احلني.

قالت وكالة االأنباء ال�سعودية نقاًل عن متحدث با�سم التحالف، 
اأ�سيبوا يوم اجلمعة يف  اأ�سخا�ص  اإن ع�سرة  الذي تقوده اململكة، 
اهلل  عبد  امللك  مطار  ا�ستهدفت  مفخخة،  م�سرية  بطائرة  هجوم 
�سعوديني  �ستة  اأن  واأ�ساف  ال�سعودية.  جنوبّي  جازان  مدينة  يف 
اأُ�سيبوا يف الهجوم. ويف وقت الحق من  وثالثة بنغال و�سودانيًا 
التحالف  عن  ال�سعودية  "االإخبارية"  قناة  نقلت  ال�سبت،  يوم 
اأُطلقت  ثانية  مفخخة  ة  م�سريرَّ طائرة  ودمر  اعرت�ص  اإنه  قوله 
التحالف،  قوات  با�سم  الر�سمي  املتحدث  و�سّرح  املطار.  �سوب 
"يف م�ساء اجلمعة �سقط مقذوف معاٍد على مطار امللك عبد  باأنه 
من  املدنيني  امل�سافرين  اآالف  خالله  من  ميّر  الذي  بجازان،  اهلل 

مواطنني ومقيمني ومن جن�سيات خمتلفة".

اأعلنت النيابة الت�سيلية، فتح حتقيق بحق الرئي�ص �سيبا�ستيان 
بينريا، بعدما ك�سفت "وثائق باندورا" عن بيع �سركة تعدين من 
قبل �سركة تعود الأبنائه. وقالت م�سوؤولة وحدة مكافحة الف�ساد 
حتقيق  فتح  قرر  العام  "املدعي  اإن  لل�سحافيني  املدعي  مكتب  يف 
باندورا(  )وثائق  با�سم  يعرف  مبا  املرتبطة  الوقائع  يف  جنائي 
ارتباط  وبيعها، على  التعدين دومينغا  �سركة  ب�سراء  واملرتبطة 
ال�سيا�سيني  القادة  اأحد  بينريا،  بينريا".ونفى  الرئي�ص  بعائلة 
الذين وردت اأ�سماوؤهم يف "وثائق باندورا"، التحقيق الذي ك�سفه 
اأن  املا�سي،  االثنني  اال�ستق�سائيني  لل�سحافيني  الدويل  االحتاد 
يكون قد ح�سل اأي ت�سارب م�سالح يف بيع �سركة التعدين دومينغا 
ل�سديق مقرب. وجرت ال�سفقة يف 2010 خالل الوالية االأوىل 
يف  ال�سلطة  اإىل  عاد  الذي   )2015-2010( الت�سيلي  للرئي�ص 

.2018

اإ�سرائيل  يزور  اأمنيًا  وفدًا  باأن  �سودانية  اإعالم  و�سائل  اأفادت 
اأع�ساء  كبار  اأحد  دقلو،  حمدان  الرحيم  عبد  الفريق  برئا�سة 
ال�سيادة  جمل�ص  رئي�ص  لنائب  ال�سقيق  واالأخ  ال�سيادة،  جمل�ص 
حممد حمدان دقلو "حميدتي". وي�سار اإىل اأن وزير اال�ستخبارات 
االإ�سرائيلي ال�سابق، اإيلي كوهني، اأكد بعد زيارته اخلرطوم قبل 
الربهان،  الفتاح  عبد  ال�سيادة  جمل�ص  رئي�ص  ولقائه  اأ�سهر  عدة 
اأنه مّت االتفاق على توثيق التعاون االأمني بني اجلانبني. يذكر 
جهاز  عن  ممثلني  اأن  اأكدت  قد  واإ�سرائيلية  �سودانية  م�سادر  اأن 
والتقوا  اخلرطوم  زاروا  "املو�ساد"  االإ�سرائيلي  اال�ستخبارات 
"حميدتي"، نائب رئي�ص جمل�ص  ممثلني عن حممد حمدان دقلو 
تاأثريًا يف  ال�سريع، والفريق االأكر  الدعم  ال�سيادة وقائد قوات 

اجلي�ص ال�سوداين.

اإىل  وبرية  جوية  �سربات  وحلفاوؤها  االإثيوبية  القوات  توّجه 
متمردي تيغراي يف منطقة اأمهرة ب�سمال البالد، ح�سب ما قالت 
م�سادر لوكالة "فران�ص بر�ص". وطاول الق�سف العديد من املناطق 
يف اأمهرة اخلمي�ص واجلمعة، وفق امل�سادر، و�سط تزايد التكهنات 
ب�ساأن هجوم كبري للقوات احلكومية. وقال املتحدث با�سم "جبهة 
"هجومًا كبريًا"  اإن هناك  حترير �سعب تيغراي" غيتات�سو ريدا، 
عليهم. وتخو�ص اجلبهة نزاعًا داميًا مع القوات املوالية للحكومة 
يف �سمال اإثيوبيا منذ قرابة 11 �سهرًا. وياأتي ذلك بعد اأيام على 
اأداء رئي�ص الوزراء اآبي اأحمد اليمني الد�ستورية لوالية جديدة، 
االنتقادات  تزايد  رغم  اإثيوبيا"،  "�سرف  عن  الدفاع  متعهدًا 

الدولية للنزاع، واملخاوف اإزاء االأزمة االإن�سانية التي �سّببها.

ة  م�شريرَّ بطائرة  اإ�شابات يف هجوم   10
على مطار جازان يف ال�شعودية

ت�شيلي  رئي�س  باندورا" جتّر  "وثائق 
اإىل التحقيق

وفد ع�شكري �شوداين يزور 
اإ�شرائيل 

اجلي�س الإثيوبي ي�شّن هجومًا على 
متمردي تيغراي 

وفاة اأول رئي�س اإيراين بعد الثورة بني 
�شدر يف باري�س 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل رئي�س وزراء مايل يتهم فرن�شا بتدريب جماعات اإرهابية يف بالده

فريو�س اإيبول يعود اإىل الظهور يف �شرق جمهورية الكونغو
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على  الــقــدم  لكرة  الــهــواة  رابــطــة  الــفــارط  اال�سبوع  نهاية  ك�سفت 
الثانية،  للرابطة   2021/2022 اجلديد  الكروي  املو�سم   رزنامة 
�سرق  و�سط  الثاين  الوطني  للق�سم  االأوىل  اجلولة  اأ�سفرت  حيث 
نارية،  مباريات  عدة  على  اجلــاري  ال�سهر  نهاية  تنطلق  والتي 
حيث �ستكون القمة يف ملعب زرداين ح�سونة باأم البواقي حني 
القمة  اأما  �سكيكدة،  �سبيبة  فريق  ال�ساوية  احتاد  �سيت�سيف 
بني  بجاية  يف  املغاربية  الوحدة  ملعب  �سيحت�سنها  الثانية 
عميد  بينما  بوعريريج،  بــرج  واأهــلــي  املحلية  املولودية 
مواجهة  يف  �سيكون  باتنة  �سباب  االورا�ــســيــة  االأنــديــة 
اأر�سية  على  بجاية  �سبيبة  �سيت�سيف  عندما  �سعبة 

ميدان ال�سهيد م�سطفى �سفوحي.
هي  للهواة  الثاين  للق�سم  غرب  و�سط  جمموعة  اأمــا 
ي�ستهل  حيث  القمة،  يف  مــبــاريــات  �ست�سهد  االأخـــرى 
بينما  احلرا�ص،  احتاد  با�ستقبال  البطولة  وهران  جمعية 
ملواجهة  الربتقال  عا�سمة  اإىل  بلعبا�ص  احتاد  اجلريح  يتنقل 
وداد بوفاريك، كما �ست�سهد اجلولة االفتتاحية للبطولة داربي ناري 

بني ابناء ال�سادة مولودية �سعيدة و�سبيبة تيارت.

الرتجي يبداأ يف التح�سريات للمو�سم اجلديد 
اريــ�ــص  ــي  ــرج ت ت�سكيلة  تــ�ــســرع 
التح�سريات  يف  الــيــوم  �سبيحة 
انطالقه  املــقــرر  اجلــديــد  للمو�سم 
مطلع ال�سهر القادم ح�سب الربنامج 
املعمول له من طرف الرابطة، حيث 
والــالعــب  الــفــريــق  ابـــن  �سي�سرف 
ال�سابق للفريق للعديد من االندية 
ــى الــعــار�ــســة  ــوف عــل ــل ــوخ ــــني ب اأم
�سيكون  حــيــث  الـــرتجـــي،  الــفــنــيــة 
احل�سة  يف  اليوم  �سبيحة  حا�سرا 
وذلك  للفريق  االوىل  التدريبية 
من اأجل بداية ر�سم خارطة املو�سم 

اجل  من  اجليد  والتح�سري  اجلديد 
دخول البطولة بقوة ولعب االأدوار 

االوىل. 
الت�سكيلة جنح رئي�ص  وعلى �سعيد 
اأغلبية  على  املحافظة  يف  الفريق 
ركائز الت�سكيلة رغم توقف البطولة 
جهاد  غرار  على  ون�سف  مو�سم  مند 
حلــــول، رامــــي قـــرابـــة وحــريــقــي 
من�سف، اإ�سافة اىل تفاو�ص الرجل 
بــارزة  ا�سماء  عــدة  مــع  الفريق  يف 
ما  انتظار  يف  الرتجي  ــوان  األ حلمل 
كما  القادمة،  االيــام  عن  �ست�سفر 

بفتح  الـــفـــريـــق  ــيــقــوم  �ــس
لالعبني  الــتــجــارب  ابـــواب 

الذين يريدون الربهنة على 
امكاناتهم.

�سي�سرع  ـــــرى،  اأخ جــهــة  ـــن  وم
عملية  يف  ــص  ــ� اآري تــرجــي  فــريــق 

الفني  والطاقم  الالعبني  تلقيح 
القادم  االأ�ــســبــوع  مطلع  واالإداري 
به  املعمول  الربوتوكول  وفق  وذلك 
مــن االحتــاديــة اجلــزائــريــة لكرة 
الفرق  جميع  الزمت  حيث  القدم، 

باأخذ لقاح �سد كرورنا.

الق�سم الثاين هواة 

ع�سام. ببدري. ع

حل  اإىل  عمراين  مليك  مليلة  عني  جمعية  فريق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  تو�سل 

م�سكل عوي�ص كان يواجهه وي�سغل باله يف املدة االأخرية وهي م�ساألة االإ�ستقدامات، 

حيث اإتفق مع عدة العبني والذين اأقنعهم باالإلتحاق بكتيبة "ال�سام" ومن بني الالعبني 

الذين اأم�سوا ر�سميا مع الفريق جند الالعب املخ�سرم ربيع مفتاح القادم من ن�سر ح�سني داي 

اأمل االأربعاء وزرمان من وداد تلم�سان واحلار�ص بركي  رفقة اأمين بو�سريحة وكذا ريا�ص حكار من 

خريي باالإ�سافة اإىل اأ�سماء اأخرى وهوؤالء باإمكانهم م�ساعدة اجلمعية واإعادتها اإىل �سابق عهدها 

ال�سارع  انتاب  الذي  القلق  ال�سعودورغم  لتحقيق  اجلديد  املو�سم  يف  القوية  االأندية  ومناف�سة 

اأن  اإال  بيطام  زياد  بولطيف  ذبيح  مثل  الفريق  ركائز  ومغادرة  الفريق  �سقوط  بعد  املليلي 

من  نوعا  ما خلق  وهو  املو�سم اجلديد  الفريق خالل  معامل  من �سبط  االإدارة متكنت 

االإرتياح.

وبعدما جنح عمراين يف جتاوز ق�سية االإ�ستقدامات فاإن االأمر الذي ي�سغل 

امل�ستحقات  من  جزء  ت�سديد  وحماولة  االأموال  م�سكل  هي  حاليا  باله 

واأي�سا جمع ما يكفي من اأجل الرتب�ص التح�سريي الذي �سيجريه 

الفريق ، وعليه فاإن امل�ساألة القادمة �ستكون اأ�سعب بكثري من 

االإ�ستقدامات التي جلبها اإىل حد االآن.

االإدارة ت�سرع يف عملية االإ�ستقدامات 

واالأزمة املالية هاج�س االإدارة
جمعية عني مليلة

اأحمد اأمني ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأكد مدرب اإحتاد ال�ساوية عبد الرزاق جحنيط اأن التح�سريات 
خالل  من  جيدة  ظــروف  يف  جتــري  اجلديد،  للمو�سم  بالن�سبة 
اإن  حيث  اجلديد  للمو�سم  التح�سريات  �سطره  الــذي  الربنامج 
الالعبني ي�ستجيبون بكيفية جيدة لطريقة العمل كما اأن التعداد 
بالتح�سري  لنا  ي�سمح  ما  وهو  الالعبني،  كل  بالتحاق  اكتمل 
اجلديد  للمو�سم  الالزمة  اجلاهزية  و�سمان  جيدة  بكيفية 
اإذ نريد حتقيق بداية موفقة يف البطولة كما اأن املرحلة 
الثانية من التح�سريات تكت�سي اأهمية بالغة بالن�سبة لنا 
فنحن مطاَلبون با�ستغاللها بكيفية جيدة من اأجل �سمان 
اجلاهزية الالزمة بالن�سبة للمو�سم اجلديد و�سنوا�سل 
الرتكيز على اجلانب البدين م�سريا اإىل اأن االأمور ت�سري 
كبري  جزء  تطبيق  من  االآن  حلد  ومتكن  لها  خطط  كما 
منه،  املرجوة  االأهــداف  وحتقيق  امل�سطر  الربنامج  من 
و�ساعدته يف ذلك االإدارة التي وفرت له كل االإمكانات 
ان�سباطهم  خالل  من  املهمة  له  �سّهلوا  الالعبني  اأن  كما 
هذه  اأهمية  جيدا  يدركون  الأنهم  العمل  يف  وجديتهم 
الفرتة من التح�سريات كما اأنهم يريدون اأداء مو�سم ناجح 
وخ�سو�سا  الودية  اللقاءات  باأن  اأ�سار  كما  اجلوانب  كافة  من 
عن  دقيقة  فكرة  اأخــذ  من  مكنته  ياقوت  عني  �سباب  لقاء  يف 
الودية  املواجهات  اأن  كما  االإحتاد  لتعداد  امل�سكلة  العنا�سر  كل 

القادمة �ستمكنه من �سبط الت�سكيلة االأ�سا�سية. 
وبني يف االأخري على اأن املناف�سة خالل املو�سم اجلديد �سوف لن 
تكون �سهلة حيث اأن العديد من الفرق �ستحاول اأن حتقق اأهدافها 
اأي�سا  اإليه  �سن�سعى  ما  هو  و  جيدة  بكيفية  التح�سري  خالل  من 
خا�سة اأننا نعلم م�سبقا باأن املهمة �سوف لن تكون �سهلة من اأجل 
جمهودات  بذل  يتطلب  و  اإليه  �سن�سعى  الذي  الهدف  حتقيق 

كبرية حتى نكون يف م�ستوى التطلعات.

يف  رغبتها  امل�سري  برياميدز  فريق  اإدارة  جددت 
�سطيف  لوفاق  الهجومي  امليدان  و�سط  مع  التعاقد 
اأحمد قندو�سي، حيث قدم الفريق امل�سري عر�سا 
الــدويل  الــالعــب  خــدمــات  على  للح�سول  جــديــدا 
للمنتخب املحلي، وكان قندو�سي قد اأعرب يف وقت 
�سابق عن رغبته يف موا�سلة م�سواره مع الوفاق اإىل 
ح�سوله  تعذر  ظل  يف  اجلــاري  املو�سم  نهاية  غاية 

على عرو�ص منا�سبة لالحرتاف
ورغم اإحلاح الفريق امل�سري على الظفر بخدمات 
الالعب قندو�سي اإال اأن رئي�ص جمل�ص اإدارة الوفاق 
االحتفاظ  يف  رغبته  اأظــهــر  �ــســرار  احلكيم  عبد 
ورقة  قيمة  رفع  خالل  من  وهذا  الالعب  بخدمات 
وهي  يــورو،  مليون   1.5 نحو  اإىل  الالعب  ت�سريح 
قطع  اإىل  �سرار  خاللها  من  يهدف  التي  اخلطوة 
من  اال�ستفادة  يف  الراغبة  الفرق  على  الطريق 
ال�سيفي، ال�سيما  املريكاتو  خدمات قندو�سي خالل 

اأن املدرب نبيل الكوكي اأكد يف اأكر من منا�سبة على 
رغبته يف بقاء الالعب �سمن �سفوف الوفاق بالنظر 
ملغادرة عدة ركائز اأخرى يف خط الهجوم على غرار 

عمورة وغ�سة.
م�سكل  احــتــواء  اإىل  الــوفــاق  اإدارة  ــارعــت  و�ــس
اأمري  املخ�سرم  امليدان  لو�سط  العالقة  امل�ستحقات 
قراوي الذين يدين بعدة اأجور �سهرية منذ املو�سم 
 11 على  احل�سول  الالعب  ينتظر  حيث  الفارط، 
اأجرة �سهرية عالقة وهو االأمر الذي جعل الالعب 
اإدارة  املنازعات، مما جعل  اإىل جلنة  اللجوء  يقرر 
خالل  من  الالعب  مع  ودي  حل  عن  تبحث  الفريق 
بعد  م�ستحقاته  مــن  اأول  �سطر  ت�سوية  اقـــرتاح 
اأر�ص الوطن مع ت�سوية ال�سطر الثاين  العودة اإىل 
العمومية،  ــات  ــان االإع بع�ص  على  احل�سول  بعد 
الالعب  مغادرة  من  تخوفها  الوفاق  اإدارة  واأبــدت 
ل�سفوف الفريق يف حال اإحالة الق�سية على جلنة 

املنازعات.
التون�سية  العا�سمة  يف  ترب�سه  الــوفــاق  واأنــهــى 
مبواجهة م�ستقبل راد�ص النا�سط يف الق�سم الثاين 
يوم  راحــة  الفني  الطاقم  ومنح  االأمــ�ــص،  ع�سية 
اإىل  الــعــودة  تكون  اأن  على  لالعبني  فقط  ــد  واح
خالل  من  وهــذا  االإثــنــني  هــذا  اأم�سية  التدريبات 
ال�سروع يف التح�سريات اجلدية ملباراة الذهاب من 
واملقررة  املوريتاين  نواذيبو  اأمام  االأبطال  رابطة 
التحكيم  جلنة  وعينت  اجلــاري،  اأكتوبر   17 يوم 
من  حتكيم  ثالثي  االإفريقي  االإحتــاد  م�ستوى  على 
ال�سنغال الإدارة مباراة الذهاب من الدور التمهيدي 
اإفريقيا بني نوادي نواذيبو  اأبطال  الثاين لرابطة 
�سي  احلكم  بقيادة  وهذا  �سطيف  ووفاق  املوريتاين 
عي�سى، علما اأن "الكاف" برجمت املباراة يف توقيت 
الثانية زواال من يوم 17 اأكتوبر مبلعب نواك�سوط 

االأوملبي.

�سفوف  اإىل  كموخ  زكي  املهاجم  ان�سمام  تر�سم 
بعد  ملو�سمني  ميتد  بعقد  العيد  �سلغوم  هــالل 
على  املــديــة  الأوملــبــي  ال�سابق  الــالعــب  ح�سول 
بعد  املنازعات  جلنة  طرف  من  ت�سريحه  اأوراق 
وهو  ال�سابق،  فريقه  �سد  رفعها  التي  ال�سكوى 
منور  الهجومي  املــيــدان  و�سط  مع  ذاتــه  احلــال 
عبد املالك القادم من �سريع غليزان والذي وقع 
بدوره على عقد ملو�سمني مع الهالل، علما اأن هذا 
الثنائي يتدربال مع الفريق منذ بداية الرتب�ص 

االأول.
واأوقعت رزنامة بطولة املحرتف االأول ت�سكيلة 
اأر�سية  على  �سطيف  وفــاق  مواجهة  يف  الهالل 
08 ماي، وهي املباراة التي من املنتظر اأن  ملعب 

باملناف�سة  الوفاق  ارتباط  ب�سبب  تاأجيلها  يتم 
الك�سف  للهالل  الفني  الطاقم  وينتظر  القارية، 
برنامج  �سبط  ـــل  اأج مــن  املـــبـــاراة  مــوعــد  عــن 
رزنامة  اأن  علما  املقبلة،  للفرتة  التح�سريات 

املو�سم اجلديد اأوقعت الهالل يف مواجهات قوية 
يف اجلوالت االأوىل. 

وانتهت املباراة الودية الثانية لت�سكيلة الهالل 
جنم  اأمــام  جــرت  والتي  ال�سلف  ترب�ص  خــالل 
هدف  بنتيجة  مزيان  اإيغيل  اأ�سبال  بفوز  مقرة 
طريق  عن  ريغي  الالعب  توقيع  من  مقابل  دون 
يف  الفوز  حقق  قد  الهالل  وكــان  جــزاء،  �سربة 
املباراة الودية االأوىل اأمام فريق اإحتاد بلعبا�ص 
بثنائية دون مقابل من توقيع الالعب بن �سو�سة، 
واأجرت ت�سكيلة رديف الهالل مباراة ودية اأمام 
اأر�سية  على  ق�سنطينة  مولودية  رديــف  فريق 
ملعب املظاهرات وهي املباراة التي عرفت هزمية 

رفيق رزمي. برديف الهالل بنتيجة هدف دون مقابل. رفيق رزمي. ب

يف  االإ�ستقدامات  عجلة  توا�سلت 
ظفرت  حيث  باتنة  �سباب  بيت 
الكاب ب�سفقات جد ناجحة  اإدارة 
الظهري  ــع  م الــتــعــاقــد  مت  عــنــدمــا 
العبا�ص  منايل  برج  ل�سباب  االأمين 
اإهتمام  حمــل  كــان  والـــذي  حممد 
عدة فرق تن�سط ببطولة الدرجة 
الثانية اإال اأن اإدارة ال�سباب عرفت 
كيف تقنعه وجتلبه كما مت التعاقد 
ـــاد  ـــب رديــــف اإحت ــا مـــع الع اأيــ�ــس
براهيميوالذي  اإلــيــا�ــص  البليدة 
حيث  موا�سة  املدرب  بتزكيته  قام 
كما  املا�سي  املو�سم  عليه  اأ�ــســرف 
الالعب  مع  اأي�سا  االإدارة  تعاقدت 
ــط مــيــدان �ــســبــاب بــنــب ثــور  ــس و�
يحيى اأمري،ويبدو اأن ال�سباب يقوم 
بعملية اإ�ستقدامات ناجحةويجدر 
ف�سلت  االإدارة  اأن  اإليه  االإ�ــســارة 
امل�ساعد  ــدرب  امل ق�سية  يف  ر�سميا 
اإتفقت  حــيــث  احلــرا�ــص  ومــــدرب 
ح�سان  الباتني  التقني  مع  ر�سميا 
م�ساعدا  �سيكون  ـــذي  وال هزيلي 
تعيني  مت  حني  يف  موا�سة  للمدرب 
للحرا�ص  كــمــدرب  مــقــداد  �سليم 
بطلب من املدرب موا�سة وبعيدا عن 

الرئي�ص  ا�ستقدمها  التي  االأ�سماء 
بالالعبني  واخلـــا�ـــســـة  ــة  ــن ــي زغ
الكاب  األوان  �سيدافعون عن  الذين 
موا�سة  ـــدرب  امل فـــاإن  املو�سم  ــذا  ه
واإىل  الواجهة  اإىل  العودة  يريد 
االأ�سواء من الباب الوا�سع، ال�سيما 
كل  اأمامه  زغينةو�سع  الرئي�ص  اأن 
العبني  لــه  وجــلــب  الــنــجــاح  �سبل 
اأ�سحاب خربة ليكونوا رهن اإ�سارته 
ويحقق الهدف املن�سود وهو العودة 

اإىل الرابطة االأوىل.
عنا�سر  تعرفت  ــر  اأخ �سياق  ويف 
الفريق نهاية االأ�سبوع املا�سي على 

الرزنامة اخلا�سة باملو�سم الكروي 
رابطة  مبقر  جرت  التي  و  القادم 
مالك"  "علي  اأ�ــســرف  ــن  اأي الــهــواة 
على جمريات العملية التي اأ�سفرت 
حيث  لــلــكــاب  مــواجــهــة  اأول  ــن  ع
جولة  اأول  يف  الفريق  �سي�ستقبل 
يتنقل  ثــم  بجاية  �سبيبة  فريق 
االإحتاد،ثالث  ملواجهة  عنابة  اإىل 
مواجهة �ستكون مع اأبناء رو�سيكادا 
زمالء  فيها  �سيتنقل  جولة  ورابــع 
لق�سنطينة  بــولــطــيــف  احلـــار�ـــص 
ي�ستقبلوا  اأن  على  املــوك  ملواجهة 
،ثم  مــنــايــل  بـــرج  �سبيبة  بــعــدهــا 

يتنقل النادي االأورا�سي بعدها الأم 
ال�ساوية  اإحتــاد  ملواجهة  البواقي 
يف مواجهة حملية تعد بالكثري ثم 
ي�ستقبل الفريق على مرتني كل من 
العلمة  ومولودية  التالغمة  نادي 
،باقي املباريات �سيتنقل فيها اأ�سبال 
الديار  خارج  للعب  القاملي  التقني 
بجاية  مولودية  ملواجهة  ــك  وذل
يف  الــثــاين  الفريق  اإ�ستقبال  ثــم 
مدينة عنابة وهو فريق احلمراء 
املواجهة  هـــذه  بــعــد  �سيلعب  ثــم 
الربج  اأهلي  اأمام  قويتني  مقابلتني 
التوايل  على  مليلة  عني  وجمعية 
داربــي  الفريق  يلعب  ذلــك  وبعد 
اأمـــام اإحتـــاد خن�سلة  �ــســاوي قــوي 
ورقلة  اإحتــاد  فريق  اإ�ستقبال  ثم 
اأمام  مواجهة  اأخــر  يلعب  اأن  على 
اأن  القول  االأخ�سريةوميكن  اإحتاد 
قوية  رزنامة  على  مقبل  الفريق 
االأربعة  املــواجــهــات  يف  خ�سو�سا 
الفريق  اأن�سار  اأبــدى  كما  االأوىل 
الذي  الــقــرار  على  كــبــريا  �سخطا 
اإتخذته االإحتادية بخ�سو�ص منع 
يف  املباريات  متابعة  من  االأن�سار 

املدرجات.

االأورا�ــص  اأرز  نــادي  ــو  دراج متكن 
املرتبة  اإفــتــكــاك  مـــن  الــبــاتــنــي 
االأوىل والثانية للبطولة الوطنية 
الثالثة  للمرة  اجلبلية  للدراجات 
على التوايل، والتي اأقيمت بوالية 
�سي  الدراجان  اأحتل  حيث  تيارت 
عبد اجلليل ورم�سان اإ�سالم املرتبة 
عن  كبري  بفارق  والثانية  االوىل 
بــاقــي املــ�ــســرتكــني الــذيــن جتــاوز 
35 دراج من خمتلف ربوع  عددهم 

الوطن.

ــرب عن  ــع ــج الـــتـــي ت ــائ ــت ــن هــــذه ال
ا�ستمرارية ملا بداأه النادي االأورا�سي 
العريق منذ �سنوات حيث متكنوا من 
الوطنية  البطولة  على  ال�سيطرة 
غرار  على  طبعات  ثالث  مــدار  على 
يف   2021-2019-2018 طبعة 
حني مل جترى بطولة 2020 ب�سبب 
ناهيك   ،19 كوفيد  كورونا  جائحة 
لبطولة  النادي  دراجــو  حتقيق  عن 
تون�ص  يف  اقــيــمــت  الــتــي  الـــعـــرب 
ــاب  ــع االأل وبــطــولــة   ،2019 �سنة 

املغرب  يف  اأجريت  التي  االأفريقية 
قبلها ب�سنة.

يف  اأي�سا  الــنــادي  و�سي�سارك  هــذا 
اإقامتها  املزمع  العربية  البطولة 
عبد  الدراجان  اأن  ويذكر  م�سر،  يف 
توقيتا  حققا  قــد  وا�ــســالم  اجلليل 
العتالء  يوؤهلهما  ممــا  مــثــايل  جــد 
كان  حيث  م�سر  يف  اي�سا  البوديوم 
و25  دقائق   3 اجلليل  عبد  توقيت 
 28 و  دقــائــق   3 ا�ــســالم  ــا  ام ثانية 

ثانية.

اإحتاد ال�ساوية
مولودية باتنة

نادي اأرز الأورا�س

ترجي اآري�س 

وفاق �سطيف 

هالل �سلغوم العيد

�سباب باتنة 

ريا�ضة

اأم�ص  �سهرة  حقق 
املــنــتــخــب  االأول 
لكرة  اجلـــزائـــري 
عري�سا  فوزا  القدم 
نـــظـــريه من  عـــلـــى 
بنتيجة  الــنــيــجــر 
مقابل  اأهــــداف   6
�سهرة  يتيم   هــدف 
حل�ساب  لـــقـــاء  يف 
من  الثالثة  اجلولة 
مونديال  ت�سفيات 

مبلعب   2022 قطر 
بداية  اللقاء  وعــرف  بالبليدة،  ت�ساكر  م�سطفى 
امليدان  اأر�سية  ب�سبب  اخل�سر  جانب  من  حمت�سمة 
لتطبيق  ــرز  حم رفــقــاء  ت�ساعد  مل  الــتــي  الكارثية 
املنتخب  بحجم  تليق  قــدم  كــرة  وتــقــدمي  خطتهم 
اللقاء كل من ريا�ص  الوطني لي�سجل للخ�سر يف هذا 
 47 عومارو  ويو�سوف   59 و   31 الدقيقة  يف  حمرز 
وا�سالم  زكريا )69 �سد مرماه(  و�سليمان  �سد مرماه 
�سليماين )76 و88( للجزائر فيما وقع دانييل �سوزاه 

)50( هدف النيجر الوحيد.
�سل�سلة  يف  اخل�سر  يبقى  ال�ساحق  الــفــوز  وبــهــذا 
�سدارة  على  يحافظون  وكذا  لقاءا  بـ30  الالهزمية 
يتواجد  فيما  نقاط   7 بر�سيد  املجموعة  ترتيب 
النيجر يف املركز الثالث بثالث نقاط ويف اللقاء االآخر 
عن نف�ص املجموعة فازت بوركينافا�سو على جيبوتي 
)4-0( ليتقا�سم "اخليول" ال�سدارة مع اجلزائر ب7 

نقاط اأما جيبوتي فتتذيل املجموعة دون ر�سيد.
يوم  واجلـــزائـــري  الــنــيــجــريي  املنتخبان  ويلتقي 
نيامي   بالعا�سمة  كونت�سي-  -�سيني  مبلعب  الثالثاء 
يوم  جيبوتي  منتخب  بوركينافا�سو  ت�ستقبل  فيما 

االثنني مبراك�ص بر�سم اجلولة الرابعة.
يف  قال  بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  جهته  ومن 
ت�سريحاته عقب اللقاء : "لقد كان من ال�سعب جدا 
تقدمي كرة جميلة هذا حقيقة واأنا غري قادرة على 
الذي  بامل�ستوى  اأتفاجاأ  مل  ــور  االم هــذه  مثل  تغيري 
قدمه املناف�ص الذي يجب احلذر منه يف اللقاء القادم، 
يحذواننا  وال�سرامة  والطموح  نيامي  اىل  �سنذهب 
نعلم جيدا اأن االأو�ساع املناخية هناك �ستكون �سعبة، 
لن اتطرق اىل اأر�سية امليدان الأنه مو�سوع اآخر، يوم 

�سنواجه  الثالثاء 
ــا يــرغــب  ــس ــ� ــاف ــن م
اأظــن  ال  الـــثـــاأر،  يف 
لكنه  �سيتاأهل  انــه 
يـــريـــد االطـــاحـــة 
يخ�ص  وفــيــمــا  بــنــا 
لعمورة  ظهور  اول 
لقد اظهر اإمكانيات 
خالل  بها  ــاأ�ــص  الب
لديه  الــتــدريــبــات 
رغـــبـــة كـــبـــرية يف 
تـــقـــدمي االأحــ�ــســن 
ولديه طموحات كبرية و�سنعتمد كثريا على خدماته. 
من  كثري  لدينا  لذا  كبري  تناف�ص  يف  الالعبني  جميع 
احل�سابات التي ن�سعها كما منحت الفر�سة لنب رحمة 
تنق�سه  لكن  جيدة  ا�سياء  قدم  لقد  اخراجه،  بعدم 
اإال انه ي�سعى اىل  االأهداف بع�ص اللقطات احلا�سمة 
وجهنا  يف  وقفت  فرق  لدينا  دومــا،  االح�سن  تقدمي 
�سمدت  والنيجر  نقطتني  منا  اخذت  وبوركينافا�سو 
هذه  مع  جيدا  التعامل  يجب  لذا  دقيقة   70 امامها 
اأمامها  وامل�ساحات  احللول  اإيجاد  خــالل  من  الفرق 
فيما يخ�ص �سليماين اأح�سن هداف يف تاريخ املنتخب 
املفهوم  بالغري  مناداته  فيمكن  هدفا  ب37  الوطني 
حتى انا ال افهمه انه يقاوم من اجل ت�سجيل االأهداف 

اأينما حل وارحتل".
يف  الوطني  املنتخب  قائد  حمــرز  ريــا�ــص  قــال  كما 
هي  االهــم  لكن  �سعبة  مباريات  "هناك  ت�سريحه: 
النتيجة، الكرات الثابتة هي جزء من املباريات والتي 
مع  التح�سن  اىل  و�سن�سعى  ا�ستغاللها  نح�سن  اأن  يجب 
اأ�سعى اىل تقدمي االأح�سن لفائدة  جميع الو�سعيات، 
املنتخب، االآن اكت�سبت اكر خربة واعرف جيدا كيف 
ا�سري اللحظات القوية لكن ل�ست الوحيد من ي�ستطيع 
القيام بذلك هناك اي�سا �سليماين وباليلي وحتى بن 
�ستكون �سعبة جدا  نيامي �سعبة جدا  رحمة، مباراة 
التعر. ال  الفوز وتفادي  �سنلعب هناك من اجل  لكن 
اريد احلديث عن النادي عندما اكون مع املنتخب. انا 
يف فريق كبري مع العبني جنوم، �سحيح ال العب كثريا 
�ساأعود  لكن  القدم.  وهذا يدخل يف حياة العب كرة 
ال  تقريبا  فهي  امليدان  اأر�سية  عن  اما  اهلل،   �ساء  ان 

ت�سلح للعب كرة القدم االأر�سية جد �سيئة."

البوبية تنهزم اأمام تازقاغت وديا 
بال�سمرة وعمل كبري ينتظر بورابحة 

عبد الرزاق جحنيط: "التح�سري اجليد 
�سيمكننا من حتقيق اإنطالقة مثالية"

اخل�سر يق�سون على النيجر ب�سدا�سية 
ويبلغون اللقاء 30 دون هزمية

االإدارة توا�سل عملية االإ�ستقدامات ورزنامة
 قوية تنتظر الفريق

الرابطة  تك�سف عن رزنامة
 املو�سم اجلديد

نادي اأرز االأورا�س الباتني ي�سري بخطى ثابتة
 نحو اكت�ساح كل االألقاب املحلية واالإقليمية

برياميدز امل�سري ي�سر على خدمات قندو�سي..
 وحتكيم �سنغايل ملباراة نواذيبو املوريتاين 

كموخ ومنور ير�سمان ان�سمامهما.. والهالل يفوز وديا اأمام مقرة  
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ت�سفيات مونديال قطر 2022

االأ�سبوع  نهاية  باتنة  مولودية  فريق  خا�ص 
املن�سرم لقاءا وديا حت�سرييا مبلعب ال�سمرة يف 
اطار التح�سريات لبطولة الق�سم الثالث للمو�سم 
املقبل، وجمعه بنجم تازقاغت النا�سط يف نف�ص 
بورابحة  املــدرب  اإقحام  اللقاء  وعرف  الق�سم، 
اأ�سواط، وهذا حتى يقف   3 لكل الالعبني على 
يف  اللقاء  لينتهي  الالعبني،  جميع  م�ستوى  على 

االأخري بفوز جنم تازقاغت بثنائية دون رد.
هذا ومن املنتظر اأن يربمج الطاقم الفني لقاء 
ودي اآخر وقد يكون �سد نف�ص املناف�ص ومبلعب 
بورابحة  املــدرب  �سيوا�سل  كما  اأي�سا،  ال�سمرة 

الذي اأكد اأن عمال كبريا ينتظره لت�سكيل فريق 
بع�ص  �سي�سرح  اذ  الغربلة  �سيا�سة  تناف�سي، 
االإ�سافة،  تقدمي  على  قــادرون  الغري  الالعبني 
واأبرزهم  االأ�سماء  ببع�ص  الفريق  �سيدعم  كما 

كريوي الالعب ال�سابق الحتاد خن�سلة.
املهاجم  االإدارة  ا�ستقدمت  اآخر،  �سعيد  وعلى 
باتنة  و�سباب  احلرا�ص  احتاد  من  لكل  ال�سابق 
الودي  اللقاء  خا�ص  الذي  ربوح،  الدين  ح�سام 
الذي  بالوجه  يظهر  ومل  تازقاغت  جنم  �سد 
احلا�سرون  جعل  مما  به  يظهر  اأن  منتظرا  كان 

اأمري.جيطرحون العديد من الت�ساوؤالت.

اأمري.ج

اجلزائر 1/6 النيجر 

�سمان  من  ب�سكرة  اإحتــاد  اإدارة  متكنت 
ــدد مــن الــالعــبــني اجلـــدد يف  خــدمــات ع
بكل  االأمـــر  ويتعلق  ال�سيفي  املريكاتو 
�سباب  من  جحنيط  يو�سف  املهاجم  من 
الأوملبي  ال�سابق  واملهاجم  ق�سنطينة، 
عمري�ص  الالعب  ف�سال  زغنون  ال�سلف 
الذين كان ين�سط يف �سفوف اأهلي الربج 
هذا  ح�سول  بعد  الفارط  املو�سم  خالل 
اأوراق ت�سريحهم من طرف  الثالثي على 
�سم  �سابق  وقــت  ويف  املــنــازعــات،  جلنة 
حممد  فنريي  الهجومي  اجلناح  االإحتاد 
من نادي بارادو على �سكل اإعارة ملو�سمني، 
ل�سم  متوا�سلة  املفاو�سات  تبقى  فيما 

العبني اأخرين يف اخلط االأمامي.
بداية  ب�سكرة  اإحتــاد  ت�سكيلة  ودخلت 
التح�سريي  الرتب�ص  يف  االأم�ص  نهار  من 
حت�سبا  الــعــا�ــســمــة  بــاجلــزائــر  ــاين  ــث ال
بعد  وهـــذا  ــد،  ــدي اجل املــو�ــســم  لبطولة 
ق�سرية  راحــة  الفني  الطاقم  منح  اأن 
التح�سريي  الرتب�ص  نهاية  بعد  لالعبني 
للفريق  الفنية  العار�سة  االأول، وعرفت 
امل�ساعد بوطاجني بطلب  املدرب  التحاق 
واأبــدى  بــوزيــدي،   الرئي�سي  ــدرب  امل من 
العمل  حجم  عن  ر�ساه  الفني  الطاقم 
حيث  االأول  الــرتبــ�ــص  خـــالل  املــنــجــز 
تدريبية  ح�سة   14 الت�سكيلة  خا�ست 
طيلة 09 اأيام، فيما بلغ احلجم ال�ساعي 

للتدريبات اأكر من 21 �ساعة.

ترب�س العا�سمة 
ينطلق.. ورباعي 

جديد يدعم 
�سفوف االإحتاد  

اإحتاد ب�سكرة 

بعد تاألقه يف البطولة الوطنية للدراجات اجلبلية بتيارت..

بعد تعني بوخلوف مدربا للفريق 

حاوره: اأحمد اأمني ب



على  الــقــدم  لكرة  الــهــواة  رابــطــة  الــفــارط  اال�سبوع  نهاية  ك�سفت 
الثانية،  للرابطة   2021/2022 اجلديد  الكروي  املو�سم   رزنامة 
�سرق  و�سط  الثاين  الوطني  للق�سم  االأوىل  اجلولة  اأ�سفرت  حيث 
نارية،  مباريات  عدة  على  اجلــاري  ال�سهر  نهاية  تنطلق  والتي 
حيث �ستكون القمة يف ملعب زرداين ح�سونة باأم البواقي حني 
القمة  اأما  �سكيكدة،  �سبيبة  فريق  ال�ساوية  احتاد  �سيت�سيف 
بني  بجاية  يف  املغاربية  الوحدة  ملعب  �سيحت�سنها  الثانية 
عميد  بينما  بوعريريج،  بــرج  واأهــلــي  املحلية  املولودية 
مواجهة  يف  �سيكون  باتنة  �سباب  االورا�ــســيــة  االأنــديــة 
اأر�سية  على  بجاية  �سبيبة  �سيت�سيف  عندما  �سعبة 

ميدان ال�سهيد م�سطفى �سفوحي.
هي  للهواة  الثاين  للق�سم  غرب  و�سط  جمموعة  اأمــا 
ي�ستهل  حيث  القمة،  يف  مــبــاريــات  �ست�سهد  االأخـــرى 
بينما  احلرا�ص،  احتاد  با�ستقبال  البطولة  وهران  جمعية 
ملواجهة  الربتقال  عا�سمة  اإىل  بلعبا�ص  احتاد  اجلريح  يتنقل 
وداد بوفاريك، كما �ست�سهد اجلولة االفتتاحية للبطولة داربي ناري 

بني ابناء ال�سادة مولودية �سعيدة و�سبيبة تيارت.

الرتجي يبداأ يف التح�سريات للمو�سم اجلديد 
اريــ�ــص  ــي  ــرج ت ت�سكيلة  تــ�ــســرع 
التح�سريات  يف  الــيــوم  �سبيحة 
انطالقه  املــقــرر  اجلــديــد  للمو�سم 
مطلع ال�سهر القادم ح�سب الربنامج 
املعمول له من طرف الرابطة، حيث 
والــالعــب  الــفــريــق  ابـــن  �سي�سرف 
ال�سابق للفريق للعديد من االندية 
ــى الــعــار�ــســة  ــوف عــل ــل ــوخ ــــني ب اأم
�سيكون  حــيــث  الـــرتجـــي،  الــفــنــيــة 
احل�سة  يف  اليوم  �سبيحة  حا�سرا 
وذلك  للفريق  االوىل  التدريبية 
من اأجل بداية ر�سم خارطة املو�سم 

اجل  من  اجليد  والتح�سري  اجلديد 
دخول البطولة بقوة ولعب االأدوار 

االوىل. 
الت�سكيلة جنح رئي�ص  وعلى �سعيد 
اأغلبية  على  املحافظة  يف  الفريق 
ركائز الت�سكيلة رغم توقف البطولة 
جهاد  غرار  على  ون�سف  مو�سم  مند 
حلــــول، رامــــي قـــرابـــة وحــريــقــي 
من�سف، اإ�سافة اىل تفاو�ص الرجل 
بــارزة  ا�سماء  عــدة  مــع  الفريق  يف 
ما  انتظار  يف  الرتجي  ــوان  األ حلمل 
كما  القادمة،  االيــام  عن  �ست�سفر 

بفتح  الـــفـــريـــق  ــيــقــوم  �ــس
لالعبني  الــتــجــارب  ابـــواب 

الذين يريدون الربهنة على 
امكاناتهم.

�سي�سرع  ـــــرى،  اأخ جــهــة  ـــن  وم
عملية  يف  ــص  ــ� اآري تــرجــي  فــريــق 

الفني  والطاقم  الالعبني  تلقيح 
القادم  االأ�ــســبــوع  مطلع  واالإداري 
به  املعمول  الربوتوكول  وفق  وذلك 
مــن االحتــاديــة اجلــزائــريــة لكرة 
الفرق  جميع  الزمت  حيث  القدم، 

باأخذ لقاح �سد كرورنا.

الق�سم الثاين هواة 

ع�سام. ببدري. ع

حل  اإىل  عمراين  مليك  مليلة  عني  جمعية  فريق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  تو�سل 

م�سكل عوي�ص كان يواجهه وي�سغل باله يف املدة االأخرية وهي م�ساألة االإ�ستقدامات، 

حيث اإتفق مع عدة العبني والذين اأقنعهم باالإلتحاق بكتيبة "ال�سام" ومن بني الالعبني 

الذين اأم�سوا ر�سميا مع الفريق جند الالعب املخ�سرم ربيع مفتاح القادم من ن�سر ح�سني داي 

اأمل االأربعاء وزرمان من وداد تلم�سان واحلار�ص بركي  رفقة اأمين بو�سريحة وكذا ريا�ص حكار من 

خريي باالإ�سافة اإىل اأ�سماء اأخرى وهوؤالء باإمكانهم م�ساعدة اجلمعية واإعادتها اإىل �سابق عهدها 

ال�سارع  انتاب  الذي  القلق  ال�سعودورغم  لتحقيق  اجلديد  املو�سم  يف  القوية  االأندية  ومناف�سة 

اأن  اإال  بيطام  زياد  بولطيف  ذبيح  مثل  الفريق  ركائز  ومغادرة  الفريق  �سقوط  بعد  املليلي 

من  نوعا  ما خلق  وهو  املو�سم اجلديد  الفريق خالل  معامل  من �سبط  االإدارة متكنت 

االإرتياح.

وبعدما جنح عمراين يف جتاوز ق�سية االإ�ستقدامات فاإن االأمر الذي ي�سغل 

امل�ستحقات  من  جزء  ت�سديد  وحماولة  االأموال  م�سكل  هي  حاليا  باله 

واأي�سا جمع ما يكفي من اأجل الرتب�ص التح�سريي الذي �سيجريه 

الفريق ، وعليه فاإن امل�ساألة القادمة �ستكون اأ�سعب بكثري من 

االإ�ستقدامات التي جلبها اإىل حد االآن.

االإدارة ت�سرع يف عملية االإ�ستقدامات 

واالأزمة املالية هاج�س االإدارة
جمعية عني مليلة

اأحمد اأمني ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

اأكد مدرب اإحتاد ال�ساوية عبد الرزاق جحنيط اأن التح�سريات 
خالل  من  جيدة  ظــروف  يف  جتــري  اجلديد،  للمو�سم  بالن�سبة 
اإن  حيث  اجلديد  للمو�سم  التح�سريات  �سطره  الــذي  الربنامج 
الالعبني ي�ستجيبون بكيفية جيدة لطريقة العمل كما اأن التعداد 
بالتح�سري  لنا  ي�سمح  ما  وهو  الالعبني،  كل  بالتحاق  اكتمل 
اجلديد  للمو�سم  الالزمة  اجلاهزية  و�سمان  جيدة  بكيفية 
اإذ نريد حتقيق بداية موفقة يف البطولة كما اأن املرحلة 
الثانية من التح�سريات تكت�سي اأهمية بالغة بالن�سبة لنا 
فنحن مطاَلبون با�ستغاللها بكيفية جيدة من اأجل �سمان 
اجلاهزية الالزمة بالن�سبة للمو�سم اجلديد و�سنوا�سل 
الرتكيز على اجلانب البدين م�سريا اإىل اأن االأمور ت�سري 
كبري  جزء  تطبيق  من  االآن  حلد  ومتكن  لها  خطط  كما 
منه،  املرجوة  االأهــداف  وحتقيق  امل�سطر  الربنامج  من 
و�ساعدته يف ذلك االإدارة التي وفرت له كل االإمكانات 
ان�سباطهم  خالل  من  املهمة  له  �سّهلوا  الالعبني  اأن  كما 
هذه  اأهمية  جيدا  يدركون  الأنهم  العمل  يف  وجديتهم 
الفرتة من التح�سريات كما اأنهم يريدون اأداء مو�سم ناجح 
وخ�سو�سا  الودية  اللقاءات  باأن  اأ�سار  كما  اجلوانب  كافة  من 
عن  دقيقة  فكرة  اأخــذ  من  مكنته  ياقوت  عني  �سباب  لقاء  يف 
الودية  املواجهات  اأن  كما  االإحتاد  لتعداد  امل�سكلة  العنا�سر  كل 

القادمة �ستمكنه من �سبط الت�سكيلة االأ�سا�سية. 
وبني يف االأخري على اأن املناف�سة خالل املو�سم اجلديد �سوف لن 
تكون �سهلة حيث اأن العديد من الفرق �ستحاول اأن حتقق اأهدافها 
اأي�سا  اإليه  �سن�سعى  ما  هو  و  جيدة  بكيفية  التح�سري  خالل  من 
خا�سة اأننا نعلم م�سبقا باأن املهمة �سوف لن تكون �سهلة من اأجل 
جمهودات  بذل  يتطلب  و  اإليه  �سن�سعى  الذي  الهدف  حتقيق 

كبرية حتى نكون يف م�ستوى التطلعات.

يف  رغبتها  امل�سري  برياميدز  فريق  اإدارة  جددت 
�سطيف  لوفاق  الهجومي  امليدان  و�سط  مع  التعاقد 
اأحمد قندو�سي، حيث قدم الفريق امل�سري عر�سا 
الــدويل  الــالعــب  خــدمــات  على  للح�سول  جــديــدا 
للمنتخب املحلي، وكان قندو�سي قد اأعرب يف وقت 
�سابق عن رغبته يف موا�سلة م�سواره مع الوفاق اإىل 
ح�سوله  تعذر  ظل  يف  اجلــاري  املو�سم  نهاية  غاية 

على عرو�ص منا�سبة لالحرتاف
ورغم اإحلاح الفريق امل�سري على الظفر بخدمات 
الالعب قندو�سي اإال اأن رئي�ص جمل�ص اإدارة الوفاق 
االحتفاظ  يف  رغبته  اأظــهــر  �ــســرار  احلكيم  عبد 
ورقة  قيمة  رفع  خالل  من  وهذا  الالعب  بخدمات 
وهي  يــورو،  مليون   1.5 نحو  اإىل  الالعب  ت�سريح 
قطع  اإىل  �سرار  خاللها  من  يهدف  التي  اخلطوة 
من  اال�ستفادة  يف  الراغبة  الفرق  على  الطريق 
ال�سيفي، ال�سيما  املريكاتو  خدمات قندو�سي خالل 

اأن املدرب نبيل الكوكي اأكد يف اأكر من منا�سبة على 
رغبته يف بقاء الالعب �سمن �سفوف الوفاق بالنظر 
ملغادرة عدة ركائز اأخرى يف خط الهجوم على غرار 

عمورة وغ�سة.
م�سكل  احــتــواء  اإىل  الــوفــاق  اإدارة  ــارعــت  و�ــس
اأمري  املخ�سرم  امليدان  لو�سط  العالقة  امل�ستحقات 
قراوي الذين يدين بعدة اأجور �سهرية منذ املو�سم 
 11 على  احل�سول  الالعب  ينتظر  حيث  الفارط، 
اأجرة �سهرية عالقة وهو االأمر الذي جعل الالعب 
اإدارة  املنازعات، مما جعل  اإىل جلنة  اللجوء  يقرر 
خالل  من  الالعب  مع  ودي  حل  عن  تبحث  الفريق 
بعد  م�ستحقاته  مــن  اأول  �سطر  ت�سوية  اقـــرتاح 
اأر�ص الوطن مع ت�سوية ال�سطر الثاين  العودة اإىل 
العمومية،  ــات  ــان االإع بع�ص  على  احل�سول  بعد 
الالعب  مغادرة  من  تخوفها  الوفاق  اإدارة  واأبــدت 
ل�سفوف الفريق يف حال اإحالة الق�سية على جلنة 

املنازعات.
التون�سية  العا�سمة  يف  ترب�سه  الــوفــاق  واأنــهــى 
مبواجهة م�ستقبل راد�ص النا�سط يف الق�سم الثاين 
يوم  راحــة  الفني  الطاقم  ومنح  االأمــ�ــص،  ع�سية 
اإىل  الــعــودة  تكون  اأن  على  لالعبني  فقط  ــد  واح
خالل  من  وهــذا  االإثــنــني  هــذا  اأم�سية  التدريبات 
ال�سروع يف التح�سريات اجلدية ملباراة الذهاب من 
واملقررة  املوريتاين  نواذيبو  اأمام  االأبطال  رابطة 
التحكيم  جلنة  وعينت  اجلــاري،  اأكتوبر   17 يوم 
من  حتكيم  ثالثي  االإفريقي  االإحتــاد  م�ستوى  على 
ال�سنغال الإدارة مباراة الذهاب من الدور التمهيدي 
اإفريقيا بني نوادي نواذيبو  اأبطال  الثاين لرابطة 
�سي  احلكم  بقيادة  وهذا  �سطيف  ووفاق  املوريتاين 
عي�سى، علما اأن "الكاف" برجمت املباراة يف توقيت 
الثانية زواال من يوم 17 اأكتوبر مبلعب نواك�سوط 

االأوملبي.

�سفوف  اإىل  كموخ  زكي  املهاجم  ان�سمام  تر�سم 
بعد  ملو�سمني  ميتد  بعقد  العيد  �سلغوم  هــالل 
على  املــديــة  الأوملــبــي  ال�سابق  الــالعــب  ح�سول 
بعد  املنازعات  جلنة  طرف  من  ت�سريحه  اأوراق 
وهو  ال�سابق،  فريقه  �سد  رفعها  التي  ال�سكوى 
منور  الهجومي  املــيــدان  و�سط  مع  ذاتــه  احلــال 
عبد املالك القادم من �سريع غليزان والذي وقع 
بدوره على عقد ملو�سمني مع الهالل، علما اأن هذا 
الثنائي يتدربال مع الفريق منذ بداية الرتب�ص 

االأول.
واأوقعت رزنامة بطولة املحرتف االأول ت�سكيلة 
اأر�سية  على  �سطيف  وفــاق  مواجهة  يف  الهالل 
08 ماي، وهي املباراة التي من املنتظر اأن  ملعب 

باملناف�سة  الوفاق  ارتباط  ب�سبب  تاأجيلها  يتم 
الك�سف  للهالل  الفني  الطاقم  وينتظر  القارية، 
برنامج  �سبط  ـــل  اأج مــن  املـــبـــاراة  مــوعــد  عــن 
رزنامة  اأن  علما  املقبلة،  للفرتة  التح�سريات 

املو�سم اجلديد اأوقعت الهالل يف مواجهات قوية 
يف اجلوالت االأوىل. 

وانتهت املباراة الودية الثانية لت�سكيلة الهالل 
جنم  اأمــام  جــرت  والتي  ال�سلف  ترب�ص  خــالل 
هدف  بنتيجة  مزيان  اإيغيل  اأ�سبال  بفوز  مقرة 
طريق  عن  ريغي  الالعب  توقيع  من  مقابل  دون 
يف  الفوز  حقق  قد  الهالل  وكــان  جــزاء،  �سربة 
املباراة الودية االأوىل اأمام فريق اإحتاد بلعبا�ص 
بثنائية دون مقابل من توقيع الالعب بن �سو�سة، 
واأجرت ت�سكيلة رديف الهالل مباراة ودية اأمام 
اأر�سية  على  ق�سنطينة  مولودية  رديــف  فريق 
ملعب املظاهرات وهي املباراة التي عرفت هزمية 

رفيق رزمي. برديف الهالل بنتيجة هدف دون مقابل. رفيق رزمي. ب

يف  االإ�ستقدامات  عجلة  توا�سلت 
ظفرت  حيث  باتنة  �سباب  بيت 
الكاب ب�سفقات جد ناجحة  اإدارة 
الظهري  ــع  م الــتــعــاقــد  مت  عــنــدمــا 
العبا�ص  منايل  برج  ل�سباب  االأمين 
اإهتمام  حمــل  كــان  والـــذي  حممد 
عدة فرق تن�سط ببطولة الدرجة 
الثانية اإال اأن اإدارة ال�سباب عرفت 
كيف تقنعه وجتلبه كما مت التعاقد 
ـــاد  ـــب رديــــف اإحت ــا مـــع الع اأيــ�ــس
براهيميوالذي  اإلــيــا�ــص  البليدة 
حيث  موا�سة  املدرب  بتزكيته  قام 
كما  املا�سي  املو�سم  عليه  اأ�ــســرف 
الالعب  مع  اأي�سا  االإدارة  تعاقدت 
ــط مــيــدان �ــســبــاب بــنــب ثــور  ــس و�
يحيى اأمري،ويبدو اأن ال�سباب يقوم 
بعملية اإ�ستقدامات ناجحةويجدر 
ف�سلت  االإدارة  اأن  اإليه  االإ�ــســارة 
امل�ساعد  ــدرب  امل ق�سية  يف  ر�سميا 
اإتفقت  حــيــث  احلــرا�ــص  ومــــدرب 
ح�سان  الباتني  التقني  مع  ر�سميا 
م�ساعدا  �سيكون  ـــذي  وال هزيلي 
تعيني  مت  حني  يف  موا�سة  للمدرب 
للحرا�ص  كــمــدرب  مــقــداد  �سليم 
بطلب من املدرب موا�سة وبعيدا عن 

الرئي�ص  ا�ستقدمها  التي  االأ�سماء 
بالالعبني  واخلـــا�ـــســـة  ــة  ــن ــي زغ
الكاب  األوان  �سيدافعون عن  الذين 
موا�سة  ـــدرب  امل فـــاإن  املو�سم  ــذا  ه
واإىل  الواجهة  اإىل  العودة  يريد 
االأ�سواء من الباب الوا�سع، ال�سيما 
كل  اأمامه  زغينةو�سع  الرئي�ص  اأن 
العبني  لــه  وجــلــب  الــنــجــاح  �سبل 
اأ�سحاب خربة ليكونوا رهن اإ�سارته 
ويحقق الهدف املن�سود وهو العودة 

اإىل الرابطة االأوىل.
عنا�سر  تعرفت  ــر  اأخ �سياق  ويف 
الفريق نهاية االأ�سبوع املا�سي على 

الرزنامة اخلا�سة باملو�سم الكروي 
رابطة  مبقر  جرت  التي  و  القادم 
مالك"  "علي  اأ�ــســرف  ــن  اأي الــهــواة 
على جمريات العملية التي اأ�سفرت 
حيث  لــلــكــاب  مــواجــهــة  اأول  ــن  ع
جولة  اأول  يف  الفريق  �سي�ستقبل 
يتنقل  ثــم  بجاية  �سبيبة  فريق 
االإحتاد،ثالث  ملواجهة  عنابة  اإىل 
مواجهة �ستكون مع اأبناء رو�سيكادا 
زمالء  فيها  �سيتنقل  جولة  ورابــع 
لق�سنطينة  بــولــطــيــف  احلـــار�ـــص 
ي�ستقبلوا  اأن  على  املــوك  ملواجهة 
،ثم  مــنــايــل  بـــرج  �سبيبة  بــعــدهــا 

يتنقل النادي االأورا�سي بعدها الأم 
ال�ساوية  اإحتــاد  ملواجهة  البواقي 
يف مواجهة حملية تعد بالكثري ثم 
ي�ستقبل الفريق على مرتني كل من 
العلمة  ومولودية  التالغمة  نادي 
،باقي املباريات �سيتنقل فيها اأ�سبال 
الديار  خارج  للعب  القاملي  التقني 
بجاية  مولودية  ملواجهة  ــك  وذل
يف  الــثــاين  الفريق  اإ�ستقبال  ثــم 
مدينة عنابة وهو فريق احلمراء 
املواجهة  هـــذه  بــعــد  �سيلعب  ثــم 
الربج  اأهلي  اأمام  قويتني  مقابلتني 
التوايل  على  مليلة  عني  وجمعية 
داربــي  الفريق  يلعب  ذلــك  وبعد 
اأمـــام اإحتـــاد خن�سلة  �ــســاوي قــوي 
ورقلة  اإحتــاد  فريق  اإ�ستقبال  ثم 
اأمام  مواجهة  اأخــر  يلعب  اأن  على 
اأن  القول  االأخ�سريةوميكن  اإحتاد 
قوية  رزنامة  على  مقبل  الفريق 
االأربعة  املــواجــهــات  يف  خ�سو�سا 
الفريق  اأن�سار  اأبــدى  كما  االأوىل 
الذي  الــقــرار  على  كــبــريا  �سخطا 
اإتخذته االإحتادية بخ�سو�ص منع 
يف  املباريات  متابعة  من  االأن�سار 

املدرجات.

االأورا�ــص  اأرز  نــادي  ــو  دراج متكن 
املرتبة  اإفــتــكــاك  مـــن  الــبــاتــنــي 
االأوىل والثانية للبطولة الوطنية 
الثالثة  للمرة  اجلبلية  للدراجات 
على التوايل، والتي اأقيمت بوالية 
�سي  الدراجان  اأحتل  حيث  تيارت 
عبد اجلليل ورم�سان اإ�سالم املرتبة 
عن  كبري  بفارق  والثانية  االوىل 
بــاقــي املــ�ــســرتكــني الــذيــن جتــاوز 
35 دراج من خمتلف ربوع  عددهم 

الوطن.

ــرب عن  ــع ــج الـــتـــي ت ــائ ــت ــن هــــذه ال
ا�ستمرارية ملا بداأه النادي االأورا�سي 
العريق منذ �سنوات حيث متكنوا من 
الوطنية  البطولة  على  ال�سيطرة 
غرار  على  طبعات  ثالث  مــدار  على 
يف   2021-2019-2018 طبعة 
حني مل جترى بطولة 2020 ب�سبب 
ناهيك   ،19 كوفيد  كورونا  جائحة 
لبطولة  النادي  دراجــو  حتقيق  عن 
تون�ص  يف  اقــيــمــت  الــتــي  الـــعـــرب 
ــاب  ــع االأل وبــطــولــة   ،2019 �سنة 

املغرب  يف  اأجريت  التي  االأفريقية 
قبلها ب�سنة.

يف  اأي�سا  الــنــادي  و�سي�سارك  هــذا 
اإقامتها  املزمع  العربية  البطولة 
عبد  الدراجان  اأن  ويذكر  م�سر،  يف 
توقيتا  حققا  قــد  وا�ــســالم  اجلليل 
العتالء  يوؤهلهما  ممــا  مــثــايل  جــد 
كان  حيث  م�سر  يف  اي�سا  البوديوم 
و25  دقائق   3 اجلليل  عبد  توقيت 
 28 و  دقــائــق   3 ا�ــســالم  ــا  ام ثانية 

ثانية.

اإحتاد ال�ساوية
مولودية باتنة

نادي اأرز الأورا�س

ترجي اآري�س 

وفاق �سطيف 

هالل �سلغوم العيد

�سباب باتنة 

ريا�ضة

اأم�ص  �سهرة  حقق 
املــنــتــخــب  االأول 
لكرة  اجلـــزائـــري 
عري�سا  فوزا  القدم 
نـــظـــريه من  عـــلـــى 
بنتيجة  الــنــيــجــر 
مقابل  اأهــــداف   6
�سهرة  يتيم   هــدف 
حل�ساب  لـــقـــاء  يف 
من  الثالثة  اجلولة 
مونديال  ت�سفيات 

مبلعب   2022 قطر 
بداية  اللقاء  وعــرف  بالبليدة،  ت�ساكر  م�سطفى 
امليدان  اأر�سية  ب�سبب  اخل�سر  جانب  من  حمت�سمة 
لتطبيق  ــرز  حم رفــقــاء  ت�ساعد  مل  الــتــي  الكارثية 
املنتخب  بحجم  تليق  قــدم  كــرة  وتــقــدمي  خطتهم 
اللقاء كل من ريا�ص  الوطني لي�سجل للخ�سر يف هذا 
 47 عومارو  ويو�سوف   59 و   31 الدقيقة  يف  حمرز 
وا�سالم  زكريا )69 �سد مرماه(  و�سليمان  �سد مرماه 
�سليماين )76 و88( للجزائر فيما وقع دانييل �سوزاه 

)50( هدف النيجر الوحيد.
�سل�سلة  يف  اخل�سر  يبقى  ال�ساحق  الــفــوز  وبــهــذا 
�سدارة  على  يحافظون  وكذا  لقاءا  بـ30  الالهزمية 
يتواجد  فيما  نقاط   7 بر�سيد  املجموعة  ترتيب 
النيجر يف املركز الثالث بثالث نقاط ويف اللقاء االآخر 
عن نف�ص املجموعة فازت بوركينافا�سو على جيبوتي 
)4-0( ليتقا�سم "اخليول" ال�سدارة مع اجلزائر ب7 

نقاط اأما جيبوتي فتتذيل املجموعة دون ر�سيد.
يوم  واجلـــزائـــري  الــنــيــجــريي  املنتخبان  ويلتقي 
نيامي   بالعا�سمة  كونت�سي-  -�سيني  مبلعب  الثالثاء 
يوم  جيبوتي  منتخب  بوركينافا�سو  ت�ستقبل  فيما 

االثنني مبراك�ص بر�سم اجلولة الرابعة.
يف  قال  بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  جهته  ومن 
ت�سريحاته عقب اللقاء : "لقد كان من ال�سعب جدا 
تقدمي كرة جميلة هذا حقيقة واأنا غري قادرة على 
الذي  بامل�ستوى  اأتفاجاأ  مل  ــور  االم هــذه  مثل  تغيري 
قدمه املناف�ص الذي يجب احلذر منه يف اللقاء القادم، 
يحذواننا  وال�سرامة  والطموح  نيامي  اىل  �سنذهب 
نعلم جيدا اأن االأو�ساع املناخية هناك �ستكون �سعبة، 
لن اتطرق اىل اأر�سية امليدان الأنه مو�سوع اآخر، يوم 

�سنواجه  الثالثاء 
ــا يــرغــب  ــس ــ� ــاف ــن م
اأظــن  ال  الـــثـــاأر،  يف 
لكنه  �سيتاأهل  انــه 
يـــريـــد االطـــاحـــة 
يخ�ص  وفــيــمــا  بــنــا 
لعمورة  ظهور  اول 
لقد اظهر اإمكانيات 
خالل  بها  ــاأ�ــص  الب
لديه  الــتــدريــبــات 
رغـــبـــة كـــبـــرية يف 
تـــقـــدمي االأحــ�ــســن 
ولديه طموحات كبرية و�سنعتمد كثريا على خدماته. 
من  كثري  لدينا  لذا  كبري  تناف�ص  يف  الالعبني  جميع 
احل�سابات التي ن�سعها كما منحت الفر�سة لنب رحمة 
تنق�سه  لكن  جيدة  ا�سياء  قدم  لقد  اخراجه،  بعدم 
اإال انه ي�سعى اىل  االأهداف بع�ص اللقطات احلا�سمة 
وجهنا  يف  وقفت  فرق  لدينا  دومــا،  االح�سن  تقدمي 
�سمدت  والنيجر  نقطتني  منا  اخذت  وبوركينافا�سو 
هذه  مع  جيدا  التعامل  يجب  لذا  دقيقة   70 امامها 
اأمامها  وامل�ساحات  احللول  اإيجاد  خــالل  من  الفرق 
فيما يخ�ص �سليماين اأح�سن هداف يف تاريخ املنتخب 
املفهوم  بالغري  مناداته  فيمكن  هدفا  ب37  الوطني 
حتى انا ال افهمه انه يقاوم من اجل ت�سجيل االأهداف 

اأينما حل وارحتل".
يف  الوطني  املنتخب  قائد  حمــرز  ريــا�ــص  قــال  كما 
هي  االهــم  لكن  �سعبة  مباريات  "هناك  ت�سريحه: 
النتيجة، الكرات الثابتة هي جزء من املباريات والتي 
مع  التح�سن  اىل  و�سن�سعى  ا�ستغاللها  نح�سن  اأن  يجب 
اأ�سعى اىل تقدمي االأح�سن لفائدة  جميع الو�سعيات، 
املنتخب، االآن اكت�سبت اكر خربة واعرف جيدا كيف 
ا�سري اللحظات القوية لكن ل�ست الوحيد من ي�ستطيع 
القيام بذلك هناك اي�سا �سليماين وباليلي وحتى بن 
�ستكون �سعبة جدا  نيامي �سعبة جدا  رحمة، مباراة 
التعر. ال  الفوز وتفادي  �سنلعب هناك من اجل  لكن 
اريد احلديث عن النادي عندما اكون مع املنتخب. انا 
يف فريق كبري مع العبني جنوم، �سحيح ال العب كثريا 
�ساأعود  لكن  القدم.  وهذا يدخل يف حياة العب كرة 
ال  تقريبا  فهي  امليدان  اأر�سية  عن  اما  اهلل،   �ساء  ان 

ت�سلح للعب كرة القدم االأر�سية جد �سيئة."

البوبية تنهزم اأمام تازقاغت وديا 
بال�سمرة وعمل كبري ينتظر بورابحة 

عبد الرزاق جحنيط: "التح�سري اجليد 
�سيمكننا من حتقيق اإنطالقة مثالية"

اخل�سر يق�سون على النيجر ب�سدا�سية 
ويبلغون اللقاء 30 دون هزمية

االإدارة توا�سل عملية االإ�ستقدامات ورزنامة
 قوية تنتظر الفريق

الرابطة  تك�سف عن رزنامة
 املو�سم اجلديد

نادي اأرز االأورا�س الباتني ي�سري بخطى ثابتة
 نحو اكت�ساح كل االألقاب املحلية واالإقليمية

برياميدز امل�سري ي�سر على خدمات قندو�سي..
 وحتكيم �سنغايل ملباراة نواذيبو املوريتاين 

كموخ ومنور ير�سمان ان�سمامهما.. والهالل يفوز وديا اأمام مقرة  
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ت�سفيات مونديال قطر 2022

االأ�سبوع  نهاية  باتنة  مولودية  فريق  خا�ص 
املن�سرم لقاءا وديا حت�سرييا مبلعب ال�سمرة يف 
اطار التح�سريات لبطولة الق�سم الثالث للمو�سم 
املقبل، وجمعه بنجم تازقاغت النا�سط يف نف�ص 
بورابحة  املــدرب  اإقحام  اللقاء  وعرف  الق�سم، 
اأ�سواط، وهذا حتى يقف   3 لكل الالعبني على 
يف  اللقاء  لينتهي  الالعبني،  جميع  م�ستوى  على 

االأخري بفوز جنم تازقاغت بثنائية دون رد.
هذا ومن املنتظر اأن يربمج الطاقم الفني لقاء 
ودي اآخر وقد يكون �سد نف�ص املناف�ص ومبلعب 
بورابحة  املــدرب  �سيوا�سل  كما  اأي�سا،  ال�سمرة 

الذي اأكد اأن عمال كبريا ينتظره لت�سكيل فريق 
بع�ص  �سي�سرح  اذ  الغربلة  �سيا�سة  تناف�سي، 
االإ�سافة،  تقدمي  على  قــادرون  الغري  الالعبني 
واأبرزهم  االأ�سماء  ببع�ص  الفريق  �سيدعم  كما 

كريوي الالعب ال�سابق الحتاد خن�سلة.
املهاجم  االإدارة  ا�ستقدمت  اآخر،  �سعيد  وعلى 
باتنة  و�سباب  احلرا�ص  احتاد  من  لكل  ال�سابق 
الودي  اللقاء  خا�ص  الذي  ربوح،  الدين  ح�سام 
الذي  بالوجه  يظهر  ومل  تازقاغت  جنم  �سد 
احلا�سرون  جعل  مما  به  يظهر  اأن  منتظرا  كان 

اأمري.جيطرحون العديد من الت�ساوؤالت.

اأمري.ج

اجلزائر 1/6 النيجر 

�سمان  من  ب�سكرة  اإحتــاد  اإدارة  متكنت 
ــدد مــن الــالعــبــني اجلـــدد يف  خــدمــات ع
بكل  االأمـــر  ويتعلق  ال�سيفي  املريكاتو 
�سباب  من  جحنيط  يو�سف  املهاجم  من 
الأوملبي  ال�سابق  واملهاجم  ق�سنطينة، 
عمري�ص  الالعب  ف�سال  زغنون  ال�سلف 
الذين كان ين�سط يف �سفوف اأهلي الربج 
هذا  ح�سول  بعد  الفارط  املو�سم  خالل 
اأوراق ت�سريحهم من طرف  الثالثي على 
�سم  �سابق  وقــت  ويف  املــنــازعــات،  جلنة 
حممد  فنريي  الهجومي  اجلناح  االإحتاد 
من نادي بارادو على �سكل اإعارة ملو�سمني، 
ل�سم  متوا�سلة  املفاو�سات  تبقى  فيما 

العبني اأخرين يف اخلط االأمامي.
بداية  ب�سكرة  اإحتــاد  ت�سكيلة  ودخلت 
التح�سريي  الرتب�ص  يف  االأم�ص  نهار  من 
حت�سبا  الــعــا�ــســمــة  بــاجلــزائــر  ــاين  ــث ال
بعد  وهـــذا  ــد،  ــدي اجل املــو�ــســم  لبطولة 
ق�سرية  راحــة  الفني  الطاقم  منح  اأن 
التح�سريي  الرتب�ص  نهاية  بعد  لالعبني 
للفريق  الفنية  العار�سة  االأول، وعرفت 
امل�ساعد بوطاجني بطلب  املدرب  التحاق 
واأبــدى  بــوزيــدي،   الرئي�سي  ــدرب  امل من 
العمل  حجم  عن  ر�ساه  الفني  الطاقم 
حيث  االأول  الــرتبــ�ــص  خـــالل  املــنــجــز 
تدريبية  ح�سة   14 الت�سكيلة  خا�ست 
طيلة 09 اأيام، فيما بلغ احلجم ال�ساعي 

للتدريبات اأكر من 21 �ساعة.

ترب�س العا�سمة 
ينطلق.. ورباعي 

جديد يدعم 
�سفوف االإحتاد  

اإحتاد ب�سكرة 

بعد تاألقه يف البطولة الوطنية للدراجات اجلبلية بتيارت..

بعد تعني بوخلوف مدربا للفريق 

حاوره: اأحمد اأمني ب



حكار رفقة اردوغان يف افتتاح امل�ضروع..

بوزارة  والتلخي�ص  بالدرا�شات  املكلفة  ك�شفت 
املائي، ملياء لهتيهات، عن  املائية واالأمن  املوارد 
اإقامة 11 حمطة حتلية ملياه البحر على طول 
م�شاريع  ت�شجيل  مّت  كما  اجلزائري،  ال�شاحل 

موؤخًرا الإجناز 5 حمطات اأخرى.
لال�شرتاتيجية  عر�ص  يف  امل�شوؤولة  واأو�شحت 

يتم  اأّن���ه   ،2030-2021 للمياه  الوطنية 
االحتياجات  م��ن  باملائة   17 تغطية  حالًيا 
�شرتتفع  االأرقام  اأّن  اإىل  م�شرية  املحاّلة،  باملياه 
تدريجًيا لت�شل اإىل 22 باملائة يف 2022 و42 
باملائة عام 2024 و60 باملائة يف �شنة 2030، 
لتحلية  جديدة  حمطات  اإجن��از  بف�شل  وذل��ك 

مياه البحر.
اال�شرتاتيجية  اأّن  اإىل  لهتيهات  واأ���ش��ارت 
الوطنية تت�شّمن م�شاألة تاأمني املياه، عر ثالثة 
حماور رئي�شية هي: حتلية مياه البحر وت�شفية 
املياه امل�شتعملة وتر�شيد اال�شتهالك، مرزة اأّن 
حتلية مياه البحر �شتلبي االحتياجات يف جمال 
املاء ال�شروب، بينما ت�شفية املياه امل�شتعملة )يف 
�ص  حدود ملياري مرت مكعب يف ال�شنة( �شتخ�شّ
لل�شقي وب�شكل اأ�شا�شي لالأ�شجار املثمرة. و�شيتم 
اإعادة توجيه املياه ال�شطحية من ال�شدود نحو 
�شي�شمح  مما  اخل�شروات  �شيما  وال  ال��زراع��ة، 

باحلفاظ على املياه اجلوفية.
ذك��رت  ال��ب��ح��ر،  م��ي��اه  بتحلية  يتعلق  وفيما 
ال�شاحلية  الواليات  تزويد  �شيتم  اأنه  لهتيهات 
بن�شب هامة: 100 باملائة بعني متو�شنت و97 
باملائة بوهران، و�شت�شل املياه املحالة اإىل 150 
ترتاوح  بن�شب  الداخلية  بالواليات  كيلومرًتا 
والي��ات  و�شت�شتفيد  ب��امل��ائ��ة.  و50   45 ب��ني 
اجل��ن��وب م��ن ب��رن��ام��ج ن��زع االأم����الح م��ن املياه 
اجلوفية، التي غالًبا ما تكون قليلة امللوحة اأو 

حتى ماحلة.

�ضتلبي الحتياجات يف جمال املاء ال�ضروب..

الرتكي  ال�شريك  مع  �شوناطراك  وقعت 
امل�شروع  بتطوير  متعلقة  ع��ق��ود  ث��الث��ة 
البوليروبيالن  النتاج  البرتوكيمياوي 
مبدينة جيهان الرتكية. و�شارك الرئي�ص 
املدير العام ملجمع �شوناطراك توفيق حكار، 
يف مرا�شم التوقيع بح�شور الرئي�ص الرتكي 
ال�شناعة  وزي���ري  اأردوغ����ان  رج��ب  طيب 
التنفيذيني  وامل����دراء  الرتكيني  والنقل 
هذا  يف  �شوناطراك  �شريك  لروني�شان�ص، 
امل�شروع، و كذا ممثلي االأطراف املتعاقدة و 

ممثلني عن �شفارة اجلزائر برتكيا.
امل�شروع  ب��اإجن��از  االأول  العقد  ويتعلق 
الهند�شية  ال��درا���ش��ات  م��ن  مراحله  بكل 
املف�شلة، امل�شرتيات، االجناز وبداأ الت�شغيل 

يرتبط  ال��ث��اين  وال��ع��ق��د   .)EPCC(
لالأجهزة  ال���دوري���ة  ال�شيانة  ب��ا���ش��غ��ال 
خلدمات  فهو  الثالث  العقد  اأما  واملعدات. 

بيع وت�شويق االنتاج.
واأفاد بيان ل�شركة �شوناطراك اأن توقيع 
هذه العقود هو تتويج الأكرث من �شنتني من 
حمطة  وهي  املتوا�شلة  واملفاو�شات  العمل 
املايل  التمويل  عن  البحث  اإط��ار  يف  هامة 

الدويل لهذا امل�شروع اال�شرتاتيجي.
بن�شبة  ت�شاهم  �شوناطراك  فان  للتذكري 
متوينه  وت�شمن  امل�شروع  ه��ذا  يف   %34
ب��امل��ادة االأول��ي��ة ال��روب��ان يف اإط���ار عقد 
ال�شوق  اأ���ش��ع��ار  ب��اع��ت��م��اد  امل����دى  ط��وي��ل 

الدولية.

وا��������ش�������ل�������ت 
النفط  اأ���ش��ع��ار 
و�شعد  ارتفاعها، 
االأمريكي  اخلام 
 80 م�شتوى  فوق 
للرميل،  دوالرا 
االأوىل  ل��ل��م��رة 
م���ن���ذ ن��وف��م��ر 
ووفقا   .2014

العقود  ارتفعت  ''بلومرغ''  موقع  لبيانات 
تك�شا�ص  ''غ��رب  االأمريكي  للخام  االآجلة 
 80.01 اإىل   %2.01 بن�شبة  الو�شيط'' 
العقود  ���ش��ع��دت  فيما  ل��ل��رم��ي��ل.  دوالر 

للخام  االآج���ل���ة 
ال���ع���امل���ي م��زي��ج 
بن�شبة  ''برنت'' 
اإىل   %1.54
دوالر   83.21

للرميل.
ارتفاع  وي��اأت��ي 
النفط  اأ���ش��ع��ار 
زي�����ادة  ظ����ل  يف 
الطلب على الذهب االأ�شود، ومن االأ�شباب 
حتول  بدء  الطلب  زيادة  يف  �شاهمت  التي 
بع�ص ال�شناعات من ا�شتخدام الغاز عايل 

ال�شعر كوقود اإىل النفط.

وعرفت املحروقات ارتفاعا بن�سبة 2ر3% عاد اأ�سا�سا اإىل ارتفاع النتاج يف ن�ساطني للقطاع: النفط اخلام والغاز الطبيعي )+1ر3%( ومتييع الغاز 
الطبيعي )+5ر9%(. اإل اأن تكرير النفط اخلام ي�سهد انخفا�سا ب 4ر2% ا�ستنادا ملعطيات الدي�ان.

قطاع  عن  االأول  امل�شوؤول  اأ�شرف  كما 
الريد على هام�ص هذه التظاهرة، على 
وكذا  ج��دي��دة  رقمية  خ��دم��ات  اإط���الق 
التوقيع على اتفاقيات �شراكة وتعاون. 
االإحتفال  اأن  امل�����ش��وؤول  نف�ص  واأو���ش��ح 
انتخاب  مع  تزامنا  ياأتي  املنا�شبة  بهذه 

اإدارة  جمل�ص  يف  ع�شوا  لتكون  اجلزائر 
هذا  ويف  ال��ع��امل��ي.  ال��ري��دي  االإحت����اد 
للريد  الدويل  االإحت��اد  اأن  اأكد  ال�شدد 
اتخذ �شعار االإبتكار من اأجل اإعادة بعث 
روؤية  مع  والتما�شي  االإقت�شاد  عجلة 

القطاع.

يف  زي��ادة  املحاجر  و  املناجم  ف��رع  �شجل  كما 
وهي  �شنة  ظ��رف  يف   % 8ر9  بن�شبة  االإن��ت��اج 
زيادة دعمتها فروع "ا�شتخراج معدن الفو�شفات 
وكذا املعدن اخلام واملواد املعدنية التي �شجلت 
و  +1ر%77  التوايل  على  بلغت  معترة  ن�شبا 
9ر16% يف حني �شهدت باقي الن�شاطات تراجا 
وال�شل�شال  احلجر  با�شتخراج  االأم��ر  ويتعلق 
والرمل )1ر1%( وكذا ا�شتخراج مادة احلديد 

)-4ر3%( وامللح )-7ر%1(.
وال�شلب  احلديد  �شناعة  قطاعات  وعرفت 
واالإلكرتونيك  والكهرباء  وامليكانيك  املعدنية 
ن�شبة  ب��ت�����ش��ج��ي��ل  "ملحوظة"  جن���اع���ة 
ال�شنة  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنة  7ر%50 
اجليد"  "االأداء  ه���ذا  وي��رج��ع  امل��ن�����ش��رم��ة. 
اأ�شا�شا  ميزت  التي  "املعترة"  ال��زي��ادات  اإىل 
احلديدية  الو�شيطة  املنتجات  �شناعة  ف��روع 
)+2ر%50(  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  وامليكانيكية 
واحلديد  )+9ر%92(  امليكانيك  وجتهيزات 
والفوالذ  ال��زه��ر  احل��دي��د  وحت��وي��ل  وال�شلب 
التجهيز  م����واد  و���ش��ن��اع��ة  )+2ر%115( 

املعدنية )+2ر%29(.
اإىل  لالإح�شائيات  الوطني  ال��دي��وان  واأ���ش��ار 
انخفا�ص االنتاج يف فروع اأخرى لقطاع �شناعة 
احلديد وال�شلب املعدنية وامليكانيك والكهرباء 
واالإلكرتونيك ويتعلق االأمر ب�شناعة ال�شيارات 
اال�شتهالك  وم��واد   % -9ر16  ب�  ال�شناعية 
اأما قطاع مواد         .% ب� -3ر47  الكهربائية 
ال��ب��ن��اء ف��ق��د وا���ش��ل ت��وج��ه��ه ن��ح��و االرت��ف��اع 
بت�شجيل زيادة بلغت 8ر7% با�شتثناء �شناعة 
الروابط املائية التي عرفت ركودا يف حني ميز 

ارتفاع معتر باقي الن�شاطات. 
البناء  م��واد  �شناعة  فرع  عرف  فقد  ثم  ومن 
2ر42% مقابل  ب�  زيادة  احلمراء  واملنتوجات 

زيادة ب� 1ر142% بالن�شبة ملنتجات اال�شمنت 
و8ر103% ل�شناعة الزجاج.       

تراجعا  اأخ���رى  جهة  م��ن  ال��دي��وان  و�شجل 
الكيميائية  ال�شناعات  قطاع  يف  االن��ت��اج  يف 
 2021 الثاين  الف�شل  خ��الل  8ر%16  بلغت 
الوا�شح  الرتاجع  اإىل  االنخفا�ص  هذا  مرجعا 
ال�شيما  ال��ق��ط��اع،  ن�شاطات  بع�ص  طبع  ال��ذي 
ال�شيدالنية  وامل����واد  )-4ر%45(  ال��ط��الء 
الكيميائية  املواد  باقي  و�شناعة  )-7ر%11( 
)-0ر8%( وباقي املواد البال�شتيكية الو�شيطة 

)-0ر%2(.  
بلغت  زي���ادة  الغذائية  ال�شناعات  و�شجلت 
مقارنة   2021 الثاين  الف�شل  3ر24% خالل 
هذه  وب��دت  املن�شرمة.  لل�شنة  الفرتة  بنف�ص 
التابعة  الن�شاطات  كافة  يف  وا�شحة  الزيادة 
)+0ر%23(  احل��ب��وب  ف���رع  �شيما  للقطاع 
و�شناعة احلليب )+7ر27%( و�شناعة املواد 
)+9ر%11(.   للحيوانات  املوجهة  الغذائية 
الف�شلني  خ��الل  �شجل  متتايل  انخفا�ص  بعد 
"ارتفاعا  الن�شيج  �شناعات  �شجلت  االأخريين 
حم�شو�شا" بتباين بلغ +6ر17% خالل الف�شل 

يبدو  5ر%45  بلغت  بزيادة   .2021 الثاين 
العوامل  اأهم  من  هي  الو�شيطة  املواد  انتاج  اأن 
مواد  انتاج  ف��ان  باملقابل  التوجه.  ه��ذا  وراء 
 ، 4ر%11  بن�شبة  انخفا�شا  �شجل  اال�شتهالك 

ح�شب ذات امل�شدر.
من  اب��ت��داء  �شجل  متتايل  انخفا�ص  وب��ع��د 
اجللود  �شناعات  �شهدت   2020 االأول  الف�شل 
قدر  بتباين  وا�شحا"  "انتعا�شا  واالأح��ذي��ة 

ب�6ر27%  خالل الف�شل الثاين 2021.
الو�شطية  امل����واد  النتيجة  ه���ذه  وت��خ�����ص 
)+7ر17%( ومواد اال�شتهالك )+5ر%45(.
اخل�شب  �شناعات  �شجلت  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
والورق تباينا "ملحوظا"، اأي +2ر36% خالل 
الذي  الديوان  ح�شب   ،2021 الثاين  الف�شل 
اأرجع هذه النتيجة اإىل ارتفاع االإنتاج يف كافة 

الن�شاطات التابعة للقطاع.       
ومتيز فرع النجارة العامة بزيادة "ملحوظة" 
االأثاث  �شناعة  فرع  و�شجل  9ر%160  بلغت 
+9ر%15  مقابل  +0ر%12،  بن�شبة  زي��ادة 
انتاج  ارتفع  حني  يف  ال��ورق،  وحتويل  ل�شناعة 

فرع �شناعة الفلني بن�شبة 3ر%75.

اإقت�ضادالأحد  29 �شتمرب 2971/ 10  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 03 ربيع الأورل 111443 زيادة بـ 11.6% يف اإنتاج القطاع ال�سناعي العمومي 
خالل الف�سل الثاين 2021

حمطات حتلية املياه �ستغطي 60 باملائة من احلاجيات يف 2030

و�شعت حيز اخلدمة من�شدة الذهب مبنطقة 
ن�شاط  اإط��ار  يف  جانت  بوالية  اأفلهله"  "اإن 
باأق�شى  للذهب  احل��ريف  املنجمي  اال�شتغالل 
اأ�شرف  مرا�شم  خ��الل  وذل��ك  ال��وط��ن،  جنوب 
اال�شتغالل  م�شروع  رئي�ص  اجلمعة  يوم  عليها 
الطاقة  ب����وزارة  ل��ل��ذه��ب  احل���ريف  املنجمي 

واملناجم، �شمري بوزار ال�شعيدي.
اإعادة بعث هذا امل�شروع باآليات تكفل  وياأتي 
امل�شغرة  للموؤ�ش�شات  وج��ادة  �شل�شة  مرافقة 
ي�شمن  مبا  احل��ريف  املجال  ه��ذا  يف  النا�شطة 
التي  املنجمية  للقدرات  االأمثل  اال�شتغالل 
حت��وزه��ا ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ومب�����وارد وط��اق��ات 
االقت�شاد  تطوير  يف  ت�شهم  حملية  ب�شرية 
ذاته  ال�شياق  يف  امل�����ش��وؤول  واأب���رز  ال��وط��ن��ي. 
م�شافة  قيمة  اإعطاء  يف  املن�شدة  هذه  اأهمية 

للحركة االقت�شادية والتنموية لهذه املنطقة 
يف  امل��ن�����ش��دة-   � �شت�شرع  وال��ت��ي  احل���دودي���ة، 
امل�شتخرجة  الذهب  خامات  �شحنات  ا�شتقبال 
من قبل موؤ�ش�شات التنقيب احلرفية املرخ�ص 

لها.
املن�شاأة  ه��ذه  جاهزية  م��دى  معاينته  ول��دى 
و�شروحات  تفا�شيل  الوفد  تلقى  اجل��دي��دة، 
وافية حول اأداء املن�شدة واملراحل الوظيفية 

التي توؤديها انطالقا من مرحلة ا�شتالم ال�شحنة 
والطحن  الك�شر  اآلة  اإىل  حتويلها  ثم  ووزنها 
لتفتيت احلجارة اإىل اأجزاء �شغرية متجان�شة 
ال يتعدى حجمها 10 ملم ومن ثم اخذ عينة 
قيمة  لتثمني  املخري  للتحليل  واإخ�شاعها 
ال�شحنة  حتتويه  الذي  املركز  اخلام  الذهب 
التي  اأفلهله  اإن  من�شدة  وتتوفر  دقيق.  ب�شكل 
ترتبع على م�شاحة اإجمالية قوامها 15625 
من�شب   40 ا�شتحداث  يف  و�شاهمت  مربع  مرت 
خمتلف  على  املنطقة  الأب��ن��اء  مبا�شر  عمل 
الو�شائل واالآالت الالزمة التي يتطلبها ن�شاط 
هذه املن�شاأة باالإ�شافة اإىل توفرها على جناح 
لالإدارة وخمر للتحليل واالختبار الكيميائي 
ف�شال عن قاعدة حياة بها مطبخ و14 غرفة 

الإيواء عمال املوؤ�ش�شة.

دخول من�سدة ذهب جديدة حيز اخلدمة بوالية جانت

م�ستحقات  دفعوا  طالب  األف   100
الت�سجيل بالبطاقة الذهبية

�سوناطراك توقع عقد �سراكة الإنتاج 
تركيا “البوليربوبيالن” يف 

نتيجة ا�ستغناء بع�س ال�سناعات عن الغاز..
اأ�سعار النفط ترتفع

ك�سف وزير الربيد، كرمي بيبي تريكي اأن اأكرث من 100 األف طالب، دفع م�ستحقات الت�سجيالت اجلامعية 
باإ�ستعمال البطاقة الذهبية عن طريق الأنرتنت. واأفاد تريكي خالل اإ�سرافه على انطالق فعاليات احلفل 

الذي اأقيم مبنا�سبة اإحياء الي�م العاملي للربيد حتت �سعار ''ابتكروا..تتعاف�ن''، اأن بريد اجلزائر �سجل منذ 
بداية ال�سنة اأكرث من 10 ماليني عملية خا�سة بالدفع الإلكرتوين اأي ت�ساعفت بح�ايل 4 مرات مقارنة مع 

ال�سنة املا�سية.



نوارة. ب
عبد الهادي.ب

فوزية.ق

ابنة باتنة اأمينة حداد ت�شرف اجلزائر يف منوذج الأمم املتحدة حول ال�شباب بدبي 
تطمح خلو�س املجال الدبلوما�شي وحتقيق ال�شالم

ب�شبب اهرتاء القدرة ال�شرائية وارتفاع اأ�شعار عديد املواد
2020 عام  جديدة  اإ�شابة  األف   50

حت�سلت، الطالبة بجامعة باتنة 1 اأمينة حداد، خالل الأ�سبوع املا�سي، على جائزة �سرفية Honorable mention award اأثناء م�ساركتها يف موؤمتر حول النتهاكات
 الإن�سانية يف حق ال�سعب الفل�سطيني الذي يندرج �سمن برنامج "منوذج الأمم املتحدة حول ال�سباب"الذي ت�سرف عليه منظمة حقوق الن�سان التابعة لهيئة الأمم املتحدة.

ك�سفت، الأرقام املقدمة من طرف م�سالح ال�سحة على امل�ستوى الوطني، عن ت�سجيل ارتفاع مهول يف اأرقام امل�سابني ب�سرطان الثدي وكذا �سرطان القولون 
وحتى �سرطان الرئة، حيث مت ت�سجيل زيادة مرعبة يف اأرقام الإ�سابات خالل ال�سنوات الأخرية وهو الأمر الذي جعل املخت�سني يدقون ناقو�س اخلطر 

مطالبني ب�سرورة اتخاذ التدابري الوقائية الالزمة من خالل الك�سف املبكر لتفادي تعقد الإ�سابة بهذه ال�سرطانات.

اأرخت الأزمة القت�سادية اجلارية بظاللها على املواطن الب�سيط وت�سببت يف اهرتاء قدرته ال�سرائية 
ب�سبب اختالل املوازين بني املداخيل وامل�ساريف، خا�سة بالن�سبة لذوي الدخل الب�سيط واملحدود، اأين 
وتكاليف  اأوالأجور  الرواتب  بني  التوفيق  على  قادرة  تعد  الطبقات اىل طبقات ه�سة مل  حتولت خمتلف 
العي�س اليومية الأمر الذي بات يهدد بانهيار مرتقب للقدرة ال�سرائية، خا�سة بعد ت�سجيل ارتفاع كبري يف 

اأ�سعار خمتلف املواد ال�ستهالكية واخل�سر والفواكه واللحوم.

وعن م�ساركتها يف هذا الربنامج، ك�سفت 
اأمينة حداد يف ات�سال لها مع "االأورا�ص 
التجارب  خو�ص  يف  �سغفها  عن  نيوز"، 
نف�سها  بــاكــتــ�ــســاف  لــهــا  ت�سمح  ــي  ــت ال
اجلارية  الــ�ــســراعــات  عــن  كمتحدثة 
العامل  يف  االن�سان  حقوق  بخ�سو�ص 
االإن�سانية  الق�سايا  خمتلف  وتــنــاول 
الق�سية  غــرار  على  النزاع  مناطق  يف 
الن�سيب  لها  كانت  التي  الفل�سطينية 
االأكرب يف م�ساركاتها بدول تركيا ودبي 
خالل موؤمتر دويل يندرج �سمن برنامج 
لهيئة  التابع  االن�سان  حقوق  منظمة 
االأمم املتحدة، حيث تناولت يف بداية 
م�ساركتها مبوؤمتر تركيا خالل �سهر اأوت 

ال�سهيوين  اال�ستحواذ  حول  املن�سرم 
وحالة  الفل�سطينية  ــي  ــس االأرا� على 
املـــراأة  ق�سايا  الفل�سطيني،  ال�سعب 
اال�ستحواذ،  نقاط  وخمتلف  والطفل 
االأخـــرية  م�ساركتها  يف  عــرجــت  فيما 
مو�سوع  ــاول  ــن ت الــــذي  دبـــي  ــر  ــوؤمت مب
ال�سعب  حق  يف  االإن�سانية  االنتهاكات 
الفل�سطيني، موقف الدولة اجلزائرية 
من الق�سية الفل�سطينية ودعمها املطلق 

لها منذ �سنوات اال�ستيطان.
عن  املــتــحــدثــة  �ــســرحــت  جهتها،  مــن 
ــــال حــقــوق  ــا يف خـــو�ـــص جم ــه ــت ــب رغ
بتحقيق  فخرها  عن  وعربت  االن�سان، 
الداعم  موقفها  عن  التعبري  يف  حلمها 

خمتلف  اأمـــام  الفل�سطينية  للق�سية 
حقوق  منظمة  برنامج  يف  امل�ساركني 
االنــ�ــســان يف الــعــامل، واعــتــربت االأمــر 
امل�سي  عــلــى  لــهــا  واملــ�ــســجــع  بــاملــ�ــســرف 
التحدث،  يف  قدراتها  جت�سيد  يف  قدما 
تت�سمن  الربنامج  اأهـــداف  اأن  خا�سة 
مهارة  ميتلكون  للم�ستقبل  قادة  تكوين 
املجاالت  خمتلف  يف  بطالقة  التحدث 
امتالك  على  الرتكيز  مع  واملنا�سبات 
كاريزما حمرتمة وثقافة ال باأ�ص بها يف 
عديد امليادين، فيما قالت املتحدثة اأن 
املهارات  العديد من  اكت�ساب  متكنت من 
خمتلفة  عالقات  تكوين  مع  اجلديدة 
ما  وهو  العامل  دول  ملختلف  ممثلني  مع 

يجعلها مت�سي قدما يف حتقيق اأحالمها 
والدخول ملجال الدبلوما�سية التي تتيح 
لها التعبري عن راأيها يف خمتلف املحافل 
ال�سالم  اأجل احلفاظ على  الدولية من 
يف العامل والدفاع عن حقوق االن�سان يف 

�ستى الدول.
تطمح  اأنها  حداد،  قالت  اآفاقها،  وعن 
لدخول كلية الطب م�ستقبال والو�سول 
الأبعد احلدود يف جمال حقوق االن�سان 
مع  التحدث،  مهارة  متتلك  اأنها  خا�سة 
خو�ص املجال الدبلوما�سي الذي تهدف 
العامل  عرب  ال�سالم  لتحقيق  خالله  من 

والو�سول ب�سكل ر�سمي لالأمم املتحدة.

حامدي  خمتار  الربوفي�سور  وك�سف 
ال�سرطان  �سجل  مــديــر  وهــو  �سريف، 
ال�سرطان  �سجالت  ومن�سق  ب�سطيف 
 50 ت�سجيل  عن  اجلــزائــري،  بال�سرق 
�سنة  بال�سرطان  جديدة  اإ�سابة  األــف 
اإ�سابة لدى  األف   27 2020، من بينها 
بال�سرطان  مري�ص  األــف  و23  الن�ساء 
املتحدث  ذات  ـــرى  وي الـــرجـــال،  عــنــد 
الثدي  �ــســرطــان  تــطــور  منحنيات  اأن 
والقولون والرئة يف ارتفاع متزايد من 
�سرطان  لكون  وهــذا  ــرى،  اأخ اإىل  �سنة 
�سنة  كل   %7.5 بن�سبة  يرتفع  الثدي 
جديدة  حــالــة  األـــف   14 ت�سجيل  مــع 
م�سالح  تــتــوقــع  كــمــا   ،2020 �ــســنــة 
ال�سحة ت�سجيل 17 األف حالة جديدة 

ب�سرطان الثدي �سنة 2025.
�سريف  حــامــدي  الربوفي�سور  وقـــال 
املحلية  �سطيف  ــة  الإذاع ت�سريحه  يف 
ب�سرطان  امل�سابات  من  املئة  يف   50 اأن 
كما  �سنة،   50 من  اأقل  عمرهن  الثدي 
وال  الرجال  ي�سيب  الثدي  �سرطان  اأن 
ي�ستثنيهم خا�سة اإذا كان اأحد االأ�سول 
)الوالد مثال( م�ساب، وهو االأمر الذي 
بالت�سخي�ص  مطالبني  االأبــنــاء  يجعل 
اأنه  املتحدث  واأ�ساف  دوريــا،  والك�سف 
يجب التجند الأجل مكافحة هذا املر�ص 

املبكر  والك�سف  والفح�ص  بالوقاية 
امل�ساعفات  يجنب  اأن  �ساأنه  من  الــذي 
معدل  ويــرفــع  الوفيات  ن�سب  ويقل�ص 
وفعالية  جنــاعــة  مــن  ويــزيــد  احلــيــاة 
الت�سخي�ص  عك�ص  والــتــكــفــل  ــعــالج  ال

املتاأخر.
اجلميع،  حامدي،  الربوفي�سور  ون�سح 
مبا فيهم الن�ساء، بالتوجه اإىل االأطباء 
وغري  غريبة  الأ�سياء  مالحظتهم  عند 
عادية على اأج�سامهم واأع�سائهم ق�سد 
واإزاحة  والعالج  والتكفل  الت�سخي�ص 
كل ال�سكوك يف الوقت املنا�سب، واأ�ساف 
الفحو�سات  باإجراء  الن�ساء  ين�سح  اأنه 
عن  للك�سف  �سنة   40 عمر  من  بداية 
يالحظن  مل  واإن  حتى  الثدي  �سرطان 
ت�سوير  الأن  اأج�سادهن  على  �سيء  اأي 
من  الكثري  يف  اأظــهــر  "املاموغرافيا" 
اإ�سابات ال ميكن الك�سف عنها  احلاالت 

من دون هذا الت�سوير.
حديثه  حامدي  الربوفي�سور  ووا�سل 
عن الو�سعية ال�سحية للمر�سى،معتربا 
و�سبب  وخيمة  عواقبه  التدخني  اأن 
م�سيفا  بال�سرطان،  االإ�سابة  يف  رئي�سي 
يت�سدر  واالأمعاء  القولون  �سرطان  اأن 
االإ�سابات لدى الرجال ويرتفع بن�سبة 
8% ليلَيه �سرطان الرئة عك�ص ال�سنوات 

املا�سية ب�سبب التغري يف منط التغذية 
يف  انخفا�ص  ت�سجيل  مت  حيث  خا�سة، 
�سنة  2.5% كل  املعدة بن�سبة  �سرطان 
حفظ  يف  الثالجات  ا�ستعمال  ب�سبب 
يتم  حيث  �سابقا  كان  ما  عك�ص  ــواد،  امل
واحلفظ  الــتــخــزيــن  عــلــى  ــاد  ــم ــت االإع
وعر�سها  املــواد  جتفيف  اإىل  باللجوء 

اأمام ال�سم�ص.
الربوفي�سور  يقول  التهويل،  عن  وبعيدا 
يف  ارتـــفـــاع  ت�سجيل  مت  اأنــــه  حــامــدي 
ال�سرطان  مر�سى  ــدى  ل الــوفــيــات  ــدد  ع
ب�سبب  املر�سى  عمر  معدل  وانخفا�سفي 
على  ـــر  اأثرَّ الــذي   19 الكوفيد  خملفات 
اجلراحية  والعمليات  والعالج  التكفل 
ب�سبب  اأخـــــرى  ومـــن جــهــة  ــة،  ــه مـــن ج
تناق�ص عدد املقبلني على الك�سف املبكر، 
اأ�سابت  التي  االأعــطــاب  اإىل  باالإ�سافة 
ال�سرطان  مكافحة  مبــراكــز  امل�سرعات 

وندرة اأدوية العالج الكيميائي.
من  االأمثل  ال�سبيل  هي  الوقاية  وتبقى 
ال�سرطانات  خمتلف  ملخاطر  التعر�ص 
كما  التدخني،  عن  االمتناع  �سرورة  مع 
ــوزن،  ال اإنقا�ص  ال�سليمة،  التغذية  اأن 
والريا�سة هي عوامل من �ساأنها اأن ت�ساهم 
يف التقليل من االإ�سابة بال�سرطان بن�سبة 
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خن�سلة،  والية  من  مواطنون  وا�ستكى 
�سئيل  بــراتــب  مرهونني  �ــســاروا  اأنــهــم 
اأين  اليومية،  االحتياجات  يغطي  ال 
الدخل  �ساحب  الب�سيط  املوظف  وجد 
بعد  راتــب  بال  �سهر  كل  نف�سه  املحدود 
دفع هذا االأخري للخروج من الدين اأو ما 
يعرف "بالكريدي" على م�ستوى املحالت 
قد  جديدة  فــاتــورة  ليفتح  التجارية 
عن  البعد  كل  وتبتعد  اأ�سعارها  تزيد 

قيمة الراتب.
الدخل  وذوي  املوظفون  هــوؤالء  ليظل 
"الكريدي"  اأزمــة  يف  عالقني  ال�سعيف 
تغطي  ال  الرواتب  مادامت  املتوا�سلة 
كــل االحــتــيــاجــات، وهــو االأمـــر الــذي 
تعلقت  الذين  التجار  على  كذلك  اأثــر 
التاجر  ليجد  الــديــن  بــهــذا  جتارتهم 
اقتناء  على  قـــادر  غــري  مــدانــا  نف�سه 
ال�سلع لتغطية احتياجات املحل ما دفع 
ب�سبب  االإفــال�ــص  ــالن  اإع اإىل  ببع�سهم 

الديون املرتاكمة.
من  ــر  ــاج ت ر.ب،  الــ�ــســيــد  ــــد  اأك كــمــا 
اأن  خن�سلة،  والية  غرب  قاي�ص  بلدية 
"الكريدي" قد حتول اىل طريقة لبيع 

وت�سويق ال�سلع وا�ستمرار ن�ساط التاجر 
ال�سعبة  املعي�سية  ــروف  ــظ ال ب�سبب 
ــن يــ�ــســطــرون اإىل  ــذي لــلــمــواطــنــني، ال
لتوفري  الطريقة  هــذه  على  االعتماد 
الرواتب  قب�ص  حني  اإىل  احتياجاتهم 
م�ستحقات  دفــع  ثــم  ومــن  االأجــــور  اأو 
�سفحة  لتفتح  "متاأخرة"  الــتــاجــر 
جديدة لديون اأخرى وفواتري مرتاكمة 
فيه  يكون  جديد،  دفــع  موعد  ترتقب 
وامل�ستهلك  اخلــا�ــســر  ــا  ــم دائ الــتــاجــر 
مرهونا بهذا االأ�سلوب الذي �سار االكر 
خا�سة  الراهنة،  الظروف  مع  تنا�سبا 
اأ�سعار  بعد االرتفاع الغريب والكبري يف 

خمتلف املواد.
وقد ت�سببتفي هذه الدوامة التي باتت 
مواطنني  كــافــة  عي�ص  ا�ستقرار  تــهــدد 
خلفتها  الــتــي  االرهــا�ــســات  الـــواليـــة، 
لتزيد  االأخــرية،  االقت�سادية  التقلبات 
الكثري  تفقري  يف  وتت�سبب  حدة  االأزمــة 
غرق  اإذ  التجار  وكذلك  املواطنني،  من 
اجلميع يف دوامة بيع و�سراء واحتياجات 
ال  �سئيلة  جد  مداخيل  مقابل  متزايدة 

تغني وال ت�سمن من جوع.

�شرطانـات الثدي والقولون والرئة تفتـك باجلـزائريني 
الع�شرات "الكريدي" يغرق 

 من املواطنني وجتار مهددون بالإفال�س 
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العلمية  للكفاءة  الوطنية  املنظمة  اأ�شرفت 
االأدبي  الفني  امللتقى  تنظيم  على  واملهنية، 
على الهواء الطلق بحديقة التجارب اجلزائر 
املكتبة  العا�شمة، ومبرافقة مميزة من طرف 
الرئي�شية للمطالعة العمومية لوالية اجلزائر 
العا�شمة التي احت�شنت بدورها هذا الن�شاط 
موهوبا   120 م��ن  اأزي���د  ح�شور  ع��رف  ال��ذي 
وبت�شجيل  الفن،  �شنوف  خمتلف  يف  ومبدعا 

م�شاركة 58 والية من القطر اجلزائري.
نيوز" قالت  "االأورا�ص  ويف حديثها مع يومية 
اأن  بوخالفة"  "ريان  الثقافية  النا�شطة 
االأدبية  امللتقيات  عديد  �شمن  ياأتي  "امللتقى 
والفنية التي عكفت على تقدميها يف خمتلف 
اقامة  متت  جبارة،  وبجهود  الوطن،  وي��الت 
مذهل  مبزيج  اأي��ام،  ثالثة  دام  ال��ذي  امللتقى 
من الفن الغنائي وامل�شرحي واالأدبي وبلوحات 
للفن الت�شكيلي الذي كان مرافقا للملتقى، اإىل  
اأتوا من  الذي  ال�شعراء والكتاب  جانب عديد 
البع�ص،  بع�شهم  ودعم  مواهبهم  تقدمي  اأجل 

يف �شابقة يح�شب لها".
امللتقى الفني االأدبي على الهواء الطلق، تخلله 
�شواطئ  اإىل  رحلة  اأهمها  �شياحية  خرجات 
�شابالت وخرجات فنية ليلية يف كورني�ص برج 
الكيفان، وتعد هذه التظاهرة ح�شب ال�شاعرة 
الواقع  الطبعة اخلام�شة على  ريان بوخالفة 
م�شتوى  على  اأخ��رى  طبعات   10 جانب  اإىل 

االفرتا�شية  املواقع 
موهوب  "اأنت  ب�شعار 

ا�شتمتع  الفر�شة"،  ل��ك 
مبختلف  احلا�شرون  خاللها 

العرو�ص املقدمة، واأي�شا بتبادل 
ي�شوده  ج��و  يف  واالأف���ك���ار  اخل����رات 

رقية. لاالإبداع واالإذهال.

رقية. ل

رقية. ل

يعد الفيلم الوحيد املمثل ملنطقة الأورا�س

اأم البواقي

ب�ضكرة

"الرتاث  �شعار  حتت  جاء  الذي  املهرجان 
واملنظم  واقت�شادي"  ���ش��ي��اح��ي  واف����د 
للرتاث  اجل��زائ��ري��ة  املنظمة  ط��رف  م��ن 
وال�شياحة التقليدية باأم البواقي، �شي�شم 
اللقب،  على  املناف�شة  االأع��م��ال  ع��دي��د 
جلنة  طرف  من  االأفالم  تقييم  �شيتم  اأين 
مدة  تتجاوز  ال  حيث  خمت�شة،  حتكيم 
فيلم  ويعد  دقيقة،   30 امل�شارك  العمل 
الوحيد  املمثل  ال�شاحرة"  "هيم�شونني 
يحي  امل��خ��رج  ح�شب  االأورا������ص  ملنطقة 

ابراهيم.
ال�شاحرة"  "هيم�شونني  الوثائقي  الفيلم 
املخرجني  ب��ني  م�شرتك  عمل  يعد  ال��ذي 
تعليق  ح�شوين  و���ش��اك��ر  اب��راه��ي��م  يحي 
يوثق  ب�شكرة،  ب��والي��ة  �شاطري  حممد 
عدة  من  ب�شكرة  بوالية  م�شون�ص  لبلدية 
البداية  يف  يبني  حيث  وجم��االت،  مواقع 
للمنطقة  اجل���غ���رايف  امل��وق��ع  ال�����ش��ري��ط 
االأرا�شي  اأهم  عن  ليحدثنا  باملناخ،  مرورا 
امل�شتغلة يف املجال الفالحي والزراعي على 
غرار التمور، الرمان،  امل�شم�ص وغريها من 
الذي  االأبي�ص  الواد  م�شتغال  املنتوجات،  
للمجال  التوثيق  مت  كما  املنطقة،  ي�شق 
الزمن  اإىل  ال��ع��ودة  خ��الل  من  التاريخي 

زمن  اإىل  وال�شور  االط���الل  م��ن  انطالقا 
اجلميلة  التحف  تلك  خلفه  ت��رك  م�شى 

والرائعة.
الفيلم  اأن  ابراهيم  يحي  املخرج  واأ�شاف 

الوثائقي "هيم�شونني ال�شاحرة" هو ر�شد 
يتم  ك��ان  وكيف  القدمية  للبنايات  مهم 
قوية  لتكون  والت�شميم،  والتزين  البناء 
القالع  بع�ص  اإىل جانب ت�شوير  و�شامدة، 
املنطقة  يف  ال��ري��ة  واحل��ي��اة  ال�شاخمة، 
االأفاعي،  الذئاب،  كالطيور،  حتويها  التي 

االأبقار، اجلمال ليتمتع بها امل�شاهد". 
يحي  ن��وه  اأي�شا  التاريخي  اجل��ان��ب  وم��ن 
ابراهيم على اأنه مت احلديث على املنطقة 
�شي  العقيد  البطل  ال�شهيد  منزل  وزي��ارة 
ومت   ال�شاد�شة،  ال��والي��ة  قائد  احل��وا���ص 
تق�شيم الفيلم الذي فيه 37 دقيقة اىل 5 
فيديوهات ون�شر 2 منها يف مواقع التوا�شل 
الفيلم   ف��ري��ق  ل��ي��ت��ف��اج��اأ  االج��ت��م��اع��ي، 
العمل  بهذا  للجمهور  امل��ذه��ل  بالتفاعل 
ثمن  حيث  الرية  احلياة  جزء  خ�شو�شا 
تعميمها  يتم  اأن  على  املبادرة  امل�شاهدين 
التي  والرية  االأثرية  املناطق  باقي  على 

تزخر بها الوالية".

حتت�شن املكتبة الرئي�شية للمطالعة العمومية 
االأب��واب  تظاهرة  وملحقاتها،  نبي  بن  مالك 
افتتاح  و�شارة  تزامنا  املكتبة  على  املفتوحة 
فعاليات املو�شم الثقايف 2021-2022، والتي 
جاءت حتت �شعار "قواتنا يف تالحمنا ومتيزنا 
يف تنوع ثقافتنا" يف الفرتة املمتدة من10 اىل 

اأكتوبر2021.  14
للمطالعة  الرئي�شية  املكتبة  م��دي��ر  وق���ال 
خالل  بوديار  املجيد  عبد  ال�شيد  العمومية 
ح��دي��ث��ه ل��ي��وم��ي��ة االأورا�������ص ن��ي��وز ع��ل��ى اأن 
املكتبة  اأب���واب  فتح  اإىل  "تهدف  الفعالية: 
للتعرف  الثقايف   بال�شاأن  واملهتمني  للمواطنني 
وا�شتك�شاف ما حتوزه من ر�شيد وثائقي متنوع 
اأ�شا�شا  تعنى  التي  الور�شات  خمتلف  من  وكذا 
وحماولة  لديه  االبداعية  وامليوالت  بالطفل 

�شكة  ع��ل��ى  وو���ش��ع��ه��ا  وتوجيهها  ت��ط��وي��ره��ا 
االبداع".

"افتتاح  اأن  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دث  ذات  واأ����ش���اف 
تكري�شا  يعد  جديد  ثقايف  ملو�شم  التظاهرة 
خالل  من  املجتمع  اأفراد  لدى  ايجابية  لعادة 
مد ج�شور الرتابط بينهم وبني املكتبة كمنارة 

لالإ�شعاع الثقايف والفكري".
"برنامج  اأن  ب���ودي���ار  اجل��ي��د  ع��ب��د  واأ����ش���ار 
االأطفال  رغبات  بني  باملزج  يتميز  التظاهرة 
واالأ�شغال  الر�شم  املطالعة،  فور�شات  والكبار 
اليدوية، كما �شي�شهد البهو الرئي�شي للمكتبة 
تنظيم معر�ص للكتاب ال�شبه مدر�شي من ر�شيد 
تعريفية  الفتات  عر�ص  باالإ�شافة  املكتبة 
لن�شاأة املكتبة، للتعريف مبالك بن نبي امل�شماة 
ال�شبع  للملحقات  الرئي�شية،  املكتبة  عليه 

وللن�شاطات الثقافية املنظمة �شنوات 2017-
."2020-2019-2018

بن  مالك  مكتبة  مدير  ن��وه  اأخ��رى،  جهة  من 
نبي، اأنه �شيتم تخ�شي�ص ندوة اأدبية تت�شمن 
ال�شاب  ال��ك��ات��ب  ال�شهر  ب�شيف  االح��ت��ف��اء 
ال�شعري  ديوانه  وتقدمي  حركات"  "اأحمد 
االأول املعنون ب� "البقاء للحب"،  كما �شتت�شمن 
اأحمد حركات،  من  لكل  بالتوقيع  بيع  الندوة 
تتخللها  و  �شعدون  ب��الل  و  عي�شاوي  عي�شى 
الوالية  �شعراء  من  لكوكبة  �شعرية  ق��راءات 
جانب  اإىل  االأدب��ي��ة،  االأجنا�ص  خمتلف  من 
مع  بالتن�شيق  �شهاب  لل�شاب  كتاب  يف  ق��راءة 
للنخبة  مميز  وبح�شور  نبي،  بن  مالك  ن��ادي 
واالأدب���ي  الثقايف  بال�شاأن  املهتمني  وجميع 

بوالية اأم البواقي.

الفن  �شماء  من  قطبية  جنمة  معه  لتغيب 
رابح  "احلاج  ك��ان  وق��د  االأ�شيل،  واالإب���داع 
والعازف  وامللحن  واملغني  الكاتب  دريا�شة" 
الوطن  بحب  لت�شبعه  القلوب  اأوت���ار  على 
الكثري  اأدى  حيث  بالده"،  "باأبناء  وتعلقه 
م�شاعر  الم�شت  التي  االأغنيات  من  والكثري 
فغنى  قلوبهم،  على  وتربعت  اجلزائريني 
واالأخوة  وللحمة  وللمر�شة  الكرة  لع�شاق 
وح���ب ال��وط��ن وخل�����ص خ��ارط��ة اجل��زائ��ر 
اإىل  ير�شدك  كدليل  وتقاليدها  بعاداتها 
 "48" اأغ��ن��ي��ت��ه ع��ن  اأع��م��اق اجل��زائ��ر يف 

والية.
1934 بوالية البلدية كان  من مواليد �شنة 
فنانا ت�شكيليا �شهدت على فنه عديد املعار�ص 
ومغنيا ع�شقت اجلماهري اح�شا�شه املندفع من 
تعلق  ما  بكل  حبا  تفي�ص  قلوب  نحو  اأ�شالته 
باجلزائر، حتى اأن اأداءه كان يالم�ص اجلميع 
يف  ت�شتذكر  اأغانيه  وظلت  ا�شتثناء،  دون 
خمتلف املواقف فلم يرحل حتى بعد توقفه 
يلتحق  وه��و  ال��ي��وم  ي��رح��ل  ومل  الغناء  ع��ن 
االأعلى الأن �شدى �شوته ظل عالقا  بالرفيق 

يف كل ذاكرة وال زال كذلك.

مكتبة اأم البواقي ت�ستعر�س ر�سيدها الوثائقي يف برناجمها االفتتاحي

امللتقى الفني االأدبي على الهواء الطلق ي�ستقطب
 اأزيد من 120 موهوبا

�ضطيف

عبد الهادي. ب 

الواليات  �شفري  ق��ام 
االأمريكية  املتحدة 
"غوثام  اجل��زائ��ر  يف 
اإىل  ب���زي���ارة  رانا" 
م�����وق�����ع وم���ت���ح���ف 
ج��م��ي��ل��ة االأث�������ري 
والية  �شرق  ال��واق��ع 
طاف  حيث  �شطيف، 
ال�����ش��ف��ري االأم��ري��ك��ي 
املرافق  الوفد  رفقة 
التابع  باملتحف  ل��ه 
تلقى  اأي����ن  ل��ل��م��وق��ع 
�شروحات عن االألواح 

العهد  اإىل  تاريخها  يعود  التي  واالأثار 
الروماين.

ك��م��ا ق���ام ال�����ش��ف��ري االأم��ري��ك��ي رفقة 
بزيارة  االأث��ري  املوقع  عن  امل�شوؤولني 
عن  واالإطالع  االأثري  للموقع  معاينة 
قرب على االأثار املختلفة املوجودة يف 
املدينة االأثرية على غرار احلمامات، 
الفورون،  ح�شن  الدكاكني،  االأ�شواق، 
الفاخرة  واملنازل  امل�شرح  ال�شاحات، 

من  وغريها  القدمية 
تبقى  ال��ت��ي  االأث�����ار 
تعاقب  على  �شاهدة 
هذه  يف  احل�����ش��ارات 
امل��دي��ن��ة االأث���ري���ة 
طرف  من  وامل�شنفة 
يف  اليون�شكو  منظمة 
قائمة مواقع الرتاث 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن��ذ ع��ام 

.1982
ومت اإعادة فتح املوقع 
االأثري واملتحف منذ 
اأ�شابيع يف وجه  عدة 
الزوار بعد حت�شن الو�شعية الوبائية، 
ملحوظا  توافدا  املتحف  يعرف  حيث 
الوطن  والي����ات  خمتلف  م��ن  ل��ل��زوار 
بال�شاأن  للمهتمني  بالن�شبة  خا�شة 
التاريخي واحل�شاري ال�شيما اأن متحف 
حمدود  غري  عدد  ي�شم  جميلة  موقع 
من االألواح الف�شيف�شائية والتي تناهز 
1200 مرت مربع من الف�شيف�شاء ذات 

االألوان الزاهية. 

ال�سفري االأمريكي يف زيارة اإىل متحف 
وموقع جميلة االأثري 

الفيلم الوثائقي "هيم�سونني ال�ساحرة" يناف�س
 يف مهرجان االأيام ال�سينمائية الوطنية لفيلم الرتاث

�سماء الفن اجلزائري االأ�سيل تودع 
دريا�سة رابح  قطبية" برحيل  "جنمة 

�سرح خمرج الفيلم الوثائقي يحي ابراهيم، ليومية الأورا�س نيوز، عن اختيار الفيلم للم�ساركة يف مناف�سة الأفالم الوثائقية يف الطبعة 
الأوىل ملهرجان الأيام ال�سينمائية الوطنية لفيلم الرتاث الذي �سينعقد اأيام 26 اإىل غاية 29 اأكتوبر املقبل، والذي يتزامن واليوم 

العاملي للرتاث ال�سمعي الب�سري.

عن عمر ناهز ال 87 �سنة رحل الفنان القدير رائد الأغنية اجلزائرية الأ�سيلة �ساحب ال�سوت ال�سجي 
الذي رافق خمتلف الأجيال رابح دريا�سة ابن ولية البليدة، تاركا وراءه �سدى �سوت قوي �ساحب 

الطفل وال�ساب وال�سيخ والريا�سي وعانق املواطن وربت على كتفه م�سجعا روح املواطنة فيه.
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بلغ عدد امل�ساركني يف الطبعة الثانية من م�سابقة ال�سهيد الربيع بو�سامة لل�سعر العمودي 46 م�ساركا بعد فرز 

وتقييم االأعمال امل�ساركة يف هذه امل�سابقة املنظمة من طرف تعاونية ال�سلطان الثقافية والفنية لوالية �سطيف، 

ويف املقابل مت رف�ص 03 اأعمال اأخرى ب�سبب عدم احرتام �سروط امل�ساركة يف امل�سابقة واملتعلقة بال�سن، حيث ا�سرتط 

املنظمون اأن ال يتجاوز �سن امل�سارك 40 عاما.

ومل تك�سف تعاونية ال�سلطان عن موعد الك�سف عن الفائزين يف هذه الطبعة، حيث من املنتظر اأن يتم تنظيم حفل 

املالية  القيمة  ترتفع  وقد  ال�سنة،  هذه  بطبعة  للمتوج  �سنتيم  ماليني   05 مبلغ  ر�سد  ومت  الفائزين،  �سرف  على 

للجائزة ح�سب تقييم جلنة التحكيم لالأعمال الفائزة.

اأن الهدف  اإىل  واأ�سار رئي�ص تعاونية ال�سلطان الثقافية والفنية لوالية �سطيف عبد القادر بوخالفة 

مت  ال�سنة  هذه  طبعة  اأن  علما  وت�سجيعها،  ال�سعرية  املواهب  �سقل  هو  امل�سابقة  هذه  تنظيم  من 

امل�ساركني  لبع�ص  اعتذاراته  بوخالفة  قدم  كما  فقط،  الدينية  للق�سيدة  تخ�سي�سها 

هذه  يف  امل�ساركة  �سروط  مراعاة  عدم  ب�سبب  ق�سائدهم  اإدراج  عدم  على 
امل�سابقة. 

الثانية الطبعة  يف  م�ساركا    46

 من م�سابقة ال�سهيد الربيع بو�سامة لل�سعر العمودي

عبد الهادي. ب 

نوارة. ب



جماملة
منه  فان�شكبت  لل�شيوف  القهوة  ي�شب  ابُنه  كان 

على الزربية الفخمة
فلم يغ�شب و مل ي�شرخ بل ابت�شم و قال :

و للزربية من كاأ�ص الكرام ن�شيب
جعل فعل االبن من الكرم الذي ُيكاَفاأ عليه ال 

من اخلطاأ الذي ُيعاَقب عليه
تربية لطيفة اأمام النا�ص

مل��ا خ���رج ال�����ش��ي��وف ج��ل��ده جلد  و 
احلمري؟!.

الدراهم
بهذا   ... "الدراهم"  �شميت  مل���اذا 

اال�شم
يف  مي�شيان  �شاحبان  ه��ن��اك  ك��ان  اأن���ه  يحكى 

ال�شحراء ، ويف اأثناء �شريهما تخا�شما
ل�شفعة  ال�شاحب  فتاأمل  االأخ��ر  اأحدهما  ف�شفع 

�شاحبه ف�شكت ومل يتكلم ، بل كتب على الرمل
وجهي" على  �شفعني  اأ�شحابي  اعز  "اليوم 

ووا�شال امل�شري ووجدا واحة ماء فقررا اأن ي�شتحما 
غرق  �شاحبه  من  وتاأمل  ان�شفع  الذي  ولكن  فيها 
اأثناء ال�شباحة فاأنقذه �شاحبه الذي �شفعه ، وملا 
اأفاق من الغرق ابت�شم ثم قام ونحت على ال�شخر

حياتي" اأنقذ  اأ�شحابي  اأعز  "اليوم 
على  كتبت  �شفعتك  عندما  �شاحبه  ف�شاأله 
حياتك  اأن��ق��ذت  عندما  لكن   ، ال��رم��ل 
 ، ع��ل��ى احل��ج��ر  ال��غ��رق كتبت  م��ن 
فلماذا؟؟ ابت�شم و اأجابه ..عندما 
يجرحنا من نحب علينا اأن نكتب 
لتم�شحها  ال��رم��ل  على  ح��دث  م��ا 
ولكن   ... والغفران  الت�شامح  رياح 
عندما يعمل احلبيب �شي رائع علينا 
يف  يبقى  حتى  ال�شخر  على  ننحته  اأن 

ذاكرة القلب حيث ال رياح متحوه
اال�شم.. بهذا  �شميت  ملاذا  للدراهم  بالن�شبة  اأما 
بالدراهم  نبداها  حبيت  املهم  نعرف  م��ا  واهلل 
ق��راءة  وتكملوا  ال��دراه��م  حتبو  كامل  نعرفكم 

معلومات م�سليةالن�ص؟!.

الرمانة

اأمثال �سعبية

من  ينطق  من  اأول  هم  والكفان  الفخذ   •
ج�سم االإن�سان يوم القيامة وي�سهدون عليه.

تعود  التاريخ  يف  موؤكدة  حكم  فرتة  • اأطول 
مملكة  حكم  حيث  الــثــاين  �سوبهوزا  للملك 
يوما   254 و  ــا  عــام  82 ـــدة  مل ــد  ــوازيــالن ــس �
عام  وحتى   1899 عام  من  الفرتة  يف  وذلــك 

.1982
هم  البوروندية  واتو�سي�ص  قبيلة  اأبناء   •
االأطول قامة على م�ستوى العامل، حيث يبلغ 

متو�سط طول الفرد نحو مرتين.
خالل  اخللوي  هاتفك  من  ر�سالة  اإر�سال   •
اأن  لدرجة  جــدا  خطري  اأمــر  ال�سيارة  قيادة 
احتمالية الوقوع يف حادث �سيارة خالل ذلك 

يزيد 23 �سعفا.
عدد  اأن  تفيد  ميت�سيجان  جلامعة  • درا�سة 
اأكر من  الن�ساء الالئي ميتلكن رخ�سة قيادة 

عدد الرجال يف الواليات املتحدة.
ال�سخ�ص  لك  يقوله  ما  عن  اأبدا  تغفل  • ال 
وجهة  يكون  منه  يقال  مــا  فاأغلب  الغا�سب 

نظره احلقيقية فيك.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على طا�سة ترن 
طا�سة، يف البحر 

غطا�سة، من داخل 
لولو و من برة 

نحا�سة

حدث يف مثل هذا اليوم
العا�شر من �شهر اأكتوبر
يف  الغجر  االأطفال  من   800 اإبــادة  ـ   1944

اإ�سويتز" النازي. اعتقال  "مع�سكر 
تقيم  الــتــاريــخــيــني  ال�ستة  جلــنــة  ـ   1954
،�سبتمرب(  اأوت  )جويلية،  ل�سهور  عملها  ح�سيلة 
ا�ستعدادا  والعتاد  الرجال  من  قواتها  وحت�سي 

الندالع الثورة.
ي�سنون  احلديدية  ال�سكك  عمال  ـ   1955
اإر�سال  ملنع  الفرن�سية  "تول"  مدينة  يف  اإ�سرابا 

العتاد الع�سكري الفرن�سي اإىل اجلزائر.
بعد  ي�سرح  عبا�ص  فرحات  ال�سيد  ـ   1958
ال�سلطة  اإىل  ديــغــول  ــارل  ــس � اجلــــرال  عـــودة 
للجمهورية  املــوؤقــتــة  احلكومة  "ت�سكيل  بـــاأن 
اجلزائر  بني  املفاو�سات  �سيجعل  اجلزائرية 
وقت  اأي  من  دقة  اأكر  و  �سهولة  اأكر  فرن�سا  و 

م�سى".
1959 ـ جرائد فرن�سية تن�سر قرارا للحكومة 
امليلي�سيات  ـــدد  ع ــع  ــرف ب يــتــعــلــق  الــفــرنــ�ــســيــة 
�سخ�ص  األــف   125 اإىل  اجلزائر  يف  الع�سكرية 

ملواجهة خمتلف انت�سارات الثورة اجلزائرية.
ملجموعة  الــوزاريــة  الندوة  افتتاح  ـ   1967

الـ"77" باجلزائر العا�سمة.
فيجي. ا�ستقالل  ـ   1970

على  ي�سرف  بومدين  هواري  الرئي�ص  ـ   1971
تد�سني كلية احلقوق اجلديدة لنب عكنون.

ري�سرت  �سلم  على   2،7 ب�سدة  زلــزال  ـ   1980
اآالف  خلف  )ال�سلف(  االأ�سنام  واليــة  ي�سرب 
من  بــاملــائــة   80 تــدمــري  اإىل  واأدى  ال�سحايا  

املدينة .
م�سي�ص،  بن  علي  ل�سيد  ماأ�ساوية  وفاة  ـ   1988
خالل  اجلــزائــريــة  االأنـــبـــاء  بــوكــالــة  �سحفي 
العا�سمة كان يوؤدي  مظاهرات نظمت باجلزائر 

خاللها واجبه املهني.
رئي�ص  االأمــة  اإىل  وجهها  ر�سالة  يف  ـ   1988
اجلمهورية ال�ساذيل بن جديد يعلن عن م�سروع 
 05 ــداث  اأح عقب  عميقة  �سيا�سية  اإ�سالحات 

اأكتوبر.
فيها  فــاز  حملية  انتخابات  تنظيم  ـ   2002

حزب التحرير الوطني.
باتنة  واليــتــي  ت�سهدها  في�سانات  ـ   2002

وب�سكرة خلفت ت�سعة قتلى ومفقودا واحدا.
اتفاقات  توقعان  وتركيا  اأرمينيا  ـ   2009
العداء  من  بعد قرن  لتطبيع عالقاتهما  ثنائية 
القوات  الناجمة عن قيام  االأرمن  ب�سبب مذابح 
احلــرب  يف  ــالأرمــن  ل جماعي  بقتل  العثمانية 

العاملية االأوىل.
ال�سيارات  ل�سناعة  اليابانية  تويوتا   -  2012
ال�سيارات  ل�سحب  اأ�سخم حملة  تعلن عن تنفيذ 

عرب العامل منذ عام 1996.
2015 - تفجريان يف العا�سمة الرتكية اأنقرة 
97 قتيال  قرب حمطة قطارات يخلفان حوايل 

على االأقل واأكر من 400 جريح.
هــارت  اأولــيــفــر  ــوز  ف عــن  االإعــــالن   -  2016
االقت�ساد  يف  نوبل  بجائزة  هومل�سرتوم  وبينغت 

لعام 2016 مل�ساهمتهم يف نظرية العقد.
يف  دول  عــدة  ي�سرب  نيت  اإع�سار   -  2017
وانهيارات  بفي�سانات  ويت�سبب  الو�سطى  اأمريكا 
�سخ�سا   40 �سحاياه  ح�سيلة  بلغت  وقد  كثرية، 

على االأقل.

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

احل����ج����ل����ة خَل���ف���ي���ف���ة 
م������ن ����ش���ع���د ال�������ش���ي���اد

حكـــمة

فالكل  �إليك  �أ���س��اء  ملن  �أح�سن 
ي�ستطيع �لإح�سان ملن �أح�سن

� هل عندك تف�شري للنجاح اخلرايف 
للفريق الوطني؟

�شالح.م احلامة
من  نعمة..وخليك  يدومها  اهلل 

التفا�شري؟!.
النف�ص  تريح  عبارة  لديك  هل   �

والعقل والقلب يا �شي عالوة؟
عبد الكرمي ا�شماعني باتنة

نتفيقهوا..مليووووووووون  ما  بال 
 10 خا�شك  واّل  دوالر..ارحت������ت 

دنانري؟!.
بذاك  ع��الوة  �شي  يا  �شمعت  هل   �
مليون  اأردنيا  اأهدى  الذي  الكويتي 

دوالر الأنه اأ�شمى ابنته الكويت؟
حممد قويدر ب�شكرة
عالوة  عمك  له  وق��ل  عليه  �شلم 

ا�شم �شهرة فقط اأما اال�شم احلقيقي 
فهو جمل�ص التعاون اخلليجي!!.

� قال يل جدي اق�شد دار الرجال 
يا  راي��ك  الن�شاء..وا�ص  تلقى  لثم 

�شي عالوة؟
معتز.�ص ميلة
دار  �شواء يف  امل���راأة احل��رة ح��رة 
الرجال وال يف دار اأ�شباه الرجال..
رج��ل..ق��ل  يوقفها  ال  واحل���اي���رة 
يف  طيب�ص  م��ا  ب��ك��ري  ن��ي��ة  جل���دك 

امليكرووند؟!. 
� راك ت�شري يف اخل�شرة واحلبوب 

واخلبز يا �شي عالوة؟
نرج�ص.خ تازولت
ال  اهلل  ب���ال���ت���امي���وم  ع���اي�������ص 

يبليك؟!.
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�شورة م�شحكة

يل يتمنى 
خري من 

يل يقطع 
اليا�ص؟!
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�ضطيف
منى. ب

ميلة

الأقرا�س كانت مبخباأ �ضري بال�ضندوق اخللفي ب�ضيارة
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املتنقلــة  الفرقــة  عنا�ســر  متكنــت 
لل�سرطــة الق�سائيــة مب�ساركــة عنا�سر 
فرقة ال�سرطــة الق�سائيــة باأمن دائرة 
عــني كر�سة من توقيــف �سخ�ص و حجز 
ذات  مهلو�ــص  قر�ــص   4000 مــن  اأزيــد 
علــى  جــاءت  اأجنبي.العمليــة  من�ســاأ 
بعــد معلومــات موؤكــدة بنقــل كميــة من 

مركبــة  مــن  علــى  العقليــة  املوؤثــرات 
نفعيــة اىل مدينــة عــني كر�ســة، ليتــم 
توقيــف املركبــة وبالتفتي�ــص الدقيــق 
مت اكت�ســاف خمباأ �سري داخــل ال�سيارة 
بال�سنــدوق اخللفــي بــه كميــة معتــربة 
مــن املوؤثــرات العقلية قــدرت ب 4005 
قر�ص مهلو�ص من نوع "بريغابالني 300 

ملغ" ذات من�ساأ اأجنبي. املتهم مت عر�سه 
اأمــام نيابــة حمكمــة عــني مليلــة بجرم 
احليــازة و التخزيــن و نقــل و عر�ــص و 
و�ســع للبيــع موؤثــرات عقليــة ذات من�ساأ 
اأجنبــي م�ستــوردة عــن طريــق التهريب 
جماعــة  اإطــار  يف  مركبــة  با�ستح�ســار 

اإجرامية منظمة.

يف اإطار مكافحة اجلرمية احل�سرية 
للربنامــج  وجت�سيــدا  اأنواعهــا،  ب�ستــى 
االأمنــي العملياتــي امل�سطــر مــن طرف 
م�سالــح  قامــت   ، تب�ســة  واليــة  اأمــن 
اأمــن الواليــة وا�سعــة النطــاق �سملــت 
مراقبــة  نقــاط  وو�ســع  مداهمــات 
فجائية على م�ستــوى خمتلف النقاط 
لهــا خمتلــف  ال�ســوداء بقطــاع �سخــر 

الو�سائل املادية والب�سرية الالزمة ، 
يف عمليــة �سرطيــة لعنا�ســر االأمــن 
احل�ســري ال�سابع بتب�ســة، اأ�سفرت عن 
حجز كميــة من امل�سروبــات الكحولية 
حمليــة ال�سنــع مــن خمتلــف االأنــواع 

واالأحجام قدرت بـقرابة 500 وحدة 
علــى م�ستــوى منــازل يف طــور االإجناز 
مع توقيــف �سخ�ســني بحوزتهما كمية 
 11 مراقبــة  مت  كمــا  املخــدرات،  مــن 
مركبــة ودراجتــني ناريتــني وحتريــر 
درا�ســة  مــع  جزافيــة،  غرامــات   07
 21 وحتريــر  �سخ�ــص،   17 لـــ  حالــة 
خمالفــة لعدم ارتــداء القنــاع الواقي 
ب�ساأنهــا  اتخــذت  والتــي  )الكمامــة(، 
االإجــراءات القانونيــة، هــذه العملية 
القــت ا�ستح�سانــا كبــريا وردود اأفعال 
مبدينــة  املواطنــني  و�ســط  اإيجابيــة 

تب�سة.

متكنــت م�سالح اأمن واليــة �سطيف 
ممثلة باأفراد االأمن احل�سري الثالث 
باأمن دائرة العلمة من حجز ما يناهز 
ن�ســف املليون وحــدة مــن املفرقعات 
التــي اأدخلــت الــرتاب الوطنــي عــن 
طريق التهريب، والتي كانت موجهة 
للبيع بطرق غري �سرعية، مع توقيف 
�ساحبهــا علــى م�ستــوى �ســوق "دبي" 

و�سط مدينة العلمة.
وتنــدرج العمليــة يف اإطــار م�ساعي 
اأفراد ال�سرطة الرامية اإيل الت�سدي 
النت�سار خمتلف اأنواع املواد اخلطرة 
علــى غــرار املفرقعــات التــي يزيــد 
ا�ستعمالها بحلول ذكرى املولد النبوي 

ال�سريــف، وكثفــت م�سالــح ال�سرطة 
عمليات املراقبة والتفتي�ص للحد من 
انت�سار هــذه الظاهرة، ليتمكن اأفراد 
االأمــن احل�سري الثالــث بالعلمة، من 
حجز ما يناهز الن�سف مليون وحدة 
من املفرقعــات امل�ستوردة التي دخلت 
الــرتاب الوطني عن طريق التهريب، 
مــع حجــز 05 اأ�سلحة بي�ســاء كانت 
امل�ستودعــات  باإحــدى  خمزنــة 
وتوقيف ال�سخ�ص الــذي كان ب�سدد 
توجيهها للبيع، ومت حجز تلك املواد 
مــع فتــح حتقيــق معمــق يف مالب�سات 
الق�سيــة واإعداد ملــف جزائري �سد 

املخالف.

�سي الأورا�سي..
�سنعت  ما  بعد  الــرجــال...  بانوا  ويــن  هنا 
الفرجة يا جمال... ما�سيني للقدام اأجيال 
بـــالدي راح تــرتفــع فوق  ـــة  ــال... وراي ــي ج
راح  ومـــازال...  الن�سر  حققنا  اجلــبــال... 
نكونو للملتزمني بالعهد خري مثال... مازلنا 
على عهد املرحوم درا�سية يل قال... هيا يا 

بالدي نروحو للمونديال...

hamzalaribi005@gmail.com

حجز اأزيد من 4000 قر�س مهلو�س بعني كر�شة

وجب الكالم

اإن ما ال �سك فيه هو اأن كل مواطن يف كل منطقة 
فا�سال،  مواطنا  نف�سه  يف  يرى  البالد  مناطق  من 
مواطنا مثاليا ومواطنا �سريفا، يت�سح ذلك من خالل 
ما هو مالحظ بن�سبة كبرية يف جمتمعنا حيث اأن 
لالنتقادات،  العنان  ويطلق  اإال  ن�سادفه  فرد  كل 
ينتقد  الــذي  فهذا  النقد،  ال  االنتقادات  ونقول 
امل�سوؤول الفالين وهذا الذي ينتقد احلزب الفالين 
غري  اإىل  العالنية  املوؤ�س�سة  ينتقد  ــذي  ال ــذا  وه
االنتقاد،  ميار�ص  بات  قد  فرد  كل  اأن  مبعنى  ذلك، 
وهذا  للمنتقدين،  هدفا  بات  بالدنا  يف  �سيء  وكل 
درا�سة  حمل  يكون  الأن  بحاجة  بات  قد  املو�سوع 
االجتماع  علم  يف  واملخت�سني  النف�سانيني  قبل  من 
اأي�سا، فلرمبا نخرج بنتيجة يف كيفية التعامل مع 

املزاجيني اأو باالأحرى مع "امل�سلحجيني".
للعمل  يدعو  "جميعنا"  اآخر  بتعبري  اأو  اجلميع 
املجاالت  خمتلف  يف  بالبلد  النهو�ص  اأجـــل  مــن 
الختيار  يدعو  وجميعنا  االأ�سعدة،  �ستى  وعلى 
متنح  الأن  يدعو  وجميعنا  املنا�سب،  للمكان  الرجل 
يف  ال�سامية  واملنا�سب  املنا�سب  �سغل  يف  االأولوية 
واإرادة  �سادقة  نية  يثبت  وملــن  للنزهاء  الدولة 
الدولة والوطن واملواطن، وجميعنا  قوية خلدمة 
للفا�سدين  حد  وو�سع  الف�ساد  حماربة  اإىل  يدعو 
الذين  الطاغني  وللنافذين  الفا�سد  املال  واأ�سحاب 
ي�ستغلون نفوذهم فيما يخدمهم وعائالتهم ال فيما 
تبني  لعدم  يدعو  وجميعنا  والعباد،  البالد  يخدم 
امل�سوؤولني  مع  التعامل  يف  والتملق"  "ال�سيتة  مبداأ 
نحن  هــل  لكن،  الطغيان،  فر�سة  لهم  نتيح  الأال 

�سادقون؟ 
الختيار  يدعو  من  �سادقا  لي�ص  اأنه  هو  نراه  ما 
ميار�ص  الذي  وهو  املنا�سب  للمكان  املنا�سب  الرجل 
النا�ص"،  "حمارنا وال عود  حقه االنتخابي مببداأ 
لل�سرفاء  االأولــويــة  ملنح  يدعو  من  �سادقا  ولي�ص 
له  متاحة  فر�سة  اأول  ي�ستغل  من  وهو  والنزهاء 
معروفني  واأ�سخا�سا  ق�سائيا"  "م�سبوقني  ليختار 
املجال�ص  خمتلف  يف  ال�سوداء" لتمثيله  "مبلفاتهم 
فقط الأنهم "من عر�سه" اأو من "حزبه" ويقدمون 
يدعو  مــن  �ــســادقــا  ولي�ص  ــه،  ــذوي ول خــدمــات  لــه 
يف  الفا�سدين  يــدعــم  مــن  ــو  وه الف�ساد  ملحاربة 
�سادقا  ولي�ص  بهم،  املجال�ص  وميالأ  "االنتخابات" 
يتخذها  من  وهــو  ال�سيتة  تبني  لعدم  يدعو  من 
"و�سيلة فعالة" لق�ساء حاجاته وحاجات عائلته 
جهرا  الوطنية  يدعي  من  �سادقا  ولي�ص  وذويــه، 
ويخون "موؤ�س�سات الدولة" �سرا، وبالتايل فاأزمتنا 
ال �سك وا�سحة، وهي اأزمة �سدق، فحني ن�سدق مع 
اأقوالنا  مع  متطابقة  اأفعالنا  تكون  وحني  اأنف�سنا 
النفاق  اأما  التغيري،  اإحداث  ن�ستطيع  فقط  حينها 
مبختلف اأ�سكاله فهو معول ال زال يهدم �سيئا ف�سيئا 

اأركان دولتنا واأ�س�ص جمتمعنا.

لي�س �شادقا

حمزه لعريبي

اأم البواقي

خن�ضلة

�ضطيف 

حجز 05 مبحوثني و دراجات 
نارية باأم البواقي

ت�شجيل 26 تدخل يف عملية اجناز 
بناء دون رخ�شة خالل �شهر

الإ�شالمية  الك�شافة  من  جريحا   15
يف حادث مرور بالأوري�شيا 

نفذت �سرطة عني البي�ساء وعني مليلة عدة عمليات 
�سرطية وا�سعة  �سملت االأحياء واالأماكن امل�سبوهة التي 

يرتادها امل�سبوقني ق�سائيا، اأ�سفرت عن توقيف 05 
اأ�سخا�ص مبحوث عنهم من قبل اجلهات الق�سائية، وكذا 

توقيف �سابني بحوزتهما اأ�سلحة بي�ساء حمظورة تتمثل يف 
اأربعة �سكاكني من احلجم الكبري وع�سى بي�سبول حديدية، 

وكذا م�سد�ص بال�ستيكي. كما مت حجز 149 وحدة من 
امل�سروبات الكحولية كانت موجهة للبيع بطريقة غري 

م�سروعة، و حجز 05 دراجات نارية النعدام الوثائق، 
باالإ�سافة لدرا�سة حالة لـ 22 �سخ�ص، وتنقيط 08 

مركبات.

توا�سل م�سالح امن والية خن�سلة يف حماربة البناء 
الفو�سوي وكذا التجارة الغري �سرعية وحماية البيئة، 

اأين اح�ست خالل �سهر �سبتمرب املن�سرم 26 تدخال اإجناز 
بناء دون رخ�سة، مت اإر�سال ملفات املخالفني لقواعد 

العمران اإىل ال�سلطات املحلية، و 2 عملية فيما يخ�ص عمد 
مطابقة البناء لرخ�سة البناء امل�سلمة، ويف ميدان تطهري 
الطريق العام �سجلت 19 عملية تدخل يف جمال التجارة 

غري ال�سرعية، مت حتويل 9 اأ�سخا�ص اإىل مقرات ال�سرطة 
وحجز 4 موازين اإلكرتونية، وفيما يخ�ص ميدان حماية 
البيئة، �سجلت تدخل واحد فيما يخ�ص اإعاقة الطريق 

العام بو�سع وترك فيها دون �سرورة مواد اأو اأ�سياء كيفما 
كانت من �ساأنها اأن متنع اأو تنق�ص من حرية املرور اأو جتعل 

املرور غري ماأمون.

ت�سبب حادث مرور خطري باملدخل اجلنوبي ملركز 
بلدية االأوري�سيا، يف اإ�سابة 15 عن�سرا من فوج للك�سافة 
اال�سالمية اجلزائرية على اإثر حادث ده�ص الأفراد هذه 

املجموعة عند قطعهم الطريق، من قبل �سائق �ساحنة 
من احلجم ال�سغري، على م�ستوى الطريق الوطني رقم 9 

باملكان امل�سمى واد التمر 12 كم �سمال �سطيف.
وترتاوح اأعمار امل�سابني بني 14 و18�سنة، واإ�ساباتهم 

متفاوتة حيث مت اإ�سعاف واإجالء امل�سابني اإىل ا�ستعجاالت 
امل�ست�سفى اجلامعي �سطيف من طرف م�سالح احلماية 

املدنية، فيما قام وايل �سطيف كمال عبلة بزيارة اجلرحى 
لالطمئنان عليهم بعد احلادث.

توقيف �شاب
 حول م�شكنه 

ملمار�شة الدعارة 

حجز 500 وحدة كحولية وحترير
 جملة من املخالفات

حجز ن�شف مليون من املفرقعات يف �شوق 
دبي التجاري بالعلمة 

متكن عنا�سر االأمن اخلارجي 
وادي العثمانية والية ميلة من 

توقيف �سخ�ص حول م�سكنه 
اإىل حمل للف�سق والدعارة 

وكذا ترويج املوؤثرات العقلية، 
وتعود تفا�سيل الق�سية اإىل 

تلقي معلومات مفادها ا�ستغالل 
اإحدى ال�سقق بوادي العثمانية 

يف ممار�سة الف�سق والدعارة 
وترويج املوؤثرات العقلية، وعلى 

الفور تنقل عنا�سر ال�سرطة 
الق�سائية اإىل عني املكان حيث 

مت مداهمة امل�سكن وتوقيف 
امل�ستبه فيها البالغ من العمر 21 

�سنة و�ساب اآخر يبلغ من العمر 
من  تبلغ  فتاة  رفقة  �سنة   26

العمر 21 �سنة يف و�سعية خملة.
وخالل ذات املداهمة مت حجز 

من  وقنينة  مهلو�ص  قر�ص   84
دواء موؤثر عقلي باالإ�سافة اإىل 

�سالحني اأبي�سني حمظورين 
ومبلغ مايل قدره 109500 دج 

من حم�سالت الدعارة وترويج 
املهلو�سات ليتم اقتياد املوقوفني 

اإىل مقر اأمن احل�سري، وبعد 
ا�ستكمال اإجراءات التحقيق مت 

تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام النيابة 
املخت�سة ب�سلغوم العيد حيث 

�سدر يف حقهم اأمر اإيداع.
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