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باتنة... والية تواجه املجهول 

جفاف ع�سرات الهكتارات من االأرا�سي حول عدة مناطق اإىل �سحراء بباتنة

باتنــة يف طريقها 
نحو الت�سحـر..!!

ب�ضبب اجلفاف وغياب م�ضاريع وقف زحف الرمال على البلديات اجلنوبية

عاد مواطنون بولية باتنة يف الأ�ضابيع املا�ضية اإىل طرح ت�ضاوؤلت لطاملا ق�ضت م�ضاجعهم، ويتعلق الأمر بق�ضية 
راأي عام تطفو اإىل ال�ضطح يف كل مرة وتتجدد دوريا بتجدد حرية �ضاكنة الولية، ففي الوقت الذي ت�ضتفيد فيه 

خمتلف وليات الوطن من م�ضاريع مهمة، ل زالت ولية باتنة تتخبط يف م�ضتنقع البريوقراطية الذي ل تكاد 
تخرج منه اإل وجتد من يعيدها اإليه بقوة النفوذ...
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�سحا كبريا يف ت�ساقط االأمطار، ما ت�سبب يف جفاف ع�سرات الهكتارات 
من االأرا�سي، اإىل جانب تلف اآالف االأ�سجار املثمرة، ليجد الفالحون 

اأنف�سهم يف ورطة حقيقية خا�سة اأولئك الذين يعتمدون ب�سكل �سبه كلي 
�ص 04يف ك�سب قوتهم على ما تدره منتوجاتهم الفالحية... 
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ب�صراحة
فرن�سا الر�سمية... 

�سلطة اإرهابية
هناك عبارة هي اأقرب لأن تكون قانونا حربيا اأو ع�ضكريا 
واحلديث عن العبارة القائلة "عدو عدوي �ضديقي، و�ضديق 
اأغلب  عليها  تتفق  قاعدة  اأو  مادة  وهناك  عدوي"،  عدوي 
جمرم  املجرم  يدعم  "من  اأن  وهي  العامل  دول  يف  القوانني 
مثله، ومن يت�ضرت عن املجرم جمرم مثله"، ومن هذا املنطلق، 
القاعدتني  م��ن  ب��الأح��رى  اأو  ال�ضابقتني  العبارتني  وم��ن 
ال�ضابقتني ميكن الو�ضول اإىل نتيجة �ضريحة مفادها اأن من 

يدعم الإرهاب اإرهابي، ومن يت�ضرت عن الإرهاب اإرهابي.
دول  من  بالكثري  جتمعها  التي  التفاقيات  بحكم  اجلزائر، 
الإرهاب،  مبحاربة  تعلق  وما  الأمنية  منها  خا�ضة  العامل، 
فاإنه من املفرت�ص اأن ت�ضتفيد اجلزائر من هذه التفاقيات 
عندما يتعلق الأمر باأمنها القومي وب�ضيادتها، اأي اأن الدول 
اجلزائر  مع  وا�ضتخباراتية  اأمنية  اتفاقيات  تربطها  التي 
يفرت�ص بها اأن تبدي تعاونا غري م�ضروط يف جمال مكافحة 
على  خطرا  ت�ضكل  التي  املنظمات  اأو  واجلماعات  الإره��اب 
الأمن القومي اجلزائري، غري اأن اجلديد والغريب يف نف�ص 
اأمنية  اتفاقية  من  اأكرث  تربطها  التي  فرن�ضا  اأن  هو  الوقت 
مع اجلزائر والتي يت�ضدق رئي�ضها يف كل مرة ومن كل منرب 
يتوان  ل  التي  وفرن�ضا  الإرهاب،  مكافحة  يف  ورغبته  بنيته 
"طفلها" عن التودد للجزائر ودعوتها لتعزيز التعاون فيما 
نف�ضه  ن�ضب  من  وهو  ال�ضاحل  يف  الإره��اب  مبكافحة  يتعلق 
منابره  اإىل  اأوع��ز  قد  ال�ضاحل"  منطقة  "اأمن  على  و�ضيا 
الإعالمية بدعم حركة ومنظمة �ضنفتها اجلزائر على اأنها 
اإرهابية، ويتعلق الأمر مبا ن�ضرته وكالة الأنباء الفرن�ضية 
�ضراحة  بكل  داعمة  كربقية  املا�ضية  القليلة  الأي��ام  يف 

وو�ضوح حلركة املاك الإرهابية.
م��ا ه��و مفهوم، وم��ا ه��و وا���ض��ح وج��ل��ي ال��ي��وم اأك���رث م��ن اأي 
"فرن�ضا  نظر  وجهة  من  الإره��اب  مفهوم  اأن  هو  م�ضى  وقت 
العامل،  ك��ل  يف  الإره����اب  مفهوم  ع��ن  يختلف  الر�ضمية" 
مينعها  الذي  هو  الر�ضمية  فرن�ضا  نظر  وجهة  من  فالإرهاب 
اأفريقيا  اأعماق  يف  ال��رثوات  على  وال�ضتيالء  "ال�ضرقة  من 
ا�ضتعمارها يف  اإىل  القدمية" والتي تتطلع  ويف م�ضتعمراتها 
احلا�ضر وم�ضتقبال، اأما ما يتعلق باجلماعات واملنظمات التي 
ت�ضكل تهديدا لأمن "الدول الأفريقية" القومي والتي تعمل 
على زعزعة ا�ضتقرار العديد من الدول فهي يف نظر فرن�ضا 
يف  احلق  كامل  ومنظمات" لها  �ضيا�ضية  وت�ضكيالت  "اأحزاب 
التعبري عن اآرائها واأفكارها ولها كامل احلق يف ن�ضر �ضمومها 
واإيديولوجياتها، بل الأكرث من ذلك لها كل احلق يف "تهديد 
الدول وال�ضعوب" بال�ضالح، وهذا متاما الذي حدث بالن�ضبة 
للجزائر، ففي الوقت الذي اأحبطت فيه الدولة اجلزائرية 
عن طريق موؤ�ض�ضاتها الأمنية والع�ضكرية اليقظة موؤامرات 
ثبت  والتي  الدم  يف  اجلزائر  لإغراق  وخمططات  ود�ضائ�ص 
اأن  اإل  فرن�ضا  اأبت  مبا�ضر،  ب�ضكل  فيها  املاك  حركة  �ضلوع 
�ضراحة  بكل  وتعلن  امل��اك  منظمة  ع��ن  اأي  عنها  ت��داف��ع 
دعمها لها، ومن خالل كل هذا، فاإنه بات وا�ضحا باأن فرن�ضا 
بالفائدة، ول  ما يعود عليها  اإل وفق  توؤمن بالتفاقيات  ل 
يهدد  مبن  الأمر  يتعلق  عندما  اإل  الإره��اب  مب�ضطلح  توؤمن 
م�ضاحلها، اأما من يهدد اأمن الدول فذلك عزيز فرن�ضا ومدللها 
بل و�ضنيعتها، ومن هذا يت�ضح لنا اأي�ضا باأن فرن�ضا الر�ضمية 
اجلماعات  ع��ن  تختلف  ول  اإره��اب��ي��ة  �ضلطة  ع��ن  ع��ب��ارة 
واملنظمات الإرهابية يف �ضيء، بل على العك�ص، فهي راعيتها 
وحاميتها و�ضانعتها، ولهذا فيمكن بناء على العقل واملنطق 
الدبلوما�ضية والتفاقيات وبناء على  وبناء على الأعراف 
اعتبار  ميكن  ومقيا�ضا،  ومعيارا  اأ�ضا�ضا  اعتباره  ميكن  ما  كل 
وفق  معها  التعامل  ووجب  اإرهابية،  �ضلطة  الر�ضمية  فرن�ضا 

�سمري بوخنوفةهذا الأ�ضا�ص.
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رغــم اأن املقاولــن اأو القائمــن على اإجنــاز بع�ص امل�ساريــع، وحتى 
املوؤ�س�سات العمومية التي تتوىل اإعادة التهيئة واإ�سالح بع�ص االأعطاب 
علــى م�ستــوى ال�سبكات، رغم اأنهــم مطالبن باإعادة تهيئــة الطريق اأو 
امل�ساحــة التي قامــوا باإجناز االأ�سغال بهــا اإال اأن العديد من الطرقات 
واالأحيــاء يف واليــة باتنة عامــة ويف مدينة باتنــة خا�سة قد باتت 
مهرتئة وو�سعها بات �سيئا جدا اأكرث من ذي قبل، اإذ اأن عديد املقاولن 
وعديــد اجلهات القائمة على بع�ــص االأ�سغال قد باتوا يعتمدون �سعار 
"ما�سي خدمتي" فمــن يحا�سب  "خليهــا خمروبــة"، ويعملــون مببــداأ 
هــوؤالء ومــن يجربهــم على اإعــادة تهيئة الطرقــات وامل�ساحــات التي 
ت�سببــوا يف تخريبها اأو بعبارة اأخرى "�سكــون يقدرلهم"؟ الأن املواطن 
مل يتمكن من التعرف على اجلهة املخولة باإجبار القائمن على عديد 
االأ�سغــال باإعادة ت�سليح ما قاموا بتخريبــه بحجة "ال�سيانة واإعادة 

التهيئة".

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: رمطان لعمامرة 
)وزير ال�ش�ؤون اخلارجية و�ش�ؤون اجلالية(

جيب�تي  �شد  م�رص  يف  باللعب  ..."�شعيد 
االحتالل  �شلطات  ع�ش�ية  و..."قب�ل 
اإىل  االإف��ري��ق��ي  االحت���اد  ب���روح  �شين�شف 

االأبد".
خونة  هناك  �أن  طاملا  ر�ج���ل...  يا  قلنا: 

وعمالء فتوقع �أي �شيء.

 3 حملة  اجتاه  يف   2 حملة  نحو   1 حملة  مدخل  حمول  عند  املــروري  االختناق  م�سكل  اأن  يبدو 
واملتقاطعن مع طريق "عن التوتة لن ينتهي اأبدا، فالو�سعية ترجع اإىل �سنوات خلت، وبالذات 
اإىل مرور قطار  ا�سافة  8.30 �سباحا م�سدودة  اإىل   7.00 ال�ساعات من  الذروة، وتعد  يف فرتات 
باتنة ـ عن التوتة بن 12.00 اإىل اآذان الظهر، كلها مواقيت ت�سل فيها ان�سيابية ال�سري و"طلع 
القاز"، لي�ص فقط حول م�ساكل الـ "الروطار" والكالك�سون "وهزان اليدين وال�سبان"، واإمنا جميع 
يف  االجناز  لها  يكتب  مل  م�ساريع  على  ويبكون  املا�سي  على  يتناق�سون  جتدهم  املحول  م�ستعملي 

باتنة على غرارحمول حملة 1 والـ "الرتامواي".

ا�ستغربت التن�سيقية الوطنية لالأئمة ا�ستمرار غلق بيوت الو�سوء ودورات املياه التابعة للم�ساجد يف 
ظل تراجع عدد االإ�سابات بفريو�ص كورونا وا�سفة اياه باالأمر غري املربر، وهو و�سع حمرج غري الئق 
اأمام ا�ستئناف وفتح جميع االأماكن واملرافق العمومية االأخرى، يف ذات ال�سدد اأرجعت جمعية العلماء 
امل�سلمن اأي�سا اأن تراجع عدد امل�سلن يف امل�ساجد، هو ا�ستمرار غلق بيوت الو�سوء، مبدية ا�ستغرابها 
من غلق بيوت الو�سوء، يف حن متار�ص باقي املرافق ن�ساطها ب�سكل عادي على غرار املطاعم، املقاهي 

واالأ�سواق، واأ�سافت: "لقد تناق�ص عدد امل�سليـن يف امل�ساجد ب�سكل موؤمل…اهلل امل�ستعان".

 "22 "فيفا  تفاجاأ ع�ساق الدويل اجلزائري ريا�ص حمرزعرب العامل برتتيبه يف لعبة بالي �ستي�سن 
باأنه  متنوعة  دولية  اإعالم  و�سائل  وو�سفت  اللعبة،  يف  فعالياته  من  تقليل  خلفية  على  االإلكرتونية 
قدمه  الذي  اجليد  واالأداء  امل�ستوى  بعد  خ�سو�سا  باملهن  الذهبية  الي�سرى  القدم  �ساحب  تقييم 
املو�سم املا�سي، هذا ومنحت منحت لعبة "فيفا 22" حمرز 86 نقطة و81 نقطة لل�سرعة و79 نقطة 
لقوة الت�سديد و81 نقطة لدقة التمرير و90 نقطة للمراوغة و38 نقطة للدفاع و60 نقطة لقوة 

التحمل.

ت�سليم  يف  ال�سلطة  مندوبيات  �سرعت  اأن  بعد 
لال�ستحقاق  املرت�سحن  ملئات  الرف�ص  حما�سر 
االنتخابي املزمع اإجراوؤه يوم 27 نوفمرب املقبل، 
بعد ا�ستالم التقارير من اجلهات االأمنية املخت�سة 
ال�سوابق  من  الثانية  الن�سخة  على  واالطـــالع 
من  بعدد  املعطيات  من  العديد  اأ�سارت  العدلية، 
يف  مرت�سحن  �سمل  االإق�ساء  اأن  اإىل  الــواليــات 
"الغربلة"  و�سملت  ــرة،  واحل احلزبية  القوائم 
الع�سوي  القانون  من   184 ــادة  امل طائلة  حتت 

التي  ال�سابعة  الفقرة  خ�سو�سا  لالنتخابات 
املال  باأو�ساط  �سلته  عدم  املرت�سح  على  ت�سرتط 
مبا�سرة  بطريقة  وتاأثريه  امل�سبوهة  واالأعمال 
للناخبن  احلــر  االخــتــيــار  على  مبا�سرة  وغــري 
بينهم  ومــن  االنتخابية،  العملية  �سري  وح�سن 
ال�سابقن  املحلين  واملنتخبن  البلديات  روؤ�ساء 
انتمائهم  ثبت  مــن  جانب  اإىل  اأعــمــال  ورجـــال 
الدعوة  يف  اأوم�ساركتهم  "للفي�ص"،  ال�سابق 

والتحري�ص ملقاطعة االنتخابات ال�سابقة.

هــي الذكــرى ال60 لليــوم الوطنــي للهجــرة، التــي ي�ستح�سرها ت 
اجلزائريــون، منــذ 17 اأكتوبــر 1961، والتي ذهــب �سحيتها "املئات" 
مــن يف العا�سمــة الفرن�سية باري�ص، على يــد ال�سرطة الفرن�سية.حن 
خــرج ع�ســرات االآالف مــن املتظاهريــن ال�سلمين اجلزائريــن، بينهم 
ن�ســاء واأطفــال، مــن االأحيــاء الع�سوائيــة اإىل �ســوارع باري�ــص، ولكــن 
اأجهــزة القمع املظاهرات كانت يف ا�ستقبالهم كا�سفة الوجه االإجرامي 
احلقيقــي لفرن�ســا التــي لطاملــا رافعــت مــن اأجــل العــدل وامل�ســاواة" 

و"حماولتها ت�سدير �سورة ح�سارية للعامل مغايرة حلقيقتها".
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ال ميكن اأن متر ذكرى مظاهرات ال�سابع ع�سر من 
اأكتوبر ال�سلمية على االأرا�سي الفرن�سية لثالثن األفا من 
اجلزائرين الذين خرجوا لالحتجاج على قرار عن�سري 

بح�سر جتوال ي�سملهم دون غريهم واملطالبة بالتفاو�ص مع 
جبهة التحرير واملناداة باحلرية واال�ستقالل، هذه املظاهرة 

التي و�سف الرد الفرن�سي حيالها باأنه اأعنف رد على 
مظاهرة يف تاريخ اأوروبا الغربية والتي وّثقت لدموية فرن�سا 
اال�ستعمارية وتاريخها االإن�ساين االأ�سود ال�ساهد على اأن نهر 

ال�سن وحده والذي تغري لونه بالكامل اإىل االأحمر لكرثة 
اجلثث امللقاة فيه والتي قدرت باملئات ناهيك عن املغدورين 

يف املحت�سدات واملعذبن واملفقودين اإىل تاريخ اليوم..
قلنا ال ميكن لهذه اجلرمية الب�سعة اأن متر كذكرى 

عابرة يف التاريخ اجلزائري الذي حتاول فرن�سا اليوم اأن 
تعيد �سياغته وفق اأهوائها وم�ساحلها وحماوالتها الفا�سلة 
ملحو ذاكرة �سعب تاأبى الن�سيان و�ستظل كل جرمية ارتكبها 

العدو التاريخي للجزائرين حية مهما حاول طم�سها 
باأ�ساليبه البالية والتي تدل على اإ�سراره على تلك اجلرائم 
القمعية، ما دام يعار�ص االعرتاف بها ويتمنع مع ت�سريحات 
ا�ستفزازية مت�ص بكرامة اجلزائرين و�سيادتهم واأنها لي�ست 

جمرد ورقة انتخابية "ملاكرون" و بكونها متثله وجماعته 
وال عالقة لها بامل�سالح العليا لفرن�سا واأن العالقات بن 

البلدين اإ�سرتاتيجية واأكرب من اأن يتم تعليقها رغم حلول 
الذكرى و�سط عالقات متوترة وم�سحونة..

كما ذهب اأحد املحللن ال�سيا�سين اجلزائرين الذي غاب 
عنه املوقف الر�سمي الفرن�سي من كل اجلرائم املرتكبة 

والذي جمع روؤ�ساء فرن�سا على اختالف توجهاتهم بعدم 
االعرتاف بها بل ومراوغة كل الدعاوى املنادية باالعرتاف 
والتبعات التي ُتلزم فرن�سا بالتزامات كربى حيال �سحاياها 

املقدرين باملالين منذ اأن وطئت اأقدامها القذرة اأر�سنا 
الطيبة اإىل اآخر جندي فرن�سي على اأرا�سينا..

واحلقيقة اأقول اأن ق�سية ال�سعب اجلزائري ق�سية 
عادلة مكتملة االأركان وال�سواهد واالأدلة لكنها وقعت باأيدي 

متخاذلن مل ي�ستطيعوا رغم مرور ال�سنوات الطوال اأن 
ينت�سروا لها يف املحاكم الدولية املخولة ملثلها، واأنها بقيت 

رهن االعرتاف الفرن�سي واأهواء روؤ�ساء فرن�سا على تعاقبهم 
الذين رف�سوا ذلك حتت م�سميات واأعذار واهية ال تنفع معها 

�سوى املواقف ال�سلبة من الطرف اجلزائري والتي �سرُتكع 
فرن�سا وُتلزمها باالعرتاف الذي ال ينكره �سوى مزيف للتاريخ 

وناكر للوقائع وجمرم حرب ال ياأبه ل�سحاياه..

زووووووم الأورا�س....
اإن ن�سحك �سخ�ص بعد 

اليوم قائال "�سافر فاأنت 
ل�ست �سجرة"، اأجبه بال 
تردد وقل اأن االأ�سجار 
يف والية باتنة ت�سافر، 

فيكفي اقتالعها من 
جذورها وو�سعها على 

منت "تراكتور" فت�سافر 
غري معرتفة بقوانن 

املرور وال بقوانن 
الطبيعة وقوانن 

ال�سالمة املرورية وال 
حتى باحلاجز االأمني 

على م�ستوى طريق 
الوزن الثقيل بالقرب من 

حملة 1.

�ضماح خميلي



اإبراهيم   الوطني،  ال�ضعبي  املجل�ص  رئي�ص  اأكد 
الإن�ضانية  اجلرائم  اأن  ال�ضبت،  اأم�ص  بوغايل، 
بالتقادم  متوت  "ل  والتعذيب  الإب��ادة  وحروب 
ول باملراوغات واملخادعات ول باخلرجات غري  
على  وال�ضطو  للت�ضليل  ت�ضعى  التي  امل�ضوؤولة 

احلقائق". 
وقال بوغايل يف كلمة األقاها خالل ا�ضرافه على 
�ضعار"النهر  حتت  تاريخية  ندوة  اأ�ضغال  افتتاح 
اإط��ار  يف  اجلزائريني"  ع��ي��ون  يف  دم��ا  لي���زال 
اأكتوبر   17( الهجرة  ليوم  املخلدة  الحتفالت 
املنا�ضبة  بهذه  املجل�ص  رئي�ص  واأك��د   )1961
يحفظ  ل  امل�ضتدمر  اأن  اأخ���رى  م��رة  ثبت  اأن��ه 
الدر�ص ول ي�ضتخل�ص العرب، وانه ليزال يتغنى 
ب�ضفحات  ت�ضيد  التي  امل�ضروخة  بالأ�ضطوانة 
الذي  التاريخ  يف  تطعن  و"  والعار"  "اخلزي 
ي�ضاء  ما  فيها  ليكتب  بي�ضاء  �ضفحاته  تعد  مل 

بالتع�ضف والتجني وتزوير احلقيقية". 
وبعد اأن اأ�ضاد  بوغايل باجلي�ص الوطني ال�ضعبي 
�ضليل جي�ص التحرير الوطني "الذي �ضرب اأروع 

مقومات  و�ضيانة  الوطن  عن  الدفاع  يف  الأمثلة 
الأمة الأبية"، اأكد اأن اجلزائر "ال�ضيدة احلرة 
وامللتزمة  ال��ودي��ة  ال��ع��الق��ات  على  احلري�ضة 
ومراعاة  التعاون  ج�ضور  ورب��ط  اجل��وار  بح�ضن 
املت�ضبثة  اجلزائر  نف�ضها  هي  امل�ضرتكة،  امل�ضالح 

بندية  التعامل وت�ضمية الأ�ضماء مب�ضمياتها". 
 " اأن  كلمته  خ��ت��ام  يف  املجل�ص  رئي�ص  واأب����رز 
ال�ضتعمار يبقى الوجه الب�ضع وال�ضورة امل�ضينة 
امل�ضوهة لالإن�ضانية" ومن "�ضروط ح�ضن التعامل، 
العرتاف بجرائمه واآثامه التي لتزال اآثارها 

�ضاخمة اىل اليوم خا�ضة يف جنوبنا.
 1961 اأك��ت��وب��ر   17 ال���  اأح���داث  اأن  اأك��د  كما 
من  وكانت  امل�ضتعمر  جبني"  على  عار  "و�ضمة 
الذي  امل�ضتدمر  وح�ضية  على  الكربى  "ال�ضواهد 

قابل مظاهرات امل�ضاملني بكل اأنواع البط�ص".
وبعد اأن ذكر اأن املتظاهرون خرجوا ل�"التنديد 
وعدوانا  ظلما  عليهم  املمار�ص  احلظر  بقانون 
باحلرية  املنادية  البي�ضاء  الالفتات  ورف��ع��وا 
اأن هوؤلء  اأو�ضح  والقهر"،  لال�ضتعباد  والراف�ضة 
ل  الأم��ة  �ضمري  اأن  للعامل  املتظاهرون"برهنوا 
اىل  م�ضريا   ،" احلياة  اأع��داء  ح��اول  مهما  ميوت 
م�ضيئة  اأخ��رى  "حلقة  هي  الأح���داث  ه��ذه  ان 
م�ضافة اىل حلقات الكفاح �ضمن �ضل�ضلة طويلة 
ال�ضتدمار  ف��رتة  طيلة  البا�ضلة  املقاومات  من 

الفرن�ضي الغا�ضم".
واأبرز اأن اأبطال هذه الحداث هم من "اأبنائنا 
يف عقر ديار فرن�ضا نقلوا �ضوت الثورة العظيمة 
"اإ�ضرار  وي��رى  العامل  ي�ضمع  حتى  هناك"  اىل 
والعا�ضق  للحرية  التواق  اجل��زائ��ري  الن�ضان 
ول  التقتيل  ذل���ك  يف  يثنهم  ومل  للكرامة" 
من  الألف  طالت  التي  العتقالت  ول  التنكيل 
الفكر  حلاملي  "يكفي  اإن��ه  م�ضيفا:  الأح���رار. 
ال�ضتعماري اليوم اأن يقراأوا من �ضهادات الغرب 
ما ي�ضور قمة الوح�ضية" حيث كما قال- "و�ضفا 
)نيل  و  هاو�ص(  )جيم  الربيطانيان  امل��وؤرخ��ان 
ماكما�ضرت( ما تعر�ص له اجلزائريون يف كتابهما 
باأنه  الدولة(  ورعب  اجلمهورية  )اجلزائريون، 
اأعنف قمع ملظاهرة يف اأوربا الغربية يف التاريخ 
املعا�ضر". كما ذكر مبا قالته الناجية الفرن�ضية 
انها  اأك��دت  التي  هريفو(  )مونيك  امل��ج��زرة  من 
ال�ضرطة  اطلقت  كيف  عينها  ب��اأم  "�ضاهدت 
جثثهم  والقاء  اجلزائريني  النارعلى  الفرن�ضية 

يف نهر ال�ضني".

اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

ت�سجيل 93 اإ�سابة جديدة، 68 حالة 
�سفاء و 03 وفيات

�ضجلت 93 اإ�ضابة جديدة بفريو�ص كورونا 
و03 وفيات فيما متاثل 68 مري�ضا لل�ضفاء 

خالل ال� 24 �ضاعة الأخرية يف اجلزائر، 
ح�ضب ما اأفادت به وزارة ال�ضحة، اأم�ص 

ال�ضبت، يف بيان لها. كما مت اأي�ضا اإح�ضاء 
للم�ضدر  وفقا  املركزة،  بالعناية  مري�ضا   13

ذاته. 
وتذكر وزارة ال�ضحة املواطنني ب�ضرورة 

اللتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم اإىل 
احرتام قواعد النظافة وامل�ضافة اجل�ضدية 

والرتداء الإلزامي للقناع الواقي 
ق. ووالمتثال لقواعد احلجر ال�ضحي.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ب�سم الله الرحمن الرحيم
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني

اأيتها املواطنات الف�سليات، اأيها املواطنون الأفا�سل..
َتُلّ ذكرى مظاهرات 17 اأكتوبر 1961، لُتعيَد اإىل اأذهاننا املُمار�ساِت ال�ستعماريَة الإجرامية املُقرتَفة يف حّق بنات واأبناء ال�سعب اجلزائري، يف ذلك اليوِم امل�سوؤوم، والتي 

ة.. تَِفُظ مباآ�سيها ذاكرُة الأَمّ عِة ل�سل�سلـة املجازر ال�سنيعة، واجلراِئم �سّد الإن�سانية التي َتْ تعك�س وجًها من الأوجه البَ�سِ

وتقدم الفريق ال�ضعيد �ضنقريحة لالأع�ضاء 
التي  جهودهم  على  التهاين  باأحر  امل�ضاركني 
لت�ضريف  واإخ��ال���ص  ت��ف��اين  بكل  ب��ذل��وه��ا 
اجل��ي�����ص ال�����ض��ع��ب��ي ال��وط��ن��ي واجل���زائ���ر، 
امل�ضتوى  على  خاللها  اأظهرمت  قائال:''لقد 
والتحكم  القتالية  اجلاهزية  م��ن  ال��ع��ايل 
والتقنيات  الأ�ضلحة  خمتلف  ا�ضتعمال  يف 
التي  وال�ضورة  الإره��اب  مكافحة  جمال  يف 
يتحلى  ال��ت��ي  ال�ضمعة  تعك�ص  ر�ضمتموها 
خالل  من  ال��دويل  امل�ضتوى  على  اجلي�ص  بها 
التي  الإره��اب  مكافحة  يف  الرائدة  جتربته 

اأ�ضبحت مرجعا عامليا يقتدي به''.
الت�ضكيلة  اجلي�ص  اأرك���ان  رئي�ص  دع��ا  كما 
يف  للتفكري  ال��ربي��ة  ل��ل��ق��وات  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
من  و���ض��ح��وا  �ضبقوهم  ال��ذي��ن  ت�ضحيات 

اجلمهوري  ال��ط��اب��ع  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اأج����ل 
الهمجي  الإره��اب  دحر  من  ومتكنوا  للدولة 
اأجل  من  وذلك  الظالمي  م�ضروعه  واإف�ضال 
وموا�ضلة  املحققة  املكا�ضب  على  احلفاظ 
اأمن  من  بالدنا  تعي�ضه  ما  اإن  وقال  اجلهود. 
اإىل  م�ضريا  ع��ن��اء،  دون  يتحقق  مل  واأم���ان 
املتبنى  الأم��ن  ملفهوم  �ضاملة  روؤي��ة  وليد  اأنه 
رئي�ص  لتوجيهات  طبقا  العليا  القيادة  لدى 
ت�ضمنته  وما  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
كفل  عميقة  اإ�ضرتاتيجية  من  الروؤية  هذه 
امن  يف  العي�ص  حق  لل�ضعب  بنجاح  تطبيقها 
�ضنقريحة  ال�ضعيد  الفريق  واأك��د  واأم���ان. 
�ضليل جي�ص  ال�ضعبي الوطني  مت�ضك اجلي�ص 
ملهامه  وفقا  العظيمة  مب�ضوؤولياته  التحرير 

الد�ضتورية.

الوطنيالأحد  06 كوبر 2971/ 17  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 10 ربيع الأورل 031443
الفريق �سنقريحة ُيكرم اأع�ساء الت�سكيلة 

الع�سكرية امل�ساركة يف مترين رو�سيا

لعمامرة.. اجلزائر عار�ست منح اإ�سرائيل 
�سفة املراقب دفاعا عن اإفريقيا

بع�سوية  يفوزون  اأ�ساتذة   6
املحكمة الد�ستورية

اأك������د وزي������ر ال�������ض���وؤون 
اخل����ارج����ي����ة واجل���ال���ي���ة 
رمطان  باخلارج،  الوطنية 
لعمامرة، اأن اجلزائر رفقة 
الحت��اد  دول  م��ن  العديد 
الإف���ري���ق���ي داف���ع���ت عن 
لإفريقيا  العليا  امل�ضلحة 
وحدتها  يف  تتج�ضد  التي 

�ضفة  ال�ضهيوين  الكيان  منح  رف�����ص  خ��الل  م��ن 
لعمامرة  وق��ال  الإفريقي.  الحت��اد  يف  امل��راق��ب 
للكيان  املراقب  �ضفة  منح  م�ضاألة  حول  كلمته  يف 
الذي  النقا�ص  اإن  الإفريقي  بالحتاد  ال�ضهيوين 
حول  الأفارقة  اخلارجية  وزراء  بني  �ضاعة  دام 
على  ال�ضوء  �ضلط  ق��د  للجدل  امل��ث��رية  الق�ضية 
النق�ضام العميق بني الدول الأع�ضاء يف الحتاد 

الأفريقي.
واأ���ض��ار وزي���ر ال�����ض��وؤون اخل��ارج��ي��ة اأن اق��رتاح 
نيجرييا الذي مت و�ضعه مع اجلزائر، والذي يهدف 
الفور  على  عليه  كان  ما  اإىل  الو�ضع  اإع��ادة  اإىل 
وبع�ص  باملغرب  ممثلة  نا�ضطة  اأقلية  تقبله  مل 
الكونغو  جمهورية  ذلك  يف  مبا  املقربني،  حلفائه 

�ضمنت  التي  الدميقراطية 
موقًفا متحيًزا ب�ضكل خا�ص.
''اإن  ل��ع��م��ام��رة:  واأ����ض���اف 
اإفريقيا  ج��ن��وب  م��راف��ع��ات 
واجل���م���ه���وري���ة ال��ع��رب��ي��ة 
الدميقراطية  ال�ضحراوية 
ال�ضعب  ق�����ض��ي��ة  ل�����ض��ال��ح 
ت�ضع  العادلة  الفل�ضطيني 
الذي ت�ضبب فيه قرار  ال�ضرر اجل�ضيم  ن�ضابها  يف 
مو�ضى فقي بالرتاث التاريخي لن�ضال اإفريقيا �ضد 

ال�ضتعمار والف�ضل العن�ضري''.
الأغلبية  وزراء  ''اإن  ق��ال:  كلمته  نهاية  ويف 
جنمت  التي  املوؤ�ض�ضية  الأزمة  اأن  اأدركوا  احلالية 
عن القرار غري امل�ضوؤول ملو�ضى فكي تنزع اإىل جعل 
تق�ضيم القارة اأمرا ل رجعة فيه، م�ضيفا: ''وزراء 
قمة  على  ال�ضوؤال  طرح  على  وافقوا  اخلارجية 

روؤ�ضاء دول الحتاد
املقبل  فيفري  �ضهر  ع��ق��ده  امل��ق��رر  الإف��ري��ق��ي 
مبثابة  القمة  موؤمتر  يكون  اأن  الأم��ل  ويحدونا 
واأل  بتاريخها  جديرة  لإفريقيا  �ضحية  بداية 

توؤيد ا�ضرتاحة ل ميكن اإ�ضالحها''.

الأع�ضاء  اأ�ضتاذ قانون د�ضتوري   2250 انتخب 
التي  ال��د���ض��ت��وري��ة  امل��ح��ك��م��ة  ل��ه��م يف  امل��م��ث��ل��ني 
ا�ضتحدثت يف د�ضتور 1 نومفرب 2020، عرب 51 

مركز اقرتاع على امل�ضتوى الوطني.
الأوىل  املرتبة  بو�ضياف  عمار  الأ�ضتاذ  وح�ضد 
فيما  لل�ضرق،  اجلهوية  الندوة  يف  �ضوتا  ب�406 
جاء حممد بوطرفا�ص يف املرتبة الثانية ب� 294 

�ضوتا.
املرتبة  كانت  الو�ضط،  لناحية  بالن�ضبة  اأم��ا 
الد�ضتوري  القانون  اأ�ضتاذة  ن�ضيب  من  الأوىل 
بجامعة اجلزائر1 فتيحة بن عبو التي حت�ضلت 

الوهاب  عبد  الأ�ضتاذ  يليها  �ضوتا،   197 على 
من  ك��ل  ح�ضد  ح��ني  يف  �ضوتا.  ب�170  خريف 
عبا�ص  وعمارة  احلفيظ  عبد  اأ�ضكوين  الأ�ضتاذ 

املقاعد املخ�ض�ضة للندوة اجلهوية غرب.
التعديل  يف  الد�ضتورية  املحكمة  وا�ضتحدثت 
الد�ضتوري الأخري، حيث تت�ضكل من 12 ع�ضوا من 
بينهم 4 اأع�ضاء ُيعينهم رئي�ص اجلمهورية وع�ضو 
اأع�ضائها،  بني  من  العليا  املحكمة  تنتخبه  واحد 
واآخر ينتخبه جمل�ص الدولة من بني اأع�ضائه، يف 
حني ُينتخب الأع�ضاء ال�ضتة الآخرين بالإقرتاع 

من اأ�ضاتذة القانون الد�ضتوري.

الرئي�ص تبون يوجه ر�سالة اإىل ال�سعب اجلزائري

الرئي�ص تبون يرتاأ�ص هذا الأحد اجتماعا ملجل�ص الوزراء

اأحداث الـ17 اأكتوبر 1961 من ال�سواهد الكربى على وح�سية امل�ستعمر 

ولئن كان �ُضهداُء تلك املْجزرِة ال�ضنيعة، اْلَتحقوا 
وا  ُحّ �ضَ ال��ذي��ن  باإخوانهم  ة  وع���َزّ و���ض��رف  ب��اإب��اٍء 
املتتالية،  ال�ضعبية  املُ��ق��اوم��اِت  َع��رْب  ب��اأرواح��ه��م، 
ت�ضحياِتهم  ف��اإَنّ  املجيدة،  التحرير  ث��ورِة  وخ��الَل 
على  �ضاهًدا  قوًيا،  ُم�ضِرًقا  َمْرِجًعا  �َضَتظُلّ  تلك 
وعلى  بالوطن..  اجلالية  واأب��ن��اء  بناِت  ارتباط 
املرير  اجلزائري  ال�ضعب  كفاح  مالحم  من  ملحمة 
نا املباركة.. وِغريًة على  عرْب احلقب، ذوًدا عن اأر�ضِ

يِة الأمة، وَتر�ضيًخا لوحدتها.. ُهِوّ
َة اخلالَدة يف تاريخ  واإَنّنا ونحن ُنحيي هذه املحَطّ
اأرواح  على  بخ�ضوٍع  ��ُم  وَن��رتَحّ املجيدة،  ثورتنا 
ب�ضجاعِة  َنُعوا  �ضَ الذين  اأُولئك  الأبرار..  �ضهداِئنا 
عاًما،  �ضتني  قبل  رفاِء،  ال�ُضّ ومواقِف  الأب��ط��ال.. 
فاِع عن �ضرف الأمة.. وترجموا  َم�ْضهًدا خالًدا للِدّ
م عليهم، يف  َعُلَّق باحلرية والكرامة.. نرتَحّ به الَتّ
ى، يف  هذه الذكرى وعلى قوافل �ضهداء الوطن املُفَدّ

كل مراحل املقاومة والكفاح باإجالٍل واإكبار..
املنا�ضبَة،  ه��ذه  ف��اإَنّ  الزكية،  لأرواح��ه��م  ووف��اًء 
عاطي مع  الَتّ ديد على  ال�َضّ نا  ُتِتيُح يل تاأكيَد حر�ضِ
اأو  َت��َراٍخ  اأِيّ  عن  بعيًدا  والذاكرة،  التاريخ  اِت  ملَفّ
املعاجلُة  َتَتَطَلُّبها  التي  امل�ضوؤوليِة،  وبروِح  َتناُزٍل، 
املو�ضوعية النزيهة، ويف مناأى عن تاأثرياِت الأهواء 
على  ال�ضتعالئي  ال�ضتعماري  الفكر  هيمنة  وعن 

فها املُزمن.. ِر من َتطُرّ لوبياٍت عاجزٍة عن التحُرّ
اأن يكوَن وا�ضًحا، وب�ضفة  َيْنَبِغي  ويف هذا الإطار 
عَب اجلزائرَي الأبَيّ املُعتَزّ بجذوِر  قطعية، باأَنّ ال�َضّ
اربِة يف اأعماِق التاريخ، مَي�ضي �ضاخًما،  الأُمِة، ال�ضَّ
ة..  قوَيّ دٍة  �ضِيّ جزائَر  بناِء  اإىل  وَتالُحٍم،  بَعْزٍم 
مٍة  ِمّ َنٍة مبوؤ�ض�ضاِتها، وُم�ضَ جزائَر دميقراطيٍة، حُم�ضَّ
على الوفاِء بالتزاماتها، واأداِء دورها كاماًل خلدمِة 
ال�ضتقرار والأمن يف املنطقة، واملُ�ضاهَمِة يف م�ضعى 
الإقليمي  امل�ضتوى  النبيل، على  التعاي�ص والتعاون 

والدويل.
اأيتها املواطنات.. اأيها املواطنون،

اإىل  اأُ���ض��رَي  اأَْن   � ا  اأي�ضً  � املنا�ضبِة  ه��ذه  يف  َي��ْج��ُدُر 
الأهميِة التي ُنوليها جلاليِتنا باخلارج، وهي جزٌء 
اإىل  ال�ضاأن  هذا  يف  واأَْدُع��و،  الوطني..  ن�ضيِجنا  من 
يف  النخراط  من  لَتْمكيِنها  وا�ضل،  الَتّ ُج�ُضوِر  مِدّ 
دنا  تَعَهّ التي  اللتزامات  لتحقيق  املبذولة  اجلهوِد 

بها اأمام ال�ضعب..
ًة  خا�ضّ عنايًة  اأُويل  فاإَنّني  ياق،  ال�ِضّ ه��ذا  ويف 
ة ان�ضغالت جاليتنا، وحمايِة  ِل الأمثِل بكاَفّ للتكُفّ
الدبلوما�ضية  مراكِزنا  على   ُ َيَتَعنَيّ اإِْذ  احلها،  َم�ضَ
َحْيُث  من  عمِلها،  اأ�ضالي�ِب  تطوي�ُر  والقن�ضليِة، 
اأَح���دِث  واع��ت��م��اُد  اجل��ال��ي��ة،  اأب��ن��اِء  م��ع  التفاعُل 
لَرْفِع  الُقن�ضلي،  �ضيري  الَتّ جم��اِل  يف  الأ���ض��ال��ي��ِب 
املواطناُت  منها  ُيعاين  التي  ال��غ��ْ�،  َمظاهر  ُك��ِلّ 
يفوتني،  ول  البالد..  خارَج  املقيمون  واملواطنون 
الوطنيِة  مبواقفهم  عالًيا  التنويُه  املقام،  هذا  يف 
اِت  فة، التي اأَباُنوا َعْنها يف كِلّ مّرٍة، َعرْب الَهَبّ امل�ضِرّ
�ضاُمنيِة املُبهرة، يف اأوقاِت املحن وال�ضدائد.. َوَل  الَتّ
والأجداد،  الآباء  دُم  َي�ْضري  ُعروقِهم،  َفِفي  َغْرَو، 
كِلّ  اإىل  َج��َه  اأَت��َوّ َواأَْن  واملجاهدين..  ال�ضهداء  من 
لالن�ضماِم  بالدعوِة   ، جزائرٍيّ كِلّ  واإىل  جزائريٍة 

فيه  مكاَن  ل  واع��ٍد،  لَعْهٍد  �ِضي�ِص  اأْ الَتّ َم�َضاِر  اإىل 
والكفاءة..  ال�ضتحقاق  ولأَعداِء  الَياأْ�ص..  اِع  ِل��ُزَرّ
َتْثبيِط العزائم.. وَكْبِح  َدَرُجوا على  اَلّذيَن  اأُولئك 
وتاآمرها،  الع�ضابِة  َتواُطوؤَ  َوَتواَرُثوا  املُبادراْت.. 
�ضِكيِك  والَتّ الوطني..  القت�ضاد  َبْعِث  ِلَعْرَقلة 
لتخلي�ِص  الراميِة  املخل�ضني،  الوطنيني  اإرادِة  يف 
بالّتَحاُيل  البالد  خلرياِت  ا�ْضِتْنزاِفهم  من  املجتمع 
ُدهم  اأََتَوَعّ َفِتْئُت  ما  واَلّذيَن  والتبذير..  هِب  والَنّ

ب�ُضلطاِن القانون.. وبْئ�َص امل�ضري..
هذه  اأْذُرِع  �َضِلّ  على  بحزٍم  املُقِدَمُة  اجلزائر  واإَنّ 
حتريك  يف  ُخْبِثها  ��ِف  وَك�����ضْ امل��اك��رة..  الع�ضابِة 
ْيئي�ْص.. حتت�ضن ِبُكِلّ ترحاٍب  اأدوات الَتّعطيِل والَتّ
يف  اجلالية  من  واأبناِئها  بناِتها  جميَع  واع��ت��زاز، 
والكفاَءات،  الُقدرات  ُن  وُتثِمّ العامل..  اأ�ضقاع  ُكّل 
ة، ِبَفْتِح  ِة الأَُمّ وتدعوهم للُم�ضاهمِة يف م�ضروِع َنْه�ضَ
الأُفِق اأماَم عبقريِة الأجياِل اجلديدة يف الداخل 
الأب���رار،  ال�ضهداء  م�ضريِة  ل�ْضتكماِل  واخل���ارج، 
والَوَفاِء لر�ضالِتهم اخلالدة.عا�ضت اجلزائر �ضِيّدة 
وال�ضالم  الأب��رار  ل�ضهدائنا  واخللود  املجد  اأبية 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته

للقوات  الأعلى  القائد  اجلمهورية  رئي�ص  يرتاأ�ص 
امل�ضلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد املجيد تبون، 
ما  ح�ضب  ال���وزراء،  ملجل�ص  اجتماعا  الأح��د،  هذا 

اأفاد به اأم�ص ال�ضبت، بيان لرئا�ضة اجلمهورية.

عبد  "يرتاأ�ص  اجلمهورية:  رئا�ضة  بيان  يف  وجاء 
الأعلى  القائد  اجلمهورية،  رئي�ص  تبون،  املجيد 
للقوات امل�ضلحة، وزير الدفاع الوطني، هذا الأحد، 
للدرا�ضة  يخ�ض�ص  ال�����وزراء،  ملجل�ص  اجتماعا 

مبكافحة  يتعلق  قانون  م�ضروع  على  وامل�ضادقة 
اجلزائر  جامع  تنظيم  حول  وعرو�ص  امل�ضاربة، 
العايل  التعليم  الر�ضمي يف قطاعي  الدخول  وكذا 

والتكوين املهني".

ق. و

تراأ�س رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، الفريق ال�سعيد �سنقريحة، حفل ا�ستقبال وتكرمي اأع�ساء 
الت�سكيلة الع�سكرية للقوات الربية التي �ساركت يف تنفيذ مترين م�سرتك حول مكافحة الإرهاب بفدرالية 
رو�سيا من 30 �سبتمرب اإىل 12 اأكتوبر املن�سرم. وجرى حفل تكرمي الت�سكيلة الع�سكرية للقوات الربية 

مبقر وزارة الدفاع الوطني.

ق. و



�ضفيقة. �ص

اأ.ن

رائد. بح�ضام الدين. ق

م�ساريع  من  حمرومة  تعد  مل  باتنة  واليــة 
جديدة هامة وح�سب، بل اإنها باتت حمرومة 
حتى من م�ساريع كانت قاب قو�سن اأو اأدنى من 
اأن تنطلق بها االأ�سغال، وحمرومة من م�ساريع 
وحمرومة  وتوقفت،  االأ�سغال  بها  انطلقت 
ع�س�ست  ومن�ساآت  هياكل  ا�ستغالل  من  اأي�سا 
الوالية  م�سلحة  يف  ي�سب  مبا  العناكب  بها 
ومواطنيها، واإذ حتدثنا عن م�ساريع ا�ستفادت 
منها الوالية الإجناز طرقات ذات اأهمية كبرية 
ويف  املعزولة  املناطق  خمتلف  بن  الربط  يف 
فك اخلناق املروري خا�سة بالنقاط ال�سوداء 
ال�سحايا  مــن  الع�سرات  بحياة  اأودت  التي 
متوقف  بع�سها  حت�سى،  ال  مــرور  ــوادث  ح يف 
مل  االآخر  وبع�سها  الطرقات  هذه  اإجناز  دون 
ععن  احلديث  دون  بعد،  االأ�سغال  بها  تنطلق 
"ال�سهيد م�سطفى بن بولعيد" الذي مل  مطار 
يعد يلعب اأي دور يف الربط اجلوي بن والية 
الربط اجلوي  الوطن، وال يف  باتنة وواليات 
كما  العامل  دول  وخمتلف  باتنة  واليــة  بن 
بواليات  املطارات  لعديد  بالن�سبة  احلال  هو 

جماورة.
وعديد  باتنة،  واليــة  يف  املواطنن  عديد 
على  اتــفــقــوا  قــد  نيوز"  "االأورا�ص  مــ�ــســادر 
�سخ�سية،  م�سالح  رهينة  باتت  الوالية  اأن 
ع�سابات  بن  اخلفاء  يف  �سراعات  ورهينة 

بع�ص  بن  وكذا  بالدولة،  موؤ�س�سات  يف  نافذة 
ويف  عامة  اجلزائر  يف  واالأعمال  املال  اأ�سياد 
غري  اخل�سو�ص،  وجه  على  ــص  االأورا� منطقة 
بالوالية  فعلتها  فعلت  قــد  فالكول�سة  ذلــك 
التنمية  ين�سط  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  وعرقلت 
بها، وعند احلديث عن الكول�سة فنحن نق�سد 
املجتمع  تهم  وملفات  ق�سايا  ت�سيي�ص  بذلك 
الباتني بالدرجة االأوىل، وكذا البريوقراطية 
اخلفية التي متار�سها ذات االأطراف بال�سغط 
�ستى  يف  واملوظفن  امل�سوؤولن  خمتلف  على 
لتوجيههم  الوالية  يف  والقطاعات  املوؤ�س�سات 
اإىل اتخاذ قرارات ال ت�سب يف �سالح الوالية 
ومواطنيها بقدر ما ت�سب يف م�سلحة اأ�سخا�ص 
بات  الــذي  الــرتامــواي  م�سروع  ولعل  بعينهم، 
حلما بالن�سبة ل�سكان والية باتنة خلري مثال 
بجرة  جمدت  التي  امل�ساريع  من  العديد  عن 

قلم ب�سبب الكول�سة.

البريوقراطية الظاهرة 
ــد بــاتــت هي  الــبــريوقــراطــيــة االإداريــــــة ق
اأن  اإذ  الباتني،  املواطن  تــوؤرق  اآفــة  ــرى  االأخ
اأية موؤ�س�سة  اأب�سط احلقوق يف  احل�سول على 
من املوؤ�س�سات يف والية باتنة قد اأ�سبح ي�سكل 
ا�ستخراج  من  ابتداء  املواطن،  لدى  هاج�سا 
ال�سبابيك  خمتلف  من  ال�سرورية  الوثائق 

�سواء تعلق االأمر ب�سبابيك احلالة املدنية يف 
اإىل  مرورا  املحاكم،  �سبابيك  اأو  البلدية  دور 
الربيد  مكاتب  يف  املالية  اخلــدمــات  هاج�ص 
باخلدمات  وانتهاء  ال�سرائب  م�سالح  لدى  اأو 
والية  يف  ال�سحة  قطاع  بــات  اإذ  ال�سحية، 
باتنة من اأكرث القطاعات التي نخرتها �سو�سة 
قد  املجاين  العالج  اأن  بحكم  البريوقراطية، 
فاالأجهزة  �سعار،  وجمرد  �سراب  جمرد  اأ�سبح 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  الطبية 
قد باتت معطلة اأو يتم االإدعاء باأنها معطلة 
الب�سطاء  باملواطنن  االأمـــر  يتعلق  عندما 
"باالأحباب  االأمـــر  يتعلق  عندما  وت�ستغل 
بات  التي  الطبية  التحاليل  واالأ�سحاب" كما 

اخلا�سة  والعيادات  للمخابر  يلجاأ  املواطن 
ال  حن  يف  مرتفعة  باأثمان  اأغلبيتها  الإجراء 
العمومية �سوى  املوؤ�س�سات  ي�ستفيد من خمابر 
"املقربن"، وما خفي فيما يخ�ص ذات القطاع 

وغريه اأعظم.
يف  كما  باتنة،  واليــة  يف  املــواطــنــن  عديد 
على  احل�سول  على  ي�سرون  باتوا  مــرة،  كل 
اإجابة لت�ساوؤالتهم بخ�سو�ص هوية امل�سوؤولن 
لوالية  العامة  امل�سلحة  رهن  عن  املبا�سرين 
باأكملها، مبكانتها وبتاريخها وب�س�ساعتها وبعدد 
�سكانها مل�سالح �سخ�سية �سيقة؟ وي�سرون على 
بخ�سو�ص  لت�ساوؤالتهم  اإجابة  على  احل�سول 
العالقة  امل�ساريع  اإجناز  اإمتام  يعرقل  بات  من 

وجتميد امل�ساريع التي تقرر يف يوم ما اإجنازها 
ي�سجع  بــات  من  وبخ�سو�ص  باتنة؟  بوالية 
موؤ�س�سات  يف  الــبــريوقــراطــيــة  تف�سي  عــلــى 
الوالية مبنع حما�سبة كل املتورطن ب�سكل اأو 
البريوقراطية"  "املمار�سات  تر�سيخ  يف  باآخر 
يف موؤ�س�سات الوالية؟ كما اأن عديد املواطنن 
عمن  يت�ساءلون  بــاتــوا  قــد  باتنة  بــواليــة 
والية  تعي�سه  ما  اإنهاء  باإمكانهم  اأو  باإمكانه 
وتهمي�ص  و"خذالن"  بريوقراطية  من  باتنة 
ــدي  ــن بــاإمــكــانــه كــف يــد اأو اأي وكــولــ�ــســة، وم
باتنة  واليــة  عن  املجاالت  �ستى  يف  بارونات 
الف�ساد  اأنــواع  "ملختلف  ــوؤرة  ب اأ�سبحت  التي 

واالآفات"؟

موجة  ا�ــســتــمــرار  مــن  املخت�سون  ويــحــذر 
واالأرا�سي  الب�ساتن  حولت  التي  اجلفاف 
الفالحية اخل�سراء اإىل اأطالل، حيث اأ�سارت 
اأرا�ٍص تفوق م�ساحتها  اإح�سائيات �سابقة اأن 
اأنها مناطق ح�سا�سة  80 هكتار، �سنفت على 
 170 م�ساحته  يقارب  ما  اأن  كما  للت�سحر، 
األف هكتار من االأرا�سي بوالية باتنة مهددة 
 19،770 بالت�سحر، باالإ�سافة اإىل ت�سنيف 
ب�سدة،  للت�سحر  ح�سا�سة  اأرا�سي  اإىل  هكتار 

بينما
اأنها  على  منها  هكتار   7.850 ت�سنيف  مت 
61 هكتار  من  اأزيد  فعليا، و�سنفت  مت�سحرة 
قابليتها  اأن  على  املتبقية  االأرا�ـــســـي  مــن 

للت�سحر متو�سطة.
التدخل  االحــ�ــســائــيــات  هــذه  وت�ستدعي 
العاجل للجهات املعنية الإنقاذ ما ميكن اإنقاذه 
على  �سلبا  اأثــرت  التي  الظاهرة  هذه  ووقف 
عديد اجلوانب يف حياة قاطني املنطقة التي 
لتدابري  تــام  غياب  يف  "�سحراء"  اأ�سبحت 
واإجراءات لتعزيز الغطاء االأخ�سر باملنطقة 
بيطام  بريكة  اجلـــزار  بلديات  يف  خا�سة 

امدوكال كيمل و �سقانة.
عدد  بغر�ص  املــنــاطــق  ــذه  ه تدعيم  ويــعــد 
البلديات  اإقــلــيــم  يف  ــجــار  االأ�ــس مــن  معترب 
زحف  اليقاف  االأجنع  ال�سبيل  اآنفا  املذكورة 
الرمال نحو ما تبقى من االأرا�سي اإىل جانب 
�سمن  املندرجة  و  املت�سررة  امل�ساحات  انقاذ 
م�سروع ال�سد االأخ�سر الذي كانت انطالقته 
�سبعينيات  خالل  نقاو�ص  بلدية  من  االأوىل 

مما  �سنوات  منذ  اأهمل  والذي  املا�سي  القرن 
�ساهم يف �سكل كبري يف زحف الرمال نحو هذه 
اأين  املناطق خا�سة خالل ال�سنوات االأخرية 
املناطق  تلك  وحتولت  االأ�سجار  اآالف  اأتلفت 
اإىل اأرا�سي جرداء يف انتظار اتخاذ م�سوؤويل 
قطاع الفالحة لالإجراءات الالزمة لو�سع حد 
للت�سحر الذي غري معامل املنطقة لتتحول من 

اأرا�سي خ�سراء اإىل جمرد اأطالل.

اأولياء تالميذ م�ستة م�سنغ ببلدية  ي�ستكي 
ال�سمرة، من غياب النقل املدر�سي الذي بات 
التلميذ وحتول  يوميات  توؤرق  �سوداء  نقطة 
جلوالة ما بن امل�ساتي والقرى للو�سول اإىل 
اأقرب نقطة توجد فيها نقل مدر�سي، فرغم 
البلدية  حظائر  يف  احلافالت  عديد  توفر 
لكن بقي امل�سكل يالحق التالميذ وي�سعهم يف 

خانة ال�سقاء والتعب اليومي ذهابًا واإيابًا.
نيوز،  االأورا�ـــص  مع  حديثهم  ويف  االأولــيــاء 
ــم يــواجــهــون اخلطر  ــاءه ــن اأب ـــاأن  اأكــــدوا ب
للو�سول  طويلة  مل�سافات  بتنقلهم  يوميًا 
ا�ستكى  حيث  املدر�سي،  النقل  حافلة  اإىل 

من  ال�سمرة  ببلدية  م�سنغ  م�ستة  �سكان 
له  يتعر�ص  ما  خا�سة  واالإق�ساء  التهمي�ص 
االأطفال املتمدر�سون يف املدر�سة االإبتدائية 
كلم   8 قرابة  عنهم  تبعد  التي  واملتو�سطة 
فاأكرث  ــدام،  االأق على  �سريًا  مي�سونها  ن�سفها 
�سريًا  كلم   4 م�سافة  يقطعون  تلميذ   22 من 
نقطة  اأقـــرب  اإىل  للو�سول  االأقــــدام  على 
يوجد فيها نقل مدر�سي ليتنقلوا بعدها اإىل 
املخاطر  عن  ناهيك  الرتبوية،  موؤ�س�ساتهم 
التي يواجهونها يف طريقهم من كالب �سالة 
ال�سري  عن  ف�سال  حياتهم  تهدد  وحيوانات 
والربك  املهرتئة  والطرقات  االأمطار  حتت 

املائية املنت�سرة يف امل�ستة، االأمر الذي رف�سه 
اأي  يف  مهددين  اأبناءهم  معتربين  االأولــيــاء 
حلظة يف ظل غياب نقل مدر�سي ينتظرهم يف 
تنغ�ص  كبرية  م�سافة  ُبعد  على  ولي�ص  امل�ستة 
اأيامهم الدرا�سية وت�سو�ص عليهم وجتعلهم يف 
حالة نف�سية مقهورة، وجتدر االإ�سارة اإىل اأن 
الوالية  بلديات  اأغلب  اإ�ستفادت  املا�سي  العام 
اإىل  باالإ�سافة  املدر�سي  للنقل  حافالت  من 
احلافالت القدمية لت�ستغل يف خدمة التالميذ 
والثانوي  االإبتدائي  الطورين  يف  وباالأخ�ص 
واملعر�سة  اله�سة  الفئات  من  يعتربان  اللذان 

للخطر لكونهم اأطفااًل.

عاد مواطنون بوالية باتنة يف االأ�سابيع املا�سية اإىل طرح ت�ساوؤالت لطاملا ق�ست 
م�ساجعهم، ويتعلق االأمر بق�سية راأي عام تطفو اإىل ال�سطح يف كل مرة وتتجدد دوريا 

بتجدد حرية �ساكنة الوالية، ففي الوقت الذي ت�ستفيد فيه خمتلف واليات الوطن من 
م�ساريع مهمة، ال زالت والية باتنة تتخبط يف م�ستنقع البريوقراطية الذي ال تكاد تخرج 

منه اإال وجتد من يعيدها اإليه بقوة النفوذ.

تواجه االأرا�سي الفالحية للمنطقة اجلنوبية لوالية باتنة، خطر الت�سحر منذ فرتة طويلة، ال �سيما خالل ال�سنوات االأخرية التي عرفت 
�سحا كبريا يف ت�ساقط االأمطار، ما ت�سبب يف جفاف ع�سرات الهكتارات من االأرا�سي، اإىل جانب تلف اآالف االأ�سجار املثمرة، ليجد الفالحون 

اأنف�سهم يف ورطة حقيقية خا�سة اأولئك الذين يعتمدون ب�سكل �سبه كلي يف ك�سب قوتهم على ما تدره منتوجاتهم الفالحية.

ع�ضابات حتتكر القرارات، وباتنة رهينة كوالي�س وم�ضالح �ضخ�ضية 

ب�ضبب اجلفاف وغياب م�ضاريع وقف زحف الرمال على البلديات اجلنوبية

يقطعون يوميا م�ضافة تقارب 5 كلم

البريوقراطية... �س��سة تنخر امل�ؤ�س�سات بباتنة

باتنــة يف طريقها نح� الت�سحـر..!!

النقل املدر�سي "كاب��س" يالحق تالميذ م�ستة "م�سنغ" بال�سمرة
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حـــيـــث خــرجــت 
ال�سيدات  اإحـــدى 
بجوار  القاطنات 
الـــبـــلـــديـــة فـــور 
االعـــــــــــــالن عـــن 
اىل  تـــعـــلـــيـــقـــهـــا 
ال�سارع لت�سب جام 
غ�سبها على جلنة 
ب�سبب  الــتــوزيــع 
�سكن  من  اق�سائها 
ظـــلـــت حتـــلـــم به 

ــة عـــقـــود من  ــل طــي
ــن مـــوؤكـــدة بـــاأن الــقــائــمــة توجد  ــزم ال
يقمن  �سغار  اأوالد  دون  مطلقات  فيها 
التعليقات  ماجعل  ورعايتهن  برتبيتهن 
تكون  االجتماعي  التوا�سل  و�سائط  يف 
يف  والذعـــة  الــتــوزيــع  لطريقة  راف�سة 
اأن  املق�سين  اأحــد  �سرح  كما  واحــد،  اآن 
القائمة جتاهلت متاما اأ�سحاب احلاالت 
االجتماعية احلرجة، كما اق�ست اأرباب 
اودعـــوا  قــد  كــانــوا  ومطلقات  عــائــالت 
ملفاتهم منذ �سنوات عك�ص البع�ص الذين 
اأنهم يحوزون على عقود ملكية و�سجالت 
حتن،  مل  ملفاتهم  واأن  خا�سة  جتارية 
�سيخن  ــود  وج مــن  حمدثنا  وا�ستغرب 
 1934 مــوالــيــد  مــن  ال�سن  يف  طاعنن 
و1935 �سمن قائمة تظم �سباب عزاب 
اأنهم  اأ�سا�ص  الت�سعينيات على  من مواليد 
فتنة  ما�سيخلف  وهو  احلقوق  ذوي  من 

بن ورثتهم بعد وفاتهم.
ــن عــن �سر  ــري وتــ�ــســاءل مــواطــنــون اأخ
ذات  العريقة  ــقــاب  االأل بع�ص  اق�ساء 

الــــــكــــــثــــــافــــــة 
على  ال�سكانية 
مــ�ــســتــوى تـــراب 
البلدية من هذه 
ــم  ــة رغ ــم ــائ ــق ال
ال�سكان  من  اأنهم 
ــن اأبـــا  ــي ــل ــس االأ�
ــــد عــلــى  ــــن ج ع
القاطنن  ــرار  غ
اأوالد  مبــ�ــســاتــي 
جرياط  عبا�ص، 
ومــــاجــــاورهــــمــــا 
احل�سول  ملفات  يودعوا  مل  اأنهم  بحجة 
مقر  يف  االقــامــة  ويرف�سون  �سكن  على 
م�ستة  مــن  �ــســكــان  عــن  ف�سال  الــبــلــديــة 
البلدية  مقر  عن  تبعد  التي  العوا�سات 
امل�سنفة  امل�ستة  هذه  كلم،   07 بحوايل 
كمنطقة ظل بامتياز واملغيبة من جميع 

املرافق احليوية. 
برئي�ص  ات�سلنا  املعلومات  هذه  على  وللرد 
البلدية عدة مرات لكن دون جدوى ليت�سل 
انقطعت  ما  �سرعان  املكاملة  اأن  غري  هو  بنا 
جمددا  به  االت�سال  نعيد  اأن  حاولنا  وقد 
اىل  والزالــت  مغلقة  هاتفه  اأرقــام  فوجدنا 
 - بالنائب  ات�سلنا  كما  اللحظة،  هذه  غاية 
لعرابة.ع - فطلب منا اأن نعفيه من الرد على 
ال�سكن االجتماعي كونه غري  قائمة توزيع 
حول  معلومات  باعطاء  واكتفى  بها  معني 
ع�سو  باعتباره  الريفي  البناء  طلبات  عدد 
يف جلنة التحقيقات حيث ك�سف باأن عددها 
مواطن   500 حوايل  واأن  طلب   1500 بلغ 

بحاجة ما�سة لهذه االإعانة.

مطالب باإلغاء قائمة ال�سكن املفرج 
عنها ببلدية الق�سبات

طالب ع�صرات املق�صيني من ح�صة 60 �صكن اجتماعي املفرج عنها نهاية الأ�صبوع الفارط ببلدية الق�صبات، 
ب�صرورة اإلغاء هذه احل�صة نهائيا كونها حمل رف�ض وا�صع اأو تاأجيل توزيعها اإىل وقت لحق مف�صلني اأن تكون 
العملية بعد النتخابات البلدية لقطع الطريق اأمام بع�ض املنتخبني الراغبني يف العودة مرة اأخرى اىل البلدية 
على ح�صاب املحرومني من ال�صكن والعاطلني عن العمل وذلك ب�صبب اخلروقات التي م�صت جانبا منها رغم 

اأن هذه القائمة هي الأوىل التي تعلق يف تاريخ البلدية. 

مف�ضلني اأن تكون عملية التوزيع بعد االنتخابات البلدية



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

معاوية. �ص

�سطيـــف

خن�سلة

العتيق  ـــي  احل �ــســكــان  ي�ستكى 
اجلهة  يف  االأبطال  ق�سر  ببلدية 
اجلنوبية من املخاطر التي حتدق 
التي  التهديدات  ظل  يف  بحياتهم 
تطالهم ب�سبب االأ�سالك واالأعمدة 
منازل  تتو�سط  التي  الكهربائية 
ــواطــنــن يف هذا  امل ــن  م الــعــديــد 
احلي، حيث ت�سكل هذه االأ�سالك 
على  حقيقيا  تهديدا  الكهربائية 

حياة قاطني هذا احلي. 
على  �سنوات  ــدة  ع مـــرور  ورغـــم 
بتحويل  اخلا�ص  االن�سغال  رفــع 
اإال  الكهربائية  اخلــطــوط  هــذه 
العائالت  من  الع�سرات  معاناة  اأن 
متوا�سلة  مــازالــت  احلــي  هــذا  يف 
ال�سكان  ويقول  اأخــر،  اإ�سعار  اإىل 
مــرا�ــســالت عديد  ــوا  ــه ــم وج ــه اأن
اأجل  من  �سونلغاز  �سركة  مل�سالح 
التدخل والنظر يف هذا االإ�سكال، 
يف حــن عــرف احلــي زيـــارة عدد 
اأجل  من  املحلين  امل�سوؤولن  من 
الو�سعية عن قرب،  الوقوف على 

لل�سروع  املمنوحة  الوعود  ورغم 
اأ�ـــســـغـــال حتــويــل االأ�ـــســـالك  يف 
واالأعمدة الكهربائية اإال اأن هذه 
الوعود تبقى حرب على ورق حلد 

االأن.
اإحالة  مت  فقد  ال�سكان  وح�سب 
الكهربائية  االأ�سالك  هذه  ق�سية 
ــرتة  ــف ــى الـــعـــدالـــة خــــالل ال ــل ع
الــفــارطــة واأ�ـــســـاف الــ�ــســكــان اأن 
مطلبهم ال يخرج عن حتويل هذه 
االأ�ــســالك واالأعــمــدة عــن منازل 
خلطورتها  بــالــنــظــر  ــن  ــن ــواط امل
ال�سلطات  مــن  مطالبن  الكبرية 
امل�سوؤولية  حتمل  �سرورة  املعنية 
م�سوؤول  اأما  كارثة،  اأي  وقوع  قبل 
موؤ�س�سة  م�ستوى  على  الــتــوزيــع 
فقد  جداه  بن  اهلل  عبد  �سونلغاز 
ال�سكان  ان�سغال  على  رده  يف  اأكــد 
�سبكات  عــلــى  ــدي  ــع ت ـــع  وق اأنــــه 
التو�سع  نتيجة  الب�سيط  ال�سغط 

العمراين الذي عرفه احلي.

ت�ضكل تهديد كبريا على حياتهم 

اأ�سالك كهربائية تت��سط منازل 
امل�اطنني يف ق�سر االأبطال

الأ�ضواتهم  اأدلوا  اأ�ضتاذا    21
ينتظر حترك ال�ضلطات والتكفل مبختلف النقاط ال�ضوداء

موجة نزوح نحو املدن 

ت�سهد املوؤ�س�سة العمومية الإ�ست�سفائية علي بو�سحابة بعا�سمة الولية خن�سلة، اهرتاءا كبريا يف اأغلب هياكلها وهو ما انعك�س �سلبا 
على اخلدمات املقدمة.

امل�ست�سفى  على  القائمون  وينتظر 
ترميمه  اأ�سغال  انطالق  مــدة  منذ 
ت�سفية  م�سلحة  تهيئة  غرار  على 
تهديدا  ت�سكل  اأ�سبحت  التي  الدم 
اإ�سافة  املر�سى،  ل�سحة  مبا�سرا 
التي  املــركــزيــة  ال�سيدلية  اإىل 
ب�سبب  كريهة  ــح  روائ بها  انت�سرت 

ال�سحي،  ال�سرف  اأنابيب  ت�سربات 
اأدويــة  عــدة  تلف  الو�سع  وت�سبب 
من  العديد  اإىل  اإ�سافة  ومــعــدات، 
والتي  بامل�ست�سفى  ال�سوداء  النقاط 
وبالرغم  التهيئة،  اإعـــادة  تنتظر 
من  اأعــطــيــت  الــتــي  التعليمات  مــن 
اجلهاز  على  االول  امل�سوؤول  طــرف 

ب�سرورة  خن�سلة  لوالية  التنفيذي 
وا�سغال  النقائ�ص  مبختلف  التكفل 
اأنه مل تبا�سر العملية  الرتميم، اال 
ــزيــارات  ال بــالــرغــم  ال�ساعة  حلــد 
بالدرا�سة  املكلفة  للجنة  املتتالية 
يف حــن بــقــي الــو�ــســع عــلــى مــا هو 

عليه.

مدير اجلامعة قال اأنه تلقى وعودا برفع التجميد عنه

اأولياء اأبدوا تذمرهم من تاأخر �ضرفها

تخرج 446 طبيبا و183 �ضيديل 

بن  الــعــربــي  جامعة  مــديــر  ك�سف 
البواقي،  بــاأم  زهري"  "ديبي  مهيدي 
ر�سمية  وعـــودا  اجلامعة  تلقي  عــن 
حول رفع التجميد قريبا عن ح�سة 
عمال  لــفــائــدة  وظيفي  �سكن   60

واأ�ساتذة اجلامعة.
امل�سروع  جتميد  بعد  ذلــك  يــاأتــي 
اأ�سغال  بن�سبة   2015 �سنة  خــالل 
امل�سروع  عر�ص  ما   ،%  40 جتــاوزت 
وانتهاء  طويلة،  ل�سنوات  للتخريب 
اخلا�سة  الــبــنــاء  مـــواد  �ــســالحــيــة 
وهو  للم�سروع،  اخلــارجــي  بالهيكل 
تقنية  درا�ــســة  ـــداد  اإع ي�ستلزم  مــا 
اأحقية  مبدى  يتعلق  وفيما  جديدة، 
اال�ستفادة  مــن  اجلــامــعــة  اأ�ــســاتــذة 
طالب  فقد  لل�سكن،  اأخــرى  �سيغ  من 
اأم البواقي ب�سرورة  اأ�ساتذة جامعة 
لتمكينهم  الوالئية  امل�سالح  تدخل 
 ،LPA �سكنات  من  اال�ستفادة  من 
ــات بن  اأيــــن تــتــم حــالــيــا املــفــاو�ــس
القائمن على قطاع ال�سكن وامل�سالح 
الــوالئــيــة ورئــا�ــســة اجلــامــعــة ليتم 
لالأ�ساتذة  اال�سمية  القائمة  حتديد 
املقرتح ا�ستفادتهم من �سيغة ال�سكن 

الرتقوي املدعم.
نق�ص كبري يف عدد  �سجل  هذا وقد 
بحاملي  اخلا�سة  املالية  املنا�سب 

مبختلف  "الدكتوراه"  ــادة  ــه ــس �
املوؤ�س�سات اجلامعية، ما اأدى الإم�ساء 
التعليم  وزارة  بن  �سراكة  اتفاقية 
ووزارة  الــعــلــمــي،  والــبــحــث  ــعــايل  ال
الوظيف  مــوؤ�ــســ�ــســة  وكـــذا  الــعــمــل، 
�سهادة  حــامــلــي  لتمكن  الــعــمــومــي 
الدكتوراه من العمل داخل املوؤ�س�سات 
فيها  تتم  التي  والهيئات  االإداريـــة 
مع  بالتن�سيق  التن�سيب  عملية 
من�سب  يف  وذلــك  العمومي  الوظيف 
"م�ست�سار اإداري"، واملنتظر االنطالق 
بالتن�سيق  املنا�سب  توزيع  عملية  يف 

مع الهيئات املخت�سة قريبا.
اخلا�سة  اجلديدة  امل�سابقة  عن  اأما 
بامتحانات �سهادة الدكتوراه ف�ستكون 
ح�سب  املــقــبــل  جــانــفــي  �سهر  خـــالل 
الــعــربــي بن  مــديــر جامعة  اأكـــده  مــا 
املهيدي، اأين ا�ستفادت جامعة العربي 
من   2021 �سنة  خــالل  املهيدي  بــن 
 6 م�ستوى  على  مــايل  من�سب   108
عدد  لريتفع  تخ�س�ص  و36  كليات، 
اجلامعية  املراكز  مبختلف  االأ�ساتذة 
البي�ساء  وعــن  البواقي  اأم  مبدينة 
من  اأ�ــســتــاذ،   977 اإىل  مليلة  ــن  وع
بينهم 132 اأ�ستاذ بدرجة بروفي�سور 
و266   " حما�سر"اأ  اأ�ــســتــاذ   248 و 

اأ�ستاذ حما�سر "ب".

البلدية  املجال�ص  من  عدد  تواجه 
تاأخر  م�سكل  الــبــواقــي،  اأم  بــواليــة 
اإعداد قوائم املعنين باال�ستفادة من 
املنح املدر�سية وكذا الكتب املجانية، 
املدر�سي قد جتاوز  الدخول  اأن  رغم 

اأ�سبوعه الثالث.
ال�سلطات الوالئية من جهتها اأ�سدرت 
ب�سرف  تق�سي  �ــســارمــة  تعليمات 
�سهر  نهاية  قبل  املدر�سية  املنحة 
�سبتمرب كاأق�سى تقدير، لكن امل�سجل 
هو تهاون عدد من املجال�ص البلدية 
يف اإمتام عملية التوزيع، وذكر اأولياء 
اأن  كر�سة،  عــن  مبدينة  التالميذ 
تاأخر عملية توزيع الكتب، اأدت اإىل 

حرمان اأبنائهم من التح�سيل اجليد 
للدرو�ص، خا�سة واأن بع�ص االأ�ساتذة 
يتعمدون طرد التالميذ لعدم جلبهم 
جمانية  تعد  التي  املدر�سية  للكتب 

للم�ستحقن للمنحة املدر�سية.
بالهن�سري  البلدي  املجل�ص  جهته  من 
على  امل�سجلن  عدد  اأن  اأ�سار  تومغني، 
 7200 ــاوز  جت قــد  البلدية  م�ستوى 
ا�ستفادت  البلدية  اأن  حن  يف  تلميذ، 
فيما  فقط،  مالية  منحة   3200 من 
ــن كــر�ــســة من  ا�ــســتــفــادت بــلــديــة ع
3800 منحة مالية من اأ�سل اأزيد من 
م�ستوى  على  اإيداعه  مت  ملف   8000

امل�سالح املخت�سة.

اإدارة  كــ�ــســفــت 
فرحات  جــامــعــة 
�سطيف  ــص  ــا� ــب ع
ح�سيلة  عن   01
�ــســحــايــا فــريو�ــص 
كورونا منذ بداية 
والتي  اجلــائــحــة 
ح�سيلة  ــت  ــغ ــل ب

يف  وفيات   08 ت�سجيل  خالل  من  ثقيلة 
�سفوف االأ�ساتذة ف�سال عن وفاة موظف 
وطالب جامعي نتيجة م�ساعفات فريو�ص 
اأخــر مت توفري كل  ومــن جانب  كــورونــا، 
التلقيح  لعملية  املمكنة  االإمــكــانــيــات 
واالأ�سرة  الطلبة  لفائدة  الفريو�ص  �سد 
امل�سجل  الــعــزوف  رغــم  وهــذا  اجلامعية 

حلد االأن من طرف الطلبة.
وخالل العام اجلاري مت ت�سجيل تخرج 
منهم  وما�سرت،  لي�سان�ص  طالب   9667
 254 وكذا  �سيدليا   183 طبيبا،   446
الهادي  حممد  وح�سب  اأ�ــســنــان،  طبيب 
عبا�ص  فرحات  جامعة  رئي�ص  لطر�ص 

اأزيـــــــد من  فــــــاإن 
طالب  األـــف   15
الـــتـــحـــقـــوا هـــذا 
باملدينة  الـــعـــام 
التي  اجلــامــعــيــة 
جامعتي  تــ�ــســم 
و02   01 �سطيف 
ــة  ــس ــدر� ـــــذا امل وك
الطلبة  عــدد  ليفوق  لالأ�ساتذة،  العليا 

االإجمايل 80 األف.
ورغم تاأثريات جائحة كورونا املتوا�سلة 
 15 منذ ال�سنة الفارطة فقد مت ت�سجيل 
ودوليا،  وطنيا  بها  معرتف  اخرتاع  براءة 
عبا�ص  فــرحــات  جامعة  حتتل  حــن  يف 
من  ال�سدارة  التوايل  على  الثالث  للعام 
�سمن  حاليا  وهــي  الــوطــن،  جامعات  بن 
ح�سب  الــعــامل  يف  جامعة   600 اأفــ�ــســل 
املعايري الدولية، علما اأن التكوين م�سمون 
يف 14 ميدان موؤهل على امل�ستوى الوطني، 
االأ�ساتذة  3 فروع طبية مع تكوين  وكذا 

يف االأطوار الثالث.

الواقعة  لبالليط  قــريــة  عــرفــت 
واليــة  جــنــوب  ــاي  ب �سالح  ببلدية 
�سطيف موجة نزوح وهجرة معتربة 
ب�سبب  الــفــارطــة  الــ�ــســنــوات  خــالل 
الكرمي  العي�ص  ظــروف  اأدنــى  غياب 
واالإق�ساء  التهمي�ص  ظــل  يف  ــذا  وه
القرية  هـــذه  لــه  تــعــر�ــســت  الــــذي 
املعروفة بطابعها الفالحي على مدار 
اإق�ساء  مت  حيث  الفارطة،  ال�سنوات 
القرية من اأب�سط امل�ساريع التنموية 
رغم املعاناة الكبرية التي يتعر�ص لها 

ما تبقى من �سكان هذه املنطقة.
الو�سع  من  القرية  �سكان  وي�ستكى 
الكارثي الذي تتواجد عليه املدر�سة 
الوحيدة والتي تبقى خارج اخلدمة 

ال�سكان  وطالب  الــراهــن  الوقت  يف 
املحلية  ال�سلطات  تدخل  ب�سرورة 
املدر�سة الإنهاء  اأجل ترميم هذه  من 
القرى  القرية وحتى  معاناة تالميذ 

املجاورة واملجربين على التنقل على 
مزاولة  اأجـــل  مــن  بعيدة  م�سافات 

الدرا�سة.
يعانى  التي  االأخرى  النقائ�ص  ومن 

الربط  القرية هو غياب  �سكان  منها 
امل�سروع  وهو  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة 
احللم  ي�سبه  مــا  اإىل  حتــول  الـــذي 
ينتظرون  الذين  لل�سكان  بالن�سبة 
�ساعة الفرج للتخل�ص من معاناة طال 
كما  ال�ستاء،  ف�سل  يف  خا�سة  اأمدها 
امل�سالك  بتهيئة  اأي�سا  ال�سكان  طالب 
الفالحية وكذا ترميم قاعة العالج 
ال�سحية  اخلدمات  توفري  اأجــل  من 
التفاتة  يف  ال�سكان  وياأمل  للمر�سى، 
واهتمام من طرف ال�سلطات الوالئية 
من اأجل وقف موجة النزوح الريفي 
وعـــودة املــواطــنــن الــذيــن غـــادروا 

القرية خالل ال�سنوات الفارطة.

مت اأول اأم�ص، انتخاب اأ�ساتذة 
القانون الد�ستوري اأع�ساء 

باملحكمة الد�ستورية بكلية 
احلقوق والعلوم ال�سيا�سية 

بجامعة العربي بن املهيدي 
مبدينة اأم البواقي، ح�سب ما ن�ص 

عليه الد�ستور اجلديد، والذي 
من �سمن �سروط االنتخاب اأن 

يكون املنتخب اأ�ستاذا قي القانون 
الد�ستوري ملدة ال تقل عن الـ5 
�سنوات مع خربة يف القانون ال 

تقل عن 20 �سنة.
وبلغ عدد الهيئة الناخبة 21 
ناخبا باإ�سراف طاقم مكون من 

قا�سي باملحكمة واأع�ساء ممثلن 
عن االأ�ساتذة املرت�سحن، وتخ�ص 

ثالث اأ�ساتذة مر�سحن على 
م�ستوى جامعات ال�سرق وت�سمل 
جامعة  بوطرفا�ص" من  "حممد 

ق�سنطينة، و"عمار بو�سياف" من 
جامعة تب�سة، و"نا�سر بوغزالة 

حممد" من جامعة الوادي.

م�سروع �سكنات وظيفية الأ�ساتذة اجلامعـة 
جممد منذ 6 �سن�ات باأم الب�اقي

منحة "املع�زين" تتح�ل اإىل "حمنة"
 يف بلديات باأم الب�اقي

ك�رونا تخطف 08 اأ�ساتذة من جامعة 
�سطيف 01  

م�ست�سفى علي ب��سحابـة بخن�سلة يغرق يف النقائ�س

�سكان لبالليط يف �سالح باي ي�ستك�ن االإق�ساء  

انتخاب اأ�ساتذة 
القان�ن اأع�ساء 

باملحكمة الد�ست�رية 
باأم الب�اقي
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لل�سراع  �ساحة  اإفريقيا  قارة  كانت  مثلما 
الن�سف  يف  الكربى  االأوروبية  القوى  بن 
بن  والحــقــًا  الع�سرين،  القرن  من  االأول 
يف  ال�سوفييتي  واالحتاد  املتحدة  الواليات 
القارة  هذه  اأ�سبحت  منه.  الثاين  الن�سف 
املوبوءة بقيادات ال هَمّ لها �سوى م�سلحتهم 
احلكم،  يف  بقائهم  وا�ــســتــمــرار  اخلــا�ــســة 
اأمريكا  بــن  للتناف�ص  جــديــدة  �ــســاحــة 
بع�ص  اإىل  باالإ�سافة  ورو�ــســيــا،  وال�سن 

الالعبن االأ�سغر حجمًا مثل تركيا.
القارة  تنمو  اأمريكية،  نظر  وجهة  ومن 
منطقة  بو�سفها  كبرية  ب�سرعة  ال�سمراء 
جانب  اإىل  كبري،  اأمريكي  ع�سكري  تركيز 
امل�ستمرة  والرو�سية  ال�سينية  االأن�سطة 
جيفري  اجلـــرال  يقول  اإذ  املنطقة.  يف 
هاريغيان، قائد القوات اجلوية االأمريكية 
ندوة  يف  لل�سحفين  واإفريقيا،  ــا  اأوروب يف 
 :2021 لــعــام  ــوات اجلــويــة  ــق ال رابــطــة 
اأو�سح  اأن  اأود  اإفريقيا،  اإىل  ننظر  "بينما 
نتناف�ص  كيف  هو  لدينا  قلق  اأكرب  اأن  لكم 
ع�سكري  منظور  من  وال�سن.  رو�سيا  مع 
واقت�سادي، يبحث الرو�ص وال�سينيون عن 

فر�ص لتو�سيع نفوذهم''.

اأمريكا يف مواجهة متدد النفوذ
 ال�صيني على ح�صابها

 National جملة  تــقــول  ذلـــك،  ــول  ح
Interest اإن ال�سن على وجه اخل�سو�ص 
اإفريقيا  ال تعد موردًا رئي�سيًا لالأ�سلحة يف 
تو�سيع  على  اأي�سًا  تعمل  اإنها  بل  فح�سب، 
نفوذها االقت�سادي والع�سكري يف املنطقة 
اأن�ساأ  ــــرية،  االأخ الــ�ــســنــوات  يف  ب�سرعة. 
جيبوتي  يف  ع�سكرية  قاعدة  ال�سينيون 

على مقربة من الوجود االأمريكي هناك.
من  وا�سنطن  حــذرت  املــا�ــســي،  مايو  ويف 
يهدد  ما  اإفريقيا  يف  ال�سن  نفوذ  تزايد 
االأطلنطي،  املحيط  يف  االأمريكية  امل�سالح 
قائد  تاون�سند،  �ستيفن  اجلــرال  قــال  اإذ 
اإفريقيا  يف  االأمريكية  الع�سكرية  القيادة 
اإن�ساء  اإىل  تتطلع  بكن  اإن  "اأفريكوم"، 
ا�ست�سافة  على  قــادر  كبري  بحري  ميناء 
غوا�سات اأو حامالت طائرات على ال�ساحل 
ال�سن  اأن  م�سيفًا  الإفــريــقــيــا،  الــغــربــي 
توا�سلت موؤخرًا مع دول متتد من موريتانيا 
تاأ�سي�ص  على  عازمة  نامبيا،  جنوب  اإىل 

ن  من�ساأة بحرية. واإذا حققت ذلك، ف�ستتمَكّ
ال�سن من مركزة �سفن حربية يف اأ�سطول 
بحري ممتد عرب املحيط االأطل�سي وكذلك 

املحيط الهادئ.
"ال�سينيون  تاون�سند:  اجلــرال  ويقول 
بلدان  يف  املتحدة  الواليات  على  يتفوقون 
م�سروعات  و�ستوؤدي  اإفريقيا.  يف  معينة 
ــى الــتــحــتــيــة واملــ�ــســاعــي  ــن ــب ـــئ وال ـــوان امل
وعقودها  واتــفــاقــيــاتــهــا  االقــتــ�ــســاديــة 
امل�ستقبل.  يف  ـــرب  اأك �سيني  تــوغــل  اإىل 
ــات اآمــنــة وكــبــرية يف  ــم يــقــدمــون رهــان وه

اإفريقيا''.
ويف عام 2009، جتاوزت ال�سن الواليات 
املــتــحــدة يف مــوقــع اأكـــرب �ــســريــك جتــاري 
و�سلت   ،2015 عــام  وبحلول  الإفريقيا، 
مليار   300 اإىل  اإفريقيا  مع  ال�سن  جتارة 
االإفريقي  املــركــز  مــن  ملقال  وفــقــًا  دوالر، 
ــة بــعــنــوان  ــجــي ــي ــرتات ــس لـــلـــدرا�ـــســـات اال�
اإفريقيا:  عرب  ال�سن  حلم  وراء  "ال�سعي 
يف  ال�سن  ال�سرتاتيجية  عنا�سر  خم�سة 

اإفريقيا''.
للدرا�سات  ــي  ــق ــري االإف ــز  ــرك امل ــول  ــق وي
طموحات  من  الكثري  اإن  اال�سرتاتيجية 
ميكن  اإفــريــقــيــا  على  تــركــز  الــتــي  ال�سن 
و�سفها من منظور نوع معن من االإمربيالية 
الهائل  النطاق  اإىل  بالنظر  االقت�سادية، 
للم�ساركة ال�سينية يف املنطقة باأ�سياء مثل 
النفط اخلام واملواد اخلام وواردات املوارد 
توا�سل  كــذلــك  املنطقة.  مــن  الطبيعية 
ال�سن تنفيذ العديد من م�ساريع البناء يف 
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هل تراجعت اأولوية اإفريقيا لدى اأمريكا؟
جندي   6500 حـــوايل  يــتــوىل  حــالــيــًا، 
عملية  اإفريقيا  يف  متمركزين  اأمريكي 
واإجراء  املحليين،  احللفاء  قوات  تدريب 
ــن مــهــام مــكــافــحــة االإرهــــاب  جمــمــوعــة م
و�سط  االأمريكي  االأمــن  لتو�سيع  وال�سعي 
ــرار والــتــهــديــدات  ــق ــت ــس ـــدم اال� ــة ع ــال ح
االأمنية والتدخالت االأجنبية املحتمل اأن 
تكون �سارة بامل�سالح االأمريكية، كما تقول 

جملة نا�سونال اإنرت�ست.
مكانًا  اإفريقيا  كانت  عــديــدة،  ل�سنوات 
امل�ستمرة  االأمــريــكــيــة  للجهود  رئي�سيًا 
مكافحة  ــيــات  وعــمــل ــرد  ــم ــت ال ملــكــافــحــة 
ـــــاب، ولــكــن يف الــ�ــســنــوات االأخـــرية  االإره
اأ�سبح من الوا�سح ب�سكل متزايد اأن القارة 
�سروري  مهم  تركيز  جمال  هي  االإفريقية 

ملناف�سة القوى العظمى.
اإنه  هاريغيان  جيفري  ــرال  اجل ويقول 
الت�سغيلية  املطالب  من  العديد  جانب  اإىل 
الدفاع  وزارة  فـــاإن  املــلــّحــة،  االأوروبـــيـــة 
اجلوية  والقوات  )البنتاغون(  االأمريكية 
تلك  "ك�سف  وحتاوالن  اإفريقيا،  تن�سيا  مل 
تاأكيد  واإعادة  ال�سائنة بطبيعتها  االأ�سياء 
وذلك  االأفارقة"،  �سركائنا  جتاه  التزامنا 

ح�سبما قال امل�سوؤول الع�سكري االأمريكي.
تر�سل  رمبا  االأمريكية،  املجلة  وبح�سب 
من  �سبحية  مقاتالت  املتحدة  الــواليــات 
االإفريقية  ــارة  ــق ال اإىل  اإف-35  طـــراز 
الدول  بن  امل�سرتك  والت�سغيل  الردع  ملهام 
"قوة  وجــود  اإ�سافة  لغر�ص  اأو  احلليفة 
القرن  االأمريكي يف  للوجود  عظمى" اأكرب 
حاجة  هناك  تكون  ال  ورمبــا  االإفريقي. 
يكفي  بــل  كــبــرية،  برية  قــوة  وجــود  اإىل 
اأو  عالية  ارتفاعات  على  املراقبة  زيــادة 
اأو  القاذفات  عمل  فرقة  دوريـــات  زيــادة 
اأنواع اأخرى من تدريبات اال�ستعداد حلرب 

القوى العظمى.

النفوذ الرو�صي يف اإفريقيا
ــاد  ــالل احلـــرب الـــبـــاردة، اأنــفــق االحت خ
على  الــــــدوالرات  ــيــارات  مــل ال�سوفييتي 
االأفارقة،  حللفائه  ع�سكرية  م�ساعدات 
اأوائــل  يف  ال�سيوعي  احلكم  انهيار  اأن  اإال 

الت�سعينيات اأجرب رو�سيا على الرتاجع عن 
دورها الوا�سع على ال�ساحة العاملية.

متدد  مع�سلة  اأمريكا  تواجه  اليوم،  لكن 
النفوذ الرو�سي يف اإفريقيا واإن كان اأ�سغر 
عقود  ثالثة  فبعد  ال�سيني،  مــن  حجمًا 
ال�سوفييتي،  االحتــاد  انهيار  من  تقريبًا 
بوتن  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص  يحمل 
على عاتقه مهمَة اإعادة بناء نفوذ مو�سكو 
يف  احلملة،  وتعتمد  اإفريقيا،  يف  الــدويل 
دول  مع  حتالفات  بناء  على  منها،  جــزء 
من  غالبًا  الر�سمية،  القنوات  خارج  نامية 
اأمن  �سركات  متعهدي  مثل  ــالء  وك خــالل 

خا�سة و�سركات جتارية وم�ست�سارين.
مع  القارة  يف  الرو�سي  الن�ساط  ويتزامن 
وحلفائها  املتحدة  الــواليــات  دور  تراجع 
االأوروبين يف تلك املناطق. وتتمثل م�ساعي 
رو�سيا ملمار�سة النفوذ ال�سيا�سي يف اإفريقيا 
"فاغر"  مثل  اخلا�سة  االأمن  �سركات  عرب 
التي بداأت تدور اأحاديث عن انت�سارها يف 
يف  تدخالتها  بعد  وذلــك  وال�ساحل،  مايل 
مو�سكو  وحتقق  الو�سطى.  واإفريقيا  ليبيا 
م�ساعيها كذلك عرب ال�سركات التي ت�سعى 
النفط  مثل  اإفريقيا  مــوارد  اإىل  للو�سول 

والذهب واملا�ص، وفقًا مل�سوؤولن اأوروبين.
عقٍد  على  موؤخرًا  رو�سية  �سركة  وحــازت 
وذلك  ال�سودان،  يف  الذهب  عن  للتنقيب 
اأي�سًا  لها  تابعون  متعهدون  ي�سرف  حيث 
لوزارة  وفقًا  �سودانية،  قوات  تدريب  على 
اخلــارجــيــة الــرو�ــســيــة ومــ�ــســوؤويل االأمــن 

االأوروبين.
رئي�سًا   43 �سافر   ،2019 اأكــتــوبــر  ويف 
الرو�سي  �سوت�سي  منتجع  اإىل  اإفــريــقــيــًا 
االأوىل.  اإفريقيا"  "رو�سيا  قمة  حل�سور 

وعقد القادة ت�سابكات مع �سركات حكومية 
رو�سية عاملة يف جماالت الدفاع والتنقيب 
ــرتوا مــا قيمته  ــس عــن الــغــاز والــنــفــط، وا�
واملعدات  ال�سلع  من  دوالر  مليار   12.5
امل�سايف  ــود  ــق وع ــيــة،  الــرو�ــس ــة  ــي ــزراع ال

وال�سكك احلديدية.
الكربى  ــدول  ال على  يتعن  اإنــه  وختاًما، 
يف  ـــذري  وج ــدي  ج ب�سكل  النظر  اإعــــادة 
االإفريقية،  القارة  جتــاه  ا�سرتاتيجيتها 
يف  التو�سع  هــو  لذلك  الرئي�سي  واملفتاح 
التمويل يف جمال ال�سحة العامة ومكافحة 
على  �سيحافظ  مما  اإفريقيا،  يف  االأمرا�ص 
الإفريقيا،  امل�ساعدات  ومتيز  خ�سو�سية 
�سراكات  يف  ـــول  دخ ت�سهيل  ــن  ع فــ�ــســاًل 
وحتالفات اقت�سادية وع�سكرية مع الدول 

االإفريقية لرتميم �سورتها يف اإفريقيا.
ال�سمراء  القارة  دول  على  االأف�سل  ومن 
يف  كثرًيا  تاأمل  وال  ال�سن  على  تعتمد  اأال 
رو�سيا  م�ساعي  وال  اأمريكا،  اإ�سرتاتيجية 
�سركات  عــرب  ال�سيا�سي  النفوذ  ملمار�سة 
االأمن، فيكفي اأن تهتم بتنويع اقت�ساداتها 
وال�سناعة  كــالــزراعــة  املــجــاالت  ب�ستى 

وتطوير ال�سياحة.
فاجلوانب االإيجابية الإ�سرتاتيجية اأمريكا 
تتمحور حول مناف�سة ال�سن، وتقت�سر فقط 
واال�ستثمار،  التجارة  عالقات  تعميق  على 
على عك�ص اإ�سرتاتيجيات االإدارات ال�سابقة 
التي �سعت لتدعيم املوؤ�س�سات الدميقراطية، 
وحماية حقوق االإن�سان ومكافحة االأمرا�ص 

واالأوبئة ودعم القادة ال�سباب الواعدين.
هذا  يف  ثرية  القارة  دول  بع�ص  وجتربة 
املجال على وجه التحديد، فتخّطي عقبات 
�سانعي  ــن  م يتطلب  الــتــجــاريــة  احلــــروب 
جهود  ي�ساعفوا  اأن  االإفريقية  ال�سيا�سات 
االإ�سالح  ذلك  وقبل  االقت�سادي  االإ�سالح 
ال�سيا�سي، وتقليل االعتماد على امل�ساعدات 
بخلق  االهتمام  مع  واالأوروبية،  االأمريكية 
االإفريقية  للبلدان  تتيح  ا�ستثمارية  بيئة 
لال�ستثمار  وجاذبة  اآمنة  بلداًنا  ت�سبح  اأن 
ب�سروطها، ولي�ست ب�سروط االآخرين الذين 
اأجندة ومطامع تهدف اإىل  قد تكون لديهم 
ومواردها  الــقــارة  ثــروات  على  اال�ستيالء 
االأنظمة  اإجبار  ــل  االأق على  اأو  الطبيعية 
�سيا�سية  مــواقــف  اتــخــاذ  على  االإفريقية 

داعمة للدول الكربى.

ُتقق الدول الإفريقية معدلت منو اقت�سادي و�سكاين مرتفعة، ما ُينبئ باإمكانية �سعودها كقوى اقت�سادية عاملية كربى، الأمر الذي دفع القوى العظمى للتناف�ص 
املحموم حول تعزيز وجودها يف القارة الإفريقية من خالل عدة اآليات على راأ�سها ال�ستثمار يف جمالت كالبنية التحتية وا�ستغالل املوارد الطبيعية، وكذلك العمل 
على تعزيز روابط ال�سداقة بني الدول الإفريقية املختلفة. وُتعد ال�سني النموذج الأبرز للدول التي ا�ستطاعت اأن جتعل لها موطئ قدم ثابًتا ومت�سعًبا يف القارة 
الإفريقية، ول ت�ستطيع اأي قوة عظمى اأخرى اأن ت�ساهي الوجود ال�سيني يف اإفريقيا حتى الآن. فمنذ عام 2003 ت�ساعفت ال�ستثمارات ال�سينية يف اإفريقيا ثالثني 

مرة اأكرث مما كانت عليه قبل ذلك.
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�سراع اأمريكي �سيني رو�سي يت�ساعد على ثروات القارة ال�سمراء
من �شيفوز باملواجهة بني القوى العظمى يف اإفريقيا؟ 

تواجه اأمريكا مع�سلة متدد 
النفوذ الرو�سي يف اإفريقيا 

واإن كان اأ�سغر حجمًا من 
ال�سيني، فبعد ثالثة عقود 

تقريبًا من انهيار التاد 
ال�سوفييتي، يحمل الرئي�ص 

الرو�سي فالدميري بوتني 
على عاتقه مهمَة اإعادة 

بناء نفوذ مو�سكو الدويل يف 
اإفريقيا

من الأف�سل على دول القارة 
ال�سمراء األ تعتمد على 

ال�سني ول تاأمل كثرًيا يف 
اإ�سرتاتيجية اأمريكا، فيكفي 
اأن تهتم بتنويع اقت�ساداتها 

ب�ستى املجالت كالزراعة 
وال�سناعة وتطوير ال�سياحة



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 تقيق ال�سعود

الرجويل  الأداء  على  الالعبني  ن�سكر 
والت�سحية  حتى تقيق 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  املتاألقن يف الفئات ال�سبانية وكذا حلث الفر�سة الكت�ساف املواهب من الالعبن 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 الالعبن 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  الالعبن  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  الالعبن  اأ�سكر  اأن  اأود 
واملجهودات املبذولة، حققنا االأهم وعدنا 

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

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

ريا�ضة /  جويلية   املوافق لـ  ذو احلجة  الثالثاء  يولياز 

جيل م�ستقبل باتنة 

اأمري رامز جاب اهلل 

كرة الطائرة 

الكبار حلظرية  ويعود  ال�صعود  يحقق  اجليامبي

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�ص الأ�سماء والدارة �سطرت 

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

بن حمادة اإ�سالم: )العب(

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

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

باعادة اجليامبي للق�سم املمتاز
ـــــــرح العــــــب  ـــــــس �

فـــــــريـــــــق جـــيـــل 
باتنة  م�ستقبل 
حــــامــــد زرقــــن 
�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  كالعبن،  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 
ــن مل  ــب ــالع ــن ك ــح ــــا ن ــــن اإدارت
رغم  م�ستحقاتنا  على  نتح�سل 

زرقني حامد: )العب(

فيه  اكــد  بيانا  اللبناين  اجلي�ص  ا�سدر 
اأعمال  جــراء  االأ�سخا�ص  من  عدد  مقتل 
عنف يف بريوت، مفيدا باأن قواته اأوقفت 
اأفراد على خلفية اال�سطرابات. وقال   9
اجلي�ص، يف البيان: ''اأثناء توجه عدد من 
املحتجن اإىل منطقة العدلية لالعت�سام، 
يف  النار  الإطــالق  وتــبــادل  اإ�سكال  ح�سل 
اإىل  اأدى  مــا  بـــدارو،  الطيونة-  منطقة 
اآخرين  واإ�سابة  املواطنن  من  عدد  مقتل 

بجروح''.
وتابع: ''على الفور، عزز اجلي�ص انت�ساره 
وموؤللة،  راجلة  دوريات  و�سري  املنطقة،  يف 
عن  بحثا  االأمــاكــن  مــن  عـــددا  دهــم  كما 
من  اأ�سخا�ص  ت�سعة  واأوقف  النار،  مطلقي 
مع  التحقيقات  بو�سرت  الــطــرفــن.  كــال 

املوقوفن باإ�سراف الق�ساء املخت�ص''.
واأردف: ''اأجرت قيادة اجلي�ص ات�ساالت 
الو�سع  الحتواء  اجلانبن  من  املعنين  مع 
ــدد  ومــنــع االنـــــزالق نــحــو الــفــتــنــة، وجت
القيادة تاأكيدها عدم التهاون مع اأي م�سلح، 
فيما ت�ستمر وحدات اجلي�ص باالنت�سار يف 

املنطقة ملنع جتدد''.

اأ�ــســخــا�ــص عــلــى االأقــــل خالل   6 وقــتــل 
الطيونة  منطقة  يف  م�سلحة  ا�سطرابات 
هجوم  باأنها  ال�سلطات  و�سفتها  بالعا�سمة 
للم�ساركة  متجهن  كانوا  متظاهرين  على 
يف احتجاج دعا له ''حزب اهلل'' وحركة 
''اأمل'' للمطالبة بعزل قا�سي التحقيقات 

يف انفجار مرفاأ بريوت.

قالت وزارة الدفاع الرو�سية يف بيان اإن 
بحرية  مناورات  اأجرتا  وال�سن  رو�سيا 
م�سرتكة يف بحر اليابان اجلمعة يف اإطار 
البلدين  بن  البحري  التعاون  تدريبات 

يف الفرتة من 14 اإىل 17 اأكتوبر.
حربية  �سفن  املـــنـــاورات  يف  وتــ�ــســارك 
الهادئ  املحيط  اأ�سطول  من  دعم  و�سفن 
األغام  كا�سحات  ــك  ذل يف  مبــا  الــرو�ــســي، 
كيفية  على  للتدريب  وترمي  وغوا�سة، 
العائمة  العدو  األغام  وتدمري  معا  العمل 

بنريان املدفعية.
اإن  الــرو�ــســيــة  الــدفــاع  وزارة  ــت  ــال وق
بن  مــن  وطــراديــن  وغوا�سة  مدمرتن 
للم�ساركة  بكن  اأر�سلتها  التي  ال�سفن 
يف  ر�ست  اأنها  اإىل  م�سرية  التدريبات،  يف 

اأق�سى �سرق رو�سيا يف اليوم ال�سابق.
امل�سرتكة  القوة  اأن  الــوزارة  واأو�سحت 
اأهداف  على  النار  اإطــالق  على  �ستتدرب 
و�ستجري  العدو  �سفن  لتحاكي  �سممت 

مب�ساركة  اجلــــوي  ــدفــاع  ــل ل ــات  ــب ــدري ت
املهام  متعددة  رو�سية  مقاتلة  طائرات 
من طراز )اإ�ص.يو-30اإ�ص.اإم( وطائرات 

ق.دهليكوبرت.

م�سلحي  من  األًفا   13
جماعة ''ب�ك� 

حرام'' ي�سلم�ن 
انف�سهم

ك�ضفت وزارة الدفاع يف نيجرييا، اأن 
اأكرث من 13 األًفا من م�ضلحي جماعة 

''بوكو حرام'' الإرهابية ا�ضت�ضلموا 
لل�ضلطات خالل الأ�ضبوعني 

املا�ضيني.
واأو�ضح نائب متحدث وزارة الدفاع 
النيجريية، برنارد اأونيوكو، خالل 

موؤمتر �ضحفي، اأنه خالل الفرتة من 
�ضن  مت  اجلاري  اأكتوبر   14 اإىل   1

العديد من العمليات الع�ضكرية �ضد 
عنا�ضر بوكو حرام.

وذكر اأنه جّراء تلك العمليات 
ا�ضت�ضلم 13 األًفا و243 من عنا�ضر 

اجلماعة الإرهابية مع عائالتهم 
لل�ضلطات، ف�ضال عن مقتل 29 
واعتقال 13 اإرهابًيا اآخرين، 

وم�ضادرة كميات كبرية من الذخرية 
خالل الفرتة نف�ضها.

ومنذ العام 2009، اأ�ضفرت اأعمال 
عنف نفذتها بوكو حرام عن مقتل 
اأكرث من 20 األف �ضخ�ص، وت�ضببت 

بت�ضريد املاليني يف نيجرييا، كما بداأ 
التنظيم منذ 2015، �ضّن هجمات يف 

دول جماورة مثل الكامريون وت�ضاد 
والنيجر.

وزارة الدفاع النيجريية توؤكد:

ق.د

"حما�ص"،  حركة  يف  القيادي  قال 
خليل احلية اإن االأ�سرى االإ�سرائيلين 
"لن يروا النور اإال بعدما يرى اأ�سرانا 
جاهزة  احلركة  اأن  واأكد  احلرية"، 
دفعت  اإذا  االأ�ــســرى  تبادل  ل�سفقة 

اإ�سرائيل ا�ستحقاقاتها.
مكتب  رئي�ص  وهــو  احلــيــة،  وحــذر 
يف  واالإ�سالمية  العربية  العالقات 
حركة "حما�ص"، يف لقاء تلفزيوين 
�سلوك  "من  "االأق�سى"،  قناة  على 
االأ�سرى  جتــاه  ال�سادي  االحــتــالل 

وتعامله مع امل�سربن عن الطعام".
وقال: "ونحن نعي�ص ذكرى ال�سفقة 
معكم  نحن  الأ�سرانا  نقول  العا�سرة 
مواجهة  يف  وحــدكــم  نرتككم  ــن  ول
وانتهاكاته".  االحــتــالل  �ــســلــوك 
قال  القاهرة  لــقــاءات  وبخ�سو�ص 
اإنها  "حما�ص"  حركة  يف  القيادي 

كيفية  اأبرزها  ملفات  لعدة  تطرقت 
يف  ــقــاء  االأ�ــس مــع  الــعــالقــة  تطوير 
واالإعــمــار،  احلــ�ــســار  ومــلــف  م�سر، 
انتهاكات  اإىل جانب  وملف االأ�سرى، 

اإ�سرائيل.
اإن  احلية  قال  التهدئة  وبخ�سو�ص 
فحقنا  طويلة  هدنة  حول  يدور  "ما 
هناك  كان  واإذا  االحتالل،  اإنهاء  هو 
هناك  اأو  هــنــا  تخفيف  حــالــة  اأي 
والتهدئة  ذلــك،  تدير  من  فاملقاومة 
املقاومة  طــريــق  على  متطلبات  لها 
وقف  هناك  يكون  ولن  معه،  ال�ساملة 
"اإذا  و�ــســدد:  باملجان".  نــار  اإطـــالق 
باال�ستحقاقات  االحتالل  يلتزم  مل 
فالو�سع �سيكون على �سفيح �ساخن يف 
اأي وقت". ون�سرت كتائب الق�سام على 
الأربعة  �سورا  "تليغرام"  يف  ح�سابها 

اأ�سرى اإ�سرائيلين لديها.

اأكدت اأنهم لن يروا النور اإال ب�ضروط..

مب�ضاركة �ضفن حربية وغوا�ضات.. 

االأ�سرى  �س�ر  "الق�سام" تن�سر 
االإ�سرائيليني 

اجلي�س اللبناين يعلن مقتل عدد من 
االأ�سخا�س يف اأعمال عنف ببريوت

مناورات بحرية رو�سية- �سينية م�سرتكة يف بحر اليابان

تو�سل ال�سرتاكيون الدميقراطيون واخل�سر واحلزب الدميقراطي احلر يف اأملانيا اإىل اتفاق مبدئي على ت�سكيل احلكومة املقبلة، وذلك بعد ثالثة اأ�سابيع من اإجراء 
النتخابات الت�سريعية. وقال اأولف �سولتز، املر�سح الأبرز عن ال�سرتاكيني الدميقراطيني خلالفة اأنغيال مريكل يف امل�ست�سارية: "اتفقنا على ن�س. هذه نتيجة جيدة جدا 

وتظهر بو�سوح باأنه ميكن ت�سكيل حكومة يف اأملانيا تهدف اإىل �سمان تقيق تقدم''. وقال �سولتز: "اتفقنا على ن�س، هذه نتيجة جيدة جدا وتظهر بو�سوح باأنه ميكن ت�سكيل 
حكومة يف اأملانيا تهدف اإىل �سمان تقيق تقدم''.

يف  ت�سارك  التي  بريبوك  اأنالينا  واأكــدت 
اإجراء  "جنحنا يف  رئا�سة حزب اخل�سر: 
االأوىل  ال�ساعات  حتى  مكثفة  مناق�سات 
الطاولة  عــلــى  اقــــرتاح  طـــرح  اأجـــل  ــن  م
نتمكن  حتى  والتقدم  االإ�ــســالح  لتحالف 
حقا من اال�ستفادة من العقد القادم ليكون 

عقد التجديد''.
ــاورات اأولــيــة مــنــذ مطلع  ــس ــ� ـــري م وجت
اأكتوبر يف حماولة لت�سكيل هذا التحالف 
بقيادة  املحافظن  دون  من  امل�سبوق،  غري 
يف  نتيجة  ــواأ  ــس اأ� �سجلوا  الــذيــن  مــريكــل 
الت�سريعية  االنتخابات  خالل  تاريخهم 
الوثيقة  وتفيد  املا�سي.  �سبتمرب   26 يف 
التي عر�ست اجلمعة اأن االأطراف الثالثة 
وفتح  حمــادثــاتــهــا  تعميق  على  �ستعمل 
تفا�سيل  جميع  تتناول  ر�سمية  مفاو�سات 

التحالف امل�ستقبلي.
التحالف  هــذا  وعــد  اأخــــرى،  جهة  مــن 

�سيبقي  باأنه  واأكد  ال�سرائب  زيادة  بعدم 
عليها  املن�سو�ص  العام  الدين  حدود  على 
االتفاق  مبوجب  الوطني،  الد�ستور  يف 

احلكومي املبدئي.
اإن االأطراف الثالثة تعتزم  وقال الن�ص 
زيادة اال�ستثمارات خالل ال�سنوات املقبلة 

الد�ستورية  الديون  فرملة  اإطار  "يف  لكن 
من  �ــســارم  ب�سكل  حتــد  الــتــي  االأملانية" 

احتماالت العجز العام.
واأخريا يوؤكد ن�ص االتفاق على اأن ي�سعى 
عن  اأملانيا  تخلي  "ت�سريع"  اإىل  التحالف 
الفحم والتقدم على حتقيق ذلك يف العام 

2030 بدال من 2038. واأكد يف الوثيقة 
حماية  اأهــداف  "لتحقيق  اأنــه  امل�سرتكة 
عن  التخلي  ت�سريع  ال�سروري  من  املناخ، 

الفحم الإنتاج الكهرباء''.
قانون  ملراجعة  اأي�سا  ال�سركاء  يخطط 
 "2022 "يف  للحكومة  احلـــايل  ــاخ  ــن امل
الفوري"  املناخ  حماية  "برنامج  واإدخــال 
قطاعات"  "جميع  على  �سيوؤثر  الـــذي 

االقت�ساد.
اأنغيال مريكل يف وقت  امل�ست�سارة  واأعلنت 
لقائها  ــر  اإث بروك�سل  يف  اجلمعة  الحــق 
احلكومة  اأن  كــرو  دي  األك�سندر  نظريها 
املقبلة يف اأملانيا �ستكون "موالية الأوروبا"، 
للدول  مهمة"  "ر�سالة  ي�سكل  الذي  االأمر 
االأوروبي.  االحتاد  يف  االأع�ساء  االأخرى 
احلكومة  اإن  لل�سحافين  مريكل  وقالت 
اأوروبا على �سعيد  "تعلم ما تعنيه  املقبلة 

ال�سالم واحلرية''.
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انتخب وزراء اخلارجية االأفارقة، خالل الدورة الـ39 للمجل�ص 
بالعا�سمة  اأ�سغالها،  اختتمت  التي  االإفريقي،  لالحتاد  التنفيذي 
االإثيوبية، اأدي�ص اأبابا، الربوفي�سور اجلزائري، حممد بلحو�سن، 
والتكنولوجيا  والعلوم  بالرتبية  املكلف  املفو�ص  من�سب  لتويل 
حممد  الربوفي�سور  ومتكن  االإفريقي.  االإحتاد  يف  واالإبتكار 
االأع�ساء  الدول  اأغلبية  مبوافقة  باملن�سب  الظفر  من  بلح�سن، 
يف اجلولة االأوىل من الت�سويت ال�سري. ليكون ب�سفته اجلديدة 
التعليم  وا�سرتاتيجيات  وبرامج  �سيا�سات  تنفيذ  عن  م�سوؤوال 
والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يتما�سى مع تطلعات اأجندة 

.2063

5،1 درجة على مقيا�ص ريخرت منطقة بالقرب  هز زلزال بقوة 
اإيران،  �سرقي  جنوب  كرمان  حمافظة  يف  يزدان�سهر  مدينة  من 
اأم�ص ال�سبت. وذكرت  "فار�ص" االإيرانية  اأفادت وكالة  ح�سب ما 
املحلي  بالتوقيت   15:16 ال�ساعة  يف  وقع  الزلزال  اأن  الوكالة 
م�سرية  كرمان،  مبحافظة  كيان�سهر  مدينة  من  كم   20 بعد  على 
اإىل عدم ورود تقارير فورية عن وقوع اإ�سابات اأو اأ�سرار مادية 
االأحمر  للهالل  مدير  عن  الوكالة  ونقلت  املنطقة.  يف  ج�سيمة 
منطقة  اإىل  اإر�سالهما  مت  فريقن  اإن  قوله  كرمان  حمافظة  يف 

الزلزال لتقييم  حجم االأ�سرار املحتملة.

اجلزئية  املحكمة  قا�سية  باإن  بر�ص''  ''اأ�سو�سيتد  وكالة  اأفادت 
حفرت  حمامي  دفع  اأخرى  مرة  رف�ست  االأمريكية  بفرجينيا 
باحل�سانة يف وجه الدعوى املرفوعة عليه، بتهمة ارتكاب القتل 
يف احلرب االأهلية يف ليبيا حيث حتجج باأن اإجابته على اأ�سئلة 
وقد  هذا  الليبية.  الدولة  اأ�سرار  اإف�ساء  اإىل  �ستوؤدي  االدعاء 
اأكتوبر اجلاري   28 يوم  الوكالة   القا�سية  بح�سب ذات  حددت 
موعدا نهائيا لتقدمي القائد الع�سكري الليبي خليفة حفرت اأمام 
متهم يف عدة  اللواء خليفة حفرت  فاإن  للعلم  االأمريكي،  الق�ساء 

دعاوى ق�سائية فيدرالية يف فرجينيا، بالقتل بليبيا.

يوم  اآركاجن  فو�ستان  الو�سطى  اأفريقيا  جمهورية  رئي�ص  اأعلن 
اجلمعة هدنة من جانب واحد يف القتال مع اجلماعات امل�سلحة، 
قائال اإنه ياأمل اأن يرتتب على ذلك حوار �سلمي. و�سهدت البالد 
بالرئي�ص  االإطاحة  منذ  املتمردين  عنف  من  متكررة  جوالت 
2013. وت�سيطر اجلماعات امل�سلحة  ال�سابق فران�سوا بوزيز يف 
على م�ساحات كبرية من االأرا�سي، ونزح حوايل ربع �سكان البالد 
با�سم  املتحدث  وقال  ن�سمة.  مالين  خم�سة  نحو  عددهم  البالغ 
التحالف  واإن  باملبادرة  يرحب  اإنه  لرويرتز  املتمردين  حتالف 
وقال  احلكومة.  به  التزمت  اإذا  النار  اإطالق  وقف  �سيحرتم 
النار  اإطالق  اأن وقف  يعتقد  اإنه  التلفزيون  �سا�سة  تواديرا على 
�سي�ساعد يف حماية املدنين من العنف وي�سمح لهم باحل�سول على 

امل�ساعدات االإن�سانية واخلدمات االأ�سا�سية.

اأعلن م�ست�سار رئي�ص الوزراء العراقي ل�سوؤون االنتخابات انتهاء 
عملية العد والفرز اليدوي يف كل املراكز االنتخابية، وقال اإنها 
جاءت مطابقة للعد االإلكرتوين. وكانت نتائج، اأعلنتها املفو�سية 
والتحالفات  الكتل  من  عدد  حفيظة  اأثارت  قد  اأويل،  ب�سكل 
وطالبت  كبري،  ب�سكل  تراجعها  النتائج  اأظهرت  التي  االنتخابية 
الت�سهيالت  كل  قدمت  احلكومة  اأن  واأو�سح  النتائج.  فرز  باإعادة 
اأن  واأ�ساف  عملها.  يف  تتدخل  ومل  االنتخابات،  ملفو�سية 
من  كبري  عدد  وبح�سور  �سفافة،  ظروف  يف  جرت  االنتخابات 

املراقبن الدولين.
امل�ساكل  كل  حلل  باحلوار  احلكومة  ترحيب  امل�ست�سار  واأكد 
اإنهاء  خالل  من  القانوين،  امل�سار  على  ين�سّب  االآن  تركيزها  لكّن 

مفو�سية االنتخابات عملها، واإعالن النتائج يف الفرتة املحددة.

زلزال بق�ة 5,1 يف حمافظة كرمان 
االإيرانية

الق�ساء االأمريكي ميهل خليفة حفرت 
مدة اأ�سب�عني

اأفريقيا ال��سطى تعلن هدنة من 
جانب واحد يف احلرب مع املتمردين

 انتهاء عمليات الفرز اليدوي وتطابقها 
مع العد االإلكرتوين

االأفارقة ُي�س�ت�ن على اجلزائري 
بلح��سني لت�يل هذا املن�سب

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل اتفاق مبدئي بني اال�سرتاكيني الدميقراطيني واخل�سر 
والليرباليني لت�سكيل احلك�مة يف اأملانيا
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نواذيبو املوريتاين / وفاق �سطيف 

رئي�س رابطة كرة القدم يو�سح 

للكرة  اجلزائري  املختلط  الثنائي  حقق 
خملويف  وكرمي  عي�ساوي  المية  احلديدية 
عن  الــتــاأهــل   ، الطويل  اللعب  اخت�سا�ص 
جدارة اإىل الدور الن�سف نهائي و�سمان اأول 
ميدالية �سمن مناف�سات بطولة العامل للكرة 
بـاملدينة  فعالياتها  اجلــاريــة  احلديدية 
افتكاك  عقب  وذلك   ، باال�سيو  االيطالية 
فوز م�ستحق اأمام نظرائهم ابطال العامل يف 
الن�سخة املا�سية املنتخب الفرن�سي  فرن�سا 

بنتبجة 9-7 يف الدور الربع النهائي
هذا و �سيواجه ممثلي اجلزائر يف البطولة 
العاملية للكرة احلديدية  كرواتيا يف الدور 

ن�سف النهائي . 
اجلزائري  املنتخب  ان  بالذكر  وجــديــر 
ممثال  العاملية  البطولة  ــذه  ه يف  �ــســارك 
اأربعة  و  رجـــال  اربــعــة  العــبــن  بثمانية 

ن�ساء.

املنتخب اجلزائري 
يتاأهل اىل دور 

ن�سف نهائي على 
ح�ساب فرن�سا 

بطولة العامل للكرة احلديدية

عبد الهادي. ب

تعادل فريق مولودية باتنة نهاية االأ�سبوع 
التح�سريية  الــوديــة  مقابلته  يف  املن�سرم 
ال�ساوية  احتــاد  بامل�ست�سيف  جمعته  التي 
كل  يف  هــدف  بنتيجة  االأخـــري  هــذا  مبلعب 
ال�ساب  املهاجم  البوبية  هدف  ووقع  �سبكة، 
علوي، وتعترب هذه الودية هي الثالثة بعد 
لقاء جنم تازقاغت وكذا �سباب بوجلبانة، 
لتتوا�سل حت�سريات رفقاء لزهر حاج عي�سى 
الثالث  الق�سم  بطولة  غمار  لدخول  حت�سبا 

من البطولة اجلزائرية.
هذا مبقابلة احتاد ال�ساوية تكون الكتيبة 
ترب�سها  انتهت  قــد  البي�ساء  االأورا�ــســيــة 
�سعيد  ـــدرب  امل بعدها  ليمنح  التح�سريي 
وبعدها  الأ�سباله،  راحــة  يومن  بورابحة 
�ساوي  اللطيف  عبد  مبلعب  الــعــودة  تكون 
ع�سية  اال�ستئناف  ح�سة  �ستكون  بباتنة، 

اليوم.
مولودية  بيت  ي�سهد  اآخــر،  �سعيد  وعلى 
باتنة حالة من الت�سيب والتعفن الريا�سي، 

حيث بات العديد من االأطراف يتدخلون يف 
�سوؤون ت�سيري النادي باالإ�سافة اإىل حماولة 
الدخول  وحتى  الفريق  ال�ستقرار  �سربهم 
حدث  مــا  مثل  الالعبن  مــع  مناو�سات  يف 
ال�ساوية،  ــاد  احت �سد  الــوديــة  املقابلة  يف 
هذه  مــن  االإدارة  تــتــرباأ  الـــذي  الــوقــت  يف 
عن  م�سوؤولة  غري  نق�سها  وتعترب  الت�سرفات 

ما حدث.
ما  ا�ستنكروا  الفريق  اأن�سار  جهتهم  مــن 
حدث يف اأم البواقي مبلعب زرداين ح�سونة، 
مبثابة  هو  الفريق  يعي�سه  ما  اأن  واعتربوا 
الت�سيب، وهو  النادي الأعلى درجات  و�سول 
اأكده رئي�ص جلنة االأن�سار زاكي بلونا�ص  ما 
اأن�سار نترباأ مما حدث  الذي قال:" كلجنة 
ال  ــة  ــادث واحل ح�سونة،  زرداين  ملعب  يف 
اأن  االإدارة  وعلى  كــان،  منا�سر  الأي  تن�سب 
الت�سيب  هيبته،  له  وتعيد  الفريق  حتمي 
فاق املعقول وعلى االإدارة حتمل م�سوؤولياتها 

كاملة".

يحت�سن امللعب االأوملبي يف نواك�سوط 
ال�ساعة  مــن  بــدايــة  الــيــوم  اأم�سية 
من  ــذهــاب  ال لــقــاء  زواال  اخلام�سة 
ملناف�سة  الــثــاين  التمهيدي  الـــدور 
رابطة االأبطال االإفريقية بن نادي 
نواذيبو ووفاق �سطيف، حيث تبحث 
بنتيجة  العودة  عن  الوفاق  ت�سكيلة 
الطريق  تعبيد  ــل  اأج مــن  اإيجابية 
مبكرا نحو دوري املجموعات، ويدير 
ال�سنغال  من  حتكيم  ثالثي  املباراة 
بقيادة عي�سى �سي، وتتواجد ت�سكيلة 
الوفاق منذ يوم اخلمي�ص يف العا�سمة 
مباراة  خو�ص  اأجــل  من  املوريتانية 
اليوم، حيث يبقى الرهان كبريا على 
والعودة  املحلي  الفريق  خمــادعــة 
ال�سفرية،  هذه  يف  االأ�ــســرار  باأخف 
فيما يبقى الطموح الرئي�سي للطاقم 
�سيناريو  تــكــرار  تــفــادي  هــو  الفني 
مــبــاراة الــذهــاب مــن الـــدور الفارط 
والتي عرفت هزمية الوفاق بثالثية 
نظيفة اأمام اأف �سي فورتن الغامبي.

�سعوبات  الــوفــاق  اإدارة  ووجـــدت 
كـــبـــرية مـــن اأجـــل 

اأجل  من  الكوكي  نبيل  املــدرب  اإقناع 
موريتانيا  اإىل  الت�سكيلة  مرافقة 
التنقل  التون�سي  التقني  رف�ص  حيث 
اأن  قبل  الت�سكيلة  مــع  الــبــدايــة  يف 
ملطالب  املــطــاف  نــهــايــة  يف  يــر�ــســخ 
الكوكي  رف�ص  �سبب  ويعود  امل�سريين، 
ت�سوية  عدم  هو  الت�سكيلة  ملرافقة 
مثلما  العالقة  املالية  م�ستحقاته 
مل  حيث  قبل،  من  عليه  االتفاق  مت 
يتقبل املدرب ما ح�سل وعدم جت�سيد 
التوقيع  الوعد املمنوح له، مما جعل 

على العقد اجلديد موؤجال اإىل غاية 
عودة الوفد من موريتانيا.

نبيل  �سطيف  وفــاق  مــدرب  وحتــدث 
الــتــي تنتظر  املــبــاراة  الــكــوكــي عــن 
نواذيبو  ـــام  اأم الــيــوم  نــهــار  الــفــريــق 
الذهاب  مباراة  اأهمية  على  موؤكدا 
حتقيق  اأجل  من  املحلي  الفريق  اأمام 
ــي يف هــذا  ــوك ــك ــــال ال الـــتـــاأهـــل، وق
مهمة جدا  نواذيبو  مباراة  : ال�سدد 
والــتــحــ�ــســريات يف تــونــ�ــص جـــرت يف 
من  �سيئ  كل  �سنعمل  جيدة،  ظــروف 

اأجل العودة بنتيجة اإيجابية 
اأن  تــقــول  دومـــا  قناعتي  الأن 

التاأهل يلعب يف املباراة االأوىل ولي�ص 
الثانية، بن�سبة كبرية نحن جاهزون، 
املرتبطة  الــتــاأثــريات  نخ�سى  وال 
املجموعة  الــفــارط،  املو�سم  بنهاية 
وحتقيق  ــتــحــدي  ال ــع  ــرف ل جــاهــزة 
من  املجموعات  دوري  اإىل  الــتــاأهــل 

. رابطة االأبطال
للوفاق  ال�سابق  احلــار�ــص  وحت�سل 
طرف  من  تعوي�ص  على  بركي  خريي 
�سنتيم  مليار  بقيمة  املنازعات  جلنة 
للح�سول  رفعها  التي  ال�سكوى  بعد 
املو�سم  عن  العالقة  م�ستحقاته  على 
عن  الــوفــاق  اإدارة  وغابت  الــفــارط، 
جل�سة الف�سل يف الق�سية وهو االأمر 
الذي كبد الوفاق هذه القيمة املالية 
احلار�ص  حت�سل  اأن  بعد  املــعــتــربة 
االأخر دعا�ص منذ اأيام على تعوي�ص 
اأن  علما  �سنتيم،  مليون  بقيمة  
�سفوف  اإىل  االن�سمام  ف�سل  خــريي 
جمعية عن مليلة بعد ت�سريحه من 

الوفاق.

تر�سيم  عن  ب�سكرة  ــاد  اإحت اإدارة  اأعلنت 
خالل  اجلــديــدة  ال�سفقات  مــن  الــعــديــد 
الــفــارطــة حــيــث وقـــع اجلناح  الــ�ــســاعــات 
ال�سابق ل�سباب ق�سنطينة يو�سف  الهجومي 
بعد  ملو�سمن  االإحتــاد  �سفوف  يف  جحنيط 
جلنة  مــن  ت�سريحه  اأوراق  على  ح�سوله 
امليدان  و�سط  اأي�سا  وقــع  كما  املــنــازعــات، 
الربج،  اأهلي  من  قادما  ملو�سمن  عمري�ص 
حمزة  يــدروج  امليدان  و�سط  جدد  حن  يف 
احلــال  وهـــو  ملو�سمن  الــفــريــق  مــع  عــقــده 
اأنهى  الــذي  خمتار  ه�سام  املهاجم  مع  ذاتــه 
كبريا  ترددا  اأظهر  اأن  بعد  "ال�سو�سبان�ص" 
خالل االأيام الفارطة قبل اأن يقوم بتجديد 

العقد ملو�سمن.
بن  جمعت  التي  الودية  املباراة  وتوقفت 
اأر�سية  على  بوفاريك  ووداد  ب�سكرة  اإحتاد 
ملعب هذا االأخري بعد طرد الالعب خوالد 

من  دقــائــق   05 بعد  احلــمــراء  بالبطاقة 
الفني  الطاقم  جعل  ما  وهو  اللقاء،  بداية 
عن  بوزيدي يبحث  املدرب  بقيادة  لالإحتاد 
برجمة مباراة ودية اإ�سافية خالل الرتب�ص 
اأن  علما  امللغاة،  املباراة  تعوي�ص  اأجــل  من 
الودية  املباراة  االأم�ص  نهار  خا�ص  االإحتاد 
اأمام مولودية اجلزائر  الثالثة يف الرتب�ص 
مبحلق ملعب 05 جويلية يف انتظار مواجهة 

جنم بن عكنون خالل االأ�سبوع اجلاري.
الفني  الطاقم  من  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
لالإحتاد اإمكانية ت�سريح 04 العبن خالل 
ال�ساعات املقبلة يف ظل عدم اقتناع الطاقم 
الفني بامل�ستوى الذي اأظهرته هذه العنا�سر 
ومن  ال�سابقة،  التدريبية  احل�س�ص  خالل 
يف  القائمة  عــن  الك�سف  يتم  اأن  املنتظر 
اأقرب وقت ممكن يف ظل اقرتاب غلق �سوق 

التحويالت ال�سيفية.

تــ�ــســاعــفــت مــعــانــاة 
فريق مولودية العلمة 
قيمة  ارتــــفــــاع  ــد  ــع ب
املنازعات  جلنة  ديون 
والتي تخ�ص الالعبن 
ال�سابقن  واملـــدربـــن 
 09 مبلغ  اإىل  للفريق 

اأن  بعد  �سنتيم  ماليري 
كانت القيمة يف حدود مبلغ 5.4 مليار �سنتيم، 
النادي  ــاإن  ف الفريق  م�سريو  قاله  وح�سبما 
جمرب على ت�سوية مبلغ ال يقل عن 05 ماليري 
لتاأهيل الالعبن اجلدد يف املريكاتو احلايل مع 
�سنتيم  04 ماليري  اإل  اأخر ي�سل  ت�سديد مبلغ 
ال�ستوي  املريكاتو  يف  اجلدد  الالعبن  لتاأهيل 

القادم. 
ومازاد من تعقيد االأمور الإدارة املولودية هو 
البنكي  الر�سيد  على  باحلجز  الدائنن  قيام 
الــنــادي من  الــذي حــرم  للفريق وهــو االأمـــر 
طرف  من  املمنوحة  االإعانات  على  احل�سول 
ال�سلطات املحلية على غرار مبلغ مليار �سنتيم 

ـــن طــرف  املـــمـــنـــوح م
م�سالح بلدية العلمة، 
وتبحث اإدارة الرئي�ص 
عن  كــراو�ــســي  �سالح 
ــم مع  ــاه ــف �ــســيــغــة ت
الــدائــنــن مـــن اأجـــل 
م�ستحقاتهم  ت�سوية 
بالنظر  اأ�ــســطــر  عــلــى 

ملعاناة الفريق من الناحية املالية. 
وانتهت املباراة الودية التي جمعت بن مولودية 
العلمة واحتاد �سطيف النا�سط يف بطولة الق�سم 
الثالث للهواة على نتيجة التعادل ال�سلبي مبلعب 
عمار حار�ص بالعلمة، وظهرت ت�سكيلة املولودية 
الذي  االأمر  املباراة وهو  بوجه متو�سط يف هذه 
الفريق  كــون  اإىل  الفني  الطاقم  ح�سب  يعود 
بالفرق  مقارنة  التح�سريات  ناحية  من  متاأخر 
برجمة  يف  كتاف  �سمري  املدرب  وياأمل  االأخــرى، 
اجلاري  االأ�سبوع  منت�سف  اأخــرى  وديــة  مباراة 
منها  تعاين  التي  النقائ�ص  معاجلة  ــل  اأج من 

الت�سكيلة.

اأم�ص  �سبيحة  اجــتــاز 
ريا�سي  من   اأكــرث 
ميدانيا  امــتــحــانــا 
ـــــا يف  ـــــي ـــــاب وكـــــت
الكاراتي  تخ�س�ص 
حت�سبا  وهــــــذا  دو، 
ترب�سا  بعد  فيما  لدخولهم 
تكوينيا ملربي ريا�سي، هذا وجرت 

التجارب اخلا�سة بانتقاء املرت�سحن 
اجليدو  بقاعة  للرتب�ص  للدخول 
بحي  الــثــقــايف  الــريــا�ــســي  بالقطب 

ك�سيدة مبدينة باتنة.
الريا�سين  انتقاء  جتارب  اأن  يذكر 
كاطا  تخ�س�ص  يف  امليدانية  �ــســواء 
خمت�سن  عليها  اأ�سرف  الكتابية  اأو 
العايل  للتكوين  الوطني  املعهد  من 

ــة  ــس ــا� ــري ــاب وال ــب ــس ــ� الطـــــــارات ال
واطــارات  م�ست�سارين  مع  بالتن�سيق 
لوالية  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 

باتنة.
الك�سف  يتم  اأن  املنتظر  ومــن  هــذا 
ــام  االأي يف  االنتقاء  هــذا  نتائج  عــن 
املرت�سحون  ودخول  القادمة  القليلة 

الناجحون يف ترب�ص تكويني.

يف  ترب�سه  العيد  �سلغوم  هــالل  اأنهى 
االأوملبي  ــام  اأم بهزمية  ال�سلف  مدينة 
مقابل،  دون  هــدفــن  بنتيجة  املحلي 
من  العديد  اأظهرت  التي  الهزمية  وهي 
الفريق قبل  التي يعاين منها  النقائ�ص 
اأيام قليلة من بداية البطولة، واأجرت 
منذ  ودية  لقاءات  الهالل   ت�سكيلة 
انطالق التح�سريات، حيث حقق الفريق 

مقابل  يف  وديــة  لــقــاءات  يف   الفوز 
واالنهزام يف  مباراة واحدة  التعادل يف 
بينما  اأهــداف،  ت�سجيل   مع  لقاءين 

تلقت �سباك الفريق  اأهداف.
مزيان  املــدرب  يقوم  اأن  املنتظر  ومــن 
النادي  الإدارة  تقريره  بتقدمي  اإيغيل 
بالت�سريح  املعنية  العنا�سر  بخ�سو�ص 
قبل  تدعيمها  الواجب  املنا�سب  وكــذا 

اأكتوبر  يوم   ال�سيفي  املريكاتو  غلق 
كبرية  ترقب  حالة  وت�سود  ـــاري،  اجل
من طرف الالعبن يف ظل احلديث عن 
تظهر  مل  التي  العنا�سر  بع�ص  ت�سريح 
بــاملــ�ــســتــوى املــطــلــوب خـــالل املــبــاريــات 

الودية ال�سابقة.
االأوىل  اجلــولــة  مــبــاراة  برجمة  ومت 
من البطولة اأمام وفاق �سطيف يوم  
ملعب   اأر�سية  على  القادم  نوفمرب 
م�ساءا،  الرابعة  توقيت  يف  ماي  
ارتــبــاط  ب�سبب  الــلــقــاء  تــاأجــيــل  بــعــد 
مت  حن  يف  القارية،  باملناف�سة  الوفاق 
الفريقن  بن  الرديف  مباراة  برجمة 
الرابعة  توقيت  يف  القادم  ال�سبت  يوم 
مباراة  يف  الهالل  رديــف  ومتكن  زواال، 
ــفــوز عــلــى رديــف  ال ـــة مــن حتقيق  ودي
مولودية ق�سنطينة بنتيجة هدف دون 

رد من توقيع الالعب �سمايل. 

مولودية باتنة 

اإحتاد ب�سكرة 

مولودية العلمة 
هالل �سلغوم العيد

ريا�ضة

اجلزائرية  اليد  لكرة  ال�ساورة  �سبيبة  فريق  توج 
اأمل  �سبيبة  ح�ساب  على  املمتازة  اجلزائر  بكاأ�ص 
االأول  )ال�سوط  مقابل   بنتيجة   �سكيكدة 
يوم  ع�سية  جمعتهما  التي  املباراة  يف   ) -  :
هذا  وجـــاء  بــوهــران،  الــريــا�ــســات  بق�سر  اجلمعة 
االإرادة  بف�سل  ال�سحراء  لن�سور  االأول  التتويج 
�ساحة  اإىل  �سعدت  التي  ال�سبيبة  لالعبي  الكبرية 
اجلزائر  اأبطال  اأن  ورغم  اأعوام،  اأربعة  منذ  الكبار 
بع�ص  يف  والــتــقــدم  الــلــقــاء  يف  ــعــودة  ال مــن  متكنوا 
االأحيان بفارق اأربعة اأهداف، اإال اأن اإ�سرار ال�سبيبة 
على التتويج �سمح لها بافتكاك اللقب يف اآخر ثواين 

املباراة.
فيما عرف  اللقاء ح�سور وايل والية وهران الذي 
التتويج  كاأ�ص  �سلم  كما   ، اللقاء  انطالق  ا�سرف على 

عرفت  حيث   ، اللقاء  نهاية  يف  ال�ساورة  ل�سبيبة 
املبارة النهائية لكاأ�ص ال�سبور لكرة اليد رجال عودة 
بع�ص اجلماهري التي �ساهدت النهائي عن قرب بعد 

مو�سم و ن�سف من الغياب ب�سبب جائحة كورونا 
لالناث  االبيار  نادي  فريق  توج  اخرى  جهة  من  و 
بومردا�ص  فتيات  فريق  على  تفوقه  بعد  بالكاأ�ص 
/  ، لي�سيف بذلك نادي االبيار لقبا  بنتيجة 

اآخر لر�سيده.
وكما كان معروف ان لقاء الكاأ�ص املمتازة يجرى  بن 
حامل لقب البطولة والفائز بالكاأ�ص ولكن هذا املو�سم 
لعب ''ا�ستثنائيا'' بن املتوج بالطولة والو�سيف، ويعد 
هذا اللقب الثاين بالن�سبة لنادي االأبيار هذا املو�سم 
- يف �سهر  عقب حتقيقه للقب البطولة 

جويلية املن�سرم.

اأو�سح الرئي�ص املوؤقت لرابطة كرة القدم عبد الكرمي 
عودة  موعد  حتديد  �سالحياته  من  لي�ص  انه  مــدوار 
اجلماهري الريا�سية اىل مدرجات املالعب اجلزائرية  
مدوار  قال  الوطنية  االذاعــة  به  خ�ص  حديث  يف  و 
لالعالن  الو�سية  اجلهات  من  ا�سعار  اي  يتلقى  مل  انه 
اجلديد  للمو�سم  الوطنية  البطولة  �ستلعب  ما  اذا  عن 

باجلماهري ام ال 
من  لي�ص  ــه  ان الــقــدم  ــرة  ك رابــطــة  رئي�ص  ا�ــســاف  و 
اجلماهري  عــودة  يخ�ص  قــرار  اي  اتخاذ  �سالحياته 

و  الطبية  اللجنة  اىل  يعود  االمر  وهذا  املالعب  اىل 
ال�سلطات .

مطلع  االول  الوطني   الق�سم  بطولة  �ستنطلق  و  هذا 
للرابطة  االوىل  اجلولة  اجل  بينما  القادم  اال�سبوع 

الثانية اىل يوم   اكتوبر اجلاري 
ــراءات  اج على  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  واأعلنت 
احرتازية ت�سمح بعودة اجلماهري الريا�سية الوطنية 
اىل املالعب تدريجيا، غري انها مل تعلن موعد تطبيق 

هذه االجراءات بعد 

قرعة املواجهات الفا�سلة املوؤهلة
 لكاأ�ص العامل يوم 18 دي�سمرب والنجم 

يواجه اأولد جالل وديا 

�سبيبة ال�ساورة تتوج بالكاأ�ص املمتازة 
ال�سيدات ونادي الأبيار يتوج بـ رجال

لي�ص من �سالحياتنا  عبد الكرمي مدوار 
تديد موعد عودة اجلماهري للمدرجات

ال�ساوية  مع  وديا  "البوبية" تتعادل 
الن�سر الأ�سود يبحث عن العودة بن�سف وت�سيب كبري يف بيت الفريق  

التاأ�سرية من نواك�سوط 

ه�سام خمتار ويدروج يجددان، 
وجحنيط وعمري�ص يوقعان 

ديون جلنة املنازعات ت�سل اإىل 09 
ماليري، والبابية تخيب اأمام القرونة 

اأكرث من  مرت�سح للرتب�ص 
التكويني ملربي ريا�سي يف الكاراتي دو

الهالل ينهي ترب�ص ال�سلف بهزمية 
جديدة، وترقب لقائمة امل�سرحني
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حددت االحتادية الدولية لكرة القدم تاريخ 18 
املواجهات  قرعة  الإقامة  موعدا  القادم  دي�سمرب 
الفا�سلة عن القارة االإفريقية املوؤهلة لكاأ�ص العامل 
جتري  ان  املنتظر  ومن  قطر،  يف  املقررة   2022
الدوحة يف  القطرية  العا�سمة  القرعة يف  عملية 
النهائية  املباراة  فيه  �ستجري  الــذي  اليوم  نف�ص 

ملناف�سة كاأ�ص العرب للمنتخبات.
ومن املنتظر اأن يلجاأ املنظمون اإىل ترتيب الفيفا 
للمنتخبات من اأجل حتديد اأ�سحاب املراكز اخلم�سة 
االأوىل يف الت�سنيف، علما اأن جميع املباريات التي 
اأنها  �سيتم احت�سابها على  العرب  كاأ�ص  �ستجري يف 

مباريات ودية يف ترتيب الفيفا.
للتاأهل  وافــرة  حظوظا  الوطني  املنتخب  وميلك 

الفا�سلة يف ظل تربعه على ريادة  املباراة  اإىل 
منتخب  عــن  االأهــــداف  بــفــارق  الرتتيب 

بن  �ستجمع  التي  املباراة  انتظار  يف  بوركينافا�سو 
لرت�سيم  ــقــادم  ال نوفمرب  �سهر  ــالل  خ املنتخبن 
املنتخب  ي�سارك  اأن  املنتظر  من  حن  يف  التاأهل، 
الوطني يف كاأ�ص العرب بت�سكيلة مكونة من العبي 
املنتخب املحلي ف�سال عن بع�ص الالعبن املحرتفن 

يف البطوالت العربية.

املنتخب الوطني لكرة القدم 

توج اجلزائري جواد �سيود  بامليدالية الذهبية ل�سباق 100 مرت فرا�سة، يف اليوم الثاين من البطولة 

االإفريقية لل�سباحة املقامة بالعا�سمة الغانية اأكرا وتعد امليدالية هي الثانية ل�سيود بعد التي كان قد فاز بها 

يف يوم افتتاح البطولة يف ل�سباق 100 مرت على ال�سدر.

 كما اأحرزت ال�سباحة اأمال مليح امليدالية الربونزية ل�سباق 50 مرت فرا�سة لت�سيفها هي االخرى 

�سباق  وبرونزية  الظهر،  على  مرت   50 ل�سباق  الف�سية  بامليدالية  االول  اليوم  يف  لتتويجها 

حرة  �سباحة  مرت   100

و ذهبية  ف�سيتن  و  برونزية  ميداليات ثالثة   6 ر�سيد اجلزائر  لي�سبح يف 

جواد �سيود 

�سيود يهدي اجلزائر اول ذهبية 

رفيق رزمي. ب 

بطولة افريقيا لل�سباحة �ساد�ص ميدالية يف االلعاب 

كــرة اليـد 

باتنة 

عبد الهادي. ب

رفيق رزمي. ب
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نواذيبو املوريتاين / وفاق �سطيف 

رئي�س رابطة كرة القدم يو�سح 

للكرة  اجلزائري  املختلط  الثنائي  حقق 
خملويف  وكرمي  عي�ساوي  المية  احلديدية 
عن  الــتــاأهــل   ، الطويل  اللعب  اخت�سا�ص 
جدارة اإىل الدور الن�سف نهائي و�سمان اأول 
ميدالية �سمن مناف�سات بطولة العامل للكرة 
بـاملدينة  فعالياتها  اجلــاريــة  احلديدية 
افتكاك  عقب  وذلك   ، باال�سيو  االيطالية 
فوز م�ستحق اأمام نظرائهم ابطال العامل يف 
الن�سخة املا�سية املنتخب الفرن�سي  فرن�سا 

- يف الدور الربع النهائي بنتبجة 
هذا و �سيواجه ممثلي اجلزائر يف البطولة 
العاملية للكرة احلديدية  كرواتيا يف الدور 

ن�سف النهائي . 
اجلزائري  املنتخب  ان  بالذكر  وجــديــر 
ممثال  العاملية  البطولة  ــذه  ه يف  �ــســارك 
اأربعة  و  رجـــال  اربــعــة  العــبــن  بثمانية 

ن�ساء.

املنتخب اجلزائري 
يتاأهل اىل دور 

ن�سف نهائي على 
ح�ساب فرن�سا 

بطولة العامل للكرة احلديدية

عبد الهادي. ب

تعادل فريق مولودية باتنة نهاية االأ�سبوع 
التح�سريية  الــوديــة  مقابلته  يف  املن�سرم 
ال�ساوية  احتــاد  بامل�ست�سيف  جمعته  التي 
كل  يف  هــدف  بنتيجة  االأخـــري  هــذا  مبلعب 
ال�ساب  املهاجم  البوبية  هدف  ووقع  �سبكة، 
علوي، وتعترب هذه الودية هي الثالثة بعد 
لقاء جنم تازقاغت وكذا �سباب بوجلبانة، 
لتتوا�سل حت�سريات رفقاء لزهر حاج عي�سى 
الثالث  الق�سم  بطولة  غمار  لدخول  حت�سبا 

من البطولة اجلزائرية.
هذا مبقابلة احتاد ال�ساوية تكون الكتيبة 
ترب�سها  انتهت  قــد  البي�ساء  االأورا�ــســيــة 
�سعيد  ـــدرب  امل بعدها  ليمنح  التح�سريي 
وبعدها  الأ�سباله،  راحــة  يومن  بورابحة 
�ساوي  اللطيف  عبد  مبلعب  الــعــودة  تكون 
ع�سية  اال�ستئناف  ح�سة  �ستكون  بباتنة، 

اليوم.
مولودية  بيت  ي�سهد  اآخــر،  �سعيد  وعلى 
باتنة حالة من الت�سيب والتعفن الريا�سي، 

حيث بات العديد من االأطراف يتدخلون يف 
�سوؤون ت�سيري النادي باالإ�سافة اإىل حماولة 
الدخول  وحتى  الفريق  ال�ستقرار  �سربهم 
حدث  مــا  مثل  الالعبن  مــع  مناو�سات  يف 
ال�ساوية،  ــاد  احت �سد  الــوديــة  املقابلة  يف 
هذه  مــن  االإدارة  تــتــرباأ  الـــذي  الــوقــت  يف 
عن  م�سوؤولة  غري  نق�سها  وتعترب  الت�سرفات 

ما حدث.
ما  ا�ستنكروا  الفريق  اأن�سار  جهتهم  مــن 
حدث يف اأم البواقي مبلعب زرداين ح�سونة، 
مبثابة  هو  الفريق  يعي�سه  ما  اأن  واعتربوا 
الت�سيب، وهو  النادي الأعلى درجات  و�سول 
اأكده رئي�ص جلنة االأن�سار زاكي بلونا�ص  ما 
اأن�سار نترباأ مما حدث  كلجنة  الذي قال:
ال  ــة  ــادث واحل ح�سونة،  زرداين  ملعب  يف 
اأن  االإدارة  وعلى  كــان،  منا�سر  الأي  تن�سب 
الت�سيب  هيبته،  له  وتعيد  الفريق  حتمي 
فاق املعقول وعلى االإدارة حتمل م�سوؤولياتها 

. كاملة

يحت�سن امللعب االأوملبي يف نواك�سوط 
ال�ساعة  مــن  بــدايــة  الــيــوم  اأم�سية 
من  ــذهــاب  ال لــقــاء  زواال  اخلام�سة 
ملناف�سة  الــثــاين  التمهيدي  الـــدور 
رابطة االأبطال االإفريقية بن نادي 
نواذيبو ووفاق �سطيف، حيث تبحث 
بنتيجة  العودة  عن  الوفاق  ت�سكيلة 
الطريق  تعبيد  ــل  اأج مــن  اإيجابية 
مبكرا نحو دوري املجموعات، ويدير 
ال�سنغال  من  حتكيم  ثالثي  املباراة 
بقيادة عي�سى �سي، وتتواجد ت�سكيلة 
الوفاق منذ يوم اخلمي�ص يف العا�سمة 
مباراة  خو�ص  اأجــل  من  املوريتانية 
اليوم، حيث يبقى الرهان كبريا على 
والعودة  املحلي  الفريق  خمــادعــة 
ال�سفرية،  هذه  يف  االأ�ــســرار  باأخف 
فيما يبقى الطموح الرئي�سي للطاقم 
�سيناريو  تــكــرار  تــفــادي  هــو  الفني 
مــبــاراة الــذهــاب مــن الـــدور الفارط 
والتي عرفت هزمية الوفاق بثالثية 
نظيفة اأمام اأف �سي فورتن الغامبي.

�سعوبات  الــوفــاق  اإدارة  ووجـــدت 
كـــبـــرية مـــن اأجـــل 

اأجل  من  الكوكي  نبيل  املــدرب  اإقناع 
موريتانيا  اإىل  الت�سكيلة  مرافقة 
التنقل  التون�سي  التقني  رف�ص  حيث 
اأن  قبل  الت�سكيلة  مــع  الــبــدايــة  يف 
ملطالب  املــطــاف  نــهــايــة  يف  يــر�ــســخ 
الكوكي  رف�ص  �سبب  ويعود  امل�سريين، 
ت�سوية  عدم  هو  الت�سكيلة  ملرافقة 
مثلما  العالقة  املالية  م�ستحقاته 
مل  حيث  قبل،  من  عليه  االتفاق  مت 
يتقبل املدرب ما ح�سل وعدم جت�سيد 
التوقيع  الوعد املمنوح له، مما جعل 

على العقد اجلديد موؤجال اإىل غاية 
عودة الوفد من موريتانيا.

نبيل  �سطيف  وفــاق  مــدرب  وحتــدث 
الــتــي تنتظر  املــبــاراة  الــكــوكــي عــن 
نواذيبو  ـــام  اأم الــيــوم  نــهــار  الــفــريــق 
الذهاب  مباراة  اأهمية  على  موؤكدا 
حتقيق  اأجل  من  املحلي  الفريق  اأمام 
ــي يف هــذا  ــوك ــك ــــال ال الـــتـــاأهـــل، وق
مهمة جدا  نواذيبو  ال�سدد :"مباراة 
والــتــحــ�ــســريات يف تــونــ�ــص جـــرت يف 
من  �سيئ  كل  �سنعمل  جيدة،  ظــروف 

اأجل العودة بنتيجة اإيجابية 
اأن  تــقــول  دومـــا  قناعتي  الأن 

التاأهل يلعب يف املباراة االأوىل ولي�ص 
الثانية، بن�سبة كبرية نحن جاهزون، 
املرتبطة  الــتــاأثــريات  نخ�سى  وال 
املجموعة  الــفــارط،  املو�سم  بنهاية 
وحتقيق  ــتــحــدي  ال ــع  ــرف ل جــاهــزة 
من  املجموعات  دوري  اإىل  الــتــاأهــل 

رابطة االأبطال".
للوفاق  ال�سابق  احلــار�ــص  وحت�سل 
طرف  من  تعوي�ص  على  بركي  خريي 
�سنتيم  مليار  بقيمة  املنازعات  جلنة 
للح�سول  رفعها  التي  ال�سكوى  بعد 
املو�سم  عن  العالقة  م�ستحقاته  على 
عن  الــوفــاق  اإدارة  وغابت  الــفــارط، 
جل�سة الف�سل يف الق�سية وهو االأمر 
الذي كبد الوفاق هذه القيمة املالية 
احلار�ص  حت�سل  اأن  بعد  املــعــتــربة 
االأخر دعا�ص منذ اأيام على تعوي�ص 
اأن  علما  �سنتيم،  مليون   600 بقيمة 
�سفوف  اإىل  االن�سمام  ف�سل  خــريي 
جمعية عن مليلة بعد ت�سريحه من 

الوفاق.

تر�سيم  عن  ب�سكرة  ــاد  اإحت اإدارة  اأعلنت 
خالل  اجلــديــدة  ال�سفقات  مــن  الــعــديــد 
الــفــارطــة حــيــث وقـــع اجلناح  الــ�ــســاعــات 
ال�سابق ل�سباب ق�سنطينة يو�سف  الهجومي 
بعد  ملو�سمن  االإحتــاد  �سفوف  يف  جحنيط 
جلنة  مــن  ت�سريحه  اأوراق  على  ح�سوله 
امليدان  و�سط  اأي�سا  وقــع  كما  املــنــازعــات، 
الربج،  اأهلي  من  قادما  ملو�سمن  عمري�ص 
حمزة  يــدروج  امليدان  و�سط  جدد  حن  يف 
احلــال  وهـــو  ملو�سمن  الــفــريــق  مــع  عــقــده 
اأنهى  الــذي  خمتار  ه�سام  املهاجم  مع  ذاتــه 
كبريا  ترددا  اأظهر  اأن  بعد  ال�سو�سبان�ص
خالل االأيام الفارطة قبل اأن يقوم بتجديد 

العقد ملو�سمن.
بن  جمعت  التي  الودية  املباراة  وتوقفت 
اأر�سية  بوفاريك على  ووداد  ب�سكرة  اإحتاد 
ملعب هذا االأخري بعد طرد الالعب خوالد 

من  دقــائــق  بعد   احلــمــراء  بالبطاقة 
الفني  الطاقم  جعل  ما  وهو  اللقاء،  بداية 
بوزيدي يبحث عن  املدرب  بقيادة  لالإحتاد 
برجمة مباراة ودية اإ�سافية خالل الرتب�ص 
اأن  علما  امللغاة،  املباراة  تعوي�ص  اأجــل  من 
الودية  املباراة  االأم�ص  نهار  خا�ص  االإحتاد 
اأمام مولودية اجلزائر  الثالثة يف الرتب�ص 
مبحلق ملعب  جويلية يف انتظار مواجهة 

جنم بن عكنون خالل االأ�سبوع اجلاري.
الفني  الطاقم  من  مقربة  م�سادر  وك�سفت 
لالإحتاد اإمكانية ت�سريح  العبن خالل 
ال�ساعات املقبلة يف ظل عدم اقتناع الطاقم 
الفني بامل�ستوى الذي اأظهرته هذه العنا�سر 
ومن  ال�سابقة،  التدريبية  احل�س�ص  خالل 
يف  القائمة  عــن  الك�سف  يتم  اأن  املنتظر 
اأقرب وقت ممكن يف ظل اقرتاب غلق �سوق 

التحويالت ال�سيفية.

تــ�ــســاعــفــت مــعــانــاة 
فريق مولودية العلمة 
قيمة  ارتــــفــــاع  ــد  ــع ب
املنازعات  جلنة  ديون 
والتي تخ�ص الالعبن 
ال�سابقن  واملـــدربـــن 
مبلغ   اإىل  للفريق 

اأن  بعد  �سنتيم  ماليري 
كانت القيمة يف حدود مبلغ  مليار �سنتيم، 
النادي  ــاإن  ف الفريق  م�سريو  قاله  وح�سبما 
جمرب على ت�سوية مبلغ ال يقل عن  ماليري 
لتاأهيل الالعبن اجلدد يف املريكاتو احلايل مع 
�سنتيم  اإل  ماليري  اأخر ي�سل  ت�سديد مبلغ 
ال�ستوي  املريكاتو  يف  اجلدد  الالعبن  لتاأهيل 

القادم. 
ومازاد من تعقيد االأمور الإدارة املولودية هو 
البنكي  الر�سيد  على  باحلجز  الدائنن  قيام 
الــنــادي من  الــذي حــرم  للفريق وهــو االأمـــر 
طرف  من  املمنوحة  االإعانات  على  احل�سول 
ال�سلطات املحلية على غرار مبلغ مليار �سنتيم 

ـــن طــرف  املـــمـــنـــوح م
م�سالح بلدية العلمة، 
وتبحث اإدارة الرئي�ص 
عن  كــراو�ــســي  �سالح 
ــم مع  ــاه ــف �ــســيــغــة ت
الــدائــنــن مـــن اأجـــل 
م�ستحقاتهم  ت�سوية 
بالنظر  اأ�ــســطــر  عــلــى 

ملعاناة الفريق من الناحية املالية. 
وانتهت املباراة الودية التي جمعت بن مولودية 
العلمة واحتاد �سطيف النا�سط يف بطولة الق�سم 
الثالث للهواة على نتيجة التعادل ال�سلبي مبلعب 
عمار حار�ص بالعلمة، وظهرت ت�سكيلة املولودية 
الذي  االأمر  املباراة وهو  بوجه متو�سط يف هذه 
الفريق  كــون  اإىل  الفني  الطاقم  ح�سب  يعود 
بالفرق  مقارنة  التح�سريات  ناحية  من  متاأخر 
برجمة  يف  كتاف  �سمري  املدرب  وياأمل  االأخــرى، 
اجلاري  االأ�سبوع  منت�سف  اأخــرى  وديــة  مباراة 
منها  تعاين  التي  النقائ�ص  معاجلة  ــل  اأج من 

الت�سكيلة.

اأم�ص  �سبيحة  اجــتــاز 
ريا�سي   74 من  اأكــرث 
ميدانيا  امــتــحــانــا 
ـــــا يف  ـــــي ـــــاب وكـــــت
الكاراتي  تخ�س�ص 
حت�سبا  وهــــــذا  دو، 
ترب�سا  بعد  فيما  لدخولهم 
تكوينيا ملربي ريا�سي، هذا وجرت 

التجارب اخلا�سة بانتقاء املرت�سحن 
اجليدو  بقاعة  للرتب�ص  للدخول 
بحي  الــثــقــايف  الــريــا�ــســي  بالقطب 

ك�سيدة مبدينة باتنة.
الريا�سين  انتقاء  جتارب  اأن  يذكر 
كاطا  تخ�س�ص  يف  امليدانية  �ــســواء 
خمت�سن  عليها  اأ�سرف  الكتابية  اأو 
العايل  للتكوين  الوطني  املعهد  من 

ــة  ــس ــا� ــري ــاب وال ــب ــس ــ� الطـــــــارات ال
واطــارات  م�ست�سارين  مع  بالتن�سيق 
لوالية  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 

باتنة.
الك�سف  يتم  اأن  املنتظر  ومــن  هــذا 
ــام  االأي يف  االنتقاء  هــذا  نتائج  عــن 
املرت�سحون  ودخول  القادمة  القليلة 

الناجحون يف ترب�ص تكويني.

يف  ترب�سه  العيد  �سلغوم  هــالل  اأنهى 
االأوملبي  ــام  اأم بهزمية  ال�سلف  مدينة 
مقابل،  دون  هــدفــن  بنتيجة  املحلي 
من  العديد  اأظهرت  التي  الهزمية  وهي 
الفريق قبل  التي يعاين منها  النقائ�ص 
اأيام قليلة من بداية البطولة، واأجرت 
منذ  ودية  لقاءات   06 الهالل  ت�سكيلة 
انطالق التح�سريات، حيث حقق الفريق 

مقابل  يف  وديــة  لــقــاءات   03 يف  الفوز 
واالنهزام يف  مباراة واحدة  التعادل يف 
بينما  اأهــداف،   05 ت�سجيل  مع  لقاءين 

تلقت �سباك الفريق 03 اأهداف.
مزيان  املــدرب  يقوم  اأن  املنتظر  ومــن 
النادي  الإدارة  تقريره  بتقدمي  اإيغيل 
بالت�سريح  املعنية  العنا�سر  بخ�سو�ص 
قبل  تدعيمها  الواجب  املنا�سب  وكــذا 

اأكتوبر   20 يوم  ال�سيفي  املريكاتو  غلق 
كبرية  ترقب  حالة  وت�سود  ـــاري،  اجل
من طرف الالعبن يف ظل احلديث عن 
تظهر  مل  التي  العنا�سر  بع�ص  ت�سريح 
بــاملــ�ــســتــوى املــطــلــوب خـــالل املــبــاريــات 

الودية ال�سابقة.
االأوىل  اجلــولــة  مــبــاراة  برجمة  ومت 
من البطولة اأمام وفاق �سطيف يوم 02 
 08 ملعب  اأر�سية  على  القادم  نوفمرب 
م�ساءا،  الرابعة  توقيت  يف   1945 ماي 
ارتــبــاط  ب�سبب  الــلــقــاء  تــاأجــيــل  بــعــد 
مت  حن  يف  القارية،  باملناف�سة  الوفاق 
الفريقن  بن  الرديف  مباراة  برجمة 
الرابعة  توقيت  يف  القادم  ال�سبت  يوم 
مباراة  يف  الهالل  رديــف  ومتكن  زواال، 
ــفــوز عــلــى رديــف  ال ـــة مــن حتقيق  ودي
مولودية ق�سنطينة بنتيجة هدف دون 

رد من توقيع الالعب �سمايل. 

مولودية باتنة 

اإحتاد ب�سكرة 

مولودية العلمة 
هالل �سلغوم العيد

ريا�ضة

اجلزائرية  اليد  لكرة  ال�ساورة  �سبيبة  فريق  توج 
اأمل  �سبيبة  ح�ساب  على  املمتازة  اجلزائر  بكاأ�ص 
االأول  )ال�سوط   22 مقابل   23 بنتيجة  �سكيكدة 
يوم  ع�سية  جمعتهما  التي  املباراة  يف   )11-12  :
هذا  وجـــاء  بــوهــران،  الــريــا�ــســات  بق�سر  اجلمعة 
االإرادة  بف�سل  ال�سحراء  لن�سور  االأول  التتويج 
�ساحة  اإىل  �سعدت  التي  ال�سبيبة  لالعبي  الكبرية 
اجلزائر  اأبطال  اأن  ورغم  اأعوام،  اأربعة  منذ  الكبار 
بع�ص  يف  والــتــقــدم  الــلــقــاء  يف  ــعــودة  ال مــن  متكنوا 
االأحيان بفارق اأربعة اأهداف، اإال اأن اإ�سرار ال�سبيبة 
على التتويج �سمح لها بافتكاك اللقب يف اآخر ثواين 

املباراة.
فيما عرف  اللقاء ح�سور وايل والية وهران الذي 
التتويج  كاأ�ص  �سلم  كما   ، اللقاء  انطالق  ا�سرف على 

عرفت  حيث   ، اللقاء  نهاية  يف  ال�ساورة  ل�سبيبة 
املبارة النهائية لكاأ�ص ال�سبور لكرة اليد رجال عودة 
بع�ص اجلماهري التي �ساهدت النهائي عن قرب بعد 

مو�سم و ن�سف من الغياب ب�سبب جائحة كورونا 
لالناث  االبيار  نادي  فريق  توج  اخرى  جهة  من  و 
بومردا�ص  فتيات  فريق  على  تفوقه  بعد  بالكاأ�ص 
بنتيجة 27/24  ، لي�سيف بذلك نادي االبيار لقبا 

اآخر لر�سيده.
وكما كان معروف ان لقاء الكاأ�ص املمتازة يجرى  بن 
حامل لقب البطولة والفائز بالكاأ�ص ولكن هذا املو�سم 
لعب ''ا�ستثنائيا'' بن املتوج بالطولة والو�سيف، ويعد 
هذا اللقب الثاين بالن�سبة لنادي االأبيار هذا املو�سم 
2019-2020 يف �سهر  عقب حتقيقه للقب البطولة 

جويلية املن�سرم.

اأو�سح الرئي�ص املوؤقت لرابطة كرة القدم عبد الكرمي 
عودة  موعد  حتديد  �سالحياته  من  لي�ص  انه  مــدوار 
اجلماهري الريا�سية اىل مدرجات املالعب اجلزائرية  
مدوار  قال  الوطنية  االذاعــة  به  خ�ص  حديث  يف  و 
لالعالن  الو�سية  اجلهات  من  ا�سعار  اي  يتلقى  مل  انه 
اجلديد  للمو�سم  الوطنية  البطولة  �ستلعب  ما  اذا  عن 

باجلماهري ام ال 
من  لي�ص  ــه  ان الــقــدم  ــرة  ك رابــطــة  رئي�ص  ا�ــســاف  و 
اجلماهري  عــودة  يخ�ص  قــرار  اي  اتخاذ  �سالحياته 

و  الطبية  اللجنة  اىل  يعود  االمر  وهذا  املالعب  اىل 
ال�سلطات .

مطلع  االول  الوطني   الق�سم  بطولة  �ستنطلق  و  هذا 
للرابطة  االوىل  اجلولة  اجل  بينما  القادم  اال�سبوع 

الثانية اىل يوم  28 اكتوبر اجلاري 
ــراءات  اج على  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  واأعلنت 
احرتازية ت�سمح بعودة اجلماهري الريا�سية الوطنية 
اىل املالعب تدريجيا، غري انها مل تعلن موعد تطبيق 

هذه االجراءات بعد 

قرعة املواجهات الفا�سلة املوؤهلة
 لكاأ�ص العامل يوم  دي�سمرب والنجم 

يواجه اأولد جالل وديا 

�سبيبة ال�ساورة تتوج بالكاأ�ص املمتازة 
"رجال" ونادي الأبيار يتوج بـ"ال�سيدات"

عبد الكرمي مدوار " لي�ص من �سالحياتنا 
تديد موعد عودة اجلماهري للمدرجات" 

ال�ساوية  مع  وديا  تتعادل  البوبية
الن�سر الأ�سود يبحث عن العودة بن�سف وت�سيب كبري يف بيت الفريق  

التاأ�سرية من نواك�سوط 

ه�سام خمتار ويدروج يجددان، 
وجحنيط وعمري�ص يوقعان 

ديون جلنة املنازعات ت�سل اإىل  
ماليري، والبابية تخيب اأمام القرونة 

اأكرث من 74 مرت�سح للرتب�ص 
التكويني ملربي ريا�سي يف الكاراتي دو

الهالل ينهي ترب�ص ال�سلف بهزمية 
جديدة، وترقب لقائمة امل�سرحني
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حددت االحتادية الدولية لكرة القدم تاريخ  
املواجهات  قرعة  الإقامة  موعدا  القادم  دي�سمرب 
الفا�سلة عن القارة االإفريقية املوؤهلة لكاأ�ص العامل 
جتري  ان  املنتظر  ومن  قطر،  يف  املقررة   
الدوحة يف  القطرية  العا�سمة  القرعة يف  عملية 
النهائية  املباراة  فيه  �ستجري  الــذي  اليوم  نف�ص 

ملناف�سة كاأ�ص العرب للمنتخبات.
ومن املنتظر اأن يلجاأ املنظمون اإىل ترتيب الفيفا 
للمنتخبات من اأجل حتديد اأ�سحاب املراكز اخلم�سة 
االأوىل يف الت�سنيف، علما اأن جميع املباريات التي 
اأنها  �سيتم احت�سابها على  العرب  كاأ�ص  �ستجري يف 

مباريات ودية يف ترتيب الفيفا.
للتاأهل  وافــرة  حظوظا  الوطني  املنتخب  وميلك 

الفا�سلة يف ظل تربعه على ريادة  املباراة  اإىل 
منتخب  عــن  االأهــــداف  بــفــارق  الرتتيب 

بن  �ستجمع  التي  املباراة  انتظار  يف  بوركينافا�سو 
لرت�سيم  ــقــادم  ال نوفمرب  �سهر  ــالل  خ املنتخبن 
املنتخب  ي�سارك  اأن  املنتظر  من  حن  يف  التاأهل، 
الوطني يف كاأ�ص العرب بت�سكيلة مكونة من العبي 
املنتخب املحلي ف�سال عن بع�ص الالعبن املحرتفن 

يف البطوالت العربية.

املنتخب الوطني لكرة القدم 

توج اجلزائري جواد �سيود  بامليدالية الذهبية ل�سباق  مرت فرا�سة، يف اليوم الثاين من البطولة 

االإفريقية لل�سباحة املقامة بالعا�سمة الغانية اأكرا وتعد امليدالية هي الثانية ل�سيود بعد التي كان قد فاز بها 

يف يوم افتتاح البطولة يف ل�سباق  مرت على ال�سدر.

 كما اأحرزت ال�سباحة اأمال مليح امليدالية الربونزية ل�سباق  مرت فرا�سة لت�سيفها هي االخرى 

�سباق  وبرونزية  الظهر،  على  مرت  ل�سباق   الف�سية  بامليدالية  االول  اليوم  يف  لتتويجها 

حرة  �سباحة  مرت   

و ذهبية  ف�سيتن  و  برونزية  ميداليات ثالثة  ر�سيد اجلزائر   لي�سبح يف 

جواد �سيود 

�سيود يهدي اجلزائر اول ذهبية 

رفيق رزمي. ب 

بطولة افريقيا لل�سباحة �ساد�ص ميدالية يف االلعاب 

كــرة اليـد 

باتنة 

عبد الهادي. ب

رفيق رزمي. ب



خالل م�ضاركته يف اأ�ضغال موؤمتر االأمم املتحدة للنقل

كل ف�ضاء غري م�ضرح به يعترب غري قانوين ويتعر�س للغلق واملتابعة اجلزائية

بال�ضكك  للنقل  الوطنية  ال�ضركة  اأبرمت 
احلديد  مركب  م��ع  اتفاقية  احل��دي��دي��ة، 
بولية  لبطيوة  “تو�ضيايل”  وال�����ض��ل��ب 
عرب  احل��دي��دي��ة  منتجاته  لنقل  وه���ران، 
�ضبكة خط ال�ضكة احلديدية على امل�ضتوى 

الوطني.
للنقل  ال��وط��ن��ي��ة  لل�ضركة  ب��ي��ان  واأف����اد 
التفاقية  ه��ذه  اأن  احلديدية،  بال�ضكك 
�ضت�ضمح ملركب احلديد وال�ضلب ''تو�ضيايل'' 
وامل���واد  وال�ضلب  احل��دي��د  منتجات  بنقل 
من  ان��ط��الق��ا  احل��دي��دي��ة  بال�ضكك  اخل���ام 
وليات  اإىل  وهران  مف�ضوخ  حا�ضي  حمطة 

الوطن ونحو ميناء وهران للت�ضدير.
و�ضيتم ال�ضروع يف اأول عملية �ضحن بوا�ضطة 
�ضي�ضمح  حيث  القادم،  نوفمرب  �ضهر  القطار 
النقل بهذه الو�ضيلة بتخفي�ص نفقات النقل 
وتقلي�ص حجم ا�ضتهالك الوقود وتخفي�ص 
العمل  حاليا  ويتم  الطرقات.  على  ال�ضغط 
على ا�ضتكمال اأ�ضغال املقطع الأخري من خط 

امل�ضنع  داخل  اإىل  لي�ضل  احلديدية  ال�ضكة 
خالل �ضنة 2022.

ال�ضنة  خالل  املركب  اإنتاج  يبلغ  لالإ�ضارة، 
اجلارية 3 ماليني طن من خمتلف املنتجات 
وكذا  حمليا  ت�ضويقها  يتم  التي  احلديدية 
وتخطط  الت�ضدير.  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
ال�ضركة اإىل م�ضاعفة اإنتاجها اإىل 6 ماليني 
طن من خمتلف املنتجات احلديدية يف اآفاق 
احلديد  اإنتاج  م�ضنع  اإجن��از  بعد   2025
هياكل  �ضناعة  يف  ي�ضتخدم  ال��ذي  امل�ضفح 
ال�ضيارات وقطع غيار املركبات والتجهيزات 

املنزلية وغريها.
اإط�����ار  ال��ع��م��ل��ي��ة يف  ه�����ذه  وت�����ن�����درج 
اعتمدتها  التي  احلديدية  الإ�ضرتاتيجية 
بال�ضكك  ل��ل��ن��ق��ل  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ض��رك��ة 
نقل  وتطوير  تعزيز  اأج��ل  من  احلديدية، 
دعم  يف  وامل�ضاهمة  القطار  عرب  الب�ضائع 
احللول  ومنح  الوطني  القت�ضاد  حركية 

اللوجي�ضتيكية للمتعاملني القت�ضاديني.

اأكد وزير النقل، عي�سى بكاي مبنا�سبة م�ساركته بتقنية التحا�سر عن بعد يف اأ�سغال موؤمتر الأمم املتحدة الثاين للنقل امل�ستدام املنعقد بالعا�سمة 
ال�سينية بيكني على رغبة اجلزائر يف تعزيز التعاون القت�سادي الإقليمي واجلهوي لتنمية قطاع النقلي ح�سبما افاد به بيان �سادر عن ذات الوزارة.  

من  جمموعة  لعقد  فر�ضة  املنتدى  وك��ان 
اللقاءات مع ال�ضركات الرو�ضية لبحث �ضبل 
ال�ضيد حكار  التقى  امل�ضرتك، حيث  التعاون 
مع املديرة التنفيذية لت�ضويق الغاز للمجمع 

الغازي غازبروم.
العاملية  ال��غ��از  اأزم���ة  اللقاء  ه��ذا  وت��ن��اول 
واآفاق التن�ضيق امل�ضرتك للحد من اآثار هذه 
الزمة والعمل على ا�ضتقرار ال�ضوق، ح�ضب 

البيان.
التنفيذي  امل��دي��ر  م��ع  اآخ���ر  ل��ق��اء  وع��ق��د 
امل�ضرتك  امل�ضروع  ملتابعة  الدولية  لغازبروم 
ي�ضيف  اجل��زائ��ر،  يف  تطويره  يتم  ال���ذي 

البيان.
م�ضوؤويل  م��ن  جمموعة  حكار  التقى  كما 
التي  اوي��ل  ارك  مثل  اخلدمية  ال�ضركات 
يف  ت�ضتخدم  نظيفة  تكنولوجيات  تطور 
ال�ضناعة البرتولية وكذا رو�ص اطوم  التي 

لنتاج  ومتو�ضطة  �ضغرية  مفاعالت  طورت 
ل  التي  املعزولة  املناطق  لتزويد  الطاقة 
نف�ص  ح�ضب  ال��ك��ه��رب��اء،  �ضبكات  تغطيها 

امل�ضدر.
افتتحه  ال��ذي  امل��ن��ت��دى،  برنامج  وناق�ص 
حول  مبداخلة  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري  الرئي�ص 
عامة  ب�ضفة  الطاقوية  ال�ضوق  ت��ط��ورات 
املتو�ضط  املديني  يف  افاقها  و  الغاز  �ضوق  و 
وا�ضعة  جمموعة  خا�ضة،  ب�ضفة  والبعيد 
العاملية  للطاقة  املو�ضوعية  الق�ضايا  من 
املناخ  حماية  الطاقوي،  النتقال  كم�ضائل 
والتحول الرقمي يف �ضناعة الطاقة، ح�ضب 

البيان.
ال��دويل  املنتدى  ه��ذا  اأع��م��ال  يف  و���ض��ارك 
للطاقة  دولية  ومنظمات  �ضركات  روؤ���ض��اء 
وخرباء ميثلون اأكرث من 200 �ضركة رو�ضية 
وعاملية ومن املخت�ضني يف جمالت الطاقة.

مبنا�ضبة  ل��ه  كلمة  خ��الل  ب��ك��اي  واأو���ض��ح 
اأن  الهام  العاملي  احلدث  هذا  اأ�ضغال  انعقاد 
رغبة اجلزائر يف تعزيز التعاون القت�ضادي 
النقل  قطاع  لتنمية  واجل��ه��وي  الإقليمي 
يتجلى من خالل  م�ضاهمتها يف تنفيذ الربامج 
كربنامج  واجلهوية  الإقليمية  واملخططات  
القارة الإفريقية  البنى التحتية يف  تطوير 
 " للنقل  اجلهوي  املخطط  وكذا   "PIDA"
" اخلا�ص مبنطقة البحر الأبي�ص   PART
املنظمات  يف  ع�ضويتها  جانب  اإىل  املتو�ضط 
اجلهوية ذات ال�ضلة بقطاع النقل وم�ضاركتها 

يف الفعاليات التي تنظم من طرفها. 
لتبادل  فر�ضة  يعد  املوؤمتر  هذا  اأن  واأ�ضاف 
اخلربات والتجارب وهو ي�ضكل من�ضة مميزة 
التنموية ل�ضيما يف ظل  لتقدمي املخططات 
كوفيد-  الراهنة  العاملية  ال�ضحية  الأزم��ة 
القطاعات  كل  على  املبا�ضر  وتاأثريها   19
ال�ضرتاتيجية مبا يف ذلك قطاع النقل الذي 

يواجه حاليا حتديات غري م�ضبوقة. 
ال�ضياق ك�ضف  الوزير ان اجلزائر  ويف ذات 
وتفعيل  لتنظيم  ج��ه��ود  ب��ب��ذل  تكتف  مل 
حتت  اع��ت��م��دت  ب��ل  فح�ضب  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع 
رعاية رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون 
بتحقيق  ت�ضمح  �ضاملة  وطنية  ا�ضرتاتيجية 
اأمناط  جميع  وتطوير  الإقليمية  التهيئة 
وتطوير  واجلوية  والبحرية  الربية  النقل 

عن  اخلدمات  م�ضتوى  وترقية  اللوجي�ضتية 
طريق ع�ضرنتها. 

ال�ضياق- ذات  يف  اجل��زائ��ر  اعتمدت  كما 
احلديثة  التكنولوجيات  على  الوزير-  يربز 
فعالية  ل�ضمان  الإلكرتونية  الدفع  وو�ضائل 
وم�ضتوى  امل�ضتعملني  وراح��ة  النقل  �ضبكات 
ال�ضالمة وحماية البيئة وكذا �ضمان تكافوؤ 
لالأفراد  وال�ضحة  والتعليم  العمل  فر�ص 
مناطق  ل�ضكان  واخل��دم��ات  ال�ضلع  وت��واف��ر 
الريف واحل�ضر على حد �ضواء وامل�ضاهمة يف 
الق�ضاء على الفقر وتنمية املناطق املعزولة 
كو�ضيلة  الطاقوي  الإنتقال  اآليات  اإدراج  مع 

حلماية البيئة واملحيط.  
اجلزائر   اآم��ال  عن  بكاي  عرب  الأخ��ري  ويف 
النقل  جم��ال  يف  ال�ضراكة  اآف���اق  تنمية  يف 
اإيجاد  اأج��ل  من  الت�ضاور  وتعزيز  امل�ضتدام 
ومرافقة   لتمويل  ن��اج��ع��ة  واآل���ي���ات  ط���رق 
ال�ضالمة  حت�ضني  اإىل  تهدف  التي  امل�ضاريع 
والتخفيف  امل��روري��ة  ال�ضيولة  وحتقيق 
الربي  البيئي  التلوث  من  الإمكان  قدر  على 

واجلوي والبحري. 
ا�ضتعداد  على  ال�ضياق  ذات  يف  اأك���د   كما 
اأجل تطبيق  اجلزائر للعمل ب�ضكل فعال من 

�ضيا�ضة النقل امل�ضتدام.

ال�ضادرات  وترقية  التجارة  وزارة  اأمرت 
منتجني  القت�ضاديني  املتعامليني  جميع 
ف��الح��ي��ني، جت���ار ج��م��ل��ة، جت���ار جتزئة 
غرف  اأو  م�����ض��ت��ودع��ات  مي��ل��ك��ون  ال��ذي��ن 
مديريات  ل��دى  بها  بالت�ضريح  ت��ربي��د 
اأو املفت�ضيات الإقليمية، وهددت  التجارة 
املتعاملني غري املبلغني باإدراجهم يف خانة 

امل�ضاربني.
وليات  ملختلف  التجارة  مديريات  اأكدت 

القت�ضاديني،  املتعاملني  كافة  اأن  الوطن، 
جت���ار وف���الح���ني ال���ذي���ن مي��ل��ك��ون غ��رف 
لتخزين  اأو  للكراء  وم�ضتودعات،  تربيد 
طابع  ذات  كانت  �ضواء  و�ضلعهم  ب�ضائعهم 
جتاري اأو غري جتاري، وم�ضتغلة اأو فارغة 
م�ضالح  لدى  بها  بالت�ضريح  ملزمون  اأنهم 
ال�ضادرات  وت��رق��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  م��دي��ري��ة 
لوليتهم، حمذرة اأن كل متعامل مل ي�ضرح 
اأو بغرفة التربيد يعترب م�ضارب  مبخزنه 

وتطبق عليه القوانني املعمول بها وترتتب 
عليه اتخاذ كل الإجراءات املقررة قانونا، 
والغلق  امل��خ��زن��ة  امل���واد  حجز  ول�ضيما 

الإداري للن�ضاط مع املتابعة اجلزائية.
كثفت  وقت  يف  التحذيرات  هذه  وتاأتي 
املراقبة  حمالت  التجارة  مديريات  فيه 
على م�ضتوى غرف التربيد واملخازن بهدف 
املنتوجات  طبيعة  وم��راق��ب��ة  ال��وق��وف 

املخزنة، م�ضدرها ووجهتها.

ق��ان��ون  م�����ض��روع  يف   ، احل��ك��وم��ة  ق�����ررت 
امل�ضاكن  عن  التنازل  عن  ال��رتاج��ع  املالية، 
ال�ضكنات  اأو   ''LPL'' الإيجارية  العمومية 
الجتماعية، اعتبارا من تاريخ 31 دي�ضمرب 
جميع  على  الق�ضاء  اأجل  من  وذلك   ،2022
اأ�ضكال امل�ضاربة يف جمال العقار، بعد التنازل 
بتمويل  املنجز  ال�ضكنات  من  النوع  هذا  عن 

نهائي وكلي من ميزانية الدولة. 
على  مالية  غ��رام��ة  ف��ر���ص  اأي�����ض��ا  وت��ق��رر 
طلبات ت�ضوية البنايات احلائزة على رخ�ضة 
التي  الأجزاء  تكلفة  اإىل  بال�ضتناد  البناء، 
متت اإ�ضافتها للبناية وطبيعة املخالفة بدل 
وطبيعة  البناية  قيمة  اإىل  ال�ضتناد  من 

املخالفة.
املالية  املنحة  �ضتدخل  �ضلة،  ذي  �ضياق  ويف 
املوجهة لفائدة البطالني، ر�ضميا، اعتبارا من 
امل�ضجلني  لأولئك  وتخ�ض�ص  املقبلة،  ال�ضنة 

الذين  م��رة،  لأول  ال�ضغل  طالبي  قائمة  يف 
و�ضتني  ع�ضر  ت�ضعة  بني  اأعمارهم  ت��رتاوح 
الوكالة  م�����ض��ال��ح  ل���دى  وامل�����ض��ج��ل��ني  ���ض��ن��ة، 

الوطنية للت�ضغيل.
ويرتجم جت�ضيد هذا القرار، الذي �ضبق واأن 
جمل�ص  خالل  اجلمهورية  رئي�ص  عنه  اأعلن 
اإرادة  املا�ضي،  اأوت   22 يوم  املنعقد  ال��وزراء 
البطالني  �ضريحة  ومرافقة  دعم  يف  الدولة 
طالبي ال�ضغل من دون دخل، وذلك �ضعيا منها 
لهوؤلء  الكرمي  العي�ص  اأ�ضا�ضيات  �ضمان  اإىل 
من خالل تاأمني دخل يكفل تغطية حد اأدنى 
عن  بحثهم  مرحلة  خالل  احتياجاتهم  من 

من�ضب �ضغل.
ولت�ضجيع ال�ضباب على ا�ضتحداث املوؤ�ض�ضات 
وال�ضتثمار تقرر اإن�ضاء �ضندوق ا�ضتثماري يف 
كل ولية من وليات الوطن، يكّلف بامل�ضاهمة 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  راأ�ضمال  يف 

التي ين�ضئها ال�ضباب املقاولون، ويخ�ض�ص له 
دينار،  مليار   58 ب�  قيمته  تقدر  مايل  غالف 
مليار،  وثمامنائة  اآلف  خم�ضة  يعادل  مبا 
وت�ضرّي  �ضندوق،  كل  احتياجات  ح�ضب  يوّزع 
طرف  من  اتفاقيات  مبوجب  ال�ضناديق  هذه 
و�ضركات  ال�ضتثمارية  امل��ال  راأ���ص  �ضركات 
يف  ممثلة  البنوك،  وكذا  ا�ضتثمارية،  ت�ضيري 
الوطني  والبنك  اخل��ارج��ي  اجل��زائ��ر  بنك 
تقوم  حيث  املالية،  واملوؤ�ض�ضات  اجل��زائ��ري 
املقاول  لل�ضباب  مايل  بدعم  ال�ضناديق  هذه 
الذين لي�ص لهم ما يكفي من الأموال لإن�ضاء 

اأو تو�ضيع ن�ضاطهم.
يقدر  مايل  مبلغ  من  �ضندوق  كل  وي�ضتفيد 
كما  �ضنتيم،  مليار  مائة  اأي  دي��ن��ار،  مبليار 
ن�ضيبها  ا�ضتهلكت  التي  ال��ولي��ات  ت�ضتفيد 
لدى  امليزانية  املخ�ض�ضات  جتديد  من  املايل 

احلاجة.

والأ�ضفار  ال�ضياحة  وك��الت  من  عدد  تنظم 
لفائدة  ا�ضتك�ضافية  رحلة  اجلنوب،  لوليات 
وفد رو�ضي مكون من وكالت �ضياحية وو�ضائل 
و  مترنا�ضت  ولي��ت��ي  اإىل  متخ�ض�ضة  اإع���الم 
 23 اإىل   15 من  املمتدة  الفرتة  خالل  جانت، 
اأفاد به بيان لوزارة  اأكتوبر اجلاري، ح�ضب ما 

ال�ضياحة وال�ضناعة التقليدية.
"جت�ضيد  اإط����ار  يف  ال��رح��ل��ة  ه���ذه  وت��ن��درج 
تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  القطاع  ا�ضرتاتيجية 
العاملية  ال�ضياحية  ال�ضوق  يف  اجلزائر  مكانة 
كمرحلة  اخل�ضو�ص  وج��ه  على  وال��رو���ض��ي��ة 

اأوىل".
وجهة  "ترقية  اإىل  الرحلة  ه��ذه  وت��ه��دف 
خا�ضة  اخل�����ارج  يف  ال�����ض��ي��اح��ي��ة  اجل���زائ���ر 
ال�ضياحة  "تن�ضيط  وكذا  منها"،  ال�ضحراوية 
ال�ضوق  اأن  باعتبار  ال��رو���ص  ال�����ض��واح  وجلب 

الرو�ضية حتتل دائما املراكز الأوىل يف قائمة 
ا�ضتقطاب  على  والعمل  لل�ضياح  امل�ضدرة  الدول 
اأكرب عدد منهم يف ظل العالقات املتميزة التي 

جتمع بني البلدين".
"التعريف  �ضيتم  الرحلة،  ه��ذه  ومبنا�ضبة 
توؤهل  التي  ال�ضحراوية  ال�ضياحية  باملقومات 
جمال  يف  ال�ضدارة  مركز  حتتل  لأن  اجلزائر 

متميز  قطبا  وجتعلها  ال�ضياحية  ال�ضناعة 
من  فريد  �ضياحي  منتوج  من  للزائر  توفر  ملا 

نوعه".
يتمحور  برناجما  الرحلة  ه��ذه  و�ضت�ضمل 
التي  ال�ضياحية  امل��واق��ع  اأه���م  "زيارة  ح��ول 
ت�ضليط  مع  والطا�ضيلي  الأهقار  منطقتي  متيز 
ال�ضوء على العادات والتقاليد وهياكل الإيواء 
ال�ضارم  الح����رتام  ظ��ل  يف  وذل���ك  باملنطقة 
�ضد  والحرتازية"  ال�ضحية  ل���الإج���راءات 

فريو�ص كوفيد-19.
وت�ضكل هذه الرحلة -ي�ضيف البيان- �ضانحة 
من  الرو�ضية  ال�ضوق  متطلبات  بدرا�ضة  ت�ضمح 
ال�ضياحيني  املتعاملني  خمتلف  اإ�ضراك  خالل 
�ضياحية  برامج  اقرتاح  اأجل  من  والفندقيني 
ترقي املنتوج ال�ضياحي اجلزائري وت�ضاهم يف 
حت�ضني �ضورة املق�ضد اجلزائري ب�ضفة عامة.

اإقت�ضادالأحد  06 كوبر 2971/ 17  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 10 ربيع الأورل 111443
�سارك الرئي�س املدير العام ل�سوناطراك توفيق حكار، رفقة اإطارات �سامية من املجمع يف فعاليات املنتدى 

الدويل "ا�سبوع الطاقة الرو�سي" ، الذي نظم يف الفرتة من الـ 13 اىل الـ 15 اأكتوبر اجلاري، ح�سب ما اأفاد 
به بيان لل�سركة.



من  العديد  عــرب  االأمــنــيــة  امل�سالح  وكــانــت 
املناطق، قد حجزت كميات كبرية من االألعاب 
وحداتها  عرب  تتابع  كما  واملفرقعات  النارية 
فيها  مبا  ــدن  امل يف  املنت�سرين  الباعة  جميع 
والية باتنة، وذلك للق�ساء على هذه التجارة 
املولد  واقــرتاب  تزامنا  اأخطارها،  من  واحلد 
النبوي ال�سريف الذي ي�سهد ا�ستخداما وا�سعا 

لهذه املواد.
ال�سباب يف االأيام االأخرية،  العديد من  وكان 
املفرقعات  لبيع  طــاوالت  لت�سكيل  جلــاأوا  قد 
اأ�سكالها  اخــتــالف  على  الــنــاريــة  واالألـــعـــاب 
وقوتها مع توفري بع�ص االك�س�سوارات اخلا�سة 
وغريها،  وال�سموع  الفواني�ص  مثل  بالزينة 
اأ�سبحت  الــتــي  املنا�سباتية  الــتــجــارة  ــي  وه
اقــرتاب  مــع  بالتزامن  مــوؤخــرا  جــدا  رائــجــة 
املولد النبوي ال�سريف التي تدفع بالعديد من 
ب�سبب  العي�ص  ك�سب  �سبل  عن  للبحث  ال�سباب 
فيها يف ظل  التي يتخبطون  االأزمات اخلانقة 
يف  ال�سرائية،  الــقــدرة  يف  الوا�سح  التدهور 
من  واملتابعن  االأطباء  من  العديد  حذر  وقت 
هذه  مثل  يف  النارية  االألعاب  ا�ستعمال  خطر 
خالل  بالغة  اإ�سابات  من  تخلفه  ملا  املنا�سبات 
اجل�سيمة  االخــطــار  عــن  ناهيك  مو�سم،  كــل 
التي حتيط باالأطفال الذين ي�ستخدمون هذه 
املواد املتفجرة لالحتفال و�سط غياب املتابعة 

واالإر�ساد من طرف االأولياء.
ت�ستمر  التي  التح�سي�سية  احلمالت  وخــالل 
طيلة االأيام التي ت�سبق منا�سبة املولد النبوي، 
على  ـــاء  ـــي واالأول املــواطــنــن  تــعــريــف  �سيتم 
باأبنائهم  املحدقة  باملخاطر  اخل�سو�ص  وجه 

املواد  هذه  ترتكها  التي  اخلطرية  واالإ�سابات 
املتفجرة على م�ستخدميها مبا فيها املفرقعات 
التي اأ�سبحت ال�سمة الغالبة على االحتفاالت 
بهذه املنا�سبة يف كل عام، فيما حذر االأطباء 

ومراقبتهم  املــواد  هذه  مع  االأبناء  ترك  من 
االألعاب  بال�سموع وخمتلف  لعبهم  اأثناء  حتى 
حقيقيا  خطرا  ت�سكل  اأ�سبحت  التي  االأخرى 

�سفيقة.�صعليهم وعلى املجتمع ككل. ف.ق

رحمة. م

مت اإن�شاوؤها بتربعات املح�شنني

بعد االنت�شار الوا�شع لتجارتها تزامنا واقرتاب املولد النبوي ال�شريف

بلغت، عدد املدار�ض القراآنية واملفتوحة بطريقة ر�صمية بباتنة، 32 مدر�صة منت�صرة عرب كامل الولية، وذلك ح�صب ما �صرح به ال�صيد م�صطفى 
�صادة رئي�ض م�صلحة التعليم القراآين والتكوين والثقافة الإ�صالمية مبديرية باتنة لل�صوؤون الدينية، منها 4 مدار�ض جديدة دخلت حيز العمل هذا 

املو�صم، فيما تنتظر امل�صاريع غري املنتهية من هذه املدار�ض اإح�صاءها ب�صكل دقيق وم�صبوط.

ا�صتخدام  يخلفها  التي  الأخطار  تتناول  مكثفة  حت�صي�صية  حمالت  الوطن،  مناطق  خمتلف  يف  وحداتها  عرب  املدنية  احلماية  م�صالح  اأطلقت، 
النارية يف املولد النبوي ال�صريف خا�صة من قبل الأطفال الذين يلجوؤون لالحتفال با�صتخدام هذه املواد املتفجرة التي مت  املفرقعات والألعاب 

حظر بيعها يف اجلزائر.

عرفت، جتارة املالب�ض امل�صتعملة انتعا�صا كبريا موؤخرا، يف خمتلف وليات الوطن، حيث جلاأ عدد 
الوباء،  كبري من الأ�صخا�ض اإىل بيع مالب�صهم امل�صتعملة م�صتغلني الأزمة احلالية التي فر�صها 
وتنوعت املالب�ض من تلك التي يتم ارتداوؤها يوميا اإىل املالب�ض الر�صمية كما وجدت الفتيات يف 
عر�ض املالب�ض التقليدية والع�صرية التي يتم ارتداوؤها يف الأعرا�ض واملنا�صبات �صالتهم بحكم 

عدم توفر التنوع يف ال�صوق مقارنة مبا كان عليه الو�صع قبل اجلائحة.

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالأحد  06 كوبر 2971/ 17  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 10 ربيع الأورل 121443
ونق�س  ببـاتنة  ر�سمية  قراآنيـة  مدر�سـة   32

التـاأطري يعرقل التمدر�س

حمـالت حت�سي�سية مكثفة ح�ل اأخطـار املفرقعـات 
واالألعـاب الناريـة 

م�اطن�ن ي�ستنجدون بـ "ال�سيف�ن" 
لت�فري املالب�س ال�ست�ية

وقد مت اإن�ساء هذه املدار�ص باأموال املح�سنن، 
التابعة  والهياكل  املن�ساآت  بقية  غــرار  على 
يف  يخ�سع  الــذي  الدينية،  الــ�ــســوؤون  لقطاع 
فيما  املت�سدقن،  لتربعات  عام  ب�سكل  متويله 
تعرف املدار�ص القراآنية عدة ن�ساطات، وياأتي 
التعليم القراآين وحفظه ب�سكل خا�ص اأهمها، 
باالإ�سافة اإىل تلقن علم القراءات والتجويد 
الذي ُيعنى باإتقان القراءة، فيما ت�سم املدار�ص 
اأطــوار   4 برناجمها  يف  النظامية  القراآنية 
يف  ال�سهادات  على  املتح�سلن  غري  ت�ستهدف 
الطلبة  النهائية، وكذا  التدري�سية  امل�ستويات 
بها،  والثانويلالإلتحاق  املتو�سط  من  امل�سرحن 
نيل  من  ميكنهم  خا�ص  لتكوين  يخ�سعون  اأين 
�سهادات توؤهلهم للم�ساركة يف املعاهد الوطنية 
للتخرج  الدينية  ال�سوؤون  اإطـــارات  لتكوين 

كاإطارات يف املجال �سواء كمدر�سن اأو اأ�ساتذة 
التعليم القراآين اأو موؤذنن اأو قيمن.

قطاع  يف  الــ�ــســوداء  النقطة  التاأطري  ويعد 
ذات  ي�سهد-ح�سب  ــذي  ال الدينية  الــ�ــســوؤون 
خا�سة  كبريا  وعجزا  فادحا  نق�سا  املتحدث- 
التعليم  واأ�ـــســـاتـــذة  االأئـــمـــة  مــ�ــســتــوى  عــلــى 
على  امل�سرفن  غالبية  يجعل  مــا  ــراآين،  ــق ال
فيما  املجال،  من  موظفن  القراآنية  املدار�ص 
يتم االإ�ستعانة يف التعليم القراآين مبتطوعن 
متنح لهم رخ�سة التطوع يف املدر�سة القراآنية 
حتى ي�سرفوا على تاأطري املتمدر�سن بها، وال 
قطاع  يف  للمتطوع  رتبة  الأي  رخ�سة  منح  يتم 
�سادة-  ال�سيد  ما ذكره  الدينية-وفق  ال�سوؤون 
حتدد  التي  التاأهيل  للجنتي  تخطيه  بعد  اإال 
اأو  للتاأطريوالتحفيظ  املتطوع  اأهلية  مــدى 

من  املحفوظ  مقدار  تر�سد  التي  اال�ستظهار 
اأين يعتمد  القراآن الكرمي بالن�سبة لل�سخ�ص، 
املحفوظ  مــقــدار  على  معينة  لرتبة  توليه 
على  باتنة  ــة  والي احــتــواء  ــم  ورغ خا�سته، 
باتنة  مدينة  ت�سم  مفتوحا  م�سجدا   618
اإال  م�سجد،   100 اإىل   90 بــن  مــا  لوحدها 
ي�ستحيل احتواء كل م�سجد على مدر�سة  اأنه 
التعليم  رئي�ص م�سلحة  اأبانه  ما  قراآنية، وفق 
االإ�سالمية  والــثــقــافــة  والــتــكــويــن  الــقــراآين 
مبديرية ال�سوؤون الدينية، باعتبارها تخ�سع 
امل�ساجد  تلتزم  اأيـــن  امل�سجدي،  للت�سنيف 
القطبية بوجودها مقارنة بالوطنية وندرتها 
وكتاتيب  اأق�سام  على  حتوي  التي  املحلية  يف 
من  وغــريهــا  ــقــراآين  ال التعليم  بــدور  للقيام 

الن�ساطات الدينية. 

مالب�ص  ــع  ــي ب حمــــالت  ــدت  ــه ــس � وقــــد 
من  كبريا  اقباال  امل�ستعملة،  االأطــفــال 
ي�ستطيعوا  مل  الــذيــن  ــاء  ــي االأول طــرف 
ب�سبب  الأبنائهم  جديدة  اأخــرى  توفري 
الدخول  تطلبها  التي  امل�ساريف  حزمة 
امل�ستلزمات  اأ�ــســعــار  ــاع  ــف وارت املــدر�ــســي 
واختار  واملحافظ،  املدر�سية  واالأدوات 
عاملية  مـــاركـــات  مـــن  مــالبــ�ــص  هـــــوؤالء 
ممتازة  نوعية  ذات  اأنها  على  موؤكدين 
جمددا  عليها  يقبلون  جعلهم  ما  وهــذا 
اجلودة  ذات  ال�ستوية  املالب�ص  القتناء 
ينا�سب  الذي  املنخف�ص  وال�سعر  العالية 
حلول  مع  خا�سة  ال�سرائية،  قدرتهم 
اأ�سعار  وارتــفــاع  الــبــارد  الطق�ص  مو�سم 
التي  املعاطف  خا�سة  ال�ستوية  املالب�ص 
اأ�سعارها ارتفاعا ملحوظا مقارنة  تعرف 

بال�سنوات املا�سية. 
جمموعة  لنا  اأكــدت  اأخــرى،  جهة  ومن 
يف  املتمدر�سات  �سيما  ال  الفتيات  مــن 
اجلامعيات  والطلبات  الثانوي  الــطــور 
اقتناء  على  يعتمدن  حديثهن،اأنهن  يف 
عاملية  مــاركــات  من  امل�ستعملة  املالب�ص 
بكميات كبرية واألوان وت�ساميم متنوعة 
و�سعرها  العالية  جلودتها  نظرا  واأنيقة 
غري  تبدو  لكونها  باالإ�سافة  املنخف�ص 
من  كــل  ي�سدق  اأن  ميكن  وال  م�ستعملة 

"ال�سيفون"  من  ا�سرتينها  انهن  يراها 
معتربات �سراء املالب�ص اجلديدة تبذيرا 
ارتفعت  بعدما  خا�سة  للمال  واإهـــدارا 

اأ�سعارها ب�سكل جنوين يف هذا الف�سل.
واملخت�سن  االأطباء  حتذيرات  وو�سط 
ت�سيب  اأن  ميكن  الــتــي  االأمـــرا�ـــص  مــن 
اقتناء  على  يعتمدون  الذين  االأ�سخا�ص 
يتعلق  فيما  خا�سة  امل�ستعملة  املالب�ص 
يعد  كما  والــر�ــســع  االأطــفــال  مبالب�ص 
امل�ستعملة  الداخلية  املالب�ص  ارتـــداء 
تنظيفها  يتم  مل  اإذا  خــطــورة  االأكـــرث 
يف  ت�سبب  اذ  جــيــد  ب�سكل  وتعقيمها 
كما  جن�سية،  اأمرا�سا  االأحــيــان  اأغلب 
لالأع�ساء  وامليكروبات  البكترييا  تنقل 
التنا�سلية كما ت�سبب املالب�ص امل�ستعملة 
اأي�سا العديد من االأمرا�ص اجللدية مثل 
وِيوؤكد  وغريها،  و"التينيا"  "اجلرب" 
من  التخل�ص  ال�سعب  من  اأنــه  االأطــبــاء 
ويجب  املالب�ص  يف  تعلق  حيث  البكترييا 
لفرتة  لل�سم�ص  املالب�ص  هــذه  تعري�ص 
طويلة بهدف قتل هذه امليكروبات ب�سكل 
ال  باالأمرا�ص  االإ�سابة  وتفادي  نهائي 
من  الــعــدوى  انتقال  احتمال  اأن  �سيما 
اأو طفح  �سخ�ص الآخر واال�سابة مبر�ص 
اقتناء  عند  حتميا  ــرا  اأم يكون  جلدي 

هذا النوع من املالب�ص.

ب�شبب الغالء الفاح�ش و�شعف القدرة ال�شرائية

معاوية.�ص

خن�ضلة
انطالق فعاليات احلملة ال�طنية التح�سي�سية 

من االأخطار املناخية بدار الفالح
الوالية  بعا�سمة  الفالح  دار  احت�سنت، 
الوطنية  احلــمــلــة  فــعــالــيــات  خن�سلة، 
وذلك  املناخية  االأخــطــار  مــن  للوقاية 
اجلهوية  ال�سناديق  فــالحــي  بح�سور 
حيث  ــفــالح،  ال لـــدار  التابعة  اخلم�سة 
ـــذه احلــمــلــة عــرب خمتلف  تــتــوا�ــســل ه
ال�سناديق اجلهوية املنت�سرة عرب الرتاب 
اأكتوبر  �سهر  من   27 غاية  اإىل  الوطني 
املديرية  من  ــارات  اإط باإ�سراف  اجلــاري، 
حت�سي�ص  اىل  تــهــدف  ــي  ــت وال ــعــامــة،  ال
من  والوقاية  التاأمن  باأهمية  الفالحن 
يقدمه  ما  خالل  من  املناخية  التغريات 
الفالحي،  للتعاون  الوطني  ال�سندوق 
ال�سناديق  ــرباء  خ ح�سور  اىل  اإ�سافة 
اأجـــــل تقدمي  مـــن  املــعــنــيــة  اجلــهــويــة 

مداخالت ون�سائح للفالحن.
م�ستوى  على  لالإعالم  اجلهوية  املن�سقة 

جاءت  احلملة  هــذه  اأن  ال�سرق،ك�سفت 
تنفيذا لال�سرتاتيجية اجلديدة املتعلقة 
املرتبطة  التاأمينية  املنتجات  برتقية 

�سمن  وامل�سجلة  املناخية  بــاالأخــطــار 
للتعاون  الوطني  ال�سندوق  خمطط عمل 
املناخية  املخاطر  مع  خا�سة  الفالحي 

التي تت�سبب يف خ�سائر معتربة كل �سنة 
امل�ستفيدين  غري  بالفالحن  تلحق  والتي 
اأن هذه  اإ�سافة اإىل  من تغطية تاأمينية، 
العملية تهدف اإىل حماية الفالحن اأمام 
املرتبطة  تلك  �سيما  املتوقعة  االأخطار 
الفي�سانات،  فيها  مبا  املناخية  بالتغريات 

الربد، احلرائق وغريها.
وجتدر االإ�سارة، اإىل ان ال�سندوق ي�سوق 
التاأمينية  املنتجات  مــن  معتربا  ــددا  ع
املناخية، ما �سي�سمح بتح�سي�ص الفالحن 
حول اأهمية اكتتاب هذه العقود التاأمينية 

بحمايتهم و�سمان اأمن مداخيلهم.
فعاليات احلملة التح�سي�سية اأ�سرف على 
انطالقها ممثل املدير العام رفقة اإطارات 
الفالحن  وبح�سور  العامة  املديرية  من 
لل�سناديق  التابعة  الواليات  خمتلف  من 

اجلهوية اخلم�سة.



رقية. ل

باتنة

كوميديا  الفن  اأنظار  ليخطف  ي�سعى  �ساب  عابد" فنان  "يعقوب 
حــوار

كما افتكت جائزة اأح�ضن ت�ضميم لل�ضفحة

كونك  عنه،  لنتحدث  الكثري  هنالك  اأن  اأعتقد 
مار�ست الفن منذ ال�سغر ، ولأ�ساأل عن بدايتك 
اأنك ولدت لتكون  الأوىل التي اأح�س�ست فيها 

فنانا، متى كان ذلك؟
ثانوي  دور  لعبت  اأين   2014 ذلك عام  كان 
"الك�ضول  الغول" بدور  "غابة  م�ضرحية  يف 
حب  بكل  دوري  اأج�ضد  نف�ضي  وج��دت   ،"
اأبدع  اأنني  اجلمهور  يل  قال  حيث  واأرحية 
بدايتي،  تلك  فكانت  ال��دور  يف  اأرحية  بكل 
احلي  يف  اأ�ضدقائي  مع  اأجل�ص  عندما  وكنت 
جعلتهم  التي  الكوميديا  بع�ص  لهم  اأق��دم 

ين�ضحوين اأن اأدخل عامل امل�ضرح.

والتهريج،  الكوميدي  بالفن  مولع  اأنك  ذكرت 
ميولتك  اكت�ساف  يف  الف�سل  له  كــان  من 
اأنه من الع�سب تقم�س  الكوميدية، وهل جتد 
على  البت�سامة  ور�سم  النا�س  لإبهاج  اأدوار 

وجوههم؟  
الفن الكوميدي والتهريج اأظن اأنه من اأ�ضعب 
اأنواع التمثيل، لأنه يجد الفنان نف�ضه اأمام 
فئة  لدى  خا�ضة  البت�ضام  ر�ضم  م�ضوؤولية 
دكار  حكيم  الفنان  كثريا  اأتابع  الأطفال، 
ومتثيل  ال�ضحك  جت�ضيد  يف  وط��ري��ق��ت��ه 
�ضاويل  مراد  اأي�ضا  واأتابع  م�ضحكة  مواقف 
وهو فنان رائع وقدوة لنا يف م�ضرح �ضطيف.

نعم  ال�����ض��وؤال،   م��ن  ال��ث��اين  لل�ضق  بالن�ضبة 
على  تعتمد  لأن��ه��ا  ج���دا  �ضعبة  الأدوار 
اأكرث  يقدم  اأن  يجب  املهرج  حيث  الرجت��ال 
زاد  اجلمهور  �ضفق  وكلما  ال�ضيناريو  م��ن 

البداع وارتفعت معنوياتي.

م�سرح الطفل، هذا العامل الذي يحتاج الكثري 
من العمل واخليال لك�سب هذه الفئة، يبدو اأن 
يف  التعب  كما  املتعة  من  وفريا  قدرا  هنالك 

تقدمي هذه العرو�س، كيف كانت جتربتك؟
كل  لأن  ج��دا  �ضعب  م�ضرح  الطفل  م�ضرح 
م��ا ي��ه��م ال��ط��ف��ل م��ن ع���وامل م��ع��ق��دة ج��دا، 
وامل�ضرحيات التي تتناول مو�ضوع الطفل يف 
توؤثر  ل  اأن  يجب  الكوميديا  يف  اأو  التهريج 
تكتمل  مل  الآن  حلد  جتربتي  عليه،  �ضلبا 
تكون  حتى  التجربة  بدايات  يف  وم��ازال��ت 
يل اأدوار بطولية يف اأعمال كبرية ويكون يل 
يف  واأ�ضارك  وطنيا  التهريج  يف  جيد  ح�ضور 
�ضاركت  مما  م�ضتوى  اأكرب  واأعمال  منا�ضبات 
مهرج  كوين  حا�ضرة  دوما  ال�ضعوبات  فيه، 

مبتداأ.

ماذا عن اأهم الأدوار التي قدمتها يف م�سرح 
الطفل وكان لها اأثر كبري عليك؟

اأعمال  التهريج يف  الكبرية كانت يف  اأدواري 
ثانوية مثل �ضل�ضلة تهريج بعنوان "الأ�ضرار 

عنوانها  كان  ق�ضرية  وم�ضرحية  والأخيار"، 
من  مب�ضاركة  كانت  املدينة" التي  "ع�ضافري 
ثالث مدار�ص، ولعبت دور الأمري يف م�ضرحية 
"قلعة الأطفال" للمخرج حكيم دفة ولعبت 
اأي�ضا  كانت  ت�ضرق"  "ل  بعنوان  مونولوج 

جتربة رائه يل وللجمهور الويف.

من  الكوميدي  املجال  اأن  القول  ميكن  هل 
واأنك  خا�سة  اجلمعوي  بالعمل  تهتم  جعلك 
ن�سيبا  اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  خ�س�ست 

من فنك؟
لذلك  يبكي،  القلب  احل��الت  تلك  ن��رى  ملا 
فاأجد  اجتاههم  واجبي  اأقدم  كيف  اأح��اول 
قلوبهم  لإ���ض��ع��اد  الأم��ث��ل  احل���ل  ال��ت��ه��ري��ج 
واأحب العمل مع ذوي الحتياجات اخلا�ضة 
الفئة  هذه  ق��وة،  تزيدين  ابت�ضامتهم  لأن 
اأك��رب،  ق��وة  وب��ذل��ك  اأك��رث  للعمل  حفزتني 
ابت�ضامتهم،  ر�ضم  اأحب  لأنني  وفقني  واهلل 
ابت�ضامة  ير�ضم  لكنه  ومتوا�ضع  ب�ضيط  فني 

و اأمتنى اأن اأحظى بفر�ص اأكرث.

بل  الكوميديا  على  الفنية  اأعمالك  تقت�سر  مل 
الأعمال  اأهم  عن  ماذا  الدراما،  نحو  اجتهت 
تف�سل  واأيــهــمــا  قدمتها،  الــتــي  ــدرامــيــة  ال

الكوميدية اأم الدرامية؟
متاما  اأ�ضارك  مل  الدراما  الكوميديا،  اأف�ضل 

�ضخ�ضية  اإىل  حتتاج  الدراما  اأن  دوما  واأرى 
جدية كثرية واأنا ان�ضان كثري املزاح والتهريج،  
واأظن اأنني �ضاأبقى دوما يف الكوميديا لأنني 
�ضخ�ص كوميدي جدا وي�ضعب عليا لعب دور 

درامي ر�ضمي �ضعب )ي�ضحك(.

واإن  حتى  جتاهلهم  يتم  الفنانني  من  العديد 
من  عنك،  مــاذا  مميزة،  مواهب  لهم  كانت 
تهمي�س  هنالك  وهل  عابد،  بيعقوب  احتفى  

يف حق الفنانني الكوميديني ال�سباب؟
الفنية  ال�����ض��اح��ة  يف  ك��ب��ري  تهمي�ص  اأج���د 
الذين  وب�ضبب  الق�ضرية  جتربتي  ب�ضبب 
يرون نف�ضه اأنهم زعماء امل�ضرح واأنه ل اأحد 
يعرف مثلهم، بل ع�ضت مواقف بكيت ب�ضبب 
الظلم، والور�ضات ي�ضجلون فقط اأ�ضدقائهم 
يفتح  اأن  يجب  العلمة  اجل��ه��وي  وامل�����ض��رح 
اأبوابه للجميع ولي�ص الذين منحت لهم األف 

فر�ضة.
 احتفى بي زمالء يف املجال وخا�ضة مديرية 
دوم��ا  ا�ضتقبلتني  ال��ت��ي  �ضطيف  الثقافة 
اأي�ضا  جمعيات  وهناك  اخلدمة،  يف  وكانت 
لت�ضريف عائلتي  واأ�ضعى  الأبواب،  تفتح يل 
ان  كبري  وطموحي  بي  فخورين  يكونوا  واأن 
امليدان  و�ضاأدخل  وطنيا  اأجنح  اأن  اهلل  �ضاء 
جريدة  اأول  واأنتم  اأي�ضا،  وبقوة  جديد  من 
تفتح يل الأبواب لأحكي جتربتي واأعمايل 

كمهرج وكوميدي.

الر�سالة  وما  يعقوب،  الفنان  جديد  عن  ماذا 
التي تود توجيهها للوزارة الو�سية؟

جديدي هو العمل على م�ضرحيات كوميدية 
القادمة  الحتفالت  يف  لعر�ضها  ق�ضرية 
وندائي للوزارة اأن تكون قريبة منا وتدعمنا 
نتعلم  اأن  نحتاج  ونحن  امل�ضاركة  لنا  وت�ضهل 
اأكرث واأن تكون هناك دورات للفنانني اجلدد 

يف املجال.

هنالك  وهــل  تقيقه،  اإىل  ت�سعى  الــذي  ما 
خمرج ما تريد التعامل معه م�ستقبال؟

اأ�ضعى للظهور يف ال�ضاحة الوطنية وامل�ضاركة 
يف املهرجانات القادمة التي هي يف تخ�ض�ص 
كبار  ممثلني  ظهر  مثلما  والظهور  الكوميديا 
واأمتنى  واآخ��ري��ن،  وبنعلجية  �ضاويل  مثل 
اأعمال املخرج بن �ضكة و فوزي  امل�ضاركة يف 
الفر�ص  يفتحون  ممن   واآخ��رون  �ضعيداين 

لل�ضباب.

وا�ضتعر�ص مدير املركز �ضليم اأقار احل�ضيلة 
واملالية  الي���رادات  م�ضالح  قدمتها  التي 
ل�ضينماتوغرافيا  اجلزائري  املركز  واإدارة 
من  بكل  ال�ضينما  قاعات  م�ضوؤولو  وبح�ضور 
وزو،  تيزي  بجاية،  العا�ضمة،  اجل��زائ��ر 
وه��ران،  بلعبا�ص،  �ضيدي  ب�ضار،  تلم�ضان، 
وباتنة،  البليدة  عنابة،  اه��را���ص،  �ضوق 
وح�ضيلة  الي���رادات  ح�ضيلة  غ��رار  على 
الأن�ضطة وا�ضرتاتيجية العر�ص والربجمة 
وا�ضتعمال �ضبكات التوا�ضل وحالة القاعات 

والتعاون مع ال�ضلطات املحلية.
ال�ضيد  باتنة  �ضينما  متحف  مدير  وق��ال 
"هذا ال�ضتحقاق كانت  "�ضابر بوزيد" اأن  
نتيجة للجهود املبذولة والتطلعات من اأجل 
�ضينمائي  ا�ضعاع  ذات  باتنة  ولي��ة  جعل 
ثقايف و�ضناعة ان�ضان ذا فكر راقي ونبيل"، 
باتنة  �ضينما  اأن  ال�ضياق  ذات  يف  م��وؤك��دا 
خمتلف  يف  اجلمهور  مرافقة  على  تعمل 
العرو�ص التي تقدمها ب�ضكل يومي ومكثف 
جميع  مي�ص  وال��ذي  الأ���ض��ب��وع،  م��دار  على 
والعائالت  وال�ضباب  ك��الأط��ف��ال  الفئات 
والثورية  التاريخية  الأف��الم  من  ومبزيج 
واأفالم الأمني والواقعية واخليالية وببعد 

وطني ودويل.
ي�ضيف  باتنة،  �ضينما  قاعة  ح��ازت  كما 
اأح�ضن  جائزة  على  بوزيد،  �ضابر  املدير 
ت�ضميم لل�ضفحة والتي ي�ضرف عليها كمال 

براين.
من جهته اعترب امل�ضوؤول الأول على قاعة 
اآخر  حافز  مبثابة  التتويج  باتنة  �ضينما 
بولية  ال�ضينما  تطوير  نحو  قدما  للم�ضي 
وفقا  القاعة  ي�ضري   " اأن��ه  منوها  باتنة، 
وبعيدة  ومتو�ضطة  املدى  ق�ضرية  لأه��داف 

تواجههم  التي  ال�ضعوبات  رغ��م  املدى"، 
ترويج  اإىل  حتتاج  ال�ضينما  واأن  خا�ضة 

اأكرب".
برنامج  وج��ود  عن  التحدث  ذات  ن��وه  كما 
الذي  ال�ضينما  نادي  اطالق  يت�ضمن  �ضخم 
وكن�ضاط  منوعة  ع��رو���ص  على  �ضيحوز 

ندوات  تقدمي  جانب  اإىل  م���وازري  ثقايف 
خمرجني  وبح�ضور  �ضينمائية  ثقافية 

وممثلني و�ضانعي ال�ضينما.
لل�ضينما  اجل��زائ��ري  املركز  اأي�ضا  وع��رف   
�ضينماتيك  من   كل  تتويج  الفوتوغرافية 
تيزي وزو كاأف�ضل قاعة لالأن�ضطة الثقافية، 
اأف�ضل  بجائزة  بجاية  �ضينماتيك  وحازت 
اجل���زائ���ري،  ال�ضينماتيك  يف  ب��رن��ام��ج 
وحت�ضلت �ضينماتيك اجلزائر على جائزة 
ال�ضينمائي،  للجمهور  اإ�ضتقبال  �ضالة  اأكرث 
على  تلم�ضان  �ضينماتيك  توجت  حني  يف 
لنادي  ا�ضتقبال  الأك���رث  القاعة  ج��ائ��زة 
عنابة  �ضينماتيك  وحققت  ال�ضينمائي، 

جائزة اأف�ضل برنامج لالأطفال.

وطنيا  الأوىل  باملرتبة  باتنة" تتوج  "�سينما 
من حيث املداخيل وعر�ص الربامج

�ضطيف

عبد الهادي.  ب 

اأعد القائمون على قطاع الثقافة والفنون 
متنوعة  اح��ت��ف��الت  �ضطيف  ب��ولي��ة 
الوطني  لليوم   60 ال�  الذكرى  مبنا�ضبة 
للهجرة امل�ضادف لتاريخ 17 اأكتوبر وكذا 
امل�ضادفة  ال�ضريف  النبوي  املولد  ذكرى 
من  وهذا  اأكتوبر   19 لتاريخ  ال�ضنة  هذه 
خالل حما�ضرات وعرو�ص خمتلفة ف�ضال 

عن و�ضالت اإن�ضادية.  
ومبنا�ضبة اليوم الوطني للهجرة حتت�ضن 
اأم�ضية  ب��وم��دي��ن  ه����واري  ال��ث��ق��اف��ة  دار 
عنوان  حتت  تاريخية  ندوة  الأح��د  هذا 
املهاجرين  وت�ضحيات  املجيد  "اأكتوبر 
ليلى  الدكتورة  تقدمي  من  اجلزائريني" 
�ضعرية  ب��ق��راءات  متبوعة  عظيمي  زاد 
ومن  ال��واح��دي،  ال��دي��ن  جمال  لالأ�ضتاذ 
بالعلمة  اجل��ه��وي  امل�ضرح  يقدم  جانبه 
ملحمة  الأح���د  اأم�ضية  ال��ولي��ة  ���ض��رق 

اأمني  للمخرج  "ج�ضور"  بعنوان  تاريخية 
الثقافية  اجلمعية  اإن��ت��اج  وم��ن  ب���وزرارة 
العمومي  املتحف  ينظم  فيما  "كازا"، 
حتت  للكتاب  معر�ص  ب�ضطيف  الوطني 
مكتبة  لر�ضيد  تاريخية  "قراءة  عنوان 
املتحف" من خالل ن�ضو�ص خا�ضة بكفاح 
ور�ضة  تنظيم  م��ع  اجل���زائ���ري،  ال�ضعب 
القراءة للن�ضو�ص التاريخية مع ال�ضاعرة 

ح�ضينة طوبال.
اخلا�ضة  بالحتفالية  يتعلق  فيما  اأم��ا 
املوعد  ف�ضيكون  ال�ضريف  النبوي  باملولد 
ف�ضال  فكرية  ون����دوات  حم��ا���ض��رات  م��ع 
مدح  يف  و�ضعرية  اإن�ضادية  حفالت  عن 
امل�ضطفى عليه ال�ضالم، وهذا يوم الثنني 
بومدين  هواري  الثقافة  دار  م�ضتوى  على 
واملتحف العمومي الوطني لالأثار والبع�ص 

من بلديات الولية. 

احتفالت متنوعة باليوم الوطني 
للهجرة واملولد النبوي ال�سريف 

افتك متحف �صينما باتنة املرتبة الأوىل وطنيا لأف�صل و�صفات ال�صنة واأف�صل عر�ض للربامج  ح�صبما اأعلن عنه مدير املركز اجلزائري لل�صينماتوغرافية ال�صيد 
�صليم اأقار �صمن اجتماعه ال�صنوي مع م�صوؤويل قاعات ال�صينما اجلزائري، اأين جرت الفعالية مبتحف ال�صينما باجلزائر العا�صمة. 

�صخ�صية تتمتع بح�ض من اخلفة واملرح التي تدخل وتبهج قلوب جميع املتفرجني، ا�صتطاع اأن يحجز مكانا له يف عامل الكوميديا والتهريج، اأين تقم�ض عديد الأدوار التي تتعلق بفئة الأطفال واأي�صا لذوي الحتياجات 
اخلا�صة، حيث قال اأن "الكوميديا" تعد من اأ�صعب اأنواع التمثيل، فالفنان ح�صبه تقع على عاتقه م�صوؤولية ر�صم الفرح والبت�صامة لدى جميع من ي�صاهدون عرو�صه، هو الكوميدي املهرج "يعقوب عابد" من ولية 
�صطيف الذي ي�صعى اأن ي�صجل ح�صورا وطنيا ويف خمتلف املحافل الفنية، واأن ي�صيء فنه الهادف ركح امل�صارح الوطنية والعاملية، وكموهبة وجب اللتفات اإليها ومرافقتها لأنها حتمل يف طياتها بذور الإبداع، 

واملزيد من طموحات الكوميدي "يعقوب عابد" يف هذا احلوار:
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خالد  ال��ق��ط��ري  ال��رح��ال��ة  ح��ل 
اجلابر بولية �ضطيف وهذا �ضمن 
يقوم  التي  ال�ضتك�ضافية  اجلولة 
ملختلف  ال��ق��ط��ري  ال��رح��ال��ة  بها 
03 اأ�ضهر  ولية الوطن على مدار 
اجل��اري،  اأكتوبر  �ضهر  من  بداية 
حيث �ضيجوب الرحالة 31 ولية 
على  ال��وط��ن  مناطق  خمتلف  م��ن 
منت دراجته النارية حتت ت�ضمية 
من  الطا�ضيلي"  اإىل  "ال�ضعود 
ملختلف  ال�ضياحي  الرتويج  اأج��ل 

املناطق.
وقام الرحالة القطري بزيارة اإىل 
املتحف العمومي الوطني ب�ضطيف 
اأجنحته  خمتلف  يف  ط��اف  حيث 

وت��ل��ق��ى ���ض��روح��ات ع���ن الأث����ار 
املوجودة باملتحف والتي تعود اإىل 
الزمنية، كما قام  خمتلف احلقب 
بجولة عرب خمتلف معامل املدينة 
وكذا  الفوارة"  "عني  غ��رار  على 
التذكاري  الن�ضب  الدروج"،  "عني 
الت�ضلية  وحديقة  �ضعال  بوزيد 
ال�ضياحية  املناطق  م��ن  وغ��ريه��ا 
ب��ع��ا���ض��م��ة ال����ولي����ة، ك��م��ا ك��ان 
لزاوية  زي��ارة  القطري  للرحالة 
�ضيدي اجلودي واملدر�ضة القراآنية 
يف حمام قرقور الواقعة يف اجلهة 
ورفقة  ال��ولي��ة،  م��ن  ال�ضمالية 
ال�ضياحية  القائمني على مديرية 
القطري  للرحالة  كان  بالولية 

جولة اإىل مدينة جميلة الأثرية 
حيث انبهر بجمال املوقع.

من  الرحلة  لهذه  ال��رتوي��ج  ويتم 
الأجنبية  ال�ضركات  بع�ص  طرف 
الرحلة  هذه  بتمويل  تقوم  التي 
جملة  غ��رار  على  ال�ضتك�ضافية 
الأمل��ان��ي��ة  يوروب"  "اأوفرلند 
على  تعمل  وال��ت��ي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
دعم وتغطية تفا�ضيل الرحلة من 
التوا�ضل  ومن�ضات  املجلة  خ��الل 
اخلا�ضة، وكذلك �ضركة "مارو�ضيا 
يف  وم��ق��ره��ا  الإع��الم��ي��ة  ميديا" 
"دو�ضلدورف" الأملانية والتي تقوم 

بعمل مونتاج وتوثيق الرحلة. 

الرحالة القطري "خالد اجلابر" يزور �سطيف 

عبد الهادي.  ب 



�سرعة مفرطة
مرة جماعة راكبني 404 با�ضي يف عر�ص املهم ال�ضوفور يجري 

بزاف...
واحد قالو يا عّمي نّق�ص �ضرعتك �ضوية

ال�ضيفور قالو : تفهم يف البيجو
قالو : ل

قالو : مال ا�ضكت
�ضرعة 404 با�ضي ما�ضية و تزيد

تهلكنا  با�ص  راك  نّق�ص  ياعمي  قالو  م�ضى 
معاك

قالو ال�ضيفور : تفهم يف البيجو
قالو : ل

قالو : مال ا�ضكت
وال�ضيفور من ال�ضرعة قريب يطري

حتب  راك  ح��اج  ي��ا   : قالو  اجلماعه  م��ن  واح��د 
تقتلنا

قالو تفهم يف البيجو
قاله ايه نفهم يف البيجو

قاله برا�ص امك اأرواح حّب�ضها راين ما نفهم�ص يف البيجو؟!.

فروقات
 ، ليودعني  اأبي  العمل جاء  اأجل  اأغرتب من  اأن  عندما قررت 

ودعا يل بالتوفيق وال�ضداد 
زيارة  يف  الدار  خارج  واأمي  اأبي  كان  الغربة  من  �ضنتني  وبعد 
لبع�ص اأقربائنا يف قرية اأخرى فجاء ل�ص و�ضرق احلمار من 

الدار .. 
بعد يومني ذهب ال�ضارق اإىل ال�ضوق فحّمل احلمار 
من كل اأ�ضناف الفواكه واخل�ضروات و و�ضعها 

فوق احلمار الذي �ضرقه من اأبي 
احلمار  فم�ضى  الزحام  يف  ال�ضارق  ان�ضغل 
يعرف  ك��ان  فقد  بيتنا  اإىل  و�ضل  حتى 

الطريق 
الباب  اأن يدخل من   و�ضل احلمار وحاول 

ولكنه مل ي�ضتطع 
الباب  عند  ال�ضجة  �ضوت  وال��دي  �ضمع  وعندما 

فتحه واإذا باحلمار وهو حممل باخل�ضروات والفواكه 
 ف�ضرخ لأمي وقال لها :

يا حاجة اطلعي �ضويف احلمار 
عامني  �ضايرلو  ابنك  و  لعندنا  ال�ضوق  جايبلنا  يومني  غاب 

م�ضافر ما بعثلنا�ص حتى حبة بطاطا؟!.

معلومات م�سلية

اإبريق ال�ساي

اأمثال �سعبية

برفع  اأ�سرتاليا  من  اأ�سخا�ص   10 قام   2013 عام   •
 21 ال�ساندوت�ص  طول  الأن  �سبواي  مطعم  على  ق�سية 
 4 دامـــت  الق�سية  يــدعــون،  كما  �سم   22 ولي�ص  �سم 
�سنوات يف املحاكم، وخ�سعت �سبواي يف النهاية ودفعت 
لكل واحد منهم 500 األف دوالر، باالإ�سافة لكل اأتعاب 

املحاماة.
• عندما تدخل قاعة االمتحان وتبداأ بحل االأ�سئلة 
يف  اأغنية  تعلق  اأن   %79 بن�سبة  احتمال  هناك  فاإن 

ذهنك عندما حتاول تذكر االإجابة.
الذي  ال�سخ�ص  اأن  توؤكد  هولندية  درا�سة  هناك   •
يف  كبريتن  وجبتن  ــل  اأك فعليه  ــه  وزن اإنقا�ص  يريد 
وجبات   6 بــاأكــل  ال�سائع  االعــتــقــاد  مــن  ــدال  ب الــيــوم 

خفيفة.
ت�ساعد  يوميا  التمر  من  حبات   3 اأملانية  درا�سة   •
"فقر  ومعاجلة  الــعــظــام،  ه�سا�سة  مــن  الــوقــايــة  على 

الدم" وتقوي املناعة.
الغالب  يف  كغذاء  ي�ستخدم  الكاكاو  اأن  من  • بالرغم 
ويف  الع�سبي  للجهاز  كمنبه  عالجية  قيمة  له  اأن  اإال 

بع�ص الدول توؤخذ البذور كمقو للقلب والكلى.
طاولة  يف  اأو  اجللو�ص،  غرفة  يف  الفواكة  �سلة  • �سع 
الغري  اخلفيفة  الــوجــبــات  عــن  بــديــال  لتكون  املطبخ 

مفيدة.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على القبة قبة 
جامع والرقبة 

رقبة جمل، واقف 
على تالثة وي�سب 

يف لع�سل

حدث يف مثل هذا الي�م
ال�ضابع ع�ضر 

من �ضهر اأكتوبر
جي�ص  وهزمية  الثانية  كو�سوفو  معركة  ـ    1448
من  معظمه  يف  كـــان  والــــذي  ــدوارا  ــي ــون ه دي  اإيــــوان 
مراد  ال�سلطان  بقيادة  العثماين  اجلي�ص  اأمام  املجرين 

الثاين.
1456 ـ تاأ�سي�ص جامعة غرايف�سفالت، لتكون الثانية 

يف الرتتيب بن اأقدم جامعات �سمال اأوروبا.
فرن�سا  على  ملكا  ع�سر  الثالث  لوي�ص  تتويج  ـ   1610

يف ران�ص.
دونكريك  يبيع  اإجنلرتا  ملك  الثاين  ت�سارلز  ـ   1662

لفرن�سا مقابل 40 األف جنيه.
يف  الربيطانين  تهزم  االأمريكية  القوات  ـ   1777

معركة �ساراتوجا.
بلغاريا  على  احلرب  تعلن  العثمانية  الدولة  ـ   1914

والعرب.
ر�سميا  يــوغــو�ــســالفــيــا  جــمــهــوريــة  قــيــام  ـ   1918

بالبلقان.
يف  �سلميا  يتظاهرون  اجلــزائــريــن  اآالف  ـ   1961
فيدرالية  لنداء  ا�ستجابة  بباري�ص  الرئي�سية  ال�سوارع 
وللمعتقلن  للثورة  م�ساندة  بفرن�سا  التحرير  جبهة 
اجلزائرين لكن ال�سرطة الفرن�سية ردت عليهم بعنف 

ودموية وقامت برمي الكثري منهم يف نهر ال�سن.
1963 ـ تاأ�سي�ص النادي ال�سياحي اجلزائري مبر�سوم 

رئا�سي وقعه الرئي�ص بن بلة.
بعد  اأحمد  اآيت  ح�سن  على  القب�ص  اإلقاء  ـ   1964
اإعالن مترده و جرت حماكمته واحلكم عليه باالإعدام 
من  فر  اأن  اإىل  احلكم  تنفيذ  يف  يت�سرع  مل  بلة  بن  لكن 

�سجنه يوم 30 اأفريل 1966.
نوبل  بجائزة  تريزا  االأم  فوز  عن  االإعالن  ـ   1979
م�ساعدة  يف  االإن�سانية  جلهودها  نظرا  وذلــك  لل�سالم 

فقراء الهند والعامل.
جديد  بــن  الــ�ــســاذيل  اجلمهورية  رئي�ص  ـ   1985
منظمة  اإق�ساء  بعد  املتحدة  االأمم  اإىل  زيارته  يلغي 
غرب  جنوب  �سعوب  منظمة  و  الفل�سطينية  التحرير 
اإفريقيا من االحتفاالت مبنا�سبة الذكرى الـ 40 مليالد 

االأمم املتحدة.
رحبعام  االإ�سرائيلي  ال�سياحة  وزير  اغتيال  ـ   2001
تعلن  فل�سطن  لتحرير  ال�سعبية  واجلبهة  زئيفي، 
م�سطفى  علي  اأبو  ملقتل  انتقاما  احلادث  عن  م�سوؤوليتها 

على يد القوات االإ�سرائيلية.
عرب  تعلن  االأمريكية  املتحدة  الــواليــات  ـ   2010
ي�سمى  كــان  ما  تنظيم  اأ�سقطت  اأنها  خارجيتها  وزارة 
الئحة  من  ''اجلــيــا''  امل�سلحة  االإ�سالمية  باجلماعة 
املنظمات االإرهابية االأجنبية، واأعلنت تال�سيها موؤكدة 
ال  وبالتايل  موجودة  تعد  مل  باأنها  نف�سه  ال�سياق  يف 
املتحدة  الــواليــات  اأمــن  على  خطرا  ت�سكل  اأن  ميكنها 

االأمريكية.
اآخرين   257 واإ�سابة  �سخ�سا   29 مقتل  ـ   2013
مــرور خــالل ع�سية ويــومــي عيد  بــجــروح يف حـــوادث 
الـــدرك  ــادة  ــي ق ن�سرتها  ح�سيلة  ح�سب  ــحــى  االأ�ــس

الوطني.
حترز  اجلزائرية  لالإذاعة  الثالثة  القناة  ـ   2013
الدولية  ــكــربى  ال اجلــائــزة  م�سابقة  يف   3 املــرتــبــة 
ــي اأقــيــمــت يف الــعــا�ــســمــة الــرومــانــيــة  ــت ـــة ال ـــالإذاع ل
احلدود"  "اإفريقيا  بعنوان  برنامج  عــن  بوخار�ست 
مب�ساركة عدد قيا�سي بلغ 135 برنامج ميثل 76 هيئة 
االإحتاد  يف  ع�سوا  بلدا   42 اإىل  تنتمي  دولية  اإذاعية 

االإذاعي والتلفزيوين الدويل.
ف�سائية  مهمة  �ساد�ص   ،11 �سنت�سو  انطالق   -  2016
مهمة  يف  ف�ساء  رائـــدي  متنها  وعلى  لل�سن  ماأهولة 

ف�سائية متتد 30 يوما.
2016 -  بدء العملية الع�سكرية ال�ستعادة ال�سيطرة 
ما  م�سلحي  من  الــعــراق  �سمال  يف  املو�سل  مدينة  على 

يعرف بتنظيم الدولة.

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

ال���������ل���������ي م�����������ا خ��������الول��������و 
ج�����������دودو ت����ت����ه����رى ج����ل����ودو

حكـــمة
احل���������ق واال������ص�����ت�����ق�����ام�����ة وال�����������ص�����راح�����ة 
ب�����������ص�����رع�����ة ممن  ت����خ����ل���������ص����ك  ف�����������ص�����ائ�����ل 
ي�������دع�������ون اأن�������ه�������م اأع������������ز اأ������ص�����دق�����ائ�����ك

� اأمل تفهم فرن�ضا ال�ضتعمارية 
اأن عقول الأفارقة قد حتررت؟

ريا�ص بن عمر ب�ضكرة
لزمها فهم تطبيقي ما يرجع�ص 
الّلور..ووحدة اإفريقية ميدانية 

ل تفرقها العمالة؟!.
تفرحنا  �ضار  خرب  لديك  هل   �
اجلنائز  اإعالم  من  بيه..كرهنا 

هذا؟
رمزي �ضويلح ميلة

غدوة عر�ص جارنا؟!.
�ضلفتلو  ل�ضخ�ص  تقول  كيف   �

دراهم ردهملي؟
اأماين العويف باتنة
يل  الأم����ان����ة  اإذا  ل���ه  اأق�����ول 

رده���ايل  ح��ا���ض��رة  �ضلفتهالك 
رحمة على الوالدين واإذا ماهي�ص 

حا�ضرة اأكتبها غايبة؟!.
اجليل  نقنع  اأن  ميكننا  كيف   �
مفتاح  التعليم  ب���اأن  اجل��دي��د 
حم��اط��ني  ك��ن��ا  اإذا  ال���ن���ج���اح، 
ول�ضو�ص  ف���ق���راء  ب��خ��ري��ج��ني 

اأثرياء؟
علي فالحي ب�ضكرة

مبحكمة �ضيدي احممد!!.
� �ضي عالوة.. اأنت ما زلت �ضغري 
ال�ضيا�ضة  اأم���ور  يف  تفهم  با�ص 
الكبرية..ما تزيد�ص تهدر فيها؟
فار�ص.ح ميلة

اهلل يعّلي �ضانك؟!.
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�س�رة م�سحكة

كن تزيد 
الكو�ضة و تهّني 

را�ضك؟!
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اأ�سيــب اأم�ــص االأول، �سخ�ســان بحــروق 
من الدرجة الثانيــة والثالثة، اإثر ت�سرب 
للغــاز متبــوع بحريــق داخــل غرفــة بحي 
وح�ســب  ال�سمــرة،  ببلديــة  النوا�سريــة 
م�سالــح احلمايــة املدنية، فقــد مت اإ�سعاف 
ال�سحيتن بعــن املكان قبل حتويلهما اىل 
العيادة من طرف عنا�سر احلماية املدنية 

لوحــدة ال�سمرة، فيمــا مت ت�سجيل اإتالف 
بع�ص االغرا�ــص املوجودة داخل الغرفة، 

مع انقاذ باقي امل�سكن.
جدير بالذكر اأن فــرق التدخل للمركز 
للحمايــة  الرئي�سيــة  والوحــدة  املتقــدم 
املدنية بباتنة، قد متكنت نهاية االأ�سبوع، 
من اإنقاذ 4 اأطفال ترتاوح اأعمارهم بن 3 

و10 �سنــوات جراء تعر�سهــم لت�سمم بغاز 
اول اك�سيــد الكاربــون املنبعــث مــن مدفاأة 
م�سكنهــم العائلي بحــي ملباركية، حيث مت 
اإ�سعاف ال�سحايا وحتويلهم اىل امل�ست�سفى، 
ندائهــا  املدنيــة  احلمايــة  جــّددت  فيمــا 
للمواطنــن ب�سرورة احليطــة واحلذر من 

خالل مراقبة اأجهزة التدفئة.

تــويف اأم�ص االأول، جنــل ال�سهيد م�سطفى 
بــن بولعبد، املرحوم عبد احلــي بعد �سراع 
طويل مــع املر�ص، ويعد الفقيــد اأكرب اأبناء 
اأب الثــورة اجلزائريــة، حيــث قــدم رئي�ص 
جمل�ص االأمة �سالــح قوجيل تعازيه لعائلة 
املرحوم وقال   "تلقيت باأ�سى عميق نباأ وفاة 
االبــن البار �سليــل اال�سرة املنا�سلــة الذين 
توارثوا حب اجلزائر كابرا عن كابر"، كما 
قدم وزير املجاهديــن، العيد ربيقة تعازيه 
يف وفــاة عبد احلي بن بولعيد، وقال الوزير 
يف من�ســور له علــى �سفحتــه الر�سمية عرب 
في�سبــوك “بكثري من االأ�ســى وعميق التاأثر 

بلغنــي نبــاأ مــا ق�سى بــه اهلل يف وفــاة اأحد 
اأبنــاء ال�سهيــد الرمز م�سطفى بــن بولعيد، 
الفقيــد املرحــوم عبــد احلــي بــن بولعيــد، 
بعــد �سراع طويل مع املر�ص" واأردف الوزير 
قائــال "بهــذا امل�ســاب اجللــل ال ي�سعنــي اإال 
اأن اتقــدم اإىل عائلتــه الكرمية وذويه وكل 
رفاقه، بخال�ــص التعزية واأ�ســدق املوا�ساة 
داعيــا اهلل عــز وجــل اأن يرحمــه بكــرمي 
رحمتــه التي و�سعت كل �سيء وي�سكنه جنة 
اخللــد مع النبيئــن وال�سديقــن وال�سهداء 
وال�ساحلــن وح�ســن اأولئــك رفيقا..اإنا هلل 

واإنا اإليه راجعون".

جرت يــوم اجلمعــة، مرا�سم نقــل وت�سييع 
جثمــان ال�سهيــد املرحــوم الرقيــب املتعاقد 
�سراوي �سيف الدين، الذي اأ�ست�سهد على اإثر 
اإنفجــار قنبلة تقليديــة ال�سنــع، اإ�ستهدفت 
دورية حلرا�ــص احلدود بتاريــخ 13 اأكتوبر 

 .2021
اجلثمان مت نقله على منت طائرة ع�سكرية 
عرب رحلة جوية خا�سة من القاعدة اجلوية 

ببو�سفــر بالناحية الع�سكريــة الثانية نحو 
القاعــدة اجلويــة بــاأم البواقــي بالناحيــة 
الع�سكريــة اخلام�ســة، ثــم بعدهــا اإىل مقــر 
�سكن عائلــة ال�سهيد الكائــن ببلدية يابو�ص 
بقاي�ــص بواليــة خن�سلــة، اأيــن وري الــرثى 
مب�سقــط راأ�ســه يف جــو مهيــب �سهــد ح�ســور 
ال�سلطــات  وكــذا  ال�سهيــد،  واأقــارب  عائلــة 

الع�سكرية واملدنية ومواطني املنطقة.

جنحــت م�سالــح اأمــن واليــة �سطيــف مــن 
توقيــف �سخ�ــص تــورط يف ثالثــة عمليــات 
ن�سب واحتيال متفرقــة باإقليم اخت�سا�سها 
احل�ســري، راح �سحيتها ثالثة اأ�سخا�ص كان 
يوهمهــم اأنه تاجــر باملركز التجــاري بارك 
مــول و�ســط املدينــة وي�ستطيــع تزويدهــم 

بكميــات معتــربة مــن مــادة "زيت املائــدة "، 
حيث ا�ستوىل خاللها علــى مبلغ مايل معترب 
قــدره 107500 دج، م�ستغــال بذلــك الطلب 
الهائــل على هاتــه املادة من قبــل املواطنن، 
حيــث ياأخــذ املبلــغ املــايل ويختفــي بعدهــا 

دون رجعة.

�سي الأورا�سي..
ولكن  اجلــديــد...  معايا  وجبت  جيت 
هذا اجلديد ما فيه ما يفيد... قرارات 
قدمية كل يوم تعيد... والتج�سيد ما 
ما يطابق  الكالم  بان عليه حتديد... 
تبدل  ما  والواقع  ال�سعيد...  الواقع 
لالأف�سل ونق�ص ما قاعد يزيد... وزيد 

يا بوزيد...

hamzalaribi005@gmail.com

ت�سرب للغــاز متب�ع بحريق ُيخّلف اإ�سابة �سخ�سني
وجب الكالم

عادة، وعند مبا�سرة التحقيق يف اأية جرمية اأو يف 
مب�سطلح  ي�سمى  ما  هناك  فاإن  م�ساألة  اأو  ق�سية  اأية 
"طرف اخليط" اأو بلهجتنا العامية "را�ص اخليط"، وهو 
م�سطلح ي�ستعمل عند حتديد تف�سيل اأو جزئية ميكن 
اال�ستناد عليه اأو عليها لك�سف ماهو اأكرب، وبخ�سو�ص 
مكافحة الع�سابات املنظمة اأو اجلماعات االإرهابية اأو 
حتى عندما يتعلق االأمر باحلروب اخلفية بن الدول 
اأو  �سبكة  اأية  يف  ب�سلوعه  اال�ستباه  يتم  فرد  كل  فاإن 
منظمة اأو ع�سابة يعترب "طرف خيط" ميكن اأن يقود 

اإىل "البو�ص" اأو "الراأ�ص املدبر".
لي�ست  اأنها  يبدو  كدولة،  اجلزائر  بخ�سو�ص  اليوم، 
املدبر"  "الراأ�ص  اإىل  ت�سل  كي  خيط  لطرف  بحاجة 
هذا  بالبالد،  القطاعات  �ستى  يف  واالأزمــات  للم�ساكل 
الأن الراأ�ص املدبر قد مت التعرف عليه، وب�سكل اأو�سع 
فعدو اجلزائر االأ�سا�سي اأو اأعداء اجلزائر االأ�سا�سين 
قد باتوا وا�سحن وقد جتلوا للعيان، واحلديث ب�سكل 
اجلزائرية  الدولة  اأن  فطاملا  "فرن�سا"،  عن  خا�ص 
اأنها مل تعد بحاجة  قد تعرفت على غرميها فال �سك 
لطرف اخليط، بل اإنها بحاجة الأن تتعرف على مواقع 
اأن  اأي  املدبر،  الراأ�ص  من  انطالقا  اخليط  لهذا  العقد 
حتقيق  بفتح  مطالبة  باتت  قد  اجلزائرية  الدولة 

بطريقة عك�سية، اأي من اأعلى الهرم اإىل القاعدة.
رمبا ال نكون اأدرى من ال�سلطات االأمنية والع�سكرية 
تفر�سه  ما  على  بناء  لكن،  بــه،  تقوم  اأن  يجب  مبا 
علينا م�سوؤوليتنا جتاه الوطن كاإعالمين فقد ارتاأينا 
قد  فرن�سا  والأن  اإليه،  ن�سري  اأن  يجب  ما  اإىل  ن�سري  اأن 
زعزعة  على  يعمل  من  كل  حتمي  باأنها  وا�سحا  بات 
باأنها  وا�سحا  بات  قد  فرن�سا  والأن  اجلزائر،  ا�ستقرار 
م�ستعدة الأن تتبنى كل من يقوم على �سمان م�ساحلها 
باأن  يعني  ما  فذلك  "اإرهابيا"  كان  واإن  اجلزائر  يف 
م�سروع  يعرقل  من  و  اجلــزائــر  يف  ـــات  االأزم مفتعلي 
وجماعات  اأفــراد  هم  اجلزائر  يف  اجلديدة  اجلزائر 
كل  على  نتعرف  فلكي  لهذا،  لفرن�سا،  االأول  والوؤهــم 
�سخ�ص اأو فرد اأو موؤ�س�سة باإمكانها اأن تلعب دورا فاعال 
يف  البلبلة  وزرع  اجلديدة  اجلزائر  م�سروع  يف عرقلة 
اأو�ساط املواطنن وتهييجهم فعلينا اأن نتحرى �سري كل 
من يتبنى فكرا انف�ساليا ال يتما�سى وم�سلحة الدولة 
مراقبة  خالل  من  وهذا  واحدة،  كلحمة  اجلزائرية 
والهيئات  الثقافية  اجلمعيات  من  العديد  ن�ساطات 
ال�سيا�سية بالدرجة االأوىل، وعلينا اأن ن�سدد املراقبة 
بحرية،  اأو  كانت  جوية  فرن�سا،  اإىل  املنافذ  كل  على 
ال�سرعية،  غري  الهجرة  مبحاوالت  تعلق  ما  خا�سة 
وبكل �سراحة وبال تردد اأي�سا، فكل من يثبت يف حقه 
الأفكار  يدعو  من  ولكل  املوحدة  اجلزائر  لغري  والوؤه 
عميل  م�سروع  هو  املوحدة  اجلزائر  ملبادئ  خمالفة 
يعرقلون  من  وهوؤالء  فعال،  كذلك  يكن  مل  اإن  لفرن�سا 
ال�سري احل�سن للموؤ�س�سات اجلزائرية وهم من يعرقلون 

عجلة االإنتاج الوطني ل�سالح "فرن�سا".

را�س اخليط

حمزه لعريبي

مرور ح�ادث  يف  جرحى  و6  قتلى   3

حب�س 7 اأ�سخا�س قام�ا باختطاف 
�ساب وقتله ودفنه يف مكان معزول

مناورة خطرية يف الطريق العام تق�د 
لت�قيف مروج مهل��سات باأم الب�اقي

�سهدت والية باتنة، خالل ال�ساعات القليلة املا�سية، 
حادثي مرور مميتن، خلفا وفاة 3 اأ�سخا�ص، ووقع احلادث 
االأول، على م�ستوى الطريق الوطني رقم 28 باإقليم بلدية 

عن التوتة، ما خلف وفاة �ساب يبلغ من العمر 27 �سنة، 
كما توفيت امراأتان بعن املكان واإ�سابة طفلة يف حادث 

انحراف وانقالب �سيارة �سياحية على م�ستوى الطريق 
الرابط بن باتنة وخن�سلة.

كما خّلف حادث مرور وقع �سباح اأم�ص، باإقليم بلدية 
مل�سان، �ستة جرحى ترتاوح اعمارهم بن 7 ا�سهر و60 

�سنة، بعد ا�سطدام بن �سيارة �سياحية و�سيارة اأجرة على 
م�ستوى الطريق الوطني رقم 86 باإقليم بلدية مل�سان، حيث 

مت اإ�سعاف امل�سابن بعن املكان من طرف فرق التدخل 
لوحدة راأ�ص العيون قبل حتويلهم اإىل م�ست�سفى املدينة.

متكن عنا�سر اأمن دائرة اأري�ص بباتنة، من فك خيوط 
جرمية قتل ب�سعة راح �سحيتها �سخ�ص اأربعيني، وح�سب 
وكيل جمهورية مبحكمة اأري�ص، فاإن التحقيقات اأ�سفرت 

عن توقيف 7 متهمن يف اجلرمية النكراء، م�سيفا، اأن 
املتهمن بعد اختطاف وقتل ال�سحية قاموا بالتنكيل 

بجثته ودفنها يف غابة تافرنت باإقليم البلدية، اأما عن 
اأ�سباب اجلرمية، فذكر، اأن اجلناة حاولوا �سرقة مبلغ 

مايل معترب كان بحوزة ال�سحية، ليتم و�سع املتهمن رهن 
احلب�ص املوؤقت.

اأوقفت م�سالح ال�سرطة اأم البواقي، �سخ�سن اأثناء 
دوريات اأمنية مت خاللها ر�سد مركبة يقوم �سائقها 

مبناورات خطرية داخل املنطقة احل�سرية، ليحاول الفرار 
مبجرد م�ساهدته لالأمن، حيث مت توقيفه و�سبط بحوزته 

على كي�ص بال�ستيكي يحتوى على عدة رزم من االأقرا�ص 
املهلو�سة من نوع "ريفوتريل 2 ملغ" وحجز كمية اأخرى 

من نف�ص النوع كانت خمباأة باإحكام داخل املركبة لي�سل 
اإجمال املحجوزات اإىل 1016 كب�سولة. التحريات االأولية 

ك�سفت اأن املتهم البالغ من العمر 37 �سنة مبحوث عنه من 
قبل اجلهات الق�سائية، ومبوا�سلة التحقيق يف الق�سية مت 
التو�سل لهوية �سريكه وتوقيفه ويتعلق االأمر ب�ساب يبلغ 

من العمر 30 �سنة، ليتم عر�سهما على نيابة حمكمة اأم 
البواقي، التي اأ�سدرت يف حقهما االأمر باالإيداع احلب�ص.

�سبط خمدرات 
ومهل��سات و�سالحني 
ناريني داخل م�سكن 

عائلي بخن�سلة

وفاة اأكرب اأبناء اأب الث�رة اجلزائرية 
ب�لعيد" بن  "م�سطفى 

ت�سييع جثمان ال�سهيد الرقيب �سراوي 
�سيف الدين بياب��س يف خن�سلة

القب�س على تاجر "مزيف" ي�هم �سحاياه مب�ساعدتهم 
للح�س�ل الزيت مقابل مبالغ مالية ب�سطيف

متكنت الفرقة اجلنائية 
بامل�سلحة الوالئية لل�سرطة 

الق�سائية بخن�سلة، من توقيف 
�سخ�ص وحجز كمية معتربة من 

املخدرات واملواد ال�سيدالنية، 
باالإ�سافة اإىل �سالحن نارين 

وذخرية حية، خمزنة على م�ستوى 
م�سكن عائلي مبدينة خن�سلة.

وبعد تفتي�ص امل�سكن، مت العثور 
على كمية معتربة من املواد 

ال�سيدالنية، ذات اخل�سائ�ص 
املوؤثرة عقليا تقدر بـ6678 
كب�سولة، كمية من املخدرات 

راتنج القنب الهندي يقدر وزنها 
بـ605 غرام، مبلغ مايل من العملة 

الوطنية يقدر بـ41500 دج، 
قارورة غاز م�سيلة للدموع، كما مت 

حجز  �سالحن نارين، االأول من 
ال�سنف الرابع من نوع برييطا عيار 

فارغ  ملم مزود مبخزن واحد   7.65
وال�سالح الثاين تقليدي ال�سنع عيار 
16، وكذا ذخرية حية تتمثل يف 18 

خرطو�سة عيار 7.65 ملم، و19 
خرطو�سة من ال�سنف اخلام�ص عيار 

�سبط  ليتم  فارغ  واحد  ظرف   ،16
املحجوزات مع اقتياد امل�ستبه فيه 

اإىل مقر امل�سلحة من اأجل ا�ستكمال 
اجراءات التحقيق وتقدميه اأمام 

اجلهات الق�سائية.
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