
ـ

السنة 02  - العدد 581 -األربعاء  15 صفر  1443  هـ  - 22 سبتمبر 2021م    16 صفحة         20دج

د. حسيـــــنة بــوشيـــخ

ـــة..   ـــة..  الّتربيـــة  الِبيئيَّ الّتربيـــة  الِبيئيَّ
ِرهــــاُن  امُلستقبـــِل!ِرهــــاُن  امُلستقبـــِل!
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أمطــاُر الَخريـــِف ُتغــرُق 
الَعاصمـَة وِواليـاٍت أخـَرى!
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"َماكـرون" ُيغـاِزل الَحركـى لَكسـِب 
ئاسّيــاِت الُمقبلـِة أصواِتهـم فـي الرِّ
عاد ملف احلركى إلى الواجهة، عقب تكرمي الرئيس الفرنسي 
"إميانويل ماكرون" بقصر "اإلليزيه" ممثلني عن هذه الفئة، 
التي عملت مع اجليش االستعماري باجلزائر ضّد إخوانهم 

اجلزائريني خالل الثورة التحريرية. كما قّدم الرئيس الفرنسي 
"ماكرون" اعتذارا لهم، وأّكد على أن "شرف احلركيني يجب أن 
يحفر يف الذاكرة الوطنية".، رغم أن مؤرخني يصفون خطوة 

ماكرون "تغزال"، لكسب أصواتهم يف الرئاسّيات املقبلة.

ووعــــــــَد    "الّصفـــــَح"  طـــلَب 
"َتعويــــٍض"  َقانـــــوِن  ـَِنّ  بسـ

انِسداُد الَبالوعاِت َتسّبَب يف َفيضاناٍت
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ِمصـــر فــي ِذكـَرى َثـورِة ِمصـــر فــي ِذكـَرى َثـورِة 
2323 ُيـوليـو  ُيـوليـو 19521952

14د. عبـــد الســالم فيـاللــي 

خّلفت الّتقلبات اجلوّية األخيرة، التي شهدتها 
عّدة واليات من الوطن، يوم أمس، باإلضافة إلى 

انسداد البالوعات، فيضانات بالعاصمة، وغلق 
الطريق الوطني رقم )11( الرابط بني دواودة 

وفوكة يف تيبازة، بسبب ارتفاع منسوب املياه بعد 
هطول األمطار بغزارة، كما تسببت يف تشكل بركا 

مائية كبيرة ببومرداس وسكيكدة، وغيرهما.

تنِي كاَن على َبلديَّ قسيُم اإلَداريُّ وّزَع السُّ التَّ
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متنراست

ِكــــالٌب َضالــــٌة 
َتغـــُزو الَمديـــنِة!

سكيكدة

َشـُن احتَجـاجاٍت وُمقاطعـُة 
! خـــوِل الَمدرســـيِّ للدُّ

من الثورة إلى الدولةمن الثورة إلى الدولة )07(

 تعدداهم جتاوز 10 آالف نسمة، يعيشون حياة وصفوها بـ "الضنك " بسبب غياب أدنى 
مقومات احلياة؛ فال مشاريع تنموية وال ترفيهية ترفع الغنب عنهم يف قرية كركة باملصيف 

القلي، والتي تقع على مستوى الطريق الوطني رقم )85( الرابط بني القل ووالية قسنطينة. 
وزاد من معانات هؤالء التقسيم اإلداري الذي وّزع الّسكان عبر بلديتي متالوس وكركرة. 
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امُلّتهــــُم  راُت  امُلّتهــــُم "امُلخــدِّ راُت  "امُلخــدِّ سيـــدهـــــم:  سيـــدهـــــم: أمـــــني  أمـــــني 
"! اجَلرائـــــــــِم  ِنسبــــــِة  ارِتفـــاِع  يف  !"األّوُل  اجَلرائـــــــــِم  ِنسبــــــِة  ارِتفـــاِع  يف  األّوُل 

! امُلنَقضــي  َجــانِفــي  من  ح  ـِ الفاتـ منُذ  ُقتـَلت  إمــــرأًة   ! امُلنَقضــي  َجــانِفــي  من  ح  ـِ الفاتـ منُذ  ُقتـَلت  إمــــرأًة   3535

َقضـاَيـا  "أغــلُب  َقضـاَيـا   "أغــلُب   : الرحمـــن  عبـــد  :حمــودي  الرحمـــن  عبـــد  حمــودي 
واالنِتقــــاُم"! الّثــــأُر  َسبُبــها  الَعْمـــد  واالنِتقــــاُم"!الَقتـــِل  الّثــــأُر  َسبُبــها  الَعْمـــد  الَقتـــِل 

¬¬

¬¬

َقريـــُة "أحَمــد َسالـم" بسِكيـكَدة..  
ُمعــانـــاٌة ال َتنتـِهـــي !

أرواٌح َمغـدوَرٌة!أرواٌح َمغـدوَرٌة!
َجرائـــُم الَقتـــل..َجرائـــُم الَقتـــل.. أزيُد من أزيُد من 

َعملّيَة  َعملّيَة    850850
وَتنكيٍل  وَتنكيٍل قتٍل  قتٍل 
منُذ  منُذ باجُلثِث  باجُلثِث 
نِة  السَّ نِة َمطلِع  السَّ َمطلِع 

اجَلارّيِةاجَلارّيِة
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اجتمــاع »احلكومة – والة«

تبون يلتقي أركان اإلدارة لتفعيل 
اإلصالحات يوم السبت

انســداد البالوعات تسبب يف الفيضانات

أمطار الخريف تغرق العاصمة 
وواليات أخرى!

ــس،   ــن أم ــن الوط ــات م ــدة والي ــهدتها ع ــي ش ــرة الت ــة األخي ــات اجلوي ــت التقلب خلف
انســداد البالوعــات فيضانــات بالعاصمــة، وغلــق الطريــق الوطنــي رقــم 11 الرابــط بــن دواود، ة 
وفوكــة يف تيبــازة، بســبب ارتفــاع منســوب امليــاه بعــد هطــول األمطــار بغــزارة، كمــا مت تســجيل 
ــازة،  ــة تيب ــدواودة يف والي ــة ال ــي، ببلدي ــة عائل ــز راح ــي ملرك ــدار اخلارج ــي للج ــار جزئ انهي

حســبما كشــفت عنــه مديريــة الوقايــة.
ــدة،  ــد اهلل بزرال ــيدي عب ــدة س ــة اجلدي ــرق املدين ــى غ ــة إل ــات اجلوي ــذه التقلب وأدت ه
وحّولــت ميــاه األمطــار التــي تهاطلــت الشــارع الرئيــس للمدينــة إلــى بركــة مائيــة كبيــرة، بعــد 
ارتفــاع منســوب امليــاه فيــه مــا تســبب يف عرقلــة حركــة املــرور والســير بالنســبة إلــى الراجلــن 
واملركبــات. وأبــرزت مقاطــع فيديــو بّثــت عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي محاولــة األوليــاء 

اســترجاع أبنائهــم التالميــذ مــن املــدارس، وحملوهــم علــى أكتافهــم وفــوق ظهورهــم.
ونشــرت مصالــح األرصــاد نشــرية ســابقة بســاعات تخــص هطــول أمطــار رعديــة 
ــات: الشــلف،  ــوم األربعــاء، بوالي ــة الي ــى غاي ــات إل ــر عــدة والي ــرد عب ــات ب ــة بحب مصحوب
عــن الدفلــى، تيبــازة، اجلزائــر، البليــدة، بومــرداس، تيــزي وزو، بجايــة، جيجــل، البويــرة، 

ــة. واملدي
ــق  ــازة يف غل ــة تيب ــى والي ــاء، عل ــس الثالث ــة أم ــاقطة، صبيح ــار املتس ــببت األمط تس
ــذ  ــة من ــر العاصم ــدة باجلزائ ــة زرال ــماعيل ومدين ــو س ــة ب ــن مدين ــط ب ــريع الراب ــق الس الطري
ــال  ــن األوح ــات م ــريح البالوع ــاه وتس ــات املي ــاص كمي ــن امتص ــى ح ــرة إل ــاعة العاش الس
والنفايــات، بعــد تســجيل انســداد البالوعــات علــى مســتوى الطريــق املذكــور بســبب نفايــات 

ــاورة.  ــة املج ــاحات الفالحي املس

 3 جرحى إثر اصطدام حافلتين بمفتاح
وقــع، صبيحــة يــوم أمــس، حــادث مــرور بالطريــق الوالئــي الرابــط بــن بلديتــي مفتــاح 
وجبابــرة يف البليــدة، خلــف 03 جرحــى أصيبــوا بجــروح خفيفيــة، إثــر اصطــدام بــن حافلتــن 
لنقــل املســافرين تشــغالن خــط »جبابــرة – مفتــاح«، حيــث مت نقــل اجلرحــى إلــى مستشــفى 
مفتــاح مــن طــرف أعــوان احلمايــة املدنيــة. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا املســلك بــات يشــهد 
ــف  ــا خّل ــل املســافرين بشــاحنة، م ــة لنق ــدام حافل ــا اصط ــررة كان آخره ــرور متك حــوادث م

مقتــل شــخص وإصابــة 11 آخريــن بجــروح متفاوتــة اخلطــورة. 
مــن جهــة أخــرى، تســببت قطــرات األمطــار التــي تهاطلــت أمــس علــى والية ســكيكدة 
ــل  ــر بالق ــق بومهاج ــا طري ــاور أبرزه ــدة مح ــى ع ــذا عل ــا، وه ــرور وتعطيله ــة امل ــّل حرك يف ش
ــات  ــل التجمع ــا مث ــات، مثله ــيول الفيضان ــت يف س ــي غرق ــة الت ــادي كروم ــواخ بحم واألك
الســكنية القدميــة بوســط املدينــة التــي حتولــت إلــى مســابح مفتوحــة، ناهيــك عــن انســداد 
ــان  ــي أغرقتهــا أطن ــدارس الت ــرب امل ــاه األمطــار، خاصــة ق ــف مي ــد مــن مجــاري تصري العدي
ــى  ــة إل ــي قدمي ــة مبان ــت ثالث ــا تعرض ــاج، بينم ــى االحتج ــاء إل ــت باألولي ــال، ودفع األوح

ــة. ــب عاصمــة الوالي ــان بقل ــة الطلي ــة حوم ــي يف منطق ــار جزئ تشــققات وانهي
منير.ب/ جمال بوالديس/ عبد الناصر حمودة

عنابة

محتجون يقطعون الطريق ليال في الكليتوسة
ــدام  ــس، إق ــة أول أم ــال، ليل ــة برح ــة ببلدي ــة الكليتوس ــدوران مبنطق ــور ال ــهد مح  ش
الســكان علــى إضــرام النيــران يف العجــالت املطاطيــة، احتجاجــا منهــم بســبب انقطــاع التيــار 

ــن. ــكان احملتج ــات الس ــب تصريح ــال، حس ــا كام ــي يوم الكهربائ
ويف هــذا الصــدد، فــإن العشــرات مــن الشــباب احملتجــن الذيــن نزلــوا ليــال إلــى الشــارع 
ــس  ــدوران باســتعمال احلجــارة واملتاري ــؤدي للحــي مبحــور ال ــس امل ــق الرئي ــع الطري ــوا بقط قام
ــوه  ــى وج ــيطرت عل ــب س ــن الغض ــة م ــط حال ــة وس ــالت املطاطي ــران يف العج ــرام الني وإض
ــا  ــوا عنه ــي قال ــونلغاز الت ــة س ــح مؤسس ــى مصال ــم عل ــام غضبه ــوا ج ــن صّب ــن، الذي احملتج
إنهــا تأخــرت كثيــرا يف إصــالح العطــب، ولــم متّكنهــم مــن حقهــم يف االســتفادة مــن اإلنــارة 
املنزليــة التــي يدفعــون لقاءهــا تكاليــف كبيــرة - علــى حــد تعبيرهــم - بســبب قيمــة الفواتيــر 
املرتفعــة جــدا، يف حــن يعانــون األمريــن بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي، داعــن يف هــذا 
ــى  ــن، إل ــال الدي ــي جم ــة، برمي ــة عناب ــذي لوالي ــاز التنفي ــى اجله الصــدد املســؤول األول عل
ــن  ــونلغاز ع ــح س ــز مصال ــي وعج ــار الكهربائ ــررة يف التي ــات املتك ــبب االنقطاع ــل بس التدخ
ــر  ــا، األم ــش وغيرهم ــة وذراع الري ــن الكليتوس ــكل م ــة، ب ــة نهائي ــاب بطريق ــالح األعط إص
ــون بحــل  ــن يطالب ــن الغضــب والســخط يف أوســاط الســكان الذي ــه موجــة م ــذي اجنــر عن ال

ــي ملشــكلهم. نهائ
 وتزامــن احتجــاج ســكان الكاليتوســة مــع إيــداع شــكاوى عديــدة تقــدم بهــا ســكان عــدة 
ــة والبونــي واحلجــار وســيدي عمــار، احتجاجــا منهــم بســبب انقطــاع  ــات عناب ــاء ببلدي أحي
ــة  ــواء طيل ــد س ــى ح ــار عل ــن والتج ــاة املواطن ــت معان ــي عمق ــرة الت ــي الظاه ــاء، وه الكهرب

اليومــن املاضيــن خاصــة مــع ســقوط الزخــات األولــى مــن أمطــار اخلريــف.
ف. سليم

سكيكدة

احتجاجات ومقاطعة الدخول المدرسي
  شــهد،يوم أمــس، الدخــول املدرســي يف واليــة ســكيكدة تســجيل العديــد مــن 
ــي تطبعــت الدخــول  ــة اإلهمــال الت ــذا يف ظــل حال ــة، وه ــن بلدي ــر م االحتجاجــات يف أكث

املدرســي، وفشــل اجلماعــات احملليــة يف توفيــر البروتوكــول الصحــي وتهيئــة املــدارس. 
ــي يف  ــن عل ــح ب ــة راب ــهيد طينون ــة الش ــة االبتدائي ــن املدرس ــات م ــت االحتجاج انطلق
ببلديــة أوالد اعطيــة غربــي واليــة ســكيكدة، حيــث احتــج أوليــاء التالميــذ علــى األوضــاع 
التــي آلــت إليهــا املؤسســة والتــي أّثــرت ســلبا علــى مــردود التالميــذ العــام الدراســي املاضــي. 
وبحســب ممثــل عــن أوليــاء التالميــذ، هــذا راجــع إلــى ســوء تســيير مديــرة املدرســة، كمــا مت 
تســجيل بعــض التجــاوزات باملؤسســة، غيــر أن تلــك االنشــغاالت لــم تلــَق آذان مصغيــة مــن 

قبــل اجلهــات املعنيــة.
كمــا احتــج أوليــاء تالميــذ املؤسســة التربويــة محمــد صبــوع يف بلديــة احلــروش، جنــوب 
ــار  ــزال أقســامها مهــددة باالنهي ــر املاضــي، ومات ــزال يف 22 نوفمب ــي مســها الزل ــة، والت الوالي
ولــم تشــهد أي ترميــم رغــم زيــارة وفــد وزاري هــام قــاده وزيــر الداخليــة لتذهــب وعودهــم أدراج 
الريــح، كــون املؤسســة ماتــزال تشــهد وضعــا كارثيــا وأقســامها مغلقــة أمــام التالميــذ الذيــن 
ــد، ســكيكدة  ــي زي ــدارس يف عــن قشــرة، بن ــق. يذكــر أن عــددا مــن امل ــح حتقي ــوا بفت طالب
وعزابــة شــهدت احتجاجــات كــون هــذه املؤسســات التعليميــة تخلفــت البلديــات يف ترميمها.
جمال بوالديس

من املرتقب أن يلتقي رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، الســبت 25 ســبتمبر اجلاري، مع والة 
اجلمهوريــة، يف ثانــي لقاء “احلكومة – والة”، بحســب مصادر “أخبار الوطن“.

طلب »الّصفح« ووعد بســِن قانون »تعويض«

»ماكرون« يغازل الحركى لكسب أصواتهم في الرئاسّيات المقبلة
عــاد ملــف احلركــى إلــى الواجهــة بعــد تكــرمي الرئيــس الفرنســي 
ــت  ــي عمل ــة الت ــذه الفئ ــن ه ــن ع ــه ممثل ــر اإلليزي ــرون« بقص ــل ماك »إميانوي
ــة ضــد إخوانهــم  ــورة التحريري ــر خــالل الث مــع اجليــش االســتعماري باجلزائ
ــى أن  ــد عل ــم وأك ــذارا له ــرون« اعت ــل ماك ــّدم »إميانوي ــا ق ــن. كم اجلزائري

»شــرف احلركيــن يجــب أن يحفــر يف الذاكــرة الوطنيــة«.
ــت  ــرمي نظم ــيم تك ــالل مراس ــرون«، خ ــي »ماك ــس الفرنس ــا الرئي ودع
ــه بحضــور حركــى ســابقن وأســرهم ومســؤولن  أول أمــس يف قصــر اإلليزي
عــن جمعيــات وشــخصيات، إلــى »إقــرار قانــون تعويضــات قريــب، ينصــف 
احلركــى الذيــن قاتلــوا يف صفــوف اجليــش الفرنســي خــالل حــرب اجلزائــر 
بــن العامــن 1954 و1962«، كمــا طلــب »ماكــرون« باســم فرنســا »الصفــح 
ــول  ــي »أق ــس الفرنس ــاف الرئي ــم«. وأض ــالده له ــال ب ــبب إهم ــم بس منه
ــى«.  ــن ننس ــح، ل ــب الصف ــى. أطل ــن ننس ــا، ل ــم امتنانن ــن: لك للمقاتل
ووعــد »ماكــرون« »قبــل نهايــة الســنة بطــرح مشــروع يهــدف إلــى أن ُتَضمــن 
القوانــن اعترافــا باحلركيــن والتعويــض لهــم«، داعيــا إلــى »تضميــد اجلــروح 
ــزز  ــادرات تع ــة ومب ــد احلقيق ــن خــالل كالم يؤك ــل م ــي يجــب أن تندم الت

ــة«. ــر ترســخ العدال الذاكــرة وتدابي
يذكــر أن احلركيــن هــم مقاتلــون ســابقون جنــدوا يف صفــوف اجليــش 
الفرنســي خــالل حــرب اجلزائــر بــن العامــن 1954 و1962، ونقــل عشــرات 
ــوا يف  ــث وضع ــا حي ــى فرنس ــال إل ــات واألطف ــة الزوج ــم برفق اآلالف منه
»مخيمــات مؤقتــة« ال تتوفــر فيهــا ظــروف العيــش الكــرمي. ويشــّكل احلركــى 
وأبناؤهــم وأحفادهــم ورقــة انتخابيــة مهمــة للسياســين الفرنســين مبختلــف 

توجهاتهــم، قبــل أشــهر مــن االنتخابــات الرئاســية املقبلــة يف فرنســا.

 محمد القورصو: »خطوة ماكرون حملة ُمسبقة 
لالنتخابات الرئاسية«

اعتبــر األســتاذ اجلامعــي واملــؤرخ محمــد القورصــو أن »تكــرمي الرئيــس 
وهــو  االســتعمار،  تركــة  مــن  احلركــى  ماكــرون«  »إميانويــل  الفرنســي 
ــد  ــرة بع ــا مباش ــه فرنس ــي تبنت ــج تاريخ ــن منه ــدرج ضم ــي ين ــأن فرنس ش
االســتقالل، وقــد نــال قســطا كبيــرا مــن احلديــث يف عهــد »شــيراك 

ســابقن«. ورؤســاء  وســاركوزي« 
وأضــاف أســتاذ التاريــخ املهتــم بالعالقــات »اجلزائرية-الفرنســية«، 
ــار الوطــن«، أن »احلركــى  ــه لـــ »أخب ــى ب ــح أدل محمــد القورصــو، يف تصري
ــدات  ــرتهم يف احملتش ــي حش ــا الت ــم فرنس ــا يف جس ــا عميق ــّكلون جرح يش
املخصصــة لليهــود املطارديــن مــن طــرف النظــام الفاشــي أثنــاء احلــرب 
ــة أخــرى لتبييــض تلــك الصفحــة  العامليــة، ومــا قــام بــه »ماكــرون« محاول
ــن  ــّرم كل م ــس يج ــنته باري ــابق س ــون س ــرار قان ــى غ ــرفة، عل ــر املش غي

يقذفهــم أو يذكرهــم بســوء«.
واعتبــر القورصــو خطــوة »ماكــرون« حملــة مســبقة لالنتخابــات املقبلــة 
ــتعمار  ــع االس ــوا م ــن عمل ــن الذي ــتعطاف اجلزائري ــب اس ــتهدف كس وتس

ورحلــوا معــه بعــد االســتقالل، لكســب أصواتهــم يف االنتخابــات الرئاســية 
املقبلــة يف فرنســا«.

ــا  ــل بتاريخن ــن أن نفع ــاذا ميك ــو »م ــري ه ــوع اجلوه ــبه، فاملوض وحس
ــى  ــه »عل ــاد بأن ــخصيات، وأف ــذه الش ــي ه ــذي يحم ــزّور، ال ــش وامل املهم
ــد  ــن كل العق ــص م ــة والتخل ــا مبوضوعي ــة تاريخن ــاء كتاب ــن والعلم املؤرخ
ــهداء وأن ال  ــرة الش ــا وذاك ــّرر ذاكرتن ــب أن نح ــين، ويج ــة للسياس والتبعي
ــي  ــل باق ــا مث ــا مثله ــرا أن ثورتن ــه، معتب ــث ب ــر يعب ــدي الغي ــن ي ــه ب نترك

الثــورات«.
مــن جانــب آخــر، تســاءل املتحــدث عــن »مصيــر تقريــر عبــد املجيــد 
ــف  ــي ومل ــيف الوطن ــف باألرش ــة املكل ــس اجلمهوري ــار رئي ــيخي مستش ش
الذاكــرة ردا علــى تقريــر »بنجامــن ســتورا« الــذي مّجــد االســتعمار«، 
مؤكــدا علــى أن »احلكومــة مطالبــة بالتحضيــر لتصــور وخطــة جديــدة 
ــى أن »فرنســا متلــك نهجــا وتصــورا يجمــع  ــة«، مشــيرا إل للمســألة التاريخي

ــخ«. ــة والتاري ــن السياس ب

 كريم مناصر : »ال يمكن تجريم أبناء الخونة 
والحركى على ما اقترفه أجدادهم وآباءهم«

ــدام  ــدة » إق ــي بالبلي ــة لونيســي عل ــرمي مناصــر األســتاذ بجامع أدرج ك
الرئيــس الفرنســي »إميانويــل ماكــرون« علــى تكــرمي وإعــادة االعتبــار لقدمــاء 
ــان االســتعمار الفرنســي  ــش الفرنســي إّب ــع اجلي ــوا م ــن تعاون ــى الذي احلرك
للجزائــر، ضمــن اخلرجــات التــي تتزامــن مــع املواعيــد االنتخابيــة يف 

ــا«. فرنس
ــار الوطــن«، أن  ــه لـــ »أخب ــى ب ــح أدل وأضــاف كــرمي مناصــر، يف تصري
»اللوبيــات املعروفــة التــي تشــمل قدمــاء املنظمــة الّســرية اخلاصــة واألقــدام 
الســوداء، إضافــة إلــى اللوبــي املمثــل لفئــة احلركــى، متــارس الضغــط لتوجيــه 
ــل  ــا تتعام ــؤرخ أن »فرنس ــي وامل ــاف األكادمي ــا«، وأض ــلطة يف فرنس ــرار الس ق
ــق  ــخصية تتعل ــرى ش ــاد أخ ــية، وبأبع ــاده السياس ــى بأبع ــف احلرك ــع مل م

ــة«. ــات الرئاســية املقبل باالنتخاب
ــذا  ــه يف ه ــة أن تلعب ــى الســلطة اجلزائري ــذي يجــب عل ــدور ال ــن ال وع
ــؤالء  ــه ه ــب ب ــا يطال ــا أن نســير ضــد م ــه »علين ــاد مناصــر بأن املوضــوع، أف
اخلونــة، وأن نكــون أوفيــاء لتضحيــات أجدادنــا وآبائنــا«، ودعــا إلــى »عــدم 
إقحــام اجلزائــر نفســها فيمــا أســماه بـــ »التلهيــة« التــي تبعدهــا عــن اخلــوض 
والسياســة  اإلدارة  يخــص  املوضــوع  ألن  التاريخيــة،  الذاكــرة  غمــار  يف 

ــية«. الفرنس
إلــى جانــب ذلــك، أضــاف املتحــدث أن »اتفاقيــة إيفيــان قــد وّضحــت 
الكثيــر مــن األمــور املتعلقــة بحقــوق األقــدام الســوداء، وال ميكــن جتــرمي أبنــاء 
ــرف  ــا اقت ــى م ــم عل ــاء جلدته ــم وأبن ــوا وطنه ــذي خان ــى ال ــة واحلرك اخلون

أجدادهــم وآباءهــم«.
منير بن دادي

فيصل. ح

وأوضحــت مصادرنــا أن احلكومــة أنهــت 
ــذي  ــوالة، وال ــع ال ــا م ــاء له ــي لق ــر لثان التحضي
ــا مت  ــم م ــل بهــدف تقيي برمــج هــذا الســبت املقب
ــذ آخــر  ــات الوطــن من ــف والي ــر مختل إجنــازه عب
لقــاء جمــع الرئيــس تبــون بالــوالة يف فيفــري 
2020، وكــذا االســتماع النشــغاالت املســؤولن 

التنفيذيــن محليــا.
ــن  ــي ب ــاء الثان ــص اللق ــب أن يخّص ويرتق
ــة  ــذ خارط ــدى تنفي ــم م ــوالة لتقيي ــة وال احلكوم

ــون  ــن تب ــاء ب ــي ســّطرت يف أول لق ــق، الت الطري
ــة  ــس اجلمهوري ــد رئي ــى تأكي ــر إل ــوالة، بالّنظ وال
علــى أن مــدى تنفيــذ البرامــج والسياســات علــى 
ــي  ــع ســيكون الفاصــل يف املســار املهن أرض الواق
ــة – والة”  ــاء “حكوم ــي لق ــي ثان ــوالة. ويأت لل
علــى  الّســفلى  البرملــان  غرفــة  مصادقــة  بعــد 
مخطــط عمــل حكومــة أميــن بــن عبــد الرحمــان، 
يف انتظــار تزكيتــه بعــد يومــن مــن طــرف مجلــس 
ورقــة طريــق  مبثابــة  والــذي ســيكون  األمــة، 
ــا  ــا ميداني ــا جــاء فيه ــذ م ــوالة بتنفي ســيطالب ال

ــوزراء. ــة ال رفق

وألن لقــاء احلكومــة مــع والة اجلمهوريــة 
تزامــن مــع األزمــة الصحيــة والركــود االقتصــادي 
ســنتن،  نحــو  منــذ  البــالد  تشــهده  الــذي 
ــث  ــرارات والبح ــن الق ــة م ــاذ جمل ــب اتخ يرتق

ــة. ــول الالزم ــن احلل ع
ــى  ــات عل ــن امللف ــد م ــتكون العدي ــا س كم
ــا  ــا م ــن بينه ــوالة، م ــة بال ــاء احلكوم ــة لق طاول
ــق بقطــاع الســكن والعمــل ومناطــق الظــل،  تعل
ــى  ــات ويحظ ــن األولوي ــر ضم ــر يعتب ــذا األخي ه
مبتابعــة دوريــة مــن طــرف رئيــس اجلمهوريــة عبــد 

ــون. ــد تب املجي
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ملـــف

نِة اجَلارّيِة نِة اجَلارّيِة َعملّيَة قتٍل وَتنكيٍل باجُلثِث منُذ َمطلِع السَّ أزيُد من أزيُد من 850850 َعملّيَة قتٍل وَتنكيٍل باجُلثِث منُذ َمطلِع السَّ

املتخصص يف علم االجتماع اجلنائي، حمودي عبد املتخصص يف علم االجتماع اجلنائي، حمودي عبد 
الرحمن لـ«أخبار الوطن«: الرحمن لـ«أخبار الوطن«: 

»أغلــب قضــايا القتــل العمــد »أغلــب قضــايا القتــل العمــد 
سببـــها الثـــأر واالنتقــــام«سببـــها الثـــأر واالنتقــــام«

  أّكد حمودي عبد الرحمن املتخصص يف علم االجتماع اجلنائي أن » أغلب 
والترصد، ومعظمها  تافهة مع سبق اإلصرار  ارتكبت ألسباب  العمد  القتل  قضايا 
تتعلق بالثأر واالنتقام«، مرجعا ذلك إلى »ضعف دور مؤسسات التنشئة االجتماعية 
بعواقب  الوعي  وعدم  التشتت  األفراد  لدى  خلق  ما  واملدرسة،  األسرة  غرار  على 

ااُلمور«.
وقال األستاذ بجامعة قسنطينة حمودي عبد الرحمن، يف اتصال هاتفي ربطه 
بـ »أخبار الوطن«،  إن » ارتفاع معدل اجلرمية يف السنوات األخيرة باجلزائر استفحل 

بشكل خطير وهو يف منحنى متصاعد«.
ودعا املتخصص«املؤسسات التربوية واجلمعيات الناشطة وكذا وسائل اإلعالم 
وحتى األئمة واألستاذة واألولياء إلى توعية الشباب واألبناء بأخطار اجلرمية، ومراقبة 
وتوفير  التضامن  قيم  وإعطائهم فرصة إلبراز مواهبهم وغرس  وتوجيههم  سلوكياتهم 

فضاءات ترفيهية.
أسماء بوصبيع

»مجموعة أجليري فيمينيسيد«: »مجموعة أجليري فيمينيسيد«: 
  3535 امــرأة ُقتـلت منـذ الفــاتح  امــرأة ُقتـلت منـذ الفــاتح 

من جـــانفي المنقضــــي !من جـــانفي المنقضــــي !
 أحصت مجموعة »أجليري فيمينيسيد« املناهضة لقتل النساء نحو 35 جرمية 
قتل ارتكبت منذ مطلع شهر جانفي املاضي عبر مختلف واليات الوطن،  ذهبت 
ضحيتها نساء من مختلف الفئات العمرية، تعرضن ألبشع أنواع التعذيب والقتل 
والتنكيل. وبحسب املجموعة ذاتها،  فإن الرقم احلقيقي أكبر بكثير يف ظل نقص 

اإلحصاءات الرسمية«.
أكدت العضو الناشطة مبجموعة »أجليري فيمينيسيد« ) م.ب(، خالل حديثنا 
معها، أن » أغلب احلاالت  تعود لنساء حاولن الدفاع عن ألطفالهن القصر الذين وقعوا 
ضحايا حترش واغتصاب انتهة مبقتلهن، إلى جانب نساء قتلن من طرف أزواجهن وهم 
حتت تأثير املخدرات أو املشروبات الكحولية«. وأضافت املتحدثة أن » أغلب اجلرائم 
املرتكبة وقعت أطوارها يف املنزل والقاتل غالبا ما يكون من احملارم، وقد متت هذه اجلرائم 

عن طريق الذبح«.
 وطالبت املجموعة، على لسان العضو الناشطة، »تغيير القوانني وتطبيقها يف 

أقرب اآلجال قصد محاربة الظاهرة، ومكافحة العنف ضد املرأة.
أسماء بوصبيع

 أّكد العربي شريف اخلبير األمني أن »اجلزائر تشهد حالة من الالأمن غير 
وجائحة  تزامنا  معدلها،  يف  الرهيب  واالرتفاع  اجلرمية  توسع  إلى  نظرا  مسبوقة، 
كورونا، بعد أن فقد الشباب األمل يف بلدهم األم ونال منهم اليأس، بسبب البطالة 

وحاجتهم إلى املال التي زادت حدتها.
ودعا اخلبير األمني إلى » اإلسراع يف وضع إستراتيجية وخطط مرحلية حملاربة 
للظاهرة،  دقيقة  دراسة  املجتمعات، من خالل  مع  تتطور  التي  واآلفات  الظواهر 
أضف إلى ذلك السعي إلى بناء الثقة بني الشعب والسلطة، وإحياء دور املساجد، 
إلى جانب تخصيص برامج إعالمية وتوعوية وإشراك اجلمعيات الفاعلة، كخطوات 
استباقية حملاصرة استفحال هذه الظاهرة.  وأشار اخلبير األمني إلى أن »الضغوط 
االقتصادية واالجتماعية ساهمت بشكل كبير يف تفشي جميع أنواع اجلرمية، إلى 

جانب تراكم املشاكل، األمر الذي لم يلتفت إليه املسؤولون بجدية«.
أسماء بوصبيع

أسماء بوصبيع 
أرقام مخيفة تتحفظ عليها مصالح حفظ 
وشنيعة،  بشعة  قتل  جرائم  تخص  اجلثث، 
بعد أن سجلت اجلزائر - بحسب مصادر عليمة 
هاتفي  اتصال  اسمها خالل  ذكر  حتفظت عن 
أجرته معها شبكة » أخبار الوطن« - أزيد من 
850 جرمية قتل، تصدرتها جرائم القتل التي 
النساء  قتل  جرائم  تليها  الشباب،  فئة  طالت 
أقصى  إلى  اجلرمية  نسبة  لترتفع  واألطفال، 

مستوياتها، مطلع السنة اجلارية.
مرتكبي  أن  هو  الظاهرة  هذه  يف  واملثير 
ويصولون  بارد،  بدم  ضحاياهم  يقتلون  اجلرائم 
بهم  وصل  حتى  بل  خوف  دون  ويتجولون 
احلّد إلى االعتراف بجرميتهم وتسليم أنفسهم، 
لتتحول بذلك السجون إلى ما يشبه فنادق، ما 
يخشون  وال  اإلجرام،  على  يتعودون  جعلهم 
العقوبة املسلطة عليهم، األمر الذي يعاب على 

سياسة العفو التي شّجعت على اجلرمية دون أن 
تقضي عليها.

فإنه  القانون،  يف  متخصصني  وبحسب 
يترتب على الدولة إجراء دراسة شاملة للقوانني 
قانوني  غرار  على  العقابية،  باملنظومة  املتعلقة 
يتماشى  مبا  اجلزائية،  واإلجراءات  العقوبات 

والتحوالت احلاصلة يف املجتمع اجلزائري.
ع أوصاَل زوجته وينثرها  .. يقطِّ

بالطرقات !
زوجته  حياة  كهل  أنهى  باردة  بدماء 
بطريقة بشعة، حيث قام باحتجازها وتعذيبها 
من  مقربة  مصادر  وبحسب  احلمام.  داخل 
هو  اجلرمية  ارتكابه  فإن سبب  الضحية،  عائلة 
مع  تتواصل  وهي  ضبطها  بعد  »الفايسبوك« 
ليقوم  صوابه  املجرم  أفقد  الذي  األمر  غرباء، 
إياها جائعة،  تاركا  باحتجازها داخل احلمام، 
لتنهار قواها وتسقط أرضا مغشيا عليها، غير أن 

الساخن على  املاء  زوجها كان يفاجئها بصّب 
جسدها تارة، وسحبها من شعرها ورطمها على 
اجلدار تارة أخرى حتى تخور قواها ويغمى عليها 

من جديد.
ويف مساء اليوم الذي ارتكب فيه اجلاني 
جرميته، وقبل أن يخلد إلى النوم، سمع صوت 
ارتطام مصدره احلمام، ليهرع إلى املكان لتفقد 
الباب حتى تفاجأ بزوجته  األمر، وما إن فتح 
وهي ممدة على األرض وآثار الشنق بادية على 
رقبتها. ويبدوا أن الضحية سهلت على املتهم 
ختم جرميته، لُيقدم يف اليوم املوالي على اخلروج 
من املنزل واقتناء أكياس سوداء وساطور ومواد 

التنظيف.
وعند عودته، تناول قهوته ببرودة ثم شغل 
التلفاز على قناة قرآنية، وقام برفع صوت اجلهاز 
ليشرع بعدها يف تقطيع جثة زوجته يف مشهد 

يحاكي أفالم الرعب.

للقاضي،  جرميته  استحضر  الذي  املتهم 
خالل جلسة محاكمته األولى، لم يبِد ندمه 
على فعلته، بل كان يسردها بتفاصيلها ومبالمح 
الواثق من نفسه، خصوصا حني سأله القاضي 
بكل  ليجيبه  الضحية،  وجود جثة  مكان  عن 
الطريق  يف  العليا  أطرافها  رميت  لقد   : برودة 
الفالني،  وألقيت باألطراف السفلي يف طريق 

آخر، أما مالبسها فقد دفنتها !
أفعاله، طلب من  يواصل سرد  أن  وقبل 
هيئة احملكمة تزويده باملاء كونه تعب من سرد 
موكله،  وليبرر جرمية  املتهم،  محامي  جرميته. 
ادعى أن األخير يعاني من اضطرابات نفسية 
إلى  اجلاني  حّول  ذلك،  على  وبناء  وعقلية. 
طبيب متخصص التابع لهيئة التحقيق، ليتبنّي 
يف األخير أن صحته العقلية والنفسية جيدة وال 
يعاني من أي اضطرابات، ليتم حتويل اجلاني 

إلى السجن إلى غاية النطق باحلكم.

الوطــــــن«:  لـ»أخبــــار  أميـــن سيــــدهـم  الوطــــــن«:  احملامـــي  لـ»أخبــــار  أميـــن سيــــدهـم   احملامـــي 

»المخــدرات المّتهــم األّول فـي ارتفـاع نسبــة الجرائــم «»المخــدرات المّتهــم األّول فـي ارتفـاع نسبــة الجرائــم «
 أّكد احملامي أمني سيدهم أنه »من بني أسباب تنامي جرائم القتل هو تفشي آفة املخدرات يف املجتمع اجلزائري مبختلف أنواعها، على غرار األقراص املهلوسة والقنب الهندي، وما وما ينجر عنه من حمل األسلحة البيضاء 

والدخول يف مناوشات على اختالف أسبابها«.
 وقال احملامي أمني سيدهم، يف اتصال هاتفي ربطه بـ«أخبار الوطن«،  إن » األشخاص الذين يتعاطون املخدرات يلجؤون للتسلح غير املشروع بغرض الدفاع عن أنفسهم، حسب املفهوم السائد يف هذه األوساط التي تعرف مبيولها 

الختالق املشاكل والظهور مبظهر البطل الذي ال يخشى وال يهاب شيئا، والذي يأخذ حقه بنفسه يف حال التطاول عليه، وهو األمر الذي ينتهي كثيرا بجرائم قتل مروعة أو اعتداءات دامية على األنفس واملمتلكات«.
وأوضح املتحدث ذاته أن »املشكلة ال تكمن يف تطبيق العقوبات أو يف القوانني الرادعة،  حيث إن نصوص الدستور واضحة وصريحة وصارمة يف معاجلة هذه الظواهر، سواء تعلق األمر باستهالك املخدرات واالجتار أو يف حمل 

األسلحة البيضاء وكل أشكال االعتداءات التي قد تستعمل فيها هذه األخيرة، بل تكمن يف معاجلة الظاهرة من جذورها من خالل التوعية املجتمعية وتفعيل دور املدارس واملساجد لتحسيس بخطورة تنامي آفة املخدرات«.
أسماء بوصبيع

اخلبير األمني، العربي شريف لـ«أخبار الوطن«: اخلبير األمني، العربي شريف لـ«أخبار الوطن«: 

»» الجزائر تشهـد حـالـة  الجزائر تشهـد حـالـة 
غيـر مسبـوقةمــن غيـر مسبـوقةمــن 
الالأمــــــنالالأمــــــن«« !  ! 

شهدت اجلزائر هزات ارتدادية متتالية بفعل سلسلة اجلرائم التي سجلتها يف مختلف واليات الوطن، ذهب ضحّيتها 
أطفال وشيوخ ونساء وشباب ومراهقون، على يد وحوش آدمية لم تخَش املكوث وراء القضبان، بقدر استمعتاعها بتلطيخ 

أيديهم بدماء األبرياء وذبحهم وحرقهم وخنقهم حتى املوت والتنكيل بجثتهم على طريقة أفالم الرعب، باستخدام 
السيوف واخلناجر وأسلحة حرب محظورة. واملخيف يف األمر هو أن وتيرة اجلرمية يف تصاعد مستمر يف األشهر األخيرة!

َجرائـــُم الَقتــــِل.. َجرائـــُم الَقتــــِل.. 
أرواٌح َمغــــدوَرٌة!أرواٌح َمغــــدوَرٌة!
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وزيــر الّتربية الوطنيــة، عبد احلكيم بلعابد:

”نحــو توظيــف 800 أستـــاذ 
متخرجـــون في مــدارس ُعليــا”

عبد اجلالل نويس

علــى  بلعابــد،  التربيــة  وزيــر  وصــّرح 
هامــش نــدوة صحفيــة عقدهــا مبناســبة الدخــول 
ــذي  ــد »2021 – 2022«، وال ــي اجلدي املدرس
ــد  ــة محم ــن ابتدائي ــه م ــارة انطالق ــى إش أعط
رفقــة  العاصمــة  اجلزائــر  يف  باحملمديــة  رزاق 
ــه  ــول إّن ــرفة، بالق ــف ش ــة يوس ــي العاصم وال
“مت التحــاق أزيــد مــن 10 ماليــن و500 ألــف 
تلميــذ مبقاعــد الدراســة، يف ظــل إجــراءات 
صحيــة صارمــة فرضتهــا الوضعيــة الوبائيــة 

بســبب تفشــي كورونــا”.
احلكيــم  عبــد  التربيــة،  وزيــر  وقــال 
بلعابــد، إّن تأجيــل الدخــول الدراســي إلــى 
ــة 21 ســبتمبر، كان بهــدف إعطــاء فرصــة  غاي
لتأمــن  القطــاع،  منتســبي  لتلقيــح  أكثــر 
مناعــة  واكتســاب  االجتماعــي،  الدخــول 
ــذي  ــة ال ــر مــن رئيــس اجلمهوري ــة، بأم جماعي
أعطــى تعليمــات تقضــي بضــرورة تلقيــح جميــع 
ــل الدخــول املدرســي. منتســبي القطاعــات قب
ــة عبــد  ــأّن رئيــس اجلمهوري ــر ب ــاد الوزي وأف
املجيــد تبــون أّكــد مــرارا علــى أن الدولــة تســعى 
إلــى العمــل علــى عصرنــة النظــام التربــوي 
احلديثــة،  املدرســة  مصــف  إلــى  واالنتقــال 
والصبــورة  اللوحــات اإللكترونيــة  باســتعمال 
اإللكترونيــة، وهــو البرنامــج الــذي أتــى بــه 
ثقــل  تخفيــف  أجــل  مــن  تبــون،  الرئيــس 
احملفظــة علــى التالميــذ، املشــكل الــذي ُيعانــي 

ــود. ــُذ عق ــذ من ــه التلمي من
مــن  أزيــد  إن  قــال  بــأن  الوزيــر  وتابــع 
10 ماليــن تلميــذ ســيلتحقون اليــوم مبقاعــد 
الدراســة و500 ألــف و10 أســاتذة، موزعــن 
ــا أن  ــة، مضيف ــة الثالث ــوار التعليمي ــى األط عل
ــة  ــغ 473 مؤسس ــدة بل ــات اجلدي ــدد املؤسس ع

و73  متوســطة  و67  ابتدائيــات   303 منهــا   ،
ثانويــة.

ــدد  ــى أّن الع ــه إل ــؤول ذات ــار املس ــا أش كم
اإلجمالــي للمؤسســات التربويــة عبــر القطــر 
الوطنــي بلــغ 28 ألــف 585 تعليميــة موزعــة 
علــى 20 ألــف و100 ابتدائيــة و5657 متوســطة 

و2678 ثانويــة.
ــه،  ــة، يف الســياق ذات ــر التربي وكشــف وزي
ــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة أّن  بخصــوص فئ
ــة  ــذه الفئ ــن ه ــة م ــذ و600 مائ ــف تلمي 39 أل
ســيلتحقون مبقاعــد الدراســة خــالل هــذا املوســم 
ــاج 32753  ــه مت إدم ــى أّن ــيرا إل ــي، مش الدراس
ــذا مت  ــة، و6847 تلمي ــام العادي ــم يف األقس منه

ــا. ــم جزئي ــادة إدماجه إع

وقــّررت الــوزارة، ُيضيــف الوزيــر بخصــوص 
خــالل  اخلاصــة،  االحتياجــات  ذوي  فئــة 
املوســم الدراســي اجلديــد إصــدار كتــب دراســية 
خاصــة لفئــة املكفوفــن، مشــيرا إلــى أن الدولــة 
تعطــي أهميــة وأولويــة كبيــرة لفئــة ذوي الهمــم.
ــن  ــال املصاب ــوص األطف ــّرر بخص ــا تق كم
الســماح ألوليائهــم  الوزيــر،  أفــاد  بالتّوحــد، 
باقتــراح مــن يرونــه مناســبا ملرافقتهــم يف مقاعــد 

ــة. الدراس
وتابــع بلعابــد أّنــه خــالل املوســم الدراســي 
خاصــة  مدرســة   52 اعتمــاد  مت  اجلــاري، 
ــم  ــة للتعلي ــن تشــجيع الدول ــذا يب ــدة، وه جدي
املــدارس  إجمالــي  بذلــك  ليبلــغ  اخلــاص، 

اخلاصــة يف البــالد 586 مدرســة خاصــة.

بشــراكة »جزائرية – هولندية«

دورة تكوينية في تقنيات تربية األبقار الحلوب بقالمة
ــد  ــن املنقضــي باملعه ــوم اإلثن ــت، ي انطلق
املتخصــص  الفالحــي  املتوســط  التكنولوجــي 
بواليــة قاملــة، أشــغال دورة لتكويــن املكونــن يف 
تقنيــات تربيــة األبقــار احللــوب ضمــن شــراكة 

ــة«. ــة – هولندي »جزائري
وتتركــز هــذه الــدورة، التــي تشــرف عليهــا 
ــق  ــر فري ــة بتأطي ــة الريفي ــة والتنمي وزارة الفالح
ــة الـــ  ــى غاي ــد إل ــن ومتت ــراء الهولندي ــن اخلب م
ــب نظــري  ــى جان 26 مــن الشــهر اجلــاري، عل
يف شــكل محاضــرات ومناقشــات تتــم علــى 
مســتوى املعهــد التكنولوجــي املتوســط الفالحــي 
املتخصــص، وكــذا علــى اجلانــب التطبيقــي 
مــن خــالل التنقــل إلــى عــدة مــزارع متخصصــة 
ــا  ــة حســب م ــوب بالوالي ــار احلل ــة األبق يف تربي
صــرح بــه املنظمــون لـــ )و.أ.ج( خــالل افتتــاح 

ــدورة.  ال

وأفــاد فــاحت تالويــن مستشــار بشــركة مــزارع 
ــروع مجمــع  ــوب »ســوفلي« أحــد ف ــار احلل األبق
»جيبلــي« باجلزائــر بــأن الــدورة التكوينيــة التــي 
ــة  ــة الريفي ــا وزارة الفالحــة والتنمي تشــرف عليه
ــارات  ــة إلط ــدا موجه ــع هولن ــراكة م ــن ش ضم
مــن عــدة هيئــات ومعاهــد وطنيــة جزائريــة 
التكويــن  مبزرعــة  املتخصصــن  جانــب  إلــى 
ــة  ــار »مخانش ــب األبق ــاج حلي ــرض يف إنت والع
ــة  ــراكة »جزائري ــروع ش ــل مش ــي متث ــع«، الت ناف
- هولنديــة« واملوجــود مقرهــا ببلديــة جبالــة 

ــة.  ــي بقامل خميس
و مــن جهــة أخــرى، ذكــر »جــون بونيــي« 
مستشــار بشــركة هولنديــة لالستشــارات مشــرفة 
علــى العمليــة التكوينيــة أن هــذه الــدورة ترتكــز 
علــى 7 محــاور رئيســة، تتمثــل يف كل مــن 
ــة  ــة وكيفي ــة احليواني ــة والصح ــة احليواني التغذي

حتضيــر اإلســطبالت وكيفيــة تربيــة األبقــار 
احللــوب ومعاجلــة نوعيــة احلليــب، إضافــة إلــى 
ــة  ــار وعملي ــة األبق ــة يف تربي ــرق االقتصادي الط

ــب.  احلل
وذكــر املستشــار نفســه أن هــذه الــدورة 
لبرنامــج  تتمــة  تعتبــر  احلضوريــة  التكوينيــة 
مشــروع  إطــالق  منــذ  فيــه  شــرع  تكوينــي 
ــة -  ــة »اجلزائري ــة والشــراكة الدولي ــادرة احمللي املب
الهولنديــة« ملزرعــة التكويــن والعــرض يف إنتــاج 
ــن توقفــت  ــة التكوي احلليــب، موضحــا أن عملي
ــى  ــط عل ــا واقتصــرت فق بســبب جائحــة كورون
التكويــن عــن بعــد قبــل أن يتــم اســتئنافها 
حضوريــا عبــر هــذه الــدورة التــي شــملت أيضــا 
ــوب  ــار احلل ــة األبق ــزارع تربي ــة مل ــارات ميداني زي

للخــواص بالواليــة. 
)ق.م(

أّكــد وزيــر التربيــة الوطنية، عبد احلكيم بلعابد، أمس الثالثاء، أّن هناك أقّل من 800 أســتاذ تخّرج يف مدرســة 
عليــا لم يوظف، مبرزا أّنه ســيتم التكفل بهم قريبا.

االنتخابات احمللية

 األحزاب الّسياسية توّقع على 
الميثاق األخالقي

 
ــس  ــاء أول أم ــريف، مس ــد ش ــات، محم ــتقلة لالنتخاب ــة املس ــلطة الوطني ــس الس ــد رئي أّك
باجلزائــر العاصمــة، أن األحــزاب السياســية قامــت بالتوقيــع علــى امليثــاق األخالقــي، حتســبا 
لالنتخابــات احملليــة املقــررة يــوم 27 نوفمبــر املقبــل. وقــال شــريف، خــالل نــدوة صحفيــة نشــطها 
عقــب تنصيــب أعضــاء جلنتــي توزيــع احليــز الزمنــي املخصــص للمترشــحن يف وســائل اإلعــالم 
الّســمعية البصريــة ومتابعــة الدعايــة للحملــة االنتخابيــة، إن األحــزاب السياســية التــي جمعــه 
ــاج  ــى انته ــي واتفقــت عل ــاق األخالق ــى امليث ــع عل ــاء أول أمــس األحــد قامــت بالتوقي ــا لق به
ــي  أســلوب احلــوار ملعاجلــة مختلــف املشــاكل واالنشــغاالت املطروحــة حتســبا للموعــد االنتخاب
ــي  ــو األحــزاب الت ــا ممثل ــي طرحه ــة الت ــه متــت معاجلــة املســائل املالي ــر أن ــوم 27 نوفمبر.وذك لي
التقــى بهــا، مشــيرا إلــى أنــه مت بهــذا اخلصــوص إرســال تعليمــة إلــى منســقي الســلطة الوطنيــة 
ــع  ــاور م ــب بالتش ــه يرّح ــلطة أن ــس الس ــد رئي ــا أّك ــات. كم ــر الوالي ــات عب ــتقلة لالنتخاب املس

األحــزاب السياســية »كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك«.
)ق.و(

وكيلة وزارة اخلارجية األمريكية للشــؤون السياســية تصّرح:

واشنطن تقّدر جهود الجزائر لتعزيز 
الّسالم واألمن اإلقليميين

 
قالــت وكيلــة وزارة اخلارجيــة األمريكيــة للشــؤون السياســية، »فيكتوريــا نوالنــد«، إن 

ــن. ــن اإلقليمي ــالم واألم ــز الس ــر لتعزي ــود اجلزائ ــدر جه ــا تق بالده
وكتبــت »فيكتوريــا نوالنــد«، يف تغريــدة نشــرتها علــى حســابها الرســمي يف موقــع »تويتــر«، 
عقــب اســتقبالها مــن قبــل وزيــر الشــؤون اخلارجيــة واجلاليــة الوطنيــة باخلــارج، رمطــان لعمامــرة، 
يف نيويــورك، أن »الواليــات املتحــدة األمريكيــة تقــدر جهــود اجلزائــر يف تعزيــز الســالم واألمــن 
ــع  ــا م ــية محادثاته ــؤون السياس ــة للش ــة األمريكي ــة وزارة اخلارجي ــت وكيل اإلقليمين«.ووصف
رئيــس الدبلوماســية اجلزائريــة بـــ »البنــاءة«، قائلــة: »محادثــات مــع وزيــر اخلارجيــة اجلزائــري 
رمطــان لعمامــرة حــول الصحــراء الغربيــة وليبيــا والســاحل وحــول االســتثمارات األمريكيــة يف 
ــر كانــت بنــاءة ». يشــار إلــى أن اللقــاء، جــاء علــى هامــش مشــاركة  الطاقــة املتجــددة باجلزائ

رمطــان لعمامــرة يف الــدورة الـــ 76 للجمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة، بنيويــورك.
)ق.و(

تباحثا مجاالت الّتعاون 

لعمامرة يستقبل بنيويورك رئيس 
الّلجنة الدولية للصليب األحمر 

 
ــس  ــرة، رئي ــان لعمام ــارج، رمط ــة باخل ــة الوطني ــة واجلالي ــؤون اخلارجي ــر الش ــتقبل وزي اس
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر،«بيتــر ماوريــر«، حيــث تباحثــا مجــاالت التعــاون بــن اجلزائــر 

واللجنــة، واألزمــات اإلنســانية يف العالــم.
وقــال لعمامــرة، يف تغريــدة نشــرها علــى حســابه الرســمي يف موقــع »تويتــر«: »اســتقبلت 
ــر  ــر، »بيت ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــس اللجن ــدة رئي ــدى األمم املتح ــة ل ــة اجلزائري ــر البعث مبق
ماورير««.وأشــار رئيــس الدبلوماســية اجلزائريــة إلــى أن اللقاء«متحــور حــول األزمــات اإلنســانية 
ــر واللجنــة وســبل تعزيزهــا وتطويرهــا«. ــى جانــب مجــاالت التعــاون بــن اجلزائ ــم، إل يف العال

ــة العامــة  ــدورة الـــ 76 للجمعي وجــاء اللقــاء علــى هامــش مشــاركة رمطــان لعمامــرة يف ال
ــورك. ــأمم املتحــدة، بنيوي ل

)ق.و(

حوادث املرور

مصرع 52 شخصا وإصابة 1585 
آخرين األسبوع المنصرم

 
ــوع  ــر وق ــة اخلطــورة إث ــب 1585 آخــرون بجــروح متفاوت ــي 52 شــخصا مصرعهــم وأصي لق
1252 حــادث مــرور عبــر عــدة واليــات خــالل األســبوع املاضــي، حســب مــا أفــاد بــه أمــس 
ــه أنــه يف ســياق حــوادث املــرور  ــة املدنيــة. وأوضــح املصــدر ذات ــة العامــة للحماي بيــان للمديري
املســجلة األســبوع املاضــي، أجــرت وحــدات احلمايــة املدنيــة 2312 تـدخـــال إثر تســجيل 1252 
حــادث مــرور خلفــت وفــاة 52 شــخصا وإصابــة 1585 آخريــن مت إســعافهم ونقلهــم إلــى املراكــز 
ــاة 13  ــة النعامــة، بوف ــك احلــوادث بواليــ ــا تل ــة لضحاي االستشــفائية. وُســجلت أثقــل حصيل
شــخصا يف مــكان احلــادث، وجــرح 13 آخريــن مت إســعافهم وحتويلهـــم إلــى املراكــز االستشــفائية 
إثـــر وقــوع 03 حــوادث. وخــالل الفتــرة املمتــدة بــن 12 و18 ســبتمبر 2021 - يضيــف البيــان- 
ســجلت وحــدات احلمايــة املدنيــة 21836 تدخــال، إثــر تلقيهــا مكاملــات االستغـــاثة مــن طــرف 
املواطنــن. وشــملت هــذه التدخــالت مختلــف مجــاالت أنشــطة احلمايــة املدنيــة ســواء املتعلقــة 
ــزة  ــة األجه ــق وتغطي ــاد احلرائ ــي وإخم ــالء الصح ــة واإلج ــوادث املنزلي ــرور واحل ــوادث امل بح
األمنيــة ملختلــف التظاهرات.وبالنســبة إلــى عمليــات اإلجــالء الصحــي، فقــد أجــرت وحــدات 
احلمايــة املدنيــة 12041 تدخــــال، مت مــن خاللهــا إســــعاف وإجــالء 11240 جريحــا ومريضــا 
إلــى املستشــفيات، إلــى جانــب تســجيل 2337 تدخــال خاصــا بإخـــماد 1607 حرائــق، منهــا 
ل 194 تدخــال مــن مجمــوع هــذه التدخــالت  منزليــة صناعيــة وأخــرى مــختلفـــة، كمــا ســجِّ
بواليــة اجلزائــر إثــر نشــوب 152 حريقــا. كمــا نّفــذت الوحــدات ذاتهــا، خــالل الفتــرة نفســها، 

5146 تدخـــال لتغطيــة 4590 عمليــة إســعاف وإنقــاذ 323 شــخصا مــن اخلطــر.
انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا  بالوقايــة مــن  املتعلقــة  النشــاطات  أمــا فيمــا يخــص 
»كوفيــد19-«، فقــد أجــرت وحــدات احلمايــة املدنيــة عبــر كافــة التــراب الوطنــي خــالل الفتــرة 
ــرام  ــى ضــرورة احت ــا عل ــدة املواطنــن، حّثتهــم مــن خالله ــة حتسيســية لفائ نفســها 289 عملي
ــى  ــة إل ــي وكــذا التباعــد االجتماعــي، باإلضاف ــاع الواق ــداء القن قواعــد احلجــر الصحــي، وارت
القيــام بـــ 169 عمليــة تعقيــم عامــة مســت عــدة منشــآت وهيــاكل عموميــة ، خاصــة املجمعــات 

ــان. ــف البي الســكنية والشــوارع، يضي
)و.أ.ج(

الدخول املدرسي

 الحماية المدنية تضع جهازا أمنيا للوقاية من حوادث الّسير
ــة  ــة املدني ــة العامــة للحماي وضعــت املديري
املــرور،  حــوادث  مــن  للوقايــة  أمنيــا  جهــازا 
كثافــة  تعــرف  التــي  الطــرق  تأمــن  بهــدف 
وذلــك حتســبا  الســير،  واكتظاظــا يف حركــة 
للدخــول املدرســي »2022-2021«، حســب 

ــا. ــح ذاته ــان املصال ــس بي ــه أم ــاد ب ــا أف م
وأوضــح املصــدر ذاتــه أنــه »حتســبا للدخــول 
املديريــة  تضــع   ،»2021-2022« املدرســي 
العامــة للحمايــة املدنيــة جهــازا أمنيــا مــن 
أجــل دخــول مدرســي دون حــوادث مــرور، 
ــرف  ــي تع ــرق الت ــي للط ــن منهج ــدف تأم به
كثافــة واكتظــاظ يف حركــة الســير، خاصــة 
ــث  ــوداء حي ــاط الس ــة والنق ــق احلضري يف املناط
تكــون نســبة وقــوع حــوادث املــرور مرتفعــة، مــا 

ــم ــب تدعي يتطل
وحــدات  لتدخــل  البشــري  التعــداد 
احلمايــة املدنيــة ألجــل تغطيــة مختلــف طلبــات 

تتلقاهــا«. النجدةالتــي 
»حتســيس  أن  نفســه  املصــدر  وأضــاف 
املربــن األولــن  يعتبــرون  الذيــن  األوليــاء - 
 - املروريــة  الســالمة  مجــال  يف  ألطفالهــم 
مبختلــف األخطــار املتعلقــة بحــوادث املــرور ميثــل 
ــة  ــة للحماي ــة العام ــى املديري ــبة إل ــة بالنس أولوي

املدنيــة«.
وأشــار البيــان إلــى أن »فئــة األطفــال - يف 
ــي  ــة باألخطــار الت ــر واعي ــان - غي ــب األحي غال
ــث  ــك يف ســن الثال ــر ذل ــث يظه ــا، بحي تهدده
ــة  ــى الروض ــل إل ــول الطف ــد دخ ــر عن ــن العم م
ــة  ــى املدرس ــم إل ــد ذهابه ــر عن ــزداد اخلط ــم ي ث
مبفردهــم يف 6 ســنوات، ويبلــغ الــذروة عنــد 
بلوغهــم الســن 11 و12 ســنة يف الطــور املتوســط، 
وهــذا مــا يتطلــب تعليــم هــذه الفئــة قواعــد 

ــة. ــالمة املروري الس
وبهــذه املناســبة، تذّكــر املديريــة العامــة 

بنصائــح  التالميــذ  أوليــاء  املدنيــة  للحمايــة 
تقدميهــا  الواجــب  الوقائيــة  واإلرشــادات 
حــول  الســيما،  أبنائهــم،  إلــى  وشــرحها 
ــيا ال  ــق مش ــع الطري ــاة وقط ــر املش ــتعمال مم اس
ــذا  ــق، وك ــقوط يف الطري ــب الس ــا، لتجن ركض

الرصيــف. علــى  الســير  تعليمهــم 
كمــا حتــث املصالــح ذاتهــا علــى تعليــم 
الفــرق بــن املســاحات املخصصــة  األطفــال 
للعــب واملســاحات املخصصــة للســير، وضــرورة 
النظــر إلــى اليســار واليمــن مت اليســار قبــل قطــع 
للتأكــد مــن عــدم وجــود مركبــات  الطريــق 
ــارات  ــود اإلش ــة وج ــق يف حال ــة، والتحق قادم
الضوئيــة أن الضــوء األخضــر للراجلــن مشــتعل 

وكل املركبــات متوقفــة قبــل قطــع الطريــق.
)و.أ.ج(
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فيروز رحال

جديدا  نفسا  أعطى  الذي  املشروع  هو 
للمنطقة بالنظر إلى حاجة السكان املاسة لهذه 
قاطني  أرقت   طويلة  معاناة  بعد  احليوية  املادة 
ون إلى  هذه املشاتي و جعلت البعض منهم َيِفُرّ
املناطق احلضرية أين يجدون أساسيات العيش 
الكرمي، ويف ذات السياق تابعت رئيسة الدائرة 
عملية تزويد كل من  منطقة »الوسرى« و »بئر 
من  انطالقا  للشرب  الصاحلة  باملياه  صالح« 

إجناز حنفيتني  البئر اجلديدة )ANBT( مع 
معاينة  أشغال  إلى  باإلضافة  عموميتني، 
حفر بئر عميقة )300 متر طولي( مبنطقة قابل 
والذي  الوسرى«،  صفصاف  ببلدية  البطنة 
يعتبر  أحد  حيث   ، أوت  شهر  مطلع  انطلق 
تعزيز  شأنها  من  القطاعية  التي  املشاريع  أهم 
املناطق  منها  خاصة  الظل  مناطق  متوين  و 
الريفية املعزولة »قابل البطنة« و » فيض البقر« 
واملشاتي املتصلة بهما باملياه الصاحلة للشرب.

الدائرة،  لرئيسة   سابق  تصريح  ويف 
إطار  يف  تأتي  املشاريع  هذه  مثل  أن  أكدت 
املعيشية  الظروف  الظل وحتسني  مناطق  تنمية 
باحتياجاتهم  األمثل  والتكفل  لقاطنيها، 
بالوسط  البشري  العنصر  تثبيت  على  والعمل 
الريفي، وتشجيع األنشطة الفالحية، خاصة 
للبقاء  كبيرة  إرادة  املواطنني  لدى  ملست  وأنها 
وتربية  الفالحي  بالنشاط  واالشتغال  باملنطقة 

املاشية.

أشرفت رئيسة دائرة أم علي »شافية بوخاري«، على وضع حيز اخلدمة ملشروع إجناز شبكة مياه صاحلة 
للشرب لفائدة سكان  »بئر حليم«  مبنطقة  »اخلنيق« بإقليم بلدية »صفصاف الوسرى« بوالية تبسة، 

وهذا يف إطار البرامج القطاعية وضمن املساعي الرامية إلى تنمية مناطق الظل، وجتسيد البرامج 
االستعجالية لتحسني اإلطار املعيشي لقاطنيها، وضمن توجيهات والي الوالية القاضية بالعمل على 

تنويع قدرات حشد املياه وتوزيعها، مما سيمكن من تعزيز متوين ساكنة املناطق الريفية واملعزولة.

مشاريع    عديدة    قيد   اإلجناز   لتثبيت   السكان   بأراضيهم

المياه الصالحة للشرب تصل منطقة 
»الخنيق«  بتبسة

أقدم صبيحة أمس املشرفني واملساعدين 
تنظيم  على  بوعريريج  برج  بوالية  التربويني 
تعبيرا  التربية  مديرية  أمام  احتجاجية  وقفة 
منهم على رفضهم القاطع لبعض التجاوزات 
التي حتدث  املتكررة  واالستفزازات  املرفوضة 

لهم- حسب تصريحاتهم- 
للنقابة  الوالئية  األمانة  مكتب  وأكد 
أجل  من  املطالب  من  جملة  رفعوا  أنهم 
التربويني  املشرفني  لقضية  العاجلة  التسوية 

العناصر  ببلدية  خلضر  أحمد  بن  بثانوية 
منذ  االستفزازات  الى  يتعرضون  والذين 
املوسم املاضي من طرف مدير املؤسسة ، كما 
املستخدمني  بالتغيير اجلذري مبصلحة  طالبوا 
املشرفني  مكتب  يف  املتمثل  االداريني 
التي  املصلحة  وهي   ، التربويني  واملساعدين 
تعاني الفوضى من طرف املسؤولني على هذا 

املكتب وبالتالي تعطيل مصالح املوظفني .
لكل  حد  بوضع  طالبوا  أيضا  احملتجني 

أشكال التعسف واملمارسات غير املسؤولة من 
واملساعدين  املشرفني  املدراء جاه  قبل بعض 
املهام  من  الكثير  إسناد  بينها  من  التربويني 
مع  القانونية  الناحية  من  تخصهم  ال  التي 
من  واخلصم  التهديد  اسلوب  إلى  اللجوء 
وبعيدة  ـ  حسبهم  ـ  تعسفية  بطريقة  الراتب 

عن القانون .
صفاء كوثر بوعريسة

برج   بوعريريج 

مساعدون ومشرفون تربويون يحتجون

املدير العام لوكالة »عدل« من عنابة:

توزيع حصة معتبرة من السكنات في الفاتح نوفمبر المقبل
العامة للوكالة  املديرية  مدير  كشف 
»عدل«  الوطنية لتحسني السكن وتطويره 
حصة  توزيع  عن  عنابة  من  زيتوني  فيصل 
اجلديدة  املدينة  السكنات  من  معتبرة 
مصطفى بن عودة ذراع الريش على املكتتبني 
املدير  املقبل. وجاء تصريح  نوفمبر  الفاحت  يف 
قام  التي  الزيارة  لوكالة »عدل » خالل  العام 
األخيرة  للحصة  اجلاري  األسبوع  مطلع  بها 
من السكنات التي يف طور اإلجناز رفقة ممثلي 
بذراع  مسكن   1380 وتفقد حصة  املكتتبني 
و  األشغال  لسير  إرتياحه  أبدى  وقد  الريش 
كما   . أكثر   2 إيلو  موقع  بدعم  طالب  لكن 
 2 عدل  سكنات  موقع  املسؤول  ذات  زار 

الكاليتوسة إيلو 4 و 5 و بخصوص مشكل بط 
السكنات بالغاز الطبيعي صرح املدير بأنه يف 
طريقه للحل بعد تدخله شخصيا و طلبه من 
التقديري من  و  الكمي  الكشف   DUAC
أجل أن تتكفل وكالة عدل عنابة باألشغال 
إليلو 5 و 7 و 8 و 9 و 10 من مشروع 5000 
الريش. وعلى  دراع  اجلديدة  املدينة  مسكن 
اجتماع  املكتتبني  ملمثلي  كان  الزيارة  هامش 
دار  حيث   « زيتوني  »فيصل  العام  باملدير 
قد  التي  العراقيل  من  العديد  حول  احلديث 
والتي  مواعيدها  يف  السكنات  توزيع  ترهن 
من بينها ايلو 7 من مشروع 5000 سكن مت 
طرح مشكل الطريق الرئيسي او مشكل التابع 

لسونلغاز.  و تعهد املدير العام بالتدخل فورا 
طرح  مت  سكن   5000 مشروع  من   9 ايلو  و 
 epic مشكل جدار السند اخلارجي التابع ل
و مت اإلتصال باملدير املركزي لهاته الهيئة من 
باألمر.  التكفل  سيتم  و  العام  املدير  طرف 
على  سونلغاز  مشكل  طرح  مت  والكاليتوسة 
العام وتعهد األخير بإيجاد حل قريب  املدير 

للمشكل يف األيام القادمة.
 كما صرح املدير العام بأنه يف حالة تتوفر 
قطعة أرضية جيدة بني االيلو 3 و االيلو 4 من 
مشروع 5000 سكن ستتكفل وكالة )عدل( 

ببناء مرافق تربوية للتالميذ.
ف .سليم

أخبار    باتنة
انتشال جثـة شيخ من سد كدية لمدور بتيمقـاد

باتنة،  والية  تيمقـاد  بدائرة  املدنية  للحماية  التابعة  الثانوية  للوحدة  التدخل  فرق  انتشلت 
بيان  وحسب  بتيمقـاد،  ملدور  كديـة  سد  ضفاف  على  عليـه  عثر  شخص  جثـة  أمس  عشيـة 
للحمـاية املدنية فإن الضحيـة يبلغ من العمر 77 سنـة كـان يقطـن يف احدى املناطق املتاخمـة 
لدائرة تيمقـاد، ولـم تعرف بعد أسباب احلـادثـة، ويف ذات السياق، نقلت جثـة الضحيـة إلى 
مصلحـة حفظ اجلثث باملستشفى اجلامعي بن فليس التوهامي بباتنة، فيما فتحت مصالح األمـن 

حتقيقـات معمقـة ملعرفـة أسباب احلادثـة.

أولياء يغلقون ابتدائية شليح مبارك بالقصبات
أقـدم أولياء التالميـذ، صبيحـة أمس، على غلق املدرسة االبتدائيـة شليح مبارك الواقعة 
ببلديـة القصبات دائرة رأس العيون يف واليـة باتنة بسبب عدم توفر االطعـام، وجاء قرار الغلق 
صبيحـة الدخول املدرسي، حيث ندد األوليـاء بالظروف املزريـة التي يتواجـد عليها هذا الهيكل 
التربوي سيمـا وأنـه استفـاد من مشروع اجنـاز مطعم مدرسي سنـة 2019 إال أنـه لم يجسـد على 

أرض الواقع.
إال  أشهر،  قبل  لإلجناز  طريقـه  كان يف  املشروع  هذا  فإن  الوطن«،  »أخبار  مصـادر  وحسب 
أنـه اصطدم ببعض العراقيل املتعلقة مبنع أحـد القاطنني أمام املدرسـة االبتدائيـة املقـاول املكلف 
بداعي أن صاحب األرض التي سينجز عليها املطعم املدرسي ملكـه، مما جعل القضية تتخذ أبعادا 
أخرى بعد أن مت اجنـاز ملف قضائي على مستوى السلطات احمللية والقضائيـة، إال أن هذه األخيرة 

لم تتعامل معه باجلديـة الكافية.
ويف ذات السياق، يعرف مدخل املدرسة االبتدائيـة تواجـد بعض احلفر واخلنادق العميقـة 
أبنائهم  األوليـاء على  تخوف  و  التالميـذ،  مما شكلت خطرا حقيقيـا على  ردمها،  يتم  لم  التي 
آمن  مدرسي  لدخول  املالئمـة  الظروف  توفيـر  عنـاء  نفسها  تكلف  لم  املدرسـة  ادارة  وأن  سيمـا 
بعيد عن االحتجاجات التي شهدتها ذات املؤسسة يف السنة املاضية لترمى الكرة بعد كل هذه 
مدرسـة شليح  ملشـاكل  مستعجلـة  ايجاد حلول  أجل  من  الواليـة  مسؤولي  مرمى  األحداث يف 

مبـارك.

حجز 1500 قرًصا مهلوًسا بعين التوتة
متكنت عناصر الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية لدائرة عني التوتة الواقعة يف اجلهة اجلنوبية 
املؤثرات  37 سنة بحوزتهما كمية من  28 و  العمر  باتنة من توقيف شخصني يبلغان من  لوالية 
العقلية، أين مت ضبط 1480 قرص مهلوس من نوع بربقابلني، ومبلغ مالي قدر بـ 9000 دج من 

عائدات الترويج.
من جهة أخرى، أوقفت عناصر ذات الفرقة شخص آخر يف العقد الثالث من العمر مبدينة 
عني التوتة بحوزته كميـة من املخدرات بوزن 117 غرام، ليتـم اجنـاز ملف قضائي على مستوى 

مصالح األمن وتقديـم املشتبه بهم أمام اجلهات القضائية للبت يف قضاياهم.
بالل عبيد

 حجز 140 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة
اللحوم  من  كلغ  بوعريريج 140  برج  بأمن  العمومي  لألمن  الوالئية  للمصلحة  التابعة  البيئة  العمران وحماية  فرقة شرطة  عناصر  حجزت 

البيضاء الفاسدة كانت موجهة لالستهالك .
وكانت ذات العناصر بالتنسيق مع مكتب حفظ الصحة البلدي وأثناء دورية روتينية قد حجزت كمية اللحوم غير الصاحلة لالستهالك والتي 
كانت يف أحد احملالت التجارية اخلاصة ببيع اللحوم ، أين أثبت تقرير الطبيب البيطري انعدام شهادة الذبح الصحي وبالتالي عدم صالحيتها 

لالستهالك ، يف حني مت اتالفها على مستوى مركز الردم التقني قبل اجناز ملف إجراءات قانونية ضد املخالف . 
صفاء كوثر بوعريسة

جيجل

سكان المربع ببلدية غبالة 
يستفيدون من الماء 

استفادت مشتة املربع ببلدية غبالة أقصى شرق والية جيجل من املاء الشروب ، بعد أن مت 
اإلتتهاء من املشروع ودخل حيز اخلدمة يف األيام القليلة املاضية .

الزمن  املنطقة خيًرا ، جاء  بعد معاناة لعقود طويلة من  املشروع الذي استبشر به سكان 
كانت الينابيع واألودية هي مصدر التزود باملياه ، هذا وقد عبر سكان مشتة املربع عن سعادتهم 
الكبيرة بهذه اخلطوة اإليجابية وإنتهاء كابوس البحث عن قطرة ماء يف عز أيام الصيف ، من جهة 
أخرى يلتمس سكان هذه القرية من السلطات احمللية أن تلتفت إليهم يف مشاريع أخرى مهمة 
على غرار مشروع الغاز الطبيعي وفتح بعض املسالك وتهيئة الطرقات،  وذلك من أجل فك العزلة 

عن املنطقة التي صنفت ضمن مناطق الظل ببلدية غبالة .
عبد اهلل ابراهيم

كارثة بيئية  بحي النكل بتانفدور
التسربات  جيجل، من  والية  شرق  امليلية  ببلدية  بتانفدور  النكل  حي  سكان  يشتكي  
الكبيرة ملياه الصرف الصحي املتواجدة على بعد أمتار من حيهم ، مما جعل احلي عرضة للروائح 

الكريهة واحلشرات السامة واخلطيرة .
و قال السكن خالل لقائهم بـ«أخبار الوطن« ارتفاع درجة احلرارة  ساهم يف انتشار الروائح 
الكريهة وتتسرب حتى للمنازل ، وهو ما نغص على السكان حياتهم  اليومية ، كما أن تشكل 
خطرا كبيرا على حياة األطفال الصغار الذين يلعبون بجوارها ، وحسب سكان احلي فإنهم قاموا 
مبراسلة اجلهات احمللية الوصية يف عديد املرات ، أين حضرت مصالح الديوان الوطني للتطهير 
وعاينت األمر ، لكن لم يتم التدخل حلد اآلن من أجل إصالح هذه التسربات وإنهاء معاناة 

الساكنة .
عبد اهلل ابراهيم

سطيف
حلول استثنائية ومستعجلة للتكفل بالتالميذ 

بمجمع تينار 
عقد ت رئيسة دائرة قجال جلسة عمل استثنائية  وبحضور ممثل مدير التربية لوالية سطيف 
وممثل مدير النقل لوالية سطيف، ممثلة شركة النقل احلضري للمسافرين  لنقل املسافرين، وبعض 

املتداخلني، و مجموعة من ممثلي سكان حي 5 جويلية 1962 بلدية أوالد صابر .
حيث  خصص هذا اللقاء لدراسة و مناقشة كيفية التكفل بالتالميذ و الطلبة املتمدرسني 
القاطنني باحلي اجلدي، و مت االتفاق على التكفل بالتالميذ املتمدرسني بالطور االبتدائي على 
مستوى املجمعني املدرسيني سويداني بوجمعة،بن طبال سليمان باحلي السكني تينار  ،فيما 
سيتم التكفل بتالميذ الطور املتوسط   على مستوى متوسطة احلاسي مع استعداد مصالح  النقل 

احلضري  لضمان النقل من حي 5 جويلية 1962  إلى احلاسي.
فيما تكفلت مصالح بلدية أوالد صابر بنقل الطلبة املسجلني بثانوية البشير اإلبراهيمي. أما 

القاطنني خارج إقليم الدائرة فيكون باستخدام النقل العمومي.
جدير بالذكر ان تسليم سكنات عدل ألكبر مجمع سكني بسطيف بتعداد 6000 مسكن  

كانت شهر جويلية املاضي ، فيما لم تكتمل بعد اشغال اجناز ثانوية ومتوسطتني باحلي .
عبد املالك قادري
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أخبار الداخل

أمني حواش 

لم تخفي مديرة التكوين املهني و التمهني 
»أخبار  لـ  حديثها  يف  بلعباس  سيدي  لوالية 
سترافق  مسجلة   نقائص  وجود  عن  الوطن« 
الدخول املهني لهذه السنة خاصة فيما يتعلق 
أهم  من  يعد  الذي  الفالحة  شعبة  بتخصص 
الفالحي  للطابع  نظرا  الوالئية  التخصصات 
الكايف   العدد  غياب  إن  غير  به  متتاز  الذي 
املديرية  لدى  عجز  خلق  مؤهلني  لألساتذة 
استعرض  ما  التخصص  هذا  تغطية  احمللية يف 
خاصة  فروعها  مختلف  عبر  فتحه  إمكانية 
طلبا على  تعد   األكثر  التي  اجلنوبية  باملنطقة 
يف  الراغب  الشباب  يضع  ما  التخصص  هذا 
إلى  التوجه  حتمية  أمام  الشعبة  هذه  دراسة 
نفس  تضيف  ذلك  أخرى  تكوينية  خيارات 
املتحدثة رغم توفر كامل التجهيزات و املعدات 

املخبرية التي تسخر به املعاهد التكوينية.
الراغبني  الشباب  طالب  جهةأخرى   من 
يف تعلم مهنة حالقة الرجال التي تعد التوجه 
األول لهم  بفتح فروع له على مستوى املعاهد 

لهم  تتوفر  حتى  الوالية  بعاصمة  املتواجدة 
مبركز  فقط   االكتفاء  عوض  االلتحاق  فرصة 
الذي  ببلدية سيدي حلسن  عميرات سليمان 
حملدودية   نظرا  االكتظاظ  مشكلة   من   يعاني 

الشبابي  التخصص  البيداغوجية لهذا  مقاعده 
املركز  على  كبيرا  ضغطا  يشكل  اضحى  ما 
اكتساب  يف  البطال  الشباب  فرص  من  ويحد 

هذه املهنة.

يعرقل الدخول املهني يف دورته األولى شهر أكتوبر  بسيدي بلعباس نقص يف املؤطرين واألساتذة 
على مستوى بعض التخصصات ،وكذا غياب التنظيم يف فتح وتوزيع التخصصات على مستوى 16 

مؤسسة تكوينية املتواجدة بإقليم الوالية ذات الطلب الواسع من قبل املتربصني .

مديرة    التكوين    املهني   لوالية   سيدي   بلعباس   تؤكد:

نقص المؤطرين واألساتذة يعرقل الدخول  الجديد
أخبار بجاية

سحب 266 رخصة سياقة
 1083 حترير  املرورية،  الوقاية  مجال  امليدان يف  الناشطة يف  املصالح  مختلف  أحصت 
غرامة جزافية، منها 16 متعلقة بالدراجات النارية، أغلبها تتعلق بعدم ارتداء خوذة األمن، 
الوثائق أو املناورة اخلطيرة، باإلضافة إلى تسجيل 28 جنحة مرورية، منها  أو عدم تقدمي 
جنحتان متعلقتان بالدراجات النارية؛ حيث مت سحب 266 رخصة سياقة، منها 3 خاصة 
بالدراجات النارية بعد أن ارتكب أصحابها مخالفات تستوجب السحب الفوري لرخصة 
السياقة. كما متت مراقبة 10127 مركبة من مختلف األصناف، و836 دراجة نارية؛ حيث 
ُوضعت 41 مركبة وثالث دراجات نارية يف احملشر، يف الوقت الذي مت القيام بـ 8 خرجات 

ميدانية.

خاطفو حلّي النساء في قبضة األمن
أشرار  بجماعة  اإلطاحة  من  بجاية،  بوالية  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  متكنت 
تتكون من شخصني يبلغان من العمر 20 و38 سنة، يحترفان السرقة باخلطف باستعمال 
دراجة نارية، ويستهدفان النساء، بعد تسجيل شكاوى عديدة من ضحايا تعرضن للسرقة 
واالستيالء على سالسلهن الذهبية باستعمال دراجة نارية كان على متنها شخصان، فتم 
الضحايا مت حتديد هوية  التي قدمها  والتحريات. ومن خالل األوصاف  تكثيف األبحاث 
املشتبه فيهما، املعروفني لدى مصالح الشرطة بقضايا مماثلة، ويف العديد من قضايا اإلجرام. 
كما أوقف أحدهم، وُحجزت الدراجة النارية التي استخدماها يف عمليات السرقة، بينما 
املشتبه فيه الثاني بقي محل بحث، وهو يف حال فرار. ومت العثور داخل الصندوق اخللفي 
الضحايا.  وترهيب  التهديد  أبيض )ساطور(، كانا يستخدمانه يف  للدراجة، على سالح 
وأجُنز ملف جزائي ضد املشتبه فيهما. ومت تقدمي املشتبه فيه املوقوف أمام وكيل اجلمهورية 
لدى محكمة بجاية. وبعد جلسة املثول الفوري صدر ضده عقوبة عامني حبسا نافذا مع 

أمر باإليداع. أما املشتبه فيه الثاني الفار، فصدر ضده حكم غيابي بأربع سنوات حبسا.

10 قضايا بناء دون رخصة
سجلت شرطة العمران وحماية البيئة ألمن والية بجاية يف حصيلتها الشهرية، سبعة 
تدخالت بخصوص إجناز بناءات بدون رخصة؛ حيث مت إجناز 10 ملفات جزائية أرسلت 
إلى العدالة. كما مت تسجيل 11 تدخال بخصوص محاربة التجارة غير الشرعية. أما بالنسبة 
إليداع أو رمي أو إهمال النفايات املنزلية والهامدة، فقد مت تسجيل 9 تدخالت، باإلضافة 
إلى إحصاء 6 تدخالت بخصوص إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك فيها بدون ضرورة، مواد 
املرور غير  املرور، أو جتعل  أو تنقص من حرية  أو أشياء كيفما كانت، من شأنها أن متنع 

مأمون. وأجُنزت ستة ملفات جزائية، أُرسلت إلى العدالة.

معالجة 12 قضية مخدرات
عاجلت املصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية بجاية خالل شهر أوت املنصرم، 
152 قضية إجرامية، منها 34 قضية تتعلق باجلنايات واجلنح ضد املمتلكات التي تورط 
فيها 48 شخصا، وصدر على إثرها يف حق أربعة أشخاص أمر باإليداع. كما متكنت من 
شخص،   113 فيها  تورط  األشخاص  ضد  واجلنح  باجلنايات  تتعلق  قضية   104 معاجلة 
الفترة،  الذي مت تسجيل خالل نفس  الوقت  أمر باإليداع، يف  صدر يف حق سبعة منهم 
12 قضية تتعلق مبكافحة باملخدرات واملؤثرات العقلية، تورط فيها 20 شخصا؛ إذ صدر يف 
حق 11 منهم أمر باإليداع. ومن جهة أخرى، متت معاجلة قضية واحدة متعلقة باجلرائم 
االقتصادية تورط فيها أربعة أشخاص، صدر يف حق ثالثة منهم أمر باإليداع، باإلضافة 

إلى تسجيل قضية واحدة تتعلق باجلرائم اإللكترونية، تورط فيها شخصان.
جمعها: عبدالسالم.ق

مبناسبة  اخليرية  الفرج  جمعية  تعكف 
وأدوات  محافظ  توزيع  على  املدرسي  الدخول 
مدرسية على الفئات الهشة وكذا أبناء املتابعني 

قضائيا وأصحاب الدخل احملدود.
اخليرية  الفرج  جمعية  رئيسة  أكدت 
الدخول  بداية  مع  باشرتها  التي  العملية   ان 
قافلة  شكل  على  ستكون  والتي  االجتماعي 
لعدة  ستتواصل  الوالية   اقطار  مختلف  جتوب 

أيام إلى غاية تغطية جميع املناطق احملددة آنفا 
العملية  هذه  إن  »فراح«  .وأضافت  قبلها  من 
ستشمل  حيث  مراحل  عدة  على  قسمت  قد 
أن  موضحة  البلديات  و  املناطق  من  العديد 
من خاللها  توزيع  سيتم  والتي  األولى  املرحلة 
200 محفظة مجهزة بكامل األدوات املدرسية  
ستشمل كل من بلدية واد مبطوح و رأس املاء 
فيما  بلعباس  سيدي  والية  جنوب  والطابية 

ستوجه املراحل القادمة إلى املناطق والبلديات 
بلعباس  سيدي  بلديات  غرار  على  الشمالية 

وسيدي حلسن وسيدي براهيم
اخليرية  الفرج  جمعية  رئيسة  وصرحت 
فئة  شملت  السنة  لهذه  التضامنية   العملية 
احملدود  الدخل  املتابعني قضائيا أصحاب  ابناء 

أيضا .
أمني حواش

سيدي بلعباس 
عملية تضامنية لفائدة الفئات الهشة

وهران
تسخير 4000 شرطي لتأمين 

الدخول االجتماعي
خاصا  استثنائيا  أمنيا  مخططا  وهران،  والية  ألمن  الشرطة  مصالح  سطرت 
مبناسبة الدخول االجتماعي لسنة 2021/2022 ، مع تسخير 4000 شرطي بالزي 

الرسمي و املدني. وحسب بيان خللية االتصال والعالقات العامة ألمن الوالية،
فإن هذا املخطط األمني يعتبر مخططا تكميليا  لإلجراءات األمنية االحترازية 
و  للحد من تفشي  فيروس كورونا،  للبالد  العليا  القيادة  قبل  املسطرة من  الوقائية 
الثالثة  املدرسي لألطوار  للدخول  بالتحضيرات  تتعلق  قرارات  فيه إصدار  الذي مت 
بالتدريج ، الذي يفرض إقرار جملة من التدابير الوقائية االستباقية واألمنية  من 

أجل دخول االجتماعي  يف ظروف حسنة ،
التربوية   املؤسسات  عبر  األمنية  التعزيزات  وضع  األمني  املخطط  ويتضمن 
الظروف  أحسن  يف  مهامهم  ألداء  التربوية   األطقم  وسالمة  أمن  على  للحفاظ 
احملاور  مستوى  على  وراكبة  راجلة  فرق  ،وضع  املتمدرسني  االطفال  حماية  وكذا 
تدعيمها  مع  االختصاص  إلقليم  التابعة  التربوية  املؤسسات  من  القريبة  والنقاط 
بفرق الدراجات النارية للتدخل السريع عند كل انسداد مروري.الى جانب تفادي 
املروري  ازدحام  من  للحد  التالميذ  اولياء  قبل  من  املدارس  أمام  والتوقف  الوقوف 
حماية  الشرطة  لعناصر  امليداني  التواجد  على  االمني  املخطط  يركز  كما  أمامها. 
التنسيق  طريق  اجلرمية،عن  أنواع  مختلف  محاربة  مع  وممتلكاته  نفسه  يف  املواطن  
املراقبة( قصد  )كاميرات  العمليات  وقاعة  امليدان  املوجودة يف  العناصر  بني  احملكم 
بأمن  العامة  والعالقات  االتصال  خلية  سطرت  جهتها  ومن  التأطير.   و  التوجيه 
توعوية   املدرسي من خالل إطالق حملة  الدخول  مبناسبة  برنامجا خاصا  الوالية 
حتت شعار »معا...لدخول مدرسي أمن وتوزيع مطويات التوعوية والتحسيسية على 

مستوى نقاط املراقبة املرورية إلى جانب املؤسسات التربوية.
فتاتي لبنى

بإجناز  املكلفة  املؤسسة  تنصيب  مت 
للطريق  املزدوج  الطريق  من  جزء  مشروع 
واليتي  بني  يربط  الذي   6 رقم  الوطني 
عني  دائرة  مستوى  والبيض،على  سعيدة 
من  املزدوج  الشطر  هذا  وميتد   . احلجر 
 20 مسافة  على   6 رقم  الوطني  الطريق 
لبلدية  اجلنوبي  املخرج  من  ،إنطالقا  كلم 

مع  الفاصلة  احلدود  غاية  إلى  احلجر  عني 
والية البيض ،وبالتحديد مبنطقة تيمطالس 
ببلدية سيدي أحمد، يف فترة إجناز حددت 
املشروع  هذا  ،وجاء  شهر  ب24  أجالها 
الطريق  ملستعملي  املتكررة  املطالب  بعد 
الوطني رقم 6 يف شطرها الرابط بني واليتي 
أن حصدت  بعد  سعيدة ،والبيض،خاصة 

خاصة  األرواح  من  العديد  املرور  حوادث 
احلجر  عني  بلديتي  بني  الرابط  الشطر  يف 
املشروع يف  ،وسيدي أحمد وسيساهم هذا 
النقاط  على  والقضاء  النقل  حركة  تسهيل 
السوداء التي كانت تشكل خطرا كبيرا على 

مستعملي هذا الطريق.
علي جلولي

سعيدة 
انطالق أشغال إنجاز الطريق الوطني رقم 6

اإلستشفائية  املؤسسة  تدعمت 
بختة«  »حمدان  والطفل  لألم  املتخصصة 
جديد  صيني  طبي  سعيدة،بوفد  ملدينة 
،وتضم هذه البعثة الصينية 3 أطباء مختصني 
وطبيبني  والتوليد،  النساء  أمراض  يف 
إلى  واإلنعاش،إضافة  التخذير  يف  مختصني 
تنصيبهم من طرف مدير  مترجم، وطباخ،مت 
عمارة،ومدير  محـمد  سعيدة  لوالية  الصحة 

لألم  املتخصصة  اإلستشفائية  املؤسسة 
والطفل »حمدان بختة«.

وسيشرع الوفد الطبي الصيني يف العمل 
،وذلك  الصحية  املؤسسة  بذات  امليداني 
ما  وهذا  اجلزائرين  األطباء  مع  بالتعاون 
سيساهم الوفد الطبي الصيني بشكل فعال يف 
العمليات  ،وإجراء  الطبية  الفحوصات  تقدمي 
توفير  مت  ،وقد  النساء  ،وتوليد  اجلراحية 

األطباء  لهؤالء  الضرورية  اإلمكانيات  جميع 
وذلك من أجل تقدمي أفضل اخلدمات للنساء 
املؤسسة اإلستشفائية  فإن  احلوامل،ولإلشارة 
املتخصصة لألم والطفل »حمدان بختة« تتوفر 
على طاقم طبي جزائري متكون من 6 أطباء 
مختصني يف أمراض النساء والتوليد و7 أطباء 

مختصني يف التخذير واإلنعاش.
علي جلولي 

القطاع الصحي يتعزز بوفد طبي صيني

احلبق  منطقة   سكان   معاناة  تستمر  
منصورة  لبلدية   إقليميا  التابع  بوهناق  بحي 
وسط والية تلمسان جراء  الغياب شبه الكلي  
جعل  ما  أرجائها،  كامل  يف  احلضرية  للتهيئة 

السير بها أمرا يكاد يكون مستحيال .
لقائهم  خالل  املنطكقة  سكان  قال   
بـ«أخبار الوطن« أمهم يعيشون كابوًسا حقيقًيا 
حالها  على  طرقات  فال  السنة،  مدار  على 
إلى  حولها  ما  موجودة،  غير  األرصفة  وحتى 
ناهيك عن االعطاب  بامتياز،  منطقة فوضوية 
الكثيرة التي باتت تالحق السكان وتثير استياء 

مستخدمي طرقات املنطقة عموما .
معبدة  غير  ترابية  احلي  أزقة  و  فطرقات 

الوالئية   السلطات  طرف  من  تأسيسه  منذ 
مستنقعات  إلى  تتحول  التي  و   ، سنة1997  
من األوحال و برك مائية مبجرد سقوط القطرات 
الصيف  فصل  يف  أما   ، األمطار  من  األولى 
الغبار  انبعاث  بسبب  لإلزعاج  فتصبح مصدرا 
التي  احلفر  عن  ناهيك  املتطايرة  األتربة  و 
ما   املركبات  و  السيارات  سير  عملية  تعرقل 
من  األحيان  غالب  يف  بأعطاب  لها  يتسبب 
من  الراجلني  تنقل  من  أيضا  تصعب  و  جهة 
السكان  استياء  أثار  الذي  األمر  أخرى،  جهة 
الذين أكدوا بدورهم أنهم تقدموا بالعديد من 
الشكاوي الى السلطات احمللية إال أنه لم  يتم 
إال تسوية الطريق الرئيسي املؤدي إلى عمارات 

على  لقمان  دار  لتبقى  حديثا  املشيدة  »عدل« 
حالها.

حي  سكان  ناشد  ذاته،  السياق  يف  و 
»احلبق« السلطات احمللية لتدارك مشاكل اإلنارة 
العمومية التي جتعلوهم يعيشون أحيانا يف ظالم 
و  إلتقيناهم،  من  تصريحات  حسب  دامس 
احلي  وضعية  حتسني  حاولوا  أنهم  لنا  أشاروا 
إنتشار احلشائش  عبر محاوالت عديدة إال أن 
و ضفاف  حواف  عبر  كبير  بشكل  األشواك  و 
الطرقات صعب من املهمة، ناهيك عن الغزو 
امللفت لالنتباه للكالب الضالة التي ميكن لها 
أن تعرض حياة املواطنني للخطر خصوصا من 

من يخرجون لتأدية صالة الفجر.

تلمسان
حي الحبق دون تهيئة
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تلقى رئيس اجلمهورية عبد 
املجيد تبون، مساء اإلثنني، 

مكاملة هاتفية من طرف 
رئيس اجلمهورية الفرنسية 

»إميانويل ماكرون«، 
حسبما أفاد به بيان 

لرئاسة اجلمهورية. وتطرق 
الرئيسان خالل هذه املكاملة 
إلى العالقات »اجلزائرية – 

الفرنسية« وقضايا إقليمية، 
السيما الوضع يف ليبيا 

ومنطقة الّساحل، حسب 
املصدر ذاته.  أعلنت شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية، أول أمس، يف 

بيان لها، عن توقيف رحلة وتعليق عالقة عمل موظف من 
مستخدمي املالحة اجلوية، الذي أوقفته مصالح األمن مبطار 
»باريس-أورلي« )فرنسا( بسبب اكتشاف مادة محظورة كانت 
بحوزته. وباشرت اجلوية اجلزائرية يف اإلجراءات اإلدارية 

والتحفظية املقررة يف نظامها الداخلي )توقف الرحلة وتعليق 
عالقة العمل( ضد املوظف املعني »، يضيف املصدر ذاته. 

وحتتفظ اجلوية اجلزائرية »بحقها يف التأسيس كطرف مدني 
يف هذه القضية«.

سّطرت املؤسسة العمومية للنقل احلضري وشبه احلضري مبدينة 
اجلزائر وضواحيها »إيتوزا« برنامجا خاصا للرحالت، ابتداء من يوم 

أمس، حتسبا للدخول االجتماعي »2022 – 2021«، حسبما أفادت به 
املؤسسة يف بيان لها. وعليه، ستكون مواقيت العمل املخصصة حلافالت 
اجلزائر حسب البرنامج التالي : أول انطالق ستكون يف الساعة 5 و30د 
صباحا وآخر انطالق سيكون يف الساعة 19 و30د مساء، مبعدل زمني 
من 30 إلى 40 دقيقة بني الرحالت. كما ذكرت »إيتوزا« مستخدمي 

حافالتها بضرورة ارتداء الكمامة واحترام التدابير الوقائية طيلة فترة 
املسافة على منت خطوطها.

أشرف والي والية برج بوعريريج، بحضور السلطات العسكرية واملدنية 
والقضائية، على تنصيب '' باديس خليل '' وكيل اجلمهورية لدى 

محكمة برج بوعريريج خلفا لوكيل اجلمهورية السابق ''بن دعاس 
فيصل''، الذي مت تعيينه كنائب عام لدى مجلس قضاء ورقلة. 

تعليــق عالقـة العمـــل 

أقســام متخصصــة

مخبــر بيطــــري جهــوي 

اتفاقيـة لرفـع عراقـيل الّتمويـل

برنــــامج خـــاص

وكيــل جمهوريــة جديـد

مكــالمـة 
هــاتفيـة

كشفت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا 
املرأة، كوثر كريكو، يف عرض قدمته أّول أمس، 

خالل اجتماع للحكومة، عن فتح 238 قسما 
متخصصا لفائدة األطفال املصابني باضطرابات 

طيف الّتوحد، على مستوى األطوار الثالثة 
للتعليم األساسي، حسب ما أفاد به بيان أوردته 

مصالح الوزير األول. وأوضح املصدر ذاته أن 
احلكومة استمعت خالل اجتماعها برئاسة 

الوزير األول، وزير املالية، أمين بن عبد الرحمان، 
إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني 

واألسرة وقضايا املرأة حول جهاز التكفل املدرسي 
باألطفال املصابني باضطرابات طيف الّتوحد، 

حتسبا للدخول املدرسي »2021 ـ 2022«.

وّقعت عدة هيئات اتفاقية إطار لرفع 
العراقيل التي يتلقاها املستفيدون من 

السكن الترقوي التساهمي، السيما 
يف مجال التمويل، حسبما أّكده بيان 

للصندوق الوطني للتوفير واالحتياط. 
وأوضح املصدر ذاته أن هذه االتفاقية قد 

وّقعت بني بنك الصندوق الوطني للتوفير 
واالحتياط ممثال مبديره العام، سمير 
تامرابط، واملؤسسة الوطنية للترقية 
العقارية ممثلة مبديرها العام، نسيم 

رسيم غاملت، والغرفة الوطنية للموثقني 
ممثلة برئيسها، رضا بنونان. وستسمح 

االتفاقية برفع جميع العراقيل أمام 
جتسيد برامج السكن الترقوي التساهمي، 

السيما تلك الناجمة عن غياب الوثائق 
التي تسمح بالرهن العقاري من أجل تكوين 

ملفات املكتتبني يف مجال منح القروض«.

أعلنت وزارة الفالحة والّتنمية 
الريفية، يف بيان لها، أّن املخبر 

البيطري اجلهوي بوالية بشار دّشن 
رسميا يوم أمس الثالثاء بحي بشار 
اجلديد، بحضور السلطات احمللية، 

موضحة أن هذا الهيكل اجلديد 
سيسمح بتحسني الصحة احليوانية 

يف واليات اجلنوب الكبير. وأوضح 
املصدر ذاته أن تدشني هذا املخبر 

الذي مت إنشاؤه لدى املعهد الوطني 
للطب البيطري، مبقتضى قرار 

وزاري مشترك مؤرخ يف 25 أكتوبر 
2016، يأتي تنفيذا لتعليمات وزير 
الفالحة والتنمية الريفية، عبد 

احلميد حمداني.
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أخبار الداخل

القالدة  50 عائلة  مبنطقة  أكثر من  تعاني 
بسبب  العطش  من  الغيشة  ببلدية  بالطريفية 
سكان  بعض  ،وكشف  للمياه  نقاط  توفر  عدم 
املاشية  تربية  متتهن  العائالت  هذه  أن  املنطقة 
بهذه املنطقة النائية املعزولة وتعاني من العطش 
ولسقي  للشرب  املاء  لشراء  يلجئون  حيث 

املواشي .
لقائهم  خالل  املنطقة  سكان  وثمن 

بئر  بحفر  الدولة  مجهودات  الوطن«   بـ«أخبار 
الطريفية  ملنطقة  الغربية  اجلهة  لسكان  وخزان  
تبعد  البئر  هذه  لكن  الشمسية  بالطاقة  وربطها 
حفر  يتم  أن  ويأملون  كلم،   20 بحوالي  عنهم 
لسكانها  املاء  لتوفير  الشرقية  باجلهة  آخر  بئر 
الطريفية ذات األراضي  ويطالب سكان منطقة 
الرعوية اخلصبة والتي يتردد عليها مئات املوالني 
من عدة واليات بإمتام فتح املسلك الذي يربط 

حيث  وتهيئته  وتاجرونة  الغيشة  بلديتي  بني 
حركة  لتسهيل  كلم   3 حوالي  إال  منه  يبق  لم 
املرور لقاطني املنطقة وللموالني الوافدين، وإجناز 
قاعة عالج لتقدمي اإلسعافات األولية للمرضى 
للسعات  يتعرضون  الذين  باملصابني  والتكفل 
فصل  يف  خاصة  األفاعي  ولدغات  العقارب 

الصيف ،وتوفير النقل املدرسي ألبنائهم.
نورين.ع

األغواط
50 عائلة بالطريفية بال ماء

أحمد كرزيكة

أهقار  أحياء  من  العديد  سكان  ويطالب 
أدريان،أنكوف،صوروملعلمني،صورو  غرار  على 
بإيجاد حل  تبركات  أمستان،  أق  موسى  قصر 
من  لهم  تسببه  ملا  الضالة  الكالب  ملعضلة 
إزعاج وخوفًا على أنفسهم وأوالدهم من انتشار 
األمراض السيما هذه الكالب السائبة معظمها 
إلى  حتتاج  ما  خطيرة  وأوبئة  لفيروسات  حاملة 

مداومة املعاجلة منها وما ليس له عالج.
بعض  من  الوطن«  أخبار   « واقتربت 
أكد  حيث  وتبركات  ادريان  حي  يف  املواطنني 
األحياء  سكان  أرقت  الوضعية  أن هذه  هؤالء 
املتضررة من الظاهرة املذكورة سلفا، حتى بات 

اخلروج ليال أو حتى يف الصباح الباكر مغامرة غير 
املواطنون  هؤالء  يهاجم  العواقب،أين  محمودة 
صالة  أداء  أجل  من  للمسجد  يذهبون  الذين 
هذا  ومن  القراءنية,  املدراس  وأطفال  الصبح 
املنطلق فهم يناشدون السلطات املعنية بالتدخل 
العاجل وتنظيم حمالت للقضاء عليها، ويعود 
–جسب  الضالة  الكالب  هذه  انتشار  سبب 
هؤالء- إلى إنتشار النفايات واألوساخ   . كما 
على  الظاهرة  هذه  من  التخلص  مسؤولية  تقع 
املعنية باألمر فيما طالبوا سكان  عاتق اجلهات 
ومصالح  البيئة  لهيئات  السريع  الوالية بتدخل 
البلدية وتضافر جميع اجلهود لوضع حد نهائي 
الشوارع  يف  الكالب  ظاهرة  انتشار  وملواجهة 

وحماية املواطنني من هجماتها.

أن ثمة ظاهرة  من جهة أخرى أكد هؤالء 
مرافقة  متنراست وهي  انتشرت يف والية  غريبة 
الضالة  الكالب  من  ملجموعة  الصغار  األطفال 
حيث يجول هؤالء املراهقني بهذه األخيرة بدون 

رقيب أو حسيب.
ودعا سكان املدينة السلطات إلى وضع حد 
لهذا وملعاناتهم من خالل إطالق حملة واسعة 
إلبادتها وإزالة النفايات ومخلفات أشغال البناء 
التي ساهمت يف توفير بيئة مالئمة للحيوانات 

املؤذية.
األخرى  واملصالح  البلدية  تخلي  ظل  ويف 
واحلذر  احليطة  أخذ  يبقى  األمر،  بهذا  املعنية 
هذه  سكان  طرف  من  الوقاية  وسائل  أهم 

األحياء.

إعــــــالن عن توظيف
تبحث شبكة »أخبار الوطن« عن مراسلين في الواليات التالية: 

المسيلة، البويرة، قسنطينة، األغواط، ورقلة، بشار، بجاية، الجلفة، 
وهران، تيزي وزو، سطيف، غليزان، معسكر، باتنة، بسكرة، غرداية، 

عين تموشنت.
شروط التوظيف:  

-   إتقان فنيات التحرير الصحفي
-  االلتزام بتغطية مختلف األحداث عبر الوالية

-   إعداد تقارير إخبارية مكتوبة ومصورة

-    ترسل الطلبات الى البريد التالي : 
akhberecrutdz@gmail.com

املسيلة 
إجراءات أمنية خاصة لتأمين 

الدخول المدرسي 
من  احلد  بهدف  األمنية  التدابير  من  مجموعة  املسيلة  والية  أمن  مديرية  اتخذت 
حوادث املرور املدرسية، واحلفاظ على سالمة وأمن املتمدرسني سعًيا منها للحفاظ على 
مبناسبة  خاصا  أمنيا  مخططا  املسيلة  والية  أمن  مصالح  سطرت  التالميذ.  وأمن  سالمة 
حيث  كبيرين،  مادي  وعتاد  بشري  تعداد  له  سخر   ،2021-2022 املدرسي  الدخول 
مع  حوادث  وبدون  آمن  مدرسي  دخول  ضمان  بهدف  وحتسيسية  وقائية  تدابير  يتضمن 
حتسيس املتمدرسني ببعض املخاطر واآلفات االجتماعية. إتخذت مديرية األمن باملسيلة 
مجموعة  من التدابير األمنية  ستعمل على تكثيف الدوريات الشرطية الراكبة والراجلة 
من  املتمدرسني  التالميذ  وسالمة  أمن  لضمان  التربوية  املؤسسات  مختلف  محيط  على 
خالل منع الوقوف والتوقف العشوائي أمام املؤسسات التربوية، التصدي للمناورات املرتكبة 
من قبل بعض السائقني أمام هذه املؤسسات، كما سيتم بهذه املناسبة أيضًا تعزيز تواجد 
قوات الشرطة على مستوى الطرقات التي تشهد كثافة مرورية، مع زيادة عدد دوريات فرقة 
خالل  املواطنني  تنقل  وتسهيل  املرور  حركة  انسيابية  ضمان  أجل  من  النارية  الدراجات 
هذه األيام. ويف إطاراملخطط التحسيسي اخلاص بهذه املناسبة مت تسطير برنامج يستهدف 
للتحسيس من مختلف  الثالثة  التربوية بأطوارها  املتمدرسني مبختلف املؤسسات  التالميذ 
األلعاب  مخاطر  كورونا،  فيروس  انتشار  مخاطر  من  التحسيس  السيما  واآلفات  املخاطر 
االلكترونية واالستعمال السيئ لألنترنيت، سلوكيات التالميذ مبحيط املؤسسات التربوية، 

والتحسيس من آفة املخدرات.
ليندة سهل

سكان حي الروكاد يطالبون بالتهيئة 
يناشد سكان حي الروكاد الشمالية  بعاصمة الوالية املسيلة السلطات احمللية وعلى 
رغم  للحل  طريقا  يجد  لم  الذي  بانشغالهم  بضرورة  التكفل  الوالية  والي  السيد  رأسها 
النداءات العديدة واملتكررة إال أنها حسبهم بقيت حبيسة األدراج ولن يتم التكفل به حلد 
اآلن .  وقال  السكان يف حديث مع«أخبار الوطن« إن  شوارع احلي  بدون تهيئة يف الوقت 
الذي قامت السلطات احمللية بتهيئة  األحياء تهيئة للمرة الثانية والثالثة حيث تتحول شوارع 
احلي إلى ما يشبه البرك املائية مبجرد سقوط  زخات من املطر يصعب تخطيها وبخاصة على 
التالميذ املتمدرسني وهم يف طريقهم ملؤسساتهم التربوية حيث يصبحون يف عراك حقيقي 
مع األوحال كما طالب السكن بضرورة تصليح اإلنارة العمومية التي تكاد تنعدم متاما حيث 
باتت شوارع احلي يف ظالم دامس مما يصعب التنقل ليال داخل احلي حيث يأمل السكان 
يف التفاتة لهذا احلي من خالل برمجة مشروع تهيئة حضرية تليق مبقام عاصمة احلضنة 

خاصة وأن احلي املذكور اليبعد عن مقر البلدية سوى مبئات األمتار .
جمال أبو أشرف

تدابير استثنائية لفائدة 877 
مستخدم مدينا لصندوق كناص المسيلة

عن  املسيلة  وكالة  األجراء  للعمال  االجتماعية  للتأمينات  الوطني  الصندوق  أعلن 
التأخير  وغرامات  زيادات  باإلعفاءات  من  االستثنائية  املتعلقة  اإلجراءات  سريان  بدء 
املترتبة عن عدم تسديد االشتراكات األساسية يف وقتها احملدد قانونا لفائدة أرباب العمل 
املتعلقة والتي استهدفت حسب مدير وكالة املسيلة  السيد بوذراع زين الدين حوالي 877 
مستخدما مدينا اجتاه صندوق كناص املسيلة. مدير وكالة املسيلة أن قرار اإلعفاء سيمتد 
الى غاية نهاية الشهر األول من سنة 2022 جانفي 2022 والذي يهدف للمساهمة يف 
التخفيف من حدة األعباء املفروضة على املتعاملني االقتصاديني الذين يواجهون صعوبات 
يف الوفاء بالتزاماتهم جتاه الصندوق والتي تدخل يف إطار التدابير التي أقرها رئيس اجلمهورية 
مبوجب األمر الرئاسي رقم 21/12 املؤرخ يف 25 أوت 2021 نتيجة األزمة الصحية والوبائية 
التي تعيشها بالدنا على غرر بقية دول العامل جراء تفشي وباء كورونا كوفيد 19.مضيفا 
يف معرض حديثه على أن هذه التدابير االستثنائية يستفيد منها 877 مستخدما وأشخاصا 
غير األجراء الذين ميارسون نشاطا حلسابهم اخلاص سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية 
وضعياتهم والوفاء بالتزاماتهم اجتاه الضمان االجتماعي فضال عن ذلك أن هذه التدابير من 
شأنها  أن يستفيد منها املتعاملني االقتصاديني من خالل إعادة جدولة تسديد اشتراكاتهم 
الرئيسة مع اإلعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.ذات 
اجلاري حملة حتسيسية  أطلق منذ شهر سبتمبر  قد  املسيلة  أن كناص  أكد على  املسئول 
لفائدة أرباب العمل حيث سخر للعملية إمكانيات بشرية ومادية من أجل ضمان تقدمي 
والتي  بعد  التصريح عن  أرضية  رقمية عبر  التسهيالت من خالل وضع  خدمات  جميع 
بترقية ودعم  التشجيعية اخلاصة  التدابير  إطار  املقررة يف  إعادة منح االمتيازات  تتمثل يف 
زيادات  من  املجال  يف  املكلفني  االشتراكات  وإعفاء  نسب  بتخفيض  واملتعلقة  التشغيل 

وغرامات التأخير .
جمال أبو أشرف

أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على الكبار والصغارأصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على الكبار والصغار

 كالب ضالة تغزو مدينة تمنراست  كالب ضالة تغزو مدينة تمنراست 

فنون  ازليات  الثقافية  قامت   التعاونية 
على  تنظيف  بحملة  بأدرار  األجيال  وتراث 
مستوى بلدية انزجمير استهدفت مدرسة الشيخ 
احمد بن عبد الرحمن وعلي بن ابي طالب .  
احلملة التطوعية  كانت ضمن البرنامج السنوي 
مع  بالتنسيق  وكانت  الثقافية  للتعاونية  املسطر 
السيد رئيس املجلس الشعبي البلدي بانزجمير 

قصر  من  وشباب  املدرستني  من  كل  ومديري 
فضال  املذكورة   اجلمعية  منخرطني يف  انزجمير 
العمل  هذا  يف  شاركوا  جمعويني   فاعلني  عن 
باملشاركة  العملية   وستتواصل   . التطوعي  
املدرستني  بذات  املقبل   املدرسي  الدخول  يف  
كمامات  وتوزيع  التالميذ  باستقبال  املذكورتني 
دراسي  موسم  أجل  من  صحية،   ومعقمات 

.من  كورونا  وباء  من  ووقايتهم  حسن  ناجح 
اجلمعية  املؤسستني  مديرا  شكر  جهتهم 
والناشطني الذين شاركوا يف هذه احلملة وشجعا 
والسبل  فتحهم   األبواب  مؤكدان على  الفكرة 
هادفة  وأنشطة  مبادرات  هكذا  مثل  ملواصلة 

خصوصا مايعنى باالطفال.
عبد اهلل مجبري

أدرار

حملة لتنظيف مدارس ابتدائية ببلدية أنجزمير

تشهد بعض األحياء السكنية وأزقة والية متنراست انتشاًرا كبيرا  للكالب  الضالة  التي باتت تشكل 
خطرًا حقيقًيا على سكان األحياء وعلى املارة خاصة األطفال منهم الذين .

 ُنظمت مؤخر نظيم عدة فعاليات على 
الوالية  بعاصمة  الكبير  املسجد  مستوى 
إحياء  ومبناسبة  الوالية  مساجد  وبعض 
الذكرى ال21 لرحيل العالمة الشيخ مـحمد 

بن الكبير.
ففي مسجد عثمان بن عفان بقصر زاوية 
تنظيم  مت  كنتة  زاوية  ببلدية  املغيلي  الشيخ 
حفال تكرمييا على شرف سبع تالميذ منهم 

مببادرة  الكرمي  للقرآن  خامتات  تلميذات  ست 
واجلمعية  للمسجد  الدينية  اجلمعية  من 
له، حيت  التابعة  القرآنية  للمدرسة  الدينية 
مت منح املكرمني بجوائز تشجيعية وشهادات 
نظم  احمد  أوالد  تيمي  وببلدية  شرفية. 
للقرآن  خامتا   16 شرف  على  تكرميي  حفل 
مبسجد  ذلك  و  تلميذة   12 منهم  الكرمي 
اخلليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه بقصر 

السلك  إطارات  إبراهيم وذلك بحضور  أوالد 
ومدعوين  وذويهم  التالميذ  واولياء  الديني 
وبقصر  له،  التابعة  القرآنية  املدرسة  وطلبة 
ادغا حتديدا بحي اخلنافسة مت تدشني مسجد 
حيز  املسجد  هذا  ليدخل  اخلليل،  إبراهيم 
اخلدمة الرسمية، فضال عن تكرمي عدد من 

علماء اجلزائر.
عبداهلل مجبري

تكريم 34 حافظا للقرآن الكريم 
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روبورتاج:جمال بوالديس 

 فوضى مقننة 
بلدية  سالم يف  احمد  قرية  معاناة  عن  احلديث 
كركرة يقودنا حتما إلى احلديثعلى التقسيم اإلداري 
الذي قسم السكان بني قسمني، حيث قال ممثل عن 
و  منسية  تظل  القرية  بأن  الوطن"،  "ألخبار  السكان 
تعاني و يظل مواطنوها مشتتني بني املقرات اإلدارية، 
كما ان سكانها يعيشون الفوضى اإلدارية ، كما قال 
حتى يف اإلنتخابات، حيث أنهم يصوتون يف كركرة 
ويتبعون إقليميا بلدية متالوس و يف املقابل هناك اخرون 
بوشاكر  طهر  هضبة  يف  خاصة  و  الثاني  الشطر  يف 
ينتمون الى بلدية كركرة و يصوتون يف متالوس و هي 
ملقاطعة  املواطنني  من  بالعديد  تدفع  التي  الفوضى 
حتى سير العملية اإلنتخابية ألنهم ببساطة تعبوا يف 
التنقل الى تلك املراكز رغم صراخهم املتكرر بالعودة 
الى البلدية االم كركرة، غير ان صراخهم لم يسمع 

به أحد مند سنوات طويلة.

 القرية المنسية 
ألخبار  حتدث  املدني  املجتمع  أسرة  عن  ممثل 
التي  القرية  الوطن ، بكل أسف و مرارة بأن سكان 
هي بحجم بلدية هم اآلن بال مرافق خاصة الصحية 
أو ترفيهية أو ثقافية ..وهو ما حولها إلى  قرية "وكر" 
لترويج وتعاطي املخدرات وانتشار الفساد واالعتداءات 
من قبل قطاع الطرق والسرقة املوصوفة ليال ونهارا و 
التعدي على  و  الشباب  بني  االجرام  ارتفاع  زاد من 
املمتلكات حيث تغيب كل شروط التنمية يف القرية 
املنسية الغرابة أن املركز الصحي الوحيد على مستوى 
قرية أحمد سالم يتواجد مبنطقة غير صحية بجانب 
إحدى "الشعاب" التي متنع املواطنني من الوصول إليه 
يف فصل الشتاء ، واألغرب من ذلك هو أن سكان 
من  محتوياته  من  املركز  هذا  إلفراغ  تفاجئوا  القرية 
 ، الترميم  عنوان  حتت  وغيرها  وأدوية  طبية،  أجهزة 
حيث سبق و ان كان  وقت قريب يشغل طبيبني و 
10 ممرضني ، ولم يبق فيه سوى ممرض واحد يعمل 
بدون أي جتهيزات أو أدوية حتى اخلاصة باإلسعافات 
األولية فهو يكتفي بحقن املرضى و اخرون يجبرون 
على جلب معهم بعض املستلزمات الطبية للحقن، 
أما البقية فعليهم التوجه إلى متالوس أو إلى الكركرة 

دون اإلستفسار عن السبب

 أزمة عطش
عمي عيسى و هو احد كبار القرية قال "ألخبار 
الوطن"، بأن القرية ال تزال بال ماء مند سنوات طويلة 
القدمية  الينابيع  امام  يتجمعنا  النسوة  يزال  ال  حيث 
قصد جلب املاء على رؤوسهن و ظهور البغال و احلمير  
و أخرون يجبرن على صعود املرتفعات القدمية، أين 
تكون مصادر املاء ، حيث ال تزال القرية غير مربوطة 
بشبكة املاء مباشرة من السد ، حيث سبق لسلطات 
ألنهاء  الوعود  من  العشرات  قدمت  أن  و  العمومية 
أن  غم  القرية،   يف  تغير  شيء  ال  أن  غير  األزمة، 
كبير  جويف  إحتياطي  على  تتوفر  بالتحديد  القرية 
يكفي اجلميع، غير أنها غير مستغلة إطالقا ، حيث 

أرهقت جيوب املواطنني  من مياه الصهاريج.

 احتجاجات متكررة 
 الوضع املعيش الصعب لسكان هذه القرية دفع 
بالكثير من املواطنني الى  تنظيم حركات احتجاجية 
مطالبة بالتدخل العاجل للسلطات الوصية من أجل 
رفع الغنب عنهم ، و إضفاء بعض املشاريع التنموية 
تنهي  أن   املفترض  من  التي  الضرورية  املرافق  و 
الوعود  بعد  لسنوات، خاصة  التي عمرت  معاناتهم 
خاصة  املناسبات  من  العديد  يف  و  أطلقوها  لتي  ا 
خالل احلمالت االنتخابية لكنها لم جتسد يوما على 
أرض الواقع و ألسباب قال عنها محدثونا أنها ال تزال 

مجهولة.
 رئيس البلدية يوضح:

"كل مطالب السكان قيد التجسيد"
معاناة  من حجم  قلل   ، البلدية  رئيس  املقابل  يف 
سكان القرية مؤكدا بأنها استفادة من كل اإلمكانيات 
التجسيد،  قيد  هي  املطالب  كل  بان  مجدد  التنموية 
كما أن مشروع املاء هو فقط  بحاجة إلى توسيع خاصة 
التي  و  املعزولة  للقرية  التابعة  الثانوية  التجمعات  يف 
أن  و  لها  سبق  البلدية  كبيرة  إضافية  امواال  تتطلب 
راسلت الوالية، قصد االستفادة من غالف مالي يوجه 
توسيع شبكة  من  إستفادة  القرية  بينما  الغرض،  لهذا 
الكهرباء و الغاز و هي املشاريع قيد التسجيد، أما الواقع 
الصحي بخصوص قاعة العالج فإن األمر عادي و كل 
شيء يسير بطبيعته خاصة و ان القاعة العالجية توفر .

التقسيم اإلداري قسم السكان على بلديتني التقسيم اإلداري قسم السكان على بلديتني 

قريـة أحمـد سـالم بسكيكـدة..
معانـــاة ال تنتهـــي ! 

 تعدداهم جتاوز الـ10 آالف نسمة  يعيشون حياة وضفوها بـ" الضنكة " بسبب غياب أدنى مقومات احلياة، 
ال مشاريع تنموية وال ترفيهية ترفع الغنب عنهم يف  قرية كركة  باملصيف القلي، والتي تقع على الطريق 
الوطني رقم 85 الرابط بني القل ووالية قسنطينة وزاد من معاناتهم التقسيم االداري الذي قسم السكان 

بني بلديتب متالوس و كركرة .
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أخبار الرياضات

«« Par décision N° 397 du 04 sep-
tembre 2021 du Ministre de l’Energie 
et des Mines, une autorisation portant 
prorogation de délai d’une année, a 
été accordé à la SARL AOURAS EL 
AMEL, pour la création d’un point de 
vente de carburants sis à la commune 
de Khattouti ced el Djir, Wilaya de 
M’SILA , conformément aux disposi-
tions du décret exécutif 15-57 du 08 
février 2015. >>

Akhbar elwataneLE  22 -09-2021

تشيلسي مهتم بضم تشيلسي مهتم بضم 
الفرنسي كومانالفرنسي كومان

أفاد تقرير صحفي إجنليزي، بأن تشيلسي ما زال مهتًما بضم 
الفرنسي كينغسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، يف الصيف املقبل. 
وينتهي عقد كومان مع بايرن يف صيف 2023، ورغم رغبة ناديه 
يف جتديد عقده، إال أن الالعب يغالي يف مطالبه املالية. وبحسب 
يف  كومان  ضم  تشيلسي  حاول  فقد  البريطانية،  »صن«  صحيفة 
 86 على  احلصول  طلب  بايرن  أن  إال  املاضي،  الصيفي  امليركاتو 
مليون جنيه إسترليني وهو ما عّقد الصفقة. وأضافت الصحيفة، 
أن املتوقع أن تنخفض مطالب بايرن يف صيف 2022، وقبل موسم 

من  انتهاء عقد كومان، خاصة وأن الالعب واحد 
التجديد.  عدم  على  مصمم 
وأشارت الصحيفة، إلى أن أندية 
ويوفنتوس،  وتوتنهام  ليفربول 
الالعب.  بضم  كذلك  مهتمون 
جراحية  لعملية  كومان  وخضع 
األيام  خالل  القلب  يف  بسيطة 
ضربات  انتظام  لعدم  املاضية، 
القلب، ولكن من املتوقع أن يعود 

للتدريبات يوم الثالثاء املقبل.
ق.ر

برشلونة يعلـن تشخيـص إصابـة بالـديبرشلونة يعلـن تشخيـص إصابـة بالـدي
أعلن برشلونة بشكل رسمي، التشخيص الطبي إلصابة ظهيره األيسر الشاب أليخاندرو بالدي. وتعرض 
بالدي لإلصابة خالل مباراة غرناطة، والتي أقيمت اول امس على ملعب كامب نو، وانتهت بنتيجة 1-1، ضمن 
42 من الشوط األول، ودخل بداًل منه أوسكار  الدقيقة  املباراة يف  بالدي  لليغا. وغادر  مباريات اجلولة اخلامسة 
الظهر،  أسفل  آالم يف  من  يعاني  »بالدي  »تويتر«:  على  الرسمي  عبر حسابه  بيان  برشلونة يف  وقال  مينجويزا. 
سُتجرى له فحوصات إضافية لتحديد مدى قوة اإلصابة«. وسجل دوارتي لغرناطة يف الدقيقة 2، بينما تعادل 
لبرشلونة رونالد أراوخو يف الدقيقة )1+90(. وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط يف املركز السابع، 

بينما رفع غرناطة رصيده إلى 3 نقاط يف املركز 17.
ق.ر

  إنتـر يعلـن تفاصيلإنتـر يعلـن تفاصيل
إصابــة فيــــدالإصابــة فيــــدال

إنتر ميالن رسمًيا، إصابة العب وسطه  أعلن 
مباراة  عن  وغيابه  فيدال،  أرتورو  التشيلي 
فيورنتينا. وحل إنتر ضيًفا على فيورنتينا، 
أرتيمو  ملعب  على  الثالثاء،  امس 
فرانكي، ضمن مباريات اجلولة اخلامسة 
مباراة  عن  فيدال  وغاب  للكالتشيو. 
حسمها  والتي  بولونيا،  ضد  السبت 
غيابه  تأكد  كما   ،6-1 بنتيجة  إنتر 
إنتر  وأصدر  فيورنتينا.  مباراة  عن 
فيه:  قال  الرسمي،  موقعه  عبر  بياًنا 
الختبارات  فيدال  أرتورو  »خضع 
يف  إجهاد  وجود  عن  كشفت  طبية، 
وأضاف  اليمنى«.  الساق  ربلة  عضلة 
حالة  تقييم  إعادة  »سيتم  النادي: 
الالعب يف األيام املقبلة«. وبحسب موقع 
أن  فيمكن  اإليطالي،  ميركاتو«  »كالتشيو 
املقبل  أكتوبر   2 يوم  اللعب  إلى  فيدال  يعود 

ضد ساسولو.
ق.ر

        مانشستـر يــونايتـد         مانشستـر يــونايتـد 
يضغـط علـى لينغـارد يضغـط علـى لينغـارد 
لتجديــد عقــــدهلتجديــد عقــــده

مع  تواصل  يونايتد  مانشستر  بأن  إجنليزي،  صحفي  تقرير  أفاد 
وعاد  أجل جتديد عقده.  الفريق، من  لينغارد، العب  والد جيسي 
إعارته  انتهاء  بعد  املوسم،  هذا  مطلع  يونايتد  مانشستر  إلى  لينغارد 
لوست هام يف الصيف املاضي، حيث قدم مستويات هائلة مع الفريق 
نهائًيا  الالعب  لضم  هام  وست  محاوالت  ورغم  اللندني. 
أولي  أن  إال  أخرى،  أندية  من  عرٍض  من  أكثر  وتلقيه 
يونايتد،  ملانشستر  الفني  املدير  سولسكاير،  غونار 
صحيفة  وبحسب  خدماته.  يف  التفريط  رفض 
يبذل  يونايتد  مانشستر  فإن  البريطانية،  »صن« 
قصارى جهده لتجديد عقد الالعب خالل الفترة 
املقبلة، علًما بأنه رفض العرض األول للتجديد. 
وأضافت الصحيفة، وفًقا لفابريزيو رومانو، خبير 
ووالد  النادي  أن  أوروبا،  يف  االنتقاالت  سوق 
أسابيع.  منذ  مباشر  اتصال  على  كانا  لينغارد 
قوة  من  أوتي  ما  بكل  سولسكاير  ويحاول 

إلقناع الالعب بالبقاء يف أولد ترافورد.
ق.ر

  بيبـي رينـا أفضـل حارسبيبـي رينـا أفضـل حارس
  فـي الـدوري اإليطالـيفـي الـدوري اإليطالـي

2021-20202021-2020
املوسم  رينا، العب التسيو، احلارس األفضل يف  بيبي  اختير اإلسباني 
اللجنة  ِقبل  من  آ«  »سيري  اإليطالي  بالدوري   )2020-2021( املاضي 
الـ39  األوليمبية اإليطالية. وكشف النادي العاصمي يف بيان له أن صاحب 
صالون  داخل  زوف  دينو  السابق  الدولي  احلارس  يد  من  اجلائزة  تسّلم  عاما 
عرين  حماية  يف  أساسي  بشكل  رينا  وشارك  األوليمبية.  اللجنة  مشاهير 
»النسور« يف املوسم املاضي على حساب األلباني توماس ستراكوشا، واستمر 
4 مباريات مع  املوسم اجلاري. وخاض احلارس اإلسباني  أيضا كأساسي يف 
التسيو هذا املوسم، حيث حقق معه انتصارين وتعادل وخسارة. وتوج حارس 
باإلضافة ألندية  اإليطالي،  وميالن  األملاني  ميونخ  وبايرن  اإلجنليزي  ليفربول 
أخرى عديدة، بكأس العالم يف 2010 وبطولة أوروبا مرتني )2008 و2012( 
مع منتخب إسبانيا. كما حصد رينا لقب الدوري األملاني »بوندسليغا«، وكأس 

إيطاليا وكأس رابطة احملترفني وكأس إجنلترا، وكأس الدرع اخليرية مرة واحدة.
ق.ر

  نابـولـي ينتـزع صـدارةنابـولـي ينتـزع صـدارة
الــدوري اإليطــالــيالــدوري اإليطــالــي

مضيفه  على  فوزه  عقب  اإليطالي  الدوري  صدارة  نابولي  فريق  انتزع 
أودينيزي 0-4 خالل املباراة التي جمعتهما اول امس يف اجلولة الرابعة من 
وكاليدو  رحماني  وأمير  أوسيمني  فيكتور  نابولي  أهداف  وسجل  املسابقة. 
كوليبالي وهيرفينغ لوزانو يف الدقائق 24 و35 و52 و84 على الترتيب. ورفع 
نابولي رصيده إلى 12 نقطة يف صدارة الترتيب، بفارق نقطتني أمام إنتر ميالن 

وميالن. يف املقابل، توقف رصيد أودينيزي عند 7 نقاط يف املركز السابع.
ق.ر

النجم الفرنسي نغولو كانتي:
  سعيـــــد  بالعـــــودةسعيـــــد  بالعـــــودة»»
««للمنافسـة مع تشيلسـيللمنافسـة مع تشيلسـي

أعرب النجم الفرنسي نغولو كانتي، العب وسط تشيلسي، عن 
سعادته باملساهمة يف فوز فريقه على توتنهام، أمس، مشيًرا إلى أنه يشعر 

بحالة جيدة اآلن. ولم يشارك كانتي يف آخر مباراتني مع تشيلسي، بسبب 
مشكلة يف الكاحل، قبل أن يعود خالل مباراة توتنهام، حيث سجل هدفا 

يف فوز »بلوز« بثالثية. وقال كانتي يف تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي: 
»لم يكن أجمل هدف بالنسبة لي، لكنه كان هدفا مهما 

وساعد فريقي«.
وأضاف: »ماتيو كوفاسيتش 

أعطاني الكرة، ورأيت أن لدي 
الوقت للتسديد، فاتخذت القرار. 

انحرفت الكرة قليال، لكنني 
سعيد ألنها ملست القائم ودخلت، 
أنا سعيد ألنني ساعدت الفريق«. 

وتابع: »أشعر 
بتحسن، أعتقد 

أننا تعاملنا مع 
اإلصابة بشكل 

جيد للغاية. 
لقد استغرقت 
وقتا للدخول 

إلى أرض 
امللعب وأنا 

سعيد 
بالعودة، 

وأشعر 
أنني بحالة 

جيدة 
للغاية«. 

وأكمل: »تلقينا 
عدة نصائح من املدير الفني 
بني الشوطني، حيث طالبنا 
بالفوز مبزيد من التدخالت 

واللعب بقوة أكبر، لقد قدمنا 
أداء رائعا يف الشوط الثاني«. 

وأردف: »ما حققناه يف املوسم 
املاضي منحنا الكثير من 
الثقة... وعلينا العمل 

بجد وبجماعية إذ ال يوجد 
أي شيء سهل«. وختم: 
»من املهم أن نبدأ املوسم 
بشكل جيد، لكن هناك 

العديد من املباريات املهمة 
وعلينا االستمرار«.

ق.ر

باريـس ســان جيـــرمــــان باريـس ســان جيـــرمــــان 
يستهـدف التعاقـــد مــــع يستهـدف التعاقـــد مــــع 
اإليفـــــواري  كيـــــسياإليفـــــواري  كيـــــسي

باريس  أن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
اإليفواري  مع  التعاقد  يستهدف  جيرمان  سان 
فرانك كيسي، العب وسط ميالن، مبا يتماشى 
األخيرة.  الفترة  يف  التعاقدية  سياسته  مع 
سيرو  سان  عاًما( يف   24( كيسي  عقد  وينتهي 
بنهاية املوسم اجلاري، ولم يتوصل التفاق حول 
التجديد حتى اآلن. وبحسب صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن باريس سان جيرمان 
املقبل،  الصيف  يف  كيسي  ضم  يستهدف 
يتبعه  ما  وهو  حًرا،  العًبا  وقتها  سيكون  حيث 
األزمة  ظل  يف  مؤخًرا،  صفقاته  إلبرام  النادي 
االقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا. وتعاقد 
سان جيرمان يف امليركاتو الصيفي املاضي مع 4 
انتهت عقودهم مع  الثقيل،  العيار  العبني من 
أنديتهم، هم: »ليونيل ميسي، سيرجيو 
فينالدوم،  جورجينيو  راموس، 

جيانلويجي دوناروما«.
الرغبة  أنه  من  الرغم  وعلى 
األولى لدى باريس سان جيرمان 
بول  الفرنسي  مع  التعاقد  هي 
مانشستر  وسط  جنم  بوغبا، 
العًبا  سيكون  الذي  يونايتد، 
كيسي  أن  إال  اآلخر،  هو  حًرا 
أيًضا.  مطالبهم  ضمن  من 
أن  الصحيفة،  وأوضحت 
سيلقى  جيرمان  سان  باريس 
منافسة قوية من أندية برشلونة 
ضم  على  وتوتنهام  وليفربول 

العب الوسط اإليفواري.
ق.ر   

كشف سر بدايته القوية مع الريال هذا املوسم، فينيسيوس:
»المـدرب يمنحنــي الثقـة التـي أحتــاجها »المـدرب يمنحنــي الثقـة التـي أحتــاجها 
للقيــام باألمــور علـى أفضــل شكـــل«للقيــام باألمــور علـى أفضــل شكـــل«

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، أن كلمة السر يف بدايته القوية هذا املوسم مع الفريق بتسجيل 5 
أهداف وصناعة آخر، هي املدرب كارلو أنشيلوتي الذي مينحه »الثقة« التي يحتاجها. وقال فينيسيوس، يف تصريحات عقب 
اختياره أفضل العب يف امليرنغي منذ بداية املوسم: »أعتقد أن كلمة السر هي أن املدرب مينحني الثقة التي أحتاجها للقيام 
باألمور على أفضل شكل ممكن. زمالئي أيضا مينحوني هذه الثقة«. كما أكد صاحب الـ21 عاًما أنه يشعر بـ«سعادة كبيرة« 
ببدايته الرائعة هذا املوسم، بينما وجه الشكر جلماهير الفريق امللكي على دعمها. وقال يف هذا الصدد: »أنا سعيد جدا 

ببدايتى اجليدة للموسم، وأريد االستمرار بنفس املستوى حتى النهاية. سعيد للغاية بحب اجلميع. أشكركم جميعا«.
يذكر أن الدولي البرازيلي يقدم موسما رائعا حتى اآلن، حيث سجل 5 أهداف يحتل بها املركز الثاني يف صدارة هدايف 
الفريق والليغا، خلف زميله الفرنسي كرمي بن زمية، صاحب األهداف الستة، بينما سجل 3 أهداف فقط يف املوسم املاضي خالل 
35 مباراة شارك فيها يف الليغا. وتألق فينيسيوس يف انتصار فريقه الصعب خارج قواعده على فالنسيا، بعد أن كان متأخرا بهدف 

حتى الدقائق األخيرة، بتسجيل التعادل وصناعة هدف الفوز الثمني لنب زمية.
القسم الرياضي
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التحضيرات للموسم اجلديد تنطلق اليوم

مولودية وهران تستقدم 15 العبا 
جديدا وعملية االنتدابات مستمرة

قادما من شباب قسنطينة

هالل شلغوم يضم المهاجم عبيد
األولى،  احملترفة  الرابطة  إلى  اجلديد  الصاعد  العيد،  شلغوم  هالل  نادي   أعلن 

تعاقده مع املهاجم محمد األمني عبيد.
ووقع هداف شباب قسنطينة السابق على عقد مدته سنتني مبقر الهالل، بحضور 
رئيس النادي. وعانى عبيد املوسم املاضي من كثرة اإلصابات، ما أدى إلى غيابه عن 
نهاية  يقرر تسريحه يف  الوطنية، وهذا ما جعل شباب قسنطينة  البطولة  جل مباريات 

املوسم.
وتعاقد الهالل مع عدد من الالعبني يف اآلونة األخيرة قصد حتقيق البقاء يف الرابطة 

األولى، والتي يصعد إليها ألول مرة يف تاريخه.
م.هشام

أوملبي املدية

أسامة قدور يمضي لموسمين
 أمضى العب شبيبة الساورة، أسامة قدور، على عقد ميتد ملوسمني مع فريق أوملبي 
على  »التيطري«  نادي  أوضحه   أيسر، حسبما  ظهير  منصب  قدور يف  وينشط  املدية. 

صفحته يف موقع التواصل االجتماعي«فايسبوك«.
»األزرق  اللونني  بأصحاب  التحقوا  الذين  اجلدد  الالعبني  عدد  يرتفع  وبهذا 
التحويالت الصيفية »امليركاتو«، فضال عن  إلى تسعة عناصر خالل فترة  والبرتقالي« 

متديد العقد مع عنصرين آخرين.
واستقدمت إدارة االوملبي بقيادة املناجير اجلديد، حسان حمار، سبعة عناصر من 
فريق وفاق سطيف ويتعلق األمر بكل من دعاس سعيد، برباش ياسر، بلول شاهني، 
عطاء اهلل إلياس، محمد جاهلي، أمين بلباي، منصف مرواني، كما مت جلب املهاجم 
املخضرم سيد علي لكروم، من املرخية القطري. وجددت اإلدارة »اللمدانية« العقد مع 

الالعبني بودومي عمار كمال ملوسمني ووليد لكروم ملوسم اضايف.
املركز  يف   )2021  2020-( الفارط  الكروي  املوسم  انهى  املدية  أوملبي  أن  يذكر 

العاشر برصيد 51 نقطة.
م.هشام

يف غياب اجلزائر

سحب قرعة رابطة أبطال السيدات لكرة 
القدم يوم 29 سبتمبر بالقاهرة

 
 29 األربعاء  يوم   2021 مصر  القدم  لكرة  السيدات  أبطال  رابطة   قرعة  ستجرى 
سبتمبر بالقاهرة على الساعة )15:00 بتوقيت غرينتش( حسبما أعلنته الكونفدرالية 

اإلفريقية لكرة القدم.
سترسم القرعة طريق األندية الثمانية املشاركة يف البطولة املقررة يف الفترة من 5 

إلى 19 نوفمبر 2021.
أول  وسيتأهل  منهما.  لكل  فرق  أربعة  من  إلى مجموعتني  الفرق  تقسيم  وسيتم 

اثنان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
يذكر أن فريق آفاق غليزان شارك يف التصفيات عن منطقة شمال إفريقيا إال انه 
لم ينجح يف التأهل بعد فوزه على السكن التونسي 1-3، وخسارته أمام اجليش امللكي 

املغربي 4-1.
ق.ر

البطولة العربية لألندية لكرة السلة

اتحاد البليدة في المجموعة األولى 
ووداد بوفاريك في المجموعة الثالثة

 
وضعت عملية القرعة اخلاصة بالبطولة العربية لألندية رجال يف نسختها 33، التي 
القادم،  أكتوبر   9 إلى  29 سبتمبر احلالي  املصرية من  ستحتضنها مدينة اإلسكندرية 
ممثلي كرة السلة اجلزائر احتاد البليدة ووداد بوفاريك يف املجموعتني األولى والثالثة على 

التوالي.
االحتاد  أندية  من   كل  البليدة  احتاد  إلى  باإلضافة  األولى  املجموعة  وضمت 
االسكندري وامليناء اليمني واحتاد الفتح املغربي فيما تكونت املجموعة الثالثة من فرق 

شعب حضر موت اليمني والفتح السعودي واألهلي املصري ووداد بوفاريك.
أما  املجموعة الثانية فتتكون من الزهرة الرياضية التونسي وأندية الشارقة اإلماراتي 

واليرموك الكويتي واليوناني السوداني والوكرة القطري.
أما املجموعة الرابعة فتضم كل من أندية بيروت اللبناني والكويت الرياضي واملنامة 

البحريني والغرافة القطري والبطائح الرياضي اإلماراتي.
ق.ر

م.هشام

من  خليطا  االنتدابات  عملية  وشملت 
غير  شبان  وآخرين  اخلبرة  ذوي  الالعبني 
الوطنية،  الكروية  الساحة  على  معروفني 
كما أنها مست جميع اخلطوط بدءا بحراسة 
صويف  الثالثي  مجيء  عرفت  التي  املرمى 
)جمعية  كراشاي  ودلة  تلمسان(  )وداد 
لتعويض  القبائل(،  وهران( وحمداد )شبيبة 

الثالثي ليتيم وطوال وخالدي.
الالعبني  بقدوم  الدفاع  خط  وتعزز 
)صفاء  وبراشد  اجلزائر(  )مولودية  عالطي 

وخالي  بلعباس(  )احتاد  وخذير  اخلميس( 
)شباب بلوزداد(.

من  بكل  تدعم  فقد  الوسط،  يف  أما 
الشاذلي  غليزان  لسريع  السابقني  الالعبني 
وكوخلير، إضافة إلى طلحة القادم من مولودية 

سعيدة.
عملية  يف  األسد  حصة  الهجوم  ونال 
دهار  من  كل  مع  التعاقد  بعد  االنتدابات 
ويادادان  مليلة(  عني  )جمعية  وجعبوط 
)احتاد  وبلمخطار  العيد(  شلغوم  )هالل 

بلعباس( وبلعريبي )وداد تلمسان(.
صانع  عودة  املصدر  نفس  يستبعد  وال 

تقمص  الذي  منصوري،  زكريا  األلعاب 
التونسي،  الصفاقسي  ألوان  املاضي  املوسم 
حيث يتواجد يف اتصاالت متقدمة مع رئيس 

النادي الوهراني، الطيب محياوي.
اجلديد  املدرب  قرر  أخرى،  جهة  من 
ل''احلمراوة''، عز الدين آيت جودي، تأجيل 
للموسم  التحضير  انطالق  موعد  أخرى  مرة 
مقررة  كانت  بعدما  األربعاء  يوم  إلى  املقبل 
األولى  اجلولة  وأن  علما  الثالثاء،  أمس 
األولى  الرابطة  لبطولة  القادمة  النسخة  من 

ستلعب يومي 22 و23 أكتوبر املقبل.

اللقاء سيلعب يوم 12 أكتوبر املقبل يف إطار تصفيات املونديال

»الفيفا« تعيد تغيير توقيت مباراة النيجر-الجزائر من جديد

القدم  لكرة  الدولية  االحتادية  غيرت 
توقيت مباراة النيجر أمام اجلزائر، املقررة يوم 
نيامي،  بالعاصمة  القادم  أكتوبر   12 الثالثاء 
حلساب اجلولة الرابعة للتصفيات املؤهلة إلى 
الساعة  الى  2022 بقطر،  نهائيات مونديال 
اخلامسة  نيامي،  بتوقيت  عصرا  الرابعة 
بتوقيت اجلزائر، بعد أن كان من املفترض أن 

ُتلعب يف السهرة على الثامنة مساء.
من  بطلب  اخلطوة،  هذه  وجاءت 
السلطات  أن  بإعتبار  النيجيريني،  املسيريني 
تظاهرات  إقامة  ترخص  ال  البلد،  هذا  يف 

تتطلب احلماية األمنية ليال.

قامت  »الفيفا  أن  الفاف  بيان  يف  وجاء 
النيجر- مباراة  توقيت  على  جديد  بتغيير 
اجلزائر، حلساب اجلولة الرابعة من تصفيات 
الثالثاء  املقررة  بقطر،   2022 العالم  كأس 
سيني  -اجلنرال  مبلعب   2021 اكتوبر   12
كونتشي- بنيامي، إلى الساعة الرابعة مساء 
اجلزائر(  بتوقيت   17:00( العاملي  بالتوقيت 

بدال عن الساعة الثامنة ليال.
بطلب  تقدمت  قد  »الفاف«  وكانت 
لتأخير موعد انطالق مباراة اجلولة الثالثة بني 
أكتوبر   8 يوم اجلمعة  املقررة  والنيجر،  اجلزائر 
بالبليدة،  تشاكر«  »مصطفى  الشهيد  مبلعب 

 17:00 عن  عوضا   20:00 الساعة  إلى 
مثلما برمج سابقا. ومعلوم أن الفيفا خصصت 
تصفيات  مباريات  النطالق  مواقيت  ثالثة 
كأس العالم 2022 وهي 13:00، 16:00و 
متنح  حيث  غرينيتش،  بتوقيت    ،19:00

حرية اختيار التوقيت لكل احتادية.
وبوركينافاسو  اجلزائر  منتخبي  أن  يذكر 
املجموعة  يف  األولى  املرتبة  سويا  يحتالن 
فريق،  لكل  نقاط  أربع  برصيد  األولى 
متبوعني بالنيجر برصيد ثالثة نقاط وجيبوتي 

بدون رصيد.
م.هشام

متكنت إدارة مولودية وهران حلد اآلن من انتداب ما ال يقل عن 15 العبا جديدا لتعويض 
الرحيل اجلماعي لعناصر تشكيلتها حلساب املوسم الفارط.

اجلائزة الكبرى للجيدو ملدينة زغرب

الجزائر تشارك بمصارعين زين وائل وبوعمار
املصارعان  أمس،  أول  صبيحة  غادر 
ياسر  و  كغ(   -66( وائل  زين  اجلزائريان 
مدرب  رفقة  كغ(   -100( بوعّمار  مصطفى 
موسى،  أحمد  للجيدو  الوطني  املنتخب 
أرض الوطن نحو العاصمة الكرواتية زغرب، 
للمشاركة يف منافسة اجلائزة الكبرى للجيدو 
 26 إلى   24 من  املمتدة  الفترة  يف  املقررة 

سبتمبر 2021 .
اجلزائرية  االحتادية  من  علم  وحسبما 
 253 مشاركة   املنافسة  ستعرف  للجيدو، 
سيدات،   102 و  رجال   151 منهم  مصارعا 

ميثلون 36 دولة.
 23 يوم  املصارعني  قرعة  وستجرى 
زواال   الواحدة  الساعة  على  اجلاري  سبتمبر 

بالتوقيت اجلزائري.
وتعد هذه الدورة أول خرجة رسمية  بعد 
األلعاب األوملبية طوكيو2020، للمصارعني 
اجلزائريني، لتكون أول انطالقة دولية للعناصر 
الوطنية  للتحضير للنسخة املقبلة من االلعاب 

االوملبية باريس 2024.
ق.ر
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ــب  ــراييفو« للكات ــب س ــة »حط ــن رواي ــة م ــخة االجنليزي ــرا النس ــدرت مؤخ  ص
ســعيد خطيبــي، التــي ألفهــا باللغــة العربيــة، وذلــك حتــت عنــوان »ســراييفو فايــر-

ــول ســتاركي. ــم ب ــدن بقل ــال - لن ــن دار بانيب وود« ع
و يتنــاول ســعيد خطيبــي يف روايــة »حطــب ســراييفو«، »مــدى قبــح« النــزاع بــن 
ــري( و  ــك مــن خــال قصــة ســليم )جزائ ــى ارض واحــدة ،وذل اإلخــوة املنتمــن ال
ــة  ــن غــادرا بلديهمــا ألنهمــا أصبحــا عرضــة لنزاعــات داخلي ــا )بوســنية(، الذي ايفان

عميقــة،  بســبب اخلافــات السياســية و العرقيــة و الدينيــة.
و قــد جنــح ســعيد خطيبــي يف روايتــه، يف التأكيــد علــى »ان القــرن ال20 عــرف 
نهايــة مأســاوية ســواء يف اجلزائــر او البوســنة و الهرســك«، وذلــك عبــر مســار احليــاة 

املؤملــة لــكل مــن ســليم و ايفانــا، الذيــن ال يشــتركان اال يف األحــزان و االالم.
و مبــا أنهمــا متواجديــن بســلوفينيا، فــإن كل واحــد منهمــا يحــاول أن يبــدد مــن 
ــادة النظــر يف  ــن خــال إع ــه م ــاء حيات ــادة بن ــه املجــروح، »رائحــة احلــرب« وإع عقل
ــر  ــتعمار و حتري ــة االس ــمحت بتصفي ــي س ــتركة الت ــة املش ــانية و الوطني ــم اإلنس القي

ــاد. الب
وكانــت روايــة »حطــب ســراييفو« الناجحــة، )27 صفحــة( التــي صــدرت أوال 
ــرت  ــي اعتب ــروت( يف 2020 و الت ــاف )بي ــنة 2018، و ضف ــاف يف س يف دار االخت
»روايــة متاهــة و شــجاعة و اســتثنائية«، قــد رشــحت يف ســنة 2020 ضمــن »القائمــة 

القصيــرة« للروايــات املقترحــة لنيــل بوكــر برايــز بالعربيــة.
و قــد ولــد ســعيد خطيبــي يف ســنة 1984 مبدينة بوســعادة، ودرس بجامعــة اجلزائر 

قبــل أن يواصــل تكوينــه العالــي املعمــق يف األدب بجامعة الســوربون )باريس(.
ــة و الفرنســية، و  ــن العربي ــا باللغت ــي، شــاعرا و كاتب ــر ســعيد خطيب ــا يعتب كم
ــاب  ــرار »كت ــى غ ــات عل ــد الرواي ــده عدي ــه يف رصي ــبات و لدي ــد املناس ــرم يف عدي ك
اخلطايــا« )2013( و »جنائــن الشــرق امللتهبــة« أو ســفر يف البلقــان )2015( و »اربعــون 
ســنة يف انتظــار ايزابيــل« )صــدرت يف 2016 و ترجمــت الــى االســبانية بقلــم ناومــي 

ــرا( و »حطــب ســراييفو« )2018(. ــرو باندي فيي
واج

تلمسان:

إحياء الذكرى 176 لمعركة 
سيدي إبراهيم

مت االحتفــال مســاء أول أمــس، مبتحــف الواليــة التاريخيــة اخلامســة الواقــع 
ــزوات(  ــم )الغ ــيدي إبراهي ــة س ــرى 176 ملعرك ــتي« بالذك ــة س ــة »الل بهضب
ــي،  ــل الفرنس ــد احملت ــادر ض ــد الق ــر عب ــا األمي ــي قاده ــان الت ــة تلمس يف والي
و ذلــك بحضــور ممثــل وزيــر املجاهديــن وذوي احلقــوق، خــاف عبــد احلفيــظ، 

ــة. ــة والســلطات احمللي ومؤرخــن وأعضــاء مــن األســرة الثوري
وبهــذه املناســبة اســتذكر وزيــر املجاهديــن وذوي احلقــوق، العيــد ربيقــة، 
ــد  ــر عب ــخصية األمي ــة لش ــم العظيم ــه، القي ــه ممثل ــة عن ــا نياب ــالة تاه يف رس
القــادر بــن محيــي الديــن. وال شــك يف أن هــذه الذكــرى التاريخيــة جتعــل مــن 
املمكــن تذكيــر أبنــاء الشــعب اجلزائــري بالتضحيــات التــي قدمهــا أجدادنــا يف 
ــي  ــر الوطن ــورة التحري ــا ث ــى إثره ــي اندلعــت عل ــم ضــد االســتعمار والت حربه
املجيــدة عــام 1954، حســب الوزيــر. وكتــب الوزيــر يف رســالته: »إن االحتفــال 
ــه  ــة وجتربت ــة احلديث ــة اجلزائري ــس الدول ــيرة مؤس ــي مس ــرى يحي ــذه الذك به
وشــجاعته وحكمتــه وكفاءتــه الكبيــرة يف إدارة املقاومــة ومعاركــه املختلفــة التــي 
ــي  ــم الت ــة ســيدي إبراهي ــك معرك ــا يف ذل ــل الفرنســي، مب ــا ضــد احملت خاضه
ــان  ــكال العرف ــن أش ــكل م ــرى  ش ــذه الذك ــاء ه ــام 1845. إن إحي ــت ع وقع
والــوالء للذاكــرة اجلماعيــة ولألميــر عبــد القــادر وجميــع األجيــال التــي رافقتــه 
أو خلفتــه ». كمــا أكــدت وزارة املجاهديــن أن االحتفــال بهــذه املعركــة وغيرهــا 
فرصــة لتذكــر املقاومــة الشرســة للشــعب اجلزائــري ضــد االســتعمار الفرنســي، 

مؤكــدة »مســؤوليتنا يف حمايــة رموزنــا وإبــداء اهتمامنــا بتاريخنــا املجيــد«.
ــر  ــا هــو تأشــيرة للمســتقبل املنشــود املتمثــل يف تطوي و أضــاف أن »تاريخن

بلدنــا و أمتنــا و مــن ثــم حتقيــق الرفــاه«.
ــى معركــة ســيدي إبراهيــم  ــون الذيــن حضــروا اللقــاء إل و تطــرق اجلامعي
ــب  ــنة عق ــر س ــة عش ــبتمبر 1845 أي خمس ــن 23 و 25 س ــت ب ــي وقع الت
االحتــال الفرنســي لألراضــي اجلزائريــة. يف فجــر 23 ســبتمبر خــرج القائــد 
العســكري الفرنســي مونتانيــاك علــى رأس جيشــه ملواجهــة جيــش األميــر عبــد 
القــادر. خــال هــذه املعركــة أحلــق جيــش األميــر عبــد القــادر خســائر فادحــة 
ــا باســتثناء قســم  ــدان كل رجاله ــى فق ــي أوشــكت عل ــال الت ــوات االحت بق
مكلــف بالعتــاد الــذي كان يقــوده النقيــب جيــرو الــذي جلــأ إلــى ضريح ســيدي 
إبراهيــم، حيــث اســتمر ملــدة يومــن يف إطــاق النــار علــى رجــال األميــر عبــد 
القــادر. و متكــن قســم النقيــب جيــرو بــأن يلــوذ بالفــرار ليلــة 25 ســبتمبر قبــل 

أن يلحقــه فرســان أوالد زيــري.
ــدي ســوى 16  ــاك املتكــون مــن 413 جن ــم ينجــو مــن جيــش مونتاني و ل
رجــا مــن القســم الســابق ذكــره، حســب املؤرخــن الذيــن حضــروا اللقــاء.
ــن  ــاء م ــا ألعض ــليم هداي ــة تس ــرى التاريخي ــذه الذك ــاء ه ــل أحي و تخل

ــان. ــة تلمس ــة بوالي ــرة الثوري األس
واج

سيدي بلعباس:

تحسن الحالة الصحية للفنان 
محمد حزيم

 حتســنت احلالــة الصحيــة للفنــان الفكاهــي محمــد حــزمي بعــد أن خضــع 
لعمليــة جراحيــة مســتعجلة علــى مســتوى القلــب أمــس األحــد باملركــز 
االستشــفائي اجلامعــي »عبــد القــادر حســاني« لســيدي بلعبــاس، حســبما علم 
أمــس، لــدى مقربيــه. وأوضــح ذات املصــدر أن الفنــان حــزمي أصيــب بوعكــة 
ــى مستشــفى  ــا إل ــى إثره ــل عل ــة األســبوع املاضــي ونق ــة نهاي ــة مفاجئ صحي

ــة مســتعجلة. ــة جراحي ــاس حيــث خضــع لعملي ســيدي بلعب
واســتنادا إلــى مصــدر طبــي بــذات املؤسســة الصحيــة فــإن محمــد حــزمي 
ــع  ــو يخض ــن وه ــدأت يف التحس ــة ب ــه الصحي ــات وحالت ــة العملي ــادر غرف غ
حاليــا للعــاج علــى مســتوى مصلحــة أمــراض القلــب يف انتظــار متاثلــه نهائيــا 

للشــفاء.
للتذكيــر، فقــد اشــتهر الفنــان حــزمي مبشــاركته يف عديــد األعمــال الفنيــة 
منهــا السلســلة الفكاهيــة »بــا حــدود« التــي جمعتــه خصوصــا مــع الفكاهيــن 

مصطفــى وحميــد.
ق.و

 للكاتب سعيد خطيبي

صدور النسخة اإلنحيليزية من رواية »حطب سراييفو«

أكد مشــاركون يف ندوة نظمت أول أمس، مبركز الفنون والثقافة رؤســاء البحر 
)حصــن 23 ( باجلزائــر العاصمــة حول » تاريخ مدفع بابا مرزوق والســبل القانونية 

الســترجاعه« على أهمية اســترجاع هذا املدفع الذي يعد رمزا يعكس القوة 
البحريــة اجلزائرية و حتفــة فنية من التراث الوطني.

ق.ث

ــع  ــن براهــم أن مدف ــة فاطمــة الزهــراء ب وباملناســبة، أكــدت احملامي
بابــا مــرزوق الــذي مت ســرقته ونهبــه مــن طــرف اجليــش الفرنســي منــذ 
ــايف  ــراث الثق ــز للت ــة ورم ــة اجلزائري ــن الهوي ــم م ــزء مه ــنة »ج 191 س
ــرزة أن  ــي«، مب ــي جماع ــب وطن ــترجاعه واج ــي واس ــي الوطن والتاريخ
ــر  ــب اجلزائ ــزز مطل ــي تع ــتوى الدول ــى املس ــة عل ــانة قانوني ــاك ترس »هن
ــنة 1833  ــذ س ــرض من ــي تع ــة الت ــة التاريخي ــذه القطع ــترجاع ه الس

ــا«. ــت بفرنس ــكرية لبراس ــانة العس ــاحة الترس بس
الطــرق  جانــب  الــى   - هنــاك  أن  الــى  براهــم  بــن  وأشــارت 
ــرع يف  ــهل وتس ــن أن تس ــية ميك ــية وديبلوماس ــرق سياس ــة- ط القانوني
عــودة هــذه القطعــة التاريخيــة املرتبطــة بالذاكــرة اجلماعيــة اجلزائريــة إلــى 
أرض الوطــن إلــى جانــب غيرهــا مــن القطــع مــن املمتلــكات الثقافيــة 
والتاريخيــة التــي مت نهبهــا واالســتياء عليهــا خــال حقبــة االحتــال 
الفرنســي ومتواجــدة حاليــا يف املتاحــف الفرنســية ويف مجموعــات 
متحفيــة خاصــة«، داعيــة إلــى »العمــل يف إطــار جلنــة ثنائيــة مشــتركة 

ــي«. ــع التاريخ ــترجاع املدف ــريع اس ــل تس ــن أج ــية م جزائرية-فرنس
ــترجاع  ــة الس ــة الوطني ــرأس اللجن ــي تت ــة الت ــت احملامي ــا تناول كم
مدفــع »بابــا مــرزوق«، تفاصيــل مختلــف النصــوص والقوانــن الدوليــة 
ــة  ــرة أن العملي ــع، معتب ــترجاع املدف ــة باس ــر املطالب ــح للجزائ ــي تتي الت
تقتضــي التحصــن ومعرفــة حثيثــة بالقانــون الدولــي و الفرنســي لتكــون 
ــد أي  ــه«ال يوج ــة أن ــددة«، مضيف ــر مح ــق معايي ــة وف ــات مؤسس الطلب
مانــع قانونــي الســترجاع املدفــع وهــو حتفــة فنيــة مت تصنيعهــا يف اجلزائــر 

ــام«. ــة 200 ع ــذ قراب ــة كســاح من ــد يف اخلدم ــم يع ســنة 1542 ول
ــد  ــم يع ــة و ل ــة فني ــح حتف ــرزوق أصب ــا م ــع باب ــت أن مدف و أضاف
ــي  ــراث التاريخ ــن الت ــرده ضم ــم ج ــم يت ــف ول ــس مصن ــاحا ولي س
الفرنســي حيــث توقــف دوره القتالــي منــذ 1666، مشــيرة إلــى أن هــذه 
القطعــة احلربيــة مت نقلهــا مــن موطنهــا األصلــي وهــو اجلزائــر إلــى فرنســا 
ــوة  ــه كغنيمــة حــرب عن ــري وترحيل ــد العســكري ديب ــب مــن القائ بطل
حيــث أن هــذه القطعــة أهملــت مــدة ثــاث ســنوات قبــل أن تنقــل الــى 

ــاء. ــة املين ــة برســت الفرنســية يف ســاحة اميرالي مدين
و بــدوره، قــدم الطبيــب و الباحــث بالتاريــخ، اســماعيل بولبينــة، 

ــذي مت  ــع ال ــذا املدف ــات ه ــى خصوصي ــه عل ــز في ــا رك ــا تفصيلي عرض
صنعــه يف 1542 يف دار النحــاس بالقــرب مــن القصبــة الســفلى، ويبلــغ  
طولــه 7 أمتــار وهــو مصنــوع كليــا مــن معــدن البرونــز وكان مــدى قذائفــه 

خارقــا للعــادة بالنســبة لتلــك الفتــرة )4.872 متــر( وبــوزن 12 طنــا.
وحتــدث الباحــث عــن تصــدي مدفــع بابــا مــرزوق لــكل الهجومــات 
التــي قامــت بهــا األســاطيل البحريــة الغربيــة طمعــا يف الســيطرة علــى 

اجلزائــر خــال تلــك الفتــرة .

يعكس القوة البحرية اجلزائرية و يعد حتفة فنية

تأكيد على أهمية استرجاع المدفع 
التاريخي »بابا مرزوق« كواجب وطني
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هذا التعليم يقوم على درجة القبول وعدم وجود مقاومة، أي أن 
صارت  ثم  وتبناها  الوافدة  القيمة  أنساق  استوعب  املصري  املجتمع 
lati� اللتننة  القيمية.متغيرات جلت معها  (جزًء مؤسسا ألنساقه 
nisation( واملذاهب املسيحية )الكاثوليكية، األرثوذوكسية(، 

وثم ما أصطلح عليها بالهرطقات )األريوسية، النسطوريه...(.
ناحية  ومن  والتأثر  التأثير  على  القائمة  التفاعل  عمليات  حني 
املدة الزمنية التي قد تستمر عشرات بل مئات السنني، وحني ال يتم 
نظرنا،  يف  ولهذا  قطائع.  تظهر  قد  فإنها  حاضرها،  يف  عنها  الكتابة 
أنه وحلد الوقت احلاضر لم تصدر دراسات علمية حول مسار حلول 
هو  التبني  هذا  يف  خاصية  ألهم  كميزة  املسيحية.  محل  اإلسالم 
)وخارج  اإلسالم  أن  تعلمنا  لقد  دينية.  حروب  أو  قسر  وجود  عدم 
بالقوة،  به  اإلميان  على  الناس  يرغم  يكن  لم  احلكم(  على  السيطرة 
وجوب  وبالتالي  الذمة  أهل  من  اعتبارهم  هو  يحدث  كان  الذي  وأن 
دفع اجلزية. يتم احلديث عن استمرار املسيحية والالتينية قرون عدة 
قرأنا  ما  ورغم  لألسملة.  املفترضة  التواريخ  بعد  أفريقيا  شمال  يف 
معني  بلباس  االلتزام  حيث  من  املصريني  للمسيحيني  مضايقات  عن 
وإقصائهم من األمة، إال أنه وحسب ما نعرف لم حتدث عمليات إبادة 
العالم  داخل  لليهود  ذلك  وبعد  األوائل  املسيحيني  مع  مثلما حدث 
املسيحي. يقول ويل ديورانت يف موسوعته قصة احلضارة:« ولقد كان 
أهل الذمة املسيحيون، والزرادشتيون واليهود، والصابئون، يستمتعون 
يف عهد اخلالفة األموية بدرجة من التسامح ال جند لها نظيرًا يف البالد 
املسيحية يف هذه األيام. فلقد كانوا أحرارًا يف ممارسة شعائر دينهم، 
واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي 
ذي لون خاص وأداء فرضة عن كل شخص، تختلف باختالف دخله 
الضريبة تفرض إال  ولم تكن هذه  دنانير .  وأربعة  دينار  وتتراوح بني 
على غير املسلمني القادرين على حمل السالح، ويعفى منها الرهبان 
والشيوخ،  واألرقاء،  البلوغ،  سن  دون  هم  الذين  والذكور  والنساء 
والعجزة، والعمى الشديد والفقر. وكان الذميون يعفون يف نظير هذه 
فيها-وال  يقبلون  ال  فقل  شئت  إن  أو  العسكرية  اخلدمة  من  الضريبة 
الدخل  من  املائة  ونصف يف  اثنني  قدرها  البالغ  الزكاة  عليهم  تفرض 
السنوي، وكان لهم على احلكومة أن حتميهم، ولم تكن ُتقبل شهادتهم 
يخضعون  ذاتي  بحكم  يتمتعون  كانوا  ولكنهم  اإلسالمية،  احملاكم  يف 

فيه لزعمائهم، وقضاتهم وقوانينهم«.
التاريخ وفق هذا هو ما يتدلى من الصراع على احلكم وما يتأسس 
احلكم  ملقتضيات  تباعا  املجتمع  بتوجيه  تقوم  سلطة  من  لذلك  تبعا 
لزومياته،  الوسيلة. ولكل عصر  العنف دائما يكون  فيه،  واالستمرار 
حكم  منوذج  من  انتقلت  فهمه  نتغيا  الذي  التاريخ  هذا  يف  وهي 
إمبراطوري إلى منوذج سلطاني لتستقر حكما ملكيا مع محمد علي ملا 
أنشئت الدولة املصرية احلديثة. التي هي دولة رد الفعل على احلملة 
األتراك  العثمانيني  لتراجع سلطة  تعويض  ثم   ،  1798 الفرنسية سنة 
إلى غاية سنة  قبل محمد علي وخلفائه،  1805 من  ابتداء من سنة 
1952 بقيام اجلمهورية التي هي يف أحد توجهاتها رد فعل على إنشاء 

الكيان اإلسرائيلي سنة 1948.
أن  حيث  من  السابقة،  احللقة  يف  توقفنا  حيث  دراستنا  نستأنف 
مسار الوحدة الوطنية هو انعكاس للمشترك القيمي للمجتمع املصري 
النخبة  كتابات  مع  وراد  هو  كما  مضامينه  جتلية  ميكن  بسهولة  الذي 
املصرية ملا بعد ثورة 1919، كما نقلنا عن طه حسني. والواقع أنه لم 
يظهر أي متييز بني رواد هذه النخبة من ناحية املعتقد. وتفسير ذلك أن 
انتشار وتبني أفكار النهضة العربية قد استندت إلى مشروع ومنجزات 
محمد علي، حيث يعتبره شكيب أرسالن »املؤسس احلقيقي النهضة 
التي  البالد  يف  بل  فحسب،  النيل  »بوادي  ليس  العربية«،  الشرقية 

»أسباب  بنشدان  سوريه«،  مقدمتها  ويف  املبارك،  الوادي  هذا  جتاور 
إليه  ذهب  ما  وهو   . والرفاهية«  القوه  من  فيها  رأوا  ملا  الغربية  املدينة 
أيضا مؤرخ النهضة العربية مارون عبود حني كتب يقول :« ثم طلع يف 
صباح القرن التاسع عشر الشهاب الثاقب محمد علي الكبير، فمشت 
النزعة  بواكير  حققته  ما  ثم   .« وسريعة  ثابتة  بخطى  قدًما  النهضة 
)البروتستانتية  األجنبي  الديني  والتنافس  الدينية  احلرية  الليبرالية 
واليسوعيون الكاثوليك( يف لبنان للنهضة احلديثة التي ينوه بها مارون 
والسوريني  اللبنانيني  املثقفني  الذي جتلى يف نشاط جيل من  عبود . 
تصدر  راحت  التي  الفاعلة  املطابع  حركة  يف  خصوصا  املسيحيني 
العرب  ميجدون  راحوا  قد  هؤالء  إن   . واجلرائد  املطبوعات  مختلف 
البرملان  يف  رسمية  لغة  تصبح  وأن  بتحديثها  مطالبني  العربية  واللغة 
واإلدارة. جتدر اإلشارة هنا كما قال ساطع احلصري أن:«اللغة الرسمية 
حد  على  الواليات  جميع  يف  التركية،  كانت  العثمانية  الدولة  يف 
سواء. إذ كانت املعامالت الرسمية يف احملاكم ويف سائر دوائر الدولة 
الرسمية  املدارس  جميع  يف  التعليم  أن  كما  التركية.  باللغة  جتري 
الكيان  ملفهوم  )الكتاب(  أعطوا  بحيث   . املذكورة  باللغة  يجري  كان 
مثلما  فيما بعد،  العربية  إلى مفهوم األمة  ثقافية أحال  العربي داللة 
يتجلى يف كتاب جنيب العازوري )الكاثوليكي السوري( الذي يحمل 
عنوان »يقظة األمة العربية« و كتبه باللغة الفرنسية ونشره سنة 1905 
ومسلمني  مسيحيني  تضم  واحدة  عربية  أمة  هناك  »أن  فيه:  جاء  ومما 
على السواء ، وهو يرى أن حدود األمة العربية تشمل جميع البلدان 
الناطقة بالضاد يف آسيا، دون بلدان مصر وشمالي أفريقيا التي كانت 
واقعة خارج نطاق اهتمامه كقومي عربي وعلى األمة العربية أن تستقل 

عن األتراك، ، فاألتراك يف نظره سببوا خراب العرب« .
إن هذا املنطلق الثقايف قد أدى إلى تأكيد »املثل العليا املشتركة« 
رابطة  يف  وتوحدها  املتناحرة،  العقائد  بني  »جتمع  أن  بوسعها  التي 
قوي  حافز  وخلق  مشتركة«.  أهداف  لتحقيق  تعمل  فعالة،  ايجابية 
أصبح  كما  الوطنية،  الوحدة  أساس  على  البالد  »بتقدم  لالهتمام 
والتأسيس  العربي«.  بالتراث  اعتزازهم  بينهم هو  الذي يؤلف  الرابط 
سياسية  حركة  و«مهد  اجلماعي«  الوطني  للوعي  جماعي  »مظهر  لـ 

جديدة« .
والدروز  واملسيحيني  املسلمني  بني  وطيدة  وشائج  قيام   ، فنالحظ 
كرست ميالد مجتمع عربي أساسه اللغة العربية املُطورة يف الصحافة. 
احلياة  يف  فاعل  بشكل  ساهمت  شخصيات  عبر  مصر  إلى  انتقلت 
الثقافية واإلعالمية يف نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
مثل: أحمد فارس الشدياق، سليمان البستاني ، سليم وبشارة تقال، 

جرجي زيدان، روز اليوسف.
وكما لم يبرز أي متييز بني الشوام من ناحية املذهب والدين، لم 
السياسيني واملثقفني وجيل )أحمد عرابي،  أيضا بني املصريني  يظهر 
، سالمة  طه حسني  عبده،  محمد  زغلول،  أحمد  كامل،  مصطفى 
والتي  التاريخ  املتميزة عبر  آمنوا مبكانة مصر  الذين  موسى...إلخ(. 
على  للمصريني  تقسيم  أي  يظهر  فلم  رائدة.  مكانة  تتبوأ  أن  تستحق 
القدمية  املصرية  باحلضارة  باالرتباط  تعلق  ما  عدا  ما  ديني.  أساس 
هاجمها  فقد   »: تهميشها  مت  التي  الفرعونية«  »إحياء  إلى  بالدعوة 
الكثير من الكتاب لعزلها مصر عن محيطها العربي وتعارضها مع روح 
الثقافة اإلسالمية التي يتميز بها الشعب املصري« . ثم العمل املنظم 
1952 وتزعمها  11 سبتمبر  التي أنشئت يف  القبطية«  لـ«جماعة األمة 
إبراهيم فهمى هالل  )تويف سنة 2015(، والتي حلت فى 24 أفريل 

عام 1954، فلم تستمر سوى عام ونصف العام.
..يتبع..
للموضوع مراجع 
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مصر في ذكرى ثورة مصر في ذكرى ثورة 2323 يوليو  يوليو 19521952....

د. عبد الســالم فياللي

يف تكويــن أي مجتمع 
مدولن، ينغلق على 

ثقافات فرعية وأنساق 
قيمــة ينظر إليها من 

جانــب وظيفي من حيث 
أنه وجود جلماعات 

اجتماعيــة، تظل معادلة 
احلرية والنظام، إشكالية 
مؤسسة للدولة احلديثة، 

ومــن ثم ما ُتبنى عليه 
املؤسسات ويكرس التوازن 

والتوافق بني مكونات 
الدولة.

الدولة الوطنية التي 
قامــت يف مصر يف العصر 

احلديث هي نتاج 
تاريخهــا. التاريخ مبا هو 

تفاعالت نظم وأنساق 
توجيــه، املهم فيها أنها 

لم تتضمن القســر إال يف 
جوانــب معينة. وهو كما 
قلنــا كان قد حتدد تبعا 

ملوجهات العصور القدمية 
ثم العصور الوسطى، 
ميكــن تعليم متغيرات 

الرومنة وانتشــار املسيحية 
واإلسالم. 

))VIIVII( من الثورة إلى الدولة )من الثورة إلى الدولة
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التربية البيئّية.. رهان المستقبل!
مختلف  عن  الناجتة  والنفايات  املنزلية  القمامة  تعد  لم 
املنظر  يشّوه  عبء  مجرد  وغيرها  والتجارية  الصناعية  األنشطة 
ويوفر  الثروة  يخلق  بذاته  مستقال  مجاال  أصبحت  بل  العام، 
الطبيعية  البيئة  مكّونات  بكل  يضر  وإهماله  العمل،  مناصب 
على املدى الطويل والقصير. واألمر يتعّلق هنا بتدوير النفايات و 
إعادة استخدامها مبا يحافظ على البيئة ويرّشد استنزاف املوارد، 
حيث جنحت العديد من الدول األوروبية املتقدمة يف تطوير هذا 
املجال على غرار أملانيا، كما حتذو دول نامية حذوها وتسعى إلى 
جعل رسكلة أو تدوير النفايات عمال اقتصاديا وبيئيا مربحا. أما 
املخطط الذي أعلنته احلكومة قبل تسع سنوات فال جند له أثرا 

على أرض الواقع. 
واقع بيئي مزري

إن غرق والية سياحية جميلة مثل عنابة يف القمامة املنزلية 
يجد  أن  دون  العام،  هذا  من  الثاني  النصف  خالل  أشهر  منذ 
املسؤولون احملليون حال جذريا لها، هو أحد مؤشرات الفشل الذريع 
يف تسيير ملف القمامة املنزلية والنفايات عموما، فعمليات الرفع 
يتم  أن  يفترض  الذي  األولي  الفرز  و  قاصرة  تزال  ما  واملعاجلة 
آليا من خالل توفير حاويات منفصلة ملختلف املواد، يكاد يكون 
منعدما أو يقتصر على جتارب قليلة يف أحياء محدودة، رغم ارتفاع 
عدد املؤّسسات الصغيرة التي تنشط يف مجال رسكلة النفايات و 
رغم اجتاه اخلطاب الرسمي يف السنوات األخيرة إلى دعم التدوير 

واالقتصاد األخضر واحلفاظ على البيئة والتنمية املستدامة. 
أما الواقع، فيفضح أساليب تسيير بالية وعاجزة عن مواكبة 
من  سواء  النفايات  ومختلف  املنزلية  للقمامة  املتزايد  احلجم 
الطابع  ذات  العمومية  املؤّسسات  طرف  من  أو  البلديات  طرف 
االقتصادي التي أنشئت يف السنوات األخيرة بغرض تطوير هذا 
املجال وتخفيف احلمل عن البلديات على غرار »مؤّسسة عنابة 
نظيفة« التي أنشئت سنة 2016 ومت اإلعالن عن مساهمتها يف رفع 
25 % من النفايات والفضالت التي تلقى باملساحات اخلضراء 
والفضاءات العامة مما يساهم يف حتسني احمليط املعيشي للمواطن، 
بعد خمس سنوات على  ذريعا  ذلك فشال  أنها فشلت يف  غير 
إطالقها، و كّبلتها مشكالت متعلقة بالّتسيير وتأخر صرف أجور 
العمال وعدم القدرة على صيانة العتاد، األمر الذي دفع بعمالها 
للدخول يف إضراب عّرى عمليات الترقيع والتجميل التي دأبت 

السلطات عليها خاصة يف وسط املدينة أو أحياء الواجهة. 
يف  املتكدسة  النفايات  من  الكبير  الكم  ذلك  مالحظة  إن 
هدر  ومدى  اخلسائر  حجم  يؤكد  فرز،  دون  والساحات  الشوارع 
إلى  إضافة  واحلديد،  واخلشب  والورق  البالستيك  مثل  مواد 
معادن ثمينة مستخدمة يف العديد من املواد اإللكترونية التالفة 

مثل النحاس أو األملنيوم وغيرها. 

كما أّن عدم تنفيذ السياسات واخلطط املتعلقة باحلفاظ على 
البيئة خاصة ما تعلق منها بإدارة ملف القمامة املنزلية والنفايات 
األخرى، أّثر بشكل كبير على نظافة املدن والغابات والشواطئ 
واألراضي املفتوحة، فشّوه مناظرها وجعلها منّفرة للمقيم والسائح 
قبل احلديث عن خسائر اقتصادية كبيرة تنجم عن ضعف مجال 
إعادة التدوير الذي تشير اإلحصاءات الرسمية أنه يضمن للجزائر 
92 مليار دج ما يعادل 697 مليون دوالر، حسب تصريح نشر يف 
الوطنية لتسيير  للوكالة  العام  املدير  الوطنية على لسان  الصحافة 

النفايات. 
التربية البيئية .. األمل المنشود

النظافة  على  القائمة  املؤسسات  أو  البلديات  رؤساء  يعّلل 
العمومية عجزهم عن توفير محيط نظيف بعدم انخراط املواطن 
يف سيرورة احلفاظ على البيئة بجميع تفاصيلها، فاملواطن يساهم 
أو  املنزلية  للقمامة  العشوائي  الرمي  من خالل  بيئته  تلويث  يف 
ناهيك  لها،  املخّصصة  األماكن  إلقائها يف  مواعيد  احترام  عدم 
يصل  لم  فاملواطن  الرمي،  أثناء  الفرز  بعملية  االلتزام  عدم  عن 
بعد إلى مرتبة يعي فيها خطورة ما يفعله كفرد من تدمير حمليطه 
أخالقي  التزام  يف  تكمن  األولى  مسؤوليته  أّن  يعي  وال  وبيئته 
القائمون  ُيّتهم  املقابلة  اجلهة  وعلى  األولى.  بالدرجة  سلوكي 
على النظافة العمومية والبيئة بتقصيرهم يف توفير العتاد ووسائل 
العمل واحلاويات والعمال مبا يتناسب مع العدد الكبير للسكان 
وزيادة النشاطات التجارية وعجز املفارغ العمومية وقلة مراكز الردم 

التقني املؤهلة ومؤسسات تدوير النفايات. 
فاحلفاظ على نظافة البيئة واحمليط هو سلسلة عمليات متصلة 
احللقات، يؤدي اإلخالل بإحداها إلى نتائج كالتي نعايشها يف 

بيئتنا. 
جناة  كطوق  البيئية  التربية  مفهوم  يظهر  سبق،  مما  وانطالقا 
على  احلفاظ  بثقافة  تتشّبع  أن  ينبغي  التي  املقبلة  لألجيال 
ومهارات وسلوكيات  قّيم  اكتساب  انطالقا من  وبيئتها  محيطها 
تؤدي إلى فهم عالقة الفرد ببيئته مع اكتساب مهارات للحفاظ 
عليها وتطوير أساليب عمل ترّشد استهالك املوارد. والشك أّن 
حتقيق هذا الهدف يتطلب تظافر جهود املدرسة واإلعالم واملجتمع 
بالبيئة  إرادة سياسية وحكومية لالهتمام فعال  املدني مع وجود 
التنموية  البرامج  وبنظافة احمليط، من خالل العمل على جتسيد 
القوانني  وتفعيل  والبشري  املالي  الدعم  وتوفير  املجال  هذا  يف 
التي جتّرم االعتداء على البيئة من خالل إيجاد آليات ملموسة 
لتطبيقها سواء على األفراد أو املؤسسات والشركات التي تساهم 
يف  االستمرار  ميكن  ال  إذ  أشكاله.  بكل  التلوث  يف  كبير  بقدر 
جتاهل تطبيق القانون لتحقيق الردع إلى جانب التوعية والتربية 

البيئية. 

  أعلنت احلكومة 
اجلزائرية سنة 

2012 سعيها 
إلطالق مخطط 

وطني حملاربة 
انتشار األوساخ 

عبر مختلف 
واليات الوطن، 

وذلك بعد 
استفحال مظاهر 

تشويه البيئة 
واحمليط وفشل 

البلديات يف 
تطوير عملها يف 
مجال النظافة 

العمومية، 
مقابل ازدياد 
عدد السكان 

وتوسع األنشطة 
الصناعية 

والتجارية وظهور 
مدن وجتمعات 

سكانية جديدة، 
إال أّن التخطيط 

يعوزه دائما 
التنفيذ يف 

بالدنا. 

د.حسينة بوشيخ
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أشكال  كل  مكافحة  إطار  يف 
بجرائم  تعلق  ما  وخاصة  اإلجرام، 
األشخاص  على  واالعتداء  السرقة 
الشرطة  عناصر  متّكن  واملمتلكات، 
التابعة  بوسعادة  دائرة  بأمن  القضائية 
معاجلة  من  املسيلة،  والية  ألمن 
فيها  تورط  اخلصوص،  بهذا  قضية 
و26   24 العمر  من  يبلغان  شخصان 
شكوى  إثر  جاءت  العملية  سنة. 
ذاتها،  للمصالح  الضحية  بها  تقدم 
اخلاصة  مركبته  تعرض  مفادها 
توقف  حالة  يف  وهي  بالعنف  للسرقة 
من طرف شخص يجهل هويته فر بها 
إلى وجهة مجهولة بعد محاولة إيقافه 
تعرض  الذي  الضحية  طرف  من 
نتيجة  اخلطورة  متفاوتة  إصابات  إلى 
املصالح  باشرت  الفور،  على  ذلك. 
كل  بتجنيد  وحترياتها  أبحاثها  ذاتها 
الفرق العملياتية املوجودة يف امليدان، 
عن  األبحاث  تعميم  إلى  باإلضافة 
السيارة املذكورة بالتنسيق مع مختلف 
هذه  املجاورة.  املدن  يف  الشركاء 
إلى  الوصول  من  مّكنت  التحريات 
وشريكه  فيه  املشتبه  اختباء  مكان 
يف العملية، اللذين ُعثر عليهما مبكان 
خارج قطاع االختصاص. وبالتنسيق 

مت  إقليميا،  املتخصصة  النيابة  مع 
واسترجاع  فيهما  املشتبه  توقيف 
قياسي،  ظرف  يف  املسروقة  السيارة 
املشتبه  ضد  قضائي  ملف  إجناز  ليتم 
عملية  يف  الضلوع  عن  وشريكه  فيه 
سرقة، تكوين جمعية أشرار لإلعداد 

مع  العمد  القتل  ومحاولة  جلنايات 
سبق اإلصرار والترصد وسرقة مركبة 
عن  التبليغ  وعدم  واملشاركة  بالعنف 
مبوجبه  قّدما  بحصولها،  يعلم  جناية 
لدى  اجلمهورية  وكيل  السيد  أمام 
محكمة بوسعادة، الذي بدوره أحال 

السيد  على  واألطراف  القضية  ملف 
قاضي التحقيق لدى احملكمة نفسها، 
والذي أمر بإيداع املشتبه فيه الرئيس 
ببوسعادة  التربية  إعادة  مبؤسسة 
للرقابة  الثاني  املتهم  إخضاع  مع 
القضائية.         جمال أبو أشرف

الَجزائـُر 
تحصـي 
16 وفاة 
بَفيـروس 

»ُكـورونا« 
أحصت وزارة 

الصحة والسكان 
وإصالح 

املستشفيات، أمس ، 
182 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« 
يف اجلزائر خالل 

الـ24 ساعة، فيمـــا 
سجلــت 16  وفاة.

َبعد ما َيِنيُف عن َثالِثنَي 
دّيِة  سنًة من َجزاِئر الَتعُدّ

ها ُدستوُر 23  الّتي أقرَّ
ِفبراير 1989، َلم َيتمّكْن 

امُلجتمُع اجَلزاِئريُّ من 
إحداِث َفرٍز َحقيقيٍّ 
الِفكرّيِة  ناِت  للُمكوِّ

واالجِتماعّيِة الّتي َيزَخُر 
بها. وَلم َنتمّكْن - كذِلك - 
عاُيِش  من َتوفيِر أجواِء التَّ

واإلْيدُيولوِجي  الِفكريِّ 
ي َتضبُطه َقواعُد  الذِّ

وأَساُسه  ميقراطّيِة،  الدِّ
َقبوُل اآلخِر واحِتراِمه.
ي جعَل  هَذا الَفشُل الذِّ
قافّيِة  عُددّيِة الثَّ من التَّ
ياسّيِة  والسِّ واإلعالِمّيِة 
ُمجّرَد  واإلْيدُيولوجّيِة 

سويِق اخَلارِجّي،  ِشعاراٍت للتَّ
ياراِت من  لم مَينْع بعَض التِّ
اجُلنوِح إلى ُمارسِة ُعنٍف 

ِسياسيٍّ وُشذوٍذ ِفكريٍّ 
ى يف َمواِقَف وُسلوكاٍت  يتجلَّ

ها  أقلَّ ما ُيقاُل عنها إنَّ
ِعدائّيٌة للُمجتمِع بُرّمتِه، 
مع الّتنِويِه إلى أنَّ َمنسوَب 

الُعنِف الِفكريِّ َيرتفُع 
وَينخِفُض ِوفَق ِمعياِر ُقّوة 

ولِة وُضعِفها. الدَّ
ِمن َتلّياِت الُعنِف الِفكريِّ 

ي َيترّبُص  ياسيِّ الذِّ والسِّ
بامُلجتمِع اجَلزائريِّ ُظهوُر 
فئٍة بنَي الَفْيَنة واألخَرى 
َتتطاوُل على ما هو ُمّتفٌق 
ا  ا وِسياسّيً َعليِه اجِتماعّيً
عُي لَقطِع  ا؛ أّي السَّ وَثقافّيً

ُجذوِر الَهوّيِة الَوطنّيِة 
كّلَما كاَن الّناُس ُمنشِغلنَي 

بحَدٍث ما. يف ِمثِل هذِه 
امُلناسباِت، َتظهُر ِفئٌة َضالٌة 

َتنفُث ُسّمها َعالِنيًة؛ إّما 
له من  َضرًبا لإلسالِم وما مُيثِّ

نَي،  ُقدسّيٍة لدى اجَلزائريِّ
أو َتبزُغ ِفئٌة َظاملٌة َباغيٌة 
لُتحاوَل اجِتثاَث ُجذوِر 

نَي من ِخالِل إنَكاِر  اجَلزائريِّ
الَهوّيِة األَمازيغّيِة، أو 

َتتسّلُل ِفئٌة َثالثٌة َخبيَثٌة 
َتسَعى إلى َبتِر اجَلزائِر 

.  َبل  من انِتمائها الَعربيِّ
ياسيُّ إلى  وصَل الُعنُف السِّ
امُلطالبِة َعلًنا بَتقسيِم بلٍد 
ُخلَق ليكوَن واِحًدا ُموّحًدا 

بَشعِبه وُتراِبه،  يف إَطاِر 
عدِد. نوِع والتَّ التَّ

إّن الّسعَي إلى إلغاِء اآلَخِر 
والَعمَل على َتزييِف 

الّتاريِخ وَتغييِر اجُلغرافَيا، 
من قبِل أصحاِب َربطاِت 
الُعنِق وَحامِلي أقالٍم هي 

مَبثابِة َأعواِد ِثقاٍب يف ُسوِق 
ياسّيِة، إرهاٌب  مسرِة السِّ السَّ

 ، )َناِعم(، ِفكريٌّ وِسياسيٌّ
وليَس ُحرّيَة َتعبيٍر أو ِفكٍر؛ 
ولِة! ل الدَّ وُهنا وجَب َتدخُّ

إرَهــاٌب 
َنـاعـــِم..!

بلسان: ريــــاض هويـــــلي

املسيلة

اسِترجــاُع َسيـــارٍة َمسروقــٍة ببـــُوسعـاَدة

عنابة
َتفكيـــُك َشبــــكٍة ُمتخّصَصــــٍة في َسرقـــــِة 

الَكوابـــِل النُّحـــاسّيـــِة
غليزان

يم اإلبَحـاَر   َتفكيـُك َشبــكٍة ُتنظِّ
ا وَتوقيــُف 6 أشخـــاٍص  ســرًّ

علي  بن  امحمد  سيدي  دائرة  بأمن  القضائية  الشرطة  عناصر  متّكنت 
 6 من  مكّونة  شبكة  تفكيك  من  غليزان(  شرقي  شمال  كلم   80(
أشخاص تنّظم اإلبحار سرا، حسبما علم أمس، لدى خلية االتصال 

والعالقات العامة لألمن الوالئي.
وأوضح املصدر ذاته، لـ )و.أ.ج(، أن هذه العملية متت يف إطار محاربة 
جيد  استغالل  بعد  وهذا  البحر،  طريق  عن  السرية  الهجرة  ظاهرة 
ملعلومات تفيد بوجود مجموعة من األشخاص تعتزم تنظيم رحلة إبحار 
سرية. وبعد التحقيقات مت توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم 

امرأة وحجز مبلغ مالي معتبر.
وبعد التحقيق مع املوقوفني والتحريات املعقمة، متكنت املصالح األمنية 
ذاتها، بعد متديد االختصاص إلى والية مستغامن، من توقيف املشتبه 

فيه الرئيس يف تنظيم هذه الرحالت وشريكني له. 
ومكنت هذه العملية من حجز مبلغ مالي معتبر من العملتني الوطنية 
واألجنبية يقدر بنحو 56،3 مليون )دج( و3.500 أورو إلى جانب لوازم 
خاصة باإلبحار متثلت يف قارب و12 دلَو بنزين وصدريات بحرية وبوصلة 
ولوازم أخرى، وفق املصدر ذاته الذي أشار إلى إجناز ملف قضائي يف 

حق املوقوفني وتقدميهم أمام اجلهات القضائية.
)و.أ.ج(

سطيف
وفـاُة أوِل حـالـــٍة 
ُيشتَبه في إصاَبِتهــا 
بالِفطـر األســـَوِد

كان  الذي  املريض  أمس،  أول  ليلة  تويف،   
موجودا يف جناح العزل بالطابق الثاني ملستشفي 

عني وملان جنوبي سطيف.
 املتوفى، حسب مصدر طبي، يف عقده السابع 
وملان، يشتبه  بلدية عني  ينحدر من  العمر  من 
يف إصابته بداء الفطر األسود بعد إصابته بداء 
من  املائة  يف   70 تفوق  أعراض  بنسبة  كورونا 

أعراض مرض الفطر األسود. 
إلى  أشارت  أن  الوطن"  لـ"أخبار  سبق  وقد   
يف  اشتبه   "19 "كوفيد  بوباء  مصابا  شخصا  أن 
بيان رسمي  انتظار  األسود، يف  بالفطر  إصابته 

من املصالح املعنية. 
عبد املالك قادري

سكيكدة
اإلَطاحـــُة بُمروَجـــــّي 

راٍت َعقلّيــــٍة ُمؤثـــّـِ
متكنت،أول أمس، فرقة مكافحة املخدرات باملصلحة الوالئية للشرطة 
 42 العمر  من  يبلغ  العقلية  للمؤثرات  مبروج  اإلطاحة  من  القضائية 

سنة.
بترويج  الفرقة معلومات  تلقي عناصر  إثر  القضية على  تعود حيثيات 
أحد األشخاص مؤثرات عقلية مبدينة سكيكدة مع أخفاء كمية منها 
مبسكنه العائلي. وعليه، مت تشكيل أفواج عملياتية من عناصر الفرقة 
املتخصصة يف الرصد والتحري مع وضع خطة أمنية محكمة مّكنت 
من توقيف املشتبه به، بالتنسيق مع النيابة املتخصصة لدى محكمة 
سكيكدة. ولقد عثر أفراد الفرقة ذاتها على كمية من املؤثرات العقلية 
مبسكن املوقوف، تقدر بـ 1094 قرصا مهلوسا و17 قارورة مؤثر عقلي، 
باإلضافة إلى حجز العديد من الوصفات الطبية محررة من قبل عدة 
أطباء متخصصني يف اإلمراض العقلية والعصبية. وبعد إمتام إجراءات 
العقلية  املؤثرات  "حيازة  قضية  عن  جزائي  ملف  اجناز  مت  التحقيق، 
العقلية  املؤثرات  على  احلصول  البيع،  بغرض  مشروعة  غير  بطريقة 
أمام  املتهم  مبوجبه  قدم   ،" طبية صورية  بواسطة وصفات  البيع  قصد 

النيابة املتخصصة، التي أصدرت يف حقه أمر إيداع.
جمال بوالديس

تفكيك  من  بعنابة  الوطني  الدرك  مصالح  متكنت 
أشخاص،   6 من  متكونة  وطنية  إجرامية  شبكة 
متلكها  التي  النحاسية  الكوابل  سرقة  يف  متخثصة 
مختلف الشركات الوطنية على غرار شركة سونلغاز 

واتصاالت اجلزائر.
وبعد  مداهمة،  عمليات  خالل  العملية  وجاءت 
قوات  عليها  حتصلت  التي  املعلومات  استغالل 
الدرك الوطني، حيث مت حجز كمية معتبرة من مادة 
النحاس املقدرة بنحو 1330 كلغ بحي البركة الزرقاء 
وتقدميهم  أشخاص   6 توقيف  مع  البوني،  ببلدية 
إقليم  احلجار  محكمة  لدى  القضائية  اجلهات  أمام 

االختصاص.
للدرك  اإلقليمية  املجموعة  أوردته  بيان  وحسب 
أمس  الوطن"  "أخبار  تلقت  بعنابة،  الوطني 
من  بسلسلة  القيام  فإنه خالل  منه،  نسخة  الثالثاء 
تلك  خاصة  اجلرمية  بؤر  جميع  شملت  املداهمات 
اإلجرامي  للعنف  ملحوظا  انتشارا  تشهد  التي 
املادية  الوسائل  إقحام كل  واللصوصية. وقد جرى 
والبشرية للمجموعة إلجناح العملية التي متت بتاريخ 
املواطن  حماية  بهدف  وذلك   ،2021 سبتمبر   18
واملركبات  احملالت  تفتيش  مت  وعليه،  وممتلكاته. 
مراقبة  على  باإلضافة  فيهم،  املشتبه  واألشخاص 
حركة السير عبر الطرقات، ما مّكن أفراد الوحدات 
بعنابة  الوطني  للدرك  اإلقليمية  للمجموعة  التابعة 
تعريف  السريع من  للتدخل  األمن  بفصائل  مدعمة 

نشرة  محل  أشخاص   03 بينهم  من  شخصا   1351
وأضاف  مركبة.   651 تعريف  إلى  باإلضافة  بحت 
العملية أسفرت عن حجز كمية من مادة  أن  البيان 
الكيف املعالج وأكثر من 10 غرامات من الكوكايني 
و1330 كلغ من مادة النحاس بالبركة الزرقاء ببلدية 
أمام  تقدميهم  سيتم  أشخاص   06 وتوقيف  البوني، 

اجلهات القضائية بإقليم االختصاص.
..َتوقيُف 2949 شخًصا وَوضُع 1108 

َمركبات بامَلشِر الَبلديِّ
امليدانية  واخلرجات  النشاطات  تكثيف  إطار  يف 
احلجر  إجراءات  تطبيق  مدى  على  للوقوف 
خالل  عنابة،  والية  أمن  مصالح  أجرت  الصحي، 
الفترة املمتدة من 01 إلى غاية 19 سبتمبر اجلاري، 
العديد من اخلرجات امليدانية، أسفرت عن توقيف 
دراجة  و49  مركبة   1108 ووضع  شخصا،   2949
القانونية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  مع  باحملشر،  نارية 
الالزمة يف حق املخالفني. وباملوازاة مع هذا، تواصل 
منتسبيها  لفائدة  التلقيح  الوالية حملة  أمن  مصالح 
وعائالتهم، حيث مت صبيحة اليوم الشروع يف حملة 
الرياضيني، حتت  لفائدة  فيروس كورونا  تلقيح ضد 
مواصلة  جانب  إلى  كورونا،  بدون  رياضة  شعار 
بضرورة  املواطنني  لتحسيس  امليدانية  اخلرجات 
بالتدابير  للتقيد  دعوتهم  عن  فضال  التلقيح، 
الالزمة. كما متكنت مصالح األمن احلضري الثالثة 

عشرة، يف إطار محاربة اجلرمية يف األوساط احلضرية 
بعنابة، من توقيف شخص مسبوق قضائيا يبلغ من 
العمر 22 سنة مشتبه فيه يف الضلوع يف 03 قضايا 
بظريف  مقترنة  مسكن  داخل  من  بالسرقة  متعلقة 

الليل والكسر والتسلق مع العود.
لألمن  الشرطة  قوات  متكنت  السياق،  هذا  ويف 
مسبوق  شخص  توقيف  من  السادس  احلضري 
قضائيا يبلغ من العمر 43 سنة مشتبه فيه يف قضيتني 
أمر  ليصدر يف حقه  مركبة  داخل  بالسرقة  متعلقني 
احلضري  األمن  مصالح  متكنت  وبدورها  إيداع، 
27 سنة  العمر  يبلغ من  توقيف شخص  العاشر من 

محل 08 أوامر قضائية بالقبض.
يف  الالزمة  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  مت  لإلشارة،   
حق املشتبه فيهم. ويف سياق متصل، متكنت قوات 
توقيف  من  التاسع  احلضري  لألمن  التابعة  الشرطة 
سنة   52 العمر  من  يبلغ  قضائيا،  مسبوق  شخص 
مشتبه فيه يف الضلوع قضية الّسرقة بالكسر، والتي 

طالت بعض احملالت املوجودة بفضاء جتاري.
كمية  استرجاع  من  متكنت  الشرطة  قوات  أن  يذكر 
اآللي  اإلعالم  وأجهزة  النقالة  الهواتف  من  معتبرة 
كافة  استكمال  وبعد  لإلشارة،  السرقة.  محّل 
فيه،  املشتبه  حق  يف  الالزمة  القانونية  اإلجراءات 
أمر  حقه  القضائية، صدر يف  اجلهات  أمام  وتقدميه 

إيداع باحلبس املؤقت.
ف.سليم


