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اأعلن عن ا�شرتجاع قرابة 14 األف هكتار 

من العقار ال�شناعي غري امل�شتغل

زغدار: ندعم كل املنتجني 

والعقار ملن ي�ستثمر فعليا فقط
قال وزير 

ال�شناعة، اأحمد 
زغدار، اإن هناك 

تعليمات من 
رئي�س اجلمهورية 

�شخ�شيا ملرافقة 
كل املنتجني 

احلقيقيني 
والفعليني، معتربا 

اأن الأولوية 
احلالية هي 

تقدمي الت�شهيالت 
لكل ال�شركات 

والتقليل من 
فواتري ال�شترياد 

من اخلارج.
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ت�شيري املجال�س املحلية، قانونيون يحّذرون:

رفع التجرمي عن 
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يعني احل�سانة
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حذرتا من اأي خط�ة تهدد وحدة 

االحتاد االإفريقي

اجلزائر وجن�ب اإفريقيا 

ترف�سان التدخل 

اخلارجي يف ليبيا

اأكد اأنه مل يكن �شمن املناطق 

املحظورة اأو امل�شبوهة

حتقيق ميداين يحدد 

بدقة مكان اغتيال الرعايا 

اجلزائريني يف ق�سف مغربي
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اأكد اأنها با�شرت اإ�شالحات غري 

م�شبوقة بقيادة الرئي�س تبون

ال�زير االأول: 

االندماج االإقليمي يف 
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ي�شكل اإ�شافة حقيقية اإىل م�شار 

الندماج يف اإفريقيا
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بن ب�زيد: علينا اال�ستعداد 
مل�اجهة امل�جة الرابعة لـ »ك�رونا«

اأكد اأن التلقيح �شد الفريو�س يبقى احلل

�سنهاجي: 13 ملي�ن جرعة من 

اللقاح �سد ك�رونا معر�سة للتلف
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 يف اإطار احلملة االنتخابية لال�ستحقاقات يف 27 نوفمرب اجلاري

مر�سحون ي�سددون على تفعيل دور املنتًخب يف ت�سيري اجلماعات املحلية
املا�سي ذهنيات  من  التخّل�ص  ترافع الأجل   • االأحزاب 
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املحلية  لالنتخابات  واملر�سحني  ال�سيا�سية  االأحزاب  �سددت 

الذي  الدور  اأهمية  على  اجلاري  نوفمرب   27 الـ  يف  املقررة 

ت�سطلع به املجال�ص املحلية على م�ستوى البلديات والواليات، 

املنتخب  اإ�سراك  اأهمية  على  جتمعاتهم  يف  املر�سحون  لفت  اإذ 

املحلي �سواء رئي�ص البلدية واأع�ساء املجل�ص البلدي واأع�ساء 

فاعل  ليكون  التنمية،  م�سارات  خمتلف  يف  الوالئي،  املجل�ص 

وحّل  املواطنني  الن�سغاالت  اال�ستماع  على  وي�سهر  ومنفذ 

م�سكالتهم وحتقيق التنمية على خمتلف االأ�سعدة.

وخلفياتها  ال�سيا�سية  مكوناتها  مبختلف  االأحزاب  ودعت 

املحلي  املنتخب  وو�سع  لدور  االعتبار  اإعادة  اإىل  الفكرية، 

لل�سعب والقطيعة مع العهد املا�سي، التحجري على الفعل على 

م�ستوى البلديات، وجعله قوة اقرتاح وتنمية وفاعل ميداين 

خلدمة امل�سلحة العامة للمواطنني.

 • �سوت ال�سعب: ت�سجيع 

اال�ستثمارات التي حتقق تنمية 

للبلديات

حزبه  اأن  اأم�ص  ع�سماين  ملني  ال�سعب  �سوت  حزب  رئي�ص  قال 

اإرادة خلدمة  "لديهم  قد اختار للمحليات القادمة مرت�سحني 

املواطنني"،  واحتياجات  تطلعات  لتحقيق  واالأن�سب  وطنهم 

برنامج  اأن  االنتخابية  احلملة  خالل  ت�سريحاته  يف  اأكد  كما 

تنمية  حتقق  التي  اال�ستثمارات  ت�سجيع  على  يرتكز  حزبه 

�سعبيا  جتمعا  تن�سيطه  لدى  ع�سماين  واأ�سار  للبلديات، 

باأن  تي�سم�سيلت(  )والية  احلد  ثنية  مبدينة  الثقايف  باملركز 

حتقق  التي  اال�ستثمارات  ت�سجيع  على  يرتكز  حزبه  برنامج 

مهيئة  �سناعية  مناطق  ا�ستحداث  خالل  من  للبلديات  تنمية 

ال�ستقبال امل�ستثمرين.

واأبرز  اأن برنامج ت�سكيلته ال�سيا�سية "ي�سعى اإىل تاأ�سي�ص اإدارة 

اإلكرتونية على م�ستوى البلديات ت�سمح ب�سمان ت�سيري اإداري 

ال�سلة  ذات  املواطنني  واحتياجات  بان�سغاالت  يتكفل  رقمي 

بالتنمية املحلية"، كما دعا ملني ع�سماين اإىل "اإعادة النظر يف 

طريقة ت�سيري البلدية" م�سيفا اأن حزب �سوت ال�سعب يقرتح 

اإدراج يف قانون البلدية اجلديد اإعطاء املبادرة لرئي�ص املجل�ص 

من  التنمية  جمال  يف  اأكرث  بفعالية  لي�ساهم  البلدي  ال�سعبي 

دعا   االأخري  ويف  الرثوة،  تخلق  م�ساريع  ا�ستحداث  خالل 

املتحدث املواطنني اىل امل�ساركة القوية يف االنتخابات املحلية 

ليوم 27 نوفمرب اجلاري وذلك "لتحقيق التغيري املن�سود".

 • الفجر اجلديد: االنتخابات املحلية 

مهمة الرتباطها املبا�سر بان�سغاالت 

املواطن

روؤية  بعيب�ص  بن  الطاهر  اجلديد  الفجر  حزب  رئي�ص  قّدم 

للبالد  القاعدية  النواة  اعتربها  اإذ  املحلية،  للمجال�ص  حزبه 

ويف توا�سل م�ستمر مع املواطنني وهو اأمر ميكن الرتكيز عليه 

لك�سب الرهانات التنموية على امل�ستوى املحلي بربنامج يقوم 

على امل�سداقية وحماربة البريوقراطية.

واأكد بن بعيب�ص وخالل تن�سيطه للقاء جواري مبقر مداومة 

اأن  على  اأم�ص  تيمو�سنت  عني  بوالية  �ساف  ببني  احلزب 

االأهمية التي تكت�سيها البلديات، قائال اأنها " مهمة الرتباطها 

اأجل  من  احلزبي  امل�سوؤول  ودعا  املواطن"،  بان�سغاالت  املبا�سر 

تكفل  اأجل  من  البلدية  ال�سعبية  املجال�ص  �سالحيات  تو�سيع 

اأجنع بان�سغاالت املواطنني على امل�ستوى املحلي.

وذكر بن بعيب�ص باأهمية البلدية "باعتبارها املحرك االأ�سا�سي 

للجماعات  االقت�سادي  التطور  يف  دورها  مربزا  للتنمية"، 

االإمكانيات  ملختلف  االأمثل  اال�ستغالل  خالل  من  املحلية 

املحليات  يف  حزبه  مر�سحي  املتحدث  نف�ص  ودعا  املتاحة، 

على  االنتخابية  احلملة  خالل  العمل  اإىل  �ساف  ببني  املقبلة 

جتنيد املواطنني للم�ساركة بقوة يف هذا اال�ستحقاق من خالل 

تبني امل�سداقية وتقدمي حلول واقعية.

"ت�سيري  اأجل  من  ترافع   • حم�ص: 

را�سد وتنمية عادلة "

رئي�ص  رافع  عادلة،  وتنمية  را�سد  " ت�سيري  �سعار  خالل  ومن 

برنامج  عن  اأم�ص  مقري  الرزاق  عبد  ال�سلم  جمتمع  حركة 

ت�سكيلته ال�سيا�سية الذي يرتكز على خلق العدالة يف التنمية 

ر�سحها  التي  الكفاءات  عرب  البلديات  ت�سيري  يف  وال�سفافية 

حزبه.

واأو�سح مقري خالل تن�سيطه جتمعا �سعبيا باملكتبة الرئي�سية 

والتي  بورقلة  حممد  التيجاين  املجاهد  العمومية  للمطالعة 

االقت�سادية  التنمية  اأهداف  اأن   " الثاين  اأ�سبوعها  تدخل 

اأن  م�سريا   ،" الرا�سد  بالت�سيري  اإال  بلوغها  ميكن  ال  والتطور 

اأجل  من  االنتخابي  املعرتك  دخلت  ال�سلم  جمتمع  حركة 

حتقيق  على  "حري�سة  قال  كما   – الأنها  الغاية  هذه  حتقيق 

االن�سجام والطماأنينة والوئام للمجتمع"، و عدد ذات امل�سوؤول 

احلزبي االأ�س�ص التي تقوم عليها – ح�سبه-- التنمية العادلة 

املح�سوبية  و  املايل  الف�ساد  من  احلد   " على  ترتكز  والتي 

ال�سفافية   " اعتماد  اأهمية  ال�سياق  ذات  يف  مربزا  وغريها"، 

الب�سرية، خا�سة من خالل  التنمية  و  العام  ال�ساأن  يف ت�سيري 

التخطيط  كذا  و  ال�سكن  و  ال�سحة  و  التعليم  قطاعات  ترقية 

اجليد و االهتمام باملن�ساآت القاعدية " .

و�سدد مقري على اأن االأمر يتعلق اأي�سا يتعلق " باإر�ساء دعائم 

الدميقراطية الت�ساركية و تغيري قانون البلدية و الوالية و 

التحول اإىل الرقمنة و حت�سني اجلباية املحلية و اإعادة النظر 

يف منظومة االإقليم ليتم حتقيق التكامل يف اإطار الالمركزية 

اأن  باملنا�سبة  ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�ص  واأ�سار  التنموية"، 

اجلزائر اليوم يف حاجة ما�سة لالإنتاج يف جماالت الفالحة و 

ال�سناعة و اخلدمات لتحقيق االزدهار االقت�سادي.

بطاقية  ا�ستحداث   • االأفالن: 

وطنية للدعم االجتماعي

الف�سل  اأبو  الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  العام  االأمني  اأكد 

االجتماعي  الدعم  �سيا�سة  مراجعة  اأن   ، اأم�ص   بعجي، 

حماور  اأهم  من  تعد  دقيقة  وطنية  بطاقية  وا�ستحداث 

الربنامج الذي يراهن عليه احلزب خالل االنتخابات املحلية 

ليوم 27 نوفمرب اجلاري.

بقاعة  ن�سطه  �سعبي  جتمع  خالل  بعجي  الف�سل  اأبو  وقال 

"الدعم االجتماعي يجب  اأن  ال�سهيد نا�سري بوالية ال�سلف، 

اأن يكون موجها للمحتاجني فعال"، موؤكدا "�سرورة ا�ستحداث 

واملالية  الداخلية  وزارات  مب�ساركة  دقيقة  وطنية  بطاقية 

والت�سامن وخمتلف النقابات وكذا امل�سالح االأمنية"، واأ�ساف 

اأن هذا املحور يعد "مهما" يف برنامج حزبه، بالنظر لدوره يف 

والتكفل  االجتماعية  والعدالة  االجتماعي  االأمن  "حتقيق 
بان�سغاالت املواطنني".

اإىل  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب  العام  االأمني  دعا  كما 

مراجعة نظام املعا�سات والتقاعد، م�سريا اإىل اأن حزبه يخو�ص 

غمار هذه اال�ستحقاقات االنتخابية بربنامج "متكامل" ي�سمل 

كل القطاعات حتت عنوان "الواقعية والطموح" ويقدم "بدائل 

وحلول مل�ساكل كل والية وفقا خل�سو�سيتها املحلية"، كما جدد 

تكون  حتى  املنتخب  �سالحيات  "تو�سيع  �سرورة  على  تاأكيده 

البلدية اأداة فعالة لتج�سيد اال�ستثمار وامل�ساهمة يف التنمية 

املحلية"، واأ�سار يف معر�ص كلمته اإىل التحديات التي تواجهها 

اجلزائر على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي نتيجة "مواقفها 

االإقليمية  الق�سايا  عديد  بخ�سو�ص  وال�سيادية  امل�ستقلة 

والدولية وعودتها القوية على ال�سعيد الدبلوما�سي".

تدعو  اال�سرتاكية  القوى   • جبهة 

اىل منوذج جديد يف ت�سيري 

اجلماعات

اال�سرتاكية  القوى  جلبهة  الرئا�سية  الهيئة  ع�سو  رافع 

املجال�ص  ت�سيري  يف  جديد  منوذج  اأجل  من  بلح�سل  حكيم 

" االبتكار والكفاءة وال�سفافية والت�سيري  املحلية يرتكز على 

املحكم".

باحلرا�ص  حممد-بركات"   " مبكتبة  جتمع  تن�سيط  وخالل 

 " حزبه  اأن  اال�سرتاكية  القوى  جبهة  م�سوؤول  اأكد  بالعا�سمة 

اأن ت�سكيلته  ال�سيا�سية" لهذا االقرتاع م�سيفا  بالرهانات  واع 

حمور  املواطن  جعل  على  دائما"  عازمة   " تبقى  ال�سيا�سية 

 " على  يقوم  املحلية  اجلماعات  بت�سيري  خا�ص  جديد  منوذج 

االبتكار والكفاءة وال�سفافية والت�سيري املحكم".

يف نف�ص ال�سياق، اأكد امل�سوؤول اأن ن�سال وتطلع حزبه يتمثالن 

لل�سعب  املحلي  املنتخب  وو�سع  لدور  االعتبار  اإعادة  يف 

 " " حان الوقت ملقاطعة القوانني التي كانت ت�سري  اأنه  م�سيفا 

ُمنفذ"،  " جمرد  املحلي  املُنتخب  من  وجتعل  املحلية  اجلماعات 

وقد دعا  بلح�سل مرت�سحي حزبه اىل القيام بحملة انتخابية 

جبهة  مرت�سحي  اأن  اىل  ُمنتجة" م�سريا  و  حيوية  و  " نظيفة 
القوى اال�سرتاكية " جديرون بالثقة"  و " قادرون على القيام 

مبهمتهم" خدمة لل�سعب و الوطن.

 " اأجل  من  ُينا�سل  حزبه  اأن  املتحدث  اأكد  اأخرى،  جهة  من 

تغيري �سيادي" راف�سا جميع " التدخالت االأجنبية" م�سيفا اأنه 

يف  " باالأمل  التم�سك  اال�سرتاكية  القوى  جبهة  م�سوؤولية  من 

التغيري" على امل�ستويني املحلي والوطني، ولدى ا�سارته اىل اأن 

حزبه " متجذر" من املجتمع اجلزائري فقد ك�سف ع�سو الهيئة 

ال�سيا�سية  ت�سكيلته  اأن  اال�سرتاكية  القوى  جلبهة  الرئا�سية 

 " لرت�سيخ  موجهة  �سيا�سية"  ملبادرات  م�سدرا"  دوما  كانت 

الرحمة والوحدة وكرامة االإن�سان".

مينا. ن

ت�سيري املجال�ص املحلية، قانونيون يحّذرون: 

رفع التجرمي عن فعل الت�سيري ال يعني احل�سانة

اعتربت عديد الت�سكيالت ال�سيا�سية اأن فتح املجال للحديث عن رفع التجرمي عن فعل 

الت�سيري اأعطى نف�سا جديدا للمرت�سحني يف االنتخابات املحلية، ودافعا لبدل جمهودات 

اأكرب يف دفع عمليات التنمية، فيما حذر خمت�سون يف القانون من اإمكانية اخللط بينه 

وبني مفهوم احل�سانة.

من  عنها  املعرب  الإرادة  �شجعت 

التجرمي  لرفع  ال�سلطات،  طرف 

عن فعل الت�سيري، عدة مرت�سحني 

االنتخابات  يف  للم�ساركة 

27 نوفمرب اجلاري،  لـ  املحلية 

فعل  حترر  �سمانة  باعتبارها 

املحلية  املجال�س  يف  الت�سيري 

يف  اأكرث،  التنمية  بعجلة  وتدفع 

واحلفاظ  القانون  احرتام  حدود 

الرغم  على  العام،  املال  على 

"الن�سبية"  اال�ستقاللية  من 

بها  تتمتع  التي  و"املحدودة" 
لرقابة  وخ�سوعها  البلدية، 

اجلهات االإدارية املركزية، التي 

ي�ستجيب  مبا  مهامها  اأداء  تعيق 

لتطلعات املواطنني.

بالنيابة  العام  االأمني  ويرى 

حلزب احلرية والعدالة، واال�ستاذ 

للتجارة  العليا  باملدر�سة 

لالإدارة،  الوطنية  واملدر�سة 

جمال بن زيادي، اأن اإعداد قانوين 

البلدية والوالية كان البد اأن يتم 

حتى  املحلية،  االنتخابات  قبل 

ذا  ما  على  املرت�سحون  يعرف 

يقبلون يف جمال الت�سيري، مربزا 

"ورطة"  الت�سيري  فعل  جترمي  اأن 

ال�سابقة  االأنظمة  فيها  و�سعت 

امل�سري اجلزائري.

اأ�سا�سا  يكمن  االإ�سكال  اأن  واأو�سح 

ذاته  حد  يف  القانون  فحوى  يف 

القانونية  القاعدة  و�سفافية 

تف�سريها  كيفية  وو�سوح 

الدقة  تتطلب  والتي  وتنفيذها، 

عند  املفهوم  نف�س  لها  ليكون 

ونف�س  املحليني  امل�سوؤولني  كل 

�رضورة  اإىل  دعا  اأين  التنفيذ، 

ت�ساركية  بطريقة  �سياغته 

�سيما  املحلي،  امل�سوؤول  مع 

من  �سيجعل  التجرمي  رفع  واأن 

امل�سوؤول واثق يف قراراته ويزيل 

تخوفاته.

املكتب  ع�سو  يرى  جهته  من 

الوطني جلبهة العدالة والتنمية، 

اأكرب  ب�رضامة  �رضفاوي،  زكرياء 

اأن  موؤكدا  الف�ساد،  حماربة  يف 

العديد من امل�سوؤولني املحليني 

الأ�سباب  ال�سجن  يف  بهم  الزج  مت 

تتعلق بعدم و�سوح القانون، اإىل 

عرقلة  من  ت�سجيله  مت  ما  جانب 

املواطنني  مل�سالح  وتعطيل 

اتخاذ  يف  التاأخر  نتيجة 

القرارات، وهو ما ي�ستوجب رفع 

التجرمي وارفاقه باإجراءات اأخرى 

حتمي املال العام من الف�ساد.

فاإن  امل�سدر  نف�س  وح�سب 

عا�سه  الذي  النف�سي"  "االإرهاب 
االخرية  ال�سنوات  يف  منتخبني 

م�ساريع  حتفيز  على  ي�ساعد  ال 

والوالية،  البلدية  يف  التنمية 

داعيا يف نف�س الوقت اإىل انتهاج 

ال مركزية القرار.

واعترب االأمني التنفيذي يف حزب 

اأن قرار رفع التجرمي  جيل جديد 

عن فعل الت�سيري �سيحرر امل�سوؤول 

امكانية  من  خوفه  من  املحلي 

وي�ساعده  اخلطاأ  يف  الوقوع 

الت�سيريية  قدراته  اإبراز  على 

انتخب  لتي  االأهداف  لتحقيق 

�سيلزم  كما  جهة،  اأجلها،من  من 

اي  لغلق  اأداءه  بتعزيز  املراقب 

باب للف�ساد، الذي يبقى جرمية 

يعاقب عليها القانون وال يتعلق 

باأي فعل للت�سيري.

الوطني  املجل�س  ع�سو  وتناول 

عبد  امل�ستقبل،  جبهة  حلزب 

باحلديث  خوجة،  الرحمان 

يخ�سع  التي  ال�سفوية  االأوامر 

لها املنتحب املحلي يف كل مرة 

قد  قرارات  اتخاذه  يف  وتت�سب 

تعلقت  واإن  حتى  ب�ساأنها  يجرم 

تخطت  بي�ساء  اوراق  مبجموعة 

دج   500 ال�سوق  يف  قيمتها 

:"منع  ب  طالب  حيث  للوحدة، 

والتعليمات  ال�سفوية  االأوامر 

املجال�س  يف  بالهاتف 

املحلية".

منح  فاإن  خوجة  وح�سب 

البلدية،  لرئي�س  ال�سالحيات 

التنمية  م�ساريع  لتنفيذ  يكون 

املواطن  احتياجات  والتعمق يف 

تعليمات  ليطبق  ولي�س  لتلبيتها 

مربزا  الوايل،  اأو  الدائرة  رئي�س 

رفع  م�ساألة  وب�سدة  يدعم  اأنه 

 ، الت�سيري  فعل  عن  التجرمي 

وتاأطري الت�سيري يف حال احلاجة 

رئي�س  من  املكتوبة  بالتعليمات 

الوزير،  اأو  الوايل  اأو  الدائرة 

م�سوؤوليته  طرف  كل  ليتحمل 

بالواجب  االخالل  الحقا يف حال 

اأو القانون.

عن  خياطي  الزاوي  وتطرق 

القائمة احلرة "اأحرار اجلزائر"، 

تعرفها  التي  اخل�سو�سية  اإىل 

اىل  التي حتتاج  البلديات  بع�س 

غالبا،  كافية  تكون  ال  ميزانية 

اأو  البلدية  رئي�س  ي�سطر  مما 

قرارات  التخاذ  املجل�س  اأع�ساء 

ا�ستعجالية، يف اإطار الرتا�سي، 

ثم تكيف على اأ�سا�س اأنها ممار�سات 

غري قانونية، اإىل جانب احلاجة 

اإىل اتفاقيات مع �رضكات عمومية 

لفائدة  خدمات  توؤذي  وخا�سة 

البلدية ما يجعلها اأكرث تخ�س�سا 

واعترب  الت�سيري،  يف  عبئا  واأقل 

الت�سيري  فعل  عن  التجرمي  رفع 

امل�سوؤول  التزم  حال  ايجابي يف 

املحلي بالتنفيذ النزيه له.

االإجراءات   • تخفيف 

مع �سعوبة التنفيذ

اأيد  اأكادميية،  نظر  وجهة  ومن 

جامعة  احلقوق  بكلية  الدكتور 

اإجراء  دايخة  فاروق   1 اجلزائر 

رفع التجرمي وتخفيف االإجراءات، 

م�سريا يف هذا اجلانب اإىل �سعوبة 

التنفيذ من حيث قانون ال�سفقات 

املعّدل   ،247/  15 العمومية 

�سوابط  املت�سمن   ،2015 �سنة 

يخ�س  فيما  �سيما  قا�سية، 

اال�سهار، وهو ما ت�سبب يف و�سع 

عدة م�سوؤولني يف ال�سجون واأثار 

تخوفات عميقة لدى امل�سوؤولني 

اإىل  اأدت  االقت�سادي  واملتعامل 

درا�سة  جلان  يف  الدخول  رف�س 

واإعادة  العمومية  ال�سفقات 

للخزينة  ال�سنوية  امليزانية 

العمومية دون ا�ستهالكها كلية .

و�سع  اإىل  اجلانب  هذا  يف  ودعا 

لالإجراءات  قانونية  بدائل 

قانون  ومراجعة  املطولة، 

ال�سفقات العمومية، مبا يتما�سى 

ميثل  الذي  التنموي  االإقالع  مع 

اإحدى ركائز اجلزائر اجلديدة.

يتفق  امل�سمار،  هذا  ويف 

االإداري،  القانون  يف  املخت�س 

 1 اجلزائر  بجامعة  الدكتور 

فيما  زميله  مع  قتال،  منري   ،

التجرمي،  رفع  بتاأييد  يتعلق 

غري اأنه اأكد اأن امل�سوؤول املحلي 

امل�ساألة  اإىل  ينظر  اأن  ينبغي  ال 

"الالعقاب"،  ل  اإتاحة  اأنها  على 

كون خمتلف الن�سو�س القانونية 

واملحددة  املوؤطرة  والتنظيمية 

لعمل امل�سري املحلي والعقوبات 

تدبري  يعد  قائمة،واإمنا  مازالت 

فر�سته  ت�سهيلي  ا�ستثنائي 

الظروف ال�سيا�سية التي متر بها 

اإن�ساء  ومبادئ  جهة  من  البالد 

اخرى  اجلزائر اجلديدة من جهة 

االنتخابات  حول  تتمحور  والتي 

قوة  ميثل  دميقراطي  كاأ�سلوب 

ال�سعب احلر".

االآن  حتى  يوجد  ال  اأنه  واأو�سح 

رفع  عن  يتحدث  قانوين  ن�س 

ما  الت�سيري،  فعل  عن  التجرمي 

يجعل احلديث عنه "موؤقتا"، غري 

اأن تقييد هذه التعليمة �سمن ن�س 

عجز  رفع  يف  �سي�ساهم  قانوين، 

امل�سوؤولني املحليني عن ت�سيري 

ميدانيا  ثبت  والذي  امليزانية 

�سيما يف ميزانية التجهيز، واإبرام 

جهل  بفعل  العمومية  ال�سفقات 

بالن�سو�س  املحلي  امل�سوؤول 

التنظيمية لها.

هذا  يف  قتال،  الدكتور  واأ�ساف 

اجلزائري  امل�رضع  اأن  ال�سياق، 

اأثقل كاهل امل�سوؤولني املحليني 

ب�سبب قانون البلدية والن�سو�س 

عدة  يف  املت�سعبة  التنظيمية 

جماالت، اأين اقرتح جمع قانوين 

التعديل  يف  والوالية  البلدية 

 27 انتخابات  بعد  املرتقب، 

ي�سمى  واحد  قانون  يف  نوفمرب، 

املحلية"  اجلماعات  "قانون 
اإىل  ي�سري فيه امل�رضع اجلزائري 

الت�سيري  فعل  عن  التجرمي  رفع 

و�رضوطه و�سوابطه القانونية.

مينا. ن
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اإفريقيا يف  االندماج  م�سار  اإىل  حقيقية  اإ�سافة  ي�سكل  لل�سحراء  العابر   • الطريق 

ب�سبب مقاطعة املحامني للجل�سات املربجمة

تاأجيل حماكمة الإرهابي املدعو 
الدحداح"  "اأبو 

 اأكد اأنه مل يكن �سمن املناطق املح�سورة اأو امل�سبوهة

حتقيق ميداين يحدد بدقة مكان 
اغتيال الرعايا اجلزائريني يف 

ق�صف مغربي

 لدول بنغالدي�ش وقطر وكولومبيا والنم�سا

الرئي�س تبون يت�صلم اأوراق 
اعتماد 4 �صفراء جدد 

اأجلت حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار 

البي�ساء )اجلزائر العا�سمة( اأم�س جل�سة 

املدعو  زرقان  اأح�سن  االإرهابي  حماكمة 

و45 متهما اأخرا متابعني  "اأبو الدحداح" 
بجناية ذات �سلة بالن�ساط االرهابي اىل 

من  التي  اجلارية  اجلنائية  الدورة  اأخر 

املقرر اأن تختتم يوم 12 دي�سمرب املقبل، 

وجاء تاأجيل هذه اجلل�سة ب�سبب مقاطعة 

املحامني للجل�سة.

ويتابع هوؤالء املتهمون بجناية االنخراط 

�سالح  حمل  م�سلحة،  ارهابية  جماعة  يف 

دون  الرابح  ال�سنف  من  وذخرية  حربي 

متفجرة  مواد  حيازة  وكذا  رخ�سة، 

مع  العمدي  القتل  جناية  اىل  باالإ�سافة 

�سبق اال�رصار والرت�سد.

و كانت حمكمة اجلنايات االبتدائية بالدار 

البي�ساء قد اأدانت االثنني الفارط االإرهابي 

اأح�سن زرقان املدعو "اأبو الدحداح" التي 

األقت عليه القب�س مفرزة للجي�س الوطني 

ال�سعبي بتاريخ 16 دي�سمرب 2020 خالل 

عملية تطويق ومت�سيط مبنطقة تامنجار 

)جيجل(،  العن�رص  بلدية  من  بالقرب 

بعقوبة 20 �سنة �سجنا نافذا مع حرمانه 

ال�سيا�سية واملدنية الرتكابه  من حقوقه 

اإرهابية  جماعة  يف  االنخراط  جناية 

كما  رخ�سة.  دون  حربية  اأ�سلحة  وحمل 

ق�ست يف الدعوى املدنية بتعوي�س قدره 

ال�سحايا  لفائدة  جزائري  دينار  مليون 

مع رف�س طلبات اخلزينة العمومية لعدم 

التاأ�سي�س.

التي  اجلل�سات  غالبية  اأن  بالذكر  جدير 

اأم�س على م�ستوى حمكمة  كانت مربجمة 

الدار البي�ساء يف فروع اجلنح والتجاري 

تاأجيال  االأخرى  هي  عرفت  واالجتماعي 

قبول  بعد  اجلنح  يف  ق�سايا  با�ستثناء 

بدون  املحاكمة  يف  ال�سري  املتهمني 

حمامني.

وكان االحتاد الوطني ملنظمات املحامني 

قد دعا اىل مقاطعة العمل الق�سائي اأمام 

الق�سائية  والهيئات  املحاكم  جميع 

وذلك  واالآجال،  املواعيد  با�ستثناء 

الوارد  ال�رصيبي  النظام  على  "احتجاجا 
يف م�رصوع قانون املالية 2022 ".

اإكرام. �س

ك�سف املكتب ال�سحراوي لتن�سيق اأعمال 

االألغام عن معطيات جديدة حول ق�سف 

 1 بتاريخ  اجلزائريتني  ال�ساحنتني 

نوفمرب والذي راح �سحيته ثالثة �سهداء 

املحور  على  تنقلهم  اثر  جزائريني، 

والتي  ورقلة  و  نواك�سوط  بني  الرابط 

�سمن  يوجد  ال  احلادث  مكان  باأن  توؤكد 

املناطق موؤكدة اخلطورة او م�سبوهة كما 

ي�سطلح عليها تقنيا.

على  ن�رصه  بيان  يف  املكتب  اأو�سح 

ردا  اأم�س   في�سبوك  من�سة  يف  �سفحته 

عالقة  حول  املغرب  ادعاءات  على 

احلادث بانفجار لغم، اأن االأدلة املادية 

املقذوفات  علم  يف  وحتاليل  امليدانية 

اجلرمية  فيه  متت  الذي  والطريق 

من  وغريها  ال�ساحنتني،  وو�سعية 

القرائن واحلجج توؤكد باأن مكان احلادث 

ال يوجد �سمن املناطق موؤكدة اخلطورة 

وال هي مبنطقة م�سبوهة وال حتى مبنطقة 

رمادية، )اأي التي قد تقع بني منطقتني 

م�سبوهتني اأو خطرة( كما ي�سطلح عليها 

تقنيا.

 كما اأكد املكتب يف هذا ال�سدد اأن "اأقرب 

 10 بعد  على  تقع  للمكان  خطرة  نقطة 

هي  اإمنا  و  األغاما  تت�سمن  وال  كيلومرت 

مقذوفة مل تنفجر بعد وقد و�سعت حوله 

وبح�سب  اخلطر"،  على  تدل  اإ�سارات 

�سجل  األغام  حادث  "اأقرب  فاإن  البيان، 

يف املنطقة يبعد عن نقطة احلادث باأكرث 

من 50 كيلومرت، وهي املعلومات نف�سها 

التي يتقا�سمها مع كل ال�رصكاء الدوليني 

واملحليني".

ال�سحراوي-  املكتب  -ي�سيف  ذلك   اإىل 

الرتاب  داخل  يقع  نف�سه  "املكان  فاإن 

ال�سحراوي ويف احليز اجلغرايف ملنطقة 

14  كيلومرت  حوايل  بعد  على  حللو  بئر 

البلدية املذكورة كما يقع على بعد  من 

من  نقطة  اأقرب  من  كيلومرت   50 حوايل 

احلدود  من  36كلم  وبحوايل  اجلدار 

املوريتانية".

هذا وخل�س املكتب ال�سحراوي لتن�سيق 

ميكن  "ال  اأنه  حتقيقه  يف  االألغام  اأعمال 

ولكنه  امل�سرية  الطائرة  بنوع  اجلزم 

الذخائر  نف�س  اأن  يوؤكد  املقابل  يف 

قد  املذكور  الق�سف  يف  ا�ستعملت  التي 

مناطق  يف  املغرب  قبل  من  ا�ستخدمت 

خمتلفة منذ بداية احلرب االأخرية".

�سعيد. �س

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  ت�سليم 

جدد،  �سفراء  اأربعة  اعتماد  اأوراق  تبون، 

كولومبيا،  دول  ميثلون  اجلزائر  لدى 

قطر،  ودولة  النم�سا،  بنغالدي�س، 

فاإن  اجلمهورية  لرئا�سة  بيان  وح�سب 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  ت�سّلم، 

تبون، الأوراق اعتماد ال�سلك الديبلوما�سي 

االأجنبي لدى اجلزائر ح�رصه وزير ال�سوؤون 

باخلارج،  الوطنية  واجلالية  اخلارجية 

رئا�سة  ديوان  ومدير  لعمامرة،  رمطان 

اجلمهورية، عبد العزيز خلف.

اإلالى ذلك اأكدت �سفرية النم�سا، كري�ستني 

التعاون  تعزيز  على  بالدها  عزم  موزر، 

مع اجلزائر يف املجال التجاري والتبادل 

عقب  لل�سحافة  ت�رصيح  ويف  الثقايف، 

اجلمهورية،  رئي�س  طرف  من  ا�ستقبالها 

اأوراق  له  �سلمت  الذي  عبد املجيد تبون، 

اعتمادها ك�سفرية لبالدها باجلزائر، قالت 

ذكر  حيث  "مثمرا"،  كان  اللقاء   اأن  موزر 

خالله الرئي�س تبون بالعالقات "العريقة 

واملتينة" التي جتمع البلدين، والتي تعود 

اإىل �سنوات الثورة التحريرية، م�سرية اإىل 

هذه  وتوطيد  بعث  على  االتفاق  "مت  اأنه 

والتبادل  التجاري  املجال  يف  العالقات 

الثقايف"، وعربت عن "�سعادتها باال�ستماع 

عن  حتدث  الذي  اجلمهورية  رئي�س  اىل 

يف  جدا  حمبوب  اأوروبي  كبلد  النم�سا 

اجلزائر"، وخل�ست اإىل القول: "اأعتقد اأننا 

كبلد ع�سو يف االحتاد االأوروبي، من املهم 

جدا اأن نلم�س االهتمام اجلزائري بالتعاون 

معنا ومع االحتاد االأوروبي".

اإكرام. �س

اأكد اأنها با�سرت اإ�سالحات غري م�سبوقة بقيادة الرئي�ش تبون

الوزير الأول: الندماج الإقليمي يف �صلب 
اهتمامات اجلزائر

 حذرتا من اأي خطوة تهدد وحدة االحتاد االإفريقي

اجلزائر وجنوب اإفريقيا 
ترف�صان التدخل 
اخلارجي يف ليبيا

 • لعمامرة وباندور يعربان عن قلقهما من 

تدهور ال�سلم يف القارة االإفريقية

ا�ساد  الرحمان  عبد  بن  اأمين 

مرا�سم  على  ا�سرافه  خالل 

الوطني  باليوم  االحتفال 

 2020 "اإك�سبو  مبعر�ش  للجزائر 

االقت�سادية  ب"العالقات  دبي"، 

جتمع  التي  الرثية"  و  املتنوعة 

بكل  "يعمالن  اللذين  البلدين 

يف  ال�سيما  تعزيزها  على  عزم 

يحقق  مبا  اال�ستثمار،  جمال 

مزيد  يف  امل�سرتكة  طموحاتهما 

ُيوظف  ومبا  والرفاه،  النمو  من 

قدراتهما الهائلة".

بهذه  االأول  الوزير  تطرق  و 

"االإ�سالحات  اىل  املنا�سبة 

االقت�سادية  و  ال�سيا�سية 

بقيادة  امل�سبوقة،  غري  و  الهامة 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ش 

اجلزائر،  با�سرتها  التي  تبون" 

ا�ستغالل  اأعينها  ن�سب  "وا�سعة 
من  والب�سرية،  املادية  مواردها 

وتنمية  اال�ستثمار  ترقية  اأجل 

بجميع  والنهو�ش  االقت�ساد 

القطاعات".

اجلزائر  �سركاء  "لي�ش  و 

التي  االأهداف  هذه  عن  ببعيد 

بينهم  ومن  اجلزائر،  �سطرتها 

املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 

عبد  بن  ح�سب  ال�سقيقة"، 

هذا  اىل  توجه  الذي  الرحمان 

اأيام  بعد  يحيى  الذي  البلد، 

تاأ�سي�ش  خم�سينية  معدودة 

االحتاد، ب"اأحر التهاين واأ�سدق 

الرقي  من  مبزيد  االأمنيات 

واالزدهار، على اخلطى امل�سرقة 

اليوم،  اإمارات  ر�سمت  التي 

وم�ستقبلها  الرائد  بحا�سرها 

الواعد".

اجلمهورية،  رئي�ش  ممثل  ودعا 

مرا�سم  يف  تبون،  املجيد  عبد 

17ملعر�ش  الـ  الدورة  افتتاح 

الذي   ،2021 للطريان  دبي 

جترى فعالياته مبطار اآل مكتوم 

م�ستويات  رفع  اإىل  الدويل، 

التعاون بني الدول واالبتعاد عن 

اأجل  من  االنفرادية  التوجهات 

التحديات  مواجهة  من  التمكن 

العاملية، واعترب ان �سعار "توا�سل 

الذي  امل�ستقبل"  و�سنع  العقول 

"ي�ستحق  املعر�ش،  لهذا  اختري 

كل االإ�سادة والتنويه، كونه ينم 

�سائبة  وروؤية  ثاقبة  نظرة  عن 

العامل  يواجهها  التي  للتحديات 

اأن  ال�سياق  هذا  يف  واأكد  اليوم"، 

"تظافر  اإىل  االن  بحاجة  العامل 

حلول  ابتكار  اأجل  من  االأفكار 

يكون  واعد،  مل�ستقبل  مبدعة 

وح�سته  مكانه،  فيه  للجميع 

اأن  واعترب  املن�سود"،  النمو  من 

 2020 اك�سبو  معر�ش  ت�سور 

للتقارب  �سريحة  "دعوة  ميثل 

فيه  تنامت  �سياق  يف  والتعاون، 

بفعل  االنفرادية،  التوجهات 

ال�سياقات ال�سحية واالقت�سادية 

الراهنة".

ال�سياقات  هذه  مواجهة  اأن  غري 

متاما،  ذلك  عك�ش  "ت�ستدعي 
والتعاون.  التعا�سد  من  مزيدا 

منا  اأي  يكون  لن  ذلك،  فدون 

التحديات  جممل  عن  مناأى  يف 

القرية  يف  ال�سيما  احلالية، 

العاملية التي اأ�سبحنا نعي�ش فيها 

اليوم".

"متاما" مع هذه  و تتفق اجلزائر 

االأول،  الوزير  ح�سب  الروؤية 

 2017 يف  بادرت  باأنها  ذكر  الذي 

اجلمعية  اعتمدتها  بالئحة 

الإقرار  املتحدة،  لالأمم  العامة 

يوما  �سنة،  كل  من  مايو   16 يوم 

�سالم،  يف  معا  للعي�ش  دوليا 

التعاي�ش  لقيم  منها  "وفاء 
توؤمن  التي  املتبادل  واالحرتام 

تقارب  يف  منها  م�ساهمة  و  بها، 

اأجل عامل ي�سوده  الثقافات، من 

ال�سالم والت�سامن والرفاه".

الرحمان  عبد  بن  ركز  كما 

اجلزائر  جناح  على  كلمته  يف 

يقرتحها  التي  احلياة"  و"رحلة 

البالد  جنوب  من  لزائريه 

ال�سوء  م�سلطا  �سمالها،  اإىل 

فذة،  تاريخية  حمطات  على 

االأنرثوبولوجي  العمق  "تعك�ش 
�سهدت  التي  وهي  للجزائر، 

يف  حمت�سنة  االإن�سانية،  فجر 

تواجد  اأقدم  بو�سريط  عني 

واأربعمئة  مليونني  منذ  ب�سري 

حق،  عن  لتكون،  �سنة  األف 

يف  واعترب  لالإن�سانية"،  مهدا 

التعابري  تنوع  باأن  ال�سياق  هذا 

الثقافية والفنية، التي يظهرها 

"اإثراء  تعترب  اجلزائري  اجلناح 

يف  وم�ساهمة  دبي"  ملعر�ش 

عن  اجلناح  يعرب  كما  اإجناحه، 

"�سورة معربة عن روؤية اجلزائر 
واال�ست�سرافية،  امل�ستقبلية 

واالندماج  التكامل  ت�سع  التي 

االإقليميني يف �سلب اهتماماتها، 

الت�سور  هذا  مبزايا  منها  قناعة 

واالقت�ساد  التنمية  يف  التعاوين 

وخلق فر�ش النمو".

الطريق  م�سروع  اإىل  تطرق  كما 

العابر لل�سحراء الذي �سكل اأحد 

يقدمها  التي  "الرحلة"  حمطات 

اجلناح موؤكدا اأنه "ي�سكل اإ�سافة 

يف  االندماج  م�سار  اإىل  حقيقية 

للتنمية  فعاال  حمركا  و  اإفريقيا 

واال�ستثمار يف املنطقة برمتها".

االأول  الوزير  لفت  كلمته،  ويف 

ال�سيا�سية  اال�سالحات  اىل 

وغري  "الهامة  واالقت�سادية 

امل�سبوقة" التي با�سرتها اجلزائر 

رئي�سي  ب�سكل  ترمي  والتي 

املادية  مواردها  "ا�ستغالل  اإىل 

ترقية  اأجل  من  والب�سرية، 

االقت�ساد  وتنمية  اال�ستثمار 

و  القطاعات"،  بجميع  والنهو�ش 

تطرق بن عبد الرحمان اأي�سا اإىل 

"الرثية  االقت�سادية  العالقات 

واملتنوعة " مع االإمارات العربية 

"عزم  موؤكدا  ال�سقيقة،  املتحدة 

ال�سيما  تعزيزها،  على  اجلانبني 

يحقق  مبا  اال�ستثمار،  جمال  يف 

مزيد  يف  امل�سرتكة  طموحاتهما 

ُيوظف  ومبا  والرفاه،  النمو  من 

قدراتهما الهائلة".

لعمامرة،و  رمطان  باخلارج  الوطنية  واجلالية  اخلارجية  وزير  اأعرب 

ناليدي  اإفريقيا،  جنوب  جلمهورية  والتعاون  الدولية  العالقات  وزيرة 

القارة  يف  واالأمن  لل�سالم  العام  امل�سهد  تدهور  اإزاء  قلقهما  باندور،عن 

االفريقية.

ناليدي   ، بها  تقوم  التي  الر�سمية  الزيارة  مبنا�سبة  م�سرتك  بيان  ويف 

املا�سية  اجلمعة  بداأت  التي  و  ايام  ثالثة  مدى  للجزائر،على  باندور 

احللول  مببداأ  التم�سك  �سرورة  الطرفان،على  �سدد  اأم�ش  واختتمت 

منع  اإىل  الرامية  باجلهود  يتعلق  فيما  االأفريقية  للم�ساكل  االأفريقية 

واإدارة وحل النزاعات واالأزمات يف القارة.

واتفقا على تكثيف جهودهما امل�سرتكة داخل االحتاد االأفريقي واالأمم 

املتحدة لتعزيز م�سالح اأفريقيا وامل�سي قدما يف براجمها الرائدة ،ال �سيما 

2063، واأكدا جمددا  فيما يتعلق مببادرة اإ�سكات البنادق وتنفيذ اأجندة 

املبادئ  مع  يتما�سى  مبا  االأفريقي  االحتاد  بوحدة  امل�سرتك  التزامهما 

واالأهداف املن�سو�ش عليها يف القانون التاأ�سي�سي لالحتاد االأفريقي.

وعلى ال�سعيد الدويل ،اأكد الوزيران التزامهما بنظام قائم على القواعد 

يكون اأف�سل واأ�سلم و�سيلة لتعزيز التعاون ومعاجلة الق�سايا العاملية ،مع 

احلفاظ على امل�سالح اجلماعية للبلدان االأفريقية،و �سددا على اأهمية 

الدولية  اال�ستجابات  تن�سيق  يف  املتحدة  لالأمم  الرائد  الدور  تعزيز 

للتحديات االأكرث اإحلاحا يف العامل.

التدخالت  جلميع  ال�سديد  رف�سهما  الوزيران  بليبيا،اأكد  يتعلق  وفيما 

يدعم  اأن  �سرورة  على  لليبيا،واأكدا  الداخلية  ال�سوؤون  يف  اخلارجية 

اإىل  تهدف  والتي  الليبيون  يقودها  التي  اجلهود  ب�سدق  الدويل  املجتمع 

املوؤ�س�سات  توحيد  واإعادة  املقبلة،  العامة  لالنتخابات  التح�سري  �سمان 

امل�ساحلة  وحتقيق  االأجنبية  والقوات  املرتزقة  ان�سحاب  و  الوطنية 

الوطنية.

حكومة  مع  ت�سامنهما  عن  الوزيران  اأعرب  ،فقد  مايل  يف  الو�سع  عن  اأما 

البالد حاليا، وحثا  التي تواجهها  الهائلة  التحديات  و�سعب مايل يف ظل 

االأطراف املالية على االإ�سراع يف تنفيذ عملية ال�سالم وامل�ساحلة املنبثقة 

عن اتفاق اجلزائر واإنهاء االأزمة واحلفاظ على وحدة بالدهم و�سالمة 

دعمهما  الوزيران  ،اأكد  االأو�سط  ال�سرق  يف  الو�سع  وبخ�سو�ش  اأرا�سيها. 

دولته  اإقامة  يف  للت�سرف  القابل  غري  الفل�سطيني  ال�سعب  حلق  الثابت 

امل�ستقلة والقابلة للحياة على اأن يكون القد�ش ال�سريف عا�سمتها، واأكدا 

واال�ستقرار  ال�سالم  لتحقيق  اأ�سا�سيًا  يظل  الفل�سطينية  الق�سية  حل  اأن 

امل�ستدامني يف ال�سرق االأو�سط.

جميع  على  والت�ساور  التن�سيق  تقليد  تعميق  على  الوزيران  واتفق 

واملواقف  والتحليالت  النظر  وجهات  تقارب  على  للحفاظ  امل�ستويات 

املبدئية فيما يتعلق بامل�سائل ذات االهتمام امل�سرتك.

اإكرام. �ش

اأ�ساد الوزير االأول اأمين بن عبد الرحمان وحممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ش االإمارات وحاكم 

دبي، مب�ستوى التعاون بني اجلزائر واالإمارات العربية املتحدة، وذلك على هام�ش مرا�سم افتتاح 

الدورة ال�سابعة ع�سر ملعر�ش دبي للطريان 2021، وقال بن عبد الرحمان يف كلمته خالل االفتتاح 

اأم�ش: اإن دولة االإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، التي تربطها باجلزائر عالقات اقت�سادية متنوعة 

وثرية، يعمل البلدان بكل عزم على تعزيزها، ال�سيما يف جمال اال�ستثمار، مبا يحقق طموحاتهما 

امل�سرتكة يف مزيد من النمو والرفاه، ومبا ُيوظف قدراتهما الهائلة.
�سعيد. �ش
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اأكد اأن التلقيح �ضد الفريو�س يبقى احلّل

بن بوزيد: علينا اال�ستعداد ملواجهة 
املوجة الرابعة لـ »كورونا«

قريبا اأمرا�س  عدة  عن  للك�ضف والت�ضخي�س   • ثالثة عيادات متنقلة 

�ضجلت خالل ال�ضاعات الـ 24 الأخرية

ح�سيلة كورونا باجلزائر: 97 اإ�سابة 
جديدة و7 وفيات

ب�ضبب عزوف املواطنني عن اأخذ التلقيح، �ضنهاجي:

كورونا  �سّد  اللقاح  من  جرعة  مليون   13
معر�سة للتلف

دعا وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اجلزائريني 

اإىل ال�ضتعداد ملواجهة املوجة الرابعة، م�ضريا اإىل اأن التلقيح هون احلل لتجاوز الأزمة الوبائية، 

واأو�ضح اأن اجلزائر ا�ضتطاعت جتاوز اجلائحة خالل املوجات ال�ضابقة وعلينا ال�ضتعداد ملوجة 

رابعة حمتملة، م�ضريا اأن امل�ضاعي اليوم تتجه نحو م�ضاعفة التح�ضي�س ب�ضرورة التوجه نحو 

مراكز التلقيح خا�ضة للم�ضابني بالأمرا�س املزمنة.
حممد الأمني. ب

كلمة  يف  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  اأكد 

داء  ملكافحة  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة  له 

نوفمرب،   14 الـ  ي�ضادف  الذي  ال�ضكري 

�ضعار:  حتت  ال�ضنة  هذه  جاء  والذي 

الأن�ضولني"،  اكت�ضاف  على  عام   100"
و�ضعار "يجب اأن نرفع التحدي"، اأنه قد 

مت ت�ضجيل، على م�ضتوى امل�ضت�ضفيات، 

من  ال�ضكري  مر�ضى  من  كبرية  "ن�ضبة 
نتيجة  مل�ضاعفات  تعر�ضوا   2 النوع 

الإ�ضابة بفريو�س كوفيد-19".

تواأمت  الذي  اليوم  هذا  خالل  واعترب 

العاملي  اليوم  اإحياء  الوزارة  فيه 

�ضد  بالتلقيح  ال�ضكري  داء  ملكافحة 

تهدف  العام  هذا  حملة  اأن  كوفيد-19، 

لتعزيز  الدافعة  "القوة  تكون  اأن  اإىل 

واملوحدة  املن�ضقة  الإجراءات  اأهمية 

م�ضكلة  باعتباره  ال�ضكري  ملكافحة 

اأهمية  مربزا  ووطنية"،  عاملية  �ضحية 

من  اجلميع  لتمكني  ال�ضكري  داء  اإدارة 

الذاتي  الت�ضيري  يف  كفاءات  اكت�ضاب 

الوقاية  على  القدرة  وتعزيز  للمر�س 

من ال�ضكري وم�ضاعفاته، اأ�ضاف يف ذات 

خالل  من  تهدف  الوزارة  اأن  ال�ضياق 

اأهمية التح�ضي�س  اإبراز  اإىل  هذا اليوم، 

على  العي�س  منط  يلعبه  الذي  بالدور 

مع  ال�ضكري،  مر�س  خا�ضة  ال�ضحة، 

تعزيز اإجراءات تعمل على التاأثري على 

كالتغذية  الرئي�ضية،  اخلطر  عوامل 

اعتماد  خالل  من  املثال،  �ضبيل  على 

�ضلوكيات  ت�ضاعد على التقليل من وباء 

ال�ضكري وتقوية املناعة يف هذه الفرتة 

من الوباء.

اإىل  دعوته  بوزيد  بن  جدد  كما 

على  احلفاظ  حول  "التح�ضي�س 
الإجراءات الوقائية اإىل جانب التلقيح، 

اللذان يعتربان اأف�ضل الو�ضائل حلماية 

التوعية  مع  الغري"،  حماية  و  النف�س 

ملر�س  الدقيقة  املراقبة  باأهمية 

املراقبة  تعزيز  خالل  من  ال�ضكري 

الدم  يف  ال�ضكر  مل�ضتوى  الذاتية 

الآجال  اأقرب  يف  الطبيب  وا�ضت�ضارة 

الت�ضحيحية،  الإجراءات  بدء  اأجل  من 

"التحكم يف  اأن  اآخر،  واأ�ضاف من جانب 

ن�ضبة ال�ضكر يف الدم م�ضبقا قد ي�ضاعد 

ب�ضكل  بكوفيد-19  الإ�ضابة  اإدارة  يف 

اأف�ضل".

ال�ضياق،  ذات  يف  ال�ضحة  وزير  واأكد 

بعدة  "تتميز  احلالية  املرحلة  اأن 

موا�ضلة"  و  توطيد  ت�ضتدعي  حتديات 

وذلك  جهة،  من  املتخذة،  الإجراءات 

للحركة  الدائم  الإ�ضراك  خالل  من 

التاأكيد  اأخرى،  جهة  ومن  اجلمعوية، 

الإجراءات  لكافة  الفعال  التنفيذ  على 

التكفل  حت�ضني  على  تركز  التي 

باأن  الإطار،  هذا  يف  ذكر  كما  باملر�ضى، 

لتكري�س  فر�ضة  يعترب  الحتفاء  هذا 

العيادات  مع  بال�ضراكة  اليوم  هذا 

"طريق الوقاية" للقيام بحملة  املتنقلة 

املبكر  والك�ضف  وحت�ضي�ضية  اإعالمية 

ملر�س ال�ضكري وم�ضاعفاته، اإىل جانب 

ال�ضحة  ملمار�ضي  تكوينية  ور�ضات 

الذين  اجلوارية  الهياكل  م�ضتوى  على 

ي�ضكلون حمور اأي برنامج �ضحي.

ثالث  قريبا   • اقتناء 

عيادات متنقلة 

للك�ضف والت�ضخي�س 

عن عدة اأمرا�س

اقتناء  عن  ال�ضحة،  وزير  واأعلن  هذا 

متنقلة  جمهزة  عيادات  ثالث  قريبا 

للك�ضف والت�ضخي�س عن عدة اأمرا�س، 

واأكد اأن الوزارة �ضتقتني ثالث عيادات 

والت�ضخي�س  للك�ضف  متنقلة  جمهزة 

دائرته  لها  �ضتفرد  اأمرا�س  عدة  عن 

جانب  اإىل  خا�ضا  برناجما  الوزارية 

ي�ضهرعلى  طبي  وفريق  ميزانية 

العيادات  هذه  و�ضتدعم  ت�ضيريها، 

مت  اللتني  العيادتني  اجلديدة  املتنقلة 

ال�ضراكة  اطار  يف   2015 �ضنة  اقتنائهما 

باجلزائر  املتواجدة  املخابر  احدى  مع 

والت�ضخي�س  بالك�ضف  بدورها  لتقوم 

مناطق  خمتلف  عرب  المرا�س  لبع�س 

املنظمة  ممثل  على  مقرتحا  الوطني، 

فران�ضوا  الدكتور  لل�ضحة،  العاملية 

دعم  والتن�ضيق،  بالتعاون  انغي�ضون 

لها  وال�ضماح  الثالث  العيادات  هذه 

الدول  ل�ضكان  �ضحية  خدمات  بتقدمي 

غرار  على  ال�ضحراء  بجنوب  املجاورة 

دولتي مايل والنيجر.

العاملية  املنظمة  ممثل  بدوره  ورحب 

التي  املبادرة  بهذه  باجلزائر  لل�ضحة 

جنوب-جنوب  التعاون  اإطار  يف  تدخل 

خالل  تنطلق  اأن  املقرر  من  كان  والتي 

جائحة  تف�ضي  لكن  ال�ضابقة  الأ�ضهر 

وزير  واغتنم  ذلك،  دون  حال  كورونا 

التي  لالأجنحة  زيارته  فر�ضة  ال�ضحة 

ال�ضكري  داء  حول  للتوعية  خ�ض�ضت 

�ضد  للتلقيح  املخ�ض�س  اجلناح  وكذا 

لتحفيز  الفتح  بريا�س  كورونا  فريو�س 

تاأخروا  الذين  املجاورة  الأحياء  �ضكان 

بداء  امل�ضابني  �ضيما  التلقيح  عن 

هذه  من  جرعاتهم  تلقي  على  ال�ضكري 

املادة احليوية.

�ضجلت 97 اإ�ضابة جديدة بفريو�س كورونا )كوفيد-19( و 7 

وفيات خالل ال24 �ضاعة الأخرية يف اجلزائر، فيما متاثل 

64 مري�ضا لل�ضفاء، ح�ضب ما اأفادت به وزارة ال�ضحة، الحد، 

 207.970 املوؤكدة  الإ�ضابات  اإجمايل  بلغ  وقد  لها،  بيان  يف 

حالة، بينما بلغ اإجمايل امل�ضابني املتماثلني لل�ضفاء 142.698 

�ضخ�ضا والعدد الإجمايل للوفيات 5.984 حالة.

كما اأح�ضت ذات امل�ضالح 18 مري�ضا بالعناية املركزة، واأ�ضار 

البيان اإىل اأن 26 ولية مل ت�ضجل بها اأي حالة خالل الفرتة 

واحدة  حالة  من  ت�ضجيل  ولية   19 عرفت  فيما  املذكورة، 

اإىل 9 حالت، مقابل 3 وليات مت بها اإح�ضاء 10 حالت فما 

فوق.

بنظام  اللتزام  ب�ضرورة  املواطنني  ال�ضحة  وزارة  وتو�ضي 

اليقظة، كما تدعوهم اإىل احرتام قواعد النظافة وامل�ضافة 

ت�ضدد  كما  الواقي،  للقناع  الإلزامي  والرتداء  اجل�ضدية 

بهذه  املواطنني  قبل  من  ال�ضارم  اللتزام  اأن  على  اأي�ضا 

الإجراءات الوقائية، اإىل جانب اأخذ احليطة واحلذر، هي 

عوامل مهمة اإىل غاية الق�ضاء نهائيا على هذا الوباء.

حممد الأمني. ب

الوطنية  الوكالة  رئي�س  ا�ضتنكر 

كمال  الربوفي�ضور  ال�ضحي  لالأمن 

عن  املواطنني  عزوف  �ضنهاجي، 

جرعة  مليون   13 اأن  موؤكدا  التلقيح، 

ب�ضبب  للتلف  معر�ضة  خمزنة  لقاح 

ذلك.

لالأمن  الوطنية  الوكالة  رئي�س  قال 

ال�ضحي الربوفي�ضور كمال �ضنهاجي، 

التلفزيون  على  �ضيفا  نزوله  خالل 

العمومي، اأم�س اإنه بني 10 ماليني اإىل 

جرعة  تلقى  ملقح  �ضخ�س  مليون   11

ملقح  ماليني  وخم�س  فقط،  واحدة 

ن�ضبة  وهي  اجلرعتني،  تلقى  فقط 

مقارنة  متاما،  كافية  وغري  �ضعيفة 

�ضطرتها  التي  امل�ضتهدفة  بالن�ضبة 

بـ  مقدرة  كانت  التي  ال�ضحة،  وزارة 

36 مليون �ضخ�س.

املواطنني  عزوف  املتحدث  وا�ضتنكر 

 13 تتوفر  حني  يف  اللقاح،  تلقي  عن 

معر�ضة  خمزنة  لقاح  جرعة  مليون 

خلوف  "اأتاأ�ضف  وقال:  للتلف 

خوفهم  وعدم  اللقاح  من  املواطنني 

اأكد  حيث  وقاتل،  فتاك  فريو�س  من 

 50 احتمالية  يحمل  الفريو�س  اأن 

باملائة يقتل وخم�ضني باملائة ل يقتل 

لن  باملائة  مائة  اللقاح  اأن  مقابل  يف 

ي�ضرك والأكيد اأنه اإن مل ينفعك لن 

ي�ضرك".

الوطنية  الوكالة  رئي�س  واأو�ضح 

يف  املواطنني  اأن  ال�ضحي  لالأمن 

مواجهة متغريين، وباء قاتل وفتاك 

اإىل  الإ�ضابة  من  يحمي  فعال  ولقاح 

اإىل  الو�ضول  مينع  كما  بعيد  حد 

احلالت احلرجة كالإنعا�س والوفاة، 

حاليا،  لهما  ثالث  ل  خياران  وهما 

خلطر  التعر�س  واإما  التلقيح،  فاإما 

الإ�ضابة واملوت ل قدر اهلل يف بع�س 

احلالت،

ودعا الربوفي�ضور �ضنهاجي باملنا�ضبة 

املواطنني للتوجه فوريا وبقوة لتلقي 

اإل  تظهر  ل  فعاليته  لأن  التلقيح، 

ل  معينة  زمنية  مدة  مرور  بعد 

بعد  ون�ضف  �ضهر  اأو  �ضهر  عن  تقل 

�ضد  مناعة  لتكوين  اجلرعة،  تلقي 

الفريو�س، على خالف بع�س الأدوية 

فورية،  ب�ضفة  نتائجها  تظهر  التي 

للتمكن من جمابهة الفريو�س بحلول 

يبلغ  اأين  ال�ضتاء  ف�ضل  دي�ضمرب  �ضهر 

مفعلة،  مبناعة  ذروته  الفريو�س 

تكون قد و�ضلت اإىل م�ضتواها املطلوب 

كما ذكر �ضابقا بعد مرور �ضهر ون�ضف، 

مو�ضحا اأن املناعة اجلماعية ال�ضاملة 

الفريو�س  انت�ضار  على  تق�ضي  التي 

يجب اأن تاأمن من خالل تلقيح �ضامل  

ودوليا  حمليا  املواطنني  جل  مي�س 

وقاريا.

حممد الأمني. ب

 اإ�ضهـــــــار
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اتفاقية  توقيع  زغدار، خالل  اأ�شار 

بناء  ور�شة  ن�شاط  م�شاحة  تو�شيع 

ال�شفن مبيناء بومردا�س،  و�شيانة 

البحري،  ال�شيد  وزير  ح�شور  يف 

النقل،  ووزير  �شلوات�شي،  ه�شام 

تعليمات  اأن  اإىل  بكاي،  عي�شى 

منح  على  مبنية  اجلمهورية  رئي�س 

واأ�شاف:  ي�شتثمر.  ملن  العقار 

والتقليل  الواردات  لإحالل  »ن�شعى 

ولدينا  ال�شترياد،  فاتورة  من 

الأولية  املادة  ت�شنع  جممعات 

و�شنبحث عن املنتجني«. 

ودعا وزير ال�شناعة لتثمني القدرات 

ال�رشاكة  عن  البحث  ثم  املحلية 

البحري،  ال�شيد  م�شتوى  على 

كما  غريهم.  اأو  الأتراك  مع  �شواء 

املعنية  ال�رشكة  اأن  الوزير  اأ�شاف 

عن  تبحث  ال�شفن  �شناعة  مب�رشوع 

زموري  ميناء  م�شتوى  على  اأر�شية 

يف بومردا�س.

اأولوية  اأن  اإىل  الوزير  واأ�شار 

لكل  الت�شهيالت  تقدمي  هي  القطاع 

ال�رشكات، لأن الإ�شكالية مطروحة 

الهدف  اأن  كما  الوليات.  كل  يف 

فواتري  من  التقليل  هو  الأ�شا�شي 

ال�شترياد من اخلارج. ودعا زغدار 

للم�شانع  التقدم  اإىل  ال�رشيك 

املخت�شة باإنتاج املادة الأولية يف 

ال�شفن.  �شناعة 

�شيعطي  اأنه  الوزير  ك�شف  كما 

اأجل  من  امل�شانع  لهذه  تعليمات 

توفري املادة الأولية الكيميائية.

وزير  قال  ال�رشاكة،  يخ�س  وفيما 

لتثمني  الوقت  حان  اإنه  ال�شناعة 

نف�س  يف  والبحث  ال�شفن،  �شناعة 

خا�شة  الغذائي  الأمن  عن  الوقت 

اأ�شعارها  بلغت  التي  الأ�شماك 

زغدار  واأ�شار  خيالية.  م�شتويات 

اإىل اأنه بتوفري هذه الآليات �شتقلل 

ال�شناعة،  وزير  وقال  التكلفة. 

ال�شتثمار  قانون  اإن  زغدار،  اأحمد 

اأمانة  م�شتوى  على  موجود 

اأن  املنتظر  من  اأنه  كما  احلكومة، 

واأ�شاف  ال�شنة.  نهاية  قبل  ي�شدر 

ي�شعى  القطاع  اأن  زغدار  اأحمد 

القوانني  اإ�شدار  اإىل  م�شتقبال 

وهذا  التنظيمية،  مرا�شيمها  مع 

لتفادي التاأخر يف اإ�شدار ن�شو�شها 

تطبيقها  تعطل  التي  القانونية 

ميدانيا.

مت  اأنه  اإىل  ال�شناعة  وزير  واأ�شار 

 14 قرابة  الآن  غاية  اإىل  ا�شرتجاع 

ال�شناعي  العقار  من  هكتار  األف 

غري امل�شتغل.

من جانب اآخر، اأكد وزير ال�شناعة، 

م�شاحله،  اأن  زغدار،  اأحمد 

القطاعات،  خمتلف  مع  بالتن�شيق 

القانونية  املنظومة  اإعادة  ب�شدد 

لتقدمي  »ن�شعى  قائال:  لال�شتثمار، 

بعد  العقار  بخ�شو�س  ت�شهيالت 

الوكالة  واإن�شاء  القانون  �شدور 

العقارية الوطنية«. 

لالإ�شارة، مت توقيع اتفاقيتني، بني 

وزارتي ال�شناعة وال�شيد البحري، 

لتعزيز التعاون بني القطاعني يف 

جمال �شناعة واإ�شالح ال�شفن.

قال وزير ال�صناعة، اأحمد زغدار، اإن هناك تعليمات من رئي�س اجلمهورية �صخ�صيا ملرافقة 

كل املنتجني احلقيقيني والفعليني، معتربا اأن الأولوية احلالية هي تقدمي الت�صهيالت لكل 

ال�صركات والتقليل من فواتري ال�صترياد من اخلارج.

اأعلن عن ا�صرتجاع قرابة 14 األف هكتار من العقار ال�صناعي غري امل�صتغل

زغدار: ندعم كل املنتجني والعقار ملن 
ي�ستثمر فعليا فقط

�صارة زمو�س

 دعت الوزير بلعابد للتحقيق يف التوقيفات التي م�صت نظراءهم

نقابة مديري الثانويات ترفع التجميد عن 
احلركات االحتجاجية

 �صيتم تنظيم ملتقيات م�صرتكة لتقييم مكت�صبات التالميذ وفق املعايري الدولية

نحو اال�ستفادة من التجربة التون�سية فيما يخ�ص 
املدر�سة الرقمية

 الوزارة الو�صية دعت لتوحيد الختبارات الف�صلية على 

م�صتوى نف�س املوؤ�ص�صات

اختبارات الف�سل االأول بداية 
من 28 نوفمرب اجلاري

ك�شف املجل�س الوطني امل�شتقل ملديري 

الثانويات عن رفع التجميد عن احلركة 

الحتجاجية التي جمدت يف املجل�س الوطني 

املنعقد بامل�شيلة، موؤكدا اأنه يبقي على حقه 

يف حتديد �شكل وتوقيت الحتجاج املنا�شب.

اأو�شح بيان للمجل�س اأن قرار رفع التجميد 

عن الحتجاجات اتخذ لدى انعقاد املجل�س 

الوطني موؤخرا يف دورته العادية الثانية 

حتت �شعار »من اأجل قانون خا�س يعيد 

العتبار ملدير الثانوية«، حيث مت ت�شليط 

ال�شوء على ما يتعر�س له مدير املوؤ�ش�شة 

الرتبوية من م�شاكل ومعاناة كبرية، جراء 

حتميله لوحده كل هموم وم�شاكل القطاع يف 

غياب توفري الظروف املنا�شبة والو�شائل 

ال�رشورية واملوارد املالية الكافية للقيام 

بدوره.

و�شجل املجل�س غياب روؤية وا�شحة املعامل 

لدى الوزارة حول ملف معاجلة الختاللت 

الكربى للقانون اخلا�س، يف ظل ا�شتمرار 

�شيا�شة الوزارة الو�شية القائمة على 

املناورة واملماطلة والت�شويف، وا�شتمرار 

ثقل وت�شعب وتعقد امل�شوؤوليات املهنية 

امللقاة على كاهل مدير املوؤ�ش�شة، يف غياب 

اأي تثمني جلهوده اأو العرتاف بحقوقه 

امل�رشوعة.

واأمام الكم الهائل من امل�شوؤوليات والأعباء 

التي تثقل كاهل مدير املوؤ�ش�شة الرتبوية، 

واإميانا من املجل�س الوطني باأن اإ�شالح 

املنظومة الرتبوية رهني برد العتبار 

للمدير، واأن حت�شني �رشوط العمل مدخل 

اأ�شا�شي لتحقيق اجلودة، فاإن املجل�س 

الوطني يدعو الو�شاية لتكري�س الدور 

الريادي ملدير الثانوية، متا�شيا مع حجم 

م�شوؤولياته ومهامه، كما ي�شدد على الدور 

الرتبوي املحوري لرئي�س املوؤ�ش�شة ويرف�س 

املزايدة عليه من اأي جهة كانت.

واأكد املجل�س الوطني، مرة اأخرى، الرف�س 

القاطع لعملية ال�شطو التي تطال ال�شكنات 

الوظيفية، مطالبا بتفعيل املر�شوم التنفيذي 

رقم 17 - 162 املوؤرخ يف 15 ماي 2017 

الذي هو مبثابة النظام الأ�شا�شي اخلا�س 

مبوؤ�ش�شات التعليم الثانوي.

كما جدد املطالبة ب�رشورة الرفع من قيمة 

التعوي�شات عن الإ�رشاف على المتحانات 

الر�شمية واملهنية، مبا يتالءم مع الأعباء، 

مطالبا با�شتفادة مدير املوؤ�ش�شة من 

التعوي�س عن ا�شتعمال �شيارته اخلا�شة 

لفائدة املوؤ�ش�شة، بتعديل املر�شوم التنفيذي 

رقم 03 – 178 املوؤرخ يف 15 اأفريل 2003، 

الذي يحدد �رشوط ا�شتعمال ال�شيارة 

ال�شخ�شية حلاجات امل�شلحة.

ودعا اأي�شا لال�شتفادة من عالوة الدرا�شة 

�شهريا بتعديل املر�شوم التنفيذي رقم 19 – 

239 املوؤرخ يف 04 �شبتمرب2019، �رشورة 

اإحداث اإطار قانوين خا�س مبدير الثانوية 

مييزه ويحدد مهامه واأدواره بدقة ويفتح 

اآفاقه املهنية مع التن�شي�س عليه يف القانون 

الأ�شا�شي املرتقب.

وندد املجل�س بالت�شييق على العمل 

النقابي الذي م�س بع�س املديرين )وهران 

- الوادي...(، جمددا دعوته للوزارة لفتح 

حتقيق �شفاف ونزيه يف ملفات كل املديرين 

الذين مت توقيفهم تع�شفا واإ�رشاك النقابة يف 

حل هذه امللفات.

هذا فيما ا�شتغرب متاطل الو�شاية يف معاجلة 

الن�شداد احلا�شل يف العديد من الوليات، 

ودعا لالإ�رشاع يف التكفل به، ف�شال عن تزويد 

املديرين مبنحة امل�شوؤولية ال�شخ�شية، 

وذلك بتعديل املر�شوم التنفيذي رقم 04 – 

308 املوؤرخ يف 22 �شبتمرب 2004 الذي اأحدث 
تعوي�شا عن امل�شوؤولية ال�شخ�شية.

وانتقد يف ذات ال�شياق عدم ا�شتفادة املدير 

من تعوي�س الت�شيري املايل واملادي الذي 

جاء به املر�شوم التنفيذي رقم 15-271 

املوؤرخ يف 19 اأكتوبر 2015، املتمم 

للمر�شوم التنفيذي رقم 78-10 املوؤرخ 

يف 24 فيفري 2010، الذي يوؤ�ش�س النظام 

التعوي�شي للموظفني املنتمني لالأ�شالك 

اخلا�شة بالرتبية الوطنية، ويطالب 

ب�رشورة ال�شتفادة منه وباأثر رجعي.

�شعيد. ح

اأعلن وزير الرتبية الوطنية، عبد احلكيم 

بلعابد، عن ال�شعي لتبادل اخلربة مع قطاع 

الرتبية والتعليم التون�شية حول جتربة 

املدر�شة الرقمية.

واأو�شحت وزارة الرتبية، يف بيان لها، اأن 

وزير الرتبية الوطنية، عبد احلكيم بلعابد، 

رئي�س اللجنة الوطنية للرتبية والعلوم 

والثقافة )اليون�شكو(، التقى على هام�س 

اأ�شغال الدورة بنظريه فتحي ال�شاّلوتي وزير 

الرتبية التون�شي. وح�شب بيان لوزارة الرتبية 

الوطنية، فقد تناول اللقاء فر�س تعزيز 

التعاون الثنائي القائم بني البلدين يف املجال 

الرتبوي، من خالل الربنامج التنفيذي الذي 

يربط الطرفني والنظر يف اإمكانية حتيينه، 

عرب اإجناز م�شاريع بحث وتنظيم ملتقيات 

م�شرتكة يف جمالت تقييم مكت�شبات التالميذ 

وفق املعايري الدولية، تعليمية مواد العلوم 

الجتماعية، تبادل اخلربة حول جتربة 

املدر�شة الرقمية، وذلك يف اإطار الربنامج 

التنفيذي املزمع التوقيع عليه بني الطرفني 

م�شتقبال، والذي �شيخ�س برنامج العمل للفرتة 

.2022-2024

وكانت وزارة الرتبية الوطنية قد اأعلنت عن 

تن�شيب جلنة م�شرتكة جزائرية - تون�شية �شنة 

2012 لتنفيذ كل القرارات اخلا�شة بالتعاون 
الثنائي يف جمال الرتبية والتعليم، حيث مت 

»تن�شيب ر�شميا جلنة خمت�شة مهمتها تنفيذ كل 

ما مت اتخاذه من قرارات يف الجتماع الثنائي«، 

م�شرية يف اآن وحد، اأن نظام التكوين باجلزائر 

ي�شبه كثريا النظام امل�شتعمل يف تون�س.

وللجزائر وتون�س حتديات وم�شاكل م�شرتكة 

يتعني حلها، ل �شيما عن طريق تبادل التجارب 

وتكوين املكونني يف اإطار تنظيم جامعة �شيفية 

تتطرق لعدد من املحاور.

و�شددت تون�س على اأهمية اخلروج بتعاون 

حقيقي يخدم الطرفني، خا�شة مع وجود نق�س 

كبري يف ميدان تكوين املكونني لدى البلدين، 

م�شرية »اإن لتون�س واجلزائر نف�س امل�شاكل 

ونف�س التحديات وت�شابها كبريا يف احللول التي 

تقرر الو�شول لها«.

جتدر الإ�شارة اأن وزير الرتبية كان التقى، 

تزامنا مع م�شاركته يف اأ�شغال الدورة الواحدة 

والأربعني للموؤمتر العام لليون�شكو، بنظريه 

باتريزيو بيان�شي، وزير الرتبية للجمهورية 

الإيطالية. واأكد وزير الرتبية الوطنية على 

عمق العالقات التاريخية التي تربط البلدين 

و�رشورة تعزيزها على م�شتوى جميع الأ�شعدة، 

خ�شو�شا على امل�شتوى الرتبوي والبيداغوجي.

كما تبادل الطرفان، خالل هذا اللقاء، التهاين 

مبنا�شبة التوقيع على التفاق املتعلق بفتح 

املدر�شة الدولية الإيطالية »روما« باجلزائر يف 

06 نوفمرب 2021، وذلك يف اإطار زيارة الرئي�س 
الإيطايل، �شريجو متاريال، اإىل اجلزائر. 

ويعترب هذا التفاق مثال ممتازا للتعاون يف 

جمال الرتبية والتزاما بال�شتثمار يف ال�شباب 

والتعليم، وج�رشا للتوا�شل املتبادل للثقافات 

واخلربات لفائدة التالميذ والأ�شاتذة، هذا وقد 

عرّب الطرفان عن رغبتهما يف تعزيز التعاون 

الثنائي يف ميدان الرتبية، من خالل و�شع 

برنامج �رشاكة، ل �شيما من اأجل ترقية وتدعيم 

تدري�س اللغة الإيطالية، وتعزيز التعاون يف 

جمال التكوين املهني واملحافظة على الرتاث 

املادي والآثار وتبادل التجارب يف ميدان 

التغري املناخي والبيئة.

�شعيد. ح

اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية عن 

الأول  الف�شل  اختبارات  انطالق 

 2021/2022 الدرا�شي  للمو�شم 

اجلاري  نوفمرب   28 من  بداية 

املتو�شط،  للطور  بالن�شبة 

ال�شهر  ذات  من   30 من  وبداية 

املتو�شط  للطورين  بالن�شبة 

مديري  ودعت  والثانوي، 

املوؤ�ش�شات التعليمية للتح�شري 

اجليد لها.

ورا�شلت وزارة الرتبية الوطنية 

مديري الرتبية لل�شهر مع مديري 

املوؤ�ش�شات التعليمية على اإجناح 

بالف�شل  اخلا�شة  المتحانات 

الأول، نظرا للطابع ال�شتثنائي 

احلالية،  الدرا�شية  لل�شنة 

للزمن  الأمثل  ال�شتغالل  وق�شد 

املناهج  تنفيذ  يف  البيداغوجي 

الثالث،  التعليمية  للمراحل 

لتوحيد فرتة اإجراء الختبارات 

الف�شلية لتحقيق مبداأ امل�شاواة 

وتكافوؤ الفر�س بني التالميذ.

الوطنية  الرتبية  وزارة  واأكدت 

الأول  الف�شل  اختبارات  اأن 

�شتنطلق من 30 نوفمرب اجلاري 

دي�شمرب   9 تاريخ  اإىل  و�شت�شتمر 

2021 بالن�شبة ملرحلة التعليم 
البتدائي، اأما امتحانات تالميذ 

بالن�شبة  املتو�شط  التعليم 

فاإنه  والثالثة  والثانية  لالأوىل 

�شتنطلق يوم 28 نوفمرب اجلاري 

دي�شمرب2021،   2 غاية  اإىل 

لتالميذ  بالن�شبة  ال�شيء  ونف�س 

ال�شنة الرابعة.

التعليم  ملرحلة  بالن�شبة  اأما 

الثانوي فاأ�شارت وزارة الرتبية 

اأي�شا  �شتنطلق  اأنه  الوطنية 

نف�س  يف  الف�شل  امتحانات 

للطور  حدد  الذي  التاريخ 

 28 من  بداية  اأي  املتو�شط، 

 2 غاية  اإىل  وت�شتمر  نوفمرب 

دي�شمرب 2021.

مدة  يف  الختبارات  وجترى 

تدر�س  التي  املواد  يف  �شاعتني 

بثالث �شاعات اأو اأكرث اأ�شبوعيا، 

ذلك،  غري  فيما  واحدة  و�شاعة 

التالميذ  اإعالم  �رشورة  مع 

اإجرائها  بتواريخ  واأوليائهم 

اجليد  التح�شري  يت�شنى  حتى 

يجب  اأنه  الوزارة  و�شددت  لها. 

احلر�س على توحيد الختبارات 

الف�شلية يف كل املواد التعليمية 

نف�س  يف  الواحد  للم�شتوى 

اأجل  من  التعليمية،  املوؤ�ش�شة 

بني  الفر�س  تكافوؤ  مبداأ  حتقيق 

التالميذ.

اأهمية  على  الوزارة  واأكدت 

ا�شتهداف التقومي امل�شتمر لأداء 

واحت�شاب  ومواظبتهم  التالميذ 

مع  به،  يقومون  جمهود  اأي 

امل�شداقية  اإ�شفاء  على  احلر�س 

النقطة  على  واملو�شوعية 

مراعاة،  مع  لهم،  املمنوحة 

متابعة  امل�شتمر،  التقومي  يف 

الغيابات  التالميذ،  �شلوك 

اأدوات  وا�شتعمال  والتاأخرات 

اإجناز  امل�شاركة،  التعلم، 

داخل  لهم  امل�شندة  املهمات 

اأهمية  مع  وخارجه،  الق�شم 

يف  التطبيقية  الأعمال  تقومي 

مواد العلوم التجريبية، العلوم 

الطبيعة  وعلوم  الفيزيائية 

واحلياة، التكنولوجيا مبختلف 

واملعلوماتية،  خياراتها 

وتقت�رش الأعمال التطبيقية على 

املحاكاة.

ح�شب  الكفاءات  تقومي  وميثل 

املناهج التعليمية غاية التقومي 

تعليمة  ح�شب  البيداغوجي، 

اأنه  م�شرية  الرتبية،  وزارة 

املوارد  اإر�شاء  مدى  تقومي  يظل 

اأ�شا�شيا  �رشطا  فيها  والتحكم 

الكفاءات،  تقومي  اإىل  للمرور 

وعلى هذا الأ�شا�س وق�شد تغطية 

املوارد  من  وا�شعة  جمموعة 

�شددت  فقد  التقومي،  عملية  يف 

الختبارات  ا�شتغالل  اأهمية  على 

وبالتايل  ذلك،  يف  الف�شلية 

خمتلف  اأ�شاتذة  على  يتعني 

مرحلة  يف  التعليمية  املواد 

اأخذ  خا�شة،  املتو�شط  التعليم 

هذا اجلانب بعني العتبار اأثناء 

مع  الختبارات،  موا�شيع  بناء 

واحدة  اإدماجية  و�شعية  اإدراج 

متنح  اأن  على  الكفاءات  لتقومي 

لها 8 نقاط.

عثماين مرمي
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المحلي

 وهران 

نحو ترميم 8 �إقامات جامعية  

 مع�سكر 

ا�شتحداث 600 من�شب �شغل يف 
جمال ال�شناعة التقليدية

 التوقيع على اتفاقيتني بني موؤ�س�سة ت�سيري موانئ ال�سيد وم�ستثمرين يف بناء ال�سفن  

وايل تلم�شان يوؤكد على اأهمية تطوير قطاع ال�شيد البحري  

ترميم  عملية  يف  ال�رشوع  يرتقب 

جامعية  اإقامات  ثماين  مت�س، 

بوهران، ح�سبما ا�ستفيد من املديرية 

املحلية للتجهيزات العمومية. 

املكلف  امل�سلحة  رئي�س  واأو�سح 

مبديرية  امل�ساريع  مبتابعة 

بن  حممد  العمومية  التجهيزات 

من  بكل  يتعلق  الأمر  اأن  وا�سح 

البدر«  »حي  اجلامعية  القامات 

و«العثمانية« و«بئر اجلري« و«زدور 

 »1956 ماي  و«19  1و2«  ابراهيم 

وغريها، لفتا اإىل اأن الأ�سغال ت�سمل 

على وجه اخل�سو�س ترميم الأ�سقف 

واملطاعم.  

اإعداد  مت  اأنه  وا�سح،  بن  واأ�ساف 

عن  والإعالن  ال�رشوط  دفاتر 

لي�رشع  القادم  الأ�سبوع  املناق�سات 

العرو�س  حتليل  عملية  يف  بعدها 

على اأن تنطلق الأ�سغال يف امل�ستقبل 

اختيار  فور  اأنه  موؤكدا  القريب، 

امل�رشوع  هذا  لتج�سيد  املوؤ�س�سات 

الذي يندرج يف اإطار برنامج 2020 

لتكثيف  تعليمات  لها  �ستوجه 

 24 مدار  على  والعمل  الور�سات 

�ساعة مع تق�سيم الأ�سغال اإىل ح�س�س 

لت�سليمها قريبا.  

املكلف  امل�سلحة  رئي�س  وذكر 

مبديرية  امل�ساريع  مبتابعة 

الأ�سغال  اأن  العمومية  التجهيزات 

اقامات  ثماين  ترميم  ب�ساأن  جارية 

تراوحت  حيث  اأخرى،  جامعية 

 80 ن�سبة تقدم الأ�سغال بها ما بني 

و90 باملائة. 

امل�رشوع  لهذا  ر�سد  فقد  لالإ�سارة، 

الآجال  اأقرب  يف  ا�ستالمه  املرتقب 

مبلغ 900 مليون دج.

ع. م

التقليدية  ال�سناعة  قطاع  متكن 

خالل  بولية مع�سكر  واحلرف 

�سنة  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر 

من�سب   600 قرابة  اإن�ساء  من   2021
�سغل، ح�سبما علم اأم�س، لدى مدير 

عبد  التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة 

املالك طالبي. 

وذكر طالبي اأن القطاع الذي ي�رشف 

عليه دار ال�سناعة التقليدية بالولية 

اإن�ساء  من  الفرتة  هذه  خالل  متكن 

 211 منها  دائم  �سغل  من�سب   582
من�سب يف جمال ال�سناعة التقليدية 

جمال  يف  من�سب  و145  الفنية 

لإنتاج املواد  التقليدية  ال�سناعة 

و226 من�سب يف ال�سناعة التقليدية 

قطاع  اأن  اىل  م�سريا  للخدمات، 

نف�س  يف  �سهد  التقليدية  ال�سناعة 

جديد  حريف  ت�سجي   234  الفرتة 

57 حريف يف جمال ال�سناعة  بينهم 

حريف  و58  الفنية  التقليدية 

يف ال�سناعة التقليدية لإنتاج املواد 

ال�سناعة  جمال  يف  حريف  و119 

التقليدية للخدمات.  

وت�سم ولية مع�سكر حاليا –وفق ما 

وال�سناعة  ال�سياحة  به مدير  �رشح 

حريف ين�سطون   -5781 التقليدية 

ومبختلف  املجالت  من  العديد  يف 

من  وي�ستفيدون  الولية  بلديات 

الدولة  موؤ�س�سات  من  متنوع  دعم 

لالإنتاج  ف�ساءات  تخ�سي�س  بينها 

دار ال�سناعة  مبقر  والت�سويق 

التقليدية ومركز ال�سناعة التقليدية 

عدد  ي�ستفيد  كما  مع�سكر.  مبدينة 

باملناطق  من حمالت  احلرفيني  من 

التي ت�سهد اإقبال لل�سياح مثل مدينة 

ب�سكل  ل�ساحلهم  وتنظم  بوحنيفية 

ترويجية  معار�س واأ�سواق  دوري 

لل�سياحة  البلدية  الدواوين  تنظمها 

يف خمتلف املنا�سبات. 

ق. م

 وايل برج بوعريريج يتوعد 

امل�ستثمرين املتقاع�سني ويوؤكد

»�شن�شرتجع كل 
العقار ال�شناعي 

غري امل�شتغل«
ا�سرتجعت م�سالح ولية برج بوعريريج 

ا�سرتجاع 28 هكتارا من العقار املوجه 

لال�ستثمار ال�سناعي عرب املناطق 

ال�سناعية وكذا مناطق الن�ساطات، وذلك 

على خلفية تقاع�س هوؤلء امل�ستفيدين 

منها من جت�سيد م�ساريعهم ال�ستثمارية.

وحول ذلك، اأكد وايل الولية حممد بن 

مالك، اأن امل�ساحة امل�سرتجعة �ست�سمح 

بتوفري اأوعية عقارية من �ساأنها احت�سان 

م�ساريع تنموية وا�ستحداث منا�سب 

�سغل، مو�سحا اأن عملية تطهري العقار 

ال�سناعي من طرف اللجنة الولئية 

لرتقية ال�ستثمار ومرافقة امل�ستثمرين، 

قد مكنت من ا�سرتجاع 28 هكتارا غري 

م�ستغل« من طرف م�ستثمرين و�سفهم 

بـالأ�سباح، مل ي�رشعوا بعد يف جت�سيد 

م�ساريعهم، وذلك بعد انق�ساء كل الآجال 

القانونية، وا�ستنفاذ �سبل الت�سوية التي 

منحت لهم. 

و�ستمكن امل�ساحة امل�سرتجعة بتوفري 

اأوعية عقارية من �ساأنها احت�سان م�ساريع 

تنموية وا�ستحداث منا�سب �سغل، 

ح�سبما لفت اإليه وايل الولية، الذي 

قال: »�سنعمل على ا�سرتجاع كل العقار 

ال�سناعي غري امل�ستغل وكذا تدليل 

العقبات وحل امل�ساكل التي تعرقل 

ال�ستثمار، كما ن�سمن املرافقة الدائمة 

لأ�سحاب امل�ساريع ال�ستثمارية املولدة 

للرثوة وامل�ستحدثة ملنا�سب العمل 

وت�ساهم يف التنمية املحلية«.

كما اأكد بن مالك اأنه �سيتم و�سع يف 

متناول امل�ستثمرين اجلادين جميع 

العقارات املتواجدة عرب املناطق 

ال�سناعية ومناطق الن�ساطات بالولية، 

فيما �سيوجه العقار خارج املناطق 

ال�سناعية اإىل م�ساريع التجهيزات 

العمومية وال�سكنات«.

وتوا�سل م�سالح الولية عملية تطهري 

قطاع ال�ستثمار من خالل القيام بزيارات 

ميدانية اإىل كل املواقع مبناطق 

الن�ساطات واملناطق ال�سناعية للوقوف 

على مدى التزام امل�ستفيدين باإطالق 

م�ساريعهم من عدمه.

ر. ن

يف ح�سيلة �سجلتها م�سالح اأمن امل�سيلة يف �سهر اأكتوبر الفارط

حجز 3.9 كلغ من املخدرات 
و4233 قر�س مهلو�س 

اجللفة

الإطاحة ب�شبكة اإجرامية تروج 
املخدرات بالبريين

 النعامة  

توقع اإنتاج اأكرث من 14 األف 
قنطار من الزيتون  

 امل�سيلة

حجز 1200 قارورة من 
امل�شروبات الكحولية

متكنت م�سالح اأمن امل�سيلة، خالل �سهر 

اأكتوبر، من حجز 3 كلغ و921 غرام من 

املخدرات، بالإ�سافة اإىل 4233 قر�ص 

مهلو�س، كما متكنت م�سالح اأمن ولية 

امل�سيلة خالل الفرتة نف�سها من حجز 

وكذا  كحويل،  وحدة م�سروب   7874
النارية،  الألعاب  من  وحدة   83410

بالإ�سافة اإىل 482 كلغ من اللحوم 

احلمراء غري �ساحلة لال�ستهالك 

الب�سري.

واأح�ست امل�سلحة الولئية لل�سرطة 

الق�سائية باأمن ولية امل�سيلة يف 

ح�سيلتها ال�سهرية امل�سجلة خالل �سهر 

اأكتوبر 2021، 566 ق�سية، بن�سبة 

حل و�سلت اإىل %76، منها 222 ق�سية 

متعلقة باجلرائم �سد الأ�سخا�س، 139 

ق�سية �سد املمتلكات، 44 ق�سية �سد 

ال�سيء العمومي، 42 ق�سية تتعلق 

باجلرائم القت�سادية واملالية، 8 ق�سايا 

متعلقة باجلرائم املعلوماتية، و7 ق�سايا 

متعلقة بالآداب العامة.

الق�سايا ال�سالفة الذكر، بح�سب بيان 

�سادر عن خلية الت�سال والعالقات 

العامة بذات ال�سلك الأمني، تورط 

فيها 523 م�ستبه فيه، مت اإيداع 87 

منهم رهن احلب�س املوؤقت، واإخ�ساع 

الرقابة  اإجراءات  حتت  اأ�سخا�س   06
الق�سائية، و20 �سخ�س ح�سلوا على 

ا�ستدعاء مبا�سر، مع ا�ستفادة 18 �سخ�س 

من اإفراج موؤقت، اأما البقية فاأر�سلت 

ملفاتهم اإىل العدالة.

ويف جمال مكافحة الإجرام يف الو�سط 

احل�سري فقد قامت م�سالح اأمن ولية 

امل�سيلة خالل �سهر اأكتوبر 2021 بـ 

عملية مداهمة مو�سعة بقطاع   30
الخت�سا�س ا�ستهدفت الأماكن 

امل�سبوهة واأوكار اجلرمية و�سملت عدة 

اأحياء على م�ستوى قطاع الخت�سا�س، 

مت من خاللها توقيف 27 �سخ�س 

لتورطهم يف ق�سايا تتعلق بحمل �سالح 

اأبي�س حمظور دون مقت�سى �سرعي، 

حيازة املخدرات واملوؤثرات العقلية 

لغر�س املتاجرة وال�ستهالك، ترويج 

امل�سروبات الكحولية بدون رخ�سة، 

اأين اأجنزت �سدهم ملفات ق�سائية، كما 

مت يف ذات الإطار توقيف 07 اأ�سخا�س 

حمل اأمر بالقب�س من طرف اجلهات 

الق�سائية.

م. ق

متكن عنا�سر فرقة ال�سرطة الق�سائية 

باأمن دائرة البريين ولية اجللفة، 

من الإطاحة ب�سبكة اإجرامية متكونة 

من 3 اأ�سخا�س م�ستبه فيهم يف العقد 

الثالث والرابع من عمرهم، اثنان منهم 

م�سبوقني ق�سائيًا لتورطهم يف حيازة 

املخدرات واملوؤثرات العقلية ق�سد 

الرتويج.

وح�سب امل�سالح الأمنية فاإن العملية 

متت بناء على تلقي عنا�سر ذات الفرقة 

ملعلومات، مفادها وجود �سبكة اإجرامية 

تقوم برتويج املخدرات واملوؤثرات 

العقلية مبدينة البريين، ليتم على اإثر 

ذلك و�سع خطة عملياتية اأف�ست اىل 

توقيف ثالثة م�ستبه فيهم وبحوزتهم 

من  غرام  و124،5  مهلو�س  قر�س   214
املخدرات، بالإ�سافة اإىل مبلغ مايل 

قدره:137850،00 دج من عائدات بيع 

هذه املواد املح�سورة.

 وبعد ا�ستكمال التحقيق يف ق�سية 

احلال، مت تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام 

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة عني 

و�سارة، ليتم بعد اإجراءات املثول 

الفوري، اإيداعهم رهن احلب�س املوؤقت.

اأ. ب 

تتوقع امل�سالح الفالحية بولية النعامة، 

اإنتاج اأكرث من 14 األف قنطار من الزيتون 

بولية النعامة يف حملة اجلني للمو�سم 

الفالحي اجلاري 2021 ـ 2022.

واأو�سحت ذات امل�سالح اأن حملة اجلني 

التي انطلقت يف نوفمرب اجلاري 

ت�ستهدف م�ساحة قدرها 860 هكتار 

من امل�ستثمرات املنتجة من �سمن اأكرث 

من 3000 هكتار من امل�ساحة الإجمالية 

لأ�سجار الزيتون التي تتوفر عليها 

الولية.  

وت�سري تقديرات امل�سالح الفالحية اأي�سا 

اإىل توقع اإنتاج 1366هكتولرت من زيت 

الزيتون مبردودية يف التحويل بـ 17 لرتا 

للقنطار الواحد حيث يتم حتويل الزيتون 

من نوعي »ال�سيغواز« و«الفرقانني«، 

اللذان ميثالن ن�سبة 55 باملئة من 

امل�ساحة الإجمالية املنتجة بالولية، 

اإىل زيوت فيما تتوزع باقي اأنواع اأ�سجار 

الزيتون املغرو�سة بالولية بني اأ�سناف 

»ال�سمالل« و«لزرادج« و »�سيفيان. » 

وينتظر اأن حتقق الن�سبة الأكرب من 

اإنتاج زيتون املائدة وزيت الزيتون على 

م�ستوى دائرة �سفي�سفة بو�سفها منطقة 

معروفة بقدرة اإنتاجية عالية ولتوفرها 

على م�ساحة منتجة من اأ�سجار الزيتون 

تفوق 170 هكتار من اأ�سل 305 هكتار 

كم�ساحة اإجمالية لأ�سجار الزيتون بهذه 

املنطقة.   وقد فاق عدد اأ�سجار الزيتون 

بولية النعامة 800 األف �سجرة ميتلكها 

نحو 2300 فالحا اأغلبهم فالحني �سغار 

يتوزعون عرب12 بلدية منها 230 األف 

�سجرة منتجة.

ر. ن

متكن عنا�سر الأمن احل�سري الثاين باأمن 

ولية امل�سيلة من حجز كمية معتربة من 

امل�سروبات الكحولية قدرت بـ 1200 وحدة 

من خمتلف الأنواع والأحجام مع توقيف 

مروجها البالغ من العمر 31 �سنة، ح�سبما 

اأفاد به بيان �سدر عن خلية الت�سال 

والعالقات العامة بذات ال�سلك الأمني.

 وذكر البيان اأن حيثيات الق�سية بداأت على 

اإثر ورود معلومات مل�سالح الأمن احل�سري 

الثاين مفادها قيام اأحد الأ�سخا�س باإدخال 

كمية معتربة من امل�سروبات الكحولية على 

منت مركبته النفعية اإىل مدينة امل�سيلة.

واأ�ساف البيان اأنه مت على اإثر ذلك اإعداد 

خطة حمكمة مكنت من توقيف امل�ستبه فيه 

على منت ذات املركبة التي بعد تفتي�سها عرث 

بداخلها على كمية من امل�سروبات الكحولية 

بدون رخ�سة قدرت بـ 1200 وحدة من 

خمتلف الأنواع والأحجام.

واأ�سار امل�سدر اإىل اأنه مت اإجناز ملف ق�سائي 

�سد امل�ستبه فيه وتقدميه اأمام وكيل 

اجلمهورية لدى حمكمة امل�سيلة الذي اأحاله 

على جل�سة املثول الفوري، اأين اأمر قا�سي 

اجلل�سة باإيداع امل�ستبه فيه مبوؤ�س�سة اإعادة 

الرتبية بامل�سيلة. 

م. ق

اأكد  ال�سياق،  ذات  ويف 

مدير موؤ�س�سة ت�سيري موانئ 

ال�سيد البحري بالغزوات، 

لركوب ر�سيد، اأنه مبوجب 

منح  يتم  التفاقيتني، 

النا�سطني  امل�ستثمرين 

وعاءين  »هنني«  مبيناء 

م�ستوى  على  عقاريني 

يو�سع«  »�سيدنا  ميناء 

املخ�س�س لل�سيد يف اأعايل 

البحر، حيث ا�ستفادت من 

الأول املرتبع  منح العقار 

مرت   5  000 م�ساحة  على 

مربع موؤ�س�سة »تكنونفال«، 

 670 م�ساحة  على  والثاين 

ذات  ال�رشكة  مربع  مرت   3
املحدودة  امل�سوؤولية 

امل�سماة »الربيع«.

التفاقيتني  اإبرام  وياأتي 

الأخرية  للتعليمات  تنفيذا 

لرئي�س اجلمهورية الهادفة 

ال�سفن  بناء  ت�سجيع  اإىل 

الكبرية  البواخر  و�سيانة 

البحري  ال�سيد  لتطوير 

حيث  البحر،  عر�س  يف 

على  التوقيع  حفل  �سمح 

ح�رشته  الذي  التفاقيتني 

ال�سلطات املحلية وممثلون 

الداخلية  وزارتي  عن 

املحلية  واجلماعات 

العمرانية  والتهيئة 

واملوارد  البحري  وال�سيد 

الولية  لوايل  ال�سيدية، 

للتاأكيد  مرموري  اأمومن 

ال�سفن،  بناء  اأهمية  على 

تلم�سان  بولية  ل�سيما 

ال�سنتني  يف  �سجلت  التي 

معتربة  تنمية  املا�سيتني 

البحري  ال�سيد  بقطاعي 

وتربية املائيات. 

ثالث  تخ�سي�س  وبعد 

لل�سيد  ن�ساطات  مناطق 

املائيات  وتربية  البحري 

على طول �ساحل تلم�سان، 

املحلية  ال�سلطات  تقوم 

امل�ستثمرين  بت�سجيع 

من  الكبرية  ال�سفن  لبناء 

خالل منحهم اأوعية عقارية 

�سيدنا  ميناء  م�ستوى  على 

ن�ساطاتهم  لتنمية  يو�سع 

و�سد النق�س امل�سجل حمليا 

يف ال�سفن الكبرية. و�سيتم 

بناء هذه ال�سفن حمليا من 

قبل كفاءات جزائرية. 

وقع موؤخرا بولية تلم�سان على اتفاقيتني بني مدير موؤ�س�سة ت�سيري موانئ ال�سيد البحري 

بالغزوات وم�ستثمرين اإثنني، ين�سطان يف جمال بناء ال�سفن، وجاء هذا تنفيذا للتعليمات الأخرية 

لرئي�س اجلمهورية الهادفة اإىل ت�سجيع بناء ال�سفن و�سيانة البواخر الكبرية لتطوير ال�سيد البحري يف 

عر�س البحر.
ع. م
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ارتفع حجم ال�شادرات خارج املحرقات مبيناء وهران بن�شبة تفوق 200 باملائة خالل الع�شرة اأ�شهر الأوىل من 

ال�شنة اجلارية مقارنة بنف�س الفرتة من 2020.

حركة الب�شائع ال�شلبة �شهدت منوا حم�شو�شا

ميناء وهران يعرف زيادة يف حجم ال�صادرات بنحو 200 باملائة

ال�صادرات،  هذه  و�صملت 

كوربة  خمتار  به  اأفاد  ح�صبما 

الرئي�س املدير العام للميناء، 

798.771 طن من مادة الكلينكر 
خمتلف  من  طن  و308.616 

اأنواع احلديد و28.728 طن من 

ت�صدير  اإىل  بالإ�صافة  الإ�صمنت 

زيت  من  طن   8.256 مرة  لأول 

ت�صدير  اقت�رص  وقد  ال�صوجا. 

املواد خارج املحروقات خالل 

وهران  مبيناء  املن�رصم  العام 

على مادة الكلينكر والتي قدرت 

كميتها ب 196.200 طن.

على  مت  فقد  اأخرى  جهة  من 

معاجلة  وهران  ميناء  م�صتوى 

خمتلف  من  طن   8.144.935
اأ�صهر  الع�رصة  خالل  الب�صائع 

اجلاري  العام  من  الأوىل 

خالل  طن   8.381.026 مقابل 

 ،2020 �صنة  من  الفرتة  نف�س 

»طفيف«  تراجع  ميثل  ما  وهو 

كما  باملائة.   2.82 بن�صبة 

ال�صلبة  الب�صائع  حركة  عرفت 

قاربت  بن�صبة  منوا  بامليناء 

مع  باملقارنة  باملائة   10
من  الفرتة  نف�س  يف  حتقق  ما 

ال�صنة املا�صية لت�صل اإىل حجم 

4.584.323 طن.

وتاأتي واردات احلبوب مبختلف 

الب�صائع  مقدمة  يف  اأنواعها 

ال�صلبة حيث بلغت 2.456.426 

طن   341.195 برتاجع  طن 

ال�صنة  من  الفرتة  نف�س  عن 

ا�صترياد  عرف  كما  ال�صابقة. 

بن�صبة  ارتفاعا  الأنعام  اأغذية 

انتقل  باملائة حيث   24 تناهز 

من 700.787 طن خالل الع�رصة 

اأ�صهر الأوىل من ال�صنة املا�صية 

نف�س  خالل  طن   868.830 اإىل 

الفرتة من ال�صنة اجلارية.

ال�صائلة  الب�صائع  حجم  وبلغ 

ميثل  ما  وهو  طن   224.475

من  باملائة  76ر2  ن�صبة 

املعاجلة  الب�صائع  اإجمايل 

خالل نف�س الفرتة والتي �صملت 

املحروقات والزيوت النباتية 

وقد  امل�صتعملة،  والزيوت 

46ر24  بن�صبة  حجمها  تراجع 

ال�صنة  مع  باملقارنة  باملائة 

املا�صية.

الب�صائع  ن�صاط  عرف  كما 

املتنوعة تراجعا بن�صبة 14.31 

باملائة حيث بلغت 3.893.198 

الأوىل  اأ�صهر  الع�رصة  يف  طن 

اإىل  لتنخف�س   2020 �صنة  من 

نف�س  يف  طن   3.336.137

اجلارية،  ال�صنة  من  الفرتة 

املنتجات  خا�صة  و�صملت 

ومواد  واخل�صب  احلديدية 

�صناعة منتجات التغليف، كما 

اأ�صري اإليه.

و�صجل ميناء وهران تراجعا يف 

ن�صاط احلاويات يف نف�س الفرتة 

حيث اأح�صى معاجلة 177.743 

حاوية مقابل 185.937 حاوية 

ال�صنة  من  الفرتة  نف�س  يف 

املا�صية وذلك بانخفا�س قدره 

4.41 باملائة.
امل�صافرين  حركة  وبخ�صو�س 

واملركبات �صجل ميناء وهران 

 15.676 بلغت  مرور  حركة 

اأكتوبر  �صهر  منذ  م�صافرا 

دام قرابة  املن�رصم بعد توقف 

كورونا  جائحة  ب�صبب  �صنتني 

)الذين  م�صافرا   33.669 مقابل 

قدموا قبل اجلائحة والعالقني 

الذين  كورونا  ب�صبب  باخلارج 

متت اإعادتهم اإىل اأر�س الوطن( 

ال�صنة  من  الفرتة  نف�س  يف 

حركة  بلغت  فيما  املا�صية، 

املركبات منذ اأكتوبر املن�رصم 

 15.836 مقابل  مركبة   7.303
مركبة خالل ال�صنة املا�صية.

�شطيف:

�أكرث من �ألف هكتار خم�ص�صة 
لزر�عة »�ل�صلجم �لزيتي« 

�شعيدة

نحو �إجناز عيادة متعددة 
اخلدمات

يف اإطار اجلهود الرامية ملجابهة فريو�س كورونا

و�يل �ملدية ياأمر باتخاذ 
�إجر�ء�ت ��صتباقية حت�صبا 

لأي طارئ �صحي

الفالحية  امل�شالح  مديرية  خ�ش�شت 

لولية �شطيف بر�شم املو�شم الفالحي 

اجلاري 2022-2021، م�شاحة اإجمالية 

ال�شلجم  لزراعة  هكتار   1450 بـ  تقدر 

الزيتي.

العملية  اأن  اإىل  امل�شالح  ذات  ولفتت 

ال�شعبة  هذه  تطوير  اإطار  يف  تندرج 

على  املنطقة  فالحي  وت�شجيع 

فوائد  من  حتمله  ملا  فيها  النخراط 

من  للمواطن  املائدة  زيت  توفري  يف 

من  للمربني  الأغنام  واأعالف  جهة 

ت�شجيل  بعد  ل�شيما  اأخرى  جهة 

املو�شم  خالل  املجال  يف  ناجحة  نتائج 

امل�شتثمرات  بعديد  املن�شرم  الفالحي 

الفالحية بالولية. 

ال�شلجم  فاإن  امل�شدر،  ذات  وح�شب 

املحا�شيل  اأهم  بني  من  يعترب  الزيتي 

ل�شتخال�س الزيوت الغنية بالأحما�س 

الدهنية امل�شادة لالأك�شدة، بالإ�شافة 

الق�شاء  البيولوجية يف  اإىل خ�شائ�شها 

الدورة  وتنظيم  البور  الأرا�شي  على 

نوعية  وحت�شني  للحبوب  الزراعية 

علفية  مادة  كونها  عن  ف�شال  الرتبة 

الأنعام  لتغذية  بالربوتني  غنية 

واملوا�شي وغريها. 

حت�شي�س  مت  فقد  للعملية،  وحت�شريا 

بولية �شطيف باأهمية تطوير زراعة 

م�شاحاتها  وتو�شيع  الزيتي  ال�شلجم 

توعوية  قافلة  خالل  من  باملنطقة 

الفالحية  امل�شتثمرات  عديد  جابت 

اإجناح  فوائد  وتو�شيح  ل�شرح 

وعر�س  ال�شناعية  الزراعة  هذه 

يف  الدولة  متنحها  التي  التحفيزات 

�شمن  اإدراجها  غرار  على  املجال  هذا 

برنامج قر�س الرفيق وغريها. 

وقد اأطر هذه املبادرة اإطارات وتقنيون 

من مديرية امل�شالح الفالحية واملعهد 

واملخرب  الوا�شعة  للزراعات  التقني 

وال�شتائل  البذور  ملراقبة  اجلهوي 

الفالحي  للتعاون  اجلهوي  وال�شندوق 

والبقول  احلبوب  تعاونية  وكذا 

اجلافة وغريها، ح�شب ذات امل�شدر. 

عرفت  قد  �شطيف  ولية  اأن  يذكر 

ال�شلجم  اإنتاج  يف  ناجحة  جتربة 

امل�شتثمرة  م�شتوى  على  الزيتي 

عني  ببلدية  عا�شوري  علي  الفالحية 

التي  �شطيف(،  جنوب  كلم   50( اآزال 

من  املجال  يف  جتربة  اأول  عرفت، 

هكتارات   3 م�شاحة  تخ�شي�س  خالل 

مكنت من حتقيق مردود بلغ 20 قنطار 

يف الهكتار الواحد.

ع. م

اأ�صغال  �صعيدة  بولية  انطلقت 

اإجناز عيادة متعددة اخلدمات 

مديرية  من  اأ�صتفيد  ح�صبما 

التجهيزات العمومية للولية. 

هذا  جت�صيد  اآجال  حتديد  ومت 

عليه  ت�رصف  الذي  امل�رصوع 

املديرية املذكورة بـ 12 �صهرا 

مايل  غالف  له  خ�ص�س  حيث 

اإطار  220 مليون دج يف  قوامه 

الربنامج القطاعي. 

و�صيت�صمن هذا املرفق ال�صحي 

م�صلحة ال�صتعجالت والفح�س 

و�صيدلية  والأ�صعة  الطبي 

اإ�صافة  للتحاليل  وم�صلحة 

�صيتم  الأمومة.كما  قاعة  اإىل 

تدعيمه باأجهزة ومعدات طبية 

طبي  طاقم  اإىل  اإ�صافة  جديدة 

و�صبه طبي.

ق. م

اتخذت م�شالح ولية املدية اإجراءات 

�شحي،  طارئ  لأي  حت�شبا  ا�شتباقية 

وذلك يف اإطار اجلهود الرامية ملجابهة 

قريو�س كورونا.

فقد  الولية،  مل�شالح  بيان  وح�شب 

موؤخرا،  مو�س  جهيد  املدية  وايل  عقد 

حول  متحور  تن�شيقيا،  اجتماعا 

انت�شار  ملجابهة  ال�شتباقي  املخطط 

اأمر  حيث   ،19 كوفيد  كورونا  فريو�س 

حت�شبا  ا�شتباقية  تدابري  بو�شع  الوايل 

لأي طارئ �شحي، عرب تن�شيق اجلهود 

بح�شر  كفيل  تدخل  خمطط  واعداد 

جميع الإمكانات وجعلها قيد الت�شرف 

يف حال اأي تدخل.

يتوزيع  مو�س  جهيد  الوايل  اأمر  كما 

املوؤ�ش�شات  على  اك�شجني  مكثف   50
ال�شت�شفائية بالولية والعمل 

للممونني  املالية  امل�شتحقات  دفع  على 

الآجال  اأقرب  يف  الك�شجني  مبادة 

برنامج  و�شع  اىل  بالإ�شافة  املمكنة، 

كافة  با�شتغالل  وا�شعة  تلقيح  حلملة 

المكانات املادية والب�شرية.

على  الوايل  �شدد  اأخرى  جهة  من 

خالل  ال�شحة  وزير  تعليمات  تنفيذ 

عرب  املدية  لولية  الخرية  زيارته 

 24/  24 الدائمة  املداومة  �شمان 

اخلدمات  املتعددة  العيادة  يف  �شاعة 

احلر�س  مع  وبو�شكن،  احلو�شان  بفج 

على  الطبي  املجل�س  مع  بالتن�شيق 

ال�شحية  للمرافق  اأمثل  ا�شتغالل 

واجلديد  القدمي  تابالط  مب�شت�شفى 

اخلدمات  طالبي  راحة  ي�شمن  مبا 

ال�شت�شفائية.

املوؤ�ش�شات  ا�شتفادت  فقد  لالإ�شارة، 

ال�شت�شفائية عرب كامل تراب الولية 

8 مولدات اك�شجني، بدعم وجهود  من 

املدين  واملجتمع  اجلمعوية  احلركة 

م�شت�شفى  ا�شتفاد  فيما  واملواطنني، 

عاتق  على  باملدية  بو�شياف  حممد 

مبولد  تزويده  من  الولية  ميزانية 

عالية  انتاج  بطاقة  الك�شجني، 

خم�ش�شة  م�شالح  بثالث  ربطه  مت 

كورونا،  بفريو�س  امل�شابني  للمر�شى 

�شرير   80 يعني  ما  منبع   80 بـ  مزود 

خم�ش�شة ملر�شى كوفيد 19.

خ�ش�شت  قد  الولية  م�شالح  وكان 

يعمل  الذي  املولد  لقتناء  ميزانية 

ميكنه  حيث  عالية،  انتاج  بطاقة 

الك�شجني،  قارورات  غاز  حتى  انتاج 

الهياكل  دعم  من  �شيمكن  ما  وهو 

جانب  اىل  القت�شاء،  عند  ال�شحية 

جهود تعميم خزانات الك�شجني على 

غرار  على  ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات 

املدية وبني �شليمان، وهو المر الذي 

للم�شت�شفى  الدعم  تقدمي  �شانه  من 

كورونا،  بفريو�س  امل�شابني  وللمر�شى 

ل�شمان  الك�شجني  مبادة  التو�شيل  يف 

بهذه  التزويد  لق�شية  النهائي  احلل 

املادة احليوية.

ر. ن

ع. م

اأثرت ب�شكل كبري على ا�شتثمارات �شركة »�شونلغاز«

حم�صلة  غري  ديون  دينار  مليار   3.2
بغرداية واملنيعة

حمافظة الغابات بولية البليدة تطلق من�شة رقمية

جتاوب كبري للجمعيات و�ملوؤ�ص�صات مع حملة �إعادة �لت�صجري

امل�شتحقة  الديون  قيمة  بلغت 

لل�شركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء 

والغاز، لدى زبائنها بوليتي غرداية 

واملنيعة عتبة 3.21 مليار دج، وذلك 

اإىل غاية �شهر �شبتمرب املا�شي.

العالقة،  الديون  تلك  وت�شمل 

الت�شال  خلية  به  اأفادت  ح�شيما 

الإدارة  قطاعات  املوؤ�ش�شة،  بذات 

والفالحة  العمومية  واملوؤ�ش�شات 

كما  دج،  مليار   2.2 بواقع  وال�شناعة 

اأو  العاديني  الزبائن  اأي�شا  تخ�س 

املنازل مبجموع  

مليار دج. 	•  

املرتاكمة  الديون  هذه  ومتثل 

 91333 طرف  من  امل�شددة  غري 

جمموع  من  باملائة   60 ن�شبة  زبونا 

امل�شرتكني بالوليتني البالغ عددهم 

قررت  حيث  م�شرتكا،   152445
املديرية العامة للموؤ�ش�شة عدم قطع 

التموين بهذه الطاقة عن امل�شرتكني 

خالل فرتة جائحة كورونا.

�شونلغاز،  موؤ�ش�شة  اأكدته  وح�شبما 

الناجم  املايل  العجز  هذا  ي�شكل 

اأمام  عقبة  اجلائحة  تف�شي  عن 

الديناميكية  

تعلق  ما  �شيما  للموؤ�ش�شة  الداخلية 

اإىل  بالنظر  اخلدمات  بتح�شني  منه 

الزبائن  لعديد  املالية  الو�شعية 

التي  ال�شلبية  لالآثار  نتيجة  املنهكة 

خلفتها هذه الأزمة ال�شحية.

ال�شركة  م�شالح  حاليا  وتعمل 

والغاز،  لكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية 

على تعزيز اإجراءات حت�شيل الديون 

حت�شي�شية  حمالت  طريق  عن 

لت�شديد  امل�شرتكني  ت�شتهدف 

بوا�شطة  املتاأخرة  املالية  امل�شتحقات 

الذي  القنوات  املتعدد  الدفع  نظام 

يتيح ت�شديد امل�شتحقات عرب خمتلف 

الوكالت الربيدية والبنوك، اإ�شافة 

اجلوارية  اخلدمات  نقاط  اإىل 

لل�شركة على م�شتوى خمتلف املناطق 

احل�شرية بالوليتني. 

عن  التح�شي�س  اإىل  اأي�شا  جلاأت  كما 

وبعث  الإذاعية  احل�ش�س  طريق 

امل�شرتكني  اإىل  ق�شرية  ر�شائل 

اأو  ديونهم  ت�شديد  اإىل  تدعوهم 

و�شع  اأجل  من  ال�شركة  من  التقرب 

جدول زمني لدفع الفواتري. 

برنامج  من  الوليتان  ا�شتفادت  وقد 

لتدعيم وحت�شني ال�شبكة الكهربائية 

دج  مليون   200 بـ  يقدر  مايل  مببلغ 

من  كلم   39 اإجناز  على  ي�شتمل  الذي 

كلم  منها24.38  الكهربائية  اخلطوط 

للتوتر  كلم  و14.62  املتو�شط  للتوتر 

حمول   13 اإجناز  جانب  اإىل  املنخف�س 

امل�شرتكني  جمموع  وي�شل  كهربائي. 

بوليتي  الكهربائية  ال�شبكة  يف 

 175533 اإىل  واملنيعة  غرداية 

بولية  زبونا   25457 منهم  م�شرتكا 

املنيعة، وبن�شبة تغطية تقدر بـ  

اأي�شا  الأمر  ويتعلق  باملائة.   98.87
متو�شط  )توتر  كهربائية  ب�شبكة 

واأكرث  كلم   7420 بطول  ومنخف�س( 

ح�شب  كهربائي،  حمول   3000 من 

معطيات ال�شركة.

ر. ن

تعرف حملة اإعادة تاأهيل وت�شجري امل�شاحات املحروقة بولية البليدة التي اأطلقتها 

اأكتوبر املن�شرم جتاوبا لفتا وم�شاركة وا�شعة  املحافظة املحلية للغابات نهاية �شهر 

من طرف جمعيات املجتمع املدين واملواطنني واملوؤ�ش�شات العمومية واخلا�شة والتي 

اأبدت رغبتها يف امل�شاركة يف هذه العملية من   خالل الت�شجيل يف املن�شة الرقمية 

املخ�ش�شة لذلك.

 واأو�شح رئي�س م�شلحة تو�شيع الرثوات وحماية الأرا�شي مبحافظة الغابات لولية 

البليدة، اأن حملة اإعادة تاأهيل امل�شاحات املحروقة للمو�شم احلايل 2021/ 2022 التي 

انطلقت ر�شميا يف 24 اأكتوبر الفارط، تعرف جتاوبا لفتا من طرف جمعيات املجتمع 

املدين النا�شطة يف �شتى املجالت والتي بلغ عددها اإىل غاية اليوم 16 جمعية �شجلت 

وزارة  ا�شتحدثتها  التي  الرقمية  املن�شة  على  احلملة  هذه  يف  امل�شاركة  يف  رغبتها 

لت�شجري  لإعادة  امل�شطر  الربنامج  يف  الإنخراط  بغر�س  الريفية  والتنمية  الفالحة 

اإىل جانب 10  موؤ�ش�شات عمومية و خا�شة من داخل وخارج الولية وكذا مواطنني. 

يف  امل�شاركة  يف  الراغبني  جميع  اأمام  مفتوحة  الرقمية  املن�شة  اأن  املتحدث  واأو�شح 

عملية الت�شجري املتوا�شلة اإىل غاية الـ 21 مار�س القادمي كما اأنها ت�شمح ملت�شفحيها 

البلديات واملواقع املعنية بالغر�س ومتابعة  باأخذ كل املعطيات واملعلومات �شواء عن 

عمليات الت�شجري وامل�شاركني فيها وكذا تقدمها يف امليدان. 

اإتفاقية مع حمافظة الغابات تق�شي مبنح  اإبرام  ومبجرد الت�شجيل بهذه املن�شة يتم 

هذه اجلمعيات امل�شاحة واملوقع املراد ت�شجريه وال�شتالت املالئمة له �شواء كان مهدد 

بالإجنراف )اأ�شجار غابية على غرار الكاليتو�س وال�شنوبر احللبي والأرز والأكا�شيد( 

املرافق  بالعتاد  كذلك  تزويدها  مع  الزينة(  )نباتات  ح�شرية  و�شبه  ح�شرية  اأو 

للعملية. 

يناهز  ما  التطوعية  واحلمالت  املدين  املجتمع  جلمعيات  تخ�شي�س  مت  اأنه  واأ�شاف 

18.700 �شتلة، اأي ما يعادل 35 هكتارا من خمتلف الأ�شناف علما اأن الولية تتوفر 
على خمزون كاف يقدر بـ 94 األف �شجرية. 

يف  رغبتها  اأبدت  الإقت�شادية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  من  العديد  اأن  امقدم  اأبرز  كما 

 3.000 بتوفري  تعهدت  التي  اخلروب  جمعية  غرار  على  احلملة  هذه  يف  امل�شاركة 

وحت�شر  املعدات.   بتوفري  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  من  عدد  التزمت  فيما  خروب،  �شتلة 

العمومية  الهيئات  من  العديد  مع  مماثلة  اإتفاقيات  لإبرام  الغابات  حمافظة  حاليا 

على غرار الرتبية وال�شكن والأ�شغال العمومية و�شونلغاز واملوارد املائية التي اأبدت 

الغابية  للم�شاحات  الإعتبار  اإعادة  يف  والتطوع  امل�شاهمة  يف  رغبتها  الأخرى  هي 

خمتلف  عرب  �شتلة   6.125 الت�شجري  حملة  يف  الإنطالق  منذ  غر�س  ومت  املحروقة. 

بلديات الولية ال 25 علما اأن العملية ت�شتهدف غر�س 288 األف �شجرية من خمتلف 

الأ�شناف. 

اأ. ب
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اقرتب منتخب اجلزائر من ح�صد تاأ�صرية التاأهل اإىل الدور الثالث والأخري، من عمر الت�صفيات 

الأفريقية املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل املقبلة يف قطر العام املقبل، بعد فوزه الكبري على جيبوتي باأربعة 

اأهداف مقابل ل �صيء يف اللقاء الذي جمع بينهما على ا�صتاد القاهرة الدويل يف العا�صمة امل�صرية، 

على ذات امللعب الذي �صهد تتويجهم بلقب اأمم اأفريقيا 2019 على ح�صاب ال�صنغال.

ن�صح اآدم ونا�س باأن يكون اأكرث �صالبة 

اأمام املرمى

غالم يتطلع لأن ي�ستعيد مكانه 
الأ�سا�سي يف نابويل

امتدح الدويل اجلزائري فوزي غالم، جنم نادي نابويل الإيطايل، 

املدير الفني للفريق لوت�صيانو �صباليتي، وو�صفه باملدرب �صاحب 

ال�صمعة العاملية الذي �صاعد يف تطوير نادي نابويل، قبل اأن يوؤكد 

حاجته فقط لن�صق املناف�صة ولعب املباريات بانتظام ل�صتعادة 

م�صتوياته املعروفة بعد جتاوزه كابو�س الإ�صابات باإ�صرار �صديد، 

وحتدث عن مواطنه وزميله يف نادي اجلنوب الإيطايل، اآدم ونا�س، 

ووجه له ر�صالة مهمة.

غالم عاد موؤخرا فقط اإىل اأجواء املناف�صة بعد اأن �صارك لدقائق 

معدودة يف مباراة فيورنتينا يف الدوري الإيطايل، وكان �صمن ت�صكيل 

نابويل يف املواجهات املا�صية بعد غياب ا�صتمر لثمانية اأ�صهر ب�صبب 

اإ�صابة متكررة يف الركبة، ويخ�صع املدافع اجلزائري لعمل كبري خالل 

فرتة التوقف الدويل احلالية من اأجل التطلع ل�صتعادة مكانته يف 

الت�صكيل الأ�صا�صي لنابويل.

كال غالم املديح ملدربه لوت�صيانو �صباليتي وقال يف ت�صريحات لإذاعة 

»كي�س كي�س« الإيطالية: »ال�صعور بثقة مدرب عاملي بحجم لوت�صيانو 

�صباليتي ميثل الكثري بالن�صبة يل.. اإنه مدرب متطلب لكنه م�صتمع 

جّيد يف نف�س الوقت، اإنه ي�صتمع للمجموعة خا�صة لالعبي اخلربة«، 

قبل اأن يوؤكد: »�صحيح اأنه مدرب �صارم بخ�صو�س اجلانب التكتيكي 

لكنه يف احلقيقة يرتك لنا الكثري من احلرية«.

وتابع الظهري الأي�صر احلديث عن و�صعيته وعودته اإىل املناف�صة، 

قائال: »يف الواقع، كنت اأبلي بالًء ح�صًنا منذ فرتة، اأنا فقط اأفتقد 

لوترية ون�صق املباريات، �صاأفعل كل ما يف و�صعي من اأجل العودة اإىل 

القمة ب�صرعة«، قبل اأن ي�صف �صعوره بالعودة اإىل ملعب دييغو مارادونا 

بعد فرتة غياب طويلة، بقوله: »كان الأمر اأ�صبه بروؤية منزلك مرة 

اأخرى بعد غياب طويل«، واأردف: »بالإ�صافة اإىل منحي اأنا وعائلتي 

تقديًرا للعالقة التي تربطنا بهذه املدينة، امل�صجعون اأنف�صهم يدركون 

هذا ال�صعور الذي يوحدنا.. نابويل مدينتي ومنزيل«.

مل يفّوت الدويل اجلزائري الغائب عن »اخل�صر« منذ فرتة طويلة، 

الفر�صة لالإ�صادة بزميله ومواطنه اآدم ونا�س، قائال: »اإنه لعب رائع.. 

عندما جاء اإىل نابويل عاملته ك�صقيقي الأ�صغر، لقد �صاعدته يف 

بداياته خا�صة من الناحية الذهنية«، قبل اأن يوجه ن�صيحة قّيمة 

للجناح الطائر: »اإنه لعب كرة قدم رائع، لكن يجب اأن يكون اأكرث 

�صالبة وي�صجل وي�صنع اأهدافا اأكرث«، واأردف: »اإنه يعطي للفريق بع�س 

امليزات املختلفة التي ميكن اأن تكون مفيدة جًدا يف هذا املجال«.

اعرتف فوزي غالم باأن اإجراء م�صابقة كاأ�س اأمم اإفريقيا يف ف�صل 

ال�صتاء كان ميثل دائما م�صكلة لالعبني الأفارقة واأنديتهم الأوروبية، 

قائال: »م�صابقة كاأ�س اإفريقيا مهمة للغاية وهي فر�صة لالعبني 

الأفارقة خلدمة منتخبات بلدانهم«، واأ�صاف: »م�صكلة الالعبني 

الأفارقة موجودة الآن يف اإيطاليا، قبل 10 �صنوات كانت امل�صكلة 

مرتبطة اأكرث بفرن�صا«، يف اإ�صارة اإىل العدد الكبري لالعبني الأفارقة 

النا�صطني يف الدوري الفرن�صي«، واأكد: »بالن�صبة لالعبني من املهم جًدا 

الدفاع عن األوان منتخب بالدهم، لكن لالأ�صف امل�صابقة تلعب �صتاء ما 

يت�صبب لنا يف بع�س امل�صاكل«.

يكفي الفوز باأية نتيجة اأو التعادل من اأجل ح�صم بطاقة التاأهل يف رحلة ت�صفيات املونديال

كتيبة �ملحاربني تو�جه »�خليول« بذكريات �أمم �أفريقيا

ورفع منتخب اجلزائر ر�صيده اإىل 

بجدول  الأول  املركز  يف  نقطة   13
ترتيب املجموعة الأوىل، بعد 

5 جولت من الت�صفيات  انتهاء 

املوؤهلة  الثانية  الأفريقية 
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نقطة ملناف�صه منتخب بوركينا 

فا�صو الذي تعادل على اأر�صه مع 

النيجر بهدف لكل فريق، وبات 

يكفي املنتخب اجلزائري الفوز 

باأية نتيجة اأو التعادل من اأجل 

ح�صم بطاقة التاأهل على ح�صاب 

بوركينا فا�صو يف رحلة ت�صفيات 

املونديال اإىل الدور الثالث، 

واحلفاظ على م�صل�صل نتائجه 

من دون خ�صارة مع مديره الفني 

جمال بلما�صي منذ توهجه يف عام 

.2019
ورغم الفوز الكبري، اإل اأن جمال 

بلما�صي املدير الفني اأظهر تركيزه 

الالفت على لقائه املقبل مع 

بوركينا فا�صو يف اجلولة الأخرية، 

من خالل عدم املغامرة بالالعبني 

الرئي�صية  الأ�صا�صيني والأعمدة 

يف الت�صكيلة الأوىل، ممن غابوا 

عن البداية اأمام جيبوتي مثل 

ريا�س حمرز واإ�صالم �صليماين، ثم 

الدفع بهما يف الن�صف الثاين من 

اللقاء لالطمئنان على جاهزيتهما 

الفنية والبدنية، وجاء ال�صوط 

الأول قويًا، خا�صه منتخب 

اجلزائر بحثًا عن الت�صجيل من 

خالل اخرتاقات ثالثي الو�صط 

بن رحمة وباليلي وفيغويل، ولكن 

دفاع جيبوتي �صمد اأمام الهجوم 

خالل اأول 25 دقيقة، وت�صدى 

لأكرث من كرة عر�صية خطرية 

للمحاربني، وانهارت دفاعات 

منتخب جيبوتي يف الدقيقة 

الـ)29(، عندما جنح يو�صف 

باليلي يف هز ال�صباك بهدف 

جميل، ليبداأ اجلزائر يف ال�صيطرة 

الكاملة و�صط انهيار، وتراجع 

جليبوتي، و�صدد بن رحمة كرة 

قوية هز بها ال�صباك يف الدقيقة 

الـ)40(، ثم اأ�صاف فيغويل الهدف 

الثالث يف الدقيقة الـ)42(، اأما 

يف ال�صوط الثاين، ف�صيطرت 

الكرة ال�صتعرا�صية على اأداء 

»املحاربني« يف ظل الثقة يف الفوز، 

وظهرت خطورة جليبوتي على 

املرمى عرب كرات عر�صية، ولكنها 

مرت دون جديد، فيما اأهدر 

اإ�صالم �صليماين فر�صتني متتاليتني 

على املرمى، قبل اأن ي�صجل الهدف 

الرابع يف الدقيقة الـ)86(، لتنتهي 

املواجهة بفوز كتيبة بلما�صي 

باأربعة اأهداف نظيفة.

اإىل ذلك ك�صف املدير الفني 

ملنتخب اجلزائر جمال بلما�صي، 

عن اأن فريقه يلعب من اأجل 

اإ�صعاد ال�صعب اجلزائري، والهدف 

الرئي�س بالن�صبة له هو موا�صلة 

والنتائج  النت�صارات  �صل�صلة 

الإيجابية لإدخال الفرحة 

اإىل قلوب اجلزائريني، نافيا 

ت�صنيف حديثه هذا يف خانة 

كما  وال�صعبوية،  الدبلوما�صية 

�صدد على اأنه �صيعمل رفقة 

الالعبني على حتقيق حلم التاأهل 

اإىل كاأ�س العامل 2022 للمرة 

اخلام�صة يف تاريخ اجلزائر، وقال 

جمال بلما�صي يف ت�صريحات 

لو�صائل الإعالم بعد عودة بعثة 

»املحاربني« من القاهرة، تعليقا 

على نفاد تذاكر مباراة بوركينا 

فا�صو يف زمن قيا�صي: »بالن�صبة يل 

هذا الأمر لي�س مفاجئا؛ اجلماهري 

كانت تنتظر ب�صغف عودتها 

ملباريات املنتخب ونحن بدورنا كنا 

اأي�صا«. ننتظر عودتهم 

وتابع: »ن�صكر ال�صلطات الر�صمية 

التي رخ�صت لعودة اجلماهري. 

كرة القدم وجدت لتلعب يف 

ح�صور اجلماهري وهذا الأمر 

افتقدناه موؤخرا«، واأردف: 

»نحن نلعب من اأجل ال�صعب 

اجلزائري، وهذا لي�س دبلوما�صية 

ول �صعبوية. اإن �صاء اهلل 

�صن�صعد الـ14 األف م�صجع الذين 

�صيح�صرون لقاء بوركينا فا�صو«، 

قبل اأن يوؤكد: »نتمنى اأن يكون 

عدد اجلماهري اأكرب بعد اأن نتاأهل 

اإن �صاء اهلل اإىل الدور الفا�صل«.

واأكد جمال بلما�صي اأنه يريد 

لعب املزيد من املباريات بح�صور 

اجلماهري من اأجل حتفيز 

الالعبني وت�صجيعهم، وقال بهذا 

اخل�صو�س: »مباراة بوركينا 

فا�صو لن تكون الوحيدة بح�صور 

اجلماهري، نريد لعب بع�س 

املباريات الوّدية قبل انطالق 

كاأ�س اأمم اإفريقيا بح�صور 

»الالعبون  امل�صجعني«، م�صيفا: 

ا�صتاقوا جلماهريهم وهذا الأمر 

مهم بالن�صبة لهم«. اإىل ذلك 

اأ�صاد مدرب »حماربي ال�صحراء« 

بالعبيه واأعاد الف�صل لهم يف 

النتائج امل�صجلة حلد الآن، بقوله: 

»النتائج التي �صجلناها حلد الآن 

تعود لالعبني، اإنهم يقومون بعمل 

كبري وهم من ي�صنعون احلما�س 

والتناف�صية داخل املجموعة«، 

قبل اأن يتحدث عن لقاء جيبوتي، 

قائال: »لي�س من ال�صهل اللعب 

اأمام منتخب مثل جيبوتي، 

مع احرتاماتي لهذا املنتخب، 

فاإن لعبينا تعودوا على نّدية 

ومقاومة اأكرب«، وختم: »املهم اأننا 

فزنا و�صنواجه بوركينا فا�صو من 

اأجل الفوز اأي�صا للتاأهل اإىل الدور 

الفا�صل«.

بخ�صو�س  ..ومتفائل 

ا�صتعادة باليلي لعافيته 

�صريعا

و�صدم املدير الفني ملنتخب 

اجلزائر، اجلماهري اجلزائرية 

عندما اأكد تعر�س جنم نادي 

قطر القطري، يو�صف باليلي، 

لإ�صابة يف الكاحل خالل مباراة 

جيبوتي، التي لعبت اأم�صية 

اجلمعة املا�صية ما اأثار ال�صكوك 

بخ�صو�س جاهزيته للم�صاركة يف 

لقاء بوركينا فا�صو، هذا الثالثاء 

يف لقاء اجلولة الأخرية من الدور 

الثاين من الت�صفيات الإفريقية 

املوؤهلة لكاأ�س العامل قطر 2022، 

وقال بلما�صي عن تعر�س يو�صف 

باليلي لإ�صابة يف الكاحل، 

»باليلي تعر�س لإ�صابة يف الكاحل 

خالل مباراة جيبوتي«، م�صيفًا: 

»كاحله انتفخ قليال..يو�صف كان 

عر�صة للعديد من التدخالت 

اخل�صنة وغري املربرة يف لقاء 

جيبوتي«. 

يف حني نقلت م�صادر مطلعة 

اأن اإ�صابة يو�صف باليلي لي�صت 

خطرية ولن متنعه من امل�صاركة 

يف لقاء بوركينا فا�صو، خا�صة 

اأنه متكن من امل�صي على قدميه 

بعد مباراة جيبوتي دون م�صكل، 

م�صرية اإىل اأن جنم نادي قطر 

القطري بحاجة فقط لبع�س 

الراحة والعالج املكثف حتى 

يكون جاهزا ملباراة الثالثاء، علما 

اأن بلما�صي منح ال�صبت املا�صي 

كيوم راحة لالعبيه، ما �صيم�صح 

اأح�صن  لباليلي بال�صرتاحة ب�صكل 

واخل�صوع للعالج مع اجلهاز 

الطبي.  ويعد يو�صف باليلي 

ورقة رابحة ي�صعب ال�صتغناء 

عنها مع منتخب اجلزائر، وهو 

الذي ي�صنف كملك ل�صناعة 

الأهداف داخل كتيبة جمال 

28 مباراة  بلما�صي، فمن جملة 

لعبها مع املنتخب اجلزائري جنح 

يف ت�صجيل 6 اأهداف و�صناعة 13 

هدفا اآخر، اأي اأنه اأ�صهم يف ت�صجيل 

و0.91  مباراة،   28 يف  هدفا   19
هدف اأو اأ�صي�صت كل 90 دقيقة، 

ما يربز تاأثريه الكبري على اأداء 

املنتخب اجلزائري، علما اأنه 

�صجل هدفا و�صنع اأربعة خالل 5 

مباريات يف ت�صفيات كاأ�س العامل 

جنم  وبخ�صو�س  الآن.  حلد   2022
تالفريق الأول ا�صالم �صليماين 

اأكد الناخب الوطني قدرة الهداف 

التاريخي لـ«حماربي ال�صحراء«، 

اإ�صالم �صليماين، على ك�صر الرقم 

القيا�صي لأف�صل هداف اإفريقي 

يف ت�صفيات كاأ�س العامل، وهو 

الذي يقف على م�صافة هدفني 

فقط من �صاحب الرقم القيا�صي 

النجم الإيفواري ال�صابق ديديه 

دروغبا، الذي �صجل 18 هدفا، 

خا�صة مع تبقي ثالث مباريات 

يف ت�صفيات كاأ�س العامل 2022، 

و�صجل �صليماين هدفا يف لقاء 

اجلزائر وجيبوتي، لريفع 

ح�صيلته يف ت�صفيات كاأ�س العامل 

)دورات 2014 و2018 و2022( اإىل 

16 هدفا كامال، ما يقربه من اإجناز 
تاريخي جديد بعد اأن اأ�صبح 

الهداف التاريخي ملنتخب اجلزائر 

بر�صيد 38 هدفا، وقال جمال 

بلما�صي يف ت�صريحات اإعالمية 

رّدا على �صوؤال متعلق بقدرة 

�صليماين على ك�صر رقم دروغبا 

التاريخي: »بقي له هدفان ملعادلة 

هذا الرقم وثالثة لك�صره.. هذه 

اإح�صائية جّيدة بالن�صبة له«، قبل 

اأن ي�صيف: »�صليماين لعب يهتم 

كثريا بالأرقام والإح�صائيات، كما 

اأنه يع�صق التحّديات«، واأردف: 

»الفر�صة �صانحة له لتحقيق هذا 

الإجناز، بقيت مباراة بوركينا 

فا�صو ومباراتا الدور الفا�صل.. اإنه 

حتد كبري بالن�صبة له«.

ويعرف عن اإ�صالم �صليماين مت�صكه 

الكبري بالأرقام والإح�صائيات، 

ف�صال عن اإ�صراره على تخليد 

ا�صمه يف تاريخ كرة القدم 

اجلزائرية، و�صيكون رقم 

دروغبا التحدي اجلديد له بعد 

اأن ك�صر رقم اأف�صل هداف يف 

تاريخ منتخب اجلزائر، وبالنظر 

وم�صواره  �صليماين  ل�صخ�صية 

الكروي احلافل بالتحديات 

والعراقيل والنتقادات التي 

طالته، فاإن ك�صره رقما قيا�صيا 

جديدا لن يكون مفاجاأة للجماهري 

اجلزائرية.

بدوره عزز منتخب اجلزائر 

13 نقطة بفارق  �صدارته بر�صيد 

نقطتني عن منتخب بوركينا 

فا�صو الثاين، وذلك بعد اجلولة 

اخلام�صة من مناف�صات املجموعة 

الأوىل �صمن الت�صفيات الإفريقية 

املوؤهلة لكاأ�س العامل قطر 2022، 

ويلتقي »اخل�صر« مع بوركينا فا�صو 

يف املرحلة ال�صاد�صة والأخرية 

يف اجلزائر، وعينه على حتقيق 

التعادل على الأقل للعبور اإىل 

الدوري احلا�صم من الت�صفيات 

املونديالية، وبفوزه يف العا�صمة 

امل�صرية القاهرة على جيبوتي، 

وا�صل منتخب اجلزائر �صل�صلة 

الثانية  الالهزمية للمباراة 

والثالثني على التوايل، معادًل 

رقم املنتخب املجري ومتجاوزاً 

رقم الأرجنتني، وبات املنتخب 

اجلزائري يحتل املركز الرابع يف 

ترتيب املنتخبات الأكرث جتنبًا 

للخ�صارة بالت�صاوي مع املجر 

وخلف الربازيل واإ�صبانيا )كالهما 

بـ35 مباراة( واملت�صدر منتخب 

اإيطاليا بـ 37 مباراة.

وتعود اآخر هزمية للمنتخب 

اجلزائري اإىل يوم 16 اأكتوبر 

نظيف  بهدف  خ�صر  حني   ،2018
اأمام بينني يف كوتونو، بينما بداأت 

18 نوفمرب  �صل�صلة الالهزمية يف 

من العام ذاته، بفوز كا�صح على 

نظريه منتخب توغو باأربعة 

اأهداف مقابل هدفني.

من املتوقع اأن يح�صل على ثالثة اأ�صعاف راتبه 

ال�صنوي احلايل

�إد�رة �مليالن تتحرك 
ب�سكل جاد لإنهاء عقد 

�لتجديد لنب نا�سر

ك�صفت �صحيفة »لغازيتا ديلو �صبورت« الإيطالية اأن اإدارة 

نادي ميالن الإيطايل بداأت حتركاتها لتجديد عقود ثالثة 

من لعبيها هم اجلزائري اإ�صماعيل بن نا�صر والفرن�صي ثيو 

هرينانديز والربتغايل رافاييل لياو، اإىل جانب مدرب الفريق 

�صتيفانو بيويل.

ووفقا ملا اأوردته ال�صحيفة فاإن الالعبني الثالثة الذين و�صلوا 

اإىل الرو�صونريي عام 2019 وتنتهي عقودهم احلالية عام 2024 

يبادلون ميالن الرغبة يف البقاء، و�صيجدد النادي عقودهم 

حتى 2026، بينما ل يزال الغمو�س يكتنف ملف الإيفواري 

فرانك كي�صي الذي ينتهي عقده �صيف العام القادم 2022، 

و�صيعقد باولو مالديني، مدير ميالن التقني، اجتماعا مع وكيل 

اأعماله قريبا. ومن املتوقع اأن يح�صل جنم منتخب اجلزائر يف 

العقد اجلديد على ثالثة اأ�صعاف راتبه ال�صنوي احلايل الذي 

يبلغ 1.5 مليون يورو، وهو ذاته الراتب الذي من املتوقع اأن 

يح�صل عليه ثيو هرينانديز، اأما رافاييل لياو ف�صيت�صاعف 

راتبه ال�صنوي لي�صل اإىل 3 ماليني يورو، و�صتبلغ تكلفة 

التجديد للثالثي 80 مليون يورو.

ح�صني. ب
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بنزمية الأف�ضل يف تاريخ ريال مدريد!
مع فرق الق�رة الأوروبية وت�ألقوا يف مالعبه�، ن�س�أ العديد من املواهب الكروية التون�سية 

البلدان التي ت�أويهم ومل يخت�روا اللعب مع وك�نت النتيجة متثيل منتخب�ت 

منتخب ن�سور قرط�ج.

تون�س على الرغم من منهم ومل ت�ستفد 

اأوروب� طيلة م�سوراهم يف الت�ألق الذي حققوه 

�سربي  اللمو�سي وح�مت بن عرفة الكروي والأمثلة كثرية، نذكر منه� 

الع�مل مع مع منتخب اأمل�ني� ع�م مع منتخب فرن�س� و�س�مي خ�سرية بطل 

.2014
العقود امل��سية، من اجلن�سية وا�ستف�دت عدة منتخب�ت اأوروبية طيلة 

�سفوفه� ولعل اأكرب �س�هد على املزدوجة لنجوم الكرة التون�سية يف تدعيم 

امل��سية مع املنتخب�ت ال�س�بة لفرن�س� ذلك هو ت�ألق 3 مواهب تون�سية طيلة الأي�م 

اأ�سول تون�سية يو�سف ال�سرميطي من والربتغ�ل و�سوي�سرا.يوا�سل امله�جم الربتغ�يل 

بت�سجيله هدف فوز منتخبه اأم�م ت�ألقه مع املنتخب الربتغ�يل حتت 18 ع�مً� 

اإىل 4 اأهداف يف 7 مب�ري�ت.  وميت�ز هولندا يف مواجهة ودية، لريفع  ر�سيده 

وجن�عته اأم�م املرمى، اإ�س�فة لقوته ال�سرميطي بح��سته التهديفية املميزة 

حيث ي�ستمر يف الت�ألق منذ اأكرث من البدنية و�سرعته وفني�ته الع�لية، 

من  مو�سمني  قبل  ح�سل  اإذ  �سنوات،  الآن على لقب هّداف الدوري حتت 15 3 

فريقه بطاًل للدوري اآنذاك على ح�س�ب ن�دي ع�مً�، و�س�هم ب�سفة كبرية يف تتويج 

بورتو.

يف الع��سمة الفرن�سية ب�ري�س، وبداأ ولد اإ�سم�عيل الغربي ع�م 2004 

ن�دي اإف �سي ب�ري�س، قبل اأن ين�سم اإىل مع م�سريته الكروية ع�م 2010 

الغربي ب�ري�س �س�ن جريم�ن يف ع�م  ويلعب  الن�دي.  ك�س�يف  انتب�ه  لفت  اأن  بعد   2016
وميت�ز ب�إمك�ن�ته الفنية الرائعة ف�سال عن روؤيته املميزة يف مركز �س�نع الألع�ب، 

العديد من الأهداف. وجنح الغربي يف ت�سجيل ثن�ئية التي ت�سمح له ب�سن�عة 

فيه� مع منتخب فرن�س� حتت  وف�ز  الودية  املب�راة  يف  اإيط�لي�،  �سب�ك  يف  ع�مً�    18
اأهداف نظيفة. يعد العمدوين، الب�لغ من العمر 20 ع�م�، 3 املنتخب الفرن�سي بنتيجة 

من بني اأهم الالعبني الذين خطفوا الأ�سواء يف الأ�سهر امل��سية بعد جن�حه يف ت�سجيل العديد من الأهداف مع فريقه ن�دي لوزان 

ال�سوي�سري.ويوا�سل العمدوين - �س�حب الثالث جن�سي�ت؛ وهي الرتكية ن�سبة لوالدته، والتون�سية ن�سبة لوالده، وكذلك اجلن�سية 

ال�سوي�سرية - الت�ألق مع منتخب �سوي�سرا لل�سب�ب، واأ�سهم يف فوز املنتخب ال�سوي�سري حتت 21 ع�مً� على نظريه منتخب مولدوفي� 

بثالثية نظيفة يف اإط�ر ت�سفي�ت ك�أ�س اأمم اأوروب� و�سجل العمدوين الهدف الأول يف املب�راة.

اأندري�س اإنيي�ضتا يفتح باب العودة 
اإىل بر�ضلونة

ك�سف الإ�سب�ين اأندري�س اإنيي�ست�، عن بع�س ني�ته وخططه 

امل�ستقبلية ق�ئال اإنه يرغب يف احل�سول على الرخ�سة 

التدريبية والعودة اإىل بر�سلونة، وذلك يف مق�بلة اأجرته� معه 

اإذاعة كت�لوني� ون�سرت اأبرز م� ورد فيه� �سحيفة »�سبورت« 

الكت�لونية وحتدث النجم الب�لغ من العمر 37 ع�م� عن م�ستقبله 

ق�ئال: »ل اأعرف م� الذي �سيحدث يف امل�ستقبل، اأحب العودة 

اإىل بر�سلونة يف مرحلة من حي�تي، لأكون ق�درا على موا�سلة 

م�س�عدة الن�دي، ل اأعرف يف اأي مهمة ب�ل�سبط، ل اأحد يعرف 

م�ذا �سيحدث«.واأ�س�ر النجم، الذي يلعب لن�دي في�سيل كوبي 

الي�ب�ين منذ ع�م 2018، اإىل اأنه ل يفكر يف العتزال ح�لي�، 

بقوله: »اأرغب يف احل�سول على الرخ�سة التدريبية لكني ل 

اأعرف هل �س�أدرب. اأحب اأن اأفكر يف احل��سر واأن األعب كرة 

القدم. �س�أقرر يف امل�ستقبل«.

واأبدى اإنيي�ست� ا�ستي�ءه من و�سع بر�سلونة احل�يل ق�ئال: »من 

ال�سيئ روؤية بر�سلونة هكذا، وم�س�هدة زمالئك ال�س�بقني 

يع�نون، هذا اأمر موؤمل«، قبل اأن يعلق على رحيل ليونيل مي�سي 

بقوله: »كنت اأمتنى لو اأنه بقي يف بر�سلونة، �سعرت ب�حلزن 

ب�سبب م� يعنيه ذلك، اأعتقد اأن الن�دي فعل م� يف و�سعه لإبق�ئه 

يف الفريق، ل اأعتقد اأنهم مل يكونوا راغبني يف ا�ستمراره«.

مدرب مان�ض�ضرت يونايتد يتعلم 
التدريب من لعبة اإلكرتونية!

اأكدت �سحيفة »ديلي ميل« الإجنليزية اأن املدرب الرنويجي لن�دي 

م�ن�س�سرت يون�يتد، اأويل غون�ر �سول�س�ير، يق�سي �س�ع�ت طويلة من 

يومه مع لعبة اإلكرتونية تهتم بعمل املدربني.وك�سفت ال�سحيفة 

اأن الالعب ال�س�بق ليون�يتد واملدرب احل�يل للفريق يدمن لعبة 

»Football Manager« الإلكرتونية ال�سهرية واخل��سة بعمل املدربني 

عرب تكوين فريق والإ�سراف عليه اإلكرتوني�.وطرحت »ديلي ميل« 

ت�س�وؤًل على ل�س�ن كل جم�هري م�ن�س�سرت يون�يتد ق�ئلة: »هل يح�ول 

�سول�س�ير حت�سني مه�راته يف التدريب عرب هذه اللعبة الإلكرتونية؟ 

اأم هي جمرد ت�سلية ل اأكرث؟«.وا�ستدركت ال�سحيفة الإجنليزية 

حديثه� ب�لإ�س�رة اإىل اأن الربتغ�يل اأندريه في��س بوا�س ك�ن يعتمد 

كثرياً على هذه اللعبة عندم� ك�ن م�س�عداً جلوزيه مورينيو يف 

ت�سيل�سي ع�م 2008 وك�ن م�سوؤول عن اكت�س�ف الالعبني.

وتوفر لعبة »Football Manager« ق�عدة بي�ن�ت كبرية 

لأكرث من 800 األف لعب كرة قدم يف الع�مل ويثق العديد 

من املدربني يف اأرق�مه� ويعتمدون عليه�، خ��سة يف اكت�س�ف 

املواهب ال�س�عدة.ويع�ين �سول�س�ير من �سغط ه�ئل يف الآونة 

الأخرية بعد �سل�سلة من النت�ئج املخيبة خ��سة يف الدوري 

الإجنليزي املمت�ز، حيث تلقى خ�س�رتني موؤملتني اأم�م ليفربول 

بخم��سية وم�ن�س�سرت �سيتي بثن�ئية وتراجع اإىل املركز 

ال�س�د�س يف الرتتيب.

الوث�ئقي »ليو..الفيلم«، الذي بثته قن�ة Rmc sports الفرن�سية خب�ي� واأ�سرار تع�مل املدربني ال�س�بقني مع الأ�سطورة الأرجنتينية ليونيل ك�سف الفيلم 

بر�سلونة واملنتخب الأرجنتيني، اإ�س�فة اإىل فريقه احل�يل ب�ري�س �س�ن جريم�ن.مي�سي يف ن�دي 

الإ�سراف على عبقري؟ ت�س�ءلت القن�ة الفرن�سية، مدربون اأمث�ل: فرانك ريك�رد، بيب غوارديول و تيتو فيالنوف� ولوي�س اأنريكي اإ�س�فة كيف ميكنك 

بيكرم�ن، األفيو ب�زيلي، دييغو م�رادون� وحتى ليونيل �سك�لوين، و�سوًل اإىل مدربه احل�يل يف ب�ري�س �س�ن جريم�ن م�وري�سيو بوكيتينو. اإىل خو�سيه 

جتربة تدريب الظ�هرة مي�سي لكن يف نف�س الوقت، �سعوبة قي�دة املجموعة بوجوده.ع��س هوؤلء 

غوارديول مدربً� للفريق الأوىل �سنة 2008، وت�س�دفت املن��سبة مع ا�ستعداد املنتخب الأرجنتيني للم�س�ركة يف الألع�ب الأوملبية مت تعيني بيب 

يف بكني، واأو�سح ليونيل مي�سي موقفه للن�دي برغبته يف ال�سفر اإىل ال�سني وامل�س�ركة رفقة منتخب بالده.رف�س الن�دي 

ذلك ب�سبب اإقب�له على مواجهة ح��سمة يف الت�سفي�ت املوؤهلة لدوري اأبط�ل اأوروب�، غوارديول وافق لكن ب�سرط واحد 

ح�سبه: »عند عودتك، يجب اأن تكون يف القمة«.علق مرا�سل قن�ة Rmc الفرن�سية يف بر�سلونة »فلوران تور�سوت«، 

على قرار غوارديول اآنذاك ق�ئاًل: »بيب فهم اأهمية و�سع مي�سي يف اإط�ر مريح، ك�ن غوارديول يريد بن�ء اأ�س�س 

متينة رفقة الالعب«.ع�د بعده� مي�سي متوجً� ب�مليدالية الذهبية، كم� ت�أهل بر�سلونة اإىل دوري املجموع�ت من 

من�ف�سة دوري اأبط�ل اأوروب� يف غي�به، هذه البداية خل�ست �سر العالقة الطيبة التي جتمع غوارديول ومي�سي«. 

�سيطر بر�سلونة على مب�راة اإيب�ر يف الدوري الإ�سب�ين �سنة 2014، حيث ك�ن متقدمً� بثالثة اأهداف دون رد، قرر 

املدرب اإنريكي اإخراج مي�سي يف الدقيقة 76 اإل اأن الأرجنتيني رف�س ذلك، ليقوم اإنريكي ب�إخراج نيم�ر بعده�. ومل متر 

احل�دثة مرور الكرام على املدرب الإ�سب�ين، لتندلع مال�سن�ت بني الطرفني يومني بعد ذلك يف التدريب�ت، علقت ال�سح�فة الكت�لونية 

على احل�دثة وو�سفته� »ب�لنف�س�ل«.مل ي�ست�سغ املدرب احل�يل للمنتخب الإ�سب�ين الأمر، لي�سع مي�سي يف مق�عد البدلء اأم�م ري�ل 

�سو�سيداد، النتيجة خ�س�رة بر�سلونة وغي�ب ليونيل عن التدريب�ت بعده�، ح�ول خ�فيري م��سكريانو وت�س�يف هرين�نديز اإذابة اجلليد 

بني الرجلني، خ��سة بعد خروج بر�سلونة خ�يل الوف��س نه�ية املو�سم وعدم حتقيقه اأي لقب، لتتغري الأمور اإىل الأح�سن يف مو�سم 

.2015
واعتربت و�س�ئل الإعالم الإ�سب�نية ليونيل مي�سي احللقة الأقوى يف الن�دي الكت�لوين بعد حقبة املدرب غوارديول، حيث اأكدت 

اأن بر�سلونة ك�ن ي�ست�سري الالعب قبل ا�ستقدام اأي ا�سم كبري للفريق.مل تكن املوهبة وحده� ك�فية ملزاملة مي�سي ح�سب الإعالم 

الإ�سب�ين، واإمن� التف�هم والن�سج�م مع النجم خ�رج امليدان، مثلم� ح�سل رفقة الثن�ئي نيم�ر و �سواريز اإ�س�فة اإىل احل�ر�س الحتي�طي 

بينتو م�بني �سنوات 2014-2008 والذي و�سفته ال�سح�فة الكت�لونية ب�حل�ر�س ال�سخ�سي ملي�سي.

�سحيفة »م�رك�« الإ�سب�نية ال�سوء على الثن�ئي �سلطت 

الهجومي لن�دي ري�ل مدريد الإ�سب�ين، النجم 

الفرن�سي اخلبري كرمي بنزمية وال�س�عد 

الربازيلي فيني�سيو�س جونيور، واأظهرت 

التطور الكبري يف ال�سراكة التي تربط 

بينهم� والتي جلبت العديد من 

الأهداف والنق�ط للن�دي 

امللكي.

وق�مت 

ال�سحيفة 

مبق�رنة 

بني اأرق�م 

بنزمية مع 

فيني�سيو�س 

واأرق�مه 

مع 

لعبني 

�س�بقني اأو ح�ليني للمريينغي، وا�ستنتجت اأن الدويل الربازيلي ال�س�ب هو 

ال�سريك الأف�سل لكرمي يف م�سريته ب�لقلعة البي�س�ء.يف املو�سم امل��سي ك�ن 

النجم الربازيلي فيني�سيو�س جونيور ق�ب قو�سني اأو اأدنى من مغ�دvة الن�دي 

امللكي، حيث مل يقدم ال�سيء الكثري يف ت�سكيلة املدرب ال�س�بق زين الدين 

زيدان.وك�ن فيني�سو�س لعبً� فرديً� ب�متي�ز يحبذ الحتف�ظ ب�لكرة ويكرث 

املراوغ�ت وي�سيع الكثري من الفر�س، وهو م� اأث�ر حفيظة بع�س زمالئه 

يف مقدمتهم بنزمية الذي ط�لب رف�قه بعدم التمرير للربازيلي لأنه اأن�ين 

ول يعرف كيف ي�سجل الأهداف.منذ قدوم املدرب الإيط�يل لالإ�سراف 

على تدريب ن�دي الع��سمة الإ�سب�نية، تطور اأ�سلوب فيني�سيو�س 

كثرياً وب�ت لعبً� حموريً� وح��سمً� يف الفريق، وتكونت تدريجيً� 

�سراكة مرعبة بينه وبني بنزمية يف اخلط الأم�مي.ولعب بنزمية 

وفيني�سو�س 16 مب�راة معً� هذا املو�سم، �سجال خالله� 23 هدفً�، بواقع 

من   62% بن�سبة  اأي  الربازيلي،  لل�س�ب  اأهداف  و9  لبنزمية  هدفً�   14
جمموع 37 هدفً� �سجله� الفريق حتى الآن.

الأوروبية  املنتخبات  مع  تتاألق  تون�ضية  مواهب   3

�سد  فريقه  مب�راة  بنتيجة  �سع�دته  الأرجنتني،  منتخب  مدرب  �سك�لوين،  ليونيل  اأوروغواي اأبدى 

يف  نظيف،  بهدف  الت�نغو  منتخب  ك�سبه�  اأمريك� والتي  ت�سفي�ت  من  الـ13  اجلنوبية اجلولة 

2022، وذلك يف موؤمتر  املب�راة املوؤهلة ملوندي�ل قطر  عقب  ُعِقد  اأقيمت �سحفي  التي 

مدرب  واعرتف  ال�سبت  فجر  مونتفيديو  ب�أن يف  الت�نغو  هي منتخب  النتيجة 

جيد الأهم، م�سريا اإىل اأنه يف بع�س الأحي�ن »ل ميكن  ب�سكل  لأن اللعب  للغ�ية« 

معه�،  الت�أقلم  يجب  لعب  طريقة  يفر�س  مع »نحن اخل�سم  ت�أقلمن� 

»اأتيحت  واأ�س�ف:  للفريق«،  ب�لن�سبة  مهم  اأمر  وهذا  فر�س املب�راة  لهم 

ح�سم�«. اأكرث  كن�  نحن  ي�سجلوا.  مل  ولكنهم 

الت�أهل ملوندي�ل  ب�تت الأرجنتني قريبة من  اأوروغواي،  وبفوزه� على 

28 نقطة، معززة  2022 بعد اأن رفعت ر�سيده� اإىل  ك�أ�س الع�مل قطر 

التي �سمنت  املت�سدرة  الربازيل  6 نق�ط عن  الت�سفي�ت بف�رق  مركزه� يف و�س�فة 

اأوروغواي  خ�سرت  املق�بل،  نظيف.ويف  بهدف  كولومبي�  على  فوزه�  عقب  الت�أهل 

ال�س�د�س بف�رق  املركز  16 نقطة يف  التوايل، ليتجمد ر�سيده� عند  الث�لثة على  املب�راة 

الذي يت�أهل �س�حبه خلو�س مب�راة  املركز اخل�م�س  التي حتتل  الأهداف خلف كولومبي� 

للموندي�ل. املوؤهل  امللحق 

اأ�سي�ء قد  اإن فريقه متكن »من العثور على  اأوروغواي،  اأو�سك�ر ت�ب�ريز، مدرب منتخب  ق�ل 

تكون ذات قيمة يف ق�دم املب�ري�ت«، مبدي� قن�عته ب�لأداء الذي قدمه لعبوه يف املب�راة موؤكدا 

اأقل  ب�أداء  الفوز يف مب�ري�ت �س�بقة  ا�ستط�عوا حتقيق  اأن اخل�س�رة »مل تكن م�ستحقة« واأنهم 

اأنه ي�سعر ب�لرتي�ح  من الذي قدموه يف مواجهة الأرجنتني.ودافع ت�ب�ريز عن لعبيه موؤكدا 

الدف�عي  امل�ستويني  على  جيدة  مب�راة  قدمن�  اأنن�  »اأعتقد  ق�ئال:  املب�راة  به�  لعبوا  التي  للطريقة 

الفر�س  العديد من  اأهداف و�سنعن�  اإىل  اأن تتحول  والهجومي، بتف�دين� مواقف ك�ن من املمكن 

املن�ف�س«. مرمى  على  خطريا  ك�ن  وبع�سه�  للت�سجيل، 

واأ�س�ر اإىل اأن �سوء احلظ لزم فريقه الذي ف�ز يف مب�ري�ت �س�بقة �سدد فيه� لعبوه كرات 

اأقل على مرمى املن�ف�سني ق�ئال اإن مثل هذه الظروف »حتدث كثريا يف كرة القدم«، 

التوايل،  على  مب�ري�ت   3 خ�س�رة  بعد  طريقة  ب�أي  اخل�س�ئر«  »�سل�سلة  ب�إنه�ء  لعبيه  مط�لب� 

الق�دم. يف  اإيج�بية«  بطريقة  و«التفكري 

�ضكالوين �ضعيد بفوز الأرجنتني يف اأر�س اأوروغواي

»ليو..الفيلم« يك�ضف �ضعوبة تعامل املدربني مع ليونيل مي�ضي!
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المجتمع
  اإليك فن اإرخاء احلبل 

يف العالقات الزوجية

اأنواع  الرجال 

يثور  من  منهم 

الأ�سباب  لأتفه 

يتحني  واآخر 

املراأة  منذ فرتة، ولكن  يبدي غ�سبه املخزون  الفر�سة كي 

احلكيمة هي من ت�ستطيع اأن ترو�ض زوجها.

لت�سري �سفينتك ب�سالم تعلمي فن اإرخاء احلبل يف العالقات 

الزوجية وامت�سي غ�سب زوجك بذكاء.

اأول ما يجب عليك علمه اأنه ل ي�سح اأن تثوري عندما يكون 

زوجك غا�سبا؛ وذلك حتى ل تت�سعد الأمور وتاأخذ حجما اأكرب 

من حجمها.

من حقك اأن ت�ساأيل نف�سك كيف ميكن احتمال غ�سب الزوج 

واأنا مثقلة بامل�سوؤوليات خارج البيت وداخله؟ ولي�ض لدي 

الوقت الكايف لتبديد حالة غ�سب ل اأعرف لها �سببا!؟ األ�ست 

مثله اأحمل بداخلي �سحنات من التوتر والغ�سب ولكني اكتم 

يف نف�سي حتى ل ينفجر البيت!

طبعًا هذه احلالة ل يفهمها بع�ض الأزواج الذين يتعاملون 

�سيء  اأي  النظر عن  بداخلهم بغ�ض  الطفل املوجود  باأنانية 

اآخر. اإن كثريا من اخلالفات الزوجية �سببها عدم القدرة على 

التعامل مع الغ�سب اأو فهم اأ�سبابه الأمر الذي يوؤدي اإىل فتور 

العالقة بني الزوجني وانعدام كثري من الأحا�سي�ض اجلميلة.

غ�سب  حالة  لتجنب  طريقة  اأف�سل  اأن  ح�سبانك  يف  �سعي 

الراية  رفع  اأو  ال�سعف  يعني  ل  وهذا  ال�سمت  هي  زوجك 

البي�ساء واإمنا اأحيانا يكون ال�سمت اأبلغ من الكالم؛ فقد يفهم 

الوقوف  اأما  اأنك حتاولني فهمه في�سعر باخلجل ويرتاجع. 

حلظة  يف  البيت  ينهار  فقد  بلكمة  ولكمة  بكلمة  كلمة  اأمامه 

ورمبا على اأتفه الأ�سباب، وعندما يفجر �سحنة غ�سبه عليك، 

فتمالكي اأع�سابك، واتركي له املكان املوجود فيه حتى تهداأ 

�سي�سعر  اأنه  وتاأكدي  نف�سه  ملراجعة  فر�سة  واأعطيه  ثورته 

بالذنب لو كنت غري امل�سوؤولة عن حالة غ�سبه، اأما اإذا كنت 

ال�سبب يف اإثارة غ�سبه؛ فحاويل اأن تعتذري عن �سبب تاأخريك 

ولي�ض بعدم الهتمام والالمبالة واإذا حتدث وهو غا�سب ل 

تقاطعيه واعريف اأنه مرهق ومتعب. حاويل �سبط انفعالك اإذا 

كان احلق معك وحتدثي باأ�سلوب لبق ول حتاويل ا�ستفزازه 

بكلمات وعبارات تدل على ا�ستهزائك ب�سخ�سيته.

والهدوء  باحلب  املمتلئ  البيت  اأن  تاأكدي  النهاية  ويف 

والحرتام والب�ساطة يف كل �سيء خري من بيت مليء مبا لذ 

وطاب على مائدة نكد يومي وخ�سام.

�أفكــــار 

منزليـــة
 اإليِك.. قواعد الديكور املنزيل

نوعية  تعرف  التي  والقواعد  القوانني  ولكن  لآخر،  مكان  من  الأذواق  تختلف 

الديكور تبقى هي نف�سها، و�سوف ن�ستعر�ض هنا عدداً من القوانني الثابتة التي حتدد 

املالمح العامة لديكور املنزل:

1- احلداثة والراحة مع الت�سميم الكال�سيكي، حيث اأننا جند التناق�ض الكبري بني 
قواعد  املنزل  يف  تعتمد  اإذ  املنزل،  داخل  واحد  مكاٍن  يف  جمعهما  من  بد  ول  الكلمتني، 

الراحة الع�سرية مع البقاء على الكال�سيكية يف ا�ستخدام الو�سائل اجلمالية يف الت�سميم 

لدى  واحلديث  الكال�سيكي  العن�سرين  اعتماد  من  بد  ول  احلديثة،  ال�سبغة  لتاأخذ 

اقتناء املفرو�سات.

2- احلر�ض على الب�ساطة وحتا�سي التعقيد من العنا�سر املهمة لتفادي اخلطاأ وتاأمني 
املتعة ال�سرورية لأجواء املنزل.

3- اإبراز حالة من الرفاهية من خالل اأ�سياء ب�سيطة يكون لها تاأثريها على الأجواء 
والزهور  كال�سموع  واملتعة  الراحة  جتلب  والتي  الهدوء،  حالة  وعلى  املنزل  داخل 

والإك�س�سوارات الأخرى.

اأن  اأي  املنزل،  يف  الأماكن  خمتلف  مع  للتالوؤم  القابل  والأثاث  املفرو�سات  اقتناء   -4
يتمتع بقدر من ديناميكية التغيري والتبديل داخل املنزل للتغلب على مظاهر الروتني 

والرتابة بني احلني والآخر.

5- اعتماد ديكور للمنزل ينا�سب الذوق ال�سخ�سي، وذلك ملا للعامل النف�سي من دور 
يقوله  وكما  للمرء،  الداخلية  الرغبات  تعك�ض  اأن  يجب  التي  الختيار  عملية  يف  مهم 

الديكور  طراز  يكن  مهما  منزلك،  ديكور  ي�سبهك  اأن  بد  ل  الديكور  عامل  يف  امل�سممون 

ومنوذجه قا�سيًا كان اأو هادئًا �ساحبًا اأو فاحتًا ل بد له اأن يحاكي الأعماق النف�سية.

6- التنا�سق والتناغم بني مقتنيات املنزل معادلة مهمة لإيجاد التوازن بني مكوناته، 
لأن كل �سيء يو�سع يف املنزل يعرف من خالل حميطه الذي يجب اأن يكون متوافقًا معه، 

عن�سر  طغيان  ولتحا�سي  الرغبة،  لتحقيق  املوجودات  بني  التوازن  اإيجاد  من  بد  ل  لذا 

على اآخر وتاأمني ما ن�سميه بالتناغم بني املفردات.

ورشاقة 
جمــال

خصوصيات
ال تتنازيل عن مبادئك يف الزواج الثاين

اأول: �سمدي جروح الطالق الأول
من  يتعافني  لكي  الكايف  الوقت  اأنف�سهن  مينحن  ل  املطلقات  بع�ض 

جروح الطالق الأول، فيقعن يف م�سيدة رجل رمبا يكون اأ�سواأ من زوجها 

الأول. واأ�ساف املخت�سون: »املراأة يجب اأن متنح نف�سها مدة �سنة كاملة 

على الأقل قبل التفكري يف البحث عن زواج جديد.. والتي ل متنح نف�سها 

تفكريها  باأن  يعني  الأول  الطالق  �سببها  التي  لت�سميد جروحها  الوقت 

التعامل  قادرة على  تكون  لن  وبذلك  الأول،  الزواج  من�سبًا على  مازال 

مع زواج ثان«.

ثانيا: ل تدافعي عن طالقك الأول
قالت الدرا�سة اإن بع�ض املطلقات يعمدن اإىل الدفاع عن طالقهن الأول 

اأمام رجل تعرفت عليه للتو، وهي بذلك ت�سطدم بحقيقة اأن معظم الرجال 

الذين يقبلون الزواج من امراأة مطلقة ل يحبون �سماع �سيء عن طليقها 

الذي اختارها للزواج؛ لأن ذلك يعني بالن�سبة له اأن زوجته امل�ستقبلية 

لن ت�ستطيع ن�سيان طليقها، وهو اأمر مزعج بالن�سبة للرجال«.

ثالثا: ل تبحثي عن رجل اآخر ي�سبه زوجك الأول
اإن ذلك يعترب من الأمور التافهة التي حتاول بع�ض الن�ساء املطلقات 

حتقيقها. العك�ض هو ال�سحيح؛ حيث اأن املراأة املطلقة يجب اأن تبحث 

ي�سبه  من  هناك  فلي�ض  الأول،  زوجها  عن  متامًا  يختلف  اآخر  رجل  عن 

اأحدًا مائة من املائة، ولذلك فاإن �سعيها وراء اإيجاد رجل ي�سبه زوجها 

الأول قد ي�سيع عليها فر�سًا كثرية، ورمبا يفوتها القطار وت�سبح وحيدة 

بالفعل.

رابعا: ل مت�سكي باأول رجل تلتقني به
بعد جتربة الطالق املريرة وخ�سية املراأة من اأن ت�سبح وحيدة، فهي 

تتم�سك باأول رجل قد تلتقي به ويبادلها بع�ض النظرات، وهذا خاطئ 

اأنها  اأن الياأ�ض قد دخل عقلها، حيث  جدًا وخطري عليها؛ لأنه يدل على 

�ست�سبح  فهي  بها  اهتمامًا  اأظهر  رجل  باأول  تتم�سك  مل  اإذا  باأنها  تعتقد 

فري�سة للوحدة. فيجب اأن تتحلى املراأة بال�سرب، وحتاول البحث عن 

الرجل الذي ينا�سبها، م�ستخدمة خربتها من الطالق الأول.

الإجابة

ثانية  زوجة  عن  تبحث  اأن  والأف�سل  لك  الأكرم 

كل  ترتكب  اأن  من  احتياجاتك،  وتلبي  م�ساعرك  تتفهم 

تاأبى  لكنك  تر�سيك  ل  زوجتك  اأن  رغم  املحرمات،  هذه 

ربك  تغ�سب  اأن  يف  متانع  ل  لكنك  اإغ�سابها،  اأو  خيانتها 

عليك  عار  لك،  لي�ض  ما  وت�ستحل  حرماته  على  وتتجراأ 

اأن تعرتف بعالقات مثل تلك التي تفخر بها، دون اأن حتل 

م�سكلتك. يا اأخي الفا�سل هذا دين ل يبلي ول يزول لك 

ابنة قد ُيفعل بها ما تفعله اأنت بالأخريات، عليك بتقوى 

احلرام،  نحو  بك  ينزلق  تفكريك  جتعل  ول  اأوًل  اهلل 

وت�سعى  اإليك  ي�سعى  ف�سوف  الآن  ترتكبه  مل  لو  حتى 

اإن  فيه.  يقع  اأن  يو�سك  احلمى  حول  يحوم  من  لأن  اإليه 

مل تكن بزوجتك علة اأو مر�ض واإن كان ما بها هو طبيعة 

ف�سيولوجية، واإن مل جتد جدوى من عر�سها على طبيبة 

ثانية  زوجة  عن  تبحث  اأن  اإل  عليك  فال  متخ�س�سة، 

اأف�سل  ال�سائعة،  حقوقك  وت�ساركك  نهمك  يف  ت�سبهك 

لك من كل هذا العبث، اأو اأن حتاول اأن ت�سلح اأحوالك مع 

اأكرث واأكرث وتعرف ما الذي تكنه  زوجتك فتقرتب منها 

لي�ست  معك..  اجلفاء  بهذا  تتعامل  ملاذا  م�ساعر  من  لك 

امل�سكلة يف ال�سن ووجود �سخ�ض ثالث بينكما بقدر ما هو 

طبيعة فيها حتتاج اإىل عالج، اأو قد يكون اعرتا�ض منك 

مفتاحهن  الن�ساء  بع�ض  معها،  التعامل  يف  طريقتك  على 

وقد  والحتواء  الطيبة  والكلمة  واحلب  الرومان�سية 

يعتربن اللقاء احلميم لقاء حيواين لتفريغ �سهوات الرجل 

فينفرن من اللقاء والرجل يف وقت واحد، حاول اأن حتتوي 

وتطمئنها  باأهميتها  وت�سعرها  عليها  وحتنو  اأكرث  زوجتك 

تتخذها  ل  اأنك  لها  موؤكداً  مكانتها،  وعلو  منك  قربها  اإىل 

جمرد وعاء لتفريغ ال�سهوة. ل تدع نف�سك لهذه الدائرة 

ما  كل  اإل  اللهّم  نتيجة  دون  وتدور  فيها  تلف  املفرغة 

ترتكبه من اأخطاء ب�سكل م�ستمر، ت�سحيح اخلطاأ ل يكون 

اأن  يعني  ل  واحلرمان  بالظلم  و�سعورك  جرائم،  بارتكاب 

ت�سطو على اأمالك غريك دون اأن تدفع ثمنها. اهلل تعاىل 

حني اأحل للرجال التعدد و�سرعه مل يكن اإل درءاً ملف�سدة 

اأخطاء  و�سوب  نف�سك  �ساعد  الآن،  حياتك  عليها  كالتي 

حياتك وغري م�سارك ووجه وجهتك اإىل اهلل واأ�سلم اهلل 

�ستجد اأن حياتك كلها �ستن�سلح و�ستجد الطريق ال�سليم ل 

منا�ض منه ول مفر من امل�سي فيه، و�ستندم على ما تفعل 

متكررة  اأخطاء  من  اأف�سل  توبة  يتبعها  فخطيئة  الآن... 

و�سغائر ذنوب م�ستمرة.

�أوتار
القلوب

 اأخون زوجتي مع اأخريات

اأنا زوج معطاء لأق�سى حد وزوجتي جميلة وموؤدبة لكنها ل تن�سفني ول تعطيني حقي الطبيعي، الأمر الذي دفعني 

خليانتها يف العديد من املرات وم�ساحبة اجلن�ض اللطيف، فاأنا يف حرية من اأمري ماذا اأفعل؟

فاإىل  عظيمة،  كثرية  فوائد  الرمان  لع�سري 

وفوائده  ال�رسطان  تفادي  يف  م�ساعدته  جانب 

ي�ساعد  فاإنه  اجلن�سية،  وللقدرة  للقلب  العديدة 

يف  التقدم  مع  البطن  تو�سع  تخفيف  يف  اأي�سًا 

العمر والتخل�ض من الدهون.

اأن  اأدنربه  من جامعة  الباحثني  بع�ض  ووجد   

ع�سري الرمان يخفف الدهون حول املعدة، حيث 

يوميًا  رمان  ع�سري  قنينة  بتناول  متطوعون  قام 

ملدة �سهر، وتبني اأنهم اأقل عر�سة لت�سكل خاليا 

دهنية حول بطونهم.

 كما تبني اأن هوؤلء لديهم �سغط دم اأقل، مما 

اأو  وجلطات  قلبية  بنوبات  اإ�سابتهم  خطر  يقل�ض 

اأمرا�ض يف الكبد.

 وخل�ض الباحثون اإىل اأن ع�سري الرمان يقل�ض 

اأن  يعتقد  الذي  الدم  يف  الدهني  احلم�ض  كمية 

زيادته توؤدي اإىل ت�سكل الدهون حول البطن وقد 

توؤدي اإىل اأمرا�ض يف القلب وال�سكري.

املولود  ل�ستقبال  التمهيد  مهمة  يف  -اإ�سراكه 

اجلديد، حتى اإذا ما جاء هذا الأخري، �سعر اأنه لي�ض 

مناف�سًا له بقدر ما هو وني�ض، ف�سال عن »القت�ساد« 

اجلديد،  للمولود  الزائد  والعطف  احلب  اإظهار  يف 

خا�سة اأمام اإخوته. 

وميكن  نا�سجًا  كبرياً  اأ�سبح  اأنه  فكرة  تر�سيخ  ـ 

ذهنه،  يف  ال�سغري،  اأخيه  رعاية  يف  عليه  يعتمد  اأن 

يف  منه  يتعلم  الذي  قدوته  �سيكون  اأنه  خا�سة 

نف�سه  يف  اليجابية  املناف�سة  بتوليد  اأو  امل�ستقبل، 

األ ت�سل املناف�سة مل�ستوى  اإىل الأف�سل على  للو�سول 

ال�سراع، وعلى �سرط عدم املقارنة بينهم، مع �سرورة 

احرتام قدرات كل منهم على الرغم من اختالفها.

ـ مراعاة الوالدين التقليل من مدح بع�ض الأبناء 

على ح�ساب اآخرين، لأن لكل طفل �سخ�سية م�ستقلة، 

الواجب  ومن  اخلا�سة،  وا�ستعداداتها  مزاياها  لها 

وعدم  الأوقات،  معظم  يف  وتقديرها  احرتامها 

ا�ستثارة املقارنات الفردية املوؤدية اإىل الغرية، وهذا 

ونقاط  الطيبة  النواحي  اإظهار  من  بالطبع  مينع  ل 

القوة لكل منهم، وحماولة تنميتها وتغذيتها. 

بني  التعامل  يف  امل�ساواة  مبداأ  على  احلر�ض  ـ 

الذكور والإناث، لأن التفرقة تثري الغرية وتوؤدي اإىل 

ال�سعور بكراهية البنات للجن�ض الآخر يف امل�ستقبل، 

بالإ�سافة اإىل عدم املبالغة يف اإغداق امتيازات كثرية 

ويثري  اأكرث  يتمار�ض  فتجعله  املري�ض  الطفل  على 

الغرية يف اإخوته نحوه.

 كوب من ع�صري الرمان يوميًا ُيخِل�صك من الدهون

أمومة وطفولة
 اخلطوات التي ميكن اتباعها للتقليل من اإح�صا�س الطفل بالغرية 
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الثقافي
بيار ماري موريل.. ا�ستعادة 

نقا�ٍش قدمي عن اللّذة
والنقدي  الفكري  الف�ضاء  يف  ــ  اللّذة  فكرة  تكاد  النف�س،  ِعلم  حقل  خارج 

الفرن�ضي  بالناقد  دائم  �ضبه  ب�ضكل  مرتبطة  تكون  ــ  عربيًا  وحتى  الغربي، 

ه »لّذة الن�س«، الذي انتزع فيه  روالن بارت )1915 ــ 1980(، وخ�ضو�ضًا بن�ضّ

اأن  قبل  اأدبية،  ـ  نقدية  مدّونة  �ضمن  وطّبقه  النف�ضانية  تربته  من  املفهوم 

من  بدءاً  الفكرة،  هذه  على  تنويعات  كتابة  على  بعده،  من  كثريون،  يدرج 

لّذة العي�س اإىل لّذة التفكري، و�ضواًل اإىل لّذة الك�ضل، وبل حتى لّذة الفل�ضفة. 

ف�ضاءات  يف  االأخرية  العقود  يف  جنمه  �ضطوة  رغم  اللّذة،  مفهوم  اأن  على 

وال�ضخ�ضي،  النف�ضي  والتطوير  والدعم  الذاتية،  امل�ضاعدة  كتب  ومن�ضورات 

يبقى واحداً من اأقدم املفاهيم التي بحث فيها الفال�ضفة اليونانيون القدماء، 

من اأبيقور اإىل القورينائيني، وهم فال�ضفٌة، مثل اأبيقور، عا�ضوا اأي�ضًا يف القرن 

الرابع قبل امليالد، ورفعوا مفهوم اللذة اإىل مرتبة »اخلري املطَلق«، اأو ال�ضبيل 

االأ�ضا�ضي ملعرفة ال�ضعادة.

عند  واالأنرثوبولوجيا  الطبيعية  الفل�ضفة  وال�ضرورة:  »الّلذة  كتابه  يف 

يف  الفل�ضفية  »فران«  من�ضورات  لدى  حديثًا  ال�ضادر  واأبيقور«،  دميوقراط 

هذا  اأوجه  من  وجٍه  اإىل  موريل  ماري  بيار  الفرن�ضي  الباحث  يعود  باري�س، 

النقا�س القدمي، اأي االختالف بني اثنني من فال�ضفة املذهب الذّري ــ اأبيقور 

ودميوقراط ــ حول مفهوم ال�ضرورة، وهو اختالٌف يقرتح موريل فْتحه على 

مفهوم اللذة من اأجل تقدمي قراءٍة جديدة فيه.

م�ضيًا على مقولة اأغلب املوؤّرخني الذين دّونوا حول الفل�ضفة الذّرية القدمية، 

فهم  حول  ودميوقراط  اأبيقور  فل�ضفَتْي  بني  تعاُر�س  وجود  اإىل  املوؤّلف  ي�ضري 

الطبيعة، حيث ال ترتك روؤية دميوقراط الذّرية املاّدية اإىل العاَل اأّي جماٍل 

تتحّرك  الوجود،  يف  ذّرة  كّل  اأي  �ضيء،  كل  اأّن  باعتبار  الروحاين،  اأو  للِح�ّضي 

اأّما  نهايتها.  اإىل  بدايتها  من  م�ضارها  حتكم  ومادية  طبيعية  حتمّيٍة  وفق 

�ضعادة االإن�ضان، فهي تكمن، بح�ضب دميوقراط، يف فهم هذه احلتمية واّتخاذ 

خياراٍت وفقًا لها.

حمكومة  ذّراٍت  اإىل  ُتَرّد  املوجودات  باأّن  اأي�ضًا  هو  ت�ضليمه  فرغم  اأبيقور،  اأّما 

االأخالق،  على  الطبيعية  الفل�ضفة  �ضلب  من  بابًا  يفتح  اأنه  اإاّل  بال�ضرورة، 

بحيث يربط ال�ضعادة، وحتى الف�ضيلة، بقدرة االإن�ضان لي�س فقط على فهم 

ال�ضرورة، بل على مقاومتها، وجتاوزها، معترباً اأن ال�ضرورة ال تعني حتميًة 

مطلقة، بل �ضل�ضلًة من االأ�ضباب والِعلل التي ميكن االإن�ضان اأن يلعب دوراً فيها، 

وهذا الدور هو املكان الذي ميكن الّلّذة اأن تُوَلد منه.

ا�ضت�ضالمًا  �ضائع، ال تعني  اأن االأبيقورية، بعك�س ما هو  ويو�ضح موريل كيف 

االنعزال  مع  العقالين  ح�ضاب  على  املفِرط  للِح�ّضي  تف�ضياًل  اأو  للرغبة،  تاّمًا 

عن العاَل ال�ضيا�ضي واالجتماعي، وال هي عقالنيٌة مفرطة وحتمية كما هو 

احلال عند دميوقراط، بل روؤية حتاول التوفيق بني هذه احلتمية واحلّرية، 

لتمّثل بذلك واحدة من الفل�ضفات املبّكرة التي �ضُتلهم النقا�س الفل�ضفي، بدءاً 

من القرن ال�ضابع ع�ضر، حول هذين املفهومني.

بيري الر�سيه: الف�سحى بو�سفها 
اخرتاعًا

ي�ضود االعتقاد اأّن العربّية »الُف�ضحى« ُمعًطى متعاٍل ُوجد بذاته كجوهٍر، ال يتاأّثر بالّزمان واملكان. 

امتداد  على  امل�ضلمون،  العرب  �ضاغه  ثقايٌفّ   )représentation( متّثٌل  االعتقاد  وهذا 

�ضاأن  �ضاأُنه  املفهوَم،  هذا  اأَنّ  اإاّل  لكالمهم.  االأنقى  ال�ضكل  اعتربوه  ما  تو�ضيف  اأجل  من  اأجياٍل، 

حّفت  اجتماعّية-�ضيا�ضّية  ظروٌف  َوّلَدته  واإمنا  ال�ضماء  من  ينزل  ل  االإن�ضانّية،  االبتكارات  كّل 

وغريهم  والفر�س  الَعرب  بني  العميقة  االنق�ضامات  ظّل  يف  �ضّيما  وال  وقومّيٍة،  فكرّية  ِب�ضراعاٍت 

من املكّونات الثقافّية التي تعاي�ضت �ضمن ح�ضارة االإ�ضالم يف الع�ضر الو�ضيط. وهو متّثل جمعّي 

اأ�ضحاُبُه، من ُلغوّيني وفقهاَء ومف�ّضرين، ما يعتربونه املعيار االأعلى  وعاِل، ي�ضتدعي بوا�ضطته 

ل�ضّحة املعاين و�ضالمة االألفاظ، نطًقا وتركيًبا وداللًة. 

الر�ضيه  بيري  الفرن�ضي  الباحث  يعود  »الف�ضحى«،  مفهوم  �ضمنها  ن�ضاأ  التي  ال�ضياقات  يف  وللَحفر 

)1948(، يف كتابه االأخري »اخرتاع اللغة الُف�ضحى، تاريخ العربية من خالل الن�ضو�س« )ال�ضادر 

َنعها علماء العربية من اأجل التحقّق من  عن دار بييرت، 2021(، اإىل التمّثالت والت�ضّورات التي �ضَ

ُجذورها وغاياتها. ولئن اأطلق على هذا امل�ضار لفظ »االخرتاع« فللتدليل على اأّن املفهوم ُرّكب 

ا وتطّور عرب التاريخ.  نظرًيّ

ولذلك، عاد الباحث الفرن�ضي اإىل فئات خمتلفة من الن�ضو�س: ففي الق�ضم االأول، ا�ضتنطق اأعمال 

عف مثل: الك�ضك�ضة والك�ضك�ضة واالإنطاء  اللغوي- املتكلم، ابن فار�س )1004-941م( الذي َربط الف�ضاحة باالإعجاز، وجعل نقاءها يف خالئها من َمظاهر ال�ضّ

والَعجرفة. ويف الق�ضم الثاين، ا�ضتعر�س اآراء اأبي يعلى الفّراء )822-761( الذي و�ضل الَف�ضاحة بلغة »االأعراب اخُلّل�س« واأ�ضاليب »البداوة«. واأثرى الر�ضيه 

النحويني،  املَكتوبة. ثم طّعم َعر�ضه بنظرة  العربّية  )950-872( الذي رّكز فيه على  الفارابي  اأبي ن�ضر  للفيل�ضوف  مبحثه هذا عرب حتليل كتاب »احلروف« 

ومن مناذجهم الزّجاجي )952-892( مركًزا على جذور النحو العربي، وابن ِجّني )1002-941(، وختم َعمله بتحليل و�ضف اال�ضتعماالت العربّية التي دونها 

رّحالتان: املَُقّد�ضي والَعبدري. 

archéologie والغر�س منه العودة اإىل اجلذور  اأن نطلق عليه »احلفر املعريف«  تندرج هذه الدرا�ضات، وقد ُكتبت على فرتاٍت متباعدة، يف ما يكمن 

الثقافّية التي راَفَقت ن�ضاأة مفهوم »اللغة الف�ضحى«، وتطّوره عرب الع�ضور والكتابات واأجنا�س القول والتنظري. وال �ضّك اأّن هذا املفهوم وثيق ال�ضلة باأ�ضلوب 

الن�ّس القراآين الذي اعُترِب معيار الف�ضاحة. وقد �ضاغه ُمفّكرو االإ�ضالم من اأجل الربهنة على اأّن »لهجة قري�س« هي اأف�ضح اللهجات نطًقا، دفاًعا عن عقيدة 

االإعجاز. وت�ضعنا هذه العقيدُة اأمام ق�ضّية ح�ّضا�ضة وهي العالقة بني املقّد�س واللغوّي وحدود التالم�س بينهما. 

اللغويون،  هوؤالء  ينافح  اأن  امل�ضروع  ومن  ما؟  كالٍم  بقد�ضّية  القول  ميكن  معًنى  وباأّي  »املقد�س«،  م�ضاألة  حُتل  ل  ما  جدل  مثار  ال�ضائكة  الق�ضّية  هذه  و�ضتظل 

اللغوّية والبالغّية  الت�ضورات  الدينّي يف  القول بتاأثري املعتقد  اإلهّية َم�ضدره. ولي�س خافًيا  القراآن وعن  اإعجاز  ا علماء كالم وفقهاء، عن  اأي�ضً والذين كانوا 

والنحوّية العربّية. لذلك، يعود الر�ضيه، �ضمن منظور نقدّي، اإىل تربيرات القدامى الواقعة بني مطرقة الّدين و�ضندان املعطيات اللغوّية وال�ضيما اإىل الدواعي 

التي َجعلتهم يرفعون »لهجة« قري�س اإىل م�ضاّف االأمنوذج املتعايل لف�ضاحة اللهجات، ويقابل بني الطرح الديني وهو املحكوم بنظرّية االإعجاز القراآن القائم 

على ف�ضاحة احلروف والكلمات وخلّوها مما ي�ضوبها، كما اأثبته اجلرجاين والزرك�ضي وال�ضيوطي، وبني الت�ضّور اللغوي، وهو ما حدا بالفّراء اإىل اقرتاح مبداأ 

»التخرّي«، اأْي اإّن قري�س كانت تنتقي اأنقى الكلمات التي ت�ضمعها من قبائل اجلزيرة التي حتّج البيَت حتى ا�ضتوى لها ل�ضان ُمَتَخرّي. 

وبهذا املعنى، اعترب الباحث اأّن »الف�ضحى« اإن�ضاء اأو اخرتاٌع اأيديولوجي، كان الهدف منه اإعالء �ضلطان الّدين واإثبات اأف�ضلّية قري�س. ولكي َيفر�س القراآن ذاته 

مرجًعا لالأمة ال بد واأن يكون يف الدرجة العليا من الَبيان والكمال. 

وهكذا فالكتاب بحث ا�ضتق�ضائّي من خالل الّن�ضو�س التي نّظرت ملَفهوم الف�ضحى ومعاجلة ما تخفيه من �ضراعاٍت وجتاذبات، وال �ضيما حركة ال�ضعوبّية، التي 

َجعلت الَعرب يفتخرون مبقّوِم هويتهم االأ�ضا�ضي، اللغة الف�ضحى، ويرون فيها اأ�ضفى املقّومات يف مواجهة الثقافات االأخرى، كالفار�ضية والرتكية واالأردّية 

التي تعاي�ضت يف ظّل اخلالفة العبا�ضّية، ويف مواجهة اللهجات االإقليمّية التي بداأت يف االنت�ضار، حتى جعل منها اجلاحظ حمّل �ضخريته. وما ُيوؤخذ من مثل 

هذه االأعمال لي�ضت النتائج التف�ضيلّية وال املعلومات الفرعّية اخلا�ضة بكّل ف�ضٍل، واإمنا الّروح النقدية للرّتاث اللغوّي ومنهج حماورة الن�ضو�س كاأدب الرحلة 

ودواوين الفقه وعلم الكالم، حيث كان امل�ضغل الل�ضايّن حا�ضًرا، �ضمن النقا�ضات املجتمعّية التي تناولت اإعجاَز القراآن وحدوَثه اأو قدمه من اأجل اخلو�س يف 

ق�ضايا العدالة االجتماعّية و�ضرعّية اخلالفة واأحقّية اخلروج عن ال�ضلطان... 

وال تقا�س قيمة هذا الكتاب مبا ت�ضّمنه من اأفكار جديدة، واإمنا ب�ضرامة منهجه العلمي الذي ا�ضتق�ضى طبقات املفهوم وحفر فيها حتى اجلذور، وال �ضيما واأنه 

خا�س يف اأجنا�ٍس خمتلفة من االأقاويل تراوحت بني كتب لغٍة واأدب الّرحلة وتنظريات الفال�ضفة، مما يقدم نظرة �ضاملة عن مفهوم »الف�ضحى« الذي َحكم، يف 

الع�ضر احلديث، العديد من القرارات ال�ضيا�ضّية، كما غّذى اخلطاب القومّي وما تفّرع عنه من اإيديولوجياٍت. 

وال بد من التنويه ختاًما بلغة الر�ضيه الدقيقة »الف�ضيحة«، فكاأمّنا توارث اأ�ضلوب النحاة والبلغاء الذين ي�ضتغل على مدوناتهم دقًة وو�ضوًحا، مع اّطالع وا�ضٍع 

َينْي، من اأبحاث، غّثها و�ضمينها، �ضّلَط ال�ضوء على تناق�ضاتها، وهذا  على الرتاث اللغوّي العربّي، وعلى ما اأجنزه امل�ضت�ضرقون وامل�ضتعربون، طيلَة القرَننْي املا�ضِ

اأّن املكتبة العربية �ضترثى برتجمة هذا الكتاب، لي�س ملا ت�ضمنه من معلومات فهي �ضائعة، ولكن لتطبيق احل�ّس  هو املعنى الدقيق للّنظر النقدي.  وال �ضك 

النقدّي على مفهوم ح�ّضا�ٍس، ي�ضّكل يف املخيال اجلمعي، ما ي�ضبه الطابو )املحظور( الذي ال جتوز م�ضاءلته، بعد اأن غدا ُمقّد�ًضا حتيط به هاالت الغمو�س، مع اأنه 

عه الَب�ضر، ليعك�ضوا به تطّلعاتهم و�ضراعاتهم وليوظفوه يف تاأويل الن�ّس القراآين. وال حرج يف ا�ضتنطاق ن�ضو�س م�ضابهة لدى علماء اآخرين، حتى  مفهوم اخرَتَ

يتو�ّضع البحث عن مفهوم الف�ضحى يف خمتلف جماالت التفكري والتعبري لَتكتمل ال�ضورة التاريخّية عن ن�ضاأة »الف�ضحى«. 

ا لدى اجلمهور العري�س من القّراء العرب، مع اأّنه قّدم، طيلة العقود االأربعة املا�ضية، ع�ضرات الّدرا�ضات  اأعمال الباحث الفرن�ضي بيري الر�ضيه جمهولة ن�ضبًيّ

اآليات الداللة النحوّية  اأو البحث يف  اللغوية وَو�ضفت ِنظام ا�ضتغال ال�ضاد �ضواًء من خالل درا�ضة االأفعال واالأ�ضماء واال�ضتقاق،  املُدّونة  والكتب التي حّللت 

والبالغّية، مع اهتمام وا�ضٍح بعلوم القراآن. وكّل ذلك يف نف�س علمي دقيٍق. ولعّل هذا النف�س هو ما تتوّجب ترجمُته.

االأخ�سر قري�سي.. املنطق التقليدي وتطّوره
»مدخل اإىل املنطق التقليدي« عنوان الكتاب الذي �ضدر حديثًا عن »املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات« الأ�ضتاذ الفل�ضفة والباحث اجلزائري 

االأخ�ضر قري�ضي، ويرّكز خالله على اأهمية املنطق التقليدي من جوانب متعددة متنوعة، اأبرزها: اأنه اإجناز ج�ّضد تدّرج الفكر الب�ضري من مرحلة 

امليثو�س اإىل مرحلة اللوغو�س، وكان اأول حماولة ل�ضوغ منهج عقالين وعلمي الإ�ضابة احلقيقة وجتنب االأخطاء واملغالطات، وفق مبادئ وقوانني 

وقواعد مقننة و�ضابطة للفكر واال�ضتدالل، وهو يعّد املحاولة االأوىل يف تاريخ الفكر الب�ضري ل�ضوغ مبادئ احلجاج العقالين وقوانينه وقواعده.

االأر�ضطي«،  »املنطق  االأول،  الف�ضل  يف  ف�ضول.  ثالثة  الت�ضورات«،  ومباحث  التقليدي  »املنطق  االأول  الق�ضم  ي�ضّم  حيث  ق�ضمني  يف  الكتاب  يقع 

مبحثان، يبداآن با�ضطالح املنطق الذي عر�س فيه املوؤلف جلدل تعريفه، وبعدها جلدل ت�ضنيفه بالن�ضبة اإىل الفل�ضفة والعلوم. ويف املبحث الثاين، 

جاء بحث مبادئ العقل التي حتكم ب�ضورة عامة العقل ذاته وت�ضبط تفكريه، وهي توؤ�ض�س املنظومة املنطقية التقليدية كلها. 

اأ�ضغر وحدة ُيبنى بها احلكم وت�ضاغ بها الق�ضية  يف الف�ضل الثاين »الت�ضورات واحلدود واأنواعها«، تناول قري�ضي الت�ضورات واحلدود باعتبارها 

وت�ضري الت�ضورات اجتماعية ومتداولة باللغة، ولهذا جاء بحث الداللة واأنواعها، واحلدود واأنواعها، واملقوالت االأر�ضطية، واملحموالت والكليات.  

اأما الف�ضل الثالث »التعريفات«، فيبحث املوؤلف يف هذه احلدود التي هي اأدوات للتعريفات، م�ضتطلًعا اأهم اأنواعها وقواعدها. وهو يرى اأن التعريف 

هو اأهم املباحث يف منطق احلدود، واأهمها يف املنطق كله، بعد اال�ضتدالل. وحتى اإذا كانت غاية املنطق كما ق�ضده اأر�ضطو هي القيا�س والربهان، 

فاإن اأهمية التعريف تبقى قائمة معه، باعتباره ما ي�ضبط املفاهيم واملعاين، ويجنب االلتبا�ضات وما ينجر عنها من مراوغات ومغالطات. ي�ضّم الق�ضم 

واأنواعها،  ت�ضنيفاتها  واأهم  الق�ضايا  قري�ضي  يدر�س  »الق�ضايا«،  الرابع،  الف�ضل  يف  ف�ضول.  خم�ضة  الت�ضديقات«  ومباحث  التقليدي  »املنطق  الثاين 

بالتدرج من ب�ضيطها اإىل مرّكبها. يف اال�ضتدالل، بينما يرى املوؤّلف يف الف�ضل اخلام�س »اال�ضتدالل املبا�ضر«، اأن اال�ضتدالل يف املنطق هو االنتقال 

مقدمات.  اأو  مقدمة  ُت�ضّمى  منها  ننطلق  التي  الق�ضايا  جملة  اأو  والق�ضية  املنطقية.  بال�ضرورة  عنها  يلزم  ما  اإىل  عدة  ق�ضايا  اأو  واحدة  ق�ضية  من 

والق�ضايا.  للحدود  املادي  امل�ضمون  على  ال  املنطقية،  العقلية  ال�ضرورة  على  مبني  فهو  �ضورية؛  ا�ضتنتاجية  طبيعة  من  املنطق  يف  واال�ضتدالل 

واال�ضتدالل املبا�ضر هو الذي ن�ضتخدم فيه مقدمة واحدة، ثم ننتقل منها اإىل ما يلزم عنها بال�ضرورة املنطقية؛ »فاإْن نحن انطلقنا من افرتا�س 

الق�ضية: كل االأعداد الطبيعية موجبة، �ضادقة. تُكن الق�ضية: بع�س االأعداد 

اأن  ميكنهما  ال  فالق�ضيتان  بال�ضرورة؛  كاذبة  ق�ضية  موجبة،  لي�ضت  الطبيعية 

هذا  فاإن  لال�ضتدالل،  كمقدمة  واحدة  ق�ضية  من  انطلقنا  دمنا  وما  مًعا.  ت�ضدقا 

املبا�ضر«،  غري  »اال�ضتدالل  ال�ضاد�س  الف�ضل  يف  مبا�ضر«.  ا�ضتدالل  اال�ضتدالل 

يقول املوؤلف اإن اال�ضتدالل غري املبا�ضر هو كل ا�ضتدالل ننطلق فيه من اأكرث من 

مقدمة، »فاإذا وّظفنا مقدمتني وا�ضتنتجنا منهما نتيجة الزمة عنهما بال�ضرورة 

املنطقية، �ُضمي هذا النوع من اال�ضتدالل قيا�ًضا«.

يتناول الف�ضل ال�ضابع »املغالطات امل�ضهورة« املغالطات ويعر�س الأ�ضهرها واأكرثها 

ال�ضواب  نعرف  اأن  يكفي  ال  اأنه  يف  للمغالطات  التعر�س  �ضرورة  »وتكمن  تداواًل، 

اأو  اأن نعرف املغالطات حتى ال نقع فيها  كي نن�ضج على منواله، بل من ال�ضروري 

نوقع غرينا فيها، وكي نك�ضف ف�ضاد اال�ضتدالالت التي ُبنيت عليها.  »ما بعد املنطق 

ما  اإىل  املوؤلف  الذي ينتقل فيه  الف�ضل االأخري  النقد والتطور« عنوان  التقليدي: 

النقد  من  لعينات  عر�س  حيث  والتطور،  النقد  جانب  من  التقليدي  املنطق  بعد 

بالفكر  بالبدء  الرتابط،  يقطع  ال  وحتى  االأر�ضطي.  املنطق  واجهه  الذي  الناق�س 

الغربي لينتقل اإىل الفكر االإ�ضالمي ثم يعود ثانية اإىل الفكر الغربي، عر�س لنقد 

مفكري االإ�ضالم قبل الفكر الغربي، »اإذ ان�ضغل علماء االإ�ضالم ومفكروه بهذا النقد، 

املوؤلف  عر�س  بعده،  فيه«.  متميزة  مرجعية  تيمية  ابن  االإ�ضالم  �ضيخ  نقد  و�ضكل 

الع�ضر  يف  الغربي،  الفكر  يف  التقليدي  املنطق  لها  تعر�س  التي  االنتقادات  الأهم 

الو�ضيط وما بعده.

»كتابات«: 
بيكا�سو بني 
الق�سيدة 

وامل�سرح
يقارب  ما  منذ  رحيله  رغم 

االأربعني عامًا، ما زال الفنان 

االإ�ضباين بابلو بيكا�ضو )1881 

يف  بقّوة  حا�ضراً   ،)1973  -

وهو  العاملي،  الفني  امل�ضهد 

لت�ضكيلّي  ا�ضتثنائّي  ح�ضوٌر 

، بل على  ر ل يكن مقاّلً معا�ضِ

العك�س، كان اأحد اأكرث فناين 

الر�ضم  يف  كان  اإن  اإنتاجًا،  جيله 

قّلما  اإنتاجهم  بكثافة  ُعرفوا  الذين  الت�ضكيليني  اأن  باعتبار  ا�ضتثنائّي  ح�ضوٌر  النحت.  يف  اأو 

حافظوا على مكانة يف ال�ضفوف االأوىل بني االأعمال التي يبحث عنها اجلمهور واملقتنون، كما 

ي�ضري اإىل ذلك القّيم الفرن�ضي املخت�ّس باالأعمال الفنية غّيوم �ضريوتي.

واإن كان منَتج �ضاحب لوحة »غرنيكا« الت�ضكيلي والنحتي ي�ضتفيد من هذه ال�ضهرة الوا�ضعة، 

الكبري، واحلديث هنا،  اجلمهور  لدى  �ضبه جمهولة  ما زالت  اأُخرى  ا�ضتغاالته يف حقول  فاإن 

الن�ضو�س  بع�س  اإىل  اإ�ضافة  وامل�ضرح،  ال�ضعر  بني  تنّوعت  التي  كتاباته  عن  االأّول،  املقام  يف 

ـ   1935 »كتابات:  بعنوان  جمَلٌّد  اأخرياً  �ضدر  باري�س،  يف  »غاليمار«  من�ضورات  عن  املتفّرقة. 

الن�ضو�س  ع�ضرات  على  الكتاب  ي�ضتمل  حيث  االإ�ضباين،  الفنان  دّونه  ما  جممل  ي�ضّم   ،»1959
ال�ضعرية التي و�ضعها يف فرتاٍت متقّطعة، لكن �ضمن حّيز زمني ق�ضري يف كّل مرة، كما ي�ضّم 

الدار  ت�ضّم  كما  ذيلها«.  من  مم�ضوكًة  و«الرغبُة  ال�ضغريات«،  االأربع  »الفتيات  م�ضرحّيتيه 

الفرن�ضية اإىل الكتاب جممل م�ضّودات بيكا�ضو، ومالحظاته، اإ�ضافة اإىل ُجَمل متفّرقة، وهي يف 

الغالب ن�ضو�ٌس ق�ضرية كتبها على ق�ضا�ضات ورق، اأو خّططها على لوحات، ور�ضائل وبطاقات 

بريدية، اأو حفرها على مواّد �ضلبة، ُمظهراً يف ذلك التداخل بني رغبته الكتابية وبني روؤيته 

الب�ضرية. لب الن�ضو�س يف انتمائها اإىل عوال �ضوريالية، فوق واقعية، لي�س يف ال�ضعر وحده، 

الذي ينحو فيه بيكا�ضو اإىل الكتابة االآلية والتداعي احلّر، مالحقًا الكلمات حيث تاأخذه، بل 

من  التقليدية،  الُبنية  اإىل  بااًل  للخ�ضبة  املكتوبة  ن�ضو�ضه  ُتلقي  ال  حيث  امل�ضرح،  يف  وكذلك 

حبكة و�ضخ�ضيات وتطّور منطقّي للق�ضة، بل تنحو نحو ال�ضعرية وم�ضرح العَبث.
الفنان  اإىل رغبة  ــ  اأي�ضًا ملّفًا نقديًا عن بيكا�ضو بو�ضفه �ضاعراً وكاتبًا  ــ الذي ي�ضّم  وت�ضري مقّدمة الكتاب 

االإ�ضباين، التي اأ�َضّر بها اأكرث من مرة، يف اأن ُيطَبع له كتاٌب »ميّثل ال�ضورة احلقيقية ل�ضخ�ضّيته والبورتريه 

االأكرث وفاًء له. �ضورٌة ميكن لنا اأن نرى فيها الفو�ضى التي ُعرف بها، بحيث تكون كّل �ضفحة فيه ف�ضاًء 

للعبث، بعيداً عن اأي رغبة يف الرتتيب اأو يف تنظيم )الن�س(«.
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الثقافي

يعد تتويجا مل�ساٍر اأدبي وعلمي ثرّي

الربوفي�سور مرتا�س يفتّك جائزة العوي�س الثقافية لعام 2021

ويعد عبد الماك مرتا�ض من 

مواليد 10 اأكتوبر 1935 في 

م�سيردة بوالية تلم�سان، 

وهو اأ�ستاذ جامعي، ح�سل 

على �سهادة دكتوراه في 

االأدب. وُيعد َعلما من اأعالم 

النقد العربي، ومرجعا في 

الدرا�سات االأدبية والنقدية 

واالأكاديمية. وُتعد �سيرته 

الذاتية حافلة باالإنجازات؛ 

اإذ �سدر له اأكثر من 70 موؤلفا 

في مختلف الفنون االأدبية 

والنقدية، اإلى جانب عدد 

من الروايات، من بينها »واد 

الظالم«، و«رباعية الدم 

والنار«، وثالثية الجزائر: 

»الملحمة« و«الطوفان« 

و«الخال�ض«.

وكانت جائزة ال�سعر لهذه 

الم�سابقة التي عرفت م�ساركة 

1847 مر�سح، من ن�سيب 
ال�ساعر اللبناني اإليا�ض 

لحود، بينما عادت جائزة 

الق�سة والرواية للروائي 

ال�سوري نبيل �سليمان، فيما 

ُتوج الم�سري اأحمد زايد 

بجائزة الدرا�سات االإن�سانية 

والم�ستقبلية. 

واأو�سح عبد الحميد اأحمد 

االأمين العام للموؤ�س�سة خالل 

ندوة �سحفية اأقيمت موؤخرا 

بمقر موؤ�س�سة العوي�ض 

باالإمارات، اأنه تم اختيار 

هذه الكوكبة من المبدعين من 

قبل لجان تحكيم ر�سينة، 

اعتمدت المعايير العلمية 

الدقيقة، والحيادية التامة 

في عملها الممنهج، بعد 

اجتماعات �سرية مطولة، 

ونقا�سات اإيجابية. واأ�ساف 

اأن الفائزين في هذه الدورة 

ال�سابعة ع�سرة )2020 ـ 

2021( هم نخبة مبدعة من 
الكّتاب واالأدباء العرب، 

الذين كر�سوا للثقافة وقتهم، 

واأعطوا االإبداع الكثير من 

جهدهم، فا�ستحقوا هذا 

التكريم تقديرا وتثمينا 

لما بذلوه من عمل دوؤوب، 

لتر�سيخ القيم االأ�سيلة التي 

تعّبر عن تطلعات االإن�سان 

العربي. وذكر اأن جائزة 

االإنجاز الثقافي والعلمي 

�سيتم االإعالن عنها الحقا؛ اإذ 

اإنها ال ُتمنح من قبل لجنة 

التحكيم كبقية جوائز الحقول 

االأخرى، بل من طرف مجل�ض 

اأمناء الجائزة. ومنذ اإطالق 

جائزة العوي�ض في 17 

دي�سمبر 1987 التي تقام مرة 

كل �سنتين، بلغ عدد الفائزين 

بها 101 فائز.

وبالمنا�سبة، هّناأ بع�ض 

المثقفين واالأكادمين 

الجزائريين االأ�ستاذ مرتا�ض، 

معتبرينه »اأ�سهر من نار على 

عَلم«. 

وقال اأحدهم اإنه عرف االأ�ستاذ 

عبد الملك مرتا�ض منذ 

�سنوات خلت، فوجده مكينا 

في علمه، اأمينا في ما يب�سر 

به، وفوق كل ذلك عرفه رجال 

ال يلقاك اإال م�ستب�سرا، طلق 

االأ�سارير، ترت�سم على محياه 

ب�سمة حلوة ال تكاد تفارقه... 

فاإذا تحّدث بالعربية تجلت 

عذبة على ل�سانه؛ كاأنك 

ت�سمع ق�سيدة �ساعر مطبوع. 

و«اأن ينال جائزة العوي�ض 

فمبارك لها به، ومبارك لنا 

هذا االجتياز، وهي لم ت�سل 

طريقها في الو�سول اإلى من 

هو حقيق بها«.

فاز الربوفي�سور عبد املالك مرتا�س وهو اأديب واأ�ستاذ اجلامعي، والرئي�س الأ�سبق للمجل�س الأعلى للغة العربية 

بجائزة »العوي�س الثقافية للدرا�سات الأدبية والنقد« يف دورتها ال�سابعة ع�سرة 2020 ـ 2021، ح�سبما اأعلنت عنه، 

موؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية. 

مزيها احل�سور القوي للروائيني والأدباء والكّتاب اجلزائريني

اختتام معر�س ال�سارقة الدويل 

الـ 40 للكتاب بالإمارات

المتنق�سي  ال�سبت  اأم�سية  اختتمت 

الـ  الدورة  فعاليات  بالإمارات  بال�سارقة 

للكتاب  الدولي  ال�سارقة  لمعر�س   40
واللقاءات  الندوات  من  يوما   11 بعد 

ح�سور  ميزها  التي  الثقافية  والفعاليات 

الرزاق  عبد  النوبلي  التنزاني  الروائي 

ال�ساخرة  البرامج  ومقدم  والكاتب  قرنح 

الجنوب اإفريقي تريفور نواه. و�سهد اليوم 

تحت  نظم  الذي  المعر�س،  لهذا  الأخير 

معتبرا  توافدا  كتاب«،  لك   .. �سعار«هنا 

بالكتب  اهتماما  اأبدى  الذي  للجمهور 

واأي�سا  والدرا�سات  والترجمات  الأدبية 

ما  ح�سب  والنا�سئة،  الطفل  اإ�سدارات 

الندوات  اآخر  تنظيم  عرف  كما  لوحظ، 

واللقاءات الفكرية والأدبية بالإ�سافة اإلى 

م�ساركة  الطبعة  هذه  وعرفت  الور�سات. 

بينها  بلدا   83 من  ن�سر  دار   1500 من  اأكثر 

العديد  وح�سور  ال�سرف  �سيف  اإ�سبانيا 

والإعالم  والفكر  الأدب  م�ساهير  من 

مع  لقاء  في  قدم  الذي  قرنح  اأبرزهم 

الجمهور اأهم المحطات التي ميزت م�ساره 

الحياتي والأدبي اإلى غاية ح�سوله موؤخرا 

نواه  اأي�سا  �سارك  كما  نوبل.  جائزة  على 

في  بداياته  حول  لقاء  بدوره  ن�سط  الذي 

فيما  الناجحة  وتجربته  اإفريقيا  جنوب 

الأمريكية  المتحدة  الوليات  في  بعد 

ال�سهير  موؤلفه  مقدما  الكتابة  مجال  في 

في  طفولة  من  ق�س�س  جريمة:  »ولدت 

جنوب اإفريقيا« الذي اعتبر في 2016 من 

في  تجربته  وكذا  مبيعا  الكتب  اأكثر  بين 

ال�ساخرة  وبرامجه  التلفزيوني  التقديم 

التي ي�ساهدها الماليين حول العالم.

اأي�سا  تميزت  قد  الدورة  هذه  وكانت 

اأحالم  الجزائريين  الروائيين  بم�ساركة 

من  وهما  الأعرج،  ووا�سيني  م�ستغانمي 

العربي،  والعالم  الجزائر  في  الكتاب  كبار 

اأكثر  من  وهو  خ�سرا  يا�سمينة  وكذا 

اأوروبا،  في  �سهرة  الجزائريين  الروائيين 

جمهورا  جميعا  ندواتهم  جلبت  حيث 

والعرب  الجزائريين  من  وخ�سو�سا  كبيرا 

المقيمين في ال�سارقة وبقية الإمارات.

عن  الجزائرية  الن�سر  دور  غياب  ورغم 

الأدباء  موؤلفات  اأن  اإل  التظاهرة  هذه 

العديد  في  حا�سرة  كانت  الجزائريين 

الكبرى  العربية  الن�سر  دور  اأجنحة  من 

والم�سرية  والعراقية  كاللبنانية 

وخ�سو�سا منها الروائية والق�س�سية.

رئي�س  م�ساركة  اأي�سا  المعر�س  و�سهد 

�سالح  العربية،  للغة  الأعلى  المجل�س 

الأجزاء  اإطالق  حفل  ح�سر  الذي  بلعيد، 

للغة  التاريخي  للمعجم   17 الـ  الأولى 

ي�سارك  الذي  المعجم  وهو  العربية، 

المجل�س في اإنجازه من خالل فريق بحثي 

الأكبر  هو  جزائريا  باحثا   65 من  مكون 

العربية  البحثية  الفرق  م�ستوى  على 

الم�ساركة.

�سامل  قامو�س  اأول  المعجم  هدا  ويعتبر 

اتحاد  عليه  ي�سرف  حيث  العربية  للغة 

ومقره  العربية  العلمية  اللغوية  المجامع 

القاهرة بم�سر وبتن�سيق مالي واإداري من 

الذي  ال�سارقة  في  العربية  اللغة  مجمع 

الجزائري  اللغوي  العامة  اأمانته  يتولى 

اأي�سا  وهو  الم�ستغانمي  ال�سافي  محمد 

المدير التنفيذي لهذا المعجم.

وكان الأكاديمي والناقد الأدبي الجزائري 

في  اأي�سا  �سارك  قد  فيدوح  القادر  عبد 

لندوة  بتن�سيطه  المعر�س  هذا  فعاليات 

اأدبية حول المراأة وال�سعر.

للكتاب،  الدولي  ال�سارقة  معر�س  ويعد 

»هيئة  وتنظمه   1982 في  تاأ�س�س  الذي 

معار�س  اأكبر  بين  من  للكتاب«،  ال�سارقة 

توافد  حيث  من  العالم  في  الكتاب 

الجمهور، وفقا للقائمين عليه.

ن�سيرة. �س

ن�سرية. �س

معر�س  في  الجزائري  الجناح  يقدم 

رحلة  لزائريه  دبي   2020 اك�سبو 

الح�ساري  الإرث  من  فيها  ينقلهم 

للجزائر اإلى الفاق التنموية الواعدة 

التي ت�سبو اإلى تحقيقها.

الت�سميم  من  الرحلة  هذه  وتنطلق 

الم�ستلهم  و  للجناح  الالفت  الخارجي 

بالعا�سمة،  العتيقة  الق�سبة  من 

الم�سنفة من طرف منظمة »يون�سكو« 

التجذر  على  دللة  عالمي،  كتراث 

التاريخي للجزائر وزخمها الثقافي.

يمر  الخارجي،  المدخل  ولوج  وبعد 

»و�سط  وا�سع  فناء  عبر  اأول  الزائر 

تعلوها  منقو�سة  باأبواب  محاط  الدار« 

الخ�سبية،  بدعائمها  مميزة  �سرفات 

جولة  خالل  واأج  لحظته  ح�سبما 

بالجناح الجزائري.

رواقا  الزائر  يجد  الفناء  ي�سار  وعلى 

تبرز فيه عنا�سر فنية اأخرى للهند�سة 

بالعا�سمة  القديمة  المعمارية 

كالأقوا�س والأعمدة الموري�سكية.

المفتوح  الف�ساء  هذا  اختيار  تم  و 

في  الزائر  يلتقيه  مكان  اأول  ليكون 

انفتاح  عن  للتعبير  الجزائر  جناح 

الن�سان الجزائري نحو الخر، ل�سيما 

واأن اك�سبو 2020 دبي اتخذ من العي�س 

معا �سعارا رئي�سيا له.

ل/واأج  يقول  ال�سدد،  هذا  وفي 

معر�س  في  الجزائري  الجناح  محافظ 

الن�سان  »اإن   : عطار  مختار  اك�سبو، 

الجزائري لديه ا�ستعداد فطري لربط 

عالقات مع الخر. اأكثر من ذلك، اإنه 

تتجلى  العالقة،  في  ب�ساعرية  يتميز 

�سخائه  مظاهر  خالل  من  بالأخ�س 

الفريدة«.

وفور دخول الجناح، ي�سرع الزائر في 

تجربة �سفرية مميزة ينتقل فيها وفق 

محطات  عدة  عبر  ت�ساعدي  م�سار 

للجزائر  الح�ساري  العمق  تظهر 

وطموحاتها الم�ستقبلية.

الأثري  الموقع  المحطات،  هذه  اأولى 

اكت�سف  اأين  )�سطيف(  بو�سريط  لعين 

حجرية  اأدوات  جزائري  عملي  فريق 

مرتبطة بعظام حيوانات قديمة.

الأدوات  هذه  بعر�س  الجناح  يقوم  و 

لمجريات  فيديوهات  مع  الحجرية 

اأكدت  التي  الأثري  التنقيب  اأعمال 

اأر�س الجزائر  التواجد الإن�ساني على 

منذ 2،4 مليون �سنة على الأقل.

وياأتي هذا تاأكيدا على قدم الح�سارة 

على  رد  »اأبلغ  ليكون  الجزائر  في 

و�سعبها«،  البالد  تاريخ  في  الم�سككين 

الجناح  محافظ  به  �سرح  ح�سبما 

الجزائري.

العر�س  بمنطقة  لتواجده  وبالنظر 

الثالث  الموا�سيع  اأحد  وهي  »التنقل« 

)الى  دبي   2020 لك�سبو  الرئي�سية 

اختار  وال�ستدامة(،  الفر�س  جانب 

الجناح الجزائري الرتكاز على مفهوم 

من  النتقال  خالل  من  »الرحلة« 

عبر  الجزائري  ال�سمال  الى  تنمرا�ست 

الطريق العابر لل�سحراء.

اأهم  اأحد  الطريق  هذه  وتعد 

في  الكبرى  التنموية  الم�ساريع 

دول  خم�س  عبر  تمر  اإذ  المنطقة 

اأخرى وهي تون�س ومالي ونيجر وت�ساد 

ونيجيريا على م�سافة 4500 كم.

لتحط  بعدها  الزيارة  وتتوا�سل 

الطاقة  رحلة  تمثل  التي  �سالح  بعين 

التي  غرداية  مدينة  ثم  المتجددة 

بوغزول  ومنطقة  الماء،  رحلة  تمثل 

عام  بغ�سون  ذكية  مدينة  �ستقام  اأين 

العا�سمة. بالجزائر  و�سول   2030
وتبرز مختلف هذه المحطات تطلعات 

المهيكلة  الكبرى  وم�ساريعها  الجزائر 

وموقعها على ال�ساحة الدولية ودورها 

الرائد في اإفريقيا.

روؤية  خاللها  من  تتجلى  كما 

تعتمد  التي  ال�ست�سرافية  الجزائر 

وتطوير  الطاقوي  النتقال  على 

والندماج  الحديثة  التكنولوجيات 

قاعة  في  الرحلة  وتنتهي  الإقليمي 

يو�سح  فيلم  بتقديم  العرو�س 

الثقافية  ال�سياحية،  المكانيات 

والتنموية للجزائر .

ويظهر هذا الفيلم في ان واحد مظاهر 

واعتقاد  وتنوعها  الجزائر  جمال 

اف�سل،  بم�ستقبل  الرا�سخ  الجزائريين 

الم�ساهمة  على  بالدهم  قدرة  وفي 

في التنمية بالعالم، و�سرح عطار في 

تمثل  الرحلة  هذه  »اإن   : ال�سياق  هذا 

الجزائري  ثقة  عن  وا�سحا  تعبيرا 

في  فهو  بتاريخه،  واعتزازه  بنف�سه 

على  للحفاظ  ي�سعى  الذي  الوقت 

على  منفتحا  تجده  الح�ساري،  ارثه 

الع�سرنة«.

الجزائري،  الجناح  من  خروجه  وقبل 

في  ورقة  يعلق  اأن  للزائر  يمكن 

فيها  يتقا�سم  التوا�سل«  »جدارية 

م�ساعره ويعبر داخلها عن انطباعاته 

ولقت  »الرحلة«،  هذه  حول  اآرائه  و 

اأن  بدليل  الزوار  ا�ستح�سان  الفكرة 

معها  تفاعلوا  الذين  الزوار  عدد 

على  اآرائهم  عن  التعبير  خالل  من 

 20 الجدارية بلغ الى حد الن حوالي 

باأن  اأكد  الذي  األف زائر، ح�سب عطار 

الجناح الجزائري من الجنحة القليلة 

فكرة  ج�سد  الذي  الوحيد  يكن  لم  اإن 

الجدارية.

ن�سيرة. �س

جناح الجزائر 

بـ« اك�سبو 2020 

دبي«

رحلة 

من عمق 

التاريخ 

الإن�ساين 

اإىل تطلعات 

م�ستقبلية 

واعدة

األف مثل يف اأكرث من ثالثني عماًل م�سرحيًا

ر�سيد ق�سنطيني.. وجه �ساخر 

من امل�سرح اجلزائري
لحظٌة فارقة �سنعت م�سيرة الم�سرحّي الجزائري ر�سيد ق�سنطيني )1887 - 1944(، الذي مرت اأم�س 

المعروف  �ساللي  علي  مع  الما�سي  القرن  ع�سرينيات  منت�سَف  لقائه  في  تمّثَلت  ميالده،  ذكرى  اأول 

با�سم عاللو )1902 - 1992(؛ اأحِد رّواد الحركة الم�سرحية في الجزائر.

حكايًة  العا�سمة،  بالجزائر  التاريخي  الق�سبة  حّي  في  ُولد  الذي  ق�سنطيني،  عا�س  ذلك،  قبل 

دراماتيكية تبدو مناق�سًة )ورّبما مف�ّسرة( لم�سرح الكوميديا ال�ساخرة الذي �سيبرز فيه؛ فقد انقطع 

عن الدرا�سة في المرحلة البتدائية لُي�ساعد والده الذي كان يعمل نّجاراً، ثّم هاجر اإلى فرن�سا مع 

في  غرقت  �سفينته  لكّن  الجتماعي،  و�سعه  تح�سين  اإلى  منه  �سعيًا  الأُولى  العالمية  الحرب  بداية 

عر�س البحر فوجد نف�سه في جزيرة مالطا الإيطالية؛ حيث اختفت اأخباره لفترة حّتى اعتقد اأهله 

اأّنه فارق الحياة، لكّنه �سيعود اإلى م�سقط راأ�سه فيجد اأّن زوجته ارتبطت ب�سخ�س اآخر، فيعود اأدراجه 

اإلى فرن�سا التي �سيعوُد منهما مجّدداً عام 1926.

في تلك ال�سنة، �سيلتقي ب�ساللي الذي وجَد اأَنّ ال�ساب العائَد من مغتربه الفرن�سي ُم�سحك بالفطرة، 

 ،) الحقيقُيّ )ا�سُمه  بلخ�سر  ر�سيد  �سيقف  وبالفعل،  الم�سرحية.  فرقته  اإلى  الن�سمام  عليه  فاقترح 

في ال�سنة نف�سها، على خ�سبة الم�سرح لأّول مّرة مع الفرقة التي تحمل ا�سم »الزاهية« لُيقّدم معها 

م�سرحيًة مقتب�سًة من »األف ليلة وليلة« بعنوان »زواج بوعقلين« نالت نجاحًا كبيراً. وفي العام الذي 

تاله، اأ�ّس�س مع جلول با�س جّراح فرقة م�سرحية با�سم »الهالل الجزائري«.

النجاح  الوفّي«،  »العهد  بعنوان  وكانت  الجديدة،  فرقته  مع  قّدمها  التي  الأُولى  م�سرحيته  تنل  لم 

التي  بوبرمة«  »زواج  م�سرحيته   1928 عام  قّدم  حيث  الكوميدي؛  الم�سرح  اإلى  فاّتجه  ع،  المتوَقّ

با�سطارزي« عام  اإلى »فرقة  ان�سّم  الم�سرحية،  �ستكون بدايَة �سعبيته. وبعد مجموعة من الأعمال 

.1938 حتى  معها  وا�ستمّر   1934
قدور«،  و«بابا  كوجو«،  »بني  بينها:  من  م�سرحيًا؛  عماًل  ثالثين  من  اأكثر  في  ومّثل  ق�سنطيني  اأّلف 

وهني  و«بونقاب«؛  عليك«،  و«ياح�سراه  و«ت�سرت�س«،  وباندو«،  و«عاي�سة  و«زغيربان«،  و«الطماع«، 

اأعماٌل تناوَل في مجملها اأو�ساع الجزائرّيين خالل الفترة ال�ستعمارية، مثل تف�ّسي الفقر والأمرا�س 

والبطالة، ُمدينًا، بلغته ال�سعبية الب�سيطة واأدائه الذي يميل اإلى الرتجال، الحتالَل الذي �سيمنع 

عر�سًا م�سرحيًا له عام 1940.

الوكالت
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�شددت على اأنه »ال تراجع عن الثوابت الواردة بها«

حركة »فتح« الفل�سطينية توؤكد تم�سكها بوثيقة 
اال�ستقالل

اعتقاالت، اعتداءات واقتحامات للم�شجد االق�شى

االنتهاكات ال�سهيونية في حق 
ال�سعب الفل�سطيني تتوا�سل

االعالم  مفو�ضية  عن  �ضادر  بيان  يف  »فتح«  و�ضددت 

الذكرى  ملنا�ضبة  اأم�س،  الفكرية،  والتعبئة  والثقافة 

االأهمية  على  اال�ضتقالل،  اعالن  وثيقة  ل�ضدور  الـ33 

نوعية  نقلة  باعتبارها  اال�ضتقالل  لوثيقة  التاريخية 

مل�ضار كفاح ون�ضال ال�ضعب الفل�ضطيني، وثمرة طبيعية 

واالنتفا�ضة  الثورة  درب  على  الالحمدودة  لت�ضحياته 

ال�ضعبية الكربى .

واأكدت الوحدة الوطنية، التي جت�ضدت باإجماع وطني 

على الوثيقة ومنهج الربنامج ال�ضيا�ضي املطروح فيها 

لتحقيق اال�ضتقالل يف دولة فل�ضطينية على حدود الرابع 

ال�رشعية  قرارات  على  بناء   ،1967 عام  حزيران  من 

الدولية اخلا�ضة بالق�ضية الفل�ضطينية، ما مهد الطريق 

القد�س  عا�ضمتها  فل�ضطينية  بدولة  دويل  العرتاف 

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  بقرار  توج  ال�رشقية، 

رقم 19\67، حيث اعرتفت 141 دولة حتى االآن بفل�ضطني 

دولة ع�ضوا ب�ضفة »مراقب«.

واأكدت »فتح« اأن وثيقة اال�ضتقالل ما كانت لرتى النور 

و�ضعوب  وحكومات  دول  لدى  املنا�ضب  ال�ضدى  وتلقى 

العامل، لوال ت�ضحيات ال�ضعب الفل�ضطيني العظيمة منذ 

قادتها  والتزام   ،1965 عام  املعا�رشة  ثورته  انطالقة 

املدونة يف  للكفاح،  امل�رشوعة  بالو�ضائل  ومنا�ضليها 

ن�ضو�س القانون الدويل، واملتوجة ب�ضيا�ضة 

من  الكثري  اقناع  يف  �ضاهمت  واقعية  عقالنية 

والطبيعية  التاريخية  بحقوقنا  العامل  دول 

دولة  قيام  واأن  فل�ضطني،  وطننا  اأر�س  على 

املنطقة،  وا�ضتقرار  باأمن  �ضي�ضاهم  فل�ضطني 

متهيدا الإحالل ال�ضالم الدائم والعادل وال�ضامل فيها.

وحملت »فتح« منظومة االحتالل واال�ضتعمار اال�ضتيطاين 

كاملة  امل�ضوؤولية  املتعاقبة،  ال�ضهيونية  العن�رشية 

احلرب  بانتهاجها  ال�ضالم،  عملية  م�ضار  انهيار  عن 

واالحتالل واال�ضتيطان، �ضبيال لفر�س االأمر الواقع على 

الدويل  املجتمع  ارادة  واغتيال  الفل�ضطيني،  ال�ضعب 

قوانني  عليها  قامت  التي  االأخالقية  الركائز  ون�ضف 

وقرارات ال�رشعية الدولية ومواثيقها .

التاريخي  باحلق  ومنا�ضليها  قيادتها  مت�ضك  وجددت 

فل�ضطني،  وطنه  باأر�س  الفل�ضطيني  لل�ضعب  والطبيعي 

وحقه بانتهاج �ضبل الن�ضال ال�ضعبي املقاوم امل�رشوع 

والقانوين  ال�ضيا�ضي  الن�ضال  �ضبل  مع  بالتوازي 

هدف  لتحقيق  الدولية،  املحافل  يف  والدبلوما�ضي 

وثيقة اال�ضتقالل بقيام دولة فل�ضطينية حرة ذات �ضيادة 

دميقراطية تقدمية، دولة قانون حترتم احلقوق اال�ضا�ضية 

مواطنيها  حقوق  وت�ضمن  التعددية،  ومبداأ  لالإن�ضان، 

دون متييز، وعلى راأ�ضها حقوق املراأة الفل�ضطينية .

التحرير  ملنظمة  ال�ضيا�ضي  الربنامج  ارتكاز  واأكدت 

الوطنية، على املبادئ  ال�ضلطة  الفل�ضطينية، وقوانني 

املرجعية  باعتبارها  اال�ضتقالل،  وثيقة  يف  املعلنة 

التي تتم�ضك القيادة بحذافريها ومل ترتاجع عنها رغم 

دائما،  عبا�س  حممود  الرئي�س  يوؤكد  كما  ال�ضغوط، 

مت�ضكه بها وحتديه ملن يثبت اي تراجع عنها مهما كان 

�ضئيال .

و�ضددت حركة »فتح« على ا�ضتمرارها بالن�ضال امل�رشوع 

والبقاء يف دائرة املواجهة مع منظومة االحتالل ال�ضهيوين 

من  الت�ضحيات،  بلغت  مهما  العن�رشي  اال�ضتعماري 

ا�ضتكمال اجناز اال�ضتقالل وال�ضيادة، ووقوفها مع  اجل 

واخليارات  الوطنية  بالقرارات  عبا�س  حممود  الرئي�س 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  حقوق  لتج�ضيد  الهادفة  امل�ضريية 

التاريخية والطبيعية، واأهدافه يف احلرية واال�ضتقالل.

اأكدت حركة التحرير الوطني الفل�شطيني »فتح«، اال�شتمرار بالن�شال امل�شروع الإجناز اال�شتقالل 

واإقامة الدولة الفل�شطينية ذات ال�شيادة، وعا�شمتها القد�س ال�شرقية.

 الوكاالت

طالب رئي�س الوزراء حممد ا�شتية، بتحرك 

عاجل وفوري الإنقاذ حياة االأ�شري كايد 

الف�شفو�س امل�شرب عن الطعام منذ 122 يوم، 

والذي ت�شري التقارير الطبية اىل اأن و�شعه 

ال�شحي دخل مرحلة حرجة وخطرية.

وقال ا�شتية يف ت�شريح ن�شره املتحدث با�شم 

احلكومة اإبراهيم ملحم، م�شاء اأول اأم�س، اإن 

الهيئات واملنظمات احلقوقية واالإن�شانية 

الدولية مطالبة بالتحرك العاجل الإنقاذ 

حياة االأ�شري الف�شفو�س، الذي ت�شري التقارير 

الطبية اإىل دخول حالته ال�شحية مرحلة 

اخلطر ال�شديدة. كما طالب ا�شتية باإنهاء 

االعتقال االإداري جلميع االأ�شرى امل�شربني 

عن الطعام.

وكان اأطباء م�شت�شفى »برزيالي« ال�شهيوين، 

اأبلغوا االأ�شري الفل�شطيني كايد الف�شفو�س )32 

�شنة(، باأنه »يقرتب من املوت املفاجئ يف اأي 

حلظة نتيجة اإ�شرابه عن الطعام املتوا�شل 

منذ 123 يوًما«، وفق ما اأفادت به عائلته. 

واأكد االأطباء »ظهور عالمات على االأ�شري 

الف�شفو�س ُت�شري لوجود جتلط يف الدم«، 

�شمن موؤ�شرات اأخرى متفاقمة لتدهور 

حالته ال�شحية ب�شبب االإ�شراب عن الطعام 

ا العتقاله االإداري. رف�شً

والف�شفو�س هو اأقدم االأ�شرى امل�شربني عن 

الطعام حاليا، ويف مطلع �شهر اأكتوبر/ت�شرين 

االأول املا�شي، رف�شت حمكمة »عوفر« 

الع�شكرية اال�شتئناف املقدم من هيئة �شوؤون 

االأ�شرى واملحّررين الفل�شطينية للطعن يف 

قرار االعتقال االإداري ال�شادر بحقه.

واعتقل االحتالل ال�شهيوين كايد ثالث 

مرات، اأوالها عام 2008 حني حكم عليه 

بال�شجن 3 �شنوات، والثانية اإداريًا عام 2017 

حني اأ�شرب عن الطعام قبل اأن يفرج عنه 

بعد اعتقاله 15 �شهراً. اأما االعتقال الثالث 

فح�شل يف 17 اأكتوبر/ ت�شرين االأول 2020.

واأربعة من اأ�شقاء االأ�شري كايد هم اأ�شرى 

بدورهم اليوم، فيما حترر �شقيقان من االأ�شر 

اأي�شًا بعدما اأم�شيا �شنوات يف ال�شجون. ومل 

يجتمع االأ�شقاء منذ �شنوات طويلة ب�شبب 

االعتقاالت املتوالية التي تنفذها �شلطات 

االحتالل ال�شهيوين يف حقهم.

وقال �شقيقه االأ�شري املحرر خالد الف�شفو�س: 

»مل يجتمع �شمل عائلتنا منذ �شنوات، ب�شبب 

مواجهتنا االأ�شر يف �شجون االحتالل. 

�شخ�شيًا، اأم�شيت 9 �شنوات يف االأ�شر، وكذلك 

�شقيقي اأمني. اأما حممود فينفذ حكم �شجنه 

ملدة 13 عامًا، يف حني يخ�شع ح�شن لقرار 

ق�شائي ب�شجنه 12 عامًا، واأكرم 6 �شنوات، 

وحافظ 6 �شنوات يف االأ�شر. ونحن ننتمي 

جميعًا اإىل حركة فتح«.

اىل ذلك، اقتحمت قوات القمع التابعة الإدارة 

�شجون االحتالل ال�شهيوين ق�شم )13( يف 

�شجن »نفحة« ال�شحراوي، واعتدت على 

االأ�شرى بال�شرب. واأكد الناطق با�شم هيئة 

�شوؤون االأ�شرى واملحررين ح�شن عبد ربه يف 

ت�شريح لوكالة االنباء الفل�شطينية »وفا«، 

باأن قوات القمع اقتحمت الق�شم فجرا ونّكلت 

باالأ�شرى، وحطمت مقتنياتهم ال�شخ�شية، 

ما ت�شبب بحالة من ال�شخط والتوتر يف 

�شفوفهم. واأ�شار اىل اأن االأ�شرى اأغلقوا اأق�شام 

ال�شجن بالكامل، احتجاجا على االقتحام 

الوح�شي الذي نفذته وحدات القمع التابعة 

الإدارة �شجون االحتالل ال�شهيوين لق�شم 

.)13(

من جانب اآخر، قالت هيئة �شوؤون االأ�شرى 

واملحررين اليوم االأحد باأن االأ�شري يعقوب 

قادري يقبع حاليا يف العزل االنفرادي داخل 

زنازين �شجن »رميونيم«، يف ظروف �شيئة 

للغاية، حيث يتواجد بزنزانة ق�شم )3( 

وهو ق�شم لعزل اجلنائيني اخلطرين ، كما 

اأن الزنزانة مراقبة ب�شكل كامل على مدار 

اليوم، مثبت بها كامريات للمراقبة، وتفتقد 

للحياة االدمية، وبدون ادوات كهربائية، 

وال يوجد اي �شتارة تف�شل بني دورة املياه 

واحلمام، وال يوجد اأي توا�شل مع العامل 

اخلارجي، فيما يتعر�س قادري اىل معاملة 

�شيئة جدا حيث يتم تقييده باالأيدي 

واالرجل، اأثناء نقله اىل الزنازين.

وبينت الهيئة باأن االأ�شري قادري تعر�س اىل 

االعتداء الهمجي من قبل وحدة نح�شون، 

اأثناء جل�شة املحكمة التي عقدت له بتاريخ 

لو�شائل  خماطبته  ب�شبب   8/11/2021
االإعالم خالل جل�شة املحاكمة، تعقيب على 

ق�شية حفر نفق جلبوع »نفق الطريق اىل 

القد�س«، حيث قام اأكرث من 20 عن�شر من 

هذه الوحدة باإلقائه على االأر�س وو�شع 

اأحذيتهم على االأ�شفاد، التي كانت بيده 

وقدمه و�شغطوا عليه ب�شكل اأدى اىل اإيذائه 

بيده اليمنى، ورف�س االحتالل طلبه بنقلة 

اىل طبيب ب�شبب االأوجاع التي يعاين منها 

بيده اليمنى نتيجة االعتداء عليه.يحدث 

هذا يف وقت، يوا�شل خم�شة اأ�شرى، اإ�شرابهم 

املفتوح عن الطعام يف �شجون االحتالل 

ال�شهيوين، رف�شا العتقالهم االإداري، 

واأقدمهم االأ�شري كايد الف�شفو�س امل�شرب 

منذ 123 يوما. واالأ�شرى امل�شربون اإىل جانب 

الف�شفو�س، هم: عالء االأعرج منذ 99 يوما، 

وه�شام اأبو هوا�س منذ 90 يوما، ولوؤي االأ�شقر 

امل�شرب منذ 35 يوما، وعياد الهرميي امل�شرب 

عن الطعام منذ 53 يوما.

وكانت هيئة �شوؤون االأ�شرى واملحررين 

قدمت التما�شا اخلمي�س املن�شرم ملحكمة 

االحتالل، من اأجل املطالبة باالإفراج عن 

الف�شفو�س، واإبطال اأمر اعتقاله االإداري، 

بعد اأن اتخذت قرارا بتجميد اأمر االعتقال 

االإداري بحقه مرتني. واأكد الناطق با�شم 

هيئة �شوؤون االأ�شرى واملحررين ح�شن عبد 

ربه، اأن بقية االأ�شرى يعانون اأو�شاعا �شحية 

�شعبة، ومن نق�شان ن�شبة ال�شوائل باجل�شم، 

اإ�شافة الأوجاع واآالم خمتلفة.واأو�شحت 

اأن التحركات م�شتمرة واجلهود تبذل على 

كافة امل�شتويات من اأجل اإنقاذ حياة االأ�شرى 

اخلم�شة امل�شربني، واعترب اأن اإ�شرائيل 

تتهرب من اتخاذ قرار بحقهم وتلجاأ للخداع، 

مطالبا املجتمع الدويل بتحمل م�شوؤولياته 

للجم اإجراءات االحتالل وال�شغط لالإفراج 

عنهم. يذكر اأن االأ�شري مقداد القوا�شمة اأنهى 

اإ�شرابه الذي ا�شتمر 113 يوما، قبل ثالثة 

اأيام، حيث �شيتم االإفراج عنه يف �شهر �شباط 

املقبل.

تتوا�شل االنتهاكات ال�شهيونية �شد ال�شعب 

الفل�شطيني واأر�شه ومقد�شاته، حيث 

اعتقلت قوات االحتالل ال�شهيوين، فجر 

اليوم االأحد، عدًدا من املواطنني خالل 

عمليات دهم واقتحامات بال�شفة الغربية، 

فيما اقتحم ع�شرات امل�شتوطنني اأم�س، 

باحات امل�شجد االأق�شى املبارك. 

ففي اخلليل، اعتقلت قوات االحتالل: 

اأمري اأبو زينة، وع�شام النت�شة، ويون�س 

اأبو ارميلة، وحممد القوا�شمي، بعد اأن 

داهمت منازل ذويهم، وفت�شتها. ويف رام 

اهلل، اعتقلت قوات االحتالل ال�شاب اأو�س 

ال�شوارب من بلدة �شلواد �شرق املدينة. كما 

ر�شق م�شتوطنون �شيارات الفل�شطينيني على 

طريق نابل�س رام اهلل، يف عدة نقاط منها 

حاجز زعرتة ومفرتق بيتا جنوب نابل�س.

ور�شد التقرير الدوري الذي ي�شدره املكتب 

االإعالمي حلركة حما�س بال�شفة الغربية، 

ارتكاب االحتالل )2124( انتهاكا خالل �شهر 

اأكتوبر املا�شي. ووفق التقرير، اأ�شيب )406( 

مواطنني بـ)148( عملية اإطالق نريان لقوات 

االحتالل وم�شتوطنيه، و)103( اعتداءات 

للم�شتوطنني.

ووثق التقرير )365( اقتحاما لقوات 

االحتالل ملناطق متفرقة بال�شفة الغربية 

والقد�س املحتلة، اعتقلت خاللها )455( 

فل�شطينيا، فيما بلغ عدد احلواجز )310( 

حواجز موؤقتة وثابتة.

من جانب اآخر، اأخطر االحتالل ال�شهيوين، 

اأم�س، بوقف البناء يف منزل قيد االن�شاء 

بقرية ارطا�س جنوب بيت حلم. واأفاد 

النا�شط �شمري اأبو �شوي، باأن قوات االحتالل 

اقتحمت املنطقة ال�شرقية من »ام ركبة« 

جنوبا، قرب الربكة الثالثة يف املجمع 

ال�شياحي »برك �شليمان«، وقامت بوقف 

البناء يف منزل مكون من طابقني يعود 

ملواطن فل�شطيني، اإ�شافة اىل حجز م�شخة 

وخالطة باطون، بحجة عدم الرتخي�س.

اإىل ذلك، اقتحم ع�شرات امل�شتوطنني 

اليهود، �شباح اأم�س، باحات امل�شجد االأق�شى 

يف مدينة القد�س املحتلة، واأّدوا طقو�ًشا 

تلمودية. وذكرت م�شادر اعالم فل�شطينية، 

اأن ع�شرات امل�شتوطنني، اقتحموا االأق�شى، 

مبجموعات، حتت حماية م�شددة من �شرطة 

االحتالل.

واأكدت ذات امل�شادر، اأن عمليات االقتحام 

ما تزال م�شتمرة منذ �شاعات ال�شباح، من 

خالل »باب املغاربة« )اإحدى بوابات االأق�شى 

يف اجلدار الغربي للم�شجد(، و�شط انت�شار 

ل�شرطة االحتالل يف ال�شاحات وعلى بوابات 

امل�شجد. وبّينت اأن امل�شتوطنني جتّولوا يف 

باحاته، و�شط تلّقيهم �شروحات توراتية 

حول »الهيكل« املزعوم، كما اأدوا طقو�ًشا 

»تلمودية« باملنطقة ال�شرقية للم�شجد 

االأق�شى.

وت�شمح �شرطة االحتالل للم�شتوطنني 

اليهود باقتحام »االأق�شى« على فرتتني؛ 

�شباحية وم�شائية ت�شتمر عدة �شاعات. 

ويتعر�س امل�شجد االأق�شى القتحامات 

اإ�شرائيلية م�شتمرة من امل�شتوطنني و�شرطة 

االحتالل، وحماوالت ملنع اإعماره، ف�شاًل 

عن فر�س قيود م�شددة على رواده. ومنذ 

احتالل مدينة القد�س عام 1967، ت�شيطر 

�شلطات االحتالل على مفاتيح باب املغاربة، 

ومن خالله تنفذ االقتحامات اليومية 

للم�شتوطنني وقوات االحتالل.ويف �شياق 

ذي �شلة، اأ�شيب �شاب مقد�شي بر�شا�س 

م�شتوطن، واآخران بال�شرب، اإثر اعتداء 

امل�شتوطنني على املواطنني يف حي راأ�س 

العامود �شرق القد�س املحتلة. واأفاد م�شادر 

اعالم فل�شطينية اأن جمموعة م�شتوطنني 

من البوؤرة اال�شتيطانية املقامة عنوة على 

اأرا�شي املواطنني يف القد�س قرب حي راأ�س 

العامود، اقتحمت احلي بحماية �شرطة 

االحتالل التي اأغلقته واعتدت على 

املواطنني.

واأ�شافت اأن م�شتوطنا اأطلق النار �شوب �شاب 

مقد�شي ما اأدى الإ�شابته بجروح يف يده، 

نقل اإىل امل�شت�شفى، اإ�شافة اإىل اإ�شابة �شابني 

اآخرين بال�شرب من امل�شتوطنني. وقبيل 

ذلك، جرح م�شتوطن بر�شقه باحلجارة من 

�شبان فل�شطينيني يف احلي املقد�شي ذاته.

و�شهد راأ�س العامود اندالع مواجهات عنيفة 

وانت�شاًرا مكثًفا لقوات االحتالل التي اأغلقت 

مداخل احلي عقب اإ�شابة امل�شتوطن. كما 

هاجم م�شتوطنون، م�شاء اأول اأم�س، مركبات 

فل�شطينيني باحلجارة قرب حاجز زعرتة 

الع�شكري جنوب نابل�س.وقال م�شوؤول ملف 

اال�شتيطان �شمال ال�شفة غ�شان دغل�س: 

اإن »م�شتوطنني هاجموا مركبات املواطنني 

باحلجارة قرب حاجز زعرتة، موؤكدا انت�شار 

امل�شتوطنني بكثافة يف املنطقة و�شط تنفيذ 

اأعمال عربدة وا�شتهداف الفل�شطينيني«. 

واأ�شاف اأن »قوات االحتالل اأغلقت الطريق 

الوا�شل بني رام واهلل ونابل�س، من مفرتق 

بيتا و�شوال اإىل مدخل اللنب ال�شرقية«.

تدهور خطري يف و�سعه ال�سحي وحياته اأ�سحت مهددة

ا�ستية يطالب بتحرك عاجل الإنقاذ االأ�سري 
كابد الف�سفو�س
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اأيها القارئ الكرمي اإن هلل ت�صعًة وت�صعني ا�صمًا من اأح�صاها 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 بال انتفاء<<.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اال�صتخالف ال عالقة التمُلّك.

الدكتور حممد راتب النابل�صي

من  ركعتان  اال�صتخارة  �صالة  اجلواب: 

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

وي�صح فعلها يف كل وقت يحل فيه النفل من 

ليل اأو نهار، روى البخاري عن جابر بن عبد 

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

ُيَعلُِّمَنا ااِل�ْصِتَخاَرَة يِف  �صلى اهلل عليه و�صلم 

وَرَة ِمَن اْلُقْراآِن: َيُقوُل:  االأُُموِر َكَما ُيَعلُِّمَنا ال�صُّ

َرْكَعَتنْيِ  َكْع  َفْلرَيْ ِباالأَْمِر  اأََحُدُكْم  َهمهَّ  »اإَِذا 

اإِنِّ  اللهَُّهمهَّ  ِلَيُقِل:  ُثمهَّ  ِة،  اْلَفِري�صَ َغرْيِ  ِمْن 

ِبُقْدَرِتَك،  �ْصَتْقِدُرَك  َواأَ ِبِعْلِمَك،  اأَ�ْصَتِخرُيَك 

َك َتْقِدُر َواَل  ِلَك اْلَعِظيِم، َفاإِنهَّ َواأَ�ْصاأَُلَك ِمْن َف�صْ

اْلُغُيوِب،  ُم  ْنَت َعالهَّ َواأَ اأَْعَلُم  َواَل  َوَتْعَلُم  اأَْقِدُر، 

يِل  َخرْيٌ  االأَْمَر  َهَذا  اأَنهَّ  َتْعَلُم  ُكْنَت  اإِْن  اللهَُّهمهَّ 

َقاَل:  اأَْو   - اأَْمِري  َوَعاِقَبِة  ي  َوَمَعا�صِ ِديِني  يِف 

ْرُه  َوَي�صِّ يِل  َفاْقُدْرُه   - َواآِجِلِه  اأَْمِري  َعاِجِل 

يِل ُثمهَّ َباِرْك يِل ِفيِه، َواإِْن ُكْنَت َتْعَلُم اأَنهَّ َهَذا 

ي َوَعاِقَبِة اأَْمِري  االأَْمَر �َصرٌّ يِل يِف ِديِني َوَمَعا�صِ

ِرْفُه  َواآِجِلِه - َفا�صْ اأَْمِري  اأَْو َقاَل: يِف َعاِجِل   -

رْيَ َحْيُث  ِرْفِني َعْنُه، َواْقُدْر يِل اخْلَ َعنِّي َوا�صْ

َحاَجَتُه"،  ي  َوُي�َصمِّ َقاَل:  ِني،  اأَْر�صِ ُثمهَّ  َكاَن 

وظاهر احلديث يدل على اأن الدعاء يكون 

ذكر  اأي  احلديث  يف  يرد  ومل  ال�صالم،  بعد 

التي  ما لل�صور  تقراأ  اأن  فيجوز  ُتْقَراأُ، 

القراآن  من  ذكر �صئت  لكن  الفاحتة،  بعد 

االإمام النووي يف كتابه االأذكار اأنه يقراأ يف 

االأوىل بعد الفاحتة: «قل يا اأيها الكافرون"، 

ويف الثانية: «قل هو اهلل اأحد".

زرعت  وقد  الفالحة  يف  اأعمل  ال�صوؤال:   

وبعد  وال�صعري،  القمح  املا�صي  العام  يف 

اأخرجت  املح�صول  وجني  احل�صاد  عملية 

مطالب  اأنا  فهل  الباقي،  وبعت  الزكاة  منه 

التي  االأموال  من  الزكاة  باإخراج 

ح�صلت عليها بالبيع؟. 

فعلته  ما  اجلواب: 

من  الزكاة  اإخراج  من 

القمح  حم�صول 

بعد  وال�صعري 

عملية احل�صاد هو 

ال�صواب،  عني 

�صبحانه  لقوله 

»َواآُتوا  وتعاىل: 

َيْوَم  ُه  َحقهَّ

 ، » ِه ِد ا َح�صَ

من   141 االآية 

االأنعام،  �صورة 

بعت  اأن  وبعد 

فال  املح�صول 

املبالغ  على  زكاة 

التي ح�صلت عليها 

اإال بعد حوالن احلول 

اإذا كنت متلك الن�صاب، 

ر�صي  عائ�صة  حلديث 

اأنها  ماجه  ابن  عند  عنها  اهلل 

�صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

ى َيُحوَل  و�صلم يقول: «ال َزَكاَة يِف َماٍل َحتهَّ

ْوُل". َعَلْيِه احْلَ

 َمن اأفطر يومًا من رم�صان بغري ُرخ�صة
عليه  اهلل  �صّلى  الّنبّي،  عن  عنه،  اهلل  ر�صي  هريرة،  اأبي  عن 
ُرخ�صة  غري  يف  رم�صان  من  يومًا  اأفطر  >>َمن  قال:  و�صّلم، 
ْهر واإْن �صامه<< رواه  ها اهلل له مَل َيْق�ِس عنُه �صياُم الَدّ �صَ رَخّ

اخلم�صة اإاّل م�صلم. 
-فقه احلديث: معناه اأّن َمن اأفَطر يف يوم من رم�صان بغري عذر 
�صرعي كمر�س و�صفر، عاملًا بالّتحرمي عامداً، فاإّنه يفوته ثواب 
عظيم ال يدركه ولو �صام الّدهر كّله، وهذا تنويه بعظيم ثواب 
اهلل:  رحمهما  حنيفة  واأبو  مالك  قال  وم.  ال�صّ
فعليه  عاملًا،  عامداً  يومًا  اأفطر  َمن 
كاالإفطار  والكّفارة  الق�صاء 
يف  الفطر  الأّن  بالوقاع، 
رم�صان حرام باّتفاق.

 من وحي السنة
فتاوى ال�صيخ مو�صى ا�صماعيل

ال�صالم، وما  اأو بعد  ال�صالة  اأعرف دعاء اال�صتخارة، وهل يكون خالل  اأن  اأريد  ال�صوؤال: 

هي ال�صور التي اأقروؤها؟.

الوارث

�صلة �لرحم �حلقيقية... �أن ت�صل من قطعك

دعت اآيات القراآن الكرمي، واأحاديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم 

اإىل �صلة الرحم، ورغبت فيها اأعظم الرتغيب، وكان الرتغيب 

دينيًا ودنيويًا، واملراد بالرحم: االأقرباء يف طريف الرجل واملراأة 

من ناحية االأب واالأم. ومعنى �صلة الرحم: االإح�صان اإىل 

االأقارب يف القول والفعل، ويدخل يف ذلك زيارتهم، وتفقد 

اأحوالهم، وال�صوؤال عنهم، وم�صاعدة املحتاج منهم، وال�صعي 

يف م�صاحلهم. 

 ال�صلة احلقيقية اأن ت�صل من قطعك: 

املرء اإذا زاره قريبه فرد له زيارته لي�س بالوا�صل، الأنه 

يكافئ الزيارة مبثلها، وكذلك اإذا �صاعده يف اأمر و�صعى 

له يف �صاأن، اأو ق�صى له حاجة فرّد له ذلك ميثله مل 

يكن وا�صاًل بل هو مكافئ، فالوا�صل حقًا هو الذي 

ي�صل من يقطعه، ويزور من يجفوه ويح�صن اإىل من 

 اأ�صاء اإليه من هوؤالء االأقارب. 

عن عبد اهلل بن عمرو ر�صي اهلل عنه اأن ر�صول 

اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: »لي�س الوا�صل 

باملكافئ، ولكن الوا�صل الذي اإذا قطعت رحمه 

 و�صلها«. رواه البخاري.

وعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه اأن رجاًل قال: 

»يا ر�صـول اهلل اإن يل قرابة اأ�صلهـم ويقطعونني، 

واأح�صن اإليهم وي�صيئون اإيّل، واأحلم عليهم 

ويجهلون علّي فقال �صلى اهلل عليه و�صلم: اإن 

فّهم املَّل وال يزال معك  كنت كما قلت فكاأمنا ُت�صِ

من اهلل ظهري عليهم ما دمت على ذلك«، رواه 

 م�صلم. 

واملَّل: الرماد احلار، قال النووي: يعني كاأمنا 

تطعمهم الرماد احلار، وهو ت�صبيه ملا يلحقهم من 

االإثم مبا يلحق اآكل الرماد احلار من االأمل، وال 

�صيء على هذا املح�صن اإليهم لكن ينالهم اإثم عظيم 

 بتق�صريهم يف حقه واإدخال االأذى عليه. 

ففي احلديث عزاء لكثري من النا�س الذين ابتلوا باأقارب 

�صيئني يقابلون االإح�صان باالإ�صاءة ويقابلون املعروف باملنكر 

 فهوؤالء هم اخلا�صرون. 

 قطع االأرحام 

اإن االإ�صاءة اإىل االأرحام، اأو التهرب من اأداء حقوقهم �صفة من 

�صفات اخلا�صرين الذين قطعوا ما اأمر اهلل به اأن يو�صل بل اإن ذلك 

جرمية وكبرية من كبائر الذنوب. واإن االإن�صان منا لي�صيئوه اأ�صد االإ�صاءة 

ما يراه بعيـنه اأو ي�صمعه باأذنيه من قطيعة الأقرب االأرحام الذين ُفطر االإن�صان 

على حبهم وبرهم واإكرامهم، حتى اأ�صبح من االأمور املعتادة اأن ن�صمع اأن اأحد 

الوالدين اأ�صطر اإىل اللجوء للمحكمة لينال حقه من النفقة اأو يطلب حمايته من ابنه، 

 هذا الذي كان �صبب وجوده. 

وال يفعل مثل هذا اجلرم اإال االإن�صان الذي ق�صا قلبه وقلت مروءته وانعدم اإح�صا�صه بامل�صوؤولية.

واحة واحة المتقين 

عّلمتني الحياة 
دمعة ندم

 نحتاج بعد رم�صان اإىل اأن نذرف دمعة ندم على 

ما فرطنا يف جنب اهلل واأخطاأنا مع ربنا ومع اأنف�صنا، 

نحتاج اإىل اأن نع�صر جفوننا لتخرج ماء �صاخنًا يغ�صل 

اأدراننا وخطايانا، نحتاج اإىل انك�صار وتاأ�صف على ما 

�صنعنا باأنف�صنا واأمتنا، نحتاج اإىل االعرتاف باالقرتاف، 

واالإقرار باالأوزار؛ فقد اعرتف اأنبياء اهلل ور�صله عليهم 

ال�صالة وال�صالم بذنوبهم وبكوا منها؛ فهذا اخلليل اإمام 

التوحيد عليه ال�صالم يقول: "والذي اأطمع اأن يغفر يل 

خطيئتي يوم الدين"، ويون�س بن متى يقول: "ال اإله اإال اأنت 

�صبحانك اإن كنت من الظاملني"، هذا وهم ال�صفوة امل�صطفاة، 

والنخبة املجتباة، فكيف بنا ونحن اأهل الذنب واخلطاأ؟.. فمتى 

نتوب اإذن اإذا مل نتب االآن؟ متى ناأ�صف اإذا مل ناأ�صف اليوم؟.. ويف 

احلديث: ><رغم اأنف من اأدركه رم�صان ومل يغفر له!’’ 

فيا من تكاثرت ذنوبه، وتعاظمت �صيئاته هل من دمعة؟ هل من 

رجعة؟ هل من تاأ�صف؟ هل من حت�صر؟.

واأخرى اأو�صيكم بها؛ وهي اأن يعلن الواحد منا عفواً عاما عن 

اإخوانه امل�صلمني حتى يعفو اهلل عنه ؛ يعفو عن من اأ�صاء اإليه اأو 

ه اأو اآذاه، فاإن اهلل يغفر ملن يغفر للنا�س، ويرحم ملن  �صتمه اأو �صبهَّ

يرحم النا�س، والذي ال يرحم النا�س ال يرحمه اهلل. اإن ال�صائم 

من اأرحم النا�س ؛ الأنه ذاق اجلوع، ووجد الظماأ وعا�س امل�صقة، 

فبداأت نف�صه تتوق لرحمة امل�صلمني، واحلنان اإليهم، واللطف 

بهم. 

  اإن من اأعظم ما يعود على امل�صلم يف دنياه: توبته واإنابته 

اإىل ربه، وحما�صبته لنف�صه، ومراجعته لتاريخه، فهذه الدار 

زمن اأغلى من كل غال، واأنف�س من كل نفي�س، فعلى امل�صلم 

اأن ي�صتغل دقائقه و�صاعاته فيما ير�صي اهلل ؛ جاء عنه 

عليه ال�صالة وال�صالم اأنه قال: ‘’اإن اهلل يب�صط يده 

بالليل ليتوب م�صيء النهار، ويب�صط يده بالنهار 

ليتوب م�صيء الليل حتى تطلع ال�صم�س من 

مغربها’’.

االإ�صاءات منا كثرية والعفو منه اأكرث، 

اخلطاأ منا كبري ورحمته اأكرب، الزلل منا 

عظيم ومغفرته اأعظم، فن�صاأل اهلل اأن 

يرحمنا رحمة وا�صعة يغفر بها الذنب، 

وميحو بها اخلطيئة، ويعفو بها عن 

الزلل.           

  د. عائ�س القرن

وقال 
رّبكم ادعوني

الوارث للعباد، املتجَلّي بهذا ال�صِرّ الأهل  اأنت  "اإلهي 
الوداد، اأ�صرق على قلبي نور ا�صمك الوارث الدائم 

ثني  حتى اأرى الكَلّ لك واأقبل عليك بقلٍب هائم، وِرّ

يا رب علوم اأنبيائك، واأ�صرار اأ�صفيائك، ومواهب 

ة يف نف�صي  اأهل �صمائك، ورثني اأر�س العبودَيّ

ل... اإَنّك على كِلّ �صيٍء قدير  حتى اأتكَمّ

دنا حممد وعلى  و�صَلّى اهلل على �صِيّ

اآله و�صحبه و�صَلّم«.

* اأنه ال يهم اأين اأنت االآن، ولكن 

املهم هو اإىل اأين تتجه يف هذه 

 اللحظة.

* اأنه خري لالإن�صان اأن يكون 

كال�صلحفاة يف الطريق ال�صحيح من 

اأن يكون غزااًل يف الطريق اخلطاأ.                     

* اأنه يف كثري من االأحيان خ�صارة 

معركة تعلمك كيف تربح احلرب.

فاسألوا أهل الذكر 

روائع البيان
من �صام رم�صان ثم �أتبعه �صتًا من �صو�ل...

قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: ><من �صام رم�صان ثم اأتبعه �صتاً من 
�صوال كان ك�صيام الدهر<< رواه م�صلم وغريه.

"واإمنا كان  فقه احلديث: قال االإمام النووي - رحمه اهلل - قال العلماء: 
وال�صتة  اأ�صهر،  بع�صرة  فرم�صان  اأمثالها،  بع�صر  احل�صنة  الأن  الدهر،  ك�صيام 
ب�صهرين".. ونقل احلافظ ابن رجب عن ابن املبارك: "قيل: �صيامها من �صوال 

يلتحق ب�صيام رم�صان يف الف�صل، فيكون له اأجر �صيام الدهر فر�صاً".
اأخي امل�صلم: �صيام هذه ال�صت بع�س رم�صان دليل على �صكر ال�صائم لربه 
تعاىل على توفيقه ل�صيام رم�صان، وزيادة يف اخلري، كما اأن �صيامها دليل على 
حب الطاعات، ورغبة يف املوا�صلة يف طريق ال�صاحلات، قال احلافظ ابن رجب 
املعا�صي  بارتكاب  رم�صان  �صهر  ل�صيام  التوفيق  نعمة  مقابلة  فاأما  اهلل:  رحمه 
بعده، فهو من فعل من بدل نعمة اهلل كفراً. وعليه اأخي امل�صلم: لي�س للطاعات 

مو�صماً معيناً، ثم اإذا انق�صى هذا املو�صم عاد االإن�صان اإىل املعا�صي!
بل اإن مو�صم الطاعات ي�صتمر مع العبد يف حياته كلها، وال ينق�صي حتى يدخل 

العبد قربه..
رم�صان.  يف  ويجتهدون  يتعبدون  قومًا  اإن  اهلل:  رحمه  احلايف  لب�صر  قيل   -
فقال: ‘’بئ�س القوم قوم ال يعرفون هلل حقاً اإال يف �صهر رم�صان، اإن ال�صالح الذي 

يتعبد ويجتهد ال�صنة كلها’’. 

حادي األرواح إلى بالد األفراح                     
َخَزَنُتَها �َصالٌم  َلُهْم  َوَقاَل  اأَْبَواُبَها  َوُفِتَحْت  اإَِذا َجاُءوَها  ى  َحَتّ ُزَمراً  ِة  َنّ اجْلَ اإِىَل  ُهْم  َرَبّ َقْوا  اَتّ اَلِّذيَن  يَق  قال اهلل تعاىل: {َو�صِ

َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِدين} وقال خزنة اأهل اجلنة الأهلها "�صالم عليكم" فبدوؤهم بال�صالم املت�صمن لل�صالمة من 

كل �صر ومكروه اأي �صلمتم فال يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون ثم قال لهم "طبتم فادخلوها خالدين" اأي �صالمتكم ودخولها 

بطيبكم فاإن اهلل حرمها اإال على الطيبني فب�صروهم بال�صالمة والطيب والدخول واخللود.

واأما اأهل النار فاإنهم ملا انتهوا اإليها على تلك احلال من الهم والغم واحلزن وفتحت لهم اأبوابها وقفوا عليها وزيدوا على 

ما هم عليه توبيخ خزنتها وتبكيتهم لهم بقولهم: {اأَمَلْ َياأِْتُكْم ُر�ُصٌل ِمْنُكْم َيْتُلوَن َعَلْيُكْم اآَياِت َرِبُّكْم} هذا فاعرتفوا وقالوا 

بلى فب�صروهم بدخولها واخللود فيها واإنها بئ�س املثوى لهم.

اأبواب جهنم جتد حتته �صرا لطيفا ومعنى  اأدخلوا  اأدخلوها وقول خزنة النار الأهلها  وتاأمل قول خزنة اجلنة الأهلها 

فيها  ي�صتقبل  عما  واأعظمه  حرا  واأ�صده  �صيء  اأفظع  واأبوابها  العقوبة  دار  كانت  ملا  اأنها  وهو  املتاأمل  على  يخفى  ال  بديعا 

الداخل من العذاب ما هو اأ�صد منها ويدنوا من الغّم واخلزي واحلزن والكرب بدخول االأبواب فقيل ادخلوا اأبوابها �صغارا 

لهم واإذالال وخزيا ثم قيل لهم ال يقت�صر بكم على جمرد دخول االأبواب الفظيعة ولكن وراءها اخللود يف النار واأما اجلنة 

فهي دار الكرامة واملنزل الذي اأعده اهلل الأوليائه فب�صروا من اأول وهلة بالدخول اإىل املقاعد واملنازل واخللود فيها.

ِكِئنَي ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثرَيٍة َو�َصَراٍب} كيف جتد  َحًة َلُهُم االأَْبَواُب ُمَتّ اِت َعْدٍن ُمَفَتّ وتاأمل قوله �صبحانه: {َجَنّ

حتته معنى بديعا وهو اأنهم اإذا دخلوا اجلنة مل تغلق اأبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما هي.

الباب  اأي مطبقة ومنه �صمي  َدٌة }  ُموؤْ�صَ َعَلْيِهْم  َها  اأبوابها كما قال تعاىل {اإَِنّ اأغلقت عليهم  اأهلها  فاإذا دخلها  النار  واأما 

خلف  يجعل  الذي  العظيم  كاحلجر  خلفها  من  لالأبواب  مم�صكة  العمد  جعلت  قد  ممددة  عمد  يف  موؤ�صدة  وهي  و�صيدا 

الباب.

قال مقاتل يعني اأبوابها عليهم مطبقة فال يفتح لها باب وال يخرج منها غم وال يدخل فيها روح اآخر االأبد واأي�صا فاإن 

يف تفتيح االأبواب لهم اإ�صارة اإىل ت�صرفهم وذهابهم واإيابهم وتبوئهم يف اجلنة حيث �صاءوا ودخول املالئكة عليهم كل وقت 

بالتحف واالألطاف من ربهم ودخول ما ي�صرهم عليهم كل وقت.

واأي�صا اإ�صارة اإىل اأنها دار اأمن ال يحتاجون فيها اإىل غلق االأبواب كما كانوا يحتجون اإىل ذلك يف الدنيا.
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 ب�سبب غياب الدفاع

اأجل جمل�س ق�ساء العا�سمة اأم�س الأحد ال�ستئناف يف الأحكام البتدائية 

ال�سادرة يف حق املدير ال�سابق لإقامة الدولة »ال�ساحل« حميد ملزي ومن معه 

اإىل تاريخ 28 نوفمرب اجلاري.

تعتزم اإطالق م�ساريع بال�سراكة مع رجال اأعمال جزائريني قريبا

مناخ اال�ستثمار يف اجلزائر يجذب 
يابانية م�ؤ�س�سة   100

اأكد �سفري اليابان لدى اجلزائر، اأكريا كونو، اأم�س، على اأن 

وال�ستثمار  التعاون  بتعزيز  "مهتمة"  اليابانية  ال�سركات 

يف اجلزائر، معلنا اأن اأزيد من 100 موؤ�س�سة يابانية اأعربت، 

خالل اأ�سغال ملتقى ياباين - جزائري حول ال�ستثمار، عن 

اهتمامها بهذا املجال وعزمها على ال�ستثمار يف اجلزائر.

قال اأكريا كونو، يف رده على �سوؤال لل�سحافة على هام�س 

تد�سينه لقاعة العالج النف�سي البيداغوجي مبركز "اآمال" 

الياباين  الطرف  اهتمام  حول  ذهنيا،  املعاقني  لالأطفال 

"مهتمة بتعزيز التعاون  بال�ستثمار يف اجلزائر، اإن بالده 

واأبرز ذات  املجالت".  وال�ستثمار مع اجلزائر يف خمتلف 

اأعربت،  يابانية  موؤ�س�سة   100 من  اأزيد  اأن  الدبلوما�سي 

خالل اأ�سغال ملتقى ياباين - جزائري حول ال�ستثمار، عن 

اهتمامها بهذا املجال وعزمها على ال�ستثمار يف اجلزائر، 

تعزيز  على  اأثرت  كورونا  جائحة  تداعيات  اأن  اإىل  لفتا 

التعاون يف هذا الإطار. واأ�ساف اأن م�سالح �سفارته �ستعمل 

وال�سركات  املوؤ�س�سات  خمتلف  تزويد  على  جانبها  من 

من  متكنها  التي  واملعطيات  املعلومات  مبختلف  اليابانية 

الطالع على مناخ ال�ستثمار يف اجلزائر، ل�سيما يف ظل 

التغيريات التي ت�سهدها البالد.

وقال يف هذا ال�سدد: "هناك تغيري فيما يخ�س الت�سهيالت 

التطورات  نتابع  ونحن  اجلزائر،  يف  الأجنبي  لال�ستثمار 

اجلارية و�سنعمل على تعزيز التعاون يف هذا املجال".

د�سن  كونو،  اأكريا  اجلزائر،  لدى  اليابان  �سفري  اأن  يذكر 

العالج  قاعة  �سدا�س،  خل�سر  ال�سلف  وايل  مبعية  اأم�س 

ذهنيا  للمعاقني  "اآمال"  مبركز  البيداغوجي  النف�سي 

املجهزة باأحدث العتاد لتكفل اأف�سل بهذه الفئة. 

اليابان  �سفارة  من  هبة  اإطار  يف  املبادرة  هذه  وتندرج 

م�سروع  �سمن  املركز،  هذا  ت�سري  التي  اجلمعية  لفائدة 

امل�ساريع  لفائدة  اليابانية  احلكومة  متوله  الذي  كوزانون 

ال�سفري  واأبدى  الإن�ساين.  بالأمن  ال�سلة  ذات  املحلية 

اآمال  جمعية  تبذلها  التي  باملجهودات  اإعجابه  الياباين 

للتكفل بالأطفال املعوقني ذهنيا، مبديا ارتياحه لتج�سيد 

م�سروع قاعة العالج النف�سي البيداغوجي وفق املقايي�س 

ذوي  ب�سريحة  اأف�سل  تكفال  �سيتيح  ما  بها،  املعمول 

الحتياجات اخلا�سة.

املعاقني  " اآمال" لالأطفال  اأ�ساد رئي�س جمعية  من جانبه، 

ال�سفارة  طرف  من  امل�ساعدة  هذه  بلقا�سم،  داود  ذهنيا، 

قاعة  بتجهيز  �سمحت  اأنها  باعتبار  باجلزائر  اليابانية 

النف�سي البيداغوجي بعتاد متطور وهو ما �سيتيح التكفل 

الأمثل بهذه الفئة، ل�سيما اأن هذا املرفق ي�سم 180 طفال 

من خمتلف الفئات العمرية.

�سنة  "اآمال" تاأ�س�س  البيداغوجي  النف�سي  املركز  اأن  يذكر 

من  بت�سيريه  تقوم  التي  "اآمال"  جمعية  طرف  من   1989

على  يتوفر  فيما  اجلمعية،  ميزانية  و  املح�سنني  تربعات 

ملحقتني ببلديتي بوقادير وتاوقريت و ي�ستقبل الأطفال 

املعاقني ذهنيا اإبتداء من 5 �سنوات فما فوق.

دنيا. ع

تزامنت جدولة هذه الق�سية 

مع ا�سراب املحامني ا�ستجابة 

لنداء جمل�س الحتاد الوطني 

ملنظمات املحامني الذي قرر 

الأربعاء املا�سي مقاطعة 

العمل الق�سائي ليوم واحد 

اأمام جميع اجلهات الق�سائية 

وموؤ�س�سات اإعادة الرتبية 

والتاأهيل.

وجاء قرار املقاطعة احتجاجا 

على ما ت�سمنه م�سروع قانون 

املالية ل�سنة 2022 الذي 

يتوقع يف مادتني منه نظاما 

�سريبيا جديدا "يراد فر�سه 

على املحامني"، ح�سب ما جاء 

يف بيان الحتاد.

وبخ�سو�س ق�سية املدير 

ال�سابق لإقامة الدولة، فقد 

اأدان القطب القت�سادي 

واملايل لدى حمكمة �سيدي 

اأحممد، نهاية �سبتمرب 

املا�سي، املتهم الرئي�سي ملزي 

حميد ب5 �سنوات حب�سا نافذا 

و8 ماليني دينار جزائري 

غرامة يف ق�سية الف�ساد 

املتابع فيها رفقة م�سوؤولني 

اأخرين على راأ�سهم الوزيرين 

الولني ال�سابقني اأحمد 

اأويحيى وعبد املالك �سالل.

وحكم على اأحمد اأويحيى ب6 

�سنوات حب�سا نافذا ومليون 

دج غرامة و5 �سنوات حب�س 

نافذ ونف�س الغرامة املالية 

بالن�سبة لعبد املالك �سالل.

واأدين اأولد ملزي وهم 

اأحمد، �سليم ومولود ب�سنتني 

حب�سا نافذا و8 ماليني دج 

غرامة فيما حكم على ابنه 

الرابع، وليد، ب�سنة واحدة 

حب�سا نافذا ومليون دج 

غرامة.

كما األزمت ال�سركات 

اململوكة لولد ملزي بدفع 

غرامة بقيمة 32 مليون 

دج بالت�سامن والزام املتهم 

الرئي�سي حميد ملزي 

بدفع 20 مليون دج غرامة 

كتعوي�س للخزينة العمومية 

مع جتميد كل احل�سابات 

البنكية.

اأما املدير ال�سابق ل�سرطة 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية، 

بخو�س عال�س، فقد حكم 

عليه ب�سنتني حب�سا منها 

�سنة موقوفة النفاذ و500 

الف دج غرامة مالية، وعام 

حب�سا نافذا و 1 مليون غرامة 

مالية يف حق املدير العام 

ال�سابق ل�سركة ات�سالت 

اجلزائر، احمد �سودار، فيما 

اأدين املدير ال�سابق لالقامة 

الر�سمية "امليثاق" فوؤاد 

�سريط بعام حب�سا غري نافذ و 

200 الف دج غرامة.

وتوبع حميد ملزي، املتواجد 

رهن احلب�س املوؤقت منذ 

ماي 2019 ، بعدة تهم 

اأهمها تبيي�س الأموال، 

حتويل ممتلكات عائدة من 

الإجرام، �سوء ا�ستعمال 

الوظيفة من اأجل منح مزايا 

غري م�ستحقة، حتري�س 

موظفني عموميني على 

ا�ستغالل نفوذهم من اأجل 

انتهاك القوانني والتنظيمات 

املعمول بها وعقد �سفقات 

خمالفة لالأحكام الت�سريعية 

والتنظيمية املعمول بها 

لأجل منح مزايا غري مربرة 

للغري.

اأمين. ف

تاأجيل اال�ضتئناف يف ق�ضية 

مدير اإقامة ال�ضاحل ال�ضابق

 الوادي: حجز �ضلع ومواد منتهية 
ال�ضالحية موجهة للبيع

متكن عنا�سر امل�سلحة الولئية لل�سرطة العامة باأمن 

ولية الوادي بالتن�سيق مع م�سالح مديرية التجارة 

يف ثالثة عمليات متفرقة من حجز كميات من املواد 

ال�ستهالكية منتهية ال�سالحية، وح�سب بيان لذات 

امل�سالح الأمنية فاإن العملية الأوىل �سمحت بحجز اأزيد 

من 230 وحدة لـ 16 نوع من املواد الغذائية منتهية 

ال�سالحية معرو�سة على رفوف البيع دون مراعاة 

الأ�سرار املمكنة على �سحة املواطن، اأما العملية 

الثانية فقد مكنت ذات امل�سالح من حجز اأزيد من 74 

وحدة لـ 11 نوع من مواد التجميل والتنظيف منتهية 

ال�سالحية، كما مت حجز 35 وحدة من مواد التجميل 

غري مطابقة، انعدام الو�سم التجاري، واأو�سح امل�سدر 

اأنه قد مت ا�ستكمال الإجراءات القانونية الالزمة �سد 

اأ�سحاب املحالت بالتن�سيق مع امل�سالح املخت�سة.

بجاية: االأمن احل�ضري اخلام�س يطيح 
ب�ضارق الهواتف النقالة

متكنت عنا�سر فرقة ال�سرطة الق�سائية لالأمن 

احل�سري اخلام�س باأمن ولية بجاية خالل نهاية 

الأ�سبوع املا�سي من توقيف م�سبوق ق�سائي يبلغ 

من العمر 42 �سنة، تورط يف عدة ق�سايا ال�سرقة 

باخلطف.

وتعود تفا�سيل ق�سية احلال بعد ت�سجيل عدة �سكاوى 

لأ�سخا�س تعر�سوا لل�سرقة ا�ستهدفت هواتفهم النقالة 

با�ستعمال عدة اأ�ساليب تارة يطلب من �سحاياه اإجراء 

املكاملة عن عجالة ثم يفر، وتارة يقوم ب�سرقتها عن 

طريق اخلطف، وعليه ولغر�س القب�س على الفاعل 

مت ت�سكيل فرقة من اأجل تكثيف الأبحاث والتحريات 

ليتم توقيف الفاعل يف حالة تلب�س بعدما قام بخطف 

هاتف نقال من يد رعية اأجنبية من جن�سية اإفريقية، 

امل�ستبه فيه وبعد عر�س �سوره على ال�سحايا متكنوا 

من التعرف عليه بكل �سهولة، وح�سب بيان لذات 

امل�سالح فاإنه وبعد نهاية التحقيق اأجنز ملف جزائي 

�سد امل�ستبه فيه لأجل ق�سية ال�سرقة باخلطف يف 

حالة تلب�س يف الطريق العام مع العود، ومت تقدميه 

اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة، اأين �سدر يف حقه 

عقوبة عامني حب�س نافذة.

االأغواط: �ضبط اأكرث من 60 األف 
كب�ضولة قر�س مهلو�س

عاجلت م�سالح ال�سرطة الق�سائية باأمن ولية 

الأغواط خالل �سهر اأكتوبر املا�سي )45( ق�سية متعلقة 

بالجتار الغري �سرعي باملوؤثرات العقلية واملخدرات، 

تورط فيها )64( �سخ�س م�ستبه فيه، و�سمحت هذه 

العمليات مبعاجلة 26 ق�سية متعلقة بحيازة املوؤثرات 

العقلية بطريقة غري �سرعية ق�سد البيع، تورط 

فيها )41( �سخ�س، مع �سبط وحجز كمية من املوؤثرات 

العقلية تقدر بـ )66653( كب�سولة وقر�س مهلو�س، و19 

ق�سية متعلقة بحيازة املخدرات بطريقة غري �سرعية 

ق�سد البيع، تورط فيها )23( �سخ�س، مع �سبط وحجز 

كمية من املخدرات تقدر بـ )440 غ( من الكيف املعالج، 

ليتم على اإثر ذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

الالزمة يف حق الأ�سخا�س امل�ستبه فيهم ال�سالف 

ذكرهم، الذين مت تقدميهم اأمام النيابة املخت�سة 

اإقليميا.

خ. �س

 حظي بتاأييد ما يقرب من 200 دولة �ضاركت 

يف ميثاق غال�ضكو

اتفاق عاملي جديد 
حول املناخ

املا�سي  ال�سبت  املناخ  تغري  ب�ساأن  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اختتم 

عاملي  اتفاق  على  املفاو�سني  باتفاق  واحد،  ليوم  متديده  بعد 

 200 من  يقرب  ما  اعتمدت  فقد  املناخ،  لتغري  للت�سدي  جديد 

دولة م�ساركة ميثاق غال�سكو ب�ساأن املناخ يف ختام الدورة الـ 26 

26( يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية  ملوؤمتر الأطراف )كوب 

ب�ساأن تغري املناخ.

ومت اإحراز بع�س التقدم امل�سجع والتو�سل اإىل اتفاق ب�ساأن املادة 

ما  وهو  الكربون،  �سوق  باآليات  تتعلق  التي  باري�س،  اتفاق  من   6

ميهد الطريق للتنفيذ الفعال لتفاق باري�س خلف�س النبعاثات 

من خالل نهج قائم على ال�سوق.

كما اتفق املفاو�سون على التخل�س التدريجي من الفحم، امل�سدر 

توليد  عملية  يف  الكربون  اأك�سيد  ثاين  لنبعاثات  الرئي�سي 

الكهرباء، ويعد هذا اأول ذكر �سريح للوقود الأحفوري يف اتفاق 

وعدت  "كوب26"،  موؤمتر  وخالل  "كوب"،  موؤمتر  اإليه  يتو�سل 

اأكرث من 100 دولة بو�سع حد لإزالة الغابات بحلول عام 2030.

واأ�سدرت ال�سني والوليات املتحدة اإعالنا م�سرتكا ب�ساأن تعزيز 

 ،21 الـ  القرن  ع�سرينيات  يف  املناخ  بتغري  املتعلقة  الإجراءات 

اأنه يحفز الإجراءات  وهو اإعالن حظي برتحيب وا�سع ويُعتقد 

عمل  جمموعة  اإن�ساء  على  البلدان  واتفق  العاملية،  اجلماعية 

معنية بتعزيز العمل املناخي خالل هذا العقد لتعزيز التعاون 

متعددة  العمليات  وكذلك  البلدين  بني  املناخ  تغري  ب�ساأن 

الأطراف.

اليقني  عدم  من  حالة  تزال  ل  "كوب26"،  موؤمتر  اختتام  ومع 

املناخي،  التمويل  �سيما  ول  امل�ستع�سية،  الق�سايا  بع�س  تكتنف 

التزامات بزيادة الدعم املايل ب�سكل كبري من  فقد كانت هناك 

على  املتقدمة  البلدان  حث  مت  حيث  التكيف  �سندوق  خالل 

م�ساعفة دعمها للبلدان النامية بحلول عام 2025.

100 مليار دولر  2009، تعهدت الدول الغنية بتقدمي  ويف عام 

اأمريكي �سنويا مل�ساعدة الدول ذات الدخل املنخف�س بحلول عام 

وت�سري  الآن،  حتى  التعهد  بهذا  تِف  مل  فاإنها  ذلك،  ومع   .2020

التقارير الأخرية اإىل اأن هذا الهدف قد يرتاجع اإىل عام 2023.

اأمين. ف

�ضطيف: 

ا�ضرتجاع 53 األف كي�س 
و2.7 قنطار من مادة 

»ال�ضمة«

متكنت م�سالح اأمن ولية �سطيف ممثلة  باأمن دائرة عني وملان من و�سع 

حيث   ،" املقلدة  "ال�سمة  مادة  وتخزين  بيع  يحرتف  �سخ�س  لن�ساط  حد 

حجزت اإثرها كمية هامة فاقت الــ 53 األف كي�س،  اإىل جانب 2.7 قنطار 

من  ذات املادة  التي كانت جاهزة للتعليب، العملية اأطرها اأفراد الأمن 

احل�سري الأول باأمن دائرة عني وملان، وجاءت عقب ا�ستغالل معلومات 

واجلاهزة  املعلبة  املقلدة  ال�سمة  مادة  بتخزين  �سخ�س  بقيام  تفيد 

مكان  وحتديد  التحريات  تكثيف  بعد  م�ستودعاته،  باإحدى  للت�سويق 

امل�ستودع مع احل�سول على اإذن بالتفتي�س عن النيابة  املحلية، �سمحت 

 " ال�سمة   " مادة  من  كي�سا  األف   53 الـ  يفوق  ما  بحجز  املكان  مداهمة 

املغ�سو�سة املعلبة واملهياأة للبيع اإىل جانب  اأزيد من 2.7 قنطار من  ذات 

العملية  فاإن  ذاته  امل�سدر  وح�سب  للتعليب،  جاهزة  كانت  التي  املادة  

النوع  هذا  رواج  اأمام  خا�سة  حمتملة  جد  خماطر  امل�ستهلك  جنبت 

وبكترييا  جراثيم  على  احتوائها  واأمام   املحلي  امل�ستوى  على  املواد  من 

ما  اأو   " الكال�سيوم  هيدروك�سيد   " مادة    عن  ناهيك  خطرة  واأحما�س 

يعرف مبادة " اجلري " التي توؤثر كثريا على �سحة امل�ستهلك ، ومبجرد 

املخالف  �سد  جزائي  ملف  اإعداد  مت  القانونية،  الإجراءات  ا�ستكمال 

حول مبوجبه للنيابة املخت�سة قانونا للبت فيه.

اأمين. ف

خالل م�ضاركتهم يف بطولة كاأ�س العرب 
فيفا 2021

»اأوريدو« تفتح 
الباب اأمام االأن�ضار 

لت�ضجيع اأ�ضبال 
ب�قرة يف قطر

حت�سبا لنطالق فعاليات بطولة كاأ�س العرب للمنتخبات، 

بني  ما  الفرتة  خالل  قطر  دولة  �ست�ست�سيفها  التي 

الهاتف  متعامل  اأطلق   ،2021 دي�سمرب  و18  30نوفمرب 

النقال "اأوريدو" قرعة ت�سمح ملائة فائز من الظفر برحلة 

اإىل قطر ملوؤازرة وت�سجيع اجلزائر.

هذه  يف  امل�ساركة  فاإن  املتعامل  لذات  بيان  وح�سب 

اجلاري  نوفمرب   19 غاية  اإىل   12 من  املفتوحة  القرعة 

العرب  كاأ�س  اأجواء  لعي�س  الدوحة  اإىل  برحلة  والفوز 

للمنتخبات، ما على الزبون �سوى اقتناء �سريحة جديدة 

اإعادة تعبئة ر�سيده بقيمة  اأو  اأكرث  اأو  1500 دج  بقيمة 

1000 دج اأو اأكرث.

ال�سيغتني  باإحدى  القيام  وبعد  فاإنه  امل�سدر  وح�سب 

ر�سالة  هاتفه  على  الزبون  ي�ستقبل  اأعاله،  املذكورتني 

ن�سية ق�سرية تقرتح عليه الت�سجيل عرب رابط خم�س�س 

لذلك، ثم قبول �سروط امل�ساركة يف القرعة والحتفاظ 

يف نف�س الوقت بنف�س المتيازات التي مينحها العر�س.

وبهذه املنا�سبة �سرح املدير العام ل�سركة "اأوريدو"، ب�سام 

املنا�سرين  مبنح  �سعداء  جد  "نحن  اإبراهيم:  اآل  يو�سف 

اجلزائريني فر�سة التنقل اإىل قطر لعي�س اأجواء نهائيات 

املبادرة،  هذه  خالل  من  اجلزائر.  وموؤازرة  العرب  كاأ�س 

الريا�سية  للمواعيد  دعمها  عن  اأوريدو  جمموعة  توؤكد 

املنتخبات  ملنا�سري  الر�سمي  الراعي  ب�سفتها  الكربى 

امل�ساركة يف هذه البطولة"، هذا و�سُتجري عملية �سحب 

القرعة بح�سور حم�سر ق�سائي وذلك بتاريخ 20 نوفمرب 

اجلاري.

باأنها  "اأوريدو"  جمموعة  موؤخرا  اأعلنت  وللتذكري، 

العامل  الر�سمي لبطولة كاأ�س  �ستكون م�سغل الت�سالت 

FIFA قطر 2022™ يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا، وم�سغل 
قطر   FIFA العرب  كاأ�س  لبطولة  الر�سمي  الت�سالت 

هذه  خالل  ومن  واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  يف   ™2021

كموؤ�س�سة  التزامها  "اأوريدو"  توؤكد  الريا�سية،  املبادرة 

يف  اجلزائريني  املنا�سرين  مرافقة  يف  وا�سهامها  مواطنة 

املواعيد الريا�سية الكربى.

ح�سني. �س
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