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ب�صراحة
جزائر جديدة... 

�سيا�سة جديدة
فرن�سا  اأن  هو  واخلا�ص  العام  لدى  عليه  املتعارف 
وال  اجل��زائ��ر  على  و�سية  نف�سها  لتن�سب  تكن  مل 
للجزائر  الداخلية  بال�سوؤون  "كلوفية" فيما يتعلق 
ويدعم  ي�سايرها  من  جتد  مل  لو  اال�ستقالل  بعد 
يعرفه  وال��ذي  "كلوفيتها"،  وي�سجع  "�سيا�ستها" 
العام واخلا�ص هو اأن جل امل�سوؤولني وال�سيا�سيني يف 
"املثوى"  اجلزائر قد كانوا يعتربون فرن�سا مبثابة 
بعد التقاعد ومبثابة "املتنزه" يف العطل واالإجازات 
لي�ص هذا  املر�ص،  اأثناء  وامل�ست�سفى  اأثناء اخلدمة 
قد  وال�سيا�سيني  امل�سوؤولني  من  الكثري  اإن  بل  فقط، 
االفرتا�سية  القبلة  مبثابة  فرن�سا  يعتربون  كانوا 
واالقت�سادية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��ع��ام��الت  ملختلف 
وال�سناعية اإىل غري ذلك، لهذا فقد وجدت فرن�سا 
تكون  الأن  االأخ�سر  ال�سوء  مينحها  من  اجلزائر  يف 
عمن  ومقررة" نيابة  و"مفكرة  ما  "مت�سلطة" نوعا 

يفرت�ص بهم اأن يفكروا ويقرروا.
فرن�سا كانت وال زالت العدو التقليدي والعدو االأبدي 
اأن  اجلمهورية  رئي�ص  قال  كما  ميكن  وال  للجزائر، 
اأكرث من قرن  به من جرائم خالل  ما قامت  نن�سى 
ما عدده خم�سة  ن�سيان  باالإمكان  ولي�ص  الغزو،  من 
فاإن  لهذا  �سهيد،  األف  وثالثني  مائة  و�ست  ماليني 
اجلزائر  ب��ني  دبلوما�سية  ع��الق��ات  هنالك  كانت 
وفرن�سا فهي عالقات قائمة على مبداأ "اللة واللي 
يف القلب يف القلب"، لكن، اأن يتطاول رئي�ص فرن�سا 
على "اجلزائر" ويحاول اجرتار "اآالم املا�سي" فهنا 
يجب على اجلزائر اأن ت�ستح�سر هي االأخرى "روح 
املا�سي"، واحلديث عن روح املقاومة وروح الثورة �سد 
كل من ينوي امل�سا�ص باجلزائر ماديا اأو حتى لفظيا، 
وبالتايل، فالدولة اجلزائرية اليوم �سعبا وحكومة 
وقيادة قد توجب عليها اأن تغري من طريقة التعامل 
اجلزائر  الفرن�سية؛  اال�ستفزازات  مع  والتعاطي 
خارجية  �سيا�سة  بانتهاج  اليوم  مطالبة  اجلديدة 
جديدة فيما يتعلق خ�سو�سا بالعالقات مع فرن�سا، 
اجلزائريون  وال�سيا�سيون  امل�سوؤولون  اعتاد  فقد 
من  اع��ت��ذار  ك��ل  م��ع  االإيجابي"  "التجاوب  على 
اجلزائر  ف�سيا�سة  "الذنب"،  بعد  الفرن�سي  الطرف 
يف ال�سابق وب�سبب بع�ص امل�سوؤولني وال�سيا�سيني قد 
اأما  مغفور"،  ذنبها  "فرن�سا  مبداأ  على  مبنية  كانت 
فرن�سا  مع  نتعامل  باأال  مطالبني  باأننا  فرنى  اليوم 
نكت�سب  اأن  يجب  بل  القدمية،  ال�سيا�سة  بنف�ص 
ونكون  ال�ساربة"  اجلديدة  اجلزائر  "قوة  يف  ثقة 
الطرف الذي يفر�ص احرتامه والطرف الذي يقف 
يف موقف القوة، طاملا اأنه لي�ص لفرن�سا علينا حق بل 
اإننا اأ�سحاب احلق وعلى فرن�سا اأن تعيد ح�ساباتها 
بناء على اأن "اجلزائر اجلديدة" لي�ست "قهوة موح 
ا�سرب وروح" كما يف زمن الع�سابة بل "قوة �ساربة" 

�سعارها "اللي يغلط ي�سلك".
�سمري بوخنوفة
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اأبــدى عديــد ال�ســكان واملواطنــني يف عــدة بلديــات ودوائــر 
والية باتنة ا�ستياءهم ب�سبــب توقف االأ�سغال بعديد امل�ساريع 
يف خمتلــف املياديــن والقطاعات رغــم اإعطاء اإ�ســارة انطالقها، 
علــى غــرار مواطن ببلدية عني التوتة والــذي ت�ساءل اإىل متى 
�ستبقى منطقة الن�ساطــات ال�سناعية بذات البلدية حربا على 
ورق؟ وت�ســاءل اأي�ســا عــن م�سروع خــزان املاء ب�سعــة 500 مرت 
مكعــب والــذي توقفــت بــه االأ�سغال رغــم و�سع حجــر االأ�سا�ص 
لــذات امل�سروع بتاريخ 11 دي�سمرب 2018 وحددت مدة االإجناز 
ب�سبعــة اأ�سهــر، اإىل غــري ذلــك من امل�ساريــع التي ال يت�ســع املقام 
لذكرها، هــذا وقد وجه العديد من املواطنني اإىل وايل الوالية 
نداءات مفادها اأن يتفقد امل�ساريع املتوقفة ليقف على و�سعيتها 
احلقيقيــة واأ�سباب توقفهــا وال ي�سمح بتوجيهه من طرف بع�ص 

املنتخبني وروؤ�ساء الدوائر للم�ساريع التي يختارونها بعناية.

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: جمال بلما�ضي 
)مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم(

جيبوتي  �ضد  م�رص  يف  باللعب  ..."�ضعيد 
اأر�ضية  ف��وق  يلعب  اأن  يتمنى  واجلميع 

جيدة".
ت�صبح  �أن  �مل�ؤ�صف  من  ر�ج��ل...  يا  قلنا: 

"�لأر�صية �جليدة" حلما يف بلد كاجلز�ئر.

امل�ساد  اللقاح  الثالثة من  اإن تلقي اجلرعة   ،-19 املكلفة مبتابعة فريو�ص كوفيد  العلمية  اللجنة  قال ع�سو من 
مل  لل�سحة  العاملية  املنظمة  اأن  خا�سة  اجلزائر،  يف  م�ستبعد  االإجراء  واأن  احلايل،  الوقت  يف  وارد  غري  لكورونا 
تن�سح به، وهي التي دعت اإىل تطبيق العدالة يف توزيع اللقاحات عرب دول العامل التي مل تتمكن من احل�سول 
حتى على اجلرعات االأوىل، م�سيفا "علميا تلقي اجلرعة الثالثة مل يثبت فاعليته يف اكت�ساب مناعة اإ�سافية، 

واللجنة  تتابع عن كثب كل التطورات بخ�سو�ص هذه امل�ساألة".

يف  اخلـــبـــازيـــن  بــعــ�ــص  اأن  يــبــدو 
اأح�سن  ج�سدوا  قد  باتنة  مدينة 
"�سربني  القائل  للمثل  جت�سيد 
مقال  فبعد  و�سكى"،  �سبقني  وبكى 
والـــذي  نــيــوز  ـــــص  االأورا� ليومية 
ــت فــيــه مــو�ــســوعــا اأثــــاره  ــاول ــن ت
اأن  قبل  باتنة  مبدينة  املواطنون 
مترد  بخ�سو�ص  جريدتنا  تثريه 
تعليمات  على  اخلــبــازيــن  بع�ص 
على  واإ�سرارهم  التجارة  مديرية 
ا�ستثناء  العادي  اخلبز  �سعر  رفع 
15 دج، بعد  يف مدينة باتنة اإىل 
املقال خرج بع�ص اخلبازين ببيان 
للخبازين  الــوالئــي  الــفــرع  با�سم 
لوالية باتنة التابع لالحتاد العام 
اجلزائريني،  واحلرفيني  للتجار 

"خبازون باتنة يتربوؤن من مقال واحد ما  والذي عنون بـ 
حمرري  اأو  حمرر  باأن  اأي�سا  فيه  وجاء  باتنة"  يف  يقدرنا 
البيان قد ت�ساءلوا عن االأيادي اخلفية وراء هذا االتهام 
اخلطري الذي اأجج الراأي العام وتغليطه ح�سب قولهم، وال 

املوطن،  ويهيج  يــاأجــج  مــن  نـــدري 
"االأورا�ص نيوز"  واإذ تنوه جريدة 
ــال مل يــكــن اتــهــامــا بل  ــق بــــاأن امل
من  مواطنني  ان�سغال  عن  تعبريا 
بنقل  تعنى  و�سيلة  اأنــهــا  منطلق 
فاإنها  املواطن  وان�سغاالت  م�ساكل 
يحمل  مل  العنوان  باأن  اأي�سا  تنوه 
اإنه  بل  ككل،  باخلبازين  م�سا�سا 
عنوان �سيغ وفق ت�ساوؤل مواطنني 
بع�ص  من  جعل  الــذي  ال�سبب  عن 
قرارات  على  متمردين  اخلبازين 
وتعليمات اجلهات الو�سية والذي 
حالهم  ل�سان  اأن  معناه  عما  يعرب 
يقول "واحد ما يقدرلنا"، وعنوان 
والتقنيات  لالأ�ساليب  ي�ستجيب 
للفت  �سحفي  كل  يعتمدها  التي 
انتباه امل�سوؤولني اإىل "ان�سغاالت املواطنني" متاما مثلما "جلاأ 
بع�ص اخلبازين" لرفع ال�سعر "ا�ستثناء" من اأجل لفت نظر 
امل�سوؤولني "حلقوقهم ال�سائعة" على حد قولهم، ولهذا فال 

بد من فهم م�سمون املقال قبل التنديد بالعنوان.

�سنعت قائمة موؤقتة للم�ستفيدين من ال�سكن العمومي االإيجاري بدائرة راأ�ص العيون يف 
والية باتنة احلدث خا�سة على م�ستوى �سفحات على مواقع التوا�سل االجتماعي، اأين 
�سمت القائمة م�ستفيدا مولودا عام 1935، اأي اأن املعني يعترب �ساهدا على الع�سر كونه 
عاي�ص اأغلب املحطات احلا�سمة واملثرية يف تاريخ اجلزائر بدءا من الغزو الفرن�سي مرورا 
اإىل جمازر الثامن ماي 1945 فثورة التحرير املجيدة وبعدها الع�سرية ال�سوداء فزمن 
الع�سابة واحلراك املبارك لي�ستفيد يف اليومني االأخريين من �سكن اجتماعي، وبالتايل، 
فيبدو واأن املدعو "�ص.اإ" قد انتظر مدة 86 �سنة اأي قرابة القرن لي�ستفيد من �سكن، 
لهذا فال حرج بعد اليوم على من ينتظر �سنتني اأو ثالثة اأو حتى ع�سر �سنوات لال�ستفادة 
من ال�سكن الأن "ال�سيخ �ص.اإ" قد حطم كل االأرقام القيا�سية يف ال�سرب والتفاوؤل من اأجل 

جزائري. حقوقه" كمواطن  من  حق  اأب�سط  "نيل 

عادت مظاهر العناق بني اجلزائريني بقوة بعد حجر �سحي دام �سنتني كاملتني اأدى اىل حرمان عاطفي كبري نتيجة 
التباعد اجل�سدي الذي �سمل اجلميع مبا يف ذلك االأزواج ب�سبب فريو�ص كورونا القاتل، حيث اأ�سبح املواطنني يلقون 
التحية من بعيد اأو بوا�سطة قب�سة اليد وتارة بقدم الرجل، وهو ما اأ�سبح مالحظا موؤخرا اإذ �ساروا يقبلون ويعانقون 
الفريو�ص  �سعادتهم بتال�سي  ال�سنني معربني عن  يلتقوا منذ ع�سرات  الكمامة وكاأنهم مل  ا�ستعمال  بع�سهم بع�سا دون 

وحجم اال�سابات.

هــو القــدرة اال�ستعابيــة ملركــز الــردم التقنــي الــذي مت تد�سينــة 
ببلديــة �ســوق نعمــان بواليــة اأم البواقي خالل زيــارة وزيــرة البيئة 
قبــل يومني، هذا املركز موجه الإ�ستقبــال النفايات احل�سارية لكل من 
بلديات �سوق نعمان بتعداد �سكاين قدره 28 األف ن�سمة وبئر ال�سهداء 
بتعداد �سكاين قدره 11 األف ن�سمة و اأوالد زواي6 األف ن�سمة و يرتبع 
علــى م�ساحــة اإجمالية تقدر بـــ 16450 مرت مربع ويت�ســع الإ�ستقبال 
مايزيــد عــن 40500 طــن مــن النفايــات وي�ســري بالطاقــة النظيفــة 

بالن�سبة 100 %.
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يف كل مرة تتقدم امل�سالح املخت�سة واملعنية ببطاقة 
التعريف باإعالن "حتذيري" تعلم فيه املواطنني الذين 
قدموا ملفات القتناء بطاقات والتي مت جتهيزها دون 
�سحبها من طرف اأ�سحابها اأنها �ستقوم باإتالفها مبوجب 

حم�سر واإجراءات ر�سمية النق�ساء االآجال املحددة 
واملقدرة ب�ستة اأ�سهر منذ تاريخ اإ�سدارها وفق الن�سو�ص 

التنظيمية لهذه العملية واملوثقة يف اجلريدة الر�سمية، 
علما اأن االإتالف ال يتعلق فقط بعدم ت�سلمها املحدد مبائة 
وثمانني يوما بل بانتهاء ال�سالحية اأي�سا وتغيري املعلومات 

اخلا�سة باحلالة املدنية ل�ساحبها وكذا يف حالة الوفاة 
باالإ�سافة اإىل جتديدها من طرف الق�سر الذين تقل 

اأعمارهم عن 19 �سنة، وقد اأ�سبح من �سالحيات وايل 
الوالية اأن يبلغ مركز اإنتاج ال�سندات والوثائق املوؤمنة 
من اأجل تفعيل عملية االإتالف، التي رغم كونها اإجراء 

قانوين �ساري املفعول منذ �سنوات اإال اأنه على اجلهات 
املعنية اأن تراجع ح�ساباتها ب�ساأن هذه اخلطوة التي تكلف 
اخلزينة العمومية املاليني ب�سبب تهاون مواطن اأو ظروف 

خارجة عن اإرادته حرمته من التوجه �سخ�سيا ال�ستالم 
بطاقته الوطنية اأو غريها من البطاقات كالبطاقات 

املالية وما �سابه..
وتهاون بع�ص املواطنني يف ا�ستالم بطاقاتهم رغم 

�سرورتها وا�ستعماالتها املتعددة يدل على وجود خلل 
غري مفهوم يحول بينهم وبني �سعورهم بامل�سوؤولية اجتاه 

بطاقة الهوية التي ال ميكن اال�ستغناء عنها باأي حال 
من االأحوال، وتهاون املواطن حتت اأي ظرف من الظروف 

ال ميكن اأن يكون �سببا يف �سن اإجراءات اإتالف بقدر ما 
ت�ستوجب اإجراءات اأكرث فاعلية خا�سة يف احلاالت التي 
تتعلق بعدم ال�سحب فقط، كفر�ص غرامات ُملزمة يدفعها 

املتاأخرون ما يجعلهم ي�سارعون لتفادي تلك الغرامات 
والتي يف�سل اأن تتزايد يف كل �سهر تاأخري كما هو معروف 
ومتداول يف مثل هذه الغرامات حيث ترتفع تكلفتها كلما 

طالت املدة، وهذا احلل املثايل �سي�سمن لنا ا�ستالما يف 
االآجال ويجنبنا خ�سارة اأموال كان حري بها اأن توجه 

لل�سالح العام، زيادة عن ا�ستحداث غرامة تاأديبية اإن �سح 
و�سفها لكل متهاون..

فيما اقرتح البع�ص حال اأكرث مرونة وهو اإر�سال تلك 
البطاقات غري امل�ستلمة اإىل اأ�سحابها على عناوينهم 

املدونة فيها عرب الربيد اأو مكلف خا�ص مقابل مبلغ يتعلق 
بخدمة التو�سيل واإن كان هذا االإجراء ي�ستوجب اإر�سالها 

يف مدة ق�سرية منذ �سدورها ال تزيد عن ال�سهر..
والفايدة اأننا �سئمنا هدر االأموال واآن جلزائر التغيري 

اأن تتخل�ص من املرا�سيم الرئا�سية التي عفا عنها 
اجلديدة". "اجلزائر  تطلعات  "احلراك" وتفر�سها 

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة لي�ست 
مل�سيدة طيور 

تقليدية، بل هي 
م�سيدة مركبات 

وراجلني من �سيوخ 
واأطفال وذوي 
االحتياجات 

اخلا�سة باأحد 
االأحياء يف 

مدينة ب�سكرة، 
فهل تكفي اإ�سارة 
التنبيه يا ترى؟ 

اجلواب عند 
امل�سوؤولني طبعا.

�سماح خميلي



التقى رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�صعبي، الفريق ال�صعيد �صنقريحة، مع م�صاعد وزير الدفاع ال�صربي للموارد املائية، نينادميلورادوفيت�ش، يف اليوم الثالث من زيارة العمل 
.”2021-Partner“ اإىل �صربيا، حيث تباحثا �صبل تطوير ال�صراكة بني جي�صي البلدين، ليطوفا بعدها مبختلف اأجنحة املعر�ش الدويل للأ�صلحة

متديد اآجال امل�ساركة 
يف جائزة ال�سحفي 

املحرتف
اأعلنت وزارة االت�سال عن متديد اآجال 

اإيداع اأعمال امل�ساركة يف جائزة رئي�ص 
اجلمهورية لل�سحفي املحرتف. واأو�سحت 

الوزارة يف بيان لها اأم�ص االأربعاء، اأن 
جلنة جائزة رئي�ص اجلمهورية لل�سحفي 

املحرتف، قررت متديد اآجال اإيداع اأعمال 
امل�ساركة اإىل غاية يوم 19 اأكتوبر 

.2021
واأو�سح بيان وزارة االت�سال اأن �سبب 

متديد اآجال الرت�سح يعود للظروف 
ال�سحية الراهنة املتعلقة بانت�سار فريو�ص 

كورونا، حيث ميكن للمرت�سحني اإر�سال 
اأعمالهم عن طريق الربيد االلكرتوين 

التايل:
prixdupresident@

ministerecommunication.
gov.dz

وتودع امللفات كاملة اإجباريا مبكتب 
�سبط الربيد مبقر وزارة االت�سال ببئر 

ق. ومراد راي�ص باجلزائر العا�سمة.

ق. و

وح�سب بيان للمديرية العامة لالأمن الوطني، 
فاإن االأدلة الرقمية واعرتافات امل�ستبه فيهم 
االبتدائي،  التحقيق  خ��الل  اإليها  املتو�سل 
االإرهابية  اجلماعة  هذه  اأع�ساء  اأن  ك�سفت 
اأجنبية  جهات  مع  دائما  توا�سل  على  كانت 
عرب الف�ساء ال�سيربياين، تن�سط حتت غطاء 
جمعيات ومنظمات للمجتمع املدين متواجدة 

بالكيان ال�سهيوين ودولة من �سمال اإفريقيا.

فيهم،  امل�ستبه  م��ن��ازل  تفتي�ص  ع��م��ل��ي��ات 
الق�سائية  اجلهات  اإ���س��راف  حتت  متت  التي 
وم�ستندات  وثائق  حجز  من  مكنت  املخت�سة 
موؤ�س�سات  مع  م�ستمرة  ات�ساالت  على  دال��ة 
حربي،  وع��ت��اد  اأ�سلحة  ال�سهيوين،  الكيان 
باملنظمة  خا�سة  حتري�سية  ومنا�سري  راي��ات 
ي�سيف  ح��ج��زه��ا،  مت  ''امل�����اك''  االإره��اب��ي��ة 

امل�سدر
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داخل الرتاب الوطني

اإق�ساء مئات الراغبني يف الرت�سح ب�سبهة 
الف�ساد والتحري�ش على املقاطعة

الق�ساء ي�سدر قرارا بحل جمعية ''راج''

وزارة ال�سحة حتّذر..

ت�سجيل 110 اإ�سابة جديدة
 775 حالة �سفاء و 03 وفيات

اإقامة �سالة الإ�ست�سقاء يوم ال�سبت املقبل

ت���ت���وا����س���ل ع��م��ل��ي��ة 
قبل  من  امللفات  درا�سة 
الوالئية  امل��ن��دوب��ي��ات 
ل��ل�����س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة 
غاية  اإىل  لالنتخابات 
اجل���اري  اأك��ت��وب��ر   16
وت���ب���ل���ي���غ ال���ق���وائ���م 
واملفرو�سة  امل��ق��ب��ول��ة 
يف  التدقيق  على  بناء 

امللفات واال�ستناد اإىل التحقيقات التي تقوم بها 
امل�سالح املخت�سة.

و�سرعت مندوبيات ال�سلطة يف ت�سليم حما�سر 
التي  القوائم  املرت�سحني خ�سو�سا  ملئات  الرف�ص 
االنتخابي  لال�ستحقاق  حت�سبا  مبكرا  دفعت 
بعد  املقبل،  نوفمرب   27 ي��وم  اإج����راوؤه  امل��زم��ع 
املخت�سة  االأمنية  اجلهات  من  التقارير  ا�ستالم 
ال�سوابق  من  الثانية  الن�سخة  على  واالط��الع 

العدلية.
فاإن  ال��والي��ات  م��ن  ع��دد  يف  معطيات  وح�سب 
حزبية   ق��وائ��م  يف  مرت�سحني  �سمل  االإق�����س��اء 
وقوائم حرة، بينما تتوا�سل الغربية يف واليات 
اأخرى و�سمل االإق�ساء بناء على الفقرة ال�سابعة 
184 عددا كبريا من روؤ�ساء البلديات  من املادة 
واملنتخبني املحليني ال�سابقني ورجال اأعمال ومت 
بلديات  روؤ�ساء  منهم  منخب   37 حوايل  اإق�ساء 

من �سباق االنتخابات املحلية القادمة. 

وم�����ن ب����ني اأ����س���ب���اب 
طالت  ال��ت��ي  ال��رف�����ص 
لالنتخابات  املرت�سحني 
م�ساركتهم  هي  املحلية 
يف الدعوة والتحري�ص 
االنتخابات  ملقاطعة 

ال�سابقة.
درا�سة  اختتام  وتتم 
على  ال��رت���س��ح  م��ل��ف��ات 
م�ستوى املندوبيات الوالئية ل�سلطة االنتخابات 

يوم االأحد 17 اأكتوبر املقبل.
الع�سوي  ال��ق��ان��ون  م��ن   183 امل����ادة  وح�����س��ب 
تر�سيح  اأي  رف�ص  ي�ستند  اأن  يجب  لالنتخابات، 
قانونيا  تعليال  معلل  بقرار  مرت�سحني  قائمة  اأو 
ل�سلطة  الوالئية  املندوبية  من�سق  من  �سريحا 
االنتخابات. كما تن�ص الفقرة الثانية من املادة 
طائلة  حتت  القرار  تبليغ  ي�سرتط  اأن��ه  ذاتها، 
البطالن يف اأجل 8 اأيام كاملة ابتداء من تاريخ 
الرت�سح  يعد  حيث  بالرت�سح،  الت�سريح  اإي��داع 

مقبوال بانتهاء هذا االأجل.
اإقليميا يف  وتف�سل املحكمة االإدارية املخت�سة 
اإيداع  تاريخ  من  كاملة  اأي��ام   4 اأج��ل  يف  الطعن 
املحكمة  حكم  يف  الطعن  ميكن  حيث  الطعن، 
لال�ستئناف  االإداري���ة  املحكمة  اأم��ام  االإداري���ة 
املخت�سة اإقليميا يف اأجل 3 اأيام كاملة من تاريخ 

تبليغ احلكم.

راي�ص  م��راد  ببئر  االإداري���ة  املحكمة  اأ�سدرت 
ن�ساط  مبنع  قرارا  اأم�ص  العا�سمة،  اجلزائر  يف 
 ، ''راج''  ب�  املعروفة  عمل''  ''�سبيبة  جمعية 
اأعلنه  ما  وفق  الداخلية  وزارة  لطلب  ا�ستجابة 

نا�سطون يف اجلمعية.
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  وكانت 
ا�ستلمت  التي  ''راج''  جمعية  �سد  ق�سية  رفعت 
اأم��ام  للمثول  عري�سة   2021 م��اي   26 ي��وم 
م��راد  ببئر  اجل��زائ��ر  يف  االإداري�����ة  املحكمة 

بحجة  اجلمعية  ح��ل  التم�ست   اأي���ن  راي�����ص، 
ي�سري  الذي   06/12 قانون  مع  ن�ساطاتها  تنايف 
املن�سو�ص  االأه���داف  مع  وتناق�سها  اجلمعيات 

عليها يف قانونها االأ�سا�سي.
عبد  اجلمعية،  رئي�ص  �سابق،  وقت  يف  و�سرح 
بتاأ�سي�ص  قامت  اجلمعية  اأن  فر�ساوي،  الوهاب 
هيئة دفاع للرد على ما و�سفته باإدعاءات وزارة 
الداخلية �سدها، ولها اإمكانية الطعن يف القرار 

اأمام جمل�ص الدولة.

عن  واالأوق��اف،  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  اأعلنت 
املقبل  ال�سبت  ي��وم  االإ�ست�سقاء  �سالة  اإق��ام��ة 
2021، عرب كل واليات  16 اأكتوبر  امل�سادف ل� 
الوطن. وجاء يف بيان لوزارة ال�سوؤون الدينية: 
واليات  من  العديد  م�ص  ال��ذي  اجلفاف  ''اإث���ر 
املواطنني  م��ن  امللحة  للطلبات  ون��ظ��را  ال��وط��ن 
بخ�سو�ص اإقامة �سالة اال�ست�سقاء، وعمال ب�سنة 
اإذا حل اجلفاف  اأنه  الذي ثبت عنه  امل�سطفى، 

وزارة  را�سلت  فا�ست�سقى،  امل�سلى  على  خ��رج 
مديرياتها  كافة  واالأوق���اف  الدينية  ال�سوؤون 
�سالة  اإق��ام��ة  اأج���ل  م��ن  الوطني  ال���رتاب  ع��رب 
 1443 االأول  ربيع   9 ال�سبت  يوم  االإ�ست�سقاء 
ابتداء   ،2021 اأكتوبر  ل�16  املوافق  هجري 
من ال�ساعة العا�سرة �سباحا وتخ�سي�ص خطبة 
وتذكري  ب��ال��دع��اء  اهلل  اإىل  للت�سرع  اجلمعة 

النا�ص باأحكام واأداب �سالة اال�ست�سقاء''.

الفريق ال�سعيد �سنقريحة يلتقي م�ساعد وزير الدفاع ال�سربي 

اإنزال وزاري يف جمل�ش الأمة اليوم

تنظيم حملة حت�سي�سية حول اأخطارا�ستعمال
 الألعاب النارية واملفرقعات

م�سنع  بزيارة  �سنقريحة  ال�سعيد  الفريق  وقام 
للمجمع  التابع  املدرعة واملدفعية  العربات  الإنتاج 
على  وقف  حيث   ،”Yugoimport“ ال�سربي 
مراحل  جميع  قرب  عن  وعاين  الور�سات  خمتلف 
�سروحات  املرافق  وللوفد  له  قدمت  اأين  االإنتاج، 

وافية عن خمتلف منتجات املجمع.
املدير  الرئي�ص  مع  عمل  جل�سة  للفريق  كان  كما 
بح�سور   ”Yugoimport“ ملجمع  ال��ع��ام 
القيادة  اأن  الفريق  ال�سيد  اأك��د  حيث  اإط��ارات��ه، 
العليا للجي�ص الوطني ال�سعبي تويل كل االهتمام 
امل�سلحة  القوات  مع  للتعاون  الالزمة  والرعاية 
اأكرث  م�ستوى  اإىل  به  االرتقاء  بغر�ص  ال�سربية، 
الثقة  النوعية واحلجم،اأ�سا�سه  امتيازا، من حيث 

واالحرتام املتبادل.
املعر�ص  فعاليات  هام�ص  على  اأنه  االإ�سارة  جتدر 
زار   "2021-Partner“ لالأ�سلحة  ال��دويل 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  اأرك���ان  رئي�ص  الفريق 

�سمت  دقيقة  وقف  اأين  يوغ�سالفيا  تاريخ  متحف 
اأمام �سريح الزعيم والرئي�ص اليوغ�ساليف االأ�سبق 
املتحف  باأجنحة  طاف  كما  تيتو،  ب��روز  جوزيف 

عدم  حركة  م�ساهمة  حول  �سروحات  له  وقدمت 
العامل،  ع��رب  التحرر  ح��رك��ات  دع��م  يف  االنحياز 

ليوقع يف االأخري على ال�سجل الذهبي للمتحف.

اخلمي�ص  ال��ي��وم  االأّم�����ة  جمل��ص  يعقد 
�سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  م��ن  اب��ت��داًء 
ت�سعة  ل��ط��رح  �ص  تخ�سّ ع��ام�����ة،  جل�سة 
من  اأع��ساء  ثالثة   اإىل  �سفوية  اأ�سئلة 

احلكومة تخ�ص هذه القطاعات.
االأ�سئلة  اأن  االأم��ة  ملجل�ص  بيان  واأف���اد 
لقطاعات  خم�س�سة  �ستكون  ال�سفوية 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
ال�سادرات،  وترقية  التجارة  العمرانية، 

وال�سحة.
و�سيوجه االأ�سئلة كل من حميد بوزكري، 
وزير  اإىل  �سبوتة،  ف��وؤاد  عرو�سو  �ساعد 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
م�سطفى  جبايلية،  وعيا�ص  العمرانية، 
جغدايل وحممد بوبطيمة لوزير التجارة 
وترقية ال�سادرات. كما �سيوجه االأ�سئلة 
بوحف�ص،  حوباد  من  كل  ال�سحة  لوزير 
عبد القادر جديع ونور الدين باالأطر�ص.

بداية  املدنية،  للحماية  العامة  املديرية  تنظم 
من  حت�سي�سية  توعوية  حملة  اخلمي�ص،  اليوم  من 
املواد  اإ�ستعمال  عن  الناجمة"  "االأخطار  خمتلف 
ذكرى  اإحياء  بهدف  وال�سموع،  واملفرقعات  النارية 
املولد النبوي ال�سريف دون حوادث، ح�سب ما اأفاد 

به بيان للمديرية. 
يف  املفرقعات  اأن"اإ�ستعمال  املديرية  بيان  واأو�سح 
هذه املنا�سبة بتوفرها باالأ�سواق املوازية وبالرغم 
من غالء اأ�سعارها ومنع ا�ستعمالها، يجعل من اإعالم 
وتوعية املواطنني ب�سفة م�ستمرة �سروري من خالل 
تو�سيح مدى خطورة اإ�ستعمال هذه املواد اخلطرية 
املديرية  الواقع،"تنظم  هذا  واأم��ام   ،" واملمنوعة 
االأخطار  خمتلف  من  حت�سي�سية  توعوية  حملة 
واملفرقعات  النارية  امل��واد  اإ�ستعمال  من  الناجمة 

اأكتوبر2021 الذي   14 وكذا ال�سموع ابتداءا من 
ي�سبق االحتفاالت.

اق��رتاب  م��ع  �سنة  ككل  اأن���ه  ال��ب��ي��ان،  ذات  وذك���ر 
تعترب  التي  ال�سريف  النبوي  باملولد  االحتفاالت 
�سريته  وذكر  بقدوته  االقتداء  اأجل  من  "فر�سة 
احلميدة" ت�سجل م�سالح املديرية العامة للحماية 
املدنية "عدة حوادث ماأ�ساوية" خا�سة التي مت�ص 
النا�ص  التي تعر�ص حياة  االأطفال وكذا احلرائق 

وممتلكاتهم للخطر اىل جانب حاالت الهلع.
اال�ستعمال  عن  الناجمة  النتائج  من  وللتقليل 
املديرية  تو�سي  املمنوعة،  امل���واد  لهذه  اخلطري 
توعية  منها   الوقائية"،  بالتدابري  االلتزام  ب�" 
وما  امل��واد  هذه  خطورة  مبدى  الأبنائهم  االأول��ي��اء 
حروق  اليد،  يف  كاالنفجار  اأخطار  من  عنها  ينجم 

اإ�سافة  ال�سمع،  حا�سة  وفقدان  العني  م�ستوى  على 
االأ�سابع  لبرت  غالبا  ت��وؤدي  خطرية  اإ�سابات  اإىل 
احلرائق  اندالع  عنها  ينجم  كما  واالأط��راف،  اليد 
اىل  امل�سالح  نف�ص  دعت  كما  الغرف.  م�ستوى  على 
االأ�سخا�ص  على  النارية  املواد  هذه  رمي  "جتنب 
البنزين".       اأو بالقرب من حمطات  ال�سيارات  وعلى 
اأما فيما يخ�ص ا�ستعمال ال�سموع، فدعت  املديرية 
االأمنية،  بالتعليمات  "االقتداء  �سرورة  اىل  اأي�سا 
قبل  وغري  ثابتة  دعائم  على  ال�سموع  و�سع  وهي 
االأ�سخا�ص  ط��رف  من  ا�ستعمالها  وك��ذا  لاللتهاب 
اإبعادها عن االأ�سياء القابلة لاللتهاب  البالغني مع 
م�ستعلة  تركها  وعدم  االأغطية  االأفر�سة   خا�سة 
ال�سموع  ترك  بعدم  اأو�ست  كما  مراقبة،  دون  من 

وعلب الكربيت يف متناول االأطفال.

اإىل  وجهتها  تعليمة  يف  ال�����س��ح��ة،  وزارة  ح����ّذرت 
التلقيح  بطاقات  تزوير  من  اال�ست�سفائية،  املوؤ�س�سات 
يعد  ذل��ك  اأن  معتربة   ،"19 "كوفيد  بوباء  اخلا�سة 

جرمية يعاقب عليها القانون.
واأو�سحت الوزارة، اأن التلقيح يف اجلزائر اختياري وال 
توجد اأي موؤ�س�سة عمومية اأو خا�سة اأجربت موظفيها 
وعمالها على التطعيم، لذلك فاإن منح بطاقات مزورة 

لغري امللّقحني يعّد جرمية يعاقب عليها القانون.

اإىل  املواطنني،  ذاتها  اجلهة  دع��ت  ال�ساأن،  ه��ذا  يف 
التلقيح  اأج��ل  من  االإ�سابات  تراجع  فر�سة  اغتنام 
وياأتي  الثالثة.  املوجة  من  اأخطر  اإ�سابات  لتجنب 
ممر�سني  على  القب�ص  عقب  ال�سحة،  وزارة  حتذير 
ا�سم  كتابة  دون  من  موّقعة  تلقيح  بطاقات  بحوزتهم 
الراف�سني  املواطنني  بع�ص  على  �سُتوّزع  كانت  اللقاح، 
بطاقة  على  احل�سول  يف  ويرغبون  التلقيح،  لعملية 

التلقيح. 

�سجلت 110 اإ�سابة جديدة 
وفيات  و3  ك��ورون��ا  بفريو�ص 
مري�سا   75 مت���اث���ل  ف��ي��م��ا 
�ساعة   24 ال�  خالل  لل�سفاء 
ح�سب  االأخرية يف  اجلزائر، 
ال�سحة،  وزارة  به  اأف��ادت  ما 

اأم�ص االأربعاء، يف بيان لها.
امل��وؤك��دة، ح�سب  االإ���س��اب��ات  اإج��م��ايل  بلغ  وق��د 
حالة   110 بينها  من  حالة،   204900 ال��وزارة، 
املتماثلني  امل�سابني  اإجمايل  بلغ  بينما  جديدة، 
االإجمايل  وال��ع��دد  �سخ�سا   140467 لل�سفاء 
 11 اإح�ساء  اأي�سا  مت  كما  5862حالة.  للوفيات 

امل��رك��زة،  بالعناية  مري�سا 
واأ�سار  ذات��ه.  للم�سدر  وفقا 
 26 اأن  اإىل  ذات����ه  امل�����س��در 
اأي  ب��ه��ا  ت�����س��ج��ل  مل  والي����ة 
 20 �سجلت  ح��ني  يف  ح��ال��ة، 
واحدة  حالة  بني  ما  والي��ة 
اإىل 9 حاالت، و واليتان 10 

حاالت فما فوق.
االلتزام  ب�سرورة  املواطنني  ال�سحة  وزارة  وتذكر 
قواعد  اح���رتام  اإىل  تدعوهم  كما  اليقظة،  بنظام 
النظافة وامل�سافة اجل�سدية واالرتداء االإلزامي للقناع 

الواقي واالمتثال لقواعد احلجر ال�سحي.

ق. و

ق. و

ق. و

اأجه�صت م�صالح املديرية العامة للأمن الوطني خمطط موؤامرة تعود بوادره اإىل �صنة 2014، وذلك 
ب�صدد  كانوا  فيه،  م�صتبه   17 توقيف  ومت  اإفريقيا.  �صمال  من  ودولة  ال�صهيوين  الكيان  من  مب�صاعدة 
التح�صري للقيام بعمل م�صلح داخل الرتاب الوطني بالتواطوؤ مع اأطراف من داخل الوطن يتبنون النزعة 

النف�صالية بحر هذا الأ�صبوع.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



حفيظة. ب

�سفيقة. �ص

رائد. ب

�سميحة. ع

حتويل  يف  املدر�سب  النقل  نق�ص  وت�سبب 
بالن�سبة  خا�سة  �ساق،  اأمر  اإىل  الدرا�سة 
النائية،  باملناطق  يقطنون  الذين  الأولئك 
اأين ي�سعب اإيجاد و�سائل النقل، كما تعاين 
بع�ص املوؤ�س�سات الرتبوية يف هذه املنطقة 
االأق�سام  الكتظاظ  نظرا  رهيب  �سغط  من 
الدرا�سي  التح�سيل  على  �سلبا  يوؤثر  مما 
التي  ال�سعوبات  عن  ناهيك  التلميذ  لدى 
امل�سكل  هــذا  ب�سبب  االأ�ــســاتــذة  يواجهها 
والتالميذ  االأ�ساتذة  يــوؤرق  يزال  ال  الذي 
وا�ستنكر  �ــســواء،  ــد  ح عــلــى  ـــاء  ـــي واالأول

االأولياء والتالميذ هذا الو�سع الذي فر�ص 
عليهم التنقل مل�سافات بعيدة يوميا ملزاولة 
الدرا�سة رغم قلة حافالت النقل املدر�سي 
و جلوء االأولياء اإىل كراء مركبات خا�سة 
الدرا�سة  مبقاعد  اأبنائهم  التحاق  ل�سمان 
التخلي  اإىل  التالميذ  من  عدد  وا�سطرار 
وال  الــظــروف،  لهذه  نتيجة  الدرا�سة  عن 
اجنــاز  يــنــتــظــرون  املنطقة  �ــســكــان  يـــزال 
اأبنائهم  معاناة  تنهي  تربوية  موؤ�س�سات 
على غرار اإجناز متو�سطة يف كل من بلدية 
اجلزار  ببلدية  املعذر  قرية  عمار،  اأوالد 

قرية  و  �سقانة  ببلدية  تازيغت  وقرية 
اأوالد عي�ص بلدية بيطام و قرية تيفران 

ببلدية �سفيان.
كما ينتظر �سكان حي العطعوطة بطريق 
ا�ستفادتهم  بربيكة  الن�سر  وحي  �سطيف 
ــــاز ثــانــويــة وكــذلــك هــو احلــال  مــن اإجن
حممد  حمملي  ال�سهيد  حلــي  بالن�سبة 
قاطنوه  ينتظر  الـــذي  ــال  ــدوك ام طــريــق 
اجناز متو�سطة و ثانوية ت�سع حدا ملعاناة 
اأبنائهم والتمدر�ص ب�سكل طبيعي كغريهم 

من التالميذ يف والية باتنة.

ببلدية  ــارة  ن قرية  مدخل  مــوؤخــرا  حتــول 
منعة يف والية باتنة، اإىل مفرغة ع�سوائية 
للنفايات، وذكر م�ستكون اأن الو�سع بات ينذر 
وا�سع  اإ�ستياء  و�سط  حقيقية  بيئية  بكارثة 

القرية  بني  الرابط  الطريق  م�ستعملي  لدى 
وو�سط البلدية.

نيوز  االأورا�ــص  تلقت  التي  ال�سكوى  وح�سب 
بتدخل  مواطنون  طالب  فقد  منها،  ن�سخة 

اجلهات املعنية لو�سع حل للم�سكلة يف اأقرب 
اأن االأمر  ال�سكوى  االآجــال، كما جاء يف ذات 
�سيما  واإمتعا�سهم  القاطنني  اإ�ستياء  ــار  اأث
اأمرا�ص  من  ي�ستكون  باتوا  معظهم  واأنــهــم 
اأن  واأ�سافوا  يختنقون،  ويكادون  تنف�سية 
يف  ت�سببت  مكان  كل  يف  املنت�سرة  االو�ــســاخ 
الع�سوائي  احلــرق  جــراء  الكريهة  الروائح 
غلق  �سبب  عن  ال�سكان  وت�ساءل  للقمامة، 
البديل،  تــوفــري  وعـــدم  الــقــدميــة  املــفــرغــة 

وطالبوا بو�سع الفتة عدم رمي االأو�ساخ.
واأكد البع�ص من قاطني القرية اأن املفرغة 
للخنازير  مـــاأوى  اإىل  قريب  عــن  �ستتحول 
والكالب الظالة وخمتلف احليونات، واالأمر 
الــروائــح  جـــراء  ح�سبهم  اليــطــاق  اأ�ــســحــى 
حرق  عن  الناجم  البيئي  والتلوث  الكريهة 
تدخل  نارة  قرية  �ساكنة  وينا�سد  النفايات 
املفرغة  م�سكل  حلــل  املحلية،  ال�سلطات 

العمومية التي نغ�ست عليهم حياتهم.

نقاو�ص  مدينة  �ــســوارع  اأ�سهر  ــد  اأح ي�سهد 
انت�سارا  ايام  منذ  اجلنانة  ب�سارع  واملعروف 
املختلفة  النارية  االألــعــاب  لطاوالت  كبريا 
ال�سريف  النبوي  باملولد  لالحتفال  حت�سريا 
عرقلة  اىل  اأدى  مــا  الطريق  جنبات  عــرب 
كبري  مـــروري  ازدحـــام  وخلق  ال�سري  حركة 
الظروف  رغم  االأ�سعدة  جميع  م�ستوى  على 

االإ�ستثنائية التي تتزامن مع وباء كورونا. 
ال�سارع  هذا  يف  واخلــوف  االرتباك  ويــزداد 
عند اال�ستعمال الع�سوائي للمفرقعات ورميها 
يف  انفجارها  وقــوة  ملخاطرها  مراعاة  دون 
و�سط املارة الذين يت�سكل اأغلبهم من الن�ساء 
يف  لوحظ  مــا  وهــو  الــ�ــســارع،  بهم  يعج  ــذي  ال

يعترب  الذي  ال�سارع  هذا  م�ستوى  على  جولة 
�سوقا مفتوحا، اأين وقفنا على طاوالت تبيع 
املفرقعات واالألعاب النارية مبختلف االنواع 
�سنعت  اأنها  اال  خماطرها  رغــم  واالأ�ــســكــال 
على  عــزيــزة  منا�سبة  بــقــدوم  ينباأ  ديــكــورا 
يحتفل  اأن  اجلميع  حق  من  اجلزائريني  كل 
وحرية  �سالمة  ح�ساب  على  لي�ص  لكن  بها 
الالفت  لــوحــظ االقــبــال  كــمــا  االأخـــريـــن، 
مبختلف  الــنــاريــة  ــاب  ــع االأل على  لــالأطــفــال 
اأنواعها واأ�سكالها ما يف�سر االإ�ستعمال ال�سلبي 
واإ�سابات  كوارث  عنها  تنجر  اأن  واخلوف  لها 
تتفاوت خطورتها قد تكون عواقبها وخيمة 

حال ا�ستعمالها بطرق غري �سليمة.

تعاين الدوائر اجلنوبية لوالية باتنة، من نق�ص فادح يف املوؤ�س�سات الرتبوية يف الطور الثانوي واملتو�سط وكذا الطور 
االبتدائي، حيث تبعد بع�ص املوؤ�س�سات عدة كيلومرتات عن مقرات �سكن التالميذ الذين ي�سطرون اإىل التنقل �سريا 

على االأقدام لاللتحاق مبقاعد الدرا�سة ب�سبب نق�ص حافالت النقل املدر�سي.

الأولياء طالبوا بتوفري النقل واإجناز املزيد من املوؤ�ض�ضات الرتبوية بدوائر باتنة اجلنوبية

بلدية منعة

مبنا�ضبة املولد النبوي ال�ضريف

تالميذ يف معاناة دائمة مع النقل بباتنة

مدخل قرية نارة يتحول اإىل مفرغة عمومية للنفايات

انت�شار كبري لطاولت املفرقعات والألعاب النارية ب�شوارع نقاو�س
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مديرية  ك�سفت  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
خمتلف  تتابع  اأنها  بالوالية،  ال�سكن 
التكفل  ال�سكنية وتعمل على  الربامج 
خالل  مــن  املواطنني  ان�سغاالت  بكل 
ملراقبة  ميدانية  وخرجات  لقاءات 
جت�سيد  ومــــدى  ــع  ــاري ــس ــ� امل اأ�ــســغــال 
وذكرت  الواقع،  اأر�ص  على  التعهدات 
م�سكن   50 مــ�ــســروع   اأن  اجلــهــة  ذات 
ترقوي مدعم ببلدية ال�سمرة للمرقي 
ت�سري  الطاهر"،  بــورمــل   " الــعــقــاري 
ون�سبة  مقبولة  بوترية  االأ�سغال  به 
االإجناز تقدر بــ 75 باملائة، يف انتظار 
مبختلف  الربط  االأ�سغال  باقي  اإمتام 
والغاز،  الكهرباء  �سيما  ال  ال�سبكات 
ــــة  االإداري االإجــــــراءات  اأن  خــا�ــســة 
 70 مب�سروع  يتعلق  فيما  اأما  جارية، 
عني  ببلدية  مــدعــم  تــرقــوي  م�سكن 
�سركة   " الــعــقــاري  للمرقي  يــاقــوت 
فاأو�سحت   ،" العقارية  للرتقية  فتوح 
ت�سري  االأ�سغال  اأن  ال�سكن،  مديرية 

بوترية متو�سطة ون�سبة االإجناز تقدر 
اإمتام  انتظار  يف  باملائة،   48.55 بــ 
اأ�سغال  يف  واالنطالق  االأ�سغال  باقي 

التهيئة اخلارجية.
ويف ذات ال�سياق ت�سري اأ�سغال م�سروع 
ببلدية  مدعم  ترقوي  م�سكن   140
�سركة  الــعــقــاري  للمرقي  ف�سدي�ص 
بوترية  الــعــقــاريــة،  للرتقية  لومبي 
اأن  حيث  امل�سدر،  ذات  ح�سب  مقبولة 
ون�سبة  عمارة   13 من  مكون  امل�سروع 
%، هذا وقد مت  االأ�سغال تقدر بــ57 
مبختلف  الربط  اأ�سغال  يف  االنطالق 
ال�سبكات اخلارجية، حيث تقدر ن�سبة 
ال�ساحلة  املياه  ب�سبكة  الربط  اأ�سغال 
ال�سرف  �سبكة  اأما   ،%45 بــ  لل�سرب 
على  االأ�سغال  �سارفت  فقد  ال�سحي 
العقاري  املرقي  التزم  وقد  االنتهاء، 
امل�سلحة،  اخلر�سانة  اأ�سغال  بــاإمتــام 
لعمارتني مع نهاية �سهر اأكتوبر 2021 

كاأق�سى تقدير.

�سكان  يــعــيــ�ــص 
ــــة لــبــيــار  ــــري ق
وادي  ــديــة  بــبــل
ــة  والي ال�سعبة 
بـــاتـــنـــة، و�ــســط 
جـــــمـــــلـــــة مـــن 
ــــ�ــــص  ــــقــــائ ــــن ال
م�ست  التنموية، 
جوانب  خمتلف 
احلــيــاة، واأثـــرت 

من  يعي�سونه  ملا  يومياتهم،  على  �سلبا 
معاناة يف ظل النقائ�ص املطروحة، التي 

تنتظر اإعادة بعث التنمية باملنطقة.
وعرب املعنيون عن ا�ستيائهم من تهمي�ص 
امل�سوؤولني باإدراج م�ساريع تنموية تعيد 
جت�سيدها  بــاإمــكــان  للقريـة،  احلــيــاة 
تعبيد  اأبــرزهــا  م�ساكلهم  على  الق�ساء 
و�سعية  ت�سهد  زالت  ال  حيث  الطرقات 
كارثية يرثى لها خا�سة خالل ت�ساقط 
االأمطار، نظرا لكرثة الربك املائية التي 
هاج�ص  اإىل  الــوقــت  ــرور  م مــع  حتولت 
على  ذلــك  واأن  ال�سيما  املعنيني،  ــوؤرق  ي
اأبواب ال�ستاء حيث تت�ساعف معاناتهم، 
وما زاد االأمر �سوءا ح�سب ال�سكان م�سكل 
زادت  الــتــي  ال�سحي  الــ�ــســرف  قــنــوات 

الــو�ــســع تــاأزمــا، 
انبعاث  جــــراء 
الــــــــــروائــــــــــح 
الـــــكـــــريـــــهـــــة، 
وخـــــروج املــيــاه 
اإىل  الـــــقـــــذرة 
وهوما  الــ�ــســارع، 
اأثــــــار خمـــاوف 
من  املـــواطـــنـــني 
الو�سع  ا�ستمرار 
وحدوث كارثة بيئية حتدق خماطرها 

باجلميع.
من جانب اآخر ا�ستكى املعنيون من تاأخر 
بالكهرباء،  الربط  من  تبقى  ما  اإجنــاز 
غياب  من  يعانونه  ملا  االآبــار  حفر  وكذا 
ــك  ــرورتــني، وذل ــ�ــس هــاتــني املــادتــني ال

الأهميتهما يف حت�سني اإطارهم املعي�سي.
النظر  �ـــســـرورة  عــلــى  ـــــوا  واأحل ـــذا  ه
مرارا  املرفوعة  مطالبهم  يف  امل�ستعجل 
من  وعودا  تلقوا  واأنهم  ال�سيما  وتكرارا 
طرف امل�سوؤولني يف عديد املرات دون اأن 
ال�ساعة،  حلد  اإ�ستجابة  مطالبهم  تلقى 
وهو ما اأثار �سخطهم وقلقلهم من متاطل 
اجلهات امل�سوؤولة كونها ال تدرك حجم 

املعاناة التي يالقونها.

مواطنون ينتظرون �شكناتهم 
منذ �شنوات بباتنـــة

مواطنون يعي�شون دون �شروريات 
احلياة بوادي ال�شعبة

ينتظر �ملئات من �ملو�طنني بوالية باتنة، ��صتالم �صققهم �لتي يجري �إجنازها �صمن �صيغ خمتلفة، منذ 
�صنو�ت، خا�صة بعد �أن و�جه م�صاريع �إجنازها عر�قيل باجلملة ت�صببت يف تاأخر �الأ�صغال على م�صتوى 
�لعديد من �لور�صات، ويعي�ش �ملعنيون �أيامهم على �أحر من جمر وهم �لذين حلمو� با�صتالم �صكناتهم 
يف �الٱجال �لقانونية �ملحددة ليجدو� �أنف�صهم يف كابو�ش حقيقي ويف دو�مة مع �مل�صاكل ب�صبب �أزمة 

�صكن خانقة بعد حطمت هذه �مل�صاريع �أرقاما قيا�صية يف مدة �الإجناز.

فيما ت�ضغط مديرية ال�ضكن على املرقني للإ�ضراع يف الأ�ضغال املتاأخرة

م�ضاكل باجلملة يعاين منها ال�ضكان

ن.م
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اأم البواقي

خن�شلة

�شطيـــف

اأمالك  مديرية  م�سالح  �سرعت 
الدولة لوالية خن�سلة، يف عملية 
العقاري  ــيــف  االر�ــس ا�ــســرتجــاع 
باتنة  واليــة  من  بكل  املتواجد 
خالل  من  وتب�سة  البواقي  واأم 
ال�سلطات  على  العملية  ــرتاح  اق
مبا�سرة  بــهــدف  وذلـــك  املعنية 

عملية رقمنة القطاع.
ــا  ــه اأن ــح  ــال ــس ــ� امل ذات  ــــــدت  واأك
املعنية  الواليات  مرا�سلة  ب�سدد 
يف  وال�سروع  االر�سيف  الإ�ستالم 

لكل  الــنــهــائــي  الــرتقــيــم  عملية 
باحلفظ  اخلــا�ــســة  الـــوثـــائـــق 
العقار  ملف  ويعترب  الــعــقــاري، 
ــم  اأه ــني  ب ــن  م خن�سلة  ــة  ــوالي ب
التي  واملعقدة  ال�سائكة  امللفات 
عرفتها الوالية، حيث تعرف اأغلب 
ملك  للعقار  كلي  افتقار  البلديات 
الدولة الإجناز م�ساريع  اأو  للبلدية 
ا�ستيالء  وكــذا  و�سكنية،  تنموية 
مافيا العقار على خمتلف امل�ساحات 

بطرق ملتوية.

مديرية اأملك الدولة

ا�شرتجاع امللف العقاري من وليات 
باتنة وتب�شة واأم البواقي

البلدية جمدت امل�ضروع البلدية تقا�ضي �ضفحات في�ضبوكية ن�ضرت قوائم غري ر�ضمية مل�ضتفيدين من القطع 

املهني  التكوين  مبراكز  اأم�س  التحقوا  مرتب�س    4871

يرتكز عملها على رفع القيود عنها

قام اأم�ش، مواطنون بغلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بني مدينتي م�صكيانة وعني البي�صاء بولية اأم البواقي، مطالبني ال�صلطات العمومية 
بالتدخل من اأجل الإفراج عن قوائم امل�صتفيدين من القطع الأر�صية ببلدية م�صكيانة.

ـــك بــعــد نــ�ــســر قـــوائـــم غري  يـــاأتـــي ذل
التح�سي�سات  من  للم�ستفيدين  ر�سمية 
مواقع  �سفحات  مــن  بــعــدد  االأر�ــســيــة 
البلبلة  اأثار  ما  االجتماعي،  التوا�سل 
معلومني  اأ�سخا�ص  طرف  من  والفو�سى 
�سكوى  و�سع  بعد  التحقيق،  قيد  هــم 
مب�سكيانة  البلدي  للمجل�ص  ر�سمية 
ق�سائيا،  ملتابعتهم  املعنية  للجهات 
وذكر االأخري  اأن عملية اإعداد القائمة 
االإداري،  التحقيق  قيد  الزلت  االأولية 
بعد  اإال  يتم  ال  القائمة  اعتماد  واأن 
ا�ستكمال كامل االإجراءات املعمول بها، 

اأين �سيتم االإفراج عن القائمة اال�سمية 
للم�ستفيدين بعد االنتخابات املحلية.

هذا وتتوفر بلدية م�سكيانة على ثالث 
 652 مبجموع  اجتماعية  حت�سي�سات 
لتح�سي�ص  باالإ�سافة  اأر�سية،  قطعة 
اأر�سية  قطعة   498 مبجموع  جديد 
ــزال قيد االإجــــراءات االإداريـــة،  ت ال 
وفيما يخ�ص عدد امللفات املودعة على 
جتاوزت  فقد  املخت�سة  امل�سالح  م�ستوى 
جويلية  �سهر  غاية  اإىل  ملف   6000
الدرا�سة  اعتماد  مت  اأيـــن   ،  2021
غاية  اإىل  املــودعــة  للملفات  االأولــيــة 

.2018/12/31
�سهدت  قد  البواقي  اأم  واليــة  وكانت 
عديد  ــة،  ــاري اجل ال�سنة  بــدايــة  منذ 
االحتجاجات ب�سبب تاأخر  االإعالن عن 
االجتماعية  ال�سكنات  من  امل�ستفيدين 
عدد  جتــاوز  حيث  االأر�سية،  والقطع 
ت�سجيلها  مت  الــتــي  االأر�ــســيــة  القطع 
اأم  ببلدية  التح�سي�سات  مبختلف 
البواقي، 1700 قطعة اأر�سية موجهة 
والف�سل  عنها  االإعــالن  ينتظر  للبناء 
نهاية  قبل  منها  امل�ستفيدين  قوائم  يف 

ال�سنة اجلارية.

مبراكز  مرتب�ص   4871 اأم�ص،  التحق 
التكوين املهني التابعة الإقليم والية اأم 
تكوينية  موؤ�س�سة   18 وت�سمل  البواقي، 
على  متخ�س�سة  وطــنــيــة  مــعــاهــد  و5 
م�ستوى دوائر عني البي�ساء وعني مليلة 
فكرون،  وعني  البواقي  واأم  وم�سكيانة 
باالإ�سافة  ومتهني،  تكوين  مركز  و13 

لـ11 ملحقة موزعة على 11 بلدية.
هذا وقد بلغ عدد االأ�ساتذة املوؤطرين، 
اأ�ستاذ   150 بينهم  مــن  اأ�ستاذ   331
يف  متخ�س�ص  اأ�ستاذ  و79  مهني  تكوين 
االأوىل،  الــدرجــة  مــن  املهني  التكوين 
اجلديدة،  التخ�س�سات  يخ�ص  وفيما 
جديد  تخ�س�ص  ا�ستحداث11  مت  فقد 

مبختلف املعاهد ومراكز التكوين وت�سمل 
الفندقة  تخ�س�ص  �سمن  الطبخ  فــن 
للتكوين  الــوطــنــي  مبــركــز  ــطــاعــم  وامل
والكيمياء  الــبــيــ�ــســاء،  ــني  ع مبــديــنــة 
الهند�سة  وكــذا  مب�سكيانة،  ال�سناعية 
املعمارية الداخلية مبركزي اأم البواقي 
منتجات  وتعبئة  ومراقبة  مليلة،  وعني 
احلليب باللمعهد الوطني للتكوين املهني 
مب�سكيانة،  زراعــيــة  اأغــذيــة  تخ�س�ص 
ومعاجلة املياه مبركز م�سكيانة والعناية 
تاأهيلي  تكوين  واملنتزهات  باحلدائق 
نعمان،  ب�سوق  املهني  التكوين  مبركز 
وكذا تخ�س�ص املحا�سيل مبركز التكوين 
مبركز  م�ستلة  واإن�ساء  حملة،  بـــاأوالد 

الزيوت  وا�ستخال�ص  بربي�ص،  التكوين 
والزخرفة  تاأهيلي  تكوين  النباتية 
تاأهيلي  تكوين  الكيميائية  بالعجينة 

مبركز التكوين ب�سوق نعمان.
اجلديد،  املهني  الــدخــول  يف  واملميز 
والتعليم  الــتــكــويــن  قــطــاع  ا�ــســتــفــادة 
للمرافقة  دار  فتح  م�سروع  من  املهنيني، 
تخ�ص خريجي مراكز ومعاهد التكوين 
املهني، والتي �سيكون مقرها على م�ستوى 
اأم  مبدينة  املتخ�س�ص  الوطني  املعهد 
اأجهزة  مــع  بالتن�سيق  ــك  وذل البواقي 
رقم  للمن�سور  تطبيقا  االأربعة  الت�سغيل 

.2019 دي�سمرب   10 يف  املوؤرخ   10

مطالب بتدخل وزير ال�ضحة 

يعترب منطقة ظل يف عا�ضمة الولية 

للتخفيف من اأزمة النقل يف املناطق النائية 

افتتاح ال�ضنة التكوينية اجلديدة

ــة  ــادل ــي ــس ــ� يــنــتــظــر املــــئــــات مــــن ال
احل�سول  �سطيف،  بوالية  املتخرجني 
طرف  مــن  القانوين  الرتخي�ص  على 
اأجل  من  وال�سكان  ال�سحة  مديرية 
منذ  هوؤالء  وينتظر  ن�ساطهم،  مزاولة 
يف  الرخ�سة  على  احل�سول  �سنوات 
وقت ك�سفت م�سادر موثوقة عن وجود 
يف  م�سجل  متخرج  �سيديل   1500
مديرية  م�ستوى  على  االنتظار  قائمة 
ال�سحة للح�سول على هذا الرتخي�ص 

املجمد منذ 10 �سنوات كاملة.
ال�سعبي  املجل�ص  يف  النائب  ووجـــه 
مرا�سلة  جوادة  خل�سر  اأحمد  الوطني 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزيــر  اإىل 
التجميد  رفــع  اأجــل  من  امل�ست�سفيات 
لل�سيادلة  الرخ�ص  منح  يف  احلا�سل 
احلاجة  ظــل  يف  خا�سة  املتخرجني 

عرب  جديدة  �سيدليات  لفتح  املا�سة 
بالنظر  الـــواليـــة  مــنــاطــق  خمــتــلــف 
للتو�سيع العمراين والكثافة ال�سكانية 
عن  نــاهــيــك  الـــواليـــة،  تعرفها  الــتــي 
هوؤالء  لو�سعية  حل  اإيــجــاد  �ــســرورة 
يف  ياأملون  والذين  املتخرجني  ال�سباب 
ت�سوية و�سعيتهم واأن يتم رفع التجميد 
عن تراخي�ص فتح ال�سيدليات يف اأقرب 

وقت ممكن.
النائي  طــالــب  املــرا�ــســلــة  ذات  ويف 
الربملاين من وزير ال�سحة النظر اأي�سا 
يف ق�سية ال�سيدليات املغلقة والتابعة 
االأدويـــة  لتوزيع  الوطنية  لل�سركة 
هذه  تبقى  حــيــث  �سطيف،  ــة  ــوالي ب
�سنوات  عدة  منذ  مغلقة  ال�سيدليات 
طرف  من  لها  حل  اإيجاد  يتم  اأن  دون 

اجلهات املعنية. 

ا�ستكى �سكان حي عني الطريق التابع 
لبلدية �سطيف من التهمي�ص واالإق�ساء 
�سنوات  منذ  احلــي  له  يتعر�ص  الــذي 
املحلية  ال�سلطات  طــرف  مــن  طويلة 
ح�سب  للعيان  يت�سح  الذي  االأمر  وهو 
يتواجد  التي  الو�سعية  يف  ال�سكان 
عليها هذا احلي الذي ي�سم 27 جتمعا 

�سكنيا بتعداد يقارب 30 األف ن�سمة.
ومن اأبرز ال�سكاوي التي طرحها �سكان 
والتي  الــطــرقــات  و�سعية  هــي  ــي  احل
�ساحلة  وغــري  للغاية  كارثية  تعترب 
ما�سة  حــاجــة  ويف  ــات  ــب ــرك امل ملــــرور 
الطرقات  منها  خا�سة  التهيئة  اإىل 
ال�سكان  طــرح  كما  للحي،  الرئي�سية 
احلي  يف  املوجود  امل�ستو�سف  و�سعية 
توفري  على  قـــادر  غــري  يبقى  ـــذي  وال
جعل  مما  ال�سحية  اخلدمات  اأب�سط 
املر�سى م�سطرين للتنقل اإىل العيادات 

الطبية املجاورة لتلقي اأب�سط العالج.
يعاين  التي  ــرى  االأخ النقائ�ص  ومن 

قلة  م�سكل  هــي  احلـــي  قــاطــنــو  منها 
العمال  يــجــد  حــيــث  الــنــقــل  و�ــســائــل 
واملوظفون �سعوبات كبرية للتنقل اإىل 
عا�سمة الوالية يف الفرتة ال�سباحية 
اأي�سا من  اأو امل�سائية، وا�ستكى ال�سكان 
تاأثريات مياه ال�سرف ال�سحي القادمة 
ــرب  اأع ــاورة حيث  ــج ــاء امل ــي مــن االأح
انت�سار  مــن  امتعا�سهم  عــن  ال�سكان 
الكالب  عن  ف�سال  الكريهة  الــروائــح 

ال�سالة. 
وعلى حد تعبري بع�ص ال�سكان فاإن حي 
الظل  مناطق  من  يعترب  الطريق  عني 
على م�ستوى عا�سمة الوالية، ورغم اأنه 
يتبع الأحد اأغنى البلديات على امل�ستوى 
الوطني اإال اأنه يفتقد الأب�سط امل�ساريع، 
ياأملون  ال�سكان  جعل  الذي  االأمر  وهو 
يف تدخل ال�سلطات الوالئية من خالل 
عن  للوقوف  للحي  تفقد  زيارة  برجمة 
التي  احلقيقية  الو�سعية  عــن  ــرب  ق

يعي�سها ال�سكان. 

حت�سلت والية �سطيف على 80 حافلة 
جديدة للنقل املدر�سي مت توزيعها على 
ــن بــلــديــات الـــواليـــة، يف حني  عـــدد م
من  ــرث  اأك لتوظيف  م�سابقات  فتح  مت 
يف  املدر�سي  النقل  حلافالت  �سائق   60
احلا�سلة  االأزمــة  من  التخفيف  �سياق 
نتيجة  الوالية  مناطق  من  العديد  يف 
االأن  حلد  املدر�سي  النقل  خدمة  غياب 
انطالق  على  اأ�سابيع  عــدة  مــرور  رغــم 

املو�سم الدرا�سي اجلديد.  
�سطيف  وايل  عنه  ك�سف  وح�سبما 
فتح  على  املوافقة  مت  فقد  عبلة  كمال 
152 خط جديد للنقل املدر�سي خالل 
توفري  اأجــل  من  وهــذا  اجلارية  ال�سنة 
واملدا�سر،  الــقــرى  يف  للتالميذ  النقل 
التي  الــكــبــرية  املــعــانــاة  وهـــذا يف ظــل 

من  املناطق  هذه  يف  التالميذ  يكابدها 
الدرا�سة  مقاعد  اإىل  الــو�ــســول  اأجــل 
ال�سعب  الت�ساري�سي  للطابع  بالنظر 
لهذه املناطق، ومت ال�سماح للمتعاملني يف 

اإطار النقل للم�ساركة يف هذه العملية.
البعيدة  املناطق  من  العديد  ومازالت 
عـــن مـــقـــرات الــبــلــديــات تـــعـــاين من 
النقل  توفري  جمــال  يف  ملحوظ  عجز 
بني  ـــربرات  امل تختلف  حيث  املــدر�ــســي 
ا�ستغالل  عن  اخلوا�ص  الناقلني  عزوف 
وكذا  متعددة  الأ�سباب  النقل  خطوط 
ـــدم االتـــفـــاق عــلــى اجلـــانـــب املـــايل  ع
ا�ستغالل هذه اخلطوط، وهو  ل�سفقات 
املدر�سي  النقل  اأزمة  جعل  الذي  االأمر 
متوا�سلة اإىل اإ�سعار اأخر يف العديد من 

القرى واملدا�سر.

التحق اأم�ص، اأزيد من 5 اٱالف مرتب�ص 
ومتمهن جديد مبقاعد الدرا�سة عرب 
خمتلف مراكز ومعاهد التكوين املهني 
اأ�سرف  اأين  والتمهني بوالية خن�سلة، 
التكوينية  ال�سنة  افتتاح  الوايل على 
للتكوين  املتخ�س�ص  باملعهد  اجلديدة 
عمراين  الــهــادي  املهنيني  والتعليم 

ببلدية خن�سلة.
االأ�سا�سي  ــدور  ال على  ــوايل  ال ــد  واأك
�سوق  احتياجات  تلبية  يف  للقطاع 
اأين  املوؤهلة،  العاملة  اليد  من  ال�سغل 

 321.729 ال�سنة  ــذه  ه تــوفــري  مت 
مقعد بيداغوجي جديد لهذه الدورة 
باال�سافة  االأمنــــــاط،  خمــتــلــف  يف 
وممتهن  مــرتبــ�ــص   338.271 اإىل 
واملوزعني  تكوينهم  يوا�سلون  الذين 
 407 تت�سمن  موؤ�س�سة   1206 على 
املــجــاالت،  مــن  الــعــديــد  يف  تخ�س�ص 
�سيما تلك املتعلقة مبجاالت ال�سناعة 
والرقمنة  ــددة  ــج ــت امل والـــطـــاقـــات 
والــفــالحــة والــ�ــســيــاحــة واالأ�ــســغــال 

العمومية.

اأ�سرف وايل خن�سلة، علي بوزيدي، على 
مبتابعة  مكلفة  والئية  جلنة  تن�سيب 
امل�ساريع  دخول  تعيق  التي  القيود  ورفع 

اال�ستثمارية حيز اال�ستغالل.
الوالية  وايل  يرتاأ�سها  اللجنة  هــذه   
وت�سم كل من مدراء ال�سناعة واملناجم، 
وكذا  العقاري  واحلفظ  الدولة  اأمــالك 
الفالحة، الطاقة، م�سح االأرا�سي، املوارد 
التعمري  العمومية،  االأ�ــســغــال  املــائــيــة، 
التقنني  �ــســونــلــغــاز،  موؤ�س�سة  والــبــنــاء 

والبيئة،  ال�سياحة  العامة،  والــ�ــســوؤون 
غرار  على  املهام  بعديد  القيام  �ستتوىل 
امل�ساريع  جلميع  �سامل  باإح�ساء  القيام 
املكتملة التي مل تدخل حيز اال�ستغالل 
يواجهها  التي  القيود  حتديد  وكذا  بعد 
تنفيذ  اىل  اإ�ــســافــة  امل�ساريع،  حاملوا 
تندرج  التي  الت�سوية  ق�سد  التدابري 
اللجنة  اإخــطــار  مع  �سالحياتهم  �سمن 
االأمر  يتعلق  عندما  للمتابعة  الوطنية 
التكفل بها من طرف هذه  بقيود يتطلب 

التدابري  تنفيذ  مدى  ومتابعة  االأخــرية 
تقرير  تقدمي  وكذا  طرفها  من  املعتمدة 

�سهري اإىل اللجنة الوطنية.
وايل الوالية اأكد الأع�ساء اللجنة على 
�سرورة العمل لتذليل العقبات ومعاجلة 
وخ�سو�سيات  االأولــويــات  ح�سب  امللفات 
ــار  ــب الـــواليـــة مـــع االأخـــــذ بــعــني االإعــت
والفالحية  االقــتــ�ــســاديــة  للمقومات 
ذات  يف  موؤكدا  املنطقة  بها  تزخر  التي 
ــص على  ــر� الــ�ــســيــاق عــلــى �ـــســـرورة احل

على  لــلــحــ�ــســول  االإجـــــــراءات  ت�سهيل 
الوثائق الالزمة الجناز العقود االإدارية 
لتكوين  امل�ساريع  حاملي  ال�سباب  لفائدة 
من  املحلي  اال�ستثمار  وحتفيز  ملفاتهم، 
اأمام  والعراقيل  العوائق  تذليل  خالل 
اإ�ــســراك  اأجـــل  مــن  وذلـــك  امل�ستثمرين 
الوطنية  االإ�سرتاتيجية  �سمن  الوالية 
االقت�ساد  عائدات  تعزيز  اإىل  الهادفة 
اإطار املحروقات وتقلي�ص  الوطني خارج 

فاتورة اال�سترياد.

يعرف طريق و�سط مدينة عني 
مليلة، انت�سارا كبريا  للنقاط 

ال�سوداء واحلفر،  بعد توقيف 
املجل�ص البلدي الأ�سغال احلفر 

غري القانونية للمقاولة امل�سوؤولة 
عن اأ�سغال تهيئة حي"بومر�سي"، 
والتي قامت بحفر طريق يتواجد 
بقلب املدينة دون ترخي�ص م�سبق 

من امل�سالح املخت�سة.
عملية احلفر الع�سوائية 

للطريق �ساهمت يف �سعوبة تنقل 
املواطنني باحلي والذي يتو�سط 

اأغلب املحالت التجارية اخلا�سة 
بالق�سابة وبيع املواد الغذائية 
و اخل�سر والفواكه، فيما ت�سهد 
اأ�سغال تهيئة االأحياء الكربى 

مبدينة عني مليلة، تاأخرا كبريا 
يف وترية االأ�سغال، ما �ساهم يف 

انت�سار النقاط ال�سوداء واحلفر 
املرتتبة عن اأ�سغال جتديد �سبكات 

توزيع املياه ال�ساحلة لل�سرب.
ياأتي ذلك رغم توفر االعتماد 
املايل اخلا�ص بربنامج التهيئة 

احل�سرية الذي جتاوز 45 مليار 
�سنتيم ، يف حني متاطل املقاوالت 

يف اإنهاء االأ�سغال اأثار ا�ستياء 
املواطنني مطالبني امل�سالح 

الوالئية للتدخل والتحقيق يف 
و�سعية اأ�سغال التهيئة احل�سرية 

اخلا�سة بجميع اأحياء مدينة 
عني مليلة.

املجل�ص البلدي بعني مليلة، اأكد 
اأن برنامج التهيئة احل�سرية 

الأحياء مدينة عني مليلة انطلق 
منذ �سنتني، ويتعلق بتعبيد الطرق 

البلدية املهرتئة مع جتديد 
قنوات توزيع املياه و�سبكات توزيع 
املياه، لكن امل�سجل هو تعمد احلفر 

الع�سوائي من قبل املقاوالت 
امل�سوؤولة، و�سط غياب الرقابة 

الردعية للهيئات املعنية باملجل�ص 
البلدي.

احل�شول ينتظرون  �شيديل   1500

 على الرتخي�س منذ 10 �شنوات ب�شطيف

�شكان حي عني الطريق ي�شتكون 
التهمي�س والعزلة  

�شطيف ت�شتفيد من 80 حافلة وفتح 
املدر�شـي للنقل  جديد  خط   152

مبراكز  يلتحقون  مرتب�س  اآلف   5
التكوين املهني يف خن�شلة

ملف التح�شي�شات الأر�شية يفجر الحتجاجات باأم البواقي

ا�شتحداث 11 تخ�ش�س مهني جديد بقطاع التكوين يف اأم البواقي 

جلنة ولئية لبعث امل�شاريع ال�شتثمارية املعطلة يف خن�شلة

تخريب طرقات يف 
اأ�شغال ع�شوائية 

بعني امليلة
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�سلمان  بن  اجلديد يف ت�سريحات حممد 
به  ح  ــَرّ �ــس مــا  كبري  ب�سكل  تناق�ص  اأنــهــا 
قائاًل  �ــســرح  حيث  �سابقة،  مقابلة  يف 
اإن  قائاًل  اإيــران  مع  التفاهم  فكرة  حول 
"ال�سعودية ال ميكنها التفاهم مع النظام 
على  قائم  النظام  هــذا  الأن  االإيــــراين، 
نقاط  توجد  ال  متطرفة،  اأيديولوجية 
هذا  مــع  فيها  نتفاهم  اأن  ميكن  التقاء 
النظام"، م�سيفًا: "كيف ميكن اأن اأتفاهم 
مع �سخ�ص اأو نظام قائم على اأيديولوجية 
متطرفة من�سو�ص عليها يف د�ستوره يريد 
لن  االإ�سالمي…  العامل  على  ال�سيطرة 
ننتظر حتى ت�سبح املعركة يف ال�سعودية، 
لديهم  املعركة  تكون  لكي  نعمل  �سوف  بل 

يف اإيران''.
اإبــان  احلـــادة  الت�سريحات  تلك  كانت 
ال�سابق  االأمريكي  الرئي�ص  حكم  فــرتة 
لويل  �سديقًا  كان  والذي  ترامب،  دونالد 
مواقف  يف  له  وداعــمــًا  ال�سعودي  العهد 
واأزمات عديدة، اأبرزها اغتيال ال�سحفي 
كما  املعار�ص جمال خا�سقجي.  ال�سعودي 
اخلالف  يف  للريا�ص  قــوة  ترامب  انحاز 
النووي  االتفاق  باإنهاء  وقــام  ــران  اإي مع 
يف  طهران،  على  قا�سية  عقوبات  وفر�ص 
كبريًا  ع�سكريًا  دعمًا  قدم  الــذي  الوقت 
�سفقات  عهدها  ويل  مع  ــرم  واأب للمملكة 
مليار   450 اإىل  و�سلت  �سخمة  ع�سكرية 

دوالر.
البيت  عن  ترامب  رحيل  اأن  يبدو  لكن 
بايدن  جو  الدميقراطي  وقدوم  االأبي�ص 
العالقة  باإعادة تقييم  يتوعد  الذي كان 
تغيري  اإىل  العهد  ويل  دفع  ال�سعودية  مع 
ظل  يف  خ�سو�سًا  طــهــران،  جتــاه  موقفه 
الن�ساط الدبلوما�سي االأمريكي املت�ساعد 

الإعادة االتفاق النووي مع اإيران. 
حكومي  م�سدر  ــال  ق �ــســابــق،  ــت  وق ويف 
لقاء  اإن  غربي،  دبلوما�سي  واآخر  عراقي 
رفيعي  وفدين  ببغداد  اأبريل  مطلع  جمع 
وبقيت  واإيــران.  ال�سعودية  من  امل�ستوى 
هذه املناق�سات �سرية اإىل اأن ك�سفت عنها 
�سحيفة "فاينان�سال تاميز" الربيطانية. 
الر�سمي  االإعـــالن  يخرج  مل  االآن  واإىل 
لنتائج �سل�سلة مفاو�سات اإيران وال�سعودية 
يف العراق، لكن ح�سب املعلومات املتح�سل 
عليها من �سيا�سيني اإيرانيني، فاإن اجتماعًا 
ُتعلن بعده  اأن  اآخر مرتقبًا، ومن املحتمل 

نتيجة هذه املفاو�سات.
انطلقت منذ بداية 2021 مفاو�سات بني 
اإيران واململكة العربية ال�سعودية لبحث 
ومناق�سة  العالقات،  اإحياء  اإعــادة  �سبل 
ــة الــعــالــقــة بني  ــي ــن بــعــ�ــص املــلــفــات االأم
العربية  اململكة  البلدين. وتدعم كل من 
لوا�سنطن،  حليفة  وهـــي  الــ�ــســعــوديــة 
املتحدة،  الواليات  تعادي  التي  وطهران 
اأطرافًا متعار�سة يف النزاعات الرئي�سية 
اليمن  يف  خ�سو�سًا  االأو�ــســط،  ال�سرق  يف 

و�سوريا والعراق.

تفاهمات �إير�نية �صعودية 
بعد �جتماعات بغد�د

الإعـــادة  اإيــرانــيــة  �سعودية  تفاهمات 
طهران  مــن  كــل  يف  البلدين  �سفارة  فتح 

اأ�سفرت  اأبرز ما  اأحد  والريا�ص، كان هذا 
يف  الدولتني  م�سوؤويل  بني  اللقاءات  عنه 
الفرتة  خالل  بغداد  العراقية  العا�سمة 
خا�سة  م�سادر  ك�سفت  فقد  ال�سابقة. 
بني  والتفاهمات  االتفاقات  تفا�سيل  عن 
والتي  وال�سعودي،  االإيـــراين  اجلانبني 
ال�سعودي  الــدعــم  ــف  وق بينها  مــن  ــان  ك
يف  ال�سعودية  واال�ستثمارات  للمعار�سة 
�سوريا والعراق، باالإ�سافة اإىل مقرتحات 
م�سهد  مــدن  يربط  دويل  طريق  باإن�ساء 
الــعــراقــيــة ومكة  ــالء  ــرب ــة وك ــي ــران االإي

املكرمة.
ــوالت  اجل مــن  �سل�سلة  بعد  ــك  ذل يــاأتــي 
العا�سمة  يف  اجلانبني  بني  ُعقدت  التي 
ــر  ــن وزي ــل الــعــراقــيــة بـــغـــداد، حــيــث اأع
فرحان،  بن  في�سل  ال�سعودي،  اخلارجية 
جولة  عقدت  الريا�ص  اأن  �سابق  وقت  يف 
اإيران،  مع  املبا�سرة  املفاو�سات  من  رابعة 
يف  تـــزال  وال  املــا�ــســي،  �سبتمرب   21 يف 
خالل  وذلــك  "اال�ستك�سافية"،  مرحلتها 
موؤمتر �سحفي له يف العا�سمة ال�سعودية 
اخلارجية  لل�سيا�سة  االأعــلــى  املمثل  مع 
ــــي، جوزيب  واالأمــنــيــة لــالحتــاد االأوروب

بوريل.

تفا�صيل �الجتماع
قال م�سدر دبلوما�سي عراقي، مطلع على 
االجتماع االأخري بني امل�سوؤولني االإيرانيني 
من  ـــرية  االأخ اجلــولــة  اإن  وال�سعوديني، 
داخل  متت  والريا�ص  طهران  بني  احلوار 
امل�سدر  الــــدويل. وو�ــســف  بــغــداد  مــطــار 
للغاية"،  "اإيجابيًا  كــان  باأنه  االجتماع 
توقف  بعد  خــوف  هناك  "كان  م�سيفًا 
ال�سلطة  انتقال  ب�سبب  احلــوار  جــوالت 
لكن  املحادثات،  ف�سل هذه  يف طهران، من 
اللقاء االأخري الذي ح�سره علي �سمخاين، 
لالأمن  ــى  االأعــل للمجل�ص  الــعــام  ـــني  االأم

وزير  اجلبري  ــادل  وع االإيـــراين،  القومي 
اخلارجية،  لل�سوؤون  ال�سعودي  الــدولــة 
ينذر مبزيد من التفاهمات، فيبدو اأن كال 

اجلانبني م�سمم على اإعادة العالقات''.
هي  املفاو�سات  من  اجلولة  هــذه  وتعد 
االإيراين  الرئي�ص  ت�سلم  اأن  منذ  االأوىل 
اأغ�سط�ص  يف  من�سبه  رئي�سي  اإبــراهــيــم 
اإيرانية،  اأمنية  م�سادر  وبح�سب  املا�سي. 
العربية  اململكة  مع  املحادثات  ملف  فاإن 
ال�سعودية، قد انتقل من وزارة اخلارجية 
اإىل املجل�ص االأعلى لالأمن القومي االإيراين 

برئا�سة اجلرنال علي �سمخاين.
ويقول املحلل ال�سيا�سي االإيراين املقرب 
قري�سي،  قي�ص  االإيرانية،  اخلارجية  من 
بداية  يعد  البلدين  يف  ال�سفارات  فتح  اأن 
الطرفني.  بني  امللفات  من  الكثري  حللحلة 
تق�سيم  ل  تف�سّ اإيــران  اأن  قري�سي  وي�سري 
مناق�سة  تتم  واأن  حدة،  على  كل  امللفات 
دفعة  مناق�ستها  ولي�ص  مبفرده  ملف  كل 
اأكــدت  طــهــران  اأّن  اإىل  منوهًا  ـــدة،  واح
للريا�ص عرب املفاو�سات التي اأجريت على 
االأمر  بداية  يف  ال�سفارات  فتح  �سرورة 
عودة  وبعد  ت�سوية،  الأي  التو�سل  قبل 
�ست�سبح  املفاو�سات  فــاإّن  ال�سفارات  فتح 
الدبلوما�سي  التمثيل  و�سريتفع  علنية، 

باملفاو�سات التالية.

طريق من م�صهد �إىل مكة
الـــوزراء  رئي�ص  مــن  مــقــّرب  م�سدر  قــال 
االأخري  اإن  الكاظمي،  م�سطفى  العراقي 
اقرتح على اجلانبني ال�سعودي واالإيراين 
بني  يــربــط  �سريع  دويل  طــريــق  اإنــ�ــســاء 
املكرمة،  ومكة  االإيرانية  م�سهد  مدينة 
ومير من خالل مدينة كربالء العراقية.

كبرية  داللــة  له  الطريق  "هذا  واأ�ساف 
م�سهد  فمدينة  العالقات"،  عمق  على 

الدينية  املـــدن  اأهـــم  مــن  واحـــدة  تعترب 
داخل  ال�سيعة  امل�سلمني  لــدى  املقد�سة 
من  الكثري  ت�سم  فهي  وخارجها،  اإيـــران 
مدينة  مثل  مثلها  ال�سيعية،  االأ�سرحة 

كربالء العراقية.
وبح�سب امل�سدر ال�سابق فان كال اجلانبني 
اأبديا حما�سة جتاه  وال�سعودي  االإيراين 
هذا االقرتاح، يقول م�سدر اأمني اإيراين، 
تنفذ،  اأن  واأمتنى  للغاية،  جيدة  "الفكرة 
ولن متانع القيادة العليا يف طهران تنفيذ 

هذا االقرتاح''.

وقف �لرت��صق �الإعالمي
العراقي،  الدبلوما�سي  امل�سدر  وبح�سب 
ناق�سها  الــتــي  الق�سايا  �سمن  مــن  كـــان 
الطرفان م�ساألة احلمالت االإعالمية التي 
البع�ص.  بع�سهما  �سد  اجلانبان  ي�سنها 
عمل  وقف  ال�سعودية  من  اإيران  "طلبت 
الناطقة  االخبارية  واملــواقــع  القنوات 
ال�سعودية  متــولــهــا  الــتــي  بــالــفــار�ــســيــة، 
الكاذبة  االأخــبــار  تثري  والتي  مبا�سرة، 
للجمهورية  عــدائــيــة  �ــســورة  وتــنــ�ــســر 
االإ�سالمية"، يذكر اأن اأ�سهر هذه القنوات 
هي  �سعوديًا  املمولة  بالفار�سية  الناطقة 
تتبّنى  التي  اإنرتنا�سونال،  اإيـــران  قناة 
االإ�سالمية  للجمهورية  مناه�سا  خطابًا 

االإيرانية.

�مللف �ليمني.. خارطة طريق
كبري  باهتمام  اليمن  يف  احلــرب  حظيت 
بــني طهران  ــات  ــفــاو�ــس امل عــلــى طــاولــة 
اأّنهم  ذكــر  االإيـــراين  فالوفد  والريا�ص. 
ت�سوية  اإيجاد  من  مانع  اأي  لديهم  لي�ص 
على  اأّن  لهم  موؤكدين  اليمني،  امللف  يف 
اتفاقية  عقد  يف  مت�سي  اأن  الــريــا�ــص 
وت�سوية �سيا�سية جتمع كاًل من احلكومة 
وجماعة  جانب  من  اليمن  يف  ال�سرعية 

وتكون  اآخــر،  جانب  من  اهلل"  "اأن�سار 
بح�سور ورعاية �سعودية-اإيرانية.

ــاإّن  ف الــ�ــســوري  بامللف  يتعلق  فيما  اأمـــا 
ــيــني اأبــــدوا عــرب املــبــاحــثــات مع  االإيــران
اجلانب ال�سعودي موافقتهم على اأن يكون 
و�سخ  �سوريا،  اإعــمــار  يف  دور  لل�سعودية 
اإىل  امل�سادر  فيها، حيث ت�سري  ا�ستثمارات 
االأخ�سر  ال�سوء  ميتلكون  االإيرانيني  اأّن 
االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ص  قبل  من 
للتفاو�ص مع اجلانب ال�سعودي يف م�ساألة 
�سخ  م�ساألة  وبحث  �سوريا،  اإعمار  اإعــادة 

ا�ستثمارات �سعودية يف �سوريا م�ستقباًل.

�الن�صحاب �الأمريكي 
جراء  من  الرئي�سي  ال�سبب  اأّن  ويبدو 
يعود  ال�سعودية-االإيرانية  التفاهمات 
بالدرجة االأوىل اإىل اإداك الطرفني ملبداأ 
اأ�سلوب  واأّن  املنطقة،  يف  االأدوار  تقا�سم 
لكّن  نفعًا،  يجدي  يعد  مل  بينهما  ال�سراع 
ومراقبني  حمللني  بح�سب  اأخرى  اأ�سبابًا 

اأدت اإىل هذا التقارب.
وان�سحابهم  االأمــريــكــان  رحــيــل  ومـــع 
م�سكالت  اإىل  اإ�ــســافــة  املــنــطــقــة،  مـــن 
املمثلة  االأمريكية  االإدارة  مع  ال�سعودية 
بــالــدميــقــراطــيــني، فــــاإّن الــ�ــســعــوديــة ال 
اهتزاز  الأي  املنطقة  تتعر�ص  اأن  تريد 
�سيا�سي، واأدركت اأّن عليها تق�سيم االأدوار 
ذلك،  اإىل  اإ�ــســافــة  اإيــــران.  وبــني  بينها 
هذه  من  تريدان  والريا�ص  طهران  فــاإّن 
باعتبار  الرتكي،  الدور  تقلي�ص  اخلطوة 
اأّن ال�سعودية ان�سحبت من دعم املعار�سة 
امل�سلحة،  التنظيمات  دعم  ومن  ال�سورية 
دعمها،  على  ت�سّر  التي  اأنــقــرة  بخالف 
وهذا اأدى اإىل اإيجاد نقاط م�سرتكة بني 

طهران والريا�ص. 
ويف نهاية االأمر، فاإّن عهد القطيعة بني 
بعد  ينتهي،  اأن  يو�سك  وطهران  الريا�ص 
�سنوات،  خم�ص  من  الأكــرث  دامــت  قطيعة 
على خلفية هجوم من قبل عنا�سر موالية 
ال�سعودية  ال�سفارة  االإيــــراين  للنظام 
موؤكدًا  م�سهد،  يف  والقن�سلية  طهران  يف 
�ستكون  البلدين  �سفارات  فتح  بعد  اأّنــه 
هناك نقلة نوعية يف العالقات، و�سيعمل 
الطرفان على حل امللفات ال�سائكة بينهما، 

وعلى راأ�سها امللف اليمني وال�سوري.

ك�سف وزير اخلارجية الإيراين ح�سني اأمري عبد اللهيان، عن تو�سل بالده اإىل "نتائج واتفاقات" خالل حوارها مع ال�سعودية، موؤكدا اأن هذا احلوار ي�سري يف 
الجتاه ال�سحيح. من جهته رئي�ش الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي اقرتح على اجلانبني ال�سعودي والإيراين اإن�ساء طريق دويل �سريع يربط بني مدينة م�سهد 
اأهم املدن  الإيرانية ومكة املكرمة، ومير من خالل مدينة كربالء العراقية. هذا الطريق له دللة كبرية على عمق العالقات، فمدينة م�سهد تعترب واحدة من 
الدينية املقد�سة لدى امل�سلمني ال�سيعة داخل اإيران وخارجها. وبح�سب امل�سدر فان كال اجلانبني الإيراين وال�سعودي اأبديا حما�سة جتاه هذا القرتاح، يقول م�سدر 

اإيراين "الفكرة جيدة للغاية واأمتنى اأن تنفذ ولن متانع القيادة العليا يف طهران تنفيذ هذا القرتاح".
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ما وراء الجتاه اجلديد يف احلرب الباردة بني اإيران وال�شعودية؟
اختالف الطموحات ال�شيا�شية دفعهما للتقارب..

اإن�ساء طريق دويل �سريع 
يربط بني مدينة م�سهد 

الإيرانية ومكة املكرمة، 
ومير من خالل مدينة 

كربالء العراقية

بعد فتح �سفارات البلدين 
�ستكون هناك نقلة نوعية 

يف العالقات، و�سيعمل 
الطرفان على حل امللفات 

ال�سائكة بينهما

يف نهاية الأمر، فاإّن عهد 
القطيعة بني الريا�ش 

وطهران يو�سك اأن ينتهي، 
بعد قطيعة دامت لأكرث 

من خم�ش �سنوات



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

�سحيفة  قـــالـــت 
الفرن�سية،  لوموند 
ـــص  ـــ� ـــي ـــرئ ال اإن 
جني  �سي  ال�سيني 
بينغ �ساعف اأخريا 
ــمــيــحــاتــه  مـــــن تــل
توحيد"  بـ"اإعادة 

و�سيكة لبالده مع تايوان املنف�سلة عنها 
�سيا�سًيا منذ عام 1949، وحّذرت من اأن 
يثري  قد  تايبيه  على  �سيني  هجوم  اأي 

�سراعا مبا�سرا مع وا�سنطن.
اإىل  افتتاحيتها  يف  ال�سحيفة  ولفتت 
اإليها منذ  ُينظر  التي  تايوان  م�ساألة  اأن 
مدة طويلة على اأنها نزاع اإقليمي طويل 
اليوم  اأ�سحت  احلــّدة  ومتو�سط  االأمــد 
وا�سنطن  يف  فقط  لي�ص  اهتمام  حمــّط 
طوكيو  يف  اأيــ�ــســا  واإمنــــا  وبــروكــ�ــســل، 
ــو مــا مل  ــدان اأخــــرى، وه ــل وكــانــبــريا وب
 1996-1995 اأزمــة  منذ  قط  يحدث 
التي اأثارت ا�ستعرا�ص القوة بني ال�سني 

والواليات املتحدة.
م�ستوى  اأن  ال�سحيفة  واأو�ــســحــت 
التهديد الذي متار�سه بكني على تايوان 
ت�سارعت وتريته، خا�سة منذ االأول من 
نحو  ال�سني  اأجــرت  اإذ  اجلــاري  اأكتوبر 
الدفاع  منطقة  يف  جوية  طلعة   150
الذي  االأمــر  بتايوان،  اخلا�سة  اجلــوي 
اأرجعته ال�سحيفة اإىل مزايدة الزعيم 
الع�سكرية  ــقــوة  ال و�ــســعــود  ال�سيني 
هجمات  �سّن  على  االآن  الــقــادرة  لبكني 
مناف�ستها،  على  وتقليدية  اإلكرتونية 
مما غذى املخاوف ب�ساأن جزيرة تايوان 

ال�سغرية.
املتحدة  الــواليــات  تــرى  جانبها،  ومــن 
مهمة  ــا  ــدًي حت ميــثــل  الــو�ــســع  هـــذا  اأن 
ت�سعى  ال�سني  باأن  مقتنعة  الأنها  للغاية 

عن  ــا  ــاده ــع اإب اإىل 
الع�سكري  موقعها 
ــــادي  ــــ�ــــس واالقــــت
املهيمن على العامل. 
ومـــنـــذ اعــرتافــهــا 
ال�سعبية  بال�سني 
مل   ،1979 ــــام  ع
معاهدة  مبوجب  ملتزمة  وا�سنطن  تعد 
مبنحها  فقط  بل  تايوان،  عن  بالدفاع 
الو�سائل ال�سرورية للدفاع عن نف�سها يف 

حالة وقوع هجوم عليها.
اأن جـــو احلـــرب  الـــوا�ـــســـح،  مـــن  لــكــن 
وكالة  �سنفت  اأن  بعد  خ�سو�سا  يتزايد 
ال�سني  االأمريكية  املركزية  املخابرات 
على اأنها "التهديد اجليو�سيا�سي االأكرث 
الـ21"،  القرن  يف  نواجهه  الذي  اأهمية 
ال�سني  غزو  اأن  تدرك  وا�سنطن  اأن  كما 
اأن ميثل نقطة حتول  �ساأنه  لتايوان من 
املحيطني  منطقة  على  �سيطرتها  يف 

الهندي والهادي.
لكن اخلطوط، ح�سب لوموند، تتحرك 
كابل  �سقوط  �سجع  فقد  خطري  ب�سكل 
القيادة ال�سينية وعزز قناعتها برتاجع 
اخلطب  اأقنعت  كما  االأمريكية،  القوة 
التهديد  عن  وا�سنطن  لقادة  املتكررة 
ب�سرورة  االأمريكيني  غالبية  ال�سيني 
الدفاع عن تايوان ع�سكرًيا �سد ال�سني.

فعل  ينبغي  اأنــه  ال�سحيفة  واأ�سافت 
على  وتايبيه  بكني  لت�سجيع  �سيء  كل 
عام  مــنــذ  املنقطع  احلــــوار  ا�ستئناف 
بكني  خماطرة  اأن  من  حمذرة   ،2016
�سراعا  تثري  قد  تايبيه  على  بالهجوم 
�ساأنه  من  وذلــك  وا�سنطن،  مع  مبا�سرا 
ال�سني  ا�ستقرار  فقط  لي�ص  يهدد  اأن 
ال�سالم  ا  اأي�سً بل  اآ�سيا،  �سرق  وا�ستقرار 

العاملي برمته.

االإيرانية  اجلوية  الدفاع  قوات  توا�سل 
لليوم الثاين تدريباتها و�سط اإيران، فيما 
ل�سواريخ  الت�سدي  على  تدريبات  اأجرت 

"كروز".
من  االأ�سخم  هــي  ــنــاورات  امل هــذه  وتعد 
اإذ تغطي  االإيــراين،  للدفاع اجلوي  نوعها 
من  اأكــرث  البالغة  البالد  م�ساحة  ن�سف 
حيث  مربع،  كيلومرت  األــف  و600  مليون 
للجي�ص  اجلـــوي  الــدفــاع  قـــوات  جتريها 
الــقــوات اجلــويــة للحر�ص  االإيــــراين مــع 

الثوري.
اجلوي  بالدفاع  العمليات  م�سوؤول  وقال 
حممد  الثاين  العميد  االإيــراين  للجي�ص 
اإن  االأربــعــاء،  اأم�ص  قلب،  خو�ص  يو�سفي 
التدريبات  خالل  قامت  امل�سلحة  القوات 
ح�سا�ستني  تعر�ص"من�ساأتني  مبحاكاة 
اأن  م�سيًفا  للهجوم،  للبالد"  ومهمتني 
اقت�سادية  باأهمية  حتظيان  "املن�ساأتني 
كبرية  وعلمية  وع�سكرية  و�سيا�سية 
الــدفــاع  قـــوات  اأن  مــو�ــســحــا:  للغاية". 
اجلوية االإيرانية ت�سدت بنجاح لتعر�ص 
منطقة املناورات ل�سواريخ كروز من خالل 
اإ�سقاط هذه ال�سواريخ مبنظومتي "جميد" 

للجي�ص و"دزفول" للحر�ص الثوري.
"ت�سنيم"  وكــالــة  اأفـــــادت  ذلــــك،  اإىل 
االإيرانية  اجلوية  القوات  باأن  االإيرانية 

منظومة  عن  ال�ستار  املناورات  يف  اأزاحــت 
من  حجما  اأقــل  ــوي،  اجل للدفاع  جديدة 
اأكرب  تعد  الــتــي   "373 "باور  منظومة 

منظومة اإيرانية حملية للدفاع اجلوي.
يوم  اأطلقت  التي  املناورات  اأهــداف  وعن 
اجلوي  الدفاع  مقر  قائد  اأكــد  الثالثاء، 
اأنها  زادة  رحيم  قــادر  العميد  االإيـــراين 
للدفاع  اآمنة  طبقات  "ت�سكيل  اإىل  تهدف 
ــن احلــــدود اجلوية  لــلــدفــاع ع اجلــــوي، 
عن  ال�سامل  الــدفــاع  وكذلك  االإيــرانــيــة، 

املن�ساآت احل�سا�سة واحليوية".
من جهته، اأكد قائد القوات اجلوف�سائية 
القوات  اأن  االإيــــراين،  الــثــوري  للحر�ص 
قنابل  مــرة  الأول  ا�ستخدمت  االإيرانية 
املناورات.  خالل  موجهة  جوية  جمنحة 
ــوي  الـــدفـــاع اجل مــنــظــومــة  اأن  وا�ـــســـاف 
من  اإ�سقاطها  بعد  القنابل  هــذه  تتبعت 
اأن  اإىل  م�سريا  لها،  وت�سدت  الطائرات 
خالل  ا�ستخدمت  التي  املنظومات  "جميع 

املناورات هي حملية ال�سنع". 
التابع  اجلوي  الدفاع  قائد  قال  بــدوره، 
للحر�ص الثوري االإيراين، اإن "اأي اعتداء 
برد  �سيواجه  االإيــرانــيــة،  احلــدود  على 
"جميع اأهداف  اأن  مزلزل وقوي"، م�سيفا 
املناورات يف جماالت الك�سف واال�ستطالع 

والتتبع والت�سدي قد حتققت".

تعد هي الأ�ضخم اإذ تغطي ن�ضف م�ضاحة البلد.. ال�ضني وتايوان.. 

ا�شتمرار املناورات اجلوية يف اإيران..الت�شعيد يعّر�س ال�شلم العاملي للخطر

وفق تقرير دوري للأمني العام للأمم املتحدة

ق.د

ب�ضغط من اجلزائر وجنوب اأفريقيا.. 

وافق املجل�ش التنفيذي للحتاد الأفريقي على طرح قرار كان اتخذه مفو�ش الحتاد، مو�صى الفقي، مبنح اإ�صرائيل �صفة مراقب، للمراجعة والنقا�ش يف الجتماع املقرر اليوم 
اخلمي�ش، بعد حملة دبلوما�صية قوية قادتها اجلزائر وجنوب اأفريقيا �صد القرار الذي �صدر يف يوليو املا�صي. 

االجتماع  اإّن  جزائري،  دبلوما�سي  وقال 
التمهيدي على م�ستوى املندوبني للمجل�ص 
اأم�ص  قرر،  االأفريقي،  لالحتاد  التنفيذي 
�سفة  اإ�سرائيل  منح  قرار  اإدراج  االأربعاء، 
االجتماع  يف  واملراجعة  للنقا�ص  مراقب 
م�ستوى  على  اخلمي�ص  هــذا  يعقد  ــذي  ال
االأع�ساء  ــدول  ال جميع  خارجية  وزراء 
عن  يعلن  اأن  على  االأفريقي،  االحتــاد  يف 
القرار  اإلغاء  اأو  بتجميد  النهائي  القرار 

اجلمعة.
وجنوب  اجلزائر  اأّن  الدبلوما�سي  واأكــد 
مراجعة  على  وافقت  دولة  و24  اأفريقيا 
اتــخــذه مفو�ص االحتــاد  انــفــرادي  ــرار  ق
مبنح اإ�سرائيل �سفة مراقب يف االحتاد، يف 

االجتماع الذي �سيح�سره وزير اخلارجية 
بـــاخلـــارج  رمطان  الــوطــنــيــة  واجلــالــيــة 
لعمامرة، والذي اأجرى لقاءات مع الفقي.

ــه على  لــعــمــامــرة، يف تــغــريــدة ل ـــر  وذك
االأربعاء،  اأم�ص  "تويرت"،  مبوقع  ح�سابه 
الرئي�سية  البنود  الفقي  مع  ناق�ص  اأنــه 
املدرجة على م�سروع جدول اأعمال الدورة 
التنفيذي  للمجل�ص  والثالثني  التا�سعة 
من  عــددًا  التقى  كما  االأفريقي،  لالحتاد 
الت�سويت  على  حلثهم  االأفارقة،  نظرائه 
اإ�سرائيل  ع�سوية  قـــرار  اإلــغــاء  ل�سالح 
مع  يتناق�ص  ذلــك  لكون  مــراقــب،  ب�سفة 
الطابع والقيم التحررية التي اأن�سئت على 

اأ�سا�سها املنظمة االأفريقية.

املتحدة،  لـــالأمم  الــعــام  االأمـــني  ــى  ــس اأو�
اأنــطــونــيــو غــوتــرييــ�ــص، يـــوم الــثــالثــاء، 
واليــة  بتمديد  ـــدويل  ال ـــن  االأم جمل�ص 
بال�سحراء  لال�ستفتاء  االأممية  البعثة 
الغربية)مينور�سو( ملدة عام جديد حتى 

.2022 اأكتوبر   31
لغوتريي�ص  دوري  تقرير  يف  ذلــك  جــاء 
املجل�ص  اأع�ساء  يناق�سه  اأن  املــقــرر  مــن 
االأربعاء،  مغلقة،  جل�سة  يف  دولــة(   15(
بال�سحراء  الو�سع  تــطــورات  ويــتــنــاول 
و31   2020 �سبتمرب  مطلع  بني  الغربية 
التفوي�ص  وينتهي   .2021 اأغ�سط�ص 
اجلــاري.  اأكتوبر   31 يف  للبعثة  احلــايل 
"القلق  عــن  غوتريي�ص،  تقرير  واأعـــرب 
ال�سحراء  باإقليم  التطورات  اإزاء  العميق 

الغربية''.
"ا�ستئناف  اأن  غــوتــرييــ�ــص  واعـــتـــرب 

العازلة،  باملنطقة  العدائية  االأعــمــال 
حل  اإيجاد  مل�ساعي  انتكا�سة كبرية  ي�سكل 
�سيا�سي للنزاع الذي طال اأمده''. وتابع: 
اليومية يف هذه املنطقة  التوغالت  "اأدت 
اإىل  الطرفني  بني  العدائية  واالأعــمــال 

فتئت  ما  التي  للرتتيبات  خطري  تقوي�ص 
على  النار  اإطــالق  لوقف  اأ�سا�سا  ت�سكل 
ويظل  املا�سية.  الثالثني  ال�سنوات  مدى 
ما  وا�ــســح  ب�سكل  قائما  الت�سعيد  خطر 
م�ستمرة".  الــعــدائــيــة  االأعــمــال  دامـــت 

والبولي�ساريو  املغرب  "ت�سجيع  اإىل  ودعا 
على االنخراط بح�سن نية ودون �سروط 
م�سبقة يف العملية ال�سيا�سية، ال�سيما بعد 
مي�ستورا،  دي  �ستيفان  االإيــطــايل  تعيني 
اإىل  له  �سخ�سيا  مبعوثا  املا�سي،  االأ�سبوع 

ال�سحراء الغربية''.
يف  "املراقبني  ـــاأن  ب غــوتــرييــ�ــص  واأفــــاد 
الو�سول  من  يتمكنوا  مل  االأممية  البعثة 
باأمان اإىل املنطقة العازلة، ب�سبب �سيطرة 
يوؤثر  مما  املعابر  على  املغربية  القوات 
على قدرة البعثة على مراقبة احلالة يف 
البعثة  "تظل  واأردف:  باأ�سره''.  االإقليم 
معظم  يف  والوحيد  الرئي�سي،  امل�سدر  هي 
املعلومات  على  للح�سول   )...( االأحيان 
وبالتايل،   ،)...( املتحيزة  غري  وامل�سورة 
اأو�سي باأن ميدد جمل�ص االأمن واليتها ملدة 

عام اآخر، حتى 31 اأكتوبر 2022''.
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احل�سد  ي�سم  -الذي  العراق  يف  الوطني  العقد  حتالف  دعا 
اإعادة  اإىل  االنتخابات  مفو�سية  االإ�سالمي-  واحلزب  ال�سعبي 
يف  الت�سريعية،  لالنتخابات  املعلنة  االأولية  النتائج  يف  النظر 
جميع  ال�سدر  مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم  فيه  ح�ص  وقت 
االأطراف التي اعرت�ست على نتائج االنتخابات اإىل �سبط النف�ص 
وااللتزام بالطرق القانونية ب�ساأن االعرتا�ص. واأ�ساف التحالف 
اأن النتائج االأولية ك�سفت عن خروق اأدت اإىل هدر حقوق عدد من 
اأعرب  املر�سحني وك�سفت غياب احلياد واملو�سوعية. من جانبه، 
ائتالف الوطنية العراقي بزعامة اإياد عالوي عن رف�سه القاطع 
للنتائج االأولية لالنتخابات يف البالد. من جهته، دعا زعيم التيار 
يف  االأولية  النتائج  كتلته  تتقدم  الذي  ال�سدر  مقتدى  ال�سدري 
االنتخابات، جميع االأطراف التي اعرت�ست على هذه النتائج اإىل 

�سبط النف�ص وااللتزام بالقانون ب�ساأن االعرتا�ص.

اأكد قادة جمموعة الـ20 التزامهم اجلماعي بتقدمي امل�ساعدة 
الدعم  جعل  �سرورة  على  و�سددوا  االأفغاين،  لل�سعب  االإن�سانية 
ختام  ويف  احلالية.  املرحلة  يف  اأولوية  الأفغان�ستان  االإن�ساين 
اجتماع ا�ستثنائي ُعقد الثالثاء يف روما، اأجمع القادة امل�ساركون 
انهيار  حدوث  ملنع  اإجنازه  يجب  عمال  هناك  اأن  على  القمة  يف 
ماريو  االإيطايل  الوزراء  رئي�ص  وحذر  اأفغان�ستان.  يف  اقت�سادي 
اأفغان�ستان  يف  احلدوث  و�سك  على  اإن�سانية  كارثة  اأن  من  دراغي 

خ�سو�سا مع اقرتاب ف�سل ال�ستاء.

�سيبا�ستيان  الرئي�ص  عزل  اإىل  ت�سيلي  يف  املعار�سة  ت�سعى 
ببيع  قام  اأنه  باندورا"  "وثائق  ك�سفت  اأن  بعد  وذلك  بينريا، 
ع�سو  وقال  الأبنائه.  مملوكة  �سركة  خالل  من  تعدين  �سركة 
الكونغر�ص يف ت�سيلي توما�ص هري�ص عند توجيه االتهام لبينريا 
يف جمل�ص النواب وهي اخلطوة االأوىل يف عملية االإقالة التي 
قد ت�ستمر لعدة اأ�سابيع، اإن رئي�ص البالد ا�ستخدم "مكتبه يف 

االأعمال ال�سخ�سية".
وبح�سب "وثائق باندورا"، فاإن �سركة التعدين مينريا دومينغا 
بيعت لرجل االأعمال كارلو�ص األربتو ديالنو، �سديق الرئي�ص 
جزر  يف  عقدت  �سفقة  يف  دوالر،  مليون   152 لقاء  الت�سيلي، 

فريجني الربيطانية.

اأم�ص  �سباح  الفرن�سية،  امل�سلحة  القوات  اأركان  رئي�ص  اأعلن 
اأثناء  وقع  حادث  يف  كويلني"  امل�سري"اأدريان  وفاة  االأربعاء، 
�سحفي،  بيان  يف  واأعلن  مبايل.  برخان  عملية  يف  م�ساركته 
حلادث  نتيجة  بجراحه  متاأثرا  تويف  الفرن�سي،  ال�سابط  باأن 

عر�سي.
عمليات  يف  يوؤدي  كان  الذي  عاًما،   29 كويلني،  اأدريان 
كان  لقوة برخان يف متبكتو، ووقع احلادث عندما  ميكانيكية 
خطرية،  بجروح  اأ�سيب  ولقد  ل�ساحنة  �سيانة  عملية  ينفذ 
ب�سبب اإمالة كابينة هذه ال�ساحنة ومل يكن من املمكن اإنعا�سه، 
مات متاأثرًا بجراحه" كما مت فتح حتقيق لت�سليط ال�سوء على 

احلادثة.

ناق�ص الرئي�ص امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي م�ستجدات ق�سية 
�سد النه�سة يف �سوء �سدور البيان الرئا�سي االأخري ملجل�ص االأمن 
ما  مناق�سة  ومتت  اأوربان.  فيكتور  املجري  الوزراء  رئي�ص  مع 
ت�سمنه بيان جمل�ص االأمن من �سرورة امتثال االأطراف للتو�سل 
التفاق ملء وت�سغيل ملزم قانوًنا خالل فرتة وجيزة على نحو 

يحقق امل�سالح امل�سرتكة جلميع االأطراف.
جتاه  م�سر  اأبدته  الذي  االلتزام  مدى  امل�سري  الرئي�ص  واأكد 
موؤثر  بدور  القيام  عليه  الدويل  املجتمع  واأن  املفاو�سات،  م�سار 
م�سر  م�سالح  مت�ص  التي  االأهمية  البالغة  الق�سية  تلك  حلل 

املائية.

قادة الـ20 يلتزمون بتعزيز امل�شاعدات 
الإن�شانية لأفغان�شتان

املعار�شة يف ت�شيلي ت�شعى لعزل رئي�س 
البالد على خلفية "وثائق باندورا"

مقتل قائد العمليات اللوج�شتية 
للجي�س الفرن�شي يف مايل

ال�شي�شي يوجه ر�شالة للمجتمع الدويل 
حول �شد النه�شة

العراق.. مطالب باإعادة النظر 
يف نتائج النتخابات 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
الحتاد الأفريقي يراجع اليوم  قرار منح اإ�شرائيل �شفة مراقب 

غوتريي�س يو�شي جمل�س الأمن بالتمديد للبعثة اإىل ال�شحراء الغربية
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الإحتــاد  الفني  الــطــاقــم  بــرمــج 
اأم�سية  وديـــة  مقابلة  ب�سكرة 
بوفاريك  وداد  فريق  اأمــام  اليوم 
االأخــري  هــذا  ملعب  اأر�سية  على 
زواال  الثالثة  ال�ساعة  من  بداية 
الأ�سبال  وديــة  خرجة  ثــاين  يف 
املدرب يو�سف بوزيدي منذ بداية 
انهزم  اأن  بعد  وهذا  التح�سريات، 
اأمام  االأوىل  خرجته  يف  الفريق 
دون  هدف  بنتيجة  بــارادو  نادي 
الفني  الطاقم  ويــراهــن  مقابل، 
على ظهور الت�سكيلة بوجه اأف�سل 
بالن�سبة  خا�سة  املباراة  هذه  يف 
ـــال  االأم خيبت  الــتــي  للعنا�سر 

املعلقة عليها يف اللقاء االأول.
مدرب  ت�سريحات  اأحدثت 

عقب  بوزيدي  ــاد  االإحت

ت�سريح  بخ�سو�ص  بارادو  مباراة 
بع�ص العنا�سر من التعداد حالة 
اأن  خا�سة  الالعبني  لدى  طوارئ 
ت�سريح  على  م�سرا  بــدا  املـــدرب 
نهاية  قــبــل  الــعــنــا�ــســر  بــعــ�ــص 
املريكاتو وتدعيم الفريق باأ�سماء 
تف�سل  اأن  املنتظر  ومن  جديدة، 
تدعيم  ق�سية  يف  االإحتــاد  اإدارة 
�سي�سفر  مــا  �سوء  على  الــتــعــداد 
مباراة  بعد  املــدرب  تقرير  عنه 

وداد بوفاريك.

�سطيف  اإحتاد  فريق  اجلمعة  هذا  ع�سر  العلمة  مولودية  ت�ستقبل 
مباراة  ثاين  يف  بالعلمة  حار�ص  عمار  ال�سهيد  ملعب  اأر�سية  على 
ودية للفريق منذ انطالق فرتة التح�سريات، ومل تتمكن ت�سكيلة 
اأم�سية  مقررة  كانت  التي  الودية  املباراة  خو�ص  من  املولودية 
املناف�ص  ب�سبب عدم ح�سور  امل�سيلة  اأمام فريق وفاق  الثالثاء 
اإىل مدينة العلمة يف اأخر حلظة، حيث رف�ص العبو الوفاق 

التنقل ب�سبب م�ساكل مالية مع اإدارة النادي.
وك�سف رئي�ص جمل�ص اإدارة مولودية العلمة �سالح كراو�سي 
عن حل العديد من امل�ساكل العالقة يف الفريق خالل االأيام 
الفارطة من خالل ت�سوية م�ستحقات املدرب التون�سي وجدي 
ما يعني  �سنتيم، وهو  اإىل  مليون  ال�سيد بقيمة مالية ت�سل 
الوقت  يف  يتم  كما  النادي،  مبعاقبة  الفيفا تهديدات  من  التخل�ص 
اأجل  من  م�سي�ص  علي  للنادي  ال�سابق  الفني  املدير  مع  التفاو�ص  الراهن 
بقيمة  الدولية  الريا�سية  املحكمة  من  عليه  حت�سل  الذي  التعوي�ص  ت�سوية 

�سنتيم. مليار   
الالعب  تخ�ص  والتي  الفيفا م�ستوى  على  املوجودة  الثالثة  الق�سية  بخ�سو�ص  اأما 
التي  املالية  القيمة  ت�سوية  عن  تبحث  املولودية  اإدارة  فاإن  املالك  عبد  عبا�ص  ال�سابق 
منها  يعاين  التي  املالية  لالأزمة  بالنظر  مراحل  على  �سنتيم(  )مليار  الالعب  بها  يطالب 
الفريق، ومن جانب اأخر تنتظر اإدارة والفريق احل�سول على االإعانات املقررة من طرف 
اأجل ت�سوية  ال�سباب والريا�سة وهذا من  البلدية ومديرية  املحلية ممثلة يف  ال�سلطات 

ديون جلنة املنازعات ل�سمان تاأهيل الالعبني اجلدد. بدري. عرفيق رزمي. ب

العاي�ص. �ص

العاي�ص. �ص

ع�سام. ب

عبد الهادي. ب

اجلــزائــري  ـــدويل  ال الــالعــب  يت�سدر 
ت�سفيات  هدايف  الئحة  �سليماين  اإ�سالم 
اإفريقيا  قــارة  عن   2022 العامل  كاأ�ص 
ـــن دور  ــد مـــــرور اأربــــــع جـــــوالت م ــع ب

املجموعات. 
ل�سباب  ال�سابق  املهاجم  ميلك  حيث 
يف  اأهــداف   6 �سليماين   ا�سالم  بلوزداد 
واحدة  مباراة  لعب  اأنــه  رغم   ، ر�سيده 
ــل اأطــــوارهــــا )90  ــام ــص ك ــا� فــقــط خ
املواجهات  يف  دخــل  بينما  دقــيــقــة(. 
منت�سف  يف  بــديــال  االأخـــــرى  ــالث  ــث ال
ال�سوط الثاين، اأو ا�ستبدل عند انطالق 
يف  الــ�ــســاأن  كــان  كما  الثانية،  املرحلة 
النيجر  منتخب  �سد   االخــرية  املباراة 

م�ساء الثالثاء املا�سي 

القائد  الــثــاين  املــركــز  يحتل    و  هــذا 
واجلناح ريا�ص حمرز بر�سيد 4 اأهداف، 
رفقة 4 العبني اآخرين من بوركينا فا�سو 
وال�سنيغال ومايل وغينيا بي�ساو. وتاألق 
حمرز يف مباراة النيجر م�ساء الثالثاء، 
بعد اأن �سجل هدفا، و�سنع اآخر بتمريرة 
ويتزعم  بـــوجنـــاح   لــبــغــداد  حــا�ــســمــة 
اأف�سل  الئحة  ال�سحراء”  “حماربو 
هجوم بعد مرور 4 جوالت، حيث �سجلوا 

النيجر.  رباعية  اخرها  هدفا   19
ومايل  تون�ص  منتخبات  حتــل  بينما   
واأوغندا قائمة اف�سل دفاع يف الت�سفيات 
حيث   ، للمونديال  املوؤهلة  االفريقية 

مازالت �سباك هذه الفرق مل تهتز بعد

نهار  �سطيف  وفــاق  ت�سكيلة  ت�سد 
اليوم الرحال نحو موريتانيا حت�سبا 
حل�ساب  نــواذيــبــو  ـــادي  ن ملــواجــهــة 
االأبطال  رابطة  من  الذهاب  مباراة 
االإفريقية، وتتنقل ت�سكيلة الوفاق  
مطار  اجتــاه  �سطيف  مطار  من  جوا 
ب�سار، وهذا قبل التوجه رفقة وفد 
طائرة  مــن  على  الــ�ــســاورة  �سبيبة 
خا�سة نحو مطار نواك�سوط الدويل 
ح�سب خمطط ال�سفر املعد من طرف 
اأن  املنتظر  من  حيث  الوفاق،  اإدارة 
الثانية  الوفاق يف حدود  ي�سل وفد 

بعد الزوال.
اإىل  الــوفــاق  �سفرية  عــن  ويغيب 
موؤهلة  الغري  العنا�سر  موريتانيا 
للمناف�سة القارية على غرار كل من 
فرحي، مطراين، بودبو�ص، براهيمي 
وفراحي، ومقارنة باملباراة ال�سابقة 
كثرية،  تغيريات  القائمة  تعرف  مل 
اأم�سية  الــوفــاق  ت�سكيلة  ـــرت  واأج

فريق  اأمــــام  ـــة  ودي مقابلة  اأمــ�ــص 
مبلعب   ق�سنطينة  مــولــوديــة 
الفني  الطاقم  خ�س�سها  حيث  ماي 
للمناف�سة  موؤهلني  الغري  لالعبني 
القارية وهذا من اأجل البقاء يف جو 
املناف�سة، يف حني تدربت الت�سكيلة 

املعنية بال�سفر يف ال�سبيحة.
ــاق  ــوف ــة ال ــل وتــبــلــغ تــكــالــيــف رح
ملــواجــهــة نــواذيــبــو املــوريــتــاين بني 
الــطــائــرة اخلــا�ــســة واالإقـــامـــة ما 
ومن  �سنتيم،  مليار  مبلغ   يناهز 
االإداري  املــديــر  يكون  اأن  املنتظر 
اإىل  املتنقل  للوفد  رئي�سيا  جرودي 
باقي  غياب  ظل  يف  وهذا  موريتانيا 
وعلى  ال�سفرية،  هذه  عن  االأع�ساء 
يف  الوفاق  وفد  �سريافق  اأخر  �سعيد 
ةرئي�ص  االإفريقية  ال�سفرية  هذه 
والــذي  الــقــدم  لكرة  ب�سار  رابــطــة 
�سيكون ممثال لالإحتادية اجلزائرية 

اخلرجة. هذه  يف  الفاف

اإىل  املتنقل  الــوفــاق  ــد  وف وي�سم 
موزعني  ــردا  ف نحو   موريتانيا 
الطاقم  اأعــ�ــســاء  العـــبـــني،  عــلــى 
عن  ممثلني  وكـــذا  والــطــبــي  الفني 
بالنادي  اخلا�سة  ـــالم  االإع خلية 
ومــرافــقــني اإداريــــني، وقــرر املــدرب 
خالل  العبا  ا�سطحاب   الكوكي 
الالعبني  عدد  وهو  ال�سفرية  هذه 
مع  الــقــاريــة  للمناف�سة  املــوؤهــلــني 
عن  زيتي  الــالعــب  غياب  ت�سجيل 
ال�سفرية ب�سبب معاناته من اإ�سابة 
اخللفية  الــعــ�ــســلــة  مــ�ــســتــوى  عــلــى 
وفد  يعود  اأن  املنتظر  ومن  للفخذ، 
مبا�سرة  الوطن  اأر�ــص  اإىل  الوفاق 
نواذيبو  اأمـــام  املــبــاراة  نهاية  بعد 
�ستحط  حــيــث  االأحــــــد،  ــيــة  اأمــ�ــس
مطار  يف  رحالها  اخلا�سة  الطائرة 
ق�سنطينة  بوالية  بو�سياف  حممد 

يف رحلة العودة.   
طريق  عن  الوفاق  اإدارة  وك�سفت 

احلكيم  عبد  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
نبيل  التون�سي  املــــدرب  اأن  ــرار  �ــس
العقد  بتجديد  �سيقوم  الــكــوكــي 
الذي يربطه بالوفاق هذا اخلمي�ص 
حيث  موريتانيا،  اإىل  التوجه  قبل 
نهار  �سخت  قد  الوفاق  اإدارة  تكون 
العالقة  املالية  امل�ستحقات  االأم�ص 
الذي  ال�سرط  وهو  الفني  للطاقم 
جتديد  اأجـــل  مــن  الــكــوكــي  و�سعه 
اإ�سايف،  ملو�سم  الــوفــاق  مع  تعاقده 
املدرب  تعيني  الوفاق  اإدارة  وقررت 
تدريب  على  لالإ�سراف  بوحلجيالت 
�سنة  من   اأقــل  االأوا�ــســط  فريق 
ـــدرب هذا  م ا�ــســتــقــالــة  اأعــقــاب  يف 
ر�ساه  عدم  ب�سبب  مراطلة  ال�سنف 
خالل  الالعبني  انتقاء  طريقة  عن 
ال�سنف،  هذا  يف  اجلارية  التجارب 
الوفاق  رديــف  يوا�سل  املقابل  ويف 
ترب�سه املغلق يف مدينة بومردا�ص.

بعدما ظل م�سري فريق �سباب قاي�ص 
املن�سرم  املو�سم  نهاية  منذ  غام�سا 
املوؤقت  امل�سري  املكتب  ــرر  ق بعدما 
اأن  �سن  واجلميع  اجلماعي  الرحيل 
الفريق �سيكون م�سريه االن�سحاب يف 
ظل االأزمة املال�سة اخلانقة ،ناهيك 
اأن الفريق عقد اجلمعية  انه ورغم 
املا�سية  اال�سابيع  ــالل  خ الــعــامــة 
فتحت  ثمة  ومــن  الــروؤيــة  لتو�سيح 
االأبواب للجوء اإىل اجلمعية العامة 
االنتخابية بعد تاأكد ذهاب اللجنة 
بزمام  اأخــذت  التي  امل�سرية  املوؤقتة 
االمور وقادت ال�سباب املو�سم املا�سي 
اإىل بر االأمــان  اين جنى باأعجوبة 
اآخــر  يف  ذلــك  وكـــان  ال�سقوط  مــن 

جولة من مرحلة العودة .

ظروف  على  احلديث  على  وللعودة 
هو  الغمو�ص  كــان  وبعدما  ال�سباب 
ال�سيد قبل ا�سبوعني من دخول غمار 
ال�سكون  ظل  ويف  الر�سمية  املناف�سة 
اأن�سار  اأخريا خرج  ال�سمت  و�سيا�سة 
ووجهوا  ال�سارع  اإىل  قاي�ص  �سباب 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  اإىل  طلبهم 
اأزمة  وفك  العاجل  باحلل  وطالبوا 
ثابتة  بخطى  ي�سري  الــذي  الفريق 
وهو  املناف�سة  من  االن�سحاب  نحو 
حينما  الواقع  اأر�ص  على  جت�سد  ما 
ا�ستجابت ال�سلطات املحلية وعقدت 
ال�ساعات  ــالل  خ طــارئــا  اجتماعا 
�سرائح  خمتلف  مع  املا�سية  القليلة 
املجتمع املدين وبع�ص اأعيان مدينة 
اإعادة  بقرار  خرجوا  الذين  قاي�ص 

ـــار  ـــب ـــت االع
لــــلــــفــــريــــق 

ووجــــــــهــــــــوا 
للرئي�ص  ـــداء  ن

الربيعي  ال�سابق 
قــــيــــدوم لــقــيــادة 

اإال  الفريق  �سفينة 
م�سادرنا  وح�سب  اأنــه 

الرجل  اأن  الــر�ــســمــيــة 
رف�ص العودة جمددا رغم 

اأنه كان وراء ت�سديد حقوق 
االنخراط من اأمواله اخلا�سة ،ومن 
خالله وح�سب م�سدر عليم وقريب من 
بيت القاي�سية اأكد اأن اأن�سار النادي 
عر�ص  البلدية  مري  من  طلبوا 
الرئي�ص حممود  هذا االقرتاح على 

نية  د ما ر
ــــــــذي يــحــظــى  ال

مبوافقة اجلميع ليكون هو الرئي�ص 
املقبل لفريق �سباب قاي�ص.

اأمــ�ــص  اأول  تـــازقـــاغـــت  جنـــم  خـــا�ـــص 
املواجهات  �سمن  تدخل  جديدة  مباراة 
االإعدادية اأمام فريق �سباب بئر بوحو�ص 
الثاين  ــوي  ــه اجل الــقــ�ــســم  اإىل  املــنــتــمــي 
لرابطة عنابة وهي اخلام�سة يف جمموع 
بن  الثنائي  اأ�سبال  لعبها  التي  الوديات 
ا�ستغلها  فر�سة  وهي  وبلف�سل  التون�سي 
الثاين  الفريق  واأ�ــســرك  الفني  الطاقم 
الأخذ  االأ�سا�سية  العنا�سر  اإراحة  وف�سل 
املدافع  اإقــحــام  وف�سل  الــراحــة،  ق�سط 
بداية  مــن  كاأ�سا�سي  م�سطفى  مــزهــود 
جمريات  اأثناء  بالتغيريات  وقام  املباراة 
ال�سابة  العنا�سر  بع�ص  وعو�ص  املقابلة 
متو�سط  الثنائي  االأ�سا�سيني  واأقــحــم 
�سالح  واملهاجم  كريطر  ح�سان  امليدان 

ن�سنا�ص الإعطاء التوازن يف التعداد.

الــوديــة  ــة  ــقــابــل امل هــــذه  اإىل  ونـــعـــود 
حقق  حيث  النجم  برنامج  يف  اخلام�سة 
االإيجابي  التعادل  ح�سان  كريطر  رفقاء 
طريق  عن  جاء  النجم  هدف  ملثله  هدف 
ركلة جزاء حولها رمزي زكري اإىل هدف 
را�سيا  خرج  الفني  الطاقم  جهته  ،ومــن 
الفريق لعب  اأن  اأداء الالعبني رغم  على 
الكوادر  بع�ص  عدا  الثانية  بالت�سكيلة 
،كذلك املدرب بن التون�سي عرب عن ر�ساه 
على العموم اأن فريقه قدم مباراة جيدة 
رغم  بكثري  حت�سنت  ت�سكيلته  وح�سبه 
تقا�ص  ال  الودية  املواجهات  اأن  اأكد  اأنه 
باللقاءات الر�سمية اإال اأنه جد مرتاح يف 
معربا  االآن  غاية  اإىل  املنجز  العمل  ظل 
عن تفاوؤله الكبري للتح�سري اجليد ملوعد 

انطالق البطولة.

�شباب قاي�سجنم بوعقال 

مولودية العلمة 

اإحتاد ب�شكرة جنم تازقاغت

وفاق �شطيف 

ريا�ضة

املــحــنــك يف ريا�سة  املــــدرب  ــات  ــرح ف ــن  ب ـــراد  م اكـــد 
الوطني  الفريق  تــدريــب  اإىل  عــودتــه  اأن  الفرو�سية 
لالأكابر  هو من اجل  حت�سري النخبة الوطنية لالألعاب 
املتو�سطية ب�سكل جيد ، و التي ت�ست�سيفها مدينة وهران 
لت�سكيل  خربته  لو�سع  ا�ستعداده  مبديا   ، املقبل  العام 
اال�ستحقاق  هذا  يف  كلمته  قول  على  قادر  وطني  فريق 

الدويل الهام. 
واحل�سان  الفار�ص  مل�ساكل  املتحدث  ذات  تطرق  كما 
اإىل  بعودتهما  تــفــاوؤلــه  يكتم  اأن  بــدون  اجلــزائــريــني 
اأجمادهما العريقة املا�سية ، هذا و بالعودة مل�سرية مراد 
االأوا�سط  مع  كانت  فبداياته    ، التدريبية  فرحات  بن 
، ثم الفريق الوطني اجلامعي للقفز العايل  �سنة 
للقدرة  الوطنية  النخبة  مع  وكذلك  احلــواجــز،  على 

والتحمل ملدة  �سنوات. 
اجلزائرية  االحتادية  قبل  من  موؤخرا  ا�ستدعي  هذا 
)ذكورا  لالأكابر  الوطني  الفريق  لتدريب  للفرو�سية 
اجلزائرية  االندية  من  العديد  يف  عمل  كما  واإناثا(. 

اأمثال اخلروبة و بينام وبرج البحري وعنابة.
مل تتم دعوتي   و عن عودته للمنتخب الوطني يقول
على  اأ�سارف  اإذ   ، عليها  اأحوز  التي  للخربة  بل  ل�سخ�سي 
االألوان  اأرف�ص  اأن  اأ�ستطيع  وال  عمري،  من  �سنة   
ي�سرّي  الـــذي  اجلــديــد  الــفــريــق  مــع  خا�سة  الوطنية  
اأنا اأعرف كل اأع�ساء  االحتادية اجلزائرية للفرو�سية 

من  وجميعهم  التنفيذي،  واملكتب  احلالية  االحتادية 
للم�ستوى  له  تقييم  يف  و  الفرو�سية.  ريا�سة  عائلة 
التي  احلواجز،  على  للقفز  الوطنية  للم�سابقة  العام 

قــال:   ، الفرو�سية  مبركز  مراحل  ثــالث  على  جــرت 
اأرى اأن العودة اإىل املناف�سة الر�سمية كانت �سعبة على 
ب�سبب  الن�ساط  توقف  لطول  معا  واالأح�سنة  الفر�سان 
، لكن ذلك مل مينع من تواجد فر�سان  كورونا جائحة 
كان كارثة على  كورونا جيدين كما اأوؤكد اأن فريو�ص 
نح�سر  اأن  علينا  ي�ستوجب  االآن  فيها  والفاعلني  اللعبة 
برناجما خا�سا واإال فال ن�ستطيع العمل ، ما يجب التاأكيد 
عليه هو اأن تكون العودة هادئة وبدون ت�سرع خا�سة يف 

 . التدريبات ، حفاظا على الفار�ص واحل�سان معا
قائال:  اأفــاد   ، الوطنية  العنا�سر  جديد  بخ�سو�ص  و 
لالأكابر  الوطني  الفريق  ت�سكيلة  تقوية  على  نعمل 
حت�سبا الألعاب البحر االأبي�ص املتو�سط  بوهران. 
يف  امل�ساركني  الفر�سان  بع�ص  اإمكانيات  �سّدتني  لقد 
علو  على  الوطني  الفريق  باأع�ساء  اخلا�سة  امل�سابقة 
مرت و �سم، وجمموعهم   �ساأختار منهم  فقط 
ثالثة  لالأكابر  الوطني  الفريق  خا�ص  ال�ساعة  حلد   ،
يف  مناف�ستني  وتبقى  لقيادته   جميئي  قبل  ترب�سات 
مدينة ق�سنطينة، ثم البليدة، وهذا هو الربنامج الذي 
اخلا�ص  الربنامج  ن�سطر  ثم   ، �سنة  به  نختتم 

 . ب�سنة 

التح�سريات جترى يف اأ�سواأ الظروف 
والنجم يواجه اأولد جالل وديا 

للبوديوم ال�سعود  على  قادرون 
 يف الألعاب املتو�سطية

الت�سكيلة الحتياطية اأقنعت 
الطاقم الفني ويتعادلون اإيجابيا

 اأمام �سباب بئر بوحو�ش 

اخل�سراء تواجه بوفاريك
 يف ثاين خرجة ودية 

�سليماين هداف ت�سفيات 
املونديال يف اإفريقيا

الن�سر الأ�سود ي�سد الرحال اليوم نحو موريتانيا.. 
والكوكي يجدد عقده اليوم 

حديث عن عودة الرئي�ش حمـمود رمادنية 
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ت�شفيات مونديال قطر 2022

اجلمعة  يوم  ع�سية  يواجه 
�سيفه  بوعقال  جنم  فريق 
لقاء  يف  جــالل  اأوالد  �سباب 
عبد  مبلعب  حت�سريي  ودي 
مبدينة  �ـــســـاوي  الــلــطــيــف 
ودي  لقاء  اأول  وهــو  باتنة، 
قرابة  بعد  النجم  لكتيبة 
ــطــالق  االأ�ــســبــوعــني مـــن ان
اللقاء  و�سيكون  التح�سريات، 

فر�سة للمدرب عبد احلق برحلة للوقوف على مدى 
للتح�سريات  ا�ستجابتهم  ومــدى  العبيه  جاهزية 
العبي  مــن  العــب  كــل  م�ستوى  على  للوقوف  ــذا  وك

النجم لهذا املو�سم.
هذا وح�سب رئي�ص الفريق فاإن االإدارة وبالتن�سيق 
مع الطاقم الفني قد �سبطوا تعداد الفريق ب�سفة 
النجم  األــوان  على  �سيدافعون  العبا   30 بـ  نهائية 
الباتنية  الكتيبة  �سي�سهد تواجد  الذي  املو�سم  هذا 

ال�سفراء يف جمموعة و�سط 
الق�سم  بــطــولــة  مــن  �ــســرق  

الثالث.
تزال  ال  ال�سياق،  ذات  ويف 
تتوا�سل  النجم  حت�سريات 
حيث  كــارثــيــة  ظــــروف  يف 
ميباركي  نا�سر  رفقاء  يجد 
ملعب  ايــجــاد  يف  �ــســعــوبــة 
بحيث  ـــه،  ـــي ف لــلــتــحــ�ــســري 
وتزامنا مع عودة الن�ساطات الريا�سية لكل الفئات 
ملعب  يف  التدريبية  ح�س�سه  يجري  النجم  بــات 
�ساوي يف بع�ص املرات ليبقى يجد �سعوبة يف �سمان 

ح�س�ص تدريبية يف مالعب اأخرى.
مت  فقد  مربجما  كــان  الــذي  التح�سريي  الرتب�ص  وعــن 
الغاءه ب�سبب عدم وجود املكان املنا�سب بحيث كل املن�ساآت 
على  اأخرى  فرق  تواجد  ت�سهد  باتنة  بوالية  الريا�سية 

غرار ال�سمرة وتيمقاد وغريهما.

النيجر 4/0 اجلزائر 

اخل�سر ي�سرتجعون ال�سدارة ويبلغون اللقاء 31 من دون هزمية 
القدم  لكرة  اجلزائري  الوطني  املنتخب  منتخب حقق  نظريه  على   االأول  اأم�ص  ع�سية  م�ساء الفوز  رّد،  دون  برباعية  بــه  ـــاح  واأط 2022، بر�سم اجلولة الرابعة عن املجموعة االأوىل من النيجر  قطر  مونديال  اإىل  املوؤهلة  بنيامي، الت�سفيات  كونت�سي"  "�سيني  ملعب  اأر�سية  حمرز على  ريا�ص  من  كل  "اخل�سر"  اأهــداف  على )21(، ماندي )27(، بن نا�سر )48( وبوجناح و�سجل  "اخل�سر"  حافظ  الفوز  هذا  وبعد  10 نقاط، هيبتهم ببلوغ املباراة رقم 31 دون خ�سارة، كما )55(،  الثالث عّززوا مركزهم يف ال�سدارة بر�سيد  املركز  يف  النيجر  غزالن  يتواجد  فيما 

ي�سيف وافتتح منتخب بوركينا فا�سو باب الت�سجيل عرب ب�سيفه جيبوتي )2 - 0( مبلعب مراك�ص الكبري، لعب م�ساء االثنني، اأطاح منتخب بوركينا فا�سو وعن املجموعة نف�سها، ويف اللقاء االآخر الذي بثالث نقاط. اأن  قبل   ،)30( دايــو  اإي�سوفو  اخل�سر زميله عبدول في�سل الهدف الثاين )64(.الالعب  ا�سرتجع  اجلولة،  هــذه  اإجــراء  فيما �سدارة املجموعة االأوىل بر�سيد 10 نقاط )+ وبعد   ،)7 فا�سو )+  بوركينا  رفقة منتخب  نقاط 18(  بثالث  الثالثة  املرتبة  يف  النيجر  ر�سيد، ياأتي  دون  الرتتيب  جيبوتي  تتذيل  ــدور بينما  ال اإىل  جمموعة  كــل  مــن  االأول  الت�سفوي الثالث واالأخري خلو�ص مباراة  املقرر ويــتــاأهــل 
منتخب ل�سهر مار�ص 2022. �سيواجه  الوطني  املنتخب  اأن  نوفمرب يذكر   12 يوم  اخلام�سة  اجلولة  يف  بوركينافا�سو جيبوتي  منتخب  �سي�ستقبل  وبعدها  م�سطفى املقبل،  مبلعب  واالأخرية  ال�ساد�سة  اجلولة  يف 

ت�ساكر.

النيجر بعد لقاء اجلولة  الناخب الوطني جمال بلما�سي عقب عودته من  �سرح 

الرابعة والذي �سهد حتقيق اخل�سر لفوز عري�ص على ح�ساب النيجر برباعية 

وقال:"  االأوىل،  املجموعة  ترتيب  �سدارة  اخل�سر  بها  ا�ستعاد  نظيفة 

مباراة النيجر كانت �سعبة، وكل الالعبني اأدوا ما عليهم ومل يخيبوا 

ظني، اأنا جد �سعيد بالعودة اإىل م�سر ملواجهة جيبوتي وعلينا 

موا�سلة االجتهاد للتاأهل اإىل مونديال قطر2022، وعن 

لقاء  يف  يف   جماهرينا  عودة  اأمتنى  حقيقة  االأن�سار 

بوركينافا�سو الأننا ا�ستقنا اإليهم كثريا".

ظني  يخيبوا  ومل  عليهم  ما  اأدوا  "الالعبون 

ونتمنى عودة جمهورنا يف لقاء بوركينافا�سو"

اأمري. ج

الناخب الوطني جمال بلما�ضي

فرو�شيـة 
مدرب املنتخب الوطني للفرو�سية مراد بن فرحات 

بعدما تدخل االن�سار ال�سلطات املحلية تتحرك الإنقاذ الفريق من الزوال 

تعادل فريق احتاد برهوم ع�سية اول ام�ص يف اللقاء الودي الذي جمعه مب�ست�سيفه مولودية بجاية املنتمي اىل حظرية 

، و ابانت ت�سكيلة برهوم على م�ستوى مقبول اكدت به الفوز املحقق يف  الق�سم الثاين بنتيجة هدف يف كل �سبكة 

اللقاء ال�سابق امام وفاق �سور الغزالن  علما ان زمالء يون�ص بن �سامل كانو متخلفني يف النتيجة بهدف دون رد ، 

قبل ان يعدل الظهري االمين جميلي النتيحة يف املرحلة الثانية ، هذا و اكد امل�سرف على العار�سة الفنية 

الحتاد برهوم املدرب م�سطفى عقون ان نتيجة اللقاء ال تهم يف املباريات الودية و ال�سئ املهم هو 

مردود املجموعة ، خا�سة و ان الفريق يف مرحلة مهمة من التح�سريات ، كما اثنى عقون على 

قوة املناف�ص مولودية بجاية حيث اكد ان فريقه واجه ت�سكيلة منظمة تكتيكيا و قوية 

بدنيا ا�سافة اىل ح�سن التمركز يف امليدان ، كما اكد ابن باتنة ان فريقه ا�ستفاد 

كثريا من هذه املبارة التي عرفت اندفاعا من اجلانبني اىل انه ال يزال الهناك 

من العمل ينتظر الفريق ، كما �سمر يف االخري فريق مواودية بجاية على 

ح�سن ال�سيافة 

الفريق ابان م�سطفى عقون 

 عن مردود جيد ، ول يزال 

ينتظرنا الكثري من العمل 

احتاد برهوم 

رفيق رزمي. ب 

مـــقـــابـــلـــة الــــقــــرونــــة هـــذا بعد التعادل االيجابي امام مولودية بجاية 
تتخل�ش  والبابية  اجلــمــعــة.. 
ــا  ــف ــي ــف ــــن تــــهــــديــــدات ال م

اأمري.ج

اأمري.ج

رفيق رزمي. ب



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االأوملبياد.

خملويف ين�سحب من الأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�سبب الإ�سابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

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

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

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

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

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

اجليامبي يبقى جمهول

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

جولة يف املو�سم املقبل

اأزمة النقل توؤرق توؤرق 
اجليامبي وامل�سريين ينا�سدون 

ال�سلطات بالتدخل

من جهته الالعب ال�ساب اإ�سالم بن حمادة 
قال: نيوز 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�شتقبل باتنة 

اأمري رامز جاب اهلل 

كرة الطائرة 

�لكبار حلظرية  ويعود  �ل�صعود  يحقق  �جليامبي

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

وعـــلـــى 
�ــســعــيــد 

ـــــر،  اآخ

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

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

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

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

طارق خني�سة اأنهم �سطروا البقاء هدفا وهذا نظرا 

المكانيات النادي املحت�سمة.

ت�سكيلة الفريق �ستدعم 

ببع�ش الأ�سماء والدارة �سطرت 

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

بن حمادة اإ�ضالم: )العب(

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

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

باعادة اجليامبي للق�سم املمتاز
ـــــــرح العــــــب  ـــــــس �

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

عــــــن املــــو�ــــســــم 
ـــرم وعـــن  ـــ�ـــس ـــن امل

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

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

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

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

زرقني حامد: )العب(

الإحتــاد  الفني  الــطــاقــم  بــرمــج 
اأم�سية  وديـــة  مقابلة  ب�سكرة 
بوفاريك  وداد  فريق  اأمــام  اليوم 
االأخــري  هــذا  ملعب  اأر�سية  على 
زواال  الثالثة  ال�ساعة  من  بداية 
الأ�سبال  وديــة  خرجة  ثــاين  يف 
املدرب يو�سف بوزيدي منذ بداية 
انهزم  اأن  بعد  وهذا  التح�سريات، 
اأمام  االأوىل  خرجته  يف  الفريق 
دون  هدف  بنتيجة  بــارادو  نادي 
الفني  الطاقم  ويــراهــن  مقابل، 
على ظهور الت�سكيلة بوجه اأف�سل 
بالن�سبة  خا�سة  املباراة  هذه  يف 
ـــال  االأم خيبت  الــتــي  للعنا�سر 

املعلقة عليها يف اللقاء االأول.
مدرب  ت�سريحات  اأحدثت 

عقب  بوزيدي  ــاد  االإحت

ت�سريح  بخ�سو�ص  بارادو  مباراة 
بع�ص العنا�سر من التعداد حالة 
اأن  خا�سة  الالعبني  لدى  طوارئ 
ت�سريح  على  م�سرا  بــدا  املـــدرب 
نهاية  قــبــل  الــعــنــا�ــســر  بــعــ�ــص 
املريكاتو وتدعيم الفريق باأ�سماء 
تف�سل  اأن  املنتظر  ومن  جديدة، 
تدعيم  ق�سية  يف  االإحتــاد  اإدارة 
�سي�سفر  مــا  �سوء  على  الــتــعــداد 
مباراة  بعد  املــدرب  تقرير  عنه 

وداد بوفاريك.

�سطيف  اإحتاد  فريق  اجلمعة  هذا  ع�سر  العلمة  مولودية  ت�ستقبل 
مباراة  ثاين  يف  بالعلمة  حار�ص  عمار  ال�سهيد  ملعب  اأر�سية  على 
ودية للفريق منذ انطالق فرتة التح�سريات، ومل تتمكن ت�سكيلة 
اأم�سية  مقررة  كانت  التي  الودية  املباراة  خو�ص  من  املولودية 
املناف�ص  ب�سبب عدم ح�سور  امل�سيلة  اأمام فريق وفاق  الثالثاء 
اإىل مدينة العلمة يف اأخر حلظة، حيث رف�ص العبو الوفاق 

التنقل ب�سبب م�ساكل مالية مع اإدارة النادي.
وك�سف رئي�ص جمل�ص اإدارة مولودية العلمة �سالح كراو�سي 
عن حل العديد من امل�ساكل العالقة يف الفريق خالل االأيام 
الفارطة من خالل ت�سوية م�ستحقات املدرب التون�سي وجدي 
ما يعني  �سنتيم، وهو  218 مليون  اإىل  ال�سيد بقيمة مالية ت�سل 
الوقت  يف  يتم  كما  النادي،  "الفيفا" مبعاقبة  تهديدات  من  التخل�ص 
اأجل  من  م�سي�ص  علي  للنادي  ال�سابق  الفني  املدير  مع  التفاو�ص  الراهن 
بقيمة  الدولية  الريا�سية  املحكمة  من  عليه  حت�سل  الذي  التعوي�ص  ت�سوية 

�سنتيم. مليار   1.7
الالعب  تخ�ص  والتي  "الفيفا"  م�ستوى  على  املوجودة  الثالثة  الق�سية  بخ�سو�ص  اأما 
التي  املالية  القيمة  ت�سوية  عن  تبحث  املولودية  اإدارة  فاإن  املالك  عبد  عبا�ص  ال�سابق 
منها  يعاين  التي  املالية  لالأزمة  بالنظر  مراحل  على  �سنتيم(  )مليار  الالعب  بها  يطالب 
الفريق، ومن جانب اأخر تنتظر اإدارة والفريق احل�سول على االإعانات املقررة من طرف 
اأجل ت�سوية  ال�سباب والريا�سة وهذا من  البلدية ومديرية  املحلية ممثلة يف  ال�سلطات 

ديون جلنة املنازعات ل�سمان تاأهيل الالعبني اجلدد. بدري. عرفيق رزمي. ب

العاي�ص. �ص

العاي�ص. �ص

ع�سام. ب

عبد الهادي. ب

اجلــزائــري  ـــدويل  ال الــالعــب  يت�سدر 
ت�سفيات  هدايف  الئحة  �سليماين  اإ�سالم 
اإفريقيا  قــارة  عن  العامل   كاأ�ص 
ـــن دور  ــد مـــــرور اأربــــــع جـــــوالت م ــع ب

املجموعات. 
ل�سباب  ال�سابق  املهاجم  ميلك  حيث 
يف  اأهــداف  �سليماين    ا�سالم  بلوزداد 
واحدة  مباراة  لعب  اأنــه  رغم   ، ر�سيده 
ــل اأطــــوارهــــا )  ــام ــص ك ــا� فــقــط خ
املواجهات  يف  دخــل  بينما  دقــيــقــة(. 
منت�سف  يف  بــديــال  االأخـــــرى  ــالث  ــث ال
ال�سوط الثاين، اأو ا�ستبدل عند انطالق 
يف  الــ�ــســاأن  كــان  كما  الثانية،  املرحلة 
النيجر  منتخب  �سد   االخــرية  املباراة 

م�ساء الثالثاء املا�سي 

القائد  الــثــاين  املــركــز  يحتل    و  هــذا 
واجلناح ريا�ص حمرز بر�سيد  اأهداف، 
رفقة  العبني اآخرين من بوركينا فا�سو 
وال�سنيغال ومايل وغينيا بي�ساو. وتاألق 
حمرز يف مباراة النيجر م�ساء الثالثاء، 
بعد اأن �سجل هدفا، و�سنع اآخر بتمريرة 
ويتزعم  بـــوجنـــاح   لــبــغــداد  حــا�ــســمــة 
اأف�سل  الئحة  ال�سحراء حماربو 
هجوم بعد مرور  جوالت، حيث �سجلوا 

النيجر.  رباعية  اخرها  هدفا   
ومايل  تون�ص  منتخبات  حتــل  بينما   
واأوغندا قائمة اف�سل دفاع يف الت�سفيات 
حيث   ، للمونديال  املوؤهلة  االفريقية 

مازالت �سباك هذه الفرق مل تهتز بعد

نهار  �سطيف  وفــاق  ت�سكيلة  ت�سد 
اليوم الرحال نحو موريتانيا حت�سبا 
حل�ساب  نــواذيــبــو  ـــادي  ن ملــواجــهــة 
االأبطال  رابطة  من  الذهاب  مباراة 
االإفريقية، وتتنقل ت�سكيلة الوفاق  
مطار  اجتــاه  �سطيف  مطار  من  جوا 
ب�سار، وهذا قبل التوجه رفقة وفد 
طائرة  مــن  على  الــ�ــســاورة  �سبيبة 
خا�سة نحو مطار نواك�سوط الدويل 
ح�سب خمطط ال�سفر املعد من طرف 
اأن  املنتظر  من  حيث  الوفاق،  اإدارة 
الثانية  الوفاق يف حدود  ي�سل وفد 

بعد الزوال.
اإىل  الــوفــاق  �سفرية  عــن  ويغيب 
موؤهلة  الغري  العنا�سر  موريتانيا 
للمناف�سة القارية على غرار كل من 
فرحي، مطراين، بودبو�ص، براهيمي 
وفراحي، ومقارنة باملباراة ال�سابقة 
كثرية،  تغيريات  القائمة  تعرف  مل 
اأم�سية  الــوفــاق  ت�سكيلة  ـــرت  واأج

فريق  اأمــــام  ـــة  ودي مقابلة  اأمــ�ــص 
 08 مبلعب  ق�سنطينة  مــولــوديــة 
الفني  الطاقم  خ�س�سها  حيث  ماي 
للمناف�سة  موؤهلني  الغري  لالعبني 
القارية وهذا من اأجل البقاء يف جو 
املناف�سة، يف حني تدربت الت�سكيلة 

املعنية بال�سفر يف ال�سبيحة.
ــاق  ــوف ــة ال ــل وتــبــلــغ تــكــالــيــف رح
ملــواجــهــة نــواذيــبــو املــوريــتــاين بني 
الــطــائــرة اخلــا�ــســة واالإقـــامـــة ما 
ومن  �سنتيم،  مليار   1.4 مبلغ  يناهز 
االإداري  املــديــر  يكون  اأن  املنتظر 
اإىل  املتنقل  للوفد  رئي�سيا  جرودي 
باقي  غياب  ظل  يف  وهذا  موريتانيا 
وعلى  ال�سفرية،  هذه  عن  االأع�ساء 
يف  الوفاق  وفد  �سريافق  اأخر  �سعيد 
ةرئي�ص  االإفريقية  ال�سفرية  هذه 
والــذي  الــقــدم  لكرة  ب�سار  رابــطــة 
�سيكون ممثال لالإحتادية اجلزائرية 

اخلرجة. هذه  "الفاف" يف 

اإىل  املتنقل  الــوفــاق  ــد  وف وي�سم 
موزعني  ــردا  ف  45 نحو  موريتانيا 
الطاقم  اأعــ�ــســاء  العـــبـــني،  عــلــى 
عن  ممثلني  وكـــذا  والــطــبــي  الفني 
بالنادي  اخلا�سة  ـــالم  االإع خلية 
ومــرافــقــني اإداريــــني، وقــرر املــدرب 
خالل  العبا   20 ا�سطحاب  الكوكي 
الالعبني  عدد  وهو  ال�سفرية  هذه 
مع  الــقــاريــة  للمناف�سة  املــوؤهــلــني 
عن  زيتي  الــالعــب  غياب  ت�سجيل 
ال�سفرية ب�سبب معاناته من اإ�سابة 
اخللفية  الــعــ�ــســلــة  مــ�ــســتــوى  عــلــى 
وفد  يعود  اأن  املنتظر  ومن  للفخذ، 
مبا�سرة  الوطن  اأر�ــص  اإىل  الوفاق 
نواذيبو  اأمـــام  املــبــاراة  نهاية  بعد 
�ستحط  حــيــث  االأحــــــد،  ــيــة  اأمــ�ــس
مطار  يف  رحالها  اخلا�سة  الطائرة 
ق�سنطينة  بوالية  بو�سياف  حممد 

يف رحلة العودة.   
طريق  عن  الوفاق  اإدارة  وك�سفت 

احلكيم  عبد  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
نبيل  التون�سي  املــــدرب  اأن  ــرار  �ــس
العقد  بتجديد  �سيقوم  الــكــوكــي 
الذي يربطه بالوفاق هذا اخلمي�ص 
حيث  موريتانيا،  اإىل  التوجه  قبل 
نهار  �سخت  قد  الوفاق  اإدارة  تكون 
العالقة  املالية  امل�ستحقات  االأم�ص 
الذي  ال�سرط  وهو  الفني  للطاقم 
جتديد  اأجـــل  مــن  الــكــوكــي  و�سعه 
اإ�سايف،  ملو�سم  الــوفــاق  مع  تعاقده 
املدرب  تعيني  الوفاق  اإدارة  وقررت 
تدريب  على  لالإ�سراف  بوحلجيالت 
�سنة   19 من  اأقــل  االأوا�ــســط  فريق 
ـــدرب هذا  م ا�ــســتــقــالــة  اأعــقــاب  يف 
ر�ساه  عدم  ب�سبب  مراطلة  ال�سنف 
خالل  الالعبني  انتقاء  طريقة  عن 
ال�سنف،  هذا  يف  اجلارية  التجارب 
الوفاق  رديــف  يوا�سل  املقابل  ويف 
ترب�سه املغلق يف مدينة بومردا�ص.

بعدما ظل م�سري فريق �سباب قاي�ص 
املن�سرم  املو�سم  نهاية  منذ  غام�سا 
املوؤقت  امل�سري  املكتب  ــرر  ق بعدما 
اأن  �سن  واجلميع  اجلماعي  الرحيل 
الفريق �سيكون م�سريه االن�سحاب يف 
ظل االأزمة املال�سة اخلانقة ،ناهيك 
اأن الفريق عقد اجلمعية  انه ورغم 
املا�سية  اال�سابيع  ــالل  خ الــعــامــة 
فتحت  ثمة  ومــن  الــروؤيــة  لتو�سيح 
االأبواب للجوء اإىل اجلمعية العامة 
االنتخابية بعد تاأكد ذهاب اللجنة 
بزمام  اأخــذت  التي  امل�سرية  املوؤقتة 
االمور وقادت ال�سباب املو�سم املا�سي 
اإىل بر االأمــان  اين جنى باأعجوبة 
اآخــر  يف  ذلــك  وكـــان  ال�سقوط  مــن 

جولة من مرحلة العودة .

ظروف  على  احلديث  على  وللعودة 
هو  الغمو�ص  كــان  وبعدما  ال�سباب 
ال�سيد قبل ا�سبوعني من دخول غمار 
ال�سكون  ظل  ويف  الر�سمية  املناف�سة 
اأن�سار  اأخريا خرج  ال�سمت  و�سيا�سة 
ووجهوا  ال�سارع  اإىل  قاي�ص  �سباب 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  اإىل  طلبهم 
اأزمة  وفك  العاجل  باحلل  وطالبوا 
ثابتة  بخطى  ي�سري  الــذي  الفريق 
وهو  املناف�سة  من  االن�سحاب  نحو 
حينما  الواقع  اأر�ص  على  جت�سد  ما 
ا�ستجابت ال�سلطات املحلية وعقدت 
ال�ساعات  ــالل  خ طــارئــا  اجتماعا 
�سرائح  خمتلف  مع  املا�سية  القليلة 
املجتمع املدين وبع�ص اأعيان مدينة 
اإعادة  بقرار  خرجوا  الذين  قاي�ص 

ـــار  ـــب ـــت االع
لــــلــــفــــريــــق 

ووجــــــــهــــــــوا 
للرئي�ص  ـــداء  ن

الربيعي  ال�سابق 
قــــيــــدوم لــقــيــادة 

اإال  الفريق  �سفينة 
م�سادرنا  وح�سب  اأنــه 

الرجل  اأن  الــر�ــســمــيــة 
رف�ص العودة جمددا رغم 

اأنه كان وراء ت�سديد حقوق 
االنخراط من اأمواله اخلا�سة ،ومن 
خالله وح�سب م�سدر عليم وقريب من 
بيت القاي�سية اأكد اأن اأن�سار النادي 
عر�ص  البلدية   " مري   " من  طلبوا 
الرئي�ص حممود  هذا االقرتاح على 

نية  د ما ر
ــــــــذي يــحــظــى  ال

مبوافقة اجلميع ليكون هو الرئي�ص 
املقبل لفريق �سباب قاي�ص.

اأمــ�ــص  اأول  تـــازقـــاغـــت  جنـــم  خـــا�ـــص 
املواجهات  �سمن  تدخل  جديدة  مباراة 
االإعدادية اأمام فريق �سباب بئر بوحو�ص 
الثاين  ــوي  ــه اجل الــقــ�ــســم  اإىل  املــنــتــمــي 
لرابطة عنابة وهي اخلام�سة يف جمموع 
بن  الثنائي  اأ�سبال  لعبها  التي  الوديات 
ا�ستغلها  فر�سة  وهي  وبلف�سل  التون�سي 
الثاين  الفريق  واأ�ــســرك  الفني  الطاقم 
الأخذ  االأ�سا�سية  العنا�سر  اإراحة  وف�سل 
املدافع  اإقــحــام  وف�سل  الــراحــة،  ق�سط 
بداية  مــن  كاأ�سا�سي  م�سطفى  مــزهــود 
جمريات  اأثناء  بالتغيريات  وقام  املباراة 
ال�سابة  العنا�سر  بع�ص  وعو�ص  املقابلة 
متو�سط  الثنائي  االأ�سا�سيني  واأقــحــم 
�سالح  واملهاجم  كريطر  ح�سان  امليدان 

ن�سنا�ص الإعطاء التوازن يف التعداد.

الــوديــة  ــة  ــقــابــل امل هــــذه  اإىل  ونـــعـــود 
حقق  حيث  النجم  برنامج  يف  اخلام�سة 
االإيجابي  التعادل  ح�سان  كريطر  رفقاء 
طريق  عن  جاء  النجم  هدف  ملثله  هدف 
ركلة جزاء حولها رمزي زكري اإىل هدف 
را�سيا  خرج  الفني  الطاقم  جهته  ،ومــن 
الفريق لعب  اأن  اأداء الالعبني رغم  على 
الكوادر  بع�ص  عدا  الثانية  بالت�سكيلة 
،كذلك املدرب بن التون�سي عرب عن ر�ساه 
على العموم اأن فريقه قدم مباراة جيدة 
رغم  بكثري  حت�سنت  ت�سكيلته  وح�سبه 
تقا�ص  ال  الودية  املواجهات  اأن  اأكد  اأنه 
باللقاءات الر�سمية اإال اأنه جد مرتاح يف 
معربا  االآن  غاية  اإىل  املنجز  العمل  ظل 
عن تفاوؤله الكبري للتح�سري اجليد ملوعد 

انطالق البطولة.

�شباب قاي�سجنم بوعقال 

مولودية العلمة 

اإحتاد ب�شكرة جنم تازقاغت

وفاق �شطيف 

ريا�ضة

املــحــنــك يف ريا�سة  املــــدرب  ــات  ــرح ف ــن  ب ـــراد  م اكـــد 
الوطني  الفريق  تــدريــب  اإىل  عــودتــه  اأن  الفرو�سية 
لالأكابر  هو من اجل  حت�سري النخبة الوطنية لالألعاب 
املتو�سطية ب�سكل جيد ، و التي ت�ست�سيفها مدينة وهران 
لت�سكيل  خربته  لو�سع  ا�ستعداده  مبديا   ، املقبل  العام 
اال�ستحقاق  هذا  يف  كلمته  قول  على  قادر  وطني  فريق 

الدويل الهام. 
واحل�سان  الفار�ص  مل�ساكل  املتحدث  ذات  تطرق  كما 
اإىل  بعودتهما  تــفــاوؤلــه  يكتم  اأن  بــدون  اجلــزائــريــني 
اأجمادهما العريقة املا�سية ، هذا و بالعودة مل�سرية مراد 
االأوا�سط  مع  كانت  فبداياته    ، التدريبية  فرحات  بن 
�سنة 1975، ثم الفريق الوطني اجلامعي للقفز العايل 
للقدرة  الوطنية  النخبة  مع  وكذلك  احلــواجــز،  على 

والتحمل ملدة 6 �سنوات. 
اجلزائرية  االحتادية  قبل  من  موؤخرا  ا�ستدعي  هذا 
)ذكورا  لالأكابر  الوطني  الفريق  لتدريب  للفرو�سية 
اجلزائرية  االندية  من  العديد  يف  عمل  كما  واإناثا(. 

اأمثال اخلروبة و بينام وبرج البحري وعنابة.
 و عن عودته للمنتخب الوطني يقول” مل تتم دعوتي 
على  اأ�سارف  اإذ   ، عليها  اأحوز  التي  للخربة  بل  ل�سخ�سي 
االألوان  اأرف�ص  اأن  اأ�ستطيع  وال  عمري،  من  �سنة   73
ي�سرّي  الـــذي  اجلــديــد  الــفــريــق  مــع  خا�سة  الوطنية  
اأنا اأعرف كل اأع�ساء  االحتادية اجلزائرية للفرو�سية 

من  وجميعهم  التنفيذي،  واملكتب  احلالية  االحتادية 
للم�ستوى  له  تقييم  يف  و  الفرو�سية.  ريا�سة  عائلة 
التي  احلواجز،  على  للقفز  الوطنية  للم�سابقة  العام 
 ” قــال:   ، الفرو�سية  مبركز  مراحل  ثــالث  على  جــرت 
اأرى اأن العودة اإىل املناف�سة الر�سمية كانت �سعبة على 
ب�سبب  الن�ساط  توقف  لطول  معا  واالأح�سنة  الفر�سان 
جائحة “كورونا”، لكن ذلك مل مينع من تواجد فر�سان 
“كورونا” كان كارثة على  جيدين كما اأوؤكد اأن فريو�ص 
نح�سر  اأن  علينا  ي�ستوجب  االآن  فيها  والفاعلني  اللعبة 
برناجما خا�سا واإال فال ن�ستطيع العمل ، ما يجب التاأكيد 
عليه هو اأن تكون العودة هادئة وبدون ت�سرع خا�سة يف 

التدريبات ، حفاظا على الفار�ص واحل�سان معا”. 
قائال:  اأفــاد   ، الوطنية  العنا�سر  جديد  بخ�سو�ص  و 
لالأكابر  الوطني  الفريق  ت�سكيلة  تقوية  على  نعمل   ”
حت�سبا الألعاب البحر االأبي�ص املتو�سط 2022 بوهران. 
يف  امل�ساركني  الفر�سان  بع�ص  اإمكانيات  �سّدتني  لقد 
علو  على  الوطني  الفريق  باأع�ساء  اخلا�سة  امل�سابقة 
5 فقط  10  �ساأختار منهم  1مرت و40 �سم، وجمموعهم 
ثالثة  لالأكابر  الوطني  الفريق  خا�ص  ال�ساعة  حلد   ،
يف  مناف�ستني  وتبقى  لقيادته   جميئي  قبل  ترب�سات 
مدينة ق�سنطينة، ثم البليدة، وهذا هو الربنامج الذي 
اخلا�ص  الربنامج  ن�سطر  ثم   ،2021 �سنة  به  نختتم 

ب�سنة 2022". 

التح�سريات جترى يف اأ�سواأ الظروف 
والنجم يواجه اأولد جالل وديا 

للبوديوم ال�سعود  على  "قادرون 

 يف الألعاب املتو�سطية"

الت�سكيلة الحتياطية اأقنعت 
الطاقم الفني ويتعادلون اإيجابيا

 اأمام �سباب بئر بوحو�ش 

اخل�سراء تواجه بوفاريك
 يف ثاين خرجة ودية 

�سليماين هداف ت�سفيات 
املونديال يف اإفريقيا

الن�سر الأ�سود ي�سد الرحال اليوم نحو موريتانيا.. 
والكوكي يجدد عقده اليوم 

حديث عن عودة الرئي�ش حمـمود رمادنية 
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ت�شفيات مونديال قطر 

اجلمعة  يوم  ع�سية  يواجه 
�سيفه  بوعقال  جنم  فريق 
لقاء  يف  جــالل  اأوالد  �سباب 
عبد  مبلعب  حت�سريي  ودي 
مبدينة  �ـــســـاوي  الــلــطــيــف 
ودي  لقاء  اأول  وهــو  باتنة، 
قرابة  بعد  النجم  لكتيبة 
ــطــالق  االأ�ــســبــوعــني مـــن ان
اللقاء  و�سيكون  التح�سريات، 

فر�سة للمدرب عبد احلق برحلة للوقوف على مدى 
للتح�سريات  ا�ستجابتهم  ومــدى  العبيه  جاهزية 
العبي  مــن  العــب  كــل  م�ستوى  على  للوقوف  ــذا  وك

النجم لهذا املو�سم.
هذا وح�سب رئي�ص الفريق فاإن االإدارة وبالتن�سيق 
مع الطاقم الفني قد �سبطوا تعداد الفريق ب�سفة 
النجم  األــوان  على  �سيدافعون  العبا  بـ   نهائية 
الباتنية  الكتيبة  �سي�سهد تواجد  الذي  املو�سم  هذا 

ال�سفراء يف جمموعة و�سط 
الق�سم  بــطــولــة  مــن  �ــســرق  

الثالث.
تزال  ال  ال�سياق،  ذات  ويف 
تتوا�سل  النجم  حت�سريات 
حيث  كــارثــيــة  ظــــروف  يف 
ميباركي  نا�سر  رفقاء  يجد 
ملعب  ايــجــاد  يف  �ــســعــوبــة 
بحيث  ـــه،  ـــي ف لــلــتــحــ�ــســري 
وتزامنا مع عودة الن�ساطات الريا�سية لكل الفئات 
ملعب  يف  التدريبية  ح�س�سه  يجري  النجم  بــات 
�ساوي يف بع�ص املرات ليبقى يجد �سعوبة يف �سمان 

ح�س�ص تدريبية يف مالعب اأخرى.
مت  فقد  مربجما  كــان  الــذي  التح�سريي  الرتب�ص  وعــن 
الغاءه ب�سبب عدم وجود املكان املنا�سب بحيث كل املن�ساآت 
على  اأخرى  فرق  تواجد  ت�سهد  باتنة  بوالية  الريا�سية 

غرار ال�سمرة وتيمقاد وغريهما.

اجلزائر  / النيجر 

اخل�سر ي�سرتجعون ال�سدارة ويبلغون اللقاء  من دون هزمية 
القدم  لكرة  اجلزائري  الوطني  املنتخب  منتخب حقق  نظريه  على   االأول  اأم�ص  ع�سية  م�ساء الفوز  رّد،  دون  برباعية  بــه  ـــاح  واأط ، بر�سم اجلولة الرابعة عن املجموعة االأوىل من النيجر  قطر  مونديال  اإىل  املوؤهلة  بنيامي، الت�سفيات  كونت�سي �سيني  ملعب  اأر�سية  حمرز على  ريا�ص  من  كل  اخل�سر اأهــداف  ( وبوجناح و�سجل  (، بن نا�سر ) (، ماندي ) على ) اخل�سر حافظ  الفوز  هذا  وبعد   ،) الثالث عّززوا مركزهم يف ال�سدارة بر�سيد  نقاط، هيبتهم ببلوغ املباراة رقم  دون خ�سارة، كما ) املركز  يف  النيجر  غزالن  يتواجد  فيما 

( مبلعب مراك�ص الكبري، لعب م�ساء االثنني، اأطاح منتخب بوركينا فا�سو وعن املجموعة نف�سها، ويف اللقاء االآخر الذي بثالث نقاط. ي�سيف وافتتح منتخب بوركينا فا�سو باب الت�سجيل عرب ب�سيفه جيبوتي ) -  اأن  قبل   ،) ( دايــو  اإي�سوفو  (.الالعب  اخل�سر زميله عبدول في�سل الهدف الثاين ) ا�سرتجع  اجلولة،  هــذه  اإجــراء  فيما �سدارة املجموعة االأوىل بر�سيد  نقاط )+ وبعد   ،) فا�سو )+  بوركينا  رفقة منتخب  نقاط (  بثالث  الثالثة  املرتبة  يف  النيجر  ر�سيد، ياأتي  دون  الرتتيب  جيبوتي  تتذيل  ــدور بينما  ال اإىل  جمموعة  كــل  مــن  االأول  الت�سفوي الثالث واالأخري خلو�ص مباراة  املقرر ويــتــاأهــل 
. منتخب ل�سهر مار�ص  �سيواجه  الوطني  املنتخب  اأن  نوفمرب يذكر  يوم   اخلام�سة  اجلولة  يف  بوركينافا�سو جيبوتي  منتخب  �سي�ستقبل  وبعدها  م�سطفى املقبل،  مبلعب  واالأخرية  ال�ساد�سة  اجلولة  يف 

ت�ساكر.

النيجر بعد لقاء اجلولة  الناخب الوطني جمال بلما�سي عقب عودته من  �سرح 

الرابعة والذي �سهد حتقيق اخل�سر لفوز عري�ص على ح�ساب النيجر برباعية 

وقال: االأوىل،  املجموعة  ترتيب  �سدارة  اخل�سر  بها  ا�ستعاد  نظيفة 

مباراة النيجر كانت �سعبة، وكل الالعبني اأدوا ما عليهم ومل يخيبوا 

ظني، اأنا جد �سعيد بالعودة اإىل م�سر ملواجهة جيبوتي وعلينا 

، وعن  موا�سلة االجتهاد للتاأهل اإىل مونديال قطر

لقاء  يف  يف   جماهرينا  عودة  اأمتنى  حقيقة  االأن�سار 

. بوركينافا�سو الأننا ا�ستقنا اإليهم كثريا

ظني  يخيبوا  ومل  عليهم  ما  اأدوا  الالعبون 

ونتمنى عودة جمهورنا يف لقاء بوركينافا�سو

اأمري. ج

الناخب الوطني جمال بلما�ضي

فرو�شيـة 
مدرب املنتخب الوطني للفرو�سية مراد بن فرحات 

بعدما تدخل االن�سار ال�سلطات املحلية تتحرك الإنقاذ الفريق من الزوال 

تعادل فريق احتاد برهوم ع�سية اول ام�ص يف اللقاء الودي الذي جمعه مب�ست�سيفه مولودية بجاية املنتمي اىل حظرية 

، و ابانت ت�سكيلة برهوم على م�ستوى مقبول اكدت به الفوز املحقق يف  الق�سم الثاين بنتيجة هدف يف كل �سبكة 

اللقاء ال�سابق امام وفاق �سور الغزالن  علما ان زمالء يون�ص بن �سامل كانو متخلفني يف النتيجة بهدف دون رد ، 

قبل ان يعدل الظهري االمين جميلي النتيحة يف املرحلة الثانية ، هذا و اكد امل�سرف على العار�سة الفنية 

الحتاد برهوم املدرب م�سطفى عقون ان نتيجة اللقاء ال تهم يف املباريات الودية و ال�سئ املهم هو 

مردود املجموعة ، خا�سة و ان الفريق يف مرحلة مهمة من التح�سريات ، كما اثنى عقون على 

قوة املناف�ص مولودية بجاية حيث اكد ان فريقه واجه ت�سكيلة منظمة تكتيكيا و قوية 

بدنيا ا�سافة اىل ح�سن التمركز يف امليدان ، كما اكد ابن باتنة ان فريقه ا�ستفاد 

كثريا من هذه املبارة التي عرفت اندفاعا من اجلانبني اىل انه ال يزال الهناك 

من العمل ينتظر الفريق ، كما �سمر يف االخري فريق مواودية بجاية على 

ح�سن ال�سيافة 

م�سطفى عقون " الفريق ابان

 عن مردود جيد ، ول يزال 

ينتظرنا الكثري من العمل " 

احتاد برهوم 

رفيق رزمي. ب 

مـــقـــابـــلـــة الــــقــــرونــــة هـــذا بعد التعادل االيجابي امام مولودية بجاية 
تتخل�ش  والبابية  اجلــمــعــة.. 
ــا  ــف ــي ــف ــــن تــــهــــديــــدات ال م

اأمري.ج

اأمري.ج

رفيق رزمي. ب



ابتكاراته  النقال جازي  الهاتف  يوا�سل متعامل 
يف جمال اخلدمات املالية املتنقلة بف�سل تفعيلها 
لعملية الدفع املبا�سر لفواتري الهاتف عرب تطبيق 
اآي  اأو  اندرويد  هاتف  لديك  كان  �سواءا  ج��ازي، 
فون، ميكنك االآن تعبئة ر�سيدك اأو دفع فواتريك 
ب�سيطة  عملية  خ��الل  م��ن  ج��ازي  تطبيق  على 
''دف��ع  ا�سرتاكك  نوعية  م��ع  ت��ت��الءم  وتفاعلية 

م�سبق اأو دفع بعدي''.
جازي  تطبيق  بتحديث  اأو  بتحميل  قم  اأوال: 
بني  بطاقة  ذهبية/  ''بطاقة  خانة  على  وانقر 

بنكية'' التي تظهر يف اأعلى ميني التطبيق
دفع  املطلوبة.  املعاملة  باختيار  ق��م  ث��ان��ي��ا: 
بتعبئة  قم  اأو  ا�سرتاك  لديك  كان  اإذا  الفاتورة 
ر���س��ي��دك ع���رب ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ح��ن االل���ك���رتوين 

E–flexy
اأدخل  امل�سبق،  الدفع  زبائن  من  كنت  اإذا  ثالثا: 
املعاملة  وتاأكيد  ب�سحن  ق��م  ث��م  املطلوب  املبلغ 

بال�سغط على زر التاأكيد.
ادفع  ا�سرتاك دفع بعدي،  اإذا كان لديك  رابعا: 
بنقرة واحدة عرب خانة ''دفع الفواتري''، �سيكون 
مبا�سرة  ف��ات��ورة  اأق���دم  دف��ع  ب��ني  اخل��ي��ار  لديك 
خانة  ف��وق  النقر  ثم  اختياري  مبلغ  اإدخ��ال  اأو 

''ادفع''.
اختيار  طريق  عن  املعاملة  باإنهاء  قم  خام�سا: 
طريقة الدفع اخلا�سة بك بني البطاقة الذهبية 

والبطاقة البنكية.
اإذا كنت من م�سرتكي العر�ص الهجني ''كونرتول''، 
''دفع  خانة  على  للنقر  اخليار  لديك  ف�سيكون 

الفاتورة''و ''فليك�سي''.
العام  امل��دي��ر  الرئي�ص  �سرح  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
جلازي، ماثيو غالفاين: ''تطمح جازي الأن ت�سبح 
اىل  باالإ�سافة  الرقمنة  جمال  يف  فعاال  عن�سرا 
املعلوماتية  البنية  بتعزيز  قمنا  االت�ساالت. 
وبالرتكيز  الداخلية  العمليات  وحتديث  لل�سركة 
اأكرث على الكفاءات ال�سابة ملواكبة عملية رقمنة 
الدفع  ادم��اج  عملية  تدخل  الوطني.  االقت�ساد 
االلكرتوين عرب تطبيق جازي �سمن �سعي ال�سركة 
املعامالت  وت�سهيل  التكنولوجية  مكانتها  لتقوية 
اخلا�سة بالزبائن وت�سجيع التجارة االلكرتونية 
الدخول  اإال  املهتمني  على  ما  لذا،  اجلزائر''.  يف 
هذه  مزايا  من  واال�ستفادة  ج��ازي  تطبيق  اإىل 

اخلدمة اجلديدة االآمنة و�سهلة اال�ستخدام.

قدرت قيمتها املالية بـ 14.5 مليار دج

�ضتنطلق من دار الفلح بولية خن�ضلة..

لتثمني  الوطنية  للوكالة  منجمي  �سند  منح  مت 
و/او  ال��ب��ح��ث  بن�ساطات  للقيام  امل��ح��روق��ات 
�سرق  �سمال  م�ستوى  على  املحروقات  ا�ستغالل 
يف  �سدر  رئا�سي  مر�سوم  مبوجب  وذلك  اجلزائر، 

اجلريدة الر�سمية رقم 75.
يف  امل���وؤرخ  الرئا�سي  باملر�سوم  االأم���ر  ويتعلق 
وكالة  منح  يت�سمن  الذي   2021 �سبتمرب   29
/او  و  البحث  لن�ساطات  منجميا  �سندا  األنفط 
�سرق  "�سمال  م�ساحة  يف  املحروقات  ا�ستغالل 
اجلزائر" والتي تغطي م�ساحة اجمالية قدرها 

مربع. كلم  82ر64.597 
املقاطعات  يف  جزئيا  اأو  كليا  امل�ساحة  ومتتد 
و�سكيكدة  وجيجيل  بجاية  لواليات  االداري��ة 
وتب�سة  وقاملة  اهرا�ص  و�سوق  والطارف  وعنابة 
وميلة  و�سطيف  وباتنة  وب�سكرة  البواقي  وام 

وق�سنطينة.
من  نف�سه  ال��ع��دد  يف  ���س��در  اأخ����رى،  جهة  م��ن 

الر�سمية مر�سومان رئا�سيان يت�سمنان  اجلريدة 
امل���واف���ق���ة ع��ل��ى م���الح���ق ع���ق���ود ل��ل��ب��ح��ث عن 
ال�سركة  لفائدة  وذل��ك  وا�ستغاللها  املحروقات 
و�سريكها  �سوناطراك  للمحروقات  الوطنية 
طبقا   تنفيذها  �سيتم  "النفط"،  وكالة  املحلي 

للت�سريع والتنظيم املعمول بهما. 
امللحق  على  باملوافقة  االأول  املر�سوم  ويتعلق 
عن  للبحث   2015 يوليو   28 يف  امل��وؤرخ   1 رقم 
تيجران"  "حا�سي  يف  وا�ستغاللها  املحروقات 
املربم يف 15 يونيو 2021 بني الوكالة الوطنية 

لتثمني املحروقات و�سوناطراك.
على  املوافقة  يخ�ص  فهو  الثاين  املر�سوم  اأم��ا 
امللحق رقم 2 بالعقد املوؤرخ يف 28  يوليو 2015 
"اوهانيت  يف  وا�ستغاللها  املحروقات  عن  للبحث 
اغ�سط�ص   4 يف  امللحق  ه��ذا  اأب���رم  وق��د   ."II
النفط  وكالة  بني  العا�سمة  باجلزائر   2021

و�سوناطراك.

ال��ث��ان��ي��ة عربيا  امل��رت��ب��ة  اإح��ت��ل��ت اجل��زائ��ر 
�سعرا  االأق��ل  دول  ترتيب  يف  عامليا  واخلام�سة 
�سملتها  دول���ة   168 ب��ني  م��ن  ال��ب��ن��زي��ن،  للرت 
برتول  ''غلوبال  معهد  اأعدها  التي  الدرا�سة 

براي�سز''.
وبلغ �سعر لرت البنزين يف اجلزائر 0.33 دوالر 
للرت الواحد، ح�سب الدرا�سة التي ن�سرتها وكالة 
بلومربغ اقت�ساد، وجاءت احلزائر خلف �سوربا 
التي احتلت املرتبة االأوىل عربيا اإذ يباع فيها 

لرت البنزين ب� 0.23 دوالر للرت الواحد.
الدولة  هي  اليمن  دول��ة  اأن  الدرا�سة  وبينت 
اإذ يبلع �سعر  العربية االأغلى يف �سعر البنزين، 

اللرت الواحد 1.69 دوالر اأمريكي، وهي من بني 
اأربع دول عربية جتاوز فيها �سعر لرت البنزين 
 1.16 اأمريكي، وهي املغرب ب�سعر  واحد دوالر 
قائمة  ت�سمنت  واأي�سا  ال��واح��د.  للرت  دوالر 
لرت  �سعر  فيه  يبلع  ال��ذي  لبنان  دول،  االأرب���ع 
واالأردن  ال��واح��د  للرت  دوالر   1.29 البنزين 
لالإ�سارة   . ال��واح��د  للرت  دوالر   1.49 ب�سعر 
عامليا  االأوىل  املرتبة  فنزويال  دول��ة  احتلت 
ب�سعر 0.04 دوالر للرت الواحد يف حني احلتت 
واالأخرية   168 املرتبة  كونغ  هونغ  جمهورية 
دوالر   2.56 ب�  البنزين  �سعر  يف  دول��ة  كاأغلى 

للرت الواحد

اأكد املدير العام للوكالة الوطنية لت�صيري القر�ش امل�صغر،عبد الفاحت جبنون، اأن املراأة الريفية ا�صتفادت من 32 باملائة من  جمموع القرو�ش امل�صغرة 
املخ�ص�صة للن�صاء. واأو�صح ال�صيد جبنون ع�صية احياء اليوم العاملي للمراأة الريفية اأن عدد الن�صاء امل�صتفيدات من القرو�ش امل�صغرة ل�صتحداث 

م�صاريع يف اإطار الوكالة الوطنية لت�صيري القر�ش امل�صغر، منذ انطلق اجلهاز �صنة 2005 اإىل غاية جوان الفارط ، بلغ 602.205 امراأة 
م�صتفيدة منها 191.846 امراأة ريفية اأي ما يعادل 32 باملائة.

ذات  واأ��������س�������اف 
"تامني  ان  امل�سوؤول 
من  يعاين  ال�سيارات 
فيما  ك��ب��ري  ���س��غ��ط 
تخفي�ص  ي��خ�����ص 
حيث  االأ�����س����ع����ار، 
املناف�سة  ح��ط��م��ت 
ج���م���ي���ع االأرق��������ام 
القيا�سية، مما جعل 
�سركات  اأ���س��ح��اب 
يتناف�سون  التامني 

االأ�سعار"،  خ��الل  م��ن  ال�سوق  ح�س�ص  على 
وفاء  خطر"عدم  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  م�سريا 
"جميع  ان  اأك��د  كما  بالتزاماتهم''.  ه��وؤالء 
مل  اذا  باأنه  اأدرك��وا  قد  القطاع  يف  الفاعلني 
فان  االأ�سعار،  اإغراق  ملمار�سات  يتم و�سع حد 
�سركات التامني �ستواجه امل�ساكل"، م�سريا اىل 
ان الربوتوكول املوقع ال ي�سكل البتة "اتفاقا 

حول اال�سعار''.
لل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرئي�ص  وت��ط��رق 

للتامني  الوطنية 
ال���ن���ت���ائ���ج  اىل 
ل�سركته،  املالية 
"�سنة  ان  م��وؤك��دا 
تب�سر   2021
ايجابية  بنتائج 
�سيما مع االنتعا�ص 
االق���ت�������س���ادي''. 
رقم  ان  واأو����س���ح 
ال�سركة  اع��م��ال 
ق���د ���س��ج��ل من��وا  
ال�سنة  من  االأول  ال�سدا�سي  يف   % ب�6.45 
املقبل  دي�سمرب   31 يف  "االآفاق  اأما  اجلارية. 
% ملجموع   7 و   5 بني  ي��رتاوح  من��وا  فتتوقع 

القطاع مبا فيها ال�سركة الوطنية للتامني.
تامني  بان  التاأكيد  اىل  االأخ��ري  يف  وخل�ص 
يف  دينار  مليار  ب�2  تراجعا  �سجل  ال�سيارات 
�سنة 2020 ب�سبب ال�سريبة املفرو�سة على 
املالية  قانون  التي ت�سمنها  امللوثة،  املركبات 

.2021 �سنة  يف  �سحبها  ومت   2020

امل��ايل  امل��ب��ل��غ  اأن  ال�����س��ي��د ج��ب��ن��ون  واأ����س���اف 
االإجمايل للقرو�ص املمنوحة للمراأة الريفية، 
خالل نف�ص الفرتة، قدر ب� 14.5 مليار دج منها 
وتلك  االأولية  املواد  ل�سراء  املوجهة  القرو�ص 

املوجهة خللق امل�ساريع.
املنجزة  الن�ساطات  اأن  املتحدث  ذات  واأب��رز 
جمال  يف  تتمثل،  الريفية  امل���راأة  ط��رف  م��ن 
انتاج  جانب  اىل  الع�سل  وانتاج  النحل  تربية 
الفواكه واخل�سر وم�ستالت الزهور، عالوة على 
ال�سناعة التقليدية كالن�سيج وحياكة الزرابي 
واملجوهرات  االأك�����س�����س��وارات  �سناعة  وك���ذا 

التقليدية.
عدة  اأي�سا  الريفية  امل��راأة  ن�ساطات  وت�سمل 
ال�سغرية   ال�سناعات  بقطاع  ترتبط  جم��االت 
ك�����س��ن��اع��ة ال��ع��ج��ائ��ن )ال��ك�����س��ك�����ص واخل��ب��ز 
اجلاهزة  املالب�ص  خياطة  وك��ذا  التقليدي( 
اإىل  اجللدية  واملالب�ص  االأح��ذي��ة  و�سناعة  
والتجميل  القطاع اخلدماتي واحلالقة  جانب 

وكذا خياطة �سباك ال�سيد البحري.
�سنة  خالل  �سيتم  اأنه  امل�سوؤول  نف�ص  وك�سف 
القرو�ص  من  باملائة   30 تخ�سي�ص   2022
الريفيات،  لفائدة  للن�ساء،  املوجهة  امل�سغرة 
من  املجاالت  بع�ص  يف  ن�ساطاتهن  متويل  ق�سد 
ت�سجيع  ق�سد  بالفالحة  املتعلقة  املهن  بينها 
وتطوير  واالأكليل   واحللفة  الزعفران  زراعة 
زيت االأرقان. واأكد على ت�سجيع الن�ساء للجوء 
الإن�ساء  امل�سغرة  القرو�ص  من  اال�ستفادة  اىل 
املتوفرة  االأول��ي��ة  وامل���واد  تتما�سى  م�ساريع 
متكينهن  بغية  وذلك  الريفي،  بالو�سط  لديهن 
تقريب  على  ال�سهر  مع  واجتماعيا  اقت�ساديا 

املناطق  يف  املتواجدات  الن�ساء  اإىل  املعلومات 
اآليات  حول  الظل  ومناطق  واملعزولة  النائية 

اال�ستفادة من القر�ص امل�سغر.
للمقاوالتية  اأن  ج��ب��ن��ون  ال�سيد  واع��ت��رب 
االقت�سادية  التنمية  دعم  يف  دور  الن�سوية 
واالجتماعية، مربزا اأن الن�ساء املقاوالت منهن 
خريجات التكوين املهني، حرفيات، ريفيات اأو 
ماكثات يف البيت ا�ستطعن ولوج عامل االأعمال 
يف  ين�سطن  كن  بعدما  املقاوالتية  طريق  عن 

م�ساريع منزلية.
اأن امل�ساريع الن�سوية  كما اعترب ذات امل�سوؤول 
تعد اأحد م�سادر التنمية االقت�سادية و�سبيل 
الغر�ص  ولهذا  للمراأة.  االقت�سادي  للتمكني 
و  االج��راءات  من  جملة  اتخذت  الوكالة  فاإن 
و�سعت برامج مكنت من حتقيق اجنازات فيما 

يتعلق باملراأة الريفية، من خالل قوافل واأيام 
البلديات  م�ستوى  على  واعالمية  حت�سي�سية 
عامل  اىل  ال��ول��وج  ت�سجيع  ح��ول  ال��ري��ف��ي��ة، 

املقاوالتية.
دورات  تنظيم  خالل  من  الوكالة  ت�سعى  كما 
تكوينية متخ�س�سة، اإىل اك�ساب املراأة املهارات 
املايل  والت�سيري  م�سروعها  الإدارة  ال��الزم��ة 
الوعي  م�ستوى  رفع  على  ال�سهر  مع  لن�ساطها، 
الناجع  اال�ستغالل  حول  الريفية  امل��راأة  لدى 

للموارد الطبيعية املحلية يف اإطار ن�ساطاتها.
طريق  عن  املنجزة  امل�ساريع  جن��اح  ول�سمان 
القرو�ص امل�سغرة، جتند وكالة ت�سيري القر�ص 
امل�سغر اأزيد من 1.000 مرافق مل�ساعدة املراأة 
 147 جانب  اإىل  امل�سروع  اجناز  مراحل  طيلة 

من�سط يف جمال التكوين.

الفالحي،  للتعاون  الوطني  ال�سندوق  اطلق 
باأهمية  للتح�سي�ص  اإعالمية  حملة  االربعاء، 
االخطار  من  للحماية  تاأميني  عقد  اكتتاب 

املناخية، ح�سب ما اأفاد به بيان لل�سركة.
املناخية  للمخاطر  "نظرا  البيان:  يف  وج��اء 
التي تت�سب يف خ�سائر معتربة كل �سنة، والتي 
امل�ستفيدين  غري  واملربني  بالفالحيني  تلحق 
تاأمينية،  عقود  بوا�سطة  تاأمينية  تغطية  من 
يطلق ال�سندوق الوطني للتعاون الفالحي اأياما 
اخلا�سة  التاأمينية  املنتجات  ح��ول  اعالمية 
الوطني  املناخية وذلك عرب الرتاب  باالأخطار 
�سندوق   67 من  املتكونة  �سبكته  طريق  عن 

جهوي و533 مكتب حملي جواري".
احلملة  ل��ه��ذه  االن��ط��الق��ة  نقطة  و���س��ت��ك��ون 
خن�سلة  بوالية  الفالح  دار  من  التح�سي�سية 
القريبة من خن�سلة  الواليات االربع  و�ست�سمل 
وهي اأم البواقي وتب�سة وباتنة و�سوق اأهرا�ص، 

ح�سب نف�ص امل�سدر.
و�ست�ستمر هذه احلملة االعالمية والتح�سي�سية 

الرتاب  اأيام وذلك على م�ستوى كل  ملدة ع�سرة 
الوطني ابتداء من يوم االحد 17 اأكتوبر اإىل 

يوم الثالثاء 26 اأكتوبر.
على  االأي��ام  هذه  بتنظيم  ال�سندوق  و�سيقوم 
املتدخلني  ك��ل  م��ع  بالتعاون  املحلي  امل�ستوى 
ال�سناديق  وم�سرتكي  املوؤمنني  ال�سيما  املحليني 

امل��راأة  وك��ذا  وامل��رب��ي��ني  وال��ف��الح��ني  اجلهوية 
الريفية.

االيام  هذه  تنظيم  فكرة  اأن  البيان  واأو�سح 
اخلا�سة  التاأمينية  املنتجات  حول  االعالمية 
ملح"  "ب�سكل  ج���اءت   ، املناخية  ب��االأخ��ط��ار 
بالنظر الأهمية حماية الفالحني امام االأخطار 
بالتغريات  املرتبطة  تلك  ال�سيما  املتوقعة 

املناخية )الفي�سانات، الربد، احلرائق...(.
الوطني  ال�سندوق  اأن  امل�سدر  نف�ص  واأ���س��اف 
من  معتربا  ع���ددا  ي�سوق  ال��ف��الح��ي  للتعاون 
"ي�سمح  حيث  املناخية،  التاأمينية  املنتجات 
حت�سي�ص الفالحني باأهمية اكتتاب هذه العقود 

التاأمينية، بحمايتهم و�سمان امن مداخيلهم".
تنفيذ  اط�����ار  يف  احل��م��ل��ة  ه����ذه  وت����ن����درج 
واملتعلقة  لل�سركة  اجل��دي��دة  اال�سرتاتيجية 
املرتبطة  ال�سيما  التاأمينية  املنتجات  برتقية 
خمطط  �سمن  امل�سجلة  املناخية  ب��االأخ��ط��ار 
الفالحي  للتعاون  الوطني  ال�سندوق  عمل 

البيان. ح�سب   ،2025/2020
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اأكد الرئي�ش املدير العام لل�صركة الوطنية للتامني، نا�صر �صاي�ش، يوم الثلثاء باجلزائر اأن �صركات التامني عرب 
البلد ل ميكنها قريبا اقرتاح تخفي�صات لأ�صعار فرع ال�صيارات تزيد عن 50 %، وذلك من اأجل تخفيف �صغط 
الأ�صعار الذي يعرفه هذا الفرع. واأو�صح ال�صيد �صاي�ش على هام�ش اطلق املوقع اللكرتوين اجلديد لل�صركة 

الوطنية للتامني، اأن هذه الأخرية كانت قد وقعت مع �صركات اأخرى على "بروتوكول حتت اإ�صراف وزارة املالية 
مينع �صركات التامني من اقرتاح تخفي�صات على تامني ال�صيارات تزيد عن 50 %.



الدعـــاء

قال اهلل تعاىل: 

املكتبة الإ�سالمية
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ف�سل �سورة امللك

يتبع امليت ثالثة 
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن ن�ر

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

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب خمت�شر حياة ال�شحابة



بعيون �مر�أة

عالقات ه�شة؟!
حدا  االجتماعية  عالقاتنا  و�سلت 
كفاية  هينة  جعلها  اله�سا�سة  مــن 
و�سوابطها  مفاهيمها  كــل  لتتجاوز 
فقد  املتبادلة،  والواجبات  واحلقوق 
بع�سها  وجــه  يف  االأبـــواب  كل  اأُغلقت 
اأو  نكاد نت�سل  القلوب فال  بع�سا ومعها 
ن�ساأل..واحلال  اأو  نلتقي  اأو  نتوا�سل 
ومتطلباتها  الدنيا  بهّم  من�سغلون  اأننا 
من  كثري  عــن  األهتنا  الــتــي  وحياتنا 
قد  و  واالأحبة،  واالأ�سدقاء  االأقــارب 
الندرة  اإىل  الودية  اللقاءات  حتولت 
املوت  اأكــرثهــا  مبنا�سبات  ارتبطت  و 

والفاجعة وفقدان عزيز..
اأ�سخا�ص  اأن يدخل بيتك  من الغريب 
تــ�ــســمــع عن  واأقـــــــارب  تــعــرفــهــم،  مل 
وجودهم ومل ترهم ليقدموا عزاءهم 
وهم يف حالة يرثى لها من الندم على 
ما فات من العمر دون زيارة اأو فنجان 
قهوة يجمعنا.. عن اأ�سدقاء الطفولة 
واالن�سغال  الــرتاخــي  وعــن  وال�سباب 
بني  حائال  وقفت  التي  امل�ساكل  وعــن 

ا�ستمرار املودة..
اأين كان كل هوؤالء عندما ا�ستكى بابنا 
املفاجئ  والرحيل  الوافدين  قلة  من 
ملن اعتدنا خطواتهم كمو�سيقى عذبة 
من  وال�سحك  لّلمة"   " حنيننا  تعانق 
كان  ـــن  ـــوارح..اأي اجل كــل  ــن  وم القلب 
هل  و"ملعارف"  ــــارب  االأق ـــوؤالء  ه كــل 
العائلة كبرية اإىل هذا احلد بينما مل 
توارى  عزيز  وجثة  �سوى  ذلك  ندرك 

الرتاب؟؟..
هل اأ�سبح املوت هو املنا�سبة الوحيدة 
اأن  ميكن  ال  الــذي  �ستاتنا  جتمع  التي 
اأي عذر  اأو  اأو ظــرف  بــاأي حــال  ُيــربر 
نحاول من خالله الهروب من مواجهة 

كوننا فقدنا كل ارتباط؟؟..
اأخطائنا  عــجــلــة  تــــزال  مـــا  وملـــــاذا 
الوترية  ــذات  ب ـــدوران  ال يف  م�ستمرة 
وذات احلكايا وذات املواقف، وما تزال 
كثري  اإىل  تفتقد  اجلزائرية  العائالت 
من الدفء رغم ما نتجرعه يف كل مرة 
لُتطوى كل العرب يف  نفرتق فيها مبوت 
الثالث وعــودة كل واحد  يوم احلــداد 
وذات  وان�سغاالته  وعمله  منزله  اإىل 
بنا  وتدفع  بيننا  حتول  التي  االأ�سياء 
وذات  وردودهــــا  ــال  ــع االأف نف�ص  اإىل 
من  �سرق  الــذي  املعي�سي  ال�سيناريو 
يوطدها  ما  وكل  روحها  العالقات  كل 

ويجمعها..
ولن تفيدنا العراجني التي ال تاأتي يف 
اأوانها والتي األف اجلزائريون تعليقها 
ابتكروا  ان  فكان  االأمــوات  �سرف  على 
م�ستاق  حــي  كــان  "كي  القائل  مثلهم 
مترة وكي مات علقولو عرجون" حيث 

�سماح خميليال ينفع وال ُينتفع به. حفيظة. ب

عبد الهادي.ب

�ضطيف

نداء

رحمة. م

العملية �شرع فيها مغرتبون لفائدة جمعية توا�شل للتكفل باأطفال التوحد بربيكة

املعني يعاين من اإعاقة حركية ويعي�ش ظروفا مزرية 

�صارفت، عملية جمع �لتربعات �لتي �صرعت فيها جمعية تو��صل للتكفل باأطفال �لتوحد بريكة على �الإنتهاء، �أين حدد �لـ 15 �أكتوبر �جلاري كموعد لذلك، بعد �إنطالقها يف �لفاحت 
من ذ�ت �ل�صهر بغية تغيري مقر �جلمعية، وكذ� �قتناء و�صيلة نقل لالأطفال.
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بباتنـة التوحد  لأطفـال  نقل  و�شيلة  "تيليطون" لتوفري 

عيا�س جغلول مق�شي من ال�شكن يطالب امل�شوؤولني ب�شكن لئق بتازولت 

توزيع وجبـات غذائية �شـاخنة على املر�شى ومرافقيهم يف م�شت�شفى بوقاعة  

رئي�ص  بـــه  ــرح  ــس � مـــا  وفـــق  الــعــمــلــيــة، 
مت  علي،  حممد  حمي�سي  ال�سيد  اجلمعية 
افتتاحها من قبل جمموعة من املغرتبني 
باخلارج،  واملقيمني  بريكة  مدينة  مــن 
مبا�سر  بــث  على  اإطــالعــهــم  بعد  وذلـــك 
طفال   56 لـ  دوري  �سحي  ك�سف  لعملية 
وهو  باجلمعية،  املنخرطني  من  متوحدا 
لعدم  نظرا  كثريا  فيهم  اأثــر  الــذي  االأمــر 
املبذولة  واملجهودات  االإمكانيات  توافق 
الفئة  هذه  الأطفال  واملعاينة  التكفل  يف 
تاأ�سفهم  وكذا  باجلمعية،  اخلا�ص  واملقر 
بهذه  الدولة  تكفل  ولعدم  الو�سع  لهذا 
باالإمكانيات  مقارنة  احل�سا�سة،  الفئة 
والهياكل التي يتم توفريها يف دول اخلارج 
االإحتياجات  ذوي  من  الفئات  هــذه  ملثل 
اخلا�سة، وهو االأمر الذي جعلهم يقومون 
بفتح تيليطون للمغرتبني جلمع التربعات 
يتالءم  مبــا  املقر  تغيري  هــدف  وحتقيق 
التوحد  واأطفال  اجلمعية  واحتياجات 
منذ الفاحت من اأكتوبر، وهي العملية التي 
ال تزال م�ستمرة اإىل غاية اللحظة على 
اأين  ال�سهر،  ذات  من   15 الـ  يف  تنتهي  اأن 
اليومي  االإقبال  ال�سيد حمي�سي على  اأكد 
الدائم فيما  من قبل املغرتبني والتوا�سل 
ومواطني  الوطن  باأر�ص  مقارنة  بينهم، 
التربع  على  اإقدامهم  يعد  والذي  املدينة 
قليلة  حم�سنة  حــاالت  قبل  ومــن  �سئيال 
النداءات  رغم  وذلك  االأ�سابع،  على  تعد 
واالإعالنات املقدمة، اإال اأن ال�سيء االأهم 
اأنا�ص  يوجود  هو  املتحدث،  ذات  ح�سب 

تفكر يف اجلمعية ويف هوؤالء االأطفال.
يف  الرغبة  وهدف  التربع  فكرة  وجاءت 
املقر  لو�سعية وطبيعة  املقر، نظرا  تغيري 

احلايل غري املالئم للن�ساط املقام من قبل 
اجلمعية، وهو عبارة عن �سقة كراء، التي 
اأنها  اإال  العمل  ل�سروريات  ق�سائها  ورغم 
اجلمعية  وتطلعات  الحتياجات  ترقى  ال 
التي حتتاج اإىل مركز بيداغوجي وهيكل 
مالئم ملختلف الن�ساطات للتكفل باأطفال 
اجلمعية  جعل  ما  وهو  بربيكة،  التوحد 
تبحث على بع�ص االأمالك املهملة مبدينة 
ال�سلطات  لها  ت�سمح  اأن  اأمل  على  بريكة 
املحلية لها من االإ�ستفادة من هذه املرافق، 
ومكتبة  ــتــجــاري  ال ــز  ــرك امل غــــرار  عــلــى 
 1000 بــحــي  امل�ستغلة  ــري  غ الــبــلــديــة 
العتيق  بحي  احل�سانات  اإحدى  اأو  م�سكن، 

يف�سل  حيث  املهملة،  الرئي�ص  حمالت  اأو 
بو�سط  مقرها  يكون  اأن  اجلمعية  رئي�ص 
مرتاديها،  من  قريبة  تكون  املدينة حتى 
اقتناء  اإىل  الــ�ــســعــي  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
الأطفال  نقل  كو�سيلة  مدر�سية  حافلة 
العناء  يخفف  مبا  واأوليائهم،  التوحد 
دوري  ب�سكل  يتنقلون  الذين  هــوؤالء  عن 
الوقت  يفقدهم  مبا  امل�سابني  اأبنائهم  مع 
واإهمالهم  اأ�سرهم  ح�ساب  على  واجلهد 
تعر�ص  بعد  خا�سة  اأفرادها،  لبقية  رمبا 
�سائقي  قبل  من  للتحر�ص  االأطفال  بع�ص 
ال�سيارات التي ي�ستعني بها اأولياء اأمورهم 
لُتقلهم اإىل اجلمعية، وكذا تعر�ص بع�ص 

يجعل  ما  املخزي،  املوقف  لذات  االأمهات 
يخفف  �سروريا  ــرا  اأم النقل  و�سيلة  من 
العناء عن االأطفال وذويهم وتوفر عربها 
منا�سب عمل ك�سائقني من اأولياء االأطفال 
على  واالإطمئنان  االأمــان  وبث  البطالني 

اأوالدهم فيها.
عن  فرعا  تعد  التي  اجلمعية  وبا�سرت 
التكفل   2018 ومنذ  الوالئية،  اجلمعية 
التوحد،  يعاين  طفال   55 بـ  والرعاية 
اأوالد  بريكة،  بلدية  من  ا�ستقبالهم  يتم 
�سقانة،  امــدوكــال،  بيطام،  جــزار،  عمار، 
وب�سكل  امل�سيلة  اإىل  باالإ�سافة  �سفيان، 
على  عمدت  اأين  اأطفالهم،  ملتابعة  دوري 
تكوينهم  مع  اأخ�سائيني  على  االإعتماد 
مع  التعاقد  مت  كما  التكفل،  ــال  جم يف 
اأخ�سائية يف طب االأطفال جميلة بودليو 
العقلي  الطب  يف  م�ساعدة  اأ�ستاذة  وهــي 
باتت  والتي  �سطيف،  بجامعة  لالأطفال 
تتوجه للجمعية ب�سكل تطوعي، ما خفف 
من  واأنق�ص  الــواليــة  مقر  على  ال�سغط 
التنقل  وعناء  لالأولياء  امل�ساريف  عبء 
30 مليون  حيث �سمح لهم بتوفري حوايل 
تاأ�س�ست  التي  االأهــداف  لتحقيق  �سنتيم، 
من اأجلها اجلمعية وهي التكفل والرعاية 
باالأطفال منذ ال�سغر والعمل على حت�سني 
وحمــاولــة  والنف�سي  ال�سحي  و�سعهم 

ت�سهيل اإندماجهم وتقبلهم يف املجتمع. 
والتربع  امل�ساعدة  يد  مد  يف  يرغب  وملن 
برقم  االإت�سال  حم�سنني،  من  للجمعية 
االإيــداع  اأو   ،0661732776 الهاتف: 

املبا�سر لالأموال عرب احل�ساب البنكي:
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نظمت، جمعية موؤ�س�سة االأجواد لوالية 
�سطيف، مبادرة ت�سامنية متثلت يف توزيع 
100 وجبة غذائية �ساخنة على املر�سى 
ومرافقيهم املتواجدين مب�ست�سفى ال�سعيد 
وهذا  الوالية  �سمال  ببوقاعة  عوامري 
بالتن�سيق مع اإدارة هذه املوؤ�س�سة وجمعية 

الي�سر لبلدية �سطيف. 
ويف نف�ص الوقت، قامت اجلمعية بتوزيع 
بق�سم  املتواجدين  االأطفال  على  هدايا 
اإدخال  بهدف  بامل�ست�سفى  االأطفال  طب 
على  واالأمــل  وال�سرور  والبهجة  الفرحة 
النوعية  اخلريية  املبادرة  وهي  نفو�سهم، 
من  وكبريا  وا�سعا  ا�ستح�سانا  نالت  التي 
طرف املر�سى ومرافقيهم، وكذا املوظفني 
العاملني وكل من كان حا�سرا بعني املكان.

رئي�ص  وقـــــال 
ت�سعى  اجلمعية  اأن  �سايح  عمار  اجلمعية 
اخلريية  العملية  هــذه  ملوا�سلة  جاهدة 

امل�ست�سفيات  كــل  وا�ــســتــهــداف  املــبــاركــة 
تقدمي  مع  الوالية  تــراب  عرب  املنت�سرة 

واالمــتــنــان  والــتــقــديــر  ال�سكر  خــالــ�ــص 
للمح�سنني اخلريين من مدينة العلمة على 
كل  وكذا  اخلريية،  العملية  بهذه  تكفلهم 
وعلى  امل�ست�سفى  وعمال  وموظفي  م�سريي 
راأ�سهم املدير العام ملا قدموه للجمعية من 
اجلمعية  رئي�ص  نوه  كما  جمة،  ت�سهيالت 

بح�سن التنظيم الذي كان مثاليا.
االأجواد  جمعية  قامت  �سابق،  وقت  ويف 
يف اإطار ن�ساطها اخلريي، بتوزيع 32 قفة 
التي  القفف  من  العدد  ونف�ص  غذائية 
حتتوي على مواد التنظيف على العائالت 
والقرى  حليمة  اأوالد  مبنطقة  املــعــوزة 
املجاورة ببلدية بابور �سمال �سطيف، كما 
مت اأي�سا توزيع كمية معتربة من االأقم�سة 
اجلديدة اإىل جانب األب�سة واأحذية وذلك 

مبنا�سبة الدخول االجتماعي. 

من  �سنة،   48 عيا�ص  جغلول  ينا�سد 
باإن�سافه  اخلا�سة،  االإحتياجات  ذوي 
واجلهات  املحلية  ال�سلطات  طــرف  مــن 
اأن  بعد  اإيــجــاري،  �سكن  مبنحه  املعنية، 
مت اإق�سائه من القائمة االإ�سمية املوؤقتة 
ال�سكنية  ال�سيغة  هذه  من  للم�ستفيدين 

املعلن عنها موؤخرا.
يف  اأطفال  الأربعة  اأب  امل�ستكي  واأو�سح 
يعاين  اأنــه  نيوز"،  االأورا�ـــص  اإت�سالهبـ" 
بحياة  التمتع  من  متنعه  حركية  اإعاقة 
عائلي  م�سكن  يف  يعي�ص  حيث  طبيعية، 
مادفعه  يفتقر الأدنى �سروريات احلياة، 
اإىل ت�سجيل ملف طلب �سكن اإيجاري رقم 
بهدف   ،2001/07/02 بتاريخ   872
حمرتم  اجتماعي  �سكن  من  اال�ستفادة 

مراعاة  اأ�سرته،  واأفـــراد  هو  به  يعي�ص 
يعي�سونها،  التي  الكرمية  غــري  للحياة 
اأب�سط حقوقه نظرا  ما اعتربه من  وهو 
غرار  على  �سحية  م�ساكل  من  يعانيه  ملا 
وهو  ال�سكري  بداء  واالإ�سابة  االإعاقة 

ما زاد من حدة معاناته.
بفارغ  ينتظر  عيا�ص"،  وكان"جغلول 
اجتماعي  �سكن  من  اال�ستفادة  ال�سرب 
القاهرة  االإجتماعية  لظروفه  نظرا 
وما  العمل،  عن  توقف  قد  واأنــه  �سيما 
م�ص  الــذي  قرارالهدم  ذلك  من  �ساعف 
املحل الذي كان يك�سب به عرق جبينه، 
الئق  مب�سكن  تعوي�سه  ينتظر  كان  حيث 
وهو ما مل ي�ستفد منه لغاية االآن، خا�سة 
التي  اأنه من ذوي االإحتياجات اخلا�سة 

يعانيه  ملا  امله�سومة،  حقوقها  من  تعاين 
من م�ساكل كبرية �سعبت عليهاالنخراط 
ال�سلطات  عجز  اأمام  خا�سة  املجتمع  يف 
املحلية يف التكفل بهذه الفئة على اأكمل 

وجه.
من  اال�ــســتــفــادة  مــن  احلــرمــان  ويعترب 
التي  امل�ساكل  جملة  من  اجتماعي،  �سكن 
اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  يكابدها 
ال�سيد  ــل  ــع ج مـــا  وهــــو  ــم،  ــه ــات ــي ح يف 
على  التغلب  يف  االأمــل  "جغلول"يفقد 
اأين  تعرت�سه،  التي  اليومية  امل�ساعب 
األح املعني -نظرا ملا يفتقره امل�سكن الذي 
يعي�ص فيه اإىل اأدنى ظروف احلياة-على 
النظر يف و�سعيته ومنحه م�سكنا الئقا. 
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الثقافية  ال��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه  و���س��ت��ع��رف 
عديد  ت��ن��ظ��ي��م  واالأدب����ي����ة  وال��ف��ك��ري��ة 
حول  الوطني  امللتقى  غرار  على  االأن�سطة 
جاء  ال��ذي  املهاجر"  اجلزائري  "االأدب 
بالتن�سيق مع جامعة باجي خمتار عنابة، 
للكتاب  وطني  �سالون  تنظيم  اإىل  ا�سافة 
مدينة  و�سط  ال��ث��ورة  �ساحة  �ستحت�سنه 
عنابة اإذ �سي�سم هذا االأخري جمموعة من 
بالتوقيع  وبيع  حما�سرات  منها  االأن�سطة 

ون�ساطات تربوية موجهة لالأطفال.
وح�سب ما اأكدته اجلهة املنظمة لالأورا�ص 
�سخ�سيات  املوعد  هذا  يف  ف�سي�سارك  نيوز 
" �ستتوىل  وازنة من جامعة عنابة  كبرية 
ونذكر  للملتقى،  العلمية  اجلل�سات  رئا�سة 
منها الدكتور عبد املجيد حنون والدكتور 
رواينية  الطاهر  والدكتور  �سنيقي  اأحمد 

والدكتور اإدري�ص بوديبة.
خمتلف  م��ن  اأخ���رى  اأ���س��م��اء  اإىل  ا�سافة 
يف  مداخلة   40 لتن�سيط  الوطن  جامعات 
عبد  الدكتور  منهم  املذكور  امللتقى  اإط��ار 
�ساري،  حممد  وال��دك��ت��ور  ح��م��ادي،  اهلل 
في�سل  والدكتور  خفيف  علي  والدكتور 

االأحمر، اإ�سافة اإىل كل من الدكاترة  ملني 
بحري، اأحميدة العيا�سي جميلة الزقاوي 
ن�سري،  فطيمة  جنات،  زراد  ثابت،  ط��ارق 
حممد  يرببر  اإ�سماعيل  ل��وك��ام،  �سليمة 
بن  اإ�سماعيل  تباين،  علي  تاورتة،  العيد 

�سفية..

يف  عمار  بن  قادة  االعالمي  �سي�سارك  كما 
فعاليات ال�سالون الوطني للكتاب، ك�سيف 
اجلمهور  مع  مفتوح  لقاء  و�سين�سط  �سرف 
م�ساء ال�سبت 16 اأكتوبر، لتتوا�سل فعاليات 
التظاهرة الكربى طيلة اأ�سبوعني، ابتداء 

من 16 اإىل غاية 30 اأكتوبر.

للمطالعة  الرئي�سية  املكتبة  احت�سنت 
العمومية لوالية خن�سلة فعاليات اجلل�سة 
لتقدمي  اخلا�سة  كتاب  جل�سة  االأدب��ي��ة 
"ومي�ص  ب��ع��ن��وان  ج��دي��دي��ن  ا���س��داري��ن 
والكتاب  �سيف  عمار  للكاتب  الغروب" 
اأمينة  الكاتبة  اأنثى"  "هم�سات  ال��ث��اين 
اأوىل  وهي  املكتبة  ببهو  وهذا  او�سن،  علي 

االأن�سطة منذ افتتاح املو�سم الثقايف.
ويعترب كتاب ومي�ص الغروب ال�سادرة عن 
دي��وان  باتنة  بلزمة  اأدلي�ص  الن�سر  دار 
يحتوى  �سفحة   159 من  يتكون  �سعري 
اأين  احل��ر،  ال�سعر  م��ن  ق�سيدة   56 على 
عديد  ال�سعري  ديوانه  يف  الكاتب  تناول 
�سيا�سي  متنوعة  جم���االت  يف  املوا�سيع 
باإجراء  ق��ام  وك��ذا  اجتماعية  عاطفية 

مقارنة بني البيوت القدمية ومنازل اليوم، 
اإ�سافة اإىل تناوله ملو�سوع مرحلة ال�سباب 
يفقد  التي  القوة  مرحلة  اعتربها  التي 

بعدها االإن�سان حيويته.
اأنثى  هم�سات  الثاين  االإ�سدار  وبخ�سو�ص 
بلزمة  اأدلي�ص  الن�سر  دار  عن  �سدر  الذي 
باتنة هو االخر، فحمل يف طياته خواطر 

يتكون  كتاب  يف  جمعت  نرثية  ون�سو�ص 
خاطرة   60 من  باأكرث  �سفحة   130 من 
تناولت خمتلف املوا�سيع اأغلبها تركز على 

املراأة و�سراعتها الداخلية.
نذير  ال�سيد  الرئي�سية  املكتبة  م��دي��ر 
"االأورا�ص  ليومية  حديثه  يف  بوثريد 
جدا  مهم  كان  اللقاء  هذا  اأن  اأك��د  نيوز"، 
باعتباره انطالقة املو�سم الثقايف وبح�سور 
واالأ�ساتذة  واملثقفني  االأدب����اء  خمتلف 
والطلبة وحمبي القراءة، اأين مت مناق�سة 
اال�سدارين من طرف احل�سور وكذا تقدمي 
اأ�سار  كما  القراءة،  اأهمية  حول  مداخلة 
الرئي�سية  املكتبة  اأن  اإىل  امل�سوؤول  ذات 
خمتلف  يف  ع��دي��دة  م��واع��ي��د  �ست�سرب 

املجاالت الثقافية .

لوالية  والفنون  الثقافة  مديرية  ك�سفت 
ميلة عن تنظيم االفتتاح الر�سمي للمو�سم 
هذا   2022/2021 اجل��دي��د  ال��ث��ق��ايف 
مع  �سباحا،  العا�سرة  م��ن  ب��داي��ة  ال�سبت 
معر�ص  منها  التظاهرات  من  جملة  تنظيم 
معار�سة  ع��ن  ف�سال  ال��ت��اري��خ��ي  للكتاب 
مفتوحة  وور�سات  متنوعة  وثقافية  فنية 
للجمهور ناهيك عن تنظيم العدد ال�ساد�ص 

من املقهى االأدبي. 
بوالية  امليلي  مبارك  الثقافة  دار  واأعلنت 
الن�ساطات  م��ن  العديد  تنظيم  ع��ن  ميلة 
باليوم  لالحتفال  خ��ا���ص  ب��رن��ام��ج  �سمن 
تنظيم  خالل  من  وهذا  للمجاهد  الوطني 
التاريخي،  الكتاب  تخ�ص  خمتلفة  معار�ص 
الدرامية،  الفنون  الت�سكيلية،  الفنون 
معر�ص نادي املو�سيقى االأندل�سية، ومعر�ص 
لالألب�سة التقليدية واآخر للفنون ال�سعبية 

على م�ستوى بهو املعار�ص.
حية  فنية  ور���س��ات  تنظيم  �سيتم  كما   

 17 م��ظ��اه��رات  ح��ول  م�سابقات  تتخللها 
عن  االإع����الن  مت  حيث   ،1961 اأك��ت��وب��ر 
اأح�سن  الر�سم، اخلط،  تنظيم م�سابقات يف 
ق�سة، اأح�سن ق�سيدة، واأح�سن تلخي�ص، اأما 
ن�سيب االأطفال من هذه التظاهرة فيتمثل 
م�ستوى  على  للحكواتي  عر�ص  تقدمي  يف 

مكتبة االأطفال.

ومن الن�ساطات البارزة التي �سيتم تنظيمها 
ال�ساد�ص  ال��ع��دد  تنظيم  ه��ي  ال�سبت  ه��ذا 
تقدمي  يت�سمن  وال��ذي  الثقايف  املقهى  من 
بعلي  من  لكم  بالتوقيع  البيع  مع  اإ�سدارات 
يزهر  "الر�سيف  بعنوان  ورواي��ت��ه  جمال 
لطر�ص  رهيبة  واالأدي��ب��ة  باالأغنيات"، 
"هم�سات  ب��رواي��ة  ح�سورها  ت�سجل  التي 
مبجموعة  عزة  بوقاعدة  وك��ذا   ،" نور�ص 
كما  ال�سحاب"،  "اأ�سفار  بعنوان  ق�س�سية 
بكتاب  حا�سرا  ري��ا���ص  مزغا�ص  �سيكون 
ذاته  واحل��ال  ع�سق"،  "�سمفونية  بعنوان 
بعملها  ت�سارك  التي  عناين  �سليحة  م��ع 
"عندما ت�سيخ  الذي يحمل عنوان  اجلديد 
تقدمي  �سيتم  ك��م��ا  مراهقة"،  ذك��ري��ات 
مقتطفات من م�سرحيات ثورية من تقدمي 
الفنانة اأ�سيا �سرطيوي مع قراءات �سعرية 
مفتوحة وتوزيع اجلوائز على الفائزين يف 
املنخرطني  على  ال�سهادات  وكذا  امل�سابقات 

يف الور�سات. 

ب�سطيف  الوطني  العمومي  املتحف  ينظم 
هذا اخلمي�ص مبنا�سبة االحتفال بذكرى 
امل��ول��ود ال��ن��ب��وي ال�����س��ري��ف م��ع��ر���ص عن 
االإ�سالمية  العربية  املدينة  يف  االأ�سواق 
جانب  اإىل  ع��ق��ون،  احل��ق  عبد  لالأ�ستاذ 
االحتفاالت  من  جوانب  عن  ندوة  تقدمي 
باملولد النبوي ال�سريف يف املغرب االأو�سط 
م��ن خ���الل م��ظ��اه��ر ال��ت�����س��وق وال���ع���ادات 
والتقاليد ال�سائدة خالل فرتات الدويالت 
امل�ستقلة يف اخلالفة يف امل�سرق منها الدولة 
ويتم  الزيانية،  احلمادية،  الفاطمية، 
تقدمي الندوة من طرف كل من االأ�ستاذين 

دعان مروان وعقون عبد احلق.  
لكونها  االأ����س���واق  على  ال��رتك��ي��ز  وي��اأت��ي 
احل�سارة  عطاءات  اأب��رز  من  واح��دة  تعد 

العربية اال�سالمية االأكرث  متيزا، وكانت 
املدينة  م��ن  مهما  حيويا  ج���زءا  ت�سغل 
االإقت�سادية  الفعالية  ومركز  االإ�سالمية 
املعر�ص  ياأتي هذا  كما  فيها،  االجتماعية 
االإث���ن���وغ���رايف ك��م��ح��اول��ة الإب�����راز ه��ذا 
املدينة  يف  ال�سوق  عليه  كان  الذي  التميز 
القيم  جمموع  بيان  وحماولة  اال�سالمية 
احل�سارية  ال�سوق  ملفهوم  اأ�س�ست  ال��ت��ي  
واالجتماعية  واالقت�سادية  والعمرانية 
م���ن خ����الل جم��م��وع��ة اث��ن��وغ��راف��ي��ة 
يف  الت�سوق  الأهمية  ون��ظ��را  ووثائقية، 
�سراء  خ��الل  من  النا�ص  حاجيات  تلبية 
النبوي  ب��امل��ول��د  االإح��ت��ف��ال  م�ستلزمات 
البخور  ال�سموع،  يف  واملتمثلة  ال�سريف 

والعطور. 

"اقت�ساد  عنوان  حتت  جاء  الذي  امللتقى 
للمجتمعات،  ال�ساملة  والتنمية  املعرفة 
تنظيم  �سيت�سمن  والتحديات"  الفر�ص 
ودك��ات��رة  تن�سيط  م��ن  علمية  جل�سات 
واأ�����س����ات����ذة م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ام��ع��ات 
اجلزائرية، لي�سلطوا ال�سوء على مو�سوع 
اجلوانب،  خمتلف  من  املعرفة  اقت�ساد 
فتيحة  متر�سيت  الدكتورة  �ستتطرق  اأين 
بب�سكرة  خ��ي�����س��ر  حم��م��د  ج��ام��ع��ة  م���ن 
واملدن  املعرفة  "اقت�ساد  بعنوان  لبحث 
زهرة  �سو�سان  والدكتورة  امل�ستدامة"، 
البويرة  اأوجن��اح  حمند  اآكلي  جامعة  من 
"اقت�ساد  ملو�سوع  عمر  ح�سيني  والدكتور 
املعرفة وتاأثريه على احلياة االجتماعية 
اقت�ساد  لواقع  درا���س��ة  العربية  للدول 
م��ن��ظ��ور  م����ن  امل���ع���رف���ة يف اجل����زائ����ر 

اجتماعي".
راي�ص  االأ���س��ت��اذة  �ستتطرق  جهتها  وم��ن 
عنابة  خمتار  باجي  جامعة  من  �سيماء 
يف  التوا�سل  م��واق��ع  "ا�ستثمار  ملو�سوع 
ملوؤ�س�سات"،  فعال  رقمي  اقت�ساد  بناء 
م��ن جامعة  ���س��ك��ور  اإمي����ان  وال��دك��ت��ورة 
اجلزائر 02 ل� "دور تكنولوجيا االت�سال 
العملية  فعالية  حتقيق  يف  واملعلومات 
اأم��ني  ال��دك��ت��ور  و���س��ي��ق��دم  التعليمية"، 
حمفوظي من جامعة الدكتور يحي فار�ص 
رقمنة  مقاربات  مبو�سوع  اإحاطة  املدية  
التعليم  خالل  من  العايل  التعليم  قطاع 

اجلزائرية،  اجل��ام��ع��ات  يف  االل��ك��رتوين 
درا�سة ميدانية جلامعة املدية".

تاج  ه��اديف  االأ�ستاذ  من  كل  �سيقدم  كما 
الدين واالأ�ستاذ رابح بن عي�سى من جامعة 
حمه خل�سر الوادي حما�سرة بعنوان "دور 
اقت�ساد  بناء  يف  االلكرتونية  التجارة 
من  �سمراء  فاطمي  والدكتورة  املعرفة"، 
 2 ق�سنطينة  مهري  احلميد  عبد  جامعة 
التعليم  منظومة  "دور  بعنوان  حما�سرة 
املعرفة"،  اقت�ساد  بناء  يف  اجل��زائ��ر  يف 
واالأ�ستاذة  عمر  مطرف  الدكتور  من  وكل 
�سمية نزيهة من جامعتي تلم�سان وتب�سة 
حما�سرة بعنوان "الت�سنيفات االأكادميية 
 � العربي  الوطن  يف  للجامعات  العاملية 

درا�سة حتيليلة�".
للمرة  ب�سكرة  ومن جامعة حممد خي�سر 
كمال  الدكتور  من  كل  �سيحا�سر  الثانية 
يف  ن��ادي��ة  ب���وذن  واالأ���س��ت��اذة  م�سعودي 
مو�سوع "تاأثري التعليم عن بعد با�ستخدام 
التح�سيل  ع��ل��ى   moodle من�سة 
الريا�سيات  ق�سم  طلبة  ل��دى  الدرا�سي 
ب�سكرة"،  خ��ي�����س��ر  حم��م��د  ب��ج��ام��ع��ة 
اإلقاء  من  مبحا�سرة  التظاهرة  لتختتم 
هايل  واأم  �سعرية  بن  �سعاد  الدكتورتني 
 2 ق�سنطينة  ج��ام��ع��ت��ي  م��ن  ب���وخ���اري، 
وال�ساذيل بن جديد الطارف على التوايل 
يف  ودوره��ا  االأر�سيف  " مراكز  مو�سوعها 

بناء اقت�ساد املعرفة".

ــربى  ــك ــات الــتــظــاهــرة ال ــي ــال ــع ــة حتــتــ�ــســن ف ــاب ــن ع
املهاجرة"  اجلزائرية  الثقافة  "�ستينية 

تقدمي ا�سدارين جديدين باملكتبة الرئي�سية
 للمطالعة العمومية خن�سلة

معار�ش م�سابقات ون�ساطات اأدبية منوعة
معر�ش عن الأ�سواق يف املدينة  يف افتتاح املو�سم الثقايف اجلديد

العربية الإ�سالمية 

ال�ساملة  والتنمية  املعرفة  "اقت�ساد 
للمجتمعات" عنوان الطبعة الرابعة ع�سر 

مللتقى "الروافد الوطني" بب�سكرة
نظمت مديرية �لثقافة و�لفنون لوالية عنابة وبالتن�صيق مع د�ر �الأملعية للن�صر و�لتوزيع وبالتعاون مع د�ر بهاء �لدين للن�صر فعاليات �لتظاهرة �لكربى �ملو�صومة بـ 

.1961 �أكتوبر   17 باأحد�ث  �ملعروف  للهجرة  �لوطني  لليوم  �ل�صتني  �لذكرى  مع  بالتز�من  �ملهاجرة" وذلك  �جلز�ئرية  �لثقافة  "�صتنية  من �ملرتقب �أن حتت�صن قاعة �لفكر و�الأدب بد�ر �لثقافة �أحمد ر�صا حوحو بعا�صمة والية ب�صكرة فعاليات �لطبعة 
�لر�بعة ع�صر مللتقى "�لرو�فد �لوطني"، وذلك خالل يومي 16 و�لـ 17 ليتز�من مع �لذكرى �ل�صتني لليوم �لوطني 

للهجرة �مل�صادف لـ 17 �أكتوبر من كل �صنة.
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و�ساية
واحد الطفل قاعد قدام املجاري

فات عليه راجل قال لو بّعد من هنا
راه ي�سرب جني

خ��رج��ل��و اجل����ن وق�����ال ل���و ان��ت��وم��ا 
اجلزائريني

متوتوا على لقوادة؟!.

خريطة الكنز
ه��ذا واح���د ي��ه��در م��ع ول���دو يف 

املوبيل وهو قاعد يف القهوة
األو..كي تخرج من الدار اأقفل الباب مليح 

وحط ملفاحت حتت التابي 
يف  خليهم  امل�����س��روع  دراه���م  تهز  ال  عندك 

ال�سا�سي تاع اخل�سرة يف البالكون

راين  �ساعل  تخليه�ص  م��ا  البالزما  وطفي 
خا�سر فيه 24 مليون

عندك ال تن�سى ذهب مياك حطو يف الكوفري 
وخبيه و�سط الك�سك�سي تاع العولة

يا   1548 ال�سري  الرقم  ن�سيت  اإذا 
خي عالبالك نهار اجلمعة واحد 

ما يكون يف الدار!؟!.

ح�سب القدرة
االأب لولدو: غدوة تقراو؟

االبن: اهلل اأعلم
عالبالك�ص  ما  اأعلم  اهلل  كيفا�ص  االأب: 

تقراو واّل..ال ال
االإبن: اإذا فقت رانا نقراو..اإذا ما فقت�ص ال 

يكلف اهلل نف�سا اإال و�سعها؟!.

معلومات م�سلية

ال�سيجارة

اأمثال �سعبية

تديِنّ  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�ص  مييل   •
اإذالل  اإىل  بالنف�ص  الثقة  وقلة  الذات،  احرتام 
الدرا�سات  بع�ص  • ت�سري  وم�سايقتهم.  االآخرين 
التعب  عند  �سدقا  اأكرث  يكونون  النا�ص  اأن  اإىل 
مبا  يعرتفون  البع�ص  يجعل  ما  وذلك  اجل�سدي، 

يخفونه خالل املحادثات الليلية املتاأخرة. 
ع�سرين  عن  طوله  يزيد  الذي  العناق  • يوؤدي 
اجل�سم،  يف  كيميائية  مــواد  ــالق  اإط اإىل  ثانية 

جتعل االإن�سان يثق يف ال�سخ�ص الذي يعانقه. 
من"متالزمة  االأ�سخا�ص  من   ٪68 يعاين   •
ال�سخ�ص،  اإح�سا�ص  وهي  الوهمية"  االهتزازات 
ينفي  بينما  املحمول،  هاتفه  باهتزاز  واعتقاده 

الواقع حدوث ذلك.
 540 االأر�ص  �سطح  على  الرباكني  عدد  • يبلغ 

بركانا.
العامل  يف  االإطالق  على  حرارة  درجة  • اأدنى 
وقد  ال�سفر.  دون  مئوية  درجــة   89،2 فبلغت 
يف  اجلوية  لالأر�ساد  فو�ستوك  حمطة  �سجلتها 

اأنرتكتيكا يف 21 يوليو 1983.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على يايل مغطي

 بي لكفن وكر�سه 
عامره تنب را�سو 
يف املاء وذيلو يف 

جهنمة

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع ع�سر

 من �سهر اأكتوبر
1917 ـ الثائر "م�سعود بن زملاط" يهاجم مركزا 

للعدو بقرية فم الطوب قرب اآري�ص.
يف  ا�ست�سالمها  تعلن  العثمانية  الدولة  ـ   1918

احلرب العاملية االأوىل.
احلدود  تر�سم  املتحدة  اململكة  حكومة  ـ   1937

بني �سوريا وفل�سطني.
حلركة  املــركــزيــة  اللجنة  اأعــ�ــســاء  ـ   1955
يلتحقون  الــدميــقــراطــيــة  لــلــحــريــات  االنــتــ�ــســار 

بجبهة التحرير الوطني.
1957 ـ املحكمة الع�سكرية الفرن�سية باجلزائر 
مع  بوحريد  جميلة  على  باالإعدام  حكمها  ت�سدر 

زميلتها جميلة بوعزة و طالب عبد الرحمان.
ـ اإحتاد الطلبة امل�سلمني اجلزائريني بعد   1957
اإ�سرابه  ينهي  ــدويل  ال االعـــرتاف  على  ح�سوله 
17 �سهرا  ويقرر  56 ودام  19 ماي  الذي بداأه يف 

العودة  للدرا�سة.
الوطني،  التحرير  جي�ص  �سربات  اأمام  ـ   1957
بالن�سبة  تعرتف  الفرن�سية  الع�سكرية  ال�سلطات 
بلغت  التي  الفرن�سية  القوات  خل�سائر  املرتفعة 

اأ�سبوعيا. جندي   100
ديربي  مي�سال  الفرن�سي  االأول  الوزير  ـ   1959
موا�سلة  من  جــدوى  ال  اأنــه  الــربملــان  ــام  اأم ي�سرح 
بــــروز تــيــار من  تــ�ــســبــب يف  مـــا  ــة و هـــو  ــرك ــع امل

الفرن�سيني املتطرفني.
االأجهزة  القتناء  عقد  على  التوقيع  ـ   1967

االأ�سا�سية ملركب احلجار عنابة.
1987 ـ اجلي�ص الوطني ال�سعبي يقدم للموؤ�س�سة 
من  �سنتيم  مليار   2 الب�سري  لل�سمعي  الوطنية 
من  ح�سة  و  ال�سينماتوغرايف  االإنتاج  جتهيزات 
مكاتب املركز التقني التابع للمحافظة ال�سيا�سية 

باجلزائر العا�سمة.
ال�سيد  للجامعات  املــنــتــدب  ــر  ــوزي ال ـ   1990
بيداغوجية  جلنة  اأول  ين�سب  �سريف  م�سطفى 
ــوم و  ــل ــع ــغــة الــوطــنــيــة بــجــامــعــة ال لــتــعــلــيــم الــل

التكنولوجيا هواري بومدين.
يتح�سل  اجلــزائــري  االأحــمــر  الهالل  ـ   2000
و  الفل�سطينية"  لل�سلطة  ال�سحة  "درع  على 
العربية  للجمهورية  �سيناء  �سمال  مقاطعة  "درع 

امل�سرية".
االإ�سرائيلي  باجلي�ص   101 الفرقة  ـ   1953
قبية  ــة  ــري ق تقتحم  �ـــســـارون  اأرئـــيـــل  بــقــيــادة 
اإىل  اأدى ذلك  الفل�سطينية ليال وتطلق النريان ما 
ما  وهــو  منزل   45 وتدمري  فل�سطيني   66 م�سرع 

عرف با�سم مذبحة قبية.
رقم  اأول  يحقق  باومغارترن  فيليك�ص   -  2012
بتنفيذه  ــك  وذل ال�سوت  حاجز  ك�سر  يف  قيا�سي 
مرت  األف   39 ارتفاعه  بلغ  منطاد  من  حرة  قفزة 

عند حدود الغالف اجلوي.
االقت�سادية  العلوم  يف  نوبل  جائزة   -  2013
والر�ص  فاما  يوجني  من  لكل  منحت   2013 ل�سنة 

بيرت هان�سن وروبرت �سيلر.
2016 - جلنة الربامج والعالقات اخلارجية يف 
منظمة اليوني�سكو ت�سدر قرارا تعترب فيه امل�سجد 
اإ�سرائيل  وتدين  مقد�سا  اإ�سالميا  موقعا  االأق�سى 

على ممار�ساتها فيه، واالأخرية تعرت�ص. 

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين

عليه  تخاف�ص  ما  مليح  قلبو  اللي 
النا�ص حتفرلو من حتت وربي يعّليه

حكـــمة

������ش�����ع�����وب�����ة ال�������������ش������رح ت����ل����زم����ن����ا 
ع�������ل�������ى ال���������������ش�������م�������ت ال���������دائ���������م

ن�سيتها  م��ا  ع����الوة  ���س��ي  ي��ا  واهلل   �
نن�ساها؟ راح  "ملاكرون" وال 

خالد غ�سة ب�سكرة
والباقي  منتع�سة  ذاكرتك  خّلي  اأنت 

على �سيادة الدولة؟!.
� كي يقولك واحد خريك �سابق وا�ص 

تقولو يا �سي عالوة؟
جنوى �سعيدي باتنة

الدنيا �سابق والحق..واخلري يف اللي 
يقر فيه اخلري؟!.

� مل اأندم على �سيء يا �سي عالوة بقدر 
ما ندمت لكوين مل اأندم على �سيء؟

غانو.ق باتنة
وملاذا مل تندم..وجاي نادم روطار يا 

متعلم يا فاهم يا "ابتاع املدار�ص"!؟.
اأن ت�سرب طفلك توقف قليال  � قبل 
قهوة  باإعداد  وقم  للمطبخ  اذه��ب  ثم 

درا�سة  ح�سب  ب��االأم��ر  وفكر  �ساي  اأو 
���س��ي��ك��ول��وج��ي��ة و���س��ت��ج��د ن��ف�����س��ك قد 

اأحجمت على ذلك؟
اأمينة معو�ص �سكيكدة

بالطريقة  االأم�����ر  يف  ف��ك��رن��ا  اإذا 
اخل���رط���ول���وج���ي���ة ه����ذي م���ا ه��و���ص 
ومن  واجل��ريان  طفلي  ن�سرب  م�ستبعد 

جاورهم؟!.
�سي  ي��ا  املذهبي  االن��ح��راف  ه��و  م��ا   �

عالوة؟
مو�سى العمري ب�سكرة

فا�سدة  عقائد  ب���اأن  االع��ت��ق��اد  ه��و 
مذهبا  االإ�سالم  عن  البعد  كل  وبعيدة 
خمالفا يف حني يعتربها علم اال�سطالح 
الديني لي�ست مذهبا اأ�سال..كي نفهموا 
اأوال وا�ص رانا نحاربوا ال باأ�ص من بداأ 

املعركة!!؟.
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�شورة م�شحكة

دودان حم�سي..اهلل على اإبداعك اأيها ال�سعب؟!
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احل�ســري  االأمــن  اأعــوان  اأوقــف 
اخلام�ــص بتب�سة، �سابا يبلــغ من العمر 
26 �سنة م�سبوق ق�سائيا ميتهن ترويج 
املخدرات واملوؤثرات العقلية، حيث مت 
�سبــط مبنزلــه 6 قطــع مــن املخدرات 
قدر وزنها بـ3.50 غرام باالإ�سافة اإىل 
54 قر�ســا من املوؤثــرات العقلية، كما 
مت حجــز مبلــغ مــايل ناجت عــن ترويج 

املوقــوف  حــول  فيمــا  ال�سمــوم،  هــذه 
واملحجوزات اإىل مقــر االأمن احل�سري 
اخلام�ص التخاذ االإجــراءات الالزمة 
وبعد ا�ستكمــال كافة االإجراءات قدم 
امل�ستبــه فيــه اأمــام وكيــل اجلمهوريــة 
لدى حمكمة تب�سة الذي اأمر باإيداعه 

احلب�ص مع تاأجيل النطق باحلكم.
ويف �سيــاق اٱخــر مت تفكيــك ع�سابة 

اأخلــت بال�سكينــة والنظــام العــام بعد 
منطقــة  مــن  بالقــرب  عنيــف  �سجــار 
�سناعيــة، اأين مت توقيــف 7 اأ�سخا�ص 
وت�سجيل العديد مــن االإ�سابات جراء 
هــذا ال�سجــار، كمــا مت �سمــاع امل�ستبــه 
فيهــم علــى حما�ســر وبعــد التن�سيــق 
مــع النيابــة مت و�سعهــم يف التوقيــف 

للنظر.

متكن عنا�ســر اأمن واليــة اأم البواقي، 
مــن توقيــف �سابــني يبلغــان مــن العمــر 
�سرقــة االأغطية  �سنــة، تورطــا يف   19
ال�ســرف  بقنــوات  اخلا�ســة  الفالذيــة 

ال�سحي.
ياأتي ذلــك بعد دوريــات ليلية لفرقة 
الوالئيــة  بامل�سلحــة  االإجــرام  قمــع 
لل�سرطة الق�سائيــة بحي "امل�ستثمرين" 
بــاأم البواقــي، اأيــن مت توقيــف املتهمني 
متلب�ســني ب�سرقــة االأغطيــة الفوالذية 
لبالوعــات ال�ســرف ال�سحــي، م�ستعملني 
يف ذلــك عربة يدوية، بهــا اأربعة اأقفال 

بالوعات كبرية احلجم. 
اأحــد  اأن  اأثبتــت  التحريــات االأوليــة 
املتهمــني مبحــوث عنــه من قبــل م�سالح 
يف  لتورطــه  الرابــع،  احل�ســري  االأمــن 
ق�سيتــني متعلقتني بـال�سرقــة، حيث مت 
عر�سهم على نيابــة حمكمة اأم البواقي 
لغر�ــص  اأ�ســرار  جمعيــة  تكويــن  بتهــم 
ال�سرقــة  جنايــة  جلنايــة،  االإعــداد 
املقرتفة بظريف الليل والتعدد، ال�سرقة 
"حماولــة  التهديــد"،  طائلــة  حتــت 
ال�سرقــة حتــت طائلــة التهديــد ب�سالح 

ابي�ص حمظور".

قامت م�سالح اأمــن والية �سطيف خالل 
�سهــر �سبتمــرب الفــارط بتحريــر 7540 
خمالفة مرورية و1617 جنحة مرورية 
�سملــت 2295 خمالفة تتعلــق با�ستعمال 
ال�سريــط البال�ستيكي املعتــم للروؤية على 
زجاج املركبة، اإ�سافة اإىل حترير 1109 
التع�سفــي  والوقــوف  للتوقــف  خمالفــة 
املعيق حلركة املــرور، كما مت �سحب 825 
رخ�ســة �سياقة منها 573 ملــدة 03 اأ�سهر 

اأ�سهر.  06 ملدة   252
ويف ذات ال�سياق مت ت�سجيل 552 حالة 
للدراجــات  بالن�سبــة  باحلظــرية  و�ســع 

خمالفــة   731 حتريــر  مــع  الناريــة، 
تتعلــق بعــدم احــرتام قواعــد ال�سياقــة 
ال�سليمــة، و246 خمالفــة لعــدم التقيــد 
اإىل  باالإ�سافــة  االأمــان،  حــزام  بو�ســع 
حتريــر 148 خمالفة ب�سبــب اال�ستعمال 
اليــدوي للهاتــف النقال اأثنــاء ال�سياقة، 
و1146 حالة و�ســع باحلظرية بالن�سبة 
للمركبــات، ناهيك عــن �سحب 74 رخ�سة 
الدراجــات  ل�سائقــي  بالن�سبــة  �سياقــة 
74 خمالفــة ب�سبــب  الناريــة، وحتريــر 
عدم ا�ستعمال اخلوذة بالن�سبة الأ�سحاب 

الدراجات النارية. 

�سي الأورا�سي..
رفع النقطة اال�ستداللية لالأجور... كالم 
املن�سور...  يف  خلل  حتى  فيه  ما  معقول 
وم�سرور...  مثقوب  تطبيق  من  خايفني 
املــرور... نبقاو  يزيدنا غرق واختالل يف 
ترجع  ما  مت�سي  ما  الطريق  يف  ال�سقني 
املطلوب م�سريين يفهمو  للخلف وتدور... 

يف هذي االأمور...

hamzalaribi005@gmail.com

حجز خمدرات ومهلو�شات وتوقيف 7 اأ�شخا�س
 يف �شجار عنيف

وجب الكالم

لهو  ــني  ــريت االأخ الع�سريتني  ــالل  خ بــالدنــا  عا�سته  مــا  اإن 
فالعدو  ال�سوداء،  الع�سرية  خالل  عا�سته  مما  فظاعة  اأكــرث 
وا�سحة  كانت  واالأزمـــة  وا�سحا،  كــان  ال�سوداء  الع�سرية  يف 
االإ�سالح  عملية  فاإن  وبالتايل  اأي�سا،  معروفة  كانت  واالأ�سباب 
االإ�سالح  عملية  من  اأ�سهل  لهي  وا�سحة  االأزمــة  تكون  عندما 
ي�سبه  عما  وعــبــارة  فو�سى  عن  عبارة  االأزمـــة  تكون  عندما 
عرفت  قــد  الع�سابة  زمــن  يف  فاجلزائر  ع�سوائيا،  تخريبا 
عملية تخريب ع�سوائي على خمتلف االأ�سعدة وم�ست اأغلبية 
بــاالأحــزاب  مـــرورا  االإداريــــة  باملوؤ�س�سات  ــدءا  ب القطاعات، 
من  املجتمع  بتخريب  وانتهاء  ال�سيا�سية  الت�سكيالت  وخمتلف 

خالل اإعالن ثورة على االأخالق والقيم واملبادئ.
اليوم، واإن كانت هنالك اإرادة قوية من طرف القيادة العليا 
لفتح ور�سة اإ�سالح حقيقية فال بد اأن يتم مراعاة اأمر �سروري 
بني  باملوازنة  منظمة،  االإ�ــســالح  عملية  تكون  اأن  وهــو  جــدا، 
االإ�سالح االإداري واالإ�سالح ال�سيا�سي، وبني االإ�سالح املوؤ�س�ساتي 
واالإ�سالح الفردي، وبني االإ�سالح االقت�سادي واالإ�سالح املايل، 
دون  اقت�سادية  نه�سة  ــداث  اإح يف  ننجح  اأن  مثال  ميكننا  فال 
املالية،  التعامالت  ميدان  يف  نه�سة  الوقت  نف�ص  يف  نحدث  اأن 
العاملي  االقت�ساد  مواكبة  مثال  ميكننا  فال  اأكــرث،  وللتو�سيح 
بالدخول اإىل ال�سوق العاملية اإن مل نتمكن من الولوج اإىل عامل 
فقد  املوؤ�س�ساتي  االإ�سالح  حيث  من  اأما  االإلكرتونية،  التجارة 
اإن  الدولة  موؤ�س�سات  م�ستوى  على  نه�سة  اإحداث  من  نتمكن  ال 
يعترب  الذي  اإعــدادا �سحيحا وهو  الفرد  اإعــداد  من  نتمكن  مل 
اإعــداد  يف  ن�سطر  ال  وقــد  موؤ�س�سة،  لكل  االأ�سا�سية  الركيزة 
اأو تكوينه، بل بتوفري بيئة ت�سجعه  الفرد اإىل اإعادة تربيته 
على اأن يكون "موظفا اأو عامال �ساحلا غري فا�سد"،  فقد تكون 
ب�سبب  فتنهار  �سخمة  اأموال  بروؤو�ص  اقت�سادية  موؤ�س�سات  لنا 
"فرد" غري �سالح و�سع يف مكان غري منا�سب، ومن حيث االإ�سالح 
الدولة اجلزائرية من خالل خمتلف  باأن  االإداري فنحن نرى 
م�ستوى  على  اإ�سالح  الإحــداث  نية  فعال  اأظهرت  قد  القرارات 
القوانني بدءا بد�ستور الدولة، يليها قانون االنتخابات لتعقبه 
قوانني ع�سوية اأخرى، واإذا ما اعتربنا اإ�سالح الد�ستور وقانون 
ال�سلطة  اإعطاء  يف  الدولة  رغبة  على  موؤ�سرات  االنتخابات 
اإدارة  يف  فاعال  دورا  االنتخابات  ومراقبة  لتنظيم  امل�ستقلة 
جمال�ص  باإنتاج  ت�سمح  التي  بالطريقة  االنتخابية  العمليات 
هنا  بد  فال  ال�سعب  اإرادة  عن  فعال  ومعربة  حقيقية  منتخبة 
نف�ص  يف  اجلزائر  يف  لل�سيا�سة  اإ�سالح  اإىل  الدولة  تعمد  اأن 
امل�ستقلة  ال�سلطة  توازن بني عمل  اأنه الإحداث  الوقت، مبعنى 
لتنظيم ومراقبة االنتخابات كفاعلة يف اإ�سالح املجال�ص وبني 
ما تقدمه االأحزاب والت�سكيالت ال�سيا�سية لهاته املجال�ص فال 
بد من اأخلقة لل�سيا�سة، لهذا، ومن خالل ما الحظناه من مترد 
الدولة"  "اإرادة  على  ال�سيا�سية  والت�سكيالت  االأحزاب  لبع�ص 
كممثلني  وتقدميهم  �سيا�سيني"  "متجولني  فر�ص  خــالل  من 
ال�سكارة  ك�سيا�سة  خبيثة  �سيا�سات  على  بناء  ال�سعب  عــن 
والوالءات والقرابة، وما الحظناه من اعتماد لبع�ص االأحزاب 
والت�سكيالت ال�سيا�سية ممار�سات قدمية وبالية فقد تبادر اإىل 
اأذهاننا �سوؤال، هل اأخلقة ال�سيا�سة مهمة االأحزاب ال�سيا�سية 
التي باتت رهينة لدى "قياديني و�سيا�سيني ال يعرفون �سيئا عن  
الوطنية  ال�سلطة  مهمة  تكون  اأن  يفرت�ص  اأنها  اأم  االأخالق"؟ 
لتنظيم ومراقبة االنتخابات من خالل رف�ص ملفات  امل�ستقلة 
"االأحزاب  اإعادة تربية  ال�سيا�سي" وبالتايل  ال�سرف  "عدميي 
و"ال�سكة  ال�سحيح"  "الطريق  اإىل  وتوجيهها  ال�سيا�سية" 
"اأخلقة  هــدف  نحو  ت�سلكها"  اأن  يفرت�ص  التي  ال�سحيحة 
التي  االإدارات  اإ�سالح  املجال�ص ثم  اإ�سالح  ال�سيا�سة" وبالتايل 

يتوىل ت�سيريها "املتحزبون وال�سيا�سيون"؟

مهمة من؟

حمزه لعريبي

توقيف م�شبوق ق�شائيا يروج 
املهلو�شات من منزله

قبول ملفات 53 قائمة 
لالنتخابات املحلية يف �شطيف 

اإحباط ترويج 10 اآلف وحدة 
من امل�شروبات الكحولية

حجزت م�سالح اأمن والية خن�سلة، 1119 
كب�سولة من نوع بريغابالني 300 ملغ اأجنبية 

ال�سنع وهذا بعد تلقي معلومات حول قيام 
م�سبوق ق�سائيا بتخزين وترويج املوؤثرات 

العقلية، م�ستغال يف ذلك م�سكنه بحي طريق 
العيزار، ليتم حجز املوؤثرات العقلية ووتوقيف 

امل�ستبه فيهما.

اأعطت املندوبية الوالئية لل�سلطة امل�ستقلة 
ملراقبة االنتخابات بوالية �سطيف املوافقة على 

قبول 53 قائمة للمجال�ص ال�سعبية البلدية 
من بني 225 قائمة اأودعت ملفات الرت�سح 
لالنتخابات املحلية املقررة يف 27 نوفمرب 

القادم، وتبقى العملية م�ستمرة لدرا�سة بقية 
ملفات القوائم يف االآجال املن�سو�ص عليها، فيما 
مل متنح املندوبية اأي تفا�سيل عن امللفات التي 

مت رف�سها.

متكنت م�سالح ال�سرطة الق�سائية لوالية 
خن�سلة، من حجز اأزيد من 10 اٱالف وحدة 

من امل�سروبات الكحولية من خمتلف االأنواع 
واالحجام وذلك بعد توقيف �ساحنة على 

متنها اأحد االأ�سخا�ص يف العقد الثالث من العمر 
ومتت العملية بعد ا�ستغالل معلومات وردت اإىل 

الفرقة مفادها قدوم �ساحنة من نوع جاك 
حمملة بكمية معتربة من امل�سروبات الكحولية 
متجهة اإىل مدينة خن�سلة بغر�ص بيعها بدون 

رخ�سة.

يف  جرحى   04

حادث مرور بني 
حافلة و�شيارة 

�شياحية  

الإطاحـة بل�شو�س اأغطية بالوعات 
ال�شرف ال�شحي باأم البواقي

�شحب 825 رخ�شة �شياقة وو�شع 
احلظرية  يف  مركبة   1146

تدخلت الوحدة 
الثانوية للحماية املدنية 

بت�سدان حدادة بعد وقوع 
مرور متثل يف ا�سطدام 
حافلة لنقل امل�سافرين 

و�سيارة �سياحية من نوع 
وخلف   ،"206 "بيجو 

احلادث 04 جرحى 
منهم 03 م�سابني من 

جن�ص ترتاوح اأعمارهم 
بني 29 و62 �سنة، وكذا 

طفلة ذات 08 �سنوات، 
ومت تقدمي االإ�سعافات 

االأولية الالزمة للم�سابني 
من طرف احلماية املدنية 

وحتويلهم اإىل م�سلحة 
اال�ستعجاالت بالعيادة 

املتعددة اخلدمات يف 
ت�سدان حدادة.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ن.م  معاوية. �ص

معاوية. �ص


