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طرقات مهرتئة وبالوعات م�شدودة

يف ظل �شعف �لتدفق ونق�ص �الآبار �الرتو�زية

رغم �ل�شكاوي و�لند�ء�ت �ملرفوعة لهم

حي ح�صري مبوا�صفات 
قريـة يف راأ�ص العيون

اأزمة العط�ص ل تفارق 
�صكان م�صتة نارة يف منعة

م�صوؤولون يتنكرون 
مل�صاكل مدر�صة 
ابتدائية بالزرو
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باتنة

�سطيف

رجل يزهق روح زوجته بطريقة ب�سعة يف العلمة ب�سطيف تبقى �الأ�شباب جمهولة
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تالميذ ثانوية "احمد ال�سريف منتوري" �سحايا �سراع اإداري

العجز يخيم على عملية االإدماج بقطاع الرتبية يف باتنة

�ُصـح املنا�صب ُيعطــل
 ملف الإدمـاج بقطاع

 التـربية يف باتنــة

العملية ما زالت ت�ضري بوترية بطيئة

يتوا�سل اإ�سراب اأ�ساتذة ثانوية "اأحمد ال�سريف منتوري" مبدينة عني امليلة يف اأم البواقي للأ�سبوع الثاين على التوايل ب�سبب 
ال�سراعات الإدارية القائمة بني مديرة الثانوية واأ�ساتذتها، هذا وك�سف اأ�ساتذة الثانوية يف بيان لهم تلقت الأورا�س نيوز ن�سخة 

منه عن تعر�سهم للإهانة وعدم التعامل اجليد، مع اتهام بع�سهم بتهم خطرية وغري م�سبوقة اإ�سافة خل�سومات ع�سوائية دون 
وجه حق، وكذا حدوث �سرقات عدة على م�ستوى املوؤ�س�سة دون اأي رد فعل قانوين اأو تو�سيح... 

اأم البواقي

تب�سة

خن�سلة

مل يدر�ضوا منذ اأ�ضبوعني واأ�ضاتذتهم يف "حرب" مع املديـرة

�س 05

ت�سري عملية اإدماج م�ستخدمي عقود ما قبل الت�سغيل يف قطاع الرتبية بوالية باتنة 
بوترية بطيئة جدا مقارنة بالقطاعات االأخرى، فالقطاع الذي ي�سم اأكرب عدد من 
املوظفني املعنيني باالإدماج اإىل جانب قطاع التعليم العايل، مل ينته بعد من اإدماج 

الدفعة االأوىل التي كان من املقرر ت�سوية و�سعيتها قبل نهاية �سنة 2019 ح�سب ما 
�س 04ن�ص عليه مر�سوم االإدمـاج... 

�ص 08

مولودية باتنة



ب�صراحة
التقارير... 

بني احلقيقة واخليال
ال�سبيبة  وزي���ر  اأن  م��ف��اده  خ��ر  ت���داول  مت  اأي���ام،  قبل 
ت�ساكر  م�سطفى  ملعب  مدير  باإقالة  قام  قد  والريا�سة 
املنتخب  ولعبي  م��درب  ا�ستياء  خلفية  على  بالبليدة 
علق  والتي  امللعب  اأر�سية  من  القدم  لكرة  اجل��زائ��ري 
ح�ساباتهم  عر  �ساخرة  بطريقة  اللعبني  بع�س  عليها 
على مواقع التوا�سل الجتماعي يف حني ا�ستغرب النجم 
الأر�سية  بلغتها  التي  الرداءة  "ريا�س حمرز" من درجة 
مت�سائل كيف ملنتخب ي�سعد اجلمهور اأن يلعب على اأر�سية 
كالتي لعب عليها اآخر مرة �سد منتخب النيجر؟ ومما مت 
تداوله اأي�سا اأن �سبب اإقالة الوزير للمدير هو اأن الأخري 
حالة  بخ�سو�س  للوزير  مغلوطة  بتقارير  يبعث  كان  قد 
باأن  اجل��زائ��ري  ال�سعب  كما  الوزير  ليتفاجاأ  الأر�سية 

التقارير �سيء والواقع �سيء اآخر.
اإن ظاهرة التقارير املغلوطة لي�ست مرتبطة فقط بقطاع 
من  موؤ�س�سة  بكل  مرتبطة  اإنها  بل  والريا�سة،  ال�سبيبة 
من  تام"  "تراخ  نتاج  الظاهرة  وهذه  الدولة،  موؤ�س�سات 
زائدة  و"ثقة  القطاع  اأو  املوؤ�س�سة  عن  الأول  امل�سوؤول 
التقارير"  ب��اإع��داد  كلف  م��ن  يف  عمياء  ب��الأح��رى  اأو 
الأول  امل�����س��وؤول  اأن  مبعنى  الأخ���ري،  خبث  اإليها  �سف 
عندما يكون متواكل بدرجة كبرية فاإنه ل يجد حرجا 
حتت  يعملون  الذين  الأ�سخا�س  من  "غريه"  تكليف  يف 
م�سوؤوليته للقيام مبهامه، والنتيجة حتما تقارير خيالية 

وواقع مزري.
تكون  ل  قد  باتنة،  بولية  م�سى  وقت  يف  حدثت  ق�سة 
الأوىل وقد ل تكون الأخرية، وقد تكون نقطة من بحر 
اأول  "م�سوؤول  اأن  اإذ  والكوالي�س"،  "اخلفاء  يف  يحدث  ما 
رئي�س  به  تقدم  م�سروعا  رف�س  الهيئات" قد  اإحدى  عن 
غري  للم�سروع"،  "�سكان  معار�سة  ب�سبب  البلديات  اإحدى 
اأن "املري" قد اجتمع مب�سوؤول اأقل رتبة من امل�سوؤول الأول 
لوجبة  الأول" فدعاه  "امل�سوؤول  من  بقربه  عرف  والذي 
اإقناع  منه  فطلب  رتبة،  الأق��ل  للم�سوؤول  املري  اأي  غداء 
اأن امل�سوؤول الأقل رتبة  امل�سوؤول الأول، والذي حدث هو 
امل�ساريع  �سمن  امل�سروع  واأدرج  دوريا  اجتماعا  ا�ستغل  قد 
امل�سوؤول  من  غفلة  حلظة  فا�ستغل  مناق�ستها  تتم  التي 
الأول واأجره بطريقة خبيثة على املوافقة على امل�سروع 

بحكم ثقة امل�سوؤول الأول يف امل�سوؤول الأقل رتبة منه.
اإن ما يحدث من تلعبات ومن ف�ساد و�سوء ت�سيري يف �ستى 
"التقارير"  يف  ثقة  نتيجة  لهو  والقطاعات  املوؤ�س�سات 
وهذا  الواقع،  اأر�س  على  �سحتها  من  التاأكد  يتم  ل  التي 
اأنهم  اإذ  امل�سوؤولني،  من  الكثري  فيه  يقع  الذي  اخلطاأ  هو 
يفو�سون غريهم يف اأغلبية املهام ول يتاأكدون من �سحة 
ما يرفع اإليهم، لهذا فاإن الت�سيري املجدي والت�سيري احلكيم 
يف  "عمله  بني  الدمج  على  امل�سوؤول  فيه  يعتمد  الذي  هو 
تعد  مل  فالتقارير  واإل  املكتب"،  خارج  و"عمله  املكتب" 
"تغليط امل�سوؤول" وال�سحك على  �سوى و�سيلة من و�سائل 

�سمري بوخنوفةذقون "الرعية".
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اإن مــا كان يفرت�ــص اأن تتم مراعاته كاأولويــة يف اأي ن�ساط جتاري 
هــو �سحــة امل�ستهلك، غــري اأن مــا يحدث يف عديــد املحــالت التجارية 
واملقاهــي واملطاعــم يف مدينــة باتنــة علــى وجــه اخل�سو�ــص قد بات 
يعــرب فعال عــن اأن "�سحة امل�ستهلــك" هي اآخر ما يتــم االهتمام به، اأو 
باالأحرى قد باتت �سحة امل�ستهلك "م�سطلحا غريبا" يف قامو�ص بع�ص 
التجــار، حيــث اأن بع�ص اأ�سحــاب املطاعم واملقاهي قــد باتوا يقدمون 
وجبــات وماأكوالت وم�سروبات غري مطابقــة ملعايري ال�سالمة من حيث 
البيئــة التي حت�سر فيهــا اأو من حيث البيئة التي يتــم ت�سويقها فيها، 
هــذا مــن جهــة، ومن جهــة اأخــرى فهنــاك حمــالت مــواد غذائية قد 
باتــت ت�ســوق حلويات "م�سنوعــة يدويا" اأي من طــرف ربات بيوت ال 
يعلــم الزبون عن مكوناتهــا �سيئا، ثم اإن علب هذه احللويات ال حتتوي 
علــى اأي و�ســم يثبت خ�سوع هــذه املنتوجات للرقابــة القبلية من قبل 
اجلهــات املخت�سة والتي ت�سمح بت�سويقها، والغريب يف املو�سوع اأن مثل 
هذه املنتوجــات تو�سع لها تواريخ انتهاء �سالحية رغم اأنها ال حتتوي 
على مواد حافظة مع العلم اأن تاريخ نهاية ال�سالحية مرتبط ح�سرا 
مبدة �سالحية املادة احلافظة ال مبدة �سالحية املنتوج، ويذكر اأي�سا 
اأن اأغلــب احللويــات ت�سنع مــن البي�ص وغــريه من املواد التــي لها مدة 
�سالحيــة حمدودة اأق�ساها اأ�سبوع، غري اأن ما يتم ت�سويقه يف املحالت 

من حلويات ميكث الأ�سهر اأحيانا، فاأين الرقابة؟

بطاقة حمـــــــــراء

�صحة امل�صتهلك... اآخر اهتمام

auresbook
قال: حممـد لوحايدية 

)املدير العام للرقابة االقت�صادية وقمع الغ�ش(
..."االأمور من الناحية الرقابية يف االأ�صواق 

الوطنية متحكم فيها".
بـ  البطاطا  هذيك  على  راجـــل...  يا  قلنا: 

100 دج؟

بني النخل والأرز يف باتنة

بريد اجلزائر على طريقة اأمازون

متييز بني باتنة 1 وباتنة 2 

هذا وين عرفت و�ش معناها "ع�صابة"
عرب وزير ال�سباب والريا�سة، عن غ�سبه من م�سوؤويل ملعب م�سطفى ت�ساكر بوالية البليدة بعد 
ت�سريحات  يف  قائال  النيجر،  اأمــام  الوطني  املنتخب  مواجهة  مبنا�سبة  �سهدها  التي  الف�سيحة 
كان  ما  ا�ستوعبت  "االآن  م�سيفا:  حمقا،  كان  الع�سابة  عن  اجلمهورية  رئي�ص  كالم  اإن  اإعالمية 
يق�سده يبدو باأن عقلية هذه االأخرية اأ�سبحت ُمر�سخة لدى بع�ص ُم�سريي املُن�ساآت يف بالدنا وكاأنها 
عند الكراي"، كما اأو�سح امل�سوؤول االأول عن قطاع الريا�سة اأنه تلقى تقارير مغلوطة عن و�سعية 

ملعب م�سطفى ت�ساكر، متوعدا مبحا�سبة امل�سوؤول.

�سبه  االأخرية توجه  االآونة  باتنة يف  واملتنوعة، عرفت مدينة  املختلفة  الت�سجري  اإطار حمالت  يف 
اأر�سفة ال�سوارع الرئي�سية واالأحياء ال�سكنية وغريها من  اأ�سجار االأرز على امتداد  كلي نحو غر�ص 
االأماكن املختلفة، ملا لهذه ال�سجرة من قيمة لدى االأورا�سيني �سواء من الناحية البيئية واجلمالية 
اإىل  اأعادت  عديدة  ت�ساوؤالت  اأثار  الذي  االأمر  عموما،  االأورا�ص  منطقة  بها  متتاز  والتي  والرتاثية 
االذهان م�سروع غر�ص النخيل منذ �سنوات خلت بباتنة والتي خلفت كثريا من "اللغط" �سواء تعلق 
اأو البيئة غري املالئمة لغر�سها، مما و�سعها  30 مليون  بـ  اأنذاك  ب�سعر النخلة الواحدة التي قدرت 

�سمن �سفقات الف�ساد، يف حني ال يتجاوز فيه �سعر �سجرية االأرز بـ 1200 دج فقط. 

اأعلنت موؤ�س�سة بريد اجلزائر عن اإطالق من�سة رقمية للبيع االلكرتوين للكتب واملوؤلفات بال�سراكة 
مع الوكالة الوطنية للن�سر واال�سهار، حيث مت التوقيع على اتفاق �سراكة بني بريد اجلزائر والوكالة 
الوطنية للن�سر واال�سهار ت�سمح للمواطنني عرب الوطن باحل�سول على الكتب واملوؤلفات التي ميكنهم 
اأخذها من مكتب  "الذهبية" ثم  البطاقة االلكرتونية  مطالعتها واحتمال طلبها والدفع با�ستخدام 

الربيد االأقرب من مكان اإقامتهم.

اجلامعية  ال�سنة  افتتاح  فعاليات  على   2 باتنة  بولعيد  بن  م�سطفى  جامعة  طلبة  من  العديد  علق 
على  القائمني  مطالبني  وا�سح،  متييز  هناك  باأن   1 باتنة  خل�سر  احلاج  م�ستوى  على   2021-2022
العلوم  جامعة  اإىل  الهام  ال�سنوي  االفتتاح  هذا  مكان  بتغيري  الوالية  وايل  فيهم  مبا  املنا�سبة  هذه 
والتكنولوجيا بف�سدي�ص ولي�ص يف كل مرة يف نف�ص اجلهة واإمنا يجب التغيري كل �سنة، وا�ستغل اأي�سا 
الكثريون منهم هذه اخلرجة وراحوا يطرحون امل�ساكل التي تتخبط فيها اجلامعة "الباطنية" لي�ص 
اأي�سا من حيث اخلدمات االجتماعية ويف مقدمتها   ـ وامنا  العلمي والبحث  فقط من حيث التح�سيل 

ظروف االإقامة والنقل واالطعام.

هو عــدد الطلبة الذين مت التحاقهــم باجلامعات، منهم اأزيد 
مــن 345 األــف طالــب جديد، ويتــوزع الطلبة علــى 908.000 
طالــب بالطــور اللي�سان�ــص، و524.000 طالــب بطــور املا�ســرت، 
وبطــور الدكتــوراه 76.000 طالــب منهــم 13.000 م�سجل يف 
التكويــن االإقامــي يف العلــوم الطبيــة، ويتــوزع الطلبــة بح�سب 
املوؤ�س�ســات اجلامعيــة علــى: 35.000 طالــب باملدار�ــص العليا، 
و21.200 طالــب باملدار�ــص العليا لالأ�ساتــذة، 75.400 طالب 
بالعلــوم الطبية، و4.400 طالب بالعلــوم البيطرية، 25.000 

طالب بجامعة التكوين املتوا�سل.
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لكل مقام مقال
امل�صاربة.. اجلرمية الكاملة؟!

تدخل امل�ساربة واالحتكار يف ت�سنيف اإجرامي عايل 
امل�ستوى الأنها ت�ستهدف قوت املاليني حل�ساب �سرذمة من 

املتالعبني باأمنهم الغذائي، واإن مل ُينظر للم�ساربني على 
اأنهم جمرمني بقدر كونهم جتار فا�سدون ال يهمهم �سوى 
اال�ستثمار الربحي غري النزيه وا�ستغالل حاجة النا�ص 

واال�ستثمار يف االأزمات اإن مل يكونوا طرفا يف افتعالها 
و�سببا مبا�سرا يف ندرة مادة بعينها اأو مواد ذات ت�سنيف 

حيوي.. اإىل اأن يتم اإعداد امل�سروع اخلا�ص مبكافحة 
امل�ساربة وجترميها بن�سو�ص قانونية والذي ُكّلف به 

وزير العدل باأمر من رئي�ص اجلمهورية لو�سع حد ل�سل�سلة 
االأزمات والغالء الفاح�ص الذي فر�سه امل�ساربون ب�سبب 
تخزينهم غري القانوين للمواد اال�ستهالكية والت�سبب يف 

خلق اأزمات تتعلق بالندرة واالرتفاع املفاجئ لالأ�سعار، 
وهو ما �ساهم يف تنامي ظواهر غريبة وممار�سات زادت 
من تعميق تردي االأحوال املعي�سية ورداءتها ما اأ�سعف 

القدرة ال�سرائية واأغرق اجلزائريني يف مواجهة غري 
متكافئة مع مداخيلهم اليومية اأو ال�سهرية وحماوالتهم 

اليائ�سة من اأجل تلبية احتياجاتهم ال�سرورية التي 
غطت على كل االحتياجات الرتفيهية الغائبة من حياة 

الكثري من االأ�سر اجلزائرية..
ورغم االأمريات الرئا�سية املتعلقة بت�سديد الرقابة 
واملتابعة امليدانية للمحالت التجارية واالأ�سواق ور�سد 
الزيادات غري القانونية والع�سوائية مع �سحب ال�سجل 

التجاري للمخالفني اإال اأن التطبيق غري م�سدد والتجار 
غري اآبهني بالتهديدات الر�سمية والتلويح بعقوبات 

�سارمة، واحلال اأن اأ�سعار اخل�سر واملواد الغذائية قد 
و�سلت حدا جتاوز كل قدرة على االقتناء، واالأغرب من 

كل هذا اأن املواد �سريعة التلف كاخل�سر والتي اأعر�ص 
عنها اجلزائريون ب�سبب الغالء حُتول اإىل املكّبات وُترمى 
دون خيار تخفي�ص اأ�سعارها وهذا لواقع م�ستجد يِنّم عن 

عقلية جتارية وافدة وال عالقة لها بالذهنية اجلزائرية 
الرحيمة التي ت�سعى الإر�ساء امل�ستهلك ولو بتخفي�ص 

ُير�سي الطرفني..
فاأن يلجاأ التجار اإىل حرمان امل�ستهلكني بفر�ص 

اأ�سعار خيالية و تف�سيل التخل�ص من الب�ساعة بدال من 
و�سعها يف املتناول ناهيك عن الت�سدق بها للمحتاجني 

ودور العجزة وكل املوؤ�س�سات االجتماعية كما كان االأمر 
يف ال�سنوات املا�سية، فهذا موؤ�سر على تدين اأخالقي 

عام �سيكون له عواقب وخيمة على م�ستوى العالقات 
االإن�سانية واالجتماعية بعيدا عن اأحكام القوانني �سواء 

اأكانت رادعة اأو مت�ساهلة.

زووووووم الأورا�س....

ال�سورة من اأحد 
اأحياء مدينة 
بريكة، وهي 

تو�سح و�سعية 
عمود اإنارة 

عمومية وهو 
مائل بدرجة 
كبرية، اإذ بات 
ي�سكل خطرا 

على املارة، فعلى 
ال�سلطات اأو 

امل�سالح املعنية 
االنتباه لالأمر.

�سماح خميلي



تطرق رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، خالل لقائه الدوري مع ال�سحافة الوطنية، الذي مت بثه عرب التلفزيون العمومي، �سهرة الأحد، اإىل العديد من امللفات الدولية 
والعالقات التي تربط بني اجلزائر وخمتلف الدول، بالإ�سافة اإىل رده القوي على فرن�سا. وفيما يلي اأبرز ما حتدث عنه الرئي�س تبون:

ال�صوؤون الدينية
 تعلن عن موعد

 املولد النبوي ال�صريف
والأوق��اف،  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  اأعلنت 
النبوي  املولد  ذكرى  موعد  اأن  الثنني،  اأم�س 
املوافق  اأكتوبر   19 الثلثاء  ي��وم  ال�سريف 

ل�12 ربيع الأول 1443 ه�.
اجلزائري  لل�سعب  تهانيها  ال��وزارة  وقدمت 
املباركة،  املنا�سبة  بهذه  الإ�سلمية  وللأمة 
تدابري  اح���رام  يف  ال�ستمرار  اإىل  داع��ي��ة 
بالإجراءات  واللتزام  كورونا  من  الوقاية 
برفع  وال��ع��ب��اد  للبلد  وال��دع��اء  الوقائية 

البلء.
ق. و

يف كلمته خالل �ملوؤمتر �لـ60 لتاأ�شي�ص �حلركة، �لوزير �الأول

تطبيًقا لتعليمات �لوزير �الأول

�أهم ت�شريحات �لرئي�ص تبون خالل لقائه �لدوري مع �ل�شحافة �لوطنية

ا�ستقبل يوم ام�س الثنني، ئي�س اأركان اجلي�س 
�سنقريحة  ال�سعيد  الفريق  ال�سعبي،  الوطني 
نيبو�سا  �سربيا،  جمهورية  دفاع   وزير  طرف  من 
�ستيفانوفيت�س. ويقوم الفريق �سنقريحة بزيارة 
لرئي�س  ممثل  �سربيا،  جمهورية  اإىل  ر�سمية 
فيها  �سرع  والتي  تبون  عبداملجيد  اجلمهورية، 
العا�سرة  الطبعة  فعاليات  حل�سور  الأح��د،  يوم 
 –  Partner  '' للأ�سلحة  ال��دويل  للمعر�س 

2021''، املنظم ببلغراد من 11 اإىل 13 اأكتوبر 
اإطار  �سمن  ال��زي��ارة،  ه��ذه  وت��ن��درج    .2021
اجلي�س  بني  والتعاون  ال�سداقة  اأوا�سر  تعزيز 
ال�سربية،  امل�سلحة  والقوات  ال�سعبي  الوطني 
�ستمكن الطرفني من التباحث حول امل�سائل ذات 
الهتمام امل�سرك. هذا ونقل الفريق �سنقريحة 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  حتيات 

اإىل رئي�س �سربيا األك�سندر فوت�سيت�س.

الوطنيالثالثاء  01 كوبر 2971/ 12  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 05 ربيع الأورل 031443
الفريق �صنقريحة ُي�صتقبل يف بلغراد

 من طرف وزير دفاع �صربيا 

حمكمة �صيدي اأحممد تفتح ملف ق�صية 
الوزيرة ال�صابقة هدى فرعون

عقوبات ترتاوح ما بني 3 و10 �صنوات 
�صجنا نافذا �صد املتهمني

ت�صجيل 98 اإ�صابة جديدة، 81 حالة 
�صفاء و 02 وفيات

�سيدي  حمكمة  الث��ن��ني،  اأم�����س  ي��وم  فتحت 
للريد  ال�سابقة  الوزيرة  ق�سية  ملف  اأحممد، 
ف��رع��ون. وتتعلق  اإمي���ان ه��دى  والت�����س��الت 
للقانون  خمالفة  �سفقات  ب��اإب��رام  الق�سية 
للنرنت  العايل  للتدفق  خط  املليون  مل�سروع 
 73 ال��دول��ة  خزينة  كبد  ال��ذي   ،FTTH
بالق�سية  فرعون،  هدى  وتتابع  دولر.  مليون 
من  والت�سال،  الريد  ب��وزارة  اإط��ارات  رفقة 
واملدير  ل��ل��وزارة  ال�سابق  العام  الأم��ني  بينهم 
تتابع  كما  اجلزائر.  لت�سالت  ال�سابق  العام 
قانونية  غري  اإمتيازات  منح  ق�سية  يف  فرعون 
الذي  كونيناف،  للإخوة  ''موبيلينك''  ل�سركة 

كّبد اخلزينة اأزيد من 30 مليون دولر.
وا�ستجوب القا�سي يف البداية الرئي�س املدير 
العام ال�سابق لت�سالت اجلزائر،الطيب قبال، 
بخ�سو�س �سبب اجتماعه مع الوزيرة ال�سابقة 
مليون  م�سروع   لإجن��از  املرمة  ال�سفقة  وعن 
واملوا�سلت  الريد  لوزيرة  ا�ستمع  كما  خط. 
ال�سابقة التي قالت اإن همها الوحيد كان اإجناح 

امل�سروع واإي�سال النرنت للمناطق النائية.
يف  تدخلها  قانونية  بعدم  املتهمة  واعرفت 
''مل يكن من  ''هواوي''، قائلة:  �سركة  �سفقة 
حقي التدخل باعتباره غري قانوين ولكنه جاء 
واأ�سافت:  التنفيذ''.  على  الت�سجيع  اأجل  من 
الأول  الوزير  من  مرا�سلة  تلقيت   2015 ''يف 
عبد املالك �سلل ومن بني النقاط امل�سار اإليها 
ذلك  بعد  للم�سروع،   FTTH �سركة  اإهمال 
لت�سالت  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��ن  مرا�سلة  تلقيت 
مع  تقنية  مب�ساورات  قيامه  توؤكد  اجل��زائ��ر 
املتعامل هواوي و ZTE حول ال�سفقة تخ�س 
فرعون  ه��دى  حت��دث��ت  كما  خ���ط''.  مليوين 
وقالت:  بال�سفقة،  اخل��ا���س��ة  الأ���س��ع��ار  ع��ن 
عن  فكرة  اأملك  اأك��ن  مل  الأ�سعار  ''بخ�سو�س 
طلبت  �سيارة  اأو  مبنزل  يتعلق  يكن  مل  الأم��ر 
بعني  بالأخذ  يكون  والقرار  الأ�سعار  مقارنة 
وقانون  الوطني  القت�ساد  م�سلحة  العتبار 
باإتباع  املوؤ�س�سة  يلزم  العمومية  ال�سفقات 

القانون الداخلي''.

اجلنايات  حمكمة  لدى  العام  النائب  التم�س 
الثنني،  اأم�����س  العا�سمة  يف  البي�ساء  ب��ال��دار 
�سجنا  �سنوات  و10   3 بني  ما  ت��راوح  عقوبات 
نافذا �سد املتهمني يف ق�سية وزير العدل الأ�سبق 
الطيب لوح وم�ست�سار رئي�س اجلمهورية ال�سابق 

ال�سعيد بوتفيلقة.
ويتابع ال�سعيد بوتفليقة ولوح ورجل الأعمال 
ع��ل��ي ح���داد وامل��ف��ت�����س ال��ع��ام ال�����س��اب��ق ل���وزارة 
ال��ع��دل ب��ن ه��ا���س��م ال��ط��ي��ب يف ع���دة ت��ه��م منها 
حم��ررات  يف  التزوير  على  التحري�س  جناية 
وامل�ساركة  التحيز  على  والتحري�س  ر�سمية 
ا�ستغلل  واإ���س��اءة  التحيز  على  التحري�س  يف 

احل�سن  ال�سري  اإعاقة  اإىل  بالإ�سافة  الوظيفة 
للعدالة وامل�ساركة يف اإعاقة �سري العدالة.

نافذا  �سجنا  �سنوات   10 التما�س  الإلتما�سات: 
حق  يف  نافذا  �سجنا  �سنوات   7 ل��وح،  الطيب  �سد 
حق  يف  نافذا  �سجنا  �سنوات   7 بوتفليقة،  ال�سعيد 
بن  ح��ق  يف  ن��اف��ذا  �سجنا  �سنوات   7 ح���داد،  علي 
الأمني  �سد  نافذا  �سجنا  �سنوات   7 الطيب،  ها�سم 
�سنوات   3 زواواي،  لعجني  ال��ع��دل  ل���وزارة  ال��ع��ام 
نافذا �سد كل من وكيل اجلمهورية ملحكمة  �سجنا 
�سيدي اأحممد �سابقا خالد الباي وقا�سي التحقيق 
ورئي�س  �سمعون  املحكمة  ل��ذات  اجلزائي  القطب 

جمل�س ق�ساء اجلزائر �سابقا بن حراج.

نحن حمرمون على اأنف�صنا التدخل يف اأمور تون�ص الداخلية

اجلزائر تعتز مبوقف حركة عدم النحياز الداعم لل�صعب ال�صحراوي

جلنة وزارية لرفع العراقيل التي تواجه ال�صتثمارات

اأن  ت��ب��ون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأك���د 
تون�س  اأمور  يف  التدخل  نف�سها  على  حترم  اجلزائر 
ال�سقيقة  الدولة  هذه  دائما  ت�ساند  وهي  الداخلية 

وم�ستعدة مل�ساعدتها.
واأ�ساف الرئي�س تبون قائل: ''اأ�سهد للرئي�س قي�س 
اأنه مثقف دميقراطي ووطني حتى النخاع، مل يطلب 
الغنو�سي  ال�سيا�سي،  اللجوء  غريه  ول  الغنو�سي  ل 
املجل�س  طرف  من  وي�ستقبل  اجلزائر  �سيزور  كان 
نحن  تون�س  يهدد  ''من  م�سيفا:  الوطني''،  ال�سعبي 
الظروف  لكن  تون�س  لزيارة  مت�سوق  اأنا  جاهزون، 
هذه  �سيزور  اإنه  تبون  الرئي�س  وقال  ذلك''.  منعت 

الدولة ال�سقيقة بعد تعيني احلكومة التون�سية.
اإن  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  وق��ال 
���س��واب��ق امل��غ��رب ال��ع��دائ��ي��ة م��ع اجل��زائ��ر قدمية 
نظام  اأن  تن�سى  لن  اجلزائر  اأن  كا�سفا  ومتكررة، 
و�سمها  اجلزائر  من  قطعة  اقتطاع  ح��اول  املخزن 
املخزن  ''نظام  قائل:  واأ�ساف  ا�ستقللنا،  بعد  له 
على  فيلت  يف  الت�سعينات  يف  الإره��اب  اأم��راء  اآوى 
يوما  تتلفظ  مل  اجلزائر  ''اأن  مو�سحا:  اأرا�سيه''. 
الرغم  على  املغربية،  الرابية  الوحدة  يهدد  مبا 
من وجود �سوابق تاريخية يف هذا املو�سوع يف اإ�سارة 
�سمنية جلمهورية الريف التي اأ�س�سها عبد الكرمي 

اخلطابي يف منطقة الريف. 

املاّر بالراب  مل نعد بحاجة لأنبوب الغاز القدمي 
قبل  ب�ساأنه  ق���رارا  بعد  نتخذ  مل  لكننا  املغربي، 
31 اأكتوبر.     واأكد رئي�س  نهاية العقد املمتّد اإىل 
فرن�سا  طرف  من  التاأ�سريات  تقلي�س  اأن  اجلمهورية 
ايفيان  اتفاقية  اح���رام  �سرط  �سيادية  ق�سية 
ماكرون  ت�سريحات  اأن  م�سيفا   ،1968 واتفاقية 
الرئي�س  اأي�سا، وقال  انتخابي ورمبا �سغينة  هدفها 
تبون: ''ما يروج عن رف�س الرخي�س لدخول بع�س 

مت  اف���راء،  فرن�سا  من  طردهم  بعد  اجلزائريني 
الف�سل يف امللفات 94 املطروحة، فرن�سا ا�ستعمرتنا 
�سنة وارتكبت جرائم ب�سعة'. وعلى ماكرون   132
اأن ين�سى اأن اجلزائر كانت يوما ما حمتلة من طرف 

فرن�سا.
�سديقة،  دول  وال�سني  املتحدة  والوليات  رو�سيا 
وعلقات  ال��دول،  بع�س  مع  ودّي��ة  علقات  لنا  لكن 

اإ�سراتيجية مع دول اأخرى.

عبد  بن  اأمي��ن  املالية  وزي��ر  الأول  ال��وزي��ر  دع��ا 
ملوا�سلة  النحياز  ع��دم  حركة  دول  الرحمان، 
حق  واإق����رار  الغربية  ال�سحراء  مللف  دعمهم 
وك��ذا  م�سريه،  تقرير  يف  ال�����س��ح��راوي  ال�سعب 

التاأكيد على دعم الق�سية الفل�سطينية.
املوؤمتر  خلل  كلمته  يف  الرحمان  عبد  بن  واأكد 
اأن  النحياز،  عدم  بلدان  حركة  لتاأ�سي�س  ال�60 
املبدئي  املوقف  اعتزاز،  بكل  ت�سجيل  اجلزائر 
والثابت للحركة، املوؤيد حلق ال�سعب ال�سحراوي 
يف تقرير امل�سري، داعيا الدول الأع�ساء ملوا�سلة 
ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  �سيما  ال��ث��م��ني  ال��دع��م  ه���ذا 
احل�سا�سة التي متر بها ق�سية ال�سحراء الغربية، 
ج���راء ع���دم مت��ك��ني الأمم امل��ت��ح��دة م��ن اإجن���از 
ال�ستعمار  ت�سفية  ا�ستكمال  يف  املتمثلة  مهمتها 

يف الإقليم.
وجمل�س  املتحدة  الأمم  الأول  ال��وزي��ر  ودع���ا 
على  والعمل  كاملة  م�سوؤولياته  لتحمل  الأم��ن، 
يكفل  مب��ا  طريقه  اإىل  الأمم���ي  امل�����س��ار  اإع����ادة 
القابل  غري  حقه،  ممار�سة  ال�سحراوي  لل�سعب 
دعم  تاأكيد  جمددا  امل�سري،  تقرير  يف  للت�سرف، 

الإفريقي  والأم��ن  ال�سلم  جمل�س  لقرار  اجلزائر 
طريف  بني  مبا�سرة  مفاو�سات  باإطلق  القا�سي 
العربية  واجلمهورية  املغربية  اململكة  النزاع، 

ال�سحراوية الدميقراطية.
كما �سدد على مكانة الق�سية الفل�سطينية قائل 
اإنها تبقى يف �سلب اهتمامات احلركة التي تبقى 

واعية متاما مب�سوؤولياتها التاريخية والأخلقية 
لل�سعب  ال��ث��اب��ت  دع��م��ه��ا  ل��ت��اأك��ي��د  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
الفل�سطيني يف �سعيه اإىل انتزاع حقوقه الوطنية 
غري القابلة للت�سرف، مبا يف ذلك حقه يف تقرير 
م�سريه واإقامة دولته الفل�سطينية امل�ستقلة على 

حدود 1967، وعا�سمتها القد�س ال�سريف.

ك�سف وزير ال�سناعة اأحمد زغدار، عن تن�سيب 
ال�سناعة  وزارة  تراأ�سها  م�سركة،  وزارية  جلنة 
ُتواجُه  التي  العراقيل  كل  رفع  مهمة  لها  اأ�سندت 
وذلك  منها  اخلا�سة  ل�سيما  ال�ستثمارات  كل 
عبد  بن  امي��ن  الأول  الوزير  لتعليمات  تطبيًقا 

الرحمان.
البيئة  وزي��رة  رفقة  معاينته  خلل  ذلك  جاء 
للدراجات  الوطنية  املُوؤ�س�سة  موالفي  �سامية 
العمومي  للمجمع  التابعة  النارية  وال��دراج��ات 
لل�سناعات امليكانيكية يف قاملة. وبعد ال�سروحات 
نتيجة  امل�سنع  لهذا  ال�سعبة  الو�سعية  ح��ول 
تعرفه  التي  التكنولوجي  التطور  مواكبة  عدم 

هذه ال�سناعة. �سدد زغدار على �سرورة تطوير 
الإنتاجية  القدرات  وا�ستغلل  الإنتاج  و�سائل 

التي ل تتجاوز حاليا 20 باملائة.

خمابر  مع  ال�سراكة  اأهمية  على  الوزير  واأك��د 
التطور  ملواكبة  املتخ�س�سة  واجلامعات  البحث 
نارية  ودراج��ات  دراج��ات  وتطوير  التكنولوجي 
مبوا�سفات حديثة بالإ�سافة اإىل اعتماد �سيا�سة 

ت�سويقية جديدة لهذا املنتوج وا�سع الطلب.
ودعا يف ذات ال�سياق اإىل البحث عن �سريك حملي 
اأو وطني، عمومي اأو خا�س للم�ساهمة يف تطوير 
مرزا  املوؤ�س�سة.  اأ�سول  وا�ستغلل  الإنتاج  و�سائل 
اأهمية هذا امل�سنع ل�سيما واأن الطلب املحلي على 
بالإ�سافة  �سنويا،   100.000 يتجاوز  منتجاته 
منطقة  التنفيذ  حيز  بدخول  الإفريقية  ال�سوق 

التبادل احلر الإفريقية.

و2  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   98 �سجلت 
ال�  خلل  لل�سفاء  مري�سا   81 متاثل  فيما  وفيات، 
اأفادت  24 �ساعة الأخرية يف اجلزائر، ح�سب ما 

به وزارة ال�سحة، اأم�س الثنني، يف بيان لها.
امل��وؤك��دة، ح�سب  اإج��م��ايل الإ���س��اب��ات  وق��د بلغ 
حالة   98 بينها  من  حالة،   204695 ال���وزارة 
املتماثلني  امل�سابني  اإجمايل  بلغ  بينما  جديدة، 
الإجمايل  وال��ع��دد  �سخ�سا   140319 لل�سفاء 
للوفيات 5855 حالة. كما مت اأي�سا اإح�ساء 14 
ذاته.  للم�سدر  وفقا  املركزة،  بالعناية  مري�سا 
اأي  بها  ت�سجل  مل  ولي��ة   27 اأن  البيان  واأ�ساف 

�سجلت  ولية  و19  املذكورة  الفرة  خلل  حالة 
9 حالت، فيما �سجلت  بها من حالة واحدة اإىل 

وليتان 10 حالت فما  فوق.
وتو�سي وزارة ال�سحة املواطنني ب�سرورة اللتزام 
بنظام اليقظة، كما تدعوهم اإىل احرام قواعد 
النظافة وامل�سافة اجل�سدية والرتداء الإلزامي 
للقناع الواقي والمتثال لقواعد احلجر ال�سحي. 
كما ت�سدد اأي�سا على اأن اللتزام ال�سارم من قبل 
املواطنني بهذه الإجراءات  الوقائية، اإىل جانب 
اأخذ احليطة واحلذر، هي عوامل مهمة اإىل غاية 

الق�ساء نهائيا على الوباء.
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مديرية  م�سالح  اأن  م�سدرنا،  وح�سب 
عمال  اإدمــاج  يف  �سعوبات  تعاين  الرتبية، 
الت�سغيل، ذلك الأن املنا�سب  عقود ما قبل 
ــي تــتــالءم  ــت �ــســحــيــحــة، خــا�ــســة تــلــك ال
مل�ستخدمي  العلمي  التاأهيل  وم�ستويات 
اجلامعية  ال�سهادات  حملة  مــن  القطاع 
ال�سديد  ا�ستيائهم  بع�سهم  اأبــدى  الذين 
ن�ست  التي  االأخــرية  التعليمة  فحوى  من 
اأدنى  رتب  يف  املعنيني  اإدماج  اإمكانية  على 
�سريطة  الفعلية،  تاأهيلهم  م�ستويات  من 
من  يلتزمون  كتابي"،  "لتعهد  اإيداعهم 
خالله بعدم املطالبة مبراجعة و�سعيتهم 
املتوفرة،  املعطيات  املهنية الحقا، وح�سب 
اإطار عقود  113 م�ستخدما يف  فقد تقدم 
ال�سهادات  حملة  مــن  الت�سغيل  قبل  مــا 
رتبة  يف  ــــاج  واالإدم للتنازل  اجلامعية، 
 24 ت�سجيل  مت  كــمــا  تــربــيـــــة،  مــ�ــســرف 
تنازل لالإدمـاج يف رتبة نائب مقت�سد، كما 
االإدماج يف  بغر�ص  م�ستخدمني   10 تنازل 
جمموع  لي�سل  رئي�سي،  اإدارة  عون  رتبة 
امل�ساعدة  جهازي  من  امل�ستفيدين  الأعوان 
االجتماعي  واالإدماج  املهني  االإدماج  على 
حلاملي ال�سهادات اجلامعية والذي قرروا 
االإدماج يف رتب اأدنى من م�ستويات تاأهيلهم 
يزال  ال  فيما  م�ستخدما،   147 الفعلية، 
الت�سغيل  قبل  ما  عقود  اأ�سحاب  من  املئات 
ــى  االأولـــ الــدفــعــة  يف  بـــاالإدمـــاج  املعنيني 
حوايل  بعد  و�سعيتهم  ت�سوية  ينتظرون 

�سنتني من �سدور املر�سوم التنفيذي املتعلق 
باإدماجهم.

املكلف باالإعالم مبديرية الرتبية بباتنة، 
عملية  اأن  اأو�سحت  ال�سريف،  بــن  ملياء 
املنا�سب  وفــق  ت�سري  القطاع  يف  ـــاج  االإدم
االأخيـرة  �سح  اإىل  وبالنظر  له  املمنوحة 
بحملة  املتعلقة  الرتب  بع�ص  يف  خا�سة 
العملية،  تــاأخــرت  اجلامعية  ال�سهادات 
ا�ستنادا  موؤخرا  تنازلوا  من  اإدماج  اأن  كما 

االأخـــرية  اال�ستثنائية  الرخ�سة  على 
وفق  كذا  هو  ف�سيتم  العمومية،  للوظيفة 
املنا�سب املتاحة، م�سيفة اأن اأزيد من 255 
منذ  قــارة  منا�سب  يف  ــوا  اأدجم م�ستخدما 
العملية حتى  تتوا�سل  فيما   ،2020 �سنة 
والــذي  بــاالإدمــاج  املعنيني  جميع  ت�سمل 
جتاوز عددهم 800 موظف وهو رقم كبري 
مقارنة ببع�ص القطاعات االأخرى التي مل 

جتد �سعوبة يف اإدماج املتعاقدين.

طرح اأولياء التالميذ يف دائرة اأري�ص بوالية 
باتنة، م�سكل االكتظاظ يف ثانويتي املنطقة، 
وهما متقن حممد ملري �ساحلي وثانوية حممد 

يكن الغ�سريي.
 وذكر امل�ستكون، اأنه من غري املعقول اأن حتتوي 
واأن  خا�سة  فقط  ثانويتني  على  ــرة  ــدائ ال
العديد منهم يتكبدون عناء التنقل ومل�سافات 

واملعاناة  مبوؤ�س�ساتهم  لاللتحاق  جدا  طويلة 
املنطقة  كون  ال�ستاء  ف�سل  خالل  اأكرث  تزداد 
باعتبارها  والقا�سي  البارد  ب�ستائها  معروفة 
ــرة  ــدائ ال اأن  اأكــــدوا  كــمــا  جبلية،  منطقة 
احلي  غــرار  على  جــديــدة  بــاأحــيــاء  تدعمت 
مرافق  بــدون  م�سكن  و1000  جانة  اجلديد 
الذي  ــر  االأم وهــو  ال�ساعة  حد  اإىل  تربوية 
ب�سكاوي  تقدموا  اأين  القاطنني  حفيظة  اأثار 
عديدة للجهات املعنية اإال اأن تلك اجلهات مل 
ليبقى  ال�سمت  والتزمت  بان�سغاالتهم  تتكفل 
م�سافات  التنقل على  يعي�سون مرارة  التالميذ 
طــويــلــة، نــاهــيــك عــن الــعــديــد مــن االأحــيــاء 
املنطقة،  بها  تدعمت  التي  االأخرى  اجلديدة 

يعاين قاطنوها من غياب اأب�سط املرافق كحي 
لعرارة  حي  احلمراء،  بالد�سرة  م�سكن   100
وغريها،  بال�سوندا  مناعي  ال�سهيد  حي  وكذا 
هذا وقد اأ�ساف ذات امل�ساكني اأي�سا اأنه بحكم 
وجود ثانويتني فقط فهي تعاين من اكتظاظ 
الرتبوية  املرافق  باقي  غرار  على  جدا  كبري 
بية  بن  االإخوة  ال�سهداء  كمتو�سطة  االأخرى 

ب�سوندا.
مديرية  م�ستوى  عــلــى  بـــاالإعـــالم  املكلفة 
ثانوية  اإجناز  اقرتاح  مت  اأنه  اأكدت  الرتبية، 
�سمن م�سروع املخطط الثانوي 2022 ببلدية 
يوميا  يتنقلون  تالميذها  اأن  كون  تيغانيمني 

اإىل بلدية اأري�ص.

راأ�ص  مبدينة  املظاهرات  حي  �سكان  ي�ستكي 
التهيئة  غياب  من  باتنة،  والية  غرب  العيون 
لهم،  ال�ساغل  ال�سغل  اأ�سبحت  التي  العمرانية 
والغبار  االأتربة  مع  معاناتهم  ظل  يف  خا�سة 
مما  �ستاء،  واالأوحـــال  املائية  ــربك  وال �سيفا 
نداءاتهم  رغــم  ونغ�سها  يومياتهم  من  �سعب 
ح�سبهم  تنتهج  التي  املعنية  لل�سلطات  املتكررة 
جت�سيد  يف  واملماطلة  االأمام  اإىل  الهروب  مبداأ 

الوعود.
نيوز"،  "االأورا�ص  مع  حديثهم  ويف  ال�سكان 
اأكدوا باأن معظم ممرات و�سوارع احلي مهرتئة 
املمطرة  االأجـــــواء  يف  لل�سري  �ــســاحلــة  وغـــري 
مطالب  موجة  يف  اأدخلهم  ما  �ستاًء،  خا�سة 
خا�سة  اإليهم،  االلتفات  ب�سرورة  ومنا�سدات 
والرتميمية  التنموية  بامل�ساريع  يتعلق  فيما 
التي ت�ستفيد منها الطرقات عرب كل البلديات 
الإعادة  معتربة  ميزانية  لها  وتخ�س�ص  �سنويا 
التهيئة  بــاأن  اأي�سا  ــوا  واأردف ت�سرر،  ما  اإ�سالح 

اأي  دون  خلت  �سنوات  منذ  غائبة  احل�سرية 
من  احلفر  اأعمال  تتواىل  حيث  يذكر  تغيري 
قبل البلدية وترك الطرقات على حالها دون 
ترميم واإغالق جيد لها، ما يجعلها م�سدر خطر 

واإزعاج للمواطن.
حالة  تعي�ص  التي  للبالوعات  واأ�ــســاروا  هــذا 
ناهيك  بها،  النفايات  وانت�سار  االن�سداد  من 
االن�سداد  جراء  للفي�سانات  م�سدر  كونها  عن 
وغيابها يف بع�ص املواقع، كما اأ�سافوا باأن حيهم 
امل�ساكل واالن�سغاالت التي مل  يعي�ص حالة من 
وطلباتهم  نداءاتهم  رغــم  �سنوات  منذ  حتل 
لكن دون اآذانًا �ساغية، معتربين غياب التهيئة 
واهـــرتاء  الــبــالــوعــات  ــداد  ــ�ــس وان العمرانية 
الطرقات م�ساكل كان من املفرو�ص حلها يف اأول 
ظهور لها بداًل من تركها تزداد �سوء وتتفاقم، 
جدية  حلول  اإيجاد  �سرورة  على  �سددوا  فيما 
وم�ستعجلة مطالبني ال�سلطات املحلية بتج�سيد 

الوعود على اأر�ص الواقع.

ت�سري عملية اإدماج م�ستخدمي عقود ما قبل الت�سغيل يف قطاع الرتبية بوالية باتنة، بوترية بطيئة جدا، مقارنة 
بالقطاعات االأخرى، فالقطاع الذي ي�سم اأكرب عدد من املوظفني املعنيني باالإدماج اإىل جانب قطاع التعليم العايل، مل 

ينته بعد من اإدماج الدفعة االأوىل التي كان من املقرر ت�سوية و�سعيتها قبل نهاية �سنة 2019 ح�سب ما ن�ص عليه 
مر�سوم االإدمـاج.

العملية ما زالت ت�ضري بوترية بطيئة

بلدية اآري�س

�ُصح املنا�صب ُيعطل ملف الإدماج بقطاع الرتبية يف باتنة

اأحياء جديدة دون مرافق ومطالب باإجناز ثانوية
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الأولياء  الوطنية  املنظمة  ــت  ــاب واأع
نيوز" ن�سخة  "االأورا�ص  تلقت  التالميذ، 
بالتقارير  امل�سوؤولني  اكرتاث  عدم  منها، 
ــواء مــن طرف  ــس الــر�ــســمــيــة  املــر�ــســلــة �
من  الرغم  على  املنظمة،  اأو  االأولــيــاء 
باحتياجات  املوؤ�س�سة  الإبــالغ  اأهميتها 
ب�سفة  ــا  ــه ــي اإل ــر  ــظ ــن وال املــتــمــدر�ــســني 
تزامن  ذلك  اأمر  واأن  خا�سة  م�ستعجلة، 
بلة  الطني  زاد  وما  املدر�سي،  والدخول 
تعر�ص  فقد  ال�سكوى،  يف  جاء  ما  ح�سب 
مديرة  طــرف  مــن  لــالإهــانــة  امل�ستكون 
اإجحافا  املوؤ�س�سة الرتبوية، ما اعتربوه 
يخول  جــهــة  بــاعــتــبــارهــم  حــقــهــم،  يف 
ال�سيما  املتمدر�سني،  م�ساكل  رفع  اإليها  
حتى  تلقى  مل  املرفوعة  مطالبهم  واأن 
اأو مناق�ستها  املعنية  اال�ستماع من طرف 

حت�سني  �ساأنها  من  حلول  اإىل  للتو�سل 
منها  تعلق  ما  �سيما  التمدر�ص،  ظــروف 
الر�سمي  التوقيت  عن  املعلمني  بتاأخر 
املــردود  على  �سلبا  يوؤثر  قد  ما  للعمل، 
عر�سة  اأكــرث  ويكون  للتلميذ  الدرا�سي 

ل�سيا�سة ح�سو الدرو�ص م�ستقبال.
الأولياء  الوطنية  املنظمة  وا�ستنكرت 
اآلت  التي  املهرتئة  الو�سعية  التالميذ، 
الطاوالت  قدم  حيث  من  املوؤ�س�سة  اإليها 
اإعـــادة  اإىل  حتــتــاج  حيث  والــكــرا�ــســي، 
�سمن  ــك  ذل اعتبار  على  فيها،  النظر 
اأح�سن  يف  التمدر�ص  التلميذ  حــقــوق 
ذاتــه  الــ�ــســيــاق  يف  حمملني  الـــظـــروف، 
حيث  املدر�سة،  مديرة  اإىل  ذلك   مهمة 
كامل  حتمل  اإىل  ـــرية  االأخ هــذه  دعــوا 

امل�سوؤولية.

منعة  ببلدية  نارة  م�ستة  �سكان  ي�ستكي 
يف والية باتنة، من توا�سل اأزمة العط�ص 
املا�سي  ال�سيف  يف  بوادرها  ظهرت  التي 
تغيري  اأي  دون  اليوم،  غاية  اإىل  لت�ستمر 
الذين  املحليني  امل�سوؤولني  قبل  من  يذكر 
على  والق�ساء  االن�سغاالت  بحل  تعهدوا 

امل�ساكل التي توؤرق املواطن.
ال�سكان ويف حديثهم مع "االأورا�ص نيوز"، 
اأكدوا باأن اأزمة العط�ص ال تزال تالزمهم 
اأر�سلت  التي  والنداءات  املنا�سدات  رغم 
بخ�سو�ص  والوالئية  البلدية  للم�سالح 
حيث  تذكر،  نتيجة  اأي  دون  لكن  االأمــر 
اأ�ساروا ملعاناتهم الطويلة مع املاء ال�سروب 
وطرق توفريه ما اأدخلهم يف رحالت بحث 
عن قطرات املياه وجلبها ملنازلهم، واأردفوا 
لكن  تقريبا  اأ�سبوعيًا  يكون  التزويد  باأن 
ي�سل  يكاد  ال  حيث  جــدًا  �سعيفًا  بتدفق 
ال�سكان  طالب  الــذي  االأمــر  وهــو  املنازل 

باإيجاد حل جدي له يف اأقرب االآجال.
املجل�ص  را�ــســلــوا  اأنــهــم  اأيــ�ــســا  ــــدوا  واأك  
املاء  اأزمــة  حول  وتــكــرارًا  ــرارًا  م البلدي 
اآبار  حفر  �سرورة  على  و�سددوا  ال�سروب 
عليهم  ال�سغط  تخفف  جديدة  ارتوازية 

البلدية  ميزانية  باأن  املجل�ص  رد  ليكون 
ارتــوزي واحد، حيث  بئر  ال تكفي حلفر 
يف بلدية منعة يوجد بئرين االأول ن�سب 
وجفت مياهه والثاين ال ي�ستطيع تزويد 
�سكاين  بتعداد  م�ساتي  اأربعة  به  بلدية 
لال�ستنجاد  حتولوا  اأنهم  واأردفــوا  كبري، 
يف  �سعرها  و�ــســل  الــتــي  املــيــاه  ب�سهاريج 
حيث  جزائري  دينار   1500 اإىل  منعة 
ال ت�ستطيع عديد العائالت على توفريها 

اأ�سبوعيًا ل�سعف مداخليها.
ظل  منطقة  لكونهم  ا�ستنكارهم  واأبــدوا 
تاريخية  املنطقة  كــون  رغــم  بامتياز 
احت�سنت ثورة التحرير ومهند�ص الثورة 
ال�سروب  ـــاء  وامل بوالعيد  بــن  م�سطفى 
اإق�ساء  االأمــــر  معتربين  فيها  يــنــعــدم 
تنعم  وقــت  يف  ومتعمد  ممنهج  وتهمي�ص 
احلياة،  �سروريات  بكامل  بلديات  فيها 
والوالئية  املحلية  ال�سلطات  منا�سدين 
حلول  واإيجاد  العاجل  التدخل  ب�سرورة 
جدية يف اأقرب االآجال خا�سة بعد اأكرث 
وغياب  امل�ستمرة  االأزمــة  من  اأ�سهر   5 من 

احللول املج�سدة على اأر�ص الواقع.

م�صوؤولون يتنكرون مل�صاكل مدر�صة 
ابتدائية بالزرو

اأزمة العط�ش ل تفارق �صكان 
م�صتة نارة يف منعة

حي ح�صري مبوا�صفات قريـة 
يف راأ�ش العيون

يطالب اأولياء التالميذ ببلدية الزرو يف والية باتنة، تدخل ال�سلطات املحلية واجلهات املعنية، لتح�سني 
ظروف التمدر�س على م�ستوى مدر�سة ال�سهيد عي�ساين �سالح بالزرو القدمي.

رغم ال�ضكاوي والنداءات املرفوعة لهم

يف ظل �ضعف التدفق ونق�س االآبار االرتوازية

طرقات مهرتئة وبالوعات م�ضدودة

حفيظة. ب

بــلــديــة بومقر  جـــدد مــواطــنــون مــن 
ال�سلطات  مطالبة  بــاتــنــة،  بــواليــة 
�سور  واإجناز  التدخل  اأجل  من  املحلية 
ويحفظ  مقربتهم  يحمي  اإ�سمنتي 
هذه  اأن  م�ستكون  وذكر  املكان،  حرمة 
ل�سور  وتفتقر  وممتلئة  قدمية  املقربة 
يحمي حرمتها خا�سة واأن ال�سياج الذي 
حلمايتها  كاف  غري  اأ�سبح  بها  يحيط 
وهو ما �سيجعل قبورها عر�سة للتال�سي 
حال ا�ستمر الو�سع على ما هو عليه من 
دون العمل على بناء ال�سور الذي يعد 
مطلب اأ�سا�سي بدليل اأنها تعر�ست فيما 
طالبوا  كما  م�سابهة،  ملحاوالت  �سبق 
اجلنازة  �سالة  الأداء  قاعة  بــاإجنــاز 
ُيقيمونها  كونهم  املقربة  من  بالقرب 
حاليا يف العراء واأحيانا اأثناء تهاطل 
رغم  ال�سديد  احلر  عز  يف  اأو  االأمطار 
وجود رغبة لدى العديد من املح�سنني 

بتقدمي يد العون وامل�ساعدة.

مواطنون يطالبون 
بحماية حرمة املوتى 

مبقربة البلدية

رائد. ب

بلديـة بومقر



حممد.ع

اأم البواقي

من�ى. ب

املهني  ــتــكــويــن  ال قــطــاع  يــ�ــســتــعــد 
ال�ستقبال  تب�سة،  بوالية  والتمهني 
مرتب�ص  ــــف  األ  12 عـــن  يــزيــد  مـــا 
وامل�سجلني  واجلــــدد  الــقــدامــى  بــني 
اأحمد  واأو�ــســح   ، االأمنـــاط  مبختلف 
مبديرية  م�سلحة  رئي�ص  جــابــري 
قطاع  اأن  تب�سة،  املــهــنــي  الــتــكــويــن 
 6 التحاق  ينتظر  بالوالية  التمهني 
يف  ــدد،  ج ومرتب�سة  مرتب�ص  اآالف 
عن  اأما  من�سبا،   5023 فتح  مت  حني 
فقد  للمرتب�سني،  االإجــمــايل  العدد 
االأمناط،  بكل  مرتب�ص   12256 بلغ 
وي�سيف ذات امل�سدر اأن قطاع التمهني 
بالوالية قد انتهى من اأ�سغال ال�سيانة 
من  العديد  وتهيئة  تاأهيل  الإعــادة 
ال�ستقبال  التكوينية  املــوؤ�ــســ�ــســات 
تلقي  يف  راحتهم  و�سمان  املرتب�سني 
كل  غــرار  على  التكوينية،  درو�سهم 
الونزة،  ببلديات  التكوين  مراكز  من 
من  وذلــك  العاتر،  وبئر  العوينات، 
وغريها  والتدفئة،  الور�سات،  حيث 
�ساأنها  ــن  م الــتــي  ــروريــات  ــ�ــس ال ــن  م
الإعـــداد  ومــريــح  منا�سب   جــو  ر�ــســم 

املرتب�سني.

مرتب�ش  األف   12
يف التكوين املهني 

بتب�صة

ينتظر التحاقهم مبختلف املراكـز

من�ى. ب

تب�سة

بعد احرتاق 6 حافالت 
بحظرية البلدية

خن�سلة

مل يدر�ضوا منذ اأ�ضبوعني واأ�ضاتذتهم يف "حرب" مع املديـرة

موازاة مع انطالق عمليتي احلرث والبذر

مديرية الطاقـة تكفلت بـ37 م�ضروعا تنمويا

يتوا�سل اإ�سراب اأ�ساتذة ثانوية "اأحمد ال�سريف منتوري" مبدينة عني مليلة يف اأم البواقي، لالأ�سبوع الثاين على التوايل، ب�سبب ال�سراعات 
الإدارية القائمة بني مديرة الثانوية واأ�ساتذة الثانوية.

�سطيـــف

بيان  يف  الثانوية  اأ�ساتذة  وك�سف 
منه،  ن�سخة  نيوز  االأورا�ص  تلقت  لهم 
التعامل  وعدم  لالهانة  تعر�سهم  عن 
اجليد، مع اتهام بع�ص االأ�ساتذة بتهم 
خ�سومات  مع  م�سبوقة  وغري  خطرية 
باالإ�سافة  حق،  وجه  دون  ع�سوائية 
م�ستوى  على  عــدة  �سرقات  ــدوث  حل
اأو  قانوين  فعل  رد  اأي  دون  املوؤ�س�سة 
تو�سيح من طرف املديرة، مع الغياب 
خللق  اأدى  الــذي  للمديرة  امل�ستمر 
فو�سى يف الت�سيري وا�ستعمال ال�سلطة 

يف غري اإطارها القانوين.

جاء  االإ�سراب  اأن  اأكــدوا  االأ�ساتذة 
للمديرة  رفعت  تظلمات  عــدة  بعد 
وكذا لقاءات دورية معها دون جدوى، 
خا�سة واأنه مت حترير �سكاوي ملدير 
مل  لكن  البواقي،  اأم  بوالية  الرتبية 
ب�سرورة  مطالبني  بعد،  بالرد  تقابل 
ــمــديــرة بعد  ــل ل ـــفـــوري  ال ــل  ــي ــرح ال
حد  على  الثانوية  ت�سيري  يف  ف�سلها 

تعبريهم.
مديرية الرتبية، اأ�سارت اأن م�ساحلها 
على دراية بال�سراعات القائمة داخل 
جلنة  اإر�ــســال  ينتظر  اأيــن  الثانوية، 

حتقيق للوقوف على التجاوزات التي 
ت�سمنتها �سكاوي االأ�ساتذة امل�سربني، 
ودرا�سة �سبل عودة اأ�ساتذة الثانوية 
حتقيق  ا�ستكمال  حلــني  للتدري�ص 

اللجنة املخت�سة.
التالميذ،  اأولياء  جمعية  جهته  من 
نظمت لقاءات بني املديرة واالأ�ساتذة 
املــ�ــســربــني الإيــــجــــاد حـــل جـــذري 
املوؤ�س�سة  مديرية  بــني  لل�سراعات 
جــدوى،  دون  لكن  الثانوية  وعــمــال 
االإ�سراب  تعليق  ب�سرورة  مطالبني 

وعودة التالميذ ملقاعد الدرا�سة.

عمليتي  خن�سلة،  بــواليــة  انطلقت 
احلرث والبذر التي ت�ستهدف اأكرث من 
200 األف هكتار من االأرا�سي املخ�س�سة 
من  م�سادر  ح�سب   للحبوب،  لزراعة 

مديرية امل�سالح الفالحية.
امل�ساحة  اأن  املــ�ــســدر  ذات  وحــ�ــســب 
املوجهة للقمح ال�سلب، تقدر بـ80 األف 
هكتار، اأي ما ميثل ن�سبة 60 باملائة من 
للقمح  اإ�سافة  االإجمالية،  امل�ساحة 
اللني وكذا مادتي  ال�سعري واخلرطال، 
مع  بالتن�سيق  القطاع  ذات  ويــوفــر 
اجلافة  والبقول  احلبوب  تعاونيتي 
اإىل  اإ�سافة  املنتجني،  لفائدة  البذور 

من  التي  االأ�سمدة  من  معتربة  كميات 
النا�سطني  حاجيات  تلبي  اأن  �ساأنها 
يف �ــســعــبــة احلـــبـــوب خــــالل املــو�ــســم 
قطاع  ي�سخر  كما  اجلـــاري،  الفالحي 
لــهــذه احلــمــلــة، جمموعة  الــفــالحــة  
غرار  على  الفالحي  العتاد  من  كبرية 
واآالت  احلــــرث  واآالت  اجلـــــــرارات 
الفالحي   بالن�ساط  متعلقة  اأخـــرى 
متتاز  الوالية  مناطق  واأن   خ�سو�سا 

بخ�سوبة اأرا�سيها من خالل  التجارب 
املجال  يف  الــنــاجــحــة  اال�ــســتــثــمــاريــة 
غرار  على  حمليا  املج�سدة  الفالحي 
التفاح   اأ�سجار  اإنتاج احلبوب وغرا�سة 
وم�ستقاته  احلليب  واإنتاج  والزيتون  
اخلا�سة  التحويلية  ال�سناعة  واأي�سا 
بع�ص  ــة  زراع وجنــاح  الزيتون  بزيت 
امل�ستخدمة يف �سناعة  النباتات  اأنواع 

مواد التجميل.

ك�سفت مديرية الطاقة بوالية تب�سة، 
بحاجة  ظل  منطقة   368 اإح�ساء  عن 
للتزود بالكهرباء والغاز، واأو�سح عي�سى 
الكهرباء  م�سلحة  رئي�ص  قر�سا�ص 
اأنه  بالوالية،  الطاقة  والغاز مبديرية 
مت اإح�ساء 319 منطقة حتتاج للربط 
ب�سبكة الكهرباء  48 منها داخل املحيط 
كما  ــاف،  االأري داخل  و261  احل�سري، 
ال�سبكة   لتو�سعة  منطقة   172 حتتاج 
الكهربائية، و94 منطقة لي�ست مزودة 
بهذه ال�سبكة كليا، م�سيفا ذات امل�سوؤول 
املناطق  بهذه  املتواجدة  ال�سكنات  اأن 

و�سل تعدادها ل 14500 �سكن.
قد  القطاع  اأن  نف�سه،  امل�سدر  ــال  وق

م�ص  تنمويا،  م�سروعا   37 بـــ  تكفل 
بـ  قــدرت  �سبكة  بطول  �سكن   3240
ب�سطح  املعازيل  من  كل  يف  كلم    681
ووالد  بنقرين  ال�سطحة  حي  قنتي�ص، 
والتي  العاتر  ببئر  ال�سرقية  حامد 
مت  كما  �سكانية،  جتمعات  كلها  تعترب 
�سكن   3793 ل�سالح  م�سروعا   72 منح 
كــلــم، ويف   1400 مــن  ــد  ــاأزي ب لــربــطــه 
ال�سياق نف�سه اأ�ساف ذات امل�سوؤول، فيما 
القطاع   ا�ستفاد  فقد  الغاز،  مادة  يخ�ص 
بعديد امل�ساريع التي من �ساأنها رفع الغنب 
تنوعت  منطقة،   291 مــن  اأزيـــد  عــن  
الربط  �سروط  بها  تتوفر  مناطق  بني 
�سيتم  موؤهلة  غري  واأخــرى  املــادة  بهذه 

يتالءم  الذي   الربوبان  بغاز  تعوي�سها 
اأح�ست  وقــد  الــظــروف،  هــذه  مثل  مــع 
ب  ربطهم  �سيتم   مناطق،  املديرية10 
�سنة  بانتهاء  كيلومرتية  ح�سة   175
 65 ب  القطاع  ا�ستفاد  فيما   ،2022
الإجنازه  للمقاوالت  منحه  مت  م�سروع 

وت�سليمه قبيل 22 �سبتمرب 2022.
 10 يقارب  ما  جهتها  من  وا�ستفادت 
ــة مـــن 89  ــوي ــان جتــمــعــات �ــســكــنــيــة ث
مــ�ــســروع لــربــط مــنــاطــق تــتــوفــر على 
�سروط االإجناز،35 منه مت التكفل به 
واالنطالق فيه �سمن الربنامج التكميلي 
 5 بـ  االنــطــالق  مت  كما   ،2013 ل�سنة 
االإجناز،  قيد  يف   هي  تنموية  م�ساريع 
لها  �ستعد  22منطقة  يف  الــنــظــر  مــع 
بالغاز  تزويدها  اإمكانية  حول  درا�سة 
املايل لالنطالق يف  انتظار االعتماد  يف 
عملية ربطها بهذه ال�سبكة، م�سريا ذات 
امل�سوؤول اإىل  تواجد 53 منطقة تنتظر 

الدرا�سة لتزويدها ب�سبكة الكهرباء.
اأن  الطاقة،  بقطاع  امل�سوؤول  ويــّذكــر 
ت�سليمها  يتم  مل  التي   امل�ساريع  عديد 
تعرث  بــعــد  فــيــهــا،  االنــطــالق  حــتــى  اأو 
مت  قد  باإجنازها  لها  املوكلة  املقاوالت 
ف�سخ عقودها، ومنحها ملقاوالت اأخرى.

مئات العائالت �ضتودع معاناتها مع قارورات البوتان

الإنهاء اأزمة النقل يف االأحياء ال�ضكنية اجلديدة 

كلف اخلزينة العمومية 17 األف مليار �ضنتيم 

االأم�ص  �سباح  �سطيف  وايل  اأ�سرف 
م�سروع  انطالق  اإ�ــســارة  اإعطاء  على 
الربط ب�سبكة الغاز الطبيعي لفائدة 
يف  الطاية  بلدية  قــرى  من  العديد 
�سطيف،  لــواليــة  ال�سرقية  اجلــهــة 
حيث مي�ص هذا امل�سروع ال�سخم نحو 
تزويد  خــالل  من  ن�سمة  اأالف   10
من  عدد  على  موزعة  م�سكن   1703
لهوا�سر،  غرار  على  وامل�ساتي  القرى 
بئر  الطام�سة،  بئر  عـــدوان،  اأوالد 

بلخليفي، الرتبة وملخالفة.
الويالت  القرى  هــذه  �سكان  وعانى 
على مدار �سنوات طويلة يف ظل غياب 
خالل  خا�سة  احليوية  ال�سبكة  هذه 
من  االأالف  وجد  حيث  ال�ستاء  ف�سل 
ال�سكان يف هذه القرى �سعوبات جمة 
البوتان  غاز  قــارورات  على  للح�سول 

يعانى  ـــــازوت، حــيــث  امل ـــادة  م ـــذا  وك
الطاقوية  املـــواد  ــدرة  ن مــن  ال�سكان 
الذي  االأمـــر  وهــو  ت�ساقط  كــل  عند 
زاد من معاناتهم خا�سة ظل الربودة 
ال�سديدة التي تعرفها املنطقة ناهيك 
جعلت  والتي  الطرقات  و�سعية  عن 
عن  يعزفون  الغاز  �ساحنات  اأ�سحاب 

التنقل اإىل هذه املناطق.
ومن املنتظر اأن تنتهي اأ�سغال الربط 
غ�سون  يف  احليوية  ال�سبكة  بهذه 
ياأمل  حيث  االأن،  مــن  قليلة  اأ�سهر 
اأن يتم و�سع هذه امل�سروع  ال�سكان يف 
حيز اخلدمة قبل نهاية ف�سل ال�ستاء 
وتفادي ح�سول اأي تعطيالت يف ظل 
القا�سية  املعاناة  توديع  يف  رغبتهم 
ــوهــا طــيــلــة الــ�ــســنــوات  الــتــي عــا�ــس

الفارطة. 

ك�سفت مديرية النقل لوالية �سطيف 
ا�ستثنائية  رخ�سة  على  احل�سول  عن 
ال�ستغالل  الــنــقــل  وزارة  طـــرف  ــن  م
لالأ�سخا�ص  العمومي  النقل  خدمات 
عرب الطرقات �سواء الريفي، احل�سري 
الطلب  بعد  ــذا  وه البلديات،  بــني  اأو 
املقدم من طرف وايل �سطيف من اأجل 
بغية  جديدة  خطوط  على  احل�سول 
تعي�سها  التي  النقل  اأزمـــة  مــن  احلــد 

العديد من مناطق الوالية.
للح�سول  امللفات  اإيداع  باب  فتح  ومت 
ملمار�سة  ال�سرورية  الرخ�سة  على 
ن�ساط النقل العمومي لالأ�سخا�ص عرب 
اأمام الراغبني يف اال�ستثمار  الطرقات 
)فوق 19 �سنة(، حيث مت حتديد مدة 
اأ�سبوعني اأمام الراغبني الإيداع امللفات 
على م�ستوى مديرية النقل، مع تقدمي 
التي  امللفات  يخ�ص  فيما  ت�سهيالت 
تت�سمن بع�ص الوثائق االإدارية فقط. 

النقل  خطوط  مــن  املــئــات  فتح  ومت 
م�ستوى  عــلــى  خــا�ــســة  اجلــــديــــدة 
االأحياء ال�سكنية اجلديدة التي عانى 
قاطنوها من غياب تام لو�سائل النقل 
كما  االأحياء،  هذه  اإىل  ترحيلهم  منذ 
بح�س�ص  اخلطوط  بع�ص  تدعيم  مت 
النق�ص  تـــدارك  اأجـــل  مــن  اإ�ــســافــيــة 
بالنظر  اخلــطــوط  ــذه  ه يف  الــوا�ــســح 
خالل  امللحوظة  ال�سكانية  للزيادة 
البيان  وح�سب  الــفــارطــة،  ال�سنوات 
فاإن  النقل  مديرية  طرف  من  ال�سادر 
احل�سول  مت  التي  اجلديدة  اخلطوط 
لدوائر  املنتمية  البلديات  مت�ص  عليها 
الكبرية،  عني  اأزال،  عني  اأرنـــات،  عني 
عني وملان، عمو�سة، بابور، بني عزيز، 
بني ورثيالن، بئر العر�ص، بوعندا�ص، 
العلمة، حمام  جميلة، قجال، قنزات، 
وحمام  باي  �سالح  ماوكالن،  ال�سخنة، 

قوقور.

ال�سعبي  املجل�ص  نواب  من  عدد  ك�سف 
االإ�سكال  انــفــراج  ــرب  ق عــن  الوطني 
ال�سيار  الطريق  م�سروع  يف  احلا�سل 
وجن  )�سطيف(  العلمة  بني  الــرابــط 
تدخل  خالل  من  وهذا  )جيجل(،  جن 
الرحمان  عبد  اأميـــن  االأول  ــر  ــوزي ال
الذي  احلــيــوي  امل�سروع  ملف  ملتابعة 
البالد  يف  العليا  ال�سلطات  عليه  تعلق 
اأماال كبرية لتحريك عجلة االقت�ساد 
والتنمية يف اجلهة ال�سرقية للوالية. 

بعد  االأول  الــوزيــر  تــدخــل  ويــاأتــي 
ــن اأجـــل حتريك  ــدة م ــدي نـــــداءات ع
يف  انطلق  ــذي  ال امل�سروع  هــذا  عجلة 
�سهر مار�ص من �سنة 2014، وبعد مرور 
االأ�سغال  مازالت  �سنوات   07 من  اأكرث 
تعرف تاأخرا كبريا خا�سة يف االأ�سطر 

ومن  وجيجل،  ميلة  بواليتي  الواقعة 
القائمني  تواجه  التي  امل�ساكل  ــرز  اأب
املواطنني  امل�سروع هي اعرتا�سات  على 
يف  احلا�سلة  االنـــزالقـــات  عــن  ف�سال 
امل�سروع  اأن  علما  املــواقــع،  من  العديد 

ميتد على م�سافة 110 كلم. 
وكلف هذا امل�سروع اخلزينة العمومية 
اأكرث من 17 مليار �سنتيم علما اأن ن�سبة 
حلد  الن�سف  تــتــجــاوز  مل  ــغــال  ــس االأ�
مع  امل�ساكل  من  العديد  وجود  مع  االأن 
باالإجناز  املكلفة  االأجنبية  ال�سركات 
ميلة  �سطيف،  ـــات  والي م�ستوى  على 
الطريق  م�سروع  رئي�ص  وكان  وجيجل، 
ال�سيار بلعدوى ك�سف يف وقت �سابق اأن 
ت�سليم امل�سروع من املنتظر اأن يتم قبل 

نهاية �سنة 2024. 

ا�ستفادت بلدية �سوق نعمان بوالية 
اأم البواقي، من ثالث حافالت للنقل 

املدر�سي، والتي �ستدخل حيز احلدمة 
خالل االأيام القليلة املقبلة، بهدف 

�سمان التنقل اليومي لتالميذ امل�ساتي 
والقرى املعزولة، خا�سة بعد حادثة 

احرتاق 6 حافالت موجهة لنقل 
التالميذ قبل حوايل �سهـر.

وبا�سرت امل�سالح البلدية، يف عملية 
التعاقد مع القطاع اخلا�ص يف جمال 

النقل ل�سمان التحاق تالميذ امل�ساتي 
واملناطق النائية مبقاعد الدرا�سة 

وهي العملية التي �ستكون على عاتق 
خزينة بلدية �سوق نعمان بالتن�سيق 
مع امل�سالح الوالئية، اإىل حني توفري 

االأغلفة املالية الكافية القتناء 
حافالت نقل مدر�سي جديدة، فيما 

جتري عملية ال�سيانة لعدد من 
احلافالت واملتوقع طرحها للبيع عن 
طريق املزاد العلني، لتمكني امل�سالح 

البلدية من اقتناء حافالت نقل 
جديدة.

ياأتي ذلك يف الوقت الذي مل يتم 
فيه بعد الك�سف عن نتائج التحقيق 
االأمني حول حيثيات احلريق الذي 

�سب بحظرية البلدية والذي اأتى 
على 6 حافالت للنقل املدر�سي.

انطالق م�صروع لربط 1703 م�صكن 
بالغاز يف �صطيف

فتح خطوط جديدة للنقل 
بني البلديات يف �صطيف

ملف الطريق ال�صيار العلمة ـ جن جن 
على طاولة الوزير الأول 

تالميذ يف ال�صارع ب�صبب �صراعات اإدارية يف اأم البواقي

تخ�صي�ش 200 هكتار من الأرا�صي  لزراعة احلبوب بخن�صلة

تب�صة يف  وغاز  كهرباء  "ظل" دون  منطقة   368

اأزمـة النقل 
املدر�صي ب�صوق 

نعمان تتجه 
اإىل احلل
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املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  قــال 
ال�سفري  عــــودة  اإن  االأحـــــد،  تـــبـــون، 
م�سروطة  بــاريــ�ــص  اإىل  اجلـــزائـــري 
ــك بعد  بــاالحــرتام الــتــام لــبــالده، وذل
�سفريها  ب�سحب  البالد  اأ�سبوع من قرار 
ب�سبب ت�سريحات اعتربتها م�سيئة من 

الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون.
الفرن�سية،  "لوموند"  �سحيفة  وكانت 
قد نقلت عن ماكرون قوله اإن "النظام 
اأعاد  اجلزائري  الع�سكري"  ال�سيا�سي 
الفرن�سي  اال�ستعمار  تــاريــخ  كتابة 
للجزائر على اأ�سا�ص "كراهية فرن�سا''. 
يف اليوم التايل، اأغلقت اجلزائر جمالها 
الع�سكرية  الــطــائــرات  اأمـــام  اجلـــوي 
قــالــه اجلي�ص  ــا  مل ــًا  ــق وف الــفــرنــ�ــســيــة، 

الفرن�سي.
يف  تبون  الرئي�ص  قــال  االأحــد،  ويــوم 
لقاء دوري مع و�سائل االإعالم الوطنية 
اجلزائر  اأن  تن�سى  اأن  فرن�سا  "على 
اأن  واأ�ساف  م�ستعمرة''.  ما  يومًا  كانت 
"اجلزائر قوية بجي�سها و�سعبها االأبّي 

الذي ال ير�سخ اإال هلل''.

�سربات اقت�سادية غري م�سبوقة
الرئي�ص  �ـــســـرح  الـــــذي  الـــوقـــت  يف 
الفرن�سي، االأ�سبوع املا�سي، باأنه ياأمل يف 
الدبلوما�سية  للتوترات  �سريعة  تهدئة 
مع اجلزائر، واأكد يف مقابلة مع اإذاعة 
"ودية  عــالقــات  لــه  اأن  اإنـــرت  فــرانــ�ــص 
مدير  فاإن  تبون،  الرئي�ص  مع  للغاية" 
اخلارجية  للعالقات  الفرن�سي  املعهد 
بونيفا�ص،  با�سكال  واال�سرتاتيجية، 
راأى يف ت�سريحات ماكرون �سد اجلزائر 

اأنها "خطرية جدًا'' .
اإذ اعترب اخلبري اجليو�سيا�سي، ت�سكيك 
قبل  جزائرية  اأمة  وجود  يف  ماكرون 
خطريًا  انزالقًا  الفرن�سي،  اال�ستعمار 
بني  امل�سرتك  التاريخ  اإىل  "بالنظر 

البلدين''. 
ثالث  اجلــزائــر  ــهــت  وَجّ جانبها،  مــن 
م�سبوقة  ــري  غ اقــتــ�ــســاديــة  �ــســربــات 
لالقت�ساد الفرن�سي، الذي كان ي�سيطر 
ا�سرتاتيجية  قــطــاعــات  ثــالثــة  على 

ومهمة يف اجلزائر. 
 7 اخلمي�ص  يوم  اجلزائر،  اأنهت  فقد 
مرتو  على  الفرن�سيني  �سيطرة  اأكتوبر، 
العا�سمة، التي دامت لعقد كامل واأوكلت 

ت�سيريه ل�سركة جزائرية خال�سة. 
الفرن�سية  ال�سركة  عقد  انتهاء  مع 
التي كانت تلح من اأجل التجديد اأغلقت 
كاملة  �سهرًا   18 ملــدة  املــرتو  اجلــزائــر 

فريو�ص  انت�سار  مــن  الــوقــايــة  بحجة 
والرتاموي  القطارات  اأن  مع  كــورونــا، 

كانت تعمل ب�سفة عادية.
اأن  االإعـــالم  و�سائل  بع�ص  وتــداولــت 
للمرتو  ة  املــ�ــســرِيّ الفرن�سية  ال�سركة 
الت�سغيل  بيانات  قاعدة  معها  اأخــذت 
لكن  عــقــدهــا،  جتــديــد  لــعــدم  كانتقام 
وزير النقل نفى ذلك عند اإعالنه عودة 

املرتو للعمل. 
اجلزائر  رف�ست  ذاتـــه  ال�سياق  ويف 
جتديد عقد ال�سركة الفرن�سية للمياه 
عن  م�سوؤولة  كــانــت  الــتــي  والتطهري، 
توزيع املياه يف العا�سمة وعدة واليات 

كربى اأخرى.
وقالت وزارة املوارد املائية يف بيان لها: 
بني  وال�سراكة،  الت�سيري  عقد  "انتهى 
�سيال،  للجزائر  والتطهري  املياه  �سركة 
جتديدات  ثالثة  بعد  �سويز  وجممع 
يف  االأول  العقد  اإم�ساء  منذ  متتالية 
�سنة 2006، اأي ما يعادل 15 �سنة من 
جمل�ص  قام  الغر�ص  ولهذا  ال�سراكة. 

فرقة  بتن�سيب  �سيال  �سركة  اإدارة 
م�سرية جديدة جزائرية 100% . اأما 
نار  على  تطبخ  التي  املوجعة،  ال�سربة 
القمح  عن  باال�ستغناء  فتتعلق  هادئة 
القمح  ل�سالح  تــدريــجــيــًا  الفرن�سي 

الرو�سي.
املوردين  ــرب  اأك بــني  مــن  فرن�سا  وتعد 
وكانت  لــلــجــزائــر،  بالن�سبة  للقمح 
فرن�سية  �سحنة  اأرجعت  قد  ــرية  االأخ
كبرية موؤخرًا لفرن�سا، بعدما ُوجد فيها 
جثث خنازير، كما قررت عدم التعامل 
املوّردة،  الفرن�سية  ال�سركة  مع  جمددًا 
40% من  يقرب  ما  اجلزائر  وت�ستورد 

اإنتاج القمح الفرن�سي �سنويًا.
العامة  اجلمعية  اأعلنت  جهتها  مــن 
 10 االأحـــد  اجلــزائــريــني،  للمقاولني 
اأكتوبر2021، اأن تكتل �سركات حملية 
�سركة   500 واردات  مبقاطعة  ــادر  ب
"م�ّص  اإنــه  قالت  مــا  ب�سبب  فرن�سية، 
طرف  من  و�سورتها"  اجلزائر  بتاريخ 

الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون.
ت�سعى  اأنها  عن  ك�سفت  نف�سها  املنظمة 
اإىل  اأخــــرى  جــزائــريــة  منظمات  مــع 
على  تعمل  وطنية  جمعية  تاأ�سي�ص 
االقت�سادية  الــتــعــامــالت  كــل  قــطــع 
حترتم  ال  ــة  دول اأي  مع  الوطن  داخــل 
اجلزائر. جاء يف البيان نف�سه: "ن�سكر 
كل املوؤ�س�سات االقت�سادية التي بادرت 

حوايل  مع  التجارية  تعامالتها  بقطع 
للت�سدير  فرن�سية  موؤ�س�سة   500

واال�سترياد''.
"ت�ستنكر  اأنها  اجلمعية  اأ�سافت  كما 
ت�سريحات الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل 
اأع�ساء اجلمعية كل  ماكرون، ويرف�ص 
و�سورتها''.  اجلزائر  بتاريخ  مي�ص  ما 
يذكر اأن هناك اأكرث من 6 اآالف �سركة 
فرن�سية ُت�سّدر منتجاتها اإىل اجلزائر، 

ح�سب بيان �سابق لل�سفارة الفرن�سية.

تبون ي�سع �سروطه لعودة ال�سفري
ال�سيا�سية  العالقات  ت�سهد  فرتة  منذ 
وباري�ص  اجلزائر  بني  والدبلوما�سية 
توترًا وفتورًا، رافقهما نزيف اقت�سادي 
البالد،  غــادرت  فرن�سية  �سركات  لدى 

ــة  ــري ــزائ اجل الــ�ــســلــطــات  جتـــدد  ومل 
عقودها.

ال�سلطات  مــاكــرون  اّتــهــم  ـــام،  اأي قبل 
�سغينة  "ُتكّن  ــا  ــه ــاأن ب اجلـــزائـــريـــة 
لفرن�سا"، وطعن يف وجود اأمة جزائرية 
قبل ا�ستعمار فرن�سا للجزائر )1830-

1962(، حيث ت�ساءل "هل كانت هناك 
اأمة جزائرية قبل اال�ستعمار الفرن�سي 

)؟!(''.
يف  اجلزائرية،  الرئا�سة  رّدت  بينما 
ـــاري، باإعالن  اأكــتــوبــر اجل الــثــاين مــن 
ــري اجلــــزائــــر لــدى  ــف ــس ا�ـــســـتـــدعـــاء �
هذه  على  احتجاجًا  للت�ساور،  باري�ص 
م�سيئة  اإنها  قالت  التي  الت�سريحات، 
ومُتثل م�سا�سًا غري مقبول بذاكرة اأكرث 
اال�ستعمار  قتلهم  مقاوم  ماليني   5 من 

الفرن�سي.
اجلوي  جمالها  اجلزائر  اأغلقت  كما 
الفرن�سية  الع�سكرية  الطائرات  اأمــام 
يف  "برخان"  عملية  �سمن  العاملة 

منطقة ال�ساحل االإفريقي.
اإن  تبون،  الرئي�ص  قال  االأحد  وم�ساء 
باري�ص  اإىل  اجلزائري  ال�سفري  عــودة 
لبالده،  الــتــام  ــرتام  ــاالح ب م�سروطة 
اأ�ــســبــوع مــن قـــرار البالد  ـــك بــعــد  وذل
ت�سريحات  ب�سبب  �سفريها  ب�سحب 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  م�سيئة من 

ماكرون.

اتهم الرئي�ص عبد املجيد تبون، باري�ص بالكذب ب�صاأن عدد اجلزائريني املر�صحني للرتحيل من فرن�صا، بدعوى رف�ص ال�صلطات اجلزائرية ا�صتقبال اأكرث من 7 
اآلف مر�صح للرتحيل بقرار ق�صائي. وقال الرئي�ص تبون، يف مقابلة مع و�صائل الإعالم الوطنية بثها التلفزيون العمومي، م�صاء الأحد، اإن اأرقام احلكومة الفرن�صية 
كاذبة، والأمر يتعلق فقط بـ94 مر�صحا للرتحيل جرى اإبالغ اجلزائر حول و�صعهم. واأو�صح اأن 21 مواطنا قبلت اجلزائر ترحيلهم، ورف�صت رف�صا مطلقا ا�صتقبال 
16 اآخرين، لرتباطهم بالإرهاب، فيما مل يح�صم بعد م�صري البقية. ولفت اإىل اأن اجلزائر ترتبط باتفاقية تف�صيلية للهجرة مع فرن�صا وقعت عام 1968، وكان يجب 
على باري�ص اأن تعامل اجلزائرمعاملة خا�صة. فرن�صا مل ترد على طلبنا بت�صلم فرحات مهني، لكونه رئي�ص منظمة اإرهابية. وجد بفرن�صا املاأوى واملالذ الآمن وهناك 

اأمور ل ميكن الك�صف عنها احرتاما للقانون وملبداأ عدم التدّخل يف �صري العدالة.
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الرئي�ش تبون ي�صع �صرطًا اأمام ماكرون لعودة ال�صفري اإىل باري�ش 
بعث ر�شالة لفرن�شا حول ما�شيها �ال�شتعماري..

عودة ال�صفري اجلزائري 
اإىل باري�ص م�صروطة 

بالحرتام التام لبالده، 
وذلك بعد اأ�صبوع من قرار 

اجلزائر ب�صحب �صفريها 
ب�صبب ت�صريحات م�صيئة 

من الرئي�ص الفرن�صي 
اإميانويل ماكرون

بع�ص الدول يطردون 
الرعايا الذين 

يزعجونهم، لكّنهم ل 
ي�صّلمون املطلوبني للعدالة 
لأنهم يخدمون خمابراتهم



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

ق.د
ق.د

ق.د

املتحدث  قــال 
با�سم اخلارجية 
االإيــــرانــــيــــة، 
خطيب  �سعيد 
اأمـــ�ـــص  زادة، 
اإن  ــــني،   االثــــن
ـــوالت  اأربــــــع ج
مــــــن احلــــــــوار 

االإيراين - ال�سعودي ُعقدت يف بغداد، 
"م�ستمرة  الطرفني  بني  واالت�ساالت 

من دون انقطاع".
وعن امللفات التي �سيناق�سها الطرفان، 
الق�سايا  عــلــى  "ترتكز  اإنـــهـــا  ـــال  ق
يف  وخا�سة  واالإقليمية،  الثنائية 
اأن  اأمله يف  جمال اخلليج"، معربًا عن 
ا�ستتباب  اإىل  املباحثات  هذه  تــوؤدي 
الهدوء يف املنطقة اخلليجية. واأ�ساف 
عناوين  اأحد  ي�سكل  اليمني  امللف  اأن 
هذه احلوارات التي قال اإنها "اأ�سبحت 

اأكرث جدية''.
املقبلة  "االأيام  اأن  املتحدث،  وك�سف 
االتفاق  حول  اأكرث  حتركات  �ست�سهد 
النووي ومفاو�سات فيينا"، من دون اأن 
املزيد  يقّدم  اأو  طبيعتها  عن  يتحدث 
يف  زادة،  خطيب  واأكد  التفا�سيل.  من 
هذه  اأن  االأ�سبوعي،  ال�سحايف  موؤمتره 
تنفيذ  اإىل  تهدف  "فنية،  املباحثات 

النووي  االتفاق 
ــق،  بــ�ــســكــل دقــي
ــ�ــص مـــقـــررًا  ــي ول
على  االتــــفــــاق 
جديد"،  ــص  ــ� ن
هذه  اأن  م�سيفًا 
ــــات  املــــفــــاو�ــــس

�ست�ستاأنف.
حــالــيــًا  تــعــكــف  بـــــالده  اإن  وقـــــال 
من  ال�سابقة  اجلـــوالت  تقييم  على 
هذه  من  االنتهاء  و"بعد  املفاو�سات، 
املراجعة، لن نتاأخر �ساعة يف االإعالن 
تاريخ  اإىل  اإ�ــســارة  يف  التاريخ"،  عــن 

العودة اإىل املفاو�سات.
 20 يــوم  املفاو�سات  هــذه  وتوقفت 
يونيو املا�سي بطلب من طهران بحجة 
فرتة انتقال ال�سلطة التنفيذية، ورغم 
ال�سابق  الرئي�ص  من  ال�سلطة  انتقال 
اجلديد  الرئي�ص  اإىل  روحــاين  ح�سن 
�سهرين،  قرابة  منذ  رئي�سي  اإبراهيم 
على  اأ�سهر  ثالثة  مــن  ــرث  اأك مــّر  فقد 
توقفها، ومل ت�ستاأنف اإىل االآن. وظلت 
االأطراف االأمريكية واالأوروبية تكّرر 
مطلبها لطهران بالعودة ال�سريعة اإىل 
من  حتذيرات  و�سط  املفاو�سات،  هذه 
هذه  تبقى  ولن  ينفد،  بات  الوقت  اأن 

النافذة مفتوحة اإىل االأبد.

اأعلنت مدينة كولونيا االأملانية، اأم�ص 
االثنني، ال�سماح الأكرب م�سجد يف اأملانيا 
عرب  اجلــمــعــة  لــ�ــســالة  االأذان  بــرفــع 
مكربات ال�سوت، يف اتفاق بني �سلطات 
والـــذي  امل�سلمة  واجلــالــيــة  املــديــنــة 
�ست�سمح  كما  القيود.  بتخفيف  يق�سي 
عددها  البالغ  امل�ساجد  لكل  املدينة 
ملدة  اجلمعة  اأذان  برفع  م�سجدا،   35
ملــبــادرة  وفــقــا  دقــائــق،   5 اإىل  ت�سل 
وكالة  نقلت  ما  ح�سب  عامان،  مدتها 

"رويرتز".
كولونيا  م�سجد  املـــبـــادرة  وت�سمل 
والذي   ،2018 عام  املفتتح  املركزي، 
حتول بعد ذلك اإىل بوؤرة توتر وتفاقم 
قبل  من  للم�سلمني  املعادية  امل�ساعر 

تدفق  عقب  خا�سة  اليمني،  متطريف 
جموع غفرية من الباحثني عن اللجوء 

بني عامي 2015 و2016.
بلدية  رئي�سة  ريكر،  هرنييت  وقالت 
"تويرت":  عــرب  تغريدة  يف  كولونيا، 
بالن�سبة  هو  ــوؤذن  امل لنداء  "ال�سماح 
يل عالمة على االحــرتام. هذا يظهر 
وحتظى  معا�سة  حقيقة  التعددية  اأن 

بالتقدير يف كولونيا".
الأجرا�ص  ين�سم  االأذان  اأن  واأ�سافت 
اأكرب  تعد  والتي  كولونيا،  كاتدرائية 
ــــا،  اأوروب �ــســمــال  يف  قــوطــيــة  كني�سة 
م�سرية اإىل اأن هذه االأ�سوات �سي�سمعها 
ال�سكك  ملحطة  ي�سلون  الذين  اأولئك 

احلديدية الرئي�سية يف املدينة.

قال اإن االأيام املقبلة حتمل تطورات حول مفاو�ضات فيينا، املتحدث
 با�ضم اخلارجية االإيرانية

احلوار الإيراين - ال�صعودي
جدية" اأكرث  "بات 

اأملانيا ت�صمح لأكرب م�صاجدها برفع 
الأذان عرب مكربات ال�صوت

االإعالن عن ت�ضكيل احلكومة التون�ضية اجلديدة 

اأدت رئي�سة احلكومة التون�سية جنالء بودن ووزراوؤها املقرتحون اليمني الد�ستورية اأمام الرئي�س قي�س �سعّيد اأم�س الثنني، يف مرا�سم بثها التلفزيون احلكومي مبا�سرة. 
وتاأتي ت�سمية احلكومة التون�سية اجلديدة بعد نحو 11 اأ�سبوعا من تويل �سعّيد ال�سلطات يف البالد. 

لرئا�سة  الر�سمية  ال�سفحة  ون�سرت 
اجلمهورية على في�سبوك بيانا م�سحوبا 
ب�سورة للرئي�ص �سعّيد ورئي�سة احلكومة 
"رئي�ص  فيه  جــاء  بــودن  جنــالء  املكلفة 
رئي�ص  ت�سمية  ــر  اأم ي�سدر  اجلمهورية 
احلكومة واأع�سائها". واأدى 23 ع�سوا يف 

احلكومة اليمني.
والأول مرة يف تاريخ البالد، اأوكلت امراأة 
يف  املتخ�س�سة  اجلامعية  االأ�ستاذة  هي 
اجليولوجيا وغري املعروفة يف االأو�ساط 
ت�سكيل  مهمة  بــودن  جنــالء  ال�سيا�سية 
و�سلطات  �سلطاتها  اأن  رغــم  احلكومة، 
على  بــنــاء  حمــــدودة  �ستكون  وزرائـــهـــا 
على  الرئي�ص  اأقــّرهــا  التي  التغيريات 
والتنفيذية.  الت�سريعية  ال�سلطة 
اإ�سراف  وحتت  مراقبا  ن�ساطها  و�سيكون 

الرئي�ص �سعّيد.
ن�سائيا  ح�سورا  ــوزراء  ال جمل�ص  و�سهد 
اجلديدة،  احلكومية  الت�سكيلة  يف  قويا 
جنالء  احلكومة،  رئي�سة  اأعلنت  حيث 
بالت�سكيلة  مقرتحا  قدمت  اأنها  ــودن،  ب
�سدق  �سعّيد  الرئي�ص  واأن  احلــكــومــة، 
عليه. هذا و�سم جمل�ص الوزراء اجلديد 
حقائب  بع�سهن  حملت  وزيـــرات،   10
اإجمايل  من  احلكومة،  هذه  يف  �سيادية 

وزارية. حقيبة   23
يذكر اأنه 25 يوليو، اأ�سدر �سعّيد تدابري 

اأ�سبحت  رئا�سي  بــاأمــر  "ا�ستثنائية" 
اأمامه  مــ�ــســوؤولــة  احلــكــومــة  مبقت�ساها 
الت�سريعات  اإ�سدار  بنف�سه  يتوىل  فيما 
اعتربه  ما  الربملان،  عن  عو�سا  مبرا�سيم 
ال�سيا�سي  النظام  لتغيري  متهيدا  خرباء 
الربملاين يف البالد الذي ن�ص عليه د�ستور 
2014. كما قرر �سعّيد رفع احل�سانة عن 
املالية  واملنح  رواتبهم  وتعليق  النواب 

التي كانوا يتقا�سونها.
�سمري  امل�سريف  احلكومة  هــذه  و�سمت 
والتخطيط  لالقت�ساد  وزيــــرا  �سعيد 
للداخلية.  وزيــرا  الدين  �سرف  وتوفيق 
وزير  على  احلكومة  رئي�سة  اأبقت  فيما 

اأداء  مرا�سم  يف  تغيري  دون  اخلارجية 
ال�سفحة  على  مبا�سرة  نقلت  اليمني 

الر�سمية وعدة قنوات تلفزة حملية.
هذه  اإن  لها،  ت�سريح  يف  ــودن  ب وقالت 
االأطـــراف،  كل  على  منفتحة  احلكومة 
م�سددة على اأنه البد من مكافحة الف�ساد 
اجلذري  واالإ�ــســالح  الثقة  مناخ  لتوفري 
واحلقيقي. ولفتت اإىل اأنه ينبغي ترتيب 
ــل  االأم واإعــــادة  والتقييم،  االأولـــويـــات 

للتون�سيني، وا�ستعادة الثقة يف الدولة.
الثقة  ''اإرجـــاع  هدفها  اأن  اإىل  ولفتت 
االقت�سادي  االأمــــن  و�ــســمــان  واالأمـــــل، 
يف  الثقة  وا�ستعادة  للمواطن،  وال�سحي 

الدولة، وهي ثقة ال تتحقق اإال ب�سعوره 
من  اأن  كما  احلقوق".  كامل  مواطن  باأنه 
الذي  الف�ساد  مكافحة  االأهـــداف،  اأهــم 

يزداد يومًا بعد يومًا''. 
''الت�سريع  على  برناجمها  يف  ت  ن�سّ كما 
وفتح  االقت�سادية،  الــدورة  تن�سيط  يف 
املــبــادرة، وحت�سني ظــروف عي�ص  جمــال 
على  بالعمل  ال�سرائية  وقدرته  املواطن 

توفري خدمات ذات جودة".
احلكومة  "اإرادة  اإن  بــــودن  وقــالــت 
تون�ص،  م�سلحة  اأجـــل  مــن  العمل  هــي 
وانفتاحها  �سعبها  ملطالب  واال�ستجابة 
على كل االأطراف''، م�سرية اإىل اأنه "حتى 
يف  الفوري  ال�سروع  من  احلكومة  تتمكن 
العمل، مت احلفاظ على الهيكلة الكربى 

للوزارات''.
املا�سي،  �سبتمرب   29 يف  �سعّيد  وكــّلــف 
اأّول  بت�سكيل حكومة، وهي  جنالء بودن 
يف  حكومة  رئي�سة  من�سب  تتوىّل  امــراأة 
من  رم�سان  بودن  وجنالء  تون�ص.  تاريخ 
القريوان،  والية  اأ�سيلة،   1958 مواليد 
املدر�سة  يف  ــال  ع تعليم  اأ�ــســتــاذة  ــي  وه
ة  خمت�سّ بتون�ص،  للمهند�سني  الوطنية 
حاليًا  ت�سغل  اجلــيــولــوجــيــا،  عــلــوم  يف 
البنك  ــج  ــرام ب بتنفيذ  مكلفة  خــّطــة 
والبحث  العايل  التعليم  بــوزارة  الــدويل 

العلمي.

انطلقت يف ال�سني ر�سميا االثنني اأعمال 
قمة حمورية لالأمم املتحدة تنعقد عرب 
البيئي  التنوع  حماية  لبحث  االإنرتنت 
ومنع  التلّوث  ملناق�سة  الــدول  جتتمع  اإذ 
من  اأ�سابيع  قبل  اجلماعي  االنــقــرا�ــص 
بدء موؤمتر االأطراف ال�ساد�ص والع�سرين 
)كوب26(. و�سعت ال�سني، اأكرب ملّوث يف 
ال�سنوات  يف  الريادة  دور  لتويل  العامل، 
تخّلت  بعدما  املناخ  ق�سايا  يف  ــرية  االأخ
الواليات املتحدة عن التزاماتها الدولية 
يف هذا ال�سدد يف عهد الرئي�ص االأمريكي 

ال�سابق دونالد ترامب.
و�ــســتــنــاقــ�ــص اجلـــهـــات املــنــ�ــســويــة يف 
تفا�سيل  البيولوجي"  التنوع  "اتفاقية 
حلماية  اأهــدافــا  حتــدد  جديدة  وثيقة 
 ،2023 العام  بحلول  البيئية  االأنظمة 
للتح�سري  االإنرتنت  عرب  جل�سة  يف  وذلك 

للقاء مبا�سر مرتقب يف اأفريل.
بـ30"   30" خطة  للنقا�ص  وطــرحــت 
االأرا�سي  املئة من  30 يف  الرامية لو�سع 
خطوة  يف  احلــمــايــة،  حتــت  واملحيطات 
حتــظــى بــتــاأيــيــد جمــمــوعــة وا�ــســعــة من 

هـــدف احلـــد من  اإىل  ــافــة  اإ�ــس الــــدول، 
النفايات البال�ستيكية.

اجتماع  ينعقد  اأن  ــرر  ــق امل ــن  م وكـــان 
مدينة  ت�ست�سيفه  الـــذي  "كوب15" 
جّراء  تاأّجل  لكنه   ،2020 يف  كومنينغ 
نوع  مليون  حواىل  وهناك  كوفيد.  وباء 
يف  باالنقرا�ص  مهدد  ونباتي  حــيــواين 
واملبالغة  موائلها  على  الب�سر  تعدي  ظل 
االأنـــواع  وانت�سار  والتلوث  با�ستغاللها 
على  دولـــة   195 و�ــســادقــت  الــغــازيــة. 
اأمر  وهو  البيولوجي"،  التنوع  اتفاقية 

مل تقم به الواليات املتحدة، اأكرب ملّوث 
يف العامل تاريخيا، فيما جتتمع االأطراف 

املن�سوية فيها كل عامني.
انبعاثاتها  تبلغ  ــاأن  ب ال�سني  وتعّهدت 
لت�سل   2030 يف  ــا  ــه ذروت الكربونية 
لكن  انبعاثات،  �سفر  اإىل   2060 بحلول 
كميات  اإىل  اأ�ساروا  البيئة  عن  املدافعني 
الناجتة  ال�سخمة  الفحمية  الطاقة 
م�سدر  ــرب  اأك عــن  االأخـــرية  ال�سنوات  يف 
الدفيئة  مفعول  ذات  الغازات  النبعاثات 

يف العامل.
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ا، من  بداأت حمكمة ع�سكرية يف بوركينا فا�سو، حماكمة 14 �سخ�سً
بينهم الرئي�ص ال�سابق بليز كومباوري، بتهمة قتل الزعيم الي�ساري 
عام  انقالب  يف  كومباوري  به  اأطاح  الذي  �سانكارا،  توما�ص  املوؤثر، 
بالتواطوؤ  متهمون  و�سركاه  كومباوري  فاإن  وثائق  وبح�سب   .1987
وتقوي�ص اأمن الدولة واإخفاء اجلثث. ويحاكم كومباوري غيابًيا من 

حيث يعي�ص يف �ساحل العاج، منذ االإطاحة به يف عام 2014.
بوركينا  اأ�سدرت  اأن  منذ  كومباوري،  ت�سليم  العاج  �ساحل  وترف�ص 
اأعوام. وُينظر اإىل املحاكمة، التي  فا�سو مذكرة توقيف قبل �ستة 
من املتوقع اأن ت�ستمر عدة اأ�سهر، على اأنها خطوة مهمة نحو حتديد 
الظروف املحيطة بوفاة  توما�ص �سنكارا، التي يكتنفها ال�سرية منذ 

ما يقرب من 34 عاًما.

اأعلن رئي�ص الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي اأن قوات االأمن 
تنظيم  زعيم  نائب  جا�سم  �سامي  على  القب�ص  األقت  العراقية 
الوزراء  رئي�ص  وقال  بالتنظيم.  املالية  وم�سوؤول  ال�سابق  الدولة 
يف تغريدة على تويرت اأم�ص االثنني: ''يف الوقت الذي كانت فيه 
االنتخابات،  حلماية  يقظة  االأمنية  القوات  يف  اأبطالنا  عيون 
كانت ذراعهم االأ�سيلة يف جهاز املخابرات تنفذ واحدة من اأ�سعب 
�سامي  املدعو  على  للقب�ص  احلدود  خارج  املخابراتية  العمليات 
بكر  اأبو  ال�سابق  ''داع�ص''  الدولة  تنظيم  زعيم  وقتل  جا�سم''. 
البغدادي يف غارة لقوات خا�سة اأمريكية ب�سمال غرب �سوريا يف 

عام 2019.

وافقت اجلمعية الوطنية يف االإكوادور، االأحد، على فتح حتقيق 
بحق الرئي�ص غيريمو ال�سو، امل�ستبه باحتفاظه باأموال يف مالذات 
التحقيق  وذكر  "باندورا".  وثائق  يف  ا�سمه  ورود  بعد  �سريبية 
اال�ستق�سائيني،  لل�سحافيني  الدويل  االحتاد  عنه  ك�سف  الذي 
وقد  بنما،  يف  معظمها  خارجية  �سركة   14 على  �سيطر  ال�سو  اأن 
ال�سابق رافاييل كوريا قانونًا  اإ�سدار الرئي�ص  اإغالقها بعد  جرى 
يف  �سركات  امتالك  للرئا�سة  املر�سحني  على  يحظر   ،2017 عام 
من  عامًا،   65 البالغ  الرئي�ص  طلب  جهته،  من  �سريبية.  مالذات 
مكتب املراقب املايل العام، فح�ص اأ�سوله بعد تنازله عن ال�سرية 

امل�سرفية.

قتل �ستة اأ�سخا�ص يف انفجار �سيارة مفخخة يف مدينة عفرين 
االإن�سان.  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  اأفاد  ما  على  �سوريا،  �سمايل 
''فران�ص  وقال مدير املر�سد ال�سوري رامي عبد الرحمن لوكالة 
من  مقربة  على  وقع  املفخخة  بال�سيارة  ''التفجري  اإن  بر�ص''، 
مدنيني   3 مقتل  عن  التفجري  واأ�سفر  املدينة.  يف  للخ�سار''  �سوق 
ومقاتل على االأقل من ''جي�ص االإ�سالم'' و�سخ�سني مل يتم حتديد 
اإىل  االإلكرتوين،  موقعه  على  تقرير  يف  املر�سد  ولفت  هويتهما. 
اأن مناطق  ''معلومات موؤكدة عن خ�سائر ب�سرية، م�سيفا:  وجود 
عدة ت�سهد ق�سفا �ساروخيا مكثفا ومتبادال، بني القوات الرتكية 
يف  املنت�سرة  الكردية  والقوات  جهة،  من  لها  املوالية  والف�سائل 

املنطقة من جهة اأخرى''.

ك�سمري  يف  االإثنني،  اأم�ص  م�سّلحني،  بنريان  جنود  خم�سة  قتل 
الكولونيل  واأفاد  اجلي�ص.  با�سم  ناطق  اأعلن  ما  وفق  الهندية، 
ديفيندار اأناند باأن ''�سابطا �سغريا مفّو�سا واأربعة جنود قتلوا 
العملية  مت�سللني..  باأيدي  االأرجح  على  تفتي�ص  عملية  خالل 
''خط  قرب  جبلية  منطقة  يف  النار  اإطالق  ووقع  جارية''. 
الباك�ستاين  وال�سطر  الهندي  ال�سطر  بني  الفا�سل  ال�سيطرة'' 
من ك�سمري.ويعد الهجوم االأكرث دموية منذ اأعلن وقف الإطالق 
النار بني البلدين على احلدود يف فرباير. وك�سمري مق�ّسمة بني 
الطرفني  كال  يطالب  اإذ   1947 �سنة  ا�ستقاللهما  منذ  البلدين 
باملنطقة كاملة. وتقاتل جمموعات متمّردة منذ اأكرث من ثالثة 
اإىل  �سمها  اأو  ك�سمري  با�ستقالل  وتطالب  الهندية  القوات  عقود 

باك�ستان.

اإلقاء القب�ش على نائب زعيم تنظيم 
داع�ش

فتح حتقيق برملاين بحق رئي�ش 
الإكوادور ب�صبب وثائق "باندورا"

�صوريا: 6 قتلى بانفجار �صيارة 
مفخخة يف عفرين 

م�صلحون يقتلون �صابطا و4 جنود
 يف ال�صطر الهندي من ك�صمري 

بعد 34 عاًما.. بدء حماكمة متهمني بقتل 
رئي�ش بوركينا فا�صو الأ�صبق توما�ش �صنكارا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
ح�صور ن�صائي قوي يف حكومة جنالء بودن 

انطالق اأعمال قمة اأممية يف ال�صني تتناول التنوع البيئي
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التح�سريات  من  اأ�سابيع  ثالثه  بعد 
مرحلة  يــاقــوت  عــني  �سباب  يدخل 
اقل  قبل  التح�سريات  من  متقدمة 
البطولة،  انــطــالق  عــن  ا�ــســبــوعــني 
اإلغاء اللقاء الودي االأول  حيث بعد 
فريق  اجلار  اأمام  منتظرا  كان  الذي 
اإحتاد ال�ساوية ي�ستهل اأ�سبال املدرب 
عريبي �سليم مبارياتهم التح�سريية 
ب�سري  خــبــازة  ملعب  اإىل  بالتنقل 
ملواجهة فريق جنم التالغمة املنتمي 
اإىل حظرية الق�سم الثاين جمموعة 

و�سط �سرق. 
وهو اللقاء الذي يعول عليه الطاقم 
الفني من اأجل الوقوف على جاهزية 
البطولة، كما  انطالق  عنا�سره قبل 

�سي�ساعد ع�ساق ال�سياري على التنقل 
اىل التالغمة الوقوف عن قرب على 

الزرقاء  الكتيبه  جاهزية  مــدى 
واكت�ساف الوجوه اجلديدة التي 

عززت التعداد 
هذا و�سي�ستهل ال�سباب مبارياته 
يف بطولة هذا املو�سم اأمام جمعية 
لــيــتــنــقــل يف اجلــولــة  اخلــــــروب، 

ملواجهة  الـــطـــارف  اىل  الــثــانــيــة 
ــي  ــدارب ال بينما  املــحــلــي،  االأوملـــبـــي 

ف�سيكون  باتنة  مولودية  اجلــار  اأمــام 
مبلعب  عــ�ــســر  الــثــالــثــة  اجلـــولـــة  يف 
اخلتامية  اجلولة  ــا  اأم نوفمرب،  اأول 
�سليم  املــدرب  اأ�سبال  فيها  ف�سيواجه 

عريبي جنم الفجوج 

املجيد  عبد  املحلي  للمنتخب  الوطني  الناخب  ك�سف 
بوقرة باأنه يتطلع لتدعيم فريقه باأ�سماء من املنتخب 
من  بقطر  اإجراوؤها  املقرر  العرب  لكاأ�ص  حت�سبا  االأول 
30 نوفمرب اإىل 18 دي�سمرب، وقال بوقرة عقب نهاية 
 :)1-3( بالبنني  فريقه  جمع  الــذي  الــودي  اللقاء 
''برجمت تواجد بع�ص االأ�سماء من الفريق االأول �سمن 
القائمة التي �ست�سارك يف كاأ�ص العرب بقطر، �سنجتمع 
بالناخب الوطني جمال بلما�سي ملعرفة االأ�سماء التي 

�ستكون يف القائمة".
يف  تن�سط  باأ�سماء  املحلي  املنتخب  تدعيم  ومت  هذا 
الوطني  للمنتخب  االأخــري  الرتب�ص  خــالل  تون�ص 
 10 اإىل   4 مــن  ــذي جــرى  ال

هذا  وكــان  العرب،  كاأ�ص  حت�سريات  ــار  اإط يف  اأكتوبر 
الرتب�ص االعدادي الثالث من نوعه منذ تعيني املدرب 
بعد  املحليني  راأ�ص منتخب  الوطني جميد بوقرة على 
الرتب�سني املنظمني يف جوان واوت املا�سيني مع اإجراء 
واأمــام    )1-5( بــوهــران  ليبرييا  �سد  وديــة  مباريات 

�سوريا )2-1( وبوروندي )3-0( بالدوحة.
من  اأ�سماء  ن�ستدعي  ''ملـــاذا  قائال:  بوقرة  واأ�ــســاف 
من  العديد  الفرتة  تلك  خالل  الأنــه  االأول؟  املنتخب 
وتون�ص،  اخلليج  دول  غرار  على  �ستتوقف  البطوالت 
يف  ين�سطون  الذين  الالعبني  بع�ص  ال�ستدعاء  اأتطلع 

اخلليج خالل الرتب�ص القادم''.
بع�ص  العربي  املوعد  هــذا  يخو�ص  اأن  املتوقع  ومــن 
جمال  غــرار  على  قطر  يف  ين�سطون  الذين  الدوليني 
)ال�سد(  بــوجنــاح  بــغــداد  قــطــر(  )نــــادي  بلعمري 
و�سيخو�ص  ــر(،  ــط ق ــــادي  )ن بــاليــلــي  ويــو�ــســف 
كاأ�ص  مناف�سة  للمحليني  اجلزائري  املنتخب 
العرب-2021 يف املجموعة الرابعة رفقة 

منتخبات م�سر ال�سودان ولبنان.
الـــدورة  اجلــزائــر  ممثلو  وي�ستهل 
دي�سمرب  ــفــاحت  ال االأربـــعـــاء  يـــوم 
اأمام ال�سودان مبلعب "احمد بن 
مواجهة  قبل  بالدوحة  علي 
4 دي�سمرب  لبنان يوم ال�سبت 
مبلعب اجلنوب ثم م�سر يوم 
اي�سا  دي�سمرب   7 الــثــالثــاء 
باالإ�سافة  اجلــنــوب،  مبلعب 
املنتخب  فــــاإن  املــوعــد  ــهــذا  ل
اأي�سا  يح�سر  املحلي  الوطني 
للبطولة االإفريقية لالأمم املقررة 

باجلزائر. رفيق رزمي. ب
رفيق رزمي. ب
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خا�ست ت�سكيلة اإحتاد �سطيف النا�سط يف بطولة الق�سم الثالث للهواة املجموعة الو�سطى ال�سرقية اأول 

مقابلة ودية يف اإطار التح�سريات للمو�سم اجلديد، حيث انهزم االإحتاد يف املباراة التي جمعته اأمام اإحتاد عني 

احلجر على اأر�سية ملعب 08 ماي 1945 بنتيجة هدف دون مقابل، كما برمج الطاقم الفني لالإحتاد بقيادة املدرب بدر 

الدين فالحي مباراة ودية ثانية هذا االأ�سبوع اأمام فريق مولودية العلمة من اأجل الوقوف على م�ستوى الت�سكيلة، وهذا يف 

انتظار االتفاق مع مناف�ص اأخر يف ظل رغبة الطاقم الفني يف خو�ص 03 لقاءات ودية قبل لقاء اجلولة االأوىل من البطولة 

واملقرر اأمام اأمل بو�سعادة يوم 29 اأكتوبر اجلاري.

ودخلت ت�سكيلة "القرونة" يف ترب�ص مغلق منذ نهاية االأ�سبوع الفارط بفندق اله�ساب و�سط املدينة وهذا من اأجل 

رغم  البطولة  يف  االأوىل  االأدوار  لعب  على  االإحتاد  اإدارة  حيث  اجلديد،  املو�سم  لبطولة  نوعي  حت�سري  �سمان 

اأن املهمة لن تكون �سهلة يف ظل تركيبة املجموعة الو�سطى ال�سرقية والتي ت�سم العديد من االأندية 

العريقة، فيما تاأمل اإدارة االإحتاد يف احل�سول على دعم مادي من طرف ال�سلطات املحلية 

حتى يتمكن الفريق من خو�ص لقاءات املو�سم اجلديد يف اأريحية من 

الناحية املالية.

القرونة تنهزم اأمام عني احلجر وتواجه البابية وديا 

عبد الهادي. ب

�إحتاد �سطيف 

عن  النظر  باتنة  مولودية  اإدارة  تراجعت 
قريبا  كان  اأن  بعد  كريوي  املهاجم  �سم  فكرة 
رحلة  لتتوا�سل  للبوبية،  التوقيع  من  جــدا 
البحث عن مهاجمني لتدعيم الكتيبة البي�ساء 
هذا املو�سم، خا�سة بعد اأن اأرق غيابهم الطاقم 
ــدرب  امل قيادتهم  على  ي�سرف  الـــذي  الفني 

بورابحة.
نظريها  البوبية  اأم�ص  ع�سية  وواجهت  هذا 
هو  حت�سريي  ودي  لقاء  يف  بوجلبانة  �سباب 

تازقاغت  جنــم  لقاء  بعد  نوعه  مــن  الــثــاين 
بعد  الت�سكيلة  ت�سهد  اأن  املنتظر  ومن  الــودي، 
الالعبني  �سفوف  يف  غربلة  بوجلبانة  وديــة 
اذ �سي�سرح املدرب العديد من الالعبني ل�سمان 
الهدف  حتقيق  على  ي�سارع  تناف�سي  فريق 
للق�سم  والعودة  ال�سعود  ورقــة  وهو  املن�سود 
الثاين بعد �سقوط مدوي يف املو�سم املا�سي اإىل 
الدرجة الثالثة من البطولة اجلزائرية لكرة 

القدم.

التح�سريات على قدم  �سباب بوجلبانة  يوا�سل 
و�ساق بدخوله اأجواء اللقاءات االإعدادية فبعد 
،توا�سل  ال�ساوية  احتــاد  اأمــام  املا�سية  املباراة 
الوديات  برجمة  حلــول  ر�سيد  الرئي�ص  اإدارة 
واجهوا  حــداد  في�سل  التقني  اأ�سبال  ويــكــون 
مولودية  اجلار  فريق  االثنني  اأم�ص  يوم  ظهرية 
املباراة  وهي  عمار  حمام  ال�سهيد  مبلعب  باتنة 
الإ�سراك  كثريا  الفني  الطاقم  عليها  يعول  التي 
جميع الالعبني يف هذا اللقاء من اأجل اأخذ فكرة 
التدريبات  بلغت  بعدما  الالعبني  على  عامة 
مرحلة مهمة يف انتظار املقابلة الودية االأخرى 
عني  �سباب  �سد  املقبل  اجلمعة  يــوم  املربجمة 

ياقوت النا�سط يف بطولة الق�سم الثالث هواة .

واأ�سار  اأكــد  ر�سيد  حلــول  الرئي�ص  جهته  ومــن 
واإرادة  بعزمية  البطولة  �سيخو�ص  فريقه  اأن 
وهو  امل�سطر  الهدف  حتقيق  اأجــل  من  كبريتني 

حتقيق ال�سعود .
ويف املقابل الطاقم الفني يبقى متفائل مبو�سم 
اأ�سعب  بباتنة  اجلهوية  البطولة  واعترب  مميز 
نظرا  االأخــــرى  الــبــطــوالت  خمتلف  مــن  بكثري 
املناف�سة  اأن  واأكد  املجموعة  ت�سكل  التي  للفرق 
�ستكون جد �سر�سة غلى غاية نهاية املو�سم ولذا 
التح�سري من  اأجل  الفر�سة من  �سي�ستغل  ح�سبه 
جميع اجلوانب ليكون فريقه يف كامل اجلاهزية 
القليلة  االأ�سابيع  خالل  املناف�سة  انطالق  عند 

املقبلة.

نبيل  �سطيف  وفـــاق  مـــدرب  طــلــب 
الكوكي التفاو�ص مع م�سريي الفريق 
العقد  جتديد  تفا�سيل  بخ�سو�ص 
مت  حيث  الــوفــاق،  مع  يربطه  الــذي 
ـــدرب  ــد بــني امل ــقــاء جــدي ــة ل ــرجم ب
ح�سم  اأجـــل  مــن  االإدارة  ــاء  واأعــ�ــس
جتديد  قبل  العالقة  االأمـــور  بع�ص 
الوفاق  مع  لعقده  التون�سي  التقني 
ملو�سم اإ�سايف بعد نهاية العقد ال�سابق 
�سبتمرب  �سهر  نهاية  مع  انتهى  الــذي 

الفارط.
ورغم بقاء بع�ص التفا�سيل العالقة 
اإال اأن اإدارة الوفاق بدت مطمئنة هذه 
املدرب  عقد  جتديد  بخ�سو�ص  املرة 
الكوكي خا�سة اأن املعني منح موافقته 
يف  العقد  جتديد  اأجــل  من  النهائية 
وقت �سابق ال�سيما بعد ح�سوله على 
م�ستحقاته املالية العالقة عن املو�سم 
الطاقم  اأع�ساء  باقي  رفقة  الفارط 
الفني ناهيك عن العر�ص املايل املقدم 
له من اإدارة الوفاق واخلا�ص باملو�سم 
للوفاق  العام  املناجري  وكان  اجلديد، 
توقيع  اأن  على  اأكـــد  بــوعــود  ه�سام 
بعد  مبا�سرة  �سيتم  الكوكي  مع  العقد 

اإدارة  العودة من تون�ص، ورغم رف�ص 
العقد  تفا�سيل  عن  الك�سف  الوفاق 
الفريق  مع  الكوكي  �سيوقعه  الــذي 
من  املــقــربــة  املــ�ــســادر  بع�ص  اأن  اإال 
اأن من بني البنود التي  النادي اأكدت 
و�سعها امل�سريون هي �سرورة التناف�ص 
الثالثة  االألقاب  على  للح�سول  بقوة 
الوفاق  �سيخو�سها  التي  للمناف�سات 
ــص ورابــطــة  ــاأ� ــك وهـــي الــبــطــولــة، ال
الوفاق  اأن  علما  االإفريقية،  االأبطال 
احل�سول  دون  الوفا�ص  خــايل  خــرج 

على اأي لقب منذ 03 موا�سم.
وعاد اخلالف من جديد بني م�سريي 
تاأكيد  ظل  يف  الواجهة  اإىل  الوفاق 
بوعود  ه�سام  للوفاق  العام  املناجري 
جديد  العــب  مع  التعاقد  عــدم  على 
خـــالل الــفــرتة املــقــبــلــة، وهـــذا على 
عك�ص التحركات التي يقوم بها رئي�ص 
�سرار  احلكيم  عبد  االإدارة  جمل�ص 
جديد  مهاجم  مع  التعاقد  بخ�سو�ص 
قبل غلق القائمة، حيث يوجد �سرار 
االأ�سماء  العديد من  يف مفاو�سات مع 

عــلــى غــــرار حــيــتــالــة وبــوقــطــايــة، 
عواقب  من  الوفاق  اأن�سار  ويتخوف 
بخ�سو�ص  احلـــا�ـــســـل  االنـــقـــ�ـــســـام 

االإ�ستقدامات على م�ستقبل الفريق.
اإدارة  مــن  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
لعر�ص  امل�سريين  تلقي  عــن  الــوفــاق 
الك�سف  يتم  اأن  دون  اأجنبي  متويل 
عن هوية ال�سركة التي طلبت متويل 
للوفاق  العام  املناجري  وكان  الوفاق، 
�سابق  وقــت  يف  اأكـــد  بــوعــود  ه�سام 
توقيع  عن  تبحث  الفريق  اإدارة  اأن 
 02 اإىل  ت�سل  بقيمة  متــويــل  عقد 
وهذا  ملقبلة  الفرتة  يف  يــورو  مليون 
بخ�سو�ص  تو�سيحات  يقدم  اأن  دون 
تريد  التي  ال�سركة  وجن�سية  هوية 
متويل الوفاق، وبا�سرت اإدارة الوفاق 
من  الفارطة  ال�ساعات  يف  حتركاتها 
اأجل الالعب ال�سابق ملولودية وهران 
بــلــومــي حمــمــد الــبــ�ــســري وهــــذا بعد 
اأوراق ت�سريحه  ح�سول الالعب على 
الالعب  اأن  علما  ال�سابق،  فريقه  من 
2002 وهو ما يعني  من مواليد �سنة 
�سنف  مع  بــاإجــازة  تاأهيله  اإمكانية 

الرديف. 

اأن  العلمة  مولودية  اإدارة  ــدت  اأك
م�سكل تاأهيل الالعبني اجلدد الذين 
املريكاتو  خــالل  معهم  التعاقد  مت 
اأن  بعد  وهذا  مطروح  غري  ال�سيفي 
متكنت اإدارة الرئي�ص �سالح كراو�سي 
من تخفي�ص القيمة اخلا�سة بديون 
جلنة املنازعات بعد تنازل عدد من 
الالعبني القدامى على م�ستحقاتهم 
�سيمكن  ــذي  ال االأمــر  وهــو  العالقة 
اجلدد  الالعبني  تاأهيل  من  الفريق 
دون اإ�سكال، ومن املنتظر اأن تنتع�ص 

خزينة النادي خالل االأيام املقبلة 
طرف  من  ممنوحة  جديدة  باإعانة 
اللقاء  بعد  وهذا  املحلية  ال�سلطات 
الذي جمع بني رئي�ص النادي الهاوي 
كمال  �سطيف  ووايل  رقـــاب  �سمري 

عبلة خالل االأيام الفارطة. 
الطاقم  ــرر  ق منف�سل  �سياق  ويف 
املدافع  بخدمات  االحتفاظ  الفني 
بعد  الفريق  تعداد  �سمن  بودوخة 
الذي  العقد  ف�سخ  مفاو�سات  ف�سل 
يربطه بالفريق، حيث اأ�سر الالعب 

العالقة  م�ستحقاته  ت�سوية  على 
مقابل ف�سخ العقد بالرتا�سي، يف حني 
ك�سفت م�سادر مقربة من النادي عن 
اأمين  بــوردمي  الالعب  عقد  جتديد 
التخلي  مع  النادي  مع  اإ�سايف  ملو�سم 
ب�سبب  �سارف  الالعب  خدمات  عن 
الت�سبع احلا�سل يف التعداد، وعرفت 
التحاق  للفريق  الفنية  العار�سة 
الذي  �سراد  مليك  البدين  املح�سر 

با�سر مهامه مع الت�سكيلة.
العلمة  مولودية  ت�سكيلة  وتخو�ص 

انطالق  منذ  وديـــة  مقابلة  ثــاين 
مواجهة  خـــالل  ــن  م الــتــحــ�ــســريات 
اأر�سية  على  �سطيف  اإحتــاد  فريق 
كما  بالعلمة،  حــار�ــص  عمار  ملعب 
مع  التــفــاق  الفني  الطاقم  تو�سل 
فريق وفاق امل�سيلة من اأجل التباري 
االأ�ــســبــوع اجلــاري،  نهاية  مــع  وديــا 
التفاق  الفني  الطاقم  تو�سل  كما 
مع اإحتاد ال�ساوية من اأجل برجمة 
مباراة ودية بني الفريقني يف انتظار 

االتفاق على تاريخها.

حظرية  يف  النا�سط  تازقاغت  جنم  فريق  دخل 
ــالــث هــــواة مــرحــلــة مــتــقــدمــة من  ــث الــقــ�ــســم ال
البطولة  غمار  خلو�ص  ا�ستعداد  التح�سريات 
املقبل  نوفمرب   29 بتاريخ  تنطلق  اأن  واملــقــررة 
انطالق  مند  كاملة  اأ�سابيع  �سبعة  مــرور  وبعد 
التدريبات ك�سف الطاقم الفني بقيادة الكوت�ص 
حممد ال�سغري بن التون�سي اأن فريقه بلغ مرحلة 
متقدمة من اجلاهزية ال�سيما من اجلانب البدين 
لتفادي  للغاية  مهم  اأمر  حمدثنا  اعتربه  والتي 
اأن  املتحدث  اأ�سار  ،كما  امل�ستقبل  يف  االإ�سابات 
مع  نهائيا  فيها  الف�سل  مــن  تــقــرتب  ت�سكيلته 
8 وديات يف الربنامج امل�سطر لعبت منها  برجمة 
اخلام�سة  الودية  وتكون  مقابالت  اأربعة  حاليا 
بئر  �سباب  اأمــام  االثنني  اأم�ص  يوم  ظهرية  جرت 
الثاين  اجلــهــوي  الق�سم  يف  النا�سط  بوحو�ص 

لرباطة عنابة.
�سلف  وكما  "ناربتي"  حت�سريات  اإىل  وللعودة 
ذكره اأ�سبال الثنائي التقني بن التون�سي وبلف�سل 
املباريات  كــل  يف  وفـــازوا  ممــتــازة  نتائج  حققوا 
العابد،  �سباب ثنية  اأمام كل من  املا�سية  الودية 
واأمام  ق�سنطينة  �سباب  رديف  ال�ساوية،  احتاد 
الطاقم  كــثــريا  اأراح  مــا  ــو  وه باتنة  مــولــوديــة 
التي  التح�سريات  بداية  منذ  هــذا  جــاء  الفني 
بلغت درجة متقدمة جدا ح�سب كالم املدرب بن 

التون�سي �سخ�سيا .
املتوا�سلة  التح�سريات  على  احلديث  �سياق  ويف 
ن�سري اأن اإدارة الرئي�ص اأعمارة خدومة بالتن�سيق 
كاملة  مقابالت   8 برجمة  مت  الفني  الطاقم  مع 
عند  اجلاهزية  كامل  يف  النجم  ليكون  اإعدادية 

اإعطاء اإ�سارة انطالق املو�سم الريا�سي اجلديد.

تازقاغت  جنم  فريق  يبقى  اآخــر  �سعيد  وعلى 
يحت�سن  ملعب  غــيــاب  جــانــب  مــن  كــثــريا  يــعــاين 
التدريبات بعدما انطلقت االأ�سغال مبلعب ال�سهيد 
ال�سهيد حمام عمار  ملعب  ،كذلك  الطاهر  ميزان 
اأخرى  ا�ستيعاب فرق  الوالية  مل يقدر  بعا�سمة 
خن�سلة  احتاد  فريق  وجود  يف  لالكتظاظ  نظرا 
الذي �سرع يف التح�سريات �ساأنه �ساأن فريق �سباب 
"ليا�سمكا"  رديــف  فريق  اإىل  اإ�سافة  بوجلبانة 
وهو ما اأجرب الطاقم الفني واالإدارة اللجوء اإىل 
املالعب اجلوارية والتي ح�سب ت�سريح املدرب بن 
التح�سري  ممكن  نيوز" غري  "االورا�ص  لـ  التون�سي 
يف املالعب ال�سغرية والبطولة على االأبواب يعني 
ح�سبه اأمر �سعب يف مثل هذه االأوقات واأ�سار اأن 
حتى طريقة العمل مل يقدر تطبيق برناجمه يف 

مثل هذه الظروف.

مولودية باتنة 

هالل �سلغوم �لعيد �سباب بوجلبانة

مولودية �لعلمة 

 �سباب عني ياقوت 

جنم تازقاغت

وفاق �سطيف 

ريا�ضة

يحل ع�سية اليوم املنتخب الوطني اجلزائري لكرة 
القدم �سيفا ثقيال على منتخب النيجر خلو�ص لقاء 
يف  االأوىل،  للمجموعة  الرابعة  اجلولة  حل�ساب 
اأن  وبعد   ،2022 ملونديال قطر  املوؤهلة  الت�سفيات 
دك رفقاء باليلي �سبباك منتخب النيجر يف اللقاء 
الفارط اأم�ص االأول ب�سدا�سية كاملة ي�سعى اخل�سر 
وحتقيق  ال�سمراء  للقارة  �سيادتهم  تاأكيد  ملوا�سلة 
املجموعة  �ــســدارة  يف  بالبقاء  ي�سمح  اآخـــر  ــوز  ف

لالقرتاب اأكرث من ح�سم التاأهل للدور املقبل.
حظوظه  فقد  الــذي  النيجر  منتخب  جهته  ومن 
بخ�سو�ص  اخل�سر  زحف  لوقف  ي�سعى  التاأهل  يف 
�سل�سلة الالهزمية التي بلغها اأ�سبال جمال بلما�سي 
بـ30 لقاء من دون خ�سارة، مما يدفع اأ�سبال كافايل 
يتطلعون لكتابة اأمائهم يف �سجل منتخبهم باإيقاف 

�سل�سلة انت�سارات اخل�سر.
ترتيب  �سدارة  يحتل  الوطني  املنتخب  اأن  يذكر 

منا�سفة  وتعادل،  بفوزين  نقاط   7 بـ  املجموعة 
يف  ومتعادل  مبارتني  يف  الفائز  بوركينافا�سو  مع 
بـ3  الثالث  املركز  النيجر  يحتل  حني  يف  واحــدة، 

نقاط و يحتل جيبوتي املركز االأخري بـ 0 نقطة.
املنتخب اجلزائري ع�سية  تنقل  ال�سياق  ذات  ويف 
اأم�ص االأول على منت طائرة خا�سة، وقبيل الرحلة 
بومدين"  "هواري  مبطار  الالعبني  جميع  تواجد 
من  امل�سرح  �سبعيني  بــن  ــي  رام املــدافــع  با�ستثناء 
الفني ب�سبب اال�سابة، و كان الظهري  قبل الطاقم 
املقابلة  عن  غــاب  قد  الوطني  للمنتخب  االي�سر 
م�سطفى  مبلعب  اجلمعة  يوم  جرت  التي  االأخــرية 

ت�ساكر.
عبد  الريا�سة  و  ال�سباب  وزيــر  و�ــســريافــق  هــذا 
هذه  رحلته  يف  الوطني  املنتخب  �سبقاق  الـــرزاق 
�سيكو  النيجري  نظريه  من  بدعوة  املقابلة  حل�سور 

دورو ادامو.

فريق م�صجد ال�صالم بباتنة 
يتوج بالدورة 

الهالل يتلقى اأول هزمية 
و�صرفاوي ينتظر ورقة الت�صريح 

التح�صريات متوا�صلة والفريق
 يدخل املرحلة املهمة   

البوبية واجهت بوجلبانة وديا.. �صفقة كريوي 
تتبخر وغياب املهاجمني يوؤرق الطاقم الفني 

البوبية واجهت بوجلبانة وديا.. �صفقة كريوي 
تتبخر وغياب املهاجمني يوؤرق الطاقم الفني 

اخل�صر يحلون �صيفا ثقيال على النيجر

املنتخب املحلي �صيتدعم بـ "باليلي 
وبوجناح وبلعمري"

مفاو�صات جديدة مع الكوكي قبل جتديد العقد.. 
وبلومي على رادار الوفاق  

�صراد يدعم العار�صة الفنية، وبوردمي 
يجدد ملو�صم اإ�صايف 

اأبناء تازقاغت يجدون �صعوبة كبرية يف التح�صريات 
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ت�سفيات مونديال قطر 2022

ال�سالم  اأم�ص االأول فريق م�سجد  توج م�ساء 
ملا  لكاأ�ص اجلمهورية  املوؤهلة  بالدورة  بباتنة 
بني امل�ساجد يف ن�سختها الرابعة املنظمة من 
للجميع  الريا�سة  الوالئية  الرابطة  طرف 
القدم،  لكرة  الوالئية  والرابطة  واجلوارية 
م�سجد  ح�ساب  على  النهائي  يف  فــاز  حيث 
ب�سربات  تب�سة  واليــة  بال�سريعة  الرحمن 
الر�سمي  الــوقــت  انــتــهــاء  بــعــد  ــح،  ــي ــرتج ال
واال�سايف بالتعادل هدفني يف كل �سبكة على 
بك�سيدة،  الريا�سي  القطب  ميدان  ار�سية 
والية  من  كل  فرق  م�ساركة  الــدورة  وعرفت 

امل�سيلة  اجللفة،  تب�سة،  خن�سلة،  باتنة، 
وب�سكرة.

بباتنة  ال�سالم  م�سجد  فريق  وي�سم  هــذا 
العديد من الالعبني الذين �سبق لهم اللعب يف 
الق�سم االأول على غرار اأمني بوخلوف، �سمري 
ملودع، في�سل ميباركي و�سمري بومتجت ا�سافة 
�سالح  باتنة  ملولودية  ال�سابق  الالعب  اإىل 
الدين ربقي، كما عرف اللقاء النهائي ح�سور 
ممثل ال�سباب والريا�سة حممد زروال وممثل 
�سلموا  الذين  الدينية  ال�سوؤون  مديرية  عن 

الكاأ�ص للفريق املتوج. 

اأول  العيد  �سلغوم  هــالل  ت�سكيلة  تلقت 
بعد  الــوديــة  ــاراة  ــب امل �سل�سلة  يف  هــزميــة 
املباراة  يف  القبة  رائد  اأمام  امل�سجل  التعرث 
هدف  بنتيجة  الــرائــد  بفوز  انتهت  التي 
الأ�سبال  االأوىل  الهزمية  وهي  مقابل،  دون 
التوايل،  على  فــوزيــن  بعد  اإيغيل  مــزيــان 
املباراة  هــذه  يف  امل�سجلة  الهزمية  ــم  ورغ
النتيجة  اأن  اعترب  الفني  الطاقم  اأن  اإال 
�ساأنها  من  الهزمية  اأن  خا�سة  مهمة  غري 
على  ــدام  االأق ي�سعون  الالعبني  جتعل  اأن 

االأر�ص لتفادي الغرور.
مع  موعد  على  الهالل  ت�سكيلة  و�ستكون 
ــالل ترب�ص  ــاراة الــوديــة الــرابــعــة خ ــب امل
ال�سلف من خالل مواجهة �سبيبة �سكيكدة 

للهواة،  الثاين  الق�سم  حظرية  اإىل  النازل 
الفني  الــطــاقــم  ميــنــح  اأن  املــنــتــظــر  ومـــن 
مل  التي  للعنا�سر  املباراة  هذه  يف  الفر�سة 

ت�سارك يف مباراة رائد القبة.
املدافع  ح�سول  الــهــالل  اإدارة  وتنتظر 
ال�سابق الأوملبي املدية �سرفاوي على اأوراق 
بعد  املنازعات  جلنة  طــرف  من  ت�سريحه 
اأوراق  على  للح�سول  رفعها  التي  ال�سكوى 
�سفقة  تر�سيم  اأجــل  من  وهــذا  الت�سريح، 
ويتواجد  الفريق،  �سفوف  اإىل  ان�سمامه 
الرتب�ص  منذ  الهالل  تعداد  مع  �سرفاوي 
ومن  تيكجدة،  مركز  يف  جرى  الذي  االأول 
املنتظر اأن يكون يتم االإعالن عن ال�سفقة 

يف غ�سون االأيام املقبلة.

اأمري.ج

اأمري.ج

اأمري.ج

�لنيجر ـ �جلز�ئر )�جلولة �لر�بعة(

�ملنتخب �لوطني للمحليني

ترجي  فــريــق  حتــ�ــســريات  تتوا�سل 
اريــ�ــص لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوايل 
اأمني  بقيادة  الفني  الطاقم  رفع  اين 
وترية  رفيق  زمرة  وم�ساعده  بوخلوف 
اقــرتاب  مــع  العبيه  لتح�سري  العمل 
موعد انطالق مناف�سة البطولة وكاأ�ص 
من  ثابتة  بخطى  وال�سري  اجلمهورية 
من  امل�سطرة  االأهـــداف  حتقيق  اأجــل 

قبل اإدارة الفريق.
التدريبية  احل�س�ص  وعــرفــت  هــذا 
ح�سور  املو�سم  هــذا  للفريق  االأوىل 
16 العبا فقط، مع غياب العديد من 
بركب  بعد  تلتحق  مل  التي  اال�سماء 
ومن  �سخ�سية،  ال�سباب  التح�سريات 
الفني  الــطــاقــم  ي�سعى  ـــرى  اأخ جهة 
هذا  بــدايــة  يف  التح�سريات  ــاح  الجن
يف  هامة  مرحلة  تعترب  والتي  املو�سم 
م�سوار الفريق �سمن مناف�سة البطولة، 
كما اأكد امل�سرف على العار�سة الفنية 
للرتجي على �سرورة العمل والتجاوب 
اأ�سا�سية  مكانة  ل�سمان  برناجمه  مع 
الوان  عن  �ستدافع  التي  الت�سكيلة  يف 

الفريق.
وجدير بالذكر اأن فريق ترجي اآري�ص 
�سباب  فريق  اليوم  ع�سية  �سيواجه 
اأوالد جالل املنتمي للق�سم الثالث على 
اأر�سية ميدان ملعب حي ذراع الزيتون، 
يف لقاء ودي ي�سمح للطاقم الفني من 

الوقوف على م�ستوى العبيه.

الرتجي يواجه 
اأولد جالل وديا 

ع�صية اليوم 

ترجي �آري�س 
النجم يوا�سل االإبهار يف االنت�سارات يف الوديات 

اأبناء بوجلبانة يوا�سلون التح�سريات بجدية 

فيما تتوا�سل التح�سريات للبطولة 

الت�سفيات اجلهوية لكاأ�ص اجلزائر ما بني امل�ساجد 

رفيق رزمي. ب



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�صحب من الأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�صبب الإ�صابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

�صبح "الديون" يالحق الفريق الإدارة حافظت على تعداد املو�صم املا�صي
والالعبون ينتظرون م�صتحقاتهم

وباتنة وا�صتحقاق  جدارة  عن  "�صعدنا 
 ت�صتحق فريق ين�صط يف الق�صم املمتاز"

ح�صيلة الفريق لهذا املو�صم كانت 10 انت�صارات 
وهزميتني من 12 لقاء

الأ�صعدة  كل  على  �صاقا  كان  "املو�صم 
وجنحنا يف حتقيق ال�صعود"

الرجويل  الأداء  على  الالعبني  "ن�صكر 
والت�صحية  حتى حتقيق ال�صعود وم�صري 

اجليامبي يبقى جمهول"

اأ�صاغر اجليامبي ين�صطون كل 
املباريات الفتتاحية من كل 

جولة يف املو�صم املقبل

اأزمة النقل توؤرق توؤرق 
اجليامبي وامل�صريين ينا�صدون 

ال�صلطات 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 

الكبار حلظرية  ويعود  ال�سعود  "اجليامبي" يحقق 

الطاقم الفني ي�صطر برنامج التح�صريات 
والت�صكيلة ت�صتاأنف مبا�صرة بعد رفع احلجر ال�صحي

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�صكيلة الفريق �صتدعم 

ببع�ص الأ�صماء والدارة �صطرت 

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

بن حمادة اإ�سالم: )العب(

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

متكاملة  جمموعة  ت�صكيل  يف  "جنحنا 

ومت�صامنة وحققنا الهدف امل�صطر 
باعادة اجليامبي للق�صم 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(

التح�سريات  من  اأ�سابيع  ثالثه  بعد 
مرحلة  يــاقــوت  عــني  �سباب  يدخل 
اقل  قبل  التح�سريات  من  متقدمة 
البطولة،  انــطــالق  عــن  ا�ــســبــوعــني 
اإلغاء اللقاء الودي االأول  حيث بعد 
فريق  اجلار  اأمام  منتظرا  كان  الذي 
اإحتاد ال�ساوية ي�ستهل اأ�سبال املدرب 
عريبي �سليم مبارياتهم التح�سريية 
ب�سري  خــبــازة  ملعب  اإىل  بالتنقل 
ملواجهة فريق جنم التالغمة املنتمي 
اإىل حظرية الق�سم الثاين جمموعة 

و�سط �سرق. 
وهو اللقاء الذي يعول عليه الطاقم 
الفني من اأجل الوقوف على جاهزية 
البطولة، كما  انطالق  عنا�سره قبل 

�سي�ساعد ع�ساق ال�سياري على التنقل 
اىل التالغمة الوقوف عن قرب على 

الزرقاء  الكتيبه  جاهزية  مــدى 
واكت�ساف الوجوه اجلديدة التي 

عززت التعداد 
هذا و�سي�ستهل ال�سباب مبارياته 
يف بطولة هذا املو�سم اأمام جمعية 
لــيــتــنــقــل يف اجلــولــة  اخلــــــروب، 

ملواجهة  الـــطـــارف  اىل  الــثــانــيــة 
ــي  ــدارب ال بينما  املــحــلــي،  االأوملـــبـــي 

ف�سيكون  باتنة  مولودية  اجلــار  اأمــام 
مبلعب  عــ�ــســر  الــثــالــثــة  اجلـــولـــة  يف 
اخلتامية  اجلولة  ــا  اأم نوفمرب،  اأول 
�سليم  املــدرب  اأ�سبال  فيها  ف�سيواجه 

عريبي جنم الفجوج 

املجيد  عبد  املحلي  للمنتخب  الوطني  الناخب  ك�سف 
بوقرة باأنه يتطلع لتدعيم فريقه باأ�سماء من املنتخب 
من  بقطر  اإجراوؤها  املقرر  العرب  لكاأ�ص  حت�سبا  االأول 
30 نوفمرب اإىل 18 دي�سمرب، وقال بوقرة عقب نهاية 
 :)1-3( بالبنني  فريقه  جمع  الــذي  الــودي  اللقاء 
''برجمت تواجد بع�ص االأ�سماء من الفريق االأول �سمن 
القائمة التي �ست�سارك يف كاأ�ص العرب بقطر، �سنجتمع 
بالناخب الوطني جمال بلما�سي ملعرفة االأ�سماء التي 

�ستكون يف القائمة".
يف  تن�سط  باأ�سماء  املحلي  املنتخب  تدعيم  ومت  هذا 
الوطني  للمنتخب  االأخــري  الرتب�ص  خــالل  تون�ص 
 10 اإىل   4 مــن  ــذي جــرى  ال

هذا  وكــان  العرب،  كاأ�ص  حت�سريات  ــار  اإط يف  اأكتوبر 
الرتب�ص االعدادي الثالث من نوعه منذ تعيني املدرب 
بعد  املحليني  راأ�ص منتخب  الوطني جميد بوقرة على 
الرتب�سني املنظمني يف جوان واوت املا�سيني مع اإجراء 
واأمــام    )1-5( بــوهــران  ليبرييا  �سد  وديــة  مباريات 

�سوريا )2-1( وبوروندي )3-0( بالدوحة.
من  اأ�سماء  ن�ستدعي  ''ملـــاذا  قائال:  بوقرة  واأ�ــســاف 
من  العديد  الفرتة  تلك  خالل  الأنــه  االأول؟  املنتخب 
وتون�ص،  اخلليج  دول  غرار  على  �ستتوقف  البطوالت 
يف  ين�سطون  الذين  الالعبني  بع�ص  ال�ستدعاء  اأتطلع 

اخلليج خالل الرتب�ص القادم''.
بع�ص  العربي  املوعد  هــذا  يخو�ص  اأن  املتوقع  ومــن 
جمال  غــرار  على  قطر  يف  ين�سطون  الذين  الدوليني 
)ال�سد(  بــوجنــاح  بــغــداد  قــطــر(  )نــــادي  بلعمري 
و�سيخو�ص  ــر(،  ــط ق ــــادي  )ن بــاليــلــي  ويــو�ــســف 
كاأ�ص  مناف�سة  للمحليني  اجلزائري  املنتخب 
العرب-2021 يف املجموعة الرابعة رفقة 

منتخبات م�سر ال�سودان ولبنان.
الـــدورة  اجلــزائــر  ممثلو  وي�ستهل 
دي�سمرب  ــفــاحت  ال االأربـــعـــاء  يـــوم 
اأمام ال�سودان مبلعب "احمد بن 
مواجهة  قبل  بالدوحة  علي 
4 دي�سمرب  لبنان يوم ال�سبت 
مبلعب اجلنوب ثم م�سر يوم 
اي�سا  دي�سمرب   7 الــثــالثــاء 
باالإ�سافة  اجلــنــوب،  مبلعب 
املنتخب  فــــاإن  املــوعــد  ــهــذا  ل
اأي�سا  يح�سر  املحلي  الوطني 
للبطولة االإفريقية لالأمم املقررة 

باجلزائر. رفيق رزمي. ب
رفيق رزمي. ب

بدري. ع

بدري. ع

العاي�ص. �ص

العاي�ص. �ص

عبد الهادي. ب

خا�ست ت�سكيلة اإحتاد �سطيف النا�سط يف بطولة الق�سم الثالث للهواة املجموعة الو�سطى ال�سرقية اأول 

مقابلة ودية يف اإطار التح�سريات للمو�سم اجلديد، حيث انهزم االإحتاد يف املباراة التي جمعته اأمام اإحتاد عني 

احلجر على اأر�سية ملعب 08 ماي 1945 بنتيجة هدف دون مقابل، كما برمج الطاقم الفني لالإحتاد بقيادة املدرب بدر 

الدين فالحي مباراة ودية ثانية هذا االأ�سبوع اأمام فريق مولودية العلمة من اأجل الوقوف على م�ستوى الت�سكيلة، وهذا يف 

انتظار االتفاق مع مناف�ص اأخر يف ظل رغبة الطاقم الفني يف خو�ص 03 لقاءات ودية قبل لقاء اجلولة االأوىل من البطولة 

واملقرر اأمام اأمل بو�سعادة يوم 29 اأكتوبر اجلاري.

ودخلت ت�سكيلة "القرونة" يف ترب�ص مغلق منذ نهاية االأ�سبوع الفارط بفندق اله�ساب و�سط املدينة وهذا من اأجل 

رغم  البطولة  يف  االأوىل  االأدوار  لعب  على  االإحتاد  اإدارة  حيث  اجلديد،  املو�سم  لبطولة  نوعي  حت�سري  �سمان 

اأن املهمة لن تكون �سهلة يف ظل تركيبة املجموعة الو�سطى ال�سرقية والتي ت�سم العديد من االأندية 

العريقة، فيما تاأمل اإدارة االإحتاد يف احل�سول على دعم مادي من طرف ال�سلطات املحلية 

حتى يتمكن الفريق من خو�ص لقاءات املو�سم اجلديد يف اأريحية من 

الناحية املالية.

القرونة تنهزم اأمام عني احلجر وتواجه البابية وديا 

عبد الهادي. ب

�إحتاد �سطيف 

عن  النظر  باتنة  مولودية  اإدارة  تراجعت 
قريبا  كان  اأن  بعد  كريوي  املهاجم  �سم  فكرة 
رحلة  لتتوا�سل  للبوبية،  التوقيع  من  جــدا 
البحث عن مهاجمني لتدعيم الكتيبة البي�ساء 
هذا املو�سم، خا�سة بعد اأن اأرق غيابهم الطاقم 
ــدرب  امل قيادتهم  على  ي�سرف  الـــذي  الفني 

بورابحة.
نظريها  البوبية  اأم�ص  ع�سية  وواجهت  هذا 
هو  حت�سريي  ودي  لقاء  يف  بوجلبانة  �سباب 

تازقاغت  جنــم  لقاء  بعد  نوعه  مــن  الــثــاين 
بعد  الت�سكيلة  ت�سهد  اأن  املنتظر  ومن  الــودي، 
الالعبني  �سفوف  يف  غربلة  بوجلبانة  وديــة 
اذ �سي�سرح املدرب العديد من الالعبني ل�سمان 
الهدف  حتقيق  على  ي�سارع  تناف�سي  فريق 
للق�سم  والعودة  ال�سعود  ورقــة  وهو  املن�سود 
الثاين بعد �سقوط مدوي يف املو�سم املا�سي اإىل 
الدرجة الثالثة من البطولة اجلزائرية لكرة 

القدم.

التح�سريات على قدم  �سباب بوجلبانة  يوا�سل 
و�ساق بدخوله اأجواء اللقاءات االإعدادية فبعد 
،توا�سل  ال�ساوية  احتــاد  اأمــام  املا�سية  املباراة 
الوديات  برجمة  حلــول  ر�سيد  الرئي�ص  اإدارة 
واجهوا  حــداد  في�سل  التقني  اأ�سبال  ويــكــون 
مولودية  اجلار  فريق  االثنني  اأم�ص  يوم  ظهرية 
املباراة  وهي  عمار  حمام  ال�سهيد  مبلعب  باتنة 
الإ�سراك  كثريا  الفني  الطاقم  عليها  يعول  التي 
جميع الالعبني يف هذا اللقاء من اأجل اأخذ فكرة 
التدريبات  بلغت  بعدما  الالعبني  على  عامة 
مرحلة مهمة يف انتظار املقابلة الودية االأخرى 
عني  �سباب  �سد  املقبل  اجلمعة  يــوم  املربجمة 

ياقوت النا�سط يف بطولة الق�سم الثالث هواة .

واأ�سار  اأكــد  ر�سيد  حلــول  الرئي�ص  جهته  ومــن 
واإرادة  بعزمية  البطولة  �سيخو�ص  فريقه  اأن 
وهو  امل�سطر  الهدف  حتقيق  اأجــل  من  كبريتني 

حتقيق ال�سعود .
ويف املقابل الطاقم الفني يبقى متفائل مبو�سم 
اأ�سعب  بباتنة  اجلهوية  البطولة  واعترب  مميز 
نظرا  االأخــــرى  الــبــطــوالت  خمتلف  مــن  بكثري 
املناف�سة  اأن  واأكد  املجموعة  ت�سكل  التي  للفرق 
�ستكون جد �سر�سة غلى غاية نهاية املو�سم ولذا 
التح�سري من  اأجل  الفر�سة من  �سي�ستغل  ح�سبه 
جميع اجلوانب ليكون فريقه يف كامل اجلاهزية 
القليلة  االأ�سابيع  خالل  املناف�سة  انطالق  عند 

املقبلة.

نبيل  �سطيف  وفـــاق  مـــدرب  طــلــب 
الكوكي التفاو�ص مع م�سريي الفريق 
العقد  جتديد  تفا�سيل  بخ�سو�ص 
مت  حيث  الــوفــاق،  مع  يربطه  الــذي 
ـــدرب  ــد بــني امل ــقــاء جــدي بــرجمــة ل
ح�سم  اأجـــل  مــن  االإدارة  ــاء  واأعــ�ــس
جتديد  قبل  العالقة  االأمـــور  بع�ص 
الوفاق  مع  لعقده  التون�سي  التقني 
ملو�سم اإ�سايف بعد نهاية العقد ال�سابق 
�سبتمرب  �سهر  نهاية  مع  انتهى  الــذي 

الفارط.
ورغم بقاء بع�ص التفا�سيل العالقة 
اإال اأن اإدارة الوفاق بدت مطمئنة هذه 
املدرب  عقد  جتديد  بخ�سو�ص  املرة 
الكوكي خا�سة اأن املعني منح موافقته 
يف  العقد  جتديد  اأجــل  من  النهائية 
وقت �سابق ال�سيما بعد ح�سوله على 
م�ستحقاته املالية العالقة عن املو�سم 
الطاقم  اأع�ساء  باقي  رفقة  الفارط 
الفني ناهيك عن العر�ص املايل املقدم 
له من اإدارة الوفاق واخلا�ص باملو�سم 
للوفاق  العام  املناجري  وكان  اجلديد، 
توقيع  اأن  على  اأكـــد  بــوعــود  ه�سام 
بعد  مبا�سرة  �سيتم  الكوكي  مع  العقد 

اإدارة  العودة من تون�ص، ورغم رف�ص 
العقد  تفا�سيل  عن  الك�سف  الوفاق 
الفريق  مع  الكوكي  �سيوقعه  الــذي 
من  املــقــربــة  املــ�ــســادر  بع�ص  اأن  اإال 
اأن من بني البنود التي  النادي اأكدت 
و�سعها امل�سريون هي �سرورة التناف�ص 
الثالثة  االألقاب  على  للح�سول  بقوة 
الوفاق  �سيخو�سها  التي  للمناف�سات 
ــاأ�ــص ورابــطــة  ــك وهـــي الــبــطــولــة، ال
الوفاق  اأن  علما  االإفريقية،  االأبطال 
احل�سول  دون  الوفا�ص  خــايل  خــرج 

على اأي لقب منذ 03 موا�سم.
وعاد اخلالف من جديد بني م�سريي 
تاأكيد  ظل  يف  الواجهة  اإىل  الوفاق 
بوعود  ه�سام  للوفاق  العام  املناجري 
جديد  العــب  مع  التعاقد  عــدم  على 
خـــالل الــفــرتة املــقــبــلــة، وهـــذا على 
عك�ص التحركات التي يقوم بها رئي�ص 
�سرار  احلكيم  عبد  االإدارة  جمل�ص 
جديد  مهاجم  مع  التعاقد  بخ�سو�ص 
قبل غلق القائمة، حيث يوجد �سرار 
االأ�سماء  العديد من  يف مفاو�سات مع 

عــلــى غــــرار حــيــتــالــة وبــوقــطــايــة، 
عواقب  من  الوفاق  اأن�سار  ويتخوف 
بخ�سو�ص  احلـــا�ـــســـل  االنـــقـــ�ـــســـام 

االإ�ستقدامات على م�ستقبل الفريق.
اإدارة  مــن  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
لعر�ص  امل�سريين  تلقي  عــن  الــوفــاق 
الك�سف  يتم  اأن  دون  اأجنبي  متويل 
عن هوية ال�سركة التي طلبت متويل 
للوفاق  العام  املناجري  وكان  الوفاق، 
�سابق  وقــت  يف  اأكـــد  بــوعــود  ه�سام 
توقيع  عن  تبحث  الفريق  اإدارة  اأن 
 02 اإىل  ت�سل  بقيمة  متــويــل  عقد 
وهذا  ملقبلة  الفرتة  يف  يــورو  مليون 
بخ�سو�ص  تو�سيحات  يقدم  اأن  دون 
تريد  التي  ال�سركة  وجن�سية  هوية 
متويل الوفاق، وبا�سرت اإدارة الوفاق 
من  الفارطة  ال�ساعات  يف  حتركاتها 
اأجل الالعب ال�سابق ملولودية وهران 
بــلــومــي حمــمــد الــبــ�ــســري وهــــذا بعد 
اأوراق ت�سريحه  ح�سول الالعب على 
الالعب  اأن  علما  ال�سابق،  فريقه  من 
2002 وهو ما يعني  من مواليد �سنة 
�سنف  مع  بــاإجــازة  تاأهيله  اإمكانية 

الرديف. 

اأن  العلمة  مولودية  اإدارة  ــدت  اأك
م�سكل تاأهيل الالعبني اجلدد الذين 
املريكاتو  خــالل  معهم  التعاقد  مت 
اأن  بعد  وهذا  مطروح  غري  ال�سيفي 
متكنت اإدارة الرئي�ص �سالح كراو�سي 
من تخفي�ص القيمة اخلا�سة بديون 
جلنة املنازعات بعد تنازل عدد من 
الالعبني القدامى على م�ستحقاتهم 
�سيمكن  ــذي  ال االأمــر  وهــو  العالقة 
اجلدد  الالعبني  تاأهيل  من  الفريق 
دون اإ�سكال، ومن املنتظر اأن تنتع�ص 

خزينة النادي خالل االأيام املقبلة 
طرف  من  ممنوحة  جديدة  باإعانة 
اللقاء  بعد  وهذا  املحلية  ال�سلطات 
الذي جمع بني رئي�ص النادي الهاوي 
كمال  �سطيف  ووايل  رقـــاب  �سمري 

عبلة خالل االأيام الفارطة. 
الطاقم  ــرر  ق منف�سل  �سياق  ويف 
املدافع  بخدمات  االحتفاظ  الفني 
بعد  الفريق  تعداد  �سمن  بودوخة 
الذي  العقد  ف�سخ  مفاو�سات  ف�سل 
يربطه بالفريق، حيث اأ�سر الالعب 

العالقة  م�ستحقاته  ت�سوية  على 
مقابل ف�سخ العقد بالرتا�سي، يف حني 
ك�سفت م�سادر مقربة من النادي عن 
اأمين  بــوردمي  الالعب  عقد  جتديد 
التخلي  مع  النادي  مع  اإ�سايف  ملو�سم 
ب�سبب  �سارف  الالعب  خدمات  عن 
الت�سبع احلا�سل يف التعداد، وعرفت 
التحاق  للفريق  الفنية  العار�سة 
الذي  �سراد  مليك  البدين  املح�سر 

با�سر مهامه مع الت�سكيلة.
العلمة  مولودية  ت�سكيلة  وتخو�ص 

انطالق  منذ  وديـــة  مقابلة  ثــاين 
مواجهة  خـــالل  ــن  م الــتــحــ�ــســريات 
اأر�سية  على  �سطيف  اإحتــاد  فريق 
كما  بالعلمة،  حــار�ــص  عمار  ملعب 
مع  التــفــاق  الفني  الطاقم  تو�سل 
فريق وفاق امل�سيلة من اأجل التباري 
االأ�ــســبــوع اجلــاري،  نهاية  مــع  وديــا 
التفاق  الفني  الطاقم  تو�سل  كما 
مع اإحتاد ال�ساوية من اأجل برجمة 
مباراة ودية بني الفريقني يف انتظار 

االتفاق على تاريخها.

حظرية  يف  النا�سط  تازقاغت  جنم  فريق  دخل 
ــالــث هــــواة مــرحــلــة مــتــقــدمــة من  ــث الــقــ�ــســم ال
البطولة  غمار  خلو�ص  ا�ستعداد  التح�سريات 
املقبل  نوفمرب   29 بتاريخ  تنطلق  اأن  واملــقــررة 
انطالق  مند  كاملة  اأ�سابيع  �سبعة  مــرور  وبعد 
التدريبات ك�سف الطاقم الفني بقيادة الكوت�ص 
حممد ال�سغري بن التون�سي اأن فريقه بلغ مرحلة 
متقدمة من اجلاهزية ال�سيما من اجلانب البدين 
لتفادي  للغاية  مهم  اأمر  حمدثنا  اعتربه  والتي 
اأن  املتحدث  اأ�سار  ،كما  امل�ستقبل  يف  االإ�سابات 
مع  نهائيا  فيها  الف�سل  مــن  تــقــرتب  ت�سكيلته 
8 وديات يف الربنامج امل�سطر لعبت منها  برجمة 
اخلام�سة  الودية  وتكون  مقابالت  اأربعة  حاليا 
بئر  �سباب  اأمــام  االثنني  اأم�ص  يوم  ظهرية  جرت 
الثاين  اجلــهــوي  الق�سم  يف  النا�سط  بوحو�ص 

لرباطة عنابة.
�سلف  وكما  "ناربتي"  حت�سريات  اإىل  وللعودة 
ذكره اأ�سبال الثنائي التقني بن التون�سي وبلف�سل 
املباريات  كــل  يف  وفـــازوا  ممــتــازة  نتائج  حققوا 
العابد،  �سباب ثنية  اأمام كل من  املا�سية  الودية 
واأمام  ق�سنطينة  �سباب  رديف  ال�ساوية،  احتاد 
الطاقم  كــثــريا  اأراح  مــا  ــو  وه باتنة  مــولــوديــة 
التي  التح�سريات  بداية  منذ  هــذا  جــاء  الفني 
بلغت درجة متقدمة جدا ح�سب كالم املدرب بن 

التون�سي �سخ�سيا .
املتوا�سلة  التح�سريات  على  احلديث  �سياق  ويف 
ن�سري اأن اإدارة الرئي�ص اأعمارة خدومة بالتن�سيق 
كاملة  مقابالت   8 برجمة  مت  الفني  الطاقم  مع 
عند  اجلاهزية  كامل  يف  النجم  ليكون  اإعدادية 

اإعطاء اإ�سارة انطالق املو�سم الريا�سي اجلديد.

تازقاغت  جنم  فريق  يبقى  اآخــر  �سعيد  وعلى 
يحت�سن  ملعب  غــيــاب  جــانــب  مــن  كــثــريا  يــعــاين 
التدريبات بعدما انطلقت االأ�سغال مبلعب ال�سهيد 
ال�سهيد حمام عمار  ملعب  ،كذلك  الطاهر  ميزان 
اأخرى  ا�ستيعاب فرق  الوالية  مل يقدر  بعا�سمة 
خن�سلة  احتاد  فريق  وجود  يف  لالكتظاظ  نظرا 
الذي �سرع يف التح�سريات �ساأنه �ساأن فريق �سباب 
"ليا�سمكا"  رديــف  فريق  اإىل  اإ�سافة  بوجلبانة 
وهو ما اأجرب الطاقم الفني واالإدارة اللجوء اإىل 
املالعب اجلوارية والتي ح�سب ت�سريح املدرب بن 
التح�سري  ممكن  نيوز" غري  "االورا�ص  لـ  التون�سي 
يف املالعب ال�سغرية والبطولة على االأبواب يعني 
ح�سبه اأمر �سعب يف مثل هذه االأوقات واأ�سار اأن 
حتى طريقة العمل مل يقدر تطبيق برناجمه يف 

مثل هذه الظروف.

مولودية باتنة 

هالل �سلغوم �لعيد �سباب بوجلبانة

مولودية �لعلمة 

 �سباب عني ياقوت 

جنم تازقاغت

وفاق �سطيف 

ريا�ضة

يحل ع�سية اليوم املنتخب الوطني اجلزائري لكرة 
القدم �سيفا ثقيال على منتخب النيجر خلو�ص لقاء 
يف  االأوىل،  للمجموعة  الرابعة  اجلولة  حل�ساب 
اأن  وبعد   ،2022 ملونديال قطر  املوؤهلة  الت�سفيات 
دك رفقاء باليلي �سبباك منتخب النيجر يف اللقاء 
الفارط اأم�ص االأول ب�سدا�سية كاملة ي�سعى اخل�سر 
وحتقيق  ال�سمراء  للقارة  �سيادتهم  تاأكيد  ملوا�سلة 
املجموعة  �ــســدارة  يف  بالبقاء  ي�سمح  اآخـــر  ــوز  ف

لالقرتاب اأكرث من ح�سم التاأهل للدور املقبل.
حظوظه  فقد  الــذي  النيجر  منتخب  جهته  ومن 
بخ�سو�ص  اخل�سر  زحف  لوقف  ي�سعى  التاأهل  يف 
�سل�سلة الالهزمية التي بلغها اأ�سبال جمال بلما�سي 
بـ30 لقاء من دون خ�سارة، مما يدفع اأ�سبال كافايل 
يتطلعون لكتابة اأمائهم يف �سجل منتخبهم باإيقاف 

�سل�سلة انت�سارات اخل�سر.
ترتيب  �سدارة  يحتل  الوطني  املنتخب  اأن  يذكر 

منا�سفة  وتعادل،  بفوزين  نقاط   7 بـ  املجموعة 
يف  ومتعادل  مبارتني  يف  الفائز  بوركينافا�سو  مع 
بـ3  الثالث  املركز  النيجر  يحتل  حني  يف  واحــدة، 

نقاط و يحتل جيبوتي املركز االأخري بـ 0 نقطة.
املنتخب اجلزائري ع�سية  تنقل  ال�سياق  ذات  ويف 
اأم�ص االأول على منت طائرة خا�سة، وقبيل الرحلة 
بومدين"  "هواري  مبطار  الالعبني  جميع  تواجد 
من  امل�سرح  �سبعيني  بــن  ــي  رام املــدافــع  با�ستثناء 
الفني ب�سبب اال�سابة، و كان الظهري  قبل الطاقم 
املقابلة  عن  غــاب  قد  الوطني  للمنتخب  االي�سر 
م�سطفى  مبلعب  اجلمعة  يوم  جرت  التي  االأخــرية 

ت�ساكر.
عبد  الريا�سة  و  ال�سباب  وزيــر  و�ــســريافــق  هــذا 
هذه  رحلته  يف  الوطني  املنتخب  �سبقاق  الـــرزاق 
�سيكو  النيجري  نظريه  من  بدعوة  املقابلة  حل�سور 

دورو ادامو.

فريق م�صجد ال�صالم بباتنة 
يتوج بالدورة 

الهالل يتلقى اأول هزمية 
و�صرفاوي ينتظر ورقة الت�صريح 

التح�صريات متوا�صلة والفريق
 يدخل املرحلة املهمة   

البوبية واجهت بوجلبانة وديا.. �صفقة كريوي 
تتبخر وغياب املهاجمني يوؤرق الطاقم الفني 

البوبية واجهت بوجلبانة وديا.. �صفقة كريوي 
تتبخر وغياب املهاجمني يوؤرق الطاقم الفني 

اخل�صر يحلون �صيفا ثقيال على النيجر

املنتخب املحلي �صيتدعم بـ "باليلي 
وبوجناح وبلعمري"

مفاو�صات جديدة مع الكوكي قبل جتديد العقد.. 
وبلومي على رادار الوفاق  

�صراد يدعم العار�صة الفنية، وبوردمي 
يجدد ملو�صم اإ�صايف 

اأبناء تازقاغت يجدون �صعوبة كبرية يف التح�صريات 
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ت�سفيات مونديال قطر 2022

ال�سالم  اأم�ص االأول فريق م�سجد  توج م�ساء 
ملا  لكاأ�ص اجلمهورية  املوؤهلة  بالدورة  بباتنة 
بني امل�ساجد يف ن�سختها الرابعة املنظمة من 
للجميع  الريا�سة  الوالئية  الرابطة  طرف 
القدم،  لكرة  الوالئية  والرابطة  واجلوارية 
م�سجد  ح�ساب  على  النهائي  يف  فــاز  حيث 
ب�سربات  تب�سة  واليــة  بال�سريعة  الرحمن 
الر�سمي  الــوقــت  انــتــهــاء  بــعــد  ــح،  ــي ــرتج ال
واال�سايف بالتعادل هدفني يف كل �سبكة على 
بك�سيدة،  الريا�سي  القطب  ميدان  ار�سية 
والية  من  كل  فرق  م�ساركة  الــدورة  وعرفت 

امل�سيلة  اجللفة،  تب�سة،  خن�سلة،  باتنة، 
وب�سكرة.

بباتنة  ال�سالم  م�سجد  فريق  وي�سم  هــذا 
العديد من الالعبني الذين �سبق لهم اللعب يف 
الق�سم االأول على غرار اأمني بوخلوف، �سمري 
ملودع، في�سل ميباركي و�سمري بومتجت ا�سافة 
�سالح  باتنة  ملولودية  ال�سابق  الالعب  اإىل 
الدين ربقي، كما عرف اللقاء النهائي ح�سور 
ممثل ال�سباب والريا�سة حممد زروال وممثل 
�سلموا  الذين  الدينية  ال�سوؤون  مديرية  عن 

الكاأ�ص للفريق املتوج. 

اأول  العيد  �سلغوم  هــالل  ت�سكيلة  تلقت 
بعد  الــوديــة  ــاراة  ــب امل �سل�سلة  يف  هــزميــة 
املباراة  يف  القبة  رائد  اأمام  امل�سجل  التعرث 
هدف  بنتيجة  الــرائــد  بفوز  انتهت  التي 
الأ�سبال  االأوىل  الهزمية  وهي  مقابل،  دون 
التوايل،  على  فــوزيــن  بعد  اإيغيل  مــزيــان 
املباراة  هــذه  يف  امل�سجلة  الهزمية  ــم  ورغ
النتيجة  اأن  اعترب  الفني  الطاقم  اأن  اإال 
�ساأنها  من  الهزمية  اأن  خا�سة  مهمة  غري 
على  ــدام  االأق ي�سعون  الالعبني  جتعل  اأن 

االأر�ص لتفادي الغرور.
مع  موعد  على  الهالل  ت�سكيلة  و�ستكون 
ــالل ترب�ص  ــاراة الــوديــة الــرابــعــة خ ــب امل
ال�سلف من خالل مواجهة �سبيبة �سكيكدة 

للهواة،  الثاين  الق�سم  حظرية  اإىل  النازل 
الفني  الــطــاقــم  ميــنــح  اأن  املــنــتــظــر  ومـــن 
مل  التي  للعنا�سر  املباراة  هذه  يف  الفر�سة 

ت�سارك يف مباراة رائد القبة.
املدافع  ح�سول  الــهــالل  اإدارة  وتنتظر 
ال�سابق الأوملبي املدية �سرفاوي على اأوراق 
بعد  املنازعات  جلنة  طــرف  من  ت�سريحه 
اأوراق  على  للح�سول  رفعها  التي  ال�سكوى 
�سفقة  تر�سيم  اأجــل  من  وهــذا  الت�سريح، 
ويتواجد  الفريق،  �سفوف  اإىل  ان�سمامه 
الرتب�ص  منذ  الهالل  تعداد  مع  �سرفاوي 
ومن  تيكجدة،  مركز  يف  جرى  الذي  االأول 
املنتظر اأن يكون يتم االإعالن عن ال�سفقة 

يف غ�سون االأيام املقبلة.

اأمري.ج

اأمري.ج

اأمري.ج

�لنيجر ـ �جلز�ئر )�جلولة �لر�بعة(

�ملنتخب �لوطني للمحليني

ترجي  فــريــق  حتــ�ــســريات  تتوا�سل 
اريــ�ــص لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوايل 
اأمني  بقيادة  الفني  الطاقم  رفع  اين 
وترية  رفيق  زمرة  وم�ساعده  بوخلوف 
اقــرتاب  مــع  العبيه  لتح�سري  العمل 
موعد انطالق مناف�سة البطولة وكاأ�ص 
من  ثابتة  بخطى  وال�سري  اجلمهورية 
من  امل�سطرة  االأهـــداف  حتقيق  اأجــل 

قبل اإدارة الفريق.
التدريبية  احل�س�ص  وعــرفــت  هــذا 
ح�سور  املو�سم  هــذا  للفريق  االأوىل 
16 العبا فقط، مع غياب العديد من 
بركب  بعد  تلتحق  مل  التي  اال�سماء 
ومن  �سخ�سية،  ال�سباب  التح�سريات 
الفني  الــطــاقــم  ي�سعى  ـــرى  اأخ جهة 
هذا  بــدايــة  يف  التح�سريات  ــاح  الجن
يف  هامة  مرحلة  تعترب  والتي  املو�سم 
م�سوار الفريق �سمن مناف�سة البطولة، 
كما اأكد امل�سرف على العار�سة الفنية 
للرتجي على �سرورة العمل والتجاوب 
اأ�سا�سية  مكانة  ل�سمان  برناجمه  مع 
الوان  عن  �ستدافع  التي  الت�سكيلة  يف 

الفريق.
وجدير بالذكر اأن فريق ترجي اآري�ص 
�سباب  فريق  اليوم  ع�سية  �سيواجه 
اأوالد جالل املنتمي للق�سم الثالث على 
اأر�سية ميدان ملعب حي ذراع الزيتون، 
يف لقاء ودي ي�سمح للطاقم الفني من 

الوقوف على م�ستوى العبيه.

الرتجي يواجه 
اأولد جالل وديا 

ع�صية اليوم 

ترجي �آري�س 
النجم يوا�سل االإبهار يف االنت�سارات يف الوديات 

اأبناء بوجلبانة يوا�سلون التح�سريات بجدية 

فيما تتوا�سل التح�سريات للبطولة 

الت�سفيات اجلهوية لكاأ�ص اجلزائر ما بني امل�ساجد 

رفيق رزمي. ب



اجلديد  الرنامج  عن  النقل  وزارة  اأعلنت 
نحو  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  لرحلت 
خمتلف الوجهات الدولية، الذي متت املوافقة 
عليه والذي �سيدخل حيز التنفيذ بداية من 

الأ�سبوع املقبل.
الرحلت  عدد  رفع  مت  ل��ل��وزارة،  بيان  ووف��ق 
رحلة  ب�12  اجل���زائ���ر  واإىل  م���ن  اجل���وي���ة 
الإمارات  نحو  رحلتان  على:  تتوزع  اأ�سبوعيا 
رحلتان  اإىل  بال�سافة  اأ�سبوعيا.  العربية 
 03 العدد  لي�سبح  الأملانية  فرانكفورت  نحو 
الركية  اأ�سطنبول  نحو  رحلت  و4  ا�سبوعيا، 
نحو  رح��لت   3 ا�سبوعيا،   04 العدد  لي�سبح 
بر�سلونة الإ�سبانية لي�سبح العدد 04 رحلت 
بريطانيا،  ل��ن��دن  نحو  رح��ل��ت��ان  ا�سبوعيا، 
 03 العدد  3 رحلت لي�سبح  وروما الإيطالية 

اأ�سبوعيا.
املعاملة  مب��ب��داأ  اأن���ه  اإىل  ال����وزارة  واأ���س��ارت 
النا�سطة  الأجنبية  ال�سركات  �ستقوم  باملثل، 
اجلزائر،  نحو  رحلة   12 بتنظيم  باجلزائر 
الإ�سافية  للرحلت  الإجمايل  العدد  لريتفع 

من واإىل اجلزائر اإىل 24 رحلة اأ�سبوعيا.

اجلوية اجلزائرية.. 
جديدة  رحلة   12

نحو 06 دول

�سيحت�سن مركز املوؤمترات الدويل � عبد اللطيف 
رحال يف الفرة من 16 اإىل 18 اأكتوبر 2021، 
حتت  ''ديجيتاك''  �سالون  من  الثانية  الطبعة 
رعاية وزارة التجارة ووزارة الريد والت�سالت 

وكذلك وزارة املوؤ�س�سات النا�سئة والرقمنة.
عدة  مكانه  تغيري  بعد  ال�����س��ال��ون  و�سيعرف 
احلدث  بتو�سيع  املنظمون  ق��ام  حيث  تغيريات، 
الوظائف  لدعم  الأدوات  من  العديد  لتقدمي 
املختلفة لل�سركة يف التحولت الرقمية اخلا�سة 
بهم مهما كان �سكل ونوعية امل�ساريع:  الرقمنة ، 
ال�سهادات، من�سة الو�سائط، الأخبار ، ال�سفراء � 

ال�سركاء.
 Digitech Mobile ،ال�سالون من تنظيم
جميع  من  ا  عار�سً  90 من  باأكرث   Payment
قطاعات تكنولوجيا املعلومات من اأكر ال�سركات 
والبنوك  احللول  تكامل  �سركات  اإىل  امل�سنعة 
 DIGITECH و�ستجمع  التاأمني،  و�سركات 

حدث  يف  املعلومات  لتكنولوجيا  بيئي  نظام  اأكر 
مدته 3 اأيام. مع ع�سرة رعاة و�سبعة �سركاء، من 
املتوقع اأن تكون DIGITECH احلدث الأهم 
منظور  من  اجل��زائ��ر  يف  املعلومات  لتكنولوجيا 

اأفريقي.
ال��ولي��ات  و���س��ف��ارات  دول  اأرب���ع  متثيل  �سيتم 
املتحدة ولبنان وال�سنغال وفرن�سا عر �سفاراتها 
وخ��دم��ات��ه��ا الق��ت�����س��ادي��ة. ع���لوة على ذل��ك، 
املوؤمترات  من  يومني  ا  اأي�سً هو   DIGITECH

حيث �سي�سارك اأكر اخلراء الرقميني.
مع ت�سميم فريد من نوعه يف اجلزائر والتقنيات 
املقدمة اأثناء العر�س، وال�سور املج�سمة، والواقع 
الفرا�سي. بالإ�سافة اإىل امل�ساحات املخ�س�سة 
ابتكاًرا،  اأك��رث  مفاهيم  املهنية.  للجتماعات 
�سيكونون  حيث  رقمية  م�ساحة  لزوارها  �ستوفر 
املختلفة  التقنيات  على  الت�سويت  على  قادرين 
املقدمة خلل هذا احلدث. �سيقوم جهاز تلفزيون، 

بالرويج جلميع املتحدثني والعار�سني من خلل 
 DIGITECH وقناة  الجتماعية  ال�سبكات 

.You Tube الر�سمية على
ال�سرعة''  ''حت��ف��ي��ز  م�ساحة  �ست�سمح  ك��م��ا 
نف�سها  بعر�س  املختلفة  النا�سئة  لل�سركات 
واإمكانية احت�سانها اأو رعايتها اأو متويلها من قبل 
املمثلني و زوار DIGITECH. معاينات رقمية 
لدعم التحول الرقمي للأعمال، جتعل من املمكن 
امل�سوؤولة،  الرقمية  مثل  الق�سايا،  هذه  كل  فهم 
ال�سطناعي  وال���ذك���اء  ال�����س��ي��راين،  والأم����ن 
والواقع الفرا�سي واملُعزز، والبيانات ال�سخمة، 
احلو�سبة  بعد،  عن  العمل  التعاونية،  والأدوات 

ال�سحابية، ذكاء الأعمال، احللول غري املادية.
الأقران،  مع  للتبادل  فر�سة  ا  اأي�سً هو  ال�سالون 
وال�ستماع وم�ساركة التعليقات، من خلل تقدمي 
اليومية  حتدياتهم  عن  يتحدث  للمهنيني  حدث 

واإدارة التغيري وبناء الأعمال.

 بف�ضل االإجراءات العملياتية الت�ضهيلية مبيناء عنابة..

�سوناطراك  ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  اأكد 
توفيق حكار، اأن اأكرث من 80 باملائة من عقود 
 2021 �سنة  من  الأول  لل�سدا�سي  �سوناطراك 

موقعة مع موؤ�س�سات جزائرية.
واأو�سح حكار خلل حفل توقيع البيان العام 
والإدم���اج  املحلي  املحتوى  ترقية  ل�سيا�سة 
عدد  اإجمايل  اأن  �سوناطراك،  ملجمع  الوطني 
العقود املوقعة مع ال�سركات الوطنية بلغ 827 
عقدا بقيمة 219 مليار دينار، من اأ�سل 1038 
من  الأول  ال�سدا�سي  خلل  توقيعها  مت  عقدا 

�سنة 2021، ح�سب املعطيات املقدمة.
املوؤ�س�سات  م��ع  امل��وق��ع��ة  ال��ع��ق��ود  ب��ني  وم���ن 
بالأحرف  �سوناطراك  وقعت  اجل��زائ��ري��ة، 
الأوىل 286 عقًدا مع موؤ�س�سات عمومية )35 
القطاع  موؤ�س�سات  مع  عقًدا   541 و  باملائة( 

اخلا�س )65 باملائة(.
�سوناطراك  لعقود  الإجمالية  القيمة  وبلغت 
من  الأول  الن�سف  خلل  وقعت  التي   1038
 3.25( دينار  مليار   430 بلغت   ،2021 �سنة 

مليار دولر(.

اأنغري�ست  العلماء ديفيد كارد وجو�سوا دي  للعلوم فوز  ال�سويدية  امللكية  اأعلنت الأكادميية 
وغويدو اإمبنز بجائزة نوبل للعلوم القت�سادية لعام 2021. وفاز العامل الكندي كارد بن�سف 
اجلائزة، يف وقت اقت�سم فيه العاملان الأمريكي اأنغري�ست والأمريكي الهولندي اإمبنز الن�سف 
الآخر. واأو�سح املنظمون اأن اجلائزة تكافئ اخلراء الثلثة على "اإ�سهامهم املنهجي يف حتليل 
العلقات ال�سببية" وتقدميهم "اأفكارا مبتَكرة حول �سوق العمل". وهذه هي اآخر جوائز نوبل 
مليون   1.14( �سويدية  كرونة  مليني   10 قدره  مبلغا  فيها  الفائزون  ويتقا�سم  العام،  هذا 

دولر(.

لتوا�سل  الثنني  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 
�سل�سلة مكا�سب و�سط قيود على الإمدادات 
من كبار املنتجني وتزايد الطلب على الوقود 
القت�سادات  فيه  حت��اول  ال��ذي  الوقت  يف 

التعايف من جائحة كورونا.
2% اإىل  بن�سبة  ''ب��رن��ت''  خ��ام  وارت��ف��ع 
ال�ساعة  بحلول  للرميل،  دولر   84.00

ارتفع  اأن  بعد  اجلزائر  بتوقيت   09:30
بنحو اأربعة باملائة الأ�سبوع املا�سي.

 %1.5 بن�سبة  الأم��ري��ك��ي  اخل��ام  و�سعد 
اأعلى  وه��و  للرميل،  دولر   80.50 اإىل 
م�ستوياته منذ اأواخر 2014. وكان اخلام 
يوم  حتى  باملائة   4.6 زاد  قد  الأمريكي 

اجلمعة.

والغرفة  الفلحني  الفلحني  احت���اد  ثمن 
�سعر  ت�سقيف  الوزارة  قرار  للفلحة  الوطنية 
�سي�ساعف  الإجراء  هذا  اأن  موؤكدين  الأ�سمدة 
اإيجابيا  ينعك�س  مما  كلفته  ويخف�س  الإنتاج 

على القدرة ال�سرائية للمواطن.
اجلزائريني  الفلحني  احت��اد  رئي�س  وق��ال 
حممد عليوي يف ت�سريح للذاعة اجلزائرية، 
دينار  اآلف  ب�8  الأ�سمدة  اأ�سعار  ت�سقيف  اإن 
يف  �سي�سهم  ج��زائ��ري  دي��ن��ار  األ���ف   14 ب���دل 
�سيوؤدي  مما  تكلفته  ويخف�س  الإن��ت��اج  زي��ادة 
ما  وه��و  الأ���س��ع��ار  انخفا�س  اىل  ب��ال�����س��رورة 
للخ�سر  خا�سة  املحلي  للإنتاج  دفعا  �سيعطي 

الأ�سعار  ارتفاع  اأن  والفواكه واحلبوب، م�سيفا 
هذا  �ساأن  وم��ن  كبرية  خ�سائر  الفلحني  كبد 
القرار اأن يقدم دفعا للقيمة امل�سافة على حد 

تعبريه.
للفلحة  الوطنية  الغرفة  رئي�س  جانبه  من 
حممد يزيد حمبلي ثمن القرار م�سيفا انه جاء 
يف مرحلة جد ح�سا�سة موؤكدا اأن خف�س اأ�سعار 
وعلى  الإنتاج  على  تاأثري  له  �سيكون  الأ�سمدة 
خف�س  يف  �سي�ساهم  اأنه  كما  ال�سرائية  القدرة 
فاتورة ال�سترياد. كما دعا حمبلي اإىل �سرورة 
اتخاذ تدابري ت�سجيعية اأخرى للفلحني وعلى 

راأ�سها ازالة الر�سوم على الأ�سمدة.

 جتاوزت �سادرات الكيلنكر )الإ�سمنت اخلام( عرب ميناء عنابة خالل الت�سعة اأ�سهر الأوىل من ال�سنة اجلارية واحد )1( مليون طن بف�سل الإجراءات 
العملياتية الت�سهيلية التي اتخذت لت�سجيع ومرافقة املتعاملني القت�ساديني وترقية ال�سادرات، ح�سب ما اأفاد به الأحد الرئي�س املدير العام لذات 

املوؤ�س�سة املينائية حممد خري الدين بومنجل.

واأ�ساف عرقاب، اأم�س الثنني، خلل نزوله 
�سيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، اأن اأنبوب 
للجزائر  مهم  م�سروع  لل�سحراء  العابر  الغاز 
والدول التي متر به. مو�سحا: اأن خط الغاز 
الذي مير على النيجر وجنرييا �سيزود اأوروبا 

بكميات كبرية من الغاز قريبا.
ولفت عرقاب اإىل اأن الت�سالت وامل�ساورات 
النيجر  يف  ال��ط��اق��ة  وزي����ري  ب��ني  ق��ائ��م��ة 
للنطلق  الأولية  الأ�س�س  و�سن�سع  وجنرييا 

يف هذا امل�سروع قريبا.
واأكد عرقاب اأن اجلزائر �سريك ويف لأوروبا 
"�سوناطراك"   اأن  م�سريا  بالغاز،  اإمدادها  يف 
لأوروب��ا،  الغاز  اإم��داد  بعملية  متحكمة  جد 
وتعتر  وع��ق��وده��ا،  بتعاهداتها  وملتزمة 
واأك��د  لأوروب����ا.  وال���ويف  امل�سمون  ال�سريك 
عرقاب اأن خط الغاز اجلزائر اإ�سبانيا يحمل 
8 مليار مكعب و�سيطل اإىل 10.6 مليار مكعب 

يف نهاية دي�سمر القادم.

واأو�سح ذات امل�سوؤول خلل ندوة �سحفية ن�سطها 
ميناء  ن�ساطات  ح�سيلة  ح��ول  املوؤ�س�سة  مبقر 
ال�سنة  من  الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  خ��لل  عنابة 
نهاية  غاية  اإىل  يناير  من  الفاحت  )منذ  اجلارية 
�سبتمر 2021(، باأن احلجم الإجمايل ل�سادرات 
الكلنكر بلغ يف نف�س الفرة 1.075498 طنا، اأي 
بنف�س  مقارنة  طنا   896.142 ب�  قدرت  بزيادة 

الفرة من �سنة 2020.
مليون   1،5 بلوغ  عنابة  ميناء  موؤ�س�سة  وتتوقع 
ال�سنة  نهاية  م��ع  امل���ادة  ه��ذه  ���س��ادرات  م��ن  ط��ن 
امل�سوؤول  ذات  به  اأفاد  ما  ح�سب   ،2021 اجلارية 
ال���ذي ذك���ر يف ه���ذا ال�����س��ي��اق ب���اأن الإج�����راءات 
لرقية  اتخذت  التي  والعملياتية  التنظيمية 
مكنت  قد  الت�سدير  بعمليات  املرتبطة  اخلدمات 
واإبرام  جدد  اقت�ساديني  متعاملني  ا�ستقطاب  من 
ميناء عنابة  موؤ�س�سة  للت�سدير تربط  اتفاقيات 

بامل�سدرين.
وتاأهيل  التجهيز  برنامج  اإط��ار  يف  يرتقب  كما 
اخلدمات املينائية ا�ستقطاب املزيد من امل�سدرين، 
و  للرفع  ج��دي��دة  جتهيزات  اقتناء  م��ع  خا�سة 
رفع  بقدرة  ب�"�سيبلودير"  يعرف  ما  اأو  التعبئة 
ت�سل اإىل 18 األف طن يوميا وذلك خلل ال�سنة 

املقبلة 2022، ح�سب ما متت الإ�سارة اإليه.
خلل  عنابة  ميناء  �سجل  فقد  اأخرى،  جهة  من 
ال�سادرات  تنوع  حيث  من  ارتفاعا  الفرة  نف�س 
احلديدية  وامل��واد  الكلينكر  جانب  اإىل  لت�سمل، 
غذائية  وم���واد  فلحية  منتجات  والأ���س��م��دة، 

وكندا  وتون�س  وموريتانيا  ليبيا  باجتاه  �سدرت 
لل�سادرات  الإج���م���ايل  احل��ج��م  ب��ذل��ك  ل��ريت��ف��ع 
انطلقا من ميناء عنابة اإىل 2،732 مليون طنا 
من  الفرة  نف�س  يف  طنا  مليون   1،113 مقابل 

ال�سنة املا�سية.
و�سمن املوؤ�سرات الإيجابية للن�ساطات التجارية 
الفرة  خ��لل  ت�سجيل  كذلك  مت  عنابة  مبيناء 
للواردات  الإج��م��ايل  احلجم  يف  تراجعا  ذات��ه��ا 
بنف�س  مقارنة  باملائة   1،14 ب  ق��درت  بن�سبة 

الفرة من ال�سنة املا�سية.
تغطي  ال��ت��ي  عنابة  ميناء  موؤ�س�سة  وت�سجل 
الرامج  اإط��ار  يف  ولية   17 املينائية  بخدماتها 

القاعدة  تو�سيع  م�سروع  املرتقبة  ال�ستثمارية 
املينائية بعنابة املرتقب تفعيله ملواكبة م�ساريع 
املجاورة،  بالوليات  مرجمة  هامة  ا�ستثمارية 
ع��ل��ى غ���رار امل�����س��روع امل��ن��دم��ج لإن��ت��اج وحتويل 
خلل  علم  ما  ح�سب  تب�سة،  لولية  الفو�سفات 

الندوة ال�سحفية.
اإجناز  عنابة  ميناء  تو�سيع  م�سروع  ويت�سمن 
16 مرا ل�ستقبال  ال�  مرفاأ جديد بعمق يتجاوز 
اإىل  بالإ�سافة  الكبري،  احلجم  ذات  ال��ب��واخ��ر 
اإجناز وتهيئة ف�ساءات للتخزين وهياكل قاعدية 
ل�ستقطاب  �ستوجه  امليناء  بن�ساطات  خا�سة 

وترقية ن�ساط الت�سدير.
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 ت�صدير 1 مليون طن من الكلينكر خالل الت�صعة 

اأ�صهر الأوىل من 2021 

�صالون ''ديجيتاك'' حلول رقمية لكل موؤ�ص�صة

عرقاب يتحدث عن م�صتجدات م�صروع 
اأنبوب الغاز العابر لل�صحراء

موقعة �صوناطراك  عقود  من  باملائة   80
 مع موؤ�ص�صات جزائرية

جائزة نوبل لالقت�صاد 2021 من ن�صيب 
ثالثة علماء، تعرف عليهم

اأ�صعار النفط تتجاوز 84 دولرا للربميل

الغرفة الفالحية واحتاد الفالحني يثمنان 
ت�صقيف �صعر الأ�صمدة

ك�سف وزير الطاقة واملناجم، حممد عرقاب اأن اأنبوب الغاز العابر لل�سحراء يف مرحلة متقدمة و�سيتم 
اإطالق امل�سروع قريبا لتزويد اأوروبا بهذه املادة احليوية.



�صتان بني القيمة "واللقيمة"
ومكانة  ــرتول  ــب ال وقــيــمــة  الــديــنــار  قيمة  عــن 
االقت�ساد اجلزائري بني االأمم، وعالقته مبختلف 
وناق�سنا  حتدثنا  الهمم  �سناعة  يف  ودوره  الدول 
نتحاور  وكاأننا  وبدى  املحاور  خمتلف  يف  موا�سيع 
لفهم  مفارقة  ميتافيزيقية  م�سطلحات  حــول 
يح�سل  ما  يفهم  يعد  مل  الــذي  الب�سيط  املواطن 
لها  ينظر  كان  بالد  يف  غريبة،  تقلبات  من  حوله 
على اأنها بالد اخلري واأنه لن يجوع يوما فيها مهما 
منظومة  يف  ــاع  االأو�ــس وتقلبت  الــظــروف  تغريت 
ظلت ترفع �سعار املجانية عاليا على م�ستوى كافة 
حتول  العي�ص" الذي  "لقمة  قطاع  اإال  القطاعات 
اإىل اأزمة معي�سة و�سراع من اأجل البقاء على قيد 

احلياة .
فقد تاأثرت القدرة ال�سرائية مبختلف اإرها�سات 
اأزمة  املتمخ�سة عن  العاملية وخا�سة تلك  االأزمة 
اال�سرتاتيجيات  كل  اأ�سقطت  والتي   ،19 كوفيد 
االقت�سادية  االأنظمة  عديد  ت�سدع  يف  وت�سببت 
املحال،  من  احلــال  دوام  اأن  مثبتة  العامل  حــول 
الزوال  اإىل  اآيــل  الريع  اقت�ساد  اأن  اأثبتت  مثلما 
واأن ع�سر انهيار البقرة احللوب �سياأتي ال جمال، 
له  ت�سفع  فلم  يوما،  جفافه  �سيعلن  �سريعها  واأن 
ا�سرتاتيجية  اأو  بعد ذلك مكانة وال قيمة دولية 
ف�سار يفكر يف الهرب اأكرث من ذي قبل بعد اأن نالت 
"هرم  زعزعة  يف  وت�سببت  اجلوع"  "قر�سة  منه 
كلها  والنف�سية  البيولوجية  حلاجاته  مو�سلو" 
االقت�ساد  م�سطلحات  يف  تفهم  لن  ثارت  اإن  التي 
وال ال�سيا�سة وال ا�سرتاتيجيات "اإنعا�ص" ما تبقى 

من واقع اقت�سادي.
وهنا يربز الفرق ال�سا�سع بني القيمة التي حتدثنا 
عنها "واللقيمة" التي هي يف الواقع ت�سغري للقمة 
ظل  يف  والــثــانــيــة  االأوىل  بــني  و�ــســتــان  العي�ص، 
والتغريات  الوقائع  واإرها�سات  الواقع  مفارقات 
الباحث  متنح  مل  �سريعة  وبــ�ــســورة  احلا�سلة 
�سواء  اأي قيمة.  عن"اللقيمة" فر�سة فهم معاين 
اأو  ال�سرف،  قيمة  اأو  م�سافة  بقيمة  االأمــر  تعلق 
قيمة  اأو  الدينار  قيمة  اأو  املثقوبة،  ال�سناديق 
حتت  اتخاذها  يتم  التي  اال�ستعجالية  القرارات 

راية احلفاظ على القدرة ال�سرائية املهرتئة. 

نوارةبوبري

عبد الهادي.ب

�ضطيف

نظمتها جمعية مفتاح �لفرج الأمر��ص �ل�شرطان

�ص. �ص
ف.ق

ف.ق

فيما ت�شل عقوبة �مل�شاربة �إىل �الإعد�م..

تتوا�سل، عمليات االحتكار وامل�ساربة يف خمتلف املواد الغذائية وال�سلع التي ت�سهد ارتفاعا جنونيا مفاجئا يف االآونة االأخرية، حيث مت حجز ما يزيد عن 121 قنطار من البطاطا املخزنة 
بطرق م�سبوهة يف خمتلف النقاط عرب واليات عديدة باجلزائر، وهو ما خلف ارتياحا ن�سبيا و�سط املواطنني.

وكان املدير العام للرقابة االقت�سادية 
ك�سف  قد  التجارة،  بــوزارة  الغ�ص  وقمع 
حديد  من  بيد  لل�سرب  الدولة  عزم  عن 
االنطالق  بعد  وامل�ساربني  املخالفني  لكل 
يف تنظيم حملة وطنية ملحاربة امل�ساربة 
االأمنية  امل�سالح  خمتلف  مع  بالتن�سيق 
واملحتكرين  املخالفني  ــرمي  جت بــهــدف 
ت�سليط  يف  اجلمهورية  رئي�ص  قرار  بعد 
حلد  ت�سل  قد  عليهم  م�سددة  عقوبات 
حت�سني  بهدف  وهــذا  واالإعـــدام  املــوؤبــد 
امل�ساربني  اأفعال  من  الوطني  االقت�ساد 
به  ت�سببت  بعدما  نهائيا  عليها  والق�ساء 

من اأزمات متتالية.
امل�ساربة  حمــاربــة  عمليات  واأ�ــســفــرت 

 121 عن  يزيد  ما  حجز  عن  واالحتكار 
يف  �سهدت  الــتــي  البطاطا  مــن  قــنــطــارا 

و�سل  جنونيا  ارتفاعا  االأخــرية  االآونــة 
الواحد  للكيلوغرام  ديــنــار   120 حلــد 

وعجز  حرية  يف  املواطنني  و�سع  ما  وهو 
كلي عن اقتنائها بالنظر لالرتفاع الذي 
اأي�سا خمتلف املواد وامل�ستلزمات  �سهدته 

الغذائية ال�سرورية.
"اأن  ــام  ــع ال ــر  ــدي امل ك�سف  جــهــتــه،  ــن  م
ارتفاع ثمن املواد اال�ستهالكية يعود اإىل 
االإختالالت التي اأفرزتها جائحة كورونا 
اإ�سترياد  التي دفعت ببع�ص البلدان على 
وتخزين املواد اال�ستهالكية ب�سكل مكثف 
اجلائحة"،  يخ�ص  ــارئ  ط الأي  حت�سبا 
هذا  التجار  من  الع�سرات  ا�ستغل  حيث 
ال�سلع  يف  وامل�ساربة  االأ�سعار  لرفع  االأمر 
�سهدت  التي  الغذائية  ــواد  امل وخمتلف 

ندرة يف االأ�سواق موؤخرا.

امل�صاربة يف اأ�صعار البطاطا تزداد وحجز اأزيد من 121 قنطار
 خمزنة بطرق م�صبوهة

حملة حت�صي�صية حول �صرطان الثدي 
بو�صط مدينة باتنة 

متطوعون يقومون بحملة لتنظيف 
حميط كلية احلقوق بجامعة باتنة 1

اإذاعة �صطيف حتتفل بالذكرى الـ29 لنطالق بث براجمها  
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الأمرا�ص  الفرج  مفتاح  جمعية  اأقامت، 
وا�سعة  حت�سي�سية  حملة  الــ�ــســرطــان، 
ــن نــ�ــســاء ورجـــال  لــفــائــدة املــواطــنــني م
املبكر  الت�سخي�ص  باأهمية  للتوعية 
و�سهر  تزامنا  وذلــك  الــثــدي  ل�سرطان 
من  بالتح�سي�ص  اخلا�ص  الوردي  اأكتوبر 

خماطر �سرطان الثدي.
اجلمعية  نظمتها  التح�سي�سية  احلملة 
ال�سرطان  مكافحة  مركز  مع  بالتن�سيق 
التنمية  وكالة  مع  وبالتعاون  بباتنة 
و�سط  احلــريــة  ب�ساحة  االجتماعية 
مدينة باتنة، حيث تهدف اإىل التح�سي�ص 

ملر�ص  الكبرية  وامل�ساعفات  باملخاطر 
العديد  تقدمي  مت  اأيــن  الثدي،  �سرطان 
للوافدات  ـــادات  واالر�ـــس الن�سائح  مــن 
اأخريات  ا�ستفادت  فيما  احلملة،  على 
اأطباء  طــرف  مــن  املــجــاين  الفح�ص  مــن 
وخمت�سني يف املجال، على اأن ت�ستمر هذه 
القادم  اخلمي�ص  يوم  غاية  اإىل  احلملة 
للمر�ص  تعريفا  يوميا  �ست�سهد  حيث 
به  االإ�سابة  لتفادي  ن�سائح  تقدمي  مع 
الذاتي  الفح�ص  وطــرق  منه  والوقاية 
ت�سوب  التي  اال�ستف�سارات  من  وغريها 

هذا املر�ص.

قـــــــــام، عــــدد 
املتطوعني  مــن 
حملة  بتنظيم 
تـــــنـــــظـــــيـــــف 
كلية  مبــحــاذاة 
احلقوق والعلوم 
ــة  ــي ــس ــا� ــي ــس ــ� ال
باتنة  بجامعة 
1، وذلك خالل 
االأ�سبوع،  نهاية 

ـــث عــرفــت  ـــي ح
عدد  طرف  من  وا�سعا  اإقباال  املبادرة 
قاموا  الــذيــن  والطلبة  ال�سباب  مــن 
للمحيط  عميقة  تنظيف  بعملية 
بعد ذلك  ليقوموا  الداخلي واخلارجي 
ودهن  االأبي�ص  باللون  احلائط  بدهن 
�سابقا  كانت  التي  االأ�سجار  اأحــوا�ــص 
منت�سرة  كــانــت  الــتــي  للنفايات  مكبا 
حولها ومرتامية على االأر�سية، ناهيك 
خلفتها  الــتــي  الكريهة  ــروائــح  ال عــن 
املكان  هذا  �سوهت  التي  النفايات  هذه 
املـــرتددون  يتحلى  اأن  يفرت�ص  الــذي 
عليه من طلبة واأ�ساتذة وعمال بح�ص 
البيبئي  واحلــ�ــص  املــ�ــســوؤولــيــة  ـــروح  ب
قطبا  كــونــه  �سمعته  عــلــى  للحفاظ 
علميا �سبق له واأن اأخرج الع�سرات من 
البارزة  وال�سخ�سيات  العلمية  القامات 

واالإطـــــــــارات، 
على  ويتوجب 
املتواجدين  كل 
فـــيـــه حــمــايــة 
من  حمــيــطــهــم 

التلوث. 
وقـــــــد القــــت 
ـــذه املـــبـــادرة  ه
ا�ـــســـتـــحـــ�ـــســـان 
املـــــواطـــــنـــــني 
الـــذيـــن اأثـــنـــوا 
التطوعية،  العمليات  هــذه  مثل  على 
على  تعميمها  �ـــســـرورة  اإىل  داعـــني 
بجامعتي  واالأق�سام  الكليات  خمتلف 
ثقافة  لرت�سيخ   2 وباتنة   1 باتنة 
واملحيط  البيئة  نظافة  على  احلفاظ 
الت�سرفات  ونبذ  اجلامعي  الو�سط  يف 
الطعام  خملفات  كرمي  الالم�سوؤولة 
االأروقــة  يف  وال�سجائر  التبغ  وبقايا 

واملحا�سرات  التدري�ص  وقــاعــات 
اجلامعية  املــرافــق  من  وغريها 

خا�سة اأن الطلبة اجلامعيني 
يعتربون من نخبة املجتمع 

وميثلون قدوة لتالميذ 
خمــتــلــف االأطــــوار 

الدرا�سية.

احتفالية  اجلهوية  �سطيف  اإذاعة  نظمت، 
خا�سة مبنا�سبة الذكرى الـ29 النطالق بث 
هواري  الثقافة  دار  م�ستوى  على  براجمها، 
بح�سور  �سطيف  مدينة  بو�سط  بومدين 
املدير العام لالإذاعة الوطنية حممد بغايل 
املحلية  االإذاعــات  لتن�سيقية  العام  واملدير 
واالأمنية  الوالئية  وال�سلطات  زبدة،  حممد 
املحلية  ــة  االإذاع بث  وانطلق  والع�سكرية، 
على   1992 �سنة  من  اأكتوبر   10 بتاريخ 
م�ستوى حي عني تبينت ليتم التحول بعدها 
احلايل  املقر  اإىل  وو�سوال  الثقافة  دار  اإىل 

على م�ستوى حديقة الت�سلية. 
ونظمت االإذاعة املحلية، ندوة خا�سة بهذه 
ال�ساأن  ت�سيري  يف  "الكفاءة  بعنوان  املنا�سبة 
العام" وهذا تزامنا مع اقرتاب االنتخابات 
املــحــلــيــة، وقــــال املــديــر الــعــام لــالإذاعــة 
يف  ال�سحفيني  اأن  بغايل  حممد  الوطنية 
يحتذى  الذي  املثل  ي�سربون  �سطيف  اإذاعة 
الكاذبة  االأخــبــار  مــواجــهــة  جمــال  يف  بــه 
والتحاليل  ال�سادقة  واملعطيات  باالأخبار 
واملو�سوعية  اجليدة  بالتحاليل  املري�سة 

وكذا مواجهة البهتان بامل�سداقية، اأما وايل 
�سطيف كمال عبلة فاأ�سار اإىل دور االإذاعة 
ومرافقة  ــواطــنــني  امل انــ�ــســغــاالت  نــقــل  يف 

التنمية.   
الذين  االإعالميني  من  جمموعة  تكرمي  ومت 
�سنعوا جمد االإذاعة خالل ال�سنوات الفارطة 
وحتى احلالية، ومن جانبه فاإن مدير االإذاعة 

ال�سعار  جت�سيد  اإىل  ال�سعي  اأكد  عقيب  عمار 
املرفوع من طرف القائمني على االإذاعة "ل�سنا 
وحدنا ولكن نحر�ص لنكون االأف�سل" واأ�ساف 
يف  �سطيف  ــة  اإذاع فخر  عقيببالقول:"بكل 
اأدركت  التي  عائلتها  بف�سل  االأف�سلية  رواق 
اإىل  للو�سول  وحيد  معيار  العمل  اأن  بوعي 

املبتغى". 

نظمت، �سركة امتياز التوزيع الكهرباء والغاز لوالية خن�سلة، بالتن�سيق مع مديرية ال�سحة وكذا 

اجلمعية الوالئية لواهبي الدم وم�ست�سفى الطفل واالأم �سواحلي بلقا�سم، حملة تربع بالدم حتت 

الوكالة  م�ستوى  على  كامل  اأ�سبوع  مدار  على  ت�ستغرق  والتي  حياة(  هدية  دم  )قطرة  �سعار 

التجارية بخن�سلة وذلك لفائدة مر�سى امل�ست�سفيات بالوالية.

هذه احلملة، عرفت توفري خمتلف الو�سائل املادية والب�سرية وكذا احرتام وتطبيق 

اإقباال كبريا من  اأين عرفت  ال�سحي تفاديا لالإ�سابة بفريو�ص كورونا،  الربوتوكول 

طرف عمال �سركة امتياز توزيع الكهرباء والغاز وكذا املواطنني و�سط ا�ستح�سان 

كبري من املتربعني الذين اأكدوا اأن هذه العملية من �ساأنها انقاذ املر�سى.

املكلف باالإعالم ب�سركة امتياز التوزيع،اأكد اأن هذه العملية الت�سامنية 

بالوالية  الدم  حقن  خمابر  وتدعيم  امل�ساعدة  تقدمي  بهدف  جاءت 

خمتلف  عــرب  نق�ص  تعرف  مــا  كثريا  التي  احليوية  املـــادة  بهذه 

امل�ست�سفيات خا�سة يف الزمر الدموية النادرة، واأكد ان موؤ�س�سة 

امتياز توزيع الكهرباء والغاز دائما ما تكون ال�سباقة لتنظيم 

اأخرى يف  اإىل تنظيم حمالت  واأ�سار  حمالت تربع بالدم 

فرتات قادمة.

امتياز توزيع الكهرباء والغاز لولية 

خن�صلة ينظم حملة تربع بالدم 

معاوية.�ص 

خن�ضلة



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

ردود

لطف املقاي�ضة ":  املبدعة  نور الهدى عمران/ امل�ضيلة وم�ضاركة " 
ة ميكن ت�سميتها م�سهدا ق�س�سّيا، كرث فيها الو�سف، وخلت من االأحداث والعقدة،  بذرة ق�سّ

والت�سويق واالإثارة... لغتك �سليمة وجّيدة عموما... ننتظر منك االأف�سل. 

ة  املبدع عبد القادر رالة/ تيارت وم�ضاركة "عامل الطبا�ضري": ق�سّ
تبدو ماأخوذة من عمق الواقع �سيغت بطريقة ب�سيطة ومتنا�سقة، قفلتها جّيدة، نر�سحها 

للن�سر.

": خاطرة �سادقة من االأعماق،  املبدعة جنود عليوى/ تيبازة وم�ضاركة " 
و�سوابها  و)�سيئ(  )احلياة(،  و�سوابها  )حلياة(،  قولها:  مثل  باالأخطاء  زاخرة  لكنها 
همزة  الأّنها  )يوؤّنبني(  و�سوابها  و)ياأّنبني(  )بع�ٌص(،  و�سوابها  و)بع�سن(  )�سيء(، 

متو�سطة �سبقها �سّم. ننتظر من منك االأجود واالأتقن لغة.

تتزاحم حرويف لهفة وترتع�ص كلماتي 
 ، نغمة  اأقــالمــي  �سرير  ويــغــدو   ، فــرحــة 
عن  الكالم  ...عند  بالغة  لغتي  وتفي�ص 

ال�سالم ، عن خالقي وبارئي وم�سوري ...
عدل  يــومــا  االأحــــوال  بــك  �ساقت  اإذا 
بو�سلة قلبك جتاهه دوما، عد اإليه اختيارا 
اأو ا�سطرارا عد اإليه ا�ستغفارا وا�ست�سغارا  
اإليه  فانك�سارك   ، و�سعفا  تذلال  اإليه  عد 
ارتقاء  له  و�سجودك    ، وا�ستقامة   جرب 

وهمة  . 
 وجه وجهك نحو بابه راجيا واحلال ال 
يخفى وهو عليم ، ارفع يديك اإليه مناجيا 
ما  بالدعاء،  يــدرك  باالأ�سباب  ينال  ماال 
بعد  راآهـــا  اإال  بخالقه  اآمـــاال  العبد  علق 
الدعاء حقيقة، واأيقن  اأن بعد الع�سر ي�سر 

و بعد ال�سقاء رخاء . 
 ، انغلق  ما  لك  ليفتح  الفلق  رب  فادعو 

وما اأ�سيق حيلتنا وعند اهلل املت�سع .

فاإن  �سلما،   اهلل  اإىل  بالدعاء  اجعل 
رحمته �سبحانه اأعظم .

 فنحن اإليه اأحوج وعنده فقط املخرج 
وباإذنه �ستفرج  . ان�سف جبال الهم والغم 
بدعوة اإن الذي ق�سد املهيمن مل يخب، هو  

القريب املجيب ولو بعد حني ... 
تكن  دنــيــاك  يف  لــلــخــريات  �سباقا  كــن 
املنازل  تنل  ـــراك   اأخ يف  للجنات  �سباقا 
للطاعات م�سارعا يف  ، كن مبادرا  العاليات 

عمل القربات لرب الربايا .
 ، تغفل  اأو  تخمل  اأو  تك�سل  اأن  ــاك  واإي
املالئكة  و  ممدود  والعمر  موجود  فاجلهاز 
و  وعــمــل  عقل  مــن  ال�سعيد  ولــكــن  �سهود 
داأب  هذا  ليكن   . وخمل  ك�سل  من  ال�سقي 
امل�سلم ال يكل وال ميل، كالنحل حيث حط 

نهل .
كل ال�سعادة ملن اآمن واهتدى و�سقاوة ملن 

�سل وغوى. 

ــــي ــــنِّ ـــــــــا اأَُغ ــــُت َدْوًم ــــْن ــــــــا ُك َوِطـــــْفـــــال اأََن
ـــــي ِلـــَنـــْخـــِلـــي ِلـــَرْمـــِلـــي َوِطـــيـــِنـــي اِلأَْر�ـــــسِ
ــْه ــَب ــي ــِب ــــي احَل بــــــاِلِدي اجَلـــــَزاِئـــــُر اأَْر�ــــسِ
ــْه ــَب ــِري ــَق ــــِت ال ــــاأَْن َوِمــــــْن َنــْبــ�ــصِ َقــْلــِبــي َف
َواِدي ــــــلِّ  ُك َويِف  ــــْهــــٍل  �ــــسَ ــــــلِّ  ُك ــــي  ــــِف َف
ـــاٍد ــــُد �ـــسَ ــــسُ ــــ� ــــْن ــــُيــــوُر َوَي ــــي الــــطُّ ُتــــَغــــنِّ
ـــْر َوالـــــَبـــــَواِدي ـــَم ـــثَّ ــَجــْر َوال اأُِحــــــبُّ الــ�ــسَّ
َفــــــــــوؤَاِدي يِف  ـــــــْت  مَنَ ــــــــــــُوُروِد  ال َفـــــُكـــــلُّ 
ــْه ــَع ــِدي ــَب ـــَراَر احُلــــُقــــوِل ال ـــسِ ـــ� ــــــبُّ اْخ اأُِح
ــــا ــــَع ــــيــــُع َوِدي ِب ــــرَّ َوَهـــــــا َقــــــْد اأََتــــــاَنــــــا ال
ــــــوًرا ــــــُخ ُم َبـــــــاَقـــــــاِت َزْهـــــــــرٍ َف ُيـــــــَقـــــــدِّ
ـــوَرا ـــُط ـــُع ــــُر�ــــصُّ ال َوَيـــــْهـــــِدي الــــَهــــَداَيــــا َي
ــا ــًف ــْي ـــَنـــاِبـــِل �ــسَ ــــَراَر الـــ�ـــسَّ ــــِف ـــــــبُّ ا�ــــسْ اأُِح
ــا ــَف ــْي ـــُطـــ�ـــصُ �ــسَ ـــــــلَّ اأُُغـــ�ـــسْ َوَهــــــا َقـــــْد اأََح
ـــاِد  ـــَد احَلـــ�ـــسَ ـــْن ــــَل اجَلــــْمــــَع ِع ــــَم ْج َفـــَمـــا اأَ
ــــــــــاِدي ــــَك اأََه ــــْي ــــَل ـــي َع ـــلِّ ـــسَ ـــ� ــــــْحــــــُن ُن َوَن
ــا ــَع ــِري ــسَ ـــِريـــًعـــا � ــــُف �ـــسَ ــــِري ـــــي اخَل ـــــاأِْت َوَي
ــــــرُي َوُلـــــوَعـــــا �ــــــسِ ـــــِتـــــي َكــــــْم اأَ ـــــْدَر�ـــــسَ مِبَ
َفــــــاَقــــــا ــــي َوالــــــرِّ ــــِت ــــَم ــــلِّ ــــَع ـــــــي ُم ـــــــيِّ اأَُح

ــِتــَيــاَقــا ا�ــسْ اأَُذوُب  ــيــِد  ــ�ــسِ الــنَّ ِلــــَعــــَزِف 
ا ـــــرِيَ ـــــث ـــــــٍم اأَِحـــــــــــــنُّ َك ــــــــرَتِ َر�ـــــــسْ ــــــــَدْف ِل
ــــــــرَيا ـــــــــــــا َوِف ــــا َوَزْرًع ــــًت ــــْي ــــــــَم َب ــــــــسِ اِلأَْر�
ــــِخــــُر َمــــــــْوَج الــــِبــــَحــــاِر ــــَب ـــا ُت ـــسً ـــ� ـــْم ـــسَ َو�
ــاِري ــَح ــسَّ ــ� ـــوُم ُهـــَنـــا ِبــال ـــُي ـــُغ ـــِري ال ـــْج ـــَت َف
ــــٍرٍ ــــْخ ــــــــــَة َف ـــــــِرُف َراَي ـــــــَرْف َوَزْهـــــــــــــًوا ُت

ـــرْبٍ ـــسِ � ــــــلِّ  ُك َويِف  اجِلـــــَبـــــاِل  ِبـــــاأَْعـــــَلـــــى 
ـــــاِل ـــــــِك َفــــــــــْوَق اخَلـــــَي ِبــــــــــالِدي اأُِحـــــــبُّ
ــــَبــــايِل  ـــي َوَدْوًمــــــــــــا ِب ـــِن ـــْي ـــَع ـــِت ِب ـــْن ـــَك ـــسَ �
ـــِهـــيـــِد ــــــــــُروِح الـــ�ـــسَ ــــالًمــــا ِل ــــالَمــــا �ــــسَ �ــــسَ
ـــٍد ـــي ـــِل ـــــاِح مِلـَـــــْجــــــٍد َت ـــــَف اِلأَْر�ــــــــــــــصِ الـــــِك

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

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

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

مالحظة: يتم ن�سر العدد كل يوم ثالثاء، ا�سافة اىل كون االأعمال التي مل يتم ن�سرها �سيكون هنالك �سببان: اأوال لكرثة املادة على اأن 
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ن�سيط الذهن قوي املالحظة �سريع 
كان ميتلكها هذا  كلها  البديهة. هذه 
ال�ساب االأنيق اخللوق جال�سا يف هدوء 
ووقار على كر�سي طويل باحلديقة. 
مل يكن ي�سعر بامللل كثريا، حيث يقراأ 
املحمول  بجهازه  يلعب  و  جريدته، 
�سديقه.  عــودة  تقرتب  حتى  قليال 
كثريا ما كان يقلب نظرته بني احلني 
واالآخر على اأ�سكال االأ�سجار العتيقة 
املتنزهني  وجوه  يف  حتى  واأغ�سانها 
معه فى احلديقة.  ورمبا ي�سغل باله 
يطاردها  التي  اليمامة  م�سري  اأي�سا 
ذلك القط املفرت�ص. تعجب من ذلك 
يطلقها  وال  ياأكلها  ال  فهو  امل�سهد؛ 
وت�سعر اأنه ال يريد اإال اأن يلعب معها. 
واأخذ يتابع املغادرين والوافدين حتى 
الطول  معتدلة  البدر  مثل  فتاة  هلت 
م�سربتان   وجنتاها  الب�سرة،  خمرية 
�سماوية،  وعيون  ال�سافية  باحلمرة 
ظن اأنها لي�ست من بني جن�سه، ولكن 
بني  مــا  مرتبكة  الفتاة  اأن  ــظ  الح
واقفا  فهّم  يدها؛   و�سنطة  حقيبتها 
يرتاجع  ولكن  العون،  يد  يقدم  لعله 
)رمبا  يقول  حاله  ل�سان  اخلجل  من 
تك�سفنى اأو يكون معها اأحد( يرتاجع 
وخالل  تقدمها،  التي  اخلطوات  تلك 
قام  ثــم  واحـــدة  دقيقة  جل�ص  هــذا 
املياة، ب�سعة دقائق  اإىل دورة  ذاهبا 
فوجد  يجل�ص،   كان  حيث  اإىل  وعاد 
�سيخا قد جل�ص يف نف�ص مقعده، اأ�سار 
اإليه بال�سالم،  فاأ�سار هو بالرد.  على 
الفتاة  تلك  جل�ست  االآخـــر  املقعد 
جاءت  دقــائــق،  منذ  �ساهدها  التي 
وارت�سمت  مبا�سرة،  اأمامه  لتجل�ص 
رغم  وجهه  على  عري�سة  ابت�سامة 
اأنه ال يعرفها، لكن �سيئا جمهوال كان 
بقوة.  و  فيها  التفكري  عليه  يفر�ص 
حتى  امللل  لدرجة  بقوة  يرمقها  كان 
عينه  اأن  اإال  بتفكريه.  بعيدا  �سرد 
القط  �سجيج  �سوت  عليها.  مازالت 
الرتكيز  اإىل  ــــاده  اأع الــيــمــامــة  مــع 
لينظر  بب�سره  اأخــرى، ثم عاد   مرة 

وجهه  وكان  مبت�سمة،  ليجدها  اإليها 
اأنها  ظن  مبا�سرة.   لوجهها  مقابال 
تبت�سم له،  فاأ�سابه احلرج،  واحمرَّ 
وللخلف   وي�سارا  ميينا  نظر  وجهه.  
فلم يجد �سيئا.  دار عقله ... اإذًا ملن 
لينظر  كانت هذه االبت�سامة؟!  عاد 
نف�ص  تبت�سم  ــت  ــازال م جــديــد،  مــن 
بع�ص  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  االبت�سامة 
اأ�سفل اإىل اأعلى،  اإ�سارات بيديها اإىل 
ا�ستدارت  ثــم  ــات،  ــاه االجت وجميع 
واالبت�سامة  ا�ستدارة،  ن�سف  بوجهها 
تـــزال وا�ــســحــة جـــدا مــن جانب  ال 
منتظرا  يالحظها   واأخـــذ  وجهها. 
اأخرى  مرة  االأول  لو�سعها  تعود  اأن 
ليحدد ملن تذهب هذه االإ�سارات. ومل 
تغب كثريا، وعادت بنف�ص االبت�سامة  

كذلك نف�ص االإ�سارة.
هذه  لتف�سري  اأ�ــســبــاب  عــدة  طــرح 

االإ�سارات !
هل تعانى من ا�سطراب ما؟

هل هذه الفتاة تعرفني ؟ اإذن فمن 
هي ؟

هل معجبة بتلك ال�سرعة ؟ ولكن 
ا�ستبعد هذا الراأي

ال�سك  يــقــطــع  اأن  ـــرر  ق اأخــــري  و 
من  مبا�سرة،  ي�سالها  واأن  باليقني. 
تق�سد بتلك االإ�سارات؟ ورغم ال�سراع 
الذهاب  قرر  اأنه  اإال  بداخله  القوي 
قام  اإ�ساراتها.   حقيقة  ليعرف  اإليها 
قوته  بكل  حمـــاوال  �سديد،  بــبــطء 
هــزميــة جــبــنــه وخـــوفـــه مـــن ذلــك 
اأ�سوار  كل  حطم  ــريا  واأخ املجهول.  
داخله.   الراكدين  واخلــوف  ال�سك 
جر رجليه كاأنه مي�سي يف رمل ووحل،  
عندما  لكنه  مبت�سما،  منها  اقــرتب 
�ساألها عن تلك االإ�سارات، وما اإن كانت 
واأبــدت  انزعجت  منه،  �سيئا  تريد 
وجرت  املنده�ص.   اخلــوف  تعبريات 
اإىل حيث يجل�ص واأم�سكت يد ال�سيخ 
جتذبه برفق حتمل اأ�سياءه، منادية 
على قطها ثم اأخذت دميتها ورحلت.

كانت الكتب القّيمة يف الثمانينيات رخي�سة 
الثمن لكّنها نادرة الوجود.. وكّنا نبحث عنها بجهد 

جهيد حتى اإذا ظفرنا بها كاأمّنا بّلت ال�سفاه من �سدى 
و�سبعت البطون من م�سغبة..

�سمعت يوما اأّنه اأقيم معر�ص للكتاب يف قاعة 
االجتماعات بحّمام ال�ساحلني، فخففت نحوه مهروال 
بل طرت م�ستاقا ومتلهفا، فلّما و�سلت انفتحت اأمامي 

مغارة كنوز علي بابا اخلفّية ورحت اأطوف بني نفائ�ص 
الكتب كالّنحلة تنتقي من االأزهار عذب الرحيق 

و�سايف الر�ساب، وجمعت من الكتب كّل ما ا�ستطعت 
حمله وجيبي احتماله..

وبينا اأنا اأطوف هنا وهناك م�ستزيدا ومنقبا اإذ بي 
ناعتني الأبي هالل الع�سكري..  اأملح عن بعد، كتاب ال�سّ

كان جمّلدا جميال مرمّيا على االأر�ص كاليتيم 
اأو كالطفل الفرد وحيد اأبويه، لي�ص له اإخوة.. 

فخففت نحوه وحال بيني وبينه حاجز من طاولة 
خ�سبّية كبرية، فقلت للواقف على املعر�ص يحر�سه 

له – واأنا اأخ�سى اأن يطلبه غريه  وملال الكتب يح�سّ
فيحرمني منه ولطاملا ت�سّوقت للقائه – ناولني كتاب 

اد كما ينبغي( من  ناعتني )ونطقتها بك�سر ال�سّ ال�سِّ
ف�سلك هناك هو على االأر�ص ملقى..

اد حتت ال�سّدة: فقال متفيهقا وقد راأى َك�سرة ال�سّ
ناعتني )ونطقها بفتح  -  تق�سد كتاب ال�سَّ

اد(..؟ ال�سّ
فقلت:

ناعتني(. -  كتاب )ال�سِّ
اد لعّله ينتبه اأو  وتعّمدت ال�سغط على ك�سر ال�سّ

يفطن، فلم يباِل، وقال مّرة اأخرى:
اد(. ناعتني )بفتح ال�سّ -  ال�سَّ

فقلت وكاد عقلي يطي�ص لهفة للفوز بالكتاب قبل 
اأن تناله يُد غريي:

- هاته فقط.. هاته بارك اهلل فيك.   
كان املوقف ال يحتمل عندي اأن اأدخل يف جدل 

مع رجل يبدو اأّنه ن�سف اأّمي، وحقيقة كان املثقفون 
يختطفون الكتب القّيمة كما يختطف الفار�ص 

عرو�سه ويطري بها على جواد من اأحالم وردّية.. 
ناعتني( بالن�سبة يل بغية طاملا  كان كتاب )ال�سِّ

بحثت عنها، وها قد واتت الفر�سة للح�سول عليها 
بثمن زهيد، وكان الذي عّرفني بهذا الكتاب القّيم – 

�سراحة – هوام�ص الكتب االأخرى..
وما اأدراك ما هوي هوام�ص الكتب.. كّل مثقف جاّد 

حمّب للمعرفة حري�ص على حت�سيل العلم التح�سيل 
الوايف وال�سامل ال يفرط اأبدا يف هوام�ص الكتب: 

البحر".  يف  يوجد  ال  ما  الّنهر  يف  يوجد  "فاإّنه 

مع اهلل 
طرفة يف معر�ش الكتاب

�سامح ادور �سعداهلل/ االأردن

هم�ضة

مل�������ن ك����ان����ت 
ه����ذه الإ�����ض����ارات

م�ضاركات �ضتن�ضر
عبد اهلل اليل



باتنة

�ضطيف

رقية. ل

عبد الهادي. ب 

معاوية. �ص

ح�سام الدين. ق

خالل افتتاح اأن�ضطة املو�ضم الثقايف اجلديد

يف حني �ضرعت دار الثقافة علي �ضوايعي اإىل تفعيل االأن�ضطة الثقافية احل�ضورية 

يف  االنتباه  ُتلفت  التي  االأنا�سيد  من 
ديوان )نفح االأزاهري( لل�ساعر لقمان 
�سطناوي ق�سيدة )هو يا مال(، ورمبا 
لدى  ماألوفا  الق�سيدة  عنوان  كــان 
يبدو  لكّنه  العربي،  اخلليج  �سّكان 
غريبا يف بقّية بلدان العامل العربي، 
وغرابة العنوان جتعل الّطفل يقف 
ومراميه،  مغزاه  عن  باحثا  متاأمال 
بكلمات  للق�سيدة  قّدم  ال�ساعر  لكّن 
ت�سرح داللته، فزال االإ�سكال وجتّلى 

بع�ص من الغمو�ص.. ! 
وقال ال�ساعر اأّن هذه العبارة "هو يا 
"اأوه يا مال" نوع من الغناء  مال" اأو 
اخلليج..  يف  البّحارة  يغّنيه  الــذي 

تتو�ّسح كلماته باحلزن وال�سجن. 
ال�سعبي  لــلــرتاث  اال�ستثمار  وهـــذا 
نــــوع مـــن االإحــــيــــاء لـــهـــذا الــــرتاث 
مثله  عليه،  املحافظة  اإىل  وال�سعي 
وكذلك  العام،  العربي  الــرتاث  مثل 
قيما  يحمل  الذي  االإن�ساين  الــرتاث 
تالقح  على  تعمل  عاملية،  اإن�سانّية 
يف  ولعّل  واالأمم،  ال�سعوب  ثقافات 
العنوان  �سيغتي  اإىل  ال�ساعر  اإ�سارة 
العبارة  اأّن  اإىل  تنبيه  املتباينتني؛ 
يرجع  خمتلفتني،  بطريقتني  تف�ّسر 
اإىل اختالف الّرواية ال�سعبّية حول 
ذلك، فهي اإّما )هو يا مال( اأو )اأوه يا 
املختلفة  داللتها  �سيغة  ولكّل  مال(، 

جزئّيا عن االأوىل. 
يقول ال�ساعر يف هذه الق�سيدة: 

حني ن�سّد ذراع ال�سيد * * يف املحمل 
تنمو االآماْل 

ن�سمع �سوتا للّنهام * * ليغّني عذب 
االآمال

روي  ــاعــر  ــ�ــس ال جــعــل  اأن  ــن  وحــ�ــس
ق�سيدته على وزن املقطع االأخري من 
العبارة املقتب�سة من الرتاث ال�سعبي 
مو�سيقى  اأك�سبها  ما  ــال(،  م يا  )هــو 
فيها  بثت  الــعــنــوان،  مــع  متناغمة 
ذلك ال�سجن املحّبب الذي اأ�سار اإليه 
ال�ساعر يف تقدميه للق�سيدة، واتخذ 
املتكلمني  جمع  �سمري  اأخـــرى  مـــّرة 
االأطــفــال هو  اأّنــهــم  والــذي يفرت�ص 
الذي يتحّدث )يتغّنى( يف الق�سيدة، 
بيتا،  ع�سر  اثنتي  من  مكّونة  وهــي 
ال�ساعر الزمة  وبعد كّل بيتني يرّدد 

العبارة الرتاثّية: 
هو يا مال... هو يا مال 

ال�ساعر  ي�سري  الق�سيدة  مطلع  ويف 
اإىل اأّن هذا الن�سيد يغّنيه ال�سيادون 
ليتحملوا  الــبــحــر،  يف  اخلليجّيون 
ويطمحون  عبابه،  خو�ص  �سعوبات 
�سمكّية  ثـــروة  مــن  يف  مــا  نــيــل  اإىل 
�سمري  بل�سان  البحر  وي�سف  هائلة، 

اجلمع كما اأ�سلفنا فيقول: 
هذا البحر بغري جدال * * يعطينا 

من غري كالل 
فيه �سفاء فيه جمال * * هذا البحر 

كرمي احلال 
هو يا مال .. هو يا مال 

نعرب كّل دروب البحر * * نبحث عن 
اأبواب اخلري 

لتجود   *  * واحلـــّر  ــربد  ال يف  نعمل 
علينا االأحوال 

هو يا مال.. هو يا مال      
مغامرات  عن  احلديث  يف  وي�ستمر 
ــاديــن ذاكــــرا خــلــيــج الــعــرب  ــّي الــ�ــس
بالعطاء  ي�سفه  الــذي  باخل�سو�ص 
فيه،  االأطفال  يحّبب  مما  واالإثــارة، 
مغامرة  خو�ص  اأو  لروؤيته  وي�سّوقهم 
البحر  خــريات  لذكر  يعود  ثّم  فيه، 
يف  قائال  وي�سيف  الــدافــق،  وفي�سه 

هذه الق�سيدة )االأن�سودة(: 
مينحنا البحر اخلريات * * ويفي�ص 

عطاء وهبات
يف   *  * ـــــات  االأوق ــى  ــل اأح فنق�سي 

االأ�سفار ويف التجوال 
اأ�سلوبها  يف  طــريــفــة  والــقــ�ــســيــدة 
لوال  ــا،  ــفــاظــه واأل حلنها  يف  عــذبــة 
التي  بدايتها،  يف  )للنهام(  لفظة 
فيها  االأطفال،  على  م�ستع�سرة  بدت 
خ�سونة واإغراب، ويح�سن بال�سعراء 
ال�سيما  االألــفــاظ  هــذه  مثل  تفادي 
اإذا كانت موّجهة لالأطفال، ويف بحر 

قامو�سهم الّلفظي ما يغني. 
تلك  جند  ــاه(،  دري )بو  ق�سيدة  اأّمــا 
يف  وجدناها  التي  نف�سها  الغرابة 
منها  ــرث  اأك اأو  ال�ّسابقة،  الق�سيدة 
خرافية،  ة  ق�سّ مع  املــّرة  هذه  ولكن 
وفتنة  جذبا  الق�س�ص  اأ�سّد  من  وهي 
اإىل  مييل  بطبعه  فالّطفل  لالأطفال، 
التي  واخلــرافــات  الق�س�ص  غرائب 
واملاألوف  والعادات  الطبيعة  تخرق 
موقف  ُيطرح  املقام  هذا  ويف  لديه، 
يف  ويتمثل  جـــّدا،  ح�ّسا�ص  تــربــوي 

�سوؤال م�سروع:
من  ن�سوغ  اأن  تــربــوّيــا  ي�سّح  -هــل 
يفيد  اإبــداعــا،  اخلرافّية  الق�س�ص 

الّطفل وُي�سهم يف بناء �سخ�سّيته..؟  
الّنقاد واملرّبون حول ذلك  واختلف 
فهناك  رئي�سّية،  فئات  ثــالث  اإىل 
وحّذر  متاما،  ــر  االأم هــذا  رف�ص  من 
اأغلب  يف  اأّنــه  ال�سيما  خطورته،  من 
االأحيان يبنى على الكذب واملبالغة 
ذلك  اأّن  اأ�سحابه  وقــال  املفرطة، 
والرتبية  والـــّديـــن  للخلق  ــاٍف  ــن م

القومية. 
اأما الفئة الثانية وهي على النقي�ص 
ذلك  �سرعت  فقد  االأوىل،  من  متاما 
واأباحته على اأ�سا�ص اأّنه اأبداع اأدبي 
الغالب  فيه خيال جمّنح والطفل يف 
اأّنه لي�ص حقيقة، و�سيتيقن من  يعلم 
ذلك حني يكرب، ولن يوؤثر كثريا على 
�سوف  وباملقابل  دينه،  اأو  عقيدته 
تفكريه،  اآفــاق  ويو�ّسع  خياله  ينّمي 

وقدرته على االإبداع واالبتكار. 
و�سطا،  منحى  الثالثة  الفئة  وَنَحِت 
مما  اخلرافة  تهذيب  على  حملت  اإذ 
الّدين واالأخالق، ونفت  يتعار�ص مع 
ت�سّر  مفرطة  مبالغة  يكون  ما  منها 
واأبقت  اخليال،  وتف�سد  باحلقيقة، 
قبوله  اأو  حدوثه،  يحتمل  ما  على 
ميكن  جمّنح  خيال  ــه  اأّن اأ�سا�ص  على 
وتهذيب  الطفل  تربية  يف  توظيفه 
الفئة  هــذه  اإىل  اأميل  ــا  واأن �سلوكه. 

وراأيها الّنقدي. 
تــتــاألــف قــ�ــســيــدة )بـــو دريـــــاه( من 
ع�سرة اأبيات، قّدم لها ال�ساعر بكلمة 

تو�سيحّية يقول فيها: 
يعي�ص  خرايف  خملوق  رياه..  بود   "
على  يظهر  اأّنـــه  قيل  الــبــحــر..  يف 
ال�ّسفن  يهاجم  خميف،  اإن�سان  �سكل 

ويختطف اأحد البّحارة" 
وي�ستهّلها ال�ساعر بقوله: 

يا جّدي يا اأغلى جّد * * يا من ع�ست 
حياة ال�سيْد  

 *  * الــبــحــر  ق�س�ص  عــن  حــّدثــنــي 
وا�سرد يل في�سا من وجْد 

ثّم يجيبه اجلّد ويكون بينهما حوار 
رائع حول مغامرات البحر وق�س�سه 
)من�سور(  احلفيد  في�ساأله  الغريبة، 
فيحذره  دريــــاه(،  )بــو  حكاية  عــن 
خرافة،  جمــّرد  اأّنها  ويخربه  اجلــّد 

حني يقول ال�ساعر:  
احذر يا ولدي من�سور * *   ال ت�سمع 

لكالم الزوْر 
بو درياه.. بو درياه * * ال اأحد من 

قبل راآه 
االأّول  الــراأي  اختار  ال�ساعر  وكــاأّن 
وي�سّحح  اخلـــرافـــة،  يــنــفــي  الــــذي 
مفهومها يف ذهن الّطفل، وهي وجهة 
نظر معتمدة ب�سكل كبري من كثري من 

املبدعني والكتاب.

قراءة نقدّية يف ديوان الأطفال: )نفح الأزاهري(
لل�صاعر الدكتور لقمان �صطناوي

قراءة  يف كتاب

بقلم: عبد اهلل ليل
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خن�ضلة

الأوىل  التحكيم منح اجلائزة  وقررت جلنة 
ال�ساعر م�سلم ربواح من ولية  منا�سفة بني 
عنوان  حتمل  ال��ت��ي  ق�سيدته  ع��ن  جيجل 
"طفل ال�سماء"، وال�ساعر اإ�سماعيل حممدي 
من ولية اجللفة عن ق�سيدة بعنوان "�سراب 
على تراب"، وتبلغ قيمة اجلائزة املالية نحو 

�سنتيم.  مليني   05
الثقافية  ال�سلطان  تعاونية  رئي�س  وق��ال 
الطبعة  اأن  بوخالفة  القادر  عبد  والفنية 
تناف�س  عرفت  امل�سابقة  ه��ذه  م��ن  الثانية 
46 م�سارك، ليتم اختيار عملني فقط ليكونا 
جلنة  تقدير  �سوء  على  الأوىل  املرتبة  يف 
التحكيم، وقال بوخلفاية اأي�سا :"�سكرا لكل 
من �ساهم يف اإجناح هذا العمل، �سكرا للناقد 
�سلح  القادر  عبد  الدكتور  الأ�ستاذ  الكبري 
تيزي  ولية  من  النتقال  عناء  جت�سم  على 
نن�سى  اأن  ال�سباب فرحتهم دون  مل�ساركة  وزو 
�سكر تلميذه البار ومرافقه ه�سام بن حليمة 

الرجل ال�سهم اخللوق".
ال�ساعر م�سلم ربواح من ولية جيجل  وقال 
امل��رة  اأن��ه��ا  الأوىل  امل��رت��ب��ة  على  واحل��ائ��ز 
احل�سول  يف  ال�سرف  له  يح�سل  التي  الأوىل 
على املرتبة الأوىل يف امل�سابقات التي �سارك 

فيها، اأما ال�ساعر اإ�سماعيل حممدي من ولية 
اجللفة فقال اأنه ي�سكر تعاونية ال�سلطان على 
هذه الأم�سية الرائعة التي يبقى اجلميع يف 
حاجة اإليها يف هذا الزمن الذي قل فيه على 

حد تعبريه الهتمام بالأدب. 

للمطالعة  الرئي�سية  املكتبة  ا�ستقبلت 
�ساعي بولية  العمومية حممد حمودة بن 
واملهتمني  الكتاب  من  ثقافيا  وف��دا  باتنة 
للدخول  والتمهيد  تزامنا  الثقايف  بال�ساأن 
ال��ث��ق��ايف اجل��دي��د ال���ذي ج��اء حت��ت �سعار 
تنوع  يف  ومت��ي��زن��ا  تلحمنا  يف  "قوتنا 
�سمن  ياأتي  ال��ذي  الن�ساط  هذا  ثقافتنا"، 
"قراءة يف كتاب" التي تعكف ذات  برنامج 

املكتبة على تقدميه.
�سهرزاد  ال�سيدة  املكتبة  م��دي��رة  ون��وه��ت 
دعم  على  احلا�سرين  مبجهودات  ذوادي 
واأي�سا  امل��ه��داة  الكتب  مبختلف  املكتبة 
تقدمها  التي  الفعاليات  ملختلف  م�ساركتهم 
الفاعلني  خمتلف  م��ع  بال�سراكة  املكتبة 
الثقافني، حيث اأكدت على اأن املكتبة تفتح 

اأبوابها لكل املبدعني واملثقفني دون متيز.
رجل  من  كل  ح�سره  ال��ذي  الثقايف  الوفد 
الأعمال بوخلرا�س بن بلط و كذا الكاتب 

الأ�ستاذ املوؤلف ورئي�س بلدية باتنة ال�سابق 
والروفي�سور  م��روك  الكرمي  عبد  ال�سيد 
الروائية  الكاتبة  م��ن  وك��ل  ثابت  ط��ارق 
ق�سوم'"  "نوارة  والكاتبة  كا�سا"  "�سعاد 
الثقافة  يف  املتميزون  جمعية  ورئي�سة 
والنائب  الأ�ستاذ  ال�سرف  و�سيف  والفنون 
الرملاين ال�سيد "بوهناف يزيد"، مت خلله 
التي  الكتب  من  جمموعة  واه��داء  توقيع 
دعمت الر�سيد الوثائقي، اأين نوهت مديرة 
املكتبة بهذه املبادرات امل�سجعة لكل من اأراد 
القراءة  ودعم  املجتمع  تثقيف  يف  الإ�سهام 

التي  القانون  كتب  غ��رار  على  واملطالعة"، 
قدمها الكاتب عبد الكرمي ماروك ومبختلف 
التخ�س�سات التي �ست�ساهم يف اثراء املكتبة 

اجلزائرية من هذا اجلانب.
اجلهود  طارق  وال�ساعر  الروفي�سور  وثمن 
يف  الرئي�سية  املكتبة  ط��رف  من  املبذولة 
قدم  حني  يف  امل��ب��ادرات،  هذه  ملثل  التنويه 
توجيهات  بوهناف  يزيد  الرملاين  النائب 
الثقايف  الوفد  ت�سجيع  م�سلحة  يف  ت�سب 
الثقافية  باحلياة  بالنهو�س  ي�سعى  ال��ذي 

والفكرية للمجتمع.
جولة  اختتامه  هام�س  على  تخلله  اللقاء 
املكتبة نحو خمتلف ف�ساءات  رفقة مديرة 
الذي  وال���دور  اأهميتها  لإكت�ساف  املكتبة 
املكتبة  تقدمها  التي  اخلدمات  واأهم  تلعبه 
وعد  ال��ذي  الوفد  لتودع  وال���رواد  للقراء 
الثقايف  القطب  لهذا  م�ستقبلية  ب��زي��ارات 

وال�سعاعي بعا�سمة الأورا�س باتنة. 

الثقافية  الأن�سطة  توقف  من  اأ�سهر  بعد 
بعا�سمة  �سوايعي  علي  الثقافة  ب���دار 
الولية خن�سلة واقت�سارها على الأن�سطة 
الر�سمية  �سفحتها  ع��ر  الف��را���س��ي��ة 
الثقافة  دار  �سرعت  الفاي�سبوك  مبوقع 
الأن�سطة  بعث  اع���ادة  يف  �سوايعي  علي 
الثقافية احل�سورية على غرار اعادة فتح 
املقهى الثقايف ثافودث من تاأطري الأديبة 
والعلمية دريدي ربيعة وذلك يف حلته 
اجل��دي��دة ووف���ق ب��رن��ام��ج ث��ري لتقدمي 
يف  والثقافية  الأدبية  الأعمال  خمتلف 
خمتلف املجالت على غرار امل�سرح الأدب 
وغريها،  الت�سكيلية  الفنون  وكذا  وال�سعر 
الوجوه  خمتلف  بح�سور  مناق�ستها  ليتم 
اىل  اإ���س��اف��ة  الثقايف  امل��ج��ال  يف  ال��ب��ارزة 

م�سوؤولو القطاع الثقايف بالولية.
يف  ثافوكث  الثقايف  املقهى  على  امل�سرفة 
قالت  نيوز"  "الأورا�س  ليومية  حديثها 
�سيت�سمن  اجلديدة  حلته  يف  املقهى  اأن" 
ا���س��دارات  لتقدمي  ب���الأدب  خا�س  رك��ن 
وموؤلفات جديدة لكتاب من ولية خن�سلة 
والثقافة  بالفكر  خا�س  ركن  اإىل  اإ�سافة 
داخل  م��ن  وفنانني  مثقفني  تن�سيط  م��ن 
وخارج الولية، واأي�سا ركن �سرية وم�سرية 
ال�ساحة  يف  معروفة  �سخ�سيات  لتقدمي 

وكذا  م��ات��وا  م��ن  منهم  خا�سة  الثقافية 
ركن خا�س باإبداعات الطفال يف خمتلف 

املجالت".
الأن�سطة  هذه  اأن  املتحدثة  ذات  واأ�سارت 
كانت  وقد  الثقايف،  املو�سم  طيلة  ت�ستمر 
ب�سري  باردو  املهند�س  با�ست�سافة  البداية 
عنوان  حت��ت  ثقافية  علمية  جل�سة  يف 
بالأورا�س"  الأمازيغية  والقرى  "ثقليعني 
املعروفة  الوجوه  خمتلف  بح�سور  وه��ذا 
بالراث المازيغي بالولية وكذا باحثني 

ومدراء املوؤ�س�سات الثقافية. 
ويف �سياق اأخر بهدف تفعيل دور الور�سات 
املو�سم  وافتتاح  تزامنا  والفنية  الثقافية 
الثقايف ل�سنة 2021ويف  2022 ، اأعلنت 
عن  بخن�سلة  �سوايعي  علي  الثقافة  دار 
والإن��خ��راط  الت�سجيل  عملية  ان��ط��لق 
البيداغوجية  ال��ور���س��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
املوجهة  الثقافية  والن�ساطات  والفنية 
الور�سات  غ���رار  على  وال��ك��ب��ار،  لل�سغار 
وفنانني  اأ�ساتذة  عدة  عليها  ي�سرف  التي 
النادي  خمت�سني  وم��وؤط��ري��ن  حم��رف��ني، 
الأدبي، نادي لغات، مكتبة الكبار، مكتبة 
املو�سيقى،  ور�سة  الر�سم،  ور�سة  ال�سغار، 
الراث،  ور�سة  الب�سري،  ال�سمعي  ور�سة 
مكتب  �سرع  حيث  الكوريغرافيا،  ور�سة 

من  املنخرطني  ا�ستقبال  يف  الت�سجيلت 
خمتلف تراب الولية .

مبدعة  كاتبة  الهدى"  ن��ور  اهلل  "جاب 
والروايات  ل��لأدب  حبها  الأنامل،  ناب�سة 
التاأليف  يف  ت��ت��األ��ق  جعلها  البولي�سية 
كتاب  بها  تتحدى  رواي��ة  اأناملها  واأجنبت 
العنان  ومطلقة  الروايات  من  النوع  هذا 
لأدبها الراقي، جعلت من "اأغاثا كري�ستي" 
لتتخذ  وملهمتها  الأدب  عامل  يف  قدوتها 
لعامل  اأخ��رج��ت  حتى  لها  م��رج��ع��ًا  منها 
"كافاليار  اأ�سمته  موؤلفًا  واملبدعني  الكتاب 

نريو".
يومية  م��ع  حت��دث��ت  ال��واع��دة  الكاتبة   
عامل  يف  بداياتها  عن  نيوز"  "الأورا�س 
الأدب واأول اللقاءات مع الكتابة، وقارنتها 
البولي�سية  الروايات  تع�سق  كانت  بكونها 
والتحقيق يف اجلرائم والعي�س يف جو من 
اأنها لطاملا كانت ملهمتها  الغمو�س، واأكدت 
لتوفق  كري�ستي"  "اأغاثا  ه��ي  وق��دوت��ه��ا 

ك��اأول  الأوىل  رواي��ت��ه��ا  كتابة  يف  اأخ���ريا 
وا�سع  خيال  لديها  اأن  واأ�سافت  خطوة، 
على  البولي�سية  ورواي��ات  للمغامرة  وحب 
كري�ستي"  "اأغاثا  الكاتبة  رواي��ات  غ��رار 
عليها  ليخطر  كلرك"  هيغينز  و"ماري 
رواي��ة  كتابة  بتاأليف  تبا�سر  اأن  فكرة 
يحاولون  الأخرين  النا�س  وتدع  بولي�سية 
البحث عن حقيقة املجرم الذي ابتكرته. 
واأ�سارت اأن هذا العمل الأدبي هو عبارة عن 
فتاة  م�سوقة تتحدث عن  بولي�سية  رواية 
"األي�س" ا�سطرت لرك عائلتها من  ا�سمها 
اأجل العمل فاأ�سبحت �ساهدة على جرمية 
ت�ستطع  مل  الفدرالية  املباحث  حتى  قتل 
حماية  برنامج  ارفاقها  فتم  حمايتها 
ال�سهود رغم ذلك مل حت�س بالأمان وقررت 
مب�ساعدة  ال��ق��ات��ل  ع��ن  بنف�سها  البحث 
�سديقتها من املباحث،  وحتدثت اأي�سا عن 

عنوان روايتها الذي يبدو غريبًا وجذابًا، 
على  العناوين  عديد  عليها  خطرت  حيث 
غرار "وردة هاليفيتي ال�سوداء" و"جرمية 
من الع�سور الو�سطى" لكن يف النهاية قررت 
البحث عن ا�سم ملفت للأنظار اأكرث ويحمل 
ا�سم  ن��ريو  كافاليار  طياته  يف  الغمو�س 
اإيطايل معناه الفار�س الأ�سود، وقالت اأنها 
لن تتطرق ملاذا �سمت الرواية بهذا ال�سم 
ولكن �ستركه لف�سول القراء الذي �سريوى 

اأثناء قراءتها.
فيها  واقعية  روايتها  ب��اأن  اأي�سا  واأك���دت 
�ستاأخذ  لأنها  اخليال،  مظاهر  من  بع�س 
القارء يف جولة بني احلا�سر الذي تتخلله 
البعيد،  الفكتوري  املا�سي  م��ن  اأح���داث 
النف�سية  وفيها حتليلت لبع�س الأمرا�س 
وكيف يوؤثر ما�سي الن�سان على م�ستقبله، 
تناولت  رواي��ت��ه��ا  يف  اأن  اأي�سا  واأ���س��اف��ت 

م�سكلة القتل الت�سل�سلي والتي تعتر ظاهرة 
القول  ميكنها  فل  جمتمعنا  يف  موجودة  غري 
تعي�سها  التي  للأحداث  كثريا  تعر�ست  اأنها 
اإليها يف روايات قادمة،  لكنها تنوي التطرق 
وحتدثت عن اأعمالها امل�ستقبلية واأكدت اأنها 
بطوابع  بولي�سية  روايات  عدة  كتابة  تريد 
خمتلفة منها الواقع الذي نعي�سه يف اجلزائر 
اخليالية  ل��لأع��م��ال  التطرق  تريد  كذلك 
اأر�س البلغة" للدكتورة حنان  ك�"خما�سية 

ل�سني.

منا�صفة  حممدي" يتوجان  ربواح" و"اإ�صماعيل  "م�صلم 
بجائزة ال�صهيد الربيع بو�صامة لل�صعر العمودي  

املكتبة الرئي�صية باتنة ت�صتقبل وفدا ثقافيا وحتوز 
على جمموعة من الكتب املهداة

املقهى الثقايف "ثافوكث" يعود بحلته اجلديدة ويفتتح 
مو�صمه بـ ""ثقليعني والقرى الأمازيغية بالأورا�ص"

الأعمال  متجد  مبدعة  اهلل" كاتبة  جاب  الهدى  "نور 
البولي�صية بطابع عاملي يف موؤلفها "كافاليار نريو"

اأعلنت تعاونية ال�سلطان الثقافية والفنية لبلدية �سطيف عن الفائزين يف الطبعة الثانية من م�سابقة ال�سهيد الربيع بو�سامة لل�سعر 
العمودي، حيث مت ت�سليم اجلوائز للفائزين يف حفل بهيج بح�سور جمموعة من االأ�ستاذة وال�سعراء املعروفني حمليا ووطنيا وحتى 

من خارج الوطن على غرار حممد براح، وال�ساعر الفل�سطيني عبد القادر �سالح، وبوزيد بن دري�س، خل�سر بغدادي، عبد ال�سالم قوي�سي 
والذين قدموا على هام�س هذا احلفل ق�سائد متنوعة.
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اأبعد عا�سمة
يف  عا�سمة  اأبعد  هي  ما  للتلميذ  املعلم 

العامل؟
التلميذ: القد�س

املعلم: ملاذا؟
�سنوات  منذ  العرب  لأن  التلميذ: 

وه���م ي��ق��ول��ون ي��ا ق��د���س اإن��ا 
قادمون

ومل ي�سلوا بعد!؟.

غالء �سديق للبيئة
واب��دا  حوتة  �سّيد  ج��زاي��ري 

يح�سب
�سعر الزيت تاع القليان

�سعر الغاز
�سعر الكيلو تاع القار�س

�سعر الكمون

�سعر الهري�سة
راح رجعها للبحر

خرجت احلوتة را�سها وقالت يحياو جتار 
اجلزائر..يحياو جتار اجلزائر..م�سائب 

�سعب عند حوت فوائد!؟.

اإمالء
م��ع��ل��م ل��غ��ة ع��رب��ي��ة دخ��ل 
ح�سة  ال��ي��وم  ق��ال  الق�سم 

اإملء 
اجلواهر  اكتبوا:  اأولد  يا 

تتلألأ 
�سمحت  ل��و  ���س��األ��وا  التلميذ  اأح��د 
على  وّل  ال�سطر  على  الهمزة  اأ�ستاذ  يا 

الألف؟
امل��ع��ل��م ق��ال��وا خ��ل���س ي��ا ول���دي خليها 

باهتة..؟!.

معلومات م�سلية

احلزام 
)ال�سانتورة(

اأمثال �سعبية

ب�سكل  الوالدين  خوف  اأن  اأثبتت  درا�سة  • هناك 
الطبيعي  تــطــورهــم  يعيق  اأبــنــائــهــم  على  مبالغ 
النف�سية  للم�ساكل  عر�سة  ويجعلهم  النمو  يف 

واجل�سدية م�ستقبال.
البني  والبي�ص  االأبي�ص  الــلــون  ذو  البي�ص   •
فوائده  يف  وال  الطعم  يف  ال  اأبـــدا  يختلفان  ال 

ال�سحية، فقط الق�سرة تختلف.
ميتلك  البطريق  فاإن  عليه  املتعارف  عك�ص  • على 

بالفعل ركبتني يف اأقدامه.
• كل فجر من يوم اجلمعة ت�سمت كل احليوانات 
ال�سور  يف  النفخ  �سوت  �سماع  تنتظر   ، العامل  يف 
يف  االإنــ�ــســان  مــاعــدا  ال�ساعة  قــيــام  مــن  وتــخــاف 

غفلة.
• الرجال الذين ي�ساعدون زوجاتهم يف االأعمال 

املنزلية اأكرث �سعادة من غريهم.
�سنة.  200 من  الأكرث  يعمر  • احلوت 

15 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتكم 
على لفعتي بع�سر 

عيون واللديغ 
ماتلدغ�سي، تق�سم 
العبد على اثنني 

والوجيع ماتوجع�سي

حدث يف مثل هذا اليوم
الثاين ع�سر 

من �سهر اأكتوبر
اأمريكا. يكت�سف  كولومبو�ص  كري�ستوفر  ـ   1492

من  تتمكن  امل�سلحة  ال�سعبية  املقاومة  ـ   1837
حاول  الــذي  "دامرميون"  املاري�سال  على  الق�ساء 

احتالل مدينة ق�سنطينة.
تون�ص. يف  ماطر  مدينة  بلدية  تاأ�سي�ص  ـ   1898

موري�ص  الفرن�سي  الــداخــلــيــة  وزيـــر  ـ   1955
نواب  اأمـــام  ا�ستفزازي  بت�سريح  يــديل  مــونــوروي 
الثورة  قــادة  ل�سمعة  فيها  اأ�ساء  الوطني  املجل�ص 
الثوار  هــوؤالء  "اعتبار  اأن  قال  بحيث  اجلزائرية 
بدائية  ف�سائع  ارتكاب  على  القادرين  والفالقة 
ممثلني حقيقيني للجالية امل�سلمة ميثل اإهانة لهذه 

االأخرية".
جون�سون  فران�سي�ص  الفرن�سي  الفيل�سوف  ـ   1957
تعمل  جمموعة  هي  و  جون�سون-  �سبكة   – يوؤ�س�ص 

على م�ساعدة جبهة التحرير الوطني.
ت�سن  الوطني  التحرير  جي�ص  وحــدات  ـ   1959
كل  يف  الــعــدو  مــراكــز  على  الهجومات  مــن  �سل�سلة 
تيارت،  وهـــران،  تلم�سان،  �سر�سال،  اجلــزائــر،  من 

بو�سعادة و�سكيكدة.
توقعان  املتحدة  ــات  ــوالي وال اليونان  ـ   1970
مبقت�ساها  �سمحت  و�ــســداقــة  ــاون  ــع ت اتــفــاقــيــة 
ع�سكرية  قواعد  باإقامة  املتحدة  للواليات  اليونان 

على اأرا�سيها.
ال�سالم  مباحثات  جل�سات  اأوىل  بــدء  ـ   1978

امل�سرية - االإ�سرائيلية يف وا�سنطن.
للفالحة  االأول  الوطني  املعر�ص  افتتاح  ـ   1983

بق�سر املعار�ص يف اجلزائر العا�سمة.
اليمني  ــوؤدي  ي علي  بن  العابدين  زيــن  ـ   1987

القانونية كرئي�ص للوزراء يف تون�ص.
للقوات  االأعلى  القائد  رئي�ص اجلمهورية  ـ   1988
حالة  اإنــهــاء  يقرر  جديد  بــن  الــ�ــســاذيل  امل�سلحة 
ال�ساعة  على   1988 اأكتوبر   12 ابتداء  احل�سار 

ال�ساد�سة �سباحا.
حلركة  الوطنية  الندوة  اأ�سغال  افتتاح  ـ   1989

ال�سحفيني اجلزائريني باجلزائر العا�سمة.
ريخرت  مقيا�ص  على   5.8 بقوة  زلــزال  ـ   1992
ثالثمائة  نحو  مقتل  اإىل  ويـــوؤدي  م�سر  ي�سرب 
�سخ�ص   اآالف  ثالثة  مــن  اأكــرث  واإ�ــســابــة  و�سبعني 
وكان مركز الزلزال جنوب غربي القاهرة بالقرب 

من الفيوم واجليزة.
مع  حمادثات  ر�سميا  تبا�سر  اجلزائر  ـ   1993
زيــارة  خــالل  ــة  ــي االأوروب االقت�سادية  املجموعة 
حممد  ال�سيد  ـــذاك  اآن اخلــارجــيــة  الــ�ــســوؤون  وزيـــر 

�سالح دمربي بربوك�سل.
الوكالة  مقر  الحت�سان  اجلزائر  اختيار  ـ   1997

االإفريقية للبيوتكنولوجيا.
ــرنال  اجل الباك�ستاين  اجلي�ص  قــائــد  ـ   1999
بانقالب  �سريف  نواز  بحكومة  يطيح  م�سرف  برفيز 

ع�سكري.
كول  االأمريكية  املدمرة  ي�ستهدف  هجوم  ـ   2000
 17 �سقوط  عن  ي�سفر  اليمنية  ال�سواطيء  قبالة 
القاعدة  تنظيم  اأن  ويعتقد  جريحا،   39 و  قتيال 

متورط يف الهجوم على املدمرة.
بايل  مدينة  يف  ليليان  ناديان  تفجري  ـ   2002
 300 وجــرح   202 مقتل  عن  ي�سفر  االأندوني�سية 

�سخ�ص.
2005 ـ اجلزائر تعلن عن اإقرا�ص �سندوق النقد 

الدويل بـ 5 ماليري دوالر.
ال�سوري  الداخلية  لوزير  حمري  انتحار  ـ   2005
بحديث  اإدالئــه  بعد  وذلك  مكتبه  يف  كنعان  غازي 

اإذاعي الإحدى االإذاعات اللبنانية.

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

تقتل  ���س��ع��ي��ب��ة  ال���ع���ني 
الك�سيبة و تخوي الزريبة

حكـــمة

الأح����ي����ان خ�سارة  م���ن  ك��ث��ر  يف 
معركة تعلمك كيف تربح احلرب

� من قال اأن نظرية اأ�سل الإن�سان قرد 
خاطئة مل يتعرف على اجلزائريني يا 

�سي علوة؟
عمر بوب�سي�س اأم البواقي
ينّظر  وب��دا  عليهم  تعرف  ق�سدك 

منذ ذلك احلني؟!.
هذه  يف  الأك��ر  اخلا�سر  اأن  اأعتقد   �
قمنا  ال��ذي  ال�سفدع  ذلك  هو  احلياة 
بت�سريحه يف ح�سة العلوم الطبيعية، 

فل هو عا�س و ل نحن �سرنا علماء؟
فوؤاد.�س قاملة
اأنا من اجلماعة يل قراو كّل�س نظري 
يف العلوم.. ما عندي �سحايا ما عندي 
"ال�سّنارية  غري  خ�سرتها  حاجة  �سي 

والبطاطا"؟!.
�سي  ي��ا  التاريخ  تغري  نف�سك  غ��رّي   �

علوة؟

�سامي حمل العني خن�سلة
حم�سوبك اإذا تغري �ستتغري اجلغرافيا 
معه اأي�سا..و خايف يحدث ما ي�سميه 

البع�س الفو�سى اخللطة!!؟.
كرت،  لأن��ك  امل��رح  عن  تتوقف  ل   �
عن  توقفت  اإن  فعل  �ستكر  ف��اأن��ت 

املرح؟
�سلمى مهناوي احلامة
خوك دميا زاهي..ورغم ذلك قاعد 

نكر ما افهمت�س اعله؟!!.
� يف مثل هذه الأجواء يا �سي علوة 
ن�ستذكر حادثة طرد النملة لل�سر�سور 

م�سكني؟
نادية بومليط �سطيف
عليه  عطفت  اأخ����رى  رواي����ة  ويف 
تزيد�س  م��ا  ل��ه  وق��ال��ت  واأدخ��ل��ت��ه 

تعاودها..النملة دميا فيها اخلري!؟. 
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�صورة م�صحكة

قف بالثلث 
لتاأكيد 

الوقفة؟!



ميلة

بدري. ع

�ضطيف
تبقى االأ�ضباب جمهولة

العدد  1903 الثالثاء  01 كوبر 2971/ 12  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 05 ربيع االأورل 1443

2424ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�ضالة:
�لإد�رة ـ �لتحرير

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

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 
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�لإد�رة ـ �لتحرير

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

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

ببلديــة  ال�سحايــا  حــي  عــرف 
العلمــة �سرق واليــة �سطيف وقوع 
جرمية قتل ب�سعة ارتكبها رجل يف 
حــق زوجته التي مت العثــور عليها 
غارقة يف دمائهــا، ومتكنت م�سالح 
االأمــن مــن توقيــف اجلــاين بعــد 
وقــوع احلادثة، ليتــم فتح حتقيق 

معمق يف مالب�سات احلادثة. 

متكنــت م�سالــح ال�سرطــة الق�سائية 
باأمــن واليــة �سطيــف، مــن و�ســح حــد 
للمخــدرات،  خطــري  مــروج  لن�ساطــات 
مبدينــة  متفرقــة  باأحيــاء  ين�ســط 
العلمة، و�سمحــت العملية بحجز 892 
غــرام مــن الكيــف املعالــج مــع م�سادرة 
دراجــة نارية كانــت ت�ستعمــل لتمويه 
تاأطــري  ومت  امل�ســروع،  غــري  ن�ساطــه 
العملية من قبل اأفــراد فرقة مكافحة 
املخــدرات بامل�سلحة الوالئية لل�سرطة 
الق�سائية التابعة الأمن والية �سطيف، 
معلومــات  ا�ستغــالل  عقــب  وجــاءت 
اإىل  املروجــني  اأحــد  باحتمــال جلــوء 
اقتناء كمية من املخدرات خارج اإقليم 

بلدية العلمة بوالية �سطيف.
ومت اإطــالق حتريــات مو�سعــة مكنت 
اأوال مــن حتديــد هويــة امل�ستبــه فيــه 
مــع و�سعه حتــت الرقابــة الدائمة مع 
وتتبــع كل حتركاتــه اإىل اأن مت اإلقــاء 
القب�ــص عليه يف حالة تلب�ص، على منت 
دراجــة نارية مبدخل قرية "جرمان " 
التابعة لبلديــة العلمة والية �سطيف، 
متلب�سا بحيازة 892 غرام من املخدرات 
)الكيف املعالج( كما مت �سبط �سالحني 
ليتــم  بحوزتــه،  )�سيفــني(  اأبي�ســني 
فتــح  مــع  الفرقــة  مقــر  اإىل  اقتيــاده 

حتقيق معمق يف مالب�سات الق�سية.

متكن اأفراد الفرق اجلمركية التابعة 
اأق�ســام اجلمــارك ب�سطيــف،  ملفت�سيــة 
ممثلني يف الفرقــة املتعددة املهام بعني 
وملــان والفرقــة املتنقلــة ب�سطيف، من 

اإحبــاط 04 عمليات تهريــب لب�ساعة 
وحــدة   65940 يف  متثلــت  حمظــورة 
مــن املفرقعــات واالألعــاب الناريــة، من 

خمتلفة االأنواع واالأحجام.

الفرقــة  عنا�ســر  متكــن 
املتنقلــة لل�سرطــة الق�سائيــة 
 04 توقيــف  مــن  بفرجيــوة 
اأ�سخا�ص، وحجــز 03 �سفائح 
مــن املخــدرات و71 وحدة من 
املوؤثرات العقلية، اإ�سافة اإىل 
�سالح اأبي�ــص حمظور وقارورة 
غاز م�سيــل للدموع، ناهيك عن 

مبلغ مــايل بقيمــة 9130 دج 
مــن عائــدات الرتويــج، ومتت 
العمليــة علــى م�ستــوى مدينة 
ا�ستكمــال  وبعــد  فرجيــوة، 
مت  القانونيــة  االإجــراءات 
اأمــام  فيهــم  امل�ستبــه  اإحالــة 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

فرجيوة.

�سي الأورا�سي..
يا  كالمك  ت�سري...  والقافلة  تنبح  الكالب 
الفرن�سي ما عندو ما يدير... زدت خربتها 
الــبــري...  يف  تخرب�ص  وانـــت  روحـــك  على 
يف  ما�سية  االأمــور  وخليت  بغطاه  خليتو  لو 
اجلزائر  كتف  حلكم  من  عاي�ص  احلرير... 
يف  تاكل  واليوم  امل�سري...  قــررت  يل  وانــت 

الغلة وت�سب يف امللة وعلى �سيادك جتري...

hamzalaribi005@gmail.com

رجل يزهق روح زوجته بطريقة ب�صعة يف العلمة 
وجب �لكالم

لقد عادت ظاهرة الهجرة غري ال�سرعية لتطفو 
نتوقف  اأال  يجب  ق�سية  وت�سكل  ال�سطح  على 
فنكتفي  وموؤ�سف  حزين  حــدث  كمجرد  عندها 
بالبكاء على االأطالل، بل اإن ما يجب اأن نقوم به 
هو التعمق يف درا�سة الظاهرة ككونها فعال يدخل 
باأن  فعال  ات�سح  فقد  االإجرامية،  االأعمال  �سمن 
باأنها  القول  ميكن  منظمة  جرمية  مالمح  هناك 

جرمية "اجتار بالب�سر".
عبارة  "احلرقة"  اأن  هل  ت�ساءلنا  ما،  وقت  يف 
عن هروب  �سباب اجلزائر من واقع مزري ب�سبب 
اأنها  اأم  املجاالت  خمتلف  يف  املتدهورة  االأو�ساع 
عبارة عن تهريب بطريقة مدرو�سة  تقف خلفه 
بالب�سر"؟  "تتاجر  وبــارونــات  "نافذة"  اأطــراف 
عنه  جتيب  قد  �ــســوؤال  باأنه  عنه  قلنا  ما  وهــذا 
اجلرمية  حماربة  يف  املخت�سة  االأمنية  امل�سالح 
اإىل  النظر  عن  التوقف  قــررت  هي  اإن  املنظمة 
احلرقة على اأنها جمرد "ظاهرة" والتعامل معها 

يف املقابل على اأنها "جرمية منظمة فعال".
مع  وثيق  ارتــبــاط  ال�سرعية  غري  للهجرة  اإن 
على  تتم  فــاالأخــرية  ال�سيبريانية"،  "اجلرمية 
تعبئة  خــالل  مــن  االأنرتنت"  "�سبكة  م�ستوى 
باإثارة  وح�سدهم  واملراهقات  واملراهقني  ال�سباب 
رغبتهم يف الهروب من الواقع نحو املجهول الذي 
اأف�سل، وهذا عن طريق  اأنه واقع  ي�سور لهم على 
يف  قدح  ومن�سورات  وحمبطة،  مثبطة  من�سورات 
كل ما هو جزائري، ثم التوا�سل مع اأفراد �سبكات 
وهنا  املــوت،  قــوارب  عرب  رحــالت  تنظيم  مهمتها 
يبدو واأن هناك جرمية منظمة مكتملة االأركان، 
فجرمية �سيبريانية يف مرحلة التعبئة والتح�سري 
تتبعها جرمية اجتار بالب�سر، وعندما نقول هذا 
غري  الهجرة  رحــالت  اأغلب  بــاأن  الحظنا  فالأننا 
ال�سرعية تف�سل وتكون النتيجة "غرق يف اأعايل 
ال�ستغالل  مفتعل  غرق  فلرمبا  يدر،  البحار" ومن 
نالحظ  فنحن  بالناجني  تعلق  ما  اأما  االأع�ساء، 
فهل  املوت  قــوارب  غزا  قد  الن�سوي  العن�سر  باأن 
"املاأوى  للمهاجرات  ي�سمن  ومــن  طبيعي؟  هــذا 
من  هناك  اأن  اأم  االأخـــرى  ال�سفة  يف  والعمل" 

ينتظر ال�ستغاللهن وت�سغيلهن يف اأعمال ما؟
فر�سيات،  ــرد  جم عــن  عــبــارة  كالمنا  ــان  ك اإن 
نحن  ــذي  ال اأن  اإال  تخمينية،  قـــراءات  ــرد  وجم
"احلرقة" مل تعد يف بالدنا  متاأكدين منه هو اأن 
اأن تتعامل معها  جمرد ظاهرة، بل جرمية يجب 
اتفقنا  اإذا  خا�سة  االأ�سا�ص،  هذا  على  ال�سلطات 
الت�سجيع على  امل�ستفيد من  "من  �سوؤال  على طرح 
احلراقة  ت�ستقبل  التي  ــدول  ال فال  احلرقة"؟ 
وال  م�ستفيدة،  امل�سدرة  الــدولــة  وال  م�ستفيدة 
كل  يف  هناك  اأن  �سك  فال  لهذا  م�ستفيد،  احلــراق 

عملية "م�ستفيد" فمن هو؟

احلرقة... من امل�صتفيد؟

حمزه لعريبي

باتنة

ميلة

�صبط 160 قر�ش "اك�صتـازي" 
بحوزة م�صبوقني ق�صائيا

توقيف �صابني هددا �صخ�صا ب�صالح 
اأبي�ش وا�صتوليا على هاتفه

مرور  حوادث  يف  جريحا    22
خالل اأ�صبوع

متكن عنا�سر اأمن عني التوتة بباتنة، 
من حجز 160 قر�ص من املخدرات ال�سلبة 

ق�سائيا  م�سبوقني  �سخ�سني  "اك�ستازي" بعد 
يبلغان من العمر 30 �سنة، كما مت حجز مبلغ 

مايل يقدر بـ 63000 دج والذي يعترب من 
عائدات الرتويج، ليتم تقدمي املعنيني اأمام 

اجلهات الق�سائية باإقليم االخت�سا�ص.  

اأوقف عنا�سر االأمن احل�سري العا�سر مبدينة 
باتنة، �سابني يبلغان من العمر 21 و26 �سنة 

قاما ب�سرقة هاتف نقال ومبلغ مايل من �سخ�ص 
حتت طائلة التهديد ب�سالح اأبي�ص، حيث مت 
تقدمي ال�سالفي الذكر اأمام النيابة املحلية .

�سجلت م�سالح احلماية املدنية لوالية ميلة 
يف الفرتة من 03 اإىل 09 اأكتوبر اجلاري 359 

عملية تدخل، ففي حوادث املرور مت ت�سجيل 
 22 اإ�سابة  ذلك  عن  جنم  تدخل  عملية   46

�سخ�سا بجروح متفاوتة اخلطورة، حيث قدمت 
لهم االإ�سعافات االأولية بعني املكان ومت نقلهم 
اإىل اأقرب م�ست�سفى، كما قامت ذات الوحدات 

بنحو 154 عملية نقل للمر�سى واجلرحى 
ملختلف م�سالح اال�ستعجاالت مب�ست�سفيات 

الوالية، يف حني مت ت�سجيل 25 عملية تدخل 
الإخماد احلرائق وال�سيطرة عليها و134 عملية 

خمتلفة.

قتيل و74 
جريحا يف 

حوادث مرور 
باملحيط احل�صري 

توقف مروج خطري للمخدرات يف العلمة

حجز 65 األف وحدة من املفرقعات 
والألعاب النارية

حجز 03 �صفائح من الكيف املعالح وتوقيف 4 اأ�صخا�ش

�سجلت م�سالح اأمن والية 
�سطيف خالل �سهر �سبتمرب 

الفارط وقوع 43 حادثا 
مروريا ج�سمانيا خلف 

واحد،  وقتيل  جريحا   74
و�سجلت ذات امل�سالح ارتفاع 
يف عدد حوادث ال�سري بنحو 
عدد  يف  وارتفاع  حادث   20
اجلرحى بفارق 48 جريح، 

فيما مت ت�سجيل انخفا�ص 
يف عدد القتلى بفارق قتيل 

وهذا مقارنة مع نف�ص ال�سهر 
من ال�سنة الفارطة.
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