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كهـل يذبح والدتـه واأختـه ويلـوذ بالفـرار ب�سطيـف فيما متكنت م�شالح االأمن من توقيفه 

�ص 16

خبازون يفر�سون منطقهم بباتنة 

ا�ستمرار غلق "حمام ال�ساحلني" يثري الت�ساوؤالت

مطالب بفتح املركب احلموي 
حمام ال�ساحلني بخن�سلة

ظل رهن "الغلق" منذ قرابة �ضنة

ال زالت اأزمة اخلبز تلقي بظاللها على والية باتنة منذ ما يزيد عن االأ�صبوعني، حيث اأن جل اأ�صحاب املخابز مبدينة باتنة على وجه اخل�صو�ص ال 
زالوا م�صرين على فر�ص منطقهم فيما يخ�ص �صعر اخلبز العادي، اإذ اأنهم باتوا يبيعونه للزبائن بـ 15 دج على اأنه "خبز حم�صن"، فيما جلوؤوا يف املقابل 

اإىل اإعداد خبز ال تتوفر فيه اأدنى ال�صروط الواجب مراعاتها ل�صالمة و�صحة امل�صتهلك كمادة ت�صتجيب ملعايري اجلودة وكمادة �صاحلة لال�صتهالك، 
وهذا لقيامهم بخف�ص ن�صبة املكونات االأ�صا�صية الواجب توفرها يف "اخلبزة الواحدة"، والغاية طبعا اإجبار الزبون على االمتناع عن اقتناء "هذا النوع 

الرديء من اخلبز" بـ 10 دنانري واال�صطرار القتناء اخلبز "املح�صن" بـ 15 دج والذي هو يف االأ�صل "خبز عادي" بب�صع حبات �صانوج...

اأم البواقي

خن�سلة

رغم البيان الوا�ضح ملديرية التجارة
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ال تزال اأبواب املركب احلموي املعروف بت�سمية "حمام ال�ساحلني" يف دائرة 
احلامة بوالية خن�سلة مغلقة يف وجه الزوار وال�سياح منذ قرابة �سنة كاملة، 

ورغم فتح كل املركبات واملرافق ال�سياحية واحلموية عرب تراب الوطن، اإال 
اأن هذا املق�سد الهام الذي ي�سكل الرئة ال�سياحية للوالية ظل مغلقا الأ�سباب 

جمهولة، بعد اأن ترنحت عملية ت�سيريه بني اخلا�ص والعام لتنتهي بعالمة 
ا�ستفهام اأثرت �سلبا على ظروف وو�سعية عمال هذا املركب والتجار النا�سطني 

�ص 05به الذين ظلوا وطيلة تلك الفرتة قيد البطالة...
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نوارة بوبري

عبث الأقالم واإعدام 
ال�شالح العام

قد يعرت�ص ال�سحفيني عن بع�ص القوانني التي تقيدهم 
وتتحكم يف حتركاته مطالبني باحلرية التامة وك�سر القيود، 

انطالقا من اأب�سط نقطة اإىل اأثقل طابو تنظر له العني الب�سيطة 
غري املتخ�س�سة على اأنه الف�سق الذي ال نقوى على التحدث 

عنه ولو بالكناية، رغم اأننا نعلم ويف قرار اأنف�سنا اأن وراء كل 
قيد حرية خطرية قد ت�سقط املجتمع الذي اليزال يتخبط يف 

م�سكال تنموية واقت�سادية وحتى نف�سية يف جب مليء بالعقارب 
والثعابني املرتب�سة با�ستقرار املجتمع، فلن تكون هنا احلرية اإال 
جمرد غوغاء و�سو�ساء تزيد من �سداع هذا االأخري وقد تت�سبب 

له يف انهيار ع�سبي اأو جنون خطري مل يتوقعه حامل القلم وال 
متلقي الر�سالة.

لتكون احلرية عند حامل القلم حدان يف �سالح واحد، االأول 
منه قد مينحه الفر�سة ويتيحها بكل زواياها ليبلِّغ معلومات 

ور�سائل واأفكار بال قيد اأو حد، لكن لنحتمل اأن تكون تلك 
االأفكار دخيلة اأو املعلومات نوعا من الرذيلة اأو ت�سقط الكلمات 

والت�سريحات يف �سرك االإ�ساعة فتندفع نحو الفتنة الثقيلة، 
فتقطع روؤو�سا وترفع اأخرى وتقع احلجة على خائن االأمانة 

الذي اتخذ من حريته و�سيلة.
فتمنح العابث بالقلم امل�سترت وراء ق�سايا النا�ص فر�سة خلق 

البلبلة ون�سر الفو�سى وزعزعة اال�ستقرار باإعالن حرب نف�سية 
تعود فوائدها على احلاقدين على ال�سعب والوطن، املخططني 

ال�سرتاتيجيات تك�سر االأمن واالأمان الذي يتمتع به، ليكون احلد 
الثاين ف�ساء الإ�سماع �سوت "امل�سكوت عن حقهم" اإىل من بهم 
�سمم، ومينح حامل القلم حرية الو�سول اإىل امل�سوؤول حامال 

على كتفه م�سوؤولية الر�سالة املكلف بها واملتكفل مبدى بالغتها 
وتاأثريها.

لكن الغط�ص يف االأوحال والغو�ص يف �سلطة االأموال يف ظل 
االأو�ساع املحلية والدولية الراهنة، قد يفر�ص علينا تو�سيع 

الهوام�ص وحتديد اخلطوط احلمراء ح�سب خ�سو�سيات املجتمع 
وقيمه و�سفاته واأب�سط تفا�سيله، ولعل ما ع�سناه وعاي�سناه مع 

التهافت الذي اأبدته بع�ص القنوات نحو ف�سح ق�سايا اجتماعية 
و�سل حد املبالغة فيها اإىل ت�سنيف املجتمع اجلزائري يف ق�سم 
املجتمعات ال�سافرة، بعد اأن ت�سابقت تلك القنوات على تعرية 

وقائع منها ما هو واقع ومنها ما هو �سرب لل�سرائع، لتتغلل يف 
و�سف زنا املحارم وت�سكك يف عالقة االآباء واالإخوة وهي ت�سرد 

حكايات تتقزز النف�ص الطبيعية ل�سماعها، جمرد غي�ص من 
في�ص.

وان كانت تلك القنوات ناقال للق�سايا فاإن حرمة املجتمع 
التي تنبثق منها حرمة الراأي العام تفر�ص على هذا النوع من 

الربامج قيودا معينة، بعد اأن تخطت اخلطوط احلمراء وك�سرت 
احلواجز مبختلف اأنواعها، ما يحمل االإعالم هنا ويف هذا املوقف 

بالذات م�سوؤولية الفو�سى الفكرية والعالئقية واالجتماعية 
التي اأوقع املتلقني فيها، كونها ك�سفت حادثة واحدة وعرت 

واقعة معزولة ثم اأ�سرت بال�سالح العام كله من خالل اال�سرار 
بنف�سية اجلمهور مبختلف �سرائحه، ورمبا حكمت عليه باالإعدام 

تدريجيا وهي ت�سقط كل خ�سو�سياته وتدو�سها مرة بعد مرة، 
بعد اأن تطاولت على حرمة االأ�سرة اجلزائرية ب�سبب العبث 
الذي مل يكن يهدف اإىل اإ�سالح االأحوال مثلما كان يهدف اىل 

االأموال. امل�ساهدة" وك�سب  "خلق 
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يف خ�ســم تبجــح الكثــري مــن امل�سوؤولــني يف الدولــة كل مــرة 
بعملهــم الدوؤوب و�سعيهم الدائــم للنهو�ص مبناطق الظل، ال زال 
�ســكان عديــد مناطق الظل بواليــة باتنة يعانــون يف ظل غياب 
اأب�ســط ال�سروريــات، علــى غرار �ســكان م�ستة زيطــاري الواقعة 
بــني بلديتــي دوفانة وتيمقــاد والذين جددوا النــداء لل�سلطات 
معربين عــن ا�ستيائهم من احلالة التي اآل اإليها الطريق الرابط 
بــني بلديتــي دوفانة وفم الطــوب، حيث اأكدوا بــاأن الطريق قد 
اأ�سبــح مهرتئــا ومل يعــد ممكنــا التنقــل عــربه باملركبــات نظرا 
لكونه يعج باحلفر واملطبات، االأمر الذي قال ال�سكان باأنه يعيق 
ن�ساطهم الفالحــي الذي يقتاتون منه اإ�سافة اإىل �سعوبة تنقل 
االأبنــاء اإىل مدار�ص مبناطــق جماورة خا�سة يف ف�ســل ال�ستاء، 
فاأيــن هي م�ساريــع النهو�ص مبناطق الظل التــي �سدعوا روؤو�سنا 

بها؟ يقول اأحد ال�سكان املعلقني على الو�سع بقريته.

بطاقة حمـــــــــراء

اأين م�شاريع النهو�ض 
مبناطق الظل؟

auresbook
قال: عقيلة �صالح

 )رئي�س جمل�س النواب الليبي(
الرئي�صية  ال��ق��اع��دة  ه��ي  ..."اجلزائر 
كل  يف  اإليها  بحاجة  ونحن  العربي  للوطن 

الظروف".
قلنا: يا راجل... نخ�شى اأن تتعب كثريا بعد 

ت�شريحك هذا.

املدينون لل�شرائب م�شموح لهم بالرت�شح

" واربح  "اجمع.. 

هذا موعد تطبيق "VAR" يف البطولة

تزوج 33 مرة للحفاظ على البيوت
يف حديثه لربنامج "يحدث يف م�سر" الذي مت بثه على "اأم بي �سي م�سر" ك�سف حممد املالح الذي 
ُيطلق عليه ت�سمية "املحلل ال�سرعي"، اأنه تزوج 33 مرة كمحلل �سرعي "من اجل اإعادة الزوجات 
اإىل اأزواجهن بعد اأن طلقن 3 مرات كعمل خريي لوجه اهلل بدون اأي مقابل "قائال باأن هذا: "عمل 
تطوعي بدون اأي مقابل هلل فقط، وال اأتقا�سى اأمواال من اأجل حماية البيوت من اخلراب وانف�سال 
االأزواج ولدي �سفحة على فاي�سبوك تروج لهذا االأمر"، ليختتم: "اإذا قالت يل دار االإفتاء اأن هذا 

العمل غلط حبطل".

مع بداية اإيداع ملفات الرت�سح لال�ستحقاقات املحلية املقررة يوم 27 نوفمرب املقبل لدى مندوبيات 
ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، اأ�سابت حالة من الذعر واخلوف الكثري من االأحزاب الكربى 
اإق�ساء عدد كبري من املرت�سحني بناء على املادة  من تكرار �سيناريو الت�سريعيات املا�سية عندما مت 
184 من القانون الع�سوي التي  تن�ص على اأن املرت�سح يجب اأن يثبت و�سعيته جتاه االإدارة ال�سريبية، 
اإال اأن هذا ال�سرط اأ�سبح ال داعي منه، ويكفي  فقط وثيقة تظهر الو�سعية احلالية م�ستخرجة من 
ال�سرائب فقط، وبذلك فاإنه ميكن ملن على عاتقهم ديون م�ستحقة لل�سرائب الرت�سح يف االنتخابات 

املحلية املقبلة.

يف مبادرة القت ا�ستح�سانا من قبل متجويل "ليزايل" عامة وتالميذ مدر�ستي االأخ�سري وعلي بوخالفة 
خا�سة، والتي نظمتها املوؤ�س�سة العمومية لت�سيري مراكز الردم التقني باتنة، لفائدة تالميذ املدينة 
بهدف غر�ص الثقافة البيئية من خالل االعتناء باملحيط، التعريف بالفرز االنتقائي للنفايات، جتنب 
التلوث االيكولوجي، ولغر�ص حتقيق هذه الغايات �سارت املوؤ�س�سة على طريقة االإعالنات الرتويجية 
حتفيزية  جوائز  بتوزيع  قامت  تربح" حيث  "حك  ولي�ص  تربح  اجمع  بنمط  وال�سركات  للموؤ�س�سات 
على التالميذ الفائزين يف امل�سابقة والذين متكنوا من ا�سرتجاع اأكرب عدد من القارورات البال�ستيكية  

متمثلة يف اأدوات مدر�سية وق�سة حول كيفية فرز النفايات املنزلية مع �سخ�سية " نقي".

ك�سف نائب رئي�ص جلنة التحكيم، عن موعد اعتماد تقنية حكم الفيديو"VAR"، موؤكدا باأن م�سروع 
تطبيق الـ"VAR" ال يزال �ساري املفعول و�سيدخل حيز التنفيذ بداية من املو�سم املقبل من الرابطة 
املحرتفة، حيث اأو�سح احلكم الدويل ال�سابق اأن امل�سروع لن يطبق يف مرحلة الذهاب الأن ذلك يتطلب 
جتهيزات تقنية، موؤكدا اأن تطبيق التقنية ممكن بداية من مرحلة العودة، م�سيفا: "نحتاج للتن�سيق 
مع ال�سركة املكلفة بالت�سيري ومع التلفزيون اجلزائري اأي�سا، اأعتقد باأن الـ "VAR" �سيكون متوفر 

بداية من مرحلة العودة ويف جميع املالعب التي �ست�ست�سيف مباريات البطولة.

هو عدد �سباط ال�سرطة من رتبة مالزم اأول املنتمون للدفعة 
الثانيــة للدفعــة الثانيــة املرتب�ســة مبدر�ســة تكويــن �سبــاط 
اأدوا اليمــني القانونيــة، ال�سبــاط  ال�سرطــة ب�سطيــف الذيــن 
املتخرجــون حت�سلوا على �سفة ال�سبطية الق�سائية بعد انتهاء 
م�سارهــم التكوينــي ملــدة 24 �سهــر، �سمــل تلقي معــارف نظرية 

وتطبيقية.
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�شهر وردي وواقع اأ�شود

اإرتبط الو�سف اللطيف ل�سهر اأكتوبر بلون يبعث يف 
النف�ص التفاوؤل والتطلع حلا�سر وم�ستقبل مزهر وزاهر 
فق عليها قبل  زيادة عن كونه اأنثوي بامتياز يف اإ�سارة اتُّ
ثالث وثالثني �سنة تتعلق ب�سرطان الثدي الذي تعاين 

منه ماليني الن�ساء يف كل بقاع العامل بينما البقية حتت 
تهديد هذا املر�ص اخلبيث بن�سبة امراأة من بني ثمانية 

قد ت�ساب به الأ�سباب متعددة وخمتلفة مل يح�سمها 
العلم بعد، خا�سة اإذا علمنا اأن بع�ص العلماء ولعجزهم 

عن الو�سول اإىل م�سبباته الفعلية خل�سوا اإىل كونه 
من االأمرا�ص التي ما تزال ت�سكل لغزا مبهما حيث اأن 
نف�ص الظروف توؤدي اإىل اختالف يف النتائج، ليت�سدر 

�سرطان الثدي املرتبة الثانية الأنواع ال�سرطانات االأكرث 
انت�سارا..

واإذا كانت منظمة ال�سحة العاملية قد اأكدت يف 
تقاريرها باأن ما يقارب الثماين وت�سعني باملائة من 
امل�سابات يتعافني يف حاالت الك�سف املبكر، فاإننا يف 

اجلزائر �سننحدر بالن�سبة اإىل اأدناها ب�سبب قلة الوعي 
املتعلق بالك�سف املبكر واملتابعة الدورية والت�سهيالت 

امل�ساحبة ملثل هذه الفحو�سات التي تعترب مكلفة 
بالن�سبة اإىل �سرورتها وحتميتها يف حياة املراأة على 

اخل�سو�ص، فاإذا �سجلنا ما يزيد عن 12 األف حالة 
�سرطان الثدي �سنويا وما يزيد عن 3500 حالة وفاة 

بذات املر�ص.. فالواقع ال يب�سر بخري بوجود اإح�ساءات 
�سخمة مل ينفع معها االإحياء ال�سنوي لل�سهر الوردي 

وخرجات التوعية والور�سات واملحا�سرات وحتى 
الفحو�سات املجانية املقدمة خالل ال�سهر من تنظيم 

بع�ص اجلمعيات واالأطباء املتطوعني..
الأنه يف غياب التكفل الفعلي ويف اأوقاته املنا�سبة 

وتوفري االأدوية العالجية و�سبط املواعيد وعدم 
تاأجيلها اأو تاأخريها اإىل درجة الياأ�ص من تلقي الرعاية 

ال�سحية الالزمة فاإنه ال حديث عن �سهر وردي يف ظل 
�سوداوية بقية االأ�سهر واملعاناة التي اأنهكت االآالف من 
الن�ساء واأ�سرهن بينما ينتظرن املوت بدال من ال�سفاء..

فواقع مر�سى ال�سرطان على العموم موؤ�سف اإىل 
درجة "التعفن" مع تزايد اأعداد امل�سابني الذي ُيفرت�ص 

اأن يعجل باإعالن حالة طوارئ باخل�سو�ص لبحث 
االأ�سباب التي تقف وراء هذا االنت�سار املرعب لل�سرطان 

يف ال�سنوات االأخرية والت�سدي لها، الأن الوعي ال�سخ�سي 
يف غياب بيئة غذائية وطبيعية �سحية ال ميكنه اأن 

يكون جمديا لغلبة م�سببات االإ�سابة، وبدال من ترقب 
ك�سوف مبكرة لالإ�سابات والتي قد ال تنفع يف كثري من 
احلاالت فاإنه يجدر باجلهات املعنية التجند ملواجهة 

املتاجرين ب�سحة املواطنني والعابثني باأرواحهم 
و�سالمتهم.

زووووووم الأورا�س....

ال�سورة ماأخوذة من 
مدينة نقا�ص بوالية 
باتنة، وبغ�ص النظر 
عن القمامة املنت�سرة 
على الر�سيف ب�سكل 

ع�سوائي فاالأمر االأكرث 
غرابة والذي بات 
ظاهرة دخيلة على 

جمتمعنا هو اأن بع�ص 
االأولياء قد باتوا يلقون 
بالكراري�ص والكتب يف 

القمامة والتخل�ص منها 
بطريقة م�سينة مهينة 
للعلم والآيات قراآنية 

اأي�سا.

�صماح خميلي



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

عبث الأقالم واإعدام 
ال�شالح العام

قد يعرت�ص ال�سحفيني عن بع�ص القوانني التي تقيدهم 
وتتحكم يف حتركاته مطالبني باحلرية التامة وك�سر القيود، 

انطالقا من اأب�سط نقطة اإىل اأثقل طابو تنظر له العني الب�سيطة 
غري املتخ�س�سة على اأنه الف�سق الذي ال نقوى على التحدث 

عنه ولو بالكناية، رغم اأننا نعلم ويف قرار اأنف�سنا اأن وراء كل 
قيد حرية خطرية قد ت�سقط املجتمع الذي اليزال يتخبط يف 

م�سكال تنموية واقت�سادية وحتى نف�سية يف جب مليء بالعقارب 
والثعابني املرتب�سة با�ستقرار املجتمع، فلن تكون هنا احلرية اإال 
جمرد غوغاء و�سو�ساء تزيد من �سداع هذا االأخري وقد تت�سبب 

له يف انهيار ع�سبي اأو جنون خطري مل يتوقعه حامل القلم وال 
متلقي الر�سالة.

لتكون احلرية عند حامل القلم حدان يف �سالح واحد، االأول 
منه قد مينحه الفر�سة ويتيحها بكل زواياها ليبلِّغ معلومات 

ور�سائل واأفكار بال قيد اأو حد، لكن لنحتمل اأن تكون تلك 
االأفكار دخيلة اأو املعلومات نوعا من الرذيلة اأو ت�سقط الكلمات 

والت�سريحات يف �سرك االإ�ساعة فتندفع نحو الفتنة الثقيلة، 
فتقطع روؤو�سا وترفع اأخرى وتقع احلجة على خائن االأمانة 

الذي اتخذ من حريته و�سيلة.
فتمنح العابث بالقلم امل�سترت وراء ق�سايا النا�ص فر�سة خلق 

البلبلة ون�سر الفو�سى وزعزعة اال�ستقرار باإعالن حرب نف�سية 
تعود فوائدها على احلاقدين على ال�سعب والوطن، املخططني 

ال�سرتاتيجيات تك�سر االأمن واالأمان الذي يتمتع به، ليكون احلد 
الثاين ف�ساء الإ�سماع �سوت "امل�سكوت عن حقهم" اإىل من بهم 
�سمم، ومينح حامل القلم حرية الو�سول اإىل امل�سوؤول حامال 

على كتفه م�سوؤولية الر�سالة املكلف بها واملتكفل مبدى بالغتها 
وتاأثريها.

لكن الغط�ص يف االأوحال والغو�ص يف �سلطة االأموال يف ظل 
االأو�ساع املحلية والدولية الراهنة، قد يفر�ص علينا تو�سيع 

الهوام�ص وحتديد اخلطوط احلمراء ح�سب خ�سو�سيات املجتمع 
وقيمه و�سفاته واأب�سط تفا�سيله، ولعل ما ع�سناه وعاي�سناه مع 

التهافت الذي اأبدته بع�ص القنوات نحو ف�سح ق�سايا اجتماعية 
و�سل حد املبالغة فيها اإىل ت�سنيف املجتمع اجلزائري يف ق�سم 
املجتمعات ال�سافرة، بعد اأن ت�سابقت تلك القنوات على تعرية 

وقائع منها ما هو واقع ومنها ما هو �سرب لل�سرائع، لتتغلل يف 
و�سف زنا املحارم وت�سكك يف عالقة االآباء واالإخوة وهي ت�سرد 

حكايات تتقزز النف�ص الطبيعية ل�سماعها، جمرد غي�ص من 
في�ص.

وان كانت تلك القنوات ناقال للق�سايا فاإن حرمة املجتمع 
التي تنبثق منها حرمة الراأي العام تفر�ص على هذا النوع من 

الربامج قيودا معينة، بعد اأن تخطت اخلطوط احلمراء وك�سرت 
احلواجز مبختلف اأنواعها، ما يحمل االإعالم هنا ويف هذا املوقف 

بالذات م�سوؤولية الفو�سى الفكرية والعالئقية واالجتماعية 
التي اأوقع املتلقني فيها، كونها ك�سفت حادثة واحدة وعرت 

واقعة معزولة ثم اأ�سرت بال�سالح العام كله من خالل اال�سرار 
بنف�سية اجلمهور مبختلف �سرائحه، ورمبا حكمت عليه باالإعدام 

تدريجيا وهي ت�سقط كل خ�سو�سياته وتدو�سها مرة بعد مرة، 
بعد اأن تطاولت على حرمة االأ�سرة اجلزائرية ب�سبب العبث 
الذي مل يكن يهدف اإىل اإ�سالح االأحوال مثلما كان يهدف اىل 

االأموال. امل�ساهدة" وك�سب  "خلق 

                                                              غيضض من فيضض 

الأورا�س بلو�س+الثنني  30 �شتمرب 2971/ 11  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 04 ربيع الأورل 021443

يف خ�ســم تبجــح الكثــري مــن امل�سوؤولــني يف الدولــة كل مــرة 
بعملهــم الدوؤوب و�سعيهم الدائــم للنهو�ص مبناطق الظل، ال زال 
�ســكان عديــد مناطق الظل بواليــة باتنة يعانــون يف ظل غياب 
اأب�ســط ال�سروريــات، علــى غرار �ســكان م�ستة زيطــاري الواقعة 
بــني بلديتــي دوفانة وتيمقــاد والذين جددوا النــداء لل�سلطات 
معربين عــن ا�ستيائهم من احلالة التي اآل اإليها الطريق الرابط 
بــني بلديتــي دوفانة وفم الطــوب، حيث اأكدوا بــاأن الطريق قد 
اأ�سبــح مهرتئــا ومل يعــد ممكنــا التنقــل عــربه باملركبــات نظرا 
لكونه يعج باحلفر واملطبات، االأمر الذي قال ال�سكان باأنه يعيق 
ن�ساطهم الفالحــي الذي يقتاتون منه اإ�سافة اإىل �سعوبة تنقل 
االأبنــاء اإىل مدار�ص مبناطــق جماورة خا�سة يف ف�ســل ال�ستاء، 
فاأيــن هي م�ساريــع النهو�ص مبناطق الظل التــي �سدعوا روؤو�سنا 

بها؟ يقول اأحد ال�سكان املعلقني على الو�سع بقريته.

بطاقة حمـــــــــراء

اأين م�شاريع النهو�ض 
مبناطق الظل؟

auresbook
قال: عقيلة �صالح

 )رئي�س جمل�س النواب الليبي(
الرئي�صية  ال��ق��اع��دة  ه��ي  ..."اجلزائر 
كل  يف  اإليها  بحاجة  ونحن  العربي  للوطن 

الظروف".
قلنا: يا راجل... نخ�شى اأن تتعب كثريا بعد 

ت�شريحك هذا.

املدينون لل�شرائب م�شموح لهم بالرت�شح

" واربح  "اجمع.. 

هذا موعد تطبيق "VAR" يف البطولة

تزوج 33 مرة للحفاظ على البيوت
يف حديثه لربنامج "يحدث يف م�سر" الذي مت بثه على "اأم بي �سي م�سر" ك�سف حممد املالح الذي 
ُيطلق عليه ت�سمية "املحلل ال�سرعي"، اأنه تزوج 33 مرة كمحلل �سرعي "من اجل اإعادة الزوجات 
اإىل اأزواجهن بعد اأن طلقن 3 مرات كعمل خريي لوجه اهلل بدون اأي مقابل "قائال باأن هذا: "عمل 
تطوعي بدون اأي مقابل هلل فقط، وال اأتقا�سى اأمواال من اأجل حماية البيوت من اخلراب وانف�سال 
االأزواج ولدي �سفحة على فاي�سبوك تروج لهذا االأمر"، ليختتم: "اإذا قالت يل دار االإفتاء اأن هذا 

العمل غلط حبطل".

مع بداية اإيداع ملفات الرت�سح لال�ستحقاقات املحلية املقررة يوم 27 نوفمرب املقبل لدى مندوبيات 
ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، اأ�سابت حالة من الذعر واخلوف الكثري من االأحزاب الكربى 
اإق�ساء عدد كبري من املرت�سحني بناء على املادة  من تكرار �سيناريو الت�سريعيات املا�سية عندما مت 
184 من القانون الع�سوي التي  تن�ص على اأن املرت�سح يجب اأن يثبت و�سعيته جتاه االإدارة ال�سريبية، 
اإال اأن هذا ال�سرط اأ�سبح ال داعي منه، ويكفي  فقط وثيقة تظهر الو�سعية احلالية م�ستخرجة من 
ال�سرائب فقط، وبذلك فاإنه ميكن ملن على عاتقهم ديون م�ستحقة لل�سرائب الرت�سح يف االنتخابات 

املحلية املقبلة.

يف مبادرة القت ا�ستح�سانا من قبل متجويل "ليزايل" عامة وتالميذ مدر�ستي االأخ�سري وعلي بوخالفة 
خا�سة، والتي نظمتها املوؤ�س�سة العمومية لت�سيري مراكز الردم التقني باتنة، لفائدة تالميذ املدينة 
بهدف غر�ص الثقافة البيئية من خالل االعتناء باملحيط، التعريف بالفرز االنتقائي للنفايات، جتنب 
التلوث االيكولوجي، ولغر�ص حتقيق هذه الغايات �سارت املوؤ�س�سة على طريقة االإعالنات الرتويجية 
حتفيزية  جوائز  بتوزيع  قامت  تربح" حيث  "حك  ولي�ص  تربح  اجمع  بنمط  وال�سركات  للموؤ�س�سات 
على التالميذ الفائزين يف امل�سابقة والذين متكنوا من ا�سرتجاع اأكرب عدد من القارورات البال�ستيكية  

متمثلة يف اأدوات مدر�سية وق�سة حول كيفية فرز النفايات املنزلية مع �سخ�سية " نقي".

ك�سف نائب رئي�ص جلنة التحكيم، عن موعد اعتماد تقنية حكم الفيديو"VAR"، موؤكدا باأن م�سروع 
تطبيق الـ"VAR" ال يزال �ساري املفعول و�سيدخل حيز التنفيذ بداية من املو�سم املقبل من الرابطة 
املحرتفة، حيث اأو�سح احلكم الدويل ال�سابق اأن امل�سروع لن يطبق يف مرحلة الذهاب الأن ذلك يتطلب 
جتهيزات تقنية، موؤكدا اأن تطبيق التقنية ممكن بداية من مرحلة العودة، م�سيفا: "نحتاج للتن�سيق 
مع ال�سركة املكلفة بالت�سيري ومع التلفزيون اجلزائري اأي�سا، اأعتقد باأن الـ "VAR" �سيكون متوفر 

بداية من مرحلة العودة ويف جميع املالعب التي �ست�ست�سيف مباريات البطولة.

هو عدد �سباط ال�سرطة من رتبة مالزم اأول املنتمون للدفعة 
الثانيــة للدفعــة الثانيــة املرتب�ســة مبدر�ســة تكويــن �سبــاط 
اأدوا اليمــني القانونيــة، ال�سبــاط  ال�سرطــة ب�سطيــف الذيــن 
املتخرجــون حت�سلوا على �سفة ال�سبطية الق�سائية بعد انتهاء 
م�سارهــم التكوينــي ملــدة 24 �سهــر، �سمــل تلقي معــارف نظرية 

وتطبيقية.
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لكل مقام مقال
�شهر وردي وواقع اأ�شود

اإرتبط الو�سف اللطيف ل�سهر اأكتوبر بلون يبعث يف 
النف�ص التفاوؤل والتطلع حلا�سر وم�ستقبل مزهر وزاهر 
فق عليها قبل  زيادة عن كونه اأنثوي بامتياز يف اإ�سارة اتُّ
ثالث وثالثني �سنة تتعلق ب�سرطان الثدي الذي تعاين 

منه ماليني الن�ساء يف كل بقاع العامل بينما البقية حتت 
تهديد هذا املر�ص اخلبيث بن�سبة امراأة من بني ثمانية 

قد ت�ساب به الأ�سباب متعددة وخمتلفة مل يح�سمها 
العلم بعد، خا�سة اإذا علمنا اأن بع�ص العلماء ولعجزهم 

عن الو�سول اإىل م�سبباته الفعلية خل�سوا اإىل كونه 
من االأمرا�ص التي ما تزال ت�سكل لغزا مبهما حيث اأن 
نف�ص الظروف توؤدي اإىل اختالف يف النتائج، ليت�سدر 

�سرطان الثدي املرتبة الثانية الأنواع ال�سرطانات االأكرث 
انت�سارا..

واإذا كانت منظمة ال�سحة العاملية قد اأكدت يف 
تقاريرها باأن ما يقارب الثماين وت�سعني باملائة من 
امل�سابات يتعافني يف حاالت الك�سف املبكر، فاإننا يف 

اجلزائر �سننحدر بالن�سبة اإىل اأدناها ب�سبب قلة الوعي 
املتعلق بالك�سف املبكر واملتابعة الدورية والت�سهيالت 

امل�ساحبة ملثل هذه الفحو�سات التي تعترب مكلفة 
بالن�سبة اإىل �سرورتها وحتميتها يف حياة املراأة على 

اخل�سو�ص، فاإذا �سجلنا ما يزيد عن 12 األف حالة 
�سرطان الثدي �سنويا وما يزيد عن 3500 حالة وفاة 

بذات املر�ص.. فالواقع ال يب�سر بخري بوجود اإح�ساءات 
�سخمة مل ينفع معها االإحياء ال�سنوي لل�سهر الوردي 

وخرجات التوعية والور�سات واملحا�سرات وحتى 
الفحو�سات املجانية املقدمة خالل ال�سهر من تنظيم 

بع�ص اجلمعيات واالأطباء املتطوعني..
الأنه يف غياب التكفل الفعلي ويف اأوقاته املنا�سبة 

وتوفري االأدوية العالجية و�سبط املواعيد وعدم 
تاأجيلها اأو تاأخريها اإىل درجة الياأ�ص من تلقي الرعاية 

ال�سحية الالزمة فاإنه ال حديث عن �سهر وردي يف ظل 
�سوداوية بقية االأ�سهر واملعاناة التي اأنهكت االآالف من 
الن�ساء واأ�سرهن بينما ينتظرن املوت بدال من ال�سفاء..

فواقع مر�سى ال�سرطان على العموم موؤ�سف اإىل 
درجة "التعفن" مع تزايد اأعداد امل�سابني الذي ُيفرت�ص 

اأن يعجل باإعالن حالة طوارئ باخل�سو�ص لبحث 
االأ�سباب التي تقف وراء هذا االنت�سار املرعب لل�سرطان 

يف ال�سنوات االأخرية والت�سدي لها، الأن الوعي ال�سخ�سي 
يف غياب بيئة غذائية وطبيعية �سحية ال ميكنه اأن 

يكون جمديا لغلبة م�سببات االإ�سابة، وبدال من ترقب 
ك�سوف مبكرة لالإ�سابات والتي قد ال تنفع يف كثري من 
احلاالت فاإنه يجدر باجلهات املعنية التجند ملواجهة 

املتاجرين ب�سحة املواطنني والعابثني باأرواحهم 
و�سالمتهم.

زووووووم الأورا�س....

ال�سورة ماأخوذة من 
مدينة نقا�ص بوالية 
باتنة، وبغ�ص النظر 
عن القمامة املنت�سرة 
على الر�سيف ب�سكل 

ع�سوائي فاالأمر االأكرث 
غرابة والذي بات 
ظاهرة دخيلة على 

جمتمعنا هو اأن بع�ص 
االأولياء قد باتوا يلقون 
بالكراري�ص والكتب يف 

القمامة والتخل�ص منها 
بطريقة م�سينة مهينة 
للعلم والآيات قراآنية 

اأي�سا.

�صماح خميلي

فرن�سا ت�سحب اجلزائر 
من القائمة احلمراء

اجلزائر  �صطب  الفرن�صية  ال�صلطات  قررت 
املر�صوم  بح�صب  لل�صفر  احلمراء  القائمة  من 
وزارة  مــوقــع  على  االأول  اأمــ�ــص  ن�صر  الـــذي 
الداخلية الفرن�صية. وقامت وزارة الداخلية 
واملغرب  تون�ص  من  كل  اإزالة  اأي�صا  الفرن�صية 
اأن  املر�صوم  ين�ص  حيث  القائمة،  ذات  مــن 
يدخل االإجراء حيز التنفيذ بداية من اليوم 

االثنني.
الربتقالية  القائمة  اإىل  اجلزائر  و�صتعود 
ت�صنيفها  مت  اأن  بعد  واملــغــرب  تون�ص  رفقة 
اأوت  �صهر  مــن   20 يف  احلــمــراء  القائمة  يف 
املا�صي ب�صبب ارتفاع عدد االإ�صابات بفريو�ص 

كورونا.
بع�ص  الــفــرنــ�ــصــيــة  الــ�ــصــلــطــات  ـــت  ـــدث واأح
ــى الــتــ�ــصــنــيــف الــربتــقــايل  ــريات عــل ــي ــع ــت ال
فرن�صا، وخا�صة  اإىل  للم�صافرين اجلزائريني 
امل�صافرين  على  وي�صتوجب  امللقحني.  غــري 
كوفيدـ19،  �صد  تطعيمهم  يتم  مل  الــذيــن 
تقدمي اختبار ''بي �صي اأر'' �صلبي اأقل من 72 
من  امللقحني  غري  الوافدين  واأجــربت  �صاعة، 
هذه البلدان تقدمي مربر ملح لل�صفر وفح�ص 
�صلبي للنتيجة وعزل اأنف�صهم مدة ع�صرة اأيام 

بعد �صولهم اإىل االأرا�صي الفرن�صية.
ق. و

بن زيان يعطي اإ�شارة االنطالق الر�شمي للدخول اجلامعي 2022-2021
ال�صباح" للقناة  "�صيف  لربنامج  مهياوي  وقال 
"الو�صع الوبائي ي�صهد  االأوىل، اأم�ص االأحد، اأن 
ا�صتقرارا تعك�صه الرتاجع الكبري لعدد االإ�صابات 
والوفيات امل�صجلة يوميا، وهو ما وّلد اأريحية يف 
توخي  يجب  لكن  واالإداريــة،  الطبية  االأو�صاط 
التلقيح  عملية  يف  واالإ�صتمرار  واليقظة  احلذر 
خ�صو�صا  الوباء  ملكافحة  الوحيد  ال�صبيل  الأنها 

اأن كمية اللقاح موجودة بكمية كبرية''.
اأمله يف يتجاوب الطلبة مع حملة  واأعرب عن 
التلقيح يف اجلامعات تزامنا مع الدخول اجلامعي 
مثلما جرى خالل الدخول املدر�صي. ويف تقييمه 
عزوف  وجود  الربوفي�صور  اأكد  التلقيح،  حلملة 
كبري من املواطنني خالل االأيام املا�صية بخالف 

حملة  �صهد  الــذي  �صبتمرب  �صهر  خــالل  الو�صع 
وا�صع للتلقيح التي كان من نتائجها، تلقيح اأزيد 

من 296 األف مواطن يف يوم واحد.
لدورة  االإفرتا�صي  العمر  اأن  �صحيح   " وقــال 
الــفــريو�ــص عــامــان، غـــري  اأن هـــذا جمـــرد اأمــر 
واحلذر  احليطة  اأخذ  وجب  لذلك  فقط  نظري 
الوقاية  ـــــراءات  اإج اتــخــاذ  يف  ــتــمــرار  ــص واالإ�
ال�صحية من ارتداء الكمامة والتباعد اجل�صدي 

واالإ�صتمرار يف عملية التلقيح''.
ــال جمـــددا على  ــب املــواطــنــني على االإق ــث  وح
التلقيح تفاديا الأي طوارئ خ�صو�صا مع الدخول 
مو�صم  وبداية  واجلامعي  واملدر�صي  االإجتماعي 

الفريو�صات.

الوطنيالثنني  30 �شتمرب 2971/ 11  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 04 ربيع الأورل 031443
اأكرث من 10 ماليني جزائري تلقوا 

اللقاح امل�ساد لكورونا

ت�سجيل 107 اإ�سابة جديدة، 83 حالة 
�سفاء و 03 وفيات

ت�سريحات مثرية لل�سعيد بوتفليقة
حركة النه�سة تنح�سب من النتخابات املحلية  اأمام حمكمة اجلنايات

ــالح  واإ�ــص والــ�ــصــكــان  ال�صحة  وزارة  اأعــلــنــت 
 107 ت�صجيل  عن  االأحــد،  اأم�ص  امل�صت�صفيات، 
حاالت  و03  كــورونــا،  لفريو�ص  جديدة  حالة 
وفاة خالل 24 �صاعة املا�صية. واأفادت الوزارة 
يف بيان لها، اأنه مت خالل نف�ص الفرتة ت�صجيل 
 15 يتواجد  فيما  لل�صفاء،  متاثلت  حالة   83

مري�صا يف العناية املركزة.
ب�صرورة  املواطنني  ال�صحة  وزارة  وتو�صي 

اإىل  تدعوهم  كما  اليقظة،  بنظام  االلــتــزام 
اجل�صدية  وامل�صافة  النظافة  قواعد  احــرتام 
واالمتثال  الواقي  للقناع  االإلزامي  واالرتــداء 
على  اأي�صا  ت�صدد  كما  ال�صحي.  احلجر  لقواعد 
بهذه  املواطنني  قبل  من  ال�صارم  االلــتــزام  اأن 
االإجراءات  الوقائية، اإىل جانب اأخذ احليطة 
الق�صاء  غاية  اإىل  مهمة  عوامل  هي  ــذر،  واحل

نهائيا على الوباء.

ـــت مبــحــكــمــة  ـــق ـــل ـــط ان
اجلنايات بالدار البي�صاء 
�ـــصـــبـــاح اأمــــ�ــــص االأحـــــد 
ال�صعيد  حماكمة  جل�صة 
رئي�ص  �صقيق  بوتفليقة 
اجلـــمـــهـــوريـــة الـــراحـــل 
بوتفليقة  العزيز  عبد 
ومـــ�ـــصـــوؤولـــني �ــصــابــقــني. 
ويتابع ال�صعيد بوتفليقة 
ال�صابق  ــدل  ــع ال ووزيــــر 

الطيب لوح ورجل االأعمال علي حداد واالأمني العام 
ال�صابق لوزارة العدل الطيب الها�صمي عدة تهم منها 
جناية التحري�ص على التزوير يف حمررات ر�صمية 
التحري�ص  يف  وامل�صاركة  التحيز  على  والتحري�ص 
باالإ�صافة  الوظيفة  ا�صتغالل  واإ�صاءة  التحيز  على 
يف  وامل�صاركة  للعدالة  احل�صن  ال�صري  اإعــاقــة  اإىل 

اإعاقة �صري العدالة.
االأ�صبق،  الطاقة  وزيــر  املــلــف،  نف�ص  يف  ويتابع 
وابناهما  عرفات''  ''جنــاة  وحرمه  خليل،  �صكيب 
حالة  يف  املتواجدون  خليل''،  و''خلدون  ''�صينا'' 
وزارة  يف  �صابقني  م�صوؤولني  اأ�صماء  ووردت  ــرار.  ف
يف  تورطهم  ثبت  بعدما  الق�صية،  هــذه  يف  العدل 
القيام  اأو  اأحكام  الإ�صدار  النفوذ  وممار�صة  ال�صغط 
على  ف�صاد،  ق�صايا  يف  متورطني  لفائدة  باإجراءات 
العدل،  لـــوزارة  ال�صابق  العام  املفت�ص  قيام  غــرار 
املتابع  امللفات  من  العديد  الق�صاة يف  بال�صغط على 
بها رجال اأعمال، منهم علي حداد، ناهيك عن ملفات 
الف�صاد الكربى التي هّزت وزارة العدل وحّولتها اإىل 

''ممــلــكــة'' يف يــد رجــال 
النفوذ  واأ�صحاب  االأعمال 
الذي  لوح،  الطيب  يف عهد 
املنظومة  على  عهده  اأثــر 
احل�صن  وال�صري  الق�صائية 

للعدال.
بوتفليقة  ال�صعيد  واأدىل 
ـــريـــحـــات مـــثـــرية  بـــتـــ�ـــص
عدة  مــع  عالقاته  �صملت 
ورجال  �صابقني  م�صوؤولني 
الراحل.  الرئي�ص  ب�صقيقه  عالقته  وكــذا  اأعمال 
اأ�صار  خليل،  �صكيب  ق�صية  حول  ا�صتجوابه  وخالل 
ق�صائية  لي�صت  الق�صية  اأن  اإىل  بوتفلبقة  ال�صعيد 
فقط امنا �صيا�صية كذلك، حيث قال: ملا جاء عبد 
1999 رحمه اهلل وبعد وفاة  العزيز بوتفليقة يف 
هو  االأمرين  �صربوه  بوتفليقة  الرئي�ص  بومدين.. 

وعائلته".
قال  دائما،  خليل  �صكيب  ق�صية  عن  حديثه  ويف 
باطلة..  كلها  تكتب  كانت  التي  "االأمور  ال�صعيد: 
االإن�صان الوحيد الذي كرب ولعب ومتدر�ص برفقته 
خليل،  �صكيب  هــو  جــريانــنــا  كــانــوا  ممــن  وعائلته 
االأ�صخا�ص الذين ظلموه اأعاد لهم االعتبار ومنحهم 
�صكيب  هو  يتابعوا  يــروح  يل  والوحيد  املنا�صب.. 
خليل؟؟ غري ممكن !!". واعرتف ال�صعيد بوتفليقة 
�صكيب  مــع  مكثف  ات�صال  يف  "كنت  ــال:  ق حينما 
عائلة  اأنــنــا  بحكم  معه  مكثفة  ـــارات  وزي خليل.. 
واحدة". قبل اأن يرّبئ ال�صعيد بوتفليقة نف�صه من 

كل االتهامات املوجهة له.

الرئي�س تبون ي�ستقبل رئي�س جمل�س النواب الليبي

الوزير الأول ميثل الرئي�س تبون يف اأ�سغال حركة بلدان عدم النحياز

قرابة 1.7 مليون طالب يلتحقون مبقاعد اجلامعة 

عبد  ال�صيد  اجلــمــهــوريــة،  رئي�ص  ا�صتقبل 
جمل�ص  رئي�ص  االأحـــد،  اأمــ�ــص  تــبــون،  املجيد 
عي�صى،  �صالح  عقيلة  ال�صيد  الليبي،  النواب 

ح�صب ما اأفاد به بيان لرئا�صة اجلمهورية.
وجاء يف البيان: "ا�صتقبل رئي�ص اجلمهورية، 
جمل�ص  رئي�ص  تــبــون،  املجيد  عبد  ال�صيد 
عي�صى،  �صالح  عقيلة  ال�صيد  الليبي،  النواب 
بدعوة  للجزائر،  ر�صمية  زيــارة  يــوؤدي  الــذي 
ال�صيد  الوطني،  ال�صعبي  املجل�ص  رئي�ص  من 

ابراهيم بوغايل".

املالية،  ــر  وزي االأول،  الــوزيــر  ي�صارك 
ــداء من  ــت اأميـــن بــن عبد الــرحــمــان، اب
االحتفال  ــر  ــوؤمت م ــغــال  اأ�ــص يف  الــيــوم، 
عدم  بــلــدان  حلركة  ال�صتني  بالذكرى 
اجلمهورية  لرئي�ص  ممــثــال  االنــحــيــاز 
للوزارة  بيان  واأو�صح  تبون.  املجيد  عبد 
االأوىل اأ�صغال موؤمتر �صتحت�صنها بلغراد، 
عا�صمة �صربيا، يومي 11 و 12 اأكتوبر 

اجلاري.
ال�صعيد  ــق  ــري ــف ال و�ــصــل  قـــد  وكــــان 
اجلي�ص  اأركـــــان  رئــيــ�ــص  �ــصــنــقــريــحــة، 
�صربيا  جمهورية  اإىل  ال�صعبي،  الوطني 

القائد  اجلــمــهــوريــة،  لــرئــيــ�ــص  ممــثــال 
الدفاع  وزيــر  امل�صلحة،  للقوات  االأعلى 
الطبعة  فــعــالــيــات  حلــ�ــصــور  ــوطــنــي  ال
لالأ�صلحة  الـــدويل  للمعر�ص  العا�صرة 
املنظم   ،''2021  -  Partner''
ببلغراد من 11 اإىل 13 اأكتوبر 2021.

اإطار  �صمن  التي  الزيارة  هذه  وتندرج 
تــعــزيــز اأوا�ـــصـــر الــ�ــصــداقــة والــتــعــاون 
والقوات  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص  بني 
من  الطرفني  �صتمكن  ال�صربية،  امل�صلحة 
االهتمام  ذات  امل�صائل  حــول  التباحث 

امل�صرتك.

اأعطى وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد 
االنطالق  اإ�صارة  االأحــد  اأم�ص  زيــان،  بن  الباقي 
 2022-2021 اجلــامــعــي  للمو�صم  الــر�ــصــمــي 
بالقطب  للتجارة  العليا  الدرا�صات  مدر�صة  من 

اجلامعي بالقليعة والية تيبازة.
بداية  ي�صادف  الــذي  ال�صحي  الظرف  وب�صبب 
عدوى  انت�صار  بخطر  واملتميز  اجلامعية،  ال�صنة 
العايل  التعليم  وزارة  جلاأت  كوفيد-19،  فريو�ص 
ال�صحي  الربتوكول  حتيني  اإىل  العلمي  والبحث 

الوقائي اخلا�ص مبواجهة اجلائحة.
التحق 000 696 1 طالب من بينهم 345872 
االأحــد،  اليوم  اجلامعة،  مبقاعد  جديد  طالب 
احل�صورية   الدرو�ص  يف  ال�صروع  مبنا�صبة  وذلك 

للمو�صم اجلامعي 2022-2021.
التعليم  وزارة  اتخذت  الدخول،  هذا  والإجنــاح 
العايل و البحث العلمي جملة من  التدابري ترتكز 
على انتهاج احلوكمة يف ت�صيري العمليات االإدارية 
مبواجهة  اخلا�ص  ال�صحي  الربتوكول  وحتيني  
جائحة كورونا مع تدعيم االإطار الب�صري واملادي  
اإلقاء  بداية  اأن  نوعي، علما  تكوين  اإىل  للو�صول 
الدرو�ص قد انطلقت عن بعد منذ  الثالث اأكتوبر 

اجلاري.
وحت�صبا لهذا املوعد، ت�صهر الو�صاية على التقييم 
امل�صتمر لتجربة التدري�ص �صمن نظام االزدواجية 
يف منط التعليم احل�صوري والتعليم عن بعد الذي 
اإجبارية  على  يرتكز  كــورونــا،  جائحة  فر�صته 
االأ�صا�صية  للوحدات  بالن�صبة  احل�صوري  التعليم 

واملنهجية واعتماد منط التعليم عن بعد بالن�صبة 
للوحدات العر�صية واال�صتك�صافية.

لال�صارة، تدعم القطاع با�صتالم 200 20 مقعد 
اال�صتقبال  قدرات  من  �صرتفع  جديد  بيداغوجي 
بيداغوجي  مقعد   1  471  000 اإىل  االإجمالية 
واليات  عدة  عرب  �صرير   21  170 ا�صتالم  وكذا 

�صرتفع قدرة االإيواء اإىل 000 671 �صرير.
القطاع  ا�صتفاد  البيداغوجي،  التاأطري  وب�صاأن 
االأ�صاتذة  لتوظيف  جديد  من�صب   1400 مــن 
املنا�صب  ا�صتغالل  مــع  )ب(  ق�صم  امل�صاعدين 
جانب  اإىل   ،2020 �صنة  بــعــنــوان  الــ�ــصــاغــرة 
اأ�صاتذة  لتوظيف  من�صب   1  655 تخ�صي�ص 

ــقــدرات  ال عـــزز  مــا  وهـــو  "ب"  ق�صم  م�صاعدين 
احلالية للتاأطري البيداغوجي التي بلغت اأزيد من 
500 65 اأ�صتاذ باحث، اأي مبعدل اأ�صتاذ لكل 25 

طالبا.
عليا  مدر�صة  اأول  بفتح  اأي�صا  القطاع  وتــعــزز 
اال�صطناعي،  لــلــذكــاء  واأخـــــرى  لــلــريــا�ــصــيــات 
لكل  طــالــب   200 ت�صم  دفــعــة  اأول  وا�صتقبال 
الدكتوراه،  طور  يف  التكوين  وبخ�صو�ص  منهما. 
ارتاأت الو�صاية اإجراء تقييم دقيق ومعمق حول 
تعلق  ما  �صيما  الــطــور،  هــذا  يف  التكوين  جناعة 
بعدد امل�صجلني �صنويا وباملنافذ الوظيفية حلاملي 

الدكتوراه وتكلفة هذا التكوين املرتفعة.

املحلية  االنتخابات  النه�صة من  ان�صحبت حركة 
واأرجعت  القادم.  نوفمرب   27 يف  تنظيمها  املزمع 
يف  امل�صاركة  عــدم  اأ�ــصــبــاب  لها  بيان  يف  احلــركــة 
ال�صروط  اإىل  املقبل  االنــتــخــابــي  اال�صتحقاق 
ومعلومات  عددا  بالتوقيعات  املتعلقة  التعجيزية 
اإجـــراء  وطــريــقــة  ــقــوائــم  ال ت�صكيل  وطــريــقــة 

التحقيقات واإ�صقاط املر�صحني.
واأ�صارت احلركة اأي�صا اإىل عدم االلتزام بالقانون 
يف ت�صليم املحا�صر وح�صور اللجان، وقالت احلركة 
الذي  العام  للعزوف  اأُ�صيفت  العوامل  هذه  كل  اإن 
ال�صيا�صية  املقاومة  اختاروا  الذين  املنا�صلني  طال 

من خالل امل�صاركة.
وجاء يف بيان حلركة النه�صة: ''على الرغم من 

االأهمية الق�صوى التي متثلها االنتخابات املحلية يف 
اإدارة ال�صاأن العام املحلي فاإن حركة النه�صة وعلى 
وبناء  التغيري  رغبة  يحذوهم  ممن  الكثري  غــرار 
واملمار�صة  القانونية  والتعقيدات  العوائق  على 
تعلن  املرتدية  االجتماعية  واالأو�صاع  ال�صيا�صية 

عدم م�صاركتها يف االنتخابات املحلية''.
�صيا�صية  بت�صكيل جبهة  النه�صة  وطالبت حركة 
واملمار�صة  ال�صيا�صي  للفعل  االعــتــبــار  الإعــــادة 
يف  حتققت  التي  املكا�صب  عن  والدفاع  ال�صيا�صية 

املراحل ال�صيا�صية ال�صابقة.
ومنيت حركة النه�صة يف االنتخابات الت�صريعية 
املا�صية بخ�صارة كبرية، حيث اأنها مل تتح�صل على 

اأي مقعد يف مبنى زيغود يو�صف.

ك�ضف الربوفي�ضور ريا�ض مهياوي، ع�ضو جلنة متابعة كوفيد19، اأن 10 ماليني و200 األف جزائري 
تلقوا اجلرعة الأوىل من اللقاح امل�ضاد لفريو�ض كورونا فيما تلقى 5 ماليني اجلرعتني، وا�ضفا العملية 

باأنها " ل تتنا�ضب وحجم الإمكانيات التي وفرتها الدولة لعملية واأهدافها''.

ق. و

ق. و

حث املواطنني على االإقبال على التلقيح، مهياوي

اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

ق. و

ق. و

ق. و

ق. وق. و
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�صميحة. ع

اإن ما ت�سهده باتنة كوالية ب�سفة عامة 
يتعلق  فيما  خا�سة  ب�سفة  وكمدينة 
لهو  اخلبازين"  جل  اأو  "بع�ص  مبمار�سات 
ذلك  يف  مبــا  ال�سلطات،  لكل  �ــســارخ  حتــدٍّ 
الو�سية،   والـــوزارة  الوالئية  ال�سلطات 
باتنة  مدينة  مواطني  عديد  عرب  فقد 
ملختلف  التام  التجاهل  من  ا�ستيائهم  عن 
لهذه  الـــدولـــة  ــ�ــســات  ومــوؤ�ــس الــ�ــســلــطــات 
تفر�سه  ملا  ت�ستجيب  ال  التي  املمار�سات 
قوانني اجلمهورية، حيث اأن مدينة باتنة 
يخ�ص  فيما  ا�ستثناء  ت�سكل  بــاتــت  قــد 
وجبات  يف  اأ�سا�سية  ــادة  م �سعر"  "رفع 

اأو مر�سوم  اجلزائريني كاخلبز دون قرار 
اأن  بالذكر  الو�سية، واجلدير  من اجلهات 
اأغلب بلديات والية باتنة ال زالت تقدم 
ذا  عــاديــا  خبزا  للمواطن  املخابز  فيها 
جودة، وبال�سعر املعمول به، اأي بـ 10دج، 
حتى  باتنة  مبدينة  ا�ستجد  الــذي  فما 
يباع فيها اخلبز العادي بـ 15دج؟ خا�سة 
وترقية  للتجارة  الوالئية  املديرية  واأن 
ال�سادرات بباتنة قد اأو�سحت يف بيان لها 
بتاريخ 30 �سبتمرب من العام اجلاري باأنه 
مت االتفاق خالل مقابلة مع وايل والية 
اإىل  املخابز  اأ�سحاب  رجــوع  على  باتنة 

لعدة  "اإ�سراب  بعد  عادية  ب�سفة  العمل 
اأيام" وتوفري مادة اخلبز العادي باأ�سعاره 
املديرية  نوهت  وقد  �سابقا،  بها   املعمول 
يف ذات البيان ب�سرورة احرتام اخلبازين 
للن�سو�ص الت�سريعية والتنظيمية املعمول 
للمواطن  خدمات  تقدمي  ق�سد  وذلك  بها 
ــز كــمــادة اأ�ــســا�ــســيــة بكل  بــتــوفــري اخلــب
اأريحية، فهل �ستتحرك اجلهات الرقابية 
اال�ستجابة  مدى  لتقييم  باتنة  مبدينة 
لتعليمات مديرية التجارة اأم اأن "خبازي 
مدينة باتنة" �سي�ستمرون يف العمل ب�سعار 

يقدرلنا"؟ ما  "واحد 

م�ستوى  ــى  ــل ع بــــاالإعــــالم  ــف  ــل ــك امل كــ�ــســف 
انطالق  عن  باتنة،  وحدة  للمياه  اجلزائرية 
273 مليار  عملية حت�سيل الديون التي بلغت 
�سنتيم، وح�سب ذات امل�سدر، اأن 98 باملائة من 
الديون تقع على عاتق املواطنني، لذا فعملية 
اخلدمة  نوعية  حت�سني  �ساأنها  من  التح�سيل 
املقدمة للزبائن من خالل �سمان التزود باملاء 
التذبذبات  من  واحلــد  منتظم  ب�سكل  ال�سرب 
التي  املناطق  اإىل  ــاء  امل اإي�سال  �سمان  وكــذا 
باملياه  الــتــزود  يف   تــاأخــر  م�ساكل  مــن  تعاين 
باإمكانها  الديون  حت�سيل  اأن  م�سيفا  ال�سروب، 
اأن تهيئة ظروف اأح�سن لعمال الوحدة البالغ 
وكالت  وتــوفــري  عامل   950 ــوايل  ح عــددهــم 
الزبون،  الإ�ستقبال  جيدة  بوا�سفات  جتارية 
الق�سائية  املتابعات  اأن   اأكــد  ال�ساأن  ذات  ويف 
عملية  ــاء  ــن اأث حــل  كــاآخــر  ــدة  ــوح ال ترتكها 
حت�سيل الديون وذلك الأن الزبون يفقد جميع 
اإىل  باالإ�سافة  بالتق�سيط،  الدفع  يف  حقوقه 
فتحت  وقــد  هــذا  الق�سائية،  امل�ساريف  دفــع 
الوحدة طريقة الدفع باجلدولة عندما تكون 
الديون املرتتبة على الزبون كبرية  ليت�سنى له 

الدفع على دفعات وح�سب اإ�ستطاعته.
العام  املدير  اأم�ص  اجتمع  فقد  بالذكر  جدير 
مبدراء  بالنيابة  للمياه  اجلزائرية  ملوؤ�س�سة 
املناطق والوحدات عرب كامل  الرتاب الوطني 
العامة  املديرية  اإطارات من  اللقاء  اأين ح�سر 
امل�ساركة  والوحدات  املناطق  من  نظائرهم  مع 
اأهمية  اإىل  العام  املدير  تطرق  اين  اللقاء  يف 
جتنيد اجلميع يف جت�سيد االأولويات امل�سطرة 

باملياه  التموين  حت�سني  يف  خا�سة  واملتمثلة 
التي  ال�سعبة  الظروف  اإىل  بالنظر  ل�ساكنة 
كبري   �سح  من  الوطن  من  جهات  عدة  ت�سهدها 

يف املوارد املائية وكذا الرفع من وترية حمالت 
حت�سيل ديون املوؤ�س�سات بهدف �سمان ا�ستمرار 

اخلدمة العمومية.

ال زالت اأزمة اخلبز تلقي بظاللها على والية باتنة منذ ما يزيد عن االأ�سبوعني، حيث اأن جل اأ�سحاب املخابز مبدينة 
باتنة على وجه اخل�سو�ص ال زالوا م�سرين على فر�ص منطقهم فيما يخ�ص �سعر اخلبز العادي، اإذ اأنهم باتوا يبيعونه 
للزبائن بـ 15 دج على اأنه "خبز حم�سن"، فيما جلوؤوا يف املقابل اإىل اإعداد خبز ال تتوفر فيه اأدنى ال�سروط الواجب 
مراعاتها ل�سالمة و�سحة امل�ستهلك كمادة ت�ستجيب ملعايري اجلودة وكمادة �ساحلة لال�ستهالك، وهذا لقيامهم بخف�ص 
ن�سبة املكونات االأ�سا�سية الواجب توفرها يف "اخلبزة الواحدة"، والغاية طبعا اإجبار الزبون على االمتناع عن اقتناء 

"هذا النوع الرديء من اخلبز" بـ 10 دنانري واال�سطرار القتناء اخلبز "املح�سن" بـ 15 دج والذي هو يف االأ�سل "خبز 
عادي" بب�سع حبات �سانوج.

رغم البيان الوا�ضح ملديرية التجارة

انطالق عملية وا�ضعة لتح�ضيلها

خبازون ب�شعار "واحد ما يقدرلنا" يف باتنة

ديون اجلزائرية للمياه بباتنة ت�شل 273 مليار �شنتيم

رائد. ب

ببلدية  ــقــزامــرة  ال حــي  �ــســكــان  ي�ستكي 
يربط  الــذي  الطريق  اإهــرتاء  من  نقاو�ص 
ب�سبب   78 رقــم  الوطني  بالطريق  حيهم 
عليه  تظهر  بداأت  التي  واحلفر  الت�سققات 
القلق  اىل  وتدعو  خميف  ب�سكل  مــوؤخــرا 
رغم اأنه حديث االجناز ومل يعمر طويال. 

املعنية  اجلهات  را�سلوا  قد  كانوا  ال�سكان 
املكان  عــني  اىل  تقنية  جلنة  ايــفــاد  ومت 

و�سعه  على  والــوقــوف  الــطــريــق  ملعاينة 
حيث  اهرتائه،  اأ�سباب  ملعرفة  وكذا  املزري 
ت�سريحات  ح�سب  االأخــــرية  لــهــذه  تبني 
اجنازه  اىل  راجع  االأمــر  اأن  ال�سكان  بع�ص 
�سلبا  مــااأثــر  ال�سحي  ال�سرف  �سبكة  فــوق 
احلجم  وكبرية  عميقة  حفرا  وخلق  عليه 
توؤدي  قد  امتار  لعدة  ممتدة  م�ستواه  على 
مابقي  اإذا  عقباه  يحمد  ال  ما  حــدوث  اىل 

على حاله خا�سة مع حلول مو�سم ت�ساقط 
التهاوي  يف  الطريق  �سيزداد  اأين  االأمطار 
امل�سلك  واأنها  ال�سيما  خطريا  م�سارا  م�سكلة 
الوحيد الذي ي�ستعمله �سكان اجلهة الذين 
اأ�سرع  املحلية يف  ال�سلطات  طالبوا بتحرك 
مراحله  يف  ـــادام  م لرتقيعه  ممكن  ــت  وق
االأوىل من االهرتاء دون االنتظار اإىل وقت 

الحق. 

اأف�ضدته قناة ال�ضرف ال�ضحي

مواطنون ي�شتكون من و�شعية الطريق املهرتئة 
بحي لقزامرة بنقاو�ض
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�سخطهم  عـــن  عـــــربوا  ــون  ــج ــت ــح امل
اأ�سمائهم  اإ�ــســقــاط  مــن  وا�ستيائهم 
عنها،  املعلن  ال�سكنية  احل�سة  بقائمة 
على الرغم من اأحقيتهم يف اال�ستفادة 

ح�سب ما اأكدوا عليه.
واأ�ساف املعنيون باأنهم كانوا ينتظرون 
على  طلباتهم  يف  النظر  ال�سرب  بفارغ 
واأن  ال�سيما  االجتماعية،  ال�سكنات 
و�سعية  يعي�سون  مــنــهــم   الــكــثــرييــن 
من  اال�ستفادة  لهم  ي�سمح  ما  مزرية، 
كما  ال�سكنية،  ال�سيغة  من  النوع  هذا 
معاناتهم،  مــن  التخفيف  يف  ي�ساهم 
املــمــنــوحــة ال  اأن احلــ�ــســة  مــ�ــســرييــن 
تطلعاتهم  ــتــوى  مــ�ــس اإىل  ــي  ــق ــرت ت
ح�سب  متنح  مل  پاإعتبارها  وحاجتهم 
ماذكروا مل�ستحقيها املعنيني من عملية 

على  االجتماعية  ال�سكنات  تــوزيــع 
القائمة  باإلغاء  مطالبني  قولهم،  حد 
اال�سمية املوؤقتة، وفتح حتقيق يف اأمر 

ذلك.
ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  واأو�ــســح  هــذا 
ات�ساله  يف  تــازولــت  لبلدية  البلدي 
 ٪90 مايقارب  اأن  نيوز"  ب"االأورا�ص 
ارتياحهم  عن  اأعربوا  امل�ستفيدين  من 
عنها،  املــعــلــن  الــ�ــســكــنــيــة  بــالــقــائــمــة 
اأحقية  لهم  لي�ص  املحتجني  اأن  موؤكدا 
اأغلبيتهم  واأن  خا�سة  اال�ــســتــفــادة، 
لديهم  اأو  اإ�ــســافــيــة  �سكنات  يــــودون 
�سكنات ه�سة، حيث خ�س�ص لهذه الفئة 
عنه  �سيعلن  خا�ص  برنامج  االخـــرية 
تتوفر  امل�ستفيدين  اأن  موؤكدا  الحقا، 

لديهم كامل ال�سروط.

ندد �سكان قرية "مولية" ببلدية معافة 
بوالية  التوتة  بــدائــرةعــني  الــواقــعــة 
منذ  يعي�سونه  الـــذي  بالو�سع  باتنة 
ال�ساحلة  املياه  انــعــدام  ب�سبب  �سنوات 
تزويدهم  يتم  حيث  بقريتهم  لل�سرب 
اأ�سبوعني  كل  مرة  احليوية  املــادة  بهذه 
وجدوا  اذ  االأمــّريــن  يعانون  جعلهم  مما 
ــل مـــرة اإىل  يــ�ــســطــرون يف ك اأنــفــ�ــســهــم 
اقتناء �سهاريج املياه لال�ستعمال اليومي 
من  اإما  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  واقتناء 
الينابيع الطبيعية اأو تخ�سي�ص ميزانية 
امل�ساريف  وهــي  املعدنية  املياه  ل�سراء 
التي اأثقلت كاهل هوؤالء و كلفتهم مبالغ 
مالية كبرية خا�سة خالل ف�سل ال�سيف 
املياه  ا�ستهالك  فيه  يت�ساعف  الـــذي 

ب�سكل كبري
املحلية  ال�سلطات  املعنيون  ويطالب 

بــتــوفــري املــــاء الـــ�ـــســـروب كـــل 3 اأيــــام 
املعنية  ال�سلطات  اأخذ  عدم  م�ستنكرين 
الرغم  على  االعتبار  بعني  املطلب  هذا 
من االحتجاجات املتكررة و الوعودالتي 
على  منطرفامل�سوؤوليناملتعاقبني  تلقوها 
املنا�سب طيلة �سنوات وبقاء الو�سع على 

ماهو عليه دون تنفيذ تلك الوعود. 
احل�سري  النقل  انــعــدام  م�سكل  ويعد 
التي  امل�ساكل  ــم  اأه ــد  اأح القرية  بهذه 
ب�سكل  يتنقلون  الذين  قاطنوها  يعانيها 
يوميا �سريا على االأقدام مل�سافات طويلة 
لق�ساء خمتلف احتياجاتهم والتحاقهم 
مبقاعد الدرا�سة اأو مقرات العمل، حيث 
التي  النقل  حافالت  اإىل  هــوؤالء  يلجاأ 
من  بدال  باتنة-ب�سكرة  خط  على  تعمل 
امل�سي مل�سافات بعيدة خا�سة خالل ف�سلي 
ال�ستاء وال�سيف اأين ي�سعب التنقل �سريا 
ال�سيما  الطق�ص  ب�سبب  االأقـــدام  على 

بالن�سبة لل�سغار وامل�سنني. 
ــة يف  ــي ــع ــس ــو� ــبــت هــــذه ال ــب ــس ــ� وقــدت
ــذ  ـــاق تــالمــي ـــح ـــت ـــاألـــة ال جـــعـــل مـــ�ـــس
�سعبة  مهمة  "مولية"  قرية  وطلبة 
م�ساكنهم  بــني  لــُبــعــداملــ�ــســافــة  ــرا  ــظ ن
ــات  ــع ــام ــةواجل ــوي ــرتب ــات ال ــس ــ� ــس ــوؤ� وامل
اأولياء  وعرب  بها  التييزاولوندرا�ستهم 
هذا  ب�ساأن  ال�سديد  قلقهم  عن  هــوؤالِء 
خا�سة  ورطة  يف  و�سعهم  الذي  الو�سع 
كثري  يف  لي�سطروا  ال�ستاء  ف�سل  خالل 
مبركبات  اال�ستعانة  اإىل  االأحيان  من 
اأبنائهم  لنقل  اجلــــريان  اأو  االقــــارب 
مطالبني بتدخل اجلهات الو�سية لتوفري 
يف  املعاناة  هذه  انهاء  و  احل�سري  النقل 

اأقرب االآجال. 

مق�شيون من ال�شكن الجتماعي يطالبون 
باإلغاء القائمة الإ�شمية املوؤقتة بتازولت

اأزمة العط�ض وانعدام النقل 
احل�شري يوؤرقان ال�شكان 

عنها  �أفرجت  �لتي  �الجتماعية  لل�سكنات  �مل�ؤقتة  �الإ�سمية  �لقائمة  من  �ملق�سيني  ع�سر�ت  �أم�س  �أقدم 
�ال�سب�ع �ملن�سرم �ل�سلطات �لبلدية بتازولت، بتنظيم وقفة �حتجاجية �سلمية �أمام مقر والية باتنة.

رئي�ض البلدية يوؤكد اأن عملية التوزيع �ضملت امل�ضتحقني

قرية "مولية" بعني التوتة 

حفيظة. ب



لت�ضريع عملية املنح للم�ضتفيدين

اأم البواقي

خن�شلة

االأول  ال�سطر  اأ�سغال  تتوا�سل 
املتعلقة برتميم م�ست�سفى "زرداين 
البي�ساء،  عــني  مبدينة  �سالح" 
الهيكل  ــوى  ــت ــس ــ� م عــلــى  ـــــك  وذل
ترميم  وكذا  للموؤ�س�سة  اخلارجي 
بع�ص االأجنحة التي ظهرت عليها 
اجلــدران  م�ستوى  على  ت�سققات 
واالأ�سقف، واملرتقب انتهائها خالل 

االأ�سابيع القليلة املقبلة.
بعني  امل�ست�سفى  ا�ــســتــفــاد  كــمــا 
تكميلي  مايل  غالف  من  البي�ساء 
�سنتيم،  مــلــيــار   5 مبلغ  يــتــجــاوز 
واملنتظر  الرتميم،  اأ�سغال  المتــام 
ال�سنة  نهاية  قبل  فيها  االنطالق 
القائمني  اأكده  ما  ح�سب  اجلارية 
على مديرية ال�سحة باأم البواقي 

.
التهيئة  باأ�سغال  يتعلق  وفيما 
اخلـــا�ـــســـة بـــقـــاعـــات املــتــعــددة 
والية  ا�ستفادت  فقد  اخلــدمــات، 
 8 ترميم  م�سروع  من  البواقي  اأم 
ــات على  ــدم قــاعــات مــتــعــددة اخل
اأم   ، مليلة  عــني  بلديات  م�ستوى 
وعني  البي�ساء،  ــني  وع الــبــواقــي 
فــكــرون، حــيــث مت االإعــــالن عن 
يف  بال�سفقة،  اخلا�سة  اال�ست�سارة 
انتظار امتام االإجراءات القانونية 
ال�سفقات  مكتب  مــ�ــســتــوى  عــلــى 
اأكتوبر،  �سهر  نهاية  العمومية 
 8 ترميم  اأ�سغال  قريبا  لتنطلق 
عــيــادات مــتــعــددة اخلــدمــات بــاأم 

البواقي.

لرتميم بعضض الأجنحة والواجهة اخلارجية للموؤ�ض�ضة

اأزيد من 5 ماليري لرتميم م�شت�شفى 
عني البي�شاء

ظل رهن "الغلق" منذ قرابة �ضنة

يف اإطار ت�ضجيع ال�ضباب على خلق موؤ�ض�ضات �ضغرية ومتو�ضطة

تدعم بها قطاع بريد اجلزائر بخن�ضلة

ل تزال اأبواب املركب احلموي املعروف "حمام ال�ضاحلني" بدائرة احلامة ولية خن�ضلة مغلقة يف وجه الزوار وال�ضياح منذ قرابة �ضنة كاملة، 
ورغم فتح كل املركبات واملرافق ال�ضياحية واحلموية عرب تراب الوطن، اأين ظل هذا املق�ضد الهام الذي ي�ضكل الرئةال�ضياحية للولية مغلقا 

لأ�ضباب جمهولة، بعد اأن ترنحت عملية ت�ضيريه بني اخلا�ض والعام لتنتهي بعالمة ا�ضتفهام اأثرت �ضلبا على ظروف وو�ضعية عمال هذا املركب 
والتجار النا�ضطني به الذين ظلوا وطيلة تلك الفرتة قيد البطالة.

�شطيـــف

ات�سال  اأكدوا خالل  عمال ومواطنون 
املركب  ابــواب  اأن  نيوز  بــاالأورا�ــص  لهم 
ظلت مغلقة يف وجه ال�سياح وزوار هذا 
وال�سحي  والطبيعي  احلموي  املرفق 
الهام، االأمر الذي اأثار ا�ستياء الكثريين 
خا�سة اأن هذا املك�سب قد م�سته عديد 
التغريات والتعديالت وعمليات التهيئة 

وحت�سينه دون جدوى.
التي  ت�سيريه  تقلبات  ت�سببت  كما 
ازمة  يف  والــعــام  اخلــا�ــص  بــني  ترنحت 
يكون  ان  وبــدل  املــركــب  م�ستوى  على 
حتول  هاما  �سياحيا  اقت�ساديا  مك�سبا 
الوالية  تاريخ  يف  �ــســوداء  نقطة  اإىل 
عليه  احلـــفـــاظ  عـــن  عـــجـــزت  الـــتـــي 
ال�ستاء  ف�سل  خالل  وخا�سة  وت�سيريه، 
من  النظري  منقطع  اقباال  ي�سهد  ايــن 
ــات  مــن خمتلف والي مــواطــنــني  ــرف  ط

البواقي  ام  تب�سة  غــرار  على  الوطن 
باتنة وب�سكرة.

للمركب  التابعون  العمال  نا�سد  كما 
مبحالت  ين�سطون  الذين  التجار  وكذا 
وهي  كــراءهــا  تكاليف  ظلوايدفعون 

راكدة طيلة تلك الفرتة امل�سالح املعنية 
لتحريك  الــواليــة  وايل  را�سها  وعلى 
عجلة ن�ساط هذا املرفق الهام، وبالتايل 
انت�سالهم من البطالة واالإفال�ص بعد اأن 

ظلت حمالتهم مفتوحة بال زبائن.

التجارية  املحالت  بتوزيع  املكلفة  الوالئية  اللجنة  �سرعت 
العقاري  والت�سيري  الرتقية  لديوان  التابعة  مباعة  الغري 
املحالت  هذه  و�سع  كيفيات  درا�سة  عملية  يف  عدل،  ووكالة 
حتت ت�سرف حاملي امل�ساريع وامل�ستفيدين من خمتلف اأجهزة 
اإطار  يف  وهــذا  ن�ساطهم  موا�سلة  على  لت�سجيعهم  الت�سغيل 

ت�سجيع ال�سباب على خلق موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة.
وبهدف ت�سريع هذه العملية مت عقد اجتماع مبقر مديرية 
اأن بقي حبي�ص االأدراج  الت�سغيل لفتح امللف مرة اأخرى بعد 
وديــوان  الدعم  اأجــهــزة  ممثلي  بح�سور  وهــذا  طويلة  ملــدة 
حتني  على  االإتــفــاق  مت  ــن  اأي العقاري  الت�سيري  و  الرتقية 
احلامة  خن�سلة  بلدية  باإقليم  الكائنة  حمل   53 و�سعية 

وبابار التابعة لديوان الرتقية والت�سيري.

خن�سلة  بــواليــة  الــربيــد  قطاع  تدعم 
عديدة  ا�ستثمارات  وكذا  الهياكل  بعديد 
الربيدية  اخلدمات  حت�سني  بهدف  وهذا 
م�ساريع  ــرار  غ على  للمواطن،  املقدمة 
عرب  حديدة  بريدية  موؤ�س�سات  اجنــاز 
النرث  بريد  مكتب  منها  البلديات  عديد 
والذي   2018 �سنة  منذ  غلقه  مت  الذي 
ال�سنة  نهاية  �سيعرف اعادة االعتبار له 
وكذا  اجلديدة  ال�سنة  وبداية  اجلارية 
بعا�سمة  بــريــدي  مكتب  بــنــاء  مــ�ــســروع 

به  اال�سغال  ن�سبة  بلغت  والذي  الوالية 
وحدة  مقر  بناء  م�سروع  وكــذا   %60
ال�سوناطيبا،  بحيث  ــوالئــي  ال الــربيــد 
لتهيئة  اآخـــر  م�سروع   11 اىل  اإ�ــســافــة 
من  كــل  عــرب  بريدية  مكانب  وتو�سعة 
بلديات �س�سار بوحمامة توزيانت متو�سة 
ويابو�ص ان�سيغة منها ما هو قيد االجناز 
�سيتم  واخــرى  قريبا  ا�ستالمه  و�سيتم 
بريد  مكتب  غــرار  على  قريبا  اجنازها 
تو�سعة  وكـــذا  ب�س�سار  تــربدقــة  قــريــة 

مكتب بريد عني الطويلة وتو�سعة مكتب 
يابو�ص  مكتب  وتو�سعة  تاوزيانت  بريد 
وبوحمامة واال�سغال قاربت على االنتهاء 
يف حني �سيتم ال�سروع يف اال�سغال بكل من 
مكتب بريد متو�سة وتو�سعة مكتب بريد 

�س�سار ومكتب بريد ان�سيغة.
اخلدمة  حت�سني  مــ�ــســاعــي  اإطــــار  ويف 
اجلزائر  بريد  م�سالح  ك�سفت  العمومية 
ح�سة  زيــــادة  امــكــانــيــة  ــن  ع بخن�سلة 
والتي  ــة  ــي االل املـــوزعـــات  ــن  م الــواليــة 

لتوزيعها  اآيل  مــوزع   20 عددها  �سيفوق 
خا�سة  بالوالية  الربيدية  املكاتب  عرب 
ــتــي تــعــرف �ــســغــط كــبــري يف  املــكــاتــب ال

ال�سبكة الربيدية.
وتتوا�سل فعاليات االبواب املفتوحة على 
مكتب بريد حي ال�سعادة بعا�سمة الوالية 
العاملي للربيد  خن�سلة وهذا تزامنا واليوم 
بح�سور تالميذ املوؤ�س�سات الرتبوية التعرف 
الــتــي تقدمها  ــات  ــدم عــن قـــرب حـــول اخل

املوؤ�س�سة الربيدية.

بعني  الــبــلــدي  املــجــلــ�ــص  ــص  ــ� اأم ك�سف 
التي  ــرية  ــط اخل للو�سعية  ــون،  ــت ــزي ال
مبنطقة  املحيطة  االأوديــة  بها  تتواجد 
والتي  الزيتون،  عني  "الفجوج" ببلدية 
ت�سكل خطرا على حياة املقيمني بامل�ستة 

عند كل ت�ساقط غزير لالأمطار.
من  "الفجوج"،  مــ�ــســتــة  ــد  ــع ت اأيـــــن 
الفي�سانات،  من  ت�سررا  امل�ساتي  اأكــرث 
والتي  االأوديــة،  من  القريب  لتواجدها 
معتربة،  مادية  خ�سائر  �سنويا  ت�سجل 
في�سانات  جترفها  التي  ال�سيول  جــراء 

االأودية.
هذا وقد طالب �سكان م�ستة "الفجوج"، 
الوالئية  املــ�ــســالــح  تــدخــل  ــرورة  ــس ــ� ب

بالتن�سيق مع حمافظة الغابات، حلماية 
وتنظيف  الــفــيــ�ــســانــات،  ــن  م الــبــلــديــة 
جبلية  مبناطق  املــتــواجــدة  ــــة  االأودي
ت�ستلزم تدخل امل�سالح املخت�سة الجناز 

درا�سة تقنية ناجحة.
يف وقت انطلقت اأم�ص اأ�سغال جتديد �سبكة 
القطاعي  املخطط  �سمن  ال�سحي  ال�سرف 
االأمرا�ص  على  للق�ساء  املائية  للموارد 
ت�سجيل  انتظار  يف  املــيــاه،  عــرب  املتنقلة 
ب�سبكات  الربط  تخ�ص  جديدة  م�ساريع 
ال  اأين  الريفية،  والكهرباء  الطبيعي  الغاز 
مب�ستة  الريفية  التجمعات  ع�سرات  تزال 
متطلبات  اأدنـــى  مــن  "الفجوج"حمرومة 

احلياة الب�سيطة.

مئات العائالت دون كهرباء 

بلدية حمرومة من خمتلف ال�ضيغ 

يف ح�ضيلة لفرق قمع الغ�ض مبديرية التجارة بولية اأم البواقي

القاطنة  العائالت  من  املئات  مازالت 
نب�سار  تيزي  بلدية  وم�ساتي  قرى  يف 
�سطيف  لوالية  ال�سمالية  اجلهة  يف 
الكهرباء  ب�سبكة  الربط  من  حمرومة 
رفعها  التي  املتكررة  الــنــداءات  رغــم 
املواطنون املحرومون من هذه ال�سبكة 
من  تطمينات  و�سط  ــذا  وه احليوية 
امل�سكل  انفراج  بقرب  البلدية  م�سالح 
الطاقة  وزارة  تدخل  بعد  احلا�سل 
�سكناتهم  ربـــط  ــروع  ــس ــ� مب لــلــتــكــفــل 

بالكهرباء الريفية.
موزعة  عائلة   700 قرابة  وتواجه 
جمة  متاعب  البلدية  م�ساتي  على 
للتعامل مع الو�سعية احلالية من خالل 
املجاورة  املنازل  من  الع�سوائي  الربط 
رغم خطورة العملية خ�سو�سا يف فرتة 
ال�سكان  وح�سب  اجلــويــة،  التقلبات 
امل�سوؤولني  طرف  من  وعودا  تلقوا  فقد 
لربط منازلهم بالكهرباء خالل الفرتة 

الفارطة لكن دون اأن يتم جت�سيد هذه 
الوعود على اأر�ص الواقع 

تيزي  بلدية  م�سالح  فاإن  املقابل  ويف 
ــكــال  ــس نــبــ�ــســار اأكـــــدت عــلــى حـــل االإ�
ب�سبكة  املتبقية  املنازل  بربط  املتعلق 
بعد  ممكن  وقــت  اأقـــرب  يف  الكهرباء 
الدرا�سة  يف  املعنية  اجلــهــات  �ــســروع 
الريفية،  الكهرباء  مل�سروع  التقنية 
هام�ص  على  اأنه  البلدية  رئي�ص  وقال 
مت  فقد  للبلدية  الطاقة  وزيــر  زيــارة 
بهذا  التكفل  ليتم  عليه  امل�سكل  طرح 
امل�سروع من طرف الوزارة، حيث �سملت 
 24 على  مــوزع  منزل   711 الدرا�سة 
يتم  اأن  على  للبلدية،  تابعة  قرية 
من  االنتهاء  بعد  االأ�سغال  يف  ال�سروع 
املكلفة  املــقــاولــة  وتعيني  الــدرا�ــســات 
باالإجناز، علما اأن امل�سروع من �ساأنه اأن 
على  بالكهرباء  التغطية  ن�سبة  يرفع 

م�ستوى البلدية اإىل 100 يف املئة.

الواقعة  البالعة  بلدية  �سكان  يعاين 
ال�سرقية لوالية �سطيف من  يف اجلهة 
اأزمة �سكن حادة متوا�سلة منذ �سنوات 
مع  تــزامــن  ــذي  ال االأمـــر  وهــو  طويلة، 
االأمناط  خمتلف  من  البلدية  حرمان 
املمنوحة  احل�س�ص  وتقلي�ص  ال�سكنية 
اإىل  الريفي  البناء  اإعانات  �سمن  لها 
ح�سة  تتجاوز  مل  حيث  االأدنــى،  احلد 
الرغم  على  وهــذا  اإعانة   30 البلدية 
وهو  للبلدية،  الفالحي  الطابع  مــن 
كبرية  احتجاجات  �سبب  الــذي  االأمــر 
مــن طــرف املــواطــنــني الــذيــن مــازالــوا 
ينتظرون دورهم منذ �سنوات للح�سول 
على االإعانة اخلا�سة بالبناء الريفي.

ا�ستفادت  املجاورة  البلديات  اأن  ورغم 
البحبوحة  زمن  يف  هائلة  ح�س�ص  من 

اأن  اإال  ال�سكان  تعبري  حد  على  املالية 
خمتلف  من  حرمانها  مت  البلدية  هذه 
االأمناط ال�سكنية الأ�سباب غري معروفة 
حملوا  ال�سكان  مــن  العديد  اأن  ــم  رغ
على  املتعاقبة  للمجال�ص  امل�سوؤولية 
ال�سنوات  خــالل  البلدية  هــذه  ت�سيري 

الفارطة. 
اإىل  ال�سكن  اأزمــــة  ــول  ــس و� ــل  ظ ويف 
الطلبات  من  القيا�سي  والعدد  حدتها 
البناء  اإعانات  على  للح�سول  املودعة 
يف  ياأملون  البالعة  �سكان  فاإن  الريفي 
الوالئية  ال�سلطات  طرف  من  التفاتة 
�سكنية  ح�س�ص  تخ�سي�ص  اأجـــل  مــن 
الريفي  البناء  اإعانات  ال�سيما  جديدة 
ــة  مــن حــدة االأزم التخفيف  ــل  اأج مــن 

احلالية.

ــت فــرق  اأحــ�ــس
قــــمــــع الـــغـــ�ـــص 
مبــــــديــــــريــــــة 
التجارة بوالية 
الـــبـــواقـــي  اأم 
ت�سعة  خـــــالل 
اأ�سهر االأوىل من 
اجلارية  ال�سنة 
 250 ــطــاع  اقــت
ـــن  عـــــيـــــنـــــة م
ـــواد  خمــتــلــف امل

حليب  يف  تتمثل  اال�ستهالكية 
ق�سدة،  مــبــ�ــســرت،  لـــن  مــبــ�ــســرت، 
مرقاز،  غــذائــي،  ملح  منبع،  مــاء 
وجهت  حيث  مرطبات،م�سروبات، 

لــلــمــخــرب اجلــهــوي 
النوعية  ملراقبة 
بــقــ�ــســنــطــيــنــة، 
ـــل اإجــــراء  مــن اج
الـــــتـــــحـــــالـــــيـــــل 
و  املكروبيولوجية 
الفيزيوكيميائية، 
والــتــاأكــد مــن مدى 
للمعايري  مطابقتها 
اأ�سفرت  القانونية، 
غري  عينة   39 عن 
مت  ال�سحية،  للمعايري  مطابقة 
مبوجبها اتخاذ جميع االإجراءات 

القانونية يف حق اأ�سحابها.

ا�سرف االمني العام لوالية خن�سلة 
على عملية تن�سيب اع�ساء اللجنة 

الوالئية اخلا�سة بدرا�سة ملفات 
طلبات عقود االمتياز الفالحي 

باملنطقة اجلنوبية لوالية 
خن�سلة، وهذا تنفيذا لتعليمات 
وايل الوالية علي بوزيدي التي 
اعطاها خالل االجتماع ال�سابق 

املنعقد بداية �سعر اكتوبر اجلاري 
واخلا�ص بدرا�سة عقود االمتياز 

الفالحي باملنطقة اجلنوبية.
عملية تن�سيب هذه اللجنة عرفت 
ح�سور روؤ�ساء دائرتي بابار واأوالد 

ر�سا�ص مرفوقني بروؤ�ساء االأق�سام 
التقنية للقطاعات املعنية ومدراء 

كل من التنظيم وال�سوؤون العامة، 
امل�سالح الفالحية، اأمالك الدولة، 

م�سح االأرا�سي، املحافظة العقارية، 
املوارد املائية، الديوان الوطني 

لالأرا�سي الفالحية، موؤ�س�سة 
االمتياز لتوزيع الكهرباء والغاز، 

ال�سندوق الوطني للتاأمني عن 
البطالة، الوكالة الوطنية لدعم 
وتنمية املقاوالتية، وكذا ممثلي 

�سباب عقود االمتياز الفالحي 
باملنطقة اجلنوبية للوالية.

لالإ�سارة �سهد ملف عقود االمتياز 
الفالحي باملنطقة اجلنوبية عديد 

امل�ساكل واالحتجاجات من طرف 
�سباب املنطقة اجلنوبية على غرار 

اوالد ر�سا�ص وبابار وذلك للتاأخر 
الكبري الذي تعرفه العملية وهو 

االمر الذي ا�ستاء له ال�سباب 
والفالحون باملنطقة والذين 

ياأملون من هذه اللجنة املن�سبة 
يف ت�سهيل عملية درا�سة امللفات 

وت�سهيل عملية اال�ستفادة من عقود 
االمتياز الفالحي .

وزارة الطاقة توافق على التكفل مب�شروع 
الكهرباء الريفية يف تيزي نب�شار 

اأزمة �شكن حادة يف البالعة 
ومواطنون يطالبون بح�ش�ض اإ�شافية 

ت�شجيل 39 عينة غذائية غري 
مطابقة للمعايري باأم البواقي انطالق اأ�شغال جتديد قنوات ال�شرف 

بالفجوج بعني الزيتون

مطالب بفتح املركب احلموي حمام ال�شاحلني.. 
وعمال قيد البطالة منذ غلقه

اللجنة الولئية اخلا�شة بتوزيع املحالت التجارية 
ت�شرع يف حتيني 53 حمل

الولية بلديات  خمتلف  عرب  اآيل  موزع   20

تن�شيب جلنة خا�شة 
لدرا�شة ملفات طلبات 

عقود المتياز الفالحي 
باملنطقة اجلنوبية
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الدفاع  لـــوزارة  ال�سنوي  التقرير  وكــان 
التهديد  ال�سوء على  �سّلط  االأمريكية قد 
الذي ت�سكله البحرية ال�سينية، �ساحبة 
اأكرب اأ�سطول بحري يف العامل، م�سريًا اإىل 
بناء  اإىل  بحاجة  املتحدة  الــواليــات  اأن 
من  مزيد  مع  فتكًا،  واأكــرث  اأكــرب  اأ�سطول 
ال�سني  اأن  من  الرغم  وعلى  الغوا�سات. 
الواليات  من  اأكرب  بحري  اأ�سطول  لديها 
ــرية  االأخ اأن  مراقبون  يعتقد  املتحدة، 
حتــتــفــظ مبــيــزة حتـــت �ــســطــح الــبــحــر، 

بغوا�سات اأكرث قوة وكفاءة.
ومتتلك ال�سني ما بني 66 و70 غوا�سة، 
ـــالق  الإط غــوا�ــســات  اأربـــــع  �سمنها  مـــن 
غوا�سات  و�ست  البال�ستية،  ال�سواريخ 
هجومية تعمل بنظام الدفع النووي، و46 
بينما  بالديزل.  تعمل  هجومية  غوا�سة 
متتلك الواليات املتحدة 52 غوا�سة تعمل 
بالطاقة النووية. وكانت بكني قد اأنفقت 
200 مليار دوالر خالل االأعوام االأخرية 
البحري،  اأ�سطولها  لتحديث  املا�سية، 
من  الرغم  على  اأنه  يرون  خرباء  اأن  غري 
�سطح  حتت  احلربية  قدراتها  تعزيزها 
اإىل  تفتقر  تــزال  ال  ال�سني  فــاإن  البحر، 
حرب  خو�ص  توؤهلها  التي  التكنولوجيا 

�سد الغوا�سات يف املياه العميقة.

�أن�سطة ��ستخبارية
بكني  بني  املاء  حتت  ال�سراع  خفايا  عن 
املحيطني  منطقة  يف  خ�سو�سًا  ووا�سنطن، 
نقطة  بــاعــتــبــارهــا  ــدي  ــن ــه وال الـــهـــادئ 
النوويتني،  القوتني  بني  حمتملة  ا�ستعال 
للدرا�سات  داليان  معهد  يف  الباحث  يرى 
اأن  ينغ،  تيه  الع�سكرية، جيانغ  والبحوث 
تزداد  البلدين  بني  الع�سكرية  االأن�سطة 
اندالع  بــاأن  ينذر  ما  املــاء،  حتت  �سخونة 
جمالها  �سيكون  املنطقة  يف  حـــرب  اأي 
على  رئي�سي  ب�سكل  و�ستعتمد  الــبــحــر، 
النووي.  بالدفع  تعمل  التي  الغوا�سات 
االأمريكية  البحرية  اأن  الباحث،  ويو�سح 
راقبت عن كثب، خالل ال�سنوات املا�سية، 
ن�ساط الغوا�سات ال�سينية يف بحر ال�سني 
تواجدت  املراقبة  �سفن  واأن  اجلنوبي، 
يومًا   320 مبعدل  املحيطني  منطقة  يف 

الــواحــد، وهــدفــت اإىل  الــعــام  يف 
نطاق  وحتليل  املــعــلــومــات  جمع 
ال�سينية  الــغــوا�ــســات  اأن�سطة 
املناطق  يف  فــعــالــيــتــهــا  ــــدى  وم

العميقة. ويلفت جيانغ تيه ينغ 
االأن�سطة  تعقبت  بدورها  ال�سني  اأن  اإىل 
املنطقة،  يف  االأمــريكــيــة  اال�ستخبارية 
ودخلت يف �سدام مبا�سر مع �سفن حربية 
تواجدت بالقرب من جزر بارا�سيل، م�سريًا 
اإىل اأن البحرية ال�سينية فاجاأت نظريتها 
من  غوا�ساتها  متكنت  حني  االأمــريكــيــة، 
من  االأمتار  مئات  بعد  على  فجاأة  الظهور 
يتم  اأن  دون  مــن  االأمــريكــيــة  الغوا�سات 
ق�سورًا  يظهر  ذلك  اأن  معتربًا  اكت�سافها، 
االأمريكية  الع�سكرية  التكنولوجيا  يف 

امل�سادة للغوا�سات.
ال�سيني،  الباحث  ويف هذا االإطار، يلفت 
باإقامة  املتحدة  الواليات  خطوة  اأن  اإىل 
وبريطانيا،  اأ�سرتاليا  مع  اأمنية  �سراكة 
ــقــاريــر  ــت ـــن ال ــد �ــســلــ�ــســلــة م ــع جـــــاءت ب
وفعالية  قوة  اأكــدت  التي  اال�ستخبارية 
يف  بكني  وجنـــاح  ال�سينية،  الــغــوا�ــســات 
اإنفاق  بعد  وا�سنطن  مع  الفجوة  ت�سييق 
الردع  قوات  لتحديث  الدوالرات  مليارات 

البحرية خالل ال�سنوات االأخرية.

�سبط �لت��زن
من جهته، يقلل الباحث الزائر يف مركز 
يان،  ت�سان  االأمنية،  للدرا�سات  تايوان 

مقارنة  ال�سينية  الغوا�سات  قــدرات  من 
لدى  اأن  اإىل  م�سريًا  االأمريكية،  بنظريتها 
ال�سني عددًا حمدودًا من الغوا�سات التي 
تعمل الطاقة النووية )6-7 غوا�سات(، 
بينما لدى الواليات املتحدة اأكرث من 50 
ويو�سح  النووي.  بالدفع  تعمل  غوا�سة 
االأكرب من غوا�سات  العدد  اأن  يان،  ت�سان 
البحرية ال�سينية يعمل مبحركات ديزل، 
ما ي�ستدعي الطفو املتكرر على �سطح املاء 
وهذا  بالطاقة،  والتزود  العادم  لتنظيف 
احلرب،  حالة  يف  للهجوم  عر�سة  يجعلها 
عن  ف�ساًل  العميقة،  املــيــاه  يف  خ�سو�سًا 
�سجيجًا  وت�سدر  احلركة  يف  بطيئة  اأنها 

مقارنة بالغوا�سات النووية.
كما يتحدث الباحث عن فارق اخلربة بني 
ال�سينية،  ونظريتها  االأمريكية  البحرية 
خربة  اكت�سبت  االأوىل  اأن  اإىل  الفــتــًا 
احلرب  اأثناء  الغوا�سات  حرب  يف  كبرية 
االأطل�سي،  معركة  يف  الثانية  العاملية 
ال�سني  تكن  مل  قريب،  وقت  حتى  بينما 
نهاية  اأنــه  �سوى  �سيئًا  البحر  عن  تعرف 
الرخوة  اخلا�سرة  يعترب  وكان  الياب�سة، 
تاأ�سي�ص  قبل  ال�سينية  لالإمرباطورية 
اآنــذاك  البالد  تعر�ست  اإذ  اجلمهورية، 
من  معظمها  كانت  الــغــزوات  مــن  للعديد 
ال�سني  باأن  يذّكر  لكنه  البحرية.  الثغور 
اأولت مزيدًا من االهتمام خالل ال�سنوات 
تر�سانتها  وحتــديــث  بتطوير  االأخـــرية، 
يف  تزال  ال  اأنها  اإال  البحرية،  الع�سكرية 
يف  كبرية  حتديات  تواجه  املطاف  نهاية 
حتت  املتحدة  الواليات  مع  الفجوة  �سّد 

�سطح البحر.
مو�سوع  يف  االأخــــرية  ــتــطــورات  ال وعـــن 
كانبريا  ومنح  الثالثية  االأمنية  ال�سراكة 
يعترب  النووية،  بالطاقة  تعمل  غوا�سات 
ت�سان يان، اأن هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار 
�سبط التوازن يف منطقة املحيطني، بعدما 
واأن�سطتها  تدريباتها  من  ال�سني  كّثفت 
ذلك  ي�سكل  ومــا  املنطقة،  يف  الع�سكرية 

جلريانها.  مبا�سر  تهديد  مــن 
اأن الواليات املتحدة  وي�سيف 
جبهة  ــق  ــل خ اإىل  تــ�ــســعــى 
موحدة ت�سم جميع احللفاء 
يف اآ�سيا، ويف مقدمتهم اليابان 
ال�سينية،  الهيمنة  ملــواجــهــة  والــهــنــد، 
ميّكن  قد  اجلغرايف  اأ�سرتاليا  موقع  واأن 
اإىل  حيويًا  دورًا  تلعب  اأن  من  غوا�ساتها 
مبنطقة  االأمـــن  حفظ  يف  الهند  جــانــب 

املحيط الهندي.
ذلك  يقود  اأن  يــان،  ت�سان  ي�ستبعد  وال 
اأن رو�سيا لن  اإىل حرب و�سيكة، خ�سو�سًا 
ــراءات  االإج اإزاء  االأيــدي  مكتوفة  تقف 
م�ساحلها  مع  تتعار�ص  التي  االأمريكية 
اإىل تعزيز  احليوية، وهي بدورها ت�سعى 
قوتها امل�سادة للغوا�سات، ال�سيما اأن الو�سع 
وقد  م�ستقر،  غري  الراهن  الدويل  االأمني 
تدريبات  اأخــريًا  البحرية  قواتها  اأجرت 
مذّكرًا  ال�سينية،  نظريتها  مع  م�سرتكة 
الدائم  والتن�سيق  والــتــعــاون  بالت�ساور 
ال�سيا�سات  حــول  البلدين  موقف  ب�ساأن 
اأي  ــاإن  ف لــذلــك،  االأمــريكــيــة.  اخلارجية 
ال�سني  �سد  التحالف  قوات  ت�سنها  حرب 
يف املنطقة، �ستواجه بجبهة موحدة بني 

بكني ومو�سكو، على حد قوله.

ثالثية  "اأمنية"  معاهدة  "اأوكو�ص"... 
بـــني الــــواليــــات املــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 

واأ�سرتاليا

وبريطانيا  املــتــحــدة  الـــواليـــات  قــالــت 
الثالث  الــدول  اإّن  االأربــعــاء،  واأ�سرتاليا، 
منطقة  يف  اأمــنــيــة  لــ�ــســراكــة  �ستوؤ�س�ص 
ي�سمل  مبــا  ــادئ،  ــه وال الهندي  املحيطني 
على  احل�سول  على  اأ�سرتاليا  م�ساعدة 
غوا�سات تعمل بالطاقة النووية، يف ظل 

تنامي النفوذ ال�سيني يف املنطقة.
الثالثية  االأمــنــيــة  املــعــاهــدة  ومبــوجــب 
اجلديدة التي اأطلق عليها ا�سم "اأوكو�ص" 
خالل قمة افرتا�سية ا�ست�سافها الرئي�ص 
االأبي�ص  البيت  يف  بايدن  جو  االأمــريكــي 
رئي�سي  كّل من  الفيديو  فيها عرب  و�سارك 
جون�سون  بوري�ص  الــربيــطــاين  الــــوزراء 
�سكوت  االأ�ـــســـرتايل  الــــــوزراء  ورئــيــ�ــص 
املتحدة  ــات  ــوالي ال �ــســتــزّود  مــوريــ�ــســون، 
من  متكنها  وقدرات  بتكنولوجيا  اأ�سرتاليا 
النووية،  بالطاقة  تعمل  غوا�سات  ن�سر 
يف  كبار  م�سوؤولون  اأعلنه  ملا  وفقًا  وذلــك 

االإدارة االأمريكية اأمام ال�سحافيني.
اخلطوط  عن  الثالثة  الزعماء  وحتدث 
ثالثي  اإعــــالن  يف  لــالتــفــاق  الــعــريــ�ــســة 
عرب  قمة  يف  عوا�سمهم  مــن  ــــراف  االأط

الفيديو.
باالأهمية  جميعًا  "ُنقّر  بــايــدن:  وقــال 
يف  واال�ستقرار  ال�سالم  ل�سمان  الق�سوى 
على  والهادئ  الهندي  املحيطني  منطقة 

املدى الطويل".
بكل  الوفاء  "�سنوا�سل  موري�سون:  وقال 
من  ــد  احل مــعــاهــدة  مبــوجــب  التزاماتنا 

االنت�سار النووي".
باأنه  الــقــرار  و�سف  فقد  جون�سون،  اأمــا 
بالغ االأهمية حل�سول اأ�سرتاليا على تلك 
�سيجعل  ذلــك  اأن  واأ�ــســاف  التكنولوجيا، 
العامل اأكرث اأمنًا، و"�سيكون من اأحد اأكرث 

م�سروعات العامل تعقيدًا".
القمة  ختام  يف  �سدر  م�سرتك  بيان  ويف 
خا�ص  ب�سكل  ووا�سنطن  لندن  تعّهدت 
على  احل�سول  يف  اأ�سرتاليا  "م�ساعدة 
ومّثل  النووي".  بالدفع  تعمل  غوا�سات 
ا�سرتاتيجي  حتــّول  نقطة  االإعــالن  هــذا 
ال �سّيما واأّنها املرة االأوىل التي �ست�ساطر 
التقنية  هذه  مثل  املتحدة  الواليات  فيها 

احل�ّسا�سة مع دولة اأخرى غري بريطانيا.

م اإىل جانبها بريطانيا واأ�سرتاليا، عن �سراع خفّي حتت املاء بني بكني ووا�سنطن. ففي  ك�سف اإعالن الوليات املتحدة اأخريًا عن �سراكة اأمنية ا�سرتاتيجية، ت�سّ
ظّل تكثيف وجودها الأمني يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ، ت�سعى البحرية الأمريكية اإىل احلفاظ على تفّوقها حتت املاء على مناف�سيها، خ�سو�سًا ال�سني. 
وهذا ما قد يف�ّسر اأ�سباب اعتزامها م�ساركة تكنولوجيا الغوا�سات التي تعمل بالطاقة النووية مع اأ�سرتاليا، بعدما مل ت�ساركها �سوى مع الربيطانيني، كجزء من �سراكة 
دفاعية ثالثية هي الأوىل من نوعها منذ عقود. ي�سار اإىل اأن ال�سني والوليات املتحدة كثفتا من اأن�سطتهما الع�سكرية يف بحر ال�سني اجلنوبي خالل ال�سنوات القليلة 
املا�سية. وُيعتقد اأن املنطقة، وهي نقطة ا�ستعال حمتملة بينهما، ت�سم احتياطيات �سخمة من املوارد الطبيعية، وهي طريق �سحن رئي�سي. كما اأنها موطن ملناطق 

ال�سيد التي توفر �سبل العي�س للماليني من �سكان الدول امل�ساطئة.
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حرب حتت املاء بني بكني ووا�شنطن
�شراع الغوا�شات:

متتلك ال�سني ما بني 66 و70 
غوا�سة، من �سمنها اأربع 

غوا�سات لإطالق ال�سواريخ 
البال�ستية، و�ست غوا�سات 

هجومية تعمل بنظام الدفع 
النووي، و46 غوا�سة هجومية 

تعمل بالديزل. بينما متتلك 
الوليات املتحدة 52 غوا�سة 

تعمل بالطاقة النووية.

رو�سيا لن تقف مكتوفة الأيدي 
اإزاء الإجراءات الأمريكية 

التي تتعار�س مع م�ساحلها 
احليوية، وهي بدورها ت�سعى 

اإىل تعزيز قوتها امل�سادة 
للغوا�سات، لذلك، فاإن اأي حرب 
ت�سنها قوات التحالف �سد ال�سني 

يف املنطقة، �ستواجه بجبهة 
موحدة بني بكني ومو�سكو.



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

تون�ض.. مظاهرة 
تطالب �شعيد 

بالرتاجع 
عن قراراته 

جتمع اآالف التون�صيني، اأم�ص 
االأحد، ب�صارع احلبيب بورقيبة، 
و�صط العا�صمة تون�ص، للمطالبة 

باإ�صقاط ما �صموه ''االنقالب'' 
والرتاجع عن القرارات التي 

اتخذها الرئي�ص التون�صي، قي�ص 
�صعّيد، يف الـ25 من يوليو املا�صي.

ورفع املتظاهرون �صعارات ''ال�صعب 
يريد اإ�صقاط االنقالب'' ورددوا 

اأغاين و�صعارات �صبق رفعها خالل 
التحركات ال�صعبية التي اأدت اإىل 

اإ�صقاط حكم الرئي�ص االأ�صبق، زين 
العابدين بن علي.

و�صهدت امل�صرية بع�ص املناو�صات بني 
املتظاهرين واأفراد من قوات االأمن، 
التي ن�صبت حواجز ملنع املتظاهرين 

من التقدم، نحو مناطق اأخرى.
وياأتي هذا التحرك، الذي دعا اإليه 
الراف�صون لالإجراءات اال�صتثنائية 

التي اأقرها الرئي�ص �صعّيد، بعد 
اأ�صبوع من م�صريات توزعت بني 

العا�صمة تون�ص وخمتلف املحافظات 
طالبت، بامل�صي يف النهج الذي بداأه 

ومبحا�صبة من �صموهم ''الفا�صدين'' 
واملت�صببني يف حالة التدهور 

االقت�صادي واالجتماعي التي 
عرفتها تون�ص على امتداد العقد 

االأخري.
وكان الرئي�ص التون�صي، اأعلن يف 
الـ29 �صبتمرب املا�صي عن تكليف 

جنالء بودن رم�صان بت�صكيل 
حكومة جديدة، ورغم هذه 

اخلطوة التي رحب بها كثريون ال 
�صيما اأنه للمرة االأوىل يتم تعيني 
امراأة يف هذا املن�صب، فاإّن خ�صوم 

الرئي�ص التون�صي اأكدوا ت�صميمهم 
على النزول اإىل ال�صارع لتاأكيد 

رف�صهم اخليارات التي بداأها منذ 
الـ25يوليو  املا�صي.

وقد توىل �صعّيد، حينذاك، ا�صتنادا 
اإىل الف�صل الـ''80 من الد�صتور 

التون�صي''، تعليق عمل الربملان ورفع 
احل�صانة عن نوابه واإقالة رئي�ص 
احلكومة اآنذاك، ه�صام امل�صي�صي، 
وتويل كامل �صالحيات ال�صلطة 

التنفيذية، ورئا�صة النيابة العامة.

جعل بالده اأول قوة نووية اإ�ضالمية يف العامل..

اعترب اأن هذه اخلطوة متثل انعكا�ضا حقيقيا لرغبة الليبيني يف اإعادة ال�ضالم وال�ضيادة الوطنية

ال�شعودية: اقت�شار ت�شاريح العمرة على متلقي
 جرعتي لقاح "كورونا"

املجل�ض الرئا�شي الليبي يرحب باإقرار خطة لإخراج املرتزقة

اأعلن التلفزيون الباك�ضتاين اأم�ض الأحد وفاة العامل النووي عبد القدير خان الذي يو�ضف باأنه مهند�ض الربنامج النووي الباك�ضتاين عن 85 عاما. وكان خان قد اأدخل اإىل 
امل�ضت�ضفى الع�ضكري بعد اإ�ضابته بفريو�ض كورونا، ثم نُقل اإىل منزله بعد حت�ضن حالته ال�ضحية، لكن حالته تدهورت فجاأة الليلة املا�ضية، ب�ضبب م�ضكالت يف الرئة. وتويف 

يف اأحد م�ضت�ضفيات العا�ضمة اإ�ضالم اآباد.
الذي  الباك�ستاين  الــذرة  عامل  وتــويف 
جعل  الأنه  قوميًا  بطاًل  البع�ص  يعتربه 
بالده اأول قوة نووية اإ�سالمية يف العامل 
الغرب م�سوؤواًل عن تهريب  فيما يعتربه 
تكنولوجيا اإىل اإيران وكوريا ال�سمالية 
اتهمت  املتحدة  الواليات  وليبيا، وكانت 
ومــواد  معلومات  وت�سريب  ببيع  خــان 
النووية،  القنابل  ت�سنيع  يف  ت�ستخدم 
النووية  القنبلة  )اأبــــو  خـــان  ــّد  ــع وي
الباك�ستانية( بطال قوميا يف نظر اأبناء 
نووية  قوة  اأول  بالده  جعل  الأنه  �سعبه 

اإ�سالمية يف العامل.
وقد كان تفجري الهند قنبلتها النووية 
ا�ستنفار  يف  �سببا   1974 عــام  االأوىل 
مع  التوازن  اأجل  من  جهودها  باك�ستان 
جارتها، فقام رئي�ص الوزراء الباك�ستاين 

با�ستدعاء  بوتو  علي  الفقار  ذو  حينئذ 
هولندا  مــن   1975 عــام  القدير  عبد 

باك�ستان  برنامج  رئا�سة  اإليه  لي�سند 
العامل  انــطــلــق   1976 ويف  الـــنـــووي. 

برنامج  تطوير  يف  الباك�ستاين  النووي 
�ــســاعــده كتمانه  ــد  ــووي، وق ــن ال بـــالده 
اإن�ساء  مــ�ــســروع  جنـــاح  عــلــى  الــ�ــســديــد 
كما  الباك�ستانية،  الــنــوويــة  القنبلة 
الغربية  بال�سركات  عالقاته  �ساعدته 
وبناء  التخ�سيب  مبيدان  ال�سلة  ذات 
ي�سرتي  اأن  على  املــركــزي  الطرد  اآالت 
وعلى  خمترباته  بناء  على  يعينه  مــا 

تطوير بحوثه.
�سبتمرب  و21   18 بــني  مــا  الــفــرتة  ويف 
1986 حدث اأول تفجري نووي باك�ستاين 
الربنامج  وي�ستغرق  االأر�ــص،  �سطح  حتت 
عبد  اأمّتـــه  الـــذي  الباك�ستاين  الــنــووي 
القدير يف 6 اأعوام عقدين من الزمان يف 
الرا�سخة  التقاليد  ذات  الغربية  الدول 

يف جمال ال�سناعة النووية.

اململكة  يف  والعمرة  احلج  وزارة  اأعلنت 
اقت�سار  ال�سبت  يوم  ال�سعودية  العربية 
وال�سلوات  العمرة  اأداء  ت�ساريح  اإ�سدار 
للم�سجد  والــزيــارة  ــرام  احل امل�سجد  يف 
النبوي، لالأ�سخا�ص املح�سنني احلا�سلني 
كورونا  فريو�ص  لقاح  من  جرعتني  على 
امل�ستثناة  واحلــاالت  اململكة،  يف  املعتمد 
من اأخذ اللقاح بح�سب ما يظهره تطبيق 
''توكلنا''، اعتبارا من ال�ساعة ال�ساد�سة 
�سباحا من يوم اأم�ص االأحد، كما ذكرت 

وكالة االأنباء ال�سعودية )وا�ص(.
''فــيــمــا يتعلق  ـــه  اأن الـــــوزارة  وذكــــرت 
حجز  اأمتـــوا  الــذيــن  الرحمن  ب�سيوف 
ت�سريح اأداء منا�سك العمرة اأو ال�سالة اأو 
الزيارة واإ�سداره دون ا�ستكمال جرعتْي 
اإىل  امل�سارعة  عليهم  فيجب  التح�سني، 
اأخذ اجلرعة الثانية قبل 48 �ساعة من 

موعد الت�سريح جتنًبا الإلغائه.
ــعــمــرة،  وال ـــج  احل وزارة  واأو�ـــســـحـــت 
االحــرتازيــة  االإجــــــراءات  جميع  اأن 
بالوباء،  اخلا�سة  الوقائية  والتدابري 
هيئة  قبل  من  امل�ستمر  للتقييم  تخ�سع 
تطورات  بح�سب  وذلك  العامة،  ال�سحة 
املا�سي،  اأغ�سط�ص  ويف  الوبائي.  الو�سع 
العمرة  �ست�ستاأنف  اإنها  ال�سعودية  قالت 
الوافدين  امللقحني  للمعتمرين  تدريجيا 
من  �سهرا   18 نحو  بعد  العامل،  دول  من 
ب�سبب  االأجانب  املعتمرين  قبول  تعليق 

جائحة كورونا.
وجاء القرار بعد نحو ثالثة اأ�سابيع من 
تنظيم اململكة مو�سم حج م�سغرا �سارك 
البالد  �سكان  مــن  ــاج  ح األـــف   60 فيه 
كورونا  فريو�ص  �سد  بالكامل  امللقحني 
وبعد اأ�سبوع من فتح ال�سعودية اأرا�سيها 

اأمام ال�سياح امللقحني بالكامل.
مار�ص  يف  علقت  ال�سعودية  اأن  يذكر 
�ستة  من  الأكــرث  العمرة  اأداء   ،2020
اأ�سهر على خلفية تف�سي الوباء قبل اأن 
حمددة  �سروط  وفق  با�ستئنافها  ت�سمح 

ولعدد حمدود فقط من �سكانها.
االأنباء  وكالة  اأوردتـــه  بيان  وت�سمن 
اأغ�سط�ص  مــن  الــثــامــن  يف  الــ�ــســعــوديــة 
اأعلنت  والعمرة  احلج  وزارة  اأن  املا�سي، 

خمتلف  من  العمرة  طلبات  ''ا�ستقبال 
 9 مــن  اعــتــبــارا  تدريجيا  الــعــامل  دول 
2021، الأداء منا�سك العمرة  اأغ�سط�ص 
احلرام  امل�سجد  يف  وال�سالة  والــزيــارة 
واأو�سحت  ال�سريف''.  النبوي  وامل�سجد 
اأن ذلك �سيتم ''بطاقة ا�ستيعابية ت�سل 
اإىل 60 األف معتمر موزعة على 8 فرتات 
اال�ستيعابية  الطاقة  لت�سل  ت�سغيلية، 

اإىل 2 مليون معتمر �سهريا''.
املعتمرين  ''بــخــ�ــســو�ــص  وتــابــعــت: 
ــن خــــارج املــمــلــكــة فيجب  ــني م ــادم ــق ال
عليها  امل�سادق  التح�سني  �سهادة  اإرفــاق 
مع  املعتمر  بلد  يف  الر�سمية  اجلهات  من 
اأن تكون اللقاحات معتمدة يف  ا�سرتاط 

اململكة''.

رحب املجل�ص الرئا�سي الليبي، باإقرار 
 "5+5" امل�سرتكة  الع�سكرية  اللجنة 
خطة عمل الإخراج املرتزقة االأجانب 
من البالد تدريجيا. جاء ذلك يف بيان 
قبل  من  اخلطة  اإقرار  غداة  للمجل�ص، 
اللجنة الع�سكرية )ت�سم 5 اأع�ساء من 
احلكومة و5 من ملي�سيا اللواء املتقاعد 

خليفة حفرت(.
واختتمت اللجنة اجتماعات ا�ستمرت 
جنيف  مدينة  يف  اجلمعة  اأيـــام   3
"اإقرار  ختامها  يف  اأعلنت  ال�سوي�سرية، 
املرتزقة  كافة  الإخـــراج  عمل  خطة 
االأجنبية  والقوات  االأجانب  واملقاتلني 
تدريجي  ب�سكل  الليبية  االأرا�ــســي  من 

ومتوازن ومتزامن".
وقال البيان: "يرحب املجل�ص الرئا�سي 
املرتزقة  ان�سحاب  عمل  خطة  بتوقيع 
ـــب مــن االأرا�ـــســـي  واملــقــاتــلــني االأجـــان
متزامن".  وقٍت  ويف  تدريجيًا،  الليبية 
املعنيني  الدوليني  ال�سركاء  "كل  ودعا 
باالأزمة الليبية، مبا يف ذلك دول جوار 
ليبيا، التعامل باإيجابية وم�سوؤولية من 
وتعاونهم  وم�ساندتهم،  دعمهم،  خالل 

يف تنفيذ االآلية التي اعتمدتها اللجنة 
بعثة  برعاية  امل�سرتكة  الع�سكرية 

االأمم املتحدة".
الذي  املهم،  احلــدث  "هذا  اأن  واعترب 
جاء يف وقت ح�سا�ص جدًا، هو انعكا�ص 
يف  الــلــيــبــي  الــ�ــســعــب  لــرغــبــة  حقيقي 
ول�سنوات،  وال�سيادة".  ال�سالم  اإعــادة 
�سراعا  بالنفط  الغني  البلد  عــانــى 
عربية  دول  مـــن  فــبــدعــم  مــ�ــســلــحــا، 
بينهم  اأجـــانـــب،  ومــقــاتــلــني  وغــربــيــة 

حاربت  الرو�سية،  "فاغرن"  مرتزقة 
الوطني  الوفاق  حكومة  حفرت،  ملي�سيا 

ال�سابقة، املعرتف بها دوليا.
قبل  ليبيا  �سهدت  اأممــيــة،  وبرعاية 
 16 فــفــي  �سيا�سيا،  ــفــراجــا  ان �ــســهــور 
انتقالية  �سلطة  ت�سلمت  املا�سي،  مار�ص 
منتخبة، ت�سم حكومة وحدة وجمل�سا 
اإىل  الــبــالد  لــقــيــادة  مهامها  رئــا�ــســيــا، 
 24 يف  ورئا�سية،  برملانية  انتخابات 

دي�سمرب املقبل.
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اإن  لالأنباء عن م�سدر قوله  الرو�سية  اإنرتفاك�ص  نقلت وكالة 
طائرة من طراز اإلـ-410 حتطمت بالقرب من مدينة مبنطقة 
تتار�ستان اأم�ص االأحد، مما اأ�سفر عن مقتل 16 �سخ�سا واإ�سابة 
ثالثة اآخرين. على ما اأعلنت وزارة الطوارئ. وقالت الوزارة 
يف قناتها على تلغرام انه "مت انقاذ �سبعة ا�سخا�ص" وانت�سال 

جثة.  16
واأوردت وكالة اإنرتفاك�ص اأن الطائرة كانت تابعة لناد حملي 
ملنظمة دوزاف �سبه الع�سكرية، وهي جمعية تطوعية مل�ساعدة 
اجلي�ص والطريان والبحرية. وذكرت وكالة االإعالم الرو�سية 

اأن وزارة الطوارئ اأكدت وجود 23 �سخ�سا على منت الطائرة.

فتحت مراكز االقرتاع اأبوابها االأحد للت�سويت العام يف اأول 
 .2003 العام  منذ  البالد  ت�سهدها  مبكرة  برملانية  انتخابات 
�سابق  وقت  يف  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  واأعلنت 

جاهزيتها الفتتاح مراكز االقرتاع اأمام الناخبني.
وحث رئي�ص الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي املواطنني على 
امل�ساركة يف االقرتاع، وكتب عرب "تويرت": "�سوتك م�ستقبلك، 
التي  االنتخابات  يف  الت�سويت  يف  �سارك  من  اأول  كنت  اليوم 
وعدنا �سعبنا واأوفينا.. يا �سعبنا العزيز ن�ساء ورجاال و�سبابا 

�ساركوا وار�سموا م�ستقبلكم باأيديكم''.

حملي  وع�سو  النيجريية  �سوكوتو  بوالية  م�سوؤول  قال 
عندما  الوالية  يف  قتلوا  االأقل  على  �سخ�سا   20 اإن  بالربملان، 
هاجم م�سلحون �سوقا واأحرقوا �سيارات، وذلك يف الوقت الذي 
اجلزء  يف  التخريب  اأعمال  امل�سلحة  الع�سابات  فيه  توا�سل 
منذ  نيجرييا  غرب  �سمال  و�سهد  البالد.  من  الغربي  ال�سمايل 
مدار�ص  اأطفال  خطف  عمليات  من  موجة  املا�سي  دي�سمرب 
ملاليني  اليومية  احلياة  على  يوؤثر  ما  فدى،  لطلب  وقرويني 
اإن  ال�سرطة،  �سوؤون  لوزير  اخلا�ص  امل�ست�سار  وقال  املواطنني. 
''م�سلحني على دراجات نارية اأطلقوا النار يف اأماكن متفرقة، 
اأ�سخا�ص''. وتخ�سع مناطق �سوكوتو،  اأ�سفر عن مقتل عدة  ما 
دون  للحيلولة  اأمنية  عملية  اإطار  يف  االت�ساالت  على  حلظر 
يوم  اأمن  رجال  واأنقذ  لعملياتها.  امل�سلحة  الع�سابات  اإمتام 
م�سلحة  ع�سابات  اختطفتهم  كانت  �سخ�سا   187 اخلمي�ص 

بوالية زامفارا.

التنحي  ال�سبت  يوم  �سيبا�ستيان كورتز  النم�ساوي  امل�ست�سار  قرر 
ف�ساد.  ف�سيحة  اإثر  لها  تعر�ص  �سغوط  اأعقاب  يف  من�سبه  عن 
واأكد يف بيان متلفز اأنه يريد "ترك م�ساحة ملنع الفو�سى". وقال 
امل�ست�سار املحافظ البالغ 35 عاما "نحتاج اإىل اال�ستقرار"، م�سيفا 
طريق  اإىل  و�سولها  اأو  الفو�سى  يف  النم�سا  بـ"انزالق  ال�سماح  اأن 
م�سدود على مدى �سهور" �سيكون ت�سرفا "غري م�سوؤول". واأ�سار اإىل 
اأنه �سي�سمي وزير اخلارجية األك�سندر �سالنربغ م�ست�سارا جديدا، 

فيما �سيبقى هو زعيما لـ"حزب ال�سعب" ونائبا يف الربملان.
بـ"حزب ال�سعب"  ودهم مّدعون االأربعاء عدة مواقع على �سلة 
اإثر  اآخرين  اأ�سخا�ص  وت�سعة  كورتز  ب�ساأن  حتقيق  فتح  واأعلنوا 
على  ينطوي  اتفاق  يف  عامة  اأموال  ا�ستخدام  مت  باأنه  اتهامات 

ف�ساد هدفه �سمان تغطية اإعالمية اإيجابية.

املباين  من  مزيد  جرف  الربكانية  احلمم  من  اأنهار  و�سلت 
بالقرب من الربكان الثائر على جزيرة ال باملا االإ�سبانية يوم 

ال�سبت.
مبان على  اأربعة  اأتت على  اإن احلمم  رويرتز  �سهود من  واأفاد 
بركان  ثورة  وبداأت  جاتا.  ال  دو  كاييخون  قرية  يف  االأقل 
كومربي فييخا يوم 19 �سبتمرب، ودمر الربكان اأكرث من 800 
باجلزيرة  منازلهم  لرتك  ن�سمة   6000 نحو  وا�سطر  مبنى 
التي يقطنها حوايل 83 األف ن�سمة، وهي اإحدى جزر الكناري 

باملحيط االأطل�سي.

العراق.. انطالق الت�شويت العام
 يف النتخابات الربملانية املبكرة

م�شلحون يقتلون 20 على الأقل
 يف هجوم ب�شمال غرب نيجرييا

امل�شت�شار النم�شاوي ي�شتقيل من 
من�شبه على خلفية تهم بالف�شاد

احلمم الربكانية جترف مزيدا من 
املنازل يف جزيرة ل باملا الإ�شبانية

حتطم طائرة رو�شية على متنها 23 راكبا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
وفاة مهند�ض الربنامج النووي الباك�شتاين عبد القدير خان عن 85 عاما
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رئي�ص الفريق ي�سر على اال�ستقالة 

رفيق رزمي. ب

عبد الهادي. ب

�سعبة  و�سعية  يف  الــكــاب  فريق  يتواجد 
هذه  املنازعات  جلنة  ديــون  ملف  بخ�سو�ص 
ت�سكل  وقــد  االإدارة  تـــوؤرق  باتت  الق�سية 
حترمه  وقد  املو�سم  هذا  للكاب  كبريا  عائقا 
اجلدد  الالعبني  اإجــازات  على  احل�سول  من 
وعلى  املا�سي  املو�سم  �سيناريو  يتكرر  وبذلك 
من  متكنت  االإدارة  اأن  اإىل  ذلك  من  الرغم 
للح�سول  القانونية  الثغرات  بع�ص  اإ�ستغالل 
على االإجازات من خالل تقدمي دعوى بحل 
اإفال�سها  عن  واالإعـــالن  التجارية  ال�سركة 
امل�سكلة  تلك  وجتــاوزت  العدالة  من  بقرار 
الق�سية  هذه  يخ�ص  حكم  �سدور  عدم  لكن 
حلد االأنيجعل االإدارة مع بداية هذا املو�سم 
العالقة  "�سيارال"  ديــون  بت�سديد  مطالبة 
على  للح�سول  مليار   4.3 بحوايل  واملقدرة 
ــذه الــتــطــورات يف ظل  ــــازات وتــاأتــي ه االإج
منها  يعاين  التي  اخلانقة  املالية  ـــة  االأزم
توفيق  الوالية  وايل  تدخل  وبــات  الفريق 
امل�سري  املكتب  لدى  املطالب  اأهم  من  مزهودي 
من  ب�سرعة  بالتدخل  مطالب  فهم  للفريق 
ما  وهو  العوي�ص  امل�سكل  هذه  ت�سوية  اأجــل 
خالل  زغينة  فرحات  الرئي�ص  اإليه  اأ�ــســار 
�سيما  الق�سية  ــذه  ه ــول  ح �سابقا  حديثه 
تعهد  قد  كان  الوالية  يف  االأول  الرجل  واأن 
للوالية  الــوحــيــد  املمثل  خلف  بــالــوقــوف 

ماديا ومعنويا وهي الوعود التي حان الوقت 
لتج�سيدها على اأر�ص الواقع ويف اأقرب وقت 
لبداية  جيدا  التح�سري  من  الفريق  لتمكن 
البطولة وبعيدا عن امل�ساكل التي تعكر �سفو 

الفريق.
كمال  القاملي  التقني  جدد  اأخــر  �سياق  ويف 
موا�سة مطلبه بجلب مدافع حموري يف اأقرب 
وقت ممكن لغلق القائمة ر�سميا �سيما يف ظل 

النق�ص امللحوظ على هذا املن�سب بعد رحيل 
ركائز املو�سم املا�سي يف �سورة �سماحي وحزي 
وبالل وكذا رحيل الالعب بيطام عبد الرزاق 
بعد اأيام فقط من توقيعه مع الكاب كل هذا 
الإيجاد  �سريعا  البحث  على  االإدارة  يجرب 
بديل جيد يف هذا املن�سب احل�سا�ص وباأ�سرع 
البطولة  اإنطالق  موعد  واأن  خ�سو�سا  وقت 

لي�ص بعيد.

دخل فريق جمعية عني كر�سة مطلـع هذا 
االأ�سبوع املرحلـة الثانية من التح�سريات 
حت�سبـا للمو�سم اجلديد مبلعب بو�سوارب 
هذه  تتخلل  اأن  املنتظـر  من  حيث  عمار، 
اأمــام  وديـــــة  لــقــاءات  برجمـة  املرحلـة 
اأنديـة تن�سط يف اجلهة ال�سرقيـة، حيث 
يعكـف املدرب  اإىل تدارك بع�ص  النقائ�ص 
من  ال�سابقة  املرحلة  ــالل  خ امل�سجلـة 
اإىل  العودة  قبل  الفارطة،  التح�سريات  
املناف�سـة الر�سميـة نهاية ال�سهر احلايل.

الثانئي  التحاق  التدريبات  عرفت  كما 
الدفاع  و�سخرة  عقيني  حمزة  الباتني 
املذكور  الثنائي  انــدجمــا  حيث  �سايح، 

الالعب  ر�سم  كما  التدريبات،  يف  مبا�سرة 
باتنة  ومولودية  عنابة  الحتاد  ال�سابق 
بالفريق  االآخــر  هو  التحاقه  امني  هالل 
األــــــوان اجلــمــعــيــة يف املــو�ــســم  وحـــمـــل 
الكثري  منه  ينتظر  الــذي  وهــو  اجلــديــد، 
اجل  من  بها  يتمتع  التي  لالمكانات  نظرا 
مو�سم  وتقدمي  اجلمعية  الــوان  ت�سريف 

رائع.
الفريق  رئي�ص  اأ�سر  ــرى،  اأخ جهة  ومــن 
وفتح  ا�ستقالته  تقدمي  العربي  العمري 
ذلك  ارجــع  حيث  اجلميع،  اأمــام  الطريق 
الالمباالة  ظــل  يف  العمل  �سعوبة  اىل 
املحيط،  مــن  ــنــادي  ال منها  يــعــاين  الــتــي 

�سواءا العبني قدماء اأو اأع�ساء اجلمعية 
العامة.

التي  البطولة  رزنامة  اىل  وبالعودة  هذا 
اأ�سدرتها الرابطة نهابة االأ�سبوع الفارط، 
حيث  اجلمعية  على  �سعبة  بدايتها  جائت 
من  كل  اىل  االأوىل  اجلولتني  يف  �سيتنقل 
يف  املحلي  ال�سباب  ملواجهة  فــكــرون  عــني 
بينما حتل اجلمعية  داربي �سعبة،  مباراة 
�سيفا يف اجلولة الثانية على �سباب ميلة، 
لت�ستقبل يف اجلولة الثالثة اأحد املر�سحني 
يراه  مــا  وهــو  باتنة،  مــولــوديــة  لل�سعود 
الكثريون من حمبي النادي منعرج الفريق 

يف بداية البطولة.

يخو�ص اإحتاد ب�سكرة اأم�سية اليوم اأول 
اجلاري  الرتب�ص  خالل  له  ودية  مقابلة 
مواجهة  خالل  من  العا�سمة  اجلزائر  يف 
حيدرة  ملعب  اأر�سية  على  بــارادو  نــادي 
الــثــانــيــة زواال يف  الــ�ــســاعــة  بــدايــة مــن 
يو�سف  املدرب  الأ�سبال  ودي  اإختبار  اأول 
التح�سريات  فــرتة  بداية  منذ  بــوزيــدي 
الطاقم  يراهن  حيث  اجلديد،  للمو�سم 
الفني على هذه املباراة من اأجل الوقوف 
على امل�ستوى الذي و�سلت اإليه حت�سريات 

الفريق. 
ومازالت اإدارة االإحتاد يف انتظار التحاق 
خمتار  ه�سام  الهجومي  املــيــدان  و�ــســط 
التدريبات  يف  وال�سروع  الفريق  برتب�ص 
على  اأكد  الالعب  اأن  علما  املجموعة،  مع 
منحه االأولوية لالإحتاد غري اأنه ا�سرتط 

املالية  م�ستحقاته  ت�سوية  املقابل  يف 
تغلق  ومل  الــفــارط،  املو�سم  عن  العالقة 
العبني  مع  للتعاقد  الباب  االإحتاد  اإدارة 
املريكاتو احلايل وهذا يف ظل  اأخرين يف 
احلديث عن تقدم املفاو�سات مع املهاجم 
ن�سر  �سفوف  يف  ين�سط  كان  الذي  ناجي 

ح�سني داي. 
عن  لالإحتاد  الفنية  املديرية  وك�سفت 
بالن�سبة  التجارب  عمليات  يف  ال�سروع 
عملية  تنطلق  حيث  ال�سغرى،  لالأ�سناف 
االنتقاء ل�سنف االأوا�سط بداية من يوم 
االأ�سبال  �سنف  جتــارب  اأن  يف  الثالثاء، 
مع  ذاته  احلال  وهو  اجلمعة  يوم  مقررة 
�سنف االأ�ساغر، يف حني اأن جتارب �سنف 
على  املقبل  ال�سبت  يوم  تنطلق  الرباعم 

م�ستوى ملعب ال�سهيد مناين.

حت�سرياتها  يف  الربج  اأهلي  ت�سكيلة  �سرعت 
خري  املـــدرب  قــيــادة  حتــت  اجلــديــد  للمو�سم 
املــدرب  عو�ص  الــذي  يخلف  �سيدي  الــديــن 
ح�سني زكري الذي تراجع يف اأخر حلظة عن 
االإ�سراف على العار�سة الفنية لالأهلي ب�سبب 
الفريق،  منها  يعاين  التي  الكثرية  امل�ساكل 
مع  العمل  له  �سبق  اجلديد  املــدرب  اأن  علما 
فريق اإحتاد بلعبا�ص خالل املوا�سم الفارطة 
ت�سكيلة  مــع  التحدي  رفــع  يف  رغبته  واأكـــد 
تعيني  مت  فيما  القادم،  املو�سم  خالل  االأهلي 
التقني قما�ص يف من�سب مدرب م�ساعد، بينما 
على  لالإ�سراف  موافقته  بوبرتة  املدرب  منح 

العار�سة الفنية ل�سنف الرديف.
الالعبني  اأمام  الباب  االأهلي  اإدارة  وفتحت 
اإختيار  اأجــل  من  التجارب  الإجــراء  ال�سبان 
اأن  خا�سة  الفريق  �سيمثل  ــذي  ال التعداد 
�سنف  العبي  مع  التعاقد  من  ممنوع  االأهلي 

االأكابر ب�سبب ديون جلنة املنازعات، يف حني 
متكن رئي�ص الفريق عي�سى عفاف�سة من اإقناع 
م�سوارهم  مبوا�سلة  القدامى  من  معترب  عدد 
ــاق  ــف ــع الــفــريــق ملــو�ــســم اإ�ــســايف بــعــد االإت م

بخ�سو�ص م�ستحقاته املالية العالقة.
للنادي  العامة  اأ�سغال اجلمعية  ومت تاأجيل 
ب�سبب  الحق  وقت  اإىل  الربج  الأهلي  الهاوي 
اأن  علما  الــقــانــوين،  الن�ساب  اكتمال  عــدم 
عدد  ح�سور  عرفت  العام  اجلمعية  اأ�سغال 
معترب من الالعبني القدامى للفريق يف �سورة 
كل من كيال، دفاف، مقالتي، ر�سوان مربعي، 
حيث  ولــيــد،  ومـــاين  لو�سيف  الــكــرمي  عبد 
النادي  رئي�ص  من  بتف�سريات  هــوؤالء  طالب 
تركيبة  بخ�سو�ص  رما�ص  احلوا�ص  الهاوي 
باحل�سول  اأي�سا  مطالبني  العامة  اجلمعية 
الالعبني  مــن  باعتبارهم  الع�سوية  على 

القدامى.

وفاق �سطيف 
�سباب باتنة

�أمل �سلغوم �لعيد  �إحتاد ب�سكرة

دفاع تاجنانت  جمعية عني كر�سة 

�أهلي �لربج

اجلارية من دوري االأبطال. 
ترب�سه  �سطيف  وفـــاق  واأنــهــى 
بفوز  ــ�ــص  تــون يف  الــتــحــ�ــســريي 
النجم  حــ�ــســاب  عــلــى  عــريــ�ــص 
النا�سط  ــي  الــراد�ــس الــريــا�ــســي 
التون�سية  الثانية  الــدرجــة  يف 
توقيع  من  مقابل  دون  بثالثية 
خالل  وفــرحــي  بلقروي  وا�ــســع، 

املباراة  هــذه  من  االأول  ال�سوط 
الثالثة واالأخرية يف  التي تعترب 
نهار  عــاد  حيث  الــوفــاق،  ترب�ص 
اأر�ص  اإىل  الفريق  وفــد  االأمــ�ــص 
الــوطــن مــع الــ�ــســروع بــدايــة من 
من  االأخري  ال�سطر  يف  اليوم  نهار 
التح�سريات للمباراة التي تنتظر 
الوفاق اأمام نواذيبو املوريتاين يف 

رابطة االأبطال االإفريقية.
نحو  الـــوفـــاق  اإدارة  وتــتــجــه 
الرتاجع عن قرار ت�سريح املدافع 
ال�ساب اأمني بياز من التعداد رغم 
يف  املغلق  الــرتبــ�ــص  عــن  غيابه 
تون�ص، حيث من املرتقب اأن يتم 
فر�سة  �سطيف  مدينة  ابن  منح 
خــالل  الت�سكيلة  مـــع  ــقــاء  ــب ال
عاد  اأنه  خا�سة  اجلديد  املو�سم 
من اإ�سابة على م�ستوى االأربطة 
املالعب  عن  اأبعدته  ال�سليبية 
اإىل  حــاجــة  ويف  طويلة  لــفــرتة 
الوقت من اأجل ا�سرتجاع م�ستواه 

املعهود.

االأهمية  على  �سطيف  وفــاق  اإدارة  اأكــدت 
اأبطال  رابطة  ملناف�سة  توليها  التي  الكبرية 
اإفريقيا من خالل رغبة امل�سريين يف الذهاب 
بعيدا يف الن�سخة احلالية من هذه املناف�سة، 
بالن�سبة  الرئي�سي  الطموح  يبقى  حيث 
�سرار  احلكيم  عبد  االإدارة  جمل�ص  لرئي�ص 
من  املجموعات  دوري  اإىل  اأوال  الو�سول  هو 
هذه املناف�سة وهو ما مير عرب جتاوز عقبة 
نواذيبو املوريتاين يف لقاء الدور التمهيدي 
�سرار هو احل�سول  الثاين، كما يبقى طموح 
التدعيمات  ظل  يف  الن�سخة  هذه  لقب  على 

النوعية التي عرفها الوفاق هذا املو�سم.
يف  ح�سل  ما  تكرار  الوفاق  اإدارة  وترف�ص 
الغامبي  فورتني  اأمــام  الفارط  الــدور  لقاء 
وعن  االأنــفــا�ــص  ب�سق  الــوفــاق  تــاأهــل  حيث 
الذي  االأمــر  وهو  الرتجيح،  �سربات  طريق 
من  مطالبني  تكراره  الوفاق  م�سريو  يرف�ص 
تفادي  ب�سرورة  والالعبني  الفني  الطاقم 
من  املطلوبة  باجلدية  والتحلي  التهاون 
التاأهل مبكرا من خالل  تاأ�سرية  اأجل ح�سم 
الذهاب  العودة بنتيجة مطمئنة يف مباراة 

املقررة يف العا�سمة نواك�سوط.

منحة  ر�سد  على  الــوفــاق  اإدارة  وتــراهــن 
دوري  اإىل  الــو�ــســول  اأجــــل  مـــن  خــا�ــســة 
االإفريقية  االأبــطــال  لرابطة  املجموعات 
التاأهل،  بغية حتفيز الالعبني على حتقيق 
حيث من املنتظر اأن ت�سل منحة التاأهل اإىل 
االأقل وهذا يف  �سنتيم على  مليون   20 مبلغ 
ظل رغبة امل�سريين يف توفري كل االإمكانيات 
للت�سكيلة من اأجل الذهاب بعيدا يف الن�سخة 

مدير  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  م�سالح  اأقالت 
ب�سبب  نا�سري  كمال  ت�ساكر  م�سطفى  ملعب 
حالة  يف  ظهرت  التي  امليدان  اأر�سية  ف�سيحة 
الوطني  املنتخب  مــبــاراة  خــالل  للغاية  �سيئة 
فاز  الــذي  النيجر  من  نظريه  ــام  اأم اجلــزائــري 
جعلت  والــتــي  كاملة  ب�سدا�سية  اخل�سر  فيها 
على  �سمتهم  عن  يخرجون  الالعبني  من  الكثري 
غرار كل حمرز �سليماين بلعمري باليلي وبغداد 

بوجناح.
ملعب  مدير  اأن  امل�سادر  بع�ص  اأكدت  جهتها  من 
ت�ساكر كمال نا�سري اأر�سل �سورا ال متت للواقع 
الرزاق  عبد  والريا�سة  ال�سباب  لوزير  ب�سلة 
ملعب  مــيــدان  اأر�ــســيــة  حــالــة  تخ�ص  �سبقاق 
م�سطفى ت�ساكر، هذا وقررت الوزارة منح ملعب 
اجلزائرية  االحتــاديــة  اإىل  ت�ساكر  م�سطفى 

لكرة القدم لت�سيريه.
نداء  اخل�سر  العبوا  اأطلق  ذاته،  ال�سياق  ويف 
مبعقل  االأخــري  الت�سفوي  لقاء  عقب  لل�سلطات 
م�ستوى  يف  اأر�سية  ذو  مبلعب  مطالبني  االأفناك 

املنتخب الوطني و�سمعته الكبرية.
�سرح  قــد  حمــرز  ريــا�ــص  اخل�سر  قائد  وكـــان  

قال  اللقاء  تلت  التي  ال�سحفية  الندوة  خالل 
جدا"  رديئة  كانت  املــيــدان  "اأر�سية  اأن  فيها 
من  بالرمال،  مليئة  وجــدوهــا  اأنهم  اأ�ــســار  كما 
اإ�سالم  للخ�سر   التاريخي  الهداف  انتقد  جهته 
املو�سوع من  االآخر وقال يف  امللعب هو  �سليماين 

اجلزائر  بحجم  منتخب  يلعب  اأن  والعار  العيب 
يف اأر�سية ميدان كهذه، كما غرد بغداد بوجناح 
يف �سفحته على التوا�سل االجتماعي وانتقد هو 
االآخر الو�سعية املزرية التي و�سل اليها امللعب 

املف�سل للخ�سر.

ــتــخــب  ــن حـــقـــق امل
اجلزائري  الوطني 
على  فوزا  للمحليني 
ـــريه الــبــنــيــنــي  ـــظ ن
يف   1-3 بــنــتــيــجــة 
لقاء ودي حت�سريي 
احت�سنه ملعب عمر 
ببولوغني  حــمــادي 
العا�سمة،  اجلزائر 

ـــتـــح املــنــتــخــب  وافـــت
مـــروان  الــالعــب  عــرب  الت�سجيل  بـــاب  الــوطــنــي 
ليعدل  ركلة جزاء،  الـ4 عرب  الدقيقة  زروقي يف 
ال�سيوف النتيجة يف الـ30 بف�سل الالعب حممد 
�ساكا بعد قذفة قوية خادع بها احلار�ص الوطني 
مرباح غايا، يف ال�سوط الثاين وا�سل رفقاء مروان 
تغيري  اأجل  من  هجومية  بطريقة  اللعب  زروقــي 
ال�سيوف  �سباك  هز  من  ومتكن  اللقاء،  معطيات 
جمددا بف�سل الالعب ر�سا بن �سايح يف الدقيقة 
اأن  �سايح  ال75 بعد متريرة من بوقرة، وكاد بن 
لوال  ال78  الدقيقة  يف  الثالث  الهدف  ي�سيف 

البنيني  املدافع  يف تدخل 

الــدقــيــقــة االأخــــرية، 
الثالث  الهدف  لياأتي 
للمنتخب  ـــــري  واالأخ
الالعب  عرب  الوطني 
ــــني بـــوقـــرة الـــذي  اأم
يف  جــزاء  ركلة  �سجل 

الدقيقة ال1+90.
ــص  ــو� ــخ ــي ــس ـــــذا و� ه
اجلــزائــري  املنتخب 
للمحليني، مناف�سة كاأ�ص 
 18 2021 بقطر )30 نوفمرب-   - للفيفا  العرب 
منتخبات  رفقة  الرابعة،  املجموعة  يف  دي�سمرب( 

م�سر، ال�سودان ولبنان.
االربعاء  يــوم  ــدورة  ال اجلزائر  ممثلو  وي�ستهل 
بن  احمد  مبلعب  ال�سودان  اأمــام  دي�سمرب،  الفاحت 
ال�سبت  يوم  لبنان،  مواجهة  قبل  بالدوحة  علي 
4 دي�سمرب مبلعب اجلنوب ثم م�سر يوم الثالثاء 
املنتخب  فاإن  املوعد،  لهذا  باالإ�سافة  دي�سمرب،   7
االإفريقية  للبطولة  اأي�سا  يح�سر  املحلي  الوطني 
لالأمم للمحليني )�سان 2023( املقررة باجلزائر.

لفريق  االنتخابية  اجلمعية  اأ�سفرت 
بطولة  يف  النا�سط  العيد  �سلغوم  اأمل 
تن�سيب  عــن  لــلــهــواة  الــثــالــث  الق�سم 
للفريق  جديدا  رئي�سا  حر�سة  يو�سف 
بن  جــمــال  امل�ستقيل  للرئي�ص  خلفا 
اجلديدة  االإدارة  و�سرعت  لــكــالوي، 
بعد  مبا�سرة  العمل  يف  االأمــل  لفريق 
التاأخر  تـــدارك  اأجـــل  مــن  تن�سيبها 
جتديد  يف  ال�سروع  مت  حيث  احلا�سل، 
عقود عدد من الالعبني القدامى بعد 
خمتاري  غـــرار  على  معهم  االإتــفــاق 
اأحمد،  ومغاغي  فــوؤاد  قــردوح  خليل، 
وهذا يف انتظار ح�سم االأمور مع باقي 

القدامى.
وعرف تعداد االأمل يف املقابل مغادرة 
�سورة  يف  الــالعــبــني  مــن  معترب  ــدد  ع
اإىل  االن�سمام  ف�سل  الــذي  ولطا�ص 
�سفوف الفريق اجلار الهالل، والالعب 

طوين املن�سم اإىل �سباب عني الفكرون، 
األوان  حمل  �سديق  بن  ف�سل  حني  يف 
مع  ذاتـــه  احلـــال  وهــو  تب�سة  اإحتـــاد 
الثنائي  اأن  حــني  يف  عــوملــي،  الــالعــب 
التوقيع  ف�سال  عطية  وبــن  �سريبط 
اأما  ق�سنطينة،  مولودية  �سفوف  يف 

مع  عقده  على  فوقع  خابية  املهاجم 
االأمل  اإدارة  وت�سعى  اخلروب،  جمعية 
الالعبني  مــن  عــدد  مــع  التعاقد  اإىل 
بغية  اجلــاري  االأ�سبوع  خــالل  اجلــدد 
للمو�سم  الــتــحــ�ــســريات  يف  ــروع  ــس ــ� ال

اجلديد يف اأقرب وقت ممكن.

تاجنانت  لدفاع  ال�سابق  املدرب  طرح 
اإليا�ص بوخاري مبادرة الإنقاذ الفريق 
من �سبح االن�سحاب النهائي من البطولة 
وهذا يف ظل اجلمود التام الذي يعرفه 
الفارط  املو�سم  �سقوطه  بعد  الفريق 
حظرية  اإىل  الثاين  الق�سم  بطولة  من 
الق�سم الثالث وا�ستقالة رئي�ص النادي 
اأ�سابيع  قبل  وهذا  قرعي�ص،  الطاهر 
مع  مــوازاة  البطولة  بداية  من  قليلة 
الهجرة اجلماعية التي عرفها الفريق 
املو�سم  اأغلب العبي  مغادرة  من خالل 

الفارط.
بوخاري  اقرتح  فقد  ال�سدد  هذا  ويف 
�سرورة  لــلــنــادي  امل�سري  املكتب  على 
ــدارك  ت اأجـــل  مــن  العمل  يف  الــ�ــســروع 
اجلمعية  عقد  يف  احلا�سل  الــتــاأخــر 

الرئي�ص  ا�ستقالة  لرت�سيم  الــعــامــة 
اجلديدة  االإدارة  واختيار  ال�سابق 
اأن  الفريق، علما  ت�سيري  �ستتوىل  التي 
بوخاري اأكد عدم وجود اأي نية لديه 
الفرتة  يف  الفريق  رئا�سة  اأجـــل  مــن 
الوقت  يف  ي�سرف  اأنــه  خا�سة  املقبلة 

مدينة  يف  اأخـــر  فــريــق  على  الــراهــن 
تاجنانت، وتبقى الكرة االأن يف مرمى 
املطالبني  العامة  اجلمعية  اأعــ�ــســاء 
بالتحرك يف اأقرب وقت ممكن لتفادي 
بطولة  يف  الــفــريــق  انــخــراط  عـــدم 

املو�سم الداخل.

ديون جلنة املنازعات هاج�س الإدارة وال�سلطات 
املحلية مطالبة بالتدخل

�سايح وعقيني يلتحقون بالتدريبات.. وهالل جديد الفريق 

الإحتاد يواجه بارادو يف اأول خرجة 
ودية منذ انطالق التح�سريات  

حر�سة رئي�سا جديدا.. وال�سروع يف جتديد 
عقود القدامى 

بوخاري يطرح مبادرة لإنقاذ الدفاع من الزوال

�سيدي يخلف يعو�س زكري.. 
والإدارة تفتح باب التجارب 

ت�سريحات لعبو اخل�سر تقيل ميدر 
ملعب ت�ساكر 

اخل�سر يفوزون وديا اأمام البنني 
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امل���ج���م���وع���ات  دوري  ي�������س���ت���ه���دف  ������س�����رار 
وي����رف���������س ت�����ك�����رار ����س���ي���ن���اري���و ف����ورت����ني 

ريا�ضة

�ملنتخب �لوطني �أقل من 18 �سنة �ملنتخب �لوطني للمحليني

الديوك يق�سون 
على اخل�سر

انهزم املنتخب الوطني اجلزائري الأقل من 
18 �سنة وديا اأمام نظريه الفرن�سي بنتيجة 
الفني  بــاملــركــز  امــ�ــص،  اأول  ع�سية   0-6

بفرن�سا. �سا�سرت” لكالرفونتان  “فرينارد 
الوطني  املنتخب  مــدرب  اأوراق  واختلطت 
اأ�سحاب  افتتاح  بعد  البداية  منذ  �سالطني 
ال�ساد�سة،  الدقيقة  يف  للنتيجة  ال�سيافة 
اإ�سافة  مــن  الفرن�سي  املنتخب  متكن  اأيــن 
هدفني عرب واكي�ص كوري )د31( من جديد 
اللقاء  و�سهد  )د43(،  تيل  ماتي�ص  وزميله 
الالوي  نوهام عبد  الالعب اجلزائري  طرد 
ال�سوط  نهاية  قبل  احلــمــراء  بالبطاقة 

االأول.
ــات الــ�ــســوط الــثــاين، متكن  ــري خـــالل جم
اأهداف  اإ�سافة ثالثة  املنتخب الفرن�سي من 
)د51  بريينغيل  ليني  من  كل  بف�سل  كاملة 

ود67( واإيدي لوكوكي ماتي�سو )د84(.
يوم  وديــا  جمــددا  الفريقان  و�سيتواجه 
“فرينارد  الفني  باملركز  دائما  الثالثاء 

�سا�سرت” لكالرفونتان بفرن�سا.
ـــودي املــــزدوج يــدخــل يف  االخــتــبــار ال
الوطني  املنتخب  حتــ�ــســريات  اطـــار 
املتو�سط وهران- البحر  األعاب  لدورة 

.2022

رفيق رزمي. ب

رفيق رزمي. ب

ب

تو�سلت اإدارة فريق �سباب ق�سر االأبطال النا�سط يف بطولة الق�سم اجلهوي الثاين لرابطة 

ق�سنطينة اإىل اتفاق نهائي مع املدرب عبد احلكيم جبايل من اأجل االإ�سراف على العار�سة الفنية 

للفريق خالل املو�سم اجلديد، علما اأن التقني جبايل �سبق له العمل مع العديد من املدربني املعروفني 

على غرار التقني الكامريوين الراحل جامبي.

ومن جانب اأخر تو�سل رئي�ص الفريق بدر الدين مباركي اإىل اتفاق مع املح�سر البدين حمادو 

ب�سري لالن�سمام اإىل العار�سة الفنية للفريق، و�سبق حلمادو اأن عمل يف عدة فرق حملية 

على غرار �سريع بئر العر�ص، اأمل العلمة ورديف وفاق �سطيف، علما اأن فريق �سباب 

حل  مت  اأن  بعد  البطولة  يف  االأوىل  االأدوار  لعب  على  يراهن  االأبطال  ق�سر 

امل�سكل اخلا�ص بامللعب البلدي حيث �سيتمكن ال�سباب بداية من املو�سم 

اجلاري من ا�ستقبال مناف�سيه بامللعب البلدي بق�سر االأبطال بعد 

اأن انتهت به االأ�سغال التي دامت عدة �سنوات.

تعيني عبد احلكيم جبايل

 مدربا جديدا لل�سباب 

�سباب ق�سر �لأبطال 

عبد الهادي. ب

اأمري.ج



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االأوملبياد.

خملويف ين�سحب من الأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�سبب الإ�سابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

�سبح "الديون" يالحق الفريق الإدارة 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

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

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

اجليامبي يبقى جمهول"

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

جولة يف املو�سم املقبل

اأزمة النقل توؤرق توؤرق 
اجليامبي وامل�سريين ينا�سدون 

ال�سلطات بالتدخل

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

للق�سم املمتاز".

ويف ذات 
الــ�ــســيــاق، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأمري رامز جاب اهلل 

كرة �لطائرة 

�لكبار حلظرية  ويع�د  �ل�سع�د  "�جليامبي" 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 الأ�سماء والدارة �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(

عبد الهادي. ب
ع�سام. ب   

بدري. ع

بدري. ع

اأحمد اأمني. ب 

رئي�ص الفريق ي�سر على اال�ستقالة 

رفيق رزمي. ب

عبد الهادي. ب

�سعبة  و�سعية  يف  الــكــاب  فريق  يتواجد 
هذه  املنازعات  جلنة  ديــون  ملف  بخ�سو�ص 
ت�سكل  وقــد  االإدارة  تـــوؤرق  باتت  الق�سية 
حترمه  وقد  املو�سم  هذا  للكاب  كبريا  عائقا 
اجلدد  الالعبني  اإجــازات  على  احل�سول  من 
وعلى  املا�سي  املو�سم  �سيناريو  يتكرر  وبذلك 
من  متكنت  االإدارة  اأن  اإىل  ذلك  من  الرغم 
للح�سول  القانونية  الثغرات  بع�ص  اإ�ستغالل 
على االإجازات من خالل تقدمي دعوى بحل 
اإفال�سها  عن  واالإعـــالن  التجارية  ال�سركة 
امل�سكلة  تلك  وجتــاوزت  العدالة  من  بقرار 
الق�سية  هذه  يخ�ص  حكم  �سدور  عدم  لكن 
حلد االأنيجعل االإدارة مع بداية هذا املو�سم 
العالقة  "�سيارال"  ديــون  بت�سديد  مطالبة 
على  للح�سول  مليار   4.3 بحوايل  واملقدرة 
ــذه الــتــطــورات يف ظل  ــــازات وتــاأتــي ه االإج
منها  يعاين  التي  اخلانقة  املالية  ـــة  االأزم
توفيق  الوالية  وايل  تدخل  وبــات  الفريق 
امل�سري  املكتب  لدى  املطالب  اأهم  من  مزهودي 
من  ب�سرعة  بالتدخل  مطالب  فهم  للفريق 
ما  وهو  العوي�ص  امل�سكل  هذه  ت�سوية  اأجــل 
خالل  زغينة  فرحات  الرئي�ص  اإليه  اأ�ــســار 
�سيما  الق�سية  ــذه  ه ــول  ح �سابقا  حديثه 
تعهد  قد  كان  الوالية  يف  االأول  الرجل  واأن 
للوالية  الــوحــيــد  املمثل  خلف  بــالــوقــوف 

ماديا ومعنويا وهي الوعود التي حان الوقت 
لتج�سيدها على اأر�ص الواقع ويف اأقرب وقت 
لبداية  جيدا  التح�سري  من  الفريق  لتمكن 
البطولة وبعيدا عن امل�ساكل التي تعكر �سفو 

الفريق.
كمال  القاملي  التقني  جدد  اأخــر  �سياق  ويف 
موا�سة مطلبه بجلب مدافع حموري يف اأقرب 
وقت ممكن لغلق القائمة ر�سميا �سيما يف ظل 

النق�ص امللحوظ على هذا املن�سب بعد رحيل 
ركائز املو�سم املا�سي يف �سورة �سماحي وحزي 
وبالل وكذا رحيل الالعب بيطام عبد الرزاق 
بعد اأيام فقط من توقيعه مع الكاب كل هذا 
الإيجاد  �سريعا  البحث  على  االإدارة  يجرب 
بديل جيد يف هذا املن�سب احل�سا�ص وباأ�سرع 
البطولة  اإنطالق  موعد  واأن  خ�سو�سا  وقت 

لي�ص بعيد.

دخل فريق جمعية عني كر�سة مطلـع هذا 
االأ�سبوع املرحلـة الثانية من التح�سريات 
حت�سبـا للمو�سم اجلديد مبلعب بو�سوارب 
هذه  تتخلل  اأن  املنتظـر  من  حيث  عمار، 
اأمــام  وديـــــة  لــقــاءات  برجمـة  املرحلـة 
اأنديـة تن�سط يف اجلهة ال�سرقيـة، حيث 
يعكـف املدرب  اإىل تدارك بع�ص  النقائ�ص 
من  ال�سابقة  املرحلة  ــالل  خ امل�سجلـة 
اإىل  العودة  قبل  الفارطة،  التح�سريات  
املناف�سـة الر�سميـة نهاية ال�سهر احلايل.

الثانئي  التحاق  التدريبات  عرفت  كما 
الدفاع  و�سخرة  عقيني  حمزة  الباتني 
املذكور  الثنائي  انــدجمــا  حيث  �سايح، 

الالعب  ر�سم  كما  التدريبات،  يف  مبا�سرة 
باتنة  ومولودية  عنابة  الحتاد  ال�سابق 
بالفريق  االآخــر  هو  التحاقه  امني  هالل 
األــــــوان اجلــمــعــيــة يف املــو�ــســم  وحـــمـــل 
الكثري  منه  ينتظر  الــذي  وهــو  اجلــديــد، 
اجل  من  بها  يتمتع  التي  لالمكانات  نظرا 
مو�سم  وتقدمي  اجلمعية  الــوان  ت�سريف 

رائع.
الفريق  رئي�ص  اأ�سر  ــرى،  اأخ جهة  ومــن 
وفتح  ا�ستقالته  تقدمي  العربي  العمري 
ذلك  ارجــع  حيث  اجلميع،  اأمــام  الطريق 
الالمباالة  ظــل  يف  العمل  �سعوبة  اىل 
املحيط،  مــن  ــنــادي  ال منها  يــعــاين  الــتــي 

�سواءا العبني قدماء اأو اأع�ساء اجلمعية 
العامة.

التي  البطولة  رزنامة  اىل  وبالعودة  هذا 
اأ�سدرتها الرابطة نهابة االأ�سبوع الفارط، 
حيث  اجلمعية  على  �سعبة  بدايتها  جائت 
من  كل  اىل  االأوىل  اجلولتني  يف  �سيتنقل 
يف  املحلي  ال�سباب  ملواجهة  فــكــرون  عــني 
بينما حتل اجلمعية  داربي �سعبة،  مباراة 
�سيفا يف اجلولة الثانية على �سباب ميلة، 
لت�ستقبل يف اجلولة الثالثة اأحد املر�سحني 
يراه  مــا  وهــو  باتنة،  مــولــوديــة  لل�سعود 
الكثريون من حمبي النادي منعرج الفريق 

يف بداية البطولة.

يخو�ص اإحتاد ب�سكرة اأم�سية اليوم اأول 
اجلاري  الرتب�ص  خالل  له  ودية  مقابلة 
مواجهة  خالل  من  العا�سمة  اجلزائر  يف 
حيدرة  ملعب  اأر�سية  على  بــارادو  نــادي 
الــثــانــيــة زواال يف  الــ�ــســاعــة  بــدايــة مــن 
يو�سف  املدرب  الأ�سبال  ودي  اإختبار  اأول 
التح�سريات  فــرتة  بداية  منذ  بــوزيــدي 
الطاقم  يراهن  حيث  اجلديد،  للمو�سم 
الفني على هذه املباراة من اأجل الوقوف 
على امل�ستوى الذي و�سلت اإليه حت�سريات 

الفريق. 
ومازالت اإدارة االإحتاد يف انتظار التحاق 
خمتار  ه�سام  الهجومي  املــيــدان  و�ــســط 
التدريبات  يف  وال�سروع  الفريق  برتب�ص 
على  اأكد  الالعب  اأن  علما  املجموعة،  مع 
منحه االأولوية لالإحتاد غري اأنه ا�سرتط 

املالية  م�ستحقاته  ت�سوية  املقابل  يف 
تغلق  ومل  الــفــارط،  املو�سم  عن  العالقة 
العبني  مع  للتعاقد  الباب  االإحتاد  اإدارة 
املريكاتو احلايل وهذا يف ظل  اأخرين يف 
احلديث عن تقدم املفاو�سات مع املهاجم 
ن�سر  �سفوف  يف  ين�سط  كان  الذي  ناجي 

ح�سني داي. 
عن  لالإحتاد  الفنية  املديرية  وك�سفت 
بالن�سبة  التجارب  عمليات  يف  ال�سروع 
عملية  تنطلق  حيث  ال�سغرى،  لالأ�سناف 
االنتقاء ل�سنف االأوا�سط بداية من يوم 
االأ�سبال  �سنف  جتــارب  اأن  يف  الثالثاء، 
مع  ذاته  احلال  وهو  اجلمعة  يوم  مقررة 
�سنف االأ�ساغر، يف حني اأن جتارب �سنف 
على  املقبل  ال�سبت  يوم  تنطلق  الرباعم 

م�ستوى ملعب ال�سهيد مناين.

حت�سرياتها  يف  الربج  اأهلي  ت�سكيلة  �سرعت 
خري  املـــدرب  قــيــادة  حتــت  اجلــديــد  للمو�سم 
املــدرب  عو�ص  الــذي  يخلف  �سيدي  الــديــن 
ح�سني زكري الذي تراجع يف اأخر حلظة عن 
االإ�سراف على العار�سة الفنية لالأهلي ب�سبب 
الفريق،  منها  يعاين  التي  الكثرية  امل�ساكل 
مع  العمل  له  �سبق  اجلديد  املــدرب  اأن  علما 
فريق اإحتاد بلعبا�ص خالل املوا�سم الفارطة 
ت�سكيلة  مــع  التحدي  رفــع  يف  رغبته  واأكـــد 
تعيني  مت  فيما  القادم،  املو�سم  خالل  االأهلي 
التقني قما�ص يف من�سب مدرب م�ساعد، بينما 
على  لالإ�سراف  موافقته  بوبرتة  املدرب  منح 

العار�سة الفنية ل�سنف الرديف.
الالعبني  اأمام  الباب  االأهلي  اإدارة  وفتحت 
اإختيار  اأجــل  من  التجارب  الإجــراء  ال�سبان 
اأن  خا�سة  الفريق  �سيمثل  ــذي  ال التعداد 
�سنف  العبي  مع  التعاقد  من  ممنوع  االأهلي 

االأكابر ب�سبب ديون جلنة املنازعات، يف حني 
متكن رئي�ص الفريق عي�سى عفاف�سة من اإقناع 
م�سوارهم  مبوا�سلة  القدامى  من  معترب  عدد 
ــاق  ــف ــع الــفــريــق ملــو�ــســم اإ�ــســايف بــعــد االإت م

بخ�سو�ص م�ستحقاته املالية العالقة.
للنادي  العامة  اأ�سغال اجلمعية  ومت تاأجيل 
ب�سبب  الحق  وقت  اإىل  الربج  الأهلي  الهاوي 
اأن  علما  الــقــانــوين،  الن�ساب  اكتمال  عــدم 
عدد  ح�سور  عرفت  العام  اجلمعية  اأ�سغال 
معترب من الالعبني القدامى للفريق يف �سورة 
كل من كيال، دفاف، مقالتي، ر�سوان مربعي، 
حيث  ولــيــد،  ومـــاين  لو�سيف  الــكــرمي  عبد 
النادي  رئي�ص  من  بتف�سريات  هــوؤالء  طالب 
تركيبة  بخ�سو�ص  رما�ص  احلوا�ص  الهاوي 
باحل�سول  اأي�سا  مطالبني  العامة  اجلمعية 
الالعبني  مــن  باعتبارهم  الع�سوية  على 

القدامى.

وفاق �سطيف 
�سباب باتنة

�أمل �سلغوم �لعيد  �إحتاد ب�سكرة

دفاع تاجنانت  جمعية عني كر�سة 

�أهلي �لربج

اجلارية من دوري االأبطال. 
ترب�سه  �سطيف  وفـــاق  واأنــهــى 
بفوز  ــ�ــص  تــون يف  الــتــحــ�ــســريي 
النجم  حــ�ــســاب  عــلــى  عــريــ�ــص 
النا�سط  ــي  الــراد�ــس الــريــا�ــســي 
التون�سية  الثانية  الــدرجــة  يف 
توقيع  من  مقابل  دون  بثالثية 
خالل  وفــرحــي  بلقروي  وا�ــســع، 

املباراة  هــذه  من  االأول  ال�سوط 
الثالثة واالأخرية يف  التي تعترب 
نهار  عــاد  حيث  الــوفــاق،  ترب�ص 
اأر�ص  اإىل  الفريق  وفــد  االأمــ�ــص 
الــوطــن مــع الــ�ــســروع بــدايــة من 
من  االأخري  ال�سطر  يف  اليوم  نهار 
التح�سريات للمباراة التي تنتظر 
الوفاق اأمام نواذيبو املوريتاين يف 

رابطة االأبطال االإفريقية.
نحو  الـــوفـــاق  اإدارة  وتــتــجــه 
الرتاجع عن قرار ت�سريح املدافع 
ال�ساب اأمني بياز من التعداد رغم 
يف  املغلق  الــرتبــ�ــص  عــن  غيابه 
تون�ص، حيث من املرتقب اأن يتم 
فر�سة  �سطيف  مدينة  ابن  منح 
خــالل  الت�سكيلة  مـــع  ــقــاء  ــب ال
عاد  اأنه  خا�سة  اجلديد  املو�سم 
من اإ�سابة على م�ستوى االأربطة 
املالعب  عن  اأبعدته  ال�سليبية 
اإىل  حــاجــة  ويف  طويلة  لــفــرتة 
الوقت من اأجل ا�سرتجاع م�ستواه 

املعهود.

االأهمية  على  �سطيف  وفــاق  اإدارة  اأكــدت 
اأبطال  رابطة  ملناف�سة  توليها  التي  الكبرية 
اإفريقيا من خالل رغبة امل�سريين يف الذهاب 
بعيدا يف الن�سخة احلالية من هذه املناف�سة، 
بالن�سبة  الرئي�سي  الطموح  يبقى  حيث 
�سرار  احلكيم  عبد  االإدارة  جمل�ص  لرئي�ص 
من  املجموعات  دوري  اإىل  اأوال  الو�سول  هو 
هذه املناف�سة وهو ما مير عرب جتاوز عقبة 
نواذيبو املوريتاين يف لقاء الدور التمهيدي 
�سرار هو احل�سول  الثاين، كما يبقى طموح 
التدعيمات  ظل  يف  الن�سخة  هذه  لقب  على 

النوعية التي عرفها الوفاق هذا املو�سم.
يف  ح�سل  ما  تكرار  الوفاق  اإدارة  وترف�ص 
الغامبي  فورتني  اأمــام  الفارط  الــدور  لقاء 
وعن  االأنــفــا�ــص  ب�سق  الــوفــاق  تــاأهــل  حيث 
الذي  االأمــر  وهو  الرتجيح،  �سربات  طريق 
من  مطالبني  تكراره  الوفاق  م�سريو  يرف�ص 
تفادي  ب�سرورة  والالعبني  الفني  الطاقم 
من  املطلوبة  باجلدية  والتحلي  التهاون 
التاأهل مبكرا من خالل  تاأ�سرية  اأجل ح�سم 
الذهاب  العودة بنتيجة مطمئنة يف مباراة 

املقررة يف العا�سمة نواك�سوط.

منحة  ر�سد  على  الــوفــاق  اإدارة  وتــراهــن 
دوري  اإىل  الــو�ــســول  اأجــــل  مـــن  خــا�ــســة 
االإفريقية  االأبــطــال  لرابطة  املجموعات 
التاأهل،  بغية حتفيز الالعبني على حتقيق 
حيث من املنتظر اأن ت�سل منحة التاأهل اإىل 
االأقل وهذا يف  �سنتيم على  مليون   20 مبلغ 
ظل رغبة امل�سريين يف توفري كل االإمكانيات 
للت�سكيلة من اأجل الذهاب بعيدا يف الن�سخة 

مدير  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  م�سالح  اأقالت 
ب�سبب  نا�سري  كمال  ت�ساكر  م�سطفى  ملعب 
حالة  يف  ظهرت  التي  امليدان  اأر�سية  ف�سيحة 
الوطني  املنتخب  مــبــاراة  خــالل  للغاية  �سيئة 
فاز  الــذي  النيجر  من  نظريه  ــام  اأم اجلــزائــري 
جعلت  والــتــي  كاملة  ب�سدا�سية  اخل�سر  فيها 
على  �سمتهم  عن  يخرجون  الالعبني  من  الكثري 
غرار كل حمرز �سليماين بلعمري باليلي وبغداد 

بوجناح.
ملعب  مدير  اأن  امل�سادر  بع�ص  اأكدت  جهتها  من 
ت�ساكر كمال نا�سري اأر�سل �سورا ال متت للواقع 
الرزاق  عبد  والريا�سة  ال�سباب  لوزير  ب�سلة 
ملعب  مــيــدان  اأر�ــســيــة  حــالــة  تخ�ص  �سبقاق 
م�سطفى ت�ساكر، هذا وقررت الوزارة منح ملعب 
اجلزائرية  االحتــاديــة  اإىل  ت�ساكر  م�سطفى 

لكرة القدم لت�سيريه.
نداء  اخل�سر  العبوا  اأطلق  ذاته،  ال�سياق  ويف 
مبعقل  االأخــري  الت�سفوي  لقاء  عقب  لل�سلطات 
م�ستوى  يف  اأر�سية  ذو  مبلعب  مطالبني  االأفناك 

املنتخب الوطني و�سمعته الكبرية.
�سرح  قــد  حمــرز  ريــا�ــص  اخل�سر  قائد  وكـــان  

قال  اللقاء  تلت  التي  ال�سحفية  الندوة  خالل 
جدا"  رديئة  كانت  املــيــدان  "اأر�سية  اأن  فيها 
من  بالرمال،  مليئة  وجــدوهــا  اأنهم  اأ�ــســار  كما 
اإ�سالم  للخ�سر   التاريخي  الهداف  انتقد  جهته 
املو�سوع من  االآخر وقال يف  امللعب هو  �سليماين 

اجلزائر  بحجم  منتخب  يلعب  اأن  والعار  العيب 
يف اأر�سية ميدان كهذه، كما غرد بغداد بوجناح 
يف �سفحته على التوا�سل االجتماعي وانتقد هو 
االآخر الو�سعية املزرية التي و�سل اليها امللعب 

املف�سل للخ�سر.

ــتــخــب  ــن حـــقـــق امل
اجلزائري  الوطني 
على  فوزا  للمحليني 
ـــريه الــبــنــيــنــي  ـــظ ن
يف   1-3 بــنــتــيــجــة 
لقاء ودي حت�سريي 
احت�سنه ملعب عمر 
ببولوغني  حــمــادي 
العا�سمة،  اجلزائر 

ـــتـــح املــنــتــخــب  وافـــت
مـــروان  الــالعــب  عــرب  الت�سجيل  بـــاب  الــوطــنــي 
ليعدل  ركلة جزاء،  الـ4 عرب  الدقيقة  زروقي يف 
ال�سيوف النتيجة يف الـ30 بف�سل الالعب حممد 
�ساكا بعد قذفة قوية خادع بها احلار�ص الوطني 
مرباح غايا، يف ال�سوط الثاين وا�سل رفقاء مروان 
تغيري  اأجل  من  هجومية  بطريقة  اللعب  زروقــي 
ال�سيوف  �سباك  هز  من  ومتكن  اللقاء،  معطيات 
جمددا بف�سل الالعب ر�سا بن �سايح يف الدقيقة 
اأن  �سايح  ال75 بعد متريرة من بوقرة، وكاد بن 
لوال  ال78  الدقيقة  يف  الثالث  الهدف  ي�سيف 

البنيني  املدافع  يف تدخل 

الــدقــيــقــة االأخــــرية، 
الثالث  الهدف  لياأتي 
للمنتخب  ـــــري  واالأخ
الالعب  عرب  الوطني 
ــــني بـــوقـــرة الـــذي  اأم
يف  جــزاء  ركلة  �سجل 

الدقيقة ال1+90.
ــص  ــو� ــخ ــي ــس ـــــذا و� ه
اجلــزائــري  املنتخب 
للمحليني، مناف�سة كاأ�ص 
 18 2021 بقطر )30 نوفمرب-   - للفيفا  العرب 
منتخبات  رفقة  الرابعة،  املجموعة  يف  دي�سمرب( 

م�سر، ال�سودان ولبنان.
االربعاء  يــوم  ــدورة  ال اجلزائر  ممثلو  وي�ستهل 
بن  احمد  مبلعب  ال�سودان  اأمــام  دي�سمرب،  الفاحت 
ال�سبت  يوم  لبنان،  مواجهة  قبل  بالدوحة  علي 
4 دي�سمرب مبلعب اجلنوب ثم م�سر يوم الثالثاء 
املنتخب  فاإن  املوعد،  لهذا  باالإ�سافة  دي�سمرب،   7
االإفريقية  للبطولة  اأي�سا  يح�سر  املحلي  الوطني 
لالأمم للمحليني )�سان 2023( املقررة باجلزائر.

لفريق  االنتخابية  اجلمعية  اأ�سفرت 
بطولة  يف  النا�سط  العيد  �سلغوم  اأمل 
تن�سيب  عــن  لــلــهــواة  الــثــالــث  الق�سم 
للفريق  جديدا  رئي�سا  حر�سة  يو�سف 
بن  جــمــال  امل�ستقيل  للرئي�ص  خلفا 
اجلديدة  االإدارة  و�سرعت  لــكــالوي، 
بعد  مبا�سرة  العمل  يف  االأمــل  لفريق 
التاأخر  تـــدارك  اأجـــل  مــن  تن�سيبها 
جتديد  يف  ال�سروع  مت  حيث  احلا�سل، 
عقود عدد من الالعبني القدامى بعد 
خمتاري  غـــرار  على  معهم  االإتــفــاق 
اأحمد،  ومغاغي  فــوؤاد  قــردوح  خليل، 
وهذا يف انتظار ح�سم االأمور مع باقي 

القدامى.
وعرف تعداد االأمل يف املقابل مغادرة 
�سورة  يف  الــالعــبــني  مــن  معترب  ــدد  ع
اإىل  االن�سمام  ف�سل  الــذي  ولطا�ص 
�سفوف الفريق اجلار الهالل، والالعب 

طوين املن�سم اإىل �سباب عني الفكرون، 
األوان  حمل  �سديق  بن  ف�سل  حني  يف 
مع  ذاتـــه  احلـــال  وهــو  تب�سة  اإحتـــاد 
الثنائي  اأن  حــني  يف  عــوملــي،  الــالعــب 
التوقيع  ف�سال  عطية  وبــن  �سريبط 
اأما  ق�سنطينة،  مولودية  �سفوف  يف 

مع  عقده  على  فوقع  خابية  املهاجم 
االأمل  اإدارة  وت�سعى  اخلروب،  جمعية 
الالعبني  مــن  عــدد  مــع  التعاقد  اإىل 
بغية  اجلــاري  االأ�سبوع  خــالل  اجلــدد 
للمو�سم  الــتــحــ�ــســريات  يف  ــروع  ــس ــ� ال

اجلديد يف اأقرب وقت ممكن.

تاجنانت  لدفاع  ال�سابق  املدرب  طرح 
اإليا�ص بوخاري مبادرة الإنقاذ الفريق 
من �سبح االن�سحاب النهائي من البطولة 
وهذا يف ظل اجلمود التام الذي يعرفه 
الفارط  املو�سم  �سقوطه  بعد  الفريق 
حظرية  اإىل  الثاين  الق�سم  بطولة  من 
الق�سم الثالث وا�ستقالة رئي�ص النادي 
اأ�سابيع  قبل  وهذا  قرعي�ص،  الطاهر 
مع  مــوازاة  البطولة  بداية  من  قليلة 
الهجرة اجلماعية التي عرفها الفريق 
املو�سم  اأغلب العبي  مغادرة  من خالل 

الفارط.
بوخاري  اقرتح  فقد  ال�سدد  هذا  ويف 
�سرورة  لــلــنــادي  امل�سري  املكتب  على 
ــدارك  ت اأجـــل  مــن  العمل  يف  الــ�ــســروع 
اجلمعية  عقد  يف  احلا�سل  الــتــاأخــر 

الرئي�ص  ا�ستقالة  لرت�سيم  الــعــامــة 
اجلديدة  االإدارة  واختيار  ال�سابق 
اأن  الفريق، علما  ت�سيري  �ستتوىل  التي 
بوخاري اأكد عدم وجود اأي نية لديه 
الفرتة  يف  الفريق  رئا�سة  اأجـــل  مــن 
الوقت  يف  ي�سرف  اأنــه  خا�سة  املقبلة 

مدينة  يف  اأخـــر  فــريــق  على  الــراهــن 
تاجنانت، وتبقى الكرة االأن يف مرمى 
املطالبني  العامة  اجلمعية  اأعــ�ــســاء 
بالتحرك يف اأقرب وقت ممكن لتفادي 
بطولة  يف  الــفــريــق  انــخــراط  عـــدم 

املو�سم الداخل.

ديون جلنة املنازعات هاج�س الإدارة وال�سلطات 
املحلية مطالبة بالتدخل

�سايح وعقيني يلتحقون بالتدريبات.. وهالل جديد الفريق 

الإحتاد يواجه بارادو يف اأول خرجة 
ودية منذ انطالق التح�سريات  

حر�سة رئي�سا جديدا.. وال�سروع يف جتديد 
عقود القدامى 

بوخاري يطرح مبادرة لإنقاذ الدفاع من الزوال

�سيدي يخلف يعو�س زكري.. 
والإدارة تفتح باب التجارب 

ت�سريحات لعبو اخل�سر تقيل ميدر 
ملعب ت�ساكر 

اخل�سر يفوزون وديا اأمام البنني 
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امل���ج���م���وع���ات  دوري  ي�������س���ت���ه���دف  ������س�����رار 
وي����رف���������س ت�����ك�����رار ����س���ي���ن���اري���و ف����ورت����ني 

ريا�ضة

�ملنتخب �لوطني �أقل من 18 �سنة �ملنتخب �لوطني للمحليني

الديوك يق�سون 
على اخل�سر

انهزم املنتخب الوطني اجلزائري الأقل من 
18 �سنة وديا اأمام نظريه الفرن�سي بنتيجة 
الفني  بــاملــركــز  امــ�ــص،  اأول  ع�سية   0-6

بفرن�سا. �سا�سرت” لكالرفونتان  “فرينارد 
الوطني  املنتخب  مــدرب  اأوراق  واختلطت 
اأ�سحاب  افتتاح  بعد  البداية  منذ  �سالطني 
ال�ساد�سة،  الدقيقة  يف  للنتيجة  ال�سيافة 
اإ�سافة  مــن  الفرن�سي  املنتخب  متكن  اأيــن 
هدفني عرب واكي�ص كوري )د31( من جديد 
اللقاء  و�سهد  )د43(،  تيل  ماتي�ص  وزميله 
الالوي  نوهام عبد  الالعب اجلزائري  طرد 
ال�سوط  نهاية  قبل  احلــمــراء  بالبطاقة 

االأول.
ــات الــ�ــســوط الــثــاين، متكن  ــري خـــالل جم
اأهداف  اإ�سافة ثالثة  املنتخب الفرن�سي من 
)د51  بريينغيل  ليني  من  كل  بف�سل  كاملة 

ود67( واإيدي لوكوكي ماتي�سو )د84(.
يوم  وديــا  جمــددا  الفريقان  و�سيتواجه 
“فرينارد  الفني  باملركز  دائما  الثالثاء 

�سا�سرت” لكالرفونتان بفرن�سا.
ـــودي املــــزدوج يــدخــل يف  االخــتــبــار ال
الوطني  املنتخب  حتــ�ــســريات  اطـــار 
املتو�سط وهران- البحر  األعاب  لدورة 

.2022

رفيق رزمي. ب

رفيق رزمي. ب

ب

تو�سلت اإدارة فريق �سباب ق�سر االأبطال النا�سط يف بطولة الق�سم اجلهوي الثاين لرابطة 

ق�سنطينة اإىل اتفاق نهائي مع املدرب عبد احلكيم جبايل من اأجل االإ�سراف على العار�سة الفنية 

للفريق خالل املو�سم اجلديد، علما اأن التقني جبايل �سبق له العمل مع العديد من املدربني املعروفني 

على غرار التقني الكامريوين الراحل جامبي.

ومن جانب اأخر تو�سل رئي�ص الفريق بدر الدين مباركي اإىل اتفاق مع املح�سر البدين حمادو 

ب�سري لالن�سمام اإىل العار�سة الفنية للفريق، و�سبق حلمادو اأن عمل يف عدة فرق حملية 

على غرار �سريع بئر العر�ص، اأمل العلمة ورديف وفاق �سطيف، علما اأن فريق �سباب 

حل  مت  اأن  بعد  البطولة  يف  االأوىل  االأدوار  لعب  على  يراهن  االأبطال  ق�سر 

امل�سكل اخلا�ص بامللعب البلدي حيث �سيتمكن ال�سباب بداية من املو�سم 

اجلاري من ا�ستقبال مناف�سيه بامللعب البلدي بق�سر االأبطال بعد 

اأن انتهت به االأ�سغال التي دامت عدة �سنوات.

تعيني عبد احلكيم جبايل

 مدربا جديدا لل�سباب 

�سباب ق�سر �لأبطال 

عبد الهادي. ب

اأمري.ج



يجري يف الوقت احلايل تعديل  القانون 04 
باملمار�صات  واملتعلق   2004 يف  ال�صادر   02/
امل�صاربة  فعل  تعريف  بغر�ص  التجارية 
الطابع  ذات  الــعــقــوبــات  وت�صديد  بــدقــة، 
االقت�صادي على امل�صاربني ت�صل اإىل ال�صطب 
من  واملــنــع  الــتــجــاري،  ال�صجل  مــن  النهائي 
ممار�صة اأي ن�صاط جتاري مدى احلياة، وغلق 

املحل التجاري وحجز ال�صلع.
من  باحلرمان  املتعلق  اجلزائي  اجلانب  اأما 
وزارة  ف�صتقوم  املدنية،  واحلــقــوق  احلرية 
العقوبات،  قــانــون  �صمن  ــه  ــاإدراج ب الــعــدل 
التجارة  وزارة  وكانت  العام.  املدير  ح�صب 
''معمقة''  اإ�صالحات  يف   2020 يف  �صرعت 
املوؤطرة  والتنظيمية  الت�صريعية  للن�صو�ص 
التي  التحوالت  مع  تكييفها  ق�صد  للقطاع 

ي�صهدها االقت�صاد الوطني.
امل�صاربة  �صد  الوطنية  احلملة  عن  وف�صال 
التي قامت بها موؤخرا، تقوم م�صالح الرقابة 
ال�صنة  مــدار  على  بتدخالت  الغ�ص  وقمع 

ملعاينة اأي خروق يقوم بها التجار.
 ،2021 من  االأوىل  الثمانية  االأ�صهر  ففي 
و115  مبليون  التجارة  وزارة  م�صالح  قامت 

 84 اإثره ت�صجل  الف و111 تدخل مت على 
 80 من  اأكرث  حترير  و  خمالفة  و348  األف 

األف حم�صر متابعة ق�صائية.
ولدى تف�صيله لنتائج هذه احل�صيلة، اأو�صح 
ال�صيد لوحايدية اأن هذه التدخالت �صمحت 
بـ  يــقــدر  خمفي  اأعــمــال  ــم  رق عــن  بالك�صف 
66ر56 مليار دج يف مراحل االنتاج والتوزيع 

باجلملة.
الك�صف  مت  ال�صرعي،  غري  الربح  جمال  ويف 
اإطار  يف  يندرج  دج  مليون  89ر18  مبلغ  عن 
احرتام  )عدم  �صرعية  غري  اأ�صعار  ممار�صة 
االأ�صعار املقننة، والت�صريحات املزيفة باأ�صعار 
غري  زيادات  اإخفاء  اإىل  ترمي  التي  التكلفة 

�صرعية يف االأ�صعار(، ح�صب نف�ص املدير.

تعديل القانون اخلا�ض بالتجارة.. 

بلغ متو�ضط �ضعر البيع 86.000 دج/مرت مربع خالل الثالثي الثاين من 2021

لتح�صني  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  اأ�صدى 
زيتوين،  في�صل  "عدل"،  وتــطــويــره  ال�صكن 
وترية  يف  االإ�ــصــراع  اأجــل  من  �صارمة  تعليمات 
البيع  ال�صكنية ب�صيغة  امل�صاريع  اجناز خمتلف 
احلر�ص  مع  الوطني  امل�صتوى  على  باالإيجار 
مع  التن�صيق  و�صرورة  والنوعية،  اجلودة  على 
�صونلغاز  �صركة  مع  ال�صيما  املتداخلني  خمتلف 

من اأجل ت�صليم ال�صكنات يف اآجالها.
ومت اإ�صداء هذه التعليمات خالل الزيارات التي 
قام بها املدير العام للوكالة يوم ال�صبت يف عدة 
ال�صكن  وزير  لتوجيهات  تنفيذا  وذلك  واليات 

والعمران واملدينة، حممد طارق بلعريبي.  
روؤ�صاء  زيتوين  ال�صيد  اأمــر  ال�صياق،  ذات  ويف 
بدوريات  والقيام  ال�صكنات  مبعاينة  امل�صاريع 
حال  و"يف  ونــوعــيــتــهــا،  جــودتــهــا  مــن  لــلــتــاأكــد 

مبا�صرة  يجب  ال�صكنات  يف  حتفظ  اأي  ت�صجيل 
موؤ�ص�صة  طرف  من  رفعه  اأجل  من  عنه  التبليغ 

االإجناز".
املدير  زيتوين  ال�صيد  كلف  اأخــرى،  جهة  من 
رفقة  امل�صاريع  مبتابعة  املكلف  امل�صاعد  العام 
مبعاينة  عنابة،  عدل  لوكالة  اجلهوي  املدير 
والية  من  بكل  باالإيجار  البيع  �صيغة  م�صاريع 
عــنــابــة وقــاملــة والـــوقـــوف عــلــى مـــدى تنفيذ 
االأخرية  زيارته  اأ�صداها خالل  التي  التعليمات 
وم�صروع  عــدل  م�صكن   837 م�صروع  مــن  بكل 
م�صكن   2000 وم�صروع  م�صكن   2500/1026
م�صكن.   1000 و  و2800   2200 وم�صروع 
املكلفة  ملوؤ�ص�صات  توجيهات  اأيــ�ــصــا  واأعــطــى 
تــدارك  ــل  اأج من  �صونلغاز  م�صالح  باالأ�صغال 

التاأخري بهدف ت�صليم ال�صكنات يف االآجال.

بلغ متو�ضط �ضعر بيع املرت املربع 86.000 دج على امل�ضتوى الوطني خالل الثالثي الثاين من 2021، ح�ضب درا�ضة اجنزها ال�ضندوق الوطني 
لل�ضكن. وقدر متو�ضط �ضعر بيع �ضكن جماعي مب�ضاحة 83 مرت مربع بـ 1ر7 مليون دج خالل فرتة اأبريل-يونيو 2021، ح�ضب معطيات اأ�ضعار 

."Batisseurs.dz" العقار التي ن�ضرت يف اآخر عدد ملجلة

الكربى  املحاور  الوزير  قــدم  املنا�صبة،  وهــذه 
لل�صيا�صة الوطنية يف جمال الر�صانة والفعالية 
الطاقوي  "االنتقال  اأن  مو�صحا  الطاقويتني، 
للجزائر  ي�صمح  فيه،  رجعة  ال  خــيــارا  ي�صكل 
للطاقات  التبعية  ــن  م تــدريــجــيــا  بــالــتــحــرر 
االأحفورية وبعث حتول نحو الطاقات اخل�صراء 
اخلالقة للرثوة باالرتكاز على جميع االإمكانيات 

الب�صرية والطاقوية التي يحوزها البلد''.
باجلهود  زيــان  ال�صيد  اأ�صاد  اأخــرى،  جهة  من 
اململكة  طــرف  مــن  االآن  غــايــة  اإىل  املــبــذولــة 
املتحدة  االأمم  موؤمتر  حت�صري  بهدف  املتحدة 
لتغري املناخي  لتي �صتنعقد يف غال�صكو عا�صمة 
اأ�صكتالندا من 01 اإىل 12 نوفمرب 2021. كما 
اأعرب  الوزير على "ال�صرورة العاجلة للتج�صيد 
امليداين جلميع القرارات التي �صيتم اتخاذها من 
طرف البلدان املوقعة على االتفاقية االإطارية 
مع  املناخية،  التغريات  حــول  املتحدة  ــالأمم  ل
بالرهانات  التكفل  اأجل  من  الدورة،  هذه  نهاية 
االحتبا�ص  بها  يلوح  التي  التهديدات  ومواجهة 

احلراري''.
جمال  يف  اجلـــزائـــر  طــمــوحــات  اأن  ـــح  واأو�ـــص
اإطـــارا  ت�صكل  اأن  ميكنها  الــطــاقــوي  االنــتــقــال 
حتتاج  ال  الــتــي  املــتــحــدة  اململكة  مــع  للتعاون 
جاء  كما  دليل.  اأي  اإىل  املجال  هذا  يف  خربتها 

لقاء  وحت�صبا  ال�صياق  هــذا  "يف  انــه  البيان  يف 
التحا�صر  عرب  اجلزائري-بريطاين  االأعمال 
 2021 اأكتوبر   14 بتاريخ  عقده  املزمع  املرئي 
هذا  اأن  الوزير  اأ�صار  املتجددة،  الطاقات  حول 
الربيطانيني،  للم�صتثمرين  فر�صة  ميثل  احلدث 
الوزارة،  طرف  من  القريب،  االإعالن  مع  ال�صيما 
بطاقة  كهرو�صوئية  حمطات  اإجنـــاز  مل�صروع 
1000 ميغاواط كدفعة اأوىل يف اإطار الربنامج 

الوطني للطاقات املتجددة''.
من جهتها، اأ�صادت �صعادة �صفرية اململكة املتحدة 
بـ"جمهودات والتزام اجلزائر يف ا�صرتاتيجيتها 
تاأكيد  بكل  �صت�صاهم  والتي  الطاقوي  لالنتقال 
املناخية  التغريات  ملكافحة  العاملي  اجلهد  يف 
اأعــربــت،  كما  ــون''.  ــرب ــك ال ن�صبة  وتخفي�ص 
كافة  لتوفري  بلدها  ا�صتعداد  عن  البيان،  ح�صب 
بني  التعاون  بتج�صيد  ت�صمح  التي  ال�صروط 
املوؤ�ص�صات  ومرافقة  املــجــال،  ذات  يف  البلدين 
من  اال�ــصــتــفــادة  بــهــدف  اجلــزائــريــة  والهيئات 

�صناديق التمويل اخل�صراء.
ويف االخري، اأ�صار البيان انه "بعد تو�صيح معامل 
يف  اال�صتمرار  على  الطرفان  اتفق  اللقاء،  هذا 
والعملي  الــدقــيــق  التحديد  بغية  الــتــوا�ــصــل 
الطاقوية  الفعالية  جماالت  يف  التعاون  ملحاور 

والطاقات املتجددة".

�صعر  متو�صط  اأن  اإىل  املوؤ�صر  ذات  وي�صري 
بيع املرت املربع �صجل تراجعا طفيفا مقارنة 
بالثالثي الرابع من �صنة 2020 )89.000 

دج/مرت مربع(.
عنه  املعلن  ال�صعر  معدل  يــرتاوح  وعموما، 
م�صاحة  عــلــى  يــرتبــع  جــمــاعــي  �صكن  لبيع 
دج/مــرت   38.000 بني  ما  مربع  مرت   83
ي�صيف  مربع،  ــرت  دج/م و195.000  مربع 

ال�صندوق.
املعدل  الفردية، يقدر  ال�صكنات  وبخ�صو�ص 
الوطني ل�صعر البيع 5ر21 مليون دج )مقابل 
19 مليون دج خالل الثالثي الرابع من �صنة 
2020( اإذ ترتاوح االأ�صعار ما بني 2ر4 مليون 

دج و 35 مليون دج.
الوطني  املعدل  فاإن  باالإيجار  يتعلق  وفيما 
اإيجار  ل�صعر    2021 الثاين  الثالثي  خالل 
يقدر  مربع  مرت   82 م�صاحته  جماعي  �صكن 
 26.000 )مقابل  دج/ال�صهر  بـ25.000 
�صنة  من  الرابع  الثالثي  خــالل  دج/ال�صهر 
بني  مــا  ــار  ــج االإي �صعر  ـــرتاوح  ي  .)2020
دج/  53.000 و  ال�صهر  دج/   15.000

ال�صهر.
ال�صكنات  ـــار  ـــج اإي �ــصــعــر  مــعــدل  ويـــقـــدر 
)مقابل  دج/ال�صهر  بـ37.800  الفردية 
الرابع  الثالثي  خالل  36.000دج/ال�صهر 
 14.000 2020(، ويرتاوح ما بني  من �صنة 

دج/ال�صهر و 65.000 دج /ال�صهر.
اأ�صعار  اأعلى  تعر�ص  التي  الواليات  وتتمثل 
العقار يف مناطق �صمال الوطن ال�صيما املناطق 
اإىل  متيل  االأ�صعار  هذه  اأن  ''غري  ال�صمالية. 
االنخفا�ص كلما اجتهنا اإىل اجلنوب"، ح�صب 

نف�ص امل�صدر.
لل�صكنات  املربع  املــرت  �صعر  متو�صط  وميثل 
غرار  على  الكربى  الــواليــات  يف  اجلماعية 

تقريبا  وعنابة  ووهــران  العا�صمة  اجلزائر 
�صعف متو�صط ال�صعر املعلن عنه على امل�صتوى 

الوطني، ح�صب املوؤ�صر.
لل�صكن  الوطني  ال�صندوق  معطيات  وح�صب 
باجلزائر  املربع  املــرت  بيع  �صعر  معدل  قــدر 
�صنة  مــن  الــثــاين  الثالثي  خــالل  العا�صمة 
يقدر  كان  حني  يف  دج،  بـ194.000   2021
من  الرابع  الثالثي  خالل  دج  بـ200.278 

�صنة 2020.
�صكن جماعي على  بيع  �صعر  ويقدر متو�صط 
م�صتوى العا�صمة بـ17ر16 مليون دج ملتو�صط 
م�صاحة تعادل 84 مرت مربع، يف حني يعادل 
الفردية  ال�صكنات  عــن  الــتــنــازل  متو�صط 

بـ27ر46 مليون دج.
الفردية  الــ�ــصــكــنــات  اإيــجــار  وبــخــ�ــصــو�ــص 
باجلزائر العا�صمة خالل الثالثي الثاين من 
�صنة 2021، فقد بلغ معدل ال�صعر 49.242 

دج اأي 600 دج للمرت املربع )مقابل 626 دج 
خالل الثالثي الرابع من �صنة 2020(.

االإيجار  م�صتويات  اأن  ذاتــه  امل�صدر  واأ�صار 
معدل  مرتني  تعادل  التي  املناطق  هــذه  يف 
اأربع  ت�صاوي  الوطني  امل�صتوى  على  االإيجار 
مرات اأقل ايجار �صجل خالل الثالثي الثاين 
من 2020 بوالية مترنا�صت )15.000 دج/

ال�صهر(.
فلقد  االأخرى،  البالد  مناطق  بخ�صو�ص  اأما 
وهــران  بــواليــة  املــربــع  املــرت  بيع  معدل  بلغ 
126.262دج/م2  و  دج/م2    138.534
بوالية عنابة، فيما بلغ 126.262 دج/م2 

ببجاية و 123.234 بوالية بومردا�ص.
دج/م2   582 ـــار  ـــج االإي مــتــو�ــصــط  ــغ  ــل وب
450دج/م2  و  ـــران  وه لــواليــة  بالن�صبة 
416دج/ و  ببجاية  417دج/م2  و  بعنابة 

م2 ببومردا�ص.
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العقار �سجل تراجعا طفيفا مقارنة بالثالثي الرابع

 من �سنة 2020

عقوبات ت�سل اإىل ال�سطب النهائي من ال�سجل 
التجاري احلاجيات يف 2030

املــركــبــات ببيع  تــعــّهــد جتــمــع وكــــالء 
من  يبتدئ  ب�صعر  للمواطنني  ال�صيارات 
الر�صوم،  �صنتيم باحت�صاب كل  99 مليون 
 105 من  ابتداء  النفعية  املركبات  وبيع 
الثقيل  الــوزن  �صاحنات  �صعر  اأمــا  مليون، 

فتبداأ بـ190.
املركبات  اأ�ــصــعــار  اأن  الــوكــالء  ــح  ــص واأو�

متناول  ويف  مــدرو�ــصــة  طــرحــوهــا  الــتــي 
اقتناء  باإمكانه  �صيكون  ــذي  ال املــواطــن 
وهو  �صنوات،   5 ب�صمان  جديدة  مركبة 
لالأ�صعار  حــر  �صقوط  عنه  �صينجر  مــا 
تعهد  كما  امل�صتعملة.  لل�صيارات  احلالية 
هوؤالء بخلق ع�صرات اآالف منا�صب ال�صغل 
اأربـــاح  وذر  للن�صاط،  عــودتــهــم  مبــجــرد 

طائلة للخزينة العمومية نتيجة الر�صوم 
50 باملائة من ثمن  التي متثل  املفرو�صة 

ال�صيارة.
ووجه جتمع وكالء ال�صيارات اجلزائريني 
اجلمهورية  لرئي�ص  مفتوحة  ر�ــصــالــة 
يــ�ــصــرحــون مــن خــاللــهــا و�ــصــعــيــة �صوق 
يف  بالتعجيل  فيها  ويطالبون  ال�صيارات 

منحهم االعتمادات لل�صروع يف الن�صاط.
التقنية  اللجنة  اأن  الــوكــالء  وك�صف 
اعتماد  طــلــب   20 رفــ�ــصــت  الــــوزاريــــة 
رغم  ال�صاعة،  حلد  ال�صيارات  ال�صترياد 
اأن بع�صها يتوفر على كل ما يطلبه دفرت 
ال�صروط، م�صريين اأنهم �صحية القرارات 
منذ  ن�صاطهم  توقيف  ب�صبب  االإداريـــة، 

الن�صاط  جتميد  تقرر  حيث  �صنوات،   5
طرف  ــن  م  ،2017 جــانــفــي   1 بــتــاريــخ 

ال�صلطات امل�صرية يف تلك الفرتة.
وي�صم جتمع وكالء ال�صيارات اجلزائريني 
متعاملني اقت�صاديني جزائريني يتوفرون 
على خربة ال تقل عن 15 �صنة يف امليدان، 

يف مهنة ا�صترياد وتوزيع ال�صيارات.

مبجرد منح اأوىل اعتمادات ال�ضترياد..

�سقوط حر لأ�سعار ال�سيارات منتظر 

لقاء اأعمال جزائري بريطاين
 هام هذا الأ�سبوع

تعليمات �سارمة لالإ�سراع يف اجناز خمتلف 
امل�ساريع ال�سكنية ب�سيغة البيع بالإيجار

ذكر وزير الطاقات املتجددة والنتقال الطاقوي، بن عتو زيان، اأن لقاء اأعمال جزائري-بريطاين حول 
الطاقات املتجددة، �ضينظم اخلمي�ض املقبل،عرب تقنية التحا�ضر املرئي، ح�ضب ما اأفاد به بيان للوزارة.

وجاء هذا التاأكيد خالل ا�ضتقبال ال�ضيد بن عتو زيان، مبقر دائرته الوزارية، نهاية الأ�ضبوع، ل�ضعادة �ضفرية 
اململكة املتحدة واإيرلندا ال�ضمالية باجلزائر، �ضارون اآن واردل، حيث �ضمح هذا اللقاء للجانبني با�ضتعرا�ض 
العالقات الثنائية بني البلدين والتحادث بخ�ضو�ض فر�ض التعاون وال�ضراكة يف جمالت الطاقات املتجددة 

واقت�ضاد الطاقة.

طاقات متجددة..



الدعـــاء
اللهم ال جتعل لنا ذنبا اإال غفرته، وال هما اإال فرجته، وال كربا اإال نف�صته، وال دينا 
اإال عافيته،  مبتليا  رددته، وال  اإليك  اإال  مذنبا  �صفيته، وال  اإال  اإال ق�صيته، وال مري�صا 
واالإكرام،  اجلالل  ذا  يا  وذرياتنا  نياتنا  لنا  اأ�صلح  اللهم  الراحمني،  اأرحم  يا  برحمتك 
واكفنا �صر الفنت ما ظهر منها وما بطن واأمتنا غري فاتنني وال مفتونني واأح�صن خواتيمنا 

اإنك �صميع الدعاء.اآمني

قال اهلل تعاىل: 
ا  وَن َوأَمَّ ُ يَن آَمُنوا َفزَاَدْتُهْم إرِمَياًنا َوُهْم َيْسَتْبشرِ ا الَّذرِ هرِ إرِمَياًنا َفأَمَّ ُكْم َزاَدْتُه َهذرِ ْنُهْم َمْن َيُقوُل أَيُّ ﴿َوإرَِذا َما ُأْنزرَِلْت ُسورٌَة َفمرِ

ُروَن َ َ﴾              سورة التوبة اآليتني 124 ـ 125 ْم َوَماُتوا َوُهْم َكافرِ هرِ ْم َمرٌَض َفزَاَدْتُهْم ررِْجًسا إرَِل ررِْجسرِ يَن فرِ ُقُلوبرِهرِ الَّذرِ

امل�صلم غري حما�صب على االأفكار 
التي تراوده طاملا كان كارها لها، 
ملا ورد يف �صحيح م�صلم وغريه عن 
من  نا�ص  جاء  قــال:  هريرة  اأبــي 
عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأ�صحاب 
و�صلم ف�صاألوه: اإنا جند يف اأنف�صنا 
به،  يتكلم  اأن  اأحدنا  يتعاظم  ما 
قالوا:  ــوه؟  ــدمت وج ــد  وق قـــال: 

نعم، قال: ذاك �صريح االإميان. 
االإميــان كراهة  واملــراد ب�صريح 
وكراهة  بغ�ص  اأي  وبغ�صه  ذلك 
واإمنا  والو�صاو�ص،  االأفكار  هذه 
يــحــا�ــصــب االإنـــ�ـــصـــان عــلــى تلك 
قلبه  وعقد  بها  اآمن  اإذا  االأفكار 
ــرت فــيــه، قــال  ــق ــت ــص عــلــيــهــا وا�
اهلّلُ  ـــُم  ـــُذُك اِخ ـــوؤَ ُي الَّ  ــاىل:)  ــع ت

اِنُكْم َوَلِكن ُيوؤَاِخُذُكم  ِباللَّْغِو يِفَ اأَمْيَ
َغُفوٌر  َواهلّلُ  ُقُلوُبُكْم  َك�َصَبْت  ا  مِبَ
واالآيــة  البقرة:225.  َحِليٌم( 
"بالفتح"  االأميــان  يف  وردت  واإن 
ــدالل بــهــا يف االإميــــان  ــت ــص ــاال� ف
يف  لال�صرتاك  وا�صح،  "بالك�صر" 
فيهما  احلقيقة  مــدار  اإذ  املعنى 

على عمل القلب...
ــة دليل  وقــال الــنــووي: يف االآي
اأفعال  اأن  ال�صحيح  املذهب  على 
ا�صتقرت،  اإن  بها  يوؤاخذ  القلوب 
واأما قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: 
عما  ــي  ــت الأم جتــــاوز  اهلل  "اإن 
حدثت به اأنف�صها ما مل تكلم به 
اأو تعمل" فمحمول على ما اإذا مل 
ت�صتقر، قال احلافظ ابن حجر: 

وميكن اأن ي�صتدل لذلك 
"اأو  ــه  ــول ق ــوم  ــم ع مـــن 
االعتقاد  الأن  تعمل" 

هو عمل القلب. 
من  االأفـــكـــار  هـــذه  و 
ال�صيطان،  ــص  ــاو� ــص و�
داود  ـــي  اأب �ــصــن  يف  ــا  مل
ــنــد اأحـــمـــد عن  ومــ�ــص
جاء  قال:  عبا�ص  ابن 

�صلى  الــنــبــي  اإىل  رجـــل 
فقال:  و�صلم  عليه  اهلل 

يف  يجد  اأحدنا  اإن  اهلل  ر�صول  يا 
يكون  الأن  بال�صيء  يعر�ص  نف�صه 
يتكلم  اأن  من  اإليه  اأحــب  حممة 
اأكرب،  اهلل  اأكرب،  اهلل  فقال:  به، 
رد  ــذي  ال هلل  احلمد  اأكـــرب،  اهلل 

كيده اإىل الو�صو�صة.
يكون  اإمنــا  ذلــك  عــالج  و�صبيل 
ــهــي عـــن تــلــك االأفـــكـــار  ــل ــت بــال
والت�صاغل عنها وعدم اال�صرت�صال 
اإىل  والت�صرع  االبتهال  مع  معها، 

اهلل جل وعال اأن ي�صرفها عنا.

جميعه،  العامل  رب  اأنه  تعاىل  يخرب 
�صتة  واالأر�ص يف  ال�صماوات  واأنه خالق 
كل  وقيل:  ـــام،  االأي كهذه  قيل:  اأيـــام، 
يوم كاألف �صنة مما تعدون، كما �صياأتي 
بيانه، ثم ا�صتوى على العر�ص، والعر�ص 
اأعظم املخلوقات و�صقفها، وهو ياقوتة 
حــمــراء، وقــولــه: {يــدبــر االأمـــر} اأي 
يدبر اخلالئق {ال يعزب عنه مثقال ذرة 
يف ال�صموات وال يف االأر�ص} وال ي�صغله 
�صاأن عن �صاأن، وال يتربم باإحلاح امللحني، 
وال يلهيه تدبري الكبري عن ال�صغري، يف 
اجلبال والبحار والعمران والقفار {وما 
من دابة يف االأر�ص اإال على اهلّل رزقها} 
االآية،{وما ت�صقط من ورقة اإال يعلمها 
رطب  وال  االأر�ــص  ظلمات  يف  حبة  وال 

وال ياب�ص اإال يف كتاب مبني} . وقوله: 
{ما من �صفيع اإال من بعد اإذنه} ، كقوله 
اإال  عنده  ي�صفع  الــذي  ذا  {من  تعاىل: 
من  {وكــم  تــعــاىل:  وكقوله   ، ــاإذنــه}  ب
�صفاعتهم  تغني  ال  ال�صموات  يف  ملك 
�صيئا اإال من بعد اأن ياأذن اهلّل ملن ي�صاء 
وير�صى} ، وقوله: {وال تنفع ال�صفاعة 
، وقوله: {ذلكم  اأذن له}  ملن  اإال  عنده 
تذكرون}  اأفـــال  فــاعــبــدوه  ربــكــم  اهلّل 
�صريك  ال  وحــده  بالعبادة  ــردوه  اأف اأي 
يف  امل�صركون  اأيها  تذكرون}  {اأفال  له، 
اأمركم تعبدون مع اهلّل اإلهًا غريه، واأنتم 
كقوله  باخللق،  املتفرد  اأنــه  تعلمون 
خلقهم؟  مــن  �صاألتهم  {ولــئــن  تــعــاىل: 

ليقولن اهلّل} .

ميثل  النابل�صي"  راتب  "حممد  لل�صيخ  كتاب 
يحتوي  ملا  ؛  دقيقة  ولقطات   ، عميقة  نظرات 
اأن  على  كافية  دالئل  من  االإن�صان  ج�صم  عليه 
واملوجد   ، املتفرد  اخلــالــق  هــو  وجــل  عــز  اهلل 
ويدفع   ، باهلل  ــان  االإمي اإىل  يقود  مما  ؛  القادر 

القارئ اإىل التاأمل العميق والتدبر االأمثل .
وهذا الكتاب اأي�صا بيان للمعجزات االإلهية يف 
، واأجهزته  ، وع�صالته  ، وهيكله  ج�صم االإن�صان 
املختلفة ، وكل ذلك ي�صكل اأطل�صًا للعلوم الكونية 
احلقائق  تــربز   ، �صليمة  دينية  نظر  وجهة  من 
ودرا�صته   ، املطلع  املوؤلف  بعد�صة  عليها  وتدل   ،
العلمية العميقة ، حيث بدا الكتاب دليال وبيانا 
هذا  يف  جــاللــه  جــل  اخلــالــق  مــعــجــزات  مل�صاألة 

الكائن املكرم .
وغني عن القول اأن املوؤلف قد ا�صتق�صى بحثه 
، ونوع م�صادره ، وا�صتوعب مراجعه ، وكتب بروح 
والعامل   ، املخل�ص  والكاتب   ، املتعمق  الباحث 

املدقق 

وكان كل ذلك باأ�صلوب جذاب ، يقرب املادة اإىل 
القارئ ، ويي�صرها للمطالع ؛ بلغة علمية ف�صيحة 

، تدل على مقدرة لغوية فائقة.

املكتبة الإ�سالمية

اإ�ضالمياتالثنني  30 �شتمرب 2971/ 11  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 04 ربيع الأورل 111443  
ال�صنة  اأهـــل  عند  االإميــــان  اإن 
بالقلب،  االإقــرار  هو:  واجلماعة 
ــعــمــل  والـــنـــطـــق بــالــلــ�ــصــان، وال
االأمـــور  يت�صمن  فهو  بــاجلــوارح، 

الثالثة:
نطق   -2 بالقلب،  اإقـــرار   -1

بالل�صان، 3- عمل باجلوارح.
يزيد  فــاإنــه  كــذلــك،  ــان  ك واإذا 
االإقــــرار  الأن  وذلــــك  ويــنــقــ�ــص، 
االإقــرار  فلي�ص  يتفا�صل،  بالقلب 
باخلرب كاالإقرار باملعاينة، ولي�ص 
كاالإقرار  الرجل  بخرب  االإقـــرار 
ولهذا  وهــكــذا،  الرجلني..  بخرب 
ال�صالة  عــلــيــه  اإبـــراهـــيـــم  قـــال 
ِي  حُتْ َكْيَف  اأَِريِن  {َربِّ  وال�صالم: 
َبَلى  َقاَل  ُتوؤِْمْن  اأََومَلْ  َقاَل  امْلَْوَتى 
َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْلِبي} ]البقرة: 
من  يــزيــد  فــاالإميــان   .]260
وطماأنينته  القلب،  اإقـــرار  حيث 
من  ذلك  يجد  واالإن�صان  و�صكونه، 
نف�صه، فعندما يح�صر جمل�ص ذكر 
فيه موعظة، وذكر للجنة والنار، 
ي�صاهد  كاأنه  حتى  االإميان  يزداد 
توجد  وعندما  العني،  راأي  ذلــك 
املجل�ص  هــذا  مــن  ويــقــوم  الغفلة 

يخف هذا اليقني يف قلبه.
كذلك يــزداد االإميــان من حيث 
ــر اهلل ع�صر  فـــاإن مــن ذك الــقــول، 
مئة  اهلل  ذكــر  كمن  لي�ص  مــرات، 
اأزيد بكثري، وكذلك  مرة، فالثاين 
وجه  على  بالعبادة  اأتى  من  ا  اأي�صً
اأتى  ممن  اأزيد  اإميانه  يكون  كامل 

بها على وجه ناق�ص.
اإذا  فاإن االإن�صان  العمل،  وكذلك 
اأكـــرث من  عمل عــمــاًل بــجــوارحــه 
االآخر، �صار االأكرث اأزيد اإمياًنا من 

الناق�ص".
االإميــان  ــادة  زي على  "واالأدلة 
نة  وال�صُّ الــكــتــاب  مــن  ونق�صانه 

ا: واآثار ال�صلف كثرية جدًّ
{َواإَِذا  تــعــاىل:  قــولــه  فمنها: 
ُتِلَيْت َعَلْيِهْم اآَياُتُه َزاَدْتُهْم اإِمَياًنا} 
2[، وقال تعاىل:  ]االأنفال: 
ُ الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى}  {َوَيِزيُد اهللَّ
تعاىل:  وقال   ،]76 ]مرمي: 
اإِمَياًنا}  اآَمــُنــوا  ــِذيــَن  الَّ ــــْزَداَد  {َوَي
]املدثر: 31[، وقال تعاىل: 
ِكيَنَة يِف ُقُلوِب  {ُهَو الَِّذي اأَْنَزَل ال�صَّ
امْلُوؤِْمِننَي ِلَيْزَداُدوا اإِمَياًنا َمَع اإِمَياِنِهْم 
} ]الفتح: 4[، وقال تعاىل: 
َمْن  َفِمْنُهْم  �ُصوَرٌة  اأُْنِزَلْت  َما  {َواإَِذا 
اإِمَياًنا  َهـــِذِه  َزاَدْتـــُه  ــْم  ــُك اأَيُّ َيــُقــوُل 

اإِمَياًنا  َفَزاَدْتُهْم  اآَمُنوا  الَِّذيَن  ا  َفاأَمَّ
ا الَِّذيَن يِف  َواأَمَّ َوُهْم َي�ْصَتْب�ِصُروَن * 
ُقُلوِبِهْم َمَر�ٌص َفَزاَدْتُهْم ِرْج�ًصا اإِىَل 
َكاِفُروَن}  ــْم  َوُه َوَمــاُتــوا  ِرْج�ِصِهْم 

]التوبة: 124، 125[.
الــعــز احلنفي -  اأبـــي  ــن  اب ــال  ق
الطحاوية:  �صارح   - اهلل  رحمه 
اإميان  اأن  هذا  بعد  ُيقال  "فكيف 
�صواء؟  واالأر�ــص  ال�صماوات  اأهــل 
اأُخر  مبعان  بينهم  التفا�صل  واإمنا 

غري االإميان".
اهلل  ر�صي   - ال�صحابة  ــالم  وك
عنهم - ومن بعدهم يف هذا املعنى 
الـــدرداء:  ــو  اأب قــال  ا:  اأي�صً كثري 
اإميانه  اأن يتعاهد  "من فقه العبد 
وما نق�ص منه، ومن فقه العبد اأن 

يعلم اأيزداد هو اأم ينق�ص؟".
اهلل  ر�صي   - م�صعود  ابــن  وكــان 
"اللهم  دعــائــه:  يف  يقول   - عنه 
وكان  وفقًها"،  ويقيًنا  اإمياًنا  زدنا 
معاذ بن جبل - ر�صي اهلل عنه - 
نوؤمن  بنا  "اجل�ص  لرجل:  يقول 
�صاعة"، و�صح عن عمار بن يا�صر - 
ر�صي اهلل عنه - اأنه قال: "ثالث 
االإميـــان،  جمع  فقد  جمعهن  مــن 
من  واالإنــفــاق  نف�صه،  من  اإن�صاف 

اقتار، وبذل ال�صالم للعامل".
وقـــال جــنــدب بــن عــبــد اهلل - 
النبي  "كنا مع  ر�صي اهلل عنه -: 
ونحن   - و�صلم  عليه  اهلل  �صلى   -
االإميان  فتعلمنا  حــزاورة،  غلمان 
تعلمنا  ثم  القراآن،  نتعلم  اأن  قبل 

القراآن فازددنا به اإمياًنا".
وقال عمر بن عبدالعزيز - ر�صي 
اهلل عنه -: "اإن لالإميان فرائ�ص، 
فمن  و�صنًنا،  وحـــدوًدا،  و�صرائع، 
ا�صتكملها ا�صتكمل االإميان، ومن مل 

ي�صتكملها مل ي�صتكمل االإميان".
اهلل  رحــمــه   - ال�صافعي  وقـــال 
يزيد  وعــمــل،  قــول  "االإميان   :-

بالطاعة، وينق�ص باملع�صية".
وقـــال الــبــخــاري - رحــمــه اهلل 
من  رجل  األف  من  اأكرث  "لقيت   :-
العلماء باالأم�صار، فما راأيت اأحًدا 
قول  االإميــان  اأن  يف  يختلف  منهم 

وعمل، ويزيد وينق�ص".

ومن اأ�صباب زيادة االإميان
من  امل�صتمد  النافع  العلم  تعلم 
حجر-  ابن  قال  نة،  وال�صُّ الكتاب 
بالعلم،  "واملراد   :- اهلل  رحمه 
ما  يفيد  الـــذي  ال�صرعي  العلم 
يجب على املكلف من اأمر دينه يف 
عباداته ومعامالته، والعلم باهلل 
القيام  من  له  يجب  وما  و�صفاته، 
النقائ�ص،  عن  وتنزيهه  بــاأمــره، 
ــــك عــلــى الــتــفــ�ــصــري،  ــــــدار ذل وم

واحلديث، والفقه".
وتدبره،  الكرمي  القراآن  قراءة 
العلم  ــواب  اأب اأعظم  من  هذا  فــاإن 
املوؤدية اإىل زيادة االإميان وثباته، 
املبني  كتابه  اأنــزل  فقد  وقــوتــه، 
على عباده هدى ورحمة، و�صياء 
للذاكرين،  وذكرى  وب�صرى  ونوًرا، 
اإَِلْيَك  اأَْنَزْلَناُه  {ِكَتاٌب  تعاىل:  قال 
َر  َوِلَيَتَذكَّ اآَياِتِه  ُروا  بَّ ِلَيدَّ ُمَباَرٌك 
 ،]29 اأُوُلــو ااْلأَْلــَبــاِب} ]�ص: 

ُل ِمَن  ــال تــعــاىل: {َوُنـــَنـــزِّ وق
َوَرْحَمٌة  �ِصَفاٌء  ُهَو  َما  اْلُقْراآِن 
امِلنَِي  الظَّ َيِزيُد  َواَل  ِلْلُموؤِْمِننَي 
َخ�َصاًرا}]االإ�صراء:  اإِالَّ 

.]82
النبي  �ــصــرية  يف  الــنــظــر 
عليه  اهلل  �صلى   - الكرمي 
وتاأمل  ودرا�صتها،   - و�صلم 
نعوته  مــن  فــيــهــا  ذكـــر  مــا 
الطيبة، وخ�صاله الكرمية، 
و�ـــصـــمـــائـــلـــه احلـــمـــيـــدة، 
والعمل  العطرة،  و�صريته 
بها، قال تعاىل: {َلَقْد َكاَن 

َح�َصَنٌة  اأُ�ْصَوٌة   ِ اهللَّ َر�ُصوِل  يِف  َلُكْم 
ااْلآِخَر  َواْلَيْوَم   َ َيْرُجو اهللَّ َكاَن  مِلَْن 
َكِثرًيا}]االأحزاب:   َ اهللَّ َوَذَكــَر 

.]21
تاأمل حما�صن الدين االإ�صالمي، 
فاإن الدين االإ�صالمي كله حما�صن، 
واأ�صدقها،  العقائد،  اأ�صح  عقائده 
ــد  ــم ــــه اأح ــــالق واأنـــفـــعـــهـــا، واأخ
واأعماله  واأجــمــلــهــا،  االأخــــالق، 
ــن االأحـــكـــام،  ــص ــ� واأحـــكـــامـــه اأح
{اإِنَّ  تــعــاىل:  ـــال  ق واأعـــدلـــهـــا، 
ااْلإِ�ْصاَلُم} ]اآل   ِ يَن ِعْنَد اهللَّ الدِّ

عمران: 19[.

قراءة �صرية �صلف هذه االأمة من 
عليه  اهلل  �صلى   - النبي  اأ�صحاب 
اأهل  باإح�صان،  وتابعيهم   - و�صلم 
فاإن  القرون،  وخري  االأول  ال�صدر 
ويقويه،  االإميــان  يزيد  مما  ذلك 
ا�ِص َقْريِن،  ويف احلديث: "َخرْيُ النَّ

ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم...".
الكونية؛  اهلل  ــات  اآي يف  التاأمل 
واأر�ص، و�صم�ص، وقمر،  �صماء،  من 
ونــهــار، وجبال،  ولــيــل،  وكــواكــب، 
وغري  واأنــهــار..  وبحار،  واأ�صجار، 
ذلك من خملوقات اهلل، من اأعظم 
وتقويته،  االإميــان  زيــادة  اأ�صباب 
اآَيــاٌت  ااْلأَْر�ـــصِ  {َويِف  تعاىل:  قال 
ــاَل  اأََف اأَْنُف�ِصُكْم  َويِف   * ِلْلُموِقِننَي 
 ،20 الــــذاريــــات:  ـــُروَن}  ُتـــْبـــ�ـــصِ

.]21
الطاعات  كـــرثة  يف  االجــتــهــاد 
فمن  الـــ�ـــصـــاحلـــات،  ــــال  ــــم واالأع
تخ�صه:  الــتــي  القلب  عــبــوديــة 
والتوكل،  واملــحــبــة،  ــص،  ــال� االإخ
واالإنـــابـــة، والــرجــاء، واخلـــوف، 
وال�صرب..  والر�صى،  واخل�صية، 

وغريها من االأعمال القلبية.

زيادة الإميان ونق�شانه بني الثبات والتقلب

و�ساو�س و�أفكار

ر�ضي  الأ�ضعري  عا�ضم  بن  احلارث  مالك  اأبي  عن 
الله عنه قال: قال ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم: 
امليزان،  متالأ  لله  واحلمد  الإميــان،  �ضطر  هور  "الطُّ
ال�ضماء  بني  متالأ  اأو  متالآن  لله  واحلمد  الله  و�ضبحان 
وال�ضرب  برهان،  وال�ضدقة  نــور،  وال�ضالة  والأر�ــض، 
يغدو؛  النا�ض  كل  عليك  اأو  لك  والقراآن حجة  �ضياء، 

فبائع نف�ضه، فمعتقها، اأو موبقها". رواه م�ضلم

االإميان تخل وحتل، والطهارة هي التخلي 
ــال  ــع ــن االعــتــقــادات االأف ــن الـــرذائـــل م ع
االإميان،  ن�صف  فكانت  واالأخالق،  واالأقوال 
توحيد  حتقيق  هو  االإميان  حتقيق  وطريق 
اهلل وح�صن عبادته، ومما يعنب على حتقيق 
عن  �صبحانه  تنـزيهه  تعاىل  اهلل  توحيد 
العبد:  قـــول  مقت�صى  وهـــو  الــنــقــائــ�ــص؛ 
تعاىل  اهلل  ــف  ــص وو� اهلل(،  )�ــصــبــحــان 
العبد:  قــول  مقت�صى  وهــو  بالكماالت؛ 
)احلمد هلل(، فيلفظها بل�صانها م�صتح�صرا 

معناه بقلبه، ومما يعـني العبد على حتقيق 
بال�صالة  اال�صتعـانة  ال�صـاحلة:  االأعمال 
وهداية  نور  العبد:  بها  ي�صت�صيء  نـور  فهي 
على  يظهر  ونــور  واالآخــــرة،  الدنيا  يف  لــه 
بال�صرب  واال�صتعانة  وفعله،  وقوله  وجهه 
املع�صية  وتـــرك  الــطــاعــة  عــلــى  والــثــبــات 
البالء،  وقــوع  عند  اهلل  مع  االأدب  وح�صن 
ما  الأجــل  م�صقة؛  من  فـيه  ما  على  وال�صرب 
العبد،  ال�صياء الذي يهدي اهلل به  فيه من 
اَلِة  َوال�صَّ رْبِ  ِبال�صَّ {َوا�ْصَتِعيُنوا  تعاىل:  قال 
بالقراآن  واالهتداء   ،]45 }]البقرة: 
القوة  فهو  وق�ص�صه  ومواعظه  واأحكامه 
ويحتج  العبد  عليها  يعتمد  التي  االإميانية 
بها على غريه، ومما يعني العبد كذلك على 
اهلل،  ملحبة  طلبا  املحاب  تقدمي  الثبات: 
�صدق  عــن  القيامة  يــوم  العبد  �صئل  فـــاإذا 
حمبته هلل كانت اأعماله و�صدقاته براهني 

يف اإجابة هذا ال�صوؤال.

فبائع نف�شه فمعتقها اأو موبقها
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

د. اأمني بن عبداهلل 

قال اهلل تعاىل: 
تَّةرِ أَيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوٰى َعَل اْلَعرْشرِ  ُيَدبُِّر  َمَواترِ َواْلَرَْض فرِ سرِ ي َخَلَق السَّ }إرِنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَّذرِ

ُروَن { ُكْم َفاْعُبُدوُه  أََفَل َتَذكَّ لرُِكُم اللَُّه َربُّ ْن َبْعدرِ إرِْذنرِهرِ َذٰ يٍع إرِلَّ مرِ ْن َشفرِ اْلَْمَر َما مرِ
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بني يدي �آية

من اأقوال 
ال�صاحلني

نف�صه  من  االإن�صان  " فاإن 
يجد من لذة العدل وال�صدق 
والعلم واالإح�صان وال�صرور 
بذلك ما ال يجده من الظلم 

والكذب واجلهل والنا�ص الذين 
و�صل اإليهم ذلك والذين 

مل ي�صل اإليهم ذلك يجدون 
يف اأنف�صهم من اللذة والفرح 

وال�صرور بعدل العادل وب�صدق 
ال�صادق وعلم العامل واإح�صان 
املح�صن ما ال يجدونه يف الظلم 

والكذب واجلهل واالإ�صاءة، 
ولهذا يجدون يف اأنف�صهم 
حمبة ملن فعل ذلك وثناء 

عليه ودعاء لهوهم مفطورون 
على حمبة ذلك واللذة به، ال 
ميكنهم دفع ذلك من اأنف�صهم، 
كما فطروا على وجود اللذة 

باالأكل وال�صرب واالأمل باجلوع 
والعط�ص". 

ال�صيخ اأحمد الري�صوين

كتاب مو�شوعة الإعجاز العلمي يف القراآن وال�شنة



ــو االأمـــر الـــذي اأبــهــج االأولــيــاء وكــذا  وه
هذه  غلق  عملية  واأن  خا�سة  االأطــفــال، 
االأماكن ومنع ممار�سة ن�ساطاتها عرف �سلال 
اإ�سدار  مت  اأن  بعد  الزمن،  من  طويلة  ملدة 
قرار توقيفها كاأحد اخلطوات االإحرتازية 
الربنامج الربوتوكويل  والتي تندرج �سمن 
ال�سحي الذي مت فر�سه وتطبيقه لتفادي 

انت�سار الفريو�ص التاجي.
بداية  مــع  ن�سابها  اإىل  االأمــــور  لتعود   
الـــدخـــول االجــتــمــاعــي احلــــايل بــعــد ما 
والتذبذب  االإنقطاع  من  ال�سنتني  يقارب 
يف الن�ساط، وذلك مبوجب القرار الوزاري 
الريا�سي  الن�ساط  الفتح وممار�سة  باإعادة 
ــوادي  ــن ال �سمن  املــنــخــرطــني  وا�ــســتــقــبــال 
الرتبوي  املــجــال  يف  الفاعلة  الريا�سية 

والريا�سي والبدين.
ــيــة،  ــا�ــس ــري ــــوادي ال ــــن وقــــد عـــرفـــت ال
االأولياء  قبل  من  كبريين  واإقباال  تهافتا 
والت�سجيل  اال�ستف�سار  بغية  واالأطــفــال، 
لالنخراط يف فروعها بكل عزمية وحتفيز 
طول  بعد  للن�ساط  تــعــود  ــا  ــه واأن خا�سة 
انقطاع وتذبذب، اأين ظلت البع�ص من هذه 
بها  اخلا�سة  الريا�سية  والفروع  النوادي 
خارج  ولو  خل�سة،  البدين  ن�ساطها  متار�ص 
القانونية  امل�ساءلة  لتفادي  املقرات  اأ�سوار 
موا�سلة  يف  املــنــخــرطــني  رغــبــة  بــحــجــة 
التدريب، وعدم عرقلة م�سارهم التدريبي 
�سمن  جتــري  ـــرية  االأخ هــذه  واأن  خا�سة 
نطاق ف�سائي مفتوح وباحرتام االإجراءات 
واأن  خا�سة  للجميع،  املطلوبة  االحرتازية 

اأهمية  يلقى  والــبــدين  الريا�سي  اجلانب 
من  اأكرث  االأولياء  قبل  من  رهيبني  واإقباال 
مبا  ومعرفة  وعيا  اأكــرث  لكونهم  اأبنائهم، 
تقدمه وتوفره لهم على خمتلف االأ�سعدة 
بــاعــتــبــارهــا تــربــيــة وتــقــوميــا قــبــل كل 
احلركية  ال�سلوكات  تطوير  هدفها  �سيء، 
للطفل،  واالإجتماعية  والعقلية  والنف�سية 
باكت�ساب  ُتعنى  الريا�سي  النطاق  وعلى 
ن�ساط بدين مبكنهم من االإنتماء الريا�سي، 
نطاقها،  يف  موهبة  مــن  لديهم  مــا  و�سقل 
يف  والتجارب  التناف�ص  معرتك  دخول  مع 
يف  والتدرج  واملناف�ساتي  الريا�سي  العامل 
ت�سمح  ما  اإىل  باالإ�سافة  اأطوارها،  خمتلف 
ال�سحنات  وتفريغ  للذهن،  ت�سفية  من  به 
احلركة  ذوي  لالأطفال  خا�سة  الــزائــدة 
اأف�سالها  عــن  عــدا  الــزائــديــن،  والن�ساط 
االإجتماعية بفتح جمال للتوا�سل وتكوين 
اأوقات  يف  واالإ�ستثمار  و�سداقات،  عالقات 
االإبــتــعــاد عن  مــع  الــطــرق  باأف�سل  الــفــراغ 
�سركها  تن�سب  التي  االجتماعية  االآفــات 
والقابلة  واحل�سا�سة  اله�سة  الفئة  لهذه 

للتاأثر بدرجة كبرية.

النوادي والريا�سات  ورغم ما تقدمه هذه 
ماديا،  لهم  ــالزم  م بــدين  ن�ساط  باكت�ساب 
ومنو الطفل يف بيئة �سليمة حتت�سنه كاأ�سرة 
يف  لتحتويه  املعنوي  اجلانب  من  له  ثانية 
من  غــريه  مع  خاللها  يتقا�سم  معني،  جمــال 
تنمو  وم�ساعر  خــربات  واملــدربــني  الزمالء 
ال  ذلك  اأن  اإال  الريا�سية،  الــروح  خ�سم  يف 
عليهم  يتوجب  ما  االأولياء  ين�سي  اأن  يجب 
يرافقون  ملن  اختيار  وح�سن  متحي�ص  من 
فالكثري  تدريبهم،  على  وي�سهرون  اأبناءهم 

دون  االإ�ــســم  �سيت  يلمكون  ــوؤالء  ه من 
ــات املــحــتــوى والــكــفــاءة  ــدي ــج اأب

التدريبية، كما وجب معرفة 
ميول االأبناء وت�سجيلهم 

يحبونها  ريا�سات  يف 
مبـــــا يـــ�ـــســـمـــح لــهــم 

بــالــتــاألــق وتــطــويــر 
م�ستواهم الريا�سي عن 

غ�سبا  ال  و�سغف،  قناعة 
واإرادة  ـــر  اأوام مــن  ووجــال 

اأال  نقطة  اأهــم  مــع  االآبــــاء، 
وهي �سرورة املتابعة لتدريبات 

خباياها  على  والتعرف  االأبناء 
امل�سرفني  ومــدربــيــهــم  جــهــة  ــن  م

ف�سحيح  اأخـــرى،  جهة  مــن  عليهم 
لكن  متعددة،  الريا�سية  النوادي  اأن 

االأهم العثور على من يعمل منها بكفاءة 
الريا�سي  الطفل  �سغف  ويــروي  واأمانة، 

املحيطة  املحبطة  الظروف  رغم  وي�سقله 
بكال الطرفني.

عبد الهادي.ب

رحمة. م

بعدما �شدت يف وجوههم جميع االأبواب

عمال وموظفون يف رحلة البحث عن مداخيل اإ�شافية

بعد طول انتظار..

وجد، �لعديد من �أرباب �لعائالت، �أنف�سهم جمربين على �لبحث عن حل�ل مل��جهة �النهيار �حلا�سل يف �لقدرة �ل�سر�ئية خالل �الأ�سهر �لفارطة نتيجة 
�لزياد�ت �حلا�سلة يف �أ�سعار خمتلف �ل�سلع و�خلدمات، حيث جلاأ �لعديد من �أرباب �لعائالت �إىل �لبحث عن �أعمال �إ�سافية بعد نهاية فرتة �لعمل من �أجل 

�حل�س�ل على مد�خيل مالية �إ�سافية لت�فري �حلاجيات �ل�سرورية.

عادت �لن��دي �لريا�سية على �ختالفها، لفتح �أب��بها �أمام �الأطفال و�الأولياء بغية �لت�سجيل و�الن�سمام �إىل �سف�فها، ملمار�سة ن�ساطات بدنية متعددة بتن�ع 
�الإخت�سا�سات �ملتاحة و�الأماكن �ملت�فرة، خا�سة �أمام �الإقبال �لكبري �لذي عرفته هذه �لن��دي منذ �الإعالن عن قر�ر فتحها من قبل �ل�ز�رة �الأوىل يف جممل 

�الإجر�ء�ت �لت�سهيلية و�ملخففة للتعامل و�حلد من �نت�سار �لفريو�س.

جلاأ، �لع�سر�ت من خريجي �جلامعات و�ملعاهد من �لبطالني، نح� �ملد�ر�س �خلا�سة لتقدمي درو�س �لدعم 
للتالميذ بعدما �سدت يف وج�ههم جميع �الأب��ب بحثا عن م�سدر لال�سرتز�ق، خا�سة بعد ت�قيف م�سابقات 

�لتعليم يف �ستى �الأط��ر و�لتي �أثرت ب�سكل كبري على �رتفاع ن�سبة �لبطالة يف �جلز�ئر.

ومع موجة الزيادات احلا�سلة يف خمتلف 
اأربــاب  من  الكثري  فــاإن  واخلــدمــات،  ال�سلع 
حلول  عــن  البحث  يف  �ــســرعــوا  الــعــائــالت 
اأن  خا�سة  احلــالــيــة  الو�سعية  ملــواجــهــة 
االأجور ال�سهرية احلالية خا�سة بالن�سبة 
للعاملني يف الوظيف العمومي مل تعد كافية 
ملجابهة خمتلف امل�ساريف ال�سرورية دون 
التخلي  مت  التي  الكماليات  عن  احلديث 
اأما اللجوء  عنها يف ظل الظروف احلالية، 
اإىل �سيا�سة التق�سف فلم يعد ممكنا يف نظر 
اأن  ل�سبب ب�سيط وهو  املوظفني  العديد من 
املداخيل املالية املح�سل عليها كل �سهر مل 
بعد  حتى  امل�ساريف  لتغطية  كافية  تعد 

التخلي عن اقتناء العديد من ال�سلع.
مع  مبا�سرة  االأ�ساتذة  من  العديد  وجلــاأ 
ــول املــدر�ــســي اجلــديــد اإىل  ــدخ بــدايــة ال
املدار�ص  يف  للتالميذ  الدعم  درو�ص  تقدمي 
يف  منازلهم  م�ستوى  على  حتى  اأو  اخلا�سة 
امل�سائية  الفرتة  اأو  االأ�سبوع  نهاية  فــرتة 
اأجل  من  وهذا  املدر�سي،  الدوام  نهاية  بعد 
متفاوتة  مالية  مداخيل  على  احل�سول 
العديد  جلاأ  حني  يف  اأخــر،  اإىل  اأ�ستاذ  من 
زيادة  اإىل  اخلا�ص  القطاع  يف  العاملني  من 
الر�سمي  الــدوام  نهاية  بعد  العمل  �ساعات 
اإ�سافية،  اأجل احل�سول عائدات مالية  من 
املوظفني  مــن  االأخـــر  البع�ص  اأن  حــني  يف 
والعمال من اأ�سحاب ال�سيارات يلجئون اإىل 
احلل ال�سهل من خالل ممار�سة النقل الغري 
مالية  "الفرود" مببالغ  للمواطنني  �سرعي 
متفاوتة وهي الظاهرة املنت�سرة منذ عدة 
االأ�سهر  خالل  اأكرث  حدتها  وزادت  �سنوات 

الفارطة.
فــقــد بات  الــظــروف احلــالــيــة،  ويف ظــل 
احل�سول على مداخيل مالية اإ�سافية اأمرا 
العائالت  اأرباب  للكثري من  حتميا بالن�سبة 
التكفل  قــادريــن على  بــاتــوا غــري  والــذيــن 
للعائلة  ال�سرورية  امل�ساريف  مبختلف 
خا�سة يف ظل عدم وجود اأي بوادر للتحكم 
يف االأ�سعار وجعلها يف متناول خمتلف فئات 

املجتمع.
العمال  مـــن  ــد  ــدي ــع ال حـــظ  ــوء  ــس � ومـــن 
عمل  فر�سة  على  احل�سول  اأن  واملوظفني 
الوقت  يف  للغاية  �سعبا  اأمــرا  بــات  اإ�سايف 
الراهن نتيجة تاأثريات الو�سعية الوبائية 
ت�سببت  والتي  كورونا  بفريو�ص  اخلا�سة 

مقارنة  ملحوظ  ب�سكل  الن�ساط  تراجع  يف 
الكثري  اأن  لــدرجــة  الــفــارطــة  بال�سنوات 
خمتلف  يف  منا�سبهم  فــقــدوا  العمال  مــن 

القطاعات.
قــرر يف وقت  قــد  الــــوزراء  وكـــان جمل�ص 
من  االإجـــراءات  من  العديد  اتخاذ  �سابق 
للموظفني  ال�سرائية  القدرة  حماية  اأجل 
والعمال من خالل رفع النقطة اال�ستداللية 
العمومي  القطاع  يف  للموظفني  بالن�سبة 
على  ال�سريبة  قيمة  تخفي�ص  عن  ف�سال 
املنتظر  من  التي  االإجراءات  وهي  الدخل، 
انتظار  يف  االأجــور  �سبكة  رفع  يف  ت�سهم  اأن 
اأقــــرب وقت  ــة يف  ــدم دخــولــهــا حــيــز اخل

ممكن. 

ــــص  ــــدرو� تـــقـــدمي درو�ـــــــص الــــدعــــم وال
اأ�سبح  والطلبة،  للتالميذ  اخل�سو�سية 
منفذا ال بد منه يف فرتة ع�سيبة جدا جراء 
االأزمات االجتماعية واملالية اخلانقة التي 
يعي�سها ال�سعب موؤخرا، ومع انت�سار املدار�ص 
معها  ت�ساعفت  اخلا�سة،  واالأكــادميــيــات 
فر�ص التدري�ص بالن�سبة خلريجي املعاهد 
واجلامعات يف خمتلف التخ�س�سات مبا فيها 
اأ�سبحت  التي  االأجنبية  واللغات  العلمية 
االطوار  تالميذ  اأمام  كبريا  حاجزا  ت�سكل 
املكثف  الدرا�سي  الربنامج  باعتبار  الثالث 
مرهقا وحمددا بفرتة زمنية وا�سحة، وهو 
يف  االأ�ساتذة  بني  تزداد  املناف�سة  جعل  ما 
خمتلف القطاعني، خا�سة يف اخلا�ص الذي 
جمهودات  واملــدر�ــص  االأ�ــســتــاذ  فيه  يبذل 
�سمن  ا�سمه  لتج�سيد  و�سخمة  جدا  كبرية 
قائمة االأ�ساتذة املختارين الذين تتناف�ص 

عليهم هذه املدار�ص.
ويف هذا ال�سدد، توؤكد االأ�ستاذة بن زيادي 
غزالن اأن القطاع اخلا�ص ي�سرتط الكفاءة 
بالن�سبة  ــرب  اأك جهد  بــذل  على  واملــقــدرة 
التميز،  و�سناعة  النجاح  بهدف  لالأ�ستاذ 
ميلكون  القطاع  هذا  يف  االأ�ساتذة  وعموما 
متميزين  جعلتهم  عالية  وقــدرات  مهارات 
يف  احلرية  عن  االأ�ساتذة،ف�سال  باقي  عن 
التدري�ص، فاالأ�ستاذ الذي يعمل يف القطاع 
وتقدمي  ال�سرح  يف  حرية  ميلك  اخلا�ص 
ــج اخلــا�ــص  ــام ــربن ــاد ال ــم ــت ـــص واع ـــدرو� ال

ـــة  ـــس ـــدرا� ـــال العمومي ب القطاع  عك�ص 

برنامج  يف  ويقيده  االأ�ستاذ  يح�سر  الــذي 
والدرو�ص  الوقت  يف  كامل،  فيعام  نظامي 

واملتابعة وغريها.
واجلامعات  املعاهد  خريجي  جلــوء  وعــن 
الــدعــم  درو�ـــــص  ــدمي  ــق ت اإىل  الــبــطــالــني 
ومتيزهم  اخلا�سة  املــدار�ــص  يف  للتالميذ 
بن  قالت  العمومي،  القطاع  اأ�ساتذة  عن 
زيادي اأن االمر مرتبط باالأ�ستاذ وتقدميه 
وحماولته  لــهــم  ومتابعتهم  ملــجــهــوداتــه 
وكيفية  الــتــدريــ�ــص  يف  طريقته  حت�سني 
�سرح،  طريقة  باأح�سن  املعلومة  اإي�سال 
ي�سنع  الـــذي  التحدي  يف  يكمن  والــفــرق 
والعام،  اخلا�ص  القطاع  عمال  بني  الفارق 
اإىل بذل  باالأ�ستاذ  املدار�ص اخلا�سة تدفع 
االإبداع  مع  جدا  وكبرية  جبارة  جمهودات 
لتحقيق  ا�ستثنائية  درا�سة  اأجــواء  وخلق 
التميز عن البقية و�سنع الفعالية للتوجه 

نحو النجاح.
عمل  فر�ص  اخلا�سة،  املدار�ص  وتوفر  هذا 
من  متكن  كما  اجلامعات  خلريجي  عديدة 
م�ستويات  يف  ــــص  ودرو� حمــتــويــات  تــقــدمي 
ومتكنهم  واملتمدر�سني  للتالميذ  جدا  عالية 
من اال�ستيعاب والفهم باعتماد طرق مبتكرة 
يف  املــدار�ــص  عنه  تعجز  مــا  وهــو  خمتلفة، 
اىل  باالأ�ستاذ  يدفع  الذي  العمومي  القطاع 
وم�سايرة  الــدرو�ــص  تــقــدمي  يف  االبــتــذال 
التالميذ من خالل االكتفاء بالربنامج الذي 
غالبا ما يكون مكثفا وحمدودا ومرهقا لكال 

الطرفني.

الأعمـال الإ�شـافية ملواجهة انهيـار القدرة ال�شرائيـة 

عودة النوادي وفروع دور ال�شباب الريا�شية للن�شاط 
يحفز املهتمني لالإنخراط

جامعيون بطالون يلجوؤون لتقدمي 
الدرو�ض اخل�شو�شية لإعانة اأنف�شـهم 
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يف اإطار اال�سرتاتيجية اجلديدة املنتهجة من طرف الوزارة املنتدبة لدى الوزير االأول املكلفة باملوؤ�س�سات 

وتنمية  لدعم  الوطنية  الوكالة  جهاز  اطار  يف  ــاد(  )اأن املمولة  امل�ساريع  اأ�سحاب  ومرافقة  لدعم  امل�سغرة 

املقاوالتية والتي تهدف اىل ت�سجيع وا�ستحداث املوؤ�س�سات امل�سغرة وتعزيز روح املبادرة وحماربة البطالة وم�ساعدة 

اأ�سحاب املوؤ�س�سات املتعرثة، حيث اأطلقت الوكالة يف �سهر اأفريل من �سنة 2020 من�سة الكرتونية خا�سة باملوؤ�س�سات 

املتعرثة من اأجل اح�سائها والتكفل بها وفقا للروؤية اجلديدة للوكالة، ويف اآجل حمدد وهو 31 دي�سمرب 2021 

املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  يعانيه  ما  ياأتي يف ظل  فاإن هذااالإجراء  لعموري ح�سني  ال�سيد  الوكالة  وبح�سب مدير 

له  وماتعر�ست  املوؤ�س�سات  هاته  حلاالت  ونتيجة  بها  النهو�ص  ق�سد  جديدة  �سيا�سة  ولو�سع  املتعرثة 

جراء الكوارث الطبيعية  كالزالزل والفي�سانات وكذا املوؤ�س�سات التي تعر�ست معداتها للحجز اأو 

للبيع من طرف البنوك اأو املوؤ�س�سات املتوفى اأ�سحابها لعجز بدين اأوعقلي وهذا بعد الدخول 

الفعلي يف ممار�سة الن�ساط وتعد هذه اال�ستمارة و�سيلة توا�سل بني الوكالة وال�سباب 

موؤ�س�ستهم  وبيانات  بياناتهم  ت�سجيل   عرب  الوكالة  مع  التوا�سل  من  لتمكينهم 

اإطار  يف  لها  حلول  وايجاد  درا�ستها  بهدف  ومقرتحاتهم  تعرثها  وا�سباب 

ت�ساركي بني الوكالة واأ�سحاب املوؤ�س�سات املتعرثة.

وكالة اأناد تدعو ال�سباب للت�سجيل 

يف املن�سة الإلكرتونية للموؤ�س�سات املتعرثة 

حممد. ع

خن�ضلة

فوزية. ق



ــو االأمـــر الـــذي اأبــهــج االأولــيــاء وكــذا  وه
هذه  غلق  عملية  واأن  خا�سة  االأطــفــال، 
االأماكن ومنع ممار�سة ن�ساطاتها عرف �سلال 
اإ�سدار  مت  اأن  بعد  الزمن،  من  طويلة  ملدة 
قرار توقيفها كاأحد اخلطوات االإحرتازية 
الربنامج الربوتوكويل  والتي تندرج �سمن 
ال�سحي الذي مت فر�سه وتطبيقه لتفادي 

انت�سار الفريو�ص التاجي.
بداية  مــع  ن�سابها  اإىل  االأمــــور  لتعود   
الـــدخـــول االجــتــمــاعــي احلــــايل بــعــد ما 
والتذبذب  االإنقطاع  من  ال�سنتني  يقارب 
يف الن�ساط، وذلك مبوجب القرار الوزاري 
الريا�سي  الن�ساط  الفتح وممار�سة  باإعادة 
ــوادي  ــن ال �سمن  املــنــخــرطــني  وا�ــســتــقــبــال 
الرتبوي  املــجــال  يف  الفاعلة  الريا�سية 

والريا�سي والبدين.
ــيــة،  ــا�ــس ــري ــــوادي ال ــــن وقــــد عـــرفـــت ال
االأولياء  قبل  من  كبريين  واإقباال  تهافتا 
والت�سجيل  اال�ستف�سار  بغية  واالأطــفــال، 
لالنخراط يف فروعها بكل عزمية وحتفيز 
طول  بعد  للن�ساط  تــعــود  ــا  ــه واأن خا�سة 
انقطاع وتذبذب، اأين ظلت البع�ص من هذه 
بها  اخلا�سة  الريا�سية  والفروع  النوادي 
خارج  ولو  خل�سة،  البدين  ن�ساطها  متار�ص 
القانونية  امل�ساءلة  لتفادي  املقرات  اأ�سوار 
موا�سلة  يف  املــنــخــرطــني  رغــبــة  بــحــجــة 
التدريب، وعدم عرقلة م�سارهم التدريبي 
�سمن  جتــري  ـــرية  االأخ هــذه  واأن  خا�سة 
نطاق ف�سائي مفتوح وباحرتام االإجراءات 
واأن  خا�سة  للجميع،  املطلوبة  االحرتازية 

اأهمية  يلقى  والــبــدين  الريا�سي  اجلانب 
من  اأكرث  االأولياء  قبل  من  رهيبني  واإقباال 
مبا  ومعرفة  وعيا  اأكــرث  لكونهم  اأبنائهم، 
تقدمه وتوفره لهم على خمتلف االأ�سعدة 
بــاعــتــبــارهــا تــربــيــة وتــقــوميــا قــبــل كل 
احلركية  ال�سلوكات  تطوير  هدفها  �سيء، 
للطفل،  واالإجتماعية  والعقلية  والنف�سية 
باكت�ساب  ُتعنى  الريا�سي  النطاق  وعلى 
ن�ساط بدين مبكنهم من االإنتماء الريا�سي، 
نطاقها،  يف  موهبة  مــن  لديهم  مــا  و�سقل 
يف  والتجارب  التناف�ص  معرتك  دخول  مع 
يف  والتدرج  واملناف�ساتي  الريا�سي  العامل 
ت�سمح  ما  اإىل  باالإ�سافة  اأطوارها،  خمتلف 
ال�سحنات  وتفريغ  للذهن،  ت�سفية  من  به 
احلركة  ذوي  لالأطفال  خا�سة  الــزائــدة 
اأف�سالها  عــن  عــدا  الــزائــديــن،  والن�ساط 
االإجتماعية بفتح جمال للتوا�سل وتكوين 
اأوقات  يف  واالإ�ستثمار  و�سداقات،  عالقات 
االإبــتــعــاد عن  مــع  الــطــرق  باأف�سل  الــفــراغ 
�سركها  تن�سب  التي  االجتماعية  االآفــات 
والقابلة  واحل�سا�سة  اله�سة  الفئة  لهذه 

للتاأثر بدرجة كبرية.

النوادي والريا�سات  ورغم ما تقدمه هذه 
ماديا،  لهم  ــالزم  م بــدين  ن�ساط  باكت�ساب 
ومنو الطفل يف بيئة �سليمة حتت�سنه كاأ�سرة 
يف  لتحتويه  املعنوي  اجلانب  من  له  ثانية 
من  غــريه  مع  خاللها  يتقا�سم  معني،  جمــال 
تنمو  وم�ساعر  خــربات  واملــدربــني  الزمالء 
ال  ذلك  اأن  اإال  الريا�سية،  الــروح  خ�سم  يف 
عليهم  يتوجب  ما  االأولياء  ين�سي  اأن  يجب 
يرافقون  ملن  اختيار  وح�سن  متحي�ص  من 
فالكثري  تدريبهم،  على  وي�سهرون  اأبناءهم 

دون  االإ�ــســم  �سيت  يلمكون  ــوؤالء  ه من 
ــات املــحــتــوى والــكــفــاءة  ــدي ــج اأب

التدريبية، كما وجب معرفة 
ميول االأبناء وت�سجيلهم 

يحبونها  ريا�سات  يف 
مبـــــا يـــ�ـــســـمـــح لــهــم 

بــالــتــاألــق وتــطــويــر 
م�ستواهم الريا�سي عن 

غ�سبا  ال  و�سغف،  قناعة 
واإرادة  ـــر  اأوام مــن  ووجــال 

اأال  نقطة  اأهــم  مــع  االآبــــاء، 
وهي �سرورة املتابعة لتدريبات 

خباياها  على  والتعرف  االأبناء 
امل�سرفني  ومــدربــيــهــم  جــهــة  ــن  م

ف�سحيح  اأخـــرى،  جهة  مــن  عليهم 
لكن  متعددة،  الريا�سية  النوادي  اأن 

االأهم العثور على من يعمل منها بكفاءة 
الريا�سي  الطفل  �سغف  ويــروي  واأمانة، 

املحيطة  املحبطة  الظروف  رغم  وي�سقله 
بكال الطرفني.

عبد الهادي.ب

رحمة. م

بعدما �شدت يف وجوههم جميع االأبواب

عمال وموظفون يف رحلة البحث عن مداخيل اإ�شافية

بعد طول انتظار..

وجد، �لعديد من �أرباب �لعائالت، �أنف�سهم جمربين على �لبحث عن حل�ل مل��جهة �النهيار �حلا�سل يف �لقدرة �ل�سر�ئية خالل �الأ�سهر �لفارطة نتيجة 
�لزياد�ت �حلا�سلة يف �أ�سعار خمتلف �ل�سلع و�خلدمات، حيث جلاأ �لعديد من �أرباب �لعائالت �إىل �لبحث عن �أعمال �إ�سافية بعد نهاية فرتة �لعمل من �أجل 

�حل�س�ل على مد�خيل مالية �إ�سافية لت�فري �حلاجيات �ل�سرورية.

عادت �لن��دي �لريا�سية على �ختالفها، لفتح �أب��بها �أمام �الأطفال و�الأولياء بغية �لت�سجيل و�الن�سمام �إىل �سف�فها، ملمار�سة ن�ساطات بدنية متعددة بتن�ع 
�الإخت�سا�سات �ملتاحة و�الأماكن �ملت�فرة، خا�سة �أمام �الإقبال �لكبري �لذي عرفته هذه �لن��دي منذ �الإعالن عن قر�ر فتحها من قبل �ل�ز�رة �الأوىل يف جممل 

�الإجر�ء�ت �لت�سهيلية و�ملخففة للتعامل و�حلد من �نت�سار �لفريو�س.

جلاأ، �لع�سر�ت من خريجي �جلامعات و�ملعاهد من �لبطالني، نح� �ملد�ر�س �خلا�سة لتقدمي درو�س �لدعم 
للتالميذ بعدما �سدت يف وج�ههم جميع �الأب��ب بحثا عن م�سدر لال�سرتز�ق، خا�سة بعد ت�قيف م�سابقات 

�لتعليم يف �ستى �الأط��ر و�لتي �أثرت ب�سكل كبري على �رتفاع ن�سبة �لبطالة يف �جلز�ئر.

ومع موجة الزيادات احلا�سلة يف خمتلف 
اأربــاب  من  الكثري  فــاإن  واخلــدمــات،  ال�سلع 
حلول  عــن  البحث  يف  �ــســرعــوا  الــعــائــالت 
اأن  خا�سة  احلــالــيــة  الو�سعية  ملــواجــهــة 
االأجور ال�سهرية احلالية خا�سة بالن�سبة 
للعاملني يف الوظيف العمومي مل تعد كافية 
ملجابهة خمتلف امل�ساريف ال�سرورية دون 
التخلي  مت  التي  الكماليات  عن  احلديث 
اأما اللجوء  عنها يف ظل الظروف احلالية، 
اإىل �سيا�سة التق�سف فلم يعد ممكنا يف نظر 
اأن  ل�سبب ب�سيط وهو  املوظفني  العديد من 
املداخيل املالية املح�سل عليها كل �سهر مل 
بعد  حتى  امل�ساريف  لتغطية  كافية  تعد 

التخلي عن اقتناء العديد من ال�سلع.
مع  مبا�سرة  االأ�ساتذة  من  العديد  وجلــاأ 
ــول املــدر�ــســي اجلــديــد اإىل  ــدخ بــدايــة ال
املدار�ص  يف  للتالميذ  الدعم  درو�ص  تقدمي 
يف  منازلهم  م�ستوى  على  حتى  اأو  اخلا�سة 
امل�سائية  الفرتة  اأو  االأ�سبوع  نهاية  فــرتة 
اأجل  من  وهذا  املدر�سي،  الدوام  نهاية  بعد 
متفاوتة  مالية  مداخيل  على  احل�سول 
العديد  جلاأ  حني  يف  اأخــر،  اإىل  اأ�ستاذ  من 
زيادة  اإىل  اخلا�ص  القطاع  يف  العاملني  من 
الر�سمي  الــدوام  نهاية  بعد  العمل  �ساعات 
اإ�سافية،  اأجل احل�سول عائدات مالية  من 
املوظفني  مــن  االأخـــر  البع�ص  اأن  حــني  يف 
والعمال من اأ�سحاب ال�سيارات يلجئون اإىل 
احلل ال�سهل من خالل ممار�سة النقل الغري 
مالية  "الفرود" مببالغ  للمواطنني  �سرعي 
متفاوتة وهي الظاهرة املنت�سرة منذ عدة 
االأ�سهر  خالل  اأكرث  حدتها  وزادت  �سنوات 

الفارطة.
فــقــد بات  الــظــروف احلــالــيــة،  ويف ظــل 
احل�سول على مداخيل مالية اإ�سافية اأمرا 
العائالت  اأرباب  للكثري من  حتميا بالن�سبة 
التكفل  قــادريــن على  بــاتــوا غــري  والــذيــن 
للعائلة  ال�سرورية  امل�ساريف  مبختلف 
خا�سة يف ظل عدم وجود اأي بوادر للتحكم 
يف االأ�سعار وجعلها يف متناول خمتلف فئات 

املجتمع.
العمال  مـــن  ــد  ــدي ــع ال حـــظ  ــوء  ــس � ومـــن 
عمل  فر�سة  على  احل�سول  اأن  واملوظفني 
الوقت  يف  للغاية  �سعبا  اأمــرا  بــات  اإ�سايف 
الراهن نتيجة تاأثريات الو�سعية الوبائية 
ت�سببت  والتي  كورونا  بفريو�ص  اخلا�سة 

مقارنة  ملحوظ  ب�سكل  الن�ساط  تراجع  يف 
الكثري  اأن  لــدرجــة  الــفــارطــة  بال�سنوات 
خمتلف  يف  منا�سبهم  فــقــدوا  العمال  مــن 

القطاعات.
قــرر يف وقت  قــد  الــــوزراء  وكـــان جمل�ص 
من  االإجـــراءات  من  العديد  اتخاذ  �سابق 
للموظفني  ال�سرائية  القدرة  حماية  اأجل 
والعمال من خالل رفع النقطة اال�ستداللية 
العمومي  القطاع  يف  للموظفني  بالن�سبة 
على  ال�سريبة  قيمة  تخفي�ص  عن  ف�سال 
املنتظر  من  التي  االإجراءات  وهي  الدخل، 
انتظار  يف  االأجــور  �سبكة  رفع  يف  ت�سهم  اأن 
اأقــــرب وقت  ــة يف  ــدم دخــولــهــا حــيــز اخل

ممكن. 

ــــص  ــــدرو� تـــقـــدمي درو�ـــــــص الــــدعــــم وال
اأ�سبح  والطلبة،  للتالميذ  اخل�سو�سية 
منفذا ال بد منه يف فرتة ع�سيبة جدا جراء 
االأزمات االجتماعية واملالية اخلانقة التي 
يعي�سها ال�سعب موؤخرا، ومع انت�سار املدار�ص 
معها  ت�ساعفت  اخلا�سة،  واالأكــادميــيــات 
فر�ص التدري�ص بالن�سبة خلريجي املعاهد 
واجلامعات يف خمتلف التخ�س�سات مبا فيها 
اأ�سبحت  التي  االأجنبية  واللغات  العلمية 
االطوار  تالميذ  اأمام  كبريا  حاجزا  ت�سكل 
املكثف  الدرا�سي  الربنامج  باعتبار  الثالث 
مرهقا وحمددا بفرتة زمنية وا�سحة، وهو 
يف  االأ�ساتذة  بني  تزداد  املناف�سة  جعل  ما 
خمتلف القطاعني، خا�سة يف اخلا�ص الذي 
جمهودات  واملــدر�ــص  االأ�ــســتــاذ  فيه  يبذل 
�سمن  ا�سمه  لتج�سيد  و�سخمة  جدا  كبرية 
قائمة االأ�ساتذة املختارين الذين تتناف�ص 

عليهم هذه املدار�ص.
ويف هذا ال�سدد، توؤكد االأ�ستاذة بن زيادي 
غزالن اأن القطاع اخلا�ص ي�سرتط الكفاءة 
بالن�سبة  ــرب  اأك جهد  بــذل  على  واملــقــدرة 
التميز،  و�سناعة  النجاح  بهدف  لالأ�ستاذ 
ميلكون  القطاع  هذا  يف  االأ�ساتذة  وعموما 
متميزين  جعلتهم  عالية  وقــدرات  مهارات 
يف  احلرية  عن  االأ�ساتذة،ف�سال  باقي  عن 
التدري�ص، فاالأ�ستاذ الذي يعمل يف القطاع 
وتقدمي  ال�سرح  يف  حرية  ميلك  اخلا�ص 
ــج اخلــا�ــص  ــام ــربن ــاد ال ــم ــت ـــص واع ـــدرو� ال

ـــة  ـــس ـــدرا� ـــال العمومي ب القطاع  عك�ص 

برنامج  يف  ويقيده  االأ�ستاذ  يح�سر  الــذي 
والدرو�ص  الوقت  يف  كامل،  فيعام  نظامي 

واملتابعة وغريها.
واجلامعات  املعاهد  خريجي  جلــوء  وعــن 
الــدعــم  درو�ـــــص  ــدمي  ــق ت اإىل  الــبــطــالــني 
ومتيزهم  اخلا�سة  املــدار�ــص  يف  للتالميذ 
بن  قالت  العمومي،  القطاع  اأ�ساتذة  عن 
زيادي اأن االمر مرتبط باالأ�ستاذ وتقدميه 
وحماولته  لــهــم  ومتابعتهم  ملــجــهــوداتــه 
وكيفية  الــتــدريــ�ــص  يف  طريقته  حت�سني 
�سرح،  طريقة  باأح�سن  املعلومة  اإي�سال 
ي�سنع  الـــذي  التحدي  يف  يكمن  والــفــرق 
والعام،  اخلا�ص  القطاع  عمال  بني  الفارق 
اإىل بذل  باالأ�ستاذ  املدار�ص اخلا�سة تدفع 
االإبداع  مع  جدا  وكبرية  جبارة  جمهودات 
لتحقيق  ا�ستثنائية  درا�سة  اأجــواء  وخلق 
التميز عن البقية و�سنع الفعالية للتوجه 

نحو النجاح.
عمل  فر�ص  اخلا�سة،  املدار�ص  وتوفر  هذا 
من  متكن  كما  اجلامعات  خلريجي  عديدة 
م�ستويات  يف  ــــص  ودرو� حمــتــويــات  تــقــدمي 
ومتكنهم  واملتمدر�سني  للتالميذ  جدا  عالية 
من اال�ستيعاب والفهم باعتماد طرق مبتكرة 
يف  املــدار�ــص  عنه  تعجز  مــا  وهــو  خمتلفة، 
اىل  باالأ�ستاذ  يدفع  الذي  العمومي  القطاع 
وم�سايرة  الــدرو�ــص  تــقــدمي  يف  االبــتــذال 
التالميذ من خالل االكتفاء بالربنامج الذي 
غالبا ما يكون مكثفا وحمدودا ومرهقا لكال 

الطرفني.

الأعمـال الإ�شـافية ملواجهة انهيـار القدرة ال�شرائيـة 

عودة النوادي وفروع دور ال�شباب الريا�شية للن�شاط 
يحفز املهتمني لالإنخراط

جامعيون بطالون يلجوؤون لتقدمي 
الدرو�ض اخل�شو�شية لإعانة اأنف�شـهم 
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يف اإطار اال�سرتاتيجية اجلديدة املنتهجة من طرف الوزارة املنتدبة لدى الوزير االأول املكلفة باملوؤ�س�سات 

وتنمية  لدعم  الوطنية  الوكالة  جهاز  اطار  يف  ــاد(  )اأن املمولة  امل�ساريع  اأ�سحاب  ومرافقة  لدعم  امل�سغرة 

املقاوالتية والتي تهدف اىل ت�سجيع وا�ستحداث املوؤ�س�سات امل�سغرة وتعزيز روح املبادرة وحماربة البطالة وم�ساعدة 

اأ�سحاب املوؤ�س�سات املتعرثة، حيث اأطلقت الوكالة يف �سهر اأفريل من �سنة 2020 من�سة الكرتونية خا�سة باملوؤ�س�سات 

املتعرثة من اأجل اح�سائها والتكفل بها وفقا للروؤية اجلديدة للوكالة، ويف اآجل حمدد وهو 31 دي�سمرب 2021 

املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  يعانيه  ما  ياأتي يف ظل  فاإن هذااالإجراء  لعموري ح�سني  ال�سيد  الوكالة  وبح�سب مدير 

له  وماتعر�ست  املوؤ�س�سات  هاته  حلاالت  ونتيجة  بها  النهو�ص  ق�سد  جديدة  �سيا�سة  ولو�سع  املتعرثة 

جراء الكوارث الطبيعية  كالزالزل والفي�سانات وكذا املوؤ�س�سات التي تعر�ست معداتها للحجز اأو 

للبيع من طرف البنوك اأو املوؤ�س�سات املتوفى اأ�سحابها لعجز بدين اأوعقلي وهذا بعد الدخول 

الفعلي يف ممار�سة الن�ساط وتعد هذه اال�ستمارة و�سيلة توا�سل بني الوكالة وال�سباب 

موؤ�س�ستهم  وبيانات  بياناتهم  ت�سجيل   عرب  الوكالة  مع  التوا�سل  من  لتمكينهم 

اإطار  يف  لها  حلول  وايجاد  درا�ستها  بهدف  ومقرتحاتهم  تعرثها  وا�سباب 

ت�ساركي بني الوكالة واأ�سحاب املوؤ�س�سات املتعرثة.

وكالة اأناد تدعو ال�سباب للت�سجيل 

يف املن�سة الإلكرتونية للموؤ�س�سات املتعرثة 

حممد. ع

خن�ضلة
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للمخرج �ضوقي بوزيد

التظاهرة العلمية عرفت م�ضاركة دكاترة من داخل وخارج الوطن 

مثقال  يبدو  الذي  بوزيد  �صوقي  املخرج 
للن�ص  يعطي  املذهلة،  االأفــكــار  ب�صيب 
يحيط  جــمــايل  بـــذوق  امل�صرحي  بــعــده 
باملاأ�صاة، وي�صع موازين الركح بني اأجندة 
وقد  االعــرج،  لوا�صيني  الروائي  العمل 
"رمادة  العمل  يحمل  اأن  �صوقي  اختار 
"لفكرة الفل�صفية  19"، والتي و�صفها بـ 
بعد  �صنتغري  وهل  الرواية،  خلقتها  التي 
الكوفيد كاأفراد يف عالقاتنا االإن�صانية؟ 
على  الــفــريو�ــص  هـــذا  اأجــربنــا  اأن  بــعــد 

التباعد مبفهومه الوا�صع".
اأدوار  اأدت  التي  ال�صخ�صيات  اختيار 
ا�صتدراج  امل�صرحي كان من منطق  العمل 
امنا�صب"،  املكان  يف  املنا�صب  "الرجل 
اأين يرافق املخرج �صوقي كل من املمثلني 
�صالح،  بــن  ــن  اأمي جــبــاري،  خليل  حممد 
في�صة،  بــن  منرية  بوت�صي�ص،  بوحجر 
بن  بــالل  اإىل  باالإ�صافة  �صيخ،  اأ�صماء 
الثقايف  الن�صاط  واقــتــبــا�ــص  مداين"، 
بوكبة،  ــرزاق  ال عبد  الكاتب  االعالمي 
خم�صة  اختيار  مت   " اأنــه  �صوقي  واأ�ــصــار 
الفكرة  تخدم  راأيناها  كنا  �صخ�صيات 

التي نود اقرتاحها على املتلقي" ..
الفكرة  ــن  ع �ــصــوقــي  ــرج  ــخ امل يــتــحــدث 
الن�ص  لبناء  التي انطلق منها  االأ�صا�صية 
تياترايل  اإىل  روائــي  من  اإىل  وحتويله 
كان  وا�صيني  "املحرتم  بقوله:  ماأ�صاوي 
ال�صيا�صي  التاريخ واجلانب  تغلغل يف  قد 
مع  قررنا  قد  نحن  و  العائلة  تركيبة  و 
املبدع الكاتب بوكبة اأخذ ما نراه يخدم 
االإثم  نراه علة  ما  و  املجتمع اجلزائري 

االآن ..".

امل�صرحي  العمل  اأن  املتحدث  و�صرح ذات 
�صيعر�ص  الــذي   "19 "رمادة  اجلــديــد 
ب�صطازي  الدين   حمي  الوطني  بامل�صرح 
حتديد  مت  وقــد  العا�صمة،  بــاجلــزائــر 
املدة الزمنية الإنتاجه 45 يوم ..و"هذا 
لالإبداع  املالئم  اجلو  االإدارة  وفــرت  اإن 
من   06 عر�ص  مت  اأين  على  .." ح�صبه، 

نوفمرب اجلاري.
ف�صرح  الروائي  الكاتب  �صخ�صية  وعن 
االختيار  هذا  ..لكن  االآن  "لي�ص  قائال: 
اأراه تكرميا للروائي الذي خدم الثقافة 
اجلزائرية وكان �صفريا �صاميا لها وللفرد 

اجلزائري".
 وعن االقتبا�ص الذي قدمه عبد الرزاق 
جاهزة  روايـــات  "ثمة  فيقول:  بوكبة 
تتطلب  فال  امل�صرحي؛  لالقتبا�ص  متاما 
�صوى نقل عواملها من مقام ال�صرد اإىل مقام 
امل�صرح. وثمة روايات ال ت�صت�صلم ب�صهولة 
لذلك، فهي تظل تتفّلت وت�صتع�صي على 

ذلك؛ فيكون لزاما على املقتب�ص اأن يعتمد 
عواملها  على  ال  روحها  على  اقتبا�صها  يف 
لو�صيني  رمادة"  "ليليات  وروايــة  فقط؛ 
من هذه الف�صيلة. لقد كانت من االأعمال 
كوفيد  يف  لال�صتثمار  ال�صباقة  الروائية 
وخماوف  هواج�ص  من  عنه  ترتب  ومــا 
اأن  مقتب�صا  ب�صفتي  علّي  وكان  واأ�صئلة، 
اأ�صتثمر يف هذا املعطى ان�صجاما مع واجب 
الفنان يف ر�صد اللحظة الوجودية التي 
و�صخو�ص  اأحــداث  �صقطت  بالكون.  تلّم 
اأن  ذلك  م�صرحية.  لدواٍع  اأخرى  وبقيت 
ت�صتوعبه  ال  قد  الرواية  ت�صتوعبه  ما 

اخل�صبة."
�صيكون  الذي   "19 "رمادة  عمل  ويبقى 
من  اجلــــاري،  نوفمرب  للعر�ص  جــاهــزا 
احدى الروائع امل�صرحية التي ينتظرها 
فنية  وبلم�صة  ب�صغف،  اخل�صبة  جمهور 
الأحد  بوزيد  �صوقي  املخرج  من  فريدة 

اأهم اأعماله امل�صرحية.

اللغة  لكلية  املناق�صات  قــاعــة  �صهدت 
اختتام  والــفــنــون؛  ــعــربــي  ال واالأدب 
املو�صوم  الوطني اخلام�ص   امللتقى  اأ�صغال 
"النه�صة االأدبية احلديثة يف اجلزائر" 
م�صتاري،  حــيــاة  ــورة  ــت ــدك ال بــرئــا�ــصــة 
وتنظيم من خمرب املو�صوعة اجلزائرية 

املي�صرة.
جل�صات  تقدمي  خالله  مت  الــذي  امللتقى 
واملتحا�صرين  املتدخلني  جمعت  علمية 
عن بعد، تخلله نقا�صات عميقة ومنوعة 
الـــنـــدوة، حــيــث قدمت  حـــول مــو�ــصــوع 
ختامية  كلمة  م�صتاري  حياة  الدكتورة 
�صكرت من خاللها كل القائمني والفاعلني 
يف اإجناح هذا املحفل العلمي املتميز وعلى 
راأ�صهم مدير خمرب املو�صوعة اجلزائرية 

املي�صرة االأ�صتاذ الدكتور حممد زرمان.
التي  التو�صيات  بعديد  امللتقى  ــاء  وج
قدمته اللجنة العلمية واملتمثلة يف طبع 
اأعمال امللتقى يف كتاب خالل هذه ال�صنة، 

دولية،  طبعة  يف  امللتقى  جلعل  وال�صعي 
وتو�صيع دائرة التعاون املعريف من خالله 
باتنة2  بجامعة  االأخــرى  االأق�صام  بني 

خا�صة ق�صم اللغات االأجنبية.
اإىل  امللتقى  عــلــى  الــقــائــمــون  نـــوه  كــمــا 
لتناول  متالحقة   طبعات  تخ�صي�ص 
�صخ�صيات وكذا موؤلفات  �صاهمت بنجاعة 
ــفــكــري واالأدبــــي  يف فــعــل الــنــهــو�ــص ال
اجلزائريني، زيادة على ت�صليط االهتمام 
باملرجعيات واالأ�ص�ص التي ارتكزت عليها 

النه�صة االأدبية  احلديثة يف اجلزائر.
"النه�صة  مللتقى  العلمية  اجلنة  ودعــت 
على  اجلزائر"   يف  احلــديــثــة  االأبــيــة 
العربية  الــلــغــة  ق�صم  طلبة  ت�صجيع 
التدرج  بعد  ومــا  ــدرج  ــت ال يف  والــفــنــون 
جزائرية  نه�صوية  مدونات  انتقاء  على 
ودرا�صتها درا�صة علمية ممنهجة، وعقد 
جامعية  غــري  موؤ�ص�صات  مــع  اتفاقيات 
تتوفر على خمطوطات اأدبية على غرار 

الزوايا  لالإملام مبكنونات النه�صة  االأدبية 
اجلزائرية وت�صهيل الو�صول اإليها.

اإيجاد  اأي�صا �صرورة  التو�صيات  وجاء يف 
اللغة  ق�صم  بني  وفعال  حقيقي  توا�صل 
العربية واملوؤ�ص�صات امل�صئولة عن الرتبية 
الن�صو�ص  بــاأجــود  لتزويدها  والتعليم 
�صخ�صية  تبني  التي  النه�صوية  االأدبية 
املوجهة  الن�صو�ص  خــا�ــصــة  النا�صئة 

للطفل.
على  للملتقى  العلمية  اللجنة  تعتزم  كما 
نقدي  عمل  اأف�صل  حول  م�صابقات  اإطالق 
ملدونات النه�صة االأدبية وت�صجيعها باأف�صل 
من  واال�صتفادة  واملعنوية،  املادية  ال�صبل 
ت�صوير  يف  املعا�صرة  الرقمية  التقنيات 
والدرا�صات  االأدبية،  النه�صوية  املدونات 
النقدية حولها ون�صرها الإثبات وجودها، 
اإن�صاء مكتبة ورقية،  اإىل جانب  وهويتها، 
النه�صة   بـــــاأدب  خــا�ــصــة  واإلــكــرتونــيــة 

اجلزائرية.

وك�صفت رئي�صة املوؤمتر الدكتورة خديجة 
بريك، اأن فكرة املوؤمتر انطلقت من خالل 
واال�صكاالت  البحثية  الفرقة  اهتمامات 
اأهمية  مــن  انــطــالقــا  فيها  تبحث  الــتــي 
االأدب  بني  دائما  جمعت  التي  العالقة 
قائمة  بقيت  عــالقــة  ــي  وه وال�صينما، 
بـ"املخرج  ي�صمى  مــا  ظــهــور  بعد  حتى 
امل�صطلح،  لذلك  اخلاطئ  املوؤلف" والفهم 
اأّن  من  الرغم  "على  املتحدثة:  وت�صيف 
بل  االأدب،  رحــم  مــن  تن�صاأ  مل  ال�صينما 
عنه،  بعيدة  اجلنينية  مراحلها  عرفت 
اأمنت  هي  عالقة  ربــط  من  متكنت  فاإنها 
االأخـــرى،  بالفنون  ال�صينما  ربطته  مــا 
لتلك  االأ�صا�صي  الع�صب  االإقتبا�ص  ومّثل 
الرواية  املخرجون  فا�صتدعى  العالقة، 
واالأدب  املالحم  واأدب  الق�صرية  والق�صة 
فقدموا  البي�صاء،  ال�صا�صة  اإىل  ال�صعبي 
وباملقابل،  االأدب  بروائع  ال�صينما  روائع 
با�صتقالل  تـــنـــادي  اجتـــاهـــات  ــرت  ــه ظ
التبعية  تلك  مــن  وتخلي�صها  ال�صينما 
الكتابة  موجة  فجاءت  االأدب،  ملوؤ�ص�صة 
اإىل  الــعــودة  دون  مــن  لل�صينما  مبا�صرة 
مل  العالقة  تلك  اأّن  غري  اأدبية،  ن�صو�ص 
االإقتبا�ص  يكن  ومل  ــد،  واح بوجه  تكن 
درجاته  اختلفت  فقط  واحــدة،  مبالمح 
باختالف هوية العمل ال�صينمائي وروؤية 
حتويله  واإمكانات  االأدبــي  للن�ص  املخرج 

اإىل ال�صا�صة الكبرية."
وعن العالقة الكبرية بني االأدب وال�صينما 
تقول  الفيلمي  لل�صرد  االنتقال  وكيفية 
االإقتبا�ص  اأّن  "املوؤكد  بريك،  الدكتورة 
اإىل  واخليال  الفكر  وعــامل  الرواية  من 
وّلد  والديكور،  والتمثيل  ال�صورة  عامل 
عالقة ي�صوبها نوع من التوتر اأحيانا بني 
املنَتج الروائي واملنًتج ال�صينمائي، ويكمن 
على  ال�صينما  قدرة  مدى   يف  التوتر  هذا 
الــروايــة، وهــذا ما اهتمت به  نقل واقــع 
الدرا�صات الغربية اهتماما كبريًا مدعومة 
يف ذلك مبناهج درا�صة ال�صورة باعتبارها 
املعريف  التكوين  مــن  يــتــجــزاأ  ال  ـــزًءا  ج
االأ�صا�صي، وكذلك بات�صاع رقعة الدرا�صات 
)التاريخ  االإن�صانيات  جمال  يف  البينية 
وال�صينما –العلوم االجتماعية وال�صينما 
–الفل�صفة  وال�صينما  النف�ص  –علم 

ثقافتنا  يف  الو�صع  اأّن  اإال  وال�صينما...(، 
ومكتبتنا  االنفتاح،  ذلك  عن  متامًا  بعيد 
املجال  هــذا  يف  فقرية  تــزال  ال  العربية 
�صخم  ثقايف  تــراث  وجــود  مــن  بالرغم 
وال�صينما  واالأدب  والفنون  االأدب  يجمع 
يلتفت  اأن  وينتظر  اخل�صو�ص،  وجه  على 
ون�صعى  �صعينا  ما  وهذا  الدار�صون،  اإليه 
العلمية، حيث  اإليه من خالل تظاهرتنا 
من  الت�صاوؤالت  من  جمموعة  اعتماد  مت 
والعنا�صر  االأدب  ب�صينما  املق�صود  بينها، 
امل�صرتكة بني الرواية والفيلم من منطلق 
نظرية النوع الفني، اإ�صافة اإىل احلديث 
من  ال�صينمائية  ال�صورة  متكن  حــّد  عن 
واأدبيته،  االأ�صلي  الن�ص  على  املحافظة 
واإن كان من املمكن ترجمة الن�ص الروائي 
املكتوب والذي و�صيلته اللغة االأدبية اإىل 
الب�صرية،  ال�صورة  و�صيلته  درامــي  ن�ص 
�صطوة  اإمكانية  عن  احلديث  تناولنا  كما 

الن�ص و�صلطة املخرج.
هذا وميزت هذه التظاهرة العلمية التي 
متتالية  جل�صات  خم�ص  تنظيم  عرفت 
و�صهدت تقدمي مداخالت قيمة خمتلفة 
ــاالأدب  ب ال�صلة  ذات  املوا�صيع  �صتى  يف 
لباحثني  ممــيــزة  مــ�ــصــاركــة  وال�صينما، 
على  العامل،  دول  خمتلف  من  ودكــاتــرة 
اليمن،  مــ�ــصــر،  الـــعـــراق،  تــونــ�ــص،  غـــرار 
اإىل  اإ�ــصــافــة  وكــنــدا  فل�صطني  ــرب،  ــغ امل
خمتلفة  جامعات  من  وباحثني  اأ�صاتذة 
ال�صلف،  العا�صمة،  غرار  على  الوطن  من 
وهـــران  بــاتــنــة،  بــ�ــصــكــرة،  ق�صنطينة، 
وغريها، حيث �صرحت الدكتورة امل�صرفة 
اأبــرز  اأن  بــريــك،  خديجة  املــوؤمتــر  على 
على  ال�صوء  اإلــقــاء  يف  تتمثل  ــه  ــداف اأه
التاريخ امل�صرتك بني االأدب وال�صينما من 
خالل هذه التظاهرة العلمية التي ترمي 
اإىل اإعادة ر�صم احلدود بني هذين الفنني 
اأر�صية جديدة م�صرتكة مفتوحة  وخلق 
املفاهيم  بتداخل  ت�صمح  اجلانبني  على 
بالنظر  ت�صمح  كما  النظرية،  واالأدوات 
اىل كل من الفنني باعتبارهما �صركاء يف 
بينهما  ويربط  يجمعهما  تفاعلي  تاريخ 
تبيان  عن  ف�صال  العالقات،  من  بالعديد 
التبادل  يف  والثقافية  اجلمالية  االأبعاد 

بني ال�صينما واالأدب.

نظمت جمعية النربا�ص 
اإ�صراف  وحتت  الثقايف 
ــة  ــاف ــق ــث ـــة ال ـــري مـــدي
ـــة  ـــوالي ــــون ل ــــن ــــف وال
علمية  نـــدوة  �صطيف 
العلمانية  �صوؤال  حول 
مبـــ�ـــصـــاركـــة بــاحــثــني 
هـــذا  يف  وخمــتــ�ــصــني 
املجال، وجرت فعاليات 
مبقر  ــــدوة  ــــن ال هـــــذه 

اجلمعية يف حي املعبودة مبدينة �صطيف.
وقدم االأ�صتاذ خليل �صايب من جامعة االأمري 
بعنوان  مــداخــلــة  بق�صنطينة  ــقــادر  ال عبد 
فكر  يف  العلم  و�صوؤال  االإ�صالمية  "احلاكمية 
االأ�صتاذ  بحث  حيث  حمد"،  حاج  القا�صم  اأبو 
املرجعية  �صمن  العلمنة  ق�صية  يف  �صايب 
االإ�صالمية  احلاكمية  خــالل  من  االإ�صالمية 
حلاج حمد، معتربا اأن هذه الندوة هي تكرمي 

الــ�ــصــوداين  للمفكر 
وملنجزاته  الــراحــل 
قبل اأي �صيئ، م�صيفا 
حمد  حاج  املفكر  اأن 
اأ�ص�ص منهج احلاكمية 
على  بناء  االإ�صالمية 
فرتة  يف  عاي�صه  مــا 
ـــة  دول يف  تــــواجــــده 
احلرب  خــالل  لبنان 
عرفها  التي  االأهلية 

هذا البلد.
اأما املداخلة الثانية �صمن هذه الندوة فكانت 
من  �صنايف  العابدين  زين  االأ�صتاذ  تقدمي  من 
املواطنة  "�صوؤال  02 بعنوان  جامعة اجلزائر 
يف اأفق العلمنة من منظور الفيل�صوفة االأملانية 
�صنايف  االأ�ــصــتــاذ  ــاول  ح حيث  اأرانت"،  حنة 
العلمنة من  اأفق  املواطنة يف  �صوؤال  البحث يف 

منظور حنة اأرانت. 

وال�سينما"  الأدب  بني  العالقة  "ت�سريح 
حمور موؤمتر دويل بباتنة

ندوة علمية حول العلمانية لدى املفكرين 
اأرانت" حمد" و"حنة  "حاج 

ت�سرده  الكوفيد  عن  روائي  19" ن�س  "رمادة 
اخل�سبة 6 نوفمرب اجلاري

ا�سدال ال�ستار عن اأ�سغال امللتقى الوطني اخلام�س 
01 "النه�سة الأدبية احلديثة يف اجلزائر" بجامعة باتنة 

�حدى رو�ئع و��سيني �الأعرج "ليليات رماد " �لتي �أجنزت يف عز �ل�باء، ون�سرت �لكرتونيا لرت�فق �لقر�ء، يبدع خاللها �ملخرج "�س�قي 
ب�زيد، لتح�يها �ىل ن�س تياتر�يل مميز ينتظر �أن يفرج عنه 06 ن�فمرب �جلاري، ي�ثق لالإن�سانية وتعاي�سها بعد ك�فيد 19.

تناول، دكاترة وباحث�ن و�أكادميي�ن من خمتلف دول �لعامل، خالل �الأ�سب�ع �ملن�سرم، �إ�سكالية 
�سينما �الأدب من �ل�سرد �لرو�ئي �إىل �ل�سرد �لفيلمي و�لعالقة بني �الأدب و�ل�سينما يف م�ؤمتر دويل 
نظمته فرقة "�ل�سينما و�لدر�ما �جلز�ئرية، �جلماليات و�لداللة و�لدور �لنه�س�ي" بالتن�سيق مع ق�سم 

�العالم و�الت�سال وعلم �ملكتبات بجامعة باتنة 1.
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ف�ضاد داخلي
زوجتي  لقيت  ال�صباح  قال..ن�صت  واحــد 
ابنك  مــن  طلبوها  دج   600 هـــات  تــقــول 
للفقراء  تربعات  يجمعوا  با�ص  للمدر�صة 

وامل�صاكني قال : اأعطيتها 600
جاء ابني بعد الظهر ح�صنني و�صلم 

الـ  علّي وقال �صكرا يا بابا على 
اللي �صاهمنا بها للفقراء   300

وامل�صاكني
 300 اختل�صت  اأمــه  اأن  عرفت 

..
من  ر�صالة  جــات  الــثــاين  والــيــوم 

املدر�صة �صكر وعرفان لتربعكم مببلغ 
وامل�صاكني للفقراء  100دج 

االأ�صا�صات  �صرب  الف�صاد  اأن  عرفت  هنا 
والبنى التحتية كلها؟!.

ذواق
عاد الزوج اإىل البيت وجد زوجته زعفانة

�صق�صاها وا�ص كاين؟
قالت لو ت�صفى على الطالب 
اللي اعطيتو املاكلة البارح؟

قال لها اإيه
قالت لو اليوم جا وجابلي كتاب 

تعليم الطبخ؟!

ذاكرة خمروبة
كنت اأبحث عن هاتفي

مع  به  اأتكلم  باأنني  الحظت  وبعدها   
�صديقي

 ولكن الكارثة هي اأنه كان يقويل غري حّو�ص 
مليح �صرك تلقاه

ما تقلقل�ص روحك؟!. 

معلومات م�سلية

�لو�دي �أو 
�لنهر

�أمثال �سعبية

من  يتمكن  لكي  يوم  مائتي  اإىل  الدماغ  يحتاج   •
التخل�ص من االأمل العاطفي.

من  يعانون  الذين  اأن  بريطانية  درا�سة  • اأثبتت 
يــكــون احلــل لديهم هو  الــنــوم، قــد  ا�ــســطــراب يف 
امل�سي 30 دقيقة يف �سم�ص ال�سباح امل�سعة لتنظيم 

ال�ساعة البيولوجية للج�سم.
• ميكنك املوت من اخلوف حيث اأن اخلوف ي�سبب 
�سخ كمية من هرمون االأدرينالني يف اجل�سم ، هذا 

الهرمون كرثته �سامة. 
• حاول اأن مت�سك باأرنب واقلبه راأ�سا على عقب، 

�سُيغمى عليه مبا�سرة لفرتة موؤقتة.
اأكرث  الذكي  ال�سخ�ص  اأن  اإىل  تو�سلت  درا�سة   •

عر�سة للن�سيان من غريه.
بيت�سبريغ  جامعة  من  لباحثني  درا�سة  هناك   •
مي�سون  الــذيــن  اأن  اأثــبــتــت  بين�سلفينيا  بــواليــة 
الذين  اأطول من  اأعمارهم  بخطوات �سريعة معدل 

مي�سون بخطوات بطيئة.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك 
على اللي 

�سربتو تغرق 
وم�سيتو تفرق

حدث يف مثل هذا اليوم
احلادي ع�صر

 من �صهر اأكتوبر
اأعترب  "زلزال حلب الكبري" والذي  ـ وقوع   1318

رابع اأكرب زلزال م�سببا للوفيات يف التاريخ.
�سلطانا  باي"  "طومان  اململوك  تن�سيب  ـ   1516
على م�سر خلفا لل�سلطان قن�سوه الغوري الذي قتل 

يف معركة مرج دابق.
الفرن�سية  ال�سلطة  من  املقربة  الدوائر  ـ   1899
العربية  باللغة  اأ�سبوعية  تن�سئ جريدة  باجلزائر 

ا�سمها " الن�صء".
1910 ـ الرئي�ص االأمريكي ثيودور روزفلت ي�سبح 
ملدة  وذلــك  بالطائرة  يطري  العامل  يف  رئي�ص  اأول 
رايــت يف  اأربــع دقائق يف طائرة من �سنع االأخــوان 

والية ميزوري.
اأول وحدة  ـ ا�ست�سهاد علي خوجة موؤ�س�ص   1956

كوماندو�ص باجلزائر.
قتل  الورود  بفيال  انفجار  حادث  وقوع  ـ   1956
اإثره ر�سيد كوا�ص �سديق طالب عبد الرحمن  على 
اأمر �سناعة  الفرن�سي الأول مرة  للمحتل  مما ك�سف 

املتفجرات من قبل جي�ص التحرير.
العرب  اخلــرباء  موؤمتر  اأ�سغال  اختتام  ـ   1967

لالقت�ساد يف اجلزائر.
يف  االأوملــبــيــة  االألــعــاب  دورة  افــتــتــاح  ـ   1968

املك�سيك.
1973 ـ القوات العراقية تدخل ر�سميا بامل�ساركة 

يف حرب اأكتوبر.
العربية  اجلمهورية  رئي�ص  اغتيال  ـ   1977

اليمنية املقدم اإبراهيم حممد احلمدي.
1982 ـ التوقيع باجلزائر العا�سمة على اتفاقية 
ق�سائية بني اجلزائر و مايل لتبادل وثائق احلالة 
العدلية  ال�سوابق  يخ�ص  فيما  املعلومات  و  املدنية 

و م�ساكل النفي.
وبدفع  �سنوات  ــع  اأرب بال�سجن  احلكم  ـ   1983
الياباين  الوزراء  رئي�ص  على  باهظة  مالية  غرامة 
بعد   )1993  -  1918( تاناكا  كاكووي  االأ�سبق 
االأمريكية  لوكهيد  �سركة  من  ر�سوة  بقبول  اإدانته 

للطائرات.
بتقييم  املكلفة  الوطنية  اللجنة  اجتماع  ـ   1984

بع�ص امللفات و الق�سايا املرتبطة بالثورة.
جمل�ص  رئي�ص  يغتالون  م�سلحني  اأربعة  ـ   1990
املحجوب  رفعت  الدكتور  امل�سري  ال�سعب )الربملان( 

يف هجوم على موكبه يف القاهرة.
ال�سوفياتية   اال�ستخبارات  جهاز  تفكيك  ـ   1991

كي جي بي.
عامل  الــ�ــســواف،  حممود  حممد  وفــاة  ـ   1992
وجماهد وداعية اإ�سالمي عراقي وموؤ�س�ص االإخوان 

امل�سلمون يف العراق.
املغرب  الــغــاز  ــبــوب  اأن اأ�ــســغــال  اإطـــالق  ـ   1994
بني  الرابط  تلم�سان-   / بلعري�سة  اأوروبا  العربي- 

حا�سي رمل و اإ�سبانيا.
"كول" اأثناء  االأمريكية  املدمرة  تفجري  ـ   2000
بوا�سطة قارب  اليمن  ميناء عدن جنوب  ر�سوها يف 
انتحاري، واأ�سفرت العملية عن مقتل 17 من جنود 
املارينز االأمريكيني، وتعطيل املدمرة البالغة تكلفة 

اإن�سائها نحو مليار دوالر، وحتمل روؤو�سا نووية.
مربوك  بن  يحيى  الكوميدي  املمثل  وفاة  ـ   2004
املفت�ص  م�سل�سالت  يف  "البرانتي"  ـــ  ب املــ�ــســهــور 

الطاهر.
2015 - الرئي�ص الغيني األفا كوندي يفوز ِبوالية 
يف  ــوات  االأ�ــس مــن   %57.85 حيازته  بعد  ثانية 

االنتخابات الرئا�سية.
2015 - الرئي�ص البيالرو�سي األك�سندر لوكا�سينكو 
84% من  على  ُح�سوله  بعد  خام�سة  بوالية  يفوز 

االأ�سوات يف االنتخابات الرئا�سية.

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

اإذا دار عليك الزمان �صاميه
حك���مة

ع��������ك�����������������س احل�������������������ب ل�����ي�����������س 
ال����ك����راه����ي����ة، ب�����ل ال����ام����ب����االة

اأن  عــالوة  �صي  يا  الحظت�ص  ما  ـ 
الدنيا تدور؟

بادي�ص جعفري �صطيف
و�صلك  ويـــن  وهـــذا  راجـــل  يــا  اآه 
�صنة  األف   40 خلــرب..راك متخلف 

�صوئية؟!.
احلكومة  ــم  رغ اأبت�صم  �صاأظل  ـ 

والطق�ص وال�صعب واالأغبياء؟
جنوى بربار باتنة
اأحـــمـــل عنك  ــى  ــت و�ــصــاأبــكــي ح

االأمل..!!.
اأم  احلـــاجـــة  اأن  �ــصــحــيــح  هـــل  ـ 

االخرتاع؟
�صفية.ي عني التوتة
�صاعات احلاجة..�صاعات احلاج.. 

!؟.
ـ �صلفلي وجهك يا �صي عالوة من�صي 

بيه يف هاذي الدنيا؟
فايزة �صناف ب�صكرة
هذه  اأما  اأخرى  لدنيا  �صنع  وجهي 

الدنيا فيكفيها وجهك؟!.
ـ تخيل يا �صي عالوة تتزوج وحدة 
وما  والت�صياق  الك�صرة  تخبز  حتب 
حتب�ص تخرج و�صحايكية وحنينة 
واطي  و�صوتها  الهدرة  ترد�ص  وما 

ورايك مي�صي عليها؟
وليد.ف �صريانة
هذا غري تخيلت.. وع�صقت الرتاب 
املخلوقة  هــذه  عليه  مت�صي  ــذي  ال

العجيبة؟!.
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�شورة م�شحكة

كي تكون 
مبدع 

وخا�صك �صوي 
ماتريال؟!
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�ضطيف
فيما متكنت م�ضالح الأمن من توقيفه 
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اهتــز حــي الق�سرية مبدينــة �سطيف 
علــى وقع جرميــة ب�سعة نفذهــا كهل يف 
حق والدته واأخته، حيث قام بذبحهما 
با�ستعمــال �ســالح اأبي�ــص قبــل اأن يلــوذ 

بالفــرار عقب اجلرميــة، وفارقت والدة 
اجلــاين احليــاة فيمــا مت نقــل �سقيقتــه 
اإىل امل�ست�سفــى يف حالة حرجة يف حني 
متكنت م�سالح االأمن من توقيف اجلاين 

بعــد احلادثــة بوقــت قليل، فيمــا تبقى 
اأ�سبــاب اجلرمية غري معروفة يف انتظار 
اجلهــات  با�سرتهــا  التــي  التحقيقــات 

االأمنية مع اجلاين.

متكنــت م�سالــح اأمــن واليــة �سطيــف 
اخلام�ــص  احل�ســري  باالأمــن  ممثلــة 
ع�ســر ويف ظرف زمني جــد قيا�سي، من 
توقيف �سخ�ص خطري يحرتف عمليات 
حيــث  واخلطــف،  بالن�ســل  ال�سرقــة 
كان ي�ستعمــل دراجــة ناريــة ت�سهل له 
عمليات التمل�ص علما اأنه قد تورط يف 
عدة عمليات �سرقة ا�ستهدفت يف غالب 
االأحيان ن�ساء وكبار ال�سن وحتى بع�ص 

الق�سر.
�ســكاوي  عقــب  العمليــة  وجــاءت 
تعر�ســوا  مواطنــون  اأودعهــا  عديــدة 
الن�ســل  طريــق  عــن  �سرقــة  لعمليــات 
واخلطــف مــن طــرف �سخ�ــص ي�ستعمل 

دراجــة ناريــة، حــث كان ي�ستهــدف يف 
املحمولــة  هواتفهــم  االأحيــان  غالــب 
وحقائــب يدويــة للن�ساء وكبــار ال�سن 
وبع�ص الق�سر، وعلى الفور اأطلقت ذات 
امل�سالح حتريات مو�سعــة وباال�ستعانة 
بنظــام  التعريــف والبحــث اجلنائــي، 
مت التو�ســل اإىل املوا�سفــات ال�سكليــة 
واللونيــة للم�ستبــه فيه  ليتــم حتديد 
هويتــه الكاملة مع اإلقــاء القب�ص عليه 
حيــث  قيا�ســي،  جــد  زمنــي  ظــرف  يف 
القطعيــة  باالأدلــة  مواجهتــه  وبعــد 
اعــرتف بقيامــه باجلــرم املن�ســوب له، 
ليتــم تقدميــه اأمام اجلهــات الق�سائية 

املخت�سة.

عنا�ســر  متكــن 
الفرقــة املتنقلــة 
طــة  لل�سر
ئيــة  لق�سا ا
حملــة  الثانيــة 
مــن حجــز كميــة 
امل�سروبــات  مــن 
كانــت  الكحوليــة 

علــى مــنت مركبــة �سياحيــة لغر�ــص 
بيعها بــدون رخ�سة اأيــن مت توقيف 
 39 امل�ستبــه بــه البالــغ مــن العمــر 
�سنة م�سبــوق ق�سائيا مع حجز 552 
الكحوليــة  امل�سروبــات  مــن  وحــدة 

مبختلف االأنواع واالأحجام.
يف نف�ص ال�سياق وردت لعنا�سر االأمن 
احل�ســري الثالــث معلومــات مفادهــا 
قيام اأحد االأ�سخا�ص بتخزين كمية 
مــن امل�سروبــات الكحوليــة مب�سكنــه 

بــوزوران  بحــي 
مت  حيــث 
اإذن  ا�ست�ســدار 
امل�سكــن  بتفتي�ــص 
العثــور  مت  اأيــن 
علــى 352 وحدة 
امل�سروبــات  مــن 
ليــة  لكحو ا
مبختلف االأنــواع واالأحجام اأجنبية 
م�سد�ــص  اإىل  باالإ�سافــة  ال�سنــع 
مزيــف مبخــزن بــدون ذخــرية و03 
12 و16  خراطي�ــص معبــاأة عيــاري 
كما مت العثــور على خزانة حديدية 
م�سفحــة متو�سطة احلجــم تعر�ست 

للتخريب.
ليتم اتخاذ االجــراءات القانونية 
الالزمــة يف الق�سية وتقدمي املتهمني 

اأمام النيابة املحلية.

�سي الأورا�سي..
ما  يل  للنا�ص  جــرميــة...  االحتكار  يف 
ما  يل  املواطن  ملعاناة  قيمة...  عملت�ص 
ي�سكي  عرف  ما  "اللقيمة"...  على  حلق 
و�سكواه  مليمة...  وال  البا�سا  وال  للوايل 
الغيمة...  عليه  وزدتــو  مذلة  اهلل  لغري 
خربتو  مــا  بعد  دعــاويــه  فيكم  تــخــرج 

معي�ستو وعي�ستوه يف عتيمة...

hamzalaribi005@gmail.com

كهل يذبح والدته واأخته ويلوذ بالفرار ب�شطيف
وجب الكالم

هي  بالدنا  يف  امل�سكلة  اأن  على  مرة  كل  يف  كما  م�سرين  زلنا  ال 
يحدث  ما  اأن  مبعنى  النوايا"،  يف  "�سدق  "اإرادة" وم�سكلة  م�سكلة 
القطاعات  من  العديد  يف  اهرتاء  ومن  ت�سيري  �سوء  ومن  ف�ساد  من 
عن  عبارة  لهو  للرداءة  تف�سي  من  يحدث  وما  الدولة  وموؤ�س�سات 
نتيجة مردها اإىل انعدام اإرادة حقيقية خلدمة البالد والعباد من 
خالل "خدمة موؤ�س�سات الدولة" وعديد الهيئات التي لها ارتباط 
وثيق بالدولة، ونتيجة مردها اإىل انعدام ل�سدق النية لدى الكثري 
من امل�سوؤولني يف الن�سال من اأجل "اإجناح املهمة" املوكلة اإليهم، فما 
هو دارج يف بالدنا اأو بتعبري اآخر ما هو وا�سح هو اأن امل�سوؤولية يف 
جمرد  لهي  ورتبهم  مراكزهم  باختالف  امل�سوؤولني  من  الكثري  نظر 
بالكر�سي  الت�سبث  اأو  امل�سوؤولية  من  اأعلى  بدرجة  للظفر  و�سيلة 

كاأقل ما ميكن فعله اأو العمل على حتقيقه.
ت�سميته  للبع�ص  يحلو  كما  اأو  الوطني،  التحرير  جبهة  حزب 
قال  كما  البالد" اأو  يف  �سيا�سية  "قوة  االأفالن" وباعتباره  "حزب 
ميكن  فاإنه  دولة"  "حزب  عبا�ص  ولد  جمال  ال�سابق  العام  اأمينه 
"قوة  من  لها  ما  لها  كهيئة  "دهاليزه"  يف  يحدث  عما  احلديث 
اأي�سا،  �سعبية  قاعدة  من  لها  ومــا  الــدولــة  يف  �سيا�سيني"  ونفوذ 
نتحدث  فكاأمنا  ـــالن  االأف بيت  يف  يحدث  عما  نتحدث  وعندما 
"هوانا"  عرفت  التي  الدولة  موؤ�س�سات  من  الكثري  يف  يحدث  عما 

وتدهورا.
االأفالن  حزب  فيها  يتخبط  التي  فامل�ساكل  مالحظ،  هو  ما  اإن 
"حزب فالن"،  اإىل  لهي نتيجة حتمية لتحويله بالدرجة االأوىل 
اأي اأن حزب جبهة التحرير الوطني قد باتت تتحكم فيه قرارات 
بالتدرج  وهذا  القرارات،  �سخ�سنة  �سيا�سة  اعتماد  ب�سبب  فردية 
هناك  اأن  مبعنى  احلــزب،  يف  م�سوؤول  اأ�سغر  اإىل  الهرم  اأعلى  من 
غيابا وا�سحا ملا ي�سمى "العمل اجلماعي" يف حزب جبهة التحرير 
الوطني وهناك غيابا وا�سحا للعمل من اأجل م�سلحة احلزب، على 
عك�ص ما كان عليه احلزب يف �سنوات ما قبل ا�ستيالء الع�سابة على 
مفا�سله، فقد كان الن�سال يف حزب جبهة التحرير الوطني عبارة 
اأن يتبواأ احلزب  اأجل  اإعالء كلمة احلزب ومن  اأجل  عن عمل من 
كانت  واإن  االأخــرى،  ال�سيا�سية  القوى  خمتلف  بني  العليا  املكانة 
هنالك كول�سة من طرف البع�ص من منا�سليه والقياديني فيه اإال اأن 
امل�سلحة  �سمان  على  والعاملني  واالإطارات  للكفاءات  كانت  الغلبة 
العليا للحزب، اأما اليوم فرنى باأنه مل يعد هذا مهما، اأي اأن احلزب 
من  به  يعرتف  بات  ما  بقدر  ــارات  واالإط بالكفاءة  يعرتف  يعد  مل 
اأن حزب جبهة  االأمر  ال�سكارة والوالءات"، والغريب يف  "�سيا�سة 
القوانني  على  ويدو�ص  نف�سه  يناق�ص  بات  قد  الوطني  التحرير 
منا�سل  كل  منع  بخ�سو�ص  تعليمة  هناك  اأن  فرغم  ي�سنها،  التي 
اأفالين تر�سح يف قائمة اأو حزب اآخر من العودة اإىل االأفالن اإال اأن 
املالحظ هو اأن حزب االأفالن قد بات ي�ستقبل يف �سفوفه املرتدين 
مل  الذين  االأوفياء  املنا�سلني  ح�ساب  على  �سابقة  عهدات  يف  عنه 
و�سعه  يف  "االأفالن  حزب  بــاأن  ن�ستنتج  هنا  ومن  تبديال،  يبدلوا 
لتعليمات  وال  االأ�سا�سي  للقانون  اأهمية  اأية  يعري  يعد  احلايل" مل 
القيادة ومبادئ احلزب بقدر ما يهتم مبدى والء فالن لفالن، ولهذا 
فقد حتول حزب االأفالن الذي كان الن�سال فيه مبنيا على الثبات 
على مبادئ احلزب اإىل حزب "فالن" اأ�سبح الن�سال فيه مبنيا على 
�سيا�سة "نحط اللي نقدر نتحكم فيه"، وهكذا، وبدل اأن يكون هدف 
"القائد  "تقويته" ور�ص �سفوفه بتكري�ص ثقافة  احلزب االأ�سمى 
اإىل  لالأ�سف  احلزب  حتول  فقد  القادة"،  من  مزيدا  ي�سنع  الذي 
يف  التهامهم  ي�ستطيع  من  م�سوؤول  كل  فيه  عنكبوت" يختار  "بيت 
اأي وقت لي�سمن بقاءه م�سوؤوال و�ساحب الكلمة العليا بيده احلل 
واإن  واخلانعني  املتملقني  يختار  "من�سبه"  م�ستوى  على  والربط 
كانوا "�سعاليك" وي�ستبعد "املنا�سلني االأوفياء" واإن كانوا كفاءات 
والعباد"  البالد  خدمة  يف  �سليمة  ونية  قوية  "اإرادة  واأ�سحاب 
اأوهن  باأن  نقول  اأن  لنا  حق  فقد  ال�سبب،  لهذا  احلــزب،  خالل  من 
االأحزاب  حلزب "فالن" ب�سيا�سته احلالية، والذي امتدت �سيا�سته 
البائ�سة اإىل جل موؤ�س�سات الدولة التي ي�سيطر عليها "الفالنيون" 

ولي�ص "االأفالنيون".

حزب فالن

حمزه لعريبي

باتنة

فيما مت توقيف 05 اأ�ضخا�ض

�ضطيف 

حجز ما يقارب 2800 وحدة
 من امل�شروبات الكحولية بربيكة  

ا�شرتجاع �شيارة م�شروقة مبروانة

يوؤدون  لل�شرطة  اأول  مالزم   449
اليمني القانونية بحكمة العلمة 

 BRI متكن عنا�سر فرقة البحث والتدخل الـ
مبدينة بريكة من حجز 2790 وحدة من 

امل�سروبات الكحولية مبختلف االأنواع واالأحجام 
كانت خمباأة مبنزل اأحد امل�ستبه بهم الذين مت 

توقيفهم، اإىل جانب العثور على مبلغ مايل يقدر 
بـ 130.000 دج يعترب من عائدات البيع.

ليتم تقدمي امل�ستبه بهما اأمام اجلهات 
الق�سائية املخت�سة اقليميا بعد ا�ستيفاء 

اجراءات التحقيق.

متكن عنا�سر اأمن بدائرة مروانة من ا�سرتجاع 
مركبة م�سروقة وت�سليمها ملالكها مع توقيف 

االأ�سخا�ص الذين قامو بعملية ال�سرقة البالغ 
عددهم 03 اأ�سخا�ص وترتاوح اأعمارهم بني 22 

و29 �سنة.
كما متكنت عنا�سر ذات امل�سلحة من توقيف 

�سخ�سني اآخرين يبلغان من العمر على التوايل 
نارية  دراجة  منت  على  كانا  �سنة  و28   27
بحوزتهما كمية من املخدرات بوزن 25.38 
غرام، ليتم تقدمي امل�ستبه بهم اأمام اجلهات 

الق�سائية باإقليم االخت�سا�ص.

اأدى 449 مالزم اأول لل�سرطة ينتمون للدفعة 
الثانية املرتب�سة مبدر�سة تكوين �سباط 

ال�سرطة ب�سطيف، اليمني القانونية على م�ستوى 
حمكمة العلمة االبتدائية، وحت�سل ال�سباط 

املتخرجون على �سفة ال�سبطية الق�سائية، 
بعد انتهاء م�سارهم التكويني ملدة 24 �سهر، 

والذي �سمل تلقي معارف نظرية وتطبيقية يف 
جماالت القانون العام واخلا�ص، حقوق االإن�سان، 

االإجراءات اجلزائية والتطبيقية، ال�سرطة 
العلمية والتقنية ومبادئ حفظ النظام العام.

مروج الكوكايني 
يف ال�شوق 

التجاري بالعلمة 
يف قب�شة الأمن 

توقيف �شارق الهواتف املحمولة 
واحلقائب اليدوية للن�شاء يف �شطيف 

حجز قرابة 1000 وحدة
 من امل�شروبات الكحولية بباتنة

متكنت م�سالح اأمن والية 
�سطيف من و�سع حد لن�ساطات 
�سخ�ص خطري، يحرتف ترويج 
املهلو�سات واملخدرات باأنواعها 

حتى الكوكايني منها، كما 
�سبطت ذات امل�سالح بحوزته 

�سالح اأبي�ص من ال�سنف 
ال�ساد�ص )�سيف( ي�ستعمل 

خالل عمليات ال�سرقة 
بوا�سطة العنف.

ومتت العملية بناء على 
معلومات وردت اإىل علم اأفراد 

االأمن احل�سري اخلام�ص 
بالعلمة، مفادها تورط �سخ�ص 
يف ترويج مادة الكوكايني عرب 

اأحياء املدينة وباالأخ�ص 
�سارع "دبي" الذي تكرث فيه 
الزحمة وي�سعب ترقب كل 

التعامالت امل�سبوهة، ليتم 
اإطالق حتريات واأبحاث مكنت 
وفق ما ورد من معطيات �سمن 

البالغ، من حتديد هوية 
امل�ستبه فيه الذي ات�سح باأنه 

اأحد معتادي االإجرام، ليتم 
بعد ذلك مراقبة كل حتركاته 
وتعامالته، ثم توقيفه متلب�سا 

بحيازة اأقرا�ص من املوؤثرات 
العقلية وقطع خمدرات كما 

مت توقيف �سريكه، ليتم 
بالتن�سيق مع النيابة املحلية 

تفتي�ص م�سكنيهما و�سبط 
ما يفوق 2 غرام من مادة 

الكوكايني. عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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