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حماية امل�ستهلك تدعو اإىل اأخذ احليطة واحلذر

•تعليمات ب�سرورة تلقيح جميع منت�سبي القطاع
•وزارة الرتبية تتبنى حلول عاجلة لتخفيف ثقل املحفظة   
•وزارة الرتبية تك�سف:ا�ستحداث 850 نقطة بيع للكتاب املدر�سي  
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ممثلو ال�سبكة الجتماعية يحتجون اأمام 
ق�سر احلكومة للمطالبة بحقهم يف الرت�سيم

اأولياء بالوادي مينعون اأبناءهم من 
الدرا�سة احتجاجا على الظروف املزرية!
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جتميد جميع برامج التكوين الإقامي باخلارج
ي�ستنكرون املعنيني  الطلبة 
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اإعادة النظر يف منح القرو�ض بعيدا عن املح�سوبية
03اأكد التزام احلكومة با�سرتجاع الأموال املنهوبة.. بن عبد الرحمان:

ال�سكنات متويل  من  للم�ستفيدين  القرو�ض  ت�سديد  اأجل  من  ثالثية  • اتفاقية 
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البتدائية 

ربط 68 م�ستثمرة 
فالحية بالكهرباء 

ورقلة

ب�سكرة

�ض 06

�ض 06
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اإحدى الإبتدائيات 
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من قبل وزير املوارد املائية 

لوؤي/ي
------------

مبجل�س  الدفاع  جلنة  رئي�س  واعترب 
على  الأج��در  من  ك��ان  ن��ه  اأ الأم��ة، 
�ضحايا  تعوي�س  الفرن�ضي  الرئي�س 
يزال   ل  التي  النووية  التفجريات 
من  يعانون  اجلزائري  اجلنوب  �ضكان 
احلركى. تكرمي  بدل  الوخيمة،  اآثارها 
اأن  ذات�����ه،  امل��ت��ح��دث  واأو����ض���ح 
اأي  اإىل  بحاجة  لي�ضوا  املجاهدين، 
بالفطرة،  مكرمون  هم  بل  تكرمي، 
اأي  ع��ن  غنى  يف  ن��ه��م  ب��اأ م�ضيفا 
من  بي�ضاء  فوجوههم  للوجه  تبيي�س 
يحتاج  فيما  اجلهاد،  بف�ضل  الله  عند 
التي  فرن�ضا  من  تكرمي  اإىل  احلركى 
يو�ضف  واأك��د  ركابها.  يف  حاربوا 
اأن  اإعالمية،  ت�رصيحات  يف  م�ضار، 
للمجاهدين  اأعطت  اجلزائرية  الدولة 
كامل  اأراملهم  و  ال�ضهداء  بناء  اأ و 

احلقوق.
اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  ع�ضو  وقال 
الوهاب  عبد  النائب   ، الربملان  يف 
ماكرون  الرئي�س  اإقدام  اإن  يعقوبي، 
ه��ذا  يف  "احلركى"  ت��ك��رمي  ع��ل��ى 
بدوافع  مرتبط  ال�ضيا�ضي  التوقيت 
الوا�ضح  "من  قال  و  بحتة،  انتخابية 
مناف�ضه  بوجود  ي�ضعر  ماكرون  اأن 
الرئا�ضية  النتخابات  يف  �ضده  قوية 
فالريي  من  خا�ضة  قريبة،  باتت  التي 
اأوراق  ي�ضتخدم  لذلك  و  بيكرا�س، 
اليمني  من  جزء  ل�ضرت�ضاء  احلركى 

الأقدام  من  املت�ضددين  و  الفرن�ضي 
الزمن  اإىل  يحنون  الذين  ال�ضوداء 
ثانية  جهة  وم��ن  ال���ض��ت��ع��م��اري، 
الإعالم  و�ضائل  و  النخب  ا�ضتمالة 
الطروحات  عن  تدافع  التي  اليمينية 
املرة  "لي�ضت  اأنها  اأ�ضاف  و  نف�ضها"، 
امل�ضوؤولون  فيها  يحاول  التي  الأوىل 
م�ضكالتهم  م��ع��اجل��ة  فرن�ضا  يف 
ح�ضاب  على  النتخابية  و  ال�ضيا�ضية 
اأوراق  ماكرون  ي�ضتخدم  اجلزائر". 
اليمني  من  جزء  ل�ضرت�ضاء  احلركى 
الأقدام  من  واملت�ضددين  الفرن�ضي 
الزمن  اإىل  يحنون  الذين  ال�ضوداء 
اأن  يعقوبي  واأ�ضاف  ال�ضتعماري. 
فرن�ضية  ق�ضية  النهاية  يف  "احلركى 
مكونات  من  مكون  هم  و  فرن�ضية، 
وزارة  ولديهم  الفرن�ضي،  املجتمع  
و�ضعهم  و  الفرن�ضية،  احلكومة  يف 
ح�ضموا  ه���وؤلء  اجل��زائ��ر.  ي��ه��م  ل 
اأ�ضبحوا  و  فرن�ضا  ل�ضالح  موقفهم 
تعد  مل  اجلزائر  بالتايل  و  فرن�ضيني، 
مع  ب��اآخ��ر،  اأو  ب�ضكل  بهم  معنية 
الر�ضمي  الفرن�ضي  ال�ضلوك  اأن 
نف�ضه  الوقت  يف  يثري  احلركى  اإزاء 
و  اجلزائر،  يف  احل�ضا�ضية  و  امل�ضاعر 
مللف  مو�ضوعية  معاجلة  اأي  يعقد 
"قطاعا  اأن  اإىل  م�ضريا   ،" الذاكرة 
يفهم  ل  الفرن�ضيني  م��ن  وا���ض��ع��ا 
يعرف  عندما  احلركى.  ق�ضية  طبيعة 
حركى  كلمة  معانى  اأن  الفرن�ضيون 
�ضت�ضبح  لبلده  خائن  و  متعاون  هي 

اأخرى،  �ضيا�ضية  تف�ضريات  للق�ضية 
اأن  مثال  يقبلوا  لن  الفرن�ضيني  لأن 
مع  املتعاونون  الفرن�ضيون  يوؤ�ض�س 

فرن�ضا". يف  جمعية  النازية  اأملانيا 
اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  اأن  يذكر 
من  جملة  الإثنني،  اتخذ  ماكرون، 
العتبار  لإعادة  اجلديدة  الإجراءات 
حاربوا  الذين  اجلزائريني  للحركى 
الفرن�ضي  ال�ضتعمار  جانب  اإىل 
التحرير  ث��ورة  خ��الل  اجلزائر  �ضد 
ماكرون،  اإميانويل  وعرب  املباركة. 
الإليزيه  ق�رص  يف  اأقامه  حفل  خالل 
من  قدموه  ما  نظري  احلركى  لتكرمي 
وطنهم  �ضد  لال�ضتعمار  خدمات 
الفئة،  لهذه  امتنانه  عن  اجل��زائ��ر، 

فرن�ضا  قائال  املغفرة،  منها  وطلب 
جت��اه  واج��ب��ات��ه��ا  اأداء  يف  اأخ��ف��ق��ت 

واأطفالهم. وزوجاتهم  احلركى 
ال��دول��ة  ت��ط��رح  اأن  امل��رت��ق��ب  وم��ن 
�ضنة  نهاية  قبل  م�رصوعا  الفرن�ضية 
ر�ضميا  الع��رتاف  لتدوين   ،2021
الفرن�ضية  القوانني  يف  باحلركى 

. ي�ضهم تعو و
ن��اب��ة  واأو���ض��ح الأم���ني ال��ع��ام ب��الإ
بوغزالة،  علي  املجاهدين  ملنظمة 
"الأمر  اأن  �ضحافية،  ت�رصيحات  يف 
ل  داخ��ل��ي  فرن�ضي  ب�ضاأن  يتعلق 
اإن  بالقول  ا�ضتدرك  لكنه  يعنينا"، 
هو  ا�ضتفزازاتهم  على  رد  "اأف�ضل 
ال�ضتعمار  جترمي  قانون  مقرتح  بعث 

لفرن�ضي". ا
ا�ضتفزازنا  تتعمد  "فرن�ضا  اأ�ضاف  و 
مع  امل��ت��ع��اون��ني  ق�����ض��ي��ة  ث���ارة  ب���اإ
التحريرية"،  ثورتنا  �ضد  ال�ضتعمار 
جترمي  ق��ان��ون  م��ق��رتح  اإىل  م�����ض��رياً 
قانون  م�����رصوع  "هو  ال�ضتعمار 
الربملان  على  م��رة  من  اأك��ر  ط��رح 
حتى  و   ،2001 عام  منذ  اجلزائري 
ك��ان  ل��ك��ن��ه   ،1984 ع���ام  قبلها 
قبل  من  �ضيا�ضي  برف�س  ي�ضطدم 
على  تتحفظ  كانت  التي  الرئا�ضة 
فرن�ضا  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  ذل��ك، 
قانون  اإقرار  اإىل   2005 عام  بادرت 
بالعمل  ي�ضفه  و  ال�ضتعمار  ميجد 

احل�ضاري".

قال رئي�ض جلنة الدفاع مبجل�ض الأمة يو�سف م�سار، اأم�ض الثالثاء، اإن تكرمي فرن�سا الر�سمية لعمالئها الذين كافحوا اإىل جانبها �سد بلدهم اجلزائر و�سد الثورة و�سد ال�سعب والوطن، لي�ض 
بالأمر امل�ستغرب.

دعوات لإحياء مطلب جترمي ال�ستعمار و تعوي�ض �سحايا التفجريات النووية
التوقيت ال�سيا�سي ل�ستفزاز ماكرون مرتبط بدوافع انتخابية بحتة

اأمام ق�سر احلكومة

ممثلو ال�سبكة الجتماعية يحتجون 
للمطالبة بحقهم يف الرت�سيم

اأوامر بت�سريع م�سروع حتويل مياه �سد كاف الدير بتيبازة

من  جمموعة  اأم�س  �ضبيحة  نظم 
الجتماعية  ال�ضبكة  عمال  ممثلي 
عدة  م��ن  الجتماعي  والإدم����اج 
احتجاجية  الوطن،وقفة  من  وليات 
احلكومة،للمطالبة  رئا�ضة  مقر  اأمام 
منا�ضب  يف  الإدم���اج  يف  بحقهم 
اأو  ق��ي��د  دون  دائ���م���ة  ���ض��غ��ل 
عملهم  �ضنوات  �رصط،واحت�ضاب 
تعوي�س  اإىل  التقاعد،بالإ�ضافة  يف 
باأثر  ال�ضابقة  عملهم  ���ض��ن��وات 
زمالءهم  و�ضعية  رجعي،وت�ضوية 
اجلزافية   املنحة  اإىل  اأحيلوا  الذين 
"املهينة"ب3 األف دج،بعد ا�ضتنزاف 
خدمة  يف  ق�ضوها  التي  اأعمارهم 
خمتلف موؤ�ض�ضات الدولة اجلزائرية، 
يف  امل�ضاركون  اأو�ضحه  ما  ح�ضب 
ن�ضخة  تلقينا  بيان  يف  الوقفة  هذه 
الأو���ض��اع  ا�ضتنكروا  منه.كما 
املنت�ضبني  فيها  يتخبط  التي  املزرية 
جلهاز ال�ضبكة الجتماعية والإدماج 
بجهاز  و�ضفوه  الجتماعي،الذي 
 ،” اجلديدة  اجلزائر  يف  "العبودية" 
موؤكدين اأنه من حقهم احل�ضول على 
واأنهم  خا�ضة  ثابتة  عمل  منا�ضب 
التي  املنا�ضب  يف  اخل��ربة  ميلكون 
ال�ضنني  ع�رصات  منذ  ي�ضتغلونها 
يف خمتلف القطاعات مبنحة �ضهرية 
يف  ملوظف  يومني  اأجرة  ت�ضاوي  ل 

اجل��زائ��ر،واأ���ض��ار  يف  موؤ�ض�ضة  اأي 
الو�ضية  ال�ضلطات  اأن  اإىل  ه��وؤلء 
التجاهل  �ضيا�ضة  �ضدهم"  تنتهج 
تهتم  ول  واحلقرة"  وال��الم��ب��الة 
يتخبطون  التي  املزرية  لالأو�ضاع 
بحالت  ول  واأب��ن��اءه��م،  ه��م  فيها 
النتحار التي يعود �ضببها الأول اإىل 
ي�ضتنجدون  وهم  املعي�ضة"،  �ضعوبة 
القا�ضي  برئي�س اجلمهورية ب�ضفته 
اإن�ضافهم  اأجل  من  البالد  يف  الأول 
و"امليز  العبودية  من  وانت�ضالهم 
داخل  يعي�ضونه  الذي  العن�رصي" 
على  والكرامة،واأكدوا  العزة  جزائر 
مت�ضكهم مبطلب الإدماج يف منا�ضب 
لأنهم  ���رصط  دون  دائ��م��ة  عمل 
يعتربون عمال فعليني منذ �ضنوات 
يوميا،  ي�ضغلونها  التي  املنا�ضب  يف 
وميتلكون اخلربة والكفاءة والأقدمية 
عن  يرتاجعون  غريهم،ول  من  اأكر 
مطلبهم اإىل غاية ت�ضوية و�ضعيتهم 
�ضغل  منا�ضب  على  وح�ضولهم 
يف  احل��ق  منحهم  ق���ارة،و����رصورة 
ا�ضتقبالهم  الأخري  يف  التقاعد.ليتم 
من طرف ممثل عن رئا�ضة احلكومة 
وا�ضتالم مطالبهم من اأجل ت�ضليمها 
لل�ضلطات العليا بانتظار الرد عليهم 
واإيجاد حل ملاأ�ضاتهم التي طال اأمدها.       
عبد القادر بو�رصيط

ح�ضني،  كرمي  املائية،  املوارد  وزير  اأمر 
حتويل  م�رصوع  اإجن��از  وت��رية  بت�رصيع 
وتقلي�س  بتيبازة،  الدير  كاف  �ضد  مياه 
من  بداية  مرحلتني  على  ا�ضتالمه  مدة 
تاأمني  �ضمان  اأج��ل  من   ،2022 �ضنة 

تزويد املواطنني باملاء ال�رصوب.
�ضد  مياه  حتويل  م�����رصوع  يت�ضمن 
110 كلم من  اإجناز  كاف الدير بتيبازة، 
خزانا  و13  �ضخ  حمطة   14 القنوات، 
بقدرة 140 األف مرت مكعب، بالإ�ضافة 
اإنتاج  بقدرة  املياه  ملعاجلة  حمطة  اإىل 
�ضيتم  يوميا،  مكعب  مرت  األ��ف   210
ا�ضتالمها على ثالث مراحل و�ضت�ضمح 
كل واحدة منها باإنتاج وحتويل 70 األف 
تاأمني  اأج��ل  من  اليوم  يف  مكعب  مرت 
وفق  ال�رصوب،  باملاء  املواطنني  تزويد 
ما اأفاد به بيان وزارة املوارد املائية. يف 
ال�ضدد ذاته، تقرر خالل الجتماع الذي 
العام  املدير  للوزارة،  العام  الأمني  �ضم 
للوكالة الوطنية لل�ضدود والتحويالت، 

الرئي�س املدير العام ل�رصكة »كو�ضيدار 
املركزية  الإطارات  وبح�ضور  قنوات” 
للوزارة واإطارات �رصكة املياه والتطهري 
للجزائر »�ضيال«، الهيئة الوطنية للرقابة 
امل��وارد  ومدير  وال��ري  للبناء  التقنية 
�ضد  مياه  حتويل  تيبازة،  لولية  املائية 
مرحلتني،  على  بتيبازة،  الدير  ك��اف 
قناة  رئي�ضية،  �ضخ  حمطة  باإجناز  تبداأ 
الذي  الرئي�ضي  اخلزان  باجتاه  املياه  جلر 
والدامو�س  ميلك  بني  بلديتي  مي��ون 
فتت�ضمن  الثانية  املرحلة  اأما  بتيبازة، 
الدامو�س  لبلدية  الرئي�ضي  اخلزان  ربط 
ببلدية  مو�ضى  �ضيدي  منطقة  بخزان 
رئي�ضية  �ضخ  مبحطة  مرورا  الناظور، 
اإنتاجية  بطاقة  غيال�س  �ضيدي  ببلدية 
اليوم،  يف  مكعب  مرت  األف   100 تبلغ 

ي�ضيف البيان.
قنوات«  »كو�ضيدار  �رصكة  وتعهدت 
مببا�رصة  امل�رصوع  هذا  باإجناز  املكلفة 
للخزانات  املدنية  الهند�ضة  اأ�ضغال 

اأكتوبر  �ضهر  مطلع  معاجلة  وحمطة 
امل�رصوع  تزويد  حاليا  يتم  فيما  املقبل، 
تعلق  م��ا  خ��ا���ض��ة  ح��اج��ات��ه  مبختلف 
بالقنوات احلديدية، حيث مت بخ�ضو�س 
املوؤ�ض�ضة  مع  �ضفقة  اإبرام  ال�ضاأن  هذا 
يخ�س  وفيما  »اأن��اب��ي��ب«.  العمومية 
هذا  ت�ضمنها  التي  التقنية  التح�ضينات 
فت�ضمل  الق�ضري  املدى  على  امل�رصوع 
ولية  وغ��رب  و�ضط  بلديات  تاأمني 
تيبازة وتدخل هذه التعديالت يف اإطار 
على  اأ�رصفت  الذي  التوجيهي  املخطط 

جت�ضيده �رصكة �ضيال.
و�ضيتم كذلك يف اإطار ال�ضفقة املربمة 
ربط  قنوات«  »كو�ضيدار  �رصكة  مع 
لإي�ضال  م�ضلمون  ببلدية  اآب��ار  ثالث 
املاء ال�رصوب اإىل بلدية �ضيدي غيال�س، 
10 كلم من  بو�ضع  ا�ضتعجايل  كاإجراء 
امل�ضجل حاليا يف  القنوات نظرا للعجز 

املياه ال�ضطحية »�ضد بوكردان«.
ق/و

حكار يوؤكد على �سرورة تعزيز اإنتاج �سوناطراك
النفطي حلقول  بالإنتاج  املتعلقة  العمل  فعاليات ور�ضات  باختتام  توفيق حكار،  �ضوناطراك  العام ملجمع  املدير  الرئي�س  قام 
حا�ضي م�ضعود.و اأو�ضحت �ضوناطراك يف بيان ام�س الثالثاء، اأن الأ�ضغال نظمت يف املديرية اجلهوية بحا�ضي م�ضعود من 
طرف ن�ضاط ال�ضتك�ضاف و الإنتاج ل�ضوناطراك اأيام 19، 20 و21 �ضبتمرب 2021 حيث تناولت مو�ضوع تقنيات ال�ضرتجاع 
املعزز للنفط “EOR” و دورها يف تدعيم و زيادة الإنتاج النفطي.و ح�ضب البيان ذاته، فاإن هذه الور�ضات تهدف اإىل عر�س 
و حتديد الأ�ضاليب و التقنيات احلديثة املطورة يف جمال ال�ضرتجاع و اإمكانية ا�ضتغاللها يف تدعيم و زيادة كمية اإنتاج النفط 
يف احلقول اجلزائرية خا�ضة حقول حا�ضي م�ضعود.و اأكد توفيق حكار خالل هذه الزيارة على اأهمية و �رصورة ا�ضتخدام هذه 

التقنيات احلديثة لتدعيم و زيادة القدرات الإنتاجية للجزائر على املدى القريب، املتو�ضط و البعيد.
ق/و



ا�ستحداث 850 نقطة بيع للكتاب املدر�سي  

لوؤي/ي
-----------------

خالل  �ضاعد  بلعبا�س  واأو�ضح 
الإذاع���ة  على  �ضيفا  حلوله 
اتخذت  ال���وزارة  اأن  الوطنية، 
مع  يتما�ضى  خا�س  بروتوكول 
موؤكدا  الوبائية،  احلالة  تطور 
األف   80 من  اأزيد  تلقيح   مت  اأنه 
وحدات  م�ضتوى  على  موظف 
ب�  امل��ق��درة  ال�ضحي  الك�ضف 
طب  مراكز  و  وح���دة،    1463
الجتماعية،  اخلدمات  و  العمل 
من  معترب  عدد  اإىل  بالإ�ضافة 

امللقحني خارج هذه املراكز.
اأزيد  الرتبية  قطاع  ويحت�ضن 
من 11 مليون �ضخ�س ينت�ضبون 
يقارب  ما  اأي  الرتبية؛  لقطاع 
ثلث �ضكان البلد بينهم اأزيد من 
10.5 مليون تلميذ فيما يتجاوز 
كما  األ��ف.   800 املوظفني  عدد 
يح�ضي القطاع 20 األف مدر�ضة 
متو�ضطة  اآلف   6 و  ابتدائية 
بخ�ضو�س  و  ثانوية.  و2600 
برنامج ال�ضنة الدرا�ضية فاأو�ضح 

الرتبية،  لوزارة  املركزي  املفت�س 
اجلديد  ال��درا���ض��ي  املو�ضم  اأن 
�ضيعرف ارتفاعا للحجم ال�ضاعي 
بف�ضل  الدرا�ضة  اأ�ضابيع  وعدد 
البداية املبكرة مقارنة مع ال�ضنة 

عامال  ذل��ك  معتربا  املا�ضية، 
م�ضاعد ل�ضتكمال الربامج.

الكتب  بتوزيع  تعلق  فيما  و 
يتم  مل  اإن��ه  فقال   ، املدر�ضية 
خ�ضو�ضا  اإ�ضكال  اأي  ت�ضجيل 

على  مبكرا  الكتاب  توزيع  مع 
ا�ضتحداث  مع  الولئية  املراكز 
متكن  الكتاب  بيع  نقطة   850
الكتب  اق��ت��ن��اء  م��ن  الأول���ي���اء 

باأريحية.

ك�سف املفت�ض املركزي بوزارة الرتبية الوطنية، بلعبا�ض �ساعد، عن تلقيح 80 األف موظف بقطاع الرتبية، ناهيك عن 
امللقحني خارج مراكز القطاع.

تعليمات ب�سرورة تلقيح جميع منت�سبي القطاعوزارة الرتبية تك�سف:

وزارة الرتبية تتبنى حلول عاجلة 
لتخفيف ثقل املحفظة 

األربعاء  22 سبتمبر 2021 م الموافق لـ 15 صفر 1443هـ03
العدد
الحدث2342

التحق �ضباح اأم�س 10 ماليني و500 األف تلميذ و تلميذة يف الأطوار 
2021- الدرا�ضية  ال�ضنة  بعنوان  الدرا�ضة  مبقاعد  الثالثة،  التعليمية 
الو�ضاية على �ضمان دخول مدر�ضي عادي  2022 يف ظل حر�س 
انت�ضار  من  تقي  التي  الحرتازية  الإج��راءات  احرتام  الأول  عنوانه 

فريو�س كورونا وفقا للربوتوكول ال�ضحي اخلا�س بالقطاع.
اإعطاء  على  بلعابد،  احلكيم  عبد  الوطنية،  الرتبية  وزير  واأ���رصف 
املدر�ضة  من   2021-2022 الدرا�ضي  للمو�ضم  الر�ضمية  النطالقة 
البتدائية "اأبراز حممد" ببلدية املحمدية باجلزائر العا�ضمة.و قال عبد 
احلكيم بلعابد، اأن تاأجيل الدخول الدرا�ضي اإىل غاية 21 �ضبتمرب، كان 
الدخول  القطاع.لتاأمني  منت�ضبي  لتلقيح  اأكر  فر�ضة  اإعطاء  بهدف 
اجلمهورية  رئي�س  من  باأمر  جماعية  مناعة  اكت�ضاب  و  الجتماعي، 
القطاعات  منت�ضبي  جميع  تلقيح  ب�رصورة  تعليمات  اأعطى  الذي 
قبل الدخول املدر�ضي.و اأفاد الوزير ، خالل ندوة �ضحفية،اأن الدولة 
اإىل م�ضف  النتقال  و  الرتبوي  النظام  للعمل على ع�رصنة  ت�ضعى 
املدر�ضة احلديثة. و الربنامج الذي اأتى به رئي�س اجلمهورية، من اأجل 
تخفيف ثقل املحفظة على التالميذ و هو الأمر الذي يعانون منه.و 
اأعلن وزير الرتبية الوطنية، عن ال�رصوع يف عدة حلول للتخفيف من 
الرقمية باملدار�س  اللوحات  ثقل وزن املحفظة املدر�ضية منها توفري 
و اإعادة النظر يف الربامج الدرا�ضية.و قال بلعابد:"نعمل على اإعطاء 
فر�ضة لكل التالميذ املف�ضولني للعودة اإىل الدرا�ضة وفق الإمكانات 
بلغة  العلمية  املواد  اأنه مت طبع لأول مرة كتب  املتوفرة".كما ك�ضف 
الرباي املوجهة للمكفوفني، فيما تقرر متكني اأولياء التالميذ امل�ضابني 
بطيف التوحد اختيار املرافق املنا�ضب لأبنائهم يف الأق�ضام.من جانب 
اأغلب خريجي املدر�ضة العليا  اأنه مت توظيف  اأكد الوزير بلعابد  اآخر، 
لالأ�ضاتذة و مل يبق �ضوى 800 اأ�ضتاذ مل يوظفوا بعد، م�ضريا اإىل اتفاق 
باملدار�س  الطلبة  عدد  يكون  باأن  يق�ضي  العايل  التعليم  وزارة  مع 
العليا لالأ�ضاتذة ح�ضب احتياجات وزارة الرتبية.وتابع الوزير اأن اأزيد 
اأ�ضتاذ  الف  و510  الدرا�ضة،  مبقاعد  التحقوا  تلميذ  ماليني   10 من 
موزعني على الأطوار التعليمية الثالثة.م�ضيفا اأن عدد املوؤ�ض�ضات 
اجلديدة بلغ 473 موؤ�ض�ضة جديدة منها 303 ابتدائية و67 متو�ضطة 
عرب  الرتبوية  للموؤ�ض�ضات  الإجمايل  العدد  اأن  ثانوية.م�ضريا  و73 
القطر الوطني بلغ، 28 األف 585 موؤ�ض�ضة تعليمية موزعة على 20 

األف و100 ابتدائية و5657  متو�ضطة و 2678 ثانوية.
 لوؤي/ي

دعت لعودة ا�سترياد ال�سيارات الأقل من ثالث �سنوات

فيدرالية امل�ستهلكني تطالب ب�سرورة 
معاجلة م�سكلة �سوق "ال�سكوار"

اجلزائرية  الفيدرالية  �ضدد رئي�س 
على  حريز،  زكي  للم�ضتهلكني 
الو�ضية  اجلهات  تدخل  �رصورة 
لت��خ��اذ ت��داب��ري و���ض��ف��ه��ا ب� 
احلفاظ  �ضاأنها  من  "ا�ضتعجالية" 
للمواطن  ال�رصائية  القدرة  على 
كبريا"  "تدهورا  �ضهدت  التي 

خالل الأ�ضابيع الخرية.
�ضيف  دعا  ال�ضاأن،  ذات  يف  و 
اعتماد  اإىل  املجاهد  جريدة  فروم 
تدهور  من  للحد  "فعالة"  اآليات 
و  للمواطن  ال�رصائية  ال��ق��درة 
الرتفاع "املح�ضو�س" للمنتجات 
ال�ضتهالك،مرجعا  وا���ض��ع��ة 
بينها  من  اإىل عدة عوامل  ذلك  
التجارية،  الرقابة  اآليات  "غياب" 
الوطنية،  العملة  قيمة  تراجع  و 
امل�ضاريع  من  الكثري  توقف  و 
ت�ضغل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
ف�ضال  العمال   من  كبريا  عددا 
املواد  بع�س  اأ�ضعار  ارتفاع  عن 
العاملية،  البور�ضات  يف  الأولية 
و ارتفاع تكاليف النقل الدويل و 
التجارة  تواجه  التي  ال�ضعوبات 
اخلارجية يف ظل جائحة كورونا.

هذه  ف��اإن  امل��ت��ح��دث،  ح�ضب  و 
العمل  الو�ضعية،ت�ضتدعي 

املفرطة  التبعية  من  احلد  على 
الإنتاج  ت�ضجيع  و  ل��ل��واردات، 
ب�ضكل  ال�ضوق  و�ضبط  املحلي، 
م�ضكلة  معاجلة  و  فعالية،  اأكر 
اإع��ادة  اإىل  بالإ�ضافة   ، التبذير 

النظر يف �ضيا�ضة الدعم املبا�رص.
ورد  ما  الإط��ار  هذا  يف  ثمن  و 
احل��ك��وم��ة  ع��م��ل  يف خم��ط��ط 
ال�ضتثمار  بتحفيز  يتعلق  فيما 
ال�رصيبي  القطاع  رقمنة  و 
جمال  يف  ال�ضباب  مرافقة  و 
الإجراءات  ت�ضهيل  و  املقاولتية 

الإدارية.
حريز  زكي  الأخري،طالب  يف  و 
اجلزائرية  الفيدرالية  رئي�س 
م�ضكلة  مبعاجلة  للم�ضتهلكني 
ال�ضعبة  للعملة  املوازية  ال�ضوق 
بع�س  احتكار  على  الق�ضاء  و 

املتعاملني.
ال�ضيارات  �ضوق  يخ�س  فيما  و 
العر�س،  يف  غيابا  ي�ضهد  الذي 
الن�ضو�س  تعديل  اإىل  دع��ا 
ال�ضماح  اأج���ل  م��ن  القانونية 
امل�ضتعملة  ال�ضيارات  با�ضترياد 
بدل  �ضنوات  خم�س  م��ن  اأق��ل 

ثالثة.
لوؤي/ي

اإعادة النظر يف منح القرو�ض بعيدا عن املح�سوبية
اأكد التزام احلكومة با�سرتجاع الأموال املنهوبة.. بن عبد الرحمان:

وزي��ر  الأول  ال��وزي��ر  ت��اأ���ض��ف 
الرحمان  عبد  بن  اأمي��ن  املالية، 
يف  معتربة  مالية  مبالغ  خل�ضارة 
طريق  عن  منحت  هائلة  قرو�س 
غري  قرو�س  هي  و  املح�ضوبية 
ناجعة ول قابلة لالإ�ضرتداد.واأكد 
الوزير الأول، اأم�س، اأمام اأع�ضاء 
جمل�س الأمة خالل جل�ضة علنية 
لعر�س و مناق�ضة خمطط عمل 
احلكومة عن �رصوع احلكومة يف 
البنوك  حوكمة  يف  النظر  اإعادة 
القرو�س  منح  و  العمومية 
عن  بعيدا  املنتجة  للم�ضاريع 
اأدت  التي  الزبانية،  و  املح�ضوبية 
اإىل منح قرو�س هائلة غري ناجعة 
و ل قابلة لال�ضرتداد، باملوازاة مع 
وجمركية  �رصيبية  اإ�ضالحات 
و  ال�رصيبي  التهرب  ملحاربة 
اأمين  واأك��د   . الغ�س  و  التهريب 

التزام احلكومة  الرحمان  بن عبد 
العامة  احلياة  اأخلقة  بالعمل على 
ل�ضرتجاع  مهما  عامال  كونها 
موؤ�ض�ضات  و  املواطن  بني  الثقة 
من  الوقاية  تكثيف  و  الدولة، 
هوادة  دون  مكافحته  و  الف�ضاد 
املتاحة  الآليات  بكل  العمل  و   ،
الأم��الك  و  الأم��وال  ل�ضرتجاع 
املنهوبة ، منها العقار ال�ضناعي 
. واأكد امين بن عبد الرحمن خالل 
احلكومة  عمل  طط  خمخُ عر�ضه 
احلكومة  ان  الأمة  جمل�س  على 
الإخ��ت��اللت  مبعاجلة  ملتزمة 
تراكمات  عن  الناجمة  الكربى 
هدفه  املخطط  اأن  قائال  �ضابقة 
خط  وهو  اجلديدة  اجلزائر  بناء 
توجيهي لعمل احلكومة ت�ضمن 

الأولويات الواجب اإجنازها.
كما رد الوزير الأول وزير املالية 

عمل  خمطط  منتقدي  على 
"املخطط  باأن  موؤكدا  حكومته 
و  التمنيات  و  النوايا  عن  بعيد 
نلتزم بتطبيقه ب�ضدق". و طماأن 
مبوا�ضلة  الأم��ة  جمل�س  اأع�ضاء 
دون  الف�ضاد  "مكافحة  احلكومة 
هوادة"، مع التزامها ب��"ا�ضرتجاع 

الأموال املنهوبة بكل الطرق".
عن  الأول  ال��وزي��ر  حت��دث  كما 
العميقة  الإ�ضالحات  موا�ضلة 
التبذير  ملحاربة  امليزانية  خا�ضة 
على  م�ضددا  الت�ضيري،  �ضوء  و 
يف  النفقات  تر�ضيد  اأه��م��ي��ة 
،بالعمل  احلكومة  عمل  خمطط 
ال�ضترياد  فاتورة  تقلي�س  على 
للدعم  اأمثل  ا�ضتهداف  �ضمان  و 
الجتماعي  ال�ضجل  ا�ضتكمال  و 
فاتورة  عن  حديثه  و يف  املّوحد. 
 ، احل��ب��وب  خا�ضة  ال���ض��ت��رياد 

يف  "يحز  الأول  ال��وزي��ر  ق��ال 
تابعة  اجلزائر  ت�ضبح  اأن  نف�ضي 
خزانا  كانت  بعدما  اقت�ضاديا 
�ضّدد  و   ، لأوروبا"  للحبوب 
الوقت لأن  اأنه حان  الوزير على 
ت�ضرتجع اجلزائر الأمن الغذائي و 
القت�ضادية  التبعية  من  اخلروج 
اإىل  ،م�����ض��ريا  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
كل  حماربة  على  العمل  اأهمية 
املمار�ضات  و  امل�ضاربة  اأ�ضكال 

الحتكارية.
الأول،وزي���ر  ال��وزي��ر  ك�ضف  و 
املالية اأن احلكومة حت�رص لقانون 
الطاقوي.  بالنتقال  جديد خا�س 
عمل  ملخطط  عر�ضه  خ��الل  و 
تراأ�ضها �ضالح قوجيل،  احلكومة 
عبد  ب��ن  اأك��د  املجل�س  رئي�س 
يهدف  املخطط   اأن  الرحمان 
اإىل  الرامية  اجلهود  "تكثيف  اإىل 
مبني  جيد  طاقوي  اأمن  �ضمان 
على  يقوم  طاقوي  انتقال  على 
 ."2030 اآفاق  يف  متوازن  مزيج 
اأن  ال�ضياق  ه��ذا  يف  اأ���ض��اف  و 
على  حاليا  "تعمل  احلكومة 
الطاقوي  لالنتقال  قانون  اإعداد 
�ضيتم الك�ضف عنه يف الأ�ضابيع 

املقبلة".
عن  الأول  ال��وزي��ر  ك�ضف  و 
النتقال  مل�����رصوع  التح�ضري 
الطاقوي الذي �ضيعلن عنه خالل 
الأ�ضهر القليلة القادمة ، باملوازاة 
مع العمل على حتيني الت�رصيعات 
و الربامج منها ما يتعلق بالتعليم 

و التقييم و التاأطري .
لوؤي/ي
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حتفظ على طلبات رحالت اجلوية الربيطانية
 و القطرية اإىل اجلزائر

لوؤي ي
-----------------

اجلوية  اخل��ط��وط  ج��ان��ب  اإىل  و 
بح�ضة  حظيت  التي  اجلزائرية 
التي  الرحالت  ع��دد  يف  الأ�ضد 
ت�ضريها، �ضمحت اجلهات الو�ضية 
بتنظيم  الطريان  �رصكات  لبع�س 
يف  اجل��زائ��ر.  اإىل  و  من  رح��الت 
"اجلالية  موقع  ك�ضف  ال�ضدد  هذا 
رف�س  املتخ�ض�س،  اجلزائرية" 
طلبات  قبول  اجلزائرية  ال�ضلطات 
و  الربيطانية  اجلوية  اخلطوط 
لها  بال�ضماح  املتعلقة  القطرية 

اجلزائر.  واإىل  بتنظيم رحالت من 
اجلزائر  اأن  ذات��ه،  امل�ضدر  اأكد  و 
لتنظيم  رخ�س  تقدمي  رف�ضت 
رغم  لل�رصكتني  دولية  رح��الت 
التي  ال�رصوط  لكل  ا�ضتيفائهما 
اجلزائرية  ال�ضلطات  فر�ضتها 

الأجنبية. النقل  موؤ�ض�ضات  على 
ا�ضتحوذت  فرن�ضا  اأن  ي��ذك��ر 
حيث  م��ن  الأ���ض��د  ح�ضة  على 
اإىل  و  من  اجلوية  الرحالت  عدد 
جوية  رحالت  جانب  اإىل  اجلزائر، 
تركيا  م��ن  ك��ل  و  اجل��زائ��ر  ب��ني 
اإيطاليا  و  اإ�ضبانيا  و  تون�س  و 

البلدان. وغريها من 
اجلوية  اخلطوط  تعاين  جهتها  من 
مالية  م�ضاكل  م��ن  اجل��زائ��ري��ة 
م�ضتقبل  اأ�ضبح  حيث  كبرية، 
جراء  مهّددا،  الوطنية  ال�رصكة 
تتحملها  التي  الكبرية  الأعباء 
غري  اأ�ضبحت  التي  و  ال�رصكة 
كتلة  غرار  على  للتقلي�س  قابلة 
و  الطائرات  و�ضيانة  الأج���ور 
يف  ال�ضعبة  بالعملة  امل�ضاريف 
العاملي  الركود  جانب  اإىل  اخلارج 
النقل اجلوي. الذي يعرفه ن�ضاط 

عي�ضى  النقل  وزي��ر  اأن  يذكر 

على  القائمني  ط��ال��ب  ب��ك��اي، 
املجهودات  مب�ضاعفة  ال�رصكة 
و  اجل��وي��ة،  الناقلة  اأداء  ل��رف��ع 
لزبائنها  املقدمة  اخلدمات  حت�ضني 
رقمنة  و  ع�رصنتها  خ��الل  من 

هياكلها.
اخلطوط  �رصكة  اأعلنت  باملوازاة، 
لها،  بيان  يف  اجلزائرية،  اجلوية 
عالقة  وتعليق  الرحلة  توقف  عن 
م�ضتخدمي  م��ن  موظف  عمل 
اأوقفته  ال���ذي  اجل��وي��ة  امل��الح��ة 
باري�س- مبطار  الأم��ن  م�ضالح 
اكت�ضاف  ب�ضبب  )فرن�ضا(  اأوريل 
بحوزته.  كانت  حمظورة  م��ادة 
اأمن  "م�ضالح  اأن  البيان  واأو�ضح 
)فرن�ضا(  ب��اري�����س-اأوريل  مطار 
من  موظفا  ال�ضبت  يوم  اأوقفت 
للرحلة  املالحة اجلوية  م�ضتخدمي 
باري�س- بني  الرابطة   AH1123
اكت�ضاف  ب�ضبب  ق�ضنطينة 
بحوزته".  كانت  حمظورة  مادة 
يف  اجلزائرية  اجلوية  وب��ا���رصت 
والتحفظية  الإداري��ة  الإج��راءات 
يف  املقررة  املعني  املوظف  �ضد 
الرحلة  )توقف  الداخلي  نظامها 
ي�ضيف  العمل("،  عالقة  وتعليق 
اجلوية  وحتتفظ  امل�ضدر.  ذات 
التاأ�ضي�س  يف  "بحقها  اجلزائرية 

كطرف مدين يف هذه الق�ضية".

اأعلنت اجلزائر الفتح التدريجي ملجالها اجلوي و تنظيم رحالت من و اإىل اجلزائر ا�ستفادت منها بع�ض البلدان بعدما ت�سببت جائحة 
كورونا يف غلق املجال اجلوي للجزائر، و تعليق حركة الطريان.

فرن�سا ت�ستحوذ على ح�سة الأ�سد من حيث عددها

اخلارجية  ال�ضوؤون  وزير  ا�ضتقبل 
رمطان لعامرة  مبقر بعثة اجلزائر 
نولند،  فيكتوريا  املتحدة،  بالأمم 
وك��ي��ل��ة ال�����ض��وؤون اخل��ارج��ي��ة 
بال�ضوؤون  املكلفة  الأمريكية 
وزارة  اأو�ضحت  و  ال�ضيا�ضية. 
لها،  بيان  يف  اخلارجية  ال�ضوؤون 
�رصورة  على  �ضددا  اجلانبني  اأن 
و  ال�ضرتاتيجي   احل��وار  تعزيز 
�ضبل  م�ضتعر�ضني  تفعيله، 
بني  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  ترقية 
ال�ضتثمارات  تعزيز  و  البلدين 
جمال  يف  خا�ضة  الأم��ري��ك��ي��ة 
تركزت  كما  املتجددة.  الطاقات 
امل��ح��ادث��ات ع��ل��ى ع��دي��د من 
الدولية  و  القليمية  الق�ضايا 
ق�ضية  ل���ض��ي��م��ا  ال���راه���ن���ة، 

اآف���اق  و  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ض��ح��راء 
و  ال�ضيا�ضية  العملية  اإح��ي��اء 
طريف  بني  املبا�رصة  املفاو�ضات 
ال�ضحراوية  اجلمهورية  النزاع، 
جانب  اإىل  املغربية،  اململكة  و 
على  ليبيا  ال�ضائدة يف  الأو�ضاع 
لدول  الأخ��ري  الجتماع  �ضوء 
ف�ضال  باجلزائر،  املنعقد  اجل��وار 
مبنطقتي  التطورات  اآخ��ر  عن 
ال�ضاحل  و  الأو���ض��ط  ال�����رصق 
امل�ضوؤولة  اأعربت  و  الفريقي. 
الوليات  دعم  عن  الأمريكية 
اجلزائر  جلهود  الأمريكية  املتحدة 
والأمن  ال�ضلم  لتعزيز  الرامية 
و  القليمي  ال�ضعيدين  على 

الدويل.                    
                                 لوؤي/ي

لعمامرة يتباحث مع وكيلة اخلارجية 
ال�سيا�سية لل�سوؤون  الأمريكية 

من  امل�ضتفيدون  الطلبة  اأعرب 
باخلارج  الإقامي  التكوين  منح 
وزارة  ق��رار  على  حتفظهم  عن 
العلمي  البحث  و  العايل  التعليم 
برامج  جميع  بتجميد  القا�ضي  

التكوين.
موجهة  تعليمة  يف  ج���اء  و 
اجلهوية  الندوات  روؤ�ضاء  اإىل 
بو�ضعية  املتعلقة  و  للجامعات 

الربنامج  منحة  من  امل�ضتفيدين 
2019- ال�ضتثنائي  الوطني 
يلتحقوا  مل  ال��ذي��ن   2020
امل�ضيفة  امل�ضتقبلة  باملوؤ�ض�ضات 
ال�ضحي  الو�ضع  اإىل  بالنظر  اإنه 
كوفيد  وباء  انت�ضار  خلفه  الذي 
التمويل  اإىل م�ضاكل  اإ�ضافة   19
املنجرة عن ذلك فقد تقرر جتميد 
الإقامي  التكوين  برامج  جميع 

ال���وزارة  طالبت  و   . ب��اخل��ارج 
الربنامج  اإط��ار  يف  املمنوحني 
و   2019-2020 ال�ضتثنائي 
الذين مل يلتحقوا بالبلد امل�ضتقبل 
اإىل يومنا احلايل و املقدر عددهم 
قائمتهم  -اأر�ضلت   ممنوح   61
اإىل  املعنيني-  امل�ضوؤولني  اإىل 
اأطروحاتهم  اإجن���از  موا�ضلة 
يف  للتاأخر  تفاديا  اجل��زائ��ر  يف 

ذلك  و   ، اأبحاثهم  ا�ضتكمال 
انطالقا من عدم اإمكانية مغادرة 
اجل��زائ��ر يف ال��وق��ت ال��راه��ن. و 
طلبة  ا�ضتنكار  اخلطوة  اأث��ارت 
 ، املعنيني  الأ�ضاتذة  و  الدكتوراه 
و الذين دعوا اإىل  رفع التجميد 
من  ا�ضتثنائهم  اأو  املنحة  عن 

لتعليمة.   ا
لوؤي/ي

الطلبة املعنيون ي�ستنكرون

جتميد جميع برامج التكوين الإقامي باخلارج

الأمنية  ال�ضوؤون  يف  اخلبري  قال 
الربوف�ضور  الإ�ضرتاتيجية  و 
م�ضري  تقرير  اإن  برقوق  حمند 
غري  مبداأ  ال�ضحراوي  ال�ضعب 
مو�ضحا   ، للم�ضاومة  قابل 
لنتكا�ضات  املغرب  تعر�س 
�ضيا�ضته  ب�ضاأن  ودولية  اقليمية 
امل��ن��ط��ق��ة.  يف  ال��ت��و���ض��ع��ي��ة 
حممد  الربوف�ضور  وا�ضتبعد 
�ضيفا  ن��زول��ه  ل��دى  ب��رق��وق 
للقناة  بوليتي�س”  ركن”  على 
يكون  اأن  الثالثة  الإذاع��ي��ة 
املغرب  ب�ضيادة  دويل  اعرتاف 
قائال  الغربية  ال�ضحراء  على 
لن  اخلارجي  ال�ضعيد  على   ”:
املغرب  اأي دولة ب�ضيادة  تعرتف 
،فحتى  الغربية  ال�ضحراء  على 
احتالل  ت��دع��م  ال��ت��ي  فرن�ضا 
خالل  من  الغربية  ال�ضحراء 
يف  الدبلوما�ضية  خطاباتها 
نظرا  تعرتف،  لن  املتحدة  الأمم 
املتحدة  الأمم  للوائح  لحتكامها 
ال�ضعوب،  م�ضري  تقرير  ملبداأ 
ال�ضحراوي  امللف  اإدراج  و 
التابعة  الرابعة  اللجنة  �ضمن 
املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية 
و  اخلا�ضة  بال�ضيا�ضات  املكلفة 

.“ ال�ضتعمار  اإنهاء 

ا�ضتعر�س  م��داخ��ل��ت��ه،  ويف 
النتكا�ضات  �ضل�ضلة  املتحدث 
نتيجة  للمغرب  التاريخية 
املنطقة،  يف  التو�ضعية  �ضيا�ضته 
املغرب  حم��اولت  اإىل  م�ضريا 
املوريتانية  الرا�ضي  لإحتالل 
حلزب  الكربى  اخلريطة  بر�ضم 
الفا�ضي(  )ع��الل  ال�ضتقالل 
البحر  من  حدودها  متتد  التي 
و  ال�ضنغال،  نهر  اإىل  املتو�ضط 
التي   1963 �ضنة  الرمال  حرب 
مع  العالقات  توتر  يف  ت�ضببت 
مت�ضل  �ضياق  ويف  اجل��زئ��ر. 
بلعبه  املغرب  باأن  اخلبري  اأو�ضح 
اأجنبية  ل��ق��وى  العميل  دور 
متكن  ال��ب��اردة  احل���رب  خ��الل 
امتيازات  على  احل�ضول  من 
“الأخطاء  م�ضتعر�ضا  عديدة، 
ومنها  اقرتفها  التي  الفادحة 
عدم  يف  يتمثل  تاريخي  خطاأ 
من  ال�ضحراوي  ال�ضعب  متكني 
الإرادة  وعرقلة  م�ضريه،  تقرير 
املغرب  دول  توحيد  اإىل  الرامية 
احرتام  اإىل عدم  اإ�ضافة  الكبري، 
املنظمات  ق��وان��ني  و  ل��وائ��ح 
الإفريقي  كالإحتاد  الإقليمية 
�ضارخا  خ��رق��ا  يعترب  ف��ه��ذا 
للقارة ال�ضمراء ”.            ق/و

املغرب يتعر�ض لنتكا�سات دولية 
ب�سبب �سيا�سته التو�سعية يف املنطقة

الربوف�سور حمند برقوق:

اأع��ل��ن��ت ال��ن��ق��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة 
يف  الطبيني  لالأعوان  امل�ضتقلة 
تعليق  ن��ع��ا���س   الإ و  التخدير 
�ضهر  ملدة  الوطني  الإ���رصاب 
من  بداية  مقررا  كان  الذي  و 
ي��ام.  اأ ثالثة  مل��دة  و  اأم�س  ي��وم 
هذا  ات��خ��اذ  النقابة  وارج��ع��ت 
قدمها  التى  الوعود  اإىل  القرار 
بن  الرحمان  عبد  ال�ضحة  وزير 
بوفد  الأخري  لقاءه  خالل  بوزيد 

النقابة. من 
للنقابة  ال��ع��ام  الأم��ني  وق��ال   
يف  الطبيني  لالأعوان  الوطنية 
دايل  بن  والإنعا�س  التخدير 
له  من�ضور  يف  اأم���ني   حممد 
على  الر�ضمية  �ضفحته  عرب 

الوطنية  النقابة  اإن   ، الفاي�ضبوك 
يف  الطيبني  لالعوان  امل�ضتقلة 
لل�ضحة  الإنعا�س  و  التخدير 
الإ���رصاب  تلغي  مل  العمومية 
واأ�ضاف  �ضهر.  ملدة  تعليقه  مت 
اإىل  راج��ع   ه��ذا  اإن  املتحدث 
وال�ضكان  ال�ضحة  وزير  تدخل 
عبد  امل�ضت�ضفيات  واإ���ض��الح 
�ضخ�ضيا  بوزيد   بن  الرحمان 
نا  اأ  " العبارة  بف�ضيح  قالها  و 
مطالبكم  بكل  �ضاأتكفل  الذي 
املدراء  ايل  تعليمات  واأ�ضدي 
بالتكفل  الإ�رصاع  يف  املركزيني 
وقت".  اأ�رصع  يف  املطالب  بكل 
ن���ه ي��ت��اب��ع ك��ل ه��ذه  م��وؤك��دا اأ
املن�ضور  التطورات. ومن خالل 

الوطنية  ال��ن��ق��اب��ة  ج���ددت   ،
يف  الطبيني  لالأعوان  امل�ضتقلة 
تهديدها  الإنعا�س   و  التخدير 
مفتوح  اإ���رصاب  يف  بالدخول 
امل��وؤ���ض�����ض��ات  ج��م��ي��ع  ���ض��ل  و 
عرب  املنت�رصة  ال�ضت�ضفائية 
متاطل  ح��ال  يف  الوطن  رب��وع 
جت�ضيد  يف  الو�ضية  اجلهات  
للتذكري  و  املرفوعة.    املطالب 
وال�ضكان  ال�ضحة  وزير  فاإن   ،
عبد  امل�ضت�ضفيات   واإ�ضالح 
التقى  قد  بوزيد  بن  الرحمان 
وفد  اجل��اري  الأ�ضبوع  مطلع 
لالأعوان  الوطنية  النقابة  عن 
والتخدير  الإنعا�س  يف  الطبيني 
تعهد  ال��ع��م��وم��ي��ة،  لل�ضحة 

بحل  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ال��وزي��ر 
واقرتاحات  ان�ضغالت  جميع 
"حت�ضني  بغية  النقابة،  اأع�ضاء 
يف  الطبيني  اأع����وان  ظ���روف 
خا�ضة  والتخدير  ن��ع��ا���س  الإ
عامة"،  ال�ضحة  قطاع  وعمال 
وذل����ك م���ن خ���الل م��راج��ع��ة 
يخدم  مبا  الأ�ضا�ضي  القانون 
والجتماعية  املهنية  الو�ضعية 
كل  وجت�ضيد  القطاع"،  لعمال 
اأق��رب  يف  امل��رف��وع��ة  املطالب 
كما   ، الواقع  اأر�س  على  وقت 
خالل  ال��وزي��ر  اأي�����ض��ا  ك�ضف 
جهوية  جل�ضات  بتنظيم  اللقاء 
اأكتوبر  �ضهر  اأواخ��ر  لل�ضحة 
املقبل.                       لوؤي/ي

 مهلة �سهر بعد تعهدات الوزير

جتميد اإ�سراب الأعوان الطبيني يف التخدير والإنعا�ض   

للحماية  العامة  املديرية  اأعلنت 
وطنية  طرق  غلق  عن  املدنية،  
التقلبات  ب�ضبب  وولئ��ي��ة 
لها  بيان  يف  واأ�ضارت  احلوية، 
رقم  الوطني  الطريق  اأن  اإىل 
وفوكة  دواودة  بني  الرابط   11
مياه  ت��راك��م  ب�ضبب  م��غ��ل��ق 
اإنهيار  ت�ضجيل  ومت  الأمطار، 
ملركز  اخلارجي  للجدار  جزئي 

. عائلي  راحة 
للطريق  بالن�ضبة  الأمر  ونف�س 
بني  الرابط   19 رقم  الولئي 
يف  جليل  اأم  و  عزيز  بلديتي 
ولي���ة م��دي��ن��ة، ح��ي��ث اأغ��ل��ق 

من�ضوب  ارت���ف���اع  ب�����ض��ب��ب 
وقام  “بكموري.”  واد  مياه 
باإخراج  املدنية  احلماية  اأعوان 
بجانب  ع��ال��ق��ت��ني  ���ض��ي��ارت��ني 
خ�ضائر  ت�ضجيل  دون  ال���واد 
ال��ب��ي��ان.  ذات  وف��ق  ب�����رصي��ة، 
عمليات  ببع�س  القيام  مت  كما 
املت�رصبة  امل��ي��اه  امت�ضا�س 
عمارات  ال�ضكنات،  لبع�س 
�ضاللة  بلديات  عرب  ومن�ضاآت، 
جمرب،  العمارية،  ال��ع��داورة، 
ال�ضواقي،  وامري،  �ضكاو،  بن 
البخاري. وق�رص  �ضليمان  بني 
ق/و

طرق وطنية وولئية مغلقة ب�سبب 
الأمطار
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اإحتجاًجا على ظروف الّتمدر�ض املزرية

اأولياء تالميذ اإبتدائية "بن عون عبد الرحمن" 
مينعون اأبناءهم من الدرا�سة!

حممد ي�سني
----------------

غ�ضبهم  الأول���ي���اء  و���ض��ب 
التي  امل�ضوؤولة،  اجلهات  على 
عينها  اأغم�ضت  نها  اإ قالوا 
املذكورة  املدر�ضة  ح��ال  عن 
ي�ضارعون  بناءهم  اأ وتركت 
ظروف  يف  الدرا�ضة  معاناة 
الأول��ي��اء عن  م��زري��ة. وع��رب 
ال��ظ��روف  ي����زاء  اإ �ضخطهم 
بها  يتمدر�س  التي  ال�ضعبة 
هذه  داخ��ل  اأكبداهم  فلذات 
وذلك  التعليمية،  املوؤ�ض�ضة 
الفظيع  الإك��ت��ظ��اظ  ب�ضبب 
التالميذ  منه  ي��ع��اين  ال��ذي 
يزاول  التي  املدر�ضة،  داخ��ل 
اأك��ر   10 ال����  ق�����ض��ام��ه��ا  ب��اأ

حد  على  تلميًذا   730 م��ن 
والتي  الأول��ي��اء،  ت�رصيحات 
منها  اأحياء  عّدة  تالميذ  ت�ضم 
الن�ضيم،  حي  ال�ضعادة،  حي 
�رصًقا  ال��ث��اين  ال�ضحن  ح��ي 

الكرامية. وحي 
طالبوا  قد  نهم  اأ اإىل  �ضاروا  واأ
اإىل  امل���رات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
جديدة  مدر�ضي  جممع  اإجناز 
هذا  على  للق�ضاء  باملنطقة 

مل  مطلبهم  اأن  اإل  الكتظاظ، 
يلق  ومل  الإعتبار  بعني  يوؤخذ 
�ضاغية،  ذاًن���ا  اأ ال�ضاعة  حلد 
ب��الأول��ي��اء  �ضيدفع  م��ا  وه��و 
مبقاطعة  ت�رصيحاتهم  حد  على 
يف  املدر�ضي  الدخول  بنائهم  اأ
ال�ضعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  ظل 
���ض��ت��ج��اب��ة اجل��ه��ات  وع���دم اإ
امل��ع��ن��ي��ة مل��ط��ال��ب��ه��م ال��ت��ي 
. عديدة  �ضنوات  منذ  تكّررت 
وط���ال���ب ه����وؤلء الأول���ي���اء 
اأجل  من  ال�ضلطات  بتدخل 
التمدر�س  من  بنائهم  اأ متكني 
عك�س  م��ري��ح��ة  ظ���روف  يف 
ل  حيث  حالًيا،  ي�ضهدونه  ما 
الدرا�ضة  على  ي�ضاعد  �ضيء 

املوؤ�ض�ضة. هذه  يف 

اأقدم اأولياء تالميذ اإبتدائية "بن عون عبد الرحمن" بحي الن�سيم ببلدية الوادي، اأول اأيام الدخول املدر�سي، على منع 
اأبنائهم من الإلتحاق مبدر�ستهم، وذلك احتجاًجا منهم على ظروف التمدر�ض املزرية، التي يتابع فيها هوؤلء التالميذ 

درا�ستهم.

بني  من  ان  علمية  درا�ضة  ثبتت  اأ
تقاوم  التي  ال�ضا�ضية  العوامل 
بني   19 كوفيد  ع��دوى  تف�ضي 
التهوئة  غياب  هو  املنزل  اهل 
الفريو�ضات  علماء  اعتربه  ايل 

العدوى  لنت�ضار  داعما  عامال 
فريو�س  يجد  اين  البيت  داخ��ل 
للتكاثر  مالئما  مناخا  كورونا 
ك��ان  اذا  خ��ا���ض��ة  وال���ع���دوى 
لهذا  حامال  العائلة  اف��راد  احد 

يبدو  باملقابل  لكن  الفريو�س 
الذين  امل�ضتهرتين  بع�س  ان 
التهوية  عامل  ي�ضتوعبوا  مل 
الفريو�س  ا�ضتقرار  مطاردة  يف 
عن�رص  ب��ع��ام��ل  ي��ع��ب��ه��ون  ل 
ثانويا  يعتربونه  الذي  التهوية 
�ضمن  ه��م��ي��ة  اأ ي��ول��ون��ه  ول 
ال��ذي  ال�ضحي  ال��ربوت��وك��ول 
النهائي  التخل�س  من  ميكننا 
م��ن ه��ذا ال��ف��ريو���س ال��ق��ات��ل ، 
تقاع�س  ظل  يف  هذا  كل  يحدث 
ال�ضحية  املحلية  ال�ضلطات 
املواطنني   حت�ضي�س  يف  والأمنية 
والتدابري  الج���راءات  باأهمية 
احلجر  ث��ن��اء  اأ تباعها  اإ ال��واج��ب 

يبقى  ال��ذي  امل��ن��زيل  ال�ضحي 
الوقاية  يف  م��ث��ل  الأ ال�ضلوك 
يبقى  ال��ذي    19 كوفيد  م��ن 
عدد  تقل�س  رغم  قائما  خطره 
امل�����ض��اب��ني ي��وم��ا ب��ع��د ي���وم � 
اأطباء  حذر  ال�ضياق  ذات  ويف 
فريو�س  ع��ودة  من  جزاائريون 
اأكر  اأخ��رى  ن�ضخ  يف  كورونا 
هو  التلقيح  ليبقى  انت�ضارا 
ال�ضعب  حلماية  الوحيد  ال�ضبيل 
ايالء  مع  القاتل  الوباء  هذا  من 
من  وغريها  للم�ضاكن  التهوية 
العمومي  الطابع  ذات  املحالت 

. ق�ضوى  اهمية 
مبارك قدودة 

املحلية  ال�ضلطات  تقاع�س  
)املكا�س(  ال�ضوق  وحمافظ 
لل�ضوق  الفظاءات  تنظيم  عن 
خليفة  بحا�ضي  الأ�ضبوعية 
عا�ضمة  ���رصق��ي  ال��واق��ع��ة 
ن��اه��ي��ك عن  ال����وادي  ولي���ة 
الذي  الفو�ضوي  النت�ضاب 
الف�ضاء  ه��ذا  ي��الزم  ا�ضبح 
حركة  يعرف  الذي  التجاري 

جدا  ن�ضطة  حيوية  اقت�ضادية 
جميع  من  للتجار  با�ضتقطابه 
الظروف  رغم  الوطن  اأنحاء 
تعي�ضها  التي  ال�ضتثنائية 
ومما    19 كوفيد  جراء  البالد 
من  غ��ي��اب  ب��ل��ة  ال��ط��ني  زاد 
املرور  حركة  ويراقب  ينظم 
كبريا  اكتظاظا  تعرف  التي 
احتكاك  اىل  اأحيانا  يف�ضي 

مع  ح��دي��ث  ويف  امل��رك��ب��ات  
ابدوا  الذين  املت�ضوقني  بع�س 
حمافظ  غياب  ع��ن  اأ�ضفهم 
املحلية  وال�ضلطات  ال�ضوق 
املجتمع  وفعاليات  والأمنية 
املت�ضوقني  حت�ضي�س  يف  املدين 
ال��ربوت��وك��ول  اح����رتام  اإىل 
ارتداء  اىل  تباعد  من  ال�ضحي 
امل�ضافحة  وجتنب  الكمامات 

الأخ��ري  الع��الن  بعد  خا�ضة 
ملتابعة  ال�����ض��ح��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة 
وت��ر���ض��د ع���دد امل�����ض��اب��ني 
مما  ال300  عتبة  تعدى  اي 
املوجة  عن  ابتعدنا  ننا  اأ يعني 
ليبقى  ال��وب��اء  لهذا  الرابعة 
الوحيد  ال�ضبيل  هو  التلقيح 

. اجلماعية  للمناعة 
مبارك قدودة 

تهوية ال�سكنات عامل اأ�سا�سي يف مقاومة انت�سار كوفيد 19 

يف ظل غياب من ينظم حركة املرور ..

اكتظاظ مروري كبري عند مدخل ال�سوق الأ�سبوعية بحا�سي خليفة 

ت�����ض��ّب��ب ت�������رّصب ق��ن��وات 
من  بالقرب  حي  ال�ضّ ف  ال�رصّ
املولدي"  "خميدة  بتدائية  اإ
ببلدية  م�ضتور  �ضيدي  بحي 
روائ��ح  انت�ضار  يف  ال��وادي، 
امل��ارة  حركة  عرقلة  كريهة 
املدر�ضة،  تالميذ  وبالأخ�س 
وال��ت��ي ت��زام��ن��ت م��ع ب��داي��ة 
على  امل��در���ض��ي،  ال���دخ���ول 
ال��ّرغ��م م��ن ت��دّخ��ل اجل��ه��ات 
املا�ضية  يام  الأ يف  ة،  املخت�ضّ
لكن  الأع��ط��اب،  لت�ضليح 
�ضابقه،  اإىل  عاد  ما  �رصعان 

حي  ال�ضّ ف  ال�رصّ مياه  ّن  اأ اإل 
لزال����ت ت��ب��ع��ث ب��ال��ّرائ��ح��ة 
التالميذ  جعل  ما  الكريهة، 
�ضبب  عن  ي�ضتغربون  واملارة 
ملعاجلة  املعنية  امل�ضالح  ّخر  تاأ

. مل�ضكل ا
حي  �ضكان  ينا�ضد  وعليه، 
ببلدية  م�����ض��ت��ور  ���ض��ي��دي 
املعنية  امل�����ض��ال��ح  ال����وادي، 
اأجل  من  تدخلهم  ب�����رصورة 
يف  امل�ضكل  هذا  على  الق�ضاء 

الآجال. اأقرب 
ي�ضني حممد 

رف  الروائح كريهة وت�سّرب مياه ال�سّ
يوؤّرق تالميذ اإبتدائية "خميدة املولدي"

لإزالة الفوارق الإجتماعية بني التالميذ

لبا�ض موحد لتالميذ اإبتدائية "ابن 
بادي�ض" بقرية اكفادو بالدبيلة

من  الأوىل  ه��ي  �ضابقة  يف 
جمعية  ب����ادرت  ن��وع��ه��ا،ن 
بالتن�ضيق  التالميذ  اأول��ي��اء 
العالمة  بتدائية  اإ دارة  اإ مع 
بادي�س"  اب��ن  احلميد  "عبد 
ب��ق��ري��ة اك���ف���ادو ب��ب��ل��دي��ة 
اإىل  ال��وادي،  بولية  الدبيلة 
البنات  من  التالميذ  ل��زام  اإ
لبا�س  ب��ارت��داء  وال��ذك��ور، 
بقم�ضان  م��وح��د،  مدر�ضي 
حمراء  عنق  وربطات  بي�ضاء 
للذكور  و�رصاويل  و�ضوداء، 
اأعطى  ما  ناث،  لالإ وتنورات 
النظري. منقطع  جماليا  منظرا 
بح�ضب  املبادرة،  هذه  وتهدف 
زال��ة  اإ اإىل  عليها،  القائمني 

بني  الإج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ف��وارق 
املدر�ضة  حرم  داخل  التالميذ 
قتناء  اإ مت  حني  يف  ال��واح��دة، 
ل��ب��ا���س ت��الم��ي��ذ ال��ع��ائ��الت 
عاتق  على  يتام،  والأ املعوزة 

التالميذ. اأولياء  جمعية 
اإرتداء اللبا�س املوحد  وقد مّيز 
العالمة  ب��ت��دائ��ي��ة  اإ ت��الم��ي��ذ 
بادي�س"  اب��ن  احلميد  "عبد 
تالميذ  ع��ن  اك��ف��ادو  بقرية 
يف  باملنطقة،  املدار�س  باقي 
جميع  ا�ضتح�ضنها  م��ب��ادرة 
تعميمها  متنوا  الذين  الأولياء 
املوؤ�ض�ضات  ب��اق��ي  لت�ضمل 

. لتعليمية ا
ي�ضني حممد 

 21/09/2021 الثالثاء  �ضباح  عاد 
اىل  امل���دار����س  وط����الب  ت��الم��ي��ذ 
دون  خليفة،  بحا�ضي  موؤ�ض�ضاتهم 
لالأولياء  احتجاجات  اي  ت�ضجيل 
خطاب  ال�ضهيد  مدر�ضة  كانت  حيث 
ع��ب��د ال��ك��رمي ب��ال��غ��رب��ي��ة وث��ان��وي��ة 
خليفة  بحا�ضي  ب��وم��دي��ن  ه���واري 
ال��واق��ع��ة ���رصق��ي ع��ا���ض��م��ة ولي��ة 
الدخول  مبرا�ضم  حمظوظتني  الوادي  
وذل��ك  ال�ضنة   ل��ه��ذه  الج��ت��م��اع��ي 

املحلية  ال�ضلطات  جميع  بح�ضور 
مبا�رصة  حيث  والأمنية  منها  دارية  الإ
ق��راءة  مت  الوطني  العلم  رف��ع  بعد 
حول  متحور  الذي  الفتتاحي  الدر�س 
عا�ضتها  التي  الطبيعية  الكوارث 
التي  احلرائق  جراء  العام  هذا  البالد 
بالن�ضبة  ما  اأ القبائل  منطقة  اجتاحت 
فقد  الأخرى   الرتبوية  للموؤ�ض�ضات 
املوؤ�ض�ضتني  هاتني  غرار  على  عا�ضت 
م�ضاكل  ودون  هادئا  اجتماعيا  دخول 

مع  للتحرير  حديث  ويف   .. تذكر 
هذه  ح�رصوا  الذين  الولياء  بع�س 
العون  يد  ملد  م�ضتعدون  نهم  اأ املرا�ضيم 
املوؤ�ض�ضات  داخل  احلياة   منط  لتغيري 
نف�س  يف  مطالبني  واجتماعيا   بيئيا 
الرتبوية   الطواقم  بحر�س  الوقت 
حتى  املدر�ضية  النتائج  ترقية  على  
م�رصفة   مراتب  خليفة  حا�ضي  تتبواأ 

.... ووطنيا  ولئيا 
مبارك قدودة 

عودة مدر�سية هادئة بحا�سي خليفة  
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فيما اأ�رصف نا�رص ال�ضبع وايل تقرت 
ال��درا���ض��ي  امل��و���ض��م  ان��ط��الق  على 
ال�ضكاين  التجمع  ابتدائية  من  اجلديد 
و    ، باحلجرية  العالية  ببلدية  تزيوة 
بوليتي  الرتبية  مديريتي  �ضبطت 
الرتتيبات  ك��ل  ورق��ل��ة   و  ت��ق��رت 
 ، اجلديد  الدرا�ضي  املو�ضم  لنطالق 
 ، الثالث  الأطوار  تالميذ  ا�ضتقبال  و 
ال�ضتقبال  هياكل  توفري  ذلك  يف  مبا 
مطاعم  و  تعليمية  موؤ�ض�ضات  من 
و  تلميذ   203.508 اإلتحق  حيث   ،

 2021 الدرا�ضي  للمو�ضم  تلميذة 
 ، ورقلة  و  تقرت  من  بكل   -2022
منها  ابتدائية   341 على  يتوزعون 
 02 متو�ضطة   117 و   ، جديدة   10
ثانوية  منها  ثانوية   50 و   ، جديدة 
 10005 ي��وؤط��ره��م  ج��دي��دة  واح���دة 
لولية  فبالن�ضبة   ، موؤطر  و  معلم 
للتالميذ  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  تقرت 
منهم  تلميذة  و  تلميذا   97458 بلغ  
على  يتوزعون  جدد  تالميذ   10506
 57 06 جديدة ، و  178 ابتدائية منها 
 25 و   ، وحديدة   01 منها  متو�ضطة 
للطور  ملحقة  اىل  بال�ضافة  ثانوية 

علي  بن  اأميه  قرية  يف  املتو�ضط 
يوؤطرهم  بالطيبات  النقر  ببلدية 
اأخ��رى  جهة  م��ن   ، م��وؤط��را   4834
 106.050 ورقلة   ولية  ت�ضتقبل 
 11494 منهم  تلميذة  و  تلميذا 

 163 على   موزعني   ، جديد  تلميذ 
 61 و   ، جديدة   04 منها  ابتدائية 
 25 و   ، جديدة   01 منها  متو�ضطة 
يف  للتو�ضيع  ق�ضما   32 و   ، ثانوية 
 5171 يوؤطرهم   ، الثالث  الأط��وار 

اأن  بالذكر  جدير  معلما.  و  اأ�ضتاذا 
بالولية  املدر�ضية  املطاعم  ع��دد 
التالميذ  ن�ضبة  و  مطعما   167
املدر�ضية  املطاعم  من  امل�ضتفيدين 

100  /100

الثالث يف وليتي  املوؤ�س�سات الرتبوية لالأطوار  الثالثاء مبختلف  التحق هذا 
تقرت و ورقلة  قرابة 203.508 تلميذ و تلميذة للمو�سم الدرا�سي 2021 
2022- و�سط اإجراءات وقائية و تدابري �سالمة ا�ستثنائية يف حماولة لإجناح 
التباعد  على  احلفاظ  مع  الطبية  الكمامات  مرتدين   ، الدرا�سي  املو�سم 
ولية  وايل  اأعطى  و   ، الرتبية  وزارة  لتعليمات  تنفيذا   ، بينهم  الجتماعي 
ورقلة بوبكر ال�سديق بو�ستة  ا�سارة انطالق ال�سنة الدرا�سية من ابتدائية بن 

فردية عبد القادر بحي الزياينة ببلدية الروي�سات 

وليتا تقرت وورقلة ت�سبطان ترتيباتهما للّدخول املدر�سي
و�سط اجراءات وقائية وا�ستثنائية لإجناح املو�سم الدرا�سي

بورقلة البتدائية  باملدار�ض  يلتحقون  جديدا  تلميذا   11494
تلميذة  األ��ف   200 ع��ن  يزيد  م��ا  التحق 
و  ورقلة  بوليتي  الرتبوية  مبوؤ�ض�ضاتهم 
تربوية  موؤ�ض�ضة   508 عرب  موزعني  تقرت 
ا�ضتنادا  الثالثة  التعليمية  الأط���وار  يف 
التعليم  و  الرتبية  مديرية  لإح�ضائيات 
انطالق  على  اأ�رصفت  التي  ورقلة  بولية 

املو�ضم الدرا�ضي بذات الولية .
جدير بالذكر اأن عدد موؤطري تالميذ خمتلف 
 10005 بلغ  الثالثة  الدرا�ضية  الأط��وار 
التخ�ض�ضات من �ضمنهم  معلمني مبختلف 
مواد  يف  لالأ�ضاتذة  العليا  املدر�ضة  خريجي 
الفرن�ضية  و  الجنليزية  و  العربية  اللغة 
و  احل��ايل  الدرا�ضي  املو�ضم  اإجن��اح  بهدف 
المتحانات  يف  الأوىل  امل��رات��ب  ت�ضدر 
النهائية الثالثة و ي�ضار اإىل اأن عدد التالميذ 

الذين التحقوا مبقاعد الدرا�ضة بولية ورقلة 
امل�ضتويات  مبختلف  تالميذ  األف   106 بلغ 
عرب  موزعني  جديدا  تلميذا   11494 منهم 
148 موؤ�ض�ضة تربوية يف الأطوار التعليمية 
الثالثة منها 04 ابتدائيات جديدة كانت قد 
تدعمت بها ولية ورقلة و مدر�ضة ابتدائية 
جديدة بال�ضافة اىل مدر�ضة ثانوية جديدة 
ومعلما  اأ�ضتاذا   5171 بتاأطري  بورقلة 
مبختلف التخ�ض�ضات من جهة ثانية التحق 
ما يقارب 100 األف تلميذ و تلميذة مبختلف 
التخ�ض�ضات مبقاعد الدرا�ضة موزعني عرب 
مدر�ضة   178 منها  تربوية  موؤ�ض�ضة   206
ابتدائية منها 06 ابتدائيات جديدة بال�ضافة 
و  جديدة  واح��دة  منها  متو�ضطة   57 اىل 
تقرت  اجلديدة  بالولية  جديدة  ثانوية   25

املتو�ضط  للطور  ملحقة  اىل  بال�ضافة 
بالطيبات  النقر  ببلدية  بن علي  اميه  بقرية 
لوليتي  الرتبية  مديرية  اأن  اىل  ي�ضار  و 
ورقلة و تقرت قد فتحوا نقاط بيع الكتب 
املدر�ضية يف خمتلف املوؤ�ض�ضات الرتبوية و 
دور الثقافة تطبيقا لتعليمات وزارة الرتبية 
املدر�ضي  الكتاب  توفري  بهدف  التعليم  و 
الرتبية  مديرية  اأن  كمال  التالميذ  جلميع 
لوليتي ورقلة و تقرت كانت قد �ضطرت 
و  الوقائية  ال�ضتثنائية  الرتتيبات  جميع 
الدخول  �ضيعرفها  التي  الرتبوية  التنظيمية 
املدر�ضي لهذا املو�ضم وفقا ملعطيات الو�ضع 
جائحة  انت�ضار  ب�ضبب  ال�ضتثنائي  ال�ضحي 

كورونا .  
يو�ضف بن فا�ضل

اأمن تقرت ي�سطر خمطـطا اأمنيا لتاأمني 
الدخول الإجتماعي  

حجز 5259 قر�سا مهلو�سا �سهر اأوت بالأغواط

ا�ستكمال اأ�سغال م�سروع م�ست�سفى 60 �سريرا 
بعني اأمينا�ض

ربط 68 م�ستثمرة فالحية بالكهرباء بب�سكرة

الأمن  و  العام  النظام  على  احلفاظ  بهدف 
الدخول  اطار  يف  و  الرتبوية  باملوؤ�ض�ضات 
الإجتماعي و املدر�ضي ملو�ضم 2021/2022 
تقرت  ولي���ة  اأم���ن  م�ضالح  �ضطرت   ،
ت�ضخري  خاللها  من  مت   ، اأمنية  ا�ضرتاتيجية 
اإىل   ، الب�رصية  و  املادية  الإمكانيات  كافة 
متعددة  اأمنية  ت�ضكيالت  و�ضع  جانب 
الثانوية  و  الرئي�ضية  املداخل  خمتلف  عرب 
بالولية  امل�ضافرين  نقل  حمطة  و  للولية 
و نقاط التوقف ، مع تعزيز التواجد الأمني 
و  الرئي�ضية  الدوران  حماور  م�ضتوى  على 
اإىل  امل��رور،  حركة  ت�ضهيل  ق�ضد  الثانوي 
الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  كافة  تاأمني  جانب 
الخت�ضا�س،  اإقليم  احل�رصي  الو�ضط  يف 

راجلة  و  راكبة  بدوريات  القيام  خالل  من 
الرتبوي.  الطاقم  و  التالميذ  تاأمني  ق�ضد 
اأمن  م�ضالح  تذّكر  �ضلة  ذي  �ضياق  يف  و 
التقيد  باأهمية  الطريق  م�ضتعملي  الولية  
الوقوف  و جتنب  املرورية  ال�ضالمة  بقواعد 
بالقرب  خا�ضة  الع�ضوائي  التوقف  و 
ذات  دعت  و   . الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  من 
امل�ضالح كافة املواطنني بوجوب التقيد بكل 
الإجراءات الوقائية ملجابهة فريو�س كورونا 
الأخ�رص  بالرقم  تذكر  و   ،  COVID19
البالغات   لتلقي   17 النجدة  رقم  و   1548
 24/24 املواطنني  لن�ضغالت  الإ�ضغاء  و 

�ضاعة و كذا تطبيقة "األو �رصطة". 
ن-ق التجاين 

باأمن  الق�ضائية  ال�رصطة  م�ضالح  عاجلت 
املا�ضي  اأوت  �ضهر  خالل  الأغواط  ولية 
متعلقة  ق�ضايا   09 اجلارية  ال�ضنة  من 
العقلية  باملوؤثرات  ال�رصعي  غري  بالجتار 
ببيع  04 ق�ضايا متعلقة  املخدرات منها  و 
�ضبط  عن  اأ�ضفرت  العقلية،  امل��وؤث��رات 
توقيف  مع  مهلو�ضا،  قر�ضا   5259 وحجز 

يف  لتورطهم  فيهم  م�ضتبه  اأ�ضخا�س   04
متعلقة  ق�ضايا   05 معاجلة  الق�ضايا،  هذه 
و  �ضبط  عن  اأ�ضفرت  امل��خ��درات،  ببيع 
حجز كمية من املخدرات من مادة الكيف 
م�ضتبه  اأ�ضخا�س   05 توقيف  مع  املعالج، 

فيهم 
ع.قويدر

ا�ضتكملت كافة الأ�ضغال القاعدية مل�رصوع 
 ( اأمينا�س  اإن  ببلدية  �رصيرا    60 م�ضت�ضفى 
ا�ضتالمه  يرتقب  حيث  اإيليزي(  �ضمال   240
ودخوله حيز اخلدمة فور جتهيزه يف غ�ضون 
لدى  علم  م��ا  ح�ضب  ال��ق��ادم��ة،  الأ���ض��ه��ر 

م�ضوؤويل 
الولية. واأكد وايل الولية م�ضطفى اأغامري 
لدى معاينته اأ�ضغال �ضبكة اأنابيب الغازات 
م�ضتوى  على  املركزية  الطبية  وال�ضوائل 
قد  امل�ضت�ضفى  هذا  اأن  ال�ضحي،  املرفق  هذا 
انتظار  الإجناز يف  النهائية من  بلغ مرحلته 
واأ�ضار  الالزمة.  الطبية  باملعدات  جتهيزه 
يف هذا ال�ضدد اأن م�ضاحله را�ضلت الوزارة 
التكفل  اأجل  من  املعنية  والهيئات  الو�ضية 
التعجيل  ق�ضد  امل�ضت�ضفى  جتهيز  بعملية 

بفتحه ولو جزئيا وال�رصوع يف تقدمي 
وذلك  املر�ضى،  لفائدة  الطبية  خدماته 
بالنظر للحاجة امللحة لهذا الهيكل ال�ضحي 

احلدوديتني  الوليتني  ل�ضاكنة  بالن�ضبة 
اإيليزي وجانت.

الذي  اجلديد  ال�ضحي  الهيكل  هذا  وي�ضم 
 40 قوامها  اإجمالية  م�ضاحة  على  يرتبع 
واحد  فاقت  اإجناز  وبتكلفة  مربع  مرت  األف 
الأجنحة والف�ضاءات  ( مليار دج، عديد   1(
خا�ضة  م�ضلحة  غرار  على  احلديثة  الطبية 
الباطني  الطب  اأجنحة  و  ال��ولدة  بحديثي 
ونقل الدم و طب الأطفال، اإىل جانب مبنى 
بال�ضيدلة،  واآخ��ر  بالإ�ضتعجالت  خا�س 
ف�ضال عن مرافق خدماتية ت�ضهر على راحة 

املر�ضى ، كما اأ�ضري اإليه.
ويعول على هذا امل�رصوع ال�ضحي الهام اأن 
الطبي  التكفل  ظروف  حت�ضني  يف  ي�ضاهم 
معاناتهم  واإنهاء  املنطقة  مر�ضى  لفائدة 
بعيدة لأغرا�س  التنقل وقطع م�ضافات  يف 

العالج.
واج

ك�ضفت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز 
 68 اأكر من  بولية ب�ضكرة، عن تزويد 
بداية  منذ  بالكهرباء  فالحية  م�ضتثمرة 
لربط  جارية  الأ�ضغال  و  اجلارية  ال�ضنة 
ب��ذات  اأخ���رى  م�ضتمرة   34 م��ن  اأك��ر 

الطاقة.
وهو ما �ضاعف من عدد زبائن الكهرباء 
عددهم  و�ضل  حيث   ،2021 �ضنة  خالل 
ما  اإىل  املا�ضي  اأوت  �ضهر  نهاية  يف 
بن�ضبة  زبونا،   239 و  األفا   561 يقارب 
فاقت 4 باملائة عن �ضنة 2020، اأي باأكر 
لعائلة  ان�ضموا  جديدا  زبونا   8493 من 
لربط  ال�ضيغ  اإطار خمتلف  ال�رصكة يف 
زبائن جدد ح�ضب ما جاء يف بيان لذات 

املديرية .

رغم  و  اأن��ه  اإىل  امل�ضدر،  ذات  واأ�ضار 
عدة  يف  و  مل���رات  الأ���ض��غ��ال  ت��وق��ف 
بع�س  و  العرتا�ضات  ب�ضبب  ور�ضات 
الفالحني  و  املواطنني  م��ن  العراقيل 
الأ�ضغال  تقدم  ن�ضبة  اأن  اإل  اأنف�ضهم، 
فاقت يف معظم هذه امل�ضاريع 80 باملائة، 
اإي�ضال الكهرباء ل 25 م�ضتثمرا  كما مت 
منذ  القت�ضادية  الن�ضاطات  يف خمتلف 
بداية ال�ضنة، كما مت ربط اأزيد من 6 اآبار 
لربط  والأ�ضغال جارية  ارتوازية حديثة 
5 اآبار اأخرى بالكهرباء و مبنا�ضبة الدخول 
موؤ�ض�ضات  ث��الث  رب��ط  مت  املدر�ضي، 
اأرب��ع  يف  الأ�ضغال  انتهت  و  تربوية 
موؤ�ض�ضات اأخرى �ضتو�ضع بها الكهرباء 
يف اخلدمة قبل الدخول املدر�ضي .اأ�ضافت 

ذات امل�ضالح، باأن الأمر ذاته ينطبق على 
الزبائن  عدد  قفز  حيث  الطبيعي،  الغاز 
اأوت  يف  زبونا   131 و  األفا   170 من 
يف  زبونا  و137  األفا   560 اإىل   ،2020
من  باأكر  اأي   ،2021 اأوت  �ضهر  نهاية 
الطبيعي  الغاز  يف  جديدا  زبونا   6390
)بن�ضبة تقارب 5 % عن ال�ضنة املا�ضية( 
مت ربطهم بهذه املادة احليوية يف خمتلف 
للربط  الدولة  برامج  اأهمها  الربامج، 
مازالت  و  اإجنازها  على  اأ�رصفت  التي  و 
مديرية التوزيع م�ضخرة كل الإمكانيات 
بداية  منذ  مت  كما  الب�رصية،  و  املادية 
ال�ضنة اجلارية، ربط 5 م�ضتثمرين بالغاز 
لالإ�ضرتاتيجية  حتقيقا  ذلك  و  الطبيعي 
امل�ضاركة  اأج��ل  من  لل�رصكة  امل�ضطرة 
الفعالة يف الدفع بعجلة ال�ضتثمار على 
بحركيتها  املعروفة  الولية  م�ضتوى 
الفالحية  الأ�ضعدة  كل  على  املتزايدة 
الكبرية  الزيادة  ال�ضناعية و حتى يف  و 

للحظرية ال�ضكنية بالولية.
�ضمان  ع��ل��ى  ���ض��ع��ي��ه��ا  اأك�����دت  و 
تزويد  يف  النوعية  و  ال�ضتمرارية 
زبائنها بالطاقتني الكهربائية و الغازية، 
ما دفعها اإىل م�ضاعفة جمهوداتها يوميا 
للربط بال�ضبكات الكهربائية و الغازية 
�ضغط  اأو  )توتر  الزبائن  اأنواع  مبختلف 
 ) العايل  حتى  و  متو�ضط  اأو  منخف�س 
وفقا  الربامج،  و  ال�ضيغ  خمتلف  يف  و 

للم�ضدر .
ق/ج
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خل�سر . بن يو�سف
------------ 

الإعالمية  و  التح�ضي�ضية  احلمالت 
ل��دورة  اجل���دد  املرتب�ضني  ل��ف��ائ��دة 
اإعالم  اإىل  تهدف   ، القادم  اأكتوبر  
مب��رك��ز  الل��ت��ح��اق  يف  ال��راغ��ب��ني 
بكيفية  املهنيني  التعليم  و  التكوين 
 ، الت�ضجيل  ���رصوط  و  الل��ت��ح��اق 
مبختلف  التعريف  اإىل  بالإ�ضافة 
ق�ضد  امل��در���ض��ة  التخ�ض�ضات 
ت�ضمح  ترب�ضات  من  ال�ضتفادة 
�ضهادة  و  مهنة  باكت�ضاب  لهم 
ال�ضغل  ب�ضوق  اللتحاق  من  متكنهم 
يف  الت�ضجيالت  لإمت��ام  متهيدا  و   ،
يف   ، امل�ضتحدثة  التخ�ض�ضات 
من  ع��دد  اأك��رب  ا�ضتقطاب  �ضياق 
�ضعي  اإط��ار  يف  البطال  ال�ضباب 
التكوين  قطاع  جلعل  التمهني  مركز 
عامل  لدخول  بوابة  والتمهني  املهني 

. ال�ضغل 
على  القائمون  اأك��ده  ما  وبح�ضب 
املهني  التكوين  مركز  فاإن   ، املركز  
على  اأخذ   ، حممد  زيان  التمهني   و 
ال�ضباب  ا�ضتقبال  مهمة  عاتقه 
التخ�ض�ضات  اىل  توجيههم  و 

جويلية  �ضهر  بداية  منذ  املقرتحة 
اإطاراته  تكليف  خالل  من  الفارط، 
حيث  من  اجل��دد  املنخرطني  مبرافقة 
التح�ضي�ضي،  و  الإعالمي  اجلانب 
بالتخ�ض�س  ال�ضباب  بتعريف  �ضواء 
توجيهه  اأو  فيه  التكوين  يريد  الذي 
مع  تتنا�ضب  التي  الفروع  اأحد  اىل 
يتم  ما  هو  و   ، الدرا�ضية  موؤهالته 

 . املهني  التكوين  مبراكز  به  العمل 
التكفل  يتم  اأنه   ، املتحدث  واأ�ضاف 
حول  املطروحة  ال�ضباب  بان�ضغالت 
حيث  بها،  للتكوين  املتاحة  الفر�س 
يف  ج��واري  بعمل  م��وؤط��روه   يقوم 
املركز  داخ��ل  �ضواء   ، امل�ضعى  هذا 
و  الإعالنات  خالل  من   ، خارجه  اأو 
فر�ضة  هي  و  التح�ضي�ضية  احلمالت 
التعرف  ق�ضد  اأكر  للتقرب  لل�ضباب 

. املتعددة  التكوين  جمالت  على 
وتعيني  تفعيل  مت  ن��ه  اأ اإىل  واأ���ض��ار 
حت�ضي�ضية  اإعالمية  نقاط  ث��الث 
القافلة  احت�ضاب  دون  رئي�ضية 
الأخ���رى   ال��ن��ق��اط  و  الإع��الم��ي��ة 
بلدية  م�ضتوى  على   ، الثانوية 
�ضابقا   الثقايف  املركز   ، احلجل  عني 
حيث   ، البلدية  �ضاحة   ، الربيد  مركز 

ت�ضجيالت  النقاط  بهذه  خ�ض�ضت 
مبركز  التاأكيد  يتم  اأن  على   ، اأولية 

. حممد  زيان   املهني  التكوين 
قافلة  تنظيم  مت  اأنه  القائمون  واأكد 
الظل  مناطق  ت�ضتهدف  حت�ضي�ضية 
و  ق��رى  و  واأح��ي��اء  �ضوارع  وع��رب   ،
ت�ضتمر  اأن  على   ، البلدية  مدا�رص 
عدد  ا�ضتقطاب  يف  احلمالت  ه��ذه 
ك��ب��ري م��ن ال�����ض��ب��اب ل��الل��ت��ح��اق 
املركز  مدير  وقال  املهني.  بالتكوين 
اإعالمية  اأيام  من  التكثيف  يجب   :
مفتوحة  ب����واب  اأ و  حت�ضي�ضية 
التكوين،  م��رك��ز  م�ضتوى  على 
املواطنني  لطالع  م�ضتمّرة  ب�ضفة 
اإعالمه  و  القطاع  اإمكانات  على 
املفتوحة  التكوين  فر�س  و  بعرو�س 
جلميع  مينحها  التي  المتيازات  و 
التعريف  خالل  من  املجتمع  �رصائح 
الإقامي،  بني  املتاحة  التكوين  باأمناط 
و  امل�ضائية،  الدرو�س  و  التمهني، 

. بالبيت  املاكثات  الن�ضاء  تكوين 
هذه  اأن   ، اأ�ضار  ذاته،  ال�ضياق  ويف 
ف�ضاء  مبثابة  املفتوحة  ب����واب  الأ
باأهم  التعريف  يت�ضمن  وا���ض��ع 
نق�ضا  تعرف  التي  التخ�ض�ضات 

املوؤهلة  العاملة  ال��ي��د  يف  ك��ب��ريا 
مفتاحا  تعترب  والتي   ، العمل  ل�ضوق 

. ال�ضغل  عامل  يف  ال�ضباب  لإدماج 
الإداري  ال��ط��اق��م  واأج���م���ع  ه���ذا 
ب��امل��وؤ���ض�����ض��ة   ، وال��ب��ي��داغ��وج��ي 
دوما  ي�ضعون  اأنهم  على  التكوينية، 
التعليم  بقطاع  اخلدمة  حت�ضني  اإىل 
تكون  واأن   ، املهنيني  التكوين  و 
تتجان�س  و  تتالءم  التخ�ض�ضات 
املنطقة  خ�ضو�ضية  و  الطابع  مع 

امل�ضجلة  التقارير  اإىل  وا�ضتنادا   .
املهني،  التكوين  مركز  على  ميدانيا 
و  التح�ضي�ضية  احلمالت  �ضاهمت 
اإي�ضاح  يف  معترب  بقدر   ، الإعالمية 
بالتكوين  اخلا�ضة  اجلوانب  بع�س 
ككل  امل���ب���ادرة  ت��ك��رار  اآم��ل��ني   ،
تقريب  اأج��ل  من  تكويني  مو�ضم 
يحتاج  الذي  لل�ضباب  التخ�ض�ضات 
م��ي��دان  ل��ول��وج  دف��ع  اإىل  ب���دوره 

. املهني  التكوين 

يوا�سل مركز التكوين املهني و التمهني زيان حممد بعني احلجل، ن�ساطات التوعية و حت�سي�ض ال�سباب للح�سول على 
حرفة تبعد عنهم �سبح النحراف ، بالت�سجيل باملوؤ�س�سة ا�ستعدادا لل�سنة التكوينية اجلديدة للدورة القادمة ، و 

التي تنطلق يف 4 اأكتوبر 2021  .

حمالت حت�سي�سية واإعالمية للتعريف بالتخ�س�سات وكيفية اللتحاق
مركز التكوين املهني والتمهني زيان حممد بعني حلجل يف امل�سيلة

قبل حلول ف�سل ال�ستاء بفركان يف تب�سة

ت�سليم م�ساريع املياه،الإنارة،�سبكات التطهري وت�سريح البالوعات 
حت�سبا للدخول املدر�سي 2021/2022

اأمن ق�سنطينة ي�سع خمططا اأمنيا مبنا�سبة 
الدخول املدر�سي

حجز 81.5 كلغ من الدجاج الفا�سد مبيلة

ولية  جنوب  نقرين  دائ��رة  رئي�س  قام 
اأين  فركان  لبلدية  تفقدية  بزيارة  تب�ضة 
وقف على عدة م�ضاريع تنتظر الت�ضليم 
مقاولت  تعهدت  حيث   . اآجالها  يف 
للمياه،  ت�رصف على اجناز عدة م�ضاريع 
بلدية  م�ضتوى  على  التطهري  و  الإنارة 
الآج��ال.  اأق��رب  يف  بت�ضليمها  فركان، 
دائرة  رئي�ضة  الأ�ضبوع،  نهاية  عاينت، 
تب�ضة،  ولية  جنوب  كلم   150 نقرين، 
فركان،  ببلدية  تنموية  م�ضاريع  اأ�ضغال 
و  الأ�ضغال  تقدم  مدى  على  لالإطالع 
و  درا�ضة  م�رصوع  من  البداية  كانت 
اإعادة العتبار للمالعب الولئية، ح�ضة 
به  الأ�ضغال  انتهت  فركان  بلدية  ملعب 
وفق ال�رصوط و املوا�ضفات املن�ضو�س 
عليها يف التفاقية، على اأن يتم ا�ضتالم 
امللعب من طرف البلدية و ربطه بالطاقة 
ن�ضاط،  حالة  يف  لو�ضعه  الكهربائية 
ملديرية  تابع  قطاعي  امل�رصوع  باأن  علما 
و  الدائرة  الريا�ضة.رئي�س  و  ال�ضباب 
�ضبكة  تو�ضيع  م�رصوع  معاينة  اأثناء 
ببلدية  حممد  معيزي  حلي  التطهري 
فركان و الذي جتاوزت ن�ضبة الإجناز به 

الأ�ضغال  ا�ضتح�ضن و�ضعية  باملائة،   90
تعهدت  كما  جيدة،  بوترية  ت�ضري  التي 
خالل  الأ�ضغال  باإمتام  املنجزة  املقاولة 
الأيام القليلة القادمة و ت�ضليم امل�رصوع 
التفاقية.و  يف  امل��ح��ددة  الآج���ال  قبل 
�ضبكة  تو�ضيع  و  يعرف م�رصوع جتديد 
ال�ضم�ضية  بالطاقة  العمومية  الإن��ارة 
يف حي معيزي حممد و املجاهد طاب�س 
متقدمة  اأ�ضغال  ن�ضبة  الهادي،  حممد 
انتظار  يف  باملائة،   95 ن�ضبة  جت��اوزت 
الأ�ضبوع  هذا  خالل  امل�رصوع  ا�ضتالم 
تو�ضيع  اخلدمة.م�رصوع  حيز  و�ضعه  و 
طاب�س  القدمي  باحلي  التطهري  �ضبكة 
الأ�ضغال  ن�ضبة  الهادي، جتاوزت  حممد 
به 85 باملائة، حيث وقف رئي�س الدائرة 
على نوعية الأ�ضغال و تعهدت املقاولة 
الآجال  اأقرب  امل�رصوع يف  باإمتام  املنجزة 
لت�ضليم امل�رصوع و و�ضعه حيز اخلدمة.و 
بلغت  الفالحية،  »مديلة«  منطقة  يف 
ن�ضبة اجناز م�رصوع اإجناز �ضبكة ال�رصف 
ال�ضحي هو الآخر 97 باملائة، اأين عاينت 
امل�ضوؤولة نوعية الأ�ضغال، فيما تعهدت 
التحفظات  ب��رف��ع  امل��ن��ج��زة  امل��ق��اول��ة 

امل�رصوع  ت�ضليم  و  امل�ضجلة  الطفيفة 
ا�ضتح�ضن  قد  و  الأ�ضبوع  هذا  خالل 
اجليدة  الأ�ضغال  وترية  الدائرة  رئي�س 
م�ضب  تنظيف  اإىل  دعا  و  للم�رصوع 
خطر.و  اأي  من  املنطقة  حلماية  ال��وادي 
ا�ضتالم  مت  جار�س،  »البليدة،  مبنطقة 
م�رصوع اقتناء و تركيب �ضهريح ثابت 
�ضكان  لتزويد  مكعب  مرت   100 ب�ضعة 
اجلهة باملياه ال�ضاحلة لل�رصب من طرف 
رئي�س  ا�ضتح�ضن  حيث  املنجزة،  املقاولة 
تتجاوز  مل  التي  الأ�ضغال  وترية  الدائرة 
35 يوما و �ضيتم و�ضع ال�ضهريج حيز 
باخلزان  ربطه  اأ�ضغال  اإمتام  بعد  اخلدمة 
الرئي�ضي للمنطقة، بينما يعرف م�رصوع 
اإجناز حنفيات عمومية مبنطقة« الفا�س« 
يف ذات البلدية، ن�ضبة اأ�ضغال بلغت 85 
الأ�ضغال  ا�ضتكمال  انتظار  يف  باملائة، 
املتبقية، حيث قدم رئي�س الق�ضم الفرعي 
للموارد املائية، تو�ضيحا حول امل�رصوع 
و طريقة الربط و تعهدت املقاولة باإمتام 
و  املمكنة  الآج��ال  اأق��رب  يف  الأ�ضغال 

ت�ضليمه و و�ضعه حيز اخلدمة. 
حممد الزين �ضو�ضة

دعت م�ضالح اأمن ولية ق�ضنطينة كافة 
بتعليمات  للتقيد   واأوليائهم   التالميذ 
املدر�ضي  ال��دخ��ول  لإجن���اح  ال��وق��اي��ة 
�ضطرت  ككل  ال��درا���ض��ي  وامل��و���ض��م 
خمططا  ق�ضنطينة  ولية  امن  م�ضالح 
املدر�ضي  الدخول  مبنا�ضبة  خا�ضا  اأمنيا 
خالل  م��ن  التالميذ  حلماية  اجل��دي��د  
بالقرب من حميط كل  الفعال  التواجد 
املوؤ�ض�ضات الرتبوية باإقليم الخت�ضا�س 
فعالة  و  �ضاملة  اأمنية  تغطية  ل�ضمان 
تامني  اأج��ل  وم��ن  الأم��ن  توفري  بغية 
حيث  املدر�ضي،  الدخول  عملية  واإجناح 
و  املادية  الإمكانيات  جميع  ت�ضخري  مت 
الب�رصية من خالل توزيع العدد الكايف 
املوؤ�ض�ضات  مبحاذاة  ال�رصطة  قوات  من 
الخت�ضا�س،  ب��اإق��ل��ي��م  التعليمية 

بالإ�ضافة اإىل تكثيف الدوريات الأمنية 
اأثناء  خا�ضة  الراجلة  اأو  الراكبة  �ضواء 
الدخول  اأوق��ات  مع  املتزامنة  الفرتات 
حركة  ت�ضهيل  مع  للتالميذ  واخل��روج 
املوؤ�ض�ضات  ه��ذه  من  بالقرب  امل��رور 
املتمدر�ضني  �ضالمة  على  للمحافظة 
للمدن  بالن�ضبة  خا�ضة  واأوليائهم،  
الإداري��ة  املقاطعة  غرار  على  اجلديدة 
علي منجلي التي ت�ضهد بع�س الظواهر 
ما  اأو  اجلماعية  ال�ضجارات  انت�ضار  و 
ظل  يف  و  الأحياء،  بع�ضابات  ي�ضمى 
هذه الظروف ال�ضتثنائية اأولت م�ضالح 
اأمن ولية ق�ضنطينة اأهمية كبرية جلانب 
الوقاية من انت�ضار كوفيد 19 من خالل 

التقيد بتطبيق الربوتوكول ال�ضحي.
علجية عي�س

متكن عنا�رص املناوبة املركزية باأمن ولية 
الدجاج   من  كلغ   81.5 حجز  من  ميلة 
لال�ضتهالك  موجهة  كانت  الفا�ضد، 
الب�رصي، العملية جاءت على اإثر مراقبة 

 KIA روتينية ل�ضاحنة �ضغرية من نوع
ميلة  ملدينة  ال�ضمايل  باملدخل   2700
كانت   ،2021 �ضبتمرب   20 يوم  فجر 
على متنها كمية من الدجاج قدر وزنها 
5 كلغ من  اإىل  76.5 كلغ بالإ�ضافة  ب� 
كما  �ضالمتها،  يف  م�ضكوك  الأح�ضاء 
اأن �ضاحبها ل يحوز على �ضهادة  تبني 
ليتم  �ضالحيتها  م��دى  تثبت  طبية 
حتويلها اإىل مقر اأمن الولية، بالتن�ضيق 
مع م�ضالح مديرية التجارة و امل�ضالح 
الفالحية تبني اأن الكمية املحجوزة غري 
�ضاحلة لال�ضتهالك الب�رصي، على اإثرها 
حتويل  و  املخالف  �ضد  ملف  اإجن��از  مت 

ال�ضلع املحجوزة لالإتالف.
ع.ع

بتاجنانت مبيلة

قتيل و14 جريحا يف حادث ا�سطدام �ساحنة بحافلة لنقل امل�سافرين 
خلف حادث مرور مميت وقع على م�ضتوى الطريق ال�ضيار �رصق غرب قتيل و اأربعة ع�رص جريحا اأ�ضيبوا بجروح متفاوتة اخلطورة .احلادث املروري متثل يف انحراف �ضاحنة ذات مقطورة 
و ده�ضها ل�ضخ�س و ا�ضطدام حافلة لنقل امل�ضافرين تعمل على خط �ضوق اأهرا�س – اجلزائر العا�ضمة بها بالطريق ال�ضيار �رصق غرب عند النقطة الكيلومرتية 123 اجتاه �ضطيف بلدية  
تاجنانت مبيلة . احلادث املميت جنم عنه �ضحية من جن�س ذكر  مدعو )�س/و( و البالغ من العمر 28 �ضنة متعدد الإ�ضابات توفيت بعني املكان حيث مت نقله من طرف م�ضالح احلماية 
املدنية  اإىل م�ضلحة حفظ اجلثث مب�ضت�ضفى �ضلغوم العيد و اإ�ضابة  14 �ضخ�ضا اآخرين، 09 من جن�س ذكر و 05 من جن�س اأنثى ترتواح اأعمارهم مابني 09 و 70 �ضنة باإ�ضابات متفاوتة 

اخلطورة اأ�ضعفوا بعني املكان وحولوا من طرف ذات امل�ضالح اإىل كل من م�ضلحتي الإ�ضتعجالت الطبية بتاجنانت والعلمة  .
اأما بالن�ضبة للخ�ضائر املادية فتمثلت يف حتطم  كلي لقاطرة ال�ضاحنة من نوع رونو حتمل ترقيم ولية ميلة و حتطم جزئي ملقدمة احلافلة من نوع  هيغر حتمل ترقيم ولية اجلزائر العا�ضمة 

. ومن جهتها فتحت امل�ضالح الأمنية املخت�ضة حتقيقا ملعرفة مالب�ضات احلادث املاأ�ضاوي .
 بوجمعة مهناوي 



مدرب  بوكيتينو،  ماوري�سيو  تقبل 
الفعل  رد  جريمان،  �سان  باري�ض 
قرار  على  مي�سي  لليونيل  الغا�سب 
اأوملبيك  مــبــاراة  خــالل  ا�ستبداله 
ليون، يوم الأحد املا�سي، يف اجلولة 

ال�ساد�سة من الدوري الفرن�سي.
�سحفي  موؤمتر  يف  بوكيتينو  وقال   
بيانا  اأ�سدر  "النادي  الثالثاء  اأم�ض 

ب�ساأن حالة مي�سي، الأمر وا�سح".
ــــدرب الأرجــنــتــيــنــي  ـــاف امل  واأ�ـــس
اآلم  من  ي�سكو  مي�سي  اأن  "لحظت 
لكدمة،  تعر�ض  بعدما  الركبة  يف 
هو  الأفــ�ــســل  الــقــرار  اأن  ــــت  وراأي

ا�ستبداله بعد مرور 75 دقيقة".
يف  مي�سي  ــــاأداء  ب "�سعيد  ــع  ــاب وت  
رائــع،  ب�سكل  اأدى  الأول  ال�سوط 
للتهديف،  حمققة  فر�سة  واأهــدر 
كما اأتقبل اجلدل املثار، مل اأنده�ض 

مما فعله".
 وا�ستدرك مدرب بي اإ�ض جي "لكن 
الالعبني،  حماية  الأولوية  تبقى 
ــدون  ــري ــار ي ــب ــك ــني ال ــب ــالع كــل ال

الوقت،  طوال  امللعب  يف  ال�ستمرار 
هذا مقبول، مل اأنده�ض، وما حدث 
الأف�سل  اأن  ــت  راأي ولكن  طبيعي، 

ا�ستبداله بعد 75 دقيقة".
بخطة  "لعبنا  اآخر  �سياق  يف  واأ�سار   
ومتيزنا  ــون،  ــي ل �ــســد   4-2-3-1
وكذلك  الفر�ض،  خلق  يف  هجوميا 
ــرة  ــك ال ا�ــســتــخــال�ــض  يف  ــا  ــي ــاع دف
الن�سجام  من  حالة  هناك  �سريعا، 
مي�سي  وكذلك  ونيمار،  مي�سي  بني 
لوقت  يحتاج  والأمــر  ماريا،  ودي 
اأنــا  ولكن  معهم،  مبابي  لين�سجم 
اأمــام  الفريق  بـــاأداء  للغاية  �سعيد 

ليون".
 كما حتدث املدرب الأرجنتيني عن 
لعب الو�سط الهولندي، جورجينو 
بفرتة  يقم  "مل  قائال  فينالدوم، 
للتدريب  مهمة  لي�ست  هي  اإعــداد، 
بل  فقط،  الالعبني  بني  والتوا�سل 
الالعب يتاأثر اأي�سا باأحوال اأ�سرته 
منزل  يف  لال�ستقرار  حتتاج  التي 
يف  الأو�ساع  على  والتاأقلم  جديد 

موؤثر  عامل  اإنــه  جديدة،  مدينة 
للغاية على تركيز اأي لعب، واأثق 
اأن فينالدوم �سيكون اإ�سافة قوية".
مدار  على  خطة  "لدينا  ووا�ــســل   
ــف الــــدويل،  ــوق ــت ــى ال ــت �ــســهــر ح
وحالة  املقبلة  املباراة  دائما  الأهم 
الالعبني، اإنه اأمر اأهم من النتائج، 
نريد  الفني،  اجلهاز  اأولوية  هذه 
ــلــة  ــز، ومــوا�ــس ــت ــي ــى م ــل الـــفـــوز ع
يف  الثقة  مينحنا  ما  النت�سارات، 

باقي امل�سوار".
بروج  كلوب  ي�سبه  "ميتز  واأو�سح   
بناء  اأثــنــاء  الــرقــابــة  ــــادة  اإج يف 
الهجمة من اخللف، ولكن الأ�سلحة 
اأو  مبابي  اأو  نيمار  �سواء  الهجومية 
على  قادرون  اإيكاردي  اأو  دراك�سلر 

خلق م�ساحات".
تــواجــد  عـــدم  بوكيتينو  وبــــرر   
قائمة  يف  باري�ض  نا�سئي  مــن  اأي 
قائال  ليون،  �سد  الأخــرية  املباراة 
كلهم  لعبا،   35 ي�سم  قوام  "لدينا 
ي�ستحقون فر�سة امل�ساركة، وي�سم 

لذا  كبرية،  مواهب  اأي�سا  الفريق 
ال�سابة  العنا�سر  فر�سة  تبقى 

�سعبة".
 واأردف "لكن يبقى مهما اأن حتافظ 
على هوية النادي بت�سعيد عدد من 
نهتم  اأن  نتمنى  اأمر  وهو  النا�سئني، 
امل�سروع  ولكن  امل�ستقبل،  يف  بــه 
طموح  وهناك  �سخم،  الباري�سي 
يحيط  وما  الأبطال  بــدوري  الفوز 
يجعل  وحتديات،  �سعوبات  من  به 
الالعبني  اإ�سراك  يف  �سعبة  املهمة 

ال�سباب".

"يف  ت�سريحاته  بوكيتينو  واأمت 
ــة، كــانــت فــرتة  ــادي ــع ــروف ال ــظ ال
 7 اإىل   6 بــني  تــــرتاوح  الإعــــــداد 
بع�ض  خــاللــهــا  نــلــعــب  ــع،  ــي ــاب ــس اأ�
ظروف  مع  ولكن  الودية،  املباريات 
جــدول  و�سغط  كــورونــا،  جائحة 
اأ�سبح  ال�سحي،  واحلجر  املباريات 
احلايل،  الوقت  ففي  �سعبا،  الأمــر 
اأو  التدريبات  يف  نريده  ما  جنرب 
املباريات  اأو  الفيديو  حما�سرات 
الر�سمية، اإنه حتد، وعلينا اأن نقبل 

هذه الظروف".

ق�سنطينة  �سباب  فريق  اأنهى 
الذي  الثالثاء،  اأم�ض  مع�سكره، 
يف  املا�سية  الفرتة  خالل  اأقيم 
لـ10  ا�ستمر  والـــذي  تيكجدة، 

اأيام.
وواجه ق�سنطينة �سباح اليوم، 
لقاء  يف  القبائل  �سبيبة  فريق 
بهدف  بالتعادل  انتهى  ودي، 
لكل �سبكة، حيث �سجل الالعب 
ال�سبيبة،  هــدف  اإلهيم  نزبيه 
اجلديد  الــوافــد  عــدل  حني  يف 
النتيجة  عــكــا�ــســة  حـــمـــزاوي 

''لل�سنافر''.
وكان املدرب �سريف حجار، قد 
ركز خالله على العمل البدين، 
خلو�ض  الالعبني  جتهيز  ق�سد 
غمار البطولة ملو�سمها اجلديد.
ق�سنطينة  �سباب  فريق  وعــاد 
مــديــنــة  اإىل  الـــيـــوم  ــة  ــي ــس ــ� اأم
لعبيه  منح  حيث  ق�سنطينة، 

راحة لـ3 اأيام.
لل�سباب،  الفني  الطاقم  وقــرر 
عني  مبركز  ثان  مع�سكر  اإقامة 
العا�سمة،  باجلزائر  البنيان 

ب�سكل  فــيــه  �سيعتمد  حــيــث 
من  عدد  اأكــرب  لعب  على  كبري 

املباريات الودية.
ياأمل  ق�سنطينة  �سباب  ويبقى 
ال�سيفي  ــو  ــات ــريك امل بـــاإغـــالق 
اخلا�ض به بالتعاقد مع املهاجم 
ــــذي من  ــر بــوقــطــايــة وال ــام ع
من  ـــه  اأوراق ياأخذ  اأن  املنتظر 
عدم  ب�سبب  املنازعات،  جلنة 
لأ�سهر  املالية  مل�ستحقاته  نيله 
جمعية  فــريــقــه  ــن  م ــدة  ــدي ع

ال�سلف.

متو�سنت  �سباب  ن�ساب  اإكنمل 
مع  ادارتــهــا  بتعاقد  امــ�ــض  اول 
المر  يتعلق  و  اجلديد  الثالثي 
خمي�ض  �سفاء  ثنائي  مــن  بكل 
زروال  الميـــن  الظهري  مليانة 
املحوري  املدافع  زميله  و  مزيان 

فرحات اإبراهيم اىل جانب �سانع 
الألـــعـــاب كــ�ــســور حمــمــد الــقــادم 
هذا  ليلتحق  املــديــة  اأوملــبــي  مــن 
املتواجد  الفريق  بتعداد  الثالثي 
اخلمي�ض  مــنــذ  مغلق  بــربــ�ــض 
املا�سي مبركب او�سياف عمر بعني 

متو�سنت و الذي �ستدوم مدته 15 
يوما بربنامج عمل مكثف و جدي 
مباريات   05 طياته  بــني  يحمل 
اول  ام�سية  اأولها  اأجرى  حت�سرية 
التي  و  الرديف  فريق  امام  ام�ض 
اليحابي  التعادل  على  اتنهت 
بهدف يف كل �سبكة و قد تزامنت 
الوىل  الــتــحــ�ــســرييــة  ـــاراة  ـــب امل
يالثالثي  تدعيمه  و  لل�سيارتي 
مع  الدارة  تعاقد  مــع  اجلــديــد 
الطر�ض  عادل  التون�سي  املدرب 
ام�ساء  بعد  مبا�سرة  قــدم  ــذي  ال
املحلية  لل�سحافة  عمله  عقد 

على  متو�سنت  �سباب  ادارة  �ساكرا 
�سعيد  ــه  ــاأن ب فـــال  و  الــرتحــيــب 
باإلتحاقة  ال�سرف  كل  له  و  جدا 
على  لالإ�سراف  الفنية  بالعار�سة 
به  اإلتحق  قد  و  الفريق  حظوظ 
يقول لطر�ض بعد درا�سته لعر�ض 
بنتائجه  اإعجابه  و  ال�سيارتي 
باأنه  م�سيفا  ال�سابق  م�سواره  و 
و  الــتــحــاور  يف  �سعوبة  يجد  مل 
و  الفريق  م�سوؤويل  مع  التوا�سل 
م�ساعد  مع  اإت�سال  اأي�سا  له  كان 
ــذي  ال �ــســفــراوي  ن�سيم  املـــدرب 
كبرية  و  �سغرية  كل  على  اطلعه 

حتدث  كما  الــفــريــق  بخ�سو�ض 
ترب�ض  عـــن  اجلـــديـــد  املـــــدرب 
بخ�سو�سه  ــال  ق الـــذي  الــفــريــق 
تعداد  يجمع  هو  و  �سروري  باأنه 
اخلربة  اأ�سحاب  من  الالعبني  من 
مو�سما  يكون  باأن  اآمال  الطموح  و 
ناجحا و قال باأن املدرب ي�ستطيع 
وحيد  ب�سيء  اجلمهور  يعد  بــاأن 
و  امللعب  داخل  اجلاد  العمل  هو  و 
التتيجة باأمر - ربي - م�سيفا باأنه 
�سيعمل على تقدمي كل ما بو�سعه 
ما  كل  تقدمي  و  الفريق  ــاح  لإجن

ن. مزادة      يفيده .  

ــت الحتـــاديـــة  ــدم ـــر- ق ـــزائ اجل
)فيفا(  ــدم  ــق ال لــكــرة  الــدولــيــة 
اجلزائر،  النيجر/  مباراة  توقيت 
ــة من  ــع ــراب حلــ�ــســاب اجلــولــة ال
 2022 قطر  مونديال  ت�سفيات 
ــوم  املـــقـــررة ي ـــي كـــانـــت  ـــت ، -ال
ــادم  ــق ال ــر  ــوب ــت اأك  12 ــاء  ــالث ــث ال
مبـــلـــعـــب -اجلــــــــــرال �ــســيــنــي 
ال�ساعة  على  بنيامي،  كونت�سي- 
العاملي،  بالتوقيت  ال00ر19�سا- 
)00ر17  ال00ر16�سا  ال�ساعة  اىل 
ح�سبما   ، اجلزائر(  بتوقيت  �سا 
اجلزائرية  الحتــاديــة   ـــه  اأوردت
)الــفــاف( الــيــوم الــثــالثــاء عرب 

موقعها الر�سمي.
حكومة  اّن  امل�سدر،  ذات  او�سح  و 

النيجر مل ت�سمح باإقامة املقابلة 
المر  امنية،  لأ�سباب  ال�سهرة  يف 
الدولية  الحتــاديــة  اجــرب  الــذي 
تقدمي  على  )فيفا(  القدم  لكرة 
اجلزائر  النيجر/  مقابلة  توقيت 
ال�ساعة ال00ر16 )التوقيت  اىل  
ـــن الــ�ــســاعــة  ــــدل م الـــعـــاملـــي( ب
مقرر  كــان  مثلما   ، ال00ر19�سا 

�سابقا .
ومعلوم اأن الفيفا خ�س�ست ثالثة 
ــات  ــاري ــب ــت لنـــطـــالق م ــي ــواق م
ت�سفيات كاأ�ض العامل2022- وهي 
00ر13، 00ر16 و 00ر19 بتوقيت 
حرية  متنح  حيث  غرينيت�ض، 

اختيار التوقيت لكل احتادية.
قبول  مّت  مت�سل،  �سياق  يف  و      

ــة  ــري ــزائ ـــة اجل ـــادي طــلــب الحت
بتاأخري  )فــــاف(  ــدم  ــق ال لــكــرة 
اجلزائر/  مقابلة  اجراء  توقيت 
الثالثة،  اجلولة  حل�ساب  النيجر 
اكتوبر   8 اجلمعة  ليوم  املقررة 
ت�ساكر  م�سطفى  مبلعب  املقبل 
بالبليدة اىل ال�ساعة الثامنة ليال 

)00ر20�سا(.
و  ــر  ــزائ اجل منتخبي  اأن  يــذكــر 
�سويا  يــحــتــالن  بــوركــيــنــافــا�ــســو 
املجموعة  يف  الأوىل  املــرتــبــة 
لكل  نقاط  اأربــع  بر�سيد  الأوىل 
 3( بالنيجر  متبوعني  فــريــق، 

نقاط( و جيبوتي بدون ر�سيد.

الوطني  املـــدرب  دعــا   - وهـــران 
الهمم،  لـــذوي  ــوى  ــق ال لألـــعـــاب 
حممد كرا�ساي قادة، يوم الثنني 
هديف"  "ميلود  ملعب  حتويل  اإىل 
هذه  لتطوير  قطب  اإىل  بوهران 
عا�سمة  م�ستوى  على  الريا�سة 
ــه  واأن �سيما  اجلــزائــري،  الــغــرب 
الف�ساء الوحيد الذي يتدرب فيه 

الريا�سيون املعنيون.
 : ل/واأج  ــادة  ق كرا�ساي  و�ــســرح 
بحي  الواقع  هديف  ميلود  "ملعب 
يعد  �سابقا(  )مارافال  العثمانية 
يق�سده  الـــذي  الــوحــيــد  املــرفــق 
ــات  ــاج ــي ــت الح ذوي  ــو  ــي ــس ــا� ري
اخلا�سة بوهران لالإعداد ملختلف 

املناف�سات الدولية.
الــ�ــســلــطــات  حتــولــه  اأن  اأمتـــنـــى 
اإىل  لها،  تابع  ــه  اأن مبا  البلدية، 
ريا�سة  بتطوير  خــا�ــض  قطب 
ذوي الهمم، �سيما واأنه يتواجد يف 

حالة �سيئة جدا".
ــادة  ــاي ق ــس ــرا� ويــعــتــرب حمــمــد ك
البطلني  على  الرئي�سي  امل�سرف 
والهواري  قرجنة  كمال  العامليني 
ل  ــا  م معهما  نـــال  حــيــث  بــحــالز 
خمتلف  يف  ميدالية   21 عن  يقل 

املناف�سات العاملية والباراملبية.
التقني الذي حتول  واأ�ساف نف�ض 
 :  2004 يف  التدريب  ميدان  اإىل 
"يعترب ملعب ميلود هديف الهيكل 
الــريــا�ــســي الــوحــيــد املــتــاح اأمــام 

بــوهــران.  الهمم  ذوي  ريا�سيي 
يف  كــبــرية  �سعوبة  ــد  جن لكننا 

مفتوح  اأنـــه  ــا  مب ــه  ب الــعــمــل 
ــع �ـــســـواء  ــي ــم ــج ــل ل

ـــني  ـــي ـــس ـــا� ري
اأو  مهيكلني 

هواة.
يتم  مل 

منحنا 
حـــتـــى 
قــاعــة 

�سية  يا ر
خمــ�ــســ�ــســة 

لـــــــــنـــــــــا مـــــن 
ي�سمها  التي  القاعات 

من  ــرى  اأخ فئات  بخالف  امللعب 
الريا�سيني".

ـــاأن  ب املــتــحــدث  ذات  ـــرب  ـــت واع
ــران  ــوه ب الــهــمــم  ذوي  ريــا�ــســة 
من  املــزيــد  حتقيق  على  ـــادرة  ق
امل�ستوى  على  الإيجابية  النتائج 
المكانيات  اإىل  "بالنظر  الدويل، 
يتمتع  الــتــي  الهائلة  الــفــرديــة 
الفئة  هــذه  من  الريا�سيون  بها 

بالولية".
اإىل  "بالإ�سافة   : يقول  وتــابــع 
اأي�سا  اأ�ــســرف  وبــحــالز،  قرجنة 
الريا�سيني  من  جديد  جيل  على 
على  م�ستقبال،  للتاألق  اأر�سحهم 
ــن ديـــدة وكــلــو�ــض، لكن  غـــرار ب

و�سائل  لهم  تتوفر  اأن  ب�سرط 
ــر  الأم ــو  وه الــ�ــســروريــة،  العمل 
عــدة  مــنــذ  مــنــه  ن�ستكي  الـــذي 
م�ستوى  على  �سنوات، 
وهــــــــران، وكــــذا 
خمــــــتــــــلــــــف 
وليـــــــــــــات 

الوطن".    
الهمم  ذوو 

ن  و ي�ستعيد
اعتبارهم

واأمـــــــــــام هـــذا 
ـــــذي ل  الـــو�ـــســـع ال
ـــدم اخــتــ�ــســا�ــســيــي  ـــخ ي
ــذه الــريــا�ــســة، اقـــرتح حممد  ه
كرا�ساي قادة اإن�ساء جلنة وطنية 
باراملبية، مثلما هو معمول به يف 

دول اأخرى.
اأعترب  :"�سخ�سيا،  يقول  واأردف 
به  حظي  الــذي  ال�ستقبال  بــاأن 
الوفد اجلزائري من طرف رئي�ض 
املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية 
الأخـــرية  امل�ساركة  بعد  تــبــون 
مبثابة  هو  طوكيو  باراملبياد  يف 
من  الــفــئــة  لــهــذه  ــار  ــب ــت الع رد 
تعر�ست  طاملا  التي  الريا�سيني 
الباهرة  نتائجها  رغم  للتهمي�ض 

على امل�ستوى الدويل.
منحها  التي  التعليمات  اأن  الأكيد 

الريا�سيني  بني  العدل  بخ�سو�ض 
الريا�سيني  وزمالئهم  الهمم  ذوي 
ــالت  ــج امل ــة  ــاف ك يف  الآخـــريـــن 
�ستكون منعرجا حا�سما يف تاريخ 

ريا�سة ذوي الهمم يف اجلزائر".
ــة  ــارك ــس ــ� امل اإىل  وبـــالـــعـــودة    
الباراملبية  الألعاب  اجلزائرية يف 
الوطني  الناخب  اعترب  بطوكيو، 
رغم  "اإيجابية"،  امل�ساركة  هذه 
امليداليات  من  اجلزائر  ر�سيد  اأن 
ال�سابقة  بالدورة  مقارنة  تراجع 
جانريو  دي  بريو  اأقيمت  التي 
مت  عندما   ،2016 يف  الربازيلية 
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باليابان.
امل�ستوى  "تطور  اإىل  ذلك  اأرجع  و 
�سعوبات  قابلته  والــذي  العاملي، 
الوطنية  النخبة  واجهت  كبرية 
طوكيو"،  لن�سخة  التح�سري  يف 
بالعودة  "متفائل''  ــه  اأن م�سيفا 
يف  "�سيما  املواعيد  قادم  يف  بقوة 
ظل التزامات ال�سلطات العمومية 
بــتــحــ�ــســني تــكــفــلــهــا بــريــا�ــســيــي 
للتعليمات  تنفيذا  الهمم،  ذوي 
يف  اجلمهورية  لرئي�ض  الأخــرية 

هذا ال�ساأن".
اجلزائر  اأحــرزت  فقد  للتذكري، 
خالل الألعاب الباراملبية بطوكيو 
اأربـــع  تفا�سيلها  مــيــدالــيــة   12
من  لكل  الــعــدد  ونف�ض  ذهبيات 

امليداليات الف�سية والربونزية.

ــر  ــزائ تــراأ�ــســت اجل  - اجلـــزائـــر 
الفنية  اللجنة  مكتب  اجتماع 
املــكــلــفــة بــالــ�ــســبــاب والــريــا�ــســة 
ــاد الفــريــقــي  ــالحت والــثــقــافــة ل
عرب  الثالثاء  اأم�ض  انعقد  الذي 
حيث  بعد،  عن  التحا�سر  تقنية 
النقاط  من  ملجموعة  التطرق  مت 
املا�سية  الــــدورة  ــالل  خ در�ــســت 
على  تطبيقها  ــدى  م يف  للنظر 

ار�ض الواقع.
ــل من  ــاع ك ــم ــت و�ــســارك يف الج
حمــافــظــة الــ�ــســحــة والــ�ــســوؤون 
النــــ�ــــســــانــــيــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الف�سيل،  اأمــرية  الجتماعية، 
بال�سباب  املــكــلــفــون  الـــــوزراء  و 
للبلدان  والــريــا�ــســة  والــثــقــافــة 
الأع�ساء يف مكتب اللجنة الفنية 
الثقافة  ال�سباب و  املخت�سة حول 
القاري،  الحتــاد  يف  الريا�سة  و 
برئا�سة اجلزائر، ممثلة يف وزير 
الرزاق  عبد  والريا�سة،  ال�سباب 

�سبقاق.
وانطالقا  ال�سباب،  جمــال  ففي 
ـــاوري حــثــيــث  ـــس ـــ� مــــن عـــمـــل ت
الحتاد  اجهزة  و  هيئات  اجرته 
ــاع  ــم ــت ـــي، فـــــاإن الج ـــق ـــري الف
للوزراء  الفرتا�سي   الت�ساوري 
الذي  كوفيد19-  جائحة  حــول 
قد   ،2020 يونيو   17 يوم  انعقد 
العميقة  العواقب  بــاإدراك  �سمح 
من  الفئة  ــذه  ه على  للجائحة 
تفاقما  ازدادت  والــتــي  املجتمع 
جهة،  من  الو�سعية  هــذه  جــراء 
الرد  ا�سرتاتيجية  جت�سيد  ودعم 
كورونا،  فريو�ض  على  القارية 
الــرد  �سندوق  ان�ساء  خــالل  مــن 
ــاد  ــالحت ل الــتــابــع  كوفيد19- 
ــت له  ــدم الفــريــقــي )الـــــذي ق
مبليوين  تقدر  م�ساهمة  اجلزائر 

دولر امريكي( من جهة اأخرى.
اجــمــع  ــة،  ــس ــا� ــري ال ــاع  ــط ق ويف 
ان  على  الفنية  اللجنة  اع�ساء 

عن  التحا�سر  ــدوة  ن من  الهدف 
بالريا�سة  املكلفني  للوزراء  بعد 
الحتــاد  يف  الع�ساء  البلدان  يف 
الفــريــقــي الــتــي انــعــقــدت يــوم 
تقييم  هو   ،2020 اغ�سط�ض   25
اثـــر اجلــائــحــة عــلــى الــريــا�ــســة 
التدابري  حتديد  مع  الفريقية 
العاجلة املتعني اتخاذها للحد من 
�سمحت  كما  ال�سلبية،  انعكا�ساتها 
من  وال�ستفادة  التجارب  بتبادل 

من  التخفيف  ق�سد  املمار�سات 
انت�سار  كوفيد19-.

املنتدى  فاإن  الثقايف،  ال�سق  يف  اما 
الثقافة  لـــــوزراء  ــي  ــس ــرتا� الف
ــاء يف الحتـــاد  لــلــبــلــدان العــ�ــس
مايو   27 يــوم  املنعقد  الفريقي 
تطوير  بـــقـــرار  ـــوج  ت   ،2020
املــخــطــط ال�ــســتــعــجــايل لــدعــم 
والرتاث  والثقافة  الفنون  قطاع 

يف افريقيا.

ــض  ــا� ــدري اأن الأ�ـــســـطـــورة  يعتقد 
ال�سابق  بر�سلونة  جنم  اإنيي�ستا، 
وفي�سيل كوبي الياباين احلايل، اأن 
هرنانديز،  ت�سايف  وزميله  مواطنه 

جدير بقيادة بر�سلونة. 
ــالل  ـــاء قـــويـــة خ ـــب ــــــرددت اأن وت
بعد  وحتديًدا  املا�سية،  ال�ساعات 
تعادل بر�سلونة مع غرناطة، تفيد 
رئي�ض  لبــورتــا،  خـــوان  برغبة 
برونالد  ــة  ــاح الإط يف  الــبــار�ــســا، 

كومان من من�سبه كمدير فني.
ت�سريحات  يف  اإنيي�ستا،  ـــال  وق

الكتالونية:  "�سبورت"  ل�سحيفة 
اأتخيل  كنت  اإذا  عما  �ساألتني  "اإذا 
ت�سايف مديًرا فنًيا لرب�سلونة؟ نعم، 
لأنه  �سيء  كل  قبل  ذلــك،  اأعتقد 
املهمة،  لتلك  بالفعل  ي�ستعد  كان 
ملواجهة  فيه  الثقة  لدي  اأنني  كما 

هذا التحدي".
"كان  قـــال:  مي�سي،  رحــيــل  ــن  وع
وكذلك  يل،  بالن�سبة  غريًبا  اأمــًرا 
بالن�سبة للنا�ض الذين مل يت�سوروا 

م�ساهدة ليو بقمي�ض اآخر".
ورًدا على �سوؤال عما اإذا كان �سيعود 

يف  حمتمل  كمدرب  بر�سلونة  اإىل 
املكان  لي�ض  "هذا  قال:  امل�ستقبل، 

مهما  ولكن  نف�سي،  فيه  اأرى  الذي 
�ساأفكر  اللحظة،  حانت  اإذا  حدث، 

يف الأمر، ما ميكنني قوله هو اأنني 
وهذا  بر�سلونة،  اإىل  العودة  اأحب 

وا�سح للغاية".
اأنك  تعتقد  اأيــام  "هناك  واأو�سح: 
والبع�ض  الــتــدريــب،  فيها  تــريــد 
الآخر ل، ل اأعرف، اأنا لعب الآن، 

ومن ال�سعب تخيل اأي �سيء اآخر".
اأن  يــجــب  ــي  ــن اأن "�سحيح  واأمت: 
هي  ما  واأرى  )التدريب(  يف  اأفكر 
على  اأبــقــى  اأن  اأود  الحــتــمــالت، 
توا�سل مع كرة القدم لأنها حياتي 

واآمل اأن ت�ستمر كذلك".

 

 

 

 

 

بوكيتينو: مل اأنده�ض مما فعله مي�سي

ق�سنطينة ينهى مع�سكره بالتعادل مع �سبيبة القبائل

عادل الأطر�ض - مدرب �سباب متو�سنت - 

اأعد الأن�سار بالعمل اجلاد على اأر�سية امللعب 

 ت�سفيات مونديال 2022 :

 تقدمي موعد اجراء مقابلة النيجر/ اجلزائر بثالث �ساعات )00ر17�سا( 

الدعوة اإىل حتويل ملعب "ميلود هديف" اإىل قطب لتطوير ريا�سة ذوي الهمم 

 اجلزائر ترتاأ�ض اجتماع مكتب اللجنة الفنية املكلفة بال�سباب   
والريا�سة والثقافة لالإحتاد الإفريقي 

اإنيي�ستا: ت�سايف جدير بقيادة بر�سلونة

مدرب  اأرتيتا  ميكيل  اأكد 
الثالثاء،  اأمــ�ــض  اآر�ــســنــال 
مارتن  الو�سط  لعــب  اأن 
يف  جيدا  ا�ستقر  اأوديجارد 
بالدوري  املناف�ض  الفريق 
الإجنــــلــــيــــزي املـــمـــتـــاز، 
بــاأدائــه  اأنـــه  اإىل  م�سريا 
الهجوم  يف  قدرته  اأثبت 

والدفاع.
من  اأوديجارد  هدف  ومنح 
النت�سار  خالل  املو�سم،  هذا  الدوري  يف  لآر�سنال  الثاين  الفوز  حرة  ركلة 

برينلي. على  -1�سفر 
واأبدى اأرتيتا اإعجابه بالطريقة التي يت�سلم بها الالعب الرويجي البالغ 

عمره 22 عاما الكرة، وكذلك �سغطته ل�ستعادتها من املناف�ض.
يف  القادة  بع�ض  نبني  اأننا  "اأعتقد  لل�سحفيني:  الإ�سباين  املــدرب  وقــال 
املجموعة. اإنها جمموعة �سابة حقا، يوجد الكثري من الالعبني اأقل من 23 

عاما. مارتن قائد منتخب بالده".
يطلب  مبوهبة،  بذلك  القيام  على  القدرة  هذه  مارتن  "ميتلك  واأ�ساف: 
الكرة يف حلظات رمبا يرف�سها الآخرون، لكن يفعل ذلك اأي�سا باأ�سلوب رائع 

وي�سع املناف�ض حتت �سغط".
رابطة  كاأ�ض  يف  الثالثة  الدرجة  يف  املناف�ض  وميبلدون  مع  اآر�سنال  ويلتقي 

الأندية، اليوم الأربعاء.

اأعـــــلـــــن الحتــــــاد 
ـــبـــاين لــكــرة  الإ�ـــس
ـــض  ـــ� ـــــدم، اأم ـــــق ال
عقوبة  الــثــالثــاء، 
ــواو  ــايل ج ــغ ــربت ال
فـــلـــيـــكـــ�ـــض، جنــم 
مــدريــد،  اأتليتكو 
والـــــــذي تــعــر�ــض 
لقاء  خالل  للطرد 
فريقه �سد اأتلتيك 

بيلباو. 
يف  بيلباو  اأمام  فريقه  مباراة  من   60 الدقيقة  يف  كبديل  فيليك�ض  و�سارك 
اأن  اأهداف، قبل  اجلولة الرابعة لليجا، والتي انتهت بالتعادل ال�سلبي دون 
لعب  على  باملرفق  لتدخله   78 الدقيقة  يف  �سفراء  بطاقة  على  يح�سل 
وو�سفه  اللقاء  حكم  ل�سبه  الدقيقة  نف�ض  يف  اأخــرى  بطاقة  ثم  بيلباو، 

بـ"املجنون".
ملدة  بالإيقاف  �سيعاقب  فليك�ض  فاإن  الإ�سبانية،  "ماركا"  �سحيفة  وبح�سب 
وديبورتيفو  خيتايف  مواجهتي  عن  �سيغيب  وبالتايل  فقط،  مباراتني، 

األفي�ض.
اأكتوبر/ت�سرين  مطلع  �ستقام  التي  بر�سلونة،  مواجهة  يف  فيليك�ض  و�سيعود 

الأول املقبل، يف اجلولة الثامنة على ملعب واندا مرتوبولينانو.

تنتاب  الغ�سب  من  حالة  عن  الثالثاء،  اأم�ض  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
ماركو اأ�سين�سيو، لعب ريال مدريد، ب�سبب قلة م�ساركاته هذا املو�سم.

وكان اأ�سين�سيو قريًبا من الرحيل عن ريال مدريد هذا ال�سيف، حيث تلقى 
مت�سك  الفني،  املدير  اأن�سيلوتي،  كارلو  الإيطايل  ولكن  عر�ٍض،  من  اأكرث 

با�ستمراره.
ومع ذلك، فقد �سارك اأ�سين�سيو يف اأقل من 70 دقيقة طوال 6 مباريات لعبها 

املريجني حتى الآن، �سواء يف الليجا اأو دوري الأبطال.
�سينتظرون  اأ�سين�سيو  �سري" الإ�سبانية، فاإن ممثلي  "كادينا  اإذاعة  وبح�سب 
البدلء،  مقاعد  على  ا�ستمر  واإذا  الأ�سبوع،  هذا  الالعب  موقف  ملعرفة 
يناير/  يف  لرحيله  ب�سمه،  املهتمة  الأندية  مع  حمادثاتهم  يف  �سيبداأون 

كانون الثاين املقبل.
وكان من املتوقع اأن يعتمد اأن�سيلوتي على اأ�سين�سيو ب�سكل اأ�سا�سي مع بداية 
جونيور،  فيني�سيو�ض  الربازيلي  عليه  ظهر  الذي  امل�ستوى  اأن  اإل  املو�سم، 

�سمن له مكاًنا اأ�سا�سًيا يف ت�سكيلة املدرب الإيطايل.

ــــض  ــــار� ـــق احل ـــح ـــت ال
ـــري  ـــزائ الـــــدويل اجل
املالك  عــبــد   ال�سابق 
ب�سفوف  �ــســالحــجــي 
بيكاردي  اآميان  نــادي 
يف  النا�سط  الفرن�سي 
الثالث  الق�سم  بطولة 

لكرة اليد.
ين�سط  بيكاردي  اآميان 
الــقــ�ــســم  بــطــولــة  يف 
 "1 "نا�سيونال  الثالث 
2015- ــم  ــس ــو� م ــذ  ــن م
يف  ويـــ�ـــســـم    2016
ـــب  ـــالع �ـــســـفـــوفـــه ال

الدويل ال�سابق رابح �سوداين الذي التحق بالفريق �سنة 2018.
بفريقه  لاللتحاق  فرن�سا  اإىل  الثالثاء  اأم�ض  �سبيحة  �سالحجي  �سافر  و 
يف  فاز  حيث  الآن،  حتى  اجلديد  املو�سم  من  مباراتني  لعب  الذي  اجلديد 
الأوىل مبيدانه على فريق نوجون بنتيجة 29-33 و انهزم يف الثانية خارج 

الديار اأمام هازبروك بنتيجة  39-26.
يذكر اأن احلار�ض اجلزائري خا�ض العديد من التجارب الحرتافية ل�سيما 
يف دول اخلليج لعل اأبرزها مع فريق ال�سد القطري الذي توج معه باألقاب 

حملية.

كرة  لعبات  احتــاد  اأعلن 
املـــ�ـــســـرب املـــحـــرتفـــات، 
�سلي  اأن  الــثــالثــاء،  اأمــ�ــض 
ــة الــلــقــب  ــل ــام ـــي ح ـــارت ب
عامليا  الثانية  وامل�سنفة 
وبطلة  �سبالينكا    اأريــنــا 
باربورا  املفتوحة    فرن�سا 
كــريــتــ�ــســيــكــوفــا تــاأهــلــن 
الــبــطــولــة  اإىل  جــمــيــعــا 
ــة لــلــمــو�ــســم يف  ــي ــام ــت اخل

املك�سيك. 
ومن املنتظر تاأهل 5 لعبات اأخريات اإىل البطولة التي ي�سارك فيها اأول 8   

لعبات يف الت�سنيف العاملي. 
احلجارة  وادي  اإىل  وُنقلت  املقبل،  نوفمرب  من  الثامن  يف  البطولة  وتنطلق 
جائحة  ب�سبب  احلايل  ال�سهر  من  �سابق  وقت  يف  ال�سني  يف  �سينت�سن  من   

كوفيد19- التي ت�سببت   يف اإلغاء امل�سابقة   العام املا�سي. 
 وت�سارك كل من �سبالينكا وكريت�سيكوفا يف البطولة لأول مرة يف مناف�سات   

الفردي بعد اأن �سبق لهما امل�ساركة يف الزوجي. 
وبلغ جمموع جوائز البطولة ال�سنوية 14 مليون دولر يف 2019.

الدويل"-  "�سحاري  رايل  اأجل   - اجلزائر 
اأجلرييا   "، اجلديدة  طبعته  يف    2021
- اإيكو راي�ض"، للمرة الثانية، بعدما كان 
مقررا �سهر اأكتوبر 2021، ب�سبب الظروف 
كوفيد19-،  بوباء  املرتبطة  ال�سحية 
ــة  ــادي الحت ــن  م ــني  ــن الث عــلــم  ح�سبما 

اجلزائرية للريا�سات امليكانيكية  .
للريا�سات  اجلزائرية  الحتادية  وكانت 
مع  وبالتعاون  �سرعت  قد  امليكانيكية، 
راي�ض"  اإيكو  "افريقيا  الفرن�سي  ال�سريك 
لإقــامــة  اأ�ــســهــر  منذ  التح�سري  ب�سدد 
الراليات  "اأكرب  ــد  لأح الأوىل  الطبعة 
 - اأجلرييا   " ت�سمية  حتت  ال�سحراوية"  

اإيكو راي�ض" خالل �سهر اأكتوبر املقبل. 
 "  : قائال  ل"واج"  ت�سريح  يف  ليبي  امني  الفديرالية  الهيئة  رئي�ض  واأو�سح   

التاأجيل كان يف �سهر اأغ�سط�ض عندما كان الوباء يف اأوج ذروته .
 ال�سريك الفرن�سي "افريقيا اإيكو راي�ض" هو  من قرر ذلك ولي�ض الحتادية . من 
جهتنا كنا جاهزين لتنظيم الرايل بعدما تلقينا ال�سوء الأخ�سر من ال�سلطات 

العمومية."
واأ�ساف رئي�ض الحتادية، الطبعة الوىل لرايل "اأجلرييا - اإيكو راي�ض"، حظي 
اأعــداد  ت�سجيل  عقب  ال�سحراوية  الراليات  ع�ساق  طرف  من  كبري  باهتمام 

كبرية منهم للم�ساركة فيه ".

اأرتيتا: اأوديجارد اأحد قادة اآر�سنال

الحتاد الإ�سباين يح�سم م�سري فيليك�ض 
من مواجهة بر�سلونة

جنم ريال مدريد يهدد بالرحيل

البطولة اخلتامية لكرة امل�سرب)�سيدات(:

 تاأهل بارتي و �سبالينكا و كريت�سيكوفا 

 ريا�سات ميكانيكية:

 تاأجيل رايل اأجلرييا - اإيكو راي�ض- 
لحق  موعد  اإىل   2021

 كرة اليد ..احلار�ض �سالحجي 
يلتحق ب�سفوف نادي اآميان الفرن�سي 
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اأ�سرى  فل�سطينيون

بقلم  / خالد �سادق
----------------------------

انتزاع  عملية  من  قليلة  ي��ام  اأ غ�ضون  يف 
احلرية  كتيبة  ا�ضتطاعت  البطولية  احلرية 
حممود  البطل  القائد  الأ���ض��ري  قادها  التي 
الن�ضال  من  جديد  ملرحلة  تد�ضن  ان  العار�ضة 
ي�ضعر  مرحلة  ال�ضهيوين،  الح��ت��الل  �ضد 
ي�ضتطيع  يعد  ومل  جت��اوزت��ه  انها  الح��ت��الل 
يف  تبعات  لها  و�ضيكون  عليها،  الب�ضيطة 
خالل  الح��ت��الل  م��ع  املواجهة  حالة  تنامي 
يف  م�ضوؤولون  اأك��د  فقد  املقبلة،  املرحلة 
ملوقع  ال�ضهيونية،  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 
يف  الو�ضع  »اأن  الثنني  ام�س  العربي،  »وال« 
اأ�ضبحت  املناطق  وبع�س  م�ضتقر،  غري  ال�ضفة 
اأن  واأو�ضحوا  للمقاومة،  مهما  مركزا  ت�ضكل 
اقرتاب  مع  خا�ضة  ح�ضا�ضة،  القادمة  الفرتة 
اعتداءات  فيه  تكر  ال��ذي  الزيتون  مو�ضم 
قد  ما  وهو  الفل�ضطينيني،  على  امل�ضتوطنني 
اأكدت  كما  ومواجهات.  احتكاكات  عنه  ينتج 
ب�ضبب  اأنه  ال�ضهيونية  الع�ضكرية  امل�ضادر 
ال�ضفة  يف  امل�ضتوطنني  من  املتنزهني  كرة 
قد  العر�س«،  عيد  »عطلة  ي�ضمونه  ما  خالل 
جي�س  واأن  الفل�ضطينيني.  مع  احتكاكات  يقع 
وال�ضتعداد،  التاأهب  م�ضتوى  رفع  الحتالل 
م�ضتوطنني  ت�ضتهدف  عمليات  من  خوًفا 
بعني  ياأخذ  وهو  الغربية،  ال�ضفة  يف  وجنوداً، 
عنها  الك�ضف  مت  التي  الأ�ضلحة  حجم  العتبار 
وعلى  الأخرية،  الآونة  يف  ال�ضفة،  اأنحاء  يف 
دركم  لله  جنني«،  خميم  يف  اخل�ضو�س  وجه 
اأيام  غ�ضون  يف  �ضنعتم  ماذا  البطال  اأيها 
ملحمتكم  ان  اإجنازات،  من  حققتم  وماذا  قليلة 
من  اعتقالكم  ب��اإع��ادة  تنته  مل  الأ�ضطورية 
يرتعد  جديدة  ملرحلة  د�ضنت  لكنها  جديد، 
ورعبا،  خوفا  ال�ضهيوين  الح��ت��الل  منها 
الفعل  كرامة  لكن  ح�ضاب،  الف  لها  ويعمل 

الفل�ضطينيني  على  انعك�ضت  الأ�ضطوري 
ال�رصى. وحرية  بحريتهم  يوؤمنون  الذين 

الفل�ضطيني  �ضعبنا  يعي�ضها  التي  الثورة 
متحوها  لن  وال�ضتات  الوطن  بقاع  �ضتى  يف 
القائمة  من  الكني�ضت  ع�ضو  ت�رصيحات 
قدمها  التي  والتطمينات  طه  وليد  العربية 
بينت  نفتايل  ال�ضهيوين  ال���وزراء  لرئي�س 
على  همجي  عدوان  �ضن  الأخري  قرر  حال  يف 
تعترب  التي  الت�رصيحات  ه��ذه  غ��زة،  قطاع 
ال�ضهيونية،  امل�ضالح  وتخدم  وطنيًا  �ضقوطًا 
حزبه  موا�ضلة  »ح���ول  فيها  اأك���د  وال��ت��ي 
يف  حتى  احلكومي  الئتالف  يف  بامل�ضاركة 
�ضد  ع��دوان  �ضن  على  الحتالل  اإق��دام  حال 
اإطالق  عمليات  هي  فها  املحا�رص،  غزة  قطاع 
وتت�ضاعد  م�ضتمرة  تزال  ما  جنني  يف  النار 
التما�س،  نقاط  وعلى  اجللمة  حاجز  ق��رب 
قباطيا،  ���رصق  ا�ضتباكات  ام�س  ج��رت  كما 
كانت  الحتالل  جنود  مع  ال�ضتباكات  وهذه 
عاتقها  على  اخذت  التي  احلرية  لكتيبة  هدفا 
وجه  يف  متعددة  ب��اأوج��ه  انتفا�ضة  ا�ضعال 
انتزاع  عملية  دللت  ظهرت  لقد  الحتالل، 
ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى  على  وتاأثرياتها  احلرية 
الحتالل  وبات  الحتالل،  كيان  يف  والأمني 
من  جديدة  مرحلة  يف  انه  يدرك  ال�ضهيوين 
غ�س  يجب  ول  الفل�ضطينيني،  مع  املواجهة 
اربع  بن�رص  قام  لذلك  جتاهلها،  او  عنها  الطرف 
ال�ضفة  مدن  يف  ال�ضهيوين  اجلي�س  من  كتائب 
اإعادة  على  الرد  اإمكانية  من  وحذر  الغربية، 
ال�ضتة  احلرية  انتزاع  عملية  ا���رصى  اعتقال 
باإطالق  الفل�ضطينية  الف�ضائل  قيام  واإمكانية 
واأعاد  الحتالل،  مغت�ضبات  جتاه  ال�ضواريخ 
من  وح��دات  ون�رص  احلديدية  القبة  ت�ضغيل 
قطاع  مع  احل��دود  على  ال�ضهيوين  اجلي�س 
اإعادة  على  حري�ضا  كان  الحتالل  ان  بل  غزة، 
ا�ضابتهم  دون  احلرية  كتيبة  ا�رصى  اعتقال 
الفل�ضطينية  الف�ضائل  باأذى خوفا من ردة فعل 

ت�ضفيتهم. من  الحتالل  حتذير  بعد 
يف  الإ�ضالمي  اجلهاد  حلركة  العام  الأم��ني 
واقع  �ضخ�س  النخالة  زياد  القائد  فل�ضطني 
الحتالل  م��ع  املواجهة  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 
البع�س  من  املرجتف  املرحلة  لواقع  ونوه  بدقة 
بان  ويقبل  الوطني  الفعل  عن  ين�ضلخ  الذي 
يف  لكنه  ل�ضعبنا،  املعادي  ال�ضف  يف  يكون 
والقوي  الوا�ضح  باحل�ضور  ب�رص  الوقت  نف�س 
لردع  وا�ضتعداداتها  الفل�ضطينية  للمقاومة 
ال�ضتة  احل��ري��ة  ف��رم��وز  وه��زمي��ت��ه،  الح��ت��الل 
والأح��رار،  الأمة  توحيد  من  متكنوا  لوحدهم 
والق�ضايا  بالثوابت  التم�ضك  على  توحيدها 
اإىل  بحرها  م��ن  الأر����س  وحت��ري��ر  الوطنية 
اقوى  دائما  الفل�ضطينيني  اإرادة  وان  نهرها، 
وانها  ال�ضهيونية  الع�ضكرية  الرت�ضانة  من 
بعدالة  فالإميان  القوى،  ملوازين  خا�ضعة  غري 
الن�رص  وحتمية  الفل�ضطينية  الق�ضية 
الفل�ضطينية  ومقاومته  �ضعبنا  تدفع  والتمكني 
النت�ضار  على  والإ�رصار  ال�ضمود  من  ملزيد 
اإعادة  على  الحتالل  وقدرة  الحتالل،  على 
ان  تعني  ل  ال�ضتة  احل��ري��ة  رم��وز  اعتقال 
فالأمني  احل��د،  ه��ذا  عند  �ضتنتهي  الأم���ور 
باإ�رصار  قال  ال�ضالمي  اجلهاد  حلركة  العام 
عملها  �ضتوا�ضل  املقاومة  اأن  ويقني  وثقة 
وقد  املمكنة،  الطرق  بكل  الأ���رصى،  لتحرير 
وكل  وقت  كل  يف  للمقاومة  مبفاجاآت  وعد 
الر�ضمي،  اخل��ذلن  حجم  ك��ان  مهما  مكان، 
الذي  الفل�ضطيني  �ضعبنا  على  دائما  فالرهان 
ال�ضعب  هو  وها  مطلقا،  اميانا  مبقاومته  يوؤمن 
البوا�ضل  ا�رصانا  معركة  تفا�ضيل  يواكب 
الأر���س  باإ�ضعال  الح��ت��الل،  �ضجون  داخ��ل 
عمليات  وتنامي  الحتالل،  اأقدام  حتت  لهيبا 
يف  احلرية  انتفا�ضة  وت�ضاعد  النار،  اطالق 
احلرية  له رموز  اأ�ض�س  ما  فهذا  الحتالل،  وجه 
من  فهل  يوما،  ع�رص  ثالثة  غ�ضون  يف  ال�ضتة 

مزيد؟!.

كتيبة احلرية.. 13 يوما توؤ�س�ض ملرحلة جديدة من الن�سال

ال���رصى  ���ض��وؤون  هيئة  اأك���دت   
اإدارة  اأن  الثالثاء،  اأم�س  املحررين، 
يف  تتعمد  الإ�رصائيلية  املعتقالت 
�ضيا�ضة  ا�ضتخدام  الأخ��رية  الفرتة 
اخلناق  اجلماعي(، وت�ضيق  )النتقام 
ال�ضجون  على الأ�رصى يف خمتلف 
نفحة،  �ضجن  بينها  من  الحتالل، 
تنفيذ  املعتقل  اإدارة  تتعمد  حيث 
بحق  قا�ضية  تنكيلية  اإج����راءات 
الت�ضديدات  اإىل  اإ�ضافًة  الأ���رصى 
الأمنية والتفتي�ضات الكثرية طوال 
على  الك�ضافات  وت�ضليط  الليل 

وجوه الأ�رصى كل خم�س دقائق.
الت�ضييق  “نفحة”  اإدارة  وتوا�ضل 
على اأ�رصى حركة اجلهاد الإ�ضالمي 
الغرف  يف  ال��ب��ق��اء  م��ن  ومتنعهم 
وتوزيعهم  بهم،  اخلا�ضة  التنظيمية 

على الغرف الأخرى.
تقريرها  يف  الهيئة  ر�ضدت  كما 
بذات  تقبعان  مر�ضيتني  حالتني 
الأ�ضري  حالة  اإحداهما  املعتقل، 
حممود اأبو وهدان من خميم بالطة 

واملحكوم  نابل�س  مدينة  ���رصق 
حيث  م��وؤب��دات،   3 مل��دة  بال�ضجن 
يف  ن�ضفي  �ضلل  )بفالج(  اأ�ضيب 
واأ�ضبح  اجل�ضم،  من  اليمنى  اجلهة 
ويده  رجله  حتريك  على  قادر  غري 
عن  ونتج  ل�ضانه،  وكذلك  اليمنى، 
اجلهة  من  الوجه  يف  التواء  ذل��ك 

اليمنى.
اإىل م�ضت�ضفى  اإثر ذلك  ونقل على 
املكثفة،  العناية  ق�ضم  �ضريوكا 
واأجريت له العديد من الفحو�ضات 
مبا فيها فح�س دم وCT، وتبني اأنه 

تعر�س ل�ضغط نف�ضي.
الآن جيد، لكنه  اأبو وهدان  وو�ضع 
الأدوية  من  اأن��واع   4 ياأخذ  اأ�ضبح 
 )MRI( ���ض��ورة  اإج���راء  وينتظر 
اأ�ضيب  الذي  الفالج  �ضبب  لتحديد 
عام  ا  اأي�ضً الأ�ضري  تعر�س  وقد  به. 
بال�رصب  الع��ت��داء  اإىل   2003
م�ضاكل  له  �ضبب  ما  راأ�ضه،  على 
حتويلة  اإىل  بحاجة  وهو  النظر،  يف 

لطبيب عيون.

جمال  الأ�ضري  يواجه  ال�ضياق،  ويف 
عمرو من مدينة اخلليل، واملحكوم 
�ضحية  اأو�ضاعًا  املوؤبد،  بال�ضجن 
ما�ضة  بحاجة  وهو  للغاية  �ضيئة 
لرعاية طبية حثيثة، حيث ي�ضتكي 
والكلى، ومن  الكبد  اأورام يف  من 
م�ضاكل يف املعدة والأمعاء وحرقة 
الأ�ضري  اأ�ضبح  وموؤخراً  البول،  يف 
الأع�ضاب  يف  م�ضاكل  من  يعاين 
ويف كثري من الأحيان يداه ترجتفان، 
اأي�ضًا من م�ضاكل حادة  كما يعاين 

يف الأ�ضنان.
نفحة”   ” اإدارة  اأن  الهيئة  وبينت 
ت�ضوف باأمر عالجه وتتعمد اإهماله 
امل�ضاكل  طبيًا، فهو يعاين من هذه 
ومت   ،2018 ع��ام  منذ  ال�ضحية 
الغدة  عملية  لإجراء  موعد  حتديد 
قبل  �ضريوكا  م�ضت�ضفى  يف  له 
اأبلغ  العمليه  ويوم  ون�ضف،  �ضهر 
باإلغائها، وال�ضبب اأن طبيب ال�ضجن 
لي�س  اأن��ه  بحجة  اإخ��راج��ه  رف�س 

بحاجة اإىل اإجراء العملية.

هيئة الأ�سرى: الحتالل ميار�ض النتقام اجلماعي 
�سد الأ�سرى

اأخبار فل�سطني

تو�سيح من �سرطة غزة ب�ساأن ما حدث بجامعة الأزهر  
الفل�ضطينية  ال�رصطة  اأ�ضدرت 
ب��ق��ط��اع غ���زة اأم�����س ال��ث��الث��اء 
ب�ضاأن   ،  21/9/2021 تو�ضيحًا 
 ، الزه���ر  جامعة  يف  الح���داث 
تتابع  ال�رصطة  قيادة   " قالت  حيث 
بغزة  الأزه��ر  جامعة  رئا�ضة  مع 

حرم  يف  اليوم  �ضباح  ح��دث  ما 
اأحد  بني  اإ�ضكالية  من  اجلامعة، 
موظفي  وبع�س  الطالبية  الأطر 
�رصطة  مكتب  مع  اجلامعة  اأم��ن 
ال�رصطة  قيادة  اجلامعة.وعربت 
عن  ل��ه��ا،  مقت�ضب  ب��ي��ان  خ��الل 

عن  ال�ضادر  للبيان  ا�ضتغرابها 
حمل  وال���ذي  اجل��ام��ع��ة،  اإدارة 
بحق  �ضحيحة  غ��ري  ات��ه��ام��ات 
قلبًا  وت�ضّمن  ال�رصطة  �ضباط 
التوا�ضل  اأن  حني  يف  للحقائق، 
ال�����رصط��ة  ق��ي��ادة  ب��ني  م�ضتمر 

ما  مل��ع��اجل��ة  اجل��ام��ع��ة  ورئ��ا���ض��ة 
اأن  ال�رصطة  قيادة  واأكدت  حدث. 
ال�ضكينة  اأج��واء  على  املحافظة 
هدف  اجلامعات  داخ��ل  والنظام 

لأجله. جميعًا  ن�ضعى 

الأ�سريحبيب فواز  
منذ اإعتقاله حتى اليوم ،مل اأفرح مبنا�ضبة اأو عيد ، مل اأ�ضارك النا�س 
تزوج  اإعتقاله  وخالل   ، معنا  متواجد  غري  اإبني  لن  افراح  باأي 
اأخوانه و�ضقيقاته لكن الفرحة مل تدخل منزلنا يف غيابه "، قالت 
الوالدة زينب اأبو عابد ، يف م�ضتهل حديثها عن وجعها امل�ضتمر 
على جنلها الأ�ضري حبيب فواز خمي�س ابو عابد ، املحكوم مدى 
احلياة ، واأ�ضافت " كل يوم نعي�س �ضور معاناة رهيبة اأمام ظلم 
خالهم  يعرفون  ل  الذين   اأحفادي  حتى  يعاقب  الذي  الحتالل 
وعمهم  ب�ضبب عقابهم باملنع المني ، وجعنا مل يتوقف منذ  18 
عامًا من حياتي ، ق�ضيتها و�ضط الدموع والمل والوجع ، وكل 
، لكن ل  الق�ضبان ويعود لح�ضاين  اأ�رصخ متى تتحطم  حلظة 

ي�ضمعني اأحد .
..:  يرتبط الأ�ضري حبيب بعالقة وطيدة مع والدته  بكاء ووجع 
 ، لقلبها  الأحب  وتعتربه  بل   ، ال�ضاد�س  العقد  جتاوزت  التي 
تخاطبه   ، يعبد  بلدة  منزلها يف  انحاء  كافة  فوزعت �ضوره يف 
تارة وت�ضلي دوما لنهاية رحلة المل واجتماع ال�ضمل ، وتقول 
 ، خميلتي  تفارق  ل  ذكرياته  مثلما  ،و  بدونه  حلياته  معنى  ل   "
فان �ضوره تتوزع يف كل مكان ...  ال�ضالون وغرف ال�ضيوف 
 " وت�ضيف   ،" حلظة  كل  يف  معنا  ليعي�س  وغرفتي  واملطبخ 
تفريق  على  واملقيتة  املظلمة  و�ضجونه  بظلمه  قادر  الحتالل 
اج�ضادنا ، لكن  يوميًا اأ�ضعر بحبيب يناديني لحت�ضانه ، ارواحنا 
�ضتبقى حرة  تتحدى الق�ضبان وتلحتم مع مهجة قلبي الذي لن 

نفقد المل بتن�ضمه احلرية ".
من حياته ..:  يعترب حبيب باكورة اأبناء عائلته املكونة من 8 اأنفار 
، اأب�رص النور قبل 36 عامًا  يف بلدة يعبد ، وتقول والدته " يف 
كل مكان له ذكرى وب�ضمة وح�ضور .. هنا عانقته ورويته حب 
الوطن ، وهناك كان يجل�س ونتناول الطعام ونفرح ونتحدث .. 
متتع  بالخالق احلميدة وبرب الوالدين وحب العائلة وبلده ووطنه 
ال�ضف  انهى  يعبد  حتى  مبدار�س  تعليمه  تلقى    " ، وت�ضيف   "
لعائلتنا  ال�ضعبة  املعي�ضية  الظروف  وب�ضبب   ، ع�رص  احلادي 
الكبرية ، حتمل امل�ضوؤولية يف وقت مبكر ، ترك املدر�س وعمل 
خلقه وطيب  حل�ضن    " وتكمل   ،" اعتقاله  حتى  البناء  مهنة  يف 
بلدتنا  يف  اجلميع  فان   ، النا�س  مع  الوطيدة  وعالقاته  مع�رصه 
لغيابه  ينتهي  ل  وامل  كبري  بنق�س  ت�ضعر  التي  كعائلتنا  يفتقده 
"، وتتابع " رغم م�ضوؤولياته ، مل ين�ضى وطنه وواجباته ، �ضارك  
�ضعبه م�ضرية الن�ضال  ومل نعرف ببطولته ودوره يف مقاومة 

الحتالل حتى اعتقل.
فجر  اعتقل    حتى  حبيب  الحتالل  طارد    :.. واعتقال  مطاردة 
تاريخ 8/7/2002 ، وتقول والدته " حتلى بال�ضجاعة والقدام ، 
مل يهاب الحتالل وتهديداته ، فا�ضتمر مبالحقته ون�ضب الكمائن 
اجلنود   من  الع�رصات  بها  �ضارك  خا�ضة  عملية  يف  اعتقل  حتى 
الذين اعتدوا عليه بال�رصب خالل  اعتقاله  "، وت�ضيف " عندما 
كنا نعي�س م�ضاعر اخلوف والقلق على حياة وم�ضري ابني ، فوجئنا 
الذي  ملنزلنا  الحتالل  بعودة   ،  9-7-2002 التايل  اليوم  فجر 
اأو العرتا�س  اخرجونا منه لهدمه دون ال�ضماح لنا بال�ضتئناف 
على قرار العقاب التع�ضفي والظامل "، وتكمل "  بلمح الب�رص ، 
هدم الحتالل منزلنا وتعب و�ضقى العمر و�رصدوا عائلتنا لفرتة 
وزارة  �ضاعدتنا  حتى  املعاناة  �ضنوف  كل  خاللها  ع�ضنا  طويلة 
ال�ضغال العامة ببناء جزء من املنزل ، واكمل زوجي على ح�ضابنا 

اخلا�س بناءه واعماره.
حتقيق وحكم ..: بعد �ضدمة الهدم ، ا�ضتمر الحتالل يف التكتم 
على م�ضري حبيب الذي تعر�س للتعذيب والتحقيق يف زنازين 
معاناة  رحلة  وبعد   ، زيارته  من  عائلته  حرمان  و�ضط  اجللمة 
قا�ضية بني املحاكم ، حوكم بال�ضجن  مدى احلياة ، وتقول والدته 
بالهدم  نهتم  مل   " امرا�س مزمنة  تعاين من عدة  التي  ال�ضتينية 
الكربى  لكن �ضدمتنا   ، ع�ضناها  التي  الويالت  رغم  وت�رصيدنا 
ابني  وقف   ، املحكمة  قاعة  يف  انهرت  وعندما   ، احلكم  بقرار 
ال�ضرب  اعماقي  يف  ويبعث  معنوياتي  لريفع  وحتدي  ب�ضموخ 
والمل "، وت�ضيف " مرت ال�ضنوات ، ونحن ننتقل بني ال�ضجون 
لزيارته ، فلم يبقى �ضجن اإل واحتجز فيه حتى ا�ضتقر منذ فرتة 
املفتوحة  ال�رصابات  �ضارك يف جميع   ، وقد  يف �ضجن جلبوع 
ومواقفه  الن�ضايل  لدوره   " وتكمل   ،" ال�رصى  مع  الطعام  عن 
، واحتجز  للعزل  تعر�س مرات عديدة   ، الق�ضبان  اجلرئية خلف 
ينال  ، وكل ذلك مل  الزيارات  الزنازين النفرادية ومنع من  يف 
الوالدة  توؤكد  وقلق:    ومعنوياته.خوف  وعزميته  �ضموده  من 
م�ضاكل  عدة  من  اعتقاله  منذ  يعاين  كبدها  فلذة  اأن   ، حبيب  اأم 
�ضحية وترف�س ادارة ال�ضجون عالجه ، وتقول " خالل التحقيق 
، تعر�س لل�رصب الوح�ضي على قدمه اليمنى ، وما زال يعاين 
من اوجاع م�ضتمرة واثارها ، كما يعاين من م�ضاكل يف عينيه 
و�ضعف بالب�رص ، وب�ضعوبة متكنا من ادخال نظارات طبية له 
على ح�ضابنا اخلا�س "، وت�ضيف " يف ظل مر�ضه ومعاناته ، قدم 
ع�رصات الطلبات لدارة ال�ضجون لعالجه وعر�ضه على طبيب 

خمت�س لكن دون جدوى. 



ماذا يجري يف ال�سودان؟.. التلفزيون يدعو املواطنني للدفاع وحماية “النتقال الدميقراطي”

حماولة انقالب غام�سة لل�سيطرة على البالد 
واجلي�ض ي�سدر بيانا هاما 

قراءة/ حممد علي
----------------

“هنالك  الر�ضمي  الإع���الم  ف���اد  واأ
على  ف��ا���ض��ل��ة.  ان��ق��الب��ي��ة  حم��اول��ة 
واأك���د  لها”.  ال��ت�����ض��دي  اجل��م��اه��ري 
لفران�س  رف��ي��ع  ح��ك��وم��ي  م�����ض��در 
حاولوا  العملية  منّفذي  اأن  بر�س 
الر�ضمي  الإعالم  مقر  على  ال�ضيطرة 
قال  جهته  م��ن  “ف�ضلوا”.  لكنهم 
بر�س  لفران�س  ع�ضكري  م�ضدر 
ال�ضباط  م��ن  ع��دد  توقيف  “مت  ن��ه  اإ
ان  دون  النقالب”  يف  امل��ت��ورط��ني 
ينتمون  التي  اجلهة  او  عددهم  يحدد 
ال�ضيادة  جمل�س  ع�ضو  واأك��د  اليها. 
اأن  �ضليمان  الفكي  حممد  النتقايل 
اأك��د  كما  ال�ضيطرة.  حت��ت  الو�ضع 
العام  للقائد  الع��الم��ي  امل�ضت�ضار 
الطاهر  العميد  امل�ضلحة  للقوات 
املحاولة  على  ال�ضيطرة  هاجه  اب��و 
ال�ضودان  تلفزيون  ونقل  النقالبية. 
حماولة  احباط  “مت  قوله  هاجه  ابو  عن 
وكتب  ال�ضلطة”.  على  لال�ضتيالء 
موقع  يف  الر�ضمية  �ضفحته  على 
ال�ضيطرة”.  حتت  “الأو�ضاع  في�ضبوك 
وال�ضيارات  املواطنني  حركة  وكانت 
اخلرطوم  العا�ضمة  و�ضط  يف  عادية 
مرا�ضل  وفق  اجلي�س،  قيادة  مقر  حيث 

اجلي�س  اأن  غري  بر�س.  فران�س  وكالة 
مبدينة  اخل��رط��وم  يربط  ج�رصا  اأغلق 
لنهر  الغربية  ال�ضفة  على  درمان  اأم 
الذاع��ة  مقري  ت�ضم  وال��ت��ي  النيل 

الر�ضميني. والتلفزيون 
الع�ضكرية؟ املوؤ�ض�ضة  يف  انق�ضامات 

ال�����ض��ودان  يف  ال�����ض��ل��ط��ة  وت��ت��وىل 
مدنيني  ت�����ض��م  ان��ت��ق��ال��ي��ة  ح��ك��وم��ة 
عقب  ت�ضكيلها  مت  وع�����ض��ك��ري��ني 
عمر  ال�����ض��اب��ق  بالرئي�س  الط��اح��ة 
�ضعبية  احتجاجات  اثر  على  الب�ضري 
ت��وا���ض��ل��ت ل�����ض��ه��ور. و���ض��ه��دت 
خالل  البالد  مدن  وبع�س  العا�ضمة 

احتجاجا  تظاهرات  املا�ضية  ال�ضهور 
القت�ضادية  الو�ضاع  تدهور  على 
واملواد  املحروقات  ا�ضعار  وارتفاع 
داخليا  املطالبات  وترتفع  الغذائية. 
وو�ضع  اجلي�س  بتوحيد  وخ��ارج��ي��ا 
ا�رصاف  حتت  القت�ضادية  موؤ�ض�ضاته 
عبد  الوزراء  رئي�س  وا�ضار  املدنيني. 
اإىل  حزيران/يونيو  يف  حمدوك  الله 
داخل  “الت�ضظي”  من  حالة  وج��ود 
بيان  يف  وقال  الع�ضكرية.  املوؤ�ض�ضة 
التي  التحديات  “جميع  اإن  حينذاك 
من  مظهر  هي  ي��ي،  راأ يف  نواجهها، 
�ضا�س  الأ يف  هي  اأعمق  اأزمة  مظاهر 

واأ�ضاف  �ضيا�ضية”.  اأزم��ة  وبامتياز 
وداخ��ل  الع�ضكري  “الت�ضظي  اأن 
جدا”.  مقلق  امر  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 
المريكية  ال��وك��ال��ة  م��دي��رة  وق��ال��ت 
باور  �ضمانثا  باور  �ضمانثا  للتنمية 
المريكية  الوكالة  المريكية  مديرة 
اإىل  اأج��رت��ه��ا  زي���ارة  خ��الل  للتنمية 
املا�ضي  اآب/اغ�ضط�س  يف  اخلرطوم 
ال�ضودان  اأن  توؤكد  املتحدة  “الوليات 
واح��د  جي�س  ل��دي��ه  ي��ك��ون  اأن  يجب 
واأ���ض��اف��ت  واحدة”.  ق��ي��ادة  وحت��ت 
“�ضندعم  الأم��ريك��ي��ة  امل�����ض��وؤول��ة 
املنظومة  ل���ض��الح  املدنيني  جهود 
ال�رصيع  الدعم  قوات  ودمج  الأمنية 
للمعار�ضني  امل�ضلحة  واملجموعات 

. ” بقني ل�ضا ا
اآب/ يف  واملدنيون  الع�ضكريون  وقع 
لتقا�ضم  ات��ف��اًق��ا   2019 اأغ�ضط�س 
من  انتقالية  فرتة  على  ن�س  ال�ضلطة 
بعد  لحقا  متديدها  مت  �ضنوات  ثالث 
اتفاق  ال�ضودانية  احلكومة  اأبرمت  اأن 
التمرد  حركات  من  ع��دد  مع  �ضالم 
الأول/اأكتوبر.  ت�رصين  يف  امل�ضلحة 
اجلي�س  ي��ت��وىل  الت���ف���اق،  مب��وج��ب 
ال�ضيادي  امل�ضتوى  على  ال�ضلطة 
وجمل�س  مدنية  حكومة  تقود  بينما 

النتقالية. الفرتة  ت�رصيعي 

اأعلنت و�سائل اإعالم ر�سمية �سودانية عن “حماولة انقالبية فا�سلة” جرت �سباح الثالثاء يف ال�سودان، دون اأن حتدد اجلهة 
التي تقف خلفها.
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يف  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  م�ضوؤول  قال 
بوريل  ج��وزي��ب  الأوروب���ي  الحت��اد 
من  وزراء  اإن  الثنني  يوم  لل�ضحفيني 
ملانيا  واأ وفرن�ضا  وال�ضني  بريطانيا 
يف  ي��ران  اإ مع  يجتمعوا  لن  ورو�ضيا 
ملناق�ضة  الأ�ضبوع  هذا  املتحدة  الأمم 
ال��رام��ي��ة  امل��ح��ادث��ات  اإىل  ال��ع��ودة 
وكان  ال��ن��ووي.  التفاق  ل�ضتئناف 
مبدئيا  يخططون  الدبلوما�ضيون 
الوزاري  امل�ضتوى  على  اجتماع  لعقد 
عام  املربم  النووي  التفاق  لأط��راف 
هام�س  على  الأرب��ع��اء  ي��وم   2015
يف  العامل  لزعماء  ال�ضنوي  الجتماع 
وقال  املتحدة.  لالأمم  العامة  اجلمعية 
لالتفاق  من�ضقا  يعمل  الذي  بوريل 
العمل  خطة  با�ضم  املعروف  النووي 

يف  ذلك  “يحدث  امل�ضرتكة  ال�ضاملة 
يف  يحدث  ول   .. ال�ضنوات  بع�س 
مدرجا  لي�س  الأمر  ال�ضنوات.  بع�س 
“املهم  واأ�ضاف  الأعمال”.  جدول  على 
الوزاري  الجتماع  هذا  عقد  يف  لي�س 
ا�ضتئناف  يف  الأطراف  جميع  رغبة  بل 
نه  اأ اإىل  م�ضريا  فيينا”  يف  املفاو�ضات 
اجلديد  ي���راين  الإ بنظريه  �ضيلتقي 
ال��ي��وم  ال��ل��ه��ي��ان  ع��ب��د  م���ري  اأ ح�ضني 
�ضت  العاملية  القوى  واأجرت  الثالثاء. 
املبا�رصة  غري  املحادثات  من  جولت 
يف  ي���ران  واإ املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني 
كيفية  اإىل  التو�ضل  ملحاولة  فيينا 
لالتفاق  المتثال  اإىل  اجلانبني  عودة 
الرئي�س  منه  ان�ضحب  الذي  النووي 
ترامب  دون��ال��د  ال�ضابق  الأمريكي 

فر�س  ترامب  واأع��اد   2018 عام  يف 
التي  طهران  على  �ضارمة  عقوبات 
القيود  انتهاك  يف  ذل��ك  بعد  ب��داأت 
النووي  برناجمها  على  املفرو�ضة 
مب��وج��ب الت���ف���اق. وت��ق��ول ط��ه��ران 
خم�ض�س  ال��ن��ووي  ب��رن��اجم��ه��ا  اإن 

فقط. ال�ضلمية  لالأغرا�س 
يونيو  يف  فيينا  حمادثات  وتاأجلت 
ب��راه��ي��م  ح���زي���ران ب��ع��د ان��ت��خ��اب اإ
غالة  من  وهو  يران  لإ رئي�ضا  رئي�ضي 
من�ضبه  رئي�ضي  وتوىل  املحافظني. 
وقال  اآب.  اأغ�ضط�س  من  اخلام�س  يف 
عبد  اأمري  ح�ضني  �ضيحث  نه  اإ بوريل 
يف  املحادثات  ا�ضتئناف  على  اللهيان 
“بعد  بوريل  وقال  ممكن.  وقت  اأقرب 
اجلديدة  الرئا�ضة  طلبت  النتخابات 

�ضامل  تقييم  اإجراء  اأجل  من  التاأجيل 
لكل  ف�����ض��ل  اأ وف��ه��م  للمفاو�ضات 
للغاية..  احل�ضا�س  امللف  بهذا  مايتعلق 
ونتوقع  بالفعل  ال�ضيف  م�ضى  لقد 
فيينا”.  يف  قريبا  املحادثات  ا�ضتئناف 
جان  الفرن�ضي  اخلارجية  وزي��ر  كان 
�ضابق  وقت  يف  قال  دري��ان  لو  ي��ف  اإ
ت�ضتاأنف،  اأن  يجب  املفاو�ضات  اإن 
هناك  �ضيكون  ن��ه  اأ اإىل  ���ض��ارة  اإ يف 
الت��ف��اق  لأط���راف  وزاري  اج��ت��م��اع 
اإىل  بحاجة  “نحن  واأ�ضاف  النووي. 
ل�ضتئناف  الأ�ضبوع  هذا  ا�ضتغالل 
يران  اإ تقبل  اأن  يجب  املحادثات.  هذه 
اأ�رصع وقت ممكن من خالل  العودة يف 

املفاو�ضات”. يف  لها  ممثلني  تعيني 
ق/د

مي�ضال  اللبناين  الرئي�س   بحث 
رئي�س  م��ع  ال��ث��الث��اء،  ي��وم  ع���ون، 
ميقاتي  نحيب  ال����وزراء  جمل�س 
عبدالله  واملغرتبني  اخلارجية  ووزير 
ن�ضاأت  التي  التطورات  حبيب،  بو 
على  ���رصائ��ي��ل  اإ ق���دم���ت  اأ ب��ع��دم��ا 
القيام  م��رب��ك��ي��ة  اأ ���رصك��ة  تكليف 
للتنقيب  تقييم  خ��دم��ات  ب��ت��ق��دمي 
املنطقة  يف  ون��ف��ط  غ��از  ب���ار  اآ ع��ن 
“الوكالة  وذكرت  عليها.  املتنازع 
اأن  ال��ي��وم  لالإعالم”  ال��وط��ن��ي��ة 
ق�رص  يف  ع��ق��د  ال���ذي  الج��ت��م��اع 
تداعيات  لدرا�ضة  خ�ض�س  بعبدا 
والإج���راءات  الإ�رصائيلية  اخلطوة 

عطفا  لبنان  يتخذها  �ضوف  التي 
بهذا  وجهها  التي  الر�ضالة  على 
امل��ت��ح��دة.  الأمم  اإىل  اخل�����ض��و���س 
�رصكة  منحت  ���رصائ��ي��ل  اإ وك��ان��ت 
بعمليات  للقيام  عقدا  “هاليربتون” 
والغاز  النفط  عن  للتنقيب  تقييم 
لبنان  مع  عليها  املتنازع  املنطقة  يف 
نبيه  النواب  جمل�س  رئي�س  وكان   .
اأول/  ت�رصين  بداية  يف  اأعلن  بري 
اإطاري  اتفاق  عن  املا�ضي  اأكتوبر 
احل��دود  تر�ضيم  ع��ل��ى  للتفاو�س 
املتحدة  الأمم  برعاية  لبنان  جنوب 
م�ضّهلة  وبو�ضاطة  رايتها،  وحتت 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من 

ح��ي��ث ي��واج��ه ل��ب��ن��ان ن��زاع��ا ح��ول 
الق��ت�����ض��ادي��ة  منطقته  ت��ر���ض��ي��م 
وانطلقت   . اإ�رصائيل  مع  اخلال�ضة، 
غري  املفاو�ضات  من  الأوىل  اجلولة 
البحرية  احل��دود  لرت�ضيم  املبا�رصة 
���رصائ��ي��ل،ب��و���ض��اط��ة  ب��ني ل��ب��ن��ان واإ
م��ري��ك��ي��ة  ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأ
من   14 يف  املتحدة،  الأمم  ورعاية 
على  املا�ضي  اأكتوبر  اأول/  ت�رصين 
املتنازع  املنطقة  م�ضاحة  اأن  اعتبار 
 860 ح��وايل  تبلغ  امل��ح��ددة  عليها 
اجلولة  وعقدت  مربعا.  كيلومرتا 
من   28 يوم  املفاو�ضات  من  الثانية 
وتلتها  املا�ضي،  اأكتوبر  اأول/  ت�رصين 

ال�ضهر  نف�س  م��ن   29 يف  الثالثة 
ت�رصين   11 يف  الرابعة  واجلولة   ،
فريق  واأجرى  املا�ضي.  نوفمرب  ثان/ 
واملدنيني  الع�ضكريني  التقنيني  من 
لبنان  ح��ق  اأن  اأظ��ه��رت  درا���ض��ات 
عليها”،  “املتناَزع  املنطقة  يتجاوز  
كيلومرتاً   860 والبالغة  امل��ح��ددة 
 . كيلومرتاً  2290 اإىل  لي�ضل  مربعا 
يار/ اأ يف  اخلام�ضة  اجلولة  وعقدت 
خاللها  اأ���رّص  حيث   املا�ضي  مايو  
حقه  على  املفاو�س  اللبناين  الوفد 
لقانون  وفقًا  البحرية  ح��دوده  يف 

ر. لبحا ا
ق/د

ملناق�سة العودة اإىل حمادثات التفاق النووي

الحتاد الأوروبي يح�سم اجلدل: ل يوجد اجتماع مع اإيران يف الأمم املتحدة 

اإبرام اإ�سرائيل عقود تنقيب يف منطقة متنازع عليها مع لبنان

مباحثات طارئة يف ق�سر بعبدا بني عون وميقاتي لدرا�سة التداعيات واملخاطر 

ط��ال��ب��ت ب��اك�����ض��ت��ان ق���وى ال��ع��امل 
بقيمة  اأفغانية  اأ�ضول  عن  بالإفراج 
جتميدها  مت  ال���دولرات  م��ل��ي��ارات 
ال�ضلطة،  على  طالبان  �ضيطرة  بعد 
يتم  باأن  تتوقع  ل  نها  اأ اأكدت  لكنها 
طالبان.  بحكومة  قريبا  الع��رتاف 
اأفغان�ضتان  ب�ضاأن  حمادثات  وقبيل 
املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  مقر  يف 
الباك�ضتاين،  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
الأولوية  اإن  قري�ضي  حممود  �ضاه 
انهيار  بتجّنب  تتمّثل  اإحلاحا  الأكر 
اجلارة  الدولة  يف  اأعمق  اقت�ضادي 
اأن  نه  �ضاأ من  )اأفغان�ضتان(  لبلده 
واأ�ضاف  ن�ضانية.  اإ بكارثة  يت�ضبب 
على  نه  اأ الباك�ضتاين  اخلارجية  وزير 
اأفغان�ضتان  يف  اجلدد  طالبان  حكام 
يريدون  كانوا  ذا  اإ نهم  اأ يدركوا  اأن 
اإعادة  يف  وامل�ضاعدة  بهم  العرتاف 
احل��رب  مزقتها  التي  ال��دول��ة  بناء 
مراعاة  اأك��ر  يكونوا  اأن  "فعليهم 
الدولية".  واملعايري  للراأي  وتقبال 
م�ضاء  قري�ضي  حممود  �ضاه  واأو�ضح 
عن  تراقب  ال��دول  اأن  ثنني  الإ ي��وم 

اأفغان�ضتان  يف  الأو�ضاع  تطور  كثب 
بحكومة  العرتاف  يف  التفكري  قبل 
اأعتقد  "ل  وق��ال:  اجلديدة.  طالبان 
لالعرتاف  عجلة  يف  �ضخ�س  اأي  اأن 
الوزير  واأكد  املرحلة".  هذه  يف  بهم 
هو  ب���الده  ه��دف  اأن  الباك�ضتاين 
يف  وال���ض��ت��ق��رار  ال�ضالم  يعم  اأن 
"نقرتح  ذلك  ولتحقيق  اأفغان�ضتان، 
حكومة  ت�ضكيل  ف��غ��ان  الأ ع��ل��ى 
ت�رصيحاتهم  ب��اأن  منوها  �ضاملة"، 
يرف�ضون  ل  نهم  اأ اإىل  ت�ضري  الأولية 
نرى".  "دعونا  ل��ذل��ك  ال��ف��ك��رة، 
تفي  اأن  اأمله يف  قري�ضي عن  واأعرب 
للفتيات  "بال�ضماح  بوعدها  طالبان 
امل��دار���س  اإىل  ب��ال��ذه��اب  والن�ضاء 

واجلامعات".
ال��ولي��ات  ب�����ض��دة  قري�ضي  وح��ث 
التي  الأخ����رى،  وال����دول  امل��ت��ح��دة 
الأفغانية  احلكومة  م��وال  اأ جمدت 
لأن  عنها  ف��راج  الإ على  ال�ضابقة، 
نفاقها  اإ وينبغي  اأفغانية  اأموال  "هذه 

الأفغاين". ال�ضعب  على 
ق/د

�ضارك وزير الري امل�رصي حممد عبد 
اخلام�س  العربي  “املنتدى  يف  العاطي 
اأظهرت  م�رص  اأن  اأكد  حيث  للمياه”، 
لتفاق  للو�ضول  ال�ضيا�ضية  الإرادة 
واأو���ض��ح  ث��ي��وب��ي.  الإ ال�ضد  ب�ضاأن 
م�ضاركته  خ��الل  امل�����رصي  ال��وزي��ر 
الج��راءات  اأن  دبي  يف  املعر�س  يف 
من  املغلوطة  واملعلومات  الأحادية 
وتخل  تعقيداً  الو�ضع  زيادة  نها  �ضاأ
ت��ف��اق  لإ والتو�ضل  النهر،  بنظام 
خالل  م��ن  ل��الإزده��ار  الطريق  ميهد 
والتنمية  ق��ت�����ض��ادي  الإ ال��ت��ك��ام��ل 
اأن  واأو�ضح  ال��دول.  لكل  ال�ضاملة 
الإرادة  لديه  تكن  مل  الآخ��ر  الطرف 
ال�ضادقة  والنية  الكافية  ال�ضيا�ضية 
حيث  الت��ف��اق،  ه��ذا  ملثل  للو�ضول 
املفاو�ضات  خ��الل  م�رص  عر�ضت 
ال��ع��دي��د م��ن ���ض��ي��ن��اري��وه��ات امل��لء 
مع  ت��ت��ع��ام��ل  وال��ت��ى  وال��ت�����ض��غ��ي��ل 
ك��اف��ة ال��ظ��روف ال��ه��ي��درول��وج��ي��ة 
ا�ضت�ضاري  تعيني  من  بدءاً   – للنهر 
م�ضار  ثم  الت�ضاعية  لية  الآ ثم  دويل 
الحتاد  م�ضار  اىل  و�ضوًل  وا�ضنطن 
ثيوبيا  لإ ي�ضمن  ومب��ا   – الفريقي 
 85% من  يقرب  ما  وان��ت��اج  توليد 

املطلوبة  الكهربائية  الطاقة  م��ن 
اجلفاف.  فرتات  اق�ضى  خالل  وذلك 
الدول  بجهود  العاطي  عبد  �ضاد  واأ
دارة  اإ مبنظومة  ل��الإرت��ق��اء  العربية 
املائي  الأمن  واأهمية  املائية،  املوارد 
الأممية  الأهداف  حتقيق  اأدوات  كاأحد 
اأن  اإىل  �ضار  واأ امل�ضتدامة.  للتنمية 
لتعظيم  تدفعنا  عديدة  حتديات  هناك 
تقليدية  الغري  املياه  من  ال�ضتفادة 
ملجابهة  قليمي  الإ التعاون  وموا�ضلة 
اأحوا�س  دارة  واإ املناخية  التغريات 
تطوير  اأهمية  مع  الدولية،  نهار  الأ
املحلية  الطبيعية  املوارد  كافة  دارة  اإ
مورد  خا�ضة  وب�ضفة  وامل�ضرتكة 
اأهمية  على  العاطي  عبد  واأكد  املياه. 
حتقيق  اأدوات  ك��اأح��د  امل��ائ��ي  الأم��ن 
امل�ضتدامة  للتنمية  الأممية  ه��داف  الأ
ال�ضتغالل  على  العمل  خ��الل  من 
خا�ضة  م��ي��اه،  ق��ط��رة  لكل  م��ث��ل  الأ
من  املياه  قطاع  يواجهه  ما  ظل  يف 
يدفع  ال��ذي  م��ر  الأ عديدة،  حتديات 
نحو  الدائم  لل�ضعي  امل�رصية  الدولة 
املياه  م��وارد  من  ال�ضتفادة  تعظيم 

تقليدية. الغري 
ق/د

الثالثاء،  العربي،  التحالف  اأعلن 
مفخخة  م�����ض��رية  ط��ائ��رة  ت��دم��ري 
اليمنية  احلوثي  جماعة  اأطلقتها 
م�ضيط،  خمي�س  حم��اف��ظ��ة  جت���اه 
ذلك  جاء  ال�ضعودية.  غربي  جنوب 
العربي  التحالف  عن  �ضادر  بيان  يف 
ن�رصته  ال��ري��ا���س،  ت��ق��وده  ال���ذي 
الر�ضمية  ال�ضعودية  نباء  الأ وكالة 
“مت  ن��ه  ب��اأ البيان  ف���اد  واأ “وا�س”. 
طيار  بدون  طائرة  وتدمري  اعرتا�س 
احلوثية  القوات  اأطلقتها  مفخخة 
م�ضيط”.   واأ���ض��اف  خمي�س  جت��اه 
الإج���راءات  “يتخذ  ن��ه  اأ التحالف 
والأعيان  املدنيني  حلماية  العملياتية 
القانون  مع  يتوافق  ومب��ا  املدنية، 
اأن  واأردف  ن�ضاين”.  الإ ال���دويل 
احلوثية  القوات  حم��اولت  “كافة 
ب��اإط��الق امل�����ض��ريات امل��ف��خ��خ��ة مت 
تعليق  ي�ضدر  ومل  لها”.  الت�ضدي 
 09:15 الأمر  هذا  حول  احلوثيني  من 
اإط��الق  احل��وث��ي��ون  واع��ت��اد  ت.غ. 

وط��ائ��رات  بالي�ضتية  ���ض��واري��خ 
�ضعودية،  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  م�����ض��رية 
من  م��ت��ك��ررة  اإع���الن���ات  م��ق��اب��ل 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ب��اإح��ب��اط ه��ذه 
بع�ضها  خ��ل��ف  فيما  ال��ه��ج��م��ات، 
اليمن  وي�ضهد  مدنيني.  �ضحايا 
اأودت  �ضنوات،   7 نحو  منذ  حربا 
�ضخ�س،  األف   233 من  اأكر  بحياة 
البالغ  ال�ضكان،  من  باملئة   80 وبات 
ن�ضمة،  مليون   30 نحو  ع��دده��م 
وامل�ضاعدات،  الدعم  على  يعتمدون 
بالعامل،  ن�ضانية  اإ اأزم��ة  ���ض��واأ  اأ يف 

املتحدة. الأمم  وفق 
فمنذ  قليمية؛  اإ امتدادات  وللنزاع 
حتالف  ينفذ   2015 ذار  اآ م��ار���س/ 
عمليات  ال�ضعودية،  اجلارة  بقيادة 
احلكومية،  للقوات  دعما  ع�ضكرية 
املدعومني  احلوثيني  مواجهة  يف 
عدة  على  وامل�ضيطرين  ي��ران،  اإ من 
�ضنعاء. العا�ضمة  بينها  حمافظات، 
ق/د

الفرن�ضي،  اخلارجية  وزي��ر  اأع��ل��ن 
ثنني،  الإ ي��وم  دري��ان،  لو  ي��ف  اإ ج��ان 
مت��را  م��وؤ �ضت�ضت�ضيف  ب���الده  اأن 
نوفمرب  �ضهر  يف  ليبيا  حول  دوليا 

متر  املوؤ اأن  دريان  لو  واأو�ضح  املقبل. 
يف  واإيطاليا  ملانيا  اأ �ضت�ضارك  الذي 
نوفمرب،   12 يف  �ضيعقد  له،  الإعداد 
جدول  تنفيذ  �ضمان  اإىل  ويهدف 

املقاتلني  خروج  وبحث  النتخابات، 
ليبيا.  م��ن  الأج���ان���ب  وامل��رت��زق��ة 
متر  املوؤ عن  باري�س  اإعالن  ويتزامن 
لإج��راء  ليبيا  ا�ضتعداد  مع  ال��دويل 

املقبل،  دي�ضمرب  نهاية  يف  انتخابات 
اأطراف  بني  جديدة  خالفات  وبروز 

الليبي. النزاع 
ق/د

باك�ستان تدعو لالإفراج عن اأ�سول 
اأفغانية جممدة

م�سر تهاجم اإثيوبيا وتتهمها بعرقلة 
اإيجاد حلول ب�ساأن اأزمة �سد النه�سة

التحالف يعلن تدمريها ويهدد بت�سعيد هجماته

احلوثي يق�سف حمافظة “خمي�ض م�سيط” 
ال�سعودية بطائرة م�سرية مفخخة 

فرن�سا ت�ست�سيف موؤمترا دوليا ب�ساأن ليبيا يف نوفمرب املقبل
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م�سوؤولية املثقف يف غر�ض "الثقافة املدينية" يف املجتمع املدين

ظاهرة انت�سار ع�سابات الأحياء يف اجلزائر وراء غياب الثقافة املدينية

علجية عي�ض
---------------------

 وقد �ضمى بع�س الفال�ضفة هذا ال�ضنف 
هذا  التاريخاين،  باملثقف  املثقف  من 
الأحزاب  يخاطب  ل  التاريخاين  املثقف 
اأن  تكاد  احلزب  اأفكار  لأن  ال�ضيا�ضية، 
من  ينا�ضل  فاملثقف   ، دين  اإىل  تتحّول 
اأجل غر�س "الذهنية املدينية" يف املجتمع 
املدين، و هذه الذهنية  كذلك ل تخاطب 
مرتبطون  لأنهم  الأعمال  و  املال  اأرباب 
مبثابة  فهم  م�ضاحلهم،  خلدمة  بال�ضلطة 
الجتماع  علم  يرتبط  و  املوالية،  الرعية 
الطريق  باعتبارها  ارتباطا وثيقا  بالثقافة 
جانب  اإىل  فهي  اجلماعة،  حلياة  املميز 
بدرا�ضة  الثقافة  تهتم  الجتماع   علم 
حياة املجتمع و اجلمهور، و من هنا حتتل 
علم  درا�ضات  يف  ب��ارزا  مكانا  الثقافة 
الثقافية،  الأنرتوبولوجيا  و  الجتماع 
فاملثقف التاريخاين كما يرى املخت�ضون 
تكمن جدّيته يف ق�ضايا املجتمع و الأّمة 
املدينية  الذهنية  اإ�ضكالية  يطرح  ،حيث 
املكتظة  الكربى   املدن  انت�ضار  ظل  يف 
بال�ضكان، يرى البع�س و منهم الدكتور 
ل  املدينة  اأن  العلوي  �ضعيد  بن  �ضعيد 
بوجود  اإل  تكون  ل  و  تنه�س  و  تقوم 
الروح املديني اأو الذهنية املدينية و وجود 

ع�ضبة املجتمع املدين

ظاهرة انت�سار"ع�سابات 
الأحياء" يف اجلزائر وراء 

غياب الثقافة املدينية
الو�ضعية  عن  مثال  نقدم   اأتن  ميكن  و   
اجلديدة  املدن  اإن�ضاء  اإطار  يف  اجلزائر  يف 
التي  ال�ضعبية  الأحياء  على  الق�ضاء  و 
انت�رصت فيها الفو�ضى و اجلرمية، نه�س 
ق�ضطا  ينالوا  مل  الذين  �ضكانها  بع�س 
و  الفو�ضى  على  الثقافة  و  العلم  من 
ال�ضكنات  اإىل  انتقلوا  حني  و  الالنظام، 
معهم  حملوا  اجلديدة  املدن  يف  اجلديدة 
عن  بع�ضهم  عجز  و  الفو�ضوي  الفكر 
كما  اجلديدة  احل�رصية  احلياة  مع  التاقلم 
الطبقة  م��ع  التعاي�س  ي�ضتطيعوا  مل 
الفكر  اأف��راده��ا  يحمل  التي  املتح�رصة 
احل�رصي اأو الفكر املديني اإن �ضح القول،  
و هذا ما نلحظه يف ال�ضجارات اجلماعية  
التي تن�ضب بني �ضباب احلي بني احلني و 
الآخر ت�ضتعمل فيها الأ�ضلحة البي�ضاء ) 
ع�ضي، حجارة، �ضكاكني و غريها( تكاد 
)القتل(  جرمية  بارتكاب  اأحيانا  تنتهي 
مثلما  التدخل  اإىل  ال�رصطة  ت�ضطر 
بولية  منجلي  علي  مدينة  يف  يحدث 

ق�ضنطينة �رصق اجلزائر( .
املتح�رصون   ا�ضم  عليهم  يطلق  الذين 
كيفية  يف  م�ضدودا  الطريق  وج���دوا 
التعامل مع هذه ال�رصيحة من الفو�ضويني 
و هم حاملي الفكر الفو�ضوي، لأن بع�س 
الق�ضديرية  الأك��واخ  �ضكنوا  اأف��راده��ا 

بفكرهم  هم  و  طبعا  اجتماعية  لظروف 
غريهم  يوقعوا  اأن  يحاولون  الفو�ضوي 
عن  عينة  هذه  الفو�ضى،  م�ضتنقع  يف 
القائم  ال�رصاع  و  العمارات   يف  احلياة 
�ضاكني  و  الأر�ضي  الطابق  �ضاكني  بني 
اجلزائر  اأن  هنا  ن�ضري  العليا،  الطوابق 
مرت بظروف جد �ضعبة و قا�ضية طيلة 
و  القرى  يف  خا�ضة  ال�ضوداء  الع�رصية 
هجر  العائالت  بع�س  ا�ضطرت  اجلبال، 
الكربى  املدن  اإىل  النتقال  و  م�ضاكنها 
des gou -  ( ق�ضديرية  بيوت  بناء     
كانت  الأهلية  احلرب  بداية  مع  و   )bies
للجماعات  م�ضتلة  ال�ضعبية  الأحياء  هذه 
العمارات  للحياة يف  بالن�ضبة  الإرهابية، 
يالحظ اأنه يف بع�س املجتمعات العربية 
�ضقق  الدولة  تخ�ض�س  مثال  كم�رص 
 Rez de chausse الأر�ضي   الطابق 
الطابق  اجلزائر  عك�س  العمارة  حلرا�س 
العليا  الطوابق  مثل  مثله  الأر���ض��ي 
بع�س  اأن  اإل  مت�ضاوون،  ال�ضكان  و 
الفكرة  هذه  تبنت  اجلزائرية  العائالت 
الأر�ضي   الطابق  �ضاكن  اأن  تظن  حيث 
باللهجة  انه  اأي  خلدمتهم  الدولة  اأّجرته 
امل�رصية "بّواب"،  و هنا حتدث اخلالفات، 
املثقف  جند  قد  التف�ضيل  من  ب�ضيئ  و 
الغري  و  الأر���ض��ي  الطابق  يف  ي�ضكن 
حتدث  هنا  و  العليا،  الطوابق  يف  مثقف 
اخلالفات،  نفتح هنا قو�ضا و نقول: اإن هذا 
و  الو�ضعية   ت�رصيح  اأجل  من  التف�ضيل 
ل توجد اي خلفية من وراء هذه الورقة(.

�ضيا�ضية  يف  ن�ضكك  اأن  طبعا  ميكن  ل 
الدولة اجلزائرية يف جمال الإ�ضكان، رمبا 
ال�رصيحة  اإخراج هذه  كانت حماولة منها 
الع�رصية،  احلياة  اإىل  الفو�ضى  حياة  من 
غري ان هذا النتقال مل يكن مدرو�ضا من 
الناحية  ال�ضيكولوجية وال�ضو�ضيوثقافية 
، و مل ت�ضع ال�رصوط املطلوبة للجمع بني 
الفئتني،  اأوعلى الأقل بعث الن�ضجام  من 
خالل خلق مناخ ثقايف من �ضانه اأن يزيح 
امل�ضتويات،  و  الأفكار  يف  الإختاللت 
و  "الذهنيات"،  بتغيري  يتعلق  الأمر  لأن  
هذا  يعالج  ان  املدين  املجتمع  على  كان 
التق�ضري و اأن ي�ضع  �ضبكة من املفاهيم 
مثل التمدن، التقدم، النظام، و غريها من 
املفاهيم ت�ضاف اإليها فكرة الإ�ضالح،  ما 
ميكن مالحظته هو اأن الإ�ضالح يف نظر 
الدولة  حتديث  هو  امل�ضوؤولني  و  احلكام 
ال�ضكن،  املجالت ل�ضيما جمال  يف كل 
الق�ضاء  اأج��ل  من  جديدة  مدن  بناء  اأي 
الأك���واخ  و  اله�ضة  ال�ضكنات  على 
ا�ضرتاتيجية  و�ضع  دون  الق�ضديرية 
للم�ضاريع ال�ضكنية التي تتطلب درا�ضة 
انرتوبولوحية ملعرفة ذهنية الأفراد  التي 
اأمام هذا  و  الق�ضديرية،  الأكواخ  ت�ضكن 
املثقفة  الفئات  بع�س  وج��دت  الو�ضع 
نف�ضها  �ضحية هذه ال�ضيا�ضة و هذا يعود 

طبعا اإىل غياب النمط امل�ضاواتي.
املدينية  الذهنية  لغياب  عينة  هذه  كانت 

يف اجلزائر ، و هي ظاهرة مل يتطرق اإليها 
كثري من الباحثني  و املثقفني للتعرف على 
الفرد و عالقته بالآخر، فقد جند من يتفق 
كما  النواحي   كل  يف  النا�س  بع�س  مع 
يتفق مع بع�س النا�س يف نواحي اأخرى، 
بناء  و  النا�س،  مع  يتفق  ل  من  يوجد  و 
على ذلك كما يقول املخت�ضون يف علم 
الإجتماع النف�ضي ت�ضبح الثقافة عن�رصا 
الأ�ضلوب  املجتمع، لأن  اأ�ضا�ضيا يف حياة 
اإمنا  حياتهم  يف  النا�س  عليه  ي�ضري  الذي 
يف  ال�ضائدة  الثقافة  طبيعة  على  يعتمد 
ترتكها  التي  الآثار  بع�س  مع  املجتمع، 
لأن  البيولوجية،  و  اجلغرافية  العوامل 
املكان اجلغرايف،  الرتحيل ل يعني تغيري 
و يت�ضح من نظريات علماء الإجتماع اأن 
الثقافة ظاهرة مركبة تتكون من عنا�رص 
و  �ضلوكي  بع�ضها  و  فكري  بع�ضها 
املحيط  تغيري  و   ، ماّدي  الآخر  بع�ضها 
يوؤثر  قد  احلياة  منط  تغيري  اأو  الإجتماعي 
اإىل  يحولها  و  العنا�رص  هذه  على  �ضلبا 
الذي  هو  احلياة  منط  طاملا  مر�ضية،  حالة 
و  الأف��راد،  لدى  ال�ضلوك  و  الفكر  يوجه 
من هنا حتدث املفارقة، فقد  ينزل املثقف 
اإىل  م�ضتوى غري م�ضتواه  و بذلك يكون 
الكارثة  تقع  هنا  و  املنت�رص  هو   اجلهل 
يف  اكت�ضبه  ما  كل  املثقف  يفقد  عندما 
�ضنوات بناء فكره، كما يظل الغري مثقف 
بالتايل يعجز  على جهله و فو�ضويته و 
الإجتماعي  البناء  م�ضتوى  اإىل  الو�ضول 

لأنه ل ميلك ابجديات البناء و فل�ضفته.
غري  و  للمثقف  املتوا�ضعة  روؤيتنا  هذه 
و  اللوم  التناق�ضات،  جزائر  يف  املثقف 
�ضاحب  املثقف  على  طبعا  يقع  العتاب 
نف�ضه  على  قبل  ال��ذي  ال�ضامي  الفكر 
م�ضتواه،  من  اقل  م�ضتوى  اإىل  ينزل  اأن 
املثقف  يعي�س  اأن  الكالم  هذا  يعني  ل 
معزول عن املجتمع لأن له دور كبري يف 
يتحقق  ل  التغيري  هذا  و  التغيري،  عملية 
بني ليلة و �ضحاها، بل بعد ن�ضال طويل، 
و �ضرب و حتدي، و ثماره ل تن�ضج  يف 
اللحظة الآنية ، بل بعدما ياتي جيل اآخر 
بعده و هذا يعني ان الأدوار تتقا�ضم بني 
املثقف ) احلا�رص( و بني املثقف الذي ياتي 
على  الر�ضالة  ليحمل  امل�ضتقبل(   ( بعده 
املعيار  هو  الذي  النظام  يحقق  و  عاتقه 
باأ�ضباب  الأخذ  و  الأمم،  به  تقا�س  الذي 
اأ�ض�ضها  احل�ضارات  بنت  فقد  التمدن، 
جيل  من  طورتها  و  الأجيال   تطور  مع 
الباحث  اأطروحة  مع  نقف  لعلنا  و  لأخر، 
الذي  الزين  �ضوقي  حممد  اجل��زائ��ري  
حديثه  يف  اأمنوذجا  اجلزائر  الآخر  هو  قدم 
تخُنزع  اأن  ميكن  كيف  و  املثقف  نهاية  عن 
مبفهوم  ا�ضتبدلها  النهاية حينما  هذه  عنه 
حّدة  من  التخفيف  اأجل  من  "املتناهي" 
اأجراها:  اإذ يقول يف درا�ضة  املثقف  نهاية 
وجود  لي�س  اجلزائر  يف  ينق�ضنا  ما  اإن   "
مبعنى  اإنتلجن�ضيا"،   " اإمنا  و   " "مثقفني 
نخب متحركة ) حرة و متحّررة( ل تعمل 

اأو  لل�ضلطة  تابعة  اأو  حزبية  اأطر  �ضمن 
الع�ضب  اأو  لوبي(   ( ال�ضغط  جماعات 
من  متمكنة  اإمنا  و  غريها،  و  ال�ضيا�ضوية 
با�ضتقالل خطابها،  و متم�ضكة  معرفتها 
درا�ضته  يف  الكنز  الدكتورعلي  يقول 
معطيات لتحليل األإنتلجن�ضيا يف اجلزائر 
و�ضط  يف  يعي�ضون  الذين  املثقفون  اأن 
ذلك  و  "اإنتلجن�ضيا"  يكّونون  ل  مغلق 
مهما  كانراء  اإنتاجهم،  يف حني يو�ضح 
�ضوقي الزين روؤية علي الكنز اأن العزلة 
الإختيارية اأو الإعتزال الإجباري للمثقف 
املفاهيم  و  الأفكار  التعاي�س  دون  يحول 
جتد  ل  و  للمجتمع،  العملية  احلقول  يف 
هذه الأفكار �ضبيلها نحو الإنتعا�س  لأن 
بع�س  يفقهمن  ل   ل  املغلق  الو�ضط 
و  التمدن   و  كالتح�رص  �ضيئا  املفاهيم 
الع�رصنة  و  احلداثة  و  الإنفتاح  و  الرقّي 
اأمره  على  مغلوب  جمتمع  يف  غريها  و 

وم�ضيطر عليه. 
غربلتها  و  الأفكار  بتبادل  يتعلق  الأمر 
مع  الإجتماعي  الواقع  مع  تكييفها  و 
ما  هذا  جمتمع،  كل  خ�ضو�ضة  مراعاة 
عن  م��اذا  لكن  الفكرية،  باحلياة  يتعلق 
بغري  املثقف  عالقة  اأي  اليومية،  احلياة 
بينهما،  التوا�ضل  يكون  كيف  و  املثقف 
بيئة  يف  املثقف  يعي�س  عندما  خا�ضة 
عليهم  تغلب  ا�ضحابها  اأي  به،  تليق  ل 
اإليه  ا�رصنا  مثلما  الهمجية  و  الفو�ضى 
فيها  تنت�رص  بيئة  ال��ورق��ة،  ب��داي��ة  يف 
ع�ضابات الأحياء، و اجلرمية و املخدرات، 
متمدن  يعي�س يف حميط غري  اأنه  مبعنى 
اأنه  و غري متح�رص، حميط ملّوث، و لو 
و  التح�رص،  بني  و  التمدن  بني  فرق  ثمة 
لذا ربط مالك بن نبي  الإن�ضان بالزمن 
بناء  يف  اأ�ضا�ضي  كعن�رص  ال���رتاب  و 
احل�ضارة، و ال�ضوؤال الذي ميكن اأن نطرحه 
يف هده الورقة: هل الغري مثقف لي�س له 
ال�ضخ�س  هو  مثقف  الغري  هل  و  فكر؟ 
الذي ل يطرح اأفكارا؟ اميعدون التفكري؟  
 ، اأفكارا  يطرح  مثقف  الغري  اأن  نقول 
متخلف ح�ضاريا  اأو  �ضاذج  اأفكار  لكنها 
حتدث  التي  التغريات  و  الواقع  يعي  ل 
جيل  لكل  اأنه  كما  جمتمعه،  و  بلده  يف 
تفكريه اخلا�س، اإذن،  ل يختلف اإثنان يف 
مثقف،  الغري  و  املثقف  بني  فرق  ثمة  اأن 
و  العلم  درج��ة  يف  يكمن  الفرق  هذا  و 

املعرفة و التجربة ، هذه الأخرية لها اأثارها 
الإيجابية، فاملثقف كما قال حممد �ضوقي 
الزين منخرط قلبا و قالبا يف حا�رصه و 
الزين  �ضوقي  على  ردا  و  الآنية،  حلظته 
قادر  املثقف  التايل:هل  ال�ضوؤال  نطرح 
على اأن ينخرط يف حا�رص الآخر يف الآن 

نف�ضه؟.
و ميكن اأن نقدم مثال و نقول: اإن الق�ضايا 
التي  املجتمعات  عند  معقدة  و  عديدة 
فكيف   ، متطورة  تكنولوجيا  اإىل  تفتقر 
الذي  الآخ��ر   حا�رص  يف  املثقف  ينخرط 
يفوقه علما و معرفة و له من الإمكانيات 
و  يرتقي  و  يتطور  اأن  له  تتيح  ما  املادية 
احلديث  لي�س  بعقود،  متاأخر  حا�رصه  هو 
و  العربي،  و  الغربي  املجتمعني  عن  هنا 
اإمنا عن املجتمعني العربي عربي، ل�ضيما 
الأهلية  احلروب  تعي�س  التي  املجتمعات 
و هي طبعا تختلف عن املجتمعات التي 
هي اأكر ا�ضتقرارا، اإذ  تعمل  على تطوير 
نف�ضها، و بالتايل ي�ضعب على هذا املثقف 
ان يتعاطى مع الواقع الذي فر�س عليه، 
املواطن  يتقبل  اأن  جدا  ال�ضعب  من  كما 
تتغلب  الذين  ت�رصفات  املتح�رص  املثقف 
ن�ضاأوا  و  تربوا  لأنهم  "الهمجية"  عليهم 
خال�ضة  و  العنف،  و  الفو�ضى  على 
الإعالمية  الثورة  من  بالرغم   ، القول 
التي ي�ضهدها العامل من �ضحف، قنوات 
ذكية  هواتف  و  اأزرق  ف�ضاء   ، ف�ضائية 
تنوير  يف  الو�ضائل   هذه  �ضاهمت  فقد   ،
و  َها  ِ حَتَ�رصرُّ و  ال�ضعوب  و  املجتمعات 
بع�س  ت��زال  ل  اأن��ه  اإل  وعيها،  �ضناعة 
يف  التخلف   تعي�س  ال�ضعبية  الطبقات 
ت�ضيطر  و  امل�ضتويات  و  املجالت   كل 
عليها الذهنية البدائية، لأنها غري مت�ضلة 
بحركية املجتمع املدين، رمبا اأن هذا الأخري 
ف�ضل هو الآخر يف ان ير�ضم اآفاق التحول، 
يف  حظا  اأق��ل  الطبقات  ه��ذه  فكانت 
الإرتقاء اإىل م�ضتوى التمدن و التح�رص 
اأن  املثقف   على  وجب  لذا  و  الرقّي،  و 
يوجه املجتمع املدين بفكره و غر�س فيه 
 way احلياة  املدينية و تغيري منط  الثقافة 
على  الق�ضاء   اأجل  من  ذلك  و   ،of life
اأمناط  اأن  باعتبار  الإجتماعية  الفروقات 
ال�ضلوك  و  الفكر  توجه  التي  هي  احلياة 
له دور كبري يف  املثقف  و  الأف��راد،  لدى 

تغيري منط حياة هوؤلء.

كلما نقراأ عن الثقافة اإل و ياأتي احلديث عن املثقف و عالقته باملجتمع و كيف ميكنه تغيري الواقع من ال�سيئ اإىل الأح�سن؟ كيف يحول الظلمة اإىل نور؟  و كيف يغلب البناء على 
الهدم؟ تلك ا�سئلة لطاملا �سغلت بال املثقفني و يف ظل ل مبالة النا�ض قد يتخذ الو�سع �سورة اأخرى، اإذ يجابه املثقف واقعه و هو  يحاول التاثري يف الآخر و يحقق البناء و الغايات يف ظل 
وجود تعددية ثقافية و اإيديولوجيات، فالو�سول اإىل جمتمع مدين �سليم خارج الإيديولوجيا، يتطلب ح�سور املثقف لغر�ض يف املجتمع "الثقافة املدينية"  the civic culture، هاته 

الثقافة يف نظر علماء الإجتماع تعترب من اأههم الأ�سئلة التي تطرح يف الوقت احلايل يف ظل الأ�سوات التي ترتفع هنا و هناك ب�سرورة تا�سي�ض دولة مدنية ل دولة ع�سكرية،  مثلما يحدث 
يف اجلزائر مثال التي و كما يبدو تتبنى الفكر الدميقراطي يف الظاهر فقط، اأي فكرا ل ممار�سة ، اأي ان الفعل الدميقراطي مغيب متاما، هذا الفكر الذي يتطلب ثقافة �سيا�سية متوازنة ) 

الثقافة املدينية ( على حد قول "اأملوند وفيربا" يف كتابهما الثقافة املدينية و كيفية النخراط يف اجلماعة،  والقابلية  للتاأقلم مع الآخر.

منوذجا اجلزائر   - بالثقافة  الجتماع  علم  يرتبط  وكيف  املثقف؟  غري  مع  املثقف  بتعاي�ض  • كيف 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية
مديرية البيئة

اإن والــــــــي غرداية :
   باقرتاح من ال�سيد/املكلفبت�سيري  مديرية  البيئة -       يقــــــــــــــــــــــــــــــــرر –

 . القرارة  بلدية  الن�ساء   واد  امل�سمى  املكان  من  حيدر  مبارك  بن   : ال�سيد  لفائدة  الوديان  جماري  من  الطمي  مواد  ا�ستخراج  ل�ستغالل  البيئة  على  التاأثري  مدى  حول  عمومي  حتقيق  يفتح   : الأوىل  ·املادة 
املادة 02 : ح�سب املخطط املعدل فاإن حدود منطقة ال�ستغالل هي ح�سب الإحداثيات التالية:

Coordonnées WGS 84
 B4B3B2B1

  Y X  Y X  Y X  Y X

3613996.00616908.003613852.00617022.003613734.00617106.003613440.00617165.00

 B8B7B6B5

  Y X  Y X  Y X  Y X

3613921.00615755.003614080.00616100.003614128.00616399.003614105.00616712.00

 B12B11B10B9

  Y X  Y X  Y X  Y X

3613447.00617214.003613749.00617140.003614115.00616090.003613945.00615744.00

 B16B15B14B13

  Y X  Y X  Y X  Y X

3613447.00617214.003613749.00617140.003613876.00617066.003614018.00616943.00
املادة 03 : يجري هذا التحقيق باإقليم بلدية القرارة  ملدة خم�سة ع�سر يوما )15( ابتدءا من تاريخ تعليق هذا القرار . املادة04 : يعني ال�سيد / بو�سيحة مو�سى، مهند�ض دولة رئي�ض الق�سم الفرعي للموارد 
املائية  ببلدية القرارة ، ب�سفته حمافظ حمقق ، و يتعني عليه بهذه ال�سفة فتح �سجل بعمودين على م�ستوى مقر بلدية القرارة، حيث يكون يف متناول املواطنني لإبداء املالحظات على امل�سروع .  املادة 09 : تلغى 
اأحكام القرار رقم : 1086 املوؤرخ يف 06 ماي 2020 . املادة 10 :يكلف ال�سادة / الأمني العام للولية / مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة/مدير البيئة /مدير الطاقة /مدير احلماية املدنية /  مدير املوارد املائية 
/مدير الأ�سغال العمومية / مدير امل�سالح الفالحية / حمافظ الغابات /مدير ال�سناعة و املناجم /مدير ال�سحة و ال�سكان /رئي�ض اأمن الولية / قائد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني /رئي�ض دائرة القرارة/ 

رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي لبلدية القرارة / املحافظ املحقق و �ساحب امل�سروع ، و كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�سر يف ن�سرة القرارات  الإدارية للولية.
 التحرير 2021/09/22 

قرار رقم : 1329 بتاريخ :17 اأوت2021   يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول مدى  التاأثري على البيئة  ل�ستغالل ا�ستخراج 
مواد الطمي من جماري الوديان  لفائدة ال�سيد/بن مبارك حيدر ، من املكان امل�سمى واد الن�ساء ببلدية القرارة   

اشهار العدد13
اإلربعاء 22 سبتمبر 2021 م الموافق لـ 15 صفر 1443هـ2342

         اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
حم�سر تكليف بالوفاء
املادة: 613 ق ام ا

بتاريخ الثاين والع�سرون من �سهر فيفري �سنة الفني وواحد وع�سرون )2021/02/22( على ال�ساعة 00 
: 10 بطلب من ال�سيد)ة( املوؤ�س�سة ذات امل�سوؤولية املحدودة بي برو�ض ممثلة من طرف م�سريها العنوان: الكائن مقرها بن �سلون بلدية اخل�سنة ولية بومردا�ض بناء على القرار 
ال�سادر عن جمل�ض ق�ساء غرداية  بتاريخ 2020/01/19 فهر�ض رقم 20/00026 ق�سية رقم 396 19/00 الغرفة التجارية / البحرية املمهورة بال�سيغة التنفيذية  املوؤرخة 
يف 2021/01/07 بناءا على  القرار الت�سحيحي  ال�سادر عن جمل�ض ق�ساء : غرداية بتاريخ : 2020/11/22 فهر�ض رقم 20/00537 ق�سية  رقم : 20/00325 الغرفة 
غرداية  حمكمة  لدى  ق�سائي  حم�سر  الطيب  باخلري  الأ�ستاذ  نحن  والإدارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   613  -  612 و   416 املواد  على  الطالع  بعد  البحرية    / التجارية 
جمل�ض  ق�ساء غرداية املوقع ادناه  كلفنا ال�سيد )ة(: املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�ض الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة TMBS ممثلة بوا�سطة م�سريها  العنوان: الكائن مقرها باملنطقة 
الإقت�سادية ال�سودان بلدية بريان ولية غرداية بتنفيذ  حمتوى ال�سند التنفيذي املت�سمن : منطوق القرار :  اإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء  من جديد بالزام املعار�سة املوؤ�س�سة 
ذات ال�سخ�ض الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة TMBS ممثلة بوا�سطة م�سريها خلفاوي رابح نور الدين باأدائها مبلغ  )3.000.00 دج( ثالث ماليني دينار قيمة الفاتورة رقم 
حجاج  م�سريها  طرف  من  ممثلة  برو�ض  بي  املحدودة   امل�سوؤولية  ذات  املوؤ�س�سة  �سدها  للمعار�ض  ال�سرار   جممل  عن  كتعوي�ض   ) دج   100.000( الف   مئة  ومبلغ   2014/31
�سالح  الكائنة بلدية اخل�سنة ولية بومردا�ض و حتميل املعار�ض امل�ساريف الق�سائية )منطوق القرار الت�سحيحي :الق�ساء بت�سحيح اخلطاأ املادي الوارد يف القرار ال�سادر عن 
غرفة احلال  بتاريخ 2020/01/19 فهر�ض رقم 20/26 بالفول مبلغ 3000.00 دج ثالث ماليني دينار جزائري قيمة الفاتورة رقم 2014/31 بدل من )3000.00 دج(  كما 
ورد �سهوا يف منطوق القرار  و امل�ساريف الق�سائية على عاتق اخلزينة العمومية . وت�سديدا للمبالغ امل�ستحقة مقابل و�سل على الأداء مبلغ:3.000.000.00 دج قيمة الفاتورة 
مبلغ:100.000.00 دج تعوي�ض مبلغ :6،100.00 دج م�ساريف التنفيد  مبلغ:134.000.00دج حقوق تنا�سبية  مبلغ :26.619.00 دج �سريبة القيمة امل�سافة مبلغ : 480 
دج الطابع اجلبائي املجموع: 3.267.199.00 ثالثة ماليني و مائتان و �سبعة و �ستون الف و مئة و ت�سعة و ت�سعون دينار و 00 �سنتيم ولكي ليجهل ما تقدم ونبهناه بان له مهلة 
خم�سة ع�سر يوما )15( للوفاء ت�سري من تاريخ تبليغه هذا واإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية طبقا ملا جاء يف ن�ض املادة 613 من قانون الجراءات املدنية والدارية.                 

 التحرير 2021/09/22       املح�سر الق�سائي ط/ بلخري

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي مكتب الأ�ستاذ :بلخري الطيب
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة غرداية

اخت�سا�ض جمل�ض ق�ساء غرداية
الكائن مكتبه ب�سارع اأول نوفمرب

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية: ب�سار

دائرة: العبادلة
بلدية: العبادلة

اإ�سهار اإن�ساء جمعية حملية بلدية
طبقا لحكام القانون رقم -12 06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ل�سيما املادة الثانية)02( منه.
 لقد مت هذا اليوم الأول من �سهر اأوت عام 2021 اإن�ساء اجلمعية املحلية امل�سماة: جمعية اأولياء التالميذ ملدر�سة زاوي بوبكر ببلدية العبادلة 

الرئي�ض )ة(: رزوق ها�سمي املقر: مدر�سة زاوي بوبكر حي اجلرف العبادلة ولية ب�سار.

                               اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية                                                                                                                                                      
اإعـالن عـن بيـع عقـار باملـزاد العلنـي                                                         

                         ) املادة 749،789 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية (                                                                                                                                                       
نحـن الأ�سـتاذ/ مي�سـه اإ�ســماعيــل املح�سر الق�سائـي بدائرة اخت�سا�ض حمكمة الـــوادي و جملـ�ض قـ�ساء الـوادي .  وبنــاءا علــى ال�سنـد التنفيـذي املتمثــل فـي: قـرار غـرفـة 
�سـوؤون الأ�ســرة املمهــور بال�سـيغــة التنفــيذيــة حتـت رقـم الق�سيــة: 00471/19 رقم الفهـر�ض 00278/20 ال�ســادر عــن جمل�ض ق�ساء الــوادي بتاريـخ: 19/03/2020 
واملوؤيـد للحكم الق�ســم: �ســـوؤون الأ�سرة ال�سادر عـن: حمكمـة الــوادي بتاريـخ: 11/06/2019 حتـت رقــم اجلـدول: 00385/19 رقـم الفهــر�ض : 01138/19 واملتمم له يف 
�سق ذكر م�ساحته والق�سم الذي ينتمي اإليه وجمموعة امللكية وموقعه وطريـق بيعـــه. الــذي م�سمونـه :  يف ال�سكــل: قبول ال�ستئناف .فـي املو�سـوع: تاأييد احلكم امل�ستاأنف ال�سادر 
عن حمكمة الوادي بتاريخ 11/06/2019 حتت رقم فهر�ض 1138/19 مبدئيا وتعديله بالقول اأن العقار حمل النزاع الذي يباع باملزاد العلني هو العقار الذي تقدر م�ساحته 404 
مرت مربع ينتمي للق�سم رقم 99 جمموعة ملكية رقم 256 ببلدية الوادي على اأن يكون املزاد العلني مفتوحا للجميـع، مـع حتميل امل�ستاأنـف امل�ساريــف الق�سائيـة. ــ لفائدة طالب 
التنفيذ ال�سيـد : ورثة املرحوم مهاوة �سعيدي بن حممد وهم : اأبناوؤه: مهاوة نادية – مهاوة منرية – مهاوة نور الهدى – مهاوة و�سـيلة – مهاوة مباركة – مهاوة �سا�سية – مهاوة حممد 
– مهاوة وردة – مهاوة قرمية – ورثة ابنه املرحوم مهاوة مربوك بن �سعيدي وهم : زوجته : �ساحلي وردة بنت الها�سمي ا�سالة عن نف�سها ونيابة عن ابنها القا�سر مهاوة حممد ال�سعيد 
بن مربوك . العنوان / حي اولد اأحمد - بلدية الوادي- ولية الوادي .  �سد / - مهــاوة بلقا�ســـم بــن ال�سعيــدي. العنوان / حي اولد اأحمد - بلدية الوادي- ولية الوادي . ـــ 
نعلن عـن تاأجيل جل�سـة بيـع عقــار باملـزاد العلنـي التابــع للمنفـذ لــهم ورثة مهاوة ال�سعيدي جلل�ســة 27/10/2021   على ال�ساعـة الــحـادية ع�سـرة �سباحـا بقـاعــة جلـ�ســات 
املحكـمــة رقـــم 03 لعـدم ح�ســور املزايديــن   مـع اإعــادة اإجــراءات الن�سـر و التعليــق وجـعـل ثــمن البيــع حــر ـ  وهـذا بنــــاء على اأمـر بتحديد تاريـخ و مكـان جل�سة بيـــــع 
عقار باملـزاد العلني ال�ســــادر عن حمكـمـة الـوادي  بتــاريــخ :15/09/2021 حتـت رقـم : 00664/2021 . واأن الثمن الأ�سا�سي )الفتتاحي( ملناب لورثــة املرحوم مهاوة 
�سعيدي بن حممد وهم : اأبناوؤه: مهاوة نادية – مهاوة منرية – مهاوة نور الهدى – مهاوة و�سـيلة – مهاوة مباركة – مهاوة �سا�سية – مهاوة حممد – مهاوة وردة – مهاوة قرمية – ورثة 
ابنه املرحوم مهاوة مربوك بن �سعيدي وهم: زوجته: �ساحلي وردة بنت الها�سمي ا�سالة عن نف�سها ونيابة عن ابنها القا�سر مهاوة حممـد ال�سعيـد بـن مبـروك الـذي يفتتــح بـه 
املــزاد كان : ت�سعـة ع�ســــره مليــون وثمـانـمئـه و اأربعه و خـمـ�سـون األـــف دينـــار جــزائـري 19،854،000،00 دج وحالـيا ال�سعـر حر.  بالإ�ســافـة اإىل �سـروط البيع املـدونة 

 التحرير 2021/09/22 يف قـائمة �سروط البيع املتواجدة بكتابــــة �سبط حمكــمة الــوادي ومكتـب املح�ســر الق�سائـي والتـي ميكـن الإطالع عليها .     املح�سر الق�سائي

         اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
اإعـالن عـن بيـع عقـار باملـزاد العلنـي                                                         

                                         ) املادة 749،789 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية ( 

اإ�ســماعيل املح�سر الق�سائي بدائرة اخت�سا�ض حمكمة الـــوادي و جملـ�ض قـ�ســــاء الـــــوادي وبناءا علــى ال�سنــد التنفيـذي املتمثــل فـــــي: عــقد  نحــــن الأ�ســـتاذ/ مي�ســـه 
الــــــتزام بتـ�سديد مبلغ ديــن املمهــور بالــ�سيــــغة التنــفيذية  تـحت رقم : 07/2016 وال�سادر عـــن مكــتـب التوثـيـق الأ�ستـــاذة فتــيـحة رحـمــاين بـتاريـخ :03/01/2016 
. ـ  وتنفيــذا لل�سـند التنـــفيــذي املتمثـــــل فـــي اأمــر بحـجـــز تــــنفــيذي على عقـار ال�سادر عـــن : مـــحكمــة الـوادي  بتاريـخ : 28/05/2017 حتـــت رقــم : 00332/2017 
.  الـــذي م�سمونـــه : ناأمر بتوقيع حجز تنفيذيا على العقار اململوك للمنفذ عليه خياري حممد ال�سعيد بن اأحمد واملتمثل يف عقار عبارة على غوط به 25 نخلة باأم ال�سحاوين ببلدية 
وادي العلندة ولية الوادي تبلغ م�ساحته 30000 م 2 وحدوده من ال�سمال م�سلك فالحي ثم العايب خمتار ومن اجلنوب م�سلك فالحي ثم بالروبة اجلموعي ومن ال�سرق م�سلك فالحي 
ثم خياري عماره ومن الغرب م�سلك فالحي ثم بقي حفناوي ، لفائدة الدائن طالب التنفيذ هاين اجليالين بن ال�سعدي ، مع مراعاة باقي الجراءات املن�سو�ض عليها يف القانون . 
والقول بالرجوع اإلينا يف حالة الإ�سكال .  ــ لفائدة طالب التنفيذ ال�سيـد : هاين اجليالين بن ال�سعيدي .املقيــم / بحـــي تك�سبـــت – وليــة الــــــوادي .  نعلــــن عـن تاأجيل جل�سـة 
بيــع عقـــــــار بالـــمـزاد العلنـــي التابـــع للمنفذ لـه هـانـــي اجلــــيالنــي جلل�ســـة  27/10/2021  عـلـــى ال�ساعــة احلــاديــة ع�ســرة �سبـــــــاحـا بقـاعـة جل�ســــات املحكمـــــة 
رقـــــم 03 لعـدم ح�سـور املزايديـــن  مــع اإعـــادة اإجـــراءات الن�ســـر و التعليــــق وجعـــل ثمـــــن البيــع حـــر .  وهـذا بـنــــــاء علــى اأمــــر بتـاأجيل بيـــع عقـــار باملــــزاد 
العلنــي ال�سـادر عن حمكمـــة الــوادي بتاريــخ :15/09/2021 تـحت رقـــــــــم : 00663/2021 .  واأن الثمن الأ�سا�سي )الإفتتاحي( بعد انقا�ض الع�سر لعقار خياري حممد 
3.375.000.000 دج  وحاليــــــــا ال�سعــــــــــــــر  ال�سعيد الذي يفـــتتح بـه املــــزاد كـــان : ثـالثــة ماليــيــن و ثالثـمائــــة وخـم�سـة و�سبعـــون الـــــف ديـنـار جــزائــري 
حـــــر طبـقــــا لأمـــر التــــاأجـــيــل املنــوه عـــنـه اأعــاله .  بالإ�ســافـــة اإىل �ســــروط البيع املدونة يف قائمة ال�سروط املتواجدة بكتابــــة �سبط حمكـمة الــوادي ومكتـب املح�سـر 

الق�سائـي والتـــي ميكـــــن الإطالع عليها.                                                                                                                 املح�سر الق�سائي
 التحرير 2021/09/22 

  املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي  مكتب الأ�ستاذ/ مي�سه اإ�سماعيل                                         
                                             حي الرمـال - الوادي                 

        الهاتف : 032.13.47.42
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اليابان يف القرن الع�سرين
  بقلم عبدالقادر رالة

---------------------------
القرن  الناه�ضة  ال�ضغرية  الدولة   ، اليابان  ا�ضتهلت    
�ضد  وعنيف  ،�رصيع  كبري  ن�رص  باإحراز  الع�رصين 
فاجاأ  الن�رص  ،وه��ذا   1905 �ضنة  الرو�ضية  القوات 
ح�ضاب  األف  لليابان  يخُح�ضب  و�ضار   ، باأكمله   العامل 

وبالأخ�س من طرف الدول الغربية !
التي  امليجي  لإ�ضالحات  تتويجًا  جاء  الن�رص  وهذا    
فاقتب�س   ، ع�رص  التا�ضع  القرن  �ضتينات  يف  ب��داأت 
ال�ضفن  و�ضناعة  والتكنولوجية  العلوم  اليابانيون 
القوى  اليابان  ،لتكون  الغرب  من  واملدافع  والأ�ضلحة 
من  الوحيدة  والقوة   ، الأق�ضى  ال�رصق  يف  الأوىل 
القوى العاملية الع�ضكرية والقت�ضادية التي ل تنتمي 
الأحداث  من  �ضنة  اأربعني  بعد  اأنه  غري   .. الغرب  اىل 
مرة  العامل  تفاجاأ  الأق�ضى  وال�رصق  العامل  الدامية يف 
م�ضتغربًا  اأو  منده�ضًا  لي�س  ولكن   ، وباأكمله   ، اأخرى 
نوويتني على  قنبلتني  األقيت  باكيًا مرعوبًا حني  واإمنا   ،
وتبني   ،  1945 �ضيف  يف  وهريو�ضيما  ناغازاكي 
النووية  الأ�ضلحة  تخلفه  الذي  الدمار  حجم  للعامل 
على  قنابله  يلقى  مل  الذي  الغرب  عن�رصية  وكذا   ،
ال�ضفر  اليابانيني  على  األقاها  واإمنا  الطليان  اأو  الأملان 

الذي ل ينتمون اىل ح�ضارة الغرب!
مرة  تقوم  ولن  انتهت  اليابان  اأن  باأكمله  العامل  وتيقن 
واليابان  اإل  �ضنة  ع�رصون  اإل  هي  ما  لكن   ، اأخ��رى 
ركام  حتت  من  ناه�ضة   ، اأبنائها  �ضواعد  على  واقفة 
القوة  لتكون  الهزمية وذل الحتالل   القنبلتني ومرارة 
ذلك  ، وكل  املتحدة  الوليات  بعد  الثانية  القت�ضادية 
اأده�س العامل مرة اأخرى ،وتاأكد له اأن ال�ضعب الياباين 
 ، الأخ��رى  ال�ضعوب  حتوزها  ل  بخ�ضائ�س  يتميز 
الوطن  اىل  النتماء   ، الفعالية   ، التحدي   ، ك��الإرادة 
ال�ضعب  قوة  تبني  وكذلك   ... والن�ضباط  النظام   ،
احلرب  بعد  ما  فرتة  لتجاوز  والنف�ضية  الجتماعية 
الأمريكية  ال��ق��وات  احتالل  ..وب�ضبب  القا�ضية  
�ضيوعيتني  قوتني  من  بالقرب  ووقوعها  لأرا�ضيها 
ال�ضوفياتي   والحت��اد  ال�ضعبية  ال�ضني  ؛  كبريتني 
ملراقبة  املتحدة  للوليات  متقدمة  قوة  اليابان  �ضارت 

... ال�ضمالية  وفيتنام وكوريا  ال�ضني 
   وحولت اليابان نزعتها الع�ضكرية املدمرة اىل نزعة 
ال�ضيارات  ،اإذ تفوقت يف �ضناعة  اإبداعية  تكنولوجية 
والتكنولوجية  اللكرتونية  وال�ضناعات  وال�ضفن 

... الدقيقة ذات اجلودة العالية 
القرن  من  الأوىل  ال�ضنوات  يف  اليابان  ت��زال  ول 
تفوقها  على  حتافظ  اأن  حت��اول  والع�رصون  الواحد 
�ضعود  و�ضط  التكنولوجية   ومكا�ضبها  القت�ضادي 
وكوريا  والهند  ال�ضني  مثل  اإقليمية  اقت�ضادية  قوى 
التحديات  من  العديد  وك��ذا   .. وت��اي��وان  اجلنوبية 
وتدنى   املجتمع  يف  ال�ضيخوخة  ن�ضبة  مثل  الداخلية 

... املقلقة  النتحار  وانت�ضار ظاهرة  التعليم  م�ضتوى 

�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، فعلى كل  
journalaltahrir@gmail.com   :من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة اأن ير�سلها لركن م�ساهمات   على اميايل التحرير

حركة  دون  قدميها  على  ظلت  العربية  لغتنا   .
اللغة  على  فر�س  الذي  الوحيد  التغيري  وتطور. 
كان من تطور و�ضائل العالم. ن�ضاأت لغة عربية 
وانا  ال�ضائدة  اللغة  هي  ممتعة  متدفقة  �ضهلة 
مبعظم  مرفو�ضة  انها  رغم  ال�ضحافة،  لغة  ا�ضميها 
حرا�س  من  �ضياغتها  واأ�ضلوب  ا�ضطالحاتها 
التطور  حركة  عن  عدة  قرونا  البعيدين  اللغة 
وغري  قدمي  هو  ما  كل  حرا�ضة  مهمتهم  الإن�ضاين. 
اجليل  اأبناء  يفهمه  ل  ا�ضتعمل  واذا  م�ضتعمل 
يفهما  ل  �ضياغات  جمرد  ذلك  عدا  وما  اجلديد.  
%5 من اجلمهور العربي، وا�ضك ان من  اأكر من 
يفهمها  ل  كال�ضيكية،  بلغة  خطاباتهم  يدبلجون 
اأ�ضلوب  عامة ال�ضعب رغم ان الكثريين ي�ضحرهم 

املعنى. اخلطابة دون فهم م�ضمون 
لها  لي�ضت  اللغة  لكن  بالدين.  يربطها  البع�س 
ا�ضال  العرب  ن�ضبة  هي  وكم  كالدين.  قدا�ضة 
يحفظون  انهم  رغم  الدين،  لغة  يفقهون  الذين 

الدينية. ال�ضياغات  من  الكثري 
فهم  على  القادرين  العرب  ن�ضبة  هي  كم  مثال   
لغة  حتى  الكال�ضيكية؟  وال�ضياغات  القراآن  لغة 
اأكرية مطلقة  اجلاحظ الأكر تطورا ع�ضية على 
من اجلمهور العربي. بل لغة اأكر حداثة كلغة طه 
وا�ضعة  اأو�ضاط  فهم  عن  ع�ضية  انها  جند  ح�ضني 
العربية  يل  تقولوا  ل  العربي.  اجلمهور  من  جدا 
خارج  تغريدة  ال  �ضيئا  يعني  ل  هذا  الدين.  لغة 
ال�ضالمي  الدين  قبل  كانت  العربية  املو�ضوع. 
اىل  قبيلة  من  تختلف  لهجات  وهي  بالتحديد. 

تبدو  تباين  لدرجة  اأخرى.  اىل  منطقة  اأخرى ومن 
العربية  اللغة  جعل  ما  وهذا  مت�ضابهة.  لغات  انها 
ولي�س  مثال  وللخيل  لل�ضيف  كثرية  اأ�ضماء  حتمل 

حتديدا.
يفكر،  عقل  ت�ضدر عن  اإن�ضانية  ميزة  هي  اللغة    
مبجتمعات  وتنويرية.  ثقافية  قاعدة  له  التفكري 
للغة.  قيمة  توجد  ل  هائلة  اأمية  ن�ضبة  ت�ضودها 
اأ�ضحابها  ال  يفهمها  ل  حمكية  حملية  للغات  بل 
من  اأكر  امل�ضادر(  بع�س  )ح�ضب  وهناك  تقريبا. 
35 لهجة عربية حملية. وحتى داخل نف�س اللهجة 
فهم  عن  بع�ضها  ع�ضي  �ضا�ضعة  فروقات  جند 

ال�ضكان. جممل 
جند  لكننا  يقول.  ما  عادة  يعي  ال�ضليم  الإن�ضان 
اأحاديث واأقوال يطلقها بع�س ذوي املراكز الدينية 
للغة  بعالقة  متت  ل  الجتماعية،  اأو  ال�ضيا�ضية  اأو 
ب�ضبب  وهو  مركباته،  بكل  للمجتمع  املفهومة 
التطور  �ضعيفة  املجتمعات  تف�ضل  التي  امل�ضافة 
عن واقع الرقي العلمي واحل�ضاري، املقيا�س لي�س 
علوم  بن�ضوء  يتعلق  مقيا�ضا  بل  ماليا.  مقيا�ضا 
القت�ضادية  املرافق  وتطوير  متنوعة،  واأبحات 
،ت�ضمى  اقت�ضادا  لي�س  النفط  اأم��وال  احلديثة. 
على  الدولة  اعتماد  ويعني  الريعي،  بالقت�ضاد 
امل�ضدر غالبا ما يكون  للريع، وهذا  م�ضدر واحد 
اإنتاج  اآليات  اإىل  بحاجة  لي�س  طبيعيا  م�ضدرا 
معقدة �ضواء كانت فكرية اأو مادية كمياه الأمطار 
احلاكمة  ال�ضلطة  ت�ضتحوذ  بحيث  والغاز،  والنفط 
امتالكه  م�رصوعية  وحتتكر  امل�ضدر  هذا  على 
احل�ضاري،  للرقي  تقود  ول  وبيعه،  وتوزيعه 
الواقع العربي �ضلبي جدا. وقد ت�ضد  وتاثريه على 
اإليها جمهورا وا�ضعا من مميزاته ان عقله منى على 
التفكري والبداع. من  التلقني والنقل ولي�س على 
القدمي  العربي  النحو  جتديد  يجب  انه  موقفي  هنا 
والعلمي  والفكري  الثقايف  املناخ  مع  واملتناق�س 

ال�ضوء. املتطور ب�رصعة تقرتب من �رصعة 
وباحثني  وعلماء  متخ�ض�ضني  من  الطلب  ميكن  ل 
يتقنوا  ان  تكنولوجية  او  علمية  مبجالت  عرب 
مب�ضتوى  حتى  او  �ضيبويه.  مب�ضتوى  لغتهم 
متو�ضط. لذا جند ان الباحثني العرب والعلماء من 
اأجنبية،  بلغات  ابحاثهم  يكتبون  جمالت خمتلفة، 
غري  لغتنا  ان  ال�ضبب  بع�ضها.  يرتجم  بعد  وفيما 
او  علمي  ل�ضتعمال  مي�رصة  وغري  للعلوم،  طيعة 
العقول  هجرة  هي  اأكر  املقلقة  والظاهرة  تقني. 

خ�ضائر  ت�ضبب  التي  املتطورة،  للدول  العربية 
الدولرات  من  املليارات  مبئات  البع�س  يقدرها 

�ضنويا.
من  جاءت  للغتنا  �ضقيقة  ولغة  لغتنا  بني  باملقارنة 
نف�س امل�ضدر، مثال اللغة العربية، جند انها انتقلت 
لغة  حية،  لغة  اىل  �ضنة   100 قبل  ميتة  لغة  من 
علوم، لغة تقنيات، التعامل بها اأ�ضهل مبا ل يقا�س 
الوقوع  ال�ضعب  من  وتقريبا  العربية  اللغة  من 
من  ذل��ك  اط��رح  ل  وان��ا  ال�ضياغة.  يف  باأخطاء 
زاويته ال�ضيا�ضية، بل من زاوية املقارنة اللغوية!!
العلمة  للمواد  خا�ضة  ثقافتنا،  يف  املرتجمون 
يف  لها  حل  ل  م�ضاعب  يواجهون  والتقنية، 
القوامي�س العربية  اأحد املرتجمني قال ان  الرتجمة، 
والتكنولوجية  العلمية  ال�ضطالحات  من  خالية 
يالئموا  ان  كبري  بجهد  في�ضطرون  ال�رصورية 
ال�ضطالح  قو�ضني  بني  وي�ضجلوا  ا�ضطالحات، 
يفهم  لن  اجنبية  لغة  يتقن  ل  من  اأي  الأجنبي، 
كانت  التي  العربية  اللغة  يف  بينما  الرتجمة.  
ال�رصورية  ال�ضطالحات  كل  يجدون  ميتة، 
�ضخ�ضيا  واجهت  واأن��ا  واملفهومة.  واملي�رصة 
كمدير لالإنتاج يف ال�ضناعات الثقيلة، الكثري من 
للكثري من  ت�ضميات  باإيجاد  اللغوية،  الإ�ضكاليات 
بلغة  الإنتاج  عمليات  ولتف�ضري  العمل،  ماكينات 
ومفهوم  جدا  �ضهل  الأمر  بالعربية  بينما  عربية. 
جربوا  الطب،  يف  حتى  ال��ع��رب.  للعمال  حتى 
وافح�ضوا  بالعربية  طبي  ا�ضطالح  ا�ضتعمال 
يف  واأي�ضا  الأط��ب��اء.  من  حتى  معناه  يفهم  من 
يف  وكاتب  كباحث  خا�ضة  الثقايف،  ن�ضاطي 
فهم  يف  تعجيزية  م�ضاكل  الفل�ضفة  جم��ال 
فا�ضطررت  املرتجمة،  الفل�ضفية  ال�ضطالحات 
ن�ضو�س  كتابة  عرب  ال�ضطالحات  لتب�ضيط 
كتاب  يف  الأول  اجل��زء  �ضدر  مب�ضطة  فل�ضفية 
اآخرين طرحت ال�ضطالح وتف�ضريه  ولدي جزاأين 
لتف�ضري  �ضاخرة  تعبريية  ق�ضة  وا�ضفت  ال�ضهل 

الفل�ضفية. الفكرة 
عن  العربية  اللغة  غياب  يتوا�ضل  ان  اتوقعه  ما 
جند  قد  وبالتايل  والتكنولوجية.  العلمية  النه�ضة 
اأنف�ضنا بحاجة ما�ضة اىل لغة اأخرى لطرح املفاهيم 
املتطورة بكل املجالت، ولغة برتاجع دائم للتفاهم 

العربية. الجتماعية  الأطر  داخل 
حقا  كنا  اذا  اخلطر  ناقو�س  لدق  ادعو  باين  وانهي 

تقدم جمتمعاتنا. لغتنا وعلى  نغار على 

اللغة لي�ست اأداة تفاهم اجتماعي فقط
تدر�ض فل�سفة اللغة التفكري الب�سري ومناهج تطوير اللغات ح�سب التطور العلمي والتكنولوجي والثقايف التعبريي، ون�سوء علوم وابحاث جديدة 

فر�ست ا�سطالحاتها اخلا�سة على املجتمعات الب�سرية.

بقلم : نبيل عودة

الأوىل  ال��ق��وة  اجل��زائ��ر  اعتبار  ميكن  ذل��ك  ووف��ق 
لن  الذكر،  ال�ضابقة  اخليارات  خمتلف  ويف  اإفريقيا 

موؤخرا  املتخذة  احلا�ضمة  والقرارات  ال�ضتعدادات 
وفرت  التي  اجلاهزية  تراكمات  لول  متاحة  تكن  مل 
احلاجة  اوق��ات  يف  عليه  يعول  ا�ضرتاتيجيا  مت�ضعا 
اجلزائرية  القوة  مليزان  يح�ضب  حيث  ال�رصورية،     
الف ح�ضاب لن لديها قدرات ردع هامة يف خمتلف 
الع�ضكرية  القوة  من  بداية  الأ�ضا�ضية،  القوة  عنا�رص 
ت�ضجيل  مع  املديونية  املنعدمة  القت�ضادية  وال�ضيادة 
اجلبهة  وق��وة  تالحم  يف  موؤكد  لنت�ضار  اجل��زائ��ر 

الداخلية،    
اعداء  �ضفوف  يف  عميقة  �ضدمة  اوقع  الذي  الأمر 
اجلزائر �ضواء من كانوا باجلوار او من وراء البحار، من 
والتالحم  الفطنة  بف�ضل  حماولتهم  تبخرت  الذين 
كانت  التي  الداخلية،  اجلبهة  مقومات  يف  اجللي 
فنت  اث��ارة  على  املراهنني  الع��داء  من  تر�ضد  حمل 
رغم  اجلزائر  لتنت�رص  عربية،  دول  ا�ضقطت  وان  �ضبق 

الذين  وعمالئهم  خمططاتهم  ولتف�ضح  اعدائها  كرة 
عرتهم وك�ضفت نواياهم،     

لم ترتيب  كما اأن العالمة القوية �ضجلتها اجلزائر يف �ضخُ
الع�ضكرية  الرادعة  القدرات  ذات  القليمية  الدول 
الداخلية،  اجلبهة  وقوة  التالحم  بدعامة  والقت�ضادية 
بع�ضها  مع  املن�ضمجة  الثالثة  العوامل  هذه  ولت�ضكل 
قدارات للرد وللردع الع�ضكري والقت�ضادي واملدعم 
باجلبهة الداخلية، ما اتاح للجزائر جمال هاما يف ميزان 

ال�ضرتاتيجية،     تعامالتها 
ال��ردود  يف  ت��درج  من  اجلزائر  با�رصته  ما  والدليل 
يف  م�ضاعفة  عقابية  قوة  ذات  بقرارات  الردعية 
اجلزائرية  الدبلوما�ضية  ودهاء  حنكة  بف�ضل  اأثرها، 
احلركة  يف  الريحية  مكتملة  ادائها  يف  كانت  التي 
والتفاعل مع الأحداث بحكمة وعقالنية جعلت العدو 
يح�ضن  ل  الذي  املتهور  ال�ضعيف  �ضورة  يف  يظهر 

�ضعبه  م�ضالح  فيه  اأ�ضاع  وب�ضكل  �ضوؤونه  تدبري 
والقت�ضادية،      احليوية 

املركبة  اخل�ضائر  من  ن�ضيبا  حتما  فرن�ضا  ولتنال 
التف�ضيلية  ال�ضتثمارات  �ضاحبة  كونها  واملتعدية 
وحيوية  مهمة  قطاعات  يف  املغربية  اململكة  يف 
اغلبها  يف  كانت  والتي  والتجارة  ال�ضناعة  خا�ضة 
املتبوعة  الوطنية  ال�ضيادة  عن  التنازل  ب�ضفقات 
الذي  املغربي  لل�ضعب  النقمة  جلب  مف�ضوح  بتطبيع 

لن يتخاذل ابدا �ضد الق�ضية الفل�ضطينية،     
لكن حكم الواقع جعل الهموم تتزايد وامل�ضاكل تتفاقم 
�ضد ال�ضعب املغربي يف حميطه ومن خمتلف اجلهات، 
املخزن يف  ومغامرات  ال�ضيا�ضة  املراهقة  ب�ضبب  وهذا 
ايادي ل تكرتث  الرياح ب�ضباك مثقوبة حتركها  �ضيد 
بال�رصورة  لي�ضت  لنها  ال�ضلبية  والنتائج  للتبعات 
موجهة بافكار حملية قدر ما حتركها خمابر خارجية..

الردع القت�سادي كاإ�سافة نوعية يف ميزان القوة اجلزائرية 
تقا�ض قوة الدول بامكانية توظيف قدراتها القت�سادية �سواء يف احلالة ال�ستثمارية التحفيزية والتف�سيلية، او عند ا�ستخدامها كخيارات عقابية وتاأديبية، و�ساأنها يف ذلك ل يقل اأهمية عن 

القدرات الع�سكرية، حيث تكون يف احلالة الدفاعية ال�سيادية حلفظ الأمن وال�ستقرار او عند احلرب للردع واحل�سم امليداين �سد الأعداء.

بقلم عمار براهمية 
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واالحتواء السياسي  واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 

وااللتزام بالدفاع عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.

7 - اجلريدة - من وجهة نظرها- تؤمن بأن ضمانات حرية تداول 
املعلومات ونشرها هو حق جمتمعي. لذا تشجب الرقابة علي املعلومات 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية يف املجامالت 
أو  الشخصية  اإلساءة  أو  التشهري  أو  االبتزاز  أو  وتصفية احلسابات 
املعنوية من خالل بتر أو تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على 
أن مجيع املستندات والوثائق واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط 

بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
األمة  تراث  احترام  تقتضى  اإلعالم  أن حرية  تؤمن  التحرير   -  9
الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم العدل ومفاهيم السالم، 
وقواعد القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض أو تضليل 

أو كراهية أو تعصب.
يف  أمانة  ــا  وأدواهت وآداهبــا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

جريدة التحرير يومية جزائرية 
وطنية إخبارية شاملة، 

شعارها:”حنن مع احلق وحيثما 
مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها 

الوطنية والعربية، وتناضل من 
أجل القيم اإلنسانية والعدالة 

االجتماعية. غايتها املسامهة يف 
التنوير ، اإلصالح، البناء، التوحيد 

ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.
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حـدث وال حـرج

اأول يوم 
للدخول 
املدر�سي 

مبدر�سة جدو 
خري الدين 

ببلدية 
بو�سكن 
باملدية 

اإ�سطبل حيوانات ياأوي 6 عائالت منذ 50 �سنة 
بالعا�سمة !  

انت�سل عنا�سر احلماية املدنية خالل 
 25 يف  �ساب  جثة  الأخرية  �ساعة   24
من عمره، عقب العثور عليها عالقة 

بني ال�سخور، على بعد 10اأمتار اأ�سفل 
املنطقة ال�سخرية غري املحرو�سة 

ب�ساطئ راأ�ض فالكون، حيث مت 
معاينتها من قبل طبيب احلماية 

املدنية املخت�ض، ووجد بها اإ�سابات 
متعددة على ج�سده جراء ال�سقوط، 

ليتم حتويلها على م�سلحة احلفظ، 
مب�ست�سفى جمرب التامي بوهران، مع 
فتح عنا�سر الدرك الوطني لتحري 

حول اأ�سباب و ظروف احلادث.

انت�سال جثة 
�ساب عالقة بني 

ال�سخور بوهران 

البطاطا ب 80 دج للكلغ 
الواحد بتيارت

يعرف �سعر الكلغ من البطاطا ارتفاعا 
كبريا وغري م�سبوق يف حمالت و 
اأ�سواق تيارت يف الأيام الأخرية؛ 

اإذ و�سل اإىل 70 و75 دج، وهو 
يقارب 80 دج، و قد يتجاوز ذلك 

بفعل عدة عوامل و اأ�سباب، اأهمها، 
ح�سب م�سادر من مديرية التجارة 

للولية، ال�سماح ملنتجي البطاطا 
بولية تيارت، ببيع حم�سولهم مبا�سرة، 

لوليات اأخرى، و عدم مبا�سرة عملية التخزين على امل�ستوى 
املحلي؛ مما �ساهم يف تقلي�ض الكمية املوجهة لال�ستهالك املحلي، 

و بالتايل رفع ال�سعر ب�سفة اآلية و مبا�سرة، انعك�ست �سلبا على 
امل�ستهلك املحلي، الذي يعتمد كثريا على البطاطا  كمادة اأ�سا�سية 

ملائدته.
وعن احللول املمكنة التي قد ت�ساعد يف انخفا�ض ال�سعر و 

ا�ستقراره، فاإن املخت�سني يف اإنتاج و ت�سويق منتوج  البطاطا 
يراهنون على �سرورة تخزين البطاطا على امل�ستوى املحلي طاملا 

توجد م�ستودعات مهياأة ل�ستيعاب كل املنتوج املحلي، مبا فيها 
امل�ستودعات املهياأة بو�سائل التربيد، و ا�ستغاللها للتخزين و التوزيع 

عند ال�سرورة مبا�سرة، للتجار.

ع�سابة ت�ستهدف م�سكن امراأة بالطارف 
اأطاح عنا�سر اأمن دائرة بن مهيدي بولية 

الطارف، بع�سابة اإجرامية متكونة من 4 
اأ�سخا�ض خمت�سة يف ال�سرقة و بالعتداء 

على املواطنني با�ستعمال اأ�سلحة بي�ساء. كما 
ين�سط اأع�ساوؤها يف جمال ترويج املخدرات 

و املوؤثرات العقلية على م�ستوى مدينة 
بن مهيدي، اأعمارهم يف العقدين الثاين و 

الثالث، ينحدرون من نف�ض املدينة.  وقائع 

الق�سية تعود اإىل �سكوى تقدمت بها اإحدى 
املواطنات من مدينة بن مهيدي، بخ�سو�ض 

تعر�سها لل�سرقة على م�ستوى م�سكنها من 
طرف جمهولني، يف وقت متاأخر من الليل، 

ا�ستهدفت جمموعة من امل�سوغات من املعدن 
الأ�سفر، ومبلغا ماليا من العملة الوطنية، 

بالإ�سافة اإىل العتداء عليها با�ستعمال غاز 
م�سيل للدموع، وتعر�سها للتكبيل بوا�سطة 

�سريط ل�سق، لتبا�سر امل�سالح املخت�سة 
حتقيقاتها يف الق�سية. وا�ستنادا اإىل بع�ض 

املعلومات بوجود جمموعة من ال�سباب 
حتوم حولهم ال�سبهات كانوا حمل متابعة 

من طرف عنا�سر الفرقة من خالل عملية 
اأمنية مدرو�سة وبالتن�سيق مع اجلهات 

الق�سائية املخت�سة، مت تفتي�ض م�ساكن 
املعنيني؛ حيث ُعرث على اأدلة وقرائن تبني 

تورطهم يف ق�سية ال�سرقة والعتداء 
على ال�سحية، بالإ�سافة اإىل �سبط كمية 
من املخدرات واملوؤثرات العقلية قدرت ب 
العقلية،  املوؤثرات  خمتلف  من  قر�سا   67

و جمموعة من خمتلف الأ�سلحة البي�ساء 
املحظورة، ليتم حتويل املعنيني اإىل مقر 

الأمن. 

األقت قوات ال�سرطة باأمن ولية �سيدي 
بلعبا�ض على �سخ�ض يف العقد الثاين من 

العمر تورط يف ق�سية متعلقة بال�سرقة 
من داخل مركبة متبوع بالتخريب العمدي 

مللك الغري ، حيث مت توقيفه وتقدميه اأمام 
النيابة. اأطوار الق�سية تعود اإىل اإ�ستغالل 

قوات ال�سرطة بالأمن احل�سري الثاين ع�سر 
ملعلومات مفادها تعر�ض مركبة اإىل عملية 

التخريب املتبوع بال�سرقة من داخلها 
التي طالت جهاز الراديو اخلا�ض باملركبة 

بالإ�سافة اإىل اأغرا�ض �سخ�سية اأخرى وهذا 
بعد ك�سر قفل بابها اخللفي  ، التحريات 
التي با�سرتها امل�سلحة مكنت من حتديد 

هوية الفاعل يتعلق الأمر ب�سخ�ض معتاد 
ال�سرقة يف العقد الثاين من العمر، حيث مت 
توقيفه بعد مراقبة دقيقة لتحركاته، كما 

مت ا�سرتجاع امل�سروقات التي تعرف عليها 
�ساحبها من الوهلة الأوىل . بعد اإ�ستيفاء 

جميع الإجراءات القانونية حتت الإ�سراف 
الدائم  لوكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

�سيدي بلعبا�ض مت تقدمي امل�ستبه فيه اأمام 
النيابة العامة.

توقيف �سخ�ض يقوم 
ب�سرقة املركبات 
بالك�سر ببلعبا�ض

نا�سدت 6 عائالت تقيم 
باحلو�ض احل�سري و�سط 

مدينة زرالدة، وايل 
العا�سمة و خمتلف 
امل�سوؤولني املحليني، 

من اأجل التدخل 
لرتحيلهم اإىل �سكنات 

لئقة، و اإخراجهم من 
الو�سعية ال�سعبة التي 

يقيمون فيها منذ 50 
�سنة، حيث يتقا�سم 

عدة اأفراد غرفة 
واحدة، يف ظل غياب 

اأدنى ظروف العي�ض الكرمي.
اأو�سح امل�ستكون يف ر�سالة وجهت 

للمعنيني، اأن العائالت ال�ست 
تعي�ض و�سعا كارثيا، ي�ستدعي 
النظر اإليها بجدية، من خالل 

اإعادة اإ�سكانها، على غرار اآلف 
العائالت التي رحلت اإىل �سكنات 

جديدة، موؤكدين اأنهم را�سلوا 
اجلهات الو�سية عدة مرات، لكن 

دون جدوى.
ذكر هوؤلء، يف الر�سالة التي 

ت�سمنت �سكواهم، اأنهم يعانون 
احلرمان منذ حوايل 50 �سنة، 

حيث يعي�سون يف غرفة واحدة 
لكل عائلة، و جتمع يف اأقل 

تقدير 6 اأفراد منهم 
ال�سباب و الأطفال، 

خا�سة امل�سنني و مر�سى 
احل�سا�سية، الذين 

انعك�ض هذا الو�سع على 
�سحتهم و و�سعيتهم 

التي تتطلب التدخل 
العاجل، من قبل 

ال�سلطات املحلية، خا�سة 
اأن ف�سل ال�ستاء الذي 

تزداد فيه معاناتهم، على 
الأبواب. و ما زاد الطينة 

بلة، ح�سب �سكان هذا 
احلو�ض؛ الغرف التي تاأويهم، 

حيث ل توجد بها مراحي�ض و 
ل حمام و ل مطبخ و ل نوافذ، 
و تنعدم بها التهوية متاما، مما 

جعلها م�سدر كل الأمرا�ض، 
خا�سة بعد تزايد عدد اأفراد كل 

اأ�سرة.
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اتفاقيــة ثالثيــة من اأجــل ت�سديــد قــرو�ض 
امل�ستفيديـن من متويـل ال�سكنــات

من �ساأنها رفع العراقيل اأمامهم  

جمال  يف  �سيما  الت�ساهمي،  الرتقوي  ال�سكن  من  امل�ستفيدون  يتلقاها  التي  العراقيل  لرفع  اإطار  اتفاقية  توقيع  هِيئات،  عدة  اأعلنت 
والحتياط. للتوفري  الوطني  لل�سندوق  بيان  اأكده  ح�سبما  التمويل، 

لوؤي/ي
----------------------

التفاقية  هذه  ان  امل�سدر،  ذات  واأو�سح 
الوطني  ال�سندوق  بنك  بني  وقعت  قد 
مبديره  ممثال  الحــتــيــاط  و  للتوفري 
املوؤ�س�سة  و  ــط،  ــراب ــام ت �سمري  ــام،  ــع ال
ممثلة  الــعــقــاريــة  للرتقية  الوطنية 
غاملت،  ر�سيم  ن�سيم  الــعــام،  مبديرها 
ممثلة  للموثقني  الوطنية  الغرفة  و 

برئي�سها، ر�سا بنونان.
هــذه  اأن  ــدوق،  ــن ــس ــ� ال ــان  ــي ب ـــاف  ـــس واأ�
الأوىل  بالأحرف  وقعت  التي  التفاقية 
برفع  "�ست�سمح  املا�سي،  اخلمي�ض  يوم 
برامج  جت�سيد  اأمـــام  العراقيل  جميع 
تلك  �سيما  الت�ساهمي،  الرتقوي  ال�سكن 
التي ت�سمح  الوثائق  الناجمة عن غياب 
ملفات  تكوين  اأجل  من  العقاري  بالرهن 
و  القرو�ض".  منح  جمــال  يف  املكتتبني 
كذلك،  تهدف  اأنها  امل�سدر،  ذات  تابع 
"و�سيلة  اإيجاد  اإىل  ال�سمانات،  غياب  يف 
الــقــرو�ــض  بتحويل  ت�سمح  قــانــونــيــة 
الوطني  ال�سندوق  قبل  من  املمنوحة 
للم�ستفيدين  الحــتــيــاط،  و  للتوفري 
نحو  الت�ساهمي  الــرتقــوي  �سكنات  مــن 
العقارية  للرتقية  الوطنية  املوؤ�س�سة 
املتح�سل  الــقــرو�ــض  ت�سديد  ــل  اج مــن 
ال�سكنات".  اجناز  متويل  اجل  من  عليها 
الوطنية  الغرفة  جمعية  �ستتمكن  و 
�سمان  من  امل�سعى  هــذا  عرب  للموثقني 
املو�سوعة  املالية  الــقــرو�ــض  "حتويل 

الزبائن  ح�ساب  على  ت�سرفهم  حتــت 
العمومية  اخلزينة  م�ستوى  على  املفتوح 
للرتقية  الوطنية  املوؤ�س�سة  اإىل  للدولة، 
ال�سمان،  عقد  حترير  مبجرد  العقارية، 
الــوثــائــق  ــول عــلــى  ــس ــ� ــار احل ــظ ــت ان يف 
ال�سرورية لتحرير عقد الرهن العقاري 
للتوفري  الــوطــنــي  الــ�ــســنــدوق  لــفــائــدة 
ــه  ــاط. واأ�ــســاف املــ�ــســدر ذات ــي ــت و الح
حتدد  التي  الإطــار  التفاقية  هــذه  اأن 

تعطي  املوقعني،  التزامات  و  م�سوؤوليات 
"حلول لو�سعيات الن�سداد املرتتبة عن 
التي  التقنية  و  العقارية  الوثائق  غياب 
العقاريني  املرقني  من  املوثقون  يطلبها 
من اجل ت�سليم عقود امللكية التي تعترب 
املكتتب  من  البنك  يطلبها  التي  الوثيقة 
تابع  و  عقاريا".  قر�سا  له  مينح  حتى 
التفاقية  هذه  تطبيق  ان  البيان،  ذات 
الهيئة  و  للمكتتب  "�سمانا  الإطار تعترب 

مو�سحا  العقاري"،  املرقي  و  املقر�سة 
العقارية  القرو�ض  اإل  تخ�ض  ل  اأنــهــا 
الوطني  ال�سندوق  وخل�ض  التقليدية. 
اإىل  ـــري  الأخ يف  والحــتــيــاط  للتوفري 
مرحلة  يف  تو�سيعها  �سيتم  انه  التاأكيد، 
"بعد  الإ�سالمي  التمويل  لت�سمل  ثانية 
بت�سليم  املخت�سة  الهيئات  تــقــوم  ان 
هذا  لإطالق  الالزمة  الرتاخي�ض  جميع 

ال�سكل من التمويل".

ــة الــتــاريــخــيــة  ــل ــاف ــق ــت ال ــق ــل ــط ان
ــادر  ــق ــــري عــبــد ال الــ�ــســيــاحــيــة الأم
متوجهة  تلم�سان  وليـــة  مقر  مــن 
و  غرابة  عني  بلديتي  من  كل  اإىل 
منظمني  م�سلكني  �سمن  املن�سورة 
تذكارية.  معامل   و  التعذيب  ملراكز 
وذوي  املجاهدين  وزارة  اأو�سحت  و 
امل�ستخلف  اأن  لها،  بيان  يف  احلقوق 

احلفيظ  عــبــد  الـــديـــوان  بت�سيري 
خالف اأ�سرف رفقة ال�سلطات املحلية 
و الع�سكرية و الق�سائية و املنتخبني 
و الأ�سرة الثورية و فعاليات املجتمع 
الدرا�سي  املو�سم  انطالق  على  املدين 
-2020 2021 بثانوية ربيعي فاطمة 
در�ض  ح�سور  و  تلم�سان  ببوجلبدة 
“الكوارث  ملو�سوع  خ�س�ض  منوذجي 

الطبيعية و الت�سامن الوطني”. كما 
القافلة  انطالق  اإ�ــســارة  اإعــطــاء  مت 
عبد  الأمــري  ال�سياحية  التاريخية 
متوجهة  الــوليــة  مقر  مــن  الــقــادر 
و  غرابة  عني  بلديتي  من  كل  اإىل 
من�سمني  م�سلكني  �سمن  املن�سورة 

ملراكز التعذيب  و معامل  تذكارية.
ق/و

الغربية  لل�سحراء  اخلــا�ــض  املبعوث  رد 
واملغرب العربي ال�سفري عمار بالين، على 
جنيف  يف  املغربي  ال�سفري  ت�سريحات 
جلبهة  ــوم  ــزع امل اهلل  حـــزب  دعـــم  حـــول 
يــروج  مــا  اإن  بــالين  ــال  وق البولي�ساريو. 
من  ن�سيج  هي  املغاربة  الدبلوما�سيني  له 
خا�سة  كلل،  بال  يربطونها  التي  الأكاذيب 
من  العاجلة  النداءات  حتا�سرهم  عندما 
ل�سعب  العادلة  الق�سية  تدعم  جمموعات 

ال�سفري  اإن  واأ�ساف:”  الغربية.  ال�سحراء 
املغربي الذي نقلت ا�سمه ، مثل �سلفه ، هم 
الفظ  للتالعب  �ستاخانوفيني  موؤيدي  من 
اإنهم بارعون يف فن اإعادة تدوير الأكاذيب 
املخزية لوزيرهم الذي اخرتع من ال�سفر 
ملدربي  املروعة  احلكاية   ،  2018 ماي  يف   ،
ب�سكل  ونــفــي  تفكيكه  مت  ؛  اهلل  حــزب 
فعال”. ونوه بالين اإىل اأن اململكة املغربية 
قطع  ـــالن  لإع ذريــعــة  عــن  تبحث  كــانــت 

ال�سرق  الدبلوما�سية مع دولة يف  العالقات 
بع�ض  من  ثمار  جني  وبالتايل  الأو�ــســط 
الإقليميني.  وغري  الإقليميني  ال�سركاء 
فائدة  بال  املغربي  ال�سفري  كالم  اأن  واأكــد 
زخما  �ستكت�سب  جنيف  يف  التعبئة  واأن 
املنهجية  والنتهاكات  بالقمع  للتنديد 
الأرا�ــســي  يف  الــرجــل  حلقوق  واملتعمدة 

ق/واملحتلة يف ال�سحراء الغربية.

انطالق القافلة التاريخية “الأمري عبد القادر”

بالين يرد على اأكاذيب املغرب حول دعم حزب اهلل للبولي�ساريو

كورونا:182اإ�سابة جديدة، 150 حالة �سفاء و16 حالة وفاة

علي  املتقاعد،  اللواء  الأربعاء،  اليوم  ميثل 
البتدائية  اجلنايات  حمكمة  اأمام  غديري، 
الــبــيــ�ــســاء يف اجلــزائــر  ـــــدار  ال مبــحــكــمــة 
مبجل�ض  الإتهام  غرفة  اأحالت  و  العا�سمة. 
املن�سرم  فيفري   21 ــوم  ي اجلــزائــر  ق�ساء 
مع  اجلنايات  حمكمة  اإىل  غديري  علي  ملف 
املرت�سح  يتابع  و  عنه.  الإفراج  طلب  رف�ض 
يف  امل�ساركة  بتهم   2019 لرئا�سيات  ال�سابق 
اأجنبية  دولــة  عمالء  اإىل  معلومات  ت�سليم 
مت�ض بالقت�ساد الوطني وامل�ساهمة يف وقت 
املعنوية  ــروح  ال اإ�سعاف  م�سروع  يف  ال�سلم 
 .. الوطني.  بالدفاع  الإ�سرار  ق�سد  للجي�ض 
التحقيق مبحكمة  اأن قا�سي  الإ�سارة  وجتدر 
الدار البي�ساء اأ�سدر اأمرا باإيداع مدير املوارد 
احلب�ض  �سابقا  الــدفــاع  وزارة  يف  الب�سرية 
له  وجه  اأن  بعد   2019 جوان   13 يوم  املوؤقت 
معلومات  ت�سليم  يف  بامل�ساركة  تتعلق  تهم 
بالقت�ساد  مت�ض  اأجنبية  دولة  عمالء  اإىل 
الوطني وامل�ساهمة يف وقت ال�سلم يف م�سروع 
ق�سد  للجي�ض  املــعــنــويــة  الــــروح  اإ�ــســعــاف 

ق/والإ�سرار بالدفاع الوطني.

هذا  بحر  زلــفــانــة  ـــرة  دائ اأمـــن  م�سالح  متكنت 
من  �سالحني  حيازة  ق�سية  معاجلة  من  الأ�سبوع 
ال�سنف اخلام�ض )بندقيتي �سيد( دون احل�سول 
حيازة  قانونا،  املوؤهلة  ال�سلطات  من  رخ�سة  على 
دون  ال�ساد�ض  ال�سنف  من  حمظور  اأبي�ض  �سالح 
مربر �سرعي، و ذخرية ذات من�ساأ اأجنبي، اإ�سافة 
اإىل كميات من البارود م�ستعملة يف ور�سة لتعبئة 
اإىل  قدموا  �سخ�سني  توقيف  مع  اخلراطي�ض  هذه 
با�سرتها  الق�سية  حيثيات  الق�سائية.  اجلهات 
زلفانة  ــرة  دائ باأمن  الق�سائية  ال�سرطة  فرقة 
اإثر تقدم اأحد املواطنني  ب�سكوى بخ�سو�ض  على 
له  طالت  ما  بني  من  �سرقة،  عملية  اإىل  تعر�سه 
ذات  با�سرت  الفور  على  له  ملك  �سيد  بندقية 
تكثيف  عرب  احلــال  ق�سية  يف  حتقيقها  امل�سالح 
الق�سية.  لغز  لفك  الالزمة  التحريات  و  الأبحاث 
الناري  ال�سالح  اإىل  التو�سل  من  مكنت  التحريات 
بعد  تبني  اأيــن  وجــيــز،  ــرف  ظ يف  وا�سرتجاعه 
هذا  حلمل  رخ�سة  على  يحوز  ل  ــه  اأن املراقبة 
ال�سالح الناري من ال�سنف اخلام�ض، بعد تكثيف 
حجز  مع  ثاين  �سخ�ض  اإىل  الو�سول  مت  احلريات 
ناري  �سالح  عن  عبارة  ثــاين  �سالح  ا�سرتجاع  و 
مركب يدويا من ال�سنف اخلام�ض يحوزه �ساحبه 
املوؤهلة  ال�سلطات  من  رخ�سة  على  احل�سول  دون 
ور�سة  يف  خراطي�ض  تعبئة  على  عــالوة  قانونا، 
الإجـــراءات  ا�ستيفاء  بعد  تقليدية.  بطريقة 
القانونية الالزمة مت تقدمي املعنيني اأمام اجلهات 

ق.جالق�سائية مع حجز كافة امل�سبوطات. 

و  حلماية  اجلزائرية  املنظمة  رئي�ض  ــّذر  ح
وجــود  مــن  ــدي  زب م�سطفى  امل�ستهلك  ــاد  اإر�ــس
على  امل�سرطنة  املــدر�ــســيــة  الأدوات  بع�ض 
نطاق  تو�سع  احتمالية  مع  الأ�ــســواق،  م�ستوى 
انت�سارها مع الدخول املدر�سي. و ك�سف زبدي 
، اأن العجينة و املمحاة امللونة و الأقالم املعطرة 
ملعايري  ت�ستجيب  ل  التي  الأدوات  راأ�ــض  على 
يتعلق  “الأمر  اأن  اأ�ساف  و  وال�سالمة.  ال�سحة 
يف  تباع  ما  عادة  اجلــودة  اإىل  تفتقر  مبنتجات 
مقارنة  ن�سبيا  زهيدة  باأ�سعار  املوازية  ال�سوق 
جدد  و  التجارية”.  العالمة  ذات  باملنتجات 
امل�ستمرة  باملراقبة  الو�ساية  مطالبة  زبــدي 
قبل  املتمدر�سني  و  لالأطفال  املوجهة  لالأدوات 

ق/ونزولها لالأ�سواق.

النقابات  فيهم  مبا  امل�ست�سفى  عمال  دخل 
03 املعتمدة ر�سميا من اجلهات الو�سية يوم 
بتاريخ  البيان  ح�سب  الفارط  الحد  واحد 
بتاريخ  لعدد2341ال�سادر   2021/09/19
ا�ستجابة  عــدم  حالة  ويف   2021/09/21
28-27-26من النف�ض ال�سهر  تعد الكرة يوم 
املعنية  ال�سلطات  كذلك  ت�ستجيب  مل  ال 

�سيكون ا�سراب مفتوح. 
 ر�سيد بوزيان 

من  �سحنة  الثنني  اأم�ض  اجلزائر  ا�ستلمت 
و  كورونا.  لفريو�ض  امل�ساد  �سبوتنيك  لقاح 
�سفحتها  على  ال�سحة  ــوزارة  ل من�سور  اأفــاد 
التي  ال�سحنة  اأن  “في�سبوك”،  الر�سمية 
جرعة   206.000 بـ  تقدر  اجلزائر  ت�سلمتها 

ق/وثانية من اللقاح.

بعد �سنتني من توقيفه.. 
حماكمة غديري اليوم

توقيف �سخ�سني يحوزان 
بندقيتي �سيد دون رخ�سة 

بزلفانة يف غرداية 

اأداوت مدر�سية 
م�سرطنة يف الأ�سواق

اإ�سراب عمال م�ست�سفى 
بن بلة بخن�سلة

اجلزائر ت�ستلم �سحنة 
من لقاح �سبوتنيك 

امل�ساد لكورونا

كورونا  بفريو�ض  جديدة  اإ�سابة   182 �سجلت 
ال24  خــالل  ــاة  وف حالة   16 و  )كوفيد19-( 
 150 متاثل   فيما  اجلزائر،  يف  الأخرية  �ساعة 
وزارة  به  اأفـــادت  ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا 

واأو�سح  لها.  بيان  يف  الثالثاء،  يوم  ال�سحة، 
بلغ  املوؤكدة  احلــالت  اإجمايل  اأن  امل�سدر  ذات 
اإ�سابة جديدة،   182 201.948 حالة من بينها 
الذين  للم�سابني  الإجمايل  العدد  بلغ  بينما 

والــعــدد  �سخ�ض   138.227 لل�سفاء  متــاثــلــوا 
5725 حالة. وح�سب نف�ض  الإجمايل للوفيات 
العناية  يف  مري�سا   23 حاليا  يتواجد  امل�سدر، 

ق.واملركزة.

اأ�سيب  فيما  حتفهم  اأ�سخا�ض  ثالثة  لقي 
يف   ، اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين   12
حادث مرور وقع ليلة الثنني اإىل الثالثاء 
م�سالح  به  اأفادت  ح�سبما   ، اجللفة  بولية 
بالإعالم  املكلف  املدنية.واأو�سح  احلماية 
لدى مديرية احلماية املدنية ، املالزم عبد 
الوحدة  اإ�سعافات   " بــاأن  خا�سر،  الرحمان 
الثانوية مب�سعد مدعمة باإ�سعافات الوحدة 
لأجل  تدخلتا  الإبل  عني  لبلدية  الثانوية 

حادث مرور وقع باجلهة اجلنوبية للولية 
 189″ ــم  رق الــولئــي  الطريق  ــور  حم على 
 " خا�سر  املــالزم  ي�سيف  احلــادث  .ومتثل 
�سياحية  �سيارة  بــني  مبا�سر  اإ�ــســطــدام  يف 
عن  اأ�سفر  ممــا   ، نــاريــة  بــدراجــة  عائلية 
ويتعلق  املكاين  عني  يف  اأ�سخا�ض  ثالث  وفاة 
العمر  من  البالغ  الــدراجــة  ب�سائق  الأمــر 
 25 يتجاوز  ل  الــذي  مرافقه  و  �سنة(   39(
العمر  من  يبلغ  بال�سيارة  اآخر  راكب  و  �سنة 

 12 اإ�سابة  ــادث  احل عن  .وجنــم  )52عاما( 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين  �سخ�سا 
 ، �سنة(   51 )3و  بني  ما  اأعمارهم  ــرتاوح  ت
مبكان  الأولية  الإ�سعافات  لهم  قدمت  حيث 
احلادث ليتم حتويلهم مبا�سرة اىل م�ست�سفى 
جثث  اأي�سا  لــه  نقل  الــذي  م�سعد  مدينة 
الدرك  م�سالح  فتحت  جهتها،  املوتى.من 
ومالب�سات  اأ�سباب  ملعرفة  حتقيقا  الوطني، 

                  ق.وهذا احلادث.

هالك 03 اأ�سخا�ض واإ�سابة 12 بجروح يف حادث مرور باجللفة

البالد،  وغرب  �سرق  و�سط،  وليات  عدة  �ست�سهد 
غزيرة  اأمطار  �سقوط  والأربعاء،  الثالثاء  يومي 
بتهاطل  م�سحوبة  زخات  �سكل  على  اأحيانا  تكون 
بالديوان  خا�سة  ن�سرية  يف  جاء  ح�سبما  للربد، 
الن�سرية  وذكـــرت  اجلــويــة.  لــالأر�ــســاد  الوطني 
اإىل  "برتقالية"،  ــذر  ح بــدرجــة  جـــاءت  الــتــي 
الدفلى  وعــني  ال�سلف  هي  املعنية  الــوليــات  اأن 
وبومردا�ض  والبليدة  العا�سمة  واجلزائر  وتيبازة 
وتيزي وزو وجيجل و�سكيكدة والبويرة واملدية. 
بالوليات  املرتقبة  الأمــطــار  كمية  و�سترتاوح 
 50 40 ميليمرت، و�ستبلغ  و   30 اإليها، ما بني  امل�سار 
ميليمرت حمليا، ح�سب امل�سدر نف�سه، الذي ي�سري 
"جارية"  �ستبقى  الن�سرية  هذه  �سالحية  اأن  اإىل 
ال�ساعة  غــايــة  اإىل  الــوليــات  لــهــذه  بالن�سبة 

ال�ساد�سة �سباحا من يوم غد الأربعاء.              ق/و

اأمطار غزيرة يوم الأربعاء 
على عدة وليات من الوطن
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