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من  ح�لة  الع��صمة،  مقدمته�  يف  اأم�س،  الوالي�ت،  من  عدد  ع��صت 

التقلب�ت اجلوية، حيث ت�صببت االأمط�ر  الطوارئ ب�صبب خملف�ت 

والبيوت  القدمية  املب�ين  يف  خ��صة  االنهي�رات  من  العديد  يف 

الق�صديرية. كم� خلقت هذه االأمط�ر �صلال عرب عدد من الطرق�ت 

وهو م� تت�صبب يف مع�ن�ة كبرية للمواطنني.

ح�صيلة  عن  اأم�س،  املدنية،  للحم�ية  الع�مة  املديرية  ك�صفت 

تدخالته� اإثر التقلب�ت اجلوية التي �صهدته� والي�ت الو�صط خالل 

ال�ص�ع�ت االأخرية. فبوالية اجلزائر ق�مت وحدات احلم�ية بعدة 

املن�ص�آت  وبع�س  املن�زل  داخل  االأمط�ر  مي�ه  امت�ص��س  عملي�ت 

واملرافق بكل من بلدي�ت برج البحري، بئر توتة والك�ليتو�س، بينم� 

�صجل ببلدية ب�ب الواد انهي�ر جزئي ل�صرفة بعم�رة وجدار لبن�ية 

على اإثر اجنراف للرتبة دون ت�صجيل خ�ص�ئر ب�صرية. كم� تدخلت 

حمطة  قرب  قدمي  منزل  ل�صقف  جزئي  انهي�ر  اإثر  امل�ص�لح  ذات 

اخلدم�ت ببلدية راي�س حميدو، وانهي�ر جدار على الطريق نتيجة 

فو�صويني  منزلني  انهي�ر  وخطر  بلوزداد،  ببلدية  للرتبة  اجنراف 

انهي�ر �صقف  اإىل  بحو�س جريو ببلدية بئر مراد راي�س، ب�الإ�ص�فة 

مطبخ لبن�ية ببلدية بولوغني دون ت�صجيل �صح�ي�. كم� ق�مت ذات 

عمود  و�صقوط  بولوغني  ببلدية  للرتبة  اجنراف  مبع�ينة  امل�ص�لح 

كهرب�ئي داخل ث�نوية حممد دروز ب�ل�صب�لة، بلدية الع��صور، وكذا 

وبوالية  بوزريعة.  ببلدية  البلدي  امللعب  قرب  للرتبة  اجنراف 

بومردا�س ق�مت ذات امل�ص�لح بعدة عملي�ت امت�ص��س ملي�ه االأمط�ر 

من داخل املن�زل وبع�س املن�ص�آت واملرافق بكل من بلدي�ت الثنية، 

دون  من�يل  وبرج  الع�مر  �صعبة  حم�دي،  هداج،  اأوالد  قور�صو، 

ت�صجيل خ�ص�ئر. اأم� بوالية تيزي وزو فقد �صجلت عملي�ت تدخل 

اآيت يحي مو�صى، ذراع بن خدة، بني  على م�صتوى كل من بلدي�ت 

دوالة، ي�كوران وبوزڤن، مع ت�صجيل غلق طريقني بلديني بقرية 

انهي�ر  ج�نب  اإىل  بوزڤن،  ببلدية  الواقعة  بوب�صري  وقرية  ال�ص�حل 

البليدة  وبوالية  امليزان.  وذراع  رج�نة  اأزفون،  ببلدي�ت  جدران 

مي�ه  المت�ص��س  عملي�ت  بعدة  املدنية  احلم�ية  وحدات  ق�مت 

بلدي�ت  من  بكل  واملرافق  املن�ص�آت  وبع�س  املن�زل  داخل  االأمط�ر 

ال�صبلي، االأربع�ء، العفرون ومفت�ح دون وقوع خ�ص�ئر، مع ت�صجيل 

مي�ه  ركود  اإثر  على   42 رقم  الوطني  ب�لطريق  ال�صري  �صعوبة 

احلم�ية  ق�مت  فقد  تيب�زة  بوالية  اأم�  العفرون.  ب�جت�ه  االأمط�ر 

املدنية بعملي�ت امت�ص��س مي�ه االأمط�ر على م�صتوى حقل الرم�ية 

على م�صتوى مركز الوالية.

والي�ت خم�س  يف  مغلقة   • طرق�ت 

والي�ت  اأغلب  ت�صهده�  التي  اجلوية  التقلب�ت  ت�صببت  ب�ملق�بل، 

اأدى  م�  املي�ه،  من�صوب  ارتف�ع  يف  امل��صية،  �ص�عة   24 خالل  الوطن 

م�ص�لح  وك�صفت  الرئي�صة.  الطرق  حم�ور  من  العديد  غلق  اإىل 

الدرك الوطني، عرب �صفحته� على ف�ي�صبوك، عن ت�صكل برك من 

املي�ه يف العديد من حم�ور الطرق الرئي�صة والطرق الوالئية، كم� 

ت�صبب ت�ص�قط الثلوج يف بع�س الوالي�ت يف غلق الطرق الفرعية. 

ال�صريع  الطريق  م�صتعملي  لف�ئدة  تنبيه�  امل�ص�لح  ذات  واأ�صدرت 

م�صتوى  على  املي�ه  من�صوب  ارتف�ع  ب�صبب  اجلزائر،  اجت�ه  الغربي 

على  املي�ه  من�صوب  ارتف�ع  من  امل�ص�لح  ذات  وحذرت  دني�.  ج�صر 

البليدة  واليتي  بني  الرابط  غرب  �صرق  ال�صي�ر  الطريق  م�صتوى 

وعني الدفلى، ب�ل�صبط على م�صتوى بلدية واد جر، ب�صبب �صقوط 

االأمط�ر. ودعت م�ص�لح الدرك الوطني اإىل اليقظة على م�صتوى 

وتيزي  امليزان  ذراع  بلديتي  بني  الرابط   25 رقم  الوطني  الطريق 

يحيى  اآيت  لبلدية  اجلنوبي  املدخل  م�صتوى  على  ب�ل�صبط  وزو، 

امل�صتمر  الت�ص�قط  ت�صبب  كم�  احلج�رة.  �صقوط  ب�صبب  مو�صى، 

لالأمط�ر بوالية تيب�زة يف ت�صكل برك ب�لطريق ال�صريع يف �صطره 

الرابط بني بلديتي تيب�زة و�صر�ص�ل يف االجت�هني.

�س. ز

الوزاري  اجتم�عه  عقب  للغ�ز،  امل�صدرة  البلدان  منتدى  اأكد 

الطبيعي،  الغ�ز  جم�ل  يف  اأكرث  اال�صتثم�ر  �صرورة  على  الـ23، 

بهدف حتقيق امل�ص�واة يف اال�صتف�دة من الط�قة يف جميع اأرج�ء 

الع�مل.

اإىل البي�ن اخلت�مي املتوج الأ�صغ�ل هذا االجتم�ع الذي  ا�صتن�دا 

اأ�ص�رت  فقد  عرق�ب،  حممد  واملن�جم،  الط�قة  وزير  ح�صره 

�صرورة  توؤكد  الغ�ز  "ندرة  اأن  اإىل  املنتدى  يف  االأع�ص�ء  البلدان 

اال�صتثم�ر اأكرث يف جم�ل الغ�ز الطبيعي ك�صوق وفرية وم�صدر 

امل�ص�واة يف اال�صتف�دة من الط�قة  اأجل حتقيق  ط�قة مرنة، من 

جلميع اأرج�ء الع�م ب�صكل م�صتدام".

البوليفي،  والط�ق�ت  املحروق�ت  وزير  اأكد  ال�صدد،  هذا  ويف 

الـ23  الوزاري  االجتم�ع  تراأ�س  الذي  اأورتيز،  مولين�  فرانكلني 

اجلهود  اأهمية  على  بعد،  عن  التح��صر  تقنية  عرب  نظم  الذي 

جم�ل  يف  املنتدى  يف  االأع�ص�ء  البلدان  تبذله�  التي  امل�صرتكة 

يتميز  ظرف  يف  الط�قة  �صوق  وا�صتقرار  الطبيعي  الغ�ز  تطوير 

ب�رتف�ع غري م�صبوق الأ�صع�ر الغ�ز. كم� اأ�ص�د الوزراء ب�الهتم�م 

26 حول املن�خ  املتزايد الذي يوليه للغ�ز الطبيعي موؤمتر كوب 

الغ�ز  ع�مليني  ق�دة  عدة  اعترب  حيث  موؤخرا،  اختتم  الذي 

وامل�صتدامة".  االقت�ص�دية  التنمية  لتحقيق  ري�دي  "كموؤ�صر 
حول  املتحدة  لالأمم  االإط�ر   - لالتف�قية  مالحظ�  وب�عتب�ره 

التغريات املن�خية، دع� املنتدى املجموعة الدولية يف غال�صكو 

بني  الع�دل  التوازن  حتقيق  اأجل  من  حال  الغ�ز  اعتب�ر  اإىل 

كوفيد  بعد  م�  لفرتة  واالجتم�عية  االقت�ص�دية  املتطلب�ت 

والقيود البيئية. وقد جدد الوزراء الذين اأ�ص�روا اإىل اأن اأ�صع�ر 

هذه  ي�صرتون  اأو  يبيعون  من  م�صلحة  يف  لي�صت  املرتفعة  الغ�ز 

امل�دة، "الدور االأ�ص��صي لعقود الغ�ز على املدى الطويل وت�صعرية 

ا�صتثم�رات  �صم�ن  اأجل  من  البرتول  موؤ�صر  على  ترتكز  غ�ز 

م�صتقرة يف تطوير موارد الغ�ز الطبيعي".

وب�لرغم من اال�صطراب�ت االأخرية التي �صهدته� اأ�صواق الط�قة، 

ف�إن البلدان االأع�ص�ء يف املنتدى "متف�ئلة" حول االآف�ق الفورية 

احلفري  الوقود  �صيكون  الذي  الطبيعي  للغ�ز  املدى  وطويلة 

الوحيد يف الع�مل بحلول 2050، وقد ترتفع ح�صته من 23 ب�مل�ئة 

ح�لي� اإىل 27 ب�مل�ئة.

مرمي غ�زي

ك�صفت وزارة الدف�ع الوطني عن 

ح�صيلة التدخالت التي نفذته� 

وحدات ومف�رز اجلي�س الوطني 

خالل االأ�صبوع امل��س، واأف�د بي�ن 

للوزارة اأنه يف �صي�ق عملي�ت حم�ربة 

اجلرمية املنظمة وموا�صلة للجهود 

احلثيثة اله�دفة اإىل الت�صدي الآفة 

االجت�ر ب�ملخدرات ببالدن�، اأوقفت 

مف�رز م�صرتكة للجي�س الوطني 

ال�صعبي، ب�لتن�صيق مع خمتلف 

م�ص�لح االأمن، ب�إقليمي الن�حيتني 

الع�صكريتني الث�نية والث�لثة، )20( 

ت�جر خمدرات واأحبطت حم�والت 

اإدخ�ل كمي�ت معتربة من املخدرات 

عرب احلدود مع املغرب، ُتقدر بـ)08( 

قن�طري و)31،5( كيلوغرام من 

الكيف املع�لج، يف حني مت توقيف 

)28( ت�جر خمدرات بحوزتهم )27،5( 

كيلوغرام من نف�س امل�دة و)50185( 

قر�ص� مهلو�ص� خالل عملي�ت 

خمتلفة عرب النواحي الع�صكرية 

االأخرى.

من جهة اأخرى، اأوقفت مف�رز 

للجي�س الوطني ال�صعبي بكل من 

مترنا�صت وعني ڨزام وبرج ب�جي 

خمت�ر وج�نت وتندوف، )374( 

�صخ�ص� و�صبطت )22( مركبة و)177( 

مولدا كهرب�ئي� و)156( مطرقة 

�صغط و)06( اأجهزة للك�صف عن 

املع�دن وكمي�ت من املتفجرات 

ومعدات تفجري وجتهيزات اأخرى 

ت�صتعمل يف عملي�ت التنقيب غري 

امل�صروع عن الذهب، ب�الإ�ص�فة اإىل 

)56( قنط�ر من خليط خ�م الذهب 

واحلج�رة، يف حني مت توقيف )29( 

�صخ�ص� اآخر وحجز )07( بن�دق �صيد 

و)06( م�صد�ص�ت اآلية و)16822( 

خرطو�صة خ��صة ببن�دق ال�صيد، 

و)226( طن من املواد الغذائية 

املوجهة للتهريب و)25965( علبة 

من م�دة التبغ و)19241( وحدة 

من خمتلف امل�صروب�ت بكل من 

اأدرار والوادي وب�صكرة واإن اأمن��س 

وامل�صيلة وم�صتغ�من. كم� مت اإحب�ط 

حم�والت تهريب كمي�ت من الوقود 

ُتقدر بـ )22175( لرت بكل من تب�صة 

والط�رف و�صوق اأهرا�س.

يف �صي�ق اآخر، مت توقيف )124( 

مه�جرا غري �صرعي من جن�صي�ت 

خمتلفة بكل من ج�نت واأدرار 

وورقلة وتلم�ص�ن والط�رف.

اإكرام. �س

دعت اإط�رات االحت�د الع�م للتج�ر 

واحلرفيني اجلزائريني وممثلني عن 35 

فيدرالية وطنية للحرفيني واملق�والتية، 

اإىل تقلي�س ن�صبة ال�صرائب وتخفيف 

االأعب�ء اجلب�ئية.

وخالل لق�ء جمع ه�ته الفدرالي�ت 

وحرفيني منت�صبني اإىل االحت�د الع�م 

للتج�ر واحلرفيني اجلزائريني بلجنة 

ال�صوؤون االقت�ص�دية و التنمية و 

ال�صن�عة و التج�رة و التخطيط للمجل�س 

ال�صعبي الوطني، دع� ممثلو ه�ته 

الفيدرالي�ت الـ 35 اإىل "مراجعة نظ�م 

ال�صرائب وتخفيف االأعب�ء اجلب�ئية 

لدفع الن�ص�ط التج�ري و مك�فحة التج�رة 

املوازية".

و يف هذا االإط�ر، اأ�ص�ر املتدخلون اإىل 

ت�أثري الوب�ء )كوفيد19-( واحلجر 

ال�صحي على ن�ص�ط�تهم خالل ال�صنتني 

االأخريتني، واعترب االأمني الع�م لالحت�د 

الع�م للتج�ر واحلرفيني اجلزائريني، 

حزاب بن �صهرة اأن هذه االأعب�ء 

العمل  على  التج�ر  "املرتفعة" جترب 
يف ال�صوق املوازية،مم� يكثف �صبكة 

التج�ر غري الق�نونيني الذي يفوق 

عددهم بكثري عدد التج�ر الق�نونيني، 

وت�صري التقديرات اإىل اأن "ن�صبة التج�ر 

الذين يدفعون ال�صرائب لن تفوق 30 

ب�مل�ئة النعدام االجراءات اجلب�ئية 

التحفيزية".

كم� تطرق بن �صهرة اإىل غي�ب اأ�صوق 

جملة مالئمة لت�صويق املنتوج�ت 

الغذائية، ويف هذا ال�ص�أن، ذكر �صوق 

اجلملة للمنتوج�ت الغذائية "ال�صم�ر" 

التي تعد، ح�صبه، "نقطة �صوداء مبدينة 

اجلزائر الع��صمة"، وق�ل اأن "هذه 

ال�صوق التي تقع ب�لقرب من ال�صكن�ت 

وت�صم 850 ت�جر واأكرث من 4.500 ع�مل 

تعد م�صدر اإزع�ج  ب�لن�صبة لل�صك�ن 

ف�صال عن اثره� على البيئة"، ويف هذا 

ال�ص�أن، يقرتح التج�ر ازالة �صوق اجلملة 

هذه و تعوي�صه� ب�صوق ع�صرية ببئر 

توتة )اجلزائر الع��صمة(، كم� اقرتح 

املتدخلون اع�دة ت�أهيل �صوق اجلملة 

ب�خلروبة )بومردا�س( املهجور منذ قرابة 

�صنة.  20
ويف تدخله خالل هذا اللق�ء، تطرق 

رئي�س فدرالية �ص�نعي املجوهرات اإىل 

نق�س امل�دة االأولية الذي يع�ين منه 

فرعه، داعي� ال�صلط�ت العمومية اإىل دفع 

هذا الفرع الذي يجلب "قيمة م�ص�فة 

قوية" من خالل �صراكة رابح-رابح مع 

البلدان االفريقية الغنية ب�لذهب، على 

غرار النيجر وال�صنغ�ل.

حممد االأمني. ب

ب�صبب التقلب�ت اجلوية

�سيادون يحالون على �لبطالة و�أ�سعار �ل�سمك تقفز �إىل �أعلى

 الع��صمة االأكرث ت�صررا خ��صة عرب مواقع البيوت الق�صديرية

طو�رئ يف واليات �لو�سط ب�سبب �النهيار�ت 
�لتي خلفتها �لتقلبات �جلوية

 • طرق�ت مغلقة يف خم�س والي�ت

�صمن تو�صي�ت االجتم�ع الوزاري الـ23 للبلدان امل�صدرة للغ�ز

�جلز�ئر مدعوة لال�ستثمار �أكرث يف جمال 
�لغاز �لطبيعي

يف ح�صيلة عملي�ت مف�رز اجلي�س خالل االأ�صبوع امل��صي

حجز خمدر�ت ومعد�ت �لتنقيب عن 
�لذهب و�أ�سلحة

لدفع الن�ص�ط التج�ري ومك�فحة التج�رة املوازية

�لتجار يطالبون �حلكومة بتخفيف 
�الأعباء �جلبائية

بداأت مع�ن�ة ال�صي�دين واملهنيني يف قط�ع ال�صيد البحري تتزايد مع بداية مو�صم االأمط�ر والتقلب�ت 

اجلوية، حيث ي�صبح اخلروج للبحر مبث�بة رحلة موت يف وقت يوجد 60 ب�مل�ئة منهم دون ت�أمني 

اجتم�عي، وهو م� ينعك�س على اأ�صع�ر املنتج�ت ال�صيدية التي ترتفع ب�صكل جنوين خالل هذا الف�صل، 

وهو م� يتطلب تدخال من الوزارة الو�صية لي�س ل�صبط االأ�صع�ر وح�صب واإمن� لتح�صني ظروف 52 األف 

�صي�د وع�مل بقط�ع ال�صيد البحري.

ي�صتكي العديد من ال�صيادين 

جملة امل�شاكل التي يتحدونها 

يوميا من اأجل ك�شب قوتهم، 

لتزداد املعاناة خالل مو�شم 

ظل  يف  اجلوية،  التقلبات 

االجتماعي  التاأمني  غياب 

اأكرث  اأو  ن�شف  حلوايل 

القطاع،  هذا  يف  املهنيني 

ال�شيادين  يدفع  ما  وهو 

لتجنب اخلروج للبحر خالل 

اجلوية،  التقلبات  فرتة 

وهو اأمر ينعك�س على متوين 

االأ�شواق باملنتجات ال�شيدية 

التي تعرف ارتفاعا كبريا يف 

االأ�شعار كل ف�شل �شتاء. 

قطاع  يف  املهنيون  ويجمع 

مهنة  اأن  البحري  ال�شيد 

ال�شيد اأ�شبحت متعبة جدا يف 

الفو�شى  ب�شبب  هذا،  يومنا 

واملتاعب الكبرية التي تالحق 

هيمنة  فعدى  ال�شيادين، 

ال�شيد  على  الكربى  ال�شفن 

التقنيات،  اأحدث  المتالكها 

ال�شمك  غياب  اإىل  باالإ�شافة 

ويف  واالآخر  احلني  بني 

ب�شبب  ال�شهور، وذلك  بع�س 

الع�شوائية  �شيده  طريقة 

التي اأدت النقرا�شه ونق�شه، 

جدا  قليال  اأ�شبح  ال�شيد  فاإن 

ال�شابقة،  بال�شنوات  مقارنة 

الذي  ح�شبهم،  االأمر،  وهو 

ال�شيادين  من  العديد  جعل 

يعتزلون نهائيا مهنة ال�شيد 

التي  �شفنهم  عن  ويتخلون 

جتدها مركونة يف املر�شى 

وقد اأكلها ال�شداأ، مرجعني 

ال�شيد  قوانني  اإىل  ال�شبب 

ح�شبهم،  تراع،  مل  التي 

وا�شفني  ال�شيادين،  ظروف 

عادلة،  لي�شت  باأنها  اإياها 

الكبرية  ال�رضائب  وكذلك 

التي تفر�س عليهم من طرف 

والتي  ال�رضائب  مديرية 

وكذلك  كاهلهم،  اأرهقت 

بني  تقع  التي  احلوادث 

على  للعمال  واالآخر  احلني 

منت ال�شفينة وغريها.

ي�شري  اآخر،  جانب  من 

ال�شيادون اأن اأهم م�شكل ميكن 

عموما  ال�شيادين  يواجه  اأن 

واأخذ  بهم  التكفل  عدم  هو 

االعتبار،  بعني  و�شعيتهم 

توقفهم  فرتات  يف  خ�شو�شا 

عن العمل اأثناء ف�شل ال�شتاء، 

اإذ يقل العمل يف هذه الفرتة 

يجد  وبهذا  اأحيانا،  وينعدم 

عاطلني  اأنف�شهم  ال�شيادون 

اأ�شحاب  خا�شة  العمل،  عن 

املخت�شة  ال�شغرية  املراكب 

ب�شبب  ال�رضدين  �شيد  يف 

االأحوال  و�شوء  العوا�شف 

اجلوية وبرودة الطق�س التي 

اإىل  ال�شمك  بتجمعات  تدفع 

القريبة  املياه  من  االبتعاد 

ال�شواحل، وهو ما يفتح  من 

املجال اأمام التجاوزات.

 • بلوط: اأكرث من ن�صف 

ال�صي�دين يعملون دون 

ت�أمني

الذي  الواقع  هذا  ظل  ويف 

 14 بـ  بحار  األف   55 يتكبده 

ح�شني  اأكد  �شاحلية،  والية 

بلوط، رئي�س اللجنة الوطنية 

الو�شع  اأن  البحري،  لل�شيد 

ال�شيادون  يعي�شه  الذي 

حرج وهم يعي�شون حالة من 

الفراغ خا�شة يف هذه االأيام، 

نق�شا  ال�شوق  ت�شهد  حيث 

اأحال  الذي  ال�شمك  يف  كبريا 

البطالة  على  منهم  العديد 

اأن  كما  ن�شاطاهم،  وتوقيف 

�شاهم  اجلوية  االأحوال  �شوء 

يف توقيف العديد من عمليات 

االإبحار وال�شيد.

االجتماعي  الو�شع  وعن 

ح�شني  �رضح  لل�شيادين، 

بلوط اأن اأغلب ال�شيادين غري 

موؤمنني اجتماعيا وهم عر�شة 

يتوجب  حيث  دائما،  للخطر 

م�شاعدتهم  ال�شلطات  على 

لتح�شني  بهم  واالهتمام 

قطاع  اأن  م�شريا  و�شعيتهم، 

يعاين  البحري  ال�شيد 

االإهمال وهو ما ينعك�س على 

وفرة املنتجات ال�شيدية يف 

االأ�شواق واأ�شعارها التي باتت 

يف غري متناول اجلزائريني.

�س. زمو�س
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الكثريون يتقبله  مل  ما  وهو  دولة  اأي  مع  للند  الند  تتكلم  اأ�صبحت   • اجلزائر 

باعتبارها دولة حمورّية، املحلل ال�صيا�صي الأردين عبد احلي:

الكيان ال�صهيوين يوظف املغرب 
ملحاولة اإ�صعاف اجلزائر

القد�س" لك�صب  "جلنة  عن  �صيتخلى   • املخزن 

ال�صهاينة يف اأمريكا واأوروبا

 اأمام حماولت زعزعة وحدة الأمة وزرع الفتنة

اجلزائر جتّدد التزامها بتعزيز 
قيم الت�صامح

الأردين،  ال�صيا�صي  واملحلل  الأكادميي  اأكد 

ال�صهيوين  الكيان  اأن  احلي،  عبد  وليد 

املغرب  يف  حمورية"  "دولة  اجلزائر  يعترب 

العربي، ت�صكل مانعا من تعميق تغلغله يف 

املنطقة، لذا يعمل على توظيف املغرب من 

اأجل "اإ�صعافها".

)واأج(  لـ  حوار  يف  احلي  عبد  وليد  اأو�صح 

املوؤ�ص�صات  عن  درا�صات  من  ي�صدر  ما   " اأن 

الإ�صرائيلية وبخا�صة معهد درا�صات الأمن 

القومي الإ�صرائيلي وغريه ي�صري اإىل متابعة 

العربي...  املغرب  يف  يجري  ملا  حثيثة 

هي  اجلزائر  اأن  الإ�صرائيليون  ويعترب 

اأنها  و  العربي،  املغرب  يف  املحورية  الدولة 

تعميق  من  مانعا  ت�صكل  الثوري  برتاثها 

املنطقة،  تلك  يف  الإ�صرائيلي  التغلغل 

وعليه فهي حتاول توظيف املغرب لإنهاك 

البنية اجلزائرية و اإ�صعافها".

"امل�صتقبل  اأن  ال�صيا�صي  املحلل  هذا  ويرى 

"الحتكاك  تزايد  احتمالت  على  ينطوي 

اجلزائر  بني  املبا�صر"  وغري  املبا�صر 

الأمنية  اجلوانب  يف  بخا�صة  واإ�صرائيل 

اإفريقيا  مع  والعالقات  الأقليات  وق�صايا 

-بطريقة  �صتعمل  "اإ�صرائيل  اأن  واأ�صاف   ،"
الأطراف  بع�س  دعم  على  مبا�صرة-  غري 

لتطويق  تون�س  يف  القوى  وبع�س  ليبيا  يف 

اإقليمية.  م�صاكل  يف  اإنهاكها  و  اجلزائر 

و�صتعزز اإ�صرائيل تواجدها يف دول ال�صاحل 

ذلك  وكل  التوجه،  هذا  لتعزيز  الإفريقي 

�صيتم بالتن�صيق مع املغرب".

الإ�صرائيلي،  الدفاع  وزير  زيارة  وحول 

الوقت  هذا  يف  للمغرب،  غانت�س،  بيني 

"خطوة  اأنها  احلي  عبد  وليد  اأبرز  بالذات، 

يعود  الطرفني  بني  تعاون  برنامج  �صمن 

ال�صتينات  فرتة  اإىل  احلديث  تاريخه  يف 

املعا�صر  تاريخه  ويف  املا�صي  القرن  من 

ا�صتئناف  بعد  دي�صمرب   /  2020 عام  اإىل 

على  الطرفني  بني  الدبلوما�صية  العالقات 

اأ�صا�س �صفقة مقاي�صة اأمريكية مغربية... 

من  جزء  ال�صحراء  باأن  وا�صنطن  اعرتفت 

 ..2020 عام  اأوا�صط  يف  املغربية  الأرا�صي 

الرباط  اأعادت  عام  بن�صف  وبعدها 

عالقاتها الدبلوما�صية مع اإ�صرائيل".

اأن  "معروف  اأنه  اإىل  اأ�صار  ال�صياق،  ويف 

اأنور  لقاءات  ترتيب  يف  دورا  لعب  املغرب 

لتفاقيات  متهيدا  اإ�صرائيل  مع  ال�صادات 

توقيت  اأن  اأرى  ل  لذا  ديفيد..  كامب 

دللة  له  للمغرب  غانت�س  بيني  زيارة 

حمددة بل هو خطوة �صمن برنامج تعاون 

تعاونا  ي�صمل  الطرفني  بني  وعلني  �صري 

و�صيا�صيا  واقت�صاديا  وع�صكريا  ا�صتخباريا 

التي  اأبراهام  اتفاقات  لتج�صيد  وا�صتمرارا 

د�صنها ترامب مع بع�س دول اخلليج واملغرب 

اإ�صرائيلي  خلرق  وا�صتمرارا  وال�صودان 

للمنطقة العربية".

وحول اإمكانية اأن يكون هناك توقيعا على 

اتفاق دفاع م�صرتك، قال عبد احلي اإنه ل 

غانت�س  بني  زيارة  يف  التوجه  باأن  يعتقد 

و  املغرب  بني  م�صرتك  دفاع  نحو  �صيكون 

اإ�صرائيل  "�صيلزم  ذلك  باأن  مربرا  اإ�صرائيل، 

وهي  العربي  املغرب  م�صاكل  يف  بالتورط 

كثرية".

التوجه  "�صيكون   : املحلل  يقول  املقابل،  يف 

يف  بخا�صة  الع�صكري  التعاون  تعزيز  نحو 

جمال الإنتاج الع�صكري يف بع�س املجالت 

ما  اأو  طيار"  "بدون  امل�صرية  كالطائرات 

الزيارات  وتبادل  الإرهاب  مكافحة  ي�صمى 

تدريبات  يف  وامل�صاركة  للع�صكريني 

اإ�صرائيل  نقل  لقرار  يكون  وقد  ع�صكرية، 

القوات  يف  الأوروبية  للقيادة  التبعية  من 

املركزية  للقيادة  التبعية  اإىل  الأمريكية 

التعاون  ترتيب  يف  دورا  القوات  لهذه 

بكيفية جديدة".

توقيع  مت  حال  يف  املغرب  دوافع  وعن 

لفت  اإ�صرائيل،  مع  م�صرتك  دفاع  اتفاقية 

"�صيا�صة املغرب تقوم يف  اأن  اإىل  الأكادميي 

مفرطة..  براغماتية  على  النقطة  هذه 

وهي العمل على حتقيق مكا�صب من خالل 

التكاء على اللوبي ال�صهيوين يف الوليات 

عن  التام  التخلي  مقابل  اأوروبا  و  املتحدة 

احلقوق امل�صروعة لل�صعب الفل�صطيني".

ويف هذا ال�صدد، مل ي�صتبعد املحلل ال�صيا�صي 

رئا�صته  عن  لحق  وقت  يف  املغرب  "تخلي 
الرئا�صة،  هذه  رمزية  رغم  القد�س  للجنة 

اإف�صال  على  املغرب  يعمل  اأن  جانب  اإىل 

اإ�صرائيل  منح  لإلغاء  اجلزائري  ال�صعي 

�صفة املراقب يف الحتاد الإفريقي، ناهيك 

يف  الداخلية  الأو�صاع  على  التج�ص�س  عن 

اأهمية  اإ�صرائيل  توليه  اأمر  وهو  اجلزائر 

توظيف  على  اإ�صرائيل  وتعكف  كبرية"، 

املغرب من اأجل حت�صيل معلومات عن اإيران 

اإ�صرائيل  ان  " كما   : قائال  اإفريقيا،  اأي�صا يف 

من  قدر  اكرب  جلمع  املغرب  �صتوظف 

منطقة  يف  الإيراين  الن�صاط  عن  املعلومات 

الغرب الإفريقي حتديدا".

اإكرام. �س

الإن�صان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  اأكد 

"املكانة  الت�صامح  قيم  اأعطت  اجلزائر  اأن 

التي ت�صتحقها" من اأجل حماربة الإرهاب 

واحلفاظ على وحدة الأمة �صد حماولت 

زرع الفتنة بني اأفراد ال�صعب الواحد.

مبنا�صبة  له  بيان  يف  املجل�س،  اأو�صح 

للت�صامح  الدويل  باليوم  الحتفال 

اأن  �صنة،  كل  من  نوفمرب  لـ16  امل�صادف 

قيم  دائما  اأعطت  اجلزائرية  "الدولة 
وذهبت  ت�صتحقها  التي  املكانة  الت�صامح 

اأحد  القيم  بتلك  الت�صبث  جعل  حد  اإىل 

بل  الأعمى،  الإرهاب  حماربة  و�صائل 

واأحد العنا�صر املكونة ل�صيا�صة امل�صاحلة 

الوطنية ل�صمان التاآخي بني كل مكونات 

املجتمع، وهذا للحفاظ على وحدة الأمة 

والدولة والتغلب على كل حماولت زرع 

اأفراد  بني  والكراهية  والتنافر  الفتنة 

ال�صعب الواحد".

�صعار  حملت  التي  املنا�صبة  وبهذه 

والقبول  الحرتام  يعني  "الت�صامح 
عاملنا  لثقافات  الرثي  للتنوع  والتقدير 

الإن�صانية  ولل�صفات  التعبري  ولأ�صكال 

حلقوق  الوطني  املجل�س  دعا  لدينا"، 

الن�صان املجموعة الدولية اإىل "مواجهة 

قيم  بن�صر  الكراهية  ونبذ  التع�صب 

والعدالة  وامل�صاواة  والالعنف  ال�صالم 

الجتماعية عرب جميع اأنحاء العامل".

بني  "من  اأنه  اإىل  ال�صياق  ذات  يف  واأ�صار 

توفريها  يجب  التي  والو�صائل  العوامل 

بني  الت�صامح  واإحالل  الكراهية  لنبذ 

وبذل  الأف�صل  التعليم  توفري  النا�س، 

جهود اإ�صافية من اأجل ذلك، ل�صيما جتاه 

املدر�صة،  اأو يف  املنزل  �صواء يف  الأطفال، 

والقيم  والف�صول  بالنفتاح  والتمتع 

الذي يبنى عليها الت�صامح ونبذ الكراهية 

وحتقيق العدل وامل�صاواة بني النا�س".

جاء  الذي  الإعالن  اأن  املجل�س  وذكر 

 1995 نتيجة لهذه اجلهود الدولية �صنة 

يحدد باأن م�صاألة الت�صامح "�صرط �صيا�صي 

والدول،  واجلماعات  لالأفراد  وقانوين 

حلقوق  الدولية  بال�صكوك  ترتبط  كما 

قيام  اأهمية  على  توؤكد  والتي  الإن�صان، 

عند  جديدة  ت�صريعات  ب�صياغة  الدول 

املعاملة  يف  امل�صاواة  ل�صمان  ال�صرورة 

والأفراد  الفئات  جلميع  الفر�س  وتكافوؤ 

يف املجتمع".

ب"املعرفة  الت�صامح  هذا  ويتعزز 

وال�صمري  الفكر  وحرية  والنفتاح 

اأخالقيا  واجبا  لي�س  وهو  واملعتقد، 

فح�صب واإمنا واجب �صيا�صي وقانوين اأي�صا 

حمل  ال�صالم  ثقافة  اإحالل  يف  ي�صاهم 

الفاعلني  جميع  داعيا  احلرب"،  ثقافة 

املوؤ�ص�صاتيني وغري املوؤ�ص�صاتيني واأ�صحاب 

ثقافة  ن�صر  على  "العمل  اإىل  امل�صلحة 

التي  التاأثريات  درء  خالل  من  الت�صامح 

تولد ال�صعور باخلوف من الآخرين".

�صعيد. �س

 قال اإن جبهة التحرير �صت�صاهم يف حتقيق ا�صتقرار وتنمية اأكرب بالبالد، بعجي:

ال�صحوة والتوجه ال�صيا�صي واالقت�صادي للجزائر 
اأزعج الكثري من اللوبيات"

املر�ّصحون ي�صددون على م�صلحة ا�صتقرار البالد

االنتخابات املحلية خطوة مهمة يف بناء 
املوؤ�ص�صات ودرء املخاطر اخلارجية  

خالل  بعجي  �أبرز 

�شعبي  لتجمع  تن�شيطه 

متعددة  بالقاعة 

عبد  �أبركان  �لريا�شات 

بوالية جيجل يف  �لقادر 

�النتخابية  �حلملة  �إطار 

نوفمرب   27 ملحليات 

من  �لكثري   " �أن  �جلاري 

بع�ض  وحتى  �الأ�شخا�ض 

عودة  تعجبها  مل  �لدول 

�لدبلوما�شية  بروز 

�ملنطقة  يف  �جلز�ئرية 

�الأخرية  �لقر�ر�ت  وكذ� 

للدولة �لقا�شية بتنويع 

على  و�النفتاح  �القت�شاد 

�لدولية  �الأ�شو�ق  عديد 

�لكربى كال�شني وتركيا 

و�إ�شبانيا  ورو�شيا 

باأن  مربز�  و�إيطاليا" 

لوبيات  �أقلق  �الأمر  "هذ� 
�جلز�ئر  تعترب  كانت 

�شوقا د�خلية لها".

�مل�شوؤول  ذ�ت  و�عترب 

�حلزبي �أن "ما وقع موؤخر� 

�جلز�ئرية  �حلدود  على 

ثالث  وقتل  �ملوريتانية 

يدخل  جز�ئريني  رعايا 

��شتقر�ر  �إطار زعزعة  يف 

�ملنطقة" م�شري� �إىل �أن " 

تتكلم  �أ�شبحت  �جلز�ئر 

�لند للند مع �أي دولة يف 

�لعامل وهو ما مل يتقبله 

�لكثريون".

"يف  �أنه  بعجي  قال  كما 

ت�شكيلته  متكن  حال 

�لفوز  من  �ل�شيا�شية 

من  كبرية  باأعد�د 

يف  �شو�ء  �ملقاعد 

�ل�شعبية  �ملجال�ض 

�لبلدية �أو �لوالئية خالل 

�ملحلية  �النتخابات 

يف  �شت�شاهم  �ملقبلة 

وتنمية  ��شتقر�ر  حتقيق 

�أكرب بالبالد ".

يف  �ملتحدث  ذ�ت  ودعا 

تدخله �إىل تكاتف جهود 

�حلزب  مرت�شحي  جميع 

حال  يف  جيجل  بوالية 

�ل�شعبية  للثقة  نيلهم 

"الإخر�ج هذه �لوالية من 
تعي�شه يف  �لذي  �لتاأخر 

موؤكد�  �مليادين"  خمتلف 

�لذي  �حلزب   " �أن  على 

�ملحليات  غمار  يخو�ض 

و  �لو�قعية  �شعار  حتت 

�لطموح �شي�شعى مركزيا 

تنمية  جهود  لدعم 

�لوالية".

الـ27  يف  املقررة  املحلية  لالنتخابات  املر�صحون  اأكد 

نوفمرب احلايل، على اأنها ا�صتحقاقات اأ�صا�صية ل�صتكمال 

املوؤامرات  مواجهة  يف  قوية  جلزائر  املوؤ�ص�صاتي  البناء 

اخلارجية التي ت�صتهدفها.

�صيكون  املقبلة  املحليات  جناح  اأن  املر�صحون  واعترب 

البالد  يف  ال�صتقرار  تعزيز  و  لتكري�س  مهمة  "خطوة 
للت�صدي للمخاطر التي تواجه اجلزائر"، اإذ �صتعمل هذه 

وحتقيق  للبالد  الداخلية  اجلبهة  تقوية   " يف  اخلطوة 

ب�صكل  "�صت�صاهم  اأنها  عن  ف�صال  ال�صيا�صي"،  ال�صتقرار 

الدولية  ال�صاحة  يف  اجلزائر  مكانة  تعزيز  يف  كبري 

اأي  من  "اأوىل  اجلزائر  ا�صتقرار  اأن  معتربا  والإقليمية"، 

�صرورة  على  باملحليات  املعنيون  و�صدد  اأخرى"،  م�صالح 

الأ�صلح  وانتقاء  املقبلة  النتخابات  يف  بقوة  امل�صاركة 

ومنتجة  قوية  جزائر  "بناء  �صبيل  يف  املرت�صحني  بني  من 

عرب اعتماد روؤية �صاملة تبداأ )...( من اجلزائر العميقة 

لت�صمل امل�صتوى الوطني، رافعني �صعارات خمتلفة ت�صب 

اإذ يتطلب الو�صع احلايل التفاف  " اللحمة الوطنية"،  يف 

الدولة  حول  ال�صيا�صية،  الأحزاب  فيهم  مبا  اجلميع، 

ودعمها يف هذه املرحلة.

للمر�صحني،  الكفاءة  عن�صر  على  املر�صحون  عرج  كما 

الأكرث  لفائدة  باأ�صواتهم  الإدلء  اإىل  الناخبني  داعني 

بعيدا  ال�صيا�صية،  املمار�صة  تتم  اأن  يتعني  حيث  كفاءة، 

الختالف  درجة  بلغت  مهما  اإق�صاء،  اأو  تهمي�س  اأي  عن 

يف الربامج والروؤى والو�صائل، و هذا "ما دام هناك اتفاق 

يف  وحدته  على  واحلفاظ  ال�صعب  متا�صك  �صرورة  على 

وجه املوؤامرات اخلارجية التي ت�صتهدف اجلزائر".

امل�صاركة  ال�صيا�صية  الفعاليات  دعت  امل�صمار،  هذا  ويف 

ال�صيا�صية من  النخب  اإىل �صرورة حتالف  يف النتخابات 

و�صيادة  باأمن  امل�صا�س  يريد  من  كل  �صد  "الوقوف  اأجل 

خانة  يف  تندرج  القادمة  النتخابات  باعتبار  الوطن".، 

�صرع  قد  كان  الذي  املوؤ�ص�صاتي"،  البناء  م�صار  "ا�صتكمال 
جت�صدت  والذي   2019 فرباير   22 حراك  عقب  فيه 

مبادئه، ل �صيما ما تعلق منها بـ"تالحم ال�صعب اجلزائري 

التنمية،  وبخ�صو�س  املخاطر"،  مواجهة  يف  جي�صه  مع 

اأع�صاء  انتخابات  باأن  اأطيافها،  مبختلف  الأحزاب  اأكدت 

املجال�س ال�صعبية البلدية والولئية التي ل تف�صلنا عنها 

�صوى اأيام، �صتكون خمتلفة عن �صابقتها لكونها مرتبطة 

حياة  على  املبا�صر  التاأثري  ذي  التنموي  املحلي  بال�صاأن 

والبلدية  الولية  قانوين  مراجعة  اإىل  داعية  املواطن"، 

له  يت�صنى  حتى  املحلي،  املنتخب  �صالحيات  وتو�صيع 

وجه". اأكمل  على  "القيام بواجبه 
�صمن  مهما  منعرجا  املحلية  النتخابات  تعترب  وبذلك 

جديدة"،  جزائر  بناء  اإىل  يهدف  الذي  الوطني  امل�صعى 

ال�صيا�صي وت�صيري  ال�صباب يف املعرتك  اإ�صراك  من خالل 

"بروؤية  و  املحلي"  امل�صتوى  على  �صيما  ل  املوؤ�ص�صات، 

جديدة".

عرب  الثالثة   • ال�ّصرعة 

مواقع التوا�صل الجتماعي

الفي�صبوك  وخا�صة  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  لعبت 

ال�صيا�صية  الحزاب  وبرامج  اأفكار  اإي�صال  يف  كبريا  دورا 

ممثليهم  اختيار  على  اقناعهم  اجل  من  املواطنني  اىل 

ال�صفحات  املر�صحون  وا�صتغل  ال�صتحقاق،  هذا  يف 

الأحرار،  املر�صحون  اأو  باأحزابهم  اخلا�صة  الفي�صبوكية 

التي  املواقع  هذه  على  الأوىل  بالدرجة  راهنوا  اإن 

كما  وال�صتقطاب،  وال�صرعة  والفورية  بالآنية  تت�صف 

لـ   3 اجلزائر  جامعة  من  بودهان  نبيلة  الدكتورة  تقول 

" الرائد".
ظل  يف  الو�صائل  هذه  يف  الأحزاب  ا�صتثمرت  وبالفعل 

الظروف اجلوية واأي�صا وباء كورونا اإي�صال براجمها اإىل 

امل�صتمر مع و�صيلة  املواطنني على اعتبار توا�صلهم  اأكرث 

الأنرتنيت، كما قالت، مو�صحة اأن ا�صتعمال هذه الو�صائل 

له دور يف الت�صويق ال�صيا�صي احلزبي من اأجل ك�صب ثقة 

املواطنني وكذا حملهم على النتخاب.

ويف �صياق مت�صل، ك�صف املر�صح عن حزب جبهة التحرير 

الوطني في�صل لوراري لـ " الرائد" اأنه تر�صح عن احلزب 

غري اأنه متكن من فتح �صفحات على الفا�صبوك للرتويج 

لربنامج احلزب واملر�صحني يف حّد ذاتهم، م�صيفا اأن هذه 

الو�صائل اأ�صبحت اأكرث من �صرورية يعتمد عليها اجلميع 

يف احلمالت النتخابية، بهدف ا�صتقطاب اأكرب اجلماهري 

اأ�صواتهم يوم النتخابات، على حّد تعبريه.

اأ�صوات   • ا�صتقطاب 

الناخبني

اجلوارية  وحتركاتهم  ن�صاطاتهم  وترية  املر�صحون  رفع 

املواطنني  اإقناع  اأجل  من  امليدانية  وخرجاتهم  اأجل  من 

يف  ممثليهم  واختيار  القرتاع  ل�صناديق  بقوة  للذهاب 

والولئية  البلدية  ال�صعبية  املجال�س  جتديد  انتخابات 

التي من �صاأنها جت�صيد التغيري، ورغم �صعوبة املاأمورية 

ل كثريا  يف ا�صتمالة الناخبني، اإل الطبقة ال�صيا�صية ُتعِوّ

الكفاءات  ذوي  من  ال�صباب  فئة  من  املرت�صحني  على 

اجلزائر  موؤ�ص�صات  بناء  حتدي  ورفع  امل�صعل  ل�صتالم 

اجلديدة واإ�صفاء ديناميكية على عمل املجال�س املحلية 

املنتخبة.

عرب  قوائمهم  اأغلب  يف  املر�صحني  ت�صريحات  ومتحورت 

بلديات الوطن، ح�صب ما نقلته وكالة الأنباء اجلزائرية 

حول ح�صن اختيار املرت�صحني الأكفاء والنزهاء وتو�صيع 

ممار�صات  مع  والقطيعة  املحليني  املنتخبني  �صالحيات 

املا�صي للنهو�س بالتنمية املحلية.

ومن جهة اأخرى ذكر املر�صحون بالأهمية التي تكت�صيها 

م�صئولية  على  موؤكدين  املقبلة،  املحلية  النتخابات 

ال�صتجابة  على  قادرين  مرت�صحني  اختيار  يف  املواطنني 

لن�صغالتهم واإعطاء دفع للتنمية املحلية.

ت�صجيع  امل�صتقبل:   • جبهة 

ال�صتثمارات لتحقيق 

التنمية للبلديات

اأم�س  بلعيد،  العزيز  عبد  امل�صتقبل،  جبهة  رئي�س  دعا 

النتخابي  املوعد  هذا  يف  بقوة  امل�صاركة  اإىل  املواطنني 

املحليني  ممثليهم  واختيار  احلايل  نوفمرب   27 الـ  يف 

ذكر  والنزاهة،  الكفاءة  �صروط  ي�صتوفون  الذين  من 

اقرتحت  قد  ال�صيا�صية  ت�صكيلته  اأن  بلعيد  العزيز  عبد 

املواطن  خلدمة  قوية  عزمية  لديهم  "اأكفاء  مر�صحني 

واجلزائر"، واأكد رئي�س جبهة امل�صتقبل خالل تن�صيطه 

بومدين"  "�صراط  اجلهوي  بامل�صرح  �صعبي  لتجمع 

ب�صعيدة، على �صرورة ت�صجيع ال�صتثمارات التي حتقق 

التنمية للبلديات.

برنامج  اأن  النتخابية  احلملة  اإطار  يف  بلعيد  واأبرز 

وا�صتقطاب  ال�صتثمارات  "ت�صجيع  على  يرتكز  حزبه 

لتحقيق  م�صاريعهم  جت�صيد  يف  وم�صاركتهم  امل�صتثمرين 

اأن  امل�صتقبل  جبهة  رئي�س  وقال  بالبلدية"،  التنمية 

"البلدية تعترب حمركا اأ�صا�صيا لتن�صيط ال�صتثمار وخلق 
جميع  بها  تزخر  التي  املوؤهالت  با�صتغالل  وذلك  الرثوة 

اإىل  احلزبي  امل�صوؤول  نف�س  تطرق  كما  الوطن"،  وليات 

منح  "�صرورة  اإىل  ال�صدد  هذا  يف  داعيا  البلدية،  قانون 

مبا  البلدية  ال�صعبية  للمجال�س  ال�صالحيات  من  املزيد 

ي�صمن لها اأداء اأح�صن يكون يف خدمة ال�صالح العام".

الوطني   • التجمع 

الدميقراطي: من اأجل 

نظام حوكمة حملية �صامل

الدميقراطي  الوطني  التجمع  حلزب  العام  الأمني  رافع 

حوكمة  نظام  "اإر�صاء  اأجل  من  اأم�س  زيتوين  الطيب 

امل�صوؤول  نف�س  وقال  الوطن"،  عرب  وكامل  �صامل  حملية 

الذي  ال�صعبي  التجمع  خالل  ال�صياق  هذا  يف  احلزبي 

ن�صطه بامل�صرح اجلهوي بباتنة: "نريد �صمن هذا امل�صعى 

متكني املنتخبني املحليني من �صالحياتهم الكاملة فح�صب 

وكذلك جعل البلدية والولية موؤ�ص�صات �صيا�صية تلعب 

من  "نريد  قائال:  وتابع  البالد"،  ا�صتقرار  يف  الهام  دورها 

والولية  البلدية  ت�صبح  اأن  املحلية  احلوكمة  خالل 

عرب  وت�صاهم  حقيقية  اقت�صادية  تنموية  موؤ�ص�صات 

من  تعود  فعال  تغيري  يف  قويني  وولئي  بلدي  جمل�س 

خالله الثقة بني املواطنني وموؤ�ص�صات الدولة".

الوطني  التجمع  حلزب  العام  الأمني  اعترب  كما 

ت�صكيلته  مع  ومتعاطفني  منا�صلني  اأمام  الدميقراطي 

ال�صيا�صية اأن الق�صاء على املظاهر ال�صلبية التي ي�صهدها 

املجتمع "ل يتم اإل بنظام حوكمة متنح فيه ال�صالحيات 

زيتوين  الطيب  ودعا   ،" املحلية  للجماعات  الكاملة 

على  والعتماد  املبادرات  "حترير  اإىل  كذلك  باملنا�صبة 

الطاقات الب�صرية التي تزخر بها البالد وال�صتثمار فيها 

وا�صتغالل الذكاء الجتماعي لل�صعب اجلزائري".

ز. ف

اأكد الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني اأبو الف�صل بعجي اأن ت�صكيلته ال�صيا�صية 

�صت�صاهم يف حتقيق "ا�صتقرار وتنمية اأكرب" بالبالد يف حال فوزها يف النتخابات املحلية 

املقبلة، موؤكدا ان" ال�صحوة والتوجه ال�صيا�صي والقت�صادي اجلديد الذي انتهجته اجلزائر 

من خالل القرارات ال�صيادية التي اتخذتها ال�صلطات العليا يف البالد اأزعج الكثري من 

اللوبيات داخليا وخارجيا".
ز. ف
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�شدد على االبتعاد عن املغالطات ال�شعبوّية، بن عبد الرحمان:

الدعم �سيقدم نقدا للأ�سر املحتاجة فقط !!
 • النواب يزكون م�شروع قانون املالية 2022 باالأغلبية و«حم�س« ترف�شه

 ترتكز على مقاربة ا�شتباقية ووقائية

خمت�سون يطالبون با�سرتاتيجية جديدة 
لت�سيري املخاطر الكربى 

 ح�شيلة اجلائحة يف اجلزائر خالل 24 �شاعة االأخرية

بكورونا وفيات  و8  اإ�سابة جديدة   135

اأكد اأن املوؤ�ش�شة تطور حقولها واأعمالها وتزيد من اإنتاجها، عرقاب:

�سوناطراك ملتزمة بتعهداتها وبالطلبات 
الإ�سافية لزبائنها من الغاز

 ،2022 ل�شنة  املالية  قانون  م�شروع  على  اأم�س  الوطني،  ال�شعبي  املجل�س  �شوت 

الوزير  ح�شرها  املجل�س،  رئي�س  بوغايل،  ابراهيم  تراأ�شها  علنية  جل�شة  خالل  وذلك 

االأول، وزير املالية، اأمين بن عبد الرحمان، وعدد من الوزراء، وبا�شتثناء حزب »حركة 

جمتمع ال�شلم«، الذي �شوت �شد م�شروع القانون، �شوت باقي اأع�شاء املجل�س ب »نعم«، 

ل�شنة  املالية  قانون  مل�شروع  العلنية  مناق�شتهم  املا�شي  ال�شبت  اأنهوا  الغرفة  نواب  وكان 

اأن يقوم الوزير االأول، وزير املالية، اأمين بن عبد الرحمان يف اليوم نف�شه  2022 قبل 
بالرد على ان�شغاالتهم وت�شاوؤالتهم.

اإكرام. �س

عبد  بن  اأمين  االأول  الوزير  اأكد 

بعد  مداخلته  يف  اأم�س  الرحمان، 

قانون  م�شروع  على  الت�شويت 

املالية ل�شنة 2022 مببنى الربملان، 

اأن ما مت تداوله حول نية الدولة 

اله�شة  الفئات  عن  الدعم  رفع 

جمرد مغالطات و�شعبوية، واأو�شح 

املتحدث يقول اأن ما مت هو بداية 

التفكري يف توجيه الدعم ح�شريا 

واأو�شح  ونقدا،  فقط  للم�شتحقني 

يقول اأن االإجراءات التي ت�شمنها 

مبراجعة  واملتعلقة  الن�س، 

االجتماعي،  الدعم  �شيا�شة 

االجتماعي  التوجه  "تكر�س 
املكر�س  التوجه  هو  و  للدولة 

باأن  واأ�شاف  نوفمرب"،  اأول  ملبادئ 

تدعم،  الزالت  و  "دعمت  الدولة 

عظيمة  و  هامة  مبالغ  خالل  من 

املالية  قانون  م�شروع  يف  ر�شدت 

ل2022، الفئات اله�شة و املتو�شطة 

الدولة  دعم  "�شيا�شة  وتابع:   ،"
لهذه الفئات ما زالت و �شتتوا�شل 

و نزعها حمرم علينا".

الدعم  مراجعة  جهاز  ويتعلق 

ب"توجيه  الن�س   يف  املدرج 

الأ�شحابها  املر�شودة  االأموال 

اآليات  خالل  من  احلقيقيني 

�شيعمل هذا اجلهاز على و�شعها"، 

الذي  الرحمان  عبد  بن  ح�شب 

�شيتبع  املالية  قانون  باأن  ذكر 

قانون  غرار  على  اأخرى،  بقوانني 

ال�شفقات  قانون  و  اال�شتثمار 

بني  ال�شراكة  قانون  و  العمومية 

القطاعني اخلا�س و العام، واأكد اأن 

"اأ�شا�شيات  القوانني تعد  جل هذه 

لعمل احلكومة  و �شت�شمح باإعطاء 

كل  اجلديد  االقت�شادي  النموذج 

وهجه و كل بعده و م�شداقيته".

الربملانية  الكتلة  اأعلنت  ذلك  اإىل 

اإنها �شوتت  ال�شلم  حلركة جممتع 

املالية  قانون  م�شروع  على  بـ"ال" 

التعديالت  كل  رف�س  بعد  وذلك 

املجموعة  نواب  بها  تقدم  التي 

ال�شلم  جمتمع  حلركة  الربملانية 

حماية  على  ارتكزت  اأنها  رغم 

الوطني،  االقت�شاد   ( ثنائية 

القدرة ال�شرائية(.

اأي�شا  االآخر  ال�شبب  اأن  واو�شحت 

بـ"خطورة" ما جاء  هو ما و�شفته 

جهاز  با�شتحداث   187 املادة  يف 

دون  االجتماعي  الدعم  لتوجيه 

وجود قاعدة معطيات ودون حوار 

وطني �شامل وال تنمية اقت�شادية 

املو�شوع  اأن  خا�شة  ال�شغل،  توفر 

كبري  اجتماعي  حتول  عن  يعرب 

ال�شرائية  القدرة  اأكرث  ي�شعف 

م�شبوق  غري  ب�شكل  للجزائريني 

احل�شول  لهم  ت�شمن  اآليات  دون 

كما  النقدي،  التعوي�س  على 

اإخ�شاع  رف�س  احلركة  اكدت 

مبا  لل�شريبة  الفالحية  االأرباح 

فيها تلك املمار�شة ب�شكل تقليدي 

الفالح  معاناة  من  يزيد  ما  وهذا 

الب�شيط وي�شكل �شررا كبريا على 

الفالحة.

وعلى �شعيد اآخر مت رف�س تعديل 

الر�شم  ن�شبة  برفع   116 املادة 

اجلزايف على عمليات بيع املنتجات 

التبغية من 5 باملائة اإىل 10 باملائة، 

تعديل  املجل�س  نواب  رف�س  كما 

137 با�شتبدال مقدار �شقف  املادة 

والهدايا  ال�شخ�شية  املقتنيات 

بـ7500 اأورو اأو ما يعادلها، و�شوت 

املادة  على  بالرف�س  اأي�شا  النواب 

ال�شريبة  اقتطاع  تخ�س  التي   12

من املنبع للمحامني.

للمخاطر  الوطني  واملندوب  االأبحاث،  مدير  اأكد 

املحلية  واجلماعات  الداخلية  بوزارة  الكربى 

 ، عفرة  احلميد  عبد  العمرانية،  والتهيئة 

اليوم  باجلزائر  الكربى  املخاطر  مواجهة  اأن 

"ي�شتدعي روؤى ا�شرتاتيجية جديدة تعتمد على 
مقاربة ا�شتباقية ووقائية".

امللتقى  فعاليات  �شمن  مداخلته  يف  عفرة،  اأكد 

اال�شرتاتيجي  لالت�شال   " االأول  الوطني 

والرهانات"،  الكربى...التحديات  واالخطار 

الذي نظم اأم�س من قبل املدر�شة الوطنية العليا 

لل�شحافة وعلوم االإعالم ، و جاء حتت �شعار " معا 

من اأجل وطن اآمن" ، اأن "مواجهة املخاطر الكربى 

ا�شرتاتيجية  روؤى  ي�شتدعي  اليوم  باجلزائر 

ا�شتباقية ووقائية"،  جديدة تعتمد على مقاربة 

الو�شعية  وت�شخي�س  حتليل  بعد  انه"  وا�شاف 

املتعلق   20/04 احلايل  القانون  ال�شيما  احلالية 

الكوارث  وت�شيري  الكربى  املخاطر  من  بالوقاية 

هذا  ان  لوحظ  امل�شتدامة،  التنمية  اطار  يف 

القانون مل يطبق يف امليدان، لعدة ا�شباب اولها ان 

االهداف من و�شع هذا الن�س القانوين مل حتدد و 

او  التنفيذ  واجال  بامل�شوؤوليات  املتعلق  االمر  كذا 

املوارد التمويلية اخلا�شة بذات الن�س".

وعاد ذات امل�شوؤول، ليوؤكد ان القانون امل�شار اليه 

كان قد حدد فعليا وجود 15 خطر كبري باجلزائر، 

هذه  من  للوقاية  خمطط  اي  ي�شدر  مل  انه  اال 

من  البد  الت�شخي�س  بعد   "  : ،م�شيفا  االخطار" 

اال�شتباقية  على  موؤ�ش�شة  جديدة  مقاربة  و�شع 

الو�شول اىل  ، و بعدها ميكننا  التنبوؤ  و  الوقاية  و 

مرحلة التدخل ثم مرحلة املعافاة و الرجوع اىل 

"يتم  انه  قال  و   ، اف�شل"  ب�شكل  القبلية  املرحلة 

خالل  من  املقاربة   هذه  و�شع  على  العمل  حاليا 

بالتزامن  �شيتم  الذي  و  القانون  هذا  مراجعة 

امل�شار  املخاطر  من  الوقاية  خمططات  و�شع  مع 

اليها و التي يبقى ابرزها الزالزل و الفي�شانات و 

احلرائق".

االقت�شادية  التحديات  حول  مداخلة  يف  و 

الطبيعية  للكوارث  اجلديدة  االجتماعية  و 

الدكتور  اكد   ، احلراري  االحتبا�س  عن  الناجمة 

لتوحيد  مدعوة  اجلهات  كل  ان  حممد،  �شهرة 

اجلزائر  تواجهها  التي  االزمات  ملواجهة  جهودها 

يف هذا اخل�شو�س، م�شيفا ان تكلفة تلك الكوارث 

باتت تعك�س ارقاما خميفة، و قال ان وباء كورونا 

اي�شا  الكوارث  ان  ليوؤكد  جاء  املثال،  �شبيل  على 

دخلت ع�شر العوملة اذ مل يعد يحدها اطار زمني 

او جغرايف و ال احد باإمكانه حماية االخر يف حال 

ازمات مماثلة، و من هذا املنطلق يتعني التفكري يف 

ا�شرتاتيجيات جديدة للتعامل مع هذه الكوارث.

ان   ، �شهرة  الدكتور  اكد   ، ال�شياق  ذات  يف  و 

ان  بد  ال  باجلزائر  اجلديدة  اال�شرتاتيجيات 

تعتمد على مدن جديدة، م�شريا اىل ان اجلزائر 

العا�شمة مل تعد حتتمل م�شاريع كربى ا�شافية، 

�شيا�شية  قرارات  اتخاذ  امل�شوؤولني  على  يتعني  و 

اىل  حتويلها  و  بها  الكربى  امل�شاريع  لوقف  جريئة 

مدن خلرى للبالد.

 ، بلقا�شم  م�شطفاوي  الربوفي�شور  اأكد  بدوره، 

مدير خمرب البحث و�شائل االعالم ، اال�شتخدامات 

االجتماعية و االت�شال، التابع للمدر�شة الوطنية 

على  امل�شرف   ، االعالم  علوم  و  لل�شحافة  العليا 

"االت�شال  حمور  اختيار  ،اأن  امللتقى  هذا  تنظيم 

الفعالية  يعد  الكربى"  االخطار  و  اال�شرتاتيجي 

تعي�شه  ما  مواكبة  اىل  ا�شا�شا  يرمي  و  للمخرب،   15

خمتلفة  ازمات  من  حاليا  له  تتعر�س  و  اجلزائر 

واأ�شاف  لتجاوزها،  املنا�شبة  احللول  ايجاد  بق�شد 

نف�س املتحدث " اأن ما نقوم  به كباحثني بات يعد 

و  املعارف  اىل  الو�شول  اجل  من  واجب،  من  اكرث 

لالزمات  ال�شلبية  االثار  حل�شر  احلقائق  حتديد 

موؤ�ش�شات  على  ان  قال  و   ،" بالدنا  تواجهها  التي 

امللتقيات  هذه  بنتائج  االخذ  م�شوؤوليها  و  الدولة 

و  االزمات  بت�شيري  الكفيلة  احللول  اليجاد 

االت�شالية  ال�شيا�شة  فيها  مبا  الكربى  الكوارث 

التي  الت�شيري  اخطاء  لتفادي  و  االزمة  اثناء 

اال�شتقالل  �شنوات  منذ  ال�شياق  هذا  يف  �شجلت 

االوىل و دامت لعقود".

�شعيد. �س

)كوفيد- كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة   135 �شجلت 

اجلزائر،  يف  االأخرية  �شاعة   24 الـ  خالل  وفيات  و8   )19

وزارة  به  اأفادت  ما  ح�شب  لل�شفاء،  مري�شا   79 متاثل  فيما 

ال�شحة، االربعاء، يف بيان لها، وقد بلغ اإجمايل االإ�شابات 

امل�شابني  اإجمايل  بلغ  بينما  حالة،   208380 املوؤكدة 

االإجمايل  والعدد  �شخ�شا   142936 لل�شفاء  املتماثلني 

للوفيات 6005 حالة.

وفقا  املركزة،  بالعناية  مري�شا   20 اإح�شاء  اأي�شا  مت  كما 

ت�شجل  مل  والية   26 اأن  اإىل  البيان  واأ�شار  ذاته،  للم�شدر 

بها اأي حالة خالل الفرتة املذكورة، فيما عرفت 18 والية 

ت�شجيل من حالة واحدة اإىل 9 حاالت، مقابل 4 واليات مت 

بها اإح�شاء 10 حاالت فما فوق.

االلتزام  ب�شرورة  املواطنني  ال�شحة  وزارة  وتو�شي 

بنظام اليقظة، كما تدعوهم اإىل احرتام قواعد النظافة 

الواقي،  للقناع  االإلزامي  واالرتداء  اجل�شدية  وامل�شافة 

كما ت�شدد اأي�شا على اأن االلتزام ال�شارم من قبل املواطنني 

احليطة  اأخذ  جانب  اإىل  الوقائية،  االإجراءات  بهذه 

على  نهائيا  الق�شاء  غاية  اإىل  مهمة  عوامل  هي  واحلذر، 

هذا الوباء.

الرحمان  عبد  ال�شحة،  وزير  �شارك  اآخر  �شعيد  ‘ىل 
عمل  ور�شة  يف  العا�شمة،  باجلزائر  اأم�س  بوزيد،  بن 

ب�شان  دولية  اتفاقية  جدوى  ومناق�شة  لدرا�شة  جهوية 

اأفاد  ما  ح�شب  لها،  واال�شتجابة  االأوبئة  ملجابهة  التاأهب 

هذه  يف  بوزيد  بن  م�شاركة  وتاأتي  للوزارة،  بيان  به 

بدعوة  بعد،  عن  التحا�شر  تقنية  عرب  اجلهوية،  الور�شة 

اأحمد  ،الدكتور  عمان  ب�شلطنة  ال�شحة  وزير  نظريه  من 

"الور�شة  هذه  اأن  البيان  واأ�شاف   ،  " ال�شعيدي  حممد 

اجلهوية منظمة من قبل �شلطنة عمان بالتن�شيق مع مركز 

جمال  يف  ال�شاملة  االإ�شرتاتيجية  والبحوث  الدرا�شات 

ال�شحة والتنمية بجنيف".

ومت خالل هذه الور�شة " درا�شة ومناق�شة جدوى اتفاقية 

االأوبئة  ملجابهة  التاأهب  ب�شاأن  دولية  قانونية  اأداة  اأو 

اجلمعية  اأمام  "مناق�شتها  �شيتم  التي  و  لها"،  واال�شتجابة 

العامة غري العادية لل�شحة، املزمع عقدها من 29 نوفمرب 

اإىل 1 دي�شمرب املقبل".

حممد االأمني. ب

جدد وزير الطاقة واملناجم، حممد عرقاب، وفاء اجلزائر 

يف  زبائنها  لكل  املميع  الغاز  اإمدادات  حيث  من  بوعودها 

تطلب  اإن  االإ�شافية  الطلبات  لتلبية  وا�شتعدادها  اأوروبا، 

بكل  للتكفل  �شوناطراك  ا�شتعداد  موؤكدا  ذلك،  االأمر 

االحتياجات واال�شتثمارات احلالية وامل�شتقبلية ل�شركاء 

اجلزائر.

دول  ملنتدى  الـ23  االجتماع  عقب  الطاقة،  وزير  قال 

م�شدرة الغاز باأبو ظبي، يف حديث لالإذاعة، "نحن اأوفياء 

التعاقدية  تعهداتنا  و"بكل  �شوناطراك"،  طريق  عن 

واأن  لزبائننا،  بالن�شبة  االإ�شافية  الطلبات  وكذلك 

اإنتاجها"،  من  وتزيد  واأعمالها  حقولها  تطور  �شوناطراك 

الوفد  اأن  اإىل  عرقاب  الوزير  واأ�شار  امل�شوؤول.  ي�شيف 

الهيدروجني  حول  م�شتديرة  مائدة  يف  �شارك  اجلزائري 

ما  ا�شتعر�س  كما  اجلديدة.  الطاقة  هذه  تطوير  وكيفية 

متلكه اجلزائر من اإمكانات هائلة من بنية حتتية وهياكل 

جاهزة لدى �شوناطراك لكي تن�شئ هذه الطاقة البديلة 

هاته  ال�شتيعاب  اجلزائر  جاهزية  موؤكدا  اجلديدة، 

اال�شتثمارات وامل�شي قدما يف ا�شتغالل الطاقات اجلديدة 

واملتجددة واالنتقال الطاقوي. 

من  متمكنة  "�شوناطراك  اخل�شو�س  يف  عرقاب  وقال 

هذه  مع  للتاأقلم  الالزمة  الكفاءة  ولديها  التكنولوجيا 

الطاقة اجلديدة"، م�شيفا "لدينا جتارب االآن مع �شركائنا 

يف اأملانيا واإيطاليا يف تطوير الهيدروجني". واأ�شار عرقاب 

اإىل اأن اجلزائر قد اأجرت م�شاورات عديدة مع عدة وزراء 

املحروقات  قانون  حول  املحروقات  يف  ال�شركات  وكربيات 

اجلاهزة  التطبيقية  "الن�شو�س  اإىل  اإ�شافة  اجلديد، 

جمال  خا�شة  الطاقة  يف  لال�شتثمار  املالئمة  والظروف 

املحروقات". كما اأكد "تركنا انطباعا جيدا عند ال�شركات 

املحروقات  بقانون  اقتناعهم  اأبدوا  حيث  بها،  التقينا  التي 

التي  احلديثة  التقنيات  على  "اطلعوا  كما  اجلديد"، 

كتخفي�س  البيئة  حلماية  طوعيا  �شوناطراك  تعتمدها 

انبعاث الغازات وتقنية ونزع الكربون".

مرمي غازي

 اإ�شهـــــــار
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وجاء هذا من خمرجات اللقاء الذي 

الوطنية،  الرتبية  وزير  بني  جمع 

والنقابة  بلعابد،  احلكيم  عبد 

وامل�ساعدين  للم�رشفني  الوطنية 

الرتبويني، يف اإطار موا�سلة �سل�سلة 

مع  املربجمة  الثنائية  اللقاءات 

�رشعت  التي  االجتماعي،  ال�رشيك 

من  الوطنية،  الرتبية  وزارة  فيها 

ثنائية  عمل  جل�سات  تنظيم  خالل 

املعتمدة  النقابية  املنظمات  مع 

بقطاع الرتبية وفق رزنامة مربجمة 

لذلك.

الوطنية،  الرتبية  وزير  والتقى 

ال�سياق،  يف  بلعابد،  احلكيم  عبد 

اأع�ساء املكتبني الوطنيني للنقابة 

وامل�ساعدين  للم�رشفني  الوطنية 

العمل  اإطار  يف  وهذا  الرتبويني، 

ملختلف  واالإ�سغاء  الت�ساوري 

بال�ساأن  املتعلقة  الق�سايا 

لقرار  جت�سيدا  وكذلك  الرتبوي، 

رئي�س اجلمهورية القا�سي بالعمل 

االجتماعيني  ال�رشكاء  مع  احلثيث 

ما  ال�سيما  بان�سغاالتهم،  والتكفل 

اخلا�س  االأ�سا�سي  بالقانون  تعلق 

لالأ�سالك  املنتمني  باملوظفني 

الوطنية،  بالرتبية  اخلا�سة 

التقنية  اللجنة  �ستعكف  والذي 

 2021 اأكتوبر   25 بتاريخ  املن�سبة 

كل  درا�سة  على 

النقابية،  املنظمات  مقرتحات 

وال�سدق  ال�سفافية  اإطار  يف 

كل  حلحلة  بهدف  وامل�سداقية، 

امليدان،  يف  املطروحة  امل�ساكل 

اأ�سا�سي  قانون  م�رشوع  و�سياغة 

ي�سمن اال�ستقرار يف القطاع.

للنقابة،  العام  االأمني  واأو�سح 

ت�سوية  تقرر  اأنه  زويدي،  عمار 

�سدور  قبل  للزوال  االآيلني  ملف 

البدء  مع  اخلا�س،  القانون 

ثانية  لدورة  التح�سري  باإجراءات 

اإىل رتبة م�ست�سار  اأجل الرتقية  من 

يف  املقاطعة  بعد  الرتبية، 

ن�سبتها  التي و�سلت  االأوىل  الدورة 

اإىل ٪91، على اإثر الكم الهائل من 

االإجرائية  والتجاوزات  املخالفات 

التي  القانونية  غري  والتنظيمية 

من   ،2021 جويلية  دورة  �سابت 

االإجراء،  عملية  اإىل  الفتح  قرارات 

الوزارة  على  ي�ستوجب  ما  وهو 

ت�سمن  التي  التدابري  كافة  اتخاذ 

ما  وفق  بكرامة،  الرتقية  حقوق 

يقت�سيه القانون.

قد  كان  الوزير  اأن  االإ�سارة  جتدر 

التنظيم،  مع  �سابق  لقاء  يف  اأكد، 

ملقاطعة  القيا�سية  الن�سبة  »نتفّهم 

للرتبية  الرئي�سيني  امل�ساعدين 

الإجراء  الرتبويني  وامل�رشفني 

االمتحان املهني«.

ويف املقابل، اأبرز زويدي بخ�سو�س 

لقاء اأول اأم�س وما جاء على ل�سان 

الرتبية،  لقطاع  االأول  امل�سوؤول 

من اأن يكون القانون اخلا�س عادال 

القانون  ملف  اأن  خا�سة  ومن�سفا، 

القطاع  مبوظفي  اخلا�س  االأ�سا�سي 

العليا  ال�سلطات  من  بدعم  يحظى 

اأمر  اجلمهورية  ورئي�س  للبالد 

بتعديله.

قررت وزارة الرتبية الوطنية ت�سوية ملف االآيلني للزوال البالغ عددهم 10 اآالف م�ساعد، لرتقيتهم اإىل 

من�سب م�سرف تربية. امللف الذي تاأخرت ت�سويته منذ 2017.

على اأن يكون القانون اخلا�ص من�سفا وعادال للم�سرفني الرتبويني

بلعابد يعد بت�سوية ملف 10 �آالف من�صب 
اآيل للزوال

عثماين مرمي 

 اإ�سهـــــــار

ANEP:  2116020319الرائد: -2021/11/18   

 تخ�سي�ص 7 مراحل لقبول امل�ساريع وانطالق اإيداع العرو�ص بداية من 23 نوفمرب

م�سالح بن زيان تفرج عن رزنامة 
التح�سري للتكوين يف الدكتوراه

يف وقت �سل اإ�سراب »الكناب�ست« 78 باملائة من الثانويات

اأ�ساتذة احتجوا على الو�سعية الكارثية للمدار�س

اأفرجت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن رزنامة 

للدخول  الثالث  الطور  يف  بالتكوين  اخلا�ص  التخ�سري 

م�ساريع  قبول  مراحل  ذكر  مع   ،2022/2021 اجلامعي 

الدكتوراه.

العايل  التعليم  وزارة  عن  ال�سادرة  الرزنامة  واأبرزت 

عبد  عمرة  بن  بالتف�سيل  �سرحها  والتي  العلمي،  والبحث 

الرزاق، باحث يف قطاع التعليم العايل، اأن املرحلة االأوىل 

التكوين  عرو�ص  حت�سري  عملية  تخ�ص  الت�سجيالت  من 

وفق النموذج املن�سور من طرف الوزارة )ا�ستمارة عرو�ص 

فرق  ت�سكيل  خالل  من  وذلك  الثالث(،  الطور  يف  التكوين 

ال�سيغة  وفق  الدكتوراه(  يف  التكوين  )جلان  التكوين 

الكلية  يف  املعتمدة  البحثية  امل�ساريع  )روؤ�ساء  اجلديدة 

اأع�ساء   3  + و2022   2021 �سنتي  خالل  اأنواعها  مبختلف 

اآخرين(، على اأن ي�سادق على اال�ستمارة من طرف الهيئات 

ثم  الكلية،  العلمي(  املجل�ص   + العلمية  )اللجنة  العلمية 

م�سادقة مدير املوؤ�س�سة اجلامعية، وذلك خالل الفرتة من 

09 نوفمرب - 22 نوفمرب 2021.

قطاع  يف  الباحث  ف�سله  ما  وفق  الثانية،  املرحلة  وتتعلق 

عرو�ص  اإيداع  الرزاق،  عبد  عمرة  بن  العايل  التعليم 

من�سة  عرب  االأوىل(  )املرحلة  عليها  امل�سادق  التكوين 

دي�سمرب   07 نوفمرب-   23 الفرتة  خالل  وذلك  بروغرا�ص، 

مطابقة  مبراقبة  الثالثة  املرحلة  تتعلق  فيما   ،2021

)املرحلة  بروغرا�ص  من�سة  عرب  املودعة  التكوين  عرو�ص 

الثانية( من طرف نيابة العمادة ملا بعد التدرج يف رئا�سة 

امل�ساريع  م�سداقية  من  للتاأكد  اجلامعية،  املوؤ�س�سات 

طرف  من  املحددة  ال�سروط  توفر  خالل  من  املودعة 

الوزارة اأو خمتلف الوثائق ال�سرورية املطلوبة يف مرحلة 

اإيداع عرو�ص التكوين، وذلك خالل الفرتة 08 دي�سمرب - 

17 دي�سمرب 2021.

من  التكوين  عرو�ص  بتقييم  الرابعة  املرحلة  وتتعلق 

الندوات اجلهوية و�سط - �سرق - غرب عرب من�سة  طرف 

�سروط  توفر  من  التاأكد  خالل  من  وذلك  بروغرا�ص، 

العرو�ص  تلك  تقييم  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  االإيداع 

املنا�سب  )تخفي�ص  تعدل  اأو  ترف�ص  اأو  تقبل  �سواء  علميا 

تكوين  عر�ص  يف  تكوين  عرو�ص  عدة  بني  الدمج  اأو 

واحد(، علما اأن القبول العلمي يكون بناء على الهدف من 

اإيداع  �سروط  توفرت  واإن  حتى  معناه  تكوين،  عر�ص  كل 

خالل  وذلك  رف�سه،  احتمال  فهناك  التكوين  عر�ص 

الفرتة 18 دي�سمرب 2021 - 02 جانفي 2022.

وتخ�س�ص املرحلة اخلام�سة ملراقبة مطابقة امللفات )نتائج 

خالل  ومن  اأولية(.  نتائج  تعترب  والتي  اجلهوية  الندوات 

التكوين  )عرو�ص  النهائية  النتائج  تتحدد  املرحلة  هذه 

عر�ص  رف�ص  اإمكانية  هناك  اأن  حيث  نهائيا(،  املقبولة 

تكوين معني حتى واإن كان مقبوال من طرف ندوة جهوية 

معينة من طرف الوزارة، وذلك خالل الفرتة 03 جانفي - 

07 جانفي 2022.

اأما املرحلة ما قبل االأخرية وهي ال�ساد�سة فتخ�ص االإبالغ 

عن نتائج مطابقة امللفات يف املرحلة اخلام�سة، وذلك يوم 

08 جانفي 2022، لتاأتي املرحلة ال�سابعة واالأخرية، حيث 

يتم اجتماع اللجنة الوطنية للتاأهيل من اأجل اإعداد قرار 

اإىل  القرار  وير�سل   ،2022 جانفي   10 يوم  وذلك  التاأهيل، 

االإم�ساء  اأجل  من  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 

القرار  يحدد  حيث   ،2022 جانفي   13 يوم  وين�سر  عليه 

ال�سنة  الثالث  الطور  يف  للتكوين  املفتوحة  املنا�سب  عدد 

اجلامعية 2022-2021.

املرحلة  اأن  الرزاق،  عبد  عمرة  بن  ح�سب  االإ�سارة،  جتدر 

بامل�سابقة،  املعنيون  الطلبة  وبينهم  اجلميع  تهم  االأخرية 

واملوؤ�س�سات  املفتوحة  التخ�س�سات  على  يتعرفوا  حتى 

امل�ساريع  املراحل فتهم روؤ�ساء  اأما بقية  املوؤهلة،  اجلامعية 

البحثية )االأ�ستاذة الذين اأودعوا عرو�ص تكوين(.

�سعيد. ح

التوايل،  على  الثاين  لليوم  اأم�س،  توا�سل، 

مل�ستخدمي  امل�ستقل  الوطني  املجل�س  اإ�رشاب 

التدري�س للقطاع ثالثي االأطوار للرتبية، املتجدد 

التوايل، حمافظا  الثالث على  اأ�سبوعيا لالأ�سبوع 

على ن�سب امل�ساركة يف االأطوار التعليمية الثالثة 

مقارنة باالأ�سابيع املا�سية.

واأ�سار بوديبة م�سعود، املكلف باالإعالم، اأن ن�سب 

باليوم  مقارنة  ن�سبيا  حت�سنا  عرفت  امل�ساركة 

ن�سبة  �سجلت  حيث  املا�سية،  واالأ�سابيع  االأول 

يف  باملائة،   78 الثانوي  الطور  يف   امل�ساركة 

اأن  م�سريا   ،15 واالبتدائي  باملائة   56 املتو�سط 

االحتجاجية  للحركة  التح�سري  با�رشوا  االأ�ساتذة 

املقبلة.

بت�سعيد  »الكناب�ست«  جمل�س  يقوم  اأن  وينتظر 

اعت�سامات  تنظيم  عرب  االحتجاجية  احلركات 

اأمام  وهذا  املقبل،  االإثنني  من  بداية  والئية 

احتجاجية  كحركة  الوطنية،  الرتبية  مديريات 

للتعبري عن التذمر املهني واالجتماعي، وتزامنا، 

ح�سب بيان للنقابة، مع تفاقم االأزمة االجتماعية 

و�سوء الظروف املهنية وال�سحية وا�ستمرار تدهور 

القدرة ال�رشائية. واأمام ا�ستمرار جتاهل ال�سلطات 

العمومية والوزارة الو�سية لالن�سغاالت املهنية 

وا�ستهدافها  املرفوعة  االجتماعية  واملطالب 

للحقوق واملكت�سبات واحلماية االجتماعية.

وانتقد بوديبة م�سعود عدم حترك الوزارة الرتبية 

المت�سا�س غ�سب االأ�ساتذة، قائال »مل تبد اأي اإرادة 

للتوجه للنظر يف االن�سغاالت املرفوعة يف اأر�سية 

املطالب«، راف�سا يف ذات ال�سياق اأن توجه االأنظار 

القانون  غرار  على  م�ستعجلة،  غري  ق�سايا  اإىل 

االأ�سا�سي اخلا�س، هذا امللف الذي يتطلب الهدوء 

واال�ستقرار ومناق�سة وفق قواعد وا�سحة، لتفادي 

احتجاجات قد تهز القطاع جمددا«.

االحتجاجات  ت�سعيد  من  م�سعود  بوديبة  وحذر 

جهوية  اعت�سامات  اإىل  الذهاب  عرب  م�ستقبال 

عدة  هناك  اأن  خا�سة  االإ�رشاب،  اأيام  وت�سعيد 

قاعات  اجتماعات  خالل  اإثارتها  متت  اقرتاحات 

االأ�ساتذة، حيث مت اقرتاح الدعوة الإ�رشاب مفتوح 

جلمعيات  حما�رش  يف  املقرتحات  ترفع  اأن  على 

عامة ووالئية، قبل اأن تف�سل يف اجتماع املجل�س 

الوطني املقبل.

واقع  للنقابة  الوطني  املكتب  بيان  وانتقد  هذا 

احلال على م�ستوى جميع املوؤ�س�سات الرتبوية، 

بعد ت�سجيل حمالت الت�سييق والت�سويه وافتعال 

النقابيني  املمثلني  ت�ستهدف  التي  الق�سايا 

ذاته  ال�سياق  يف  ويدين  املنخرطني.  واالأ�ساتذة 

كل االأطراف التي تقف وراءها، موؤكدا اأن التنظيم 

�سجل على  التجاوزات، حيث  ي�سكت عن هذه  لن 

االأ�ساتذة  �سد  تهديدات متار�س  الواليات  م�ستوى 

اأنه  كما  الرت�سيم،  وبعدم  االأجور  يف  باخل�سم 

من  العديد  يف  ق�سائيا  متابعون  نقابيون  يوجد 

واليات الوطن، على غرار ق�سنطينة، اأم البواقي، 

خن�سلة وبجاية.

الرتبية  وزارة  اإىل  عاجال  نداء  بوديبة  ووجه 

املطالب  يف  للنظر  الفوري  للتدخل  الوطنية 

مع  عنها،  تخلت  التي  التزاماتها  وتطبيق 

ال�سغط على احلكومة للنظر يف االن�سغاالت التي 

تتعداها.

عثماين مرمي
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المحلي

ت�شتهدف ال�شباب حاملي امل�شاريع

جامعة �سطيف حتت�سن م�سابقة 
»حتدي ابتكار الطاقة«

ديوان »الأر�شاد اجلوية« يوؤكد توا�شل ت�شاقط الأمطار اإىل غاية �شباح اليوم

هذا ما خلفته الأمطار الغزيرة خالل الـ 24 
�ساعة الأخرية بو�سط البالد

عبا�س«  »فرحات  جامعة  حتت�ضن 

املقبل،  دي�سمرب  �سهر  )�سطيف1( 

يف  الطاقة  ابتكار  حتدي  م�سابقة 

ممثلة   ،)2022( الثانية  طبعتها 

لناحية �رشق البالد.

اأدفيزيون  موؤ�س�سة  رئي�سة  واأكدت 

اجلزائر املبادرة بتنظيم التظاهرة 

مرا�سم  م�سعودي خالل  ن�سيمة 

بني  تعاون  اتفاقية  على  التوقيع 

�سطيف  جامعة  وبني  موؤ�س�ستها 

مولود  بقاعة املحا�رشات   1
امل�سابقة  باأن  بلقا�سم  نايت  قا�سم 

للطلبة والباحثني  الفر�سة  �ستتيح 

والنوادي العلمية من جميع جامعات 

م�ساريعهم  لعر�ض  البالد  �رشق 

وابتكاراتهم يف جمال الطاقة.  

م�سابقة  باأن  م�سعودي  واأو�سحت 

»اأ�سبحت  الطاقة  ابتكار  حتدي 

ت�ستهدف اأكرب عدد ممكن من ال�سباب 

الطاقة  جمال  يف  امل�ساريع  حاملي 

من  وباحثني وغريهم  طلبة  من 

خالل تنظيم م�سابقات جهوية مت�ض 

تنظم  حيث  للوطن  الأربع  اجلهات 

كل طبعة بولية من وليات الوطن«  

تنظم  التي  امل�سابقة  هذه  وتهدف 

املنتدبة  الوزارة  اإ�رشاف  حتت 

الأول املكلفة باقت�ساد  الوزير  لدى 

النا�سئة  واملوؤ�س�سات  املعرفة 

واملوجهة جلميع الطلبة والباحثني 

من حاملي امل�ساريع يف جمال الطاقة 

اإىل اكت�ساف م�ساريع ابتكارية جديدة 

حامليها  ومرافقة  جمال الطاقة  يف 

وم�ساعدتهم على جت�سيد م�ساريعهم 

وا�ستحداث موؤ�س�ساتهم  البتكارية 

النا�سئة، ح�سب ذات امل�سدر.  

الثالثاء  اليوم  من  ابتداء  و�سيتم 

عن  امل�سابقة  عن  الإعالن 

املن�سات الإلكرتونية  طريق 

الجتماعي  التوا�سل  ومواقع 

تر�سيحات  وا�ستقبال 

ال�سيدة  امل�ساركني، ح�سبما ذكرته 

م�سعودي، م�سرية اإىل اأن النهائيات 

�ستنظم �سهر يونيو املقبل لختيار 3 

فائزين باأح�سن 3 م�ساريع ابتكارية 

يف جمال الطاقة.  

جامعة  رئي�ض  جهته  من  وتطرق 

الهادي  حممد  الأ�ستاذ   »1 »�سطيف 

هذه التظاهرة  دور  اإىل  لطر�ض 

وتنمية  بعث  يف  الهامة  العلمية 

امل�ساركني  بني  املناف�سة  روح 

جمال  يف  وا�ستقبال البتكارات 

لفتا  املتجددة،  والطاقات  الطاقة 

جامعة �سطيف  احت�سان  اأن  اإىل 

التزامها  يعك�ض  امل�سابقة  لهذه 

حتقيق  يف  كامال  دورها  اأداء  يف 

تنمية اقت�سادية.  

نف�ض  يف  لطر�ض  الأ�ستاذ  واعترب 

الطاقوي  الأمن  باأن  ال�سياق، 

التي  الأولويات الكربى  بني  من 

من  الدولية  املوؤ�س�سات  تعتمدها 

ومن  م�ستدامة  تنمية  حتقيق  اأجل 

تواجه  التي  اأهم التحديات  بني 

العامل يف الوقت الراهن. 

ر. ن

 بلغ 800 قنطار خالل املو�شم الفالحي« 

»2020-2021

تراجع يف انتاج الع�سل 
ب�سبب حرائق الغابات 

يف ق�سنطينة
اأعلنت امل�شالح الفالحية بولية ق�شنطينة عن تراجع 

يف انتاج مادة الع�شل لهذا املو�شم مقارنة باملو�شم ال�شابق، 

حيث حققت الولية خالل املو�شم الفالحي -2020

الع�شل،  من  قنطار   800 بـ  يقدر  اإنتاجا   2021
ويف ت�شريح لـ »واأج«، اأو�شح املدير املحلي للم�شالح 

الفالحية م�شعود بن دريدي، باأن هذا النتاج امل�شجل 

ميثل تراجعا بـ 330 قنطارا مقارنة باملو�شم الفالحي 

2020-2019 الذي عرف اإنتاج 1130 قنطارا من الع�شل.  
واأرجع املتحدث �شبب هذا الرتاجع اإىل الظروف 

املناخية غري املالئمة التي مل متكن خاليا النحل من 

التغذية الطبيعية ب�شكل كاف ويف الوقت املنا�شب 

اإ�شافة اإىل   

الأ�شرار التي حلقت ب�شناديق النحل املو�شوعة يف بع�ض 

امل�شتثمرات الفالحية جراء ا�شتعمال بع�ض الفالحني 

لالأ�شمدة الكيماوية، مربزا باأن ولية ق�شنطينة حت�شي 

مملوءة.   نحل  �شندوق خلية  و360  23 األف 
كما ت�شببت حرائق الغابات التي م�شت عديد املناطق 

الغابية املعروفة برتبية النحل على غرار بلديات 

اخلروب وعني �شمارة وابن بادي�ض وزيغود يو�شف يف 

خ�شائر لـ 23 مربي النحل والحرتاق الكلي لـ 1012 

خلية نحل مملوءة م�شريا اأنه مت تقدير قيمة اخل�شائر 

بـ 6 ماليني و289 األف و800 دج. وقد مت تعوي�ض 

املربني املت�شررين.  

ويف هذا ال�شدد دعا نف�ض امل�شدر مربي النحل بالولية 

اىل اإن�شاء تعاونية مربي النحل حمليا وفق الت�شهيالت 

التي اأقرتها الدولة موؤخرا، وذلك بغية تاأطري وترقية 

اإنتاج الع�شل، معتربا اأنه من �شاأن هذه التعاونية ال�شماح 

بالتكفل بان�شغالت مربي النحل عرب الولية الذين بلغ 

عددهم اأزيد من 800 مربي.  

وا�شتنادا بن دريدي تعمل مديرية امل�شالح الفالحية 

بق�شنطينة على تكوين النحالني وحت�شي�شيهم 

بالأمرا�ض التي تتلف اأعدادا كبرية من خاليا النحل 

والطرق املنتهجة يف تربية النحل وتعريفهم بطرق 

معاجلة الأمرا�ض التي ت�شيب خاليا النحل من طرف 

خمت�شني يف املجال، وذلك ق�شد اإنتاج ع�شل طبيعي ل 

يحتوي على مواد كيماوية.  

ع. م

وفق ح�شيلة مل�شالح الأمن العمومي بولية م�شتغامن 

ت�سجيل 1670 خمالفة وجنحة 
مرورية خالل اأكتوبر الفارط

 بومردا�ض

حادث مرور خطري يودي بحياة 
امراأة وا�سابة اأخرى

 اجللفة

 5.6 مليار دينار م�ستحقات 
�سونلغاز لدى زبائنها  

 على خلفية ت�شرب مائي بالقناة الرئي�شية

انقطاعات يف التموين باملاء 
ال�سروب يف �سعيدة

 يف اإطار اجلهود الرامية اإىل مرافقة ا�شتثمارات ال�شباب

تهيئة منطقة ن�ساطات م�سغرة بجانت

قامت وحدات الأمن العمومي التابعة لأمن 

ولية م�شتغامن خالل �شهر اأكتوبر املا�شي 

برفع 1.670 خمالفة وجنحة مرورية، 

ح�شبما ك�شف عنه ذات ال�شلك الأمني. 

واأو�شح امل�شدر اأن فرق الأمن املروري قامت 

ب�شحب 491 رخ�شة �شياقة اأثناء 1.860 

عملية مراقبة �شملت 3.559 مركبة خمتلفة 

الأنواع والأحجام. وبخ�شو�ض مراقبة 

و�شائل النقل العمومي رفعت ذات الوحدات 

اأغلبها يتعلق ب�شيارات  61 خمالفة تن�شيقية 
الأجرة كما مت يف نف�ض الفرتة و�شع 29 

مركبة يف املح�شر البلدي. 

وقامت فرقة الرادار يف نف�ض الفرتة بـ 

 226 �شحب  خاللها  مت  ميدانية  خرجة   20

رخ�شة �شياقة. كما اأح�شت فرقة القارئ 

الآيل للوحات ترقيم ما يفوق 89 األف 

مركبة منقطة دون الك�شف عن مركبات 

مبحوث عنها اأو اأخرى حتمل ترقيم مزور. 

كما �شمحت عملية مراقبة الدراجات 

النارية برفع 38 خمالفة تتعلق بعدم ارتداء 

اخلوذة وال�شري يف الجتاه املمنوع وانعدام 

الوثائق و18 جنحة مرورية اأغلبها ب�شبب 

انعدام �شهادة التاأمني ومت خاللها �شحب 

ذات  و�شجلت  الفئة.  لهذه  �شياقة  رخ�ض   29
الوحدات خالل هذه الفرتة 44 حادث مرور 

باإقليم الخت�شا�ض خلفت ثالثة قتلى و49 

جريحا.

ق. م

خلف حادث مرور خطري، وقع بالطريق 

ال�شيار »�شرق-غرب« على م�شتوى بلدية 

الأربعطا�ض غرب ولية بومردا�ض، مقتل 

امراأة يف الـ 77 من العمر، وا�شابة اأخرى 

بجروح خطرية.

واأو�شح، اأم�ض، م�شوؤول خلية الإعالم 

باحلماية املدنية املالزم الأول ح�شني 

بو�شا�شية باأن احلادث املذكور وقع يف 

حدود ال�شاعة الرابعة من م�شاء اأول اأم�ض، 

بالطريق ال�شيار �شرق-غرب على م�شتوى 

بلدية الأربعطا�ض مبنطقة واد وايل، التي 

تعد نقطة �شوداء خطرية، اإثر اإنحراف 

ال�شيارة التي كانت على متنها ال�شحيتان.  

ومت نقل ال�شحية املتوفاة بعني املكان 

والأخرى امل�شابة بجروح خطرية 

اإىل م�شت�شفى الأخ�شرية بولية البويرة، 

بعد تدخل م�شالح احلماية املدنية، ح�شب 

نف�ض امل�شدر، ويرجح اأن يعود هذا احلادث، 

ا�شتنادا اإىل نف�ض امل�شدر، لأ�شباب تتعلق 

بالنزلق نتيجة الأمطار املت�شاقطة منذ 

اأيام. 

ر. ن

بلغت م�شتحقات مديرية توزيع الكهرباء 

والغازي لولية اجللفة، لدى زبائنها 5.6 

مليار دج، اإىل غاية نهاية �شهر اأكتوبر 

الفارط. 

وك�شفت املكلفة بالإعالم لدى املوؤ�ش�شة 

را�شية بن �شريفي اأن حجم الديون املرتتبة 

على خمتلف الزبائن )العاديني واملوؤ�ش�شات( 

عرف ارتفاعا بن�شبة 51 باملائة، مقارنة 

مع الديون امل�شجلة خالل نف�ض الفرتة من 

ال�شنة املا�شية«. 

واأو�شحت نف�ض امل�شوؤولة اأن الديون العالقة 

ب�شبب عدم ت�شديد فواتري ا�شتهالك 

الطاقة تتمثل يف امل�شتحقات املرتتبة على 

الزبائن العاديني والتي ناهزت 2.9 مليار 

دج، يف حني قدرت ديون الإدارات العمومية 

والبلديات بــ 1.1 مليار دج، ي�شاف لذلك 

نحو 980 مليون دج، ت�شكل ديون املوؤ�ش�شات 

القت�شادية وكذا اخلوا�ض. واأ�شارت ذات 

امل�شوؤولة ي اإىل اأن هذه الو�شعية امل�شجلة 

اخلا�شة بتخلف الزبائن عن ت�شديد فواتري 

ال�شتهالك لها اأثر وب�شكل مبا�شر على 

التوازنات املالية للمديرية، كما تقف عائقا 

اأمام تنفيذ الربامج امل�شطرة املندرجة �شمن 

خمطط تنمية وتطوير ال�شبكة الكهربائية 

والغازية. 

وبغية حت�شيل فواتري ا�شتهالك الطاقة 

الكهربائية والغازية لدى زبائنها، اتخذت 

مديرية التوزيعي عدة اإجراءات منها 

اإمكانية احل�شول على رزنامة دفع 

بالرتا�شي لفائدة املتخلفني عن ت�شديد 

فواتريهم من خالل تقربهم من الوكالت 

التجارية القريبة من مقرات �شكناهم وكذا 

الدفع عرب موؤ�ش�شة »بريد اجلزائر«.

ع. م

اأعلنت م�شالح ولية جانت، عن اإطالق 

اأ�شغال تهيئة منطقة ن�شاطات م�شغرة 

لفائدة ال�شباب حاملي امل�شاريع بولية جانت 

ي وذلك يف اإطار اجلهود الرامية اإىل مرافقة 

ا�شتثمارات ال�شباب.

وت�شمل اأ�شغال التهيئة التي خ�ش�ض لها 

ا�شتثمارا عموميا بقيمة 45 مليون دج 

ت�شوية الأر�شية واإجناز طرقات داخلية 

والإنارة العمومية و�شبكات الكهرباء 

وال�شرف ال�شحي واملياه ال�شاحلة لل�شرب 

ف�شال عن مكاتب اإدارية. 

وياأتي ا�شتحداث منطقة ن�شاطات م�شغرة 

التي ترتبع على م�شاحة 20.000 مرت مربع 

وتقع مبنطقة »اإيفري« وت�شم 40 قطعة 

اأر�شية يف اإطار التدابري امليدانية ملرافقة 

ال�شباب حاملي امل�شاريع القت�شادية 

وتوفري بيئة ا�شتثمارية م�شجعة لحت�شان 

موؤ�ش�شات م�شغرة وم�شاريع ا�شتثمارية 

نا�شئة باملنطقة. 

وياأتي هذا امل�شروع تنفيذا لتعليمات 

ال�شلطات العليا للبالد الرامية اإىل �شمان 

كافة الت�شهيالت لفائدة ال�شباب لتج�شيد 

م�شاريعهم امل�شغرة وتذليل كافة ال�شعوبات 

التي تواجههم يف هذا الجتاه، ح�شب ما 

اأو�شح وايل ولية جانت بن عبد اهلل �شايب. 

ويف اإطار اجلهود املحلية لتعزيز فر�ض 

ال�شتثمار يف اأو�شاط ال�شباب وت�شجيعهم 

لولوج عامل املقاولتية من خالل ا�شتحداث 

موؤ�ش�شات م�شغرة يف �شتى املجالت مت 

تن�شيب خلية ولئية متعددة القطاعات 

ت�شطلع اأ�شا�شا مبهام مرافقة امل�شتثمرين 

ال�شباب وحاملي امل�شاريع والإ�شغاء 

لن�شغالتهم وتطلعاتهم. 

ع. م

ت�شهد بع�ض اأحياء مدينة �شعيدة ايل انقطاعا 

يف التزويد باملياه ال�شاحلة لل�شرب ب�شبب 

ت�شرب مائي من القناة الرئي�شية ح�شب بيان 

للوحدة الولئية للجزائرية للمياه.  ومي�ض هذا 

النقطاع يف التزويد باملياه ال�شروب كل من اأحياء 

»خملوف بن ديدة«، و«طاهريي عبد القادر«، و 

»1130 م�شكن«، و« 870 م�شكن«.  وقد با�شر 

الأعوان التقنيون التابعون لوحدة اجلزائرية 

للمياه ت�شليح هذا الت�شرب على اأن يتم تزويد 

�شكان الأحياء املذكورة باملياه ال�شاحلة لل�شرب 

بعد النتهاء من اأ�شغال الت�شليح م�شاء يوم غد 

الأربعاء. 

ق. م

عنها  ك�سفت  ح�سيلة  وح�سب 

اليوم الأربعاء م�سالح احلماية 

الوحدات  ذات  قامت  املدنية، 

اجلزائر،  ولية  م�ستوى  على 

مياه  امت�سا�ض  عمليات  بعدة 

وبع�ض  املنازل  داخل  الأمطار 

من  بكل  واملرافق  املن�ساآت 

بئر  البحري،  برج  بلديات 

بينما  والكاليتو�ض،  توتة 

انهيار  الواد  �سجل ببلدية باب 

جزئي ل�رشفة بعمارة وجدار  

لبناية على اإثر اجنراف للرتبة 

دون ت�سجيل خ�سائر ب�رشية. 

اإثر  امل�سالح  ذات  تدخلت  كما 

انهيار جزئي ل�سقف منزل قدمي 

ببلدية  اخلدمات  حمطة  قرب 

را�ض حميدو وانهيار جدار على 

الطريق نتيجة اجنراف للرتبة 

انهيار  وخطر  بلوزداد  ببلدية 

بحو�ض  فو�سويني  منزلني 

جريو ببلدية بئر مراد راي�ض، 

�سقف  انهيار  اىل  بالإ�سافة 

مطبخ لبناية ببلدية بولوغني 

دون ت�سجيل �سحايا. 

اجنراف  مبعاينة  قامت  كما 

بولوغني  ببلدية  للرتبة 

داخل  كهربائي  عمود  و�سقوط 

ثانوية حممد دروز بالب�سالة، 

بلدية العا�سور، وكذا اجنراف 

البلدي  امللعب  قرب  للرتبة 

ببلدية بوزريعة. 

وعلى م�ستوى ولية بومردا�ض، 

قامت وحدات احلماية املدنية 

ملياه  امت�سا�ض  عمليات  بعدة 

املنازل  داخل  من  المطار 

وبع�ض املن�ساآت واملرافق بكل 

قور�سو،  الثنية،  بلديات  من 

�سعبة  حمادي،  هداج،  اأولد 

دون  منايل  وبرج  العامر 

ت�سجيل خ�سائر. 

العمليات  بنف�ض  قامت  كما 

بولية تيزي وزو على م�ستوى 

يحي  اآيت  بلديات  من  كل 

بني  خدة،  بن  ذراع  مو�سى، 

مع  وبوزقن  ياكورن  دوالة، 

بلديني  طريقني  غلق  ت�سجيل 

بوب�سري  ال�ساحل وقرية  بقرية 

اإىل  بوزقن،  ببلدية  الواقعة 

ببلديات  جدران  انهيار  جانب 

ازفون، رجانة وذراع امليزان. 

اأن  اإىل  امل�سدر  نف�ض  ولفت 

الطريق الوطني رقم 12 مقطوع 

باملكان امل�سمى »بني �سيفي«، 

بلدية ذراع بن خدة، والطريق 

يف  مغلق   100 رقم  الولئي 

مقطعه ببلدية بني دوالة.  

اأما على م�ستوى ولية البليدة، 

فقامت وحدات احلماية املدنية 

مياه  لمت�سا�ض  عمليات  بعدة 

وبع�ض  املنازل  داخل  الأمطار 

من  بكل  واملرافق  املن�ساآت 

الأربعاء،  ال�سبلي،  بلديات 

وقوع  دون  ومفتاح  العفرون 

�سعوبة  ت�سجيل  مع  خ�سائر، 

الوطني  بالطريق  ال�سري 

مياه  ركود  اإثر  على   42 رقم 

العفرون.  باجتاه  الأمطار 

امت�سا�ض  بعمليات  قامت  كما 

مياه الأمطار على م�ستوى حقل 

على  تيبازة  بولية  الرماية 

م�ستوى مركز الولية.

�ست�سهد  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 

و�رشق  بو�سط  وليات  عدة 

الأمطار  ا�ستمرار ت�ساقط  البالد 

بع�ض  يف  رعدية  تكون  التي 

غاية  اىل  وهذا  الأحيان، 

ن�رشية  ح�سب  اليوم،  �سبيحة 

الوطني  للديوان  خا�سة 

لالأر�ساد اجلوية. 

واأو�سح امل�سدر ذاته اأن وليات 

عني الدفلى، تيبازة، البليدة، 

اجلزائر العا�سمة، بومردا�ض، 

تيزي وزو، البويرة، بجاية، 

بوعريريج،  برج  جيجل، 

مت  وق�سنطينة  ميلة  �سطيف، 

يقظة  م�ستوى  يف  و�سعها 

ال�ساعة  غاية  اإىل  »برتقايل« 

ال�ساد�سة �سباحا من اليوم. 

ومن املنتظر اأن ترتاوح كميات 

�سالحية  فرتة  خالل  الأمطار 

و50   30 بني  ما  الن�رشية  هذه 

ملم وميكن اأن ت�سل اأو تتجاوز 

الوليات  على  حمليا  ملم   60
ال�ساحلية.

 قامت وحدات احلماية املدنية خالل الـ 24 �شاعة الأخرية بعدة عمليات لمت�شا�ض مياه الأمطار 

وكذا معاينة اجنرافات الرتبة مع ت�شجيل انهيار للجدران نتيجة الأمطار املت�شاقطة على م�شتوى عدة 

وليات بو�شط البالد.
ر. ن
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بداأت اأزمة مياه ال�سرب بالبليدة يف االنفراج، على خلفية الت�ساقطات املطرية الغزيرة التي عرفتها الوالية 

موؤخرا، وهو ما الحظه مواطنو العديد من بلديات الوالية، بعودة املياه اىل حنفيات املنازل بعد انقطاع دام 

ل�سهور، �سيما يف ف�سل ال�سيف وبداية اخلريف.

االأمطار الغزيرة تخفف من اإ�سكالية نق�ص هذا املورد احليوي

بداية انفراج اأزمة مياه ال�شرب بالبليدة

عبد  �أكد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 

املوارد  مدير  علو�ش  الكرمي 

والية  �أن  �ملائية و�لري، 

الت�ساقط  عقب  �سجلت  البليدة 

الفرتة  خالل  املعترب لالأمطار 

الأخرية ارتفاعا يف حجم اإنتاج 

مياه ال�رشب بن�سبة ناهزت 20 

باملائة، ما �سي�سع الولية يف 

اأريحية عقب معاناتها ال�سائفة 

اإ�سكالية نق�ش  من  املن�رشمة 

هذا املورد احليوي.  

علو�ش  الكرمي  عبد  واأو�سح 

لالأمطار  املعترب  الت�ساقط  اأن 

املياه  من�سوب  رفع  يف  �ساهم 

عليها  تعتمد  التي  اجلوفية 

�لوالية بن�سبة 80 باملائة ل�سد 

رفع  يف  ما �ساهم  حاجياتها 

ملياه  اليومي  الإنتاج  حجم 

باملائة.   20 بنحو  ال�رشب 

�سجلت  فقد  علو�ش  وبح�سب 

يف  ارتفاعا  املائية  النقاب 

معدل انتاجها ناهز 15 لرتا يف 

خالل  تراجع  اأن  بعد  الثانية، 

ال�سائفة الفارطة اىل ما بني 9 

واأحيانا 5 لرتات يف الثانية.  

البليدة،  ولية  �سجلت  كما 

30 باملائة يف  بن�سبة  ارتفاعا 

املائية التي  الينابيع  من�سوب 

تعد من بني اأهم م�سادر متوين 

ال�رشوب  باملاء  ال�سكان 

والبالغ عددها 13 منبعا مائيا 

الكبري  �سيدي  وادي  غرار  على 

وال�سفة ف�سال عن ينابيع اأخرى 

خالل ال�سائفة  بالكامل  جفت 

الفارطة على غرار وادي �سيدي 

عبيد بقرواو )�رشق( واآخر بعني 

الرمانة )غرب(.  

اإثر  على  الولية  عرفت  كما 

لالأمطار  املعترب  الت�ساقط 

ح�سد املياه  ن�سبة  يف  ارتفاعا 

للموارد  املحلي  املدير  ح�سب 

�سد  غرار  على  والري  املائية 

امل�ستقبل بربوم )غرب(، الذي 

الفرتة  خالل  ا�ستغالله  مت 

لتغطية  ا�ستثناء  املا�سية 

املاء  من  حاجيات الولية 

ال�رشوب ب�سبب العجز الذي مت 

ل�سقي  خم�س�ش  كونه  ت�سجيله 

متيجة ال�رشقية.  

فقد  امل�سدري  لذات  ووفقا 

ال�سد  هذا  امتالء  ن�سبة  قدرت 

بعد اأن جف بالكامل 2 ماليني 

الت�ساقط  بعد  مكعب  مرت 

املعترب لالأمطار ومن املنتظر 

يف ظل  الكمية  هذه  ارتفاع 

الت�ساقط امل�ستمر لالأمطار.  

ي�ستبعد  مل  ال�سدد  هذا  ويف 

و�لري  �ملائية  �ملو�رد  مدير 

برنامج توزيع  تعديل  اإمكانية 

الفرتة  خالل  ال�رشب  مياه 

موؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق  القادمة 

للمياه بهدف  اجلزائرية 

ال�سكان  تزويد  عملية  حت�سني 

باملاء �ل�رشوب. 

اإيليزي  

م�شاريع تنموية للتكفل ب�شاكنة برج عمر اإدري�س  

 حملة اجلني انطلقت منت�سف نوفمرب اجلاري

نحو اإنتاج اأكرث من 40 
األف قنطار من البطاطا 

بالنعامة  

العملية م�ست قريتني م�سنفتني »منطقتي ظل« 

ربط 1580 منزل بالغاز 
والكهرباء بربج بوعريريج

عمومية  مرافق  عدة  اخلدمة  حيز  و�سعت 

واجتماعية واأطلقت م�ساريع اأخرى يف �ستى 

 720( اإدري�ش  عمر  برج  بدائرة  القطاعات 

اإطار  يف  اإيليزي(، وذلك  �سمال ولية  كلم 

جهود ال�سلطات العمومية لتح�سني الإطار 

املعي�سي ل�ساكنة هذه اجلماعة املحلية.

م�سالح  بيان  ح�سب  الأمر،  ويتعلق 

الولية، بتد�سني هيكلني جديدين مل�سالح 

الربيدية مت  واخلدمات  املالية  الرقابة 

من  والتي  حديثة،  بتجهيزات  تدعيمها 

التكفل باحتياجات  �ساأنها حت�سني ظروف 

حيز  و�سع  جانب  �ساكنة املنطقة، اإىل 

اخلدمة مقرا جديدا للدائرة.  

املحلية  اجلهود  �سياق  يف  ودائما 

املنطقة  بذات  التنمية  بو�سعية  للنهو�ش 

يجرى جت�سيد برنامج واعد يت�سمن اإجناز 

م�ست�سفى بطاقة 60 �رشير، والذي اأو�سكت 

م�رشوع  عن  ف�سال  على النتهاء،  ور�ساته 

ا�سطناعيا  مع�سو�سب  جديد  بلدي  ملعب 

ويرتقب ا�ستالمه يف غ�سون الأ�سهر القليلة 

القادمة.

التهيئة  مب�ساريع  كذلك  الأمر  يتعلق  كما 

خ�س�ش  والتي  احل�رشي،  والتح�سني 

دج  مليون   400 بقيمة  غالفا ماليا  لها 

واإعادة  العمومية  اإجناز الإنارة  وت�سمل 

احل�رشية  الطرقات  العتبار ل�سبكة 

اأحياء  معظم  عرب  الأر�سفة  واإ�سالح 

غرار اأحياء  على  البلدية  و�سوارع 

حممد  » و  ، » ية و ا لز ا » و  ، » ب حلد ا «

»تيافتي«،  البلدي  والفرع  بو�سياف«، 

تت�سمن  اأخرى  عمليات  جانب  اإىل 

اأق�سام  واإجناز  تربوية  موؤ�س�سات  ترميم 

تعوي�سية.  

ت�ستهدف  م�ساريع  ذلك  اإىل  وي�ساف 

عرب  الفالحية  الكهرباء  �سبكة  تو�سيع 

الفالحية  واملناطق  خمتلف املحيطات 

بكل من عني البي�ساء وعني بن �سامل وعني 

الإنتاج  حت�سني  م�ساعي  الفايجة �سمن 

الفالحي  املجال  يف  الإ�ستثمار  وت�سجيع 

بهذه املنطقة التي تزخر مبقومات فالحية 

هامة.  

والرامية  القاعدية  امل�ساريع  و�سمن 

احلركية  واإنعا�ش  العزلة  فك  اإىل 

يجرى  باملنطقة  التجارية والتنموية 

جت�سيد م�رشوع ربط بلدية برج عمر اإدري�ش 

ب  خمت�رشة  م�سافة  الولية على  بعا�سمة 

350 كلم من اجلهة الغربية للولية مرورا 
الولئي  الطريق  �سامن« عرب  »واد  بقرية 

رقم 2. 

ق. م

الفالحية  امل�سالح  مديرية  تتوقع 

من  اأكرث  النعامة اإنتاج  لولية 

اآخر  بطاطا  من  قنطار  األف   40
للمو�سم  اجلني  حملة  خالل  مو�سم 

انطلقت  التي  الفالحي اجلاري 

منت�سف نوفمرب احلايل. 

اآخر  بطاطا  زراعة  م�ساحة  وترتبع 

هكتار   160 م�ساحة  على  مو�سم 

مبردود متوقع يعادل 250 قنطار يف 

التي  امل�ساحة  متثل  حيث  الهكتار 

انطلق عربها جني املح�سول حوايل 

الإجمالية  امل�ساحة  من  40 باملئة 
البطاط�ش  لزراعة  املخ�س�سة 

بالولية والتي تناهز 370   

هكتار وفق نف�ش امل�سدر.  

جترى  اجلني  عملية  فاإن  ولالإ�سارة 

يف  اإحداهما  متباينتني  فرتتني  يف 

للولية  اجلنوبية  ال�سائفة باجلهة 

باجلهة  اخلريف  يف  والثانية 

اأو�سحت مديرية  مثلما  ال�سمالية، 

القطاع.  

الفالحي  الإر�ساد  م�سلحة  وتكثف 

احلمالت  من  املديرية  بذات 

توجيه الفالحني  بغية  التح�سي�سية 

ومن  ال�سعبة  هذه  يف  لالإنتاج 

املهنية  اجلمعيات  مرافقة  خالل 

عمليات  يف  املخت�سة وم�ساعدتها 

بهدف  والأ�سمدة  البذور  اإقتناء 

امل�ستغلة لإنتاج  امل�ساحة  تو�سيع 

البطاطا.  

الولية  فالحي  لفائدة  وتخ�س�ش 

وح�س�ش  ودورات  ميدانية  زيارات 

تقنيون  ي�رشف عليها  اإر�سادية 

النباتي  الإنتاج  يف  وخمت�سون 

تتناول  امل�سقية  والزراعات 

البطاط�ش  لزراعة  امل�سار التقني 

الفالحني  انخراط  كيفية  اإىل  اإ�سافة 

يف برنامج دعم وتر�سيد تقنيات �سقي 

وا�ستعمال  امل�ست�سلحة  امل�ساحات 

املكننة الفالحية وغريها.

ع. م

1580 منزال  جمموعه  ما  ربط  مت 

زريقة«  و«عوين  »كركار«  بقريتي 

ببلدية  ظل  منطقتي  امل�سنفتني 

بوعريريج، ب�سبكتي  برج 

و�سط  وذلك  والكهرباء،  الغاز 

ال�سكان  �سنعها  بهيجة  اأجواء 

امل�ستفيدون.  

ويف هذا الإطار، مت ربط 580 منزال 

منهم   450 الطبيعي،  الغاز  ب�سبكة 

بقرية »عوين زريقة« ب�سبكة توزيع 

بلغ طولها 13.46 كلم و130 بقرية 

امتداد  على  توزيع  ب�سبكة  كركار 

با�ستفادة  ي�سمح  مما  كلم،   4.11
الطاقة  هذه  مزايا  من  ن�سمة   3190
التقنية  للبطاقة  وفقا  احليوية 

للم�رشوع.  

ب�سبكة  منزل   1000 ربط  مت  كما 

زريقة  بقرية عوين   600( الكهرباء 

ب�سبكة توزيع بطول 20 

ب�سبكة  كركار  بقرية  و400  كلم، 

وهي  كلم(   7.2 طولها  بلغ  توزيع 

العملية التي مت�ش ما يعادل 5500 

ن�سمة.  

التنفيذي  اجلهاز  رئي�ش  و�رشح 

املحلي حممد بن مالك لدى اإ�رشافه 

الغاز  ب�سبكتي  ت�سغيل الربط  على 

رفقة  املنطقتني  بهاتني  والكهرباء 

هذه العملية  اأن  املحلية  ال�سلطات 

ربط  برنامج  اإطار  يف  تندرج 

بالكهرباء  بالولية  الظل  مناطق 

عنهم  وفك العزلة  والغاز، 

لقاطني  املعي�سي  الإطار  وحت�سني 

ل�سيما  النائية،  املناطق  هذه 

ال�ستاء،  ف�سل  حلول  مع اقرتاب 

متوا�سلة  الدولة  جهود  اأن  موؤكدا 

الطاقتني الكهربائية  لإي�سال 

والغازية لكافة املناطق املعزولة 

بالوالية.  

عملية  مع  باملوازاة  مت  لالإ�سارة 

من  حت�سي�سي  يوم  تنظيم  الربط 

قبل م�سالح امتياز توزيع الكهرباء 

خماطر  حول  بالولية  والغاز 

الطبيعي  الغاز  ا�ستعمال  �سوء 

هذه  من  اجلدد  لفائدة امل�ستفيدين 

الطاقة وحثهم على �رشورة احرتام 

عند ا�ستخدام  ال�سالمة  معايري 

اأجهزة التدفئة. 

ق. م

ع. م

حمافظة الغابات ب�سوق اأهرا�ص تك�سف

»حرائق ال�شيف« اأتت على 
األف هكتار من الغطاء 

الغابي والنباتي  

اإجراءات ا�ستباقية حت�سبا ملوجة رابعة حمتملة 

اأزيد من 108 اآالف مواطن بتب�شة تلقوا جرعتي لقاح كورونا

ب�سوق  الغابات  مدير  م�سف 

اأهرا�ش بارودي بلحول اأن األ�سنة 

بالولية  اندلعت  التي  النريان 

خالل �سيف 2021 اإىل قد ت�سببت 

يف اإتالف 1.048 هكتار من الغطاء 

الغابي والنبات.  

اأو�سح  »واأج«  لـ  ت�رشيح  ويف 

امل�ساحة  جمموع  باأن  املتحدث 

هكتار   580 بني  تتوزع  املتلفة 

احللبي  ال�سنوبر  غابات  من 

وبلوط الفلني وبلوط الزان و324 

 144 وكذا  الأدغال  هكتار من 

عديد  عرب  الأحرا�ش  من  هكتار 

بلديات الولية.  

باأن  امل�سوؤول  ذات  واأ�ساف 

الوا�سعة  امل�ساحات  هذه  اإتالف 

حريقا كان   48 اندلع  عن  جنم 

وقع  الذي  احلريق  ذلك  اأكربها 

بغابة  املن�رشم  يوليو   24 يف 

والذي  مومن احلدودية  اأولد 

هكتارات   304 احرتاق  اإىل  اأدى 

احللبي  ال�سنوبر  اأ�سجار  من 

والأدغال والأحرا�ش.  

فاإن  امل�سدر،  لذات  وا�ستنادا 

عرب  اندلعت  التي  احلرائق  هذه 

احلدودية  بهذه الولية  بلدية   13
من  وا�سعة  ت�سامنية  هبة  عرفت 

واجلمعيات  املواطنني  طرف 

و�سلطات الولية، ل �سيما ال�سكان 

املجاورين للكتل الغابية.  

وعلى الرغم من حمالت التح�سي�ش 

الغابات  بها حمافظة  قامت  التي 

احلرائق  للوقاية من  بالولية 

ارتفاعا  2021 عرف  �سيف  اأن  اإل 

ب�سبب  املتلفة  امل�ساحة  يف 

 2020 ب�سيف  احلرائق مقارنة 

الذي عرف اإتالف 562 هكتار.  

التدخالت  اأن  اإىل  بارودي  واأ�سار 

لعنا�رش  وال�رشيعة  الأولية 

حمافظة الغابات واأعوان احلماية 

تدخال   170 بلغت  التي  املدنية 

هكتار  األف   16 اإنقاذ  من  مكنت 

واإخماد  الغابية  امل�ساحات  من 

النريان يف بدايتها.  

الغابات  حمافظة  �سخرت  وقد 

لإخماد جمموع احلرائق امل�سجلة 

م�سالح احلماية  مع  بالتن�سيق 

يف  متثل  وعتاد  اآليات  املدنية 

�سيارات  و6  ميدانية  �سيارة   12
اإىل  بالإ�سافة  لإخماد احلرائق 

الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية 

الثانوية والرتل  ووحداتها 

املتحرك التابع لها.  

بولية  الغابات  فاإن  لالإ�سارة 

 22 على  ت�ستحوذ  اأهرا�ش  �سوق 

الإجمالية  امل�ساحة  من  باملائة 

للولية املقدرة بـ 436 األف هكتار 

وتتكون من 43 األف و625 هكتارا 

األف  و14  احللبي  من ال�سنوبر 

الفليني  البلوط  من  و351 هكتارا 

بلوط الزان  من  هكتارا  و6854 

و500  ال�رشو  من  هكتارا  و2380 

ف�سال عن  الكاليتو�ش،  هكتار من 

300 هكتار من الأرز الأطل�سي.  
ق م

للقاح  جرعتني  تب�سة  بولية  مواطن  اآلف   108 من  اأزيد  تلقى 

امل�ساد لفريو�ش كوفيد19-، وذلك منذ انطالق العملية يف �سهر 

فيفري املا�سي ح�سب ما ك�سف عنه اأم�ش، مدير ال�سحة وال�سكان 

ال�سعيد بلعيد.  واأو�سح ذات امل�سوؤول، اأن هذا العدد ميثل تلقيح 

حوايل 23 باملائة فقط من الفئة امل�ستهدفة من املواطنني الذين 

�سخ�ش،  األف   447 من  باأزيد  واملقدرة  �سنة   18 اأعمارهم  تفوق 

معتربا هذه الن�سبة �سئيلة وبعيدة عن الأهداف امل�سطرة«. 

اجلرعة  تلقوا  �سخ�سا  و133  األف   136 اأن  امل�سدر،  ذات  واأفاد 

الأوىل من اللقاح، اأي بن�سبة 28 باملائة وهو ما من �ساأنه اأن يعزز 

-من ن�سب التلقيح واكت�ساب مناعة جماعية فور تلقيهم اجلرعة 

الثانية.  وبخ�سو�ش اجلرعة الثالثة من اللقاح، قال بلعيد اأنه 

فيها  للراغبني  ال�سحية  املوؤ�س�سات  كل  عرب  العملية  اإطالق  مت 

اأ�سهر بعد تلقي اجلرعتني الأوليني،   6 اأن تتعدى املدة  ب�رشط 

من  ال�رشورية  واملادية  الب�رشية  الو�سائل  ت�سخري  اإىل  م�سريا 

اأجل موا�سلة عملية التلقيح �سد كوفيد19- الذي ل يزال خطره 

قائما. 

رابعة  موجة  خطر  ملواجهة  ال�ستباقية  الإجراءات  وبخ�سو�ش 

اإطالق  مت  اأنه  امل�سوؤول  ذات  اأفاد  كورونا،  جائحة  من  حمتملة 

الأك�سجني من مولدات ومكثفات،  اأجهزة  ل�سيانة  وا�سعة  عملية 

واأدوات  الأدوية  وتوفري  جديدة  اأخرى  اقتناء  اإىل  بالإ�سافة 

الوقاية.  وذكر نف�ش امل�سدر اأن ولية تب�سة ومنذ بداية ظهور 

اإ�سابة  حالة   8.388 اأح�ست  امل�ستجد  كورونا  فريو�ش  وتف�سي 

عرب  الطبية  للمتابعة  خ�سعت  حالة   5.626 منها  موؤكدة، 

منها  باملائة   50 من  اأزيد  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سحية،  املوؤ�س�سات 

كانت خالل املوجة الثالثة.  وفيما يتعلق بقرار عودة الأن�سار 

اأطلقت ذات مديرية ال�سحة وال�سكان حملة  ملدرجات املالعب، 

يف  الراغبني  الريا�سية  الفرق  خمتلف  اأن�سار  لتلقيح  وا�سعة 

جواز  ومنحهم  الريا�سية  الف�ساءات  داخل  املناف�سات  متابعة 

التلقيح الذي ي�سمح لهم بدخول املالعب.

ق. م
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و بح�ضور 14.000 متفرج لأول مرة منذ جائحة كوفيد 

19, بداأ املنتخب الوطني مباراته بنوايا هجومية حم�ضة, 
و هي طريقة اأراد بها التاأثري على املناف�س البوركينابي 

مبكرا,  الت�ضجيل  باب  فتح  يف  منه  �ضعيا  البداية  منذ 

اأح�ضن  كانت  التي  البوركينابية  الت�ضكيلة  اعتمدت  و 

تنظيما دفاعيا, على الهجمات املرتدة كادت اإحداها اأن 

تعطي ثمارها لول تدخل بن نا�ضر الذي حولها للركنية 

)د 8(.

التي  الغزيرة  الأمطار  ب�ضبب  زجلة  اأر�ضية  على  و 

اأبطال  انتظر  الأخرية,  �ضاعة   24 الـ  خالل  تهاطلت 

حقيقية  فر�ضة  اأول  ليخلقوا   17 ال  الدقيقة  اإفريقيا 

اأبعدها  قذقته  لكن  �ضليماين  طريق  عن  للتهديف 

 21 الدقيقة  يف  و  كويف,  هرقي  البوركينابي  احلار�س 

الأول  الهدف  ت�ضجيل  يف  الوطنية  الت�ضكيلة  جنحت   ,

من  متريرة  تلقى  الذي  حمرز  ريا�س  القائد  بوا�ضطة 

�ضليماين, لي�ضجل لعب مان�ض�ضرت �ضيتي هدفه ال�ضاد�س 

و الع�ضرين مع اخل�ضر.

احلار�س  ت�ضدى  حيث  �ضريعا  كان  املناف�س  فعل  رد 

مبوحلي بنجاح ملحاولة للزوار داخل منطقة ال 18 مرتا, 

ابناء  كاد  حيث  مت�ضاعدا  كان  اجلزائري  ال�ضغط  لكن 

املدرب جمال بلما�ضي اأن ي�ضاعفوا النتيجة يف الدقيقة 

الكرة  مرر  عندما  �ضيء  باختيار  حمرز  قام  حيث   32
باحلار�س  منفردا  وجوده  ي�ضتغل  ان  عو�س  لبوجناح, 

كويف, �ضوء تقدير قائد اخل�ضر كلف الت�ضكيلة الوطنية 

تعديل  يف  فا�ضو  بوركينا  منتخب  جنح  حيث  غاليا 

النتيجة عن طريق زكريا �ضانوقو )د 36( م�ضتغال هفوة 

فادحة للدفاع اجلزائري.

بلما�ضي  جمال  الوطني  املدرب  قام  الثاين,  ال�ضوط  يف 

بوجناح,  مكان  فغويل  باإقحام  تكيتيكية  بتغيريات 

معتمدا بذلك  خطة 3-3-4, بهدف تقدمي الدعم خلط 

اآمنوا  فقد  الزوار  اأما  يومه,  يف  يكن  مل  الذي  الو�ضط 

ثمينتني  فر�ضتني  على  حت�ضلوا  حيث  بحظوظهم  اأكرث 

للت�ضجيل يف الدقائق الع�ضرة الأوىل من املرحلة الثانية 

يف الوقت الذي كان يعاين فيه اخل�ضر , حل�ضن احلظ ان 

املتاألق يو�ضف باليلي جنح يف تقدمي كرة على طبق من 

ذهب لزميله فغويل الذي منح من جديد التقدم للفريق 

اجلزائري )د 67(.

ورغم هذا الهدف مل يفقد  الزوار الآمل ووا�ضلوا بنف�س 

جزاء  �ضربة  على  احل�ضول  يف  جنحوا  حيث   , العزمية 

قائد  بنجاح  نفذها  العمري,  بن  املدافع   من  خطاإ  بعد 

النتيجة من جديد,  83( معدل  )د  اإي�ضوفو دايو  الفريق 

واأنهى رفاق زروقي املباراة على الأع�ضاب لكنهم جنحوا 

لبلوغ  تكفيهم  التي  التعادل  نتيجة  على  احلفاظ  يف 

الدول الثالث و احلا�ضم.

كاأ�س  نحو  موجهة  اجلزائري  املنتخب  اأنظار  �ضتكون  و 

اإفريقيا لالأمم2021- و املوؤجلة ل�ضنة 2022 بالكامريون 

القرعة  عملية  �ضحب  انتظار  يف  فرباير(,   6  - يناير   9(

للمواجهة املزدوجة يف الدور احلا�ضم ملونديال2022- يف 

�ضهر مار�س املقبل, و�ضيتم الك�ضف عن املواجهات اخلم�س 

يوم  املقررة  القرعة  �ضحب  عملية  عقب  واإيابا(,  )ذهابا 

ترتيب  احل�ضبان,  يف  الأخذ  مع  بالدوحة,  دي�ضمرب   18
الحتادية الدولية لكرة القدم )فيفا( من اأجل التعرف 

املقبلة,  العامل  كا�س  يف  اخلم�ضة  اإفريقيا  ممثلي  على 

املقررة 2022 بقطر.

مديرية ال�ضباب والريا�ضية بوهران:

االألعاب املتو�صطية 2022 فر�صة الإعادة االعتبار 
للمركب الريا�ضي بجامعة العلوم والتكنولوجيا

»اخل�ضر« يوا�ضلون طريقهم نحو مونديال قطر 

بخطى ثابتة رغم املعاناة
تاأهل الفريق الوطني الجزائري 

لكرة القدم للدور الثالث و الأخير 

الموؤهل لكاأ�س العالم-2022 بقطر بعد 

تعادله مع بوركينا فا�ضو )2-2( ال�ضوط 

الأول )1-1( الثالثاء الما�ضي بملعب 

م�ضطفى ت�ضاكر بالبليدة لح�ضاب 

الجولة ال�ضاد�ضة و الأخيرة لت�ضفيات 

المجموعة الأولى.

يعي�س و�ضعية �ضعبة في مان�ض�ضتر يونايتد

لينغارد يهدد مكانة بن رحمة يف و�ضت هام
ال�ضتوي  املريكاتو  يف  الفريق  هجوم  خط  تعزيز  تنوي  الإجنليزي  يونايتد  هام  و�ضت  نادي  اإدارة  اإجنليزية  اإعالمية  تقارير  ذكرت 

املقبل.

بح�ضب معلومات ن�ضرتها جملة »442« الإجنليزية, فاإن و�ضت هام يونايتد قد ي�ضتعيد لعبه ال�ضابق جي�ضي لينغارد من �ضفوف مواطنه 

مان�ض�ضرت يونايتد, م�ضتغلة قلة م�ضاركات الالعب مع »ال�ضياطني احلمر« خالل املو�ضم احلايل 2022-2021, وق�ضى جي�ضي لينغارد, 

ذو 28 عاًما, الن�ضف الثاين من املو�ضم املا�ضي ُمعاًرا من مان�ض�ضرت يونايتد اإىل و�ضت هام, وقد جنح يف ترك ب�ضمته بت�ضجيل 9 اأهداف 

يف 16 مباراة فقط, ف�ضاًل عن تقدميه 5 متريرات حا�ضمة اإىل زمالئه. املهاجم متعدد املهام فقد بريقه يف ت�ضكيلة املدرب اأويل غونار 

�ضول�ضاير, ومل يبداأ اأي لقاء اأ�ضا�ضًيا يف الربميريليغ, ويف م�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا مل مينح �ضول�ضاير جي�ضي لينغارد �ضوى 18 دقيقة 

من اأ�ضل 4 لقاءات يف دور املجموعات, ما جعل الالعب يطلب املغادرة والعودة اإىل و�ضت هام يف يناير املقبل. ويهدف و�ضت هام يونايتد 

لإنهاء املو�ضم باأف�ضل طريقة ممكنة, اإذ ي�ضارك النادي اللندين يف م�ضابقة الدوري الأوروبي ويحتل �ضدارة جمموعته وعينه على 

التاأهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا املو�ضم املقبل, عرب ح�ضد لقب امل�ضابقة الثانية يف »القارة العجوز«, وعلى م�ضتوى الدوري الإجنليزي 

يف�ضله فقط عن ت�ضيل�ضي املت�ضدر 3 نقاط, ما يعني اأنه يحتاج اإىل تعزيزات هجومية للمناف�ضة يف املعرتكني املحلي والقاري.

م. ب

على هام�س مقابلة »الخ�ضر« اأمام ن�ضيرهم البوركينابي

ا�صعاف 16 منا�ضرا تعر�ضوا لإ�ضابات خمتلفة مبلعب ت�ضاكر
اأ�ضعفت م�ضالح احلماية املدنية لولية البليدة 16 منا�ضرا تعر�ضوا لإ�ضابات خمتلفة 

البوركينابي التي جرت وقائعها م�ضاء  خالل مباراة املنتخب الوطني �ضد نظريه 

الثالثاء املا�ضي مبلعب ال�ضهيد م�ضطفى ت�ضاكر بالبليدة, ح�ضبا علم به الأربعاء 

من هذه الهيئة.

للتغطية  تن�ضيبه  مت  الذي  المني  اجلهاز  اإطار  يف  مت  اأن  امل�ضدر  اأو�ضح  و 

ال�ضحية و المنية مبلعب ال�ضهيد م�ضطفى ت�ضاكر �ضمن ت�ضفيات كاأ�س العامل 

املقبلة يف مقابلة الفريق الوطني اجلزائري �ضد نظريه البوركينابي, اإ�ضعاف 

16 منا�ضرا من خمتلف وليات الوطن من الذين قدموا مل�ضاهدة املباراة منذ 
 10 لـ  ال�ضعافات  قدمت  فقد  امل�ضدر  لذات  ا�ضتنادا  و  اليوم.  �ضبيحةنف�س 

طرف  من  املتقدم  الطبي  املركز  م�ضتوى  على  املدرجات  داخل  من  منا�ضرين 

و  وعكات  و  تنف�س  �ضيق  حلالت  تعر�ضوا  املدنية  احلماية  الطبي  الطاقم 

ا�ضابات خمتلفة, حيث مت اإجالء منا�ضرين اثنني من بينهم نحو م�ضت�ضفى فران�س 

للمقابلة  الول  ال�ضوط  اأثناء  امللعب  خارج  من  منا�ضرين   06 اإ�ضعاف  مت  كما  فانون, 

اأ�ضيبوا بر�ضو�س و كدمات و بع�س اجلروح , و هم من املنا�ضرين الذين كانوا يحاولون و 

يبحثون عن و�ضائل الدخول للملعب ما جنر عنه تدافع العديد بينهم, اأ�ضاف امل�ضدر الذي ا�ضار 

اإىل اإجالئهم نحو كل من م�ضت�ضفى ابراهيم تريي�ضني )فابور �ضابقا( و م�ضت�ضفى فرانتز فانون.

م. ب

التزمت مديرية ال�ضباب والريا�ضة لوهران 

بامل�ضاهمة يف اإعادة تاأهيل املركب الريا�ضي 

العلوم  جلامعة  البدنية  الرتبية  ملعهد 

ق�ضد  بو�ضياف’’  ‘’حممد  والتكنولوجيا 

املتو�ضطية  الألعاب  ا�ضتغالل مرافقه خالل 

امل�ضوؤول  وفق  وبعدها,   2022 �ضائفة  يف 

الأول عن املديرية, يا�ضني �ضيايف.

والريا�ضية  لل�ضباب  الولئي  املدير  وو�ضف 

الريا�ضية  املن�ضاأة  هذه  )واأج(  ل  ت�ضريح  يف 

نوعية  اإ�ضافة  متثل  التي  ‘’باجلوهرة 
بعر�س  ملتزما  بوهران,  الريا�ضية  للحركة 

على  الريا�ضي  املرفق  تهيئة  اإعادة  م�ضروع 

الوايل قريبا.

وكان املركب الريا�ضي ملعهد الرتبية البدنية 

ولئي  وفد  طرف  من  معاينة  زيارة  حمل 

الثنني  اأم�س  للولية  العام  الأمني  قاده 

التي  مرافقه  خمتلف  حالة  على  للوقوف 

من  ت�ضتفد  مل  واأنها  �ضيما  كثريا  تدهورت 

اأية عملية ترميم منذ 2004, تاريخ ت�ضييد 

هذا ال�ضرح الريا�ضي, وقال يا�ضني �ضيايف يف 

هذا ال�ضياق: »قمنا مبعاينة املركب الريا�ضي 

وم�ضتعدون لتقدمي امل�ضاهمة املالية لإعادة 

كون  امل�ضروع  ت�ضجيل  خالل  من  تهيئته 

تتطلب  جدا  ممتازة  هياكل  ي�ضم  املركب 

اإعادة ترميم وتاأهيل لتكون يف امل�ضتوى«.

واأ�ضاف » يتطلب الأمر تخ�ضي�س اإعتمادات 

مالية مهمة« ولكن وفق الإمكانيات املتاحة. 

لقد كلفنا من طرف الوايل مبعاينة املركب« 

بخ�ضو�س  مف�ضال  تقريرا  له  نقدم  اأن  على 

خا�ضة  اقرتاحات  يت�ضمن  امللف  هذا 

يتخذ  اأن  على  بها  القيام  املتوجب  بالأ�ضغال 

الإجراءات الالزمة حتى يكون املرفق متاحا 

 5 يونيو-   25( املتو�ضطية  الألعاب  خالل  لنا 

2022(, ويف حال عدم انهاء الأ�ضغال  يوليو 

قبل هذا املوعد, فاإن املركب �ضيكون اإ�ضافة 

هامة لريا�ضيي وهران واحلركة الريا�ضية 

ب�ضفة عامة«.

وتاأمل املديرية الولئية لل�ضباب والريا�ضة 

املركب  لهذا  الأوملبي  امل�ضبح  ا�ضتغالل  يف 

الت�ضفوية  الأدوار  مناف�ضات  اإجراء  يف 

الألعاب  خالل  لل�ضيدات  املاء  كرة  مل�ضابقة 

متعددة  القاعة  برجمت  فيما  املتو�ضطية, 

بع�س  تدريبات  لحت�ضان  الريا�ضات 

الكرة  مناف�ضات  يف  امل�ضاركة  املنتخبات 

الطائرة, كما اأ�ضري اإليه.

عليه  يتوفر  الذي  امل�ضبح  اإىل  واإ�ضافة 

املركب بطول 50 مرتا ما ي�ضمح له باحت�ضان 

اأي�ضا  املركب  ي�ضم  الر�ضمية,  املناف�ضات 

قاعة متعددة الريا�ضات وملعبا لكرة القدم 

م�ضمار  على  يحتوي  ا�ضطناعيا  مع�ضو�ضب 

كلها  املرافق  هذه  ولكن  القوى,  لألعاب 

اإعادة تهيئة بعد تردي حالتها,  اإىل  بحاجة 

ال�ضيد  وفق  تكلف,  التي  الأ�ضغال  وهي 

�ضياف« اأكرث من 40 مليون دج, وتعزز املركب 

الريا�ضي لهذا املعهد منذ ب�ضعة اأ�ضهر بقاعة 

ريا�ضية جديدة يف اخت�ضا�س اجلمباز.

من جهته, ثمن مدير معهد العلوم والتقنيات 

غوار,  عديل  اجلامعة,  لذات  التطبيقية 

الولئية,  ال�ضلطات  بها  قامت  التي  املبادرة 

موؤكدا اأن »الفر�ضة مواتية لإعادة العتبار 

احت�ضان  مبنا�ضبة  الريا�ضية  املن�ضاأة  لهذه 

املتو�ضط«,  الأبي�س  البحر  لألعاب  املدينة 

الرتبية  معهد  اأن  اىل  امل�ضوؤول  نف�س  واأ�ضار 

البدنية ي�ضم كذلك م�ضرحا يف الهواء الطلق 

فنية  ن�ضاطات  لإقامة  ا�ضتغالله  اقرتح 

وثقافية على هام�س الألعاب املتو�ضطية.

والريا�ضية  ال�ضباب  مديرية  اأن  يذكر 

اإعادة  مهمة  عاتقها  على  اأخذت  لوهران 

ريا�ضية  من�ضاأة   16 عن  يقل  ل  ما  تهيئة 

معنية باملوعد املتو�ضطي, منها 12 خم�ض�ضة 

لتدريبات  والبقية  الر�ضمية  للمناف�ضات 

التظاهرة  هذه  يف  امل�ضاركة  الفرق 

اأغلبيتها يف  ا�ضتالم  اأن يتم  الريا�ضية, على 

عن  الأول  امل�ضوؤول  وفق  القادم,  دي�ضمرب 

القطاع بالولية.

ح�سني. �س

و�ضف مهمة الدفاع اأمامه بال�ضعبة جّدا

ريغيلون يعرتف: من ال�ضعب مواجهة حمرز

ريغيلون,  �ضريجيو  الإ�ضباين,  الدويل  اعرتف 

وريال  حاليا  الإجنليزي  توتنهام  نادي  جنم 

مدريد الإ�ضباين �ضابقا, باأن الدويل اجلزائري, 

�ضيتي  مان�ض�ضرت  نادي  جنم  حمرز,  ريا�س 

يف  واجهه  مالعب  اأخطر  هو  الإجنليزي, 

مهمة  وا�ضفا  املمتاز,  الإجنليزي  الدوري 

�ضهادة  وهي  جّدا,  بال�ضعبة  اأمامه  الدفاع 

جديدة ت�ضاف اإىل �ضجل قائد منتخب اجلزائر 

النا�ضع بالعرتافات مبهاراته الكروية وقيمته 

الثابتة كنجم عاملي.

ريا�س حمرز يحظى بتقدير واحرتام كبريين 

العاملية,  القدم  كرة  لعبي  من  العديد  و�ضط 

حيث  املمتاز,  الإجنليزي  الدوري  يف  خا�ضة 

اجلماهري  و�ضط  جارفة  ب�ضعبية  يتمتع 

اأ�ضهر دوري يف  وتقدير لدى العديد من جنوم 

العامل, بعد اإجنازه الإعجازي مع نادي لي�ضرت 

�ضيتي عندما قاده عام 2016 اإىل التتويج بلقب 

املحبوبة  �ضخ�ضيته  عن  ف�ضال  »الربميريليغ«, 

واإثارة  وامل�ضاحنات  ال�ضراعات  عن  البعيدة 

اجلدل.

ال�ضابق  مدريد  ريال  جنم  ريغلون  �ضريجيو 

لنادي  اجلديد  الإيطايل  املدرب  اأ�ضلحة  واأحد 

يف  قال  كونتي,  اأنتونيو  الإجنليزي,  تونتهام 

ديريكت  »برو  الرقمية  للمن�ضة  ت�ضريحات 

اإىل  التعرف  بخ�ضو�س  الربيطانية,  �ضوكر« 

تقييمهم  طريق  عن  العاملية  القدم  كرة  جنوم 

لعب  اأخطر  اإن  ال�ضهرية,   »22 »فيفا  لعبة  يف 

واجهه يف الدوري الإجنليزي املمتاز هو ريا�س 

ال�ضاأن:  بهذا  الأي�ضر  الظهري  و�ضرح  حمرز, 

يف  واجهتهم  الذين  الالعبني  واأ�ضعب  »اأخطر 

اثنان  املمتاز..؟..هما  الإجنليزي  الدوري 

كايل والكر وريا�س حمرز.. من ال�ضعب اللعب 

اأمام حمرز«.

ريا�س  مكانة  ليوؤكد  العرتاف  هذا  وياأتي 

والتي  العاملية,  القدم  كرة  جنوم  لدى  حمرز 

�ضيتي,  املان  يف  مدربه  خيارات  ترتجمها  ل 

على  ال�ضحيحة,  بالطريقة  غوارديول  بيب 

اعتبار اأنه ل يعتمد عليه بانتظام يف الدوري 

اجلاري,  املو�ضم  بداية  منذ  املمتاز  الإجنليزي 

اإىل  العاملية  ما دفع العديد من و�ضائل الإعالم 

عن  للرحيل  يخطط  حمرز  اأن  على  التاأكيد 

ال�ضيتي خالل املريكاتو ال�ضتوي املقبل.

م. ب

و�ضلوا ل�ضل�ضلة 33 مباراة دون هزيمة
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ريال مدريد يقرتب من جتديد 

القدم Laliga منحت ال�سوء الأخ�سر لعتماد ك�سفت اإذاعة cope الإ�سبانية، اأن الرابطة املحلية لكرة عقد الكرواتي لوكا مودريت�ش

وهذا بعد اأن �سدد ت�سايف �سطراً من قيمة ت�سايف هرينانديز مدربًا لرب�سلونة ب�سفة ر�سمية، 

ال�سرط اجلزائي لنادي ال�سد القطري.

مبا�سرة بعد ذلك، ويف وقدم نادي بر�سلونة مدربه اجلديد ت�سايف، ليبداأ عمله 

لكرة القدم بالتحري عن نف�س الوقت، قامت رابطة الدوري الإ�سباين 

بت�سوية قيمة ال�سرط اخللفيات املالية لل�سفقة، خا�سة ما يتعلق 

رفقة ناديه ال�سابق ال�سد اجلزائي الذي اأنهى عقد املدرب الإ�سباين 

�سربة موجعة مع بداية املو�سم بعد القطري.وكان نادي بر�سلونة قد تلقى 

ب�سبب الأزمة املالية التي يعي�سها والتي دفعت رحيل جنمه ليونيل مي�سي عن الفريق، 

اإنفاقه ومنها ت�سقيف الأجور بالنادي، كما رابطة الليغا لفر�س قيود �سارمة بخ�سو�س 

اجلديدة للفريق يف �سورة: ممفي�س ديباي هددت الليغا اأي�سا بعدم تر�سيم ال�سفقات 

و�سريخيو اأغويرو.

ال�سطدام برف�س الليغا، بعد اأن وافقت الأخرية وجنا الفريق الكتالوين هذه املرة من 

نتيجة دفع الالعب �سخ�سيًا جلزء من قيمة ال�سرط على اعتماد عقد ت�سايف وت�سجيله، 

و�سي�سرف جنم و�سط ميدان بر�سلونة ال�سابق ت�سايف اجلزائي البالغة 5 ماليني يورو.

للفريق، يف مواجهة الديربي اأمام نادي اإ�سبانيول يوم هرينانديز، على اأول مباراة له مدربا 

حل�ساب اجلولة الـ14 من الدوري الإ�سباين.ال�سبت 20 نوفمرب/ت�سرين الثاين، 

العاملية اأن نادي بر�سلونة املناف�س يف الدوري الإ�سباين وك�سفت �سبكة »اإيه اإ�س بي اإن« 

الكافية يف خزائنه لإجراء تعاقدات خالل فرتة لكرة القدم؛ ل ميلك الأموال 

واأكدت ال�سبكة اأن املدير الفني اجلديد للفريق النتقالت ال�ستوية القادمة.

تلقى �سدمة كبرية وباتت خمططاته لتدعيم �سفوف البلوغرانا الكتالوين، ت�سايف هرينانديز، 

بوجوه جديدة يف مهب الريح؛ فالنادي ل ميلك حاليا يف خزائنه الأموال الكافية لإجراء تعاقدات على م�ستوى عاٍل.

�سددت ال�سبكة اأن بر�سلونة ميلك حاليا اأقل من 10 ماليني يورو من اأجل التعاقد مع �سفقات جديدة يف �سهر يناير/ كانون الثاين القادم، مبينة اأن 

النادي كان لديه 20 مليون يورو، لكن مت تخفي�س املبلغ للن�سف بعد اإقالة املدرب الهولندي رونالد كومان والتجديد مع اأن�سو فاتي وغايف يف الأ�سابيع 

املا�سية.ويغيب عن بر�سلونة عدد من الالعبني البارزين بداعي الإ�سابة؛ اأبرزهم الأرجنتيني �سريخيو اأغويرو والفرن�سي عثمان دميبيلي والإ�سباين 

اأن�سو فاتي والدمناركي مارتن برايثويت ومدة غيابهم متفاوتة، الأمر الذي يجعل اأمام ت�سايف حتديا جديدا من خالل البحث عن املواهب من داخل 

النادي اأو البحث عن �سفقات قليلة التكلفة.

ونقلت ال�سبكة عن م�سادر مقربة من بر�سلونة اأن اإدارة النادي قد ت�ستبعد التعاقد مع الظهري الأمين داين األفي�س يف �سفقة انتقال جمانية، بعد 

اأن عر�س النجم الربازيلي نف�سه على النادي بعد رحيله من �ساو باولو، و�سوف يركز القائمون على اأعمال »كامب نو« على ا�ستخدام الأموال القليلة 

املتوفرة لديهم لتعزيز مراكز اأخرى.

اللجنة العليا للم�شاريع والإرث تنظم ور�شة 
عمل مع يويفا

نظمت اللجنة العليا للم�ساريع والإرث، بالتعاون مع ذراعها التعليمي معهد ج�سور، 

والحتاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا«، نظمت ور�سة عمل على مدى يومني ل�ستعرا�س 

الدرو�س امل�ستفادة من كاأ�س الأمم الأوروبية »يورو 2020«، التي ا�ست�سافتها 12 مدينة 

اأوروبية ال�سيف املا�سي. تناولت الور�سة التي ح�سرها كبار املديرين يف اللجنة العليا 

وعدد من موظفيها، �سبل ا�ستفادة مديري ال�ستادات واملن�ساآت الريا�سية من درو�س 

البطولة الأوروبية وتطبيقها خالل تنظيم كاأ�س العرب FIFA قطر 2021 التي تنطلق 

مناف�ساتها نهاية ال�سهر اجلاري، وذلك �سمن ال�ستعدادات املتوا�سلة لتنظيم مونديال 

قطر 2022 العام املقبل. وقال جا�سم اجلا�سم، مدير اإدارة املن�ساآت والعمليات يف اللجنة 

العليا للم�ساريع والإرث: »كان من الرائع التوا�سل والتعلم والتعاون مع جمموعة مذهلة 

من الزمالء والأ�سدقاء من اللجنة العليا والحتاد الأوروبي لكرة القدم، ويجمعنا التزام 

را�سخ جتاه م�ساركة املعرفة، ومناق�سة ال�سيناريوهات، واحلفاظ على حوار مفتوح حول 

البتكارات والتحديات الرئي�سية يف اإدارة ال�ستادات ب�سكل عام، يف وقت نقرتب فيه من 

حمطة هامة على الطريق اإىل املونديال، وهي ا�ست�سافة بطولة كاأ�س العرب«.  

من جانبها، اأعربت عفراء النعيمي، املدير التنفيذي ملعهد ج�سور، مركز التميز يف اإدارة 

الريا�سة وتنظيم الفعاليات الكربى باملنطقة، عن �سعادتها باإ�سهام املعهد يف تنظيم 

ور�سة العمل باعتباره اأحد م�ساريع الإرث ملونديال 2022، و�سمن جهوده املتوا�سلة 

ل�سقل مهارات املتخ�س�سني يف جمال الريا�سة وتنظيم الفعاليات الكربى.واأ�سافت: 

»نتطلع اإىل موا�سلة التعاون مع الزمالء يف اللجنة العليا والحتاد الأوروبي لكرة القدم، 

بهدف نقل املعرفة املكت�سبة من تنظيم بطولة كاأ�س العامل اإىل الأجيال املقبلة من 

املتخ�س�سني يف جمال الريا�سة وتنظيم الأحداث الكربى يف قطر واملنطقة«. 

من جهته اأ�سار مارتن كالني، املدير التنفيذي للبطولت يف الحتاد الأوروبي )اليويفا( 

ومدير اأمم اأوروبا 2020، اإىل اأهمية تقدمي الحتاد خرباته للمنظمني الآخرين 

لالأحداث الريا�سية الكربى، موؤكداً اأن هذه هي الطريقة التي ميكن للجميع اأن يتعلم 

من خاللها، يف �سبيل حت�سني جودة البطولت جلميع امل�ساركني. واأ�ساف كالني: »كان من 

املفيد للغاية مناق�سة ما تعلمناه خالل اأمم اأوروبا 2020 مع املعنيني بتنظيم مونديال 

قطر 2022، واجلمع بني العديد من اخلرباء الأكفاء يف جمالتهم �سواء يف الحتاد 

الأوروبي لكرة القدم اأو يف اللجنة العليا، وناأمل يف موا�سلة تلك اللقاءات والنقا�سات 

املفيدة يف امل�ستقبل«.

وا�ستعر�ست ور�سة العمل، املعلومات والتحديات اخلا�سة بال�ستادات خالل تنظيم 

كاأ�س اأمم اأوروبا 2020، مبا يف ذلك املعلومات اخلا�سة بت�سغيل ال�ستادات اأثناء جائحة 

»كوفيد19-«، وقد جرى تخ�سي�س اليوم الثاين يف ور�سة العمل لبحث ال�سيناريوهات 

املختلفة بناًء على التجارب الواقعية التي ظهرت خالل البطولة الأوروبية، والتي قد 

توؤثر باملثل على كاأ�س العامل FIFA قطر 2022. 

خط الو�سط الإجنليزي هاريف اإليوت مرحلة اإعادة اأعلن نادي ليفربول الإجنليزي دخول لعب 

القدم، بعد �سهرين من خ�سوعة لعملية جراحية التاأهيل للعودة اإىل مالعب كرة 

الكاحل اأثناء مباراة فريقه مع ليدز يونايتد �سمن اإثر اإ�سابته بخلع يف 

الدوري الإجنليزي املمتاز.مناف�سات 

النادي الإجنليزي على �سفحته الر�سمية يف موقع ون�سر 

الجتماعي »تويرت«، مقطع فيديو التوا�سل 

خالله هاريف اإليوت بتدريب خفيف ق�سري، يقوم 

نادي ليفربول التدريبي.واأ�سيب اإليوت على امللعب اخلارجي ملركز 

وليدز التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة خالل مباراة ليفربول 

�سبتمرب/   12 يف  اأيلول بعد تدخل عنيف من با�سكال �سرتاوك. 3-0، 

العمر 18 عاما امللعب حممول على حمفة قبل نقله وغادر الالعب البالغ من 

اإىل امل�ست�سفى.

ي�سار اإىل اأن نادي ليفربول ي�ستعد ل�ست�سافة 

اأر�سنال �سمن مناف�سات اجلولة الـ12 من الربميريليغ 

املقررة يوم ال�سبت املقبل 20 ت�سرين الثاين/ نوفمرب، 

امل�سري حممد �سالح املباراة وهم يف املركز الرابع على حيث يدخل رفقاء الالعب 

نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ت�سيل�سي املت�سّدر ونقطة لئحة الرتتيب العام للفرق بر�سيد 22 

يونايتد �ساحبي املركز الثاين والثالث.واحدة عن مان�س�سرت �سيتي وو�ست هام 

�سحيفة »ماركا« الإ�سبانية اأن الكرواتي لوكا ك�سفت 

مودريت�س، متو�سط ميدان ريال مدريد الإ�سباين، 

يقرتب من جتديد عقده ملدة مو�سم اآخر مع 

النادي امللكي.وكان ريال مدريد قد اأعلن يف 

مودريت�س،  عقد  جتديد  املا�سي،  اأيار  مايو/   25
ملو�سم واحد بعد اأن كان ارتباطه بالنادي ينتهي 

ال�سيف املا�سي، لي�ستمر النجم الكرواتي يف 

القلعة البي�ساء حتى يونيو/ حزيران 

امللكي  النادي  يبا�سر  اأن  قبل   ،2022
خطوات جتديد تعاقده مرة 

اأخرى.

وي�سعى مودريت�س، �ساحب الـ36 عاما، 

اإىل قيادة كرواتيا يف بطولة كاأ�س العامل 

ر�سميا  تاأهلها  �سمان  بعد  قطر،  يف   2022
اإىل احلدث العاملي، وياأمل الالعب بتمديد 

عقده مع ريال مدريد، اأو البحث عن جتربة 

جديدة ملو�سم واحد حتى يتمكن من امل�ساركة يف املونديال.وبح�سب ما اأوردته 

�سحيفة »ماركا« فاإن ريال مدريد يرغب يف متديد عقد مودريت�س حتى 

عام 2023، مما �سيزيد من فر�س م�ساركة الالعب يف كاأ�س العامل 

املقبلة يف قطر، املُقرر اإقامتها من 21 نوفمرب/ ت�سرين الثاين وحتى 

الأمر  »هذا  ذاته:  امل�سدر  2022.وقال  الأول  كانون  دي�سمرب/   18
ُيعترب خربا �سارا لالعب �ساحب الـ146 مباراة دولية، بعد التاأهل 

ا من  للمونديال برفقة املنتخب الكرواتي. �سيتمكن مودريت�س اأي�سً

حتقيق هدفه باللعب يف ملعب الربنابيو اجلديد، الذي ل يزال قيد 

الإن�ساء وُينتظر النتهاء منه العام املقبل«.

وبداأ مودريت�س املتّوج بالكرة الذهبية عام 2018  م�سريته 

الحرتافية مع نادي توتنهام الإجنليزي عام 2008 ولعب مع 

الفريق الإجنليزي يف 4 موا�سم حيث ظهر يف 127 مباراة يف 

الدوري الإجنليزي و�سجل 13 هدفا، وقدم 21 متريرة حا�سمة.

وانتقل مودريت�س اإىل ريال مدريد بداية مو�سم 2012-13، 

و�ساهم ب�سكل كبري يف فوز فريقه بـ17 لقبا، وهي 4 األقاب يف 

دوري اأبطال اأوروبا، ولقبان يف الدوري الإ�سباين، ولقب لكاأ�س 

ملك اإ�سبانيا، و3 األقاب يف ال�سوبر الإ�سباين، و3 األقاب يف ال�سوبر 

الأوروبي، و4 األقاب يف كاأ�س العامل لالأندية.

رابطة الليغا توافق ر�شميا على ت�شجيل ت�شايف مدربا لرب�شلونة

الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد  النجم  الإ�سباين، ك�سف تقرير �سحفي عن تعر�س 

ال�ساق، خالل وجوده يف مع�سكر منتخب  الذي لإ�سابة جديدة على م�ستوى ربلة  ويلز 

املجموعة  مناف�سات  من  )الأخرية(  العا�سرة  اجلولة  باإطار  بلجيكا  ملواجهة  اخلام�سة ي�ستعد 

2022«.ووفقا ملا  العامل »قطر  اإىل نهائيات كاأ�س  املوؤهلة  اأوروبا  اأورده املوقع لت�سفيات قارة 

قائمة  من  بالفعل  ا�سُتبعد  بيل  فاإن  الإ�سبانية،  »ماركا«  ليومية  الفريق الإلكرتوين 

القدم  اأطباء احتاد ويلز لكرة  واأبلغ  املُنتظرة �سد بلجيكا،  ُنظراءهم الويلزي يف مباراته 

يف ريال مدريد مبعاناة الالعب من اأمل جديد يف ربلة ال�ساق.

اإ�سابة قوية يف ربلة ال�ساق، وح�سب »ماركا«،  اآخر �سهرين يف التعايف من  وق�سى بيل 

32 عاما لفحو�سات  الـ  �سُيخ�سع الالعب �ساحب  الطبي لريال مدريد  فور فاإن اجلهاز 

اإ�سابته والتعرف على  اأجل حتديد درجة  الإ�سبانية؛ من  العا�سمة  اإىل  مدة عودته 

اأغ�سط�س/   28 اأي دقيقة مع ريال مدريد منذ  اآب غيابه عن املالعب.مل يلعب بيل 

ال�ساب روبرت  الفني ملنتخب ويلز، بقيادة املدرب  اإن اجلهاز  املا�سي، ويقول مراقبون 

اأ�سا�سيا يف املباراة  اإ�سراك اجلناح الأع�سر، عندما زج به  بيج، قد يكون ت�سرع يف 

بيالرو�سيا. �سد  الأخرية 

45 دقيقة خا�سها يف مواجهة بيالرو�سيا، وقد  اأداًء طيبا خالل  وقّدم بيل 

انت�سار  يف  لُي�سهم  ويليام�س،  نيكو  لزميله  حا�سمة  متريرة  تقدمي  من  متكن 

اأن ي�سطر لالن�سحاب بفعل اآلم جديدة حلقت به على  بالده )1-5(، قبل 

املُتوقع  الغياب  مدة  »ماركا«  �سحيفة  تو�سح  ال�ساق.ومل  ربلة  م�ستوى 

اإىل �سعوبة حلاق جنم  بالإ�سارة  اإ�سابته اجلديدة، واكتفت  لبيل بعد 

لها  واملُقرر  مدريد،  لريال  القادمة  باملواجهة  الويلزي  املنتخب 

14 من  عمر الأحد القادم )21 نوفمرب(، �سد غرناطة بر�سم اجلولة الـ 

املو�سم اجلديد لبطولة دوري الدرجة الأوىل الإ�سباين.

الريا�سي  املو�سم  بانق�ساء  اأن تعاقد بيل مع ريال مدريد ينتهي  احلايل ُيذكر 

الإجنليزي  هوت�سبري  لتوتنهام  ال�سابق  النجم  يظهر  ول  طريقه 2021-22،  يف 

بالنكو�س. اللو�س  رفقة  جديد  عقد  على  للح�سول 

اإ�شابة جديدة تبعد غاريث بيل عن ريال مدريد

هاريف اإليوت ي�شتاأنف التدريبات مع ليفربول
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المجتمع

ت�شعر �ملر�أة �لوحيدة )�لغري مرتبطة ( �أو 

�سيء  ب�سعور  الأيام  يقال هذه  كما  ال�سنجل 

وتري نف�سها دوما ينق�سها �سيء ما, ولكن يف 

احلقيقة يكون لديها مميزات اأكرث من املراأة 

املرتبطة ولكن هي ل تالحظها لن تفكريها 

وجود  عدم  علي  مركز  يكون  الوقت  هذا  يف 

رجل يف حياتها وفقط, ولكن لبد واأن تنظر 

منحتها  التي  املميزات  ايل  ال�سنجل  املراأة 

لها الظروف مثل احلرية وتعني هنا احلرية 

عملها  من  ,بداية  حياتها  تفا�سيل  كل  يف 

واأ�سا�سيات حياتها نزول ايل طريقة اأرتدائها 

ملالب�سها وت�رسيحة �سعرها وهكذا. 

املميزات  املقال  هذا  يف  لِك  جمعنا  لذا 

فتعريف  ال�سنجل  املراأة  عليها  التي حت�سل 

عليها معنا. 

تكوين  فعندما  بالوقت:   ال�ستمتاع   .1
تهتمي  كي  الكايف  الوقت  �ستجدي  �سنجل 

فالوقت كله لديك لن جتدي رجل  بنف�سك, 

يجل�س يف الغرفة املجاورة لِك ي�رسخ عليِك 

الوقت  �ستجدي   , تفعليه  مما  تنتهي  حتي 

لكي تهتمي بب�رستك رمبا تقومي بعمل ما�سك 

اأن يزعجك  لال�سرتخاء ملدة 45 دقيقة دون 

اأحد ,لن تقومي يف ال�سباح الباكر علي عجل 

كي حت�رسي له الفظور واملالب�س رمبا وقتها 

جتل�سي يف �رسفتك ت�رسبي القهوة وت�سرتخي 

لدقائق قبل بدء يومك اجلديد.

اأحد  جتملي  اأن  داعي  هناك  يكون  ل   .2

كي  ال�سخيفة  الرجال  نكات  علي  وت�سحكي 

ل ي�سعر باحلرج, ل جتدي عبء علي نف�سك 

وحدية  تبقي  عندما  الأ�سياء  من  الكثري  يف 

دون رجل, لن جتدي من يلعب دور القا�سي 

يف حياتك ويتحكم يف كل ت�رسفاتك �ستكون 

احلرية عنوان حلياتك. 

3. ل يتوجب عليِك اأن جتل�سي مع اأ�سدقائه 
ل  التي  العائلية  املنا�سبات  يف  وتخرجي 

ما  تفعلي  كي  الوقت  و�ستجدي  حتبيها, 

حتبيه اأنِت. 

4. عندما تكوين �سنجل دون رجل يكون 
لديك دومًا الفر�سة التي طاملا ُحلمتي بها 

تلتقي  اأن  يف  يوم  كل  المل  لديك  ويكون 

املراأة  عك�س  علي  بيوم  حياتك  ب�رسيك 

املرتبطة ول جتد يف �رسيك حياتها الرجل 

املنا�سب وقتها �ستكون حياتها غري �سعيدة 

ما  عك�س  علي  لها  بالن�سبة  حمببه  وغري 

تتوقعني. 

5. لديك الوقت كي تخرجي مع اأ�سدقائك 

غياباتك  علي  يلومك  من  جتدي  ول  بحرية 

الكثرية. 

املنزل يف  ايل  الرجوع  6. ل تهتمي ايل 
وقت حمدد فال اأحد يهتم فاأنِت حرة. 

ال�رسير  تتقا�سمي  اأن  عليِك  يكون  ل   .7
باأ�سرتخاء  وتنامي   , اأحد  مع  بِك  اخلا�س 

من  حالة  يف  واأنِت  ال�سباح  يف  وت�ستيقظي 

اأحد  يزعجك  اأن  دون  والنتعا�س  الراحة 

بالليل بالركالت املتعددة. 

8. ميكنك اخلروج يف اأي وقت تريده مع 
اأي �سخ�س وتذهبي ايل اي مكان. 

9. ل يكون لديِك م�سكلة ول قلق يف اختيار 
هدية منا�سبة ل�رسيك حياتك يف املنا�سبات 

,فدومًا تواجه املراأة م�سكلة يف هذه احلالة 

,فتكوين يف حرية هل ت�سرتي له ربطة عنق 

اأم �ساعة.

�ستقوله  وما  للمظاهر  تهتمي  ل   .10
�سديقاتك عن �رسيك حياتك ول تدخلي نف�سك 

يف هذا الدوامة التي ل نهاية لها.

هل يقّدر الزوج ت�ضحية الزوجة؟

�أوتار

القلوب

مميزات لكونك امراأة وحيدة 

حافظى على ب�ضرتك
 من ال�ضيخوخة املبكرة باملا�ضكات

للب�رسة  املبكر  العجز  من  الدهنية  الب�رسة  �ساحبات  الفتيات  من  كثري  تعانى 

وظهور عالمات كرب ال�سن وال�سيخوخة املبكرة, ب�سبب ماتتعر�س له الب�رسة 

الدهنية من اأتربة متت�سها الب�رسة الدهنية بالإ�سافة اإىل الدهون التى تفرزها 

وترتك روا�سب على الب�رسة. 

املا�سك الأول: الطريقة:  ي�ساف اإىل كوب ماء مقدار ملعقة كبرية من 

الدهنية  الب�رسة  لتقوية  مفيد  وهذا  اخلل,  من  واأخرى  اليمون  ع�سري 

وم�ساعدة قفل امل�سام املت�سعة ويعترب غ�سول للب�رسة الدهنية فى اى 

وقت. 

اخلمرية+قليل  من  كبرية  ملعقة  الطريقة:   الثانى:   املا�سك 

من  +ملعقه �سغرية  الزيتون  زيت  من  اللنب+ملعقة �سغرية  من 

بع�سها  مع  املكونات  واخلطي  الن�ساء,  من  الزبادي+قليل 

الخر,  فى  الزبادي  اإليها  اأ�سيفي  ثم  تتما�سك,  حتى  البع�س 

واتركي املا�سك على وجهك ملدة 10 دقائق واغ�سليه باملياه 

الفاترة. 

املا�سك الثالث:  الطريقة:  3 حبات فرولة طازة وحمرا +ن�س 

ملونة, و�سعيها ن�س �ساعة ثم ا�سطفيها, واأ�سارت ملي�س عياد اأن 

هذا املا�سك ميكن اإ�ستخدامه كغ�سول للب�رسة من وقت لآخر, كما اأن 

الفراولة ممتازة لقب�س امل�سام والليمون متعدد الفوائد. 

ترم�س  ملعقتني  الطريقة:   الرابع:   املا�سك 

على  ويو�سع  زبادى,  +ملعقة  ملونة  بارد مطحون+ن�س  ثم  دافىء  مباء  ويغ�سل  �ساعة  ثلث  الب�رسة 

لنعا�سها, وهو يعمل على التنظيف العميق للب�رسة وتفتيحها اي�سا. 

املا�سك اخلام�س:  الطريقة:  حواىل خم�س حبات لوز واتركيهم فى ماء �ساخن لنزع الق�رسة اخلارجية من 

عليهم واطحنيهم + ن�س كوب زبادي+ ملعقة كبريه ع�سل+ ملعقتني ع�سري الليمون وتخلط جيدًا ويرتك من ع�رس 

دقيقة لربع �ساعة ويغ�سل باملاء والغ�سول ويكرر مرتني ا�سبوعيا, فهو يعترب مق�رس ومنظف للب�رسة. 

املا�سك ال�ساد�س:  الطريقة:  وهو اي�سا يتكون من لوز مطحون +مقدار من احلليب او اللنب الرايب مفيد جدا 

للب�رسة الدهنية عن جتربة ومع ال�ستمرار هتالحظى الفرق. 

و جمــالرشاقة

 �أمـومة   

وطفولة

 نظام غذاء الأمهات اأثناء احلمل 
يوؤثر على الأطفال والأحفاد

نظام غذاء الأمهات خالل 

مهما يف  دورا  يلعب  احلمل  فرتة 

متتع اأطفالهم ب�سحة جيدة وحتى احفادهم فيما 

بعد وفقا لبحث علمي قدمته اجلمعية الأمريكية 

لتقدم العلوم ) AAAS ( يف �سيكاغو.

�مر�أة   3000 حوايل  بتتبع  البحث  فريق  قام 

كانت  اإذا  فيما  للنظر   1983 عام  منذ  فلبينية 

والنظام  الأطفال  �سحة  بني  جتمع  عالقة  هناك 

الغذائي جلداتهم اأثناء احلمل باآبائهم. 

نورث  جامعة  من  كوزو  كري�ستوفر  الدكتور 

اأن  ذكر  الدرا�سة  على  امل�رسفني  اأحد  و�سرتن 

فرتة  خالل  املغذية  لالأطعمة  الن�ساء  تناول 

احلمل ل يعود فقط بالنفع على اأطفالهم بل اأي�سا 

احفادهم.

كما بينت هذه الدرا�سة اأي�سا اأن كمية ال�سعرات 

احلرارية امل�ستهلكة اأثناء احلمل لي�ست لها اآثار 

قبل  الطعام  نوعية  ولكن  الطفل.  على  كبرية 

النمو  من  الأوىل  الأيام  خالل  والتغذية  احلمل 

لها تاأثري اإيجابي على �سحة الأطفال. واأن �سوء 

التغذية اأو ال�سمنة لالأم واجلدة توؤثر على �سحة 

الطفل ومنوه حني يكرب.

ة
يـ

نزل
م

يـــــر 
ب

تدا

 نظافة يديِك هو اأمر �صحي البد منه، وينبغي القيام 

به قبل و/اأو بعد القيام باأن�صطة عديدة خالل اليوم، 

مثل الذهاب اإىل املرحا�س، والطبخ، ومل�س احليوانات، 

وتناول الطعام، وكذلك عملية التنظيف. اليوم 

�صاأ�صرح لِك طريقة غ�صل يديك لتكون نظيفة متامًا.

اأنِت بحاجة اإىل:

ماء

�صابون )�صائل اأو قطع(

من�صفة

كرمي اليد )اختياري بعد التجفيف(

اخلطوات

1. ادخلي اإىل احلمام واح�صري ال�صابون بجانبك، 

واجعلي ماء ال�صنبور يف درجة حرارة مريحة.

2. رطبي يديِك باملاء، و�صعي فيها كمية من ال�صابون 

)اأو ا�صتخدمي قطعة ال�صابون ودلكي بها يديك( 

واجعلي ال�صابون يتخلل اأ�صابعك وجميع اأنحاء يديك 

من اجلزء االأمامي واخللفي منها.

3. اغ�صلي يديك جيداً باملاء، وتاأكدي من اإزالة 

ال�صابون بالكامل، وكذلك تاأكدي من غ�صل االأماكن 

بني اأ�صابعك.

4. جففي يديِك جيداً باملن�صفة اأو بقطعة قما�س. 

كرري هذه اخلطوات ح�صب ال�صرورة.

ن�صائح

تاأكدي من جعل كل االأ�صياء التي حتتاجني اإليها يف 

مكاٍن قريب منِك.

حتذيرات

تاأكدي من غلق ال�صنابري باإحكام عند االنتهاء.

ال جتعلي املاء �صاخنًا للغاية.

الطريقة ال�ضليمة 
لتنظيف اليدين

هل يقدر الزوج الت�صحية؟ وهل عندما ال اأطلب منه م�صاريف ميل مني ويتعود على اأنه 

ال يعطيني حقوقي؟ 

ة
جـــــــــــــــابـ

لإ
ا

فاأهال بك -اأختنا الكرمية, واإنه لي�رسنا توا�سلك معنا يف اأي 

وقت, ون�ساأل الله اأن يبارك فيك واأن يقدر لك اخلري حيث كان واأن 

ير�سيك به, وبخ�سو�س �سوؤالك فنحب اأن جنيب من خالل ما يلي:

اأول: الطبائع تختلف من �سخ�س اإىل اآخر, فهناك من ينظر اإىل 

اأن تنازلها  ت�سحية املراأة ب�سيء من الإكبار والتعظيم, ويعرف 

حمبة له, ويقابلها مبا ت�ستحقه من تقدير, وهناك من ينظر اإىل 

تنازلها واجب عليها,  اأن  انك�سار ومهانة, ويرى  اأنه  الأمر على 

واأنها مل تقدم ما ي�ستحق اأي تقدير, والواجب �ساعتها اأن تفعل 

املراأة ما تفعل لله -عز وجل- وتقدم ما تقدمه طلبا ملر�ساة الله 

واأمال يف اأن ي�سلح الله الزوج, �ساعتها لن حترم الأجر. 

ثانيا: هناك اأمر هام يجب اأن تنتبهي له, هناك بع�س الأمور 

ت�سميها املراأة ت�سحيات, وهي يف عرف الرجال واجبات, واختالف 

النظرتني رمبا يجعل مثل تلك احل�سا�سية, اأ�رسب لك مثال: بع�س 

النا�س يظن اأن خدمة زوجته لأمه واإخوانه هو اأمر واجب عليها, 

واملراأة رمبا تفعل ذلك وهي تظن اأن زوجها ينظر اإىل ما تفعل على 

اأنه ت�سحية, تكمن امل�سكلة يف اختالف نظرة كل منهما لالآخر, 

فالزوجة تنتظر مقابل الت�سحية �سكر وثناء وتقدير, ورمبا الرجل 

ينتظر من زوجته اهتماما اأكرث به, فكالهما يرى الآخر مق�رسا.

ثالثا: مو�سوع امل�ساريف يختلف كذلك من رجل اإىل رجل, ومن 

امراأة لأخرى, فهناك من الن�ساء من ت�رسف يف طلب الكماليات, 

عامة  ب�سفة  لكن  كثريا,  الأمر  قليل  يرى  من  الرجال  من  وهناك 

واجب النفقة على الزوج ثابتة على قدر ا�ستطاعته. 

اأختنا الفا�سلة: قد يكون البون الذي تعي�سني فيها ي�سريا اإذا 

ما تعاونت مع زوجك على اأمرين: 

وامتداحه يف  لالآخر  منكما  واحد  كل  ت�سيد ح�سنات  اأول:  

وجهه بها, فاإن هذا مما يدمي الألفة واملحبة. 

ثانيا: احلوار والنقا�س الطويل من غري ت�سيد لالأخطاء, هذا 

اأن  اأكرث على نظرتكم لبع�سكم, فجميل  اآفاقا كي تتعرفوا  يفتح 

تتعريف على زوجك وخ�ساله, والأجمل اأن تعريف كيف يراك وكيف 

ينظر اإليك. 

وفقك الله -اأختنا- وي�رس اأمرك, والله املوفق

ال�ضــــــــوؤال

 خ�صو�صيات
خيارات �ضحية للن�ضاء

 يف �ضن الثالثني

اأن جتعلي ال�صلوكيات ال�صحية عادة يف روتينك اليومي واأنِت 

ال تزايل �صابة يف مقتبل العمر وقتها يكون من االرجح جعل 

 30 فهناك   ، حياتك  طوال  معك  م�صتمرة  ال�صلوكيات  هذه 

خيار من ال�صلوكيات ال�صحية

ل�صن  و�صولك  قبل  اأحداهما  مار�صتي  قد  تكوين  واأن  البد 

الثالثني كي يكون اعتيادك عليها ا�صرع فعندما تبدئني يف 

لِك،  اأف�صل  ال�صحية يف وقت مبكر �صيكون  العادات  ممار�صة 

كل  تفعلي  نف�صك  �صتجدي  الثالثني  �صن  ايل  ت�صلي  فعندما 

العادات واملمار�صات ال�صحية ،فاأبدائي معنا يف ممار�صة هذه 

ال�صلوكيات منذ اأن تنتهي من قراءة املقال فهذا اأف�صل لِك من 

عدم البدء نهائيا فال باأ�س اذا تاأخرتي ولكن هذا ال يعني اأنه 

قد �صارقك الوقت ومل يعد باإمكانك فعله.

معها  ت�صعري  التي  بك  اخلا�صة  التمرينات  علي  العثور   -

باال�صتمتاع واال�صرتخاء

الوزن  فقدان  علي  ت�صاعدك   ، املاء  من  الكثري  �صرب   -

اأف�صل  من  فاملاء  اأمرا�س  عدة  من  والوقاية  املزاج  وحت�صني 

يوميا  املاء  من  املزيد  �صرب  علي  فاحر�صي  الوقاية  طرق 

،وت�صاعدك اأي�صا علي ابقاء ج�صمك رطب. 

اأن التدخني  اأنك تعريف  - االإقالع عن التدخني:  من املوؤكد 

الرئة ويوؤذي  االإ�صابة ب�صرطان  خطر ويزيد من احتماالت 

خاليا املخ وي�صبب لِك الكثري من االأمرا�س. 

- الوقوف كثريا، اأثبت الكثري من البحوث اأنه كلما زاد الوقت 

املعاناة  خطر  معدل  اأرتفع  الكر�صي  علي  فيه  جتل�صي  الذي 

انت�صار  بداأ  هنا  ومن  وال�صكري،  القلب  واأمرا�س  ال�صمنة  من 

اأكرث ترويعا،  التحذير بني النا�س من مر�س اجللو�س و�صار 

فاإ�صافة مزيد من احلركة ي�صاعدك علي الوقاية من امرا�س 

عديدة ويجعلك روتينك اليومي اكرث �صحة.
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الثقافي
»�سيميائيات اخلطاب 

االجتم�عي«: ت�أ�صيل عربي
كل  على  انفتاحها  من  الرغم  على  والفن،  بالأدب  عربيًا  ال�سيميولوجية  املباحث  ترتبط  معظمها،  يف 

الأ�سكال التوا�سلية كما يبدو ذلك يف توظيفها طيف مفاهيمها الوا�سع لو نظرنا اإىل م�سهد تطبيقات 

ال�سيميولوجيا يف جممل امل�سهد البحثي العاملي.

»املركز  عن  موؤخراً  ال�سادر  وحتليلية«  نظرية  درا�سة  الجتماعي:  اخلطاب  »�سيميائيات  كتاب  ياأتي 

لنفتاح  عربيًا  طرحًا  ليقّدم  نو�سي  املجيد  عبد  املغربي  للباحث  ال�سيا�سات«  ودرا�سة  للأبحاث  العربي 

املعرفة ال�سميولوجية.

حتليل  خلل  من  وتو�سعته  ال�سيميائي  الأمنوذج  اإغناء  »يحاول  العمل  اأن  النا�سر  تقدمي  من  نقراأ 

الرغم  فعلى  له،  مو�سوًعا  الإن�سان  وي�ستح�سر  اجتماعية  معرفة  يقدم  الذي  الجتماعي  اخلطاب 

من اأن اخلطاب الجتماعي حظي باهتمام نظريات حتليل اخلطاب التي ازدهرت يف �ستينيات القرن 

ا منها الدرا�سات املعجمية والآلية واملعجمية الإح�سائية، حيث مت حتليله  املا�سي و�سبعينياته، خ�سو�سً

يف �سوء احلقول املعجمية والتواردات املعجمية ون�سبة الرتددات، فاإن الروؤية ال�سمولية للخطاب مل 

حت�سر يف هذه املقاربات )...( اإن اخلطاب من هذا املنظور ل ُيعّد ناقًل لإر�سالية فح�سب، لكنه ي�سبح 

العلقات  دينامية  على  قائًما  املعار�سة(،  )ال�سلطة/  واجلماعية  الفردية  الذوات  بني  للتفاعل  ف�ساء 

الت�سخري(،  )الإقناع/  ال�سلطة  حقل  داخل  ا�سرتاتيجيات  اإىل  م�ستنًدا  التنوير(،  )التحديث،  والقيم 

لي�ست ال�سلطة كاأيديولوجيا لكن ال�سكل الذي تتوارى خلفه الأيديولوجيا«.

اإىل  ال�ستناد  ميكن  كيف  الآتية:  املحورية  الأ�سئلة  عن  الكيفية  الإجابة  على  الباحث  يعمل 

ال�سيميائيات ال�سردية يف اجتاه اإغناء �سيميائيات اخلطاب الجتماعي؟ وكيف ميكن حتليل ال�ستغال 

ال�سمويل للخطاب بهدف ا�ستنتاج »املعنى الجتماعي«؟ وما الآليات والأدوات املنهجية التي ت�سيد هذا 

البناء النظري واملنهجي؟

ًل  ي�سري الكتاب يف اجتاهني: نظري وحتليلي. يقف الأول عند مفهوم اخلطاب ب�سفته كًل داًل، م�سَكّ

املنجز  ميثل  الذي  الجتماعي  واخلطاب  بالتلفظ  علقته  يف  منجًزا  وخطابية،  عاملية  مكونات  من 

والتاريخي  والقانوين  والبيداغوجي  والجتماعي  ال�سيا�سي  اخلطاب  ُتنْمذج  خطابية  بخ�سائ�ص 

وغريها من اأجنا�ص اخلطاب الجتماعي.

اأما الجتاه الثاين، فهو حتليلّي با�ستثمار املفاهيم النظرية والإجرائية للوقوف عند ال�ستغال ال�سمويل 

ملكونات اخلطاب بهدف توليد الدللة، فاخلطاب الجتماعي يتمظهر من خلل الأفعال والوقائع، وكل 

فعل يعّد داًل يحمل اآثار املعنى، ومن ثم م�سروعية التفكري ال�سيميائي يف اخلطابات الجتماعية.

النظري  التوجه  يف  الأول  يتمثل  منظورين:  اإىل  اخلطاب  ملفهوم  املنهجي  التاأ�سي�ص  يف  املوؤلف  ي�ستند 

الذي بلورته ال�سيميائيات ال�سردية، حيث نظرت للخطاب ب�سفته كًل داًل يتحقق من تعالق املكونات 

اخلطابية والرتكيبية والدللية، و�سيدت بذلك اأمنوذًجا متّثل يف امل�سار التوليدي الذي يعّد هند�سة 

 Marc angenot للمكونات؛ ويتج�سد الثاين يف مفهوم اخلطاب الجتماعي عند مارك اأجنينو

و�سفها  كما  الرواية  وجماليات  ال�سكلين  النقد  يف  لها  مرجعية  جتد  كربى  مفاهيم  اإىل  ا�ستند  الذي 

املارك�سية  والفل�سفة  الغربية  التنا�سية  والدرا�سات   Mikhael Bakhtine باختني  ميخائيل 

ل�سوغ ت�سور يدر�ص »اخلطابات اللحظية« التي اأجنزت داخل »حالة جمتمع«. لذلك، ُيعترب اخلطاب 

وعلى  للخطاب،  املنتجة  الذات  التزام  على  بناًء  العمومي،  الف�ساء  داخل  ينجز  ما  كل  الجتماعي 

علقات التفاعل بني الذوات املوؤ�س�سة للخطاب.

بح�سب  املختلفة  تفريعاته  يف  الجتماعي  اخلطاب  قاربت  التي  النماذج  عند  ا،  اأي�سً املوؤلف،  ووقف 

اخل�سائ�ص التيبولوجية واخلطابية. وحاول، اإ�سافًة اإىل اعتماد الأمانة العلمية يف العر�ص، اأن ي�سوغ 

ا الأ�سئلة التي تهم العلئق بني النماذج النظرية من حيث الأ�سول واللغة املفاهيمية. اإ�سكالًيّ

تتحول  الذي   eric landowski لندوف�سكي  اإريك  لأمنوذج  املوؤلف  تعّر�ص  ال�سياق،  هذا  يف 

مثل  و�سائطية،  ترهينات  جمموعة  اأ�سا�ص  على  ت�سيد  »فرجة«  اإىل  ال�سيا�سية  احلياة  �سريورة  عنده 

 Juan األداما  األون�سو  خوان  ر  وت�سُوّ ال�سيميائية،  وال�سريورات  العام  الراأي  حال  ول�سان  العام  الراأي 

الهوية  مثل  ال�سيا�سي،  اخلطاب  كليات  لدرا�سة  اأمنوذًجا  قّدم  الذي   ،alonso-aldaMa
وال�سعبوية، واأمنوذج ال�سيميائيات التوترية جلاك فونتاين Jacques Fontanille، واأمنوذج 

اأو امللفوظ داخل  اأو الن�ص  اأّن حلظية العلمة  Bernard laMizet الذي يعترب  برنار لميزيه 

الزماين  ببعديه  العمومي  الف�ساء  داخل  والأفعال  املتلفظة  الذوات  ح�سور  تت�سمن  العمومي  الف�ساء 

اآلية العقد،  denis Bertrand الذي اقرتح اأمنوذًجا لدرا�سة  واملكاين، واأمنوذج دني�ص برتران 

واآليات �سريورة بناء الثقة بني اأطراف التبادل والتوا�سل يف اخلطاب الجتماعي.

ا، ي�سع املفاهيم النظرية والإجرائية التي قّدمها الكاتب من منظور اإ�سكايل  ياأتي الق�سم الثاين حتليلًيّ

على حمك التحليل، بالوقوف عند ال�ستغال ال�سمويل للخطاب. وتكمن طبيعة هذه املقاربة يف حتليل 

مكونات اخلطاب وا�ستغالها بهدف توليد الدللة وتبلورها. وحّلل املوؤلف يف هذا الق�سم مكونات املنت 

التي مت حتديدها، حيث تناول بالدرا�سة اخلطاب ال�سيا�سي واخلطاب البيداغوجي واخلطاب القانوين 

واخلطاب املعريف - الجتماعي واخلطاب التاريخي ثم خطاب التنوير.

يندرج هذا الكتاب �سمن جهود موؤلفه يف تاأ�سيل البحث ال�سيميولوجي عربيًا، وقد �سدر له يف هذا 

العربي  الل�سان  اإىل  ونقل  كما   ،)2002( الروائي«  للخطاب  ال�سيميائي  »التحليل  بعنوان  كتاب  الإطار 

غرميا�ص  جوليان  لأجلريدا�ص  ال�سرد«  و«�سيميائيات   ،)2011( لومتان  ليوري  الكون«  »�سيمياء  كتاب 

.)2018(

ج�ن بي�ر فيليو.. هل »ال�صرق االأو�صط« 
؟ مركز الع�لمَ

ما تزال منطقة »ال�ّسرق الأو�سط« تثري ت�ساوؤلٍت حارقة عن ُمكّوناتها العرقّية والطائفّية واللغوّية 

تارًة  ُتعّد  التي  الُف�سيف�ساء  هذه  توا�سل  ُتعّلل  التي  العميقة  الأ�سباب  وعن  فيها،  تتناف�ص  التي 

م�سدَر ثراء وتنّوع، وتارة اأخرى بوؤَرة نزاعاٍت تكاد ل تنتهي. وما تزال الكتب الِعلمّية ت�سف هذه 

دية الثنائية وتعمل على تفكيكها وحتليل مظاهرها العميقة، حفًرا يف ال�سحر الذي ميار�سه  ال�سّ

هذا ال�سرق، �سحٍر ممزوٍج باإخافة ورهَبٍة ل َتعليَل عقليّن لهما.

ومن اآخر ما �سدر يف هذا امل�سمار، كتاٌب للباحث الفرن�سي جان بيار فيليو )1961( بعنوان »و�سط 

ه اإىل ُجمهور عري�ص، ل اإىل  العوامل« )من�سورات »�سوي«، باري�ص(، وهو، ك�سائر ُكتبه ال�سابقة، ُموَجّ

الدرا�سة اجليو�سيا�سّية  ان�سّب على  الفرن�سية  اللغة  ني، بالّتكاء على تقليٍد ثرّي يف  فئة املخت�سّ

لهذه املنطقة، َبع�سه يعود اإىل الإرث ال�ست�سراقي وبع�سه اإىل الدرا�سات القطاعّية احلديثة التي 

دَر الكتاب يف اأيلول/�سبتمرب  �ست يف درا�سة م�سائل دقيقة يف �سريورة املجتمعات العربّية. �سَ تخ�سّ

اإىل   395 �سنة  منذ  الأو�سط  لل�سرق  علمايٌنّ  »تاريٌخ  النتباه:  يثري  ا  فرعًيّ عنواًنا  حامًل  املا�سي، 

يومنا هذا«. وجتدر امللحظة اأّن هذا التاأليَف ُمهًدى اإىل الباحثة الفرن�سّية ذات الأ�سل الإيراين، 

َفريبا عادخلاه، التي تق�سي حَمكوميتها يف بيتها بطهران، وهي زميلٌة للكاتب يف »معهد الدرا�سات 

ال�سيا�سّية« بباري�ص.

وعليه، تكمن اأ�سالة هذه املقاربة يف العتماد على روؤية »علمانية« للتاريخ، تقطع مع الت�سّور الديني للأحداث التاأ�سي�سّية التي جَتعل من هذه املنطقة ف�ساًء 

ا، ل ميكن اأن ُيفهم مبنطق العقل ول باآليات التحليل التاريخي التي تطّورت �سمن املدار�ص التاريخية املعا�سرة، كمدر�سة »احلوليات« ال�سهرية،  مقّد�ًسا اأ�سطورًيّ

وذلك بالرتكيز مثًل على كون ال�سرق َمهبط الر�سائل ال�سماوّية الثلث، اأو حَمّج طالبي احلقائق وغريها من الدعاوى التي حتول دون الَفهم الر�سني لل�سراعات 

الآنية واملا�سية التي هزت تلك املنطقة وما تزال تهّزها، تغّذيها اأيدولوجياُت »الأر�ص املختارة« اأو »املوعودة«.

ة كتابه اأن  �ص كل واحد منها لفرتة من الفرتات التي َحكمت تطور الأحداث خللها، وقد اختار الباحث الفرن�سّي لق�سّ َينق�سم هذا الكتاب اإىل ع�سرة ف�سول، ُخ�سّ

تبتدئ �سنة 395 بعد امليلد، وهو تاريخ ُي�سادف ظهور الإمرباطورية الرومانّية بال�سرق، مّما جعل منه، تبًعا لهذا الظهور، ُرقعًة ترابيًة حُمّددة، ازدهرت فيها 

الديانة امل�سيحية النا�سئة وباتت تنظر تلقاَء الق�سطنطينّية ولي�ص روما.

وبالنظر اإىل اخللفّية الرتبوية الرا�سخة للباحث، فاإنه اجتهد يف َدعم كتابه هذا ب�سل�سلة من اخلرائط التو�سيحية )ع�سرون يف اجُلملة( وع�سرة جداول تاريخّية 

ت�سّم اأهم احلوادث والنعطافات الكربى، اإىل جانب ُملحَقنْي باأ�سماء الأعلم واملفاهيم الرئي�سة التي اعتمد عليها يف اإجراء حتليلته. وجاءت اخلل�سُة اأقرب 

�سها لإبراز املكانة التي حتتّلها منطقة ال�سرق الأو�سط يف العامل املعا�سر، وكذلك لتحليل الطموحات التي ت�سعى  ما تكون اإىل التحليل اجليو - �سيا�سي، حيث خ�سّ

اإىل حتقيقها هناك يف ذات الوقت الُقوى الإقليمّية والأجنبّية، وكّلها َتتنازع ال�سيادة على ذلَك اجُلزء ال�ّساحر من العامَل، حيث يعتقد الباحث اأّن تاريخه جزٌء ل 

يتجّزاأ من تاريخ فرن�سا. وما يجري يف �ساحته البعيدة تلك من �ساأنه اأن يوؤّثر يف جُمريات الأحداث يف اأوروبا، ولعّل ما عرفته �سورية يف ال�سنوات الأخرية اأكرب اآية 

على ذلك، حيث هاجر اإليها اأكرث من األفي �ساب فرن�سّي، ولعّل بع�سهم اأح�ّص باأنه َمعنٌيّ مبا يح�سل هناك اأكرث مّما يعنيه ما يدور حوله يف باري�ص و�سواحيها.

رب فكرة ت�سادم احل�سارات، التي طاملا رّوجت لها يف الأدبيات احلديثة، مثل موؤَلّف �سامويل هنتنغتون )1927 ــ 2008( »�سدام احل�سارات«،  عى الكتاب اإىل �سَ وي�سْ

كما ُيفّند يف الآن ذاته تعليَل النزاعات بالتعار�ص الديني والطائفي، مثل الت�ساد الإ�سلمي - امل�سيحي اأو ال�سّني - ال�سيعي، بالنظر اإىل تعّقد مكونات هذا التعار�ص 

وتوّزعها بني املعطيات الرمزية ذات الطبيعة الدينية، والدنيوية املتجّذرة يف ال�سياقات ال�سيا�سية - القت�سادية املتغرّية. وخلل ف�سول الكتاب، حاول تفكيك 

هذه التكّتلت عرب الوقوف على التواريخ وال�سخ�سّيات، وحتى املظاهر التي ُيراد لها اأن تكون رمزية، مع تقدمي تفا�سيل عديدة عن التنظيمات والت�سكيلت 

ال�سيا�سّية للكيانات املتعاقبة يف املنطقة.

ولهذا، عاد الكتاب اإىل ُقرابة األف �سنة من التاريخ القدمي واحلديث، حيث بداأت ملمح هذه املنطقة تت�سّكل على �سوء احلروب ال�سليبية ثم ال�سراعات بني 

الإمرباطورية البيزنطية والدولة العّبا�سية، قبل اأن َت�سل اإىل مرحلة احلكم العثماين، حيث اعُتربت مناطق ال�سرق الأو�سط مبثابة ولية تابعة لل�سلطنة، بكّل 

رمزيتها الدينية )دولة اخللفة( وما خلقته هذه التبعّية من توّترات ب�سبب وجود ما بات ُيعرف بالأقّليات التي ل َتدين بولئها للخليفة، واأخرًيا مرحلة النتداب 

الفرن�سّي، الذي هو يف احلقيقة ا�ستعماٌر، وهو ما اأّجج �سائر توّترات املنطقة، ول �سيما بعد اإن�ساء الكيان ال�سهيوين �سنة 1948 على اأر�ص فل�سطني، على اإثر »َوعد 

بلفور«.

ويوؤّكد الكاتب اأّن توّجهه يف هذا الكتاب توّجٌه »ِعلماين ُمواطنّي«، مبعنى اأنه ل ميار�ص كتابة التاريخ بق�سد الإيغال يف احليثيات املجّردة التي ل تهّم اإّل ذوي 

الخت�سا�ص، ول بغَر�ص التمجيد الذي يقع �سحّيَته غالُب َمن يتطّرقون اإليه، واإمّنا بغَر�ص التحليل العلمي الذي يتوّجه اإىل مواطنيه وقارئيه من كّل َم�سرب حتى 

تنحّل اأمامهم ُعقُد ال�سرق الأو�سط وتنجلي اأحاجيها، بعيًدا عن الأهواء والإ�سقاطات الراهنة. اإذ لي�ص ثمة من تاريخ يثري من احل�سا�سيات الدينّية والّنَزغات 

ال�سيا�سية اأكرث مّما تثريه هذه املنطقة التي تتالت فيها الديانات ال�ّسماوية والعقائد العرفانّية، كما ارَتطمت بها اأحلٌم تو�سعّية حل�سارات متنافرة.

وي�سيف �ساحب كتاب »مراآة دم�سق« )2017( اأّن الذي حّركه لكتابة هذا التاريخ اجلديد هو الرّد على املقاربات الكاريكاتورية، �سواء تلك التي ير�سمها القادة 

اأعمالهم والت�سويغ ملا ياأتونه من الفظائع، حيث تكون  اأجل تربير  اأو »اجلهاديون املتطّرفون« من  اأو من الغرب،  اأكانوا ُمنحدريَن من البلد العربّية  ال�سيا�سيون، 

ا، وقد يذهبون اإىل ت�سويهه وحتريفه. ولذلك اأراد فيليو اأن تكون قراءته ت�سحيًحا هادًئا  العودة اإىل املا�سي جمّرد ذريعة لإ�سفاء ال�سرعّية على ما يعتربونه حًقّ

لهذه امل�سارات وا�ستعادًة ر�سينة لتلك الأحداث وما بينها من روابط �َسببّية، من اأجل تفكيك كّل مرحلة على �سوء ال�سوابق واللواحق.

�ص يف درا�سة تاريخ ال�سرق الأو�سط يف »املعهد الوطني  املوؤِلّف جان بيار فيليو اأ�ستاذ جامعّي، بداأ حت�سيله العلمي يف »معهد العلوم ال�سيا�سية« بباري�ص، ثم تخ�سّ

للغات واحل�سارات ال�سرقية«، حيث در�ص اللغَتنْي العربية وال�سينّية. وقد اأّلف العديد من الكتب التي ُترجم بع�سها اإىل اأكرث من خم�ص ع�سرة لغًة حول العامل، 

 ،)2012( )2011(، و«تاريخ غّزة«  انتفا�سة دميقراطية«  العربية: ع�سرة درو�ص من  )2006(، و«الثورة  )2005(، و«حدود اجلهاد«  بينها »ميرتان وفل�سطني«  ومن 

و«العرب:   ،)2013( عدن«  من  اإليكم  و«اأكتب   ،)2015( دم�سق«  و«�سّيدة   )2013( العرب«  »ربيع  بوميه(  �سرييل  الر�ّسام  مع  )بال�سرتاك  امل�سّورتان  والروايتان 

الأو�سط«،  ال�سرق  اأقرب  »ما  عنوان:  حتمل  رقمّية  ُمدّونة  ُيدير  وهو   .)2019( اجلديد«  ال�ستقلل  »اجلزائر:  اأعماله:  اآخر  ومن   .)2015( وم�سرينا«  م�سرُيهم 

يحت�سنها املوقع الإلكرتوين جلريدة »لوموند«. كما ا�سُتهر عموًما مبواقفه الإيجابّية من الق�سية الفل�سطينّية ومن حّق ال�سوريني يف احلّرية.

»االإقط�ع ومنط اال�صتغالل االإت�وي«: 
الت�ريخ االإ�صالمي مبفردات االقت�ص�د

يف يونيو/ حزيران املا�سي، �سدر للموؤرخ التون�سي احلبيب �سريوي كتاب »الإقطاع واملُجتمع يف اآ�سيا الغربّية خلل الَع�سر 

يط: مداخل نظرية«، عن من�سورات »لوغو�ص«. وكان املوؤلف قد اأ�سار اإىل اأن هذا الكتاب جزء من م�سروع اأو�سع. الَو�سِ

منذ اأيام، و�سمن الإ�سدارات اجلديدة يف »معر�ص تون�ص الدويل للكتاب«، �سدر اجلزء الثاين من هذا امل�سروع بعنوان 

»الإقطاع ومنط ال�ستغلل الإتاِوّي يف املُجتمع العربّي الإ�سلِمّي« عن دار الن�سر ذاتها.

املَِدينة«،  َدْولة  يف  الإقطاِعّية  للعلقات  الأُوىل  الإرها�سات  الَقِبيلة،  »الأر�ص،  هي:  ف�سول،  اأربعة  الكتاب  يت�سّمن 

و«اجُلذور التاريِخّية للأر�ستقراطّية الإقطاِعّية الَقَبِلّية يف َدْولة املَِدينة«، و«َحَرَكة الَفتح الَعرِبّي والإقطاع ال�سِتيطايِنّ 

ر الإقطاع الَقَبِلّي يف الَعْهد الأَُمِوّي«. اإىل ٍقيام الَدْولة الأَُمِوّية«، و«َتَطُوّ

نقراأ من تقدمي الكتاب: »�سّكلت الأر�ص، تاريخّيًا، يف النظام الإقطاعّي الذي بداأ يف الت�سّكل مع ظهورالإ�سلم وقيام دولة 

املدينة حلقة الربط بني نظامنْي، واإْن َبَدَوا خمتلفنْي فاإّنهما متكاملن يف النهاية. فالأّول هو ذو طابع �سيا�سّي وحقوقّي 

العلقة  تلك  على  القائم  وهو  اأي�سًا،  واأيديولوجّي 

من  بدءاً  الإقطاع  باذل  بني  كبري  حّد  اإىل  املتكافئة 

حمّمد النبّي ومروراً بخلفائه ِمن را�سدين واأُموّيني، 

اأو قبلّيًا بعاّمة.  وبني ُم�ستقِطع يكون �سّيداً ع�سائرّيًا 

اإ�سلم  وجوب  يف  العلقة  هذه  جوهر  ويتج�ّسد 

للدولة  وولئه  الإقطاع  لباذل  وطاعته  امل�ستقِطع 

التزام  مقابل  عليها،  وللقائمني  الإ�سلمّية  العربّية 

باذل الإقطاع بحماية امل�ستقِطع وتاأمينه على نف�سه 

واآله وعلى اأر�سه وممتلكاته«. 

العلقات  فتحكمه  الثاين  النظام  »اأّما  وي�سيف: 

الإنتاجّي   - الجتماعّي  وجهها  يف  القت�سادّية 

غري  طرفنْي  بني  العلقات  هذه  وتربط  ة،  بخا�سّ

متكافئنْي باملّرة، بني �سّيد متنّفذ قبلّيًا و�سيا�سّيًا وبني 

مزارع حّر اأو ن�سف حّر اأو عبد مرتبط بالأر�ص ويقوم 

بكّل الأعمال فيها، ولي�ص له من احلقوق غري احلّق يف 

النهاية  يف  النظام  هذا  ويتطابق  املُعتقد.  ويف  احلياة 

مع ما ُيَتعارف على ت�سِمَيته بالِقناَنة اّلتي باتت جُت�ّسد 

الإقطاعّي  الإنتاج  منط  ظّل  يف  العمل  وجود  �سكل 

عن  يفي�ص  ما  حتويل  يف  جوهرها  ويتمّثل  برّمته، 

حاجة املزارع وعائلته من الإنتاج لل�ستهلك واإعادة 

اأو  كان  فرداً  �سّيداً  الأر�ص،  يف  يتحّكم  من  اإىل  الإنتاج 

يف  اأو  �سرائب  �سكل  يف  دولنّية،  موؤ�ّس�سة  اأو  قبلّيا  ملأً 

�سكل رْيع عمل اأو رْيع عينّي اأو نقدّي«.

من«:  »املوت والزمَ
اأفك�ر متعّددة يف 

م�ص�ألة واحدة
التون�سي  الكاتب  اهتمامات  طيف  يتنّوع 

مثل  جمالت،  عدة  بني  الكيلين  م�سطفى 

وهو  والفكر،  والثقايف  الأدبي  والنقد  الرواية 

نذكر:  ومنها  اإ�سداراته،  قائمة  يف  يربز  ما 

»اإ�سكالّيات الرواية التون�سّية« )1990(، و«ُوُجود 

املعنى  و«ثقافة   ،)1992( الوجود«  ن�ّص  الن�ّص- 

الق�سيدة  الأقا�سي،  و«نداء   ،)2002( الأدبّي« 

والتاأويل« )2004(، و«مرايا العتمة، ق�سيدة النرث 

وم�ستقبل ال�سعر العربي« )2009(، و«الإنتلجن�سيا 

التون�سية« )2018(، و«الفل�سفة والدين« )2020(.

»املوت  بعنوان  للكيلين  الأخري  العمل  ياأتي 

مدى  على  الفل�سفة  �سغل  كبري  ل�سوؤال  عودة  وفيه  »لوغو�ص«،  من�سورات  عن  موؤخراً  �سدر  وقد  والَزمن«، 

ع�سور وير�سم املوؤلف ملمح هذا النظر يف م�ساألة املوت بالعودة اإىل مناذج من ثقافات متعّددة.

نلم�ص هذا التعّدد منذ اأن نطالع فهر�ص الكتاب الذي ينق�سم اإىل اأربعة ف�سول هي: »املوت يف العقد الفريد 

هيدغر«،  مبارتن  تخ�سي�سًا  املوت  و«مفهوم  املعا�سر«،  الغربي  الفكر  يف  و«املوت  الأندل�سي«،  ربه  عبد  لبن 

و«مفهوم املوت تخ�سي�سًا بفلدميري جانكلفيت�ص«.

ومن تقدمي الكتاب نقراأ: »ما َتَبنَيّ لنا عند ِقراَءة ُكٍلّ ِمن ابن عبد رّبه الأَندل�سّي ومارتن هيدغر وفلدميري 

ّيان للزمن: عاّم ِميتا- فيزيِقّي َيْعَترِبُ املَْوت نهاَية وِبداَية،  لن اأَ�سا�سِ ُثّ جانكلفيت�ص اأََنّ املَْوَت واحد، واإْن َبَرز مَتَ

القرب  ِباأحداث  تبداأ  َجِديَدة  َحياة  على  املَْوت  يفتح  كاأن  الو�سِعّي،  الَزَمن  َبْعد  اآخر  َزَمن  على  تفتح  بّوابة  اأَْي 

املُ�سلم  ِمنه خ�سَية ما ينتظر  ع  اجَلَزع والَتَفُجّ ُيَعّلل  ل  الَتَمُثّ ال�َسماِوّي. وهذا  العامل  اإىل  ُثّم النِتقال  َفالربزخ 

يل، واآخر َزَمِنّي و�سِعّي، َذِلك اأََنّ املَْوت لدى  املَّيت ِمن َحياة جمُهوَلة، واإْن حَتّدد بع�ص اأحداثها َت�سِميل ل تف�سِ

ًة ُهو َمفُهوم ُمقرتن ِبالُوجود، وما املَْوت اإَلّ نهاية، بل نهاَية  رة عاَمّ مارتن هيدغر، ويف الَفْل�َسفة الغرِبّية املُعا�سِ

جانكلفيت�ص  وِلفلدميري   )...( احَلياة  على  الَب�َسِرّي  الكاِئن  ُيَحّفز  فهو  ة،  اإيجاِبَيّ َدلَلة  املَْوت  ولهذا  اأَِخرَية. 

يف  املُتتابعة  الَلّحظات  ُكّل  عن  املُختلفة  ال�ستثناِئّية  حلظته  يف  الَعِميق،  التفِكري  اآَن  ي�سًا  تخ�سِ الأَْبعد  له  ُثّ مَتَ

ورة الَزَمن الُوجوِدّي«. �َسرْيُ
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الثقافي

يحت�شن اأ�شغاله بهو م�شرح ب�شطارزي

»اللقاء« موعد الحتكاك املواهب ال�شابة بتجربة القدماء

وقد �سمح رواق بهو المدخل 

الوطني  للم�سرح  الرئي�سي 

المعر�ض  هذا  باحت�سان 

في  »اللقاء«  ب  المو�سوم 

هذه  مثل  اهمية  الى  ا�سارة 

تاثير  لها  التي  المنا�سبات 

في  الحركية  تحفيز  على 

و  بالري�سة  االبداع  مجال 

االأ�سماء  بين  من  و  القلم. 

في  بابداعاتها  الحا�سرة 

قدم  الذي  المعر�ض  هذا 

اال�ساليب  و  المدار�ض  جميع 

وهاني  لحمري  الدين  زين 

اني  �ساربوني  و  �سا�سي  بن 

و  دحكوني  وخالد  كوالت 

غيرهم.

هذا  زوار  �سيكت�سف  و 

و  باالألوان  الغني  المعر�ض 

االأ�سواء لوحات جميلة ج�سد 

الجزائر  جمال  ا�سحابها 

خالل  من  تراثها  ا�سالة  و 

موا�سيع تتعلق بالعمران و 

اعمال  عر�ست  حيث  التراث 

عن العمران المميز للق�سبة 

عن  تحكي  لوحات  اي�سا  و 

لطبيعة  الخالب  الجمال 

الجزائر ب�سواحلها و جبالها 

و �سحرائها الذهبية.

في  اي�سا  ح�سرت  كما 

اعمال تجريدية و  المعر�ض 

المنمنمات  حتى  و  تكعبية 

جميلة  ر�سائل  كلها  تحمل 

و  حياة  من  جانبا  تخلذ 

احالم الجزائريين.

و �سمح هذا التنوع و الحرية 

التعبير  ا�ساليب  اختيار  في 

للمتلقي،  الر�سالة  باي�سال 

الفنانون  ابدى  قد  و 

ح�سروا  الذين  الت�سكيليون 

كبيرا  اهتماما  الحدث 

حمل  التي  ال�سباب  باإعمال 

تب�سر  فنية  لم�سات  بع�سها 

بم�ستقبل واعد ال�سحابها في 

هذا الفن.

ان  المعر�ض  منظمو  ذكر  و 

المقرر  من  كان  الحدث  هذا 

تاأخر   ،2020 في  تنظيمه 

تداعيات  ب�سبب  اليوم  الى 

فيرو�ض كورونا و قد حفظت 

الجهة  لدى  اللوحات  هذه 

المعر�ض  على  الم�سرفة 

اليوم  الفر�سة  جاءت  و 

 24 غاية  الى  و  لعر�سها 

نوفمبر.

بع�ض  حث  بالمنا�سبة  و 

ح�سروا  الذين  الفنانين 

على  المعر�ض  تد�سين 

في  الفن  هذا  ترقية  �سرورة 

الفنانين  بت�سجيع  الجزائر 

اظهار  و  االبداع  على 

تتوفر  ف�ساءات  في  اعمالهم 

حتى  المقايي�ض  كل  على 

اح�سن  في  ابداعاتهم  ت�ساهد 

على  اكدوا  كما  الظروف. 

�سرورة ان�ساء المزيد من من 

ت�سييرها  و  االفنية  االروقة 

بطرق حديثة النها الواجهة 

الفنانين  البداعات  الوحيدة 

حقيقة  �سوق  غياب  ظل  في 

للفن تتكفل ببيع اعمالهم.

االخرى  الم�سائل  بين  من  و 

التي حر�ض عليها الفنانون 

تحفيز  التد�سين  حفل  خالل 

ا�سحاب المواهب في االطوار 

الدرا�سية االولى على تج�سيد 

هذه الميول بمتابعة الدرا�سة 

في الموؤ�س�سة الفنية.

 افتتح بامل�ضرح الوطني اجلزائري معر�ض ت�ضكيلي جماعي �ضم اأعمال 40 فنانا من ال�ضباب و املخ�ضرمني يف مبادرة 

طيبة لت�ضجيع املواهب ال�ضابة و اال�ضتفادة من االحتكاك باأ�ضماء بارزة يف عامل الفنون اجلميلة, كما اأكده منظمو 

هذه التظاهرة الفنية.

 من خالل تدعيمه بف�ضائيني للكتب

م�شرح عبد القادر علولة 
ينفتح على القراء

الجهوي  الم�سرح  تدعم 

القادر علولة« لوهران  »عبد 

حيز  دخال  للكتب  بف�سائين 

الجمهور  لت�سجيع  الخدمة 

ح�سبما  المطالعة  على 

الموؤ�س�سة  ذات  لدى  اأ�ستفيد 

الثقافية.

اللذين  الف�ساءان  ويتوفر 

»محطات  ا�سم  عليهما  اأطلق 

مبادرة  اأول  -�سمن  الكتاب« 

م�ستوى  على  نوعها  من 

�ستى  في  كتب  على  الوطن- 

و  والروايات  التخ�س�سات 

اللغات  بمختلف  الق�س�ض 

االأولى  الف�ساء  حيث خ�س�ض 

للكبار فيما يعد الثاني موجه 

 60 حاليا  وي�سمن  لالأطفال 

لواأج  اأبرزه  ما  كتابا ، وفق 

مدير ذات الم�سرح.

لهذين  تخ�سي�ض  تم  وقد 

الف�ساءين مختلف التجهيزات 

بهو  م�ستوى  على  والمرافق 

اأكبر  ال�ستقطاب  الم�سرح 

على  الجمهور  من  ممكن  عدد 

ممتعة  اأجواء  في  المطالعة 

وفي اإطار جميل ومميز، كما 

اأ�ساف مراد �سنو�سي.

»محطتي  دخول  ويتزامن 

مع  الخدمة  حيز  الكتاب« 

اأ�سغر  »ما  م�سرحية  عر�ض 

لل�سغار  الموجهة  مني« 

ذات  به  �سرح  ح�سبما 

اأن  الى  الفتا  الم�سرحي، 

»هذا الف�ساء �سيكون مفتوحا 

االأ�سبوع  طيلة  الجمهور  اأمام 

�سيتيح  مما  االأحد  با�ستثناء 

لهم اال�ستمتاع بالعرو�ض من 

�سواء  الكتب  ومطالعة  جهة 

طريق  عن  او  المكان  بعين 

االعارة من جهة اأخرى .

التبرع  القراء  باإمكان  كما 

هاتين  رفوف  الإثراء  بالكتب 

يطمح  حيث  المحطتين 

الم�سرح الجهوي »عبد القادر 

الو�سول  لوهران  علولة« 

اإلى 5 اآالف كتاب خالل �سهر 

جوان القادم.

ن�سيرة. �ض

ن�ضرية. �ض

في نهاية الت�سعينيات، تلك 

الفترُة التي عا�ست فيها ال�سينما 

الجزائريُة اأوقاتًا حالكًة تلت 

»ع�سرًا ذهبيًا« �سهدته بين �سّتينيات 

وثمانينّيات القرن الما�سي، كاَن 

الم�سهُد ال�سينمائُيّ المتوّقُف تقريبًا 

َي�ستعُدّ لحدوث اختراق.

نحن في العام 1997. يبدو اأاّل وقَت 

للفّن ال�سابع في الجزائر التي كانت 

ال تزال تعي�ُض على وقع اأزمة اأمنية 

ُتوا�سل ح�سد االآالف من ال�سحايا. 

غيَر اأَنّ الُمخِرج الجزائري الراحل عز 

ور )1947 - 2000( كان، في  الدين مُدّ

تلك االأثناء، ي�سع لم�ساته االأخيرة 

على فيلمه الروائَيّ الطويل االأّول 

»جبل باية«، والذي �سيكون ثاني 

عمٍل �سينمائّي باللغة االأمازيغية في 

الجزائر بعد »الربوة المن�سّية« الذي 

اأخرجه عبد الرحمن بوقرموح قبل 

�سنة من ذلك.

في ال�سّتينيات، غادر مّدور م�سقط 

راأ�سه؛ قريَة �سيدي عي�ض بوالية 

بجاية، �سمال �سرق البالد، اإلى 

الجزائر العا�سمة لدرا�سة االأدب 

الفرن�سي في »جامعة الجزائر«، ثّم 

في مطلع ال�سبعينيات، اإلى مو�سكو 

لدرا�سة ال�سينما في جامعتها. وبعد 

عودته عام 1976، اأخرَج مجموعًة 

ِمن االأفالم الوثائقية التي اأنتجتها 

�سة الوطنية لالإنتاج ال�سمعي  »الموؤ�سّ

الب�سري«؛ ِمن بينها: »الحروب 

ال�سليبية الجديدة« )1980(، 

و«الفتاة والفرا�سة« )1982(، 

و«بيننا« )1983(، و«كم اأُحّبك« 

)1985(، و«وقائع وحقائق« )1990(، 

و«جرجرة« )1992(، و«ابن اآوى 

الذهبي« )1993(، و«الوجع ال�سامت« 

.)1998(

وِمثل فيلم عبد الرحمن بوقرموح 

)1936 - 2013(، المقتَب�ض عن رواية 

مولود معمري )1917 - 1989(، 

ال�سهيرة التي تحمل العنوان نف�سه، 

ور - الذي كتَب  تُدور اأحداُث فيلم مُدّ

ه باال�ستراك مع الفرن�سي جان-  ن�سّ

بيير ليدو - في منطقِة القبائل، اإّنما 

في زمٍن اأقدم )العمالن ِمن بطولِة 

الممّثلة جميلة اأمزال التي تاأخُذ 

م�ساحًة مركزيًة في مل�سَقيهما(. 

ُة قريٍة  في »الربوة المن�سية«، ق�سّ

اأمازيغية من�سيٍة خالل االأربعينّيات 

يتذّكُرها جي�ض االحتالل الفرن�سّي 

الذي ي�سعى لتجنيد �سبابها للم�ساركة 

في الحرب العالمية الثانية. اأّما 

»جبل باية«، فيعود اإلى �سنواِت 

االحتالل االأُولى، ِمن خالل حكايِة 

ٌم بها ِمن المتعاوِنين  امراأٍة َيقُتل ُمتَيّ

مع اال�ستعمار زوجها على مراأًى ِمن 

عينيها، ُثّم ُيحاول اأبناُء قريتها 

اال�ستيالء على دّيٍة تح�سُل عليها ِمن 

والد القاتل.

ق »جبل باية« نجاحًا ُملفتًا، وفاز  حَقّ

بجائزة اأف�سل فيلم روائّي طويل في 

»المهرجان الدولي ل�سينما البحر 

ط« في مدينة تطوان  االأبي�ض المتو�سّ

المغربية عام 1999، والذي �سُيطَلق 

ور على جائزة  ا�سَم عز الدين مُدّ

لجنِة التحكيم بعد رحيل المخرج 

الذي غادر ِمن دون اأْن ي�سهد ما حّققه 

فيلمه ِمن نجاحات كانت وراَءها 

ٌة دراماتيكية؛ فقد اأّدى انفجاٌر  ق�سّ

اأحدثه خطاأ تقني اإلى مقتل 13 �سخ�سًا 

خالل ت�سوير العمل، وهو ما اأّخَر 

خروجه اإلى قاعات ال�سينما، وحال 

دون م�ساركته في مهرجانات خارج 

الجزائر، وكان له اأثٌر نف�سي بالغ 

ور الذي �سيرحل بعد اأقّل ِمن  على مُدّ

ثالث �سنواٍت ِمن ذلك.

في معر�ضٍ ُثنائي، يختتم اليوم 

في »المركز الثقافي م�سطفى كاتب« 

بالجزائر العا�سمة، ي�ستعيد الفّنان 

الت�سكيلي الجزائري كمال بّلطر�ض 

ط  »جبل باية« ِمن خالل تقنية »مخَطّ

ة« Storyboard؛ حيُث ي�سُمّ  الق�سّ

المعر�ُض �سل�سلًة من اللوحات المائية 

التي ُت�سّكل ر�سوماٍت تعبيرية ُتج�ّسد 

جزءًا من لقطات الفيلم، والتي 

ل الزمني  جرى ترتيُبها وفق الت�سل�سُ

الأحداثه. كما ُتبرز اللوحاُت، اأي�سًا، 

اأجواَء الفيلم االجتماعية والثقافية، 

والعنا�سر التاريخية والتراثية التي 

لت جزءًا اأ�سا�سيًا ِمنه. �سَكّ

يعمل بّلطر�ض، الذي در�ض في 

»اأكاديمية الفنون الت�سكيلية« 

بمو�سكو، في مجال ال�سينوغرافيا 

بالتلفزيون الجزائري، وقد تعاُون 

ور الذي اعتمد في  مع عز الدين مُدّ

اإنجاز فيلمه على جزٍء من المخّططات 

التي اأُنجزت بداية الت�سعينيات بعد 

�سنَتين من اال�ستغال والبحث في 

خ�سائ�ض المنطقة؛ من رموز وطقو�ض 

احتفالية واأزياء وحلّي وعمارة 

وم�سغوالت تقليدية.

ي�سُمّ المعر�ُض قرابة اأربعين لوحًة 

�ض بّلطر�ض جانبًا اآخر منها  ُيخ�سّ

لالأزياء التقليدية الجزائرية، وهو 

المو�سوع الذي يح�سر اأي�سًا في 

لوحاٌت زوجته الت�سكيلية الجزائرية 

ماريا اإلت�سوفا، التي ُت�ساركه 

المعر�ض، والتي تر�سُم م�ساهَد 

يوميًة من حّي الق�سبة في الجزائر 

العا�سمة ومدينَتي غرداية وتمنرا�ست 

في الجنوب تح�سر فيها الن�ساء 

بمالب�سهّن التقليدية خالل يومياتهن، 

اأو بزينتهّن ورق�ساتهّن واآالتهن 

المو�سيقّية خالل االأجواء االحتفالية.

الق�سم الثقافي

 اأّدى انفجاٌر 

اأحدثه خطاأ 

تقني اإلى مقتل 

خالل  �ضخ�ضًا   13
ت�ضوير الفيلم

كمال 
بّلطر�ش.. 

تذّكر 
فيلم »جبل 

باية«

يعد اآخر عمل �ضينمائي للمخرجة املغرتبة نينا خدة

»ع�شيت ل�شاين« يتوج يف 

الدورة الـ 27 من »في�شباكو«
في  مجددا  خدة  نينا  الفرانكو-جزائرية  ال�ضينمائية  المخرجة  تاألقت 

الف�ضي  المهر  جائزة  على  موؤخرا  حازت  حيث  )بوركينافا�ضو(  واغادوغو 

و  لل�ضينما   27 الـ  االفريقي  المهرجان  خالل  الق�ضير  الوثائقي  للفيلم 

التلفزيون )في�ضباكو( نظير فيلمها االأخير »ع�ضيت ل�ضاني« .

25 دقيقة الذي تم عر�ضه  الوثائقي الق�ضير من  الفيلم  و قد �ضارك هذا 

و  تون�ض  من  بكل  ال�ضينماتوغرافية  التظاهرات  ع�ضرات  في   2020 �ضنة 

م�ضر و  �ضوي�ضرا و لبنان و فرن�ضا و كندا و حتى البرازيل.

الهوية بادرت به  الوثائقي الذي يعتبر بمثابة بحث عن  الفيلم  و يتناول 

جزائرية  تاريخ  بفرن�ضا,  حياتها  طوال  عا�ضت  فرانكو-جزائرية  مخرجة 

تقول اأنها فقدت لغة جدتها و اأنها ال ت�ضتطيع التعبير بالعربية العامية. و 

تتخذ نينا خدة التي تتم�ضك بذكريات بعيدة الأجدادها و لغتهم العامية, 

تون�ض كبديل لبلد اأجدادها في محاولة الإيجاد جزء من هويتها.

فيما  بت�ضويرهم  تقوم  الذين  للمارة  م�ضكلتها  عن  تتحدث  بتون�ض,  و 

تو�ضيها عجوز بالعودة الى الجزائر و اأنه ال يمكن ن�ضيان لغة كما يطالبها 

اأن  بيد  مجددا  التعلم  اأجل  من  بال�ضارع  االأ�ضخا�ض  الى  بالتحدث  اأطفال 

اأ�ضخا�ض اأخرين اقترحوا عليها الغناء فقط.

فقدان  يعني  االأعمار  جميع  في  ما  لغة  ن�ضيان  اأن  المتدخلون  يرى  و 

الذاكرة. كما اأكدوا اأنهم ال يدركون فعال كيف يمكن فقدان ا�ضتعمال لغة 

ما و قطع ال�ضلة الى هذا الحد.

و في منعطف كل لقاءاتها, تقترح نينا خدة مخططات ح�ضرية ليلية هامة 

لالأحياء ال�ضعبية بالعا�ضمة التون�ضية حيث تبوح عن ما يجول بخاطرها 

طيلة �ضفرها على متن قطار ليال بال�ضاحية اأو على �ضفاف البحر.

للعلم, عملت نينا خدة المخرجة و المركبة على تركيب عدة اأعمال مع 

باإخراج  قامت  كما  مو�ضاوي  كريم  و  فرحاني  ح�ضان  غرار  على  مخرجين 

ا�ضا�ض  على  جدتها  عن  يتحدث  الذي  »فاطمة«  الق�ضير  الوثائقي  الفيلم 

اأر�ضيف اال�ضتعمار الفرن�ضي, و بعد فيلم »ع�ضيت ل�ضاني« تعكف نينا خدة 

حاليا على انجاز فيلمها الخيالي الق�ضير بعنوان »ال�ضهرة«.

ن�ضيرة. �ض
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اخلارجية تعلق على زيارة ال�سفرية الأمريكية لفل�سطني املحتلة

»زيارة غرينفيلد فر�شة لحث وا�شنطن على 
ترجمة مواقفها اإلى اأفعال«

اأكدت على مواجهة خمططات الحتالل ال�سهيوين يف القد�س

»حما�س« الفل�شطينية تدعو للوحدة 
في مواجهة اال�شتيطان

�أي�ضا  �أن هذه �لزيارة  �أم�س،  و�أ�ضافت �لخارجية في بيان �ضحفي، 

�لجانب  �أحادية  �لإجر�ء�ت  فر�ضة حتى تطلع غرينفيلد على حقيقة 

�لتي يمار�ضها �لحتالل �ل�ضهيوني، �ضد �ل�ضعب �لفل�ضطيني و�ر�ضه 

وممتلكاته ومنازله ومقد�ضاته ومن�ضاآته.

و�أعربت عن �أملها باأن ت�ضكل زيارة غرينفيلد ولقائها مع �لم�ضوؤولين 

�لفل�ضطينيين ر�فعة لحث �إد�رة �لرئي�س بايدن على ترجمة �لمو�قف 

و�لأقو�ل �لى �أفعال، خا�ضة ما يتعلق باإلز�م �لكيان �ل�ضهيوني على 

وقف جميع �إجر�ء�ته �أحادية �لجانب وفي مقدمتها جريمة �ل�ضتيطان 

ورفع �لح�ضار عن قطاع غزة، و�لإ�ضر�ع في فتح �لقن�ضلية �لأميركية 

و�لمفاو�ضات،  �ل�ضالم  عملية  لإحياء  �لجهود  وتكثيف  �لقد�س،  في 

لتنفيذ مبد�أ حل �لدولتين وقبل فو�ت �لأو�ن.

بينيت  �ضنه  �لذي  �لهجوم  هو  �ل�ضتغر�ب  يثير  ما  �ن  �إلى  و�أ�ضارت 

على �لأمم �لمتحدة �أثناء لقائه بالمندوبة �لأميركية غرينفيلد �أم�س، 

و�دعاوؤه بوجود فرق �ضا�ضع بين �لو�قع �لموجود وما يتم ترديده في 

�أروقة �لمم �لمتحدة، معتبرة ذلك ��ضتمر�ر� لحمالت �لت�ضليل �لتي 

يمار�ضها �لحتالل لتغطية تمرده على �ل�ضرعية �لدولية وقر�ر�تها، 

وتعبير� عن �إمعانها في رف�س �لن�ضياع لقر�ر�ت �لأمم �لمتحدة خدمة 

لم�ضالحها �ل�ضتعمارية �لتو�ضعية على ح�ضاب �لحق �لفل�ضطيني.

وفي �ضياق ذي �ضلة �أعلنت منظمات مجتمع مدني فل�ضطيني، �أم�س، 

�لأمم  لدى  �لمتحدة  �لوليات  �ضفيرة  مع  �جتماعات  �أية  مقاطعتها 

بعد  وذلك  فل�ضطين،  تزور  �لتي  غرينفيلد،  توما�س  �لمتحدة ليند� 

�أفادت باأن �ل�ضفيرة لن تلتقي بممثلي منظمات �لمجتمع  ت�ضريحات 

�لذي  �لتطبيع  جانب  �إلى  �لم�ضتهدفة،  �ل�ضت  �لفل�ضطينية  �لمدني 

تعهدت به �ل�ضفيرة.

عليه  وقعت  �ضحافي  بيان  في  �لمدني،  �لمجتمع  موؤ�ض�ضات  و�أكدت 

د�عية  �لمتحدة،  �لوليات  �ضفيرة  �أنها لن تجتمع مع  موؤ�ض�ضة،   71
جميع �لمنظمات �لفل�ضطينية �لأخرى �إلى تبني موقف مماثل و�إبد�ء 

يمار�س  �لذي  �لعرقي  �لتطهير  لتطبيع  و�لمبدئي  �لو��ضح  رف�ضها 

م�ضدر  عن  نقلت  قد  �عالم  و�ضائل  �لفل�ضطيني.وكانت  �ل�ضعب  �ضد 

دبلوما�ضي، �أن غرينفيلد »لن تلتقي باأي من ممثلي �لمجتمع �لمدني 

�لفل�ضطيني ومنظمات حقوق �لإن�ضان �لتي �ضنفها �لحتالل �ل�ضهيوني 

موؤخرً� �أنها منظمات �إرهابية«. و��ضتاأنف و�أ�ضاف: »�ضنعلن عن �أ�ضماء 

�ل�ضفيرة خالل  بها  �ضتلتقي  �لتي  �لأخرى  �لمدني  �لمجتمع  منظمات 

زيارتها �لمقبلة، لكن لقاء منظمات �لمجتمع �لمدني ب�ضكل عام مهم 

بالن�ضبة لنا«.

وقالت منظمات �لمجتمع �لمدني في بيانها: »�إن �لهجوم 

�لفل�ضطينية  �لمدني  �لمجتمع  منظمات  على  �ل�ضهيوني 

�إن عدم  �إذ  �ل�ضت هو هجوم على �لمجتمع �لمدني �لفل�ضطيني ككل، 

�لمدني  �لمجتمع  منظمات  ممثلي  لقاء  في  �لأميركية  �ل�ضفيرة  رغبة 

�إلى  يهدف  �لذي  �لحتالل،  هجوم  فقط  يعزز  زيارتها  في  �ل�ضت 

في  �لفل�ضطيني  �لمدني  �لمجتمع  عمل  عن  �ل�ضرعية  ونزع  تقوي�س 

مجال حقوق �لإن�ضان«.

و�لممثلين  �لدبلوما�ضية  �لبعثات  �لمدني  �لمجتمع  منظمات  ودعت 

�لبرلمانيين و�لمنظمات �لدولية �إلى رف�س �لت�ضنيف غير �لقانوني 

لمنظمات �لمجتمع �لمدني �لفل�ضطينية �ل�ضت و�إد�نته، و�ل�ضغط على 

�إلغائهمن  �إلى  و�لدعوة  �إ�ضر�ئيل  ت�ضنيف  لإد�نة  �لمتحدة  �لوليات 

�أكثر من مائة �ضخ�ضية عالمية بدعم �ضت مجموعات  جهتها تعهدت 

حقوق مدنية فل�ضطينية �ضنفتها �لكيان �ل�ضهيوني موؤخًر� على �أنها 

مارك  �أفينجرز  �أفالم  نجم  �لموؤيدين  بين  ومن  �إرهابية«.  »منظمات 

روفالو، و�لمغني بيتر غابرييل، و�لكاتب فيليب بولمان.

�ل�ضهيوني  بالقر�ر  �ل�ضتة«  مع  »قف  �ضعار  تحت  �لموقعون  وندد 

في  عملها  رغم  �ل�ضت  �لمنظمات  بحظر  �لما�ضي  �ل�ضهر  در  �ضُ �لذي 

�لدولية  �لإن�ضان  حقوق  جماعات  و�ضجبت  �لإن�ضان.  حقوق  مجال 

�لفل�ضطيني،  �لمدني  �لمجتمع  �لخطوة باعتبارها هجوًما على  هذه 

�لوليات  حكومات  ذلك  في  بما   – �لأجنبية  �لحكومات  و�ضككت 

�لمتحدة و�لحلفاء �لأوروبيين – في �لقر�ر، وطلبت روؤية �لأدلة �لتي 

تدعم �لت�ضنيف.

خم�ضة  على  �لحتالل  ��ضتيالء  �لخارجية  �أد�نت  �آخر،  �ضياق  وفي 

دونمات من �أر�س جبل �لري�ضان قرب قرية ر�أ�س كركر، كذلك عمليات 

�ل�ضرقية  �للبن  قرية  و��ضتهد�ف  ومن�ضاآتهم  �لمو�طنين  منازل  هدم 

و�لعتد�ء على طلبة �لمد�ر�س بهدف عرقلة و�ضولهم �لى مد�ر�ضهم، 

��ضتيطانية. لأغر��س  عليها  لال�ضتيالء  تمهيد�  �لمنطقة  ولتفريغ 

ونددت بعمليات �لقتحامات و�لعتقالت �لجماعية �لتي ت�ضنها قو�ت 

�لحتالل ووحدة »�لم�ضتعربين« �ضد �لمو�طنين، معتبرة �أن �لحتالل 

يتعمد ت�ضعيد �نتهاكاتها وجر�ئمها �ضد �لمو�طنين لتعميق �لحتالل 

وعمليات �لتطهير �لعرقي و�لتهجير �لق�ضري للوجود �لفل�ضطيني، من 

�لقد�س وعموم �لمناطق �لم�ضنفة »ج«، لتكري�س �ل�ضيطرة �ل�ضهيونية 

على هذه �لمناطق وتخ�ضي�ضها كعمق ��ضتر�تيجي لال�ضتيطان.

وحملت �لخارجية �لحتالل، �لم�ضوؤولية �لكاملة و�لمبا�ضرة عن هذه 

معها  �لتعامل  مغبة  من  محذرة  �لعن�ضرية،  و�لجر�ئم  �لنتهاكات 

كاأمور �عتيادية ماألوفة، لأنها تتكرر يوميا ول ت�ضتدعي وقفة دولية 

جادة �إز�ء نتائجها وتد�عياتها على �ضاحة �ل�ضر�ع.

بالغة،  بخطورة  تنظر  �إنها  �لخارجية،  قالت  �آخر  �ضعيد  على 

�لكني�ضت  في  �لتعليم  لجنة  ت�ضمى  ما  �أطلقتها  �لتي  �لدعو�ت  �إلى 

على  �إلز�مي  كموقع  �لهيكل«،  »جبل  �أ�ضمته  ما  لإدر�ج  �ل�ضهيوني، 

بيان  في  �لخارجية  �ل�ضهيونية.و�أ�ضافت  �لمد�ر�س  زيار�ت  جدول 

�أم�س، �أن هذه �لدعو�ت تاأتي في �إطار �لت�ضعيد �ليومي �لحا�ضل في 

�قتحامات غالة �لمتطرفين �ليهود للم�ضجد �لأق�ضى �لمبارك وباحاته 

�لهيكل  عن  و�ضروحات  �ضامتة  تلمودية  �ضلو�ت  باأد�ء  وقيامهم 

�عتد�ء�ت  �ضمن  �ضاحاته،  في  ��ضتفز�زية  جولت  وتنفيذ  �لمزعوم 

للم�ضجد على  �لزماني  �لتق�ضيم  لتكري�س  تهدف  متو��ضلة  �ضهيونية 

طريق تق�ضيمه مكانيًا.

للعقار�ت  �لمتو��ضل  �ل�ضهيوني  �ل�ضتهد�ف  �لخارجية  و�أد�نت 

�لإ�ضالمية و�لم�ضيحية في �لقد�س بدعم و��ضح من �لم�ضتوى �ل�ضيا�ضي 

في �إ�ضر�ئيل وعديد �لجمعيات �ل�ضتيطانية �لتهويدية �لتي تن�ضط في 

هذ� �لمجال، بهدف تكري�س تهويد �لمدينة �لمقد�ضة وتغيير معالمها 

��ضتمر�ر  من  �لإ�ضالمية.وحذرت  �لم�ضيحية  �لح�ضارية  وهويتها 

�لتق�ضيم  وتكري�س  وباحاته  �لأق�ضى  للم�ضجد  �لقتحامات  وت�ضعيد 

�لدعو�ت  خطورة  وكذلك  �لحتالل،  �ضلطات  فر�ضته  �لذي  �لزماني 

تكثيف  ب�ضاأن  �لكني�ضت  في  �لتعليم  لجنة  ت�ضمى  ما  �أطلقتها  �لتي 

�لقتحامات و�إدر�ج طلبة �لمد�ر�س �لإ�ضر�ئيلية وم�ضاركتهم فيها.

و�أكدت �لخارجية ��ضتمر�ر تن�ضيق �لجهود و�لمو�قف بين �لجانبين 

�لحر�ك  ولتعزيز  ومقد�ضاتها،  �لقد�س  لن�ضرة  و�لأردني  �لفل�ضطيني 

لتوفير  م�ضترك  ب�ضكل  �لدولي  و�لقانوني  و�لدبلوما�ضي  �ل�ضيا�ضي 

�لحماية للقد�س ومقد�ضاتها وفي مقدمتها �لم�ضجد �لأق�ضى �لمبارك، 

�لر�ف�ضة  و�لدولية  �لإقليمية  �لجبهة  لتعميق  �لخطو�ت  وتعزيز 

لممار�ضات �لحتالل و�قتحاماته �لمتو��ضلة لالأق�ضى، ولح�ضد �أو�ضع 

�لو�ضع  �حتر�م  على  لإجبارها  �لحتالل  حكومة  على  دولي  �ضغط 

�لتاريخي و�لقانوني و�لديموغر�في �لقائم في �لقد�س ومقد�ضاتها.

قالت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�سطينية، اإن زيارة املندوبة الأمريكية لدى الأمم املتحدة 

ليندا توما�س غرينفيلد لفل�سطني املحتلة، فر�سة لالطالع على النتهاكات التي متار�سها قوات 

الحتالل ال�سهيوين من تو�سيع لال�ستيطان وال�ستيالء على اأرا�سي املواطنني، وعمليات القمع 

والتنكيل باملواطنني والتهجري الق�سري بحقهم خا�سة يف القد�س املحتلة.
 الوكالت

اأكد نادي الأ�سري، اأن تدهورا خطريا طراأ على 

الو�سع ال�سحي لالأ�سري �سامي عابد العمور، 

ونقل على اإثرها اإىل م�ست�سفى »�سوروكا«، حيث 

يخ�سع لعملية جراحية �سعبة يف القلب.

واأو�سح النادي، يف بيان له، اأم�س، اأن الأ�سري 

العمور حمكوم بال�سجن ملدة 19 عاما، ومعتقل 

منذ عام 2008، ويعاين من م�سكلة ُخلقية يف 

القلب، ومنذ فرتة وجيزة بداأ يواجه تفاقما 

ملحوظا على و�سعه ال�سحي، وجرى نقله من 

�سجن »نفحة« اإىل »ع�سقالن«، ونقل اأم�س ب�سكل 

عاجل اإىل م�ست�سفى »�سوروكا«.

وحمل نادي الأ�سري اإدارة �سجون الحتالل 

امل�سوؤولية كاملة عن حياة الأ�سري العمور، 

وطالب كافة اجلهات املخت�سة، واملوؤ�س�سات 

احلقوقية الدولية ب�سرورة التدخل العاجل 

لالإفراج عنه. ُي�سار اإىل اأن الأ�سري العمور هو 

من بني 550 اأ�سريا مري�سا يف �سجون الحتالل.

من جهتها قالت هيئة �سئون الأ�سرى واملحررين 

اإن اإدارة املعتقالت ال�سهيونية مازالت تتمادى 

يف انتهاك حقوق الأ�سرى الفل�سطينيني، ل 

�سيما املر�سى منهم، حيث تتعمد اإدارة �سجون 

الحتالل اإهمال اأو�ساعهم ال�سحية ال�سعبة 

ومتتنع عن تقدمي العالج الالزم لهم كل ح�سب 

مر�سه ومعاناته.

واأفادت الهيئة يف بيان اأم�س، اأن ادارة �سجون 

الحتالل متعن بتجاهل حالة الأ�سري حممود 

فار�س )28 عامًا( من حمافظة �سلفيت، والذي 

ي�ستكي منذ عام 2017 من �سرطان يف الغدد 

الليمفاوية وقد اأُجريت له عدة عمليات 

جراحية وخ�سع لعدة جل�سات عالج كيميائي 

كان اآخرها قبل 6 اأ�سهر من اعتقاله.

وبينت اأن حالة الأ�سري ت�ستدعي املتابعة 

الطبية احلثيثة، لكن اإدارة �سجن »جمدو« 

ترف�س عالجه وتتعمد اإهمال حالته، علمًا 

باأنه بحاجة ملتابعة جل�سات عالجه الكيميائي 

ولإجراء �سورة نووية.يذكر باأن الأ�سري 

فار�س اعتقل عدة مرات ومت الفراج عنه عام 

ال�سجون  يف  ون�سف  عام  اأم�سى  اأن  بعد   2016
ال�سهيونية، وحديًثا مت اعتقاله بتاريخ 

الآن.اىل  حتى  موقوف  يزال  ول   ،31.8.2021
ذلك يوا�سل خم�سة اأ�سرى يف �سجون الحتالل 

الإ�سرائيلي، الإ�سراب املفتوح عن الطعام، 

رف�سا لعتقالهم الإداري، يف ظل ا�ستمرار 

تردي حالتهم ال�سحية والتحذير من اإمكانية 

ا�ست�سهاد اأحدهم.

والأ�سرى امل�سربون عن الطعام: كايد 

الف�سفو�س، منذ )126 يوما(، وعالء الأعرج منذ 

)102 يوما(، وه�سام اأبو هوا�س منذ )93 يوما(، 

وعياد الهرميي منذ )56 يوما(، ولوؤي الأ�سقر 

م�سرب منذ )38 يوما(.

وتوؤكد املوؤ�س�سات احلقوقية واملعنية ب�سوؤون 

الأ�سرى اأن تعنت الحتالل ال�سهيوين اإزاء 

ق�سية الأ�سرى امل�سربني وعدم ال�ستجابة 

ملطلبهم الإن�ساين والعادل بو�سع حد لعتقالهم 

والإفراج عنهم، يعك�س وجود قرار �سهيوين 

باإعدامهم وقتلهم. ويقبع الأ�سري كايد 

الف�سفو�س )32 عاًما( من دورا باخلليل يف 

م�ست�سفى »برزلي« ال�سهيوين، بو�سع �سحّي 

خطري، ورف�ست حمكمة الحتالل موؤخراً 

التما�ًسا هو الرابع من نوعه، للمطالبة بالإفراج 

عنه.اأما الأ�سري املعتقل عالء الأعرج )34 عاًما( 

من بلدة عنبتا بطولكرم، فيقبع يف �سجن »عيادة 

الرملة«، ويتّم نقله اإىل امل�ست�سفيات ال�سهيونية 

ب�سكٍل متكرر نتيجة الو�سع ال�سحي اخلطري 

الذي و�سل له، ويعاين من هزال و�سعف 

�سديدين، واأوجاع يف كافة اأنحاء اجل�سد، 

و�سعوبة يف احلركة، وفقدان متكرر للوعي.

واأبو هوا�س معتقل منذ ت�سرين الأول/ اأكتوبر 

بحّقه  �سدر  الطعام  عن  اإ�سرابه  وخالل   ،2020
اأمر اعتقال اإداري لـ6 �سهور، لي�ساف اإىل اأمري 

اعتقال مماثلني �سابقني.

اأما الأ�سري عياد الهرميي )28 عامًا( من بيت حلم، 

فقد جرى نقله موؤخراً من زنازين �سجن »عوفر« 

اإىل �سجن »عيادة الرملة«، بعد اأن ظهرت عليه 

اأعرا�س �سحية خطرية. ويقبع الأ�سري لوؤي 

الأ�سقر )45 عامًا( من بلدة �سيدا بطولكرم: 

يف زنازين معتقل »اجللمة« يف ظروف قا�سية 

للغاية، وبداأ يعاين من تراجع وا�سح على 

و�سعه ال�سحي.وال�سري ال�سقر تعر�س اىل 

التعذيب القا�سي اأثناء اعتقاله عام 2005، ما 

اأدى اإىل اإ�سابته ب�سلل يف �ساقه الي�سرى، وهو 

�سقيق ال�سهيد حممد الأ�سقر، الذي ارتقى عام 

القمع  قّوات  اإطالق  اإثر  »النقب«  �سجن  يف   2007
الر�سا�س عليه خالل عملية اقتحام لل�سجن.

دعا القيادي يف حركة »حما�س« 

الفل�سطينية عبد احلكيم حنيني اإىل 

الوحدة ور�س ال�سفوف ملواجهة اآلة 

ال�ستيطان الل�سهيونية التي و�سعت 

موؤخرا من هجمتها ل�سرقة الأرا�سي 

والت�سييق على املواطنني يف ال�سفة 

الغربية والقد�س.

وقال القيادي يف »حما�س«، اإن الوحدة 

الوطنية �سرورة ل غنى عنها ملواجهة 

الحتالل الذي ي�سعى لبتالع ال�سفة 

الغربية وتهويد القد�س وتو�سيع 

امل�ستوطنات م�ستغال التواطوؤ الدويل. 

و�سدد »حنيني« اأن تعزيز �سمود وتكاتف 

ال�سعب وت�سعيد املقاومة والت�سدي 

للم�ستوطنني وقوات الحتالل، هي 

خطوة اأوىل يف �سبيل الت�سدي مل�ساريع 

ال�ستيطان.

وقال اإن الحتالل ل يفهم �سوى لغة 

القوة، واملقاومة وحدها هي الكفيلة 

مبنعه من تنفيذ اأطماعه يف ال�سفة، 

والق�ساء على م�سروعه العدواين. واأ�ساد 

حنيني بفعاليات الإرباك الليلي والت�سدي 

للم�ستوطنني، داعيا اإىل تو�سيع كل اأ�سكال 

املقاومة ال�سعبية، وانخراط كل ال�سرائح 

فيها. و�سدد اأن »حما�س« �ستبقى يف خط 

الدفاع الأول عن �سعبنا لدحر ال�ستيطان 

والحتالل، وعودة الالجئني وحترير 

فل�سطني وعا�سمتها القد�س.

واأعلن الحتالل ال�سهيوين خالل الأيام 

املا�سية عن عدة م�ساريع ا�ستيطانية، 

موزعة يف خمتلف اأرجاء ال�سفة. واأقر 

الحتالل خطتني ب لبناء �سل�سلة اأبراج 

بحوايل 300 وحدة �سكنية مرتبطة 

مب�سروع �سكك حديدية وحديقة 

عامة قرب حي »الثوري« جنوب البلدة 

القدمية يف القد�س. ويف �سلفيت، اأعلن 

الحتالل ال�سهيوين بدء اإقامة حي 

ا�ستيطاين جديد �سمن م�ستوطنة مقامة 

على اأرا�سي املحافظة. وبالتوازي مع 

خطط ال�ستيطان، بوا�سل الحتالل 

ال�سهيوين �سيا�سة تدمري م�ساكن وممتلكات 

املواطنني، و�سلبها، وتقطيع اأو�سال ال�سفة 

باحلواجز، والت�سييق على املواطنني 

الفل�سطينيني بكل ال�سبل.

من جانبها دعت دائرة القد�س يف حركة 

املقاومة الإ�سالمية »حما�س«، اأم�س، اأهايل 

القد�س والداخل الفل�سطيني املحتل اإىل 

حتمل م�سوؤولية حماية منازلهم وعدم 

تركها ولو على ح�ساب اأرواحهم، مطالبة 

�سباب القد�س والداخل بـ«اأخذ املبادرة 

يف جلم هوؤلء املعتدين بالطريقة 

التي يجدونها منا�سبة وعدم الرتدد يف 

حما�سبتهم ح�سابًا ع�سرياً«. 

وطالبت الدائرة »الف�سائل الفل�سطينية 

واملقاومة ب�سحذ �سيوفها واخلروج مبوؤمتر 

�سحايف يحذر املحتل واأعوانه من عواقب 

ذلك القرار، ويو�سل ر�سائله عرب الو�سطاء 

لوقف اإجرام »ال�سهاينة« يف القد�س 

قبلفوات الأوان«. وطالبت »كل اأحرار 

العامل واملوؤ�س�سات الدولية، وموؤ�س�سات 

حقوق الإن�سان وحمكمة اجلنايات الدولية 

ومنظمة الأمم املتحدة وموؤ�س�ساتها 

اخلا�سة والربملانات العربية والإ�سالمية 

بال�سغط على حكومة الحتالل لوقف 

كافة اأ�سكال العن�سرية التي تنتهجها، 

واملتمثلة يف �سيا�سة هدم املنازل ب�سكل 

م�ستمر وحماولت تفريغ القد�س من 

�سكانها الأ�سليني، والعتداء على 

املقد�سات الإ�سالمية يف القد�س وامل�سجد 

الأق�سى املبارك، قبل فوات الأوان«.

منظمات فل�شطينية تطالب املوؤ�ش�شات احلقوقية الدولية بالتدخل العاجل

االحتالل ال�شهيوين يتعمد جتاهل االأو�شاع ال�شحية 
اخلطرية لالأ�شرى 
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�شجاعة العلماء

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

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

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

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

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

الإ�شالمية!

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

للنور�شي، م�شتنكرا:

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

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

هكذا، واأ�شار بيده اإىل النافذة التي ظهرت 

من خاللها جثث العلماء املعلقة على اأعواد 

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

املكبل باحلديد واملو�شوع يف القف�س، واأمام 

عينيه جثث العلماء املعلقة على اأعواد 

امل�شانق؟!

لقد واجه جالديه بدفاع �شجاع وجميد 

عن الإ�شالم و�شريعته، قال فيه:"اإنني 

طالب علم، لذا فاإنني اأزن كل �شيء مبيزان 

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

اأقيم كل �شيء من وجهة النظر الإ�شالمية.

اإنني اإذ اأقف يف عامل الربزخ الذي تدعونه 

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

وحدكم، بل لعلي اأخاطب بني الإن�شان باأجمعهم، 

اإنني متهيء وبكل �شوق للرحيل اإىل الآخرة، 

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

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

بالن�شبة يل عقابا وتعذيبا!

اإن هذه احلكومة يف عهد ال�شتبداد كانت تعادي العقل، اأما الآن يف 

عهد د�شتور الحتاد والرتقي فاإنها تعادي احلياة باأكملها، فاإذا كان هذا 

هو �شكل احلكومة ومنطقها، فليع�س اجلنون وليع�س املوت ولتع�س جهنم 

للظاملني، اإنه لو كان يّف األف روح لكنت م�شتعدا للفداء بها يف �شبيل حقيقة 

�شرعية واحدة، ذلك لأن ال�شريعة هي ال�شبيل الوحيد لل�شعادة، وهي 

العدالة املح�شة وهي الف�شيلة.

واإذا كانت "امل�شروطية - الد�شتور" تعني خمالفة ال�شريعة، وا�شتبداد 

جماعة معينة، فلي�شهد الثقالن اأين رجعي! ذلك لأن الحتاد القائم على 

الكذب كذب اأي�شا، والد�شتور القائم على اأ�ش�س فا�شدة د�شتور فا�شد، 

والد�شتور احلق الذي له الدوام هو القائم على احلق وال�شدق واملحبة.

�شوف اأقول احلق فقط، ولن اأجنب احلق اأبدا، ذلك لأن مقام احلق �شاٍم، ولن 

اأ�شحي به، ولن ي�شرفني عن ذكر احلق لومة لئم.

هكذا واجه بديع الزمان النور�شي جالديه، ولقد �شاء اهلل اأن يعي�س يف 

تركيا حار�شا لالإميان وال�شريعة الإ�شالمية، بينما ذهب جالدوه اإىل مزبلة 

التاريخ! فكان ذلك در�شا للمجاهدين.. واأي�شا للجالدين!

ابداأ بنف�شك واحت�شب
ما جعل �شعيد بن امل�شيب ي�شلي اأربعني 

حوًل يف ال�شف الأول ل يتاأخر 

عنه اإل احت�شابه على نف�شه، 

وما نهى الإمام البخاري عن 

الغيبة منذ علم اأنها حرام 

اإل احت�شابه على ل�شانه، 

ف الإمام الزهري  وما خَوّ

من الكذب واإن اأبيح من 

ال�شماء ونادى مناٍد 

بحله، اإل احت�شابه 

على قلبه.اإنها النف�س 

كالغ�شن الأخ�شر 

املياد، اإن عدلتها 

اعتدلت، واإن تركتها 

متيل مع رياح الأهواء 

ت مالت واعوَجّ

والنف�س كالطفل اإن 

ترتكه �شَبّ على *** 

حِبّ الر�شاع واإن تفطمه 

ينفطِم 

وخريكم خريكم لنف�شه اأوًل، 

فاإنقاذها من النار اأوجب على 

املرء، واإنقاذ الآخرين دونها قد 

يودي باملنقذ اإىل اأن ت�شعر به النار اأوًل، 

َها اَلِّذيَن  وهو ي�شمع قول اهلل - تعاىل -: }َيا اأَُيّ

ِ اأَن  اآََمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما َل َتْفَعُلوَن * َكرُبَ َمْقًتا ِعنَد اهلَلّ

َتُقوُلوا َما َل َتْفَعُلوَن{)ال�شف: 3-2(.

وهذا ل ريب على �شبيل الأولوية فِديُن اهلل مل 

ْفحًا عن الن�شح لالآخرين، والكتفاء  ُيْعِر�س �شَ

باإ�شالح النف�س فح�شب، يو�شك حينئذ اأن ياأثم 

ال�شاهد للمنكر، وال�شاكت عن الباطل..واإمنا يف هذا 

الأ�شطر ق�شد الحت�شاب على النف�س، وترغيبها يف 

الإميان، وترغيمها على الكف عن الع�شيان، فمما 

يبعث الآخرين على القبول، ويدعوهم اإىل ال�شتجابة 

افا عند حدود اهلل، منقاداً لأوامر  اأن يكون املرء وَقّ

اهلل، واإل �شاحوا يف وجهه بل�شان الرجل الواحد:

ل تنَه عن ُخلٍق وتاأتَي مثَلُه *** عاٌر عليك 

اإذا فعلت عظيٌم.

�أقليـــات
وقــ�ضايا

ق�س علينا القراآن الكرمي العديد من ق�ش�س الأنبياء 

واملر�شلني بق�شد العتبار والفتكار، ويكاد تاريخ 

الأنبياء واملر�شلني مع اأقوامهم ي�شبه بع�شه بع�شًا، 

فالأنبياء والر�شل ومن تبعهم دعاة حق وهداية، 

والأقوام عادة ما تواجه ر�شلها بال�شد والإعرا�س 

والتكذيب، و�شنة اهلل يف هذا ال�شراع بني احلق 

والباطل تقرر اأن العاقبة للمتقني، واأن الهالك 

وال�شوء على الكافرين واملعر�شني. 

ويف ق�شة هود مع قومه يخربنا القراآن الكرمي اأن هوداً 

عليه ال�شالم دعا قومه اإىل عبادة اهلل وحده، واأن 

ي�شتغفروا اهلل من ذنوبهم التي ارتكبوها، واأن يتوبوا 

اإىل اهلل، واأنهم اإن فعلوا ما ياأمرهم فاإنه �شوف يزيدهم 

غنى فوق غناهم، وقوة فوق قوتهم؛ فاإنهم كانوا اأهل 

ب�شاتني وزروع وعمارة، غري اأن اأولئك القوم اأبوا 

اإل اأن يبقوا على �شاللهم، واأ�شروا على ال�شري يف 

طغيانهم، بل فوق ذلك اتهموا نبيهم باأن اآلهتهم التي 

يدعون من دون اهلل اأ�شابته بجنون، وعندما راأى هود 

عنادهم ومت�شكهم باآلهتهم، اأخربهم اأنه بريء من 

عبادة الأ�شنام التي يعبدونها، بل وحتداهم واآلهتهم 

اإن كانوا ميلكون القدرة على �شره، فهو متوكل على 

اهلل حق التوكل، وهو واثق من تاأييده اإياه غاية 

الوثوق، وموؤمن كل الإميان اأنه �شبحانه �شين�شره 

عليهم؛ اإذ �شنته �شبحانه ق�شت باإهالك الظاملني 

اجلاحدين، ون�شر املوؤمنني املوحدين.

وقد اأخرب هود قومه يف �شياق املجادلة بينه وبينهم 

بقوله: }اإن ربي على كل �شيء حفيظ{ )هود:57( 

وهذا التقرير اخلتامي لالآية هو ما نبغي الوقوف 

عنده؛ فهو تقرير على غاية من الأهمية، وكثرياً ما 

يغفل النا�س عنه يف غمرة احلياة وم�شاغلها وزخارفها 

ومباهجها.

و)احلفيظ( اأ�شله مبالغة احلافظ، وهو الذي ي�شع 

املحفوظ بحيث ل يناله اأحد غري حافظه، وهو هنا 

كناية عن القدرة والقهر؛ فالآية تقرر اأنه �شبحانه 

على كل �شيء رقيب، وبكل �شيء عليم، فال يغيب عنه 

�شيء من اأعمال خلقه، ول ما انطوت عليه �شدورهم، 

و�شوف يجازيهم على خطاياهم يف دنياهم واأُخراهم، 

وهو �شبحانه حفيظ على كل �شيء، ل ميكن اأن ي�شره 

�شيء، وهو فوق كل �شيء، وهو على كل �شيء قدير. 

ف�شبحانه قائم ورقيب على عباده باحلفظ والبقاء، 

على ما اقت�شته �شنته، وتعلقت به م�شيئته، ومنه اأنه 

ين�شر ر�شله واأولياءه، ويخذل اأعداءه واأعداءهم، اإذا 

اأ�شروا على الكفر بعد قيام احلجة عليهم.

وقد ذكر الإمام الرازي اأن قوله عز وجل: }اإن ربي 

على كل �شيء حفيظ{ فيه ثالثة اأوجه: الأول: 

حفيظ لأعمال العباد حتى يجازيهم عليها. الثاين: 

يحفظني من �شركم ومكركم. الثالث: حفيظ على كل 

�شيء، يحفظه من الهالك اإذا �شاء، ويهلكه اإذا �شاء. 

والظاهر اأن الآية ت�شمل كل ذلك؛ فهو �شبحانه يحفظ 

اأعمال العباد ليوفيهم اإياها يوم احل�شاب، وهو �شبحانه 

يحفظ عبداه من كيد الكائدين ومكر املاكرين، وحقد 

احلاقدين، وظلم الظاملني، وهو �شبحانه يحفظ كل 

�شيء من الهالك اإذا �شاء، ويهلكه اإذا �شاء.

حفيظ" �شيء  على  "اإن ربي 

�ضخ�ضية �ليوم
ها، وخليفة ر�شول اهلل  هو عبد اهلل بن اأبي قحافة عثمان التيمي القر�شي، اأف�شل هذه الأمة بعد نبِيّ

يقه الأكرب، ووزيره الأحزم. �شلى اهلل عليه و�شلم، وموؤن�شه يف الغار، و�شِدّ

جهوده يف خدمة حديث ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - :

كان اأول من احتاط يف قبول الأخبار؛ فقد روى اأ�شحاب ال�شنن عن قبي�شة بن ذوؤيب اأنه قال جاءت 

اجلدة اإىل اأبى بكر ال�شديق ت�شاأله مرياثها، فقال: ما لِك يف كتاب اهلل تعاىل �شيء، وما علمُت لِك يف 

�شنة نبي اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - �شيًئا فارجعي حتى اأ�شاأل النا�س ]يعني اأ�شحاب ر�شول اهلل - 

�شلى اهلل عليه و�شلم -[، ف�شاأل النا�س، فقال املغرية بن �شعبة: ح�شرت ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه 

و�شلم - اأعطاها ال�شد�َس. فقال اأبو بكر: هل معك غريك؟ فقام حممد بن م�شلمة فقال 

مثل ما قال املغرية بن �شعبة، فاأنفذه لها اأبو بكر. فلم يكتِف اأبو بكر ر�شي اهلل تعاىل 

برواية  املغرية بن �شعبة وهو �شحابي جليل ثقة، واإمنا ا�شتظهر بثقة اآخر ليطمئن 

قلُبه اإىل اإ�شناد الرواية اإىل ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم -، وهو بذلك 

يوؤ�ش�س ملنهٍج يف النقل والرواية يقوم على التثبت والحتياط وعدم الت�شاهل.

ال�شديق" "اأبو بكر 

�أخالق وتزكية

ح�شن امل�شلم
اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم 

وُم َل  ُيّ اْلَقُيّ }اهلّلُ َل اإَِلـَه اإَِلّ ُهَو احْلَ

َماَواِت  ُه َما يِف ال�َشّ َنٌة َوَل َنْوٌم َلّ َتاأُْخُذُه �شِ

َفُع ِعْنَدُه  َوَما يِف الأَْر�ِس َمن َذا اَلِّذي َي�شْ

اإَِلّ ِباإِْذِنِه َيْعَلُم َما َبنْيَ اأَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم 

ا  ْن ِعْلِمِه اإَِلّ مِبَ َوَل ُيِحيُطوَن ِب�َشْيٍء ِمّ

َماَواِت َوالأَْر�َس َوَل  ُه ال�َشّ ُيّ َع ُكْر�شِ �َشاء َو�شِ

َيوؤُوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلُيّ اْلَعِظيُم{

في ظالل �آية
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الفجر: 05:51

ال�سروق: 07:28

الظهر: 12:33

الع�سر: 15:17

املغرب:37 :17

الع�ساء: 19:05 

خا�سة الفئة العمرية فوق 70 �سنة

ك�سف رئي�س م�سلحة الطب الداخلي باملوؤ�س�سة ال�ست�سفائية العمومية لبئر 

طرارية )اجلزائر العا�سمة(, الربوف�سور عمار طبايبية, اأم�س الأربعاء, اأن 

ن�سبة ترتاوح ما بني 22 و23 باملائة من ال�سخا�س الذين تعر�سوا اإىل الإ�سابة 

بفريو�س كورونا )كوفيد19-( مت ت�سخي�س داء ال�سكري لديهم بال�سدفة.

 يف مناف�سات بطولة العامل لـ«كاراتي دو« بدبي

اجلزائرية ميدي �صيماء تناف�س على 
امليدالية الربونزية

)اقل  ميدي  �سيماء  اجلزائرية   امل�سارعة  تناف�س 

من 61 كغ(, خالل اليوم الثاين من البطولة العاملية 

للكاراتي دو املقامة  حاليا مبدينة دبي الماراتية 

الظفر  اجل  من  اجلاري,  نوفمرب   22-16 من 

اأمام  اأم�س  تعرثت,  اأن  بعد  الربونزية,  بامليدالية 

بطلة اوملبياد طوكيو, ال�سربية جوفانا بريكوفيت�س 

يف الدور ربع النهائي.

على  بالفوز  م�ساركتها  ميدي  �سيماء  وا�ستهلت 

4-4 , ويف الدور  امل�سرية نور�سني علي بالأف�سلية 

مورغي�سان  املاليزية  امل�سارعة  على  تغلبت  الثاين 

النهائي  ثمن  الدور  يف  اما   ,  0-1 بنتيجة  ماتيفاين 

الإكوادورية  نظريتها  تخطي  يف  ميدي  فنجحت 

تتعرث  ان  قبل   ,1-2 بنتيجة   خاكيليني  فاكتو�س 

جوفانا  طوكيو,ال�سربية  اوملبياد  بطلة  امام 

اىل  لتتحول   , النهائي  ربع  الدور  يف  بريكوفيت�س 

دورة ال�ستدراك لقتنا�س امليدالية الربونزية.

امل�سارع  بلوغ  املناف�سات  �سهدت   , الأول  اليوم  ويف 

ثمن   , كغ(   75 )وزن  بوخ�سبة  يو�سف  اجلزائري 

نهائي البطولة, على ح�ساب اجلنوب افريقي غراي 

كار�سون.

بعد  املناف�سة  مقدا�س  لبنى  مواطنته  انهت  فيما 

بعد  �سريو�س,  لينجول  المريكية  امام  خ�سرت  ان 

الكولومبية  على  فوزها  اثر   , الثالث  الدور  بلوغها 

توري�س �ساين بنتيجة 1-2.

من جهته, خ�سر ح�سني دايخي )وزن +75( يف الدور 

مكاراتي  كني  اليرلندي  امام  املناف�سة  من  الثاين 

بفوزه  اجلزائر  انت�سارات  اول  حقق  ان  بعد   ,6-4

على الرميني غلي�ستيان ازات بنتيجة 7-0, وانهت 

وداد دراعو )اقل من 55 كغ(, م�ساركتها بعد ان منيت 

وخرج  جوفانا,  جورجيا  املقدونية  امام  باخل�سارة 

من  كغ(   67 من  )اقل  حال�سة  ايوب  ال�ساب  امل�سارع 

نهاية  بعد  �سامي  انكود  ال�سباين  يد  على  املناف�سة 

املنازلة بالتعادل دون نقاط , باإجماع احلكام.

من جهته خرج امل�سارع �سامي براهيمي )اقل من 84 

كغ(, من الدور الثاين للمناف�سة , بعد ان تعرث امام 

مناف�سه بفارق النقاط  6-7, وكان قد فاز يف الدور 

بنتيجة  فورتني  نيبانغ  الزميبابوي  على  الأول 

.0-1

حيث  الوطنية  النخبة  م�ساركات  و�ستتوا�سل 

�ستلعب ويكان �سيليا )اقل من 50 كغ( , و�ساملي عالء 

الكاتا  عنا�سر  عن  ف�سال   ,) كغ   60 من  )اقل  الدين 

فردي وجماعي , و الكاتا ح�سب الفرق.

اأمين. ف

اأكد ذات الخ�سائي يف ت�سريح 

لواأج مبنا�سبة ال�سبوع التوعوي 

الذي نظمه امل�ست�سفى ب�ساحة 

كيندي بالأبيار, تزامنا مع 

احياء اليوم العاملي ملكافحة داء 

ال�سكري, اأن ن�سبة ترتاوح ما 

بني 22 و 23 باملائة من ال�سخا�س 

الذين تعر�سوا اإىل الإ�سابة 

بفريو�س كورونا مت ت�سخي�س 

اإ�سابتهم بال�سكري بال�سدفة, 

غري اأنه مل يتم حلد الآن اإثبات 

العامل الذي ت�سبب يف الإ�سابة 

بال�سكري.

واأو�سح الربوف�سور طبايبية, 

ا�ستنادا اإىل درا�سة ومتابعة طبية 

قامت بها م�سالح الطب الداخلي 

لثالث موؤ�س�سات ا�ست�سفائية 

عمومية بكل من بئر طرارية 

و�سليم زمريل باجلزائر العا�سمة 

واملوؤ�س�سة ال�ست�سفائية اجلامعية 

لق�سنطينة لدى عينة من الكهول 

تبلغ 2207 �سخ�س مت ادخالهم 

اىل امل�ست�سفيات بعد تعر�سهم 

اىل الإ�سابة بفريو�س كوفيد-

19 اأن ن�سبة امل�سابني بال�سكري 

مب�ست�سفى بئرطرارية بلغت 23 

باملائة ومب�ست�سفى زمريل 46 

باملائة وبق�سنطينة 59 باملائة, يف 

حني تراوحت ن�سبة ال�سخا�س 

الذين دخلوا هذه امل�ست�سفيات 

ويجهلون اإ�سابتهم بال�سكري ومت 

الك�سف عن هذا الداء بال�سدفة, 

خالل مدة ا�ست�سفائهم, ما بني 22 

و 23 باملائة.

و�سدد باملنا�سبة على �سرورة 

�سمان متابعة دقيقة للفئة التي 

كانت جتهل ا�سابتها بال�سكري 

وتعر�ست اىل الإ�سابة بكوفيد-

19 للبحث عن العامل الذي ت�سبب 

يف ذلك اأو اإن كان هذا الفريو�س 

هو الذي اأدى اإىل الإ�سابة 

بال�سكري.

واأ�ساف اأن امل�سابني بداء ال�سكري 

من �سنف 1 و2 من الفئة العمرية 

البالغة 70 �سنة فما فوق هم 

الأكرث عر�سة لالإ�سابة بفريو�س 

كورونا, مرجعا ذلك اإىل اله�سا�سة 

وعامل ال�سيخوخة, اإ�سافة اىل 

اأن العديد من هوؤلء م�سابون 

باأمرا�س مزمنة.

واأ�سار من جهة اأخرى اإىل اأن 

ن�سبة الأ�سخا�س الذين اأ�سيبوا 

بفريو�س كوفيد-19 ومت اكت�ساف 

لديهم داء ال�سكري بال�سدفة يف 

العامل قد بلغ 14,4 باملائة وذلك 

ا�ستنادا اإىل معطيات املنظمة 

العاملية لل�سحة.

وتوقع نف�س الأخ�سائي ارتفاع 

عدد امل�سابني بداء ال�سكري 

م�ستقبال, وذلك لي�س نتيجة 

العوامل التي يذكرها اخلرباء 

مثل التغذية غري ال�سليمة 

والتدخني وقلة احلركة, بل 

اىل احلجر ال�سحي الذي اأجرب 

العديد من املجتمعات على البقاء 

يف املنازل وال�ستهالك املفرط 

لالأغذية.

وكانت م�سلحة الطب الداخلي قد 

نظمت التوعوي ملكافحة الداء, 

اإىل جانب حتفيز املواطنني على 

القبال على التلقيح �سد فريو�س 

كورونا.

ويف هذا ال�سدد, دعا الربوف�سور 

طبايبية جميع الفئات التي تعاين 

من المرا�س املزمنة, ل�سيما 

ارتفاع �سغط الدم ال�سرياين 

وال�سكري وال�سمنة, اإىل التوجه 

نحو املوؤ�س�سات اجلوارية لأخذ 

جرعاتهم من اللقاح باعتبارهم 

الأكرث عر�سة لالإ�سابة 

بالفريو�س.

اأمين. ف

قرابة 25 باملائة من امل�صابني بـ »كورونا« 

اكت�صفوا ا�صابتهم بال�صكري �صدفة

 بجاية: حجز 15 طن من خمتلف احلبوب 
والبقول اجلافة موجهة للم�صاربة

متكن اأفراد وحدات املجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية 

من حجز )15( طن من خمتلف احلبوب والبقول اجلافة موجهة 

للم�ساربة مع توقيف �سخ�س واحد )01(, وتعود وقائع الق�سية اأثناء 

قيام اأفراد وحدات املجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية, 

بخدمة على م�ستوى الطريق الوطني رقم 09 وبال�سبط مبفرتق 

الطرق حي بن �سعيد بكارو بلدية تي�سي ولية بجاية, مت توقيف 

�ساحنة مقتادة من طرف مالكها, البالغ من العمر 43 �سنة, ينحدر 

من ولية بجاية, حيث مت العثور بداخلها على ال�سلع املذكورة 

اأعاله وبعد الإ�ستف�سار معه عن الوثائق التي ت�سمح له مبمار�سة 

هذا الن�ساط والفاتورة تبني اأن هذه الأخرية غري مطابقة, 

على اإثرها مت توقيفه واقتياده اإىل مقر الفرقة من اأجل موا�سلة 

التحقيق.

�صطيف: توقيف متورطني يف عمليات ال�صرقة 
حتت طائلة التهديد

متكنت م�سالح اأمن ولية �سطيف ممثلة باأفراد الأمن احل�سري 

العا�سر ب�سطيف, من توقيف 03 اأ�سخا�س خطرين يحرتفون 

عمليات ال�سرقة حتت طائلة التهديد والعنف بوا�سطة الأ�سلحة 

البي�ساء, مع ا�ستعمال مركبة ت�سهل عمليات التمل�س كما �سمحت 

با�سرتجاع عدد هام من امل�سروقات وذلك بو�سط املدينة, العملية 

اأطرها اأفراد الأمن احل�سري العا�سر ب�سطيف, و جاءت عقب 

ا�ستقبال �سكوى اأودعها �سخ�سني تعر�سهما  لعمليتي �سرقة بالعنف 

و�سط املدينة, تورط فيها �سخ�سني جمهولني متل�سا منت مركبة 

�سياحية , ليتم اإطالق اأبحاث وحتريات مو�سعة مع اإ�ستغالل جميع 

املعطيات والقرائن والأدلة املتاحة, والتي �سمحت يف ظرف قيا�سي 

بتحديد هويتي امل�ستبه فيهما مع توقيفهما رفق ثالث ثبت �سلوعه 

هو الآخر يف عمليات ال�سرقة هذا, لي�سمح التفتي�س الدقيق 

للمركبة وامل�ستبه فيهم اإىل جانب حجز �سالح اأبي�س حمظور, من 

ا�سرتجاع جزء هام من امل�سروقات )هواتف نقالة بطاقات تعبئة, 

اأر�سدة هواتف, مبلغ مايل فاق الـ 09 ماليني �سنتيم  واأغرا�س 

اأخرى( ليتم حتويلهم  اإىل مقرب امل�سلحة  مع فتح حتقيق معمق يف 

مالب�سات الق�سية, وبعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية الالزمة, 

اأعدت ال�سبطية الق�سائية ملفا جزائيا �سد املتورطني الثالثة, 

عن تهمة تكوين جمعية اأ�سرار, ال�سرقات املتعددة حتت طائلة 

التهديد والعنف باأ�سلحة بي�ساء وا�ستح�سار مركبة ذات حمرك, 

اأحيلوا مبوجبه اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة اأين مت اإجناز ملف 

يف الق�سية واإر�ساله اإىل اجلهات الق�سائية املخت�سة.

الأغواط: توقيف اأ�صخا�س لتورطهم يف ق�صايا 
�صرقة  

على اإثر �سكوى تقدم بها اأمام الأمن احل�سري ال�ساد�س بالأغواط 

�سخ�سني بخ�سو�س تعر�س اأبواب )الأملنيوم( اخلا�سة مبداخل 

العمارات املتواجدة يف اأحد اأحياء مدينة الأغواط لل�سرقة من 

قبل جمهول )ين(, اأين اأ�سفرت الأبحاث و التحريات التي قامت بها 

امل�سلحة يف اإطار التحقيق املفتوح ب�ساأن ق�سية احلال عن توقيف 

�سخ�سني م�ستبه فيهما ترتاوح اأعمارهما مابني )21-23( �سنة, بعد 

ا�ستكمال ملف الإجراءات اجلزائية للق�سية املتورط فيها امل�ستبه 

فيهما, مت تقدميهما بداية هذا الأ�سبوع اأمام وكيل اجلمهورية 

لدى حمكمة الأغواط عن ق�سية ال�سرقة املقرتنة بظريف التعدد 

و ا�ستعمال مركبة, و بعد اإحالة امللف اإىل اإجراءات املثول الفوري 

للجل�سة �سدر يف �ساأنهما حكم يق�سي بعام حب�س نافذ مع الإيداع, 

غرامة مالية نافذة قدرها )50000.00 دج(, ويف ن�ساط اأمني اأخر 

قدمت اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة الأغواط م�سالح الأمن 

احل�سري الثالث بداية هذا الأ�سبوع �سخ�س م�ستبه فيه يبلغ من 

العمر )26( �سنة لتورطه يف ق�سية متعلقة بـال�سرقة بالت�سلق 

مع العود, انتهاك حرمة م�سكن, و بعد اإحالة ملف الق�سية على 

اإجراءات املثول الفوري للجل�سة �سدر يف حقه اأمر اإيداع احلب�س 

املوؤقت.

خ. �س

وهران:

الإطاحة ب�صبكة 
اإجرامية خمت�صة يف 

تزوير العملة الوطنية
متكن عنا�سر من الأمن احل�سري الأول بولية 

وهران, من تفكيك �سبكة اإجرامية خمت�سة يف 

تزوير العملة الوطنية تورط فيها 4 اأ�سخا�س, 

ترتاوح اأعمارهم ما بني 26 و33 �سنة من بينهم 

 350 م�سبوقني ق�سائيا, اأين مت �سبط بحوزتهم 

ورقة نقدية من فئة 2000 دج بقيمة 70 مليون 

احلقيقية  العملة  من  مبلغ  جانب  اإىل  �سنتيم 

يقدر بـ 73520 دج.

ذاتها  الأمن  م�سالح  حجزت  ال�سياق  نف�س  ويف 

اآلية,  طابعات   3 يف  متمثلة  تزوير  معدات 

علب  و7  مركزيتني  وحدتني  عر�س,  �سا�ستي 

حتوي  علبة   35 مبجموع  البي�ساء.  لالأوراق 

5000 ورقة بي�ساء.

بعد  ال�سبكة  هذه  باأفراد  الإطاحة  مت  وقد 

املتورطني  اأحد  قيام  تفيد  معلومات  ا�ستغالل 

يف ال�سبكة يتداول اأوراق نقدية مزّورة بولية 

باإقليم  حترياتها  العنا�سر  ذات  لتبا�سر  وهران 

وهران بحي �سان انطوان اأين مت حجز بحوزتهم 

11 ورقة نقدية م�سبوهة و�سالح اأبي�س.

واأو�سخ بيان مل�سالح الأمن ذاتها اأنه وا�ستكمال 

واأخذ  الخت�سا�س,  متديد  وبعد  للتحقيقات 

اإذن بالتفتي�س مت الإيقاع بباقي اأفراد ال�سبكة 

وحجز 303 ورقة نقدية من فئة 2000دج.

اأمين. ف

 خالل تدخالت ميدانية لعنا�صر فرقة البحث والتدخل

توقيف مروجني 
للموؤثرات العقلية 

باأحياء غرداية
اليومية,  البحث و التدخل بغرداية من تدخالتها  كثفت موؤخراً فرقة 

اخلناق  لت�سييق  الأ�سبوع  نهاية  وعطل  الليلية  الفرتات  خالل  خا�سة 

تقدميهم  و  توقيفهم  العقلية,  املوؤثرات  و  املخدرات  مروجي  على 

عمليتني  يف  �سنة(   24 و   19( �سخ�سني  توقيف  بينهم  من  العدالة,  اأمام 

من  كمية  و  العقلية  املوؤثرات  من  قر�س   274 حجز  مع  منف�سلتني, 

املخدرات, و مبالغ مالية تعترب عائدات ترويج هذه ال�سموم.

الأوىل  تعود  الفارط,  الأ�سبوع  نهاية  نفذتا  اللتني  العمليتني  وقائع 

منها اإىل ا�ستغالل عنا�سر فرقة البحث والتدخل )BRI( ملعلومات حول 

الأحياء  لإحدى  جواري  ملعب  من  بالقرب  عقلية  موؤثرات  ترويج 

ال�سعبية بغرداية, التدخل الفوري و مداهمة املكان مكن من الإطاحة 

بني  ال�سموم  هذه  برتويج  تلب�س  حالة  يف  �سنة(   19( فيه  بامل�ستبه 

من  النوع  هذا  يف  ق�سائيا  م�سبوق  �سخ�س  اأنه  تبني  الذي  احلي,  �سباب 

اجلرائم, اأين �سبطت بحوزته ما تبقى من املوؤثرات العقلية متمثلة يف 

التي  التحريات  البيع  عائدات  اإىل مبلغ مايل من  بالإ�سافة  اأقرا�س,   04

وا�سلتها عنا�سر ال�سبطية مبا فيها تفتي�س م�سكنه مكنت من �سبط 08 

اأعمدة من املخدرات.

العملية الثانية تعود اإىل مراقبة حثيثة لإحدى حافالت نقل امل�سافرين 

باملدخل اجلنوبي ملدينة غرداية قادمة من مدينة حا�سي م�سعود باإجتاه 

ولية وهران, مكنت من �سبط 270 قر�س من املوؤثرات العقلية من نوع 

مت  اأين  �سنة(   24( امل�سافرين  اأحد  بحوزة   ,  300Mg  BRIGABALINE
لفتح  امل�سلحة  مقر  اإىل  حتويله  و  امل�سبوطات  حجز  مع  مبا�سرة  توقيفه 

حتقيق يف الق�سية.

الإجراءات  كافة  من  الإ�ستيفاء  بعد  و  الق�سائية  ال�سبطية  عنا�سر 

اأمام  فيهما  امل�ستبه  قدمت  اجلمهورية,  وكيل  مع  بالتن�سيق  القانونية, 

اجلهات الق�سائية يومي 14 و 15 نوفمرب اجلاري, يف ق�سيتني الأوىل عن 

موؤثرات  حيازة  الثانية  بها,  الإجتار  لغر�س  خمدرة  مواد  حيازة  تهمة 

�سيدلنية,  مواد  تهريب  و  م�سروعة  غري  ب�سفة  البيع  لغر�س  عقلية 

اأين �سدر يف حقهما اأمر اإيداع باملوؤ�س�سة العقابية.

خ. �س

 خالل �صهر �صبتمرب املا�صي والأيام الع�صر 
الأوىل من نوفمرب اجلاري

ا�صرتجاع 15 
دراجة نارية حمل 

�صرقة باأحياء 
غرداية

من  كمية  وحجز  اأ�صخا�س   03 •توقف 
املخدرات واملوؤثرات

اأح�ست م�سالح ال�سرطة بغرداية الإجراءات خالل معاجلتها 

ملختلف الق�سايا املتعلقة ب�سرقة الدراجات النارية خالل �سهر 

�سبتمرب و10 اأيام الأوىل من �سهر نوفمرب, ا�سرتجاع 15 دراجة 

نارية حمل �سرقة, يف حني مت توقيف 12 �سخ�س متورطني يف 

ق�سايا متعلقة ب�سرقة الدراجات النارية, اأجنزت �سدهم ملفات 

جزائية قدموا مبوجبها اأمام اجلهات الق�سائية.

وح�سب ما اأو�سحه بيان لذات امل�سالح الأمنية اأم�س فاإنه موا�سلة 

الإجراءات الأمنية التي با�سرتها منذ بداية الدخول الجتماعي 

احلايل, لت�سييق اخلناق على �سارقي الدراجات النارية, التي 

اأ�سبحت ظاهرة خالل الأ�سهر الأخرية, اأين كثفت من عمليات 

ال�سرطة واملداهمات الليلية لكبح هذه الظاهرة, الأمر الذي 

اأحرز نتائج اإيجابية, خا�سة يف اجلانب الوقائي, اأين �سهدت 

تراجع خالل الأ�سهر الأخرية.

ومن خالل املعاينة والتحليل لالإح�سائيات التي �سجلتها خمتلف 

م�سالح ال�سرطة خالل الثالث اأ�سهر الأخرية من ال�سنة اجلارية, 

فقد �سهدت تراجع يف ت�سجيل هذا النوع من ال�سرقات, كنتيجة 

حتمية لعمليات ال�سرطة واخلرجات امليدانية التي نفذتها قوات 

ال�سرطة بالولية موؤخراً.

من جهتها تعمل م�سالح ال�سرطة على تكثيف املداهمات, 

خا�سة بالفرتات الليلية, عالوة على تعزيز تواجدها امليداين 

عرب الدوريات الراكبة والراجلة بالأ�سواق ال�سعبية والأماكن 

امل�سبوهة, اأين مت تنقيط اأكرث من 350 دراجة نارية, مكنت من 

�سبط عدد معترب منها حمل بحث اأو م�سروقة.

على ال�سعيد الوقائي, تعمل م�سالح ال�سرطة على ا�ستغالل 

خمتلف املنابر على غرار الإذاعة املحلية و�سفحات التوا�سل 

الجتماعي, لتح�سي�س اأ�سحاب الدراجات للوقاية من هذا النوع 

من اجلرائم, خا�سة اأن اأغلب املعاينات امليدانية خل�ست اإىل اأن 

الأ�سباب الرئي�سية لها هو الركن الع�سوائي للدراجات النارية 

)بالأ�سواق ال�سعبية, اأمام املوؤ�س�سات العمومية, ...( وعدم اتخاذ 

و�سائل احلماية والأمن الالزمة.

ويف عملية اأخرى متكنت م�سالح اأمن دائرة بونورة بغرداية 

من توقيف ثالثة اأ�سخا�س مع حجز كمية من املوؤثرات العقلية 

متمثلة يف 42 قر�س وقارورتني �سعة 20 ميللرت من املوؤثرات 

العقلية, كانت معدة للرتويج, بالإ�سافة اإىل كمية من املخدرات 

معدة لال�ستهالك ال�سخ�سي, اأين مت تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام 

اجلهات الق�سائية.

وقائع العملية التي جاءت كنتيجة لالإجراءات الأمنية التي 

انتهجتها م�سالح اأمن دائرة بونورة لت�سييق اخلناق على ناقلي و 

مروجي املخدرات و املوؤثرات العقلية, عرب الطريق الوطني رقم 

01 املار بغرداية  تعود اإىل يومي اجلمعة و ال�سبت الفارطني, بعد 

مراقبة حثيثة حلافالت نقل امل�سافرين الأوىل قادمة من مدينة 

حا�سي م�سعود باإجتاه ولية �سعيدة, �سبط بحوزة ال�سخ�س 

 300Mg BREGABALINE الأول )18 �سنة( 15 قر�س من نوع

, بالإ�سافة اإىل 27 قر�س من نوع KEITYL و قارورتني من نوع 

�سنة(,   28( ثاين  �سخ�س  بحوزة  مل,   20 �سعة   40Mg  ISOPTUL
اأين مت توقيفهم و حجز املمنوعات مع حتويلهم مبا�سرة اإىل مقر 

امل�سلحة لفتح حتقيق يف املو�سوع.

يف اليوم املوايل على منت حافلة قادمة من مدينة حا�سي م�سعود 

باإجتاه ولية تلم�سان, �سبطت ذات امل�سالح كمية من املخدرات 

بحوزة اأحد الركاب )22 �سنة(, كانت مهياأة لالإ�ستهالك ال�سخ�سي, 

اأين مت توقيفه و حتويله اإىل مقر اأمن الدائرة ملوا�سلة التحقيق.

وح�سب امل�سدر فاإن عنا�سر ال�سبطية الق�سائية, و بعد الإ�ستيفاء 

من كافة الإجراءات القانونية �سد امل�ستبه فيهم, قدموا اأمام 

اجلهات الق�سائية, اأين �سدر �سد كل من ال�سخ�س الأول و الثاين 

03 �سنوات حب�س نافذة مع الإيداع وغرامة مالية عن تهمة 

حيازة موؤثرات عقلية بطريقة غري م�سروعة لغر�س املتاجرة, 

يف حني �سدر يف حق امل�ستبه فيه الثالث غرامة مالية.

اأمين. ف


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

