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التنمية  دائرة  رئي�س  اأعرب 

املهني  الوطني  بالديوان  امل�ستدامة 

عن  عمراين،  الدين  نور  للحبوب، 

الفالحي  الإنتاج  يكون  باأن  تفاوؤله 

خالل هذا املو�سم مقبول بالنظر اإىل 

حاليا  تت�ساقط  التي  الأمطار  كميات 

على خمتلف وليات الوطن.

لالإذاعة  ت�سريحات  يف  عمراين،  قال 

لهذا  احلرث  مو�سم  اإن  الوطنية، 

على  اأريحية  بكل  �سينطلق  املو�سم 

التابعة   48 الـ  التعاونيات  م�ستوى 

جفاف  موجة  بعد  وذلك  للديوان، 

اأ�سابت املناطق الغربية للبالد خالل 

الـ6 اأ�سهر الأخرية.

الفالحني  املتحدث  ذات  وطماأن 

على  مقبولة  بكميات  البذور  بتوفر 

مت  حيث  الديوان،  تعاونيات  م�ستوى 

هذه  قنطار  مليوين  من  اأكرث  جتميع 

األف   900 بيع  الآن  حلد  ومت  ال�سنة 

مع  املتعاقدين  للفالحني  منها  قنطار 

الديوان.

ل�سمان  املتخذة  الإجراءات  وعن 

تقنني عملية توزيع البذور اخلا�سة 

تراجعا  تعرف  التي  ال�سعري  مبادة 

الدين  نور  ك�سف  الإنتاج،  ن�سبة  يف 

خالل  الديوان  قيام  عن  عمراين 

�سروط  دفرت  باإعداد  املو�سم  هذا 

هذه  باإعادة  الفالح  مبوجبه  يلتزم 

املو�سم  خالل  للتعاونيات  البذور 

املقبل، بهدف �سمان الوفرة للموا�سم 

املقبلة.

وبخ�سو�س نوعية البذور امل�ستخدمة 

وجود  عن  امل�سدر  ذات  ك�سف  حاليا، 

يف  واملطابقة  للرقابة  وطني  مركز 

معاينة  على  ي�سهر  النوعية،  جمال 

نوعية هذه البذور، وهي يف معظمها 

لل�سيا�سة  طبقا  حملي  اإنتاج  من 

الوطنية املعتمدة يف هذا املجال.

لزراعة  املخ�س�سة  امل�ساحة  وعن 

اإنها  عمراين  الدين  نور  قال  القمح، 

تقدر حاليا بـ5،03 مليون هكتار، منها 

مليون ون�سف املليون خم�س�سة فقط 

وثالثمائة  ومليون  ال�سلب،  للقمح 

األف هكتار لل�سعري.

املتدخل  اأ�سار  ال�سياق،  هذا  و�سمن 

األف فالح متعاقد يف   600 اإىل وجود 

الوقت الراهن مع التعاونيات التابعة 

عتاد  بتوفري  ي�ساهم  حيث  للديوان، 

بـ400  فالحي لتغطية م�ساحة تقدر 

األف هكتار.

امل�سئول  ذات  ك�سف  اأخرى،  جهة  من 

عن قيام الديوان باإم�ساء اتفاقية مع 

الفالحون  يح�سل  اأ�سميدال،  جممع 

بن�سبة  مدعمة  اأ�سعار  على  مبوجبها 

الرتفاع  ملواجهة  وذلك  باملائة،   20
الآزوتية  الأ�سمدة  اأ�سعار  يف  امل�سجل 

والفو�سفاتية يف الأ�سواق.

�س. ز

توا�سلت خالل الـ48 �ساعة الأخرية حوادث 

التقلبات اجلوية والتي مددت حالة من 

الطوارئ عرب 4 وليات على وجه اخل�سو�س، 

حيث مت ت�سجيل انهيارات يف املنازل وانزلق 

للرتبة وارتفاع ملن�سوب املياه عرب العديد من 

البلديات يف هذه الوليات الأربعة، وهو ما 

ا�سطر امل�سوؤولني املحليني ل�ستحداث خاليا 

يقظة ملواجهة هذه التقلبات، فيما ا�ستمرت 

حتذيرات خمتلف امل�سالح الأمنية للمواطنني 

خا�سة ال�سائقني للتحلي باليقظة من اأجل 

�سالمتهم يف ظل هذه الظروف، يف حني 

اأ�سارت توقعات الطق�س اإىل ا�ستقرار ن�سبي 

�ستعرفه اأغلب الوليات اليوم، يف انتظار 

�سل�سلة من ال�سطرابات اجلوية املتوقعة 

بداية من الأ�سبوع املقبل.

 • بنايات تنهار وت�سجيل 

وع�سرات  �سحايا   3
"امل�سردين"

وك�سفت املديرية العامة للحماية املدنية، 

اأم�س، عن ح�سيلة تدخالتها اإثر التقلبات 

اجلوية الأخرية والت�ساقط الغزير لالأمطار 

عرب 4 وليات وهي: اجلزائر العا�سمة، 

البويرة، ال�سلف وتيبازة. فعرب العا�سمة 

وحتديدا ببلدية بولوغني، �سجل وفاة 3 

اأ�سخا�س )رجلني وامراأة واحدة( يف انهيار 

بناية بـ198 �سارع زياري عبد القادر، وذلك 

جراء انزلق للرتبة. وبلديتي ال�سراڤة 

مت اإخراج �سيارة عالقة على م�ستوى 

نادي ال�سنوبر، و�سيارة ثانية ببلدية 

ج�سر ق�سنطينة. كما مت ت�سجيل ببلدية 

ال�سويدانية انهيار جزئي ل�سقف اإحدى 

الغرف ت�سبب يف اإ�سابة �سخ�س بجروح 

على م�ستوى الراأ�س. وببلدية زرالدة مت 

ت�سجيل انهار �سقف اأحد املنازل جراء جتمع 

مياه الأمطار، كما ت�سببت مياه الأمطار يف 

بلدية اأولد فايت يف انزلق للرتبة، وهو ما 

جنمت عنه اأ�سرار على م�ستوى اأحد البيوت 

الق�سديرية دون ت�سجيل �سحايا. وببلدية 

بوزريعة مت ت�سجيل انهيار �سقف بناية 

قدمية باملكان امل�سمى مقام جميلة.

اأما بولية البويرة فقد �سجل ببلدية البويرة 

انهيار جزئي ل�سقف منزل باملكان امل�سمى 

را�س بويرة. كما مت بولية ال�سلف اإجراء 

عمليات لمت�سا�س مياه الأمطار يف كل من 

بلديات تاجنة واأولد فار�س وتواكريت 

وال�سطية، مع �سعوبة يف حركة املرور على 

م�ستوى الطريق الوطني رقم 19 ببلديتي 

جنا�س واأولد فار�س. ويف ولية تيبازة، 

ت�سررت 4 بنايات ببلدية القليعة، اإ�سافة اإىل 

واإخراج  م�سعود  عني  بحي  اأخرى  انهيارات   8
�سيارة عالقة ببلدية عني تاڤورايت.

 • تن�سيب خاليا يقظة 

وفرق تدخل �سريعة 

ملواجهة اآثار التقلبات 

اجلوية

وقد مددت التقلبات اجلوية امل�ستمرة لأزيد 

من اأ�سبوع من حالة طوارئ على م�ستوى 

العديد من الوليات، يف مقدمتها العا�سمة 

التي عا�ست ظروفا ا�ستثنائية ب�سبب كميات 

الأمطار املت�ساقطة. واأعلنت ولية اجلزائر 

عن تن�سيب خلية يقظة على م�ستوى كل 

دائرة وبلدية، بالإ�سافة اإىل و�سع فرق 

خا�سة للتدخل يف الو�سعيات احلرجة على 

مدار 24 �ساعة، وهذا على اإثر التقلبات 

اجلوية الأخرية.

واأو�سحت الولية، يف بيان لها، اأنه مت و�سع 

فرق للتدخل يف الو�سعيات احلرجة على 

مدار 24 �ساعة، اإىل جانب ا�ستنفار كافة 

م�سالح احلماية املدنية واملوؤ�س�سات الولئية 

وم�سالح مديرية الأ�سغال العمومية واملوارد 

املائية و�سركة املياه والتطهري "�سيال"، مع 

جتنيد كافة الو�سائل ال�سرورية ملواجهة هذه 

التقلبات اجلوية.

 • التقلبات ترفع 

ن�سبة احلوادث وهذه 

الإر�سادات على 

ال�سائقني اتباعها

باملقابل، عرفت الطرقات خالل فرتة 

التقلبات اجلوية ارتفاعا رهيبا يف حوادث 

املرور، حيث �سجلت ح�سيلة قيا�سية خالل 

اليومني املا�سيني للحوادث ب�سبب الظروف 

املناخية، والتي تزيد من �سعوبة ال�سياقة. 

وعليه، دعت املديرية العامة للحماية 

املدنية ال�سائقني لتباع بع�س الإر�سادات 

لتفادي خماطر التقلبات اجلوية. 

واأو�ست املديرية، يف بيان لها على �سفحتها 

الر�سمية عرب في�سبوك، ال�سائقني بالبتعاد 

عن جوانب الطريق وتفقد الإطارات ل�سمان 

ثباتها على الأر�س اأثناء ال�سياقة، مع تفقد 

مكابح ال�سيارة والتاأكد من �سالمة م�ساحات 

الزجاج ل�سمان روؤية وا�سحة اأثناء القيادة 

يف املطر، مع التقليل من ال�سرعة اأثناء 

القيادة حتى ت�ستطيع ال�سيطرة على �سيارتك 

و�سمان �سالمتك و�سالمة ال�سواق من حولك. 

والتاأكد من فعالية الإ�ساءة الأمامية واإ�ساءة 

ال�سباب ل�ستخدامها اأثناء القيادة.

واأو�ست ذات الهيئة ال�سائقني بعدم الدخول 

يف جتمعات املياه ب�سرعة عالية حتى ل 

تفقد ال�سيطرة على ال�سيارة اأو تدخل املياه 

اإىل حمرك ال�سيارة والو�سالت الكهربائية، 

والتاأكد من وجود بع�س الأدوات ل�ستخدامها 

يف احلالت الطارئة مثل اإطار احتياطي 

و�سالحيته، ورافعة، �سرتة الأمان العاك�سة، 

مثلث التنبيه، وعلبة اإ�سعافات اأولية 

وغريها.

 • �سل�سلة من 

ال�سطرابات اجلوية 

متوقعة بداية من 

الأ�سبوع املقبل

وفيما يتعلق بالو�سعية اجلوية وا�ستمرار 

التقلبات خالل الأيام املقبلة، فقد اأظهرت 

توقعات الأحوال اجلوية لليوم ا�ستقرارا 

جويا عرب معظم املناطق، مع احتمال ت�ساقط 

بع�س الأمطار على املناطق الو�سطى. 

وح�سب الديوان الوطني لالأر�ساد اجلوية، 

�ستعرف املناطق الو�سطى �سحبا عابرة تكون 

كثيفة على املناطق ال�ساحلية، مع ت�ساقط 

بع�س الزخات املطرية. اأما على املناطق 

الداخلية واله�ساب العليا، فريتقب ت�سكل 

بع�س ال�سحب ال�سفلى خالل ال�سبيحة، 

لت�سبح الأجواء قليلة ال�سحب م�ساء. اأما 

املناطق ال�سرقية والغربية ف�ست�سهد اأجواء 

من �سافية اإىل قليلة ال�سحب على العموم، 

با�ستثناء بع�س ال�سحب ال�سفلى التي متيز 

اله�ساب العليا خالل ال�سبيحة. املناطق 

اجلنوبية هي الأخرى �ستميزها اأجواء 

مغ�ساة جزئيا على ال�سحراء ال�سرقية، 

منطقة تندوف وعلى اأق�سى اجلنوب نحو 

الهڤار والطا�سيلي، يف حني �ستكون اأجواء 

�سافية على باقي املناطق. وفيما يتعلق 

بالتوقعات طويلة املدى، فاإنه يتوقع اأن تكون 

هناك، بداية من الأ�سبوع املقبل، �سل�سلة 

من ال�سطرابات اجلوية الأخرى امل�سحوبة 

بكميات كبرية من المطار وحتى الثلوج 

على املرتفعات، ت�سمل الوليات ال�سمالية 

والداخلية من الوطن.

�س. زمو�س

اإجماع على �سرورة بعث �سراكات جديدة بني البلدين

قطاع الطاقة... مفتاح تعزيز التعاون بني اجلزائر وتركيا

مو�سم احلرث �سينطلق بكل اأريحية بعد اأ�سهر من اجلفاف

الأمطار ترفع �سقف الآمال حول 
الإنتاج الفالحي للمو�سم املقبل

 التقلبات اجلوية متدد حالة الطوارئ عرب 4 وليات

مبان تنهار على روؤو�س قاطنيها واملياه تغمر كل �سيء
 • تن�سيب خاليا يقظة وفرق تدخل �سريعة ملواجهة اآثار التقلبات اجلوية

 • ارتفاع ن�سبة احلوادث وهذه الإر�سادات على ال�سائقني اتباعها

اأكد وزير الطاقة، حممد عرقاب، اأن قطاع الطاقة واملناجم من املجالت الواعدة، التي تتيح 

فر�س التعاون بني اجلزائر وتركيا، م�سريا اأن تطوير م�ساريع هيكيلو ملناجم احلديد والفو�سفات 

والزنك، واملثال الناجح ل�سركة تو�سيايل لإنتاج ال�سلب امل�سطح، يدفعنا اإىل بعث �سراكات جديدة 

للبلدين ملا حققته من جناح يف املجال.

عرقاب،  حممد  �أ�ضاف 

�لـ11  �لدورة  هام�ش  على 

�مل�ضرتكة  �حلكومية  للجنة 

للتعاون  �لرتكية  �جلز�ئرية 

�القت�ضادي و�لعلمي و�لتقني، 

�أن قانون �ملحروقات �جلديد 

للتعاون  جديدة  �آفاقا  يفتح 

وجلب ��ضتثمار�ت لل�رش�كة.

�أكد  �ل�ضياق،  هذ�  ويف 

�لهادف  �لتموقع  �أن  عرقاب 

�لرتكية  لال�ضتثمار�ت 

يف  و�جلز�ئر  �جلز�ئر  يف 

لبعثها  نطمح  تركيا، 

و�أ�ضار  �لبلدين.  بني  �أكرث 

على  تعمل  �جلز�ئر  �أن  �إىل 

قطاع  يف  �الكت�ضافات  تعزيز 

�ضناعة  و�إن�ضاء  �ملحروقات 

لتثمني  برتوكيمياوية 

بالبالد.  �ملعدنية  �ملو�رد 

�أن  ذ�ته،  �ل�ضياق  يف  منوها 

تلبية �لطلب على �لطاقة على 

�ل�ضعيد �لوطني، يعمل على 

مبا  �الإنتاج  و�ضائل  تعزيز 

�آفاق  وفتح  �لكهرباء،  فيها 

�ل�رش�كة بني �لبلدين. 

م�ضاريع  "تطوير  وتابع: 

�حلديد  ملناجم  هيكيلو 

و�لفو�ضفات و�لزنك، و�ملثال 

تو�ضيايل  ل�رشكة  �لناجح 

�مل�ضطح،  �ل�ضلب  الإنتاج 

�رش�كات  بعث  �إىل  يدفعنا 

حققته  ملا  للبلدين  جديدة 

من جناح يف �ملجال".

�لطاقة  وزير  �أكد  باملقابل، 

�لبيان  على  �لتوقيع  �أن 

جمل�ش  الإن�ضاء  �مل�ضرتك 

�مل�ضتوى  رفيع  م�ضرتك 

هو  �لرئي�ضني،  بتوقيع 

م�ضرتك  تعاون  دو�فع  �بتكار 

�لبلدين.  م�ضلحة  يخدم  مبا 

عرقاب،  �لوزير  وناق�ش 

�لرتكي  بنظريه  لقائه  خالل 

فاحت دومنز، �أوجه �لتعاون 

بتبادل  �ملرتبطة  �الأخرى 

�ال�ضتثمار  وفر�ش  �خلرب�ت 

يوفرها  �لتي  و�ل�رش�كة 

�ملناجم يف �جلز�ئر،  قطاع 

�لبحث  جمال  يف  ال�ضيما 

و�ال�ضتغالل  و�ال�ضتك�ضاف 

�ملعدنية،  �ملو�د  و�إنتاج 

على  �لطرفان،  ناق�ش  كما 

هام�ش �لدورة �حلادية ع�رشة 

�مل�ضرتكة  �حلكومية  للجنة 

للتعاون  �لرتكية  �جلز�ئرية 

�القت�ضادي و�لعلمي و�لتقني، 

فر�ش �الأعمال و�ال�ضتثمار يف 

�لطاقات  مثل  �أخرى  جماالت 

�ملتجددة و�لتنقيب يف عر�ش 

�لبحر و�لتكوين.

�أهمية  على  �لطرفان  و�ضدد 

�مل�ضرتكة  �للجنة  عمل 

�حلادية  �لرتكية  �جلز�ئرية 

�لثالثاء  بد�أت  �لتي  ع�رشة، 

على  �لعا�ضمة،  باجلز�ئر 

م�ضتوى �خلرب�ء من �لبلدين، 

عالقات  حالة  و��ضتعر�ضا 

بني  و�ل�رش�كة  �لتعاون 

�لبلدين �ملو�ضوفة باملمتازة 

و�ملناجم  �لطاقة  جمال  يف 

و�آفاق تقويتها.

اأكرب  دومنز:  •فاحت 
ا�ستثمار لنا يف قارة 

اإفريقيا هو يف اجلزائر

�لطاقة  وزير  �أكد  من جهته، 

�أن  دومنز،  فاحت  �لرتكي، 

تزد�د  �لبلدين  �لعالقات بني 

يف جماالت �لتعاون. كما �أكد 

يتم  �لتي  �لتفاهم  مذكرة  �أن 

توقيعها كانت هناك �رش�كات 

هائلة  �إمكانات  وهناك  مهمة 

للتعاون بني �لبلدين، ويجب 

�لطرفني  بني  �لعر�قيل  رفع 

كما  �مل�ضتثمرين.  وت�ضجيع 

ك�ضف وزير �لطاقة �لرتكي �أن 

�الأتر�ك لديهم  �الأعمال  رجال 

دوالر  ماليري  بـ5  ��ضتثمار 

باجلز�ئر، وهو �أكرب ��ضتثمار 

يف  خا�ضة  �إفريقيا  قارة  يف 

�أبدى  كما  �حلديد.  جمال 

�الأنابيب  لولوج  ��ضتعد�دهم 

�حلديدية كا�ضتثمار م�ضتقبلي 

وجمال �لن�ضيج و�مل�رشوعات 

�ل�ضغرية و�ملتو�ضطة. 

من  "�لكثري  وتابع: 

يف  يعملون  �مل�ضتثمرين 

فر�ش  توفري  مع  �جلز�ئر 

�ألف عامل  عمل الأكرث من 30 

رفع  �إىل  ون�ضعى  جز�ئري، 

م�ضتقبال".  �لعمل  فر�ش 

تعاون  "هناك  قائال:  و�أردف 

يف  خ�ضو�ضا  �لبلدين  بني 

هذ�  و�أن  �لطاقة،  جمال 

بنتائج  �ضيخرج  �الجتماع 

ملمو�ضة. ون�ضعى �إىل تطوير 

�لبلدين  بني  �ل�رش�كة  حجم 

بلغت  �لتي  �لطاقة  يف جمال 

و�أو�ضح  دوالر".  ماليري   5
"�الأولوية �أعطيناها يف جمال 
و�ضيكون  و�ملناجم  �لطاقة 

هناك تعاون بني �لبلدين يف 

�أن  كما  �لهيدروجني.  جمال 

�جلز�ئر حتتل مكانة هامة يف 

باملحروقات  تركيا  توريد 

هذه  قدر�ت  رفع  �إىل  ون�ضعى 

ذ�ت  و�أعلن  �التفاقيات"، 

�مل�ضوؤول �أن �لرئي�ش �لرتكي، 

�أردوغان،  رجب  طيب 

عبد  �جلز�ئري،  و�لرئي�ش 

�ضيجتمعان  تبون،  �ملجيد 

قريبا دون �إعطاء �أي تفا�ضيل 

�أكرث حول �ملو�ضوع.

�ضبوحي  قال  جهته،  من 

�مللتقى  رئي�ش  عطار، 

�إن  �لرتكي،  �لعربي 

�لعالقات �جلز�ئرية �لرتكية 

�لقوة  لتعزيز  قنو�ت  فتحت 

بني  و�لتجارية  �القت�ضادية 

�لبلدين، و�ضاهمت يف �ضمان 

�قت�ضاديا  �ملنطقة  ��ضتقر�ر 

مل�ضاعدة �ضعوبها على �لتقدم 

و�الزدهار، ويف �ضياق مت�ضل، 

نوه �ملتحدث بدور مثل هذه 

من  �لتي  �مل�ضرتكة  �للجان 

تعاون  خارطة  ر�ضم  �ضاأنها 

�ضريها  ودعم  �لبلدين  بني 

نحو �الجتاه �ل�ضحيح.

دنيا. ع
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جمل�س ق�ضاء اجلزائر: 

التما�س 7 �ضنوات حب�ضا نافذا �ضّد 
الوايل ال�سابق غالي

تعد اآلية لتقريب الإدارة وحت�ضني اخلدمة العمومية

اأر�ضية رقمية جديد متكن املواطنني 
من رفع �سكاويهم حول 51 ملفا

ن�ضّب اللواء بلقا�ضم ح�ضنات رئي�ضا بالنيابة لها

الفريق �سنقريحة يحّث اإطارات 
دائرة اال�ستعمال والتح�سري 

على ال�سرامة

ق�ضاء  جمل�س  لدى  العام  النائب  التم�س 

حب�سا  �سنوات   7 الأربعاء  اأم�س  م�ساء  اجلزائر 

مو�ضى  لتيبازة  الأ�ضبق  الوايل  حق  يف  نافذا 

حني  بالف�ضاد  �ضلة  ذات  بتهم  املتابع  غالي 

النيابة  التم�ضت  كما  الولية،  راأ�س  على  كان 

يف حق غالي غرامة مليون دينار جزائري مع 

حرمانه من الرت�ضح ملدة 10�سنوات.

بنف�س  الدولة  لأمالك  ال�ضابق  املدير  اأما 

التم�ضت  فقد  بوعمريران،  علي  الولية، 

النيابة يف حقه 5 �ضنوات حب�ضا نافذا و مليون 

من  كذلك  هو  حرمانه  مع  مالية  غرامة  دج 

الرت�ضح ملدة 10�ضنوات، وتراوحت اللتما�ضات 

 5 و  واحدة  �ضنة  بني  املتهمني  باقي  حق  يف 

لكل  مالية  غرامة  دج  مليون  و  حب�ضا  �ضنوات 

واحد منهم.

وبالن�ضبة لالأ�ضخا�س املعنويني، فقد التم�ضت 

 5 قدرها  غرامة  حقهم  يف  العامة  النيابة 

مليون دج لكل �ضركة مع اق�ضائها من امل�ضاركة 

يف ال�ضفقات العمومية ملدة 5 �ضنوات وم�ضادرة 

وجتميد  والعقارات  املنقولة  الموال  كل 

اأر�ضدتها البنكية.

والقت�ضادي  املايل  اجلزائي  القطب  وكان 

قد  بالعا�ضمة  اأحممد  �ضيدي  حمكمة  لدى 

ال�ضابق  تيبازة  وايل  املا�ضي  اأغ�ضط�س  يف  اأدان 

يف  نافذا  �ضجنا  �ضنوات  بثالث  غالي  مو�ضى 

غري  امتيازات  ومنح  بالف�ضاد  مرتبطة  ق�ضايا 

اأدين العديد  م�ضتحقة وا�ضتغالل النفوذ، كما 

الق�ضية  هذه  يف  املتورطني  امل�ضوؤولني  من 

نافذ  غري  �ضجنا  �ضنة  من  ترتاوح  بعقوبات 

اأمالك  مدير  ل�ضيما  نافذا،  �ضجنا  �ضنتني  اإىل 

بوعمريران،  علي  تيبازة،  لولية  الدولة 

�ضنة  فيها  مبا  �ضجنا  ب�ضنتني  عليه  حكم  الذي 

ب�ضنتني  الأرا�ضي  م�ضح  ومدير  نافذة،  غري 

�ضجنا ومدير البيئة ب�ضنة �ضجنا غري نافذ.

يف  متورطني  اأعمال  رجلي  املحكمة  واأدانت 

ق�ضية الف�ضاد ب�ضنتني �ضجنا نافذا، يف حني مت 

النطق بالرباءة يف حق رجل اأعمال ثالث، ومن 

خمالفة  بطرق  منحها  مت  التي  امل�ضاريع  اأهم 

ت�ضلية  ح�ضرية  اجناز  به  املعمول  للت�ضريع 

كوايل  خليج  م�ضروع  �ضوب"،  "فاميلي  ل�ضركة 

ل�ضركة  اأر�ضية  ومنح  "ال-ايكولو"  ل�ضركة 

بلو�س". "دامارك 
�سعيد. �س

املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  اأطلقت 

جديدة  رقمية  خدمة  العمرانية،  والتهيئة 

املواطنني  ت�ضرف  حتت  "ت�ضكي"،  ت�ضمى 

عرائ�ضهم  و  �ضكاويهم  رفع  من  لتمكينهم 

اأم�س  به،  اأفاد  ح�ضبما  امل�ضالح،  ملختلف 

الأربعاء، بيان لولية اجلزائر.

واأو�ضح ذات امل�ضدر اأن الوزارة "اأطلقت خدمة 

رقمية جديدة ت�ضمى +ت�ضكي+"، ثم و�ضعها 

حتت ت�ضرف املواطنني واملتعاملني لتمكينهم 

من رفع �ضكاويهم و عرائ�ضهم ملختلف امل�ضالح 

عرب  اإليها  الولوج  ميكن  اأر�ضية  خالل  من   ،

www.nechki.interieur. التايل  الرابط 

اجلديدة  اخلطوة  هذه  وتندرج   ،"  gov.dz
رقمنة  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  "متابعة  اإطار  يف 

نوعية  وحت�ضني  اخلدمة  حيز  القطاع 

تخفيف  خالل  من  العمومي  املرفق  خدمات 

الإجراءات الإدارية".

مرحلة  يف  الرقمية  اخلدمة  هذه  وتعنى 

احلياة  جوانب  خمتلف  مت�س  ملفا،   51 اأوىل 

للمواطنني،  والقت�ضادية  الجتماعية 

وتتمثل يف ملفات ال�ضكن العمومي الإيجاري 

اإعانة  للعقار،  القانونية  الو�ضعية  وت�ضوية 

العقارية  التجزئات  الريفي،  لل�ضكن  الدولة 

الجتماعية، ال�ضكن الرتقوي املدعم، ال�ضكن 

العمومية،  ال�ضكنات  عن  التنازل  الوظيفي، 

الربط  لل�ضرب،  ال�ضاحلة  باملياه  التزود 

بقنوات  الربط  والكهرباء،  الغاز  ب�ضبكتي 

تعبيد  العمومية،  الإنارة  ال�ضحي،  ال�ضرف 

الطرقات، التهيئة احل�ضارية، جمع النفايات 

املنزلية، و اإجناز مرافق �ضحية جوارية.

موؤ�ض�ضات  اإجناز  ملفات  اخلدمة  تخ�س  كما 

اإدارية  وملحقات  الربيد  ومراكز  تربوية 

وف�ضاءات ريا�ضية وترفيهية ومراكز ثقافية 

و اأخرى لالأمن احل�ضري.

وميكن للمواطنني تقدمي �ضكاويهم عرب هذه 

من  امللكية  نزع  ملفات  يخ�س  فيما  الأر�ضية 

امللكية  على  التعدي  العامة،  املنفعة  اأجل 

ت�ضوية  الهدم،  و  البناء  رخ�س  العقارية، 

اإىل   ،08/15 رقم  القانون  اإطار  يف  البنايات 

جانب طلبات العمل والإدماج املهني وطلبات 

الت�ضغيل،  مللف  بالن�ضبة  والطعون  التحويل 

تعلق  ما  كل  "ت�ضكي"  اأر�ضية  وتخ�س 

واخلدماتي  وال�ضناعي  الفالحي  بال�ضتثمار 

والن�ضاطات  العمومية  وال�ضفقات  والعقود 

الفالحي  والن�ضاط  والقت�ضادية  التجارية 

وكذا  املقننة  والن�ضاطات  والنقل  وال�ضحة 

الجتماعية،  والإعانات  واملعا�ضات  املنح 

املوجهة  اخلدمات  مبلف  تعلق  ما  جانب  اإىل 

وت�ضمل  الرتبوية،  املوؤ�ض�ضات  عرب  للتالميذ 

عن  التبليغ  اأي�ضا،  عنها  املعلن  اخلدمة 

امل�ضوؤولني  طرف  من  املرتكبة  التجاوزات 

واملنتخبني املحليني.

�سعيد. �س

الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س  اأ�ضرف 

�ضنقريحة،  ال�ضعيد  الفريق  ال�ضعبي، 

بلقا�ضم  للواء  الر�ضمي  التن�ضيب  على 

ال�ضتعمال  لدائرة  رئي�ضا  ح�ضنات 

الوطني  اجلي�س  لأركان  والتح�ضري 

حممد  للواء  خلفا  بالنيابة،  ال�ضعبي 

لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�ضب  قايدي، 

الدفاع الوطني.

رئي�س  "با�سم  اأنه  امل�ضدر  ذات  اأو�ضح 

للقوات  الأعلى  القائد  اجلمهورية، 

اأ�ضرف  الوطني،  الدفاع  وزير  امل�ضلحة، 

الفريق ال�ضعيد �ضنقريحة، رئي�س اأركان 

الأربعاء  ال�ضعبي،  الوطني  اجلي�س 

التن�ضيب  على   ،2021 نوفمرب   10
رئي�ضا  ح�ضنات  بلقا�ضم  للواء  الر�ضمي 

لأركان  والتح�ضري  ال�ضتعمال  لدائرة 

بالنيابة،  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�س 

واأ�ضاف  قايدي"،  حممد  للواء  خلفا 

�ضانحة  كانت  املنا�ضبة  "هذه  اأن  البيان 

دائرة  لإطارات  خاللها  اأ�ضدى  للفريق 

اجلي�س  لأركان  والتح�ضري  ال�ضتعمال 

التعليمات  من  جملة  ال�ضعبي،  الوطني 

على  جمملها  يف  ت�ضب  والتوجيهات 

�ضرورة بذل املزيد من اجلهود املتفانية 

وتكثيف كل موجبات اليقظة، ف�ضال عن 

التح�ضينات  لإجراء  با�ضتمرار  ال�ضعي 

مت  ملا  وال�ضحيحة  الالزمة  التكييفات  و 

لتتوافق  الأخرية،  الفرتة  يف  اإجنازه 

يف  امل�ضتجدة  الأمنية  التحديات  مع 

للجزائر  خدمة  الإقليمية،  منطقتنا 

وحماية مل�ضاحلها العليا".

اإطارات  �ضنقريحة  الفريق  حّث  كما 

لأركان  والتح�ضري  ال�ضتعمال  دائرة 

"اللتزام  ال�ضعبي على  الوطني  اجلي�س 

املنوطة،  باملهام  للقيام  والوايف  الكامل 

واملثابرة  الالزمة  ال�ضرامة  بكل 

ال�سرورية".

حممد الأمني. ب

 حمّطة مهّمة ل�ضتكمال بناء موؤ�ّض�ضات الّدولة، اليوم ال�ضابع للحملة النتخابية: 

االأحزاب ترافع ل�سالح انتخابات �سّفافة 
وح�سور ال�ّسباب يف القوائم

 احلملة النتخابية ل�ضتحقاقات 27 نوفمرب تدخل اأ�ضبوعها الثاين

االأحزاب يف �سباق لك�سب ثقة املواطن ورهان الّتغيري  

واملر�ضحني  الأحزاب  روؤ�ضاء  رّكز 

�ضعبية  جتمعات  تن�ضيطهم  خالل 

ولقاءاتهم اجلوارية يف اإطار احلملة 

نوفمرب،   27 ملحليات  النتخابية 

�ضت�ضمح  املقبلة  ال�ضتحقاقات  "ان 
والت�ضييد  البناء  م�ضرية  مبوا�ضلة 

اإذ  املن�ضود،  التغيري  نحو  والدفع 

حول  لاللتفاف  و�ضيلة  اعتربتها 

القيادة العليا للبالد يف ظل التكالب 

املجال�س  اأن  اعتبار  على  اخلارجي، 

للمواطن  الأقرب  هي  البلدية 

ان�ضغالته  ت�ضمع  التي  والأذن 

اإحدى  �ضتكون  وبذلك  اليومية، 

عوامل ا�ضتقرار البالد.

 • جبهة امل�ضتقبل: 

بناء طبقة �ضيا�ضية 

قوية للخروج من 

الأزمات

امل�ضتقبل،  جبهة  حزب  رئي�س  دعا 

جتمع  يف  اأم�س  بلعيد،  العزيز  عبد 

�ضيا�ضية  طبقة  "بناء  اإىل  �ضعبي 

الأزمات  خمتلف  من  للخروج  قوية 

البالد"، واأو�ضح بلعيد  التي تعي�ضها 

خالل تن�ضطيه لتجمع �ضعبي بقاعة 

جيجل  بولية  حمليل  ال�ضهيد 

اأن  النتخابية  احلملة  اإطار  يف 

متتلك  قوية  �ضيا�ضية  طبقة  "بناء 
وتتمتع  كبرية  فكرية  اإمكانيات 

عن  وبعيدة  والإقناع  الطرح  بقوة 

الوحيد  ال�ضبيل  هو  الولء  فكرة 

التي  الأزمات  خمتلف  من  للخروج 

امل�ضوؤول  واأبرز  البالد"،  تعي�ضها 

حاليا  تعي�س  "اجلزائر  اأن  نف�ضه 

م�ضاكل  رافقته  ع�ضريا  خما�ضا 

واجتماعية  و�ضيا�ضية  اقت�ضادية 

بروز  خالل  من  اإل  حلها  ميكن  ل 

على  قادرة  واعية  �ضيا�ضية  طبقة 

يتحقق  ل  الذي  والتغيري  احلوار 

و  امل�ضتمر"،  الن�ضال  طريق  عن  اإل 

املنتخبة  املحلية  املجال�س  اأن  اأ�ضاف 

تنموية  حتديات  "�ضتواجهها  املقبلة 

الوعي  من  عالية  درجة  تتطلب 

"اأهمية  مربزا  لرفعها"،  التجند  و 

حترير املبادرات و ترك كل منتخب 

لب�ضمته يف الت�ضيري".

 • الأفالن: 

فوز اجلبهة يف 

النتخابات يدعم 

ال�ضتقرار يف البالد

جبهة  حلزب  العام  المني  قال 

الف�ضل  ابو  الوطني،  التحرير 

يف  العتيد  احلزب  جناح  اإن  بعجي، 

دعم  هو  القادمة  ال�ضتحقاقات 

البالد،  يف  ال�ضيا�ضي  لال�ضتقرار 

داعيا املنا�ضلني لتجاوز كل العراقيل 

والرتفع عن النزاعات الهام�ضية مع 

واأو�ضح  والقوائم،  الأحزاب  بقية 

بولية  ن�ضطه  جتمع  يف  بعجي  

احلملة  اإطار  يف  اأم�س  �ضطيف  

نوفمرب   27 ملحليات  النتخابية 

على  ال�ضيا�ضية  ت�ضكيلته  اأن  املقبل، 

ال�ضيا�ضية  الأحزاب  باقي  غرار 

قائال:  ال�ضلطة،  اإىل  للو�ضول  ت�ضعى 

" لدينا ميزة خا�ضة وهي من مهامنا 
واأكد  نوفمرب"،  اأول  بيان  جت�ضيد 

التحرير  جبهة  اأن  ذاته  املتحدث 

ج�ّضد  احلكم  يف  كانت  ملا  الوطني 

للدولة  الجتماعي  الطابع  مبداأ 

املقرر يف بيان اأول نوفمرب من خالل 

وغريهما،  والتعليم  الطب  جمانية 

هذا  على  للحفاظ  "�ضن�ضعى  م�سيفا: 

املبداأ الذي اأقره ال�ضهداء"، واأ�ضاف:" 

و�ضيكون  املجال�س  اأغلبية  �ضنكت�ضح 

لل�ضعب  خداما  الأفالن  منتخبو 

اجلزائري ولهذا نطالب ب�ضالحيات 

تغيري  خالل  من  للمنتخبني  وا�ضعة 

اأن  ويجب  والولية  البلدية  قانون 

ميلك املنتخبني �ضرعية للدفاع عن 

ال�ضعب"..

يجب   • الأرندي: 

بناء نظام انتخابي 

قوي ل يق�ضي اأحدا

الوطني  للتجمع  العام  الأمني  قال 

اإنه  زيتوين،  الطيب  الدميقراطي 

نظام  بناء  اجتاه  يف  ال�ضري  يتعني 

لكل  الفر�ضة  يعطي  قوي،  انتخابي 

عن  وذلك  للرت�ضح،  ال�ضعب  اأبناء 

يتيح  قوي  لقانون  التاأ�ضي�س  طريق 

اإق�ضاء،  دون  ال�ضعبية  امل�ضاركة 

�ضعبي  جتمع  يف  زيتوين،  ويرى 

نظمه بولية مع�ضكر اأم�س اأن القوة 

احلايل  الرهان  هي  القت�ضادية 

ل  اأنه  موؤكدا  قوية،  جزائر  لبناء 

ع�ضكريا  قوية  دولة  بناء  ميكن 

متركز  دون  ا�ضرتاتيجيا  وقوية 

اقت�ضادي. واعترب اأن ذلك لن يتاأتى 

عن  املحلية  احلوكمة  خالل  من  اإل 

املجال�س  �ضالحيات  تو�ضيع  طريق 

بال�ضتثمار،  تعلق  فيما  املحلية 

القت�ضادية  املركزية  اأن  واأ�ضاف 

القت�ضاد  على  وجنت  ف�ضلها  اأثبتت 

وكذا  كاهله  واأرهقت  الوطني 

منح  اأن  موؤكدا  التطور،  من  حرمته 

طريق  عن  املحلية  احلوكمة  اآليات 

املحلية  الت�ضيري  منظومة  تعديل 

اأبواب  �ضيتيح لل�ضلطات املحلية فتح 

القدرات  وا�ضتغالل  ال�ضتثمار 

وجه،  اأكمل  على  واملحلية  الوطنية 

اأقرب  املحلي  امل�ضوؤول  اأن  ذلك 

لال�ضتثمار املحلي واأدرى بخباياه.

الرئي�س  ت�ضريحات  بخ�ضو�س  اأما 

فقال  ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي 

اإن فرن�ضا على عادتها تريد  زيتوين 

و�ضرب  اجلزائر  على  الت�ضييق 

الوحدة الوطنية، اإل اأن اجلزائريني 

امل�ضا�س  رف�ضهم  واأكدوا  بقوة  ردوا 

يقبلون  ل  واأنهم  مبوؤ�ض�ضاتهم 

امل�ضا�س بالوحدة الوطنية كوننا اأمة 

متوحدون  "اجلزائريون  واحدة، 

حول موؤ�ض�ضاتهم وترابهم ودينهم".

ال�ضعب:   • حزب 

ال�ضباب يتحمل 

م�ضوؤولياته كاملة 

يف الت�ضيري املحلي 

ال�ضعب  حلزب  العامل  الأمني  وقال 

تكون  اأن  ياأمل  اأنه  ع�ضماين  ملني 

ونزيهة،  �ضفافة  النتخابات 

التي  املحلية  املجال�س  يف  خ�ضو�ضا 

وتهتم  باملواطن،  مبا�ضرة  عالقة  لها 

بان�ضغالته، ودعا ع�ضماين اإىل بناء 

جزائر جديدة ب�ضلوكيات وذهنيات 

جديدة طبقا ملا يتوافق مع الد�ضتور 

ويف  لالنتخابات،  الع�ضوي  والقانون 

يف  ع�ضماين  قال  �ضلة،  ذي  �ضياق 

جتمع بولية م�ضتغامن، اأن امل�ضاركة 

واإجناحها  النتخابات  هذه  يف 

البناء  مل�ضار  ا�ضتكمال  يعد   "
النقاط  �ضمن  كان  الذي  املوؤ�ض�ضاتي 

الطريق لرئي�س  الأ�ضا�ضية خلارطة 

 ،" تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

الوقت  اأن  على  ع�ضماين  و�ضدد 

م�ضئولياتهم،  ال�ضباب  يتحمل  لأن 

ووجب اإ�ضراكهم يف الت�ضيري املحلي، 

عرب  التنمية  م�ضتوى  من  والرفع 

وجعلها  والبلديات،  واملدا�ضر  القرى 

القت�ضاد  يف  مهمة  و�ضل  حلقة 

اآخر،  جانب  من  اأبرز  كما  الوطني، 

املنتخبني  �ضالحيات  تو�ضيع  عملية 

املرت�ضحني  واختيار  املحليني 

هذه  يف  القوية  وامل�ضاركة  الكفاء 

ال�ضتحقاقات.

ان�ضغالت   • حم�س: 

املواطنني العملة 

ال�ضعبة

ال�ضلم  جمتمع  حركة  رئي�س  �ضدد 

له  جتمع  يف  مقري  الرزاق  عبد 

بولية الوادي على اأهمية الهتمام 

اليومية،  املواطنني  بان�ضغالت 

التي  ال�ضعبة  العملة  واعتبارها 

ت�ضطلع بها خمتلف املجال�س املحلية، 

خ�ضو�ضا اأن اجلزائر تعرب من مرحلة 

البناء اإىل مرحلة الت�ضييد والجناز 

الإطار،  هذا  يف  واأ�ضاف  والتغيري، 

املقبلة  املحلية  النتخابات  اأن 

تواجد  مدى  بها  تقا�س  مناف�ضة 

ال�ضعبية،  القاعدة  يف  الأحزاب 

حتول  نقطة   " املحليات  اأي  هي  اإذ 

ال�ضيا�ضي  للت�ضيري  ت�ضاف  جديدة 

البناء  اأ�ضا�س  املحلية  للمجال�س 

املن�ضود،  التغيري  وم�ضار  الوطني، 

امللمو�س  يريد  املواطن  اأن  م�ضريا 

وجب  يومياته،  ويف  حميطه  يف 

املنجزات  خالل  من  ثقته  ا�ضتعادة 

احلركة  اآثرت  كما  بالوعود،  ولي�س 

ال�ضباب  راية  ترفع  اأن  مقري  ح�ضب 

بح�ضورها  املحلية،  املجال�س  يف 

النتخابية،  قوائمها  يف  الالفت 

اإميانا من احلركة كحزب له تقاليد 

بقدرات  ال�ضيا�ضية  املمار�ضة  يف 

تقدمي  لهم  ميكن  الذي  ال�ضباب 

اإ�ضافات للت�ضيري املحلي والتنمية يف 

الداخل الوطني.

اليوم  الأحرار  واملر�ضحني  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  تبا�ضر 

النتخابية  احلملة  من  الثاين  الأ�ضبوع  اخلمي�س 

لال�ضتحقاقات املنتظر لتجديد املجال�س ال�ضعبية البلدية 

والولئية، املتوقع يوم الـ27 نوفمرب احلايل، حملة كانت 

�ضهدت  للمر�ضحني،  الظهور  حمت�ضمة  الأول  اأ�ضبوعها  يف 

ب�ضرورة  مرة  كّل  يف  والتذكري  التجمعات  عديد  فيها 

اأحد  تعترب  التي  املوؤ�ض�ضات  لبناء  ا�ضتكمال  النتخابات 

لبنة اجلزائر اجلديدة.

27 نوفمرب،  تدرك احلملة النتخابية اخلا�ضة مبحليات 

اليوم اخلمي�س، اأ�ضبوعها الثاين، اإذ و�ضفت خالل الأ�ضبوع 

باخلرجات  تعلق  فيما  �ضواء  �ضيا�ضيا"،  بـ"املحت�ضمة  الأول 

الأحزاب  روؤ�ضاء  و  للمرت�ضحني  امليدانية  والن�ضاطات 

منها  ات�ضل  ما  اأو  املوعد  هذا  يف  امل�ضاركة  ال�ضيا�ضية 

واملل�ضقات الإ�ضهارية للقوائم النتخابية.

اخلا�ضة  النتخابية  احلملة  من  الأول  الأ�ضبوع  وكان 

والولئية،  البلدية  ال�ضعبية  املجال�س  اأع�ضاء  بانتخاب 

الفارط،  اخلمي�س  انطالقها،  منذ  بطيئة  بوترية  ي�ضري 

ح�ضب ما نقلته وكالة الأنباء اجلزائرية، وذلك على وجه 

ال�ضيا�ضية  الت�ضكيالت  روؤ�ضاء  اأجندة  �ضهدته  ما  خا�س 

يف  اكتفوا،  الذين  ال�ضتحقاقات،  هذه  يف  امل�ضاركة 

الأغلب، بعقد جتمع �ضعبي واحد يف اليوم، اأو اثنني على 

اأق�ضى تقدير بالن�ضبة للبع�س.

عّطلت  املناخية   • الظروف 

التجمعات

كما ت�ضبب �ضوء الأحوال اجلوية الذي ي�ضود العديد من 

وليات الوطن واملتوا�ضل منذ انطالق احلملة النتخابية 

مربجمة  كانت  التي  اجلوارية  الن�ضاطات  بع�س  اإلغاء  يف 

�ضمن هذا الإطار، على غرار حزب "�ضوت ال�ضعب" الذي 

تن�ضيط  عن  الرتاجع  اإىل  ع�ضماين  ملني  رئي�ضه  ا�ضطر 

لقاءين جواريني باجلزائر العا�ضمة.

مواقع  نحو  املرت�ضحني  توجه  اأدى  اأخرى،  جهة  ومن 

والتعريف  الناخبني  من  للتقرب  الجتماعي  التوا�ضل 

عقد  عن  الن�ضبي  ال�ضتغناء  اإىل  النتخابية  برباجمهم 

التجمعات ال�ضعبية مثلما كان معمول به �ضابقا ل�ضتمالة 

الناخب و حمله على الإدلء ب�ضوته ل�ضالح مرت�ضح على 

ح�ضاب اآخر، ويف �ضياق �ضلة، مل تكن احلملة النتخابية 

امل�ضاحات  كانت  فقد  حركية،  اأكرث  الإ�ضهاري  جانبها  يف 

اخلا�ضة  املل�ضقات  تكاد،  اأو  عنها،  غابت  فيما  حا�ضرة 

بالقوائم النتخابية.

 • وتر التنمية ودور 

اجلماعات املحلية يف معادلة 

القت�ضاد الوطني

اأجمعت الأحزاب ال�ضيا�ضية التي قررت ولوج هذا املعرتك 

يف  الزاوية  حجر  التنمية  م�ضاألة  جعل  على  النتخابي 

اإبراز ثقل اجلماعات املحلية  خطاباتها، مع الرتكيز على 

يف ر�ضم ال�ضيا�ضات الوطنية، وهو ما كان بارزا منذ البداية 

من خالل ال�ضعارات املتبناة.

والف�ضاء   • التجمعات 

الفرتا�ضي

امل�ضتقلني  واملر�ضحون  ال�ضيا�ضية  الكيانات  كل  جلاأت 

وا�ضتغالل  لرباجمهم،  للرتويج  الفرتا�ضي  الف�ضاء  اإىل 

مع  الناخبني،  ا�ضتمالة  يف  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 

�ضرورة  حول  متحورت  التي  ت�ضريحاتهم  اأبرز  ر�ضد 

امل�ضاركة يف النتخابات لتحقيق التغيري، وعِكف من�ّضطو 

عرب  املواطنني  مع  التوا�ضل  اإىل  النتخابية  احلملة 

مبا�ضرة  افرتا�ضية  لقاءات  تنظيم  عرب  الأزرق،  الف�ضاء 

"حمت�ضم" يف التجمعات  واإلقاء خطاباتهم، مقابل ح�ضور 

�ضرورة  على  املرت�ضحون  وركز  املواطنني،  مع  املبا�ضرة 

امل�ضاركة يف هذه املحليات لتحقيق التغيري املن�ضود، الذي 

بغية  وذلك  والولية،  البلدية  قانون  مراجعة  ي�ضرتط 

رئي�س  تاأكيد  وكذا  املحليني  املنتخبني  �ضالحيات  تو�ضيع 

الإمكانيات  اأن  على  اأدار  ولية  من  ال�ضلم  جمتمع  حركة 

كفيل  الفالحي  املجال  يف  الولية  هذه  بها  تزخر  التي 

عّرجت  كما  باأكملها.  للجزائر  الغذائي  الأمن  بتحقيق 

اأهّم ت�ضريحات من�ضطي احلملة النتخابية، دعوتهم اإىل 

الت�ضويت ب "قوة" يوم القرتاع من اأجل ا�ضتكمال البناء 

املوؤ�ض�ضاتي، يف ثاين جتربة يف تطبيق القرتاع الن�ضبي"، 

وهو نظام القرتاع الن�ضبي الذي يرمي اإىل احرتام اإرادة 

 " مقدمتها  ويف  ال�ضابقة  للممار�ضات  حّد  وو�ضع  الناخب 

املحلية  النتخابات  تكون  وبذلك  القوائم"،  روؤو�س  �ضراء 

القرتاع  نظام  تطبيق  جمال  يف  امتحان  اأف�ضل  املقبلة، 

املا�ضية.  الت�ضريعيات  الن�ضبي الذي اعتمد لأول مرة يف 

املقبلة،  املحليات  يف  املحتملة  امل�ضاركة  ن�ضبة  تعترب  كما 

احلملة  جمريات  اأبرزها  عوامل  بعدة  يتعلق  "رهان" 
�ضيما  للناخبني،  من�ضطيها  ا�ضتقطاب  ومدى  النتخابية 

للمواطن،  اليومية  احلياة  تخ�س  النتخابات  هذه  واأن 

وحتقيق التغيري املن�ضود.                                                    مينا. ن

يف اآخر يوم الأ�ضبوع الأول من احلملة النتخابية التي تدخل غدا اأ�ضبوعها الثاين، ركز 

من�ضطيها من روؤ�ضاء اأحزاب ومر�ضحني اأحرار خالل تدخالتهم وجتمعاتهم، على ان هذه 

ل�ضتحقاقات تعترب حمطة هامة ل�ضتكمال بناء موؤ�ض�ضات الدولة.
مينا. ن
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بن  الوهاب  عبد  الأمة،  جمل�س  ع�ضو  ك�ضف 

البطالة  منحة  تخ�س  تفا�ضيل  عن  زعيم، 

جانفي  من  بداية  التنفيذ  حيز  �ضتدخل  التي 

يف  الت�ضجيل  يتوجب  اأنه  واأو�ضح   .2022

الوكالة الوطنية )املديريات الولئية ووكالت 

�ضغل،  عن  باحث  اأو  طالب  ب�ضفة  الت�ضغيل( 

اأنه بعد ال�ضتفادة من املنحة ويف حالة  م�ضريا 

طريق  عن  اأو  الوكالة  طريق  عن  ال�ضغل  توفر 

اأي موؤ�ض�ضة خا�ضة اأو عامة ت�ضقط املنحة اآلًيا. 

عمل  اأي  من  ال�ضتقالة  تقبل  ل  اأنه  واأ�ضاف 

يتقا�ضاها  التي  املنحة  اأو  الأجرة  كانت  ومهما 

البطالة،  منحة  من  ال�ضتفادة  اأجل  من  املعني 

واقرتح الربملاين تغيري �ضرط ال�ضن من 25 �ضنة 

اإىل 45 �ضنة.

قال ال�ضيناتور عبد الوهاب بن زعيم، يف من�ضور 

اأم�س،  الجتماعي،  التوا�ضل  �ضفحات  عرب  له 

�ضيكون  التنفيذ  حيز  البطالة  منحة  دخول  اإن 

2022، مو�ضحا �ضروط  اعتبارا من �ضهر جانفي 

ال�ضروط  وطرق ال�ضتفادة منها، ويتقدم هذه 

)املديريات  الوطنية  الوكالة  يف  الت�ضجيل 

الولئية ووكالت الت�ضغيل(، واأن يكون املعني 

طالبا اأو باحثا عن �ضغل، حيث يتم التدقيق يف 

الأمر، واأن ل ي�ضتفيد املعني من اأي منحة اأو اأي 

اأجرة مهما كان نوعها �ضواء من القطاع العام اأو 

اأو  اأ�ضهر  �ضتة  ملدة  م�ضجال  يكون  واأن  اخلا�س، 

اأكرث يف الوكالة، و�ضتكون املنحة �ضارية املفعول 

للتجديد  قابلة  �ضهريا  ت�ضب  اأ�ضهر  �ضتة  ملدة 

�ضتة اأ�ضهر اأخرى فقط ل غري.

هذا وقدرت قيمة املنحة، ح�ضب امل�ضدر ذاته، 

12 األف  بـ 14 األف دينار للمقيمني يف اجلنوب، 

دينار  اآلف  و10  ال�ضرق  يف  للمقيمني  دينار 

اأنه  واأو�ضح  الغرب.  ووليات  الو�ضط  لوليات 

توفر  حالة  ويف  املنحة  من  ال�ضتفادة  وبعد 

اأي  طريق  عن  اأو  الوكالة  طريق  عن  ال�ضغل 

اآلًيا،  املنحة  ت�ضقط  عامة،  اأو  خا�ضة  موؤ�ض�ضة 

اإجباريا كل �ضهرين  املعني  اأن يح�ضر  وي�ضرتط 

للتاأكد باأن و�ضعه كبطال مل يتغري، ويف حالة 

عدم تقربه من الوكالة ت�ضقط املنحة اآليا، كما 

كانت  ومهما  عمل  اأي  من  ال�ضتقالة  تقبل  ل 

اأو املنحة التي يتقا�ضاها املعني )ة( من  الأجرة 

اأجل ال�ضتفادة من منحة البطالة.

حممد الأمني. ب

لعمامرة اأكد اأن الظروف لي�ضت مواتية مل�ضاركة الرئي�س  تبون �ضخ�ضيا

اجلزائر تقرر خف�ض امل�شاركة يف م�ؤمتر 
باري�ض ح�ل ليبيا

يف الجتماع غري منقو�س  كامال  �ضتلعب دورها  اجلزائر   • اخلارجية: 

 • لن ن�ضكت عن قتل مواطنني اأبرياء من طرف املغرب

 �ضيتم تفعيلها اعتبارا من جانفي 2022

هذه �شروط وكيفيات اال�شتفادة من 
منحة البطالة 

رئي�س  اأن  لعمامرة،  رمطان  باخلارج  الوطنية  واجلالية  اخلارجية  وزير  اأعلن 

هذا  املرتقب  ليبيا  حول  باري�س  اجتماع  يف  ي�ضارك  لن  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

يف  حا�ضرة  �ضتكون  اجلزائر  لكن  مل�ضاركته،  مواتية  غري  الظروف  اأن  واأو�ضح  اجلمعة، 

الندوة، واأنها �ضتلعب دورها كامال غري منقو�س، وتاأتي خطوة خف�س التمثيل الر�ضمي 

حّل  عن  البحث  يف  رئي�ضي  فاعل  باعتبارها  للجزائر  بالن�ضبة  املهمة  القمة  اأ�ضغال  يف 

اإىل �ضاكن ق�ضر الإليزيه حول  الليبية كر�ضائل وا�ضحة من الدولة اجلزائرية  لالأزمة 

مت�ضك اجلزائر مبوقفها الر�ضمي حول خملفات الأزمة القائمة بني البلدين منذ فرتة، 

والتي ت�ضبب فيها ت�ضريحات ماكرون.
حياة �ضرتاح

لي�ضت  •الظروف 
منا�ضبة مل�ضاركة 

الرئي�س تبون يف ندوة 

باري�س حول ليبيا

م�ضاركة  لعمامرة،  رمطان  اأكد 

حول  باري�س  ندوة  يف  اجلزائر 

لي�ضت مواتية  الظروف  اأن  ال  ليبيا، 

عبد  اجلمهورية  رئي�س  مل�ضاركة 

خالل  وقال  فيها،  تبون،  املجيد 

عقدها  التي  ال�ضحفية  الندوة 

البعثات  روؤ�ضاء  موؤمتر  ختام  يف 

الدبلوما�ضية والقن�ضلية اجلزائرية، 

بق�ضر الأمم بنادي ال�ضنوبر باجلزائر 

العا�ضمة، اأن "الظروف لي�ضت كافية 

الندوة  هذه  يف  �ضخ�ضيا  مل�ضاركته 

الفعال  اجلزائر  بدور  التزامه  رغم 

والدفع  الليبيني،  ال�ضقاء  جانب  اىل 

ال�ضلمي  احلل  اىل  الليبية  بالق�ضية 

اأن  واأ�ضاف  املن�ضود"،  والدميقراطي 

متوا�ضل،  دبلوما�ضي  عمل  "هناك 
اأن  يف  الليبيني  ال�ضقاء  ورغبة 

يف  فعالة  م�ضاركة  اجلزائر  ت�ضارك 

ندوة باري�س، ونحن على بعد اأ�ضابيع 

النتخابي  ال�ضتحقاق  من  قليلة 

املقرر يف ليبيا".

ويف ال�ضياق، اأ�ضار رئي�س الدبلوما�ضية 

جمموعة  تراأ�س  اجلزائر  اأن  اىل 

�ضتقوم  وعليه  الليبي،  اجلوار  دول 

الواقع  "يف   : مردفا  بينها،  بالتن�ضيق 

كان لجتماع وزراء خارجية اجلوار 

ال�ضمل،  مل  يف  الكبري  الدور  الليبي، 

الجتماع،  التئام  منذ  تنقطع  ومل 

امل�ضاورات  وترية  �ضرعة  ونالحظ 

ال�ضابيع  يف  الليبية،  اجلزائرية 

"التح�ضري  اأن  اىل  ولفت  الأخرية"، 

اجلزائر  و�ضتكون  متوفر،  اجلوهري 

التن�ضيق  يف  دورها  وتوؤدي  حا�ضرة 

الوفد  مع  والتعاون  اجلوار  دول  بني 

الليبي".

بني  القائمة  بالأزمة  تعلق  وفيما 

بطبيعة  لعمامرة  ذكر  البلدين، 

العالقة بني اجلزائر و فرن�ضا بالقول 

بينهما  العالقات  اأن  املعروف  "من   :

واجلغرافيا  التاريخ  بحكم  معقدة، 

وتواجد جالية جزائرية كبرية على 

العن�ضر  وهو  الفرن�ضية،  الأرا�ضي 

اجلزائر  له  تويل  الذي  الب�ضري 

الذاكرة"،  وبحكم  كبرية،  اأهمية 

اجلزائر  "�ضيا�ضة  اأن  على  و�ضدد 

فهي  ومنه  كامال،  ا�ضتقالل  م�ضتقلة 

الأجنبية  الدول  مبواقف  تتاأثر  ل 

ال�ضتقالل  ومنذ  وزنها،  كان  مهما 

وفرن�ضا  اجلزائر  بني  العالقات  مرت 

حدث  وما  الأزمات،  من  بالعديد 

الوزير  اأرجع  و  موؤخرا واحدة منها"، 

الرئي�س  ت�ضريحات  اىل  الأزمة 

الفرن�ضي و التي ردت عليها اجلزائر 

اأو�ضحت  و  وقوية،  علنية  "مبواقف 
على ل�ضان الرئي�س عبد املجيد تبون، 

من  للتخفيف  تبادر  لن  بالدنا  اأن 

امل�ضوؤولة  لي�ضت  لأنها  الأزمة،  حدة 

عن  م�ضروعية  بكل  ودافعت  عنها، 

وعلى  وطنها  وعزة  �ضعبها  كرامة 

يف  التدخل  عدم  وهو  مقد�س  مبداأ 

�ضوؤونها الداخلية".

اأن  ترى  •اجلزائر 
الوقت قد حان لعودة 

�ضوريا اىل حظرية 

اجلامعة العربية

رئي�س  اأكد  اآخر  �ضياق  ويف 

باأن  ترى  اجلزائر  اأن  الديبلوما�ضية 

اىل  �ضوريا  لعودة  حان  قد  الوقت 

معربا  العربية،  اجلامعة  حظرية 

وزير  زيارة  ت�ضاهم  اأن  يف  اأمله  عن 

دم�ضق  اىل  الماراتي  اخلارجية 

"م�ضاهمة اإيجابية" للم ال�ضمل، و اأبرز 
الأوان  اآن  قد  باأنه  ترى  اجلزائر  اأن 

اجلامعة  حظرية  اإىل  �ضوريا  لعودة 

العربية و اأن مقعد الدولة ال�ضورية 

يجب اأن يعود اليها، دون التدخل يف 

�ضوؤونها الداخلية، ومن هذا املنطلق، 

بارك لعمامرة زيارة وزير خارجية 

و  دم�ضق،  اىل  العربية  المارات 

اأعرب عن اأمله يف اأن ت�ضاهم الزيارة 

"م�ضاهمة اإيجابية يف تذليل العقبات 
يف العالقات بني �ضوريا ودول عربية 

املن�ضود،  الهدف  اىل  لن�ضل  اأخرى، 

الوزير  اأو�ضح  و  ال�ضمل"،  جمع  وهو 

يحكم  من  يف  التدخل  يجب  ل  اأنه 

متر  التي  التطورات  يف  ول  �ضوريا، 

"وقلنا مرارا وتكرارا اأن اجلزائر  بها، 

ع�ضوية  تعليق  على  اأ�ضال  توافق  مل 

ول  العربية،  اجلامعة  يف  �ضوريا 

نعتقد اأنه �ضاهم يف حت�ضني الأو�ضاع، 

و امنا ح�ضل ما ح�ضل".

اجلمهورية  رئي�س  ب"تاأكيد  وذكر 

اجلزائر  بالتزام  تبون،  املجيد  عبد 

القمة  لنعقاد  اجليد  بالتح�ضري 

�ضهر  وذلك  موعدها،  يف  العربية 

تاأكيد  مت  اأنه  م�ضيفا  املقبل"،  مار�س 

اجلامعة  اأع�ضاء  اأمام  كذلك  الأمر 

التذكري  لعمامرة  وجدد  العربية، 

والثابت  "الوا�ضح  اجلزائر  مبوقف 

ل�ضت�ضافة  مدعوة  وكدولة  واملعلن 

العمل  واجب  علينا  العربية،  القمة 

العربية  الدول  بني  توافق  بناء  على 

اأن  على  و�ضدد  باملو�ضوع"،  املعنية 

حقا  يعترب  العربية  القمة  احت�ضان 

 : مو�ضحا  الوقت،  نف�س  يف  وواجبا 

"هو حق اجلزائر من منطلق التزامها 
ون�ضرة  امل�ضرتك،  العربي  بالعمل 

الق�ضية الفل�ضطينية العادلة".

 اإ�ضهـــــــار
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ال�صي�صان �صعر  �صيخف�ض  املوؤقت  اال�صترياد  الدواجن:  �صعبة   • ممثل 

اال�صترياد �صوى  االأفق  يف  حلول  ال  امل�صتهلك:   • حماية 

الوطني  املجل�س  رئي�س  اعترب 

املهني امل�شرتك ل�شعبة الدواجن، 

عبد الرزاق عبد الالوي، اأن اللجوء 

اإىل ا�شترياد بي�س التفريخ من �ش�أنه 

لأ�شع�ر  الظريف  الرتف�ع  اأن ميت�س 

الوطنية،  ال�شوق  يف  الدج�ج 

لهذه  املوؤقت  ال�شترياد  اأن  م�شريا 

�شعر  بتخفي�س  �شي�شمح  املدخالت 

ال�شي�ش�ن الذي ارتفع من 80 دين�را 

للوحدة اإىل 150 دين�را، م� ت�شبب 

يف ارتف�ع اأ�شع�ر الدج�ج. وترتاوح 

اأ�ش�بيع  عدة  منذ  الدج�ج  اأ�شع�ر 

دين�را  و550  دين�ر   500 بني  م� 

320- متو�شط  مق�بل  للكيلوغرام، 

340 دين�را للكيلوغرام �ش�بق�. 
جليوب  كبريا  اإنه�ك�  مثل  م�  وهو 

اأ�شع�ر  و�شهدت  اجلزائريني. 

اأ�شهر  الت�شعة  خالل  الدواجن 

اأثر  م�  كبرية،  تقلب�ت  الأخرية 

ب�شكل مب��رش على مربي الدواجن، 

ان�شحبوا  منهم  البع�س  اأن  حيث 

مت�م� من املهنة.

وح�شب م� اأكده عبد الالوي، فقد ك�ن 

لل�شي�ش�ن  مفرط«  »ا�شترياد  هن�ك 

توفريه�  مت  والتي  البيو�شة 

للمربني عن طريق القرو�س، وهي 

و�شعية ا�شتف�د منه� امل�شتوردون-

املربني  اأن  مو�شح�  املوزعون. 

الذين اأنتجوا بوفرة ك�نوا جمربين 

خالل  بخ�ش�رة  الدج�ج  بيع  على 

�شنة 2020 ويف بداية 2021، وهو 

وغري  اإفال�س  ح�لة  يف  جعلهم  م� 

وقد  قرو�شهم،  �شد  على  ق�درين 

ان�شحبوا من ال�شوق.

حلول  ال  امل�صتهلك:  •حماية 
يف االأفق �صوى اال�صترياد

املنظمة  ك�شفت  جهته�،  من 

امل�شتهلك،  حلم�ية  اجلزائرية 

اأم�س، عن �شعر ال�شو�س الذي و�شل 

اإىل 230 دج من م�شدره، وب�حت�ش�ب 

يبلغ  الفالح  اإىل  لإي�ش�له  النقل 

املن�طق  بع�س  يف  النه�ئي  �شعره 

عرب  الهيئة  ذات  واأكدت  دج.   260
الر�شمية يف »ف�ي�شبوك«،  �شفحته� 

اأنه »من غري املعقول اأن ي�شل �شعر 

ب�شبط  نط�لب  كن�  الذي  ال�شو�س 

قبل  70دج  اإىل   50 �شعره يف حدود 

اإىل هذا ال�شعر، ومن نت�ئج  �شنة، 

اإىل  الدج�ج  و�شول  الأ�شع�ر  هذه 

امل�شتهلك ب�أ�شع�ر قي��شية«.

»قبل  اأنه  امل�شدر،  ذات  واأو�شح 

اأي�م قيل اإنه مت التف�ق بني وزارة 

ت�شقيف  على  واملنتجني  الفالحة 

ال�شعر عند 120 دج، ولكن مل يلتزم 

الب�عة مب� تعهدوا به، وك�نت جمرد 

ال�شغط  لإبع�د  طرفهم  من  وعود 

ح�له  على  احل�ل  وا�شتمر  عنهم، 

املهنية  اأخالقي�ت  اأبجد  لغي�ب 

ط�لبت  وعليه،  والتج�رية«. 

املنظمة بفتح ال�شترياد ال�شتثن�ئي 

لل�شو�س )ولي�س البي�س امللقح كم� 

يتم الرتويج له ل�شتمرار الندرة(، 

مع رفع العراقيل الإدارية والبنكية 

ل�شبط ال�شوق وك�رش �شوكة جمموعة 

منتجني اأ�شبحوا يتحكمون يف �شوق 

ظرف  يف  ي�ش�وؤون،  كم�  ال�شو�س 

يع�ين امل�شتهلك من تبع�ت ارتف�ع 

الأ�شع�ر«.

االأ�صعار  املربني:  •فدرالية 
لن ترتاجع الفرتة املقبلة 

لهذه االأ�صباب

فدرالية  رئي�س  ق�ل  جهتهم،  من 

اإن  �شيف،  مراد  الدواجن،  مربي 

الظروف  ظل  يف  تنزل  لن  الأ�شع�ر 

لن  الأ�شع�ر  اأن  م�شيف�  احل�لية، 

تعرف اأي تراجع يف الأي�م الق�دمة 

نظرا لنق�س العر�س وزي�دة الطلب، 

يرتددون  املربني  اأغلبية  اأن  كم� 

اأن  ومب�  ن�ش�طهم،  ا�شتئن�ف  يف 

 45 ت�شتغرق  الدج�ج  تربية  دورة 

غدا،  يكون  لن  احلل  ف�إن  يوم� 

الوفرة  اأن  خ��شة  تعبريه،  ح�شب 

الق�دمة،  الأي�م  يف  تكون  لن 

يف  املوجودة  الكمي�ت  تبقى  حيث 

ال�شتهالك  قيمة  عن  بعيدة  ال�شوق 

اليومي للحوم البي�ش�ء يف اجلزائر 

يف  طن  األف   17 بحوايل  واملقدرة 

اليوم الواحد، م� يعني اأن الأ�شع�ر 

�شتبقى مرتفعة لفرتة طويلة.

ال تزال اأ�صعار الدواجن مرتفعة حيث مل تنزل، خالل االأ�صهر االأخرية، عن 500 دج للكيلوغرام، وهو ما 

جعل متدخلني يف االأ�صواق يدعون للجوء اإىل ا�صترياد ال�صي�صان من اأجل اإنهاء هذه االأزمة التي يتوقع 

اأن ت�صتمر يف حال ا�صتمرار العوامل والظروف احلالية.

متدخلون يف االأ�صواق يدعون الو�صاية للتحرك حلماية امل�صتهلك واملربني

ل مفر من ال�سترياد لإنهاء غالء اأ�سعار الدواجن

�ض. زمو�ض

على اأن يتم اإعداد رزنامة جديدة ال�صتدعاء ال�صركاء االجتماعيني

بلعابد يجمد اللقاءات الثنائية مع 
»النقابات« م�ؤقتا

 اخلطوة تهدف لتخفيف االإجراءات عنهم

اأر�ضية رقمية لتجديد منح الطلبة 
امل�ضتفيدين من التك�ين باخلارج

طالب بتنظيم االمتحانات اخلا�صة باالإجراء قبل نهاية الف�صل االأول

بلعابد ي�ضتعجل تر�ضيم الأ�ضاتذة وامل�ظفني 
قبل نهاية 2021

 ر�صدت بوابة اإلكرتونية ال�صتقبال ال�صري الذاتية اخلا�صة باملرت�صحني

وزارة ال�ضناعة تعلن عن فتح م�ضابقة 
للت�ظيف يف قطاعها

ك�صفت م�صادر تربوية اأن وزارة الرتبية 

الوطنية قد اأجلت جميع اللقاءات 

الثنائية املربجمة بني امل�صوؤول االأول 

لقطاع الرتبية الوطنية ونقابات القطاع 

وهذا ب�صبب تواجده خارج الوطن.

وح�صب م�صادر مطلعة لـ«الرائد«، فاإن 

اللقاءات الثنائية بني وزير الرتبية 

الوطنية ونقابات الرتبية قد اأجلت 

اإىل تواريخ غري حمددة، وهذا يف 

انتظار اإعداد رزنامة جديدة لبعث 

هذه اللقاءات التفاو�صية مع ال�صركاء 

االجتماعيني للنظر يف ان�صغاالتهم. 

ويف هذا ال�صدد، نقلت النقابة الوطنية 

للم�صرفني وامل�صاعدين الرتبويني اأن 

وزارة الرتبية كانت قد اأجلت لقاء قد 

برمج لتاريخ 9 نوفمرب اجلاري اإىل موعد 

الحق مل يحدد موعده بعد.

وتنتظر النقابة عودة وزير الرتبية، 

عبد الكرمي بلعابد، من فرن�صا حيث 

�صارك ب�صفته رئي�ض اللجنة الوطنية 

للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�صكو( 

والوفد املرافق له، اأول اأم�ض الثالثاء 09 

نوفمرب 2021، يف افتتاح الدورة الـ 41 

للموؤمتر العام ملنظمة اليون�صكو، وهذا 

ق�صد فتح امللفات العالقة. ومن اأهم 

املطالب التي قرر منا�صلو النقابة الدفاع 

عنها، الت�صنيف ابتداء من 12، التوظيف 

ب�صهادة لي�صان�ض واإدماج كل م�صاعدي 

الرتبية الرئي�صيني دون �صرط اأو قيد.

ومن بني امللفات التي ينا�صل من اأجلها 

التنظيم، فتح ملف ترقية اآلية مبنا�صب 

مالية كافية مل�صاعدي وم�صريف الرتبية 

وم�صريف الرتبية الرئي�صيني اإىل الرتب 

االإدارية العليا، وتثمني اخلربة املهنية 

وال�صهادات العلمية حلامليها قبل 

التوظيف وبعد التوظيف. وتطالب 

النقابة الوطنية مل�صريف وم�صاعدي 

الرتبية بتقلي�ض احلجم ال�صاعي و�صبط 

املهام بدقة، ف�صال عن تخ�صي�ض منح 

وتعوي�صات عن املهمات خارج املوؤ�ص�صات 

و�صن قانون يحمي املوظف من االعتداء 

اللفظي واجل�صدي، كما تدعو اإىل 

اال�صتخالف على عطل االأمومة وت�صوية 

ملف م�صاعدي الرتبية املدجمني �صنة 

م�صاعدي  �صلك  اإدراج  اأهمية  مع   ،2002
وم�صريف الرتبية �صمن املهن ال�صاقة 

والعودة اإىل نظام التقاعد الن�صبي 

والتقاعد دون �صرط ال�صن.

ومن اأبرز مطالب هذا التنظيم اأي�صا، 

اعتماد الرتقية بالدرجات بوتريتني 

فقط، دنيا وو�صطى، مع اأهمية تخ�صي�ض 

م�صرف تربية لكل 70 تلميذا بالنظام 

اخلارجي ون�صف الداخل، واعتماد 

التقارير التاأديبية التي يعدها ال�صلك 

حفاظا على االن�صباط وممتلكات 

املوؤ�ص�صات والنظام الداخلي، واال�صتفادة 

من ح�ص�ض �صكنية. ويطالب م�صاعدو 

وم�صريف الرتبية وزارة الرتبية الوطنية 

باللجوء اإىل حلول ظرفية �صرورية قبل 

االإفراج عن القانون اخلا�ض، الإن�صافهم 

عرب اإجراء دورة ا�صتثنائية لرتقية 

م�صاعدي وم�صريف الرتبية ذوي اخلربة 

املهنية وحاملي ال�صهادات العلمية، اأو 

اإدماج مبا�صر لهم.

وعرب االأمني العام الوالئي للنقابة 

الوطنية للم�صرفني وامل�صاعدين 

الرتبويني بغليزان، عبد الهادي اأحمد، 

�صخط م�صريف وم�صاعدي الرتبية 

امل�صاركني يف املجل�ض، على غرار عدة 

واليات عقدت جمال�صها الوالئية، خا�صة 

يف ظل الظروف اال�صتثنائية عقب 

اجلائحة وخملفاتها، من حجم �صاعي 

مثقل، وركود لوترية الرتقية وحرمان 

منها ملو�صمني، حيث قاطع االآالف 

امل�صابقة املهنية. ونقل النقابي تذمرهم 

من فتات املنا�صب املالية املخ�ص�صة 

للم�صابقة، م�صريا اأنه واأمام �صل�صلة 

اللقاءات التي تربجمها وزارة الرتبية 

الوطنية، تبقى و�صعية م�صاعدي 

وم�صريف الرتبية رهينة مزيد من 

املنعرجات الت�صويفية والوعود التي طال 

اأمدها، وعلى الو�صاية التحرك من اأجل 

اإن�صافهم ب�صكل عاجل.

عثماين مرمي

اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي عن اإن�صاء اأر�صية رقمية ملتابعة 

ملفات جتديد منح الطلبة اجلزائريني يف 

طور التكوين االإقامي باخلارج.

وقال البيان اإن الطلبة املعنيني مدعوون 

الإن�صاء ح�صاباتهم اخلا�صة على الف�صاء 

املخ�ص�ض لذلك، واأ�صاف البيان اأن املعنيني 

ملزمون مبلء بياناتهم بطريقة �صحيحة 

على بطاقة املعلومات )جميع البيانات 

اإلزامية( واإدخال ن�صخة من جوازات ال�صفر 

�صارية املفعول حتى يتمكنوا من االطالع 

ومتابعة ملفاتهم.

وح�صبما تعتمده وزارة التعليم العايل 

يف اإجراءات جتديد املنحة، فاإنه يتم 

تنظيمها من قبل امل�صالح املخت�صة لوزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي، اإ�صافة اإىل 

اخلرباء العلميني لدى اللجنة الوطنية 

للتكوين وحت�صني امل�صتوى باخلارج. ونظرا 

للو�صعية ال�صحية املتعلقة باجلائحة، 

�صتتم عملية جتديد املنحة عن طريق 

املن�صة الرقمية وال يلزم الطلبة باحل�صور 

الإجراء عملية التجديد، والتي تتم عرب 

املنحة  وثائق  جتديد  اأولها  مراحل،   3
باإيداع جميع طلبات التجديد على املن�صة 

الرقمية من قبل املمثليات الدبلوما�صية 

اجلزائرية باخلارج والف�صاء املخ�ص�ض لها.

ويتكون امللف من ك�صف النقاط املت�صمن 

تاأ�صرية اجلامعة امل�صتقبلة، وبطاقة 

املتابعة البيداغوجية، ويتم حتميل 

النموذج من املوقع االإلكرتوين للوزارة 

واملن�صة الرقمية موؤ�صر عليها من طرف 

امل�صالح املخت�صة املحددة يف الوثيقة 

املرفقة.

وكانت الو�صاية قد األزمت جميع الطلبة 

باإر�صال الوثائق االأ�صلية اإىل وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي عن طريق املمثليات 

الدبلوما�صية اجلزائرية باخلارج، اأما 

املرحلة الثانية فتخ�ض التقييم العلمي 

للبحث بالن�صبة لعملية جتديد املنحة 

لهذه ال�صنة، و�صتتم عن طريق اخلرباء 

العلميني لدى اللجنة الوطنية للتكوين 

وحت�صني امل�صتوى باخلارج على املن�صة 

الرقمية املعدة لهذا الغر�ض. املرحلة 

الثالثة تخ�ض �صحب وثائق جتديد املنحة، 

ومت ت�صليم وثائق جتديد املنحة من قبل 

م�صالح وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي للموؤ�ص�صات اجلامعية ووزارة 

ال�صوؤون اخلارجية بالن�صبة للممنوحني 

الذين حت�صلوا على موافقة جلنة اخلرباء 

بعد درا�صة امللف.

عثماين مرمي

اإر�ش�لية  اأعلنت وزارة الرتبية الوطنية عن توجيه 

التعليم  ومفت�شي  الوطنية  الرتبية  مفت�شي  اإىل 

اإجراء  اإمت�م  اأجل  من  والبتدائي،  املتو�شط 

الذين  واملوظفني  لالأ�ش�تذة  الرت�شيم  امتح�ن�ت 

ا�شتوفوا كل ال�رشوط، وذلك قبل نه�ية الف�شل الأول 

لل�شنة الدرا�شية احل�لية.

اإر�ش�لية  الوطنية  الع�مة للرتبية  اأبرقت املفت�شية 

حول  اجل�ري  نوفمرب   9 بت�ريخ   700 رقم  حتت 

وترقيتهم،  واملوظفني  الأ�ش�تذة  تر�شيم  امتح�ن 

املوؤرخ يف   08/315 التنفيذي  املر�شوم  وفق  وهذا 

11 اأكتوبر 2008 املت�شمن الق�نون الأ�ش��شي اخل��س 
ب�لرتبية  اخل��شة  لالأ�شالك  املنتمني  ب�ملوظفني 

الوطنية، ول�شيم� املواد 16/17 و20 منه املعدل 

واملتمم للقرار املوؤرخ يف 25 اأكتوبر 2010 املحدد 

لكيفي�ت تنظيم امتح�ن الرت�شيم.

يف  الوطنية،  للرتبية  الع�مة  املفت�شية  واأكدت 

تطبيق  على  ت�أكيدا  ي�أتي  القرار  اأن  تعليمته�، 

املوظف  حق  ت�شمن  التي  الق�نونية  الن�شو�س 

الع�م  املفت�س  �شدد  حيث  والرتقية،  الرت�شيم  يف 

م�شطفى بن زمران على اأهمية اإيالء تعليم�ته اأهمية 

ب�لغة لإجن�ح العملية.

عملية  ب�أنه  الرت�شيم  اأو  التثبيت  امتح�ن  ويعرف 

اأو  الرتب�س  فرتة  وهي  التجريبية  الفرتة  انته�ء 

الوظيفة  الع�مل  لدخول  الب�ب  وفتح  التدريب 

والواجب�ت  احلقوق  مبختلف  والتمتع  العمومية 

املرتتبة عن �شفة موظف، وقد جل�أت وزارة الرتبية 

خالل ال�شنة الدرا�شية املن�رشمة، وب�شبب ا�شتمرار 

اأزمة الوب�ء، اإىل تر�شيم الأ�ش�تذة واملوظفني ب�شفة 

ا�شتثن�ئية دون »امتح�ن التثبيت«، من خالل تكليف 

ب�إعداد  التعليمية،  الأطوار  لك�فة  الرتبية  مفت�شي 

واملوظفني،  الأ�ش�تذة  م�شتوى  عن  مف�شلة  تق�رير 

بـ«�شه�دة  م� يعرف  ت�شليمهم  النج�ح مت  ويف ح�ل 

الأ�شت�ذية«.

كيفية  الوطنية  الرتبية  وزارة  حتدد  ومل  هذا 

�رشورة  على  ت�شدد  م�ش�حله�  اأن  اإل  الرت�شيم، 

اللتزام ب�لإجراءات ال�شحية اأثن�ء عملية الرت�شيم، 

ومنع احلفالت املرافقة لكل عملية، مع الت�أكيد على 

التثبيت،  امتح�ن�ت  اإكرامي�ت  يف  الإفراط  تف�دي 

املقبل  الأ�شت�ذ  ع�تق  على  غ�لبه�  تكون يف  والتي 

على امتح�ن التثبيت.

مينع  ب�أنه  مديري�ت  را�شلت  قد  الوزارة  وك�نت 

على  املقبلني  الأ�ش�تذة  ب�أق�رب  الإتي�ن  ب�ت�  منع� 

الرت�شيم، وهذا ب�شبب ال�رشر املعنوي الذي ميكن 

اأن يت�شببوا فيه اأثن�ء العملية، اإ�ش�فة اإىل اإمك�نية 

الرت�شيم.  بعملية  املكلف  املفت�س  على  الت�أثري 

عقوب�ت  بت�شليط  الوطنية  الرتبية  وزارة  و�شددت 

الذين  الرتبوية  املوؤ�ش�ش�ت  مديري  على  �ش�رمة 

موؤ�ش�ش�تهم،  داخل  املم�ر�ش�ت  هذه  مبثل  �شمحوا 

ق�م بهذه  الذي  الأمر حتى ف�شل املدير  حيث ي�شل 

العملية، واإلغ�ء عملية الرت�شيم، مع ت�شليط عقوبة 

هذه  م�شداقية  اإع�دة  اإط�ر  يف  وهذا  املفت�س،  على 

م�شتوى  من  للرفع  الواجهة، وهذا  اإىل  المتح�ن�ت 

التعليم يف اجلزائر.

عثم�ين مرمي

اأعلنت وزارة ال�شن�عة عن فتح ب�ب امل�ش�بقة لتوظيف 

موارده�  تعزيز  عملية  اإط�ر  يف  �ش�مية  اإط�رات 

املج�لت  خمتلف  يف  واخلربات  ب�لكف�ءات  الب�رشية 

والتخ�ش�ش�ت.

اأن م�ش�حله�  اأم�س،  له�،  بي�ن  الوزارة، يف  واأعلنت 

اأطلقت بوابة رقمية ل�شتقب�ل ال�شري الذاتية لالإط�رات 

ال�ش�مية الراغبني يف اللتح�ق بقط�عه�.

الرقمية  املن�شة  هذه  اإطالق  اأن  الوزارة  واأو�شحت 

ي�أتي لإر�ش�ء مزيد من ال�شف�فية وامل�ش�واة يف عملي�ت 

م�شتقبال،  ال�شن�عة  وزارة  �شتربجمه�  التي  التوظيف 

ال�ش�مية على م�شتوى  فيم� يتعلق ب�لوظ�ئف  ل�شيم� 

املجمع�ت  الالمركزية،  اإداراته�  املركزية،  اإدارته� 

الوزارة  وق�لت  له�.  الت�بعة  والهيئ�ت  ال�شن�عية 

ال�شري  ا�شتقب�ل  عملية  يف  �شي�رشع  اإنه  بي�نه�  يف 

املر�شحني  اأوىل،  مرحلة  يف  تخ�س،  التي  الذاتية 

واملوؤ�ش�ش�ت  ب�ملجمع�ت  اللتح�ق  يف  الراغبني 

العمومية ال�شن�عية، يف الفرتة من 10 اإىل 17 نوفمرب 

اجل�ري.

حممد الأمني. ب
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المحلي

لدعم الفالحني واملنتجني بوالية تندوف

جممع جديد للتخزين والتربيد 
يدخل اخلدمة قريبا

 اإليزي

تاأهيل 133 حرفيا يف خمتلف الأن�شطة

بقيمة 4 ماليري دينار، وايل خن�شلة بعلن

رفع التجميد عن 5 م�شاريع تنموية 

جديد  جممع  قريبا  يدخل  �أن  يرتقب 

للمنتجات  و�لتربيد  للتخزين 

مكعب  مرت   5.000 بطاقة  �لفالحية 

حيز �ال�ستغالل بوالية تندوف.

�لتي  �لهامة  �ملن�ساأة  هذه  و�ست�ساهم 

�رشكة  قبل  من  �لتجهيز  قيد  توجد 

متخ�س�سة وبتمويل من جمل�س م�ساهمة 

�ملنتجات  خمتلف  حفظ  يف  �لدولة 

�لنباتي  �مل�سدر  ذ�ت  �لفالحية 

و�حليو�ين �سو�ء للفالحني �أو�ملمونني 

�لتي  �ال�ستهالكية  �ملو�د  مبختلف 

حتتاج �لتخزين و�لتربيد.

للم�رشوع  �الإجمالية  �مل�ساحة  وتقدر 

�لذي ي�سم ثماين غرف كبرية للتخزين 

ما  وهو  1.5هكتار  نحو  و�لتربيد، 

يتيح �إمكانية تو�سيعه عند �ل�رشورة، 

حيث �سي�سمن خدمات كبرية للمنطقة 

من  ي  �ملجاورة  للواليات  وحتى 

منتجات  حلفظ  ��ستغالله  خالل 

رمزية،  باأ�سعار  و�ملربني  �لفالحني 

�أيام  مدى  على  توفرها  ي�سمن  مبا 

�لفالحني  هوؤالء  و�سي�ستفيد  �ل�سنة. 

لكل منتوج فالحي  دعم  و�ملربني من 

يتم تخزينه بهذ� �ملجمع مما �سيتيح 

لهم حماية منتوجاتهم وت�سويقها يف 

�ملنا�سب  �لوقت  ويف  مالئمة  ظروف 

ح�سب متطلبات �ل�سوق �ملحلية. 

ومن �ساأن هذ� �ملجمع �جلديد للتخزين 

و�لتربيد للمنتجات �لفالحية �أن يلبي 

بعدما  �سيما  �لوالية،  �إحتياجات 

و�حليو�ين  �لنباتي  �الإنتاج  عرف 

�ل�سنو�ت  يف  �نتعا�سا  بالوالية 

�لفالحني  على  يفر�س  مما  �الأخرية، 

و�ملربني �رشورة �للجوء �إىل تخزين 

وباأقل  �أف�سل  ظروف  يف  منتوجاتهم 

�خل�سائر.

ق. م

بوالية  حرفيا   133 عن  يقل  ال  ما  ��ستفاد 

�الأن�سطة  خمتلف  يف  تاأهيل  من  �إيليزي 

�جلارية،  �ل�سنة  مطلع  منذ  وذلك  �حلرفية 

غرفة  م�سوؤويل  من  �أم�س،  علم  ح�سبما 

�ل�سناعة �لتقليدية و�حلرف.

�لذي  �لتاأهيلي  �لربنامج  هذ�  و��ستهدف 

خمتلف  خمت�سة  جلنة  عليه  �أ�رشفت 

�أو�ساط  يف  حرفية  الأن�سطة  �ملمار�سني 

�لبيت  يف  �ملاكثات  و�لن�ساء  �ل�سباب 

عدة  يف  �لعقابية،  �ملوؤ�س�سة  نزالء  وكذ� 

�خت�سا�سات حرفية ت�سمنها غرفة �ل�سناعة 

�خلياطة  غر�ر  على  و�حلرف  �لتقليدية 

�لتقليدية  �حللويات  و�سناعة  و�لن�سيج 

و�لتحف �لفنية و�ل�ساللة.

من  �حلرفيني  لهوؤالء  �لعملية  و�ست�سمح 

منظم  قانوين  �إطار  يف  �أن�سطتهم  مز�ولة 

غرفة  م�سالح  قبل  من  وتاأطري  مر�فقة  مع 

�أو�سح  مثلما  �لتقليدية و�حلرف،  �ل�سناعة 

هام�س  على  بوطريف  يا�سني  �لغرفة  مدير 

و�سمن  للحريف.  �لوطني  باليوم  �الحتفال 

م�سالح  به  تقوم  �لذي  �لتكويني  ن�ساطها 

غرفة �ل�سناعة �لتقليدية و�حلرف بالتن�سيق 

مع خمتلف �لهيئات و�ملوؤ�س�سات �لتكوينية، 

��ستفاد خالل �ل�سنة �حلالية زهاء 90 �سخ�سا 

�الأن�سطة  خمتلف  يف  تكوينية  دور�ت  من 

�الأ�سغال  �آالت  قيادة  بينها  من  �حلرفية 

�ل�سم�سية  �لطاقة  �ألو�ح  وتركيب  �لعمومية 

�ل�سناعي،  و�الأمن  �ل�سحي  و�لرت�سي�س 

�الحتفال  فعاليات  �إليه.ومتيزت  �أ�سري  كما 

�إيليزي  بوالية  للحريف  �لوطني  باليوم 

بتنظيم معر�س ملنتجات �ل�سناعة �لتقليدية 

و�ملوروث  �لثقايف  �لتنوع  تربز  و�حلرف 

�ل�سناعات  هذه  جت�سده  �لذي  �حل�ساري 

�لتقليدية، كما مت باملنا�سبة تكرمي عدد من 

لالإ�سارة  �ملحليني.  و�حلرفيات  �حلرفيني 

حت�سي والية �إيليزي 4.394 حرفيا منت�سبا 

�إىل غرفة �ل�سناعة �لتقليدية و�حلرف.

ع. م

 م�شالح الفالحة �شخرت كافة االإمكانيات 

الإجناح مو�شم احلرث والبذر

خم�ش�شة  هكتار  األف   25
لزراعة القمح ال�شلب 

بوليتي اأدرار وتيميمون 
 

ت�ستهدف حملة �حلرث و�لبذر بواليتي �أدر�ر 

وتيميمون م�ساحة �إجمالية قو�مها 25.000 هكتار 

لزر�عة �لقمح �ل�سلب بر�سم �ملو�سم �لفالحي 

�حلايل، وقد �سخرت خمتلف �مل�سالح �ملعنية كافة 

�الإمكانيات �ل�رشورية الإجناح �حلملة من خالل 

توفري �لبذور و�الأ�سمدة ومعد�ت �حلرث على م�ستوى 

�ملحيطات �لفالحية.

ت�سمل �مل�ساحة �الإجمالية �ملتوقعة للزر�عة حتت 

�لر�س �ملحوري، ح�سب مديرية م�سالح �لفالحة، 

ما يفوق 17.200 هكتار بالواليتني، حيث خ�س�ست 

لوالية �أدر�ر م�ساحة تفوق 12.300 هكتار و�أزيد من 

4900هكتار بوالية تيميمون. كما ت�سم �مل�ساحة 
�مل�ستهدفة 599 وحدة ر�س حموري منت�رشة عرب 

�ملحيطات �لفالحية �ملتو�جدة باإقليمي واليتي �أدر�ر 

وتيميمون. 

وفيما يتعلق بالفالحة �لتقليدية، فقد �أح�ست 

م�سالح �لفالحة م�ساحة �إجمالية م�ستهدفة تتجاوز 

8.100 هكتار،منها �أكرث من 5.800 هكتار بوالية 
�أدر�ر و 2.300  هكتار بوالية تيميمون. 

و�سخرت خمتلف �مل�سالح �ملعنية كافة �الإمكانيات 

�ل�رشورية الإجناح حملة �حلرث و�لبذر لهذ� �ملو�سم 

من خالل توفري �لبذور و�الأ�سمدة ومعد�ت �حلرث 

على م�ستوى �ملحيطات �لفالحية، �إىل جانب 

�ملر�فقة �لتقنية عن طريق �الإر�ساد �لفالحي قبل 

�نطالق �حلملة. 

وتزخر واليتا �أدر�ر و تيميمون مبقومات و�عدة 

لك�سب رهان �الأمن �لغذ�ئي حمليا و وطنيا من خالل 

توفرهما على م�ساحة �إجمالية قابلة لال�ستغالل 

�لفالحي تتجاوز800.000 هكتار، ح�سب �ملعطيات 

�ملقدمة من طرف �ملديرية �لو�سية. 

ولدى �إ�رش�فه موؤخر� على �إعطاء �إ�سارة �نطالق 

�ملو�سم �لفالحي باملحيط �لفالحي بو�د غز�لة 

ببلدية �أدر�ر، دعا و�يل �لوالية بهلول �لعربي �إىل 

�رشورة رفع �لتحدي من طرف �لفالحني لبلوغ 

�الأهد�ف �لتي ر�سمتها �ل�سلطات �لعليا للبالد لك�سب 

رهان �الأمن �لغذ�ئي �لوطني. 

و�أ�سار �مل�سوؤول ذ�ته �إىل �أن ��ستغالل م�ساحة ال 

تتجاوز60.000 هكتار يف خمتلف �ل�سعب من �أ�سل 

م�ساحة �إجمالية �ساحلة للزر�عة تفوق 800 �ألف 

هكتار ال يعك�س �لقدر�ت �لفعلية ملقومات �الإنتاج 

�لفالحي �لذي تطمح �إليه �ملنطقة، م�سدد� على 

�رشورة مر�فقة �مل�ستثمرين �لفالحيني �جلادين 

لك�سب هذه �لرهانات و�لتغلب على كل حتدياتها 

�مليد�نية. 

ع. م

حادثة انهيار بناية ببولوغني يف العا�شمة

عدد ال�شحايا يرتفع اإىل 3 
قتلى وجريحني

االأغواط 

م�شت�شفى ق�شر احلريان يتدعم 
مبولد الأوك�شجني الطبي

يف ظل التقلبات اجلوية بوالية البليدة 

م�شالح الأمن ت�شخري كافة 
الإمكانيات ملرافقة املواطنني 

 تعد االأوىل من نوعها يف اجلزائر 

اإنتاج اخلاليا الكهربائية الأولية 
لل�شغط املتو�شط ب�شيدي بلعبا�س

انت�شلت م�شالح احلماية املدنية 

باجلزائر العا�شمة، اأم�س، من انت�شال 

جثة ثالثة، اإثر انهيار بناية ب�شارع 

عبد القادر زيار، ببلدية بولوغني، 

لت�شل احل�شيلة النهائية ل�شحايا 

احلادث اإىل ثالثة قتلى وجريحني.

 واأو�شح املالزم االأول، بن خلف اهلل 

خالد، اأن اأعوان احلماية املدنية 

متكنوا ليلة الثالثاء اىل االأربعاء ويف 

حدود ال�شاعة منت�شف الليل وع�شرين 

دقيقة، من انت�شال اجلثة الثالثة، 

ويتعلق االأمر ب�شحية من جن�س اأنثى، 

لت�شل احل�شيلة النهائية النهيار بناية 

بنهج عبد القادر زيار ببولوغني اإىل 

ثالثة قتلى وجريحني اثنني مت نقلهما 

اإىل م�شت�شفى باب الوادي )مايو �شابقا(.

واأ�شاف امل�شدر اأن العملية متت بتدخل 

اأعوان وحدة االإنقاذ والبحث باالأماكن 

ال�شعبة والوعرة، وفرقة البحث 

بالكالب املدربة بالتدعيم مع اأعوان 

وحدات بولوغني وباب الوادي والوحدة 

الرئي�شية.

 يذكر اأنه مت ت�شجيل يف حدود ال�شاعة 

16:15 م�شاء من اأول اأم�س، انهيار بناية 
)طابق اأر�شي زائد طابق اأول(، على 

م�شتوى نهج 189 عبد القادر زيار، 

ببولوغني، وقد مت اإنقاذ طفلني )11 

و12 �شنة( كانا حم�شورين بعني املكان، 

قبل اأن يتم انت�شال جثث ال�شحايا 

الثالث.

 جتدر االإ�شارة اإىل اأن الديوان الوطني 

لالأر�شاد اجلوية كان قد حذر يف 

ن�شرية خا�شة من ت�شاقط اأمطار 

رعدية غزيرة منذ ليلة اأم�س االثنني، 

م�شريا اإىل اأن كميات االأمطار املرتقبة 

�شتكون ما بني 40 اإىل 60 ملم، وقد 

ت�شل اأو تتجاوز حمليا 80 ملم على 

الواليات ال�شاحلية.

ر. ن

تدعمت ملوؤ�ش�شة العمومية 

اال�شت�شفائية »هواري بومدين« ببلدية 

ق�شر احلريان، يف والية االأغواط 

مبولد االأوك�شجني الطبي، يف انتظار 

ان ت�شتفيد باقي املوؤ�ش�شات االأخرى من 

هذه العملية.

وح�شب بيان مل�شالح والية االأغواط، 

فقد اأ�شرف وايل الوالية، عبد القادر 

برادعي، على و�شع حيز اخلدمة 

موّلد االأك�شجني الطبي بذات املوؤ�ش�شة 

اال�شت�شفائية، وذلك مبعية رئي�س 

املجل�س ال�شعبي الوالئي، ومدير 

ال�شحة وال�شكان، ورئي�شة دائرة ق�شر 

احلريان، وكذا بع�س ممثلي املجتمع 

املدين.

جتدر االإ�شارة اإىل اأن هذه العملية، 

التي �شاهم يف اإجناحها بع�س املقاولني 

املحليني على �شبيل التطّوع، �شت�شمل 

كل املوؤ�ش�شات اال�شت�شفائية ببلديتي 

االأغواط واأفلو، خالل االأيام القليلة 

القادمة، ق�شد �شمان تزويد امل�شالح 

الطبية مبادة االأك�شجني الطبي ب�شكل 

م�شتقل ومنتظم، والتكفل االأمثل 

باالأ�شخا�س امل�شابني بفريو�س كورونا 

كوفيد 19 على اخل�شو�س.

ر. ن

قامت امل�شالح العملياتية الأمن والية 

البليدة عرب كامل اخت�شا�س االأمن 

الوطني يف ظل الظروف اجلوية 

اخلا�شة التي ت�شهدها الوالية، 

بت�شخري كل االإمكانيات املادية 

والب�شرية ملرافقة املواطنني، �شيما 

من خالل ت�شهيل حركة املرور وكذا 

حماية اأمن املواطنني، كما ت�شع حتت 

ت�شرفهم الرقم االأخ�شر لالأمن الوطني 

لالإ�شتعالم. اأو  للتبليغ   48-15
ويف �شياق ذي �شلة، طلبت ذات 

امل�شالح م�شتعملي الطريق اإىل �شرورة 

االإلتزام بقانون املرور وباالإر�شادات 

امليدانية املقدمة من طرف عنا�شر 

ال�شرطة اأثناء تنقالتهم لتفادي 

الت�شبب يف االإزدحام املروري، وكذا 

ل�شالمتهم يتعني عليهم مراقبة 

جتهيزات املركبة على غرار االأ�شواء 

وما�شحات الزجاج واملكابح والعجالت، 

كما تبقى قاعة العمليات الأمن والية 

البليدة تعمل من خالل كامريات 

املراقبة على التن�شيق الدائم وامل�شتمر 

مع امل�شالح العملياتية لت�شيري حركة 

املرور ب�شورة اآنية وفعالة، وفق ما 

ي�شمن �شالمة واأمن املواطنني.

اأ.ب

�شرعت املوؤ�ش�شة امل�شرتكة »�شنايدر، 

املوؤ�ش�شة الوطنية لل�شناعات االإلكرتونية 

واملجمع ال�شناعي الإ�شمنت اجلزائر«، 

الكائن مقرها بوالية �شيدي بلعبا�س منذ 

ب�شعة اأ�شهر يف اإنتاج اخلاليا الكهربائية 

االأولية لل�شغط املتو�شط، لتكون رائدة يف 

هذا املجال على امل�شتوى الوطني.واأو�شح 

املدير العام ل�شنايدر اإلكرتيك اجلزائر، 

�شارة حممد اأنور على هام�س الطبعة 

العا�شرة ملعر�س وموؤمتر �شمال اإفريقيا 

لل�شناعة البرتولية والغازية »نابك 

فعالياتها بوهران  جتري  التي   »2021
اأن م�شنع �شيدي بلعبا�س الذي هو ثمرة 

�شراكة بني »�شنايدر« و«اإيني« و«جيكا« 

يقوم منذ اأ�شهر باإنتاج اخلاليا الكهربائية 

االأولية لل�شغط املتو�شط وهي االأوىل من 

نوعها يف اجلزائر.

وتدخل هذه املوؤ�ش�شة امل�شرتكة التي 

تاأ�ش�شت �شنة 2019، يف اإطار ال�شيا�شة 

اجلديدة لل�شلطات العمومية، التي تهدف 

اىل ت�شجيع املنتج الوطني.  وقد بداأت 

يف مرحلة اأوىل يف اإنتاج خاليا ال�شغط 

املتو�شط الثانوية، قبل ال�شروع منذ مدة 

يف اإنتاج اخلاليا االأولية، كما اأو�شح نف�س 

امل�شوؤول الذي �شرح » نحن الوحيدون 

الذين ننتج هذه اخلاليا«. واأردف 

�شارة باأن هذه التجهيزات الكهربائية 

ت�شتخدم من قبل امل�شانع التي يكون فيها 

اال�شتهالك الكهربائي معتربا جدا.

ومن الزبائن االأوائل لهذا املنتج جممع 

»�شوناطراك« وجممع »جيكا« اللذان 

يتوفران على مركبات وم�شانع ذات 

اال�شتهالك املعترب للكهرباء، كما �شرح 

نف�س امل�شدر الذي اأبرز باأن هذا املنتج 

امل�شنع حمليا ي�شاهم يف تقلي�س فاتورة 

اال�شترياد من جهة وخلق الرثوة من جهة 

اأخرى. وي�شغل املجمع خط اإنتاج قادر 

على تغطية ب�شكل كايف احتياجات ال�شوق 

الوطنية من هذا املنتج يف اآفاق 2022.

ق. م

�جلهاز  رئي�س  و�أو�سح 

�أن  �ملحلي  �لتنفيذي 

خن�سلة  والية  م�سالح 

وقت  يف  تقدمت  قد  كانت 

�ل�سلطات  �إىل  بطلب  �سابق 

�أجل  من  �لبالد  يف  �لعليا 

رفع �لتجميد عن 34 عملية 

�أوىل  مرحلة  يف  وتلقت 

�ملو�فقة على رفع �لتجميد 

بقيمة  م�ساريع   5 على 

4.09 مليار  بـ  مالية تقدر 

دج. 

يتعلق  �الأمر  �أن  و�أ�ساف 

م�رشوع  عن  �لتجميد  برفع 

و�إجناز  متابعة  در��سة 

باملياه  �لتزويد  �أ�سغال 

�نطالقا  لل�رشب  �ل�ساحلة 

فيها  مبا  بابار  �سد  من 

معاجلة  ملحطة  �لتحويل 

تدعيم  �أجل  من  �ملياه 

مبياه  بلديات   7 متوين 

�ل�رشب، بغالف مايل يقدر 

بـ 2 مليار دج. 

كما مت يف ذ�ت �ل�سياق رفع 

�لتجميد عن م�رشوع در��سة 

من  �حلماية  �أ�سغال  �إجناز 

ملر�كز  �لفي�سانات  خطر 

بلديات تاوزيانت ومتو�سة 

و�لرميلة  وبغاي  و�س�سار 

ويابو�س و�سلية وبوحمامة 

و�أوالد ر�سا�س وعني طويلة 

 1.5 بـ  يقدر  مايل  بغالف 

مليار دج. 

كذلك  مت  باأنه  و�أردف 

�ملو�فقة  على  �حل�سول 

عن  �لتجميد  رفع  �أجل  من 

وجتهيز  �إجناز  م�ساريع 

�آالف مرت طويل   4 وكهربة 

خمتلف  عرب  �الآبار  من 

بغالف  �لوالية  بلديات 

 350 بـ  يقدر  �إجمايل  مايل 

مليون دج. 

�أنه  خن�سلة  و�يل  و�أكد 

�لتجميد  رفع  �أي�سا  مت 

قطاع  يف  م�رشوعني  عن 

�الأمر  ويتعلق  �لغابات 

�أ�سغال  �إجناز  مب�رشوع 

حر�جية على م�ساحة 5 �آالف 

هكتار عرب خمتلف بلديات 

مليون   200 �لوالية مببلغ 

م�رشوع  �إىل  باالإ�سافة  دج 

فتح خنادق �سد �لنار على 

مببلغ  600هكتار  م�ساحة 

48 مليون دج. 
ختام  يف  بوزيدي  وذكر 

خالل  �رشع  باأنه  مد�خلته 

جت�سيد  يف   2021 �سنة 

برنامج ��ستثمار�ت عمومية 

جار �إجنازها بوالية خن�سلة 

يقدر  �إجمايل  مايل  بغالف 

بـ 179.27 مليار دج ي�سمل 

موزعة  عملية   987 �إجناز 

�لرب�مج  خمتلف  على 

�ملمركزة  غري  �لقطاعية 

�إطار  يف  �مل�سجلة  وكذ� 

�ل�سندوق �خلا�س بالتنمية 

�القت�سادية لله�ساب �لعليا 

�لبلدية  و�ملخططات 

للتنمية. 

اأعلن، على بوزيدي وايل خن�شلة، خالل تراأ�شه اأ�شغال الدورة العادية الثالثة للمجل�س 

ال�شعبي الوالئي ل�شنة 2021، عن رفع التجميد عن 5 م�شاريع تنموية تفوق 

قيمتها 4 ماليري دج.
ر. ن
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ك�سف مدير املدر�سة العليا لعلوم الريا�سة وتكنولوجياتها بدايل ابراهيم يف اجلزائر العا�سمة الربوفي�سور 

بلغول فتحي، اأنه �سيتم تهيئة وجتديد العديد من املرافق البيداغوجية الريا�سية لهذه املن�ساأة مبجرد رفع 

التجميد املايل عنها من طرف الوزارة الأوىل. 

مدير املدر�سة العليا لعلوم الريا�سة وتكنولوجياتها بدايل اإبراهيم يك�سف: 

اإعادة تهيئة املرافق البيداغوجية فور رفع التجميد املايل عنها

اأو�ضح بلغول على هام�ش افتتاح 

القطاعية  التكوينية  ال�ضنة 

باملدر�ضة   2021-2022
الريا�ضة  لعلوم  العليا 

ابراهيم  بدايل  وتكنولوجياتها 

تهيئة  »�ضيتم  قائال:  اأم�ش  اأول 

املرافق  من  العديد  وجتديد 

لهذه  الريا�ضية  البيداغوجية 

املن�ضاأة، مبجرد رفع التجميد 

الوزارة  من طرف  عنها  املايل 

الأوىل«. 

املرافق  بع�ش  وتعرف 

الريا�ضية باملدر�ضة املذكورة 

تخريج  يف  -املتخ�ض�ضة 

على  الريا�ضية  الإطارات 

امل�ضتوى الوطني ويف افريقيا، 

يف  نق�ش  �ضنوات  عدة  منذ 

تدهور  اإىل  بالإ�ضافة  التهيئة، 

خمتلف  اإىل  املوؤدية  الطرق 

جراء  املحيط  وت�ضوه  هياكله 

ت�ضاقط الأ�ضجار على احلواف.

واأ�ضاف نف�ش امل�ضوؤول، »نحن 

املايل  التجميد  رفع  ننتظر 

من  امل�ضاريع  من  العديد  على 

�ضيكون  الأوىل.  الوزارة  طرف 

هناك جديد يعود بالفائدة على 

الريا�ضية  واحلركة  املدر�ضة 

اأن  اإىل  م�ضريا   ،« الوطنية 

امل�رشوع الأول �ضيخ�ش » اجناز 

جدار �ضامل على حدود املدر�ضة 

تهيئة  باإعداد  يتعلق  واآخر 

البيداغوجية  املرافق  خمتلف 

والريا�ضية«.  

ال�رشح  هذا  يف  وين�ضط 

مت  -الذي  العلمي  الريا�ضي 

املر�ضوم  مبوجب  حتويله 

 20-288 رقم  التنفيذي 

 2020 اأكتوبر   10 يف  املوؤرخ 

لعلوم  العليا  املدر�ضة  اإىل 

الريا�ضة وتكنولوجياتها بدايل 

ابراهيم �ضنة 75-2011 اأ�ضاتذة 

الريا�ضية،  جمالت  �ضتى  يف 

من  الطلبة  تعداد  و�ضل  فيما 

يف  اخلام�ضة  اإىل  الأوىل  ال�ضنة 

التدري�ش،  تكنولوجية  فرع 

كما  طالبة.   و81  طالب   178
زاول 75 طالبا اإفريقيا ميثلون 

باملدر�ضة  درا�ضتهم  دولة،   15
املذكورة منذ �ضنة 1978.

مترنا�ست

م�شادرة 8 قر�ص ملواد �شبه 
�شيدالنية مهربة

م�ستغامن 

ال�شحفي ا�شكندر �شيدي 
حممد يف ذمة اهلل

وهران

حجز 36 كلغ من املخدرات

تلم�سان

توقيف 8 اأ�شخا�ص 
متورطون يف املتاجرة 

باملخدرات

ملواد  قر�ش   8.000 حجز  مت 

بال�ضحة  م�رشة  �ضيدلنية  �ضبه 

طريق  عن  م�ضتوردة  العمومية 

 22( �ضخ�ضني  وتوقيف  التهريب 

تورطهما  يف  م�ضتبه  �ضنة(  و42 

م�ضالح  قبل  من  الق�ضية  هذه  يف 

بتمرنا�ضت  الق�ضائية  ال�رشطة 

خلية  لدى  اأم�ش،  علم،  ح�ضبما 

باأمن  العامة  والعالقات  الت�ضال 

الولية.   

ونفذت العملية على اإثر معلومات 

مفادها حيازة اأحد الأ�ضخا�ش لكمية 

�ضيدلنية  �ضبه  مواد  من  معتربة 

م�رشة بال�ضحة العمومية م�ضتوردة 

عن طريق التهريب، حيث مت اإثرها 

و�ضع خطة اأمنية حمكمة اأف�ضت اإىل 

توقيف م�ضتبه فيهي و�ضبط بحوزته 

8.000 قر�ش ملواد �ضبه �ضيدلنية 
وفق  العمومية،  بال�ضحة  م�رشة 

موا�ضلة  و�ضمحت  امل�ضدر.  ذات 

من  الق�ضية  هذه  حول  التحقيق 

فيهي  م�ضتبه  ثاين  �ضخ�ش  توقيف 

ح�ضب امل�ضدر ذاته. 

الإجراءات  ا�ضتكمال  وبعد 

اأمام  املوقوفان  قدم  القانونية 

التي  املخت�ضة  الق�ضائية  اجلهات 

ب�ضنة  حكما  حقهما  يف  اأ�ضدرت 

وغرامة  التنفيذ  موقوفة  حب�ضا 

مالية قدرها 200.000 دينار.

ق. م

م�ضتغامن  مبدينة  اأم�ش،  تويف 

والإذاعي،  الريا�ضي  ال�ضحفي 

الولئية  اجلمعية  ورئي�ش 

ا�ضكندر  الريا�ضية،  لل�ضحافة 

باإ�ضابته  متاأثرا  حممد،  �ضيدي 

)كوفيد19-(،  كورونا  بفريو�ش 

ح�ضبما علم لدى عائلته. 

ولد  الذي  الفقيد  �ضاهم  وقد 

بلعبا�ش يف  ب�ضيدي   1970 �ضنة 

انطالق مع اإذاعيني اآخرين اإذاعة 

كمهند�ش  اجلهوية  م�ضتغامن 

�ضوت يف 10 فرباير 2004 وعمل 

للعديد  اإذاعيا  منتجا  ذلك  بعد 

الريا�ضية  الإذاعية  الربامج  من 

للقناة  ومرا�ضال �ضحفيا ومعلقا 

كما  الثالثة.  الوطنية  الإذاعية 

جرائد  عدة  يف  اأي�ضا  ا�ضتغل 

وطنية وجهوية عامة ومتخ�ض�ضة 

يف املجال الريا�ضي. 

حممد  �ضيدي  ا�ضكندر  اأ�ض�ش  وقد 

قبل ع�رش �ضنوات رفقة �ضحفيني 

جمعية  ريا�ضيني  ومرا�ضلني 

لولية  الريا�ضية  ال�ضحافة 

خاللها  من  واأ�رشف  م�ضتغامن 

طبعات  ثماين  تنظيم  على 

الوطني  للملتقى  متتالية 

الريا�ضي  لالإعالم  والدويل 

ملتقى  اآخرها  كان  والريا�ضة 

نهاية  الريا�ضية  الدبلوما�ضية 

اأكتوبر املا�ضي. 

خالل  من  الفقيد  وا�ضتحدث 

الريا�ضية  ال�ضحافة  جمعية 

لولية م�ضتغامن »م�ضابقة اأح�ضن 

ت�ضجيعا  بالولية«،  ريا�ضي 

ول�ضيما  املحليني  للريا�ضيني 

للحركة  وتدعيما  ال�ضباب 

الريا�ضية املحلية. 

ع. م

البحث  فرقة  عنا�رش  متكنت 

الولئية  بامل�ضلحة  والتدخل 

الق�ضائية باأمن  لل�رشطة 

تفكيك  ولية تلم�ضان من 

خمت�ضة  وطنية  �ضبكة 

يف تهريب املخدرات

وح�ضب املديرية العامة لالأمن 

العملية  هذه  اأ�ضفرت  الوطني، 

وكمية  اأ�ضخا�ش   8 توقيف  عن 

كلغ  بـ36  قدرت  املخدرات  من 

و200 غرام. كما مت حجز كمية 

ال�ضلبة  املخدرات  من  �ضغرية 

من نوع كوكايني، كما مت �ضبط 

مايل  ومبلغ  نقال  هاتف   11
مليون  و454  ماليري   3 قدره 

عائدات الرتويج،  من  �ضنتيم 

ومركبة.

ر. ب

من  موؤخرا  ال�رشطة  م�ضالح  متكنت 

الكيف  من  غرام  و200  كلغ   36 حجز 

ولية  يف  مغنية  مبدينة  املعالج 

اأ�ضخا�ش،  ثمانية  وتوقيف  تلم�ضان، 

الت�ضال  خللية  بيان  به  اأفاد  ح�ضبما 

لالأمن الولئي. 

عنا�رش  بها  قام  التي  العملية  وجاءت 

التابعة  والتدخل  البحث  فرقة 

الق�ضائية  لل�رشطة  الولئية  للم�ضلحة 

وطنية  �ضبكة  ن�ضاط  عن  معلومات  اإثر 

انطالقا  املخدرات  تهريب  يف  خمت�ضة 

من احلدود الغربية للبالد، ح�ضب نف�ش 

امل�ضدر. 

و�ضمحت عملية ا�ضتغالل هذه املعطيات 

بالعثور بداخل مركبة مركونة مبدينة 

من  غرام  و200  كلغ   36 على  مغنية 

الكيف املعالج، وفق ذات امل�ضدر. 

 8 توقيف  من  التحريات  مكنت  كما 

اأ�ضخا�ش �ضالعني يف الق�ضية مع حجز 

العقلية  املوؤثرات  من  كب�ضولة   47
ال�ضلبة  املخدرات  من  �ضغرية  وكمية 

 34 يفوق  مايل  ومبلغ  )كوكايني( 

مليون دج و�ضيارة اأجرة، ا�ضتنادا لذات 

امل�ضد، وقد مت اجناز ملف ق�ضائي قدم 

اأمام  املوقوفني  الأ�ضخا�ش  مبوجبه 

العدالة.

ق. م

ع. م

موزعون عرب الإدارات واملوؤ�س�سات العمومية بالولية

اإدماج 1150 �شاب برج بوعريريج 
يف منا�شب عمل دائمة

غرداية

العقلية املوؤثرات  ملروج  �شجنا  �شنوات   7
�سمن اأول عملية منوذجية بولية تلم�سان

»�شرائح الكرتونية« الأزيد من 24 
األف راأ�ص من االأبقار  

قامت م�ضالح البيطرة لولية تلم�ضان، برتقيم 24.500 

راأ�ش من الأبقار، �ضمن اأول عملية منوذجية، ح�ضبما علم 

الولئية  باملديرية  للبيطرة  الرئي�ضية  املفت�ضية  لدى 

منذ  مت  اأنه  امل�ضدر،  ذات  وذكر  الفالحية.   للم�ضالح 

انطالق هذه العملية النموذجية يف الفاحت اأكتوبر 2020 

راأ�ش  األف   36 �ضمن  من  الأبقار  من  العدد  هذا  ترقيم 

اأح�ضتها ذات امل�ضلحة نتيجة انخراط املربني بربنامج 

احلليب املدعم من طرف الدولة واملقدر عددهم بـ 2.400 

مربي بالولية. 

بيطريا   30 لها  جند  التي  العملية  هذه  خالل  مت  وقد 

اإلكرتونية ومالأ  اأقراط حتتوي على �رشائح  اإل�ضاق  عاما 

املرقمة  الأبقار  عن  املعلومات  بكل  خا�ضة  ا�ضتمارة 

الو�ضية،  للوزارة  تر�ضل  بيانات  قاعدة  يف  واإدخالها 

لإعداد بطاقات لكل الأبقار املرقمة، وفق ذات امل�ضدر، 

مو�ضحا اأن الولية حظيت بح�ضة مقدرة ب 60 األف قراط.  

وتهدف عملية الرتقيم اىل الإح�ضاء الدقيق لعدد الأبقار 

و�ضاللتها بالولية ورقمنة عملية متابعتها وتتبع اأثارها 

خالل عمليات الذبح والبيع وال�رشاء مع اإبالغ املربيني 

اأي�ضا على حالت الولدات والوفيات لدى الأبقار من اأجل 

التحيني الدوري للمعطيات ا�ضتنادا لذات امل�ضدر. 

ق. م

اأعلنت مديرية الت�ضغيل لولية 

مت  قد  اأنه  بوعريريج،  برج 

�ضاب   1150 اإدماج  موؤخرا 

�ضمن  امل�ضغلني  من  و�ضابة، 

جهازي امل�ضاعدة على الإدماج 

الجتماعي  والإدماج  املهني 

حلاملي ال�ضهادات، يف منا�ضب 

عمل دائمة.

اأن  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح 

الإدارات  عرب  تتوزع  املنا�ضب 

العمومية  واملوؤ�ض�ضات 

عملية  باأن  م�ضيفا  بالولية، 

الإدماج تاأتي جت�ضيدا للمر�ضوم 

التنفيذي رقم 19/336 املوؤرخ 

يف 8 دي�ضمرب 2019 واملت�ضمن 

من جهازي  امل�ضتفيدين  اإدماج 

امل�ضاعدة على الإدماج املهني 

حلاملي  الجتماعي  والإدماج 

ال�ضهادات. 

واأفاد باأنه مت تن�ضيب املوظفني 

اخل�ضو�ش  وجه  على  اجلدد 

النائية  البلديات  م�ضتوى  على 

عجز  من  تعاين  كانت  التي 

غرار  على  الإداري  التاأطري  يف 

وبرج  اجلعافرة  دائرة  بلديات 

الن�رش  ثنية  وبلدية  زمورة 

فيما  جمانة،  لدائرة  التابعة 

من  امل�ضتفيدون  �ضيتقا�ضى 

العملية، ح�ضب م�ضالح مديرية 

ل�ضلم  وفقا  اأجورهم  الت�ضغيل 

تاريخ  من  وانطالقا  الرواتب، 

النت�ضاب  ل�ضهادات  ت�ضلمهم 

والإدماج يف املوؤ�ض�ضة. 

فاإن  امل�ضدر  لذات  وا�ضتنادا 

لإدماج  متوا�ضلة  العملية 

جهازي  من  امل�ضتفيدين 

الإدماج املهني  امل�ضاعدة على 

حلاملي  الجتماعي  والإدماج 

لل�رشوط  وفقا  ال�ضهادات، 

املحددة يف املر�ضوم التنفيذي 

رقم 19/336 وترتيب الدفعات 

اأحقية  لها  التي  الثالث 

ال�ضتفادة. 

للتذكري، اأدمج بر�ضم �ضنة 2020 

من  م�ضتفيد   2.500 من  اأزيد 

جهازي امل�ضاعدة على الإدماج 

الجتماعي  والإدماج  املهني 

منا�ضب  يف  ال�ضهادات  حلاملي 

عمل دائمة موزعة عرب خمتلف 

الإدارات واملوؤ�ض�ضات العمومية 

بولية برج بوعريريج.

ر.  ن

متكنت م�سالح اأمن دائرة �ساية بن �سحوة 

بغرداية من توقيف �سخ�ص 28 �سنة مع 

حجز كمية من املوؤثرات العقلية معدة 

للرتويج، اأين مت تقدميه اأمام اجلهات 

الق�سائية.

وقائع الق�سية، ح�سب ما جاء يف بيان 

لأمن ولية غرداية، تعود اإىل ال�ساد�ص 

نوفمرب اجلاري، وعلى اإثر عمليات 

�سرطة و معلومات بخ�سو�ص تواجد 

اأحد الأ�سخا�ص يقوم برتويج املوؤثرات 

العقلية و�سط مدينة �ساية بن �سحوة، و 

معروف ب�سوابق يف هذا املجال، على الفور 

با�سرت قوات ال�سرطة مبداهمة املكان، 

اأين مت توقيف امل�ستبه فيه، بعد اإخ�ساعه 

للتلم�ص اجل�سدي مت �سبط بحوزته كمية 

من املوؤثرات العقلية قدرت بـ 24 قر�سا 

من نوع كيتيل، كانت مهياأة للرتويج، 

بالإ�سافة اإىل مبلغ مايل يعد كعائدات 

لعملية البيع، ليحول اإىل مقر امل�سلحة و 

فتح حتقيق معمق يف الق�سية.

عنا�سر ال�سبطية الق�سائية بعد 

ال�ستيفاء من كافة الإجراءات القانونية 

�سد امل�ستبه فيه، مت تقدميه بتاريخ 7 

نوفمرب اجلاري اأمام اجلهات الق�سائية، 

عن جنحة حيازة موؤثرات عقلية ب�سفة 

غري م�سروعة لغر�ص البيع، اأين �سدر 

يف حقه عقوبة 7 �سنوات �سجنا نافذا مع 

الإيداع.

كما متكنت عنا�سر فرقة البحث والتدخل 

الأ�سبوع  بحر  غرداية،  ولية  باأمن   BRI

املن�سرم من توقيف �سخ�ص وحجز11 

قر�سا من املوؤثرات العقلية، وتقدميه 

اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة.

حيثيات الق�سية ح�سب بيان اأمن غرداية، 

تعود اإىل ال�ستغالل اجليد للمعلومات 

الأمنية الواردة مل�سالح ال�سبطية 

الق�سائية، مفادها ن�ساط �سخ�ص م�ستبه 

فيه يف ترويج املوؤثرات العقلية باأحد 

الأماكن العامة مبدينة غرداية، وعليه 

مت اإعداد خطة عمل حمكمة من قبل 

عنا�سر فرقة البحث والتدخل لتوقيفه 

وذلك بالتن�سيق الدائم وامل�ستمر مع 

النيابة املحلية.

عمليات البحث والتحري مكنت ذات 

امل�سالح يف ظرف وجيز من توقيف 

امل�ستبه فيه متلب�سا بعني املكان، واأثناء 

عملية املراقبة والتفتي�ص �سبط بحوزته 

على كمية من املوؤثرات العقلية تقدر 

بـ 11 قر�سا من دواء »بريقابالني« 300 

ملغ، مبلغ مايل من عائدات بيع املوؤثرات 

العقلية   يقدر بـ 5820 دج، ليتم �سبط 

املحجوزات وحتويل امل�ستبه فيه اإىل 

امل�سلحة بغية موا�سلة جمريات التحقيق. 

وبعد اإمتام كافة الإجراءات القانونية مت 

تقدمي امل�ستبه فيه اأمام النيابة املحلية، 

عن ق�سية حيازة املوؤثرات عقلية 

بطريقة غري م�سروعة ق�سد البيع.

ر. ن
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يواجه اأ�صبال الناخب الوطني يوم غد اجلمعة نظريه من جيبوتي يف اجلولة اخلام�صة من ت�صفيات كاأ�س العامل 

2022، على ملعب القاهرة الدويل، بذكريات التتويج بكاأ�س اأمم اإفريقيا 2019، وبح�صابات التح�صري ملباراة اجلولة 
الأخرية اأمام بوركينا فا�صو املحددة للمتاأهل اإىل الدور الفا�صل املقرر يف مار�س املقبل، وقبل هذا املوعد الهام 

�صيخو�س املنتخب اجلزائري مباراتني هامتني يف ختام دور املجموعات من الت�صفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س 

العامل 2022 بقطر، اإذ �صيواجه جيبوتي يف اجلولة اخلام�صة قبل لقاء بوركينا فا�صو يف اجلولة ال�صاد�صة الأخرية.

جلنة الن�صباط تعاقب وفاق �صطيف، جنم مقرة اأمل الأربعاء وهالل 

�صلغوم العيد

اأ�صدرت جلنة الن�صباط بالرابطة املحرتفة لكرة القدم، عقوباتها اخلا�صة باجلولة الثالثة من مناف�صات املحرتف 

الأول، وتقدم اأبرز العقوبات نادي وفاق �صطيف الذي ا�صتقبل اأوملبي ال�صلف يف املواجهة املا�صية، اأين مت اإيقاف لعبه 

ه�صام بلقروي لأربع مواجهات منها اثنتان نافذتان، كما لن يكون مبقدور مدربه نبيل الكوكي اجللو�س على دكة 

البدلء خالل اللقاءين القادمني ب�صبب الإيقاف، اأما الالعب اأحمد قندو�صي ف�صيغيب ملباراة واحدة.

كما متت معاقبة مدرب جنم مـڤرة، عزيز عبا�س هو الآخر مبباراة واحدة وتغرميه ماليا، لالحتجاج على قرارات 

احلكم خالل مواجهة ناديه اأمام �صباب ق�صنطينة، من جهته، عوقب كل من لعب اأمل الأربعاء �صم�س الدين حداد 

وعبد القادر غراب من هالل �صلغوم العيد بثالثة لقاءات، منها مباراة غري نافذة.

م. ب

بلما�صي مر�صح جلائزة اأح�صن مدرب يف العامل

ر�صح الحتاد الدويل للتاريخ والإح�صاء جمال بلما�صي يف قائمة املر�صحني للفوز بجائزة اأف�صل مدرب يف العامل خالل 

�صنة 2021، وهذا نظرا للنتائج الإيجابية التي حت�صل عليها منذ ان�صمامه للخ�صر، حيث مل ينهزم طيلة 30 مقابلة 

دولية متتالية، وتوج بالتاج القاري �صنة 2019.

كما �صمت القائمة ا�صم منذر الكبري مدرب تون�س، والإ�صباين فيليك�س �صان�صيز مدرب منتخب قطر كما �صمت القائمة 

روبرتو مان�صيني، مدرب اإيطاليا، فالدميري بيتكوفيت�س مدرب املنتخب ال�صوي�صري، وروبرتو مارتينيز مدرب 

منتخب بلجيكا، ومن ح�صام البدري مدرب املنتخب امل�صري ال�صابق، وهرييف رينارد، املدير الفني احلايل للمنتخب 

ال�صعودي.

م. ب

م�صطفى مو�صى مديرا للتنظيم يف املالكمة لألعاب البحر املتو�صط 2022

 عنينّ املالكم ال�صابق مو�صى م�صطفى، �صاحب برونزية اأوملبياد 1984 بلو�س اجنلو�س، مديرا للتنظيم يف ريا�صة 

املالكمة خالل األعاب البحر املتو�صط يف �صيف 2022 بوهران، ح�صبما علم لدى فرحات فزيل، رئي�س الحتادية 

اجلزائرية للمالكمة، وكتب فزيل يف �صفحته الر�صمية على »فاي�صبوك« »قررنا تعيني البطل مو�صى م�صطفى يف 

هذا املن�صب عرفانا خلدماته الكبرية التي قدمها للمالكمة اجلزائرية«، واأ�صاف امل�صوؤول يف نف�س املن�صور الذي اأرفقه 

ب�صورة رفقة البطل ال�صبق »هذه طريقة اأخرى لنا لإعادة العتبار لأبناء املالكمة اجلزائرية«، وكان م�صطفى 

مو�صى، املولود بتاريخ 2 فرباير 1962 مبع�صكر، مالكما يف وزن ن�صف الثقيل، كما يعد اأول ريا�صي جزائري يتح�صل 

على ميدالية اوملبية يف التاريخ، وافتك مو�صى امليدالية الربونزية يف اوملبياد 1984 بلو�س اأجنلو�س المريكية يف وزن 

اقل من 81 كلغ، كما توج بذهبيات  األعاب البحر املتو�صط بالدار البي�صاء )املغرب(، والألعاب العربية 1985 بالرباط 

)املغرب(، والبطولة العربية لل�صرطة )1986 بالعراق( ا�صافة اىل ف�صية اللعاب الفريقية 1987 بنريوبي )كينيا(.

م. ب

�صيعتمد على بوجناح و�صليماين معا يف خط الهجوم

نحو اإراحة بن �سبعيني، بلعمري وزروقي يف مواجهة جيبوتي

وي�صعى »حماربو ال�صحراء« حل�صم تاأهلهم اإىل 

الدور الفا�صل املوؤهل ملونديال قطر 2022، 

وهي حمطة حا�صمة لتحقيق حلم بلوغ كاأ�س 

العامل للمرة اخلام�صة يف تاريخهم، و�صيجرى 

هذا الدور يف �صهر مار�س من العام املقبل، 

بينما �صتجرى قرعة هذا الدور يف �صهر نوفمرب 

احلايل بالعا�صمة القطرية الدوحة، واختار 

منتخب جيبوتي بعد �صد وجذب، ا�صتقبال 

منتخب اجلزائر مب�صر، وبال�صبط على ملعب 

القاهرة الدويل، بعدما لعب مباراتيه الأوليني 

يف الت�صفيات باملغرب، و�صتجرى مباراة جيبوتي 

واجلزائر يوم غد اجلمعة مبلعب القاهرة 

يف ال�صاعة 15:00 زوال بالتوقيت اجلزائري 

و�صتبثنّ مباراة جيبوتي واجلزائر على القناتان 

 ONTIME الأوىل وال�صاد�صة اجلزائريتان، قناة

FIFAYOUT U وقناة  امل�صرية   SPORTS HDD
»فيفا«،  القدم  لكرة  الدويل  لالحتاد  التابعة   BE
وبعد مباراة جيبوتي، �صيخو�س »اخل�صر« مباراة 

اجلولة ال�صاد�صة الأخرية من الت�صفيات يوم 

ر  الثالثاء القادم مبلعب م�صطفى ت�صاكر، ويت�صدنّ

املنتخب اجلزائري املجموعة الأوىل من الت�صفيات 

بر�صيد 10 نقاط من 3 انت�صارات وتعادل واحد، 

وميلك منتخب بوركينا فا�صو نف�س الر�صيد من 

النقاط، لكن اجلزائر تتفوق بفارق الأهداف العام 

)18+( مقابل )8+( للخيول البوركينابية، بينما 

يحتل منتخب النيجر املركز الثالث بر�صيد 3 

نقاط، وتتذيل جيبوتي الرتتيب بدون ر�صيد.

وكان منتخب اجلزائر فاز يف لقاء الذهاب على 

جيبوتي باجلزائر بنتيجة قيا�صية ثمانية اأهداف 

دون رد يف اجلولة الأوىل من ت�صفيات املونديال، 

وهو مر�صح للفوز بنتيجة ثقيلة اأخرى يف مباراة 

اجلمعة، ل �صيما يف ظل فارق امل�صتويات الكبري 

بني املنتخبني، وهي معطيات ت�صري اإىل اأن املدير 

الفني ملنتخب »حماربي ال�صحراء« �صيلجاأ اإىل 

العديد من التغيريات يف هذه املواجهة لإراحة 

ركائز املنتخب الأ�صا�صيني قبل موقعة »اخليول«.

يف  بلعمري  وجمال  �صبعيني  بن  رامي  اإراحة  •نحو 
خط الدفاع

وحت�صبا لهذه املباراة ي�صتعد بلما�صي لإجراء 

الكثري من التغيريات، خا�صة على م�صتوى خط 

الدفاع، لرغبته يف جتنيب بع�س الالعبني خطر 

الغياب عن لقاء بوركينا فا�صو ب�صبب وجودهم 

حتت طائل تهديد تراكم الإنذارات، يف �صورة بن 

�صبعيني وبلعمري، ف�صال عن غياب الظهري الأمين 

يو�صف عطال، الأمر الذي �صيدفعه لالعتماد على 

كل من مبوحلي يف احلرا�صة، وح�صني بن عيادة 

على اجلهة اليمني واأيوب عبد الالوي يف اجلهة 

الي�صرى، يف حني �صيلعب عبد القادر بدران اإىل 

جانب عي�صى ماندي يف قلب الدفاع.

واآدم  زروقي  رامز  لتعوي�س  بلقبلة  •هاري�س 
زرقان ورقة اأخرى

اأما يف خط الو�صط فيتوقع اأن يبداأ رامز زروقي 

املباراة بديال وهو املوجود حتت طائلة عقوبة 

الإنذارات املرتاكمة، ما يعيد الالعب الو�صط 

ال�صلب هاري�س بلقبلة اإىل الت�صكيل الأ�صا�صي، 

رفقة اإ�صماعيل بن نا�صر وبن�صبة كبرية جدا، 

اآدم زرقان، الذي �صيعو�س �صفيان فيغويل، الذي 

يرغب بلما�صي يف اإراحته ملواجهة بوركينا فا�صو.

الهجوم خط  يف  معا  و�صليماين  •بوجناح 

ولأن جمال بلما�صي يريد حت�صني اأرقام املنتخب 

ومنها اإح�صائيات الهداف التاريخي، اإ�صالم 

�صليماين، فاإن الأخري �صي�صارك اأ�صا�صيا رفقة 

جنم ال�صد القطري، بغداد بوجناج، وبقيادة جنم 

مان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي، ريا�س حمرز، حيث 

�صي�صعى بلما�صي اإىل تاأمني نتيجة املباراة باأف�صل 

اأ�صلحته الهجومية، قبل اللجوء اإىل البدائل، يف 

�صورة �صعيد بن رحمة واآدم ونا�س وحممد الأمني 

عمورة.

جيبوتي: اأمام  اجلزائر  ملنتخب  املتوقع  •الت�صكيل 

حرا�صة املرمى: وهاب راي�س مبوحلي

خط الدفاع: ح�صني بن عيادة وعبد القادر بدران 

وعي�صى ماندي واأيوب عبد الالوي

خط الو�صط: هاري�س بلقبلة واإ�صماعيل بن نا�صر 

واآدم زرقان

خط الهجوم: ريا�س حمرز واإ�صالم �صليماين 

وبغداد بوجناح

وي�صعى املدير الفني للمنتخب اجلزائري جمال 

بلما�صي لدخول املباراة الأخرية اأمام بوركينا 

فا�صو بكامل اأوراقه املهمة،وهي املباراة التي 

�صتلعب الثالثاء املقبل والتي رمبا تكون حا�صمة 

للتاأهل نحو الدور احلا�صم من الت�صفيات 

الأفريقية املوؤهلة اإىل مونديال 2022، ورمبا 

لأجل ذك قرر الناخب الوطني ترك 3 لعبني 

اأ�صا�صيني على مقاعد الحتياط اأمام جيبوتي 

هذا اجلمعة، وذلك بهدف حمايتهم من احل�صول 

على بطاقة �صفراء ثانية والتي �صتعني غيابهم 

عن املباراة اخلتامية اأمام بوركينا فا�صو التي 

�صيحت�صنها ملعب »م�صطفى ت�صاكر«، ويتعلق 

الأمر مبدافع فريق قطر جمال الدين بالعمري، 

الذي ح�صل على بطاقة �صفراء اأوىل يف لقاء 

الذهاب اأمام جيبوتي، وكذلك املدافع الأي�صر 

رامي بن �صبعيني، الذي ح�صل على اإنذار يف لقاء 

الذهاب اأمام بوركينا فا�صو، يف حني �صيكون لعب 

الو�صط رامز زروقي مهدداً كذلك بعدما اأنذره 

احلكم يف مباراة الذهاب اأمام منتخب النيجر، 

وكان يو�صف عطال مهدداً هو الآخر بعدما ح�صل 

على بطاقة �صفراء يف لقاء الإياب اأمام النيجر، 

لكنه �صيغيب عن املباراتني ب�صبب اإ�صابة تعر�س 

لها مع فريقه ني�س الفرن�صي، ليتم تعوي�صه 

بالعب فريق النجم ال�صاحلي التون�صي ح�صني 

بن عيادة، و�صهدت قائمة املنتخب اجلزائري 

ملع�صكر �صهر نوفمرب اجلاري غياب ا�صمني كانا 

قد �صجال ح�صورهما يف املواعيد ال�صابقة ب�صفة 

منتظمة، ويتعلق الأمر مبهدي زفان ظهري اأمين 

كرييليا �صوفيتوف الرو�صي، وو�صط ميدان ني�س 

الفرن�صي ه�صام بوداوي، وقالت بع�س امل�صادر اأننّ 

املدير الفني جمال بلما�صي اأ�صقط هذا الثنائي من 

قائمته يف اآخر حلظة، ل �صيما ه�صام بوداوي الذي 

ُيعاين من اإ�صابة �صتحرمه كذلك من التواجد مع 

فريقه يف املباريات املقبلة، واأكد امل�صدر ذاته اأننّ 

بلما�صي ات�صل بالالعب بوداوي، وقبل حتديد 

قائمة املنتخب ب�صفة نهائية، حيث اأكد الالعب 

له معاناته من اإ�صابة يف اأ�صفل الظهر قد حترمه 

من اللعب حلوايل 6 اأ�صابيع، وهو الذي كان قد 

�صارك اأ�صا�صيًا يف اآخر مباراتني لفريقه ني�س، 

اأما بخ�صو�س الظهري الأمين مهدي زفان، فاإننّ 

اإبعاده من هذا املع�صكر ياأتي ب�صبب نق�س املناف�صة 

الذي ُيعاين منه يف الفرتة الأخرية، حتى اأنه عاد 

للت�صكيلة الأ�صا�صية لفريقه يف املباراة التي لعبت 

يف الدوري الرو�صي اأمام خيمكي، وذلك بعد غيابه 

لأكرث من �صهر.

القاهرة يف  »اخل�صر«  بـ  يلتحق  •جيبوتي 

و�صافر املنتخب اجليبوتي بدوره مبكرا اإىل 

العا�صمة امل�صرية القاهرة، حت�صبا خلو�س لقاء 

اجلولة اخلام�صة من ت�صفيات مونديال قطر 

القرو�س«،   « منتخب  واأجرى  اجلزائر،  اأمام   2022
مع�صكرا اإعداديا باملدر�صة الوطنية لالأمن 

والدرك بجيبوتي، انطلق منذ الفاحت من نوفمرب 

حتت اإ�صراف مدرب حملي خلف الفرن�صي املقال 

جون ميت، وعلى الورق فاإن جيبوتي والنيجر 

خرجا من �صباق املناف�صة على تاأ�صرية التاأهل اإىل 

املونديال.

املوؤهل  الفا�صل  الدور  قبل  قوية  •دفعة 
للمونديال

وكانت احلكومة قد حددت ال�صروط والإجراءات 

التنظيمية لدخول اجلماهري اجلزائرية ملباراة 

اجلزائر وبوركينا فا�صو، يوم 16 نوفمرب احلايل 

يف ت�صفيات كاأ�س العامل قطر 2022، على امللعب 

التاريخي ملنتخب اجلزائر، م�صطفى ت�صاكر يف 

خطوة اإجرائية لدعم كتيبة جمال بلما�صي يف 

هذه املواجهة احلا�صمة، كما اأكد الوزير اجلزائري 

الأول اأن ح�صور اجلماهري ملباريات منتخب 

»حماربي ال�صحراء« �صي�صمل اأي�صا مباراة الدور 

الفا�صل املقررة �صهر مار�س من العام املقبل، وهو 

اخلرب الذي �صي�صعد كثريا املدير الفني، جمال 

بلما�صي، و »الرتخي�س ين�س على دخول ن�صف 

طاقة ال�صتيعاب الر�صمية مللعب م�صطفى ت�صاكر، 

ويجب على كل م�صجع اأن يحوز على دفرت التلقيح 

من اأجل ال�صماح له بالدخول للملعب يوم الـ16 

نوفمرب«، كما اأكد الوزير الأول يف ت�صريحات 

�صابقة باأن ح�صور اجلماهري لدعم زمالء ريا�س 

حمرز �صيتوا�صل حتى خالل مباراة الدور الفا�صل 

)بعد تخطي دور املجموعات(، واملقررة يف مار�س 

اجلزائري  املنتخب  تاأهل  »بعد  قال:  حيث   ،2022
اإىل الدور الفا�صل �صيبقى هذا الإجراء �صاري 

املفعول يف انتظار النطالق يف العمل باجلواز 

ال�صحي ُم�صتقبال«.

بدوره �صرع املنتخب البوركينابي التح�صري 

ملواجهة النيجر يوم 12 

نوفمرب اجلاري، 

مبراك�س املغربية 

حل�صاب اجلولة 

اخلام�صة من ت�صفيات 

مونديال قطر 2022، 

وقال املدرب كامو 

مالو، يف ت�صريحات 

لل�صفحة الر�صمية 

لالحتاد البوركينابي 

على الفاي�صبوك: 

» بداأنا التح�صري 

للمغامرة بكل اأ�صف 

وحزن نظرا للغيابات 

املتواجدة على 

م�صتوى املجموعة، 

قلت يف نف�صي 

�صحيح الأمر �صيء 

وجيد يف نف�س 

الوقت لأنه �صي�صمح 

لبع�س الالعبني 

للتاأكيد وتقدمي ما 

لديهم«، واأ�صاف:« 

ل يعني ذلك اأن 

منتخب بوركينافا�صو 

�صي�صقط، لأننا لدينا 

اإ�صابات، اأعتقد اأن 

ذلك �صيكون م�صدر 

حتفيز لل�صبان 

املتواجدين حاليا من 

اأجل ت�صريف الألوان 

الوطنية«.

حت�صبا ملناف�صات كاأ�س العرب والبطولة الإفريقية لالأمم 

لالعبني املحليني 2023

منتخب اجلزائر يبداأ 
حت�سرياته لك�أ�س العرب قطر 

الإم�رات يف   2021

بداأ املنتخب اجلزائري للالعبني املحليني ا�صتعداداته للم�صاركة يف بطولة كاأ�س 

العرب قطر 2021، والتي �صتجرى ما بني 30 نوفمرب و18 دي�صمرب على 6 مالعب 

من اأ�صل 8 �صت�صت�صيف نهائيات كاأ�س العامل 2002 التي �صتحت�صنها قطر يف نهاية 

العام القادم.

وحل منتخب اجلزائر باإمارة دبي الثنني املا�صي بقيادة مدربه جميد بوقرة 

وبح�صور 24 لعبا، اأغلبهم من الدوري اجلزائري للمحرتفني، بينما وجه بوقرة 

الدعوة لـ7 لعبني حمرتفني يف الدوري التون�صي واثنني من الدوري ال�صعودي، 

وحت�صبا للبطولة العربية، �صيخو�س املنتخب اجلزائري خالل هذا املع�صكر 

التح�صريي مباراتني وديتني اأمام كل من نيوزيلندا يوم 12 نوفمرب احلايل، 

والثانية �صد منتخب جنوب ال�صودان يف الـ15 من نف�س ال�صهر.

واأجرى منتخب اجلزائر اأول تدريباته على امللعب امللحق ل�صتاد مكتوب بن 

را�صد اآل مكتوم، وخ�ص�صها اجلهاز الفني ل�صرتجاع الأنفا�س، وبعد التحاق كل 

الالعبني �صيجري املنتخب تدريبا اآخر اليوم على نف�س امللعب، و�صي�صهد تطبيق 

جملة من اخلطط التكتيكية حت�صبا للمباراتني الوديتني، ويف كاأ�س العرب 

قطر2021، وقع املنتخب اجلزائري يف املجموعة الرابعة، و�صيواجه تواليا كال 

من: ال�صودان )1 دي�صمرب( على ا�صتاد اأحمد بن علي بالريان،و لبنان )4 دي�صمرب( 

على ا�صتاد اجلنوب بالوكرة، ثم م�صر )7 دي�صمرب( بنف�س امللعب.

وعلى غرار كاأ�س العرب، يح�صر املنتخب اجلزائري للبطولة الإفريقية لالأمم 

لالعبني املحليني املقررة عام 2023 باجلزائر، ويخطط املنتخب اجلزائري 

لال�صتعانة بنجوم املنتخب الأول، وذلك لدعم حظوظه يف التتويج بلقب 

البطولة العربية بعد فوزه عام 2019 بلقب كاأ�س الأمم الإفريقية التي اأُقيمت 

يف م�صر.

وك�صف املدرب جميد بوقرة، يف ت�صريحات ملوقع احتاد الكرة اجلزائري عن 

اأنه �صي�صتعني مبحرتيف الدوريات اخلليجية خالل البطولة املرتقبة، وقال 

اإننّه �صيعقد اجتماًعا مع مدرب املنتخب الأول جمال بلما�صي من اأجل حتديد 

قائمة الالعبني الذين �صُي�صاركون يف مونديال العرب، وقال بوقرة: »الدوريات 

اخلليجية �صتكون متوقفة يف تلك الفرتة، وهو ما �صي�صمح لنا بال�صتعانة بنجوم 

املنتخب الأول الذين ين�صطون يف دول اخلليج العربي«.

ويعد مع�صكر دبي هو الرابع ملنتخب اجلزائر منذ تعيني بوقرة على راأ�س املنتخب 

بعد مع�صكرات يونيو واأغ�صط�س واأكتوبر، والتي عرفت خو�س مباريات ودية 

 )3U0( وبورندي )2U1( غربي البالد، و�صوريا )5U1( اأمام ليبرييا مبلعب وهران

بالدوحة، وبنني )3U1( باجلزائر العا�صمة.

م. ن

ح�صني. ب
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�سريخيو رامو�س ي�ستاأنف التدريبات 

اجلماعية مع باري�س �سان جريمان
م�سروع الـ »ماكبي�س« حتت قيادة �سندوق �سيقود اإيدي هاو، مدرب نادي نيوكا�سل يونايتد الإجنليزي اجلديد، 

ي�سرية بالنظر اإىل املهمة ال�سعبة امللقاة على ال�ستثمار ال�سعودي. ولن تكون م�سوؤولية املدرب �ساحب )43 عاما( 

الدوري املمتاز.عاتقه وهي النهو�س بهذا الفريق وروؤيته يناف�س جمددا كبار 

من هاو اإبرام تعاقدات مدرو�سة ودقيقة م�سروع نيوكا�سل يونايتد اجلديد وحلم جماهريه املن�سود، يتطلب 

ومن �سبه املوؤكد، اأن تبداأ مرحلة التعزيزات تتما�سى مع نهجه التكتيكي والر�سيد الب�سري املتوافر، 

اخلروج من دائرة الهبوط اإىل دوري الدرجة بالالعبني اجلدد يف �سهر يناير، لتبداأ معها رحلة 

املاكبي�س« اللعب يف امل�سابقات الأوروبية.�سحيفة الأوىل ومل ل النطالق نحو مراكز متقدمة تخول لـ 

من الالعبني قد ي�سعى املدرب هاو ل�سمهم مطلع ذا �سن الإجنليزية، اأ�سارت اإىل قائمة خمت�سرة 

الدوري الإجنليزي املمتاز وجنوم اآخرين يعرفهم العام املقبل. وت�سمنت القائمة مواهب مظلومة يف 

هاو جيدا.

اأ�سا�سيا مع فريقه احلايل مان�س�سرت يونايتد، وهو من املعروف عن جي�سي لينغارد اأنه يحبذ دائما اللعب 

بنظام الإعارة، ويف الوقت الراهن، تتوا�سل معاناة �سبب اأجربه يف املو�سم املا�سي على اللعب مع وي�ست هام 

مي�سي معظم وقته على مقاعد البدلء. وت�سري لينغارد حتت قيادة املدرب اأويل غونار �سول�ساير حيث 

لعب 63 دقيقة فقط )خم�س مباريات( حتى املرحلة اأرقام موقع تران�سفري ماركت اأن الالعب ال�سريع 

بينما لعب 19 دقيقة يف م�سابقة دوري اأبطال الـ11 من الدوري الإجنليزي ملو�سم 2021-2022، 

امل�ساركة ال�سحيحة مع اليونايتد هذا املو�سم، اأوروبا و72 دقيقة يف كاأ�س الحتاد الإجنليزي، 

�سوق النتقالت ال�ستوية املقبلة، بحثا عن قد تدفع لينغارد للرحيل عن اأولد ترافورد يف 

نيوكا�سل الفريق الأف�سل له، انتقال لينغارد فريق يوفر له فر�سة لعب وقت اأكرب، وقد يكون 

لن  بارك  جيم�س  ملعب  اإىل  املتوقع  عاما،  يكلف اإدارة نيوكا�سل الرثية �سوى 20 28 

املدرب هاو لعبا ذا قيمة فنية عالية، ويف مليون يورو، ويف حال اإمتام ال�سفقة، �سي�سمن 

والأهم من ذلك حجز مقعد له �سمن املقابل �سي�سمن لينغارد فر�سة اللعب اأ�سا�سيا 

اإجنلرتا خالل كاأ�س العامل يف قطر قائمة غاريث �ساوثغيت مدرب منتخب 

.2022
الهولندي ال�سابقة، ومان�س�سرت تتال�سى موهبة اأياك�س اأم�سرتدام 

وهو يكافح من اأجل احل�سول على ف�سيئا يونايتد حاليا، دوين فان دي بيك �سيئا 

فر�سة للعب حتت قيادة املدرب الرنويجي اأويل غونار �سول�ساير، لقد كان فان دي بيك البالغ من العمر 24 عاًما �سعلة متقدة مع اأياك�س حيث اأبهر مب�ستواه 

املميز جميع اأندية اأوروبا خالل م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا مو�سم 2020-2019، انتقل دي بيك اإىل اأولد ترافورد يف �سبتمرب 2020 يف �سفقة بقيمة 39 

مليون جنيه اإ�سرتليني، وظن اجلميع اأنه �سيكون اأيقونة مركز الو�سط يف ال�سياطني احلمر لكن ذلك الفتى املتوهج جتمدت موهبته على مقعد البدلء، 

ويبدو اأن الهولندي، الذي مل مينحه �سول�ساير �سوى 159 دقيقة لعب يف خمتلف امل�سابقات بداية مو�سم 2021 2022-، يف حاجة ما�سة اإىل وقت لعب اأكرث 

يف املباريات، ورمبا يكون نيوكا�سل الفريق الأن�سب لتحقيق هدفه واإنهاء كابو�س كروي امتد لعام، وتتوقع ال�سحيفة الإجنليزية، اأن يتحرك نيوكا�سل 

ل�سم املوهبة الهولندية البالغ قيمتها ال�سوقية احلالية 25 مليون يورو. ي�سعى نيوكا�سل اإىل اإقناع الأملاين توين كرو�س اأحد النجوم ال�ساطعة يف �سماء كرة 

القدم العاملية با�ستبدال �سم�س مدريد ب�سباب �سمال �سرق اإجنلرتا، ووفق �سحيفة »ذا �سن: فاإن اإدارة »املاكبي�س« تراهن على التعاقد مع لعب و�سط ريال 

مدريدعرب حماولة اإغرائه باملال اأول ثم مب�سروع النادي امل�ستقبلي ثانيا وثالثا بفر�سة خو�س حتد جديد يف الدوري الإجنليزي املمتاز اأف�سل الدوريات 

يف العامل من حيث املناف�سة واحلما�س، وعلى الرغم من اأن كرو�س البالغ من العمر 31 عاما واملرتبط بعقد مع النادي امللكي حتى عام 2023، قال يف ت�سريح 

�سابق اإنه يريد اإنهاء م�سريته مع ريال مدريد، اإل اأن م�ساألة انتقاله اإىل نيوكا�سل اأو فريق اآخر مرهونة باملتغريات التي قد تطراأ يف الأيام املقبل.

كارلو اأن�سيلوتي يدق اآخر م�سمار يف 
نع�س اإدين هازارد

ك�سفت تقارير �سحفية اإ�سبانية، عن اأن اإدين هازارد لعب فريق ريال 

مدريد الإ�سباين قد خرج من خمططات املدرب كارلو اأن�سيلوتي، بعد 

الإ�سابات املتكررة التي تعر�س لها، وابتعاده عن املناف�سة ملدة طويلة، هذا 

بالإ�سافة اإىل ت�سرفاته، م�سرية اإىل اأن املدرب ل يرغب يف الحتفاظ به 

يف الفريق، واأكد برنامج »الت�سريينغيتو« التلفزيوين الإ�سباين، اأن اجلهاز 

الفني للريال قد تخلى عن الالعب البلجيكي هازارد وفقد الثقة فيه، ومل 

يعد ينتظر عودته اإىل اللعب مع ريال مدريد، بعدما غاب فرتات طويلة 

ب�سبب �سل�سلة الإ�سابات التي عانى منها، وفقد خاللها م�ستواه احلقيقي، 

واأ�سافت امل�سادر ذاتها، اأن هازارد لن يح�سل على وقت لعب اآخر مع الفريق 

»امللكي«، وذلك ب�سبب افتقاره للجدية والحرتافية، ما جعل املدرب 

كارلو اأن�سيلوتي يغ�سب منه، ويفكر يف التخلي عنه يف فرتة النتقالت 

ال�ستوية املقبلة، وتابعت موؤكدة اأن املدرب الإيطايل �ساق ذرعا من 

ت�سرفات هازارد خارج امل�ستطيل الأخ�سر وكذلك ابتعاده عن الحرتافية 

يف التعامل مع الو�سع ال�سعب الذي مير به. وعلى �سعيد اآخر، علق روبرتو 

مارتينيز مدرب املنتخب البلجيكي على و�سع الالعب هازارد قائال: »اإنه 

بحاجة للعب، لي�س فقط التدرب، لكي ي�ستعيد اأف�سل م�ستوياته يجب 

اأن ي�سارك اإدين يف املباريات ويح�سل على قدر كاف من الدقائق«، وتابع: 

»و�سع اإيدن هازارد مع ريال مدريد غري عادي. مل اأكن اأتوقع �سخ�سيا 

حدوث هذا الأمر معه. نحن نعلم من الناحية الطبية، باأنه بخري، ويعمل 

ب�سكل اإ�سايف.. يريد اأن يقدم كل ما يف و�سعه، من اأجل الو�سول اإىل اأق�سى 

م�ستوى له مرة اأخرى. لكنني اأ�سعر بالقلق على معنوياته، التي اأثرت عليه 

يف نادي ريال مدريد، واأعلم اأنه مل ي�ست�سلم حتى الآن«.

اأوغبونا مدافع و�ست هام يتعر�س 
لإ�سابة خطرية يف الركبة

اأعلن نادي و�ست هام يونايتد املناف�س يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة 

القدم اأن قلب الدفاع اأجنيلو اأوغبونا تعر�س لإ�سابة يف الرباط ال�سليبي 

الأمامي للركبة خالل الفوز 2-3 على ليفربول مطلع الأ�سبوع، واأ�ساف 

و�ست هام يف بيان اأن الأ�سعة التي اأجريت ك�سفت عن امل�سكلة يف ركبة 

اأوغبونا اليمنى، م�سريا اإىل اأن الدويل الإيطايل بداأ بالفعل برنامج اإعادة 

التاأهيل، وقال ريت�سارد كولينغ رئي�س الفريق الطبي يف النادي: »بعد 

ا�ستبداله يف اأعقاب حادث منف�سل اأدى اإىل اإ�سابته بجرح فوق عينه، �سعر 

اأجنيلو ببع�س الأمل يف ركبته لذلك قمنا بفح�سه للتاأكد من مدى خطورة 

الإ�سابة«، واأ�ساف: »اأظهر الفح�س بع�س الأ�سرار يف الرباط ال�سليبي 

الأمامي وقد بداأ الالعب بالفعل برنامج اإعادة التاأهيل، �سيتقابل اأجنيلو 

مع طبيب اآخر هذا الأ�سبوع لنح�سل على �سورة اأكرث و�سوحا عن الفرتة 

الزمنية للتعايف«. وتقدم و�ست هام للمركز الثالث يف الدوري املمتاز بعد 

الفوز يوم الأحد على ليفربول، لينهي الفريق اللندين م�سرية الفريق 

الأحمر اخلالية من الهزائم واملمتدة منذ 25 مباراة يف كافة امل�سابقات.

�سان جريمان، امل�ستوى املُنتظر منذ ح�سوره اإىل عمالق الدوري الفرن�سي عام 2019، حيث تاأثر مل يقدم الأرجنتيني ماورو اإيكاردي، مهاجم باري�س 

زوجته ومديرة اأعماله واندا نارا، وبح�سب تقرير �سحيفة »اإل نا�سيونال« الإ�سبانية، فاإن باري�س م�ستوى الالعب بحياته اخلا�سة، واأزماته مع 

وهناك العديد من الأندية مهتمة باحل�سول على خدمات اإيكاردي، وتفكر يف �سمه خالل فرتة �سان جريمان يريد التخل�س من مهاجمه قريًبا، 

اأتلتيكو مدريد الإ�سباين.النتقالت ال�ستوية املقبلة، وعلى راأ�سها 

نا�سيونال« اإن »اأتلتيكو مدريد يبحث عن تعزيزات هجومية اإ�سافية للن�سف الثاين من املو�سم، قالت �سحيفة »اإل 

مهتزة اإىل حد ما ملو�سم 22-2021 يف الدوري الإ�سباين وعلى ال�ساحة الأوروبية«، واأ�سافت: بعد بداية 

»�سيء واحد موؤكد؛ املدرب الأرجنتيني دييغو �سيميوين ُمعجب بقدرات مواطنه 

اإيكاردي وميكن اأن يعيد توهجه يف اأتلتيكو مدريد«.

وختمت �سحيفة »اإل نا�سيونال« بقولها: »يبقى اأن نرى املبلغ الذي �سري�سده اأتلتيكو 

مدريد ل�سم اإيكاردي، والذي وقع مع باري�س �سان جريمان مقابل اأكرث من 50 مليون 

م اإىل باري�س �سان جريمان على �سبيل الإعارة فى �سيف  يورو«، وكان اإيكاردي ان�سّ

عام 2019، قادًما من اإنرت ميالن، قبل اأن تتحول ال�سفقة اإىل انتقال دائم ال�سيف 

املا�سي مقابل 50 مليون يورو، بالإ�سافة اإىل 22 مليون يورو مكافاآت.

وكانت واندا نارا اأكدت انف�سالها عن زوجها ماورو اإيكاردي ب�سبب خيانته لها، بح�سب 

ما اأعلنته عرب ح�سابها على موقع »اإن�ستغرام«، حيث قامت واندا بحذف كل ال�سور 

التي جمعتها باإيكاردي، مما اأثار الكثري من اجلدل، وبداأت ال�سحافة تتحدث عن 

ا عن متابعة  خيانة ماورو لزوجته ووكيلة اأعماله وهو ما اأكدته نارا، التي توقفت اأي�سً

على و�سائل التوا�سل الجتماعي، وتزوج املهاجم الأرجنتيني مع واندا نارا منذ الالعب 

نارا  اأجنبتهم  الذين  الثالثة  الأطفال  ا  اأي�سً معهما  ويعي�س  طفلتان،  ولديهما   2014
الأرجنتيني ماك�سي لوبيز زوجها ال�سابق.من الالعب 

اأن اإيكاردي اكتفى بت�سجيل 3 اأهداف خالل 14 مباراة ُيذكر 

باري�س �سان جريمان هذا املو�سم، وموؤخرا، تراجعت مكانته الأ�سا�سية يف نادي العا�سمة مع خا�سها 

و�سول مواطنه ليونيل مي�سي قادما من بر�سلونة.الفرن�سية؛ مع 

لعب فريق باري�س �سان جريمان عاد �سريخيو رامو�س 

التدريبات اجلماعية الفرن�سي، اأخريا اإىل 

ب�سبب الإ�سابة التي للنادي، بعد غياب طويل 

ظل يتدرب ب�سكل تعر�س لها، اإذ 

طيلة الفرتة انفرادي 

الأخرية، قبل اأن 

يعود اإىل املجموعة، ما 

يوؤكد اقرتابه من العودة 

اإىل املالعب.

 Le« وك�سف موقع

Parisien« الفرن�سي، 
عن عودة القائد 

ال�سابق لفريق ريال 

مدريد الإ�سباين اإىل 

التدريبات اجلماعية، 

خالل فرتة التوقف 

الدويل، ما قد يوؤهله 

للظهور لأول 

مرة بقمي�س 

فريق باري�س 

�سان جريمان منذ توقيعه ر�سميا يف ك�سوفات النادي، قادما من الدوري الإ�سباين.وكان 

الفريق »الباري�سي« قد اأكد يف بيان ر�سمي، عودة لعبه الإ�سباين �سريخيو رامو�س 

للتدريبات اجلماعية بداية من الأ�سبوع القادم، وهذا بعد غياب طويل لالعب ب�سبب 

اإ�سابته يف ربلة ال�ساق، وهو ال�سيء الذي تاأكد، بعودته جمددا للتدريبات.

وفّجر �سحفي فرن�سي مفاجاأة من العيار الثقيل، بعدما ك�سف عن كوالي�س �سفقة فريق 

باري�س �سان جريمان الفرن�سي مع املدافع الإ�سباين �سريخيو رامو�س، الذي 

انتقل للنادي الباري�سي ال�سيف املا�سي، بعد نهاية عقده مع فريقه ال�سابق 

ريال مدريد الإ�سباين.

ون�سر عبد اهلل بوملا ال�سحفي يف موقع »�سبورت« الفرن�سي الأ�سبوع املا�سي، 

تغريدة على �سفحته بـ«تويرت«، اأكد من خاللها اأن اجلهاز الطبي لفريق 

باري�س �سان جريمان الفرن�سي، حذر م�سوؤويل الفريق ب�ساأن عدم قدرة 

الالعب �سريخيو رامو�س على العودة اإىل م�ستواه الطبيعي، وذلك بعد الزيارة 

الطبية التي اأجراها قبل التوقيع للفريق ب�سفة ر�سمية، موؤكدا اأن اإدارة 

النادي جتاهلت الأمر.

بينهم توين كرو�س.. تعاقدات نيوكا�سل املحتملة املو�سم املقبل

الفردية واجلماعية، وتعد جائزة  القدم يف كل مو�سم على حتقيق اجلوائز  يتناف�س الالعبون يف الدوريات اخلم�سة الكربى لكرة 

اللقاء،  اآدائه وم�ستواه طيلة  اإحدى املكافاآت املعنوية التي متنح لالعب املجتهد تكرميا له على  »رجل املباراة« يف نهاية كل مباراة  

2022-2021 )الأ�سماء  5 لعبني ح�سول على لقب رجل املباراة يف املو�سم احلايل  ومن خالل هذا التقرير �سنلقي نظرة على اأكرث 

والأرقام قابلة للتغري يف اجلولت املقبلة(، ويف الوقت الراهن، يبقى ليونيل مي�سي املتوج بجائزة رجل املباراة )22 مرة( مع 

اللقب يف  اإىل جانب كري�ستيانو رونالدو احلا�سل على هذا  املباراة  اأكرث الالعبني تتويجا بجائزة »رجل  بر�سلونة، خارج قائمة 

املو�سم. هذا  يونايتد  مان�س�سرت  مع  منا�سبتني 

اأ�سا�سيا يف مباريات فريقه الثنتي ع�سرة حتى الآن  املو�سم، حيث �سارك  باأف�سل حالته هذا  اإيكر مونياين  بلباو  اأتلتيك  ومير جناح 

اأكرب  22-2021 من الدوري الإ�سباين، وهذا  43 فر�سة يف مو�سم  وكان العقل املدبر يف ت�سكيلة املدرب مار�سيلينو غار�سيا، �سنع مونياين 

عدد فر�س لأي لعب يف الدوريات اخلم�سة الكربى يف اأوروبا. كما �سجل هدفني وقدم ثالث متريرات حا�سمة، جنح مونياين )28 

البا�سك، ويتميز الالعب  اأ�سبوع �سد ريال �سو�سيداد يف ديربي  ال�سائع قبل  الوقت املحت�سب بدل  التعادل يف  عاما( يف ت�سجيل هدف 

اأن تتويجه بجائزة  اأتليتيك بلباو هذه الفرتة، كما  الإ�سباين مبهارات جيدة وذكاء يف اللعب وهو ما جعله الورقة الرابحة يف هجوم 

اأمر م�ستحق. اأربع مرات  »رجل املباراة« 

الذي يقدم م�ستويات مميزة  الفرن�سي  �سافانييه قائد فريق مونبيلييه  4 مرات، وهو تيجي  املباراة  اآخر ح�سل على جائزة رجل  لعب 

امللعب  �ساملة جلوانب  اأي�سا بنظرة  املراوغة ويتمتع  )29 عاما( بقدرة جيدة على  املهاجم  الو�سط  املا�سية، ويتميز لعب  الفرتة  خالل 

التمرير. يف  والدقة  ال�سرعة  على  ت�ساعده 

 11 اأربع متريرات حا�سمة يف  اأهداف وقدم  اأف�سل �سانعي الألعاب يف الليغ1 يف الوقت احلايل، حيث �سجل ثالثة  اأحد  كما يعد �سافانييه 

الفنية اجلميلة مع ليفربول الإجنليزي، وحتقيق  22-2021، ر�سم لوحاته  امل�سابقات، يوا�سل حممد �سالح يف مو�سم  مباراة يف جميع 

11 مباراة بالدوري املمتاز، و15  10 اأهداف وقدم �ست متريرات حا�سمة يف  الأرقام املميزة مثلما تعود على ذلك، �سجل الدويل امل�سري 

4 مرات، وهو اأمر هائل يف ظل ازدحام  ا توج رجل املباراة  15 مباراة يف جميع امل�سابقات، �سالح اأي�سً هدفًا و�ست متريرات حا�سمة يف 

ال�ستثنائيني. بالالعبني  ليفربول  ت�سكيلة 

اأن م�ستوى الالعب لورينزو بيليغريني قائد فريق روما الإيطايل بحالة جيدة هذا املو�سم، فهو الأكرث ثباتا وتوازنا من حيث  يبدو 

الدفاعي والهجومي،  الو�سط ب�سقيه  اللعب يف خط  25 عاًما،  العمر  البالغ من  الأداء يف ت�سكيلة »اجليالورو�سو«، ميكن لالإيطايل الدويل 

حا�سمة  متريرات  وقدم  اأهداف  خم�سة  بيليغريني  و�سجل  واخلادعة.  الذكية  مل�ساته  بف�سل  املدافعني  مباغتة  على  القدرة  لديه  اأن  كما 

11 مباراة بالدوري الإيطايل هذا املو�سم. يف 

اأهداًفا حيوية مع ريال مدريد يف  الفرن�سي  املوا�سم الكروية يف م�سريته الالمعة، و�سجل الدويل  اأف�سل  العام  يخو�س كرمي بنزميةهذا 

اأكرث املهاجمني اكتماًل يف جيله، فمهاراته يف �سنع اللعب تكاد  اأحد  )33 عاما(  2022-2021، ويعد بنزمية  خمتلف امل�سابقات يف مو�سم 

11 مباراة بالدوري الإ�سباين هذا املو�سم، وح�سل  اأهداف وقدم �سبع متريرات حا�سمة يف   10 تت�ساوى مع قدرته التهديفية، فقد حقق 

املباراة يف خم�س منا�سبات. بها، على لقب رجل  املا�سيني وهي م�سوؤولية ي�ستمتع  املو�سمني  بنزمية قائد خط هجوم ريال مدريد خالل 

الأكرث تتويجا بلقب »رجل املباراة« خالل املو�سم احلايل؟

ماورو اإيكاردي على رادار اأتلتيكو مدريد
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المجتمع

لإثبات  دائمة  بحاجة  اأنت  العمل  يف 

نف�سك واإبراز وجودك بني من حولك، ول 

يعتمد اإبراز الوجود على من�سبك الوظيفي 

اأو ما اإذا كنت ت�سغلني و�سعًا قياديًا اأم ل 

وح�سورك  �سخ�سيتك  على  يعتمد  ما  بقدر 

والدور الذي تقومني به مع من حولك من 

روؤ�سائك اأو مروؤو�سيك اأو زميالتك، فلك اأن 

من  لكل  ملهمة  �سخ�سية  كنت  لو  تتخيلي 

حولك كم �سيكون الو�سع اإيجابيًا ومثمرًا 

اإن  املحبة  من  �ستح�سدين  وكم  وجمياًل، 

اإلهام وحتفيز لكل من  مت اعتبارك م�سدر 

بينكما،  العالقة  طبيعة  كانت  اأيًا  حولك 

ملهمة يف  �سخ�سية  تكوين  اأن  الرائع  فمن 

تلك  عن  تبحثي  اأن  الأقل  على  اأو  عملك 

بها  لت�ستعيني  حميطك  يف  ال�سخ�سية 

ما  يومًا  تكوين  حتى  منها  وت�ستفيدي 

مثلها.

مدرب التنمية الب�رشية املعتمد �سامح 

منك  جتعل  �سفات   10 على  يطلعك  عمر 

�سخ�سية ملهمة يف جمال العمل من خالل 

ال�سخ�سية يف  هذه  �سمات  لتحليل  عر�سه 

النقاط الآتية:

1. عالقتها طيبة مع النا�س، وذلك لأنها 
العالقات  باأهمية  وتوؤمن  اإليهم،  حتتاج 

الجتماعية املثمرة معهم.

2. تتنباأ بامل�ستقبل ولديها قدرة رائعة 
على روؤية الحتمالت. 

دائمًا واأكرث من  3. لديها حلول بديلة 
لك وو�سفها  تقدميها  وت�ستطيع  احتمال، 

بكل �سهولة ودقة.

الآخرين  مع  التعامل  ت�ستطيع   .4  

بطريقة  اجلميع  وفهم  راقية  بطريقة 

عجيبة.

وقلبًا  ودافئة  رقيقة  م�ساعر  متتلك   .5
رقيقًا، كما تتجنب ال�سدامات مع الآخرين 

قدر امل�ستطاع.

6. ت�ستطيع فهم التعقيدات والنظريات 
ب�سورة  الب�رشية  النف�س  يف  توجد  التي 

تف�سل  كذلك  �سهولة،  وبكل  جدًا  ب�سيطة 

اجلانب الإن�ساين دومًا.

لديها  وجتدين  التاأقلم  ت�ستطيع   .7
اأمر  لأي  عاٍل  وا�ستعداد  كبرية  ليونة 

طارئ.

8. لديها كمية كبرية من احلما�س الذي 
ينت�رش يف املكان �رشيعًا وي�ساعد الآخرين 

على اإجناز مهامهم.

مقرتنة  مميزة  �سفات  ثالث  متتلك   .9
معًا، وهي: �ساحبة خيال وا�سع، متطلعة 

ولديها اإبداع، لديها روح عالية.

10. منطقية جدًا بالأخ�س فيما يتعلق 
بالنا�س.

حمتار يف الزواج من فتاة متدينة، لكن 
اإحدى �صديقاتها مرتدة، وجهوين

�أوتار

القلوب

كيف تكونني �صخ�صية
 ملهمة ملن حولك؟

العنرب وال�صندل لليلة من اال�صرتخاء الرائع
ما راأيك يف احل�سول على ليلة من ال�سرتخاء والهدوء بعد يوم ممل وطويل؟

احلمي بنوم هادئ وا�سرتخاء ممتع بعد ق�ساء بع�س الأوقات املتعبة من خالل هذه الطريقة 

وكل ما عليك فعله هو اأن تتوجهي اإىل اأحد حمالت الأع�ساب الطبيعية والعطارة لتح�سلي على هذه 

املكونات:

1.زهرة الربتقال
2.نبات املنغولية

3.ماء الورد
4.ليمون

5.زهرة اليو�سف
6.العنرب

7.ال�سندل
الطريقة:

1.قومي مبزج املكونات معًا و�سعيها يف زجاجة.
2.ا�ستلقي يف حمام دافئ مملوء باملاء ون�سف املزيج الذي قمِت باإعداده.

3.انهي حمامك وجففي ج�سمك جيدًا ا�ستعدادًا ملرحلة التدليك، ول تن�سي اأن حتملي اأحد 
الكرا�سي ال�سغرية معك اإىل دورة املياه لتجل�سي عليه اأثناء التدليك.

4.ابدئي بتدليك ج�سمك با�ستخدام زيت اللوز بحركات بطيئة حتى ت�سعري بارتخاء ع�سالت 
ج�سمك بالكامل.

5.ارتدي اأحد املالب�س القطنية املريحة ثم توجهي اإىل �رشيرك.
6.�سعي باقي املزيج الذي قمت باإعداده يف زجاجة بها بخاخ لكي تر�سيه على و�سادتك.

7.والآن ميكنك اأن تنعمي بحالة من ال�سرتخاء الرائع و�سط هالة من الروائح العطرية اجلذابة 
واملهدئة لالأع�ساب، وذلك لتتخل�سي من عناء يومك بكل ما فيه من توتر واأرق.

و جمــالرشاقة

 �أمـومة   

وطفولة

ال�صداع الزائد اأثناء احلمل 
موؤ�صر الأمرا�ض خطرية

عدم  �رشورة  من  باحثون  حذر 

التهاون باآلم الراأ�س، التي ت�سيب الن�ساء اأثناء احلمل ويف 

فرتة ما بعد الولدة، فقد يكون ال�سداع يف بع�س الأحيان 

موؤ�رشًا لأمرا�س خطرية.

من   90% ويف  لل�سداع،  خمتلفًا  نوعًا   85 نحو  وهناك 

تكون  الولدة  بعد  ما  وفرتة  احلمل  اأثناء  ال�سداع  حالت 

�سيوعًا  الأكرث  ال�سداع  وهو  التوتري؛  ال�سداع  اأو  ال�سقيقة 

ال�سداع  خطر  من  اأي�سًا  يزيد  احلمل  اأنَّ  اإل  النا�س،  بني 

الثانوي، الذي ت�سببه اأمرا�س اأخرى حتتاج اإىل تق�ٍس.

ة اأحد اأهم الأمور التي يجب  وقد ت�سكل الأمرا�س الع�سبيَّ

فهي  بال�سداع؛  امل�سابة  احلامل  عند  تق�سيها  الأطباء  على 

حتتل املركز الثالث يف قائمة الأ�سباب التي ت�سبب املوت 

عند احلامل.

فاإنَّ احلمل يت�سبب عادة يف  واأما بالن�سبة لل�سقيقة،    

اأنَّ احلوامل  اإل  تقليل �سدة وتكرار هذا النوع من ال�سداع، 

اللواتي يعانني من ال�سقيقة اأثناء احلمل يكّن اأكرث عر�سة 

لالإ�سابة بـ»ارتفاع ال�سغط احلملي« بن�سبة ال�سعف، وهو 

مر�س يحتاج اإىل مراقبة وعالج قبل اأن يتفاقم ويوؤدي اإىل 

م�ساعفات خطرية، قد تنتهي بالإجها�س واملوت.

ة
يـ

نزل
م

يـــــر 
ب

تدا

امور عديدة  ن�سائح متنوعة من ن�سائح جداتنا، لت�سهيل 

ال�سنوات  يف  ع�سرية  اأ�سبحت  اأنها  حقيقة  اإىل  فبالإ�سافة 

الأخرية، ن�سائح اجلدات لديها دائما رهانات اآمنة. �سفاء 

الزهور، واإزالة البقع، وعالج اجللد … هذه الن�سائح هي 

قيمة ول تن�سب لدواعي �سرورنا.

لهذا ال�سبب كنت قد اخرتت 10 حيل من حيل اجلدات :

 _حلماية ا�سجار الفاكهة من املر�ض �سعي م�سحوق ق�سور 

الزينة  نباتات  حلماية  فعال  انه  للرتبة  ك�سماد  البي�ض 

جداتنا  ن�سائح  من  متنوعة  ن�سائح   10 الفاكهة.  وا�سجار 

_لزالة الروائح الكريهة عليك ب�سوي اخلبز ودعي فعله 

املذهل لزلتها

قطرات  ب�سع  ا�سافة  جيد  وا�سرتخاء  بنوم  _لال�ستمتاع   

ت�ساعد  اخلزامي  فان  احلمام  ماء  ايل  اخلزامي  زيت  من 

الع�سالت يف ال�سرتخاء

البقعة  مكان  تبلل  املالب�ض  على  من  احلرب  بقع  _لإزالة   

انها  الأ�سنان،  فر�ساة  )ا�ستخدام  الأ�سنان  مبعجون  وفركها 

اأكرث مالءمة(

 _لزالة رائحة ال�سجائر حرق ق�سور برتقال جمفف. 

من  كبري  كا�ض  �سرب  الليل  طيلة  وجيد  عميق  _لنوم   

م�سروب البابوجن ال�ساخن

ال  عليك  ما  اللحوم  قلي  او  �سوي  رائحة  من  _للتخل�ض   

جميع  يف  البي�ض  باخلل  مليئة  �سغرية  حاويات  و�سع 

انحاء املطبخ

ال�ستاء ما عليك ال  ال�سفاه يف  اذا كنت تعانني من قرحة   

ن�سائح  من  متنوعة  ن�سائح   10 الدافئ  بالع�سل  دهنهما 

جداتنا �ست�سبح ناعمة وجميلة

ال�سهر  يف  مرة  دهنه  لوجهك  والرونق  التالق  لعطاء   

بع�سري الليمون الطازج

فوق  ال�سودا  بيكربونات  من  القليل  ا�سافة  براقة  ل�سنان   

معجون ال�سنان على الفر�ساة. 

اأنا �ساب يف �سن 25 من عمري، واأنوي -اإن �ساء اهلل- اأن اأتقدم خلطبة فتاة ح�سنة اخللق 

بات ُفِتنْت يف دينها ب�سبهات  وتقيم �سالتها -واحلمد هلل-، غري اأن اإحدى �سديقاتها املقرَّ

واأفكار �سالة؛ مما اأدى بها اإىل الرتداد عن الإ�سالم -عافانا اهلل واإياكم-.

- معجب بالفتاة، غري اأين حمتار، هل اأتقدم واأَبنينِّ لها اأن املرتد ُيهجر، ما دام  اأنا -فعالاً

ا اأم اأبتعد واأبحث عن فتاة اأخرى؟! مرتداً

ا. اأرجو الن�سيحة، وجزاكم اهلل خرياً

ة
جـــــــــــــــابـ

الإ
ا

بخ�سو�ض ما �ساألت عنه -اأخي احلبيب-، فاإنا نو�سيك اأن ت�سرع بالزواج 

من هذه الأخت ال�ساحلة، واأل ترتكها �سريعة لتلك الأفكار ال�سالة، 

يف  الأ�سل  اأن  احلبيب-  -اأخي  واعلم  غيابك،  عند  بها  تتاأثر  رمبا  التي 

الختيار متحقق عند الفتاة، واأما البحث عن الغد اأو القلق من الغائب، 

فهو اأمر مل يكلفنا اهلل به، واحلديث كما هو معلوم لديك -اإن �ساء اهلل- 

يبني ذلك، فقد قال الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم-: )ُتْنَكُح امْلَْراأَُة ِلأَْرَبٍع: 

يِن َتِرَبْت َيَداَك(،  َماِلَها، َوِلِديِنَها، َفاْظَفْر ِبَذاِت الِدّ �َسِبَها، َوجِلَ مِلَاِلَها، َوحِلَ

واملعنى -اأخي احلبيب-: اأن عادة النا�ض عند اختيار الزوجة ين�سّب يف 

عدة �سفات منها: اجلمال واملال واحل�سب، لكن الإ�سالم بني اأن الأ�سل 

عند امل�سلم اأن يظفر بالدين.

لقد اأح�سنت -اأخي احلبيب- حني كان تركيزك على الدين واخللق، ل 

ترتكها -اأخي احلبيب-، وتزوجها، واإنا نو�سيك بعدة و�سايا:

كتب  طريق  عن  للدين  نظرتها  تعميق  اإىل  الرتكيز  يف  اجتهد   -1

العقيدة.

 2- اجتهد اأن تزيل كل �سبهة ترد اإليها عن طريق العقل واملنطق.

3- ان�سحها اأن تبتعد عن الأخت اأو تقّلل توا�سلها معها.

ا  4- ا�ستخر اهلل قبل اأي فعل تقوم به، ول تقدم على اتخاذ اأي قرار �سلبياً

جابر  حديث  يف  كما  ال�ستخارة  و�سيغة  ذلك،  بعد  اإل  ا  اإيجابياً اأم  كان 

ر�سي اهلل عنه يقول: كان ر�سول اهلل يعلمنا ال�ستخارة يف الأمور كلها، 

و�سلم-:  عليه  اهلل  -�سلى  يقول  وكان  القراآن،  من  ال�سورة  يعلمنا  كما 

ِلَيُقْل:  ُثمَّ  ِة،  اْلَفِري�سَ َغرْيِ  ِمْن  َرْكَعَتنْيِ  َكْع  َفْلرَيْ ِبالأَْمرِ،  اأََحُدُكْم  َهمَّ  )اإَذا 

ِلَك  اللَُّهمَّ اإيننِّ اأَ�ْسَتِخرُيَك ِبِعْلِمَك، َواأَ�ْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك، َواأَ�ْساأَُلَك ِمْن َف�سْ

اأَْعَلُم ، َواأَْنَت َعالُم اْلُغُيوِب،  اأَْقِدُر، َوَتْعَلُم َول  َك َتْقِدُر َول  اْلَعِظيم،؛ َفاإِنَّ

اللَُّهمَّ اإْن ُكْنَت َتْعَلُم اأَنَّ َهَذا الأَْمَر )هنا ت�سمي حاجتك( َخرْيٌ يِل يِف ِديِني 

ْرُه  ي َوَعاِقَبِة اأَْمِري اأَْو َقاَل: َعاِجِل اأَْمِري َواآِجِلِه، َفاْقُدْرُه يِل، َوَي�سنِّ َوَمَعا�سِ

ت�سمي  )هنا  الأَْمَر  َهَذا  اأَنَّ  َتْعَلُم  ُكْنَت  َواإِْن  اللَُّهمَّ  ِفيِه،  يِل  َباِرْك  ُثمَّ  يِل، 

اأَْمِري  َعاِجِل  َقاَل:  اأَْو  اأَْمِري  َوَعاِقَبِة  ي  َوَمَعا�سِ ِديِني  يِف  يِل  �َسرٌّ  حاجتك( 

ُثمَّ  َكاَن  َحْيُث  رْيَ  اخْلَ يِل  َواْقُدْر  َعْنُه،  ِرْفِني  َوا�سْ َعننِّي  ِرْفُه  َفا�سْ َواآِجِلِه، 

ي َحاَجَتُه(. ِني ِبِه، َوُي�َسمنِّ اْر�سِ

ن�ساأل اهلل اأن يقّدر لك اخلري حيث كان، واهلل املوفق.

ال�صــــــــوؤال

 خ�صو�صيات

طرق للتغلب على الغرية 
من ما�صي زوجتك!

وتطلقت،  قبله  من  تزوجت  امراأة  حب  يف  الرجل  يقع  قد   

يف  ويرغب  يحبها  فعالاً  كان  اإن  الواقع،  يتقبل  اأن  وعليه 

الزواج منها؛ فاإن مل يكن م�ستعدااً لقبول حقيقة اأن زوجته 

مطلقة، وباأنه قادر على التعامل مع املوقف؛ فمن الأف�سل 

ن�سيان  تعلمك  التي  الطرق  اإليك  الزواج،  على  ُيقِدم  األ 

املا�سي.

الجتماعية  بال�سوؤون  خمت�سة  برازيلية  درا�سة  ك�سفت 

اأن  العاملية  الإح�سائيات  من  ثبت  اأنه  والزواج،  والأ�سرية 

املراأة ل تهتم كثريااً باملا�سي الغرامي للرجل، ولكن الرجل 

ملا�سيها،  كبرية  اأهمية  يعطي  قد  اخل�سبة،  بخيالته 

تزوجت  ثم  وتطلقت  تزوجت  امراأة  ما�سي  هنا  واملق�سود 

65% من الرجال  اإن ن�سبة  من جديد؛ فالإح�سائيات تقول 

مطلقة  كانت  اإن  للمراأة،  الغرامي  باملا�سي  كثريااً  يهتمون 

وهو متزوج منها.

لزوجته  احلميمي  املا�سي  هو  الرجل  به  يهتم  ما  اأكرث 

بتوجيه  الهتمام  هذا  ويتمثل  قبله،  من  تزوجت  التي 

اأ�سئلة لي�ست يف حملها، وتعترب يف كثري من الأحيان اأ�سئلة 

قد  فهي  ب�سراحة؛  اأجابته  فاإن  للمراأة؛  وخمجلة  مزعجة 

تقحم نف�سها يف موقف مربك، واإن مل جتبه ب�سراحة؛ فاإنها 

قد تواجه موقفااً اآخر يتمثل يف اتهامها بالكذب.

تخيالت للرجل

تخيالته  هو  الرجل  عند  الغرية  يوجد  الذي  اجلانب  اإن 

الوهمية عن زوجته املطلقة عندما كانت يف اأح�سان رجل 

من قبله؛ فهو قد ي�ساأل زوجته اإن كان زوجها ال�سابق اأف�سل 

اأكرث فحولة  اإذا كان  اأو ما  منه يف �سرير العالقة احلميمة، 

منه.

احلميمة  العالقة  حول  الرجل  »خيال  الدرا�سة:  واأ�سافت 

للحياة  متفهمااً  عاديااً  �سخ�سااً  يكن  مل  اإن  له،  حدود  ل 

للغرية؛  اأكرب  ميل  لديه  فالرجل  الزوجية؛  وللعالقات 

فاإنه يعاين كثريااً من التفكري يف املا�سي احلميمي لزوجته 

املطلقة، وتعترب التخيالت الوهمية هي امل�سوؤولة عن جلب 

هذه الغرية وزيادة حدتها«.

املراأة واملعاناة

هو  املراأة،  تقوله  اأن  ميكن  ما  اأول  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت 

العالقة  متار�ض  تكن  ومل  متزوجة،  كانت  باأنها  اإفهامه 

زوجها  اإفهام  عليها  ويجب  الزواج،  اإطار  خارج  اجلن�سية 

باأن الزواج حق اإن�ساين للرجل واملراأة، كما اأن الزواج يعني 

عالقة ميكن اأن تكون قابلة للنجاح اأوالف�سل، وباأن النجاح 

اأمور احلياة، واإذا كانت املراأة قد تطلقت؛  والف�سل هما من 

تفهمه  اأن  اأي�سااً  عليها  يتوجب  ذنبها،  لي�ض  الذنب  فاإن 

الأف�سل  فمن  ناجحة؛  تكن  مل  اإن  الزوجية،  العالقة  باأن 

الطالق.

خطوات كي يتعامل الرجل مع ما�سي زوجته:

، ابِن الثقة بنف�سك اأولاً

من اأجل التخفيف من مفعول �سعورك بالغرية، حاول بناء 

الثقة بنف�سك، واعلم اأن ال�سعور بالغرية هو من نتاج عدم 

�سعورك بالأمان، وال�سعور بالدونية.
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الثقافي
ت�ستعر�ض املفّكرة الأمريكية جوديث َبتلر )1956( يف كتابها »احلياة النف�سّية لل�سلطة: نظريات يف الإخ�ساع« مقاربات عدٍد من الفال�سفة 

اِر�سه  اَر�ض على الذات، ومن ثَمّ تمُ ل الذات اخلا�سعة، وهو كتاب يف التحليل النف�سي الجتماعي يك�سف م�ساألة الإخ�ساع الذي يمُ يف َت�سكمُّ

َدّ نف�سها.  الذات �سِ

ٍلّ من هيغل ونيت�سه وفوكو واألتو�سري  ت�ستخدم بتلر يف الكتاب ال�سادرة ن�سخته العربية حديثًا عن »دار نينوى« برتجمة نور حريري اأفكاَر كمُ

ل الأنا. تعر�ضمُ اأفكارهم بالتحليل والنقد، جتمع ما هو م�سرتك يف نظرياتهم. تقارن  َكّون من جمموِع نظرياتهم روؤيتها يف َت�سكمُّ وفرويد، ِلتمُ

فكرة باأخرى، وت�سنع �سل�سلًة حمكمًة من النظريات املتاآلفة التي ت�سرح للب�سر كيَف يتم اإخ�ساعهم يف املدر�سة وال�سارع والكني�سة، حيثمُ 

ِمّ هذه النظريات خا�سعًا مِلا �سنعه. ل َيَتعّر�ضمُ الإن�سان حلدٍث من غري اأن يرتك اأثراً لديه، واأمُ�سوًة مبدار�ض التحليل  يبدو الإن�سان يف ِخ�سَ

اِر�سهمُ ال�سلطة الجتماعية، هو ما ي�سنع الإن�سان وير�سم حدوده. ّب ومنح الوعود، اإىل جانب ما تمُ النف�سي؛ تخربنا بتلر اأّن اآثار فقِد احلمُ

تتناول بتلر يف قراءاتها »الوعي ال�سقي« لدى هيغل، الذي ينظم ال�سلة بني ال�سّيد والعبد بعد حتّرر الأخري. اإذ بتخّل�ض العبد من ال�سّيد 

ظاهريًا يجد نف�سهمُ خا�سعًا ملعايري تعك�ضمُ قوانني ال�سّيد. ويتحّول العبد، بتحررِه، اإىل �سكٍل خمتلف من اأ�سكال »التوبيخ الذاتي الأخالقي«. 

ل اأن يرتبط بالأمل - بح�سب فرويد - بدل  ف�سّ يحّمل ذاتَه عبَء حتّرره، وذلك باإدراجها يف حلقٍة مغلقٍة من ال�سعور بالذنب. فالإن�سان يمُ

حَكم العبد من خالل وعيِه ال�سقي وباأوامر اأخالقية ذاتية ت�ستعبدهمُ ج�سديًا. ي�ستخدم هيغل اجل�سد لتف�سري  األ يرتبط على الإطالق. يمُ

عّما  دومًا  التخّلي  على  جمرٌب  وهو  ينجزه،  الذي  بالعمل  يتحّدد  العبد  العامل/  فيما  غريِه،  ج�سد  خالل  من  يعمل  فال�سّيد  امل�ساألة،  هذه 

ي�سنع، هويتهمُ احماٌء م�ستمّر من قبل ال�سّيد الذي يتلك حق »التوقيع« على ما يتم اإجنازه. بالتايل، بدًل من العبودية يخ�سع العبد اإىل 

الوعي ال�سقي الذي ينّبهه، بفعل الأخالق اخلا�سع لها، اإل اأّنه ل يتلك احلق بج�سدِه، فهو ج�سٌد اأداتي م�سروط بوجود ال�سيد وبتوقيعِه. 

�سّوِغ اعتبار نيت�سه لالأخالق »نوعًا من املر�ض«، فالذات لدى نيت�سه  التحّرر لدى هيغل هو ا�ستبدال �سّيد من اخلارج باآخر من الداخل. ما يمُ

ل عرب اخل�سوع نف�سِه، ل يف املعيار الذي تخ�سع اإليِه. الذات لدى نيت�سه مرتبطة عاطفيًا  ل نتيجة لـ«ال�سمري املثقل بالذنب«. َتَت�سَكّ َتَت�سَكّ

اإيالمنا«.  اإل ما ل يتوقف عن  الذاكرة  اأّنه »ل يبقى يف  نيت�سه  اإذ يعترب  َدّ نف�سها.  الذات �سِ تاأليب  القمع قادراً على  باخل�سوع، ما يجعل 

ارتباط الذات باخل�سوع حتفيٌز دوري وم�ستمر للذاكرة. الأمر الذي يجيده من يطلقون وعوداً، لأّنهم قد مّنوا يف اأنف�سهم َملكًة تعار�ض 

 ، الّن�سيان يف ما يخ�ّض ما األزموا بِه اأنف�سهم جتاه »ال�سّيد« وقد اأ�سرعوا �سلطة على اأنف�سهم من داخلها، �سلطة ترتبط بامل�ستقبل غري املمُعنَيّ

ما يجعل الرتباط وثيقًا بني الذاكرة والعقاب الذي ت�سهر بِه الذات اأمام نف�سها، ما مل َتِف بالوعد. اإّنه عقاب َين�ساأ من الأخالق، وي�ستمر 

يف الذاكرة. توؤ�س�ض الأخالق الذات وت�سقلها عرب نوٍع من العنف، فال�سمري املثقل بالذنب يربط املتعة باإيالم النف�ض ِخدمًة لالأخالق، ما 

َتاأِتَية من ا�سطهاد الذات. ي�سّبب بهجة ممُ

وال�سجني  ال�سجن  بني  العالقة  فوكو  يفّكك  والعبد،  ال�سّيد  حيال  هيغل  لروؤية  م�سابه  حتليٍل  يف  الذات  لت�سكيل  فوكو  روؤية  بتلر  تك�سف 

م  نَظّ يمُ ل  فوكو،  لدى  فال�سجني  ال�سجني«؛  »تذويب  ا�سطالِح  خالل  من 

مغلق،  مكاين  حّيز  يف  تقييدِه  خالل  من  اأو  بال�سلطة  عالقته  خالل  من 

فوكو  يرى  كما  �سجينًا.  بو�سفِه  اخلطابية  هويتِه  خالل  من  �ساغ  يمُ واإمّنا 

عن  اخلروج  اأّن  لو  كما  الذات،  لتاأ�سي�ض  �َسرٌط  ال�سلطة  اإىل  اخل�سوع  اأّن 

غري  ال�سلطة  خارج  هو  من  كّل  لذاتِه.  وانعداٌم  للفرد  نفي  ال�سلطة 

موجود، وفقًا لروؤية فوكو، لأّنه يوجد خارج اخلطاب. ي�سريمُ فوكو اإىل 

اأّن ال�سلطة/ ال�سجن ل تعمل فقط على اجل�سد، واإمّنا تعمل فيِه اأي�سًا، 

وتبني  الذات  باطن  ال�سلطة  تغزو  حيثمُ  اجل�سد،  �سجنمُ  لديِه  فالروح 

»امل�ساءلة«  حول  األتو�سري  فكرة  بتلر  ت�ستعيد  كذلك  هناك.  اأ�سواراها 

تاأديبي.  م�سهٌد  املارة،  لأحد  ال�سارع  يف  ال�سرطي  نداَء  اأّن  وترى 

املمُناَدى  ال�سخ�ض  ل  �سِكّ يمُ والنداء  القانون،  اإىل  املمُناَدى  يعيد  فال�سرطي 

ما  اإذ  للغة«،  »نتيجة  بو�سفها  الذات  األتو�سري  يف�ّسر  بذلك  ويوقعه. 

اإىل  اإىل من يناديِه، ويقبل م�سطلحاتِه، فاإّنه يخ�سع  املمُناَدى  اإن يلتفت 

ناديِه. كما تت�ساءل بتلر حيال ذلك التواطوؤ مع القانون �سد  معيار من يمُ

ع،  الذات، اإذ ما اإن يلتفت الإن�سان اإىل القانون ينقلب على نف�سِه، َيخ�سّ

الذي  الجتماعي«  »التنظيم  عن  فوكو  فكرة  اإىل  يعيدنا  الذي  الأمر 

اأحدنا  يوجد  ِلَكي  ف�سائها.  �سمن  الذات  لن�ساأة  �سرطًا  اخل�سوع  يرى 

اعتناق  اإىل  يحتاج  اجتماعيًا  يوجد  ولكي  فه،  عِرّ يمُ ا�سٍم  اإىل  يحتاج 

م�ستمر.  قهري  نحو  على  التاأديبية  للنداءات  وال�ستجابة  القانون، 

نرى الذات لدى األتو�سري يف حالِة ترّقب عاطفي للقانون، كي ي�ستمر 

من  لغويًا  الذات  وجود  �سمان  يكن  ل  األتو�سري  لدى  بها.  العرتاف 

دفع  الذي  القانون  حّب  دون  من  بالقانون،  العاطفي  الرتباط  دون 

ال�سارع  اإىل  اخلروج  اإىل  هيلني،  زوجته  قتل  بعدما   ، ذاتهمُ األتو�سري 

وا�ستدعاء ال�سرطة، معرتفًا بجريتِه ومنتظراً العقاب.

»التحّولت جوديث بتلر يف »احلياة النف�سّية لل�سلطة«: اأ�سوار داخل الإن�سان
الجتماعية يف 
اخلليج«: موؤّلف 

جماعي
درا�سات  »منتدى  من  اخلام�سة  الدورة  يف 

نّظمها  التي  العربية«  واجلزيرة  اخلليج 

»املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات« 

ناق�ض   ،2018 دي�سمرب  الأول/  كانون  يف 

اأ�س�ض  منها  عديدة  حماور  امل�ساركون 

اخلليجية،  الدول  يف  وركائزها  الهوية 

وعوامل التنمية والتطّور العمراين والتغرّي 

امل�سرتكة  اخلليجية  الهوية  وواقع  اللغوي، 

الهوية،  بناء  يف  التعليم  ودور  وحتّدياتها، 

وغريها.

وهو  والتنمية«،  والقبيلة  الهوية  العربية:  اخلليج  دول  يف  الجتماعية  »التحّولت  كتاب  املركز  عن  حديثًا  �سدر 

ي�سم بحوًثا منتقاة من املوؤتر، تّثل مقاربات نظرية ومفاهيمية وعملية انطالقًا مّما �سهدته هذه الدول يف القرن 

ومن  حديثًا،  امل�ستقّلة  الدولة  قادتها  والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  للبنى  حتديث  عمليات  من  الع�سرين 

تقاطع الهوية الوطنية مع الهويات التقليدية، ول �سيما القَبلية، ومن التحّديات الرئي�سة التي تواجهها جهود بناء 

هوية خليجية موحدة. 

اخلليج  دول  يف  والقبيلة  »الهوية  الأول،  الق�سم  ي�سم  اأق�سام.  ثالثة  يف  موّزعة  ف�سول،  ع�سرة  من  الكتاب  يتاأّلف 

الهوية واملواَطنة«، يناق�ض يعقوب  الكويت:  يف  »التحولت الجتماعية  الأول  الف�سل  يف  ف�سول.  اأربعة  العربية«، 

الكويت؛  يف  واملواَطنة  النتماء  وقيم  الهوية  بني  والعالقة  واملواَطنة؛  الهوية  مفاهيم  حماور:  ثالثة  الكندري 

والنتائج عن العالقات والفروق بني متغريات الدرا�سة با�ستخدام برنامج احلزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية.

املحلية  الهوية  يف  واأثره  العربية  اخلليج  دول  يف  اللغوي  »التحول  الثاين،  الف�سل  يف  �سعبان  علي  قا�سم  يدر�ض 

العربية  اللغة  ا�ستخدام  جمالت  تقّل�ض  قبيل  من  العربية،  اخلليج  منطقة  يف  اللغوية  التحولت  والإقليمية«، 

الف�سحى احلديثة، والتعّلق باللهجات املحلية بو�سفها رمز الهوية الوطنية، و�سعود اللغة الإنكليزية بو�سفها لغة 

باأهمية احلفاظ على لغات الأقليات، وتطوير لغة عربية خليجية  املتنّوعة، والعرتاف  م�سرتكة بني املجتمعات 

مب�سطة. 

ل الهوية يف دول اخلليج العربية«، تتناول ن�سيبة هيجرت اأوغلو خم�سة  يف الف�سل الثالث، »املحدّدات الدولية لت�سكمُّ

العربية  اخلليج  منطقة  يف  الوطنية  الهوية  ل  ت�سكمُّ وخ�سائ�ض  الدولية؛  بالعالقات  الهوية  ن�سوء  تاأّثر  هي:  حماور 

مايو  اأيار/  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  تاأ�سي�ض  بعد  �سيما  ول  اخلليجية،  الهوية  ون�سوء  ومراحلها؛ 

1981؛ واأثر العوملة وديناميات اأ�سواق العمل الدولية يف الهوية يف اخلليج؛ واأثر اخلالفات بني دول املجل�ض يف ت�سكل 
الهوية يف اخلليج.

بناق�ض مبارك بن خمي�ض احلمداين يف الف�سل الرابع، »القبيلة بني التفكيك ال�سيا�سي واإعادة التمو�سع الجتماعي: 

مان،  عمُ يف  القبيلة  ب�ساأن  املنجزة  الأدبيات  ماين«،  العمُ املجتمع  يف  واجتماعي  �سيا�سي  كاأفق  القبيلة  راهن  يف  درا�سة 

وي�ستند اإىل درا�سة ميدانية تعتمد ال�ستبيان بو�سفه الأداة الرئي�سة جلمع البيانات، مع الرتكيز على عّينة ق�سدّية 

مان. �سات العلوم ال�سيا�سية وعلم الجتماع والتاريخ يف عمُ ت�سّم طلبة الدرا�سات العليا يف تخ�سّ

يف الق�سم الثاين من الكتاب، املعنون: »التنمية والتحديث يف دول اخلليج العربية«، ثمة ثالثة ف�سول. يبداأ مهران 

اخلليج«،  يف  املفرط  العمراين  التو�سع  تقييم  عاملية:  مدن  اإىل  عمرانية  م�ساحات  »من  اخلام�ض،  الف�سل  يف  كامرافا 

وي�سعى  �سكانها،  على  اخلليج  دول  يف  حديًثا  النا�سئة  املدن  ترتكها  التي  الجتماعية  الآثار  ماهّية  عن  بت�ساوؤله 

علي عبد الرءوف وهديل علي يف الف�سل ال�ساد�ض، »حقبة ما بعد الهوية وقيم الف�ساء اخلا�ض والعام يف املدينة 

اخلليجية املعا�سرة«، اإىل ا�ستك�ساف التحولت الرئي�سة التي حدثت يف املدن اخلليجية املعا�سرة يف العقد الأخري 

وحتليل تلك التحولت. 

الوطنية  الرتبية  »تعليم  ال�سابع،  الف�سل  يف  الغريبية  وزينب  املعمري  نا�سر  بن  �سيف  يدر�ض 

تعليم  مكانة  اخلليجية«،  الهوية  مقابل  الوطنية  الهوية  بناء  جدلية  العربية:  اخلليج  دول  يف 

مان واململكة العربية  الهوية الوطنية يف كتب الدرا�سات الجتماعية يف دولة الكويت و�سلطنة عمُ

بالهويات  مقارنًة  اخلليجية،  الهوية  مكانة  لتو�سيح  مقارن  منهج  باعتماد  وذلك  ال�سعودية؛ 

الوطنية والعربية والإ�سالمية.

»�سياطني« دو�ستويف�سكي... عالمَ متعّدد الأ�سوات
عّد من روائع الفن الروائي الذي اأبدعه الكاتب الرو�سي  مثل بقية رواياته ال�سهرية، يكن النظر يف رواية »ال�سياطني«، التي تمُ

ويف  الفنية،  بتقانتها  الثانية  وتتعّلق  الفكري،  مب�سمونها  تتعّلق  الأوىل  زاويَتني؛  من   ،)1881  -  1821( دو�ستويف�سكي  فيودور 

ّدت يف زمنه فتحًا جديداً يف عامل الرواية غري م�سبوق. كلتا الزاويتني تظهر �سمات الكاتب الإبداعية التي عمُ

من زاوية امل�سمون، تك�سف هذه الرواية عن طبقات اأو م�ستويات املجتمع الرو�سي يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر بنظرة نزيهة 

واإن�سانية مرهفة تتعّمق يف هذه امل�ستويات بكّل ما حملته من اإ�سارات داّلة على حيوية هذا املجتمع، ولكن ما حملته من اإ�سارات 

موؤّثرة داّلة على نواحي بوؤ�سه يف الوقت نف�سه. ولكن اأكرث ما يلفت النظر تلك الإ�سارات الداّلة على م�ستقبل هذا املجتمع الذي 

و�سعه دو�ستويف�سكي يف مكانة تقارب مكانة خمّل�ض الب�سرية من ع�سورها املظلمة.

وامللفت يف هذا ال�سياق اأي�سًا اأّن دو�ستويف�سكي ل ي�سع الراوي وحده يف املقّدمة، بل يك�سف لنا عن عدد من النظرات اإىل العامل 

متنّوعة بني اجتماعية ودينية وتاريخية وفل�سفية، م�سدرها �سخ�سيات الرواية امل�ستقّلة عن حتّكم الكاتب؛ فنجد اأمامنا على 

م�سرح ال�سرد الروائي الأ�ستاذ املرّبي العتيق �ستيفان تروفيموفت�ض حامل الأفكار الإ�سالحية التقليدية املتاأّثر بالغرب الذي 

نبذته الأجيال ال�سابة اجلديدة، الأجيال التي ن�ساأت على اأفكار وفل�سفات التيارات الفو�سوية والعدمية وال�سرتاكية، اأي كّل 

عترب مهدداً للنظام القي�سري يف زمنها. ما يمُ

اأبرزها هذه ال�سخ�سيات هي �سخ�سية ابنه بيوتر الذي اأر�سله وهو ر�سيع بعيداً عنه لين�ساأ يف اأعماق الريف، فين�ساأ على اأفكار 

وت�ستعد  رو�سيا،  تغّطي  �سبكة  تتلك  اأنها  يزعم  �سرية  جمعية  حلقات  من  حلقة  وي�سّكل  انت�ساراً،  الأو�سع  العدمية  اجلماعات 

لإعالن الثورة حني تتلّقى الإ�سارة، و�سخ�سية نيقولي �ستافروجن الأر�ستقراطي غريب الأطوار الذي يظلمُّ الغمو�ض حميطًا 

اأي وظيفة،  اأّنه عا�ض حياة بوهيمية بعد تخّليه عن البحث عن  به حتى حلظة انتحاره يف نهاية الرواية، وحتى بعد معرفة 

اإرادته، ثم ل يعرف مباذا ي�ستخدم هذه  ثبت بهذا الزواج �سالبة  وتقاذفته نزوات �ساّذة مثل زواج �سري من امراأة خمبولة ليمُ

ر  ال�سالبة. وتربز بخطوط لفتة للنظر �سخ�سيةمُ ال�ساب املهند�ض كرييلوف احلامل لفل�سفة عجيبة مفادها اأنه بانتحاره �سيتحَرّ

تفّكر  قناعة  هكذا  على  القائم  النتحار  قراره  وب�سبب  كان.  مهما  �سّيد  لأي  اإرادة  اأي  فوق  اإرادته  ويحّقق  املوت  من  خوفه  من 

اآثام وجرائم ما قامت و�ستقوم به  باأن يقتل نف�سه ويرتك ر�سالة يعرتف فيها بكّل  انتحاره،  ال�سرية بال�ستفادة من  اجلمعية 

هذه اجلمعية.

�ّسد �سخ�سيةمُ الطالب »�ساتوف« املطرود من اجلامعة ب�سبب اأفكاره، والذي يحاول التخلمُّ�ض من انتمائه اإىل اجلمعية ال�سرية،  وجتمُ

�سخ�سية  اإهانة  ب�سبب  �ستيفانوفت�ض  بيوتر  من  بتحري�ض  قتله  على  ال�سرية  احللقة  ِمع  جتمُ حني  النف�ض،  يف  تاأثرياً  املاآ�سي  اأكرَث 

قتل بعد عودة زوجته امل�سّردة اإليه وولدة طفلها وقراره باأن يبداأ حياة جديدة، ولكن مقتله  قدية وّجهها اإليه »�ساتوف«، فيمُ

هو الذي يك�سف عن هذه اجلماعة امل�سابة مب�ّض �سيطاين بعد اأن يفقد اأحد امل�ساركني يف اجلرية اأع�سابه خوفًا ورعبًا ويهرع 

اإىل ال�سلطات ويك�سف عن املتاآمرين.

واأفكار  طموحها  يدفعها  التي  ميخائيلوفنا  يوليا  احلاكم  زوجة  مثل  الطبقات،  خمتلف  من  ن�سائية  �سخ�سيات  ذلك  اإىل  �ساف  تمُ

اإىل  التقليدية،  القيم  من  املتحّررين  ال�سّبان  طبيعة  عن  �ساذجة 

اأنف�سهم«  »اإلقاء  عن  بعدهم  لتمُ حلقة  يف  حولها  جتميعهم  مهّمة  تبّني 

بينها  تن�ساأ  التي  ال�سابة  نيقوليفنا  وليزافيتا  تقول،  كما  الهاوية  يف 

قتل على يد غوغاء  وبني �ستافروجني عالقة من نوع ما، تنتهي باأن تمُ

على  ليزا  اأن  منهم  ظنًا  املخبولة،  �ستافروجن  زوجة  مقتل  يثريهم 

عالقة باجلرية.

بلدة  اليومية  وحياتها  ال�سخ�سيات  حركة  م�سرح  الكاتب  ويجعل 

احلني  بني  بطر�سربج  ملدينة  بزيارة  بع�سها  قيام  مع  �سغرية،  ريفية 

والآخر، مثلما يحدث ل�ستيفان تروفيموت�ض وراعيته ال�سيدة الأرملة 

مربّيًا  بيتها  يف  وي�سكن  يعمل  التي  �ستافروجن  الراحل  اجلرنال  زوجة 

لبنها نيقولي �ستافروجن، حني ت�ستهويها، هي املراأة الرثية، الأفكار 

�سوى  ورفيقها  هي  منها  حت�سد  ل  جتربة  فتكون  ال�سائعة،  التحّررية 

اخليبة يف عدم قدرتهما على جماراة عنفوان وفو�سوية وحتلمُّل الأجيال 

م لنا الكاتب نف�َسه ك�سارد اأو مراقب حمايد، بل كم�سارك  ال�سابة. ول يقِدّ

يف الأحداث، واإن كانت م�ساركة �سخ�ض يف مكان وزمان الأحداث، وخمرب 

عنها، ولكن املرتّدد واحلائر واملت�سائل �ساأنه يف ذلك �ساأن القارئ، ولي�ض 

العليم اأو كّلي املعرفة الذي عرفته الروايات التقليدية وما تزال تعرفه 

حتى يومنا هذا، ول يخفى اأّن هناك جوانب مّما يجري اأمام نظره خفّية 

ل ي�ستطيع التو�سل اإىل كنهها.

بلقا�سم 
مار�س: 
يف حتّري 
ال�سرد 

البولي�سي 
عربيًا

اأعمال  ب�سعة  رغم 

تعرف  مل  ناجحة، 

البولي�سية  الرواية 

من  حالة  عربيًا 

ذلك  جند  كما  الرتاكم 

اأخرى. واأكرث من ذلك، يبدو هذا النمط الروائي من�سيًا من دوائر البحث  يف ثقافات 

للباحث  العربية«  الرواية  يف  البولي�سي  »ال�سرد  كتاب  ياأتي  الأدبي.  والنقد  العلمي 

التون�سي بلقا�سم مار�ض ليك�سر حالة الغياب هذه. 

يقول  تون�ض،  يف  »كلمة«  من�سورات  عن  موؤخراً  �سدر  الذي  العمل  فكرة  تبلور  حول 

التوّجه  اأو  ولي�سّية،  البمُ الّرواية  »تثري  اجلديد«:  »العربي  اإىل  حديث  يف  مار�ض 

البولي�سي يف الرواية، جمموعة من الإ�سكاليات يف �سياق ثقافتنا العربية فهي من من 

اإىل  كتابي  يف  �سعيتمُ  ولقد  ال�ْستعارة،  على  تمّردة  ممُ اْعتربت  التي  ال�ّسردّية  الأ�ْسكال 

يزاته من حيث اأ�سكالمُ اإجْنازها وحْبكتها  تبنّي خ�سائ�ض هذا ال�سنف من الروايات ومممُ

وطبيعة الأْحداث فيها وتنّوع �سْخ�سياتها من قبيل املْجرم اأو املّتهم اأو ال�ّسرطة اأو املحّقق 

الإبداعّية  و�ض  الّن�سمُ يف  »وبالّنظر  ي�سيف:  احلقيقة«.   عن  بحثًا  رحلته  نجز  يمُ الذي 

العربّية حاولت الإجابة عن �سوؤال: هل اإّننا اإزاء روايات بولي�سّية اأم روايات ت�ستعريمُ 

ب�سرورة  مّت�سل  الغاية  هذه  بلوغ  لكّن  البولي�سّي؟  الطابع  يف  الكتابة  اآليات  من  ا  بع�سً

قوف على طرائق  ولي�سّي الغربّي وذلك للومُ معرفة القواعد املاألوفة يف كتابة الأدب البمُ

رود  امل�سْ من  والّدللت  املقا�سد  تبنّي  وبالّتايل  الّتْوظيف،  اأو  الّتْحريف  اأو  الْنزياح 

الّروائّي وتبنّي اأْوجه الّتقارب والّتباعد بْينها«.

املْنجز  مع  تفاعلها  اإطار  يف  العربية  الروائية  باملدّونة  التون�سي  الباحث  احتّك  حني 

ها  ها وحْبكتمُ ها و�سْخ�سياتمُ اأْحداثمُ اأنها »ا�ْستعارت بنيته من حيثمُ  ولي�سّي الغربّي وجد  البمُ

اإىل  حديثه  يف  يقول  كما  اآخر«  حيًنا  تما�سكًة  وممُ حيًنا  ومفّككًة  امرًة  �سَ بدْت  التي 

»العربي اجلديد«، وي�سيف باأن »هذه الّروايات العربّية تقرتبمُ من الرتكيب احلكائي 

توّفر  هما  اأ�سا�سينّي  عْن�سرين  خالل  من  الأقّل  على  البولي�سية  الرواية  �سمت  على 

ثانية.  ناحية  من  البولي�سْيني  والّتحقيق  الّتحّري  وح�سور  ناحية  من  القْتل  جرية 

واآلياتها،  البولي�سّية  الّرواية  مكّونات  ا�ستثمار  الّروائيني  من  كبري  عدد  ا�ستطاع  لقد 

حلوار  وفرج  خوري  واإليا�ض  الغيطاين  وجمال  القعيد  و�سف  يمُ كتبه  ما  نذكر  ذلك  مْن 

وجنيب حمفوظ ونبيل فاروق و�سالح مر�سي«.
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من خالل فيلم »هيليوبولي�س« للمخرج جعفر قا�سم 

اجلزائر تناف�س على اجلوائز الر�سمية ملهرجان القاهرة ال�سينمائي

ي�شارك فيلم »هيليوبولي�س« 

وهو التجربة الأولى في 

�شنف الفيلم الروائي الطويل 

للمخرج الجزائري,جعفر 

قا�شم, �شمن »م�شابقة اآفاق 

ال�شينما العربية« اإلى جانب 

م�شاركة ع�شرة اأفالم اأخرى 

على غرار اأفالم »اأطياف« من 

تون�س و »فيا�شكو« من لبنان.

وتدور اأحداث الفيلم الروائي 

»هيلوبوليي�س« الذي �شيمثل 

الجزائر في جوائز الأو�شكار 

2022 ويعر�س لأول مرة 
في اإفريقيا -المقتب�س عن 

اأحداث واقعية- حول �شخ�شية 

»زيناتي«, اأحد مالك الأرا�شي 

ببلدة »هيليوبولي�س« بولية 

قالمة )�شرق الجزائر( واإبن 

»قايد«, الذي تاأثر بالأفكار 

الإدماجية, غير اأن اإبن 

»زيناتي« الطالب ال�شاب 

يتبنى المطالب المنادية 

با�شتقالل الجزائر.

الفيلم الذي يتخذ من تاريخ 

1940 بداية لأحداثه ير�شد 
اأي�شا الأ�شباب التي اأدت 

لمجازر 8 ماي 1945 التي 

ارتكب فيها المعمرون ف�شائع 

رهيبة بحق الجزائريين وهو 

اإدانة �شريحة لالإبادات التي 

ارتكبتها فرن�شا في الجزائر.

ويعتبر هذا العمل الفيلم 

الروائي الطويل الأول لجعفر 

قا�شم وقد �شارك في اأدائه 

ممثلون جزائريون كعزيز 

بوكروني ومهدي رم�شاني 

وف�شيل ع�شول بالإ�شافة اإلى 

ممثلين فرن�شيين.

من جهة ثانية ت�شارك 

المخرجة الجزائرية �شوفيا 

جاما �شمن لجنة تحكيم 

جائزة اأف�شل فيلم عربي في 

ذات المهرجان والتي ُتمنح 

لأف�شل فيلم عربي في اأي من 

الم�شابقات الثالث )الم�شابقة 

الدولية, اآفاق ال�شينما 

العربية و اأ�شبوع النقاد( 

وت�شم اللجنة اأي�شا الممثل 

الم�شري اأمير الم�شري, 

والممثلة اللبنانية رزان 

جمال.

و�شتمنح الدورة ال 43 

للمهرجان الفنانة نيللي 

جائزة »الهرم الذهبي 

التقديرية« لإنجاز العمر 

وذلك تقديرا لم�شيرتها الفنية 

الحافلة بالعديد من الأعمال 

الهامة اإلى جانب تكريم 

المخرج الفرن�شي تيري فريمو 

والموؤلف المو�شيقي الهندي 

رحمان فيما يمنح الفنان 

كريم عبد العزيز جائزة 

فاتن حمامة للتميز ف�شال 

على م�شاركة 98 فيلما يمثل 

63 دولة على مختلف جوائز 
المهرجان منها 76 فيلم طويل 

و22 فيلم ق�شير.

ويعتبر مهرجان القاهرة 

ال�شينمائي الذي تاأ�ش�س في 

1976 من اأعرق المهرجانات 
ال�شينمائية في العالم العربي 

واإفريقيا وينفرد بكونه 

المهرجان الوحيد في المنطقة 

العربية والإفريقية الم�شجل 

في التحاد الدولي للمنتجين 

في باري�س.

يناف�س فيلم »هيليوبولي�س« للمخرج اجلزائري جعفر قا�سم يف م�سابقة »اآفاق ال�سينما العربية« للدورة الـ 43 

ملهرجان القاهرة ال�سينمائي املزمع تنظيمه من 26 نوفمرب اإىل 5 دي�سمرب القادم، اإىل جانب ع�سوية املخرجة 

اجلزائرية �سوفيا جاما �سمن جلنة حتكيم بذات التظاهرة ال�سينمائية، ح�سبما اأفاد به املنظمون على املوقع 

االلكرتوين للمهرجان.

�سمن كتاب �سدر عن »املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة 

ال�سيا�سات«

ر�سيد ولد بو�سيافة 
يتحدث عن اجلامعة 

العربية والتحّرر املغاربي

ولد  ر�سيد  الجزائري  الباحث  يقراأ 

الدول  »جامعة  كتابه  في  بو�سيافة 

المغرب  في  التحرر  وحركات  العربية 

�سدر  الذي   »1962 ـ   1952 العربي 

لالأبحاث  العربي  »المركز  عن  حديثًا 

الجزائر  نموذج  ال�سيا�سات«،  ودرا�سة 

المغاربي  التحّرر  حركات  م�سار  في 

وعالقته بالم�سرق العربي.

العربية«  الدول  »جامعة  اأن  ويرى 

العربي  الوطن  جناحي  ربط  اأعادت 

ال�سرق والغرب، اإذ كانت ق�سايا التحرر 

اإلى  الم�سرق  في  مجهولة  مغربه  في 

 ،1945 عام  الجامعة  تاأ�سي�س  حين 

العربي«  المغرب  اإن�ساء »مكتب  وتالها 

جل�سته  في  اأعلن  الذي   ،1947 �سنة 

الحماية  معاهدة  بطالن  االأولى 

ومراك�س  تون�س  على  المفرو�سة 

في  لفرن�سا  حق  باأي  االعتراف  وعدم 

المغاربية  الحكومات  وطالب  الجزائر، 

ا�ستقالل  باإعالن  الوطنية  والهيئات 

ورف�س  اال�ستعمار،  وجالء  البالد، 

�سكل  باأي  الفرن�سي  لالتحاد  االن�سمام 

من االأ�سكال.

اإلى  تقديمه  في  بو�سيافة  ي�سير  كما 

العمل  فكرة  اأن  من  الرغم  على  اأنه 

في  بريطانية  كانت  الم�سترك  العربي 

الخارجية  وزير  دعا  عندما  االأ�سل، 

اإقامة  اإلى  اإيدن،  اأنتوني  البريطاني، 

الروابط  ويعّزز  العرب،  يوّحد  كيان 

اإال  بينهم،  والثقافية  االقت�سادية 

الدول  لجامعة  الموؤ�س�سين  االآباء  اأن 

لمنا�سرة  منبًرا  منها  جعلوا  العربية 

العربي،  العالم  في  الّتحرر  ق�سايا 

التخل�س  اإلى  الداعية  ودعِم االأ�سوات 

من ربقة اال�ستعمار«.

ح اأن حركات الّتحرر في المغرب  ويو�سّ

العربي نالت الق�سط االأكبر من اهتمام 

عبد  المجاهد  بقيادة  الّنا�سئة  الهيئة 

الم�سار  هذا  با�سا.  عزام  الرحمن 

التقارير  في  بدّقة  موّثق  كّله  الطويل 

باقي  وفي  العامة،  لالأمانة  الّدورية 

من  العربية  الدول  جامعة  وثائق 

ور�سائل  ومنا�سير  ولوائح  قرارات 

ما  وهو  الجل�سات،  وم�سابط  وبيانات 

اهتم  الذي  الكتاب  هذا  عليه  رّكز 

دعم  في  العربية  الدول  جامعة  بدور 

حركات التحرر في اأقطار المغرب.

تذهب  التي  االآراء  �سيافة  بو  ويفّند 

يوما  تكن  لم  الجامعة  اإن  القول  اإلى 

ما  ليكون  الجزائرية  للثورة  �سريكة 

رد  اأح�سن  اأحمد  اآيت  المجاهد  قاله 

بالق�سية  اهتمامها  اأن  معتبرا  عليهم، 

تون�س  عن  مختلفا  كان  الجزائرية 

والمغرب الختالف طبيعة اال�ستعمار 

الجزائر  ففي  الثالث؛  الدول  هذه  في 

كان ا�ستعماراً ا�ستيطانيًا، وكانت توليها 

وتقدمها  تقاريرها  في  كبيراً  اهتمامًا 

كما  اأحيانًا،  الفل�سطينية  الق�سية  على 

في  التحرر  ق�سايا  تدويل  على  عملت 

المغرب العربي.

تقارير  على   الدرا�سة  اهتمام  وان�سّب 

المعلومة  م�سدر  بو�سفها  العام  االأمين 

االأ�سا�سي، حيث خل�ست اإلى اأن الجامعة 

العرب  يجمع  �سيا�سي  كيان  اأول  هي 

تختلف  كانت  ال�سابق  في  لوائه  تحت 

عليها  هي  التي  ال�سورة  عن  كثيراً 

ال�سراعات  في  غا�ست  حيث  اليوم، 

االختالف  له  تبين  وقد  العربية، 

الكبير بين موقف الجامعة في ال�سابق 

كانت  فقد  الم�سرية،  الدولة  وموقف 

االأولى دفعا للوحدة العربية وال تن�سر 

اأي طرف على ح�ساب اآخر.

ن. �س

ن�سرية. �س

الجزائري  رواية  حمورابي«،  »عين 

ال�سادرة  اهلل  عبد  ولد  اللطيف  عبد 

»ميم  ودار  »م�سكلياني«  من�سورات  عن 

اإلى  يمّت  ال  ملغز  عنوان  ذات  للن�سر«، 

�سيء،  في  حوادثها  وال  الرواية  زمن 

وزمنه.  وقواعده  حمورابي  اإلى  وال 

لكّن العنوان لي�س وحده الملغز، اإذ اإن 

االألغاز  على  تنطوي  زالت  ما  الرواية 

وعلى  وقائعها  على  تتراكم  التي 

ال  بحيث  زمنها،  وعلى  �سخ�سياتها 

اأٍيّ من هذه، وبحيث  نملك يقينًا تجاه 

خلفها  لنجد،  اإال  رواية  اإلى  نخل�س  ال 

ُينكرها  اأو  فيها  ي�سّكك  ما  اأمامها،  اأو 

وينفيها.

فداأب  وي�سّيع.  بل  ُيمّيز،  ما  هذا 

االألغاز،  هذه  زرع  هو  الجلّي  الرواية 

اإلى  العودة  ثم  عنها،  اللثام  واإماطة 

ــ هو  اأ�سلوبها  اأو  ــ  زرعها. داأب الرواية 

والت�سويق  عليها،  واللعب  االألغاز  بناء 

اللغزية  هذه  هو  الرواية  بناء  لها. 

جميعها  تنتهي  ال  لغزية  المثابرة، 

كّلها  االأ�سرار  تنتهي  ال  انك�ساف.  اإلى 

هكذا  نحن  تو�سيح.  واإلى  جالء  اإلى 

مقّدمتها  في  حتى  هي،  رواية  اأمام 

يكون  اأن  يمكن  ما  في  التاريخية، 

مجّرد مقّدمة وتوطئة، حتى في هذه 

نقع  حتى  له،  ننتبه  ال  لغز  اأمام  نحن 

الذي  »اإلغازه«  على  الرواية  ختام  في 

وهو  لغز،  في  لغز  فهو  مرّكبًا،  نجده 

لذلك ال ينك�سف حتى يزداد اإلغازاً.

دّواران  هناك  اأمجر  جبل  �سفح  في 

اأجنبي  مهند�س  اإلى  بناوؤهما  ُين�سب 

مرزوق  �سيدي  دّوار  بالت�سان.  هو 

في  المّت�سالن  حراق  �سيدي  ودّوار 

مع  والمنف�سالن  ت�سييدهما،  بدء 

تاريخّيتهما  رغم  اأي�سًا  هما  االأيام، 

اأن ير�سو  لغٌز ال يزال يتنقل، من دون 

لقّدي�سين  مقامان  هما  تف�سير.  على 

ت�سييد  من  لكّنهما  ا�سميهما،  يحمالن 

اأجنبي، فكيف �سّح ل�سيخين �سوفّيين 

اأجنبي؟  وبناء  بيد  مزار  لهما  يقوم  اأن 

لكنها   ، حاّلً تجد  اأحجية  هذه  لي�ست 

يتوارد  اإذ  اأحجية،  اإلى  تف�سي  اأحجية 

اأخفى  �سّيدهما  الذي  االأجنبي  اأن 

فيهما كنزاً ــ الرواية التقليدية لـ«األف 

وال  ي�سّح  ال  هذا  لكّن  وليلة«.  ليلة 

اأن  يبدو  بل  لغزاً،  اللغز  ويبقى  ينجلي 

ال  الذي  النحو  هذا  على  االإلغاز،  هذا 

يمكننا  الرواية.  اأ�سلوب  هو  ينك�سف، 

اأ�ساليب  من  اإن  هذا  من  بدءاً  القول 

ــ  االأ�ساليب  كثيرة  وهي  ــ  الرواية 

�سناعة االألغاز.

هكذا نعثر في الرواية على الجريمة. 

جرائم  ثّمة  اإذ  المتعّددة،  الجريمة 

ما  ذلك  وفي  الرواية،  في  متواترة 

يبدو،  بل  بولي�سية،  الرواية  يجعل 

اإلى  تّتجه  الرواية  اأن  وهلة،  الأّول 

ذلك، لكن هذه االإيعازات ال تتحّقق. 

على  والقتلة  جرائم  تغدو  الجريمة 

اأننا  لنا  يتراءى  بل  يبرزوا،  اأن  و�سك 

نكاد نعثر عليهم، لكن هذا يبقى وعداً 

ما  كل  الرواية  في  اأن  رغم  فح�سب. 

مع  اأّننا،  اإال  بولي�سي،  بناء  اإلى  ُيف�سي 

الذي  »اأ«  هو  َمن  تمامًا  نعرف  ال  ذلك، 

ُيقتل،  الرواية  الراوي في م�ستهّل  راآه 

الجريمة  ي�ستتبع  اأنه  في  و�سّك 

ال�سّك  يبقى  اأخرى.  بجرائم  االأولى 

الو�ساو�س  اتجهت  واإِن  قائمًا،  ذلك  مع 

الجريمة  اأن  اإال  الرواية،  بفعل  اأحيانًا 

غمو�سها  يبقى  بل  غام�سة،  تبقى 

طول  على  قائمين  تجاهها  والحيرة 

الرواية.

ل�سنا  ذلك  مع  لكّننا  يقتل  »اأ«  نرى 

بل  مت�سل�سل،  قاتل  اأنه  من  متاأّكدين 

االأّول  القاتل  اأنه  من  متاأّكدين  ل�سنا 

الذي �ساهدناه في مطلع الرواية. ل�سنا 

متاأّكدين، اإذ اأن عبد اللطيف ولد عبد 

اأن  متحّذرين،  نبقى  اأن  يريدنا  اهلل 

نبقى على ظنوننا و�سكوكنا. لن نلتقي 

اأنه  رغم  اأمره،  لنا  ينك�سف  ولن  بـ«اأ« 

ينك�سف في البداية. اإاّل اأنه مع ال�سرد 

انك�سافه  يقّل  التالية،  الجرائم  ومع 

مجرمًا.  كونه  من  اليقين  ويقّل 

الرواية.  وتقف  هنا  ال�سرد  �سينقطع 

بناءه،  الجزائري  الروائي  ا�ستطاع  ما 

هو  �سناعته،  الواقع  في  توّخى  ما 

اأن يبقى  �ساء  الحيرة. لقد  تمامًا هذه 

الغمو�س ماثاًل، بل �ساء اأن ي�سفي على 

هذا الغمو�س غمو�سًا اأكثر. هذا مراده 

وهذا ما توخاه، مزيد من الغمو�س، بل 

في  الرواية  تبدو  هكذا  �سامل.  اإلغاز 

وبكلمة  الغمو�س،  �سناعة  منها  جانب 

اأخرى بناء االألغاز.

بح�سب  هو  حمرا�س،  وحيد  الراوي 

الرواية طوبوغراف ا�ستلحقته البعثة 

عملها  في  األمانيا  من  الوافدة  االأثرية 

في الدواّرين، لكونه اأحد المتحّدرين 

ونراه  التكليف  حمرا�س  يقبل  منهما. 

يغ�سى منزله العائلي، وي�ساهد »اأ« يقتل 

ويجامع هيلين بالنك، ويلتقي بـ«ك«، 

ا�ستاأجرها  التي  ال�سيارة  وتتعّر�س 

للتخريب. هذه هي الرواية، لكنها لن 

الن�سف  في  �سنكت�سف  كذلك.  تبقى 

واأن  تقع،  لم  اأنها  الرواية  من  الثاني 

واأن  يتخّيلها،  كان  حمرا�س  وحيد 

اأن  اأي  ُقتلت من �سنين طويلة.  عائلته 

وما  لغزاً،  كّلها  يجعلها  الرواية  موؤّلف 

يتبّقى منها َيبني على االإلغاز. موهبة 

كلها  الرواية  بناء  هي  اإذن  الموؤّلف 

هكذا  تخييل.  ومجّرد  ولغز  بل  ك�سّر، 

االإلغاز  هذا  في  الرواية  اأ�سلوب  يبدو 

هو  الرواية  اأ�سلوب  الم�ستمّر.  المثابر 

�سناعة االإلغاز وبناء الغمو�س.

ن�سيرة. �س

�سدرت 

عن دار »ميم 

للن�سر«

عبد 

اللطيف 

ولد عبد 

اهلل ي�سنع 

الألغاز يف 

روايته 

»عني 

حمورابي«

من اأجل احلفاظ على الذاكرة اجلماعية 

الوطنية 

الدعوة لت�سجيع ترقية املقروئية 

يف املجتمع
الوطنية«  الجماعية  الذاكرة  على  الحفاظ  »رهان  باأن  وطنية  ندوة  في  م�ساركون  اأكد 

يتطلب في ظل الثورة المعلوماتية المتعاظمة عبر العالم »ت�سجيع و ترقية المقروئية في 

المجتمع ككل«.

فعاليات  �سمن  مداخلة  في  اللغات،  و  االآداب  كلية  من  �سليم،  بوعجاجة  الجامعي  اأجزم 

بوقرة  اأمحمد  بجامعة  اأول  اأم�س  نظمت  بالجزائر«،  القراءة  »ثقافة  حول  الوطنية  الندوة 

تغذي  التي  الذكاء  الفائقة  االأجهزة  تواجد  ظل  في  القراءة  فعل  ت�سجيع  باأن  ببومردا�س 

ف�ساءات العوالم االفترا�سية عالميا، »يعني ك�سب رهان الحفاظ على الذاكرة و بناء مجتمع 

اأ�سبحت تهدد بطم�س ذاكرة و�سلوكات  التي  اإلى هذه المخاطر  قراءة متجان�س«. وبالنظر 

بكل  لذلك  الت�سدي  جزائرية  كاأمة  علينا  »وجب  بوعجاجة،  يقول  المجتمعات،  وهوية 

حزم من خالل تن�سئة االأطفال على حب فعل القراءة و تغذية عقولهم بذلك بداية من 

المدر�سة بموازاة مع تاأ�سيل المرجعية الفكرية الجزائرية« ، كما اأكد في هذا ال�سدد على 

»�سرورة اإحياء روح المطالعة و المقاومة الثقافية من خالل توريث قيم و هوية المجتمع 

ككل و من ثمة الت�سدي لعمليات المحو الم�ستمرة لهذه القيم« .

وفي مداخلته، اأ�سار عميد كلية االآداب بجامعة بومردا�س، نور الدين اأولب�سير، اإلى اأن »كل 

ال�سبل  ب�ستى  اإحيائها  على  بالعمل  المقروئية  تقل�س  ظاهرة  بمحاربة  معنية  العالم  دول 

المتاحة، خا�سة منها ما تتيحه التكنولوجيات الحديثة من فر�س �سانحة لذلك .

اإلى �سلوك في المجتمع  وعرج قائال باأن االهتمام بن�سر و تعميم ثقافة القراءة و تحويلها 

الوطنية  الهوية  تح�سين  اإلى  »يوؤدي  �سلوكات،  و  اأعراف  و  وهوية  قيم  من  يعنيه  ما  بكل 

اإلى  تهدف  التي  الثقافية  العولمة  محاوالت  اإلى  الت�سدي  رهان  وك�سب  بخ�سو�سياتها 

طم�س خ�سو�سيات المجتمعات«. واعتبر اأولب�سير في هذا االإطار، باأن ن�سر المقروئية في 

اأن  ال�سعوب  خاللها  من  ت�ستطيع  التي  الناعمة  القوة  اكت�ساب  بال�سرورة  »يعني  المجتمع، 

ت�ستند اإليها من اأجل تغيير و التحكم في م�سيرها«.

ن�سيرة. �س
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وكاالت اأممية ترف�ض مالحقة االحتالل ال�سهيوين للموؤ�س�سات احلقوقية الفل�سطينية

الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات متعلقة بالق�سية الفل�سطينية

لالجئي  بالدعم  املعني  القرار  القرارات،  راأ�س  وعلى 

دعم  على  وحاز  »اأونروا«،  والية  ي�شمل  الذي  فل�شطني، 

160 دولة. يف حني �شوتت �شده الكيان ال�شهيوين وحده، 
اأن  العلم  مع  املتحدة،  الواليات  منها  دول   9 وامتنعت 

الواليات املتحدة كانت يف ال�شنوات االأخرية ت�شوت �شده.

على  ح�شل  الذي  ال�شهيوين«،  اال�شتيطان  »قرار  واعتمدت 

دعم 142 دولة، يف حني �شوتت �شده 7 دول، وامتنعت 16 

اال�شتيطانية  الن�شاطات  امل�شتوطنات  قرار  ويدين  دولة. 

ال�شهيونية، ويوؤكد على عدم �رشعيتها، ويطالب بوقفها، 

وعدم  ال�شهيونية  ال�شم  �شيا�شات  �رشعية  عدم  ويوؤكد 

االعرتاف بها.

لهذه  العن�رشي  بالبعد  القرار  هذا  اأقر  مرة،  والأول 

ال�شيا�شات، مبا يف ذلك بناء امل�شتوطنات، وهدم البيوت 

الدولتني،  حل  تنفيذ  قابلية  تهدد  والتي  الفل�شطينية، 

وتر�شخ واقع احلقوق غري املت�شاوية، كما ورد يف القرار.

ب�شاأن  العام  االأمني  بتو�شيات  مرة،  الأول  القرار،  ورحب 

توفري احلماية لل�شعب الفل�شطيني، مبا يف ذلك تلك املتعلقة 

بتعزيز اآليات احلماية املوجودة. و�شكر ممثل دولة فل�شطني 

لدى االأمم املتحدة ال�شفري ريا�س من�شور الدول على موقفها 

املبدئي ورف�شها واإدانتها ال�رشيحة ل�شيا�شات االحتالل.

اأن هذا الت�شويت مبنزلة ر�شالة دولية وا�شحة  و�شدد على 

من اجلمعية العامة تاأتي بعد يوم واحد من اجتماع جمل�س 

االأمن الذي عرب عن مواقف مماثلة. وطالب من�شور برتجمة 

هذا االإجماع الدويل اإىل خطوات على اأر�س الواقع، وبتنفيذ 

القرارات االأممية، مبا يف ذلك قرار جمل�س االأمن 2334.

ودعا الأخذ اإجراءات عملية لوقف اال�شتيطان واإنهاء االحتالل، 

وتوفري احلماية لل�شعب الفل�شطيني وموؤ�ش�شاته ومقد�شاته، 

واال�شتمرار يف توفري الدعم لالجئي فل�شطني. وياأتي تبني 

املغلق  االجتماع  بعد  العامة  اجلمعية  اال�شتيطان يف  قرار 

ملجل�س االأمن الدويل الذي عقد يوم االثنني املا�شي.

وركز االجتماع على مو�شوع االإعالن اال�شتيطاين ال�شهيوين 

كمنظمات  فل�شطينية  موؤ�ش�شات   6 ت�شنيف  وعلى  االأخري 

موقفا  �شهد  والذي  »اإرهابية«، 

هذا  وجتلى  القرارات.  هذه  �شد  املجل�س  الأع�شاء  وا�شحا 

املوقف يف بيان للدول االأوروبية االأع�شاء يف املجل�س، وهي: 

)التي  واألبانيا  والرنويج،  وا�شتونيا،  وايرلندا،  فرن�شا، 

وكاالت  اأعلنت  ذلك،  املقبل(.اإىل  العام  للمجل�س  �شتن�شم 

االأمم املتحدة ورابطة وكاالت التنمية الدولية، عن وقوفها 

اإىل جانب منظمات املجتمع املدين يف االأر�س الفل�شطينية 

املحتلة التي �شنفتها �شلطات االحتالل ال�شهيوين، موؤخًرا 

على اأنها »منظمات اإرهابية«.

لالأمم  الر�شمي  املوقع  على  ن�رش  م�شرتك،  بيان  يف  وقالت 

املتحدة، اإن »قرار االحتالل ال�شهيوين، يعمق قلق وكاالت 

االأمم املتحدة ورابطة وكاالت التنمية الدولية )اأيدا(، العاملة 

القرار  البيان  وو�شف  املحتلة«.  الفل�شطينية  االأر�س  يف 

ال�شهيوين باأنه »تاآكل اإ�شايف للف�شاء املدين واالإن�شاين««. 

وقال اإنه يقيد تقييدا كبريا عمل املنظمات ال�شت التي عملت 

مع املجتمع الدويل، مبا يف ذلك مع االأمم املتحدة، لعقود 

من  لعدد ال يح�شى  االأ�شا�شية  لتقدمي اخلدمات  الزمن،  من 

الفل�شطينيني.

ال�شوؤون  ومن�شقة  املقيمة  املن�شقة  قالت  جهتها،  من 

االإن�شانية لالأمم املتحدة يف االأر�س الفل�شطينية املحتلة لني 

ها�شتينغر: »هذه املزاعم توؤخذ على حممل اجلد«. واأ�شافت 

يف ت�رشيحات ن�رشت على موقع االأمم املتحدة: »حتى االآن، 

مل تتلق اأي من وكاالت االأمم املتحدة اأو منظمات »اأيدا« وثائق 

االدعاءات«،  لهذه  اأ�شا�س  مبنزلة  تكون  اأن  ميكن  مكتوبة 

وتابعت: »�شنتوا�شل مع جميع ال�رشكاء املعنيني للح�شول 

على مزيد من املعلومات«.

من جانب اآخر، �شلمت موؤ�ش�شات حقوقية فل�شطينية، اأم�س، 

غوتريي�س،  اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  مذكرة 

للمطالبة بالتدخل لوقف اإجراءات االحتالل ال�شهيوين بحق 

املوؤ�ش�شات االأهلية الفل�شطينية وا�شتهدافها ومن يعمل بها. 

وجاء ذلك، خالل وقفة نظمت اأمام مقر االأمم املتحدة يف رام 

الله، احتجاجا على االأمر الع�شكري االأخري جلي�س االحتالل 

بحق املوؤ�ش�شات ال�شتة، التي �شنفت على اأنها »اإرهابية«.

واأكد امل�شاركون حق املوؤ�ش�شات االأهلية يف العمل وتقدمي 

خدماتها لل�شعب الفل�شطيني والقطاعات التيتمثلها بو�شفها 

�شلمتها  التي  املذكرة  قانونية.ون�شت  مدنية  موؤ�ش�شات 

العام  االأمني  ملمثل  الفل�شطينية  االأهلية  املنظمات  �شبكة 

حربا  ي�شن  ال�شهيوين  االحتالل  اأن  على  املتحدة،  لالأمم 

ويوا�شل  امل�رشوعة،  وحقوقه  الفل�شطيني  ال�شعب  على 

واال�شتيطان،  العرقي  التطهري  �شيا�شات  من  احلرب  جرائم 

واالنتهاكات ال�شارخة الأب�شط القوانني واملواثيق الدولية، 

�شمن اإرهابها يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، بينما يعي�س 

اأو�شاعا بالغة اخلطورة بفعل  االأ�رشى يف �شجون االحتالل 

ا�شتمرار االإجراءات االحتاللية بحقهم، مبن فيهم املر�شى، 

وقدامى  واالطفال،  واالأ�شريات،  االإداريون  واملعتقلون 

اال�رشى.

وطالبت �شبكة املنظمات االأهلية الفل�شطينية االأمم املتحدة، 

بالقيام بخطوات جادة وحقيقية ملعاقبة وحما�شبة الكيان 

بحق  جرائمها  على  باالحتالل،  القائمة  القوة  ال�شهيوين، 

من  املجرمني  اإفالت  عدم  و�شمان  الفل�شطيني،  ال�شعب 

الدولية  التحرك وفق ما تكفله املواثيق  العقاب، و�رشعة 

والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية ومبادئ حقوق 

بحق  قرارها  لوقف  االحتالل  دولة  على  لل�شغط  االن�شان، 

املوؤ�ش�شات االأهلية الفل�شطينية، ومنع تنفيذ ما يرتتب على 

القرار اخلطري الذي ميثل انتهاكا �شارخا للقانون الدويل 

والدويل االإن�شاين.

اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة املعنية بامل�سائل ال�سيا�سية، واإنهاء اال�ستعمار يف االأمم املتحدة، 

خم�سة قرارات متعلقة بالق�سية الفل�سطينية باأغلبية �ساحقة.
 الوكاالت

طالبت جلنة املتابعة للقوى الوطنية 

واالإ�سالمية واللجنة امل�سرتكة لالجئني يف 

قطاع غزة موؤمتر املانحني املقرر عقده يف 

بروك�سل بتاريخ الـ16 من ال�سهر اجلاري 

بالتمويل امل�ستدام لوكالة غوث وت�سغيل 

الالجئني الفل�سطينيني )اأونروا( حتى 

العودة.

جاء ذلك خالل وقفة حا�سدة للجنتني 

اأمام مقر وكالة الغوث وت�سغيل الالجئني 

الرئي�سي مبدينة غزة اأول اأم�ض، مب�ساركة 

ممثلني عن القوى الوطنية. وقال ع�سو 

املكتب ال�سيا�سي جلبهة الن�سال ال�سعبي 

يف كلمة ممثلة عن جلنة املتابعة للقوى 

الوطنية واالإ�سالمية واللجنة امل�سرتكة 

لالجئني عبد العزيز قديح اإننا »نقف هنا 

اأمام مقر اأونروا ليعلو �سوتنا عالًيا لكل 

العامل اأن �سعبنا ال يزال يرتكب بحقه 

جرمية نكراء مل ي�سهدها التاريخ حيث 

�سرقت اأر�سه ومدنه وقراه«.

واأكد قديح اأن �سعبنا يقف اليوم ملطالبة 

دول العامل لتحّمل م�سوؤولياتها، وتوفري 

الدعم وامل�ساندة الأبناء �سعبنا من 

الالجئني للتخفيف من معاناتهم حتى 

العودة لديارهم. وقال: »نرفع اليوم 

�سوتنا عالًيا خماطبني اأع�ساء املوؤمتر الذي 

�سينعقد منت�سف هذا ال�سهر اأن تتحمل 

دولهم م�سوؤولياتها يف توفري ا�ستمرار عمل 

اأونروا بتوفري االلتزامات املالية«.

وطالب قديح الدول املجتمعة بت�سكيل 

متويل م�ستدام الأونروا للخروج من 

االأزمات املالية املتكررة التي تعي�سها من 

اأجل اإبقائها كموؤ�س�سة دولية �ساهدة وحية 

على ا�ستمرار نكبة اللجوء الأكرث من 6 

مليون الجئ فل�سطيني. ووجه التحية 

جلهود االأردن وال�سويد ومنظمة التحرير 

التي بادرت لعقد املوؤمتر يف بروك�سيل 

ببلجيكا بح�سور 30 دولة واأكرث من 70 

�سخ�سية دولية رغم حماوالت اأمريكا 

و«الكيان ال�سهيوين« منع هذا املوؤمتر.ودان 

حماوالت االإدارة االأمريكية لل�سغط على 

ا، وتوقيع  الوكالة االأممية بابتزازها مالًيّ

»اتفاق االإطار« اخلطري الذي مي�ض جوهر 

ق�سية الالجئني، »اإذ ت�سعى لتحويل اأونروا 

الأداة اأمريكية ي�سعى لتنفيذ توجهاتهما 

الجها�ض حق �سعبنا بالعودة«. و�سدد 

قديح على اأن ال�سعب الفل�سطيني �سيوا�سل 

كفاحه متم�سًكا بعمل وكالة الغوث حتى 

العودة للديار، م�سيًفا »واهم من يعتقد اأن 

�سعبنا �سيتخلى يوًما عن حقوقه الوطنية 

ويف مقدمتها حق العودة لالجئني«.

ووجه نداء لكل اأبناء ال�سعب الفل�سطيني 

يف كافة مواقعه بجعل يوم 16 من ال�سهر 

يوم نفري فل�سطيني، داعًيا العامل لتحمل 

م�سوؤولياته وحماية القانون الدويل 

وقرارات ال�سرعية الدولية ودعم موازنة 

الوكالة. وطالب قديح بريطانيا باالعتذار 

عن جرميتها بـ »وعد بلفور« وا�ستمرار 

التزامها مبا ت�ساهم فيه يف موازنة الوكالة 

واالعرتاف بدولة فل�سطني. ودعا اأحرار 

العامل مل�ساندة ن�سال ال�سعب الفل�سطيني، 

ا القوى احلية واالأحرار من اأبناء  حاًثّ

االأمة العربية للتحرك وال�سغط على 

حكوماتهم لدعم الوكالة ووقف التطبيع 

الذي احلق ا�سرارا بق�سيتنا. كما حّث 

قديح امل�ساركني باملوؤمتر ل�سرورة الدعم 

املايل وال�سيا�سي ال�ستمرار حتمل اأونروا 

م�سوؤولياتها بتوفري اخلدمات احلياتية 

ملاليني الالجئني حتى العودة.

واأ�سار اإىل اأن وكالة الغوث بحاجة ملوازنة 

تقديرية تقدر بـ1.2 مليار دوالر لتوفري 

احلد االأدنى حلياة كرمية موؤقتة لالجئني 

الفل�سطينيني يف املناطق اخلم�ض. ودعا 

اأونروا لتقدمي ا�سرتاتيجية متوازنة 

م�ستدامة عادلة لتوفري االإمكانيات 

لتقدمي خدماتها وفق خطة م�ستدامة 

تراعي االحتياجات والزيادة الطبيعية 

وجودة اخلدمات ولي�ض من خالل جودة 

متدنية.وطالب قديح االأ�سقاء العرب 

بتحمل م�سوؤولياتهم يف دعم الوكالة، 

م�سيفا: »قدموا الفرتة ال�سابقة 200 

مليون دوالر بوقت اأوقف ترامب الدعم 

عن اأونروا، مب�ساهمة فاعلة لدعم اأونروا 

لتحمل م�سوؤولياتها كاملة جتاه �سعبنا«.

من جهته اأعلن �سندوق قطر للتنمية 

اأم�ض، التربع بقيمة 18 مليون دوالر 

لوكالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل 

الالجئني الفل�سطينيني يف ال�سرق االأدنى 

)اأونروا( دعما ملواردها الرئي�سة لعام 2021 

وعام 2022.

واأو�سحت اأونروا يف بيان لها، اأنه �سيتم 

�سرف التربع االإجمايل البالغ 18 مليون 

دوالر على �سرائح متعددة، 10 ماليني 

دوالر عام 2021 اإىل جانب 8 ماليني دوالر 

يف عام 2022. وتعد قطر الدولة العربية 

االأوىل على االإطالق التي وقعت اتفاقية 

متعددة ال�سنوات مع اأونروا يف عام 2018.

وكانت االتفاقية ال�سابقة تغطي املوارد 

الرئي�سة لالأونروا خالل عام 2019 وعام 

للتنمية  قطر  �سندوق  تربع  كما   .2020
مببلغ �سبعة ماليني دوالر الأونروا دعما 

لربناجمه للطوارئ يف �سوريا. وقالت 

اأونروا اإن »هذا التربع ال�سخي �سيغطي 

املعونة النقدية والتعليم وال�سحة 

وبرنامج التدريب املهني لالجئي فل�سطني 

والتي هنالك حاجة عاجلة لها«. واأ�سافت 

»ال يزال الو�سع العام يف �سوريا ي�سبب 

حتديات هائلة لالجئي فل�سطني«.

ولفتت اأونروا اإىل اأن هذا التربع من 

�سندوق قطر للتنمية يف وقت ت�ستد 

احلاجة اإليه ب�سبب تدهور الو�سع املعي�سي 

والظروف االجتماعية االقت�سادية 

ال�سعبة داخل �سوريا، والتي توؤثر ب�سكل 

اأكرب على الجئي فل�سطني املعر�سني 

اأ�سال للمخاطر، مع زيادة م�ستويات الفقر 

وانعدام االأمن الغذائي، عالوة على نق�ض 

الوقود والكهرباء.

قطر متنح 18 مليون دولر لوكالة اإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني 

وقفة بغزة تطالب »موؤمتر املانحني« بتمويل م�ستدام لـ »اأونروا«

 اإ�سهـــــــار
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�شجاعة العلماء

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

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

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

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

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

الإ�شالمية!

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

للنور�شي، م�شتنكرا:

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

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

هكذا، واأ�شار بيده اإىل النافذة التي ظهرت 

من خاللها جثث العلماء املعلقة على اأعواد 

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

املكبل باحلديد واملو�شوع يف القف�س، واأمام 

عينيه جثث العلماء املعلقة على اأعواد 

امل�شانق؟!

لقد واجه جالديه بدفاع �شجاع وجميد 

عن الإ�شالم و�شريعته، قال فيه:"اإنني 

طالب علم، لذا فاإنني اأزن كل �شيء مبيزان 

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

اأقيم كل �شيء من وجهة النظر الإ�شالمية.

اإنني اإذ اأقف يف عامل الربزخ الذي تدعونه 

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

وحدكم، بل لعلي اأخاطب بني الإن�شان باأجمعهم، 

اإنني متهيء وبكل �شوق للرحيل اإىل الآخرة، 

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

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

بالن�شبة يل عقابا وتعذيبا!

اإن هذه احلكومة يف عهد ال�شتبداد كانت تعادي العقل، اأما الآن يف 

عهد د�شتور الحتاد والرتقي فاإنها تعادي احلياة باأكملها، فاإذا كان هذا 

هو �شكل احلكومة ومنطقها، فليع�س اجلنون وليع�س املوت ولتع�س جهنم 

للظاملني، اإنه لو كان يّف األف روح لكنت م�شتعدا للفداء بها يف �شبيل حقيقة 

�شرعية واحدة، ذلك لأن ال�شريعة هي ال�شبيل الوحيد لل�شعادة، وهي 

العدالة املح�شة وهي الف�شيلة.

واإذا كانت "امل�شروطية - الد�شتور" تعني خمالفة ال�شريعة، وا�شتبداد 

جماعة معينة، فلي�شهد الثقالن اأين رجعي! ذلك لأن الحتاد القائم على 

الكذب كذب اأي�شا، والد�شتور القائم على اأ�ش�س فا�شدة د�شتور فا�شد، 

والد�شتور احلق الذي له الدوام هو القائم على احلق وال�شدق واملحبة.

�شوف اأقول احلق فقط، ولن اأجنب احلق اأبدا، ذلك لأن مقام احلق �شاٍم، ولن 

اأ�شحي به، ولن ي�شرفني عن ذكر احلق لومة لئم.

هكذا واجه بديع الزمان النور�شي جالديه، ولقد �شاء اهلل اأن يعي�س يف 

تركيا حار�شا لالإميان وال�شريعة الإ�شالمية، بينما ذهب جالدوه اإىل مزبلة 

التاريخ! فكان ذلك در�شا للمجاهدين.. واأي�شا للجالدين!

ابداأ بنف�شك واحت�شب
ما جعل �شعيد بن امل�شيب ي�شلي اأربعني 

حوًل يف ال�شف الأول ل يتاأخر 

عنه اإل احت�شابه على نف�شه، 

وما نهى الإمام البخاري عن 

الغيبة منذ علم اأنها حرام 

اإل احت�شابه على ل�شانه، 

ف الإمام الزهري  وما خَوّ

من الكذب واإن اأبيح من 

ال�شماء ونادى مناٍد 

بحله، اإل احت�شابه 

على قلبه.اإنها النف�س 

كالغ�شن الأخ�شر 

املياد، اإن عدلتها 

اعتدلت، واإن تركتها 

متيل مع رياح الأهواء 

ت مالت واعوَجّ

والنف�س كالطفل اإن 

ترتكه �شَبّ على *** 

حِبّ الر�شاع واإن تفطمه 

ينفطِم 

وخريكم خريكم لنف�شه اأوًل، 

فاإنقاذها من النار اأوجب على 

املرء، واإنقاذ الآخرين دونها قد 

يودي باملنقذ اإىل اأن ت�شعر به النار اأوًل، 

َها اَلِّذيَن  وهو ي�شمع قول اهلل - تعاىل -: }َيا اأَُيّ

ِ اأَن  اآََمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما َل َتْفَعُلوَن * َكرُبَ َمْقًتا ِعنَد اهلَلّ

َتُقوُلوا َما َل َتْفَعُلوَن{)ال�شف: 3-2(.

وهذا ل ريب على �شبيل الأولوية فِديُن اهلل مل 

ْفحًا عن الن�شح لالآخرين، والكتفاء  ُيْعِر�س �شَ

باإ�شالح النف�س فح�شب، يو�شك حينئذ اأن ياأثم 

ال�شاهد للمنكر، وال�شاكت عن الباطل..واإمنا يف هذا 

الأ�شطر ق�شد الحت�شاب على النف�س، وترغيبها يف 

الإميان، وترغيمها على الكف عن الع�شيان، فمما 

يبعث الآخرين على القبول، ويدعوهم اإىل ال�شتجابة 

افا عند حدود اهلل، منقاداً لأوامر  اأن يكون املرء وَقّ

اهلل، واإل �شاحوا يف وجهه بل�شان الرجل الواحد:

ل تنَه عن ُخلٍق وتاأتَي مثَلُه *** عاٌر عليك 

اإذا فعلت عظيٌم.

�أقليـــات
وقــ�ضايا

ق�س علينا القراآن الكرمي العديد من ق�ش�س الأنبياء 

واملر�شلني بق�شد العتبار والفتكار، ويكاد تاريخ 

الأنبياء واملر�شلني مع اأقوامهم ي�شبه بع�شه بع�شًا، 

فالأنبياء والر�شل ومن تبعهم دعاة حق وهداية، 

والأقوام عادة ما تواجه ر�شلها بال�شد والإعرا�س 

والتكذيب، و�شنة اهلل يف هذا ال�شراع بني احلق 

والباطل تقرر اأن العاقبة للمتقني، واأن الهالك 

وال�شوء على الكافرين واملعر�شني. 

ويف ق�شة هود مع قومه يخربنا القراآن الكرمي اأن هوداً 

عليه ال�شالم دعا قومه اإىل عبادة اهلل وحده، واأن 

ي�شتغفروا اهلل من ذنوبهم التي ارتكبوها، واأن يتوبوا 

اإىل اهلل، واأنهم اإن فعلوا ما ياأمرهم فاإنه �شوف يزيدهم 

غنى فوق غناهم، وقوة فوق قوتهم؛ فاإنهم كانوا اأهل 

ب�شاتني وزروع وعمارة، غري اأن اأولئك القوم اأبوا 

اإل اأن يبقوا على �شاللهم، واأ�شروا على ال�شري يف 

طغيانهم، بل فوق ذلك اتهموا نبيهم باأن اآلهتهم التي 

يدعون من دون اهلل اأ�شابته بجنون، وعندما راأى هود 

عنادهم ومت�شكهم باآلهتهم، اأخربهم اأنه بريء من 

عبادة الأ�شنام التي يعبدونها، بل وحتداهم واآلهتهم 

اإن كانوا ميلكون القدرة على �شره، فهو متوكل على 

اهلل حق التوكل، وهو واثق من تاأييده اإياه غاية 

الوثوق، وموؤمن كل الإميان اأنه �شبحانه �شين�شره 

عليهم؛ اإذ �شنته �شبحانه ق�شت باإهالك الظاملني 

اجلاحدين، ون�شر املوؤمنني املوحدين.

وقد اأخرب هود قومه يف �شياق املجادلة بينه وبينهم 

بقوله: }اإن ربي على كل �شيء حفيظ{ )هود:57( 

وهذا التقرير اخلتامي لالآية هو ما نبغي الوقوف 

عنده؛ فهو تقرير على غاية من الأهمية، وكثرياً ما 

يغفل النا�س عنه يف غمرة احلياة وم�شاغلها وزخارفها 

ومباهجها.

و)احلفيظ( اأ�شله مبالغة احلافظ، وهو الذي ي�شع 

املحفوظ بحيث ل يناله اأحد غري حافظه، وهو هنا 

كناية عن القدرة والقهر؛ فالآية تقرر اأنه �شبحانه 

على كل �شيء رقيب، وبكل �شيء عليم، فال يغيب عنه 

�شيء من اأعمال خلقه، ول ما انطوت عليه �شدورهم، 

و�شوف يجازيهم على خطاياهم يف دنياهم واأُخراهم، 

وهو �شبحانه حفيظ على كل �شيء، ل ميكن اأن ي�شره 

�شيء، وهو فوق كل �شيء، وهو على كل �شيء قدير. 

ف�شبحانه قائم ورقيب على عباده باحلفظ والبقاء، 

على ما اقت�شته �شنته، وتعلقت به م�شيئته، ومنه اأنه 

ين�شر ر�شله واأولياءه، ويخذل اأعداءه واأعداءهم، اإذا 

اأ�شروا على الكفر بعد قيام احلجة عليهم.

وقد ذكر الإمام الرازي اأن قوله عز وجل: }اإن ربي 

على كل �شيء حفيظ{ فيه ثالثة اأوجه: الأول: 

حفيظ لأعمال العباد حتى يجازيهم عليها. الثاين: 

يحفظني من �شركم ومكركم. الثالث: حفيظ على كل 

�شيء، يحفظه من الهالك اإذا �شاء، ويهلكه اإذا �شاء. 

والظاهر اأن الآية ت�شمل كل ذلك؛ فهو �شبحانه يحفظ 

اأعمال العباد ليوفيهم اإياها يوم احل�شاب، وهو �شبحانه 

يحفظ عبداه من كيد الكائدين ومكر املاكرين، وحقد 

احلاقدين، وظلم الظاملني، وهو �شبحانه يحفظ كل 

�شيء من الهالك اإذا �شاء، ويهلكه اإذا �شاء.

حفيظ" �شيء  على  "اإن ربي 

�ضخ�ضية �ليوم
ها، وخليفة ر�شول اهلل  هو عبد اهلل بن اأبي قحافة عثمان التيمي القر�شي، اأف�شل هذه الأمة بعد نبِيّ

يقه الأكرب، ووزيره الأحزم. �شلى اهلل عليه و�شلم، وموؤن�شه يف الغار، و�شِدّ

جهوده يف خدمة حديث ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - :

كان اأول من احتاط يف قبول الأخبار؛ فقد روى اأ�شحاب ال�شنن عن قبي�شة بن ذوؤيب اأنه قال جاءت 

اجلدة اإىل اأبى بكر ال�شديق ت�شاأله مرياثها، فقال: ما لِك يف كتاب اهلل تعاىل �شيء، وما علمُت لِك يف 

�شنة نبي اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - �شيًئا فارجعي حتى اأ�شاأل النا�س ]يعني اأ�شحاب ر�شول اهلل - 

�شلى اهلل عليه و�شلم -[، ف�شاأل النا�س، فقال املغرية بن �شعبة: ح�شرت ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه 

و�شلم - اأعطاها ال�شد�َس. فقال اأبو بكر: هل معك غريك؟ فقام حممد بن م�شلمة فقال 

مثل ما قال املغرية بن �شعبة، فاأنفذه لها اأبو بكر. فلم يكتِف اأبو بكر ر�شي اهلل تعاىل 

برواية  املغرية بن �شعبة وهو �شحابي جليل ثقة، واإمنا ا�شتظهر بثقة اآخر ليطمئن 

قلُبه اإىل اإ�شناد الرواية اإىل ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم -، وهو بذلك 

يوؤ�ش�س ملنهٍج يف النقل والرواية يقوم على التثبت والحتياط وعدم الت�شاهل.

ال�شديق" "اأبو بكر 

�أخالق وتزكية

ح�شن امل�شلم
اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم 

وُم َل  ُيّ اْلَقُيّ }اهلّلُ َل اإَِلـَه اإَِلّ ُهَو احْلَ

َماَواِت  ُه َما يِف ال�َشّ َنٌة َوَل َنْوٌم َلّ َتاأُْخُذُه �شِ

َفُع ِعْنَدُه  َوَما يِف الأَْر�ِس َمن َذا اَلِّذي َي�شْ

اإَِلّ ِباإِْذِنِه َيْعَلُم َما َبنْيَ اأَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم 

ا  ْن ِعْلِمِه اإَِلّ مِبَ َوَل ُيِحيُطوَن ِب�َشْيٍء ِمّ

َماَواِت َوالأَْر�َس َوَل  ُه ال�َشّ ُيّ َع ُكْر�شِ �َشاء َو�شِ

َيوؤُوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلُيّ اْلَعِظيُم{

في ظالل �آية
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 بتهم ا�ستغالل الوظيفة يف ق�سية ف�ساد رجل االعمال علي حداد

اأدانت الغرفة اجلزائية االأوىل ملجل�س ق�ساء اجلزائر اأم�س وزير ال�سناعة ال�سابق 

يو�سف يو�سفي ومدير ال�سباب والريا�سة ال�سابق لوالية تيزي وزو اإلتا�س عبد 

الرحمان، بعقوبة �سنة حب�سا موقوفة النفاذ بعد متابعتهما بتهم ذات �سلة بالف�ساد 

ال�سيما �سوء ا�ستغالل الوظيفة يف ملف ف�ساد رجل االأعمال علي حداد.

اإيقاف 175 مهاجرا غري �سرعي من عدة جن�سيات

توقيف 8 عنا�ضر دعم للجماعات 
الإرهابية خالل اأ�ضبوع واحد

توقيف  من  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  مفارز  متكنت 

عمليات  يف  االإرهابية  للجماعات  دعم  عنا�سر   8

بيان  وح�سب  املا�سي،  االأ�سبوع  نفذتها  منف�سلة، 

وحدات  نفذت  فقد  اأم�س  الوطني  الدفاع  لوزارة 

الفرتة  خالل  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  ومفارز 

عديد   2021 نوفمرب  اإىل09   03 من  املمتدة 

العمليات.

مفارز  اأوقفت  االإرهاب،  مكافحة  جمال  ففي 

عنا�سر   )08( ال�سعبي  الوطني  للجي�س  م�سرتكة 

دعم للجماعات االإرهابية يف عمليات منف�سلة عرب 

الرتاب الوطني، ويف �سياق عمليات حماربة اجلرمية 

اإىل  الهادفة  احلثيثة  للجهود  وموا�سلة  املنظمة 

اأوقفت  ببالدنا،  باملخدرات  االجتار  الآفة  الت�سدي 

مفارز م�سرتكة للجي�س الوطني ال�سعبي، بالتن�سيق 

الناحيتني  باإقليمي  االأمن،  م�سالح  خمتلف  مع 

الع�سكريتني الثانية والثالثة، )18( تاجر خمدرات 

من  معتربة  كميات  اإدخال  حماوالت  واأحبطت 

بـ)12(  ُتقدر  املغرب،  مع  احلدود  عرب  املخدرات 

حني  يف  املعالج،  الكيف  من  كيلوغرام  و)39(  قنطار 

 )33،5( بحوزتهم  خمدرات  تاجر   )28( توقيف  مت 

كيلوغرام من نف�س املادة و)168735( قر�سا مهلو�سا 

الع�سكرية  النواحي  عرب  خمتلفة  عمليات  خالل 

االأخرى.

الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت  اأخرى،  جهة  من 

وبرج  ڨزام  وعني  مترنا�ست  من  بكل  ال�سعبي 

 )19( و�سبطت  �سخ�سا   )149( وجانت،  خمتار  باجي 

مطرقة  و)205(  كهربائيا  مولدا  و)312(  مركبة 

وكميات  املعادن  عن  للك�سف  اأجهزة  و)06(  �سغط 

اأخرى  وجتهيزات  تفجري  ومعدات  املتفجرات  من 

عن  امل�سروع  غري  التنقيب  عمليات  يف  ت�ستعمل 

خام  خليط  من  قنطار   )31( اإىل  باالإ�سافة  الذهب، 

الذهب واحلجارة، يف حني مت توقيف )09( اأ�سخا�س 

م�سد�سات  و)03(  �سيد  بندقية   )29( وحجز  اآخرين 

وغرداية  الوادي  من  بكل  تبغ  علبة  و)21300(  اآلية 

اإحباط حماوالت  وباتنة وخن�سلة وتيبازة، كما مت 

تهريب كميات من الوقود ُتقدر بـ )12694( لرت بكل 

من تب�سة والطارف و�سوق اأهرا�س.

يف �سياق اآخر، مت توقيف )175( مهاجرا غري �سرعي 

وب�سار  تلم�سان  من  بكل  خمتلفة  جن�سيات  من 

ومترنا�ست و�سيدي بلعبا�س وتندوف.

اأمين. ف

نقال عن وكالة االأنباء 

اجلزائرية، فاإن النائب العام 

لذات املجل�س كان قد التم�س 

يف جل�سة االأ�سبوع الفارط، 

عقوبة �سنتني حب�سا نافذا يف 

حق يو�سف يو�سفي وغرامة 

مالية ب 500 األف دينار، فيما 

التم�س نف�س الغرامة وعقوبة 

3 �سنوات حب�سا نافذا يف حق 

اإلتا�س عبد الرحمان.

وقد توبعا املتهمان بتهم ذات 

�سلة بالف�ساد ال�سيما �سوء 

ا�ستغالل الوظيفة يف ق�سية 

ف�ساد رجل االأعمال علي 

حداد والتي �سبق ملجل�س ق�ساء 

اجلزائر واأن ف�سل فيها بتاريخ 

3 نوفمرب 2020 .

وقد متت اإعادة جدولة هذه 

الق�سية بالغرفة اجلزائية 

االأوىل ملجل�س ق�ساء اجلزائر 

بت�سكيلة جديدة بعد قبول 

املحكمة العليا يف ماي الفارط 

الطعن بالنق�س يف حق يو�سف 

يو�سفي و اإلتا�س عبد الرحمان 

فيما رف�ست املحكمة العليا 

طعون بقية املتهمني �سكال 

ومو�سوعا منهم املتهم الرئي�سي 

علي حداد والوزيران االأوالن 

ال�سابقان اأحمد اأويحيى وعبد 

املالك �سالل، لت�سبح االأحكام 

ال�سادرة �سدهم نهائية.

يذكر اأن جمل�س ق�ساء اجلزائر 

كان قد اأ�سدر بتاريخ 3 نوفمرب 

2020 عقوبة 12 �سنة �سجنا 

نافذا يف حق علي حداد فيما 

متت اإدانة الوزيرين االأولني 

االأ�سبقني اأويحيى و�سالل ب 8 

�سنوات �سجنا نافذا.

واأدان املجل�س يف هذه الق�سية 

وزير النقل واالأ�سغال 

العمومية �سابقا عمار غول 

ب7 �سنوات �سجنا نافذا فيما 

اأدين الوزراء ال�سابقون لنف�س 

القطاع عبد الغني زعالن 

وبوجمعة طلعي وعمارة بن 

يون�س ب�سنة حب�سا نافذا وهو 

نف�س احلكم ال�سادر يف حق 

وزيري ال�سناعة ال�سابقني 

يو�سف يو�سفي وحمجوب بدة 

اىل جانب حكم ب3 �سنوات 

�سجنا نافذا يف حق وزير 

االأ�سغال العمومية �سابقا عبد 

القادر قا�سي.

واأ�سدر املجل�س يف نف�س 

الق�سية اأي�سا حكما ب�سنة 

حب�سا موقوفة النفاذ يف حق 

واليا �سعيدة وعنابة ال�سابقني 

عبد اهلل بن من�سور وحممد 

�سالماين.

مينا. ن

جمل�س ق�ضاء اجلزائر يدين 

يو�ضفي ب�ضنة حب�ضا موقوفة النفاذ

 تيبازة: انت�ضال جثة جمهولة الهوية على 
�ضاطئ بو�ضماعيل

متكنت وحدات احلماية املدنية بوالية تيبازة من انت�سال جثة 

�سخ�س جمهول الهوية كان عالقا بني ال�سخور يف حي الكتيبة 

اليو�سفية، واأو�سح بيان مل�سالح الدرك الوطني اأن الفرقة 

االإقليمية للدرك الوطني ببو�سماعيل تلقت مكاملة هاتفية 

مفادها وجود جثة لفظها البحر عالقة بني ال�سخور بحي الكتيبة 

اليو�سفية الواجهة البحرية بلدية بو�سماعيل والية تيبازة، 

واأ�ساف البيان، اأنه مت ت�سكيل دورية من طرف اأفراد الفرقة 

والتنقل اإىل عني املكان بعد االت�سال مب�سالح احلماية املدنية، 

وعند الو�سول تبني اأن االأمر يتعلق بجثة متعفنة ومنهو�سة 

لفظتها اأمواج البحر، وتعود اجلثة ح�سب امل�سدر ل�سخ�س 

جمهول الهوية من جن�س ذكر، يظهر اأنه يف الع�سرينيات من 

العمر، وح�سب املعاينات االأولية للطبيب املناوب فالوفاة حدثت 

قبل حوايل �سهر واحد، باملقابل مت نقل اجلثة من طرف اأفراد 

احلماية املدنية ببو�سماعيل اإىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 

القليعة وقد مت اإخطار وكيل اجلمهورية مبحكمة القليعة، اأين 

اأمر بفتح حتقيق يف الق�سية.

بجاية: حجز 9 قناطري من مادة »ال�ضمة« مع 
توقيف مروجني لها

متكن اأفراد وحدات املجموعة االإقليمية للدرك الوطني ببجاية 

من حجز )09( قناطري من مادة  التبغ )ال�سمة(مع توقيف )02( 

�سخ�سني، وتعود وقائع الق�سية ح�سب بيان لذات امل�سالح االأمنية 

اأم�س تلقت "الرائد" ن�سخة منه اإىل تاريخ 2021/11/09 ، اإثر 

معلومات واردة اإىل اأفراد وحدات املجموعة االإقليمية للدرك 

الوطني ببجاية، مفادها وجود �سخ�س  على منت  مركبة حمملة  

مبادة  التبغ )ال�سمة(  قادمة من بلدية تي�سي ومتوجهة اإىل بلدية 

واد غري والية بجاية ، �سالكة الطريق الوطني رقم 09 ، على 

اإثرها مت ت�سكيل دورية وو�سع نقاط مراقبة ، حيث اأ�سفرت 

العملية على توقيف املركبة ال�سالفة الذكر وحجز كمية معتربة 

من مادة التبغ )ال�سمة( و توقيف ال�سائق و مرافقه واإقتيادهما 

اإىل مقر الوحدة ملوا�سلة التحقيق؛، وح�سب امل�سدر فقد مت اإجناز 

ملف يف الق�سية واإر�ساله اإىل اجلهات الق�سائية املخت�سة، يف 

اإنتظار ت�سليم املحجوزات اإىل م�سالح اأمالك الدولة.

الأغواط: الإطاحة مبروج املخدرات 
وي�ضرتجع دراجة نارية م�ضروقة

متت االإطاحة مبروج املخدرات من قبل م�ساخلح اأمن والية 

االأغواط، و�سحمت العملية با�سرتجتاع دراجة نارية م�سروقة، 

ومتت العملية ح�سب بيان لذات امل�سالح االأمنية تلقت "الرائد" 

ن�سخة منه بناءا على معلومات واردة اإىل االأمن احل�سري االأول 

مفادها قيام اأحد االأ�سخا�س برتويج املخدرات ال�سلبة )اك�ستازي( 

على م�ستوى اأحد االأحياء املتواجدة مبدينة االأغواط، على 

اإثر ذلك و بعد و�سع خطة اأمنية حمكمة مت توقيف امل�ستبه 

فيه البالغ من العمر )23( �سنة الذي كان على منت دراجة نارية 

على م�ستوى املكان ال�سالف الذكر، اأين مت �سبط بحوزته على 

كمية من املخدرات ال�سلبة )34 قر�س( من نوع اك�ستازي، خالل 

التحقيق الذي با�سرته امل�سلحة تبني اأن الدراجة النارية التي 

كان ي�ستعملها امل�ستبه فيه ال�سالف الذكر حمل بحث، ملك 

الأحد االأ�سخا�س �سرقت من داخل م�سكنه املتواجد باأحد اأحياء 

مدينة االأغواط، وبعد ا�ستكمال ملف االإجراءات اجلزائية 

لق�سيتي احلال، مت تقدمي امل�ستبه فيه اأمام وكيل اجلمهورية 

لدى حمكمة االأغواط، و بعد اإحالة امللفني اإىل اإجراءات املثول 

الفوري للجل�سة �سدر يف �ساأنه عن الق�سية االأوىل املتعلقة بـ نقل 

و ترويج املخدرات ال�سلبة اإك�ستازي، حكم ب�سبع )07( �سنوات 

حب�س نافذة مع االإيداع، غرامة مالية قدرها )500000.00 دج(، 

مع اإيداعه احلب�س املوؤقت عن  الق�سية الثانية املتعلقة ب�سرقة 

دراجة نارية من داخل م�سكن.

خ. �س

 توقيف �ضخ�ضني وحجز 17 �ضفيحة خمدرات يف تن�س

حجز اأزيد من 36كلغ 
من املخدرات بتلم�ضان

بامل�سلحة  والتدخل  البحث  فرقة  عنا�سر  متكن 

تلم�سان  والية  باأمن  الق�سائية  لل�سرطة  الوالئية 

تهريب  يف  خمت�سة  وطنية  �سبكة  تفكيك  من 

املخدرات، وح�سب املديرية العامة لالأمن الوطني، 

فقد ا�سفرت هذه العملية عن توقيف 08 اأ�سخا�س 

غرام،  و200  كلغ  بـ36  قدرت  املخدرات  من  وكمية 

ال�سلبة  املخدرات  من  �سغرية  كمية  حجز  مت  كما 

 11 �سبط  مت  كما  على  غ�سافة  كوكايني،  نوع  من 

و454  ماليري   03 قدره  مايل  ومبلغ  نقال  هاتف 

مليون �سنتيم من عائدات الرتويج، ومركبة.

البحث  فرقة  عنا�سر  متكن  اأخرى  عملية  ويف 

الق�سائية  لل�سرطة  الوالئية  بامل�سلحة  والتدخل 

اأعمارهما  تبلغ  �سخ�سني  توقيف  من  ال�سلف،  باأمن 

34 �سنة، وين�سط املوقوفني، �سمن �سبكة اإجرامية 

ال�سباب  اأو�ساط  يف  املخدرات  وترويج  ببيع  تقوم 

عرب بلديات اجلهة ال�سمالية لوالية ال�سلف.

ا�ستغالل  بعد  واحلجز  التوقيف  عملية  ومتت 

وجود  مفادها  الفرقة  ذات  اإىل  وردت  ملعلومات 

اإتخاذ  ووبعد  املخدرات،  برتويج  يقومون  اأ�سخا�س 

التحريات  وتكثيف  القانونية  االإجراءات  كافة 

و�سبط  تن�س  ببلدية  فيهما  ال�ستبه  توقيف  مت 

املعالج،  الكيف  من  غرام   1650 على  بحوزتهما 

الفرقة  مقر  اإىل  فيهما  امل�ستبه  حتويل  وجرى 

ملف  اإجناز  قبل  التحقيق،  اإجراءات  ال�ستكمال 

جزائي يف حقهما، حيث وجهة للمتهمني تهم تتعلق 

�سمن  والعمل  املخدرات  يف  ال�سرعي  غري  باالإجتار 

اإحالتهم  مبوجبه  ومت  منظمة،  اإجرامية  جماعة 

اأمام وكيل اجلمهورية.

اأمين. ف

 برنامج الأغذية العاملي حذر مع ت�ضاعد اجلوع احلاد يف 

عّدة دول ويك�ضف:

يف  »جائع«  مليون   45
العامل

اإن عدد  املتحدة،  التابع لالأمم  العاملي  قال برنامج االأغذية 

 45 اإىل  ارتفع  دولة   43 يف  املجاعة  حافة  على  االأ�سخا�س 

واأو�سح  العامل،  اأنحاء  يف  احلاد  اجلوع  ت�ساعد  مع  مليونا، 

وقت  يف  �سخ�س  مليون   42 من  العدد  ارتفاع  اأن  الربنامج 

�سابق من العام يعود اإىل حد كبري اإىل تقييم لالأمن الغذائي 

وجد اأن ثالثة ماليني �سخ�س اإ�سافيني يواجهون جماعة يف 

اأفغان�ستان.

ديفيد  التنفيذي  مديره  عن  اأم�س  للربنامج  بيان  ونقل 

بي�سلي قوله اإن ع�سرات املاليني من النا�س على �سفا الهاوية، 

يعانون  من  اأعداد  تزيد  وكوفيد-19  املناخ  وتغري  النزاعات 

اأفغان�ستان حيث يزيد  اجلوع احلاد، واأ�ساف بعد رحلة اإىل 

�سخ�س  مليون   23 لنحو  دعمه  من  العاملي  االأغذية  برنامج 

مليون   45 من  اأكرث  االآن  هناك  اأن  البيانات  اأحدث  تظهر 

�سخ�س ي�سريون نحو حافة املجاعة، واأ�ساف بي�سلي اأن اأ�سعار 

واالأ�سمدة  ترتفع،  الغذائية  املواد  واأ�سعار  ترتفع،  الوقود 

االأزمة  مثل  جديدة  اأزمات  يغذي  ذلك  وكل  اأغلى،  �سارت 

اأفغان�ستان، وكذلك حاالت الطوارئ  التي تتك�سف االآن يف 

الطويلة االأمد مثل اليمن و�سوريا.

واأو�سح الربنامج االأممي اأن كلفة جتنب املجاعة على م�ستوى 

بـ 6.6 مليار  العامل تبلغ االآن �سبعة مليارات دوالر، مقارنة 

دوالر يف وقت �سابق من العام، حمذرا من اأن م�سادر التمويل 

التي  العائالت  اأن  اإىل  واأ�سار  طاقتها،  جتاوزت  التقليدية 

تواجه انعدام االأمن الغذائي احلاد جُترب على اتخاذ خيارات 

مدمرة مثل تزويج االأطفال مبكرا اأو اإخراجهم من املدر�سة 

اأو اإطعامهم اجلراد اأو االأوراق الربية اأو ال�سبار.

الوكاالت

الأول  نوعه  من  يعانون  منهم  باملائة   10
اخلطري، الربوفي�ضور ر�ضيد مالك:

باملائة   14.4
من اجلزائريني 

البالغني م�ضابون 
بداء ال�ضكري

الطب  م�سلحة  رئي�س  مالك  ر�سيد  الربوفي�سور  ك�سف 

لداء  العاملية  الفدرالية  يف  اجلزائر  وممثل  الداخلي 

البالغني  اجلزائريني  من  باملائة   14.4 اأن  ال�سكري، 

يعانون من داء ال�سكري، 10باملائة من النوع االأول و90 

باملائة من النوع الثاين.

ت�سريح  يف  االأربعاء،  اأم�س  مالك،  الربوفي�سور  اأكد 

يف  ال�سكري  بداء  املر�سى  اأرقام  اأن  �سطيف،  الإذاعة 

االرتفاع  اأ�سباب  الربوف�سور  وربط  �سنة  كل  تزايد 

ال�سغط  ال�سباب،  عند  خا�سة  املفرطة  بال�سمنة 

يزن  مولودا  ت�سع  التي  املراأة  الكولي�سرتول،  الدموي، 

 50 عن  تزيد  بن�سبة  الوراثة  واأي�سا  كغ،   4 من  اأكرث 

ثقافة  انت�سار  وكذلك  امل�سي،  وقلة  العائلة،  يف  باملائة 

االأكل ال�سريع، وتناول امل�سروبات الغازية، داعيا بذلك 

اإىل �سرورة الك�سف املبكر ولو مرة كل �سنة.

علم  يف  خمت�س  روابح  حمزة  ك�سف  اأخرى  جهة  من 

اأن  ب�سطيف  ال�سحة  مبديرية  الوقائي  والطب  االأوبئة 

ال�سكري،  بداء  م�سابني  اجلزائريني  من  ماليني  ثالثة 

تقارير منظمة  �سي�سل اىل 4.02 مليون ح�سب  والعدد 

ال�سحة العاملية.

التلقيح بالن�سبة لهذه  اإىل �سرورة  ودعا ذات املتحدث 

الفئة �سد كوفيد 19 حلماية اأنف�سهم من اأي م�ساعفات. 

 %75 االأخرية  املوجة  وفيات  اأن  االذاعة،  �سيف  وتابع 

27% منهم يعانون من  منهم اأ�سحاب االأمرا�س املزمنة، 

اأخذ  ملري�س  وفاة  اأي  هناك  تكون  اأن  نافيا  ال�سكري، 

اللقاح.

الوقائي  الطب  يف  خمت�سة  زهرية  حلفاية  وقالت 

اأن  ب�سطيف  اجلوارية  لل�سحة  العمومية  باملوؤ�س�سة 

ن�سبة التلقيح حاليا ب�سطيف مل تتعد 25%، وهي دون 

واأكدت  لالأ�سف.  امل�سطرة  االأهداف  ودون  امل�ستوى 

�سيفة اإذاعة �سطيف، اأن هناك تزايد ملحوظ يف عدد 

الذين  االأ�سخا�س  عدد  يف  واأي�سا  االإيجابية،  احلاالت 

فريو�س  ب�سبب  املا�سية  االأيام  منذ  امل�ست�سفى  يدخلون 

كورونا.

اأمين. ف
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