
مياه راكدة وبطعم الرتاب 
ل�سكان والية عنابة

ال يكذب �شعبه

 ك�شف عن خف�ض املجمع لالنبعاثات الغازية 

والب�شمة الكربونية ملنتوجاته، حكار:

�سوناطراك �سطرت 

ا�سرتاتيجية بعيدة املدى 

للتعامل مع التغريات املناخية

اأكد اإجراءه ات�شاالت وم�شاورات مع 

املنتجني يف الفرتة االأخرية، عليوي:

»لن نلجاأ لال�سترياد 

والبطاطا بـ 50 دينارا 

االأ�سبوع املقبل«
�ص:04�ص:16

r الثمن: 10دج r ال�شنة التا�شعة   
 

  

 

   
 

r الثالثاء 09 نوفمرب  2021 املوافق لـ 04  ربيع الثاين 1443 هـ r journal.elraed@gmail.com2817:العدد rr www.elraed.dz

اأكد العزم على تاأمني كل املناطق احلدودية

بلجود: ق�سف جي�ش 

املخزن للرعايا اجلزائريني 

عمل اإجرامي جبان

جلنة اأمنية 

م�شرتكة 

ملكافحة 

اجلرائم 

العابرة 

للحدود
�ص:02

اأكد اأن �شنة 2022 �شتكون فر�شة لتحفيز الن�شاط االقت�شادي، الوزير االأول:

منحة البطالة �ستوجه 

ح�سريا لطالبي ال�سغل 

االأقل من 40 �سنة
© اإجراءات االإنعا�ش االقت�سادي �ساهمت يف امت�سا�ش 

�ص:-04االآثار ال�سلبية لـ«كورونا«

�ص:03

الربوفي�سور �سنهاجي �سجب تخفيف 

االإجراءات الوقائية

وكالة االأمن ال�سحي حتث 

املواطنني على التلقيح 

الفوري �سد كورونا

حالة الطوارئ ال تزال م�شتمرة يف 

اأغلب الواليات ال�شمالية

الثلوج تعزل هذه املناطق 

وممتلكات عمومية وخا�سة 

تت�سرر ب�سبب االأمطار

�ص:04

�ص:05

ثالثة متغريات لتحقيق فعل 

انتخابي متكامل يف املحليات

حممد �سريف: ال�سلطة 

عازمة على م�سداقية 

و�سفافية اال�ستحقاقات
© الت�شويق ال�شيا�شي للربامج وك�شب ثقة 

املواطن رهان املر�شحني

�ص:03

الرئي�ش تبون: كرامة 
الوطن فوق كل اعتبار

متميزة دولية  عالقات  الإقامة  مدعو  الديبلوما�شي  ال�شلك 

القمة العربية املقبلة فر�سة لتجديد 

االلتزام حول الق�سية الفل�سطينية

التحديات 
التي تواجهنا 
اليوم اأكرث 

خطورة نظرا 
لبوؤر التوتر يف 

املنطقة

تقوية االحتاد 
االإفريقي 

حلمايته من 
حماوالت 

حتييده عن 
�سفه  



الحــدث2

 • تن�سيق جزائري موريتاين حلماية املواطنني وممتلكاتهم

 • جلنة اأمنية م�سرتكة ملكافحة اجلرائم العابرة للحدود

 • موريتانيا: املعرب احلدودي اأعطى دفعة قوية لعالقات التعاون مع اجلزائر

الثالثاء  09 نوفمرب

 2021 املوافق

   لـ 04  ربيع الثاين  

 
 

 1443 هـ

مو�سى  الليبي،  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  نائب  اأكد 

االنتخابات  حتدي  تواجه  التي  ليبيا  ان  الكوين، 

التجربة  من  اخلربة  ت�ستمد  والربملانية،  الرئا�سية 

الدولة،  اإدارة  و  االنتخابات  تنظيم  يف  اجلزائرية 

انتخابية  ا�ستحقاقات  على  مقبلة  بالده  اأن  و  خا�سة 

هامة.

اأم�س  �سحفية  ت�سريحات  يف  قال  الكوين،  مو�سى 

املجل�س  رئي�س  قبل  من  ا�ستقباله  عقب  باجلزائر 

الزيارة  اطار  يف  بوغايل،  ابراهيم  الوطني،  ال�سعبي 

رئي�س  ي�سم  وفد  رفقة  اجلزائر  اإىل  بها  يقوم  التي 

احلداد  حممد  اللواء  الليبي،  للجي�س  العامة  االأركان 

ذات  امللفات  من  عدد  لبحث  ال�سباط،  من  وعدد 

اىل  اليوم  "عدنا  قال:  حيث  امل�سرتك  االهتمام 

اجلزائر لت�ستمر لقاءاتنا التي ال تنقطع خا�سة ونحن 

مقبلني على انتخابات يفرت�س انها انطلقت من خالل 

الليبيني  امل�سوؤولني  اأن  م�سيفا  الرت�سح"،  باب  فتح 

"ي�ستمدون اخلربة من التجربة اجلزائرية يف تنظيم 
االنتخابات و احرتام نتائجها واإدارة الدولة من خالل 

نخب اختارها ال�سعب".

ليبيا  اأن  الليبي،  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  نائب  وذكر 

"بعد فرتة طويلة من ال�سراع تدخل اليوم اىل حلبة 
اأن  "اأمله يف  ال�سياق عن  ال�سراع االنتخابي" معربا يف 

ت�ستطيع هذه اال�ستحقاقات ان تخرج البلد من االزمة 

التي عا�سها منذ �سنوات و ان يختار املواطن الليبي من 

مرة  الأول  الدولة  رئي�س  ويختار  الربملان  يف  ميثله 

اعتربه  الذي  االمر  وهو  ال�سعب"،  من  مبا�سر  وب�سكل 

اال�ستفادة  ح�سبه  ي�ستدعي  كبريا"  "حتديا  الكوين 

ال�سيا�سية  بال�سخ�سيات  "الغنية  اجلزائر  جتربة  من 

املخ�سرمة والتي �سنعها ال�سعب اجلزائري و اختارها 

لقيادة دولته عرب عدة مراحل".

قوجيل،  �سالح  االأمة،  جمل�س  رئي�س  ا�ستعر�س  كما 

مو�سى  ليبيا،  لدولة  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  نائب  مع 

الداخلي  ال�سعيد  على  االأو�ساع  "تطورات  الكوين، 

الليبي خا�سة، وعلى ال�سعيد االقليمي عامة"، ح�سب 

قوجيل  اأن  امل�سدر  واأو�سح  للمجل�س،  بيان  به  اأفاد  ما 

و  "الداعم  اجلزائر  موقف  اللقاء،  هذا  خالل  جدد 

م�سعى  اإجناح  اأجل  من  ليبيا  يف  لالأ�سقاء  الالم�سروط 

اجلزائر  موقف  اأن  موؤكدا  ال�سيا�سية"،  الت�سوية 

"الثابت والرا�سخ جتاه ال�سعب الليبي والو�سع يف ليبيا 
ينبع من العالقات التاريخية بني البلدين واملتجذرة 

هذا  اأن  واأ�ساف  املظفرة"،  نوفمرب  اأول  ثورة  منذ 

املوقف "يتاأ�س�س على مبداأ احرتام ال�سيادة الداخلية 

�سيا�سيا  يكون  اأن  يجب  "احلل  باأن  اأكد  كما  للدول"، 

وليبيا-ليبيا بوا�سطة اآليات احلوار وامل�ساحلة و�سحب 

وتابع  االأجنبية"،  والقوات  واملقاتلني  املرتزقة  جميع 

عنه  عرب  الذي  اجلزائر  موقف  "هو  اخليار  هذا  باأن 

البداية  منذ  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 

العام  برلني  موؤمتر  يف  م�ساركته  خالل  عليه  واأكد 

2020، ويف خمتلف املنا�سبات واملحطات وجت�سد جليا 
لدول  الوزاري  لالجتماع  اجلزائر  احت�سان  مبنا�سبة 

جوار ليبيا يومي 30 و31 اأوت املا�سي".

الليبية  اال�ستحقاقات  "اأهمية  على  قوجيل  �سدد  كما 

املقبلة، التي ت�ستوجب العمل من اأجل اجناحها وتهيئة 

الدعم  وح�سد  بنتائجها،  للقبول  الظروف  جميع 

الدويل الالزم لها بغية حتقيق االأهداف املرجوة منها 

�سعبية  �سرعية  وتثمر  اخلالفات  �سفحة  ينهي  مبا 

انتخابية ت�ساهم يف احلفاظ على اأمن وا�ستقرار ليبيا 

للطرفني  منا�سبة  اللقاء  وكان  اجلوار"،  دول  وجميع 

االجتماعات  حول  النظر  "وجهات  تبادل  اأجل  من 

املرتقبة م�ستقبال حول ليبيا".

الثابتة  اجلزائر  ب"مواقف  الكوين  نوه  جهته،  من 

واملحايدة بقيادة عبد املجيد تبون، رئي�س اجلمهورية، 

كل  من  واحدة  م�سافة  على  وقوفها  على  واملوؤ�س�سة 

يف  احلثيثة  جهودها  عن  ف�سال  ليبيا،  يف  االأطراف 

�سبيل حتقيق امل�ساحلة الوطنية بني االأطراف الليبية 

االأزمة  واإنهاء  واال�ستقرار  االأمن  ا�ستعادة  بهدف 

املحوري  "الدور  على  ال�سياق  هذا  يف  واأكد  الليبية"، 

م�سريا  االأ�سعدة"،  جميع  على  اجلزائر  تلعبه  الذي 

حللحلة  فعال  ا�ستقرار  كعامل  تواجدها  "اأهمية  اإىل 

اجلزائرية  اخلربة  اأن  اإىل  الفتا  الليبية"،  امل�ساألة 

"عالمة  تبقى  ال�سلمية  بالطرق  النزاعات  ف�س  يف 

ليبيا  يف  اليوم  وم�ساعدة  مطلوبة  خال�سة  جزائرية 

على  النزاعات  لت�سوية  الرامية  املبادرات  وكل 

امل�ستويات االإقليمية، اجلهوية والدولية".

�سعيد. �س

اأعرب الفريق ال�سعيد 

�سنقريحة، عزم اجلزائر على 

م�ساندة دولة ليبيا ال�سقيقة 

حلّل الأزمة التي تعرفها منذ 

فرتة، م�ؤكدا احلر�ص بكل 

�سدق على العمل على مّل �سمل 

الفرقاء الليبيني بعيدا عن كل 

التجاذبات والأجندات الأجنبية.

جاء ذلك خالل ا�ستقباله لرئي�ص 

هيئة الأركان حلك�مة ال�حدة 

ال�طنية الليبية، الفريق اأول 

حممد علي احلداد، مبقر قيادة 

اركان اجلي�ص بالعا�سمة اأم�ص 

ح�سب ما اأو�سحه بيان ل�زارة 

الدفاع ال�طني، واأو�سح 

امل�سدر اأن الفريق �سنقريحة 

عرب عن اأمله يف اأن ت�ستعيد 

ليبيا دورها الإيجابي يف 

املنطقة ويف القارة الإفريقية 

يف امل�ستقبل القريب، من 

خالل التعجيل باخلروج من 

الأزمة التي ت�سهدها بالق�ل 

: "لقد كانت ال�سقيقة ليبيا، 
اإىل وقت قريب، تلعب دورا 

هاما يف حل النزاعات وتقريب 

وجهات النظر بني دول القارة 

الإفريقية، والت�سجيع على 

اإحداث م�ؤ�س�سات اإفريقية 

باإمكانها ت�فري كافة م�جبات 

التنمية والرخاء والرقي 

ل�سع�بها، وحتر�ص على اإر�ساء 

م�جبات الأمن وال�ستقرار يف 

بلدان هذه القارة ويف غريها، 

وه� الدور الإيجابي الذي ناأمل 

اأن ت�ستعيده ليبيا يف امل�ستقبل 

القريب''.

واأو�سح امل�سدر اأن الطرفني 

تطرقا يف هذا اللقاء اإىل ال�سياق 

الأمني الإقليمي حيث اأكدا على 

"�رضورة تن�سيق اجله�د من 
اأجل رفع التحديات الأمنية 

امل�ستجدة، ل�سيما على م�ست�ى 

احلدود اجلن�بية امل�سرتكة، 

ف�سال عن اإيجاد ال�سبل الكفيلة 

بتعزيز عالقات التعاون 

الع�سكري، كما تبادل وجهات 

النظر ح�ل امل�سائل ذات 

الهتمام امل�سرتك".

و ا�ستطرد قائال : "وعليه، فاإنه 

من ال�رضوري التعجيل باخلروج 

من الأزمة التي مير بها بلدكم، 

حتى يت�سنى له ا�ستعادة دوره 

كفاعل اأ�سا�سي يف اإعادة اإر�ساء 

ال�سلم وال�ستقرار يف ف�سائنا 

الإقليمي واملت��سطي امل�سرتك".

ومن جانبه، اأكد الفريق اأول 

حممد علي احلداد، رئي�ص 

هيئة الأركان حلك�مة ال�حدة 

ال�طنية الليبية، عن "امتنان 

ال�سعب الليبي للجه�د احلثيثة 

التي تبذلها اجلزائر من اأجل 

تقريب وجهات النظر بني 

الأطراف الليبية، وت�حيد 

ال�سف الداخلي الليبي".

اإكرام. �ص

اأكد العزم على تاأمني كل املناطق احلدودية

بلجود: ق�صف جي�ش املخزن للرعايا اجلزائريني عمل اإجرامي جبان

 نوه مبواقفها الثابتة واملحايدة بني جميع االأطراف، الكوين:

ليبيا بحاجة اإىل اجلزائر يف الوقت الراهن
خالل ا�ستقباله رئي�س هيئة االأركان حلكومة الوحدة الوطنية الليبية

الفريق �صنقريحة يوؤكد م�صاندة اجلزائر 
مل�صاعي حّل الأزمة الليبية

 • احلداد: ال�سعب الليبي ممنت للجزائر وتقريبها وجهات النظر بني جميع االأطراف

قال وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود معلقا على اغتيال 3 

جزائريني يف ق�سف مغربي اأن ما قام به املخزن عمل اإجرامي وجبان، واأو�سح اأن اجلزائر تعمل 

على تاأمني كل املنطقة احلدودية.

اأكد كمال بلجود، يف ت�سريح �سحفي على 

الجتماع  االأوىل  الدورة  افتتاح  هام�س 

اجلزائرية  احلدودية  الثنائية  اللجنة 

على  نعمل  "نحن  اأم�س:  –املوريتانية 
ما  وا�سفا  الوطن"،  مناطق  كل  تاأمني 

تعر�س له الرعايا اجلزائريون الثالثة 

بـ "العمل االإجرامي اجلبان الذي ارتكبه 

الداخلية  وزير  �سرح  بدوره،  املخزن"، 

�سامل  حممد  املوريتاين،  والالمركزية 

يف  "م�ستمرة  بالده  اأن  مرزوك،  ولد 

والتقيد  وال�سلم  اجلوار  ح�سن  �سمان 

اإىل  م�سريا  الدويل"،  القانون  مبواثيق 

اجلزائر  بني  "التاريخية"  العالقات  اأن 

اجلوار  بح�سن  "تتميز  وموريتانيا 

والعمل مبا يعود باملنفعة امل�سرتكة على 

البلدين وال�سعبني ال�سقيقني".

ودعا بلجود، اخلرباء االأمنيني بكل من 

"اللبنة  و�سع  اىل  وموريتانيا  اجلزائر 

اأمنية  جلنة  ال�ستحداث  االأوىل" 

البلدين،  اأمن  ب�سمان  تتكفل  م�سرتكة 

االأوىل  للدورة  افتتاحه  خالل  واأو�سح 

اجلزائرية  احلدودية  الثنائية  للجنة 

-املوريتانية اأن هذه اللجنة "تاأخذ على 

ب�سمان  كفيل  هو  ما  كل  اقرتاح  عاتقها 

مواطنيهما"،  و�سالمة  البلدين  اأمن 

يف  اللجنة  هذه  ا�ستحداث  اأن  م�سريا 

"اأكرث من �سروري  الراهن يعد  الظرف 

العابرة  االأمنية  التحديات  ملجابهة 

هذه  ا�ستحداث  اأن  كما  للحدود"، 

"الوقوف  يف  امل�ساهمة  �ساأنه  من  اللجنة 

تهديد  اأو  للرتب�س  حماولة  كل  اأمام 

ال�سريط  على  �سيما  ال  امل�سرتك،  اأمننا 

تكثيف  اإىل  باملنا�سبة  ودعا  احلدودي"، 

باملنطقة  الدورية  الت�ساورية  اللقاءات 

احلدود  تاأمني  على  "�سويا"  والعمل 

بهدف  املعلومات  وتبادل  امل�سرتكة 

حماربة كل اأ�سكال اجلرمية املنظمة.

الداخلية  وزير  اأكد  جهته،  من 

�سامل  حممد  املوريتاين،  والالمركزية 

مرزوك، اأن اللقاء االأول للجنة الثنائية 

اأخرى  "لبنة  ميثل  للبلدين  احلدودية 

يف �سرح التعاون الثنائي، تنفيذا لبنود 

يف  بنواك�سوط  املوقعة  التفاهم  مذكرة 

حدودي  مركز  اإن�ساء  بعد   2021 اأبريل 

احلدودي  ال�سريط  م�ستوى  على  بري 

معرب  "اأول  اأ�سبح  والذي  امل�سرتك، 

البلدين،  بني  يربط  ر�سمي  حدودي 

التعاون  لعالقات  قويا  دفعا  اأعطى  مما 

بينهما".

 • ا�ستعداد اجلزائر 

للعمل مع موريتانيا 

الإجناز الطريق الرابط 

بني تندوف والزويرات

الداخلية  وزير  اأكد  اآخر  �سياق  ويف 

مع  للعمل  للجزائر  التام"  "اال�ستعداد 
الرابط  الطريق  الإجناز  موريتانيا 

والزويرات  )اجلزائر(  تندوف  بني 

املوريتانية، و�سدد على �سرورة "اإ�سراك 

الدولية  اأو  االإفريقية  املالية  املوؤ�س�سات 

املبادالت  وتكثيف  ت�سهيل  ق�سد 

اأن  اىل  م�سريا  البلدين"،  بني  التجارية 

احلدودية  املنطقة  وتاأمني  تنمية 

للتوا�سل  "ج�سرا  يعترب  امل�سرتكة 

ال�سعبني"، وقال  التجاري بني  والتبادل 

هذا  عرب  امل�سجلة  ال�سادرات  حجم  اأن 

�سهر  نهاية  غاية  اإىل  ان�سائه  منذ  املعرب 

مليار   1،5 قاربت  الفارط،  �سبتمرب 

امل�سوؤول  دعا  املنطلق،  هذا  ومن  دج، 

القيام  اىل  البلدين  خرباء  احلكومي 

املنطقة  لتهيئة  م�سرتكة  بدرا�سة 

خالل  من  املعربين  وتطوير  احلدودية 

"اإن�ساء قواعد لوج�ستية للتبادل احلر" 
امل�ستثمرين  وت�سجيع  "مرافقة  بهدف 

واعترب  البلدين"،  من  االأعمال  ورجال 

باجلانب  التكفل  اأن  ال�سياق  هذا  يف 

املبادالت  وتطوير  االقت�سادي 

على  احلدودية  املنطقة  يف  التجارية 

بتوفري  اإال  يتحقق  "لن  اخل�سو�س 

الالزمة  االأمنية  والظروف  ال�سروط 

االقت�ساديني  املتعاملني  جتعل  التي 

داعيا  وطماأنينة"،  اأريحية  يف  يعملون 

والتن�سيق  الت�ساور  من  "مزيد  اإىل 

ال�سيما  للبلدين،  االمنية  امل�سالح  بني 

واالجتار  االرهاب  مكافحة  جمال  يف 

غري  الهجرة  باملخدرات،  امل�سروع  غري 

غري  والتنقيب  التهريب  ال�سرعية، 

بهذه  دعا  كما  الذهب"،  عن  ال�سرعي 

"و�سع  اىل  االأمنيني  اخلرباء  املنا�سبة 

اأمنية  جلنة  ال�ستحداث  االوىل  اللبنة 

م�سرتكة تاأخذ على عاتقها اقرتاح كل 

ما هو كفيل ب�سمان اأمن البلدين و�سالمة 

هذا  ختام  يف  والتو�سل،  مواطنيهما" 

باإن�ساء  ت�سمح  تو�سيات  اىل  االجتماع، 

احلدود  بتاأمني  ت�سمح  تقنية  "جلنة 
كل  حول  املعلومات  وتبادل  امل�سرتكة 

واأن  ال�سيما  املنظمة،  اجلرمية  اأ�سكال 

البلدين يتقا�سمان 461 كلم من ال�سريط 

الوزير  واقرتح  امل�سرتك"،  احلدودي 

خالل  من  البلدين  بني  التعاون  تعزيز 

اإدراج جماالت اأخرى من خالل تكثيف 

احلدود  �سرطتي  بني  املحلية  اللقاءات 

اجلزائر  "ا�ستعداد  جمددا  بالبلدين، 

بالتجربة  ومدها  موريتانيا  ملرافقة 

العلمية  ال�سرطة  جمال  يف  امليدانية 

وغريها من امليادين".

 • املعرب احلدودي 

اأعطى دفعة قوية 

لعالقات التعاون 

والتبادل بني اجلزائر 

وموريتانيا

الداخلية  وزير  اأكد  جانبه،  من 

�سامل  حممد  املوريتاين،  والالمركزية 

ولد مرزوك، اأن االجتماع االول للجنة 

بني  امل�سرتكة  احلدودية  الثنائية 

البلدين   قائدي  ارادة  "يج�سد  البلدين 

وتطوير  تعزيز  اىل  دوما  ال�سعي  يف 

"�سانحة  ي�سكل  وهو  الثنائي"  التعاون 

ل�سكان  املطروحة  امل�ساكل  ال�ستعرا�س 

ايجاد  على  والعمل  احلدودية  املناطق 

اأجنع احللول لتحريك التنمية مبختلف 

اللقاء  هذا  نتائج  اأن  واأ�ساف  اأبعادها"، 

بالرفع  ت�سمح  نوعية  "قفزة  �ست�سكل 

اال�ستثمار  فر�س  تعزيز  م�ستوى  من 

القطاعات  يف  �سراكة  م�ساريع  واقامة 

وتكثيف  وترقية  االولوية  ذات 

والتجارية  االقت�سادية  التبادالت 

املناطق  بني  والريا�سية  والثقافية 

احلدود  "تاأمني  عن  ف�سال  احلدودية"، 

املنظمة  اجلرمية  وحماربة  امل�سرتكة 

غري  الهجرة  ومكافحة  اأ�سكالها  بجميع 

ال�سرعية".

 • تعاون يف التكوين 

االأمني لل�سرطة 

العلمية والتقنية

اأكد وزير الداخلية  ويف �سياق منف�سل، 

واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية، 

تعزيز  "�سرورة  على  بلجود،   كمال 

التن�سيق العملياتي بني ال�سرطة خدمة 

املمتلكات"  وحماية  املواطنني  الأمن 

على  �سدد  اإذ  وموريتانيا،  اجلزائر  يف 

التعاون الثنائي يف هذا املجال.

لالأمن  العامة  للمديرية  بيان  واأفاد 

الوطني اأن وزير الداخلية والالمركزية 

املوريتاين، حممد �سامل ولد مرزوك قام 

لل�سرطة  املركزي  املخرب  اإىل  بزيارة 

)اجلزائر  ب�ساطوناف  والتقنية  العلمية 

العا�سمة(، وذلك يف اإطار انعقاد الدورة 

احلدودية  الثنائية  للجنة  االأوىل 

اإطار  يف  املوريتانية.  اجلزائرية- 

الثنائية  للجنة  االأوىل  الدورة  انعقاد 

املوريتانية،  اجلزائرية  احلدودية 

املركزي  املخرب  اإىل  بزيارة  اأم�س،  قام 

لل�سرطة العلمية والتقنية ب�ساطوناف-

ا�ستهلت  "الزيارة  اأن  واأ�ساف  اجلزائر"، 

باالطالع على خمتلف الدوائر امل�سكلة 

غرار  على  لل�سرطة  املركزي  للمخرب 

االأ�سابع  لب�سمات  االآيل  التحليل  دائرة 

حتليل  دائرة  املقذوفات  حتليل  دائرة 

املركزية  وامل�سلحة  الوراثية  الب�سمات 

لتحقيق ال�سخ�سية، حيث قدمت للوفد 

مهام  حول  وافية  �سروحات  املوريتاين 

الك�سف  يف  ودورها  الدوائر  تلك  و�سري 

االإجرامية"،  الق�سايا  مالب�سات  عن 

وعليه، تعهد املدير العام لالأمن الوطني 

ال�سرطة  جلهاز  الدائمة  "املرافقة  على 

تدعيمها  خالل  من  وذلك  املوريتانية، 

يف  ال�سيما  التكوين،  جماالت  �ستى  يف 

ميدان ال�سرطة العلمية والتقنية".

الداخلية  وزير  اأ�ساد  جانبه،  ومن 

والالمركزية املوريتاين، خالل توقيعه 

العامة  للمديرية  الذهبي  ال�سجل  على 

العمالقة  ب"اخلطوات  الوطني،  لالأمن 

يف  اجلزائرية  ال�سرطة  قطعتها  التي 

ال�سياق  ذات  يف  معربا  امليادين"،  �ستى 

من  اال�ستفادة  يف  بالده  "رغبة  عن 

واأ�سار  اجلزائرية"،  ال�سرطة  جتربة 

ختام  يف  "مت  اأنه  اإىل  ذاته،  امل�سدر 

الداخلية  وزير  من  كل  تكرمي  الزيارة، 

و�سفري  املوريتاين  والالمركزية 

ممثل  جانب  اإىل  باجلزائر  موريتانيا 

املدير العام لل�سرطة املوريتانية".

�سعيد. �س
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 • التحديات التي تواجهنا اليوم اأكرث خطورة نظرا لبوؤر التوتر يف املنطقة 

 دعا الدبلوما�سيني لرفع راية البالد والذود عن �سيادتها و�سالمتها الرتابية

لعمامرة: م�صالح اجلزائر مرتابطة وغري قابلة للتجزئة

 • تقوية االحتاد االإفريقي حلمايته من حماوالت حتييده عن �سفه   

 • االأزمة الليبية مازالت ت�سهد جتاذبات ب�سبب التدخالت االأجنبية

 • القمة العربية املقبلة فر�سة لتجديد االلتزام حول الق�سية الفل�سطينية

ثالثة متغريات لتحقيق فعل انتخابي متكامل يف املحليات

حممد �صريف: ال�صلطة عازمة على 
م�صداقية و�صفافية اال�صتحقاقات

 • اختيارات الناخبني يف ماأمن

 احلملة االنتخابية يف يومها اخلام�س

الّت�صويق ال�صيا�صي للربامج 
وك�صب ثقة املواطن رهان 

املر�ّصحني
 • التعبئة ومل ال�سمل الإجناح اال�ستحقاق املقبل

ك�سف رئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات 

مّكنت  متغريات  ثالثة  عن  اأم�س  �سريف،  حممد 

اإىل  هيئته من جتهيز فعل انتخابي متكامل، م�سرًيا 

التعامل  وم�سداقية  اجلديد  والت�سريع  الرقمنة  اأّن 

مع املتناف�سني والناخبني واملوؤطرين، وّفرت اأر�سية 

املحلية  لالنتخابات  �سّفاف  بتنظيم  ت�سمح  جديدة 

املقررة يف 27 نوفمرب اجلاري.

اأن االنتخابات املحلية توفر  �سدد حممد �سريف على 

م�سيًدا  التناف�سية"،  و"ال�سحنة  القوية"  "امل�ساركة 
مبثابة  اعتربها  التي  اجلمهورية  رئي�س  بثقة 

ميّكنها  نحو  على  االنتخابات،  هيئة  ملهام  ت�سجيع 

وامل�سي  للرت�سيحات  واأخالقية  قانونية  غربلة  من 

قدًما يف تطهري القوائم االنتخابية من م�سادر املال 

الفا�سد، وقال يف ت�سريحات لالإذاعة الوطنية اأم�س 

اأّن اقرتاع جتديد املجال�س البلدية والوالئية ي�سّكل 

التحدي  ورفع  الوعي  درب  على  جديدة  خطوة 

عرب �سعار "تريد التغيري ... اأب�سم واأمتم"، مطمئًنا 

بفعالية  التنظيم  على  حري�سة  ال�سلطة  اإّن  بالقول 

يف  املقايي�س  هذه  وحت�سني  و�سفافية  وم�سداقية 

االنتخابات املقبلة.

ورغم  اجلالية  اأّن  االنتخابات  �سلطة  رئي�س  وذكر 

اأّنها معنية  اإاّل  اأّنها غري معنية باالنتخابات املحلية، 

�سحب  اإىل  م�سرًيا  الوكاالت،  عرب  مبا�سر  غري  ب�سكل 

الوالئية،  ال�سعبية  للمجال�س  تر�سح  ملف   1158"

و281  معتمًدا  حزًبا   48 لفائدة  ملًفا   877 منها 

اإح�ساء  مت  حني  يف  م�ستقلة"،  قوائم  لفائدة  ملًفا 

البلدية،  ال�سعبية  للمجل�س  تر�سح"  ملف   22.325"
�سحب  مت  اأنه  ال�سلطة  عن  االأول  امل�سوؤول  واأفاد 

خا�سة  لالكتتاب  فردية  ا�ستمارة   13.698.013"
ال�سياق  ويف  الوالئية،  واملجال�س  البلدية  باملجال�س 

ذاته، مّت اإيداع 1.100.634 ملفا للمجال�س الوالئية، 

66 باملائة منها على القبول، واأ�سار �سريف اإىل  حازت 

�ست  عرب  يومية  فقرات  خم�س  تخ�سي�س  مّت  اأّنه 

قنوات للتلفزيون العمومي وخم�س قنوات لالإذاعة 

دقائق   3 حتديد  مع  االأوىل،  للمرة  وهذا  الوطنية 

لكل تدخل.

كحلقة  تاأتي  نوفمرب   27 انتخابات  اإّن  �سريف  قال 

ال�ساملة  املوؤ�س�ساتية  االإ�سالحات  �سل�سلة  يف  اأخرى 

عبد  اجلمهورية  رئي�س  التزامات  من  النابعة 

مبراجعة  ا�ستهلت  والتي  ال�سعب،  اأمام  تبون  املجيد 

جديد  �سعبي  جمل�س  بانتخاب  مروًرا  الد�ستور، 

غرار  على  الثقل،  ذات  الهيئات  خمتلف  وتن�سيب 

االأعلى  واملجل�س  املدين  للمجتمع  الوطني  املر�سد 

كلها  وهي  الد�ستورية  املحكمة  وقريبا  لل�سباب 

بر  اإىل  اجلزائر  "اإي�سال  منها  الغاية  حمطات 

طرف  من  املاأمولة  للتغيريات  واال�ستجابة  االأمان 

املواطنني".

مينا. ن

لالنتخابات  واملر�سحني  ال�سيا�سية  االأحزاب  لفتت 

اإىل  االنتخابية  للحملة  اخلام�س  اليوم  يف  املحلية 

يوم  الت�سويت  باأهمية  املواطنني  اإقناع  �سرورة 

التعبئة  رهان  على  م�سددين  اجلاري،  نوفمرب   27
الوثبة  وحتقيق  امل�سعى  هذا  اأجل  من  الوطنية 

املحلي،  م�ستوى  على  التنمية  جمال  يف  احلقيقية 

يف  اأخرية  خطوة  نحو  �سائرة  اجلزائر  واأن  خ�سو�سا 

جتديد املوؤ�س�سات ال�سيا�سية.

ودعا املنا�سلون واملر�سحون يف القوائم امل�ستقلة اأي�سا 

للم�ساهمة  االقرتاع  �سناديق  اإىل  التوجه  املواطنني 

اختيار  �سرورة  مع  الوطنية"،  الوحدة  "تعزيز  يف 

النزاهة  �سروط  فيهم  تتوفر  الذين  املرت�سحني 

والقادرين على التكفل بان�سغاالت املواطنني"، ورافع 

من  اأ�سداء  ح�سب  االنتخابية  احلملة  يف  امل�ساركون 

اإىل  اجلزائرية  االأنباء  وكالة  عن  نقال  الواليات 

اأهمية رفع التحدي من اأجل تنمية حملية حقيقية 

تتكفل  التي  املحلية  احلوكمة  رهينة  يظل  الذي 

بان�سغاالت املواطنني".

 • حركة البناء: ال�سفافية يف 

الت�سيري املحلي  

امل�ساركة  اأهمية  على  الوطني  البناء  حركة  جددت 

املوؤامرات  الإف�سال  املقبل  االنتخابي  املوعد  يف  بقوة 

التي حتاك �سد اجلزائر، اإذ اأ�سار   نائب رئي�س احلركة 

القيادي يف احلركة اأحمد الدان اىل اأن امل�ساركة بقوة 

بالد�سائ�س  املوؤامرات" منددا  يف االنتخابات الإحباط 

التي حتاك �سد اجلزائر" ودعا املواطنني اىل التوجه 

اللبنة اال�سا�سية  "لو�سع  بقوة اىل �سناديق االقرتاع 

الطريق  ولقطع  املوؤ�س�ساتي  البناء  م�سار  يف  الثالثة 

رئي�س  نائب  �سدد  كما  واملتاآمرين"،  االأعداء  على 

على  بتيارت  �سعبي  جتمع  يف  الوطني  البناء  حركة 

التهديدات  ظل  يف  ال�سيما  والتكافل  ال�سفوف  ر�س 

حركة  برنامج  وبخ�سو�س  بالبالد،  ترتب�س  التي 

بدائل  على  يعتمد  اأنه  الدان  قال  الوطني  البناء 

واملتابعة  ال�سفافية  اأهمها  املحلي،  للت�سيري  �ساحلة 

امل�سوؤولني  بذل  �سرورة  على  م�سددا  والنزاهة، 

جمهوداتهم يف خدمة ال�سعب اجلزائري.

املحلية  االنتخابات  •االأفالن: 
ت�سهم يف ا�ستقرار البالد

اأبو  اأكد االأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني، 

دخلت  ال�سيا�سية  ت�سكيلته  اأن  اأم�س  بعجي،  الف�سل 

البلدية  ال�سعبية  املجال�س  جتديد  انتخابات  غمار 

والوالئية من اأجل "امل�ساهمة يف اال�ستقرار ال�سيا�سي 

يف  ن�سطه  �سعبي  جتمع  يف  بعجي  واأو�سح  البالد"،  يف 

27 نوفمرب اجلاري  اإطار احلملة االنتخابية ملحليات 

"ح�سني  املتويف  املجاهد  الكربى  املحا�سرات  بقاعة 

واإجناحها  االنتخابات  هذه  يف  امل�ساركة  اأن  �سا�سي"، 

"يعد ا�ستكمال مل�سار البناء املوؤ�س�ساتي الذي كان من 
لرئي�س  الطريق  خلارطة  االأ�سا�سية  النقاط  �سمن 

اجلمهورية، عبد املجيد تبون".

"متثل  واعترب اأن احلزب يرى اأن االنتخابات املقبلة 

البالد  با�ستقرار  مرتبطة  ومف�سلية  هامة  مرحلة 

االقت�سادية  التنمية  قطاعات  بكل  عالقة  ولها 

"ال ميكن  واالجتماعية"، م�سيفا يف ذات ال�سياق اأنه 

النجاح يف اأي ميدان اإال عن طريق املرور عن طريق 

املجال�س البلدية والوالئية باعتبارها اللبنات االأوىل 

التحرير  جبهة  حزب  اأن  بعجي  واأبرز  للدولة"، 

"الواقعية  �سعاره  انتخابيا  برناجما  اأعد  قد  الوطني 

ذات  اإطارات  وطموح  خربات  على  مبني  والتحدي"، 

الوطني  ال�سعيدين  على  القطاعات  كل  يف  كفاءة 

اأن  �ساأنه  من  الربنامج  هذا  اأن  اإىل  م�سريا  واملحلي، 

"ميكن من دفع التنمية املحلية بوالية ب�سكرة يف كل 

القطاعات، خا�سة يف الفالحة وال�سناعة التحويلية 

وال�سياحة".

االنتخابات  •االأرندي: 
وال�سفافة" توؤ�س�س  "احلرة 

لدولة القانون

الوطني  للتجمع  الوطني  املكتب  ع�سو  واأكد 

االنتخابات  اأن  اأم�س  مقدم  الطيب  الدميقراطي، 

االأ�سا�سية  الركائز  اإحدى  هي  وال�سفافة"  "احلرة 
و�سدد  الدميقراطية،  وتكري�س  القانون  دولة  لبناء 

ممثل التجمع الوطني الدميقراطي يف تدخله خالل 

مبدينة  زعموم،  على  الثقافة  بدار  انتخابي  جتمع 

يف  املقبل  االنتخابي  املوعد  اأهمية  على"  البويرة، 

واأ�سار  والواليات"،  البلديات  عرب  املنتخبني  اختيار 

اإىل اأن هذه االنتخابات "يجب اأن تعيد الثقة واالأمل 

والدميقراطية"،  القانون  دولة  لبناء  للمواطنني 

الذين  حزبه  مر�سحي  اختيار  اإىل  احل�سور  داعيا 

يلتزمون، كما قال بـ" احرتام خيار ال�سعب و التكفل 

بلديات  عرب  املواطنون  منها  يعاين  التي  بامل�ساكل 

باإرادة  جئنا  "لقد  م�سرت�سال  واأ�ساف  الوالية"، 

املن�سود  التغيري  الإحداث  للعمل  ح�سنة  ونية  قوية 

التنمية  جمال  يف  �سيما  ال  املواطنني،  طرف  من 

االقت�سادية واالجتماعية".

التقدم  امل�ستقبل:  •جبهة 
يف التنمية ميّر عرب تغيري 

املمار�سات يف املجال�س املحلية

عبد  امل�ستقبل،  جبهة  حزب  رئي�س  دعا  حني  يف 

الذهنيات واملمار�سات  اإىل تغيري  اأم�س  بلعيد  العزيز 

على  والعمل  املقبلة  املنتخبة  ال�سعبية  املجال�س  يف 

يف  االأ�سا�سية  مهامها  ا�ستعادة  من  البلدية  متكني 

التنمية والتكافل واالن�سغاالت احلقيقية للمواطن، 

بق�سر  �سعبي  لتجمع  تن�سطيه  خالل  بلعيد  وقال 

املدينة  بو�سط  بو�سياف  حممد  والفنون  الثقافة 

 27 ملحليات  االنتخابية  احلملة  حل�ساب  وذلك 

نوفمرب اجلاري، اأن "تغيري الدهنيات ومنط ممار�سة 

ال�سعب  ل�سلطة  كممثلني  ملهامهم  املحليني  املنتخبني 

تعد اليوم �سرورة ملحة بالن�سبة لهم من اأجل حتقيق 

تنمية حقيقية ت�ستجيب لطموحات املواطن و ت�ساهم 

نف�س  اأبرز  و  املحلى"،  االقت�ساد  وتقوية  تدعيم  يف 

امل�سوؤول احلزبي باأن املجال�س املنتخبة املحلية املقبلة 

"�ستواجهها حتديات تنموية تتطلب درجة عالية من 
الوعي و التجند لرفعها"، موؤكدا على "اأهمية حترير 

على  ال�سكلي  التمثيل  قيود  من  والتخل�س  املبادرات 

م�ستوى املجال�س املنتخبة"، كما تطرق رئي�س حزب 

البالد على  التي تهدد  اإىل االأخطار  امل�ستقبل  جبهة 

حول  وااللتفاف  ال�سفوف  ر�س  اإىل  داعيا  حدودها، 

م�ساعي  يف  واالنخراط  والوطن  ال�سعب  وحدة  مبداأ 

بناء اجلزائر واملحافظة عليها.

احلملة  يف  ال�سيا�سية  االأحزاب  م�سوؤولو  ركز  كما 

اأهمية  على  اجلاري  نوفمرب   27 ملحليات  االنتخابية 

املقبل"،  اال�ستحقاق  الإجناح  ال�سمل  ومل  "التعبئة 
وااللتفاف "اأكرث من اأي وقت م�سى حول قيادة البالد 

منهم  املر�سحون  و�سدد  الد�ستورية"،  وموؤ�س�ساتها 

�سعبية  بهبة  "مطالبون  اجلزائريني  باأن  امل�ستقلون 

االنتخابي  املوعد  يف  املكثفة  امل�ساركة  طريق  عن 

يف  البالد  قيادة  مع  وقوفهم  عن  للتعبري  املقبل 

ت�سديها للمخاطر اجليو�سيا�سية املحيطة باجلزائر".

مينا. ن

 دعا ال�سلك الديبلوما�سي اإىل اإقامة عالقات دولية متميزة مبنية على مبداأ عدم االنحياز  

الرئي�س تبون: كرامة الوطن فوق كّل اعتبار

قال الرئي�س عبد املجيد تبون، اأم�س يف 

كلمته خالل ا�سرافه على افتتاح اأ�سغال 

الدبلوما�سية  البعثات  روؤ�ساء  موؤمتر 

االمم  بق�سر  اجلزائرية  والقن�سلية 

العا�سمة،  باجلزائر  ال�سنوبر  بنادي 

�سركائنا  مع  الثنائية  عالقاتنا  "يف 
اجلزائر  تت�سامح  لن  االوروبيني، 

الداخلية  �سوؤونها  يف  تدخل  اأي  مع 

الإقامة  ا�ستعداد  على  دوما  �ستظل  و 

املتبادل  عالقات مبنية على االحرتام 

امل�ساواة  مببداأ  الكامل  االلتزام  و 

اأع�ساء  ودعا  الدول"،  بني  ال�سيادية 

والقن�سلية  الدبلوما�سية  البعثات 

للحفاظ  الت�سحية  اإىل  اجلزائرية 

اأمنها  على  و  للبالد  العليا  امل�سالح  على 

الوطني و�سيادتها، واأكد اأن "التحديات 

التي تواجهنا تعد اأكرث خطورة يف ظل 

االأزمات املتعددة االأبعاد التي ت�سهدها 

العديد  يف  التوتر  بوؤر  وكذا  منطقتنا 

�سريطنا  طول  على  اجلوار  دول  من 

احلدودي، ال�سيما يف ال�سحراء الغربية 

الع�سكرية  املواجهات  ا�ستئناف  مع 

امل�سلحة بني جبهة البولي�ساريو وقوات 

بالقول  واأ�ساف  املغربي"،  االحتالل 

الذي  الدويل  لل�سياق  "قراءتنا  اأن 

تكتمل  لن  دبلوما�سيتنا  معه  تتفاعل 

تثقل  التي  للتهديدات  التعر�س  دون 

وتهدف  مبا�سر  ب�سكل  اجلزائر  كاهل 

م�ستعملة  الداخل،  من  اإ�سعافها  اإىل 

الرابع  اجليل  بحرب  يعرف  ما  ذلك  يف 

يف  اجلزائر  �سد  ممار�ستها  تتم  التي 

اإفريقيا  ي�ستهدف  اأو�سع  خمطط  اإطار 

رئي�س  وقال  االأو�سط"،  وال�سرق 

البعثات  اأع�ساء  خماطبا  اجلمهورية 

للتحلي  مدعوون  "انتم   : الدبلوما�سية 

التي  والت�سحية  االلتزام  روح  بنف�س 

امل�سالح  على  للحفاظ  اأ�سالفكم  ميزت 

على  بحزم  والرد  للجزائر  العليا 

املناورات العدائية التي ت�ستهدف اأمننا 

الوطني"، كما اأ�سار الرئي�س تبون اإىل اأن 

االأزمة الليبية "مازالت ت�سهد جتاذبات 

املتعددة  االأجنبية  التدخالت  ب�سبب 

الذي  ال�ساحل،  مبنطقة  الو�سع  وكذا 

متعددة  عوامل  تاأثري  حتت  ي�ستمر 

االأوجه  متعددة  بال�سراعات  مرتبطة 

و انت�سار التهديد االإرهابي واجلرمية 

املنظمة بجميع اأنواعها".

لع�سوية  •االأولوية 
اجلزائر املقبلة يف 

جمل�س االأمن الدويل

�سرورة  على  تبون،  الرئي�س  واأكد 

اجلزائر  لع�سوية  االأولوية  اإعطاء 

من  الدويل،  االأمن  جمل�س  يف  املقبلة 

الرامية  اجلهود  يف  امل�ساهمة  اأجل 

للحفاظ على ال�سلم و االأمن الدوليني، 

لع�سوية  االأولوية  "اإعطاء  اإىل  ودعا 

اجلزائر املقبلة يف جمل�س االأمن لالأمم 
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الرامية للحفاظ  للم�ساهمة يف اجلهود 

على ال�سلم و االأمن الدوليني"، و�سرح 

اأنه "البد من العمل و التعاون مع الدول 

التي ت�ساركنا وجهات النظر و املواقف 

على تعزيز دور االأمم املتحدة حلملها 

املنوطة  بامل�سوؤوليات  اال�سطالع  على 

الفل�سطيني  ال�سعبني  جتاه  �سيما  ال  بها 

و ال�سحراوي".

 •اجلالية يف اخلارج 

والدبلوما�سية 

االقت�سادية عامل 

ا�سرتاتيجي

االأهمية  على  الرئي�س  واأكد  هذا 

ملو�سوعي  البالغة  اال�سرتاتيجية 

باخلارج  الوطنية  اجلالية 

داعيا  االقت�سادية،  والدبلوما�سية 

ال�سلك الدبلوما�سي اىل ايالئهما اهتماما 

الدبلوما�سي  ال�سلك  وطالب  خا�سا، 

ل�سمان  واملناهج  االأ�ساليب  ابتكار  ب" 

لالأهمية  وعملية  فعلية  ترجمة 

لهذا  �سخ�سيا  اأوليها  التي  اخلا�سة 

املو�سوع )اجلالية الوطنية باخلارج("، 

فقط  "لي�س  املطلوب  باأن  اأ�ساف  و 

واال�ستجابة  باالن�سغاالت  االهتمام 

اأي�سا  اإمنا  و  جاليتنا،  الحتياجات 

اإ�سراك  و  الوطن  مع  روابطها  تعزيز 

االقت�سادية  التنمية  م�سار  يف  اأفرادها 

اجلهود  يف  وكذا  لبلدنا،  واالجتماعية 

اجلزائر  ونفوذ  مكانة  لتعزيز  الرامية 

على ال�ساحة الدولية".

اجلمهورية  رئي�س  قال  ال�سياق،  ويف 

اأنحاء  جميع  يف  املتواجدة  "جاليتنا   :

واملهارات  الكفاءات  من  لها  العامل، 

نوعية،  اإ�سافة  تقدمي  من  ميكنها  ما 

جلهود التنمية يف بالدنا، وهي مدفوعة 

�سبيل  يف  كبرية  اإرادة  و  قوية  برغبة 

هذا  يف  اإ�سراكها  اإال  تطلب  وال  ذلك، 

االأعمال  ريادة  عرب  اجلماعي  اجلهد 

املبتكرة، وتبادل اخلربات والتدريب"، 

لذلك، فاإنه من ال�سروري "و�سع االأطر 

على  لالإ�سراف  املنا�سبة  واالآليات 

جاليتنا،  اأفراد  ومتكني  العملية  هذه 

هائلة،  باإمكانيات  يتمتعون  الذين 

دعا  كما  م�ساهماتهم"،  تقدمي  من 

مع  "التوا�سل  اىل  الدبلوما�سي  ال�سلك 

هاتفية  اأرقام  و�سع  خالل  من  اجلالية 

م�ستمرة  ات�سال  قنوات  وفتح  جمانية 

وفيما  اإلكرتونية"،  اأو  مبا�سرة، 

االقت�سادية،  بالدبلوما�سية  يتعلق 

"دبلوما�سيينا  اأن  تبون  الرئي�س  اأو�سح 

طليعة  يف  للتموقع  اليوم،  مدعوون 

تعزيز  اإىل  الهادفة  الوطنية  اجلهود 

ال�سركات  جتاه  اجلزائر  جاذبية 

الوطنية  املوؤ�س�سات  ودعم  االأجنبية، 

عرب  وذلك  العاملية،  االأ�سواق  لولوج 

ال�سوق  اأمناط  ودرا�سة  ا�ستطالع 

واال�ستهالك وحتديد الفر�س املتاحة، 

للمنتجات الوطنية اجلزائرية".

اجلمهورية،  رئي�س  نبه  ال�سياق  ويف 

يقع  ما  اأن  احلا�سر  الدبلوما�سي  ال�سلك 

"م�سوؤولية كبرية يف  على عاتقه ميثل 

اإحياء االإرث التاريخي النفي�س من اأجل 

اجلزائرية  الدبلوما�سية  دور  تعزيز 

لالأمة،  العليا  امل�سالح  عن  الدفاع  يف 

و�سيادة  الوطني  اأمنها  على  واحلفاظ 

اجلديدة  اجلزائر  وبناء  قرارها، 

لل�سعب  ح�ساريا  طموحا  متثل  التي 

اأن  تبون  الرئي�س  اأبرز  و  اجلزائري"، 

االأخرية  االآونة  يف  الدويل  النظام 

"�سهد ا�سطرابات غري م�سبوقة، نتيجة 
العديد  وبروز  الظواهر  من  �سل�سلة 

الذي  االأمر  اجلدد"،  الفاعلني  من 

م�ستمرة  تكييف  "عمليات  ي�ستدعي 

ملهام الدبلوما�سية اجلزائرية وجماالت 

انت�سارها وذلك يف اإطار احرتام املبادئ 

اخلارجية"،  ل�سيا�ستنا  الثابتة  والقيم 

من  "فيبقى  العاملي،   ال�سعيد  على  اأما 

ا�ستباقية  اجراءات  اتخاذ  ال�سروري 

كفاعل  اجلزائر  دور  تر�سيخ  اأجل  من 

مواجهة  يف  بجدية  ي�ساهم  موؤثر 

التحديات الدولية، وكذلك من خالل 

طرح االفكار واملبادرات التي من �ساأنها 

تعزيز العمل املتعدد االأطراف"، اأ�ساف 

رئي�س اجلمهورية.

العربية  •القمة 
املقبلة فر�سة لتجديد 

االلتزام حول الق�سية 

الفل�سطينية

 ، اجلمهورية،  رئي�س  ك�سف  ذلك  اإىل 

العربية  القمة  �ستحت�سن  اجلزائر  اأن 

اجلزائر  اإن  وقال  املقبل،  مار�س  �سهر 

مار�س  �سهر  العربية  القمة  �ستحت�سن 

اجلهود  موا�سلة  "وينبغي   2022
من  امل�سرتك،  العربي  العمل  لتعزيز 

خالل تهيئة الظروف الالزمة الإجناح 

التي ت�سكل فر�سة ثمينة   )...( القمة 

بدعم  اجلماعي  االلتزام  لتجديد 

تقيد  خالل  من  الفل�سطينية  الق�سية 

جميع الدول االأع�ساء مببادرة ال�سالم 

ال�سلك  على  يتوجب  كما  العربية"، 

رئي�س  توجيهات  ح�سب  الدبلوما�سي، 

اجلمهورية ، اغتنام الفر�سة ل"درا�سة 

العربية  الدول  جامعة  ا�سالح  ملف 

روؤية  و�سياغة  ادائها  حت�سني  بهدف 

جديدة للعمل العربي امل�سرتك".

تبون  اأكد  القاري،  امل�ستوى  وعلى 

من  االفريقي  االحتاد  حماية  اأن 

ت�ستهدف  التي  اخلبيثة"  "املحاوالت 
وحدة �سفه ودوره املركزي، �ستظل من 

اأولويات العمل الدبلوما�سي اجلزائري، 

اىل  اجلزائرية  الدبلوما�سية  ودعا 

"تكثيف جهدها يف �سبيل حتقيق االأمن 
االقليمي،  ال�سعيد  على  واال�ستقرار 

حل  يف  امل�ساركة  خالل  من  ال�سيما 

اال�ستقرار  وتعزيز  الليبية  االزمة 

يتعلق  وفيما  ال�ساحل"،  منطقة  يف 

"بطريقة  العمل  فيجب  بال�سراكات، 

العالقات  لتطوير  ومتوازنة  عقالنية 

ال�سيا�سية واالقت�سادية والتجارية مع 

اوروبا  من  كل  يف  الرئي�سيني  �سركائنا 

اأ�ساف  و  ا�سيا"،  و  ال�سمالية  امريكيا  و 

يعمل  اأن  يجب  ف�ساعدا  االآن  "من   :

الن�سيج  على  حتافظ  مبقاربة  اجلميع 

اىل  والت�سدير  اجلزائري،  ال�سناعي 

اقامة  ال�سروري  من  لذلك  اخلارج، 

عالقات اكرث توازنا خا�سة مع االحتاد 

اآن  االفريقي.  واالحتاد  االوروبي 

يف  الدبلوما�سية  تكون  ان  اىل  االوان 

خدمة االقت�ساد الوطني".

باخلارج،  الوطنية  اجلالية  و  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  اأكد 

مدعوة  اجلزائرية  الدبلوما�سية  اأن  لعمامرة،  رمطان 

االأهداف  مواكبة  على  العمل  و  اجلهود  "م�ساعفة  اىل 

رئي�س  التزم  التي  الوطني"  التقومي  ل�سيا�سة  اال�سرتاتيجية 

اجلديدة.  اجلزائر  بناء  م�سار  �سمن  بتج�سيدها  اجلمهورية 

يف  الدبلوما�سية  البعثات  مع  اللقاء  من  الهدف  اأن  �سدد  كما 

اخلارج هو التو�سل اإىل نتائج ملمو�سة تتعلق بتعديل وحتيني 

يتما�سى  مبا  اجلزائرية  الدبلوما�سية  واأدوات  ومناهج  و�سائل 

و�سيغ العمل احلديثة يف هذا املجال، حتقيقا للهدف االأ�سمى 

وا�ستقاللها  �سيادتها  عن  والذود  عاليا  اجلزائر  راية  رفع  يف 

الوطني و�سالمتها الرتابية.

قال رمطان لعمامرة، يف كلمة له خالل افتتاح اأ�سغال موؤمتر 

بق�سر  اجلزائرية  والقن�سلية  الدبلوما�سية  البعثات  روؤ�ساء 

االأمم بنادي ال�سنوبر )اجلزائر العا�سمة( اأم�س والتي عقدت 

الدولية  التحديات  و  اجلزائرية  عنوان/الدبلوما�سية  حتت 

للدولة  اخلارجية  ال�سيا�سة  كانت  "ملا   : اجلديدة/  للجزائر 

امتدادا طبيعيا ل�سيا�ستها الداخلية تتعزز بها بقدر ما تعمل 

اليوم  دبلوما�سيتنا  فاإن  الدولية،  املحافل  يف  ترقيتها  على 

مدعوة اىل م�ساعفة جهودها والعمل على مواكبة االأهداف 

رئي�س  التزم  التي  الوطني  التقومي  ل�سيا�سة  اال�سرتاتيجية 

اجلمهورية بتج�سيدها �سمن م�سار بناء اجلزائر اجلديدة".

و اأو�سح اأن هذا امل�سعى "يتم من خالل تن�سيق وطيد و فعال" 

بالعمل  املرتبط  الدولة يف ن�ساطها  مع كافة م�سالح و هياكل 

اخلارجي، و كذا عرب "االنفتاح" على املتعاملني االقت�ساديني 

اجلزائر  "م�سالح  اأن  باعتبار  اخلا�س  و  العام  القطاعني  يف 

الدبلوما�سية  رئي�س  تابع  و  للتجزئة"،  قابلة  غري  و  مرتابطة 

�سياق  يف  تنعقد  التي  الندوة  "هذه  اأن  كلمته  يف  اجلزائرية 

احلركة غري امل�سبوقة التي يعرفها اجلهاز الدبلوما�سي لبالدنا 

اجلمهورية  رئي�س  ال�سيد  اتخذها  التي  القرارات  بف�سل 

من  ثمانني  عن  يقرب  ما  تعيني  مبوجبها  مت  التي  و  موؤخرا 

عن  ف�سال  باخلارج  القن�سلية  و  الدبلوما�سية  البعثات  روؤ�ساء 

بالن�ساط  مكلفني  خا�سني  مبعوثني  منا�سب  �سبعة  ا�ستحداث 

الدويل للجزائر" تاأتي "وفق حماور تعك�س م�سالح و اأولويات 

بلدنا يف املرحلة الراهنة".

با�ستكمال  "�ستتوا�سل  احلركية  هذه  باأن  لعمامرة  اأفاد  و 

للدبلوما�سية  املركزية  الهياكل  راأ�س  على  التعيينات 

من  قاعدتها  لدعم  مفتوحة  م�سابقات  تنظيم  و  اجلزائرية 

و  ملحقني  م�سف  يف  الدبلوما�سيني  ع�سرات  توظيف  خالل 

كتاب وزارة ال�سوؤون اخلارجية"، معربا عن قناعته باأن هذه 

نف�س  اعطاء  يف  البالغ  االثر  لها  "�سيكون  ال�ساملة  العملية 

مهنية  عوامل  من  تراعيه  ملا  الدبلوما�سي  للن�ساط  جديد 

القطاع  ادارة رئي�س اجلمهورية يف جتديد و ت�سبيب  تكر�س 

وكذا احلر�س على رفع ن�سبة متثيل املراأة مع جتنيد اخلربة 

متكاملة  مقاربة  �سمن  ال�سامية  االإطارات  من  لعدد  الرثية 

التاأثري  و  التفاعل  على  دبلوما�سيتنا  قدرة  تعزيز  اىل  ترمي 

العليا  امل�سالح  يحقق  و  يحفظ  مبا  اال�سعدة  جميع  على 

للوطن".

مينا. ن

اأكد رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأن اجلزائر ويف عالقاتها الثنائية مع �سركائها االأوروبيني، لن 

تت�سامح مع اأي تدخل يف �سوؤونها الداخلية، م�سددا على اأهمية اإقامة عالقات مبنية على االحرتام املتبادل 

وامل�ساواة ال�سيادية بني الدول، وجدد القول اأن كرامة الوطن �ستكون فوق كّل اعتبار، خا�سة يف ظّل التوتر 

الذي تعي�سه دول اجلوار وعلى طول �سريطنا احلدودي، ال�سيما يف ال�سحراء الغربية مع ا�ستئناف املواجهات 

الع�سكرية امل�سلحة بني جبهة البولي�ساريو وقوات االحتالل املغربي، واأي�سا التجاذبات التي تعرفها دولة ليبيا 

التي تبقى االأزمة فيها قائمة ب�سبب هذه التدخالت، واعترب الرئي�س اأن احت�سان اجلزائر الأ�سغال القمة العربية 

�سهر مار�س القادم �سيكون فر�سة لتجديد االلتزام حول الق�سية الفل�سطينية.
حياة �سرتاح
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اجلزائريني،  للفالحني  الوطني  لالحتاد  العام  الأمني  دعم، 

اأزمة  لإنهاء  لال�سترياد  اللجوء  احتمال  عليوي،  حممد 

ملادة  واملوؤقت  ال�ستثنائي  ال�سترياد  اأن  م�سريا  البطاطا، 

و�سبط  الحتكار  لك�سر  اإليه  اللجوء  ميكن  اإجراء  البطاطا 

ارتفاعا  ت�سهد  التي  الأ�سا�سي  الفالحي  املنتوج  هذا  اأ�سعار 

ا�سطرار  ا�ستبعد  اأنه  غري  الأخرية،  الفرتة  خالل  حم�سو�سا 

يف  البطاطا  اأ�سعار  تنزل  باأن  واعدا  لال�سترياد،  احلكومة 

غ�سون اأ�سبوع اإىل 50 دج.

اللجوء  اأن  اأم�س  الإذاعة،  فوروم  يف  عليوي،  اأو�سح 

ال�ستهالكية  الفالحية  املواد  لبع�س  واملوؤقت  ال�ستثنائي 

بكميات  املنتوج  توفر  عدم  حالة  يف  ممكن  "اأمر  كالبطاطا 

ا�سترياد  اأن  م�سريا  وغريها"،  والوباء  اجلفاف  نتيجة  كبرية 

�ساأنه  من  اأ�سبوعني"  اأو  "كاأ�سبوع  معينة  لفرتة  البطاطا  مادة 

ممثل  اأكد  كما  الأ�سعار.  يف  اأكرث  والتحكم  الحتكار  ك�سر 

يكر�س  "ل  البطاطا  ملادة  ال�ستثنائي  ال�سترياد  اأن  الفالحني 

"املنتوج  اأن  اإىل  م�سريا  املادة"،  لهذه  الدائم  لال�سترياد  عودة 

الفالحي املحلي متوفر من ناحية الكمية والنوعية"، معتربا 

احللول  من  حال  "ي�سكل  للبطاطا  ال�ستثنائي  ال�سترياد  اأن 

للق�ساء على الحتكار".

50 دينارا  باملقابل، وعد عليوي بت�سويق مادة البطاطا ب�سعر 

جزائريا ابتداء من الأ�سبوع املقبل، بعد اأن جتاوزت اأ�سعارها 

يف  �سهدتها  التي  امل�سبوقة  غري  امل�ساربة  ب�سبب  دينار   120

الأ�سهر الأخرية، وقال اأنه "وبح�سب ما تكلمت به مع الفالحني 

�ست�سبح اأ�سعار البطاطا خالل الأ�سبوع املقبل خم�سني دينارا 

يف كامل الرتاب الوطني"، م�سيفا "اليوم لدينا 30 األف هكتار 

جاهزة يف وادي �سوف، بالإ�سافة اإىل الأحوا�س ال�سحراوية 

الأخرى، البطاطا اليوم متوفرة يف اآفلو، يف البي�س، يف اجللفة 

ويف مناطق كثرية جدا". 

ب�سكل  البطاطا  مبادة  امل�ساربة  "متت  اأنه  اإىل  عليوي  واأ�سار 

م�ساحات  ويف  حتى،  منوها  قبل  املحا�سيل  �سراء  على  يعتمد 

كربى، ليتم تركها دون جني لأ�سابيع، وهو ما فتح الباب لرفع 

الوطنية  الفدرالية  ورا�سلنا  للو�سعية  تفطنا  لكننا  الأ�سعار، 

للبطاطا، واليوم اأ�سبحت الأمور منظمة"، ورد عليوي اأ�سباب 

لأكرث  اجلفاف  حالة  ا�ستمرار  اإىل  البطاطا  حما�سيل  نق�س 

امل�سقية،  امل�ساحات  مردودية  على  اأثر  ما  وهو  مو�سم  من 

ب�سبب  اجلزائر  عرفتها  التي  القت�سادية  الو�سعية  وكذا 

وا�سحة  اإ�سرتاتيجية  انعدام  اإىل  بالإ�سافة  كورونا،  وباء 

لت�سويق مادة البطاطا التي توفرت بكميات هائلة يف ال�سنوات 

املا�سية.

�س. ز

الربوفي�سور  ال�سحي،  لالأمن  الوطنية  الوكالة  رئي�س  دعا 

التلقيح  اإىل  واملواطنات  املواطنني  �سنهاجي،  كمال 

"الأمن  من  لال�ستفادة  كوفيد-19  �سد  وقت"  اأقرب  "يف 
اإىل  و"العودة  ال�سعفاء"  الأ�سخا�س  و"حماية  اجلماعي" 

احلياة العادية".

اأن  اأم�س  للوكالة  بيان  يف  �سنهاجي  الربوفي�سور  حذر 

الآثار  تخفيف  اأردنا  اإذا  فوريا  يكون  اأن  يجب  "التلقيح 
ال�سارة للموجة الرابعة احلتمية يف هذا ال�ستاء"، واأو�سح 

اأن  اإىل  "الفوري" راجعة  اللقاح  اجل  من  الدعوة  هذه  ان 

وحتى  واحد  �سهر  من  ابتداء  اإل  يالحظ  ل  اللقاح  "اأثر 
الذي  ال�ستخفاف  من  اأ�سفه  عن  معربا  اأخذه"،  بعد  اأكرث 

امللحوظ  الإقبال  وبعد  الإ�سابات  عدد  انخفا�س  مع  �سجل 

للتلقيح اأثناء املوجة الثالثة.

وبعد ان ذكر اأن "فريو�س كوفيد-19 كان قاتال يف اجلزائر 

ال�سكان  و�سط  الرعب  زرع  الذي  دلتا  املتحور  تطور  مع 

واأدى اإىل ندرة الأوك�سجني"، اأبرز رئي�س الوكالة الوطنية 

فعالة  و  موثوقة  لقاحات  "تطوير  اأن  ال�سحي  لالأمن 

املكافحة  جهود  يف  كبرية  خطوة  مبثابة  كوفيد-19  �سد 

الدولية"، و اأ�ساف قائال: "�سمح و�سع الإجراءات ال�سحية 

والوقاية واقتناء التلقيح وت�سنيعه يف اجلزائر بالنتقال 

اإىل حالة عر�س مر�سي وحتى  من حالة طلب غري ملبى 

زائد".

"�ست�سل  الرابعة  املوجة  �سنهاجي،  للربوفي�سور  بالن�سبة 

موجودة  اجلديدة  املوجة  فموؤ�سرات  هوادة،  بال  اإلينا 

يف  اآخذة  ة  ا�ساب  حالت  مع  الأوروبية  الدول  معظم  يف 

امللقحني  غري  و�سط  يف  معظمها  و  اأخرى،  مرة  الرتفاع 

�سرورة  على  األح  و  ال�سابقني"،  امللقحني  بني  جًدا  ونادًرا 

"ا�ستمرار التلقيح وكذلك على الآثار الإيجابية للجرعة 
املر�س  خطورة  جتنب  من  متكن  التي  اللقاح  من  الثالثة 

وتقليل عدد احلالت اخلطرية بل حتى املوت".

الإجراءات  "تخفيف  �سنهاجي  الربوفي�سور  و�سجب 

اللقاح على الرغم من انه  الوقائية ل �سيما قلة ا�ستغالل 

متوفر" يف اجلزائر، موؤكدا اأن اللقاح هو "فئة عالج ل تقل 

"اللقاحات تنقذ  اأهمية عن امل�سادات احليوية". وقال ان 

"تلقيح  3 ماليني �سخ�س كل �سنة"، ودعا اإىل  2 اإىل  ما بني 

�سامل" و اأو�سى "ب�سدة" بجرعة ثالثة للُملقحني منذ �ستة 

اإىل  "لأنه بعد هذه الفرتة متيل املناعة  اأ�سهر على الأقل 

النخفا�س"، ح�سب قوله.

حممد الأمني. ب

اأكد اأن �سنة 2022 �ستكون فر�سة لتحفيز الن�ساط القت�سادي، الوزير الأول:

منحة البطالة �صتوجه ح�صريا لطالبي 
ال�شغل الأقل من 40 �صنة

لـ«كورونا« ال�سلبية  الآثار  امت�سا�س  يف  �ساهمت  القت�سادي  الإنعا�س  •اإجراءات 

اأكد اإجراءه ات�سالت وم�ساورات مع املنتجني يف الفرتة الأخرية، عليوي:

»لن نلجاأ لال�شترياد والبطاطا بـ50 دينار 
الأ�شبوع املقبل«

الربوفي�سور �سنهاجي �سجب تخفيف الإجراءات الوقائية

وكالة الأمن ال�شحي حتّث املواطنني على 
التلقيح الفوري �شّد كورونا

ك�سف الوزير الأول وزير املالية اأمين بن عبد الرحمان، اإن منحة البطالة اجلديدة 

�ستكون موجهة ح�سريا لطالبي ال�سغل الذين ل يتجاوز �سنهم 40 �سنة، واأو�سح اأن هذه 

ال�سباب  لبع�س  اله�سة  الو�سعية  ب�سبب  اجلمهورية  رئي�س  من  بتوجيه  جاءت  املنحة 

الذين يبحثون عن ال�سغل، م�سريا اإن الدولة وجب عليها اأن توفر لهم اأ�سا�سيات احلياة 

الكرمية حتى يجدون من�سب عمل، واملنحة خم�س�سة لطالبي ال�سغل الأوليني الذين ل 

تتعدى اأعمارهم 40 �سنة.
حممد الأمني. ب

يف  الرحمان،  عبد  بن  اأمين  اأكد 

الت�سريحات التي اأدىل اأم�س الثنني 

النعا�س  اجراءات  اأن  باجلزائر، 

املتخذة  من طرف احلكومة �سمحت 

الثار  بامت�سا�س  الوطني  لالقت�ساد 

ال�سلبية جلائحة كوفيد-19، واأو�سح 

املالية  قانون  مل�سروع  عر�سه  خالل 

ال�سعبي  املجل�س  نواب  اأمام  ل2022 

الوطني، اأن "القت�ساد الوطني اأظهر 

ال�سلبية  الثار  مواجهة  يف  مرونة 

بف�سل  العاملي  القت�سادي  للو�سع 

احلكومة  اتخذتها  التي  الجراءات 

القت�سادي"،  بالإنعا�س  واملتعلقة 

تر�سيد  �سيا�سة  "بف�سل  اأنه  واأ�ساف 

تنويع  وحتفيز  العمومية  النفقات 

القت�ساد الوطني وتقلي�س العتماد 

ا�ستطاع  املحروقات،  املوارد  على 

بهذه  يتميز  اأن  الوطني  القت�ساد 

املرونة التي مكنته من تفادي الثار 

ال�سلبية".

اأن  املتحدث  اأكد  مت�سل،  �سياق  ويف 

م�سروع قانون املالية ل 2022 �سيعمل 

توازن  �سمان  على  م�ستمرة  ب�سفة 

املالية العمومية مع البقاء على دعم 

املعوزة،  للفئات  وتوجيهه  الدولة 

الجتماعية،  املكا�سب  على  حفاظا 

املالية  قانون  م�سروع  يكر�س  كما 

التي  اجلبائية  ال�سالحات  اجلديد 

رئي�س  لربنامج  تطبيقا  فيها  �سرع 

لالقرتاحات  وا�ستجابة  اجلمهورية 

فاإن  وعليه  واخلرباء،  املتعاملني 

التي  اجلبائية  الإ�سالحات  حزمة 

ل2021  املالية  قانون  يف  بداأت 

�ستتوا�سل يف قانون املالية التكميلي 

ل 2022 او 2023.

الإ�سالح  ان  الأول  الوزير  وقال 

تعزيز  اإىل  يهدف  املنتظر  اجلبائي 

التوزيع  خالل  من  اجلبائية  العدالة 

بني  ال�سريبي  للعبء  العادل 

و  الأفراد  و  القت�ساديني  الأعوان 

العادل  التوزيع  اإعادة  ل�سمان  الأ�سر 

التنمية  اإطار  يف  الوطنية  للرثوة 

و  الجتماعية،  و  القت�سادية 

هذا  يف  املقرتحة  التدابري  تتمثل 

على  ال�سريبة  مراجعة  يف  املجال 

تخفيف  بهدف  الجمايل  الدخل 

ال�سغط اجلبائي على الأ�سر و الأجر 

حت�سني  و  الرواتب  و  املتو�سطة 

مردودية اليرادات اجلبائية لفئات 

و  الأجور  غري  الأخرى  الدخل 

على  لل�سريبة  بالن�سبة  و  الرواتب، 

تدابري  ادخال  مت  ال�سركات  ارباح 

و  اجلبائي  النظام  تب�سيط  �سانها  من 

خف�س ال�سغط ال�سريبي، كما يقرتح 

تعزيز   2022 املالية  قانون  م�سروع 

و  املحلية  اجلماعات  لفائدة  اجلباية 

هو ما ل ميكن حتقيقه اإل من خالل 

حت�سني اليرادات اخلا�سة للبلديات 

مراجعة  خالل  من  الوليات  و 

و  ال�سرائب  بع�س  تطبيق  طريقة 

اأكرث  ديناميكية  اإ�سفاء  و  الر�سوم 

املمتلكات  من  املتاأتية  املوارد  على 

بالن�سبة  اأما  ال�ستغالل،  ايرادات  و 

للر�سم العقاري و ر�سم جمع النفقات 

القانون  م�سروع  فيقرتح  املنزلية، 

تب�سيط حتديد مبلغ الر�سم العقاري، 

واحدة،  اإيجاريه  قيمة  باعتماد 

على  الر�سم  بخ�سو�س  يقرتح،  فيما 

الفنادق  فئات  مع  مواءمته  القامة 

امل�سنفة و حتديد مبالغه ح�سب عدد 

جنوم )ت�سنيف( الفنادق.
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التي  اجلوية  التقلبات  ت�سببت 

خالل  الوطن،  واليات  اأغلب  م�ست 

48 �ساعة االأخرية، يف غلق العديد 
بالنظر  الطرقات،  حماور  من 

لالأمطار  الكثيف  الت�ساقط  اإىل 

الدرك  قيادة  وك�سفت  والثلوج. 

»طريقي«،  �سفحتها  عرب  الوطني، 

على موقع التوا�سل االجتماعي، اأن 

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بني 

مغلق  والبويرة  وزو  تيزي  واليتي 

ب�سبب  اأكوكال  منطقة  م�ستوى  على 

تراكم الثلوج وت�ساقط احلجارة من 

املرتفعات. 

االإقليمية  الفرقة  اأفراد  وتدخل 

اأجل  من  بب�سلول  الوطني  للدرك 

وفك  العالقني  املواطنني  اإجالء 

الطريق.  م�ستعملي  عن  العزلة 

بوالية  امل�سالح  ذات  ن�سحت  كما 

باليقظة  التحلي  ب�رضورة  بجاية، 

رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى  على 

�سطيف  واليتي  بني  الرابط   09
وبجاية، على م�ستوى اأنفاق خراطة 

ب�سبب انعدام االإنارة داخل االأنفاق. 

حركة  اأن  الدرك  قيادة  واأعلنت 

جنوب«  »�سمال  ال�سيار  الطريق 

على م�ستوى بلدية وزرة متذبذبة، 

مع  كثيف  �سباب  وجود  ب�سبب 

ت�ساقط االأمطار. 

العامة  املديرية  ك�سفت  من جهتها 

م�ساحلها  اأن  املدنية  للحماية 

�ساعة   24 الـ  خالل  تدخلت، 

ناجمة  حوادث  عدة  اإثر  االأخرية، 

ومن  اجلوية.  االأحوال  تقلبات  عن 

تدخل  امل�سجلة،  التدخالت  اأبرز 

اأعوان احلماية املدنية يف والية 

عملية  لتنفيذ  العا�سمة  اجلزائر 

داخل  املت�رضبة  املياه  امت�سا�ص 

اإ�سافة  بالرويبة،  اجلاف  امليناء 

داخل  املياه  ت�رضب  عمليات  اإىل 

20 منزال بعد ارتفاع من�سوب مياه 
الوادي ببلدية برج البحري، فيما 

باب  بلديتي  يف  االأفراد  ذات  تدخل 

�سقوط  اإثر  الوادي  وباب  الزوار 

�رضفتني من دون ت�سجيل اأي خ�سائر 

ب�رضية، مع ت�سجيل اجنراف للرتبة 

يف بلدية احلمامات ال�ساحلية. 

اأما يف والية بومردا�ص فقد ت�رضبت 

بلدية  يف  منزال   50 اإىل  املياه 

حمادي، و5 منازل اأخرى يف بلدية 

املياه  تراكم  مع  اخل�سنة،  خمي�ص 

املنطقة  و�سهدت  املدينة.  و�سط 

خدة  بن  لذراع  ال�سناعية 

بطيئة  حركة  وزو  تيزي  والية  يف 

وت�رضرت  للرتبة.  انزالق  نتيجة 

جراء  تيبازة  والية  ابتدائيات 

تدخل  ا�ستدعى  ما  املياه،  ت�رضب 

المت�سا�ص  املدنية  احلماية  اأفراد 

املياه يف مدر�ستني بكل من بلديتي 

تيبازة واحلطاطبة، اإ�سافة اإىل مقر 

خزينة الوالية، مع اإزالة �سجرتني 

مدينة  يف  الطريق  على  �سقطتا 

بوا�سماعيل. 

غليزان،  والية  ويف  البالد  وبغرب 

 13 رقم  الوالئي  الطريق  انقطع 

بلدية  يف  امل�سلك  �سعب  و�سار 

مياه  من�سوب  ارتفاع  اإثر  املراينية 

ت�سجيل  اإىل  اإ�سافة  مينة،  وادي 

التكوين  مبركز  املياه  ت�رضب 

ل�سقف  جزئي  وانهيار  املهني، 

ببلدية  اجلدران  ت�سقق  مع  �سقة 

�سقط  كما  علي.  بن  احممد  �سيدي 

جدار فناء منزل ببلدية احلجاج يف 

والية م�ستغامن من دون ت�سجيل اأي 

خ�سائر ب�رضية.

ومن خالل ح�سيلة وحدات احلماية 

املدرا�ص  ت�رضرت  فقد  املدنية، 

والية  يف  الفت  ب�سكل  االبتدائية 

ابتدائيتي  حال  وهو  البويرة، 

�سواقلية  ببلدية  الزهرة  بو�سناق 

وكذلك امت�سا�ص املياه يف ابتدائية 

عتو  اأوالد  وابتدائية  �سارف  اأحمد 

بلدية ع�سعا�سة، اإ�سافة اإىل ت�رضب 

املياه داخل م�سجد ببلدية بن عبد 

املالك رم�سان.

ال تزال العديد من واليات الوطن تعي�ش حالة من الطوارئ ب�سبب التقلبات اجلوية وما خلفتها من 

خ�سائر مادية يف منازل ومن�ساآت عمومية ت�سررت ب�سدة بفعل االأمطار املت�ساقطة، فيما ت�سببت اأوىل 

ت�ساقطات الثلوج يف املرتفعات يف غلق للطرقات واملحاور وعزل لبع�ش املناطق.

حالة الطوارئ ال تزال م�ستمرة يف اأغلب الواليات ال�سمالية

الثلوج تعزل هذه املناطق وممتلكات عمومية 
وخا�سة تت�سرر ب�سبب الأمطار

�ش. زمو�ش

 مع ال�سروع يف التفتح اأكرث على اللغات االأجنبية، املجل�ش الوطني للربامج:

تقومي جديد للتالميذ وخلق بكالوريا 
فنية م�ستقبال

 بن�سبة 79 باملائة يف الثانوي، 55 باملائة يف املتو�سط و15 باملائة يف االبتدائي

ا�ستجابة متفاوتة لإ�سراب »الكناب�ست« يف 
اأ�سبوعه الثاين

 دعت احلكومة ملواجهة جادة لالنهيار احلر للقدرة ال�سرائية للمواطنني

نقابة املتقاعدين تطالب بالعدالة يف تخفي�ض 
ال�سريبة على الدخل

ك�سفت وزارة الرتبية الوطنية 

عن اأهم املهام التي كلف بها وزير 

الرتبية الوطنية املجل�ش الوطني 

للربامج الذي قام بتن�سيبه، اأول 

اأم�ش، وعلى راأ�سها ا�ستحداث 

البكالوريا الفنية، تخفيف املناهج 

والتفتح على اللغات االأجنبية، 

اإعادة النظر يف نظام التقييم 

والتقومي الرتبوي واإ�سالح منظومة 

االإر�ساد والتوجيه املدر�سي واملهني، 

واإيالء العناية الالزمة للتعليم 

االبتدائي ال�سيما تخفيف وزن 

املحفظة.

اأو�سحت وزارة الرتبية الوطنية، يف 

بيان لها، اأن مهمة املجل�ش الوطني 

للربامج بعد تن�سيبه وكل املوؤ�س�سات 

والهيئات التابعة لوزارة الرتبية 

الوطنية، هي ال�سعي وفق خارطة 

طريق لتحقيق اأهداف وزارة 

الرتبية الوطنية، وبالتايل جت�سيد 

قرارات رئي�ش اجلمهورية، خا�سة ما 

تعلق با�ستحداث البكالوريا الفنية، 

تخفيف املناهج والتفتح على اللغات 

االأجنبية، اإعادة النظر يف نظام 

التقييم والتقومي الرتبوي واإ�سالح 

منظومة االإر�ساد والتوجيه املدر�سي 

واملهني، واإيالء العناية الالزمة 

للتعليم االبتدائي ال�سيما تخفيف 

وزن املحفظة.

وتعترب هذه اخلطوة اأوىل خطوات 

التدرج نحو هذه امل�ساعي الكبرية 

والطموحات امل�سروعة، كما 

�سُيمّكن املجل�ش من كل اأدوات العمل 

و�سرُيافق بر�سالة مهمة تكون 

فيها االأولويات حمددة باإحكام 

وخمرجاتها م�سطرة بانتظام، 

لتحقيق الغايات �سالفة الذكر يف 

اأوانها وبكل مقت�سياتها، ومن هنا 

تاأتي اأهمية املجل�ش الوطني للربامج 

يف تنفيذ �سيا�سة الرتبية الوطنية.

كما اأن املجل�ش الوطني للربامج 

هيئة وطنية خمت�سة، ُتقّدم اآراء 

واقرتاحات يف كل امل�سائل املرتبطة 

باملناهج الدرا�سية انطالقا من 

ت�سّورها فاإعدادها ثم تقييمها، 

وامل�ساهمة يف و�سعها حّيز التطبيق 

ومتابعة تنفيذها يف امليدان، 

باالإ�سافة اإىل ما يتعّلق باملواقيت 

والو�سائل التعليمية.

والأجل ذلك، مّت تعزيز ت�سكيلته 

باملوارد الب�سرية الالزمة من 

ذوي اخلربات يف جمال الرتبية 

والتعليم، وخرباء من هيئات 

موؤ�س�ساتية خمت�سة تتمثل يف 

املجل�ش االإ�سالمي االأعلى، املجل�ش 

االأعلى للغة العربية، املحافظة 

ال�سامية لالأمازيغية واملركز الوطني 

للدرا�سات والبحث يف احلركة 

الوطنية وثورة اأول نوفمرب 1954، 

يكون دورهم ال�سهر على ان�سجام 

املوارد املعرفية يف املناهج مع 

ال�سيا�سة الرتبوية للوطن. كما ي�سم 

املجل�ش اأع�ساء من بني الباحثني 

اجلامعيني يف خمتلف املجاالت 

العلمية والتخ�س�سات: اللغات، 

علوم الرتبية، العلوم االإن�سانية 

واالجتماعية، العلوم الدقيقة 

والتجريبية والتكنولوجية، الفنون 

والرتبية البدنية والريا�سية، 

باالإ�سافة اإىل ال�سهر على �سمان 

ال�سند العلمي للربامج التعليمية. 

وي�سم املجل�ش اأي�سا جمموعات 

متخ�س�سة يف املواد، وهم اأ�ساتذة 

جامعيون، مفت�سون واأ�ساتذة من 

امليدان، هم العامل املج�ّسد لالأفكار 

وال�سامن لالن�سجام العمودي )داخل 

املادة نف�سها( واالأفقي )بني املواد( 

والعني ال�ساهرة على املتابعة يف 

امليدان.

الإعداد  •تعليمات 
مناهج لرتقية الرتبية 

الفنية يف الو�سط 

املدر�سي

وبناء على تعليمات بلعابد، فاإن 

املجل�ش �سيكون دوره الكبري 

االهتمام البالغ باالأداء الرتبوي 

وعمل االأ�ساتذة داخل الق�سم، 

وبقيادة املوؤ�س�سات الرتبوية التي 

اأ�سبحت تتطّلب منطا جديدا 

من احلوكمة لتحقيق االأهداف 

الرتبوية، باإر�ساء الكفاءات التي 

حتددها مالمح تخّرج التالميذ يف 

كل مرحلة تعليمية، هذا باالإ�سافة 

اإىل حتديد ملمح الكفاءات املهنية 

لالأ�ساتذة والفاعلني االآخرين يف 

حقل الرتبية من مفت�سني ومديرين 

وغريهم. وي�سطلع اأي�سا مبهمة 

جتديد الطرائق البيداغوجية 

وامل�ساعي التعليمية-التعلمية التي 

حتقق النجاعة الرتبوية، واقرتاح 

اأ�ساليب تقومي مكت�سبات التالميذ 

وفق املعايري الدولية وكيفيات 

املعاجلة البيداغوجية ق�سد 

االرتقاء باملدر�سة اجلزائرية اإىل 

م�ساف مدار�ش اجلودة.

كما اأن من اأولويات ذات املجل�ش، 

وفق بيان لوزارة الرتبية، التكفل 

باالن�سغاالت الرتبوية حمل 

اهتمام ال�سلطات العليا للوطن، 

وجت�سيدها يف اأعماله امل�ستقبلية، 

واإعداد مناهج لرتقية الرتبية 

الفنية يف الو�سط املدر�سي ورعاية 

املواهب الفنية ا�ستجابة ال�ستحداث 

»بكالوريا فنية«، ف�سال عن تر�سيخ 

الرقمنة يف املمار�سات التعليمية 

كو�سيلة ملواجهة التحديات العلمية 

والتكنولوجية املت�سارعة.

كما اأنه من مهامه دعم التوجه 

العلمي والتكنولوجي يف املناهج 

اجلديدة، واإر�ساء الرتبية على 

اأ�س�ش اجتماعية وطنية وعلى قيم 

املواطنة، مع التفتح على العامل، 

وتكييف كفاءات التالميذ مع 

املعايري الدولية، ال�سيما ما تعّلق 

بكفاءات القرن الواحد والع�سرين، 

ومراجعة املناهج املدر�سية، 

وجتديد املمار�سات ال�سفية ق�سد 

اإحداث القفزة النوعية للمدر�سة 

اجلزائرية.

�سعيد. ح

اإليه املجل�ص  انطلق، اأم�ص، اإ�رضاب اليومني الذي دعا 

ملختلف  التدري�ص  �سلك  مل�ستخدمي  امل�ستقل  الوطني 

على  الثاين  اأ�سبوعه  يف  »الكناب�ست«  الثالثة  االأطوار 

التوايل، عرب خمتلف واليات الوطن، حيث مت احلديث 

يف  �سئيل  عدد  ا�ستجاب  فيما  الثانويات  يف  جناح  عن 

الطور االبتدائي.

م�ستوى  على  باالإعالم  املكلف  ل�سان  على  هذا  وجاء 

جمل�ص »الكناب�ست«، بوديبة م�سعود، مو�سحا اأن ن�سبة 

امل�ساركة يف اليوم االأول من االإ�رضاب املتجدد اأ�سبوعيا 

�سجل  فيما  الثانوي،  الطور  باملائة يف   79 اإىل  و�سلت 

ن�سبة 55 باملائة يف مرحلة التعليم املتو�سط، هذا فيما 

باملائة،   15 االبتدائي  بالطور  اال�ستجابة  ن�سبة  قدرت 

ح�سب بوديبة.

احتجاجية  بحركات  الت�سعيد  تقرر  اأنه  النقابي  ونقل 

يحدد  وجهوية  والئية  اعت�سامات  يف  تتمثل  مرافقة 

تاريخها الحقا، ف�سال عن مقاطعة �سب نقاط الفرو�ص 

واالمتحانات )املقاطعة االإدارية(، وهذا من اأجل حت�سني 

القدرة ال�رضائية التي تعرف تدنيا خطريا وغري م�سبوق، 

وترقية  يتوافق  مبا  لالأ�ستاذ  االأجور  رفع  ي�ستوجب  ما 

مكانته املادية واملعنوية، وجعله يف اأريحية اقت�سادية 

واجتماعية، واإيالء ملف ال�سكن لالأ�ستاذ اأولوية ق�سوى 

ا�ستقراره  ت�سمن  و�رضورية  اأ�سا�سية  و�سيلة  باعتباره 

وح�سن اأدائه ملهامه النبيلة.

كما اأكد النقابي مت�سك »الكناب�ست« باملطالب املرفوعة 

االجتماعية،  اخلدمات  ملف  التقاعد،  واملرتبطة مبلف 

ملف طب العمل، ملف حتيني منحة تعوي�ص املنطقة، 

النقابية  احلريات  وحماية  حت�سني  اأهمية  عن  ف�سال 

واملطالبة برفع الت�سييق املمنهج على الن�ساط النقابي، 

النقابيني،  �سد  املحاكم  توظيف  اإىل  اللجوء  وا�ستنكار 

ومكت�سبات  مكا�سب  مبجموع  امل�سا�ص  من  التحذير  مع 

االأ�ساتذة، ال�سيما فيما يتعلق بفل�سفة القانون االأ�سا�سي 

اخلا�ص، خ�سو�سا مبداأ التوازي يف الرتقية اإىل الرتب 

امل�ستحدثة وفق امل�سارين البيداغوجي واالإداري.

و�سدد املتحدث على تخفيف احلجم ال�ساعي عن االأ�ساتذة 

مالية جديدة  منا�سب  اال�ستثنائي وفتح  للظرف  مراعاة 

للتوظيف المت�سا�ص جميع ال�ساعات االإ�سافية، وت�سوية 

و�سعية االآيلني للزوال الذين اأنهوا تكوينهم بعد تاريخ 

03 جوان 2012 برتقيتهم تلقائيا اإىل رتبة اأ�ستاذ مكون، 
واملعلمني  للثانويات  التقني  التعليم  اأ�ساتذة  وكذا 

امل�ساعدين بف�سح املجال لرتقيتهم يف الرتبة القاعدية 

والرتب امل�ستحدثة.

للرتقية  كافية  منا�سب  فتح  اأهمية  النقابي  اأكد  كما 

املطالبة  مع  مكون(   – )رئي�سي  امل�ستحدثة  الرتب  يف 

بتاريخ  ال�سادر   266  –  14 الرئا�سي  املر�سوم  بتطبيق 

املخلفات  وت�سديد  رجعي،  وباأثر   2014 �سبتمرب   28
يف  النظر  اإعادة  مع  �سنوات،  منذ  املرتاكمة  املالية 

الأ�ساتذة  امل�سندة  البيداغوجية  التعليمية  غري  املهام 

ال  مهام  باأداء  اإلزامهم  رف�ص  وكذا  االبتدائي،  الطور 

ين�ص عليها القانون، مع اإخراج املدار�ص االبتدائية من 

و�ساية البلديات، و�سبط احلركة النقلية لالأ�ساتذة بني 

الفر�ص  تكافوؤ  ومبداأ  ال�سفافية  ي�سمن  ب�سكل  الواليات 

مناطق وواليات  من  الوافدين  لالأ�ساتذة  االإيواء  وتوفري 

بعيدة.

�سعيد. ح

يف  النظر  الإعادة  اجلزائريني  للمتقاعدين  املنظمة  دعت 

القرارات املتعلقة بال�رضيبة على الدخل االإجمايل التي مل 

تكن، ح�سبها، ل�سالح جميع معا�سات التقاعد، موؤكدة اأنه 

التي  التقاعدية  االأخري فقط على املعا�سات  التخفي�ص  اأثر 

النقطة  هذه  ب�ساأن  عادل  بقرار  مطالبة   ،40.000 عن  تقل 

والذي يجب اأن يوؤثر على غالبية املعا�سات التقاعدية.

واأبرزت املنظمة للمتقاعدين اجلزائريني، يف بيان للمكتب 

اأولوية اليوم الأنه  اإلغاء �رضيبة املعا�ص هو  اأن  الوطني، 

32 �سنة من  اأن املتقاعد بعد  ظلم يجب ت�سحيحه، م�سيفا 

العمل ي�ستحق 80 باملائة فقط من راتبه الذي ي�ساف اإليه 

�رضيبة دخل عام.

يف  احلر  االنخفا�ص  مواجهة  اأن  املنظمة  بيان  واأ�ساف 

القدرة ال�رضائية واالرتفاع الكبري يف اأ�سعار املواد الغذائية 

اإىل ا�ستهالك الكهرباء  االأ�سا�سية، والتي �ست�ساف بالتاأكيد 

اإفقار اأكرث  والغاز واملياه، �سيوؤدي حتما وبال�رضورة اإىل 

خطورة للمتقاعدين والعاطلني عن العمل.

عاجلة  قرارات  باتخاذ  احلكومة  تطالب  ال�سبب،  ولهذا 

اإجراءاتها  بني  ومن  االجتماعية،  ال�رضائح  هذه  ل�سالح 

التقاعد  معا�سات  تقييم  الإعادة  ميكن  ما  باأ�رضع  الدفع 

التقاعد بحيث  املتاأخرة، واالإعالن عن زيادة يف معا�سات 

تكون معادلة للنقطة اال�ستداللية.

ال�رضيبة  اإلغاء  ال�رضوري  من  اأنه  املنظمة  اأ�سارت  كما 

تتعلق  قد  )والتي  املتقاعدين  من  الو�سطى  الطبقة  على 

باملعا�سات التي تقل عن 120 األف دينار(.

لغالبية  املعي�سية  االأحوال  تدهور  التنظيم  ذات  والحظ 

ال�رضائية  القدرة  وانهيار  الت�سخم  وتزايد  املتقاعدين 

هذا  مواجهة  ويف  التقاعد.  معا�سات  يف  الزيادة  وجتميد 

املنظمة  ت�ستنكر  العامة،  ال�سلطات  قبل  من  االزدراء 

النقابية للمتقاعدين ب�سدة وبقناعة هذا الو�سع االجتماعي 

واالقت�سادي.

واأ�ساف املكتب الوطني اأنه الحظ مبرارة منذ ماي 2021، 

التي  ال�سنوية  للمعا�سات  ال�سئيلة  التقييم  اإعادة  عمليات 

جويلية   2 املوؤرخ   83-12 القانون  مبوجب  ي�ستحقونها 

رجوع  ال  ب�سكل  كر�ست  التي   43 املادة  �سيما  وال   ،1983
فيه.

عثماين مرمي
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المحلي

 حتويل ن�صف املح�صول اإىل املعا�صر لإنتاج الزيت

توقع �إنتاج 573 قنطار من 
�لزيتون بباتنة هذ� �ملو�سم

 وحدة »اجلزائرية للمياه« بالبليدة

تد�بري لتح�صيل �أكرث من 2 
مليار دج من �لديون 

 تعد اإحدى فروع »ال�صركة اجلزائرية للتاأمني واإعادة التاأمني«

»كر�مة للتاأمينات« تفتتح وكالة جديدة بو�صط �لعا�صمة

تتوقع مديرية امل�صالح الفالحية بوالية 

الـ  يفوق  الزيتون  من  باتنة حم�صوال 

الفالحي  املو�صم  خالل  قنطار  األف   573
اجلاري.

مودع  علي  حممد  القطاع  مدير  واأكد 

جني  حول  تقني  يوم  هام�ش  على 

احت�صنته  الذي  الزيت  الزيتون وجودة 

عني  ببلدية  النموذجية  املزارع  اإحدى 

من  قنطار  األف   256 اأكرث من  اأن  التوتة، 

لزيتون  �صتوجه  املنتظرة  الكمية  هذه 

املائدة والباقي �صيحول للمعا�رص الإنتاج 

الزيت.

اأعطى  الذي  املتحدث  واأ�صاف 

جني  حملة  انطالق  باملنا�صبة اإ�صارة 

من  اجلاري  للمو�صم الفالحي  الزيتون 

تهيئة  اأنه متت  الوالية  من  املنطقة  هذه 

باأنه  مفيدا  الإجناح احلملة،  الظروف  كل 

يتوقع حتقيق ارتفاع طفيف يف املح�صول 

الذي  مقارنة باملو�صم الفالحي املن�رصم 

�صجل خالله حم�صول جتاوز ال 461 األف 

قنطار.

وح�صب ذات امل�صدر فقد جتاوزت امل�صاحة 

الزيتون  لزراعة  املخ�ص�صة  االإجمالية 

 18 بوالية باتنة خالل املو�صم اجلاري، 

اآالف   10 اأكرث من  األف و800 هكتار منها 

اأ�صجار  باأن  م�صيفا  هكتار منتجة،  و100 

الزيتون بالوالية يقدر عددها بـ 2 مليون 

1 مليون  اأكرث من  األف �صجرة منها  و500 

و940 األف �صجرة منتجة.

الـ  الواليات  بني  من  باتنة  والية  وتعد 

ت�صهد  التي  الوطني  امل�صتوى  على   10
بها �صعبة الزيتون خالل ال�صنوات االأخرية 

تطورا واإقباال من طرف الفالحني، ح�صب 

اليوم  باأن  اأكد  الذي  املتحدث،  ذات 

التقني ياأتي يف اإطار تثمني هذه ال�صعبة 

الطرق  اأحدث  من  ومتكني املنتجني 

الكم  للح�صول على منتوج جيد من حيث 

والنوعية.

الق�صم املحلي

وحدة  للمياه  اجلزائرية  موؤ�ص�صة  اتخذت 

ديونها  لتح�صيل  عدة تدابري  البليدة 

املرتتبة على زبائنها املتخلفني عن دفع 

فواتري ا�صتهالكهم، والتي جتاوزت 2 مليار 

دج ح�صبما علم اليوم االأحد من املوؤ�ص�صة.

هذه  ديون  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 

املوؤ�ص�صة العمومية لدى زبائنها يف ارتفاع 

م�صتمر من �صنة الأخرى ب�صبب عزوفهم عن 

الثالثي  غاية  اإىل  بلغت  حيث  ت�صديدها، 

االأول من ال�صنة اجلارية 2.7 مليار دج.

من  دج  مليار   2.2 اأن  امل�صدر  واأ�صاف 

الزبائن  تخ�ش  املوؤ�ص�صة  ديون  اإجمايل 

العاديني و440 مليون دج اأخرى على عاتق 

االإدارات و60 مليون دج تخ�ش املوؤ�ص�صات 

اإىل  اأ�صارت ذات امل�صالح  ال�صناعية. كما 

املايل  التوازن  على  الو�صعية  هذه  تاأثري 

بتغطية  تعلق  ما  ال�صيما  للموؤ�ص�صة، 

ت�صليح  بعمليات  اخلا�صة  التكاليف 

اقتناء  ال�صبكات وكذا  وجتديد  الت�رصبات 

العدادات احلديثة التي من �صاأنها حت�صني 

متوين ال�صكان بهذه املادة احليوية.

املوؤ�ص�صة  اتخذت  الو�صعية  هذه  واأمام 

ديونها،  لتح�صيل  التدابري  من  جملة 

وتوعوية  حت�صي�صية  حملة  اأهمها اإطالق 

بالت�صهيالت  املتخلفني  زبائنها  لتعريف 

�صدادها  من  لتمكينهم  مت اإقرارها،  التي 

دفعها  اإمكانية  ملناق�صة  ا�صتدعائهم  وكذا 

على مراحل.

الق�صم املحلي

  تنفيذا لتعليمات وايل املدية 

وجت�صيدا للتزاماته اأمام املواطنني

جلنة والئية 
ملعاينة �أ�صغال ربط 

�لقطب �حل�صري 
ببوغزول بالغاز

اأوفد اأم�ش، وايل املدية جهيد مو�ش، 

جلنة والئية للوقوف امليداين على مدى 

تنفيذ تعليماته بخ�صو�ش الربط الفوري 

بالغاز الطبيعي للقطب احل�رصي بكل من 

بوغزول ومنطقة الملاية.

بيان مل�صالح الوالية، مت ايفاد هذه 

اللجنة، عقب اجتماع ترا�صه وايل املدية 

اأول اأم�ش، وكذا عقب االلتزامات التي 

تعهد بها اأمام �صكان املنطقة خالل زيارة 

اجراها اىل دائرة ال�صهبونية موؤخرا. 

وتتكون اللجنة من مدير الطاقة مدير 

�رصكة �صونلغاز، باالإ�صافة اىل مدير 

التعمري والهند�صة املعمارية والبناء.

ويف ذات ال�صياق وقفت اللجنة املوفدة 

على ال�رصوع امليداين يف اجراءات 

ت�رصيع عملية ا�صتكمال الربط بالغاز 

الطبيعي للماية والقطب احل�رصي 

ببوغزول اين مت رفع التحفظات التقنية، 

اأما مبنطقة للماية فقد مكن اللقاء 

مع ال�صاكنة من رفع جميع التحفظات 

واالعرتا�صات من اأجل الدفع بامل�رصوع. 

وذكر بيان م�صالح والية املدية اأن 

»العملية التي ر�صد لها ما يربو عن 

19 مليار �صنتيم، من اأجل اأ�صغال النقل 
والربط والتوزيع لربط ما يزيد عن 6 

االف �صكن بالقطب احل�رصي ببوغزل 

وللماية بجميع فرقها، �صيمكن دخولها 

حيز اخلدمة من ادخال الدفء على 

العائالت �صيما مع برودة الطق�ش التي 

تعرفها املنطقة يف ف�صل ال�صتاء«، 

موؤكدا اأن وايل الوالية ي�صهر �صخ�صيا 

على مدى تقدم االأ�صغال عرب ت�صخري كافة 

االمكانات الكفيلة باالإ�رصاع يف اأ�صغال 

االإجناز.

الق�صم املحلي

غليزان  

�إنتاج �أزيد من 130 قنطار من �لفلني 

 عني الدفلى 

حجز �أزيد من 700 وحدة من 
�مل�صروبات �لكحولية

 بو�صعادة بامل�صيلة 

تزوير  يف  متورطون  ��صخا�ص   4
�لعملة �لوطنية 

 البليدة 

حافلة  �نحر�ف  يف  جريحا   13
لنقل �مل�صافرين 

 باتنة 

هالك �صخ�صني يف حريق م�صتودع

 اأم البواقي

 ترميم �أزيد من 2600 �صكن ه�ص منذ 
2013

حققت ولية غليزان اإنتاجا يقدر بـ 134.6 

قنطارا من الفلني خالل حملة اجلني ل�صنة 

علم  ح�صبما  موؤخرا،  اختتمت  التي   ،2021
لدى حمافظة الغابات بالولية. 

واأو�صح املكلف بالإعالم بذات املحافظة 

حممد غرمول، اأنه مت جني هذا الإنتاج من 

مادة الفلني بغابات اجلهة ال�صرقية للولية 

على م�صاحة غابية تفوق 80 هكتار. ومت 

جني هذه الكمية من الفلني بغابتي جبل 

�صعدية بالرمكة )6ر86 قنطار( وعني 

الن�صور بالوجلة )48 قنطار( الواقعتني 

بالون�صري�س الغربي. 

ويف اإطار القت�صاد الغابي، مت توقيع اتفاقية 

مع املوؤ�ص�صة اجلهوية للهند�صة الريفية 

ل�صتغالل اخل�صب والفلني بغابات الولية، 

ي�صيف ذات امل�صدر. 

وا�صتنادا ملحافظة الغاباتة، تتوفر ولية 

غليزان على ثروة غابية تفوق م�صاحتها 60 

األف هكتار، تت�صكل 55 باملئة منها من اأ�صجار 

ال�صنوبر احللبي.

الق�صم املحلي

حجزت الفرقة املتنقلة لل�صرطة الق�صائية 

بخمي�س مليانة يف ولية عني الدفلى 

من 722 وحدة من امل�صروبات الكحولية، من 

خمتلف الأنواع اإىل جانب مربد، مع اتخاذ 

الإجراءات القانونية �صد �صاحبها البالغ من 

العمر 41 �صنة، املعروف ب�صوابقه الق�صائية.

وقد متت هذه العملية اإثر تفتي�س م�صكن 

املعني على م�صتوى �صارع الإخوة بلم�صري 

مبدينة خمي�س مليانة بعد احل�صول على 

اإذن من النيابة املخت�صة اإثر ح�صول ذات 

الفرقة على معلومات تتعلق بن�صاطه 

امل�صبوه.

الق�صم املحلي

متكن عنا�صر ال�صرطة باأمن دائرة بو�صعادة باأمن 

ولية امل�صيلة من الإطاحة بع�صابة تتكون من 

�صنة،  و32   25 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأفراد   04
خمت�صة يف تزوير العملة الوطنية وطرحها 

للتداول، وتقدميهم للعدالة.

حيثيات ق�صية احلال، ح�صب ما علم من ذات 

امل�صالح، متت اأثناء قيام عنا�صر ال�صرطة بعملية 

حفظ النظام على م�صتوى ال�صوق الأ�صبوعي 

مبدينة بو�صعادة، حيث مت �صبط واإيقاف �صخ�صني 

ينحدران من اإحدى الوليات ال�صمالية بحوزتهما 

اأوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية، كانا 

ب�صدد الن�صب والحتيال على اأحد التجار 

بذات ال�صوق، ليتم حجز املبلغ املذكور واملقدر 

بـ50 مليون �صنتيم ، تتاألف من 230 ورقة نقدية 

من فئة 1000 د.ج، و135 ورقة نقدية من 

فئة 2000 د.ج وحتويل ال�صخ�صني ومركبتهما اإىل 

مقر ال�صرطة وفتح حتقيق يف الق�صية، ويف �صياق 

التحقيق مت التو�صل اإىل �صريكيهما يف الق�صية.

وبالتن�صيق مع النيابة املخت�صة اإقليميا مت متديد 

الإخت�صا�س وتوقيف امل�صتبه فيهما الآخرين، 

وبتفتي�س م�صكنيهما مت العثور على مبلغ اآخر مزور 

قدر بـ14 مليون �صنتيم يتاألف 71 ورقة نقدية 

منها 64 ورقة من فئة 2000 د.ج من الطبعة 

اجلديدة و05 ورقات من فئة 2000 من الطبعة 

القدمية و02 ورقات من فئة 1000 د.ج، ليتم 

اإعداد ملفات ق�صائية للم�صتبه فيهم وتقدميهم 

اأمام  وكيل اجلمهورية لدى حمكمة بو�صعادة من 

اأجل تكوين جمعية اأ�صرار لالإعداد جلناية، جناية 

تقليد وتزوير اأوراق نقدية ذات �صعر قانوين من 

العملة الوطنية وطرحها للتداول وامل�صاركة 

وعدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها والن�صب 

والحتيال، الذي بدوره اأحالهم على قا�صي 

التحقيق لدى نف�س املحكمة حيث اأمر باإيداعهم 

موؤ�ص�صة اإعادة الرتبية والتاأهيل ببو�صعادة.

الق�صم املحلي

تدخل اأم�س، اأعوان وحدة احلماية املدنية 

لدائرة وادي العاليق بالتدعيم من وحدة 

ال�صفة، من اأجل حادث مرور متثل يف 

اإنحراف حافلة لنقل امل�صافرين تعمل على 

اخلط الرابط بني )البليدة-احلطاطبة(، كان 

على متنها 15 راكبا.

وقد اأدى احلادث اإىل اإ�صابة 13�صخ�صا من 

بينهم 8 ركاب تعر�صوا لإ�صابات خفيفة 

و5 ركاب تعر�صوا حلالة �صدمة، وقد 

قامت فرق التدخل بتن�صيب نقطة لتجميع 

امل�صابني وحتديد احلالت ال�صتعجالية 

وتقدمي الإ�صعافات الأولية لهم، ليتم 

اجالوؤهم نحو القطاع ال�صحي بوادي 

العاليق.

الق�صم املحلي

هلك �صخ�صان اإثر حادث احرتاق م�صتودع 

ببلدية وادي الطاقة بولية باتنة، ح�صب 

ما علم اأم�س، من خلية الإعالم والت�صال 

للمديرية املحلية للحماية املدنية.

واأو�صح امل�صدر اأن فرق التدخل لوحدة 

احلماية املدنية لتيمقاد تدخلت مبنطقة 

عني الياب�صة ببلدية وادي الطاقة 

لنت�صال اجلثتني وهما ل�صخ�صني اأحدهما 

يف الثالثينات من العمر والثاين جمهول 

الهوية كانا مب�صتودع يحتوي على م�صخات 

واأجهزة الري. وحولت اجلثتان اإىل م�صلحة 

حفظ اجلثث باملركز ال�صت�صفائي اجلامعي 

بباتنة فيما فتحت امل�صالح املخت�صة حتقيقا 

لتحديد ظروف ومالب�صات احلادث ي�صيف 

ذات امل�صدر.

الق�صم املحلي

اأح�صت مديرية ال�صكن بولية اأم البواقي 

25 بلدية مت ترميمها منذ  2607 �صكنات ه�صة عرب 
�صنة 2013، واإىل غاية اليوم، �صمن 3240 اإعانة 

مالية موجهة لهذا الغر�س ح�صبما اأفادت به ذات 

املديرية.

يف هذا ال�صدد، اأكدت رئي�صة م�صلحة البناء 

الريفي وتاأهيل الإطار املبني اأ�صماء م�صو�س،اأن 

عمليات ترميم جمموع هذه ال�صكنات اله�صة 

تندرج يف اإطار برنامج اإعادة تاأهيل ال�صكن اله�س 

اإىل اأن اإعانة الدولة املوجهة لرتميم ال�صكنات 

التي مينحها ال�صندوق الوطني لل�صكن عرب 3 

اأ�صطر قدرها 700 األف دج وي�صتفيد منها اأ�صحاب 

ال�صكنات املت�صررة وفقا ل�صروط حمددة.

واأ�صافت اأن عدد ال�صكنات التي هي حاليا قيد 

اإعادة التاأهيل عرب ولية اأم البواقي تبلغ 577 

�صكني فيما مل تنطلق اأ�صغال ترميم 56 �صكن ه�س 

مربمج �صمن ح�صة اإعانات الدولة الإجمالية 

بالولية.

وتندرج عملية اإعادة تهيئة ال�صكن اله�س عرب 

خمتلف بلديات ولية اأم البواقي يف اإطار �صيا�صة 

الدولة الرامية اإىل الق�صاء على ال�صكن اله�س 

بالإ�صافة اإىل اإ�صفاء وجه جمايل على الواجهات 

العمرانية.

الق�صم املحلي

يف هذا ال�صدد، اأكد الرئي�ش 

املدير العام ل�رصكة كرامة 

للتاأمينات، عمار م�صلوح، 

هذه  افتتاح  مبنا�صبة 

الواقعة  اجلديدة  الوكالة 

الويل  �صيد  م�صطفى  بنهج 

�صابقا(،  ديبو�صي  )�صارع 

اأنه مع هذا االجناز اجلديد 

خمطط  �صمن  املندرج 

والتقريب،  التطوير 

تتعزز �صبكة توزيع كرامة 

فاأكرث،  اأكرث  للتاأمينات 

قبل  من  تعد  كانت  فقد 

304 نقطة بيع موزعة على 
الوطني،  الرتاب  كامل 

م�صاهميها  بف�صل  وذلك 

ال�رصكة  يف  املتمثلني 

اجلزائرية للتامني واإعادة 

ال�صعبي  والقر�ش  التامني 

»بنك  و�رصكة  اجلزائري 

اآ.بي �صي«.

ال�صبكة  بان  وذكر 

»كرامة  املبا�رصة لـ 

حاليا  ت�صم  للتاأمينات« 

جهوي  ومركز  وكالة   34

و92 وكالة ل�رصكتها االم، 

و بنك التامني ب178 �صباك 

ال�صعبي  للقر�ش   154(

اآ.  لبنك   24 و  اجلزائري 

هذه  ان  م�صيفا  �صي(،  بي 

الوكالة خ�ص�صت للجمهور 

الوا�صع من خالل املراهنة 

الرئي�صية  منتجاتها  على 

)اول  »�صحتي«  غرار  على 

موجه  �صحي  تامني 

والعائالت  للخوا�ش 

وتاأمني  اجلزائر(،  يف 

اىل  ال�صفر  على  امل�صاعدة 

اخلارج »م�صافر«.

ال�صياق،  ذات  يف  واو�صح 

الفردية  ال�صحة  منتوج  ان 

يف  اأطلق  الذي  »�صحتي« 

للموؤمن  ي�صمح   2019

من  باال�صتفادة  واأ�رصته 

ح�صب  �صحية  تغطية 

كان  مهما  احتياجاته 

)اجري  املهني  ن�صاطه 

مهن  او  اجري،  غري  او 

مو�صمي(،  حتى  او  حرة 

تغطيته  م�صتوى  او 

باأ�صعار  وذلك  االجتماعية 

وفيما  »مغرية ومنا�صبة«، 

امل�صاعدة  تامني  يخ�ش 

اخلارج  اىل  ال�صفر  على 

ذات  ا�صار  فقد  )م�صافر(، 

املنتج  هذا  ان  امل�صوؤول 

يغطي  واأ�صبح  تو�صع  قد 

»�صمان كوفيد19-«

كرامة  �رصكة  فان  للتذكري 

للتاأمينات التي مت ان�صاوؤها 

يف �صنة 2011، هي فرع من 

ال�رصكة اجلزائرية للتامني 

املخت�صة  التامني  واعادة 

وهي  اال�صخا�ش  تامني  يف 

مالءة  ن�صبة  اليوم  متثل 

يف   250 بـ  تقدر  مالية 

مالية  وا�صتثمارات  املائة 

تناهز 7.5 مليار دينار.

 د�صنت �صركة »كرامة للتاأمينات«، فرع ال�صركة اجلزائرية للتاأمني واعادة التاأمني، وكالة 

جديدة تتواجد بو�صط مدينة اجلزائر.
الق�صم املحلي
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اأكدت مديرية الغابات بوالية تي�سم�سيلت، اأنه مت ت�سجيل تراجع حم�سو�س يف م�ساحات املناطق الغابية 

املت�سررة جراء احلرائق، يف الفرتة املمتدة من 1 جوان اإىل غاية نهاية اأكتوبر املا�سيني. 

حمافظة الغابات توؤكد على فعالية خمطط مكافحة احلرائق 

تراجع حم�سو�س يف امل�ساحات الغابية املت�سررة بت�سم�سيلت

حماية  م�صلحة  رئي�س  �أ�صار 

لدى  و�حليو�نات  �لنباتات 

عمر  �لغابات  حمافظة 

�مل�صاحة  باأن  عمارة  ولد 

�لنري�ن  جر�ء  �ملت�رضرة 

�مل�صجلة خالل حملة مكافحة 

لل�صنة  �لغابات  حر�ئق 

�إىل  جو�ن   1 )من  �جلارية 

 40.1 بلغت  �أكتوبر(   31
هكتار   315.8 مقابل  هكتار� 

خالل نف�س �لفرتة من �ل�صنة 

�ملا�صية. 

هذ�  عمارة  ولد  و�أرجع 

�لرت�جع �إىل فعالية �ملخطط 

حر�ئق  ملكافحة  �لوالئي 

جتنيد  خالل  من  �لغابات 

وب�رضية  مادية  �إمكانيات 

مديرية  مع  بالتعاون  مهمة 

وم�صالح  �ملدنية  �حلماية 

تدخل  وكذ�  �لبلديات 

و�ملو�طنني  �جلمعيات 

�إىل  �إ�صافة  �ملتطوعني 

�لوعي، �لذي �أ�صحى يتحلى 

به �صكان �ملناطق �ملجاورة 

للغابات و�لذين  

على  �حلفاظ  يف  �صاهمو� 

هذه �لف�صاء�ت �لطبيعية من 

�حلر�ئق. 

وقد مت �ل�صيطرة على �حلر�ئق 

�لفرتة  ذ�ت  خالل  �مل�صجلة 

وجيز  ظرف  يف  و�إخمادها 

�الإمكانيات  ت�صخري  بف�صل 

�أعو�ن  وم�صاركة  �ل�رضورية 

�ملدنية  و�حلماية  �لغابات 

�لوالئي  �ملخطط  �إطار  يف 

�لغابات  حر�ئق  ملكافحة 

ل�صنة 2021 مما جنب تو�صع 

�إىل  �لنري�ن  هذه  و�نت�صار 

م�صاحات �صا�صعة من غابات 

�ملنطقة. 

�لغابية  �ملناطق  وتركزت 

نف�س  خالل  �ملت�رضرة 

�إجماال  �صهدت  �لتي  �لفرتة 

ببلديات  حريقا   29 �ندالع 

للو(  عني  )غابة  �الأزهرية 

و�د  )غابة  �لعنرتي  و�صيدي 

�أرجام( وبرج بونعامة بغابة 

�إىل  ��صتناد�  »�لون�رضي�س«، 

ذ�ت �مل�صدر. 

�أن حمافظة  بالذكر  و�جلدير 

�لغابات لوالية تي�صم�صيلت، 

مع  بالتن�صيق  �صخرت  قد 

�إطار  �لعديد من �لهيئات يف 

ملكافحة  �لوالئي  �ملخطط 

ملو�صم  �لغابات  حر�ئق 

ب�رضية  و�صائل   ،2021
فرقة   14 منها  مهمة  ومادية 

من  �أكرث  ت�صخري  مع  متنقلة 

للتدخل  وعون  �إطار   900
و�حلماية  �لغابات  �إد�رة  من 

�صبع  وتوفري  �ملدنية، 

�صاحنات ذ�ت �صهريج و�أربع 

�صيار�ت نفعية ف�صال على 92 

�صاحنة و�آلة تابعة مل�صالح 

�حلماية �ملدنية.

ف�ساء هام لعر�س وت�سويق منتوجات احلرفيني

دار ال�سناعة التقليدية بباتنة 
تدخل حيز اال�ستغالل

بهدف حماربة امل�ساربة و�سبط االأ�سعار

توا�سل عملية تفريغ غرف 
تخزين البطاطا بالبليدة

امل�سيلة

االإطاحة ب�سبكة 
اإجرامية خمت�سة يف تزوير 

العملة الوطنية

حادث �سقوط �سيارة ب�سد »وادي مالق« يف �سوق اأهرا�س

غطا�سو احلماية املدنية 
ينت�سلون جثة ال�سحية الثانية

�لكائنة  �لتقليدية  �ل�صناعة  د�ر  دخلت 

�ال�صتغالل،  حيز  باتنة  مدينة  بو�صط 

متنوع  ملعر�س  �حت�صانها  خالل  من 

 40 مب�صاركة  �لتقليدية،  لل�صناعات 

عار�صا من 10 واليات من خمتلف �أنحاء 

�لوطن.

به  �رضح  ملا  وفقا  �ملبادرة  وجاءت 

�لتقليدية و�حلرف  �ل�صناعة  مدير غرفة 

�ليوم  �إحياء  مبنا�صبة  قر�بة،  �لعاي�س 

 9 لـ  �صنويا  �مل�صادف  للحريف  �لوطني 

�ملرفق  هذ�  �فتتاح  و�صي�صمح  نوفمرب. 

ل�صنو�ت  �لوالية  حرفيو  �نتظره  �لذي 

بتوفري  �مل�صوؤول،  ذ�ت  عديدة، وفق 

خمتلف  وت�صويق  لعر�س  د�ئم  ف�صاء 

قاعة  خالل  من  �لفئة  هذه  منتوجات 

�لتقليدية  �ل�صناعة  د�ر  تتو�صط  للعر�س 

 40 من  الأكرث  تت�صع  �الأر�صي  �لطابق  يف 

حريف.

�أجنز  �الأول من �ملرفق �لذي  �أما �لطابق 

�لقاعات  من  عدد�  في�صم  �صطرين  على 

�صتخ�ص�س لتكوين �حلرفيني وطابق ثاين 

خا�س باالإد�رة.

ومن �ملنتظر �أن ي�صتغل �لطابق �ملتو�جد 

بع�س  به  ز�لت  ما  �لذي  �الأر�س  حتت 

منها  ور�صة   30 الإقامة  �لطفيفة  �الأ�صغال 

هذ�  الإحياء  للزربية  خم�ص�صة  و�حدة 

باالإ�صافة  وتثمينه  �لتقليدي  �ملوروث 

�ملهددة  �لتقليدية  �ل�صناعات  بع�س  �إىل 

بالق�صابية  �خلا�صة  كتلك  بالزو�ل 

و�لربنو�س.

�ألف   20 حاليا  باتنة  بوالية  وين�صط 

�لتقليدية  �ل�صناعات  خمتلف  يف  حريف 

من�صبي  �الأقل  على  كل حريف  يوفر  حيث 

وي�صم  �مل�صدر.  نف�س  ي�صيف  عمل، 

من  معترب�  �إقباال  القى  �لذي  �ملعر�س 

طرف �لزو�ر منذ �فتتاحه على �أن ي�صتمر 

�حللويات  منها  �الأجنحة  عديد  �أيام   7
و�لفخار  و�لنحا�س  �لتقليدية  و�الألب�صة 

و�حللي  و�لع�صل  �ملقطرة  و�لزيوت 

�لف�صية.

�لق�صم �ملحلي

تفريغ  عملية  �لبليدة  بوالية  تتو��صل 

غرف تخزين مادة �لبطاطا للمتعاملني 

RSY جهاز  �إطار  »�ملتعاقدين، يف 

�أربع  عددهم  و�لبالغ   »PALAC
متعاملني.

من  كل  �إ�رض�ف  حتت  �لعملية  وجتري 

للحوم و�خل�رض  �لوطني  �لديو�ن 

�لفالحية  بالبليدة ومديرية �مل�صالح 

هذه  بيع  يتم  حيث  �لوالية،  لذ�ت 

عن  �صو�ء  للم�صتهلك  مبا�رضة  �ملادة 

متويل  على  يعملون  زبائن  طريق 

مت  بيع  نقاط  عرب  �أو  جو�رية  ��صو�ق 

��صتحد�ثها يف هذ� �خل�صو�س، وتهدف 

�مل�صاربة  حماربة  �إىل  �لعملية  هذه 

يف هذه �ملادة ذ�ت �ال�صتهالك �لو��صع 

ومو�زنة �ل�صوق و�صبط �الأ�صعار.

�أن ندرة �لبطاطا يف كل  ويجدر �لذكر 

مو�صم  نهاية  �إىل  ر�جع  فالحي  مو�صم 

فر�غ  فرتتي  خالل  وتكون  �جلني، 

نهاية  �إىل  مار�س  نهاية  من  متتد�ن 

نهاية  �إىل  �أكتوبر  نهاية  ومن  �أفريل 

هاتني  يف  �لتدخل  ليتم  نوفمرب، 

�ملخزون  �إخر�ج  طريق  عن  �لفرتتني 

�مل�صالح  مديرية  به  �أفادت  ما  وفق 

�لفالحية لوالية �لبليدة.

�لق�صم �ملحلي

واملالية  االقت�سادية  عنا�سر الفرقة  متكن 

بامل�سلحة الوالئية لل�سرطة الق�سائية باأمن والية 

�سخ�سني، يبلغان  لن�ساط  حد  و�سع  من  امل�سيلة، 

يف  لتورطهما  العمر 21 و41 �سنة،  من 

الوطنية، وطرحها  العملة  ق�سية تقليد وتزوير 

للتداول داخل تراب الوطن.

العملية  هذه  متت  فقد  امل�سالح  ذات  وح�سب 

الفرقة،  عنا�سر  اإىل  وردت  معلومات  بناء على 

مفادها وجود �سخ�س بحوزته مبلغ مايل مقلد من 

خطة  اإعداد  اإرهاق  على  ليتم  الوطنية،  العملة 

اأنه  حيث  توقيفه،  من  مكنت  حمكمة  ميدانية 

اإىل  التو�سل  مت  الق�سية  يف  معه  التحقيق  وبعد 

امل�ستبه فيه الرئي�سي الذي يقوم بتقليد العملة.

 وبالتن�سيق مع النيابة املحلية مت تفتي�س م�سكنه 

الذي عرث بداخله على مبالغ مالية مقلدة ومعدة 

فئة 1000 دج،  من  بـ41 ورقة  تقدر  للتقليد 

معدات وجتهيزات اإلكرتونية ت�ستعمل يف عملية 

التقليد )جهاز اإعالم اآيل، ما�سح �سوئي، طابعة(، 

يعد  بـ 23390 دج  يقدر  مايل  مبلغ  اإىل  باالإ�سافة 

املقلدة،  النقدية  االأوراق  ترويج  عائدات  من 

ليتم اإجناز ملف ق�سائي �سدهما من اأجل جناية 

ذات  الوطنية  العملة  من  نقدية  اأوراق  تقليد 

�سعر قانوين وطرحه للتداول برتاب اجلمهورية، 

لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميهما  مع 

على  بدوره  اأحالهما  امل�سيلة، الذي  حمكمة 

�سدر  اأين  املحكمة،  نف�س  لدى  التحقيق  قا�سي 

اأمر باإيداع امل�ستبه فيه الرئي�سي مبوؤ�س�سة اإعادة 

تدابري  حتت  الثاين  و�سع  فيما  بامل�سيلة،  الرتبية 

الرقابة الق�سائية.

الق�سم املحلي

انحراف و�سقوط  لقي �سخ�سان حتفهما يف حادث 

�سيارة ب�سد وادي مالق ببلدية تاورة )والية �سوق 

اأهرا�س(، ح�سبما علم اأم�س، من املكلف باالت�سال 

باملديرية املحلية للحماية املدنية.

الوحدة  عنا�سر  باأن  م�سعي  ر�سا  النقيب  واأو�سح 

الوحدة  من  وبدعم  املدنية  للحماية  الثانوية 

الرئي�سية تدخلوا منت�سف ليلة اأول اأم�س االأحد، 

كان  �سياحية  مركبة  انحراف  حادث  اأجل  من 

على متنها �سخ�سان )رجل يبلغ من العمر 55 �سنة 

مالق  وادي  ب�سد  و�سقوطها  �سنة(   57 تبلغ  وامراأة 

التمكن  مت  باأنه  مردفا  »املهرا�س«،  امل�سمى  باملكان 

يف البداية من انت�سال جثة املراأة.

واأعوان  الغطا�سني  فرقة  جهود  مكنت  وقد 

جثة  انت�سال  من  اأم�س،  �سبيحة  املدنية  احلماية 

اأفاد  الذي  امل�سدر،  ذات  ح�سب  الثاين،  ال�سحية 

باأنه مت حتويل اجلثتني نحو م�سلحة حفظ اجلثث 

مب�ست�سفى مدينة تاورة.

العملية  لهذه  املدنية  احلماية  عنا�سر  و�سخرت 

ات�سال  و�ساحنة  ربط  و�سيارتي  اإ�سعاف  �سيارة 

و�سابطني  غطا�سني  و6  اأعوان   10 اإىل  باالإ�سافة 

املدنية  احلماية  مدير  اإ�سراف  حتت  وذلك  اثنني 

ل�سوق اأهرا�س املقدم زوبري معري�س.

الق�سم املحلي

الق�سم املحلي

مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبويرة

ربط اأكرث من 800 �سكن 
ب�سبكة الغاز

للح�سول على �سهادات تاأهيلية واال�ستفادة من مرافقة اأجهزة الدعم

اأزيد من 200 م�ستثمر فالحي بخن�سلة ي�ستفيدون من دورة تكوينية

��صتفاد �أكرث من 800 �صكن عرب 

والية �لبويرة  بلديات  عدة 

ب�صبكة  �لربط  عمليات  من 

توزيع �لغاز �لطبيعي، وفق 

ما علم لدى �ملديرية �ملحلية 

لتوزيع �لكهرباء و�لغاز.

ك�صفت �ملكلفة باالت�صال لدى 

ربط 802  عن  �ملديرية  ذ�ت 

تابعا  موقعا   11 عرب  �صكن 

بوالية  بلديات  لت�صع 

�لطبيعي،  بالغاز  �لبويرة 

م�صرية �إىل �جنازي �صمن هذه 

�إطار  يف  �مل�صجلة  �لعملية 

�لت�صامن  �صندوق  برنامج 

و�ل�صمان للجماعات �ملحلية 

38ر97  بطول  توزيع  �صبكة 

كلم.

�لعملية  و��صتهدفت 

حال�صة  مناطق  �ملذكورة 

هي�صور  ومزرعة  ر��صد  باأوالد 

بومعزة  بعني ب�صام، مزرعة 

ومو�قع  �لعلوي،  بعني 

�أوعرقوف  و�لكاف  �ين�صمان 

ر��صد-ب  و�والد  بتاغزوت 

قرى  �إىل  �إ�صافة  ي  مبعمورة 

قاديرية  لبلديات  تابعة 

و�جلباحية د�صميه،  وديرة 

وفق تو�صيحات بن يو�صف.

�أ�صارت نف�س �مل�صوؤولة،  كما 

توزيع  مديرية  �إطالق  �إىل 

بالبويرة  و�لغاز  �لكهرباء 

بهدف  �أخرى  م�صاريع  عدة 

�ل�صكان  �حتياجات  تغطية 

ف�صل  حلول  قبل  �ملجال  يف 

�إطارهم  وحت�صني  �ل�صتاء 

�ملعي�صي عموما.

والية  �أن  بالذكر،  جدير 

خالل  لبويرة �صهدت، 

�إجناز  �الأخريتني،  �ل�صنتني 

من  مكنت  هامة  عدة م�صاريع 

بالغاز  �لتغطية  ن�صبة  رفع 

�أطلقت  كما  باملائة.   87 �إىل 

حملة  موؤخر�  �ملديرية 

حت�صي�صية و��صعة حول �أخطار 

��صتعمال �لتجهيز�ت  �صوء 

�لتي ت�صتغل بالغاز �لطبيعي، 

مت  �لتي  �لبلديات  عرب  �صيما 

توزيع  حديثا ب�صبكة  ربطها 

هذه �لطاقة.

�إىل  �ملديرية  �أرقام  وت�صري 

�لبويرة،  والية  ت�صجيل 

و2021   2020 �صنتي  خالل 

وفاة و�حدة جر�ء ��صتن�صاقها 

�لكربون،  �أك�صيد  �أحادي  غاز 

�ختناق  حالة  و108 

مت ��صعافها.

�لق�صم �ملحلي

مديرية  م�صالح  �أ�رضفت 

�ملهنيني  �لتكوين و�لتعليم 

بالتن�صيق  خن�صلة،  بوالية 

�ملحلية  �ملديرية  مع 

دورة  على  للم�صالح �لفالحية، 

 219 منها  ��صتفاد  تكوينية 

من  لتمكينهم  فالحيا،  م�صتثمر� 

�حل�صول على �صهاد�ت تاأهيلية، 

متكنهم من �ال�صتفادة من خمتلف 

تتيحها  �لتي  �ملر�فقة  مز�يا 

�أجهزة �لدعم.

�أو�صح �ملدير  �ل�صياق  ويف ذ�ت 

و�لتعليم  للتكوين  �لوالئي 

قادري،  �لعزيز  عبد  �ملهنيني 

�لتكوين  مر�كز  عرب  مت  �أنه 

تر�ب  عرب  �ملهني �ملنت�رضة 

يف  �النطالق  خن�صلة  والية 

�صعب  يف  فالحا   219 تكوين 

و�لنحل  تربية �ملو��صي 

و�لزر�عات  و�الأر�نب  و�لدو�جن 

�ملثمرة  و�الأ�صجار  �لكربى 

و�لبيوت �لبال�صتيكية.

و�أ�صاف ذ�ت �ملتحدث �أن �لفالحني 

�لدورة  يف  ي�صاركون  �لذين 

 11 يوم  تختتم  �لتي  �لتكوينية 

�صي�صتفيدون  �جلاري،  نوفمرب 

من  فرتة �لتكوين  نهاية  بعد 

بها  معرتف  تاأهيلية  �صهاد�ت 

ت�صهل لهم �حل�صول على خمتلف 

تتيحها  �لتي  �أ�صكال �ملر�فقة 

لهم خمتلف �أجهزة �لدعم.

و�أ�صاف مدير �لتكوين و�لتعليم 

�أنه  خن�صلة،  لوالية  �ملهنيني 

مت ت�صجيل �إقبال كبري للفالحني 

�صعبة  يف  �لتكوين  �أجل  من 

 64 مبجموع  �ملو��صي  تربية 

�صعبة  فالحيا تليها  م�صتثمر� 

�لبيوت �لبال�صتيكية بـ 54 فالحا 

�لكربى  �لزر�عات  وتخ�ص�س 

�لدو�جن  فالحا وتربية   46 بـ 

�الأر�نب  وتربية  فالحا   18 بـ 

وتربية  فالحيا  م�صتثمر�   15 بـ 

وتخ�ص�س  فالحا   14 �لنحل بـ 

�الأ�صجار �ملثمرة بـ 8 م�صتثمرين 

فالحيني.

�لفالحني  �أن  قادري  و�أكد 

�مل�صاركني يف �لدورة �لتكوينية 

�لتاأهيلية �لتي حتت�صنها مر�كز 

من  ينحدرون  �ملهني  �لتكوين 

و�ملحمل  ر�صا�س  �أوالد  بلديات 

ومتو�صة،  وعني �لطويلة 

فالحا   120 من  �أزيد  �أن  مذكر� 

�ن�صيغة  بلديات  من  ينحدرون 

ومتو�صة  وبغاي  وطامزة 

و�ص�صار  �لطويلة  و�حلامة وعني 

�صهر  خالل  ��صتفادو�  قد  كانو� 

جو�ن �ملن�رضم من دورة تكوينية 

يف ذ�ت �ل�صعب �لفالحية.

�لدورة  هذه  خالل  و�صيتم 

منها  ي�صتفيد  �لتي  �لتكوينية 

فالحيا تلقني  م�صتثمر�   219
نظرية  درو�س  يف  �ملتكونني 

و�أخرى تطبيقية تخ�س �لتقنيات 

�ملعتمدة مل�صايرة  �حلديثة 

�لقطاع  يف  �حلا�صل  �لتطور 

�لفالحي.

�لق�صم �ملحلي
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تعر�س الدويل اجلزائري يو�سف عطال، جنم نادي ني�س الفرن�سي، اإىل اإ�سابة جديدة �ستحرمه 

بن�سبة كبرية جّدا من امل�ساركة يف مع�سكر منتخب اجلزائر، الذي انطلق اأم�س حت�سريا ملواجهتي 

جيبوتي وبوركينا فا�سو يومي 12 و16 من ال�سهر اجلاري يف الت�سفيات الإفريقية املوؤهلة اإىل كاأ�س 

العامل 2022 بقطر.

بلما�سي يرف�س الّرد اأو على الت�سريحات الّنارية التي اأطلقها املدير الفني ملنتخب بوركينافا�سو

قبل مواجهتي جيبوتي وبوركينافا�سو

اإ�ضابة ع�ضلية جديدة حتبط عطال وتخلط اأوراق الناخب الوطني

عطال اكتفى بلعب 58 دقيقة فقط خالل مباراة ني�س ومونبلييه، 

حل�ساب الأ�سبوع الـ13 من الدوري الفرن�سي، والتي انتهت بفوز مونبلييه 

بهدف دون رد خارج اأر�سه، وغادر الظهري الأمين ملنتخب اجلزائر 

امللعب، والتاأثر يعلو وجهه، خا�سة اأنه ا�ستعاد لتّوه توهجه الكروي 

بعد فرتة تراجع طويلة ب�سبب كابو�س الإ�سابات، واأظهرت ال�سور 

التلفزيونية معاناة يو�سف عطال من اإ�سابة ع�سلية جديدة، والتي 

قد حترمه من اللعب لفرتة طويلة، عطفا على جتاربه ال�سابقة مع هذا 

النوع من الإ�سابات التي �سكلت هاج�سا بالن�سبة له يف املو�سمني املا�سيني 

وحتولت اإىل كابو�س مل ينجح يف التخل�س منه، ول اإيجاد حل له رغم 

املحاولت العديدة للجهاز الطبي للنادي الفرن�سي.

اإ�سابة عطال اجلديدة �ستخلط اأوراق املدير الفني ملنتخب اجلزائر، 

جمال بلما�سي، قبل مواجهة بوركينا فا�سو يف اجلولة الأخرية من دور 

املجموعات لت�سفيات اإفريقيا املوؤهلة اإىل مونديال قطر؛ على اعتبار اأن 

م�ساركته غري واردة يف انتظار الإعالن الر�سمي عن غيابه واملدة التي 

�سيحتاجها للتعايف من الإ�سابة اجلديدة، ول ميلك بلما�سي خيارات 

كثرية يف مركز الظهري الأمين، بعد اأن ا�ستغنى عن خدمات مهدي زفان.

وحت�سبا لهاتني املواجهتني �سرح مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم 

جمال بلما�سي باأن املباراة اأمام جيبوتي املقررة يوم اجلمعة املقبل 

بالقاهرة )م�سر( حل�ساب اجلولة اخلام�سة من ت�سفيات املجموعة الأوىل 

ملونديال قطر2022-، ت�سكل حت�سريا جيدا حت�سبا للمباراة الأخرية 

الفا�سلة اأمام بوركينا فا�سو، املربجمة يوم الثالثاء 16 نوفمرب 2021، 

مبلعب م�سطفى ت�ساكر بالبليدة.

و اأو�سح بلما�سي،- خالل الندوة ال�سحفية التي ن�سطها باملركز الفني 

الوطني ب�سيدي مو�سى )اجلزائر( اأم�س اأول قائال:« يبقى هدفنا الفوز 

بهذه املباراة. �سحيح اأن املناف�س لي�س الأقوى يف املجموعة كونه ميلك 

يف عداده �سفر نقطة. لكننا �سنخو�س هذا املوعد بجدية كبرية للفوز 

به. و�سيكون حت�سريا جيدا للمباراة الأخرية اأمام بوركينا فا�سو. هناك 

لعبون مهددون بالعقوبة واآخرون مل يلعبوا كثريا يف املدة الأخرية، 

فيما ميلك اآخرون حجما معتربا من اللعب العايل امل�ستوى. �سنعمل على 

ت�سيري التعداد املتوفر باأح�سن طريقة كانت«.

وبعد اجلولة الرابعة، تتقا�سم اجلزائر و بوركينا فا�سو �سدارة املجموعة 

)اأ( بر�سيد 10 نقاط لكل واحد، اأمام النيجر )3 ن(، فيما يحتل جيبوتي 

املركز ويف اللقاء الثاين للمجموعة، ي�ست�سيف منتخب بوركينا فا�سو 

نظريه من النيجر يوم اجلمعة )00ر14( بامللعب الكبري ملراك�س.

و ا�ستعدادا لهاتني املباراتني، وجه جمال بلما�سي الدعوة لـ25 لعبا. 

و�سهدت القائمة عودة كل من املدافعني ر�سا حالميية )بري�سوت/

بلجيكا(، مهدي تاهرات )الغرافة/ قطر(، اأحمد توبة )اآركي �سي فالفيك/

هولندا( واأيوب عبد الالوي )نادي التفاق/العربية ال�سعودية(، فيما 

غاب عن القائمة لعب الو�سط الهجومي لنادي ني�س، ه�سام بوداوي 

الذي يعاين من اآلم يف اأ�سفل الظهر وحممد فار�س ب�سبب اإ�سابة ع�سلية، 

و اأ�ساف الناخب الوطني » هناك مباراة بوركينا فا�سو يف الأفق، لذا علينا 

ح�سن ت�سيري كل اجلوانب )بطاقات وح�سن لياقة الالعبني(«.

و ينوي بلما�سي اإقحام ت�سكيلة مغايرة اأمام جيبوتي، وهي طريقة 

تتمثل يف اإراحة الكوادر حت�سبا للمباراة احلا�سمة اأمام فر�سان بوركينا، 

حيث يقول حول هذه النقطة: » �ساأقحم ت�سكيلتني متناف�ستني للفوز 

باملباراتني. وما اأبحث عنه هو احرتام كل املناف�سني وهو ما جعلنا اليوم 

يف هذا امل�ستوى. لكن �سيكون لنا تفكري اآخر للقاء بوركينا فا�سو وهذا 

�سيء موؤكد«.

ويف �سوؤال يتعلق بانطباعه حول عودته اإىل القاهرة، بعد عامني من 

قيادته اخل�سر للتتويج بكاأ�س اإفريقيا2019-، مل يخف بلما�سي عواطفه 

حيث قال: » اإنها ذكريات جميلة لكاأ�س اإفريقيا2019- التي توجنا بلقبها 

هناك. لقد قررنا الإقامة يف نف�س الفندق، والالعبون �سعداء بهذا 

التنقل. فالأجواء جميلة، حيث �سنكون يف ظروف ا�ستثنائية وخا�سة 

منها اأر�سية امللعب«.

و بخ�سو�س قائمة الالعبني امل�ستدعني لهذين املوعدين الت�سفويني، 

دافع بلما�سي عن خياراته معربا يف نف�س الوقت عن تذمره من 

النتقادات املوجهة: » ل�ست هنا لأبني فريقا ل�سنة 2030. هناك لعبون 

يواجهون مناف�سة حادة. نحن يف بحث دائم عن الجنازات وعلى �سوئها 

اأ�سبط خياراتي التي قد ل تعجب اجلميع. لي�س هناك لعبا يف اأوروبا اأو 

يف اجلزائر مل يتم معاينته. هناك اأ�سخا�س ينتقدوين خياراتي من باب 

النتقاد فقط، دون اأن يهتموا باأ�سباب هذه اخلريات ».

و يف رده عن اأ�سباب النتقال املبكر اإىل القاهرة مرورا بباري�س، وذلك 

قبل اأربعة اأيام عن لقاء جيبوتي، اأعطى بلما�سي التو�سيحات التالية:« 

�سيكون ال�سرتجاع عامال اأ�سا�سيا و ذات اأولوية. لقد اأعفينا الالعبني 

الذين ين�سطون باأوروبا من عناء التنقل اإىل اجلزائر، حيث ف�سلنا 

جتميعهم بباري�س ومن هناك �سنطري اإىل القاهرة. و�سنعود اإىل اجلزائر 

مبا�سرة بعد مباراة جيبوتي، لتح�سري املقابلة املوالية اأمام بوركينا فا�سو. 

�سيتم اإراحة الالعبني الذين يتوفرون على وقت معترب من اللعب. كما 

يتعني علينا الت�سرف يف لياقة كل عن�سر«.

ويف الأخري، عرب بلما�سي عن ارتياحه لقرار الكونفدرالية الإفريقية 

لكرة القدم )الكاف( 

14.000 بال�سماح بح�سور 
متفرج يف املقابلة الأخرية اأمام بوركينا فا�سو، قائال: » ن�سكر اأول 

ال�سلطات العمومية التي وافقت على فتح امللعب يف وجه اأن�سارنا وال�سكر 

مو�سول اإىل كل من �سعى يف هذا امل�سعى الذي كنا ننادي به دوما. ومتت 

املوافقة على ذلك بعد طلب من الحتاد اجلزائري. لكن اإذا اأردنا اأن نكون 

حا�سرين يف مقابلتي الف�سل ملونديال2022-، يجب اأن تكون الأمور على 

ما يرام يف لقاء بوركينا فا�سو. لذا اأطلب من الأن�سار احرتام الن�سيد 

الوطني للمنتخب املناف�س، وهذا �سيء هام جدا يف كرة القدم، و�سيكون 

هناك بروتوكول �سحي، لذا يجب التحلي بح�سن الت�سرف، لتكون لنا 

حظوظ امتالء امللعب عن اآخره، حت�سبا ملبارتي ال�سد يف �سهر مار�س 

.2022
للمدرجات« جمهورنا  بعودة  جدا  �سعيد  اأنا   «•
واأبدى مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلما�سي �سعادته 

الكبرية بعودة اجلمهور مل�ساندة الفريق مبنا�سبة لقاء بوركينا فا�سو، 

املقرر يوم الثالثاء 16 نوفمرب 2021، مبلعب م�سطفى ت�ساكر بالبليدة 

حل�ساب اجلولة ال�ساد�سة والأخرية من ت�سفيات املجموعة الأوىل 

ملونديال قطر 2022 .

و قال يف هذا ال�سدد: » طبعا ...عودة جمهورنا اإىل املدرجات مل�ساندتنا 

و دعمنا يف املقابلة احلا�سمة التي �ستجمعنا مبنتخب بوركينا فا�سو، 

اأ�سعدتني كثريا )...( لقد اأبدينا دوما رغبتنا يف هذا، واأحر�س باملنا�سبة 

على توجيه عبارات ال�سكر لل�سلطات العمومية ولكل من �ساهم يف 

حتقيق هذا املطلب »، و يف �سياق مت�سل، اأعرب الناخب الوطني، عن اأمله 

يف اأن ت�سري كل الأمور ب�سكل جيد يف مواجهة بوركينا فا�سو احلا�سمة. 

ونا�سد باملنا�سبة املنا�سرين الذين�سيتواجدون مبدرجات م�سطفى ت�ساكر 

» ب�سرورة التحلي بالن�سباط الالزم من خالل احرتام املنتخبات التي 

نلعب معها )...( يجب اأن ت�سري الأمور ب�سكل جيد«، م�ستطردا » لقد اآملنا 

كثريا غياب اجلمهور عن املالعب ب�سبب جائحة كوفيد19-. فاجلمهور 

اكرب من اأن يكون جمرد عامل م�ساندة، بل هو اأهم من ذلك بكثري، لن 

م�ساهدة �سغف املنا�سرين مبنتخبهم و تفانيهم يف م�ساندته متنحنا القوة 

و ال�سجاعة ملوا�سلة امل�سوار بكل ثبات ».

و عقب قرارات ال�سلطات العمومية وعلى وجه اخل�سو�س تعليمات 

الوزير الأول باإعادة فتح املالعب وال�سماح للجمهور بح�سور املناف�سات 

الريا�سية وردا على طلب الحتادية اجلزائرية لكرة القدم بعد اتفاق 

ال�سلطات ال�سحية اجلزائرية، وافقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة 

القدم )الكاف(على ال�سماح ل14 األف متفرج بح�سور مباراة اجلزائر-

بوركينا فا�سو’’.

وعلى �سوء التجربة خالل املباريات الأخرية لالأندية والت�سفيات 

الإفريقية للمونديال فيما يتعلق بدخول اجلماهري اإىل املالعب، قررت 

الكاف و�سع اإجراء جديد لل�سماح بدخول اجلمهور يف جميع املناف�سات، 

وبالتايل، فاإن اأي احتاد ع�سو يرغب يف ح�سور اجلماهري يف املالعب 

خالل املباريات التي تقام على اأر�سه يجب اأن يحرتم �سروطا معينة 

املطلوبة من قبل الهيئتني الكرويتني الفيفا والكاف، حيث ا�ستوفت 

الفاف هذه ال�سروط بدعم ال�سلطات اجلزائرية، ويف الأيام املقبلة، 

�ستقوم باإعالم اجلمهور العام بالإجراءات الالزم للح�سول على تذاكر 

دخول امللعب وذلك يف اإطار نظام يتالءم مع متطلبات هيئة ال�سحة’’.

بدنيا« التعايف  مرحلة  يف  •»باليلي 
وطماأن مدرب املنتخب اجلزائري لكرة القدم، جمال بلما�سي، حول 

احلالة ال�سحية للو�سط الهجومي يو�سف باليلي )نادي قطر(، اإثر اإ�سابته 

يف الكاحل، قبل اجلولتني الأخريتني عن املجموعة الأوىل من الت�سفيات 

املوؤهلة اإىل مونديال 2022.

و�سرح بخ�سو�س قائال »باليلي يعاين من التواء ب�سيط يف الكاحل، حيث 

يخ�سع للعالج حاليا برفقة املح�سر البدين،وهو الآن يف مرحلة التعايف 

بدنيا، والأمور جيدة بالن�سبة له«.ويتوجه » اخل�سر« اإىل القاهرة )م�سر( 

ملالقاة جيبوتي يوم اجلمعة )00ر14(، قبل ا�ست�سافة بوركينافا�سو، يوم 

الثالثاء 16 نوفمرب مبلعب م�سطفى ت�ساكر بالبليدة )00ر17(، حل�ساب 

اجلولة ال�ساد�سة والأخرية من الت�سفيات.وبعدما اأ�سيب خالل مباراة 

ناديه، �سيغيب باليلي عن املواجهة اأمام جيبوتي، لكي يكون على 

اأمت جاهزيته اأمام بوركينافا�سو، علما انه �سيع لقاءي ناديه قطر يف 

بطولة«النجوم القطرية«.

وعلى غرار الظهري الأي�سر لنادي جنوى اليطايل، حممد فار�س، الغائب 

ب�سبب اإ�سابة ع�سلية، �سيكون الفريق الوطني حمروما من خدمات 

متو�سط ميدان ني�س الفرن�سي،ه�سام بوداوي، والذي قد يطول غيابه 

لفرتة ترتاوح ما بني 4 و 6 اأ�سابيع.واأ�ساف بلما�سي »تعر�س بوداوي 

لإ�سابة منذ مدة، حيث يعاين من اآلم يف اأ�سفل الظهر، والتي ت�ساعفت 

نوعا ما.اأمتنى اأن يعود ب�سرعة. حتدث مع الالعب واملدير الريا�سي 

لنادي ني�س )جوليان فورنيي( عرب الهاتف اأم�س، وتاأكدت اأنه من غري 

املجدي نقله اإىل اجلزائر ملعاينة اإ�سابته«.

من جهة اأخرى، متنى الناخب الوطني ال�سفاء العاجل لو�سط ميدان 

نادي �سيفيلد يونايتد الجنليزي، عدلن قديورة، بعد خ�سوعه 

لعملية جراحية على م�ستوى الكاحل، والتي �ستبعده عن امليادين 

لثماين �سنوات، وهو الذي غاب عن �سفوف املنتخب منذ ماي الفارط، 

واأورد اأي�سا »يغيب قديورة عن املنتخب منذ مدة. لكن هذا ل يعني اأننا 

كونا فريقا يرتكز على لعب واحد، بل مننح الفر�سة للجميع لإثبات 

قدراتهم. نتمنى له ال�سفاء العاجل لأنه ما يزال يرغب يف موا�سلة 

اللعب مع النخبة، غري اأننا �سنمنح الفر�سة لآخرين على غرار رامز 

زروقي واآدم زرقان. وم�سائب قوم عند قوم فوائد«.

وبعد اإجراء اأربع جولت، تتقا�سم اجلزائر وبوركينافا�سو ال�سدارة بـ10 

نقاط، فيما يتواجد النيجر يف ال�سف الثالث ب3 نقاط، بينما تتذيل 

جيبوتي املجموعة دون نقاط، باملقابل، يجرى الدور الثالث والأخري 

)مباراة ال�سد( �سهر مار�س املقبل.

واأ�ساد بلما�سي يف بداية الندوة ال�سحفية باحلار�س الدويل ال�سابق 

مهدي �سرباح و الع�سو ال�سابق لفريق جبهة التحرير الوطني حممد 

�سوكان اللذين وافتهما املنية الأ�سبوع املا�سي حيث قال: » تعازي 

اخلال�سة لالعبني البا�سلني رحمهما اهلل. �سرباح قدم الكثري للجزائر، 

حيث تعرفت عليه يف قطر. كان حمرتفا و�سغوفا بعمله. ت�سرفت كثريا 

مبعرفة اأحد اأجماد الكرة اجلزائرية. بالن�سبة ل�سوكان، نحن الآن هنا 

بف�سل هذا النوع من الرجال. اأكن احرتاما كبريا لفريق جبهة التحرير 

الوطني، الذي من خالله قام بتعريف الكفاح اجلزائري �سد امل�ستعمر«.

ورف�س بلما�سي الرد على مدرب بوركينا فا�سو، كامو ملو الذي انتقده 

عرب الو�سائل الإعالمية حيث قال:« اأف�سل الرد عليه على اأر�سية 

امليدان، فهو م�سئول عن اأقواله. هناك اأ�سخا�س يعتقدون اأن املباراة تبداأ 

وراء امليكروفون، انا ل�ست من هذا النوع«.

ومل يبخل الناخب الوطني يف الإ�سادة بو�سط هجوم نادي نابويل 

اليطايل، اآدم ونا�س العائد ل�سفوف »اخل�سر« فقال »ونا�س مل يلعب 

كثريا لكن يف وقت ق�سري كان قادرا على �سنع الفارق. �سجل هدفا جميال 

يف مناف�سة اأوروبا ليغ. فهو ل يتوفر على وقت كاف من اللعب، لكنه 

رائع«. وينوي بلما�سي العتماد على الو�سط الهجومي فريد بوحلية 

)نادي ماتز الفرن�سي( الذي �سجل عودته للفريق الوطني. » اإنه لعب 

مهم يف �سفوف نادي ماتز، حيث �سجل موؤخرا خمالفة رائعة، و �ستكون 

له اأهمية كبرية ح�سب ما نويت القيام به يف املباراتني املقبلتني«.

ويف �سياق اآخر عرب الناخب الوطني عن �سرورة اإ�سراك بع�س لعبي 

املنتخب الأول يف مناف�سة كاأ�س العرب-فيفا  بقطر )30 نوفمرب18- 

دي�سمرب( حيث قال: »اإنه من الأهمية مبا كان اأن يبقى لعبونا يف اأجواء 

املناف�سة. �سيكون امل�ستوى عاليا. كما �ستكون م�ساركتهم جيدة لنهائيات 

كاأ�س اإفريقيا لالمم2022-. لو ي�سل املنتخب اإىل نهاية دورة قطر، 

�ستكون لهم �ست مباريات يف الأقدام، لذا �سنعمل من ال�سروري تدوير 

التعداد بغية متكني اجلميع من امل�ساركة يف مناف�سة دولية«.

واأكد مدرب »اخل�سر« اأنه يعتمد على ال�ستقرار بخ�سو�س الالعبني 

امل�ستدعني للمباراتني الأخريتني لت�سفيات مونديال2022-«. املباراتان 

مدرجتان يف تواريخ الفيفا لذا �ستكونان حا�سمتني. لذا قررت ا�ستدعاء 

الالعبني الذين كانوا معنا ومل اأرغب يف اإجراء تغيريات كثرية«، ويف 

�سياق اآخر تطرق املدرب الوطني للدور الكبري للقائد ريا�س حمرز 

قائال:« الإح�سائيات تتحدث عنه. اإنه لعب يحب التناف�س. ندرك 

جيدا م�ستواه العايل و قدرته على �سنع الفارق. فهو ينتمي لناد عمالق 

)مان�س�سرت �سيتي(. فكل اجلزائريني يرغبون روؤيته يلعب كل اأ�سبوع. 

فهو مع مدرب يح�سن يف خياراته. هو مظلوم عندما ل يلعب، لكنه 

عندما يدخل، ي�سجل و يكون مفيدا. وجوده يف اي فريق يعد هدية 

للمدرب. اأدرك اأنه لي�س را�سيا على عدم م�ساركته يف اللقاء املحلي 

اأمام مان يونايتد )فوز 0-2(. فلو يلعب مباراة واحدة يف الأ�سبوع، فهذا 

يكفيني«.

هذا وعرب بلما�سي عن اعتزازه باحلب الذي يكنه اجلمهور نحوه. » اأنا 

هنا حلب اجلمهور، لكن ال�سبب الكبري هو حب الوطن بكل مكوناته، 

لذا نعطي اأكرث ما ميكن لهذا احلب. اأنا �سعيد جدا با�ستفادتنا من دعم 

اجلمهور يف مباراة بوركينا فا�سو. لقد كان يوؤملني كثريا وجود الأن�سار 

عند مدخل امللعب دون اأن يتمكنوا من الدخول«.

حقه على  يح�سل  مل  بوجناح  •بغداد 
ونوه املدرب الوطني مبهاجم ال�سد القطري، بغداد بوجناح ملا تطرق 

لرحيل مدربه ال�سابق، كزايف هرننداز لرب�سلونة. و يقول بلما�سي يف 

هذا ال�سياق ان بطولة قطر لي�ست الأف�سل يف العامل، لكنها لي�ست �سيئة. 

» بغداد ي�سجل اأينما حل ولعب: اجلزائر، تون�س، قطر، الفريق الوطني. 

هناك اأ�سخا�س يقللون من م�ستوى بطولة قطر، لكن احلقيقة عك�س 

ذلك. كزايف يحب كثريا بوجناح و يقدره كالعب. لكن ل اأدري ماذا 

يفكر كزايف يف احتمال ا�ستقدام بغداد للبار�سا، �سيكون ذلك �سيء خارق 

للعادة. مع الأ�سف مل ي�سبق له اأن لعب يف اأوروبا«.

كما نا�سد بلما�سي بو�سع بطولة حمرتفة تليق باجلزائر، وذلك يف �سعوره 

حول احتمال تغيري لنظم مناف�سة البطولة. » ل ميكنني التدخل يف 

النقطة املتعلقة بال�سيغة، و ل�ست موؤهال لذلك. اأطلب فقط �سيئا من 

الحرتافية. يجب الأخذ بعني العتبار مطالب الأندية، و من هنا، 

ينبغي تطبيق الحرتاف احلقيقي. فيجب العمل يف ال�سميم. لقد 

ك�سفت جائحة كوفيد19- نق�س الحرتاف يف الكرة اجلزائرية«.

ح�سني. ب
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قرار حا�سم من فلورنتينو برييز 

ب�ساأن فيني�سيو�س ومبابي وهاالند
لتعادل مثري مع �سيفه اأتلتيكو مدريد 3-3، يف املباراة التي اح�ستنها كان البديل هوغو دورو عند ح�سن ظن مدربه، وقاد فالن�سيا 

بطولة الدوري الإ�سباين لكرة القدم.ملعب »مي�ستايا« معقل اخلفافي�ش، �سمن اجلولة الـ 13 من 

�سواريز يف الدقيقة 35 والفرن�سي اأنطوان غريزمان مبجهود رائع و�سجل اأهداف اأتلتيكو مدريد كل من الأوروغوياين لوي�ش 

اأهداف فالن�سيا كل من �ستيفان �سافيت�ش باخلطاأ يف مرمى يف الدقيقة 58، و�سيمي فر�ساليكو يف الدقيقة 60، و�سجل 

نقطة، حمتال املركز الرابع على �سلم ترتيب البطولة املحلية، مع وبهذا التعادل رفع اأتلتيكو مدريد ر�سيده النقطي اإىل 23 

ر�سيده النقطي اإىل 17 نقطة وتقدم للمركز العا�سر.امتالكه مباراة موؤجلة اأمام غرناطة، بينما رفع فالن�سيا 

انح�سرت الألعاب يف و�سط امليدان، وغابت الفر�ش عن املرميني يف لعب الفريقان بحذر مع بداية ال�سوط الأول؛ حيث 

ليكون ال�سوط هادئا متاما با�ستثناء ت�سديدتني من اأتلتيكو مدريد ظل تخوف الطرفني من التقدم نحو املناطق الهجومية 

�سربة موجعة مع بداية ال�سوط بخروج لعبه الإجنليزي ومثلهما من فالن�سيا، وكان اأتلتيكو مدريد تلقى 

لالإ�سابة.مع بداية الثلث الأخري من ال�سوط الأول، ك�سر كريان تريبري، وحتديدا عند الدقيقة 6 بعد تعر�سه 

كرة بينية من اأنخيل كوريا، وتقدم نحو املرمى لي�سددها الأوروغوياين لوي�ش �سواريز رتابة اللقاء حينما ا�ستلم 

الهدف الأول يف املباراة يف الدقيقة 35، وبعد ذلك حت�سن زاحفة بعد مواجهة احلار�ش يا�سرب �سيلي�سني م�سجال 

املطلوب، لينتهي ال�سوط بهدف �سواريز.اأداء الفريقني قليال لكن مل ترتق املباراة للم�ستوى 

الفريقني وخ�سو�سا اأ�سحاب الأر�ش، حيث ك�سر مع بداية ال�سوط الثاين، حت�سن اأداء 

حاول اإنهاءها غونزالو غويدي�ش بت�سديدة اخلفافي�ش عن اأنيابهم بهجمة من�سقة 

الأخري ت�سدى لها ب�سعوبة، قبل اأن ت�سطدم متقنة نحو مرمى يان اأوبالك، لكن 

الأتلتي، وتتابع طريقها نحو ال�سباك يف الكرة ب�ستيفان �سافيت�ش، مدافع 

بتعادلهم كثريا على الرغم من الدقيقة 50.مل يهناأ اخلفافي�ش 

مدريد اأنهت املواجهة مبكرا، اأتلتيكو حت�سن اأدائهم، وبدا اأن خربة لعبي 

منت�سف امللعب وتوغل بها لي�سددها قبل الكرة من وذلك بعدما خطف اأنطوان غريزمان 

الهدف الثاين للروخي بالنكو�ش يف م�سجال �ساروخية من على م�سارف منطقة اجلزاء لتعانق املرمى 

معلنا الهدف الثالث يف الدقيقة يف ال�سباك الدقيقة 58، وتابع �سيمي فر�ساليكو كرة من �سواريز لي�سعها 

الفيديو  تقنية  اإىل  الرجوع  بعد  الهدف  احت�سب  وقد  امل�ساعد »فار«.60، 

على حالها حتى اللحظات النتيجة ظلت بعد ذلك، تبادل الفريقان املحاولت الهجومية لكن 

الذي �سدد الكرة من داخل منطقة نحو هوغو دورو الأخرية، حيث مرر خو�سيه لوي�ش غايا كرة عر�سة 

اخلفافي�ش بثقلهم الهجومي نحو لريمي لعبو اجلزاء معلنا الهدف الثاين لفالن�سيا يف الدقيقة 90+1، 

لهم ما اأرداوا حينما عاد هوغو دورو و�سدد كرة راأ�سية يف �سباك مرمى اأتلتيكو مدريد يف حماولة لتعديل النتيجة، وكان 

الدقيقة 6+90، وبه انتهى اللقاء.ال�سيوف معلنا الهدف الثالث والتعادل لفريقه يف 

�سكة النت�سارات بعدما غاب عنها اآخر خم�ش مباريات؛ بفوز ثمني ويف مباراة اأخرى باجلولة نف�سها؛ عاد فياريال اإىل 

»ل�سرياميكا«.و�سجل هدف املباراة الوحيد مانو تريغريو�ش يف على �سيفه خيتايف يف املباراة التي احت�سنها ملعبه 

ر�سيده النقطي اإىل 15 نفطة بينما جتمد ر�سيد خيتايف عند 6 نقاط، الدقيقة 10 من عمر املباراة، لريفع فريقه فياريال 

فقط خلف ليفانتي.و�سهدت املباراة ت�سجيل باكو األكا�سري هدفا اآخر ليرتاجع اإىل املركز الـ20 )الأخري( بفارق الأهداف 

لكن احلكم األغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو امل�ساعد )فار( لفياريال يف الدقيقة 42 اإثر هجمة �سريعة ومنظمة، 

بداعي الت�سلل.

اأ�ستون فيال يقيل مدربه دين �سميث
اأعلن نادي اأ�ستون فيال الإجنليزي، اإقالة مدربه دين �سميث من مهامه 

ل�سوء النتائج التي حققها الفريق يف الآونة الأخرية من الدوري 

الإجنليزي املمتاز.وبات �سميث خام�ش مدرب يف الدوري الإجنليزي 

املمتاز يفقد وظيفته هذا املو�سم 22-2021، بعد ت�سي�سكو مونيوز 

و�ستيف برو�ش ونونو اإ�سربيتو �سانتو ودانييل فاركي، والذين تعر�سوا 

لالإقالة من تدريب واتفورد ونيوكا�سل يونايتد وتوتنهام هوت�سبري 

ونورويت�ش �سيتي على الرتتيب.

ف�سل اأ�ستون فيال يف حتقيق الفوز يف اآخر 5 مباريات خا�سها ببطولة 

الدوري الإجنليزي املمتاز »برميريليغ«؛ حيث يعود اآخر انت�سار للفريق 

يف امل�سابقة املحلية اإىل 25 �سبتمرب/ اأيلول اأمام م�سيفه مان�س�سرت 

يونايتد، قبل اأن ي�سقط اأمام كل من توتنهام ووولفرهامبتون واأر�سنال 

وو�ست هام و�ساوثهامبتون.وبعد النتائج املخيبة يف املباريات الأخرية 

من الربميريليغ، تراجع اأ�ستون فيال اإىل املركز ال�سابع ع�سر يف ترتيب 

امل�سابقة بر�سيد 11 نقطة ح�سدها من 3 انت�سارات وتعادل وحيد 

و7 هزائم.ا�ستلم �سميث البالغ من العمر 50 عامًا تدريب اأ�ستون فيال 

يف اأكتوبر/ ت�سرين الأول 2018، وقاد الفريق للعودة اإىل مناف�سات 

الدوري الإجنليزي املمتاز يف اأول مو�سم له على راأ�ش الفريق.وخالل 

ال�سنوات الثالث التي ق�ساها يف تدريب الفريق، قاد �سميث اأ�ستون فيال 

يف 139 مباراة فاز يف 55 منها، وتعادل يف 56، فيما خ�سر 28 مباراة، 

بن�سبة فوز 36%.

�سيفت�سينكو مدربا لفريق جنوى االإيطايل
اأعلن نادي جنوى املناف�ش بالدوري الإيطايل، تعيني املدرب الأوكراين 

اأندري �سيفت�سينكو مديرا فنيا لفريقه الأول.

وكان �سيفت�سينكو اأعلن بعد بطولة كاأ�ش اأمم اأروبا 2020 عن انتهاء 

عقده مع منتخب بالده عقب قيادته لربع نهائي البطولة، وبعد 5 

�سنوات ق�ساها يف تدريب منتخب اأوكرانيا.وقال جنوى يف يبان ن�سره 

عرب �سفحته الر�سمية مبوقع التوا�سل الجتماعي »تويرت«: »اأندري 

�سيفت�سينكو هو مدرب جنوى اجلديد، مرحبا بك«.واأكد النادي يف 

تغريدته اأنه تو�سل اإىل اتفاق مع اأندري �سيفت�سينكو على اأن يقود 

الفريق حتى 30 يونيو/ حزيران 2024.وختم النادي الإيطايل 

تغريدته بالقول: »يرحب جنوى بحرارة باملدرب اأندري �سيفت�سينكو، 

ونرجو له وظيفة مثمرة على راأ�ش اأقدم ناٍد يف اإيطاليا«.

من جهته، �سارك اأندري �سيفت�سينكو بيان جنوى يف �سفحته مبوقع 

»تويرت«، وكتب ُمعلقا: »انطالق هذه املغامرة اجلديدة لإعادة جنوى 

اإىل تاريخه العظيم«.وفاز اأندري �سيفت�سينكو بجائزة الكرة الذهبية 

يف عام 2004 ودوري اأبطال اأوروبا يف عام 2003 كالعب، وقاد 

منتخب بالده اأوكرانيا اإىل دور الـ8 يف يورو 2020 من مقعد املدير 

الفني.ويحتل جنوى املركز الـ 16 يف الرتتيب العام لبطولة دوري 

الدرجة الأوىل الإيطايل، بعدما ح�سد 9 نقاط فقط من 12 مباراة، 

ويتقدم بثالث نقاط فقط على كالياري �ساحب املركز الأخري يف 

جدول الرتتيب.

هام يونايتد فوزا ثمينا من م�سيفه ليفربول بثالثة اأهداف مقابل هدفني، يف املباراة التي اأقيمت بينهما حل�ساب اجلولة اقتن�ش و�ست 

من الدوري الإجنليزي املمتاز.وبداأ اأ�سحاب الأر�ش املباراة بن�سق مرتفع، وتقدموا بهدف مبكر جاء من ركلة ركنية حاول احلادية ع�سرة 

بيكر، حار�ش ليفربول، ت�ستيتها، لكنه اأودعها باخلطاأ يف مرماه، ليهدي و�ست هام يونايتد هدف التقدم يف الدقيقة الربازيلي األي�سون 

حماولته الهجومية الأوىل على ليفربول.الرابعة من 

واأجرى و�ست هام تغيريا ا�سطراريا بعد تعر�ش لعبه الإيطايل اأجنيلو اأوغبونا لالإ�سابة يف الدقيقة 22، ليغادر 

امل�ستطيل الأخ�سر ويرتك مكانه لزميله الإجنليزي كريغ داو�سون، وحاول ليفربول العودة يف الدقائق التالية، 

لكنه ا�سطدم بتكتل وتنظيم دفاعي عاٍل من اأ�سحاب الأر�ش الذين حاولوا جر ليفربول اإىل �سراع بدين مع 

العتماد على الهجمات املرتدة، لكن ليفربول جنح يف اإدراك التعادل قبل نهاية الوقت الأ�سلي لل�سوط 

الأول باأربع دقائق من ركلة ثابتة اأودعها الإجنليزي ترنت األك�ساندر اأرنولد ال�سباك، بعد اأن هياأها له 

النجم امل�سري حممد �سالح.

وتبادل الفريقان ت�سكيل اخلطورة على املرميني يف الدقائق الأوىل من ال�سوط الثاين مع تخلي 

و�ست هام عن مبالغته يف التكتل الدفاعي، واأطلق امل�سري حممد �سالح ت�سديدة قوية مّرت 

ل اجلزائري �سعيد بن رحمة م�سدر اخلطورة  من فوق العار�سة بقليل يف الدقيقة 56، ومَثّ

الأبرز لأ�سحاب الأر�ش بتحركاته املزعجة و�سرعته يف الهجمات املرتدة.

و�ست هام حتى الدقيقة 67 لت�سجيل هدف التقدم الثاين بعد خطاأ فادح من الربازيلي وانتظر 

فابينيو، لعب ليفربول، لت�سل الكرة اإىل الإ�سباين بابلو فورنال�ش الذي اأطلق ت�سديدة اأخفق حار�ش ليفربول يف الت�سدي 

لها، واأ�ساف زميله الفرن�سي كورت زوما الهدف الثالث يف الدقيقة 74، قبل اأن ينجح البلجيكي ديفوك اأوريجي يف ت�سجيل 

هدف تقلي�ش الفارق للريدز قبل نهاية الوقت الأ�سلي بثالث دقائق.

وبهذه النتيجة، رفع و�ست هام ر�سيده اإىل 23 نقطة احتل بها املركز الثالث على �سلم ترتيب البطولة، بفارق الأهداف عن 

مان�س�سرت �سيتي، وبات على م�سافة 3 نقاط من ت�سيل�سي املت�سدر، بينما تراجع ليفربول للمركز الرابع بعد اأن توقف ر�سيده 

عند 22 نقطة، مع انقياده للهزمية الأوىل يف املو�سم احلايل للدوري الإجنليزي املمتاز 2021-22.

تقارير �سحفية اأن نادي ريال مدريد الإ�سباين ك�سفت 

احلفاظ على جوهرة الفريق، الالعب يعتزم 

فيني�سيو�ش جونيور، وذلك بعد امل�ستوى الربازيلي 

الفني املميز الذي يقدمه الالعب رفقة 

منذ قدوم املدرب الإيطايل كارلو اإن�سيلوتي »امللكي«، 

ملن�سب الإدارة الفنية خلًفا للمدرب الفرن�سي 

ال�سابق زين الدين زيدان.

وبح�سب ما اأوردته �سحيفة »ديفن�سا 

�سنرتال«، فاإن رئي�ش نادي ريال 

مدريد فلورنتينو برييز 

يرغب بتمديد عقد 

فيني�سيو�ش 

حتى حزيران/ يناير 2028، حيث �سيكون الالعب قد بلغ �سن 29 مع انتهاء 

عقده اجلديد، وبالتايل ال�ستفادة من خدماته خالل ال�سنوات ال�سبع املقبلة، 

اإذ يتوقع اأن يكون يف اأوج عطائه وذروة م�ستواه الفني املميز.ووفًقا للمعلومات 

الواردة من نف�ش امل�سدر فاإن فلورنتينو برييز، يود اأن يتعاقد مع الالعب 

الفرن�سي كيليان مبابي، جنم نادي باري�ش �سان جريمان الفرن�سي، يف فرتة 

النتقالت ال�سيفية 2022، حيث ينتهي عقد املهاجم مع النادي الباري�سي، 

ا حتى يناير/ حزيران 2028، يف اإطار �سعيه لتكوين  وبعقد ميتد اأي�سً

خط هجوم ناري يجمع فيني�سيو�ش ومبابي.

وي�سعى رئي�ش نادي ريال مدريد اإىل اجلمع بني فيني�سيو�ش ومابي 

اإىل جانب الالعب الرنويجي اإيرلينغ هالند، لعب فريق بورو�سيا 

دورمتوند الأملاين يف فريق واحد، اإذ ينوي الدخول يف مفاو�سات 

ر�سمية مع النادي الأملاين، ووكيل اأعمال الالعب، لنيل توقيع هالند 

على ك�سوفات النادي امللكي خالل الفرتة املقبلة، وبعقد م�سابه 

لالعبني الربازيلي والفرن�سي.

اأتلتيكو مدريد ينقاد لتعادل مثري يف ملعب فالن�سيا

وتعادل توتنهام مع رد، حقق اأر�سنال فوزا �سعبا على  �سيفه واتفورد بهدف دون 

بالتعادل الإيجابي �سيتي م�سيفه اإيفرتون )0-0(، وانتهت مباراة ليدز يونايتد ولي�سرت 

الدوري الإجنليزي )1-1(، يف املباريات التي اأقيمت حل�ساب اجلولة احلادية ع�سرة من 

املمتاز »برميريليغ«.

ال�سباك، �سجل يف املباراة الأوىل، وبعد �سوط اأول عجز فيه لعبو املدفعجية عن هز 

الثالث الإجنليزي اإمييل �سميث روي هدف املباراة الوحيد الذي منح به نقاط املباراة 

وقبل نهاية للنادي اللندين بت�سديدة من على م�سارف منطقة اجلزاء عانقت ال�سباك يف الدقيقة 56، 

واتفورد.الوقت الأ�سلي بدقيقة اأ�سهر احلكم البطاقة احلمراء يف وجه الت�سيكي يوراي كوت�سكا لعب 

بر�سيد وبهذه النتيجة، وا�سل اأر�سنال �سحوته يف الدوري الإجنليزي املمتاز، ليحتل املركز اخلام�ش 

الثالث 20 نقطة، متاأخرا بفارق الأهداف عن �ساحب املركز الرابع و�ست هام الذي ا�ست�ساف ليفربول 

بفارق بر�سيد 22 نقطة، وتوقف ر�سيد واتفورد عند 10 نقاط احتل بها املركز ال�سابع ع�سر متخلفا 

الأهداف عن ليدز.

هوت�سبريز ويف مباراة اأخرى اأقيمت يف الوقت ذاته، بداأ الإيطايل اأنطونيو كونتي مغامرته مع توتنهام 

لعبني يف الدوري الإجنليزي املمتاز بتعادل �سلبي مع م�سيفه اإيفرتون الذي اأنهى املباراة بع�سرة 

بعد طرد لعبه الإجنليزي ما�سون هولغات يف الدقيقة 2+90.وبهذه النتيجة، رفع ال�سبريز 

ر�سيده اإىل 16 نقطة احتل بها املركز التا�سع يف جدول ترتيب البطولة، متقدما بفارق نقطة 

واحدة عن اإيفرتون الذي رفع ر�سيده اإىل 15 نقطة احتل بها املركز احلادي ع�سر متاأخرا 

بفارق الأهداف عن كري�ستال بال�ش )العا�سر(. وتعادل ل�سيرت �سيتي مع م�سيفه ليدز 

يونايتد 1-1 يف ثالث مباريات ليلة اأم�ش اأول يف الربميريليغ، وجاء هدفا املباراة يف ال�سوط 

قبل الأول الذي �سهد ت�سجيل الربازيلي رافينيا دياز هدف التقدم لنادي ليدز يف الدقيقة 26، 

دقيقتني.اأن ياأتي الرد �سريعا من الإجنليزي هاريف بارني�ش الذي اأحرز هدف التعادل للثعالب بعد 

عن الأهداف وبهذه النتيجة، احتل لي�سرت املركز الثاين ع�سر بر�سيد 15 نقطة، بفارق 

على ع�سر كري�ستال بال�ش واإيفرتون �ساحبي املركزين العا�سر واحلادي 

الرتتيب، واحتل ليدز يونايتد املركز اخلام�ش ع�سر بر�سيد 11 نقطة.

اأر�سنال يحقق فوزا �سعبا على واتفورد واإيفرتون يتعادل مع توتنهام

و�ست هام يهزم ليفربول بثالثية ويذيقه اخل�سارة االأوىل يف الدوري
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المجتمع

تدابري منزلية
 

1 - عند تنظيف املالب�س القطنية الو�سخة ي�ستح�سن نقعها 
يف املاء البارد مدة 12�ساعة حتى ي�سهل غ�سلها.

فر�ساة  �سعي  ال�سوداء  2 - للحفاظ على نظارة املالب�س 
اجلاهزة  القهوة  من  وعاء  يف  م�سبقا  تركتيها  قد  تكوين 

واحد  باجتاه  املالب�س  غ�سل  يف  ذلك  بعد  وا�ستعمليها 

وين�سح بتجفيفها يف الظل.

3 - للحفاظ على لون اجلنز �سعيه يف املاء املمزوج بكمية 
كبرية من اخلل وهذا كي ال يفقد لونه احلقيقي وباإمكانك 

من  حمام  يف  اللبا�س  و�سع  وهي  اأخرى  طريقة  ا�ستعمال 

املاء املالح طيلة الليل ثم اغ�سليه بطريقة عادية.

حكيها  املالب�س  على  بقعا  ترتك  املكواة  كانت  اإذا   –  4
با�ستعمال الليمون وامللح.

غ�سلها  بعد  ال�سوفية  بقاء متا�سك املالب�س  اجل  - من   5
يجب و�سعيها اوال يف قطعة قما�س اأو خمار لكي تتقطر من 

املاء جيدا ثم انزعيها من اخلمار واتركيها جتف جيدا كثرياً من� ل مينح الأظ�فر العن�ية الك�فية مق�رنة ب�أهمية اليدين وبقية �سيدتــــــياإلــيـــــــــك 
اأجزاء اجل�صم؛ لذا من ال�صروري اأن تتوافر عن�ية خ��صة ب�لأظ�فر، وذلك 

من خالل اإتب�ع جمموعة من الن�ص�ئح:

 ركــــــن
ان�شغاالتك تهمنا

  كيف نعرف 
جودة الع�سل؟ 

الغذاء و�سحة الأظافر:
لكي  تناول وجبات غذائية مفيدة و�سحية؛   •

تتوافر العناية الالزمة باالأظافر.

واخل�رضوات  الفواكه  تناول  على  احلر�س   •
بكميات  املاء  و�رضب  بالفيتامينات  الغنية 

كافية.

وبالن�سبة لتنظيف الأظافر:
اأثناء  املالحظات  من  جمموعة  اإتباع  يف�سل 

تنظيف االأظافر، ومنها:

• التقليل من تعر�س االأظافر للماء وال�سابون 
حفظ  وحماولة  الكيميائية،  واملنظفات 

االأظافر جافة قدر امل�ستطاع.

• جتنب اإزالة اجللد املحيط باالأظافر؛ الأن اأي 
تك�رض اأو اإزالة له يحدث التهابات باالأظافر.

• االبتعاد عن ا�ستعمال اأدوات �سلبة يف تنظيف 
االأظافر.

• متابعة وق�س االأظافر ب�سكل منتظم.
النوم؛  قبل  الفازلني  مبادة  االأظافر  دهان   •
�سالبة  زيادة  ثم  ومن  املاء،  تبخر  لتقليل 

االأظافر.

• تقليم وبرد االأظافر من الداخل اإىل اخلارج اأي 
من اجلانب حتى الو�سول اإىل منت�سف الظفر، 

من  ع�سوائية  بطريقة  االأظافر  برد  جتنب  مع 

الداخل اإىل اخلارج والعك�س، الأن ذلك ي�سعف 

االأظفار ويوؤدي اإىل ت�سققها.

بفر�سة  �سواء  االأظافر  تنظيف  على  احلر�س   •
اأ�سنان خم�س�سة لذلك اأو بو�سع اليد يف مياه 

دافئة و�سابون، الأن االأتربة املتجمعة حتتها 

قد تت�سبب يف اإ�سعافها. 

ب�خت�ص�ر قراأت ب�أن طريقة ك�صف الع�صل 
الأ�صلي من املغ�صو�ش ب�أن تذوبه يف م�ء مقطر 

)خم�صة اإ�صع�ف كمية الع�صل( ملدة يوم، واإذا 
تر�صب اأي �صيء يكون الع�صل مغ�صو�ص� وغري 

اأ�صلي، م� هذا ال�صيء الذي يرت�صب؟ ومل�ذا ل 
يجب اأي اأن يرت�صب اأي �صيء من ن�حية علمية؟ 

وال�صوؤال الأخري، مل�ذا عند اإذابة الع�صل يف 
�صحن تظهر خالي� �صدا�صية؟ وهل هذا يدل 

على جودة الع�صل كم� �صمعن�؟

وجزاكم اهلل خريا

الإجابــة
ب�سم الله الرحمن الرحيم

ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

عن  تكلمت  واالجتهادات  التجارب  من  الكثري 

وكيفية  املغ�سو�س،  والع�سل  االأ�سلي  الع�سل 

�سورة  يف  تعاىل  الله  قال  بينهما،  التفرقة 

َك  َرُبّ ْوَحى  َواأَ الرحيم:  الرحمن  الله  ب�سم  النحل 

َوِمَن  ُبُيوًتا  َباِل  اجْلِ ِمَن  ِخِذي  اَتّ اأَِن  ْحِل  الَنّ اإِىَل 

وَن. ا َيْعِر�سُ َجِر َوِمَّ ال�َسّ

وهنا جند بن�س االآية اأن اأجود اأنواع الع�سل هو 

اجلبلي ثم ما يجمع يف احلدائق، ثم ما يعر�س 

غذاء  من  يقدمونه  وما  للنحل،  املناحل  اأهل 

يكون ال�سكر، والتمر من مكوناته.

الزهور  والع�سل اجلبلي يحتوي على كثري من 

جودته  ولذلك  الطبية،  والنباتات  الطبية، 

عالية، وع�سل رحيق االأزهار جيد، ولكن دون 

املزارع  وع�سل  الطبية،  واالأع�ساب  النباتات، 

اأقل جودة من النوعني ال�سابقني

وكلما زاد مكون املاء وال�سكر يف الع�سل كلما 

زاد معدل الذوبان يف املاء وزاد انت�سار الع�سل 

اإذا و�سع يف املاء، وهذا الذي يف�رض عدم ذوبان 

متما�سكا  ويظل  طويلة،  ملدة  اجلبلي  الع�سل 

اإذا و�سع يف املاء، وهذا ي�سري اإىل اأن مكوناته 

من  الطبيعية  املكونات  من  وكلها  اأ�سلية، 

االأع�ساب والزهور اجلبلية. 

املاء  يف  الع�سل  ذوبان  معدل  يكون  وعندما 

اأو  ال�سكر  من  املاء  ن�سبة  زادت  كلما  �رضيعا 

مغ�سو�سا،  لي�س  ع�سال  يكون  وبالتايل  التمر، 

ولكن جودته اأقل و�سعره اأي�سا اأقل؛ الأن النحال 

ال حمالة يف وقت من االأوقات �سوف يغذي النحل 

االأزهار  رحيق  من  ولي�س  هو  طريقه  عن  غذاء 

الذي يتغذى عليه النحل مبا�رضة، وهكذا نفرق 

منها  قليل  و�سغ  بتجربة  الع�سل  اأنواع  بني 

يف  الذوبان  انت�سار  معدل  ومقارنة  املاء،  يف 

املاء.

هل تعلم
اأن اأول دوله ا�صتخدمت 

الن�ص�ء فى م�صلحة الربيد... 

هى فرن�ص�.

اأن اأول من اأن�ص�أ م�صرف� 

لإ�صدار الأوراق امل�لية... 

رجل �صويدى يدعى 

بلم�صرتوك.

    اقتراح منهجية تحرير ن�ص تربوي 

اأما منهجية حترير 

ن�س )تربوي، بحثي، 

علمي...(، فيمكن اعتبارها 

جمموعة من التقنيات اأو 

من مار�سات التفكري التي 

تتغري اأو ت�ستهدف ت�سكياًل 

منظمًا للكتابة.

اإن�ساء خمطط: باعتباركم 

طلبة يف موؤ�س�سة تعليمية، 

فاأنتم مطالبون باإعطاء 

�سكل وجت�سيد مقبولني 

ومتنا�سقني لعر�سكم: 

فال�سكل لي�س اأقل اأهمية من 

اجلوهر. يجب عليكم اإذن اأن 

ت�ستعملوا طرقًا منهجية.

مقاربة اأولية :ما هي 

اأوىل االنعكا�سات الواجبة 

عليكم، بعد قراءة املو�سوع 

اأو املوا�سيع املطلوب 

معاجلتها؟

قبل كل �سيء، �سحن 

طاقتكم الرتكيزية .بعد 

ذلك قوموا بقراءة اأولية 

للموا�سيع، اأو بقراءة 

اأ�سئلة املو�سوع الواحد، 

لتقدير درجة �سعوبة كل 

منها )مو�سوع/�سوؤال در�س، 

مو�سوع/�سوؤال تفكري، 

مو�سوع/�سوؤال تركيب(. بعد 

ذلك قوموا بقراءة مكررة مع 

ا�ستنفار انتباهكم، لتوجيه 

اختياركم على مو�سوع معني 

اأو على �سوؤال معني. اختاروا 

املو�سوع اأو ال�سوؤال الذي 

تعتربون اأنكم اأعددمتوه 

جيدًا، اأو الذي حت�سون 

ب�سهولته مقارنة مع الباقي.

بعد حتديد اختياركم، 

اأعيدوا قراءته ب�سكل 

حتليلي، لالإحاطة 

بامل�سطلحات املهمة 

فيه. ابداأوا بعد ذلك بجرد 

معلوماتكم دون ترتيب، 

واكتبوا على م�سودة كل ما 

يجول بخاطركم ولو ب�سكل 

غري مرتب حول املو�سوع، 

ببذل جمهود للتذكر 

وللتفكري. خذوا الوقت 

الكايف لهذه العمليات، فهو 

وقت غري �سائع، بل ميكن 

لهذه املرحلة اأن تربحكم 

وقتًا ال ي�ستهان به من بعد.

بعد ا�ستنفاد خمزون 

معرفتكم، ابداأوا يف التفكري 

يف خمطط عام لتحرير 

الن�س الذي اأنتم ب�سدده، 

وفكروا يف خمططات فرعية 

لبع�س حمطات عر�سكم، 

لي�ست مطابقة بال�رضورة اإىل 

املخطط العام.

املخططات الرئي�سية 

املمكنة: يف م�ستوى تعليمي 

عال، ال منا�س من ا�ستعمال 

خمطط لهيكلة خطابكم. 

»اأوراق االمتحان« التي 

تفتقد اإىل خمططات ال ميكن 

اأن تكون اإال �سعيفة، كيفما 

كانت قيمة املعلومات 

املكتوبة وكيفما كانت 

االأفكار التي حتتويها 

منا�سبة للمو�سوع. توجد 

جمموعة من االإمكانات 

الكال�سيكية اأمامكم:

املخطط املنطقي: ميكن 

تبنيه حني يحث اأو ميٍكـن 

اأو يطرح املو�سوع تق�سيمًا 

طبيعيًا اإىل تيمات اأو مباحث 

اأو اإىل تيمات فرعية.

املخطط الو�سفي: يطرح 

ويعالج ب�سكل �سامل خمتلف 

اأوجه املكونات ملو�سوع 

معني با�ستعمال الو�سف 

اأ�سا�سًا.

املخطط املونوغرايف اأو 

الو�سفي املبلور يتفق مع 

املخطط الو�سفي من حيث 

كونه يهتم بدرا�سة وتقومي 

الهياكل الع�سوية والوظيفية 

لكائن منظم اأو لقطاع معني

املخطط التيمي اأو 

املو�سوعاتي اأو املبحثي 

يتمثل يف تبيان جمموعة من 

التيمات الفرعية مت�سقة يف 

نف�س الن�سق اأو متعار�سة، 

وجعل كل منها اأحد 

م�ستويات التحليل.

املخطط مت�سل�سل 

االأحداث: يعتمد هذا املخطط 

على تطور اأو تراتب اأو توايل 

يف الزمان واملكان، يرتبط 

بامل�ساألة اأو باملو�سوع 

املطلوب للمعاجلة. 

وت�ستعمل يف هذا امل�سمار 

تواريخ م�سهورة ومعروفة، 

كما ت�ستعمل اأحداث تاريخية 

معروفة يف الزمان واملكان 

كمعامل يف طيات التحليل. 

كما ميكن ا�ستعمال ترتيب 

مو�سوعي لعمليات مت�سل�سلة 

يف تقنية معروفة كموؤ�رضات 

ومعامل لر�سد ظاهرة 

اجتماعية توجد قيد التحليل 

والدر�س يف حترير الن�س.

املخطط املعد للمقارنة: 

يعتمد على حتليل التماثالت 

والتعار�سات، اأو يعتمد 

على حتليل التقاربات 

والت�سعبات بني اأطروحتني 

اأو ثالث اأطروحات اأو اأكرث، 

اأو بني حالتني اأو اأكرث، اأو 

بني نظريتني اأو اأكرث. ويقوم 

هذا املخطط على مترير ما 

يعاجله من نف�س الغربال، 

اأو من نف�س الو�سعيات اأو من 

نف�س معايري التقييم.

املخطط النقدي: هذا 

النوع من املخططات 

يناق�س ويحقق يف �سدقية 

اأو حجية مقاربة ما، اأو يف 

ات�ساق مكونات ن�سق ما، 

اأو يف مطابقة نظرية ما مع 

واقع ما، با�ستعمال حتليل 

املرتكزات اأو با�ستعمال 

تعليل ما هو مع اختيار ما 

وما هو �سده يف كل حالة 

على حدة.

هذا املخطط ينا�سب 

بع�س مراحل املخطط العام 

ماأخوذة مبعزل عن الباقي، 

كما ميكن اأن يختار هو نف�سه 

كمخطط عام لتحرير ن�س.

املخطط اجلديل: هذا 

النوع من املخططات 

يقدم ويناق�س اأطروحة 

مبعار�ستها مع اأطروحة 

م�سادة اأو اأكرث، ويقرتح 

تركيبًا معينًا لالأطروحتني، 

اأو يبني ا�ستحالة ذلك جزئيًا 

اأو كليًا.

هذه الالئحة لي�ست 

ح�رضية اأو �ساملة، ولكن 

اأكرثية حاالت الن�سو�س 

االختبارية جتد مكانة يف 

تطبيقها. ونادرًا ما ي�ستعمل 

خمطط واحد يف كل مراحل 

معاجلة الن�س، بل جند 

دائمًا اإمكانية لتوليف اأو 

تركيب خمططات خمتلفة 

تنا�سب كل مرحلة من 

التحليل والتحرير مندجمة 

يف نف�س املخطط العام.

يلزمكم اإذن اأن متيزوا 

بني املخطط العام وبني 

املخططات البينية اأو 

الفرعية. فاأما املخطط 

العام في�سمل الهند�سة 

العامة لتحرير الن�س، 

واأما املخططات البينية 

اأو الفرعية فت�سمل كل جزء 

مت�سعب وكل فقرة على حدة. 

فيمكننا اأن جند خمططا عاما 

جدليًاً مع خمطط نقدي بيني 

ملرحلة من مراحل التحليل، 

وخمططا معدًا للمقارنة يف 

مرحلة اأخرى من التحليل، 

وخمططًا خمطط عام لتحري 

الن�س(.

تطوير التحليل: يبداأ 

باإعالن املرحلة االأوىل من 

عمليات التحليل، وتتبعها 

مرحلة ثانية اأو مرحلتني. 

وياأخذ هذا اجلزء ما يقارب 

07% من م�ساحة حترير 
الن�س. ويتوزع الباقي 

على املقدمة )02%( وعلى 

املراحل االنتقالية )%5( 

وعلى اخلامتة )%5(.

يجب اأن تتوزع مراحل 

تطوير التحليل ب�سكل 

متكافئ من حيث الكم يف 

م�ساحتها الورقية ويف 

جتزيئها اإىل فروع متقاربة 

العدد، ومن حيث الكيف 

باحتواء كل مرحلة على 

اأفكار اأ�سا�سية جديرة 

بالتحليل.

وبالن�سبة للمراحل 

االنتقالية، فهي تلك اجلمل 

والتعابري التي يتم بها 

االنتقال من مرحلة اإىل 

مرحلة موالية، ومن جزء 

من التحليل اإىل جزء يليه. 

وي�ستح�سن اأن ال حتتوي 

املراحل االنتقالية على اأي 

حكم قيمة، اأو عن اأي موقف 

اإيديولوجي، اأو على موقف 

انحياز يعلنه العار�س 

جتاه فكرة ما. فتتم كل 

مرحلة انتقالية باأقل من 

ب�سعة اأ�سطر لتلخي�س ما 

�سبق واإعالن ما يلي ب�سال�سة 

ودقة.

اخلامتة: يف اخلامتة 

ميكنكم ا�ستعمال براعتكم يف 

الرتكيب والتوليف للتعبري 

عن اأهم ما مت التو�سل 

اإليه بعد التحليل ومراحله 

وبعد ا�ستخراج نتائج هذا 

التحليل وا�ستخال�س ما مت 

ا�ستخال�سه منها. واإن كانت 

هذه اخلامتة مرتبطة بجزء 

من مو�سوع اأكرب ما اأنتم 

ب�سدده، ف�سوف ي�ستعمل 

اآخرها كمرحلة انتقالية 

ملو�سوع موايل.

حمتوى حتليل الن�س: 

يعتمد حترير الن�س على 

عر�س حجج وبراهني 

واأفكار ذات �سدقية وحجية 

معرتف بها، كما تعتمد على 

م�سطلحات وتعابري مثل 

االأفعال االإجرائية، ال تف�سي 

اإىل التبا�س واإىل خلط عند 

املثقفني. ومن وجهة اأخرى 

تهدف االأفكار املعرو�سة اإىل 

عقلنة حتليل الن�س، وتهدف 

امل�سطلحات واحلجج اإىل 

التعبري والتوا�سل.

اأ�س�س العقلنة: لكي 

يت�سف خطابكم بطابع علمي 

اأكادميي، يلزمكم ا�ستعمال 

لغة نرثية �سليمة متعارف 

عليها. اأما تفكريكم فيجب اأن 

يف�سي اإىل حتليل مو�سوعي 

منبثق عن ا�ستدالل منطقي، 

ي�ستخل�س منه حترير منهجي 

للن�س املطروح كمو�سوع.

ال�رضامة العلمية: تتمثل 

يف التقيد بقواعد املنطق، 

وباعتبار ما هو بديهي 

وموؤكد يف كفة وما هو غري 

ذلك يف الكفة االأخرى. ويف 

حال اإ�سدار فر�سيات، فيجب 

متريرها من غربال املنهاج 

العلمي الذي يلزمها باآليات 

موثوق بنجاعتها. وميكن 

اأن نالحظ باأن املنهاج 

العلمي )مالحظة – افرتا�س- 

جتريب واإعادة �سياغة 

االفرتا�س – ا�ستخال�س 

قانون( ال ينطبق حرفيًا يف 

ميدان العلوم االجتماعية 

)ال�سو�سيولوجيا، التاريخ، 

علم النف�س، االقت�ساد... 

اإلخ(. ولكنه مطبق ب�سكل 

يحدده كل علم اجتماعي 

على حدة. وجانب ال�رضامة 

العلمية يقت�سي عدم 

ا�ستعمال مفردات وعبارات 

من قبيل: »اإىل حدود كذا 

تقريبًا«، »عدد يناهز كذا 

على االأرجح«، فهي تثري 

ال�سك وتزيل امل�سداقية على 

اخلطاب التحليلي. ويف 

حالة اإ�سدار فر�سيات حترتم 

مقت�سيات املنهاج العلمي، 

في�ستح�سن بدوؤها بعبارات 

مثل: لنفرت�س اأن – ليكن اأن 

– هب اأن...الخ. ويقت�سي 
جانب ال�رضامة العلمية اأن 

ال ي�ستخل�س العار�س من ما 

يطرحه املو�سوع املدرو�س 

اأكرث ما يحتمل، واأن يكون 

مو�سوعيًا.

املو�سوعية: اأن يكون 

ال�سخ�س مو�سوعيًا معناه 

اأن يبقى حمايدًا جتاه 

واقعة معينة اأو اأمام نظرية 

معينة، واأن ال ينتهج موقفًا 

يدل على انحيازه اإىل راأي 

م�سبق. فالتفكري والعقلنة 

واال�ستدالل واال�ستنباط 

والربهنة وكل ما يتعلق 

بتحرير الن�س لدى عار�س 

مو�سوعي ال يتبع هواه اأو 

اأحكامه امل�سبقة بل ياأتي 

طبقًا للمنطق وملناهج 

العلوم �سواء اأكانت علومًا 

اجتماعية اأو غريها.

الدقة والتنا�سق 

والتما�سك يف هذا ال�سياق 

اأنتم ملزمون با�ستعمال 

عبارات وم�سطلحات دقيقة 

املعنى يف ظروف وا�سحة، 

بدال من عبارات رنانة 

ولكنها جوفاء. وحذار من 

ال�سقوط يف تناق�س �سمني 

اأو �رضيح... واأنتم ملزمون 

باختيار خمططات متناغمة، 

وبالتعبري عن فكركم بلغة 

واحدة يف كل مراحل حترير 

الن�س. وكل ذلك يحفظ 

بكل تاأكيد تنا�سق ومتا�سك 

العر�س التحريري الذي 

تنجزونه.

ومن جانب ثان، اكتبوا 

بخط وا�سح، واحرتموا 

عالمات التنقيط، وجتنبوا 

العبارات ال�سادمة التي 

ت�ستعمل الإثارة الغرائز 

والنعرات.

توجد تعريف�ت عديدة للمنهجية كم�دة، لختالف ت�صور مف�هيمه� ومم�ر�ص�ته� ونظري�ته�. 

فهي ت�رة ا�صتقرائية اأو ا�صتنب�طية اأو جتريبية اأو و�صفية، وت�رة اأخرى تعترب حتليلية اأو 

ا�صتك�ص�فية ...

تبقى املنهجية يف جممله� جمموعة من الطرق اخل��صة بكل علم اأو بكل م�دة تعليمية. 

وتتغريرّ هذه الطرق ح�صب التقنية املن��صبة للمو�صوع املطروح، اإن ك�ن مثاًل بحثً� اأو درا�صة 

اأو ق�صة ق�صرية اأو اأطروحة اأو بحث تخرج اأو تقريراً اأو عر�صً� اأو حترير ن�ش، اأو غري ذلك من 

املوا�صيع التي تتف�عل مع املنهجية لتكييفه� مع املنطق الإن�ص�ين.
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الثقافي
بذكاء  اجل�سد  رغبات  مع  اأ�سحابها  تعامل  حيث  اليونانية،  احل�سارة  يف  احلب  ق�سائد  اأوىل  ظهرت  امليالد،  قبل  الثاين  القرن  يف 

يعتمد ال�ستعارة واحللم والرمز، وكانت موجّهة اإىل قارئ لن يدركها اإّل اإذا خا�ض التجربة ذاتها باأوجاعها ولّذاتها، التي تركت 

كّتاب  ولدى  �سريحة،  اإيروتيكية  كتابات  اإىل  حتويلها  خالل  من  الرومانية  الإمرباطورية  �سعراء  من  عدد  لدى  البالغ  تاأثريها 

م�سرح نظروا اإليها من زاوية التهّكم وال�سخرية. ميلياغرو�ض بن يوكراتي�ض كان اأحد اأبرز هوؤلء ال�سعراء الذين تنّبهوا باكراً اإىل 

و�سف عالقاته الغرامية التي عا�سها يف مدينة �سور، ووّثقها يف ن�سو�ض �سّميت »الأبيغراما« )وتعني �سواهد القبور يف الإغريقية( 

ل يتجاوز طولها الأربعة ع�سر بيتًا، ومل يجد حرجًا يف تناول حياة اللهو وال�سهر ب�سراحة ل مثيل لها يف ع�سره، لكنها ت�سيء يف 

الوقت نف�سه رحالته بني مدن �سرق املتو�سط التي كَتب اأنه ينتمي اإليها جميعًا، واأنه ابن العامل الذي كان حم�سوراً بتلك اجلغرافيا 

وفق ذاك الزمن.

وفينيقية  اآرامية  موؤثرات  نتاج  راآها  التي  الهلن�ستية  الثقافة  عن  ُمهمًا  ت�ساوؤًل  لنف�سه  ال�ساعر  وتعريف  النتماء  هذا  يطرح 

باحت�ساد  املفارقة  وتتجّلى  اإليها،  احل�ساري  النت�ساب  واّدعاء  باأوروبا  لها  �سلة  ل  حاليًا(،  واليونان  )تركيا  ويونانية  )كنعانية( 

املكتبة الغربية ب�سروحاٍت وترجمات مليلياغرو�ض وغريه من ال�سعراء الهيلين�ستيني، مقابل م�سادر �سحيحة بالعربية عنهم، كما 

يلفت اأ�ستاذ التاريخ والباحث الأردين حممد علي ال�سويركي.

ابن   - اليوناين  الهيلين�ستي  الع�سر  يف  �سورية  �سعراء  اأمري   - يوكراتي�ض  بن  ميلياغرو�ض  »ال�ساعر  كتابه  يف  ال�سويركي  وي�سري 

مدينة جدارا – اأم قي�ض« الذي �سدر حديثًا عن وزارة الثقافة الأردنية و«دار ركاز«، اإىل عدم وجود ترجمة مبا�سرة ل�سعر ابن 

يوكراتي�ض عن اللغة اليونانية، حيث ُيقراأ عرب و�سيط اإنكليزي وفرن�سي فقط.

ويقّدم املوؤّلف يف تقدميه اإ�ساءة على احل�سارة الهيّلينية التي قامت يف رودو�ض وكيو�ض وكريت وغريها من جزر اأرخبيل اليونان 

حتى عام 344 قبل امليالد، حني اأ�ّس�ض الإ�سكندر املقدوين دولة هيلين�ستية يف ال�ساحل ال�سوري وامل�سري، ُوحكمت من قبل اأبنائها، 

يف متازج لغوي وثقايف ودميوغرايف اأي�سًا.

ي�سّنف ميلياغرو�ض �سمن املدر�سة ال�سورية التي �سّمت �سعراء تلقّوا معارفهم يف »جدارا« )اأم قي�ض حاليًا، وتقع �سمايّل الأردن( 

ب�سكل  الإ�سكندرية،  مدر�سة  بفل�سفة  متاأثرين  وكانوا  الداخلية،  ال�سورية  املدن  علماء  احت�سنت  جامعة  فيها  تاأ�ّس�ست  التي 

اأ�سا�سي، بح�سب الكتاب، الذي ي�ستعر�ض اأبرز �سخ�سيات جدارا، ومنها 

ال�ساعر فيلودميو�ض والفال�سفة ويونومار�ض وثيودرو�ض اجلداري 

ومينيبو�ض، حيث اأ�ّس�ض الأخري مدر�سة فل�سفية حملت ا�سمه.

الآخر  وحمّبة  الب�سر  بني  امل�ساواة  فكرة  على  املينيبية  قامت 

طابعًا  اتخذت  ونرثية  �سعرية  حماورات  جملة  يف  العلم  وتقدي�ض 

كان  املختلطة  عائلته  لكن  �سباه،  يف  ميلياغرو�ض  اجتذبت  هزليًا، 

لها يف ت�سكيل �سخ�سيته، وهو املولود لأب يوناين ا�ستوطن جدارا، 

حها ن�سو�سه كتابه  واأّم �سورية، كما تورد امل�سادر التاريخية، وتو�سّ

�سيغادر  عمرها،  من  الع�سرين  يف  اجلمال«.  اأو  البهاء  »رّبات  الأول 

يف  منه  رغبة  �سور،  اإىل  متوجهًا  راأ�سه  م�سقط  يوكراتي�ض  بن 

الطالع على فل�سفات امل�ّسائني والرواقيني، وهناك و�سع بع�سًا من 

موؤّلفاته الفل�سفية، وَكتب الأبيغراما التي �ساع منها الكثري وبقي 

احلب  اإله  مع  جدالته  تتناول  ق�سيدة  وثالثني  مئة  حواىل  منها 

الن�ساء، وكذلك افتتانه  ل عالقاته مع عدد من  )اإيرو�ض(، وتف�سّ

بالغلمان جريًا على �سلوك مل يكن م�ستهجنًا خالل تلك الفرتة.

كانت جزيرة كو�ض املحّطة الثالثة يف حياته، ا�ستناداً اإىل ق�سائد 

ثالثًا  اأن  اإل  اجلزيرة،  يف  اإليهن  تعّرف  ن�ساء  ع�سر  عن  تك�سف 

العمر،  مقتبل  يف  رحلت  التي  هيلودورا  قلبه؛  اإىل  الأقرب  كّن 

خانته  التي  ودميو  ع�ّساقها،  كرثة  يحتمل  مل  التي  وزينوفيال 

ويرحل  كتاباته  يف  احلب  ق�س�ض  يخّلد  اأن  فقّرر  وتكراراً،  مراراً 

عن الدنيا يف الثمانني عازبًا من دون زواج. 

»طيور ميلياغرو�ض بن يوكراتي�ض: �سهاٌم ا�ستقّرت يف اأر�ض جدارا
ال�سنونو« 
لفرناندو 
اآرامبورو: 

تاريُخ اإ�سبانيا 
بو�سفه حكايًة 

�سخ�سية
يف اخلم�سني من عمره، وبربودة دم نادرة، يقّرر توين، اخلائب اأمله يف هذا العامل الب�سع، اإنهاء حياته. لقد 

اختار مدّر�ض مادة الفل�سفة يف املدر�سة الثانوية، والذي يتاأّخر كثرياً يف تعريف القارئ على ا�سمه، ب�سكٍل 

دقيٍق وهادئ موعد موته، حتديداً يف الأول من اآب/ اأغ�سط�ض من عام 2019، اأي بعد عاٍم كامل من حلظة 

الكتابة. حتى موعد النتحار، �سيكتُب توين كّل م�ساء يف �سّقته الواقعة يف حي من اأحياء مدينة مدريد، 

والتي يتقا�سمها مع كلبته بيبا، اإ�سافة اإىل مكتبته ال�سخ�سّية التي حتتل ق�سماً كبرياً منها، لكّنه �سيتخلى 

عنها تدريجياً، نوعاً من تاريخ �سخ�سٍيّ قا�ٍض وُمّر ي�سعب ت�سديقه اإىل حٍدّ ما، لكّنه ل يخلو من نربٍة فكاهية 

وحنونة.  هكذا يبداأ توين ب�سكل دقيق يف كتابة خال�سته احليوية، فيتقاطع يف يومّياته م�ساران زمنيان: 

الأّول، الذي ُيخربنا من خالله، يومًا بعد يوم، و�سهراً بعد �سهر، الأحداث الرئي�سة يف ما�سيه، اإ�سافة اإىل 

العديد من ال�سوؤون اليومية املتعّلقة باإ�سبانيا التي تهّزها ال�سطرابات ال�سيا�سية، ل �سّيما عندما يتناول 

بانوراما احلرب الأهلية مروراً بنظام فرانكو وانتهاًء بفرتة النفتال الدميقراطية؛ والثاين، م�سار العام 

اجلديدة  الرواية  ال�سنونو«،  »طيور  بطل  توين،  ق�سة  هي  هذه  النتحار.  حلظة  تنفيذ  انتظار  يف  كاماًل، 

ن�سر  دار  عن  موؤّخراً  �سدرت  والتي   ،)1959 �سيبا�سيتان،  �سان  )مواليد  اآرامبورو  فرناندو  الإ�سباين  للكاتب 

TusqueTs الإ�سبانية، حتديداً بعد خم�ض �سنوات على ن�سر روايته »وطن«، التي حتّولت اإىل »ظاهرة 
ن�سر اأدبية«، بكّل معنى الكلمة، ل �سّيما بعد ترجمتها اإىل 34 لغة وَبْيع ما يقارب املليون ن�سخة منها فقط 

يف اإ�سبانيا. ُيحاول اآرامبورو يف روايته اجلديدة اأن ميزج العام باخلا�ّض، تاريخ توين ال�سخ�سي مع تاريخ 

ة حياة ال�سخ�سيات التي يعّرف القارئ عليها، ل �سّيما عائلته، و�سقيقه الذي ل  ة حياته مع ق�سّ اإ�سبانيا، ق�سّ

تربطه به عالقة جيدة، وزوجته ال�سابقة اآماليا، التي مل ي�ستطع يوماً اأن يقطع التوا�سل معها، حتى لو اأراد 

ذلك، اإ�سافة اإىل ابنه الإ�سكايل نيكيتا و�سديقه املخادع بات�سويال، واأخرياً اآغيدا الطيبة، اخلارجة موؤخراً 

من ق�سة حٍبّ مبتور. كّل هذه ال�سخ�سيات، اإ�سافة اإىل غريها، والتي ي�سّرحها الراوي مب�سرط حاد، ت�سّكل 

كوكبة ب�سرية رائعة تغزل خيوط رواية تتنوع فيها اأ�سكال العنف، واحلّب، والعالقات الأُ�َسرية، واملغامرات 

التي دائماً ما تنتهي عند ال�سخ�سية الرئي�سة نف�سها، توين، الذي يريد، ب�سكل م�سّو�ض، اأن ي�سرد اآخر تف�سيل 

حميمي من حياته، لكّنه يرى نف�سه يجمع اآخر اأنقا�سه، فُيعّلمنا بذلك در�ساً ل ُين�سى عن احلياة.

»لقد اأم�سيت ثالث �سنوات واأنا اأكتب هذه الرواية، غري اأنني متّكنت من تكري�ض وقتي لها ب�سكل مكّثف، 

مع تفاقم الأزمة ال�سحية. كنُت اأ�ستيقظ باكراً واأنكّب على الكتابة حتى نهاية كل يوم. انقطعت عن ال�سفر 

وحب�ست نف�سي بني ق�سبان اللغة يف هذه اللعبة الأدبية. يف احلقيقة، لقد اأعطتني الظروف املحيطة و�سعًا 

مثالياً للكتابة. على الرغم من اأنني ل اأعي�ض يف مدريد، بل يف اأملانيا، حيث اأعمل كمدّر�ض لغٍة اإ�سبانية، اإّل 

اأنني اأردت اأن اأخترب عوامل جديدة يف كتاباتي. فمدريد، بالن�سبة اإيل، لي�ست تراُكَم مباٍن وخليطاً من 

الب�سر والأ�سياء غري املرتابطة، اإمنا هي، يف املقام الأول، خمزٌن ثرّي من التجارب ال�سخ�سية والق�س�ض 

ينتظر  النقد  اأَنّ  كاملة  قناعة  على  وهو  اجلديدة،  روايته  عن  اآرامبورو  فرناندو  يقول  واحلكايات«، 

بفارغ ال�سرب هذه الرواية، ل �سّيما بعد اأن ترك �سقف ا�ستغاله الأدبي عالياً مع روايته »وطن«. 

»�سلطة التوريث«.. نخب فرن�سا وف�سل اال�ستحقاق
الجتماعّية  الّظواهر  �سّلم  يف  هاّمة  مكانة  ال�ّسلطة  دواليب  يف  املتحّكمة  الجتماعّية  والفئات  »الُنّخب«  مو�سوع  يحتّل 

املعا�سرة بفرن�سا، والتي ل ينفّك فيها التفاوت الطبقي يعرّب عن نف�سه من خالل الولءات احلزبّية وال�سراعات الفئوية، 

قرار  ذلك  ومن  الطبقات.  بني  والتقريب  الجتماعّية  امل�ساواة  �سعاَر  يرفع  الذي  الّر�سمي  اخلطاب  وردّية  من  بالرغم 

كانت،  والتي   ،eNA املخت�سر  با�سمها  ال�سهرية  لالإدارة،  الوطنية  للمدر�سة  النهائي  الإغالق  ماكرون  اإميانويل  الرئي�ض 

والإطارات  الكوادر  باأكرب  فرن�سا  اأمّدت  التي  فهي  الدولة،  موّظفو  منه  يتخّرج  َم�سدٍر  واأهّم  الّطالب  ُحلَم  طويلة،  لعقوٍد 

العليا التي حتّكمت يف مفا�سلها الإدارّية وال�سيا�سّية. كما عادت هذه امل�ساألة اإىل الواجهة بعد َت�ساعد الف�سائح الأخالقّية 

والقانونّية التي هّزت موؤ�س�سة »معهد العلوم ال�سيا�سّية« بباري�ض عقَب توّرط مديرها يف جرمية نكراء. فقد تزامنت هذه 

اأّي فرٍد من  اإمكان  MériTocrATie والتي غدت �سعاًرا يدّل على  اإىل ال�سوء النظرّية »ال�ستحقاقية«  الظواهر لتعيد 

والدبلوما�سّية،  والقت�ساد  احُلكم  دوائر  من  بعدها  والتمكن  فيها  والنجاح  العليا  املدار�ض  بهذه  اللتحاق  الفرن�سّي  ال�سعب 

للنجاح. املعيار الأوحد  العمل هو  اأَنّ  باعتبار 

وهو  با�سكايل،  بول  الفرن�سي  الباحث  قام  حيث  ال�سو�سيولوجي  وال�ستق�ساء  الوقائع  اأمام  الدعوى  هذه  تثبت  ل  ولكن 

يف  الَقبول  معايري  درا�سة  عرب  الطبقي  التفاوت  ظاهرة  بنقد  العلمّية،  لالأبحاث  الوطني  املركز  يف  وباحث  اجتماع  عامل 

اجتماعّية  اأو�ساط  من  املنحدرين  املرت�سحني  »غربلة«  اأجل  من  املوؤ�ّس�سة  ت�سعهما  التي  الّر�سمية  وال�سروط  املدار�ض  هذه 

العليا  واملدار�ض  الّنخب  التوريث:  »ب�سلطة  ترجمناه  وقد   HériTocrATie بعنوان:  الأخري  كتابه  يف  وذك  متفاوتة، 

ال�ستحقاق. �سلطة  مع  امل�سطلح  ويتعار�ض   ،)1870-2020( ال�ستحقاق  وف�سل 

املدار�ض  هذه  ترفعه  الذي  ال�ستحقاقّية،  �سعار  وراَء  اإَنّ  القول  يف  النقدي،  الكتاب  هذا  يف  املركزّية،  الأطروحة  تتمثل 

�سواٍء-  حٍدّ  على  والي�سار  اليمني  �سا�سة  اإليها  ي�ستند  التي   - الجتماعّية  للعدالة  جت�سيًدا  بو�سفه  به  وتتباهى  بل  الُعليا، 

الُنّخب  بني  رحاها  تدور  خفّية  �سراعاٌت  وراءها  والنجاح،  للتاألق  الطبقات  كل  من  املنحدرين  للطلبة  الُفر�سة  واإتاحة 

َنفاذ  متنع  التي  واحلواجز  »املعايري«  من  جمموعة  ها  وفر�سِ الّنخب  تلك  بفوز  انَتهت  ما  ودائًما  ال�ّسعب،  وبقية  احلاكمة 

المتيازات  وبتكري�ض  الهرمية  الرتاتبية  نف�ض  اإنتاج  باإعادة  اإل  ت�سمح  ل  فهي  احُلكم.  �سّدة  اإىل  طبقاتها  غري  من  الأفراد 

يدعم  خفّي  غطاء  عرب  ولكن  واأهاليها،  لأبنائها  توريثها  على  ت�سميمها  مع  احلاكمة،  الفئات  تلك  بها  حتظى  التي  املوروثة 

وير�ّسخها. الهْيمَنة  هذه 

اإىل مفهوم  اإىل ُمقّدمة و�سبعة ف�سول، حاول فيها العودة  وللربهنة على هذه الأطروحة َق�سم الباحث با�سكايل كتاَبه هذا 

اأّن الرتكيز على نبوغ اأفراٍد من الفئات ال�سعبية واحتاللهم مكانًة مرموقة  »ال�ستحقاقية« ون�سبيته ودلل من خاللها على 

وانتفاء  اجلمهوري  النظام  ظهور  بعد  �سادت  التي  الجتماعية  بالعدالة  اإيهام  اأو  وهم  �سوى  لي�ض  الفرن�سي  املجتمع  يف 

يتوارثون  اأبناءها  جتعل  ت�سعها  التي  املعايري  وعرب  اأنها  اإل  امتيازات.  من  به  حتظى  كانت  ما  وزوال  البورجوازية  الطبقة 

التي  الو�سائل  وبكل  تتوىّل،  اأن  بعد  والت�سّرف  الإدارة  اأموَر 

التاألق ممن  اإىل  اإق�ساَء كّل متطلٍع  ظاهرها قانوين-موؤ�س�ساتي، 

والأعمال  التابعة  الوظائف  يف  وح�سرهم  اإليهم،  ينتمي  ل 

اأو التهمي�ض،  اإ�سارٍة اإىل الإق�ساء  اأّي  الهام�سّية، وكّل ذلك دون 

ومكاَفحته. باإدانته  التظاهر  عرب  بالعك�ض  بل 

املا�سية  النقا�سات  ر�سم  اإعادة  الكتاب  حاول  وهكذا 

وهي  احلاكمة،  الّنخب  انتهجتها  التي  ال�سيا�سية  والختيارات 

الختيار  يف  املوؤ�س�سات  هذه  �سالحية  ا�ستمرارّية  �سمنت  التي 

من  املهم�سة  الفئات  اإق�ساء  اأجل  من  ال�سروط  وفر�ض  والتمييز 

تاريخ  يف  الدقيق  البحث  فبف�سل  العليا.  باملدار�ض  اللتحاق 

التي  الباطلة  »الدعاءات«  على  با�سكايل  يرّد  املوؤ�س�سات،  هذه 

من  »اأبنائها«  بع�ض  »جناح«  على  اإما  بالرتكيز  الدولة  ترفعها 

واأخطار  الدرا�سي  الَف�سل  براثن  من  وجناتهم  املهاجرين  اأبناء 

على  بالرتكيز  اأو  ال�سواحي  يف  ت�سيع  التي  واجلرائم  املُخّدرات 

وفق  العايل  التعليم  وزارة  ت�سندها  التي  اجلامعّية«  »املنح 

مقايي�ض اجتماعّية مل�ساعدة - كما تدعي يف اخلطاب الر�سمي - 

يظل  الذي  الجتماعي«،  »امل�سعد  ركوب  على  الفقرية  الأو�ساط 

معطاًل لفرتات طويلة، حيث بنّيَ الكاتب اأّن جل هذه الدعاءات 

واحلفاظ  احلكم  �سدة  يف  العليا  الطبقات  متكن  خالل  من  ي�سقط 

التوريث«. »�سلطة  العنوان  جاء  ومنه  املوروثة  امتيازاتها  على 

»املنتقى« 8: عن 
ح�سور اأمريكا 

وغياب درا�ساتها
 ،2018 يونيو  حزيران/  يف 

العربي  »املركز  اأطلق 

ال�سيا�سات«  ودرا�سة  لالأبحاث 

باللغة  منّقحة  علمية  دوريًة 

بالعلوم  ُتعنى  الإنكليزية 

الجتماعية والإن�سانية حتت 

»اإتاحة  بهدف  »املنتقى«،  ا�سم 

العربي،  املعريف  البحثي  املنتج 

م�سادره،  اختالف  على 

العلوم  يف  الباحثني  اإىل 

غري  والإن�سانية  الجتماعية 

العربية«. باللغة  الناطقني 

والن�سر  للرتجمة  منتقاة  بحثية  اأوراًقا  تت�سّمن  التي  املجّلة،  وان�سافت 

املركز  اأطلقها  التي  اخلم�ض  الدوريات  اإىل  اأ�سهر،  اأربعة  كّل  وت�سدر  بالإنكليزية 

و«اأُ�سطور«،  و«تبنّي«،  و«عمران«،  عربية«،  »�سيا�سات  وهي:  ال�سابقة؛  ال�سنوات  يف 

و«ا�ست�سراف«.

قبل اأّيام، �سدر عن »املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات« و«معهد الدوحة 

 )2021 اأكتوبر  الأول/  ت�سرين   - �سبتمرب  )اأيلول/  الثامن  العدد  العليا«  للدرا�سات 

الطاغي  »احل�سور  هي:  التالية؛  الدرا�سات  من  عدداً  مت�سّمنًا  »املنتقى«،  من 

و«التخيل  ب�سارة،  عزمي  العربي  للمفّكر  الأمريكية«  الدرا�سات  وغياب  لأمريكا 

عبا�ض،  لعقيل  ال�سيعية«  املظلومية  �سردية  و�سناعة  الع�سرين  لثورة  املذهبي 

وجتريبًيا؟«  نظرًيا  العربية  البلدان  يف  النتقالية  العدالة  مفهمة  ينبغي  و«ملاذا 

لـ’ال�سم’  �سعًيا  الفل�سطيني  املقاتل  اإنهاء  عن  واإ�سكات:  و«اإثبات  �ساركن،  جلريمي 

الرمياوي  قا�سم  ن�سو�ض  يف   )1949 يناير  الثاين/  كانون   -  1948 مايو  اأيار/   15(

يف  جي�سها  حما�ض  اأ�س�ست  و«كيف  �سل�ض،  حممد  لبالل  املقّد�ض’«  ‘اجلهاد  عن 

قا�سم  لأحمد  الق�سام«  الدين  عز  لكتائب  الع�سكري  العمل  ر  تطُوّ يف  قراءة  غزة؟ 

. ح�سني

جتاه  العربي  العام  الراأي  »تقييم  بعنوان  درا�سة  العربي«  »املوؤ�سر  باب  وت�سّمن 

باب  يف  العدد  ا�ستمل  كما  امل�سري.  حممد  اإعداد  من  الفل�سطينية«  الق�سية 

ال�ستات  ون�سوء  »النكبة  لكتاب  اإحداهما  مراجعتني،  على  الكتب  مراجعات 

الفل�سطيني يف الكويت« ل�سفيق الغربا، من اإعداد جمد اأبو عامر، والأخرى لكتاب 

الإ�سالمية’  ‘الدولة  بني  والتمكني  النكاية   - الأبعاد  اندماج  العربية:  »اجلهادية 

اإعداد عزام الق�سري. اأبو هنية، من  و’قاعدة اجلهاد’« حل�سن 
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 1443 هـ
الثقافي

الأكادميي والناقد الأدبي اجلزائري عبد القادر فيدوح:

»الثقافة الفقهية الزائفة قللت من مكانة املراأة« يف العامل العربي

اعتبر عبد القادر فيدوح، في ندوة حول 

معر�ض  فعاليات  اإطار  في  وال�شعر  المراأة 

المراأة  اأن  للكتاب،   40 الـ  الدولي  ال�شارقة 

موؤهلة  »غير  العربي  الثقافي  الوعي  في 

»مو�شومة  وهي  مبدعة«  تكون  لأن 

النمطية  ال�شلبية  ال�شفات  من  بالعديد 

كما  الحقيقية«  قيمتها  من  تنق�شها  التي 

الثقافة  على  قائم  الثقافي  »موروثنا  اأن 

»ل  جعلها  ما  تظلمها«  التي  الذكورية 

تاأخذ ن�شيبها بالقدر الكافي الذي يجعلها 

في م�شاف المراأة العالمية«.

وثمن الأكاديمي ح�شور المراأة الجزائرية 

اأنها »ل تزال  اأنه اعتبر  في مجتمعها غير 

»تثمين  لـ  داعيا  للإن�شاف«،  بحاجة 

الوعي  و«ن�شر  واإبداعاتها«  جهودها 

م�شيفا  ين�شفها«،  الذي  المعرفي  الثقافي 

ثقافتنا  »يجعل  الم�شتحق  ح�شورها  اأن 

عالية«.

بح�شور  كلمه  �شياق  في  فيدوح  ونوه 

الم�شهد  في  الجزائريات  الروائيات 

الروائية  غرار  على  العربي  الثقافي 

»�شرفن  اأنهن  معتبرا  م�شتغانمي،  اأحلم 

الأدب الجزائري« واأنهن »�شفيرات لثقافة 

فقط  ولي�ض  العربية  وللثقافة  المراأة 

الجزائرية«.

وبالعديد  وهران  بجامعة  فيدوح  ودر�ض 

ع�شرات  اأي�شا  وله  العربية  الجامعات  من 

الأدبي:  الن�ض  »دلئلية  اأبرزها  الموؤلفات 

الجزائري«  لل�شعر  �شيميائية  درا�شة 

العربية  الفل�شفة  في  التاأويل  و«نظرية 

الجمالية  و«التجربة   )2004( الإ�شلمية« 

في الفكر العربي« )2015(.

الكاتبة  من  كل  الندوة  هذه  اأي�شا  ون�شط 

الليبية فاطمة غندور التي قالت اأن المراأة 

يمثل  �شوتها  واأن  الكتابة  نا�شية  »تمتلك 

�شاربة  اإليه«،  العودة  يجب  باأكمله  تراثا 

المثل بالمراأة التارقية في بلدها.

فاطمة  الإماراتية  ال�شاعرة  �شاركت  كما 

من  »العديد  اأن  اعتبرت  التي  المزروعي 

يحترمون  ل  الرجال  من  والنقاد  الأدباء 

يقروؤوا  اأن  دون  من  حتى  المراأة  كتابات 

نمطية  »نظرة  لهم  اأن  م�شيفة  لها«، 

 ،».. عقلنية  وغير  عاطفية  تعتبرها 

على حد قولها.

وت�شتمر فعاليات معر�ض ال�شارقة للكتاب 

بح�شور  الجاري  ال�شهر  من   13 غاية  اإلى 

م�شتغانمي  اأحلم  الجزائريين  الروائيين 

ويا�شمينة خ�شرا ووا�شيني الأعرج.

الـ  الدولي  ال�شارقة  معر�ض  ويعرف 

موؤ�ش�شات  ح�شور  بالإمارات  للكتاب   40
مخطوطات  للبيع  تعر�ض  رائدة  اأوروبية 

ون�شخ  نادرة  ومقتنيات  وخرائط  وكتب 

علمية  وكتب  لمخطوطات  الأ�شل  طبق 

نفي�شة.

وبريطانية  وبولندية  نم�شاوية  �شركات 

مقتنياتها  والموؤ�ش�شات  للأفراد  تعر�ض 

بالم�شرق  منها  كثير  في  تتعلق  التي 

محفوظة  وهي  وثقافته  وتاريخه  العربي 

حيث  من  جيدة  ظروف  في  اأجنحتها  في 

هو  ما  اأن  كما  والرطوبة  الحرارة  درجة 

ح�شب  فقط،  منها  جزء  للزوار  معرو�ض 

الإطار  هذا  في  وتح�شر  لوحظ،  ما 

الخا�شة  النم�شاوية  »اإليبر�ض«  �شركة 

التي  النادرة  مجموعاتها  من   70 بحوالي 

من  وغيرها  وخرائط  مخطوطات  ت�شم 

باللتينية والعربية  المكتوبة  المقتنيات 

والإنجليزية ولغات اأخرى.

اإلى  المعرو�شة  مجموعاتها  اأقدم  وتعود 

مخطوطات  اأ�شا�شا  ت�شم  وهي   1830 عام 

جاك  جان  الفرن�شي  للم�شت�شرق  تعود 

بيير ديميزون الذي عمل اأي�شا كجا�شو�ض 

15 لغة حيث  الرو�ض وكان يجيد  لح�شاب 

األف  و50  مليون  المجموعة  �شعر  يبلغ 

يورو.

ر�شومات  مجموعة  »اإليبر�ض«  تعر�ض  كما 

للمخرج البريطاني األفرد هت�شكوك تعود 

 150 �شعرها  و1960   1949 عامي  بين  لما 

اأولى  اأ�شلية  لطبعة  بالإ�شافة  يورو  األف 

ماريو  الأمريكي  للكاتب  »العراب«  لرواية 

 4500 و�شعرها   1969 في  �شدرت  كوزو 

يورو.

بعد  عالميا  الرواية  هذه  وا�شتهرت 

اأعوام  اأجزاء  ثلثة  من  لفيلم  تحويلها 

1972 و1974 و1990، من اإخراج الأمريكي 
اأف�شل  اأحد  وهو  كوبول،  فورد  فران�شي�ض 

الأفلم في تاريخ ال�شينما، وفقا للنقاد.

وتاأ�ش�شت »اإليبر�ض« في 1883 وهي تخت�ض 

والخرائط  المخطوطات  وبيع  �شراء  في 

والكتب القديمة والنادرة من جميع اأنحاء 

معروفة  اأنها  كما  اللغات،  وبجميع  العالم 

والكتب  المخطوطات  مقتنيي  اأو�شاط  في 

البلدان  مختلف  من  زبائن  ولها  النادرة 

للم�شرف  وفقا  الموؤ�ش�شات،  من  واأغلبهم 

على جناحها.

وتقدم من جهتها موؤ�ش�شة »مون�شكريبتوم« 

الأ�شل  طبق  ن�شخا  الخا�شة  البولندية 

وندرة  قدما  العلمية  الكتب  اأكثر  لبع�ض 

باللتينية  والمكتوبة  التاريخ  في 

اأبرزها  وغيرها  والعربية  والإنجليزية 

لي�شتر«  »مخطوطة  لـ  الأ�شل  طبق  ن�شخة 

 4 �شعرها  يبلغ  فين�شي  دي  لليوناردو 

الأ�شلية  الن�شخة  وكتبت  يورو.  مليين 

الأول  الن�شف  في  فين�شي  دي  طرف  من 

تعتبر  و�شارت  ع�شر  ال�شاد�ض  القرن  من 

ا�شتراها  اأن  بعد  التاريخ  في  كتاب  اأغلى 

 32 ب  غايت�ض  بيل  الأمريكي  الملياردير 

مليون دولر.

كما تعر�ض الموؤ�ش�شة ن�شخة طبق الأ�شل 

كتب  مظهره«  ح�شب  نباتي  »علمي  لكتاب 

يبلغ  حيث  روما  في  ووجد  عام   600 قبل 

مميز  هو  ما  اأن  غير  يورو،  اآلف   3 �شعرها 

في هذا الموؤلف اأن »ل اأحد من العلماء اأو 

غيرهم ا�شتطاع التعرف على نوع لغته اأو 

عن ماذا يتكلم«، وتوجد ن�شخته الأ�شلية 

في جامعة ييل الأمريكية«، وفقا للم�شرف 

على الجناح.

وتقدم اأي�شا »مون�شكريبتوم« ن�شخة طبق 

ريفولي�شيونيبو�ض«  »دي  لكتاب  الأ�شل 

العالم  لموؤلفه  واليونانية  باللتينية 

�شعرها  يبلغ  حيث  كوبرنيكو�ض  البولندي 

كتبت  الأ�شلية  والن�شخة  يورو،  اآلف   8
اأين تعتبر  1543 وموجودة في بولندا  في 

ومن  البلد«.  في  كتاب  واأثمن  »اأغلى 

لـ  الأ�شل  طبق  ن�شخة  اأي�شا  معرو�شاتها 

»مخطوطة جيفو�شكي« التي كتبها الكونت 

 200 قبل  جيفو�شكي  فا�شلف  البولندي 

وتوجد  يورو،  األف   11 و�شعرها  �شنة 

تحكي  وهي  بولندا  في  الأ�شلية  الن�شخة 

الم�شرق  في  الكونت  هذا  رحلت  عن 

العربي.

الأ�شل  طبق  ن�شخ  اإعداد  �شبب  وعن 

الخيالية  الأ�شعار  وبهذه  نادرة  لموؤلفات 

»اأوروبا  اأن  الجناح  على  الم�شرف  يقول 

والكتب  للمخطوطات  جدا  كبيرة  �شوق 

م�شيفا  لها«،  المطابقة  ون�شخها  العلمية 

يحتاجون  هناك  والموؤ�ش�شات  »الأفراد  اأن 

لها خ�شو�شا اأن الأ�شلية ل توجد منها اإل 

واحدة فل يمكن اإذا الح�شول عليها«.

»بيتر  اأي�شا  الحا�شرة  الموؤ�ش�شات  ومن 

في  الرائدة  البريطانية  هارينغتون« 

اأوروبا في مجال بيع الكتب النادرة والتي 

نادر  كتاب   100« بحوالي  المعر�ض  تح�شر 

وعدد من الخرائط والمخطوطات وال�شور 

التي تتعلق بمنطقة الخليج العربي«، وفقا 

للقائم على الجناح.

الطبعة  الموؤ�ش�شة  معرو�شات  اأبرز  ومن 

الأولى لكتاب »األف ليلة وليلة« التي تمت 

قيمتها  وتبلغ   1835 في  بم�شر  طباعتها 

اأي�شا  اأولى  وطبعة  يورو  األف   293 حوالي 

�شدرت  ال�شفا  اإخوان  تاأليف  من  لكتاب 

المو�شوعات  اأكثر  »من  وتعتبر   1887 في 

العلمية في الع�شور الو�شطى اكتمال«.

التي  الموؤ�ش�شة،  هذه  ممثل  ويقول 

ال�شرق  »منطقة  اأن   ،1969 في  تاأ�ش�شت 

الأو�شط تمثل حاليا من 15 اإلى 20 بالمائة 

من مبيعاتهم في العالم«، م�شيفا اأن »اأغلب 

وموؤ�ش�شي  »اأ�شحاب  من  هم  عملئهم 

المكتبات ورعاة الفنون والثقافة«.

قال الأكادميي والناقد الأدبي اجلزائري عبد القادر فيدوح، اأن »الثقافة الفقهية الزائفة يف العامل العربي قللت من 

قدر ومكانة املراأة«، وقال فيدوح، اأن »ثقافتنا )العربية( ميالة لثقافة فقهية تف�شريية زائفة قللت من قدر ومكانة 

املراأة وجعلتها تابعة وخا�شعة، رغم اأن الإ�شلم اأكرمها«، على حد قوله.

يف عر�شها ال�شريف

م�سرحية »رجال من طني 
ورجال من نار« على ركح 

نايت بلقا�سم

الثقافة  بدار  اأول  اأم�ض  تم 

بلقا�شم  نايت  قا�شم  مولود 

العر�ض  تقديم  لتي�شم�شيلت 

»رجال  لم�شرحية  ال�شرفي 

نار«  من  رجال  و  طين  من 

اإنتاج  من  للكبار  الموجهة 

الثقافية  الولئية  الجمعية 

»�شدى الفنون«.

وتدور اأحداث الم�شرحية، من 

تاأليف وحيد مطهري و اإخراج 

ال�شراع  حول  هلة،  رابح 

الأزلي بين الخير وال�شر حيث 

و  الخير  الطين  رجال  يمثل 

يمثل رجال النار ال�شر.

في  النار  رجال  ويف�شل 

ال�شيطرة  و  ال�شتغلل 

الذين  الطين،  رجال  على 

و  الظلم  �شد  ينتف�شون 

ال�شتبداد لينت�شر الخير على 

في  و�شارك  الأخير،  في  ال�شر 

�شبعة  الم�شرحي  العر�ض  هذا 

بالجمعية  منخرطين  ممثلين 

المذكورة.

الجمعية  رئي�ض  واأبرز 

»�شدى  الثقافية  الولئية 

لـ  حرو�ض،  ر�شيد  الفنون«، 

الم�شرحية  هذه  باأن  )واأج(، 

انتاجات  اآخر  تعد  التي 

بدعم  انجازها  تم  جمعيته 

من ال�شندوق الوطني لترقية 

التابع  تطويرها  و  الفنون 

الفنون،  و  الثقافة  لوزارة 

قريبا  عر�شها  �شيتم  اأنه  معلنا 

بوليتي تيبازة و البي�ض.

الجمعية  ذات  ت�شتعد  كما 

لإنتاج قريبا اأعمال م�شرحية 

اأخرى موجهة للكبار و ال�شغار 

برنامجها  اإطار  في  وذلك 

ترقية  اإلى  الرامي  ال�شنوي 

كذا  و  بالولية  الرابع  الفن 

الم�شرحية  المواهب  انتقاء 

نف�ض  اإلى  ا�شتنادا  ال�شابة، 

الم�شدر.

ن. �ض

ن�شرية. �ض

كان �ضجل وت�ضحيات �لأطباء �لجز�ئريين �إبان 

حرب التحرير مو�ضوع المحا�ضرة التي قدمها 

�لبروفي�ضور م�ضطفى خياطي بد�ر عبد �للطيف 

بالجز�ئر �لعا�ضمة بعنو�ن »�لماآزر �لبي�ضاء خالل 

�لثورة �لتحريرية«.

��ضتعر�ض �لمحا�ضر خالل مد�خلته ن�ضال رجال 

و ن�ضاء قطاع �ل�ضحة خالل حرب �لتحرير و 

�لذين �أعطو� كما قال »مثال للت�ضحية و �لجهاد و 

�لإن�ضانية«. و ��ضار �نه في بد�ية �لحرب لم تكن 

هناك م�ضلحة �لطب حتى 1956، مع �نعقاد موؤتمر 

�ل�ضومام �أ�ضحت �ل�ضرورة للتكفل بالجنود و �ي�ضا 

�لمدنيين.

كما �أ�ضاد كذلك خياطي بالقر�ر �ل�ضجاع لهوؤلء 

�لأطباء �لذين كان بع�ضهم يعمل في م�ضت�ضفيات 

بفرن�ضا و �خرون في  عياد�تهم و يعي�ضون حياة 

مريحة لكنهم تخلو� على كل �ضيء و �لتحقو� بجي�ض 

�لتحرير �لوطني لالعتناء بالجرحى من �لمجاهدين 

و ��ضعاف �لمدنيين خا�ضة �لالجئين على �لحدود.

وذكر �ي�ضا بما قام به �لطلبة �لذين كان �غلبهم 

على و�ضك �لتخرج لكنهم قررو� ترك مقاعد �لدر��ضة 

��ضتجابة لند�ء �لوطن و �لتحقو� ب�ضفوف �لثورة 

بعد ��ضر�ب �لطلبة في 19 ماي 1956، و ��ضت�ضهد 

عدد من هوؤلء �لطباء �أثناء �أد�ء عملهم على �أيدي 

جنود �لم�ضتعمر كما ذكر �لمحا�ضر، م�ضير� �ن هناك 

�طباء �لتحقو� من قبل بالثورة كمجاهدين.

و��ضتعر�ض �لمحا�ضر في �ضياق حديثه ظروف �لعمل 

في �لميد�ن و�ضعوبة �لمكان و قلة �لإمكانيات لكن 

هوؤلء قامو� بمهامهم على �أح�ضن وجه وبا�ضتعمال 

معد�ت جد ب�ضيطة للعالج و �لقيام بعمليات 

جر�حية لنقاذ �لجرحى و �لمر�ضى.

وفي حديثه عن �لجهود �لتي بذلها في �لبحث عن 

هوؤلء �لأطباء لتخليد �نجاز�تهم في �لكتاب �لذي 

��ضدره في 2011 بنف�ض �لعنو�ن قال �نه وجد 

�ضعوبة كبيرة في �لت�ضال بمن ماز�ل على قيد 

�لحياة من هوؤلء �لطباء و ��ضتغرق �لبحث قر�بة  

�ضنتين حتى تمكن من �لح�ضول على عنو�نهم و 

ت�ضجيل �ضهاد�تهم.

و��ضتعر�ض �لمحا�ضر �ضور هوؤلء �لطباء مدعما 

بمعلومات عن حياتهم، معتبر� �ن هذ� �لعمل هو 

بمثابة تحية لما قام �طباء و طبيبات و �ي�ضا �لى 

جانب �ضلك �لتمري�ض و�ل�ضيادلة �لذين �ضاهمو� 

فذلك في �لعمل �لن�ضالي. كما ��ضتعر�ض ما لحق 

بهوؤلء من تقتيل و �ضجن من قبل �لم�ضتعمر و 

�ي�ضا من طرف  �لمنظمة �ل�ضرية و �ليد �لحمر�ء و 

هي ع�ضابة �رهابية تابعة  لجهزة �ل�ضتخبار�ت 

�لفرن�ضية.

�إلى جانب �لأطباء �لجز�ئريين كان هناك �أجانب 

�ضاندو� �لثورة كما ظهر في �ل�ضورة �لتي ��ضتعر�ضها 

�لمحا�ضر و من بينهم �ضتة �أطباء �ضوريين  يتقدمهم  

نور �لدين �لتا�ضي �لذي ��ضبح رئي�ضا ل�ضوريا من 

1966 �لى 1970 و �لذين �لتحقو� بجبهة �لتحرير 
في تون�ض.

و قال خياطي �ن عدد �لطباء �لجز�ئريين عند 

�نطالق ثورة �لتحرير كان في حدود �ل100 و و�ضل 

هذ� �لعدد في 1962 عند �ل�ضتقالل �لى 150 طبيبا، 

م�ضير� �لى �ن عدد �لطباء هو �لكبر �ضمن �لطلبة 

�لذين �لتحقو� بالثورة �لتحريرية.

وتاأ�ضف �لمتحدث لعدم وجود �لكثير من �لكتب و 

�لمذكر�ت حول هذ� �لمو�ضوع �لذي ي�ضتحق �لكثير 

من �لهتمام من �لباحثين و �ل�ضينمائيين و غيرهم.

للتذكير فان هذه �لمحا�ضرة تدخل �ضمن �لن�ضطة 

�لتي برمجتها �لوكالة �لجز�ئرية لال�ضعاع �لثقافي 

في �طار برنامج �لحتفال بالذكرى �ل67 لندلع 

ثورة �ول نوفمبر 1954.

ن. �ض

البروفي�شور 

خياطي يفتح 

ملف الماآزر 

البي�شاء 

خلل الثورة 

التحريرية

ت�سحيات 

لّفها 

الن�سيان 

وحتتاج 

للعرفان

تقام التظاهرة يف دي�شمرب املقبل

مهرجان  يف  ق�سري  فيلما   15
»البحر الأحمر ال�سينمائي 

الدويل«

ك�شف القائمون على مهرجان البحر الأحمر ال�شينمائي الدولي 

ال�شعودية  »�شينما  برنامج  �شمن  ق�شيرا  فيلما   15 م�شاركة  عن 

تحريك،  واأفلم  ووثائقية  روائية  اأعمال  ت�شم  الجديدة«، 

�شُتعر�ض في الدورة الفتتاحية للمهرجان المزمع تنظيمها من 

ال�شعودية،  العربية  بالمملكة  بجدة  المقبل  دي�شمبر   15 اإلى   6
التوا�شل  مواقع  على  المهرجان  �شفحة  على  ُن�شر  ح�شبما 

الجتماعي.

الأحمر  »البحر  لمهرجان  الفني  المدير  وينتروب  اإدوارد  اأكد 

ال�شعودية  »�شينما  برنامج  اأهمية  اأن  الدولي«،  ال�شينمائي 

الجديدة« تكمن في اكت�شاف المواهب، وعر�ض اأعمال تعّبر عن 

الن�شاط والحراك الذي ي�شهده المجتمع ال�شعودي، والحتفاء 

بجيل جديد من المواهب، القادرة على تقديم اأ�شاليب �شينمائية 

ال�شعودي،  ال�شينمائي  الم�شهد  ملمح  تر�شم  ومبتكرة،  فريدة 

والتي �شيتم عر�شها اأمام الجمهور المحلي والعالمي.

ومن جهته، اأكد محيي قاري مدير البرنامج في مهرجان »البحر 

ق�ش�شا  �شيك�شف  الجمهور  اأن  الدولي«،  ال�شينمائي  الأحمر 

بل  �شتكون،  �شابة،  اإبداعية  وطاقات  مواهب  ترويها  جديدة 

اأما  الأمام.  اإلى  ال�شعودية  بال�شينما  الدفع  على  قادرة  �شك، 

الأفلم الم�شاركة فهي فيلم »قريني العزيز« من اإخراج وتمثيل 

وتمثيل  اإخراج  من  المحترف«  و«المخادع  منها�ض،  اإح�شان 

و«ُهِل�ض«  داوود،  لحيدر  الحياة«  و«نافذة  ح�شن،  الحميد  عبد 

ال�شعف  و«اأم  فهد،  لخالد  ال�شغير«  و«الطائر  با�شلمة،  لمحمد 

والليف« للمخرجة هل الحيد، و«تلفون خربان« للمخرجة رغد 

العزيز  عبد  وتمثيل  اإخراج  من  الحمراء«  و«الدائرة  البارقي، 

�شرحان، و«لهث« لح�شن �شعيد، و«كوفيدا التا�شعة ع�شر« لعمر 

العميرات، و«الرفعة« لعبا�ض ال�شويفعي، و«الَجَكر« لعبد العزيز 

القبول«  و«اأر�ض  الزاير،  لرامي  نف�شي«  فقدت  و«يوم  �شالح، 

لمن�شور اأ�شد، و«واحد ط�ض« لمحمد هلل.

ق. ث
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يف ظل املخططات ال�صهيونية لتهويد القد�س

ت�صاعد اقتحامات الأق�صى تحمل اأبعادا خطيرة

وخالل اأيلول املا�سي، �سعدت ما يطلق عليها با�سم »جماعات الهيكل« 

املزعوم من القتحامات اليومية وال�سلوات اجلماعية يف امل�سجد الأق�سى، 

احتفاًل بالأعياد اليهودية، وبلغ عدد املقتحمني 6801 م�ستوطًنا وطالًبا 

يهودًيا، وكان من بني املقتحمني اأع�ساء كني�ست وحاخامات.

وبناء  الأق�سى  هدم  على  التحري�ض  حمالت  اجلماعات  تلك  وتوا�سل 

»الهيكل«، وكان اآخرها ما ن�رشه احلاخام ال�سهيوين املتطرف »يعقوب 

هيمن« عرب ح�سابه على »في�سبوك«، اإعالن عن حاجته ملهند�ض متخ�س�ض 

ال�سخرة  قبة  ونقل  لإزالة  اقرتاح  وتقدمي  واملباين  املن�ساآت  هدم  يف 

امل�رشفة اإىل خارج امل�سجد.

الحتالل  حول  بل  العتداءات،  تلك  من  الإ�سالمية  املقابر  ت�سلم  ومل 

ال�سهداء  �رشح  اليو�سفية،  املقربة  يف  املقد�سيني  قبور  ال�سهيوين 

للم�ستوطنني،  توراتية«  »حديقة  اإىل  القدمية  البلدة  لأ�سوار  املال�سقة 

بعدما اأخفت معاملها الإ�سالمية التاريخية و�سيطرت عليها.

�رشطة  ت�سنها  التي  املنظمة  احلرب  �سمن  الأق�سى  اقتحامات  وتاأتي 

الحتالل وامل�ستوطنون، مبا حتمله من اأبعاد خطرية على امل�سجد. كما 

ناجح  ال�سيخ  بالقد�ض  الإ�سالمية  الأوقاف  دائرة  عام  مدير  نائب  يقول 

بكريات

الأبعاد  هذه  اأن  فل�سطينية،  اعالم  لو�سائل  حديث  يف  بكريات  ويو�سح 

تتمثل اأوًل: يف اإيجاد ح�سور يهودي وحق لليهود داخل امل�سجد الأق�سى. 

وحم�سورة  فريدة  قدا�سة  من  الإ�سالمية  القدا�سة  حتويل  الثاين:  والبعد 

و�سوًل  يهودية،  قدا�سة  اإىل  رباين  بقرار  املقد�ض  وم�سجدها  الأمة  على 

الثالث-كما  البعد  واأما  املكان.  هذا  الإ�سالمية عن  القدا�سة  تلك  لإنهاء 

الأق�سى  يف  يهودي  دميغرايف  ح�سور  اإيجاد  على  بكريات-العمل  ي�سيف 

للواقع  تغيرًيا  ي�سكل  مما  يومًيا،  املتواجد  الإ�سالمي  احل�سور  ُيزاحم 

التاريخي بامل�سجد وال�سورة داخلًيا وعاملًيا.

وقفًزا  ا  حتري�سً الزمن  مع  ت�سكل  القتحامات  هذه  اأن«  املتحدث  ويبني 

عن الفتوى التي حُترم دخولهم لالأق�سى، وبالتايل حتري�ض احلاخامات 

ر�سالة  اأنها  اإىل  بالإ�سافة  الفتوى،  تلك  تغيري  �رشورة  على  اليهود 

يف  حدث  كما  نتقا�سمه  اأن  وعلينا  الأق�سى،  يف  حق  لنا  باأن  للخارج 

امل�سجد الإبراهيمي«.

القتحامات  فاإن  بكريات،  وبح�سب 

الق�سية  على  كبرًيا  خطًرا  ُت�سكل  الأق�سى  على  املتوا�سلة  والعتداءات 

للفل�سطينيني.  كعا�سمة  القد�ض  مدينة  وعلى  برمتها،  الفل�سطينية 

مهدد  بات  وح�سورًيا  جغرافًيا  املكان  باأن«  تكمن  ا  اأي�سً واخلطورة 

بالزوال، واأن هناك حماولة لبناء الهيكل املزعوم على اأنقا�ض الأق�سى«. 

وفق بكريات

وي�سدد على اأن الحتالل ال�سهيوين مل يتمكن حتى الآن من تغيري امل�سهد 

الإ�سالمي يف امل�سجد الأق�سى كما تريد، باعتباره ق�سية 2 مليار م�سلم يف 

العامل، و�سيبقى جوهر ال�رشاع الذي �سينتهي ل�سالح الأمة.

وي�سري اإىل اأن هناك وعي وجتذر فل�سطيني اأكرث داخل الأق�سى، وحتدي 

لكل ممار�سات الحتالل وعنجهيته، رغم ا�ستفزازاته امل�ستمرة، مطالًبا 

م�رشوع  لإنهاء  للتح�سري  اجلمهور  تعبئة  ب�رشورة  نف�سه  الوقت  يف 

الحتالل.

اأما املخت�ض يف �سوؤون القد�ض نا�رش الهدمي فيقول »اإن الحتالل ي�ستغل 

لأجل  ذهبية  فر�سة  فيها  ويرى  املحيطة،  والدولية  املحلية  الظروف 

تنفيذ مزيد من العتداءات املمنهجة على الأق�سى وفر�ض اأمر واقع جديد 

بالنار،  يلعب  الأق�سى،  على  باعتداءاته  الحتالل  اأن«  وي�سيف  فيه« 

وُيوؤ�س�ض ملرحلة جديدة من املواجهة، تكون عنوانها امل�سجد املبارك، 

باعتباره املفجر الأول لكل املواجهات مع الحتالل«.

لأن  هي،  كما  تبقى  لن  والظروف  ي�ستمر،  لن  الواقع  هذا  اأن  ويوؤكد 

النفجار قادم ل حمالة، يف ظل ا�ستمرار انتهاكات الحتالل وم�ستوطنيه 

حلرمة الأق�سى وحماولته احلثيثة لب�سط ال�سيطرة الكاملة عليه.

ومل تتوقف انتهاكات الحتالل عند ذلك، بل توا�سلت الدعوات املتطرفة 

لهدم قبة ال�سخرة، التي يعتربها الحتالل »املكان الأقد�ض« بالن�سبة له، 

وهو ما اعتربه الهدمي »تفكري جنوين غري قابل للتطبيق على الأر�ض، لأن 

الق�سية جتاوزت ما ي�سمل ال�رشاع العربي ال�سهيوين«. وبنظره، فاإن« 

العتداء على قبة ال�سخرة �سيقود اإىل مواجهة �ساملة لي�ض فقط بالقد�ض 

خ�سو�سية«،  من  املكان  لهذا  ملا  العامل،  دول  بكل  واإمنا  وفل�سطني، 

ويتابع« يجب على الحتالل اأن يتعلم من دور�ض املا�سي، واأن يفهم باأن 

امل�سجد الأق�سى هو املفجر لكل املواجهات«، مبيًنا اأن« العتداءات على 

القد�ض والأق�سى و�سلت ملرحلة جتاوزت اخلطر ال�سديد«. وملواجهة هذه 

48، وكل من  الـ  القد�ض وفل�سطينيي  اأهل  الهدمي،  العتداءات، يطالب 

ي�ستطيع الو�سول للقد�ض والأق�سى بتكثيف الرباط والتواجد، ملواجهة 

الحتالل وم�ساريعه التهويدية.

من  م�ستوياتها،  اأعلى  يف  الثورية  احلالة  على  احلفاظ  »يجب  وي�سيف 

خالل مواجهات بالقد�ض والداخل وال�سفة الغربية، مبا فيها العمليات 

ووقفات  مظاهرات  تنظيم  وكذلك  امل�ستوطنني،  اأمن  لتهديد  الفدائية 

خطوات  عودة  ي�سمن  مبا  والأوروبية،  العربية  العوا�سم  يف  ت�سامنية 

الحتالل للوراء«.

وعن طبيعة املرحلة القادمة، يرى الهدمي اأنها �ست�سهد مزيًدا من التوتر 

ال�سديد يف القد�ض، والتي باتت على �سفيح �ساخن، يف ظل تعدد اجلبهات 

املفتوحة �سد املقد�سيني، مبا فيها هدم البيوت، والعتداء على الأق�سى 

و�سلوان  جراح  ال�سيخ  وق�سية  امل�ستوطنني،  وا�ستفزازات  والتجار، 

وغريها، وكان م�ساركون يف امللتقى الوطني لن�رشة القد�ض واملقد�سات 

اأقامته »الهيئة ال�سعبية الأردنية للدفاع عن الأق�سى واملقد�سات«  الذي 

والوطنية  ال�سيا�سية  القوى  اأكدوا، �رشورة حترك  قد  اأم�ض،  اأول  م�ساء 

وال�سعبية لدعم ق�سية القد�ض وامل�سجد الأق�سى، يف ظل ما تتعر�ض له 

من خماطر كبرية وت�ساعد لالعتداءات ال�سهيونية ال�سارخة.

يف  الإ�سالمي  العمل  جبهة  حزب  مقر  يف  اأقيم  الذي  امللتقى  وتناول 

الق�سية  خدمة  يف  ال�سعبية  الهيئة  دور  تفعيل  �سبل  عمان،  العا�سمة 

ال�سعبية  والتعبئة  والقد�ض،  الأق�سى  امل�سجد  عن  والدفاع  الفل�سطينية 

وا�ستخدام خمتلف الأدوات القانونية وال�سيا�سية والإعالمية يف مواجهة 

الحتالل ودعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني ومقاومته.

مل تتوقف احلرب ال�صهيونية التي ي�صنها جنود الحتالل على امل�صجد الأق�صى املبارك يوًما، بل ت�صاعدت وتريتها 

يف الآونة الأخرية، وباتت حتمل اأبعاًدا خطرية وغري م�صبوقة ت�صتهدف القدا�صة واحل�صور الدميغرايف الإ�صالمي 

يف امل�صجد، يف حماولة لتهويده.

انطلقت م�ساء ااأول اأم�ض، اأكرب »عا�سفة 

التوا�سل  مواقع  عرب  اإلكرتونية«/ 

اأهايل حي ال�سيخ  الجتماعي، لإ�سناد 

قرار  �سد  املحتلة  القد�ض  يف  جراح 

تهجريهم من منازلهم ق�رشًيا.

وهدفت احلملة الت�سامنية التي انطلقت 

ثم  ومن  هاو�ض«،  »كلوب  تطبيق  عرب 

عنوان  حتت  التوا�سل،  مواقع  لكافة 

وحدات  لدعم  اإلكرتونية  »عا�سفة 

اإىل  للوقوف  جراح«،  ال�سيخ  حي 

الحتالل  ينوي  الذين  الأهايل  جانب 

منازلهم  من  تهجريهم  ال�سهيوين 

ل�سالح جمعية ا�ستيطانية.

على  وا�سًعا  تفاعاًل  احلملة  ولقت 

» #اأنقذواحيال�سيخجراح«،  و�سم 

باللغتني   ،Savesheikhjarrah#
هذه  وتاأتي  والإجنليزية.  العربية 

احلملة بعد مماطلة الحتالل ال�سهيوين 

اأهايل  تثبيت  قرار  باإ�سدار  القد�ض  يف 

رف�ض  بعد  وكذلك  باأر�سهم،  احلي 

عر�سه  الذي  الت�سوية  قرار  ال�سكان 

الحتالل، والذي يق�سي بتحويلهم من 

»مالكني اإىل م�ستاأجرين«.

احل�سد  اإىل  جراح  ال�سيخ  اأهايل  ودعا 

يف  �سمودهم  ودعم  معهم  والت�سامن 

احلي وعدم تركهم لوحدهم، موؤكدين 

اجلميع.  اأمام  مفتوحة  بيوتهم  اأن 

اأن الظروف التي ميرون  و�سددوا على 

بها اليوم اأ�سعب من قبل، كون اخلطر 

اأقرب من اأي وقت م�سى، واأن كل يوم 

اأقرب  الحتالل  حمكمة  تكون  مي�سي، 

لإ�سدار القرار الذي �سيحدد م�سريهم.

اأعلنت  جراح  ال�سيخ  عائالت  وكانت 

وبالإجماع  املا�سي،  الثالثاء 

عر�سه  الذي  الت�سوية  لقرار  رف�سها 

تقبل  »ل  اأنها  موؤكدة  ال�سهيوين، 

من�سف  احتالل  �سورة  ُت�سّوق  باأن 

باأن�ساف  نر�سى  ولن  ح�سابنا،  على 

منذ  احلي:«  اأهايل  وقال  احللول«. 

للت�سوية  الرف�ض  قرار  ت�سلمينا 

منازلنا  من  حترمنا  التي  الظاملة 

حمميني  م�ستاأجرين  وجتعلنا  وحقنا 

ونحن  ال�ستيطانية،  اجلمعيات  لدى 

ال�سهيونية،  املحكمة  قرار  ننتظر 

يح�سم  قرار  اتخاذ  يف  متاطل  والتي 

ق�سيتنا، مما يزيد قلقنا«.

مقد�سي   500 التهجري  خطر  ويتهدد 

يقطنون يف 28 منزًل باحلي على اأيدي 

ملكيتها  تدعي  ا�ستيطانية  جمعيات 

املنازل  عليها  اأقيمت  التي  »لالأر�ض 

 ،»1948 العام  قبل  ما  الفل�سطينية، 

وهو ادعاء يدح�سه ال�سكان.

عكرمة  ال�سيخ  الأق�سى  خطيب  وكان 

جراح  ال�سيخ  عائالت  دعا  قد  �سربي 

يطرحها  التي  الت�سوية  رف�ض  اإىل 

اأن  على  و�سدد  ال�سهيوين،  الحتالل 

املوقف الراف�ض للت�سوية هو املوقف 

ر�سالته  موجًها  الوطني،  والواجب 

موقفكم  »لأن  جراح:  ال�سيخ  لعائالت 

ال�سيخ  العامل يعلم بق�سة  اأقوى، لأن 

اإن خطورة هذه  جراح«.   قال �سربي 

لأرا�سي  الحتالل  بتمُلّك  الت�سوية 

حما�رشة  من  �ستمكنه  جراح،  ال�سيخ 

اجلهة  من  املبارك  الأق�سى  امل�سجد 

من  ملحا�رشته  وي�سعى  ال�سمالية، 

اجلهة اجلنوبية كحي �سلوان.

ومن جهتها �سددت وزارة �سوؤون القد�ض 

الفل�سطينية على اأن ق�سية ال�سيخ جراح 

القرار  واأن  بحتة،  �سيا�سية  ق�سية 

هو  الفل�سطيني  ال�سيادي  الر�سمي 

حمكمة  قدمتها  التي  الت�سوية  برف�ض 

حماكم  اأن  على  واأكدت  الحتالل. 

خدمة  يف  اأداة  �سوى  لي�ست  الحتالل 

املوؤ�س�سة احلكومية ال�سهيونية لتنفيذ 

عامة،  فل�سطني  دولة  يف  خمططاتها 

ومدينة القد�ض املحتلة خا�سة.

الحتالل ال�صهيوين ي�صعى لتهجريهم ق�صريا من منازلهم

»عا�صفة اإلكترونية« تجوب مواقع 
التوا�صل دعًما لأهالي ال�صيخ جراح

 الوكالت

قال نادي الأ�صري الفل�صطيني، اأم�س، اإن 

�صتة اأ�صرى يوا�صلون اإ�صرابهم عن الطعام 

ا  يف �صجون الحتالل ال�صهيوين، رف�صً

لعتقالهم الإداري، مو�صحا اأن »الحتالل 

يوا�صل تعنته ورف�صه ال�صتجابة ملطلبهم 

باإنهاء اعتقالهم الإداري والإفراج عنهم، 

ول حلول جّدية حّتى الآن«.

والأ�صرى هم: املعتقل كايد الف�صفو�س: 

)32 عاًما(، من دورا جنوب اخلليل، م�صرب 

عن الطعام منذ )117( يوًما، ويقبع يف 

م�صت�صفى »برزلي« الإ�صرائيلي، بو�صع 

�صحّي خطري، جّمد الحتالل اأمر اعتقاله 

الإداري بتاريخ 4 ت�صرين الثاين/ نوفمرب 

اجلاري، وذلك للمّرة الثانية. وهو اأ�صري 

�صابق، ُاعتقل عدة مرات، وكانت اآخر 

اعتقالته يف �صهر متوز/ يوليو 2020، 

وخا�س اإ�صراًبا عن الطعام عام 2019.

مقداد القوا�صمة )24 عاًما( من اخلليل، 

م�صرب منذ )110( اأيام، ومعتقل منذ �صهر 

كانون الثاين/ يناير من العام اجلاري، 

وقد فّعلت نيابة الحتالل اأمر العتقال 

الإدارّي بحّقه بتاريخ 4 ت�صرين الثاين/ 

نوفمرب اجلاري، كما وقررت اإدارة �صجون 

الحتالل نقله من العناية املكثفة يف 

م�صت�صفى »كابالن« واإعادته اإىل �صجن 

»عيادة الرملة«، وهو بو�صع �صحي �صديد 

اخلطورة، وكانت التقارير الطبية 

ال�صادرة عن الأطباء يف امل�صت�صفى اأّكدت 

اأنه يواجه احتمالية الوفاة املفاجئة، واأن 

الأعرا�س الظاهرة عليه ت�صري اإىل تراجع 

يف عمل اجلهاز الع�صبي، ما قد ي�صيب 

الدماغ باأ�صرار ج�صيمة.

عالء الأعرج )34 عاًما( من طولكرم، 

م�صرب منذ )93( يوًما، وهو مهند�س مدين، 

ويقبع يف �صجن »عيادة الرملة«، ويتّم 

نقله اإىل امل�صت�صفيات ب�صكل متكرر، وقد 

مّت حتويله للّتحقيق رغم �صعوبة و�صعه 

حي، تعّر�س لالعتقال عدة مرات منذ  ال�صّ

العام 2007، من بينها اعتقالت اإدارّية، 

وو�صل جمموع �صنوات اعتقاله اإىل اأكرث 

من خم�س �صنوات ب�صكل متفرق.

ه�صام اإ�صماعيل اأبو هوا�س )39 عاًما( 

من دورا جنوب اخلليل، وم�صرب 

منذ )84( يوما، يقبع يف �صجن »عيادة 

الرملة«، ويجري نقله ب�صكل متكرر اإىل 

امل�صت�صفيات، يعاين و�صًعا �صحًيا خطرًيا، 

وهو معتقل منذ ت�صرين الأول/ اأكتوبر 

اإدارّي  اعتقال  اأمرا  بحقه  و�صدر   ،2020
�صابًقا مدتهما 6 �صهور، وخالل الإ�صراب 

�صدر بحّقه اأمر اعتقال اإداري جديد مدته 

ب�صاأن  موؤخًرا  جل�صة  له  عقدت  �صهور،   6
تثبيت اعتقاله ومل ي�صدر قرار حتى 

اليوم.

عياد الهرميي )28 عاًما( من بيت حلم، 

م�صرب عن الطعام منذ )47( يوًما، يقبع 

يف �صجن »عيادة الرملة« حيث جرى نقله 

موؤخًرا من زنازين �صجن »عوفر«، وهو 

معتقل اإداري منذ �صهر ني�صان/ اأبريل 

لالعتقال  تعر�س  �صابق  اأ�صري   ،2021
املتكرر، واأعاد الحتالل اعتقاله جمدًدا 

بعد الإفراج عنه بفرتة وجيزة، وكان قد 

اأ�صرب �صابًقا �صد اعتقاله الإدارّي، ففي 

عام 2016 خا�س اإ�صراًبا ا�صتمر ملدة )45( 

يوًما، وبلغ جمموع �صنوات اعتقاله نحو 

ت�صع �صنوات، لوؤي الأ�صقر )45 عاًما( من 

بلدة �صيدا يف طولكرم، م�صرب منذ )29( 

يوًما، ويقبع يف زنازين �صجن »جمدو«، وهو 

معتقل منذ اخلام�س من اأكتوبر/ ت�صرين 

الأول 2021، واأ�صدرت �صلطات الحتالل 

اأمر اعتقال اإداري بحّقه ملّدة �صّتة �صهور، 

وهو م�صاب ب�صلل يف �صاقه الي�صرى.

من جهتها حّملت دائرة �صوؤون املفاو�صات 

يف منظمة التحرير الفل�صطينية، 

الحتالل ال�صهيوين، امل�صوؤولية كاملة 

عن حياة وم�صري الأ�صرى ال�صتة امل�صربني 

عن الطعام، مطالبًة دول العامل بال�صغط 

لالإفراج الفوري عنهم، وعن باقي الأ�صرى 

املر�صى والأطفال والن�صاء.

واأ�صارت الدائرة يف ورقة »اأ�صئلة واأجوبة 

اإىل املجتمع الدويل«، اأ�صدرتها اأم�س، حول 

التحديات اجل�صيمة التي يواجهها الأ�صرى 

ال�صيا�صيون يف �صجون الحتالل ال�صهيوين 

يف الوقت الراهن، وركزت على املعتقلني 

الإداريني ال�صتة امل�صربني عن الطعام، 

اإىل العقوبات اجلماعية التي تنتهجها 

اإدارة �صجون الحتالل بحق الأ�صرى من 

�صمن خروقات ممنهجة ومتوا�صلة اأخرى 

خمالفة لقواعد القانونني الدويل والدويل 

الإن�صاين.

واأكدت اأن هذه الورقة تهدف اإىل ت�صليط 

ال�صوء على هذه اخلروقات واجلرائم 

ال�صهيونية بغية ت�صجيع املجتمع الدويل 

على و�صع حد جلرائم الكيان ال�صهيوين، 

واإنهاء �صيا�صة العتقال التع�صفي، 

وم�صاءلته عن انتهاكاته للقانون الدويل 

والقانون الدويل الإن�صاين، وحّذرت 

الدائرة من اأن »كل دقيقة متر على 

هوؤلء الأ�صرى وعائالتهم واملت�صامنني 

معهم حتدث فرًقا، فخ�صارة اأحد هوؤلء 

املنا�صلني الأبطال واإهمال هذا امللف من 

قبل املجتمع الدويل يهدد املنطقة برمتها 

مبزيد من عدم ال�صتقرار«، داعيًة 

املحكمة اجلنائية الدولية باعتبارها 

اإحدى اأدوات امل�صاءلة وحتقيق العدالة 

اإىل الإ�صراع يف فتح التحقيق اجلنائي 

بجرائم الحتالل.

يوا�صلون ا�صرابهم عن الطعام يف �صجون الحتالل

املوت خطر  يواجهون  فل�صطينيني  اأ�صرى   6
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ال تخدعنك الدنيا
ْنَيا اإِاَلّ َلْهٌو َوَلِعٌب َواإَِنّ  َياُة الُدّ يقول اهلل تعاىل: {َوَما َهِذِه اْلَ

َيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن })العنكبوت:64(،  اَر ااْلآِخَرَة َلِهَي اْلَ الَدّ

َماِء  ْنَيا َكَماء اأَنَزْلَناُه ِمَن ال�َسّ َياِة الُدّ ا َمَثُل اْلَ َ ويقول: {اإَِنّ

َى  ا�ُس َواالأَْنَعاُم َحَتّ ا َياأُْكُل الَنّ َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت االأَْر�ِس ِمَّ

ُهْم  ْهُلَها اأََنّ َنْت َوَظَنّ اأَ َيّ اإَِذا اأََخَذِت االأَْر�ُس ُزْخُرَفَها َواَزّ

َقاِدُروَن َعَلْيَها اأََتاَها اأَْمُرَنا َلْياًل اأَْو َنَهاراً َفَجَعْلَناَها 

ُل  ّ ْ َتْغَن ِباالأَْم�ِس َكَذِلَك ُنَف�سِ ن َلّ يداً َكاأَ َح�سِ

ُروَن }) يون�س:24 (.  االآَياِت ِلَقْوٍم َيَتَفَكّ
ولقد مّر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بال�سوق والنا�س كنفيه 

) عن جانبيه ( فمر بجدي اأ�سك )�سغري االأذن( ميت، 

فتناوله فاأخذ باأذنه، ثم قال: » اأيكم يحب اأن يكون هذا 

له بدرهم؟ » قالوا: ما نحب اأنه لنا ب�سيء، وما ن�سنع 

به؟ ثم قال: » اأحتبون اأنه لكم؟ » قالوا: واهلل لو كان 

حيًا كان عيبًا، اإنه اأ�سك فكيف وهو ميت؟! فقال: » 

فواهلل للدنيا اأهون على اهلل من هذا عليكم » )رواه 

م�سلم(. 

هذه هي حقيقة الدنيا حقرية هينة ال ت�ساوي �سيئا 

، قال عليه ال�سالة وال�سالم: » لو كانت الدنيا تعدل 

عند اهلل جناح بعو�سة ما �سقى كافراً منها �سربة 

ماء ») رواه الرتمذي(، وقال: ح�سن �سحيح. 

فلله در اأولئك الرجال الذين عرفوا ملاذا خلقوا، 

ومن اأجل اأي �سيء وجدوا؛ فما تعلقت قلوبهم بالدنيا 

ف�سدق فيهم قول اهلل تعاىل: {ِمَن امْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل 

ى َنْحَبُه  ن َق�سَ َ َعَلْيِه َفِمْنُهم َمّ َدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَلّ �سَ

ُلوا َتْبِدياًل}) االأحزاب:23 (. ن َينَتِظُر َوَما َبَدّ َوِمْنُهم َمّ

اإن الذين ركنوا اإىل الدنيا واأحبوا اأهلها، وزهدوا يف 

االآخرة وبقائها فاأولئك حمبتهم وعداوؤهم ووالوؤهم من 

اأجل الدنيا، واأهلها، ومنا�سبها، وزخرفها ومتاعها الفاين ، 

يت�سرفون وكاأنهم قد خلقوا للبقاء واخللود يف هذه الدنيا 

ْوَن  ا ُتَوَفّ َ مع اأن اهلل تعاىل يقول : {ُكُلّ َنْف�ٍس َذاآِئَقُة امْلَْوِت َواإَِنّ

َة َفَقْد َفاَز  َنّ ْدِخَل اْلَ اِر َواأُ اأُُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن ُزْحِزَح َعِن الَنّ

ْنَيا اإِاَلّ َمَتاُع اْلُغُروِر } )اآل عمران:185(، ويقول تعاىل:  َياُة الُدّ َوما اْلَ

اِلُدوَن )34( ُكُلّ َنْف�ٍس  َتّ َفُهُم اخْلَ ن ِمّ ْلَد اأََفاإِ ن َقْبِلَك اخْلُ {َوَما َجَعْلَنا ِلَب�َسٍر ِمّ

رْيِ ِفْتَنًة َواإَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن } )االأنبياء:35-34(. ِرّ َواخْلَ َذاِئَقُة امْلَْوِت َوَنْبُلوُكم ِبال�َسّ

بني اهلل تعاىل الغاية التي من اأجلها خلق العباد فقال: {وما خلقت الن واالإن�س 

اإال ليعبدون} )الذاريات:56(، هذه هي واهلل الغاية ال�سامية التي من اأجلها خلق 

اهلل اخللق، خلقهم من اأجل العبادة، عبادته وحده، ال �سريك له يف ذلك فهو �سبحانه 

امل�ستحق للعبادة دون �سواه، فهل عقل ذلك كثري من النا�س؟.

لقد انعك�ست املفاهيم، وانتك�ست الفطر عند اأولئك النا�س فا�ستحق كثري منهم اأن يدخل 

ْنَعاِم َبْل  َمُعوَن اأَْو َيْعِقُلوَن اإِْن ُهْم اإِاَلّ َكااْلأَ ُهْم َي�سْ �َسُب اأََنّ اأَْكَثَ حتت قول اهلل تعاىل: {اأَْم حَتْ

ُلّ �َسِبياًل} )الفرقان:44(، ُهْم اأَ�سَ

ْنَيا  َياُة الُدّ ا اْلَ َ لقد بني اهلل يف كتابه اأن الدنيا متاع زائل وحطام فان فقال: {اْعَلُموا اأََنّ

اَر  َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر يِف ااْلأَْمَواِل َوااْلأَْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث اأَْعَجَب اْلُكَفّ

 ِ
َن اهلَلّ َفّراً ُثَمّ َيُكوُن ُحَطامًا َويِف ااْلآِخَرِة َعَذاٌب �َسِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمّ اُه ُم�سْ َنَباُتُه ُثَمّ َيِهيُج َفرَتَ

ْنَيا اإِاَلّ َمَتاُع اْلُغُروِر} )الديد:20(، وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل  َياُة الُدّ َواٌن َوَما اْلَ َوِر�سْ

عنه قال: قال �سلى اهلل عليه و�سلم: » الدنيا �سجن املوؤمن وجنة الكافر«. )رواه م�سلم(. 

وقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: » الدنيا ملعونة ملعون ما فيها اإال ذكر اهلل وما وااله 

وعاملًا ومتعلمًا » )رواه الرتمذي وهو حديث ح�سن(، فهذه هي حقيقة الدنيا التي يطلبها 

ويخطب ودها كثري من النا�س كما و�سفها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، �ستان بني هوؤالء 

وبني من عرف حقيقتها فاأقبل على االآخرة يطلبها ويعمل لها فال ي�ستوي الفريقان عند 

اهلل اأبداً، قال تعاىل: {فريق يف النة وفريق يف ال�سعري} )ال�سورى:7( وقال تعاىل: 

ُروُر  ُلّ َواَل اْلَ وُر )20( َواَل الِظّ ُلَماُت َواَل الُنّ رُي )19( َواَل الُظّ ْعَمى َواْلَب�سِ َتِوي ااْلأَ {َوَما َي�سْ

ْحَياء َواَل ااْلأَْمَواُت})فاطر:19-22(، اإن املفتون بالدنيا قد عا�س فيها  َتِوي ااْلأَ )21( َوَما َي�سْ

ُدوِر } )الج:46( وهو  اُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب اَلِّتي يِف ال�سُّ ْب�سَ َها اَل َتْعَمى ااْلأَ َنّ اأعمى: {َفاإِ

يف االآخرة اأعمى واأ�سل �سبياًل، ولذا قال اهلل عز وجل: {َوَمْن اأَْعَر�َس َعن ِذْكِري َفاإَِنّ َلُه 

ُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَْعَمى )124( َقاَل َرِبّ ِلَ َح�َسْرَتِني اأَْعَمى َوَقْد ُكنُت  نكًا َوَنْح�سُ َمِعي�َسًة �سَ

ِزي  يَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتن�َسى )126( َوَكَذِلَك َنْ رياً )125( َقاَل َكَذِلَك اأََتْتَك اآَياُتَنا َفَن�سِ َب�سِ

ِه َوَلَعَذاُب ااْلآِخَرِة اأَ�َسُدّ  ِمن ِباآَياِت َرِبّ َمْن اأَ�ْسَرَف َوَلْ ُيوؤْ

َواأَْبَقى } )طه:127-124(.

�أقليـــات
وقــ�ضايا

القراآن الكرمي كتاب اهلل املبني، الذي ال ي�سبع منه العلماء، 

وال ميُلّ منه قارئه، وال تنق�سي عجائبه، هو الذي ل تنته 

الن اإذ �سمعته حتى قالوا: {اإنا �سمعنا قراآنا عجبا يهدي اإىل 

الر�سد} )الن:1(. ت�سمن من اللطائف والدقائق ما ال يحيط 

به كاتب وال كتاب. 

ومن اللطائف التي ت�سمنها القراآن الكرمي ما جاء يف قوله 

�سبحانه: {لقد من اهلل على املوؤمنني اإذ بعث فيهم ر�سوال 

من اأنف�سهم} )اآل عمران:164(. فاالآية تبني ف�سل اهلل على 

املوؤمنني من العرب وغريهم بقوله {اإذ بعث فيهم ر�سوال من 

اأنف�سهم}، اأي: من جن�سهم العربي؛ الأن ذلك اآن�س لهم ما 

لو كان ر�سولهم من املالئكة، ونعمة الر�سالة اإنا حت�سل يف 

االإبالغ واالإفهام، فالر�سول يكلمهم بل�سانهم، فيفهمون جميع 

مقا�سده، ويدركون اإعجاز القراآن، ويفوزون مبزية نقل 

ة ينالها كل من تعَلّم الل�سان  هذا الدين اإىل االأمم، وهذه املزَيّ

العربي كغالب االأمم االإ�سالمية.

واملراد بـ {املوؤمنني} هنا: املوؤمنون يومئذ، وهم الذين كانوا 

مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، بقرينة ال�سياق وهو قوله: {

اإذ بعث فيهم ر�سوال من اأنف�سهم} اأي: من جن�س العرب، ومن 

بلدهم، ون�ساأ بينهم، يفهمون كالمه ب�سهولة، ويعرفون حاله 

بال�سدق واالأمانة، ولو كان من غري جن�سهم، باأن كان ملكًا اأو 

جنًا ل يتاأن�سوا به، ولو كان من غري ن�سبهم، باأن كان اأعجميًا 

ل يفهموا كالمه ب�سهولة.

ويفيد التعبري بقوله �سبحانه: {من اأنف�سهم} املماثلة لهم 

يف االأ�سياء التي تكون املماثلة فيها �سببًا لقوة التوا�سل 

والتفاعل، وهي هنا الن�سب، واللغة، والوطن. والعرب 

تقول: فالن من بني فالن من اأنف�سهم، اأي: من �سميمهم 

لي�س انت�سابه اإليهم بوالء وال بادعاء، وهذا وجه اإطالق 

النف�س عليه، التي هي يف معنى املماثلة، فكونه من اأهل 

ن�سبهم - اأي كونه عربيًا - يوجب اأن�سهم به، والركون اإليه، 

وعدم اال�ستيحا�س منه، وكونه يتكلم بل�سانهم يجعلهم 

�سريعني اإىل فهم ما يجيء به، وكونه منهم يعجل لهم 

الت�سديق بر�سالته؛ اإذ يكونون قد خربوا اأمره، وعلموا 

ف�سله، و�ساهدوا ا�ستقامته ومعجزاته.

ولذلك كان املوؤمنون مدة حياة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم من العرب خا�سة، بحيث اإن تلقيهم الدعوة كان على 

�سواء يف الفهم حتى ا�ستقر الدين.

واللطيفة املهمة يف االآية هي قوله تعاىل: {من اأنف�سهم}، 

حيث جاء هذا التعبري غاية يف الروعة؛ ملا يدل على القرب 

واخل�سو�س القيقيني؛ الأن قولنا: فالن من اأْنُف�س املوؤمنني، 

يدل على اأنه من خا�ستهم، واأنه قريب جداً منهم، ال اأنه 

منت�سب اإليهم انت�سابًا. وقد يكون جمازاً مراداً به الت�سريف.

فالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأقرب املقربني اإىل املوؤمنني؛ 

ولذلك ملا كان الديث غري خا�س باملوؤمنني يف قوله تعاىل: 

{هو الذي بعث يف االأميني ر�سوال منهم} )المعة:2(، ل 

يقل فيها: )من اأنف�سهم(، واإنا قال: {منهم}؛ الأن الكالم 

عن العرب عامة، ال عن املوؤمنني خا�سة.وقد قال بع�س اأهل 

التف�سري بهذا اخل�سو�س: »اإن قولك: فالن من اأنف�س القوم، 

اأوقع يف القرب واخل�سو�س من قولك: فالن منهم؛ فاإن هذا 

قد يراد للنوعية، فال يتخل�س لتقريب املنزلة وال�سرف 

، فال يفتقر اإىل  اإال بقرينة، اأما قولك: من اأنف�سهم، فاأخ�ُسّ

قرينة«.

وقد جاء التعبري بهذين االأ�سلوبني يف اآيتني اأخريني: اأولهما: 

{لقد جاءكم ر�سول من اأنف�سكم} )التوبة:128(؛ اإذ ملا 

ق�سد التعريف بعظم النعمة به �سلى اهلل عليه و�سلم على 

املوؤمنني من اأمته، وجليل اإ�سفاقه، وحر�سه على ناتهم، 

وراأفته ورحمته بهم، عرَبّ بقوله: {من اأنف�سكم}.

ثانيهما: قوله عز وجل: {ولقد جاءهم ر�سول منهم 

فكذبوه} )النحل:113(، فقد عرَبّ بقوله: {منهم}؛ ملَّا كان 

املدعون على ال�سد من حال املوؤمنني امل�ستجيبني، وملَّا - على 

قوا ملعرفة قدره، وال  الرغم من اإنعامه عليهم - ل يوَفّ

لال�ستجابة ملا جاءهم به من ال�سالمة يف الدنيا والنجاة يف 

االأخرى.

ر�سوال من اأنف�سهم

�صخ�صية �ليوم
ولد ال�سيخ اأبو عبد اهلل عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن حممد املَُعِلّمي العتمي اليماين يف اأواخر �سنة 1312هـ، بقرية 

تقع يف �سواحي �سنعاء باليمن، وا�ستهر باملَُعِلّمي ن�سبة اإىل »بني املعلم«.

ن�ساأ بني اأبَوين �ساَلني، واأمت حفظ القراآن يف �سن مبكرة، ثم تعلم التجويد وال�ساب والنحو والفقه والفرائ�س، وكان من 

م�سايخه: �سقيقه حممد بن يحيى املعلمي، والفقيه العالمة اأحمد بن حممد بن �سليمان املعلمي، واأحمد بن م�سلح الّرميي.

تلقى علومه االأوىل باليمن وتنقل بني املدن اليمنية طالبًا للعلم، ثم ارحتل اإىل جيزان �سنة 1336هـ فواله حممد 

االإدري�سي -اأمري ع�سري اآنذاك- رئا�سة الق�ساء، وظل قا�سيا بها حتى تويف االأمري حممد االإدري�سي �سنة 1341هـ، فرجع 

ال�سيخ املعلمي اإىل عدن ثم ارحتل اإىل الهند فُعني يف دائرة املعارف العثمانية م�سححا لكتب الديث وعلومه وغري ذلك 

من كتب االأدب والتاريخ، فبقي فيها مدة تقارب ثالثني �سنة، ثم عاد اإىل مكة املكرمة �سنة 1371هـ، فعني اأمينًا ملكتبة 

الرم املكي، فبقي فيها اأربعة ع�سر عاما يعمل يف خدمة رواد املكتبة من طالب العلم، حتى وافاه االأجل.

اأثنى عليه عدد كبري من معا�سريه من اأهل العلم والف�سل، وو�سفه غري واحد منهم بالعالمة املحقق املحدث القا�سي، 

ومن هوؤالء العلماء املثنني عليه: ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، حيث و�سفه بالعال خادم 

االأحاديث النبوية، وكذا اأثنى عليه ال�سيخ اأحمد �ساكر وال�سيخ حممد عبد الرزاق حمزة، وال�سيخ 

حممد حامد الفقي وال�سيخ حممد نا�سر الدين االألباين.

وقد لّقبه حممد االإدري�سي بـ«�سيخ االإ�سالم«؛ ملا كان يتحلى به ال�سيخ من العلم والزهد والورع، 

وقال عنه ال�سيخ بكر اأبو زيد: »ذهبي ع�سره العالمة املحقق..«.

عبد الرحمن املَُعِلّمي .. املحدث القا�سي

�أخالق وتزكية

ح�سن امل�سلم

ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك 

له، له امللك وله المد وهو 

على كل �سيء قدير

 )ع�سر مرات(

)اأو مرة واحدة عند الك�سل(

في ظالل �آية

�سبه جزيرة القرم .. 

تاريخ من الهاد واملحن
ننكاأْ اليوم جرح امل�سلمني يف بالد القرم املن�سية، حيث تنزل القوات الرو�سية تقرع 

طبول الرب، لنت�ساءل: ملاذا القرم ؟ وهل هناك حقا �سراع بني القطبني 

الرو�سي واالأمريكي ؟ اأم هي م�سالح تتالقى بينهما يف اإبادة 

امل�سلمني غرب االأر�س وم�سرقها ؟

تقع �سبه جزيرة القرم يف جنوب اأوكرانيا، يحدها من 

النوب والغرب البحر االأ�سود، ومن ال�سرق بحر 

اآزوف، وكان ا�سمها فيما م�سى »اآق م�سجد« اأي 

»امل�سجد االأبي�س«، قبل اأن ي�ستويل عليها الرو�س 

ال�سيوعيون.

تبلغ م�ساحة �سبة جزيرة القرم 150، 26 كيلو 

مرتا، اأما املنطقة التي كانت تخ�سع لنفوذها 

فتبلغ اأ�سعاف هذه امل�ساحة، وينت�سر فيها 

التتار، ثم انت�سر فيها القوازق حتى تخوم 

اأوكرانيا، ثم تقل�ست مع الزمن، حتى 

انح�سرت يف �سبه الزيرة هذه.

و�سل االإ�سالم اإىل القرم عن طريق التتار، 

وذلك يف عهد القبيلة الذهبية، الذين 

يرجع ن�سبهم اإىل جوجي االبن االأكرب 

لنكيز خان، وملا مات جوجي قبل اأبيه اأقطع 

جنكيز خان لولده باتو بالد رو�سيا وخوارزم 

والوقوقاز وبلغاريا، واأُطلق عليهم القبيلة 

الذهبية اأو مغول ال�سمال، وهي اأول قبائل 

املغول يف اعتناق االإ�سالم، ويعترب بركة خان اأول 

من اأ�سلم من اأمراء املغول، وذلك عام 650هـ وهو 

عائد من قرة قورم عا�سمة دولة املغول الكربى. ثم 

بايع اخلليفة العبا�سي امل�ستع�سم باهلل يف بغداد واأمت بناء 

مدينة �سراي )مدينة �سراتوف يف رو�سيا االآن(، عا�سمة مغول 

ال�سمال وبنى بها امل�ساجد وجعلها اأكرب مدن العال يف ذلك الوقت.

كانت دولة املغول امل�سلمة يف بالد القرم وما جاورها على عالقة طيبة مع 

دولة املماليك يف م�سر وال�سام، وكانا يقفان معا يف حمالت الهاد �سد هجمات 

البيزنطيني.

بداأ ال�سعف يدب يف دولة التتار امل�سلمني بعد ع�سر القوة الذي زاد على 120 عاما، 

نتيجة ال�سراع بني اأبناء االأ�سرة الاكمة وتف�سي الظلم، فا�ستقل الاج �سرك�س يف 

ا�سرتاخان، وا�ستقل ماماي ببالد القرم، وزاد ال�سعف باجتياح تيمور لنك ملدينة 

�سراي يف مطلع القرن التا�سع الهجري، ما اأدى اإىل تفتت الدولة الواحدة اإىل خم�س 

دول، هي: القرم، ا�سرتاخان، خوارزم، قازان، �سيربيا الغربية.، وهذا كله �سجع 

الرو�س للوقوف يف وجه التتار، الذين ظهر �سعفهم وا�سحا للعيان.

حترك الرو�س �سد التتار، غري اأن حاكم التتار توقتامي�س )762- 798هـ( متكن من 

�سد هجماتهم ودخل مو�سكو عام 783هـ، غري اأنه وقع القتال بينه وبني تيمور لنك، 

الذي متكن من هزميته عام 788هـ، واختفى ول يعلم له مكان. وعني تيمو لنك 

على �سراي اأمريا من قبله، وحينها عاود الرو�س هجماتهم على التتار يف القرم وما 

حولها.

�سبه جزيرة القرم .. تاريخ من الهاد

كانت رو�سيا عدوا لدودا للخالفة العثمانية، وكانت متد يد امل�ساعدة لكل من 

يتوافق معها يف حربها �سد دولة االإ�سالم وخا�سة ال�سفويني يف اإيران، غري اأن 

الكثري من امل�سلمني ال يعرفون اأن العثمانيني كانوا يوؤدبونهم يوم رفعوا راية 

الهاد وكانت رو�سيا تدفع الزية للم�سلمني.
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 ك�سف عن خف�س املجمع لالنبعاثات الغازية والب�سمة الكربونية ملنتوجاته، حكار:

اأكد، الرئي�س املدير العام ملجمع �سوناطراك، توفيق حكار، اأن حتديات عديدة 

تواجه املجمع من اأبرزها التحديات املناخية، موؤكدا عزم م�سوؤويل املوؤ�س�سة 

التعامل بجدية مع هذه التحديات واحلد من تاأثريات التغريات املناخية 

من خالل ا�سرتاتيجية و�سعها املجمع خلف�س النبعاثات الغازية والب�سمة 

الكربونية ملنتوجاته.

 ح�سب اآخر تقرير ل�سندوق النقد العربي

منو متوقع يف االقت�صاد الوطني 
وتعايف هذه القطاعات

يتوقع �سندوق النقد العربي منو اقت�ساد اجلزائر بحوايل 4،5 

القطاعات  من  عدد  تعايف  اإىل  م�سريا   ،2021 خالل  املائة  يف 

جراء الرتفاع امل�سجل يف الأ�سعار العاملية للنفط وما له من 

اأثر على ال�ستثمارات يف اأكرث من قطاع.

الذي  العربي"  القت�ساد  "اآفاق  حول   15 الـ  تقريره  ح�سب 

�سهد   2021 عام  فاإن  الإلكرتوين،  موقعه  على  موؤخرا  ن�سر 

ت�سجيل "تعاف ملحوظ" يف عدد من القطاعات القت�سادية 

والأ�سغال  البناء  وقطاع  "ال�سناعة  ي�سمل  مبا  اجلزائرية 

العمومية والري واخلدمات غري امل�سوقة واملحروقات". 

العاملية  الأ�سعار  يف  امل�سجل  بالرتفاع  التعايف  هذا  وربط 

جهة،  من  املحروقات  قطاع  يف  ال�ستثمارات  ومن  للنفط 

امل�ستجد )كوفيد- التلقيح �سد فريو�س كورونا  واإىل عملية 

للن�ساطات  الكامل  ال�ستئناف  باإعادة  "�ست�سمح  التي   )19

القت�سادية املختلفة"، من جهة اأخرى. كما اعترب التقرير 

عدد  تبني  من  "ي�ستفيد  اجلزائري  القت�سادي  النمو  اأن 

اإنعا�س  برنامج  مثل  الداعمة،  القت�سادية  ال�سيا�سات  من 

الذي  التمويل  الوطني والربنامج اخلا�س لإعادة  القت�ساد 

القت�ساد  اإنعا�س  برنامج  دعم  بهدف  اجلزائر  بنك  و�سعه 

الوطني، والذي �سي�ستمر حتى الن�سف الأول من عام 2022، 

م�ستوى  على  اخلارج  على  التدريجي  النفتاح  من  وكذلك 

امللحوظ يف  التطور  اأعقاب  املطارات واملوانئ والتنقالت، يف 

جمال احتواء اجلائحة خالل �سنة 2021". 

ال�سنة  اجلزائري  القت�ساد  منو  توا�سل  ال�سندوق  ويتوقع 

باملائة.   2،9 مبعدل  من2021،  اأقل  بوترية  لكن  القادمة، 

يف  اجلزائر  يف  النفطي  الإنتاج  م�ستويات  "ارتفاع  توقع  كما 

اإعالن �سركة النفط والغاز اجلزائرية )�سوناطراك( يف  ظل 

النفطي  الإنتاج  م�ستويات  زيادة  عزمها   2021 عام  بداية 

عرب تطوير احلقول احلالية، يف اإطار خطة متتد على مدى 

خم�س �سنوات با�ستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولر".

عنها  ك�سف  التي  اجلزائري  القت�ساد  منو  توقعات  وتاأتي 

�سندوق  توقعات  من  تفاوؤل  اأكرث  العربي  النقد  �سندوق 

�سنة  باملئة  بـ4ر3  منوا  للجزائر  توقع  الذي  الدويل  النقد 

�سندوق  يتوقع  جملة،  العربية  الدول  يخ�س  وفيما   .2021

عام  يف  املائة  يف   2،7 بن�سبة  اقت�ساديا  منوا  العربي  النقد 

2021، حيث من املرتقب اأن تختتم جمموعة الدول العربية 

امل�سدرة للنفط ال�سنة اجلارية بتحقيق منو اقت�سادي بن�سبة 

للنفط  امل�ستوردة  العربية  الدول  وجمموعة  املائة،  يف   2،8

بن�سبة 2،5 يف املائة.

الدول  مبجموعة  اخلا�سة  التوقعات  اأن  التقرير  واأو�سح 

التي  املحددات  على  بناء  جاءت  للنفط  امل�سدرة  العربية 

الأ�سعار  "ارتفاع  اأهمها  من  املجموعة،  دول  منها  ا�ستفادت 

اجلاري  العام  بداية  منذ  باملائة   65 بنحو  للنفط  العاملية 

التقدم  م�ستويات  جانب  اإىل  اأكتوبر،  �سهر  نهاية  وحتى 

البارز حلكومات عدد من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية على �سعيد حمالت التلقيح الوطنية وال�ستمرار يف 

تبني حزم �سخية للتحفيز املايل".

دنيا. ع

توفيق حكار، ويف كلمته 

خالل افتتاح الطبعة العا�سرة 

ملعر�س وموؤمتر �سمال اإفريقيا 

لل�سناعة البرتولية والغازية 

تطرق  اأم�س   ،"2021 "نابك 
اإىل اآفاق تطور �سوناطراك 

يف عامل طاقوي متغري، حيث 

ترتكز ا�سرتاتيجية ال�سركة 

على تطوير ال�سراكة يف جمال 

ال�ستك�ساف والإنتاج وكذا 

جمال التكوين والبرتوكيمياء، 

موؤكدا عزم م�سوؤويل املوؤ�س�سة 

التعامل بجدية مع التحديات 

املناخية التي تفر�س نف�سها 

على كل ال�سركات العاملية منها 

جممع �سوناطراك، واحلد من 

تاأثريات هذه التغريات املناخية 

من خالل ا�سرتاتيجية و�سعها 

املجمع خلف�س النبعاثات 

الغازية والب�سمة الكربونية 

ملنتوجاته، واأ�سار توفيق حكار 

اإىل اأهمية تطوير املحتوى 

املحلي يف جمالت الإجناز 

واخلدمات.

هذا وقد افتتحت اأم�س مبركز 

التفاقيات لوهران "حممد 

بن اأحمد" الطبعة العا�سرة 

ملعر�س وموؤمتر �سمال اإفريقيا 

لل�سناعة البرتولية والغازية 

 480 مب�ساركة   ،"2021 "نابك 
عار�سا ميثلون 40 دولة، وح�سر 

حفل الفتتاح كل من الأمني 

العام لوزارة الطاقة واملناجم 

عبد الكرمي عوي�سي، والرئي�س 

املدير العام ملجمع �سوناطراك 

توفيق حكار، والرئي�س املدير 

العام ملجمع �سونلغاز، �ساهر 

بوخلرا�س، والرئي�س املدير 

العام للوكالة الوطنية لتثمني 

موارد املحروقات "اآلنفط"، 

نور الدين داودي. ويغطي 

هذا ال�سالون املهني الدويل 

لقطاعات الطاقة واملحروقات، 

الأكرب على نطاقي البحر 

الأبي�س املتو�سط واإفريقيا، 

الجتاهات ال�سرتاتيجية 

واملقاربات التقنية ومناق�سة 

التحديات والفر�س الرئي�سية 

يف قطاع الطاقة، ح�سب 

املنظمني. وي�سارك يف هذه 

التظاهرة الدولية متعاملون 

بقطاع البرتول والغاز وموردو 

املنتجات واخلدمات ذات ال�سلة 

بالقطاعني، ح�سب وكالة "اأورل 

نابك" املنظمة للمعر�س.

وباملوازاة مع املعر�س، متت 

برجمة ندوات لفائدة امل�ساركني 

تتناول موا�سيع "الطاقة 

يف �سمال اإفريقيا: املوارد 

والتحديات والفر�س" و"موقع 

الغاز اجلزائري يف ال�سوق العاملي 

واملحلي" و"الفر�س والتحديات 

الكربى مل�ستقبل القطاع 

الو�سيط وامل�سب يف اجلزائر" 

وال�سرتاتيجيات وال�ستثمارات 

امل�ستقبلية ح�سب ال�سروط 

اجلديدة لل�سوق يف �سمال 

اإفريقيا".

ويعد "نابك" ال�سالون املهني 

الدويل للمحروقات والطاقة 

الأكرب من نوعه يف اإفريقيا 

ومنطقة البحر الأبي�س 

املتو�سط، املخ�س�س ل�سوق �سمال 

اإفريقيا واملكر�س لن�ساطات املنبع 

والنقل وامل�سب )داخل وخارج 

احلدود( وموردي املنتجات 

واخلدمات والتكنولوجيات 

املتعلقة بالن�ساط البرتويل 

والغازي، وفق امل�سدر ذاته، 

وت�سكل التظاهرة فر�سة 

لتبادل اخلربات يف جمال 

املحروقات والطاقة.

دنيا. ع

�شوناطراك �شطرت ا�شرتاتيجية بعيدة 

املدى للتعامل مع التغريات املناخية

باتنة: العثور على جثتني متفحمتني داخل 
حمل

عرث يف ال�ساعات القليل املا�سية على جثتني متفحمتني، داخل 

حمل مبنطقة عني الياب�سة، يف بلدية وادي الطاقة، بدائرة 

ثنية العابد، ولية باتنة، ح�سب ما ا�ستفيد اأم�س الإثنني من 

خلية الإعالم والت�سال للمديرية املحلية للحماية املدنية، 

واأو�سح امل�سدر اأن فرق التدخل لوحدة احلماية املدنية 

لتيمقاد تدخلت مبنطقة عني الياب�سة ببلدية وادي الطاقة 

لنت�سال اجلثتني وهما ل�سخ�سني اأحدهما يف الثالثينات 

من العمر والثاين جمهول الهوية كانا مب�ستودع يحتوي على 

م�سخات واأجهزة الري، وحولت اجلثتان اإىل م�سلحة حفظ 

اجلثث باملركز ال�ست�سفائي اجلامعي بباتنة فيما فتحت امل�سالح 

املخت�سة حتقيقا لتحديد ظروف ومالب�سات احلادث ي�سيف 

ذات امل�سدر.

بجاية: توقيف �شخ�ص تورط يف ق�شية حيازة 
وا�شتهالك املخدرات

متكنت عنا�سر فرقة ال�سرطة الق�سائية بالأمن احل�سري 

الثامن لأمن ولية بجاية خالل هذا الأ�سبوع من توقيف 

�سخ�س يبلغ من العمر 37 �سنة تورط يف ق�سية حيازة 

وا�ستهالك املخدرات، تفا�سيل العملية جاءت بعد قيام 

عنا�سر ال�سرطة بدوريات مراقبة ليلية بقطاع الخت�سا�س 

وبو�سولهم اإىل واجهة �ساطئ البحر ب�سيدي علي لبحر لفت 

انتباههم وجود دراجة نارية مركونة و�ساحبها بالقرب منها 

يحت�سي امل�سروبات الكحولية، وبعد مراقبة هذا الأخري مت 

العثور بحوزته على �سيجارة حم�سوة باملخدرات، وبتفتي�س 

الدراجة النارية �سبط بداخلها على �سالح اأبي�س " �سكني " 

وعلبة كربيت بداخلها قطع من املخدرات " كيف معالج "، 

وقد اأجنز ملف جزائي �سد امل�ستبه فيه لأجل ق�سية حيازة 

وا�ستهالك املخدرات، حمل �سالح اأبي�س حمظور دون مربر 

�سرعي، وح�سب بيان لذال امل�سالح فاإنه قد مت تقدميه اأمام 

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة بجاية، وبعد جل�سة املثول 

الفوري �سدر �سده عقوبة �سهرين حب�س وغرامة مالية قدرها 

20000 دج.

الأغواط: توقيف اأ�شخا�ص مبحوث عنهم من 
قبل العدالة  

متكنت امل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية باأمن ولية 

الأغواط خالل الأ�سبوع املا�سي من توقيف )11( �سخ�س 

ترتاوح اأعمارهم مابني )21-58( �سنة، حمل بحث  مبوجب 

اأوامر ق�سائية �سادرة عن اجلهات الق�سائية، من بينهم ثالثة 

)03( اأ�سخا�س حمل بحث مبوجب اأوامر بالقب�س، ليتم على 

اإثر ذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة يف حق 

الأ�سخا�س املوقوفني، الذين مت تقدميهم اأمام النيابة املخت�سة 

اإقليميا، وح�سب بيان ذات امل�سالح فاإن ن�ساطات و جهود م�سالح 

اأمن الولية ملكافحة اجلرمية احل�سرية مبختلف اأ�سكالها عرب 

قطاع الإخت�سا�س متوا�سلة، من اأجل حماية الأ�سخا�س و 

املمتلكات، تعزيز ال�سعور بالأمن  و ال�سكينة لدى املواطنني.

خن�شلة: اإ�شابة خم�شة اأ�شخا�ص يف ا�شطدام 
بني �صيارتني

اأ�سيب �سباح اأم�س، خم�سة اأ�سخا�س بجروح متفاوتة اخلطورة 

يف ا�سطدام بني �سيارتني ببلدية بغاي يف ولية خن�سلة، 

وذكرت م�سالح احلماية املدنية للولية، اأن وحداتها تدخلت 

الإثنني يف ال�ساعة ال�سابعة �سباحا وخم�سا وثالثني دقيقة، 

على اإثر حادث مرور، جنم عن ا�سطدام بني �سيارتني بقرية 

الفج التابعة اإداريا لبلدية بغاي، حيث خلف يف ح�سيلة اأولية 

خم�سة جرحى مت اإ�سعافهم ونقلهم اإىل امل�ست�سفى املحلي.

خ. �س

 حجز 5000 قر�ص مهلو�ص واأ�شلحة بي�شاء

الإطاحة ب�شبكة 
اإجرامية خمت�شة 

يف التهريب الدويل 
للمخدرات

بامل�سلحة  اجلنائية  الفرقة  من  عنا�سر  متكن 

من  بوهران  الق�سائية  لل�سرطة  الولئية 

خمت�سة  منظمة  اإجرامية  ب�سبكة  الإيقاع 

واملوؤثرات  للمخدرات  الدويل  التهريب  يف 

توقيف  العملية،  هذه  خالل  ومت  العقلية، 

�سخ�سني ترتاوح اأعمارهم مابني 31 و53 �سنة 

م�سبوقني ق�سائيا ومعتادي اجرام.

وتعود حيثيات ق�سية احلال ح�سب بيان لذات 

ن�سخة  "الرائد"  تلقت  اأم�س  الأمنية  امل�سالح 

منهه ا�ستغالل ملعلومات تفيد بقيام اأفراد هذه 

ال�سبكة بنقل وتخزين هذه املخدرات باإحدي 

الأحياء ال�سعبية من اأجل ترويجها و�سط فئة 

مت  الإجرامي  ن�ساطهم  تتبع  وبعد  ال�سباب. 

خالل  ومت  تواجدهمـ،  ومكان  هويات  حتديد 

اإك�ستازي،  قر�س   5150 حجز  العملية،  هذه 

و31  بريقابالني،  نوع  من  مهلو�سا  قر�سا  و42 

كلغ،   03 بوزن  الهندي  القنب  من  �سفيحة 

عائدات  من  مايل  مبلغ  حجز  اإىل  بالإ�سافة 

الرتويج قدره 68 مليون �سنتيم، وكذا قالدة 

يف  ت�ستخدم  ومركبة  الأ�سفر،  املعدن  من 

النقل والتوزيع.
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 على هام�ص م�شاركتها يف الجتماع الت�شاوري لوزراء البيئة الأفارقة

موالفي تبحث �شبل 
تعزيز ال�شراكة مع 

اجلزائر يف جمال البيئة
يف  الربيطانية،  غال�سكو  مبدينة  اأم�س  موالفي،  �سامية  البيئة  وزيرة  �ساركت 

موؤمتر  اأ�سغال  هام�س  على  املنعقد  الأفارقة  البيئة  لوزراء  الت�ساوري  الجتماع 

املنتظر  ومن  حيث  املناخية،  للتغريات  املتحدة  الأمم  لتفاقيه   26 ال  الأطراف 

اأن تعقد وزيرة البيئة، على هام�س القمة، لقاءات ثنائية مع نظرائها من خمتلف 

الدول امل�ساركة لبحث �سبل وافاق ال�سراكات مع خمتلف الفاعلني يف املجال.

و�ساركت موالفي، رفقة اإطارات من وزارة البيئة، يف الجتماع الت�ساوري لوزراء 

 26 كوب  قمة  من  امل�ستوى  رفيع  اجلزء  بدء  قبل  اليوم  املنعقد  الأفارقة  البيئة 

على  الوزراء  لطالع  الأفريقيني  املفاو�سني  جمموعة  متكني  اإىل  يهدف  والذي 

حالة املفاو�سات القائمة.

كما �سمح هذا اللقاء باإعطاء فر�سة ملجموعة املفاو�سني الفاقة للعمل مع الوزراء 

للتو�سل اإىل موقف م�سرتك ب�ساأن ق�سايا التفاو�س الرئي�سية حتى يتمكن الوزراء 

رفيع  اجلزء  خالل  الأخرى  املناطق  من  نظرائهم  مع  فعال  ب�سكل  النخراط  من 

الفعلي  للتغيري  "فر�سة  ال26  دورته  يف  املوؤمتر  ي�سكل  و  املوؤمتر،  من  امل�ستوى 

لهيئات  ال�سابقة  والجتماعات  املوؤمترات  كل  اأعمال  نتائج  وتثمني  والإيجابي 

جائحة  من  واحدة  و�سنة  باري�س  اتفاق  على  �سنوات  خم�س  مرور  بعد  التفاقية 

كوفيد-19، والتي ينتظر اأن تكون مبثابة وقفة ملراجعة ما اأحرز عليه من تقدم 

حتى الن".

"اأن اجلزائر عملت، انطالقا من اإميانها العميق برهانات  و يذكر، يف هذا ال�سياق 

كل  ت�سخري  على  النامية،  الدول  اقت�ساد  على  ال�سلبية  وانعكا�ساتها  املناخ  تغري 

الإمكانيات الوطنية لالإيفاء بتعهداتها يف اإطار اتفاق باري�س من خالل م�ساهمتها 

املعتزمة واملحددة وطنيا مع العمل على حتيينها وفق قدراتها املالية والقت�سادية 

على  اجلزائرية  احلكومة  حتر�س  و  اخلارجي"،  الدعم  على  حت�سلت  ما  واإذا 

جمابهة خماطر التغريات املناخية، من خالل عزمها على تطبيق املخطط الوطني 

للمناخ الذي يعترب وثيقة ا�سرتاتيجية للت�سدي للتاأثريات ال�سلبية الناجمة عن 

التغريات املناخية على امل�ستوى الوطني.

اإىل  ترمي   26 كوب  لقمة  الأربعة  الأ�سا�سية  الأهداف  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

اأهداف اتفاق باري�س من خالل رفع م�ستوى الطموح  ت�سريع التقدم نحو حتقيق 

نتائج  لتاأمني  والتعاون  والتمويل  معها  والتكيف  املناخ،  تغري  اثار  تخفيف  نحو 

متثل م�سالح جميع الأطراف، على اأن توؤدي هذه املخرجات اإىل ت�سريع يف العمل 

يف  ال�سمود  على  والقدرة  املناخ  تغري  مع  التكيف  وتعزيز  النبعاثات،  من  للحد 

ومتكني  واإ�سالحها  الطبيعة  وحماية  الدعم،  ونطاق  م�ستوى  ورفع  مواجهته، 

العمل مب�ساركة اجلميع.
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 كانت تن�شط على م�شتوى اجلزائر العا�شمة

الإطاحة بع�شابة 
اإجرامية حترتف 
تزوير الوثائق 

الإدارية
ثالث  بينها  اأحياء  ع�شابة  •توقيف 

ن�شاء باملعاملة

فرقة  يف  ممثلة  اجلزائر  ولية  اأمن  م�سالح  عاجلت 

الدرارية،  الإدارية  املقاطعة  باأمن  الق�سائية  ال�سرطة 

جلناية  الإعداد  لغر�س  اأ�سرار  جمعية  تكوين  ق�سية 

حيازة  مع  اإدارية  حمررات  يف  املزّور  وا�ستعمال  التزوير 

هوية  انتحال  الأختام  تقليد  للتزوير،  معدة  اأدوات 

الغري يف ظروف اأدت اإىل القيد حكم يف �سفيحة ال�سوابق 

العدلية، حيث مّت توقيف )09( اأ�سخا�س �سالعني يف ق�سية 

احلال فيما.

الأمنية  امل�سالح  لذات  بيان  ح�سب  احلال  ق�سية  وتعود 

حتت  مّتت  والتي  منه  ن�سخة  "الرائد"  تلقت  اأم�س 

على  جاءت  اإقليميا،  املخت�سة  للنيابة  الدائم  الإ�سراف 

الفرقة،  لذات  وردت  ملعلومات  الأمثل  الإ�ستغالل  اثر 

مّكنتها من �سبط وحجز  جهاز اإعالم اآيل حممول )01(، اآلة 

هاتفني    ،  )02( مركزية  وحدة  �سكانري)01(،  ال�ستن�ساخ 

نقالني ذكيني )02(، رخ�سة �سياقة مزورة، بطاقة مهنية 

مزورة عن موؤ�س�سة تنمية امل�ساحات اخل�سراء.

القانونية  الإجراءات  اإ�ستكمال  وبعد  انه  امل�سذر  واأو�سح 

يف حق امل�ستبه فيهم، مّت تقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية 

ة اإقليميا. املخت�سّ

قائد  �سامي  حرات  الرائد  ك�سف  اآخوؤر  �سعيد  على 

اهلل،  عبد  ب�سيدي  الوطني  للدرك  الإقليمية  الكتيبة 

اأوقفت جمرمني قاموا با�ستباكات عنيفة  اأن م�ساحله  عن 

اأحياء مدينة  اأحد  اأ�سلحة بي�ساء على م�ستوى  با�ستخدام 

بالقوة  �سيطرتهم  فر�س  حماولني  بالعا�سمة،  املعاملة 

وترويع ال�سكان، وح�سب ت�سريحات املتحدث فاإن التدخل 

ال�سريع لوحدات الدرك الوطني، على اإثر بالغ من طرف 

مواطنني قاطنني بذات احلي على الرقم الأخ�سر 10-55، 

بينهم  الع�سابة،  اأفراد  من  اأ�سخا�س   10 توقيف  عن  اأ�سفر 

ثالث ن�ساء، مع حجز اأ�سلحة بي�ساء و�سيارتني �سياحيتني، 

لتحديد  متوا�سال  التحقيق  يزال  ول  اأن  امل�سدر  واأو�سح 

هوية باقي الأفراد املتورطني يف الق�سية.
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