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كوزير  مهامه  �أم�س،  �رشفة،  يو�سف  ت�سلم 

�الجتماعي،  و�ل�سمان  و�لت�سغيل  للعمل 

عقب  وذلك  حلفاية،  �لرحمان  لعبد  خلفا 

�لتعديل �لوز�ري �جلزئي �لذي �أجر�ه رئي�س 

�خلمي�س  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 

�ملا�سي.

�لتي  �ملهام  و��ستالم  ت�سليم  مر��سم  وخالل 

متت مبقر �لوز�رة وبح�سور �إطار�تها، توجه 

�جلمهورية  لرئي�س  بـ"�سكره  �جلديد  �لوزير 

لتويل  �سخ�سه  يف  و�سعها  �لتي  �لثقة  نظري 

هذ� �لقطاع �جلد �لهام و�حل�سا�س"، موؤكد� عن 

��ستعد�ده للعمل �لدوؤوب يف ت�سيري �لقطاع. 

�لتز�مه  عن  �رشفة  �أعرب  �ل�سياق،  هذ�  ويف 

�لقطاعات،  لكل  "مر�فقا  �لقطاع  يكون  باأن 

�مل�ساهمة  بغية  �القت�سادي،  �لقطاع  ال�سيما 

يف �لدفع بوترية �لتنمية"، وذلك بـ"�لتن�سيق 

و�لعمل مع خمتلف �ل�رشكاء".

لرئي�س  بال�سكر  حلفاية  تقدم  جهته،  ومن 

�جلمهورية على �لثقة �لتي منحه �إياها خالل 

متنياته  عن  معربا  للقطاع،  ت�سيريه  فرتة 

للوزير �جلديد بالتوفيق و�لنجاح يف مهامه 

�جلديدة.

دنيا. ع

ي�سارك وزير �لطاقة و�ملناجم، حممد عرقاب، 

للبرتول  �لدويل  و�ملعر�س  �ملوؤمتر  يف 

حا�رش�  �سيكون  حيث  ظبي،  باأبو  "�أديبيك" 
 18 �إىل   15 من  عقده  �ملزمع  �ملعر�س  هذ�  يف 

نظريه  من  دعوة  تلقى  بعدما  نوفمرب2021، 

�الإمار�تي، �سهيل �ملزروعي. 

�سناعة  �أحد�ث  �أهم  �أحد  �ملوؤمتر  هذ�  وُيعد 

وزر�ء  بني  �ملعر�س  ويجمع  و�لغاز،  �لنفط 

�لطاقة  �رشكات  �أكرب  وقادة  و�لطاقة،  �لنفط 

يف �لعامل، كما يجمع �ملوؤمتر عدد� كبري� من 

�ملخت�سني و�خلرب�ء يف م�سائل �لطاقة، و�آفاق 

�ال�ستثمار.  وفر�س  �لطاقوية  �ل�سناعة  تطوير 

 2021 �أديبيك  من  �حلالية  �لدورة  وت�سهد  هذ� 

مناق�سة �لقر�ر�ت �لرئي�سية لقمة �الأمم �ملتحدة 

للمناخ "كوب 26"، باالإ�سافة �إىل �سياغة �أجندة 

قطاع �لطاقة للعقود �لثالثة �ملقبلة.

"�أديبيك"  يعد  �الإمار�ت،  �أنباء  وكالة  وح�سب 

�مللتقى �الأول و�الأكرب عامليًا يف جمال �لطاقة 

يف  زيادة  �لعام  هذ�  دورة  وت�سهد  و�لبرتول. 

لت�سل  �أديبيك  جلو�ئز  �ملقدمة  �مل�ساريع  عدد 

�إىل 709، مقارنة مع 606 يف دورة عام 2019، 

�لتقنية  �مل�ساريع  عدد  زيادة  �إىل  باالإ�سافة 

 3754 �إىل  لت�سل  �لتقني  للموؤمتر  �ملقدمة 

م�رشوعًا.

ياأتي هذ� و�سط توقعات بو�سول عدد زو�ر �حلدث 

�إىل نحو 110 �آالف ز�ئر، يف ظل م�ساركة 110 

 2021 �أديبيك  ويعمل  باملعر�س.  ممثلة  دولة 

على �جلمع بني �سّناع �لقر�ر و�مل�سوؤولني لر�سم 

مالمح م�ستقبل قطاع �لنفط و�لغاز. وي�سارك يف 

�أديبيك 2021 �أكرث من 1100 متحدث من بينهم 

ومديرين  وزر�ء  ت�سم  �سخ�سية   160 من  �أكرث 

يوفر  كما  عامليني.  �أعمال  وقادة  تنفيذيني 

�أديبيك فر�سة مهمة لل�رشكات من حول �لعامل 

جديدة  منتجات  و�إطالق  �بتكار�تها  لعر�س 

باالإ�سافة  �الأعمال،  و�إجر�ء  �ل�رشكات  و�إقامة 

�لنفط  قطاع  و�سع  على  �ملناق�سات  تركيز  �إىل 

و�آخر  "كوفيد19-"،  جائحة  بعد  ملا  و�لغاز 

�مل�ستجد�ت �ملتعلقة بتغري �ملناخ.

دنيا. ع

وعد الوزير الأول وزير املالية اأمين بن 

عبد الرحمان باإعادة التحقيق والّنظر 

يف ملفات �سكان الق�سبة العتيقة 

باجلزائر العا�سمة، بعد اإجالء �سكناتهم 

وطردهم اإىل ال�سارع، ق�سية عادت 

للواجهة بعد النهيارات التي عرفتها 

عديد البنيات القدمية مع ت�ساقط 

الأمطار الغزيرة يف البالد.

ك�سف النائب عن حركة جمتمع ال�سلم 

عز الدين زحوف يف ات�سال اإعالمي مع 

الع�سرات  ملف  ت�سلم  اأنه  "الرائد" اأم�س 
من العائالت القاطنة بحي الق�سبة 

القدمية، ومت طردهم لل�سارع رفقة 

اأبناءهم، رغم اأن �سكناتهم كانت �سمن 

ت�سنيف اخلانة احلمراء يف 2014، 

وكانوا مربجمني للرتحيل باعتبارهم 

مالك لتلك ال�سكنات يف احلي 

التاريخي، لكن ما حدث ح�سب زحوف 

اأنه مت ترحيلهم بالقوة العمومية 

وطردهم لل�سارع وغلق منازلهم.

وقال زحوف اأنه ات�سل برئي�س دائرة 

باب الوادي ووايل العا�سمة ثم الوزير 

الأول لطالعهم على م�سكلة هوؤلء 

ال�سكان، لفتا اإىل اأنه كممثل ال�سعل 

يف الغرفة ال�سفلى حتفظ على اأمرين 

اإثنني وهما: اأنه اأول ل يعقل اأن يتم 

طرد عائالت من اأطفال ون�ساء و�سيوخ 

لل�سارع يف عز الأمطار الغزيرة والربد 

يف ف�سل ال�ستاء دون طماأنتهم.

اأما ثانيا حتّفظ النائب على قرار الطرد 

الذي اعتربه " تع�سفيا" داعيا اإىل اإعادة 

التحقيق يف الق�سية لأن الأمر ح�سب 

النائب عن حم�س "فيه تالعبات"، 

مت�سائال: "كيف ملالكني لبيوت يف 

ّ"احلي العتيّق" ولكنهم مل ي�ستفيدوا 
من الرتحيل كبقية ال�سكان املرحلني 

مع العلم اأن العملية كانت مربجمة قبل 

�سبع �سنوات؟

واأ�سار يف هذا ال�سياق اأنه متت برجمة 

ترحيلهم، غري اأن الذي حدث اأنه مت 

اإجالءهم لل�سارع بالقوة العمومية دون 

مراعاة احلالة الإن�سانية لو�سعيتهم 

وحالة اأطفالهم و�سيوخهم، على حّد 

تعبريه، م�سريا اإىل اأن الوزير الأول 

وعد اأن ينظر يف امللّف، ويجد للق�سية 

حّل ولكل عائالت الق�سبة العتيقة، 

والنظر يف اإعادة اإ�سكانهم.

وبخ�سو�س التحقيقات يف م�ساألة 

الرتحيل من منطقة الق�سبة التي 

تعرف انهيارات منذ اأيام وكلما تت�ساقط 

الأمطار، قال النائب زحوف اأنه " مل 

تكن من�سفة الكثري من الأ�سر ت�ستحق 

الرتحيل خ�سو�سا من ميتلكون عقود 

ملكية وهناك من ولدوا يف الق�سبة 

وتزوجوا هناك، اإذ مل ي�سفع لهم ذلك 

باأن ي�ستفيدوا من �سكنات جديدة مثل 

اأقرانهم، بل مّت طردهم، وهذا يف حّد 

ذاته تهرب من امل�سوؤولية جتاه �سكان 

ينتظرون الرتحيل منذ 2014.

ولالإ�سارة با�سرت بلدية الق�سبة يف 

ترحيل ما يقارب 400 عائلة، تزامنت 

مع ال�ستعدادات للحملة النتخابية 

للمجال�س البلدية والولئية، اإذ لفتت 

البلدية يف بياناتها اأنه " عقب النتهاء 

من عملية اخلربة ل�سنة 2014، بالن�سبة 

للبنايات امل�سنفة يف اخلانة احلمراء، 

مت ترحيل املعنيني. والنتقال اإىل 

ملفات فرتة 2020، ويعاين �سكان الكثري 

من دويرات الق�سبة امل�سنفة يف اخلانة 

احلمراء، التي يقدر ح�سب اإح�سائيات 

�سابقة بـ1816 بناية، املت�سررة من 

ت�سدعات وانهيارات جزئية، الأمر 

الذي جعلها مهددة بالنهيار يف اأي 

حلظة على روؤو�س قاطنيها، خا�سة يف 

ف�سل ال�ستاء.

والالفت اأنه تزمانا مع ال�سبت الأ�سود 

مع في�سانات 2001، عا�ست منطقة 

باب الوادي ماأ�ساة جديدة، يوم العا�سر 

نوفمرب اجلاري بعد وفاة ثالث اأ�سخا�س 

وجريحني، اإثر انهيار بناية ب�سارع 

عبد القادر زيار ببولوغني باجلزائر، 

فيما متكنت احلماية املدنية من اإنقاذ 

طفلني )11 و12 �سنة( كانا حم�سورين 

بعني املكان.

وتبقى منطقة باب الوادي من بني 

املناطق التاريخية والقدمية يف 

اجلزائر، ويتهدد �سكانها بالنهيارات 

اإذ يعود بناء اأغلب �سكناتها اىل الفرتة 

العثمانية، ومل تعرف الرتميم 

خ�سو�سا واأن اأغلب �سكناتها اأو ما ي�سمى 

بـ"الدويرات" م�سنفة �سمن اخلانة 

احلمراء خا�سة عقب في�سانات 2001 

وزلزال 2003، يف املقابل يبقى ملف 

الرتحيل �سداعا يف راأ�س الولية 

والدائرة والبلدية، اإذ تك�سف املعطيات 

املتوفرة اأنه ملف يحتاج اإىل قرار 

حكومي لإنقاذ العائالت وت�سوية 

و�سعية اجلميع دون ا�ستثناء واإح�ساء 

املعنيني احلقيقيني بالرتحيل، واإنقاذ 

املدينة العتيقة التاريخية، الذي حتمل 

بني جنباتها وبيوتها الكثري من املراحل 

التاريخية للجزائر البي�ساء.

مينا. ن

على راأ�سها اإنهاء اأزمتي البطاطا والدواجن، حماربة الندرة و�سبط الأ�سعار

هذه امللفات امل�ستعجلة التي تنتظر وزير الفالحة اجلديد

 خلفا لعبد الرحمان حلفاية

�سرفة يت�سلم مهامه كوزير للعمل والت�سغيل 
وال�سمان االجتماعي

 يقام من 15 اإىل 18 نوفمرب 2021 يف اأبو ظبي

عرقاب ي�سارك يف املعر�ض الدويل للبرتول 
"اأديبيك"

 ق�سية �سكان "الق�سبة" املطرودين لل�ّسارع تعود اإىل 2014

النائب زحوف لـ"الرائد": الوزير االأول تعّهد 
بالنظر يف ملف �سكان الق�سبة العتيقة

فة" من�سِ تكن  مل  الرتحيل   • "حتقيقات 

تنتظر وزير الفالحة اجلديد، حممد عبد احلفيظ هني، الذي مت تعيينه خلفا لعبد احلميد 

حمداين، ملفات م�ستعجلة وجب معاجلتها يف اأقرب الآجال، يف مقدمتها ملف �سبط اأ�سعار 

املنتجات الفالحية التي �سنعت اجلدل طيلة الأ�سابيع املا�سية ببلوغ اأ�سعار اأغلب هذه املنتجات 

م�ستويات قيا�سية، و�سيكون هني مطالبا باإيجاد حل لنق�س العر�س والتذبذب يف الإنتاج 

الفالحي مع حل م�سكل اأماكن التخزين وغرف التربيد.

�مل�سوؤول  �أن  مر�قبون  يرى 

وز�رة  ر�أ�س  على  �جلديد 

بالعمل  مطالب  �لفالحة 

�أهد�ف  ��سرت�تيجية  �سمن 

�ملدى.  ومتو�سطة  قريبة 

ومن بني �الأهد�ف �مل�ستعجلة 

معاجلتها  �لو�جب  و�مللفات 

يف �أقرب �الآجال، ملف قدر�ت 

�الإنتاج  وتذبذب  �لتخزين 

�الأ�سعار  و�إ�سكالية  �لفالحي 

و�لعالقة بني هذه �لعو�مل، 

مطالبا  هني  �سيكون  حيث 

بو�سع خطط للرفع من قدر�ت 

يف  �لفالحني  بدعم  �لتخزين 

�إن�ساء غرف �لتربيد �ملجهزة 

مبعد�ت حديثة، وكذ� تاأطري 

نقل �ملنتجات �لفالحية ق�سد 

من  �لذ�تي  �الكتفاء  حتقيق 

جهة، و�لو�سول �إىل ��ستقر�ر 

�الأ�سعار من جهة �أخرى.

و�إطارته  �لوزير  �سيكون  كما 

و�سع  يف  باالإ�رش�ع  مطالبني 

�لبطاقية �لوطنية للمنتجات 

ينتج  ما  و�إح�ساء  �لفالحية 

وما يتم ��ستهالكه يف �ل�سعب 

يف  �ملختلفة،  �لفالحية 

مقدمتها �ال�سرت�تيجية.

ملفات  هناك  فاإن  باملقابل، 

�ملدى  متو�سطة  و�أهد�فا 

منها  عليها،  �لرتكيز  وجب 

بعث ديناميكية يف �لف�ساء�ت 

و�حلر�س  �لكربى  �لزر�عية 

�ل�سعوبات  �حتو�ء  على 

ومو��سلة  و�جهتها،  �لتي 

ت�سجيع �ملتعاملني �خلو��س 

خمتلف  يف  لال�ستثمار 

�لقطاع، وعلى وجه  جماالت 

�الأبقار،  مربي  �خل�سو�س 

ق�سد تقلي�س فاتورة ��ستري�د 

م�سحوق �حلليب.

قطاع  يف  متدخلون  ويرى 

�لفالحة �أن �لقطاع يف �جلز�ئر 

��سرت�تيجية  �إىل  بحاجة 

وطنية ذ�ت مقاربة ت�ساركية 

وكفاء�ت  �لفالحني  جتمع 

بهدف  �لتقنية،  �ملعاهد 

�لفالحية،  �ل�سعب  تطوير 

�إيجاد  �رشورة  على  عالوة 

قدر�ت  لزيادة  حلول 

�لهياكل  و�إجناز  �لتخزين 

�إىل  د�عني  بها،  �خلا�سة 

�الأجنبي  �مل�ستثمر  �إ�رش�ك 

مع  م�ستد�م،  منظور  �سمن 

�ملحلي  �مل�ستثمر  ت�سجيع 

�لذي اليز�ل يو�جه عر�قيل ال 

تخدم تطوير �لقطاع.

�جلديد  �لوزير  �سيكون  كما 

�الإنتاج  بتنمية  مطالبا 

تو�سيع  خالل  من  �لزر�عي 

زيادة  �ملروية،  �مل�ساحات 

تر�سيد  و�الإنتاجية،  �الإنتاج 

��ستخد�م �الأر��سي �لزر�عية، 

و�لريفية  �لزر�عية  �لتنمية 

يف �ملناطق �جلبلية، �حلفاظ 

على �لرت�ث �لغابي وتنميته 

�لزر�عية  �لتنمية  وتثمينه، 

و�لريفية يف مناطق �ل�سهوب 

�لرعوية،  و�لف�ساء�ت 

�ملناطق  وتثمني  تنمية 

�ملعرفة  دمج  �ل�سحر�وية، 

و�لرقمنة يف بر�مج �لتنمية، 

مع فر�س مر�قبة �سارمة على 

�أمو�ل �لدعم �لفالحي للحر�س 

على �رشفها لتحقيق �الأهد�ف 

�لتي وجدت من �أجلها.

متوين  هدفنا   • هني: 

ال�سوق باملنتجات 

الفالحية ب�سكل كاف 

ووا�سع

عقب  له  ت�رشيح  �أول  ويف 

وزير  �أكد  من�سبه،  ��ستالم 

عبد�حلفيظ  �جلديد  �لفالحة 

ر�أ�س  على  هدفه  �أن  هني 

متوين  يف  يتمثل  �لقطاع 

�ل�سوق باملنتجات �لفالحية 

وعلى  وو��سع.  كاف  ب�سكل 

�ملهام  ت�سليم  مر��سم  هام�س 

مهامه  �ملنتهية  �لوزير  بني 

ووزير  حمد�ين  �حلميد  عبد 

�لفالحة �جلديد عبد �حلفيظ 

هني، و�سف هذ� �الأخري قطاع 

�لذي  �لفالحة باال�سرت�تيجي 

�لدولة للنهو�س  تعّول عليه 

باالقت�ساد �لوطني. 

باملنا�سبة  هني  �سكر  كما 

عبد  �جلمهورية  رئي�س 

�لثقة  على  تبون،  �ملجيد 

�سخ�سه  يف  و�سعها  �لتي 

�لذي  �لفالحة  قطاع  لتويل 

يعترب، ح�سبه، من �لقطاعات 

�لتطوير  يف  �الأولوية  ذ�ت 

و�الجتماعي  �القت�سادي 

للبالد.

ويف هذ� �ل�سياق، �أكد �لوزير 

جاهد�  للعمل  �سعيه  هني 

لتنفيذ  �لوز�رة  �إطار�ت  مع 

خمطط عمل �حلكومة �خلا�س 

يف هذ� �لقطاع، ورفع �لتحدي 

كل  وتقلي�س  �لغذ�ئي  لالأمن 

�ملو�د  با�ستري�د  يتعلق  ما 

منافذ  وحتقيق  �لغذ�ئية 

للت�سدير.

باملقابل، �أكد وزير �لفالحة 

�حلميد  عبد  مهامه  �ملنتهية 

حمد�ين، �أن م�ساحله متكنت 

رغم  �الأخرية،  �الآونة  يف 

مرت  �لتي  �ل�سعبة  �لظروف 

بها �لبالد، على غر�ر كورونا 

جملة  حتقيق  من  و�جلفاف، 

من �ملكا�سب، �سو�ء ما تعلق 

�إن�ساء  ال�سيما  باال�ستثمار، 

تنمية �لزر�عة يف �ل�سحر�ء، 

من  �ملت�رشرين  وتعوي�س 

�حلملة  ومبا�رشة  �حلر�ئق 

كافة  للت�سجري عرب  �لوطنية 

�سكر  كما  �لوطن.  واليات 

عمل  �لتي  �لوز�رة  �إطار�ت 

مثمنا  �سنة،   30 طيلة  معها 

�لذين  �لوزر�ء  جمهود�ت 

كما  �لقطاع.  هذ�  على  مرو� 

متنى للوزير �جلديد �لتوفيق 

و�لنجاح يف مهامه على ر�أ�س 

تعترب  �لتي  �لفالحة  وز�رة 

لتحقيق  �الأ�سا�سي  �مل�سدر 

�الأمن �لغذ�ئي.

�سارة زمو�س
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 • نحو حت�سني الدعم العمومي الذي ميثل عبئا ثقيال على امليزانية

 • ح�سن ا�ستغالل االأرا�سي �سيمكننا من حتقيق االكتفاء الذاتي العام املقبل 

الرئي�ض تبون ا�ستعر�ض العالقات الثنائية بني البلدين مع وزيرة 

العالقات الدولية والتعاون

تو�فق بني �جلز�ئر وجنوب �إفريقيا حول 
�لق�سيتني �ل�سحر�وية و�لفل�سطينية

 اأكد اأن امل�سوؤولية املوكلة اإليه ثقيلة

وزير �الت�سال يتعهد ببذل جهد 
م�ساعف لرفع �لتحديات

 �سيمثل اجلزائر يف املقاعد الت�سعة املخ�س�سة للقارة االإفريقية

�إعادة �نتخاب �أحمد لعر�بة ع�سو� 
باللجنة �الأممية للقانون �لدويل

�سملت دائرتي االإ�سارة واالإدارة وامل�سالح امل�سرتكة

تعيينات جديدة يف م�سالح وز�رة �لدفاع

والتعاون  الدولية  العالقات  وزيرة  اأكدت 

جلمهورية جنوب اإفريقيا، ناليدي باندور، اأن 

اجلزائر وجنوب اإفريقيا يعرفان "جيدا" معنى 

احلرية، م�سرية اىل وجوب تكري�ض هذا املبداأ 

لـ "كل ال�سعوب االفريقية )...( مبا فيها �سعب 

ال�سحراء الغربية".

عقب  لل�سحافة  ت�سريح  يف  باندور،  اأو�سحت 

اجلمهورية،  رئي�ض  طرف  من  ا�ستقبالها 

اأن  اأم�ض  الرئا�سة،  مبقر  تبون،  املجيد  عبد 

اأدوار  اإفريقيا ميكنهما لعب  "اجلزائر وجنوب 
كفاحهما  بحكم  االفريقية  القارة  يف  مهمة 

فهما  امل�سرتك،  وتاريخهما  اال�ستعمار  �سد 

ننعم  التي   )...( احلرية  معنى  جيدا  يعرفان 

ال�سعوب  كافة  اإىل  نقلها  علينا  يجب  اليوم  بها 

االفريقية"، م�سيفة : "احلرية وتقرير امل�سري 

وال�سحراوي  الفل�سطيني  لل�سعبني  ناأملهما 

االحتاد  يف  عليه  نعمل  اأن  يجب  ما  وهذا 

لكل  املبداأين  هذين  تكري�ض  وهو  االفريقي 

ال�سعوب االفريقية".

وبعد اأن ذكرت باأن زيارتها تعد االوىل لوزير 

من جنوب اإفريقيا اىل اجلزائر منذ تويل تبون 

اأن  باندور  اأكدت   ،2019 يف  اجلزائر  رئا�سة 

وتعاون  �سداقة  عالقات  تربطهما  "البلدين 
ال�سوؤون  اأنها اتفقت مع وزير  متينة"، م�سيفة 

باخلارج،  الوطنية  واجلالية  اخلارجية 

هذه  "تقوية  على  باملنا�سبة  لعمامرة،  رمطان 

املجاالت  كل  يف  اأكرث  وتوطيدها  العالقات 

خا�سة ال�سيا�سية واالقت�سادية".

وقالت بهذا اخل�سو�ض: "بني اجلزائر وجنوب 

اإفريقيا )...( عالقات متينة مبنية على هذه 

مانديال  نل�سون  الرئي�ض  كر�سها  التي  املبادئ 

موا�سلة  على  �سنعمل  اجلزائر.  روؤ�ساء  وكل 

روابط  عمق  على  للتاأكيد  امل�سرية  هذه 

والتي  اجلزائر  مع  جتمعنا  التي  ال�سداقة 

تنموية  اقت�سادية،  لعالقات  توؤ�س�ض  اأن  يجب 

و�سيا�سية يف كل اإفريقيا".

اللقاء  اأن  باندور  قالت  اأخر،  �سعيد  وعلى 

ما  اأن  اإىل  الفتة  ليبيا،  يف  الو�سع  اإىل  تطرق 

ب�سبب  وخراب  دمار  من  البلد  هذا  يف  حدث 

االأطماع االأجنبية على ثرواتها والتي جعلت 

وال  نرف�سه  "اأمر  لل�سراع  بوؤرة  ليبيا  من 

اجلزائر  "تعمل  قالت،  كما  ولذلك،  نريده"، 

وجنوب اإفريقيا على دعم البلدان االفريقية 

تكون  لنزاعاتها  �سلمية  حلول  اإيجاد  على 

هذا  يف  اأ�سافت،  و  اإفريقية-اإفريقية"،  حلوال 

الدول  لتعتمد  الوقت  :"حان  بالقول  ال�سدد، 

من  وتقاوم  وتكافح  نف�سها  على  االفريقية 

اأجل نف�سها".

وخالل هذا اللقاء، اتفق الطرفان على "اأهمية 

ال�سباب  بني  دائم  وعمل  ل�سراكة  التاأ�سي�ض 

االإفريقي من اأجل حتقيق الوحدة االفريقية 

والت�سامن بني �سعوبها الذي �سعى اإليه الزعماء 

دعت  التي  الوزيرة  ت�سيف  �سابقا"،  االأفارقة 

الطريق  هذا  "موا�سلة  اإىل  اجلديد  اجليل 

لوحدة افريقية وت�سامن حقيقي".

اإكرام. �ض

ال�سبت  اأم�ض  بو�سليماين،  حممد  ت�سلم 

وزارة  راأ�ض  على  مهامه  العا�سمة،  باجلزائر 

عقب  وذلك  بلحيمر،  لعمار  خلفا  االت�سال، 

رئي�ض  اأجراه  الذي  اجلزئي  الوزاري  التعديل 

اخلمي�ض  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 

الوزير  باملنا�سبة، توجه  املا�سي، ويف كلمة له 

نظري  اجلمهورية  لرئي�ض  ب�سكره  اجلديد 

عن  معربا  �سخ�سه،  يف  و�سعها  التي  الثقة 

قطاع  "عائلة"  لـ  جمددا  لالن�سمام  �سعادته 

االت�سال التي ينتمي اإليها.

القطاع  هذا  قيادة  م�سوؤولية  اأن  وقال 

بعد  اأنه  موؤكدا  جدا"،  "ثقيلة  "احل�سا�ض" هي 
القطاع،  يف  كاإطار  �سابقا  بذلها  التي  اجلهود 

بهذه  لال�سطالع  م�ساعفا  جهدا  �سيبذل  فاإنه 

املهمة "الكبرية" والتحديات "االأكرب".

اجلميع  جهود  "ت�سافر  اإىل  بو�سليماين  ودعا 

اأجنز من طرف  اأجل موا�سلة العمل الذي  من 

القطاع  ال�سابقني"، على م�ستوى هذا  الوزراء 

بهدف  وذلك  الت�سييد"،  "طور  يف  هو  الذي 

اجلديدة  التكنولوجيات  تطور  "مواكبة 
"ال�سحافة  اأن  م�سيفا  واالت�سال"،  لالإعالم 

بامل�ساهمة  معني  والكل  دولة  الأي  مراآة  هي 

بناء  يف  امل�ساهمة  وبالتايل  القطاع  تطوير  يف 

االإعالم  و�سائل  وحث  اجلديدة"،  اجلزائر 

يف  امل�ساهمة  على  واخلا�سة،  العمومية 

"عمل  اأن هناك  اإىل  النهو�ض بالقطاع، م�سريا 

ومبنا�سبة  كثرية"،  ور�سات  و  ينتظرنا  كبري 

27 نوفمرب اجلاري، اأكد  االنتخابات املحلية لـ 

كبري  "دور  لديها  االإعالم  و�سائل  اأن  الوزير 

جدا" يف اإجناح هذا املوعد االنتخابي الهام.

اإكرام. �ض

تن�سيب  عن  الوطني،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 

الإدارة  رئي�سا  تيتو�ض  نبيل  يو�سف  العميد 

واحلرب  املعلومات  واأنظمة  االإ�سارة 

االلكرتونية، اإ�سافة اإىل العميد عبد العزيز 

يف  امل�سرتكة  وامل�سالح  لالإدارة  مديرا  عبدو 

وزارة الدفاع الوطني.

اأن  اأم�ض  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  اأو�سح 

اللواء  الوطني  الدفاع  لوزارة  العام  االأمني 

حممد ال�سالح بن بي�سة، اأ�سرف ال�سبت، با�سم 

للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية،  رئي�ض 

املجيد  عبد  الوطني  الدفاع  وزير  امل�سلحة، 

يو�سف  العميد  من  كل  تن�سيب  على  تبون، 

واأنظمة  االإ�سارة  لدائرة  رئي�سا  تيتو�ض  نبيل 

والعميد  االإلكرتونية،  واحلرب  املعلومات 

وامل�سالح  لالإدارة  مديرا  عبدو  العزيز  عبد 

امل�سرتكة لوزارة الدفاع الوطني.

العام  لالأمني  �سانحة  املنا�سبة  هذه  وكانت 

خاللها  اأ�سدى  الوطني،  الدفاع  لوزارة 

لالإطارات "جملة من التعليمات والتوجيهات 

متحورت يف جمملها حول �سرورة بذل املزيد 

امل�سطرة  االأهداف  بلوغ  اأجل  من  اجلهود  من 

من طرف القيادة العليا، ف�سال عن ال�سهر على 

املو�سوعة  والتجهيزات  العتاد  على  احلفاظ 

على  ال�سديد  احلر�ض  وكذا  الت�سرف  حتت 

امل�سدر  وح�سب  الدائمة"،  اجلاهزية  �سمان 

بي�سة،  بن  ال�سالح  حممد  اللواء  �سادق  فقد 

بعد ذلك على حما�سر ت�سليم ال�سلطة.

�سعيد. �ض

اأحمد  اجلزائري،  القانوين  اخلبري  انتخب 

للقانون  االأممية  باللجنة  ع�سوا  لعرابة، 

اجلمعية  قبل  من  جديدة  لوالية  الدويل 

اأ�سل  من  �سوت   151 لعرابة  ونال  العامة، 

192 �سوت معرب عنه، وفق الوثيقة النهائية 

لعملية االقرتاع، و�سيمثل لعرابة اجلزائر يف 

املقاعد الت�سعة املخ�س�سة للقارة االإفريقية، 

باالأمم  الدويل  القانون  جلنة  م�ستوى  على 

املتحدة.

اإكرام. �ض

 اأكد اأن طريقته احلالية تخدم االأ�سر املي�سورة اأكرث، بن عبد الرحمان: 

جلنة لدر��سة حتويل �لدعم نحو �لفئات �له�سة مبا�سرة

 يف اإطار مناق�سة م�سروع قانون املالية ل�سنة 2022

�ملجموعات �لربملانية تدعو �إىل �إ�سالح 
عاجل للمنظومة �لبنكية

اأ�سار اأمين بن عبد الرحمان، خالل 

على  للرد  خم�س�سة  علنية  جل�سة 

ان�سغاالت النواب يف اإطار مناق�سة 

م�سروع قانون املالية ل�سنة 2022، 

العا�سمة  باجلزائر  اأم�ض  عقدت 

رئي�ض  بوغايل،  اإبراهيم  تراأ�سها 

بح�سور  الوطني،  ال�سعبي  املجل�ض 

اأع�ساء من احلكومة، اىل اأن "هناك 

م�سروع  يف  جاء  ملا  فهم"  اإ�ساءة 

من  باالنتقال  يتعلق  فيما  القانون 

موؤكد  املوجه،  اإىل  املعمم  الدعم 

دورها  عن  تتخلى  لن  "الدولة  اأن 

االإجتماعي".

"عدم  على  االأول  الوزير  �سدد  و 

الذي  الدعم،  يوجه  باأن  ال�سماح 

الأ�سخا�ض  دوالر،  مليار   17 يعادل 

ال ي�ستحقونه و اإىل و�سطاء نخروا 

خالل  من  الوطني  االقت�ساد 

التحويالت"،  هذه  من  اال�ستفادة 

"ما  اأن  الرحمان  عبد  بن  واأو�سح 

�سيتم ا�سرتجاعه من فائ�ض الدعم 

توجيهه  بعد  للدولة  االإجتماعي 

لقطاعات  �سيوجه  مل�ستحقيه، 

اأخرى كال�سحة والتعليم وحت�سني 

تطبيق  اآليات  اأن  االأجور".وقال 

با�ستحداث  املتعلقة   187 املادة 

ل�سالح  للتعوي�سات  وطني  جهاز 

االأ�سر املحتاجة "�سنحددها معا" يف 

اإطار "جلنة �سيتم و�سعها لدرا�سة 

اإىل  ال�سامل  الدعم  حتويل  كيفية 

اأهله  اإىل  يوجه  النقدي  الدعم 

واأ�سحابه".

يف  الرحمان،  عبد  بن  واأو�سح 

منذ  ال�سروع  مت  اأنه  ال�سياق،  هذا 

درا�سة  مبا�سرة  يف  �سنوات  عدة 

ا�ستهداف  كيفية  لتحديد  معمقة 

االإجتماعي  للدعم  املوؤهلة  االأ�سر 

العديد  مب�ساهمة  ذلك  و  للدولة 

ال�سيما  و  الوزارية  الدوائر  من 

بالداخلية،  املكلفة  الوزارات 

طريق  عن  االإح�ساء  و  املالية 

كذا  و  لالإح�ساء  الوطني  الديوان 

يف  اأنه  اأ�ساف  الوطني.و  الت�سامن 

�سنة 2021 مت تو�سيع فريق العمل، 

اإىل   ،  2006 �سنة  اأن�سئ  الذي 

والذي  االأمة  جمل�ض  عن  ممثلني 

كل  لي�سمل  جمددا  تو�سيعه  �سيتم 

ال�سعبي  املجل�ض  نواب  و  اخلرباء 

الوطني"، و لفت الوزير االأول اإىل 

االجتماعية  التحويالت  قيمة  اأن 

�ستبلغ   2022 ميزانية  يف  املدرجة 

باملائة من  4ر8  اأي  1942 مليار دج 
بانخفا�ض  اخلام،  الداخلي  الناجت 

يف  جاء  مبا  مقارنة  باملائة  ب19 

ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون 

.2021
عن  الرحمان،  عبد  بن  وك�سف 

�سخ�ض  األف   190 من  اأكرث  اأن 

من  ا�ستفادوا  العمل  عن  ف�سلوا 

مبعدل  البطالة  على  التاأمني 

منذ  �سنويا  م�ستفيد   7500 يقارب 

االجتماعي،  اجلهاز  هذا  اإن�ساء 

هذه  من  امل�ستفيدين  اأن  واأو�سح 

املنحة هم االجراء املف�سولني عن 

الأ�سباب  ارادية  ال  ب�سفة  العمل 

تقلي�ض  اطار  يف  اما  اقت�سادية، 

ن�ساط  انتهاء  او  العمال  عدد 

للمر�سوم  طبقا  ذلك  و  امل�ستخدم، 

املنحة،  باأن  اأ�ساف  و   ،94-11
الوطني  ال�سندوق  يقدمها  التي 

ت�ستفيد  البطالة،  على  للتاأمني 

من  باملائة  ب5ر1  م�ساهمة  من 

ال�سمان  �سندوق  خم�س�سات 

االجتماعي، و منذ ان�سائها، ا�ستفاد 

عامل   190805 البطالة  منحة  من 

مبتو�سط  اأي  العمل  عن  مف�سول 

�سنويا. م�ستفيد   7380
البطالة،  منحة  بخ�سو�ض  اأما 

قانون  م�سروع  اطار  يف  املقرتحة 

بن  ال�سيد  اأو�سح  ل2022،  املالية 

عبد الرحمان اأنها �ستوجه لل�سباب 

مرة،  الأول  عمل  عن  الباحثني 

الوطنية  الوكالة  يف  امل�سجلني 

للت�سغيل و الذين ترتاوح اأعمارهم 

الفرق  عن  و  �سنة،   40 و   19 بني 

االدماج  جهاز  و  املنحة  هذه  بني 

االجتماعي، او�سح اأن هذا االأخري 

الذين  العمل  عن  للعاطلني  موجه 

 60 و   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح 

اطار  يف  ي�ستفيدون،  الذي  و  �سنة 

تعاقدي، من اأجر ال يقل عن االأجر 

جاء  و  امل�سمون،  االأدنى  القاعدي 

يف املادة 189 من م�سروع القانون: 

متنح  للبطالة  منحة  "توؤ�س�ض 

املبتدئني  ال�سغل  طالبي  للبطالني 

الوكالة  م�سالح  لدى  امل�سجلني 

يرتجم  و  للت�سغيل"،  الوطنية 

هذا التدبري، ح�سب الوزير االأول، 

ومرافقة  دعم  يف  الدولة  اإرادة 

ال�سغل  طالبي  البطالني  �سريحة 

ل�سمان  منها  �سعيا  دخل،  بدون 

لهوؤالء  الكرمي  العي�ض  اأ�سا�سيات 

ي�سمن  دخل  تاأمني  خالل  من 

احتياجاتهم  من  اأدنى  حد  تغطية 

خالل مرحلة بحثهم  عن  من�سب 

وكيفيات  �سروط  �ستحدد  و  �سغل، 

اال�ستفادة من هذه املنحة و مبلغها 

منها  امل�ستفيدين  التزامات  كذا  و 

عن طريق التنظيم.

االأول،  الوزير  �سدد  ذلك  اإىل 

ت�سرفه  ما  توجيه  �سرورة  على 

الدولة يف ا�سترياد احلبوب لدعم 

االإنتاج  دعم  اأجل  من  للفالحني 

االأمن  حتقيق  و  للحبوب  املحلي 

الغذائي، واأكد على اأن "ما ت�سرفه 

يجب  القمح  ال�سترياد  الدولة 

من  للفالحني  كدعم  يوجه  اأن 

على  م�سددا  حمليا"،  اإنتاجه  اأجل 

اأجل  من  املعادلة"  "قلب  �سرورة 

التحول من اال�سترياد اىل االإنتاج، 

املعتمد  احلايل  ال�سعر  اأن  وقال 

الفالحني،  لدى  احلبوب  ل�سراء 

الدولة  تدفعه  مبا  مقارنة 

اخلارج،  من  احلبوب  ال�سترياد 

يعترب "غري من�سف"، وذكر يف هذا 

باأمر  "قامت،  احلكومة  اأن  ال�سياق 

بدرا�سة  اجلمهورية،  رئي�ض  من 

احلبوب  اأ�سعار  ملراجعة  ومقاربه 

نتائج  و�ستقدم  حاليا  بها  املعمول 

للقرار  للرئي�ض  الدرا�سة  هذه 

الفا�سل يف هذه الق�سية".

لكون  االأول  الوزير  وتاأ�سف 

القارة"  "البلد  وهي  اجلزائر 

بعدما  احلبوب،  ت�ستورد  مازالت 

اأطراف  وبع�ض  اأوربا  تغذي  كانت 

تاأخذ  فرن�سا  كانت  حيث  العامل، 

بيعه  وتعيد  اجلزائر  من  القمح 

على  يدل  ما  وهذا  اأخرى  لدول 

اجلزائر،  يف  احلبوب  انتاج  غزارة 

ن�ستورد  " اأ�سبحنا  متاأ�سفا  واأ�ساف 

ال  م�ساحتها  دولة  من  القمح 

1 باملائة من م�ساحة بلدنا  تتجاوز 

امل�سوؤول  واأ�سار  ليتوانيا("،  )دولة 

هذا  يف  ال�سبب  اأن  اإىل  احلكومي 

"فقدان  منها  عوامل،  لعدة  يعود 

والف�ساد  العمل" و"البزن�سة  قيمة 

واأكد  الفالحية"،  االأرا�سي  يف 

الذي  التحدي  اأن  ال�سدد  هذا  يف 

ترفعه احلكومة، تطبيقا لربنامج 

رئي�ض اجلمهورية و حتقيقا لالأمن 

"العمل  هو  ال�سحي،  و  الغذائي 

املجال  يف  �ساملة  مقاربة  اأجل  من 

االأر�ض  اإعطاء  اأجل  من  الفالحي 

ملن يخدمها و فقط"، وتوقع الوزير 

ا�ستغالل  ح�سن  ي�سمح  اأن  االأول 

اإىل  بالو�سول  الفالحية  االأرا�سي 

يف  )الغذائي(  الذاتي  االإكتفاء 

نهاية 2022.

عبد  بن  اأكد  اأخرى  جهة  من 

ا�ستغالل  وجوب  على  الرحمان، 

امل�ستغلة  غري  و  املوجودة  املن�ساآت 

يف خمتلف القطاعات قبل اللجوء 

جديدة،  م�ساريع  ت�سجيل  اىل 

احلكومة  ا�سرتاتيجية  اإطار  يف 

و�سدد  العام،  املال  ت�سيري  لرت�سيد 

الفعال  اال�ستغالل  "�سرورة  على 

واملن�ساآت  املرافق  لكل  والناجع 

بت�سجيل  املطالبة  قبل  املوجودة 

مربرة  لي�ست  جديدة  م�ساريع 

وقال  عنها"،  اال�ستغناء  ميكن  و 

ت�سجيل  من  "كفانا  م�سرت�سال: 

ما  ن�ستغل  مل  ونحن  امل�ساريع 

الوزير  اأعطى  و  باإجنازه"،  قمنا 

"اخللل"  هذا  على  كمثال  االأول 

العايل  التعليم  قطاع  الت�سيري  يف 

الذي "يطالب يف كل �سنة بت�سجيل 

للجامعات  بالن�سبة  جديدة  برامج 

مت  حني  يف  اجلامعية  واالإقامات 

ت�سجيل وجود ع�سرات االآالف من 

امل�ستعملة  غري  واملقاعد  االأ�سرة 

تدفع  التي  املن�ساآت  هي  و  حاليا"، 

كما  حلرا�ستها،  م�ساريف  الدولة 

قطاع  بالذكر  االأول  الوزير  خ�ض 

ال�سحة الذي "ال ي�ستغل مقدراته 

كما يجب، و ي�ستفيد من ميزانيات 

ال  خدمات  نوعية  مقابل  �سخمة 

تتبع" م�ستوى النفقات.

االإ�سراع  اإىل  الربملانية،  املجموعات  روؤ�ساء  دعا 

بيئة  تطهري  و  وال�سريبي   البنكي  االإ�سالح  يف 

املجاالت  جل  يف  الرقمنة  نحو  التوجه  و  االأعمال 

و  االقت�سادية  التعامالت  يف  ال�سفافية  الإ�سفاء 

املالية.

اإطار  يف  الربملانية،  املجموعات  روؤ�ساء  اأعترب 

اأم�ض   ،2022 ل�سنة  املالية  قانون  م�سروع  مناق�سة 

يعد  ال�سريبية  و  البنكية  املنظومة  اإ�سالح  ان 

"اأمر حتمي" مع �سرورة اإر�ساء بيئة اعمال نظيفة 
اأجل  من  ال�سفافية  و  املتكافئة  التحفيزات  قوامها 

الدفع بعجلة النمو االقت�سادي و حتفيز اال�ستثمار 

مع التوجه، كذلك، نحو ادراج الرقمنة يف خمتلف 

القطاعات.

و يف هذا ال�سياق، اعترب رئي�ض املجموعة الربملانية 

حلركة جمتمع ال�سلم، احمد �سدوق، ان االإ�سالح 

يعد  النقد  قانون  وتعديل  ال�سريبي  و  البنكي 

"حتمية" للدفع بعجلة النمو االقت�سادي و حتفيز 
اال�ستثمار، داعيا كذلك اىل االأخذ بعني االعتبار 

�سرورة اإدراج الرقمنة يف خمتلف امليادين.

النقل  حترير  اىل  �سدوق  دعا  اأخرى،  جهة  من 

ارتفاع  ملجابهة  املناف�سة  وت�سجيع  بفتح  البحري 

عدد  تراجع  اىل  كذلك  م�سريا  ال�سحن،  ا�سعار 

ما  ال�سغل،  وفر�ض  للرثوة  اخلالقة   املوؤ�س�سات 

الت�سهيالت  من  املزيد  منح  ح�سبه،  ي�ستدعي، 

و  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  ان�ساء  يف  الراغب  لل�سباب 

النا�سئة يف �ستى امليادين.

الربملانية  املجموعة  رئي�ض  اأو�سح  جهته،  من 

احمد  �سيد  الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب 

اإدخال  املالية من خالل  اأن رقمنة قطاع  متامري، 

نظام معلوماتي "فعال" �سي�سمح باإ�سفاء ال�سفافية 

"اال�سراع  اىل  ال�سدد  هذا  يف  داعيا  التعامالت،  يف 

يف اال�سالح البنكي".

االحرار،  للنواب  الربملانية  املجموعة  رئي�ض  اأما 

من  املزيد  منح  اأجل  من  فرافع  بو�سريط،  حممد 

الدعم للفالحني و مرافقتهم و اإيجاد حلول كفيلة 

بت�سويق منتجاتهم الفالحية لك�سر امل�ساربة، ويف 

هذا ال�سدد دعا بو�سريط، هو كذلك، اىل "اإ�سالح 

"نظام  عميق" للقطاع ال�سريبي ي�سمح باملرور من 

النظام  تفعيل  كذلك  و  مب�سط"  نظام  اىل  معقد 

التوجه  مع  البنكية  املنظومة  ع�سرنة  و  املحا�سبي 

نحو ال�سريفة اال�سالمية و رفع االأجر القاعدي.

الربملانية  املجموعة  رئي�ض  ثمن  جانبه،  من 

طويل،  حممد  الدميقراطي،  الوطني  للتجمع 

اأخرى  جهة  من  داعيا  للبطالة،  منحة  ا�ستحداث 

نظام  ا�ستحداث  و  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  ترقية  اىل 

�سندوق  بخلق  طويل  طالب  كما  مب�سط،  جبائي 

املنظومة  اإ�سالح  يف  االإ�سراع  و  �سيادي  ا�ستثماري 

البنكية و حترير النقل البحري و اجلوي و ت�سجيع 

و  الريفي  ال�سكن  ح�س�ض  رفع  و  ال�سمكي  االإنتاج 

االعانة املخ�س�سة له.

امل�ستقبل،  جلبهة  الربملانية  املجموعة  رئي�ض  اأما 

ملكافحة  حلول  ايجاد  اإىل  دعا  بوطبيق،  فاحت 

القطاعني  يف  اال�ستثمار  تفعيل  و  البريوقراطية 

حلول  باإيجاد  طالب  كما  ال�سناعي،  و  الفالحي 

الفالحي  للقطاع  بالن�سبة  التخزين  عملية مل�سكل 

مناخ  حت�سني  و  ال�سرائب  من  الفالح  اإعفاء  و 

اىل  كذلك  داعيا  اال�ستثمار،  جلب  و  االعمال 

حماربة ال�سوق ال�سوداء و مراجعة �سيا�سة الدعم 

االجتماعي و توجييه مل�ستحقيه.

مينا. ن

اأكد الوزير االأول، وزير املالية، اأمين بن عبد الرحمان، اأن اجلزائر "لن تتخلى 

عن دورها االإجتماعي" و اإمنا ت�سعى لتوجيه االإعانات اإىل 

م�ستحقيها احلقيقيني.
�سعيد. �ض
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قالوا اإن اجلزائر بحاجة اإىل كل اأبنائها للحفاظ على الوحدة واال�ستقرار

�ملر�شحون: خو�ض �ملحليات يهدف �إىل 
حت�شني ظروف معي�شة �جلز�ئريني

املنتجة البلديات  منوذج  اقرتاح  ال�سعب:   • حزب 

 • الفجر اجلديد: تو�سيع �سالحيات املجال�س املحلية املنتخبة

�سددت االأحزاب واملر�سحون امل�ستقلون لالنتخابات املحلية على اأن اجلزائر 

حتتاج كّل اأبناءها باأطيافهم ال�سيا�سية ومكوناتهم وبراجمهم بغية احلفاظ على 

وحدة البالد.
مينا. ن

حركة  رئي�س  اأكد  امل�سمار،  هذا  ويف 

على  اأم�س  قرينة،  بن  القادر  عبد  البناء، 

اأبنائها للحفاظ  اأن اجلزائر بحاجة جلميع 

الذين  االأعداء  وحماربة  اال�ستقرار  على 

يريدون زرع الفتنة وتهديد اأمن الوطن، 

االجتماعية  اجلبهة  "تعزيز  اإىل  داعيا 

اأجل  من  ال�سفوف"،  ووحدة  الداخلية 

ا�ستقرار  زعزعة  ملحاوالت  "الت�سدي 
اجلزائر من طرف اأعدائها"، الأن " اجلزائر 

ا�ستكمال  من  تتمكن  لن  قال--  --كما 

الوحدة  بدون  التنموية  م�سريتها 

واال�ستقرار".

لتجمع  تن�سيطه  خالل  قرينة،  بن  ودعا 

احلملة  اإطار  يف  بالبويرة،   انتخابي 

اإىل  نوفمرب،   27 ملحليات  االنتخابية 

لبناء  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  "االحتاد 
بلدنا"، قبل اأن يعرب عن تقديره العميق 

"اجلهود  جراء  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س 

واإعادة  االإرهاب  مكافحة  يف  املبذولة 

عقد  بعد  ال�سحيح  امل�سار  اإىل  اجلزائر 

ال�سياق،  هذا  يف  املتحدث،  واأبرز  دموي"، 

امل�سي  اأجل  من  الدرو�س"  "تعلم  �سرورة 

الواليات  عرب  التنمية  وحتقيق  قدما 

والبلديات املختلفة على م�ستوى الوطن.

حركة  م�ساركة  عن  قرينة  بن  اأكد  كما 

وحدة  ل"تر�سيخ  االقرتاع  يف  البناء 

ملحاربة  وكذا  وبنائها،  وتنميتها  اجلزائر 

تهديد  اأو  املجتمع  لزعزعة  حماولة  اأي 

االنتخابات  �سياق  ويف  الدولة"،  ملوؤ�س�سات 

املجال�س  لروؤ�ساء  االأمثل  واالختيار 

خمتلف  �سددت  والوالئية،  البلدية 

ح�سن  اأهمية  على  ال�سيا�سية  االأطياف 

مع  ال�سعبية  املجال�س  اأع�ساء  اختيار 

�سرورة اإيالء اأهمية ق�سوى اإىل االختيار 

اجليد الأع�ساء املجال�س املحلية املقبلة".

كما رافع املرت�سحون عن امل�ساركة القوية 

اختيار  ح�سن  مع  املقبل  اال�ستحقاق  يف 

املواطنني  على  يتعني  "م�سوؤولية  املمثلني 

التكفل  ح�سن  �سمان  اأجل  من  حتملها 

لها  املنا�سبة  احللول  واإيجاد  بان�سغاالتهم 

وطنيا"،  و  حمليا  التنمية  بعجلة  والدفع 

هو  املحليات  هذه  غمار  خو�س  ويظل 

الت�سكيالت  باقي  جانب  اإىل  "العمل 
ال�سيا�سية يف املجال�س املحلية املقبلة على 

عرب  اجلزائريني  معي�سة  ظروف  حت�سني 

كامل الرتاب الوطني، اإىل جانب امل�ساهمة 

يف تطوير البالد وحتقيق ازدهارها".

اقرتاح  ال�سعب:  •حزب 
منوذج البلديات 

املنتجة

ملني  ال�سعب  �سوت  حزب  رئي�س  اأكد 

النموذج  اأن  مب�ستغامن  اأم�س  ع�سماين 

يجب  املحلية  اجلماعات  لت�سيري  اجلديد 

اأن يجعل البلدية "منتجة"، ودعا ع�سماين 

خالل جتمع �سعبي بدار الثقافة ولد عبد 

من  العا�سر  اليوم  اإطار  يف  كاكي  الرحمن 

نوفمرب   27 ملحليات  االنتخابية  احلملة 

اجلاري اإىل فتح نقا�س وا�سع حول النموذج 

الذي  املحلية  اجلماعات  لت�سيري  اجلديد 

يجب اأن يحول البلدية من "م�ستهلكة" اإىل 

"منتجة" ت�ستفيد من قدراتها يف خمتلف 
املحلي  االقت�ساد  يف  وت�ساهم  املجاالت 

هذا  اأن  املتحدث  ذات  وتابع  والوطني، 

"ذات  هيئة  من  البلدية  �سيحول  النموذج 

لها  حملية"  "موؤ�س�سة  اإىل  عامة"  منفعة 

مردودية اقت�سادية ومداخيل باإمكانها اأن 

ال�سغل  منا�سب  خلق  يف  ا�ستثمارها  تعيد 

املرافق  تقدمها  التي  اخلدمات  وحت�سني 

العمومية واال�ستثمار املنتج.

املنتخبني  منح  اأجل  من  ع�سماين  ورافع 

ال�ساأن  الإدارة  وا�سعة  �سالحيات  املحليني 

اجلماعات  قانون  تعديل  خالل  من  العام 

املحلية، كما اأكد اأنه يتعني على االأحزاب 

ال�سيا�سية اقرتاح احللول وتقدمي االأفكار 

ال�سيا�سي  الوعي  ترقية  يف  وت�ساهم 

حول  ال�سباب  وتعبئة  املدين  واحل�س 

الق�سايا الوطنية، وذكر ع�سماين اأن هناك 

الوطن  حماية  على  وثابت  عام  توافق 

اجلبهة  تقوية  خالل  من  عنه  والدفاع 

املنتخبة،  املوؤ�س�سات  وتعزيز  الداخلية 

اإىل  حزبه  منا�سلي  املتحدث  ذات  ودعا 

تعبئة وجتنيد املواطنني الختيار االأن�سب 

والوالئية  البلدية  ال�سعبية  للمجال�س 

مربزا  امل�ستوى  يف  حملية  جماعات  وبناء 

اإىل  املكثف  بالذهاب  يبداأ  التغيري  اأن 

�سناديق االقرتاع وامل�ساهمة يف ا�ستكمال 

املطالب  عن  تعرب  موؤ�س�سات  ت�سييد  م�سار 

ال�سعبية.

اجلديد:  •الفجر 
تو�سيع �سالحيات 

املجال�س املحلية 

املنتخبة

اجلديد  الفجر  حزب  رئي�س  رافع 

تو�سيع  اأجل  من  اأم�س  بعيب�س  بن  الطاهر 

املحلية  املجال�س  �سالحيات  وتعزيز 

البلدية  ال�سعبية  )املجال�س  املقبلة 

اأدوراها  لعب  من  تتمكن  حتى  والوالئية( 

االقت�سادية  التنمية  يف  كامل"  "ب�سكل 
الفجر  واالجتماعية، واأ�سار رئي�س حزب 

يف  �سعبيا  جتمعا  تن�سيطه  لدى  اجلديد 

 27 ملحليات  االنتخابية  احلملة  اإطار 

)تلم�سان(،  بالرم�سي  اجلاري  نوفمرب 

لـ  االنتخابات  هذه  يف  ي�سارك  حزبه  اأن 

وحتى  اجلزائري"  لل�سعب  االأمل  "اإعطاء 
حا�سمة  حتول  "نقطة  املوعد  هذا  يكون 

اأن  م�سيفا  قوية"،  وطنية  دولة  بناء  يف 

يف  م�ستجدات  "تقدم  ال�سيا�سية  ت�سكيلته 

برناجمها مع اأخذ بعني االعتبار ان�سغاالت 

املواطنني".

من  بعيب�س  بن  �سدد  ال�سدد،  هذا  ويف 

واحلرية"  ال�سالحيات  من  "املزيد  اأجل 

املحلية  املنتخبة  املجال�س  تتمكن  حتى 

من امل�ساهمة "بفعالية يف التنمية املحلية 

يواجهها  التي  امل�ساكل  خمتلف  وحل 

تتمتع  اأن  "يتعني  اأنه  واأكد  ال�سكان"، 

ت�سيريها  يف  باحلرية  املحلية  املجال�س 

طموحة  برامج  اإعداد  لها  يت�سنى  حتى 

ال�سعبي  املجل�س  ويعد  للتج�سيد.  وقابلة 

واأعرب  للتنمية"،  االأوىل  اخللية  البلدي 

اأن  باعتبار  تفاوؤله  عن  املتحدث  ذات 

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 

ال�سالحيات  من  "املزيد  منح  يعتزم 

اأن  بعيب�س  بن  الطاهر  ويرى  للمجال�س". 

اال�ستحقاق االنتخابي القادم يعترب "مهما 

مل�ستقبل  حا�سما  "منعرجا  وي�سكل  جدا" 

البالد".

اختالالت  "حول  ت�سخي�س  اإجراء  وبعد 

باملجال�س  املتعلقة  القانونية  الرت�سانة 

العمل  م�سداقية  وحول  املنتخبة 

ال�سباب  املتحدث  نف�س  حث  ال�سيا�سي"، 

ال�سيا�سية  االأحزاب  يف  الن�ساط  على 

التغيري  "اإحداث  اأجل  من  املدين  واملجتمع 

الذي يريده ال�سعب".

الفجر  حزب  رئي�س  دعا  اخلتام،  ويف 

واجبهم  اأداء  اإىل  ال�سباب  اجلديد 

الذين  اأمام  الطريق  "لقطع  االنتخابي 

اىل  و  التزوير"  يف  اال�ستمرار  يريدون 

التواجد يف العملية االنتخابية حتى تكون 

املجال�س املنتخبة "ممثلة جلميع ال�سرائح 

الن�سغاالت  وت�ستجيب  االجتماعية" 

ال�سعب عامة وال�سباب خا�سة.

ال�سلم  جمتمع  •حركة 
تعد قوائمها على 

اأ�سا�س امل�ساورة مع 

املجتمع"

عبد   ، ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س  اأكد 

الرزاق مقري باأن ت�سكيلته ال�سيا�سية تعد 

بـ االنتخابية ملحليات ل  قوائمها  اخلا�سة 

امل�ساورة  اأ�سا�س  "على  اجلاري  نوفمرب   27

مع املجتمع و الدميقراطية املحلية" .

ن�سطه  �سعبي  جتمع  خالل  مقري  واأو�سح 

 1006 بحي  الريا�سات  متعددة  بالقاعة 

م�سكن ب�سطيف  باأن "حركة جمتمع ال�سلم 

املقبلة  املحلية  االنتخابات  غمار  دخلت 

مبرت�سحني وبرامج كفيلة بتحقيق تنمية 

كل  عند  كعادتها  وذلك  حقيقية  حملية 

موعد انتخابي".

ال  ال�سيا�سة   " باأن  ال�سياق  نف�س  يف  وذكر 

مرت�سحني  دون  معنى  لها  يكون  اأن  ميكن 

خدمة  على  قادرة  لربامج  حاملني 

نف�س  يف  م�سريا   " ووالياتهم  بلدياتهم 

تتناف�س  اأن  هو  االأ�سل   " باأن  ال�سياق 

االأحزاب ال�سيا�سية على تقدمي االأف�سل و 

االأ�سلح و االأ�سرف و االأكرث اأمانة و االأكرث 

رئي�س  ورافع  الوطن"،  هذا  على  حر�سا 

من  اأخرى  جهة  من  ال�سلم  جمتمع  حركة 

يف  ت�ساهم  عادلة  تنمية  "حتقيق  اأجل 

حت�سني ظروف معي�سة اجلزائريني بعيدا 

عن الفوارق والظلم  ".

ال�سيا�سية  ت�سكيلته  باأن  مقري  اأ�ساف  و 

الرا�سد  الت�سيري  عنوانه  بربنامج  جاءت 

م�سريا   " عادلة  تنمية  حتقيق  اأجل  من 

و  املجال�س  و  ال�سلطة  و  "احلكم  اأن  اإىل 

هدفها  يكون  اأن  يجب  غريها  و  املنا�سب 

االأ�سمى هو خدمة ال�سعب و تطوير البالد 

بني  العدل  حتقيق  و  ازدهاره  حتقيق  و 

"اإن  قائال:  وا�ستطرد  اجلزائريني"،  كل 

الدولة التي تتغلب على الهزات واالأزمات 

التهديدات  اأن تواجه كل  والتي ت�ستطيع 

الدولة  هي  واخلارجية  الداخلية 

اخلادمة والعادلة بني مواطنيها .

الهم  باأن  احلزبي  امل�سوؤول  ذات  اأبرز  و 

املرت�سحني  جميع  يحمله  اأن  يجب  الذي 

و  البلدية  املحلية  ال�سعبية  املجال�س  يف 

امل�سوؤولني  جميع  "جعل  هو  معا  الوالئية 

يف  تكون  جزائر  بناء  اأجل  من  ي�ستغلون 

املجاهدين  و  ال�سهداء  تطلعات  م�ستوى 

بالعي�س  االإن�سان  فيه  ينعم  متطور  بلد  و 

الكرمي و ي�سعر فيه بانتمائه " .

 " فان  احلزبي  امل�سوؤول  ذات  ح�سب  و 

جمتمع  حركة  ملرت�سحي  الوا�سع  التمثيل 

�سي�سمح  املحلية  املجال�س  يف  ال�سلم 

براجمها  بتج�سيد  ال�سيا�سية  لت�سكيلته 

التي ترتكز على مبداأ احلوكمة و الت�سيري 

الرا�سد و حتقيق تنمية و عدل بني جميع 

حركة  رئي�س  اختتم  و  اجلزائريني"، 

بحث  االنتخابي  خطابه  ال�سلم  جمتمع 

مرت�سحي  على  الت�سويت  على  املواطنني 

الذين  "الطيبني"  و  "النزهاء"  حزبه 

من  وفاء  بكل  املواطنني  بخدمة  يلتزمون 

اأجل تنمية حملية حقيقية .

تطوير  •�سرورة 
القوانني امل�سرية 

للوالية والبلدية

الوطني،  البناء  حركة  رئي�س  نائب  اأكد 

على  بتلم�سان  اأم�س  الدان،  اأحمد 

للوالية  امل�سرية  القوانني  تطوير  �سرورة 

جتمع  خالل  الدان  واأو�سح  والبلدية، 

القادر  "عبد  الثقافة  بدار  ن�سطه  �سعبي 

احلملة  من  العا�سر  اليوم  اإطار  علولة" يف 

اجلاري،  نوفمرب   27 ملحليات  االنتخابية 

يف  تفكر  اأن  احلكومة  على  يتوجب  اأنه 

"تطوير القوانني اخلا�سة بت�سيري الوالية 
والبلدية".

اأهمية  على  املتحدث  نف�س  اأكد  كما 

البلدية  ال�سعبية  للمجال�س  املجال  اتاحة 

املبادرات  خلق  اأجل  من  والوالئية 

اأن  اىل  واأ�سار  واالجتماعية،  االقت�سادية 

حركة البناء الوطني م�ستعدة للم�ساركة 

على  موؤكدا  القوانني،  هذه  �سياغة  يف 

املنتخبة  املجال�س  �سالحيات  تو�سيع 

بني  التالحم  "حتقيق  اأجل  من  املحلية 

الثقة  وا�سرتجاع  واملوؤ�س�سات  املواطن 

بينهم".

على  "يتوجب  انه  املتحدث  نف�س  واأبرز 

التحلي  البلدية  ال�سعبية  املجال�س  روؤ�ساء 

بالديناميكية من اأجل البحث عن امل�ساريع 

املحلية  التنمية  وترية  حترك  التي 

واالإدارة  املواطن  بني  الثقة  وا�سرتجاع 

ومتابعة  الرقابة  ممار�سة  من  ومتكينه 

�سدد  كما  التنموية"،/  العملية  جمريات 

يعد،  الذي  الف�ساد  حماربة  على  الدان 

�سمن  املدرجة  املحاور  بني  من  قال،  كما 

اأجل  من  الوطني  البناء  حركة  برنامج 

يرتكز  نوعي  دميقراطي  حتول  "حتقيق 
على الثوابت النوفمربية".

الرا�سد •الت�سيري 
ال�ساحة  يف  ال�سيا�سية  الكيانات  ركزت 

الرا�سد  الت�سيري  اأهمية  على  الوطنيية 

اجليد  الت�سيري  وهو  املحلية،  للمجال�س 

اإىل  يهدف  ما  وهو  البلديات،  ل�سوؤون 

وامل�سوؤولني  املواطنني  بني  الثقة  تعزيز 

على  عالوة  فيهم،  االأمل  وبعث  املحليني 

�سمان تنمية عادلة بني خمتلف البلديات 

منطقة"،  كل  بخ�سو�سية  واالهتمام 

اأ�سبوعها  يف  االنتخابية  احلملة  واأبرزت 

الثاين عن الع�سرات من الكوادر ال�سبابية 

عالية  وكفاءات  خربة  حتمل  التي 

للبلديات،  الكثري  تقدمي  با�ستطاعتها 

ورفع  الت�سيري  يف  فر�سة  منحها  ت�ستحق 

واليات  ربوع  يف  املحلية  التنمية  م�ستوى 

الوطن.
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العايل التعليم  مل�ستخدمي  ال�سكن  حاجة  ل�سّد  متكامل  مقرتح   • م�سروع 

ثمن عمارنة، خالل عقد االحتادية 

والبحث  العايل  للتعليم  الوطنية 

التنفيذية،  للجنتها  دورة  العلمي 

العزم االأكيد لل�سلطات العليا للبالد 

وقراراتها املنا�سبة املت�سلة برفع 

وخف�ض  اال�ستداللية  النقطة  قيمة 

ال�رضيبة على الدخل، كاآلية تعود 

وحت�سني  الدخل  على  باالإيجاب 

القدرة ال�رضائية.

اأو�سحته النقابة يف بيان  وح�سبما 

فاإنه  الدورة،  اأ�سغال  حول  لها 

مراجعة  م�ساألة  خاللها  تناولت 

اأخذت  والتي  االأ�سا�سية؛  القوانني 

والتناول  االهتمام  من  كبريا  حيزا 

�سل�سلة  خالل  من  امللمو�ض، 

نظمتها  التي  وامللتقيات  اللقاءات 

وجاءت  ال�ساأن.  هذا  يف  االحتادية 

لتعزيز  منا�سبة  الدورة  هذه 

�ستكون  التي  والروؤى  املقرتحات 

حمل �سبط من اأجل �سياغة نهائية 

�ستخل�ض اإليها االحتادية يف ملتقى 

قريب.

ويف خ�سم ما عر�سه اأع�ساء اللجنة 

ومقرتحات  تدخالت  من  التنفيذية 

القانون  حول  النقا�ض  اأثرت 

اأكد اجلميع على �رضورة  االأ�سا�سي؛ 

حت�سني الظروف املعي�سية لالأ�ستاذ 

الباحث.

من جهة اأخرى، نطرق احلا�رضون 

ي�سغل  بات  الذي  ال�سكن  مللف 

�رضيحة كبرية من االأ�ساتذة، ومتت 

ب�رضورة  الدورة  هذه  يف  املطالبة 

حاجة  ل�سد  اجلادة  ال�سبل  اإر�ساء 

وكذلك  اجلامعي،  لالأ�ستاذ  ال�سكن 

الو�سعيات  من  العديد  ت�سوية 

امل�ستفيدين  من  للعديد  العالقة 

اجلامعية  املوؤ�س�سات  بع�ض  يف 

والبحثية.

يف نطاق مت�سل، مت التنويه بجهود 

م�رضوع  حت�سري  يف  االحتادية 

حاجة  ل�سد  ومهم  متكامل  مقرتح 

ال�سكن مل�ستخدمي القطاع، �سيقدم 

يف االأيام القليلة 

القادمة اإىل اجلهات املعنية.

مناق�سة حمور  اآخر، متت  ملف  يف 

والقوانني  النقابي  باحلق  متعلق 

نوهت  حيث  له،  املنظمة 

الثقافة  االحتادية بوجوب تكري�ض 

قوانني  عن  ال حتيد  التي  النقابية 

البعد  هذا  فتكري�ض  اجلمهورية، 

خدمة  نطاق  يف  االأخري  يف  ي�سب 

التي  املثمرة  االجتماعية  ال�رضاكة 

طاملا كانت االحتادية طرفا فاعال 

مك�سبا  وباعتبارها  جت�سيدها،  يف 

احلفاظ  وجب  ال�رضاكة  الأطراف 

عليه، باحلفاظ على الفعل النقابي 

الذي ال يخرج عن االأطر القانونية 

للتمثيل  القانونية  واملعايري 

الن�ساط  �رضوط  ومراقبة  الفعلي 

موؤ�س�سات  يف  املنظم  النقابي 

التعليم العايل.

الت�ساركي،  العمل  وترية  عن  اأما 

هذه  يف  االحتادية  جددت  فقد 

لالرتقاء  ارتياحها  املنا�سبة، 

اجللي واملتوا�سل مل�ساعي احلوار 

تنتهجه  الذي  اجلاد  والت�ساور 

االأ�ستاذ  الوزير  يد  على  الوزارة 

االأمني  الباقي، رفقة  بن زيان عبد 

الدين  نور  غوايل  االأ�ستاذ  العام 

وهو  املركزية،  االإدارة  واإطارات 

فيه  ت�سارك  الذي  املتفتح  النهج 

وم�ساع جادة  اأكيد  بدعم  االحتادية 

من  يرفع  ما  لكل  وا�سع  وتناول 

االأ�رضة  اهتمام  حمل  ان�سغاالت 

اجلامعية؛ الوترية امل�سرتكة التي 

ا�ستمرارها  اإىل  االحتادية  تدعو 

وا�ستثمارها  االأ�ساتذة،  مل�سلحة 

غاية  وتكري�سها  اجلامعة،  خلري 

ومك�سبا تتعزز به ال�رضاكة.

هذه  يف  االحتادية  عكفت  كما 

الدورة على مناق�سة م�سائل تتعلق 

باإ�سداء  وانتهت  التنظيمي،  بال�سق 

التوجيهات الأمناء الفروع النقابية 

العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  عرب 

الن�ساط  تعزيز  حيز  يف  ت�سب 

ميكن  ومبا  القانوين،  النقابي 

على  الدائم  الوقوف  اأقوى  ب�سفة 

ان�سغاالت االأ�ساتذة.

اإىل �رضورة  كما مت جتديد االإ�سارة 

الت�ساركي  النهج  على  احلفاظ 

واخلطاب  احلوار  على  املبني 

كل  تناول  العنف يف  ونبذ  ال�سلمي 

م�ستوى  على  م�سائل  من  يطفو  ما 

املوؤ�س�سات اجلامعية والبحثية.

يف  اندرج  قد  اأنه  اال�سارة  جتدر 

من  جملة  املتفرقات،  �سياق 

االن�سغاالت املتعلقة بظروف العمل 

باحلوار  مت�ض  جتاوزات  وت�سجيل 

باالإ�سافة  املوؤ�س�سات،  بع�ض  يف 

واجتماعية  مهنية  اهتمامات  اإىل 

االحتادية  فروع  ر�سدتها  اأخرى، 

املنا�سبة  احللول  و�سع  اأجل  من 

لها.

ك�سف اأن خمرجات العمل املكثف لالحتادية اخلا�ص بتح�سري املقرتحات ملراجعة القانون الأ�سا�سي، 

�ستخرج اإىل ال�سوء قريبا، مثمنا يف املقابل قرارا ال�سلطات العليا والهتمام بكل ما يكفل ا�ستقراره 

الجتماعي واملهني ل�سيما حت�سني الأجور.

رئي�ص الحتادية الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي، م�سعود عمارنة:

الإفراج قريبا عن مقرتحات مراجعة القانون الأ�سا�سي

عثماين مرمي

 جلنة النزاعات لدى املجل�ص الوطني القت�سادي الجتماعي والبيئي

تعهدات بنقل ان�سغالت مهنيي قطاع 
الرتبية اإىل الرئي�س تبون

 رئي�ص الكنفدرالية اجلزائرية لأرباب العمل املواطنني، �سامي عقلي يوؤكد:

تطوير القت�ساد الوطني يتطلب ت�سريع 
التحول الرقمي

تنديدا بامل�سكالت التي اأرقت الأ�ساتذة

منظمة اأ�ساتذة الرتبية تلوح باحتجاجات 
م�سرتكة مع نقابات الرتبية

 �سجلت يف الـ 24 �ساعة الأخرية

ح�سيلة كورونا باجلزائر: 109 اإ�سابة 
جديدة و6 وفيات

ك�سفت جلنة النزاعات لدى 

املجل�ض الوطني االقت�سادي 

االجتماعي والبيئي عن العمل على 

اإعداد تقرير مف�سل عن ان�سغاالت 

االحتاد الوطني لعمال الرتبية 

والتكوين، بعد تلقيها �رضوحات 

حول ان�سغاالت التنظيم واالأ�رضة 

الرتبوية، ورفعه اإىل رئي�ض 

املجل�ض الوطني االقت�سادي 

االجتماعي والبيئي الذي 

يتكفل بدوره بتقدميه لرئي�ض 

اجلمهورية.

اأو�سحت نقابة االحتاد الوطني 

لعمال الرتبية والتكوين 

»االأنباف«، يف بيان لها، 

بناء على بيان لدورة املجل�ض 

الوطني وما ت�سمنته من ملفات 

ومطالب، والذي مت فيه التلويح 

بالدخول يف اإ�رضاب وطني، متت 

دعوة املكتب الوطني يوم 10 

نوفمرب من طرف جلنة النزاعات 

االجتماعية لدى املجل�ض الوطني 

االقت�سادي االجتماعي والبيئي 

لعر�ض اأهم امللفات واملطالب 

املرفوعة، حيث تطرق املكتب 

الوطني ملختلف املحاور 

وان�سغاالت التنظيم.

ومن اأبرز امللفات واملحاور التي 

طرحت، ح�سب البيان، اإعداد 

قانون عمل يحمي حقوق العامل 

ويثمن قيمة العمل ويحافظ 

على املكا�سب املحققة يف هذا 

املجال، وكذلك اإعادة النظر يف 

قانون العمل النقابي مبا يتوافق 

والواقع اجلديد خا�سة يف جمال 

التمثيلية النقابية والتفوي�ض 

اجلماعي وتاأ�سي�ض الكنفدراليات 

التي ما زالت تنتظر الت�سجيل 

منذ اأربع �سنوات، باالإ�سافة اإىل 

ترقية احلريات النقابية ال�سيما 

يف مو�سوع حق ممار�سة االإ�رضاب 

والتجمهر والتظاهر مع توفري 

احلماية للنقابيني.

اأما املحور الرتبوي الذي 

طرح يف اللقاء، فهو اإ�سالح 

املنظومة الرتبوية باإعادة النظر 

يف املناهج والربامج والكتب 

املدر�سية، وتوفري الهياكل 

واملرافق الكافية، اإ�سافة اإىل 

املحور املهني فيما تعلق باإعداد 

قانون خا�ض من�سف جلميع 

االأ�سالك واالأطوار، وي�سمن املكانة 

االجتماعية الالئقة باملربي.

واأبرز اللقاء املحور االجتماعي 

واحلق يف التقاعد الن�سبي 

والتقاعد دون �رضط ال�سن 

ومراجعة القوانني اخلا�سة 

باحلامية االجتماعية والرعاية 

ال�سحية وتوفري ال�سكن للمربي، 

اإ�سافة اإىل حمور االأجور واملنح، 

واإن�ساء مر�سد وطني للقدرة 

ال�رضائية ومراجعة ال�سبكة 

اال�ستداللية لالأجور، رفع قيمة 

النقطة اال�ستداللية اإىل 90 دج، 

 ،issrpK التعجيل بتحيني

تخفي�ض ن�سبة irg، واإعادة النظر 

يف النظام التعوي�سي.

ويف حمور اخلدمات االجتماعية، 

اأكد التنظيم على اإعادة النظر 

يف القوانني امل�سرية للخدمات 

وجعلها اأكرث مرونة، مبا ميكن 

من احلق يف اال�ستثمار للم�ساهمة 

يف امت�سا�ض البطالة وتنمية 

االقت�ساد الوطني.

ويف خ�سم تاأكيد اللجنة على 

رفع تقرير مف�سل اإىل اجلهات 

الو�سية، ثمن االحتاد فكرة اإن�ساء 

جلنة النزاعات لدى املجل�ض 

الوطني االقت�سادي االجتماعي 

والبيئي التي مكنت، الأول مرة، 

من فتح ج�سور التوا�سل مع 

النقابات امل�ستقلة الإبالغ �سوت 

املوظفني والعمال الأعلى هرم 

ال�سلطة، وهو االأمر الذي �سي�ساهم 

بالك �سك يف اإثراء احلوار وجلب 

اال�ستقرار.

�سعيد. ح

اأكد رئي�ض الكنفيدرالية اجلزائرية 

الأرباب العمل املواطنني، �سامي 

عقلي، اأم�ض، اأن تطوير االقت�ساد 

الوطني يتطلب ت�رضيع التحول 

الرقمي وتعزيز التناف�سية وفعالية 

االإدارة و�سمان توزيع حمكم 

للموارد.

ويف كلمة خالل لقاء نظمته 

الكونفدرالية حتت �سعار »النهو�ض 

باالقت�ساد الوطني االآن«، اعترب 

عقلي اأن اجلزائر تواجه حتديات 

حيوية لتطوير اقت�سادها، ترجع 

للتاأخر يف مواكبة وترية التحول 

الرقمي و�سمان االأمن الطاقوي 

والغذائي واملائي »ما يوجب علينا 

االهتمام بالق�سايا احل�سا�سة وعلى 

وجه اخل�سو�ض الرقمنة واالقت�ساد 

املوازي والتناف�سية واآفاق االإدماج 

يف املناف�سة العاملية«.

كما رافع من اأجل »تاأ�سي�ض 

نظرة جديدة تثمن املكت�سبات 

االإيجابية«، حيث تعمل 

الكونفدرالية كقوة اقرتاح الإثراء 

النقا�ض حول ال�سيا�سات االقت�سادية 

»بناء على ا�سرتاتيجية وطنية 

وا�سحة املعامل، تاأخذ بواقعنا 

وقدراتنا وتواكب التطورات 

العاملية«. واعترب عقلي اأن 

التخل�ض من التبعية املطلقة 

للمحروقات وتنويع ال�سادرات ال 

ميكن خو�سه اإال يف ظل منظومة 

تناف�سية م�ستقرة ت�رضيعا وتنظيما، 

مع ا�ستحداث مناخ اأعمال حمفز 

وجذاب لال�ستثمار.

دنيا. ع

»جمال«  الرتبية  الأ�ساتذة  اجلزائرية  املنظمة  اأعلنت 

لدرا�سة  الوطني  املكتب  الوطني  املجل�ض  تفوي�ض  عن 

مقرتح اإمكانية الدخول يف حركات احتجاجية واالإعالن 

عنها بالتن�سيق مع خمتلف النقابات يف القطاع.

وح�سبما نقله رئي�ض املنظمة اجلزائرية الأ�ساتذة الرتبية 

اتخذ  القرار  فاإن  �سيهوب،  حممد  بوجمعة  »جمال«، 

خالل اأ�سغال دورة املجل�ض الوطني للمنظمة اجلزائرية 

الأ�ساتذة الرتبية »جمال« بالبليدة التي توا�سلت، ليلة 

اأول اأم�ض، اإىل �ساعة متاأخرة من الليل، بعد يوم كامل 

من النقا�ض اجلاد وامل�سوؤول، �ساده تدخل جميع اأع�ساء 

على  املطروحة  الق�سايا  خمتلف  مناق�سني  املجل�ض، 

ال�ساحة الرتبوية، مقرتحني وجهات نظرهم ومعربين 

احلا�رضة يف  الواليات  القواعد يف خمتلف  مطالب  عن 

الدورة والتي فاق عددها 37 والية.

وما  املدر�سي  الدخول  تقييم  بعد  اأنه  �سيهوب  واأبرز 

�ساده من م�سكالت اأرقت االأ�ساتذة يف امليدان وزادت من 

املرتفع  ال�ساعي  باحلجم  تعلق  ما  ال�سيما  معاناتهم، 

الربامج  وتكييف  واملتو�سط،  الثانوي  الطورين  يف 

الطور  يف  املقرر  ال�ساعي  للحجم  بالن�سبة  املختلف 

خ�سو�سا  املتعلقة  للم�ستجدات  التطرق  مت  االبتدائي، 

وتن�سيب  اخلا�ض  القانون  مراجعة  جلنة  بت�سكيل 

مناق�سة  وكذا  واملناهج،  للربامج  الوطني  املجل�ض 

املجل�ض  راأي  عن  املعربة  الالزمة  القرارات  واتخاذ 

الوطني الذي دعا، من خاللها، اإىل اإمكانية الدخول يف 

حركات احتجاجية مدرو�سة.

من  الرتبية  الأ�ساتذة  الوطنية  املنظمة  رئي�ض  واأو�سح 

اأجل حتقيق اأهم مطالب االأ�ساتذة التي تاأتي على راأ�سها 

انهيارها  على  احل�سور  اأجمع  التي  ال�رضائية،  القدرة 

تقرر  كما  االأخرية،  االأ�سابيع  يف  وخميف  كامل  ب�سكل 

النقابات  االحتجاجات رفقة  الدخول يف  درا�سة مقرتح 

امل�ستقلة.

املقابل،  يف  الوطني،  املجل�ض  اأع�ساء  ناق�ض  كما 

مقرتحات القانون اخلا�ض التي اأعدتها اللجنة الوطنية 

امل�سّكلة لهذا الغر�ض لتقدميها للجهات املعنية.

وكانت 7 نقابات من بينها املنظمة اجلزائرية الأ�ساتذة 

لتحقيق  احتجاجات  يف  بالدخول  هددت  قد  الرتبية، 

املطالب املرفوعة والتي يندرج �سمنها اأ�سا�سا االإفراج 

القانون  اختالالت  معاجلة  واآجال  كيفيات  عن  الفوري 

اخلا�ض، باإ�رضاك النقابات، وحت�سني القدرة ال�رضائية 

برفع الراتب ومراجعة نظام املنح والتعوي�سات، مع 

به  طالبت  ما  مع  يتما�سى  مبا  جديدة  منح  ا�ستحداث 

االإدارية والرتبوية واملهنية،  خمتلف االأ�سالك والرتب 

�رضط  دون  الن�سبي  التقاعد  حق  ا�سرتجاع  عن  ف�سال 

املهن  قائمة  �سمن  الرتبية  عمال  مهنة  واإدراج  ال�سن، 

الرتبوية  املنظومة  اإ�سالح  مطلب  على  ال�ساقة، عالوة 

ومراجعة الربامج واملناهج واإ�رضاك النقابات امل�ستقلة 

يف لقاء الثالثية.

ودعت النقابات امل�ستقلة االأ�رضة الرتبوية اإىل االلتفاف 

للت�سعيد  واال�ستعداد  منظم،  اإطار  يف  نقاباتها  حول 

الواردة  امل�رضوعة  للمطالب  اال�ستجابة  عدم  حالة  يف 

العاجل  للتدخل  االإطار  هذا  يف  تدعو  كما  بيانها.  يف 

واملن�سف لرئي�ض اجلمهورية من اأجل درا�سة ان�سغاالت 

االأ�رضة والتكفل بها كما جاء يف الوعود التي اأطقها.

من  بكل  باحتجاجات  لوحت  التي  النقابات  وتتعلق 

املنظمة اجلزائرية الأ�ساتذة الرتبية »جمال«، واملجل�ض 

الثانوي، والنقابة الوطنية  الوطني امل�ستقل ملديري 

امل�ستقلة مل�ساعدي وم�رضيف الرتبية، والنقابة الوطنية 

والنقابة  االقت�سادية،  امل�سالح  ملوظفي  امل�ستقلة 

الوطنية ملديري املدار�ض االبتدائية، والنقابة الوطنية 

للعمال املهنيني لقطاع الرتبية الوطنية.

�سعيد. ح

اإ�سابة جديدة بفريو�ض كورونا )كوفيد-  109 �سجلت 

19( و6 وفيات خالل الـ 24 �ساعة االأخرية يف اجلزائر، 
به  اأفادت  ما  ح�سب  لل�سفاء،  مري�سا   68 متاثل  فيما 

وزارة ال�سحة، اأم�ض ال�سبت، يف بيان لها، وقد بلغ 

اإجمايل االإ�سابات املوؤكدة 316.764 حالة، بينما بلغ 

اإجمايل امل�سابني املتماثلني لل�سفاء 142634 �سخ�سا 

والعدد االإجمايل للوفيات 5.977 حالة.

املركزة،  بالعناية  مري�سا   19 اإح�ساء  اأي�سا  مت  كما 

والية   27 اأن  اإىل  البيان  واأ�سار  ذاته،  للم�سدر  وفقا 

مل ت�سجل بها اأي حالة خالل الفرتة املذكورة، فيما 

عرفت 18 والية ت�سجيل من حالة واحدة اإىل 9 حاالت، 

مقابل 3 واليات مت بها اإح�ساء 10 حاالت فما فوق.

االلتزام  ب�رضورة  املواطنني  ال�سحة  وزارة  وتو�سي 

بنظام اليقظة، كما تدعوهم اإىل احرتام قواعد النظافة 

وامل�سافة اجل�سدية واالرتداء االإلزامي للقناع الواقي، 

قبل  من  ال�سارم  االلتزام  اأن  على  اأي�سا  ت�سدد  كما 

اأخذ  املواطنني بهذه االإجراءات الوقائية، اإىل جانب 

الق�ساء  غاية  اإىل  مهمة  عوامل  هي  واحلذر،  احليطة 

نهائيا على هذا الوباء.

حممد االأمني. ب
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المحلي

لتعزيز املهارات واحلفاظ على بع�ض احلرف

من  ي�ستفيدون  حريف   791
تكوين متخ�س�ص بتي�سم�سيلت

نتيجة االمطار الغزيرة التي �سهدتها والية تلم�سان

املياه  من  مكعب  مرت  األف   560 من  باأزيد  تتدعم  �سدود   5

بوالية  وحرفية  حرفيا   791 ا�ستفاد 

يف  متخ�ص�صة  من تكوينات  تي�صم�صيلت، 

منذ  نظمت  احلرفية،  املجاالت  خمتلف 

نهاية  اإىل غاية  اجلارية  ال�صنة  مطلع 

به  اأفاد  ح�صبما  املن�رصم،  اأكتوبر  �صهر 

مدير غرفة ال�صناعة التقليدية واحلرف. 

اأن هذه  خنقاوي  القادر  عبد  واأو�صح 

دورة   50 قرابة  تنظيم  �صملت  العملية، 

تخ�ص�صات،  يف  فرتات  على  تكوينية 

التقليدية،  احللويات  تتعلق ب�صناعة 

الغذائية،  والعجائن  واخلياطة، 

الن�صاء، و�صناعة  وحالقة  واخلبازة 

الطاقة  جتهيزات  وتركيب  الفني  اجلب�س 

ال�صم�صية وكيفية ت�صيري موؤ�ص�صة حرفية. 

للحرفيني  التكوين  هذا  وي�صمح 

واحلفاظ  مهاراتهم  بتعزيز  امل�صتفيدين 

عن  ف�صال  بالوالية،  بع�س احلرف  على 

م�صاريع  لتج�صيد  احلرفية  املراأة  مرافقة 

اقتحام  على  ومرافقة ال�صباب  م�صغرة 

ال�صناعة  قطاع  يف  اال�صتثمار  جمال 

التقليدية.

امل�صجلني  عدد  بلغ  اأخرى،  جهة   ومن 

التقليدية  ال�صناعة  غرفة  يف  اجلدد 

اأ�صهر  الع�رصة  خالل  واحلرف بالوالية 

حريف،   245 اجلارية  ال�صنة  من  االأوىل 

ال�صناعات  على ن�صاطات  يتوزعون 

التقليدية للخدمات وال�صناعات التقليدية 

عن الن�صاطات  ف�صال  املواد  الإنتاج 

الفنية.

ارتفاعا  اجلدد  امل�صجلني  عدد  و�صهد 

ال�صنة املا�صية  الفرتة من  مقارنة بنف�س 

 190 من  اأكرث  ت�صجيل  خاللها  التي مت 

حرفيا، ا�صتنادا اإىل نف�س امل�صوؤول، الذي 

التح�صي�صي  العمل  اإىل  اأرجع هذا االرتفاع 

املكثف املج�صد من قبل اإطارات الغرفة، 

ف�صال على االمتيازات املمنوحة للحرفيني 

ال�رصيبي  االإعفاء  من  اال�صتفادة  ومنها 

التقليدية  ال�صناعة  املوجه لن�صاط 

الفنية. 

املذكورة  الوالئية  الغرفة  اأح�صت  كما 

ال�صنة  من  االأوىل  اأ�صهر  الع�رصة  خالل 

لفائدة  تاأهيلية  �صهادة  اجلارية 314 

بطاقة  على  احل�صول  يف  الراغب  ال�صباب 

اأجهزة  دعم  من  احلريف واال�صتفادة 

مبوؤ�ص�صات  نزيل   38 جانب  اإىل  الت�صغيل 

اإعادة الرتبية للوالية.

بداوي  عبا�س  الوايل  اأكد  جهته   ومن 

ال�صناعات  ملعار�س  زيارته  خالل 

اأن  املنا�صبة،  بهذه  التقليدية املقامة 

اأولوية كبرية  ال�صلطات الوالئية �صتعطي 

املهنية  املحالت  عملية ا�صرتجاع  يف 

الذين  احلرفيني  لفائدة  امل�صتغلة  غري 

يواجهون م�صاكل يف اإيجاد اأماكن لت�صويق 

منتوجاتهم. كما ك�صف عن تخ�صي�س اأوعية 

الن�صاطات  مناطق  م�صتوى  على  عقارية 

قريبا  �صيتم ا�صتحداثها  التي  امل�صغرة 

لفائدة حرفيني بالوالية.

اليوم  اإحياء  مرا�صم  متيزت   لالإ�صارة 

بدار  نظمت  التي  للحريف  الوطني 

باإقامة  واحلرف  ال�صناعة التقليدية 

التقليدية  لل�صناعات  حملي  معر�س 

مب�صاركة اأكرث من 20 حريف وحرفية/ ف�صال 

على ت�صليم �صهادات تاأهيل لفائدة اأ�صحاب 

نا�صئة م�صتحدثة  حرفية  موؤ�ص�صات  �صت 

مت  الت�صغيل، كما  دعم  اأجهزة  بف�صل 

تكرمي حريف اأكرب �صنا خمت�س يف الكتامة 

حممد بن دولة وكذا احلريف من فئة ذوي 

االحتياجات اخلا�صة اأحمد بوخما�س.

ع. م

مت بيعها بـ 50 دينار للكلغ 

ت�سويق ح�سة اإ�سافية 
من مادة البطاطا 

املخزنة بق�سنطينة 
مت اإخراج اأكرث من 200 قنطار اإ�صافية من 

البطاطا من املخازن وبيعها ب�صعر 50 دج 

للكيلوغرام الواحد بوالية ق�صنطينة، ح�صب ما 

علم من املديرية املحلية للم�صالح الفالحية.

واأو�صح املدير املحلي للقطاع م�صعود بن 

دريدي، باأن احل�صة اجلديدة ت�صاف لكمية 

اأوىل تقدر بـ 520 قنطار مت بيعها منذ نهاية 

االأ�صبوع املن�رصم عرب �صت نقاط بيع �صخرتها 

امل�صالح الفالحية حمليا.  

واأ�صاف بن دريدي باأنه مت حتديد �صبع نقاط 

للبيع املبا�رص لهذا املنتوج وا�صع اال�صتهالك 

من طرف م�صالح التجارة بوالية ق�صنطينة 

عرب املناطق العمرانية الكربى ذات الكثافة 

ال�صكانية العالية من اأجل �صمان ال�صري احل�صن 

لهذه العملية و�صمل اأكرب عدد من املواطنني 

عرب خمتلف مناطق الوالية.

ويتعلق االأمر، ح�صب املدير املحلي للقطاع، 

بـ 7 اأماكن للبيع املبا�رص موزعة عرب بلديات 

بني حميدان وم�صعود بوجريو وعني �صمارة 

واأوالد رحمون واخلروب، اإ�صافة اإىل مدينتي 

علي منجلي وما�صيني�صا، مت انتقاوؤها من طرف 

الفرق التابعة ملديرية التجارة املكلفة بهذه 

املهمة. 

جدير بالذكر، اأنه مت تخ�صي�س �صت نقاط 

مماثلة بالوالية خالل عملية البيع االأوىل عرب 

بلديات زيغود يو�صف وحامة بوزيان وعني 

عبيد واخلروب وق�صنطينة، اإ�صافة اإىل علي 

منجلي. ويندرج تنظيم مثل هذه املبادرات يف 

اإطار التدابري املتخذة من طرف وزارة الفالحة 

والتنمية الريفية بغية �صمان ا�صتقرار ال�صوق 

املحلية من خالل اقرتاح البطاطا، ب�صعر 

معقول خالل هذه الفرتة اال�صتثنائية من املنتج 

اإىل امل�صتهلك دون املرور بو�صطاء، ح�صب ابن 

دريدي.

وتاأتي هذه العمليات املنظمة بالتن�صيق 

املبا�رص مع م�صالح مديرية التجارة يف اإطار 

تطبيق نظام �صبط املنتجات الفالحية وا�صعة 

اال�صتهالك الذي اأقرته ال�صلطات العمومية 

بهدف حماربة امل�صاربة وتلبية االحتياجات يف 

املجال �صواء حمليا اأو على امل�صتوى الوطني. 

للتذكري مت تنظيم عمليتني مماثلتني يف بداية 

�صهر نوفمرب اجلاري مببادرة من م�صالح 

مديرية التجارة مت خاللهما بيع 260 قنطارا 

من البطاط�س التي كانت موجهة للم�صاربة ومت 

حجزها يف والية جماورة.

ر. ن

تعود للعهد اال�ستعماري وتقع داخل الن�سيج العمراين للمدينة العتيقة 

اإعادة اإ�سكان اأزيد عن 100 
عائلة يف �سقق جديدة ب�سكيكدة

على م�ستوى بلدية التالغمة بوالية ميلة

ال�سروع يف جني بطاطا اآخر املو�سم 

ال�سلف

 الإطاحة ب�سبكة لرتويج 
وبيع املخدرات

البليدة  

تعر�ص 8 اأ�سخا�ص لالختناق بالغاز

اأعيد اإ�سكان 104 عائلة كانت تقطن يف 

�سكنات ه�سة اآيلة لل�سقوط تعود 

للعهد اال�ستعماري، تقع داخل الن�سيج 

العمراين للمدينة العتيقة ب�سكيكدة، 

يف �سقق جديدة، وذلك يف اإطار الق�ساء 

على ال�سكن اله�ض.

واأفادت م�سالح الوالية باملنا�سبة 

اأن هذه العملية التي اأ�سرف عليها 

اإىل  باالإ�سافة  روؤ�ساء دوائر،   5
املديرين التنفيذيني املعنيني بقطاع 

ال�سكن تندرج يف اإطار الق�ساء على 

ال�سكن اله�ض خ�سو�سا واأن العديد 

من هذه البنايات م�سنفة �سمن 

»اخلانة احلمراء«، و« اآيلة لل�سقوط«.

واأ�سافت م�سالح الوالية باأن الوايل 

ال�سيدة حورية مداحي �سددت على 

امل�سوؤولني املعنيني االهتمام بهذا 

امللفي م�سرية اإىل اأن هذه العملية 

�ستليها عمليات اأخرى مماثلة. وقد 

اأعيد اإ�سكان امل�ستفيدين يف اإطار هذه 

العملية باالأقطاب العمرانية اجلديدة 

لكل من »م�سيون«، و«الزفزاف« ببلدية 

�سكيكدة و«بوزعرورة« ببلدية فلفلة، 

ح�سبما متت االإ�سارة اإليه.

يذكر، اأنه قد مت ت�سميع ال�سكنات التي 

مت اإخالوؤها مبا�سرة بعد اإعادة اإ�سكان 

العائالت التي كانت تقطن بها لتفادي 

�سغلها من قبل اأ�سخا�ض اآخرين ح�سب ما 

ذكره مل�سرفون على العملية. وقد عرب 

اأفراد بع�ض العائالت التي اأعيد اإ�سكانها 

يف �سقق جديدة عن ارتياحهم بعد اأن 

كانوا يعي�سون ظروفا �سعبة ناجمة عن 

اخلوف من خطر انهيار البنايات. 

ر. ن

انطلقت على م�ستوى بلدية التالغمة 

)جنوب ميلة(، عملية جني بطاطا اآخر 

املو�سم، والتي بلغت امل�ساحة االإجمالية 

املخ�س�سة لها بر�سم املو�سم الفالحي 

هكتارا.  343 الوالية  عرب   2020-2021
 وا�ستنادا لرئي�ض م�سلحة تنظيم االإنتاج 

والدعم التقني باملديرية املحلية 

للم�سالح الفالحية حممد بولفتات فاإن 

املردود املحقق مع بداية عملية اجلني يف 

االأ�سبوع املنق�سي بلغ حدود 300 قنطار 

للهكتار الواحد، مردفا باأنه بالنظر 

للم�ساحة املنجزة يف املو�سم الفالحي 

تلك  بكثري  تفوق  2021-2020 والتي 
املنجزة خالل مو�سم 2020-2019 والتي 

قدرت بـ 200 هكتار، فاإنه يتوقع حتقيق 

اإنتاج معترب ي�سهم بعد جنيه يف تلبية 

ن�سبة مهمة من الطلب امل�سجل على 

هذه املادة التي ارتفعت اأ�سعارها كثريا 

موؤخرا.

وقد اأرجع بولفتات الزيادة يف امل�ساحة 

املخ�س�سة لهذا النوع من البطاطا، اإىل 

عدة عوامل منها جتاوب املنتجني 

بالوالية مع دعوة امل�سالح الفالحية 

لرفع امل�ساحات املزروعة لتلبية الطلب 

امل�سجل عادة على هذه املادة يف هذه 

الفرتة من ال�سنة، خ�سو�سا واأن �سعر 

البيع ي�سمن لهم تغطية جميع التكاليف 

مع هام�ض ربح معقول.

واأفاد اأن االإنتاج املنتظر بلوغه خالل هذا 

املو�سم الفالحي بوالية ميلة �سي�سهم مع 

دخول اإنتاج بطاطا اآخر املو�سم للواليات 

االأخرى اإىل االأ�سواق، اإىل جانب 

اآلية ال�سبط التي ي�سرف عليها الديوان 

الوطني املهني امل�سرتك للخ�سر واللحوم 

يف خف�ض الأ�سعار وجعلها يف متناول 

املواطن الب�سيط.

 يذكر اأن اإنتاج والية ميلة من البطاطا 

املو�سمية بر�سم املو�سم الفالحي -2020

2021 بلغ 591 األف و920 قنطار مت جنيها 
-ح�سب بولفتات-على م�ساحة قدرت 

بـ1.331 هكتار خ�س�ض منها 74 هكتارا 

لتكثيف البذور، فيما ين�سط يف �سعبة 

اإنتاج البطاط�ض على م�ستوى الوالية ما 

يزيد عن 400 فالح يتمركز غالبيتهم 

باجلهة اجلنوبية، حيث تتوفر مياه 

ال�سقي انطالقا من االآبار وحميط ال�سقي 

بالتالغمة. 

ق. م

اأطاحت فرقة البحث والتدخل باأمن ال�سلف 

ب�سبكة لرتويج وبيع املخدرات وحجزت 1.6 

كلغ من الكيف املعالج، ح�سبما اأفاد به بيان 

خللية االت�سال والعالقات العامة بذات 

الهيئة االأمنية.

واأو�سح البيان االأمني اأن عنا�سر فرقة 

البحث والتدخل ويف اإطار مكافحة 

االإجتار غري ال�سرعي باملخدرات، اأوقفت 

�سخ�سني تبلغ اأعمارهما 34 �سنة، كانا 

ين�سطان �سمن �سبكة اإجرامية لرتويج وبيع 

املخدرات يف اأو�ساط ال�سباب عرب بلديات 

اجلهة ال�سمالية لوالية ال�سلف، وحجزت 

املعالج. الكيف  من  كلغ   1،6
 ووفقا لذات امل�سدر، متت هذه العملية 

ا�ستغالال ملعلومات وردت اإىل ذات 

الفرقة مفادها وجود اأ�سخا�ض يقومون 

برتويج املخدرات، ليتم اتخاذ كافة 

االإجراءات القانونية وتكثيف التحريات 

التي كللت بتوقيف امل�ستبه فيهما و�سبط 

بحوزتهما على الكمية ال�سالفة الذكر من 

هذه املمنوعات.

 ومت حتويل امل�ستبه فيهم ملقر فرقة البحث 

والتدخل ال�ستكمال اإجراءات التحقيق ثم 

اإجناز بحقهما ملف جزائي عن ق�سية 

االإجتار غري ال�سرعي يف املخدرات )كيف 

معالج( �سمن جماعة اإجرامية منظمة، 

اأحيلوا مبوجبه اأمام اجلهات الق�سائية 

بال�سلف.

ع. م

متكن اأعوان وحدة احلماية املدنية 

لقطاع بلدية بوعرفة من اإنقاذ �سخ�ض 

وا�سعافه بحي الرمل لبلدية بوعرفة 

بعد تعر�سه لالختناق بغاز اأحادي الكربون، 

املنبعث من �سخان املاء، ليتم اجالوؤه نحو 

القطاع ال�سحي لذات البلدية.

كما تدخل اأعوان وحدة احلماية املدنية 

لدائرة مفتاح من اأجل ا�سعاف عائلة متكونة 

من 5 اأ�سخا�ض بحي 200 م�سكن بلدية مفتاح 

بعد تعر�سهم ل�سيق يف التنف�ض واغرا�ض 

الغثيان وهي اأعرا�ض االختناق، حيث مت 

ا�سعاف اأفراد العائلة املتكونة من اأب واأم 

و3 اأطفال واجالوؤهم نحو القطاع ال�سحي 

مبفتاح فيما يبقى �سبب حالة اال�سابة 

باالختناق جمهولة.

كما متكن اأعوان وحدة احلماية املدنية 

لقطاع بلدية ال�سفة من انقاذ زوجني 

تعر�سا لالإختناق بغاز اأحادي اأك�سيد 

الكربون املت�سرب عن عدم االإحرتاق 

التام لفرن الت�سخني »طابونة« متواجدة 

داخل حمام املنزل، اأين مت اإ�سعاف واإنقاذ 

الزوجني البالغني من العمر 83 و73 �سنة 

من طرف فرقة التدخل وتهوية املنزل، 

واإ�سعاف ال�سحيتني بالرتكيز على تقدمي 

مادة االأك�سجني على منت �سيارة االإ�سعاف 

واإجالئهما نحو القطاع ال�سحي مبوزاية، 

لي�ستعيد بعدها الزوجني وعيهما داخل 

�سيارة االإ�سعاف ومت تقدميهما لطبيب 

القطاع ال�سحي ال�ستكمال الفح�ض والتاأكد 

من �سالمتهما.

اأ. ب  

ح�صد  م�صلحة  واأو�صحت 

املياه اأن هذه الكمية التي 

ا�صتقبلتها ال�صدود اخلم�صة 

املطرية  اإثر الت�صاقطات 

نوفمرب  و7   4 بني  ما 

�صدود  على  تتوزع  اجلاري 

81 األف مرت  بـ  بحدل  بني 

 17 ب  واملفرو�س  مكعب 

و�صيدي  مكعب  مرت  األف 

مرت  األف   42 بـ  العبديل 

مكعب، وحمام بوغرارة بـ 

و�صد  مكعب  مرت  األف   174
مرت  األف   276 ب  ال�صكاك 

مكعب. 

الكمية  هذه  وبف�صل 

االإ�صافية من املياه اأ�صبح 

بحدل  بني  �صد  من�صوب 

يقدر بـ 1 مليون 612 األف 

املفرو�س  و�صد  مكعب  مرت 

اأالف مرت مكعب و�صد   109

 977 ي�صم  العبديل  �صيدي 

األف مرت مكعب و�صد حمام 

مليون  مليون   96 بوغرارة 

و829 األف مرت مكعب و�صد 

و349  13 مليون  ال�صكاك 

األف مرت مكعب. 

اىل  امل�صدر  ذات  واأ�صار 

بع�س  امتالء  ن�صبة  اأن 

�صعيفة  تعد  ال�صدود 

بطاقة ا�صتيعابها  مقارنة 

االأمطار خالل  نق�س  ب�صبب 

ال�صنوات االأخرية مربزا اأن 

ن�صبة امتالء �صد بني بحدل 

من   3.7 حاليا بـ  تقدر 

 0.78 واملفرو�س  املائة 

من املائة و�صيدي العبديل 

0.89 من املائة وبوغرارة 
املائة  من   58.12 بن�صبة 

من   55.67 بـ  وال�صكاك 

املائة. 

االإجمالية  الطاقة   وتقدر 

بوالية  اخلم�صة  لل�صدود 

مليون   353 بـ  تلم�صان 

بني  مكعب، موزعة  مرت 

مليون   52( بحدل  بني  �صد 

املفرو�س  مكعب(  مرت 

مكعب(  مرت  مليون   14(

�صيدي العبديل )102 مليون 

مرت مكعب( حمام بوغرارة 

مكعب(  مرت  مليون   161(

مرت  )24 مليون  وال�صكاك 

لذات  ا�صتنادا  مكعب( 

امل�صدر. 

ق. م

 تدعمت ال�سدود اخلم�سة باإقليم ووالية تلم�سان، بـ 563 األف مرت مكعب من املياه، اإثر 

الت�ساقطات املطرية االأخرية، ح�سبما علم لدى مديرية املوارد املائية. 
ر. ن
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اأعلنت �صركة »كو�صيدار« عن قرب ت�صليم م�صروع ربط القطب ال�صكني اجلديد »ال�صف�صاف« الواقع باأعايل 

بلدية مفتاح )اأق�صى �صرق البليدة(، بالطريق الوطني رقم 29.وقال مدير امل�صروع التابع ملوؤ�ص�صة كو�صيدار 

لالأ�صغال العمومية عبد الرزاق بلحاج، اإنه �صيتم قبل نهاية ال�صنة اجلارية ا�صتالم م�صروع ربط القطب ال�صكني 

ال�صف�صاف بالطريق الوطني رقم 29 على م�صافة 2.7 كلم بعد اأن جتاوزت ن�صبة تقدم اأ�صغال اجنازه 90 باملائة، 

مربزا دوره الهام يف فك العزلة على هذا القطب، الذي يح�صي اأكرث من 18 األف وحدة �صكنية جاري اجنازها.

�صي�صاهم يف فك العزلة على هذا القطب وتخفيف ال�صغط املروري

ت�صليم م�صروع ربط �صكنات »ال�صف�صاف« بالطريق الوطني رقم 29 قريبا  

املتحدث  ذات  تطرق  كما 

هذا  جت�سيد  �سعوبة  اإىل 

الت�ضاري�س  ب�ضبب  امل�رشوع 

التي  الوعرة  اجلغرافية 

الواقع  القطب  هذا  متيز 

اجنر  ما  جبلية  مبنطقة 

عوائق،  عدة  مواجهة  عنه 

الأتربة  نقل  م�سكل  اأبرزها 

مليون  بنحو  قدرت  التي 

تخفي�ض  نتيجة  مكعب  مرت 

اإىل   30 من  املنحدر  ن�سبة 

10 باملائة اإىل جانب اأخرى 
�سبكة  حتويل  تخ�ض  تقنية 

الغاز الطبيعي.

ك�سف  �سلة  ذي  �سياق  ويف 

الهياكل  م�سلحة  رئي�ض 

الأ�سغال  مبديرية  القاعدية 

�سالبي  عادل  العمومية 

جد  مل�رشوع  التح�سري  عن 

�سكان  انتظره  لطاملا  هام 

للولية  ال�رشقية  املنطقة 

املتمثل يف ازدواجية الطريق 

الوطني رقم 29 الرابط بني 

�سطره  يف  ومفتاح  البليدة 

الرابط بني املدينة اجلديدة 

بوينان والبليدة.

امل�رشوع  هذا  و�سي�ساهم 

عقب اجنازه يف الق�ساء على 

املروري  الختناق  م�سكل 

الطريق  هذا  يعرفه  الذي 

ن�سبة  انتقال  عقب  ل�سيما 

معتربة من ال�سكان اجلدد اإىل 

التي  اجلديدة  املدينة  هذه 

اآخر  �سكني  قطب  يحاذيها 

الذي  �رشحان  �سيدي  وهو 

وحدة   7.000 نحو  يح�سي 

�سكنية جاري اجنازها.

كما 

التدابري  اإطار  يف  اأي�سا  مت 

ال�سغط  لتخفيف  الرامية 

املحور  هذا  على  املروري 

برجمة اجناز م�رشوع جديد 

 15 بـ  قدر  مايل  بغالف 

يف  واملتمثل  دج،  مليون 

اإجناز طريق اجتنابي يربط 

 111 رقم  الولئي  الطريق 

للمدينة  الغربي  باملخرج 

اجلديدة بوينان على م�سافة 

7 كلم بح�سب �سالبي.
البليدة  ولية  اأن  يذكر 

من  اأكرث  لتوزيع  ت�ستعد 

 3.750 �سكنية  وحدة   8.000
البيع  �سيغة  من  منها 

من  و4.440  عدل  بالإيجار 

الإيجاري،  العمومي  �سيغة 

وهذا من بني 18.480 وحدة 

يجري اجنازها على م�ستوى 

القطب ال�سكني ال�سف�ساف.

اأم البواقي

ا�صطدام  حادث  يف  جريحا   13
حافلة ب�صاحنة

خالل معاينته ظروف ا�صت�صفاء املر�صى

 وايل بجاية ياأمر بتقدمي 
الرعاية احل�صنة للم�صابني 

بفريو�س كورونا

ال�صلف

 تلقيح اأزيد من 50 األف راأ�س 
غنم �صد »املجرتات ال�صغرية »

كلية العلوم االن�صانية واالجتماعية بجامعة 

امل�صيلة  

يوم درا�صي حول تدابري 
توظيف حاملي �صهادة الدكتوراه  

اأ�صيب 13 �صخ�صا بجروح اإثر حادث 

ا�صطدام حافلة ب�صاحنة باإقليم بلدية 

م�صكيانة )اأم البواقي( ليلة اجلمعة اإىل 

ال�صبت، ح�صبما علم اأم�س، من املديرية 

املحلية للحماية املدنية.واأفاد ذات 

امل�صدر، اأن هذا احلادث الذي خلف 

اإ�صابة 13 �صخ�صا ترتاوح اأعمارهم 

بني 16 و70 �صنة وقع على الطريق 

الوطني رقم 10 الرابط بني بلديتي عني 

البي�صاء وم�صكيانة وحتديدا قرب املكان 

امل�صمى حمطة راجعي عمار.

وقد تدخلت على اإثر هذا احلادث 

الوحدة الثانوية للحماية املدنية 

التابعة لبلدية م�صكيانة بدعم من 

وحدات ال�صلعة وفكريينة وعني 

البي�صاء ومت نقل امل�صابني اإىل م�صت�صفى 

حممد بوحف�س مب�صكيانة، ا�صتناد اإىل 

ذات امل�صدر. فيما فتحت م�صالح الدرك 

الوطني التي ح�صرت بعني املكان حتقيقا 

يف احلادث لك�صف اأ�صباب وقوعه.

ق. م

اأعطى وايل والية بجاية كمال الدين 

كربو�س، تعليمات �صارمة للقائمني على 

قطاع ال�صحة ب�صرورة التكفل والرعاية 

احل�صنة باملر�صى خا�صة امل�صابني 

بجائحة كورونا، وباخل�صو�س الذين 

ميكثون حاليا بامل�صت�صفى اجلامعي 

خليل عمران الذي زاره الوايل رفقة 

مدير ال�صحة.

وقد عاين خاللها الوايل ظروف 

ا�صت�صفاء املر�صى وكذا امل�صابني بوباء 

كورونا، باالإ�صافة اىل معاينته ملحطة 

االأوك�صجني التي مت اقتناءها من 

ميزانية على خلفية ت�صجيل ارتفاع 

يف عدد االإ�صابات بفريو�س كورونا 

يف الفرتة االأخرية.كما وجه الوايل 

تعليمات �صارمة، مل�صوؤويل القطاع 

بتكثيف عمليات التلقيح يف املراكز 

اخلارجية، اأي الف�صاءات االإ�صافية 

اجلوارية خارج الهياكل ال�صحية، 

تو�صيعها وتقريبها من املواطنني، وهذا 

بفتح لهذا الغر�س نقاطا للتلقيح بكل 

الف�صاءات املفتوحة خا�صة امل�صاحات 

اأين يتواجد املواطنون بكرثة.

بلغ عدد روؤو�س االأغنام واملاعز امللقحة منذ 

منت�صف �صهر اأكتوبر الفارط، �صد طاعون 

املجرتات ال�صغرية اأزيد من 51.600 راأ�س، 

ح�صبما علم لدى مديرية امل�صالح الفالحية.

وك�صف املفت�س البيطري الوالئي مبديرية 

امل�صالح الفالحية، معمر بذريات عن تلقيح 

زهاء 51.656 راأ�صا من االأغنام واملاعز عرب 

عدد من بلديات ال�صلف، علما اأن هذه العملية 

انطلقت منذ منت�صف �صهر اأكتوبر الفارط 

وال تزال م�صتمرة اإىل غاية نهاية ال�صنة 

اجلارية.واأبرز بذريات اأن هذه العملية التي 

م�صت 1.506 مربيني حلد االآين تاأتي ا�صتكماال 

حلمالت التلقيح التي متت خالل الثالث 

�صنوات االأخرية �صد هذا الوباء، اإذ ت�صعى 

م�صالح املفت�صية البيطرية لتلقيح 100 األف 

راأ�س من االأغنام واملاعز، مع اإعطاء االأولوية 

للحيوانات التي مل يتم تلقيحها اأو امل�صكوك 

يف حالتها ال�صيما يف ظل احلركة التجارية 

ونقلها عرب خمتلف اأنحاء البالد.

ودعت امل�صالح الفالحية جميع املربيني اإىل 

التجاوب مع الفرق البيطرية وت�صهيل عملية 

تلقيح املوا�صي باعتبار اأنها عملية وقائية 

تفاديا لظهور بوؤر تهدد حياة هذه احليوانات، 

ف�صال اأن عملية تلقيح واحدة تكفي للحفاظ 

على احلياة االإقت�صادية للحيوان.وا�صتنادا 

لذات امل�صدر فقد، �صخرت املفت�صية الوالئية 

للبيطرة الإجناح حملة التلقيح �صد طاعون 

املجرتات ال�صغرية 45 بيطريا خا�صا و20 

بيطريا من خمتلف امل�صالح العمومية، �صعيا 

لتلقيح ما ن�صبته 80 باملئة من جمموع الرثوة 

احليوانية يف هذه االأ�صناف التي ترتاوح يف 

حدود 300 األف راأ�صا من الغنم واملاعز.

ويف �صياق حماية خمتلف اأ�صناف الرثوة 

احليوانية، لفت ذات امل�صدر اإىل ال�صروع 

موازاة مع هذه احلملة يف تلقيح روؤو�س 

االأبقار �صد احلمى القالعية والكلب، اإذ مت 

حلد االآن تلقيح 9 اآالف راأ�صا �صد احلمى 

القالعية و750 راأ�صا �صد داء الكلب. وتهدف 

امل�صالح الفالحية مع نهاية هذه العملية 

التي تدوم ثالث اأ�صهر لتلقيح قرابة 20 األف 

راأ�صا من البقر اأي ما ميثل ن�صبة 75 باملئة 

من جمموع روؤو�س االأبقار التي تتوفر عليها 

والية ال�صلف

نظمت جامعة امل�صيلة ممثلة يف كلية العلوم 

االن�صانية واالجتماعية يوما درا�صيا لفائدة طلبة 

الدكتوراه، يخ�س �صرح خمتلف التدابري اخلا�صة 

بتوظيف حاملي �صهادة الدكتوراه يف االإدارات 

العمومية واملوؤ�ص�صات االقت�صادية، حيث ن�صط 

فعاليات هذا اليوم ممثلني عن اجلامعة وكذا 

الوظيف العمومي باالإ�صافة اإىل مديرية الت�صغيل 

بالوالية.

ويهدف تنظيم هذه التظاهرة بح�صب ما �صرح به 

مدير اجلامعة الربوفي�صور بداري كمال، اإىل �صرح 

التعليمة امل�صرتكة رقم01 املوؤرخة يف 15 �صبتمرب 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  بني   2021
ووزارة العمل والت�صغيل وال�صمان االجتماعي 

واملديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي 

جاءت من اأجل تعزيز ت�صغيل احلا�صلني على 

�صهادة الدكتوراه وفقا الآليات ت�صتجيب لو�صعية 

حاملي هذه ال�صهادة.

واأكد نائب مدير اجلامعة للتكوين العايل يف 

الطور الثالث والبحث العلمي الربوفي�صور 

بودراح اإبراهيم/ اأن من خالل القراءة التحليلية 

للتعليمة امل�صرتكة/ فاإن توظيف حاملي �صهادة 

الدكتوراه عن طريق امل�صابقة على اأ�صا�س 

ال�صهادة، اأو بعقد عمل حمدد املدة، اأوعن طريق 

عقد عمل يف املوؤ�ص�صات االإقت�صادية، وهي 

الطرق الثالثة املتفق عليها يف هذه التعليمة.

وقد تلخ�صت حماور هذه التظاهرة يف النقاط 

الثالثة االأ�صا�صية املرتبطة بطرق التوظيف، ويف 

هذا ال�صدد فقد طرح ممثل الوظيفة العمومية 

بالوالية العديد من امليكانيزمات احلقيقية 

لتفعيل هذه االتفاقية خا�صة يف ظل املعطيات 

املرتبطة بال�صغل يف القطاعني العام واخلا�س 

بالوالية.ويف �صياق مت�صل جند اأن العديد من 

الطلبة قد طرحوا ان�صغاالت وا�صتف�صارات توؤكد 

فعال حاجاتهم ملثل هده اللقاءات التعريفية 

مبختلف الن�صو�س القانونية والتنظيمية التي 

تخ�صهم، خا�صة واأن الكثري منهم يجهل العديد 

من االأمور املرتبطة بعامل ال�صغل والوظيف.  

م. ق

ع. م

غرفة التجارة وال�صناعة بوالية ق�صنطينة تك�صف

ت�صدير ما قيمته 2 مليون اأورو منذ 
بداية 2021

فيما تتوا�صل اأ�صغال التهيئة اخلارجية جلميع املواقع

توزيع اأكرث من األفي �صكن ب�صعيدة مطلع 2022

ال�سادرات  قيمة  قدرت 

الطبيعية  املنتجات  من 

طرف  من  وامل�سنعة 

لغرفة  تابعة  موؤ�س�سات 

التجارة وال�سناعة »الرمال« 

�سهر  منذ  ق�سنطينة  بولية 

 2 من  اأزيد  املن�رشم  جانفي 

مليون اأورو.

اأو�سح عبد الكرمي بن بوري�ض 

اأن  »الرمال«،  غرفة  مدير 

ق�سنطينة  ولية  �سادرات 

بني  املمتدة  الفرتة  خالل 

 2021 واأكتوبر  يناير  �سهري 

قدرت بـ 2 مليون و136 األف 

يعادل  ما  )اأي  اأورو  و606 

مردفا  دج(   342.244.377
عملية   46 بـ  القيام  مت  اأنه 

موؤ�س�سات  طرف  من  ت�سدير 

عمومية وخا�ضة.

ويف ذات ال�سياق، حتدث بن 

الفلني،  ت�سدير  عن  بوري�ض 

ال�سنوبر،  حبوب  امللح، 

البيطري،  لال�ستعمال  اأدوية 

هياكل  الر�سا�ض،  �سبائك 

عدة  نحو  املكابح  وملحقات 

بينها  من  خارجية  اأ�سواق 

والفيتنام  والربتغال  ال�سني 

وال�سينغال  وموريتانيا 

واأملانيا  واإيطاليا  والنيجر 

وتركيا.

العمليات  هذه  وتعك�ض 

التي  ال�سادرات  يف  حركية 

ولية  متعاملو  بها  قام 

 2021 �سنة  خالل  ق�سنطينة 

التي   2020 ب�سنة  مقارنة 

متيزت برتاجع يف ال�سادرات 

الأزمة  انعكا�سات  اأعقاب  يف 

كوفيد- ب�سبب  ال�سحية 

ذات  به  اأفاد  ما  ح�سب   ،19
قيمة  اأن  مذكرا  امل�سوؤول، 

ال�سنة  خالل  ال�سادرات 

مليون  بـ1  قدرت  الفارطة 

اأورو.واأ�ساف  األف   346 و 

املتعاملني  اأن  امل�سدر  نف�ض 

القت�ساديني بولية ق�سنطينة 

ي�سدرون اأي�سا منتجاتهم نحو 

املرور  دون  العربية  الدول 

التجارة  غرفة  مب�سالح 

مو�سحا  »الرمال«  وال�سناعة 

اأن هذه العمليات ت�رشف على 

اجلزائرية  الغرفة  ت�سيريها 

يف  وال�سناعة  للتجارة 

التجارة  منطقة  قواعد  اإطار 

العربية احلرة الكربى.

غرفة  اأن  اإىل  اأ�سار  اأن  وبعد 

التجارة وال�سناعة »الرمال« 

ال�سلطات  بني  »و�سيط«  هي 

واملتعاملني  العمومية 

بن  اأبرز  القت�ساديني، 

ت�سهر  الغرفة  هذه  بوري�ض 

املوؤ�س�سات  مرافقة  على 

على  واخلا�سة  العمومية 

اأن  اأكد  كما  م�ضتويات،  عدة 

وال�سناعة  التجارة  غرفة 

�سمان  على  تعمل  »الرمال« 

جانب  يف  املوؤ�س�سات  تاأهيل 

اأجل  من  وذلك  الت�سيري 

منتجاتها  »لرتقية  مرافقتها 

من حيث التناف�سية، اجلودة 

ال�سوق  يف  �سواء  والدميومة 

الوطنية اأو الدولية«.

ق. م

اأعلنت م�سالح ولية �سعيدة عن توزيع 2.116 م�سكن عمومي 

اأزيد  2022.وت�سمل العملية  اإيجاري بالولية مطلع �سنة 

من 800 وحدة مبدينة �سعيدة و190 م�سكن ببلدية �سيدي 

بوبكر و140 وحدة ببلدية �سيدي اأعمر و206 ببلدية اأولد 

اإبراهيم و264 م�سكن بعني احلجر و150 ببلدية يوب و130 

م�سكن ببلدية احل�سا�سنة و80 وحدة ببلدية عني ال�سخونة 

و60 ببلدية مولي العربي و48 ببلدية تري�سني و40 وحدة 

�سكنية مبنطقة عني الزرقاء )بلدية اأولد خالد(.

وقد مت تبليغ جميع جلان الدوائر بهذه احل�س�ض ال�سكنية 

املقرر توزيعها من اأجل اإعداد وحت�سري قوائم امل�ستفيدين.

التي  التهيئة اخلارجية جلميع املواقع،  اأ�سغال  وجتري 

حتت�سن هذه التجمعات ال�سكنية اجلديدة من خالل ربطها 

وال�رشف  ال�رشوب  للمياه  الباطنية  ال�سبكات  مبختلف 

ال�سحي والغاز وو�سع الإنارة العمومية بتقنية »لد«.

مفاتيح  ت�سليم  عملية  املا�سي  الأ�سبوع  جرت  للتذكري، 

1.384 وحدة �سكنية ب�سيغة العمومي الإيجاري بالولية 
اأ�رشف عليها وايل �سعيدة عبد العزيز جوادي. لالإ�سارة، 

 5.000 قرابة  اليوم  غاية  واإىل  املا�سية  ال�سنة  منذ  وزع 

م�سكن عمومي اإيجاري بولية �سعيدة، وفقا لديوان الرتقية 

برناجما  اإجمال  الولية  العقاري.وحت�سي  والت�سيري 

15.236 وحدة  �سكنيا ب�سيغة العمومي الإيجاري يقدر بـ 

مت ا�ستالم منها 12.524 م�سكن فيما ل تزال 2.712 وحدة 

اأخرى قيد الإجناز.

ر. ن
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انفرد املنتخب اجلزائري لكرة القدم بريادة املجموعة الأوىل وكذا بلوغه اللقاء 32 دون هزمية، عقب فوزه العري�ض على 

م�سيفه اجليبوتي بنتيجة )0-4(، ع�سر اجلمعة املا�سية، مبلعب »القاهرة الدويل«، حل�ساب اجلولة اخلام�سة وما قبل الأخرية 

من ت�سفيات مونديال 2022 حمذرا يف نف�ض الوقت مناف�سه املقبل بوركينا فا�سو.

ميزها تاأطري اأمني حمكم

نفاد تذاكر مواجهة 
بوركينافا�سو

اأعلنت الحتادية اجلزائرية لكرة القدم، نفاذ التذاكر 

املخ�س�سة ملقابلة اجلزائر-بوركينافا�سو، املقررة هذا 

الثالثاء.

وكانت عملية بيع 14 األف تذكرة قد انطلقت، �سبيحة 

اجلمعة املا�سية، مبلعب م�سطفى ت�ساكر )البليدة(، الذي 

�سيحت�سن هذه املواجهة احلا�سمة لـ«اخل�سر« من اأجل 

�سمان ورقة التاأهل اإىل الدور الأخري من ت�سفيات كاأ�ض 

العام 2022.

ودعت »الفاف« يف بيانها منا�سري املنتخب الوطني اإىل 

عدم التنقل للملعب لقتناء التذاكر، موؤكدة ارتياحها 

للظروف التنطيمية املحكمة التي عرفتها العملية.

اإىل ذلك ك�سف فريد بو�سعد املكلف ب�سيانة اأر�سية ملعب 

ت�ساكر بالبليدة عن و�سعية امل�ستطيل الأخ�سر قبل اأيام 

من اللقاء احلا�سم اأمام بوركينافا�سو يف ال�ساد�ض ع�سر من 

نوفمرب اجلاري.

وقال يف ت�سريحات اإذاعية لربنامج اأ�ستديو الكرة :« 

احلمد اهلل الأر�سية يف امل�ستوى، الع�سب يف و�سعية جيدة 

جدا، فقط اأمتنى اأن ل تتاأثر بت�ساقط الأمطار، وذلك 

حتى يكون الالعبني يف راحة يوم اللقاء«.

م. ب

يف انتظار احل�سم اأمام بوركينافا�سو هذا الأ�سبوع

اخل�صر يف ال�صدارة بفوزهم على جيبوتي
بجدارة لنتاأهل  الثالثاء  الفوز هذا  علينا  •بلما�سي: 

املحاربني اإغ�ساب كتيبة  يف  •املنظمون يت�سببون 

ودفع الناخب الوطني، جمال بلما�سي، 

بت�سكيلة مغايرة ن�سبيا، لعل اأبرزها 

اإ�سراك احلار�ض األك�سندر اأوكديجة 

اأ�سا�سيا يف ال�سباك، والظهري الأمين، ر�سا 

حالميية كما اأراح النجم ريا�ض حمرز 

على دكة الحتياط، ويبدو اأن هذه 

التغيريات مل ت�سمح للت�سكيلة الوطنية 

الولوج ب�سرعة يف اأجواء اللقاء، حيث 

احتاج رفاق القائد �سفيان فغويل، لبع�ض 

الوقت من اأجل �سبط الأمور التكتيكية 

اأمام فريق جيبوتي الذي �سمد خالل 20 

دقيقة الوىل.

وانتظر اجلمهور الدقيقة 24 مل�ساهدة  

اأول فر�سة �سريحة للفريق اجلزائري، 

حينما نفذ يو�سف باليلي خمالفة من 

اجلهة الي�سرى نحو حمور دفاع اخل�سم، 

لكن املهاجم بغداد بوجناح مل يح�سن 

التعامل مع الكرة التى ذهبت فوق الإطار، 

وبعدها حت�سل »اخل�سر« على ركلة جزاء 

عن طريق باليلي، الذي نفذها و�سيعها 

ب�سهولة اأمام احلار�ض هانكوي.

لكن بعد دقيقتني، تدارك لعب نادي 

قطر الو�سعية، بت�سجيله هدف جميل، 

اإثر ثالث متريرات بداأها بدران من و�سط 

الدفاع نحو بوجناح الذي ميرر براأ�سية 

لزميله باليلي، هذا الأخري يعبث بالدفاع 

اجليبوتي ويفتتح باب التهديف )د 29(، 

وبالتايل يكّفر عن غلطته بت�سييع ركلة 

اجلزاء، وعقب هذا الهدف حتررت 

العنا�سر الوطنية وانطلقت نحو الهجوم 

بحمالت متتالية، تكللت اإحداها بهدف 

ثاين من اإم�ساء املهاجم �سعيد بن رحمة 

)د 40(، حيث قام  جنم نادي وي�ست هام 

الإجنليزي بعمل فني على اجلهة الي�سرى،  

انهاها بقذفة �سكنت �سباك اخل�سم، لينجح 

بدوره املخ�سرم فغويل باإ�سافة الهدف 

الثالث )د 24( من ت�سديدة قوية باغتت 

احلار�ض اجليبوتي، لينهي اأبطال اإفريقيا 

ال�سوط الأول باأريحية متقدمني يف 

النتيجة )2-0(.

مع بداية املرحلة الثانية، اأجرى املدرب 

بلما�سي ثالثة تغيريات باإ�سراك القائد 

حمرز، هداف املنتخب، �سليماين و الظهري 

الأمين بن عيادة، ووا�سلت الت�سكيلة 

الوطنية ال�سغط الهجومي، الذي تكلل 

بهدف رابع من توقيع مهاجم اأوملبيك 

ليون الفرن�سي، اإ�سالم �سليماين، برا�سية 

)د 87(، ليعزز �سدارته لقائمة الهدافني 

التاريخيني للمنتخب اجلزائري بر�سيد 

هدفا.  38
وانتهى اللقاء الثاين عن املجموعة الأوىل 

بتعادل منتخب بوركينا فا�سو مع م�سيفه 

منتخب النيجر بنتيجة )1-1(، على 

ميدان ملعب »مراك�ض الكبري« باملغرب، 

وبهذا الفوز يوا�سل »الأفناك« بقيادة 

املدرب بلما�سي، حتطيم الرقام القيا�سية 

بت�سجيل الآلة الهجومية اجلزائرية 23 

هدفا وتلقي الدفاع لهدفني فقط، ت�سمح 

للجزائر بت�سدر ريادة ترتيب املجموعة 

الأوىل مبجموع 13 نقطة وبفارق اأهداف 

كبري )21+(، متبوعة ببوركينا فا�سو )11 

نقطة(، و حتتل النيجر ال�سف الثالث )4 

نقتط(، يف حني تتذيل جيبوتي جدول 

الرتتيب بدون ر�سيد )0 نقطة(.

ومن جانب الإح�سائيات، بلغ املنتخب 

اجلزائري عتبة 32 مقابلة متتالية 

دون انهزام معززا بذلك الرقم القيا�سي 

الإفريقي الذي حطمه موؤخرا، حيث 

اأ�سحى على بعد خم�ض مباريات من الرقم 

القيا�سي العاملي الذي يحوزه املنتخب 

الإيطايل )37 مقابلة دون خ�سارة(، 

و�سينهي الفريق الوطني حملة ت�سفيات 

مونديال2022-، بخو�ض مباراة اجلولة 

ال�ساد�سة والأخرية �سد منتخب بوركينا 

فا�سو يوم الثالثاء 16 نوفمرب مبلعب 

م�سطفى ت�ساكر بالبليدة )�سا 00ر17 

بتوقيت اجلزائر(، بح�سور 14.000 منا�سر 

�سرط تقدمي »�سهادة التلقيح« �سد فريو�ض 

كورونا، عقب موافقة ال�سلطات العمومية 

وال�سحية للبالد، يف حني ي�ست�سيف 

منتخب النيجر نظريه  اجليبوتي بنيامي 

يوم الثنني )00ر17 �سا، بالتوقيت 

اجلزائري(.

يف  كانوا  »الالعبون  •بلما�سي: 
امل�ستوى«

عرب جمال بلما�سي، مدرب املنتخب 

الوطني اجلزائري، عن �سعادته بالفوز 

العري�ض الذي حققه »اخل�سر« اأمام 

منتخب جيبوتي، بنتيجة )0-4(، ال�سوط 

الأول )0-3( يف اجلولة اخلام�سة وما 

قبل الأخرية عن املجموعة الأوىل من 

الت�سفيات الإفريقية املوؤهلة لنهائيات 

كاأ�ض العامل2022- لكرة القدم، و قال 

بلما�سي يف ت�سريحات �سحفية عقب نهاية 

املواجهة: »�سراحة �سعيد جدا بالأداء 

الذي قدمه الالعبون والروح التي حتلوا 

بها طيلة 90 دقيقة. لقد خا�سوا مباراة 

على اأعلى م�ستوى واأثبتوا قدرتهم على 

رفع التحدي يف كل الظروف«، واأ�ساف 

املدرب الوطني »رغم التغيريات التي 

اأجريناها على الت�سكيل الأ�سا�سي، اإل 

اأن لعبينا كانوا حا�سرين فوق اأر�سية 

امليدان، وطبقوا تعليماتنا بحذافريها، 

وجنحوا يف التقدم بالنتيجة قبل نهاية 

املرحلة الأوىل«.

التلفزيون  ويتجاهل   ...•
اجلزائري

ورف�ض جمال بلما�سي، املدير الفني 

ملنتخب اجلزائر، احلديث اإىل التلفزيون 

العمومي، عقب نهاية مباراة اخُل�سر مع 

جيبوتي، ومل يظهر بلما�سي منفعال بعد 

املباراة التي انتهت بفوز منتخب اجلزائر 

احلديث  عدم  على  م�سمما  بدا  لكنه   ،0-4
اإىل التلفزيون العمومي اجلزائري، مع 

تكراره جملة مقت�سبة: »اأنتم حقارين«، 

ورغم النت�سار الكبري ملحاربي ال�سحراء، 

فاإن بلما�سي رف�ض احلديث اإىل التلفزيون 

اجلزائري؛ بالنظر اإىل تاريخ العداء 

القدمي بني الطرفني، ودائًما ما يتنقد 

املدرب الوطني بلما�سي التلفزيون املحلي 

اجلزائري متهًما اإياه بالتالعب ونقل 

الأكاذيب، ويف املقابل ي�سن الطرف الآخر 

هجمات ناعمة جتاه اختيارات بلما�سي 

لالعبني وقراراته الفنية ب�سكل دوري.

واأحدث مثال يعود اإىل معلق مباراة 

اجلزائر وبوركينا فا�سو التي ُلعبت يف 

املغرب باجلولة الثانية من الت�سفيات 

احلالية، عندما �سن هجوما حادا على 

جمال بلما�سي، واتهمه برف�ض نقل بعثة 

التلفزيون اجلزائري رفقة الوفد الر�سمي 

ملنتخب اجلزائر على منت الطائرة اخلا�سة 

التي خ�س�سها احتاد الكرة لكتيبة بلما�سي، 

كما حتامل على الأخري طوال املباراة ومت 

توجيه انتقادات لذعة بعد املواجهة يف 

ال�ستوديو التحليلي للمباراة بطريقة غري 

م�سبوقة وغري مربرة.

ومت تناقل فيديو لبلما�سي وهو يتحدث 

اإىل مبعوث التلفزيون اجلزائري يف 

القاهرة بعد نهاية مباراة جيبوتي 

على نطاق وا�سع يف و�سائل التوا�سل 

الجتماعي، وقال املدير الفني ملنتخب 

اجلزائر ملبعوث التلفزيون اجلزائري: 

»اأنتم ظاملون..«، يف اإ�سارة اإىل تعر�سه 

للظلم من طرفهم بعد التهجم عليه بعد 

مباراة بوركينا فا�سو، قبل اأن ي�سيف 

لنف�ض ال�سحفي: »اأنا ل اأحتدث عنك ب�سفة 

�سخ�سية بل اأق�سد التلفزيون اجلزائري.. 

بعد كل الكالم الذي قلتوه يف �سخ�سي..!«، 

وختم: »لن اأديل باأي ت�سريحات«.

ولقي بلما�سي م�ساندة جماهريية 

منقطعة النظري يف مواقع التوا�سل 

الجتماعي بعد هذه احلادثة، واأّيد 

اجلزائريون موقفه، على اعتبار اأنه 

تعر�ض فعال للظلم من قبل م�سوؤويل 

التلفزيون اجلزائري، يف وقت ي�سجل فيه 

نتائج كبرية واأرقاما قيا�سية باجلملة مع 

»حماربي ال�سحراء«، منها التتويج بكاأ�ض 

اأمم اإفريقيا 2019 وعدم اخل�سارة للمباراة 

الـ32 على التوايل.

جزاء  ركلة  يهدر  •باليلي 
وي�سجل هدفا رائعا يف 60 

ثانية 

واأثار يو�سف باليلي، مهاجم منتخب 

اجلزائر، النتباه مع نهاية ن�سف ال�ساعة 

الأول من عمر مباراة بالده �سد جيبوتي، 

واأ�ساع باليلي ركلة جزاء ح�سل عليها 

املنتخب اجلزائري، ُم�سددا كرة �سعيفة 

ت�سدى لها حار�ض جيبوتي ب�سهولة عند 

الدقيقة الـ28 من زمن املباراة قبل اأن يثاأر 

جنم نادي قطر القطري لنف�سه، ويحرز 

هدفا جميال عند الدقيقة الـ29.

وراوغ باليلي اأحد مدافعي جيبوتي 

برباعة كبرية، قبل اأن ُي�سدد بقوة 

يف ال�سباك، مهديا اجلزائر تقدما بدا 

ُم�ستحقا، عززه اخل�سر بهدفني اآخرين 

حمال اإم�ساء �سعيد بن رحمة و�سفيان 

فيغويل يف الدقيقتني الـ40 والـ42 تتابعا، 

هدف باليلي كان الأول من �سمن 4 

اأهداف اأحرزها املنتخب اجلزائري يف 

�سباك مناف�سه اجليبوتي، اإذ عزز حماربو 

ال�سحراء �سدراتهم للمجموعة الأوىل 

بفوز كا�سح رفع ر�سيدهم اإىل 13 نقطة.

ويحتاج املنتخب اجلزائري اإىل الفوز اأو 

التعادل باأي نتيجة يف اجلولة الأخرية 

اأمام بوركينا فا�سو مبلعب م�سطفى ت�ساكر 

يوم 16 نوفمرب اجلاري، من اأجل ح�سم 

التاأهل اإىل الدور احلا�سم من الت�سفيات.

�سليماين  جديد..  •اإجناز 
يلتحق باأديبايور ويقرتب من 

ديدييه دروغبا

يف حني وا�سل الدويل اجلزائري اإ�سالم 

�سليماين، جنم نادي اأوملبيك ليون 

الفرن�سي، ك�سر الأرقام القيا�سية املختلفة 

بخ�سو�ض غّلته التهديفية مع منتخب 

اجلزائر، بعد اأن جنح يف ت�سجيل هدف 

جديد اأمام منتخب جيبوتي، ما �سمح له 

برفع رقمه القيا�سي كاأف�سل هداف يف 

تاريخ اجلزائر اإىل 38 هدفا، والو�سول 

اإىل الهدف رقم 16 كاأف�سل هداف اإفريقي 

يف ت�سفيات كاأ�ض العامل، معادل رقم 

التوغويل اإميانويل اأديبايور، النجم 

ال�سابق لأر�سنال الإجنليزي.

منتخب اجلزائر فاز على جيبوتي باأربعة 

اأهداف دون رد يف اجلولة اخلام�سة من 

دور املجموعات لت�سفيات قارة اإفريقيا 

املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ض العامل »قطر 

 13 بر�سيد  جمموعته  ليت�سدر   ،»2022
نقطة وبفارق نقطتني عن منتخب 

بوركينا فا�سو الذي تعادل مع النيجر يف 

املغرب بهدف ملثله، وتلتقي اجلزائر 

وبوركينا فا�سو يوم الثالثاء 16 نوفمرب 

يف اجلزائر حل�سم بطاقة التاأهل اإىل 

الدور الفا�سل من الت�سفيات، وعزز 

�سليماين رقمه بو�سفه اأف�سل هداف يف 

تاريخ منتخب اجلزائر بر�سيد 38 هدفا 

�سجلها يف 79 مباراة، وكان الرقم القيا�سي 

ال�سابق بحوزة عبد احلفيظ ت�سفاوت، 

املهاجم ال�سابق ملحاربي ال�سحراء، والذي 

�سمد حلوايل 20 عاما، ويتطلع جنم نادي 

موناكو الفرن�سي ال�سابق اإىل ك�سر الرقم 

القيا�سي الإفريقي لأف�سل هداف يف تاريخ 

ت�سفيات كاأ�ض العامل عن القارة ال�سمراء، 

واملوجود حاليا بحوزة النجم الإيفواري 

ال�سهري ديدييه دروغبا.

املنتقدين  ي�سكت  رحمة  •بن 
وي�سجل اأول اأهدافه مع 

حماربي ال�سحراء

يف حني جنح الدويل اجلزائري �سعيد بن 

رحمة، جنم نادي و�ست هام الإجنليزي، يف 

ت�سجيل اأول اأهدافه مع املنتخب اجلزائري، 

�سعيد بن رحمة �سجل الهدف الثاين 

ملنتخب اجلزائر خالل ال�سوط الأول من 

مباراة جيبوتي، وعلى وجه التحديد يف 

الدقيقة 40 من املباراة، بت�سديدة قوية 

من خارج منطقة اجلزاء، ويف مباراة 

لعبها اأ�سا�سيا بدل من ريا�ض حمرز، جنم 

مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي، على اجلهة 

اليمنى من خط هجوم »اخل�سر«، على 

عك�ض ما اعتاده، وهو الذي يلعب كجناح 

اأي�سر يف الأ�سا�ض.

وكان جنم نادي و�ست هام �سارك للمرة 

الأوىل مع املنتخب اجلزائري يوم 13 

اأكتوبرعام 2015 اأمام منتخب ال�سنغال 

وديا، بعمر الـ20 عاما، ولعب بن رحمة 

يف املجموع 13 مباراة دولية مع منتخب 

اجلزائر بني ودية ور�سمية، اكتفى خاللها 

ب�سناعة هدفني، قبل اأن ينجح يف ك�سر 

�سيامه التهديفي اأمام جيبوتي.

يف  اجلزائر  لعبي  •تقييم 
مواجهة جيبوتي

اأولك�سندر اأوكيدجه )7.5/10(، 

ر�سا حالميية )6.5(، اأيوب عبد 

الالوي )7.5(، عي�سى ماندي 

)7.5(، عبد القادر بدران )7.5(، 

اآدم زرقان )7.5(، اإ�سماعيل بن 

نا�سر )7(، �سفيان فيغويل )8(، 

يو�سف باليلي )8(، �سعيد بن 

رحمة )8.5(، بغداد بوجناح )7(.

البدلء: اإ�سالم �سليماين )7(، 

ريا�ض حمرز )7(، ح�سني بن 

عيادة )7(، جمال بلعمري )7(، 

اآدم ونا�ض )7(.

يف املباراة التي جمعتهم وديا اأمام نيوزيلندا

اأول هزمية لأ�صبال بوقرة

انهزم املنتخب اجلزائري لالعبني املحليني 

اأمام نظريه النيوزيلندي بنتيجة 2-1 )ال�سوط 

الأول: 2-0(، اأم�سية اجلمعة مبلعب »مكتوم بن 

را�سد اآل مكتوم« بدبي، يف لقاء ودي حت�سريي 

لبطولة كاأ�ض العرب لالأمم2021- لكرة القدم، 

التي ت�ست�سيفها دولة قطر من 30 نوفمرب اإىل 18 

دي�سمرب. وتقدم منتخب نيوزيلندا يف النتيجة 

بهدفني من توقيع اندري دو يونغ )د 16( و كالو 

ماك كوات )د 47(، بينما �سجل الهدف الوحيد 

لت�سكيلة »اخل�سر«، املهاجم ر�سا بن �سايح يف 

الدقيقة )68(.

وتعد هذه اأول هزمية لأ�سبال الناخب الوطني، 

جميد بوقرة، بعد اأربعة انت�سارات من اأ�سل 

اأربعة لقاءات ودية، فرتب�ض دبي هو الرابع 

منذ تعيني »املاجيك« على راأ�ض املنتخب املحلي 

بعد ترب�سات يونيو و اأغ�سط�ض و اأكتوبر، 

والتي عرفت خو�ض مباريات ودية اأمام 

ليبرييا بوهران )1-5(، و�سوريا )1-2( وبورندي 

)0-3( بالدوحة، واأمام البنني )1-3( باجلزائر 

العا�سمة.

و�سيوا�سل رفاق مدافع �سباب بلوزداد، �سعيب 

كداد، حت�سرياتهم للمواجهة الودية الثانية 

لهذا الرتب�ض، التي �ستجمعهم مبنتخب جنوب 

ال�سودان هذا الثنني مبدينة الفجرية.

ويف كاأ�ض العرب لالأمم فيفا2021-، �سيواجه 

لعبو املدرب جميد بوقرة، كال من ال�سودان )1 

دي�سمرب( لبنان )4 دي�سمرب( ثم م�سر )7 دي�سمرب( 

على التوايل، وبالإ�سافة اإىل كاأ�ض العرب 

لالأمم2021-، يح�سر املنتخب املحلي للبطولة 

الإفريقية لالأمم لالعبني املحليني املقررة يف 

باجلزائر.  2023
م. ب

ح�سني. ب
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مينوتي: من �مل�ستحيل �أن يدرب 

غو�رديول �لأرجنتني!
ليفربول �ستيفن جريارد بعقد ميتد ملو�سمني، كما كان متوقًعا، تعاقد نادي اأ�ستون فيال الإجنليزي مع املدرب ال�ساب واأ�سطورة 

وابتعد بنقطتني عن منطقة الهبوط.ليخلف املُقال دين �سميث الذي ُمني بخم�س هزائم متتالية يف البطولة الإجنليزية، 

بالتدريب يف الدوري الإجنليزي املمتاز، جريارد )41 عاًما( ترك من�سبه مدربا لرينجرز ال�سكتلندي، ليبا�سر حلمه 

�سنتحدث يف ال�سطور الآتية عن اأبرز املدربني فقد �سمح له النادي بذلك اإجالًل لإ�سهاماته القوية يف العامني الأخريين. 

باهرة.�سمعة �ستيفن جريارد بو�سفه لعبا الذين انتقلوا من ا�سكتلندا اإىل اإجنلرتا، وحققوا جناحات 

يف تاريخ الربميريليغ والأ�سطورة الأوىل يف وا�سحة للقا�سي والداين؛ لكونه اأحد اأهم الالعبني 

بداأ جريارد مهنة التدريب يف فرباير/ �سباط ليفربول، لكن ماذا تعرف عن م�سريته التدريبية؟ 

من�سب مدرب فريق ال�سباب يف يوليو/ متوز من نف�س عام 2017 عرب فريق اأ�سبال ليفربول، ثم ترقى اإىل 

ا من رينجرز �سيف عام 2018، ويبداأ العام لي�سرف على 32 لقاء برفقتهم، قبل اأن  يتلقى عر�سً

امل�سرية الفعلية على م�ستوى الأكابر.

وقد  رينجزر،  مع  جريارد  مباريات  جملة  هي  حقق معهم املو�سم الفائت 2021-2020 الدوري 192 

)32 انت�سارا، 6 تعادلت(، وقّدم معه الفريق الذهبي من دون هزمية واحدة طيلة 38 جولة 

بو�سفه اأ�سرع فريق يح�سم الدوري ال�سكتلندي اأف�سل اأداء له منذ عقود، والأهم هو الرقم القيا�سي 

احتكار الغرمي �سلتيك للقب خالل املوا�سم الـ9 يف التاريخ، وذلك قبل 6 جولت من النهاية، ُمنهًيا 

املمتاز منذ تد�سينه عام 1992، واأف�سل مركز املا�سية. مل يفز اأي مدرب اإجنليزي بالدوري 

عام 2016 باحتالله الرتتيب التا�سع، ملدرب وطني كان لإيدي هاو مع بورمنوث 

تدهور و�سع املدربني الإجنليز وهذه رمبا اإح�سائية ب�سيطة تلخ�س 

الحتاد املحلي مهمة تدريب يف بطولتهم الوطنية.لكن مع اإ�سناد 

غاريث �ساوثغيت جناحات جيدة، املنتخب الإجنليزي وحتقيق املدرب 

التزايد، فهناك حالًيا غراهام بوتر الذي يقدم م�ستويات فاإن دور املدرب الإجنليزي بداأ يف 

نيوكا�سل يونايتد اختارت يف م�سروعها اجلديد املدرب رائعة مع برايتون، كما اأن اإدارة 

انتقال فرانك لمبارد لتدريب نورويت�س �سيتي، ف�ساًل عن الإجنليزي اإيدي هاو، اإ�سافة اإىل قرب 

لي�سرت �سيتي على �سعيد النتائج والأداء والبطولت، و�سنع �ستيفن جريارد. حقق رودجرز جناحات باهرة مع 

املو�سمني املا�سيني يف الرتتيب اخلام�س بالربميريليغ متفوًقا فريًقا قوًيا ل يرغب الكثريون يف مواجهته، فقد اأنهى 

كاأ�س الحتاد الإجنليزي 2021 اأمام ت�سيل�سي، ثم فاز بكاأ�س لقب على فرق كبرية مثل اأر�سنال وتوتنهام، وح�سد 

الربميريليغ مان�س�سرت �سيتي.الدرع اخلريية طليعة املو�سم احلايل اأمام بطل 

ي�ستمر مع فريق ذي نفود على غرار مان�س�سرت يونايتد ملدة 27 عاًما، من ال�سعب ت�سديق اأن مدربا ما 

املدرب ال�ساب يف الثمانينيات اأيقونة يف كرة القدم ال�سكتلندية عندما لكن األيك�س فريغ�سون فعلها.. كان 

املحلي، وُتوج بلقب الدوري رفقة نادي اأبردين، كما قاد الأخري لإحراز اأنهى احتكار رينجرز و�سلتيك 

قاري.عام لقب كاأ�س الكوؤو�س الأوروبية  لقب  على  احلائز  الوحيد  ال�سكتلندي  الفريق  لي�سبح   1983
ا املدرب جيم جيفريز  ف�سخ عقده مع فريق هارت�س ال�سكتلندي عام 1999 لينتقل اإىل برادفورد �سيتي الذي هناك اأي�سً

اإىل الق�سم الأول ومتت اإقالته.. بينما قّدم املدرب والرت �سميث حقبة اأ�سطورية معهم الإجنليزي، لكنه ما لبث اأن هبط 

رغبته يف النتقال لتدريب اإيفرتون عام 1998، وخالل 3 موا�سم على ليعلن مع رينجرز يف الت�سعينيات 

ي�ستطع اإنهاء الدوري يف الن�سف العلوي من اجلدول، لُيقال عام 2002 بعد مل راأ�س اجلهاز الفني للتوفيز، 

الإق�ساء من الكاأ�س اأمام ميدلزبره.

دي بروين ي�سع �سرطا للمو�فقة 
على �إقامة كاأ�س �لعامل كل عامني

اأبدى كيفني دي بروين، قائد منتخب بلجيكا، موافقته على 

مقرتح الحتاد الدويل لكرة القدم »فيفا« باإقامة كاأ�س العامل 

للمنتخبات كل عامني ب�سرط اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سمان 

ح�سول الالعبني على فرتات راحة كافية يف نهاية كل مو�سم.

وحتدث البلجيكي عن موقفه من املقرتح قائال: »يف بداية 

املو�سم قابلت م�سوؤولني من الفيفا واأر�سني فينغر ل�سرح ما ينوون 

فعله )اإقامة كاأ�س العامل كل عامني(. اأعتقد اأنها لي�ست فكرة 

�سيئة، )لكن( لكي تفعل �سيئا كهذا، من ال�سروري اأن توافق 

جميع الحتادات الوطنية والحتاد الأوروبي لكرة القدم«.

واأعلن جنم مان�س�سرت �سيتي اأنه ل ميانع اإقامة املونديال كل 

عامني ب�سرط تنظيم جداول املباريات والبطولت حلماية 

الالعبني من الوقوع يف �سغط املباريات املفرط، قائال: 

»اأ�سررت على اأنه من ال�سروري للغاية توفري فرتة راحة 

كافية لنا، نحن الالعبني، يف نهاية املو�سم«.

ُيذكر اأن دي بروين يتاأهب لقيادة بلجيكا يف مواجه ويلز 

)الثالثاء 16 نوفمرب(، باإطار اجلولت والعا�سرة )الأخرية( من 

مناف�سات املجموعة اخلام�سة لت�سفيات اأوروبا املوؤهلة اإىل 

نهائيات كاأ�س العامل »قطر 2022«.وتت�سدر بلجيكا ترتيب 

املجموعة اخلام�سة يف ت�سفيات اأوروبا املوؤهلة اإىل مونديال 

قطر 2022، ُمتقدمة بفارق 5 نقاط كاملة على منتخبي 

الت�سيك وويلز �ساحبي املركزين الثاين والثالث تتابعا.

�لأرجنتيني �سريخيو �أغويرو لعب 
بر�سلونة يرد على �سائعات �عتز�له

رد الأرجنتيني �سريخيو اأغويرو، لعب نادي بر�سلونة، 

على ال�سائعات التي تداولتها ال�سحافة والتي حتدثت 

عن اأنه �سي�سطر لإعالن اعتزاله اللعب مبكرا ب�سبب 

امل�ساكل التي يعاين منها يف القلب.وتعر�س اأغويرو 

لأزمة قلبية خالل مباراة بر�سلونة واألفي�س حل�ساب 

املرحلة الثانية ع�سرة من الدروي الإ�سباين يوم 30 

اأكتوبر/ ت�سرين الأول املا�سي، وُنقل للم�ست�سفى، 

حيث بقي هناك حتى اإجراء فحو�سات اإ�سافية. 

وكان بر�سلونة قد اأ�سدر بيانا قال فيه اإنه مت ا�ستبعاد 

الأرجنتيني لالأ�سهر الثالثة املقبلة.ومل يتاأخر رد 

مهاجم البلوغرانا على �سائعات رحيله؛ اإذ ن�سر تغريدة 

عرب ح�سابه الر�سمي على موقع »تويرت« قال فيها: 

»تعليقا على ال�سائعات، اأقول اإنني اأّتبع تعليمات اأطباء 

النادي، واأخ�سع للفح�س واأتناول الأدوية، و�ساأحت�سن 

يف غ�سون 90 يوما. اأنا اإيجابي دائما«.

الإجنليزي هاري كني يف ت�سريحات لالإعالم هذا اخلمي�س، اإىل جتربته ال�سعبة يف ال�سيف املا�سي، حينما عاد قائد املنتخب 

مع النتقادات التي وجهت اإىل �سخ�سه بعد انت�سار خرب رحيله اإىل مان�س�سرت �سيتي، اإ�سافة اإىل خ�سارته رفقة اأجرب على التعامل 

املنتخب الوطني نهائي كاأ�س الأمم الأوروبية اأمام اإيطاليا على ملعب وميبلي، والتي و�سفها بالذكرى املوؤملة.

ا�ستهل كني حديثه قائاًل: »من ال�سهل على النا�س اأن تبحث عن الأعذار عندما ل تكون يف حالة جيدة 

ول ت�سجل كم الأهداف الذي اعتادت ت�سجيلها، وهنا تكمن اأهمية املو�سوع، امياين بقدراتي، 

وعقليتي ترت�سخ يف اأن اأعمل ب�سكل اأكرث جدية. كانت هذه دائمًا طريقة تعاملي مع الأمور، �سواء 

كنت اأوؤدي ب�سكل جيد اأو يف حال غياب الأهداف، اأعمل بجد واأتدرب ب�سكل اأف�سل لأجل الفريق، 

وهذا ما فعلته طوال م�سريتي«.

و�سف كني ف�سل اإجنلرتا بالفوز بلقب كاأ�س اأمم اأوروبا على اأر�سها بالذكرى املوؤملة، حيث قال يف 

هذا ال�ساأن: »خ�سارة نهائي كاأ�س الأمم الأوروبية �ستبقى عالقة يف ذهني، هي اأ�سواأ ذكرى يف 

م�سريتي حتى الآن، �سيكون من ال�سعب ن�سيانها، رمبا حتى اأفوز مبناف�سة كروية 

اأخرى كبرية«.اأعقب املهاجم الإجنليزي بالرد حول ق�سية انتقاله اإىل مان�س�سرت 

�سيتي، قائاًل: »قيل الكثري حول مو�سوع رحيلي اإىل مان�س�سرت �سيتي يف ال�سيف 

املا�سي، كانت املرة الأوىل التي اأواجه فيها مثل ذلك ال�سيناريو، تعلمت من 

التجربة الكثري، هي جزء من م�سرية الالعبني الكبار، اأعتقد اأنني تعاملت بال�سكل 

الالزم مع الو�سع، ما زال لدي م�سوار طويل مع توتنهام لأقطعه«.وعلق كني حول عودته 

اإىل املناف�سة قائاًل: »الأمر �سعب جداً، عندما تنهي مناف�سة كبرية مثل اليورو، خا�سة بعد 

الو�سول اإىل الأدواراملتقدمة، تعبنا بدنيًا وذهنيًا، لنعود بعد ذلك باأ�سابيع قليلة، اإىل 

مناف�سة الدوري الإجنليزي املمتاز، كان علينا التاأقلم مع تلك الوترية«.

الأرجنتيني ال�سهري �سيزار لوي�س مينوتي حتدث املدرب 

خالل مداخلة مع �سبكة »اإي اإ�س بي ب�سكل �سريح وحا�سم 

الإ�سبانية عندما �ساألته عن اإمكانية اإن« التلفزيونية 

الإ�سباين بيب غوارديول على اإ�سراف املدرب 

التانغو خالل الفرتة القادمة.منتخب 

�سوؤال موجه من مقدم الربنامج وردا على 

اإمكانية اأن ي�سرف املدير الفني حول 

مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي على لنادي 

تدريب منتخب الأرجنتني يف 

امل�ستقبل رد مينوتي باقت�ساب قائال: 

»م�ستحيل«.وقال مينوتي: »ربط 

مدرب مان�س�سرت �سيتي احلايل 

يف عدة منا�سبات بتدريب 

منتخب الأرجنتني 

لكن هذا م�ستحيل«، 

م�ستدركا »وحتى 

ت�سيكي تابيا )رئي�س 

الإحتاد الأرجنتيني ( 

ك�سف اأن املفاو�سات 

مع غوارديول بهذا 

ال�ساأن اأغلقت من اأول 

اإت�سال«. واأكد مينوتي 

اأن: »غوارديول لن يقبل املن�سب دون اإبداء الأ�سباب«، و�سدد اأن: »املدرب الإ�سباين لن يتوىل مقاليد 

الأرجنتني باأي حال من الأحوال«. وحول هذا املو�سوع حتدث النجم الأرجنتيني ال�سابق اأو�سكار 

ا قبل ب�سعة اأ�سهر وكانت ت�سريحاته على نف�س املنوال قائال: »الربازيل يجب اأن يكون  روجريي اأي�سً

مدربها برازيليا والأرجنتني يجب اأن يكون مدربها اأرجنتينيا«.وكان مينوتي و�سف غوارديول 

قبل عدة �سنوات بـ«ت�سي جيفارا« كرة القدم، حيث قال عنه: »لطاملا قلت اإن الثائر يفوز اأو ميوت 

وهو يدافع عن فكرته و بيب يوا�سل ال�سمود، هو لن يغري طريقة لعبه، هو يريد اللعب بطريقة 

جميلة، هو يريد امتالك امل�ساحات ويريد ال�ستحواذ على الكرة«. ويعترب �سيزار 

لوي�س مينوتي الذي ولد عام 1938 ولعب لعدة اأندية يف قارة اأمريكا اجلنوبية من 

بينها بوكا جونيور الأرجنتيني ونادي �سانتو�س الربازيلي، وهو املدرب الذي قاد منتخب 

الأرجنتني يف العام 1978 لإحراز اأول لقب له يف تاريخ كاأ�س العامل، كما قاد منتخب 

الأرجنتني لتحقيق بطولة كاأ�س العامل للنا�سئني عام 1979 حيث برز جنم مارادونا يف 

تلك البطولة.وعلى م�ستوى الأندية درب مينوتي عدة فرق اأبرزها بر�سلونة الإ�سباين، 

وحقق مع النادي الكتالوين ثالث بطولت )كاأ�س اإ�سبانيا مرة واحدة ولقب الدوري 

الإ�سباين مرة وكاأ�س ال�سوبر الإ�سباين مرة واحدة(، ودرب بوكا جونيور وريفر 

بليت الأرجنتيني، واأتلتيكو مدريد الإ�سباين و�سامبدوريا الإيطايل، وكان اآخر 

عهد له يف التدريب عام 2007.

هل ي�سري جري�رد على خطى �لعظماء؟

الربازيلي  الأمين  الظهري  ا�ستعادة  عن  الإ�سباين  بر�سلونة  األفي�س، قادما عرب اأعلن  داين 

اإعالم  و�سائل  ك�سفت  الر�سمي  الإعالن  وقبل  جمانية،  ت�سايف �سفقة  اأن  اإ�سبانية 

الدوري  املناف�س يف  لنادي بر�سلونة  املدرب اجلديد  النادي هرينانديز  اإدارة  الإ�سباين منح 

اإعادة التعاقد مع الدويل الربازيلي  اأجل  األفي�س.»ال�سوء الأخ�سر« من  داين 

املناف�س يف الدوري الربازيلي  �سبتمرب/اأيلول ومنذ مغادرته فريق �ساو باولو  يف 

اأي ناد حتى  األفي�س لعبا حرا ومل يوقع مع  اأ�سبح  الآن، ويوجد يف املا�سي، 

الوقت بحثا عن فريق جديد يلعب يف �سفوفه. بر�سلونة منذ ذلك 

اأن ت�سايف وافق على عودة  الإ�سبانية  واأكدت �سحيفة �سبورت 

جمانية. �سفقة  يف  الكتالوين  للنادي  األفي�س  الأمين  الظهري 

اإل  ال�سباب،  على  العتماد  يف�سل  ت�سايف  اأن  ال�سحيفة  واأردفت 

األفي�س العديد من اجلوانب الإيجابية �سواء  اأنه راأى يف �سم 

قيمة  من  ي�سفيه  قد  وفيما  الفني  ال�سعيد  غرفة يف على 

املالب�س. خلع 

األفي�س  ان�سمام  عن  الإعالن  فاإن  لل�سحيفة  اإىل بر�سلونة ووفًقا  اأخرى  مرة 

لبورتا  لإدارة  موافقته  ت�سايف  منح  التفاق على بعدما  بانتظار  العودة 

املفاو�سات، موؤثرة على باقي الأمور يف العقد وهي لن تكون  على 

ل  مبا  الفريق  �سفوف  يف  ت�سجيله  كيفية  اأزمة �سقف يتعار�س وح�سم  مع 

الرواتب.

العامل  كاأ�س  يف  باللعب  ال�سابق  اإ�سبيلية  وجنم  الأمين  الظهري  خ�سو�سا ويحلم   ،2022 قطر 

قائمة  �سمن  باختياره  اأمل  الربازيل منحة ب�سي�س  تيتي مدرب  غياب اأن  بعد  ال�سامبا 

119 �سد  الـ  املا�سي وخا�س مباراته  بريو.ملدة عامني يف �سبتمرب/اأيلول 

الربازيلي،  باهيا  نادي  الكروية يف �سفوف  األفي�س م�سريته  اإىل وبداأ  قبل النتقال 

اإ�سبانيا اللعب يف القارة العجوز وحتقيق جناحات يف ثالث بطولت  )هي  اأوروبية 

وبر�سلونة  اإ�سبيلية،  اأندية  مع  لعب  حيث  وفرن�سا(،  احلقبة واإيطاليا  خالل 

�سان  وباري�س  ويوفنتو�س،   ،)2008-2016( للفريق  جريمان.الذهبية 

د�ين �ألفي�س يعود �إىل بر�سلونة

هاري كني: خ�سارة �ليورو �أمام �إيطاليا ذكرى موؤملة يف م�سريتي
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المجتمع
 قبل تورطك يف الكذب تعّرف 

على مهارات زوجتك
الزوج  عزيزي 

يف  تتورط  �أن  قبل 

كذبة جديدة �ضع يف 

و�سائل  �أن  �عتبارك 

متد  �أ�سبحت  �لإعالم 

�لعلمية،  �لدر��سات  �أحدث  طريق  عن  �مللتوية  �أ�ساليبك  بجميع  زوجتك 

فتوقع �أنها �ستك�سف كذبك ب�سهولة هذه �ملرة.

على �سبيل �ملثال �أظهر ��ستطالع �أملاين �أن �لرجال يف �أملانيا يكذبون 

�سيء  كل  بالكذب يف  يقومون  لذ�  مع زوجاتهم،  ب�سالم  �لعي�ش  �أجل  من 

�مر�أة  �أي  �إىل  ينظرون  ل  باأنهم  �لدعاء  وحتى  �لدخل  م�ستوى  من  بد�ية 

�أخرى.

وقد �أ�سار �ل�ستطالع �إىل �أنه �إذ� �أر�دت �لزوجة �رش�ء �سيء ثمني ف�سوف 

يخرتع �لزوج جميع �أنو�ع �لأعذ�ر.

ابتعد عن الأبي�ض والأ�سود

ل يوجد كذب �أبي�ش ل ميكن �كت�سافه، �أو كذب �أ�سود ت�ستطيع �إخفائه 

�إذ� كنت حمرتفًا للكذب، �سع يف �عتبارك �أن �لكذبة �لبي�ساء قد تتحّول 

�إىل �سحابة �سود�ء، متطر �لهموم و�ل�سكوك وجترك �إىل �رشد�ب مظلم يهدد 

��ستقر�ر حياتك �لزوجية.

من  �لأمريكية  �لنف�ش  علم  �أ�ستاذة  هاملتون  �إيلني  �لدكتورة  تك�سف 

خالل در��سة لها، من�سورة ب�سحيفة �جلمهورية، �أن �أ�سو�أ �لكاذبني، هو 

�رشعان  �لأكاذيب  من  �سل�سلة  ويقدم  �لكذب،  يف  بال�ستمر�ر  ي�ستمتع  من 

�رتباطاته  �أو  �لزوجية  عالقته  ير�عي  ول  ي�ستحي«  »ل  وهو  تنك�سف  ما 

�لجتماعية وبالتاأكيد، فهناك »�سيء ما خاطئ« ويحتاج �إىل �إعادة ترتيب 

�أور�ق حياته �سو�ء كان زوجًا، �أو زوجة، ويعد �لأمل �سعيفا يف �لإ�سالح. 

وترى د. هيلني �أن �أف�سل طريقة لفهم �لكذب وك�سف �لكاذب هي �لتفكري 

يف �لظروف �لتي �أدت �إىل �لوقوع يف بئر �لكذب، و�سياق �حلدث وقد يكون 

�لد�فع �حل�سول على حياة �سهلة، وجتنب �ملو�جهة مع �رشيك �حلياة، 

وهنا يلجاأ �أحد طريف �لعالقة �لزوجية �إىل �إطالق �أقو�ل غري حقيقية مع �أن 

قارب �حلقيقة هو �ملنقذ �لوحيد، وهذه �لأقو�ل �إن تقبلها �لطرف �لآخر 

مرة، فلن يتقّبلها ثانية وعندما يتم نزع �لغطاء عنها، تتحول �لأمور �إىل 

باملو�جهة  �حلرجة  �للحظات  وتاأتي  �سعبة،  �حلياة  ت�سبح  �ملحظور، 

وح�سد جيو�ش �لتهامات، و�إطالق قذ�ئف �خلد�ع.

ل اأكذب ولكني اأجتمل

وت�سري د. هيلني �إىل نوع �آخر من �لكذب وهو من �أجل �كت�ساب �لعطف 

�لذي  �جلانب  �أي  �لزوجية،  �لعالقة  يف  �ل�سعيف  �جلانب  عن  ويتاأتى 

�أنه  ي�سعر باأنه يفقد �لعطف ويحتاجه ب�سدة ويوؤمن هذ� �لطرف مببد�أ، 

�لنوع من  �أجتمل بالكذب، وغالبا ما تن�سب قو�لب هذ�  �أن  �سيء لطيف 

�لكذب يف �سكل �لكذب �لأبي�ش، وهو �سالح خطري للغاية لأنه يبني حو�جز 

بني �لأزو�ج مهما كان تافهًا، كما �أنه يجعل �لت�سال �ملفتوح �أمرً� �سعبًا 

للغاية وقد يدفع من ��ستخدمه �إىل �للجوء �إىل �لعتذ�ر ب�سفة �سبه م�ستمرة 

مع �لإح�سا�ش بال�سيق و�لتدين ومزيد من �ل�سعف.

من اأجل اإخفاء العيوب

طريف  �أحد  �أي�سا  يتم�سك  قد  �أنه  در��ستها  خالل  هيلني  دكتورة  تظهر 

�لعالقة �لزوجية بالكذب لتغطية و�إخفاء عيب �أو عمل يعتقد �أنه م�سني 

�أو �أمر يخجل منه بهدف خد�ع �لطرف �لآخر �أو للهروب من موقف معني 

�إخفاء و�قعة قد جتلب  ويعتقد �لبع�ش باأن �خلد�ع قد يكون مقبول عند 

�لعار مثل وقوع �لزوج بني خمالب �لإدمان، �أو حدوث خطاأ يلزم �لتغطية 

عليه حتى متر �لأيام ويدخل يف �رشد�ب �لن�سيان.

فعلى �سبيل �ملثال عندما يقول �لرجل لي�ش هناك م�سكلة، كوين على 

يقني بكذبه عليك، و�علمي �أنه يريد �لحتفاظ مب�ساكله لنف�سه، فطبيعة 

تكون  و�لكاآبة  باحلزن  ت�ساب  حينما  لأنها  �ملر�أة  عن  تختلف  �لرجل 

ملجئه  �لعزلة  يف  �لرجل  يجد  بينما  م�ساكلها،  عن  �لتكلم  �إىل  بحاجة 

�لأف�سل ملد�و�ة جروحه.

يكرره  ي�ستخدمه  من  لأن  �لذ�ت،  خد�ع  فهو  �لكذب  �أنو�ع  �أخطر  �أما 

وي�رش عليه، ثم ي�سدقه يف �لنهاية و�أب�سط �ل�سور من تدعي باأنها �سعيدة 

�لزوجية، وزوجها يع�سقها ثم تظهر كل فرتة و�لكدمات يف  يف حياتها 

وجهها �أو عيونها.

يف نهاية در��ستها تري د. هيلني �أن �مل�سارحة هي �حلل لكل مو�قف 

�لكذب وخا�سة ما يطلق عليه بالأبي�ش، ثم �مل�سارحة مع عدم �خلوف 

باأن  �لتاأكيد  بل تزيدها قوة ومتا�سكا مع  تهدم �حلياة  باأن �حلقيقة لن 

تقدير �لذ�ت �سياأخذ جمري �يجابيًا ويزد�د مع زيادة �مل�سارحة و�لرتباط 

بالأمانة.

�أفكــــار 

منزليـــة

طرق لتزيني اأركان املنزل

اأف�ضل  ل يف�ضل م�ضممو الديكور الأركان العارية ويبحثون دائمًا عن 
يف  حادة  زاوية  يكون  باآخر  حائط  تقابل  ونقطة  ل�ضتغاللها،  حلول 
با�ضتخدام  الزوايا  هذه  حدة  تلطيف  وميكن  التقليدية  الغرف  معظم 

الإك�ض�ضوارات، مثل النباتات والتحف والفازات.
ب�ضاطتها  من  بالرغم  تقدير  وذات  منا�ضبة  طريقة  هي  -فالنباتات 
اأو نبات �ضغري على  اأ�ضي�ض على الأر�ض  فا�ضتخدام نبات طويل و�ضع يف 

طاولة يف الركن �ضيحدث فرقًا بال �ضك .
اآخر وكذلك الفازات الكبرية الغنية  - التماثيل والتحف هي احتمال 
فخامة  الزوايا  تعطي  خ�ضبية  قواعد  على  وامل�ضتندة  وزخارفها  بنقو�ضها 
وثبات وطول اأكرب وبال �ضك يعترب اختيار يغني الأركان اجلامدة و�ضيرثي 

املنطقة ويلفت النظر لها .
فا�ضتخدام  الركن  لهذا  واجلمال  النور  ت�ضيف  اأي�ضًا  الأباجورات   -
اآخر  اقرتاح  الطاولة  فوق  �ضغرية  اأباجورة  اأو  طويلة  اأر�ضية  اأباجورة 

للزوايا الفارغة.
القاعات  لزوايا  اجلميلة  الأفكار  من  للزوايا  تف�ضل  التي  الدفايات   -
ذكي  وا�ضتغالل  للمكان  تقليدي  غري  �ضكل  تعطي  حيث  املعي�ضة  وغرف 

لزاوية قد تكون ميته اأحيانًا.
قلياًل  ركزي  فقط  لها،  حلول  فهناك  الركن  اأو  الزاوية  كانت  فمهما 
اأخذ  عن  تغفلي  ول  طرازها  ويدعم  الغرفة  ينق�ض  وما  يلزمك  ما  يف 
امل�ضاحة املتوفرة حول الركن بعني العتبار و�ضتنهال عليك اأفكار وحلول 

عديدة.

رشاقة 
و

جمــال

الإجابة
القلوب«  »اأوتار  �ضفحة  يف  �ضديقًا  بك  اأهاًل 
ت�ضل  مل  ر�ضالتك  كانت  اإذا  العزيز  اأخي  واعذرين 
حبيبتك  عن  م�ضكلتك  يف  ولندخل  الرد،  تاأخر  اأو 
الأخرى  هي  تزوجت  ثم  اأنت  وتزوجت  تركتها  التي 
العقل  اأن ما فعلته هو عني  اإذ  اأمر طبيعي جدا،  وهذا 
م�ضكلة  م�ضكلتك  يف  اأرى  ل  اأنني  ورغم  وال�ضواب، 
اأذكرك  وبداية  خطوة  خطوة  معك  �ضاأكون  لكنني 
القائل  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  امل�ضطفى  بحديث 
مل  اأخطاأك  وما  ليخطئك  يكن  مل  اأ�ضابك  »ما  فيه: 
اأن  على  اجتمعت  لو  الأمة  اأن  واعلم  لي�ضيبك  يكن 
قد كتبه اهلل  اإل ب�ضيء  فلن ي�ضروك  ي�ضروك ب�ضيء 

ينفعوك  اأن  على  اجتمعت  لو  الأمة  ان  واعلم  عليك 
رفعت  لك  اهلل  كتبه  قد  ب�ضيء  اإل  ينفعوك  فلن  ب�ضئ 
عليه  الكرمي  ر�ضولنا  �ضدق  ال�ضحف«  وجفت  الأقالم 
ال�ضالة وال�ضالم. والزواج اأخي العزيز قدر ورزق ول 
يعلم الرزق ول يقدره اإل اهلل، واهلل ل يقدر لنا �ضراً 
اأبداً فقدر اهلل ل ياأتي اإل باخلري، فهو �ضبحانه القائل 
اأَن  َلُكْم  َيِحلُّ  َل  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ »َيا  العزيز:  كتابه  يف 
َما  ِبَبْع�ِض  ِلَتْذَهُبوا  ُلوُهنَّ  َتْع�ضُ َوَل  َكْرهًا  �َضاَء  النِّ َتِرُثوا 
ُروُهنَّ  َوَعا�ضِ َنٍة  َبيِّ مُّ ِبَفاِح�َضٍة  َياأِْتنَي  اأَن  اإِلَّ  اآَتْيُتُموُهنَّ 
�َضْيئًا  َتْكَرُهوا  اأَن  َفَع�َضى  َكِرْهُتُموُهنَّ  َفاإِن  ِبامْلَْعُروِف 

ُ ِفيِه َخرْياً َكِثريا« )�ضورة الن�ضاء(. َوَيْجَعَل اهللَّ
وما  اهلل  فقدر  كان  قد  كان  قد  ما  العزيز  اأخي  فيا 
املا�ضي  ذكرى  جتعل  ول  بن�ضيبك  ِار�ض  فعل،  �ضاء 

احلياة  �ضوء  عنك  حتجب  �ضحابة  عينيك  على  متثل 
وبهجتها، ول تدع التفكري يف ما كان ين�ضيك اأن ت�ضكر 
خرياً  ولها  لك  قدر  فرمبا  نعم  من  وهبك  ما  على  ربك 

عظيمًا ولكنك ل تدرك قيمته الآن
وقدره  اهلل  بق�ضاء  ر�ضيت  واإمنا  تخرت  مل  فهي 
اأما اأنت فاخرتت، ومع ذلك فلم تر�ض  فعا�ضت �ضعيدة 
كاأ�ض  تتجرع  لذا  لك  اهلل  قدره  ومبا  اخرتته  مبا 
اإرادة  نفذت  فقد  ذلك  كل  من  فائدة  ول  التعا�ضة، 
اأنت  ما  على  اهلل  فاحمد  لإرادته،  راد  ل  الذي  اهلل 
ال�ضاكرين،  من  لتكون  لك  اهلل  ق�ضم  مبا  وِار�ض  فيه 
وخا�ضة اأنك اأنت الذي اختار واأ�ضر على اختياره فلم 
املروءة  من  فلي�ض  لذا  فيه  اأنت  ما  اأحد  عليك  يفر�ض 

اأن يدفع الآخرون دائمًا ثمن اأخطائنا .

ومن ال�ضجاعة اأن تواجه احلقيقة حولك وتعرتف 
عنادك  هو  والأكيد  الوحيد  �ضببه  فيه،  اأنت  ما  باأن 
عن  املخجل  بتخليك  احلقيقة  مواجهة  يف  وعنرتيتك 
واإخال�ض  ب�ضدق  اأحبت  اأنها  الوحيد  ذنبها  اإن�ضانة 
مبن  عّو�ضها  الذي  اهلل  يخذلها  فلم  حلظة،  اآخر  حتى 
العزيز  اأخي  ر�ضالتك  يف  اأجد  ولعلني  منك،  اأف�ضل  هو 
مب�ضاعر  التالعب  نف�ضه  له  ت�ضول  من  لكل  العربة 
الآخرين دون هدف اإل حماولة اإثبات الذات والغرور 

. بال�ضوء  الأمارة  بالنف�ض 
مر  وتتحمل  بر�ضا  اأقدارك  نتقبل  اأن  وعليك 
قلبك  ينري  واأن  الهداية  لك  اهلل  واأ�ضاأل  هجرانك، 
جيداً،  الدر�ض  وعيت  قد  تكون  اأن  واأمتنى  وب�ضريتك 

وفقك اهلل اإىل ما فيه اخلري .

�أوتار
القلوب

 تخليت عنها وملا تزوجت جن جنوين !!
بداأت امل�ضاكل بيني وبينها وعلم الأهل بذلك وباأين اأريد اأن اأطلق وبداأوا باإقناعي 

والتخلي عن هذا الأمر لأن طالقي �ضي�ضبب م�ضاكل عائلية اأنا يف غنى عنها، وعندما 

تزوجت حبيبتي جن جنوين وبداأت اأتخبط حيث اأنها ا�ضتولت على كل تفكريي 

وبداأت اأحلم بها كل يوم واأذكر ا�ضمها يف منامي فاأرجو من اهلل اأن ت�ضاحمني واأمتنى 

لها ال�ضعادة والتوفيق من كل قلبي وخا�ضة اأين �ضمعت باأنها �ضعيدة مع زوجها بينما اأنا 

اأ�ضرب على العwwذاب وال�ضقاء واأطلب منكم احلل ولكم ال�ضكر.

على  العثور  ميكن  اإذ  اليقطني،  مو�ضم  ينتهي  ل 
نتناولها،  التي  املنتجات  من  العديد  يف  الثمرة  هذه 
اأّنه  لك  ن�ضمن  كما  واخلبز.  البي�ضاء  القهوة  مثل 
مظهرك  لتح�ضني  اليقطني  من  ال�ضتفادة  ميكنك 
اخلارجي اأي�ضًا. ومع الوقت، تبنّي اأن اليقطني مفيد 
جداً للب�ضرة، نظراً اإىل اأّنه غني بالفيتاميناتA، C،  و 
E، التي ُتعرف كّلها بقدرتها على مكافحة التجاعيد، 
والزنك  كاروتني  البيتا  فيه  ت�ضاعد  الذي  الوقت  يف 
من  التخل�ض  يف  الأك�ضدة  وم�ضادات  والبوتا�ضيوم 

الحمرار.
نقدم لك يف ما يلي و�ضفة منزلّية لقناع م�ضنوع 

من اليقطني لإنعا�ض الب�ضرة واإحيائها وترطيبها.
اأنت بحاجة اإىل:

الع�ضوّي  اليقطني  هري�ض  من  كبريتان  -ملعقتان 
املعّلب، اأو اإىل ثمرة يقطني �ضغرية .

-ن�ضف ملعقة �ضغرية من الع�ضل .
)ا�ضتخدمي  احلليب  من  �ضغرية  ملعقة  -ن�ضف 
احلليب اخلايل من الد�ضم اأو حليب ال�ضويا اأو اللوز(.

*طريقة التطبيق:
املاكياج  اإزالة  عرب  ب�ضرتك  بتنظيف  -1ابدئي 
الذي  امل�ضتح�ضر  اأو  ال�ضابون  بوا�ضطة  الوجه  وغ�ضل 

اعتدت ا�ضتخدامه.
واحلليب  بالع�ضل  اليقطني  هري�ض  -2امزجي 
يقطني  ثمرة  ت�ضتخدمني  كنت  اإن  �ضغري.  وعاء  يف 
طازجة، نّظفي اليقطينة من داخلها، وانزعي البذور 
لّب  على  حت�ضلي  حتى  نّظفتيه  ما  كّل  اطحني  منها. 

ق�ضطي، ت�ضيفني اإليه الع�ضل واحلليب يف ما بعد.
اأو  اأناملك  بوا�ضطة  وجهك  على  املزيج  -3�ضعي 
اأن يقرتب  فر�ضاة ماكياج متو�ّضطة احلجم، وجتّنبي 
من عينيك. ميكنك اأي�ضًا و�ضعه على عنقك اأو على 
املكونات  زيادة  عليك  �ضيتعني  ولكن  ال�ضدر.  اأعلى 

�ضعفًا ثانيًا.
 20 ملدة  وجهك  على  يبقى  القناع  -4دعي 

دقيقة.
مبّللة  قما�ض  قطعة  بوا�ضطة  القناع  اأزيلي   5-
على  املرطب  الكرمي  �ضعي  ذلك  وبعد  فاترة،  مبياه 

وجهك.
اأكدت اأبحاث طبية اأن ترك الطفل ي�ضري حايف القدمني ي�ضاعد على 

حفظ توازنه وعلى �ضالمة قدميه.

الطفل  ارتداء  اأن  طب،  بكلية  العظام  اأ�ضتاذ  خليل  داأحمد  ويذكر 

املريح  الأم اختيار احلذاء  ب�ضن معينة وينبغي على  للحذاء ل يرتبط 

على  ي�ضغط  ل  اأنه  من  التاأكد  مع  املقا�ض  حيث  من  لل�ضغري  واملنا�ضب 

القدمني .

مرحلة  بداية  يف  للطفل  الأف�ضل  من  اأنه  الدرا�ضات  اأثبتت  وقد    

اأن قدم  اأن يرتك حايف القدمني بقدر الإمكان، فاملعروف  تعلمه امل�ضي 

الطفل تكون م�ضطحة يف املرحلة الأوىل من النمو ثم تبداأ يف اأخذ �ضكلها 

الطبيعي تدريجيًا اأما الكاحالن فيقويان خالل الوقوف وامل�ضي.  

أمومة وطفولةجديد قناع اليقطني لرتطيب الب�سرة
  �سري طفلك حايف

 القدمني يحفظ توازنه
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الثقافي
»جزيرة �لقبعة«: �أدب ي�أتي 

من �لك�ن�ري
اجل�سور  اأن�سط  اأحد  متّثل  الإ�سبانية  اللغة  من  الرتجمة  اأن  �سحيح 

اأ�سماء  هيمنة  نالحظ  اأن  ميكن  لكن  العربية،  الثقافة  تغّذي  التي 

ماركيز  غارثيا  غابرييل  مثل  ال�سهرية  تلك  اأ�سا�سًا  غريها،  دون 

وماريو فارغا�س يو�سا وخورخي لوي�س بورخ�س.

قليلة هي حماولت اخلروج عن هذا اخلط، وميكن اأن ن�سع �سمنها 

لق�س�س  �سعدون  الهادي  عبد  العراقي  للمرتجم  الأخري  الإ�سدار 

الكاتب الإ�سباين خوان كارلو�س دي �سان�سو، وقد حمل الكتاب ال�سادر 

موؤخراً عن »دار الرافدين« عنوان »جزيرة القبعة«.

ما ميّيز دي �سان�سو )1956( هو اأنه ياأتي من منطقة ناطقة بالإ�سبانية 

جانب  اإىل  واملوؤلف  الكناري.  جزر  هي  الإيربية،  اجلزيرة  خارج 

كتاباته معروف بعمله على التعريف باآداب جزر الكاناري يف اإ�سبانيا 

واأمريكا الالتينية. 

ال�سحراء«  »حفل  والق�سة:  والنقد  ال�سعر  يف  من�سوراته  بني  من 

 ،)2013( احللزون«  و«بيت   ،)2007( الأبدية«  و«قطار   ،)1986(

و«الفردو�س الأر�سي« )2014(، و«قامو�س القرد املقروء« )2015(، اأما 

»اجلزيرة القبعة« فقد �سدر يف 2016.

بدءاً  ومده�سة  هائلة  عوامل  »وريث  املرتجم:  كتب  املوؤلف،  عن 

باألف ليلة وليلة مروراً برثبانت�س وو�سوًل لبورخ�س، دون اأن ُيغفل 

وق�س�س  املعروفة  الإ�سبانية  الرتاثية  باحلكايات  وتاأثره  اإعجابه 

اأن�سار  اأ�سد  من  يبقى  لكنه  املا�سية.  القرون  يف  والألغاز  احلكمة 

الق�سة املت�سمنة نوعًا من الفل�سفة احلياتية، الفل�سفة التي تنط من 

متون الكتب املحفوظة لتقيم عالقة ديناميكية مع احلياة نف�سها دون 

اأن الكاتب ي�سفها يف  اأو �سف�سطة. على الرغم من  اإ�سفاف  اأو  تنقي�س 

كل الأحوال مبثابة الق�سة ـ ال�سربة، فهي قبل كل هذا وذاك ق�س�س 

وحكايات ل تبتعد عن الواقعية والواقعية احلادة ال�ساملة«.

»�أي�م �ل�سلط�ن عبد �حلميد �لأخرية«: 
لت �لرتكية �سنو�ت �لتحُوّ

ب�سخ�سياته  م�سى  لزمن  �سفحاته  ُمفِرداً  وا�ستلهامه،  التاريخ  اإحياء  الأدُب  ُيعيد  ما  كثرياً 

واأحداثه وتفا�سيله، ُمتيحًا مقاربًة جديدة لتاريخ قريب اأو بعيد. يف هذا ال�سياق، تاأتي رواية 

ومالك  زكريا  لأحمد  الرتكية  من  مبا�سرة  برتجمة  الأخرية«  احلميد  عبد  ال�سلطان  »اأيام 

2021( لُتعيدنا اإىل فرتة زمنية �سائكة من عمر الدولة العثمانية  دينيز اأوزدمري )الأهلية، 

لت جذرية مع �سعود »جمعية الحتاد  تغّطي عقدها الأخري )1908 - 1918( الذي �سهد حتُوّ

بني  املك�سوفة  ال�سراعات  وتنامي  عامًا،   33 منذ  ل  املعَطّ بالد�ستور  العمل  وعودة  والرتّقي«، 

لطة. كم يف ال�سُّ القوى النافذة للتُحّ

و�ساهدنا  متناق�سة  كتابات   )1918  -  1842( احلميد  عبد  ال�سلطان  عن  قراأنا  قد  كنا  واإذا 

م�سل�سالت تقّدمه ب�سورة غرائبية، فلدينا الآن رواية للكاتب الرتكي املخ�سرم نهاد �سري 

اأوريك )1895 - 1960( تطرح �سورًة خمتلفة عن هذا ال�سلطان. ورغم ت�سّدر ا�سم ال�سلطان 

الذي يك�سف عن �سخ�سيته وحياته  الدائم  فاإّننا ل نعرث على ح�سوره  الرواية،  يف عنوان 

وما ل نعرفه عنه، بل نراه يف املرحلة الأخرية من حكمه وما رافقها من اأحداث انتهت اإىل 

عزله.

تلغرافًا  احلميد  عبد  ال�سلطان  يتلّقى  حني   ،1908 عام  فا�سلة  حلظة  من  الرواية  تبداأ 

د منذ 1878، واإّل فاإّن ما �سيحدث هو مبايعة �سقيقة ر�ساد امل�سجون. ويف ظل اأو�ساع م�سحونة باخلوف،  تهديديًا ب�سرورة اإعادة تفعيل الد�ستور املجَمّ

د داخلي من جهة، وترُبّ�س عدّو خارجي من جهة اأُخرى، يوافق ال�سلطان على ذلك لتجُنّب م�ساكل اأكرب تنتظر ال�سلطنة،  تتمّثل بوجود حركات متُرّ

متفّهمًا ده�سة هيئة البا�سوات حني اأُبِلغوا بالأمر وخوفهم على منا�سبهم وامتيازاتهم.

من  القّوة  ا�ستمّدوا  وقد  ويتجمهرون  والقرى،  وامليناء  الدكاكني  يف  الأعالم  ويرفعون  املفرحة،  الأخبار  بهذه  مكان  كّل  يف  النا�س  يبتهج  املقابل،  يف 

احلرية والعهد اجلديد، مطاِلبني باإعالن العفو وعودة املنفّيني. وتاأخذ »جمعية الحتاد والرتّقي« م�سوؤوليتها اجلديدة عندما يطالبها النا�س مبحاكمة 

الأ�سخا�س الذين اأبعدوا ال�سلطان عن �سعبه وحماكمة امل�سوؤولني الفا�سدين. ول يتوّقف �سخب املدينة عن ال�ستعال حمّركًا اجتماعات الباب العايل 

اليومية، ودافعًا �سيخ الإ�سالم اإىل الق�سم اأمام املتظاهرين اأّن اخلليفة �سيلتزم الد�ستور.

هكذا ينتظر النا�س التغيريات املوعودة، وترّحب ال�سحافة بالعهد اجلديد. وحينما يخرج ال�سلطان يوم اجلمعة لتحية النا�س، تلتّف اجلموع حوله 

اإليها، ومتتلك القدرة على تغيري  اأكرب من املنت�سبني  اأعداداً  مهّللة مرحبة. ويف خّط مواٍز، تزداد قّوة »جمعية الحتاد والرتّقي« املعاِر�سة وتكت�سب 

اإىل م�سريهم اجلديد  ال�سدر الأعظم، وو�سع رجال الدولة ال�سابقني يف ال�سجون وال�ستيالء على ثرواتهم. وكانت روؤية النا�س لهم وهم يغادرون 

عني بال�ستائم والب�ساق ي�سي بعهد جديد. موَدّ

وبداأت جتّليات التغيري تظهر يف ال�سحافة احلّرة الغا�سبة، وتوجيه نقدها و�ستائمها اإىل بع�س البا�ساوات الذين نهبوا البلد وكّد�سوا الرثوات. وتختار 

الرواية من هوؤلء البا�سا حممد �سهاب الدين ليكون مراآة ال�سلطنة و�سورتها املرئية الكا�سفة.

اأنه ال�سخ�س الأول يف جمع الرثوات  65 عامًا قد عمل واليًا يف اأكرث من مكان، وناظراً ويف جمل�س الوكالء. وُعرف عنه  كان البا�سا �سهاب الدين منذ 

بعد ال�سلطان عبد احلميد. كان ميتلك اأمواًل يف البنوك وعقارات واأمالكًا كثرية تثري ال�سك يف كونها حالًل، رغم اأّنه متدّين ويقراأ القراآن كّل يوم. 

واأمام هذه النقاط ال�سوداء يف ع�سر التغيري، يطاوله النقد احلاّد يف ال�سحافة، فتتناول مقالة عنه عمله وثروته، وكونه اأّول من ا�ستدان وح�سل على 

العمولة وفّرط يف حقوق الدولة، ول تن�سى الإ�سارة اإىل �سّنه املتقدمة ونومه يف اأثناء العمل، وُتعّرج على بنائه اجلامع مل�سح �سّيئاته. وياأتي رّده ال�سادم 

ل املنتقدون لأ�سرار الدولة، وكيف يحيون اأ�سياء ميتة منذ ثالثني عامًا! ثم ينزلق اأكرث يف تربير قبوله للر�سوة، باأنها  على ذلك باندها�سه كيف تو�سّ

كانت �ستذهب جليوب غري امل�سلمني اإذا رف�سها هو! وينتج من املقالة اإخراُجه من جمل�س الوكالء، وترّقب م�سري قا�س بحّقه.

تدخل الرواية منعطفًا جديداً مع اأدوار �ستلعبها ابنة البا�سا نعمات، ال�سابة املثّقفة والذكية، التي تتحّفز لإنقاذ والدها، فُتقّرر اأن حتمل بنف�سها رّده 

على اتهامات املقالة له اإىل مقّر اجلريدة. وهناك يكافئها القدر بلقاء �سفيق، اأكرث الأع�ساء نفوذاً يف هيئة اجلريدة ويف »جمعية الحتاد والرتّقي«، 

وتنجح يف الدفاع عن اأبيها بقّوة املنطق، م�ستندة اإىل الد�ستور حلمايته وعائلتها. وعندما ترفع الربقع عن وجهها اجلميل، فاإنها تربك �سفيق وت�ستنه�سه 

لي�سلح الأمر ومينع الأذى عن البا�سا.

اأّما �سفيق، زوُج نعمات امل�ستقبلي، فهو رجل من عائلة ب�سيطة من اأدرنة، وابُن رجل دين فقري، لكّنه اأ�سبح رائداً يف اجلي�س وع�سواً يف هيئة اجلريدة، ويف 

»جمعية الحتاد والرتّقي«، وبعد لقائه ابنة البا�سا يفّكر يف الزواج بها، وما �سيحمله هذا الزواج من حلم الرثاء واحلياة اجلميلة، واملليئة بال�ستثناءات 

كما يفّكر ولكن دون �سرقة، ويبداأ امتحان الذات مع زيارته لبيت البا�سا، الذي كان ق�سراً باأربعني غرفة، وثالثة طوابق، وثراء واخز يدفع �سفيق اإىل 

اأن يفّكر يف اأنه لي�س من املال احلالل. لكنه �سرعان ما يطرد الفكرة من راأ�سه، ويرف�س هدية قّيمة من البا�سا. يف املقابل، ت�سع نعمات �سرطها لزوج 

امل�ستقبل الذي تريد اأن ت�سنعه هي، باأن يحافظ على نفوذه يف اجلمعية واأن يدخل الربملان. وتتطّلع اإىل اإعادة العتبار لوالدها يف الع�سر اجلديد واأن 

يدخل جمل�س الأعيان، و�سرعان ما يتحّقق الأمر بهّمة �سفيق بعد ت�سديق ال�سلطان عبد احلميد على القائمة، وموافقته على التغيريات.

وا عنه عندما اأُعفي من من�سبه،  تنطق اأ�سارير البا�سا بالفرحة، وتلمع عيناه حني يرى ا�سمه يف اجلريدة ويعود ل�ستقبال املهّنئني من جديد، الذين انف�سّ

لكن طموح البا�سا ل يتوّقف؛ اإذ يتطّلع بعد حني اإىل من�سب ال�سدر الأعظم الذي يحلم به منذ اأربعني �سنة. ويطلب من �سهره بعد ا�ستجواب ال�سدر 

الأعظم اأن ي�سحب الثقة منه، ول يق�سي على هذه الآمال �سوى وفاة البا�سا ب�سكتة قلبية يف اأثناء اجتماع املجل�س.

الرتجمة،  اأّما  املا�سي(.  القرن  )اأربعينيات  فيه  ُكتبت  الذي  الزمن  اأ�سلوب  ُيحاكي  تقليدي  باأ�سلوب  ُكتبت  الأخرية«  احلميد  عبد  ال�سلطان  »اأيام  رواية 

فحافظت على روح الن�س، وا�ستخدمت الأ�سماء التاريخية؛ مثل بلغار�ستان واأر�س روم وروملي و�سالنيك وغريها، فاأعطت الإيهام ب�سدقيتها، ومّكنت 

الرواية من اأن تك�سف للقارئ لعبة ال�سيا�سة، واأن حُتّفزه اأكرث على قراءة التاريخ.

»در��س�ت يف �ملجتمع و�لقت�س�د و�لثق�فة«: لبن�ن يف مئة ع�م
باإ�سراف وتقدمي  املجتمع والقت�ساد والثقافة«  ال�سيا�سات«، �سدر حديثًا كتاب »لبنان: درا�سات يف  العربي لالأبحاث ودرا�سة  »املركز  عن 

خالد زيادة وتاأليف جمموعة من الباحثني والأكادميّيني؛ ُهم: اأنطوان اأبوزيد، و�سفيق امل�سري، وكوليت اأبي ف�سل، وح�سني �سلبي، وعبد 

الروؤوف �سنو، ولورا �سياح، وخالد قباين، وعبري تقي الدين، ولورن�س �سربل. من خالل م�سح �سامل ملجالت التاريخ واجلغرافيا وال�سّكان 

اإعالن  عام، منذ  لبنان خالل مئة  على  اإ�ساءًة  الكتاب  ُيقّدم  والقت�ساد والرتبية وال�سياحة والثقافة وال�سيا�سة والعالقات اخلارجية، 

تاأ�سي�س لبنان الكبري عام 1920. يف الف�سل الأول، »مالمح اجلغرافيا الطبيعية للجمهورية اللبنانية«، در�س لورن�س �سربل درا�سة جميع 

الف�سل ل يقت�سر على جيومورفولوجية الأرا�سي  املوؤثرة يف دينامية ت�ساري�س �َسطح لبنان. لذا، فاإن م�سمون هذا  الظواهر الطبيعية 

ا درا�سة معطيات متعددة يف املناخ واجليولوجيا واملوارد املائية والرتبة والنبات الطبيعي، كاأ�سا�ٍس لتفّهم العالقات  اللبنانية، بل ي�سمل اأي�سً

اجلغرافية. وتناولت كوليت اأبي فا�سل يف الف�سل الثاين، »مالمح اجلغرافيا الب�سرية للجمهورية اللبنانية«، ثالث نقاط اأ�سا�سية: اجلغرافيا 

ال�سكانية، واجلغرافيا ال�سحية، واجلغرافيا القت�سادية. ودر�س يف الأوىل حجم �سكان لبنان، وتركيبتهم، وكيفّية توّزعهم، وخ�سائ�سهم 

الدميوغرافية، وحراكهم. وعالج يف الثانية واقع ال�سحة يف لبنان، والتعر�س لالأمرا�س يف املحافظات، تبًعا جلن�سيات املقيمني. وركز يف 

الثالثة على الن�ساطات القت�سادية والقوى العاملة وتوزيعها بني املناطق اللبنانية.

وحتت عنوان »مالمح تاريخ لبنان منذ اأقدم الع�سور«. در�س وعبد الروؤوف �سنو لبنان منذ الفينيقيني اإىل اليوم بعد تاأ�سي�س لبنان الكبري 

واإجناز دولة م�ستقلة، وما تال ذلك من حروب، اإ�سافة اإىل توقيع اتفاق الطائف، مق�سمًا درا�سته اإىل جمموعة من املباحث هي »لبنان يف 

الع�سور القدمية و«لبنان يف العهود اليونانية والرومانية والبيزنطية«، و«لبنان من الفتح الإ�سالمي اإىل نهاية العهد اململوكي«، و«لبنان يف 

العهدين الأموي والعبا�سي«، و«دولة لبنان الكبري - م�سارات النزاع والوفاق«، و«حرب داخلية وتدخالت خارجية - الجتياح الإ�سرائيلي 

بجواِنبه  اللبناين  لالقت�ساد  ا  عاًمّ ا  عر�سً ال�سياح  لورا  قّدمت  اللبنانية«،  اجلمهورية  اقت�ساد  »مالمح  الرابع،  الف�سل  ويف   .»1982 عام  يف 

الأ�سا�سية، ا�ستناًدا اإىل الأرقام املتوافرة من م�سادر ر�سمية، مبينة كيف اأن 

اخلدمات  قطاعات  �سّخم  عندما  ًها  م�سَوّ اقت�ساًدا  اأوجد  القت�سادي  النظام 

على ح�ساب القطاعات الإنتاجية، ما يف�سر اخللل الدائم يف امليزان التجاري، 

ويزيد القت�ساد الوطني ه�سا�سًة. ويف الف�سل اخلام�س، »القطاع ال�سياحي 

�سمن  لبنان؛  يف  ال�سياحة  وواقع  تاريخ  �سبلي  ح�سني  تناول  لبنان«،  يف 

وهبوًطا«،  �سعوًدا  اللبناين  ال�سياحي  القطاع  »تطور  هي:  مباحث  جمموعة 

1975«، و«م�ساهمة القطاع ال�سياحي  و«القطاع ال�سياحي اللبناين حتى عام 

ينفقون«،  وما  لل�سياح  و«حتليل  اأخرى«،  ومعطيات  اللبناين  املحلي  الناجت  يف 

القوة  و«نقاط  لبنان«،  يف  ال�سياحة  و«اأنواع  لبنان«،  يف  ال�سياحة  و«مقومات 

بع�س  فيها  طرح  خامتة  اإىل  اإ�سافة  ال�سياحي«،  القطاع  يف  ال�سعف  ونقاط 

النتائج والتو�سيات.

والبحث  والتعليم  »الرتبية  ال�ساد�س،  الف�سل  يف  الدين،  تقي  عبري  وعر�ست 

عن  عامة  تاريخية  »ملحة  �سّكلت  مقدمًة  اللبنانية«،  اجلمهورية  يف  العلمي 

العام،  التعليم  هي  حماور  اأربعة  تناولت  ثم  لبنان«،  يف  والتعليم  الرتبية 

والتعليم العايل، والتعليم املهني والتقني، والبحث العلمي.

حمل الف�سل ال�سابع عنوان »حالة الثقافة يف لبنان القرن احلادي والع�سرين«، 

وفيه بحث اأنطوان اأبو زيد عن اأهّم العوامل التي اأّدت اإىل قيام النه�سة الفكرية 

والجتماعية والأدبية يف اأوائل القرن التا�سع ع�سر، والتي مّهدت لها، قبل اأن 

ل يف واقع الثقافة يف لبنان مبراحله الزمنية املختلفة، و�سوًل اإىل يومنا  يف�سّ

هذا.

»�ل�سلطة 
�لبالغية«: 
عودة من 

بو�ب�ت 
�أخرى

النظريات  مع 

يف  احلديثة 

والأدب،  الل�سانيات 

�ساد اعتقاد باأن البالغة 

�سات، ومل  جمال معريف قد اندثر، اأو بالأحرى تفّرق دمه بني التخ�سّ

وغري  وال�ستعارة  الت�سبيه  مثل  م�سائل  لدرا�سة  معنى  هناك  يعد 

اأن البالغة التي بدت منتهية ال�سلوحية يف موطنها  ذلك. املفارقة 

اأبرزها  جديدة  حتّرك  جمالت  وجدت  قد  الأدبي،  الن�س  الأ�سلي، 

كليمون  الباحث  ُيربزه  ما  وذلك  والإعالنات،  ال�سيا�سي  اخلطاب 

»�سوي«  من�سورات  عن  موؤخراً  ال�سادر  عمله  يف  فيكتوروفيت�س 

تغب  مل  البالغة  اأن  املوؤلف  يعترب  البالغية«.   بـ«ال�سلطة  وعنونه 

من اخلطاب الب�سري، من الأدب اإىل احلياة العامة، وهذ غري ممكن 

العلمية  املوؤ�س�سة  من  وجودها  اإنكار  جرى  اأنه  هو  حدث  ما  اأ�ساًل. 

وهي تبحث عن اإطالق م�ساريع جديدة.  ل يت�سّدى فيكتوروفيت�س 

�س، فال هو باحث يف الل�سانيات ول  لق�سية البالغة من منظور متخ�سّ

حتى ناقد اأدبي، اإمنا هو باحث يف العلوم ال�سيا�سية، وكتابه »ال�سلطة 

البالغية« ينتمي اإىل �سياق حماولة فهم ت�سّخم اخلطاب ال�سيا�سي يف 

فرن�سا اليوم قبل اأ�سهر من الرهان النتخابي. يذّكر فيكتوروفيت�س 

باأن عمله ل ينبغي اأن ُيقراأ فقط من زاوية العلوم ال�سيا�سية وحدها، 

اخلطاب  يف  البالغة  ا�ستعمالت  على  تدريب  جمّرد  ي�سبح  بحيث 

حوله  ما  كل  يوّظف  ال�سيا�سي  العقل  باأن  تذكري  هو  بل  ال�سيا�سي، 

حتى تلك املباحث التي تعترب الأكادميية اليوم باأنها انتهت.
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يروي جانبا من ت�ضحيات جماهدات الثورة التحريرية

العا�صميون يحتفون بالوثائقي »حياة يوم«

تميز هذا العر�ض الذي جرى 

بالجزائر العا�ضمة بح�ضور 

عدد من المثقفين و المهتمين 

بالتاريخ و كذا بع�ض المجاهدات 

و يروي في 48 دقيقة م�شاركة 

المراة الجزائرية في ثورة 

التحرير و كل الت�شحيات التي 

قدمتها من اجل ا�شترجاع ال�شيادة 

الوطنية و العي�ض في كنف 

الحرية .

اثار هذا الفيلم الوثائقي المبني 

ا�شا�شا على �شور المجاهدات و 

هن في مرحلة ال�شباب و اخرى 

في وقت متقدم اأي لحظة ت�شوير 

الفيلم )2014( م�شحوب ب�شهادات 

تعلق فيها كل واحدة عن ظروف 

التحاقها بالثورة و كل المعاناة 

و التعذيب و االعتقال الذي 

تعر�شت له، كما يبرز ال�شريط 

ال�شجاعة و ال�شمود الذي تحلت 

به هذه البطالت اأثناء اأداء 

واجبهن وفي كل االحوال .

كما ابرزت هذه البطالت دور 

المراة في الثورة التحريرية 

في المدن و القرى �شواء في 

الميدان او في البيت حيث كن 

ي�شتقبلن و يرعون الجنود و 

يتكفلن بكل حاجياتهم كما ذكرن 

في ال�شريط، و �شجلت ال�شهادات 

ت�شحيات المجاهدات �شمن 

�شفوف جي�ض وكل ما قدمنه 

من خدمات في مجاالت مختلفة 

مثل التمري�ض و نقل الر�شائل 

و االأموال و اال�شلحة و توجد 

�شمنهن مجاهدات كن في الخارج 

و التحقت بالثورة في فرن�شا 

حيث قدمت خدمة كبيرة لجبهة 

التحرير متحدية االمن الفرن�شي 

في عقر داره.

و�شفت تلك ال�شهادات االأجواء 

التي كانت �شائدة في الجبل 

و على الحدود حيث يتواجد 

الالجئون الهاربون من بط�ض 

الم�شتعمر و ا�شادت المجاهدات 

في تلك ال�شهادات بالعالقات 

االخوية التي كانت بين 

المجاهدين و المجاهدات و كذا 

احترام القادة لهذه الفتيات 

التي ال يتعدى عمر بع�شهن الـ 

15�شنة.
كما اأكدت تلك ال�شهادات مدى 

اإيمانهن بالق�شية العادلة للوطن 

اإلى حد الت�شحية بالنف�ض في 

�شبيل ا�شترجاع �شيادة الجزائر .

واعتبر بن يو�شف �شريف مخرج 

وم�شور �شحفي ان هذا العمل 

الذي يرمي الى حفظ الذاكرة و 

نقل احداثها لالجيال القادمة هو 

تكريم لهذه البطالت .

وتلى العر�ض نقا�شا ثريا 

بم�شاركة مليكة القور�شو موؤرخة 

ومخت�شة في التاريخ المعا�شر 

و فوؤاد �شوفي المهتم بالتاريخ 

و باحث في االنثروبولوجيا 

االجتماعية.

وقد اأكد الباحثان على اأهمية مثل 

هذه االأعمال ال�شمعية الب�شرية 

في تخليد االأحداث التاريخية 

الهامة ال�شيما ما تعلق بالثورة 

التحريرية كما �شددوا على 

�شرورة تح�شي�ض الجيل ال�شاعد 

باأهمية الذاكرة و االأر�شيف.

ودعا من جهة اأخرى الى التقرب 

من الموؤ�ش�شات التربوية و 

الجامعات و عر�ض مثل االأعمال 

الوثائقية المتعلقة بذاكرة 

الثورة و بالتاريخ في المدار�ض 

.

توازيا مع عر�ض الوثائقي و 

في اطار االحتفال بالذكرى 

الـ67 الندالع الثورة التحريرية 

يحت�شن رواق باية بق�شر الثقافة 

معر�شا عن المجاهدات بعنوان 

»ذاكرة ثورة ...و حياة بطلة 

» يتوا�شل لغاية اليوم يعر�ض 

ع�شرات ال�شور لمجاهدات في 

�شاحة المعركة تقابلها �شور 

اخرى لهن في �شن متقدمة بعد 

مرور �شنوات على اال�شتقالل.

عر�ض املتحف العمومي الوطني للفن احلديث بق�صر الثقافة باجلزائر العا�صمة الفيلم الوثائقي »حياة يوم »من 

اخراج بن يو�صف �صريف وعادل فول �صنة 2014، والذي يروي من خالل ال�صور و �صهادات جماهدات الثورة 

التحريرية جانبا من ت�صحياتهن من اجل اجلزائر احلرة .

تعود للموؤرخ دحو جربال

املكتبات الوطنية ت�صتقبل 
مذكرات خل�صر بن طوبال

دحو  الموؤرخ  و  الجامعي  الأ�صتاذ  ن�صر 

يتناول  جديدا  تاريخيا  موؤلفا  جربال 

بوفاء و ب�صكل دقيق فكر و عمل لخ�صر 

م�ضيرته  و   )  1923-2010( طوبال  بن 

التحاقه  غاية  الى  طفولته  منذ 

للجمهورية  الموؤقتة  بالحكومة 

الجزائرية.

من  المتكون  الكتاب  هذا  يتطرق  و 

الن�صر  دار  اأ�صدرته  الذي  �صفحة   379
»ال�صهاب« الى م�صيرة لخ�صر بن طوبال 

على  اعتمادا  اهلل  عبد  �صي  المدعو 

المخت�ض  و  الكاتب  مع  مطول  حوار 

نون  بن  محفوظ  الجتماع  علم  في 

دام قرابة خم�ض �صنوات من 1980 الى 

1985 غير اأن هذا الكتاب لم ين�صر في 
تلك الآونة.

بن  لخ�صر  طفولة  الكتاب  يتناول  و 

و�صط   1923 �صنة  المولود  طوبال 

و  ميلة  بمدينة  متوا�صعة  عائلة 

القراآنية  بالمدر�صة  الأولى  خطواته 

ثم المدر�صة الفرن�صية بمدينة عرفت 

ال�صيخ  بف�صل  ال�صالحي  التجديد 

مجموعات  ظهور  ثم  الميلي  مبارك 

ال�صعب  لحزب  تابعة  منا�صلة 

الجزائري.

الن�صالي  العمل  كل  الكتاب  ت�صمن  كما 

و  الريفي  و  الح�صري  الو�صط  في 

ال�صعب  حزب  عرفها  التي  التغييرات 

المنظمة  الى  للو�صول  الجزائري 

المجموعات  اأولى  تنظيم  و  الخا�صة 

لالنتقال  التح�صيرات  و  بالجبال 

مختلف  عقد  و  الم�صلح  العمل  الى 

الجتماعات قبل اندلع الثورة.

اأحد  في  طوبال  بن  لخ�صر  تحدث  و 

عن   »1 »العام  بعنوان  الكتاب  ف�صول 

ليلة الفاتح نوفمبر و ا�صت�صهاد ديدو�ض 

هجومات  و   1955 يناير   18 يوم  مراد 

اأغ�صط�ض   20 يوم  الق�صنطيني  ال�صمال 

للولية  الأول  الموؤتمر  و   1955
ين�صط  كان  اأين  الثانية  التاريخية 

والتي ا�صبح قائدا لها بعد ذلك.

التحريرية  الثورة  تنظيم  �صكل  كما 

القائد  هذا  عنها  تحدث  هامة  نقطة 

حيث  الكاتب  مع  مطول  التاريخي 

رهانات  و  مجريات  بالتف�صيل  تناول 

موؤتمر ال�صومام 1956.

المولود  طوبال  بن  لخ�صر  كان  للعلم، 

في  منا�صال  ميلة  بمدينة   1923 �صنة 

في  ع�صوا  و  الجزائري  ال�صعب  حزب 

�صمن  كان  كما  الخا�صة  المنظمة 

م�صوؤول  اأي�صا  كان  ال22.  مجموعة 

اأين  الثانية  التاريخية  الولية  عن 

ا�صتخلف زيغود يو�صف بعد ا�صت�صهاده 

�صنة 1956.

من�صب  طوبال  بن  لخ�صر  �صغل  كما 

الموؤقتة  الحكومة  في  الداخلية  وزير 

اأحد  كان  و  الجزائرية  للجمهورية 

المفاو�صين في اتفاقيات ايفيان الموقع 

عليها يوم 18 مار�ض 1962.

هو  و  جربال  دحو  ي�صرف  للتذكير 

المعا�صر  التاريخ  في  محا�صر  اأ�صتاذ 

ثالثين  نحو  منذ  الجزائر،  بجامعة 

النقد  و  الدرا�صات  مجلة  على  �صنة 

من  العديد  بعد  و  الجتماعي«نقد، 

و  القت�صادي  التاريخ  في  الأبحاث 

نحو  جربال  دحو  توجه  الجتماعي، 

في  الفاعلة  الطراف  �صهادات  جمع 

حرب التحرير الوطنية.

ن�صيرة. �ض

ن�صرية. �ض

احالم  الجزائرية  الروائية  قالت 

ت�صريحات  اأجدد  في  م�صتغانمي، 

ق�صية«  »كاتبة  اأنها  لها  اإعالمية 

و«تحاول حمل هموم الإن�صان العربي« 

ي�صفها  كما  مراهقات«  كاتبة  و«لي�صت 

بع�ض الكتاب العرب.

اأدبية  ندوة  في  م�صتغانمي،  اعتبرت 

ال�صارقة  معر�ض  فعاليات  اإطار  في 

اأنها  موؤخرا  للكتاب،   40 الـ  الدولي 

عن  كتاباتها  و«ن�صف  ق�صية«  »كاتبة 

ثالثية  لها  اأن  كما  العربية«  الق�صايا 

اإلى  اإ�صارة  في  الجزائر«  تاريخ  عن 

و«فو�صى  الج�صد«  »ذاكرة  رواياتها 

واأ�صافت  �صرير«،  و«عابر  الحوا�ض« 

اأي�صا عن الحب لأن الحب  اأنها »تكتب 

تقديم  يمكنها  »ل  ولأنه  ق�صية« 

حب  بق�صة  تمررها  اأن  دون  ال�صيا�صة 

من  »ت�صكيلة  فن�صو�صها  جميلة« 

ما  وكل  والحب  والفل�صفة  ال�صيا�صة 

يريده القارئ«، كما قالت، م�صيرة في 

»تدر�ض  اأعمالها  اأن  اإلى  ال�صياق  هذا 

الأوروبية  الجامعات  من  العديد  في 

والأمريكية«.

اأنها، منذ ح�صولها  واأو�صحت الروائية 

على جائزة نجيب محفوظ في 1998، 

واأل�صق  للتهجمات  »تتعر�ض  وهي 

كاتبة  و�صف  زورا  الأدباء  بع�ض  بها 

»ا�صتكثروا  اأنهم  قائلة  المراهقات« 

عليها الجائزة فقط لأنها امراأة ولأنها 

جزائرية«، على حد قولها.

من  كثيرا  »عانت  اأنها  اإلى  ولفتت 

رغم  الجائزة  تلك  ب�صبب  التهجمات 

كبرى  عالمية  بجائزة  لي�صت  اأنها 

وفقا   ،».. نوبل  بجائزة  ولي�صت 

»�صار  الجميع  اأن  م�صيفة  لتعبيرها، 

واأنها  اليوم«  اإلى  بها  ا�صمها  يربط 

لأي  تتر�صح  األ  »قررت  ذلك  ب�صبب 

جائزة عربية اأخرى«.

ال�صياق  هذا  في  م�صتغانمي  واأ�صارت 

جن�صية  من  �صحفي  مع  ق�صيتها  اإلى 

باأن   2000 عام  في  اتهمها  عربية 

كتبها  الج�صد«  »ذاكرة  الأولى  روايتها 

اأديب عراقي ولي�ض هي ما اأثار �صجة 

كبيرة في الأو�صاط الثقافية العربية 

معتبرة  �صديد  برف�ض  هي  وقابلته 

واأخذت  »ا�صتنزفتها  الم�صاألة  هذه  اأن 

ثالث �صنوات من حياتها«.

ت�صويه  ال�صابق  في  »تم  اأنه  واأو�صحت 

محمود  الفل�صطيني  ال�صاعر  حياة 

دوري�ض وال�صاعر ال�صوري نزار قباني 

في مماتهما« واأنها »ل تريد اأن يح�صل 

الآن  نف�صها  عن  و�صتدافع  ذلك  معها 

وهي حية«، كما قالت.

عالقتها  اإلى  المتحدثة  وعادت 

معتبرة  الجتماعي  التوا�صل  بو�صائل 

هي  واأنها  »مكرهة  ا�صتعملتها  اأنها 

هذا  في  لفتة  �صفحاتها«،  تدير  من 

�صفحة   15 »قرابة  وجود  اإلى  الإطار 

من  ت�صتفيد  با�صمها  مزورة  فاي�صبوك 

التكنولوجيا  اأن  واعتبرت  الإ�صهار«، 

»عبثت بنا و�صرقت منا الكثير وجعلتنا 

خ�صو�صية«،  اأي  بدون  م�صتباحين 

م�صيفة اأن و�صائل التوا�صل الجتماعي 

جعلتها في »عالقة مبا�صرة مع القراء 

ومتورطة معهم لدرجة اأنها ت�صاركهم 

اأكثر  في كل �صيء وتق�صي معهم وقتا 

اإلى  ولفتت  الجزائر«،  في  عائلتها  من 

لي�ض  وهو  قراءه  »ي�صبه  الكاتب  اأن 

يبقى  اأن  عليه  »لبد  واأنه  بنجم« 

بعيدا عن قارئه وخ�صو�صا في الأمور 

تلك  على  يحافظ  حتى  العاطفية 

العالقة الجميلة بينهما«.

ال�صارقة  هيئة  رئي�ض  وكان 

للمعر�ض،  المنظمة  الجهة  للكتاب، 

�صرح  قد  العامري،  ركا�ض  بن  اأحمد 

كاتبة  م�صتغانمي  اأن  الندوة  قبيل 

»من  وهي  كبير«  جمهور  ولها  »كبيرة 

العربي«،  العالم  في  الروائيات  اأهم 

مواليد  من  وهي  م�صتغانمي،  وتعتبر 

في  �صهرة  الأكثر  الروائية   ،1953
اأعمالها  ترجمت  وقد  العربي  العالم 

لعدة لغات كالإنجليزية والفرن�صية،

الأعمال  من  العديد  تح�صر  ذلك  اإلى 

الجزائرية  والق�ص�صية  الروائية 

ال�صارقة  لمعر�ض   40 الـ  الدورة  في 

في  وتبرز  بالإمارات،  للكتاب  الدولي 

اللبنانية  »الفارابي«  دار  الإطار  هذا 

الأعمال  من  العديد  تقدم  التي 

خ�صرا،  يا�صمينة  للروائي  المترجمة 

غرار  على  بالفرن�صية،  يكتب  الذي 

وكذا  كابل«  و«�صنونوات  »ال�صدمة« 

»اأ�صباح الجحيم«.

كما تح�صر اأي�صا دار »الجمل« العراقية 

وا�صيني  وق�ص�ض  روايات  من  بعدد 

نيويورك  »خريف  كروايتي  الأعرج 

في  نبت  الذي  و«الذئب  الأخير« 

الق�ص�صيتين  والمجموعتين  البراري« 

»مالطا .. امراأة اأكثر طراوة من الماء« 

المنفى«،  اأحزان  عن  الكتابة،  و«األم 

ح�صرا  قد  ووا�صيني  خ�صرا  وكان 

ندوة  ون�صطا  المعر�ض  هذا  فعاليات 

اأدبية حول الكتابة وعوالمها كما وقعا 

العديد من اأعمالهما الروائية.

الن�صر  دار  جهتها  من  وت�صارك 

من  بعدد  »المتو�صط«  الإيطالية 

من  الجزائرية  الروائية  الأعمال 

الجزائري  للكاتب  الليل«  »طير  بينها 

كما  لخو�ض  عمارة  باإيطاليا  المقيم 

ت�صارك باأعمال اأخرى في اإطار الن�صر 

الجزائرية  الن�صر  دار  مع  الم�صترك 

»العين«  دار  اأي�صا  وتح�صر  »البرزخ«، 

الم�صرية بعمل واحد فقط هو »حينما 

ال�صابة  للكاتبة  الحياة«  ت�صتهيك 

ف�صيلة ملهاق.

ها�صيت«  »نوفل-  دار  وتتواجد 

الأعمال  باأغلب  بالمعر�ض  اللبنانية 

»�صهيا  كـ  م�صتغانمي  لأحالم  الروائية 

و«ذاكرة  كوم«  و«ن�صيان  كفراق« 

و«عابر  بك«  يليق  و«الأ�صود  الج�صد« 

من  لعدد  لترجمات  بالإ�صافة  �صرير« 

غرار  على  خ�صرا  يا�صمينة  روايات 

يحميها«،  رب  لهافانا  و«لي�ض  »خليل« 

عن  الجزائرية  الن�صر  دور  وتغيب 

فعاليات هذا المعر�ض.

ن�صيرة. �ض

اأكدت 

اأنها كاتبة 

ق�صية

م�صتغامني 

تبتعد 

عن �صبه 

»املراهقات«

للمخرج جعفر قا�صم

»هيليوبولي�س« ميثل اجلزائر يف 

مهرجان البحر الأحمر ال�صينمائي 

الدويل بال�صعودية
خالل  عربية«  »روائع  برنامج  �صمن  قا�صم  جعفر  الجزائري  للمخرج  »هيليوبولي�ض«  فيلم  ي�صارك 

بالمملكة  جدة  بمدينة  تنظيمه  المزمع  الدولي  ال�صينمائي  الأحمر  البحر  لمهرجان  الأولى  الدورة 

العربية ال�صعودية من 6  اإلى 15 دي�صمبر القادم، ح�صبما اأفاد به المنظمون على الموقع اللكتروني 

الطويل  الروائي  الفيلم  �صنف  في  الأولى  التجربة  وهو  »هيليوبولي�ض«  فيلم  وي�صارك  للمهرجان. 

الفالم  من  ثرية  نخبة  ي�صم  الذي  عربية«  »روائع  برنامج  �صمن  قا�صم،  جعفر  الجزائري،  للمخرج 

من اأحدث اإبداعات ال�صينما العربية من مختلف البلدان العربية على غرار اأفالم »ا�صتعادة« للمخرج 

تجربة  اأول  في  تون�ض  من  العابدين  ظافر  التون�صي  للممثل  ،«غدوة«  م�صهراوي  ر�صيد  الفل�صطيني 

اأحداث  وتدور  لبنان.  من  مايا«  »دفتر  اأمين،  �صوكت  العراقي  للمخرج  »المتحان«  له،  اإخراجية 

الفيلم الروائي »هيليوبوليي�ض« الذي �صيمثل الجزائر في جوائز الأو�صكار 2022 ويعر�ض لأول مرة 

ببلدة  الأرا�صي  مالك  اأحد  »زيناتي«،  �صخ�صية  حول  واقعية-  اأحداث  عن  -المقتب�ض  اإفريقيا  في 

اأن  غير  الإدماجية،  بالأفكار  تاأثر  الذي  »قايد«،  واإبن  الجزائر(  )�صرق  قالمة  بولية  »هيليوبولي�ض« 

تاريخ  من  الفيلم  يتخذ  الجزائر.  با�صتقالل  المنادية  المطالب  يتبنى  ال�صاب  الطالب  »زيناتي«  ابن 

1940 بداية لأحداثه ير�صد اأي�صا الأ�صباب التي اأدت لمجازر 8 ماي 1945 التي ارتكب فيها المعمرون 
ف�صائع رهيبة بحق الجزائريين وهو اإدانة �صريحة لالإبادات التي ارتكبتها فرن�صا في الجزائر، ويعتبر 

هذا العمل ال�صينمائي الروائي الطويل الأول لجعفر قا�صم، وقد �صارك في اأدائه ممثلون جزائريون 

كعزيز بوكروني ومهدي رم�صاني وف�صيل ع�صول بالإ�صافة اإلى ممثلين فرن�صيين. و�صتكرم الدورة 

المن�صور وكذا رئي�ض  ال�صعودية هيفاء  الم�صرية ليلى علوي والمخرجة  الفنانة  الأولى للمهرجان 

معهد العالم العربي بباري�ض الفرن�صي جاك لنغ، في حين يت�صمن برنامج المهرجان 138 فيلما من 

67 دولة، ويعر�ض في الفتتاح فيلم »�صيرنو« للمخرج البريطاني جو رايت، و�صيتناف�ض في م�صابقة 
الأفالم الروائية الطويلة 16 فيلما فيما يتناف�ض في م�صابقة الأفالم الق�صيرة 18 فيلما وبالتزامن مع 

11 دي�صمبر القادم والذي يهدف  8 و  المهرجان �صيقام �صوق البحر الأحمر للفيلم في الفترة ما بين 

اإلى تعزيز التبادل المعرفي وتحفيز الإنتاج الم�صترك ودعم التوزيع الدولي.

ن�صيرة. �ض
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يف تقرير ملنظمة التحرير الفل�سطينية 

ازدواجية المعايير في مجل�س الأمن ي�شجع الكيان 
ال�شهيوني على ال�شتيطان

و�سط حتذيرات من خطورة و�سعهم ال�سحي

خم�شة اأ�شرى فل�شطينيين يوا�شلون 
اإ�شرابهم عن الطعام 

ومقاومة  الأر�ض  عن  للدفاع  الوطني  املكتب  قال 

اأم�ض،  ال�سبوعي  تقريره  للمنظمة يف  التابع  الإ�ستيطان، 

التي  الأخرية،  جل�سته  يف  ف�سل  الدويل  الأمن  جمل�ض  اإن 

يدين  قرار  ا�سدار  يف   2021 نوفمرب   9 بتاريخ  انعقدت 

دويل  اإجماع  وجود  من  الرغم  على  ال�سهيوين  ال�ستيطان 

ولقرارات  الدويل  للقانون  خمالف  ال�ستيطان  اأن  على 

 2334 القرار  فيها  مبا  ال�سلة،  ذات  نف�سه  الأمن  جمل�ض 

ال�سادر عن املجل�ض.

الأمن  الذريع ملجل�ض  الف�سل  التقرير: »مينح هذا  واأ�ساف 

�سد  جرائمه  ملوا�سلة  ودعما  غطاء  ال�سهيوين  الحتالل 

ال�ستيطانية  خمططاته  وموا�سلة  الفل�سطيني  ال�سعب 

م�ساريعه  يف  قدما  الحتالل  مي�سي  حيث  رادع،  دون 

لتثبيت  الزمن  مع  �سباق  وب�سكل حمموم ويف  ال�ستيطانية 

قيام  اإمكانية  اأي  دون  حتول  الأر�ض  على  ا�سافية  وقائع 

دولة فل�سطينية، ويوا�سل حما�رصة مدينة القد�ض املحتلة 

اتفاق  اىل  التو�سل  معها  ي�ستحيل  ا�ستيطانية  مبخططات 

اأي حل م�ستقبلي حمتمل . بالن�سبة للمدينة �سمن 

بكل  �سيعمل  اأنه  ال�سهيوين،  الحتالل  اإعالن  اإىل  واأ�سار 

امل�ستوطنني  اأعداد  وم�ساعفة  ال�ستيطان  لتعزيز  الطرق 

الكيان  م�سادرة  اإىل  التقرير  ولفت  الغربية.  ال�سفة  يف 

الأرا�سي  مـن  دونـمـا«   7667  « اأيام  قبل  ال�سهيوين 

اأريحا لتحويلها لأغرا�ض ال�ستيطان  الفل�سطينية يف �رصق 

بني  الو�سل  حلقة  »تعد  منطقة  يف  الإ�رصائيلي 

ثلث  نحو  ت�سكل  التي  الأغوار«  وجنوب  �سمال 

الغربية. ال�سفة  م�ساحة 

ال�سهيوين  الحتالل  م�سادقة  اإىل  التقرير  ونبه 

جديد  خمطط  على  الفائت،  الأ�سبوع  مطلع  القد�ض  يف 

وحدة   800 باإقامة  يق�سي  غيلو،  م�ستوطنة  يف  للبناء 

�سهيوين،  كني�ست  ع�سو  تقدمي  من  حذر  كما  ا�ستيطانية. 

ال�سفة  يف  ال�ستيطانية  البوؤر  لتبيي�ض  قانون  م�رصوع 

عديدة  ملرات  تقدميه  مت  اأن  للم�رصوع  و�سبق  الغربية. 

اإىل  70 بوؤرة  الت�سويت عليه، وهو ي�ستهدف حتويل  دون 

الفل�سطينيون خطوة يف اجتاه �سم  م�ستوطنات، ويعتربه 

اأجزاء كبرية من ال�سفة الغربية.

اأ�سدر  معاك�ض،  اجتاه  يف  ولكن  الطار،  ذات  ويف 

الأر�ض  يف  الإن�سان  حقوق  بحالة  املعني  اخلا�ض  املقرر 

الفل�سطينية املحتلة مايكل لينك بيانا م�سرتكا مع املقرر 

بالكري�سنان  الالئق  ال�سكن  يف  باحلق  املعني  اخلا�ض 

ال�سهيوين  ال�ستيطاين  التو�سع  اأن  فيه  اأكدا  راجاغوبال، 

حرب«،  »جرائم  هو  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 

اأن يعاملها املجتمع الدويل على هذا النحو.  ويجب 

اأخريًا  ال�سهيوين  الحتالل  اإعالن  ب�سدة  اخلبريان  واأدان 

ال�سكنية  الوحدات  اآلف  لبناء  خططها  يف  قدمًا  امل�سي 

والقد�ض  الغربية  ال�سفة  يف  م�ستوطنات  يف  اجلديدة 

ال�سهيونية جرمية حرب  ال�رصقية. واعتربا امل�ستوطنات 

اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي  روما  نظام  مبوجب  مفرت�سة 

هذا  على  معاملتها  الدويل  املجتمع  وطالبا  الدولية، 

ا�ستمرار  من  ي�سعى  ال�سهيوين،  الكيان  وباأن  النحو 

الأر�ض  اأن�سطته ال�ستيطانية خللق حقائق دميغرافية على 

ال�سيا�سية  ال�سيطرة  وتوطيد  الدائم،  الوجود  لتعزيز 

يتعار�ض  ما  بال�سيادة،  القانوين  والدعاء غري  الأجنبية 

حقوق  وقانون  الإن�ساين  للقانون  الأ�سا�سية  املبادئ  مع 

الإن�سان. 

ال�سهيونية  امل�ستوطنات  و�سفا  امل�سرتك،  بيانهما  ويف 

زرع  منها  الغر�ض  احتالل،  بـماكينة  اأ�سبه  باأنها 

ال�سكان  بني  العالقة  متزيق  اأجل  من  امل�ستوطنني 

الأ�سليني )الفل�سطينيني( واأرا�سيهم واإنكار حقهم يف تقرير 

اإىل  الدويل  املجتمع  الأمميان  اخلبريان  ودعا  امل�سري«. 

من  ال�سهيونية  امل�ستوطنات  ب�ساأن  اجلاري  التحقيق  دعم 

قبل مكتب املدعي العام يف املحكمة اجلنائية الدولية.

اعتربت منظمة التحرير الفل�سطيني، اأن »ازدواجية املعايري« يف جمل�س الأمن الدويل ت�سجع 

الكيان ال�سهيوين على امل�سي قدما يف تنفيذ م�ساريعه ال�ستيطانية.

 الوكالت

يف خطوة خطرية تهدف لإحاطة 

مدينة القد�س املحتلة بجدار 

من امل�ستوطنات، متهيًدا لف�سلها 

عن ال�سفة الغربية املحتلة، اأقر 

الحتالل ال�سهيوين خمطًطا لبناء 

700 وحدة ا�ستيطانية جديدة على 
اأرا�س فل�سطينية يف قرية الوجلة 

جنوب غربي املدينة، لتو�سيع 

م�ستوطنة »جفعات م�سوع«.

والوجلة قرية فل�سطينية من القرى 

املهجرة عام 1948 تقع على ُبعد 

)5.8( كم جنوب غرب القد�س، و)4( 

كم �سمال بيت حلم، تعترب من اأقدم 

القرى يف فل�سطني، تتميز بالطبيعة 

اخلالبة وكرثة الينابيع والعيون 

على اأرا�سيها، ومتتاز بخ�سوبة 

اأرا�سيها ووفرة مياهها.

بلغت م�ساحتها 17700 دومن، 

ا�ستوىل الحتالل على %74 من 

اأرا�سيها عام 1948، ومت هدم 

مبانيها وبيوتها، واأقيم على اأنقا�سها 

عام 1950 م�ستوطنة »عمينداف«، 

اإل اأن بع�س معاملها ما تزال قائمة، 

ت�سهد على عروبتها وتهجري �سكانها.

وبعد احتالل ال�سفة الغربية بيونيو 

من  كبرية  م�ساحات  �سم  مت   ،1967
الأرا�سي الزراعية التابعة للقرية 

ل�سالح بلدية الحتالل بالقد�س، 

وبات الت�سييق يزداد على ال�سكان 

مبنعهم من البناء والتو�سع ليتبقى 

فقط ثالثة اآلف دومن، منها 60 

دومًنا م�سنفة »ب« تابعة لل�سلطة، 

وي�سمح فيها البناء وباقي الأرا�سي 

خا�سعة لالحتالل ال�سهيوين، وملا 

ي�سمى »الإدارة املدنية« يف ال�سفة، 

وهي اأرا�س ُينع البناء والتو�سع 

فيها.

ومنذ �سنوات، و�سكان القرية 

يتعر�سون للت�سييق والتهجري 

الق�سري ب�سبب عمليات الهدم 

الوا�سعة ملنازلهم، بالإ�سافة اإىل 

هجمة ا�ستيطانية م�سعورة ل 

تتوقف، ناهيك عن م�سادرة 

م�ساحات �سا�سعة من اأرا�سيها، 

بذريعة �سق طرق ا�ستيطانية، 

واإقامة خط لل�سكك احلديدية، 

و«حديقة وطنية«، وبناء جدار 

الف�سل العن�سري على اأجزاء من 

اأرا�سيها.

ويف ذات ال�سياق يقول الباحث يف 

�سوؤون القد�س فخري اأبو دياب، اإن 

املخطط ال�سهيوين اجلديد ياأتي 

�سمن ما ي�سمى »غالف القد�س«، 

ل�ستكمال اإحاطة املدينة بجدار 

من امل�ستوطنات، متهيًدا لف�سلها عن 

ال�سفة الغربية، ولإكمال م�سروعها 

يف املنطقة القريبة من م�ستوطنة 

»جيلو«.

ويو�سح اأن املنطقة امل�ستهدفة 

قريبة من ال�سكة احلديد القدية 

التي تربط القد�س بكل مدن 

الداخل الفل�سطيني املحتل، ويهدف 

الحتالل من اإقامة الـ700 وحدة 

ال�ستيطانية لتو�سعة م�ستوطناته، 

وقطع التوا�سل ما بني القد�س 

وال�سفة.

وي�سعى الحتالل ال�سهيوين لبناء 

منطقة ح�سرية متنوعة على 

اأرا�سي الوجلة ت�سم حوايل 700 

وحدة ا�ستيطانية يف مباين ت�سل 

اإىل 11 طابًقا، ت�سمل مباين عامة، 

كما �سيخ�س�س 140 وحدة لل�سقق 

ال�سغرية.

وحول خطورة املخطط ال�ستيطاين، 

يوؤكد املتحدث اأن الحتالل من 

خالل خمططاته ال�ستيطانية 

اجلديدة، يريد اإبعاد كل التجمعات 

الفل�سطينية عن بع�سها البع�س، 

لقطع التوا�سل بينها، ومنع اإمكانية 

قيام اأي دولة فل�سطينية م�ستقبلية. 

وي�سيف اأن الحتالل يتمدد �سمن 

ما ي�سمى م�سروع »القد�س الكربى«، 

والتي يريد اأن ت�سل حدودها اإىل 

تخوم اخلليل وم�ستوطنات »غو�س 

عت�سيون«.

ويحاول الحتالل ال�ستيالء على 

املنطقة لأجل اإقامة م�ساريع كربى 

تربط مدينة القد�س يف �سبكة 

طرق واأنفاق مع م�ستوطنات اأخرى 

ُمقامة على اأرا�سي غرب جنوب 

بيت حلم، يف اإطار م�سروع »القد�س 

ا -وفًقا  الكربى«. وي�سعى اأي�سً

للمخت�س يف �سوؤون القد�س-اإىل 

متدد م�ستوطناته باجتاه اجلنوب 

الغربي من القد�س لتو�سيلها 

ببع�سها البع�س، �سمن اإيجاد حزام 

ا�ستيطاين كبري يلتف حول املدينة 

املقد�سة.

ويو�سح الباحث اأن الأرا�سي 

الفل�سطينية امل�سادرة لإقامة 

امل�سروع اجلديد مليئة بالأ�سجار 

املثمرة والزيتون، اإذ حرم 

الحتالل املواطنني من ال�ستفادة 

من اأرا�سيهم، وم�سدر رزقهم، 

كون اأهايل الوجلة يعتمدون على 

الزراعة.

يوا�سل خم�سة اأ�سرى فل�سطينيني 

اإ�سرابهم املفتوح عن الطعام يف �سجون 

الحتالل ال�سهيوين، رف�سا لعتقالهم 

الإداري، اأقدمهم الأ�سري كايد الف�سفو�س 

امل�سرب منذ 122 يوما.

والأ�سرى امل�سربون اإىل جانب الف�سفو�س، 

هم: عالء الأعرج منذ 98 يوما، وه�سام 

اأبو هوا�س منذ 89 يوما، ولوؤي الأ�سقر 

امل�سرب منذ 34 يوما، وعياد الهريي 

امل�سرب عن الطعام منذ 52 يوما.

واأو�سحت هيئة �سوؤون الأ�سرى 

واملحررين، اأم�س، اأن الأ�سرى اخلم�سة 

يعانون اأو�ساعا �سحية �سعبة للغاية، 

خا�سة الأ�سري الف�سفو�س الذي ما يزال 

يحتجز يف م�ست�سفى »برزلي«، ويعي�س 

حالة من فقدان الوعي املتقطع، وعدم 

انتظام يف دقات القلب، ووخزات يف 

ال�سدر، وانخفا�س يف �سغط الدم ويف 

ن�سبة ال�سوائل بج�سمه، اإ�سافة لالأوجاع 

والآلم املختلفة، الأمر الذي يجعله 

عر�سه لنتكا�سة �سحية مفاجئة.

واأكدت اأنه اإذا بقي احلال على ما هو 

عليه، فاإن ذلك �سيوؤدي اإىل �سرر كبري 

على حالة الأ�سري الف�سفو�س ال�سحية، 

وي�سبب له م�ساكل يف الكلى والقلب، 

والرئتني، واجلهاز الع�سبي. واأ�سارت اإىل 

اأن التما�سا مت تقديه اخلمي�س املا�سي 

ملحكمة الحتالل »العليا« عرب الدائرة 

القانونية، من اأجل املطالبة بالإفراج 

عنه، واإبطال اأمر اعتقاله الإداري، بعد 

اأن اتخذت قرارا بتجميد اأمر العتقال 

الإداري بحقه مرتني.

ولفتت اإىل اأن الأ�سري الأعرج تعر�س 

خلديعة من حمكمة الحتالل، عرب 

متديد اعتقاله ملدة ثمانية اأيام، وتقدمي 

لئحة »اتهام« بحقه، وهذا يعد مماطلة 

من الحتالل بهدف عدم ال�ستجابة 

ملطالب الأ�سرى وك�سر اإ�سرابهم عن 

الطعام.

كما اأن حمكمة الحتالل خف�ست مدة 

الأمر الإداري ال�سادر بحق الأ�سري اأبو 

هوا�س من 6 اأ�سهر اإىل 4، الأمر الذي 

يعطي احتمالية اإعطائه قرارا اإداريا 

جديدا بعد انتهاء اعتقاله احلايل، وهو 

اأي�سا خديعة ومماطلة من الحتالل. 

وفيما يتعلق بالأ�سريين الهريي 

والأ�سقر، اأكدت الهيئة اأنهما يعانيان 

نق�سانا يف الوزن، واآلم يف املفا�سل 

و�سداع.

واأو�سحت اأن التحركات م�ستمرة واجلهود 

تبذل على كافة امل�ستويات من اأجل 

اإنقاذ حياة الأ�سرى اخلم�سة امل�سربني، 

واعترب اأن الحتالل ال�سهيوين يتهرب من 

اتخاذ قرار بحقهم وتلجاأ للخداع، مطالبا 

املجتمع الدويل بتحمل م�سوؤولياته للجم 

اإجراءات الحتالل وال�سغط لالإفراج 

عنهم.

وكان مكتب اإعالم الأ�سرى قد اأعلن م�ساء 

اخلمي�س املن�سرم، عن اأن الأ�سري مقداد 

القوا�سمي قرر اإنهاء اإ�سرابه املفتوح عن 

الطعام الذي يخو�سه منذ 113 يوما بعد 

اتفاق باإطالق �سراحه.

وذكر مدير مكتب اإعالم الأ�سرى ناهد 

الفاخوري يف ت�سريح �سحفي اأنه »بعد 

معركة طويلة مع اإدارة �سجون الحتالل 

وخمابراته، الأ�سري البطل مقداد 

القوا�سمي ينتزع ن�سرا حمققا وينهي 

اإ�سرابه املفتوح عن الطعام والذي ا�ستمر 

113 يوما ب�سكل متوا�سل«. واأو�سح اأنه مت 
التو�سل اإىل اتفاق يق�سي باإطالق �سراح 

الأ�سري القوا�سمي يف �سهر فرباير املقبل 

بعد جولت حوار �ساقة وطويلة خا�ستها 

الهيئة القيادية العليا لأ�سرى حما�س. 

وبني الفاخوري اأن رئي�س الهيئة القيادية 

العليا لأ�سرى حما�س �سالمة القطاوي، 

وم�سوؤول اخلارجية للهيئة م�سعب 

اأبو �سخيدم، التقيا بالأ�سري القوا�سمي 

واطمئنا على و�سعه ال�سحي. 

وكان الأ�سري القوا�سمي بداأ اإ�سرابا 

مفتوحا عن الطعام قبل 113 يوًما 

احتجاًجا على اعتقاله الإداري من قبل 

الحتالل. من جانبه، علق املتحدث با�سم 

حركة حما�س حازم قا�سم على التفاق 

على اإنهاء اعتقال الأ�سري القوا�سمي. 

وقال قا�سم يف ت�سريح له »ي�سجل الأ�سري 

القوا�سمي ن�سرا على ال�سجان ال�سهيوين 

يف معركة الإرادة والتحدي بعد الو�سول 

لتفاق بتحديد اإطالق �سراحه يف فرباير 

املقبل«. واأ�ساف قا�سم » يثبت الأ�سري 

القوا�سمي من جديد قدرة الفل�سطيني 

على م�سارعة املحتل بكل الأدوات، 

ويك�سف جمدًدا عجز الحتالل عن 

اإيقاف م�سرية ن�سال �سعبنا لنتزاع 

حريته«.

من جهتها، تقدمت حركة املقاومة 

ال�سعبية بالتهاين لالأ�سري مبنا�سبة 

انت�ساره على ال�سجان بعد التو�سل اإىل 

اتفاق يق�سي باإطالق �سراحه. وقالت اإن 

»انت�سار الأ�سري القوا�سمة يثل انت�ساراً 

لأ�سرانا الأبطال ول�سعبنا الفل�سطيني 

وهو دليل على اأن اإرادة �سعبنا اأقوى من 

الحتالل ال�سهيوين مهما بلغ طغيانه 

وبط�سه«. ودعت احلركة ف�سائل ال�سعب 

الفل�سطيني لتكثيف وتوحيد اجلهود 

والعمل بكافة ال�سبل من اأجل الإفراج 

عن الأ�سري الأبطال وف�سح جرائم 

الحتالل.

وكان تقرير م�سرتك �سدر موؤخرا، عن 

موؤ�س�سات الأ�سرى وحقوق الإن�سان، 

)هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، نادي 

الأ�سري الفل�سطيني، موؤ�س�سة ال�سمري 

لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان ومركز 

معلومات وادي حلوة- القد�س(، اأّكد فيه 

اأّن عدد الأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني 

يف �سجون الحتالل بلغ نحو )4650( 

اأ�سرياً، وذلك حّتى نهاية �سهر اأكتوبر، من 

بينهم )34( اأ�سرية، و)160( قا�سراً، ونحو 

)500( معتقل اإداري.

ور�سد الّتقرير كاّفة ال�ّسيا�سات 

والإجراءات واملُتغرّيات التي طبّقتها 

واأحدثتها �سلطات الحتالل فيما يتعّلق 

بالأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني، 

بالإ�سافة اإىل واقع وظروف الأ�سرى 

واملعتقلني داخل �سجون الحتالل، كما 

ويتطّرق لهجمة �سلطات الحتالل على 

موؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني ومن 

�سمنها موؤ�س�سات تتابع �سوؤون الأ�سرى 

وو�سمها بالإرهاب، وذلك خالل الفرتة 

التي ُيغّطيها الّتقرير، م�ستنداً على 

ح�سيلة اأعمال الّر�سد والّتوثيق واملتابعة 

القانونية وامليدانية التي تقوم بها 

املوؤ�س�سات الأربع.

وي�ستعر�س الّتقرير جزءا من �سيا�سات 

الحتالل والنتهاكات املرافقة لعمليات 

العتقال اليومية وظروف الّتحقيق 

والحتجاز، بالإ�سافة اإىل النتهاكات 

املتعّلقة ب�سمانات املحاكمة، والتي م�ّست 

بجملة من احلقوق املكفولة لالأ�سرى 

واملعتقلني مبوجب القانون الّدويل 

الإن�ساين والقانون الّدويل حلقوق 

الإن�سان، ومنها:

و�سل عدد اأوامر العتقال الإدارّي 

ال�سادرة بحّق املعتقلني خالل �سهر اأكتوبر 

اإىل )106( اأوامر، بينها )49( اأمراً جديداً، 

و)57( اأمر جتديد. وت�ستخدم �سلطات 

الحتالل العتقال الإداري ب�سكل 

مت�ساعد كنهج لعدم الك�سف عن الّتهمة 

امل�سندة للمعتقل مبوجب اأمر العتقال 

الإداري، وت�سّكل هذه ال�ّسيا�سة اإحدى 

اأدوات �سلطات الحتالل، التي تهدف 

من خاللها اإىل تقوي�س اأية احتجاجات 

اأو مطالبات تّت�سل باحلقوق امل�سريية 

لل�ّسعب الفل�سطيني.

�شكانها يتعر�شون للت�شييق والتهجري الق�شري

الوجلة.. قرية فل�شطينية مهجرة ُتقا�شي ال�شتيطان
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اأيها القارئ الكرمي اإن هلل ت�صعًة وت�صعني ا�صمًا من اأح�صاها 

دخل اجلنة واإن من اأ�صماء اهلل احل�صنى ><الوارث<< الوارث 

ا�صٌم من اأ�صماء اهلل احُل�صنى، ومعنى هذا اال�صم الوارث هو 

الباقي، الأننا يف حياتنا الدنيا الذي مل مُيت هو الوارث، والأَنّ 

اهلل �صبحانه وتعاىل حٌيّ باٍق على الدوام فهو الوارث، كُلّ ما 

بيدك م�صريه اإىل اهلل. قد تقول اإَنّ هذا البيت ملكي، هذا 

كالٌم فيه جماز، البيت هلل.. �ُصئل اأحد االأعراب وهو يقود قطيعًا من االإبل 

ملن هذه االإبل؟ قال: هلل يف يدي. يف معجم تاج العرو�س: الوارث �صفٌة من 

�صفات اهلل تعاىل وهو الباقي الدائم بعد فناء خلقه، وهو يرث االأر�س ومن 

عليها، اإذا قلنا: يرث االأر�س ومن عليها.. اأو وما عليها، للعاقل ولغري العاقل. 

اهلل عَزّ وجل قال: ‘’َواأَْنَت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي<< االإمام الغزايل يرى اأَنّ الوارث هو 

الذي يرجع اإليه االأمالك بعد فناء املاَُلّك، اإذ هو الباقي بعد فناء خلقه، واإليه 

مرجع كٍلّ �صيٍء وم�صريه، وهو القائل اإذ ذاك: ملن امللك اليوم؟ وهو املجيب: 

ار االإمام الرازي يقول: ‘’الوارث مالك جميع املمكنات هو اهلل  هلل الواحد القَهّ

�صبحانه وتعاىل ولكَنّه بف�صله جعل بع�س االأ�صياء ملكًا لبع�س عباده، فالعباد 

اإمنا ماتوا وبقي احلُقّ �صبحانه وتعاىل، فاملراد يكون وارثًا هو هذا اهلل جَلّ 

َلّك هو مالكه وهبه لك  جالله’’، اأي اأَنّ اهلل عَزّ وجَلّ مالك امللك، كل �صيء مُيَ

ليمتحنك، اإذاً هو ملك اهلل يف يدك، وهذا اجلواب ابلغ جواب.

 

ة  د باالأحدَيّ ة بال ثناء، وتفَرّ  وقال بع�صهم: ‘’الوارث هو الذي ت�صربل بال�صمدَيّ

 بال انتفاء<<.

 وقيل: الوارث الذي يرث بال توريث اأحد، الباقي الذي لي�س مللكه اأمد<<، 

 وذكر الق�صريي: ‘’اأَنّ الوارث هو الباقي بعد فناء اخللق<<.

ة بال انتهاء’’، اأي  د باالأحدَيّ  ويقول بع�س العارفني: ‘’الوارث هو الذي تفَرّ

وارث واحد اأحد ولي�س له وارث، يرث كَلّ خلقه ولي�س له وارث، وت�صربل 

بال�صمدية بال فناء الذي ال يرثه اأحد ولكَنّه مينح من ي�صاء من عباده الوالية 

ة من كتاب اهلل منها يف �صورة احلجر  واملدد. ا�صم الوارث ورد يف موا�صع عَدّ

يُت َوَنْحُن اْلَواِرُثوَن﴾ عالقتنا بهذا اال�صم..  ا َلَنْحُن ُنْحِي َومُنِ قال تعاىل: ﴾َواإَِنّ

اأن ت�صعر اأَنّ الذي بني يديك لي�س لك �صائٌر اإىل غريك يدك عليه يد االأمانة، 

واأنت م�صتخلٌف فيه، وعليك اأن حتا�صب نف�صك ح�صابًا ع�صريا الأَنّ اهلل مَلّكك ما 

مَلّكك لينظر ماذا �صتفعل. ا�صم الوارث يجعل عالقة االإن�صان مبا يف يده عالقة 

اال�صتخالف ال عالقة التمُلّك.

الدكتور حممد راتب النابل�صي

من  ركعتان  اال�صتخارة  �صالة  اجلواب: 

غري الفري�صة، وهي من ال�صلوات امل�صتحبة، 

وي�صح فعلها يف كل وقت يحل فيه النفل من 

ليل اأو نهار، روى البخاري عن جابر بن عبد 

 ِ اهلل ر�صي اهلل عنهما قال: »َكاَن َر�ُصوُل اهللهَّ

ُيَعلُِّمَنا ااِل�ْصِتَخاَرَة يِف  �صلى اهلل عليه و�صلم 

وَرَة ِمَن اْلُقْراآِن: َيُقوُل:  االأُُموِر َكَما ُيَعلُِّمَنا ال�صُّ

َرْكَعَتنْيِ  َكْع  َفْلرَيْ ِباالأَْمِر  اأََحُدُكْم  َهمهَّ  »اإَِذا 

اإِنِّ  اللهَُّهمهَّ  ِلَيُقِل:  ُثمهَّ  ِة،  اْلَفِري�صَ َغرْيِ  ِمْن 

ِبُقْدَرِتَك،  �ْصَتْقِدُرَك  َواأَ ِبِعْلِمَك،  اأَ�ْصَتِخرُيَك 

َك َتْقِدُر َواَل  ِلَك اْلَعِظيِم، َفاإِنهَّ َواأَ�ْصاأَُلَك ِمْن َف�صْ

اْلُغُيوِب،  ُم  ْنَت َعالهَّ َواأَ اأَْعَلُم  َواَل  َوَتْعَلُم  اأَْقِدُر، 

يِل  َخرْيٌ  االأَْمَر  َهَذا  اأَنهَّ  َتْعَلُم  ُكْنَت  اإِْن  اللهَُّهمهَّ 

َقاَل:  اأَْو   - اأَْمِري  َوَعاِقَبِة  ي  َوَمَعا�صِ ِديِني  يِف 

ْرُه  َوَي�صِّ يِل  َفاْقُدْرُه   - َواآِجِلِه  اأَْمِري  َعاِجِل 

يِل ُثمهَّ َباِرْك يِل ِفيِه، َواإِْن ُكْنَت َتْعَلُم اأَنهَّ َهَذا 

ي َوَعاِقَبِة اأَْمِري  االأَْمَر �َصرٌّ يِل يِف ِديِني َوَمَعا�صِ

ِرْفُه  َواآِجِلِه - َفا�صْ اأَْمِري  اأَْو َقاَل: يِف َعاِجِل   -

رْيَ َحْيُث  ِرْفِني َعْنُه، َواْقُدْر يِل اخْلَ َعنِّي َوا�صْ

َحاَجَتُه"،  ي  َوُي�َصمِّ َقاَل:  ِني،  اأَْر�صِ ُثمهَّ  َكاَن 

وظاهر احلديث يدل على اأن الدعاء يكون 

ذكر  اأي  احلديث  يف  يرد  ومل  ال�صالم،  بعد 

التي  ما لل�صور  تقراأ  اأن  فيجوز  ُتْقَراأُ، 

القراآن  من  ذكر �صئت  لكن  الفاحتة،  بعد 

االإمام النووي يف كتابه االأذكار اأنه يقراأ يف 

االأوىل بعد الفاحتة: «قل يا اأيها الكافرون"، 

ويف الثانية: «قل هو اهلل اأحد".

زرعت  وقد  الفالحة  يف  اأعمل  ال�صوؤال:   

وبعد  وال�صعري،  القمح  املا�صي  العام  يف 

اأخرجت  املح�صول  وجني  احل�صاد  عملية 

مطالب  اأنا  فهل  الباقي،  وبعت  الزكاة  منه 

التي  االأموال  من  الزكاة  باإخراج 

ح�صلت عليها بالبيع؟. 

فعلته  ما  اجلواب: 

من  الزكاة  اإخراج  من 

القمح  حم�صول 

بعد  وال�صعري 

عملية احل�صاد هو 

ال�صواب،  عني 

�صبحانه  لقوله 

»َواآُتوا  وتعاىل: 

َيْوَم  ُه  َحقهَّ

 ، » ِه ِد ا َح�صَ

من   141 االآية 

االأنعام،  �صورة 

بعت  اأن  وبعد 

فال  املح�صول 

املبالغ  على  زكاة 

التي ح�صلت عليها 

اإال بعد حوالن احلول 

اإذا كنت متلك الن�صاب، 

ر�صي  عائ�صة  حلديث 

اأنها  ماجه  ابن  عند  عنها  اهلل 

�صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

ى َيُحوَل  و�صلم يقول: «ال َزَكاَة يِف َماٍل َحتهَّ

ْوُل". َعَلْيِه احْلَ

 َمن اأفطر يومًا من رم�صان بغري ُرخ�صة
عليه  اهلل  �صّلى  الّنبّي،  عن  عنه،  اهلل  ر�صي  هريرة،  اأبي  عن 
ُرخ�صة  غري  يف  رم�صان  من  يومًا  اأفطر  >>َمن  قال:  و�صّلم، 
ْهر واإْن �صامه<< رواه  ها اهلل له مَل َيْق�ِس عنُه �صياُم الَدّ �صَ رَخّ

اخلم�صة اإاّل م�صلم. 
-فقه احلديث: معناه اأّن َمن اأفَطر يف يوم من رم�صان بغري عذر 
�صرعي كمر�س و�صفر، عاملًا بالّتحرمي عامداً، فاإّنه يفوته ثواب 
عظيم ال يدركه ولو �صام الّدهر كّله، وهذا تنويه بعظيم ثواب 
اهلل:  رحمهما  حنيفة  واأبو  مالك  قال  وم.  ال�صّ
فعليه  عاملًا،  عامداً  يومًا  اأفطر  َمن 
كاالإفطار  والكّفارة  الق�صاء 
يف  الفطر  الأّن  بالوقاع، 
رم�صان حرام باّتفاق.

 من وحي السنة
فتاوى ال�صيخ مو�صى ا�صماعيل

ال�صالم، وما  اأو بعد  ال�صالة  اأعرف دعاء اال�صتخارة، وهل يكون خالل  اأن  اأريد  ال�صوؤال: 

هي ال�صور التي اأقروؤها؟.

الوارث

�صلة �لرحم �حلقيقية... �أن ت�صل من قطعك

دعت اآيات القراآن الكرمي، واأحاديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

اإىل �صلة الرحم، ورغبت فيها اأعظم الرتغيب، وكان الرتغيب 

دينيًا ودنيويًا، واملراد بالرحم: االأقرباء يف طريف الرجل واملراأة 

من ناحية االأب واالأم. ومعنى �صلة الرحم: االإح�صان اإىل 

االأقارب يف القول والفعل، ويدخل يف ذلك زيارتهم، وتفقد 

اأحوالهم، وال�صوؤال عنهم، وم�صاعدة املحتاج منهم، وال�صعي 

يف م�صاحلهم. 

 ال�صلة احلقيقية اأن ت�صل من قطعك: 

املرء اإذا زاره قريبه فرد له زيارته لي�س بالوا�صل، الأنه 

يكافئ الزيارة مبثلها، وكذلك اإذا �صاعده يف اأمر و�صعى 

له يف �صاأن، اأو ق�صى له حاجة فرّد له ذلك ميثله مل 

يكن وا�صاًل بل هو مكافئ، فالوا�صل حقًا هو الذي 

ي�صل من يقطعه، ويزور من يجفوه ويح�صن اإىل من 

 اأ�صاء اإليه من هوؤالء االأقارب. 

عن عبد اهلل بن عمرو ر�صي اهلل عنه اأن ر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: »لي�س الوا�صل 

باملكافئ، ولكن الوا�صل الذي اإذا قطعت رحمه 

 و�صلها«. رواه البخاري.

وعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه اأن رجاًل قال: 

»يا ر�صـول اهلل اإن يل قرابة اأ�صلهـم ويقطعونني، 

واأح�صن اإليهم وي�صيئون اإيّل، واأحلم عليهم 

ويجهلون علّي فقال �صلى اهلل عليه و�صلم: اإن 

فّهم املَّل وال يزال معك  كنت كما قلت فكاأمنا ُت�صِ

من اهلل ظهري عليهم ما دمت على ذلك«، رواه 

 م�صلم. 

واملَّل: الرماد احلار، قال النووي: يعني كاأمنا 

تطعمهم الرماد احلار، وهو ت�صبيه ملا يلحقهم من 

االإثم مبا يلحق اآكل الرماد احلار من االأمل، وال 

�صيء على هذا املح�صن اإليهم لكن ينالهم اإثم عظيم 

 بتق�صريهم يف حقه واإدخال االأذى عليه. 

ففي احلديث عزاء لكثري من النا�س الذين ابتلوا باأقارب 

�صيئني يقابلون االإح�صان باالإ�صاءة ويقابلون املعروف باملنكر 

 فهوؤالء هم اخلا�صرون. 

 قطع االأرحام 

اإن االإ�صاءة اإىل االأرحام، اأو التهرب من اأداء حقوقهم �صفة من 

�صفات اخلا�صرين الذين قطعوا ما اأمر اهلل به اأن يو�صل بل اإن ذلك 

جرمية وكبرية من كبائر الذنوب. واإن االإن�صان منا لي�صيئوه اأ�صد االإ�صاءة 

ما يراه بعيـنه اأو ي�صمعه باأذنيه من قطيعة الأقرب االأرحام الذين ُفطر االإن�صان 

على حبهم وبرهم واإكرامهم، حتى اأ�صبح من االأمور املعتادة اأن ن�صمع اأن اأحد 

الوالدين اأ�صطر اإىل اللجوء للمحكمة لينال حقه من النفقة اأو يطلب حمايته من ابنه، 

 هذا الذي كان �صبب وجوده. 

وال يفعل مثل هذا اجلرم اإال االإن�صان الذي ق�صا قلبه وقلت مروءته وانعدم اإح�صا�صه بامل�صوؤولية.

واحة واحة المتقين 

عّلمتني الحياة 
دمعة ندم

 نحتاج بعد رم�صان اإىل اأن نذرف دمعة ندم على 

ما فرطنا يف جنب اهلل واأخطاأنا مع ربنا ومع اأنف�صنا، 

نحتاج اإىل اأن نع�صر جفوننا لتخرج ماء �صاخنًا يغ�صل 

اأدراننا وخطايانا، نحتاج اإىل انك�صار وتاأ�صف على ما 

�صنعنا باأنف�صنا واأمتنا، نحتاج اإىل االعرتاف باالقرتاف، 

واالإقرار باالأوزار؛ فقد اعرتف اأنبياء اهلل ور�صله عليهم 

ال�صالة وال�صالم بذنوبهم وبكوا منها؛ فهذا اخلليل اإمام 

التوحيد عليه ال�صالم يقول: "والذي اأطمع اأن يغفر يل 

خطيئتي يوم الدين"، ويون�س بن متى يقول: "ال اإله اإال اأنت 

�صبحانك اإن كنت من الظاملني"، هذا وهم ال�صفوة امل�صطفاة، 

والنخبة املجتباة، فكيف بنا ونحن اأهل الذنب واخلطاأ؟.. فمتى 

نتوب اإذن اإذا مل نتب االآن؟ متى ناأ�صف اإذا مل ناأ�صف اليوم؟.. ويف 

احلديث: ><رغم اأنف من اأدركه رم�صان ومل يغفر له!’’ 

فيا من تكاثرت ذنوبه، وتعاظمت �صيئاته هل من دمعة؟ هل من 

رجعة؟ هل من تاأ�صف؟ هل من حت�صر؟.

واأخرى اأو�صيكم بها؛ وهي اأن يعلن الواحد منا عفواً عاما عن 

اإخوانه امل�صلمني حتى يعفو اهلل عنه ؛ يعفو عن من اأ�صاء اإليه اأو 

ه اأو اآذاه، فاإن اهلل يغفر ملن يغفر للنا�س، ويرحم ملن  �صتمه اأو �صبهَّ

يرحم النا�س، والذي ال يرحم النا�س ال يرحمه اهلل. اإن ال�صائم 

من اأرحم النا�س ؛ الأنه ذاق اجلوع، ووجد الظماأ وعا�س امل�صقة، 

فبداأت نف�صه تتوق لرحمة امل�صلمني، واحلنان اإليهم، واللطف 

بهم. 

  اإن من اأعظم ما يعود على امل�صلم يف دنياه: توبته واإنابته 

اإىل ربه، وحما�صبته لنف�صه، ومراجعته لتاريخه، فهذه الدار 

زمن اأغلى من كل غال، واأنف�س من كل نفي�س، فعلى امل�صلم 

اأن ي�صتغل دقائقه و�صاعاته فيما ير�صي اهلل ؛ جاء عنه 

عليه ال�صالة وال�صالم اأنه قال: ‘’اإن اهلل يب�صط يده 

بالليل ليتوب م�صيء النهار، ويب�صط يده بالنهار 

ليتوب م�صيء الليل حتى تطلع ال�صم�س من 

مغربها’’.

االإ�صاءات منا كثرية والعفو منه اأكرث، 

اخلطاأ منا كبري ورحمته اأكرب، الزلل منا 

عظيم ومغفرته اأعظم، فن�صاأل اهلل اأن 

يرحمنا رحمة وا�صعة يغفر بها الذنب، 

وميحو بها اخلطيئة، ويعفو بها عن 

الزلل.           

  د. عائ�س القرن

وقال 
رّبكم ادعوني

الوارث للعباد، املتجَلّي بهذا ال�صِرّ الأهل  اأنت  "اإلهي 
الوداد، اأ�صرق على قلبي نور ا�صمك الوارث الدائم 

ثني  حتى اأرى الكَلّ لك واأقبل عليك بقلٍب هائم، وِرّ

يا رب علوم اأنبيائك، واأ�صرار اأ�صفيائك، ومواهب 

ة يف نف�صي  اأهل �صمائك، ورثني اأر�س العبودَيّ

ل... اإَنّك على كِلّ �صيٍء قدير  حتى اأتكَمّ

دنا حممد وعلى  و�صَلّى اهلل على �صِيّ

اآله و�صحبه و�صَلّم«.

* اأنه ال يهم اأين اأنت االآن، ولكن 

املهم هو اإىل اأين تتجه يف هذه 

 اللحظة.

* اأنه خري لالإن�صان اأن يكون 

كال�صلحفاة يف الطريق ال�صحيح من 

اأن يكون غزااًل يف الطريق اخلطاأ.                     

* اأنه يف كثري من االأحيان خ�صارة 

معركة تعلمك كيف تربح احلرب.

فاسألوا أهل الذكر 

روائع البيان
من �صام رم�صان ثم �أتبعه �صتًا من �صو�ل...

قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: ><من �صام رم�صان ثم اأتبعه �صتاً من 
�صوال كان ك�صيام الدهر<< رواه م�صلم وغريه.

"واإمنا كان  فقه احلديث: قال االإمام النووي - رحمه اهلل - قال العلماء: 
وال�صتة  اأ�صهر،  بع�صرة  فرم�صان  اأمثالها،  بع�صر  احل�صنة  الأن  الدهر،  ك�صيام 
ب�صهرين".. ونقل احلافظ ابن رجب عن ابن املبارك: "قيل: �صيامها من �صوال 

يلتحق ب�صيام رم�صان يف الف�صل، فيكون له اأجر �صيام الدهر فر�صاً".
اأخي امل�صلم: �صيام هذه ال�صت بع�س رم�صان دليل على �صكر ال�صائم لربه 
تعاىل على توفيقه ل�صيام رم�صان، وزيادة يف اخلري، كما اأن �صيامها دليل على 
حب الطاعات، ورغبة يف املوا�صلة يف طريق ال�صاحلات، قال احلافظ ابن رجب 
املعا�صي  بارتكاب  رم�صان  �صهر  ل�صيام  التوفيق  نعمة  مقابلة  فاأما  اهلل:  رحمه 
بعده، فهو من فعل من بدل نعمة اهلل كفراً. وعليه اأخي امل�صلم: لي�س للطاعات 

مو�صماً معيناً، ثم اإذا انق�صى هذا املو�صم عاد االإن�صان اإىل املعا�صي!
بل اإن مو�صم الطاعات ي�صتمر مع العبد يف حياته كلها، وال ينق�صي حتى يدخل 

العبد قربه..
رم�صان.  يف  ويجتهدون  يتعبدون  قومًا  اإن  اهلل:  رحمه  احلايف  لب�صر  قيل   -
فقال: ‘’بئ�س القوم قوم ال يعرفون هلل حقاً اإال يف �صهر رم�صان، اإن ال�صالح الذي 

يتعبد ويجتهد ال�صنة كلها’’. 

حادي األرواح إلى بالد األفراح                     
َخَزَنُتَها �َصالٌم  َلُهْم  َوَقاَل  اأَْبَواُبَها  َوُفِتَحْت  اإَِذا َجاُءوَها  ى  َحَتّ ُزَمراً  ِة  َنّ اجْلَ اإِىَل  ُهْم  َرَبّ َقْوا  اَتّ اَلِّذيَن  يَق  قال اهلل تعاىل: {َو�صِ

َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِدين} وقال خزنة اأهل اجلنة الأهلها "�صالم عليكم" فبدوؤهم بال�صالم املت�صمن لل�صالمة من 

كل �صر ومكروه اأي �صلمتم فال يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون ثم قال لهم "طبتم فادخلوها خالدين" اأي �صالمتكم ودخولها 

بطيبكم فاإن اهلل حرمها اإال على الطيبني فب�صروهم بال�صالمة والطيب والدخول واخللود.

واأما اأهل النار فاإنهم ملا انتهوا اإليها على تلك احلال من الهم والغم واحلزن وفتحت لهم اأبوابها وقفوا عليها وزيدوا على 

ما هم عليه توبيخ خزنتها وتبكيتهم لهم بقولهم: {اأَمَلْ َياأِْتُكْم ُر�ُصٌل ِمْنُكْم َيْتُلوَن َعَلْيُكْم اآَياِت َرِبُّكْم} هذا فاعرتفوا وقالوا 

بلى فب�صروهم بدخولها واخللود فيها واإنها بئ�س املثوى لهم.

اأبواب جهنم جتد حتته �صرا لطيفا ومعنى  اأدخلوا  اأدخلوها وقول خزنة النار الأهلها  وتاأمل قول خزنة اجلنة الأهلها 

فيها  ي�صتقبل  عما  واأعظمه  حرا  واأ�صده  �صيء  اأفظع  واأبوابها  العقوبة  دار  كانت  ملا  اأنها  وهو  املتاأمل  على  يخفى  ال  بديعا 

الداخل من العذاب ما هو اأ�صد منها ويدنوا من الغّم واخلزي واحلزن والكرب بدخول االأبواب فقيل ادخلوا اأبوابها �صغارا 

لهم واإذالال وخزيا ثم قيل لهم ال يقت�صر بكم على جمرد دخول االأبواب الفظيعة ولكن وراءها اخللود يف النار واأما اجلنة 

فهي دار الكرامة واملنزل الذي اأعده اهلل الأوليائه فب�صروا من اأول وهلة بالدخول اإىل املقاعد واملنازل واخللود فيها.

ِكِئنَي ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثرَيٍة َو�َصَراٍب} كيف جتد  َحًة َلُهُم االأَْبَواُب ُمَتّ اِت َعْدٍن ُمَفَتّ وتاأمل قوله �صبحانه: {َجَنّ

حتته معنى بديعا وهو اأنهم اإذا دخلوا اجلنة مل تغلق اأبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما هي.

الباب  اأي مطبقة ومنه �صمي  َدٌة }  ُموؤْ�صَ َعَلْيِهْم  َها  اأبوابها كما قال تعاىل {اإَِنّ اأغلقت عليهم  اأهلها  فاإذا دخلها  النار  واأما 

خلف  يجعل  الذي  العظيم  كاحلجر  خلفها  من  لالأبواب  مم�صكة  العمد  جعلت  قد  ممددة  عمد  يف  موؤ�صدة  وهي  و�صيدا 

الباب.

قال مقاتل يعني اأبوابها عليهم مطبقة فال يفتح لها باب وال يخرج منها غم وال يدخل فيها روح اآخر االأبد واأي�صا فاإن 

يف تفتيح االأبواب لهم اإ�صارة اإىل ت�صرفهم وذهابهم واإيابهم وتبوئهم يف اجلنة حيث �صاءوا ودخول املالئكة عليهم كل وقت 

بالتحف واالألطاف من ربهم ودخول ما ي�صرهم عليهم كل وقت.

واأي�صا اإ�صارة اإىل اأنها دار اأمن ال يحتاجون فيها اإىل غلق االأبواب كما كانوا يحتجون اإىل ذلك يف الدنيا.
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 مدير اجلناح، مقران اأورحمون:

ا�ستقبل اجلناح اجلزائري يف معر�س اك�سبو 2020 دبي اأكرث من 150 األف زائر 

منذ بداية هذه التظاهرة العاملية يف 1 اأكتوبر املا�سي، ح�سبما �سرح به لوكالة 

الأنباء الر�سمية مدير اجلناح، مقران اأورحمون.

مت على اإثرها توقيف 1185 �سخ�سا من بينهم 54 من جن�س اأنثى

معاجلة 918 ق�سية اإجرامية باأحياء 
�ضطيف خالل اأكتوبر املا�ضي

)اأكتوبر  الفارط  ال�سهر  طوال  �سطيف  ولية  اأمن  م�سالح  اأطرت 

�ستى  من  املواطن  تاأمني  اإىل  الهادفة  الأن�سطة  عديد   )2021

املمار�سات غري القانونية، كما عمدت اإىل تاأطري اأن�سطة ميدانية 

معاجلة  اأنواعها،  ب�ستى  احل�سرية  اجلرمية  كبح  بهدف  مكثفة 

من  �سخ�سا،   1185 مبوجبها  تابعت  ق�سية   918 ال�سهر  هذا  طوال 

بينهم 54 من جن�س اأنثى، اأعدت �سدهم ملفات جزائية واأحيلوا 

اأمام العدالة التي اأمرت باإيداع   163 �سخ�سا منهم رهن احلب�س.

الق�سايا  %.من   29.19 ن�سبة  بالأ�سخا�س  امل�سا�س  ق�سايا  و�سكلت 

اأم�س  الأمنية  امل�سالح  لذات  بيان  له  اأ�سار  ما  ح�سب  املعاجلة، 

بال�سيء  امل�سا�س  ق�سايا  حلت  فيما  منه،  ن�سخة  "الرائد"  تلقت 

العمومي بن�سبة  14.92%، اأما يف املرتبة الثالثة فقد مت ت�سجيل 

ق�سايا امل�سا�س بالأموال واملمتلكات ن�سبة 14.81 %، اأما يف املرتبة 

الرابعة والأخرية فقد �سكلت ق�سايا امل�سا�س بالقت�ساد الوطني 

ن�سبــة 08.71 %..

غري  الجتار  جرائـم  حماربة  جمال  يف  امل�سـالح  ذات  ح�سيلـة 

الفرتة،  نف�س  خالل  العقلية  واملوؤثرات  باملخـدرات  ال�سرعي 

�سخ�سـا،   350 متابعة  مبوجبها  مت  ق�سيـة،   275 معاجلـة  عرفت 

املخدرات  كمية  قدرت  فيمـا  املوؤقت،  احلبـ�س   69 منـهم  اأودع 

معالج(   )كيف  املخدرات  من  كلغ   34 الـ  يقارب  مبا  املحجوزة  

 7442 و  كوكايني  نوع  من  ال�سلبة  املخدرات  من  غرام   16.51

قـر�سا من املوؤثرات العقلية، وح�سب امل�سدر ففي جمال جمابهة 

جرائم املعلوماتية مت خالل نف�س املدة متت معاجلة 13 ق�سية، 

03 احلبـ�س املوؤقت، علما  14 متورطا، اأودع منـهم  توبع مبوجبها 

لأنظمة  �سرعي  غري  الولوج  �سملت  املعاجلة  الق�سايا  اأغلب  باأن 

املعاجلة الآلية للمعطيات .

�سل  من   �سطيف  ولية  اأمن  م�سالح  اأخرىمتكنت  عملية  ويف 

النوقا  )حلوة  احللويات  ب�سناعة  خا�سة  �سرية   ور�سة  ن�ساط 

�ساحلة  الغري  احللوة  من  قنطار    26 ذلك  اإثر  على  حتجز  و   )

لال�ستهالك كانت موجه  للبيع  مبدينة �سطيف.

فرقة  لأفراد  الوقائية  اجلهود  اإطار  يف  تندرج  التي  العملية 

التابعة  العمومي  لالأمن  الولئية  بامل�سلحة  والنظافة  التطهري 

ور�سة  وجود  مفادها  معلومات  اإثر  جاءت  �سطيف،  ولية  لأمن 

مبدينة  دال�س  بحي  قانونية   غري  بطريقة  تن�سط  �سرية  

من  مكنت  مو�سعة  حتريات  اإطالق  مت  الفور  على  �سطيف، 

اأين  مراقبتها  الفور  على  ليتم  الور�سة   تواجد  مكان  حتديد 

غري  اأولية  مواد  با�ستعمال  يقوم  الور�سة  �ساحب  اأن  تبني 

�ساحلة لال�ستهالك على غرار املك�سرات و ال�سكر الذائب  دون 

احرتام �سروط ال�سحة والنظافة الالزمتني  مما يجعلها عر�سة 

للف�سالت  الكبري   النت�سار  اإىل  بالإ�سافة  اخلارجية  للملوثات 

على  يحوز  ل  كونه  عن  ف�سال  الور�سة،  داخل  التنظيم  وانعدام 

�سجل جتاري اأو رخ�سة ا�ستغالل تتيح له ممار�سة هذا الن�ساط، 

اجلاهزة  احللوة     من  هامة    كمية  ال�سرطة   م�سالح  لتحجز  

واأو�سح  26 قنطار،  اأخرى غري موظبة  ناهز وزنها   و  للت�سويق 

اإتالف  على  حر�ست  �سطيف  ولية  اأمن  م�سالح  اأن  امل�سدر 

الب�سري  لالإ�ستهالك  متام  �ساحلة  غري  كونها  املحجوزة  الكمية 

جزائيا  ملفا  اأعدت  كما  املخت�سة،  امل�سالح  مع  بالتن�سيق  وذلك 

�سد املخالف.

اأمين. ف

ويعترب هذا العدد "مقبول جدا" 

بالنظر للظرف ال�سحي الذي متر به 

خمتلف دول العامل جراء جائحة 

كورونا وما جنم عنه من قيود 

على حركة التنقل الدويل، ح�سب 

اأورحمون.

ويرتفع م�ستوى القبال عموما 

نهاية الأ�سبوع، كما يتاأثر اإيجابا 

خالل التظاهرات والعرو�س على 

غرار الأ�سبوع ال�سياحي والثقايف 

الذي ينظم من 9 اإىل 14 نوفمرب 

اجلاري، يوؤكد املتحدث، وعرب 

الكثري من الزوار الذين التقهم واأج 

عن اعجابهم باجلناح اجلزائري 

وباملحتوى الذي يقدمه.

ويقول، يف هذا ال�سدد، م�سطفى من 

العراق انه ا�ستطاع التعرف اأكرث 

بف�سل اجلناح على ثقافة اجلزائر 

يف �سمولها ويف خمتلف جوانبها 

من لبا�س وطبخ ومو�سيقى وحرف 

تقليدية ومنتجات.

واأ�ساف باأن اخللفية التي يحملها 

ككل عربي عن اجلزائر، باعتباره 

بلدا للت�سحيات، كانت مبثابة حافز 

له للمجيء اإىل اجلناح اجلزائري 

ليجد فيه "بلدا بحجم قارة بكل 

ما فيه من موارد �سخمة وجمال 

للطبيعة وح�سن معاملة".

واأكد، بدوره، من�سور من المارات 

اأن زيارة اجلناح مكنته من النتقال 

بني ما�سي وم�ستقبل اجلزائر ومل�س 

موؤ�سرات تطور واعدة.

اأما فريونيكا من بنما فاأكدت اأن 

البعد اجلغرايف للجزائر عن بلدها 

جعلها تتوق للتعرف على ثقافتها.

واأ�سافت قائلة: "ما راأيناه اأنا 

وزوجي يعد مده�سا.. �ساهدنا 

مثال كيف حتتفي الثقافة 

اجلزائرية بجمال املراأة من خالل 

مالب�س رائعة وكيف اأن القت�ساد 

اجلزائري ي�ستعد لتحقيق قفزة من 

خالل موارده الهائلة. ناأمل يف اأن 

حتتك الدول البعيدة عن اجلزائر 

كبنما بهذا البلد".

من جهته، �سرح اأجمد من �سوريا 

بعد نهاية زيارته للجناح اأنه "عا�س 

جتربة فريدة اطلع فيها عن جزء 

من تاريخ اجلزائر قبل اأن ينتقل 

تدريجيا عرب خمتلف حمطات 

تطورها وافاقها امل�ستقبلية"، داعيا 

اإىل ال�ستمتاع بهذه الزيارة التي 

ترتك "انطباعا خا�سا".

ويف الوقت الذي كانت فيه زيارة 

اجلناح اجلزائري فر�سة لفرح 

�سمحت لها بالتقرب من بلدها 

الأ�سلي الذي مل تزره منذ �سنوات، 

فاإن هذه املقاولة املقيمة بفرن�سا 

ودبي ا�ستطاعت التقرب اأكرث 

بف�سل هذه التظاهرة من مهنيني يف 

جمال تخ�س�سها لبحث فر�س اأعمال 

م�ستقبلية.

ويعترب الزائر عبد احلق من ولية 

�سطيف اأن اجلناح اجلزائري يف 

اك�سبو 2020 دبي ي�سكل م�سدر 

لل�سورة  واعتزاز" بالنظر  "فخر 
الإيجابية التي يقدمها لالأجانب.

ويقول بهذا اخل�سو�س: "راأيت 

كيف اأن الأجانب الذين يحملون 

جن�سيات خمتلفة يخرجون بانطباع 

جيد عن بلدنا بف�سل حفاوة 

ال�ستقبال وبف�سل ما يكت�سفونه من 

اإمكانيات يف خمتلف املجالت".

يذكر اأن منظمي اجلناح اجلزائري 

و�سعوا يف متناول الزوار 

ت�سمح  التوا�سل"،  "جدارية 
بتقا�سم م�ساعرهم والتعبري عن 

انطباعاتهم واآرائهم، وحظيت 

هذه الفكرة باإعجاب الكثري من 

خرباء الت�سال الذين زاروا اجلناح 

اجلزائري، ح�سب اأورحمون.

ويتكفل اأحد الإطارات املنظمني 

بقراءة كل ما يكتبه الزوار 

وبتحليل م�سمونه، ي�سيف مدير 

اجلناح موؤكدا اأنه بالرغم من اأن 

ت�سمح  احلائط  "دميوقراطية 
بالنتقاد دون قيود اإل اأن اآراء 

الزوار كانت جد اإيجابية يف 

معظمها".

حممد الأمني. ب
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 الوادي: حجز 39300 قر�ص من 
املهلو�ضات املوجهة للبيع

متكنت عنا�سر اأمن دائرة جامعة بالتن�سيق مع امل�سلحة 

الولئية لل�سرطة الق�سائية باأمن ولية املغري، ويف 

عمليتني متفرقتني من حجز كميات معتربة من املوؤثرات 

العقلية و توقيف �سخ�سني ينحدران من اإحدى الوليات 

ال�سرقية، وتعود تفا�سيل العمليتني اإثر ا�ستغالل 

معلومات حول عزم هاذين الأخريين نقل كمية من 

املوؤثرات العقلية اإىل اإحدى الوليات ال�سمالية على منت 

مركبتني جتاريتني، ليتم و�سع خطة اأمنية مكنت من 

توقيفهما و حجز كميات معتربة من املوؤثرات العقلية 

تقدر بـ 39300 قر�س ، كانت خمباأة باإحكام داخل 

املركبتني و مموهة مب�ستلزمات �سنع احللويات، وح�سب 

ذات امل�سالح ف‘نه وبعد ا�ستيفاء الإجراءات القانونية 

�سيتم تقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة.

... وتوقيف مروج اآخر للموؤثرات 
العقلية

متكن عنا�سر ال�سرطة الق�سائية بامن دائرة املقرن 

بالوادي من و�سع حد لن�ساط مروج موؤثرات عقلية و 

حجز اأزيد من 6300 قر�س مهلو�س، العملية جاءت عقب 

ا�ستغالل معلومات تفيد بر�سد ن�ساط م�سبوه ل�سخ�س 

يف العقد الثالث من العمر ينحدر من املنطقة ، يقوم 

با�ستغالل احد امل�ساكن باأحد اأحياء املدينة يف تخزين 

احلبوب املهلو�سة ،م�ستعمال لغر�س الرتويج مركبة 

نفعية  ليبا�سر عنا�سر امل�سلحة عملية الرت�سد له ،اإىل 

غاية توقيفه متلب�سا بحيازة الكميات املذكورة ، وح�سب 

امل�سدر فاإنه وبعد اإمتام كافة الإجراءات القانونية 

الالزمة مت اإعـداد ملف جزائي للمتورط وتقدميه اأمام 

اجلهات الق�سائية عن جرم احليازة والتخزين لغر�س 

البيع حلبوب مهلو�سة و مواد �سيدلنية ذات من�ساأ اأجنبي 

تدخل يف مكوناتها مواد خمدرة.

الأغواط: الأمن احل�ضري الأول 
ي�ضرتجع دراجة نارية م�ضروقة

ا�سرتجع الأمن احل�سري الأول دراجة نارية م�سروقة، 

وجاءت العملية موا�سلة للجهود املبذولة من قبل م�سالح 

اأمن ولية الأغواط الهادفة اإىل حماربة اجلرمية 

احل�سرية مبختلف اأ�سكالها و تعزيز ال�سعور بالأمن 

و ال�سكينة لدى املواطنني، بناءا على معلومات واردة 

اإىل الأمن احل�سري الأول مفادها قيام اأحد الأ�سخا�س 

برتويج املخدرات ال�سلبة )اك�ستازي( على م�ستوى اأحد 

الأحياء املتواجدة مبدينة الأغواط، على اإثر ذلك و 

بعد و�سع خطة اأمنية حمكمة مت توقيف امل�ستبه فيه 

البالغ من العمر )23( �سنة الذي كان على منت دراجة 

نارية على م�ستوى املكان ال�سالف الذكر، اأين مت �سبط 

بحوزته على كمية من املخدرات ال�سلبة )34 قر�س( من 

نوع اك�ستازي، خالل التحقيق الذي با�سرته امل�سلحة 

تبني اأن الدراجة النارية التي كان ي�ستعملها امل�ستبه فيه 

ال�سالف الذكر حمل بحث، ملك لأحد الأ�سخا�س �سرقت 

من داخل م�سكنه املتواجد باأحد اأحياء مدينة الأغواط، 

وح�سب امل�سدر فاإنه وبعد ا�ستكمال ملف الإجراءات 

اجلزائية لق�سيتي احلال، مت تقدمي امل�ستبه فيه اأمام 

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة الأغواط، و بعد اإحالة 

امللفني اإىل اإجراءات املثول الفوري للجل�سة �سدر يف �ساأنه 

عن الق�سية الأوىل املتعلقة بـ نقل و ترويج املخدرات 

ال�سلبة اإك�ستازي، حكم ب�سبع )07( �سنوات حب�س نافذة 

مع الإيداع، غرامة مالية قدرها )500000.00 دج(، مع 

اإيداعه احلب�س املوؤقت عن  الق�سية الثانية املتعلقة بـ 

�سرقة دراجة نارية من داخل م�سكن.

خ. �س

عر�س على من�ضة »نتفليك�س« وحقق جناحا 

جماهرييا عامليا كبري

م�ضل�ضل »لعبة 
احلبار« يف الطريق 

اإىل مو�ضم ثان
احلبار"،  "لعبة  اجلنوبي  الكوري  امل�سل�سل  خمرج  اأعرب 

عن ثقته بعودة الدراما التلفزيونية املثرية التي حظيت 

"نتفليك�س"،  ب�سعبية وا�سعة يف مو�سم ثاٍن، على من�سة 

اإعالمية عن املخرج هوانغ دونغ هيوك،  ونقلت تقارير 

القول: "نحن يف حمادثات للمو�سم الثاين.. كل �سيء يف 

لذلك  العامة،  اخلطة  الأ�سا�سية،  الق�سة  لدي  راأ�سي. 

نحن يف مراحل الع�سف الذهني".

"�ساأ�ستمر واأقول اإنه �سيكون هناك مو�سم ثاٍن،  واأ�ساف: 

الآن"،  اإخباركم  ميكنني  ل  الوقت،  اإىل  بالن�سبة  لكن 

حيال  ما  �سيئًا  ويفعل  �سيعود  "�سيعود،  بالقول:  وختم 

هذا العامل"، يف اإ�سارة اإىل بطل الرواية �سيونغ جي هون، 

الذي يوؤديه املمثل يل جونغ جاي.

امل�سل�سل،  يف  امل�ساركني  من  وغريهما  ويل  هوانغ  ح�سر 

الإطالق،  على  "نتفليك�س"  جناحات  اأكرب  اأحد  وهو 

عر�سًا خا�سًا لهوليوود لالحتفال بنجاحه، وقال املمثل 

اأننا  اأبداً  اأعتقد  اأكن  مل  يحدث.  هذا  اأّن  اأ�سدق  "ل  يل: 

�سنح�سل على هذا القدر من احلب".

احلائز  "بارا�سايت"  فيلم  جناح  امل�سل�سل  جناح  ويعك�س 

بني  الفجوة  اأي�سًا  اأظهر  والذي   ،2020 "اأو�سكار"  جائزة 

املمثل  وقال  اجلنوبية،  كوريا  يف  والفقراء  الأغنياء 

بارك هاي �سو، الذي يوؤدي دور مت�سابق يدعى دور "�سو 

�سانغ وو" اإّن "اجلميع يف الواقع لديه هذا الغ�سب، لكني 

اأن الكوريني قادرون حقًا على التعبري عن ذلك  اأعتقد 

ب�سدق".

الوكالت

 كانت موجهة ل�ضنع مواد التنظيف بدون رخ�ضة

حجز 18 �ضهريج 
مملوءة مبادة روح امللح 

مغ�سو�سة ببجاية
ببجاية  الوطني  للدرك  الإقليمية  املجموعة  اأفراد  متكن 

يف ال�ساعات الأخرية، من حجز 18 �سهريج مملوءة مبادة 

روح امللح مغ�سو�سة ببلدية واد غري، وتعود وقائع الق�سية 

ح�سب ما اأو�سحه بيان �سدر عن ذات امل�سالح الأمنية اأم�س 

قائد  اإىل  معلومات  ورود  اإثر  منه  ن�سخة  "الرائد"  تلقت 

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غري، مفادها وجود 

�سهاريج بال�ستيكية بها مادة روح امللح املركز، ل�سنع مواد 

التنظيف بدون رخ�سة، بحظرية بيع مواد البناء ببلدية 

واد غري.

دورية  ت�سكيل  اإثرها  على  مت  قد  فاإنه  امل�سدر  وح�سب 

اأعوان قمع الغ�س التابعني ملديرية التجارة  بالتن�سيق مع 

ببجاية، والتنقل اإىل عني املكان، فعاينوا وجود 18 �سهريج 

مبجموع  الواحد،  لل�سهريج  لرت   1000 ب�سعة  بال�ستيكي 

مع  التحقيق  وبعد  املركز،  امللح  روح  مادة  بها  لرت،   18000

مالك حظرية بيع مواد التنظيف البالغ من العمر 61 �سنة، 

لل�سخ�س  ملك  بل  له،  ملك  لي�ست  ال�سلعة  هذه  اأن  �سرح 

بعد  بجاية،  ولية  من  ينحدر  �سنة،   34 العمر  من  يبلغ 

التحقيق مع هذا الأخري �سرح اأن هذه املادة ال�سائلة هي 

ملك له، حيث قام ب�سرائها بدون فوترة من �سخ�س يقطن 

باجلزائر العا�سمة، يجهل هويته ومكان اإقامته على اإثرها 

مت فتح حتقيق يف الق�سية مع و�سع ال�سلعة حتت حرا�سة 

مالك احلظرية وعامله مع حجزها موؤقتًا اإىل غاية اإنتهاء 

اإىل  واإر�ساله  الق�سية  يف  ملف  اإجناز  مت  وقد  التحقيق، 

اجلهات الق�سائية املخت�سة.

اأمين. ف

تعترب م�ضروبا له مكانته لدى اأغلب الأ�ضر

جزائريون يتحدون 
الربد والأمرا�س 

بـ«التيزانة«

اليومني  يف  الأع�ساب،  بيع  حمالت  ت�سهد 

اأع�ساب  النظري لقتناء  اإقبال منقطع  الأخريين، 

اجلوية  والتقلبات  تزامنا  "التيزانة"،  حت�سري 

احلرارة.  درجات  يف  ال�سديد  والنخفا�س 

امل�سروب  هذا  عادة  اجلزائريون  وي�ستعمل 

اأمرا�س  ولعالج  الربد،  ونزلت  الأنفلونزا  لعالج 

املعدة،  وحرقة  اله�سم  ع�سر  غرار  على  اأخرى، 

وحتى بع�س الأمرا�س امل�ستع�سية، مثل ال�سكري 

وارتفاع �سغط الدم، كبديل عن الأدوية.

الأع�ساب  لبيع  حمل  �ساحب  اأكد  ال�سدد،  هذا  يف 

يف بلدية ج�سر ق�سنطينة اأن اإقبال املواطنني على 

معتربة  وبكميات  الأع�ساب  اأنواع  خمتلف  اقتناء 

والتقلبات  تزامنا  ت�ساعف  الآلم  لتخفيف 

التي  التيزانة  باأع�ساب  تعلق  ما  خا�سة  اجلوية، 

ت�ساعد يف تخفيف نزلت الربد، وحتى الأع�ساب 

التي ت�ساعد يف تخفيف اآلم الروماتيزم.

وي�سيف ذات املتحدث اأن بع�س الأع�ساب ي�ساعد 

اأي�سا يف تخفيف اآلم القولون، فيما ت�سهل اأخرى 

يف  اجلزائريني  طلبات  اأن  موؤكدا  اله�سم،  عملية 

الر�سح  عالج  اأع�ساب  على  مقت�سرة  كانت  املا�سي 

لعدة  الأع�ساب  في�ستعملون  الآن  اأما  فقط، 

وعن  وال�سرطان.  ال�سكري  لعالج  حتى  اأمرا�س، 

قال  املنتجات،  هذا  على  املواطنني  تهافت  �سبب 

حمدثنا اإن النا�س فقدت الثقة يف الأدوية، خا�سة 

اأن الكثري منها تت�سبب يف م�ساعفات اأخرى.

باملقابل، يحذر الأطباء من بع�س اأنواع "التيزانة" 

حني  يف  عك�سية،  م�ساعفات  له  منها  الكثار  لأن 

يجب  ول  �سامة  تعترب  الأع�ساب  بع�س  هناك 

من  م�ستغربني  م�سبوطة،  مقادير  دون  تناولها 

"التيزانة"  اأن  يظنون  الذي  اجلزائريني  بع�س 

كال�سكري  م�ستع�سية  اأمرا�س  عالج  ميكنها 

وال�سرطان.

مرمي غازي
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