
�شباب باتنة
ريا�ضة

جيبوتي توافق على 
ا�صتقبال اخل�صر يف م�صر 

بدال من املغرب

جديدة  فالحية  م�شتثمرات  لإن�شاء  م�شروع   900

ب�شبب رف�ض عمال املخازن ا�شتالم ال�شلع الغذائية

ت�شجيل 27 �شرقة لكوابل الأنرتنت خالل 3 �شنوات

الولية ُمهددة بالغرق

تراخي�ص حفر االآبار 
توقف ن�صاط املئات من 

الفالحني يف �صطيف 

 25مطعما مدر�صيا مغلق 
وتالميذ يكتفون بوجبات 

باردة يف عني البي�صاء

قطاع االت�صاالت باأم 
البواقي حتت رحمة 

ع�صابات الكوابل

اإجناز 40 كلم
 من قنوات احلماية

 من الفي�صانات بخن�صلة

�ص 05

�ص 05

�ص 05
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ملف ال�سكن االجتماعي ي�ؤرق ال�سلطات بباتنة
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بعد ت�شررهم من اأ�شغال ال�شد 

فيما انطلقت الأيام التح�شي�شية حول الداء

بلدية نقاو�ض 

فالحو قرية " تاقو�صت" 
ببوزينة يف باتنة يطالبون 

ب�صرف التعوي�صات

ب�صرطان  اإ�صابة   262
الثدي حتى نهاية �صنة 

بباتنة  2020

�صكان قرية "فنارو" 
حمتارون يف كيفية 

التخل�ص من نفاياتهم

�ص 04

�ص 04

�ص 04

باتنة

�سطيف

ت�سمم 24 تلميـذا يف ثان�ية �سـرج الغـ�ل ب�سطيف  بعد تناولهم لوجبة غداء

�ص 16

التحقيقات يف القوائم توؤخر توزيع ال�سكنات يف باتنة

تنظيم طالبي ي�ستنكر تكرمي مدير اجلامعة ال�سابق وُيحمله م�سوؤولية امل�ساكل التي تتخبط فيها

دخول جامعي "ملغم" 
بخن�صــلة

افتتاح �ضنة جامعية مبالمح احتجاجات مرتقبة

تتوا�سل االحتجاجات املطالبة بالتعجيل يف عملية توزيع ال�سكن العمومي االإيجاري عرب عدد من بلديات والية 
باتنة، فبعد اأن اأغلق اأول اأم�س �سكان امدوكال مقر البلدية للمطالبة بتوزيع ح�سة تقدر بـ40 وحدة قالوا اأن 

االأ�سغال انتهت بها قبل مدة... 

اأم البواقي

خن�سلة

احتجاجات يف بريكة وامدوكال بعد الك�ضف عن البلديات املعنية بالتوزيع خالل احتفاالت عيد الثورة

�س 04

�سهد حفل افتتاح ال�سنة اجلامعية اجلديدة بجامعة ال�سهيد 
عبا�ص لغرور بوالية خن�سلة ا�ستنكارا كبريا من طرف 

تنظيمات طالبية، خا�سة بعد تكرمي املدير ال�سابق الذي 
�س 05اأدخل ح�سبها اجلامعة يف دوامة من امل�ساكل... 

�ص 08

املنتخب الوطني



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

الكالم ر�سا�ص.. 
واجلروح ق�سا�ص

خري الكالم ما قل ودل، وذنبه على ما دل وحمل 
من معاين قد ت�سبه قطع ال�سيف للرقاب، اأو 

اخرتاق ر�سا�سة �ساخنة جل�سد اإن�سان، وهناك �سبه 
كبري بني اأثر الكالم واأثر الر�سا�ص فكالهما واإن 

�سفي املتلقي لل�سربة منهما �سيظل حافظا للذكرى 
االأليمة بف�سل تلك الندوب اللئيمة التي يرتكها 

كالهما، فقد �سهدالتاريخ على ر�سا�سات العدو 
الفرن�سي اإبان االحتالل الغا�سم وكلماته بعد انتهاء 

عهد هذا االأخري ويف عز اال�ستقالل، وهي الكلمات 
التي لن تغتفر والزالت كذلك تنفث �سمومها يف 

نفو�ص اجلزائريني وت�ستفي�ص الغ�سب وال�سخط 
واحلقد الكامن بداخل كل مواطن موؤمن بحرية 

بلده عا�سق لرتابه ممجد لدماء �سهداءه.
فكيف توقع الرئي�ص الفرن�سي اأن يكون رد الرجال 

على كل تلك التطاوالت القذرة والكلمات التي 
حتولت اإىل ر�سا�ص م�سموم، وهو الذي تعود على 

ا�ستقبال �سفعات حارة حتى داخل اأر�سه ومن اأبناء 
بلده لرف�سهم ل�سيا�سته املختلة التي مل تزد فرن�سا 
اإىل تراجعا وتذبدبا، فلم يتمكن من احلفاظ على 
العالقات اال�سرتاتيجية وال الداخلية مع ال�سعب، 
وت�سبب يف فتنة بني اجلالية املواطنني واحلكومة 

وكاأنه طفل يعبث ويلعب دون اأن يح�سب ح�سابا 
ل�سالمة األعابه وال �سالمته، ليزيده طول ل�سانه 

نذالة بعد اأن تطاول على الدولة اجلزائرية 
امل�ستقلة وعلى �سبابها، في�سع نف�سه يف مواقف 

�سيئا  وكاأن  يتظاهر  ثم  عقباها  حتمد  "بايخة" ال 
مل يكن بكل وقاحة.

فكيف توقع اأن توافق اجلزائر على عودة �سفريه 
بال �سروط، وكاأن دخول احلمام كخروجه واأن 

تتنا�سى تلك االأخطاء التي ال ميكن اأن ت�سنف يف 
اإطار الزالت والهفوات باعتبارها كلمات مق�سودة 

ومتعمدة، ينظر اإليها اجلزائري احلر على اأنها 
"الكالم  مبعنى  ر�سا�ص  نار" و�سربات  "طلقات 

ر�سا�ص" اإذا خرج من خزان ال�سالح لن يعود اإليه 
جمددا، كما اأن اجلروح ق�سا�ص وعلى الفرن�سي اأن 

يتحمل كل ردود االأفعال مهما كانت حدتها، وهي 
اإن دلت على �سيء اإمنا تدل على جراأة الرئا�سة 

اجلزائرية وقدرتها على تغيري م�سار "ال�َسفن" التي 
كثريا ما ا�ستهت "اإغراق" اجلزائر.
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عــرب العديــد مــن �ســكان املعــذر يف واليــة باتنــة عــن 
ا�ستيائهــم مــن احلالــة التي اآلــت اإليهــا املدينــة، فبعد اأن 
كانــت يف وقــت �سابــق ترتبــع علــى عر�ــص اأنظــف بلديــة 
مدينــة  هــي  هــا  عــدة  منا�سبــات  ويف  باتنــة  واليــة  يف 
املعــذر ت�سطــر للتخلــي ق�ســرا عــن لقبهــا ب�سبــب التهاون 
واال�ستخفــاف بنظافــة املحيــط والبيئة مــن طرف بع�ص 
امل�سالــح وال�سلطــات، حيــث اأو�سحــت بع�ــص ال�ســور التي 
حتوزها  "االأورا�ص نيوز" م�ستوى العفن الذي تتخبط فيه 
بع�ــص االأحيــاء ب�سبب تكد�ــص القمامة لفــرتات طويلة، 
االأمــر الذي يــوؤدي يف كل مرة لتحول بع�ــص االأحياء اإىل 
بــوؤر لالأو�ساخ واحل�ســرات وم�سدرا للروائــح الكريهة، فما 
الــذي حل ببلدية املعــذر حتى تتحول مــن اأنظف مدينة 

اإىل مدينة حتيط بها القمامة من كل جانب؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: كمال رزيق 
)وزير التجارة(

فاتورة  تقل�ص  النفايات  ..."ر�سكلة 
اال�سترياد ومورد للعملة ال�سعبة".

قلنا: يا راجل... وهل املنتوجات املتح�صل 
عليها من الر�صكلة معرتف بها يف ال�صوق 

الأوروبية والعاملية؟

نظام  الإلغاء  داعية  بالفا�سل،  العام  لهذا  املدر�سي  الدخول  والتكوين  الرتبية  لعمال  امل�ستقلة  النقابة  و�سفت 
ملا  امل�سوؤولية  حمملة  احتجاجي  يوم  لتنظيم  النقابات  كنفدرالية  داعية  العادي،  للتدري�ص  والعودة  التفويج 
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  على  �سو�ست  التي  للتمدر�ص  اال�ستثنائية  كاملخططات  املت�سرعة  الوزارية  بالقرارات  و�سفه 
االأ�ساتذة  اأرهقت  املخططات  تلك  "ال�ساتاف" اأن  جمل�ص  واأكد  الرتبوية،  التنظيمات  اإعداد  يف  عملهم  وعرقلت 
باحلجم ال�ساعي واأنهكت عمال االإدارة وموظفي الرتبية بالعمل املتوا�سل ليوم كامل، باالإ�سافة اإىل  تاأثرياتها 
على حت�سيل التالميذ بالنظر لكثافة الربامج مقارنة مع عدد احل�س�ص الدرا�سية، ودعت "ال�ساتاف" للعودة اإىل 

النظام العادي واإلغـاء التفويج الفرعي.

ما يحدث يف م�سنع حتويل اجللود مبدينة باتنة لهو اأمر غريب فعال، ففي الوقت الذي تطلق فيه ال�سلطات وامل�سالح 
الو�سية كل عام وبالتحديد اأيام عيد االأ�سحى حمالت وا�سعة لتح�سي�ص املواطنني ب�سرورة جمع جلود االأ�ساحي من 
اأجل التربع بها لذات امل�سنع، ويف الوقت الذي تعترب فيه اجللود مبختلف اأنواعها ثروة باإمكانها جلب العملة ال�سعبة 
لو مت ت�سديرها للم�سانع االأجنبية التي تعتربها مادة اأولية اأ�سا�سية الإنتاج املالب�ص وغري املالب�ص، ها هو م�سنع باتنة 
لتحويل اجللود "يرف�ص النعمة" وي�ستخف اأطنان اجللود التي تربع بها املواطنون قبل اأ�سهر ويلقيها بهذه الع�سوائية 
يتم  هكذا  فهل  احل�سرات،  وب�سبب  ال�سم�ص  اأ�سعة  ب�سبب  والعفن  للف�ساد  عر�سة  اجللود  باتت  اأين  لها،  ا�ستغالل  دون 

التعامل مع ما نعتربه "ثروة" وهل يف مثل هذه الظروف حتفظ املواد االأولية يف امل�سانع اجلزائرية؟

مدينة  تعي�سه  مــا  خ�سم  يف 
اخل�سو�ص  وجــه  على  باتنة 
ويف  اخلبز  كاأزمة  ــات  اأزم من 
التي  الــ�ــســكــاوي  ظــل عــديــد 
ــتــجــار  ــــرف ال تـــرفـــع مـــن ط
�سح  بخ�سو�ص  ــازيــن  واخلــب
ال�سميد  مبــادتــي  تــزويــدهــم 
اأ�سعارها،  وارتفاع  والفرينة 
من  نــيــوز  ــــص  االأورا� حت�سلت 
معلومات  على  مطلعة  م�سادر 

مطاحن  موؤ�س�سة  بــاأن  تفيد 
عديد  يف  واخلبازين  التجار  تزويد  عن  امل�سوؤولة  االأورا�ـــص 
البلديات والدوائر مبنطقة االأورا�ص باملواد االأولية قد عرفت 
تالعبات واأ�ساليب م�سبوهة يف ت�سيري بع�ص امل�سالح باملوؤ�س�سة 
ال�سميد  اأزمة  غرار  على  االأزمــات  تفجر  يف  �سببا  كانت  والتي 

واأزمة الفرينة وما اإىل ذلك، 
وقد ارتاأينا اخت�سار كل هذه 
"ال�سي�ص  م�سطلح  يف  ــور  االأم
اأف�سل  ب�سكل  تعبريا  بي�ص" 
واأبلغ عما يحدث يف موؤ�س�سة 
مطاحن االأورا�ص بتواطئ من 
وبع�ص  واإطارات"  "م�سوؤولني 
يف  ت�سبب  مــا  ــذا  وه العمال، 
كثري من االأحيان يف االإخالل 
بربنامج توزيع املواد االأولية 
هذا  والــفــريــنــة،  كال�سميد 
"التي  واملمار�سات  التفا�سيل  من  املزيد  ك�سف  مهمة  وتبقـى 
من  املــتــورطــني  وحما�سبة  االإداري"  الف�ساد  �سمن  تــدخــل 
�سالحيات اجلهات اأو ال�سلطات املخولة قانونا يف فتح حتقيق 
على م�ستوى املوؤ�س�سة املذكورة وك�سف اأذرع الع�سابة بداخلها.

هــي قيمة الواردات من املـواد الغـذائية التي يعتزم قطاع الفالحة 
والتنميــة الريفيــة تقلي�ــص حجمهــا حلــدود الـــ 2 مليــار دوالر اآفاق 
2024 ال�سـيمــا يف منتجـــات احلـبوب واملحا�سـيــل الزيتية والعلفية 
وال�سكـريــة، حيــث اأكـــد الوزيــر خـــالل افتتـــاح اأ�سغــال لقـــاء منظم 
حتـــت �سعـار "من اأجـل ا�ستثمار جـذاب وم�سـتدام" جمع امل�ستثمرين اأن 
القطـاع متكن رغــم ال�سعـوبــات الناجمة عن االأزمة ال�سحية كوفيد-
19 واجلفــاف مــن تقلي�ص الواردات بقيمة 435 مليون دوالر بف�سل 
امل�ساريــع والربامــج التــي �سرع فيهــا ميدانيا، ي�ساهم القطــاع الفالحي 
ح�سبه 12.4 باملائة من الناجت الداخلي اخلام بقيمة اإنتاج تعادل 25 

مليار دوالر اأمريكي �سنويا كما يوظف 2.6 مليون من اليد العاملة.

دوالر مليار   2
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تواجه االنتخابات املحلية املبكرة املزمع اإجراوؤها 
يف ال�سابع والع�سرين من �سهر نوفمرب املقبل �سل�سلة من 

العراقيل واملطبات التي جتعل منها من اأ�سواأ االنتخابات 
من حيث ظروف اإجرائها خا�سة واأن ال�سعب اجلزائري 

قد �سئم االأكاذيب والوعود التي ال تزيد عن كونها جمرد 
حماوالت يائ�سة "لال�ستيالء" على اأ�سوات الناخبني من 

خالل التالعب بتطلعاتهم واأحالمهم والتي ال تتعدى كل ما 
هو م�سروع من عي�ص كرمي وحميط الئق وتكافوؤ يف فر�ص 

العمل واخلدمات االجتماعية وال�سحـة وال�سكن وكل ما 
من �ساأنه اأن ي�سمن جمال�ص حملية نزيهة و"اأميار" مب�ستوى 

اأحالم الناخبني..
ومن املوؤ�سف اأن يرتبط كل ا�ستحقاق انتخابي يف البالد 

بوجود مقاطعني ميثلون الغالبية مع اأعداد حمت�سمة من 
امل�ساركني، يف حني اأن املقاطعة يف اجلزائر لي�ست ذات 

مدلول �سيا�سي بحت اأو موقف "اأ�سم" من االنتخابات بحد 
ذاتها بل حتولت اإىل فعل راف�ص لال�ستحقاقات يف اأ�سا�سها 

الأنها ال حتمل �سيئا من التغيري بقدر تكري�سها لنف�ص 
العقليات واالأ�ساليب التي �سوهت اأهم و�سيلة يكفلها الد�ستور 

للمواطنني ل�سمان حقهم يف اختيار ممثليهم ال�سرعيني 
الذين ي�سكلون همزة و�سل بينهم وبني احلياة التي ُيراد لها 
اأن تكون واقعا معي�سا ال جمرد تعليمات ون�سو�ص تنظيمية 

وخطابات وت�سريحات ال تتطابق مع اأفعال امل�سوؤولني 
املحليني فرادى وجمال�ص.. باالإ�سافة اإىل امل�ساريع التي ال 

تخرج يف اأكرثها من حيز املح�سوبية وال�سفقات ال�سخ�سية 
على ح�ساب التنمية املحلية والنهو�ص بها وفق الربامج التي 

التي  االنتخابية  حمالتهم  اأثناء  يف  "ادعاها" املنَتَخبون 
تعترب حجة عليهم لو اأقامها املواطنون يف ميزان "املحا�سبة" 

الغائب.. ولي�ص اأدل على ذلك االأحوال الكارثية للبلديات 
الغارق معظمها يف االحتجاجات وانعدام اال�ستقرار 

واالأزمات وقلة املرافق احليوية اأو انعدامها يف البلديات 
املعزولة اأو املح�سوبة �سمن الئحة مناطق الظل التي مل تر 

النور بعد ب�سبب الرتاخي "الغام�ص" يف تطبيق تعليمات 
رئي�ص اجلمهورية باخل�سو�ص..

ولي�ص من املبكر احلديث عن انتخابات تف�سلنا عليها �ست 
واأربعون يوما قد تبدو طويلة بالن�سبة لراغبي الرت�سح فيها 
وطريقهم ال�سائك من اأجل اإقناع �سعب "مقتنع" اأنهم �سرذمة 

من "املتحايلني" حتى ال ن�سفهم باأكرث من ذلك مع قلة من 
النزهاء الذين "يحاربون" من اأجل التغيري الفعلي ورغم 

التطمينات املتعلقة ب�سمان النزاهة وامل�سداقية وال�سفافية 
اإال اأن مواطنا معلق تفكريه بتح�سيل خبز يومه ومواد 

غذائية باتت ورقة �سغط وو�سيلة من و�سائل االبتزاز اأّنى 
له اأن يقتنع ويتوجه وينتخب ويعرب ويختار؟!.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة لي�ست الآثار 

زلزال، وال ملخلفات عملية 
ق�سف، بل لغابة مبنطقة 

كوندور�سي يف اأعايل 
مدينة باتنة يق�سدها 

املواطنون للراحة 
واال�ستجمام، غري اأنها 

حتولت بالن�سبة لبع�ص 
م�ساحة  "الهمج" اإىل 

الإفراغ �سحناتهم ال�سالبة 
واإخراج ما بداخلهم من 

فهل  وعدائية"،  "همجية 
هكذا تكون االأخالق؟

�سماح خميلي



. .
نوارة بوبري

الكالم ر�سا�ص.. 
واجلروح ق�سا�ص

خري الكالم ما قل ودل، وذنبه على ما دل وحمل 
من معاين قد ت�سبه قطع ال�سيف للرقاب، اأو 

اخرتاق ر�سا�سة �ساخنة جل�سد اإن�سان، وهناك �سبه 
كبري بني اأثر الكالم واأثر الر�سا�ص فكالهما واإن 

�سفي املتلقي لل�سربة منهما �سيظل حافظا للذكرى 
االأليمة بف�سل تلك الندوب اللئيمة التي يرتكها 

كالهما، فقد �سهدالتاريخ على ر�سا�سات العدو 
الفرن�سي اإبان االحتالل الغا�سم وكلماته بعد انتهاء 

عهد هذا االأخري ويف عز اال�ستقالل، وهي الكلمات 
التي لن تغتفر والزالت كذلك تنفث �سمومها يف 

نفو�ص اجلزائريني وت�ستفي�ص الغ�سب وال�سخط 
واحلقد الكامن بداخل كل مواطن موؤمن بحرية 

بلده عا�سق لرتابه ممجد لدماء �سهداءه.
فكيف توقع الرئي�ص الفرن�سي اأن يكون رد الرجال 

على كل تلك التطاوالت القذرة والكلمات التي 
حتولت اإىل ر�سا�ص م�سموم، وهو الذي تعود على 

ا�ستقبال �سفعات حارة حتى داخل اأر�سه ومن اأبناء 
بلده لرف�سهم ل�سيا�سته املختلة التي مل تزد فرن�سا 
اإىل تراجعا وتذبدبا، فلم يتمكن من احلفاظ على 
العالقات اال�سرتاتيجية وال الداخلية مع ال�سعب، 
وت�سبب يف فتنة بني اجلالية املواطنني واحلكومة 

وكاأنه طفل يعبث ويلعب دون اأن يح�سب ح�سابا 
ل�سالمة األعابه وال �سالمته، ليزيده طول ل�سانه 

نذالة بعد اأن تطاول على الدولة اجلزائرية 
امل�ستقلة وعلى �سبابها، في�سع نف�سه يف مواقف 

�سيئا  وكاأن  يتظاهر  ثم  عقباها  حتمد  ال  بايخة
مل يكن بكل وقاحة.

فكيف توقع اأن توافق اجلزائر على عودة �سفريه 
بال �سروط، وكاأن دخول احلمام كخروجه واأن 

تتنا�سى تلك االأخطاء التي ال ميكن اأن ت�سنف يف 
اإطار الزالت والهفوات باعتبارها كلمات مق�سودة 

ومتعمدة، ينظر اإليها اجلزائري احلر على اأنها 
الكالم  مبعنى  ر�سا�ص  و�سربات  نار طلقات 

اإذا خرج من خزان ال�سالح لن يعود اإليه  ر�سا�ص
جمددا، كما اأن اجلروح ق�سا�ص وعلى الفرن�سي اأن 

يتحمل كل ردود االأفعال مهما كانت حدتها، وهي 
اإن دلت على �سيء اإمنا تدل على جراأة الرئا�سة 

التي  ال�َسفن اجلزائرية وقدرتها على تغيري م�سار 
اجلزائر. اإغراق كثريا ما ا�ستهت 

/   اأكتوبر   املوافق لـ  ربيع الأورل  الأورا�س بلو�س+الأربعاء   كوبر 

عــرب العديــد مــن �ســكان املعــذر يف واليــة باتنــة عــن 
ا�ستيائهــم مــن احلالــة التي اآلــت اإليهــا املدينــة، فبعد اأن 
كانــت يف وقــت �سابــق ترتبــع علــى عر�ــص اأنظــف بلديــة 
مدينــة  هــي  هــا  عــدة  منا�سبــات  ويف  باتنــة  واليــة  يف 
املعــذر ت�سطــر للتخلــي ق�ســرا عــن لقبهــا ب�سبــب التهاون 
واال�ستخفــاف بنظافــة املحيــط والبيئة مــن طرف بع�ص 
امل�سالــح وال�سلطــات، حيــث اأو�سحــت بع�ــص ال�ســور التي 
م�ستوى العفن الذي تتخبط فيه  االأورا�ص نيوز حتوزها  
بع�ــص االأحيــاء ب�سبب تكد�ــص القمامة لفــرتات طويلة، 
االأمــر الذي يــوؤدي يف كل مرة لتحول بع�ــص االأحياء اإىل 
بــوؤر لالأو�ساخ واحل�ســرات وم�سدرا للروائــح الكريهة، فما 
الــذي حل ببلدية املعــذر حتى تتحول مــن اأنظف مدينة 

اإىل مدينة حتيط بها القمامة من كل جانب؟

بطاقة حمـــــــــراء

قال: كمال رزيق 
)وزير التجارة(

فاتورة  تقل�ص  النفايات  ر�سكلة  ...
. اال�سترياد ومورد للعملة ال�سعبة

قلنا: يا راجل... وهل املنتوجات املتح�صل 
عليها من الر�صكلة معرتف بها يف ال�صوق 

الأوروبية والعاملية؟

نظام  الإلغاء  داعية  بالفا�سل،  العام  لهذا  املدر�سي  الدخول  والتكوين  الرتبية  لعمال  امل�ستقلة  النقابة  و�سفت 
ملا  امل�سوؤولية  حمملة  احتجاجي  يوم  لتنظيم  النقابات  كنفدرالية  داعية  العادي،  للتدري�ص  والعودة  التفويج 
املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  على  �سو�ست  التي  للتمدر�ص  اال�ستثنائية  كاملخططات  املت�سرعة  الوزارية  بالقرارات  و�سفه 
االأ�ساتذة  اأرهقت  املخططات  تلك  اأن  ال�ساتاف جمل�ص  واأكد  الرتبوية،  التنظيمات  اإعداد  يف  عملهم  وعرقلت 
باحلجم ال�ساعي واأنهكت عمال االإدارة وموظفي الرتبية بالعمل املتوا�سل ليوم كامل، باالإ�سافة اإىل  تاأثرياتها 
للعودة اإىل  ال�ساتاف على حت�سيل التالميذ بالنظر لكثافة الربامج مقارنة مع عدد احل�س�ص الدرا�سية، ودعت 

النظام العادي واإلغـاء التفويج الفرعي.

ما يحدث يف م�سنع حتويل اجللود مبدينة باتنة لهو اأمر غريب فعال، ففي الوقت الذي تطلق فيه ال�سلطات وامل�سالح 
الو�سية كل عام وبالتحديد اأيام عيد االأ�سحى حمالت وا�سعة لتح�سي�ص املواطنني ب�سرورة جمع جلود االأ�ساحي من 
اأجل التربع بها لذات امل�سنع، ويف الوقت الذي تعترب فيه اجللود مبختلف اأنواعها ثروة باإمكانها جلب العملة ال�سعبة 
لو مت ت�سديرها للم�سانع االأجنبية التي تعتربها مادة اأولية اأ�سا�سية الإنتاج املالب�ص وغري املالب�ص، ها هو م�سنع باتنة 
وي�ستخف اأطنان اجللود التي تربع بها املواطنون قبل اأ�سهر ويلقيها بهذه الع�سوائية  يرف�ص النعمة لتحويل اجللود 
يتم  هكذا  فهل  احل�سرات،  وب�سبب  ال�سم�ص  اأ�سعة  ب�سبب  والعفن  للف�ساد  عر�سة  اجللود  باتت  اأين  لها،  ا�ستغالل  دون 

وهل يف مثل هذه الظروف حتفظ املواد االأولية يف امل�سانع اجلزائرية؟ ثروة التعامل مع ما نعتربه 

مدينة  تعي�سه  مــا  خ�سم  يف 
اخل�سو�ص  وجــه  على  باتنة 
ويف  اخلبز  كاأزمة  ــات  اأزم من 
التي  الــ�ــســكــاوي  ظــل عــديــد 
ــتــجــار  ــــرف ال تـــرفـــع مـــن ط
�سح  بخ�سو�ص  ــازيــن  واخلــب
ال�سميد  مبــادتــي  تــزويــدهــم 
اأ�سعارها،  وارتفاع  والفرينة 
من  نــيــوز  ــــص  االأورا� حت�سلت 
معلومات  على  مطلعة  م�سادر 

مطاحن  موؤ�س�سة  بــاأن  تفيد 
عديد  يف  واخلبازين  التجار  تزويد  عن  امل�سوؤولة  االأورا�ـــص 
البلديات والدوائر مبنطقة االأورا�ص باملواد االأولية قد عرفت 
تالعبات واأ�ساليب م�سبوهة يف ت�سيري بع�ص امل�سالح باملوؤ�س�سة 
ال�سميد  اأزمة  غرار  على  االأزمــات  تفجر  يف  �سببا  كانت  والتي 

واأزمة الفرينة وما اإىل ذلك، 
وقد ارتاأينا اخت�سار كل هذه 
ال�سي�ص  م�سطلح  يف  ــور  االأم
اأف�سل  ب�سكل  تعبريا  بي�ص
واأبلغ عما يحدث يف موؤ�س�سة 
مطاحن االأورا�ص بتواطئ من 
وبع�ص  واإطارات م�سوؤولني 
يف  ت�سبب  مــا  ــذا  وه العمال، 
كثري من االأحيان يف االإخالل 
بربنامج توزيع املواد االأولية 
هذا  والــفــريــنــة،  كال�سميد 
التي  واملمار�سات  التفا�سيل  من  املزيد  ك�سف  مهمة  وتبقـى 
من  املــتــورطــني  وحما�سبة  االإداري الف�ساد  �سمن  تــدخــل 
�سالحيات اجلهات اأو ال�سلطات املخولة قانونا يف فتح حتقيق 
على م�ستوى املوؤ�س�سة املذكورة وك�سف اأذرع الع�سابة بداخلها.

هــي قيمة الواردات من املـواد الغـذائية التي يعتزم قطاع الفالحة 
والتنميــة الريفيــة تقلي�ــص حجمهــا حلــدود الـــ  مليــار دوالر اآفاق 
 ال�سـيمــا يف منتجـــات احلـبوب واملحا�سـيــل الزيتية والعلفية 
وال�سكـريــة، حيــث اأكـــد الوزيــر خـــالل افتتـــاح اأ�سغــال لقـــاء منظم 
جمع امل�ستثمرين اأن  من اأجـل ا�ستثمار جـذاب وم�سـتدام حتـــت �سعـار 
القطـاع متكن رغــم ال�سعـوبــات الناجمة عن االأزمة ال�سحية كوفيد-
 واجلفــاف مــن تقلي�ص الواردات بقيمة  مليون دوالر بف�سل 
امل�ساريــع والربامــج التــي �سرع فيهــا ميدانيا، ي�ساهم القطــاع الفالحي 
ح�سبه  باملائة من الناجت الداخلي اخلام بقيمة اإنتاج تعادل  

مليار دوالر اأمريكي �سنويا كما يوظف  مليون من اليد العاملة.

دوالر مليار   

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

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

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

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

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

تواجه االنتخابات املحلية املبكرة املزمع اإجراوؤها 
يف ال�سابع والع�سرين من �سهر نوفمرب املقبل �سل�سلة من 

العراقيل واملطبات التي جتعل منها من اأ�سواأ االنتخابات 
من حيث ظروف اإجرائها خا�سة واأن ال�سعب اجلزائري 

قد �سئم االأكاذيب والوعود التي ال تزيد عن كونها جمرد 
على اأ�سوات الناخبني من  لال�ستيالء حماوالت يائ�سة 

خالل التالعب بتطلعاتهم واأحالمهم والتي ال تتعدى كل ما 
هو م�سروع من عي�ص كرمي وحميط الئق وتكافوؤ يف فر�ص 

العمل واخلدمات االجتماعية وال�سحـة وال�سكن وكل ما 
مب�ستوى  اأميار من �ساأنه اأن ي�سمن جمال�ص حملية نزيهة و

اأحالم الناخبني..
ومن املوؤ�سف اأن يرتبط كل ا�ستحقاق انتخابي يف البالد 

بوجود مقاطعني ميثلون الغالبية مع اأعداد حمت�سمة من 
امل�ساركني، يف حني اأن املقاطعة يف اجلزائر لي�ست ذات 

من االنتخابات بحد  اأ�سم مدلول �سيا�سي بحت اأو موقف 
ذاتها بل حتولت اإىل فعل راف�ص لال�ستحقاقات يف اأ�سا�سها 

الأنها ال حتمل �سيئا من التغيري بقدر تكري�سها لنف�ص 
العقليات واالأ�ساليب التي �سوهت اأهم و�سيلة يكفلها الد�ستور 

للمواطنني ل�سمان حقهم يف اختيار ممثليهم ال�سرعيني 
الذين ي�سكلون همزة و�سل بينهم وبني احلياة التي ُيراد لها 
اأن تكون واقعا معي�سا ال جمرد تعليمات ون�سو�ص تنظيمية 

وخطابات وت�سريحات ال تتطابق مع اأفعال امل�سوؤولني 
املحليني فرادى وجمال�ص.. باالإ�سافة اإىل امل�ساريع التي ال 

تخرج يف اأكرثها من حيز املح�سوبية وال�سفقات ال�سخ�سية 
على ح�ساب التنمية املحلية والنهو�ص بها وفق الربامج التي 

التي  االنتخابية  حمالتهم  اأثناء  يف  املنَتَخبون  ادعاها
املحا�سبة تعترب حجة عليهم لو اأقامها املواطنون يف ميزان 
الغائب.. ولي�ص اأدل على ذلك االأحوال الكارثية للبلديات 

الغارق معظمها يف االحتجاجات وانعدام اال�ستقرار 
واالأزمات وقلة املرافق احليوية اأو انعدامها يف البلديات 

املعزولة اأو املح�سوبة �سمن الئحة مناطق الظل التي مل تر 
يف تطبيق تعليمات  الغام�ص النور بعد ب�سبب الرتاخي 

رئي�ص اجلمهورية باخل�سو�ص..
ولي�ص من املبكر احلديث عن انتخابات تف�سلنا عليها �ست 
واأربعون يوما قد تبدو طويلة بالن�سبة لراغبي الرت�سح فيها 
اأنهم �سرذمة  مقتنع وطريقهم ال�سائك من اأجل اإقناع �سعب 

حتى ال ن�سفهم باأكرث من ذلك مع قلة من  املتحايلني من 
من اأجل التغيري الفعلي ورغم  يحاربون النزهاء الذين 

التطمينات املتعلقة ب�سمان النزاهة وامل�سداقية وال�سفافية 
اإال اأن مواطنا معلق تفكريه بتح�سيل خبز يومه ومواد 

غذائية باتت ورقة �سغط وو�سيلة من و�سائل االبتزاز اأّنى 
له اأن يقتنع ويتوجه وينتخب ويعرب ويختار؟!.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة لي�ست الآثار 

زلزال، وال ملخلفات عملية 
ق�سف، بل لغابة مبنطقة 

كوندور�سي يف اأعايل 
مدينة باتنة يق�سدها 

املواطنون للراحة 
واال�ستجمام، غري اأنها 

حتولت بالن�سبة لبع�ص 
م�ساحة  اإىل  الهمج

الإفراغ �سحناتهم ال�سالبة 
واإخراج ما بداخلهم من 

فهل   ، وعدائية همجية 
هكذا تكون االأخالق؟

�سماح خميلي

الوزير االأول ي�صدى 
تعليمات لدرا�صة 

�صروط ادماج 
م�صاعدي الرتبية 

واملقت�صدين
اأ�سدى الوزير االأول تعليمات اإىل اجلهات 
م�ساعدي  اإدمـــاج  درا�ــســة  ق�سد  املخت�سة 
للرتبية  الرئي�سيني  وامل�ساعدين  الرتبية 

واأعوان امل�سالح االقت�سادية.
ديوان  عن  �سادرة  اإر�سالية  يف  هذا  وجاء 
الوزير االأول يف ردها عن ان�سغال م�ساعدي 
للرتبية  الرئي�سيني  وامل�ساعدين  الرتبية 
وال�سروط  االقت�سادية  امل�سالح   واأعــوان 

التي مت و�سعها يف اإطار ادماجهم.

ت�صجيل 95 اإ�صابة جديدة، 73 حالة
 �صفاء و 04 وفيات

بفريو�س  جــديــدة  اإ�ــســابــة   95 �سجلت 
فيما  وفــيــات،  و4  )كوفيد-19(  كــورونــا 
 24 الـــ  خــال  لل�سفاء  مري�سا   73 متاثل 
ما  ح�سب  ــر،  ــزائ اجل يف  االأخــــرية  �ساعة 
الثاثاء،  اأم�س  ال�سحة،  وزارة  به  اأفــادت 

يف بيان لها.
وقد بلغ اإجمايل االإ�سابات املوؤكدة، ح�سب 
 95 بينها  من  حالة،   204.790 ــوزارة  ال
حالة جديدة، بينما بلغ اإجمايل امل�سابني 

�سخ�سا   140392 لل�سفاء  املتماثلني 
5859حالة.  للوفيات  االإجمايل  والعدد 
كما مت اأي�سا اإح�ساء 13 مري�سا بالعناية 
املركزة، وفقا للم�سدر ذاته. وتذكر وزارة 
ال�سحة املواطنني ب�سرورة االلتزام بنظام 
اليقظة، كما تدعوهم اإىل احرتام قواعد 
ــداء  واالرت اجل�سدية  وامل�سافة  النظافة 
االإلزامي للقناع الواقي واالمتثال لقواعد 

ق. واحلجر ال�سحي.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و
ق. و

وح�سب بيان وزارة الدفاع الوطني، �سلم الفريق 
�سنقريحة ر�سالة خطية من قبل الرئي�س تبون 
�سخ�سيا  حتياته  بلغه  كما  ال�سربي،  نظريه  اإىل 

ولكافة ال�سعب ال�سربي ال�سديق.
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س  واغتنم 
اجلزائري- التعاون  لعاقات  للتطرق  الفر�سة 
�سنوات  اإىل  ــا  ــذوره ج تــعــود  الــتــي  الــ�ــســربــي، 
فرتة  اإىل  اأي  املا�سي،  القرن  من  اخلم�سينات 
تعززت  والــتــي  املــظــفــرة،  التحريرية  ثورتنا 
وتعاون  االأ�سكال،  متعددة  تبادالت  خال  من 
منظمة  اإطـــار  يف  ال�سيما  وثــيــق،  دبلوما�سي 
زعمائها  بني  من  كان  التي  االنحياز،  عدم  دول 
وجوزيف  بومدين  هواري  الراحان  الرئي�سان 
رفع  على  خمل�سني  عما  الــلــذان  تيتو،  بـــروز 

حتديات تلك احلقبة التاريخية الهامة -ي�سيف 
البيان-.

رئي�س  مع  لقاء  اأم�س،  �سنقريحة  للفريق  وكان 
اأول  الفريق  ال�سربية،  امل�سلحة  القوات  اأركــان 
الع�سكري  الوفد  بح�سور  موزيلوفت�س،  ميان 
اجلي�س  من  �سامية  واإطــارات  املرافق  اجلزائري 
خمتلف  املــحــادثــات  تــنــاولــت  حيث  الــ�ــســربــي، 
بني  الع�سكري  والــتــعــاون  الــ�ــســراكــة  جمـــاالت 

جي�سي البلدين ال�سديقني.
�سنقريحة  ال�سعيد  الفريق  اأن  االإ�سارة  وجتدر 
الر�سمي  االفتتاح  مرا�سم  اأم�س،  �سباح  ح�سر 
الدويل  للمعر�س  العا�سرة  الطبعة  لفعاليات 
“Partner-2021“، التي اأ�سرف  لاأ�سلحة 

عليها وؤئي�س جمهورية �سربيا.
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الفريق �صنقريحة ُي�صلم ر�صالة 

من الرئي�ص تبون لنظريه ال�صربي

مقتل جزائريني اثنني يف حادث قطار بفرن�صا

التما�ص 8 �صنوات �صجنا يف حق الوزيرة 
ال�صابقة هدى فرعون

لعمامرة يحل باأدي�ص اأبابا

ك�سفت ُمتحدثة با�سم ال�ُسرطة الفرن�سية، اأم�س 
يف  احلياة  فارقوا  مهاجرين  ثاثة  اأن  الثاثاء، 
جنوب غرب فرن�سا بعد اأن �سدمهم قطار. وقالت 
املُتحدثة اإن 4 مهاجرين كانوا على م�سار القطار 
ال�ساعة  حدود  يف  دولوز  جان  �سان  من  بالُقرب 
متجه  قطار  �سدمهم  عندما  �سباًحا  اخلام�سة 
منهم   3 اأن  املتحدثة  واأو�ــســحــت  بـــوردو.  اإىل 

لقوا حتفهم على الفور فيما اأ�سيب اآخر بجروح 
اجلن�سية  املهاجرين  من  اثنان  ويحمل  خطرية. 

اجلزائرية وجن�سية االأخر غري معروفة.
املجاورة،  �سيبور  مدينة  بلدية  رئي�س  وقــال 
املنطقة  اإن  التلفزيونية  ــــي.اإف.اإم''  ''ب لقناة 
ممرا  تعد  االإ�ــســبــانــيــة  احلـــدود  مــن  القريبة 

للمهاجرين.

حـــل بـــاأديـــ�ـــس اأبـــابـــا، 
وزير ال�سوؤون اخلارجية 
واجلـــالـــيـــة الــوطــنــيــة 
بـــــــاخلـــــــارج، رمــــطــــان 
لعمامرة، للم�ساركة على 
اجلزائري  الوفد  ــس  راأ�
الـ  الـــــدورة  ــغــال  اأ�ــس يف 
التنفيذي  للمجل�س   39
لاحتاد االفريقي الذي 
خارجية  وزراء  ي�سم 

جميع الدول االأع�ساء.
هذه  خــال  املجل�س  يتناول  اأن  املنتظر  ومــن 
بتنفيذ  املتعلقة  امللفات  من  جمموعة  الـــدورة 
دول  بني  التعاون  تعزيز  واآفــاق   2063 اأجندة 
اإىل  كورونا،  جائحة  مكافحة  جمال  يف  القارة 
جانب موا�سيع تتعلق بالعمل االفريقي امل�سرتك 
القارية  املوؤ�س�سات  بتمكني  الكفيلة  وال�سبل 

ـــرار الــربملــان  عــلــى غ
ــــــي مـــن  ــــــق ــــــري االف
اال�ـــســـطـــاع بــاملــهــام 

املنوطة بها.
ا�ستكمال  �سيتم  كما   
مفو�سية  تــ�ــســكــيــل 
االفريقي  ــــاد  االحت
عرب انتخاب مفو�سني 
حتديد  وكـــذا  اثــنــني 
االأ�سا�سي  ــوع  ــس ــو� امل
لل�سنة  املنظمة  ميزانية  واعتماد  املقبلة  للقمة 

املالية 2022.
وعلى هام�س اأ�سغال املجل�س التنفيذي، �سيجري  
للبلد  العليا  ال�سلطات  مع  حمــادثــات  لعمامرة 
امل�سيف ونظرائه االأفارقة وكذا عديد امل�سوؤولني 
يف مفو�سية االحتاد االفريقي وخمتلف االأجهزة 

واملوؤ�س�سات القارية.

اأجل قا�سي حمكمة القطب االإقت�سادي واملايل 
يف  باالأحكام  النطق  بالعا�سمة،  اأحممد  �سيدي 
وتكنولوجيات  للربيد  ال�سابقة  الوزيرة  ق�سية 
االت�سال هدى اإميان فرعون واإطارات ات�ساالت 
الــربــط  �سفقة  ب�سبب  املــتــابــعــني  اجلـــزائـــر 
باالنرتنت عايل التدفق، اإىل تاريخ 18 اأكتوبر 
التم�س  قــد  اجلمهورية  وكــيــل  وكـــان  املــقــبــل. 
الوزيرة  حق  يف  نافذة  �سجنا  �سنوات   8 عقوبة 
ال�سابق  العام  واملدير  فرعون  هدى  ال�سابقة، 
يف  لتورطهما  قبال،  الطيب  اجلزائر  الت�ساالت 
اأموال  تبديد  منها   بالف�ساد  �سلة  ذات  ق�سايا 
و�سوء  م�ستحقة  غري  امتيازات  ومنح  عمومية 
ا�ستغال الوظيفة. كما مت التما�س اأي�سا غرامة 
بـ100 مليون دينار يف حق هدى فرعون  مالية 

وقبال.
�سنوات   6 عقوبة  اجلمهورية  وكيل  والتم�س 

رئي�س  اأحمد،  �سيد  براين  املتهم  حق  يف  �سجنا 
و  اجلزائر  ات�ساالت  مبوؤ�س�سة  ال�سفقات  جلنة 
املتهمني  باقي  حق  يف  �سجنا  �سنوات   4 عقوبة 
وهم اإطارات �سابقني بذات املوؤ�س�سة منهم نائب 
�سودار  اأحمد  ال�سابق،  العام  املدير  الرئي�س 
واأع�ساء من جلنة ال�سفقات واأمينها التقني مع 
حرمان جميع  املتهمني من احلق يف الرت�سح ملدة 

�سنوات.  5
والتم�س وكيل اجلمهورية كذلك غرامة مالية 
بقيمة 5 مليون دينار جزائري يف حق  �سركتي 
"هواوي" و "زاد تي يو"، مع اأمر مب�سادرة االأموال 
والربيدية  البنكية  باحل�سابات   ــودة  ــوج امل
من  باأمر  املحجوزة  العقارات  كافة  وم�سادرة 
قا�سي حتقيق حمكمة  �سيدي اأحممد. لاإ�سارة 
االثنني،  يــوم  انطلقت  التي  الق�سية  هــذه  فــان 

تتوا�سل مبرافعات هيئة دفاع  املتهمني.

الرئي�ص تبون يجري مكاملة هاتفية مع نظريه التون�صي قي�ص �صعّيد

بن زيان يدعو اطارات ''�صوناطراك'' للم�صاركة يف م�صاريع 
البحوث وامتيازات لفائدتهم

بن بوزيد يوؤكد على اأهمية احلوار "امل�صوؤول" مع ال�صركاء االجتماعيني

اليوم من  بداية  التكوينية  باملوؤ�ص�صات  يلتحقون  مرتب�ص  الف   660

املجيد  عبد  ال�سيد  اجلــمــهــوريــة  رئي�س  ـــرى  اأج
نظريه  مع  هاتفية  مكاملة  الثاثاء،  اأم�س  تبون، 
مبنا�سبة  فيها  هناأه  �سعّيد،  قي�س  ال�سيد  التون�سي 
لرئا�سة  بيان  ح�سب  اجلديدة،  احلكومة  تن�سيب 

اجلمهورية.
وجاء يف بيان الرئا�سة: "اأجرى رئي�س اجلمهورية، 
اأخيه  مع  هاتفية  مكاملة  تبون،  املجيد  عبد  ال�سيد 
قي�س �سعيد، رئي�س اجلمهورية التون�سية ال�سقيقة، 
اجلديدة  احلكومة  تن�سيب  مبنا�سبة  فيها  هناأه  

متمنيا له وحلكومته التوفيق وال�سداد".
خمتلف  يف  الثنائي  التعاون  تعزيز  و"�سي�سكل 
الزيارة  اأجندة  حمــور  البيان-  ح�سب   - املجاالت 
تون�س  اإىل  اجلمهورية  رئي�س  لل�سيد  املرتقبة 

ال�سقيقة".

عبد  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ك�سف 
جعل  على  �سيعمل  القطاع  اأن  زيـــان،  بــن  الباقي 
اإيجاد  م�ساريع حقيقية تعمل على  البحث  م�ساريع 

حلول للمهتمني مبجال الطاقة.
وقال الوزير يف لقاء على �سرف توقيع  اتفاقيات 
العلمي،  للبحث  ومــراكــز  �سوناطراك  جممع  بــني 
�سراكة  بناء  اإىل  تهدف  الور�سة  هذه  اأ�سغال  اأن  
الطاقة  ت�سكل  املاء  جانب  اإىل  اأنه  م�سريا  حقيقية 
واقت�سادها  الدول  �سميم  يف  تدخل  اأ�سا�سي  عامل 

لتنمية الباد.
�سوناطراك  جممع  واإطــارات  باحثي  الوزير  ودعا 
للم�ساركة يف م�ساريع البحوث لتطويرها وا�ستغالها 
كل  ت�سع  الــــوزارة  اأن  مو�سحا  ا�ستغال،  اأح�سن 

االإمكانات العلمية واملوارد املتوفرة لديها يف خدمة 
ال�سبكة. يف اإطار جت�سيد عاقات التعاون القائمة 
اجلزائرية،  واجلامعات  �سوناطراك  موؤ�س�سة  بني 
اكتوبر   13 و   12 ــام  اأي �سوناطراك  جممع  ينظم 
ال�سراكة بني  2021 ببومردا�س ور�سة عمل حول 
�سوناطراك واجلامعات يف جمال البحث والتطوير.

الطاقة  وزير  بح�سور  اال�سغال  هذه  افتتاح  ومت    
العايل  التعليم  ووزيـــر  عــرقــاب  حممد  واملــنــاجــم 
زيــان  بــن  الــبــاقــي  عبد  ال�سيد  العلمي  والــبــحــث 
املكلف  العام  املدير  الرئي�س  نائب  ر�سيد  وزرداين 
عن  نيابة  واالقت�ساد  والتخطيط  باال�سرتاتيجية 
يف  املتواجد  ل�سوناطراك،  العام  املدير  الرئي�س 

مهمة عمل باخلارج.

على  االإم�ساء  الور�سة  هــذه  هام�س  على  مت  كما 
�سوناطراك وجامعات من  اإطار بني  اإتفاقيات  عدة 
ال�سراكة  تعزيز  اإىل  م�سمونها  يف  تهدف  الو�سط، 
العلمي  بني �سوناطراك واجلامعات لتطوير البحث 
بن�ساط  املتعلقة  والتقنيات  ـــربات  اخل وتــبــادل 
ال�سناعة النفطية والطاقات املتجددة مبا يتما�سى 

مع تطلعات �سوناطراك.
ال�سراكة  هذه  خال  من  �سوناطراك  ت�سعى  كما 
اإىل ت�سجيع جميع البحوث العلمية والتكنولوجية 
ال�سناعة  جمال  يف  امل�سافة  القيمة  ذات  اجلامعية 
النفطية حيث �ست�ساهم هذه االتفاقيات يف تطوير 
لن�ساطات  احليوية  باملجاالت  املتعلقة  امل�ساريع 

�سوناطراك.

اأكد وزير ال�سحة، عبد الرحمان بن بوزيد، على 
"اأهمية احلوار امل�سوؤول" مع ال�سركاء االجتماعيني 
التكفل  وحت�سني  لتعزيز  امل�ستويات  جميع  على 
ام�س  بــه  افـــاد  مــا  ح�سب  العمومية"،  بال�سحة 

الثاثاء بيان للوزارة.
خال  اأعـــرب  الــوزيــر  اأن  ذاتــه  امل�سدر  ــح  واأو�ــس
لاأ�ساتذة  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة  وفـــد  ا�ستقباله 
برئا�سة  اجلامعيني  اال�ست�سفائيني  الباحثني 
"ا�ستعداده لا�ستماع  الربوفي�سور ر�سيد بلحاج عن 
التي  وال�سعوبات  واالقرتاحات  االن�سغاالت  لكل 
بهدف  االإ�ست�سفائيني  الباحثني  االأ�ساتذة  تواجه 
وكذا  واالجتماعية  املهنية  و�سعيتهم  حت�سني 
على  بــنــاء  وذلـــك  عامة"  القطاع  مهني  و�سعية 

التعليمات واالأوامر التي اأ�سداها رئي�س اجلمهورية 
ال�سيد عبد املجيد تبون.

ومن جهته، نوه رئي�س النقابة الوطنية لاأ�ساتذة 
الباحثني اال�ست�سفائيني اجلامعيني باالأهمية التي 
مع  اجلاد  احلوار  ثقافة  لرت�سيخ  الو�ساية  توليها 
اأن يقدم عر�سا مف�سا  ال�سريك االجتماعي، قبل 
العمل"  ظــروف  على  "يوؤثر  الــذي  ال�سائد  للو�سع 
املراكز  بع�س  تواجهها  التي  "ال�سعوبات  ــذا  وك

االإ�ست�سفائية".
التكفل  �ــســرورة  على  بلحاج  ال�سيد  �ــســدد  كما 
اهتمامات  وفح�س  و"درا�سة  املطروحة  باملطالب 
االأ�ساتذة الباحثني يف امل�ست�سفيات اجلامعية خا�سة 
)البحث  املهنية  وم�سريتهم  بو�سعهم  منها  تعلق  ما 

العلمي،الن�ساط التكميلي، ملف التقاعد(.
وبعد اأن ا�سار البيان اىل اأن نقا�سات هذا االجتماع 
النقابة  رئي�س  جدد  االآراء"،  اإىل"تقارب  اأف�ست 
"التزام" الهيئة االإ�ست�سفائية ببذل اأق�سى جهدها 
مع  بالت�ساور  والعمل  ال�سحية  املنظومة  ل�سالح 
امل�ساكل  ملختلف  حلول  القرتاح  "ك�سريك  الــوزارة 
دعا  كما  اال�ست�سفائية".  املــراكــز  تــواجــه  التي 
الوزير اأع�ساء النقابة اإىل امل�ساركة يف كل ور�سات 
�سيتم  التي  ال�سحة  لقطاع  الوطنية  اجلل�سات 
فر�سة  �ستكون  اأنها  على  والتاأكيد  قريبا  تنظيمها 
لعر�س اقرتاحات ومطالب جميع مهني القطاع على 
اجلل�سات  هذه  عن  املنبثقة  التو�سيات  رفع  يتم  اأن 

اإىل اأعلى ال�سلطات الباد.

يلتحق 660 األف مرتب�س ومتمهن يف خمتلف 
اأمناط التكوين، من بينهم ما يقارب 200 األف 
اليوم  التكوينية،  باملوؤ�س�سات  جديد،  مرتب�س 
لدورة  التكويني  الدخول  مبنا�سبة  االأربعاء، 
احرتام  ظل  يف  وذلك  اأكتوبر2022-2021، 
تدابري الربوتوكول ال�سحي وموا�سلة عمليات 
كورونا  فريو�س  �سد  التكوينية  االأ�سرة  تلقيح 

للحد من انت�سار اجلائحة.
ولهذا الغر�س، اتخذت الوزارة عدة اجراءات 
لتوفري كافة ال�سروط البيداغوجية، الب�سرية 

واملادية من اأجل �سمان دخول يتكفل بالطلب 
توفري  خال  من  �سيما  التكوين،  على  الوطني 
اأ�ستاذ   19.203 ي�سم  بيداغوجي  تــاأطــري 
جديد  بيداغوجي  مقعد  و321.729  مكون، 

يف خمتلف اأمناط واأجهزة التكوين.
للمقاعد  ــــايل  ــــم االإج ـــدد  ـــع ال ـــني  ب ــــن  وم
يوفر  الدخول،  لهذا  اجلديدة  البيداغوجية 
81.042 مقعد بيداغوجي جديد يف  القطاع 
منط التكوين احل�سوري و112.102 اآخر يف 
مقعد  و3.514  التمهني  طريق  عن  التكوين 

بيداغوجي يف التكوين عن بعد.
كما يوفر القطاع 18.766 مقعد بيداغوجي 
مقعد  و5.772  امل�سائية  الدرو�س  يف  جديد 
بيداغوجي يخ�س التكوين يف الو�سط الريفي 
طريق  عــن  الــتــكــويــن  يف  اآخــــر  و10.404 
لتكوين  بيداغوجي  مقعد  و21.874  املعابر 
يف  اآخــر  مقعد  و490  البيت  يف  املاكثة  املــراأة 
جانب  اىل  تاأهيل،  ـ  االأمية  حمو  جهاز  اطــار 
املوؤ�س�سات  يف  بيداغوجي  مقعد   25.616

اخلا�سة املعتمدة.

ق. و

ق. و

اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

ق. و

الرئي�س  قبل  من  اأم�س،  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س  �شنقريحة،  ال�شعيد  الفريق  ا�شتقبل 
ال�شربي، األك�شندر فوت�شيت�س.
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ال�سكان اأكدوا اأنهم عانوا االأمرين من �سيا�سة 
البريوقراطية  �سندان  بني  وظلوا  التجاهل 
ومطرقة تكاليف الكراء، خا�سة واأن العديد 
منهم جتاوز ملفه الع�سر �سنوات ومل يح�سل 
حلد ال�ساعة على �سقة تاأويه وتاأوي عائلته، 
ا�ستغالل  من  تخوفهم  املحتجون  اأبــدى  كما 
ال�سكن  مللف  البلدية  للمجال�ص  املرت�سحني 
االجتماعي من اأجل ابتزاز اأ�سحابها وح�سد 
اأ�سواتهم مثلما تعودوا عليه خالل العهدات 
الفارطة، وهو ما حذر منه وايل الوالية قبل 
الوالئية  اجلهات  اأكدت  حني  يف  قليلة،  اأيام 
قيد  بــريــكــة  لبلدية  ال�سكن  مــلــفــات  ـــاأن  ب
الدرا�سة من طرف جلنة الدائرة والتحقيق 
لل�سكن  الوطنية  البطاقية  م�ستوى  على 
قائمة  ــداد  اإع مت  حيث  العقاري،  واحلفظ 
عامة،  كقائمة  لال�ستفادة  مرت�سح   1700 بـ 
للم�ستفيدين  االأولية  القائمة  �سبط  و�سيتم 
االنتهاء  بعد  �سكنية  وحدة   850 بـ  املقدرة 
وهو  االأجــال،  اأقرب  يف  التحقيقات  هذه  من 
ما اثار �سخط ال�سكان الذين طالبوا بتوزيع 
مثلما  نوفمرب  �سهر  بداية  مع  ال�سكنات  هذه 

�سيتم العمل به مع باقي بلديات الوالية.
االإحتفال  مبنا�سبة  اأنـــه  بالذكر  جــديــر 
بالذكرى الـ 67 الندالع الثورة التحريرية، 
مبختلف  �سكنية  وحدة   3208 توزيع  تقرر 

منها  الوالية،  بلديات  خمتلف  عرب  ال�سيغ 
على  موزعة  اإيجاري،  عمومي  �سكن   1490
270 وحدة �سكنية،  بلدية وادي الطاقة بـ 
�سكنية،  ـــدة  وح  380 ـــ  ب تــازولــت  بــلــديــة 
وحــدة   50 ـــ  ب الع�سافري  بــلــديــة_عــيــون 
وحد   220 بـ  ال�سعبة  وادي  بلدية  �سكنية، 
وحــدة   100 بـــ  ف�سدي�ص  بلدية  �سكنية، 
وحــدة  بـ60  حــيــدو�ــســة  وبــلــديــة  �سكنية 
توزيع  عملية  هناك  �ستكون  فيما  �سكنية، 
غرار  على  اأخرى  بلديات  عدة  ت�سمل  ثانية 

عني التوتة، اأوالد عمار، عني ياقوت ومنعة، 
�سكن  اإعانة   660 توزيع  اأي�سا  تقرر  فيما 
البيع  ب�سيغة  �سكنية  وحــدة  و860  ريفي 
التوتة  عني  ببلديتي   )AADL( باالإيجار 

و واد ال�سعبة
وكذا 50 + 60 وحدة �سكن ترقوي عمومي 
للت�سري  الــوالئــيــة  للوكالة   )lpa( مــدعــم 
و88  �سريانة  ببلدية  العقاري  والتنظيم 
الوالئية  للوكالة  حر  ترقوي  �سكن  وحــدة 

للت�سيري والتنظيم العقاري ببلدية باتنة.

طالب فالحو قرية "تاقو�ست" املت�سررون 
مــن اأ�ــســغــال �ــســد بــوزيــنــة بــواليــة باتنة 
و  املـــزري  و�سعهم  على  الــوقــوف  ب�سرورة 
التدخل ب�سكل �سخ�سي وم�ستعجل لتمكينهم 
من احل�سول من التعوي�سات املالية التي كان 
الذين  الفالحني  على  توزيعها  املزمع  من 
قام  حيث  ال�سد  اجناز  اأ�سغال  من  ت�سرروا 
الزراعية  اأرا�سيهم  عن  بالتنازل  ــوؤالء  ه
امل�سلحة  يف  ي�سب  م�سروع  عرقلة  وعــدم 

العامة.
 و قد قام عدد معترب من املعنيني الذين يبلغ 
على  ملفاتهم  باإيداع  فالحا   450 عددهم 
ويوؤكد  الوالئية،  اخلزينة  م�سالح  م�ستوى 
هوؤالء اأن العملية عرفت تاأخرا فادحا مما 
اأثر �سلبا عليهم وهذا ما دفعهم اإىل املطالبة 
برفع احلجز عن التعوي�سات املالية التي مت 
�سنتيم ح�سب م�سادر  مليار   83 بـ  تقديرها 
و عرب املعنيون عن ا�ستيائهم ال�سديد تاأخر 
الفالحية  للقطع  االإدارية  امللفات  معاجلة 
قطعة   59 عددها  يتجاوز  والتي  املجهولة 

املت�سررين  للفالحني  �سبق  وقــد  فالحية، 
املكلف  املــقــاول  اإيــقــاف  ــا  ــه ذات بــالــقــريــة 
على  واحتجاجا  اعرتا�سا  ال�سد  بــاإجنــاز 
ثمارها  جني  مو�سم  وانتظار  االأ�سجار  قطع 
واحل�سول على التعوي�سات املالية املتتظرة، 
االأرا�سي  �ــســاأن  مــن  ــه  اأن بالذكر  واجلــديــر 
املنفعة  بغ�ص  عنها  تخلى  التي  الفالحية 

ب�سكل  امل�ساهمة  "تاقو�ست"  بقرية  العام 
ال�سروب  املاء  �سح  فعال يف و�سع حد الأزمة 
الفالحية  االأرا�ــســي  احتياجات  وتغطية 
خا�سة  القرية  لهذه  املــجــاورة  للمناطق 
الفالحيي  الن�ساط  باإحياء  يتعلق  فينا 
الذي  الــركــود  من  التخل�ص  و  وال�سناعي 

تعرفه بلديات عا�سمة االأورا�ص باتنة.

"فنارو"  قــريــة  �ــســكــان  ــن  م عـــدد  طــالــب 
البلدية  �سلطات  تدخل  نقاو�ص  مبدينة 
رفع  ملع�سلة  منا�سبة  حلول  ايجاد  اأجل  من 

اأن ال�سارع  اأمام بيوتهم بحجة  القمامة من 
ملرور  واليت�سع  �سيق  به  يتواجدون  الــذي 

�ساحنة البلدية.

التي  القمامة  اأكيا�ص  اأن  ال�سكان  و�سرح 
الإنت�سار  م�سدرا  ت�سكل  اأ�سبحت  يرمونها 
الروائح الكريهة واحل�سرات ال�سارة خا�سة 
يتخل�سون  مالئم   مكان  وجود  عدم  ظل  يف 
غاية  اىل  يجمعونها  اأو  نفاياتهم  من  فيه 
رفعها من طرف اأعوان النظافة باعتبارهم 

حما�سرين بني ال�سكان.
وا�ستغرب هوؤالء ال�سكان ال�سمت الذي تلزمه 
مطلبهم  حيال  البلدية  ال�سلطات  ح�سبهم 
يجدوا  اأن  دون  ل�سنوات  قائما  ظــل  الــذي 
اأذانا �ساغية وكاأن �سحتهم ال تهم امل�سوؤولني 
املحليني خا�سة بع�ص املنتخبني الذين اثبتوا 
عجزهم يف انهاء هذا امل�سكل طيلة عهداتهم 

االنتخابية ال�سابقة.

تتوا�سل االحتجاجات املطالبة بالتعجيل يف عملية توزيع ال�سكن العمومي االإيجاري عرب عدد من بلديات والية 
باتنة، فبعد اأن اأغلق اأول اأم�ص، �سكان امدوكال مقر البلدية للمطالبة بتوزيع ح�سة تقدر بـ40 وحدة، قالوا اأن 

االأ�سغال انتهت بها قبل مدة، التحق اأم�ص، �سكان بريكة بقطار االحتجاجات وجتمععوا اأمام مقر الدائرة، مطالبني 
بلقاء رئي�ص الدائرة املعني حديثا من اأجل اال�ستماع الن�سغاالتهم املتمثلة يف اإيجاد حل نهائي و�سريع ملا و�سفوه 

بالوعود الكذابة والتالعب مب�سريهم نتيجة التماطل الكبري يف االعالن عن قائمة ال�سكن التي ت�سم 850 وحدة، 
على الرغم من نهاية االأ�سغال بها.

احتجاجات يف بريكة وامدوكال بعد الك�ضف عن البلديات املعنية بالتوزيع خالل احتفاالت عيد الثورة

ملف ال�سكن االجتماعي ي�ؤرق ال�سلطات بباتنة
حمليات الأربعاء  02 كوبر 2971/ 13  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 06 ربيع الأورل 041443

فيما بلغت ح�سيلة احلملة الـ 19 اأكرث 
قدر  بــرتاجــع  دج،   22155000 مــن 
مليار   2 اأكرث من  اأي بحوايل  بالن�سف 
�سنتيم مقارنة مبا حققه ال�سندوق يف 
احلملة ال�سابقة، وذلك جراء توا�سل 
تداعيات فريو�ص كورونا وتاأثريه على 
توقيف  مــن  احلــيــاة،  نــواحــي  خمتلف 
التجارية  الن�ساطات  عديد  وعرقلة 
املتخذة  ال�سحي  احلجر  واإجـــراءات 
يف  كوفيد-19،  انت�سار  من  احلد  بغية 
الوقت الذي قدرت فيه ح�سيلة احلملة 
بها  اال�ستعانة  تقرر  التي  التكميلية 

هذه ال�سنة واخلا�سة ب�سندوق الزكاة 
الزروع  بزكاة  واملتعلقة  700600دج، 
م�ستفيد   1180 على  وزعــت  والثمار، 

مو�سم ال�سيف املن�سرم.
الفطر  ــاة  زك ح�سيلة  حققت  بينما 
مت  والــتــي  1442هـ/2021م،  لــعــام 
م�ساجد  م�ستوى  على  وتوزيعها  جمعها 
ملياري  مــن  اأكـــرث   ،618 ـــ  ال الــواليــة 
 6740 حــوايل  منها  ا�ستفاد  �سنتيم، 
ما  تــراوحــت  مالية  مببالغ  م�ستفيد 
للمتلقي  دج  اآالف  والع�سرة  االألف  بني 

الواحد.

املكلفة  كــ�ــســفــت 
االإعــــــــــالم عــلــى 
م�ست�سفى  م�ستوى 
اجلامعي  بــاتــنــة 
بن فلي�ص التهامي، 
 262 ت�سجيل  عن 
جديدة  ــة  ــاب ــس اإ�
ــــــداء �ــســرطــان  ب
الثدي حتى نهاية 

اأي   ،2020 �ــســنــة 
احلاالت  اإجمايل  من  باملائة   35 ميثل  ما 

امل�سابة بال�سرطان عند الن�ساء.
ب�سرطان  امل�سابات  عــدد  اأن  واأ�ــســافــت 
اأن  اأي   ،252 بلغ   ،2019 �سنة  يف  الثدي 
تعترب  املخت�سني  وح�سب  االإ�سابات  عدد 
متوازنة، م�سيفة اأن جميع االأطقم الطبية 
تعمل جاهدة على تقدمي جميع اخلدمات 
متابعاتهن  وحتى  للمري�سات  املتاحة 
ت�ستقبل  الــواليــة  واأن  خا�سة  نف�سيا، 

من  مـــريـــ�ـــســـات 
واليــــات اأخـــرى، 
هـــــــذا وتـــنـــظـــم 
املوؤ�س�سة  غـــدا 
الــــعــــمــــومــــيــــة 
لـــــلـــــ�ـــــســـــحـــــة 
اجلوارية بريكة 
حت�سي�سيا  يــومــا 
ن�ساء  لـــفـــائـــدة 
ــة  ــك ــري دائـــــــــرة ب
حول  للتح�سيي�ص  لها  املجاورة  والبلديات 
ـــار االأيـــام  �ــســرطــان الــثــدي وذلـــك يف اإط
حتت  الــوردي  اأكتوبر  حول  التح�سي�سية 
باملركز  الثدي"  �سرطان  �سد  "كلنا  �سعار 
حيث  بريكة،  علية"  بن  "اأحمد  الثقايف 
�سي�سرف على اليوم التح�سي�سي اأخ�سائية 
واأخ�سائية  والتوليد  الن�ساء  طــب  يف 
ال�سحة  يف  قـــابـــالت  وكــــذا  نــفــ�ــســانــيــة 

العمومية.

بني  الواقعة  زيطاري  م�ستة  �سكان  يطالب 
والية  يف  وتيمقاد  فا�سل  ـــاأوالد  ب دوفــانــة 
يربط  الذي  الطريق  تهيئة  باإعادة  باتنة، 
تعاين  كونها  الطوب  فم  وبلدية  دوفانة  بني 
االإهرتاء التام ب�سبب عدم اإ�ستفادتها من اأي 

م�سروع تهيئة منذ �سنوات طويلة.
نيوز  االأورا�ــص  تلقت  التي  ال�سكوى  وح�سب 
حالة  يف  يتواجد  الطريق  اأن  منها،  ن�سخة 
حتى  ي�سلح  وال  كارثية  عنها  يقال  ما  اأقــل 
كما  باحلفر،  مليئة  الأنها  ال�سيارات  مبــرور 
بات  الو�سع  هــذا  اأن  ال�سكوى  نف�ص  يف  جــاء 
كون  الفالحية  اأعمالهم  على  �سلبا  يــوؤثــر 

الفالحي  الن�ساط  على  يعتمدون  ال�سكان 
والزيتون  احلبوب  زراعــة  جمال  يف  خا�سة 
واأي�سا التفاح وكذا تربية الدواجن واملوا�سي 
اأن  كــذلــك  ال�سكوى  يف  ــاء  ج كما  وغــريهــا، 
خا�سة  املعاناة  من  الكثري  يتكبدون  اأبنائهم 
عند التنقل للدرا�سة اإىل البلديات املجاورة 
املنطقة  باإعتبار  �سيما  ال�ستاء  ف�سل  خالل 

معروفة ب�ستائها القا�سي.
وجاء يف ال�سكوى اأي�سا اأن ممثلي �سكان امل�ستة 
يت�سمن  بطلب  املحلية  لل�سلطات  تــقــدمــوا 
االأمور  لكن  الطريق  تهيئة  م�سروع  جت�سيد 

بقيت على حالها اإىل غاية اليوم.

ك�رونا ترهن جمع ملياري �سنتيم 
من �سندوق الزكاة بباتنة
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حتى نهاية �سنة 2020 بباتنة

�سكان  م�ستة "زيطاري" يف عزلة

فالح� قرية " تاق��ست" بب�زينة بباتنة يطالب�ن ب�سرف التع�ي�سات

�سكان قرية "فنارو" حمتارون يف كيفية التخل�ص من نفاياتهم

بلغ عدد امل�ستفيدين من ح�سيلة احلملة 19 ل�سندوق الزكاة 3039 م�ستفيدا، من جمموع 5120 
طلبا، وفق ما اأبانه القائمون على مكتب الزكاة مبديرية ال�سوؤون الدينية لوالية باتنة.

ح�ضيلة ال�ضندوق تقل�ضت اإىل الن�ضف مقارنة بالعام املا�ضي

فيما انطلقت االأيام التح�ضي�ضية حول الداء

لغياب م�ضاريع تهيئة الطرقات

بعد تضضررهم من اأ�ضغال ال�ضد 

بلدية نقاو�ض 

ر. م 



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

�سطيـــف

�سرق  العلمة  بلدية  م�سالح  اأعلنت 
م�سروع  اأكرب  بعث  عن  �سطيف  والية 
للتهيئة احل�سرية يف اجلهة الغربية 
من البلدية، وهو امل�سروع الذي توقف 
التي  اخلالفات  ب�سبب  �سابق  وقت  يف 
ح�سلت مع مقاولة االإجناز، ليتم ف�سخ 
امل�سروع  منح  واإعـــادة  معها  التعاقد 
ملقاولة اأخرى خالل االأيام الفارطة.

وي�سمل امل�سروع العديد من االأحياء 
وا�سعة  �سكانية  كثافة  ت�سمن  التي 
ال�سوامع  بهلويل،  اأحياء  غــرار  على 
 50 اإىل  ت�سل  م�ساحة  على  وال�سارق 
اأ�سغال  يف  ال�سروع  مت  حيث  هكتارا، 
لل�سرف  قنوات  �سبكة  اأكــرب  جتديد 
جديدة  مقاولة  تعيني  بعد  ال�سحي 
مت  حيث  املــ�ــســروع،  على  لــالإ�ــســراف 
ـــام الــفــارطــة يف  الــ�ــســروع خــالل االأي
والقنوات  واخلــزانــات  العلب  تهيئة 
على  حر�سا  احلي  �سوارع  عن  بعيدا 

ازعـــاج  وتـــفـــادي  ــة  ــس ــور� ال تنظيم 
ال�سكان.

العلمة  بــلــديــة  مــ�ــســالــح  وحــ�ــســب 
اإجناز  اأ�سغال  يف  ال�سروع  �سيتم  فاإنه 
طرقات  وتعبيد  ال�سرب  مياه  �سبكة 
االأحياء، ويعاين �سكان هذه االأحياء 
احلالية  الو�سعية  ب�سبب  االأمــريــن 
امتعا�سهم  عن  ال�سكان  اأعــرب  حيث 
ا�ستكمال  يف  احلــا�ــســل  الــتــاأخــر  مــن 
هذه  قاطنو  يــاأمــل  حيث  االأ�ــســغــال، 
االأحياء يف االنتهاء من االأ�سغال قبل 
حلول ف�سل ال�ستاء، فيما قدم رئي�ص 
اعتذاراته  ح�ساين  توفيق  البلدية 
التاأخر  على  االأحياء  هذه  ملواطني 
الذي يعود الإجراءات اإدارية ح�سبه 
على  جمــربة  البلدية  تبقى  حيث 
من  وعــودا  املعني  قدم  كما  اإتباعها، 
اأكرث تنظيما  االأ�سغال  اأن تكون  اأجل 

و�سرعة ومراقبة.

و�ضط معاناة كبرية للمواطنني 

بعث م�سروع تهيئة اجلهة الغربية 
من مدينة العلمة

خن�سلة

ت�ضجيل 27 �ضرقة لكوابل 
االأنرتنت خالل 3 �ضنوات

افتتاح �ضنة جامعية مبالمح احتجاجات مرتقبة

الوالية ُمهددة بالغرق

حتول اإىل ملجاأ للمنحرفني 

�شهد حفل افتتاح ال�شنة اجلامعية اجلديدة بجامعة ال�شهيد عبا�س لغرور بوالية خن�شلة، ا�شتنكارا كبريا من طرف تنظيمات طالبية، خا�شة بعد 
تكرمي املدير ال�شابق الذي اأدخل ح�شبها اجلامعة يف دوامة من امل�شاكل.

للت�سامن  الوطنية  املنظمة  وذكــرت 
ال�سابق  املــديــر  تكرمي  اأن  الطالبي، 
وحتى  لــلــطــلــبــة  ــزاز  ــف ــت ــس ا� مبــثــابــة 
نف�ص  بع�سهم  تقا�سم  الذي  االأ�ساتذة 
بيان  ويف  التنظيم،  ــذا  ه مــع  الــطــرح 
للت�سامن  الوطنية  للمنظمة  ا�ستنكار 
نيوز"  "االأورا�ص  ا�ستلمت  الطالبي، 

التام  رف�سها  على  اأكــدت  منه،  ن�سخة 
لهذا الت�سرف خا�سة واأن املدير ال�سابق 
احتجاجات  "ثورة"  بعد  تنحيته  مت 
ناجمـة عن دخول  اجلامعة يف دوامة 
من ال�سراعات ت�سببت يف �سلها وجعلها 
تتخبط يف م�ساكل عديدة بني خمتلف 
العمال واال�ساتذة والطلبة، واعتربت 

هذا التكرمي غري املتوقع مبثابة اإهانة 
لكامل االأ�سرة اجلامعية.

الطالبي  للت�سامن  الوطنية  املنظمة 
اأكدت على رف�سها التام الأي ت�سرف قد 
اجلامعة،  ا�ستقرار  زعزعة  اإىل  يوؤدي 
وعربت عن تاأ�سفها لهذا الت�سرف الذي 

�سدر من امل�سوؤول االأول عن اجلامعة.

ك�سفت م�سالح مديرية املوارد املائية 
لوالية خن�سلة، عن اإجناز 40 كلم من 
الفي�سانات  من  املــدن  حماية  قنوات 
من  تعترب  خن�سلة  واليــة  واأن  خا�سة 
للفي�سانات  عر�سة  االأكــرث  الواليات 
ت�سهده  الــذي  العمراين  التو�سع  بعد 

موؤخرا.
اكدت  املائية  املوارد  مديرية  م�سالح 
معر�سة  بالوالية  املناطق  عديد  ان 
املتواجدة  املنطقة  خا�سة  للفي�سانات 
خن�سلة  ملــديــنــة  الــغــربــي  بــاجلــنــوب 

اجلبال  �سفوح  على  مــوجــودة  كونها 
وكــذا  الــ�ــســرذون  را�ـــص  جبل  خا�سة 
امل�سالح  ذات  اأكدت  كما  وديان،  وجود 
ملجابهة  خا�سة  برامج  تخ�سي�ص  علة 
ا�ستفادة  خـــالل  مــن  الــظــاهــرة  هـــذه 
احلماية  من�ساآت  مــن  املناطق  معظم 
�سلة  ذي  �سياق  ويف  الفي�سانات،  من 
املائية  املــوارد  مديرية  م�سالح  قامت 
الوطني  الديوان  بالتن�سيق مع م�سالح 
تنظيف  حــمــالت  بتنظيم  للتطهري 
وتهيئة البالوعات التي تعرف ان�سداد 

من  املائية  وال�سعب  االوديــة  وتطهري 
اىل  واالأوحـــــال  املنزلية  الــقــمــامــات 
تهدف  الــتــي  العمليات  مــن  ــك  ذل غــري 
مت  اأين  الفي�سانات،  خطر  جتنب  اىل 
طويل،  مــرت   6700 حــوايل  تنظيف 
قنوات  من  كلم   7 حوايل  اإىل  اإ�سافة 
األــف مرت   14 اأزيــد من  احلماية وكــذا 
وتنظيف  التطهري  �سبكة  مــن  طــويل 
ــزع  ون ــاه  ــي امل جمـــرى   2000 حـــوايل 
على  ال�سلبة  املــواد  من  كبرية  كميات 

م�ستوى الوديان.

جهاز " املاموقرايف" ال يزال متوقفا

ب�ضبب رفضض عمال املخازن ا�ضتالم ال�ضلع الغذائية

قامت بتد�ضني مركز الردم التقني ب�ضوق نعمان

جديدة  فالحية  م�ضتثمرات  الإن�ضاء  م�ضروع   900

اأم  بوالية  ال�سحة  قطاع  يزال  ما 
النقائ�ص  عديد  يواجه  البواقي، 
الب�سرية  الــطــاقــات  نق�ص  ب�سبب 
م�ست�سفيات  من  بعدد  طبيا  املوؤهلة 
االأجهزة  من  عدد  وتعطل  الوالية 

الطبية احلديثة.
املغناطي�سي  الرنني  يزال جهاز  وال 
مب�ست�سفى  متوقفا  "املاموقرايف" 
ما  الــبــيــ�ــســاء،  وعـــني  الــبــواقــي  اأم 
تكاليف  املــر�ــســى  تكبد  يف  �ساهم 
ــادات اخلــا�ــســة،  ــي ــع ــال اجنـــازهـــا ب
مب�ست�سفى  االإداريـــــة  الهيئة  اأمـــا 
البي�ساء،  عني  مبدينة  "بومايل" 
فقد اأكدت اأن انعدام طبيب خمت�ص 
وغياب   ، االإ�سعاعي  الت�سوير  يف 
اجلهاز،   بعمل  اخلــا�ــص  الــربنــامــج 
�ساهم يف بقاء اجلهاز خارج اخلدمة 
يخ�ص  فيما  ــا  اأم طويلة،  ل�سنوات 
املخت�سني  االأطباء  عدد  يف  النق�ص 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  مبختلف 
لغلق  اأدى  فقد  الــواليــة،  ببلديات 

رغم  الطبية  االأجــنــحــة  مــن  ــدد  ع
اأجهزة متطورة تتعلق  توفرها على 
مبجال االأ�سعة والرنني املغناطي�سي 
مليلة  وعني  البواقي  اأم  مب�ست�سفى 

وعني البي�ساء.
قيام  عن  اأكــدت  ال�سحة،  مديرية 
تف�سيلية  درا�سة  باجناز  م�ساحلها 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  حلاجيات 
رفعها  ليتم  املخت�سني،  االأطباء  من 
ال�سحة،  بوزارة  املخت�سة  للم�سالح 
من اأجل تدعيم املنظومة ال�سحية، 
م�ستوى  على  اأخ�سائيني  بــاأطــبــاء 
االأق�سام التي تواجه ال�سلل، ويف ذات 
اأم�ص مدير ال�سحة،  املو�سوع، ك�سف 
"ال�سكانري"  جهاز  عمل  ــودة  ع عــن 
ابن  مب�ست�سفى  للعمل   "IRM"و
�سينا والذي ي�سهد يوميا �سغط كبري 
ب�سلحة  املر�سى  ال�ستقبال  اأدى  ما 
العامة مب�ست�سفى  الطب واجلراحة 
 80 لـ  يت�سع  والذي  بو�سياف  حممد 

�سرير.

الطور  تــالمــيــذ  مــعــانــاة  تــتــوا�ــســل 
البي�ساء  عــني  مبدينة  االبــتــدائــي 
من  حرمانهم  بعد  الــبــواقــي،  اأم  يف 
الوجبات ال�ساخنة واكتفاء عدد من 
الرتبوية بتقدمي وجبات  املوؤ�س�سات 
اأولياء  ا�ستياء  ــار  اأث ما  وهــو  ــاردة  ب

التالميذ.
االعتمادات  توفر  رغم  ذلك  ياأتي 
املطاعم  بتمويل  اخلا�سة  املالية 
جميع  اإمتــــــام  وكـــــذا  املـــدر�ـــســـيـــة، 
اخلا�سة  ــــــة  االإداري االإجـــــــراءات 
�سبتمرب  �ــســهــر  خـــالل  بــالــتــمــويــل 
انــعــدام  �سجل  وقـــد  هـــذا  ــي،  املــا�ــس
م�ستوى  عــلــى  ــي  ــس ــدر� امل ـــام  االإطـــع
 45 اأ�سل  من  تربوية  موؤ�س�سة   25
موؤ�س�سة ا�ستفادت من خدمة االإطعام 
البي�ساء،  عــني  مبــديــنــة  املــدر�ــســي 
االإطعام  على  القائمون  اأرجعها  اأين 
لعدم  البواقي،  اأم  بوالية  املدر�سي 
ب�سيانة  اخلا�سة  ال�سروط  توفر 
خمزن  ــعــدام  وان والــعــتــاد،  الهياكل 
الغذائية  ال�سلع  با�ستالم  خــا�ــص 
بــاملــطــاعــم املــدر�ــســيــة، نــاهــيــك عن 

التربيد،  بو�سائل  امل�سجلة  النقائ�ص 
عن  الو�سية  الـــوزارة  توقفت  اأيــن 
�سنة  منذ  املدر�سية  املطاعم  جتهيز 

.2016
فقد  العمال،  بتوزيع  يتعلق  وفيما 
املخازن  عمالء  بع�ص  عــزوف  �سجل 
للمهام امل�سنة اإليهم املتعلقة با�ستالم 
االإم�ساء  ورف�سهم  الغذائية،  ال�سلع 
ي�ستلزم  ما  اال�ستالم،  حما�سر  عن 
البلدية  للم�سالح  ـــوري  ف تــدخــل 
للوقوف على عمل املطاعم املدر�سية، 
فقد  املقدمة  ال�سلع  نوعية  عن  اأمــا 
�سجل رف�ص عدد من ال�سلع التموينية 
خا�سة  املدر�سي،  للمطاعم  املوجهة 
الفواكه  من  كبري  عــدد  هناك  واأن 
واالأغذية ذات نوعية رديئة، ما اأدى 

لرف�سها ومتابعة اأ�سحابها.
ـــاء الــتــالمــيــذ مبــديــنــة عني  ـــي اأول
التدخل  ب�سرورة  طالبوا  البي�ساء 
اأجل  من  البلدي  للمجل�ص  العاجل 
التي  االإداريـــة  ال�سراعات  ــدارك  ت
اأبــنــائــهــم من  ــان  ــرم �ــســاهــمــت يف ح

االإطعام املدر�سي.

البيئة  وزيــرة  اأم�ص،  �سباح  قامت 
عمل  بــزيــارة  موالفي"  "�سامية 
خاللها  مت  ــي،  ــواق ــب ال اأم  ــة  ــوالي ل
قطاع  م�ساريع  ــع  واق على  الــوقــوف 

البيئة بالوالية.
التقني  الـــردم  مركز  تد�سني  ومت 
مبدينة �سوق نعمان بطاقة ا�ستيعاب 
 100 ملــدة  �ساكن  األــف   50 بـ  تقدر 
�سنة على م�ستوى بلديات �سوق نعمان 
والذي  زواي،  واأوالد  ال�سهداء  وبئر 
مليون   240 ــايل  م ــالف  غ لــه  ر�ــســد 
بالطاقة  جتهيزه  مت  والــذي  دينار 
قريبا  �سيتدعم  حيث  ال�سم�سية، 

مبركز الإنتاج ال�سماد الع�سوي..
زيارتها  خالل  اأكدت  البيئة  وزيرة 
ـــرورة فــتــح املـــجـــال اأمـــام  عــلــى �ـــس
عمليات  من  لال�ستفادة  اال�ستثمار 
ــتــفــادة  ــر، واال�ــس ــوي ــط ــت الـــفـــرز وال

مع  البيئي  املــجــال  يف  التكوين  مــن 
املدر�سي  الــو�ــســط  يف  التح�سي�ص 
�سي�ساهم  والـــذي  البيئة،  باأهمية 
االقت�ساد  وترقية  الــرثوة  خلق  يف 

الوطني خارج املحروقات.
اخلا�ص  باال�ستثمار  يتعلق  وفيما 
عمل  مبعاينة  الــوزيــرة  قامت  فقد 
مــادة  بــا�ــســرتجــاع  اخلــا�ــص  امل�سنع 
القدمية  البطاريات  من  الر�سا�ص 
يحوي  ــذي  وال مليلة،  عني  مبدينة 
على اأحدث املعدات املتطورة مبعايري 
متابعة  �سرورة  على  موؤكدة  عاملية، 
حاملي  ال�سباب  وتــاأطــري  ومرافقة 
بت�سيري  املتعلقة  املــ�ــســاريــع  ــار  ــك اأف
لالقت�ساد  كمورد  وجعلها  النفايات 
ــل، مــع ا�ـــســـراك اجلــامــعــات  ــدي ــب ال

واملخابر املخت�سة يف جمال البيئة.

لوالية  املحلية  الــ�ــســلــطــات  ت�سعى 
يف  اال�ستثمار  عجلة  دفع  اإىل  �سطيف 
املوافقة  خــالل  مــن  الــفــالحــة  قــطــاع 
الإن�ساء  مــ�ــســروع   900 جت�سيد  على 
على  ــدة  ــدي ج فــالحــيــة  م�ستثمرات 
الوالية،  مناطق  من  العديد  م�ستوى 
كــ�ــســف وايل  فــقــد  الــ�ــســدد  هـــذا  ويف 
 50 دخـــول  عــن  عبلة  كــمــال  �سطيف 
يف  اال�ستغالل  حيز  فالحية  م�ستثمرة 
قيد  اأخرى  م�ستثمرة   50 توجد  حني 

االإجناز.
الوالية  عن  االأول  امل�سوؤول  وك�سف 
اال�ست�سارة  قــيــد  مــلــف   400 وجـــود 
اأجل  مــن  الــدرا�ــســة  مــن  االنتهاء  بعد 
تو�سيل الكهرباء اإىل هذه امل�ستثمرات 
املعنية  املقاوالت  طرف  من  الفالحية 
�سعي  على  الــوايل  اأكد  كما  باالأ�سغال، 
العقبات  تذليل  اإىل  املحلية  ال�سلطات 

يف  امل�ستثمرين  وجــه  يف  تقف  الــتــي 
القطاع الفالحي.

ــتــي تــقــف يف  ــــرز الــعــقــبــات ال ومـــن اأب
القطاع  يف  امل�ستثمرين  من  املئات  طريق 
ال�سقي  ــاه  ــي م مــ�ــســكــل  هـــي  ــي  ــالح ــف ال
على  احلــ�ــســول  �سعوبة  ظــل  يف  وهـــذا 
رغم  واالأنــقــاب  االأبــار  حلفر  تراخي�ص 
على  امل�سلط  التجميد  رفع  عن  احلديث 
من  العديد  وتعاين  الرتاخي�ص،  هــذه 
حادة  جفاف  اأزمــة  من  الوالية  مناطق 
اإىل  اأدت  الــفــارطــة  الــ�ــســنــوات  خـــالل 
املئات من  املياه وتوقف  من�سوب  تراجع 
االأمال  لتبقى  الن�ساط،  عن  الفالحني 
ال�سلطات  وعـــود  جت�سيد  على  معلقة 
املحلية من اأجل ت�سهيل منح الرتاخي�ص 
جديدة  واأنقاب  اأبار  الإجناز  ال�سرورية 
ال�سقي  اأزمة مياه  الق�ساء على  اأجل  من 

يف اأقرب وقت ممكن.

يتوا�سل غلق حمام اأوالد يل�ص املعدين 
الغربية  اجلــهــة  يف  مــزلــوق  ببلدية 
وهــذا  �ــســنــوات،  منذ  �سطيف  لــواليــة 
�سكان  طــرف  من  ملحة  مطالب  و�سط 
احلمام  لهذا  االعتبار  الإعادة  البلدية 
من  جديد  من  فتحه  واإعـــادة  املعدين 
ال�سياحية  احلــركــة  تن�سيط  ـــل  اأج
كانت  البلدية  اأن  خا�سة  والتجارية 

على  ــزوار  ال من  االأالف  توافد  تعرف 
املنطقة.

وحتول حمام اأوالد يل�ص يف ال�سنوات 
للمنحرفني  مــــالذ  اإىل  الـــفـــارطـــة 
�ساكني  تعبري  حــد  على  وال�سعاليك 
ــال عـــن حتـــولـــه اإىل  ــة فــ�ــس ــق ــط ــن امل
مرافق  تعر�ست  فيما  للحمام،  ملجاأ 
املــعــدين اإىل االهـــرتاء  هــذا احلــمــام 

ا�ستغالل  الذي يجعل  والتخريب، وهو 
ممكن،  غري  الراهن  الو�سع  يف  احلمام 
م�سروع  تخ�سي�ص  ي�ستلزم  مــا  وهــو 

لرتميم مرافق هذا احلمام املعدين.
وما  يل�ص  اأوالد  منطقة  �سكان  ويــاأمــل 
جاورها يف حترك اجلهات املعنية من اأجل 
املهم خا�سة  املرفق  لهذا  اإعادة االعتبار 
اأن  �ساأنه  من  احلمام  هذا  فتح  اإعــادة  اأن 

مداخيل  على  البلدية  ح�سول  يف  ي�سهم 
مالية اإ�سافية يف ظل العجز الذي تعاين 
منه البلدية ب�سبب قلة املداخيل املالية، 
لفائدة  �سغل  منا�سب  توفري  عن  ف�سال 
معلقة  ـــال  االأم لتبقى  املنطقة،  �سباب 
اجلديد  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  على 
من اأجل و�سع ملف احلمام املعدين �سمن 

اأولوياته.

ي�سهد قطاع االت�ساالت 
بوالية اأم البواقي، تاأخرا 
يف عمليات تطوير اخلدمة 

اخلا�سة بتدفق االأنرتنت باأغلب 
البلديات الكربى بالوالية، 
ما اأدى بالزبائن للبحث عن 

حلول بديلة توفر تدفق اأ�سرع، 
يف ظل التذبذب الذي تعاين 

منه خمتلف االأجهزة اخلا�سة 
باالت�سال باالنرتنت �سواء 

املتعلقة باجليل الرابع اأو حتى 
.ADSL اخلا�سة بالـ

موؤ�س�سة ات�ساالت اجلزائر 
بوالية اأم البواقي، اأكدت 

على التاأخر امل�سجل يف نوعية 
اخلدمات املقدمة على م�ستوى 

الوكاالت التجارية اخلا�سة 
باالنرتنت مبدينتي م�سكيانة 

وعني البي�ساء، يعود اإىل 
االعتداءات املتكررة على �سبكة 

االت�ساالت، اأين مت ت�سجيل 
الثالث  خالل  �سرقة  عملية   27

�سنوات االأخرية ببلديات عني 
البي�ساء وم�سكيانة، من بينها 

مبدينة  للكوابل  �سرقة   12
عني البي�ساء منذ بداية �سنة 

تاأجيل  يف  �ساهم  ما   ،2021
اأغلب امل�ساريع اخلا�سة بتح�سني 
جودة خدمة االأنرتنت مبدينة 

عني البي�ساء.

اأجهزة طبية خارج اخلدمة لغياب 
االأطباء باأم الب�اقي

 25مطعم مدر�سي مغلق وتالميذ 
يكتف�ن ب�جبات باردة يف عني البي�ساء

وزيرة البيئة ت�ؤكد على اإ�سراك اجلامعة 
واملخابر يف جمال الر�سكلة باأم الب�اقي

تراخي�ص حفر االأبار ت�قف ن�ساط املئات 
من الفالحني يف �سطيف 

دخ�ل جامعي "ملغم" بخن�سلة

اإجناز 40 كلم من قن�ات احلماية من الفي�سانات بخن�سلة

�سكان مزل�ق يطالب�ن باإعادة فتح حمام اأوالد يل�ص املعدين 

قطاع االت�ساالت
 باأم الب�اقي 
حتت رحمة 

ع�سابات الك�ابل
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الربنامج  مهند�ص  ــان  خ الــقــديــر  عبد  ــويف  ت
االأحــد.  عــامــا،   85 عــن  الباك�ستاين  الــنــووي 
جعل  الأنــه  قوميا  بطال  البع�ص  يعتربه  والــذي 
العامل، فيما  اإ�سالمية يف  اأول قوة نووية  بالده 
تكنولوجيا  تهريب  عن  م�سوؤوال  الغرب  يعتربه 
نقله  بعد  وليبيا،  ال�سمالية  وكوريا  اإيــران  اإىل 

اإىل امل�ست�سفى ب�سبب م�سكالت يف الرئة.
ال�سرية  عن  تقريرا  �سي''  بي  ''بي  موقع  ن�سر 
ما  بح�سب  فهو  الباك�ستاين،  للعامل  الذاتية 
املعارف الربيطانية، ولد يف االأول  تقول دائرة 
يف  متوا�سعة  لعائلة   1936 عام  من  اأبريل  من 
يف  وحتديدا  طفولته،  وخــالل  بالهند.  بوبال 
14 اأغ�سط�ص من عام 1947 احتفلت باك�ستان 
التايل  اليوم  ويف  بريطانيا،  عن  با�ستقاللها 
التاج  عــن  اأي�سا  باال�ستقالل  الهند  احتفلت 
بريطانيا  ان�سحبت  اأن  بعد  وذلك  الربيطاين، 
االإمرباطوري،  درة تاجها  كانت تعتربه  بلد  من 
الهند  هما  م�ستقلتني  دولتني  وراءهــا  وخلفت 
وباك�ستان  الهندو�سية  الغالبية  ذات  العلمانية 

االإ�سالمية.
بعد خم�ص �سنوات من تق�سيم الهند وباك�ستان 
عام  باك�ستان  اإىل  خــان  هاجر  دولــتــني،  اإىل 
جامعة  من  تخرج   1960 عــام  ويف   ،1952
كرات�سي بدرجة علمية يف علم املعادن، قبل اأن 

ينتقل اإىل اأوروبا ملزيد من الدرا�سات.
وعلى مدار العقد التايل، تابع درا�ساته العليا 
الغربية ثم يف دلفت  اأوال يف برلني  يف اخلارج، 
بهولندا حيث ح�سل يف عام 1967 على درجة 
 ،1972 عــام  ويف  املــعــادن.  علم  يف  املاج�ستري 
ح�سل ''خان'' على درجة الدكتوراه يف هند�سة 
يف  لوفني  يف  الكاثوليكية  اجلامعة  من  املعادن 
هندرينا  مــن   1964 عــام  يف  وتـــزوج  بلجيكا. 
ُولـــدت  بريطانية  مــواطــنــة  وهـــي  ريــرتيــنــك، 
الأبوين هولنديني يف جنوب اإفريقيا وترعرعت 
)زميبابوي  برودي�سيا  اآنــذاك  يعرف  كان  ما  يف 

االآن( قبل اأن تنتقل اإىل هولندا.
توىل  املــا�ــســي،  الــقــرن  مــن  ال�سبعينيات  ويف 
لتخ�سيب  م�سنع  يف  وظيفة  خان  القدير  عبد 
بريطاين  كون�سورتيوم  يــديــره  الــيــورانــيــوم 
خان  ح�سل  وقــد  ''اأوريــنــكــو''.  اأملــاين  هولندي 
من  ولكن  امل�ستوى،  منخف�ص  اأمني  ت�سريح  على 
الو�سول  من  متكن  املــرتاخــي،  االإ�ــســراف  خــالل 
تقنية  حول  املعلومات  من  كاملة  جمموعة  اإىل 
امل�سنع  وزار  الفائقة  املركزي  الطرد  اأجهزة 
الهولندي يف اأمليلو عدة مرات، بح�سب ما جاء يف 

تقرير ''بي بي �سي''.
خان  اإن  الربيطانية،  املعارف  ــرة  دائ وتقول 
تاأثر ب�سدة باالأحداث يف الوطن، خا�سة هزمية 
يف  الهند  مع  ق�سرية  حرب  يف  املهينة  باك�ستان 
لباك�ستان  الالحقة  واخلــ�ــســارة   ،1971 عــام 
ال�سرقية من خالل اإن�ساء دولة م�ستقلة جديدة 
تفجري  جلهاز  الهند  واختبار  بنغالدي�ص،  هي 

نووي يف مايو من عام 1974.

يف 17 �سبتمرب من عام 1974، كتب خان ر�سالة 
علي  الفقار  ذو  الباك�ستاين  الــوزراء  رئي�ص  اإىل 
بوتو، يعر�ص م�ساعدته يف اإعداد قنبلة ذرية. 
ويف الر�سالة عر�ص راأيه باأن طريق اليورانيوم 
اإىل القنبلة، با�ستخدام اأجهزة الطرد املركزي 
البلوتونيوم  مــ�ــســار  ــن  م اأفــ�ــســل  للتخ�سيب، 
يعتمد  والــذي  باك�ستان(،  يف  بالفعل  )اجلــاري 

على املفاعالت النووية واإعادة املعاجلة.
بوتو  اإن  الربيطانية،  املعارف  دائــرة  وتقول 
التقى بخان يف دي�سمرب من عام 1974 و�سجعه 
يف  باك�ستان  مل�ساعدة  و�سعه  يف  ما  كل  بذل  على 
الو�سول اإىل القنبلة. وعلى مدار العام التايل، 
�سرق خان ر�سومات اأجهزة الطرد املركزي وقام 
ب�سكل  االأوروبــيــني  باملوردين  قائمة  بتجميع 

املكونة  االأجزاء  �سراء  اأ�سا�سي حتى يتمكن من 
لها.

هولندا  غادر   1975 عام  من  دي�سمرب   15 يف 
وابنتيه  زوجته  برفقة  باك�ستان  اإىل  متوجها 
وحامال ن�سخ خمططه وقائمة املوردين اخلا�سة 
به. وقد عمل خان يف البداية مع هيئة الطاقة 
مع  خالفات  دبت  ولكن  الباك�ستانية،  الذرية 

رئي�سها منري اأحمد خان.
بوتو،  من  وبتوجيه   ،1976 عام  منت�سف  ويف 
لغر�ص  الهند�سية  االأبحاث  خمترب  خان  اأ�س�ص 
تطوير قدرة تخ�سيب اليورانيوم. ويف مايو من 
اإىل خمترب  ا�سم املخترب  1981، مت تغيري  عام 
اأبحاث خان. وكانت قاعدة عمليات خان، على 
وطّور  اأبــاد.  اإ�سالم  جنوب  كيلومرتا   50 بعد 
خان هناك مناذج اأولية الأجهزة الطرد املركزي 
وا�ستخدم  االأملــانــيــة،  الت�سميمات  على  بناء 
املكونات  ال�سترياد  به  اخلا�سة  املوردين  قائمة 
االأ�سا�سية من ال�سركات ال�سوي�سرية والهولندية 

والربيطانية واالأملانية، من بني اآخرين.
من  باك�ستان  ح�سلت  الثمانينيات،  اأوائــل  ويف 
ا�ستخدم  نــووي  ل�سالح  خمططات  على  ال�سني 
اختربه  الـــذي  الــيــورانــيــوم  انــفــجــار  ت�سميم 
ويعتقد   .1966 ــام  ع يف  بنجاح  ال�سينيون 
م�ستقا  ت�سميما  اختربوا  ال�سينيني  اأن  عموما 

للباك�ستانيني يف 26 مايو من عام 1990.
وبعد اأن ا�ستوفى خان احتياجات باك�ستان من 
منت�سف  يف  بداأ  بها،  اخلا�ص  اليورانيوم  �سالح 
�سركات  اإن�ساء  املا�سي  القرن  من  الثمانينيات 
ومن  ــرى،  اأخ واأماكن  وماليزيا  دبي  يف  واجهة 
خالل هذه الكيانات قام ببيع اأو تداول اأجهزة 
الطرد املركزي واملكونات والت�سميمات واخلربة 
التي  اإيران  العمالء  �سري. وكان من بني  ب�سكل 
اليورانيوم  لتخ�سيب  جممع  بناء  يف  ا�ستمرت 
على اأ�سا�ص النموذج الباك�ستاين. وقد زار خان 
كوريا ال�سمالية 13 مرة على االأقل، وي�ستبه يف 
البلد.  اإىل ذلك  اأنه نقل تكنولوجيا التخ�سيب 
كما كان خان موّردا لربنامج ليبيا النووي حتى 

اأوقفته الواليات املتحدة يف عام 2003.
اأ�سر  خان  الدكتور  اإن  �سي''  بي  ''بــي  وتقول 

اأي  لــه  لي�ص  الــربنــامــج  اأن  على  عمله،  اأثــنــاء 
عام  اخــتــبــارات  بعد  ولــكــن  ع�سكري،  غــر�ــص 
�سك  اأي  لدي  يكن  ''مل  قائال:  اعرتف   1998
نفعل  اأن  علينا  كان  قنبلة،  اأ�سنع  كنت  اأنني  يف 
ذلك''. وتابع العمل على جتارب اإطالق ناجحة 
على  الــقــادرة  والثاين  االأول  غــوري  ل�سواريخ 

حمل راأ�ص نووي.
خان  خمتربات  خان،  الدكتور  من�ساأة  اأ�سبحت 
النووية  االأ�سلحة  خمترب  كاهوتا،  يف  لالأبحاث 
تخ�سيب  يتم  حيث  باك�ستان  يف  الرئي�سي 
اإثــارة  يف  املن�ساأة  تلك  وا�ستمرت  اليورانيوم. 
عام  يف  وا�سنطن  وفر�ست  االأمريكية،  ال�سكوك 
املزعوم  نقلها  ب�سبب  عليها  عقوبات   2003

لتكنولوجيا ال�سواريخ من كوريا ال�سمالية.
الباك�ستانية  احلكومة  ال  اأنه  النتيجة  وكانت 
مل�سروع  كاملة  تفا�سيل  قدما  خان  الدكتور  وال 
واعتقد  الــنــوويــة.  االأ�سلحة  ن�سر  يف  االأخـــري 
مراقبون حمليون ودوليون ان اأع�ساء بارزين من 
النخبة الع�سكرية والبريوقراطية يف باك�ستان 
االأ�سلحة  انت�سار  بق�سية  اأي�سا  متورطني  كانوا 

النووية اإىل كوريا ال�سمالية وليبيا واإيران.
حتى اأن البع�ص اعتقد اأن ''�سبكة عبد القدير 
�سيا�سة  من  كجزء  ُتدار  الواقع  يف  كانت  خان'' 
اجلي�ص  يف  كــبــار  �سباط  قبل  ــن  وم احلكومة 
مبثابة  دومــا  كــان  والــذي  القوي،  الباك�ستاين 
النووية  الــبــالد  لرت�سانة  واحلــافــظ  الــراعــي 

اأن  املراقبني  بع�ص  اعتقد  وكما  واأ�ــســرارهــا. 
اجلي�ص  و�سيلة  من  جزءا  كانت  خــان''  ''�سبكة 

لتبادل التكنولوجيا النووية مع بلدان اأخرى.
الغارديان الربيطانية عن عبد  نقلت �سحيفة 
القدير خان يف عام 2008 قوله اإن االعرتافات 
اأ�سرارا  بيعه  عن  اأعــوام   4 قبل  بها  اأدىل  التي 
اإ�سراف اجلي�ص  اأمر  ُفر�ست عليه. وبات  نووية 
البالد  النووي يف  الربنامج  على كل جزئية من 
ويعني  باك�ستان.  يف  ومعروفا  مف�سوحا  �سرا 
�سبكة  على  االإبقاء  باالإمكان  يكن  مل  اأنه  هذا 
ومعرفة  علم  بدون  الكتمان  طي  خان  الدكتور 

�سباط اجلي�ص الباك�ستاين.
ورف�ص خان الك�سف عما اإذا كان اتخذ ككب�ص 
التجارة  املتورطني يف  فداء جلرناالت باك�ستان 
غربيون  دبــلــومــا�ــســيــون  وت�سكك  ــة.  ــووي ــن ال
اإمكانية  يف  ال�سا�سة  وبع�ص  حمليون  ومعلقون 

عمل خان وحده.
وقـــال خـــان: ''ال اأريــــد احلــديــث عــن ذلــك، 
لن  اأنه  م�سيفا  تن�سى''،  اأن  يجب  االأ�سياء  هذه 
للطاقة  الدولية  الوكالة  حمققي  مع  يتعاون 
الذرية التابعة لالأمم املتحدة. و�سرح خان باأن 
التكنولوجيا النووية التي بيعت الإيران وكوريا 

ال�سمالية كانت متاحة بحرية يف الغرب. 
2009 خففت  ــام  ع مــن  فــربايــر  اأنـــه يف  غــري 
ال�سلطات الباك�ستانية القيود على خان، وقالت 
زوجته حينئذ اإن ال�سلطات خففت القيود على 
العامل النووي و�سمحت له بلقاء اأ�سدقائه خارج 

املنزل حيث حددت اإقامته قبل 4 اأعوام.
لــالأنــبــاء يف  الــزوجــة لوكالة رويـــرتز  وقــالــت 
اأباد كان يراأ�سها  اإ�سالم  اأكادميية يف  اإ�سارة اىل 
“هناك  الت�سعينيات:  يف  خــان  القدير  عبد 
اإىل  �ُسمح له بالذهاب  الذي  اإىل احلد  تخفيف 

اأكادميية العلوم”.
علينا  ويتعني  نــعــرف  ال  ''لكننا  ــافــت:  واأ�ــس
جمرد  )التخفيف(  كــان  اإذا  ملعرفة  االنتظار 
كقاعدة  بذلك  �سي�سمحون  اأنهم  اأم  واحدة  مرة 
اأمرت   2009 عــام  من  اأغ�سط�ص  ويف  عــامــة''. 
الباك�ستانية  الهــور  مدينة  يف  العليا  املحكمة 
احلكومة برفع اآخر االإجراءات العقابية بحق 
عبد القدير خان. وقبل �سدور احلكم كان لزاما 
على عبد القدير خان اأن يبلغ ال�سلطات م�سبقا 

بتحركاته.
اأمــام  لل�سحافيني  ت�سريحات  يف  خــان  ــال  وق
اأمر  اإنه  “هذا ممتاز  بعد �سدور احلكم:  منزله 
اأن  واأعتقد  ال�سرور  على  ويبعث  ال�سدر  يثلج 
النا�ص الذين تورطوا يف االإ�ساءة اإىل �سيفهمون 
حياتي  الأعي�ص  ل�ساأين  ويــرتكــوين  الر�سالة 
واأ�ــســاف  عــــادي''.  كمواطن  ب�سالم  اخلا�سة 
اأعلنوا  املحكمة  ق�ساة  بــاأن  اأبلغه  حماميه  اأن 
ب�سراحة حريته كمواطن يف التحرك دون اأي 

قيود.
خان  الدكتور  اأطلق  الالحقة،  ال�سنوات  ويف 
يف  تعليمية  موؤ�س�سات  واأن�ساأ  االأمية  �سد  حملة 
يا�سباك�ستان  ملوقع  وقال  وكرات�سي.  ميانوايل 
منح  لقد  لبلدي.  بعملي  فخور  ''اأنــا  كوم:  دوت 
وكان  ـــن  واالأم بالفخر  �سعورا  الباك�ستانيني 

اإجنازا علميا عظيما''.
الغرب،  يف  خا�سة  خــان،  منتقدو  اأعــرب  وقد 
عن ا�ستيائهم من هذه املعاملة املت�ساهلة لرجل 
نووي  نا�سر  ''اأكــرب  باأنه  املراقبني  اأحد  و�سفه 
من  للعديد  بالن�سبة  لكن  الــعــ�ــســور''.  كــل  يف 
وبطال  للفخر،  رمــزا  خان  يظل  الباك�ستانيني، 
عززت م�ساهمته االأمن القومي الباك�ستاين �سد 

الهند.

هذه  كانت  نووي"  بربنامج  البدء  عليها  م�صتقلة  دولة  اأمتنا  تبقى  ''لكي 
هي  خان  القدير  عبد  الراحل  النووي  الباك�صتاين  العامل  كتبها  التي  الكلمات 
يف  ردع  اأداة  اإىل  بالفعل  حتول  الذي  النووي  بالده  لربنامج  البداية  ر�صا�صة 
مواجهة الهند التي تفوقها �صكانًا عدة مرات. يعد عامل الذرة الباك�صتاين، عبد 
القدير خان، بطال قوميا، حيث ا�صتطاع اأن يجعل بالده اأول قوة نووية اإ�صالمية 

يف العامل، بينما تعتربه الواليات املتحدة م�صوؤوال عن تهريب تكنولوجيا نووية 
اإىل ليبيا وكوريا ال�صمالية واإيران. وعلى يديه دخلت اإ�صالم اآباد نادي الدول 
النووية، وا�صتكمل اإن�صاء مفاعل كاهوتا النووي الباك�صتاين يف غ�صون 6 اأعوام 
التقاليد  الغربية ذات  الدول  الزمان يف  ي�صتغرق عقدين من  اأنه  فقط، رغم 

الرا�صخة يف جمال ال�صناعة النووية.
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جوانب مذهلة يف ق�صة حياة عبد القدير خان

َنع قنبلة نووية بطريقة فاجاأت الغرب واأنقذ باك�شتان مرتني..  �شَ

تاأثر خان ب�صدة باالأحداث 
يف الوطن، خا�صة هزمية 
باك�صتان املهينة يف حرب 
ق�صرية مع الهند يف عام 

الالحقة  واخل�صارة   ،1971
لباك�صتان ال�صرقية من خالل 
اإن�صاء دولة م�صتقلة جديدة 

هي بنغالدي�ص

بالن�صبة للعديد من 
الباك�صتانيني، يظل 

خان رمزا للفخر، وبطال 
عززت م�صاهمته االأمن 

القومي الباك�صتاين �صد 
الهند

جاءت وفاة العامل النووي عبد القدير خان، لتلقي ال�صوء 
على التاأثرياملذهل لهذا العامل، والذي �صنع القنبلة النووية 

الباك�صتانية يف زمن قيا�صي اأذهل الغرب، وليقدم منوذجًا 
لكيف ميكن لعامل واحد اأن يغريالتاريخ ويتغلب على لعنات 

اجلغرافيا، عرب منح بلده قدرات ردع يف مواجهة عدو يفوقها 
�صكانًا نحو �صت مرات



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االأوملبياد.

خملويف ين�صحب من االأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�صبب االإ�صابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

يالحق الفريق االإدارة حافظت على تعداد املو�صم املا�صي الديون �صبح 
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  انت�صارات 
وهزميتني من  لقاء

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

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

اجليامبي يبقى جمهول

اأ�صاغر اجليامبي ين�صطون كل 
املباريات االفتتاحية 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 االأورا�ص  لـ حــديــثــه  ويف 

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

. للق�سم املمتاز

ويف ذات 
الــ�ــســيــاق، 

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

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

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

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

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

فريق  ــــدرب  م �ــســرح 
باتنة  م�ستقبل  جــيــل 
لكرة الطائرة رجال �سنف 
ان  االأورا�ص نيوز اأكابر طارق خني�سة لـ

فريقه حقق �سعودا كان منتظرا وقال:
احلمد هلل جنحنا يف حتقيق ال�سعود وعن 

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

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

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

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

ريا�ضة /  جويلية   املوافق لـ  ذو احلجة  الثالثاء  يولياز 

جيل م�ستقبل باتنة 

اأمري رامز جاب اهلل 

كرة الطائرة 

الكبار حلظرية  ويعود  ال�سعود  يحقق  اجليامبي

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 االأ�صماء واالدارة �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   ، / الريا�سي 
قا�سية  �ــســربــة  اعــتــربنــاه  ــا  م
جديد  من  عدنا  كالعبني،  لنا 
جمموعة  تكوين  يف  وجنحنا 
يف املو�سم املوايل وتعاهدنا على 
املمتاز،  للق�سم  الفريق  اإعــادة 
متتالية  انت�سارات  �سبع  حققنا 
نية  واكدنا  البطولة  بداية  يف 
ال�سعود، مل نفكر يف دورة اللقب 

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

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

زرقني حامد: )العب(

ق.د

ماليزيا تاأمل
 يف ت�افق اآ�سي�ي 

ب�ساأن اتفاق 
اأ�سرتاليا الن�وي

عرب وزير الدفاع املاليزي، ه�سام 
الدين ح�سني، عن اأمل باده يف التو�سل 

اإىل توافق بني اأع�ساء رابطة دول 
جنوب �سرق اآ�سيا ب�ساأن �سراكة اأوكو�س 

اجلديدة بني اأ�سرتاليا والواليات 
املتحدة وبريطانيا.

وقال ح�سني اأمام الربملان، اأم�س 
الثاثاء، اإن اجتماعه مع نظرائه من 

دول رابطة دول جنوب �سرق اآ�سيا 
)اآ�سيان( ال�سهر املقبل �سيتيح فر�سة 

لاتفاق على موقف م�سرتك من 
اأوكو�س. م�سيفا: "هدفنا النهائي، كما 

هو احلال دائما، هو �سمان ا�ستقرار 
املنطقة ب�سرف النظر عن ميزان القوى 

بني الواليات املتحدة وال�سني".
 وتابع: "اإن التو�سل اإىل تفاهم داخل 

اآ�سيان �سي�ساعدنا يف مواجهة هاتني 
القوتني". ومت االإعان عن التحالف 

الذي يعرف با�سم اأوكو�س ال�سهر 
املا�سي و�ستح�سل مبوجبه اأ�سرتاليا 

على تكنولوجيا لن�سر غوا�سات تعمل 
بالطاقة النووية يف اإطار اتفاق يهدف 

اإىل مواجهة النفوذ ال�سيني املتنامي 
خا�سة يف بحر ال�سني اجلنوبي ذي 

االأهمية اال�سرتاتيجية.
واأحدث االتفاق انق�ساما بني دول 

جنوب �سرق اآ�سيا، فحذرت اإندوني�سيا 
وماليزيا من اأنه قد يقود اإىل �سباق 

ت�سلح بني القوى الكربى يف املنطقة، يف 
حني اأيدته الفلبني وهي حليف دفاعي 

للواليات املتحدة. ق.د

تغطي ن�ضف االأجواء االإيرانية وت�ضتمر يومني.. 

االأزمة االإن�ضانية تت�ضدر مباحثات القمة..

ق.د

ي�ضتعدون الإ�ضراب مفتوح عن الطعام يتبعه اإ�ضراب عن املاء.. 

قرر االأ�شرى الفل�شطينيون خو�س اإ�شراب مفتوح عن الطعام لتح�شني ظروف حياتهم اعتبارا من اليوم االأربعاء، وذلك بعد الت�شديدات االأمنية التي اتخذتها قوات االحتالل 
االإ�شرائيلي عقب فرار االأ�شرى ال�شتة من �شجن جلبوع.

اأفاد بذلك رئي�ص هيئة �سوؤون االأ�سرى 
واملحررين قدري اأبو بكر يف ت�سريحات 
اأن  اإىل  م�سريا  الثالثاء،  اأم�ص  اإذاعية 
�سجون  يف  اال�سرية  احلركة  به  متر  "ما 
مرت  التي  االأو�ساع  اأ�سواأ  من  االحتالل 
�سي�سمل  ــراب  ــس االإ� اأن  ــاف  واأ�ــس بها"، 
التنظيمات  وقــيــادة  املعتقالت  ممثلي 
و�سين�سم لهذا اال�سراب االأ�سريان كرمي 

يون�ص ومروان الربغوثي.
�سي�سمل  االإ�سراب  اأن  بكر  اأبو  واأو�سح 
م�سيفا  ــون،  رمي �سجن  من  اأ�سري   400
االأ�سرى  بقية  االإ�سراب  لهذا  �سين�سم 
اأ�سري من �سجن نفحة و300   200 وهم 
جمدو  من  اأ�سري  و200  عوفر  من  اأ�سري 
اأ�سريا من �سجن   80 و  و50 من هدارمي 
اأن  واأكد  اي�سل و50 من �سطة وجلبوع. 
ــراأة  وامل االأ�سبال  �سي�ستثني  االإ�ــســراب 
�سجون  داخـــل  ال�سن  وكــبــار  واملــر�ــســى 

االحتالل.
اأن  اإىل  الفل�سطيني  املــ�ــســوؤول  واأ�ــســار 
على  الو�سع  اإعادة  هي  االأ�سرى  مطالب 
من  اخلام�ص  تاريخ  قبل  عليه  كــان  ما 
احلاجز  الإزالـــة  باال�سافة  �سبتمرب، 
ــارة  ــزي الــزجــاجــي لــالأهــايل اأثــنــاء ال

بغزة  االأهـــل  لــزيــارة  ال�سماح  ـــادة  واإع
االأق�سام  يف  هواتف  اأجــهــزة  وتركيب 
جلميع ال�سجون وال�سماح لالأهل باإدخال 
يف  االأ�ــســرى  الإعـــادة  اإ�سافة  املالب�ص، 
االأ�سرى  و�سع  وعدم  الأق�سامهم  العزل 

االأربعة يف زنازين االنفرادي.
ودعا لتحرك دويل وجماهريي و�سيا�سي 
ل�سالح  املجتمع  لتفعيل  ا�ستثناء  بدون 
�سيعقد  اجتماعا  اأن  مبينا  ــرى،  ــس االأ�
والقنا�سل  ال�سفراء  مع  االأ�سبوع  هــذا 
الإر�سال  اإ�سافة  فل�سطني،  يف  املوجودين 

املتحدة حلقوق  اإىل مقرر االأمم  ر�سائل 
االإن�سان وال�سليب االأحمر.

وقالت هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين 
فل�سطيني  اأ�سري   400'' اإن  الفل�سطينية 
�ــســجــون االحـــتـــالل االإ�ــســرائــيــلــي  يف 
املفتوح  االإ�ــســراب  االأربــعــاء،  �سيعلنون 
عن الطعام، لل�سغط على اإدارة ال�سجون 
اال�ستجابة  بــهــدف  ــة  ــي ــل ــي ــرائ ــس االإ�

ملطالبهم''.
قبل  فل�سطينيني  اأ�سرى   6 جناح  ومنذ 
''جلبوع''  الفرار من �سجن  �سهر يف  نحو 

م�سلحة  تفر�ص  احلــرا�ــســة،  ال�سديد 
ال�سجون االإ�سرائيلية اإجراءات عقابية 
�سد عدد كبري من االأ�سرى، حيث ترافق 
بها  قام  احتجاجات  احلادثة  هذه  مع 
االأ�سرى �سد اإجراءات اإ�سرائيلية بنقل 
م�ستمر  ب�سكل  غرفهم  وتفتي�ص  اأ�سرى 

ودوري.
�سوؤون  لهيئة  االإعالمي  امل�ست�سار  وقال 
ربه  عبد  ح�سن  واملــحــرريــن  ــرى  ــس االأ�
جانب  اإىل  املــ�ــســربــني  ـــرى  ـــس ''االأ� اإن 
القوا�سمة،  مــقــداد  هــم  الف�سفو�ص، 
االأعرج،  وعالء  يوما،   83 منذ  امل�سرب 
منذ  هوا�ص،  اأبو  وه�سام  يوما،   66 منذ 
57 يوما، ورايق ب�سارات، منذ 52 يوما، 

و�سادي اأبو عكر، منذ 49 يوما''.
وقال اإن ''باقي االأ�سرى يعانون اأو�ساعا 
اأنحاء  كل  يف  واأوجــاعــا  �سعبة  �سحية 
كبري،  ب�سكل  الــوزن  يف  ونق�سا  اجل�سم، 
باجل�سم،  وال�سوائل  االأمــالح  كمية  ويف 

واإعياء واإنهاكا �سديدين''.
واأ�سار اإىل اأن الهيئة تقدمت قبل عدة 
بالتما�سني  القانوين،  طاقمها  عرب  اأيام 
يف  االإ�سرائيلية  العليا  املحكمة  اإىل 

القد�ص، للطعن يف قراري 

االإيــطــايل،  الــــوزراء  رئي�ص  ا�ست�ساف 
ملجموعة  خا�سة  قمة  ـــي،  دراغ مــاريــو 
الع�سرين، اأم�ص الثالثاء، ملناق�سة الو�سع 
ب�ساأن  املــخــاوف  زيـــادة  مــع  باأفغان�ستان 
اإىل  طالبان  عــودة  بعد  اإن�سانية  كارثة 
�سدة احلكم. وركزت القمة التي انعقدت 
عن بعد على امل�ساعدات واملخاوف ب�ساأن 
لالآالف من  االآمن  االأمن و�سمان اخلروج 

غربية  دول  مع  حتالفوا  الذين  االأفغان 
وما زالوا يف اأفغان�ستان.

ــى خطط  ــل وقـــــال مـــ�ـــســـوؤول مــطــلــع ع
حاجة  "هناك  الع�سرين:  جمموعة 
ما�سة لتقدمي م�ساعدات اإن�سانية للفئات 
الن�ساء  خا�سة  للخطر  عر�سة  ــرث  االأك

واالأطفال مع اقرتاب ف�سل ال�ستاء".
حاليًا  تــراأ�ــص  الــتــي  اإيــطــالــيــا،  وتعمل 

جمموعة الع�سرين، بجد لعقد االجتماع، 
وجهات  يف  الــكــبــري  االخـــتـــالف  ــل  ظ يف 
التعامل  اإزاء  املجموعة  دول  يف  النظر 
االأمريكي  االن�سحاب  بعد  اأفغان�ستان  مع 
اأنه  من كابول. واأو�سح م�سدر دبلوما�سي 
ــران  واإي باك�ستان  اإىل  دعــوة  ه  ُتوجَّ مل 
لكن  لالجتماع،  الأفغان�ستان  املجاورتني 
كو�سيط  حيويًا  دورًا  اأدت  التي  قطر 

اإىل  �ستن�سم  ــرب  ــغ وال "طالبان"  بــني 
املناق�سات.

وتقام القمة الر�سمية لزعماء جمموعة 
30 و31 اأكتوبر يف روما  الع�سرين يومي 
املناخ  تغري  على  تــركــز  اأن  املــقــرر  ــن  وم
ومكافحة  العاملي  االقت�سادي  والتعايف 
�سوء التغذية يف العامل وجائحة كوفيد-
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ــــوات اجلــيــ�ــص االإيـــــراين  ــت ق ــق ــل اأط
الثالثاء،  اأم�ص  يوم  الثوري،  واحلر�ص 
 "1400 الـــواليـــة  "�سماء  مـــنـــاورات 
"كوير"  منطقة  يف  اجلــــوي  لــلــدفــاع 
البالد،  و�سط  ال�سحراوية  الو�سطى 
االإيرانية  االأجواء  ن�سف  والتي تغطي 

وت�ستمر يومني.
للمناورات  االإعـــالمـــي  املــقــر  واأفــــاد 
املنظومات  ا�ستقرار  بعد  ــداأت  ب باأنها 
ــة املــحــلــيــة والـــرداريـــة  ــاروخــي ــ�ــس ال
االإلكرتونية  واحلرب  واال�ستطالعية، 
ــات االتـــ�ـــســـاالت والــر�ــســد  ــوم ــظ ــن وم

الب�سري يف منطقة "كوير".
مقر  قائد  اأكد  املناورات،  اأهداف  وعن 
قادر  العميد  ــراين  االإي اجلــوي  الدفاع 
"ت�سكيل  اإىل  تهدف  اأنها  زادة  رحيم 
طبقات اآمنة للدفاع اجلوي، للدفاع عن 
احلدود اجلوية للجمهورية االإ�سالمية 
عن  ال�سامل  الدفاع  وكذلك  االإيرانية، 

املن�ساآت احل�سا�سة واحليوية".
االإيرانية  النووية  املن�ساآت  و�سهدت 
"عمليات  ــالث  ث االأخـــري  الــعــام  ــالل  خ
االإيرانيني،  امل�سوؤولني  وفق  تخريبية"، 
و�سط اتهامات ر�سمية بوقوف اإ�سرائيل 
العلماء  اأبرز  اغتيال  عن  ف�ساًل  خلفها، 
النوويني االإيرانيني حم�سن فخري زادة 
زادة  رحيم  واأ�ساف  املا�سي.  نوفمرب  يف 
واال�ستطالع  الك�سف  اأجهزة  جميع  اأن 
ت�ستخدمها  التي  واال�ستباك  والر�سد 
للجي�ص واحلر�ص يف  الوحدات اجلوية 

املناورات "�سناعة حملية".

اجلديدة  االإيرانية  املناورات  وتاأتي 
اإ�سرائيل  تهديدات  ت�ساعد  وقع  على 
اأ�ساليب  بتطوير  االأخـــرية  الفرتة  يف 
مواجهة الربنامج النووي، وحتذيراتها 
من اأن طهران على و�سك �سناعة قنبلة 
�سعيها  االأخــــرية  نــفــي  و�ــســط  ــة،  ــووي ن

المتالك هذه القنبلة.
مفاو�سات  تعرثت  وفيما  ذلــك،  اإىل 
فيينا النووية الإحياء االتفاق النووي، 
االإدارة  مع  ات�ساالتها  اإ�سرائيل  كثفت 
ــفــرتة االأخــــرية،  االأمــريكــيــة خـــالل ال
�سد  حــزمــًا  اأكــرث  موقف  نحو  لدفعها 

الربنامج النووي االإيراين.
ويف ال�سياق، زادت اللقاءات واملباحثات 
اأعلى  على  ووا�ــســنــطــن  اأبــيــب  تــل  بــني 

مواجهة  �سبل  ملناق�سة  املــ�ــســتــويــات، 
اإ�سرائيلية  تــقــاريــر  و�ــســط  ـــــران،  اإي
اإىل  ت�سعى  اإ�سرائيل  اأن  عن  واأمريكية 
بتبني  بايدن  جو  الرئي�ص  اإدارة  اإقناع 
النووي  الربنامج  ملواجهة  "ب"  خطة 
االإيراين يف حال ف�سلت مباحثات فيينا، 
غري اأن االإدارة االأمريكية ال تزال على 
الطريق  هي  الدبلوما�سية  باأن  قناعة 
م�سوؤوليها.  ت�سريحات  ح�سب  االأمثل 
ـــك، ثــمــة تــوتــر ي�سوب  ــن ذل فــ�ــســاًل ع
عالقات اإيران مع جمهورية اأذربيجان، 
و�سط اتهامات اإيرانية لباكو با�ستقدام 
القوقاز،  اإىل  االإ�سرائيلية  الــقــوات 
للحدود  جيو-�سيا�سي  لتغيري  وال�سعي 

يف املنطقة.
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بت�سليم  الع�سكري  املكون  التزام  ب�ساأن  �سكوك  ال�سودان  يف  تت�ساعد 
تنفيذا  املقبل،  نوفمرب  يف  املدين،  لنظريه  ال�سيادة  جمل�ص  رئا�سة 
ظل  يف  االنتقالية،  املرحلة  باإدارة  اخلا�سة  الد�ستورية  للوثيقة 
اأمني  انفالت  اأبرزها  وم�ستجدات  املكونني،  بني  عديدة  خالفات 
كان   ،2019 اأغ�سط�ص   17 يف  املوقعة  للوثيقة  وطبقا  وا�سطرابات. 
ثم  �سهرا،   21 ملدة  ال�سيادة  جمل�ص  الع�سكريون  يرتاأ�ص  اأن  مقررا 
احلكومة  لكن  املا�سي.  مايو  من  ابتداء  �سهرا،   18 املدنيون  يرتاأ�سه 
يف  �سالم  اتفاقية  اأكتوبر2020،   3 يف  م�سلحة  حركات  مع  وقعت 
جوبا اأ�سافت عاما اإىل الفرتة االنتقالية التي بداأت يف 21 اأغ�سط�ص 
2019، وهو ما يعني اأنه من املفرت�ص اأن يت�سلم املدنيون رئا�سة جمل�ص 
ال�سيادة يف نوفمرب املقبل، بعد تق�سيم الـ12 �سهرا االإ�سافية منا�سفة 

بني مكوين املجل�ص، بواقع 27 للع�سكريني و24 للمدنيني.

جماعة  حلل  متزايدة،  ل�سغوط  االإيطالية  احلكومة  تعر�ست 
بعد تورطها يف احتجاجات  نوفا" للفا�سيني اجلدد، وذلك  "فورت�سا 
العاملني  جميع  باإلزام  حكومي  م�سعى  �سد  االأ�سبوع  مطلع  عنيفة 
من  االأقل  على  واحدة  جرعة  على  ح�سولهم  تفيد  �سهادة  بحمل 
لقاحات كورونا، واعتقلت ال�سلطات 12 �سخ�سًا، بينهم زعيم فورت�سا 
ال�سبت،  ليل  وقعت  ا�ستباكات  خالل  ال�سرطة  من   38 واأ�سيب  نوفا، 
عندما خرج اآالف املحتجني اإىل �سوارع روما. واقتحمت جماعة مقر 
االأوروبية  الدول  اأوىل  واإيطاليا  للعمال.  االإيطايل  العام  االحتاد 
التي جتعل �سهادة من هذا القبيل اإلزامية من اأجل الت�سريع مبعدالت 

التطعيم والق�ساء على االإ�سابات بفريو�ص كورونا.

جزيرة  قبالة  الثالثاء،  اأم�ص  درجات،   6،3 بقوة  زلزال  �سرب 
كريت يف جنوب اليونان، بح�سب مر�سد اأثينا للن�ساط الزلزايل، 
اإعالمية  لتقارير  وفًقا  اإ�سابات،  وقوع  عن  ي�سفر  اأن  دون  من 

اأولية.
وذكر مر�سد اأثينا يف بيان، اأن مركز الزلزال ''حدد يف البحر على 
بعد 405 كيلومرتات جنوب �سرق اأثينا، وقد �سرب عند ال�ساعة 
على  اأ�سبوعني  بعد  الزلزال  واأتى  غرينت�ص''.  بتوقيت   09:24
وع�سرة  قتياًل  وخّلف  اجلزيرة،  �سرب  درجة   5:8 بقوة  زلزال 
ما  وغالًبا  عدة،  جيولوجية  فوالق  على  اليونان  وتقع  جرحى. 
ت�سهد هزات اأر�سية، وت�سبب الزلزال يف حدوث ت�سونامي جزئي، 

و�سل ل�سواحل اإزمري الرتكية، و�سامو�ص اليونانية.

�سريغي  اخلارجية  وزير  اإن  الرو�سية،  اخلارجية  وزارة  قالت 
الفروف، بحث مع نظريه الهندي �سوبرامانيام جاي�سانكار الو�سع 
يف اأفغان�ستان.وذكرت الوزارة، اأن اللقاء الق�سري مت بني الوزيرين 
يف 12 اأكتوبر يف عا�سمة كازاخ�ستان، على هام�ص مباحثات بني 
واجراءات  التفاعل  موؤمتر  يف  امل�ساركة  الدول  خارجية  وزراء 

بناء الثقة يف اآ�سيا.
جدول  على  االآنية  الق�سايا  ومناق�سة  بحث  اللقاء،  خالل  ومت 
الدولية واالإقليمية، مبا يف  امل�ساكل  الثنائي، ف�سال عن  االأعمال 
ومت  الهادئ.  واملحيط  اآ�سيا  ومنطقة  اأفغان�ستان  يف  الو�سع  ذلك 
تركيز االهتمام اخلا�ص على التعاون يف منظمة �سنغهاي للتعاون 

وجمموعة "ريك" التي ت�سم رو�سيا والهند وال�سني.

توقيف،  مذكرة  بريوت،  مرفاأ  انفجار  يف  التحقيق  قا�سي  اأ�سدر 
خليل،  ح�سن  علي  ال�سابق  املالية  وزير  بحق  الثالثاء،  اأم�ص  يوم 
ب�سبب عدم مثوله لال�ستجواب، بح�سب و�سائل اإعالم حملية، فيما 
اأعلن الحقا تعليق التحقيق. وح�سن خليل هو ع�سو بارز يف حركة 
اأمل، وحليف جماعة حزب اهلل. وذكر املوقع االإلكرتوين لقناة 
البيطار  طارق  القا�سي  العديل  ''املحقق  اأن  اللبنانية،  اجلديد 
اأ�سدر مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي ح�سن خليل بعد 
تخلفه عن املثول اأمامه ال�ستجوابه كمدعى عليه يف ملف تفجري 

املرفاأ''.

ال�سغ�ط تتزايد يف اإيطاليا حلل جماعة 
من الفا�سيني اجلدد بعد اأعمال �سغب

زلزال بق�ة 6.3 درجة ي�سرب جزيرة 
كريت بالي�نان

الفروف يبحث مع نظريه 
الهندي ال��سع يف اأفغان�ستان

لبنان.. مذكرة ت�قيف بحق وزير املالية ال�سابق 
وتعليق التحقيق بـ"انفجار مرفاأ بريوت"

ال�س�دان.. جدل ال ينتهي بني 
املدنيني والع�سكريني 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
االأربعاء هذا  مفت�حا  اإ�سرابا  يبداأون  فل�سطيني  اأ�سري   400

اإيطاليا ت�ست�سيف قمة جمم�عة الع�سرين الطارئة ح�ل اأفغان�ستان

اإيران تطلق مناورات �سخمة للدفاع اجل�ي بعد 
ت�ساعد التهديدات االإ�سرائيلية 
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النا�سط  التالغمة  نادي  ت�سكيلة  جنحت 
يف بطولة الق�سم الثاين للهواة قي حتقيق 
منذ  للفريق  وديــة  مقابلة  اأول  يف  الفوز 
ال�سيف  ــام  اأم التح�سريات  فــرتة  انطالق 
املباراة  انتهت  حيث  ياقوت،  عني  �سباب 
خبازة  ال�سهيد  مبلعب  جرت  التي  الودية 
ب�سري بتفوق الفريق املحلي بنتيجة هدفني 
الالعب  االأول  الهدف  ووقــع  مقابل،  دون 
رفيق بولعين�سر فيما اأ�ساف الهدف الثاين 
الزوار  �سيع  فيما  بيطام،  فار�ص  الالعب 
جمعة،  احلار�ص  لها  ت�سدى  جزاء  �سربة 
خرج  فقد  النتيجة  عــن  النظر  وبغ�ص 
املــدرب  بــقــيــادة  لــلــنــادي  الفني  الــطــاقــم 
املقدم من  االأداء  را�سيا عن  رابح زمامطة 

طرف الالعبني يف هذه املباراة، علما اأن 
الفريق وجد �سعوبات كبرية الإيجاد 

وديا  التباري  اأجل  من  مناف�سني 
يف الفرتة التي ت�سبق بداية 

البطولة.
نادي  اإدارة  وعينت 
الـــتـــالغـــمـــة املـــــدرب 

اأجل  من  �سواي  �سفيان 
العار�سة  على  االإ�سراف 

الرديف،  لفريق  الفنية 
الالعب  مع  التعاقد  مت  كما 

رديف  من  قادما  عيادي  رامي 
فيما  ــد،  ــي ــع ال �ــســلــغــوم  هـــالل 

للفريق  املغلق  الرتب�ص  يتوا�سل 
اأف�سل  يف  الــتــالغــمــة  مــديــنــة  يف 

اإدارة  ــص  ــر� حت حــيــث  ـــروف   ـــظ ال
توفري  على  بو�سياف  توفيق  الرئي�ص 

كل االإمكانيات الالزمة للت�سكيلة حتى 
تكون جاهزة لبطولة املو�سم اجلديد.

خا�سة مع عدم وجود اأ�سماء بارزة يف 
�سوق التحويالت حلد االأن.

للوفاق  ال�سابق  احلــار�ــص  وحت�سل 
املدية  اأوملــبــي  �سفوف  اإىل  واملن�سم 
بقيمة  ــايل  م تعوي�ص  على  دعــا�ــص 
جلنة  طرف  من  �سنتيم  مليون   
رفعها  التي  ال�سكوى  بعد  املنازعات 
للح�سول  �سابق  وقت  يف  الفريق  �سد 
املو�سم  عن  العالقة  م�ستحقاته  على 
املنتظر  من  اأخر  الفارط، ومن جانب 
اأحكامها  املنازعات  جلنة  ت�سدر  اأن 
املرفوعة  بالق�سايا  يتعلق  فيما 
للوفاق  ال�سابق  الثالثي  طــرف  مــن 
والذين  وبــربــا�ــص  خــريي  �سعيدي، 
يطالبون باحل�سول على م�ستحقاتهم 

العالقة.

امليزانية  �سطيف  وفــاق  اإدارة  �سبطت 
الفريق  التقديرية اخلا�سة باحتياجات 
خالل املو�سم اجلديد يف حدود 60 مليار 
لتناف�ص  بالنظر  �سنتيم على االأقل وهذا 
املو�سم  هــذا  جبهات  عــدة  على  الــوفــاق 
)الــبــطــولــة، الــكــاأ�ــص ورابــطــة االأبــطــال 
ـــذي جعل  االإفــريــقــيــة(، وهـــو االأمــــر ال
امليزانية ترتفع خا�سة مع الكتلة ال�سهرية 
املرتفعة الأجور الالعبني والطاقم الفني 
يف  املنتظرة  االإفريقية  ال�سفريات  وكذا 
رابطة االأبطال، ناهيك عن ت�سوية جزء 

من الديون العالقة على عاتق الفريق.
املحلية  ال�سلطات  اأمــــوال  تــكــون  ولـــن 
ال�سباب  ومديرية  البلدية  )الــواليــة، 
والــريــا�ــســة( كــافــيــة لــلــوفــاق مــن اأجــل 
تنتظر  التي  الكثرية  التحديات  جمابهة 
الدعم  تــراجــع  ظــل  يف  خا�سة  الفريق 
ب�سبب  الفارطة  ال�سنوات  العمومي خالل 
جعل  الذي  االأمر  وهو  التق�سف،  �سيا�سة 
االإدارة ت�سرع يف البحث عن عقود متويل 
حدة  مــن  التخفيف  اأجـــل  مــن  جــديــدة 
على  الرهان  يبقى  حيث  املالية،  االأزمــة 
�سمان عقود نوعية خالل املو�سم اجلاري، 
يعود  الوفاق  تواجه  مالية  اأزمة  كل  ومع 
راعية  ب�سركة  املطالبة  عــن  احلــديــث 
الكبرية  االأندية  باقي  غرار  على  للوفاق 
االأخرى خا�سة اأن الوفاق ميثل اجلزائر 
اأن الواقع  يف املناف�سة اخلارجية، غري 
اأن  يــــــقــــــول 

احل�سول على هذا املطلب بات �سعب املنال 
رغم النداءات املتكررة من طرف امل�سريين 
وحتى االأن�سار الذين طالبوا بحق الوفاق 
ال�سركات  اإحدى  يف احل�سول على رعاية 

العمومية الوطنية.
وف�سلت املفاو�سات التي كانت جارية بني 
اإدارة الوفاق ومهاجم �سريع غليزان مهدي 
املحاوالت  رغم  املطاف  اأخــر  يف  حيتالة 
الوفاق  م�سريو  بها  ــام  ق الــتــي  املــتــكــررة 
و�سمه  الالعب  ب�سفقة  الظفر  اأجل  من 
خط  تعزيز  اأجل  من  الوفاق  تعداد  اإىل 
نهاية  يف  ف�سل  الالعب  اأن  غري  الهجوم 
املطاف االن�سمام اإىل �سفوف جنم مقرة، 
الوفاق  اإدارة  فاإن  ال�سفقة  ف�سل  ظل  ويف 
قررت مبدئيا غلق القائمة وعدم التعاقد 
مع اأ�سماء جديدة خالل املريكاتو احلايل 
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يواجه اأم�سية اليوم فريق مولودية باتنة 
نظريه احتاد ال�ساوية يف لقاء ودي حت�سريي 
مبلعب زرداين ح�سونة باأم البواقي، و�سيكون 
على  للوقوف  الفني  للطاقم  فر�سة  اللقاء 
 20 قرابة  بعد  خا�سة  الالعبني  م�ستوى 
يوما من انطالق التح�سريات، هذا و�سيكون 
اللقاء  هو  ال�ساوية  احتاد  �سد  اليوم  لقاء 
جنم  مواجهة  من  كل  بعد  الثالث  الــودي 

تازقاغت و�سباب بوجلبانة.
اأم�ص  ع�سية  واجــهــت  البوبية  اأن  يذكر 
هذا  مبلعب  وديــا  بوجلبانة  �سباب  االأول 
املولودية  بــفــوز  الــلــقــاء  وانــتــهــى  االأخـــري 
بنتيجة هدف دون رد وقعه املهاجم ح�سام 
بعد متريرة  امل�ستقدم اجلديد  ربوح  الدين 

من لزهر حاج عي�سى.
الفني  الطاقم  �ــســرح  ال�سياق،  ذات  ويف 
العبني   7 بورابحة  املدرب  مع  وبالتن�سيق 
ويتعلق االأمر ح�سب م�سادر مطلعة بكل من 
بورجاح وابعزيزن ومالح وحوا�ص، وحممد 
اأبو بكر، وبهذا يتوقف تعداد الفريق عند 
23 العبا، كما توا�سل االإدارة رحلة البحث 
االأمامية  القاطرة  يدعم  اآخر  مهاجم  عن 

للفريق.
هذا ومن املنتظر اأن تعود ت�سكيلة الفريق 
يوم  �ساوي  اللطيف  عبد  مبلعب  باتنة  اىل 
بباتنة  حت�سرياتها  يف  لت�سرع  االأحــــد، 

مبعقلها.
فريق  ادارة  تــزال  ال  ــر،  اآخ �سعيد  وعلى 

ــة بــاتــنــة حتــجــب املــعــلــومــة عن  ــودي ــول م
كل  ويف  اأنها  حيث  االعــالم،  و�سائل  ممثلي 
يف  يحدث  مبا  درايتها  بعدم  تتحجج  مــرة 
يطرح  مما  الفني  من  وخا�سة  الفريق  بيت 
الت�ساوؤالت ويرث ال�سجة وخا�سة يف الو�سط 

الريا�سي الباتني.

الودية  مقابلته  يف  ب�سكرة  ــاد  اإحت تعرث 
االأوىل اأمام نادي بارادو بنتيجة هدف دون 
مقابل يف املباراة التي جرت مبلعب حيدرة، 
على  بوزيدي  يو�سف  االإحتاد  مدرب  وعلق 
واالأداء  للفريق  االأوىل  الــوديــة  املــبــاراة 
:"كانت  قائال  الالعبني  طــرف  من  املقدم 
على  اأكرث  تعرفنا  حت�سريية،  مقابلة  اأول 
الالعبني اجلدد اأو ال�سبان الذين من املمكن 
منحتني  املقابلة  هذه  فيهم،  راأينا  مننح  اأن 
نظرة عن امل�ستوى و�سنوا�سل التح�سري وال 
حت�سني  عن  نبحث  الأننا  اإ�سكال  اأي  يوجد 
اللياقة البدنية يف هذه املرحلة، اأنا را�سي 
عن االأداء الأنها اأول مرة والأننا �ساهدنا رد 
 05 فعل قوي من الالعبني وكاأنهم خا�سوا 

مقابالت ودية من قبل".
نحو  توجهه  عن  بوزيدي  املــدرب  وك�سف 
اللقاءات  بعد  للتعداد  بغربلة  الــقــيــام 
ال�سدد  هــذا  يف  قــائــال  الــقــادمــة  ــة  ــودي ال

ولكن  "غلطة"  طريق  عن  هدف  :"تلقينا 
را�ص  اأنــا  جمموعة  هناك  عامة  ب�سفة 
وعلى  الفارط،  املو�سم  العبي  خا�سة  عنها 
�سنتخذ  الأننا  م�سوؤوليته  حتمل  العب  كل 
قد  الأنه  القادمني،  اللقاءين  بعد  قــرارات 
يكون هناك العبني خارج القائمة و�سنتلقى 
مع امل�سريين الختيار اأح�سن العنا�سر، ومن 
اأجل احل�سول على اإجازة مع االإحتاد البد 

من التعب عليها".
وك�سف املدرب بوزيدي عن نيته يف تدعيم 
ال�ساعات  خالل  جديد  بثالثي  الت�سكيلة 
املــقــبــلــة قــبــل غــلــق الــقــائــمــة عــلــى �سوء 
النقائ�ص التي يعاين منها الفريق يف بع�ص 
املنا�سب، وقال مدرب االإحتاد يف هذا ال�سدد 
اأن يكون  :"تكلمت مع امل�سريين ومن املمكن 
هناك 03 العبني جدد لتكملة التعداد مع 
اأريد العبني  اأخرين الأنني  ت�سريح العبني 

قادرين على تقدمي االإ�سافة".

رئي�ص  ــاد،  ــم ح الــرحــمــن  عــبــد  يتجه 
اللجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية 
، لنيل ع�سوية اللجنة التنفيذية للجنة 
الدولية الألعاب البحر االأبي�ص املتو�سط 
االنتخابات  �ستقام  حيث  ال�سيجيام
اأكتوبر  عن طريق تقنية  الغد   يوم 

التح�سار عن بعد.
يف  من�سب  ل�سغل  حــمــاد  وتر�سح  ــذا  ه
اللجنة التنفيذية يف م�سعى لالإبقاء على 
بعد  الهيئة  هذه  يف  اجلزائري  التواجد 
عمار  ملواطنه  اخلام�سة  العهدة  انق�ساء 
ومن   . ال�سيجيام لـ كرئي�ص  عــدادي، 
دافيد  االإيطايل  تزكية  تتم  اأن  املتوقع 
لعدادي،  خلفا  الرئي�ص  ملن�سب  تيزانو، 
اأن ي�سغل التون�سي حمرز بو�سايان،  على 
والفرن�سي  االأول،  الرئي�ص  نائب  من�سب 

الثاين.  الرئي�ص  نائب  اأم�ساالم،  برنارد 
ـــاين الكــوفــو�ــص  ـــون ـــي ــيــحــتــفــظ ال و�ــس
على  عام،  كاأمني  مبن�سبه  فيلوبو�سي�ص، 
يوهاين،  يوت�سي�ص  القرب�سي  يحل  اأن 
يف  الزاريدي�ص،  كيكي�ص  مواطنه  مكان 
هوؤالء  وي�سكل  اخلزينة.  اأمــني  من�سب 
املكتب التنفيذي للجنة الدولية الألعاب 
ولع�سوية  املتو�سط.  االأبــيــ�ــص  البحر 
عن  الرت�سحات  فاإن  التنفيذية  اللجنة 
م�سلحة  يف  ت�سب  ال�سمالية  ال�سفة 
�سا�سو بوبوف�سكي من مقدونيا ال�سمالية، 
وفيما  كرواتيا.  من  �سوبيت�ص،  وليليانا 
املعطيات  فاإن  اجلنوبية،  ال�سفة  يخ�ص 
تــبــدو يف �ــســالــح حــمــاد ) اجلـــزائـــر(، 
واجلرنال �سهيل اخلوري )لبنان(، وعبد 

اللطيف اإدمهاما )املغرب(.

الوطنية  الــنــخــبــة  عــنــا�ــســر  ــنــت  متــّك  
مناف�سات  من  االأول  اليوم  خالل  لل�سباحة 
التي  لل�سباحة  املفتوحة  اإفريــقيا  بطولة 
جتري وقائعها بالعا�سمة الغانية اأكرا، من 
اإحراز اأربعة ميداليات، ميداليتني ف�سيتني 

ونف�سهما من الربونز.
امليدالية  على  مليح  امــال  حت�سلت  حيث 
ــزيــة مــن خـــالل احــتــاللــهــا املركز  الــربون
وامليدالية  حــرة  مرت  الـــ   يف  الثالث 
الظهر، وكانت  الـ  مرت على  الف�سية يف 
عبد  ن�سيب  من  للجزائر  الثالثة  امليدالية 
الظهر  على  مــرت  ـــ   ال يف  عــرجــون  اهلل 
بالف�سة،  وتوج  الثاين  املركز  احتل  حيث 
يف  الثالث  املركز  احتل  �سيود  جواد  بينما 
بامليدالية  وتوج  ال�سدر  على  مرت  الـ  

الربونزية.

وخالل اليوم الثاين من املناف�سة، ي�سارك 
فرا�سة،  مــرت  �سباق   يف  مليح  مــن  كــل 
مرت  و  فرا�سة  مــرت  يف   و�سيود 
مرت  يف   �سو�سار  ورمــزي  ــواع  اأن اأربعة 

اأربعة اأنواع كذلك.
التي  البطولة  ــذه  ه فعاليات  وتن�سط 
اأكرا الأول مرة يف  الغانية  بالعا�سمة  تقام 
تاريخ هذا البلد من قبل زهاء  �سباح 
منهم   افريقية،  ــة  دول ــوايل   ح مــن 

جزائريني.
بطولة  مــن  ـــ   ال الطبعة  ان  ومعلوم 
كانت  التي  لل�سباحة،  املفتوحة  افريقيا 
ــان  ــر مبدينة دورب بــدايــة االم مــقــررة يف 
قد   ، اأبــريــل  يف  افريقية  اجلنوب 
كورونا  فــريو�ــص  تــداعــيــات  ب�سبب  اجــلــت 

امل�ستجد.

وفاق �سطيف  مولودية باتنة 

اإحتاد ب�سكرة 

هالل �سلغوم العيد 
نادي التالغمة 

دادا�ــص  العيد  �سلغوم  هــالل  ثنائي  اأنهى 
وهذا  نهايته  قبل  ال�سلف  ترب�ص  وقيبوع 
احل�س�ص  خالل  لالإ�سابة  تعر�سهما  ب�سبب 
الثنائي  ويخ�سع  ال�سابقة،  التدريبية 
الطاقم  طرف  من  مكثف  عالج  اإىل  امل�ساب 
التعايف وهذا حتى  اأجل  للفريق من  الطبي 
من  الثانية  اجلولة  ملباراة  جاهزين  يكونا 
داي  ح�سني  ن�سر  ــام  اأم واملــقــررة  البطولة 
اأن  اعتبار  على  ــذا  وه املــظــاهــرات،  مبلعب 
اأمام  البطولة  من  االأوىل  اجلولة  مباراة 
وفاق �سطيف تقرر تاأجيلها اإىل وقت الحق 
القارية،  باملناف�سة  الوفاق  ارتباط  ب�سبب 
كما يغيب عن تدريبات الفريق اأي�سا الالعب 
االإ�سابة  بعد  العالج  يوا�سل  الذي  حراري 

وياأمل  تيكجدة،  ترب�ص  خالل  تلقاها  التي 
الطاقم الفني يف اإنهاء الرتب�ص احلايل دون 
موعد  اقــرتاب  مع  خا�سة  اأخــرى  اإ�سابات 

املناف�سة الر�سمية.
اأكد  فقد  بالتح�سريات  مت�سل  �سياق  ويف 
اأن  خالد  قــريــون  للهالل  الــبــدين  املح�سر 
الالعبني تاأقلموا مع طريقة العمل املتبعة 
العمل  اأن  م�سيفا  التح�سريات  انطالق  منذ 
حتى  مدرو�سة  منهجية  وفــق  يتم  املطبق 
تكون الت�سكيلة جاهزة من جميع اجلوانب 
البطولة، ومن جانب اخر قرر  عند بداية 
من  الالعبني  بع�ص  ت�سريح  الفني  الطاقم 
امل�ستوى  عــن  ر�ــســاه  عــدم  ب�سبب  الــتــعــداد 
الرتب�ص  خــالل  العنا�سر  هــذه  مــن  املــقــدم 

اأخرين  العــبــني  مــع  التعاقد  مــع  اجلـــاري 
قبل غلق املريكاتو ال�سيفي يوم  اأكتوبر 

اجلاري.
الفني  الــطــاقــم  تلقى  اأخـــر  جــانــب  ومـــن 
خالل  مع�سكر  غايل  مع  بالتباري  مقرتحا 
املدرب  وكــان  ال�سلف،  يف  اجلــاري  الرتب�ص 
مزيان اإيغيل قد اأكد على رغبته يف خو�ص 
 مباريات ودية خالل هذا الرتب�ص قبل 
العيد ال�ستكمال  �سلغوم  اإىل مدينة  العودة 
كانت  الهالل  ت�سكيلة  اأن  علما  التح�سريات، 
�سبيبة  مع مواجهة  االأم�ص  نهار  على موعد 
اأوملبي  مواجهة  انتظار  يف  وهــذا  �سكيكدة 

ال�سلف هذا اخلمي�ص يف ختام الرتب�ص.

والطاقم  وديا  ال�صاوية  "البوبية" تواجه 
الفني ي�صرح 7 العبني 

االإ�صابات تطارد الالعبني، واإيغيل يقرر 
التعاقد مع عنا�صر جديدة   

اأوالد �صمايل حتقق الفوز يف اأول ودية 
اأمام عني ياقوت 

عبد الرحمن حماد يف اأح�صن رواق 
لنيل ع�صوية املكتب التنفيذي

اجلزائر تفوز باأربع ميداليات 
يف اليوم االأول

اخل�صراء تنهزم اأمام بارادو، 
وبوزيدي ي�صرع يف غربلة التعداد
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ميزانية املو�صم اجلديد يف حدود  مليار �صنتيم 

ريا�ضة
بطولة اإفريقيا املفتوحة لل�سباحة اآكرا غانا اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبي�ض املتو�سط

ك�سفت م�سادر مقربة من االحتادية اجلزائرية لكرة القدم عن موافقة احتادية جيبوتي على خو�ص 

مباراة اجلولة اخلام�سة من ت�سفيات كاأ�ص العامل بقطر 2022 مب�سر بدال من املغرب وهذا باقرتاح من 

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم بحكم اأن منتخب جيبوتي اأجري مبارياته خارج بالده حيث ا�ستقبل يف 

وقت �سابق كل من النيجر وبوركينافا�سو يف املغرب.

ومن املنتظر اأن يتم تر�سيم اإجراء اللقاء يف العا�سمة امل�سرية القاهرة خالل االأيام املقبلة خا�سة 

اأن املباراة تعد �سكلية ملنتخب جيبوتي الذي يحتل املرتبة االأخرية يف جدول الرتتيب بر�سيد 

خال من النقاط، علما اأن االإحتاد اجليبوتي لكرة القدم اأعلن اأم�سية اأول اأم�ص عن اإقالة 

املدرب الفرن�سي "جوليان مييت" ب�سبب النتائج ال�سلبية التي �سجلها املنتخب يف 

الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�ص العامل.

املنتخب الوطني 

عبد الهادي. ب

جيبوتي توافق على ا�صتقبال

 اخل�صر يف م�صر 

فــــــــازت تــ�ــســكــيــلــة 
يف  اخلـــروب  جمعية 
الذي  الـــودي  اللقاء 
ال�سهيد  مبلعب  جرى 
عـــــابـــــد حــــمــــداين 
اإحتــاد  ال�سيف  اأمــام 
ال�ساوية بثنائية دون 
املباراة  وهي  مقابل، 
ظهور  ــت  ــرف ع ــي  ــت ال
اجلمعية  ت�سكيلة 

ـــل من  ـــس ـــ� اأف باعرتاف بـــوجـــه  الفجوج  ن�سر  اأمام  ال�سابقة  اإىل املباراة  تنقل  املناف�ص  اأن  رغم  الفني  الطاقم  �سبان، من  العبني  من  مكونة  بت�سكيلة  ــروب  الالعبني اخل بع�ص  غياب  الــودي  اللقاء  ــرف  تواميية وع تامر،  غرار  على  اجلمعية  جانب  وعواطي ب�سبب معاناتهم من اإ�سابات خمتلفة. من 

اأخر  جانب  ومــن 
ال�سفر  تــاأخــري  مت 
نحو مدينة ال�سلف 
للدخول يف ترب�ص 
غاية  اإىل  مــغــلــق 
ــوم بدال  ــي ال ــهــار  ن
كما  ـــص  ـــ� االأم مـــن 
ب�سبب  مقررا  كان 
بع�ص االإجراءات، 
اأخر  �سعيد  وعلى 
خزينة  ا�ــســتــفــادت 
من بالن�سبة الإدارة الرئي�ص زوبري عريبي من اأجل مليار �سنتيم، وهي االإعانة التي جاءت يف وقتها ال�سلطات املحلية بقيمة مالية ت�سل اإىل ن�سف اجلمعية من اإعانة جديدة ممنوحة من طرف  جزء  عن  ف�سال  االنخراط  حقوق  ت�سوية 

ديون جلنة املنازعات.

جمعية اخلروب 
اخلزينة تنتع�ص مببلغ ن�صف مليار 

وتاأخري ترب�ص ال�صلف 

بدري. ع

ب

لت�سيري  ديراكتوار موؤقتة  هيئة  ت�سكيل  ميلة  لوالية  والريا�سة  ال�سباب  مديرية  قررت 

�سوؤون فريق �سباب ميلة النا�سط يف بطولة الق�سم الثالث للهواة املجموعة ال�سرقية، حيث �ستتوىل 

بعد  املقبلة  االأ�سهر  غ�سون  يف  للنادي  االنتخابية  اجلمعية  عقد  غاية  اإىل  الفريق  ت�سيري  الهياأة  هه 

ا�ستقالة الرئي�ص ال�سابق والعزوف عن خالفته يف هذا املن�سب.  

وتت�سكل الهيئة املوؤقتة من الرئي�ص عليوات طارق، اإ�سافة اإىل كل من بوعروج عبد الرزاق يف من�سب 

ومقران  ال�سالح  زمامو�ص  تعيني  عن  ف�سال  احلميد،  عبد  بجاوي  العام  واالأمني  الرئي�ص،  نائب 

حممد ال�سالح كاأع�ساء اإىل جانب بن ال�ساوي نور الدين و�سياري حممد هيكل كم�ست�سارين، 

للمو�سم اجلديد من خالل ربط االت�ساالت مع عدد من  التح�سريات  ال�سروع يف  ومت 

مع  اجتماعا  االأع�ساء  عقد  كما  الفريق،  �سفوف  لتدعيم  امل�ستهدفني  الالعبني 

انتظار  يف  عقودهم  جتديد  على  االتفاق  مت  حيث  الفارط  املو�سم  العبي 

تعيني املدرب الذي �سيقود الفريق خالل املو�سم الداخل، حيث توجد 

العديد من االأ�سماء املقرتحة.

االأزمة تنفرج، وت�صكيل 

ال�صباب   لت�صيري  ديراكتوار

�سباب ميلة 

بدري. ع

رفيق رزمي. ب
رفيق رزمي. ب/ اأمري. ج



النا�سط  التالغمة  نادي  ت�سكيلة  جنحت 
يف بطولة الق�سم الثاين للهواة قي حتقيق 
منذ  للفريق  وديــة  مقابلة  اأول  يف  الفوز 
ال�سيف  ــام  اأم التح�سريات  فــرتة  انطالق 
املباراة  انتهت  حيث  ياقوت،  عني  �سباب 
خبازة  ال�سهيد  مبلعب  جرت  التي  الودية 
ب�سري بتفوق الفريق املحلي بنتيجة هدفني 
الالعب  االأول  الهدف  ووقــع  مقابل،  دون 
رفيق بولعين�سر فيما اأ�ساف الهدف الثاين 
الزوار  �سيع  فيما  بيطام،  فار�ص  الالعب 
جمعة،  احلار�ص  لها  ت�سدى  جزاء  �سربة 
خرج  فقد  النتيجة  عــن  النظر  وبغ�ص 
املــدرب  بــقــيــادة  لــلــنــادي  الفني  الــطــاقــم 
املقدم من  االأداء  را�سيا عن  رابح زمامطة 

طرف الالعبني يف هذه املباراة، علما اأن 
الفريق وجد �سعوبات كبرية الإيجاد 

وديا  التباري  اأجل  من  مناف�سني 
يف الفرتة التي ت�سبق بداية 

البطولة.
نادي  اإدارة  وعينت 
الـــتـــالغـــمـــة املـــــدرب 

اأجل  من  �سواي  �سفيان 
العار�سة  على  االإ�سراف 

الرديف،  لفريق  الفنية 
الالعب  مع  التعاقد  مت  كما 

رديف  من  قادما  عيادي  رامي 
فيما  ــد،  ــي ــع ال �ــســلــغــوم  هـــالل 

للفريق  املغلق  الرتب�ص  يتوا�سل 
اأف�سل  يف  الــتــالغــمــة  مــديــنــة  يف 

اإدارة  ــص  ــر� حت حــيــث  ـــروف   ـــظ ال
توفري  على  بو�سياف  توفيق  الرئي�ص 

كل االإمكانيات الالزمة للت�سكيلة حتى 
تكون جاهزة لبطولة املو�سم اجلديد.

خا�سة مع عدم وجود اأ�سماء بارزة يف 
�سوق التحويالت حلد االأن.

للوفاق  ال�سابق  احلــار�ــص  وحت�سل 
املدية  اأوملــبــي  �سفوف  اإىل  واملن�سم 
بقيمة  ــايل  م تعوي�ص  على  دعــا�ــص 
جلنة  طرف  من  �سنتيم  مليون   600
رفعها  التي  ال�سكوى  بعد  املنازعات 
للح�سول  �سابق  وقت  يف  الفريق  �سد 
املو�سم  عن  العالقة  م�ستحقاته  على 
املنتظر  من  اأخر  الفارط، ومن جانب 
اأحكامها  املنازعات  جلنة  ت�سدر  اأن 
املرفوعة  بالق�سايا  يتعلق  فيما 
للوفاق  ال�سابق  الثالثي  طــرف  مــن 
والذين  وبــربــا�ــص  خــريي  �سعيدي، 
يطالبون باحل�سول على م�ستحقاتهم 

العالقة.

امليزانية  �سطيف  وفــاق  اإدارة  �سبطت 
الفريق  التقديرية اخلا�سة باحتياجات 
خالل املو�سم اجلديد يف حدود  مليار 
لتناف�ص  بالنظر  �سنتيم على االأقل وهذا 
املو�سم  هــذا  جبهات  عــدة  على  الــوفــاق 
)الــبــطــولــة، الــكــاأ�ــص ورابــطــة االأبــطــال 
ـــذي جعل  االإفــريــقــيــة(، وهـــو االأمــــر ال
امليزانية ترتفع خا�سة مع الكتلة ال�سهرية 
املرتفعة الأجور الالعبني والطاقم الفني 
يف  املنتظرة  االإفريقية  ال�سفريات  وكذا 
رابطة االأبطال، ناهيك عن ت�سوية جزء 

من الديون العالقة على عاتق الفريق.
املحلية  ال�سلطات  اأمــــوال  تــكــون  ولـــن 
ال�سباب  ومديرية  البلدية  )الــواليــة، 
والــريــا�ــســة( كــافــيــة لــلــوفــاق مــن اأجــل 
تنتظر  التي  الكثرية  التحديات  جمابهة 
الدعم  تــراجــع  ظــل  يف  خا�سة  الفريق 
ب�سبب  الفارطة  ال�سنوات  العمومي خالل 
جعل  الذي  االأمر  وهو  التق�سف،  �سيا�سة 
االإدارة ت�سرع يف البحث عن عقود متويل 
حدة  مــن  التخفيف  اأجـــل  مــن  جــديــدة 
على  الرهان  يبقى  حيث  املالية،  االأزمــة 
�سمان عقود نوعية خالل املو�سم اجلاري، 
يعود  الوفاق  تواجه  مالية  اأزمة  كل  ومع 
راعية  ب�سركة  املطالبة  عــن  احلــديــث 
الكبرية  االأندية  باقي  غرار  على  للوفاق 
االأخرى خا�سة اأن الوفاق ميثل اجلزائر 
اأن الواقع  يف املناف�سة اخلارجية، غري 
اأن  يــــــقــــــول 

احل�سول على هذا املطلب بات �سعب املنال 
رغم النداءات املتكررة من طرف امل�سريين 
وحتى االأن�سار الذين طالبوا بحق الوفاق 
ال�سركات  اإحدى  يف احل�سول على رعاية 

العمومية الوطنية.
وف�سلت املفاو�سات التي كانت جارية بني 
اإدارة الوفاق ومهاجم �سريع غليزان مهدي 
املحاوالت  رغم  املطاف  اأخــر  يف  حيتالة 
الوفاق  م�سريو  بها  ــام  ق الــتــي  املــتــكــررة 
و�سمه  الالعب  ب�سفقة  الظفر  اأجل  من 
خط  تعزيز  اأجل  من  الوفاق  تعداد  اإىل 
نهاية  يف  ف�سل  الالعب  اأن  غري  الهجوم 
املطاف االن�سمام اإىل �سفوف جنم مقرة، 
الوفاق  اإدارة  فاإن  ال�سفقة  ف�سل  ظل  ويف 
قررت مبدئيا غلق القائمة وعدم التعاقد 
مع اأ�سماء جديدة خالل املريكاتو احلايل 

اأمري.ج

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب ع.ب ع�سام. ب   

يواجه اأم�سية اليوم فريق مولودية باتنة 
نظريه احتاد ال�ساوية يف لقاء ودي حت�سريي 
مبلعب زرداين ح�سونة باأم البواقي، و�سيكون 
على  للوقوف  الفني  للطاقم  فر�سة  اللقاء 
قرابة   بعد  خا�سة  الالعبني  م�ستوى 
يوما من انطالق التح�سريات، هذا و�سيكون 
اللقاء  هو  ال�ساوية  احتاد  �سد  اليوم  لقاء 
جنم  مواجهة  من  كل  بعد  الثالث  الــودي 

تازقاغت و�سباب بوجلبانة.
اأم�ص  ع�سية  واجــهــت  البوبية  اأن  يذكر 
هذا  مبلعب  وديــا  بوجلبانة  �سباب  االأول 
املولودية  بــفــوز  الــلــقــاء  وانــتــهــى  االأخـــري 
بنتيجة هدف دون رد وقعه املهاجم ح�سام 
بعد متريرة  امل�ستقدم اجلديد  ربوح  الدين 

من لزهر حاج عي�سى.
الفني  الطاقم  �ــســرح  ال�سياق،  ذات  ويف 
العبني  بورابحة   املدرب  مع  وبالتن�سيق 
ويتعلق االأمر ح�سب م�سادر مطلعة بكل من 
بورجاح وابعزيزن ومالح وحوا�ص، وحممد 
اأبو بكر، وبهذا يتوقف تعداد الفريق عند 
 العبا، كما توا�سل االإدارة رحلة البحث 
االأمامية  القاطرة  يدعم  اآخر  مهاجم  عن 

للفريق.
هذا ومن املنتظر اأن تعود ت�سكيلة الفريق 
يوم  �ساوي  اللطيف  عبد  مبلعب  باتنة  اىل 
بباتنة  حت�سرياتها  يف  لت�سرع  االأحــــد، 

مبعقلها.
فريق  ادارة  تــزال  ال  ــر،  اآخ �سعيد  وعلى 

ــة بــاتــنــة حتــجــب املــعــلــومــة عن  ــودي ــول م
كل  ويف  اأنها  حيث  االعــالم،  و�سائل  ممثلي 
يف  يحدث  مبا  درايتها  بعدم  تتحجج  مــرة 
يطرح  مما  الفني  من  وخا�سة  الفريق  بيت 
الت�ساوؤالت ويرث ال�سجة وخا�سة يف الو�سط 

الريا�سي الباتني.

الودية  مقابلته  يف  ب�سكرة  ــاد  اإحت تعرث 
االأوىل اأمام نادي بارادو بنتيجة هدف دون 
مقابل يف املباراة التي جرت مبلعب حيدرة، 
على  بوزيدي  يو�سف  االإحتاد  مدرب  وعلق 
واالأداء  للفريق  االأوىل  الــوديــة  املــبــاراة 
كانت  : قائال  الالعبني  طــرف  من  املقدم 
على  اأكرث  تعرفنا  حت�سريية،  مقابلة  اأول 
الالعبني اجلدد اأو ال�سبان الذين من املمكن 
منحتني  املقابلة  هذه  فيهم،  راأينا  مننح  اأن 
نظرة عن امل�ستوى و�سنوا�سل التح�سري وال 
حت�سني  عن  نبحث  الأننا  اإ�سكال  اأي  يوجد 
اللياقة البدنية يف هذه املرحلة، اأنا را�سي 
عن االأداء الأنها اأول مرة والأننا �ساهدنا رد 
فعل قوي من الالعبني وكاأنهم خا�سوا  

. مقابالت ودية من قبل
نحو  توجهه  عن  بوزيدي  املــدرب  وك�سف 
اللقاءات  بعد  للتعداد  بغربلة  الــقــيــام 
ال�سدد  هــذا  يف  قــائــال  الــقــادمــة  ــة  ــودي ال

ولكن  غلطة طريق  عن  هدف  تلقينا  :
را�ص  اأنــا  جمموعة  هناك  عامة  ب�سفة 
وعلى  الفارط،  املو�سم  العبي  خا�سة  عنها 
�سنتخذ  الأننا  م�سوؤوليته  حتمل  العب  كل 
قد  الأنه  القادمني،  اللقاءين  بعد  قــرارات 
يكون هناك العبني خارج القائمة و�سنتلقى 
مع امل�سريين الختيار اأح�سن العنا�سر، ومن 
اأجل احل�سول على اإجازة مع االإحتاد البد 

. من التعب عليها
وك�سف املدرب بوزيدي عن نيته يف تدعيم 
ال�ساعات  خالل  جديد  بثالثي  الت�سكيلة 
املــقــبــلــة قــبــل غــلــق الــقــائــمــة عــلــى �سوء 
النقائ�ص التي يعاين منها الفريق يف بع�ص 
املنا�سب، وقال مدرب االإحتاد يف هذا ال�سدد 
اأن يكون  تكلمت مع امل�سريين ومن املمكن  :
هناك  العبني جدد لتكملة التعداد مع 
اأريد العبني  اأخرين الأنني  ت�سريح العبني 

. قادرين على تقدمي االإ�سافة

رئي�ص  ــاد،  ــم ح الــرحــمــن  عــبــد  يتجه 
اللجنة االأوملبية والريا�سية اجلزائرية 
، لنيل ع�سوية اللجنة التنفيذية للجنة 
الدولية الألعاب البحر االأبي�ص املتو�سط 
االنتخابات  �ستقام  ” ال�سيجيام”  حيث 
اأكتوبر  عن طريق تقنية   14 الغد  يوم 

التح�سار عن بعد.
يف  من�سب  ل�سغل  حــمــاد  وتر�سح  ــذا  ه
اللجنة التنفيذية يف م�سعى لالإبقاء على 
بعد  الهيئة  هذه  يف  اجلزائري  التواجد 
عمار  ملواطنه  اخلام�سة  العهدة  انق�ساء 
ومن  ال�سيجيام”.  لـ”  كرئي�ص  عــدادي، 
دافيد  االإيطايل  تزكية  تتم  اأن  املتوقع 
لعدادي،  خلفا  الرئي�ص  ملن�سب  تيزانو، 
اأن ي�سغل التون�سي حمرز بو�سايان،  على 
والفرن�سي  االأول،  الرئي�ص  نائب  من�سب 

الثاين.  الرئي�ص  نائب  اأم�ساالم،  برنارد 
ـــاين الكــوفــو�ــص  ـــون ـــي ــيــحــتــفــظ ال و�ــس
على  عام،  كاأمني  مبن�سبه  فيلوبو�سي�ص، 
يوهاين،  يوت�سي�ص  القرب�سي  يحل  اأن 
يف  الزاريدي�ص،  كيكي�ص  مواطنه  مكان 
هوؤالء  وي�سكل  اخلزينة.  اأمــني  من�سب 
املكتب التنفيذي للجنة الدولية الألعاب 
ولع�سوية  املتو�سط.  االأبــيــ�ــص  البحر 
عن  الرت�سحات  فاإن  التنفيذية  اللجنة 
م�سلحة  يف  ت�سب  ال�سمالية  ال�سفة 
�سا�سو بوبوف�سكي من مقدونيا ال�سمالية، 
وفيما  كرواتيا.  من  �سوبيت�ص،  وليليانا 
املعطيات  فاإن  اجلنوبية،  ال�سفة  يخ�ص 
تــبــدو يف �ــســالــح حــمــاد ) اجلـــزائـــر(، 
واجلرنال �سهيل اخلوري )لبنان(، وعبد 

اللطيف اإدمهاما )املغرب(.

الوطنية  الــنــخــبــة  عــنــا�ــســر  ــنــت  متــّك  
مناف�سات  من  االأول  اليوم  خالل  لل�سباحة 
التي  لل�سباحة  املفتوحة  اإفريــقيا  بطولة 
جتري وقائعها بالعا�سمة الغانية اأكرا، من 
اإحراز اأربعة ميداليات، ميداليتني ف�سيتني 

ونف�سهما من الربونز.
امليدالية  على  مليح  امــال  حت�سلت  حيث 
ــزيــة مــن خـــالل احــتــاللــهــا املركز  الــربون
وامليدالية  حــرة  مرت   100 الـــ  يف  الثالث 
الظهر، وكانت  50 مرت على  الـ  الف�سية يف 
عبد  ن�سيب  من  للجزائر  الثالثة  امليدالية 
الظهر  على  مــرت   50 ـــ  ال يف  عــرجــون  اهلل 
بالف�سة،  وتوج  الثاين  املركز  احتل  حيث 
يف  الثالث  املركز  احتل  �سيود  جواد  بينما 
بامليدالية  وتوج  ال�سدر  على  مرت   100 الـ 

الربونزية.

وخالل اليوم الثاين من املناف�سة، ي�سارك 
فرا�سة،  مــرت   50 �سباق  يف  مليح  مــن  كــل 
مرت  و400  فرا�سة  مــرت   100 يف  و�سيود 
مرت   400 يف  �سو�سار  ورمــزي  ــواع  اأن اأربعة 

اأربعة اأنواع كذلك.
التي  البطولة  ــذه  ه فعاليات  وتن�سط 
اأكرا الأول مرة يف  الغانية  بالعا�سمة  تقام 
400 �سباح  تاريخ هذا البلد من قبل زهاء 
 5 منهم  افريقية،  ــة  دول  30 ــوايل  ح مــن 

جزائريني.
بطولة  مــن   14 ـــ  ال الطبعة  ان  ومعلوم 
كانت  التي  لل�سباحة،  املفتوحة  افريقيا 
ــان  ــر مبدينة دورب بــدايــة االم مــقــررة يف 
قد   ،2020 اأبــريــل  يف  افريقية  اجلنوب 
كورونا  فــريو�ــص  تــداعــيــات  ب�سبب  اجــلــت 

امل�ستجد.

وفاق �سطيف  مولودية باتنة 

اإحتاد ب�سكرة 

هالل �سلغوم العيد 
نادي التالغمة 

دادا�ــص  العيد  �سلغوم  هــالل  ثنائي  اأنهى 
وهذا  نهايته  قبل  ال�سلف  ترب�ص  وقيبوع 
احل�س�ص  خالل  لالإ�سابة  تعر�سهما  ب�سبب 
الثنائي  ويخ�سع  ال�سابقة،  التدريبية 
الطاقم  طرف  من  مكثف  عالج  اإىل  امل�ساب 
التعايف وهذا حتى  اأجل  للفريق من  الطبي 
من  الثانية  اجلولة  ملباراة  جاهزين  يكونا 
داي  ح�سني  ن�سر  ــام  اأم واملــقــررة  البطولة 
اأن  اعتبار  على  ــذا  وه املــظــاهــرات،  مبلعب 
اأمام  البطولة  من  االأوىل  اجلولة  مباراة 
وفاق �سطيف تقرر تاأجيلها اإىل وقت الحق 
القارية،  باملناف�سة  الوفاق  ارتباط  ب�سبب 
كما يغيب عن تدريبات الفريق اأي�سا الالعب 
االإ�سابة  بعد  العالج  يوا�سل  الذي  حراري 

وياأمل  تيكجدة،  ترب�ص  خالل  تلقاها  التي 
الطاقم الفني يف اإنهاء الرتب�ص احلايل دون 
موعد  اقــرتاب  مع  خا�سة  اأخــرى  اإ�سابات 

املناف�سة الر�سمية.
اأكد  فقد  بالتح�سريات  مت�سل  �سياق  ويف 
اأن  خالد  قــريــون  للهالل  الــبــدين  املح�سر 
الالعبني تاأقلموا مع طريقة العمل املتبعة 
العمل  اأن  م�سيفا  التح�سريات  انطالق  منذ 
حتى  مدرو�سة  منهجية  وفــق  يتم  املطبق 
تكون الت�سكيلة جاهزة من جميع اجلوانب 
البطولة، ومن جانب اخر قرر  عند بداية 
من  الالعبني  بع�ص  ت�سريح  الفني  الطاقم 
امل�ستوى  عــن  ر�ــســاه  عــدم  ب�سبب  الــتــعــداد 
الرتب�ص  خــالل  العنا�سر  هــذه  مــن  املــقــدم 

اأخرين  العــبــني  مــع  التعاقد  مــع  اجلـــاري 
قبل غلق املريكاتو ال�سيفي يوم 20 اأكتوبر 

اجلاري.
الفني  الــطــاقــم  تلقى  اأخـــر  جــانــب  ومـــن 
خالل  مع�سكر  غايل  مع  بالتباري  مقرتحا 
املدرب  وكــان  ال�سلف،  يف  اجلــاري  الرتب�ص 
مزيان اإيغيل قد اأكد على رغبته يف خو�ص 
05 مباريات ودية خالل هذا الرتب�ص قبل 
العيد ال�ستكمال  �سلغوم  اإىل مدينة  العودة 
كانت  الهالل  ت�سكيلة  اأن  علما  التح�سريات، 
�سبيبة  مع مواجهة  االأم�ص  نهار  على موعد 
اأوملبي  مواجهة  انتظار  يف  وهــذا  �سكيكدة 

ال�سلف هذا اخلمي�ص يف ختام الرتب�ص.

والطاقم  وديا  ال�صاوية  تواجه  البوبية
الفني ي�صرح  العبني 

االإ�صابات تطارد الالعبني، واإيغيل يقرر 
التعاقد مع عنا�صر جديدة   

اأوالد �صمايل حتقق الفوز يف اأول ودية 
اأمام عني ياقوت 

عبد الرحمن حماد يف اأح�صن رواق 
لنيل ع�صوية املكتب التنفيذي

اجلزائر تفوز باأربع ميداليات 
يف اليوم االأول

اخل�صراء تنهزم اأمام بارادو، 
وبوزيدي ي�صرع يف غربلة التعداد
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ميزانية املو�صم اجلديد يف حدود 60 مليار �صنتيم 

ريا�ضة
بطولة اإفريقيا املفتوحة لل�سباحة اآكرا غانا 2021اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبي�ض املتو�سط

ك�سفت م�سادر مقربة من االحتادية اجلزائرية لكرة القدم عن موافقة احتادية جيبوتي على خو�ص 

مباراة اجلولة اخلام�سة من ت�سفيات كاأ�ص العامل بقطر  مب�سر بدال من املغرب وهذا باقرتاح من 

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم بحكم اأن منتخب جيبوتي اأجري مبارياته خارج بالده حيث ا�ستقبل يف 

وقت �سابق كل من النيجر وبوركينافا�سو يف املغرب.

ومن املنتظر اأن يتم تر�سيم اإجراء اللقاء يف العا�سمة امل�سرية القاهرة خالل االأيام املقبلة خا�سة 

اأن املباراة تعد �سكلية ملنتخب جيبوتي الذي يحتل املرتبة االأخرية يف جدول الرتتيب بر�سيد 

خال من النقاط، علما اأن االإحتاد اجليبوتي لكرة القدم اأعلن اأم�سية اأول اأم�ص عن اإقالة 

ب�سبب النتائج ال�سلبية التي �سجلها املنتخب يف  جوليان مييت املدرب الفرن�سي 

الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�ص العامل.

املنتخب الوطني 

عبد الهادي. ب

جيبوتي توافق على ا�صتقبال

 اخل�صر يف م�صر 

فــــــــازت تــ�ــســكــيــلــة 
يف  اخلـــروب  جمعية 
الذي  الـــودي  اللقاء 
ال�سهيد  مبلعب  جرى 
عـــــابـــــد حــــمــــداين 
اإحتــاد  ال�سيف  اأمــام 
ال�ساوية بثنائية دون 
املباراة  وهي  مقابل، 
ظهور  ــت  ــرف ع ــي  ــت ال
اجلمعية  ت�سكيلة 

ـــل من  ـــس ـــ� اأف باعرتاف بـــوجـــه  الفجوج  ن�سر  اأمام  ال�سابقة  اإىل املباراة  تنقل  املناف�ص  اأن  رغم  الفني  الطاقم  �سبان، من  العبني  من  مكونة  بت�سكيلة  ــروب  الالعبني اخل بع�ص  غياب  الــودي  اللقاء  ــرف  تواميية وع تامر،  غرار  على  اجلمعية  جانب  وعواطي ب�سبب معاناتهم من اإ�سابات خمتلفة. من 

اأخر  جانب  ومــن 
ال�سفر  تــاأخــري  مت 
نحو مدينة ال�سلف 
للدخول يف ترب�ص 
غاية  اإىل  مــغــلــق 
ــوم بدال  ــي ال ــهــار  ن
كما  ـــص  ـــ� االأم مـــن 
ب�سبب  مقررا  كان 
بع�ص االإجراءات، 
اأخر  �سعيد  وعلى 
خزينة  ا�ــســتــفــادت 
من بالن�سبة الإدارة الرئي�ص زوبري عريبي من اأجل مليار �سنتيم، وهي االإعانة التي جاءت يف وقتها ال�سلطات املحلية بقيمة مالية ت�سل اإىل ن�سف اجلمعية من اإعانة جديدة ممنوحة من طرف  جزء  عن  ف�سال  االنخراط  حقوق  ت�سوية 

ديون جلنة املنازعات.

جمعية اخلروب 
اخلزينة تنتع�ص مببلغ ن�صف مليار 

وتاأخري ترب�ص ال�صلف 

بدري. ع

ب

لت�سيري  "ديراكتوار"  موؤقتة  هيئة  ت�سكيل  ميلة  لوالية  والريا�سة  ال�سباب  مديرية  قررت 

�سوؤون فريق �سباب ميلة النا�سط يف بطولة الق�سم الثالث للهواة املجموعة ال�سرقية، حيث �ستتوىل 

بعد  املقبلة  االأ�سهر  غ�سون  يف  للنادي  االنتخابية  اجلمعية  عقد  غاية  اإىل  الفريق  ت�سيري  الهياأة  هه 

ا�ستقالة الرئي�ص ال�سابق والعزوف عن خالفته يف هذا املن�سب.  

وتت�سكل الهيئة املوؤقتة من الرئي�ص عليوات طارق، اإ�سافة اإىل كل من بوعروج عبد الرزاق يف من�سب 

ومقران  ال�سالح  زمامو�ص  تعيني  عن  ف�سال  احلميد،  عبد  بجاوي  العام  واالأمني  الرئي�ص،  نائب 

حممد ال�سالح كاأع�ساء اإىل جانب بن ال�ساوي نور الدين و�سياري حممد هيكل كم�ست�سارين، 

للمو�سم اجلديد من خالل ربط االت�ساالت مع عدد من  التح�سريات  ال�سروع يف  ومت 

مع  اجتماعا  االأع�ساء  عقد  كما  الفريق،  �سفوف  لتدعيم  امل�ستهدفني  الالعبني 

انتظار  يف  عقودهم  جتديد  على  االتفاق  مت  حيث  الفارط  املو�سم  العبي 

تعيني املدرب الذي �سيقود الفريق خالل املو�سم الداخل، حيث توجد 

العديد من االأ�سماء املقرتحة.

االأزمة تنفرج، وت�صكيل 

ال�صباب   "ديراكتوار" لت�صيري 

�سباب ميلة 

بدري. ع

رفيق رزمي. ب
رفيق رزمي. ب/ اأمري. ج



جت�ضيد برامج ورقة طريق قطاع الفالحة لفرتة 2024/2020، حمداين

�ضريبة جديدة بن�ضبة 05 باملئة على عمليات بيع املنتجات التبغية

النقل  وزارة  اأعلنت 
ن�ساط  ا�ستئناف  عن 
الوطنية  املوؤ�س�سة 
لــلــنــقــل الـــبـــحـــري 
لـــلـــمـــ�ـــســـافـــريـــن، يف 
عملية  ت�سهيل  اإطــار 
اإىل  املواطنني  تنقل 
خمــتــلــف الــوجــهــات 

اأن  لها  بيان  يف  الــوزارة  واأو�سحت  الدولية. 
رحلتني  يت�سمن  اعتماده  مت  الذي  الربنامج 

اأ�سبوعيا باجتاه كل من اإ�سبانيا وفرن�سا.
وخ�س�ست رحلة واحدة اأ�سبوعيا بالتناوب 
كالتايل:  ــيــكــانــت(  )األ اإ�ــســبــانــيــا  ــاه  ــاجت ب

األيكانت   – اجلــزائــر 
حني  يف  اجلزائر.   –
رحلة  تخ�سي�س  مت 
ــبــوعــيــا  واحــــــدة اأ�ــس
ــاه  ــاجت بـــالـــتـــنـــاوب ب
 – – األيكانت  وهــران 
اأول  تنطلق  ـــران،  وه
اخلمي�س  ــوم  ي رحــلــة 
اأما  وهران.  ميناء  من  اجلاري  اأكتوبر   21
هناك  �ستكون  )مر�سيليا(،  لفرن�سا  بالن�سبة 
الباخرة  بوا�سطة  اأ�سبوعيا،  واحدة  رحلة 
 1 03” اعتبار من  “باجي خمتار  اجلديدة 

نوفمرب املقبل.

عدة  توقيع  باجلزائر،  الثاثاء  اأم�س  يوم  مت 
للم�ستثمرين  تاأهيل  �سهادات  وت�سليم  اتفاقيات 
تطوير  ــوان  دي لــدى  م�ساريعهم  �سجلوا  الذين 
ال�سحراوية  باالأرا�سي  ال�سناعية  الــزراعــات 
االتفاقيات  توقيع  ومت  الرقمية.  من�سته  عرب 
على هام�س اأ�سغال اللقاء املنظم حتت �سعار "من 
عرف  والــذي  وم�ستدام"  جــذاب  ا�ستثمار  اأجــل 
الفاحة  قطاع  يف  اقت�ساديني  متعاملني  ح�سور 

واأع�ساء من احلكومة.
منها   3 اتفاقيات  االإطار7  هــذا  يف  ووقــعــت 
الذين  الفاحة  قطاع  يف  امل�ساريع  حاملي  بني 
ا�ستفادوا من متويل م�ساريعهم من طرف الوكالة 

الوطنية لدعم و ترقية املقاوالتية و4 اتفاقيات 
بني موؤ�س�سات من القطاع العام واخلا�س وجممع 
اللوجي�ستيك "اأغرولوغ".     ومت االإم�ساء على 
القطاعني  من  ال�سركاء  مع  التعاقد  اتفاقيات 
اإنتاج  ــاالت  جم يف  لا�ستثمار  واخلــا�ــس  للعام 
مثل  اال�سرتاتيجية  الفاحية  ال�سعب  وحتويل 
احلبوب وال�سكر والزراعات الزيتية واالأعاف 
8 �سهادات  وغريها. اإىل جانب ذلك، مت ت�سليم 
م�ساريع  �سجلوا  الــذيــن  للم�ستثمرين  تاأهيل 
ديوان  لدى  ال�سناعية  الزراعات  يف  ا�ستثمارية 
ال�سحراوية  باالأرا�سي  ال�سناعية  الــزراعــات 

عرب من�سته الرقمية.

من املنتظر اأن يعرف م�شروع قانون املالية ل�شنة 2022، تق�شيًما جديدا مل�شتويات الدخل ال�شنوي اخلا�شع لل�شريبة، على الدخل االإحمايل 
)IRG( ويت�شّمن هذا التق�شيم 6 م�شتويات ت�شاعدية ح�شب املجموع ال�شنوي لالأرباح ال�شناعية والتجارية واأرباح املهن غري التجارية واالأرباح 

الفالحية باالإ�شافة اإىل االأجور واملرّتبات والعالوات ال�شهرية للموظفني، بحيث حتّدد ن�شبة خمتلفة لل�شريبة على الدخل االإجمايل ح�شب كّل م�شتوى 
من امل�شتويات. و�شيتم حتديد ن�شبة خ�شوع دافعي ال�شرائب يف اجلزائر لل�شريبة على الدخل االإجمايل ح�شب املجموع ال�شنوي على ال�شكل التايل

ــارة  زي خــال  ت�سريح  يف  الــوزيــر  ـــرز  واأب
ال�سياق  هــذا  يف  جيجل  اىل  وتفقد  عمل 
الإنتاج  "برياك�س''  �سركة  تفقده  خال 
"بورمل"، التابعة  مواد التنظيف مبنطقة 
على  االنــفــتــاح  "اأهمية  خــا�ــس  مل�ستثمر 
خا�سة  االإفريقية،  اخلارجية  االأ�ــســواق 
باعتبارها  ــــوار  اجل دول  ـــواق  اأ�ـــس مــنــهــا 
امل�سنعة  املنتجات  لت�سدير  واعدة  اأ�سواقا 
والت�سهيات  املرافقة  على  موؤكدا  حمليا"، 
الكبرية التي �ستقدمها الدولة للم�سدرين. 
قــــدرات  "وجود  ــى  ــل ع اأكـــــد  اأن  وبـــعـــد 

غــرار  على  حملية  جــزائــريــة  ــاءات  ــف وك
ترفع  اأن  باإمكانها  التي  املخابراجلامعية 
ا�ستغالها  ي�ستدعي  ما  اقت�ساديا  التحدي 
ال�سيد  اأ�ــســاد  اال�ستثمارات"،  خمتلف  يف 
هذه  لعبته  ــذي  ال الكبري  بــالــدور  زغـــدار 
لل�سلطات  مرافقتها  يف  اخلا�سة  ال�سركة 
املحلية يف ظل انت�سار جائحة كوفيد-19 
بتوفريها ملواد التنظيف وخمتلف املعقمات 
من  متكنت  اأن  بعد  وطنيا  وحتى  حمليا 
ال�سوق  احتياجات  من  باملائة   35 تلبية 

الوطنية يف هذا املجال.

 0 ال�سريبة:  ن�سبة  دج،   240.000 من  اأقل  ـ 
باملائة.

ن�سبة  دج،   480.000 اإىل   240.001 من  ـ 
ال�سريبة: 23 باملائة.

ن�سبة  دج،   960.000 اإىل   480.001 من  ـ 
ال�سريبة: 27 باملائة.

ن�سبة  دج،   1.920.000 اإىل   960.001 من  ـ 
ال�سريبة: 30 باملائة.

دج،   3.840.000 اإىل   1.920.001 مــن  ـ 
ن�سبة ال�سريبة: 33 بامللئة.

ال�سريبة:  ن�سبة  دج،   3.840.000 من  اأكرث  ـ 
باملائة.  35

املوؤ�س�سات  اأربــاح  على  الت�سنيف  هذا  ويطّبق 
التجارية  غري  واملهن  والتجارية  ال�سناعية 
على اأ�سا�س املجموع ال�سنوي للدخل. كما يطّبق 
كــذلــك مبــوجــب مــ�ــســروع قــانــون املــالــيــة، على 
على  لكن  املوظفني،  ــاوات  وع ــور  واأج مرّتبات 

اأ�سا�س الدخل ال�سهري.
 ،2022 املالية  قــانــون  م�سروع  يعفي  بينما 
دج   30.000 عن  تقّل  التي  واملرّتبات  االأجــور 
الدخل.  على  ال�سريبة  من  كّلي  ب�سكل  �سهريا، 

املوظفني  رواتب  �ست�ستفيد  االأ�سا�س  هذا  وعلى 
ب�سفة عامة ويف جميع امل�ستويات، من تخفي�س 
بن�سبة  االإجــمــايل  الــدخــل  على  ال�سريبة  يف 
عن  التخفي�س  هذا  يقّل  ال  بحيث  باملئة،   40
12.000 دج �سنويا، وال يزيد عن 18.000 دج 
1000 و1500 دج �سهريا (. كما  �سنويا ) بني 

 30.000 بني  تــرتاوح  التي  االأجــور  �ست�ستفيد 
وكذلك  اإ�ــســايف،  تخفي�س  مــن  دج  و35.000 
و42.500   30.000 بني  ترتاوح  التي  االأجور 
اأو  احلركية  االإعاقة  ذوي  للعمل  بالن�سبة  دج 
العقلية اأو املكفوفني اأو ال�سّم البكم، واملتقاعدين 

اخلا�سعني للنظام العاّم.

الريفية  والتنمية  الفاحة  قــطــاع  يعتزم 
الغذائية  املــواد  من  الـــواردات  حجم   تقلي�س 
يف  ال�سيما   ،2024 اآفــــاق  دوالر  مــلــيــار   2 ـــ  ب
منتجات  احلبوب واملحا�سيل الزيتية والعلفية 
الثاثاء  اأم�س  به  اأفــاد  ما  ح�سب  وال�سكرية، 

وزير القطاع عبد احلميد حمداين.
منظم  لقاء  اأ�سغال  افتتاح  خال  الوزير  واأكد 
حتت �سعار "من اأجل ا�ستثمار جذاب وم�ستدام"، 
اأع�ساء  مــن  عــدد  بح�سور  امل�ستثمرين  جمع 
ال�سعوبات  رغــم   "متكن  القطاع  اأن  احلكومة، 
كوفيد-19  ال�سحية  ـــة  االأزم عــن  الناجمة 
 435 بقيمة   الـــواردات  تقلي�س  من  واجلفاف 
مليون دوالر بف�سل امل�ساريع والربامج التي �سرع 

فيها ميدانيا".
ووفق حمداين، فان اجلزائر �سنفت من طرف 
افريقيا  يف   الوحيد  "البلد  دولية،  منظمات 
م�ستوى  بنف�س  امل�ستقر غذائيا  العربي  واملغرب 
ن�سبة  بتقلي�سه  واالأمريكية  االأوروبية  الدول 
ال�سنة  خال  باملائة  5ر2  من  اأقــل  اإىل  اجلــوع 

اجلارية".
ال�سلطات  حر�س  االإطــار  هذا  يف  الوزير  واأكد 
العمومية على توفري ت�سهيات واإمكانيات اأكرث 
للم�ستثمرين ال�سيما من خال ديوان الفاحة 
مما  الــ�ــســحــراويــة،  االأرا�ـــســـي  يف  ال�سناعية 

يف  م�ساريعهم  تنفيذ  على  امل�ستثمرين  ي�ساعد 
اأح�سن الظروف.

العمل  واأربــــاب  امل�ستثمرين  حــمــداين  ودعــا 
هذا  تطوير  يف  للم�ساهمة  امل�ساريع  وحاملي 
املجال احليوي الذي يوفر لهم اإمكانيات النمو. 
وي�ساهم القطاع الفاحي، ح�سبه، 4ر12 باملائة 
تعادل  اإنتاج  بقيمة  اخلام  الداخلي  الناجت  من 
25 مليار دوالر اأمريكي �سنويا، كما يوظف 6ر2 

مليون من اليد  العاملة.
منها  وا�سعة  برامج  تنفيذ  يف  القطاع  و�سرع 
األف    16 حقق  ــذي  ال الزيتي  ال�سلجم  اإنــتــاج 
ال�سفراء  الــذرة  وانتاج   ،2021 خال  قنطار 
جانب   اإىل  هكتار  األــف   25 تبلغ  م�ساحة  عرب 
تطوير زراعة القمح ال�سلب يف االأماكن املوؤهلة 

لذلك.
وي�سعى القطاع ح�سب حمداين، الإر�ساء املزيد 
بتحرير  ت�سمح  التي  االأ�سا�سية  القواعد  من 
خال  من  اال�ستثمار  عوامل  وتر�سيخ  املبادرات 
ا�ستحداث  منها  خمتلفة  هيكلية  اإ�ــســاحــات 
ديوان تنمية ال�سناعات الفاحية ال�سحراوية 
الفر�س  ال�سفافية و�سمان مبداأ تكافوؤ  وتعزيز 
يف احل�سول على العقار الفاحي واإن�ساء موقع 
حول  باملعلومات  املتعاملني  يــزود  ــكــرتوين  اإل
ذلك  جانب  اإىل  باال�ستثمار.     املعنية  املناطق 

ت�سريعات  جملة  الــوزيــر،  ي�سيف  ا�ــســدار،  مت 
التنفيذي اخلا�س  املر�سوم   قانونية على غرار 
اخلا�سة  الت�سريعات  وكذا  الفاحي  باالمتياز 
على  احل�سول  وت�سهيل  الفاحية  بالتعاونيات 

املكننة.
منظمات  ح�سور  عــرف  الــذي  اللقاء  ويندرج 
اأرباب العمل ووالة بع�س الواليات  اجلنوبية، يف 
اإطار جت�سيد برامج ورقة طريق قطاع الفاحة 
والتنمية الريفية لفرتة 2024/2020. ويعد 
اآليات واأجهزة الدعم واملرافقة  فر�سة لتقييم 
التي و�سعها  القطاع لتعزيز اال�ستثمار املهيكل، 
ال�سيما يف جمال تطوير الزراعات ال�سناعية من 
اأجل الرفع من االإنتاج واالإنتاجية لتعزيز االأمن 

الغذائي للباد وخف�س فاتورة اال�سترياد.
رئي�س  حــيــا  اعــامــيــة،  ــات  ــرج خ عـــدة  ويف 
اأداء  تبون،  املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية، 
اجلائحة،  ــال  خ ال�سيما  الــفــاحــي  الــقــطــاع 
الأول  فاقت  الفاحة  "مداخيل  بكون  م�سيدا 
مرة مداخيل النفط، حيث بلغ االنتاج الفاحي 
ما يعادل 25 ميار دوالر و مل ن�ستورد ال خ�سرا 
خال  الغذائية  الــواردات  وبلغت  فواكه".  وال 
قرابة   2019 �سنة  من  االأوىل  �سهرا  الـ11 
خال  تراجعها  موا�سلة  دوالر  مليار   7،32

اجلائحة. 

جديدة  �سريبة  تاأ�سي�س  املالية  قانون  يت�سمن 
 05 بن�سبة  التبغية  املنتجات  بيع  عمليات  على 
جاء  ما  ح�سب  ـــراء،  االإج هــذا  ويهدف  باملئة. 
ال�سرائب  حجم  ــادة  زي اإىل   ، امل�سروع  ن�ّس  يف 
املفرو�سة على املواد التبغية، "باعتبارها و�سيلة 
ال�سبب  ميّثل  ــذي  ال التدخني  ملكافحة  فعالة 

الرئي�سي للوفاة يف العامل".
واأ�سار امل�سروع اإىل التكلفة االقت�سادية الكبرية 
فيما  للتدخني  ال�سحية  التبعات  تكّبدها  التي 
�سة لعاج االأمرا�س التي  يتعلق بالنفقات املخ�سّ
يت�سبب فيها التبغ �سواء للمدّخنني اأو لاأ�سخا�س 
مبا�سر  غري  ب�سكل  التبغ  الآثار  يتعر�سون  الذين 

فيما يعرف بالتدخني ال�سلبي.
خال  من  التبغ  �سعر  رفــع  ال�سلطات  وتعتزم 
باملائة   5 بن�سبة  يقدر  جــزايف  ر�سم  ا�ستحداث 
وتو�سح  التبغية.  املنتجات  بيع  عمليات  على 
اإن�ساء  املالية،  قانون  م�سروع  من   116 ــادة  امل
التبغية  املنتجات  ر�سم جزايف على عمليات بيع 
من  اخلــروج  عند  التبغ  منتجي  قبل  من  يقتطع 
امل�سنع، بعنوان كل عملية منجزة، ويدفع �سهريا 
اإىل قاب�س ال�سرائب املخت�س اإقليميا، من طرف 
ال�سهر  من  االأوىل  يوما   20 الـ  خال  املنتجني 

الذي يلي �سهر االقتطاع.
ويجب على املوزعني الذين حتملوا هذا الر�سم 

املنجزة  البيع  اإعادة حتميله على مبلغ عمليات 
مبلغ  اإظهار  يجب  حيث  بالتجزئة،  البائعني  مع 
من  املعدة  الفواتري  يف  منفردة  ب�سفة  الر�سم 

طرف املنتجني واملوزعني.
واأرجع م�سروع القانون مقرتح الرفع من الر�سم 
اجلزايف على املواد التبغية، اإىل �سعوبة تطبيق 
ــذا الــفــرع �سنة  ــادة املــقــررة يف ه ــزي اأحــكــام ال
تدلي�سية''،  جتارية  ''ممار�سات  بفعل   ،2018
وا�سحة،  �سريبي  غ�س  خمالفات  بوجود  تتميز 
با�ستخدام م�ستندات جتارية مزورة اأو م�ستندات 

مملوكة الآخرين.
هذا  تطبيق  �سروط  تعديل  امل�سروع  وارتـــاأى 
قبل  مــن  يتم  االقــتــطــاع  جعل  بغر�س  الر�سم 
وحتويلها  امل�سنع،  مــن  اخلـــروج  عند  املنتجني 

لقاب�س ال�سرائب املخت�س اإقليميا.
كما تقرتح املادة 118 من م�سروع قانون املالية 
الر�سم  تعريفة  قيمة  رفــع  الــقــادمــة،  لل�سنة 
من  دينار  بـ5  التبغية  املنتجات  على  االإ�سايف 
علبة  رزمة  كل  على  دينار،   37 اإىل  دينار   32
عائدات  الزيادات  هذه  �ست�سمن  حيث  كي�س،  اأو 

مليزانية الدولة بـ6 مليار دينار.
معدالت  تخفي�س  اإىل  الــر�ــســم  ــع  رف ويــهــدف 
ا�ستهاك ال�سجائر حفاظا على ال�سحة العامة، 
بن�سبة  �سابقا  التبغ  �سعر  يف  الزيادة  قّل�ست  اإذ 

باملائة. بـ4  اال�ستهاك  ن�سبة  باملائة   10
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اأكد وزير ال�شناعة، اأحمد زغدار، اأم�س الثالثاء من والية جيجل اأن "الدولة عازمة على مرافقة كل امل�شتثمرين 

الراغبني يف ولوج االأ�شواق اخلارجية وت�شدير منتجاتهم"، �شمن ا�شرتاتيجية ت�شجيع االنتاج الوطني.



نوارة.ب

فيما ا�شطرت عديد املوؤ�ش�شات اإىل ا�شتحداث اأق�شام جديدة

يعكف على تنظيمها "نادي اأ�شدقاء مر�شى ال�شيلياك" 

رحمة. م

خن�ضلة

نظم، مطلع هذا االأ�سبوع "نادي مر�سى ال�سيلياك" التابع لـ "جمعية ال�سواعد البي�ساء" بباتنة، يوما مفتوحا ل�سالح مر�سى ال�سيلياك بالوالية، وهي اخلرجة االأوىل للنادي باإحتكاكه االأول من نوعه مع فئة املر�سى الذي اأن�سئ من اأجلهم اأ�سا�سا.
وقد عرف الن�ساط الذي اأجري مبقر اجلمعية مقابل امل�ست�سفى اجلامعي، اإقباال من خمتلف �سرائح املجتمع، على غرار االأطفال واأوليائهم وكذا كبار ال�سن، كان جلهم من املر�سى امل�ستفيدين من اخلدمات املقدمة باالإعانات الغذائية اأو املتكفَّل بهم طبيا، وكذا 

اأ�سخا�ص ذات �سلة بعد اإطالعهم على اإعالن اليوم وبرناجمه عرب �سفحة النادي على الفي�سبوك.

من  اخلالية  احلمية  �سعوباتها...  رغــم 
الغلوتني عنوان التحدي وامل�سار ال�سحي 

وقد جاء هذا اليوم املفتوح -ح�سب رئي�سة 
النادي وامل�سرفة عليه النا�سطة اجلمعوية 
حفيظة بوقفة- ا�ستجابة لنداءات املر�سى 
واأوليائهم، الذين حر�ست على ح�سورهم من 
منطلق حاجتهم للدعم النف�سي خا�سة بعد 
مالحظتها لرغبتهم امللحة يف االهتمام بهذا 
اجلانب، كونه عامال رئي�سيا لتقبل احلمية 
والتعاي�ص  الغلوتني  من  اخلالية  الغذائية 
مدى  و�سرورية  م�ستمرة  باعتبارها  معها، 
البع�ص  يعار�سه  الــذي  االأمــر  وهو  احلياة، 
تعذر  عند  اأو  املــر�ــص  بــدايــة  مــع  خا�سة 

ظروفهم املادية على توفري مكوناتها.
مع  التح�سي�سي  اللقاء  مزامنة  مت  وقــد 
من  االأولــيــاء  يالقيه  ملا  املدر�سي،  الدخول 
امل�سابني  اأبنائهم  اإقناع  يف  كبرية  �سعوبة 
وهو  باحلمية،  ال�سارم  بال�سيلياكباالإلتزام 
ما ُيخلون به مبجرد توجههم اإىل املوؤ�س�سات 
لك�سر  �سببا  ــا  ــاه اإي متخذين  التعليمية 
على  احلفاظ  اأ�سا�ص  كونها  رغــم  احلمية، 
املر�ص  هــذا  م�ساعفات  وتــفــادي  �سحتهم، 
نق�ص  ال�سكري،  باالأنيميا،  االإ�ــســابــة  مــن 
باأمرا�ص  االإ�سابة  واملعادن،  الفيتامينات 
وهو  ذلك،  وغري  ال�سكري،  الدرقية،  الغدة 
االأبــنــاء  ب�سحة  االهــتــمــام  ي�ستوجب  مــا 
والنف�سي  التوعوي  اجلانب  على  والرتكيز 
بالثقة  حتليهم  ل�سرورة  لالأطفال  خا�سة 
به  اخلجل  وعدم  املر�ص  ملجابهة  بالنف�ص 
واتباع حميته ال�سارمة، وهذا دورنا جميعا، 
اأولــيــاء  مــن  بـــدءا  املتحدثة،  ذات  ح�سب 
كجمعيات  نحن  وحتى  واملجتمع  ـــور،  االأم

فاعلة يف املجتمع.

ن�ساطات منوعة وناجعة..
اإىل  الــلــقــاء  ــذا  ه ي�سعى  مــا  هــو  التفاعل 
واحليثيات  الن�ساطات  مبختلف  حتقيقه 
ن�سائح  تقدمي  تخلله  حيث  �سملته،  التي 
نف�سية من قبل االأخ�سائية بعيادة ال�سحة 
من  للح�سور  توجيهات  وكذا  �ساملي،  نعيمة 
عن  ال�سن،  لكبار  وحتى  واأطفالهم،  اأولياء 
التي  املواقف  هذه  مثل  مع  التعامل  كيفية 
يف  �سببا  تكون  وقد  معنوياتهم،  حتبط  قد 
من  وذلــك  لالآخرين  اإر�ــســاء  احلمية  ك�سر 
باب اخلجل باملر�ص، فال�سيلياك لي�ص بعيب 
وذلك ما حاول اجلميع اإي�ساله اإىل امل�سابني 
النادي بوقفة،  به، مع تاأكيد امل�سرفة على 
وروتني،  كحمية  معه  التعامل  �سرورة  على 
والتح�سري للوجبات اليومية وحملها خالل 
تنقالتهم وممار�ستهم حياتهم اليومية، واإن 
اأكالت  تبقى  ولكنها  اأحيانا  مرهقة  كانت 
التي  �سحية وغري م�سببة لعديد االأمرا�ص 

قد يتعر�ص لها ال�سخ�ص العادي.
كما عرف الن�ساط الهادف اأي�سا مداخالت 
طبيبة  قبل  من  جمانية  طبية  وفحو�سات 
اجلامعي  بــاتــنــة  مب�ست�سفى  ـــال  ـــف االأط
بوهزيلة منى، حيث حر�ست من خاللها على 
توجيههم واالإجابة على كافة ا�ستف�ساراتهم 
يحوي  املر�ص  هذا  يزال  ال  اأين  املطروحة، 
اأو  للمري�ص  �سواء  كربى  ا�ستفهام  عالمات 
حتى الطبيب، فامل�ساب بال�سيلياك يتخبط 
ب�سبب  ونف�سية  وطبية  معرفية  دوامــة  يف 
عدم معرفة اأفراد املجتمع بطبيعة املر�ص، 
على  عموما  ــاء  ــب االأط ـــالع  اإط ــذم  ع وكـــذا 
البع�ص  واأن  خا�سة  امل�سموحة،  االأدويـــة 
منها يحتوي على الغلوتني اخلفي، ما يهدد 

و�سعهم  تدهور  يف  ال�سبب  ويكون  �سحتهم 
ال�سحي، باالإ�سافة اإىل تنظيم ور�سات ر�سم 
خالية  اأطعمة  وتقدمي  لالأطفال  وتلوين 
جو  خلق  يف  عموما  �ساهم  ما  الغلوتني،  من 
بالتعارف  ال�سيلياك  ملر�سى  �سمح  حميمي 
من  واال�ــســتــفــادة  الطبخ  و�سفات  وتــبــادل 
اللقاء  اأهداف  وهي  املر�ص،  حول  جتاربهم 
ثمنت  التي  النادي  رئي�سة  وفــق  الفعلية، 
اأ�سدقاء  نادي  اأع�ساء  جمهودات  باملنا�سبة 
ال�سواعد  جمعية  وكــذا  ال�سيلياك  مر�سى 

البي�ساء الإجناحه.

عطاء مادي باأكرث من 50 قفة غذائية 
خالية من الغلوتني 

وقد عرف النادي خالل م�ساره الق�سري منذ 
املن�سرم  اأوت  �سهر  من  وانطالقا  تاأ�سي�سه، 
اأزيد  توزيع  املفتوح،  اليوم  لقاء  غاية  اإىل 

الغلوتني  من  خالية  غذائية  قفة   50 من 
على  م�ستمرة  تــزال  ال  التي  العلمية  وهي 
ل�سالح  بــاتــنــة  بــلــديــات  خمتلف  م�ستوى 
يعي�سونه  ملا  املحتاجني،  ال�سيلياك  مر�سى 
دون  غالبا  حتول  مزرية  مادية  ظروف  من 
التكثيف  ي�ستدعي  ما  باحلمية،  اإلتزامهم 
بهم  االأمــثــل  التكفل  الأجــل  املجهودات  من 
املجاين  العالج  التغذية،  جانب  من  �سواء 
اجلوانب  بع�ص  عن  ف�سال  التوعية،  وحتى 
والتي  م�ستقبال،  النادي  عليها  �سيعمل  التي 
نظرا  الفئة  هــذه  �سالح  يف  دائما  �ستكون 
حال  يف  املــر�ــص  م�ساعفات  مــع  تعانيه  ملــا 
اأي  غياب  ظل  يف  �سارمة  حمية  اتباع  عدم 
املعنية،  اجلهات  طــرف  من  تذكر  اإلتفاتة 
م�سنف  غري  ال�سيلياك  مر�ص  واأن  خا�سة 
اخلالية  الغذائية  منتجاته  وم�ساريف 
الدخل  ذوي  متناول  يف  لي�ست  الغلوتني  من 

املتو�سط، فما بالك بعدميي الدخل، "وهو ما 
اإىل غاية  بهم  بالتكفل  ي�ستوجب مراعاته 
ال�سلطات  اإىل  املرفوعة  مطالبهم  يف  النظر 
كباقي  النادي  اإليه  ي�سعى  ما  وهو  العليا، 

اجلمعيات الناطقة با�سم هذه الفئة".
كما كللت جمهودات النادي باإبرام اتفاقيات 
مع بع�ص املخابر واالأطباء، مل�ساعدة مر�سى 
ال�سيلياك يف التكفل بهم طبيا �سواء ن�سبيا 

اأو ب�سكل جماين للمت�سررين ماديا.
الكبري  حتم�سها  بوقفة  االآن�سة  اأبدت  وقد 
الوعي  ــر  اإث الــلــقــاءات،  هــذه  مثل  لتنظيم 
خا�سة  احلــ�ــســور  بــه  حتلى  الـــذي  الكبري 
اال�ستعداد  اأمت  على  كانوا  الذين  االأطفال 
لال�ستماع للن�سائح والتوجيهات، متمنية يف 
االأخري اأن تثمر وتغري من �سورة املري�ص اإىل 
ال�سيلياك، حتى يتحلوا بااليجابية ليتغلبوا 
على م�ساعب احلمية، وعدم الر�سوخ لغالء 
الغلوتني  من  اخلالية  الغذائية  املنتجات 

كذريعة لتخلي البع�ص عن احلمية.  

جزء من الكل يف �سبيل العطاء 
مر�سى  اأ�ــســدقــاء  "نادي  تاأ�سي�ص  وجــاء 
االآن�سة  رئي�سته  قــبــل  مــن  ال�سيلياك"، 
اأ�سرة  مــن  فـــردا  لت�سبح  بوقفة  حفيظة 
العمل التطوعي جلمعية ال�سواعد البي�ساء 
لكون  واخلـــــريي،  الــ�ــســحــي  الــطــابــع  ذات 
رئي�ص  راأ�سهم  وعلى  اأطباء،  اأع�سائها  اأغلب 
اجلمعية د. بالل بوتلي�ص، ما منحها فر�سة 
مبر�ص  م�ساب  كــل  اإىل  للو�سول  ال�سعي 
للتخفيف  الــواليــة،  تــراب  عرب  ال�سيلياك 
حرمها  اأن  بعد  ذلــك  وجمــاهــدتــهــا  عــنــه، 
من  كغريها  والتمتع  العي�ص  مــن  ـــري  االأخ

امل�سابني باملر�ص بحياتهم الطبيعية.

ن�ساطـات وم�سـاعدات خمتلفة لفـائدة مر�سى ال�سيليـاك ببـاتنة 

اكتظـاظ امل�ؤ�س�سـات الرتب�ية بخن�سلة 
يعرقـل التدري�ص
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داخــل  ــاظ  ــظ ــت االك م�سكل  ــل،  يــتــوا�ــس
امل�سالح  لي�سكل هاج�ص  الدرا�سة  حجرات 
يف  وخا�سة  خن�سلة،  بــواليــة  الرتبوية 
التفويج  نظام  فر�ست  التي  اجلائحة  ظل 
عرب  ق�سمني  اإىل  التالميذ  عدد  وتق�سيم 
املدراء  عديد  ا�ستكى  اأين  املدار�ص،  كافة 
من  اجلديد  الدرا�سي  املو�سم  بداية  ومع 
عدة  ا�سطر  ما  كبري  ب�سكل  امل�سكل  هــذا 
اأ�سلوب  اتــخــاذ  اإىل  تربوية  موؤ�س�سات 
املعنية  امل�سالح  مبوافقة  الفوج"  "تفجري 

وا�ستحداث اأق�سام جديدة.
الرتبية  لقطاع  تابعة  م�سادر  واأكـــدت 
بوالية خن�سلة، اأن م�سكل االكتظاظ ظل 
جمهودات  رغــم  �سنوات  طيلة  مطروحا 
اأخرى  اق�سام  توفري  يف  املعنية  امل�سالح 
لدرجة حتولت فيها مدار�ص نظام الدوام 
لــتــدارك  الـــدوامـــني  نــظــام  اإىل  ــد  ــواح ال
مدار�ص  تالميذ  عديد  يعاين  اإذ  امل�سكل، 
الذي  االكتظاظ  م�سكل  من  قاي�ص  بلدية 
وخا�سة  الــدرا�ــســة  �سري  على  �سلبا  اأثـــر 

اال�ستيعاب.
ببلديات  ــاء  ــي االأول عديد  ا�ستكى  كما 
الوالية من م�سكل نق�ص ا�ستيعاب التالميذ 
وتزايد  االق�سام  داخــل  ال�سغط  ب�سبب 
عددهم يف احلجرات، اإ�سافة اإىل ال�سغط 
ظل  يف  خا�سة  املعلم  منه  يــعــاين  الـــذي 

اجلائحة وبعد اأن مت تق�سيم الف�سول اإىل 
ق�سمني لي�سطر املعلم اإىل التعامل مع عدد 
نف�سه  ويجد  مرتني،  التالميذ  من  كبري 
الدرو�ص  وتــكــرار  �سرح  بــاإعــادة  مطالبا 
واالأ�سلوب  املحتوى  بنف�ص  الثاين  للفوج 

الذي تلقاه الفوج االأول.
املقاطعة  اأن  املــ�ــســادر،  ذات  واأكـــــدت 
ببلدية  االبتدائية  للمدار�ص  االإداريـــة 
ت�سم  التي  خن�سلة  ــة  والي جنوب  بــابــار 
20 مدر�سة، قد �سهدت هذا املو�سم تزايد 
من  للتخفيف  فوج"،  "تفجري  طلبات  عدد 
حتولت  كما  االأق�سام  بع�ص  على  ال�سغط 
الدوام  بنظام  تعمل  كانت  اأخرى  مدار�ص 
زيادة  بعد  الــدوامــني  نظام  اإىل  الــواحــد 
ف�سل،  كل  يف  واحلــجــرات  االأق�سام  عــدد 
زيادة  اإىل  حاجة  يف  الوالية  اأن  يعني  ما 
عدد املدار�ص وت�سجيل م�ساريع جديدة يف 
ال�سياق حتى حتل م�سكل االكتظاظ  ذات 

وبالتايل حل م�سكل اال�ستيعاب.
كما رفع اأولياء من نف�ص املقاطعة �سكاوى 
اإىل  اأبناءهم  حتويل  عن  عجزهم  حول 
ب�سبب  �سكناهم  مقر  من  قريبة  مدار�ص 
يف  ت�سبب  الــذي  االأمــر  وهــو  االكتظاظ، 
فو�سى على م�ستوى اإدارات املوؤ�س�سات وفتح 
االأولياء  بني  التفاهم  و�سوء  ال�سراع  نار 

ومديري هذه االأخرية.
عبد الهادي.ب

�ضطيف
اأم�سيات دينية وم�سابقات احتفاال بذكرى امل�لد النب�ي ال�سريف

واالأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  مديرية  تنظم 
مبنا�سبة  التظاهرات  عديد  �سطيف،  لوالية 
ال�سريف  النبوي  املــولــد  بــذكــرى  االحتفال 
 12 الثالثاء  لتاريخ  ال�سنة  هــذه  امل�سادف 
اأكتوبر املوافق لتاريخ 12 ربيع االأول 1443 
اأم�سية  االإعالن عن تنظيم  هجري، حيث مت 
املدر�سة  م�ستوى  على  املنا�سبة  بهذه  دينية 
العلمة  ببلدية  الواقعة  الفرقان  القراأنية 

�سرق �سطيف.
الختيار  ت�سفوية  م�سابقة  تنظيم  ومت  هذا 
يف  �سطيف  واليـــة  لتمثيل  الطلبة  اأحــ�ــســن 
االأ�سبوع  هام�ص  على  �ستقام  التي  امل�سابقة 
الكرمي،  للقراآن  والع�سرين  الثالث  الوطني 
الكرمي  ــراآن  ــق ال ــرج  ب احت�سان  عــن  ناهيك 
املولد  م�سابقة  لنهائيات  �سطيف  مبدينة 
الكرمي  الــقــراآن  حفظ  يف  ال�سريف  النبوي 

وترتيله واحلديث النبوي ال�سريف، حيث من 
هام�ص  على  الفائزين  تكرمي  يتم  اأن  املنتظر 

االحتفال بذكرى خري االأنام.
 

مظاهر االحتفال تغيب عن �سوارع �سطيف 
االحتفال  مظاهر  غابت  العادة،  غري  وعلى 
�سوارع  يف  ال�سريف  النبوي  باملولد  امل�سبق 
�سطيف التي كانت تعرف يف ال�سنوات الفارطة 
ــاوالت  ط اأ�ــســحــاب  ي�سنعها  خا�سة  اأجــــواء 
من  اأيــام  قبل  النارية  واالألعاب  ال�سموع  بيع 
اأن  غري  الدينية،  املنا�سبة  بهذه  االحتفال 
للغاية  ال�سنة اجلارية خمتلفة  االأمور خالل 
ال�سوارع  يف  مظاهر  الأي  تــام  غياب  ظــل  يف 
والطرقات رغم التح�سن امللحوظ يف الو�سعية 
وعودة  كورونا  بفريو�ص  اخلا�سة  الوبائية 

االأمور اإىل طبيعتها ب�سفة تدريجية.

يف  املتخ�س�سني  التجار  من  العديد  ويرجع 
للوالية  الكربى  املدن  م�ستوى  على  املنا�سبات 
املعي�سة  الــظــروف  اإىل  املظاهر  هــذه  غياب 
العائالت  مــن  الكثري  جعلت  الــتــي  الــراهــنــة 
اأخرى يف ظل غالء  من�سغلة بتوفري حاجيات 
املعي�سة ب�سبب االرتفاع احلا�سل يف االأ�سعار يف 
�ستى املجاالت، ف�سال عن االإجراءات االأمنية 
الــفــرتة احلالية  ــالل  املــتــخــذة خ الــ�ــســارمــة 
التجارة  ملحاربة  االأمنية  اجلهات  طرف  من 
الــطــاوالت  باأ�سحاب  اخلــا�ــســة  الفو�سوية 
مروجي  عــلــى  ــاق  ــن اخل تــ�ــســديــد  ــن  ع ف�سال 
حجز  بدليل  واملفرقعات  النارية  االألــعــاب 
كميات كبرية جدا خالل االأيام الفارطة، وهو 
بيع  لتجار  �سبه  غياب  يف  ت�سبب  الذي  االأمــر 
ال�سموع، البخور، العنرب وكذا االألعاب النارية 

واملفرقعات. 



�ضطيف

رقية. ل

رقية. ل

عبد الهادي. ب 

ف. ق

باتنة
اخلرجات متوا�ضلة لتم�ض العديد من املواقع

�سعار  حتـــت  جـــــاءت  الـــتـــي  ــابــقــة  املــ�ــس
�ستعرف  عبا�س"  يا  يذكرونك  "االأوفياء 
اأو  ـــة  رواي اأفــ�ــســل  جــائــزة  على  تناف�س 
اجلزائرية  الثورة  يتناول  تاريخي  بحث 
املجيدة يف منطقة االأورا�س وجائزة فئه 
وحددت  خمطوط،  �سعري  ديــوان  اأف�سل 
بطبع  اجلــائــزة  قيمة  املنظمة  الهيئة 
للن�سر  اأورا�ــس  دار  قبل  من  ون�سره  العمل 
الرمز  قــادة  اإىل  باالإ�سافة  والتوزيع، 
قيمتها  مالية  جــائــزة  و  لــغــرور  عبا�س 
 10 يعادل  ما  م�سري  جنيه   10000

مليون �سنتيم جزائري.
�سعر  اإبداعي  ن�ّس  اأف�سل  جائزة  عن  اأما 
غرار  على  نرث  اأو  تفعيلة"  اأو  "عمودي 
اخلاطرة والق�سيدة حرة والق�سة، فيتم 
ال�سهيد  حــول  تتمحور  مبقال  امل�ساركة 
اجلائزة  قيمة  ــددت  وح لــغــرور،  عبا�س 
يف  االأوىل   20 الـ  الن�سو�س  ون�سر  لطبع 
ال�سهيد  قــادة  اإىل  باالإ�سافة  فــرع  كل 
الرمز عبا�س لغرور وجائزة مالية قيمتها 
5000جنيه م�سري اأو 5 مليون �سنتيم اأو 

ما يعادلها بعملة بلد امل�سرتك الفائز.
والية  دزيــريــن  كــرمي  ال�ساعر  واأ�ــســاف   

"االأورا�س  ليومية  حديثه  خال  خن�سلة 
للم�سابقة  املالية  "اجلوائز  اأن  نيوز" 
�ستكون  اجلــائــزة  لــارتــفــاع،    مر�سحة 
عن  �سنة  كل  يف  تتمحور  اأن  على  �سنوية 
التحريرية  الــثــورة  جــوانــب  مــن  جانب 

اجلزائرية املجيدة".

واأ�سار اأن الهدف من هذه امل�سابقة يتمحور 
عام  ب�سكل  والباحث  املثقف  ربط  حول 
بالثورة  خا�س  ب�سكل  جــزائــري  والغري 
وحثه  املجيدة  اجلزائرية  التحريرية 
على البحث يف رموزها وت�سجيعه للكتابة 

عنها.

يتـوقف  ال  الذي  والنهم  ال�شغف 
منطلق  من  امــراأة  تكتب  عندما 
ــرجــل،  ـــاورة ال احلـــريـــة، ومبـــن
يف  املطاف  يــاأخــذك  ــن  اأي اإىل 
ا�شرتجاع هبة الكتابة يف اأوىل 

حلظات ميالدها"؟
اإ�سرتجاع  يف  املطاف  ياأخذين 
حلظات  اأوىل  يف  الكتابة  هبة 
كبري  دور  اإبـــراز  اإىل  ميادها 
يف كتابة هي �سغف وحب اأ�سل 

اإىل االإبداع.

"كوين  اأحدهما  ا�شدارين،  لك 
اأن  تريد  مــاذا  واعية"،  ــراأة  ام
وهل  نف�شها،  عن  املراأة  تو�شي 
ت�شعها  �شمنية  اعرتافات  هي 
وجدارتها  كينونتها  اإثبات  يف 

اأمام الرجل؟
كتاب كوين امراأة واعية مفاده 
يف  املـــــراأة.  دور  قيمة  ــــراز  اإب

جمتمع وهيبتها اأمام الرجل.

امــراأة  كــوين  كتاب  ياأخذنا  اأال 
ال�شمان  غادة  روائع  اإىل  واعية 
عن  ثائرة  بجمالية  حتدثت  التي 

املراأة؟
طبعا كتاب كوين امراأة واعية 
الروحي  جمال  اإىل  يــاأخــذنــا 

للمراأة.

احلياة"،  "خبابا  عــن  ـــاذا  م  
هي  هــل  قلمي"  و"خرب�شات 
اأن  بــاعــتــبــار  فل�شفية  ــزعــة  ن

تخ�ش�شك الفل�شفة؟
يتحدث  احلــيــاة  خبايا  كتاب 
عن فل�سفة احلياة ب�سفة عامة 
 . املجتمع  ــراد  اأف من  فــرد  لكل 
فهو  قلمي  خرب�سة  كتاب  اأمــا 
متنوعة  ــر  ــواط خ جمــمــوعــة 
حياة  فل�سفية  فيها  تتزعم 

اليتيم والفقري ب�سفة عامة.

عندما  يتجلى  الكتابة  خو�س 
طاقة  هنالك  اأن  بدواخلنا  نوؤمن 
كبرية تريد اأن ت�شرت�شل على حرب 
الكالم، خا�شة اإذا ما كان هنالك 
كاتب اأو كاتبة ناأخذ منهم الهم 
وغريها  احلب  والفرح،  الكتابي 
بطل  كان  فمن  التفا�شيل،  من 

اأمينة يف الكتابة؟
بــطــل اأمــيــنــة يف الــكــتــابــة هو 

االأمل.

ماذا  روايــة،  لك  �شيكون  قريبا 
على  �شتعملني  ــل  ه عــنــهــا؟ 
�شياغتها بقالب فل�شفي واقعي، 
اأية تفا�شيل ميكن معرفتها على 

االأقل ب�شكل عام؟
لكنها  الــواقــع  مــن  �سياغتها 

خيالية.

اإليك  اأقرب  االأدبية  االأنــواع  اأي 
يف كتاباتك، وهل هنالك رواية 

اأو ق�شة تركت اأثرا كبريا فيك؟
كتب  هي  يف  توؤثر  التي  الكتب 
روايــات  اأو  الب�سرية  التنمية 
التي  روايـــة  االإيــجــابــيــة،  زرع 
الف�ستق  نظرية  بها  تــاأثــرت 

ورواية عامل �سويف.

نقابل دوما العديد ممن ال يرون 
لفظية  بالغة  �شوى  الفل�شفة  يف 
تقرتحي  اأن  ميكن  هل  مكثفة، 
التي  العناوين  بع�س  لــهــوؤالء 
اىل  الــنــظــر  عــلــى  �شتعينهم 

الفل�شفة بطريقة ايجابية؟
يف  الــكــام  يــكــرثون  ملــن  اأن�سح 
بكتب  اأنــ�ــســحــهــم  الــفــلــ�ــســفــة 
ـــق  ـــراه ــي امل ــك ــس ــ� ــف ــوي ــت ــس دو�
مميز  وكتاب  البي�ساء،  الليايل 

باالأ�سفر.  

قرابة  ب�شلة  ت�شعرين  من  مع 
اأكرث، الروائيني اأم الفال�شفة؟

اأ�سعر ب�سلة قرابة مع فا�سفة 
وروائني كوين اأدبية.

  اإىل ماذا تطمح اأمينة م�شتقبال 
لتقدميه من ناحية االإبداع الفني 

الكتابي؟
ويكون  كتابي  طبع  اإىل  اأطمح 
بطابع خا�س يوؤثر باالإيجاب.

التابعة  الثقايف  الــرتاث  ور�سة  برجمت، 
خليفة  اآل  العيد  حممد  الثقافة  لــدار 
امليدانية  اخلرجات  من  �سل�سلة  بباتنة، 
خمتلف  من  املهتمني  لفائدة  ال�سياحية 
الــفــئــات والــ�ــســرائــح وذلـــك يف زيـــارات 
والطبيعية  ال�سياحية  للمناطق  منتظمة 

عرب الوالية بهدف التعريف بها.
وح�سبما ك�سفت عنه رئي�سة مكتب ترقية 
على  وامل�سرفة  الثقافة  مبديرية  الرتاث 
فاإن  غنام،  اأ�سماء  اخلرجات  هذه  تنظيم 
بتاريخ  التعريف  يف  يكمن  منها  الهدف 
يعود  والـــذي  بــه  تــزخــر  الـــذي  املنطقة 
لقرون عديدة، ف�سا عن تو�سيع الثقافة 
ال�سياحية وتوعية �سكان الوالية برثائها 

اأن  �ساأنه  من  الــذي  والطبيعي  التاريخي 
العامل،  يف  بـــارزة  �سياحية  قبلة  يكون 
خا�سة اأن املنطقة تعاقبت عليها العديد 
يف  ب�سمتها  تركت  التي  احلــ�ــســارات  مــن 
الذين  الرومان  فيها  مبا  اجلزائر،  تاريخ 
االأثرية  تيمقاد  مدينة  وراءهــم  خلفوا 
ومــواقــع عــديــدة مــوزعــة عــرب االأورا�ـــس 

ككل.
وتاأتي هذه اخلرجات ال�سياحية –ح�سب 
املواطنني  اهتمام  لتعزيز  املتحدثة- 
مبدى  وتعريفهم  وثقافتهم  بتاريخهم 
برجمت  عديدة  ملناطق  ال�سياحي  الرثاء 
املدينة  غــرار  على  خمتلفة،  ــارات  زي لها 
لومبيز،  ومــتــحــف  تيمقاد  الــرومــانــيــة 

مبنعة  الــقــدميــة  الــد�ــســرة  اإىل  اإ�ــســافــة 
زيارة خا�سة  االأخرى  �ستعرف هي  والتي 
تتميز  حــيــث  املــقــبــل  االأ�ــســبــوع  خـــال 
ت�سكلت  التي  الرتابية  بقاعها  املنطقة 
قطبا  جعلتها  للغاية  مميزة  هند�سة  يف 

�سياحيا بامتياز.
يذكر اأن منطقة منعة �ستحت�سن م�ستقبا 
جتربة االإيواء عند ال�سكان، وذلك ب�سبب 
غياب املرافق واخلدمات الفندقية حيث 
والزوار  ال�سياح  با�ستقبال  لل�سكان  ي�سمح 
ملنطقتهم واملبيت يف بيوتهم بهدف تغطية 
العجز الذي تعانيه يف االإيواء اإىل جانب 
العمل على املحافظة على الطابع املعماري 

الذي مييز القرية.

ك�سفت دار الثقافة والفنون حممد 
باتنة،  بوالية  خليفة،  اآل  العيد 
للذكرى  االحتفايل  برناجمها  عن 
اأكتوبر   17 الهجرة  لـيوم  املخلدة 
ويف  اجلـــاري،  نوفمرب  مــن  والــفــاحت 
اإىل   16 ذلك يف الفرتة املمتدة من 

غاية 31 اأكتوبر املقبل.
التظاهرة،  على  القائمون  وقــال   
�ست�سهد  والفنون  الثقافة  درا  اأن 
معار�س فنية متنوعة �سواء ما تعلق 

الكتاب  ومعر�س  الت�سكيلي  بالفن 
االأمازيغي تتخللها القاءات �سعرية 
للمطالعة  الرئي�سية  باملكتبة 

العمومية.
كما �سيتم تقدمي يود درا�سي حول 
بن  حــمــودة  الفيل�سوف  �سخ�سية 
�سرف  على  خا�س  وتكرمي  �ساعي 
الثقايف  املــركــز  و�سي�سهد  عائلته، 
في�سدي�س باملنا�سبة تقدمي معر�س 
للكتاب  ومعر�س  االأمازيغية  لل�سور 

تخ�سي�س  و�ــســيــتــم  ــي،  ــخ ــاري ــت ال
ــاأطــفــال  ل الــر�ــســم  مــ�ــســابــقــة يف 
ي�سرف  �سعرية  واأم�سية  ال�سغار، 
اإىل  الــ�ــســعــراء،  مــن  كوكبة  عليها 
املنا�سبة  يخ�س  فيلم  عر�س  جانب 

عرب �سفحة دار الثقافة.
اأما فيما يتعلق بالربنامج االإحتفائي 
من  الفاحت  املجيدة  الثورة  باندالع 
الثقافة  دار  فا�ستقبلت  نوفمرب، 
مب�سابقة  ــة  ــس ــا� اخل ــات  ــارك ــس ــ� امل

ال�سعبي  لل�سعر  نــوفــمــرب  فــار�ــس 
الوطنية  واالأغــنــيــة  ــودة  ــس ــ� واالأن
يف  الفائزين  تكرمي  يتم  اأن  على 
تقيمه  حفل  يف  امل�سابقتني  هاتني 
باملنا�سبة  وي�ستم  الــثــقــافــة،  دار 
الفائزين  االأطــفــال  تكرمي  اأي�سا 
االفرتا�سية  امل�سابقات  خمتلف  يف 
جانب  اإىل  واأوت،  جويلية  ل�سهري 
جمعية  تقدمه  احتفائي  عر�س 

البدر.

نظم املتحف العمومي الوطني ب�سطيف 
بالتن�سيق مع مديرية الرتبية للوالية 
برنامج خا�س لفائدة التاميذ تزامنا 
مع الدخول املدر�سي اجلديد، ويتمثل 
املدر�سية  احلقيبة  يف  الن�ساط  هــذا 
تاميذ  لفائدة  املــوؤطــرة  والــزيــارات 
املوؤ�س�سات الرتبوية من اأجل تعريفهم 
والرتاثي  التاريخي  باجلانب  ــرث  اأك
االتفاقية  �سوء  على  وهــذا  للوالية 
والفنون  الثقافة  وزارة  املربجمة بني 

اإطار  ويف  الوطنية  الرتبية  ووزارة 
البيداغوجي  ــج  ــام ــربن ال مــوا�ــســلــة 

والتعليمي والرتبوي. 
املوؤ�س�سات  مــن  العديد  اختيار  ومت 
بزيارتها  القيام  اأجــل  من  الرتبوية 
بلديات  املتحفية عرب  �سمن احلقيبة 
موحلي،  بني  احلــامــة،  لــقــراج،  عــني 
اأيت  قبيلة،  ذراع  حربيل،  الطاية، 
بــلــديــات بعيدة  مــــزادة، وهــي  نـــوال 
بطابعها  ومعروفة  الوالية  مقر  عن 

الزيارات  وتتم  ال�سعب،  الت�ساري�سي 
غاية  اإىل  اأكتوبر   12 من  الفرتة  يف 
اأول  وكــانــت  ــادم،  ــق ال دي�سمرب   07
اجلهة  يف  املتحفية  احلقيبة  حمطات 
خال  من  للوالية  الغربية  ال�سمالية 
االإخوة  ابتدائية  اإىل  زيــارة  تنظيم 
من  وهــذا  لقراج  عني  ببلدية  خياط 
و�سخ�سوخ  عمار  �سايب  من  كل  تاأطري 

م�سرية.
للتاميذ  وافية  �سروحات  ومت تقدمي 

املناطق  اأهم  وكذا  الوالية  تاريخ  عن 
االأثرية املوجودة على تراب الوالية، 
�سروحات  تــقــدمي  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
مثلت  التي  التاريخية  الع�سور  عــن 
ا�ستفاد  التي  املــبــادرة  وهــي  املنطقة، 
ــل عدم  الــتــامــيــذ كــثــريا يف ظ مــنــهــا 
معرفة الكثري منهم للجانب التاريخي 
للوالية وهذا يف انتظار تنظيم زيارات 
اأجل  من  االأثــريــة  للمواقع  ميدانية 

اال�ستفادة اأكرث. 

ت�سادف  الــتــي  الـــذكـــرى 
10 اأكتوبر عام 2018 

فيها  غــــادرنــــا  اأيـــــن 
كبريا  الدين  حمي 
ــز  ــاه عــــن عـــمـــر ن

مــرت  �ــســنــة،   56
بع�س  من  اإال  ب�سمت، 

�ساركوا  الذين  الفنانني 
اجلــمــاهــري بـــذكـــراه عرب 

االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
الفقيد  على  ترحموا  بدورهم  والذين 
ومــاآثــره  الــرجــل  طيبة  وا�ــســتــذكــروا 

واأعماله الهادفة.
ــفــنــان حمــي الــديــن بــوزيــد  ــد ال ــع وي
ع�سق   ،1962 جانفي   3 مواليد  مــن 
اأن كان يدر�س  يف الطور  اخل�سبة منذ 
الثانوي لينخرط نهاية الثمانينياتفي 
حممد  الثقافة  بــدار  اإيـــزوران  فرقة 
التي  باتنة  مبدينة  خليفة  اآل  العيد 
كانت انطاقته منها اإىل عامل امل�سرح 

كممثل  فيه  اأبـــدع  الــذي 
وحتى  وخمــرج  وكاتب 
غــايــة  اإىل  ــج  ــت ــن م

وفاته.
الفقيد  ــس  ــ� ــس واأ�
 1999 �ــــســــنــــة 
جـــمـــعـــيـــة اأطــــفــــال 
واملو�سيقى  لــلــمــ�ــســرح 
العديد  لـــه  ــت  ــان ك فــيــمــا 
م�سل�سات  يف  امل�ساركات  من 
ال�ساوية"  "دوار  بينها  من  تلفزيونية 
و"الوجه االآخر" و"ب�ساتني الربتقال" 
بعد  ــور  ــن ال ــر  ي مل  عــمــل  جــانــب  اإىل 

بعنوان "التحدي".
يذكر كذلك اأن الراحل "حميو" الذي 
كان من ذوي االإحتياجات اخلا�سة قد 
�سواء  امل�سرح  يف  واأبدع  اإعاقته  حتدى 
يقول  كان  و  للكبار  اأو  ال�سغار  جلمهور 
"كافحت طويا حتى ال  دوما ملقربيه  

اأكون عالة على املجتمع".

فتح اأبواب الرت�صح جلائزة ال�صهيد الرمز "عبا�ص 
لغرور" من القاهرة

الفكاير" م�شروع كاتبة "اأمينة 
 بتخ�ش�ص فل�شفي ومزاج اأدبي

خرجات ميدانية متتالية للتعريف باملناطق 
ال�صياحية يف االأورا�ص

دار الثقافة باتنة ت�صتعر�ص برناجمها االحتفايل 
لذكرى 17 اأكتوبر والفاحت نوفمرب

�صطيف يف  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  املتحفية" جتوب  "احلقيبة 

الذكرى الثالثة لرحيل الفنان 
ب�صمت بوزيد" متر  الدين  "حمي 

اأعلنت دار اأورا�ص للن�سر والتوزيع بالقاهرة عن فتح اأبواب الرت�سح جلائزة ال�سهيد الرمز عبا�ص لغرور يف املجاالت االأدبية، بدعم من 
االأ�ستاذ �سالح لغرور �سقيق ال�سهيد وبالتن�سيق مع مكتب جمهورية م�سر العربية للمنتدى الوطني االإعالمي اجلزائري، وهي  امل�ساركة 

املفتوحة لكل العرب وكل اجلن�سيات دون ا�سرتاط ل�سن معني.

متر الذكرى الثالثة لرحيل الفنان حمي الدين بوزيد "حميو" اأحد ركائز ورجاالت امل�سرح اجلهوي 
بوالية باتنة ب�سمت، دون اأن يتم تقدمي فعالية اأو ن�ساط موازي ي�ستذكر �سرية الفنان وم�سريته، 
خا�سة واأنه كان احللم والقدوة جلميع ذوي االحتياجات اخلا�سة يف بعث روح االأمل ومواجهة 
احلياة وحتقيق طموحاتهم واآمالهم العديدة، حيث ا�ستطاع وبجدارة اأن يثبت موهبته كرجل 

م�سرحي وتلفزيوين فذ، اأين قدم العديد من االأعمال التي بقيت ب�سمة مميزة لدى ع�ساق اأعماله 
الفنية وبرحابة �سدره الكبري يف احت�سان اأحالم اجلميع.

تعمل على ابراز دور املراأة يف املجتمع، واثبات كينونتها بطريقة ايجابية، كما ت�سعى ان تكون موؤثرا بارزا من خالل 
اأعمالها االأدبية التي ت�سفي اإىل جمال روحي عرب حروفها، تعمل م�سروع الكاتبة "اأمينة الفكاير" تخ�س�ص فل�سفة غربية 

وتطبيقية، على اأن جتد لها مكانا يف عامل االأدب واأن ترتك ب�سمتها اخلا�سة خالل موؤلفات التي �سرتى النور قريبا.
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مكر �شديد
اأب ماكر على فرا�س املوت

كبري  كنز  لكم  تارك  اأنا  الأبنائه  قال 
حتت املنزل 

املنزل  بهدم  قامو  وفاته  بعد 
فوجدو �سندوق كبري فيه

عاودو  رجال  كنتوا  اإذا   (  
ابنيوه( ؟!.

زيارة منظمة
اجلدة ت�سرح حلفيدها وزوجته 

كيف الو�سول اإىل بيتها
البناية  تطلعوا  اخلام�س  ال�سارع  يف 

االأوىل 

بفمكم ت�سغطوا على زر امل�سعد
وبفمكم ت�سغطوا على رقم 5 ومن ثم 

ت�سغطوا على اجلر�س بفمكم
ب�سح  نانة  يا  حفيدها:�ساهلة  قالها 

اعاه بفمنا ما هو�س بيدينا
ــو:  ــدات عــيــطــت اعــلــيــه ج
اعاه راح جتيوين يديكم 

فارغني؟!!.

تو�شوي�س
راح يخطب �سرطو عليه مليون 

برك
قالهم ياخي بنتكم ما�سي م�سروقة؟

معلومات م�سلية�سعب مو�سو�س؟؟!.

املهرا�س

اأمثال �سعبية

الب�سر  بداأها  عندما  االأ�سا�ص  يف  ال�سخرية   •
يفهمها  ال  حتى  ــقــاوؤهــا  اإل يتم  كــان  مــرة  اأول 

بطيئي الفهم.
اأن  اأثبتوا  ميني�سوتا  جامعة  من  باحثون   •
األذ عندما ت�سوره وت�سعه  الطعام ي�سبح طعمه 
التاأثري  اأن  ــدل  ي وهـــذا  اأن�ستغرام  برنامج  يف 

النف�سي قد يغري الطعم فعال.
جدا  عالية  ن�سبة  به  القطبي  الــدب  كبد   •
�سخ�ص  ــام  ق اإذا  اأنـــه  لــدرجــة   A فيتامني  مــن 
ال  االإن�سان  ج�سم  الأن  �سيموت،  فاإنه  كبده  باأكل 

يتحمل كل تلك الكمية.
اأنزميات  بفرز  املعدة  تبداأ  االإن�سان  مات  • اإذا 
االأنزميات  هــذه  وظيفة  وكانت  ج�سمه  لتلتهم 

هي ه�سم الطعام.
�سلل  لقاح  خمــرتع  قــام    1955 الــعــام  يف   •
براءة  ت�سجيل  بعدم  �سولك"  "يونا�ص  االأطفال 
الب�سرية،  خلــري  يــريــده  ــه  الأن للقاحه  اخـــرتاع 

ونتيجة لذلك خ�سر7مليارات دوالر.
على  تــاأثــري  لها  الــ�ــســيــارات  وقـــود  رائــحــة   •
النا�ص  من  كثري  لذلك  العقل،  يف  املتعة  مركز 

ي�ستمتعون بها.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على هر�سو بن 
هر�سو جابولو 

وحدة من عر�سو 
والت تخبطلو يف 

كر�سو

حدث يف مثل هذا الي�م
الثالث ع�سر 

من �سهر اأكتوبر
االإمرباطورية  عر�ص  يتوىل  نريون  ـ  م    54

الرومانية.
البيت  ملبنى  االأ�سا�ص  حجر  و�سع  ـ   1792
مقر  ليكون  املتحدة  ــات  ــوالي ال يف  االأبــيــ�ــص 

دائم الإقامة الرئي�ص االأمريكي.
1837 ـ بعد مقاومة با�سلة للمقاومة بقيادة 
من  تتمكن  الفرن�سية  الغزو  قوات  باي  اأحمد 

احتالل ق�سنطينة بايلك ال�سرق.
وافق  عندما  العربية  اللغة  اإحياء  ـ   1881
ا�ستعمالها  على  واأ�سدقاءه  يهودا  بن  اإليعازر 

ح�سريا يف حمادثاتهم.
النزول  يف  تبداأ  االإيطالية  القوات  ـ   1911
الليبي يف بداية احلملة الربية  ال�ساطئ  اإىل 

الرامية اإىل احتالل ليبيا. 
مدينة  اإىل  الرتكية  العا�سمة  نقل  ـ   1923
العا�سمة  اإ�سطنبول  مــن  بــدال  ــك  وذل اأنــقــرة 

التاريخية للعثمانيني.
1956 ـ اأمام ت�سعيد العنف و تدهور الو�سع 
من  جمــمــوعــة  طلبت  اجلـــزائـــر،  يف  ــي  ــن االأم
ع�سرة بلدان بت�سجيل الق�سية اجلزائرية يف 

جدول اأعمال الدورة الـ11 لالأمم املتحدة.
الفرن�سية،  احلــكــومــة  رئــيــ�ــص  ـ   1959
اجلمعية  اأع�ساء  كافة  يحث  دوبــري  مي�سال 
املتعلقة  االإجــراءات  مناق�سة  على  الفرن�سية 
مببداأ تقرير امل�سري ق�سد و�سع حد لل�سيا�سة 

القمعية املطبقة يف اجلزائر.
1977 ـ اأربعة فل�سطينيني يختطفون طائرة 
لوفتهانزا رحلة 181 اإىل ال�سومال ويطالبون 
اجلي�ص  جماعة  من  ع�سوا   11 عن  باالإفراج 

االأحمر اليابانية.
امل�سري  االأديــب  فوز  عن  االإعــالن  ـ   1988

جنيب حمفوظ بجائزة نوبل يف االأدب.
للطريان  الوطني  املجل�ص  اإن�ساء  ـ   1984

والف�ساء.
اأول  حتت�سن  خلدون  ابــن  قاعة  ـ   1990

لقاء ملدار�ص الفن للمتو�سط.
ـ املجل�ص االأعلى للدولة ين�سئ جلنة   1993

للحوار الوطني بعد وقف امل�سار االنتخابي.
املدير  عبادة،  م�سطفى  اغتيال   ـ   1994
طرف  من  اجلزائري  للتلفزيون  االأ�سبق  العام 

م�سلحني بالعا�سمة.
توافق  اليوغ�سالفية  احلكومة  ـ   1998
الــدويل مبنح  االأمــن  جمل�ص  قرار  تنفيذ  على 
احلكم  االألبانية  االأغلبية  ذو  كو�سوفو  اإقليم 

الذاتي.
حممد  املوريتاين  الرئي�ص  اإ�سابة  ـ   2012
اإثــره  على  مت  نــار  بــاإطــالق  العزيز  عبد  ولــد 
ثم  بنواك�سوط  الع�سكري  امل�ست�سفى  اإىل  نقله 

اإىل فرن�سا للعالج.
الربتغايل  الوزراء  رئي�ص  اختيار   -  2016
ال�سابق اأنطونيو غوتريي�ص اأمينًا عاما جديدا 

لالأمم املتحدة خلفا لبان كي مون.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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ــع  ــاي ــن ــس كـــــي نـــتـــفـــكـــر �
لقرب يف  نــطــلــقــهــا  امــــك 

حكـــمة

ي�صعب معرفة ما تخفي الأنف�س لكن 
املواقف تك�صفها  النا�س  م��ع��ادن 

وكربنا  ن�سجنا  كلما  اأنه  �سحيح  هل  ـ 
�سي  ــا  ي والـــوحـــدة  االنـــعـــزال  ف�سلنا 

عاوة؟
ن�سيمة بحري �سوق اأهرا�س
واإذا فيها ال�سكارة يكون للوحدة طعم 

اآخر!؟
ـ عندما يقال القب�س على مواطن يبيع 
�سرعية..هل  غري  بطريقة  مهلو�سات 
هناك طريقة �سرعية لبيع املهلو�سات؟

دنيا يحي باي ميلة
اأ�سلها  يف  املــهــلــو�ــســات  طــبــعــا..الأن 
ي�ستعملها  للمجانني..عندما  مهدئات 

العقاء يجنو!!.
من  ــال  ــف االأط حماية  ميكن  كيف  ـ 

خماطر االأنرتنت؟
�سعاد.م باتنة
تاأتي  الفاتورة..النتائج  دفع  بعدم 

تلقائية!؟.

ـ كيفا�س راك تفوت يف االيام يا �سي 
عاوة؟

فار�س خمري باتنة
هي يل تفوت فيا على ح�ساب ما راين 

نح�س؟!.
وواحد  مفربك  جماهد  اأنك  �سمعت  ـ 
ــاوة  ــا �ــســي ع ــاريــخ ي ــت ــوا ال ــف ــن زي مم

املو�سطا�س؟
حممد. ق باتنة

التاريخ امليادي واّل الهجري؟!!. 
مات.. عــدوك  افــرح  الأحدهم  قيل  ـ 

قال خ�سارة كنت اأمتنى اأن يتزوج فهل 
م�سيبة الزواج اأكرب من املوت؟

نبيل حجيج ب�سكرة
خرطولوجية:  تــقــديــرات  ح�سب 
بالزواج  بينما  احلــيــاة  تــبــداأ  بــاملــوت 
ت�سارع �سكرات املوت يوميا دون اأن تبداأ 

حياتك؟!.
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�س�رة م�سحكة

كي يكون 
بالك وا�سع 
وتفكريك 

�سيق..هاي 
النتيجة؟!
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متكن عنا�سر الفرقة املتنقلة لل�سرطة 
الق�سائية حملة 02 بباتنــة، من توقيف 
�سخ�سني يبلغان من العمر28 و41 �سنة، 
اأحدهمــا م�سبــوق ق�سائيــا بحملــة 03، 
كانــا ب�ســدد بيــع كميــة مــن امل�سروبات 
يف  م�ستغــال  رخ�ســة  بــدون  الكحوليــة 
ذلك مركبته ال�سياحية، حيث مت حجز 

الكحولية  امل�سروبــات  من  وحــدة   348
مــن خمتلــف االأنــواع و االأحجــام، وبعد 
اتخــاذ االجراءات الالزمــة، مت تقدمي 
امل�ستبــه بهمــا اأمــام اجلهــات الق�سائيــة 

باقليم االخت�سا�ص.
ويف بلدية وادي املاء، متكن عنا�سراأمن 
دائــرة مروانــة مــن توقيــف �سخ�ســني 

يبلغان من العمر26 و27 �سنة، اأحدهما 
م�سبوق ق�سائيا، علــى خلفية حيازتهما 
لكميــة من املخــدرات لغر�ــص ترويجها، 
اأيــن مت حجــز كميــة تقــدر بـــ25.38 
غــرام ليتــم تقــدمي امل�ستبــه بهمــا اأمام 

اجلهات الق�سائية باقليم االخت�سا�ص.

تدخلــت فرق النجــدة لوحــدة احلماية 
املدنيــة عــني اآرنــات مدعمة بفــرق اأخرى 
مــن الوحدة الرئي�سيــة �سطيف متخ�س�سة 
يف الغط�ــص واالإنقــاذ يف االأماكــن الوعــرة 
بعــد حــادث �سقــوط امــراأة يف بئــر بدوار 
املزقوعــة ببلديــة مزلــوق، حيــث متكنــت 
ال�سحيــة  اإخــراج  مــن  املتدخلــة  الفــرق 
البالغــة مــن العمــر 33 �سنة �ساملــة معافاة 
مــن جوف البئر بجوار منزل اأهلها من عمق 
17 مرت ويتوفر على ماء اإىل م�ستوى واحد 
مــرت، وتولــت الطبيبــة �سابــط احلمايــة 
اإىل  نقلهــا  بعدهــا  ليتــم  فح�سهــا  املدنيــة 

امل�ست�سفى.
احلمايــة  لفــرق  كان  ال�سيــاق  نف�ــص  ويف 
مماثــل  تدخــل  عمو�ســة  لوحــدة  املدنيــة 
مب�ستــة بــورزازن ببلدية تيــزي نب�سار �سمال 
�سطيــف، اأيــن مت اإنقــاذ رجل يبلغ مــن العمر 
اإثر حادث �سقوط داخل بئر  60 �سنة على 
بعمــق 16 مــرت اأثنــاء قيــام املعنــى باأ�سغــال 
ال�سيانــة والتنظيــف داخلــه، حيــث اأ�سيــب 
جراء ذلك يف الكتف وجرح يف الراأ�ص، حيث 
تولــت ذات الفــرق املتدخلــة اإ�سعافــه ونقله 
اإىل ا�ستعجــاالت العيــادة ال�سحيــة املتعددة 

اخلدمات بعمو�سة.

اأح�ســت حمافظــة الغابات لواليــة تب�سة، 
خ�سائــر كبــرية اأتت علــى تكوينيــات الغطاء 
واأ�سجــار  واأدغــال  اأحرا�ــص  مــن  النباتــي، 
خ�سراء، ح�سيلة اإحتد فيهــا العامل الب�سري 
والطبيعي معا، لري�سمو مو�سم اإ�سطياف �سعب 

بامتياز.
وقــد اأتــت األ�سنــة النــريان بواليــة تب�سة، 
باأثقــل ح�سيلة حرائق للغابــات ملو�سم �سيف 
اإتــالف  امل�سالــح  ذات  �سجلــت  حيــث   ،2021
مــن  النباتيــة،  امل�ساحــات  مــن  هكتــار   470
خمتلــف التكوينيــات الغابيــة، حيــث يقــول 
املحافــظ الوالئــي للغابــات " حممــد عجيــب 
عيــواج" اأن م�ساحلــه قــد �سجلــت 81 تدخال 
مــن بينهم 37 تدخل خا�ص باإطفاء احلرائق 
الغابية، وهــو مايعترب اأمرا مل ي�سهده القطاع 
منــذ اأزيــد من 10 �سنــوات، ملا له مــن تاأثريات 

وخيمــة علــى القطــاع الغابــي، وي�سيــف ذات 
امل�سوؤول اأن احلرائق اأتلفت مايقار 290 هكتار 
�سنوبر حلبي، 175 هكتار حلفاء، وغريها من 

االأدغال واالأحرا�ص والنباتات الياب�سة.
واأعلنــت حمافظــة الغابــات للواليــة، اأنهــا 
اأكــرب حملــة للت�سجــري  اإطــالق  اأبــواب  علــى 
تزامنا واليوم الوطني للت�سجري املوافق ل 25 
اأكتوبر من كل �سنة، وذلك لتعوي�ص امل�ساحات 
الغابية التي اأتلفت، وتاأتي هذه احلملة حتت 
�سعار "نغر�سها ونكربها"، و كما جاء على ل�سان 
املتحــدث اأن قطاعه اأبرم اإتفاقية �سراكة مع 
اأكــرث مــن 15 جمعيــة نا�سطــة للم�ساركــة يف 
فعاليــات هــذه العمليــة، حيــث مت تخ�سي�ص 
اأماكــن وحميط لغر�ص االأ�سجــار اخلا�ص بكل 
جمعيــة، وذلــك لتكثيــف العمليــة وتو�سيعها 

عابر كامل الوالية.

�سي الأورا�سي..
ــان والــهــمــة  ــس ــ� ــال ــز ب ــي جــنــ�ــســنــا مت
والن�سب... بني االوطان را�سنا مرفوع 
لي�ص  واأب...  جــد  كــل  عــن  ورثناها 
وينهب...  يخرب  ودب  هب  من  كل 
مكان�ص  ومــعــانــا  مــواقــنــا  الــرجــولــة 
يرفع  غلط  مهما  �سبابنا  اللعب... 

راية احلق ويف خوه ما ي�سرب...

hamzalaribi005@gmail.com

ت�قيف 4 اأ�سخا�ص متلب�سني برتويج اخلم�ر 
والكيف املعالج بحملة 3 ووادي املاء

وجب الكالم

عندما كان اآباوؤنا يف البيت ومعلمينا يف املدر�سة يلحون على 
اآداب الكالم، خا�سة ما تعلق بجانب كوننا م�سوؤولني  تلقيننا 
تربينا  ما  اأول  اأن  مبعنى  اأفواهنا،  من  تخرج  كلمة  كل  على 
�سرورة  هو  اآباوؤنا  احلال  بطبيعة  عليه  تربى  ما  واأول  عليه 
النطق  قبل  ومتحي�ص  تدقيق  وبعد  بعناية  الكلمات  اختيار 
من  وهناك  الدرو�ص،  ا�ستوعب  من  هناك  اأن  والنتيجة  بها، 
جتاهلها وهناك من مل يفهم اأ�سال ما تعنيه امل�سوؤولية، وعلى 
تعنيه  ما  �سغرها  يف  تفهم  مل  التي  االأخرية  فالفئة  االأرجح 
امل�سوؤوليات  تتقلد  باتت  التي  الفئة  نف�ص  هي  امل�سوؤولية 
ويف  الدولة  موؤ�س�سات  م�ستوى  على  االأمــور  زمام  يف  وتتحكم 
خمتلف القطاعات، فاإن كان من يقال عنه م�سوؤوال غري م�سوؤول 
عن دقة ت�سريحاته، واإن كان ي�سرح دون درا�سة ودون رقابة 
قبلية ملدى توافق ما �سيقول مع الواقع فكيف يكون م�سوؤوال 

ناجحا باالأفعال؟ هنا امل�سكلة وهنا مربط الفر�ص.
قبل حوايل �سهر من الدخول االجتماعي، مت تداول اأخبار 
االجتماعي  التوا�سل  وو�سائط  االإعالم  و�سائل  خمتلف  عرب 
العايل  والتعليم  الرتبية  قطاعي  يف  مل�سوؤولني  ن�سبت  والتي 
يف  والعمال  االأ�ساتذة  فيها  مبا  الرتبوية  االأ�سرة  اأن  مفادها 
املمتنعون  ف�سيحرم  واإال  بالتلقيح  مطالبة  الرتبية  قطاع 
للتالميذ  بالن�سبة  ال�سيء  نف�ص  مبنا�سبهم،  االلتحاق  عن 
حينها  ونذكر  اجلامعية،  لالأ�سرة  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�ص 
اأن  هل  وت�ساءلنا  املو�سوع  هذا  اإىل  عمود  يف  تطرقنا  باأننا 
هل  اأي�سا  وت�ساءلنا  التلقيح"؟  "اإجبارية  يعني  الكالم  هذا 
والعمال  االأ�ساتذة  من  هائل  عدد  على  التلقيح  فر�ص  ميكن 
مثال  اجلامعة  يف  والعاملني  اجلامعيني  واالأ�ساتذة  والتالميذ 
�سمن اإقليم والية باتنة وح�سة هذه االأخرية من اللقاح قد 
ك�سرط  التلقيح"  "ب�سرورة  املطالبني  ن�سف  لتلقيح  تكف  ال 
اأي�سا  وت�ساءلنا  الدرا�سة؟  مقاعد  واإىل  العمل  اإىل  للعودة 
الو�سية  اجلهات  �ستتعامل  كيف  اللقاح  توفري  مت  حال  ويف 
االأ�ساتذة"  "حرمان  عن  �ستنتج  التي  ال�ساغرة  املنا�سب  مع 
اإىل  الو�سيتان  ــان  ــوزارت ال تلجاأ  هــل  عملهم؟  منا�سب  مــن 
توظيف عدد هائل اآخر من االأ�ساتذة "الذين لن جتد بينهم 
قناعة  اإىل  تو�سلنا  وغريها  االأ�سئلة  هذه  ومن  ملقحني"؟ 
ت�سدر  باتت  قد  التعليمات  وحتى  الت�سريحات  من  كثريا  اأن 
اأي  الت�سريح،  "االرجتالية" يف  مبداأ  يعتمدون  اأ�سخا�ص  عن 

الكالم غري امل�سوؤول وغري املدرو�ص.
اإن كنا كمواطنني ب�سطاء قبل اأن نكون �سحفيني حمللني قد 
ا�ستوعبنا باأن كثريا من الت�سريحات ال تتوافق مع الواقع ومع 
املنطق وال يتقبلها العقل، فكيف ميكن تعيني م�سوؤولني يفرت�ص 
اأن يكونوا "اأكرث منا تعمقا يف درا�سة الواقع وما يتوافق معه" 
اأن هذا نتيجة حتمية  يف منا�سب �سامية وح�سا�سة؟ ال �سك 
اأي�سا "لتعيينات ارجتالية"، فلو كانت التعيينات تتم بناء على 
"درا�سة" معمقة ل�سرية و�سخ�سية املر�سح ملن�سب امل�سوؤولية ملا 
"غري  بكالم  يتحدثون  مب�سوؤولني  الدولة  موؤ�س�سات  عجت 
يف  "تلميذ  بها  ي�ستخف  قد  بت�سريحات  ويدلون  م�سوؤول" 
االبتدائي" ب�سبب درجة �سخافتها وتفاهتها وعدم تطابقها 
يف  اجلمهورية"  "رئي�ص  �سرح  فقد  وللعلم،  "املعقول"،  مع 
اآخر لقاء له مع ممثلي و�سائل اإعالم باأن "التلقيح االإجباري 
م�ستبعد" وبالتايل فكل ما �سرح به "بع�ص امل�سوؤولني يف عدة 
"�سخافات" وجمرد كالم غري مدرو�ص،  قطاعات" لهو جمرد 
"منا�سب ح�سا�سة"  فهل هكذا يكون م�ستوى م�سوؤولني يولون 
اأنها طلقت بالثالثة  يف قطاعات ح�سا�سة ويف دولة يفرت�ص 

البالية"؟ والت�سريحات  املمار�سات  "زمن 

قرارات وتعيينات كما الت�سريحات

حمزه لعريبي

ت�رط اأكرث من 500 �سخ�ص 
يف ق�سايا اإجرامية بتب�سة

يخنق زوجته ب�ا�سطة حبل
 حتى امل�ت يف العلمة 

ت�سمم 24 طفل يف ثان�ية �سرج 
الغ�ل ب�سطيف 

متكنت م�سالح اأمن والية تب�سة، خالل �سهر �سبتمرب 
املن�سرم من معاجلة 723 ق�سية تورط فيها 571 

�سخ�سا، اأما فيما يخ�ص ق�سايا املخدرات، فقد قامت 
مبعاجلة 59 ق�سية وحجز 2 كيلوغرام و397 

غرام، 8161 قر�ص مهلو�ص تــورط فيها 89 �سخ�ص، 
كما مت حجز اأكرث من 5332 وحدة من امل�سروبات 

الكحولية، منها 2280 علبة خمتلفة االأنواع، 
و11700  ما�سة  وحدة   1600 �سمة،  كي�ص   990

مواد تبغية، كما متكنت خمتلف م�سالح الوالية 
العملياتية باأمــن الوالية من معاجلة 08 ق�سايا 

خا�سة بالتهريب وحجز كميــة معتربة من خمتلف 
املواد متثلت يف 360 لرت بنزين، 12500 خرطو�سة 

عيار 16+12 ملم، ليتم بعدها اجناز ملفات جزائية 
حول هذه الق�سايا وتقدمي اأطرافها اأمام العدالة.

تتوا�سل التحقيقات يف جرمية القتل التي عرفها 
حي ال�سحايا ببلدية العلمة �سرق �سطيف ع�سية 

اأول اأم�ص، حيث ك�سفت م�سادر حملية بع�ص خيوط 
اجلرمية بعد اإقدام الزوج على خنق زوجته بوا�سطة 

حبل حتى املوت ب�سبب خالفات بني الطرفني، ورغم 
م�ساعي والدة ال�سحية من اأجل وقف اجلرمية اإال 

اأنها مل تتمكن من ذلك ب�سبب كرب �سنها، علما اأن 
ال�سحية تبلغ من العمر 45 �سنة واأم لطفل، علما اأن 

م�سالح االأمن اأوقفت امل�ستبه فيه يف انتظار �سدور 
نتائج ت�سريح اجلثة ملعرفة مالب�سات احلادثة.

تعر�ص 24 تلميذا يزاولون درا�ستهم بثانوية �سرج 
الغول �سمال �سرق �سطيف اإىل ت�سمم غذائي نهار 

االأم�ص بعد وجبة الغذاء، حيث مت نقل امل�سابني اإىل 
العيادة املتعددة اخلدمات ببابور بعد ظهور اأعرا�ص 

الت�سمم عليهم، وتلقى امل�سابون العالج الالزم فيما 
جترى التحقيقات ملعرفة م�سدر الت�سمم.

ايداع 215 
�سخ�سا احلب�ص 

وحجز 02 كلغ من 
الكيف املعالج 

اإنقاذ امراأة و�سيخ �سقطا يف بئرين 
مبزل�ق وعم��سة 

ح�سيلة كارثية حلرائق الغابات يف تب�سة

اأطرت م�سالح اأمن والية �سطيف 
خالل �سهر �سبتمرب الفارط عديد 

االأن�سطة الوقائية الهادفة اإىل 
تاأمني املواطن من �ستى املمار�سات 

غري القانونية، كما عمدت اإىل 
تاأطري اأن�سطة ميدانية مكثفة 
بهدف كبح اجلرمية احل�سرية 

ب�ستى اأنواعها، حيث مت معاجلة 
907 ق�سية تابعت مبوجبها 1225 
�سخ�سا من بينهم 50 من جن�ص اأنثى 

و7 اأجانب اأعدت �سدهم ملفات 
جزائية ومت اإحالتهم اأمام العدالة، 

والتي اأمرت باإيداع 215 �سخ�سا 
منهم رهن احلب�ص.

ويف جمال حماربة جرائم 
االجتار غري ال�سرعي باملخدرات 
واملوؤثرات العقلية وخالل نف�ص 

الفرتة، مت معاجلة 248 ق�سية، 
ومت مبوجبها متابعة 297 �سخ�سا، 

حيث اأودع منهم 80 احلب�ص املوؤقت، 
فيما بلغت كمية املخدرات املحجوزة 

الكيف  مادة  من  كلغ   2.8873
املعالج باالإ�سافة اإىل 8742 قر�سا 

و12 قارورة من املوؤثرات العقلية، 
كما مت يف جمال جمابهة حماربة 
اجلرائم املعلوماتية معاجلة 15 

ق�سية، مع متابعة 22 متورطا، 
حيث اأودع منهم متورطان اثنان 

احلب�ص املوؤقت. 
عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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