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حت�شلتا على املرتبتني الثانية والثالثة

مواطنون بتاك�شالنت طالبوا ال�شلطات بالتدخل

اأعابوا الفو�شى ال�شائدة يف القطاع
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�سبط 8 كيلوغرام من الكيف املعالج بحوزة 4 م�سبوقني ق�سائيا من بينهم �سقيقني بباتنة كانوا ب�شدد ترويجها
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اأغلب املنتخبني ال�سابقني ممن اأبدوا نية الرت�سح خارج ال�سباق

م�ساريع ال�سحة باأم البواقي ت�سري بخطى ال�سلحفاة

م�ساريع قطاع ال�سحة
 باأم البواقي خارج الرقابة

رغم التعليمات حول الإ�ضراع يف ت�ضليمها وجتهيزها

وّقعت ال�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات بباتنـة على نهايـة "احلياة ال�سيا�سية" لعديد املنتخبني ال�سابقني ممن اأبدوا 
نية الرت�سح جمددا النتخابات 27 نوفمرب بناء على حتقيقات اأمنية واإدارية، وت�سري م�سادر مطلعـة اإىل اأن غربال 

ال�سلطة اأ�سقط ملفات العديد من املرت�سحني لهذه اال�ستحقاقات �سواء كانوا روؤ�ساء بلديات اأو اأع�ساء يف املجال�س 
املنتخبة، حتى اأن قوائم باأكملها مت "زبرها" بعد حتقيقات �سملت االأ�سماء التي حملتها... 

اأم البواقي

خن�سلة

الريح مهب  يف  �ضابقني  منتخبني  ي�ضع  النتخابات  "غربال" �ضلطة 
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ما تزال اأ�سغال اإجناز قاعات العالج مبختلف امل�ساتي ببلديات 
والية اأم البواقي، ت�سري بخطى ال�سلحفاة، رغم توفر جميع 

الو�سائل املادية والب�سرية وكذا االنتهاء من جميع اإجراءات 
التاأ�سري املايل على امليزانية اخلا�سة بهذه باملرافق ال�سحية على 

�س 05م�ستوى املناطق املعزولة.... 
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اأمل مروانة

تعيني بوعون كرئي�س 
للديريكتوار وبوادر انفراج 

الأزمة تلوح يف الأفق



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

العظيم"  ال�سني  "نهر 
و�سهادة التاريخ

جرائم اال�ستعمار الفرن�سي التي مرت على ارتكابها 
عقود من الزمن الزالت اليوم خالدة يف الذاكرة 
تتجدد مع االأيام وتدق ناقو�ص الذكرى لتحيي 

يف نفو�ص اجلزائريني نف�ص ال�سعور الذي عاي�سه 
اأجدادهم، ومل يتمكن الزمن من حمو حتى تلك الدماء 

التي ارت�سمت على "املاء" ويف االأنهار وبني ال�سخور 
والرتاب وعلى �سفوح اجلبال، بل مل يتمكن امل�ستعمر 

اأن ميحو تلك الذاكرة ويطم�سها بل �ساهم يف جتديدها 
وهو ي�ستفزها كل مرة ويف كل منا�سبة تدينه حتى 

واإن تظاهر باالعرتاف فاإن اخلبث الذي يعتلي طريقة 
تفكريه وخمططاته ات�سح جليا حتى يف نظراته.

فلن يغفر التاريخ يف كل العامل لتلك اجلرائم 
الب�سعة التي تدل على انعدام االن�سانية لدى هذا 

النوع من الب�سر، الذين ال يفرقون بني �سغري وكبري 
اأو بني عاجز وم�سلح ويقتلون ويعذبون بال رحمة، 
لتظل اأحداث 17 اكتوبر �ساهدة هي االأخرى على 

اجلرائم هناك ويف عقر دارهم اإن مل تكفي تلك التي 
حتت�سنها دارنا، فتكون مبثابة و�سمة عار تالحقهم 

ت�ساحبهم وتعرب عنهم اأينما حلوا، ليظلوا مثال 
للهمجية والوح�سية والظلم والالدميقراطية، وتظل 
ذكراهم املخزية املثرية لال�سمئزاز اأ�سبه ب�سرية ذات 

وم�سرية ا�سرتاتيجيات وخمططات الهدف منها الرثوات 
واالمتيازات والتوغل يف قلب اإفريقيا وال�سيطرة على 

كل املوؤ�س�سات، احلجة التي جعلت من حلم الب�سر اأ�سهل 
للتقطيع والتنكيل.

وكاأن نهر ال�سني "العظيم" الذي يقطع فرن�سا هو 
االآخر اأراد اأن يكون �ساهدا من �سواهد التاريخ بعد 
اأن كان مقربة مائية الأج�ساد ال�سهداء اجلزائريني 

الذين خرجوا بكل �سلمية ودميقراطية فقوبلوا 
بوح�سية فرن�سية ر�سمية ال عالقة لها مبمار�سات 

ال�سارع املتطرفة، يف اأحداث تعرب بكل �سدق عن 
طبيعة اال�ستعمار الفرن�سي وميله كل امليل للوح�سية 

والقتل والتعذيب والتنكيل، واإن اأنكر هذا االأخري 
ذلك فال يزال التاريخ �ساهدا ب�سوره واأدلته ووثائقه، 
حتى اأن اأغلب ال�سور واالأفالم الوثائقية التي ف�سحت 

اجلرمية كانت من ت�سوير واجناز فرن�سيني بفرن�سا 
ح�سروا املاأ�ساة ونقلوها عرب التاريخ بعد�سات االأبي�ص 

واالأ�سود.
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مــن االأمــور البديهية التــي يعرفها العــام واخلا�ص هــو اأن عمل 
امل�سالــح املعنيــة بالرقابــة والتفتي�ــص يف اأي قطــاع يقـــوم علــى 
"ال�سريــة"، فاجلهات التي تنــوي القيام بخرجات ميدانية ق�سد 
الوقوف على مدى تطبيــق "االأ�سخا�ص" للقانون ال�ساري والوقوف 
علــى مدى جت�سيد هــوؤالء االأ�سخا�ص لالتفاقيــات، يفرت�ص بها اأن 
تكــون يف �سريــة لت�سمن احل�سول علــى نتائج "واقعيــة" ال تزوير 
وال تالعــب فيهــا، اأي اأن اخلرجــات امليدانيــة التــي يكــون الهــدف 
منهــا الرقابة والتفتي�ــص هي اأ�سبه بامتحان، غــري اأن ما يحدث يف 
باتنة لهــو اأ�سبه بامتحــان "�سربت اأ�سئلته" الأ�سخا�ــص معينني، اإذ 
اأن مديريــة التجــارة وترقية ال�سادرات لــذات الوالية قد نظمت 
اأم�ــص خرجــة ميدانية ومب�ساركــة ممثلي اخلبازيــن لوالية باتنة 
ق�ســد معاينــة خمابــز معينــة وبطريقــة تعــرب عنها اأكــرث عبارة 
"وجــد روحــك، جايــني نفت�ســوا"، حيــث اأكدت املديريــة بح�سب 
من�ســور لها عرب �سفحتها على الفاي�سبوك باأن اخلرجة قد اأ�سفرت 
عــن التج�سيد الفعلي لالتفاق املربم يوم 14 اأكتوبر 2021 والذي 
يق�ســي بتوفــري مادة اخلبــز العادي بال�سعر املعمــول به، يف حني ال 
زال املواطنــون مبدينة باتنة يقتنون اخلبز العادي بـ 15 دج، فهل 
ملديريــة التجــارة بواليــة باتنــة اأن تــدل املواطنني علــى املخابز 
التي عاينتها كي يقتنوا اخلبز العادي منها بال�سعر املعمول به كما 

تف�سلت به؟

بطاقة حمـــــــــراء
auresbook

قال: اأمين بن عبد الرحمن
 )الوزير الأول(
لن  اأ�سود  يوم  اأكتوبر   17 ..."جمازر 

ميحيه ماحي".
قلنا: يا راجل... كل يوم وطئت فيه قدم 

فرن�سي اأر�سنا الطاهرة هو يوم اأ�سود.

ما هو معروف يف اجلزائر هو اأنه يف كل مرة ينقطع فيها االت�سال ب�سبكة االأنرتنت اإال ويجد امل�سوؤولون 
يف القطاع مربرا، بحيث ين�سبون كل امل�ساكل اإىل احلوت الذي يقولون عنه باأنه من قام بقطع "الكابل 
البحري"، لكن، ما يحدث يف باتنة ومبدينة بريكة خ�سو�سا على م�ستوى اأحد االأحياء لهو اأمر قد ال 
ميكن اأن يوجد له امل�سوؤولون تربيرا، فانقطاع االت�سال ب�سبكة االأنرتنت قد باتت تدوم الأيام وال�سبب 
هو  ال�سكان  ا�ستغربه  الذي  لكن  الكوابل،  �سرقة  متتهن  ع�سابة  هناك  اأن  وهو  املواطنني  لدى  معروف 
اإيجاد احلل ويف ا�ستعادة االت�سال بال�سبكة، فما ال�سبب وما حجة اجلهات  متاطل اجلهات املعنية يف 
املعنية هذه املرة اإذا كان املواطنون اأنف�سهم يعرفون مكمن اخللل؟ اأم اأنهم �سيتحججون بحيتان برية 

هذه املرة؟

قبل اأ�سبوعني من اال�ستحقاق االنتخابي املزمع اإجراوؤه يوم 27 نوفمرب املقبل، يبدو اأن العطب قد اأ�ساب 
العديد من بلديات باتنة، فبا�ستثناء بع�ص اخلدمات كا�ستخراج الوثائق ال�سخ�سية، فاإن "حوائج النا�ص 
ال تق�سى"، وال�سبب هو قناعة العديد من "االأميار" ونوابهم بنهاية مدة �سالحيتهم يف املجال�ص ال�سعبية، 
�سواء بعدم تر�سحهم اأو اإق�سائهم خ�سو�سا انهم اآخر منتخبي "النظام البائد"، وهذا ما جعلهم يتعاملون 
ب�سلبية اإزاء خمتلف امللفات، لي�ص فقط من حيث توقف بع�ص �سالحياتهم قانونا، واإمنا من حيث �سلوكاتهم 
اأنا كملت.. اللي يقعد يف دار يعطي كراها..  "اهلل ي�سهل  وردودهم اليائ�سة واملندرجة كلها حتت عبارات 
وا�ص راح نديرلك اأنا خل�ست �سرك.. تهنيت ما بقاتلي�ص خدمة.. وال اأحد منهم فكر باأنه اإذا قامت ال�ساعُة 

ويف يد اأحدكم ف�سيلة فليغر�سها.

عادت حوادث املرور موؤخرا لتت�سدر االإح�سائيات الوطنية �سواء من ناحية املتوفني اأو اجلرحى، كما ت�سري 
امل�سالح املخت�سة يف اأمن الطرقات التي توؤكد ارتفاع املنحى من اأ�سبوع اإىل الآخر، فخالل االأ�سبوع املن�سرم 
الدرك  اأ�سبوع فقط، و�سجلت وحدات  املرور خالل  41 �سخ�سا حتفهم يف حوادث  �سبيل احل�سر لقي  على 
�سخ�سا   236 واإ�سابة  �سخ�سا   41 وفاة  عن  اأ�سفرت  االخت�سا�ص،  اإقليم  عرب  مرور  حادث   134 الوطني 
 8 بـ  الدفلى  عني  تلتها  حوادث،   9 بـ  االأوىل  املرتبة  اجلزائر  والية  واحتلت  اخلطورة،  متفاوتة  بجروح 

حوادث، واملدية 7 حوادث، وتيبازة والبويرة بـ 6 حوادث بكل والية.

ذكرى  اإحياء  مرا�سم  عند  الفرن�سية  لوموند  �سحيفة  توقفت  االأ�سبوع،  هذا  لنهاية  عددها  افتتاحية  يف 
وقالت  اجلزائريني،  �سد  مبجزرة  الباري�سية  ال�سرطة  قامت  حني   1961 اأكتوبر   17 اأحــداث  �سحايا 
ال�سحيفة الفرن�سية اإنه اليوم وبف�سل الكتب واملقاالت واالأفالم ال ميكن الأحد اأن يتجاهل هذه ال�سفحة 
املظلمة يف تاريخ فرن�سا، التي وقع خاللها العنف اال�ستعماري حتت اأنظار الباري�سيني الالمبالية اإىل حد 
كبري، لقد مت اإثبات حقائق "املجزرة" من قبل املوؤرخني وو�سعها يف �سياقها، والتي مت نقلها جيل بعد جيل يف 

اجلزائر ويف فرن�سا و�سمع بها كل العامل االإن�ساين املناه�ص للقمع الدموي.

"كورونا"  بفريو�ص  للعدوى  املرتفعة  اخلطورة  ذات  باملناطق  اخلا�سة  قائمتها  من  اجلزائر  اأملانيا  رفعت 
من  املغرب  تون�ص،  رفع  اأي�سا  مت  اأنه  االأمرا�ص  ملكافحة  كوخ" االأملاين  "روبرت  معهد  اأعلن  حيث  امل�ستجد، 
القائمة مو�سحا، اأنه لن يفر�ص على امل�سافرين القادمني من هذه البلدان اخل�سوع حلجر �سحي عند دخول 
التي  واملناطق  البلدان  ت�سنيف  ويتم  هذا  كوفيد19-،  �سد  للتطعيم  خ�سعوا  الذين  اأولئك  خا�سة  اأملانيا، 
اأنها مناطق ذات خطورة وبائية عالية، لي�ص فقط من حيث  ت�سجل اأعداد اإ�سابات مرتفعة بكورونا على 
اأعداد االإ�سابات، بل يوؤخذ يف االعتبار اأي�سا معايري اأخرى، مثل ال�سرعة التي ينت�سر بها الفريو�ص، النظام 

ال�سحي، نق�ص البيانات عن و�سع انت�سار "كورونا".

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.حني 
خــرج ع�ســرات االآالف مــن املتظاهريــن ال�سلميني اجلزائريــني، 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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اأكرث ما اأ�سبح ي�سكو منه املواطن اجلزائري هو ذاك 
االختالل القائم ما بني احتياجاته ومتطلباته وبني 

مداخيله �سواء اأكانت م�ستقرة اأو غري م�ستقرة ومتذبذبة 
فاجلميع يف هّم �سواء، يجمعهم الغالء املعي�سي ورداءة 

ال�سلع و�سوء ا�ستغالل امل�ساربني والتجار والت�سيري االأعرج 
للربامج واملُعيق لكل تقـدم اأو تغيري من�سود..

وال ميكن اإنكـار احلالة البائ�سة التي يعي�سها ال�سـعب 
اجلـزائري يف ال�سنوات االأخـرية من ظلم اجتماعي 

و"حقرة" اإدارية وتع�سـف يف جميع االأجهـزة احليوية 
وقطاع اخلدمـات املتعرث وقد اجتمعت جميعها �سلبا على 

"راأ�ص املواطن" امل�سدود يوميا من هـول ما يتلقاه من اأزمات 
و�سربات وم�ساكل ال ح�سر لها..

وقد اأ�سبحت "امليزيرية" وقلة ذات اليد و�سح اجليوب 
واملعاناة جزءا من حياة املواطنني يتخبط فيها املاليني 

وهذا ما �ساهم يف خلق م�ساكل اجتماعية واأخالقية 
و�سحية اأي�سا ب�سبب �سوء التغذية وتدهور االأحـوال، 
ورغم هذا التنوع الزراعي واالقت�سادي الذي ت�سهده 
البالد والوفرة االإنتاجية واالكتفاء امل�سجل يف كثري 
من املحا�سيل واملنتجات اإال اأن هذه "البحبوحة" مل 

تنعك�ص على احلياة العامة بقدر ما اأثارت اجلدل ب�ساأن 
ت�سعريها وتوزيعها وترويجها بح�سب متطلبات ال�سوق 

الداخلية واخلارجية التي دخلت يف �سراعات كربى تقف 
وراءها اأجنحة عميلة ت�سعى لك�سر كل تقدم فالحي 

و�سناعي للتمكني للتبعية واعرتا�ص كل ا�ستقالل يخل�ص 
اجلزائريني من معاناتهم ويرتقي باالقت�ساد الوطني 
الذي �سيلقي ب�سالله على م�ستوى املدخول الوطني..
ل "دنانريه"  وقد اأ�سبح هم اجلزائري كيف يح�سّ

املعدودة من اأجل �سهر ال يخلو من الديون واملطالبني 
والفواتري والغرامات واالأحداث املفاجئة واحلوادث 

غري املتوقعة حتى تدنت كثري من اأخالق النا�ص و�ساءت 
ت�سرفاتهم، وكل هذا يعود لذاك االختالل املذكور اآنفا 

بني املداخيل واملتطلبات، وقد ي�ستغرب البع�ص تلك 
الدرا�سات التي توؤكد تورط تدين املداخيل يف االإ�سابة 

باالأمرا�ص املزمنة على كرثتها ما يعني من جانب اآخر 
ت�سخم امليزانيات التي توجه لهذا ال�ساأن بدال من اأن 
توجه تلك االأموال ل�سالح املواطنني ول�سالح حت�سني 

م�ستواهم املعي�سي وقدراتهم ال�سرائية وهذا ما ي�ستوجب 
وال ريب مراجعات عميقة عملية وميدانية وفعالة 

وغري قابلة للم�ساومات اأو التالعبات اأو تعر�سها الأيدي 
الفا�سدين اجلاهزة دائما لتعطيل امل�ساريع والربامج 

وتفكيك فتيل قنبلة اجتماعية موقوتة على متام 
االنهيار املتوقع اإن مل ُت�ستدرك االأو�ساع يف اأوانها الذي 

لن يحتمل التاأجيل واملراوغات ال�سيا�سية.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة ماأخوذة من 
موؤ�س�سة ا�ست�سفائية 

باإحدى بلديات 
والية ب�سكرة، 
وبالتحديد من 

جناح يفرت�ص اأن 
يكون نظيفا، اإال 

اأن املالحظ هو اأن 
النظافة هي اآخر 

ما يهتم به العاملون 
يف هذه املوؤ�س�سة 

اال�ست�سفائية.

�سماح خميلي



. .
نوارة بوبري

العظيم ال�سني  نهر 
و�سهادة التاريخ

جرائم اال�ستعمار الفرن�سي التي مرت على ارتكابها 
عقود من الزمن الزالت اليوم خالدة يف الذاكرة 
تتجدد مع االأيام وتدق ناقو�ص الذكرى لتحيي 

يف نفو�ص اجلزائريني نف�ص ال�سعور الذي عاي�سه 
اأجدادهم، ومل يتمكن الزمن من حمو حتى تلك الدماء 

ويف االأنهار وبني ال�سخور  املاء التي ارت�سمت على 
والرتاب وعلى �سفوح اجلبال، بل مل يتمكن امل�ستعمر 

اأن ميحو تلك الذاكرة ويطم�سها بل �ساهم يف جتديدها 
وهو ي�ستفزها كل مرة ويف كل منا�سبة تدينه حتى 

واإن تظاهر باالعرتاف فاإن اخلبث الذي يعتلي طريقة 
تفكريه وخمططاته ات�سح جليا حتى يف نظراته.

فلن يغفر التاريخ يف كل العامل لتلك اجلرائم 
الب�سعة التي تدل على انعدام االن�سانية لدى هذا 

النوع من الب�سر، الذين ال يفرقون بني �سغري وكبري 
اأو بني عاجز وم�سلح ويقتلون ويعذبون بال رحمة، 
لتظل اأحداث  اكتوبر �ساهدة هي االأخرى على 

اجلرائم هناك ويف عقر دارهم اإن مل تكفي تلك التي 
حتت�سنها دارنا، فتكون مبثابة و�سمة عار تالحقهم 

ت�ساحبهم وتعرب عنهم اأينما حلوا، ليظلوا مثال 
للهمجية والوح�سية والظلم والالدميقراطية، وتظل 
ذكراهم املخزية املثرية لال�سمئزاز اأ�سبه ب�سرية ذات 

وم�سرية ا�سرتاتيجيات وخمططات الهدف منها الرثوات 
واالمتيازات والتوغل يف قلب اإفريقيا وال�سيطرة على 

كل املوؤ�س�سات، احلجة التي جعلت من حلم الب�سر اأ�سهل 
للتقطيع والتنكيل.

الذي يقطع فرن�سا هو  العظيم وكاأن نهر ال�سني 
االآخر اأراد اأن يكون �ساهدا من �سواهد التاريخ بعد 
اأن كان مقربة مائية الأج�ساد ال�سهداء اجلزائريني 

الذين خرجوا بكل �سلمية ودميقراطية فقوبلوا 
بوح�سية فرن�سية ر�سمية ال عالقة لها مبمار�سات 

ال�سارع املتطرفة، يف اأحداث تعرب بكل �سدق عن 
طبيعة اال�ستعمار الفرن�سي وميله كل امليل للوح�سية 

والقتل والتعذيب والتنكيل، واإن اأنكر هذا االأخري 
ذلك فال يزال التاريخ �ساهدا ب�سوره واأدلته ووثائقه، 
حتى اأن اأغلب ال�سور واالأفالم الوثائقية التي ف�سحت 

اجلرمية كانت من ت�سوير واجناز فرن�سيني بفرن�سا 
ح�سروا املاأ�ساة ونقلوها عرب التاريخ بعد�سات االأبي�ص 

واالأ�سود.

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

مــن االأمــور البديهية التــي يعرفها العــام واخلا�ص هــو اأن عمل 
امل�سالــح املعنيــة بالرقابــة والتفتي�ــص يف اأي قطــاع يقـــوم علــى 
، فاجلهات التي تنــوي القيام بخرجات ميدانية ق�سد  ال�سريــة
للقانون ال�ساري والوقوف  االأ�سخا�ص الوقوف على مدى تطبيــق 
علــى مدى جت�سيد هــوؤالء االأ�سخا�ص لالتفاقيــات، يفرت�ص بها اأن 
ال تزوير  واقعيــة تكــون يف �سريــة لت�سمن احل�سول علــى نتائج 
وال تالعــب فيهــا، اأي اأن اخلرجــات امليدانيــة التــي يكــون الهــدف 
منهــا الرقابة والتفتي�ــص هي اأ�سبه بامتحان، غــري اأن ما يحدث يف 
الأ�سخا�ــص معينني، اإذ  �سربت اأ�سئلته باتنة لهــو اأ�سبه بامتحــان 
اأن مديريــة التجــارة وترقية ال�سادرات لــذات الوالية قد نظمت 
اأم�ــص خرجــة ميدانية ومب�ساركــة ممثلي اخلبازيــن لوالية باتنة 
ق�ســد معاينــة خمابــز معينــة وبطريقــة تعــرب عنها اأكــرث عبارة 
، حيــث اأكدت املديريــة بح�سب  وجــد روحــك، جايــني نفت�ســوا
من�ســور لها عرب �سفحتها على الفاي�سبوك باأن اخلرجة قد اأ�سفرت 
عــن التج�سيد الفعلي لالتفاق املربم يوم  اأكتوبر  والذي 
يق�ســي بتوفــري مادة اخلبــز العادي بال�سعر املعمــول به، يف حني ال 
زال املواطنــون مبدينة باتنة يقتنون اخلبز العادي بـ  دج، فهل 
ملديريــة التجــارة بواليــة باتنــة اأن تــدل املواطنني علــى املخابز 
التي عاينتها كي يقتنوا اخلبز العادي منها بال�سعر املعمول به كما 

تف�سلت به؟

بطاقة حمـــــــــراء قال: اأمين بن عبد الرحمن
 )الوزير الأول(

لن  اأ�سود  يوم  اأكتوبر  جمازر   ...
. ميحيه ماحي

قلنا: يا راجل... كل يوم وطئت فيه قدم 
فرن�سي اأر�سنا الطاهرة هو يوم اأ�سود.

ما هو معروف يف اجلزائر هو اأنه يف كل مرة ينقطع فيها االت�سال ب�سبكة االأنرتنت اإال ويجد امل�سوؤولون 
الكابل  يف القطاع مربرا، بحيث ين�سبون كل امل�ساكل اإىل احلوت الذي يقولون عنه باأنه من قام بقطع 
، لكن، ما يحدث يف باتنة ومبدينة بريكة خ�سو�سا على م�ستوى اأحد االأحياء لهو اأمر قد ال  البحري
ميكن اأن يوجد له امل�سوؤولون تربيرا، فانقطاع االت�سال ب�سبكة االأنرتنت قد باتت تدوم الأيام وال�سبب 
هو  ال�سكان  ا�ستغربه  الذي  لكن  الكوابل،  �سرقة  متتهن  ع�سابة  هناك  اأن  وهو  املواطنني  لدى  معروف 
اإيجاد احلل ويف ا�ستعادة االت�سال بال�سبكة، فما ال�سبب وما حجة اجلهات  متاطل اجلهات املعنية يف 
املعنية هذه املرة اإذا كان املواطنون اأنف�سهم يعرفون مكمن اخللل؟ اأم اأنهم �سيتحججون بحيتان برية 

هذه املرة؟

قبل اأ�سبوعني من اال�ستحقاق االنتخابي املزمع اإجراوؤه يوم  نوفمرب املقبل، يبدو اأن العطب قد اأ�ساب 
حوائج النا�ص  العديد من بلديات باتنة، فبا�ستثناء بع�ص اخلدمات كا�ستخراج الوثائق ال�سخ�سية، فاإن 
ونوابهم بنهاية مدة �سالحيتهم يف املجال�ص ال�سعبية،  االأميار ، وال�سبب هو قناعة العديد من  ال تق�سى
، وهذا ما جعلهم يتعاملون  النظام البائد �سواء بعدم تر�سحهم اأو اإق�سائهم خ�سو�سا انهم اآخر منتخبي 
ب�سلبية اإزاء خمتلف امللفات، لي�ص فقط من حيث توقف بع�ص �سالحياتهم قانونا، واإمنا من حيث �سلوكاتهم 
اأنا كملت.. اللي يقعد يف دار يعطي كراها..  اهلل ي�سهل  وردودهم اليائ�سة واملندرجة كلها حتت عبارات 
وا�ص راح نديرلك اأنا خل�ست �سرك.. تهنيت ما بقاتلي�ص خدمة.. وال اأحد منهم فكر باأنه اإذا قامت ال�ساعُة 

ويف يد اأحدكم ف�سيلة فليغر�سها.

عادت حوادث املرور موؤخرا لتت�سدر االإح�سائيات الوطنية �سواء من ناحية املتوفني اأو اجلرحى، كما ت�سري 
امل�سالح املخت�سة يف اأمن الطرقات التي توؤكد ارتفاع املنحى من اأ�سبوع اإىل الآخر، فخالل االأ�سبوع املن�سرم 
الدرك  اأ�سبوع فقط، و�سجلت وحدات  املرور خالل  �سبيل احل�سر لقي  �سخ�سا حتفهم يف حوادث  على 
�سخ�سا  واإ�سابة   �سخ�سا  وفاة   عن  اأ�سفرت  االخت�سا�ص،  اإقليم  عرب  مرور  حادث  الوطني  
بـ   الدفلى  عني  تلتها  حوادث،  بـ   االأوىل  املرتبة  اجلزائر  والية  واحتلت  اخلطورة،  متفاوتة  بجروح 

حوادث، واملدية  حوادث، وتيبازة والبويرة بـ  حوادث بكل والية.

ذكرى  اإحياء  مرا�سم  عند  الفرن�سية  لوموند  �سحيفة  توقفت  االأ�سبوع،  هذا  لنهاية  عددها  افتتاحية  يف 
وقالت  اجلزائريني،  �سد  مبجزرة  الباري�سية  ال�سرطة  قامت  حني  اأكتوبر   اأحــداث   �سحايا 
ال�سحيفة الفرن�سية اإنه اليوم وبف�سل الكتب واملقاالت واالأفالم ال ميكن الأحد اأن يتجاهل هذه ال�سفحة 
املظلمة يف تاريخ فرن�سا، التي وقع خاللها العنف اال�ستعماري حتت اأنظار الباري�سيني الالمبالية اإىل حد 
من قبل املوؤرخني وو�سعها يف �سياقها، والتي مت نقلها جيل بعد جيل يف  املجزرة كبري، لقد مت اإثبات حقائق 

اجلزائر ويف فرن�سا و�سمع بها كل العامل االإن�ساين املناه�ص للقمع الدموي.

كورونا بفريو�ص  للعدوى  املرتفعة  اخلطورة  ذات  باملناطق  اخلا�سة  قائمتها  من  اجلزائر  اأملانيا  رفعت 
من  املغرب  تون�ص،  رفع  اأي�سا  مت  اأنه  االأمرا�ص  ملكافحة  االأملاين  كوخ روبرت  معهد  اأعلن  حيث  امل�ستجد، 
القائمة مو�سحا، اأنه لن يفر�ص على امل�سافرين القادمني من هذه البلدان اخل�سوع حلجر �سحي عند دخول 
التي  واملناطق  البلدان  ت�سنيف  ويتم  هذا   ،- كوفيد �سد  للتطعيم  خ�سعوا  الذين  اأولئك  خا�سة  اأملانيا، 
اأنها مناطق ذات خطورة وبائية عالية، لي�ص فقط من حيث  ت�سجل اأعداد اإ�سابات مرتفعة بكورونا على 
اأعداد االإ�سابات، بل يوؤخذ يف االعتبار اأي�سا معايري اأخرى، مثل ال�سرعة التي ينت�سر بها الفريو�ص، النظام 

. كورونا ال�سحي، نق�ص البيانات عن و�سع انت�سار 

هــي الذكــرى ال لليــوم الوطنــي للهجــرة، التــي ي�ستح�سرها ت 
املئات ، والتي ذهــب �سحيتها  اجلزائريــون، منــذ  اأكتوبــر 

مــن يف العا�سمــة الفرن�سية باري�ص، على يــد ال�سرطة الفرن�سية.حني 
خــرج ع�ســرات االآالف مــن املتظاهريــن ال�سلميني اجلزائريــني، 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
. حماولتها ت�سدير �سورة ح�سارية للعامل مغايرة حلقيقتها و

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

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

�حل�صاب �لبنكي:
      

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

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

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

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

اأكرث ما اأ�سبح ي�سكو منه املواطن اجلزائري هو ذاك 
االختالل القائم ما بني احتياجاته ومتطلباته وبني 

مداخيله �سواء اأكانت م�ستقرة اأو غري م�ستقرة ومتذبذبة 
فاجلميع يف هّم �سواء، يجمعهم الغالء املعي�سي ورداءة 

ال�سلع و�سوء ا�ستغالل امل�ساربني والتجار والت�سيري االأعرج 
للربامج واملُعيق لكل تقـدم اأو تغيري من�سود..

وال ميكن اإنكـار احلالة البائ�سة التي يعي�سها ال�سـعب 
اجلـزائري يف ال�سنوات االأخـرية من ظلم اجتماعي 

اإدارية وتع�سـف يف جميع االأجهـزة احليوية  حقرة و
وقطاع اخلدمـات املتعرث وقد اجتمعت جميعها �سلبا على 

امل�سدود يوميا من هـول ما يتلقاه من اأزمات  راأ�ص املواطن
و�سربات وم�ساكل ال ح�سر لها..

وقلة ذات اليد و�سح اجليوب  امليزيرية وقد اأ�سبحت 
واملعاناة جزءا من حياة املواطنني يتخبط فيها املاليني 

وهذا ما �ساهم يف خلق م�ساكل اجتماعية واأخالقية 
و�سحية اأي�سا ب�سبب �سوء التغذية وتدهور االأحـوال، 
ورغم هذا التنوع الزراعي واالقت�سادي الذي ت�سهده 
البالد والوفرة االإنتاجية واالكتفاء امل�سجل يف كثري 
مل  البحبوحة من املحا�سيل واملنتجات اإال اأن هذه 

تنعك�ص على احلياة العامة بقدر ما اأثارت اجلدل ب�ساأن 
ت�سعريها وتوزيعها وترويجها بح�سب متطلبات ال�سوق 

الداخلية واخلارجية التي دخلت يف �سراعات كربى تقف 
وراءها اأجنحة عميلة ت�سعى لك�سر كل تقدم فالحي 

و�سناعي للتمكني للتبعية واعرتا�ص كل ا�ستقالل يخل�ص 
اجلزائريني من معاناتهم ويرتقي باالقت�ساد الوطني 
الذي �سيلقي ب�سالله على م�ستوى املدخول الوطني..

دنانريه ل  وقد اأ�سبح هم اجلزائري كيف يح�سّ
املعدودة من اأجل �سهر ال يخلو من الديون واملطالبني 
والفواتري والغرامات واالأحداث املفاجئة واحلوادث 

غري املتوقعة حتى تدنت كثري من اأخالق النا�ص و�ساءت 
ت�سرفاتهم، وكل هذا يعود لذاك االختالل املذكور اآنفا 

بني املداخيل واملتطلبات، وقد ي�ستغرب البع�ص تلك 
الدرا�سات التي توؤكد تورط تدين املداخيل يف االإ�سابة 

باالأمرا�ص املزمنة على كرثتها ما يعني من جانب اآخر 
ت�سخم امليزانيات التي توجه لهذا ال�ساأن بدال من اأن 
توجه تلك االأموال ل�سالح املواطنني ول�سالح حت�سني 

م�ستواهم املعي�سي وقدراتهم ال�سرائية وهذا ما ي�ستوجب 
وال ريب مراجعات عميقة عملية وميدانية وفعالة 

وغري قابلة للم�ساومات اأو التالعبات اأو تعر�سها الأيدي 
الفا�سدين اجلاهزة دائما لتعطيل امل�ساريع والربامج 

وتفكيك فتيل قنبلة اجتماعية موقوتة على متام 
االنهيار املتوقع اإن مل ُت�ستدرك االأو�ساع يف اأوانها الذي 

لن يحتمل التاأجيل واملراوغات ال�سيا�سية.

زووووووم الأورا�س....
ال�سورة ماأخوذة من 
موؤ�س�سة ا�ست�سفائية 

باإحدى بلديات 
والية ب�سكرة، 
وبالتحديد من 

جناح يفرت�ص اأن 
يكون نظيفا، اإال 

اأن املالحظ هو اأن 
النظافة هي اآخر 

ما يهتم به العاملون 
يف هذه املوؤ�س�سة 

اال�ست�سفائية.

�سماح خميلي

اآخر اإح�شائية لكوفيد-19 يف اجلزائر

ت�سجيل 87 اإ�سابة 
جديدة، 71 حالة 
�سفاء و 02 وفيات

اأعلنت وزارة ال�سحة وال�سكان، اأم�س االأحد، 
عن ت�سجيل 87 اإ�سابة جديدة بفريو�س 

كورونا، ح�سب بيان املوؤ�سرات العامة للو�سع 
الوبائي يف اجلزائر. وا�سار بيان الوزارة، اإىل 
ت�سجيل حالتي وفاة بفريو�س كورونا املتجدد 
يف الـ 24 �ساعة املا�سية، فيما مت خالل نف�س 

الفرتة ت�سجيل متاثل 71 مري�سا لل�سفاء 
وتواجد 13 اآخرين يف العناية املركزة.

وتذكر وزارة ال�سحة املواطنني ب�سرورة 
االلتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم اإىل 

احرتام قواعد النظافة وامل�سافة اجل�سدية 
واالرتداء االإلزامي للقناع الواقي واالمتثال 

ق. ولقواعد احلجر ال�سحي.

املحلية،  واجلــمــاعــات  الــداخــلــيــة  وزارة  اأطــلــقــت 
مب�سروعي  متعلقة  اجلمهورية  والة  و�سط  ا�ست�سارة 
اجلديد  اال�ستثمار  قانون  وم�سروع  البلدية  قانون 

املُرتقب االإفراج عنه قريًبا.
اأ�سركت  الداخلية  وزارة  فــاإن  التعليمة،  وح�سب 
عدد من والة اجلمهورية يف اإعداد هذين امل�سروعني 
اإىل  القرار  هــذا  ويهدف   انتظارهما،  طــال  اللذين 
اجتماعات  عــن  انبثقت  التي  التو�سيات  جت�سيد 
يف  انعقد  اجتماع  ــر  اآخ خا�سة  الـــوالة  ـ  احلكومة 
تو�سيات  عدة  عنه  متخ�س  والــذي  املا�سي  �سبتمرب 
العقار  و�سبط  العمل  وفــر�ــس  الـــروة  خلق  اأهمها 

واإطالق امل�ساريع اال�ستثمارية املحلية.
عبد  بن  اأميــن  املالية،  وزيــر  االأول  الــوزيــر  واأعــلــن 
اخلا�سة  ــالح  االإ�ــس ور�ــســات  تن�سيب  عــن  الرحمن 
مُبراجعة قانوين البلدية والوالية بداية من ال�سهر 
املحلية،  احلوكمة  وحت�سني  دعــم  ــار  اإط يف  ــاري  اجل
ووفق الوزير فاإن اجلهاز التنفيذي حر�س على اإدراج 

االإ�سالحات الهيكلية التي ت�سُب يف هذا االإطار.

على  املطلعني  اأبـــرز  مــن  اجلمهورية  والة  ويعترب 
املُ�ستثمرين  طــريــق  تــعــرت�ــس  الــتــي  ــات''  ــب ــق ــع ''ال
خلق  عملية  ت�سهل  التي  واالإجــــراءات  احلقيقيني 
ا�ستثمار  وبناء  االقت�ساد  وتنويع  تناف�سية حقيقية 
مهمة  ـــرية  االأخ الــفــرتة  يف  لهم  واأ�ــســنــدت  حقيقي، 

�سعبة للغاية تتمثل يف ا�سرتجاع االأرا�سي املمنوحة 
بع�سها  االمتياز  عقود  اإطار  يف  امل�ستثمرين  لع�سرات 
الت�سرف  مت  االآخــر  والبع�س  االآن  حلد  ت�ستغل  مل 
فيها وحتويل هدفها، اإذ احت�سنت الكثري منها بنايات 

فو�سوية واأخرى فيالت �سكنية من طراز عايل.

ــة  ــرك اعــــتــــربت ح
جمـــتـــمـــع الـــ�ـــســـلـــم، 
ُمرت�سحني  ــاء  اإقــ�ــس
املُقدمة  القوائم  يف 
نوفمرب   27 ملحليات 
ـــة  ـــيـــا�ـــس بــــــ ''الـــ�ـــس
املـــمـــنـــهـــجـــة الـــتـــي 
العنا�سر  ت�ستهدُف 
ـــيـــة''.  ـــس ـــافـــ� ـــن ـــت ال
ـــــت ذلــــك  ـــــف وو�ـــــس

ـــــدرُج يف  ـــــن بــــاأنــــه ''ي
نتائج  يف  املف�سوح  والتحكم  املُ�سبق  التزوير  خانة 

االنتخابات''.
اإن ما تتعر�ُس له هذه  وقالت احلركة، يف بيان لها، 
والوفاء  الُعليا  ال�سيا�سية  االإرادة  ي�سُع  االنتخابات 
االإرادة  احــرتام  يف  اجُلمهورية  رئي�س  بالتزامات 
ال�سك  مو�سع  ال�سيا�سية  احلياة  واأخلقة  ال�سعبية 

وامل�ساءلة ال�سيا�سية 
واالأخالقية''.

ــت قــيــادة  ــف ــس ــ� وك
ــــس'' اأنـــهـــا  ''حــــمــــ�
التن�سيق  يف  ما�سية 
ــــــع الــــ�ــــســــركــــاء  م
واأن  الــ�ــســيــا�ــســيــني 
من  النهائي  املوقف 
هـــذه االنــتــخــابــات 
ـــوح عـــلـــى كل  مـــفـــُت
االحتماالت. ووجهت 
احلركة اتهامات �سريحة لل�سلطة الوطنية امل�ستقلة 
لالنتخابات التي اعتربت اأن ''اإ�سرافها بهذه الطريقة 
وهو  �سابقاتها،  من  بكثرٍي  اأ�سواأ  هو  االنتخابات  على 
يف  هو  البالد  يف  الدميقراطية  ــة  اأزم بــاأن  يوؤكد  ما 
الذهنيات املتحجرة واملمار�سات ال�سلطوية الفوقية، 

ولي�ست يف الن�سو�س القانونية''.

تراأ�ص رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وزير الدفاع الوطني، اأم�ص الأحد 17 اأكتوبر 2021، اجتماعا ملجل�ص الوزراء، ُخ�ّس�ص للدرا�سة 
وامل�سادقة على م�سروع قانون، يتعلق مبكافحة امل�ساربة، وال�ستماع لعدد من العرو�ص املتعلقة بتنظيم جامع اجلزائر و�سريه، والدخول اجلامعي، وكذا التكوين املهني ل�سنة 

والطاقة. الدويل  التعاون  تخ�ص  املرا�سيم،  من  عدد  على  امل�سادقة  عن  ف�سال   ،2022-2021

االأمة،  جمل�س  رئي�س  بح�سور  املرا�سم  وجرت 
�سالح قوجيل، رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، 
املالية  وزيــر  االأول  الوزير  بوغايل،  ابراهيم 
احلكومة  من  واأع�ساء  الرحمن  عبد  بن  اأميــن 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  ــان  اأرك رئي�س  وكــذا 

الفريق ال�سعيد �سنقريحة.
وكان الرئي�س تبون قد قرر يوم ال�سبت تر�سيم 
الوطن،  عــرب  �سنويا  �سمت  دقيقة  الــوقــوف 
اأكتوبر   17 جمازر  �سهداء  اأرواح  على  ترحما 

باري�س. الفرن�سية   بالعا�سمة   1961

الوطنيالثنني  07 كوبر 2971/ 18  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 11 ربيع الأورل 031443
الرئي�س تبون يقف دقيقة �سمت ترحما 

على اأرواح ال�سهداء

اإنهاء مهام وتعيينات جديدة 
يف الق�ساء الع�سكري

الدرك الوطني ي�سع خمططا اأمنيا وقائيا 

يوم الثالثاء عطلة مدفوعة الأجر

حم�س: موقفنا من هذه النتخابات 
مفتوح على كل الحتمالت

الر�سمية  اجلريدة  من  االأخــري  العدد  ت�سمن 
الق�ساء  يف  جــديــدة  وتعيينات  مــهــام  ــاء  ــه اإن
اجلريدة  من  االأخري  العدد  وت�سمن  الع�سكري. 
 14 يف  موؤرخا  م�سرتكا  وزاريــا  قرارا  الر�سمية، 
عبد  انــتــداب  اإنــهــاء  يت�سمن  املا�سي،  جويلية 
النور عمراين لدى وزارة الدفاع الوطني ب�سفته 

رئي�سا ملجل�س اال�ستئناف الع�سكري بالبليدة.
كما مت اإنهاء انتداب بلعيد اأوحل�سن لدى وزارة 
االتهام  لغرفة  رئي�سا  ب�سفته  الوطني  الدفاع 
ابتداء  بالبليدة  الع�سكري  اال�ستئناف  مبجل�س 
انتداب  اإنــهــاء  ومت  ـــاري.  اجل اأكــتــوبــر   21 مــن 

كمال م�سباح لدى وزارة الدفاع الوطني ب�سفته 
ومت  بالبليدة.  الع�سكرية  للمحكمة  رئي�سا 
انتداب املعني ب�سفته رئي�سا ملجل�س اال�ستئناف 

الع�سكري بالبليدة.
وتقرر انتداب عبد الروؤوف كو�سيح لدى وزارة 
االتهام  لغرفة  رئي�سا  ب�سفته  الوطني  الدفاع 
ل�سنة  بالبليدة  الع�سكري  اال�ستئناف  مبجل�س 
كما  ــاري.  اجل اأكتوبر   21 من  ابتداء  ــدة   واح
للمحكمة  رئي�سا  ل�سفته  حمزة  فار�س  ينتدب 
الع�سكرية بالبليدة ملدة �سنة واحدة بداية من 

التاريخ نف�سه.

و�ــــســــعــــت قــــيــــادة 
ــــــــدرك الـــوطـــنـــي  ال
خمططا اأمنيا وقائيا 
خـــا�ـــســـا مبــنــا�ــســبــة 
النبوي  املولد  حلول 
ــاأمــني  ــت الــ�ــســريــف ل
الف�ساءات  خمتلف 
االحــتــفــالــيــة وكــذا 
ــبــكــة الــطــرقــات  �ــس
اإقليم  �سمن  الواقعة 

ح�سب  االخــتــ�ــســا�ــس، 
الدرك  مل�سالح  بيان  ــد  االأح اأم�س  به  ــاد  اأف ما 

الوطني.
"جميع  اتخاذ  مت  فقد  امل�سدر،  نف�س  وح�سب 
االحتفاالت  مبنا�سبة  الــالزمــة  االإجــــراءات 
باملولد النبوي ال�سريف، وهذا بو�سع ت�سكيالت 
وجت�سيد  فعالة  مراقبة  �سمان  اأجل  من  اأمنية 

التواجد الدائم وامل�ستمر يف امليدان".
ويعتمد خمطط الدرك الوطني املو�سوع بهذه 
"العمل اجلواري وتثمني اخلدمة  املنا�سبة على 
وال�سكينة  االأمــــن  عــلــى  حــفــاظــا  الــعــمــومــيــة، 
من  "جملة  اتـــخـــاذ  مت  كــمــا  العموميني". 

االإجراءات امليدانية 
ملحاربة االإجتار غري 
باملفرقعات  ال�سرعي 
النارية،  ــاب  ــع واالأل
ال�سحة  حفاظا على 
وتكثيف  العمومية 
ل�سمان  ـــات  ـــدوري ال
ال�سريع  ــل  ــدخ ــت ال
ــد  ــن ـــــال ع ـــــع ـــــف وال

ال�سرورة".
ــــدرك  ــع ال ــا يــ�ــس ــم ك
االأخ�سر  الرقم  املواطنني  خدمة  يف  الوطني 
اأو التدخل  )1055( لطلب النجدة واالإ�سعاف 
''طريقي''عرب  مــوقــع  وكـــذا  الــ�ــســرورة  عند 
الفي�سبوك  �سفحة  خـــالل  ومـــن  ـــت  ـــرتن االأن
اإىل  باالإ�سافة  الطرقات،  حالة  عن  لالإ�ستعالم 
املوقع االإلكرتوين لل�سكاوى امل�سبقة واال�ستعالم 

.» www.ppgn.mdn.dz« عن بعد
كما جددت قيادة الدرك الوطني دعوتها اإىل 
االلتزام  اأجل  من  واملواطنني  املواطنات  كافة 
ال�سالمة  بقواعد  والتحلي  الوقائية  بالتدابري 

وال�سحة العمومية.

العمومية  للوظيفة  العامة  املديرية  اأعلنت 
واالإ�سالح االإداري اأن يوم الثالثاء املقبل 19 
 1443 االأول  ربيع  من  لـ12  املوافق  اأكتوبر 
لكافة  االأجر  مدفوعة  عطلة  �سيكون  هجري 
العمومية  واالإدارات  املوؤ�س�سات  م�ستخدمي 
واخلا�سة،  العمومية  والــدواويــن  والهيئات 
النبوي  باملولد  االحــتــفــال  مبنا�سبة  وذلــك 

ال�سريف.
واأو�سحت املديرية، يف بيان لها اأم�س االأحد، 
اأنه يعترب يوم الثالثاء "عطلة مدفوعة االأجر 

لكافة املوؤ�س�سات واالإدارات العمومية والهيئات 
لكل  وكــذا  واخلا�سة،  العمومية  والــدواويــن 
يف  واخلا�سة  العمومية  املوؤ�س�سات  م�ستخدمي 
االأ�سا�سي  قانونها  كان  مهما  القطاعات  جميع 

مبا فيه ذلك امل�ستخدمني باليوم اأو ال�ساعة".
واالإدارات  املوؤ�س�سات  على  "يتعني  اأنــه  غري 
واملوؤ�س�سات  والــدواويــن  والهيئات  العمومية 
املذكورة اأعاله اتخاذ التدابري الالزمة ل�سمان 
تعمل  التي  امل�سالح  يف  اخلدمة  ا�ستمرارية 

بنظام التناوب".

خمرجات اجتماع جمل�س الوزراء برئا�سة الرئي�س تبون

اإ�سراك ولة اجلمهورية يف اإعداد قانوين البلدية وال�ستثمار

رئي�س  ال�سيد  قبل  مــن  اجلل�سة،  افــتــتــاح  بعد 
الوزير  ال�سيد  عر�س  اإىل  واال�ستماع  اجلمهورية، 
وخمتلف  احلكومي،  الن�ساط  ح�سيلة  حول  االأول 
اأ�سدى  االأعمال،  جدول  �سمن  املدرجة،  العرو�س 

ال�سيد الرئي�س التعليمات، والتوجيهات التالية:
مبكافحة  املتعلق  الــقــانــون  مــ�ــســروع  بخ�سو�س 

امل�ساربة:
مراجعة قانون العقوبات، لت�سليط عقوبة ق�سوى 
يف  للمتورطني  واملوؤبد،  �سجنا،  �سنة   30 اإىل  ت�سل 

جرمية امل�ساربة.
بتح�سي�س  التجارة  وزيــر  الرئي�س  ال�سّيد  اأمــر 
مكافحة  قــانــون  حــول  املـــدين  واملجتمع  التجار 
امل�ساربة و�سرحه للمواطنني عرب االإعالم، للتمييز 
بني التخزين املنظم الأهداف جتارية، والتخزين، 

بغر�س اإحداث الندرة، اأو رفع االأ�سعار.
املدين،  للمجتمع  امل�سوؤول  ــدور  ال اأهمية  اإبـــراز 
التجارية،  املمار�سات  حماربة  يف  االإعالم  وو�سائل 

غري النزيهة.
ملحاربة  الر�سيد،  اال�ستهالكي  ال�سلوك  ترقية  ـ 
الطفيليني وال�ساعني لرفع االأ�سعار بغر�س اإحداث 

الفو�سى وخلق الياأ�س.
ب�ساأن تنظيم جامع اجلزائر و�سريه:

خمتلف  بت�سّلم  اخلا�سة  اجلوانب  كّل  ا�ستكمال 
الهياكل، املكّونة لهذا ال�سرح واإمتام جتهيزه، وفق 
معايري اجلودة، التي تقت�سيها مكانة هذه املوؤ�س�سة 

الروحية.
املقرتحة،  الن�سو�س  على  املبدئية  املــوافــقــة 
العلمي  امل�ستويني  على  اجلــزائــر،  جامع  لتنظيم 

واالإداري، وو�سعه حتت و�ساية الوزير االأول.
رفع م�ستوى تكوين امل�سريين، واالإطارات املكلفني، 
بخدمة هذا ال�سرح، بالتعاون مع خمتلف ال�سركاء، 

ذوي اخلربة يف ت�سيري من�ساآت مماثلة.
-2021 ل�سنة  اجلــامــعــي  لــلــدخــول  بالن�سبة 

:2022
للتخ�س�سات  العام،  التوزيع  لتغيري  اآليات،  اإيجاد 
الدقيقة  ــوم  ــعــل ال نــحــو  بــالــتــوجــه  اجلــامــعــيــة، 

والتكنولوجيا.
واالمتياز،  التخ�س�س،  مبداأي  جت�سيد  موا�سلة 
اإمكانات  وفــق  متخ�س�سة،  جامعية  مــدن  خللق 
خمتلف املوؤ�س�سات اجلامعية، وحميطها االقت�سادي 

واالجتماعي.
يف  اجلــزائــريــة،  اجلامعية  الــكــفــاءات  ــراك  ــس اإ�
ال�سيادة  لتحقيق  الــرامــيــة  الــربامــج  خمتلف 

الرقمية.
اخلرباء  م�ساهمة  لتاأطري  للتعاون،  برامج  و�سع 
اجلزائريني، يف جهود التنمية، يف الدول ال�سقيقة 

وال�سديقة.
باأف�سل  الــنــوعــي  للتكوين  ــات  ــان ــك االإم تــوفــري 
ــرورة اال�ــســتــفــادة مــن طاقات  ــس الــو�ــســائــل، مــع �

االإطارات اجلامعية.
ــاأطــري  ــت اإيـــــالء اأهــمــيــة خــا�ــســة لــلــتــكــويــن، وال
اال�سطناعي  الذكاء  مدر�ستي  يف  العايل،  العلمي 
والــريــا�ــســيــات، بــاحــرتام اأعــلــى املــعــدالت يف كل 

مناطق الوطن.
-2021 ل�سنة  املهني  التكوين  دخول  بخ�سو�س 

:2022
عرو�س  بني  التكامل،  ل�سمان  العمل،  موا�سلة 
التكوين، ومتطلبات عامل االقت�ساد، خا�سة، يف ما 

يف  االقت�سادية،  املوؤ�س�سات  حاجات  بتلبية  يتعلق 
جمال تكوين املوارد الب�سرية.

تثمني التكوين، يف �سعب وجماالت، ال تزال تعتمد 
على طرق تقليدية، يف الت�سيري، ال�سيما يف تربية 
الطاقات  وجمــال  ال�سيد،  �سفن  وبناء  املائيات، 

املتجددة.
املهني،  التكوين  برامج  بني  االن�سجام،  �سمان 
والتعليم العايل، يف اإطار خطة التنمية الوطنية، 
غــرار  على  الـــواعـــدة،  الــقــطــاعــات  يف  خ�سو�سا 

ال�سناعة ال�سيدالنية.
من  منتدبني،  عمال  اأمـــام  التكوين  جمــال  فتح 
التكوين  مراكز  خمتلف  يف  واملوؤ�س�سات،  ال�سركات 

املهني، مب�ساعدة من الدولة.
وقبل اختتام اجلل�سة، وافق جمل�س الوزراء على 
اقرتاح، تقدم به، ال�سيد وزير ال�سوؤون اخلارجية 
اأخ�سر،  رقم  لو�سع  باخلارج،  الوطنية  واجلالية 
ال�سفارات والقن�سليات، حتت ت�سرف  على م�ستوى 
حماية  �سمان  ق�سد  الوطنية،  اجلالية  اأبــنــاء 
يف  الن�سغاالتهم،  واال�ستماع  لهم،  وفورية،  دائمة، 
�سادق  للم�سايقات، باخلارج. كما  حالة تعر�سهم، 
املتعلقة  الفردية  القرارات  من  عدد  على  املجل�س 
بالتعيني، واإنهاء املهام، يف وظائف عليا يف الدولة.

ق. و

اأرواح   ال�سهيد دقيقة �سمت ترحما على  اأم�ص الأحد مبقام  وقف رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
1961 بباري�ص. كما قام الرئي�ص تبون باملنا�سبة بو�سع  17 اأكتوبر  ال�سهداء وتخليدا ل�سحايا جمازر 

اكليل من الزهور وقراأ فاحتة الكتاب على  اأرواح ال�سهداء.
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ق. و
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"مق�سلة"  اأن  ــادر،  ــ�ــس امل ذات  وذكــــرت 
مرت�سحني  حتى  ت�ستثنى  مل  التحقيقات 
�سمن  امل�سوؤوليـة  زمام  تقّلدوا  واأن  �سبق 
اأية  جمال�ص منتخبة ومل ت�سجل �سدهم 
متابعات ق�سائية اأو حتقيقات اأمنية تذكر، 
يف �سورة تدل على رغبة ال�سلطة يف فتح 
ال�سباب  من  اجلديدة  الوجوه  اأمام  الباب 
املحليـة  لالنتخابات  للرت�سح  وغــريهــم 
والوالئية، واأ�ساف ذات امل�سدر اأن الفقرة 
ال�سابعة من املادة 200 والتي تتحدث عن 
اأ�سقطت  املرت�سحني،  ملفات  �سروط قبول 
عدد من الروؤو�ص خا�سة اأنها تن�ص على: 
"اأال يكون )املرت�سح( معروفا لدى العامة 
ب�سلته باأو�ساط املال واالأعمال امل�سبوهة، 
وتاأثريه بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 
على االختيار احلر للناخبني وح�سن �سري 

العملية االنتخابية".
ويف �سياق اٱخر اأثبت العديد من املنتخبني 
�سواء  باتنــة،  بوالية  احلاليني  املحليني 
كانوا روؤ�ساء بلديات اأو اأع�ساء يف املجال�ص 
والوفاء  الت�سيري  يف  ف�سلهم  املنتخبة، 
ال�ستمالـة  "وزوعوها"  التي  بــالــوعــود 
الناخبني، ب�سهـادة املواطنني الذين قالوا 
اأنهم مل يجنوا من جتارب املجال�ص املحلية 
ال�سابقة، �سوى التهمي�ص والبريوقراطية، 
واملنتخبني  االأمـــيـــار  بع�ص  ذكـــر   فيما 
املا�سية،  العهدة  خــالل  يجنوا  مل  اأنهم 
من  واملالحقة  واالحتجاج  الغ�سب  �سوى 
امل�سالح  حتقيقات  وكذا  املواطنني،  طرف 

االأمنية.
حل  على  قليلة  اأيــام  وُبعيد  مواطنون 
االنتخابات  واإجــراء  املنتخبة   املجال�ص 

اأ�ساءوا   اأنهم  قالوا  والوالئية،  املحلية 
االختيار ومل يوفقوا يف انتخاب ممثليهم 
الوالئي،  اأو  املحلي  امل�ستوى  على  �سواء 
وهم اليوم يرف�سون تر�سح هوؤالء جمددا، 
اأكفــاء،  منتخبني  وُبــروز  التغيري  يف  اأمال 
بعيدا  بجدية،  ان�سغاالتهم  مع  يتعاملون 

عن االإهمال والت�سّيب والاّلمباالة.  
املندوب  كرار�سة،  عمار  ك�سف،  وقد  هذا 
امل�ستقلة  الــوطــنــيــة  لل�سلطة  ــي  ــوالئ ال
موا�سلة   عـــن  بــبــاتــنــة،  ــتــخــابــات  لــالن
املندوبية الوالئية، عملية درا�سة ملفات 
املرت�سحني ملحليات ال 27 نوفمرب القادم، 
مرت�سحة  قائمة   211 درا�سة  مت  حيث 
البلدية  ال�سعبية  املجال�ص  النتخابات 
و09 قوائم مرت�سحة النتخابات املجل�ص 

ال�سعبي الوالئي.

اأري�ص بوالية  بلدية  يتخبط مواطنون من 
باتنة، و�سط معاناة مريرة خالل تنقالتهم، 
امل�سافرين  نقل  حمطة  تواجد  اأن  وقــالــوا 
باأري�ص يف موقع غري ا�سرتاتيجي وبعيد عن 
جيوبهم  انهكت  البلدية  واأحياء  مناطق  كل 

مب�ساريف اإ�سافية.

حافالت  وجــود  عدم  اأن  املت�سكون  واأو�سح 
كخط"  االأحـــيـــاء  بع�ص  اإىل  املــحــطــة  مــن 
بات  الزيتون،  ذراع  االإدراي"  احلي  املحطة 
واأن  ال�سيما  املعنيني،  و�سكوى  تذمر  حمل 
خارج  من  املواطنني  تكلف  االإدارات  اأغلب 
طويلة،  م�سافات  اإليها  التنقل  اأري�ص  بلدية 

النقل  ت�سعرية  غــالء  معاناتهم  من  زاد  ومــا 
احل�سري، حيث اأكد املعنيون اأن امل�سافة بني 
املحطة وبع�ص االأحياء ال ت�ستدعي ذلك، ما 
املواطن  حق  يف  ملحوظا  اإ�ستغالال  اإعتربوه 
اأ�سحاب  ويــجــرب  ــذا  ه اأمـــره،  على  املغلوب 
وب�سكرة  تكوت  من  كل  بخطوط  احلافالت 
امل�سافرين يف املحطة رغم غياب  اإنزال  على 
هو  ما�سكل  العلوي،  للطريق  عمومي  نقل  اأي 

االآخر هاج�سا يوؤرقهم على الدوام.  
ب�سكل  التنقل  على  املــجــربون  املــواطــنــون 
دائم، اأحلوا على �سمان راحة امل�سافرين على 
اإعتبار ذلك �سرطا �سروريا من �ساأنه حت�سني 
املرفق،  هذا  م�ستوى  على  امل�سافرين  خدمة 
�سعوبات  مــن  املعنيون  يالقيه  ملــا  ونــظــرا 
يطالب  ــي،  ــوم ي ب�سكل  الــتــنــقــل  يف  كــبــرية 
حمطة  و�سعية  يف  النظر  امل�سوؤولني  هــوؤالء 
من  والتقليل  تنقلهم  لت�سهيل  امل�سافرين  نقل 

معاناتهم التي طال اأمد.

ــدي  راج اأوالد  م�ستة  �سكان  ي�ستكي 
وبوعي�سة ببلدية تاك�سالنت، من تاأخر 
بالغاز  الربط  م�سروع  اأ�سغال  يف  كبري 
واملتفق  القانونية  االآجــال  تعدى  الذي 

عليها.
نيوز،  ــص  االأورا� مع  لقائهم  ويف  ال�سكان 
ــوال عـــن املــ�ــســروع الـــذي  ــط حتـــدثـــوا م
جعله  مــا  ال�سلحفاة،  خطى  على  ي�سري 
مع  عليها  واملتفق  املحددة  اأجاله  يتعدى 

دفرت  يف  عنها  واملعلن  الو�سية  ال�سلطات 
امل�سروع  هذا  باأن  اأكدوا  حيث  ال�سروط، 
الزمن  من  لعقود  و�سربوا  انتظاره  طال 
املطاف  اآخـــر  يف  لكن  منه  لــالإ�ــســتــفــادة 
قبل  من  التج�سيد  يف  واملماطلة  التاأخري 
القائمني  بــاأن  واأ�ــســافــوا  طاله،  املــقــاول 
عــلــى املــ�ــســروع قـــامـــوا بــرتكــيــب علب 
وخلق  غري  ال  االأمــور  لتهدئة  العدادات 
واالإ�ستمرار  املواطن  لدى  التفاوؤل  بع�ص 

اأرقت املواطن  يف االأ�سغال البطيئة التي 
ف�سل  دخــول  ــواب  اأب على  واأنهم  خا�سة 

ال�ستاء وانخفا�ص درجات احلرارة.
يف  امل�سروع  اأ�سغال  بــاأن  اأي�سا  واأردفـــوا 
امل�ستة بداأت منذ اأكرث من عام ومل تربط 
االأمــر  املدينة  غــاز  ب�سبكة  عائلة  اأي 
من  وقلقهم  ال�سكان  حفيظة  اأثــار  الذي 
احللم  مبثابة  كان  م�سروع  جت�سيد  عدم 
لن  ويالزمهم  يوؤرقهم  �سبح  اإىل  ليتحول 

يزول اإىل غاية تركيب عدادات وغيارات 
الغاز املتبقية، وطالبوا ال�سلطات املحلية 
لت�سريع  امل�ستعجل  التحرك  ب�سرورة 
عجلة االأ�سغال التي تعد بطيئة مقارنة 
املتفق عليها وم�سددين  امل�سروع  ب�سروط 
الت�ساء  ف�سل  حلول  قبل  الــربــط  على 
حيث اأكدوا �ساقوا ذرعًا من قارورات غاز 
ونق�سها  عليهم  عبئًا  باتت  التي  البوتان 

الفادح اأي�سا.

وّقعت ال�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات بباتنـة، على نهايـة "احلياة ال�سيا�سية" للعديد املنتخبني ال�سابقني ممن اأبدوا نية الرت�سح جمددا 
النتخابات 27 نوفمرب، بناء على حتقيقات اأمنية واإدارية، وت�سري م�سادر مطلعـة، اأن غربال ال�سلطة، اأ�سقط ملفات العديد من املرت�سحني 

لهذه اال�ستحقاقات �سواء كانوا روؤ�ساء بلديات اأو اأع�ساء يف املجال�ص املنتخبة، حتى اأن قوائم باأكملها مت "زبرها" بعد حتقيقات �سملت 
االأ�سماء التي حملتها، يف خطوة توؤكد على نهاية مقيا�ص "ال�سكارة" و"النفوذ" و"العرو�سية" يف اإعداد القوائم التي �سيطرت على  املجال�ص 

ال�سابقة بن�سبة كبرية، بعد اإق�ساء اأ�سماء مقبولة من االإطارات واملحرتمني واملنا�سلني القدماء.

الريح مهب  يف  �ضابقني  منتخبني  ي�ضع  النتخابات  "غربال" �ضلطة 

اأعابوا الفو�ضى ال�ضائدة يف القطاع

مواطنون بتاك�ضالنت طالبوا ال�ضلطات بالتدخل

نهاية زمن "املفور واملعاود" يف القوائم االنتخابية بباتنة

حمطة النقل باآري�س تثري ا�ستياء املواطنني

م�ساريع ربط بالغاز تخرق كل االآجال وال�سكان غا�سبون
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 خالل املوؤمتر اجلهوي لل�سركات النا�سئة 
 ،201  DISRUPT constantine
اأين احتلتا املرتبتني الثانية والثالثة يف 
تخ�س�ص البيوتكنولوجيا، وح�سب خلية 
فقد  خل�سر،  ــاج  احل بجامعة  االت�سال 
احتلت الطالبة �سعابنة عائ�سة املرتبة 

مادة  ا�ستخراج  حول  مب�سروع  الثانية، 
ال�سلخ،  بعد  البقر  جلد  من  اجليالتني 
احتلت  فقد  رانية  بوقفة  الطالبة  اأمــا 
مادة  ا�ستخراج  مب�سروع  الثالثة  املرتبة 
والتفاح  احلم�سيات  بقايا  من  البكتني 

النتاج مواد �سيدالنية.

ي�ستكي �سكان قرية خباب التابعة لبلدية 
م�ساريع  باتنة، من غياب  بريكة يف والية 
الوهمية  بالوعود  ال�سكان  وندد  تنموية، 
على  املتعاقبة  املحلية  املجال�ص  قبل  من 
يف  بالغة  �سعوبة  يجدون  حيث  البلدية، 
تدهور  مــن  الــطــرقــات  ت�سهده  ملــا  التنقل 
ملحوظ، تزداد �سوءا مع ت�ساقط االأمطار 
الربك  مــن  جمموعة  اإىل  تتحول  كونها 

املائية.
بــاأنــهــم يجدون  الــ�ــســاأن  ــذا  ــــدوا يف ه واأك
كون  يوميا،  ا�ستعمالها  يف  جمة  �سعوبات 
على  خــطــرا  ت�سكل  اأ�سبحت  الــطــرقــات 
�سالمة م�ستعملي الطرقات، �سف اإىل ذلك 
اأحلقت  فادحة  خ�سائر  من  يتكبدونه  ما 
مبركباتهم اأعطابا متكررة جراء االنت�سار 
غنب  من  زاد  وما  املطبات،  و  للحفر  الوا�سع 
املواطنني ما تعلق بغياب املياه ال�سروب، ما 
ي�سطرهم اأمر ذلك اال�ستنجاد مبياه االآبار 
ماقد  لل�سرب،  ال�ساحلة  غــري  الفالحية 

ي�سكل خطرا على �سحة املواطنني.

من  املــواطــنــون  يعاين  ذلــك  اإىل  اإ�ــســافــة 
يتكبدونها  ــتــي  ال الــكــبــرية  الــ�ــســعــوبــات 
حيث  املـــجـــاورة،  املــنــاطــق  اإىل  لــلــو�ــســول 
يقطعون م�سافات طويلة �سريا على االأقدام 
بحثا عن قطرة ماء، اإىل جانب ذلك نا�سد 
امل�ستكون ال�سلطات املحلية واجلهات املعنية، 
التعجيل يف اال�ستفادة من م�سروع الكهرباء 
مادة  مع  معاناتهم  اإنــهــاء  ق�سد  الريفية 
عليها،  يعتمدون  التي  املادة  كونها  املازوت، 
وهو ما �ساعف من معاناتهم اليومية، زادت 
من حدتها امل�سالك الفالحية الوعرة، اأين 
الفالحي  ن�ساطهم  ممار�سة  عليهم  �سعبت 
املعنيون،  منه  ي�سرتزق  م�سدرا  كونه  رغم 
ال�ساأن  هــذا  يف  موؤكدين  عليه،  ويعولون 
التي حتيط  النقائ�ص  حيث  مراعاتهم من 
بهم، وحتبط من رغبتهم امل�ساهمة يف توفري 
انتاج وفري ي�سمن تغطية احتياجات ال�سوق 
املحلية من ذلك، اأين اأحلوا على اال�ستجابة 
ملطالبهم املرفوعة دومنا متاطل يذكر على 

حد قولهم.

طالبتان من جامعة باتنة تتفوقان
 يف املوؤمتر اجلهوي لل�سركات النائ�سة

نق�س الربامج التنموية يثري ا�ستياء 
�سكان قرية خباب بربيكة

تفوقت الطالبتان �سعابة عائ�سة وبوقفة رانية من ق�سم تكنولوجيا التغذية مبعهد العلوم البيطرية 
والفالحية يف جامعة باتنة1.

حت�ضلتا على املرتبتني الثانية والثالثة

واقع مزري يعي�ضونه دومنا تدخل من امل�ضوؤولني

ن.م



ن.م

اأم البواقي

�سطيـــف

خن�سلة

حمزة"  "بركاين  حـــي  يــ�ــســهــد 
كبرية  ت�سربات  م�سكيانة،  ببلدية 
للمياه بعد انفجار االأنبوب اخلا�ص 
املياه  اجتاحت  حيث  بــالــتــوزيــع، 
يعاين  وقت  يف  املواطنني،  �سكنات 
قلة  مــن  م�سكيانة  مدينة  �سكان 
ال�ساحلة  باملياه  التزويد  عمليات 
اأزمة  يف  البلدية  وتواجد  لل�سرب 

عط�ص جتاوزت ال5 �سنوات.
اأ�سار  مبك�سيانة  البلدي  املجل�ص 
وزارة  موافقة  تنتظر  م�ساحله  اأن 
حتويل  م�سروع  على  املائية  املوارد 
ــاه الــبــئــر الــعــمــيــق املــتــواجــد  ــي م
مدينة  �سكان  لفائدة  بــاجلــازيــة 

م�سكيانة الذين ال زالوا يتخبطون 
يف م�سكل قلة عمليات التزود باملياه 
ال�ساحلة لل�سرب، حيث اأن امل�سروع 
خا�سة  معترب  مايل  غالف  يتطلي 
على  �ستتم  التحويل  عملية  واأن 
م�سافة 10 كلم، لكن املخزون املائي 
الكبري الذي يتمتع به البئر يتطلب 
من  املعنية  امل�سالح  جميع  تدخل 
تتجاوز  حيث  امل�سروع،  اإمتام  اأجل 
�سعة �سخ البئر العميق 150 لرت يف 
الثانية، والذي من �ساأنه اأن ي�ساهم 
العط�ص  اأزمــــة  عــلــى  الــقــ�ــســاء  يف 

بجميع اأحياء مدينة م�سكيانة.

بعد انفجار الأنبوب الرئي�ضي

مواطنون عط�سى وت�سربات املياه 
ت�سل املنازل مب�سكيانة

يف الذكرى 60 ملجازر 17 اأكتوبر رغم التعليمات حول الإ�ضراع يف ت�ضليمها وجتهيزها

بداية من هذا الأربعاء

ما تزال اأ�سغال اإجناز قاعات العالج مبختلف امل�ساتي ببلديات ولية اأم البواقي، ت�سري بخطى ال�سلحفاة، رغم توفر جميع الو�سائل املادية 
والب�سرية وكذا النتهاء من جميع اإجراءات التاأ�سري املايل على امليزانية اخلا�سة بهذه باملرافق ال�سحية على م�ستوى املناطق املعزولة.

املتواجدة  الــعــالج  قــاعــات  وتــواجــه 
الرعاية  تقدمي  يف  العجز  بامل�ساتي، 
ي�سطرون  الــذيــن  للمر�سى  ال�سحية 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  نحو  للتوجه 
على  للح�سول  بلدياتهم  من  القريبة 
وا�ستنكر  الطبية،  اخلــدمــات  اأب�سط 
االأ�سغال  وترية  فكريينة،  دائرة  رئي�ص 
عالج  قاعة  وجتهيز  اإجنـــاز  مب�سروع 
املقاولة  مطالبا  "ال�سبابطة"،  مب�ستة 

الور�سة  تدعيم  بــ�ــســرورة  املــ�ــســوؤولــة 
لالإ�سراع  واملادية  الب�سرية  بالو�سائل 
منذ  تتقدم  مل  التي  االأ�سغال  وترية  يف 
الهن�سري  ببلديات  اأمــا  اأ�ــســهــر،  ثالثة 
كر�سة  وعــني  فــكــرون  وعــني  تومغني 
االأ�سغال  وترية  تزال  فال  واحلرملية، 
قاعات   4 اإجنـــاز  مب�ساريع  اخلــا�ــســة 
تتعدى  مل  امل�ساتي  م�ستوى  على  عالج 
5 باملائة، مع قلة اليد العاملة املوؤهلة، 

وكذا الغياب الدائم للمقاوالت امل�سوؤولة 
عن اجناز امل�ساريع.

املعزولة،  واملــنــاطــق  امل�ساتي  �سكان 
امل�سوؤولني  تــدخــل  بــ�ــســرورة  طــالــبــوا 
البواقي،  اأم  بــواليــة  ال�سحة  بقطاع 
ال�سحية  اخلدمات  م�ستوى  يف  للنظر 
املقدمة داخل قاعات العالج بامل�ساتي، 
�سوى  تفتح  ال  اأبوابها  اأ�سحت  والتي 

ل�ساعتني فقط يف اليوم.

حتقيقات اأمنية وراء اإق�ضائهم

ظل معطال رغم رفع التجميد 

معاناة مع قارورات الغاز كل �ضتاء 

ترقب ا�ضتالم اإقامة جامعية ب�ضعة 1000 �ضرير

ـــــــــــــــــــد  وج
الـــعـــ�ـــســـرات 
مــــن روؤ�ــــســــاء 
الـــبـــلـــديـــات 
الـــ�ـــســـابـــقـــني 
واحلــــالــــيــــني 
اأنــــفــــ�ــــســــهــــم 
ال�سباق  خــارج 

والية  يف  املقبل  نوفمرب   27 ملحليات 
امللفات  درا�سة  اأف�ست  حيث  �سطيف، 
الوالئية  املــنــدوبــيــة  لــدى  ــة  ــودع امل
ملراقبة  امل�ستقلة  الوطنية  لل�سلطة 
من  العديد  اإق�ساء  اإىل  االنتخابات 
"االأميار" ال�سابقني واحلاليني كما هو 
للوالية  الكبرية  البلديات  يف  احلــال 
الــعــلــمــة والــتــي عرفت  عــلــى غــــرار 
من  العديد  م�ست  باجلملة  اإق�ساءات 
بلدية  يف  ذاتــه  احلــال  وهو  القوائم، 

�سطيف.
�سبب  اأن  حملية  مــ�ــســادر  وك�سفت 
اإىل  يعود  البلديات  روؤ�ــســاء  اإق�ساء 
ت�سيري  فــرتات  تخ�ص  امنية  تقارير 
العهدة  خــالل  �سواء  االأمــيــار  ــوؤالء  ه
 08 اأن  علما  ال�سابقة،  اأو  احلالية 
على  حت�سلوا  فقط  بلديات  روؤ�ــســاء 

يف  امللفات  قــبــول 
ــص  ــ� رف مت  حــــني 
ــح  مـــلـــفـــات تــر�ــس
الروؤ�ساء احلاليني 
العلمة،  لبلديات 
عني  اأوريـــ�ـــســـيـــا، 
عــبــا�ــســة، قـــالل، 
الــزرقــاء،  القلتة 
اأوالد  قجال،  الكبرية،  عني  مزلوق، 
االأ�سماء  مقدور  يف  و�سيكون  �سابر، 
الطعن  ــاء  لــالإقــ�ــس تــعــر�ــســت  ــي  ــت ال
ــال  االأج يف  االإداريــــة  املحكمة  لــدى 

القانونية.
لل�سلطة  الوالئية  املندوبية  واأعلنت 
لالنتخابات  املــ�ــســتــقــلــة  الــوطــنــيــة 
قبول  و�سل  تبليغ  مت  ــه  اأن ب�سطيف 
البلدية  لالنتخابات  الرت�سح  ملف 
 12 توجد  كما  قائمة،   142 لنحو 
عدد  اأن  علما  للتبليغ،  جاهزة  قائمة 
القوائم يف البلديات هو 225 قائمة، 
املجل�ص  بــانــتــخــابــات  يتعلق  وفــيــمــا 
و�سل  تبليغ  مت  فقد  الوالئي  ال�سعبي 
قبول الرت�سح لقائمتني اثنتني من بني 
�سبع قوائم، يف حني اأن بقية القوائم 

معنية برفع التحفظات.

يف  بوعندا�ص  بلدية  �سكان  ينتظر 
�سطيف  لــواليــة  ال�سمالية  اجلــهــة 
الــذي  امل�ست�سفى  مــ�ــســروع  جت�سيد 
�سنوات،  منذ  البلدية  منه  ا�ستفادت 
حريتهم  عــن  ال�سكان  اأعـــرب  حيث 
رغم  امل�سروع  هــذا  جت�سيد  لتاأخر 
يف  ممثلة  العليا  ال�سلطات  موافقة 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة 
عن  التجميد  رفع  على  امل�ست�سفيات 
املايل  الــغــالف  توفري  بعد  امل�سروع 
اختيار  عن  ف�سال  لتج�سيده  الــالزم 

االأر�سية.
عبلة  كــمــال  �سطيف  وايل  ـــام  وق
الجناز  املخ�س�ص  املوقع  اإىل  بزيارة 
زيارته  هام�ص  على  املــ�ــســروع  ــذا  ه
للبلدية نهار االأم�ص �سمن احتفاالت 
منح  حيث  للهجرة،  الوطني  اليوم 
الوايل تعليمات من اأجل االإ�سراع يف 
االإجــراءات االإداريــة بغية انطالق 
بالنظر  االأجــال  اأقــرب  يف  االأ�سغال 

يكت�سيها  الــتــي  الــكــبــرية  لالأهمية 
ال�سحية  الناحية  من  امل�سروع  هذا 
ك�سفت  "كورونا"  اأزمـــة  اأن  خا�سة 

احلاجة املا�سة ملثل هذه املرافق. 
ويعلق �سكان بوعندا�ص وما جاورها 
امل�ست�سفى  م�سروع  على  كبرية  اأمــاال 
اإىل  ت�سل  ا�ستيعاب  بطاقة  اجلديد 
من  التخل�ص  ــل  اأج من  �سرير   60
املتاعب  ظل  يف  االأمد  طويلة  معاناة 
اأمام  ال�سكان  يجدها  التي  الكبرية 
م�ست�سفى  اإىل  الــتــنــقــل  حــتــمــيــة 
بوقاعة املجاور من اأجل تلقي العالج 
نتيجة اخلدمات املحدودة املقدمة يف 
العيادة املتعددة اخلدمات ف�سال عن 
ال�سرورية،  الطبية  املعدات  غياب 
اأمام  وهو االأمر الذي يجعل املر�سى 
امل�ست�سفيات  اإىل  التنقل  حتمية 
اأماال كبرية  ال�سكان  املجاورة، ويعلق 
اأقرب  يف  امل�سروع  هذا  جت�سيد  على 

وقت ممكن.

ــان مــ�ــســتــة رمــــادة  ــك ــس يــنــتــظــر �
ال�سخنة  حمام  ببلدية  الواقعة 
�سطيف  واليتي  بني  احلــدود  على 
ال�سلطات  مــن  الــتــفــاتــة  وبــاتــنــة 
منازلهم  ــط  رب اأجـــل  مــن  املحلية 
وهــو  الــطــبــيــعــي،  الـــغـــاز  ب�سبكة 
من  ال�سكان  ينتظره  الذي  امل�سروع 
قرى  باقي  اأن  خا�سة  طويلة  مدة 
بهذه  ربطها  مت  البلدية  وم�ساتي 
هذه  با�ستثناء  احليوية  ال�سبكة 

امل�ستة الأ�سباب غري معروفة.
ويوؤكد �سكان املنطقة اأنهم يعانون 
كثريا يف ظل غياب الغاز الطبيعي 
التي  ال�سديدة  لــلــربودة  بالنظر 
تعرفها املنطقة خالل ف�سل ال�ستاء 
احل�سول  يف  الكبرية  وال�سعوبات 
حيث  البوتان  غاز  قــارورات  على 
من  الــكــثــري  يف  الــ�ــســكــان  ي�سطر 

بلدية  غاية  اإىل  للتنقل  االأحيان 
اأوالد �سالم للح�سول على قارورات 
تلقوا  اأنهم  ال�سكان  وي�سيف  الغاز، 
وعودا من طرف ال�سلطات املحلية 
يتم  حيث  الفارطة  الفرتة  خالل 
يف كل مرة منحهم تواريخ النطالق 
على  ذلــك  يتم  اأن  دون  االأ�ــســغــال 

اأر�ص الواقع.
ال�سخنة  بلدية حمام  اأما م�سالح 
الغالف  توفر  عدم  اأن  اأكــدت  فقد 
امل�ستة  حرمان  يف  �سببا  كان  املايل 
من حقها يف الربط بالغاز الطبيعي 
اإىل غاية االأن، يف حني مت القيام 
بكل االإجراءات االإدارية من اأجل 
انتظار  يف  وهـــذا  املــ�ــســروع  اجنـــاز 
املالية  االإعتمادات  على  احل�سول 
ب�سبكة  امل�ستة  هذه  ربط  اأجل  من 

الغاز الطبيعي.

تنتظر مديرية اخلدمات اجلامعية 
ا�ستالم  اجلارية  ال�سنة  نهاية  قبل 
حافلتني لنقل طلبة جامعة العربي 
بن املهيدي باأم البواقي على م�ستوى 
فكرون،  ــني  وع ببو�ص  عــني  خطي 
حيز  تدخل  اأن  املرتقب  من  حيث 
املقبل  جانفي  �سهر  خالل  اخلدمة 

كاأق�سى تقدير.
ـــك رفـــع عــدد  هـــذا ومـــن �ــســاأن ذل
اجلامعة  بحظرية  النقل  حافالت 
اإىل ما يقارب 80 حافلة نقل جامعي 
اجلامعة  بــاالإقــامــة  يخ�ص  وفيما 
االأ�سابيع  خالل  ا�ستالمها  املنتظر 

املقبلة، فقد جتاوزت ن�سبة االإجناز 
عملية  يف  االنطالق  ليتم   ،%  96
الديوان  قبل  من  االأجنحة  جتهيز 
بعد  اجلامعية  للخدمات  الوطني 
اخلا�سة  ال�سفقة  ــن  ع االإعـــــالن 

بالتجهيز.
ــدة  ــدي االإقـــامـــة اجلــامــعــيــة اجل
باعتبارهم  االإناث  لفئة  �ستخ�س�ص 
التخ�س�سات  مبختلف  عددا  االأكرب 
االقامات  عــدد  لي�سل  اجلامعية، 
اإىل  البواقي  اأم  بوالية  اجلامعية 
9 اإقامات جامعية بطاقة ا�ستيعاب 

تتجاوز 9100 طالب جامعي.

اأعلنت اللجنة الوطنية للخبازين 
ـــي بــواليــة  ـــوالئ عـــرب مــكــتــبــهــا ال
خن�سلة، عزمها الدخول يف اإ�سراب   

عن العمل ابتداء هذا االأربعاء.
حتوز  بــيــان  يف  اللجنة  وذكــــرت 
منه،  ن�سخة  على  نيوز"  "االأورا�ص 
الفرع  رئي�ص  جمع  الذي  اللقاء  اأن 
جميع  مـــع  لــلــخــبــازيــن  ـــي  ـــوالئ ال
والية  عــرب  النا�سطني  اخلبازين 
�سبتمرب،   25 ال�سبت  يوم  خن�سلة 

انتهى باتفاق اجلميع على الدخول 
من  بداية  احتجاجية  حركة  يف 

يوم االأربعاء 20 اأكتوبر.
اخلــطــوة،  هـــذه  اللجنة  وبــــررت 
اإليها  اٱلت  التي  املزرية  بالو�سعية 
لهام�ص  رهيب  ت�ساءل  مــن  املهنة 
للهيئات  فــعــلــي  وغـــيـــاب  الـــربـــح 
تنظيم  يف  ــيــة  ــو�ــس ال ـــات  ـــه واجل
الع�سوائي  الفتح  خالل  من  ال�سوق 

للن�ساط.

مت اأم�ص، تد�سني املدر�سة 
القراآنية "عبد احلميد بن 

بادي�ص" بحي حممد االأخ�سر 
مبدينة اأم البواقي، كما مت و�سع 

حيز اخلدمة ل46 �سهريج لغاز 
الربوبان لتزويد 209 عائلة 
بالغاز مب�ستة "عني ال�سعيد".

ومب�ستة "الفجوج" ببلدية 
عني الزيتون، فتم ربط �سكان 

امل�ستة باملياه ال�ساحلة لل�سرب 
انطالقا من النقب الذي انتهت 

به االأ�سغال خالل االأ�سابيع 
املا�سية، والذي من �ساأنه الق�ساء 

على عط�ص �سكان امل�ستة.
وتاأتي هذه العمليات على 

هام�ص االحتفاالت املخلدة 
للذكرى 60 ملجاز 17 اأكتوبر، 

اأين نظمت ندوة تاريخية 
بعنوان "ذاكرة االأجيال" 

مبتحف املجاهد ن�سطها اأ�ساتذة 
وجماهدون، فيما مت تكرمي 

االأ�سرة الثورية مبختلف بلديات 
الوالية.

ع�سرات االأميار احلاليني وال�سابقني خارج 
ال�سباق االنتخابي  ب�سطيف

�سكان بوعندا�س ينتظرون جت�سيد 
حلم امل�ست�سفى اجلديد 

�سكان رمادة ينتظرون ربط منازلهم
 بالغاز الطبيعي 

النقل اجلامعي باأم البواقي يتدعم 
بحافلتني قريبا

م�ساريع قطاع ال�سحة باأم البواقي خارج الرقابة

اخلبازون ينذرون ال�سلطات قبل الدخول يف اإ�سراب بخن�سلة

تزويد عائالت 
باملياه و�سهاريج 

غاز الربوبان 
يف اأم البواقي
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عرفت ثورة التحرير املباركة حمطات 
االأحداث  �سمن  املوؤرخون  �سنفها  بارزة 
املف�سلية التي �سنعت م�سارها وم�سريها 
ونتائجها  ــداهــا  �ــس بــفــعــل  الــنــهــائــي، 

الع�سكرية وال�سعبية والدبلوما�سية.
 17 اأحداث  الكربى  الوقائع  ومن تلك 
الفرن�سية  بالعا�سمة   1961 اأكتوبر 
باري�ص، التي كان اجلزائريون املهاجرون 
مع  بالتزامن  وقعت  والــتــي  اأبطالها، 
"مفاو�سات اإيفيان" ال�سرتجاع ال�سيادة 

الوطنية. ومهدت لها تطورات مرتابطة، 
�سهر  الفرن�سي  االأمــن  اأجهزة  قامت  اإذ 
وطرد  بتوقيف   1961 عــام  �سبتمرب 
اآخرين  واعــتــقــال  اجلــزائــريــني  مئات 
عبد  ــوؤرخ  امل بح�سب  "فان�سان"،  مبركز 

القادر خليفي.

اجلزائر وفرن�سا.. جدل كتابة تاريخ 
ذاكرة اال�ستعمار

الباري�سية  الــ�ــســرطــة  بــيــان  ويــ�ــســري 
اإخ�ساع  اإىل  ذاتــه  ال�سهر  من   23 يــوم 
للتفتي�ص،  مغرتب  جزائري  األــف   29

 200 ــرد  وط اآخــريــن،   600 وتوقيف 
التاريخية  املجلة  وفق  اجلزائر،  اإىل 
 .)2019 اجلزائرية )عدد يونيو عام 
فري  روجــي  الداخلية  وزيــر  ــدر  واأ�ــس
باري�ص موري�ص  -رفقة حمافظ �سرطة 
اأكتوبر1961  من  اخلام�ص  يف  بابون- 
مر�سوما عن�سريا يحظر جتوال العمال 
و�سواحيها.  بــبــاريــ�ــص  ــني  ــري ــزائ اجل
الثورة  "جناح  خلفية  على  ذلك  وجاء 
بروز  وتــوايل  دبلوما�سيا،  اجلزائرية 
الفرن�سية،  االأو�ساط  من  لها  الدائنني 
ومتكنها من تنظيم العمال اجلزائريني 
االأمـــوال،  على  وح�سولها  وتوجيههم 
وت�سريب االأ�سلحة اإىل اجلزائر"، مثلما 

يوؤكد الباحث خليفي.

رد فعل اجلزائريني
ــارج  الــثــورة يف اخل مــ�ــســوؤويل  اأن  غــري 
تلك  اأمـــام  ـــدي  االأي مكتويف  يقفوا  مل 
اللجنة  اجتمعت  حيث  ــــراءات،  االإج
الوطني  التحرير  جلبهة  الفدرالية 
ــى حــتــمــيــة مــواجــهــة  ــل واأجـــمـــعـــت ع

التعليمات العن�سرية وك�سرها.
مظاهرات  ـــروج  خ اللجنة  وقــــررت 
ليلتني  ـــالل  خ لــلــمــهــاجــريــن  �سعبية 
م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  بعد  متتاليتني 
الرئي�سية  بكل هدوء ونظام يف الطرق 
األف   80 نحو  يومها  وخــرج  لباري�ص. 
�سلمية  مظاهرات  يف  جزائري  مغرتب 
ال�سلطات  ت�سييق  على  للرد  �سخمة 
م�ساندتهم  عــن  وللتعبري  الفرن�سية، 
يف  ومطالبها  التحرير  جلبهة  املطلقة 
احلــريــة واال�ــســتــقــالل. يف حــني ردت 
بالقمع  جهتها  من  الفرن�سية  ال�سرطة 
من  والرمي  والتعذيب  والقتل  ال�سديد 
طفت  حتى  ال�سهري،  ال�سني  نهر  ج�سور 

اجلثث على م�ساحة املكان.
ويوثق املجاهد علي هارون يف مذكراته، 
حول حاالت القتل بال�سرب والطلقات 
مت  اأنه  اأخــرى،  وطرق  والغرق  النارية 
جريح،  و2300  �سهيد   200 اإح�ساء 
منهم من نقل اإىل الرتاب اجلزائري على 
ليتم  الغر�ص،  لهذا  خا�سة  باخرة  منت 
و�سعهم يف املحت�سدات )اتبع االحتالل 
ما  يف  ال�سكان  جتميع  �سيا�سة  الفرن�سي 
الثوار  ملنع  اجلماعية  املعتقالت  ي�سبه 

من التوا�سل مع ال�سعب(.
واعرتف الرئي�ص فران�سوا هوالند عام 
للمتظاهرين،  الدموي  بالقمع   2012

 2018 كما غرد اإميانويل ماكرون عام 

على تويرت باأن "17 اأكتوبر 1961 كان 
يوًما من القمع العنيف، واأن اجلمهورية 
الفرن�سية مطالبة باأن تواجه احلقائق 

حول جمازر اجلزائريني بباري�ص''.
كل  و�سعبيا  ر�سميا  اجلزائر  وحتتفل 
عنوان  حتت  املاأ�ساوية  باالأحداث  عام 
واقــرتح  للهجرة"،  الــوطــنــي  "اليوم 
ماكرون  رئي�سه  على  �ستورا  بنجامان 
موا�سلة  الــــذاكــــرة-  ورقــــة  -�ــســمــن 
لتخليد  رمــزيــا  الفرن�سي  االحــتــفــال 

وقائعها.

مكا�سب اإ�سرتاتيجية للثورة
لكن يف املقابل، �سكلت املظاهرات مك�سبا 
اإ�سرتاتيجيا للثورة اجلزائرية، اإذ يرى 
املوؤرخ لزهر بدعيدة اأنها مثلت انت�ساًرا 
�سارل  ادعـــــاءات  باإجها�سها  كــبــريا، 
مرتبطني  اجلــزائــريــني  بكون  ديــغــول 
بفرن�سا وموؤ�س�ساتها وغري موالني جلبهة 

التحرير.
على  ق�ست  املــظــاهــرات  اأن  واأو�ــســح  
حيث  امل�ستديرة،  الطاولة  "مفاو�سات 

تكون جبهة التحرير ممثال للجزائريني 
مع قوى �سيا�سية اأخرى"، مثلما اأ�سقطت 
اأن  لتثبت  فرن�سية"،  "اجلزائر  فكرة 
وال  االأ�سليني  و�سكانها  الأهلها  االأخــرية 
وحققت  امل�ستوطنون.  فيها  ي�ساركهم 
على  واملوؤثر  الفعال  ح�سورها  الثورة 
ب�سغطها  الفرن�سي  العام  الراأي  م�ستوى 
داخليا وخارجيا على ديغول، لال�ستمرار 
الثورة بجدية  املفاو�سات مع قيادة  يف 

اأيام   10 اأكرث، حيث مت ا�ستئنافها بعد 
مبدينة بال ال�سوي�سرية.

وي�سيف بدعيدة "اأثمر حترك جبهة 
اإ�سدار الئحة  اإقليميا ودوليا  التحرير 
لتقرير   1961 نوفمرب   15 يوم  اأممية 
م�سري ال�سعب اجلزائري''. كما تناقلت 
املظاهرات،  اأخــبــار  العاملية  ال�سحف 
منددة بوح�سية القمع �سد اجلزائريني، 
على  فاريحو  جون  كتبه  ما  غــرار  على 
�سفحات جريدة "فران�ص �سوار وكذلك 
ال�سحايف بيار فيون�سو بونتي ب�سحيفتي 

"لوموند" و"لوفيغارو''.
اأنها  الــثــورة  اأثبتت  فقد  �سعبيا،  ــا  اأم
ال�سعب  عــمــوم  يف  ــر  ــوؤث وامل "املتحكم 
ــالد اأو  ــب ــواء داخــــل ال ــس اجلـــزائـــري �
واأن  فرن�سا،  يف  وبــاالأخــ�ــص  خــارجــهــا 
من  يــتــجــزاأ  ال  جــزء  فيها  املــهــاجــريــن 
ويحملون  اآالمــه  يعي�سون  اجلزائريني 
الفرن�سية  ال�سيا�سة  تفرق  ولن  اآماله، 

بينهم حيثما كانوا''.

جرمية دولة
عبد  املجاهد  و�سف  اأخــرى،  جهة  من 
املجيد �سيخي االأحداث بجرمية دولة 
كل  وتتبنى  والــرقــي  احل�سارة  تدعي 

ت�سريحات ومواثيق حقوق االإن�سان.
برئا�سة  م�ست�سار  -وهــو  �سيخي  واأكــد 
اجلــمــهــوريــة لــلــذاكــرة الــوطــنــيــة- اأن 
"اجلزائريني خرجوا يف �سوارع باري�ص 
�سوى  ــ�ــســالح، ال ميــلــكــون  ال ــن  م عـــزاًل 
اأ�سكتتها  مــا  �سرعان  الــتــي  اأ�ــســواتــهــم 
األف   45 قتل  له  �سبق  �سفاح  ع�سابات 

�سهيد يف اأحداث مايو عام 1945''.
مل  بابون  موري�ص  اإن  �سيخي:  وقــال 
املئات  واإغــــراق  وقــتــل  قمع  يف  يـــرتدد 
اأ�سدرت  اأبــنــاء اجلــزائــر، يف حــني  مــن 
االإن�سان  حلقوق  العاملي  االإعالن  بالده 
االأمم  ميثاق  )1789( كما وقعت على 
جنيف  واتفاقيات   )1945( املتحدة 
الدويل  القانون  اأ�سا�ص  وهي   )1949(
االإن�ساين، قبل �سربها بكل ذلك عر�ص 

احلائط يوم 17 اأكتوبر 1961.
االأمم  لدى  اخلبري  اعترب  جانبه،  ومن 

احلقوقي  الــدويل،  القانون  يف  املتحدة 
كمال فياليل، قرار ال�سلطات الفرن�سية 
التمييز  على  قائًما  عن�سريا  وقتها 
املقيمني  واجلزائريني  الفرن�سيني  بني 
فادًحا  وخــرقــا  و�سواحيها،  بباري�ص 
حلقوق االإن�سان واالتفاقية االأوروبية 
�سمن  الوقائع  و�سنف   .1950 ل�سنة 
اإبادة اجلن�ص واجلرائم �سد االإن�سانية 
و�سائل  اأن  على  مــ�ــســددا  والــتــعــذيــب، 
وقوية  وا�سحة  اأدلة  تتطلب  االإثبات 
من  التخل�ص  يف  امل�ستعمر  اإرادة  �سد 
ثم   ،1830 عـــام  مــنــذ  اجلــزائــريــني 
املتابعة على اأ�س�ص قانونية كل االأفعال 
ونظام   1945 نــورمــربغ  يف  املحظورة 

روما.
 8 "جمعية  اأن   - ت�سريح  -يف  وك�سف 
1945" اجلزائرية حركت دعوة  ماي 
املحامني  اأحد  ق�سائية يف فرن�سا -وهو 
موري�ص  �سد  الق�سية-  يف  الــبــارزيــن 
رئي�سيا  فاعال  م�سوؤوال  باعتباره  بابون 

عن الوقائع.
حمكمة  وكيل  اأمام  �سكوى  تقدمي  ومت 
 ،1998 يناير  من  اخلام�ص  يف  باري�ص 
لكن الق�ساء الفرن�سي حفظها، مما حدا 
التاأ�سي�ص  اإىل  اجلزائريني  باملحامني 
�سحايا  با�سم  مدنيا  طرفا  باعتبارهم 

وذوي حقوق.
جلنة  لرئي�ص  ال�سابق  النائب  واأو�سح 
اأنه  الدويل  للقانون  االأفريقي  االحتاد 
جرمية  الوقائع  تكييف  ي�ستطيع  ال 
للتقادم  قابلة  غــري  االإنــ�ــســانــيــة  �سد 
تكييفها  حــال  ويف  طبيعتها،  حيث  من 
فاإنها  العام،  للقانون  خا�سعة  جرمية 
الفرن�سية  بالقوانني  ت�سبح معفى عنها 
 1962 ل�سنتي  ــاء  ــف ــاالإع ب اخلــا�ــســة 

و1964.
االتهام  غرفة  قا�سي  اأكـــده  مــا  وهــو 
 ،1999 ملجل�ص ق�ساء باري�ص �سهر ماي 
الفرن�سية  العليا  املحكمة  رف�ست  كما 
بالنق�ص  الطعن  ذلــك  مــن  �سنة  بعد 
ــام  ــع دعـــوى اأخـــرى اأم املــقــدم، قبل رف
االإن�سان،  حلقوق  االأوروبــيــة  املحكمة 

غري اأنها رف�ستها �سكال.

التجول  التنديد بحظر  الوطني يف فرن�سا، بهدف  التحرير  تلبيًة لدعوة فدرالية جبهة  �سلميًا،  األف جزائري يتظاهرون  اأكرث من ثالثني  �ستني عامًا، كان  قبل 
املفرو�س على اجلزائريني ح�سرًا من قبل قائد �سرطة باري�س موري�س بابون. ويف املقابل، انت�سر ع�سرة اآلف �سرطي ودركي. وكان القمع دمويًا، اإذ قتل العديد من 

املتظاهرين بالر�سا�س، واألقي ببع�س اجلثث يف نهر ال�سني. يقّدر املوؤرخون عدد القتلى بالع�سرات على الأقل اإن مل يكن 200، و2300 جريح.
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يوم جرى نهر ال�سني بدماء اجلزائريني
حمطة �شوداء يف تاريخ فرن�شا ال�شتعمارية..

كان 17 اأكتوبر 1961 يوما 
للقمع العنيف للمتظاهرين 

اجلزائريني الذين 
خرجوا للمطالبة باحلرية 

وال�ستقالل بالعا�سمة 
الفرن�سية باري�س حيث 

�سقط 200 �سهيد و2300 
جريح.

موري�س بابون مل يرتدد يف قمع وقتل واإغراق املئات من اأبناء 
اجلزائر، يف حني اأ�سدرت بالده الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 
ووقعت على ميثاق الأمم املتحدة واتفاقيات جنيف وهي اأ�سا�س 
القانون الدويل الإن�ساين، قبل �سربها بكل ذلك عر�س احلائط 



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

من  الليبية  االأرا�سي  تطهري  ملف  دخل 
مرحلة  واملرتزقة  االأجنبية  الــقــوات 
م�سادروثيقة  ك�سفت  حيث  احلــ�ــســم، 
بني  املــــــربم  ــــاق  ــــف االت اأن  االطـــــــالع 
امل�سرتكة  الع�سكرية  اللجنة  اأع�ساء 
االأجانب  املقاتلني  اإجالء  ''5+5''حول 
ــا�ــســيــة مت  يــ�ــســمــل اأربـــــع خـــطـــوات اأ�ــس

حتديدها للبدء يف تنفيذها
ووفق ن�ص االتفاق، �سيقوم كل طرف من 
طريف النزاع بح�سر من يتعاونون معه من 
مقاتلني اأجانب يف نقطتي جتميع لتاأكيد 
التنفيذ  اأمام  املجال  وف�سح  النية  ح�سن 
االأجنبية  القوات  اإجالء  لقرار  الفعلي 

واملرتزقة.
وبعد تنفيذ تلك اخلطوة، يتم ا�ستدعاء 
مع  بالتعاون  للعمل  اأجــانــب  مراقبني 
عملية  على  لالإ�سراف  حمليني  مراقبني 
واملتزامن  واملتوازن  التدريجي  االإجالء 
اخل�سو�ص  بــهــذا  مت  وقــد  للم�سلحني، 
املتحدة  االأمم  اإىل  خــطــاب  تــوجــيــه 

وجمل�ص االأمن.
ر�سد  يف  فتتمثل  الثالثة،  اخلطوة  اأمــا 
للمقاتلني  احلقيقية  االأعــداد  ومتابعة 
وعدم  علميا  توثيقا  وتوثيقها  االأجانب 
ترك االأمر للح�سابات التقديرية، لتاأتي 
يف  واملتمثلة  الرابعة  اخلطوة  ذلك  بعد 
واملرتزقة  االأجنبية  الــقــوات  ترحيل 
ــات وفـــق جـــدول زمني  ــع ــن خـــالل دف م

عليها.  التوافق  يتم  منافذ  خــالل  ومــن 
خالل  االإجــالء  عملية  تتم  اأن  وينتظر 
ثالثة اأ�سهر على اأن ت�سمل كل امل�سلحني 

االأجانب دون ا�ستثناء. 
امل�سرتكة  الع�سكرية  اللجنة  وكــانــت 
اإنها  اجلمعة،  اأعلنت   ،''5+5'' الليبية 
املرتزقة  الإخـــراج  عمل  خطة  قـــررت 
تدريجيا  البالد  من  االأجانب  واملقاتلني 
تنفيذ  اآلــيــات  بحثت  اأنــهــا  اىل  م�سرية 
املرتزقة واملقاتلني  اإخراج جميع  خطة 

االأجانب من االأرا�سي الليبية.
لالأمم  العام  االأمني  رحب  االأثناء،  ويف 
باتفاق  غوتريي�ص،  اأنطونيو  املتحدة 
اللجنة الع�سكرية امل�سرتكة ''5+5'' يف 
جنيف، ب�ساأن خطة عمل �ساملة للعملية 
الن�سحاب  واملـــتـــوازنـــة،  الــتــدريــجــيــة 

وا�سفا  االأجــانــب،  واملقاتلني  املرتزقة 
اتفاق  تنفيذ  يف  الزاوية  بـ''حجر  اإياه 

اأكتوبر 2020 لوقف اإطالق النار''.
واأثنى االأمني العام لالأمم املتحدة، على 
اللجنة  داخــل  ال�سائدة  الهدف  وحــدة 
جميع  ــًا  ــي داع املــ�ــســرتكــة،  الع�سكرية 
واالأطـــراف  ليبيا  يف  الفاعلة  اجلــهــات 
تنفيذ  اأجـــل  مــن  العمل  اإىل  الــدولــيــة 
واملرتزقة  ــب  ــان االأج املقاتلني  �سحب 
ن�سر  اأن  من  ثقته  عن  معربا  تدريجيا، 
اإطــالق  وقــف  مراقبي  مــن  اأويل  فريق 
�سي�ساهم  املتحدة،  لالأمم  التابعني  النار 
العمل  خطة  لتنفيذ  الظروف  تهيئة  يف 
بنجاح، جُمّددًا، يف ختام بيانه، التاأكيد 
على التزام االأمم املتحدة الرا�سخ بدعم 

ال�سعب الليبي.

حكومة  يف  اخلـــارجـــيـــة  وزيــــر  قــــال 
اإن  متقي  خان  اأمري  املوؤقتة  "طالبان" 
عالقات  اإقامة  بالده ترغب يف  حكومة 
الواليات  مع  ودبلوما�سية  اقت�سادية 

املتحدة.
واأ�ساف متقي على هام�ص زيارة ر�سمية 
الرتكية  العا�سمة  اإىل  اخلمي�ص  بداأها 
"طالبان"،  مــن  وفــد  راأ�ـــص  على  اأنــقــرة، 
الرتكية،  اخلارجية  وزارة  من  بدعوة 
اأتراك،  م�سوؤولني  مع  حمادثات  الإجراء 
من  تريد  بــالده  حكومة  "اأن  اأن  اأ�ساف 
يف  ن�سطا  دورا  تلعب  اأن  وا�سنطن  اإدارة 

تنمية اأفغان�ستان".
وتابع: "بالطبع ال نريد اأن يكون لديهم 
قوات ع�سكرية يف بالدنا وال نريد جعل 
ت�ساوؤل  مو�سع  اأفغان�ستان  ا�ستقالل 
اإليها  التو�سل  مت  الــتــي  واالتــفــاقــيــة 
املتحدة  الــواليــات  تخول  الــدوحــة،  يف 

امل�ساهمة يف تنمية اأفغان�ستان".
تنظيم  ــدات  ــدي ــه ــت ب يــتــعــلــق  ــمــا  ــي وف
ارتفعت  "طالبان" والتي  "داع�ص" على 
"حكومة  اأن  وتريتها موؤخرا، يرى متقي 
على  ال�سيطرة  مــن  متكنت  "طالبان" 

االأمن يف البالد".

�سالمة  "�سمان  ال�سياق:  هذا  يف  وقال 
امل�ساجد وال�سوارع امل�ستهدفة من تنظيم 
وهذا  ال�سهلة،  باملهمة  لي�ص  "داع�ص" 
الدويل  ال�سغط  حجم  من  يزيد  الو�سع 
عدم  اأن  اإىل  اإ�ــســافــة  احلــكــومــة،  على 
م�سلحة  يف  ي�سب  ـــدويل  ال االعــــرتاف 

الربوباغندا التي يقوم بها التنظيم".
"ملتزمة  بالده  حكومة  اأن  اإىل  واأ�سار 
االأمنية  االإجــــــراءات  نف�ص  بــاتــخــاذ 
وال�سيعة  ال�سنة  م�ساجد  يف  املتخذة 
على حد �سواء، وذلك للحد من الهجمات 
اأفغان�ستان".  يف  ال�سيعة  ت�ستهدف  التي 

�سمان  عن  م�سوؤولة  "احلكومة  م�سيفا: 
اأفغان�ستان،  �سالمة كل �سخ�ص يعي�ص يف 
نحن نبذل ق�سارى جهدنا ل�سمان �سالمة 
احلكومة  اأن  عــلــى  مــ�ــســددا  اجلميع"، 
وا�ستثنائية  خا�سة  جــهــودا  "تبذل 

ل�سمان �سالمة امل�ساجد".
ولفت متقي اإىل اأن اأفغان�ستان "ال تواجه 
عليه  كــان  كما  مزمنة  اأمــنــيــة  م�سكلة 
اأعلنت  احلكومة  واأن  املا�سي  يف  الو�سع 
ورجال  اجلنود  مثل  املن�سقني  عن  عفوا 
حياتهم  اليوم  يوا�سلون  الذين  ال�سرطة 

ق.دب�سكل طبيعي يف اأفغان�ستان".

اأكد نائب يف جمل�س ال�سورى 
االإيراين اأن وزير خارجية البالد 

ح�سني اأمري عبد اللهيان اأبدى 
للم�سرعني التزام طهران ب�سيا�سة 

اخلطوة" يف  مقابل  "اخلطوة 
املفاو�سات ب�ساأن برناجمها النووي.

وذكر النائب حجة االإ�سالم علي 
ر�سا مري�سليمي، يف ت�سريح لوكالة 

الوزير  اأن  الر�سمية،  "فار�س" �سبه 
عبد اللهيان، خالل اجتماع مغلق 

عقده جمل�س ال�سورى بح�سوره اأم�س 
االأحد "اأعلن ب�سراحة اأن �سيا�سة 

اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية 
تتمثل باخلطوة مقابل اخلطوة 

والعمل مقابل العمل".
ونقل النائب عن وزير اخلارجية 

تاأكيده على اأنه يتعني على الواليات 
املتحدة اإثبات ح�سن نواياها 

و�سدقيتها و"القيام مببادرة جادة 
قبل التفاو�س"، م�سددا على اأن 

طهران تعتزم موا�سلة احلوار ب�ساأن 
الق�سايا التي ح�سلت منذ ان�سحاب 

اإدارة الرئي�س االأمريكي ال�سابق 
دونالد ترامب من االتفاق النووي 

املربم عام 2015 دون التطرق اإىل 
ق�سايا اأخرى.

واأ�سار عبد اللهيان خالل االجتماع، 
ح�سب النائب، اإىل اأن حكومة اإيران 

اجلديدة تف�سل م�سار املفاو�سات 
النووية عن م�سار اقت�سادها و"لن 

جتعل االقت�ساد رهنا فيها اأبدا".
واأما بخ�سو�س العالقات مع الوكالة 
الوطنية للطاقة الذرية، فقال عبد 

اللهيان، ح�سب النائب، اإن اإيران 
�ستتعامل معها وفقا لـ"قانون املبادرة 
اال�سرتاتيجية اللغاء احلظر و�سون 

حقوق ال�سعب االيراين" الذي 
النوويني  املفاو�سني  اأيدي  "اأطلق 

االإيرانيني". ق.د

ق.د

ق.د

هكذا �سيتم اإجالء املقاتلني االأجانب عن االأرا�سي الليبية

اأمريكا  مع  عالقة  يف  احلركة  رغبة  "طالبان" توؤكد 
وتعلن املوقف من داع�س 

اأّدى امل�سلمون بامل�سجد احلرام يف مكة املكرمة اأم�ص الأحد اأول �سالة دون تباعد اجتماعي منذ بداية انت�سار فريو�ص كورونا قبل نحو عام ون�سف العام،
 مع بدء تخفيف اململكة لالإجراءات املرتبطة مبكافحة الوباء.

و�سائل  ن�سرتها  م�سّورة  لقطات  واأظهرت 
مل�سقات  ــــة  اإزال عملية  ر�سمية  اإعــــالم 
و�ساحاته  امل�سجد  اأروقــة  داخــل  التباعد 
اإىل  امل�سلون  ي�سطّف  اأن  قبل  ومرافقه، 
الفجر  �سالة  ليوؤّدوا  بع�سا  بع�سهم  جانب 

كتفا اإىل كتف.
وكانت ال�سعودية اأغلقت امل�سجد يف مار�ص 
احلجاج  اأمــام  فتحه  ــادت  اأع ثم   ،2020
اأن  اإجــراءات �سارمة يف يوليو، قبل  و�سط 
امل�سلمني  لعموم  اأ�سهر  ثالثة  بعد  ت�سمح 
حمدودة  ا�ستيعابية  بطاقة  فيه  بال�سالة 

وبتباعد اأثناء ال�سلوات.
الكعبة،  ي�سم  الذي  امل�سجد  عاد  واالأحد 
بكامل  امل�سلني  لي�ستقبل  امل�سلمني،  ِقبلة 
رغم  تباعد،  اأي  دون  اال�ستيعابية  طاقته 
كما  اإلــزامــيــا.  يــزال  ال  الكمامة  و�سع  اأن 
قبل  به  معموال  كــان  كما  الكعبة  مل�ص  اأّن 

الفريو�ص، ال يزال حمظورا.
امل�سجد  على  امل�سلمني  ماليني  ويتوافد 
العمرة  واأداء  فيه  لل�سالة  العام  على مدار 

ونّظمت  املا�سي.  العام  الأ�سهر  عُلقت  التي 
حيث  ا�ستثنائيني  حج  مو�سمي  ال�سعودية 
يف  اآالف  ب�سعة  على  االأعـــداد  اقت�سرت 
االآالف  ع�سرات  اإىل  ارتفعت  ثم   2020
الفريو�ص  من  للمح�سنني  ــا  اإمّن العام  هــذا 

فقط.
اململكة  ــارة  ــس ــ� خ يف  ـــوبـــاء  ال ــّبــب  وتــ�ــس
اإن  اإذ  اأ�سهر،  طوال  رئي�ص  اإيــرادات  مل�سدر 
دوالر  مليار   12 نحو  جتني  ال�سعودية 
عرقل  اأّنــه  كما  واحلــج،  العمرة  من  �سنويا 

�سياحية  دولة  اإىل  للتحول  اململكة  خطط 
�سمن اإ�سرتاتيجية تنويع االقت�ساد لوقف 

االرتهان للنفط.
ــريات  ــاأ�ــس ــت ـــدار ال ـــس وبـــــداأت املــمــلــكــة اإ�
2019 كجزء  االأوىل يف  للمرة  ال�سياحية 
وبني  ـــزوار.  ال جلــذب  طموحة  حملة  مــن 
اأ�سدرت   ،2020 واأفريل   2019 �سبتمرب 

�سياحية. تاأ�سرية  األف   400
يف  ببطء  اأبوابها  لتفتح  اململكة  وعــادت 
بداية 2021، وبداأت يف الرتحيب بال�سياح 
اأغ�سط�ص  االأول من  امللقحني منذ  االأجانب 
املا�سي، وقّررت تخفيف اإجراءات مكافحة 
االإ�سابات  معدل  انخفا�ص  مع  الفريو�ص 
عدم  ي�سمل  مبا  ــد،  االأح من  بــدءا  اليومي 
اإلزامية ارتداء الكمامة يف االأماكن العامة 
ال�ستقبال  الــريــا�ــســيــة  املــالعــب  وعــــودة 
بكامل  الفريو�ص  من  املح�سنني  امل�سجعني 
طاقتها اال�ستيعابية. و�سّجلت اململكة منذ 
األــف   547 نحو  الــفــريو�ــص  ظــهــور  بــدايــة 

اإ�سابة بينها 8760 حالة وفاة.
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قال �سيخ االأزهر اأحمد الطيب، خالل كلمته باالحتفال بذكرى 
االإلهي  والوحي  بالنبوة  "احتفال  اإنه  ال�سريف،  النبوي  املولد 
اأرفع درجاته  اإىل االأر�ص، والكمال االإن�ساين يف  ال�سماء  و�سفارة 
احتفال  وجتلياتها،  مظاهرها  اأرقى  يف  والعظمة  منازله،  واأعلى 
الب�سرية،  الطبيعة  تطيقه  ما  قدر  تعاىل  اهلل  باأخالق  بالت�سبه 
الذين ع�سمهم  واملر�سلني،  االأنبياء  وقد متثل كل ذلك يف طبائع 
اهلل من االنحراف، وحر�ص �سلوكهم من �سالالت النف�ص وغوايات 
ال�سياطني، وفطر ظاهرهم وباطنهم على احلق واخلري والرحمة". 
ويعد املولد النبوي منا�سبة لكل امل�سلمني حيث يحتفلون بذكرى 
مولد النبي حممد، والذى ولد يف الثاين ع�سر من �سهر ربيع االأول 

للهجرة.

اأفاد مرا�سلو و�سائل اإعالم  يف العراق، اأم�ص االأحد، باأن االأحزاب 
اإىل  للنزول  جماهريها  دفعت  االنتخابات  نتائج  على  املعرت�سة 
ال�سارع احتجاجا على نتائج االنتخابات. وذكرت  نف�ص امل�سادر، 
املئات  احتجاج  �سهدت  ونينوى،  والب�سرة  بغداد  حمافظات  اأن 
وقطعت  االنتخابات  نتائج  على  املعرت�سة  االأحزاب  جماهري  من 

ال�سوارع واأحرقت اإطارات ال�سيارات.
املحتجني  �سد  حتاول  العراقية  االأمنية  القوات  اأن  واأ�سافت، 

ومنعهم من اخلروج يف مناطق اأخرى.

اأعلنت ال�سلطة الفنزويلية ال�سبت "تعليق م�ساركتها" يف احلوار 
وذلك  املك�سيك،  يف  يتوا�سل  اأن  مفرت�سًا  كان  الذي  املعار�سة  مع 
رجل  املتحدة  للواليات  االأخ�سر  الراأ�ص  ت�سليم  على  منها  ردًا 
األيك�ص �سعب املقرب من الرئي�ص الفنزويلي  االأعمال الكولومبي 
نيكوال�ص مادورو. ويف بيان، قال رئي�ص الربملان الفنزويلي الذي 
املعار�سة،  اإىل احلوار مع  الفنزويلية  اأي�سًا وفد احلكومة  يراأ�ص 
واحلوار.  املفاو�سات  طاولة  يف  م�ساركته  تعليق  يعلن  "وفدنا  اإن 
لن نح�سر اجلولة )الرابعة(، احتجاجًا على االعتداء الوح�سي 
ىل األيك�ص �سعب".و�سلمت دولة الراأ�ص االأخ�سر ال�سبت للواليات 
املتحدة �سعب املقرب من مادورو، وهو الذي تتهمه وا�سنطن بغ�سل 

اأموال.

اأ�سفرت  عنيفة  ا�ستباكات  جولة  بعد  بريوت  اإىل  الهدوء  عاد 
خالل  وذلك  جريحًا،   30 عن  يزيد  وما  �سحايا   6 �سقوط  عن 
اأمل" و"حزب اهلل" وقفة احتجاجية  "حركة  منا�سري  تنفيذ 
طارق  القا�سي  املرفاأ  بانفجار  العديل  املحقق  بقرارات  تنديدًا 
م�سببات  ول  الروايات  وتعددت  باإقالته.  وللمطالبة  البيطار 
االأحداث، مع تبادل االأحزاب ال�سيا�سية االتهامات يف ظّل تاأكيد 
اأُعدَّ للمتظاهرين  اأمل" و"حزب اهلل" اأن كمينًا  "حركة  اأو�ساط 
اأو�ساط حزب  املقابل، نفت  "ال�سلمي"، يف  التحرك  اأن يبداأ  قبل 
كمينًا  ن�سب  اأو  القن�ص  بداأ  من  هو  يكون  اللبنانية" اأن  "القوات 
للمتظاهرين راميًا امل�سوؤولية عند حركة اأمل وحزب اهلل، الذين 
مل  حال  يف  و�سعبي  �سيا�سي  وت�سعيد  كارثة  بح�سول  هددوا 

ُي�ستبدل القا�سي البيطار.

وزيرة  اأن  عن  االأحد،  اأم�ص  ال�سويدية،  احلكومة  اأعلنت 
االأوىل  للمرة  وفل�سطني  اإ�سرائيل  �ستزور  ليندي،  اآن  اخلارجية 
منذ �سبع �سنوات بعد فتور العالقات بني البلدين ب�سبب اعرتاف 
�ستوكهومل بدولة فل�سطني. وقالت احلكومة يف بيان �سدر عنها، 
اإن ''وزيرة اخلارجية اآن ليندي �ستزور اإ�سرائيل وفل�سطني يف 18 
و19 اكتوبر''. و�ستلتقي ليندي مع الرئي�ص حممود عبا�ص ورئي�ص 
احلكومة ووزير اخلارجية الفل�سطينيني. ومنذ اعرتاف حكومة 
�ستيفان لوفني االأوىل بدولة فل�سطني العام 2014، �سهدت عالقة 
�ستكون  الر�سمية  الزيارة  وهذه  فتورا.  اإ�سرائيل  مع  ال�سويد 

االأوىل لوزير خارجية �سويدي منذ ع�سر �سنوات.

احتجاجات يف العراق وت�سعيد 
اعرتا�سا على نتائج االنتخابات 

تعليق املحادثات الفنزويلية بعد 
ت�سليم مقرب من مادورو لوا�سنطن

الهدوء يعود اإىل بريوت بعد 
ا�ستباكات دموية

بعد قطيعة دامت 7 �سنوات.. وزيرة 
خارجية ال�سويد تزور اإ�سرائيل

�سيخ االأزهر: احتفالنا مبولد 
خامت االأنبياء هو احتفال بالكمال 

االإن�ساين 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل اأول �سالة بال تباعد يف احلرم املكي منذ بدء جائحة كورونا
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اإيران تطلب 
من االأمريكيني 

"مبادرة جادة قبل 
التفاو�س" ب�ساأن 
برناجمها النووي



العاي�ص. �ص 

بدري. عرفيق رزمي. بالعاي�ص. �ص 

ع�سام. ب

حت�سريا لاللعاب املتو�سطية 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

رفيق رزمي. ب

اأمري.ج

يواجه اأم�سية اليوم فريق مولودية باتنة 
ودي  لقاء  يف  جــالل  اأوالد  �سباب  �سيفه 
من  كل  مواجهة  بعد  الرابع  هو  حت�سريي 
واحتاد  بوجلبانة  و�سباب  تازقاغت  جنم 
عبد  مبلعب  اللقاء  و�سيكون  هذا  ال�ساوية، 
من  حتويله  مت  اأن  بعد  �ــســاوي،   اللطيف 
ب�سبب  �ساوي  ملعب  اإىل  نوفمرب  اأول  ملعب 
الريا�سي  بــاملــركــب  اجلــاريــة  ــال  ــغ ــس االأ�
الكتيبة  �ستخو�ص  وبــهــذا  نوفمرب،  اأول 
االأول  الودي  لقاءها  البي�ساء  االأورا�سية 

مبلعب �ساوي.
هذا وح�سب اإدارة الفريق والطاقم الفني 
مبلعب  اآخر  ودي  لقاء  برجمة  �سيتم  فاإنه 

يف  وهذا  اخلمي�ص  يوم  ع�سية  نوفمرب  اأول 
الريا�سي،   باملركب  االأ�سغال  نهاية  حــال 
املناف�ص  الفريق  حتديد  بعد  يتم  ومل  هذا 

للبوبية يف هذا اللقاء الودي.
اأمــ�ــص  ــتــاأنــفــت  ا�ــس الــبــوبــيــة  اأن  ــر  ــذك ي
حت�سرياتها مبلعب عبد اللطيف �ساوي، بعد 
خا�ص  اأين  بال�سمرة  حت�سرياتها  انهت  ان 
الفريق ترب�سني حت�سريين داما الأزيد من 
الفني  الطاقم  و�سول  اأمل  على  يوما،   21
بالعبيه للجاهزية الق�سوى ل�سمان دخول 
الق�سم  بطولة  يف  بــقــوة  املناف�سة  غــمــار 
يف  البوبية  تواجد  �سي�سهد  الــذي  الثالث 

املجموعة ال�سرقية.

يف  مروانة  اأمــل  فريق  اأزمــة  اإنفراج  موؤ�سرات  الحت 
�سيرتاأ�سه  الذي  الديريكتوار  تن�سيب  تاأكد  بعد  االأفق 
االأ�سابيع  يف  ــري  االأخ هــذا  عمل  حيث  بوعون  يا�سني 
املا�سية من اأجل اإحتواء الو�سع و جتنيب زوال الفريق 
ر�سم  اخلــطــوة  هــذه  لتكون  الريا�سية  اخلــارطــة  مــن 
باإنقاذ  الكفيلة  الطريق  خلارطة  االأ�سا�سية  املعامل 
املو�سم  هــذا  بطولة  يف  م�ساركته  وتر�سيم  الفريق، 
حيث �سين�سط الفريق يف اجلهوي االول كما اأن تعيني 
يت�سنى بها  "ديريكتوار جلنة ت�سيري جماعية موؤقتة 
�سمان جمموعة من املحبني ت�سرف على ت�سيري ال�سوؤون 
العادية للنادي ويت�سكل املكتب امل�سري اأي�سا من فرحات 
اإبراهيم و�سهرة �سالح وفي�سل مباركي و�سمري بومتجت 
اإقرتاح  مع  للمال  كاأمني  بوزيد  نبيل  يف حني مت تعيني 
تو�سيع القائمة اإىل بع�ص االأع�ساء االآخرين وبن�سبة 
الديريكتوار  تن�سيب  االأ�سبوع  هــذا  يف  �سيتم  كبرية 
االأن�سار  فاإن  وبالتايل  مبا�سرة  التح�سريات  لل�سروع يف 
�سبطت  كما  لفريقهم  احلقيقية  ال�سورة  �سيعرفون 
االأ�سا�سية  املعامل  بوعون  يا�سني  بقيادة  الفريق  اإدارة 
للتعداد الذي �سيدافع عن األوان الفريق املو�سم القادم، 
مع  مروانة  اأبناء  من  العــب   16 خدمات  �سمان  بعد 
اأ�سحاب  من  غالبيتهم  عنا�سر  ت�سعة  اإ�ستقدام  تاأكد 
لطفي  �سليماين  الالعب  يتقدمهم  التجرية،  و  اخلربة 
من اأهلي الربج حجار اأحمد من امليلية بوزة من عنابة 
ولقم�ص وليد ومني�ص من اإحدى فرق الغرب باالإ�سافة 
املومن  عبد  ولعرابي  اأ�سامة  مقني  تلم�سان  ثنائي  اإىل 

اإىل  باالإ�سافة  ق�سنطينة  مولودية  من  اإ�سالم  و�سفيان 
اأ�سار  كما  ــدادرة  ق ي�سمى  ال�ساوية  اإحتــاد  من  حار�ص 
بومتجت  �سمري  برفقة  هو  �سيقوده  الفني  الطاقم  باأن 

وتعيني جماين كمح�سر بدين.
يا�سني  اأو�ــســح  نيوز االأورا�ص  به  خ�ص  حــوار  ويف 
العمل  على  ال�سابقة  الفرتة  خالل  عمل  باأنه  بوعون 
الريا�سية  اخلارطة  من  الزوال  من  الفريق  اإنقاذ  على 
�سنوات  خــالل  ـــراح  االأف �سنع  الفريق  ــذا  وه ال  كيف 
باأن  اأ�ــســار  كما  للالعبني  كبري  خــزان  ويعترب  ما�سية 
يف  حبا  لي�ص  املــوؤقــت  امل�سري  املكتب  لرئا�سة  تقدمه 
الرئا�سة ولكن الإنقاذ الفريق بعدما اأدار اجلميع ظهره 
للفريق كما اأ�سار باأنه يريد اإعادة تكرار �سيناريو والده 

 / بوعون حممد يف الت�سعينات وبال�سبط يف �سنة 
عندما تراأ�ص الفريق ومتكن من و�سع الفريق يف ال�سكة 
ال�سحيحة وبخ�سو�ص االأ�سباب التي جعلته يقدم على 
هذه اخلطوة هو غريته على الفريق وتراجع نتائجه 
من  ال�سقوط  اأذيال  يجر  جعلته  االخرية  ال�سنوات  يف 
مروانة  الرابطة الثانية املحرتفة اإىل اجلهوي وقال: 
تتوفر على كل �سيء، اإمكانات مالية وملعب رائع وطاقات 
�سبانية ال مثيل لها، واأنا مل اأفهم اإىل غاية االآن كيف 
�سيا�سته  اأن  م�سيفا   ، النتائج اأف�سل  الفريق  يحقق  مل 
ا�ستحداث  على  االأوىل  بالدرجة  �ستعتمد  العمل  يف 
اأجل  من  ال�سغرى  الفئات  تكوين  يف  جديدة  طريقة 
وي�سبح  االأكابر  فريق  اإىل  املقبلة  املوا�سم  يف  الو�سول 
مكون من اأبناء الفريق ولي�ص من مدار�ص اأخرى هذا و 
يتثمل  الق�سري  املدى  على  هدفه  باأن  املتحدث  اأكد  قد 
اأريحية  بكل  البقاء  �سمان  على  قادر  فريق  تكوين  يف 
القاعدي،  العمل  و  التكوين  على  اأكــرث  املراهنة  مع   ،
رحلة  يف  ال�سروع  اإىل  يرمي  م�ستبقلي  مل�سروع  حت�سبا 
جادة للبحث عن االأجماد ال�سائعة للمدر�سة الكروية 
املحلية،  للعنا�سر  الفر�سة  باإعطاء  ذلك  و  املروانية، 
معتربا املوا�سم املا�سية مبثابة التجربة القا�سية التي 
مر بها الفريق و التي ال بد اأن تكون الدر�ص الذي يجب 
اأن ت�ستخل�ص منه العرب للوقوف بالفريق واإعادته اإىل 
�سابق عهده وختم حديثه بالطلب مبد يد امل�ساعدة من 
والتي  ال�سراعات  وتفادي  بجانبه  والوقوف  اجلميع 

�ست�سر بالفريق اأكرث مما تنفعه.

و�ساق  قدم  على  حت�سرياته  خن�سلة  احتاد  يوا�سل 
الثانية  للرابطة  بالن�سبة  البطولة  ملوعد  تاأهبا 
اأكتوبر  والع�سرون  ال�ساد�ص  بتاريخ  �ستنطلق  والتي 
الكوت�ص  اجلاري ،بحيث يركز الطاقم الفني بقيادة 
عبد  البدين  واملح�سر  اجلنحاوي  فاروق  "التون�سي 
مبعدل  الــبــدين  اجلــانــب  على  كثريا  لوعيل  اجلليل 
ملعب  باأر�سية  وم�ساء  �سباحا  الــيــوم  يف  ح�ستني 
ال�سهيد حمام عمار بعدما �سجل الفريق تاأخرا كثريا 

يف ال�سروع يف التدريبات لبع�ص االأ�سباب .
وعلى �سعيد اآخر وحت�سريا للمناف�سة برمج الطاقم 
الفني اأول مقابلة اإعدادية نهار اليوم االثنني والتي 
يف  النا�سط  تب�سة  وفــاق  بفريق  اخلنا�سلة  جتمع 
بطولة اجلهوي لرابطة عنابة ،وجتدر االإ�سارة وقبل 
هذه املقابلة خا�ص اأ�سبال اجلنحاوي نهاية االأ�سبوع 
ليا�سمكا  ــف  ردي فريق  اأمـــام  ــة  ودي مــبــاراة  املا�سي 
ل�سالح  االأهــداف  من  مهرجان  وقع  على  وانتهت   "
يتيم  لهدف  كاملة  اأهــداف  ثمانية  االأكابر  ت�سكيلة 
الفني  الطاقم  وو�سفها  الالعبني  بع�ص  عليها  تناوب 
اأن  راأى  اأنه  بالرغم  الالعبني  كل  عاين  اأين  باملهمة 

ومع مرور  التح�سريات  بداية  يزالون يف  الالعبني ال 
االأيام تتح�سن الظروف ،كذلك يتطلع الطاقم الفني 
اخلطوط  كل  بني  االن�سجام  خلق  على  الرتكيز  اإىل 
التغيريات  عديد  عرفت  االحتــاد  ت�سكيلة  اأن  بعدما 

هذا املو�سم .  
وعلى �سعيد اآخر ك�سفت م�سادرنا املوثوقة اأن االإدارة 
ال�ساعات  انتظار  يف  نهائيا  القائمة  غلق  من  تقرتب 
عثماين  امليدان  متو�سط  اأن  ن�سري  ذلك  ،اإىل  املقبلة 
الذي حمل األوان فريق احتاد ب�سكرة املو�سم املن�سرم 
�سجل التحاقه باملجموعة ويخو�ص حاليا التدريبات 
على انفراد مبعية املح�سر البدين وهو ما لقي ارتياح 
وا�ستح�سان من قبل اأن�سار الكحلة والبي�ساء بعودة ابن 
الفريق ،لكنه يف املقابل علمنا اأن الالعب عثماين وقع 
خاللها  من  �سيحمل  اأي  فقط  ق�سرية  ملدة  اللعب  على 
األلونني االأبي�ص واالأ�سود خالل مرحلة الذهاب فقط 
اإعارة يف مرحلة املريكاتو ال�ستوي  و�سيتنقل يف �سكل 
اإىل اأحد الفرق ال�سعودية التي طلبت خدماته ، ومن 
جهة اأخرى ك�سفت م�سادرنا اإن اإدارة النادي اخلن�سلي 
تو�سلت خالل ال�ساعات املا�سية اإىل اتفاق مع مدافع 

عر�ص  على  وافــق  والــذي  جابو  عمار  ب�سكرة  احتــاد 
االحتاد و�سرع يف التح�سريات  . 

اأن  توؤكد  والتي  عليمة  م�سادر  اإلينا  وردت  ذلك  اإىل 
اأنه منح  زياد ورغم  مليلة حمزة  مدافع جمعية عني 
املوافقة للعب يف احتاد خن�سلة وقدم لالإدارة وثائقه 
اإال اأنه مل يلتحق بالتدريبات اإطالقا رغم اأنه ا�ستلم 
اأجرة تقدمي ملدة ثالثة اأ�سهر ح�سب ذات امل�سدر اإال 
املتداولة  االأخبار  بع�ص  بح�سب  راأيه  غري  يكون  اأنه 
والتي توؤكد اأن زياد التحق بفريق جنم مقرة واأجرى 
اختفى  ثم  االأقل  على  تدريبيتني  ح�ستني  اأو  ح�سة 
الالعب  اأن  م�سادرنا  ت�سري  االأخــبــار  اآخــر  يف  ،بينما 
املعني يريد االلتحاق بال�ساعد اجلديد اإىل الرابطة 
االأوىل املحرتفة هالل �سلغوم العديد وات�سل باالإدارة 
اخلن�سلية يطالب يف ا�ستعادة وثائقه وبدوره �سيعيد 
يبدو  لكنه   ، توقيعه  عند  قب�سه  الــذي  املــايل  املبلغ 
اأنه لقي رف�سا قاطعا من قبل االإدارة اخلن�سلية التي 
م�سريه  �سيكون  واإال  الفريق  اإىل  عودنه  على  اأ�سرت 
هذا  لنا  اأكــدت  التي  م�سادرنا  ح�سب  اأبي�سا  مو�سما 

االأمر.

8 رابطات والئية  36 غوا�سا بحريا ميثلون  �سارك  
البحري  لل�سيد  الوطنية  للبطولة  ال46  الطبعة  يف 
حتت املاء يومي اجلمعة و ال�سبت باجلزائر العا�سمة، 
لالإنقاذ  اجلــزائــريــة  االحتــاديــة  مــن  علم  مــا  ح�سب 

واالإ�سعاف ون�ساطات الغو�ص البحري.
كرمي  �سمري  الفدرالية   الهيئة  رئي�ص  اأو�سح  حيث   
�ستعرف  الطبعة  “هذه  قائال   ت�سريحه  يف  �سوا�ص 
املائي  حتت  ال�سيد  يف  خمت�سا  غوا�سا   36 م�ساركة 
العمق-  -يف  م�سافة  على  والئية،  رابطات   8 ميثلون 
 ، طاقته  ح�سب  كل  مرتا    30 من  اأكرث  اإىل  ت�سل  قد 
ــارورات  ق فيها  ت�ستعمل  ال  املناف�سة  اأن  و  خ�سو�سا 

االأك�سجني”. 

وكما هو معتاد يف مثل هذه املناف�سات، فاإن الغاية من 
تنظيم البطولة هي الك�سف عن وجوه جديدة تدعم 
املنتخب الوطني لل�سيد البحري حتت املاء ،  كما اأكد 

العنا�سر  امل�سوؤول االأول للفدرالية الذي اأ�سار اإىل اأن 
توجت  التي  األقابها  عن  بالدفاع  مطالبة  املخ�سرمة 

. بها خلم�ص �سنوات متتالية
هذا وجترى املرحلة االأوىل من البطولة يوم اجلمعة 
بتمنتفو�ست على  جومبار باملنطقة البحرية لل�سيد 
وحتت  املائية  للريا�سات  الوطنية  املدر�سة  م�ستوى 
الثانية  املرحلة  اأن تن�سط  البحري، على  املائية بربج 
يوم ال�سبت بكيتاين بباب الوادي ، و اجلدير بالذكر اأن 
تقييم املتناف�سني �سيكون ح�سب وزن ال�سمكة امل�سطادة 
و عدد االأ�سماك التي �سيقوم كل متناف�ص با�سطيادها، 
لالختيار  �سيعود  وزنه  و  امل�سطاد  ال�سمك  نوع  اأن  علما 

ال�سخ�سي لكل متناف�ص . 

مولودية باتنة 
اأمل مروانة

وفاق �سطيف 

اإحتاد ب�سكرة 

اأمل �سلغوم العيد

احتاد خن�سلة

�سباب باتنة

ريا�ضة

ـــود وفـــــد وفــــاق  ـــع ي
�ــســاعــة  يف  �ــســطــيــف 
اليوم  نهار  من  مبكرة 
بعد  الوطن  اأر�ص  اإىل 
الذهاب  لقاء  خو�ص 
التمهيدي  الـــدور  مــن 
الـــــثـــــاين لـــرابـــطـــة 
االإفريقية  االأبــطــال 
ــص اأمـــام  ــ� اأمــ�ــســيــة اأم
املوريتاين،  نــواذيــبــو 
وكــــان وفــــد الــوفــاق 
ــد �ــســد الـــرحـــال يف  ق
مع  امل�سرتكة  الرحلة 

وفد �سبيبة ال�ساورة من املطار الدويل لنواك�سوط يف 
حدود التا�سعة من ليلة االأم�ص يف رحلة خا�سة عرب 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية، وبرمج الطاقم الفني 
ملباراة  حت�سريا  الثالثاء  اأم�سية  اال�ستئناف  ح�سة 

العودة من هذه املناف�سة.
يون�ص  �سطيف  لوفاق  االأي�سر  املدافع  بقاء  وتاأكد 
ت�سريحه  يتم  اأن  دون  الفريق  �سفوف  �سمن  وا�سع 
الالعبني  رفقة  التدرب  يف  �سرع  حيث  التعداد  من 
ومن  موريتانيا،  اإىل  الفريق  ب�سفرية  معنيني  الغري 
�سمن  وا�سع  املــدافــع  خدمات  على  االإبــقــاء  اأ�سباب 
تعداد الوفاق اأنه من الناحية القانونية فاإنه ال ميكن 
لالعب االلتحاق باأي فريق اأخر من داخل الوطن قبل 

املو�سم  بطولة  بداية 
اجلــــــديــــــد، وغـــــاب 
ـــع عن  املـــدافـــع وا�ـــس
اإىل  الــوفــاق  �سفرية 
ملواجهة  مــوريــتــانــيــا 
حيث  املحلي،  نواذيبو 
الفني  الطاقم  ف�سل 
الدعوة  توجيه  عدم 
لــالعــب خــا�ــســة بعد 
االأي�سر  الظهري  تعايف 
االأخـــــــــر فـــرحـــاين 

هواري.
وت�سعى اإدارة الوفاق 
اإىل توفري ال�سيولة املالية الالزمة لت�سوية م�ستحقات 
العار�سة  مبــغــادرة  هــدد  الــذي  الكوكي  نبيل  املــدرب 
م�ستحقاته  عــلــى  احلــ�ــســول  عـــدم  حـــال  يف  الفنية 
الــعــالــقــة، وفــتــح املــــدرب الــ�ــســابــق لــلــوفــاق واحلـــايل 
ب�سبب  الوفاق  اإدارة  على  النار  الكويتي  للقاد�سية 
ت�سريح الالعبني ال�سبان املتاألقني نحو فرق اأخرى دون 
وقال  الفنية،  الناحية  من  خدماتهم  من  اال�ستفادة 
اإدارة الوفاق اأخطاأت يف ترك  م�سوي يف هذا ال�سدد :
بو�سوف، عمورة، غ�سة يغادرون مبكرا دون اال�ستفادة 
الوزاين وهو  �سريف  اأمين  الالعب  ، وغادر  فنيا منهم 
االأجواء  تغيري  ف�سل  حيث  الوفاق،  تعداد  مواليد  من 

نحو فريق نادي بارادو. 

هذا  ودية  مباراة  ب�سكرة  الإحتــاد  الفني  الطاقم  برمج 
الق�سم  بطولة  يف  النا�سط  العنا�سر  اأوملبي  اأمام  االإثنني 
الثالث للهواة مبلعب  اأوت بالعا�سمة بداية من ال�ساعة 
ال �سباحا يف رابع مباراة ودية لت�سكيلة االإحتاد خالل 
الرتب�ص اجلاري يف ترب�ص اجلزائر العا�سمة، ومن املنتظر 
للعنا�سر  املباراة  الفر�سة يف هذه  الفني  الطاقم  اأن مينح 
مولودية  اأمام  ال�سابق  الودي  اللقاء  يف  ت�سارك  مل  التي 

اجلزائر والذي انتهى على نتيجة التعادل ال�سلبي. 
وك�سفت م�سادر مقربة من الفريق اأن امل�سوؤول االأول عن 
االأخ�سر  ال�سوء  منح  بوزيدي  يو�سف  الفنية  العار�سة 
الذي  بلمربوك  النور  عبد  الالعب  خدمات  عن  للتخلي 
�سباب  من  قادما  الفارطة  االأيــام  خالل  معه  التعاقد  مت 
الذي  العرجة  احلق  عبد  الالعب  عن  ف�سال  جالل  اأوالد 

بوزيدي  وبرر  بارادو،  نادي  من  اإعارته  على  احل�سول  مت 
هذا  طــرف  مــن  املــقــدم  بامل�ستوى  اقتناعه  بعدم  قـــراره 
عن  التخلي  اإمكانية  عن  يدور  احلديث  اأن  علما  الثنائي، 

خدمات ثنائي اأخر خالل االأيام املقبلة. 
اأي�سر  مدافع  مع  التعاقد  لالإحتاد  الفني  الطاقم  وطلب 
يف  الفريق  منها  يعاين  التي  النقائ�ص  تغطية  اأجــل  من 
تدعيم  اأجــل  من  اأ�سماء  عدة  اقــرتاح  ومت  املن�سب،  هذا 
�سفوف الفريق على غرار املدافع االأي�سر ال�سابق ل�سبيبة 
القبائل �سيخي، ومن املنتظر اأن تعلن اإدارة االإحتاد خالل 
ال�سفقات اجلديدة وهذا يف  القادمة عن بع�ص  ال�ساعات 
القادر  عبد  العام  املناجري  يجريها  التي  االت�ساالت  ظل 
فرتة  غلق  قبل  امل�ستهدفة  االأ�ــســمــاء  بع�ص  مــع  تريعة 

التحويالت ال�سيفية.

قرر املدرب كمال �سعدون االن�سحاب من العار�سة الفنية لفريق اأمل 
�سلغوم العيد قبل بداية التح�سريات وهذا ب�سبب الغمو�ص الذي يلف 
م�ستقبل الفريق رغم تعيني اإدارة موؤقتة لت�سيري �سوؤون النادي اإىل 
غاية انتخاب رئي�ص جديد، ويف هذا ال�سدد يحاول امل�سريون اقناع 
�سعدون بالرتاجع عن قراره واالإ�سراف على حت�سريات الفريق خا�سة 

مع بداية العد التنازيل لبطولة املو�سم اجلديد حيث تبقى ت�سكيلة 
التح�سريات حلد  التي مل ت�سرع يف  القليلة  الفرق  من بني  بوقرانة

االأن وهو االأمر الذي يثري خماوف االأن�سار يف ظل الغمو�ص احلا�سل.
وحددت اإدارة النادي موعد انطالق التح�سريات خالل االأ�سبوع اجلاري 

عدد  مع  التعاقد  خالل  من  اال�ستقدامات  قائمة  �سبط  على  التاأكيد  مع 
معترب من الالعبني اجلدد ف�سال عن جتديد عقود عدد من الالعبني القدامى، 

يف حني ت�سعى العديد من االأطراف الفاعلة على اإخراج النادي من الو�سعية 
املقبلة الختيار  االأ�سابيع  انتخابية خالل  احلالية من خالل تنظيم جمعية 

رئي�ص جديد لقيادة النادي بعد ا�ستقالة الرئي�ص ال�سابق جمال بلكالوي.

اأداء ودية ال�سيا�سي يبعث على الإرتياح 
وعني ياقوت و�سلغوم العيد �سمن الربنامج

الن�سر الأ�سود يعود اليوم اإىل اأر�س 
الوطن.. وم�سوي يفتح النار على امل�سريين 

اخل�سراء يف اختبار ودي جديد
 اأمام اأوملبي العنا�سر 

املدرب �سعدون ين�سحب والغمو�س 
بوقرانة يلف م�ستقبل 

اأ�سبال بن التون�سي يواجهون اليوم احتاد 
بلدية عني البي�ساء 

البوبية تواجه �سباب اأولد جالل 
وديا مبلعب عبد اللطيف �ساوي

بداية قوية للمثلي اجلزائر 
يف كاأ�س الكاف

تعيني بوعون كرئي�س للديريكتوار وبوادر اإنفراج 
الأزمة تلوح يف الأفق

الفريق يوا�سل التح�سريات واأول مواجهة ودية 
مرتقبة اليوم اأمام وفاق تب�سة 

انطالق البطولة الوطنية لل�سيد البحري 
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للكتيبة  االأوىل  الـــوديـــة  ــة  ــه ــواج امل انــتــهــت 
االأورا�سية اأمام �سباب ق�سنطينة بنتيجة بي�ساء 
املدرب كمال  اأن  اأو مغلوب ،حيث  ومن دون غالب 
على  للوقوف  التعداد  غالبية  اأ�ــســرك  موا�سة 
فريقه  على  اأكــرث  ويتعرف  العــب  كــل  م�ستوى 
وبعدها ي�سحح االأخطاء قبل اللقاءات الر�سمية 
ي�سعى  القاملي  التقني  اأن  ،حيث  البطولة  وبداية 
حتديد  مــن  الــوديــة  الــلــقــاءات  هــذه  �سوء  على 
غمار  بها  �سيدخل  التي  االأ�سا�سية  الت�سكيلة 

مباراة  ثاين  ــراء  اإج ر�سميا  تاأكد  كما  البطولة 
حيث  اجلديد  للمو�سم  حت�سبا  حت�سريية  وديــة 
على  ياقوت  عني  �سباب  فريق  الكاب  �سيواجه 
ملعب هذا االأخري وهي فر�سة اأمامبقية الالعبني 
تاأكيد  اأجل  اأمام فر�سة جديدة من  باتوا  الذين 
اأ�سا�سية  مبكانة  الظفر  يف  واأحقيتهم  م�ستواهم 
واإجباره على  املدرب موا�سة  اأوراق  واإعادة خلط 
مراجعة ح�ساباته على الت�سكيلة االأ�سا�سية كما 
القاملي من االتفاق ر�سميا مع مدرب  متكن املدرب 
التباري  على  اإيغيل  مزيان  العيد  �سلغوم  هــالل 
ال�ساعة  مــن  بــدايــة  الــقــادم  اجلمعة  يــوم  وديــا 
الثالثة زواال مبلعب "املظاهرات"  ليخو�ص بذلك 
اأ�سوار ملعب  الكاب جميع مبارياته الودية خارج 
ال�ستار  اإ�سدال  قبل  مواجهة  اأخر  وهي  �سفوحي 

عن بطولة املو�سم اجلديد.
غلق  عن  اأن  الكاب  اإدارة  ك�سفت  اأخر  �سياق  ويف 
التعداد  �سبط  ومت  االإ�ستقدامات  مللف  الفريق 
االإدارة  ف�سلت  فيما  العبا   27 عــدده  بلغ  الــذي 
للمريكاتو  حت�سبا  �ساغرة  ــازات  اإج ثالثة  ترك 
ال�ستوي القادم كما ف�سخ الالعب اأمري يحي عقده 
الفارط وذلك الأ�سباب  نهاية االأ�سبوع  بالرتا�سي 

جمهولة.

النا�سط  تازقاغت  جنم  فريق  اأنهى 
ــالــث هــواة  ــث ــرية الــقــ�ــســم ال ــظ يف ح
االإعدادية  الودية  املباريات  �سل�سلة 
بربجمة  املا�سي  االأ�سبوع  وتدريباته 
باملعذر،  البلدي  بامللعب  مقابلة ودية 
وفريق  تازقاغت  جنم  جمعت  التي 
ملعب �سطيف وعلى الرغم اأن النجم 
بعد  الــوديــات  يف  خ�سارة  اأول  �سجل 
،من  واحـــد  وتــعــادل  انــتــ�ــســارات   4
اأن  التون�سي  بن  املــدرب  اعترب  جهته 
ب�سهادة  ممتازة  مباراة  لعب  فريقه 
ال  الهزمية  اأن  معربا  احلا�سرين  كل 
االأداء  على  يبحث  مما  اأكــرث  تعنيه 
الذين  الــالعــبــني  كــل  ح�سبه  الـــذي 
�ساركوا يف هذه املباراة كانوا يف اأح�سن 
اأحوالهم رغم ت�سييع حوايل خم�سة 
للت�سجيل  �سريحة  فر�ص  �ستة  اأو 
حت�سني  عــلــى  �سيبحث  ـــه  اأن ــدا  ــوؤك م
الأن  الهجومية  القاطرة  يف  مــردود 
النجاعة  تنق�سهم  الالعبني  بع�ص 
وهي  ي�سيع  ال  ما  و�سيعوا  الهجومية 

الطاقم  عليها  �سريكز  التي  النقطة 
الفني كثريا م�ستقبال خالل ما تبقى 
ملوعد  تاأهبا  الــوديــة  الــلــقــاءات  مــن 

غمار املباريات الر�سمية.
مباراة  خملفات  اإىل  اأي�سا  وللعودة 
املــدرب  ك�سف  بحيث  �سطيف  ملعب 
حمــمــد الــ�ــســغــري بـــن الــتــونــ�ــســي اأن 
اللقاء  اأطــــوار  طيلة  لعب  اخل�سم 
واحــدة  فر�سة  وا�ستغل  الــدفــاع  يف 
االأول  ال�سوط  مرحلة  من   43 د  يف 
لعب  فريقه  بينما  هدف،  اإىل  حولها 
،وخلق  اللعب  وفتح  جيدة  بطريقة 
ومن  ح�سبه  �سانحة  عديدة  فر�ص 
التي  للت�سكيلة  الفر�سة  منح  خالله 
الر�سمية  املباريات  يف  عليها  �سيعتمد 
معاملها  ات�سحت  ح�سبه  والتي  املقبلة 

تقريبا .
اأن  الفني  الطاقم  ك�سف  ذلــك  اإىل 
كل الالعبني يف جاهزية ال �سيما من 
اجلانب البدين وح�سبه هذه النقطة 
الالعبني  جل  اأن  مــوؤكــدا  مهمة  جد 

لعبوا باأريحية طيلة الت�سعني دقيقة 
معربا  اإ�سابات  ت�سجل  اأو  عياء  دون 
" االورا�ــص نيوز  يف �سياق حديثه مع 
كثريا  ومــرتــاح  متفائل  جــد  اأنــه   "
جلاهزية فريقه ملوعد غمار البطولة 
اأول خرجة  اأين �سي�ستقبل النجم يف 
الطارف  اأوملبي  فريق  املو�سم  هذا  له 
مبلعب حمام عمار بخن�سلة ،ون�سري اأن 
زوال  �سيواجه  تازقاغت  جنم  فريق 
اليوم االثنني فريق احتاد بلدية عني 
اجلهوي  الق�سم  يف  النا�سط  البي�ساء 
االأول لرابطة ق�سنطينة وهي فر�سة 
منح  اأجل  من  الفني  للطاقم  جديدة 
فكرة  الأخــذ  الالعبني  الأكــرث  فر�سة 
الذي  املو�سم  هذا  تعداد  حول  عامة 
كثريا  املر�سح  "ناربتي"  فريق  ي�سكل 
ومر�سح  املجموعة  يف  كلمته  لقول 
يف  االأوىل  االأدوار  على  اللعب  اأي�سا 
وفرتها  التي  واالأجواء  الظروف  ظل 

اإدارة الرئي�ص اأعمارة خدومة.

رفيق رزمي. ب

�سباب  فريق  اليوم  ع�سية  يخو�ص 
حظرية  اىل  املنتمي  يــاقــوت  عــني 
لقاء  ثالث  الرابطات  بني  ما  ق�سم 
ودي له منذ بداية فرتة التح�سريات 
�سباب  فريق  امام  اجلديد  للمو�سم 
باتنة بامللعب البلدي بعني ياقوت  ، 
حيث �سيكون اللقاء فر�سة للمدرب 
على  اكــرث  للوقوف  عريبي  �سليم 
من  ــل  اق قبل  عنا�سره  جــاهــزيــة 
، و  ا�سبوعني على انطالق البطولة 

لال�سارة ان الفريق انهزم يف اللقاء 
االول امام جنم التالغمة النا�سط 
بنتيجة  الثاين  الوطني  الق�سم  يف 
هدفني دون رد  و عرف  ت�سيع ركلة 
ليحقق   ، ال�سباب   جانب  من  جزاء 
الفوز يف املباراة الثانية امام �سباب 
اهداف  ثالثة  بنتيجة  بوجلبانة 
ت�سجيلها  على  تداول  هدف  مقابل 

العيدون ،  �سالمة و خوالدي .

ال�سباب يواجه الكاب وديا اليوم 
�سباب عني ياقوت 

جنم تازقاغت بينما �سقط �سباب بلوزداد  يف �ساحل العاج 

فريق  امــ�ــص  اول  ع�سية  تــعــر�ــص 
قا�سية  هزمية  اىل  بــلــوزداد  �سباب 
الثانية  االإفريقية  خرجته  خــالل 
اهداف   ثالثة  بنتيجة  املو�سم  هذا 
مقابل هدف على يد م�ست�سيفه اأ�سيك 
ميموزا االإيفواري ، يف املواجهة التي 
الدور  ذهاب  حل�ساب  بينهما   جمعت 
اأبطال  لرابطة  الــثــاين  التمهيدي 

اإفريقيا.
 رغم اأن كتيبة ابناء العقيبة كانت 
يف  التهديف  باب  الفتتاح  ال�سباقة 
عن   4 الدقيقة  منذ  و  مبكر  وقــت 
اأن  اال  بو�سار  �سفيان  املدافع  طريق 
رفقاء درواي �سرعان ما تلقوا هدف 
قبل   ،13 الدقيقة  عند  الــتــعــادل 
العبي   تراجع  املناف�ص  ي�ستغل  اأن 
ال�سباب و ي�سل لل�سباك البلوزدادية 
ثالثية  اإىل  الفارق  يعمق  و  جمددا 
،وهــي   64 و   51 الدقيقتني  عــنــد 
انتهت عليها اخلرجة  التي  النتيجة 
يف   ، املــو�ــســم  ــذا  ه لل�سباب  الثانية 

انتظار مباراة العودة يف اجلزائر .
ــاب  ــس ــ� حل و  ـــــــرى  اخ ـــة  ـــه ج مـــــن 
لكاأ�ص  االول  الــتــمــهــيــدي  الـــــدور 
لكرة  االفريقية  الكونفديرالية 
القبائل  �سبيبة  فريق  متكن  القدم 
من العودة بفوز مثري و �سعب من قلب 
البي�ساء  ــدار  ال املغربية  العا�سمة 
هدف  بنتيحة  امللكي  اجلي�ص  ــام  ام
دون مقابل �سجل يف املرحلة االوىل 
بذلك  ليثبت   ، ــاء   ــق ــل ال عــمــر  ــن  م
املناف�سات  يف  كعبه  علو  الــكــنــاري 
كان  الــفــريــق  ان  رغـــم  االفــريــقــيــة 
اجلدد  العبيه  خدمات  من  حمروما 
�ساأنه   ، قاريا  تاأهيلهم  عــدم  ب�سبب 
اجلنوب  ممثل  فريق  �ــســاأن  ذلــك  يف 
تاأخره  قلب  الــذي  ال�ساورة  �سبيبة 
امام كونكورد املوريطاين بهدف دون 
لهدف  بهدفني  م�ستحق  فــوز  اىل  رد 
واحد لي�سع قدما يف الدور التمهيدي 
لقاء  انتظار  يف  الكاف  لكاأ�ص  الثاين 

العودة باجلزائر 

عبد الهادي. ب



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االأوملبياد.

خملويف ين�سحب من الأوملبياد 

يف اأخر حلظة ب�سبب الإ�سابة 

بدري. ع

�ضربة موجة للم�ضاركة اجلزائرية 

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

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

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

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

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

اجليامبي يبقى جمهول

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

جولة يف املو�سم املقبل

اأزمة النقل توؤرق توؤرق 
اجليامبي وامل�سريين ينا�سدون 

ال�سلطات بالتدخل

من جهته الالعب ال�ساب اإ�سالم بن حمادة 
قال: نيوز االأورا�ص  لـ حــديــثــه  ويف 

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

. للق�سم املمتاز

ويف ذات 
الــ�ــســيــاق، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ريا�ضة /  جويلية   املوافق لـ  ذو احلجة  الثالثاء  يولياز 

جيل م�ستقبل باتنة 

اأمري رامز جاب اهلل 

كرة الطائرة 

الكبار حلظرية  ويعود  ال�سعود  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�س الأ�سماء والدارة �سطرت 

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

بن حمادة اإ�سالم: )العب(

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

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

باعادة اجليامبي للق�سم املمتاز
ـــــــرح العــــــب  ـــــــس �

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

عــــــن املــــو�ــــســــم 
ـــرم وعـــن  ـــ�ـــس ـــن امل

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

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

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

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

زرقني حامد: )العب(

العاي�ص. �ص 

بدري. عرفيق رزمي. بالعاي�ص. �ص 

ع�سام. ب

حت�سريا لاللعاب املتو�سطية 

اأحمد اأمني. ب 

اأحمد اأمني. ب 

رفيق رزمي. ب

اأمري.ج

يواجه اأم�سية اليوم فريق مولودية باتنة 
ودي  لقاء  يف  جــالل  اأوالد  �سباب  �سيفه 
من  كل  مواجهة  بعد  الرابع  هو  حت�سريي 
واحتاد  بوجلبانة  و�سباب  تازقاغت  جنم 
عبد  مبلعب  اللقاء  و�سيكون  هذا  ال�ساوية، 
من  حتويله  مت  اأن  بعد  �ــســاوي،   اللطيف 
ب�سبب  �ساوي  ملعب  اإىل  نوفمرب  اأول  ملعب 
الريا�سي  بــاملــركــب  اجلــاريــة  ــال  ــغ ــس االأ�
الكتيبة  �ستخو�ص  وبــهــذا  نوفمرب،  اأول 
االأول  الودي  لقاءها  البي�ساء  االأورا�سية 

مبلعب �ساوي.
هذا وح�سب اإدارة الفريق والطاقم الفني 
مبلعب  اآخر  ودي  لقاء  برجمة  �سيتم  فاإنه 

يف  وهذا  اخلمي�ص  يوم  ع�سية  نوفمرب  اأول 
الريا�سي،   باملركب  االأ�سغال  نهاية  حــال 
املناف�ص  الفريق  حتديد  بعد  يتم  ومل  هذا 

للبوبية يف هذا اللقاء الودي.
اأمــ�ــص  ــتــاأنــفــت  ا�ــس الــبــوبــيــة  اأن  ــر  ــذك ي
حت�سرياتها مبلعب عبد اللطيف �ساوي، بعد 
خا�ص  اأين  بال�سمرة  حت�سرياتها  انهت  ان 
الفريق ترب�سني حت�سريين داما الأزيد من 
الفني  الطاقم  و�سول  اأمل  على  يوما،   
بالعبيه للجاهزية الق�سوى ل�سمان دخول 
الق�سم  بطولة  يف  بــقــوة  املناف�سة  غــمــار 
يف  البوبية  تواجد  �سي�سهد  الــذي  الثالث 

املجموعة ال�سرقية.

يف  مروانة  اأمــل  فريق  اأزمــة  اإنفراج  موؤ�سرات  الحت 
�سيرتاأ�سه  الذي  الديريكتوار  تن�سيب  تاأكد  بعد  االأفق 
االأ�سابيع  يف  ــري  االأخ هــذا  عمل  حيث  بوعون  يا�سني 
املا�سية من اأجل اإحتواء الو�سع و جتنيب زوال الفريق 
ر�سم  اخلــطــوة  هــذه  لتكون  الريا�سية  اخلــارطــة  مــن 
باإنقاذ  الكفيلة  الطريق  خلارطة  االأ�سا�سية  املعامل 
املو�سم  هــذا  بطولة  يف  م�ساركته  وتر�سيم  الفريق، 
حيث �سين�سط الفريق يف اجلهوي االول كما اأن تعيني 
ديريكتوار" يت�سنى بها  جلنة ت�سيري جماعية موؤقتة 
�سمان جمموعة من املحبني ت�سرف على ت�سيري ال�سوؤون 
العادية للنادي ويت�سكل املكتب امل�سري اأي�سا من فرحات 
اإبراهيم و�سهرة �سالح وفي�سل مباركي و�سمري بومتجت 
اإقرتاح  مع  للمال  كاأمني  بوزيد  نبيل  يف حني مت تعيني 
تو�سيع القائمة اإىل بع�ص االأع�ساء االآخرين وبن�سبة 
الديريكتوار  تن�سيب  االأ�سبوع  هــذا  يف  �سيتم  كبرية 
االأن�سار  فاإن  وبالتايل  مبا�سرة  التح�سريات  لل�سروع يف 
�سبطت  كما  لفريقهم  احلقيقية  ال�سورة  �سيعرفون 
االأ�سا�سية  املعامل  بوعون  يا�سني  بقيادة  الفريق  اإدارة 
للتعداد الذي �سيدافع عن األوان الفريق املو�سم القادم، 
مع  مروانة  اأبناء  من  العــب  خدمات   �سمان  بعد 
اأ�سحاب  من  غالبيتهم  عنا�سر  ت�سعة  اإ�ستقدام  تاأكد 
لطفي  �سليماين  الالعب  يتقدمهم  التجرية،  و  اخلربة 
من اأهلي الربج حجار اأحمد من امليلية بوزة من عنابة 
ولقم�ص وليد ومني�ص من اإحدى فرق الغرب باالإ�سافة 
املومن  عبد  ولعرابي  اأ�سامة  مقني  تلم�سان  ثنائي  اإىل 

اإىل  باالإ�سافة  ق�سنطينة  مولودية  من  اإ�سالم  و�سفيان 
اأ�سار  كما  ــدادرة  ق ي�سمى  ال�ساوية  اإحتــاد  من  حار�ص 
بومتجت  �سمري  برفقة  هو  �سيقوده  الفني  الطاقم  باأن 

وتعيني جماين كمح�سر بدين.
يا�سني  اأو�ــســح  نيوز"  "االأورا�ص  به  خ�ص  حــوار  ويف 
العمل  على  ال�سابقة  الفرتة  خالل  عمل  باأنه  بوعون 
الريا�سية  اخلارطة  من  الزوال  من  الفريق  اإنقاذ  على 
�سنوات  خــالل  ـــراح  االأف �سنع  الفريق  ــذا  وه ال  كيف 
باأن  اأ�ــســار  كما  للالعبني  كبري  خــزان  ويعترب  ما�سية 
يف  حبا  لي�ص  املــوؤقــت  امل�سري  املكتب  لرئا�سة  تقدمه 
الرئا�سة ولكن الإنقاذ الفريق بعدما اأدار اجلميع ظهره 
للفريق كما اأ�سار باأنه يريد اإعادة تكرار �سيناريو والده 

بوعون حممد يف الت�سعينات وبال�سبط يف �سنة 94/93 
عندما تراأ�ص الفريق ومتكن من و�سع الفريق يف ال�سكة 
ال�سحيحة وبخ�سو�ص االأ�سباب التي جعلته يقدم على 
هذه اخلطوة هو غريته على الفريق وتراجع نتائجه 
من  ال�سقوط  اأذيال  يجر  جعلته  االخرية  ال�سنوات  يف 
الرابطة الثانية املحرتفة اإىل اجلهوي وقال: "مروانة 
تتوفر على كل �سيء، اإمكانات مالية وملعب رائع وطاقات 
�سبانية ال مثيل لها، واأنا مل اأفهم اإىل غاية االآن كيف 
�سيا�سته  اأن  م�سيفا  النتائج"،  اأف�سل  الفريق  يحقق  مل 
ا�ستحداث  على  االأوىل  بالدرجة  �ستعتمد  العمل  يف 
اأجل  من  ال�سغرى  الفئات  تكوين  يف  جديدة  طريقة 
وي�سبح  االأكابر  فريق  اإىل  املقبلة  املوا�سم  يف  الو�سول 
مكون من اأبناء الفريق ولي�ص من مدار�ص اأخرى هذا و 
يتثمل  الق�سري  املدى  على  هدفه  باأن  املتحدث  اأكد  قد 
اأريحية  بكل  البقاء  �سمان  على  قادر  فريق  تكوين  يف 
القاعدي،  العمل  و  التكوين  على  اأكــرث  املراهنة  مع   ،
رحلة  يف  ال�سروع  اإىل  يرمي  م�ستبقلي  مل�سروع  حت�سبا 
جادة للبحث عن االأجماد ال�سائعة للمدر�سة الكروية 
املحلية،  للعنا�سر  الفر�سة  باإعطاء  ذلك  و  املروانية، 
معتربا املوا�سم املا�سية مبثابة التجربة القا�سية التي 
مر بها الفريق و التي ال بد اأن تكون الدر�ص الذي يجب 
اأن ت�ستخل�ص منه العرب للوقوف بالفريق واإعادته اإىل 
�سابق عهده وختم حديثه بالطلب مبد يد امل�ساعدة من 
والتي  ال�سراعات  وتفادي  بجانبه  والوقوف  اجلميع 

�ست�سر بالفريق اأكرث مما تنفعه.

و�ساق  قدم  على  حت�سرياته  خن�سلة  احتاد  يوا�سل 
الثانية  للرابطة  بالن�سبة  البطولة  ملوعد  تاأهبا 
اأكتوبر  والع�سرون  ال�ساد�ص  بتاريخ  �ستنطلق  والتي 
اجلاري ،بحيث يركز الطاقم الفني بقيادة "الكوت�ص 
عبد  البدين  واملح�سر  اجلنحاوي  فاروق  التون�سي 
مبعدل  الــبــدين  اجلــانــب  على  كثريا  لوعيل  اجلليل 
ملعب  باأر�سية  وم�ساء  �سباحا  الــيــوم  يف  ح�ستني 
ال�سهيد حمام عمار بعدما �سجل الفريق تاأخرا كثريا 

يف ال�سروع يف التدريبات لبع�ص االأ�سباب .
وعلى �سعيد اآخر وحت�سريا للمناف�سة برمج الطاقم 
الفني اأول مقابلة اإعدادية نهار اليوم االثنني والتي 
يف  النا�سط  تب�سة  وفــاق  بفريق  اخلنا�سلة  جتمع 
بطولة اجلهوي لرابطة عنابة ،وجتدر االإ�سارة وقبل 
هذه املقابلة خا�ص اأ�سبال اجلنحاوي نهاية االأ�سبوع 
"ليا�سمكا  ــف  ردي فريق  اأمـــام  ــة  ودي مــبــاراة  املا�سي 
ل�سالح  االأهــداف  من  مهرجان  وقع  على  وانتهت 
يتيم  لهدف  كاملة  اأهــداف  ثمانية  االأكابر  ت�سكيلة 
الفني  الطاقم  وو�سفها  الالعبني  بع�ص  عليها  تناوب 
اأن  راأى  اأنه  بالرغم  الالعبني  كل  عاين  اأين  باملهمة 

ومع مرور  التح�سريات  بداية  يزالون يف  الالعبني ال 
االأيام تتح�سن الظروف ،كذلك يتطلع الطاقم الفني 
اخلطوط  كل  بني  االن�سجام  خلق  على  الرتكيز  اإىل 
التغيريات  عديد  عرفت  االحتــاد  ت�سكيلة  اأن  بعدما 

هذا املو�سم .  
وعلى �سعيد اآخر ك�سفت م�سادرنا املوثوقة اأن االإدارة 
ال�ساعات  انتظار  يف  نهائيا  القائمة  غلق  من  تقرتب 
عثماين  امليدان  متو�سط  اأن  ن�سري  ذلك  ،اإىل  املقبلة 
الذي حمل األوان فريق احتاد ب�سكرة املو�سم املن�سرم 
�سجل التحاقه باملجموعة ويخو�ص حاليا التدريبات 
على انفراد مبعية املح�سر البدين وهو ما لقي ارتياح 
وا�ستح�سان من قبل اأن�سار الكحلة والبي�ساء بعودة ابن 
الفريق ،لكنه يف املقابل علمنا اأن الالعب عثماين وقع 
خاللها  من  �سيحمل  اأي  فقط  ق�سرية  ملدة  اللعب  على 
األلونني االأبي�ص واالأ�سود خالل مرحلة الذهاب فقط 
اإعارة يف مرحلة املريكاتو ال�ستوي  و�سيتنقل يف �سكل 
اإىل اأحد الفرق ال�سعودية التي طلبت خدماته ، ومن 
جهة اأخرى ك�سفت م�سادرنا اإن اإدارة النادي اخلن�سلي 
تو�سلت خالل ال�ساعات املا�سية اإىل اتفاق مع مدافع 

عر�ص  على  وافــق  والــذي  جابو  عمار  ب�سكرة  احتــاد 
االحتاد و�سرع يف التح�سريات  . 

اأن  توؤكد  والتي  عليمة  م�سادر  اإلينا  وردت  ذلك  اإىل 
اأنه منح  زياد ورغم  مليلة حمزة  مدافع جمعية عني 
املوافقة للعب يف احتاد خن�سلة وقدم لالإدارة وثائقه 
اإال اأنه مل يلتحق بالتدريبات اإطالقا رغم اأنه ا�ستلم 
اأجرة تقدمي ملدة ثالثة اأ�سهر ح�سب ذات امل�سدر اإال 
املتداولة  االأخبار  بع�ص  بح�سب  راأيه  غري  يكون  اأنه 
والتي توؤكد اأن زياد التحق بفريق جنم مقرة واأجرى 
اختفى  ثم  االأقل  على  تدريبيتني  ح�ستني  اأو  ح�سة 
الالعب  اأن  م�سادرنا  ت�سري  االأخــبــار  اآخــر  يف  ،بينما 
املعني يريد االلتحاق بال�ساعد اجلديد اإىل الرابطة 
االأوىل املحرتفة هالل �سلغوم العديد وات�سل باالإدارة 
اخلن�سلية يطالب يف ا�ستعادة وثائقه وبدوره �سيعيد 
يبدو  لكنه   ، توقيعه  عند  قب�سه  الــذي  املــايل  املبلغ 
اأنه لقي رف�سا قاطعا من قبل االإدارة اخلن�سلية التي 
م�سريه  �سيكون  واإال  الفريق  اإىل  عودنه  على  اأ�سرت 
هذا  لنا  اأكــدت  التي  م�سادرنا  ح�سب  اأبي�سا  مو�سما 

االأمر.

�سارك   غوا�سا بحريا ميثلون  رابطات والئية 
البحري  لل�سيد  الوطنية  للبطولة  ال  الطبعة  يف 
حتت املاء يومي اجلمعة و ال�سبت باجلزائر العا�سمة، 
لالإنقاذ  اجلــزائــريــة  االحتــاديــة  مــن  علم  مــا  ح�سب 

واالإ�سعاف ون�ساطات الغو�ص البحري.
كرمي  �سمري  الفدرالية   الهيئة  رئي�ص  اأو�سح  حيث   
�ستعرف  الطبعة  هذه  قائال   ت�سريحه  يف  �سوا�ص 
املائي  حتت  ال�سيد  يف  خمت�سا  غوا�سا  م�ساركة  
العمق-  -يف  م�سافة  على  والئية،  رابطات  ميثلون  
 ، طاقته  ح�سب  كل  مرتا   من   اأكرث  اإىل  ت�سل  قد 
ــارورات  ق فيها  ت�ستعمل  ال  املناف�سة  اأن  و  خ�سو�سا 

 . االأك�سجني

وكما هو معتاد يف مثل هذه املناف�سات، فاإن الغاية من 
تنظيم البطولة هي الك�سف عن وجوه جديدة تدعم 
املنتخب الوطني لل�سيد البحري حتت املاء ،  كما اأكد 

امل�سوؤول االأول للفدرالية الذي اأ�سار اإىل اأن “العنا�سر 
توجت  التي  األقابها  عن  بالدفاع  مطالبة  املخ�سرمة 

بها خلم�ص �سنوات متتالية”.
هذا وجترى املرحلة االأوىل من البطولة يوم اجلمعة 
باملنطقة البحرية لل�سيد “جومبار” بتمنتفو�ست على 
وحتت  املائية  للريا�سات  الوطنية  املدر�سة  م�ستوى 
الثانية  املرحلة  اأن تن�سط  البحري، على  املائية بربج 
يوم ال�سبت بكيتاين بباب الوادي ، و اجلدير بالذكر اأن 
تقييم املتناف�سني �سيكون ح�سب وزن ال�سمكة امل�سطادة 
و عدد االأ�سماك التي �سيقوم كل متناف�ص با�سطيادها، 
لالختيار  �سيعود  وزنه  و  امل�سطاد  ال�سمك  نوع  اأن  علما 

ال�سخ�سي لكل متناف�ص . 

مولودية باتنة 
اأمل مروانة

وفاق �سطيف 

اإحتاد ب�سكرة 

اأمل �سلغوم العيد

احتاد خن�سلة

�سباب باتنة

ريا�ضة

ـــود وفـــــد وفــــاق  ـــع ي
�ــســاعــة  يف  �ــســطــيــف 
اليوم  نهار  من  مبكرة 
بعد  الوطن  اأر�ص  اإىل 
الذهاب  لقاء  خو�ص 
التمهيدي  الـــدور  مــن 
الـــــثـــــاين لـــرابـــطـــة 
االإفريقية  االأبــطــال 
ــص اأمـــام  ــ� اأمــ�ــســيــة اأم
املوريتاين،  نــواذيــبــو 
وكــــان وفــــد الــوفــاق 
ــد �ــســد الـــرحـــال يف  ق
مع  امل�سرتكة  الرحلة 

وفد �سبيبة ال�ساورة من املطار الدويل لنواك�سوط يف 
حدود التا�سعة من ليلة االأم�ص يف رحلة خا�سة عرب 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية، وبرمج الطاقم الفني 
ملباراة  حت�سريا  الثالثاء  اأم�سية  اال�ستئناف  ح�سة 

العودة من هذه املناف�سة.
يون�ص  �سطيف  لوفاق  االأي�سر  املدافع  بقاء  وتاأكد 
ت�سريحه  يتم  اأن  دون  الفريق  �سفوف  �سمن  وا�سع 
الالعبني  رفقة  التدرب  يف  �سرع  حيث  التعداد  من 
ومن  موريتانيا،  اإىل  الفريق  ب�سفرية  معنيني  الغري 
�سمن  وا�سع  املــدافــع  خدمات  على  االإبــقــاء  اأ�سباب 
تعداد الوفاق اأنه من الناحية القانونية فاإنه ال ميكن 
لالعب االلتحاق باأي فريق اأخر من داخل الوطن قبل 

املو�سم  بطولة  بداية 
اجلــــــديــــــد، وغـــــاب 
ـــع عن  املـــدافـــع وا�ـــس
اإىل  الــوفــاق  �سفرية 
ملواجهة  مــوريــتــانــيــا 
حيث  املحلي،  نواذيبو 
الفني  الطاقم  ف�سل 
الدعوة  توجيه  عدم 
لــالعــب خــا�ــســة بعد 
االأي�سر  الظهري  تعايف 
االأخـــــــــر فـــرحـــاين 

هواري.
وت�سعى اإدارة الوفاق 
اإىل توفري ال�سيولة املالية الالزمة لت�سوية م�ستحقات 
العار�سة  مبــغــادرة  هــدد  الــذي  الكوكي  نبيل  املــدرب 
م�ستحقاته  عــلــى  احلــ�ــســول  عـــدم  حـــال  يف  الفنية 
الــعــالــقــة، وفــتــح املــــدرب الــ�ــســابــق لــلــوفــاق واحلـــايل 
ب�سبب  الوفاق  اإدارة  على  النار  الكويتي  للقاد�سية 
ت�سريح الالعبني ال�سبان املتاألقني نحو فرق اأخرى دون 
وقال  الفنية،  الناحية  من  خدماتهم  من  اال�ستفادة 
م�سوي يف هذا ال�سدد :"اإدارة الوفاق اأخطاأت يف ترك 
بو�سوف، عمورة، غ�سة يغادرون مبكرا دون اال�ستفادة 
الوزاين وهو  �سريف  اأمين  الالعب  فنيا"، وغادر  منهم 
االأجواء  تغيري  ف�سل  حيث  الوفاق،  تعداد  مواليد  من 

نحو فريق نادي بارادو. 

هذا  ودية  مباراة  ب�سكرة  الإحتــاد  الفني  الطاقم  برمج 
الق�سم  بطولة  يف  النا�سط  العنا�سر  اأوملبي  اأمام  االإثنني 
الثالث للهواة مبلعب 20 اأوت بالعا�سمة بداية من ال�ساعة 
ال11 �سباحا يف رابع مباراة ودية لت�سكيلة االإحتاد خالل 
الرتب�ص اجلاري يف ترب�ص اجلزائر العا�سمة، ومن املنتظر 
للعنا�سر  املباراة  الفر�سة يف هذه  الفني  الطاقم  اأن مينح 
مولودية  اأمام  ال�سابق  الودي  اللقاء  يف  ت�سارك  مل  التي 

اجلزائر والذي انتهى على نتيجة التعادل ال�سلبي. 
وك�سفت م�سادر مقربة من الفريق اأن امل�سوؤول االأول عن 
االأخ�سر  ال�سوء  منح  بوزيدي  يو�سف  الفنية  العار�سة 
الذي  بلمربوك  النور  عبد  الالعب  خدمات  عن  للتخلي 
�سباب  من  قادما  الفارطة  االأيــام  خالل  معه  التعاقد  مت 
الذي  العرجة  احلق  عبد  الالعب  عن  ف�سال  جالل  اأوالد 

بوزيدي  وبرر  بارادو،  نادي  من  اإعارته  على  احل�سول  مت 
هذا  طــرف  مــن  املــقــدم  بامل�ستوى  اقتناعه  بعدم  قـــراره 
عن  التخلي  اإمكانية  عن  يدور  احلديث  اأن  علما  الثنائي، 

خدمات ثنائي اأخر خالل االأيام املقبلة. 
اأي�سر  مدافع  مع  التعاقد  لالإحتاد  الفني  الطاقم  وطلب 
يف  الفريق  منها  يعاين  التي  النقائ�ص  تغطية  اأجــل  من 
تدعيم  اأجــل  من  اأ�سماء  عدة  اقــرتاح  ومت  املن�سب،  هذا 
�سفوف الفريق على غرار املدافع االأي�سر ال�سابق ل�سبيبة 
القبائل �سيخي، ومن املنتظر اأن تعلن اإدارة االإحتاد خالل 
ال�سفقات اجلديدة وهذا يف  القادمة عن بع�ص  ال�ساعات 
القادر  عبد  العام  املناجري  يجريها  التي  االت�ساالت  ظل 
فرتة  غلق  قبل  امل�ستهدفة  االأ�ــســمــاء  بع�ص  مــع  تريعة 

التحويالت ال�سيفية.

قرر املدرب كمال �سعدون االن�سحاب من العار�سة الفنية لفريق اأمل 
�سلغوم العيد قبل بداية التح�سريات وهذا ب�سبب الغمو�ص الذي يلف 
م�ستقبل الفريق رغم تعيني اإدارة موؤقتة لت�سيري �سوؤون النادي اإىل 
غاية انتخاب رئي�ص جديد، ويف هذا ال�سدد يحاول امل�سريون اقناع 
�سعدون بالرتاجع عن قراره واالإ�سراف على حت�سريات الفريق خا�سة 

مع بداية العد التنازيل لبطولة املو�سم اجلديد حيث تبقى ت�سكيلة 
التح�سريات حلد  التي مل ت�سرع يف  القليلة  الفرق  "بوقرانة" من بني 

االأن وهو االأمر الذي يثري خماوف االأن�سار يف ظل الغمو�ص احلا�سل.
وحددت اإدارة النادي موعد انطالق التح�سريات خالل االأ�سبوع اجلاري 

عدد  مع  التعاقد  خالل  من  اال�ستقدامات  قائمة  �سبط  على  التاأكيد  مع 
معترب من الالعبني اجلدد ف�سال عن جتديد عقود عدد من الالعبني القدامى، 

يف حني ت�سعى العديد من االأطراف الفاعلة على اإخراج النادي من الو�سعية 
املقبلة الختيار  االأ�سابيع  انتخابية خالل  احلالية من خالل تنظيم جمعية 

رئي�ص جديد لقيادة النادي بعد ا�ستقالة الرئي�ص ال�سابق جمال بلكالوي.

اأداء ودية ال�سيا�سي يبعث على الإرتياح 
وعني ياقوت و�سلغوم العيد �سمن الربنامج

الن�سر الأ�سود يعود اليوم اإىل اأر�س 
الوطن.. وم�سوي يفتح النار على امل�سريين 

اخل�سراء يف اختبار ودي جديد
 اأمام اأوملبي العنا�سر 

املدرب �سعدون ين�سحب والغمو�س 
يلف م�ستقبل "بوقرانة" 

اأ�سبال بن التون�سي يواجهون اليوم احتاد 
بلدية عني البي�ساء 

البوبية تواجه �سباب اأولد جالل 
وديا مبلعب عبد اللطيف �ساوي

بداية قوية للمثلي اجلزائر 
يف كاأ�س الكاف

تعيني بوعون كرئي�س للديريكتوار وبوادر اإنفراج 
الأزمة تلوح يف الأفق

الفريق يوا�سل التح�سريات واأول مواجهة ودية 
مرتقبة اليوم اأمام وفاق تب�سة 

انطالق البطولة الوطنية لل�سيد البحري 
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للكتيبة  االأوىل  الـــوديـــة  ــة  ــه ــواج امل انــتــهــت 
االأورا�سية اأمام �سباب ق�سنطينة بنتيجة بي�ساء 
املدرب كمال  اأن  اأو مغلوب ،حيث  ومن دون غالب 
على  للوقوف  التعداد  غالبية  اأ�ــســرك  موا�سة 
فريقه  على  اأكــرث  ويتعرف  العــب  كــل  م�ستوى 
وبعدها ي�سحح االأخطاء قبل اللقاءات الر�سمية 
ي�سعى  القاملي  التقني  اأن  ،حيث  البطولة  وبداية 
حتديد  مــن  الــوديــة  الــلــقــاءات  هــذه  �سوء  على 
غمار  بها  �سيدخل  التي  االأ�سا�سية  الت�سكيلة 

مباراة  ثاين  ــراء  اإج ر�سميا  تاأكد  كما  البطولة 
حيث  اجلديد  للمو�سم  حت�سبا  حت�سريية  وديــة 
على  ياقوت  عني  �سباب  فريق  الكاب  �سيواجه 
ملعب هذا االأخري وهي فر�سة اأمامبقية الالعبني 
تاأكيد  اأجل  اأمام فر�سة جديدة من  باتوا  الذين 
اأ�سا�سية  مبكانة  الظفر  يف  واأحقيتهم  م�ستواهم 
واإجباره على  املدرب موا�سة  اأوراق  واإعادة خلط 
مراجعة ح�ساباته على الت�سكيلة االأ�سا�سية كما 
القاملي من االتفاق ر�سميا مع مدرب  متكن املدرب 
التباري  على  اإيغيل  مزيان  العيد  �سلغوم  هــالل 
ال�ساعة  مــن  بــدايــة  الــقــادم  اجلمعة  يــوم  وديــا 
ليخو�ص بذلك  املظاهرات الثالثة زواال مبلعب 
اأ�سوار ملعب  الكاب جميع مبارياته الودية خارج 
ال�ستار  اإ�سدال  قبل  مواجهة  اأخر  وهي  �سفوحي 

عن بطولة املو�سم اجلديد.
غلق  عن  اأن  الكاب  اإدارة  ك�سفت  اأخر  �سياق  ويف 
التعداد  �سبط  ومت  االإ�ستقدامات  مللف  الفريق 
االإدارة  ف�سلت  فيما  العبا  عــدده   بلغ  الــذي 
للمريكاتو  حت�سبا  �ساغرة  ــازات  اإج ثالثة  ترك 
ال�ستوي القادم كما ف�سخ الالعب اأمري يحي عقده 
الفارط وذلك الأ�سباب  نهاية االأ�سبوع  بالرتا�سي 

جمهولة.

النا�سط  تازقاغت  جنم  فريق  اأنهى 
ــالــث هــواة  ــث ــرية الــقــ�ــســم ال ــظ يف ح
االإعدادية  الودية  املباريات  �سل�سلة 
بربجمة  املا�سي  االأ�سبوع  وتدريباته 
باملعذر،  البلدي  بامللعب  مقابلة ودية 
وفريق  تازقاغت  جنم  جمعت  التي 
ملعب �سطيف وعلى الرغم اأن النجم 
بعد  الــوديــات  يف  خ�سارة  اأول  �سجل 
،من  واحـــد  وتــعــادل  انــتــ�ــســارات   
اأن  التون�سي  بن  املــدرب  اعترب  جهته 
ب�سهادة  ممتازة  مباراة  لعب  فريقه 
ال  الهزمية  اأن  معربا  احلا�سرين  كل 
االأداء  على  يبحث  مما  اأكــرث  تعنيه 
الذين  الــالعــبــني  كــل  ح�سبه  الـــذي 
�ساركوا يف هذه املباراة كانوا يف اأح�سن 
اأحوالهم رغم ت�سييع حوايل خم�سة 
للت�سجيل  �سريحة  فر�ص  �ستة  اأو 
حت�سني  عــلــى  �سيبحث  ـــه  اأن ــدا  ــوؤك م
الأن  الهجومية  القاطرة  يف  مــردود 
النجاعة  تنق�سهم  الالعبني  بع�ص 
وهي  ي�سيع  ال  ما  و�سيعوا  الهجومية 

الطاقم  عليها  �سريكز  التي  النقطة 
الفني كثريا م�ستقبال خالل ما تبقى 
ملوعد  تاأهبا  الــوديــة  الــلــقــاءات  مــن 

غمار املباريات الر�سمية.
مباراة  خملفات  اإىل  اأي�سا  وللعودة 
املــدرب  ك�سف  بحيث  �سطيف  ملعب 
حمــمــد الــ�ــســغــري بـــن الــتــونــ�ــســي اأن 
اللقاء  اأطــــوار  طيلة  لعب  اخل�سم 
واحــدة  فر�سة  وا�ستغل  الــدفــاع  يف 
االأول  ال�سوط  مرحلة  من  د   يف 
لعب  فريقه  بينما  هدف،  اإىل  حولها 
،وخلق  اللعب  وفتح  جيدة  بطريقة 
ومن  ح�سبه  �سانحة  عديدة  فر�ص 
التي  للت�سكيلة  الفر�سة  منح  خالله 
الر�سمية  املباريات  يف  عليها  �سيعتمد 
معاملها  ات�سحت  ح�سبه  والتي  املقبلة 

تقريبا .
اأن  الفني  الطاقم  ك�سف  ذلــك  اإىل 
كل الالعبني يف جاهزية ال �سيما من 
اجلانب البدين وح�سبه هذه النقطة 
الالعبني  جل  اأن  مــوؤكــدا  مهمة  جد 

لعبوا باأريحية طيلة الت�سعني دقيقة 
معربا  اإ�سابات  ت�سجل  اأو  عياء  دون 
االورا�ــص نيوز  يف �سياق حديثه مع 
كثريا  ومــرتــاح  متفائل  جــد  اأنــه 
جلاهزية فريقه ملوعد غمار البطولة 
اأول خرجة  اأين �سي�ستقبل النجم يف 
الطارف  اأوملبي  فريق  املو�سم  هذا  له 
مبلعب حمام عمار بخن�سلة ،ون�سري اأن 
زوال  �سيواجه  تازقاغت  جنم  فريق 
اليوم االثنني فريق احتاد بلدية عني 
اجلهوي  الق�سم  يف  النا�سط  البي�ساء 
االأول لرابطة ق�سنطينة وهي فر�سة 
منح  اأجل  من  الفني  للطاقم  جديدة 
فكرة  الأخــذ  الالعبني  الأكــرث  فر�سة 
الذي  املو�سم  هذا  تعداد  حول  عامة 
كثريا  املر�سح  ناربتي فريق  ي�سكل 
ومر�سح  املجموعة  يف  كلمته  لقول 
يف  االأوىل  االأدوار  على  اللعب  اأي�سا 
وفرتها  التي  واالأجواء  الظروف  ظل 

اإدارة الرئي�ص اأعمارة خدومة.

رفيق رزمي. ب

�سباب  فريق  اليوم  ع�سية  يخو�ص 
حظرية  اىل  املنتمي  يــاقــوت  عــني 
لقاء  ثالث  الرابطات  بني  ما  ق�سم 
ودي له منذ بداية فرتة التح�سريات 
�سباب  فريق  امام  اجلديد  للمو�سم 
باتنة بامللعب البلدي بعني ياقوت  ، 
حيث �سيكون اللقاء فر�سة للمدرب 
على  اكــرث  للوقوف  عريبي  �سليم 
من  ــل  اق قبل  عنا�سره  جــاهــزيــة 
، و  ا�سبوعني على انطالق البطولة 

لال�سارة ان الفريق انهزم يف اللقاء 
االول امام جنم التالغمة النا�سط 
بنتيجة  الثاين  الوطني  الق�سم  يف 
هدفني دون رد  و عرف  ت�سيع ركلة 
ليحقق   ، ال�سباب   جانب  من  جزاء 
الفوز يف املباراة الثانية امام �سباب 
اهداف  ثالثة  بنتيجة  بوجلبانة 
ت�سجيلها  على  تداول  هدف  مقابل 

العيدون ،  �سالمة و خوالدي .

ال�سباب يواجه الكاب وديا اليوم 
�سباب عني ياقوت 

جنم تازقاغت بينما �سقط �سباب بلوزداد  يف �ساحل العاج 

فريق  امــ�ــص  اول  ع�سية  تــعــر�ــص 
قا�سية  هزمية  اىل  بــلــوزداد  �سباب 
الثانية  االإفريقية  خرجته  خــالل 
اهداف   ثالثة  بنتيجة  املو�سم  هذا 
مقابل هدف على يد م�ست�سيفه اأ�سيك 
ميموزا االإيفواري ، يف املواجهة التي 
الدور  ذهاب  حل�ساب  بينهما   جمعت 
اأبطال  لرابطة  الــثــاين  التمهيدي 

اإفريقيا.
 رغم اأن كتيبة ابناء العقيبة كانت 
يف  التهديف  باب  الفتتاح  ال�سباقة 
عن  الدقيقة   منذ  و  مبكر  وقــت 
اأن  اال  بو�سار  �سفيان  املدافع  طريق 
رفقاء درواي �سرعان ما تلقوا هدف 
قبل   ، الدقيقة  عند  الــتــعــادل 
العبي   تراجع  املناف�ص  ي�ستغل  اأن 
ال�سباب و ي�سل لل�سباك البلوزدادية 
ثالثية  اإىل  الفارق  يعمق  و  جمددا 
،وهــي  و   الدقيقتني   عــنــد 
انتهت عليها اخلرجة  التي  النتيجة 
يف   ، املــو�ــســم  ــذا  ه لل�سباب  الثانية 

انتظار مباراة العودة يف اجلزائر .
ــاب  ــس ــ� حل و  ـــــــرى  اخ ـــة  ـــه ج مـــــن 
لكاأ�ص  االول  الــتــمــهــيــدي  الـــــدور 
لكرة  االفريقية  الكونفديرالية 
القبائل  �سبيبة  فريق  متكن  القدم 
من العودة بفوز مثري و �سعب من قلب 
البي�ساء  ــدار  ال املغربية  العا�سمة 
هدف  بنتيحة  امللكي  اجلي�ص  ــام  ام
دون مقابل �سجل يف املرحلة االوىل 
بذلك  ليثبت   ، ــاء   ــق ــل ال عــمــر  ــن  م
املناف�سات  يف  كعبه  علو  الــكــنــاري 
كان  الــفــريــق  ان  رغـــم  االفــريــقــيــة 
اجلدد  العبيه  خدمات  من  حمروما 
�ساأنه   ، قاريا  تاأهيلهم  عــدم  ب�سبب 
اجلنوب  ممثل  فريق  �ــســاأن  ذلــك  يف 
تاأخره  قلب  الــذي  ال�ساورة  �سبيبة 
امام كونكورد املوريطاين بهدف دون 
لهدف  بهدفني  م�ستحق  فــوز  اىل  رد 
واحد لي�سع قدما يف الدور التمهيدي 
لقاء  انتظار  يف  الكاف  لكاأ�ص  الثاين 

العودة باجلزائر 

عبد الهادي. ب



اأوريـــدو،  النقال  الهاتف  متعامل  ي�سارك 
ر�سمي  كــراعــي  التكنولوجية،  املوؤ�س�سة 
التكنولوجيا  ل�سالون  الثانية  للطبعة  يف 
“ديجيتاك”  االأ�سياء  واإنــرتنــت  الرقمية 
الذي جترى فعالياته من 16 اإىل 18 اأكتوبر 
اللطيف  عبد  للموؤمترات-  الدويل  املركز  يف 

رحال باجلزائر العا�سمة.
الهام  التكنولوجي  ـــدث  احل هـــذا  يجمع 
خمتلف  من  االقت�ساديني  املتعاملني  اأبــرز 
جمال  يف  ين�سطون  والـــذيـــن  الــقــطــاعــات 
االقت�ساد التكنولوجي والرقمي يف اجلزائر: 
كالبنوك و�سركات التاأمني ومتعاملي الهاتف 
الــنــقــال ومــتــعــامــلــني يف اإنـــرتنـــت االأ�ــســيــاء 

والوكاالت الرقمية
ــدث  احل هـــذا  يف  للم�ساركني  ر�ــســالــتــه  يف 
التكنولوجي، �سرح  ب�سام يو�سف اآل اإبراهيم 
املتوا�سل  “بالتزامها  الأوريدو:  العام  املدير 
يف التحّول الرقمي وكفاعل رئي�سي يف قطاع 
تكنولوجيات االعالم واالت�سال، من البديهي 
اأن تدعم    اأوريدو كراعي ر�سمي هذه الطبعة 

اجلديدة من معر�س ديجيتاك”.
“تظل  اإبراهيم،  اآل  يو�سف  ب�سام  واأ�ساف 
اأوريدو” يف الطليعة و�سّباقة يف ترقية جمال 
التكنولوجيات احلديثة يف اجلزائر، ال�سيما 
التكنولوجية  املوؤ�س�سات  مرافقة  خالل  من 
النا�سئة اجلزائرية وتطوير حمتوى حملي 
حمظ. هدفنا الرئي�سي هو امل�ساهمة ب�سفة 
فّعالة يف ت�سجيع كل مبادرة تهدف اإىل بناء 
اقت�ساد جزائري قائم على الذكاء واملعرفة 

واالإمكانات االبتكارية الوطنية.

ــل رئــيــ�ــســي يف الــتــحــول الــرقــمــي  ــاع ــف ك
بقوة  حا�سرة  اأوريـــدو  �ستكون   باجلزائر، 
خالل هذا احلدث التكنولوجي الهام، بجناح 
 Business“ جتــاريــو  يقوم  ــن  اأي عر�س 
ت�ساوؤالت  عن  باالإجابة   ”Ooredoo
خمتلف  لــهــم  واالقـــــرتاح  املهنيني  ــــزوار  ال

عرو�س ومنتوجات املوؤ�س�سة.
لـ  ثانيا  جناحا  اأوريـــديـــو  خ�س�ست  كما 
 100 حياة  منط  مُيثل  “YOOZ”  الذي 
ال�سباب  تطلعات  لتلبية   ُم�سمم   رقمي   %

اجلزائري وذلك من خالل اقرتاح جمموعة 
على  املبتكرة  والتطبيقات  الوظائف  مــن 
 ”ANAFLIX”و  ”ANAZIK“ غــرار 

”ANASPEAK”و
ــو  ــدي اأوري تعر�س  الــ�ــســالــون،  هــذا  خــالل 
جتربتها يف مرافقة املوؤ�س�سات التكنولوجية 
حا�سناتها  خــالل  مــن  ال�سيما  النا�سئة، 
الذي   ”tStart “ت-�ستارت  وبرناجمها 
املوؤ�س�سات  اإن�ساء  ومرافقة  دعم  اإىل  يهدف 
االبتكار  لت�سجيع  النا�سئة،  التكنولوجية 
تطوير  وحتفيز  اجلزائريني  املطورين  لدى 
تطبيقات وحلول مبتكرة نقالة حتمل �سعار 

اجلزائر”. يف  “�سنع 
اأوريدو  ت�سعى  املعر�س،  هذا  يف  مب�ساركتها 
ــبــادرات  امل كــل  يف  م�ساهمتها  جت�سيد  اإىل 
رقمي  نظام  بــروز  ت�سّجع  التي  اجلزائرية 
ــاء  ــذك ــم عــلــى ال ــائ ــة  ق ــرف ــع ــاد م ــ�ــس واقــت

والتكنولوجيا.

''مع  ت�سمية  حتت  وح�سري  مبتكر  عر�س  اإطالق  عن  ''األيان�س''  التاأمينات  �سركة  اأعلنت 
يف  ال�سركة  قدمته  الذي  العر�س  وي�سمل   للموؤمنني.  موجه  رابحني''  قاع  للتاأمينات  األيان�س 
ندوة �سحفية باملركز الدويل للموؤمترات عبد اللطيف رحال غرب العا�سمة، الرعاية والوفاء 
لزبائن األيان�س للتاأمينات وغريهم برعاية االأقارب واالأ�سدقاء والزمالء والعمال واملهنيني، 
وميكن  معارفه.  بتاأمني  جديدة  تاأمني  عقود  اكتتاب  مقابل  نقاط  على  الراعي  يح�سل  حيث 
املوجودة   ''my alliance assurances'' تطبيق  خالل  من  العر�س  على  االطالع 
التاأمينات وهو  �سوق  االأول من نوعه يف اجلزائر يف  العر�س هو  على قوقل بالي. ويعد هذا 

الذي مت ت�سميمه من طرف كفاءات ال�سركة.

قال اإن زيادة الأ�ضعار اأمر غري وارد، بلعريبي

منها 4 ماليني يف الثابت..

االنعام  لتغذية  الوطني  الــديــوان  اأعــلــن 
جديد  تخفي�س  عن  االأحد  اأم�س  "اأوناب" 
م�ستوى  على  �ستباع  حيث  الكتكوت  الأ�سعار 
 100 ب�سعر  له  التابعة  اجلهوية  املجمعات 
خف�س  يف  امل�ساهمة  اأجـــل  مــن  وذلـــك  دج، 

اأ�سعار اللحوم البي�ساء.
ب�سفحته  من�سور  يف  الـــديـــوان  واأو�ـــســـح 
"املجمعات  اأن  فاي�سبوك  على  الر�سمية 
اأونــاب  ملجمع  التابعة  للدواجن  اجلهوية 
يف  االثــنــني  الــيــوم  مــن  ابــتــداء  �سي�سرعون 
الكتكوت  ا�سعار  لتخفي�س  ثانية  عملية 
مع  ــدة،  ــوح ال دج   100 يتجاوز  ال  ب�سعر 

الكيلوغرام  �سعر  انخفا�س  على  انعكا�سه 
لدجاج اللحم اىل م�ستوى مقبول".

�سيحفز  التخفي�س  هذا  اأن  الديوان  واأفاد 
خالل  من  جديد  من  ن�ساطهم  لبعث  املربني 
واالحتكار  امل�ساربة  لتفادي  اليات  و�سع 
يف  و�سعه   من  والتاأكد  الكتكوت  �سعر  على 

مباين الت�سمني.
تخفي�س  بعملية  قــام  قد  الــديــوان  وكــان 
ا�ستقرار  يف  "�ساهمت  �سبتمرب   5 يف  مماثلة 
ا�سعار الكتكوت يف ال�سوق الوطنية وعرفت 
الفرتة  يف  املــربــني  طـــرف  مــن  ا�ستح�سان 

االأخرية"، ح�سب نف�س امل�سدر.

حجزت م�سالح اجلمارك اأكر من 21 مليون 
وحدة من االألعاب النارية واملفرقعات منذ 
العامة  املديرية  واأو�سحت   .2021 بداية 
عرب  م�ساحلها  اأن  لها،  بيان  يف  للجمارك، 
كامل االإقليم اجلمركي �سجلت  اأزيد من 80 
واملفرقعات  النارية  لالألعاب  حجز  عملية 
منذ  وهذا  واالأحجام،  ــواع  االأن خمتلف  من 

مطلع العام اجلاري.
اأزيــد  حجز  مــن  العمليات  هــذه  ومكنت 

النارية  االألعاب  من  وحــدة  مليون   21 من 
واملفرقعات من خمتلف االأ�سكال واالأحجام 
22 مليون دج. فيما بلغت  بقيمة تزيد عن 
 476 من  اأزيــد  امل�ستحقة  الغرامات  قيمة 

مليون دج.
مركبة   13 حجز  املعنية  امل�سالح  و�سجلت 
اإىل  باالإ�سافة  طريقي  �ساحنات، جرار  و3 
وتقدميهم  �سخ�سا   77 وتوقيف  مقطورة. 

اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة.

اأكد وزير ال�سكن والعمران واملدينة، طارق بلعريبي، اأن التعليمة الوزارية امل�سرتكة لتمليك ال�سكنات لقاطنيها �ست�سمح بت�سوية ن�سبة 80 باملائة 
من ال�سكنات مبختلف ال�سيغ. واأو�سح بلعريبي، اأن البنايات املنجزة منذ بداية �سنة 2000 �سيدت على اأوعية عقارية دون اأن يتم حتويل ملكيتها 

اإىل اأ�سحاب امل�ساريع، وهو ما حرم اأ�سحابها من حرية الت�سرف فيها.

و"كلف الوزير االأول وزير املوارد املائية 
ل�سمان  الالزمة  الرتتيبات  باتخاذ كافة 
ا�ستكمال كافة العمليات امل�سجلة بعنوان 
االجــال  يف  اال�ستعجالية  املخططات 
بيان  يف  جــاء  مــا  ح�سب  التعاقدية"، 

مل�سالح الوزير االأول.
الرحمان على  ال�سيد بن عبد  �سدد  كما 
الطابع ذي االأولوية واال�ستعجايل الذي 
حمطات  تاأهيل  ــادة  اإع عملية  تكت�سيه 
مــن املقطع  لــكــل  الــبــحــر  ــاه  ــي م حتــلــيــة 
الثالثاء )والية  و�سوق  )والية وهران( 

تلم�سان(.

ومت ا�سداء هذه التعليمات عقب العر�س 
واالأمن  املائية  املــوارد  وزير  قدمه  الذي 
املائي حول مدى تقدم الربنامج الوطني 
اال�ستعجايل املو�سوع بهدف احتواء اآثار 

ال�سح املائي.
ــور الــعــر�ــس حـــول االإجـــــراءات  ــح ومت
التي بادر بها القطاع يف �سكل خمططات 
اإىل  تــهــدف  مــتــتــالــيــة،  ا�ــســتــعــجــالــيــة 
باملياه  التزويد  اأزمة  اثار  من  التخفيف 
املت�سررة،  الواليات  �سكان  على  ال�سروب 
امل�سجلة يف  العجز  مل�ستويات  وذلك طبقا 

كل منها، ح�سب البيان.

ال�سلطات تعليمة م�سرتكة بني  وا�ست�سدرت 
وزارات ال�سكن واملالية والفالحة والداخلية 
امل�ساكن  ملكية  ت�سوية  على  العمل  اأجل  من 
والتجهيزات العمومية بتحرير عقود امللكية 
اأو التجهيزات  الأ�سحابها، وتتعلق بالعقارات 

قيد االإجناز بن�سبة 80 باملائة اأو املنتهية.
واأكد وزير ال�سكن اأن العملية �ستم�س ماليني 
البيع  �ــســواء  ال�سيغ،  مبختلف  ال�سكنات 
ودواوين  ''عدل''،  لوكالة  التابعة  باالإيجار 
وال�سركة  ــعــقــاري  ال والــتــ�ــســيــري  الــرتقــيــة 
اأو  الت�ساهمي  وال�سكن  العقارية  الوطنية 
املدعم وال�سكن الريفي، اأو املرافق العمومية 

كاملدار�س.
اأكد وزير ال�سكن يف ت�سريحات �سحفية اأن 
"عدل"  باالإيجار  البيع  �سكنات  اأ�سعار  زيادة 
يف  هناك  "لي�س  ــه  اأن وقــال  وارد.  غري  اأمــر 
االلكرتونية  املعامالت  يف  وال  الكراء  عقد 
اأو كيفية ت�سديد اال�سطر اأي زيادة.. وال يف 

�سعر ال�سقق ال�سكنية".
ونفى بذلك الوزير ال�سائعات املنت�سرة على 
�سدور  عقب  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
ال�سكل  يحدد  الر�سمية  اجلريدة  يف  مر�سوم 
ب�سكنات  اخلــا�ــس  االيــجــار  لعقد  اجلــديــد 
عدل، والذي جاء فيه اأن "ثمن ال�سكن قابل 
امل�ستفيد  للم�ستاأجر  بالن�سبة  للمراجعة 

�ساحب طلب م�سجل يف 2013".
مع  عــدل  وكالة  تعاونت  العقود  ولتحيني 
منوذج  لو�سع  للموثقني  الوطنية  الغرفة 
اجلديد للعقد، ح�سب الوزير الذي اأ�ساف يف 
واملكتتبني  امل�ستفيدين  "نطمئن  ال�سياق  هذا 
خا�سة بعد حملة الت�سليل التي انت�سرت يف 

يوجد  ال  اأنــه  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
زيــادة  عــن  حــديــث  اأي  االن  حلــد  عــدل  يف 
اأ�سعار  يف  وال  ال�سهرية  االعــبــاء  قيمة  يف 
العقود  حتيني  هو  حدث  ما  كل  ال�سكنات.. 
حقوق  حتمي  اجلديدة  والوثيقة  وبنودها، 
هذه  تطبيق  يف  ال�سروع  و�سيتم  اجلميع". 
العقود اجلديدة انطالقا من عملية التوزيع 

املرتقبة يف الفاحت من نوفمرب القادم.
بلعريبي  ال�سيد  ك�سف  اخل�سو�س،  وبهذا 
باالإيجار  البيع  �سكنات  ت�سليم  �سيجري  اأنه 
"ثم  احلايل  العام  نهاية  قبل  والية   15 يف 
ملف  غلق  اأجــل  من   2022 يف  نف�سه  العدد 

برنامج عدل 2 ب�سكل نهائي".
مبجل�س  موؤخرا  �سدر  الــذي  القرار  وحــول 
من  باملائة   10 بتخفي�س  واملتعلق  الــوزراء 
امل�سبق  الدفع  يف  يرغب  ملن  ال�سكنات  �سعر 

يخ�س  ــه  اأن الــوزيــر  اأو�ــســح  ال�سكن،  لقيمة 
اأي  �سواء  حد  على  املكتتبني  وكذا  القاطنني 
امل�ستفيدين القدماء واجلدد، معتربا اأن هذه 

الن�سبة "جد حمفزة".
الوزارية  بالتعليمة  متعلق  �سوؤال  عن  وردا 
بعد  لقاطنيها  ال�سكنات  لتمليك  امل�سرتكة 
التي �سدرت  ا�ستالمها  �سنة من   20 اأكر من 
موؤخرا، قال الوزير اأن تطبيق هذه التعليمة 
ال�سكنات  من  باملائة   80 بت�سوية  �سي�سمح 

التي ال يحوز اأ�سحابها على عقود امللكية.
مهلة  حـــددت  التعليمة  هــذه  اأن  وك�سف 
املراحل  كل  وا�ستكمال  ــاز  الإجن يوما   60
املعنية  وامل�ساكن  العقارات  ح�سر  اأجــل  من 
حملة  �ستتم  اأنه  م�سيفا  الأ�سحابها  ومتليكها 
مزاياه  الإبــراز  ــراء  االإج لهذا  وطنية  �سرح 

للمواطنني الراغبني يف اال�ستفادة منه.

ا�ستمعت احلكومة اإىل عر�س قّدمه وزير 
والال�سلكية  ال�سلكية  واملوا�سالت  الربيد 
حول و�سعية االت�ساالت باالإنرتنت وخطة 
للوزارة  بــيــان  وذكـــر  لتح�سينها.  العمل 
تقييمي  عر�س  تقدمي  مت  بــاأنــه  االأوىل 
حول و�سعية االإنرتنت يف اجلزائر، حيث 
معدل  حيث  مــن  اأنـــه  اإىل  االإ�ــســارة  متــت 
ال�سريع،  التدفق  ذات  االإنــرتنــت  انت�سار 
يف  للم�سرتكني  االإجمالية  احلظرية  فــاإن 

تطور م�ستمر حالًيا. وتقدر مبا يزيد عن 
الثابت،  االإنرتنت  يف  م�سرتك  ماليني   4
وحوايل  االأ�ــســر،  من   %44 يعادل  ما  اأي 
بالهاتف  االإنرتنت  يف  م�سرتك  مليون   39

النقال، اأي ما يعادل 90% من ال�سكان.
جودة  حت�سني  وبهدف  اأخــرى،  جهة  من 
واملتعاملني  املواطنني  لفائدة  االت�ساالت 
العمومية،  واملــوؤ�ــســ�ــســات  االقــتــ�ــســاديــني 
االإنرتنت  اإىل  املتكافئ  الــولــوج  وتعميم 

يف  ــًدا،  ج وال�سريع  ال�سريع  التدفق  ذات 
اأن  اإىل  االإ�سارة  متت  وللجميع،  مكان  كل 
والال�سلكية  ال�سلكية  املــوا�ــســالت  قطاع 
التي  االأعــمــال  من  جمموعة  على  يعتمد 
يتعني اإجنازها اأو التي توجد قيد االإجناز 
بالفعل، ال�سيما تطوير الو�سالت الدولية 
و�سبكة  الـمار  الــدويل  ال�سريط  وقــدرات 
النقل الوطنية وكذا حت�سني �سرعة تدفق 

ال�سبكات النقالة.

اإقت�ضادالثنني  07 كوبر 2971/ 18  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 11 ربيع الأورل 101443
�سدد الوزير الأول وزير املالية، اأمين بن عبد الرحمان، خالل تراأ�سه يوم ال�سبت لجتماع احلكومة، على 

�سرورة ا�ستكمال امل�ساريع املندرجة يف اإطار املخططات ال�ستعجالية الرامية للتخفيف من اثار ال�سح املائي 
التعاقدية''. اجالها  "يف 

اأزمة املياه:



الدعـــاء

قال اهلل تعاىل: 

املكتبة الإ�سالمية

اإ�ضالمياتالثنني  07 كوبر 2971/ 18  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 11 ربيع الأورل 111443  

اأفعال الر�سول قبل الر�سالة وداللتها 
على اأحكام ال�سرع

العرب من �سرية خري الب�سر �سلى اهلل عليه و�سلم
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب خمت�سر حياة ال�سحابة



حفيظة. ب

عبد الهادي.ب

عبد الهادي.ب

�ضطيف

نظمت، اإدارة م�ست�سفى االأم والطفل بالباز مبدينة �سطيف، يوما درا�سيا علميا حول �سرطان الثدي يف اإطار ن�ساطات �سهر اأكتوبر الوردي، وافتتح 
اليوم الدرا�سي ممثل مدير ال�سحة رفقة املدير العام للمركز اال�ست�سفائي اجلامعي "�سعادنة حممد عبد النور" وعميد كلية الطب، حيث ن�سط 
اليوم الدرا�سي اأ�ساتذة يف الطب من عديد التخ�س�سات على غرار االأورام، االأ�سعة، االأوبئة واجلراحة، كما عرفت هذه التظاهرة ح�سور اأطباء 

عامني ومتخ�س�سني، قابالت، وموظفي ال�سلك �سبه الطبي.
العام  املدير  ثمن  فيما  عائلتها  تكرمي  مت  اأين  رم�ساين  فريدة  القابلة  روح  على  وترحم  ذكرى  وقفة  تنظيم  مت  الدرا�سي،  اليوم  هذا  وخالل 

للم�ست�سفى اجلامعي ب�سطيف دور الفعاليات واالأيام الدرا�سية يف عملية التوعية ملواجهة هذا املر�ص امل�ستفحل 
ف�سال عن تعزيز ا�سرتاتيجيات مواجهة خماطر �سرطان الثدي.

اأمرا�ص  واأطباء خمت�سني يف  اأ�ساتذة  ومت تقدمي حما�سرات قيمة من طرف 
الثدي  �سرطان  مر�ص  اأن  على  التاأكيد  خاللها  من  مت  ال�سرطان، 
راجع  وهذا  الن�ساء،  بني  اجلزائر  يف  وا�سعا  اإنت�سارا  يعرف 
الإهمال عملية الفح�ص املبكر الذي قد يقي للمراأة 

ليتم  مبكرة،  ب�سفة  العالج  على  وي�ساعدها 
هذا  يف  امل�ساركني  تكرمي  اخلتام  يف 

اليوم الدرا�سي العلمي. 

ــب الـــوالئـــي  ــت ــك قـــــام، امل
لــــلــــجــــمــــعــــيــــة 
طنية  لو ا

نهاية  التوتة،  عني  ببلدية  التطوعي  للعمل 
يو�سف  ال�سيخ  بــتــكــرمي  املــنــ�ــســرم،  ــبــوع  ــس االأ�
تزخر  التي  املدينة  اأعــيــان  اأحــد  حفيظ  بــن 
اإىل  املتعددة،  العلمية  والطاقات  بالكفاءات 
جانب كونه واحدا من التالميذ الذين تتلمذوا 
اإمام  عويف  عثمان  بن  ال�سيخ  العالمة  يد  على 
على  االآخــر  هو  تتلمذ  الــذي  العتيق  م�سجد 
النه�سة  رائد  بادي�ص  يد عبد احلميد بن 
جمعية  وموؤ�س�ص  اجلزائرية  الفكرية 

العلماء امل�سلمني. 
ال�سيح  مبنزل  متــت  التي  املــبــادرة 
اإ�ستح�سان  يو�سف بن حفيظ القت 
اجلميع، وجاءت ع�سية االحتفال 
حيث  ال�سريف،  النبوي  باملولد 
اأ�ـــســـاد الــ�ــســيــخ �ــســاعــد بــن يحي 
األقاها  كلمة  خالل  متطوع،  اإمــام 
املعلم  هــذا  قدمه  مبا  باملنا�سبة، 
الدعوي  املجال  ال�سبق يف  له  الذي 
والف�سل اأي�سا على البلدة، حيث يعد 
يعد  كما  م�سجد،  بناء  يف  فكر  من  اأول 
اأعيان مدينة عني التوتة  ع�سوا ملجل�ص 

واإمام متطوع وخطيب. 
بن  خالد  م�سجد  اإمــام  معو  عمار  ثمن  بــدوره 

املبادرة كونها خ�ست قدوة الأبناء  الوليد، هذه 
املدينة، باإ�ست�سافة الرمز ملا قدمه لهذه املدينة 
من �سنوات يف العمل التطوعي واخلريي، اإ�سافة 
اإىل ح�سوره الدائم يف اأ�سابيع علمية ومنا�سبات 
دينية، داعيا اإىل اإلتفاتة م�سابهة خا�سة واأنه 

مل ي�سبق تنظيمها من قبل. 
واأ�سار اأ�سدقاء ال�سيخ االإمام خالل ح�سورهما 
رجال  اإىل  االإلتفاتة  اأهمية  اإىل  الــتــكــرمي، 
مثل  واأن  خا�سة  باملدينة،  واالإ�ــســالح  ال�سلح 
وال�سباقني  القامات  من  تعد  ال�سخ�سيات  هذه 
اأقامه  الذي  التكرمي  اأن  بالذكر  جدير  للخري، 
للعمل  الــوطــنــيــة  للجمعية  ــي  ــوالئ ال املــكــتــب 
�سمن  يدخل  التوتة  عــني  ببلدية  التطوعي 
وجوه  مت�ص  اأن  املنتظر  من  تكرميات  �سل�سلة 
يف  االأثراالإيجابي  لها  متعددة  وجمــاالت  عدة 

املدينة. 

يف ظل ال�شتعمـال الوا�شع لها يف املولد النبوي ال�شريف

خمت�شون يوؤكدون يف يوم درا�شي علمي حول �شرطان الثدي:

مببادرة املكتب الولئي للجمعية الوطنية للعمل التطوعي 

املدنية،  احلماية  م�سالح  حذرت، 
وا�ستعمال  اقتناء  خم��اط��ر  م��ن 
التي  واملفرقعات  النارية  االألعاب 
منا�سبة  خالل  الطلب  عليها  يكرث 
بعدما  ال�سريف،  النبوي  امل��ول��د 
الفارطة  ال�سنوات  خالل  �سجلت 
ا�ستعمال  ب�سبب  خطرية  حوادث 
ه��ذه امل���واد مم��ا اإجن���ر ع��ن ذلك 
اأ���س��رار  اإىل  امل�سابني  تعر�ض 
متفاوتة،  م�ستويات  على  وحروق 
طالت  التي  احلرائق  عن  ناهيك 
ب�سبب  البع�ض  وحم��الت  م��ن��ازل 
والع�سوائي  املفرط  اال�ستعمال 

لهذه االألعاب النارية.

يوم  بتنظيم  بنقاو�ض،  اخلري  اأهل  جلمعية   Avérroès N'gaous الطبي  النادي  قام 
والرتيزوميا  للتوحد  اجلنة  اأطفال  الثدي مبركز  �سرطان  املا�سي، حول  االأ�سبوع  نهاية  حت�سي�سي 
نقاو�ض، وذلك تزامنا مع "�سهر اأكتوبر الوردي"، حيث �سملت املبادرة ور�سات عديدة ومتنوعة كما 

مت تقدمي فحو�سات واإر�سادات للن�ساء من طرف الطاقم الطبي.

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441 جمتمعالثنني  07 كوبر 2971/ 18  اأكتوبر  2021 املوافق لـ 11 ربيع الأورل 121443
اإ�سـابات وحروق تخلفها املفرقعـات وخمت�سون يحـذرون 

اإهمـال الفح�س املبكر وراء ت�ساعف حـاالت 
االإ�سـابة بال�سرطـان

تكرمي االإمام الرمز يو�سف بن حفيظ مبدينة عني التوتة 

يوم حت�سي�سي حول الوقاية
 من مر�س �سرطان الثدي بنقاو�س

وقال النقيب اأحمد لعمامرة املكلف باالإعالم 
على م�ستوى مديرية احلماية املدنية لوالية 
عند  موؤملة  حوادث  ت�سجيل  يتم  اأنه  �سطيف، 
ب�سبب  ال�سريف  النبوي  باملولد  االحتفال 
ال�سموع،  وحتى  النارية  واالألعاب  املفرقعات 
اأجل  من  للجميع  نــداء  يوجه  جعله  ما  وهو 
اأن  م�سيفا  امل�سوؤولية،  من  بالكثري  التحلي 
على  املواد  هذه  تخلفها  كثرية  اأ�سرار  هناك 
غرار ال�سخب والدوي الذي يوؤثر على حا�سة 
اأع�ساء  ت�سيب  التي  احلــروق  وكــذا  ال�سمع، 
باملنازل  احلرائق  ن�سوب  عن  ناهيك  اجل�سم 

وامل�ستودعات واملمتلكات واملركبات.
وك�سف النقيب لعمامرة اأن االألعاب النارية 
واملفرقعات ت�سنع من مواد خطرة وجمهولة 
اقتنائها  عن  االمتناع  وجب  وعليه  امل�سدر 
الوعي  ترقية  يف  امل�ساهمة  اجلميع  وعلى 
عر�ص  طــريــق  عــن  والــكــبــار  ال�سغار  ــدى  ل
�سور اأو �سرد ق�س�ص حقيقية حول حوادث 
اإىل  منبها  النارية  ــعــاب  واالأل املفرقعات 

خطورة الرمي الع�سوائي لها والذي يلجاأ اإليه 
املغلقة  االأماكن  املنازل  يف  وال�سباب  االأطفال 

اأو ال�سوارع وكذا الطرقات.
خا�سة  ــخــا�ــص،  ــس االأ� تــعــر�ــص  حــالــة  ويف 
االأطفال اإىل حروق فقد اأكد النقيب لعمامرة 

الفاتر،  باملاء  اأنه ميكن تربيد مكان احلروق 
اأما اإذا تعلق االأمر بحروق عميقة وكبرية يف 
اأماكن ح�سا�سة كالعني وجب التنقل فورا اإىل 
ويف  وامل�ست�سفيات،  القريبة  ال�سحية  املراكز 
اإخماده،  يتم  املنزل ومل  حال وقع حريق يف 

االت�سال  يجب  اأنــه  لعمامرة  النقيب  يقول 
اأو   14 الرقم  عرب  املدنية  احلماية  مب�سالح 
لالختناق  تفاديا  فورا  اخلروج  مع   ،1021
بعد غلق االأبواب جتنبا لتو�سع رقعة احلريق، 
واأ�ساف املتحدث اأن اإ�سعال العجالت املطاطية 
كان  �سواء  جدا  خطر  منحدرات  عرب  ودفعها 

ذلك يف املدن الكربى اأو االأرياف.
وختم املكلف باالإعالم على م�ستوى احلماية 
اجلميع  على  ينبغي  اأنــه  ت�سريحه،  املدنية 
ال�سموع  اإ�ــســعــال  ــالل  خ واليقظة  احلــر�ــص 
باملنازل على اأن تو�سع على حوامل غري قابلة 
حيث  واحلــروق،  للحرائق  تفاديا  لال�ستعال 
االإهمال  ب�سبب  حــرائــق  عــدة  ت�سجيل  مت 
وترك ال�سموع بالقرب من االأقم�سة وال�ستائر 
مت  حني  يف  االلتهاب،  �سريعة  املــواد  وبع�ص 
حلــروق  تعر�سوا  اأ�ــســخــا�ــص  عــدة  ت�سجيل 
ب�سيطة  تبدو  قد  وحركات  �سلوكات  ب�سبب 
من  ال�سموع  كتقريب  وخيمة  عواقبها  ولكن 

االألب�سة. 

وا�ستفادت الزائرات من ن�سائح وتوجيهات 
�سرطان  مر�ص  حــول  االأطــبــاء  و�سروحات 
ــدي و�ــســبــل الــوقــايــة مــنــه واالأهــمــيــة  ــث ال
الق�سوى للك�سف املبكر عنه لل�سيطرة عليه 
يف  عليه  والق�ساء  انت�ساره  ومنع  بدايته  يف 
الذي  التهاون  من  بدال  ممكنة  فرتة  اأ�سرع 
يت�سبب يف كثري من االأحيان يف اكت�سافه بعد 

فوات االأوان. 
ا�ستح�سان  املبادرة،  هذه  القت  وقد 

واملناطق  نقاو�ص  دائــرة  مواطني 
اإقباال  وعرفت  لها،  املــجــاورة 

الن�ساء  ــل  ــب ِق مـــن  ــا  ــع ــس وا�
خمتلف  مـــن  الــــوافــــدات 

ــص  ــر� ــغ الــــبــــلــــديــــات ب
ــادة مــن هــذه  ــف ــت ــس اال�
التح�سي�سية  احلملة 
ــى  واحلـــــ�ـــــســـــول عــل
والن�سائح  املعلومات 
التي  واالر�ـــــســـــادات 
خاللها  مـــن  تــعــلــمــن 
ــفــحــ�ــص  طـــريـــقـــة ال

و�سبل  للثدي  الــذاتــي 
الداء  هــذا  من  الوقاية 

منت�سرا  اأ�ــســبــح  الـــــذي 
ــة  ــوالي ــة ب ــب ــي بــ�ــســورة ره

�سكرهن  عــن  ـــرّبن  وع بــاتــنــة، 
اليوم  هذا  تنظيم  على  للقائمني 

اإىل   املواطنون  دعا  كما  التح�سي�سي، 
على  املبادرات  هذه  مثل  تعميم  �سرورة 

واملناطق  نقاو�ص  دائـــرة  بلديات  خمتلف 

باتنة  والية  مناطق  وخمتلف  لها  املجاورة 
لغر�ص  واملــعــزولــة  النائية  تلك  �سيما  ال 
الوعي يف املجتمع وثقافة الوقاية من باقي 
االأرواح  �سنويا مئات  التي حت�سد  االأمرا�ص 

بعا�سمة االأورا�ص. 

" Averroès N'gaous"نظمه النادي الطبي جلمعية اأهل اخلري

اإىل م�ساعدة العائالت  الت�سامنية ببلدية عني التوتة بوالية باتنة، مبادرات خريية تهدف  اأطلقت، جمعية الود اخلريية   

املعوزة، حيث �سطرت جملة من امل�ساريع للتخفيف من وطاأة احلرمان الذي تعي�سه هذه الفئة. 

ودعا يف هذا ال�ساأن رئي�ص اجلمعية �سيف الدين زروال، املح�سنني، اإىل م�ساعدته على بناء منزل ل�سخ�ص معوز يعي�ص حتت وطاأة الظروف 

القا�سية، حيث اأنهكه مر�سه ومر�ص زوجته واإثنان من اأبنائه ف�سال عن حالته املاديةاملتدهورة، نظرا لكونه عاطال عن العمل وال ميلك 

منزال ياأويه، فيما لقيت �سرخته اإ�ستجابةلدى القلوب الرحيمة بعدما تربع اأحدهم للجمعية بقطعة اأر�ص واأبدى اآخراإ�ستعدادهلتوفري 

"االآجر" مع وجود بناء وفريق عمل، غري اأن غياب بع�ص امل�ستلزمات يحول دون املبا�سرة يف بناء املنزل، وهو دفع رئي�ص اجلمعية يطالب 

اجلميع بامل�ساركة قدر االإمكان يف اإجناح هذه املبادرة. 

اإيواء  "�ستاء دافئ" التي حتمل �سعار"لنكن عونا لهم فدعمكم  هذا وت�ستعد جمعية الود اخلريية الت�سامنية يف التح�سري حلملة 

واأغطية  اأفر�سة  توزيع  �سيتم  حيث  بالوالية،  النائية  واملناطق  بالقرى  املحتاجة  العائالت  العملية  ت�ستهدف  ودواء"،  ودفء 

واألب�سة ومواد غذائية اأ�سا�سية، ي�سعى القائمون من خاللها اإىل ر�سم الب�سمة على وجوه االأيتام واملعوزين.

حني  يف  جمهزة،  حمفظة   300 من  اأزيد  بتوزيع  املدر�سي  الدخول  مبنا�سبة  اجلمعية  قامت  فقد  مت�سل،  �سياق  ويف 

اإ�ستفاد اأكرث من 130 تلميذا من الكتاب املدر�سي و23 مئزر، وذلك بهدف �سمان دخول مدر�سي عادي لهوؤالء 

االأطفال كغريهم من التالميذ، وهي املبادرة ذاتها التي القت ا�ستح�سان امل�ستهدفني منها، فيما ثمن 

املعوزة  العائالت  م�ساعدة  يف  يبخلوا  مل  الذين  املح�سنني  اإ�ستجابة  اجلمعية  رئي�ص 

الإدخال الفرحة على قلوبها، داعيا اإياهم مرة اأخرى مل�ساعدته يف اإجناح 

املبادرات املعلن عنها.

جمعية الود اخلريية تطلق مبادرات 

متنوعة للتكفل باملعوزين بعني التوتة

حفيظة. ب

يف انتظار م�شاهمات ذوي القلوب الرحيمة..
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حفيظة. ب

عبد الهادي.ب

عبد الهادي.ب

�ضطيف

نظمت، اإدارة م�ست�سفى االأم والطفل بالباز مبدينة �سطيف، يوما درا�سيا علميا حول �سرطان الثدي يف اإطار ن�ساطات �سهر اأكتوبر الوردي، وافتتح 
وعميد كلية الطب، حيث ن�سط  �سعادنة حممد عبد النور اليوم الدرا�سي ممثل مدير ال�سحة رفقة املدير العام للمركز اال�ست�سفائي اجلامعي 
اليوم الدرا�سي اأ�ساتذة يف الطب من عديد التخ�س�سات على غرار االأورام، االأ�سعة، االأوبئة واجلراحة، كما عرفت هذه التظاهرة ح�سور اأطباء 

عامني ومتخ�س�سني، قابالت، وموظفي ال�سلك �سبه الطبي.
العام  املدير  ثمن  فيما  عائلتها  تكرمي  مت  اأين  رم�ساين  فريدة  القابلة  روح  على  وترحم  ذكرى  وقفة  تنظيم  مت  الدرا�سي،  اليوم  هذا  وخالل 

للم�ست�سفى اجلامعي ب�سطيف دور الفعاليات واالأيام الدرا�سية يف عملية التوعية ملواجهة هذا املر�ص امل�ستفحل 
ف�سال عن تعزيز ا�سرتاتيجيات مواجهة خماطر �سرطان الثدي.

اأمرا�ص  واأطباء خمت�سني يف  اأ�ساتذة  ومت تقدمي حما�سرات قيمة من طرف 
الثدي  �سرطان  مر�ص  اأن  على  التاأكيد  خاللها  من  مت  ال�سرطان، 
راجع  وهذا  الن�ساء،  بني  اجلزائر  يف  وا�سعا  اإنت�سارا  يعرف 
الإهمال عملية الفح�ص املبكر الذي قد يقي للمراأة 

ليتم  مبكرة،  ب�سفة  العالج  على  وي�ساعدها 
هذا  يف  امل�ساركني  تكرمي  اخلتام  يف 

اليوم الدرا�سي العلمي. 

ــب الـــوالئـــي  ــت ــك قـــــام، امل
لــــلــــجــــمــــعــــيــــة 
طنية  لو ا

نهاية  التوتة،  عني  ببلدية  التطوعي  للعمل 
يو�سف  ال�سيخ  بــتــكــرمي  املــنــ�ــســرم،  ــبــوع  ــس االأ�
تزخر  التي  املدينة  اأعــيــان  اأحــد  حفيظ  بــن 
اإىل  املتعددة،  العلمية  والطاقات  بالكفاءات 
جانب كونه واحدا من التالميذ الذين تتلمذوا 
اإمام  عويف  عثمان  بن  ال�سيخ  العالمة  يد  على 
على  االآخــر  هو  تتلمذ  الــذي  العتيق  م�سجد 
النه�سة  رائد  بادي�ص  يد عبد احلميد بن 
جمعية  وموؤ�س�ص  اجلزائرية  الفكرية 

العلماء امل�سلمني. 
ال�سيح  مبنزل  متــت  التي  املــبــادرة 
اإ�ستح�سان  يو�سف بن حفيظ القت 
اجلميع، وجاءت ع�سية االحتفال 
حيث  ال�سريف،  النبوي  باملولد 
اأ�ـــســـاد الــ�ــســيــخ �ــســاعــد بــن يحي 
األقاها  كلمة  خالل  متطوع،  اإمــام 
املعلم  هــذا  قدمه  مبا  باملنا�سبة، 
الدعوي  املجال  ال�سبق يف  له  الذي 
والف�سل اأي�سا على البلدة، حيث يعد 
يعد  كما  م�سجد،  بناء  يف  فكر  من  اأول 
اأعيان مدينة عني التوتة  ع�سوا ملجل�ص 

واإمام متطوع وخطيب. 
بن  خالد  م�سجد  اإمــام  معو  عمار  ثمن  بــدوره 

املبادرة كونها خ�ست قدوة الأبناء  الوليد، هذه 
املدينة، باإ�ست�سافة الرمز ملا قدمه لهذه املدينة 
من �سنوات يف العمل التطوعي واخلريي، اإ�سافة 
اإىل ح�سوره الدائم يف اأ�سابيع علمية ومنا�سبات 
دينية، داعيا اإىل اإلتفاتة م�سابهة خا�سة واأنه 

مل ي�سبق تنظيمها من قبل. 
واأ�سار اأ�سدقاء ال�سيخ االإمام خالل ح�سورهما 
رجال  اإىل  االإلتفاتة  اأهمية  اإىل  الــتــكــرمي، 
مثل  واأن  خا�سة  باملدينة،  واالإ�ــســالح  ال�سلح 
وال�سباقني  القامات  من  تعد  ال�سخ�سيات  هذه 
اأقامه  الذي  التكرمي  اأن  بالذكر  جدير  للخري، 
للعمل  الــوطــنــيــة  للجمعية  ــي  ــوالئ ال املــكــتــب 
�سمن  يدخل  التوتة  عــني  ببلدية  التطوعي 
وجوه  مت�ص  اأن  املنتظر  من  تكرميات  �سل�سلة 
يف  االأثراالإيجابي  لها  متعددة  وجمــاالت  عدة 

املدينة. 

يف ظل ال�شتعمـال الوا�شع لها يف املولد النبوي ال�شريف

خمت�شون يوؤكدون يف يوم درا�شي علمي حول �شرطان الثدي:

مببادرة املكتب الولئي للجمعية الوطنية للعمل التطوعي 

املدنية،  احلماية  م�سالح  حذرت، 
وا�ستعمال  اقتناء  خم��اط��ر  م��ن 
التي  واملفرقعات  النارية  االألعاب 
منا�سبة  خالل  الطلب  عليها  يكرث 
بعدما  ال�سريف،  النبوي  امل��ول��د 
الفارطة  ال�سنوات  خالل  �سجلت 
ا�ستعمال  ب�سبب  خطرية  حوادث 
ه��ذه امل���واد مم��ا اإجن���ر ع��ن ذلك 
اأ���س��رار  اإىل  امل�سابني  تعر�ض 
متفاوتة،  م�ستويات  على  وحروق 
طالت  التي  احلرائق  عن  ناهيك 
ب�سبب  البع�ض  وحم��الت  م��ن��ازل 
والع�سوائي  املفرط  اال�ستعمال 

لهذه االألعاب النارية.

يوم  بتنظيم  بنقاو�ض،  اخلري  اأهل  جلمعية   ' الطبي  النادي  قام 
والرتيزوميا  للتوحد  اجلنة  اأطفال  الثدي مبركز  �سرطان  املا�سي، حول  االأ�سبوع  نهاية  حت�سي�سي 
، حيث �سملت املبادرة ور�سات عديدة ومتنوعة كما  �سهر اأكتوبر الوردي نقاو�ض، وذلك تزامنا مع 

مت تقدمي فحو�سات واإر�سادات للن�ساء من طرف الطاقم الطبي.

/  اأكتوبر  املوافق لـ  �صفر  /   اأكتوبر   املوافق لـ  ربيع الأورل الأربعاء   كوبر   جمتمعالثنني   كوبر 
اإ�سـابات وحروق تخلفها املفرقعـات وخمت�سون يحـذرون 

اإهمـال الفح�س املبكر وراء ت�ساعف حـاالت 
االإ�سـابة بال�سرطـان

تكرمي االإمام الرمز يو�سف بن حفيظ مبدينة عني التوتة 

يوم حت�سي�سي حول الوقاية
 من مر�س �سرطان الثدي بنقاو�س

وقال النقيب اأحمد لعمامرة املكلف باالإعالم 
على م�ستوى مديرية احلماية املدنية لوالية 
عند  موؤملة  حوادث  ت�سجيل  يتم  اأنه  �سطيف، 
ب�سبب  ال�سريف  النبوي  باملولد  االحتفال 
ال�سموع،  وحتى  النارية  واالألعاب  املفرقعات 
اأجل  من  للجميع  نــداء  يوجه  جعله  ما  وهو 
اأن  م�سيفا  امل�سوؤولية،  من  بالكثري  التحلي 
على  املواد  هذه  تخلفها  كثرية  اأ�سرار  هناك 
غرار ال�سخب والدوي الذي يوؤثر على حا�سة 
اأع�ساء  ت�سيب  التي  احلــروق  وكــذا  ال�سمع، 
باملنازل  احلرائق  ن�سوب  عن  ناهيك  اجل�سم 

وامل�ستودعات واملمتلكات واملركبات.
وك�سف النقيب لعمامرة اأن االألعاب النارية 
واملفرقعات ت�سنع من مواد خطرة وجمهولة 
اقتنائها  عن  االمتناع  وجب  وعليه  امل�سدر 
الوعي  ترقية  يف  امل�ساهمة  اجلميع  وعلى 
عر�ص  طــريــق  عــن  والــكــبــار  ال�سغار  ــدى  ل
�سور اأو �سرد ق�س�ص حقيقية حول حوادث 
اإىل  منبها  النارية  ــعــاب  واالأل املفرقعات 

خطورة الرمي الع�سوائي لها والذي يلجاأ اإليه 
املغلقة  االأماكن  املنازل  يف  وال�سباب  االأطفال 

اأو ال�سوارع وكذا الطرقات.
خا�سة  ــخــا�ــص،  ــس االأ� تــعــر�ــص  حــالــة  ويف 
االأطفال اإىل حروق فقد اأكد النقيب لعمامرة 

الفاتر،  باملاء  اأنه ميكن تربيد مكان احلروق 
اأما اإذا تعلق االأمر بحروق عميقة وكبرية يف 
اأماكن ح�سا�سة كالعني وجب التنقل فورا اإىل 
ويف  وامل�ست�سفيات،  القريبة  ال�سحية  املراكز 
اإخماده،  يتم  املنزل ومل  حال وقع حريق يف 

االت�سال  يجب  اأنــه  لعمامرة  النقيب  يقول 
اأو  الرقم   عرب  املدنية  احلماية  مب�سالح 
لالختناق  تفاديا  فورا  اخلروج  مع   ،
بعد غلق االأبواب جتنبا لتو�سع رقعة احلريق، 
واأ�ساف املتحدث اأن اإ�سعال العجالت املطاطية 
كان  �سواء  جدا  خطر  منحدرات  عرب  ودفعها 

ذلك يف املدن الكربى اأو االأرياف.
وختم املكلف باالإعالم على م�ستوى احلماية 
اجلميع  على  ينبغي  اأنــه  ت�سريحه،  املدنية 
ال�سموع  اإ�ــســعــال  ــالل  خ واليقظة  احلــر�ــص 
باملنازل على اأن تو�سع على حوامل غري قابلة 
حيث  واحلــروق،  للحرائق  تفاديا  لال�ستعال 
االإهمال  ب�سبب  حــرائــق  عــدة  ت�سجيل  مت 
وترك ال�سموع بالقرب من االأقم�سة وال�ستائر 
مت  حني  يف  االلتهاب،  �سريعة  املــواد  وبع�ص 
حلــروق  تعر�سوا  اأ�ــســخــا�ــص  عــدة  ت�سجيل 
ب�سيطة  تبدو  قد  وحركات  �سلوكات  ب�سبب 
من  ال�سموع  كتقريب  وخيمة  عواقبها  ولكن 

االألب�سة. 

وا�ستفادت الزائرات من ن�سائح وتوجيهات 
�سرطان  مر�ص  حــول  االأطــبــاء  و�سروحات 
ــدي و�ــســبــل الــوقــايــة مــنــه واالأهــمــيــة  ــث ال
الق�سوى للك�سف املبكر عنه لل�سيطرة عليه 
يف  عليه  والق�ساء  انت�ساره  ومنع  بدايته  يف 
الذي  التهاون  من  بدال  ممكنة  فرتة  اأ�سرع 
يت�سبب يف كثري من االأحيان يف اكت�سافه بعد 

فوات االأوان. 
ا�ستح�سان  املبادرة،  هذه  القت  وقد 

واملناطق  نقاو�ص  دائــرة  مواطني 
اإقباال  وعرفت  لها،  املــجــاورة 

الن�ساء  ــل  ــب ِق مـــن  ــا  ــع ــس وا�
خمتلف  مـــن  الــــوافــــدات 

ــص  ــر� ــغ الــــبــــلــــديــــات ب
ــفــادة مــن هــذه  ــت ــس اال�
التح�سي�سية  احلملة 
ــى  واحلـــــ�ـــــســـــول عــل
والن�سائح  املعلومات 
التي  واالر�ـــــســـــادات 
خاللها  مـــن  تــعــلــمــن 
ــفــحــ�ــص  طـــريـــقـــة ال

و�سبل  للثدي  الــذاتــي 
الداء  هــذا  من  الوقاية 

منت�سرا  اأ�ــســبــح  الـــــذي 
ــة  ــوالي ــة ب ــب ــي بــ�ــســورة ره

�سكرهن  عــن  ـــرّبن  وع بــاتــنــة، 
اليوم  هذا  تنظيم  على  للقائمني 

اإىل   املواطنون  دعا  كما  التح�سي�سي، 
على  املبادرات  هذه  مثل  تعميم  �سرورة 

واملناطق  نقاو�ص  دائـــرة  بلديات  خمتلف 

باتنة  والية  مناطق  وخمتلف  لها  املجاورة 
لغر�ص  واملــعــزولــة  النائية  تلك  �سيما  ال 
الوعي يف املجتمع وثقافة الوقاية من باقي 
االأرواح  �سنويا مئات  التي حت�سد  االأمرا�ص 

بعا�سمة االأورا�ص. 

 ' نظمه النادي الطبي جلمعية اأهل اخلري

اإىل م�ساعدة العائالت  الت�سامنية ببلدية عني التوتة بوالية باتنة، مبادرات خريية تهدف  اأطلقت، جمعية الود اخلريية   

املعوزة، حيث �سطرت جملة من امل�ساريع للتخفيف من وطاأة احلرمان الذي تعي�سه هذه الفئة. 

ودعا يف هذا ال�ساأن رئي�ص اجلمعية �سيف الدين زروال، املح�سنني، اإىل م�ساعدته على بناء منزل ل�سخ�ص معوز يعي�ص حتت وطاأة الظروف 

القا�سية، حيث اأنهكه مر�سه ومر�ص زوجته واإثنان من اأبنائه ف�سال عن حالته املاديةاملتدهورة، نظرا لكونه عاطال عن العمل وال ميلك 

منزال ياأويه، فيما لقيت �سرخته اإ�ستجابةلدى القلوب الرحيمة بعدما تربع اأحدهم للجمعية بقطعة اأر�ص واأبدى اآخراإ�ستعدادهلتوفري 

مع وجود بناء وفريق عمل، غري اأن غياب بع�ص امل�ستلزمات يحول دون املبا�سرة يف بناء املنزل، وهو دفع رئي�ص اجلمعية يطالب  االآجر

اجلميع بامل�ساركة قدر االإمكان يف اإجناح هذه املبادرة. 

اإيواء  لنكن عونا لهم فدعمكم  التي حتمل �سعار �ستاء دافئ هذا وت�ستعد جمعية الود اخلريية الت�سامنية يف التح�سري حلملة 

واأغطية  اأفر�سة  توزيع  �سيتم  حيث  بالوالية،  النائية  واملناطق  بالقرى  املحتاجة  العائالت  العملية  ت�ستهدف   ، ودواء ودفء 

واألب�سة ومواد غذائية اأ�سا�سية، ي�سعى القائمون من خاللها اإىل ر�سم الب�سمة على وجوه االأيتام واملعوزين.

حني  يف  جمهزة،  حمفظة  من   اأزيد  بتوزيع  املدر�سي  الدخول  مبنا�سبة  اجلمعية  قامت  فقد  مت�سل،  �سياق  ويف 

اإ�ستفاد اأكرث من  تلميذا من الكتاب املدر�سي و مئزر، وذلك بهدف �سمان دخول مدر�سي عادي لهوؤالء 

االأطفال كغريهم من التالميذ، وهي املبادرة ذاتها التي القت ا�ستح�سان امل�ستهدفني منها، فيما ثمن 

املعوزة  العائالت  م�ساعدة  يف  يبخلوا  مل  الذين  املح�سنني  اإ�ستجابة  اجلمعية  رئي�ص 

الإدخال الفرحة على قلوبها، داعيا اإياهم مرة اأخرى مل�ساعدته يف اإجناح 

املبادرات املعلن عنها.

جمعية الود اخلريية تطلق مبادرات 

متنوعة للتكفل باملعوزين بعني التوتة

حفيظة. ب

يف انتظار م�شاهمات ذوي القلوب الرحيمة..

�ص. �ص

�ضطيف
رقية. ل

رقية. ل

فوزية. ق

ق. ث

عبد الهادي.  ب 

باتنة
مت اإح�ضاء 6 منازل بالد�ضرة القدمية لغاية الآن 

خالل اختتام فعاليات امللتقى الوطني للكتاب الأمازيغي

ـــرب هــــــذه الـــتـــجـــربـــة  ـــت ـــع وت
نوعها  من  الفريدة  النموذجية 
م�سروعا  االأورا�ـــــس،  مبنطقة 
للحفاظ  كــثــريا  عــلــيــه  ــعــول  ي
املنطقة  وطبيعة  هــويــة  على 
من خالل احلفاظ على الطابع 
والثقايف  العمراين  التقليدي 
وتعديالت  تــرمــيــمــات  مــع  لــهــا 
طبيعتها  على  لتبقى  ب�سيطة 
وال�سياح  الــزوار  تعريف  بهدف 
مبا تزخر به املنطقة من تاريخ 
عمرانية  وثــقــافــة  وحــ�ــســارة 

�ساربة يف التاريخ.
اإ�سماعيل  توحة  ال�سيد  وك�سف 
اأحد  نيوز"،  "االأورا�س  ليومية 
الذي  القدمية  الد�سرة  �سكان 
لنقطة  مــنــزلــه  بتحويل  قـــام 

اأن  لــــلــــزوار،  ــيــت  ــــــواء ومــب اإي
تظاهرة  منذ  انطلقت  الفكرة 
باملنطقة  تقام  "تاف�سوث" التي 
من  وا�سعا  اقباال  تعرف  والتي 
طرف املهتمني وال�سياح والزوار 
ــن خمــتــلــف مــنــاطــق الــوطــن،  م
لفندق  املنطقة  تفتقد  حيث 
ما  ــوؤالء وهــو  ه ــاأوي  ي اأو مرقد 
دفعهم للتفكري يف االأمر وترميم 
بالد�سرة  املــتــواجــدة  منازلهم 
الــقــدميــة بــهــدف اإيـــجـــاد حل 
جاءت  حيث  للم�سكلة،  توافقي 
جمعية  مع  بالتن�سيق  العملية 
الوفاق يف اإطار تعزيز ال�سياحة 
وتطويرها  املنزلية  الداخلية 
تنميتها  على  العمل  مع  مبنعة 
من خالل اهتمام امل�سوؤولني بها.

املـــ�ـــســـروع، اإىل  ويـــهـــدف هـــذا 
ــس  ــاالأورا� ب ال�سياحة  ترقية 
لل�سباب  �سغل  منا�سب  وتوفري 
وتوفري االإيواء واالإقامة للزوار 
خمتلف  من  الوافدين  وال�سياح 
ينتظر  حيث  الــوطــن،  مناطق 
اأن يتم افتتاح هذه امل�ساريع فور 
التهيئة  عمليات  من  االنتهاء 
والرتميم وا�ستيفاء االإجراءات 
مت  حيث  الــالزمــة،  القانونية 
بالد�سرة  منازل  �ستة  اإح�ساء 
والتي  االآن  لــغــايــة  الــقــدميــة 
بها  املنزلية  ال�سياحة  �ستج�سد 
من  فريدة  منوذجية  كتجربة 

نوعها مبنطقة االأورا�س.
جتدر االإ�سارة، اأن ور�سة الرتاث 
بباتنة،  الثقافة  بــدار  الثقايف 

عدة  منا�سبات  يف  عكفت  قــد 
منعة  مبنطقة  التعريف  على 
خمتلفة  ـــات  ـــس ور� خــــالل  مـــن 
قامت  حيث  خمتلفة،  ورحــالت 
�سياحية  خـــرجـــة  بــتــنــظــيــم 
للمنطقة لفائدة عمال خمتلف 
باتنة،  بـــواليـــة  ــقــطــاعــات  ال
وذلك  اجلــاري  االأ�سبوع  بداية 
تطوير  عــلــى  الــعــمــل  اإطــــار  يف 
مبختلف  والت�سهري  ال�سياحة 
ال�سياحية  التاريخية،  املناطق 
حيث  ــس،  االأورا� يف  والطبيعية 
تا�سريفت  مــنــبــع  زيـــــارة  مت 
مبياهه  يــعــرف  ـــذي  وال مبنعة 
العذبة، وهو ما عرف ا�ستح�سان 
وعمال  اإطــارات  من  احلا�سرين 

وطلبة.

لبلدية  وال�سياحة  الثقافة  ديوان  اأعلن 
من  الثانية  الطبعة  تنظيم  عن  �سطيف 
لالأن�سودة  �سوتي  اأداء  اأح�سن  م�سابقة 
هام�س  على  ــذا  وه الوطنية  واالأغــنــيــة 
ــدالع  الن ال67  بــالــذكــرى  االحــتــفــاالت 
امل�سادف  املجيدة  التحريرية  الــثــورة 
باب  فتح  ومت  نــوفــمــرب،  الــفــاحت  لــتــاريــخ 
امل�سابقة  هذه  يف  للم�ساركة  الت�سجيالت 

و16   08 بني  االأطــفــال  لفئة  بالن�سبة 
�سنة.

ومن ال�سروط التي و�سعتها اجلهة املنظمة 
للم�سابقة اأن تر�سل امل�ساركات عن طريق 
عرب  دقائق   03 مدته  تتجاوز  ال  فيديو 
"الفايرب" اأو "الوات�ساب" اخلا�س بديوان 
اأجل  اأخــر  اأن  علما  وال�سياحة،  الثقافة 
 25 يوم  حتديده  مت  امل�ساركات  الإر�سال 

لطريقة  وبالن�سبة  اجلــــاري،  اأكــتــوبــر 
فاإن  الطبعة  هــذه  يف  الفائزين  اختيار 
و�سع  على  اأكد  وال�ساحة  الثقافة  ديوان 
امل�سابقة  هذه  يف  امل�ساركة  الفيديوهات 
على �سفحة املوؤ�س�سة على �سبكة التوا�سل 
اأجــل  مــن  "الفاي�سبوك"  االجــتــمــاعــي 

الت�سويت عليها.
اأي�سا  خمت�سة  حتكيم  جلنة  تقوم  كما 

االإعالن  قبل  امل�ساركة  االأعمال  بتقييم 
عن الفائزين يف هذه الطبعة، على اأن يتم 
تنظيم حفل لتكرمي الفائزين على هام�س 
االحتفاالت اخلا�سة بذكرى اندالع ثورة 
املنظمة  امل�سابقة  هذه  وتهدف  التحرير، 
اإىل  وال�سياحة  الثقافة  ديوان  طرف  من 
االأن�سودة  جمال  يف  املواهب  عن  الك�سف 

الوطنية لدى فئة االأطفال. 

كبري  عبا�س  الكاريكاتري  ر�سام  ي�ستعد 
�سابق  مر�سوم  �سريط  موؤلف  يو�سف  بن 
 17  ،1961 اأكتوبر   17" عنوان  حتت 
�سنة  ال�سني"  نهر  على  ماأ�ساة  فقاعة 
2011، ن�سر عمل اآخر بعنوان "فاطمة 
فاطمة  لل�سهيدة  تكرميا  النهر"  بنت 
لهذه   60 الـ  الذكرى  مبنا�سبة  بيدار، 

االأحداث املاأ�ساوية.
االأول  املر�سوم  ال�سريط  ــرار  غ وعلى 
الذي اأخرجه �سنة 2011، قال الر�سام 
املر�سوم  ال�سريط  اأن  الكاريكاتوري 
الذي يح�سر الإطالقه يف غ�سون اأ�سبوع 
اجلرائم  لهذه  ال�ستني  للذكرى  اإحياء 
عمال  يــكــون  اأن  اإىل  يــهــدف  ال�سنيعة 
على  ال�سوء  ي�سلط  و  الن�سيان  "�سد 
فرن�سا  اإرتكبتها  التي  اجلرائم  ب�ساعة 

للرتاب  احتاللها  طــوال  اال�ستعمارية 
اجلزائري".

وقال اأن من خالل عمله الثاين، ا�ستعاد 
اأحداث االأم�سية احلزينة ليوم الثالثاء 
اآالف  خرج  عندما   1961 اأكتوبر   17
�سوارع  يف  �سلميا  للتظاهر  اجلزائريني 
العا�سمة الفرن�سية �سد حظر التجوال 
 12 قبل  عليهم  فر�س  الذي  العن�سري 
باري�س،  �سرطة  حمافظ  قبل  من  يوما 
موري�س بابون، الذي مار�س عليهم قمعا 
بربريا بال�سرب والتعذيب والقتل رميا 

يف نهر ال�سني لعدد كبري منهم.
الذي  يو�سف  بــن  كبري  عبا�س  ــار  واأ�ــس
االأمري  ملتحف  مديرا  كــان  اأن  له  �سبق 
الدفلى(،  )عــني  مبليانة  الــقــادر  عبد 
كاريكاتوريا،  ر�ساما  كونه  جانب  واىل 

و م�سمم ومو�سيقي  اآثار  اأي�سا عامل  هو 
تتناول  التي  الكتب  من  للعديد  وموؤلف 
بلدية  قرار  اأن  اجلزائر،  تاريخ  اأ�سا�سا 
حديقة  ت�سمية  )باري�س(  دوين  �سان 
عمومية با�سم ال�سهيدة ال�سابة فاطمة 
اجلرمية  فظاعة  على  دليل  هو  بيدار 

املرتكبة يف حقها.
"لفظاعة  اأ�سفه  عن  املتحدث  واأعــرب 
فاطمة  حق  يف  ارتكبت  التي  اجلرمية 
والدها  اأن  العلم  عند  خا�سة  ال�سابة 
قاتل اأثناء احلرب العاملية الثانية اإىل 

جانب فوج امل�ساة اجلزائري الثالث".
وبعدما اأكد الفنان اأن ال�سريط املر�سوم 
تاريخية  وثــيــقــة  ــون  ــك ي اأن  ميــكــنــه 
ي�سرده،  الذي  للزمن  جماعية  و�سهادة 
ت�سجيع  اإىل  كبري  عبا�س  ال�سيد  دعــا 

مطالعة اال�سرطة املر�سومة يف اأو�ساط 
املتمدر�سني.

االهتمام  اأن  الــ�ــســاأن  هــذا  يف  ــح  واأو�ــس
بال�سريط املر�سوم يكمن اأ�سا�سا يف اإثارة 
خيال وف�سول التالميذ ال�سغار للتاريخ، 
داعيا اإىل ا�ستخال�س النتائج التعليمية 
يف ا�ستعمال اال�سرطة املر�سومة يف مادة 

التاريخ.
65 �سنة  العمر  البالغ من  املفكر  واأ�سار 
اإىل اأن بعد 60 �سنة من جمازر اأكتوبر 
�سد  الــنــ�ــســاالت  ـــزال  ت "ال   ،1961
اال�ستعمار والعن�سرية قائمة" واأن دور 
ال�سريط املر�سوم يف ع�سر االإنرتنت "مل 
يتغري بتاتا"، الفتا اإىل �سرورة ت�سجيع 
الفني خا�سة يف  التعبري  النوع من  هذا 

اأو�ساط ال�سباب.

جت�سيد م�سروع "ال�سياحة املنزلية" مبنعة 
لأول مرة يف الأورا�س 

اإطالق الطبعة الثانية من م�سابقة اأح�سن اأداء �سوتي 
لالأن�سودة والأغنية الوطنية

يخلد مر�سوم  النهر" �سريط  بنت  "فاطمة 

 اأحداث 17 اأكتوبر 1961

املك�سب  لهذا  تثمينهم  امل�ساركون  واأبدى 
الهام متبنني جمموع التو�سيات من اأجل 
التظاهرة  هذه  دميومة  على   املحافظة 
اعتماد  خــالل  من  والثقافية  العلمية 
مو�سعة  وتنظيم  حت�سري  جلنة  �سيغة 
متعددة ال�سركاء حتت اإ�سراف املحافظة 
باإعداد  تتكفل  لالأمازيغية،  ال�سامية 

الطبعات املقبلة.
كما نوه القائمون على التظاهرة العلمية 
وجوب �سمان توفري الدعم اللوجي�ستيكي 
خالل  من  املحلي،  امل�ستوى  على  واملــايل 
غرار  على  الر�سمية  الهيئات  اإ�ــســراك 
الوالئي  ال�سعبي  واملجل�س  بجاية  والية 

وبلدية بجاية ..اإلخ.
وجاء �سمن التو�سيات اأي�سا تو�سيع نطاق 

الف�ساء  من  باالنتقال  وذلــك  التنظيم 
اجلامعي اإىل قلب مدينة بجاية وبع�س 
بلديات وقرى الوالية واإعادة النظر يف 
تاريخ تنظيم ذات التظاهرة ابتداء من 
الطبعة الثانية مع اإدراجها خارج  موعد 

الدخول اجلامعي .
تقليد  ــاء  اإر�ــس على   االتــفــاق  ومت  هــذا 
خا�س بعملية اقتناء الكتب ت�سرف عليها 
 Centrale" م�سماة  مركزية  اآلية 
du livre، ُتعنى باقتناء عدد معترب 
م�ساركة  ن�سر  دار  كل  لدى  العناوين  من 
اإىل  توجيهها  بغية  الفعاليات،  ذات  يف 
العمومية،  للمطالعة  خم�س�سة  مرافق 
دعما وحتفيزا للفاعلني يف ميدان الن�سر 

اخلا�س بالكتاب االأمازيغي.

دار  ــت  ــف ــس ــ� ك
ــــة  ــــاف ــــق ــــث ال
ـــــون  ـــــن ـــــف وال
العيد  حمــمــد 
خــلــيــفــة  اآل 
بوالية باتنة، 
برناجمها  عن 
االحـــتـــفـــائـــي 

ــبــوي  ــن ـــس بـــاملـــولـــد ال ـــا� اخل
ــق  ــرتاف ــس � اأي  ـــريـــف،  ـــ�ـــس ال
بعديد  ـــوم،  ـــي ال االأطــــفــــال، 
واملعار�س  الفنية  االأن�سطة 
ـــابـــقـــات والــــنــــدوات  واملـــ�ـــس
ــة،  ــري ــع ــس ــ� ـــات ال ـــي ـــس ـــ� واالأم
بالتن�سيق مع مديرية ال�سوؤون 
جمعيات  وعــــدة  ــيــة  ــديــن ال

ثقافية واإن�سادية.
تقدمي  �ــســيــعــرف  الــربنــامــج 
اأطفال  باأعمال  معر�س خا�س 
جانب  اإىل  ــم  ــس ــر� ال ور�ـــســـة 
من  بالفواني�س  خا�س  معر�س 
االأ�سغال،  ور�سة  اأطفال  اجناز 
حما�سرة  تقدمي  �سيتم  كما 
النبوية  ال�سرية  حول   دينية 
ــريــفــة بــالــتــنــ�ــســيــق مع  ــ�ــس ال
الدينية  ــوؤون  الــ�ــس مــديــريــة 

بوالية باتنة.
كل  �ستقدم  اأخـــرى  جهة  مــن 
االإن�سادية  البدر  جمعية  من 
اأنغام  اأنا�سيد  وفرقة  باتنة 
للمديح  ــيــة  اأمــ�ــس الـــزيـــبـــان 
ن�سب  و�سيتم  ــذا  ه الــديــنــي، 

املولد  خيمة 
مــــتــــمــــثــــلــــة 
قــــعــــدة  يف 
ـــيـــديـــة  تـــقـــل
لـــــالأطـــــفـــــال 
جميع  ت�سمل 
ــــــوف  ــــــن �ــــــس
ــــــــادات  ــــــــع ال
عيد  ترافق  التي  والتقاليد 
ـــد الـــنـــبـــوي الــ�ــســريــف  ـــول امل
واالأكـــالت  احلنة  غــرار  على 
ــة، كـــمـــا �ــســيــكــون  ــي ــب ــع ــس ــ� ال
احلكواتي حا�سرا يف الربنامج 
عن  ملخ�س  تقدمي  ــل  اأج مــن 
�سرية الر�سول �سلى اهلل عليه 
واأجوبة  اأ�سئلة  تت�سمن  و�سلم 

لالأطفال احلا�سرين.
ويف ذات ال�سياق نوه القائمون 
النبوي  املــولــد  بــرنــامــج  على 
ـــــدار الــثــقــافــة  الــ�ــســريــف ب
وجــود  على  باتنة  والــفــنــون 
ال�سرية  حـــول  علمية  ـــدوة  ن
كلية  مع  بالتن�سيق  النبوية 
بجامعة  اال�سالمية  العلوم 
باتنة، تتخلله م�سابقة اأح�سن 
النبوية  ال�سرية  حــول  ق�سة 
ال�سريفة واأح�سن اأداء للمديح 

الديني خا�س باالأطفال.
االحتفائي  الربنامج  ويختم 
�سوفية  �ــســعــريــة  بــاأمــ�ــســيــة 
ــعــراء مــن واليــة  يــقــدمــهــا �ــس

باتنة.

تو�سيات لدعم وحتفيز الفاعلني يف 
ميدان الن�سر اخلا�س بالكتاب الأمازيغي

دار الثقافة والفنون بباتنة ترافق 
الأطفال مبعار�س فنية احتفاء بعيد 

املولد النبوي ال�سريف

تعززت، منطقة منعة مب�سروع جديد يتم العمل عليه موؤخرا من خالل م�سروع "ال�سياحة املنزلية" بالد�سرة القدمية، وهو حتويل منازل ال�سكان 
القدمية ذات الطابع العمراين االأمازيغي اإىل ماأوى وفنادق �سغرية لتاأوي ال�سياح والزوار الوافدين من خمتلف مناطق الوطن والعامل للتعرف على 

املنطقة وطبيعتها وتاريخها.

اأ�سدل ال�ستار عن فعاليات امللتقى الوطني للكتاب االأمازيغي، املنظم بال�سراكة مع املحافظة 
ال�سامية لالأمازيغية ومركز البحث يف اللغة والثقافة االمازيغية ببجاية، من الفرتة املمتدة من 11 

اإىل غاية 14 اأكتوبر 2021، بجامعة "عبد الرحمان مرية "، والذي عرف م�ساركة مميزة من طرف 
30 نا�سرا من خمتلف واليات الوطن، حيث تهدف هذه التظاهرة يف طبعتها االأوىل اإىل خلق ف�ساء 

للتبادل واللقاء ما بني النا�سرين والكتاب واجلمهور، من اأجل حتقيق الرتقية اجلماعية للكتاب.
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اإعرتاف
قلتلي�س  ما  لراجلها اعال�س  وحدة قالت 

بللي راك مفل�س قبل ما تتزوجني؟
قالها تعبت وانا نقولك ما عندي يف الدنيا 

هذي غري انت
عاجبك  ت�سحكي  كنت  وانــت 

احلال؟؟!.

رد مفحم
باملعلم  يتم�سخر  حب  تلميذ 

تاعو
وانت  معلم  ا�سمعو  البناء  كيفا�س  قالو: 

ا�سمك معلم؟
وا�س الفرق بيناتكم؟

جاوبو املعلم: ما كاين حتى فرق بيناتنا 
احنا يف زوج نتعاملو مع حيوط ؟!!.

يعطيكم ال�سحة
 ، الــدار  قــدام  واحــد غبي قاعد 

جاء الكاميون تاع الزبل
قالولو: اإذا عندك البوبال 

يف الدار 
قالهم: ا�سربو ن�سوف املدام

يا   : ملرتو  قــال  و  للدار  دخــل 
امراأة ، كاين البوبال

قاتلو مرتو : اإيه كاين
ال�سحة  يعطيكم   : قالهم  و  ليهم  خــرج 

عندنا؟!.

معلومات م�سلية

التمر

اأمثال �سعبية

هو  امليل  بــدل  الكيلومرت  ا�ستخدام  نظام   •
 3 عدا  ما  العامل  دول  كل  يف  الر�سمي  النظام 

دول هي: بورما، ليبرييا، الواليات املتحدة.
يف  تعليم  اأقـــوى  �ساحبة  فنلندا  دولــة    •
وتعتربها  املنزلية  الواجبات  كليا  متنع  العامل 

من اأ�سباب تخلف الطالب وكرههم للمدر�سة.
اأ�سعاف   10 الب�سر  •  �سنويا تقتل االأبقار من 

ما يقتله �سمك القر�ص.
مازون  االأ لنهر  حتدث  طبيعية  ظاهرة   •
القمر  يت�سبب  حيث   " بوروروكا   " تدعى 
يف  ومرة  النهار  يف  مرة  �سخمة  مبوجة  الكامل 
والنتيجة  ال�سنة  يف  مرة  اأ�سابيع   3 ملدة  الليل 
4 اأمتار متتد مل�سافة  هي موجة م�ستمرة بطول 

كلم.  13
نها  الأ جهة  اإىل  جهة  من  تتمايل  اجلمال   •
الوقت  حترك �ساقيها يف جانب واحد يف نف�ص 
�سفينة  �سميت  ولهذا  الغثيان  ي�سبب  مما 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتكم
 و قولو معايا يا 
رجب ريت عجب 
التابوت حالوة و 

امليت خ�سب

حدث يف مثل هذا اليوم
الثامن ع�سر

 من �سهر اأكتوبر
االأوىل  للمرة  يرتفع  االأمريكي  العلم  ـ   1867
ملكية  انــتــقــال  اإىل  ذلـــك  ويــ�ــســري  ــكــا،  ــس اأال� يف 
اإىل  الرو�سية  االإمرباطورية  من  املنطقة  تلك 

الواليات املتحدة.
بورتوريكو. حتتل  املتحدة  الواليات  ـ   1898

الدولية حتت  العدل  تاأ�سي�ص حمكمة  ـ   1907
الدولية  النزاعات  حلل  الهــاي  "اتفاقية  ا�سم 

�سلميا".
اأجهزة  بيع  متنع  االحتالل  �سلطات  ـ   1955
لت�سييق  اجلــزائــر  يف  بــالــبــطــاريــات  الـــراديـــو 
ــاأن االإ�ـــســـدارات  ــار عــلــى االإعـــــالم بــ�ــس احلــ�ــس

اجلديدة الأق�سام حترير التابعة للثورة.
الت�سامنية  املظاهرات  اأوىل  تنظيم  ـ   1956
حتت �سعار "يوم اجلزائر" بطرابل�ص )العا�سمة 

الليبية(.
االأحمر  للهالل  الدولية  اللجنة  بعثة  ـ   1959
اجلزائر  يف  وال�سجون  املخيمات  بع�ص  تــزور 
الفرن�سية  املناهج  عر�ص  تقرير  حترير  قبل 
ت�سجيل  مع  اجلزائريني  ال�سجناء  معاملة  يف 

حاالت وفيات �سمن االأ�سخا�ص املوقوفني.
االوملــبــيــة  ــة  ــن ــج ــل ال ــص  ــ� ــي ــس ــاأ� ت ـ   1963

اجلزائرية.
لعمال  االأول  الوطني  املوؤمتر  انتهاء  ـ   1964
حتت  برنامج  الئحة-  على  بامل�سادقة  البلديات 
ال�سيا�سي  املكتب  يف  ع�سو  زهــوان  ح�سني  رئا�سة 
"يجب اأن تبا�سر البلدية بنظام  الذي �سرح اأنه 

الت�سيري الذاتي".
االأتا�سي  الدين  نور  ال�سوري  الرئي�ص  ـ   1970
احتجاجا  منا�سبه  جميع  من  ا�ستقالته  يقدم 
على تدخل اجلي�ص يف ال�سيا�سة وعلى ممار�سات 

رفعت االأ�سد �سقيق وزير الدفاع حافظ االأ�سد.
باملركز  الكلى  لـــزرع  عملية  اأول  ـ   1987

اال�ست�سفائي اجلامعي لق�سنطينة.
لل�سحفيني  نــقــابــة  ــص  ــ� ــي ــس ــاأ� ت ـ   1989

اجلزائريني.
للن�ساء  ا�ستقبال  مركز  اأول  تد�سني  ـ   1998

�سحايا االإرهاب ببوا�سماعيل )تيبازة(.
اإبان  الفرن�سي  اجلي�ص  من  �سابط  ـ   2000
يوؤكد  توما�ص  األــبــان  بيري  اجلزائرية،  الــثــورة 
ــان الأعــمــال  ــاهــدا عــي بــبــاريــ�ــص بــاأنــه كـــان �ــس
�سد  �سرطة  اأعوان  و  ع�سكريون  مار�سها  تعذيب 

جزائريني.
�سفقة  مــن  االأوىل  املــرحــلــة  بـــداأ   -  2011
بو�ساطة  واإ�سرائيل،  حما�ص  بني  االأ�سرى  تبادل 
اأ�سري   477 عــن  االإفـــــراج  مت  حــيــث  مــ�ــســريــة، 
قامت  فيما  االإ�سرائيلية  بال�سجون  فل�سطيني 
جلعاد  لديها  املختطف  اجلندي  بت�سليم  حما�ص 

�ساليط اإىل م�سر، اإيذانا ببدء عملية التبادل.
اأبحاثا  تن�سر  العلمية  �ساين�ص  جملة   -  2013
حتديدا  جــورجــيــا،  يف  وجـــدت  جمجمة  ــول  ح
ت�سنيف  يف  الت�سكيك  اإىل  تدعو  دامني�سي،  يف 

جن�ص االإن�ص )الهومو(.
قرار  م�سروع  يقر  الرتكي  الربملان   -  2017
�سالحية  امل�سلمني  والعلماء  االإفتاء  دور  مينح 
كانت  اأن  بعد  بالبالد،  االأزواج  بني  القران  عقد 
يف  الــــزواج  ــوؤون  �ــس ـــر  دوائ موظفي  على  حــكــرا 

البلديات منذ قيام اجلمهورية �سنة 1923.

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

ــــزهــــر  ال عـــــنـــــدو�ـــــس  مــــــا  يل 
الـــكـــر�ـــســـة يف  ـــعـــظـــم  ل ـــقـــى  يـــل

حكـــمة

�أن�ضجتك ح�����رب  ع���ل���ى  ت����ن����دم  ال 

يا  ملاكرون  �ساير  راهــو  وا�ــس  ـ 
رقابة  بال  يهدر  واّل  عــالوة  �سي 

ذاتية؟
�سمية بن ناجي باتنة

كي و�سل لدينا�سورته ال�سغرية 
"بريدجيت"..ما ابقالو ال حا�سر 
�سخ�سي  اأو  �سيا�سي  م�ستقبل  وال 

راه طاح من حيث ت�سلق؟!.
بذور  دولــة  لكل  اأنــه  يل  قيل  ـ 
هي  طياتها..فما  يف  انق�سامها 

بذور انق�سامنا يا �سي عالوة؟
عبد املالك �سنيخر عني مليلة

هي  و . . " نت غننا لتا ا "
بع�س  ميــار�ــســه  مـــــرتدي  ــل  ــع ف
اأ�ـــســـول  ـــن  م "التاغنانتيني 
يــهــمــهــم  ال  "مكراجنية" 

ـــذاهـــب االأخــــــرى وال  بــقــيــة امل
التيجانية  ــة  ــس ــا� خ ـــطـــرق  ال

"والعجاجنية"؟!.
رجـــــل..  ــتــي  خلــطــب ـــدم  ـــق ت ـ 
فبماذا  ما  نوعا  ــرتددة  م لكنني 

تن�سحني؟
�سالف. خ اأم البواقي

هو  قبل  واديه  عينيك  غم�سي 
ما يحل عينيه!!.

ـ هل حتقق كل ما تخطط له يا 
�سي عالوة؟

�سالح بن �سريف �سطيف

خطي  الأن  عادة  اأخطط  ال  اأنا 
فّهام.. بن  فّهام  ــك  ــان رديء..ك

و�سعت  الـــذي  احلـــرف  اكت�سف 
عليه النقطة خطاأ!؟.
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�سورة م�سحكة

تكون راكن �سيارتك وفجاأة يفوت عليك م�سروع؟!
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حجز عنا�سر االأمن بباتنــة، اأزيد من 
8 كيلوغرام من الكيف املعالج و�سكينني 
العمليــة  ومتــت  الكبــرب،  احلجــم  مــن 
ح�سب بيان خللية االت�سال والعالقات 
اأ�سخا�ــص   04 توقيــف  بعــد  العامــة، 
م�سبوقــني ق�سائيــا، تــرتاوح اأعمارهم 
بــني 23 و55 �سنــة بكــل مــن مدينــة 
باتنة واإحدى الواليــات اجلنوبية من 
بينهــم �سقيقــني، علــى خلفيــة حيــازة 
وتخزين املخــدرات بغر�ــص ترويجها، 
حيــث مت حجــز 84 �سفيحة بوزن 08 

كلغ و152 غرام.

اجلنائيــة  الفرقــة  عنا�ســر  األقــى 
باأمــن والية باتنة، القب�ص على �ساب 
م�سبــوق ق�سائيــا، يبلغ مــن العمر 37 
�سنــة، علــى خلفية تورطــه يف �سرقة 
مبلغ مايل يقدر بـ 200 مليون �سنتيم 

مبدينة بريكة، حيث اأ�سفرت العملية 
عن ا�سرتجاع مبلغ يقدر بـ364.500 
مت  كمــا  م�سكنــه،  تفتي�ــص  بعــد  دج، 
العثور على 1200 قر�ص مهلو�ص نوع 

بريقابلني 300 ملغ.

ال�سرطــة  عنا�ســر  اأم�ــص،  متكــن 
باأمــن دائرة عني كر�ســة، من توقيف 
مــن  قر�ــص   519 وحجــز  �سخ�ســني 
اأوديــة خمتلفــة ذات تاأثــري خمــدر، 
وعدد من االأ�سلحة البي�ساء املحظورة 
الع�سابــات علــى  ت�ستعمــل يف حــرب 

االأحياء.
املتهمــني  توقيــف  مت  وقــد  هــذا   
املوؤثــرات  مــن  كميــة  بحوزتهمــا 
العقليــة مهيــاأة للرتويــج، وبتفتي�ــص 
م�سكنيهمــا مت حجــز كميــات اأخــرى 
لي�ســل جمموعهــا اإىل 519 كب�سولــة 
من اأدويــة خمتلفة ذات تاأثري خمدر، 
وحجز عــدة اأ�سلحة بي�ساء حمظورة 

خمباأة باأحكام داخل امل�سكن ت�ستعمل 
الع�سابــات علــى االأحيــاء  يف حــرب 
حجــم  تقليــدي  �سيــف  يف  متمثلــة 
كبريو�سكينني من احلجم الكبري وكذا 

�سكني من نوع اأوكابي. 
نيابــة  اأمــام  عر�سهمــا  مت  املتهمــني 
حمكمــة عــني مليلــة والتــي اأ�ســدرت يف 
عــن  احلب�ــص  باالإيــداع  االأمــر  حقهمــا 
وو�ســع  والتخزيــن  "احليــازة  ق�سيتــي 
للبيع موؤثرات عقليــة ذات من�ساأ اأجنبي 
م�ستوردة عن طريق التهريب" و"حيازة 
اأ�سلحة بي�ساء من ال�سنف ال�ساد�ص دون 
مربر �سرعي ت�ستعمل يف حرب الع�سابات 

على االحياء.

�سي الأورا�سي..
الدجاج قرر يطري... خملي الزوايل 
العي�ص  لقمة  يف  يــحــري...  ــوم  ي كــل 
عاد  ما  ال�سماء  يف  ي�سارع  املــريــر... 
يــعــرف يــ�ــســري... دون يــا تــاريــخ يف 
جوعت   2021 اأنــــه  ــر...  ــري ــق ــت ال

الفقري... وحرماتو من كل اخلري...

hamzalaribi005@gmail.com

�سبط 8 كيلوغرام من الكيف املعالج بحوزة 4 م�سبوقني 
ق�سائيا من بينهم �سقيقني

وجب الكالم

جان  من  كل  قام   ،1973 عام  اأوت  من  والع�سرين  الثالث  يف 
اإيريك اأول�سون واأحد زمالئه يف ال�سجن باحتجاز اأربعة رهائن 
االأمر  يبدو  هنا  اإىل  ال�سويدية،  �ستوكهومل  مبدينة  بنك  يف 
طبيعيا وعاديا، فهناك عملية �سطو على البنك وهناك موظفني 
مت احتجازهم وهناك ل�سو�سا اأو جمرمني قاموا بعملية ال�سطو 
اأيام من  �ستة  بعد  اأنه  املو�سوع هو  الغريب يف  لكن  واالحتجاز، 
بنوا  قد  اأنهم  املحَتجزين  اأو  املخطوفني  على  بــدا  االحتجاز 
التي  العالقة  هذه  كانت  وقد  اخلاطفني،  مع  اإيجابية  عالقة 
ن�ساأت اأثناء عملية اإجرامية نقطة انطالق لعديد الباحثني يف 
اأو هاته العالقة  علم النف�ص للبحث عن تف�سري لهذه الظاهرة 

الغريبة.
بيجريوت  نيلز  اجلرمية  علم  يف  والباحث  النف�سي  الطبيب 
باأن تعر�ص  الظاهرة حيث قال  اأو تف�سري  بتو�سيح  هو من قام 
ي�سعرهم  اأمر  لهو  نفو�سهم  يف  رعبا  يحدث  ل�سيء  فجاأة  النا�ص 
باأن هناك خطرا يهددهم ويهدد حياتهم، ثم ميرون بعد ذلك 
مبرحلة يكونون فيها كاالأطفال غري قادرين على فعل اأي �سيء 
اإال باإذن من اجلاين اأو من يقوم بتهديدهم، وعندما يقوم االأخري 
يقوم  ملن  ممتنة  ت�سبح  االأخرية  فاإن  ال�سحية  ت�ستح�سنه  باأمر 
اأو بتهديدها وتهديد حياتها، وبهذا يت�سكل مبرور  باحتجازها 
الوقت �سعور اإيجابي لدى ال�سحية جتاه الل�ص اأو املختطف اأو 
�سخ�سا  ال�سحية  ي�سبح  ذلك  من  االأكرث  بل  تهديدا،  ي�سكل  من 
ي�سبح  وعي  وبغري  حينها  باجلالد،  متعلقة  جناته  باأن  موؤمنا 
جاءت  هنا  ومن  اجلاين  ت�سرفات  عن  مدافعا  �سخ�سا  ال�سحية 
املعقولة  غري  النف�سية  للحالة  �ستوكهومل"  "متالزمة  ت�سمية 

والتي ي�سبح فيها ال�سحية مدافعا عن اجلالد .
الدولة  قطاعات  مــن  الكثري  ويف  بــالدنــا  يف  يــحــدث  مــا  اإن 
وموؤ�س�ساتها لهو اأمر يوحي باأن الف�ساد قد تف�سى ب�سبب اإ�سابة 
اأو مبوظفني  االأمر مبواطنني  �سواء تعلق  االأ�سخا�ص  الكثري من 
ي�سمى  مبا  الــدولــة  يف  �سامني  وم�سوؤولني  مب�سوؤولني  حتى  اأو 
مبتالزمة �ستوكهومل، فقد حاد الكثري من االأ�سخا�ص عن احلق 
ال  ممار�سات  عن  مدافعني  اإىل  وحتولوا  احلق  عن  الدفاع  وعن 
اأخالقية، ومدافعني عن اأ�سخا�ص فا�سدين حتى بات ال�سالح يف 
بالدنا يظن نف�سه �سخ�سا خمطئا اأو �سخ�سا ال يتنا�سب تفكريه 
يف  ال�سعيف  فاملوظف  البالد،  يف  �سائد  هو  ما  مع  اأخالقه  وال 
موؤ�س�سة ما يتحول فجاأة اإىل �سخ�ص مدافع عن م�سوؤوله واإن كان 
فا�سدا ملجرد اأن هذا امل�سوؤول الفا�سد قد �سمح للموظف بالقيام 
وامل�سوؤول  املوظف،  االأ�سل حقا من حقوق  ما قد يكون يف  باأمر 
ال�سعيف قد بات يتودد ويدافع عمن هم اأ�سمى مرتبة منه واإن 
كانوا فا�سدين ملجرد اأنهم وفروا له احلماية وملجرد اأنهم مددوا 
له فرتة جلو�سه على الكر�سي الذي رمبا �سمحت له كفاءته باأن 
اأو عدمي ال�سخ�سية هو الذي  يجل�ص عليه، والناخب ال�سعيف 
التوايل رغم  للمرة اخلام�سة على  "منتخب" تر�سح  يدافع عن 
"اأنه كان عبارة عن �سنم" طيلة العهدات املا�سية فقط الأن هذا 
املنتخب قد "األقى ال�سالم على الناخب اأو دعاه لفنجان قهوة".

نف�سية، وعندما ت�سبح  �ستوكهومل عبارة عن حالة  متالزمة 
ت�سبح  فحينها  الف�ساد  تف�سي  يف  �سببا  النف�سية  احلالة  هاته 
اجتماعيا  وال  �سيا�سيا  يكون  ال  قد  احلل  الأن  عوي�سة،  امل�سكلة 
�سخ�ص  كل  بعالج  مرتبطا  ي�سبح  احلل  اإن  بل  اقت�ساديا،  وال 
علم  يف  الباحثني  مهمة  وهــذه  �ستوكهومل،  مبتالزمة  م�ساب 
االجتماع وعلم النف�ص، فنحن بحاجة لنق�سي على الف�ساد اإىل 
اأن نق�سي على فكرة اأن "اجلاين بريء" ولكي نق�سي على هاته 
الفكرة فعلينا اأن نقنع اجلميع باأن ما هو حق ال ميكن اأن يكون 
الق�ساء  ن�ستطيع  فقط  حينها  "مزية"،  االأحــوال  من  حال  باأي 
على فكرة "التعاطف مع الفا�سدين" بحجة اأنهم "يديروا فينا 

مزية".

الف�ساد... ومتالزمة �ستوكهومل

حمزه لعريبي

االإطاحة ب�سابني ا�ستاأجرا �سيارة وقاما 
بتفكيكها يف مراآب بحي الريا�س

اإنقاذ 3 خمتنقني بالغاز
 يف وادي العثمانية 

حريق ياأتي على مطعم يف زغاية 

اأطاحت عنا�سر االأمن احل�سري اخلام�ص بباتنة، 
مب�سبوقني ق�سائيا، يبلغان من العمر 31 �سنة، قاما 
با�ستئجار مركبة �سياحية من اإحدى وكاالت كراء 

ال�سيارات بباتنة، وا�ستغالل مراآب بحي الريا�ص 
لتفكيكها، اأين مت ا�سرتجاع اأجزاء منها وبعد 

ا�ستيفاء اإجراءات التحقيق مت تقدمي امل�ستبه بهم 
اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة اإقليميا.

تدخلت وحدة القطاع للحماية املدنية بوادي 
العثمانية، بعد ت�سجيل حادث اختناق بالغاز بحي 
ت�سبب  حيث  العثمانية،  وادي  ببلدية  م�سكن   80

هذا احلادث يف اختناق 03 اأ�سخا�ص، حيث مت 
حتويلهم من طرف م�سالح احلماية املدنية اإىل 

م�سلحة اال�ستعجاالت مب�ست�سفى وادي العثمانية، 
فيما يبقى ال�سبب املحتمل للحادث هو ا�ستن�ساق 

غاز اأك�سيد الكربون املت�سرب من �سخان املاء.

ت�سبب حريق ن�سب يف حمل جتاري يتمثل يف 
مطعم ب�سارع فل�سطني ببلدية زغاية، يف احرتاق 
مطعم م�ساحته حوايل 35 مرت مربع وثالجتني 

من احلجم الكبري واملتو�سط، مع اإتالف فرن لطهي 
الدجاج وطاوالت خ�سبية، فيما مت اإنقاذ حمل 
جتاري جماور لبيع االأحذية ومنزل بالطابق 

االأول، فيما يبقى �سبب احلريق جمهوال.

حجز 700 األف 
وحدة من املفرقعات 

يف العلمة وحمام 
ال�سخنة 

القب�س على �ساب قام ب�سرقة 200 
مليون �سنتيم يف بريكة

توقيف ع�سابة اأحياء وحجز 500 قر�س 
خمدر واأ�سلحة بي�ساء بعني كر�سة

متكنت م�سالح اأمن والية 
�سطيف، خالل عمليات متفرقة 

من حجز ما يقارب الـ 700 
األف وحدة من املفرقعات 

واالألعاب النارية املوجهة للبيع 
بطريقة غري �سرعية، ومت 

تاأطري جل العمليات مبدينتي 
العلمة وحمام ال�سخنة، وجاءت 

بف�سل االأن�سطة الرقابية التي 
فر�ستها م�سالح ال�سرطة بذات 

املدن التي تعرف تداوال وعبورا 
ملثل تلك املواد املحظورة، والتي 
متت عرب ف�ساءات خمتلفة ومن 
خالل عمليات مراقبة خاطفة 

مل ت�ستثن حتى املركبات 
ال�سياحية والدراجات النارية، 

والتي اأثمرت كلها بحجز الكمية 
املذكورة والتي كانت موجهة 

للبيع بطرق غري م�سروعة.
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