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لل�ّسلطة  املحلية  املندوبية  اأطلقت 

بوالية  لالنتخابات  امل�ستقّلة  الوطنية 

حول  تكويني  برنامج  اأم�س  ق�سنطينة 

الربتوكول  وتطبيق  االإداري  الت�سيري 

نوفمرب   27 حمليات  خالل  ال�سحي 

ملراكز  موؤطر   3024 لفائدة  اجلاري 

تتوا�سل  بالوالية،  الت�سويت  ومكاتب 

اإىل غاية 25 نوفمرب

باملندوبية  باالت�سال  املكلف  واأو�سح 

امل�ستقلة  الوطنية  لل�سلطة  املحلية 

يف  لرقط  العايل  عبد  لالنتخابات 

ت�سريح لوكالة االأنباء اجلزائرية باأن 

انطلقت  التي  التكوينية  االأيام  هذه 

مراكز  موؤطري  ت�سمل  االأ�سبوع  هذا 

لهذه  املخ�س�سة  الت�سويت  ومكاتب 

االثني  البلديات  عرب  االنتخابات 

واأ�ساف  ق�سنطينة،  بوالية   )12( ع�سر 

باأن الهدف من هذه الدورة التكوينية 

من  انطالقها  اإ�سارة  اأعطيت  التي 

بلدية ديدو�س مراد )�سمال ق�سنطينة( 

املوعد  لهذا  احل�سن  ال�سري  �سمان  هو 

املوؤطرين  تكوين  خالل  من  االنتخابي 

االإدارية  االإجراءات  بخ�سو�س 

املتعلقة بعملية الت�سويت.

متت  قد  باأنه  املتحدث  ذات  اأكد  كما 

بدار  التكوينية  االأيام  هذه  برجمة 

واملقاطعة  حداد  مالك  الثقافة 

االإدارية على منجلي واملراكز الثقافية 

مناطق  مبختلف  ال�سباب  ودور 

الوالية، واأو�سح ذات امل�سوؤول اأن هذه 

الدورة التكوينية تخ�س روؤ�ساء مراكز 

واالأمناء  ونوابهم  الت�سويت  ومكاتب 

عملية  ومراقبو  االإداريون  واالأعوان 

الطبية  االأطقم  اإىل  اإ�سافة  الت�سويت 

التي �ست�سهر على تطبيق الربوتوكول 

ال�سحي ملكافحة فريو�س كورونا.

ما  ح�سب  املوؤطرين  اإطالع  �سيتم  كما 

اأو�سحه ذات املتحدث على ال�سلوكيات 

العملية  خالل  اتباعها  الواجب 

خاللها  عليهم  يتعني  التي  االنتخابية 

احلر�س على تطبيق التدابري الوقائية 

ال�سحية ال�سيما وفرة و�سائل احلماية 

والتباعد اجل�سدي وتعقيم االأماكن.

الناخبة بوالية  الهيئة  بلغت  للتذكري 

اال�ستثنائية  املراجعة  بعد  ق�سنطينة 

و948  اآالف   604 االنتخابية،  للقوائم 

ناخبا مدعوين لالإدالء باأ�سواتهم عرب 

 3000 من  واأكرث  انتخابيا  مركزا   215
مكتب ت�سويت.

ز. ف

تناول املرت�سحون لالنتخابات املقررة يف الـ 27 

نوفمرب اجلاري، م�ساألة تو�سيع �سالحيات روؤ�ساء 

املجال�س املحلية )البلدية والوالئية(، اإذ دعت 

االأحزاب ال�سيا�سية خالل احلملة االنتخابية اإىل 

�سرورة اإعادة النظر يف هذه املجال�س من الناحية 

القانونية، فيما تعلق اأوال بال�سالحيات املمنوحة 

لت�سيري البلديات واملجال�س الوالئية، و�سالحية 

املنتخبني املحليني ثانيا، ويف هذا االإطار رافع 

املر�سحون خالل موؤمتراتهم ال�سعبية على �سرورة 

تو�سيع �سلطة املجال�س املحلية املنتخبة من خالل 

مراجعة قانون البلدية.

والقرارات   • التنمية 

يعترب النا�سط احلقوقي املحامي وليد �ساحلي اأن 

تو�سيع �سالحيات روؤ�ساء البلديات هي عامل يدخل 

يف �سلب مهمته اليومية، معتربا يف ت�سريح لـ"الرائد" 

وجود قوانني متنح لرئي�س البلدية واملجل�س البلدي 

على وجه اخل�سو�س االأحقية يف جلب اال�ستثمارات 

التنموية يف البلدية، واتخاذ قرارات رفيعة امل�ستوى 

املحلي من �ساأنها اأن تعدل م�سكلة دون اللجوء اىل 

تفوي�س من الدائرة اأو الوالية، كّل ذلك براأيه 

ي�ساعد يف �سال�سة العمل املحلي للم�سوؤول االأول 

للبلدية.

ومن خالل ذلك، يرى احلقوقي اأن كّل التغيريات 

التي اأجرتها احلكومة يف جمال االنتخابات وت�سيري 

العملية االنتخابية خ�سو�سا يف الت�سريعيات االأخرية 

واملحليات القادمة، تنبئ ب�سرورة اإعادة نظر يف 

بع�س القوانني التي تعد-ح�سبه-حائال قويا اأمام 

التنمية املحلية، خا�سة واأن املجال�س املحلية املقبلة 

�ستفرز " نوعا جديدا من الطبقة ال�سيا�سية التي 

ت�سكلت بعد التغيري التي تعرفه البالد منذ �سنتني".

ولتفعيل العمل التنموي املحلي، يالحظ الكثريون 

منذ انطالق احلملة االنتخابية، اأن املجال متاح 

للعمل يف امليدان خا�سة يف البلديات، القريبة من 

املواطنني، وعطفا على القوائم االنتخابية ونوعية 

املتقدمني للرت�سح، فاإن امل�سوؤولون املرتقبون 

�سيكونون اأمام رهان اأخذ زمام االأمور وت�سيري 

اجلماعات املحلية بوجود عديد الكفاءات ال�سابة.

وبخ�سو�س تو�سيع ال�سالحات للمنتخبني املحليني، 

قالت االأ�ستاذة يف العلوم ال�سيا�سية ليلى دهيلي اأن 

العملية من �ساأنها اأن " حترر املجال�س املحلية من قيود 

االإدارة"، اإذ لفتت يف ت�سريح لـ"الرائد" اأن املنتخبون 

املحليون كثريا ما وجدوا اأنف�سهم عاجزين عن القيام 

باأي قرارات تخ�س ال�ساأن املحلي ب�سبب �سل�سلة القيود 

القانونية.

واأ�سافت يف هذا ال�سياق اأن القيود جتعل من رئي�س 

البلدية منفذ ال غري ولي�س م�سري"، وهذا ما يطمح 

اإىل تغيريه يف ال�ساحة ال�سيا�سية واملمار�سة يف امليدان 

يف امل�ستقبل، على حّد تعبريها.

والّثقة  • املواطن 

امللفت لالنتباه يف احلملة االنتخابية، اأن التجمعات 

التي ي�سرف عليها االأحزاب وين�سطها املر�سحون مل 

تعد ت�سيل لعاب املواطنني، وال ت�ستقطبهم كثريا، 

هذا ما الحظته و�سائل االإعالم من تقارير واإفادات 

تك�سف عن عزوف املواطن عن االهتمام بربامج 

املر�سحني، اإذ اأ�سبح املواطن ال ي�سدق الوعود وينتظر 

امللمو�س.

ورغم كل ذلك، فاآداء مهمة املجل�س البلدي والوالئي 

لي�ست بالهينة، خ�سو�سا واأن امل�سوؤولون املحليون 

كثريا ما يجدون اأنف�سهم يف مواجهة يومية مع 

املواطنني، وعليه يتمنى ال�سكان يف كل بلديات 

الوطن اأن يفوز باالنتخابات مر�سحون نزهاء يهدفون 

خلدمة بلدياتهم، واأن يتعاي�س اأي�سا املجل�س البلدي 

امل�سكل م�ستقبال من خمتلف االأع�ساء من اأطياف 

�سيا�سية خمتلفة واألوان فكرية متباينة.

للت�ساركية ترافع   • االأحزاب 

رافعت االأحزاب ال�سيا�سية على اأن الدميقراطية 

الت�ساركية هي الهدف االأ�سمى يف ت�سيري املجال�س 

املحلية، اإذ تنا�سل بع�سها من اأجل هذا املبداأ الذي من 

�ساأنه اأن يدفع لتح�سني خمتلف املمار�سات املتعلقة 

بت�سيري البلديات ومعايري النزاهة والكفاءة يف 

اختيار ممثلي ال�سعب.

كما نوهت االأطياف ال�سيا�سية بدور املجتمع املدين 

والطابع اجلواري لهذا اال�ستحقاق الرتباطه مبا�سرة 

بان�سغاالت املواطن، واإعطاء دفعة لروح املجتمع 

املدين خ�سو�سا على امل�ستوى املحلي القاعدي.

كما دعت اإىل "اأ�سلوب جديد الإدارة اجلماعات 

املحلية، يقوم على االبتكار والكفاءة وال�سفافية 

واحلكم الر�سيد"، موؤكده عزمها من اأجل "اإعادة 

تاأهيل دور ومكانة املمثل املحلي املنتخب".

ز. ف

دعم التنمية املحلية واإعطاء م�ساحة اأو�سع للقرارات

االأحزاب ال�سيا�سية تدعو املواطنني الختيار 
الأن�سب يف املجال�س املحلية

 ت�سديد على ال�سهر يف تطبيق الربوتوكول ال�سحي

دورة تكوينية لفائدة اأكرث من 3 
اآلف م�ؤطر لالنتخابات بق�سنطينة

مراجعة قانوين البلدية والوالية لدعم التنمية املحلية �سرورة

احلملة النتخابية واإجماع على ت��سيع �سالحيات 
املنتخبني املحليني

عّلق املر�ّسحون لالنتخابات املحلية، علقوا اآماال كبرية على االإ�سالحات التي وعد بها رئي�س اجلمهورية عبد 

املجيد تبون واملتعلقة مبراجعة قانوين البلدية والوالية لدعم التنمية املحلية، من خالل ور�سات مكونة 

من خمت�سني، الذين من املفرت�س اأن ينتهوا من عملهم مع نهاية ال�سنة اجلارية بتقدمي اقرتاحات حول 

االأليات القانونية التي ت�سمح بتعزيز الالمركزية التي �سطرتها ال�سلطات العمومية، ومن املنتظر اأن تعطي 

هذه االإ�سالحات القانونية م�ساحة اأكرب للمنتخب املحلي ملمار�سة مهامه يف اإطار مو�سع والتكفل بان�سغاالت 

املواطنني وت�سمح بتدعيم الدور االقت�سادي للبلديات".

ال�سعب:  •حزب 
االنتخابات حمطة 

مف�سلية يف التنمية

ال�سعب"  "�سوت  حزب  رئي�س  قال 

املحلية  االنتخابات  اأن  ع�سماين،  ملني 

تفعيل  يف  مف�سلية  حمطة  القادمة 

اىل  اإىل  داعيا  املحلية،  التنمية 

"اال�ستثمار يف املوارد الب�سرية وقدموا 
ال�سوؤون  ت�سيري  تخ�س  "حلوال" 
بان�سغاالت  اجليد  والتكفل  املحلية 

املواطنني.

العمل  تكثيف  ب�سرر  ع�سماين  ويرى 

جمعيات  خالل  من  اجلمعوي، 

لتح�سي�س  وعملها  املدين  املجتمع 

باأ�سواتهم  االإدالء  باأهمية  املواطنني 

اإىل  ولفت  املقبلة،  اال�ستحقاقات  يف 

اجلماعات  ت�سيري  نظام  "تغيري  اأن 

قانون  مراجعة  خالل  من  املحلية" 

اجلزائر  "ان  مالحظا  البلدية  ت�سيري 

بلديات  ايل  حاجة  يف  اجلديدة 

يتطلب  ذلك  وحتقيق  ع�سرية 

 ،" الب�سري  العن�سر  يف  اال�ستثمار 

بان�سغاالت  التكفل  على  موؤكدا 

االمثل  اال�ستغالل  وكذا  املواطنني 

واإر�ساء  بالبلديات  املتاحة  لالإمكانات 

دعائم الدميقراطية الت�ساركية.

التحرير  جبهة  •قيادة 
الوطني مل تتدخل يف 

قوائم الرت�سيحات  

جبهة  حلزب  العام  االأمني  اأكد 

الف�سل  اأبو  الوطني،  التحرير 

ال�سعبية  التجمعات  اأن  اأم�س  بعجي 

ن�سطها  التي  اجلوارية  والن�ساطات 

احلزب منذ بداية احلملة االنتخابية 

القت  اجلاري  نوفمرب   27 ملحليات 

املواطنني. طرف  كبريا" من  "جتاوبا 
اأن  "املجاهد"  منتدى  يف  بعجي  وقال 

ن�سط  الوطني  التحرير  جبهة  حزب 

حلد االن 14 جتمعا �سعبيا "�سخما" و4 

"جتاوبا  ن�ساطات جوارية، لقيت كلها 

الن�سالية،  القواعد  طرف  من  كبريا" 

وا�سفا يف ذات ال�سياق هذا التجاوب بـ 

ال�سعب  "اال�ستفتاء والبيعة" من قبل 
التحرير  جبهة  لقوائم  اجلزائري 

ت�سكيلته  اأن  اأو�سح  كما  الوطني، 

عند  كبريا  ارتياحا  "مل�ست  ال�سيا�سية 

املواطنني ازاء املرت�سحني"، موؤكدا باأن 

يف  اطالقا  تتدخل  "مل  احلزب  قيادة 

حيث  من  اال  املرت�سحني  قوائم  اعداد 

مراقبتها الأننا كنا بحاجة اليه".

باأن  باملنا�سبة  العام  االأمني  وذكر 

االنتخابات  حل�ساب  ا�ستقبل  حزبه 

 60( تر�سح  ملف  الف   31 املحلية 

من  باملائة  و65  اجلامعيني  من  باملائة 

غمار  خلو�س  متواجد  وهو  ال�سباب( 

و55  بلدية   1238 عرب  االقرتاع 

رهان  وبخ�سو�س  والئي،  جمل�س 

هذه املحليات، ذكر بعجي باأن الهدف 

من  الوطني  التحرير  جلبهة  االول 

االنتخابات  هذه  يف  م�ساركتها  وراء 

ذات "البعد اال�سرتاتيجي" هو "اإجناح 

مل�سلحة  �سمانا  االنتخابي  امل�سار 

وا�ستقرارها"  �سيء  كل  قبل  اجلزائر 

اال�ستحقاقات  هذه  اأن  اىل  الفتا   ،

البناء  ا�ستكمال  يف  حلقة  اآخر  "متثل 
به  وعد  الذي  اجلزائر  يف  املوؤ�س�ساتي 

تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 

يف برناجمه االنتخابي".

وتابع موؤكدا يف نف�س ال�سياق بانه من 

ال�سالحيات  كل  اإعطاء  "ال�سروري 
وحتمل  القرار  )اتخاذ  للمنتخب 

اأداة  البلدية  تكون  حتى  امل�سوؤولية( 

اال�ستثمار  جت�سيد  م�ساعي  يف  فعالة 

وامل�ساهمة يف التنمية املحلية وهو ما 

ال يتيحه حاليا قانون البلدية...".

ب�ساأن  اأخرى  جهة  من  توقعاته  وعن 

املحليات  يف  ال�سعبية  امل�ساركة 

بقوله:"  بعجي  ال�سيد  رد  املقبلة، 

هذه  يف  �سيا�سية  برودة  حظنا  ال 

م�ساركة  ونتوّقع  االنتخابية  احلملة 

قانون  يقدمه  ما  اىل  بالنظر  معقولة 

--كما  نفر  الذي  اجلديد  االنتخابات 

اأكد-- املواطن من امل�ساركة ال�سيا�سية 

يف خمتلف اال�ستحقاقات".

الف�ساد  اإنهاء  •حم�س: 
بالرقابة وال�سفافية

ال�سلم،  جمتمع  حركة  رئي�س  �سدد 

عبد الرزاق مقري، على اأن اإنهاء عهد 

الف�ساد يتحقق من خالل الرقابة على 

ال�ساأن العام واعتماد ال�سفافية، واأكد 

�سعبيا  جتمعا  تن�سيطه  خالل  مقري 

الريا�سات  املتعددة  بالقاعة  نظم 

اإطار  يف  تقرت  بوالية  خالد  االأمري 

احلملة االنتخابية ملحليات27 نوفمرب 

ال  الف�ساد  عهد  "اإنهاء  اأن  اجلاري، 

بل  والت�سريحات  باالإدعاءات  يكون 

يتحقق من خالل الرقابة على ال�ساأن 

واإ�سراك  ال�سفافية،  واعتماد  العام 

املواطن يف تنمية منطقته وبلديته".

واأعترب امل�سوؤول احلزبي اأن ما و�سفه 

املجتمع"  يف  االأفكار  يف  ب"التدافع 

كما  وهو  للف�ساد  الت�سدي  �ساأنه  من 

املجتمعات  يف  به  املعمول  االأمر  قال 

كما  املنطلق  هذا  ومن  املتطورة، 

اإىل  تدعو  حركته  فاإن  مقري  ذكر 

يف  االأفكار  يف  التدافع  ملبداأ  التاأ�سي�س 

اإطار القانون من اأجل جمابهة الف�ساد 

وحتقيق  الوطنية  امل�سلحة  وحماية 

حتقيق  ومنها  الب�سرية  التنمية 

ين�سده  الذي  والتطور  االزدهار 

اجلميع.

ال�سلم يف  وحّث رئي�س حركة جمتمع 

بكثافة  التوجه  على  تدخله  ختام 

اىل �سناديق االقرتاع يوم 27 نوفمرب 

ت�سكيلته  مرت�سحي  على  والت�سويت 

ال�سيا�سية التي قدمت -ح�سبه-قوائم 

ذوي  اجلن�سني  كال  من  اأ�سخا�سا  ت�سم 

" وهم  ب"النزاهة  "كفاءة" ويتحلون 
منخرطني  يكونوا  -"مل  اأ�ساف  -مثلما 

اأقبلوا  واإمنا  ال�سلم  جمتمع  حركة  يف 

عليها بعدما اآمنوا باأفكارها ونهجها".

يف  ال�سيا�سي  العمل  دور  اأبرز  كما 

املوؤ�س�سات  تعترب  اذ  االإن�سان،  حياة 

ملكافحة  �سلبة  "اأر�سية  الد�ستورية 

لالإطارات  الفر�سة  ومنح  الف�ساد 

والكفاءة  بالثقة  تتمتع  التي  ال�سابة 

لت�سيريها".

حركة  رئي�س  اعترب  اآخر،  �سياق  ويف 

''االنتخابات املحلية  اأن  جمتمع ال�سلم 

ال�ستمرارية  حمطة  تعد  القادمة 

يف  الدميوقراطي  البناء  م�سرية 

تتطلع   " حركته  اأن  م�سيفا  البالد"، 

نزيهة  االنتخابات  هذه  تكون  اأن 

التمثيل  بتحقيق  كفيلة  و�سفافة 

املنتخبة  للمجال�س  االأح�سن 

الرا�سد  الت�سيري  ي�سمن  مبا  املحلية، 

اأن  واأ�سار   ،" الد�ستورية  للموؤ�س�سات 

من  اأي�سا  تتطلع  ال�سيا�سية  ت�سكيلته 

"اأن  القادم  ال�سيا�سي  املوعد  خالل 

لتحقيق  حقيقية  انطالقة  يكون 

تنمية �ساملة وعادلة"، ولتحقيق هذا 

امل�سعى قال مقري اأن احلركة " فتحت 

ذات  ال�سابة  للكفاءات  الرت�سح  اأبواب 

قوائمها  يف  للرت�سح  النظيفة  االأيادي 

ال�سعبية  املجال�س  جتديد  النتخابات 

البلدية والوالئية ".

املحليات  •االإ�سالح: 
حمطة يف م�سار البناء 

املوؤ�س�ساتي للدولة

الوطني  االإ�سالح  حركة  رئي�س  اأكد 

اأم�س  بو�سدراية   في�سل  بالنيابة 

تعد  املقبلة  املحلية  االنتخابات  اأن 

الوطني  البناء  م�سار  يف  هامة  حمطة 

واملجتمع،  الدولة  موؤ�س�سات  وتعزيز 

�سعبي  جتمع  خالل  بو�سدراية  وقال 

لبلدية  اجلواري  الريا�سي  باملركب 

اإطار  يف  م�ستغامن  بوالية  من�سورة 

 27 ملحليات  االنتخابية  احلملة 

املقبلة  "االنتخابات  اأن  اجلار  نوفمرب 

الوطني  البناء  مواعيد  من  موعد 

واملجتمع  الدولة  موؤ�س�سات  وتعزيز 

لت�سحيح  حقيقية  فر�سة  و�ستكون 

التنمية  يف  احلا�سلة  االختالالت 

عادلة  تكون  اأن  يجب  التي  املحلية 

املناطق  باحل�سبان  تاأخذ  ومتوازنة، 

وتدعم  الداخلية  والبلديات  النائية 

وترية التكفل باملواطنني".

�سرورة  اإىل  املتحدث  نف�س  ودعا 

ال�سباب  وال�سيما  املواطنني  جتنيد 

العام  ال�ساأن  يف  االنخراط  اأجل  من 

بناء  ا�ستكمال  يف  القوية  وامل�ساركة 

اأكد  اأن  وبعد  املنتخبة،  املوؤ�س�سات 

لهذا  قدمت  ال�سيا�سية  ت�سكيلته  اأن 

"قوية  قوائم  االنتخابي  اال�ستحقاق 

يف  امل�ساهمة  على  قادرة  ومناف�سة"، 

واملتوازنة  ال�ساملة  التنمية  حتقيق 

مر�سحي  اأن  بو�سدراية  في�سل  اأبرز 

مع  للتعاون  م�ستعدين  احلزب 

اجلميع والعمل كفريق واحد خلدمة 

املواطنني.

حت�سني  �سرورة  على  اأكد  كما 

وتكري�س  االجتماعية  االأو�ساع 

بعدالة  للدولة  االجتماعي  الطابع 

اقت�سادية  خطة  وانتهاج  واإن�ساف 

تعرفه  الذي  االأمن  مثمنا  ناجحة 

املوؤ�س�ساتي  اال�ستقرار  وكذا  البالد 

املالية  املوارد  يف  امللحوظ  والتح�سن 

ال�سادرات  يف  املح�سو�س  واالرتفاع 

خارج املحروقات وتطور وترية اإجناز 

ورقمنة  وع�سرنة  التحتية  البنية 

اخلدمات للمواطنني، واأ�ساد بالقرارات 

على  ال�سريبة  من  باالإعفاء  املتعلقة 

واإعادة   ) 30000دج  من  )اقل  الدخل 

اال�ستداللية  النقطة  قيمة  يف  النظر 

قفة  دفع  وكيفية  قيمة  وحت�سني 

م�سريا  التمدر�س  ومنحة  رم�سان 

االجتماعية  التدابري  هذه  اأن  اإىل 

ومل  اجلديدة،  اجلزائر  ثمار  هي 

متتد  اأن  يف  اأمله  املتحدث  ذات  يخف 

لتم�س  االإيجابية  املوؤ�سرات  هذه 

واال�ستثمار  ال�سرائية  القدرة 

اإقرار  اإىل  احلكومة  داعيا  والت�سغيل 

االجتماعية  التدابري  من  جملة 

رئي�س  ثمن  كما  املواطنني،  ل�سالح 

بالنيابة  الوطني  االإ�سالح  حركة 

للق�سيتني  امل�ساندة  اجلزائر  مواقف 

الفل�سطينية وال�سحراوية.

•جبهة اجلزائر 

اجلديدة: اختيار 

النزهاء بامل�ساركة 

القوية

اعترب رئي�س جبهة اجلزائر اجلديدة 

جمال بن عبد ال�سالم اأم�س اأن "�سالح 

البلدية يكون باختيار منتخبني اأكفاء 

الذي  الت�سيري  على  قادرين  ونزهاء 

تلبي  حملية  تنمية  باإحداث  ي�سمح 

تطلعات املواطن".

تن�سيطه  لدى  ال�سالم  عبد  بن  واأبرز 

الربد  عني  ببلدية  �سعبيا  جتمعا 

اإطار  يف  بلعبا�س  �سيدي  بوالية 

 27 ملحليات  االنتخابية  احلملة 

االأن�سب  "اختيار  اأن  اجلاري  نوفمرب 

البلدية  لت�سيري  املنتخبني  من 

دراية  اأكرث  الأنه  املواطن  م�سوؤولية 

يح�سن  اأن  عليه  ويتوجب  باملنتخبني 

على  املتحدث  نف�س  واأكد  االختيار"، 

االنتخابي  املوعد  هذا  جعل  �سرورة 

املواطن  بني  الثقة  ال�ستعادة  فر�سة 

والبلدية.

تتوفر  منتخبني  اختيار  مت  "اإذا  وقال 

والكفاءة  النزاهة  �سروط  فيهم 

وال�سجاعة �سيكون لدينا بلدية قوية 

قاطرة  وقيادة  الت�سيري  على  قادرة 

املنطقة  موؤهالت  بح�سب  التنمية 

تطلعات  بتلبية  �سك  دون  ي�سمح  مبا 

املجاالت  خمتلف  يف  املواطنني 

املرتبطة باحلياة اليومية"، كما تطرق 

اىل  اجلديدة  اجلزائر  جبهة  رئي�س 

كل ما تتعر�س له البالد من موؤامرات 

خارجية من بلدان معادية داعيا اإىل 

مواقف  وم�ساندة  ال�سفوف  توحيد 

اجلزائر وعدم ترك الفر�سة لكل من 

يحاول �سرب ا�ستقرار البالد.

ودعا جمال بن عبد ال�سالم يف االأخري 

االنتخابات  يف  بقوة  امل�ساركة  اإىل 

مرت�سحي  واختيار  املقبلة  املحلية 

بالنزاهة  يلتزمون  الذين  حزبه 

ظروف  حت�سني  اأجل  من  والعمل 

بكل  املواطن  حاجيات  وتلبية  العي�س 

مو�سوعية وواقعية.

ز. ف
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االقت�صادي الفعل  لتحرير   2022 يف  احلكومة  طاولة  على  قوانني   3 • 

حني كان واليا على �صيدي بلعبا�س

تاأجيل جديد ملحاكمة وزير 
الريا�سة ال�سابق حممد حطاب

 ت�صلط ال�صوء على موا�صيع ذات �صلة باآليات التعاون والتن�صيق بني دول املنطقة 

اجلزائر حتت�سن دورة تكوينية 
ملبادرة "5+5 دفاع"

يتعلق االأمر من�صب نائب رئي�س اللجنة االفريقية حلقوق االإن�صان

انتخاب جزائرية �سمن هيئات 
االحتاد االفريقي

يف  املتخ�ص�س  اجلزائي  القطب  اأجل 

مبحكمة  واالقت�صادية  املالية  اجلرائم 

اأم�س  العا�صمة  باجلزائر  اأحممد  �صيدي 

ال�صباب  وزير  حماكمة  جل�صة  االثنني 

اإىل  حطاب  حممد  ال�صابق  والريا�صة 

ويتابع  اجلاري،  ال�صهر  من   29 تاريخ 

بتهم  الق�صية  هذه  يف  حطاب  حممد 

ا�صتغالل  �صوء  عمومية،  اأموال  تبديد 

م�صتحقة،  غري  امتيازات  ومنح  الوظيفة 

حني كان واليا.

ومن  حطاب  حماكمة  جل�صة  و�صتك�صف 

معه من رجال املال واالأعمال عن ف�صائح 

ومنحها  الدولة  اأرا�صي  على  التعدي 

بالرتا�صي، اإ�صافة اإىل ق�صايا التعدي على 

حق  وجه  دون  من  الفالحية  العقارات 

كان  يوم  العام  للمال  املتعمد  التبديد  مع 

واليا، ومت فتح ملف ق�صية احلال مبوجب 

لدى  املحقق  امل�صت�صار  عن  ال�صادر  االأمر 

املحكمة العليا واملوؤرخ يف 1 جويلية 2020 

تعيني  اإىل  الرامي   ،2020  /  02 رقم  حتت 

�صواء  للمالية  العامة  املفت�صية  م�صالح 

اإجراء  اأجل  من  اجلهوية  اأو  املركزية 

ميدانية  بتحقيقات  القيام  بغية  خربة 

من  للتحقق  بلعبا�س  �صيدي  بوالية 

منح  بخ�صو�س  الواردة،  املعلومات  �صحة 

وتالعبات  العقارية  لالأوعية  امتيازات 

الدولة ل�صالح عدد من رجال  اأرا�صي  يف 

ذلك  اإثر  وعلى  الوالية،  بنف�س  االأعمال 

للمالية  العامة  املفت�صية  بعثة  قامت 

باإجناز هذه املهمة املوكلة لها على م�صتوى 

لوالية  التابعة  والدوائر،  امل�صالح  جميع 

�صيدي بلعبا�س، حيث تو�صلت التحقيقات 

ت�صجيل  اإىل  اللجان  هذه  بها  قامت  التي 

عّدة جتاوزات وخروقات يف طريقة منح 

االأرا�صي والعقارات عن طريق الرتا�صي 

اإ�صافة  لهوؤالء،  حق  وجه  دون  الب�صيط 

اال�صتيالء  تخ�س  ق�صايا  يف  تورطه  اإىل 

اأمالك الدولة ب�صفة غري  على ممتلكات 

رخ�صة  دون  من  تو�صعة  واإجناز  قانونية 

بناء مما اأدى اإىل هدر املال العام.

لل�صباب  ال�صابق  للوزير  العدالة  ووجهت 

مبنح  تتعلق  ثقيلة  تهم  والريا�صة 

خمالفة  للغري  مربرة  غري  امتيازات 

والتنظيمية،  الت�صريعية  لالأحكام 

العمومية،  للممتلكات  العمدي  والتبديد 

وتعار�س  الوظيفة،  ا�صتغالل  واإ�صاءة 

امل�صالح.

�صعيد. �س

املقيا�س  االثنني  اأم�س  اجلزائر  احت�صنت 

التكوينية  للدورة  العايل  للم�صتوى  االأول 

"م�صاألة  بعنوان  دفاع"   5+5" لكلية   12 الـ 

االأمن ال�صيرباين �صمن الف�صاء 5+5" والتي 

تدوم يومني، ح�صب ما اأفاد به بيان لوزارة 

الدفاع الوطني.

خمطط  اإطار  يف  اأنه  ذاته  امل�صدر  واأو�صح 

 ،2021 ل�صنة  دفاع"   5+5" مبادرة  عمل 

نوفمرب  و16   15 الـ  يومي  اجلزائر  حتت�صن 

املقيا�س  للجي�س،  الوطني  بالنادي   2021
التكوينية  للدورة  العايل  للم�صتوى  االأول 

بعنوان  دفاع   5+5 لكلية  ع�صر  الثانية 

الف�صاء  �صمن  ال�صيرباين  االأمن  "م�صاألة 
5+5"، تنظمه دائرة اال�صتعمال والتح�صري 
للجي�س  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  الأركان 

الوطني ال�صعبي.

وقد اأ�صرف على افتتاح اأ�صغال هذا املقيا�س 

الذي عرف م�صاركة �صباط األوية وعمداء 

ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س  من  واإطارات 

وباحثني  خرباء  خمت�صني  اإىل  باالإ�صافة 

رئي�س  بلقا�صم،  ح�صنات  اللواء  جامعيني، 

الأركان  والتح�صري  اال�صتعمال  دائرة 

الذي  بالنيابة،  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س 

هذا  تنظيم  اأن  االفتتاحية  كلمته  يف  اأكد 

ال�صيما  بالغة،  اأهمية  "يكت�صي  املقيا�س 

اليوم  ت�صهده  الذي  املتزايد  الت�صاعد  مع 

ا  وتيــرة الهجمات ال�صيربانية من جهة، وملمِ

تت�صم به من تطور �صريع و�صعوبة معرفة 

اجلهات التي تقف وراءها من جهة اأخرى. 

امل�صلحة  لقواتنا  معتربا  حتديا  ي�صكل  مما 

�صمان  اأجل  من  مواجهته  علينا  يتعني 

�صد  العملياتية  االأنظمة  وتاأمني  حماية 

ال�صيربانية  واملخاطر  التهديدات  خمتلف 

التي ي�صهدها العامل".

التي  التكوينية  الدورة  هذه  وين�صط 

حما�صرات  �صكل  على  اأ�صغالها  جتري 

واملدنيني  الع�صكريني  االإطارات  من  عدد 

والدفاع  االأمن  يف  خمت�صني  اجلزائريني، 

ال�صيرباين، وجتمع ممثلي البلدان االأع�صاء 

يف مبادرة "5+5 دفاع" �صت�صلط ال�صوء على 

غرار  على  وعملياتية،  تقنية  "موا�صيع 
اآليات التعاون والتن�صيق بني دول املنطقة 

االأمن  بتحديات  م�صرتك  تكفل  اأجل  من 

الفعلي  التج�صيد  وحتديات  ال�صيرباين 

جمال  مع  ومتكيف  متنا�صق  قانوين  لهيكل 

فر�صة  �صتكون  كما  ال�صيرباين"،  االأمن 

العملياتية  واخلربات  القدرات  "الإبراز 
وتقا�صم  املعارف  تبادل  وتعزيز  لبالدنا 

جيو�س  بني  ال�صيرباين  املجال  يف  اخلربات 

الدول االأع�صاء".

�صعيد. �س

اجلزائرية  القانونية  اخلبرية  انتخبت 

مايا �صاحلي فا�صل يف من�صب نائب رئي�س 

االإن�صان  حلقوق  االفريقية  اللجنة 

وال�صعوب، التابعة لالحتاد االفريقي.

لعمامرة  رمطان  اخلارجية  وزير  هناأ 

اأم�س �صاحلي يف تغريدة جاء فيها: هنيئا 

لالأ�صتاذة مايا �صاحلي انتخابها باالإجماع 

حلقوق  االفريقية  اللجنة  رئي�س  كنائب 

االإن�صان وال�صعوب. اأمتنى لها كل التوفيق 

حلماية  وجمهوداتها  مهامها  يف  والنجاح 

يف  وال�صعوب  االإن�صان  حقوق  وتعزيز 

افريقيا.

بجامعة  قانون  ا�صتاذة  هي  �صاحلي  ومايا 

دّر�صت  كما   ،1981 عام  منذ  اجلزائر 

الدولية  للعالقات  الدبلوما�صي  باملعهد 

)IDRI( وباملدر�صة الوطنية للق�صاة.

باجلزائر  حمامية  �صاحلي  وعملت 

وهي   .1994 اإىل   1987 بني  العا�صمة 

ع�صو يف جلنة حقوق االإن�صان وال�صعوب 

االفريقية منذ 2011.

كما �صغلت �صاحلي من�صب مقررة االحتاد 

بالالجئني  املعنية  اخلا�صة  االأفريقي 

وامل�صردون  واملهاجرين  اللجوء  وطالبي 

االفريقي  الفريق  يف  وع�صو  داخليا، 

االإعدام  بعقوبة  املعني  اخلا�س 

االقت�صادية  باحلقوق  املعني  والفريق 

واالجتماعية والثقافية.

�صاحلي  كانت  و2014،   2008 عامي  وبني 

االأمم  خرباء  فريق  يف  ع�صًوا  فا�صل 

القارة  من  باملنحدرين  املعني  املتحدة 

االفريقي، كما كانت �صمن فريق حتقيق 

دولة  يف  االن�صان  حقوق  حول  اأممي 

بورندي.

اإكرام. �س

 وزير العدل يرد على اجلدل ب�صاأن نية احلكومة العفو عن املتورطني يف الف�صاد ويوؤكد:

الت�سوية يف ق�سايا الف�ساد لي�ست باالإفراج عن 
امل�سوؤولني الفا�سدين

 عر�س مقاربة رئي�س اجلمهورية لتجفيف منابع 

االآفة و�صياغة ا�صرتاتيجية قارية

لعمامرة يعر�ض جتربة 
اجلزائر يف مكافحة االإرهاب 

على نظرائه االأفارقة

يف  طبي،  الر�صيد  عبد  قال 

ت�صريحات اإذاعية اأم�س لدى نزوله 

اإن  االأوىل  القناة  فوروم  على  �صيفا 

دائرته الوزارية تعكف على تعديل 

الت�صريعية  املنظومة  من  كبري  جزء 

االقت�صادي  الفعل  لتحرير  احلالية 

املنظومات  م�صاف  يف  وجعلها 

االأ�صمى  الهدف  اأن  موؤكدا  العاملية، 

هو حترير املبادرة االقت�صادية التي 

اعتربها اأ�صا�س اال�صتثمار م�صريا هنا 

حق  من  هو  القانوين  االأمن  اأن  اإىل 

ن�صعى  ما  وهو  االأجانب  امل�صتثمرين 

�صياق  ويف  الوزير،  يقول  لتحقيقه 

مت�صل دعا الوزير اإىل �صرورة اإعادة 

الف�صاد  قانون  من   2 املادة  يف  النظر 

العمومي  املوظف  بتعريف  واملتعلق 

يفرت�س  الذي  االقت�صادي  وامل�صري 

اأن يخ�صع للقانون التجاري.

ظاهرة  ا�صتفحال  اإىل  وبالنظر 

اجلزائر  يف  االإلكرتونية  اجلرائم 

قطب  اإن�صاء  عن  الوزير  ك�صف 

هذه  مثل  ملعاجلة  متخ�ص�س  وطني 

ا�صتقرار  تهدد  باتت  التي  اجلرائم 

االإجراء  باأن  مو�صحا  البالد،  واأمن 

امل�صا�س  اأو  الت�صييق  اإىل  يهدف  ال 

يهدف  ما  بقدر  التعبري  بحرية 

معاقبة  يف  والت�صديد  الردع  اإىل 

املتورطني يف ن�صر االأخبار املغلوطة 

التي توؤدي اإىل تهديد اأمن وا�صتقرار 

الوطن.

العدالة   • قطاع 

يخو�س معركة 

ا�صرتجاع ثقة 

املواطن يف موؤ�ص�صات 

الق�صاء

االختام،  حافظ  العدل،  وزير  واأكد 

ثقة  ا�صرتجاع  على  قطاعه  عزم 

الق�صاء  موؤ�ص�صات  يف  املواطن 

التي  "ال�صلبية"  ال�صورة  وحت�صني 

ال�صابقة،  الرتاكمات  ب�صبب  ر�صمت 

كل  اليوم  "منتلك  ال�صياق:  يف  وقال 

معركة  خلو�س  الالزمة  االإمكانيات 

موؤ�ص�صات  يف  املواطن  ثقة  ا�صرتجاع 

الق�صاء"،  موؤ�ص�صات  خا�صة  الدولة 

مرجعا "فقدان هذه الثقة والعالقة 

اإىل  والق�صاء  املواطن  بني  املهزوزة 

جعلت  التي  ال�صابقة  الرتاكمات 

على  �صيئة  �صورة  ير�صم  املواطن 

الوزير  واأ�صاف  دولته"،  موؤ�ص�صات 

با�صتقاللية  تتمتع  "اجلزائر  باأن 

الدولية"،  للمعايري  وفقا  ق�صائية 

اال�صتقاللية  هذه  معامل  اأن  مربزا 

"تظهر جليا يف عدة جماالت اأبرزها 
اال�صتبعاد املطلق لل�صلطة التنفيذية 

عن ال�صلطة الق�صائية وكذا ت�صكيلة 

جانب  اإىل  للق�صاء  االأعلى  املجل�س 

كنفه  يف  تعمل  الذي  املريح  الو�صع 

الق�صاة   منهم  �صيما  الق�صاء  اأ�صرة 

مهامهم  اأداء  من  لتمكنهم  وذلك 

والقيام بدورهم الد�صتوري".

على  الوزير  اأكد  ذلك،  مع  باملوازاة 

هذه  يف  املواطن  "انخراط  �صرورة 

مطلبا  تعد  التي  اال�صتقاللية 

اجتماعيا لكونها تعد �صمان للحفاظ 

احلقوق"،  و�صون  احلريات  على 

و�صع  يكفي  "ال  بالقول  م�صتطردا 

لتج�صيد  قوانني  واإ�صدار  اآليات 

انخراط  دون  الق�صاء  ا�صتقاللية 

بذلك"،  املواطن  واقتناع  املجتمع 

على  الوزير  اأكد  مت�صل،  �صياق  ويف 

تكد�س  "ظاهرة  معاجلة  موا�صلة 

العليا  املحكمة  الق�صايا على م�صتوى 

اإعادة  خالل  من  الدولة  وجمل�س 

املتعلقة  االإجراءات  بع�س  يف  النظر 

اأحكام  واإيجاد  والطعن  بالتقا�صي 

بديلة".

واأرجع طبي هذه امل�صاألة ، اإىل "عدم 

يف  ال�صادر  احلكم  يف  املواطن  ثقة 

اإىل  يتوجه  ما  عادة  حيث  حقه، 

املحكمة  م�صتوى  على  اال�صتئناف 

ت�صل  ولهذا  الدولة  وجمل�س  العليا 

اإىل  الق�صايا  ماليني  وحتى  اآلف 

هذا  وملعاجلة  الهيئتني"،  هاتني 

"يتم حاليا اإعادة النظر يف  التكد�س 

بع�س االإجراءات املتعلقة بالتقا�صي 

والطعن مع العمل على اإيجاد اأحكام 

بديلة على غرار الت�صوية، الو�صاطة 

ور�صات  فتح  مبنا�صبة  وذلك 

قانون  غرار  على  القوانني  لتعديل 

االإجراءات املدنية واجلزائية".

امل�صتمر  التكوين  وبخ�صو�س 

"ت�صعب  اأن  الوزير  قال  للق�صاة، 

االقت�صادية،  منها  �صيما  املنازعات 

االإجرام،  اأوجه  تعدد  وكذا 

النوعي  التكوين  موا�صلة  ي�صتوجب 

وامل�صتمر للق�صاة وذلك بالتزامن مع 

موا�صلة تكييف املنظومة القانونية 

احلا�صلة"،  امل�صتجدات  ملواكبة 

مربزا م�صاعي القطاع من اأجل الرفع 

على  للق�صاة  االإجمايل  العدد  من 

امل�صتوى الوطني، وفيما يتعلق برفع 

قال  الت�صيري،  فعل  عن  التجرمي 

ي�صم  الذي  العمل  "فوج  اأن  املتحدث 

وجامعني  وحمامني  متميزين  ق�صاة 

مقرتحاته  قريبا  �صيقدم  مقتدرين 

ال�صلة  ذات  القوانني  مراجعة  حول 

اأفعال  عن  التجرمي  رفع  مبو�صوع 

اجلزائي  اخلطاأ  و�صبط  الت�صيري 

العقوبات  قانوين  تعديل  خالل  من 

واالإجراءات اجلزائية وكذا القانون 

التجاري".

مبراجعة  يتعلق  اآخر  مو�صوع  ويف 

الوزير  اأكد  العقابية،  املنظومة 

لربنامج  اجلديدة  "التوجهات  اأن 

فكرة  على  يقوم  ال�صجون  اإ�صالح 

من  جتعل  التي  االجتماعي  الدفاع 

حلماية  و�صيلة  العقوبة  تطبيق 

مبداأ  ذلك  يف  متبنية  املجتمع، 

االجتماعي  واالإدماج  االإ�صالح 

بهدف  علمية  اأ�ص�س  على  القائم 

اإىل  واإعادتهم  املحبو�صني  مرافقة 

من  وقايتهم  اإىل  وال�صعي  املجتمع 

العودة اإىل االإجرام".

قانون  اأن  اىل  املنحى  هذا  يف  واأ�صار 

االإدماج  اإعادة  و  ال�صجون  تنظيم 

بعدة  جاء  للمحبو�صني  االجتماعي 

و  الأن�صنة  اأ�صا�صا  ترمي  تدابري 

معاملة  و  احلب�س  ظروف  حت�صني 

اإعادة  اآليات  ترقية  و  املحبو�صني 

خالل  من  االإدماج  اإعادة  و  الرتبية 

خ�صو�صا  تتعلق  اآليات  ا�صتحداث 

باإن�صاء م�صالح خارجية تتوىل مهام 

االأبواب  فتح  و  عنهم  املفرج  متابعة 

واجلمعيات  املدين  املجتمع  على 

والقطاعات  العلمي  البحث  وهيئات 

الوزارية االأخرى.

مبهنة   • االلتحاق 

املحاماة يتم عرب 

اجتياز م�صابقة

اأن  العدل،  وزير  وك�صف  هذا 

�صيتم  املحاماة  مبهنة  االلتحاق 

عن  معلنا  م�صابقة"،  عرب"اجتياز 

نهاية  "قبل"  تنظيمها  اإمكانية 

ال�صنة  مطلع  اأو  اجلارية  ال�صنة 

واأو�صح  تقدير"،  "كاأق�صى  املقبلة 

"االلتحاق مبهنة املحاماة لن يتم  اأن 

به  معموال  كان  كما  تلقائي  ب�صكل 

م�صابقة"،  اجتياز  عرب  واإمنا  �صابقا 

هذه  تنظيم  "اإمكانية  عن  معلنا 

اجلارية  ال�صنة  نهاية  قبل  امل�صابقة 

كاأق�صى  املقبلة  ال�صنة  مطلع  اأو 

تقدير"، واأ�صار اإىل اأن القطاع يعكف 

على "حت�صني نوعية تكوين املحامني 

لتكوين  مدر�صة  اإن�صاء  خالل  من 

للمحامني، ليتم الحقا اإن�صاء مدار�س 

جهوية لتكوين املحامني".

جممل  اأن  طبي  اأكد  وباملنا�صبة، 

ممثلو  طرحها  التي  االن�صغاالت 

بهم  جمعه  لقاء  خالل  املحامني 

بع�س  حول  "متحورت  موؤخرا، 

باحلب�س  تعلق  ما  �صيما  االإجراءات، 

جانب  اإىل  الفوري،  واملثول  املوؤقت 

ممار�صة  ظروف  تخ�س  ان�صغاالت 

اقتطاع  "م�صاألة  اأن  مو�صحا  املهنة"، 

اأمرا يخ�س احلكومة  ال�صريبة، يعد 

ويتعلق بقانون املالية".

رمطان  باخلارج،  الوطنية  واجلالية  اخلارجية  ال�صوؤون  وزير  بحث 

القارة  يف  العنيف  والتطرف  االإرهاب  مكافحة  مو�صوع  لعمامرة، 

ملجل�س  وزاري  اجتماع  خالل  من  االأفارقة،  نظرائه  مع  االإفريقية، 

التن�صيق فيما بني  ال�صلم واالأمن لالحتاد االفريقي، تتعلق ب�صرورة 

الدول االفريقية ملكافحة الظاهرة العابرة للقارات.

عر�س لعمامرة  يف كلمته –ح�صب بيان من وزارة ال�صوؤون اخلارجية-  

مكافحة  جمال  يف  اجلزائر  جتربة  من  امل�صتقاة  الدرو�س  اأهم  عن 

واعتماد  بلورة  �صرورة  على  م�صددا  العنيف،  والتطرف  االرهاب 

دولة  لكل  اخلا�صة  الظروف  اإىل  ت�صتند  ومتكاملة  �صاملة  مقاربة 

رئي�س  وذكر  االآفة.   لهذه  اجلذرية  االأ�صباب  معاجلة  اإىل  وتهدف 

الدبلوما�صية مب�صاهمات اجلزائر العديدة والرامية لتعزيز التن�صيق 

ال�صاحل  منطقة  يف  خا�صة  املت�صررة  الدول  قدرات  ودعم  والتعاون 

وال�صحراء وكذا التزامها على امل�صتوى القاري ب�صفتها من�صق اجلهود 

والتطرف  االرهاب  مكافحة  حول  االإفريقية  للدول  اجلماعية 

العنيف.

يف هذا ال�صياق، دعا الوزير لعمامرة نظراءه االأفارقة اإىل االنخراط 

عبد  اجلمهورية،  رئي�س  موؤخرا  طرحها  التي  اجلديدة  الروؤية  يف 

ملختلف  اأكرب  زخم  واإعطاء  تكييف  اإىل  تهدف  والتي  تبون،  املجيد 

االعتبار  بعني  ياأخذ  نهج  وفق  امل�صرتك  االفريقي  العمل  اآليات 

القدرات التي اأبانت عنها هذه االآفة يف التاأقلم وكذا �صرورة العمل 

املتوا�صل لتجفيف جميع منابع متويلها من خالل �صياغة ا�صرتاتيجية 

قارية لهذا الغر�س.

التطورات  متليها  خا�صة  ظروف  يف  املجل�س  اجتماع  وينعقد 

املت�صارعة للتهديد االرهابي على ال�صاحة القارية من حيث امتداده 

الذي  ال�صيء  االفريقية،  ال�صعوب  على  خطورته  وتنامي  اجلغرايف 

يفر�س على دول القارة تعزيز جهودها اجلماعية للوقاية من هذه 

االآفة ومكافحتها باالعتماد على ر�صيد الدول التي جنحت يف حتقيق 

هذا الهدف.

وقد عرف هذا االجتماع الذي التئم عرب تقنية التوا�صل املرئي عن 

ممثلة  العربية  م�صر  جلمهورية  الدورية  الرئا�صة،  حتت  ومت  بعد 

الدول  وزراء  من  عدد  م�صاركة  �صكري،  �صامح  خارجيتها،  بوزير 

االأع�صاء يف املجل�س وممثلي مفو�صية االحتاد االإفريقي واملوؤ�ص�صات 

القارية املعنية على غرار املركز االفريقي للدرا�صات والبحوث حول 

االإرهاب باجلزائر، اإىل جانب ممثلي منظمة االأمم املتحدة.

ز. ف

ك�صف وزير العدل حافظ االأختام عبد الر�صيد طبي، اأن جلنة خمت�صة بدرا�صة تعديالت 

عدد من القوانني على غرار قانون االإجراءات اجلزائية والقانون التجاري وقانون العقوبات �صتقدم 

تو�صيات عملها نهاية ال�صهر اجلاري، على اأن يتم عر�صها على احلكومة يف 

غ�صون الثالثي االأول ل�صنة 2022.
اإكرام. �س
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الربوفي�سور فوزي درار املدير العام ملعهد با�ستور:

مل يتم ت�سجيل اأي اأعرا�ض خطرية

 خالل لقاء جمعه باأع�ساء من اجلمعية الوطنية لل�سيادلة اجلزائريني

بن بوزيد يدعو ال�سيادلة للتح�سي�ض اجلزائرية 
باأهمية العودة اإىل التلقيح حت�سبا للرابعة

 خرباء من الوكالة الوطنية لليقظة ال�سحية واللجنة العلمية لر�سد ومتابعة الفريو�س:

كل املوؤ�سرات الوبائية تنذر مبوجة 
حمتملة رابعة لـ«كورونا«

قال الربوفي�سور فوزي درار املدير العام ملعهد با�ستور، اأن عدد الإ�سابات بفريو�س 

ال�سحي  الو�سع  عرف  اأن  بعد  طفيفا،  ارتفاعا  موؤخرا  �سجل  اجلزائر  يف  كوفيد19- 

ا�ستقرارا اأواخر �سهر اأوت و�سبتمرب، حيث �سجلنا يف ال�ساعات القليلة املا�سية اأكرث من 

اأن الدخول يف  اإ�سابة بكوفيد19-، وهذه بوادر موجة رابعة لكورونا، علما  100 حالة 
ت�سجيل  ي�ستلزم  ل  وهذا  تدريجية  ب�سفة  يكون  -ح�سبه-  كورونا  من  جديدة  موجة 

حالت  بارتفاع  تبداأ  واإمنا  الوفيات،  من  كبرية  ون�سبة  حرجة  وحالت  اإنعا�س  حالت 

واإن  حتى  رابعة  موجة  يف  حمالة  ل  �ستدخل  اجلزائر  اأن  واأ�ساف  التدريجي،  الإ�سابة 

كان ذلك بعد �سهر اأو �سهرين.
حممد الأمني. ب

هذا  لربنامج  ت�سريح   يف  درار  اأكد 

القناة  على  يبث  الذي  ال�سباح 

التلقيح  اإن  الثالثة،  الإخبارية 

بالإجراءات  التقيد  اإىل  بالإ�سافة 

الربوتوكولت  وكذا  ال�سحية 

ال�سحية هي التي من �ساأنها اأن ت�سمح 

يف  ال�ستقرار  ثم  بالنزول،  للمنحنى 

ذلك  غري  )النزول(،  الو�سعية  هذه 

املنحى  اأخذ  اإىل  باملنحنى  �سيدفع 

الإ�سابات،  حيث  من  الت�ساعدي 

موؤكدا مرة اأخرى اأن التلقيح هو احلل 

الوحيد املتوفر حاليا، نظرا للو�سعية 

التي يوفرها لتفادي ال�سغط الرهيب 

كالذي  ال�سحية  املنظومة  على 

اأن  علما  جويلية،  �سهر  �سهدناه 

يعتربون  امللقحني  غري  الأ�سخا�س 

والذين  كوفيد-19  لفريو�س  خزانا 

كلما كان عددهم كبريا بعد التعر�س 

لالإ�سابة، خ�سو�سا اإذا كانت مناعتهم 

�سي�سمح  العامل  هذا  فاإن  �سعيفة، 

ثم  ب�سهولة،  الفريو�س  لتحور 

باملقابل  جديد،  من  الوباء  انطالق 

ل  التلقيح  من  ن�سبة  اأكرب  حت�سيل 

ت�سمح بتحور الفريو�س، وخري دليل 

بعد  الفريو�س  حتور  عدم  ذلك  على 

اللقاحات،  اأي بعد توزيع  �ساللة دلتا 

الدول  من  العديد  يف  تلقيها  ثم 

يكن  مل  ما  وهو  واأمريكا،  الأوروبية 

متاحا من قبل، العامل الذي اأدى اإىل 

حتور الفريو�س.

وك�سف الربوفي�سور درار، اإنه ح�سب 

العاملية  ال�سحة  ملنظمة  اإح�سائيات 

من  باملائة   90 من  اأكرث  ت�سجيل  مت 

وفاة  األف   50 اأ�سل  من  الوفيات 

فئة  من  هم  عامليا  امل�سجلة  اأ�سبوعيا 

جناعة  يوؤكد  ما  وهو  امللقحني،  غري 

املوؤدية  التعقيدات  تفادي  يف  اللقاح 

للوفاة.

عقد  با�ستور،  معهد  اأن  درار  وقال 

اتفاقيات مع املنظمة العاملية لل�سحة 

بالإ�سافة اإىل التكوينات التي يخ�سع 

بالك�سف  ت�سمح  والتي  املعهد،  لها 

الفريو�س،  وحتورات  تغريات  على 

املتحور  اأن  ال�سياق  ذات  يف  اأكد  كما 

حاليا  اجلزائر  يف  املوجود  الوحيد 

متحور  ت�سخي�س  مت  ما  واإذا  دلتا،  هو 

جديد �سيتم الك�سف عن وجوده عرب 

ال�سفحة الر�سمية للمعهد.

ودعا مدير معهد با�ستور، فئة امل�سنني 

وذوي الأمرا�س املزمنة، اإىل �سرورة 

كون  اللقاح  من  ثالثة  جرعة  تلقي 

النزول  هذا الأخري تبداأ جناعته يف 

اأخذ  من  اأ�سهر  ثمانية  اإىل  �ستة  بعد 

ثالثة  جرعة  اأخذ  وعليه  اللقاح، 

لإعادة  تذكري  جرعة  مبثابة  تكون 

كما  جديد،  من  اللقاح  فعالية  رفع 

اأ�سار اإىل فعالية تلقي لقاح الأنفلونزا 

من  فقط  ق�سرية  مدة  بعد  املو�سمية 

تلقي لقاح كوفيد-19 مبا اأننا مقبلون 

على ف�سل ال�ستاء.

من  املواطنني  الربوفي�سور  وحذر 

ب�سبب  اللقاح  تلقي  عن  العزوف 

لل�سائعات  ا�ستجابة  منه  التخوف 

التي  واملغلوطة،  الكاذبة  والأخبار 

نف�س  يف  مطمئنا  جناعته  يف  تطعن 

اأي  ت�سجيل  يتم  مل  اأنه  الوقت، 

يف  خطرية  اأو  حادة  جانبية  اأعرا�س 

ترفع  التي  للتقارير  ا�ستنادا  اجلزائر 

اأعرا�س  مبتابعة  اخلا�سة  اأ�سبوعيا 

اللقاح.

اأمام  بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  ال�سحة،  وزير  ا�ستعر�س، 

اجلزائريني،  لل�سيادلة  الوطنية  اجلمعية  من  اأع�ساء 

جائحة  ظل  يف  اجلزائر  تعي�سها  التي  الوبائية  الو�سعية 

يف  وبقوة  لالنخراط  ال�سيادلة  داعيا  كوفيد-19،  كورونا 

اللقاح  اأخذ  على  اجلزائريني  حلث  التح�سي�س  حمالت 

حت�سبا للموجة الرابعة التي باتت و�سيكة يف اجلزائر.

وح�سب بيان للوزارة، فقد ا�ستقبل وزير ال�سحة، اأع�ساء 

برئا�سة  اجلزائريني  لل�سيادلة  الوطنية  اجلمعية  من 

املركزية،  الإدارة  من  اإطارات  وبح�سور  معاذ  تابينات 

وا�ستعر�س الوزير الو�سعية الوبائية التي تعي�سها اجلزائر 

يف ظل جائحة كورونا كوفيد-19. كما كان اللقاء املطول 

لعر�س  اجلزائريني  لل�سيادلة  الوطنية  للجمعية  فر�سة 

اأهدافها واأولوياتها التي تتمحور اأ�سا�سا حول تطوير مهنة 

ال�سيدلة. كما تطرق اللقاء اإىل العديد من الق�سايا، منها 

متعدد  علمي  مبنطلق  ال�سيدلة  مهنة  تطوير  �سرورة 

ال�ست�سفائية،  ال�سيدلة  تطوير  و�سرورة  التخ�س�سات، 

مع �سرورة التعاون لرتقية الن�ساط ال�سيدلين من خالل 

تكوين ميداين وم�ستمر ذات جودة.

باملقابل، فقد تطرق الأطراف اإىل عر�س لتحقيق ميداين 

حول  اجلزائريني،  لل�سيادلة  الوطنية  اجلمعية  جتريه 

اأبرز امل�ساكل التي يواجهها ال�سيادلة، خا�سة ما تعلق منها 

مب�ساألة فتح اعتماد وحتويل ال�سيدليات اخلا�سة.

ت�سم  التي  اجلمعية  بعمل  ال�سحة  وزير  اأ�ساد  جهته،  من 

يتو�سع  اأن  يف  اأمله  عن  معربا  منخرط،  اآلف   3 من  اأكرث 

وتعزيز  ترقية  �سرورة  على  اأكد  كما  م�ستقبال.  اأكرث 

احلوار والعمل مع ال�سركاء الجتماعيني واملجتمع املدين، 

التح�سي�س  حمالت  يف  وبقوة  لالنخراط  ال�سيادلة  داعيا 

حلث اجلزائريني على اأخذ اللقاح حت�سبا للموجة الرابعة 

التي باتت و�سيكة يف اجلزائر.

دنيا. ع

واللجنة  ال�سحية  لليقظة  الوطنية  الوكالة  من  خرباء  اأجمع 

موؤ�س�سات  من  كذا  و  كورونا  فريو�س  ومتابعة  لر�سد  العلمية 

اأن  على  العا�سمة  باجلزائر  الإثنني  اليوم  �سحية  و  ا�ست�سفائية 

حمتملة  مبوجة  "تنذر  احلالية  الوبائية  الو�سعية  موؤ�سرات  كل 

رابعة".

كمال  الربوف�سور  ال�سحية،  لليقظة  العام  املدير  ي�ستبعد  ومل 

�سنهاجي يف ت�سريح لواأج ت�سجيل موجة رابعة حمتملة باجلزائر 

بن�سبة  كان  وان  حتى  منت�سرا  "لزال  الفريو�س  اأن  باعتبار 

بع�س  بها  مرت  التي  بالتجربة  يف ذلك  م�ستندا  ما"،  نوعا  �سئيلة 

الدول الوروبية التي �سجلت موجة رابعة وتعي�س اليوم موجة 

خام�سة.

معطيات  خالل  من  العلمية  املوؤ�سرات  اأن  اخلبري  ذات  واأكد 

جانب  اإىل  الطبية  واملعاينات  لالإنعا�س  ال�ست�سفائية  امل�سالح 

ب"خطر  تنذر  الأخرية  ال�سابيع  خالل  الفريو�س  انت�سار  ن�سبة 

حدوث موجة رابعة باجلزائر" خا�سة وان موؤ�سر نقل العدوى قد 

التحلي  اإىل  داعيا  الخرية،  الأيام  خالل  الواحدة  احلالة  جتاوز 

باحليطة واحلذر وال�ستعداد ملواجهة هذه الو�سعية الوبائية يف 

حالة وقوعها �سيما واأنها دائما ت�سجل بعد تلك التي مت�س الدول 

الوروبية.

واأ�سار باملنا�سبة اإىل الدول الوروبية التي متر مبوجة خام�سة و 

من  الدول  هذه  على  �سررا  "اأقل  �ستكون  باأنها  اخلبري  ذات  �سفها 

ناحية اخلطورة وعدد ال�سابات نتيجة بلوغها ن�سبة من التلقيح 

اأثبتت  اأوروبية  باملائة"، مذكرا بدرا�سات   70 60 اىل  ترتاوح بني 

ال�سابة  ن�سبة  من  التخفي�س  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم  التلقيح  باأن 

والوفيات ب90 باملائة خالل املوجة الرابعة.

ومل ي�ستبعد بدوره ع�سو اللجنة العلمية لر�سد ومتابعة فريو�س 

بعد  رابعة  موجة  وقوع  حمياوي،  ريا�س  الربوف�سور  كورونا، 

بهذه  مرت  التي  الدول  بع�س  عرفتها  التي  الوبائية  الو�سعية 

لزال  الفريو�س  واأن  خا�سة  اأخرى  تعي�س  وهي  �سابقا  املوجة 

مل  ومل  باجلزائر  منت�سرا  ما  نوعا  �سئيلة  بن�سبة  ولو  -ح�سبه- 

يتال�س بعد".

"متحكم  ال�سحية  الو�سعية  اأن  من  بالرغم  اأنه  اخلبري  ذات  واأكد 

م�ستخدمي  وان  الوطنية  بامل�ست�سفيات  احلايل"  الوقت  يف  فيها 

لأن  مطلوبا  يبقى  احلذر  يبقى  ال�سعداء،  "يتنف�سون  ال�سحة 

عن  املواطنني  وتراجع  والتهاون  التخلي  اأن  اأثبتت  التجربة 

الجراءات الحرتازية يف مقدمتها عدم احرتام ارتداء الكمامة 

النقل  م�ستوى  وعلى  الف�ساءات  مبختلف  الجتماعي  والتباعد 

جديدة"  وبائية  حالة  اىل  املجتمع  بتعر�س  ينذر  "قد  العمومي 

ملتحورات الفريو�س التي لزال بع�سها جمهول لدى العلماء.

عا�ستها  التي  الوبائية  بالو�سعية  حمياوي  الربوف�سور  وذكر 

اجلزائر خالل املوجات الأوىل والثانية والثالثة. هذه الأخرية 

جميع  على  وخيمة  اأثارا  وتركت  جدا  "خطرية  كانت  التي 

الك�سيجني"  مادة  يف  فادح  نق�س  ت�سجيل  بعد  �سيما  امل�ستويات 

كما اأ�ساف.

وما دام الفريو�س لزال يعرف ديناميكية حتى وان كانت �سعيفة 

نوعا ما، قال ع�سو اللجنة العلمية لر�سد ومتابعة تف�سي كوفيد-

على  اأخرى  مرة  احلالت  ن�سبة  "ترتفع  اأن  املحتمل  من  اأنه   19

غرار الفرتات ال�سابقة"، داعيا جميع القطاعات كل على م�ستواه 

بالإندماج الكلي لتحفيز املواطنني على التطبيق ال�سارم للحواجز 

الفريو�س  لهذا  للت�سدي  التلقيح  حملة  على  والإقبال  الوقائية 

تفاديا ملوجة جديدة "قد تكون اأكرث �سرا�سة من �سابقتها".

حممد الأمني. ب

 اإ�سهـــــــار

الرائد: -2021/11/16   

الرائد: -2021/11/16   

ANEP:  2116020118

ANEP:  2116020111
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5الحدث

م�ستوى  بالتنظيم على  املكلف  قال 

نقابة »الأ�سنتيو«، يحياوي قويدر، 

اأ�سبحت  اخل�سو�سية  الدرو�س  اإن 

التعليمية  العملية  ركائز  اإحدى 

ذلك  على  يتوافق  يكاد  باجلزائر، 

اإليها  ويبادر  والفقراء،  الأغنياء 

هذا  ويختلف  وال�سعفاء،  النجباء 

النمط من التدري�س مع ما يقدم يف 

الدرو�س  التعليمية،  املوؤ�س�سات 

اأي  املعرفة،  لي�ست  اخل�سو�سية 

وجرب  ذاته،  حد  يف  العلم  لي�س 

تتجه  اإنها  بل  النق�س،  جوانب 

املدر�سني  من  الأغلب  الأعم  عند 

جني  طريقة  اإىل  واملتمدر�سني 

النقاط، فكاأنها عملية تدريب على 

اكت�ساف املداخل التي يح�سل منها 

التالميذ نقاطا كافية لنجاحهم.

واأو�سح قويدر اأن هذا التدريب لي�س 

الثانوية  منطلق  نف�س  من  منطلقا 

املنهاج  من  لي�س  املتو�سطة،  اأو 

املعريف،  والبناء  والرتاكمية 

يح�سل  مل  ولو  الهدف  ين�سد  بل 

من  حقيقة  ميكنه  ما  املتمدر�س 

بناء ر�سيده العلمي، وهذا ما يذكر 

احتمال  اأ�سئلة  كل  على  نعم  بو�سع 

ما  لتحقيق  طلبا  واخلطاأ  ال�سحيح 

ميكن حتقيقه من النقاط.

هذا فيما اعترب ب�سري قوا�س، اأ�ستاذ 

تعليم ابتدائي ونقابي، اأن الدرو�س 

اخل�سو�سية تاأ�سي�س ملدر�سة خا�سة! 

يومي  اخلروج  يكفينا  »اإنه  قائال 

اجلمعة وال�سبت )زعمة عطلة نهاية 

التالميذ  عدد  ملالحظة  الأ�سبوع(، 

لأبنائهم  املرافقني  والأولياء 

درو�س  نحو  املتجهني  والأ�ساتذة 

وت�سبح  تعمم  تكاد  التي  الدعم 

قاعدة وكاأننا يف 

يوم عمل عادي، بل وم�ست الفرتات 

الأ�سبوع،  اأيام  لبقية  امل�سائية 

الأق�سام  على  تقت�رص  كانت  وبعدما 

وتخ�س  والبيام(  )الباك  النهائية 

)الريا�سيات  التخ�س�س  مواد  فقط 

للعلميني،  الطبيعية  والعلوم 

اللغات والفل�سفة لالأدبيني( اأ�سبحت 

امل�ستويات  كل  »املواد« مت�س  هذه 

حتى الطور البتدائي!

»الدرو�س«  هذه  اأن  قوا�س  واأو�سح 

يف  اأغلبها  تكون  ال�ستدراكية 

و�سكنات  ومقرات  م�ستودعات 

لها  واأ�سيفت  �سبورات  فيها  األ�سقت 

بع�س الكرا�سي البال�ستيكية كتجهيز 

لت�سبح »مدار�س«، اإذ هي يف حقيقة 

حتى  ملدار�س  ب�سلة  متت  ل  الأمر 

)امل�ستقبل،  اليافعة  اأ�سمائها  يف 

اليا�سمني،  املجتهد،  النابغة، 

الأوركيدي، بي.بي.�سي...(. التي 

تدل على ا�ستثمار يف عالمة جتارية 

ولي�س يف العلم والتعلم...

اأح�سن  ويف  »اأنه  املتحدث  واأبرز 

اخلا�سة  املدار�س  يف  الأحوال 

كامل،  بدوام  تعمل  التي  املعتمدة 

اإ�سمنتية  جممعات  عن  عبارة  هي 

مرت  اآخر  اإىل  ُبنيت  »بيطون« 

العمومي  »الطروطوار«  واكت�سحت 

لأن  الأق�سام،  حجرات  )لتو�سعة 

منطقهم ال�ستثمار ومنطق ال�ستثمار 

فيها  يوجد  ل  ال�ستغالل...(  هو 

حتى �ساحة حمرتمة ت�سمح للتالميذ 

بالتنف�س خالل فرتة الراحة«.

واأو�سح اأن الطلب املتزايد على هذه 

الربامج  بُعقم  اأول  يوحي  الدرو�س 

التعليمية الر�سمية وعدم ا�ستجابتها 

التعليمي  للم�ستوى  فقط  لي�س 

املطلوب مل�سايرة التطور يف �ستى 

املجالت، بل ل ت�سمح للتلميذ حتى 

باجتياز اأب�سط الختبارات الف�سلية 

وال�سنوية املقررة من نف�س اجلهات 

منتقدا  الربامج!  تلك  ر�سمت  التي 

ت�سامح الدولة معها.

بالتاأكيد  املتحدث ت�رصيحه  وختم 

اأن تلك امل�ستودعات ما هي اإل ترك 

احلرية الكاملة اأمام تدريبات جتار 

للكبار  الأر�سية  لتهيئة  مبتدئني 

لفر�س  م�ستقبال  �سياأتون  الذين 

كلية  وخو�س�سة  التعليم  �سلعنة 

للمدر�سة مبختلف الأطوار التعليمية 

الثالثة واجلامعة.

دق اأ�صاتذة ونقابيون ناقو�س اخلطر من عدم ردع وزارة الرتبية الوطنية للمدار�س اخلا�صة اأو 

اال�صتدراكية، التي تكون اأغلبها يف م�صتودعات ومقرات و�صكنات، األ�صقت فيها �صبورات واأ�صيفت لها 

بع�س الكرا�صي البال�صتيكية كتجهيز لت�صبح »مدار�س«.

اأغلبها عبارة عن م�صتودعات األ�صقت فيها �صبورات لنهب جيوب اأ�صر املتمدر�صني

»املدار�س اخلا�صة« كابو�س يقلق الأولياء 
ويحذر منه املخت�صون

�صعيد. ح

 مت�صكت بـ 12 مطلبا رفعته اإىل اجلهات الو�صية

»الكناب�صت« توا�صل �صل املدار�س 
للأ�صبوع الثالث اليوم

عنينّ يف التعديل اجلزئي االأخري الذي طال احلكومة

هذه حقيقة حمل وزير الفلحة اجلديد 
جلن�صية ثانية

 �صيتم خالله تعيني االأمني العام اجلديد للمنتدى

اجلزائر ت�صارك يف الجتماع الوزاري ال�صنوي 
ملنتدى البلدان امل�صدرة للغاز

 ح�صب اآخر اأرقام الديوان الوطني لالإح�صائيات

القت�صاد يتجاوز تداعيات الأزمة ال�صحية 
وهذه املوؤ�صرات تنتع�س

اأعلن املجل�س الوطني امل�ستقل 

مل�ستخدمي التدري�س للقطاع 

ثالثي الأطوار للرتبية، عن 

جتديد، اإ�رصاب اليومني 

املتجدد، وهذا لالأ�سبوع 

الثالث على التوايل بالنظر 

لغياب ا�ستجابة جادة من قبل 

اجلهات الو�سية للمطالب الـ12 

املرفوعة.

ح�سب بيان ملجل�س 

»الكناب�ست«، فاإنه مت اإ�سعار 

وزارة الرتبية الوطنية 

بالدخول يف اإ�رصاب اليومني، 

وهذا بتاريخ 16 و17 نوفمرب 

اجلاري، من اأجل الدفاع عن 

املطالب العالقة والتي تتم�سك 

بها، والتي لها عالقة بدرجة 

اأوىل بتح�سني القدرة ال�رصائية 

التي تعرف تدنيا خطريا 

وغري م�سبوق، ما ي�ستوجب 

رفع الأجور لالأ�ستاذ مبا 

يتوافق وترقية مكانته املادية 

واملعنوية، وجعله يف اأريحية 

اقت�سادية واجتماعية.

وتطالب نقابة »الكناب�ست« 

باإيالء ملف ال�سكن لالأ�ستاذ 

اأولوية ق�سوى باعتباره و�سيلة 

اأ�سا�سية و�رصورية ت�سمن 

ا�ستقراره وح�سن اأدائه ملهامه 

النبيلة، موؤكدة على التم�سك 

باملطالب املرفوعة واملرتبطة 

مبلف التقاعد، ملف اخلدمات 

الجتماعية، ملف طب العمل، 

ملف حتيني منحة تعوي�س 

املنطقة.

واأبرز بيان »الكناب�ست« على 

اأهمية تدخل وزارة الرتبية 

الوطنية لتح�سني وحماية 

احلريات النقابية واملطالبة 

برفع الت�سييق املمنهج على 

الن�ساط النقابي وا�ستنكار 

اللجوء اإىل توظيف املحاكم �سد 

النقابيني.

وحذرت النقابة من امل�سا�س 

مبجموع مكا�سب ومكت�سبات 

الأ�ساتذة، ل�سيما فيما يتعلق 

بفل�سفة القانون الأ�سا�سي اخلا�س 

وخ�سو�سا منه مبداأ التوازي يف 

الرتقية اإىل الرتب امل�ستحدثة 

وفق امل�سارين البيداغوجي 

والإداري، مع املطالبة بتخفيف 

احلجم ال�ساعي عن الأ�ساتذة 

مراعاة للظرف ال�ستثنائي وفتح 

منا�سب مالية جديدة للتوظيف 

لمت�سا�س جميع ال�ساعات 

الإ�سافية.

كما وقفت النقابة عند مطلب 

ت�سوية و�سعية الآيلني 

للزوال الذين اأنهوا تكوينهم 

بعد تاريخ 03 جوان 2012 

برتقيتهم تلقائيا اإىل رتبة اأ�ستاذ 

مكون، وكذا اأ�ساتذة التعليم 

التقني للثانويات واملعلمني 

امل�ساعدين بف�سح املجال 

لرتقيتهم يف الرتبة القاعدية 

والرتب امل�ستحدثة، عالوة على 

التعجيل بفتح منا�سب كافية 

للرتقية يف الرتب امل�ستحدثة 

)رئي�سي – مكون(، ف�سال عن 

املطالبة بتطبيق املر�سوم 

الرئا�سي 14 – 266 ال�سادر 

بتاريخ 28 �سبتمرب 2014 وباأثر 

رجعي.

وحر�ست النقابة، يف بيانها، 

على تذكري الوزارة بان�سغال 

ت�سديد املخلفات املالية 

املرتاكمة منذ �سنوات، واإعادة 

النظر يف املهام غري التعليمية 

البيداغوجية امل�سندة لأ�ساتذة 

الطور البتدائي، مع رف�س 

اإلزامهم باأداء مهام ل ين�س عليها 

القانون، واإخراج املدار�س 

البتدائية من و�ساية البلديات، 

اإ�سافة اإىل �سبط احلركة 

التنقلية لالأ�ساتذة بني الوليات 

ب�سكل ي�سمن ال�سفافية ومبداأ 

تكافوؤ الفر�س، وتوفري الإيواء 

لالأ�ساتذة الوافدين من مناطق 

ووليات بعيدة.

عثماين مرمي

نفى م�سدر ماأذون، اأم�س الإثنني، 

اأن يكون وزير الفالحة والتنمية 

الريفية، حممد عبد احلفيظ هني، 

املعني موؤخرا يف اإطار تغيري جزئي 

للحكومة، حامال جلن�سية اأجنبية.

اأكد نف�س امل�سدر لوكالة الأنباء 

اجلزائرية، ردا على ما يتم تداوله 

من �سائعات حول امتالك الوزير 

حممد عبد احلفيظ هني جن�سية 

فرن�سية، اأنه ل يحمل اأي جن�سية 

اأخرى، غري جن�سيته اجلزائرية 

الأ�سلية، كما مل ي�سبق له اأن حمل 

جن�سية اأجنبية يف ال�سابق.

واعترب ذات امل�سدر اأن هذه 

الإ�ساعات غري الربيئة والتي ت�سنف 

يف خانة الأخبار الكاذبة، تدفعها 

اأو�ساط معينة حتاول الت�سوي�س 

على الربامج والإ�سالحات الهادفة 

التي ت�رص احلكومة على حتقيقها 

يف امليدان، وهي الأو�ساط التي 

ل يخدمها دفع عجلة التنمية بهذا 

القطاع احليوي واحل�سا�س، ل �سيما 

من خالل �سمان ت�سيري �سفاف، 

يحتكم ب�سكل تام اإىل التنظيمات 

والقوانني.

وكان رئي�س اجلمهورية، عبد 

املجيد تبون، قد اأجرى، نهاية 

الأ�سبوع املا�سي، تغيريا جزئيا 

للحكومة، �سمل وزراء الفالحة 

والتنمية الريفية والعمل والت�سغيل 

وال�سمان الجتماعي والت�سال.

حممد الأمني. ب

ت�سارك اجلزائر، اليوم، يف الجتماع الوزاري ال�سنوي 

تقنية  عرب  للغاز،  امل�سدرة  البلدان  ملنتدى  الـ23 

التحا�رص عن بعد، برئا�سة بوليفيا، و�سيدر�س الجتماع 

الرئي�سية للمنتدى، على غرار غلوبال غاز  املن�سورات 

اأوتلوك 2050 والتقرير ال�سنوي على املدى الق�سري حول 

�سوق الغاز والك�سف ال�سنوي حول الإح�سائيات.

وح�سبما اأعلن عنه اأم�س بيان للمنتدى ن�رص على موقعه 

على  الأع�ساء  الـ18  البلدان  وزراء  �سيعكف  الر�سمي، 

منتدى  وحكومات  دول  لروؤ�ساء  الـ6  للقمة  »التح�سري 

اجلديد  العام  الأمني  وتعيني  للغاز،  امل�سدرة  البلدان 

للمنتدى«، ح�سب امل�سدر نف�سه.

الرئي�سية  املن�سورات  بدرا�سة  اأي�سا  الأمر  �سيتعلق  كما 

للمنتدى على غرار غلوبال غاز اأوتلوك 2050 والتقرير 

الغاز والك�سف  الق�سري حول �سوق  ال�سنوي على املدى 

ال�سنوي حول الإح�سائيات.

من جهة اأخرى، اأ�سار البيان اإىل اأن »الجتماع الوزاري 

للمنتدى يقوم ب�سياغة ال�سيا�سة العامة للمنتدى، ويحدد 

اأف�سل كيفيات وو�سائل التطبيق، كما يقوم بتعيني رئي�س 

الن�سمام  طلبات  يف  يف�سل  كما  ونائبه،  الإدارة  جمل�س 

وي�سادق على برنامج العمل وميزانية املنتدى«.

اأن الجتماع الوزاري هو  ويف هذا الإطار، ذكر املنتدى 

»جهاز لتخاذ القرار« وي�سم اأهم البلدان امل�سدرة للغاز 

الجتماع مبداخالت  افتتاح  و�ستتميز جل�سة  العامل.  يف 

فرانكلني مولينا  البوليفي،  والطاقة  وزير املحروقات 

اأورتيز، والأمني العام ملنتدى البلدان امل�سدرة للغاز، 

بح�سور م�سوؤولني �سامني ومنظمات.

 11 ي�سم   ،2008 �سنة  تاأ�س�س  الذي  املنتدى،  اأن  يذكر 

ال�ستوائية  دولة وهي اجلزائر وبوليفيا وم�رص وغينيا 

وترينيداد  ورو�سيا  وقطر  ونيجرييا  وليبيا  واإيران 

واأذربيجان  اأنغول  تتمتع  بينما  وفنزويال،  وتوباغو 

والعراق وكازاخ�ستان وماليزيا والرنويج وعمان وبريو 

والإمارات العربية املتحدة ب�سفة مراقب. ومتثل البلدان 

من  باملائة   70 املنتدى  يف  الأع�ساء  وغري  الأع�ساء 

اإنتاجه  من  باملائة  و44  للغاز  العاملية  الحتياطيات 

به  اخلا�سة  الغاز  اأنابيب  من  باملائة  و52  امل�سوق 

عرب  املميع  الطبيعي  الغاز  �سادرات  من  باملائة  و51 

دعم  يف  للمنظمة  ال�سرتاتيجي  الهدف  ويكمن  العامل. 

من  مواردها  على  الأع�ساء  للدول  ال�سيادية  احلقوق 

والإدارة  التخطيط  على  قدراتها  وعلى  الطبيعي،  الغاز 

ب�سكل م�ستقل لتطوير وا�ستخدام وحفظ املوارد من الغاز 

الطبيعي، ب�سفة م�ستدامة وفعالة وحمافظة على البيئة 

ل�سالح �سعوبها.

مرمي غازي

خالل  باملائة   6,4 للجزائر  النمو  ن�سبة  بلغت 

من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   2021 الثاين  الثالثي 

الوطني  القت�ساد  بداأ  حيث  املن�رصمة،  ال�سنة 

كورونا،  جائحة  عن  الناجتة  اأزمته  جتاوز  يف 

انعك�س  ما  وهو  القطاعات،  من  العديد  وانتع�ست 

على ن�سب النمو.

لالإح�سائيات،  الوطني  الديوان  ذكره  ما  وح�سب 

�سنة  ميز  الذي  القت�سادي  الن�ساط  تراجع  فبعد 

2020 ب�سبب النعكا�سات املبا�رصة وغري املبا�رصة 
انتع�س  اخل�سو�س،  وجه  على  كوفيد19-  لنت�سار 

 2021 الناجت الداخلي اخلام خالل الثالثي الثاين 

م�سجال »ارتفاعا معتربا« بلغ 6,4 باملائة مقارنة 

هذا  ويعد  املا�سية.  ال�سنة  من  نف�سها  بالفرتة 

عرفته  قوي«  لـ«انتعا�س  نتيجة  »امل�ستمر«  النمو 

الن�ساطات القت�سادية يف قطاعات املحروقات بـ11 

باملائة وال�سناعة 9,3 باملائة والبناء والأ�سغال 

والأ�سغال  اخلدمات  ل�سيما  والري،  العمومية 

واخلدمات  باملائة  بـ13,7  البرتولية  العمومية 

التجارية بـ10,2 باملائة.

وبخ�سو�س ن�سبة منو الناجت الداخلي اخلام خارج 

6,1 باملائة، فيما بلغت  املحروقات، فقد بلغت 

 7,5 الفالحة  خارج  اخلام  الداخلي  الناجت  ن�سبة 

باملائة خالل الثالثي الثاين 2021 مقارنة بالفرتة 

ذاتها من ال�سنة املا�سية، ح�سب ذات امل�سدر.

الناجت  �سجل  فقد  احلالية،  القيم  حيث  ومن 

بن�سبة  منوا   2021 الثاين  للثالثي  اخلام  الداخلي 

باملائة   17 بن�سبة  تراجع  مقابل  باملائة   27,3
تطور  بعد   ،2020 �سنة  من  نف�سها  الفرتة  خالل 

لنمو  بـ19,6 ت�ساف  لالأ�سعار  العام  امل�ستوى  يف 

باملائة،   6,4 بن�سبة  احلجم  حيث  من  اإيجابي 

ح�سب تو�سيحات الديوان الوطني لالإح�سائيات.

اأن الطلب  اإىل  اأ�سار نف�س امل�سدر  اأخرى،  من جهة 

باملائة   5,9 بن�سبة  ارتفاعا  �سجل  التام  النهائي 

نظرا لرتفاع حجم �سادرات ال�سلع واخلدمات بن�سبة 

الذي  لالأ�رص  النهائي  وال�ستهالك  باملائة،   10,2
�سهد منوا »معتربا« بلغت ن�سبته 7,1 باملائة. كما 

اأن الطلب الداخلي )الناجت الداخلي اخلام + واردات 

واخلدمات(  ال�سلع  �سادرات   - واخلدمات  ال�سلع 

مقارنة  باملائة  بـ5,6  احلجم  حيث  من  ارتفع 

بالثالثي الثاين 2020، ي�سري امل�سدر ذاته.

�س. زمو�س
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المحلي

يف اإطار ن�ضاط جتارة املقاي�ضة احلدودية

ا�ستالم 211 راأ�س من املوا�شي 
من النيجر 

من �ضاأنها دعم حملة �ضقي امل�ضاحات الفالحية    

�سدود م�ستغامن وغليزان تتدعم بـ 84 مليون مرت مكعب من املياه    

�إليزي  بوالية  �لتجارة  مديرية  ك�شفت 

من  ر�أ�شا   211 من  �شحنة  ا�شتالم  عن 

و68  الأغنام  من  راأ�شا   143( �ملو��شي 

النيجر  من  جلبها  مت  اأبقار(،  راأ�س 

املقاي�شة  جتارة  ن�شاط  اإطار  يف 

احلدودية.

مقابل  املوا�شي  تلك  مقاي�شة  ومتت 

اجلافة  التمور  من  �شحنة  ت�شدير 

البي�شاء عرب املعرب احلدودي بولية 

املتعاملني  اأحد  قبل  من  قزام  اإن 

املرخ�س  املحليني  الإقت�شاديني 

الن�شاط  من  النوع  هذا  مبمار�شة  لهم 

التجاري ق�شد متوين ال�شوق املحلية 

باللحوم احلمراء، وفق ذات امل�شدر.

وقد اأخ�شعت روؤو�س املوا�شي امل�شتلمة 

لالإجراءات اجلمركية الالزمة واملراقبة 

يحكم  الذي  التنظيم  وفق  البيطرية 

�شري هذا النوع من التبادلت التجارية 

وال�شالمة  اجلودة  �رشوط  ل�شمان 

ال�شحية، كما جرى �رشحه.

منحت  اأن  بعد  العملية  هذه  وتاأتي 

وترقية  التجارة  مديرية  م�شالح 

الرتخي�س  �شابق  وقت  يف  ال�شادرات 

ل�شترياد املوا�شي بالن�شبة للمتعاملني 

القت�شاديني النا�شطني يف اإطار جتارة 

ومايل،  النيجر  دولتي  مع  املقاي�شة 

بقرار  ممنوعا  ا�شتريادها  كان  ما  بعد 

لنتقال  تفاديا  وقائي  كاإجراء  ولئي 

الأمرا�س.

 11 اإيليزي  بولية  ين�شط  لالإ�شارة، 

من  النوع  هذا  يف  اإقت�شاديا  متعامال 

بت�شدير  لهم  ت�شمح  والتي  التجارة 

التمور  غرار  على  جزائريا  منتجا   14
والبطانيات  واملنزيل  اخلام  وامللح 

احلرفية  ال�شناعة  ومنتجات 

املنتجات  قائمة  وت�شمل  والتقليدية. 

هذا  اإطار  يف  با�شتريادها  امل�شموح 

36 منتجا من بينها  التجاري  التبادل 

والتوابل  الأخ�رش  وال�شاي  احلناء 

واأقم�شة  الأنعام  واأغذية  والع�شل 

واألب�شة ذات الطابع التارقي.

املقاي�شة  جتارة  ن�شاط  اأن  يذكر 

ومايل  النيجر  دولتي  مع  احلدودية 

اأدرار  وهي  فقط  وليات  اأربع  ي�شمل 

وذلك  وتندوف،  ومترنا�شت  واإيليزي 

بني  امل�شرتك  الوزاري  للقرار  طبقا 

ال�شادرات  وترقية  التجارة  وزارتي 

واملالية ال�شادر يف اجلريدة الر�شمية 

رقم 44.

ر. ن

 يجري حتويلها اإىل حديقة عمومية

غر�س األف �سجرة 
مبوقع �سابق ملفرغة 

عمومية بوهران  
نظمت مديرية البيئة لولية وهران حملة 

لغر�س 1.000 �شجرة على م�شتوى املفرغة 

العمومية ال�شابقة للكرمة اجلاري حتويلها 

اإىل حديقة ح�رشية.  

ويوجد هذا الف�شاء الذي كان يف ال�شابق 

خم�ش�شا ل�شتقبال النفايات جلزء من و�شط 

و�رشق ولية وهران ب�شدد اإعادة تهيئته 

لتحويله اإىل حديقة ح�رشية، ح�شبما 

اأبرزته املكلفة الت�شال باملديرة املحلية 

للبيئة عائ�شة من�شوري.  

وقد مت ردم نفايات هذه املفرغة ال�شابقة 

بعني املكان ومت ت�شطيح وتغطية 

هذا الف�شاء الذي يرتبع على م�شاحة 85 

هكتار بالرتبة النباتية، ح�شبما اأ�شارت 

اإليه من�شوري، م�شيفة اأن هذه احلملة 

ترمي اإىل غر�س الأ�شجار حول هذا الف�شاء 

يف انتظار نفث جميع الغازات احليوية 

التي تولدها النفايات الع�شوية.  

واأكدت اأنه ميكن اأن ي�شتغرق تفريغ 

الغازات زهاء ع�رش �شنوات، م�شرية اإىل 

اأن املفرغة العمومية ال�شابقة يف راحة 

منذ 2012 بعد ا�شتالم مركز الردم التقني 

للنفايات حلا�شي بونيف.  

وقد اختارت ال�شلطات العمومية يف 

بد�ية �شنو�ت 2010 و�شع مراكز للردم 

التقني للنفايات ولذلك مت اعتماد وتنفيذ 

برنامج للق�شاء على املفرغات املفتوحة 

يف الهواء الطلق.  

ولالإ�شارة �شجلت حملة الت�شجري م�شاركة 

وا�شعة ملختلف املديريات والهيئات 

الأمنية واحلركة اجلمعوية وفق ال�شيدة 

من�شوري مذكرة اأن م�رشوع اإعادة تهيئة 

املفرغة العمومية ال�شابقة للكرمة بادرت 

بها وزارة البيئة مع الوكالة الوطنية 

للنفايات ب�شفتها �شاحبة امل�رشوع. 

ع. م

�ضكان النعامة ي�ضتح�ضنون تدابري حماربة امل�ضاربة

ت�سويق 20 طنا من البطاطا بـ 
للكلغ  دينار   50

 يف ح�ضيلة ل�ضهر اأكتوبر

اأمن البليدة يح�سي 44 جريحا يف 
مروريا  حادثا   39

 »القاتل ال�ضامت« بت�ضبب يف ماأ�ضاة ب�ضطيف

هالك 4 اأ�سخا�س من عائلة 
واحدة اختناقا بالغاز

 »بنك الفالحة والتنمية الريفية«

فتح اأول �سباك ملنتجات ال�سريفة 
الإ�سالمية باملدية

عرب خط »�ضكيكدة – حا�ضي م�ضعود«

بتقرت حافة  انقالب  يف  جريحا   17

جرى بوالية النعامة ت�ضويق كمية تقدر ب 

20 طن من البطاطا مبا�ضرة للم�ضتهلك ب�ضعر 
النجارة  اأكدته م�ضالح  ما  للكلغ، وفق  50 دج 

بذات الوالية. 

وقد متت العملية على م�ضتوى ثالثة 

نقاط للبيع مت ا�ضتحداثها على مبرافق 

تابعة للمجمع العمومي لل�ضناعات الغذائية 

»اأقروديف« ببلديات النعامة وم�ضرية وعني 

ال�ضفراء، مثلما اأو�ضح ذات امل�ضدر. 

وتتوا�ضل عملية ت�ضويق كمية اأخرى من 

البطاطا ب�ضعر م�ضقف خالل هذا االأ�ضبوع 

عرب نقاط جوارية ببلديات اأخرى من 

الوالية حيث ت�ضرف على تنظيم هذه 

العملية مديرية التجارة وترقية ال�ضادرات 

بال�ضراكة مع مديرية امل�ضالح الفالحية من 

اأجل تغطية وتلبية احتياجات الطلب على 

هذه املادة وفق نف�س امل�ضدر. 

وقد لقيت العملية ارتياحا لدى املواطنني 

والذين ا�ضتح�ضنوا هذه التدابري الرامية اإىل 

حماربة امل�ضاربة وتنظيم االأ�ضواق و�ضبط 

املنتوجات وا�ضعة اال�ضتهالك، ال�ضيما بعد 

االرتفاع القيا�ضي الذي اأ�ضعار هذه املادة 

ذات اال�ضتهالك الوا�ضع.

ق. م

ك�ضفت امل�ضلحة الوالئية لالأمن العمومي 

باأمن والية البليدة يف ح�ضيلة ن�ضاطاتها 

خالل �ضهر اأكتوبر املن�ضرم، يف اإطار 

الن�ضاطات الوقائية امل�ضجلة عرب اقليم 

الوالية عن مراقبتها لـ 14359 مركبة، 

و12264 ن�ضاط توعوي مروري.

وفيما تعلق باملخالفات اجلزافية �ضجلت ذات 

امل�ضالح 4567 خمالفة بالن�ضبة للمركبات 

و172 خمالفة بالن�ضبة للدراجات النارية، 

و172 جنحة مرور تتعلق باملركبات و47 

جنحة تتعلق بالدراجات النارية، وفيما 

يخ�س خمالفات التن�ضيق فقد مت ت�ضجيل 

خمالفة 52 مركبة، وفيما تعلق ب�ضحب 

رخ�س ال�ضياقة مت ت�ضجيل 600 خمالفة 

للمركبات ملدة ثالثة اأ�ضهر و266خمالفة 

ملدة �ضتة اأ�ضهر، و143خمالفة للدراجات 

النارية ملدة ثالثة اأ�ضهر. ومت توقيف 54 

مركبة و146 دراجة وو�ضع 54 مركبة 09 

دراجة نارية يف املح�ضر. ومت ت�ضجيل 276 

خمالفة تتعلق بالرادار.

ويف �ضياق ذي �ضلة، اأح�ضت ذات امل�ضالح 

خالل نف�س الفرتة املذكورة 39 حادث مرور 

خلف 44 جريحا، وفيما تعلق بالعمليات 

املرتبطة بالبيئة والعمران فقد مت ت�ضجيل 

خمالفتني الإجناز بدون رخ�ضة و132تدخل 

يتعلق مبحاربة البيع غري ال�ضرعي يف 

الطريق العام. 

اأ. ب 

هلك اأم�س، اأربعة اأ�ضخا�س من عائلة واحدة 

اختناقا بغاز اأحادي اأك�ضيد الكربون منبعث 

من جهاز التدفئة مبنزلهم بحي قوادري 

ببلدية عني اآزال )50 كلم جنوب �ضطيف(.

واأو�ضح املكلف باالإعالم واالت�ضال 

باملديرية الوالئية للحماية املدنية، املالزم 

اأول اإليا�س كداد باأن االأمر يتعلق باالأم )32 

�ضنة( واأبنائها الثالثة وهم ولدين وبنت 

ترتاوح اأعمارهم ما بني 2 و10 �ضنوات، فيما 

مت اإنقاذ االأب )33 �ضنة( الذي ال يزال فاقدا 

للوعي مب�ضت�ضفى يو�ضف يعالوي بذات 

املدينة.

واأ�ضاف ذات امل�ضدر باأن فرق النجدة 

التابعة للحماية املدنية لدائرة عني اآزال 

قد تدخلت يف حدود العا�ضرة �ضباحا الإنقاذ 

اأفراد هذه العائلة وذلك بعد تلقيها لنداء 

من مواطنني يفيد بوجود عائلة باحلي 

املذكور على و�ضك االختناق. ومن جهتها، 

فتحت امل�ضالح االأمنية املخت�ضة اإقليميا 

حتقيقا يف ظروف ومالب�ضات هذا احلادث.

يذكر اأن ثالثة اأ�ضخا�س هلكوا اختناقا 

بغازات منبعثة من اأجهزة التدفئة و�ضخانات 

املاء بوالية �ضطيف يف الفرتة املمتدة من 

ال�ضنة  من  اأكتوبر  نهاية  غاية  اإىل  يناير   1
اجلارية. كما ت�ضببت هذه احلوادث خالل 

نف�س الفرتة كذلك يف اإ�ضابة 100 �ضخ�س 

اآخر مت اإنقاذهم بعد ا�ضتن�ضاقهم لغازات 

حمرتقة، ح�ضب ما ذكره نف�س امل�ضدر.

ع. م

فتح بنك الفالحة والتنمية الريفية 

اأم�س، اأول �ضباك ملنتجات ال�ضريفة 

االإ�ضالمية على م�ضتوى وكالته رقم 

ح�ضبما  املدية،  والية  بعا�ضمة   846
جاء يف بيان لذات املوؤ�ض�ضة البنكية.

ويقرتح ال�ضباك 14 منتوجا معتمدا 

وفقا لل�ضريعة االإ�ضالمية، يوجه 

لكل فئات الزبائن )خوا�س ومهنيون 

وموؤ�ض�ضات(، علما اأن املنتوجات مق�ضمة 

اإىل �ضنفني. ويخ�س ال�ضنف االأول 

»ح�ضاب ال�ضك االإ�ضالمي« و«احل�ضاب 

اجلاري االإ�ضالمي« و«ح�ضاب االدخار 

االإ�ضالمي« و«االدخار االإ�ضالمي 

لال�ضتثمار« و«ح�ضاب دفرت االحتياط 

والتوفري االإ�ضالمي«.

واأما ال�ضنف الثاين في�ضمل جمموعة 

من املنتجات املالية ب�ضيغة »املرابحة«، 

على غرار »مرابحة جتهيزات مهنية« 

و »غلتي« و »اأ�ضغال عمومية« و 

»منتوجات فالحية » و«�ضادرات » و« 

اأ�ضواق عامة »و«مواد اأولية »و »و�ضائل 

نقل«.

ر. ن

اأ�ضيب 17 �ضخ�ضا بجروح متفاوتة 

اخلطورة يف حادث مرور وقع اأم�س، 

على م�ضتوى الطريق الوطني رقم 

ثالثة قرب بلدية احلجرية، ح�ضبما 

ا�ضتفيد من م�ضالح احلماية املدنية.

ومتثل هذا احلادث يف انحراف 

وانقالب حافلة لنقل امل�ضافرين ت�ضمن 

خط �ضكيكدة – حا�ضي م�ضعود وذلك 

عند النقطة الكيلومرتية 599 برتاب 

بلدية احلجرية )والية تقرت(، ا�ضتنادا 

اىل نف�س امل�ضدر.

وقد جرى نقل امل�ضابني اىل املوؤ�ض�ضة 

اال�ضت�ضفائية »املجاهد با�ضي معمر« 

باحلجرية من اأجل تلقي اال�ضعافات 

الطبية الالزمة، وفقا ملا اأ�ضري اليه. 

ومن جهتها، فتحت م�ضالح الدرك 

الوطني حتقيقا للوقوف على اأ�ضباب 

ومالب�ضات هذا احلادث.

ق. م

تعززت ال�شدود الثالثة لولية 

وكرادة  م�شتغامن )ال�شلف 

مليون   54 وكرامي�س( بزهاء 

مرت مكعب من املياه، وفقا ملا 

اأبرزه مدير املوارد املائية عبد 

اأ�شار  الذي  بوزيان،  القادر 

امل�شجلة  املغياثية  اأن  اىل 

الأ�شبوعني املا�شيني،  خالل 

والتي جتاوزت 183 ملم رفعت 

اإىل  ال�شلف  وادي  �شد  من�شوب 

ما  وهو  مرت مكعب  مليون   45
قدرات  من  املائة  90 يف  ميثل 

هذه املن�شاأة.   

وذكر اأن هذا ال�شد الذي يعترب 

املمون الرئي�شي لنظام حتويل 

م�شتغامن واأرزيو  نحو  املياه 

ووهران )املاو(، �شيبلغ طاقته 

الكاملة يف 48 �شاعة القادمة، 

تفريغ  يتطلب عملية  ما  وهو 

باملوازاة  الإ�شافية  للكميات 

مع ال�شخ نحو �شد كرادة )ال�شد 

قدرته  تقدر  اخلزان(، الذي 

)ي�شم  مكعب  مليون مرت   65 بـ 

حاليا 6 ماليني مرت مكعب(.

وتدعم �شد وادي كرامي�س الذي 

تبلغ طاقته الإجمالية 27 مليون 

مرت مكعب باأزيد من 7.8 مليون 

تراجع  اأن  بعد  مكعب،  مرت 

ال�شنة  ب�شكل كامل يف  من�شوبه 

ومت ال�شتغناء  املا�شية، 

�شاكنة  لتموين  كمورد  عنه 

لولية  ال�رشقية  البلديات 

وثالث بلديات  م�شتغامن 

وبخ�شو�س  غليزان.  بولية 

املن�شاأة  بهذه  التزويد  عودة 

اأن  املائية  املوارد  مدير  ذكر 

نظام  �شي�شبح  كرامي�س«  »�شد 

توزيع احتياطي لتاأمني �شاكنة 

خالل  ول�شيما  املنطقة  هذه 

الفرتة ال�شيفية.

م�شتغامن  ولية  وتعتمد 

باملياه  ال�شاكنة  لتزويد 

حمطة  على  حاليا  ال�رشوب 

ب�شونكتار  البحر  حتلية مياه 

تنتج  التي  م�شتغامن(  )بلدية 

مكعب  مرت  األف   200 يوميا 

اأرزيو  م�شتغامن  ونظام رواق 

ووهران )املاو( الذي تراجعت 

الأمطار  �شح  ب�شبب  قدراته 

مت  التي  الآبار  من  وكذا عدد 

ت�شغيلها  واإعادة  جتهيزها 

موؤخرا.   

و�شتمكن الكميات الإ�شافية التي 

العودة  من  ال�شدود  ا�شتقبلتها 

تدريجيا اإىل الو�شعية العادية 

لتوزيع املياه ال�رشوب بولية 

املجاورة  والوليات  م�شتغامن 

اأدى  الذي  احلاد  بعد النق�س 

اإىل التخلي على نظام التزويد 

انقطاع  ودون  يومي  ب�شكل 

خالل الأ�شهر املا�شية. 

اأما بولية غليزان فقد تدعم �شدا 

�شيدي احممد بن عودة، وقرقار 

بقرابة  الأ�شبوع املا�شي  خالل 

من  مكعب  مرت  مليون   30
املياه، ح�شب مديرية املوارد 

�شد  ا�شتقبل  وقد  املائية.  

عودة كمية  بن  احممد  �شيدي 

مكعب.  مرت  مليون   24 تفوق 

اأما �شد قرقار الذي يقع ببلدية 

فقد تدعم بحوايل  اأرهيو  وادي 

5 ماليني مرت مكعب. 
الكميات  هذه  �شاأن  ومن 

تدعم  اأن  املياه  من  الهامة 

امل�شاحات  �شقي  حملة 

م�شتوى  الفالحية على 

»مينا«،  امل�شقيني  املحيطني 

ذات  ال�شفلي«، وفق  و«ال�شلف 

اأن  اإىل  الذي اأ�شار  امل�شدر، 

قد  املطرية  الت�شاقطات  معدل 

قارب 60 ملم حمليا خالل نف�س 

الفرتة.   

فاإنه،  امل�شدر  لذات  وا�شتنادا 

الإ�شافية  الكميات  بهذه 

املخزون  اأ�شحى  املياه  من 

حاليا  لل�شدين  الإجمايل 

مكعب  مرت  مليون   78 يقدر بـ 

مرت  مليون   51 يفوق  ما  منها 

من  واأزيد  »قرقار«  ب�شد  مكعب 

ب�شد  مكعب  مرت  27 مليون 
�شيدي احممد بن عودة.

اأكدت مديريتا املوارد املائية بكل من والية م�ضتغامت وغليزان اأن �ضدود الواليتني، قد تدعمت 

بحوايل 84 مليون مرت مكعب من املياه بف�ضل الت�ضاقطات املطرية االأخرية.
ع. م
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يرتقب اإنتاج اأكرث من 150 األف طن من الذرة العلفية و13 األف طن من البذور، �شمن حملة اجلني التي �شرع 

فيها موؤخرا بوالية املنيعة، ح�شبما علم لدى مديرية امل�شالح الفالحية.

مديرية امل�شالح الفالحية باملنيعة توؤكد:

توقع اإنتاج اأزيد من 150 األف طن من الذرة العلفية

للقطاع،  الوالئي  املدير  ح�سب 

يو�سف م�سباح، ترتكز زراعة هذا 

الزراعية،  املحا�سيل  من  النوع 

ب�سكل خا�ص مبناطق حا�سي غامن 

لفحفل  وحا�سي  القارة  وحا�سي 

بكونها  تتميز  والتي  واملنيعة، 

غنية باملوارد املائية، حيث مت 

قوامها  اإجمالية  م�ساحة  ا�ستغالل 

بتقنية  م�سقية  هكتار،   4.900
ال�سعبة  لهذه  املحوري  الر�ص 

نتائج  اأعطت  التي  الفالحية 

مر�سية بالنظر لطبيعة هذا النوع 

زراعتها  تتم  التي  احلبوب  من 

بالتناوب بعد ح�ساد القمح مطلع 

�سهر جويلية املا�سي املن�رصم.

الفالحية  امل�سالح  مدير  وا�ساف 

باملنيعة، انه مت توجيه ما ال يقل 

عن 2.700 هكتار م�سقية عن طريق 

الر�ص املحوري، ح�رصيا لزراعة 

امل�ساهمة  بغية  العلفية،  الذرة 

ت�سهده  الذي  التطور  مرافقة  يف 

باملنيعة  احلليب  اإنتاج  �سعبة 

والواليات املجاورة، �سيما والية 

هاما  حو�سا  تعترب  التي  غرداية 

تعداد  اأن  حيث  احلليب،  الإنتاج 

للحليب  املنتجة  االأبقار  روؤو�ص 

يتجاوز  املذكورتني  بالواليتني 

واأو�سح  راأ�ص.   4.500 بـ  حاليا 

م�سباح، اأن علف الذرة املخ�س�ص 

االأبقار  خا�سة  املوا�سي  لتغذية 

وتقطيعه  ق�سه  يتم  احللوب، 

يف  لفه  قبل  ميكانيكيا  و�سغطه 

ب�رصيط  كبرية  دائرية  رزم  �سكل 

بال�ستيكي حمكم االإغالق.

ومن املرتقب اأي�سا بوالية املنيعة 

اإنتاج �سمن حملة جني املح�سول 

 13 بنحو  اإجمالية  كمية  ذاتها 

التي  الذرة،  بذور  من  طن  األف 

تعد هي االأخرى مكونا اأ�سا�سيا يف 

احليوانات خا�سة  اأعالف  �سناعة 

الدواجن.

جتربة  اأول  اإجراء  تاريخ  ويعود 

الإنتاج  الوطن  جنوب  يف  رائدة 

بالر�ص  ال�سقي  بوا�سطة  الذرة 

على   2011 �سنة  اإىل  املحوري، 

م�ساحة 100 هكتار مبنطقة حا�سي 

املنيعة(،  والية  )�سمال  لفحل 

وذلك قبل اأن تتو�سع هذه ال�سعبة 

عرب عديد املناطق يف اإطار �سيا�سة 

من  التقلي�ص  اإىل  الرامية  القطاع 

قدرات  وتعزيز  الواردات  حجم 

اإنتاج احلبوب.

من  اإحتياجاتها  اجلزائر  وتلبي 

الذي  الزراعي  املح�سول  هذا 

االأ�سا�سية  املكونات  اأحد  ميثل 

احليوانية  االأعالف  �سناعة  يف 

ال�سوق  من  الدواجن،  فيها  مبا 

اأ�سعار  تتزايد  حيث  االأجنبية، 

مما  با�ستمرار،  املادة  هذه 

ينعك�ص وب�سكل مبا�رص على اأ�سعار 

)حلوم  احليوانية  املنتجات 

اأ�سارت  كما  وبي�ص(،  وحليب 

مديرية امل�سالح الفالحية.

يذكر اأن �سعبة احلليب يف واليتي 

تطورا  عرفت  قد  غرداية  املنيعة 

ال�سنوات  خالل  »ملحوظا« 

االأخرية، بف�سل جمموعة التدابري 

التي  والت�سهيالت  التحفيزية 

اأقرتها ال�سلطات العمومية يف هذا 

ا�سترياد  بخ�سو�ص  �سيما  ال�ساأن 

وحتديث  احللوب،  االأبقار 

جتهيز  خالل  من  الرتبية  نظام 

التقنية  باملعدات  االإ�سطبالت 

ف�سال  احلليب،  الإنتاج  املنا�سبة 

للرثوة  الغذائية  االإ�ستقاللية  عن 

احليوانية من خالل ت�سجيع اإنتاج 

الزراعية  املناطق  يف  االأعالف 

اإن�ساء نظام جلمع  الكبرية، وكذا 

احلليب الطازج.

االإجراءات  اأن  االإ�سارة  وجتدر 

الدولة  اأقرتها  التي  التحفيزية 

باملنطقة  املربني  عديد  �سجعت 

احلليب  اإنتاج  �سعبة  ولوج  على 

ون�ساط زراعة االأعالف. ويف �سياق 

املخت�سني  عديد  يو�سي  مت�سل 

على  املعاجلة  املياه  با�ستخدام 

م�ستوى حمطات املنيعة وغرداية 

املحا�سيل  �سقي  يف  وبريان، 

لتغذية  فقط  املوجهة  الزراعية 

املوا�سي والدواجن.

اأم البواقي 

معاجلة اأزيد من األف ملف 
لال�ستفادة من البذور

بواليتي الوادي واملغري

ديون الفالحني تتجاوز 
دينار مليون   91

�شهدت توزيع اأزيد من 6100 وحدة �شكنية منذ 

مطلع 2021    

تقدم ملحوظ يف اإجناز ال�سكنات 
بوالية تب�سة  

الفالحية  امل�سالح  مديرية  عاجلت 

بوالية اأم البواقي منذ نهاية �سهر اأكتوبر 

املا�سي اإىل غاية اليوم ما جمموعه 1096 

ا�ستفادة  ت�سهيل  باإجراءات  خا�سا  ملفا 

باإنتاج  اخلا�سة  البذور  من  الفالحني 

احلبوب، ح�سبما علم من املديرية. 

االإنتاج  تنظيم  م�سلحة  رئي�ص  واأو�سح 

امل�سالح  مبديرية  التقني  والدعم 

الفالحية بوالية اأم البواقي في�سل عمارة 

تنفيذا  تاأتي  امللفات  هذه  معاجلة  اأن 

لفحوى مرا�سلة وزارة الفالحة والتنمية 

جلنة  تكفل  على  تن�ص  التي  الريفية 

االأق�سام  روؤ�ساء  عن  ممثلني  ت�سم  والئية 

الفالحية  والغرفة  الفالحية  الفرعية 

للحبوب  امل�سرتك  املهني  واملجل�ص 

بدرا�سة ملفات الفالحني من اأجل متكينهم 

من اال�ستفادة من بذور تعاونيتي احلبوب 

البواقي  الأم  التابعتني  اجلافة  والبقول 

وعني مليلة.

هذه  من  الهدف  اأن  عمارة  واأ�ساف 

منتجي  الفالحني  متكني  هو  االإجراءات 

االأرا�سي  ي�ستغلون  الذين  احلبوب 

الفالحية دون حيازة اال�ستمارة البيانية 

ي�ستغلونها  التي  الفالحية  للم�ستثمرات 

من اال�ستفادة من البذور.

ببذور  الفالحني  تزويد  اأن  واأردف 

يتم  اجلافة  والبقول  احلبوب  تعاونيتي 

بناء على جمموعة من العوامل على غرار 

متوين  يف  املعني  الفالح  م�ساهمة  مدى 

اأخذ  اإىل  باالإ�سافة  التعاونيتني  خمزون 

عامل وفرة البذور بعني االعتبار. 

التنظيمية  االإجراءات  هذه  تهدف  كما 

االإنتاجية  االإمكانيات  كافة  ا�ستغالل  اإىل 

االأرا�سي  خا�ص  وب�سكل  بالوالية، 

رفع  على  العمل  اإىل  باالإ�سافة  الفالحية 

م�ستوى اإنتاج وجمع احلبوب الذي يندرج 

يف اإطار تقلي�ص فاتورة اال�سترياد. 

ع. م

غري  املالية  امل�ستحقات  جتاوزت 

بواليتي  الفالحني  طرف  من  امل�سددة 

مليون   91 من  اأكرث  واملغري  الوادي 

 ،2021 نوفمرب  �سهر  بداية  مع  دينار 

عاتق  على  دينار  مليون   12.7 منها 

والبيا�سة  الوادي  بلديات  فالحي 

على  دينار  مليون  و11.1  والرباح، 

وقمار  تغزوت  بلدية  فالحي  عاتق 

وورما�ص.

ديون  حجم  فاق  اآخر  جانب  من 

الفالحني على م�ستوى بلديتي الرقيبة 

واحلمراية اأكرث من 7.8 مليون دينار، 

حجم  بلغ  فقد  ذلك  مع  باملوازاة 

خليفة  حا�سي  بلديتي  فالحي  ديون 

مليون   29.5 من  اأكرث  والطريفاوي 

امل�ستحقات  جتاوزت  كما  دينار، 

املقرن  بلديات  لفالحي  املالية 

عبد  وح�ساين  والدبيلة  عون  و�سيدي 

15.5 مليون دينار، كما  الكرمي عتبة 

املغري  بوالية  الفالحني  ديون  فاقت 

من  اأكرث  وجامعة(  املغري  )دائرتي 

14.5 مليون دينار.
مديرية  وجهت  ال�سدد  هذا  ويف 

اجلميع  اىل  نداء  بالوادي  التوزيع 

مل�ساعدة ال�رصكة على حت�سيل ديونها 

املرتتبة على زبائنها من اأجل �سمان 

وموا�سلة  جهة،  من  املواطن  رفاهية 

جت�سيد خمتلف امل�ساريع اال�ستثمارية 

الفالحية  بالكهرباء  املتعلقة 

وترقية  لتح�سني  اأ�سا�ًسا  وامُلوجهة 

ا�ستمراريتها  و�سمان  اخلدمة  نوعية 

من جهة ثانية.

ر. ن

اأقال املدير الوالئي لل�سكن بتب�سة 

اجناز  وترية  اإن  عبدو،  نبيل 

اإقليم الوالية ت�سهد  ال�سكنات عرب 

الوقت  يف  موؤكدا  ملحوظا  تقدما 

نف�سه اأن الوالية �سهدت منذ مطلع 

2021 توزيع ما ال يقل عن 6112 
ال�سيغ  خمتلف  من  �سكنية  وحدة 

موزعة عرب عدة بلديات.

منذ  اأنه  ذاته،  امل�سوؤول  واأو�سح 

ال�سنة  من  جانفي  من  الفاحت 

�سهر  مطلع  غاية  واإىل  اجلارية، 

هذه  ت�سليم  مت  اجلاري  نوفمرب 

و�سفها  التي  ال�سكنية  احل�سة 

بالهامة، م�سيفا اأن احل�س�ص التي 

مت ت�سليمها �سملت �سيغ العمومي 

االإيجاري والبيع باالإيجار »عدل« 

االجتماعية  والتح�سي�سات 

اخلا�سة  املالية  واالإعانات 

عدة  عرب  موزعة  الريفي  بال�سكن 

بلديات بهذه الوالية احلدودية. 

هذه  من  االأكرب  احل�سة  وتتمثل 

من  وحدة   3240 الـ  يف  العملية 

للوكالة  باالإيجار  البيع  �سيغة 

الوطنية لتح�سني ال�سكن وتطويره 

»عدل« التي مت توزيعها �سهر اأوت 

املن�رصم بالقطب احل�رصي اجلديد 

ببلدية بوحلاف الدير، ف�سال على 

العمومي  ال�سكن  من  هامة  ح�سة 

على  الق�ساء  وبرنامج  االإيجاري 

ال�سكن اله�ص ببلدية الونزة. 

املتحدث  اأفاد  مت�سل،  �سياق  ويف 

تقدما  ت�سجل  تب�سة  والية  اأن 

اآالف  اإجناز  ور�سات  يف  ملحوظا 

عرب  ال�سيغ  خمتلف  من  ال�سكنات 

هذا  يف  مو�سحا  بلديات،  عدة 

 1400 اإجناز  اأ�سغال  باأن  ال�سياق 

وحدة �سكنية ب�سيغة »عدل« تو�سك 

احل�رصي  بالقطب  االنتهاء  على 

الوالية،  بعا�سمة  الدكان«   «

ربط  اأ�سغال  حاليا  جتري  حيث 

ال�سبكات  مبختلف  ال�سكنات 

ال�رصورية )مياه، كهرباء، غاز، 

�رصف �سحي(.

 440 اإجناز  اأ�سغال  تتوا�سل  كما 

ببوحلاف  مدعم  ترقوي  �سكن 

اأخرى من ذات  الدير و374 وحدة 

700 �سكن عمومي  ال�سيغة بتب�سة 

وحدة  و524  بالونزة  اإيجاري 

مماثلة للق�ساء على ال�سكن اله�ص 

وغريها  املحلية  اجلماعة  بذات 

من الربامج ال�سكنية.    

التح�سي�سات  وبخ�سو�ص 

الوالئي  املدير  قال  االجتماعية، 

 4 اأنه جتري حاليا تهيئة  لل�سكن 

بئر  من  كل  ببلديات  حت�سي�سات 

االأبي�ص،  املاء  مر�سط،  مقدم، 

اأر�سية  قطعة   573 باإجمايل 

وخل�ص  الذاتي.  للبناء  موجهة 

اأن  اإىل  لل�سكن،  الوالئي  املدير 

حتظى  بتب�سة  ال�سكنية  امل�ساريع 

مبتابعة دورية من طرف ال�سلطات 

ال�سكنات  ت�سليم  بغية  الوالئية 

للم�ستفيدين منها يف اأقرب االآجال 

واحل�سول على ح�س�ص اإ�سافية يف 

خمتلف ال�سيغ لتلبية كل الطلبات 

امل�سجلة.

ر. ن

ع. م

تدخل اخلدمة يف غ�شون �شتة اأ�شهر

البليدة ت�ستفيد من اأول حمطة 
لت�سفية ع�سارة النفايات املنزلية

يف اإطار التكفل باالن�شغاالت اليومية للمواطنني

ال�سروع يف التهيئة احل�سرية عرب 4 بلديات بخن�سلة

البليدة  والية  ا�ستفادت 

لت�سفية  حمطة  اأول  من 

املنزلية  النفايات  ع�سارة 

�ساأنها  من  التي  )ليك�سيفيا( 

احلد من اآثارها ال�سلبية على 

العمومية،  وال�سحة  البيئة 

مدير  عنه  ك�سف  ح�سبما 

ت�سا�سي،  وحيد  البيئة 

حيث اأو�سح اأن هذه املحطة 

م�ستوى  على  تن�سيبها  �سيتم 

ببلدية  التقني  الردم  مركز 

و�ستدخل  )�رصق(  ال�سومعة 

غ�سون  يف  اخلدمة  حيز 

اأ�سهر القادمة كاأق�سى  ال�ستة 

تقدير. 

اأن  امل�سوؤول  ذات  وقال 

اأ�سغال حفر االأر�سية �ستنطلق 

لتن�سيب  وذلك متهيدا  قريبا 

اجلديدة  املحطة  هذه 

معاجلة  من  �ستكمن  التي 

النفايات  ع�سارة  �سائل 

بـ«ليك�سيفيا«  املعروف 

للحد من اأخطاره على البيئة 

ال�سحة  و  اجلوفية  واملياه 

العمومية. 

مدير  اأبرز  ال�سدد،  هذا  ويف 

الذي  الهام  الدور  البيئة 

�ستلعبه هذه املحطة اجلديدة 

االأرا�سي الفالحية  يف حماية 

التي  املياه اجلوفية  ال�سيما 

بن�سبة  الوالية  عليها  تعتمد 

حاجياتها  ل�سد  باملائة   80
من هذه املادة احليوية والتي 

ميكن اأن تت�رصب اإليها. 

واأ�سار ت�سات�سي اإىل اأن ع�سارة 

النفايات تتمثل يف �سائل ينتج 

عن حتلل النفايات الع�سوية 

بالنفايات  املوجودة 

يوميا  تطرح  التي  املنزلية 

كبريا  خطرا  ي�سكل  والذي 

نظرا  العمومية  ال�سحة  على 

الحتوائه على مواد كيمياوية 

اأي�سا.

يف  الهام  دوره  جانب  واإىل 

�سيمكن  ي  البيئة  حماية 

خلق  من  اأي�سا  امل�رصوع  هذا 

�سباب  لفائدة  عمل  منا�سب 

ت�سا�سي  يقول  ي  املنطقة 

دورات  برجمة  اإىل  الفتا 

االإطارات  لفائدة  تكوينية 

�ست�رصف على ت�سيريها  التي 

حتت اإ�رصاف خرباء خمت�سني 

يف املجال.

اأ. ب

بوالية  والبناء  املعمارية  والهند�سة  للتعمري  مديرية  اأعلنت 

احل�رصية  التهيئة  جمال  يف  م�ساريع  اأ�سغال  انطالق  عن  خن�سلة 

عرب اأحياء 4 بلديات بالوالية.

وكان وايل خن�سلة على بوزيدي قد اأ�رصف نهاية االأ�سبوع املا�سي 

بحي الزهور ببلدية خن�سلة، على انطالق اأ�سغال م�ساريع اإجناز 

التهيئة احل�رصية عرب 11 موقعا ببلديات خن�سلة و�س�سار وقاي�ص 

واحلامة. وقد تطلبت هذه امل�ساريع غالفا ماليا اإجماليا بقيمة 

ال�سمان  �سندوق  اإطار  يف  ممول  برنامج  �سمن  دج  مليون   218
م�رصوعا   11 بتج�سيد  واخلا�ص  املحلية  للجماعات  والت�سامن 

للتهيئة احل�رصية عرب اأحياء 4 جماعات حملية بهذه الوالية.

فاإن  والبناء،  املعمارية  والهند�سة  التعمري  ملديرية  وا�ستنادا 

االأحياء التي انطلقت بها اأ�سغال التهيئة احل�رصية ببلدية عا�سمة 

22 قطعة«  2 وحي  »اإيرباكو وزوي1 وزوي  الوالية هي جتزئات 

مبحاذاة طريق »العيزار وحيي الزهور والن�سيم.  » كما انطلقت 

الفجر  باأحياء  الربنامج  ذات  �سمن  احل�رصية  التهيئة  اأ�سغال 

والبدر    وكريكو حممد �ساعد ببلدية �س�سار وحي 5 جويلية ببلدية 

قاي�ص باالإ�سافة اإىل التجمع    ال�سكاين الثانوي اخلّروب ببلدية 

احلامة وفق ما ذكره ذات امل�سدر.

وتتمثل االأ�سغال اجلارية عرب اأحياء بلديات خن�سلة و�س�سار وقاي�ص 

واحلامة يف الربط    ب�سبكتي التطهري واملياه ال�ساحلة لل�رصب 

وتعبيد الطرقات واالأر�سفة واالإنارة العمومية، وذلك خالل اآجال 

التهيئة  عمليات  وترمي  �سهرا.   12 اإىل  �سهرين  بني  ما  حددت 

احل�رصية اخلارجية لالأحياء عرب بلديات والية خن�سلة اإىل توفري 

باالن�سغاالت  التكفل  اإطار  يف  وذلك  ل�سكانها  اأف�سل  حياة  ظروف 

اليومية للمواطنني.

ق. م
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ي�صتعد منتخب اجلزائر ملواجهة نظريه من بوركينافا�صو، اليوم الثالثاء يف اجلولة الأخرية من ت�صفيات مرحلة املجموعات 

لكاأ�س العامل 2022 عن القارة الإفريقية، واملوؤهلة اإىل مرحلة الدور الفا�صل املقررة �صهر مار�س من العام املقبل، والذي �صيلعب 

يف مواجهة مبا�صرة ذهابا واإيابا.

يريد امل�صاركة مع املنتخب الوطني يف بطولة 

كاأ�س اأفريقيا املقبلة

غالم ي�سابق الزمن للعودة 
�سريعا لكتيبة حماربي ال�سحراء 

يغيب جنم نادي نابويل، فوزي غالم، عن متثيل منتخب بالده اجلزائر، منذ عهد 

املدرب ال�صباين لوكا�س األكاراز عام 2017، وذلك ب�صبب الإ�صابات اخلطرية التي 

تعّر�س لها يف الأعوام القليلة املا�صية. ويبدو اأن غالم، وبعد �صفائه التام من 

الإ�صابة، بات م�صتعداً للعودة اإىل املنتخب اجلزائري، وهذا ما اأملح اإليه يف مقابلة 

اإعالمية مطولة مع »غول راديو« الإيطايل، حيث حتّدث عن العديد من النقاط التي 

تخ�س م�صريته الكروية وعودته للمناف�صة بعد غياب طويل. يقول غالم عن اإمكانية 

امل�صاركة يف كاأ�س اأفريقيا: »هذه البطولة تبقى مهمة لنا نحن الالعبني الأفارقة، 

ف�صيكون من اجليد اأن ُن�صارك فيها خالل الوقت احلا�صر، خا�صة مع وجود العديد من 

الأفارقة الذين يلعبون يف اأكرب الأندية، فنحن منلك اأي�صًا اأو�صمني وكوليبايل واأونا�س 

وكذلك اأنغوي�صا«، وتابع ظهري اأي�صر �صانت اإتيان ال�صابق، بقوله »امل�صكلة املوجودة 

يف اإيطاليا اليوم كانت يف فرن�صا قبل 10 �صنوات، نتفهم غ�صب الأندية الأوروبية من 

التوقيت ال�صتوي لبطولة اأمم اأفريقيا، لكن يجب علينا نحن الالعبني الأفارقة اأن 

نذهب اإىل منتخبات بلداننا ونعمل على و�صعها يف القمة«. واأ�صاد الدويل اجلزائري 

مبوهبة زميله ومواطنه اأدم اأونا�س، حيث قال »عندما راأيته ين�صم للفريق قادمًا من 

فرن�صا، وكوين جزائريًا اأخذته معي مل�صاعدته على التطور. على م�صتوى كرة القدم 

لي�س لدي ما اأ�صيفه له فهو موهوب، لكن حاولت م�صاعدته من اجلانب ال�صخ�صي«، 

واأردف »لقد و�صل اإىل نابويل بطموحات كبرية، وقد اأظهر كم هو قادر على ت�صجيل 

الأهداف و�صناعتها، واأ�صبح اأحد الالعبني املهمني يف نابويل. �صحيح يف بع�س 

الفرتات ل ُي�صارك كثرياً، لكن لديه العديد من اخل�صائ�س التي يتمناها اأي 

مدرب يف لعبيه«.                                                                                          ح�صني. �س

�صارك يف 65 مباراة مبختلف امل�صابقات و�صجل 14 هدفا مع 

بورو�صيا مون�صنغالباخ

بن �سبعيني مطلوب يف الدوري 
الإيطايل

يوجد الدويل اجلزائري رامي بن �صبعيني، جنم نادي بورو�صيا مون�صغالدباخ الأملاين، �صمن 

لئحة خمت�صرة لدى اإدارة نادي اإنرت ميالن الإيطايل حت�صبا لتعوي�س النجم الكرواتي اإيفان 

بريي�صيت�س، املتوقع رحيله عن الفريق ال�صيف املقبل مبا�صرة بعد انتهاء عقده، وهو الذي 

يرف�س حلد الآن كل مقرتحات النادي الإيطايل بالتوقيع على عقد جديد.

بريي�صيت�س يرتبط بعقد مع نادي اإنرت ميالن ينتهي �صهر جوان 2022، وهو الذي ان�صم للفريق 

�صيف عام 2015، ورغم اأن املن�صب الأ�صلي للدويل الكرواتي هو جناح اأي�صر، فاإنه يلعب اأدوارا 

دفاعية مع الإنرت كظهري اأي�صر ب�صبب طريقة لعب الفريق، الذي يعتمد على الر�صم التكتيكي 

ممكن. وقت  اأقرب  يف  له  خليفة  عن  البحث  اإىل  النرياتزوري  اإدارة  دفع  ما   ،3-5-2
قال موقع »90 دقيقة« الإخباري اإن اإدارة بطل اإيطاليا للمو�صم املا�صي اأعدت قائمة باأ�صماء 

الالعبني املر�صحني لتعوي�س بريي�صيت�س، والتي �صمت ا�صم الدويل اجلزائري رامي بن �صبعيني، 

رفقة جنم نادي اأتالنتا الإيطايل، روبن غو�صين�س، والدويل ال�صربي لنادي اآينرتاخت 

فرانكفورت الأملاين، فيليب كو�صيت�س، ف�صال عن بع�س الأ�صماء الأخرى.

وميتلك بن �صبعيني املوا�صفات الدفاعية والهجومية التي يبحث عنها نادي اإنرت ميالن، وهو 

يتوافق ب�صكل كبري مع متطلبات الر�صم التكتيكي للنادي الإيطايل، بدليل اأن بن �صبعيني ي�صجل 

الكثري من الأهداف مع بوري�صيا مون�صغالدباخ، اآخرها كانت ثنائيته يف مرمى بايرن ميونيخ 

يف كاأ�س اأملانيا، كما اأن هناك عامال اآخر ي�صجع اإدارة الإنرت على �صم بن �صبعيني وهو اأن عقده 

مع غالدباخ ينتهي �صيف عام 2023، ما يعني اأنه لن يكلف الإنرت الكثري من الناحية املالية، 

خ�صو�صا واأن النادي ي�صري بخطة تق�صفية ملواجهة تداعيات جائحة »كوفيد 19«.

ح�صني. �س

»فيفا« تتجه مل�صح كامل اإنذارات الالعبني مع نهاية ت�صفيات املجموعات

تغيريات مرتقبة على ت�سكيلة »اخل�سر« اأمام بوركينافا�سو اليوم

ويرتقب اأن ت�صهد ت�صكيلة املنتخب الوطني يف لقاء 

اليوم تغيريات جديدة، حيث يرتقب اأن يعيد الناخب 

الوطني كوادر الفريق اإىل الت�صكيلة الأ�صا�صية، بعد 

اإراحتهم يف اللقاء املا�صي اأمام جيبوتي الأخرية، 

منتخب اجلزائر يحتل �صدارة املجموعة الأوىل 

بر�صيد 13 نقطة، جمعها من 4 انت�صارات وتعادل 

وحيد يف نف�س العدد من املباريات، متقدما على 

بوركينافا�صو بنقطتني، بينما يحتل منتخب النيجر 

املركز الثالث بر�صيد 4 نقاط، وتتذيل جيبوتي 

الرتتيب بر�صيد خال من النقاط، ويحتاج »حماربو 

ال�صحراء« اإىل التعادل فقط ل�صمان العبور اإىل مباراة 

الدور الفا�صل، يف حني اأن املنتخب البوركينابي 

بحاجة للفوز فقط اإذا اأراد احل�صور يف الدور الفا�صل.

وجترى مباراة اجلزائر وبوركينافا�صو على ملعب 

م�صطفى ت�صاكر بالبليدة ابتداء من ال�صاعة اخلام�صة 

م�صاء بتوقيت اجلزائر، و�صتعرف هذه املواجهة 

احلا�صمة ح�صور 14 األف م�صجع، بعد اأن رخ�صت 

ال�صلطات عودة اجلماهري اإىل املالعب، ومل يلعب 

زمالء اجلزائري ريا�س حمرز اأي مباراة بح�صور 

اجلماهري منذ حوايل عامني ب�صبب تداعيات جائحة 

»كورونا« واإجراءات الغلق يف اجلزائر.

و�صتبث املباراة على قناتي التلفزيون اجلزائري 

الر�صمي الأوىل اأي الأر�صية وال�صاد�صة، على اعتبار 

اأن التلفزيون اجلزائري هو الناقل الر�صمي ملباريات 

املنتخب اجلزائري، خا�صة بالن�صبة لتلك التي تلعب 

على الأرا�صي اجلزائرية، كما �صتنقل املباراة اأي�صا 

على القناة الر�صمية لالحتاد الدويل لكرة القدم 

»فيفا« على »يوتيوب«، و�صيتاح للجماهري املقيمة 

خارج اجلزائر م�صاهدة هذه املباراة عرب من�صة 

الفيفا، وهي اخلدمة غري املتاحة للجزائريني داخل 

اجلزائر ب�صبب حقوق البث التي ميتلكها التلفزيون 

اجلزائري.

وقالت م�صادر اأن »فيفا« �صيقوم مب�صح كامل اإنذارات 

الالعبني مع نهاية ت�صفيات املجموعات قبل مباراة 

احل�صم، مبعنى اأن الأ�صماء املهددة يف »اخل�صر«، 

وحتى اإن ح�صلت على بطاقة �صفراء اأخرى اأمام 

بوركينا فا�صو فلن يكلفها ذلك الغياب عن املباراة 

الفا�صلة، وهذا طبعًا يف حالة حتقيق ورقة الرت�صح، 

وحتوز ت�صكيلة حماربي ال�صحراء على 3 لعبني 

ميلكون يف جعبتهم بطاقات �صفراء، وهم راميز 

زروقي وجمال بلعمري وكذلك رامي بن �صبعيني، 

وهو ما دفع املدرب جمال بلما�صي لرتكهم على مقاعد 

البدلء اأمام جيبوتي يوم اجلمعة املا�صي، خوفًا من 

اإمكانية ح�صولهم على بطاقة �صفراء اأخرى حترمهم 

من اللعب اأمام بوركينا فا�صو.

وحت�صبا لهذه املباراة ا�صتمر كامو مالو، املدير الفني 

ملنتخب بوركينا فا�صو، يف توجيه حربه الكالمية 

�صّد اخل�صر حيث عرب عن رغبته يف جتاوز منتخب 

اجلزائر، يف اجلولة ال�صاد�صة من ت�صفيات كاأ�س العامل 

ملعب  �صي�صت�صيفها  التي  الهامة  املباراة  ويف   ،2022
»م�صطفى ت�صاكر« بالبليدة م�صددا على اأنه �صيحاول 

جاهدا التفوق على »اخل�صر« داخل ملعبهم واأمام 

جماهريهم، واأكد مدرب املنتخب امللقب بـ«اخليول«، 

يف حوار مع موقع »العربي اجلديد«، اأن فريقه قدم 

م�صوارا جيدا يف ت�صفيات القارة الأفريقية املوؤهلة 

ملونديال قطر، قائال: »اأعتقد باأن م�صوار منتخب 

بوركينا فا�صو خالل ت�صفيات كاأ�س العامل كان جيدا، 

لأننا نحتل املركز الثاين يف املجموعة، قبل جولة 

واحدة من ختام دور املجموعات، ودائما م�صرينا بني 

اأيدينا«، وانتقد املدير الفني البوركينابي ا�صتقبال 

منتخب اجلزائر املباراة بح�صور جماهريه التي 

�صت�صاند لعبي اخل�صر، وقال: »يجب اأن نندد بهذا 

الأمر، لأنه طيلة م�صوار ت�صفيات كاأ�س العامل 2022 

خ�صنا املباريات دون ح�صور جماهريي، ويف اآخر 

جولة ويف مباراة مهمة، ن�صمح للجزائر بال�صتقبال 

اأمام جمهورها ويف ملعبها، لكننا �صنحاول التاأقلم 

مع الأو�صاع، وهذا هو املهم«، ويف الوقت الذي اأظهر 

كامو مالو احرتاما كبريا لالعبي خط  هجوم املنتخب 

اجلزائري، مثل ريا�س حمرز واإ�صالم �صليماين، عاد 

ليوؤكد اأنه ل يخ�صاهم اأبدا، وحتدث قائال: »نحرتم 

مثل هوؤلء الالعبني، لكن ل نخ�صاهم، �صبق 

وواجهناهم مبدينة مراك�س، ونحن متاأكدون اأنهم 

لعبون من امل�صتوى العايل، ونحن اأي�صا لنا كلمتنا 

التي �صنقولها، لذلك اأقول نحرتمهم ول نخ�صاهم«.

بت�صفيات  اجلزائر  ملنتخب  »�ّصالح«  •فيغويل.. 
مونديال قطر

يتجه املنتخب اجلزائري بخطى ثابتة نحو التاأهل اإىل 

الدور الفا�صل يف ت�صفيات كاأ�س العامل 2022، عندما 

ي�صتقبل منتخب بوركينافا�صو، اليوم على ملعب 

م�صطفى ت�صاكر بالبليدة، وهو الذي ميتلك اأف�صلية 

الأرقام والرت�صيحات بف�صل امل�صوار ال�صتثنائي حلد 

الآن لكتيبة جمال بلما�صي.

منتخب اجلزائر لعب خم�س مباريات يف الت�صفيات 

املونديالية حلد الآن، �صجل خاللها 23 هدفا، 12 

هدفا يف مرمى جيبوتي ذهابا واإيابا، و10 اأهداف يف 

مرمى منتخب النيجر ذهابا واإيايا، وهدفا وحيدا يف 

مرمى بوركينافا�صو ذهابا، باملقابل، تلقى خط الدفاع 

اجلزائري هدفني فقط، مع تاألق لفت لعدة لعبني، 

اأبرزهم ريا�س حمرز واإ�صالم �صليماين، الثنائي الذي 

حظي باإ�صادتني اإعالمية وجماهريية منقطعة 

النظري.

وامللفت لالنتباه يف اأرقام وم�صوار املنتخب اجلزائري 

خالل ت�صفيات كاأ�س العامل 2022 حلد الآن، هو 

تاألق عدة لعبني يف �صورة القائد ريا�س حمرز 

واإ�صالم �صليماين. الأخري جنح يف ك�صر الرقم القيا�صي 

التاريخي لأف�صل هداف يف تاريخ منتخب اجلزائر 

بـ38 هدفا، ف�صال عن �صفيان فيغويل لكن تاألق الأخري 

مل ينل حقه من الإ�صادة الإعالمية واجلماهريية.

فيغويل ُيعد من الأ�صلحة املهمة يف ح�صابات جمال 

بلما�صي، واأبرز خياراته التكتيكية بدليل اأنه يعتمد 

عليه ب�صفة دائمة وحتى لو كان يعاين من بع�س 

املتاعب البدنية، وُيظهر فيغويل وجها مغايرا مع 

»حماربي ال�صحراء« مقارنة مبا يقدمه مع نادي غلطة 

�صراي الرتكي يف الآونة الأخرية، ما جعله حمل 

انتقاد وا�صع من الأتراك، الذين عربوا عن حريتهم 

من هذا التناق�س يف م�صتويات النجم ال�صابق لنادي 

فالن�صيا الإ�صباين.

�صجل �صفيان فيغويل اأرقاما مذهلة توؤكد مكانته 

الكبرية يف �صفوف املنتخب اجلزائري، فخالل عام 

ت�صفيات  يف  مباراة  منها  مباريات،   7 يف  �صارك   2021
كاأ�س اإفريقيا 2022 ومباراتان وديتان، واأربع مباريات 

يف ت�صفيات كاأ�س العامل 2022، جنح خاللها يف 

ت�صجيل 6 اأهداف و�صناعة هدفني اآخرين.

جنم نادي و�صت هام الإجنليزي ال�صابق لعب 4 

مباريات من اأ�صل 5 يف ت�صفيات كاأ�س العامل 2022 

عن القارة ال�صمراء، حيث �صجل هدفا اأمام منتخب 

بوركينافا�صو يف اجلولة الثانية، قبل اأن ي�صجل 

هدفا وي�صنع هدفني يف مباراتي النيجر ذهابا واإيابا، 

ثم اأ�صاف هدفا اآخر يف لقاء اجلمعة املا�صي اأمام 

جيبوتي، و�صيكون فيغويل ورقة رابحة رئي�صية بيد 

بلما�صي يف لقاء الثالثاء اأي�صا.   

قال باأنه ممنت لبلما�صي الذي اأعطاه الفر�صة يف 

مباراة جيبوتي

األك�سندر اأوكيدجة: ل 
تخ�سوا على م�ستقبل 
حرا�سة مرمى اجلزائر

اأكد الدويل اجلزائري األك�صندر اأوكيدجة، حار�س مرمى نادي ميتز 

الفرن�صي، اأن اجلزائر متلك جمموعة من حرا�س املرمى البارعني، م�صريا 

اإىل اأنه ل يوجد اأي تخوف على م�صتقبل حرا�صة مرمى املنتخب اجلزائري؛ 

يف ظل تقدم �صّنه رفقة احلار�س الأ�صا�صي راي�س مبوحلي، كما اأبرز 

جاهزية »حماربي ال�صحراء« ملواجهة بوركينا فا�صو اليوم الثالثاء من اأجل 

التاأهل اإىل الدور الفا�صل يف ت�صفيات اإفريقيا املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س 

العامل »قطر 2022«.

منتخب اجلزائر يواجه نظريه من بوركينا فا�صو اليوم على ملعب »م�صطفى 

ت�صاكر« بالبليدة، يف لقاء اجلولة الأخرية من الدور الثاين لت�صفيات كاأ�س 

العامل عن القارة الإفريقية، واملوؤهل اإىل الدور الفا�صل املقرر اإقامته �صهر 

مار�س من العام املقبل، وقال احلار�س خالل املنطقة املختلطة التي نظمها 

الحتاد اجلزائري لكرة القدم لبع�س الالعبني مع و�صائل الإعالم، ردا على 

�صوؤال متعلق باملناف�صة وم�صتقبل مركز حرا�صة مرمى املنتخب اجلزائري: 

»اجلزائر متلك جمموعة كبرية من احلرا�س البارعني والواعدين، ومن 

هذه الناحية ل نخ�صى على م�صتقبل حرا�صة مرمى املنتخب اجلزائري«.

وتابع: »امل�صاركة مع املنتخب الوطني يف حد ذاته �صعور رائع، واللعب اأ�صا�صيا 

�صرف كبري«، قبل اأن ي�صيف: »بلما�صي اأعطاين فر�صة اللعب يف اللقاء 

املا�صي اأمام جيبوتي، وقمت بواجبي.. املباراة كانت �صعبة لكوين مل اأُخترب 

كثريا، ووجب علّي احلفاظ على تركيزي لرتقب اأي حماولة خطرية«.

واأكد اأن منتخب اجلزائر �صيدخل املباراة �صد بوركينا فا�صو من اأجل الفوز 

ل غري، و�صرح: »هدفنا الفوز اأمام بوركينا فا�صو من اأجل �صمان التاأهل اإىل 

الدور الفا�صل«، م�صيفا: »لكن يجب احلذر من هذا املنتخب بعد اأن تعرث 

يف لقاء اجلولة املا�صية اأمام النيجر.. املباراة لن تكون �صهلة؛ لأن منتخب 

بوركينا فا�صو �صي�صعى بدوره للفوز«.

حار�س نادي ميتز عرّب عن �صعادته بعودة اجلماهري ملباريات منتخب 

اجلزائر، وقال: »نحن �صعداء جّدا بعودة اجلماهري؛ لأننا ننتظرهم منذ 

فرتة طويلة وهم كذلك، و�صنعمل على اإ�صعادهم بتحقيق الفوز«، كما نفى 

اأوكيدجة وجود اأي م�صكلة بخ�صو�س م�صاركته مع »اخل�صر« يف كاأ�س اأمم 

اإفريقيا: »من هذه الناحية، ل توجد اأي م�صكلة.. فريقي ي�صرحني يف كل 

مرة اأتلقى فيها ا�صتدعاء من منتخب اجلزائر«.

م. ب

املنتخب الوطني اجلزائري لل�صيدات يتوج بذهبية 

مهرجان الدراجة العربية مب�صر

توج املنتخب الوطني اجلزائري لل�صيدات بامليدالية الذهبية يف 

�صباق �صد ال�صاعة ح�صب الفرق اأمام فريق الإمارات، خالل مهرجان 

الدراجة العربية الذي انطلق اأم�س اأول وي�صتمر لغاية 25 نوفمرب 

بالقاهرة )م�صر(، و اأنهى املنتخب الوطني اجلزائري لل�صيدات الذي 

�صم كل من ن�صرين حويلي و �صهرة عزوز وحنني بلعرتو�س ويامنة 

بوياقور، ال�صباق الذي جرى على م�صافة 36 كلم، بتوقيت 51 دقيقة 

و 43 ثانية و37 جزء.

م. ب

اجلزائر تفتك خم�س ميداليات منها واحدة ذهبية 

يف البطولة الإفريقية للمواي طاي )اأكابر(

حقق املنتخب اجلزائري للمواي طاي )اأكابر( خم�س ميداليات منها 

واحدة ذهبية وف�صيتني يف مناف�صات البطولة الإفريقية لهذا 

الخت�صا�س القتايل، اجلارية بالعا�صمة امل�صرية القاهرة )-11

للكيك بوك�صينغ  اجلزائرية  الحتادية  من  علم  ح�صبما  14نوفمرب(، 
واملواي طاي والريا�صات امل�صابهة، وتوج بالذهبية امل�صارع �صياد 

حممد يف وزن )60 كلغ(، بينما جاءت الف�صيتني بف�صل كل من 

يوغرطة بن يحي )67 كلغ( ومالك �صاكر )75 كلغ(. اأما الربونزيتني 

فقد كانتا من ن�صيب الثنائي فهيم اآيت عودية )5ر63 كلغ( وكاهني 

�صلي )91+ كلغ(، وبهذا التتويج، يكون امل�صارعون اجلزائريون 

اخلم�صة، املعنيون بهذا املوعد القاري، قد �صعدوا كلهم فوق من�صة 

التتويج، علما اأن امل�صاركة اجلزائرية التي اأطرها الطاقم الفني 

املكون مرنابح زغرابة وخالد مهدي، كانت تهدف اإىل »حتقيق عدة 

تتويجات، بغ�س النظر عن لون امليدالية«.

ويعد احلدث القاري موؤهال اإىل البطولة العاملية لهذا الخت�صا�س 

واملقررة من 3 اإىل 12 دي�صمرب املقبل بالقاعة الريا�صية التابعة 

للملعب الوطني »خواينغ وانغ ماي« بالعا�صمة التايلندية بانغكوك.

م. ب

ح�صني. ب



09
الثالثاء  16 نوفمرب

 2021 املوافق

   لـ 11  ربيع الثاين  

 
 

 1443 هـ
الريا�ضة

�سراع بني مان�س�سرت �سيتي وليفربول 

على مهاجم كوري
هرينانديز، املدير الفني اجلديد لفريق بر�شلونة املناف�س اأكدت و�شائل اإعالم اإ�شبانية اأن املدرب ت�شايف 

الكتالوين خالل فرتة النتقالت ال�شتوية القادمة، ويفكر يف الدوري الإ�شباين، ي�شعى لإعادة بناء الفريق 

جنم ليفربول املناف�س يف الدوري الإجنليزي املمتاز.جديا بالتعاقد مع الدويل امل�شري حممد �شالح، 

�شيف 2023، وي�شعى الطرفان للتو�شل اإىل اتفاق من اأجل وينتهي تعاقد حممد �شالح مع ليفربول يف 

�شالح احل�شول على راتب اأ�شبوعي قدره 500 األف جنيه ا�شتمراره مع النادي الإجنليزي، حيث يريد 

ويبدو اأن ت�شايف معجب بالفرعون امل�شري �شالح، اإ�شرتليني، وهو ما يوؤجل ح�شم املفاو�شات، 

قال املدرب الإ�شباين عقب تتويج ليفربول بكاأ�س وقد امتدحه يف اأكرث من منا�شبة؛ منها حينما 

لعبني العامل لالأندية يف دي�شمرب/ كانون الأول   10 اأف�شل  من  �شالح  »حممد   :2019
اأف�شل اأداء.. لقد �شاهدته يف نهائي كاأ�س العامل يف العامل يف الوقت احلايل، ودائًما ما يقدم 

جائزة اأف�شل لعب يف البطولة«.لالأندية، اإنه لعب رائع وي�شتحق احل�شول على 

يريد �شالح »باأي ثمن«، مع اقرتاب مناف�شه وبح�شب �شحيفة »نا�شيونال« الإ�شبانية فاإن ت�شايف 

كيليان مبابي، مهاجم باري�س �شان ريال مدريد من ح�شم �شفقة الفرن�شي 

اإىل مع�شلة بر�شلونة القت�شادية، جريمان، جمانا، لكن ال�شحيفة اأ�شارت اأي�شا 

يورو، ما اأ�شفر عن خ�شارة النجم وديونه التي قاربت مليار و200 مليون 

باري�س �شان جريمان والفرن�شي الأرجنتيني ليونيل مي�شي ل�شالح 

الإ�شباين يف فرتة النتقالت اأنطوان غريزمان ل�شالح اأتلتيكو مدريد 

ال�شيفية املا�شية.

ب�شالح يعتمد على التعايف املايل و�شددت ال�شحيفة على اأن اهتمام ت�شايف 

ليفربول، مبينة اأن اإدارة ليفربول للنادي الكتالوين وو�شع عقد الالعب يف 

�شالح، وهي التي تعرف مدى يقظة يف م�شاألة التعامل مع ملف 

�شتفعل »كل ما يف و�شعها« ملنعه خطورة فقدان النجم امل�شري، ولذلك 

وفيليب كوتينيو.من ال�شري على خطى لوي�س �شواريز 

�شلم ترتيب دوري الدرجة ويحتل بر�شلونة املركز التا�شع على 

عن املت�شدر ريال �شو�شيداد، الأوىل الإ�شباين، بفارق 11 نقطة 

وُيعد بر�شلونة بحاجة ما�شة مع امتالك البار�شا مباراة موؤجلة، 

الهجوم؛ خ�شو�شا مع معاناة كل اإىل املزيد من اخليارات يف خط 

وكوتينيو من الإ�شابات املتكررة من عثمان دميبيلي واأن�شو فاتي 

�شريخيو اأغويرو الذي يعاين من خالل ال�شنوات الأخرية، اإىل جانب 

لثالثة اأ�شهر على اأقل تقدير.م�شكلة يف القلب �شاأنها اأن تبعده 

قطر تنهي ت�سفيات اأوروبا بتعادل 
مثري مع اأذربيجان

اأنهى املنتخب القطري م�شاركته التاريخية بالت�شفيات 

الأوروبية املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل »قطر 2022« بتعادل 

مثري مع م�شت�شيفه منتخب اأذربيجان 2-2، يف املباراة التي 

احت�شنها ملعب »باكو الأوملبي« يف العا�شمة الأذربيجانية، 

وتقدم املنتخب القطري عن طريق املعز علي يف الدقيقة 23 

وعادل اأمني ماخمودوف النتيجة يف الدقيقة 37، قبل اأن 

ي�شيف نف�س الالعب الهدف الثاين ملنتخب بالده يف الدقيقة 

من   78 الدقيقة  يف  النتيجة  وعادل  عاد  علي  املعز  لكن   ،67
عمر املباراة، ول يتم احت�شاب نتائج منتخبات املجموعة اأمام 

املنتخب القطري؛ اإذ ي�شارك العنابي يف الت�شفيات بو�شفه 

�شيف �شرف ا�شتعداداً ل�شت�شافته مناف�شات املونديال بعد عام 

من الآن، وُتعد كل مبارياته ودية.

ويحتل املنتخب الربتغايل املركز الأول يف ترتيب املجموعة 

الأوىل بت�شفيات اأوروبا املوؤهلة اإىل مونديال قطر، بر�شيد 17 

نقطة، متقدما بفارق الأهداف على املنتخب ال�شربي الثاين، 

فيما ياأتي منتخب لوك�شمبورغ ثالثًا بـ 9 نقاط ومنتخب اأيرلندا 

رابعًا بـ 6 نقاط، ويحتل منتخب اأذربيجان املركز الأخري بنقطة 

وحيدة.

كرواتيا تهزم رو�سيا وتتاأهل 
ملونديال قطر 2022

حقق منتخب كرواتيا فوزا ثمينا على رو�شيا بهدف نظيف، يف 

املباراة التي اأقيمت حل�شاب اجلولة الأخرية يف املجموعة الثامنة من 

الت�شفيات الأوروبية املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022، لينتزع 

بطاقة التاأهل املبا�شر ملونديال قطر، ويكون �شابع منتخب ي�شمن 

و�شوله اإىل املونديال القطري.

وحاولت كرواتيا، التي دخلت املباراة بفر�شة الفوز فقط ل�شمان 

التاأهل املبا�شر، فر�س �شيطرتها منذ الدقائق الأوىل، لكنها ا�شطدمت 

بتكتل يف املناطق اخللفية من الفريق الرو�شي الذي دخل املباراة 

وهو ميلك فر�شتي الفوز والتعادل للتاأهل، وجتنب خو�س امللحق، 

وجلاأ املنتخب الكرواتي للت�شديد من م�شافات بعيدة والكرات الثابتة 

لفك �شفرة الدفاع الرو�شي، وجاءت اأبرز فر�شه يف ال�شوط الأول من 

ت�شديدة من خارج منطقة اجلزاء، �شّوبهما مار�شيلو بروزوفيت�س يف 

الدقيقة 23، لكنها افتقدت الدقة لتمر اإىل جوار القائم الأمين، وعاد 

الالعب ذاته للمحاولة بت�شديدة بعيدة ت�شدى لها ماتفي �شافونوف 

حار�س املنتخب الرو�شي الذي كان زمالوؤه باملر�شاد للكرات العر�شية 

التي جلاأ لها زمالء لوكا مودريت�س، لينتهي �شوط املباراة الأول 

بالتعادل ال�شلبي بني املنتخبني.

الربيطانية عن اأن رحيم �شتريلينغ لعب فريق مان�ش�شرت �شيتي ك�شفت �شحيفة »ذا تاميز« 

الرحيل عن فريقه والن�شمام اإىل فريق بر�شلونة الإ�شباين، حتى ولو الإجنليزي، ل ميانع يف 

بالنظر اإىل عدم العتماد عليه ب�شكل منتظم من قبل املدرب بيب على �شبيل الإعارة، وذلك 

املو�شم الكروي احلايل.غوارديول منذ انطالق 

اأن م�شاركة الالعب رحيم اأ�شا�شيا يف 6 مباريات فقط من واأ�شافت ال�شحيفة 

مباراة منذ بداية املو�شم احلايل، تدفعه للتفكري 15 اأ�شل 

الرحيل عن مان�ش�شرت �شيتي الإجنليزي خالل فرتة يف جديا 

النتقالت ال�شتوية املقبلة، خ�شو�شا يف حال ف�شله يف 

ا�شتعادة مكانته قبل �شهر يناير املقبل، يف وقت ك�شفت 

تقارير �شحفية اأوروبية يف الأ�شبوع املا�شي عن اهتمام 

بر�شلونة بخدمات اجلناح الإجنليزي.

املقابل، ذكر نف�س امل�شدر اأن اإدارة مان�ش�شرت �شيتي لن تتخلى ويف 

بهذه ال�شهولة عن الالعب رحيم �شتريلينغ ل�شالح بر�شلونة، علما 

اأن الفريق الإ�شباين يفكر يف خطة بديلة يف حال ف�شله يف �شم الالعب 

ال�شابق لفريق ليفربول اإىل �شفوفه.

اآخر، عرب الدويل الإجنليزي رحيم �شتريلينغ ل�شحيفة »الفاينان�شال تاميز« يف ومن جانب 

وقت �شابق عن رغبته يف احل�شول على وقت للعب اأكرث، اإ�شافة اإىل اإمكانية النتقال 

اآخر غري الدوري الإجنليزي قائاًل: »اإذا اأتيحت يل فر�شة اللعب يف مكان اآخر فاأنا لدوري 

الفكرة«، ملمحًا اإىل رغبته يف الذهاب اإىل الدوري الإ�شباين اأو الفرن�شي«.ل�شت �شد 

اأكدت �شحيفة »مريور« الإجنليزية اأن 

التعاقد مع املهاجم الدويل الكوري 

اجلنوبي هوانغ هي ت�شان، �شيمثل هدفًا 

م�شرتكًا لنادَيي ليفربول ومان�ش�شرت �شيتي 

خالل املريكاتو ال�شتوي 

القادم، 

اأ�شارت 

ال�شحيفة 

يف تقرير 

ن�شرته، اأن 

هوانغ هي 

ت�شان البالغ من 

العمر 25 عامًا لفت انتباه كبار الأندية يف الدوري الإجنليزي املمتاز، ويف مقدمتهم 

ليفربول ومان�ش�شرت �شيتي بعد تاألقه الكبري؛ حيث �شجل 4 اأهداف خالل 8 مباريات مع 

وولفرهامبتون.

ويلعب هوانغ هي ت�شان يف �شفوف »الذئاب« على �شبيل الإعارة، فقد ان�شم اإليه قادمًا 

من ليبزيغ الأملاين خالل املريكاتو ال�شيفي املا�شي، ووقع عقداً ملدة عام واحد 

ينتهي يف يونيو/ حزيران 2022، بح�شب »مريور«، فاإن اإدارة وولفرهامبتون 

باتت تدرك متامًا اأن احلفاظ على املهاجم الكوري اأمر م�شتحيل، و�شتحاول 

التحرك بالتن�شيق مع اإدارة ليبزيغ والالعب؛ للتوقيع مع الأخري ب�شفة 

نهائية خالل املريكاتو ال�شتوي.

و�شبق لهوانغ اللعب لأندية �شالزبورغ وليفريينغ النم�شاويني وهامبورغ 

الأملاين، وميلك يف ر�شيده 42 مباراة دولية مع منتخب بالده، �شجل 

خاللها 7 اأهداف.

هذا موقف ت�سايف من حممد �سالح

الفرن�شي،  جريمان  �شان  باري�س  فريق  مع  مبابي  كيليان  الالعب  يزال م�شتقبل  ي�شنع ل 

�شبتمرب/اأيلول  �شهر  مطلع  ت�شريحاته  من  الرغم  على  الإعالم،  بو�شائل  املا�شي، احلدث 

الباري�شي والن�شمام  النادي  الرحيل عن  اإىل فريق والتي ك�شف من خاللها عن رغبته يف 

ريال مدريد الإ�شباين، كما �شبق واأخرب الإدارة برغبته هذه.

الفرن�شي  املنتخب  لعب  ب�شم  »امللكي«  الفريق  ن ويت�شبث  بي كيليا مبا

اإذ عرب عن ا�شتعداده لتقدمي عر�س  لإدارة جديد اإىل �شفوفه، 

ال�شتوية  النتقالت  فرتة  خالل  »الباري�شي«  دون املقبلة، الفريق 

جمانية. ب�شفة  منه  لال�شتفادة  املقبل  ال�شيف  اإىل  النتظار 

»تليفوت«  لقناة  ت�شريحات  يف  مبابي  الالعب  واأكد 

قائال  وكازاخ�شتان  فرن�شا  مباراة  بعد  الفرن�شية، 

اأعرف  ل  اأنا  »م�شتقبلي؟  الإحرتايف:  م�شتقبله  بخ�شو�س 

اأم�شيت  اإنني  اأنا هنا. �شبق وقلت  5 حتى الآن ما �شيح�شل. 
اأفعل ذلك.. هناك  ا�شتمتعت بكل حلظة وما زلت  �شنوات رائعة هنا، لقد 

�شبق وتكلمت عن ذلك«، يف غمو�س  املقبلة هنا، لكن  العديد من ال�شتحقاقات 

اإ�شرار ريال مدريد على �شمه، ورف�س باري�س �شان  وا�شح ب�شاأن م�شتقبله يف ظل 

اإذ ل يزال متم�شكا باأمل جتديد عقد جنمه الأول. جريمان ذلك، 

»ما  وقال:  املا�شي،  ال�شيف  عا�شها  التي  ال�شعبة  الفرتة  عن  للحديث  مبابي  وعاد 

املا�شي مفجع، بداية من ت�شييعي �شربة جزاء مع منتخب فرن�شا  ال�شيف  حدث يف 

يف كاأ�س اأمم اأوروبا، اإىل ف�شل انتقايل من باري�س �شان جريمان.. كل هذه الأمور 

اأقوى«. وجعلتني  ال�شحيحة  بالطريقة  معها  تعاملت  لكنني  نف�شيتي،  على  اأثرت 

برييز  فلورنتينو  مدريد  ريال  رئي�س  اأن  �شحفية  تقارير  وك�شفت 

الفرن�شي،  التعاقد مع مبابي، جنم نادي باري�س �شان جريمان  يود 

اإطار �شعيه لتكوين خط  2028، يف  بعقد ميتد حتى يناير/ حزيران 

اإ�شافة  ومبابي  جونيور  فيني�شيو�س  الربازيلي  بني  يجمع  ناري  اإىل هجوم 

الأملاين. اإرلينغ هالند جنم بورو�شيا دورمتوند  الرنويجي 

كيليان مبابي يزيد من الغمو�ض ب�ساأن م�ستقبله

»ذا تاميز«: �سرتلينغ ال ميانع يف الرحيل من ال�سيتي اإىل بر�سلونة
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المجتمع
الهو�س مبواقع التوا�صل االجتماعي فاق كل احلدود 

»خ�صو�صية« اجلزائريني تنتهك ؟!

البيوت  ربات  تالحظ  احيانا 

وجود بقع على ال�سطح الداخلي 

هذه  �ستيل  اال�ستانل�س  الواين 

البقع ال�سوداء ال يجب ان تكون 

يف انية اال�ستنلي�س �ستيل االأ�سلية 

التي ال حتتوي على معادن اخرى 

عنه  الك�سف  يجب  وجد  ان  و 

باختبار ب�سيط يف املنزل.

على  ليمونة  بفرك  ذلك  و 

كاملة  ليلة  تركه  و  ال�سطح 

وجود  الحظنا  اذا  ذلك  بعد  و 

لون  او تغري يف  �سوداء  بودرة 

اأو  االأ�سود  اللون  اىل  الفجوة 

حتتوي  فهي  غامق   الرمادي 

االأكل  مع  تفاعلت  معادن   على 

و  فووورا  منها  التخل�س  يجب 

اذا مل يتغري اللون فهي الزالت 

احلام�سي  غري  للأكل  �ساحلة 

منها  التخل�س  يجب  لكن  فقط 

النها  �سنة  اىل  �سهور   6 خل�س 

قابلة للتفاعل مع االأكل.

ما عالج برودة الأطراف
ًة يف ف�صل ال�صتاء؛ حيث تكون هذه  يعاين الكثري من االأ�صخا�س من برودة يف االأطراف خا�صّ

االأطراف عر�صة ب�صكل كبري للهواء البارد اّلذي يوؤّدي اإىل تغرّي لون هذه االأطراف اإىل اللون 

االأزرق اأو اللون االأبي�س مثل القدمني واليدين، واالإح�صا�س بوجٍع واأمل فيهما، وقد يتبع م�صكلة 

الربودة يف االأطراف حدوث تنميٍل يف االأطراف امل�صابة، وقد ي�صحبها قرح وبثور يف االأطراف 

امل�صابة بالربودة.

اأ�صباب برودة االأطراف :

االإ�صابة مبر�س ال�صّكري. 

االإ�صابة بال�صمنة املفرطة. 

االإ�صراف يف التدخني. 

االإ�صابة بربودة االأطراف نتيجة تناول بع�س االأدوية اّلتي تكون من االأعرا�س اجلانبّية امل�صّببة 

لها. 

االإ�صابة بالتوتر النف�صي. 

حدوث ت�صّلب يف ال�صرايني. االإ�صابة بالروماتيزم واأمرا�صه. 

خلل وق�صور يف الدورة الدموية الطرفية.

 االأنيميا. 

ق�صر يف عمل الغّدة الدرقية.

الطرق املّتبعة لعالج برودة االأطراف جتّنب اجللو�س فرتات طويلة اأو الوقوف اأي�صًا لفرتات 

طويلة؛ الأّن ذلك يعمل على اإعاقة حركة الدم يف االأطراف وعدم اإي�صال الدم ب�صكل �صحيح اإىل 

جميع االأجزاء. 

القيام بعملّية تدليك لالأطراف امل�صابة بالربودة مثل القدمني واليدين ملّدة ال تقل عن خم�س 

ع�صرة دقيقة يف اليوم، ويجب اّتباع هذه الطريقة ب�صكٍل يومّي. احلفاظ على ممار�صة التمارين 

الريا�صّية ب�صكل يومي ملدة ال تقل عن ن�صف �صاعة الأّنها تعمل على تن�صيط الدورة الدموية 

وحتريك الدم يف جميع اأجزاء اجل�صم وميكن ممار�صة ريا�صة امل�صي ال�صريع فهي تفي بالغر�س. 

االإكثار من تناول امل�صروبات الدافئة واالأغذية التي متّد اجل�صم بالفيتامينات والطاقة الالزمة 

له يف اليوم؛ فهي تعمل على تدفئة اجل�صم وحمايته من الربودة خا�صة االأطراف.

 القيام بزيارة الطبيب اإذا مل يكن �صبب برودة االأطراف ف�صل ال�صتاء؛ الأّن ذلك قد يدّل على 

وجود اأمرا�ٍس خطرية يجب ك�صفها وفح�صها من دون حدوث اأي م�صاعفات. 

املحافظة على الوزن املنا�صب والتخّل�س من الوزن الزائد. 

جتنب ارتداء الكعب العايل واالبتعاد عن لب�س االأحذية 

واجلوارب ال�صّيقة. االبتعاد عن التدخني. 

القيام بو�صع القدمني يف حّمام من املاء ال�صاخن ملّدة 

دقيقتني، ثّم و�صعها يف حّمام ماء بارد مّدة دقيقتني 

اإ�صافيتني، ثّم اإعادة القدمني اإىل حّمام املاء ال�صاخن 

جمّدداً، وتعّد هذه الطريقة فّعالة جداً الأنها تعمل على 

تن�صيط الدورة الدموية ب�صكل كبري و�صريع. 

تناول االأطعمة التي حتتوي على فيتامني )ج( وفيتامني 

)ب( عن طريق تناول االأطعمة وامل�صروبات التي حتتوي 

على هذه الفيتامينات مثل: الربتقال وع�صريه، والليمون 

وع�صريه، والفليفلة امللّونة باأنواعها، اأو عن طريق تناول 

املكّمالت الغذائّية واالأدوية اّلتي حتتوي على هذه 

الفيتامينات اّلتي تعمل على حماية القلب.

تدابير منزلية

خ�سو�سية  كانت  بعيد  غري  لوقت 

اأن  غري  اأحمر  خط  اجلزائريني 

التكنولوجيا غريت كل القيم واملفاهيم 

وكل  اجلزائريني  عادات  وحتولت 

ميديا  ال�سو�سيال  عرب  توثق  حياتهم 

والعبادات  وامل�رشب  املاآكل  فحتى 

هناك  اأن  بل  الليف  يف  ت�سور  باتت 

كل  ين�رشون  باتوا  الن�سطاء  من  بع�س 

ادق  فحتى  بال�سور  حياتهم  تفا�سيل 

عادي  ب�سكل  تتدوا  اأ�سبحت  التفا�سيل 

مواقع  تعج  كما  احراج،  اأي  ودون 

ال�سور  باأالف  االجتماعي  التوا�سل 

والروتينات اليومية وهو ما يثري جدل 

كبري بني راف�سي مثل هذه الظواهر التي 

يعتربون  من  وبني  باخل�سو�سية  مت�س 

ذلك امر حمبب وعن هذه الظواهر يوؤكد 

هو�س  اأن  االجتماع  علم  يف  خمت�سون 

اجلزائريني مبواقع التو�سل االجتماعي 

جماالت  كل  واقتحم  احلدود  كل  فاق 

حياتهم وبات من غري املمكن على اأغلب 

يف  التكنولوجيا  عن  التخلي  ال�سباب 

حياتهم ومبا ان العادات والعبادات هي 

امل�سلمني  اجلزائريني  حياة  من  جزء 

هذه  على  طغت  التكنولوجيا  فاأن 

تعك�س  �سورة  يف  والطقو�س  العبادات 

�سلبيات هذه التكنولوجيا.

حما�رشة  ت�سري  االآخر  الطرف  على 

األقتها خبرية و�سائل  على من�سة »تيد« 

التوا�سل االجتماعي بيلي بارنيل بعنوان 

االجتماعي  التوا�سل  كن ملواقع  »هل يمُ

العقلية؟«،  لوظائفك  �رشة  ممُ تكون  اأن 

تقول اإننا جميعا �سلع ارت�سينا وجودها 

يف عامل التوا�سل االجتماعي، حياتنا، 

جميعها  علقاتنا،  رحلتنا،  عملنا، 

الكثري  جتمع  من�سات  على  ن�ساركها 

دائرة  عن  حتى  د  يبعمُ ومن  معارفنا  من 

رتبط  ممُ اأنت ك�سلعة، وجودك  معارفنا. 

طلق  بعدد التفاعلت واالإعجابات التي يمُ

التوا�سل االجتماعي«  ا�سم »عملة  عليها 

)Social Currency(. وكحال اأي �سلعة 

باع على اأرفف املحال فيتم التخل�س  ال تمُ

لنا،  اأي�سا  احلال  هو  فهذا  منها، 

حت�سد  ال  التي  من�سوراتنا  اأو  ل�سورنا 

نقوم  حيث  االإعجابات،  من  جيدا  عددا 

اإخفائها،  اأو  بحذفها  منها  بالتخل�س 

را�سني متاما عن حمتوى  كنا  حتى لو 

ما �ساركناه، اإال اأن راأي االآخر بات هو 

املحدد االأهم لوجود �سلعتك على من�سة 

هي لك باالأ�سا�س.

اإن  بيلي  تقول  نف�سها،  املحا�رشة  يف 

يف  اأمُجريت  التي  الدرا�سات  من  العديد 

املتحدة،  اململكة  املتحدة،  الواليات 

اال�ستخدام  ربطت  قد  وغريها،  كندا، 

االجتماعي  التوا�سل  ملن�سات  تزايد  املمُ

باالكتئاب، والقلق. 

التوا�سل  مواقع  خبري  �سري  يمُ بدوره 

االجتماعي اأدريان ت�سان اإىل اأننا نحظى 

بجمهورين على من�سات مواقع التوا�سل 

االجتماعي؛ جمهور قريب يتمّثل باالأهل، 

والزملء،  واملعارف،  واالأقارب، 

يحتمل  الهوية  جمهول  اآخر  وجمهور 

�سرتكة  وجوده يف املجتمع. النقطة املمُ

»االهتمام«  هو  اجلمهورين  هذين  بني 

)13(، وهو ما يجعل هذه االأداة -من�سات 

بحيث  تفردة،  ممُ االجتماعي-  التوا�سل 

يكن ا�ستغلل هذه امليزة للو�سول اإىل 

ا�ستخدام  اأح�سن  اإذا  تلفني  خممُ جمهورين 

لن�رش  اإيجابية  اأداة  لتكون  االأداة  هذه 

وتكوين  حلظاتك،  وتدوين  اأفكارك، 

يف  وجديدة.  قّيمة  اجتماعية  �سداقات 

»ال  بارنيل:  بيلي  قالت  وكما  النهاية، 

الأنك  �سام�سوجن  تلفزيونات  لوم  كنك  يمُ

�سا�ساتها،  عرب  �سيئا  م�سل�سل  �ساهدت 

وال يكنك لوم تويرت الأنك قراأت تغريدة 

بغي�سة عرب من�ستها!«.

دزيت باب احلبيب دفة على دفة فرا�صو من حرير 

نرقد وندفا، بوقالو من ذهب ن�صرب ال نروى،وكالمو 

من ع�صل غري ن�صمع ن�صفى. 

�أعقد 

و�أنوي

اإذا لحظتم هذه البقع داخل 
اأواين ال�صتانل�س فيجب اأن 

تقوموا بهذا الختبار فووورا

معلومات طبية

هـــل تعـــــلم

ي�صل طول االأوعية الّدموّية يف 

ج�صم االإن�صان -عند مّدها-اإىل 

اأكرث من 60.000 ميل.

م. غازي 

و�صل الهو�س مبواقع التوا�صل االجتماعي عند اجلزائريني حلدود غري معقولة لدرجة 

اإقحام هذه املواقع يف حياتهم حيث بات العديد من اجلزائريني يوثقون كل �صيء حتى 

اكلهم و�صربهم ونومهم وعباداتهم وهو ما ينبئ بتدهور كبري للقيم ب�صبب التكنولوجيا.
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الثقافي
»فيل�شوف يف امل�شت�شفى«: 

الأ�شئلة واإحراجاتها
منذ  العامل  �ضربت  التي  ال�ضحية  الأزمة  اأثارت 

اأن  اأ�ضئلة كربى، مل يكن للطب وحده   2019 نهاية 

على  التغلب  يف  ننجح  اأن  ميكن  هل  عليها:  يجيب 

نكون  حني  وحدها؟  الفردية  باجلهود  كهذا  خطر 

جمموعة  بني  واحد  مري�ض  اإنقاذ  فر�ضة  اأمام 

مر�ضى من نختار؟ 

بالن�ضبة للباحث والإعالمي الفرن�ضي غيوم دوران 

الفكرة  هنا  ومن  فل�ضفية،  اأ�ضئلة  فهذه   )1952(

امل�ضت�ضفى«  يف  »فيل�ضوف  الأخري  لكتابه  املنطلق 

يف  موؤخراً.  فالماريون  من�ضورات  عن  ال�ضادر 

الف�ضاء ال�ضت�ضفائي، يرى دوران باأن للحياة كثافة 

حافة  على  نقف  فنحن  اأخرى،  اأماكن  يف  تتوّفر  ل 

احلياة واملوت، ويف منطقة الحتكاك هذه عادة ما 

تكون الفل�ضفة هي الأداة املعرفية الأكرث متر�ضًا.

موا�ضلة  ميّثل  الفرن�ضي  للباحث  اجلديد  الكتاب 

جريار  مع  م�ضرتك  عمل  يف  برز  ان�ضغال  �ضمن 

العالج«  »فل�ضفة  بعنوان   2019 يف  �ضدر  دابوان، 

وكان جتميعًا للن�ضو�ض الفكرية التي تناولت ق�ضايا 

»عقالين«  الأخرى:  دوران  موؤلفات  من  ال�ضحة. 

يا  و«كان   ،)2000( الأزرق«  و«اخلوف   ،)2018(

و«ت�ضفية   ،)2009( �ضاغان«  فران�ضواز  مكان... 

ح�ضابات« )2000(.

خمتارات من �شياحتنامه بالعربية.. 
حني كان الألبان من قري�ش!

تذكر املرويات ال�ضعبية اأّن اأوليا جلبي راأى يف منامه النبي حممد، وكان ذلك يف ليلة عا�ضوراء من 

�ضنة 1630، وبدًل من اأن يطلب ال�ضفاعة تلعثم ل�ضانه بكلمة ال�ضياحة ليح�ضل على مباركة نبوية 

لرحالته التي جاب فيها اأكرث من ع�ضرين بلداً خالل نحو ن�ضف قرن، ووّثقها يف موؤَلّف ل يزال 

ُيعّد من عيون اأدب الرحالت حول العامل.

واقعٌة دفعت الرّحالة العثماين )1611 - 1684( اإىل التخّلي عن طموحه ال�ضيا�ضي، والتفّرغ لأ�ضفاره 

التي حّقق اأق�ضى فوائده منها، على هدي من �ضبقوه من الكّتاب يف التاريخ الإ�ضالمي الذين اأر�ضوا 

تقاليد اأدبية للكتابة عن جتوالهم ورحالتهم، وكتب عنها جامعًا بني متعة ال�ضرد و�ضعة املعارف 

ال�ضلطان  بالط  يف  والفنون  والدين  واللغة  التاريخ  درا�ضته  من  م�ضتفيداً  جلبي،  عنها  عرّب  التي 

مراد الرابع.

وقّدمها  ترجمها  التي  الأجزاء  عنوان  الألبان«  بالد  عن  خمتارات  جلبي:  اأوليا  »�ضياحتنامه 

جمّلدات،  ع�ضرة  اأ�ضل  من  الأرناوؤوط  م.  حممد  ال�ضوري  الكو�ضويف  واملوؤرخ  الكاتب  بدرا�ضة 

و�ضدرت حديثًا يف كتاب عن »الآن نا�ضرون وموزعون«، وهي ل تقّدم �ضورة �ضاملة عن تاريخ 

األبانيا خالل القرن ال�ضابع ع�ضر وعن جغرافيتها وثقافة جمتمعها فح�ضب، اإمنا تعيد ما انقطع 

من �ضالت بينها وبني العرب منذ بداية القرن املا�ضي.

ي�ضري الكاتب اإىل اأّن جبلة بن الأيهم ُدفن يف مكان بالقرب من مدينة اإلبا�ضان، واأن الألبان ياأتون لزيارة �ضريحه لعتقادهم اأنه جّدهم الأعلى، وقد ر�ضفوا 

حجارة كبرية فوق قربه ا�ضتمّرت طوياًل، مقّدمًا رواية حول فراره اإىل بالد الروم من عقوبة عمر بن اخلطاب بعد اأن فقاأ جبلة عني اأحد امل�ضلمني.

�ضلة  عن  الألبان  من  �ضيئًا  �ضمع  رمبا  اأنه  حًا  مو�ضّ جلبي،  �ضوى  رحالة  اأّي  لدى  اأو  حمّلي  م�ضدر  اأّي  يف  ترد  مل  التي  الرواية  هذه  تقدميه  يف  الأرناوؤوط  يفّند 

لأ�ضالفهم بال�ضرق، وهي معلومات قد تكون مبنية على الرواية املتعّلقة بجّدهم املفرت�ض اإلري، التي تقول الأ�ضطورة اإنه ابن الأمري قدم�ض ملك فينيقيا، الذي 

اأر�ضله اأبوه للبحث عن اأخته يف اأوروبا، وبالتايل يبدو اأن ابن الأيهم حّل بدًل من قدم�ض.

كما اأن تلك الأ�ضطورة التي ترد يف الكتاب، ل ت�ضتقيم مع حقائق التاريخ؛ اإذ ين�ضب الألبان جبلة اإىل قري�ض يف روايتهم، بينما هو ملك الغ�ضا�ضنة الذي يختلف 

املوؤّرخون حول اإ�ضالمه، ويّتفق معظمهم على اأنه خرج مع جيو�ض هرقل وعا�ض يف بالد الروم حتى رحيله، بالإ�ضافة اإىل اأن تراث معظم ال�ضعوب غري العربية 

التي اأ�ضلمت يحت�ضد باأخبار عن عالقات قرابة لهم مع عرب اجلزيرة، ما يعك�ض رغبة يف �ضلة جتمعهم بالعرب، وهو ما يعني مكانة ورفعة �ضيا�ضية واجتماعية 

اأكرب اآنذاك.

عند  والت�ضلية  الرتفيه  طقو�ض  تناوله  مع  تتعار�ض  ل  لالإ�ضالم  وحما�ضته  الدينية  م�ضاعره  اأّن  القارئ  يجد  حيث  جلبي،  لأ�ضفار  التلّقي  م�ضتويات  تتعّدد 

الألبان وتف�ضيله لأنواع ال�ضراب و�ضنوف املتع لديهم، وهو ل يجد ف�ضاًل بني اجلانبني الروحي والدنيوي يف حديثه عن معامل املدن الألبانية وطبيعة احلياة 

الجتماعية فيها.

اإل  العثمانية،  الوليات  ال�ضياق الإداري والعمراين يف جمموعة من  الرغم من تقدمي حقائق تاريخية وجغرافية دقيقة، وكذلك الإ�ضهاب يف و�ضف  وعلى 

اأنه ميكن التعامل مع الكتاب بو�ضفه واحداً من اأبرز التعبريات الفنية يف زمانه، ورمبا حتى اليوم، ما تك�ضفه اللغة التي َيكتب بها املوؤّلف، واأ�ضلوب الت�ضويق 

ده التنويع يف رواياته �ضكاًل وم�ضمونًا، مبا مينح املتلّقي متعة  الذي يّتبعه يف �ضرد الأحداث واملعلومات، واإظهاره جانبًا من الطرافة والظرف يف نقلها، وتق�ضّ

اإ�ضافية.

جلبي الذي قام مبهمات دبلوما�ضية و�ضيا�ضية يف عدد من رحالته ممّثاًل لالأ�ضتانة، يرّكز على اأدق التفا�ضيل يف ت�ضوير معاي�ضاته للنا�ض الذين يلتقيهم، واملعامل 

من  ومنتجاتهم  يرتدونها،  التي  والأزياء  بها،  يتحّدثون  التي  واللغات  زارها،  التي  املدن  �ضّكان  اأعراق  بني  ميّيز  حيث  الكتاب،  �ضفحات  طوال  يزورها،  التي 

الأطعمة والفاكهة، وُيقّدم اأرقامًا دقيقة، واأحيانًا تقديرية، لأعداد ال�ضاكنة واملوّظفني واجلنود والإداريني واملحاّلت التجارية وم�ضاحات الأرا�ضي وغريها، 

والرواتب ال�ضهرية، ما يعك�ض حر�ضه على عر�ض معلومات واإح�ضائيات تهّم البالط ال�ضلطاين اأو جهات ر�ضمية معّينة.

يف زيارته لإحدى املدن الواقعة على نهر درين، يلفت املوؤّلف اإىل اأن ا�ضَمها، الإ�ضكندرية )�ضكودرا(، ي�ضرتك مع ا�ضم مدينتني اأُخرَيني تابعتني للعثمانيني، هما 

الإ�ضكندرونة التي تتبع ولية حلب، والإ�ضكندرية يف م�ضر، حيث اأ�ّض�ض احلوا�ضر الثالث الإ�ضكندر املقدوين، ثم ينتقل اإىل و�ضف قلعتها وجندها وجتهيزاتهم 

الع�ضكرية بالتف�ضيل، وهو اأمر متكّرر يف معظم املدن الألبانية التي لعبت حينها دوراً بارزاً يف حرب مملكة البندقية باإيطاليا.

نالت رحالت جلبي اهتمامًا كبرياً لدى الغرب ب�ضبب ت�ضويرها حلظًة كانت الدولة العثمانية تعي�ض نهاية تقّدمها يف القارة الأوروبية؛ حيث �ضبقت هزميتهم 

يف معركة فيينا. وقد ا�ضتحوذت عليه الرغبة يف فهم تلك املرحلة بعد عثور امل�ضت�ضرق النم�ضاوي جوزف فون هامر على اأربعة جمّلدات منها، فّظن اأنها كُلّ 

الغربّيني على  امل�ضت�ضرقني  اإقبال  التاريخ مع  بالإنكليزية بعد ذلك لتدخل  1814، ثم ن�ضرها يف جمّلدين  بالأملانية عام  »�ضياحتنامه«، فن�ضر خمتارات منها 

درا�ضتها وترجمتها اإىل لغات عديدة، كما يبنّي الأرناوؤوط يف تقدميه، لفتًا اإىل اأّن تزايد الهتمام بها خالل ال�ضنوات الأخرية، فال متّر �ضنة دون ن�ضر درا�ضة 

اأو ترجمة جديدة اإىل لغة من اللغات. ومن هذه الإ�ضدارات اجلديدة ما يخ�ّض خمتارات من الكتاب تتعّلق بجوانب تاريخية واقت�ضادية وثقافية واجتماعية 

للبلدان التي زارها جلبي.

اإىل جانب افرتا�ض الأ�ضل العربي لالألبان، يرى الأرناوؤوط �ضببني اآخرين لأهمية نقل الكتاب اإىل العربية؛ الأّول يتعّلق باكت�ضاف جلبي ملجتمع م�ضلم خمتلف 

عّما راآه يف رحالته؛ ففي الوقت الذي جال فيه األبانيا، كان الإ�ضالم ينت�ضر بني الألبان لي�ضمل الغالبية حتى نهاية ذلك القرن. وبعبارة اأُخرى، كان الألبان يف 

حالة انتقالية دينية وثقافية واجتماعية مع انت�ضار الدين اجلديد، ولكن يف الوقت نف�ضه دون اأن يفقدوا خلفيتهم الوثنية اأو امل�ضيحية. 

ويكمن ال�ضبب الثاين يف غنى الكتاب باملعطيات املختلفة عن بالد الألبان من خالل توثيقه للحالة القت�ضادية والجتماعية والثقافية التي كانت يف بالد 

الألبان خالل الن�ضف الثاين من القرن ال�ضابع ع�ضر - اإذا جتاوزنا بع�ض مبالغات جلبي الوا�ضحة - اإذ كان �ضاحب »�ضياحتنامه« مهوو�ضًا بالتفا�ضيل يف و�ضف 

األبانيا والألبان  اأ�ضبح ل غنى عنه ملن يكتب عن  اأّن كتابه  املن�ضاآت الع�ضكرية )واملدن والأ�ضواق واملن�ضاآت القت�ضادية والدينية والتعليمية وغريها(، حتى 

خالل احلكم العثماين.

حممد م. الأرناوؤوط: احلكومة العربية يف 
دم�شق.. ق�شة قرن �شائع

تتوا�ضل القراءات الغربية لتجربة اململكة العربية، التي اأعلنها في�ضل بن احل�ضني من دم�ضق، واآخرها ت�ضّمنه كتاب �ضدر هذا العام بعنوان 

»كيف �ضرق الغرب الدميقراطية من العرب«، للموؤلفة والأكادميية الأمريكية اإليزابيث تومب�ضون، مقابل �ضّح الدرا�ضات العربية حول اأول 

دولة م�ضتقلة يف التاريخ العربي املعا�ضر.

نقطة اأ�ضا�ضية ي�ضري اإليها الباحث والأكادميي الكو�ضويف ال�ضوري حممد م. الأرناوؤوط يف كتابه »من احلكومة اإىل الدولة.. جتربة احلكومة 

نقدية  مراجعة  جُتر  مل  اأنه  مقّدمته  يف  حًا  مو�ضّ وموزعون«،  نا�ضرون  »الآن  عن  حديثًا  �ضدر  الذي   ،»)1920 –  1918( دم�ضق  يف  العربية 

�ضاملة مبنا�ضبة مرور مئة عام على هذا احلدث التاريخي، يف �ضوء وثائق وم�ضادر جديدة مل يطلع عليها الباحثون العرب.

وي�ضري املوؤّلف اإىل بعد رمزي يتمّثل يف انتهاء الحتفال بالثامن من اآذار/ مار�ض، اليوم الذي اأعلن فيه ا�ضتقالل �ضورية، حيث مل يعد هذا 

التاريخ بالن�ضبة اإىل ال�ضوريني واللبنانيني والفل�ضطينيني والأردنيني مهمًا، بل اإنه مّت حموه من قبل حزب البعث الذي حكم دم�ضق منذ عام 

ال�ضلطة. وت�ضّلمهم  انقالب �ضباطه  يوم  اآذار/ مار�ض،  من  بالثامن  1963، وبات يحتفي 
اأهّم الدار�ضني للتاريخ  – 2014(، من  اأن هذه املوؤرخة الفل�ضطينية )1936  اأولها  يحمل اإهداء الكتاب اإىل خريية قا�ضمية معاين ودللت، 

العربي  امل�ضرق  يف  ال�ضهيوين  »الن�ضاط  ومنها  العديدة،  موؤّلفاتها  يف  الأهمية  بالغة  ملوا�ضيع  عنايتها  مولية  الع�ضرين  القرن  يف  ال�ضوري 

اأنها و�ضعت كتابْي »احلكومة العربية يف دم�ضق«، و«ملحات من احلياة التعليمية  و�ضداه«، و«فل�ضطني يف �ضيا�ضات البالد العربية«، وثانيها 

والثقافية يف ظل حكومة في�ضل يف دم�ضق«. يعود املوؤّلف اإىل خطاب الأمري في�ضل يف حلب بتاريخ 11 ت�ضرين الثاين/ نوفمرب 1918، الذي 

يقول فيه »خرج الأتراك من بالدنا ونحن الآن كالطفل لي�ض لنا حكومة ول جند ول معارف، وال�ضواد الأعظم من ال�ضعب ل يفقه معنى 

الوطنية واحلرية ول ما هو ال�ضتقالل«، ليناق�ض اأبرز الق�ضايا التي �ضغلت 

ومو�ضع  راهنة  تزال  ل  وهي  اجلديدة،  الدولة  �ضكل  حول  والنخبة  الأمري 

جدل اإىل اليوم.

اجلمعيات  من  العديد  راود  الذي  احللم  اأ�ضا�ض  الدولة  حدود  كانت 

اجلغرافيا  على  لتمتّد  الكتاب،  بح�ضب   ،1915 عام  بحلول  وال�ضخ�ضيات 

رف�ض  اأن  اإل  العربية(،  واجلزيرة  ال�ضام  وبالد  )العراق  اآ�ضيا  يف  العربية 

اإىل مناطق تقع اليوم  الإنكليز خل�ضوع العراق �ضمن تلك احلدود بالإ�ضافة 

يف تركيا، جعل الدولة تنكم�ض اإىل �ضورية التي تق�ّضمت بعد ذلك اإىل اأربعة 

بلدان.

مفاهيم  املرحلة،  تلك  يف  دم�ضق،  حكومة  قاربت  كيف  الأرناوؤوط  يبنّي 

الدولة  اإىل  النتماء  معيار  هما  الراأ�ض  وم�ضقط  اللغة  اأن  معتربة  كالعروبة، 

و«امل�ضباح«  »العا�ضمة«  مثل  املرحلة،  تلك  جرائد  عنها  عرّبت  كما  اجلديدة، 

الأديان  اإىل  ي�ضري  اأ�ضبح  الدين  اأن  كما  لدرا�ضتها،  جديداً  م�ضدراً  تعّد  التي 

اخلارجي  للتدخل  حماولة  اأية  قطع  اإىل  �ضعت  خطوة  يف  جميعها،  والطوائف 

اأهّم مظاهر الدميقراطية وجود �ضلطة منتخبة  با�ضم حماية الأقليات، وكان 

العتبار  بعني  الأخذ  مع  وامل�ضاواة،  والعدل  احلرية  على  مبنية  وقوانني 

كال�ضاحل  املناطق،  من  عدد  يف  انتخابات  اإجراء  دون  حالت  التي  الظروف 

اإىل  كبري  التفات  مع  نيابيًا،  مدنيًا  حكمًا  الد�ضتور  وتبنى  وفل�ضطني،  ال�ضوري 

التعليم بو�ضفه عمود التحديث والنه�ضة، حيث اأ�ضارت ال�ضحف اإىل �ضرورة اأن 

»جرمينال«: 
يف ترجمة 

عربية 
اأُخرى

الأدب  كال�ضيكيات  اأ�ضهر  من  واحدة   )1902  -  1840( زول  اإميل  لـ  »جرمينال«  رواية  تعّد 

عن  تزيد  اأنها  اإل  ماكار«،  روغون  »اأ�ضرة  الروائية  ال�ضل�ضلة  من  جزء  اأنها  ورغم  الفرن�ضي. 

جميع الروايات �ضهرة، بل اإنها اأ�ضهر من ال�ضل�ضلة يف جمملها.

عرفت »جرمينال« ترجمات كثرية اإىل العربية، منذ خم�ضينيات القرن املا�ضي، ولكن معظمها 

واأحيانًا  العربي،  للقارئ  متوّقعة  انتظارات  �ضمن  كتابة  اإعادة  اأو  تلخي�ضات  اإىل  اأقرب  كان 

ترجمة  �ضدرت  موؤخراً،  بامتياز.   �ضيا�ضية  الرواية  اأن  باعتبار  زول،  على  الرقابة  مبمار�ضة 

»كال�ضيكيات«،  �ضل�ضلة  �ضمن  الكويت  يف  »كلمات«  من�ضورات  عن  »جرمينال«  لرواية  جديدة 

وقد نقلها هذه املرة اإىل العربية املرتجم املغربي �ضكري ن�ضر الدين. 

ُن�ضرت الرواية اأّول مرة يف 1885، وقد متّيزت بذهابها اإىل اأق�ضى درجات ت�ضوير الواقع، حتى 

قيل باأنها رواية قا�ضية على قارئها. ورمبا ب�ضبب ذلك ُتعّد النموذج الأبرز ملا يعرف بـ«املدر�ضة 

الطبيعية« والتي كانت تقوم على ر�ضد الواقع كما هو دون اأي تدّخل من الكاتب.

لنتييه  اإتيان  بطلها  و�ضول  مع  وتبداأ  التا�ضع،  القرن  خالل  املناجم  بيئة  يف  الرواية  تدور 

كعامل جديد يتحّول مبرور الوقت اإىل حمّر�ض للعّمال �ضد ال�ضتغالل الذي يتعّر�ضون اإليه، 

ومن ثّم تدخل الأحداث يف منعرجات من ال�ضدام بني طبقتي العّمال واأرباب العمل.



12
الثالثاء  16 نوفمرب

 2021 املوافق

   لـ 11  ربيع الثاين  

   
 

 1443 هـ
الثقافي

االإعالن عن الفائزين يكون بالتزامن مع االحتفاالت الر�سمية يناير

رئي�س  جائزة  على  يتناف�سون  �أدبي  عمل   82
�جلمهورية للأدب و�للغة �المازيغية

للأمازيغية ال�سامية  املحافظة  اأعمال  يف  الت�ساوري  العمل  اأهمية  يوؤكد  •ع�ساد 

تناول �للقاء �لتي تم �أم�س 

�أول بالجز�ئر �لعا�صمة 

التح�شيرات التي با�شرتها 

�لمحافظة مع �ل�صلطات 

�لولئية بتمنر��صت لإنجاح 

برنامج االحتفاالت الر�شمية 

و �لوطنية بعيد �ل�صنة 

�لمازيغية و �إ�صر�ك كل 

�لفعاليات �لمحلية في هذ� 

�لحدث و كذ� في حفل توزيع 

جائزة رئي�س �لجمهورية 

للأدب �لأمازيغي �لتي 

تحت�صنها �أي�صا مدينة 

تمنر��صت.

كما ��صتعر�س �لطرفان، 

في �إطار ندوة �أقيمت 

بالمنا�صبة، �لجهود و 

�لم�صاعي �لمبذولة من 

�أجل تعزيز مكانة �للغة 

�لمازيغية في �لتعليم و 

في �لمجالت �لدبية و 

�لمعرفية.

و ثمن �مين �لعقال عقب 

جولة في مختلف �أق�صام 

�لمحافظة، خا�صة �لق�صم 

�لخا�س بالترجمة و 

�لن�صر، �لجهود �لكبيرة 

�لتي تبذلها �لمحافظة 

لترقية �للغة �لمازيغية 

خا�صة في مجالت �لتعليم و 

�لتاأليف و �لن�صر و�لتر�ث.

و�أ�صاد ع�صاد في كلمته 

بالدور �لمميز لمين 

�لعقال �لأهقار، ك�صلطة 

معنوية للمنطقة، معبر� 

عن تقديره »للخدمات 

�لجليلة« �لتي تقدمها 

�لمنطقة ل«حماية و �صون 

�لوحدة �لوطنية و�لدفاع 

و �ل�صلمة �لتر�بية خا�صة 

في هذ� �لظرف �لح�صا�س 

جر�ء �لعتد�ء�ت �لمتكررة 

�لتي تريد �لم�صا�س بالأمة 

�لجز�ئرية«.

و �أ�صاف قائل �إن �لمحافظة 

تريد »�لتاأكيد على �صون 

�لهوية �لوطنية من خلل 

ترقية �للغة و �لثقافة 

�لمازيغية وهو عامل حا�صم 

و �أ�صا�صي في تعزيز �للحمة 

�لوطنية و تقوية �لجبهة 

�لد�خلية«.

كما ذكر �صي �لها�صمي 

في �ل�صياق بالمقاربة 

�لت�صاركية �لتي تنتهجها 

�لمحافظة بغية �إ�صر�ك جميع 

�لأطر�ف خا�صة �لمجتمع 

�لمدني ل�صمان ح�صن �صير 

كل �لمبادر�ت و �لفعاليات 

التي تطرحها.

و بخ�صو�س �لحتفالت 

�لر�صمية لر�أ�س �ل�صنة 

�لمازيغية في تمنر��صت 

قال �أحمد �إيد�بير، �إن �أهل 

تمنر��صت يفهمون �أهمية هذه 

�لمنا�صبة و �صيعمل �لجميع 

على �إنجاح هذه �لحتفالت 

و توفير كل �لظروف 

�لملئمة لذلك، كما عبر 

�أي�صا عن �صعادته لحت�صان 

�لمنطقة لحدث �آخر هام 

و هو حفل توزيع جو�ئز 

م�صابقة رئي�س �لجمهورية 

للأدب �لمازيغي.

للتذكير فان برنامج 

�لحتفالت �لر�صمية يناير 

�لتي تقام بتمنر��صت �صتمتد 

من9 �إلى 12 يناير، و 

ي�صمل �لعديد من �لفعاليات 

�لفكرية و �لفنية من بينها 

تتويج �لفائزين بجائزة 

رئي�س �لجمهورية للأدب 

و �للغة �لمازيغية يوم 

12يناير.

و �أو�صح رئي�س لجنة تحكيم 

�لم�صابقة �لمذكورة يو�صف 

ن�صيب مخت�س في علوم 

�لجتماع و�لأدب �لأمازيغي 

�أن لجنة �لتحكيم قبلت 

82 عمل �أدبيا للتناف�س 
على �لجائزة، م�صير� 

�إلى �أن �للجنة تتكون من 

11 ع�صو� مخت�صين في 
�لل�صانيات و �أي�صا باحثين 

في �للغة �لمازيغية من 

عدة جامعات، و تبلغ 

قيمة �لجائزة �لأولى من 

هذه �لم�صابقة مليون دج 

و �لثانية 500 �ألف دج 

و�لثالثة 250 �ألف دج.

اأكد �سي الها�سمي ع�ساد المني العام للمحافظة ال�سامية للأمازيغية، خلل ا�ستقباله اأمني العقال الأهقار اأحمد 

اإيدابري، اأهمية العمل الت�ساوري يف كل مبادرات املحافظة.

من خلل عمله الروائي »خليل« ومذكرات »الكاتب«

يا�سمينة خ�سر� يعود �إىل 
�ملكتبات برتجمات �إىل 

�لفار�سية و�لغيلية

يعود الكاتب الجزائري المغترب يا�سمينة 

ترجمات  خلل  من  قراءه  ليلقي  خ�سرا 

اأ�سدرهما  واأن  له  �سبق  لعملين  جديدة 

الروائي  بعمله  الأمر  ويتعلق  فترة  قبل 

المو�سوم بـ«خليل« والمذكرات التي تحمل 

عنوان »الكاتب«، اإذ ترجمت الأخيرة اإلى 

اللغة الفار�سية، فيما ترجمت الأولى اإلى 

اللغة الغيلية.

وذكر يا�سمينة خ�سرا في العمل المو�سوم 

يكون  باأن  يحلم  كان  اأنه  بـ«الكاتب« 

�ساعرا، لكن والده اأراد اأن يجعله جنديا؛ 

مدر�سة  اإلى  محمد  ال�ساب  نقل  تم  لذلك 

هو  تعلمه  ما  كل  كان  حيث  المبتدئين؛ 

الحنين اإلى مزرعة العائلة، وعدم قدرته 

لجاأ  ثم  الجي�ش.  غطر�سة  تحّمل  على 

في  وبداأ  والكتابة،  والقراءة  الكتب  اإلى 

الن�سر.

اقتراح  على  وافق  ع�سكري  اأنه  وبما 

فاقتر�ش  م�ستعار،  ا�سم  باأخذ  زوجته 

خ�سرا«،  »يا�سمينة  الأولين:  ا�سميها 

من  العديد  ال�سم  هذا  تحت  وين�سر 

نجاحا  حققت  التي  البولي�سية  الروايات 

يا�سمينة  الملقب  محمد،  وترك  باهرا، 

ووجهه  الكتابة  واختار  الجي�ش،  خ�سرا 

الم�ستعار  بال�سم  الحتفاظ  مع  مك�سوف 

الذي جعله م�سهورا. 

لهذا  الذاتية  ال�سيرة  �سرد  هو  و«الكاتب« 

�سيء  كل  قبل  ولكنه  المذهل،  الم�سير 

ا�ستح�سار موؤثر للتاريخ الحديث للجزائر 

مدحا  فيه  كان  الذي  الوقت  نف�ش  في 

اأعاد  اأما رواية »خليل« فقد  رائعا للأدب، 

ال�سوء  ت�سليط  خ�سرا،  يا�سمينة  فيها 

التي  الإرهابية  العمليات  اإحدى  على 

والتي  باري�ش،  الفرن�سية  العا�سمة  هزت 

وقّدم  »خليل«،  يدعى  مغربي  �ساب  قادها 

الفكرية  الخلفيات  عن  قراءة  خللها  من 

للقيام  قادته  التي  والدوافع  للنتحاري، 

بعملية اإرهابية على الأرا�سي الفرن�سية. 

�سخ�سية الرواية المحورية كانت »خليل« 

في  ُولد  والذي  المغربية،  الأ�سول  ذا 

عائلة  من  ببلجيكا،  »مولنبك«  منطقة 

الريف  منطقة  من  قِدمت  فيها،  ا�ستقرت 

المغربي.

عن  عجز  خليل  فاإن  الرواية،  وح�سب 

البلجيكي،  المجتمع  في  الندماج 

الحياة،  ونبذ  التطرف،  طريق  واختار 

الجنة،  اإلى  وال�سعود  الموت  وتف�سيل 

ل الأوروبيين  غير اأن يا�سمينة خ�سرا حَمّ

بلدانهم؛  في  التطرف  انت�سار  م�سوؤولية 

الرعناء  الجتماعية  »ال�سيا�سات  بفعل 

والمتحجرة، التي تق�سي المهاجرين، ول 

بح�سبما  اندماجهم«،  عملية  في  ت�ساهم 

من  الرواية  واعتبرت  الرواية.  في  جاء 

ما  »خليل«  اأن  اأحداثها،  ت�سل�سل  خلل 

هو اإل �سحية لثالوث العن�سرية الغربية 

اإلى  التحول  من  حرمته  التي  المقيتة 

و�سحية  مجتمعه،  في  �سالح  مواطن 

عن  اأبعدته  متطرفة  اإيديولوجية 

اإلى  التحول  في  ف�سله  و�سحية  الحياة، 

لملقاة  »الجنة  اإلى  والنتقال  »�سهيد« 

الفكر  نظرة  وفق  الأعلى«،  الفردو�ش 

اإلى  الأخير،  في  ليخل�ش  المتطرف، 

وباحثة  وتائهة  عاجزة  �سخ�سية  اإخراج 

�سوب  تتجه  لكنها  الخل�ش،  درب  عن 

هلكها المحتوم؛ من خلل �سرد ونقا�سات 

اإيديولوجية، ك�سفت عن مكانة التطرف 

في المجتمعات المعا�سرة.

ن�سيرة. �ش

ن�سرية. �ش

�سدرت للروائية الجزائرية 

عائ�سة بنور، الطبعة الثانية 

عن  »الزنجيـة«  رواية  من 

للن�سر  ريادة  دار  من�سورات 

العربية  بالمملكة  والتوزيع 

رواية  وت�سّرع  ال�سعودية، 

الفجوات  اأبواب  »الزنجية« 

فتغو�ش  عنها،  الم�سكوت 

الأنثى  جراح  عمق  في 

واقعا  وتختزل  الإفريقية، 

خا�سة  المراأة  تعي�سه  مريرا 

ال�سوداء،  اإفريقيا  بلدان  في 

البطلة  فيها  تتحرك  حيث 

اأو الأنثى الإفريقية  بلنكا، 

التقاليــد،  نفق  في  الزنجية 

الجهل  دوامة  في  وتتخبط 

كتعر�سها  والعنف؛  والقهر 

والج�سدي،  النف�سي  للعنف 

اآثار  من  عنه  ينجر  وما 

تنعك�ش  و�سلوكية  نف�سية 

الكاملة  حياتها  على 

ختان  كظاهرة  م�ستقبل؛ 

عمر  في  وهن  الفتيات 

الزهور، وكذلك في مواجهة 

القبلية  ال�سراعات  اآثار 

والحـروب والنقلبات.

وزوجها  بلنكا  البطلة 

اإلى  الهجرة  يقرران  فريكي 

العي�ش  يحلمان  �سمالي  بلد 

رغيف  مع  �سقف  تحت  فيه 

خبز واطمئنان. لكن يحدث 

لهما في البلد الحلم ما لم يكن 

يجدان  حيث  الح�سبان؛  في 

اأحلمهما.  يبخر  اآخر  واقعا 

لوجه  الرواية  تتعر�ش  كما 

الإن�سانية،  المعاناة  من  اآخر 

�سد  والعنف  والعن�سرية 

اإلى  بالإ�سافة  الفتيات، 

ونزوح  الهجرة،  مو�سوع 

الأعداد الهائلة من الأفارقة 

والأطفال،  المراأة  وخا�سة 

بحثا  ال�سمال؛  دول  نحو 

والحياة  الخبز  رغيف  عن 

يتعر�سون  وما  الكريمة، 

�س�ساعة  في  مخاطر  من  له 

عذراء  هروبا.  ال�سحراء؛ 

اإفريقيا تحولت رغم خيراتها 

وثرواتها، اإلى مقبرة للموت، 

والأمرا�ش  للف�ساد،  ومرتع 

فاأ�سبح  والملريا،  كالإيدز 

المكان مقمـوعا، و�سخ�سياتـه 

ماأ�ساوي  وتفاعـل  مقهـورة، 

�سخو�ش  تعي�سه  رهيـب 

من  الخوف  ظل  في  الرواية 

المجهول.

والناقد  الأديب  وقال 

الدين  عز  ال�سوداني 

لها:  مقدمته  في  ميرغني 

»اإنها اإ�سافة للرواية العربية 

ون�سرت  والإفريقيـة«، 

بنور  عائ�سة  الروائية 

وخارجها،  بالجزائـر  اأعمالها 

في  مقالت  ن�سرت  كما 

ق�سايا  حول  مختلفة  جرائد 

ونالت  والطفل،  المراأة 

الجائزة  منها  جوائز  عدة 

م�سابقة  في  الأولى  الدولية 

اتحاد  هيئة  عن  المراأة  اأدب 

المتحدة  بالوليات  الأدباء 

الأمريكية ماي 2017. و�سبق 

لها واأن اأ�سدرت عدة اأعمال 

امراأة،  اعترافات  منها  اأدبية 

الأحلم،  فار�ش  و�سقوط 

ون�ساء  وال�سدى،  وال�سوط 

 women inو الجحيم،  في 

Mujeres en i n، و   hellll
كباقي  و«لي�ست   ،fierno
ت�ساأل.. المووؤدة  الن�ساء!! 

ومخالب.  يجيب؟!،  فمن 

اإلى  اأعمالها  ُترجمت  كما 

والإنجليزيـة  الفرن�سيـة 

والإ�سبانيـة.

ن�سيرة. �ش

للدكتورة 

عائ�سة 

بنور

طبعة ثانية 

لـ«�لزجنيـة« 

بال�سعودية

يف الذكرى 64 ملعركة »جبل ال�سيخ« 

فر�سة ال�ستح�سار ت�سحيات 

�سهد�ء �لثورة �لتحريرية 

�ملباركة
م�سعود  �سيدي  بقرية  ال�سيخ  جبل  لمعركة   64 الذكرى  اأول  اأم�ش  م�ستغانم  ولية  اأحيت 

ببلدية اأولد معلة ، ح�سبما اأ�ستفيد من المديرة الولئية للمجاهدين وذوي الحقوق دليلة 

بن م�سعود.

واأو�سحت بن م�سعود في ت�سريح لواأج اأن مرا�سم اإحياء هذه الذكرى التاريخية التي جرت 

بح�سور ال�سلطات المحلية والأ�سرة الثورية �سملت رفع العلم الوطني والترحم على اأرواح 

ال�سهداء الطاهرة وكذا تد�سين المعلم التذكاري المخلد لهذه المعركة.

كما تم بهذه المنا�سبة تكريم عائلة ال�سهيد »بغدالي ميلود« المعروف ب »�سي �سلم« فيما 

الوطنية  الراية  حول  م�سرحي  عر�ش  م�سعود  ب�سيدي  البتدائية  المدر�سة  تلميذ  قدم 

وكذا اأنا�سيد وطنية. وتقع مغارات جبل ال�سيخ بالقرب من حافة اأحد الوديان بدوار �سيدي 

م�سعود ببلدية اأولد معلة )�سرق م�ستغانم( وكانت خلل الثورة التحريرية المجيدة مركز 

للقيادة وملجاأ للعبور وم�ستو�سف لعلج المجاهدين الم�سابين ومخزن للأدوية والموؤونة 

، ح�سبما ت�سير اإليه الم�سادر التاريخية. وقد قام جي�ش الم�ستعمر الفرن�سي بمحا�سرة هذا 

يوؤوي  الوقت  ذلك  في  وكان   1957 نوفمبر   14 من  بدءا  مغارات  خم�سة  من  المكون  المركز 

اأكثر من 100 مجاهد و 10 مجاهدين مر�سى. وحاول الجي�ش ال�ستعماري اقتحام المغارات 

ذلك  في  ف�سل  ولكنه  والدبابات  وال�ساحنات  الجنود  لإنزال  العمودية  الطائرات  فا�ستعمل 

نظرا لكثافة النيران والدفاع البطولي للمجاهدين عن المنطقة التي ل تتجاوز م�ساحتها 

كيلومترين مربعين .

ع�سكري   60 )مقتل  اأيام   9 طيلة  فادحة  خ�سائر  تكبد  الذي  الفرن�سي  الم�ستعمر  وا�ستعمل 

وجرح 15 اآخرين( القنابل الم�سيلة للدموع والأ�سلحة المحظورة دوليا داخل هذه المغارات 

القب�ش  واإلقاء  ال�سرف  100 مجاهد في ميدان  اإلى �سقوط زهاء  اأدى  ال�سامة( مما  )الغازات 

على الم�سابين والمر�سى.

ن. �ش
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اال�ستقالل  اإعالن  على  متر  �سنة   33

»الوثيقة الد�ستورية الأعلى لدولة فل�سطين«

تهدد مليوين الجئ فل�سطيني باالأردن

 ماذا وراء اأزمة »اأونروا« المالية؟

كلمات الراحل عرفات يف خطابه التاريخي كانت اعالن بدء مرحلة 

الفل�سطيني  احلق  لتثبيت  ال�سهيونية  احلركة  مع  النزاع  من  جديدة 

تلك  تزال  وال  امل�ستقلة.  الدولة  واإقامة  واال�ستقالل  احلرية  نيل  يف 

الكلمات التي خطها ال�ساعر الراحل حممود دروي�ش حا�رضة يف عقول 

اإن املجل�ش  فيها«  قال  والتي  �سعبنا اىل يومنا هذا،  اأبناء  ووجدان 

الوطني يعلن، با�سم الله وبا�سم ال�سعب العربي الفل�سطيني، قيام 

دولة فل�سطني فوق اأر�سنا الفل�سطينية وعا�سمتها القد�ش ال�رضيف«.

وي�سادف يوم اخلام�ش ع�رض من ت�رضين الثاين، الذكرى الـ33 الإعالن 

اإىل  العامل  دولة يف  مئة  اأكرث من  ت�سابقت  االعالن  اال�ستقالل. وبعد 

االعرتاف بدولة فل�سطينية كاملة ال�سيادة، وارتفع العدد االآن لي�سبح 

140 دولة.وحققت دولة فل�سطني اجنازات عدة على ال�سعيد الدويل، 
اأ�سبحت فل�سطني دولة   2012 الثاين/ نوفمرب لعام  29 ت�رضين  ففي 

اأقرت   2015 العام  ويف  املتحدة،  االأمم  يف  ع�سو  غري  مراقب  ب�سفة 

علم  رفع  اأع�سائها  اأغلبية  بت�سويت  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

اأي�سا  وح�سلت  نيويورك،  يف  للمنظمة  الرئي�سي  املقر  يف  فل�سطني 

على ع�سوية موؤ�س�سات تابعة لالأمم املتحدة، وان�سمت اإىل معاهدات 

 ،2014 عام  الدولية  اجلنائية  املحكمة  فيها  مبا  دولية  ومنظمات 

وغريها من االجنازات.

وقال نائب رئي�ش حركة التحرير الوطني الفل�سطيني »فتح« حممود 

للمجتمع  املن�سودة  الروؤية  �سكل  اال�ستقالل  اعالن  اإن  العالول، 

الفل�سطيني الذي نريد، حيث ن�ش على كيفية تفاعل ال�سعب الفل�سطيني 

مع االأر�ش والتاريخ، وطموحه الإن�ساء جمتمع دميقراطي، �سعب يف 

احلريات  املجتمع  هذا  ت�سود  بحيث  االأحرار،  من  ل�سعب  حر  وطن 

اأعطى  والتعددية، واحلر�ش على حقوق كل فئات هذا ال�سعب، كما 

املراأة االأولوية يف ذلك، واعتربها حري�سة على بقائنا وا�ستمرارنا.

مغلقة  قاعة  يف  الفل�سطيني  العلم  ُرفع  الوقت  ذلك  يف  اأنه  واأو�سح 

باجلزائر، وها هو االآن يرفع على قمم اجلبال، ويف املدن، والقرى، 

واملخيمات، ويف كل مكان، ون�سالنا ال زال م�ستمًرا من اأجل حتقيق 

نبوءة ال�سهيد الراحل يا�رض عرفات، حينما قال اإن هذا العلم �سريفعه 

العالول:  واأ�ساف  القد�ش.  واأ�سوار  وكنائ�ش  ماآذن  على  وزهرة  �سبل 

يف تلك احلقبة، كان ال�سعب الفل�سطيني متعط�سًا لال�ستقالل، وحني 

اأبو عمار ا�ستقالل فل�سطني، تاأثر اجلميع واأخذوا يجه�سون يف  اأعلن 

من  كبرًيا  �سيا�سًيا  كان حراًكا  هذا  اأن  فل�سطني.واأكد  اأجل  من  البكاء 

اأجل جذب االعرتاف بالدولة الفل�سطينية، وبناء العالقات مع العامل 

وروؤية  االإعالن ح�سارية،  وردت يف  التي  الروؤية  هذه  اأن  راأى  الذي 

ل�سعب يتطلع اىل العدالة، والدميقراطية، وال�رضاكة مع 

ا م�ساًرا �سيا�سًيا له عالقة بان�سمامنا  العامل، وكان اأي�سً

حمكمة  فيها  مبا  العامل  كل  يف  الدولية  للمنظمات 

اجلنايات الدولية، التي ن�سعى من اأجل تفعيل قراراتها 

االحتاللية  وللجرائم  فل�سطني،  يف  للو�سع  ومتابعتها 

ال�سهيونية �سد ال�سعب الفل�سطيني.

و�سدد العالول على اأن الهدف االأ�سا�سي الإعالن اال�ستقالل 

هو انهاء االحتالل، بالتايل فاإن كل اجلهود التي تبذل هي من اأجل 

ويعاين  ال�سهداء،  ي�سقط  ذلك  اأجل  ومن  اال�ستحقاق،  لهذا  الو�سول 

ال�سعبية  املقاومة  موقع، ومتار�ش  كل  ويئن اجلرحى يف  االأ�رضى، 

هذا  اإىل  للو�سول  الفل�سطيني  ال�سعب  ن�سال  وي�ستمر  مكان،  كل  يف 

اال�ستحقاق.

من جانبه، اأكد ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، 

االأمني العام جلبهة الن�سال ال�سعبي الفل�سطيني اأحمد جمدالين، اأن 

الن�سال  جمرى  يف  هامة  �سيا�سية  حتول  نقطة  كانت  اخلطوة  تلك 

م�ستوى جديد،  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  ونقل  الفل�سطيني،  الوطني 

وملركز قانوين لل�سعب الفل�سطيني، ولق�سيته وللدولة الفل�سطينية.

ذلك  منذ  توالت  فل�سطني  بدولة  الدولية  االعرتافات  اأن  اىل  واأ�سار 

التاريخ اىل اليوم، من اأجل تعزيز احلقوق الوطنية، ولتكون الق�سية 

الدولية،  وال�رضعية  الدويل  للقانون  ا�ستنادا  الدولية  االأجندة  على 

واالتفاقيات واملواثيق الدولية.

وتابع جمدالين: حتققت العديد من االجنازات على امل�ستوى الدويل 

فل�سطني  بدولة  االعرتاف  االأول:  اأمرين،  عن  ونتحدث  االعالن،  بعد 

لالأمم  اجلمعية  عن  �سدر  الذي   19/67 للقرار  طبقا  حمتلة  كدولة 

فل�سطني  منح  والذي   ،2012 لعام  الثاين  ت�رضين   29 يف  املتحدة 

كان  وهذا  املتحدة،  االأمم  يف  املراقب  ب�سفة  ع�سو  غري  دولة  مركز 

نقطة حتول ا�سرتاتيجية يف الن�سال الوطني الفل�سطيني، والذي على 

اأ�سا�سه فتحت االأبواب اأمام دولة فل�سطني للدخول للمنظمات الدولية 

املختلفة التابعة لالأمم املتحدة، والثاين: رفع العلم الفل�سطيني اإىل 

االأمم املتحدة يف نيويورك،  االأخرى على رايات  الدول  اأعالم  جانب 

ويف اأبنية االأمم املتحدة املختلفة يف العامل.

الفل�سطيني  ال�سعب  لن�سال  وتتويج  مهمة  االجنازات  هذه  اأن  واأكد 

و�سموده وت�سحياته، تكر�ش باعرتافات دول جديد لدولة فل�سطني، 

�سيا�سي  فقط  لي�ش  دولة، وهذا اجناز   140 اليوم  بنا  حيث يعرتف 

ودبلوما�سي، واإمنا هذا انحياز حلقوق �سعبنا يف احلرية واال�ستقالل.

واأردف: بالتايل وثيقة االعالن هي الوثيقة الد�ستورية االأعلى لدولة 

فل�سطني، والتي �ساغت اأ�س�ش النظام ال�سيا�سي و�سكلت اأ�سا�سا للد�ستور 

الفل�سطيني الذي ينظم العالقات بني املوؤ�س�سات املختلفة، وي�سيغ 

طابع وهوية دولة فل�سطني، ونقلت م�ستوى الن�سال الوطني اىل حالة 

انطالقا من  العامل  الدويل، وتتفهمها دول  جديدة يتفهمها املجتمع 

مت�سكنا بحقوقنا الوطنية الثابتة، وحقنا يف تقرير امل�سري، واإقامة 

القد�ش  وعا�سمتها  حزيران  من  الرابع  حدود  على  امل�ستقلة  الدولة 

ال�رضقية.

اإن االعالن  من جهته، قال اأمني عام حزب ال�سعب ب�سام ال�ساحلي، 

جاء تتويًجا لكفاح طويل لل�سعب الفل�سطيني، ولالنتفا�سة ال�سعبية 

البا�سلة يف 1987، والذي عك�ش لي�ش فقط التم�سك باالأ�س�ش الرئي�سية 

ا االعرتاف الدويل  حلق تقرير امل�سري لل�سعب الفل�سطيني، واإمنا اأي�سً

بهذه احلقوق، كما قدم روؤية متما�سكة حول طبيعة املجتمع الفل�سطيني 

ع�رضي  وكمجتمع  والدميقراطية،  للعدالة  كمجتمع  له  نطمح  الذي 

الدولة  ميل  ويعك�ش  وا�ستقالله،  اأر�سه  على  ال�سعب  �سيادة  يعك�ش 

اأن  اىل  وامل�ساواة.واأ�سار  والتقدم  للحداثة  املن�سودة  الفل�سطينية 

االحتالل م�ستمر يف احتالل االأر�ش وانكار حقوق ال�سعب الفل�سطيني، 

وهذا ال يغري �سيئا من �سمود ال�سعب الفل�سطيني وا�ستمراره يف كفاحه 

الوطني من اأجل حتقيق كافة احلقوق، وج�سيد وثيقة اال�ستقالل اىل 

حقيقة قائمة على االأر�ش.

يو�سف:  اأبو  وا�سل  الفل�سطينية  التحرير  جلبهة  العام  االأمني  وقال 

القد�ش،  وعا�سمتها  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة  اإقامة  االعالن  »ج�سد 

وت�سمن حقوق ال�سعب الفل�سطيني وثوابته وهي حق عودة الالجئني 

وعا�سمتها  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة  واإقامة  امل�سري  تقرير  وحق 

القد�ش، بالتايل كانت ف�سائل العمل الوطني التي كانت يف املجل�ش 

ف�سائل  كل  بني  فل�سطينية  وطنية  وحدة  اجلزائر جت�سد  الوطني يف 

منظمة التحرير للتاأكيد على ارادة �سعبنا بالذهاب بالتم�سك باحلقوق 

والثوابت واملقاومة من اأجل حتقيق ذلك«.

حلت اأم�س، الذكرى الـ33 الإعالن الرئي�س الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات، »خطاب اال�ستقالل«. 

ففي 15 ت�سرين ثاين/ نوفمرب 1988، األقى عرفات من اجلزائر خطاب »وثيقة اال�ستقالل« معلنا 

قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة، عا�سمتها القد�س ال�سريف.

 الوكاالت

وقعت عدة �سخ�سيات فل�سطينية، 

يف  الأع�ساء  موجه  ر�سالة  على 

تطالبهم  االأمريكي،  الكونغر�ش 

م�سوؤولياتهم  عند  بالوقوف 

ال�سعب  له  يتعر�ش  ما  اجتاه 

الفل�سطيني من ظلم وا�سطهاد.

خالل  ال�سخ�سيات  وطالبت 

»زوم«  تطبيق  عرب  نظم  لقاء 

من  �سخ�سية  مئة  مب�ساركة 

اأع�ساء  املتحدة،  الواليات 

منظمة  باعتبار  الكونغر�ش 

�رضيكا يف  الفل�سطينية  التحرير 

اإرهابية،  منظمة  ولي�ش  ال�سالم 

القن�سلية  فتح  و�رضورة 

ال�رضقية،  القد�ش  يف  االأمريكية 

وا�سنطن،  يف  فل�سطني  و�سفارة 

وال�سغط على الكيان ال�سهيوين 

وممار�ساتها  خروقاتها  لوقف 

الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق 

واالعرتاف بال�سفة الغربية مبا 

كاأر�ش  ال�رضقية  القد�ش  فيها 

االإجراءات  كل  واإلغاء  حمتلة، 

القد�ش  بحق  اتخاذها  مت  التي 

يف عهد ترمب.

�سيا�سية  كلمات  احلفل  وتخلل 

واأمريكا،  فل�سطني  من  ودينية 

�سخ�سيات  من  م�سجلة  ور�سائل 

كونغر�ش  واأع�ساء  اأمريكية، 

ورجال دين عربوا عن ت�سامنهم 

يف  الفل�سطيني  ال�سعب  مع 

اأجل  من  ون�ساله  �سعيه 

واال�ستقالل. والعدالة  احلرية 

اللجنة  ع�سوا  اللقاء  وح�رض 

التحرير  ملنظمة  التنفيذية 

اأحمد املجدالين و�سالح راأفت، 

واأع�ساء اللجنة املركزية حلركة 

»فتح«، وقيادات دينية ا�سالمية 

العام  املفتي  اأبرزها  وم�سيحية 

الفل�سطينية  والديار  للقد�ش 

ح�سني، وقيادات  حممد  ال�سيخ 

راأ�سهم  على  الـ48  اأرا�سي  من 

اأمين  امل�سرتكة  القائمة  رئي�ش 

املجل�ش  من  واأع�ساء  عودة، 

والعديد  فتح،  حلركة  الثوري 

املهنية واأهايل  النقابات  من 

عن  وممثلون  و�سهداء،  اأ�رضى 

جلان املقاومة ال�سعبية يف كفر 

قدوم وبيتا .

االأمريكية  ال�سخ�سيات  وعربت 

ال�سعب  مع  وقوفها  عن 

حقوقه  ودعم  الفل�سطيني، 

ون�ساله امل�رضوع يف نيل حريته 

اإدارة  على  وال�سغط  وا�ستقالله 

الالزمة  القرارات  الأخذ  بايدن 

االنتخابية،  وعوده  لتنفيذ 

خا�سة فتح القن�سلية االأمريكية 

االنتهاكات  ووقف  القد�ش  يف 

االإ�رضائيلية يف القد�ش. واأجمعوا 

على اأهمية احلراك داخل ال�ساحة 

الرواية  واإي�سال  االأمريكية 

للحقيقة  امل�ستندة  الفل�سطينية 

الرواية  اأمام  الفل�سطيني  واحلق 

ال�سهيونية الت�سليلية. ووجهت 

ع�سو الكونغر�ش ماكومل ر�سالة 

دعم وت�سامن مع �سعبنا يف يوم 

اال�ستقالل.

تدخل وكالة غوث وت�سغيل الالجئني 

الفل�سطينيني »اأونروا« منعطفًا خطرياً، 

يف حال مل تتمكن هذه الوكالة الدولية 

من جتاوز تبعات اأزمتها »املالية« اخلانقة 

وغري امل�سبوقة، منذ تاأ�سي�سها يف العام 

.1949
وينفي مراقبون اأن تكون االأ�سباب 

الرئي�سة لالأزمة التي متر بها »اأونروا« 

مالية بالدرجة االأوىل، موؤكدين اأن 

وراءها »اأغرا�سًا �سيا�سية؛ تهدف جلّر 

الالجئني الفل�سطينيني اإىل الياأ�س من 

ق�سيتهم«.واتهم الرئي�س ال�سابق الحتاد 

العاملني باأونروا كاظم عاي�س، القائمني 

على الوكالة، بـ«التواطوؤ يف م�ساألة 

تقلي�س خدماتها املقدمة لالجئني«، 

م�سدداً على �سرورة اأن ت�ستمر »اأونروا« 

يف عملها وتقدمي خدماتها لالجئني 

الفل�سطينيني »ما بقيت ق�سية اللجوء 

م�ستمرة با�ستمرار االحتالل ال�سهيوين 

لالأرا�سي الفل�سطينية«.

وقال النتحدث لو�سائل اعالم اإن 

وجود »لوبيات �سهيونية يف بريطانيا 

والواليات املتحدة االأمريكية، تعمل 

على اإنهاء عمل الوكالة، والتخل�س من 

الدور الذي تقوم به«. وطالب عاي�س 

الدول العربية امل�سيفة لالجئني 

الفل�سطينيني بـ«القيام بواجبها يف 

ال�سغط على املجتمع الدويل ال�ستمرار 

عمل الوكالة، والوقوف يف وجه 

حماوالت ت�سفيتها«.

من جانبه، راأى اأحد العاملني يف قطاع 

التعليم بالوكالة، اأن »االأزمة احلالية 

الأونروا حتمل اأبعاداً �سيا�سية، ويقف 

وراءها الكيان ال�سهيوين والواليات 

املتحدة«، واأو�سح اأن االأزمة تاأتي 

يف �سياق »�سعي االحتالل واأمريكا 

لتوطني الالجئني الفل�سطينيني يف 

اأماكن وجودهم، واإنهاء ال�سراع العربي 

ال�سهيوين وفق املنظور االأمريكي 

وال�سهيوين«. وا�ست�سهد بالعقوبات التي 

فر�ستها اأونروا بحق بع�س املعلمني 

واملوظفني يف االأردن؛ لكونهم عربوا عن 

مواقف عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 

عن غ�سبهم جتاه انتهاكات االحتالل 

االإ�سرائيلي بحق الفل�سطينيني«.

واأو�سح اأن هذه العقوبات تراوحت 

بني االإنذار والتوقيف عن العمل 

�سهًرا، بزعم جتاوزهم ملا ُي�سمى »مبداأ 

احليادية«، م�سيفا اأن هذه احليادية 

املزعومة »حترم الالجئ العامل يف 

اأونروا من ممار�سة حقه الطبيعي 

بالدفاع عن الق�سية الفل�سطينية، 

والتذكري بحق العودة له والأبنائه«.

ويف املقابل، قال املتحدث با�سم »اأونروا« 

عدنان اأبو ح�سنة: اإن اأزمة الوكالة يف 

اأ�سلها مالية، اإال اأنها يف حقيقتها اأزمة 

متعددة االأوجه، »فهناك متغريات 

اإقليمية، وتغريات يف الدول املانحة، 

خا�سة بعد اأزمة كورونا التي اأجلاأت 

هذه الدول اإىل الرتكيز على و�سعها 

الداخلي يف ا�ستقدام ماليني الوظائف«.

واأ�ساف باأَنّ »جميع الدول املانحة 

م م�ساعداتها للوكالة؛ تطلب  التي تقِدّ

اتفاقيات اإطار ملحقة، تلزم اأونروا 

بعدم ا�ستخدام هذه امل�ساعدات يف زرع 

الكراهية واحلقد، وت�سرتط االلتزام 

مببداأ احليادية«، وفق تعبريه.

ولفت اأبو ح�سنة اإىل اأَنّ »العجز املايل 

للوكالة قد يت�سبب بعدم دفع الرواتب 

ل�سهرين«، مو�سحًا اأن »الدعم العربي 

تراجع من 200 مليون دوالر اإىل 20 

مليونا فقط«. وحذر من اأنه »يف حال 

و�سول ت�سعيد عامِلي الوكالة اإىل 

مرحلة االإ�سراب؛ ف�سنندم جميعا«، 

م�سرياً اإىل اأن »توقيت الت�سعيد يقّل�س 

من فر�س جناح موؤمتر املانحني املرتقب«، 

على حد قوله.

وتاأ�س�ست »اأونروا« بعد النكبة عام 1948 

وكالًة تابعًة لالأمم املتحدة بقرار من 

اجلمعية العامة، ومتثل ال�ساهد الدويل 

الوحيد على ماأ�ساة ماليني الالجئني 

الفل�سطينيني، الذين يعي�سون يف املنايف 

وال�ستات.

وبعد مرور اأكرث من �سبعة عقود على 

اإن�سائها، باتت اأونروا تعاين من تهديد 

وجودي عقب القرارات التي اتخذتها 

االإدارة االأمريكية وعدد من الدول 

االأوروبية، بوقف متويلها متاًما، والذي 

يقدر مبا يزيد على 360 مليون دوالر 

�سنويا.ويعّد قطاع التعليم »االأكرث 

ت�سرراً باعتباره احللقة االأ�سعف يف 

دائرة خدمات الوكالة، حيث ي�ستحوذ 

ا من املوظفني  على الن�سيب االأوفر عددًيّ

العاملني بنحو خم�سة اآالف موظف، ما 

بني معلم ومدير، من اإجمايل �سبعة اآالف 

موظف يف االأردن«، وفق م�سادر مطلعة 

يف »اأونروا«.

وكان املوؤمتر العام الحتادات العاملني 

يف اأونروا، قد قرر الدخول يف »نزاع 

عمل« مع اإدارة الوكالة ابتداء من مطلع 

ال�سهر اجلاري، ومنحها مهلة 21 يومًا 

كبادرة ح�سن نية منه، قبل الدخول يف 

اإ�سراب مفتوح عن العمل.ومن اخلطوات 

الت�سعيدية التي قام بها احتاد العاملني، 

وقف العمل مبنظومة االإميي�س، ووقف 

ور�س التدريب وح�سور االجتماعات، 

والتوقف عن العمل �ساعًة يف االأ�سبوع 

االأول من بدء نزاع العمل، لُي�سار اإىل 

التوقف عن العمل �ساعتني اليوم، ويف 

حال مل ت�ستجب الوكالة ملطالب العاملني 

فيها، �سيلجوؤون اإىل االإ�سراب العام 

بعد 21 ال�سهر اجلاري.ويطالب عاملو 

»اأونروا« اإدارة وكالتهم، بوقف قرار 

االإجازة اال�ستثنائية دون راتب، واإعادة 

الزيادة ال�سنوية للموظفني، والعدول 

عن جتميدها، و�سرف راتبي ال�سهر 

احلايل واملقبل يف موعديهما، وال�سروع 

يف تعيني املوظفني، واإلغاء نظام العمل 

باملياومة، ورفد العيادات بالطواقم 

الطبية الالزمة، وتعيني موظف بديل 

مكان املوظف املُجاز، وزيادة اأعداد 

العمال يف املخيمات والتخفيف من 

العقوبات التي تطول املوظفني.

�سخ�سيات فل�سطينية توجه ر�سالة اىل الكونغر�س الأمريكي

�سرورة فتح القن�سلية المريكية يف القد�س ال�سرقية
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�شجاعة العلماء

كانت جمعية "الحتاد والرتقي" الرتكية -ذات الأ�شول املا�شونية- راأ�س 

احلربة العلمانية �شد الإ�شالم و�شريعته يف الدولة العثمانية.واإبان 

انقالبها على ال�شلطان عبد احلميد الثاين )1258- 1336 هـ، 1842- 1918م( 

قدمت العامل امل�شلم بديع الزمان �شعيد النور�شي )1294- 1379 هـ، 1877- 

1960م( اإىل املحاكمة الع�شكرية عام 1906م بتهمة الدعوة اإىل ال�شريعة 

الإ�شالمية!

ويف هذه املحاكمة العجيبة قال رئي�س املحكمة "خور�شيد با�شا" 

للنور�شي، م�شتنكرا:

- واأنت اأي�شا كنت تدعو اإىل ال�شريعة الإ�شالمية، 

وتطالب بها؟ اأنظر، اإن من يطالب بال�شريعة ي�شنق 

هكذا، واأ�شار بيده اإىل النافذة التي ظهرت 

من خاللها جثث العلماء املعلقة على اأعواد 

امل�شانق!فماذا كان جواب بديع الزمان النور�شي، 

املكبل باحلديد واملو�شوع يف القف�س، واأمام 

عينيه جثث العلماء املعلقة على اأعواد 

امل�شانق؟!

لقد واجه جالديه بدفاع �شجاع وجميد 

عن الإ�شالم و�شريعته، قال فيه:"اإنني 

طالب علم، لذا فاإنني اأزن كل �شيء مبيزان 

ال�شريعة، والإ�شالم وحده هو ملتي، لذا فاإين 

اأقيم كل �شيء من وجهة النظر الإ�شالمية.

اإنني اإذ اأقف يف عامل الربزخ الذي تدعونه 

حمطة  يف  الآخرة  قطار  "ال�شجن" منتظرا 
الغادرة  الأحوال  امل�شانق" ومنتقدا  "اأعواد 
للمجتمع الإن�شاين، فاإنني هنا ل اأخاطبكم 

وحدكم، بل لعلي اأخاطب بني الإن�شان باأجمعهم، 

اإنني متهيء وبكل �شوق للرحيل اإىل الآخرة، 

وم�شتعد لأن اأرحل مع هوؤلء امل�شنوقني، فاأنا يف �شوق 

اإىل روؤية الآخرة، وعاملها العجيب، فاإر�شايل اإليها ل يعد 

بالن�شبة يل عقابا وتعذيبا!

اإن هذه احلكومة يف عهد ال�شتبداد كانت تعادي العقل، اأما الآن يف 

عهد د�شتور الحتاد والرتقي فاإنها تعادي احلياة باأكملها، فاإذا كان هذا 

هو �شكل احلكومة ومنطقها، فليع�س اجلنون وليع�س املوت ولتع�س جهنم 

للظاملني، اإنه لو كان يّف األف روح لكنت م�شتعدا للفداء بها يف �شبيل حقيقة 

�شرعية واحدة، ذلك لأن ال�شريعة هي ال�شبيل الوحيد لل�شعادة، وهي 

العدالة املح�شة وهي الف�شيلة.

واإذا كانت "امل�شروطية - الد�شتور" تعني خمالفة ال�شريعة، وا�شتبداد 

جماعة معينة، فلي�شهد الثقالن اأين رجعي! ذلك لأن الحتاد القائم على 

الكذب كذب اأي�شا، والد�شتور القائم على اأ�ش�س فا�شدة د�شتور فا�شد، 

والد�شتور احلق الذي له الدوام هو القائم على احلق وال�شدق واملحبة.

�شوف اأقول احلق فقط، ولن اأجنب احلق اأبدا، ذلك لأن مقام احلق �شاٍم، ولن 

اأ�شحي به، ولن ي�شرفني عن ذكر احلق لومة لئم.

هكذا واجه بديع الزمان النور�شي جالديه، ولقد �شاء اهلل اأن يعي�س يف 

تركيا حار�شا لالإميان وال�شريعة الإ�شالمية، بينما ذهب جالدوه اإىل مزبلة 

التاريخ! فكان ذلك در�شا للمجاهدين.. واأي�شا للجالدين!

ابداأ بنف�شك واحت�شب
ما جعل �شعيد بن امل�شيب ي�شلي اأربعني 

حوًل يف ال�شف الأول ل يتاأخر 

عنه اإل احت�شابه على نف�شه، 

وما نهى الإمام البخاري عن 

الغيبة منذ علم اأنها حرام 

اإل احت�شابه على ل�شانه، 

ف الإمام الزهري  وما خَوّ

من الكذب واإن اأبيح من 

ال�شماء ونادى مناٍد 

بحله، اإل احت�شابه 

على قلبه.اإنها النف�س 

كالغ�شن الأخ�شر 

املياد، اإن عدلتها 

اعتدلت، واإن تركتها 

متيل مع رياح الأهواء 

ت مالت واعوَجّ

والنف�س كالطفل اإن 

ترتكه �شَبّ على *** 

حِبّ الر�شاع واإن تفطمه 

ينفطِم 

وخريكم خريكم لنف�شه اأوًل، 

فاإنقاذها من النار اأوجب على 

املرء، واإنقاذ الآخرين دونها قد 

يودي باملنقذ اإىل اأن ت�شعر به النار اأوًل، 

َها اَلِّذيَن  وهو ي�شمع قول اهلل - تعاىل -: }َيا اأَُيّ

ِ اأَن  اآََمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما َل َتْفَعُلوَن * َكرُبَ َمْقًتا ِعنَد اهلَلّ

َتُقوُلوا َما َل َتْفَعُلوَن{)ال�شف: 3-2(.

وهذا ل ريب على �شبيل الأولوية فِديُن اهلل مل 

ْفحًا عن الن�شح لالآخرين، والكتفاء  ُيْعِر�س �شَ

باإ�شالح النف�س فح�شب، يو�شك حينئذ اأن ياأثم 

ال�شاهد للمنكر، وال�شاكت عن الباطل..واإمنا يف هذا 

الأ�شطر ق�شد الحت�شاب على النف�س، وترغيبها يف 

الإميان، وترغيمها على الكف عن الع�شيان، فمما 

يبعث الآخرين على القبول، ويدعوهم اإىل ال�شتجابة 

افا عند حدود اهلل، منقاداً لأوامر  اأن يكون املرء وَقّ

اهلل، واإل �شاحوا يف وجهه بل�شان الرجل الواحد:

ل تنَه عن ُخلٍق وتاأتَي مثَلُه *** عاٌر عليك 

اإذا فعلت عظيٌم.

�أقليـــات
وقــ�ضايا

ق�س علينا القراآن الكرمي العديد من ق�ش�س الأنبياء 

واملر�شلني بق�شد العتبار والفتكار، ويكاد تاريخ 

الأنبياء واملر�شلني مع اأقوامهم ي�شبه بع�شه بع�شًا، 

فالأنبياء والر�شل ومن تبعهم دعاة حق وهداية، 

والأقوام عادة ما تواجه ر�شلها بال�شد والإعرا�س 

والتكذيب، و�شنة اهلل يف هذا ال�شراع بني احلق 

والباطل تقرر اأن العاقبة للمتقني، واأن الهالك 

وال�شوء على الكافرين واملعر�شني. 

ويف ق�شة هود مع قومه يخربنا القراآن الكرمي اأن هوداً 

عليه ال�شالم دعا قومه اإىل عبادة اهلل وحده، واأن 

ي�شتغفروا اهلل من ذنوبهم التي ارتكبوها، واأن يتوبوا 

اإىل اهلل، واأنهم اإن فعلوا ما ياأمرهم فاإنه �شوف يزيدهم 

غنى فوق غناهم، وقوة فوق قوتهم؛ فاإنهم كانوا اأهل 

ب�شاتني وزروع وعمارة، غري اأن اأولئك القوم اأبوا 

اإل اأن يبقوا على �شاللهم، واأ�شروا على ال�شري يف 

طغيانهم، بل فوق ذلك اتهموا نبيهم باأن اآلهتهم التي 

يدعون من دون اهلل اأ�شابته بجنون، وعندما راأى هود 

عنادهم ومت�شكهم باآلهتهم، اأخربهم اأنه بريء من 

عبادة الأ�شنام التي يعبدونها، بل وحتداهم واآلهتهم 

اإن كانوا ميلكون القدرة على �شره، فهو متوكل على 

اهلل حق التوكل، وهو واثق من تاأييده اإياه غاية 

الوثوق، وموؤمن كل الإميان اأنه �شبحانه �شين�شره 

عليهم؛ اإذ �شنته �شبحانه ق�شت باإهالك الظاملني 

اجلاحدين، ون�شر املوؤمنني املوحدين.

وقد اأخرب هود قومه يف �شياق املجادلة بينه وبينهم 

بقوله: }اإن ربي على كل �شيء حفيظ{ )هود:57( 

وهذا التقرير اخلتامي لالآية هو ما نبغي الوقوف 

عنده؛ فهو تقرير على غاية من الأهمية، وكثرياً ما 

يغفل النا�س عنه يف غمرة احلياة وم�شاغلها وزخارفها 

ومباهجها.

و)احلفيظ( اأ�شله مبالغة احلافظ، وهو الذي ي�شع 

املحفوظ بحيث ل يناله اأحد غري حافظه، وهو هنا 

كناية عن القدرة والقهر؛ فالآية تقرر اأنه �شبحانه 

على كل �شيء رقيب، وبكل �شيء عليم، فال يغيب عنه 

�شيء من اأعمال خلقه، ول ما انطوت عليه �شدورهم، 

و�شوف يجازيهم على خطاياهم يف دنياهم واأُخراهم، 

وهو �شبحانه حفيظ على كل �شيء، ل ميكن اأن ي�شره 

�شيء، وهو فوق كل �شيء، وهو على كل �شيء قدير. 

ف�شبحانه قائم ورقيب على عباده باحلفظ والبقاء، 

على ما اقت�شته �شنته، وتعلقت به م�شيئته، ومنه اأنه 

ين�شر ر�شله واأولياءه، ويخذل اأعداءه واأعداءهم، اإذا 

اأ�شروا على الكفر بعد قيام احلجة عليهم.

وقد ذكر الإمام الرازي اأن قوله عز وجل: }اإن ربي 

على كل �شيء حفيظ{ فيه ثالثة اأوجه: الأول: 

حفيظ لأعمال العباد حتى يجازيهم عليها. الثاين: 

يحفظني من �شركم ومكركم. الثالث: حفيظ على كل 

�شيء، يحفظه من الهالك اإذا �شاء، ويهلكه اإذا �شاء. 

والظاهر اأن الآية ت�شمل كل ذلك؛ فهو �شبحانه يحفظ 

اأعمال العباد ليوفيهم اإياها يوم احل�شاب، وهو �شبحانه 

يحفظ عبداه من كيد الكائدين ومكر املاكرين، وحقد 

احلاقدين، وظلم الظاملني، وهو �شبحانه يحفظ كل 

�شيء من الهالك اإذا �شاء، ويهلكه اإذا �شاء.

حفيظ" �شيء  على  "اإن ربي 

�ضخ�ضية �ليوم
ها، وخليفة ر�شول اهلل  هو عبد اهلل بن اأبي قحافة عثمان التيمي القر�شي، اأف�شل هذه الأمة بعد نبِيّ

يقه الأكرب، ووزيره الأحزم. �شلى اهلل عليه و�شلم، وموؤن�شه يف الغار، و�شِدّ

جهوده يف خدمة حديث ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - :

كان اأول من احتاط يف قبول الأخبار؛ فقد روى اأ�شحاب ال�شنن عن قبي�شة بن ذوؤيب اأنه قال جاءت 

اجلدة اإىل اأبى بكر ال�شديق ت�شاأله مرياثها، فقال: ما لِك يف كتاب اهلل تعاىل �شيء، وما علمُت لِك يف 

�شنة نبي اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - �شيًئا فارجعي حتى اأ�شاأل النا�س ]يعني اأ�شحاب ر�شول اهلل - 

�شلى اهلل عليه و�شلم -[، ف�شاأل النا�س، فقال املغرية بن �شعبة: ح�شرت ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه 

و�شلم - اأعطاها ال�شد�َس. فقال اأبو بكر: هل معك غريك؟ فقام حممد بن م�شلمة فقال 

مثل ما قال املغرية بن �شعبة، فاأنفذه لها اأبو بكر. فلم يكتِف اأبو بكر ر�شي اهلل تعاىل 

برواية  املغرية بن �شعبة وهو �شحابي جليل ثقة، واإمنا ا�شتظهر بثقة اآخر ليطمئن 

قلُبه اإىل اإ�شناد الرواية اإىل ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم -، وهو بذلك 

يوؤ�ش�س ملنهٍج يف النقل والرواية يقوم على التثبت والحتياط وعدم الت�شاهل.

ال�شديق" "اأبو بكر 

�أخالق وتزكية

ح�شن امل�شلم
اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم 

وُم َل  ُيّ اْلَقُيّ }اهلّلُ َل اإَِلـَه اإَِلّ ُهَو احْلَ

َماَواِت  ُه َما يِف ال�َشّ َنٌة َوَل َنْوٌم َلّ َتاأُْخُذُه �شِ

َفُع ِعْنَدُه  َوَما يِف الأَْر�ِس َمن َذا اَلِّذي َي�شْ

اإَِلّ ِباإِْذِنِه َيْعَلُم َما َبنْيَ اأَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم 

ا  ْن ِعْلِمِه اإَِلّ مِبَ َوَل ُيِحيُطوَن ِب�َشْيٍء ِمّ

َماَواِت َوالأَْر�َس َوَل  ُه ال�َشّ ُيّ َع ُكْر�شِ �َشاء َو�شِ

َيوؤُوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلُيّ اْلَعِظيُم{

في ظالل �آية
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 يتيح اإمكانية الت�سال عرب اأرقام الهاتف والفاك�س والربيد الإلكرتوين باملوؤ�س�سة

 ,»el-mouradia.dz« اأطلقت رئا�سة اجلمهورية اأم�س موقعها اللكرتوين اجلديد

الذي ميكن للراأي العام من خالله الإطالع على ن�ساطات رئي�س اجلمهورية واآخر 

خطاباته, كما اأنه يتيح للمت�سفح اإمكانية الت�سال عرب اأرقام الهاتف والفاك�س 

والربيد الإلكرتوين لرئا�سة اجلمهورية, كغريه من املواقع الر�سمية.

لل�سنة الثانية على التوايل

املجالت العلمية اجلزائرية حتقق املرتبة الأوىل 
يف معامل التاأثري وال�شت�شهادات العربي

حققت اجلزائر املرتبة الأوىل عربيا لل�سنة الثانية على التوايل, 

"اأر�سيف"  العربي  وال�ست�سهادات  التاأثري  معامل  ترتيب  يف 

2021, ح�سب  , بن�سر )296( جملة علمية خالل �سنة   )ARCIF(

العلمي  للبحث  العامة  للمديرية  بيان  الإثنني,  اأم�س  اأورده,  ما 

والتطوير التكنولوجي.

لل�سنة  املرتبة الأوىل  "اجلزائر حققت  اأن  واأو�سح نف�س امل�سدر 

وال�ست�سهادات  التاأثري  معامل  ترتيب  يف  التوايل,  على  الثانية 

من  جزائرية  علمية  جملة   )296( جنحت  "اأر�سيف",اأين  العربي 

�سمن )877( جملة علمية عربية التي حققت معايري املعامل, من 

بني )5100( عنوان جملة عربية وبحثية مت فح�سها".

املا�سية  بال�سنة  مقارنة  كبريا  تقدما   >< اجلزائر  واأحرزت 

جملة   )296( مقابل  جملة,   )255( جناح  �سجلت  والتي   )2020(

خالل هذه ال�سنة<<.

من   ,  2021 ت�سنيف  حل�ساب  اجلزائرية  املجالت  ومتكنت 

امل�ستوى  على  التخ�س�سات  بع�س  يف  عليا  مراتب  ><حتقيق 
جامعة  عن  �سادرة  ملجلة  بالن�سبة  الأوىل  املرتبة  منها  العربي, 

وهران يف جمال الآداب, اإىل جانب حتقيق جملتني اثنتني )02( 

من  وذلك  التخ�س�س,  نف�س  يف  والعا�سرة  ال�ساد�سة  للمراتب 

اإجمايل )117( م�سنفة يف ذات املجال<<.

املراتب  دخول  من  اأخرى  جزائرية  جمالت  خم�س  متكنت  كما 

واإدارة  واملالية  القت�سادية  العلوم  جمال  يف  الأوىل  الع�سر 

العمال من بني )149( جملة م�سنفة يف هذا التخ�س�س.

ب�سكرة,  خي�سر"  "حممد  جامعة  عن  �سادرة  جملة  اأحرزت  كما 

�سنفت  جملة   )73( �سمن  من  القانون,  جمال  يف  الأوىل,  املرتبة 

يف هذا التخ�س�س, و�سنفت ثالث جمالت اأخرى �سمن اخلم�سة 

العلوم  يف  م�سنفة  جملة   )185( بني  ومن  املجال,  ذات  يف  الأوائل 

الن�سانية, متكنت جملتان جزائريتان من الو�سول اإىل املرتبتني 

ال�سابعة والعا�سرة, اإىل جانب دخول خم�س جمالت اأخرى �سمن 

العلوم  لتخ�س�سات  بالن�سبة  الأوىل  والع�سر  اخلم�س  املراتب 

الجتماعية والدرا�سات الإ�سالمية والعلوم ال�سيا�سية.

يف  وهران2,  جامعة  عن  �سادرة  جملة  جناح  ت�سجيل  مت  كما 

جملة   )38( اإجمايل  من  اللغات  جمال  يف  الأوىل  املرتبة  حتقيق 

م�سنفة يف ذات التخ�س�س, مع حتقيق املرتبة الرابعة واخلام�سة 

من ذات التخ�س�س ملجلتني جزائريتني اأي�سا.

جامعة  عن  �سادرة  جملة  متكنت  الهند�سية,  العلوم  جمال  ويف 

"ابن خلدون" بتيارت, من حتقيق املرتبة الأوىل يف جمال العلوم 
الهند�سية من بني )27( جملة م�سنفة يف ذات املجال, اإىل جانب 

للمرتبة  بامل�سيلة  بو�سياف"  "حممد  جامعة  عن  جملة  حتقيق 

هذا  يف  جملة   )27( بني  من  الريا�سة  علوم  جمال  يف  الأوىل 

املجال.

"اأر�سيف"  العربي  وال�ست�سهادات  التاأثري  معامل  فاإن  لالإ�سارة, 

 ,e-Marefa "معرفة" موؤ�س�سة  اأن�ساأته  ببليومرتيا  موؤ�سرا  يعترب 

باللغة  ال�سادرة  العلمية  املجالت  تاأثري  لقيا�س   2013 �سنة 

العربية, وي�ستند انتقاء املجالت العلمية اإىل 32 معيارا متوافقا 

وفقا  الدولية  التاأثري  ملعامالت  امل�سابهة  العاملية  املعايري  مع 

املنطقة  يف  والتنوع  التحريري  واملحتوى  الن�سر  تخ�س  ملحاور 

العربية والدولية وحتليل ال�ست�سهادات.

اأمين. ف

ويتيح املوقع الإلكرتوين 

للمت�سفح تعقب جدول اأعمال 

رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 

تبون ولقاءاته وزياراته وحتى 

تغريداته على موقع التوا�سل 

الجتماعي تويرت, بالإ�سافة 

اإىل خطاباته والبيانات ال�سادرة 

عن رئا�سة اجلمهورية.

كما ي�سم املوقع, ح�سب 

وكالة الأنباء اجلزائرية 

الذي يت�سدره �سعار رئا�سة 

اجلمهورية ملحة عن الن�سو�س 

التاأ�سي�سية للجمهورية 

اجلزائرية رموز الدولة 

وال�سرية الذاتية للرئي�س 

منذ تن�سيبه واإىل غاية اآخر 

ن�ساط له, كما يعطي �سورة عن 

�سالحيات رئا�سة اجلمهورية 

وتنظيمها ون�ساطاتها, اإىل 

جانب الهيئات ال�ست�سارية, 

م�ست�ساري الرئي�س واأحدث 

امللفات اخلا�سة باجتماعات 

جمل�س الوزراء.

وميكن لأي �سخ�س الطالع 

على اأحدث ن�ساطات الرئا�سة 

مبا�سرة من بريده اللكرتوين اأو 

عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 

تويرت, الفاي�سبوك واليوتيوب, 

كما تتوفر لديه خا�سية البحث 

داخل املوقع لت�سهيل و�سوله 

اإىل املعلومة التي يريدها.

وي�ستعمل املوقع �سيا�سة 

اخل�سو�سية التي تهدف اإىل 

م�ساعدة الزائرين على فهم 

ماهية املعلومات التي جتمع 

منهم من خالل الأجهزة 

امل�ستخدمة يف زيارة املوقع 

والتعامل مع حمتواه, بالإ�سافة 

اإىل تبيان طريقة التعامل مع 

تلك املعلومات.

ويف هذا اجلانب, يوفر املوقع 

حماية خل�سو�سية الزائرين, 

بحيث ل يجمع اأي معلومات 

�سخ�سية عنهم دون موافقتهم 

كما يتعامل معها وفق اأعلى 

درجات احلماية وال�سرية, اإل 

اإذا اقت�ست ال�سرورة التي متليها 

القوانني املعمول بها يف جمال 

توفري حماية احلقوق, بينما 

يخ�سع موقع رئا�سة اجلمهورية 

يف املقابل اإىل اإجراءات حماية 

من الت�سفح غري القانوين.

مينا. ن

رئا�شة اجلمهورية تطلق 

موقعها اللكرتوين اجلديد

 �شطيف: حجز 6 قناطري من اللحوم 
احلمراء الفا�شدة كانت موجهة للبيع

متكنت م�سالح اأمن ولية �سطيف ممثلة باأمن 

دائرة العلمة من توقيف �سخ�سني وحجز كمية من 

اللحوم احلمراء فاق وزنها الـ 6 قناطري, غري �ساحلة 

لال�ستهالك ودون احرتام خمتلف �سروط ال�سحة 

والنظافة وهذا على م�ستوى مدينة العلمة, العملية 

اأطرها اأفراد الأمن احل�سري اخلام�س باأمن دائرة العلمة, 

وجاءت عقب تاأطري دوريات رقابية بقطاع الخت�سا�س 

,  اأين مت توقيف  و مراقبة �ساحنة  كان على متنها 

�سخ�سني حمل �سبهة , ليتبني اأنها حمملة بكمية من 

اللحوم احلمراء فاق وزنها  الـ 6 قناطري دون  احرتام 

خمتلف  �سروط ال�سحة و النظافة  بالإ�سافة اإىل اأن 

املركبة غري مهياأة لنقل  مثل هكذا مواد, ليتم  عر�سها 

على الطبيب البيطري  الذي بدوره  اأكد  عدم �سالحيتها 

لال�ستهالك  الب�سري, ليتم حجزها واإتالفها بالتن�سيق مع 

امل�سالح املخت�سة, وبعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية 

الالزمة, اأعدت ال�سبطية الق�سائية ملفا جزائيا �سد 

املخالف, , اأر�سل للجهات الق�سائية املخت�سة للبت فيها, 

هذا وتبقى م�سالح اأمن ولية �سطيف تكثف من جهودها 

لغر�س حماربة كل ما من �ساأنه امل�سا�س بال�سحة العامة.

الوادي: و�شع حّد لع�شابة اأحياء بثت 
الرعب و اخلوف و �شط ال�شاكنة

متكن عنا�سر الأمن احل�سري الثاين باأمن ولية الوادي, 

بناءا على ال�سكاوي التي �سجلتها ذات امل�سلحة بخ�سو�س 

قيام جمموعة من الأ�سخا�س من ذوي ال�سوابق الق�سائية 

على م�ستوى حي الأع�سا�س بالوادي , بالإعتداء على 

املواطنني بوا�سطة اأ�سلحة بي�ساء, وفور ذلك مت و�سع 

خطة اأمنية لتوقيفهم, اأين مت مداهمتهم و توقيف 04 

اأ�سخا�س ينحدرون من عا�سمة الولية, كما مت ا�ست�سدار 

اإذن بالتفتي�س �سادر عن وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

الوادي اأين مت العثور على اأقرا�س مهلو�سة واأ�سلحة 

بي�ساء من خمتلف الأنواع و الأ�سكال, وح�سب بيان لذات 

امل�سالح فاإنه وبعد ا�ستيفاء كافة الإجراءات القانونية 

مت تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام اجلهات الق�سائية.

الأغواط: توقيف �شخ�شني متورطني يف 
ق�شية التزوير وا�شتعمال املزور يف حمرر 

م�شريف
يف اإطار التحقيق املفتوح من قبل الأمن احل�سري 

اخلام�س بخ�سو�س ق�سية ال�سرقة من داخل م�سكن 

تعر�ست لها امراأة تبلغ من العمر )55( �سنة, ا�ستهدفت 

جهاز تلفاز و مبلغ مايل بالإ�سافة اإىل �سكوك بريدية 

مت ا�ستخدامها من قبل جمهول )ين( ل�سحب مبالغ مالية 

من احل�ساب الربيدي لل�سحية ال�سالفة الذكر, اأ�سفرت 

الأبحاث و التحريات عن توقيف �سخ�سني م�ستبه فيهما 

خالل الأ�سبوع املا�سي, ترتاوح اأعمارهما مابني )22-21( 

�سنة لتورطهما يف ق�سية احلال, و ذلك على م�ستوى اأحد 

الأحياء املتواجدة بقطاع الخت�سا�س مبدينة الأغواط, 

وبعد ا�ستكمال ملف الإجراءات اجلزائية للق�سية, مت 

تقدمي امل�ستبه فيهما اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 

الأغواط عن ق�سية جنحة التزوير و ا�ستعمال املزور يف 

حمرر م�سريف جنحة ال�سرقة بالتعدد, الذي اأحال  امللف 

على قا�سي التحقيق بذات املحكمة, لي�سدر يف حق املتهم 

الأول البالغ من العمر )22( اأمر اإيداع احلب�س املوؤقت, 

مع و�سع الثاين البالغ من العمر )21( �سنة حتت الرقابة 

الق�سائية.

خ. �س

اأمن دائرة املن�شورة بغرداية يكثف من 

ن�شاطاته بامليدان

توقيف اأ�شخا�ص، حجز 
ممنوعات وا�شرتجاع 

دراجتني ناريتني ومركبة
عززت م�سالح ال�سرطة باأمن دائرة املن�سورة )حوايل 70 كلم جنوب 

عمليات  تكثيف  خالل  من  امليدانية,  ن�ساطاتها  غرداية(  مدينة 

املار   01 رقم  الوطني  الطريق  عرب  خا�سة  واملداهمات,  ال�سرطة 

برتويج  متعلقة  ق�سايا  عدة  معاجلة  عن  اأ�سفرت  التي  باملدينة, 

اإىل  بالإ�سافة  بي�ساء,  اأ�سلحة  حيازة  العقلية,  واملوؤثرات  املخدرات 

اأوقفت  حني  يف  �سرقة,  حمل  ومركبة  ناريتني  دراجتني  ا�سرتجاع 

04 اأ�سخا�س قدموا اأمام اجلهات الق�سائية.

خالل  متفاوتة  فرتات  يف  عوجلت  التي  الق�سايا  خمتلف  وقائع 

نهاية ال�سهر الفارط, ح�سب ما اأو�سحه بيان لذات امل�سالح الأمنية 

نوع  من  اأقرا�س   10( العقلية  املوؤثرات  من  كمية  حجز  يف  متثلت 

مع  ال�سخ�سي  لال�ستهالك  معدة  كانت   )mg  300  Bregabaline
ق�سيتني  يف  اآخرين  �سخ�سني  توقيف  مت  كما  �سخ�س,  توقيف 

دون  ال�ساد�س  ال�سنف  من  بي�ساء  اأ�سلحة   05 حجز  مع  منف�سلتني 

مربر �سرعي, من جهة اأخرى ويف اإطار ت�سييق اخلناق على اجلرائم 

خالل  امل�سالح  ذات  قامت  النارية,  الدراجات  ب�سرقة  املتعلقة 

الأوىل  �سرقة,  حمل  ناريتني  دراجتني  با�سرتجاع  الفرتة  نف�س 

اإثر عمليات مراقبة على م�ستوى اإحدى احلواجز الأمنية يف حني 

الثانية مت العثور عليها ب�سواحي املدينة اإثر دوريات راكبة لقوات 

ال�سرطة, والتي تبني اأنها حمل �سرقة على م�ستوى مدينة غرداية 

وت�سليم  الإجراءات  ملوا�سلة  املحققة  للم�سلحة  ت�سليمها  مت  اأين 

الدراجة النارية ملالكها.

املن�سبة  الأمنية  باحلواجز  املراقبة  عمليات  تعزيز  اإطار  ويف  هذا 

ال�سرطة  قوات  متكنت  باملدينة,  املار   01 رقم  الوطني  بالطريق 

باملن�سورة من ا�سرتجاع مركبة حمل بحث, تبني اأنها �سرقت يف فرتة 

�سابقة باإحدى الوليات املجاورة, �سلمت لحقا اإىل امل�سلحة املحققة 

ملوا�سلة الإجراءات وت�سليمها ملالكها.

وح�سب امل�سدر فاإن عنا�سر ال�سبطية الق�سائية بعد ال�ستيفاء من 

كافة الإجراءات القانونية بخ�سو�س الق�سايا املنجزة قامت باإجناز 

ملفات جزائية وتقدميها اإىل اجلهات الق�سائية.

اأمين. ف

 يف اإطار حماربة ظاهرة املتاجرة باملخدرات واملوؤثرات 

العقلية املنت�شرة بني ال�شباب

الإطاحة مبروجي 
املخدرات واملهلو�شات 

مبدينة الق�شر
الولئية  للم�سلحة  التابعة  املخدرات  مكافحة  فرقة  عنا�سر  متكنت 

من  الأ�سبوع  هذا  بداية  خالل  بجاية  ولية  باأمن  الق�سائية  لل�سرطة 

بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س   04 من  تتكون  اأ�سرار  جماعة  تفكيك 

40 �سنة, خمت�سة يف ترويج املخدرات واملهلو�سات مبدينة الق�سر  26 و 

ببجاية.

عنا�سر  تلقي  بعد  امل�سالح  لذات  بيان  ح�سب  العملية  تفا�سيل  وتعود 

حمرتيف  من  ال�سباب  بع�س  بوجود  تفيد  موؤكدة  معلومات  ال�سرطة 

باملكان  وبال�سبط  الق�سر  مبدينة  املخدرات  برتويج  يقومون  الإجرام 

و�سع  مت  وعليه  الكبا�س,  م�سارعة  مكان   " ني�سان  البطحة   " امل�سمى 

خطة وبعد عملية الرت�سد لعنا�سر ال�سبكة واإختيار الوقت املنا�سب مت 

على  تلب�س  حالة  يف  فيهم  امل�ستبه  اأحد  توقيف  مت  اأين  املكان  مداهمة 

الزبائن,  لأحد  املخدرات  من  قطعة  بيع  ب�سدد  وهو  نارية  دراجة  منت 

وقد مت حجز كمية من املخدرات على �سكل اأعمدة يقدر وزنها بحوايل 

من  اأقار�س  اإىل  بالإ�سافة  للتقطيع  ت�ستعمل  خالل  �سفرة  مع  غرام   31

املوؤثرات العقلية.

واأو�سح امل�سدر اأن عملية تفتي�س م�سكن امل�ستبه فيه والتي متت حتت 

من  اأبي�س  �سالح  حجز  من  مكنت  املخت�سة,  الق�سائية  اجلهات  اإ�سراف 

اآثار تقطيع املخدرات, التحريات املنجزة يف �ساأن  " عليه  " اأوبينال  نوع 

م�سكني  تفتي�س  وبعد  �سركائه,  باقي  هوية  حتديد  اإىل  اأف�ست  الق�سية 

154 قر�س مهلو�س من  04 قطع من املخدرات, و  م�ستبه فيهما مت حجز 

اآثار  12 �سفرة عليهم  اأداتني للتقطيع و  اإىل  خمتلف الأنواع, بالإ�سافة 

املخدرات, قارورة غاز م�سيلة للدموع, ومبلغ مايل يقدر بـ 1763000 دج 

يعد من عائدات ترويج املخدرات.

حيازة  ق�سية  لأجل  فيهم  امل�ستبه  �سد  جزائي  ملف  اأجنز  وقد  هذا 

م�سروعة  غري  بطريقة  للبيع  وعر�سها  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 

�سراء املخدرات, امل�ساركة, العود, ومت تقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية 

املخت�سة اأين �سدر يف حقهم اأمر اإيداع.

اأمين. ف

 كانت موجهة لال�شتهالك الب�شري

حجز اأح�شاء 

واأطراف حلوم بقر 

فا�شدة باملدية

البيئة  وحماية  العمران  �سرطة  متكنت   

من  املا�سية  القليلة  ال�ساعات  يف  باملدية, 

حجز قنطار ون�سف من اأح�ساء وحلوم البقر 

الفا�سدة كانت موجهة لال�ستهالك الب�سري 

على  الب�سري  ال�ستهالك  موجهة  كانت 

ال�سوق,  بذات  اللحوم  بيع  حمالت  م�ستوى 

والتي كانت حمملة على منت �ساحنة جتارية 

ذات مربد, قادمة من ولية جماورة.

المنية  املراقبة  اطار  يف  العملية  وجاءت 

التجارية  املمار�سات   على  الق�ساء  و  للحد 

بال�سحة  مت�س  التي  ال�سرعية,  غري 

اأو�سحه  ما  ح�سب  للمواطنني,  العمومية 

وقال  اأم�س  الأمنية  امل�سالح  لذات  بياتن 

اأنه وبعد توقيف املركبة من طرف  امل�سدر 

املراقبة,  بعملية  للقيام  ال�سرطة,  عنا�سر 

الب�ساعة  ان  الوىل  الوهلة  من  لهم  تبني 

الكريهة  الرائحة  خالل  من  فا�سدة  املحملة 

الذي  المر  داخلها,  من  تنبعث  كانت  التي 

لبلدية  ال�سحة  حفظ  جلنة  دعوة   تطلب 

هذا   , بيطري  طبيب  ا�سراف  حتت  املدية 

لال�ستهالك  �سالحيتها  عدم  اكد  الخري 

الب�سري, مما اقت�سى حجزها و اتالفها عن 

ق�سائي  ملف  اجناز  مت  كما  الردم,  طريق 

�سد املعني بالتن�سيق مع ال�سلطات الق�سائية 

املخت�سة.

اأمين. ف
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