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لتطوير  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  قال 

قانون  اإن  اأم�س،  زكارة،  م�صطفى  اال�صتثمار، 

واإجراءات  حتفيزات  يت�صمن  املرتقب  اال�صتثمار 

خا�صة  اال�صتثمار،  ت�صجيع  �صاأنها  من  جديدة 

اال�صتثمار االأجنبي الذي يعول عليه من اأجل اإنعا�س 

االقت�صاد الوطني.

اجلزائرية،  للإذاعة  ت�رصيحات  يف  زكارة،  واأبرز 

اأن القانون خ�ص�س �صباكا وحيدا موجها للم�صاريع 

الكربى واال�صتثمارات املبا�رصة االأجنبية، باعتبارها 

حتمل خ�صو�صيات تختلف عن امل�صاريع االأخرى.

"اأما االأمر الثاين فيتعلق باإجراءات الت�صيري اخلا�صة 
اإىل  اجلمهورية  برئي�س  دفع  ما  وهو  باال�صتثمار"، 

اإلغاء املجل�س الوطني لل�صتثمار. اأما االأمر الثالث 

التحفيزية،  االأنظمة  يف  النظر  باإعادة  "فيتعلق 
باملناطق  اخلا�س  االتفاقية  نظام  اإلغاء  خلل  من 

اال�صتثمارات  نظام  مثل  اأخرى،  باأنظمة  وتعوي�صه 

املهيكلة ونظام الن�صاطات ذات االأولوية ونظام اإن�صاء 

وت�صيري مناطق الن�صاطات واملناطق ال�صناعية".

م�صتوى  على  املوجودة  ملف   1500 م�صري  وعن 

اأكد املتحدث  اال�صتثمار،  الوطنية لتطوير  الوكالة 

اأن العدد احلقيقي ال يتعدى 1300 ملف، م�صيفا اأنه 

اإن�صاء  بتكليف من الوزير االأول ووزير ال�صناعة مت 

جلنة وزارية م�صرتكة، تتوىل درا�صة جميع امللفات 

االآجال،  اأ�رصع  يف  ب�صاأنها  املنا�صب  القرار  واتخاذ 

مبا فيها بع�س امل�صاريع التي توقفت ل�صبب اإداري 

معني وحتويل ملفاتها اإىل العدالة.

العدل  وزارة  اأن  املتحدث  ك�صف  ال�صدد،  هذا  ويف 

امل�صجعة  القرارات  من  جملة  موؤخرا،  اتخذت، 

مفرو�صة  كانت  التي  القيود  بع�س  برفع  واملتعلقة 

مت  والتي  اال�صتثمار،  م�صاريع  ملفات  بع�س  على 

حتويلها �صابقا اإىل الق�صاء ل�صبب اأو الآخر، م�صيفا 

درا�صتها  يف  االإ�رصاع  اإىل  الوكالة  دفع  االأمر  هذا  اأن 

التخاذ االإجراءات املنا�صبة ب�صاأنها.

وردا على �صوؤال يتعلق مب�صكل العقار ال�صناعي، اأكد 

اال�صتثمار  لتطوير  الوطنية  للوكالة  العام  املدير 

ب�صفة  ال�صناعي  بالعقار  معنية  لي�صت  الوكالة  اأن 

لكنه  بامللف،  مكلفة  وكالة  هناك  الأن  مبا�رصة، 

الن�صو�س املتعلقة باملو�صوع تتم درا�صتها  اأن  اأكد 

ومناق�صتها حاليا "وهو ما يجعلنا نطالب باأن يتم 

كع�صو  اال�صتثمار  لتطوير  الوطنية  الوكالة  اعتماد 

يف جمل�س اإدارة الهيئة التي �صتتكفل م�صتقبل بت�صيري 

العقار ب�صفة عامة".

دنيا. ع

�صجلت 141 اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا )كوفيد19-( 

و6 وفيات خلل الـ 24 �صاعة االأخرية يف اجلزائر، فيما 

وزارة  به  اأفادت  ما  ح�صب  لل�صفاء،  مري�صا   81 متاثل 

ال�صحة، اأم�س الثلثاء، يف بيان لها.

حالة،   208245 املوؤكدة  االإ�صابات  اإجمايل  بلغ  وقد 

بينما بلغ اإجمايل امل�صابني املتماثلني لل�صفاء 142857 

كما  حالة،   5997 للوفيات  االإجمايل  والعدد  �صخ�صا 

وفقا  املركزة،  بالعناية  مري�صا   19 اإح�صاء  اأي�صا  مت 

للم�صدر ذاته، واأ�صار البيان اإىل اأن 25 والية مل ت�صجل 

 19 عرفت  فيما  املذكورة،  الفرتة  حالة خلل  اأي  بها 

والية ت�صجيل من حالة واحدة اإىل 9 حاالت، مقابل 4 

واليات مت بها اإح�صاء 10 حاالت فما فوق.

االلتزام  ب�رصورة  املواطنني  ال�صحة  وزارة  وتو�صي 

بنظام اليقظة، كما تدعوهم اإىل احرتام قواعد النظافة 

وامل�صافة اجل�صدية واالرتداء االإلزامي للقناع الواقي، 

قبل  من  ال�صارم  االلتزام  اأن  على  اأي�صا  ت�صدد  كما 

اأخذ  جانب  اإىل  الوقائية،  االإجراءات  بهذه  املواطنني 

الق�صاء  غاية  اإىل  مهمة  عوامل  هي  واحلذر،  احليطة 

نهائيا على هذا الوباء.

اإكرام. �س

اأدانت الغرفة اجلزائية اخلام�شة ملجل�س 

ق�شاء اجلزائر، اأم�س، املدير العام ال�شابق 

لع�شرنة العدالة، عكا عبد احلكيم، 

بعقوبة 3 �شنوات حب�شا نافذا وغرامة 

مالية بقيمة 100 األف دينار جزائري عن 

تهمة التزوير وا�شتعمال املزور.

كما ق�شت هذه الغرفة بتربئة عكا 

عبد احلكيم من تهمتي �شوء ا�شتغالل 

الوظيفة بغر�س احل�شول على منافع 

غري م�شتحقة وا�شتعمال عمدا �شهادة 

مزورة خالل م�شاره املهني.

وكان النائب العام ملجل�س ق�شاء اجلزائر 

قد التم�س خالل جل�شة ا�شتئناف هذه 

الق�شية عقوبة 10 �شنوات �شجنا نافذا، 

وكان هذا املتهم قد اأدين يف هذه الق�شية 

من قبل حمكمة �شيدي اأحممد يف جوان 

الفارط، بعقوبة 5 �شنوات حب�شا نافذا 

وغرامة بـ 600 األف دينار جزائري مع 

حرمانه من تقلد الوظائف العليا يف 

الدولة ملدة 5 �شنوات.

اإكرام. �س

جمعت، اأم�س، وزير الطاقة واملناجم، 

حممد عرقاب، على هام�س فعاليات موؤمتر 

ومعر�س اأبو ظبي الدويل للبرتول "اأديبك 

ال�شناعة  وزير  مع  حمادثات   ،"2021
والتكنولوجيا املتقدمة الإماراتي، �شمن 

م�شاورات وا�شعة بداأها عرقاب مع عدد من 

م�شوؤويل الطاقة العرب والأجانب.

وح�شبما جاء يف بيان للوزارة، فقد "حتادث 

وزير الطاقة واملناجم، حممد عرقاب، 

اأم�س، على هام�س موؤمتر ومعر�س اأبوظبي 

الدويل للبرتول "اأديبك2021"، مع وزير 

ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة وع�شو 

جمل�س الوزراء يف احلكومة الحتادية 

لدولة الإمارات العربية املتحدة. كما 

كان للوزير، ي�شيف البيان، لقاءات 

وحمادثات، بح�شور الرئي�س املدير العام 

ملجمع �شوناطراك ورئي�س الوكالة الوطنية 

لتثمني موارد املحروقات "النفط"، وكذا 

اإطارات من الوزارة، لبحث �شبل تعزيز 

عالقات التعاون وال�شتثمار خا�شة يف اإطار 

قانون املحروقات اجلديد باجلزائر مع كل 

من دافيد �شي، نائب رئي�س �شركة "اأبات�شي" 

والرئي�س التنفيذي لـ"�شلمربجري" والرئي�س 

التنفيذي لأوك�شيدنتال. 

والتقى وزير الطاقة واملناجم بوزير 

الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، �شهيل 

املزروعي، ووزير الطاقة ال�شعودي، الأمري 

عبد العزيز بن �شلمان، ووزير البرتول 

والرثوة املعدنية امل�شري، طارق املال، 

وكذا مع وزير املناجم واملحروقات لغينيا 

ال�شتوائية، غابرييل مباغا اأوبيانغ ليما، 

كما كان لوزير الطاقة واملناجم حمادثات 

مع الرئي�س التنفيذي ل�شركة "اإيني" 

الإيطالية، كالوديو دي�شكالزي، ومع 

الرئي�س التنفيذي ل�شركة "دراجون اأويل"، 

علي را�شد اجلروان، وكذا مع الرئي�س 

التنفيذي ل�شركة "بيكر هيوز" لورنزو 

�شيمونيلي. 

مرمي غازي

اأنهى وزير ال�شكن والعمران واملدينة، طارق 

بلعريبي، مهام مدير ال�شكن لولية خن�شلة، 

رفقة اإطارين بديوان الرتقية والت�شيري 

العقاري بذات الولية، �شمن حملة يبدو 

اأن وزير القطاع قد بداأها لـ"التخل�س" من 

امل�شوؤولني املق�شرين، خا�شة بعد التعليمات 

التي اأ�شديت ب�شرورة احرتام اآجال 

الت�شليم، والتي مل حترتم يف العديد من 

الوليات التي ل تزال امل�شاريع ال�شكنية 

فيها متاأخرة بن�شبة كبرية.

وح�شب ما ا�شتفيد اأم�س من م�شالح الولية، 

فقد مت تبليغ م�شالح ديوان ولية خن�شلة 

بقرار اإنهاء مهام مدير ال�شكن لولية 

خن�شلة رفقة املدير العام امل�شاعد لديوان 

الرتقية والت�شيري العقاري بذات الولية، 

ورئي�شة دائرة التحكم يف الإجنازات بذات 

الديوان املحلي.

وياأتي هذا على خلفية التق�شري يف اأداء 

املهام وتقدمي اأرقام وتقارير مغلوطة 

بخ�شو�س تقدم و�شعية امل�شاريع ال�شكنية 

بالولية.

بالإ�شافة اإىل ذلك، اأكد ذات امل�شدر اأن اإنهاء 

مهام مدير ال�شكن لولية خن�شلة رفقة 

اإطارين بالديوان املحلي للرتقية والت�شيري 

العقاري، جاء على خلفية التقرير الذي 

اأعده الأمني العام لوزارة ال�شكن والعمران 

واملدينة، حممد احلبيب زهانة، عقب زيارة 

العمل التي قادته نهاية �شهر اأكتوبر املا�شي 

للولية، و�شجل خاللها تاأخرا يف جت�شيد 

امل�شاريع ال�شكنية على اأر�س الواقع. وزيادة 

على ذلك، اأ�شدى وزير ال�شكن والعمران 

واملدينة، حممد طارق بلعريبي، تعليمات 

�شارمة تق�شي ب�شرورة احرتام جميع 

اللتزامات امل�شطرة �شلفا، واخلا�شة بت�شليم 

ال�شكنات خالل الثالثي الثالث من ال�شنة 

اجلارية.

و�شدد حممد طارق بلعريبي على �شرورة 

اإنهاء جميع م�شاريع ال�شكن الرتقوي 

العمومي قبل نهاية ال�شنة اجلارية. كما 

�شدد يف ذات ال�شياق على اأن تكون التواريخ 

املحددة اخلا�شة بالتهيئة اخلارجية 

ملختلف امل�شاريع تتوافق مع تواريخ 

ت�شليم الوحدات ال�شكنية وتوزيعها على 

م�شتحقيها.

دنيا. ع

ا�شتمرار ت�شجيل اخل�شائر ب�شبب التقلبات اجلوية

طرقات م�شلولة بـ5 واليات وانزالقات الرتبة حتدث حالة طوارئ

 �شباك موحد للم�شاريع الكربى وال�شتثمارات املبا�شرة الأجنبية واإجراءات ت�شيري خا�شة

هذا ما يحمله قانون اال�شتثمار املرتقب من 
مزايا وت�شهيالت

 خالل ال�شاعات الـ 24 املا�شية

كورونا: 141 اإ�شابة جديدة، 81 حالة 
�شفاء و6 وفيات

عن تهمة التزوير وا�شتعمال املزور

�شابقا العدالة  ع�شرنة  ملدير  حب�شا  �شنوات   3

 على هام�س فعاليات موؤمتر ومعر�س اأبو ظبي الدويل للبرتول "اأديبك 2021"

عرقاب يوا�شل حمادثاته مع م�شوؤولني عرب 
واأجانب يف قطاع الطاقة

 بداأها بلعريبي من ولية خن�شلة

حملة اإقاالت للم�شوؤولني "املعطلني" للم�شاريع ال�شكنية!

عرفت، اأم�س، �شبكة الطرقات عرب 5 وليات �شالل كبريا، حيث ت�شببت التقلبات اجلوية يف ارتفاع من�شوب 

املياه واجنرافات للرتبة وانزلقات، ما ت�شبب يف غلق عدد من املحاور وامل�شالك والطرقات الرئي�شية 

والفرعية، وهو ما اجنر عنه اكتظاظ مروري رهيب عا�شه م�شتعملو الطرقات.

الوطني  الدرك  م�صالح  اأفادت 

باأن  اأم�س،  الطرقات،  الأمن 

حالة �صبكة العديد من الطرقات 

�صعبة  تعد  والوالئية  الوطنية 

هذه  �صهدت  كما  وبطيئة، 

ب�صبب  تدخلت  عدة  ال�صبكات 

االأمطار  جراء  املياه  تراكم 

املت�صاقطة بغزارة. وبالعا�صمة 

الرابط   61 رقم  الطريق  عرف 

�صلل  وبومردا�س  اجلزائر  بني 

من�صوب  ارتفاع  ب�صبب  مروريا 

املنطقة  م�صتوى  على  املياه 

الرويبة.  بلدية  ال�صناعية 

�صهدت  وزو،  تيزي  والية  ويف 

العديد من الطرقات �صلل ب�صبب 

عرفتها  التي  اجلوية  التقلبات 

الوالية.

 12 رقم  الطريق  عرف  كما 

بومردا�س  واليتي  بني  الرابط 

وتيزي وزو، بال�صبط باملنطقة 

ال�صناعية ذراع بن خدة، حركة 

�صعبة، �صاأنه �صاأن الطريق رقم 

25 الرابط بني اآيت يحي مو�صى 
مغلقا  بقي  الذي  وزو،  وتيزي 

من�صوب  ارتفاع  ب�صبب  ل�صاعات 

كما  االأوحال.  وتراكم  املياه 

الرابط   224 رقم  الطريق  �صهد 

بلدية  ومركز  �صيباو  قرية  بني 

االأوحال،  تراكم  نعمان  �صيدي 

يف  الوالئية  الطرقات  وعرفت 

ذات الوالية �صلل مروريا وتراكم 

الرتبة،  واجنراف  االأوحال 

على  الغزيرة،  االأمطار  ب�صبب 

الرابط  12اأ،  رقم  الطريق  غرار 

بلدية  ومركز  زمولة  قرية  بني 

�صيدي نعمان ورقم 128 الرابط 

بني بوغني ومعاتقة.

وهذا اإ�صافة اإىل الطريق الوالئي 

يحي  اآيت  بني  الرابط   37 رقم 

م�صتوى  على  وواڤنون  ميمون 

ج�رص تالة، ورقم 3 بني الطريق 

ليتامة  بقرية  12اأ  رقم  الوطني 

وقرية  نعمان  �صيدي  ببلدية 

ال�صري  �صعوبة  ب�صبب  عطو�س 

الرتفاع من�صوب املياه.

برج  والية  وبخ�صو�س 

م�صالح  فحذرت  بوعريريج، 

الدرك الوطني من �صباب كثيف 

 106 رقم  الوطني  بالطريق 

بوعريريج  برج  بني  الرابط 

ن�صحت  حيث  وبجاية، 

ال�صائقني بتخفي�س ال�رصعة قدر 

�صعيفة  الروؤية  كون  االإمكان 

مع اإ�صعال اأ�صواء ال�صباب. ويف 

والية البليدة، �صهد الطريق رقم 

البليدة  واليتي  بني  الرابط   01
ال�صفة،  ببلدية  واملدية، 

عرفت  كما  الرتبة.  اجنراف 

الدفلى  عني  والية  يف  الطرقات 

على  غرب  �رصق  بطيئة  حركة 

ال�صلطان  عني  بلدية  م�صتوى 

يف اجتاه وهران، ب�صبب حادث 

مرور.

للرتبة  •انزلقات 
وارتفاع ملن�شوب املياه 

بهذه الوليات

من جهتها، قامت وحدات احلماية 

اإثر  على  تدخلت،  بعدة  املدنية 

من  االأخرية  اجلوية  التقلبات 

عدة  م�صت  والتي  واأمطار  ثلوج 

بيان  وك�صف  الوطن.  من  واليات 

التابعة  الوقاية،  ملديرية 

للحماية  العامة  للمديرية 

لوحدات  تدخلت  عن  املدنية، 

م�صتوى  على  املدنية  احلماية 

واليات اجلزائر، وال�صلف، وعني 

الدفلى، البليدة، والبويرة. ففي 

والية البويرة مت ت�صجيل طريق 

مغلق ببلدية االأ�صنام، ويتعلق 

 .33 رقم  الوطني  بالطريق  االأمر 

على  مغلق  ت�صجيل طريق  كما مت 

مت  حيث  اأ�صيول،  منطقة  م�صتوى 

ب�صبب  عالقتني  �صيارتني  اإبعاد 

الثلوج، دون ت�صجيل اأي خ�صائر. 

مت  العا�صمة  اجلزائر  وبوالية 

بلدية  للرتبة  اجنراف  ت�صجيل 

من  بالقرب  الو�صطى،  اجلزائر 

امل�صمى  باملكان  البنزين  حمطة 

يخلف  ومل  بوجمعة،  �صويداين 

ب�رصية  خ�صائر  اأي  احلادث  هذا 

امل�صادر.  ذات  ح�صب  مادية،  اأو 

للرتبة  اجنراف  ت�صجيل  مت  كما 

من  بالقرب  بوزريعة،  ببلدية 

امل�صمى  باملكان  فو�صوي  م�صكن 

هذا  يخلف  ومل  اجلميل.  املقام 

اأو  ب�رصية  خ�صائر  اأي  احلادث، 

امل�صادر.  ذات  ح�صب  مادية، 

ويف بلدية بولوغني، مت ت�صجيل 

موقف  داخل  الرتبة  اجنراف 

ال�صكني  للحي  التابع  ال�صيارات 

�صارع   141 امل�صمى  باملكان 

القن�صلية بولوغني. كما تدخلت 

ببلدية  املدنية،  احلماية  فرق 

املياه مبنزل  المت�صا�س  رويبة، 

باملكان امل�صمى حي ال�رصيفية، 

مبنزل  املياه  امت�صا�س  مت  كما 

ال�رصيفية.  امل�صمى حي  باملكان 

كما مت امت�صا�س املياه من داخل 

يف  بي�صا�س  رابح  ب�صارع  بناية 

والية  ويف  الوادي.  باب  بلدية 

املياه  امت�صا�س  مت  البليدة 

�صارع  امل�صمى  باملكان  مبنزل 

خمتي�س، ببلدية البليدة. كما مت 

امت�صا�س املياه من منزل باملكان 

امل�صمى حي مارطان. وعرب والية 

ال�صلف مت امت�صا�س مياه من قبو 

متو�صطة لطر�س زيان، يف بلدية 

التدخل  احل�صن، يف حني مت  اأبو 

المت�صا�س  الدفلى  عني  بوالية 

مياه من منزل ب�صارع حممد بركان 

خمي�س  ببلدية  ال�صوامع،  بحي 

مليانة.

التقلبات  •ا�شتمرار 
اجلوية اإىل غاية نهاية 

ال�شهر

ا�صتمرار  حول  التوقعات  وب�صاأن 

التقلبات اجلوية، ت�صري النماذج 

اأن  اجلوية،  للأر�صاد  الرقمية 

لل�صطرابات  ت�صل�صل  هناك 

البحر  م�صتوى  على  اجلوية 

الواليات  يخ�س  املتو�صط، 

معتربة  باأمطار غزيرة  ال�صمالية 

كما  ال�صهر.  نهاية  غاية  اإىل 

اجلزائر  واليات  االأمطار  �صتخ�س 

تيبازة،  ال�صلف،  العا�صمة، 

الواليات  وبع�س  بومردا�س، 

كمية  �صترتاوح  حيث  ال�صاحلية، 

االأمطار ما بني 80 اإىل 100 ملم، 

باالإ�صافة اإىل ت�صاقط الثلوج على 

املرتفعات التي يزيد علوها عن 

1200 مرت. اأما عن درجات احلرارة 
املرتقبة، فت�صري ذات النماذج اأن 

لن  حيث  باردة  �صتكون  االأجواء 

تتعدى درجات احلرارة 12 درجة 

ال�صمالية، وحتت  الواليات  على 

ال�صفر باملناطق الداخلية، و30 

�صت�صهد  كما  باجلنوب.  درجة 

رياح  هبوب  الوطنية  ال�صواحل 

توؤدي  كلم/�صا   50 تتعدى  قوية 

اإىل بحر هائج واأمواج عاتية.

�س. زمو�س
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تركيز على �سّن قوانني حتمي امل�سوؤولني يف البلديات

املر�ّصحون: �صالحيات املنتخبني املحليني 
اأ�صا�س الّتنمية

املحلية  لالنتخابات  املر�سحون  و�سدد 

على  اجلاري،  نوفمرب  الـ27  يف  املنتظرة 

"ثقل  من  املحليني  املنتخبني  حترير  اأهمية 

القوانني" املثبطة ل�سالحياته و متكينهم من 

املبادرة يف ا�ستثمارات تنموية حملية و ذلك 

الف�سل  اأبو  ودافع  الرا�سد،  احلكم  اإطار  يف 

التحرير  جبهة  حلزب  العام  الأمني  بعجي، 

�سالحيات  "تو�سيع"  فكرة  على  الوطني، 

البلدية حتى يكون �سريكا يف ت�سيري  رئي�س 

ال�ستثمارات املحلية و قادرا على ال�ستجابة 

لن�سغالت املواطنني.

بلحا�سل،  حكيم  عرب  املطلب،  نف�س  �سمن  و 

القوى  جلبهة  الرئا�سية  الهيئة  ع�سو 

تغيري  روؤية  يف  اأمله  عن  ال�سرتاكية، 

خالل  من  املحلي  امل�ستوى  على  حقيقي 

و  للبريوقراطية"  ال�سلبة  النواة  "تفكيك 
يف  املحليني،  املنتخبني  �سالحيات  تو�سيع 

الذي  التغيري  اإىل  املر�سحون  دعا  اآخر،  �سياق 

ل ياأتي اإل ب"جناعة الربامج و ح�سن اختيار 

من  املنتخبني  حترير  عن  ف�سال  املنتخبني"،  

نزهاء  و  اأكفاء  منتخبني  باختيار  القيود 

باإحداث  ي�سمح  الذي  الت�سيري  على  قادرين 

تنمية حملية تلبي تطلعات املواطن".

احلملة  من�سطو  رافع  املنظور،  هذا  ومن 

جعل  اأجل  من  امل�ستقبل  جلبهة  النتخابية 

"كحكومات  املنتخبة  البلدية  املجال�س 

املرفق  اأداء  من  حت�سن  حملية".  وبرملانات 

العام، وا�ستعر�س املر�سحون عن هذا احلزب 

الكفاءات  مبنح  يتاأتى  ذلك  اأن  ال�سيا�سي 

ال�سابة الفر�سة للرت�سح وهو ما ي�سمح ببناء 

الف�ساد". ملكافحة  �سلبة  "اأر�سية 
حركة  رئي�س  نائب  اأكد  �سلة،  ذي  اإطار  ويف 

ولية  من  الدان،  اأحمد  الوطني،  البناء 

حترير  على  "�سيعمل  حزبه  اأن  �سطيف، 

اأنواع  كل  من  البلدية  املجال�س  روؤ�ساء 

ال�سغوطات وفتح جمال املبادرات على غرار 

املالية  املوؤ�س�سات  من  يقرت�س  اأن  من  متكينه 

اتفاقيات  واإبرام  ا�ستثماري  م�سروع  لإجناز 

�سراكة"، ويف �سياق مت�سل، حتدث املر�سحون 

اأهمية التكفل الأمثل بالق�سايا  الأحرار عن 

النزيهة،  الكفاءات  واختيار  الجتماعية 

البع�س  عنها  عرب  التي  الرغبة  عن  عالوة 

الفاعلني يف الطبقة  "تالقي" بني  اإحداث  ف 

ا�ستقرار  على  العمل  اأجل  من  ال�سيا�سية 

البالد وبناء دولة قوية.

 • خطابات الواقع هي الأ�سا�س

هي  املر�سحني،  تواجه  التي  التحديات  من 

اإقناع املواطنني بالنتخاب، اإذ �سلطت الأحزاب 

الدعائية  خطاباتها  يف  احلديث  ال�سيا�سية 

النتخاب  ملكاتب  التوجه  �سرورة  على 

والختيار الأمثل لأح�سن املر�سحني، ويعترب 

لالأحزاب  كبريا  حتديا  ال�ستحقاق  هذا 

ال�سيا�سية التي ا�سطرت لتبني "لغة تت�ساوق 

للمواطنني،  الجتماعي  الواقع  جمريات  مع 

املروجة  بالأفكار  القتناع  على  وحملهم 

بغية ال�ستجابة لهم.

توجهاتها  مبختلف  الأحزاب  اأن  والظاهر 

مناف�سة  دخلت  والرباجمية،  الفكرية 

املواطن،  ثقة  ك�سب  موؤداها  حممومة، 

اأمام  خ�سو�سا  فقده  الذي  الأمل  وا�ستعادة 

تهالك الو�سع الجتماعي للجزائريني عموما 

القدرة  و�سعف  الوبائية  الو�سعية  ب�سبب 

ف�سال  كورونا،  اأزمة  وتداعيات  ال�سرائية 

البلديات  تكبدتها  التي  الثقيلة  الرتكة  عن 

من عهدة انتخابية �سابقة وتركة اأخرى عن 

منظومة �سيا�سية يف املا�سي.

الطرح،  هذا  مع  تنا�سق  يف  ي�سري  ما  ولعل 

جبهة  بحزب  بالت�سال  املكلف  ت�سريحات 

عن  حتدث  الذي  ال�سرتاكية  القوى 

املنتخبة  املوؤ�س�سات  بني  ثقة  "اأزمة  وجود 

واملواطنني" وهو الأمر الذي يتم جتاوزه من 

خالل "جت�سيد وعود احلملة النتخابية".

رئي�س  ع�سماين  ملني  ذهب  ال�سياق  نف�س  ويف 

اإىل  ت�سريحاته  يف  ال�سعب  �سوت  حزب 

التاأكيد على دور الت�سكيالت ال�سيا�سية التي 

على  قادر  ب�سري  مورد  اقرتاح  عليها  يتعني 

اإيجاد حلول ملمو�سة لتطلعات املواطنني من 

احلفاظ  على  عالوة  ثقتهم  ا�ستعادة  اأجل 

على "لغة احلقيقة وال�سدق".

بينما اأكد الأمني العام حلزب جبهة التحرير 

منتدى  خالل  بعجي  الف�سل  اأبو  الوطني 

النتخابي  ال�ستحقاق  باأن  "املجاهد"  يومية 

ا�ستكمال  يف  الأخرية  احللقة  "ميثل  املقبل 

به  وعد  مثلما  باجلزائر  املوؤ�س�ساتي  البناء 

تبون  املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�س 

يف برناجمه".

وا�ستنادا لالأمني العام حلزب جبهة التحرير 

الوطني فاإن الهدف الأول للحزب من خالل 

م�ساركته يف النتخابات املحلية ل27 نوفمرب 

مبا  النتخابية  العملية  "اإجراء  هو  اجلاري 

ي�سمن م�سلحة اجلزائر قبل كل �سيء و كذا 

ا�ستقرارها".

 • حزب الكرامة: حملة مقبولة 

وال�ستحقاقات �ستكون خمتلفة

حممد  الكرامة،  حلزب  العام  الأمني  اأكد 

قائمة   96 ب  دخل  حزبه  اأن  اأم�س  الداوي، 

وبلدي(  ولئي  �سعبي  جمل�س  )بني  انتخابية 

التجمعات  اأن  اإىل  لفتا  ولية،   24 يف 

احلملة  بداية  منذ  نظمها  التي  ال�سعبية 

الآن  اإىل حد  27 نوفمرب  النتخابية ملحليات 

لقت "جتاوبا مقبول".

خ�س�ست  �سحفية  ندوة  يف  الداوي  وقال 

قرابة  مرور  بعد  النتخابية  احلملة  لتقييم 

حلد  �سجل  حزبه  اأن  انطالقها،  من  اأ�سبوعني 

املواطنني،  طرف  من  مقبول"  "جتاوبا  الآن 

من  وا�ستجابة  "تفاهما  تلقى  اأنه  موؤكدا 

و�ساركوا  ح�سروا  الذين  املواطنني  من  كثري 

الكرامة،  حزب  ويعتقد  التجمعات"،  يف 

الأنباء  وكالة  عن  نقال  العام،  اأمينه  ح�سب 

اأن ن�سبة ال�ستجابة لالنتخابات  اجلزائرية  

�ستكون  القرتاع  �سناديق  اإىل  والذهاب 

متوقعا  ال�سابقة"،  النتخابات  من  "اأف�سل 
�سيذهبون  الناخبني  ثلث  من  "اأكرث  اأن 

براأيهم  لالإدلء  القرتاع  �سناديق  اإىل 

لتمثيلهم  منا�سبا  يرونه  من  على  والت�سويت 

يف املجال�س".

حزبه  يتوقعها  التي  الن�سبة  تلك  وربط 

هذه  اأن  قائال  للمواطن،  اليومية  باحلياة 

لأنها  �سابقتها  عن  "خمتلفة  ال�ستحقاقات 

له  الذي  التنموي  املحلي  بال�ساأن  مرتبطة 

اإىل  داعيا  املواطن"،  حياة  على  مبا�سر  تاأثري 

وتو�سيع  والبلدية  الولية  قانوين  مراجعة 

�سالحيات املنتخب املحلي خا�سة لكي يت�سنى 

له "القيام بواجبه على اأكمل وجه".

ال�سيا�سية  اأن ت�سكيلته  ال�سياق  وقال يف ذات 

"ذوي  وجامعيني  �سباب  مرت�سحني  تقرتح 

على  قادرين  نظيفة"  "اأيديهم  و  الكفاءة" 

لتطلعات  وال�ستجابة  امل�سوؤولية  "حتمل 
املواطنني"، معربا عن ارتياحه ل"غياب املال 

الفا�سد يف احلمالت النتخابية التي كانت يف 

ال�سابق طاغية".

 • جبهة امل�ستقبل: نعمل على 

الربامج والنتخابات خطوة 

للبناء املوؤ�س�ساتي

العزيز  عبد  امل�ستقبل،  جبهة  رئي�س  اأكد 

برناجما  ميتلك  حزبه  اأن  اأم�س  بلعيد، 

من  للعديد  وحلول"  روؤيا  يقدم  "متكامال 
واأ�سار  املواطنون،  منها  يعاين  التي  امل�ساكل 

بلعيد خالل تن�سيطه لتجمع �سعبي بالقاعة 

�سعيد"  "�سيدي  حلي  الريا�سات  متعددة 

من  ع�سر  الثالث  اليوم  �سمن  مبع�سكر 

اإىل  نوفمرب،   27 ملحليات  النتخابية  احلملة 

ميتلك  وطني  كحزب  امل�ستقبل  "جبهة  اأن 

واقت�ساديا  واجتماعيا  �سيا�سيا  برناجما 

بني  من  وخرباء  اإطارات  اإعداده  يف  �سارك 

من  للعديد  وحلول  روؤيا  يقدم  املنا�سلني، 

املواطنون"، واأ�ساف  التي يعاين منها  امل�ساكل 

عددا  املحلية  لالنتخابات  قدم  احلزب  اأن 

للمجال�س  قوائمه  يف  والن�ساء  الرجال  من 

ال�سعبية البلدية والولئية مبختلف وليات 

والكفاءة،  "بالنزاهة  يتميزون  ممن  الوطن 

احلزب  برنامج  تطبيق  على  �سي�سهرون 

يف  املواطنني  بان�سغالت  للتكفل  وروؤيته 

حالة الت�سويت ل�ساحلهم".

واأبرز نف�س املتحدث ح�سب ما اأوردته وكالة 

الأ�سخا�س  "اختيار  اأن  اجلزائرية  الأنباء 

اجلماعات  ت�سيري  م�سوؤولية  لتويل  النزهاء 

الرت�سح،  عند  الأحزاب  على  واجب  املحلية، 

وواجب  امل�ستقبل،  جبهة  حزب  فعله  ما  وهو 

اختيار  عرب  النتخاب  عند  املواطنني  على 

يوم  املرت�سحني  بني  من  والأ�سلح  الأح�سن 

حزبه  اأن  اإىل  بلعيد  واأ�سار  نوفمرب"،   27
ال�سيا�سية  احلياة  اأخلقة  اأجل  من  "يعمل 
عن  بعيدا  ال�سيا�سية،  املمار�سة  وتطوير 

مهما  �سيا�سي،  تيار  لأي  والإق�ساء  التهمي�س 

والروؤى  الربامج  يف  معه  الختالف  كان 

�سرورة  على  اتفاق  هناك  دام  ما  والو�سائل 

يف  وحدته  على  واحلفاظ  ال�سعب  متا�سك 

ت�ستهدف  التي  اخلارجية  املوؤامرات  وجه 

امل�ستقبل  جبهة  رئي�س  ودعا  اجلزائر"، 

امل�ساركة  اإىل  املواطنني  كلمته  نهاية  يف 

واختيار  نوفمرب   27 يوم  الت�سويت  يف  بقوة 

ت�سكيلته  منا�سلي  دعا  كما  والأ�سلح،  الأكفاأ 

قوائم  اإجناح  اأجل  من  العمل  اإىل  ال�سيا�سية 

مرت�سحي احلزب يف هذه ال�ستحقاقات.

 • جبهة التحرير الوطني: 

النتخابات املقبلة "�ستقوي 

اجلبهة الداخلية للبالد"

التحرير  جبهة  حلزب  العام  الأمني  اأكد 

الوطني اأبو الف�سل بعجي اأم�س اأن النتخابات 

اجلبهة  "تقوية  على  �ستعمل  املقبلة  املحلية 

ال�ستقرار  حتقيق  و  للبالد  الداخلية 

ال�سيا�سي" .

�سعبي  لتجمع  تن�سيطه  خالل  بعجي  واأبرز 

اإطار  بق�سر الثقافة مالك �سبل ب�سكيكدة يف 

احلملة النتخابية اأن هذه الأخرية "�ست�ساهم 

يف  اجلزائر  مكانة  تعزيز  يف  كبري  ب�سكل 

معتربا  الإقليمية"،  و  الدولية  ال�ساحة 

م�سالح  اأي  من  "اأوىل  اجلزائر  ا�ستقرار  اأن 

احلزبي  امل�سوؤول  نف�س  واأ�ساف   ، اأخرى" 

اجلزائرية  الأنباء  وكالة  اأوردته  ما  ح�سب 

"خطوة  �سيكون  املقبلة  املحليات  جناح  باأن 

مهمة لتكري�س و تعزيز ال�ستقرار يف البالد 

للت�سدي للمخاطر التي تواجه اجلزائر"، كما 

اأنه يف حال جناح ت�سكيلته ال�سيا�سية  اعترب 

يف النتخابات املحلية املقبلة و الفوز باأعداد 

كبرية من املقاعد �سواء يف املجال�س ال�سعبية 

حتقيق  من  "�سيمكن  الولئية  اأو  البلدية 

 ، اجتماعي"  طابع  ذات  دولة  و  قوي  اقت�ساد 

و ذكر بعجي يف هذا ال�سياق باأن حزب جبهة 

اإل  ير�سى  لن  و  "طموح  الوطني  التحرير 

ال�سعبية  باملجال�س  املقاعد  بغالبية  بالظفر 

املبتغى  هذا  اأن  معتربا  الولئية"،  و  البلدية 

"لن يتحقق اإل بالوحدة و و�سع اليد يف اليد 
بني منا�سلي احلزب" .

تنا�سل  ال�سيا�سية  ت�سكيلته  اأن  اأبرز  كما 

من  املنتخبني  متكني  اأجل  من   1997 منذ 

�سالحيات اأكرب، معتربا اأن تطوير اجلماعات 

"يبقى مرهونا مبنح �سالحيات اأو�سع  املحلية 

للمنتخبني املحليني يف حني اأن مهمة الأحزاب 

هي تقدمي منتخبني خمل�سني يعملون بتفان 

خللق الرثوة عرب البلديات"، و تطرق بعجي 

ت�سكيلته  برنامج  يت�سمنه  ما  بع�س  اإىل 

ال�سيا�سية و املتعلق بالأ�سا�س بتنمية خمتلف 

رافع  حيث  ال�سياحة،  غرار  على  القطاعات 

اأجل توفري العقار املوجه  يف هذا ال�سدد من 

بني  من  اعتربه  الذي  ال�سياحي  لال�ستثمار 

النهو�س  دون  حتول  التي  الكبرية  املعوقات 

�سكيكدة  بولية  خ�سو�سا  القطاع  بهذا 

بدعوة  خطابه  بعجي  واختتم  ال�ساحلية، 

لختيار  ومنا�سليه  حزبه  قوائم  مر�سحي 

من  ال�سيا�سية  لت�سكيلته  ممثلني  مراقبني 

اأفراد عائالتهم واأ�سدقائهم ل�سمان ال�سفافية 

خالل ال�ستحقاق املقبل على حد تعبريه.

 • حركة الإ�سالح الوطني: 

ال�سباب قوة املجال�س املحلية

الوطني  الإ�سالح  حركة  رئي�س  اعترب 

فتح  اأن  اأم�س  بو�سدراية،  في�سل  بالنيابة، 

فر�سة  ي�سكل  للرت�سح  ال�سباب  اأمام  املجال 

يجب ا�ستغاللها من اأجل التغيري �سمن امل�سعى 

الوطني الذي يهدف اإىل بناء جزائر جديدة،ـ 

وقال بو�سدراية لدى تن�سيطه لتجمع �سعبي 

اأن  تيارت  بولية  مالل  علي  �سيدي  ببلدية 

ومتكينه  للرت�سح  ال�سباب  اأمام  املجال  "فتح 
ال�سيا�سي  العمل  يف  الوا�سع  النخراط  من 

ي�سكل فر�سة من اأجل التغيري".

ال�سباب  اأمام  املتاحة  "الفر�سة  اأن  اىل  واأ�سار 

املنظمة  القوانني  منحتها  والتي  اليوم، 

�سمن  هاما  منعرجا  ت�سكل  لالنتخابات، 

جزائر  بناء  اىل  يهدف  الذي  الوطني  امل�سعى 

ال�سريحة  هذه  دخول  خالل  من  جديدة 

املمار�سة  ملعرتك  بقوة  املجتمع  من  الهامة 

على  �سيما  ل  املوؤ�س�سات،  وت�سيري  ال�سيا�سة 

امل�ستوى املحلي، بروؤية جديدة".

ودعا املتحدث نف�سه املواطنني اإىل الت�سويت 

الكفاءات  ت�سم"  التي  القوائم  ل�سالح 

والطاقات ال�سبانية التي �ستحقق التجديد يف 

في�سل  وذكر  املحلي"،  الت�سيري  اأمور  خمتلف 

الأنباء  وكالة  نقلته  ما  حيب  بو�سدراية 

على  تتوفر  تيارت  ولية  اأن  اجلزائرية 

الذي  الفالحة  قطاع  يف  واإمكانيات  "قدرات 
من  املحلية  التنمية  حتقيق  يف  عليه  يعول 

خالل الرتكيز على ال�ستثمار يف ال�سناعات 

"اإبراز  اإىل  ال�سباب  داعيا  التحويلية"، 

قدراتهم يف هذا املجال واقرتاح �سبل جديدة 

املوجودة"،  والإمكانيات  يتوافق  مبا  للتنمية 

واعترب باأن ت�سيري املجال�س ال�سعبية املحلية، 

اجلمعية،  احلركة  مع  والت�ساور  بالتن�سيق 

ت�سيري  حتقيق  يف  الكبري  "الأثر  له  �سيكون 

متكامل وناجع".

 • جيل جديد: طرح م�سروع 

لبناء جزائر قوية

جياليل  جديد،  جيل  حزب  رئي�س  اأكد 

جمتمع  م�سروع  يحمل  حزبه  اأن  �سفيان، 

اجلزائر  من  تبداأ  �ساملة  روؤية  على  يعتمد 

العميقة لت�سمل املدن الكربى بربنامج وطني 

ي�ساهم يف بناء جزائر قوية ومنتجة، واأو�سح 

ذات املتحدث، خالل نزوله �سيفا على منتدى 

من  جديد  جيل  "حزب  اأن  املجاهد،  جريدة 

الأحزاب القليلة التي حتمل م�سروع جمتمع 

قوية  جزائر  بناء  يف  امل�ساهمة  اىل  يهدف 

ومنتجة عرب اعتماد روؤية �ساملة تبداأ خطوة 

املدن  لت�سمل  العميقة  اجلزائر  من  بخطوة 

الكربى وت�سل اإىل امل�ستوى الوطني بربنامج 

وطني"، واأ�ساف يف ذات ال�سياق، ح�سب وكالة 

الأنباء اجلزائرية اأن "حزبه املتواجد يف عدة 

النتخابية  حملته  يف  ركز  وبلديات  وليات 

الت�سال  على  املبني  اجلواري  العمل  على 

املبا�سر مع املواطن الب�سيط يف البلدية النائية 

ان�سغالته وم�ساكله"، م�سريا  اإىل  وال�ستماع 

اإىل اأن "التجمعات ال�سعبية تتطلب اإمكانيات 

اأي جهة ولهذا  اأي دعم من  وحزبنا ل يتلقى 

نخو�س حملتنا على قدر اإمكانياتنا".

الهام  "الدور  على  احلزبي  امل�سوؤول  وركز 

وال�ستجابة  التنمية  حتقيق  يف  للبلدية" 

توجه  تبني  عرب  مواطنيها،  لتطلعات 

اقت�سادي بالعتماد على المكانيات املحلية 

يف جمالت الفالحة وال�ستثمار مبا ينعك�س 

اإيجابا على حياة املواطن، لفتا يف هذا ال�سدد 

اجلدد  للمنتخبني  تكوين  �سمان  "اأهمية  اإىل 

بال�سكل  املجال�س  ت�سيري  من  ميكنهم  مبا 

ت�سيري  يف  النظر  اإعادة  جانب  اإىل  املن�سود، 

قانوين  مراجعة  وبخ�سو�س  ككل"،  املنظومة 

�سفيان،  جياليل  اأكد  والولية،  البلدية 

بني  العالقة  يف  النظر  اإعادة  "اأهمية  على 

الالزمة  الآليات  وتوفري  واملواطن  املنتخب 

البلدية  ت�سيري  متابعة  من  املواطن  لتمكني 

دورية  اجتماعات  خالل  من  امل�ساريع  و�سري 

وبخ�سو�س  املحليني"،  املنتخبني  وبني  بينه 

وخ�سو�سا  اجلزائر  تواجه  التي  التحديات 

اأو�سح  الوطنية،  احلدود  م�ستوى  على 

يتطلب  احلايل  "الو�سع  اأن  �سفيان  جياليل 

التفاف اجلميع مبا فيهم الحزاب ال�سيا�سية 

حول الدولة ودعمها يف هذه املرحلة".

 • التجمع الوطني 

الدميقراطي: اإ�سدار قوانني 

حلماية املنتخب املحلي من 

امل�سايقات

الوطني  التجمع  حلزب  العام  الأمني  دعا 

الدميقراطي الطيب زيتوين اإىل "اإ�سدار مواد 

�سمن قانوين البلدية والولية حتمي املنتخب 

املحلي من امل�سايقات واأ�ساليب التخويف التي 

متار�سها بع�س الدوائر يف الإدارة املحلية".

�سعبي  لتجمع  تن�سيطه  لدى  زيتوين  واأو�سح 

يف  امل�سيلة  بولية  احلمالوي  قنفود  بقاعة 

نوفمرب   27 ملحليات  النتخابية  احلملة  اإطار 

اجلاري باأنه "يتعني اأن يت�سمن قانونا البلدية 

مبوجبها  مواد  جمموعة  م�ستقبال  والولية 

يتم �سمان احلماية الالزمة للمنتخب املحلي 

دوائر  من  عليه  متار�س  التي  امل�سايقات  من 

زيتوين  واأكد   ،" املحلية  الإدارة  يف  خمتلفة 

ت�سمن  التي  املواد  غرار  "على  باأنه  باملنا�سبة 

ملزمة  اجلزائر  اأ�سبحت  للربملاين  احل�سانة 

باعتباره  املحلي  املنتخب  مع  باملثل  بالتعامل 

القت�سادي  لالإقالع  الأ�سا�سية  الركيزة 

ت�سمن  احلماية  هذه  باأن   " م�سيفا  املحلي" 

بلوغ  اإىل  وتوؤدي  املحلية"  املبادرة  "حترير 

املحلي،  املنتخب  طرف  من  الأح�سن  الت�سيري 

ال�سيا�سية  "ت�سكيلته  فاإن  زيتوين  ا�ستنادا  و 

ترى اأن التغيري يتج�سد �سمن نظام حوكمة 

من  املحلية  اجلماعات  تتمكن  مبوجبه  عام 

اإقالع  �سمن  امل�سافة  والقيمة  الرثوة  خلق 

اقت�سادي وطني قائم على جمموعة مبادرات 

الريع  اقت�ساد  من  باخلروج  ت�سمح  حملية 

البرتويل".ويف هذا ال�سدد اأردف زيتوين باأن 

اإدخال  خالل  من  تبنى  اجلديدة  "اجلزائر 
املحلية  احلوكمة  على  الالزمة  التغيريات 

وجعل املنتخب املحلي �سريكا يف �سنع الفارق 

القت�سادي والجتماعي والتنمية املحلية"، 

ولية  مواطني  باملنا�سبة  زيتوين  ودعا 

نوفمرب   27 يوم  بقوة  الت�سويت  اإىل  امل�سيلة 

باعتبارهم  احلزب  مرت�سحي  على  اجلاري 

"الأكفاأ" -ح�سبه يف "ت�سيري �سوؤون اجلماعات 
"لقد مت اختيار مرت�سحني  املحلية"، واأ�ساف 

التخ�س�سات  خمتلف  من  كفاءة  ذوي 

يف  الت�سيري  اأغلبهم  مار�س  والذين  اجلامعية 

خمتلف املرافق خلو�س غمار هذه املحليات" 

موؤكدا اأن هوؤلء املرت�سحني "�سي�سكلون ال�سند 

ال�ستجابة  خالل  من  للمواطنني  الأ�سا�سي 

ملطالبهم يف خمتلف النواحي".

الأنباء  وكالة  يف  جاء  ما  ح�سب  وقال 

همزة  امل�سيلة  ولية  "باعتبار  اجلزائرية 

و�سل بني ال�سمال واجلنوب وال�سرق والغرب 

قطاعات  يف  مقومات  على  حتتوي  كما 

ح�سا�سة كال�سياحة وال�سناعة والتجارة كما 

األف �سنة فاإن  كانت عا�سمة للحماديني منذ 

الثقة  نيلهم  حال  ملزمون  احلزب  مرت�سحي 

املقومات"،  هذه  على  بالرتكاز  ال�سعبية 

ودعا زيتوين يف اخلتام املواطنني اإىل الإ�سهام 

التي  اجلديدة  اجلزائر  "بناء  يف  جهتهم  من 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  لبنتها  و�سع 

تبون واخلريين من اأبناء هذا الوطن" معتربا 

اإىل  بحاجة  لي�س  ال�ستعمار  "جترمي  اأن 

ال�سعب  لدى  مكر�سا  باعتباره  قانونية  مادة 

اجلزائري ".

 • الفجر اجلديد: مراجعة 

�سالحيات املجال�س املحلية 

اأكرث من �سرورة

بن  الطاهر  اجلديد  الفجر  رئي�س  اأكد 

املجال�س  متتع  �سرورة   ، اأم�س  بعيب�س، 

البلدية والولئية ب"�سالحيات وا�سعة" كي 

اجتماعية  "تنمية  اإىل  املبادرة  من  تتمكن 

املحلي،  امل�ستوى  على  حقيقية"  واقت�سادية 

لتجمع  تن�سيطه  خالل  بعيب�س  بن  واعترب 

الريا�سات  املتعددة  القاعة  يف  انتخابي 

ملدينة عني ب�سام بالبويرة اأنه "من ال�سروري 

املحليني  للمنتخبني  وا�سعة  �سالحيات  منح 

دفع  اإعطاء  من  يتمكنوا  حتى  م�ستقبال 

والأمل  الثقة  ا�ستعادة  اأجل  ومن  للتنمية 

بني ال�سعب والدولة"، وقال يف ال�سياق نف�سه 

ح�سب وكالة الأنباء اجلزائرية اأن املنتخبني 

هذه  دون  التغيري  اإحداث  من  يتمكنوا  "لن 
"وجوب  اإىل  م�سريا  الوا�سعة"،  ال�سالحيات 

منح املجال�س املحلية �سلطة متكنها من اإجراء 

اأن  الإ�سالحات واإجناز امل�ساريع"، كما اعترب 

"اأهمية  تكت�سي  املقبلة  املحلية  النتخابات 

وبالتايل  بالبلديات،  تتعلق  لكونها  خا�سة" 

"اإجراء  اأن  اىل  م�سريا  املواطنني،  بحياة 

اقرتاع �سفاف �سيقنع املواطن بالقيام بواجبه 

النتخابي".

"النواة  هي  البلدية  اأن  م�سرت�سال  واأ�ساف 

تتمتع  اأن  ويجب  للجمهورية  الأ�سا�سية 

وهي  م�سوؤولياتها"،  وتتحمل  ب�سالحياتها 

لتطوير  اأ�سا�سية  "�سروط  قال--  --مثلما 

البلديات وحل م�ساكلها"، م�سددا على اأهمية 

العراقيل  وجتاوز  حقيقية  "تنمية  حتقيق 

ال�سري  تعيق  التي  والإدارية  البريوقراطية 

كما  املحلي"،  امل�ستوى  على  للم�ساريع  احل�سن 

"�سفافية  على  اجلديد  الفجر  رئي�س  �سدد 

يف  الأ�سا�سي  العن�سر  متثل  التي  النتخابات 

ا�ستعادة الثقة بني املواطن والدولة"، معتربا 

اأن "امتناع املواطنني عن الت�سويت هو نتيجة 

للممار�سات ال�سيئة التي �سادت منذ �سنوات"، 

يف  النخراط  اىل  ال�سباب  الأخري  يف  ودعا 

اأجل  من  ال�سيا�سية  والأحزاب  اجلمعيات 

"اإحداث التغيري املن�سود"، مربزا اأن "املقاطعة 
لي�ست هي احلل اإذا اأردنا تغيري الأمور".

اأولت الأحزاب ال�سيا�سية خالل اأيام احلملة النتخابية يف يومها الثالث ع�سر ب�سرورة تو�سيع 

�سالحيات املجال�س البلدية حتى تتمكن من حتقيق التنمية املحلية واأداء دورها القت�سادي، كما 

عرجت اإىل التحديات التي تواجه هذه املجال�س.
ز.  ف
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م�ضوؤول بوزارة ال�ضناعة ال�ضيدالنية يو�ضح:

ارتفاع �سعر الكيلوغرام الواحد من 
املادة الأولية وراء ندرة الربا�سيتامول

 • ال�ضروع يف اإنتاج 03 اأجيال من االأن�ضولني يف بوفاريك يف 2022

 م�ضوؤول �ضحراوي يوؤكد:

اغتيال الرعايا اجلزائريني يعك�س حالة الرتباك 
التي يعي�سها املخزن

خالل لقاء جمع �ضفريها برئي�س جلنة ال�ضوؤون اخلارجية والتعاون واجلالية بالربملان

بلغاريا تثني على مواقف اجلزائر الثابتة اإزاء 
الق�سايا الراهنة

ال�ضيدالنية  ال�ضناعة  بوزارة  ال�ضيدالنية  والن�ضاطات  ال�ضبط  مدير  ك�ضف 

  2022 اإنتاج مادة االأن�ضولني باجلزائر مع حلول  ال�ضروع يف  الدكتور ب�ضري علوا�س عن 

يف وحدة �ضناعية تابعة ل�ضيدال  ببوفاريك والية البليدة ، موؤكدا اأن االإنتاج �ضيلبي 

احتياجات اجلزائريني من هذه املادة  ال�ضيدالنية .
اإكرام. �س

 قال ب�ضري علوا�س لدى حلوله �ضيفا 

"�ضيف ال�ضباح" بالقناة  على برنامج 

يف  الثالثاء"  اأم�س  االأوىل  االإذاعية 

مع  مفاو�ضات  بعدة  قمنا   2021 �ضنة 

لتوطني  لالأن�ضولني  عامليني  منتجني 

�ضراكة  م�ضروع  هناك  كان  االإنتاج، 

مع موؤ�ض�ضة وطنية الإنتاج االأن�ضولني 

يف   2022 يف  و�ضينطلق   ،  2012 يف 

بوفاريك بالبليدة يف وحدة متطورة 

الإنتاج ثالثة اأجيال من االأن�ضولني"، 

�ضيلبي  امل�ضنع  اأن  بالقول  واأ�ضاف 

و�ضيعو�س  الداخلية  االحتياجات 

االن�ضولني  من  امل�ضتوردة  الكميات 

فاتورة  تقلي�س  على  �ضيعمل  كما   ،

 1.2 بلغت  التي  االأدوية  ا�ضترياد 

مليار دوالر يف 2021 .

و اأكد الدكتور علوا�س اأن االأن�ضولني 

ب�ضيطا  �ضغطا  بل  ندرة  ي�ضهد  مل 

�ضيما فيما يتعلق باالن�ضولني ال�ضريع 

املواطنني  "نطمئن  ال�ضياق  يف  وقال   ،

اأنه لن تكون هناك ندرة واأن امل�ضكل 

يف  جليا   ذلك  و�ضيظهر  حل  قد 

االأ�ضابيع املقبلة " .

"املفاو�ضات  اأن  اإىل  علوا�س  واأ�ضار 

االأن�ضولني  اإنتاج  توطني  بخ�ضو�س 

حول   اأخرى  مفاو�ضات  اإىل  تعدتها 

ثمن ت�ضويق املادة �ضيما بعدما خل�ضت 

درا�ضة اللجنة الوزارية امل�ضرتكة اإىل 

اأن �ضعر االأن�ضولني امل�ضوق يف اجلزائر 

و20   15 بني  ترتاوح  بن�ضبة  مرتفع 

باملائة باملقارنة مع دول اأخرى،  لذلك 

بتخفي�س  امل�ضتوردين  مطالبة  مت 

�ضعر االأن�ضولني".

اآخر، حتدث �ضيف االأوىل  من جانب 

ت�ضويق  يف  امل�ضجل  التذبذب  عن  

اأحدث  والذي  الربا�ضيتامول  دواء 

مرجعا   ، الكثريين  لدى  اإرباكا 

االأول  اثنني،  عاملني  اإىل  االأمر 

االأولية  املادة  خمزون  بنفاد  يتعلق 

بع�س  لدى  الربا�ضيتامول  ل�ضناعة 

من  اثنني  ا�ضتغالل  وعدم  املنتجني 

املادة  من  ملخزونهم  املحليني  املنتجني 

وهو  الربا�ضيتامول   الإنتاج  االأولية 

اأجل  من  الوزير  تدخل  ا�ضتدعى  ما 

اإنتاج كل الكمية وو�ضعها يف ال�ضوق.

الدكتور  -يقول  الثاين  العامل  اأما 

علوا�س - فهو ارتفاع �ضعر الكيلوغرام  

ل�ضناعة  االولية  املادة  من  الواحد 

اأ�ضعاف   ثالثة  اىل  الربا�ضيتامول 

احلاوليات  ناقلة  �ضعر  ارتفاع  وكذا 

احلاملة للمواد االأولية من ال�ضني اإىل 

اجلزائر من 2000 اإىل 15000 دوالر .

حاالت  كل  اأن  ال�ضباح  �ضيف  واأكد 

الندرة والتذبذب يف التوزيع تدر�س 

املر�ضد  م�ضتوى  على  بحالة  حالة 

الوطني لليقظة، م�ضيدا بدور املن�ضة 

يف  االختالالت  ك�ضف  يف  الرقمية 

االأدوية  ت�ضويق  اأو  اإنتاج  اأو  ا�ضترياد 

علوا�س  الدكتور  ودعا  اجلزائر،  يف 

اخلوا�س  املتعاملني  كل  ال�ضياق  يف 

والعموميني للت�ضريح مبخزون املواد 

من  لديهم  املتوفرة  ال�ضيدالنية 

يف  والتحكم  الدواء  م�ضار  تتبع  اجل 

توزيعه يف املدن وامل�ضت�ضفيات.

م�ضطفى  ال�ضحراوية،  العربية  اجلمهورية  رئي�س  م�ضت�ضار  اأكد 

الب�ضري ال�ضيد، اأن املغرب بات يعو�س ف�ضله وعجزه عن مواجهة 

قواعده  �ضد  ال�ضحراوي  اجلي�س  ي�ضنها  التي  الق�ضف  عمليات 

املدنيني  با�ضتهداف  الفا�ضل،  الرملي  اجلدار  خلف  الع�ضكرية 

وحرق االر�س املحررة و اإبادة احلياة فيها.

االإحتالل  ت�ضعيد  اأن  لـ"واأج"  ت�ضريح  يف  قال  الب�ضري  م�ضطفى 

اأو  العزل  ال�ضحراويني  املواطنني  ي�ضتهدف  بات  الذي  املغربي 

اجلزائريني  او  املحررة  ال�ضحراوية  االأرا�ضي  على  الوافدين 

او  املوريتاين  القطر  اإىل  للعبور  حمطة  يتخذونها  الذين  التجار 

اال�ضلحة  مبختلف  والتجار،  الذهب  عن  املنقبني  املوريتانيني 

مورد  زيارة  قبل  اأياما  ياأتي  اال�ضرائيلية،  امل�ضرية  الطائرات  منها 

لتعزيز  املغرب  اىل  جانت�س،  بيني  ال�ضهيوين  واالإرهاب  ال�ضالح 

اأوا�ضل التطبيع.

وح�ضب امل�ضوؤول ال�ضحراوي، فاإن هذا ال�ضعار التو�ضعي �ضد احلياة 

يف الرتاب املحررة والهو�س مبا ي�ضميه املحتل ب"خطوط وقوافل 

امداد جي�س التحرير ال�ضعبي ال�ضحراوي" يعك�س حالة االرتباك 

والذعر الذي انتابت القوات الغازية بعد ح�ضيلة �ضنة من الف�ضل 

واالخالقية  واملعنوية  والب�ضرية  املادية  اخل�ضائر  ب�ضبب  الذريع 

امل�ضت�ضار  اعترب  كما  اال�ضتنزافية،  احلرب  هذه  يف  بها  مني  التي 

واالمني  الرئي�س  اأجراها  التي  االخرية  التغيريات  ال�ضحراوي، 

قيادة  م�ضتوى  على  غايل،  اإبراهيم  البولي�ضاريو،  جلبهة  العام 

حول  ال�ضحراوية،  االركان  لقائد  االوىل  والت�ضريحات  اجلي�س 

تطور احلرب يف ال�ضحراء الغربية، اأف�ضدت خمططات قادة نهب 

ان�ضغالهم  اأوقفت  و  ثمالتهم  من  افاقتهم  و  ال�ضحراوية  الرثوات 

بتنظيم فرق التهريب وع�ضابات املخدرات و اعداد اأفواج للهجرة 

الثورة  تع�ضف  ان  قبل  امل�ضوؤول-  -ي�ضيف  هذا  ياأتي  ال�ضرية، 

رف�ضا  املغربية،  احلكومة  مبخططات  املتنامية  املغربية  ال�ضعبية 

الفرد  منه  يعاين  الذي  والتجويع  والتطبيع  والف�ضاد  لال�ضتبداد 

اأن هذا ال�ضعار املغربي اىل  املغربي. و�ضدد م�ضطفى الب�ضري على 

الع�ضكريون  القادة  بها  ادىل  التي  االخرية  الت�ضريحات  جانب 

كل  على  جديدة  مرحلة  احلرب  بدخول  تنبئ  ال�ضحراويون 

ع�ضرات  امل�ضجلة  اجلرائم  هاته  وتدخل  االبعاد،  و  امل�ضتويات 

2020 يف  امل�ضلح يف ال13 من نوفمرب  الكفاح  ا�ضتئناف  املرات منذ 

خانة جرائم احلرب واجلرائم �ضد االإن�ضانية التي يعاقب عليها 

عن  يخرج  ال  باالإقليم  اليوم  املغربي  املحتل  به  يقوم  وما  قانونيا 

يف  اإمعانه  ورغم  "ممنهج".  و  وا�ضح  جرم  هو  بل  النطاق  هذا 

الدويل  االأمن  جمل�س  يحرك  مل  الت�ضورات،  فاقت  التي  جرائمه 

حلماية  واملعاقبة  والردع  الت�ضدي  لها  املخول  اآلياته  من  اأيا 

مدنيني عزل يف اإقليم مل يقرر م�ضريه بعد، فيما مل ت�ضجل �ضد 

وا�ضح  احرتام  يف  النوع  هذا  من  عمليات  اأي  البولي�ضاريو  جبهة 

التحررية  م�ضريتها  نظافة  على  وا�ضح  ودليل  االإن�ضان  حلقوق 

العزل  املدنيني  فيها  ت�ضتهدف  مل  والتي  �ضنة   45 من  اأزيد  منذ 

عك�س ما يقوم به االإحتالل املغربي.

�ضعيد. �س

اأجمع خرباء من الوكالة الوطنية لليقظة ال�ضحية واللجنة العلمية 

ا�ضت�ضفائية  موؤ�ض�ضات  من  كذا  و  كورونا  فريو�س  ومتابعة  لر�ضد 

موؤ�ضرات  كل  اأن  على  العا�ضمة  باجلزائر  االإثنني  اليوم  �ضحية  و 

الو�ضعية الوبائية احلالية "تنذر مبوجة حمتملة رابعة".

ومل ي�ضتبعد املدير العام لليقظة ال�ضحية، الربوف�ضور كمال �ضنهاجي 

باعتبار  باجلزائر  حمتملة  رابعة  موجة  ت�ضجيل  لواأج  ت�ضريح  يف 

ما"،  نوعا  �ضئيلة  بن�ضبة  كان  وان  حتى  منت�ضرا  "الزال  الفريو�س  اأن 

م�ضتندا يف ذلك بالتجربة التي مرت بها بع�س الدول االوروبية التي 

�ضجلت موجة رابعة وتعي�س اليوم موجة خام�ضة.

امل�ضالح  معطيات  خالل  من  العلمية  املوؤ�ضرات  اأن  اخلبري  ذات  واأكد 

انت�ضار  ن�ضبة  جانب  اإىل  الطبية  واملعاينات  لالإنعا�س  اال�ضت�ضفائية 

موجة  حدوث  ب"خطر  تنذر  االأخرية  اال�ضابيع  خالل  الفريو�س 

احلالة  جتاوز  قد  العدوى  نقل  موؤ�ضر  وان  خا�ضة  باجلزائر"  رابعة 

واحلذر  باحليطة  التحلي  اإىل  داعيا  االخرية،  االأيام  خالل  الواحدة 

�ضيما  وقوعها  حالة  يف  الوبائية  الو�ضعية  هذه  ملواجهة  واال�ضتعداد 

واأنها دائما ت�ضجل بعد تلك التي مت�س الدول االوروبية.

و  خام�ضة  مبوجة  متر  التي  االوروبية  الدول  اإىل  باملنا�ضبة  واأ�ضار 

�ضفها ذات اخلبري باأنها �ضتكون "اأقل �ضررا على هذه الدول من ناحية 

ترتاوح  التلقيح  من  ن�ضبة  بلوغها  نتيجة  اال�ضابات  وعدد  اخلطورة 

التلقيح  باأن  اأثبتت  اأوروبية  باملائة"، مذكرا بدرا�ضات   70 60 اىل  بني 

ب90  والوفيات  اال�ضابة  ن�ضبة  من  التخفي�س  يف  كبري  ب�ضكل  �ضاهم 

باملائة خالل املوجة الرابعة.

فريو�س  ومتابعة  لر�ضد  العلمية  اللجنة  ع�ضو  بدوره  ي�ضتبعد  ومل 

كورونا، الربوف�ضور ريا�س حمياوي، وقوع موجة رابعة بعد الو�ضعية 

الوبائية التي عرفتها بع�س الدول التي مرت بهذه املوجة �ضابقا وهي 

تعي�س اأخرى خا�ضة واأن الفريو�س الزال -ح�ضبه- ولو بن�ضبة �ضئيلة 

نوعا ما منت�ضرا باجلزائر ومل مل يتال�س بعد".

"متحكم فيها  اأن الو�ضعية ال�ضحية  اأنه بالرغم من  واأكد ذات اخلبري 

ال�ضحة  م�ضتخدمي  وان  الوطنية  بامل�ضت�ضفيات  احلايل"  الوقت  يف 

اأثبتت  التجربة  ال�ضعداء، يبقى احلذر يبقى مطلوبا الأن  "يتنف�ضون 
اأن التخلي والتهاون وتراجع املواطنني عن االجراءات االحرتازية يف 

مقدمتها عدم احرتام ارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي مبختلف 

املجتمع  بتعر�س  ينذر  "قد  العمومي  النقل  م�ضتوى  وعلى  الف�ضاءات 

بع�ضها  الزال  التي  الفريو�س  ملتحورات  جديدة"  وبائية  حالة  اىل 

جمهوال لدى العلماء.

اجلزائر  عا�ضتها  التي  الوبائية  بالو�ضعية  حمياوي  الربوف�ضور  وذكر 

كانت  التي  االأخرية  هذه  والثالثة.  والثانية  االأوىل  املوجات  خالل 

بعد  �ضيما  امل�ضتويات  جميع  على  وخيمة  اأثارا  وتركت  جدا  "خطرية 
ت�ضجيل نق�س فادح يف مادة االك�ضيجني" كما اأ�ضاف.

�ضعيفة  كانت  وان  حتى  ديناميكية  يعرف  الزال  الفريو�س  دام  وما 

كوفيد- تف�ضي  ومتابعة  لر�ضد  العلمية  اللجنة  ع�ضو  قال  ما،  نوعا 

غرار  على  اأخرى  مرة  احلاالت  ن�ضبة  "ترتفع  اأن  املحتمل  من  اأنه   19

الفرتات ال�ضابقة"، داعيا جميع القطاعات كل على م�ضتواه باالإندماج 

الوقائية  للحواجز  ال�ضارم  التطبيق  على  املواطنني  لتحفيز  الكلي 

ملوجة  تفاديا  الفريو�س  لهذا  للت�ضدي  التلقيح  حملة  على  واالإقبال 

جديدة "قد تكون اأكرث �ضرا�ضة من �ضابقتها".

حممد االأمني. ب

 اإ�ضهـــــــار

الرائد: -2021/11/17   

الرائد: -2021/11/17   

ANEP:  2125004894

ANEP:  2116020152
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وخالل  زيان،  بن  الباقي  عبد 

اأمام  القطاع  لربنامج  عر�ضه 

العايل  والتعليم  الرتبية  جلنة 

الدينية  وال�ض�ؤون  العلمي  والبحث 

باملجل�س ال�ضعبي ال�طني، اأكد اأن 

هذه »التحديات �ضتزداد وطاأتها يف 

من  يتطلب  ما  وه�  ال�ضنني،  قادم 

اجلامعية  الأ�رسة  يف  الفاعلني  كل 

والعلمية العمل �ض�يا لبل�رة روؤية 

اإ�ضالحية متكاملة«.

على  تعتمد  الروؤية  هذه  اأن  واأبرز 

الت�ضارك وتقا�ضم ا�ضتعمال امل�ارد 

الب�رسية واملادية وتر�ضيد وعقلنة 

جديدة  ديناميكية  لبعث  ح�كمتها 

عالية  كفاءات  تك�ين  جمال  يف 

جلعل  املهارة،  وفائقة  التاأهيل 

م�ضايرة  على  قادرة  اجلامعة 

وم�ضتعدة  اجلارية  التح�لت 

املهن  ملتطلبات  لال�ضتجابة 

اجلديدة،  واملهارات  امل�ضتحدثة 

التغري  بات  عامل  مع  والت�ضاوق 

امل�ضتمر ميزته الأ�ضا�ضية.

برنامج  اأن  اإىل  ال�زير  واأ�ضار 

بن�عية  الرتقاء  اإىل  يهدف  القطاع 

تف�ضي  مع  وتكييفه  العايل  التعليم 

وباء ك�فيد19-، وتعزيز التك�ين 

اجلامعية،  وال�ضبكة  والتاأطري 

العلمي  البحث  تن�ضيط  جانب  اإىل 

ودعم  التكن�ل�جي  والتط�ير 

اآليات  ترقية  وكذا  البتكار، 

احل�كمة اجلامعية وع�رسنتها.

القطاعي،  الربنامج  يرتكز  كما 

مراجعة  على  ال�زير،  ي�ضيف 

والت�رسيعية  التنظيمية  العدة 

العايل  التعليم  ملرفق  ال�ضابطة 

امل�ؤ�ض�ضات  من  اجلامعة  وتقريب 

وكذا  والجتماعية،  القت�ضادية 

الدويل  التعاون  تكثيف  تعزيز 

وتبادل  تعاون  عالقات  لإقامة 

وت�اأمة وم�ضاريع وبرامج م�ضرتكة، 

التدريجي  الإ�ضالح  على  العمل  مع 

للخدمات اجلامعية وتكثيف احل�ار 

ال�رسكاء  خمتلف  مع  الجتماعي 

الجتماعيني، وذلك يف اإطار مقاربة 

ت�ضاركية.

عر�ضا  ال�زير  قدم  وباملنا�ضبة، 

اجلامعي  الدخ�ل  ح�ل  مف�ضال 

2022-2021، متطرقا اإىل التحديات 
الدخ�ل، خا�ضة  هذا  واجهت  التي 

ما تعلق بت�ضجيل ارتفاع ملح�ظ يف 

الناجحني  عدد 

يف �ضهادة البكال�ريا دورة 2021، 

وكذا يف ن�ضبة احلا�ضلني على تقدير 

ممتاز)...(.

يف  اجلدد  الناجحني  عدد  اإن  وقال 

ناجحا،   345872 بلغ  البكال�ريا 

م�ضجال  طالبا   333747 بينهم  من 

مت  كما  اجلامعية،  بامل�ؤ�ض�ضات 

ن�ضبة  يف  ملح�ظ  ارتفاع  ت�ضجيل 

احلا�ضلني على تقدير ممتاز بن�ضبة 

جدا  جيد  وبتقدير  باملائة،   82
جيد  وبتقدير  باملائة،   63 بن�ضبة 

مع  مقارنة  باملائة،   57 بن�ضبة 

دورة بكال�ريا 2020.

الطلبة  عدد  ارتفاع  ت�ضجيل  كما مت 

امل�ضجلني يف خمتلف اأط�ار التعليم 

 1696000 اإىل  لي�ضل  والتك�ين 

طلبة  ذلك  يف  مبن  م�ضجال،  طالبا 

والتك�ين  التدرج  بعد  وما  التدرج 

املت�ا�ضل، كما مت اتخاذ جملة من 

التي  التحديات  لرفع  الإجراءات 

عرفها هذا الدخ�ل اجلامعي.

موا�ضيع  ملف  •فتح 
الدكتوراه وا�ضتخدام 

»العربية« يف تخ�ض�ضات 

اأخرى اأمام الربملان

اعتماد  الإجراءات،  هذه  بني  ومن 

ت�ضجيل  مراحل  كل  يف  الرقمنة 

م�ؤ�ض�ضات  نح�  الطلبة  وت�جيه 

اخلط،  عرب  العايل  التعليم 

بروت�ك�ل  اعتماد  اإىل  بالإ�ضافة 

بتنظيم  خا�س  وبيداغ�جي  �ضحي 

وفق  البيداغ�جية،  الن�ضاطات 

الذي  املختلط،  التعليم  منط 

احل�ض�ري  التعليم  بني  يزاوج 

والتعليم عن بعد، وذلك من خالل 

تخ�ضي�س التعليم احل�ض�ري للم�اد 

التعليمية الأ�ضا�ضية التي متثل ثلثي 

احلجم ال�ضاعي الدرا�ضي، والتعليم 

عن بعد للم�اد ال�ضت�رسافية يف كل 

التخ�ض�ضات التي متثل ثلث احلجم 

تف�يج  مت  كما  الدرا�ضي،  ال�ضاعي 

لكثافة  تفاديا  دفعات،  اإىل  الطلبة 

اجلامعي،  احلرم  يف  التعدادات 

وخاليا  مركزية  خلية  وا�ضتحداث 

حملية اأوكلت لها مهمة متابعة �ضري 

امل��ضم اجلامعي احلايل.

التعليم  بخ�ض��س  القطاع  وي�ضعى 

اإىل  اجل�دة  و�ضمان  والتك�ين 

م�ا�ضلة مراجعة خريطة التك�ين، 

كل  التعليمية يف  الربامج  وحتيني 

الأط�ار.

حت�ضني  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 

عن  الدكت�راه  يف  التك�ين  ن�عية 

الن�عي  والتك�ين  النتقاء  طريق 

وربط  الثالث،  الط�ر  يف  للطلبة 

البحث  بربامج  الدكت�راه  م�ا�ضيع 

ال�طنية  الربامج  يف  املتمثلة 

للبحث العلمي التط�يري، وبرامج 

البحث التك�يني اجلامعي وبرامج 

التعاون الدويل.

خالل  من  الن�اب  دعا  جهتهم،  من 

التي  اجلل�ضة  هذه  يف  تدخالتهم 

مع  العالقات  وزيرة  ح�رستها 

اإىل  عزوار،  ب�ضمة  الربملان، 

حت�ضني  على  العمل  »�رسورة 

ت��ضيع  مع  اجلامعية  اخلدمات 

وتعميم  اجلامعية  ال�ضبكة 

بع�س  يف  العربية  اللغة  ا�ضتعمال 

داخل  الأمن  وتعزيز  التخ�ض�ضات 

احلرم اجلامعي«.

اأبرز وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، م�ضاعي الوزارة الرامية اإىل حت�ضني 

اخلدمات اجلامعية واحلياة الطالبية ب�ضفة عامة، وكذا التدابري الرامية اإىل موا�ضلة رقمنة القطاع 

وتطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتكثيف التعاون الدويل، م�ضددا اأن التحديات التي 

تواجه القطاع ت�ضتوجب من الفاعلني يف الأ�ضرة اجلامعية والعلمية العمل �ضويا لبلورة 

»روؤية اإ�ضالحية متكاملة«.

بن زيان �ضدد على حت�ضني اخلدمات اجلامعية ورقمنة قطاع التعليم العايل

الأ�شرة اجلامعية مدعوة للم�شاركة يف بلورة 
ر�ؤية اإ�شالحية »�شاملة« 

�ضعيد. ح

فيما اأ�ضدى تعليمات هامة بخ�ضو�ص اأ�ضئلة البكالوريا

بلعابد يك�شف جديد احلكومة لتح�شني القدرة 
ال�شرائية لالأ�شتاذة

 خا�ضة مع اكت�ضاف نتائج حتقيق الو�ضعية ال�ضيئة لهذه الإقامات وغياب ال�ضروريات

م�شابقة �طنية لأح�شن اإقامة جامعية.. خطوة 
من بن زيان لتح�شني معي�شة الطلبة

 خالل م�ضاركتها يف ملتقى »يوم املواهب«

»اأ�ريد�« ت�شتعر�ض جتربتها يف ت�شيري 
املوارد الب�شرية �الرقمنة

 خلف ع�ضرات الإ�ضابات واخل�ضائر املادية

اإرهاب الطرقات يح�شد اأر�اح اأكرث من 
100 �شخ�ض يف الن�شف الأ�ل من نوفمرب

اأعلن وزير الرتبية الوطنية، عبد احلكيم 

بلعابد، اأن احلكومة تعكف الآن على جت�ضيد 

قرارات رئي�ص اجلمهورية ب�ضاأن حت�ضني القدرة 

ال�ضرائية للمواطنني ومن بينهم موظفو القطاع 

الرتبية، قائال »نعمل على الو�ضول اإىل ما نريده 

جميعا وهو ب�ضط ال�ضتقرار يف قطاع الرتبية، 

والتكفل قدر امل�ضتطاع والإ�ضغاء امل�ضوؤول 

للجميع وكل ما يتقدم به ال�ضركاء«.

ك�ضف وزير الرتبية الوطنية، عبد احلكيم 

بلعابد، اأن الدولة تويل اهتماما لقطاع الرتبية 

الذي بدوره �ضيهتم بكل م�ضاكل القطاع والعمل 

على حلحلتها لتح�ضني اأو�ضاع موظفي قطاع 

الرتبية.

وخالل �ضل�ضلة اللقاءات وامل�ضاورات مع ال�ضركاء 

الجتماعيني، قال اإن اأبواب الوزارة تبقى 

مفتوحة من اأجل التقرب والإ�ضغاء باهتمام 

ملا يقدمه ال�ضريك الجتماعي من ان�ضغالت، 

و«�ضنعمل دون هوادة وعزمية كبرية لأجل 

التكفل وحل امل�ضاكل التي يقدمها ال�ضركاء 

الجتماعيون«.

واأو�ضح وزير الرتبية اأن ا�ضتئناف اللقاء مع 

ال�ضركاء الجتماعيني جاء للتحري والتقرب 

اأكرث من كل الق�ضايا والن�ضغالت املطروحة، 

حيث تاأتي هذه اللقاءات يف اإطار تنفيذ تعليمات 

رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، الذي حث 

عل العمل احلثيث مع ال�ضريك، حيث �ضيتم 

التكفل بكل الق�ضايا وفق القوانني ال�ضارية 

املفعول.

وك�ضف يف ذات ال�ضياق، خالل لقاء مع النقابة 

الوطنية لعمال الرتبية، اأن الوزارة ترى يف 

ال�ضريك الجتماعي قوة اقرتاح حلل وحلحلة 

امل�ضاكل التي تطرح يف القطاع، خا�ضة اأن قطاع 

الرتبية لديه اأهداف وتعطيه الدولة كل 

الهتمام. واأ�ضار وزير الرتبية اأنه مت موؤخرا 

تن�ضيب جلنة تقنية لدرا�ضة ان�ضغالت كل 

ال�ضركاء الجتماعيني بخ�ضو�ص القانون اخلا�ص 

لالأ�ضالك املنتمية لقطاع الرتبية الوطنية، »كما 

نرحب بكل القرتاحات التي �ضندونها«.

واأو�ضح امل�ضوؤول الأول عن القطاع اأنه مت 

اللتزام باآجال معلومة وم�ضرح بها وواردة يف 

قرار وزاري مم�ضى، و«�ضنكون يف م�ضتوى كل 

ما ينتظره منا كل ال�ضركاء يف القطاع«، داعيا 

ال�ضركاء الجتماعيني اإىل تقدمي اقرتاحاتهم 

لإعادة النظر يف القانون اخلا�ص، خا�ضة تلك 

التي تعود بالفائدة على منت�ضبي القطاع.

ويف اإطار ما توليه وزارة الرتبية الوطنية، 

من خالل كل هياكلها الر�ضمية، لعملية 

التقومي من مكانة بيداغوجية اأ�ضا�ضية يف 

قيا�ص مكت�ضبات املتعلمني اإجمال واملرت�ضحني 

لالمتحانات الوطنية حتديدا، تراأ�ص وزير 

الرتبية فعاليات امللتقى الوطني اخلا�ص بتقييم 

موا�ضيع �ضهادة البكالوريا من حيث ال�ضكل 

وامل�ضامني والكفاءات. هذا وقد ا�ضتهدف هذا 

امللتقى مادتي اللغة العربية واآدابها والفل�ضفة 

بالدرا�ضة والتحليل، من خالل املوؤ�ضرات العلمية 

التطبيقية التي عكف عليها ال�ضيدات وال�ضادة 

مفت�ضو الرتبية الوطنية للمادتني.

ويف تفقده لأ�ضغال الور�ضات، ا�ضتمع الوزير 

لعر�ص اأهم ما ي�ضبو اإىل حتقيقه هذا امللتقى 

من ت�ضخي�ص الفجوات اخلا�ضة بالمتحانات، 

وحتديد مواطن ال�ضعوبة يف املوا�ضيع، والتفكري 

والعمل على �ضبط روؤية م�ضتقبلية وا�ضحة 

للمعاجلة البيداغوجية. كما اأعطى الوزير، لكل 

واحدة من هذه الور�ضات، توجيهات وتو�ضيات 

لتفعيل عملها، خا�ضة اأن هذا امللتقى يندرج 

�ضمن خمطط املفت�ضية العامة للرتبية الوطنية 

الذي ي�ضمل خم�ضة وع�ضرين )25( ملتقى هدفها 

اإعطاء عملية التقومي بعدها العلمي وفق 

املقايي�ص الدولية.

�ضعيد. ح

من املنتظر اأن تقوم وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي بتنظيم م�ضابقة وطنية لأح�ضن اإقامة 

جامعية خللق روح التناف�ضية، �ضيتم الإعالن عنها 

على هام�ص اليوم الوطني الريا�ضي مبنا�ضبة يوم 

الطالب 19 مار�ص 2022، اإىل جانب تد�ضني اإقامات 

جديدة وغلق البع�ص التي ثبت اهرتاوؤها بعد 

معاينتها.

قال وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد الباقي 

بن زيان، اإن قطاعه رفع عدد الأ�ضرة بالإقامات 

اجلامعية اإىل 671 األف �ضرير، مع تنظيم م�ضابقة 

وطنية لأح�ضن اإقامة جامعية.

واأو�ضح بن زيان، خالل تقدميه لعر�ص حول قطاعه 

اأمام جلنة الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي، 

اأن م�ضاحله تعمل على حت�ضني اخلدمات اجلامعية 

بتوفري اإطار حياتي لئق، اآخرها ا�ضتالم القطاع 

لـ21 األف �ضرير جديد بال�ضلف، تب�ضة، اأم البواقي، 

الأغواط، �ضطيف، املدية، امل�ضيلة، اجلزائر، وهو ما 

يرفع عدد الأ�ضرة اإىل 671 األف �ضرير.

وتاأتي م�ضابقة اأح�ضن اإقامة جامعية يف اإطار العمل 

على حت�ضني اخلدمة املقدمة للطالب وفق وزارة 

التعليم العايل، خا�ضة مع ما ك�ضفته من �ضوء ت�ضيري 

على م�ضتوى الإقامات اجلامعية، حيث اأن 20 باملائة 

من الإقامات اجلامعية يف حالة �ضيئة والبقية 

و�ضعيتها بني احل�ضنة والعادية، ح�ضب نتائج عملية 

التفتي�ص التي �ضملت موؤخرا جميع الإقامات عرب 

الوطن.

وح�ضب النتائج، فاإن 40 يف املائة منها يف حالة 

ح�ضنة، و40 يف املائة يف حالة متو�ضطة. ومن حيث 

توفر املياه، ت�ضري الأرقام اأن 21 يف املائة من الإقامات 

اجلامعية مزّودة باملياه ب�ضفة »ح�ضنة«، و43 باملائة 

منها ب�ضفة متو�ضطة و36 يف املائة ب�ضفة �ضيئة. اأما 

من حيث توفر التدفئة، فاإن 74 يف املائة من الإقامات 

اجلامعية خدمة التدفئة فيها متوقفة، و26 يف املائة 

منها ت�ضتغل بها هذه اخلدمة.

وبخ�ضو�ص موؤ�ضرات الأمن وتوفر عتاد اإطفاء 

احلرائق، فقد تبني اأن 79 يف املائة من الإقامات 

تتوفر على هذا العتاد، يف حني 21 من املائة منها 

تعاين من نقائ�ص يف هذا اجلانب، يف حني اأنه من 

حيث و�ضعية املطاعم، فاإن 47 يف املائة منها يف 

و�ضعية جيدة و37 يف املائة منها متو�ضطة و16 يف 

املائة رديئة.

عثماين مرمي

نظم متعامل الهاتف النقال »اأوريدو« ملتقى 

»ي�م امل�اهب«، باجلزائر العا�ضمة مبرافقة 

فر�ضة  كان  حيث  »اأونبل�اتيك«،  م�ؤ�ض�ضة 

امل�ارد  ت�ضيري  يف  جتربته  ي�ضتعر�س  لكي 

من  العديد  احلدث  جمع  وقد  الب�رسية. 

اخلرباء واملهنيني يف جمال ت�ضيري امل�ارد 

املتعامل  جدد  حيث  والرقمنة،  الب�رسية 

اإراداته يف ترقية �ضيا�ضته اخلا�ضة.

الهاتف  ملتعامل  بيان  اأو�ضحه  ما  وح�ضب 

النقال »اأوريدو«، فاإن اللقاء كان فر�ضة لكي 

ي�ؤكد على م�ا�ضلة اإ�ضهامه يف اإجناح التح�ل 

الفرتا�ضي.  القت�ضاد  تنمية  ق�ضد  الرقمي 

لذات  الب�رسية  امل�ارد  مديرة  وقالت 

امل�ضدر،  ح�ضب  كرمي،  ن�رسين  امل�ؤ�ض�ضة، 

اإن احلدث املنظم �ضلط املهتم�ن من خالله 

اأبرزت  اإذ  الرقمنة،  ال�ض�ء على خربتهم يف 

زمان  يف  العمل  عالقات  تط�رات  امل�ض�ؤولة 

امل�ارد  ا�ضرتاتيجية  تبني  وكذا  الرقمنة 

الطم�حة  امل�ضاريع  رقمنة  يف  الب�رسية 

امل�جهة للم�ظفني.

ح�ضني. �س

 )389( واأ�ضيب  حتفهم  �ضخ�ضا   )77( لقي 

اآخرون بجروح يف ح�ادث مرور وقعت خالل 

الأ�ضب�عني الأخريين، ح�ضب ح�ضيلة اأوردتها 

ال�طني.  الدرك  قيادة  الثالثاء،  اأم�س 

واأو�ضحت احل�ضيلة اأن وحدات الدرك ال�طني 

عاينت، خالل الفرتة املمتدة من 01 اإىل 15 

الطرقات،  اأمن  جمال  يف  اجلاري،  ن�فمرب 

وق�ع )204( حادث مرور عرب خمتلف وليات 

واإ�ضابة  �ضخ�ضًا   )77( وفاة  خلفت  ال�طن، 

)389( اآخرين بجروح.

بامل�ؤثرات  املتاجرة  مكافحة  جمال  ويف 

العقلية، متكنت عنا�رس ال�رسطة الق�ضائية 

من حجز  الفرتة  نف�س  ال�طني خالل  للدرك 

)165.808( قر�ضًا مهل��ضًا من خمتلف الأن�اع 

 2.162.850 قدره  مايل  مبلغ  وا�ضرتجاع 

بهذه  املتاجرة  عائدات  من  اأورو  و350  دج 

ال�ضم�م، بالإ�ضافة اإىل ت�قيف )114( �ضخ�ضًا 

وحجز )22( و�ضيلة نقل.

ح�ضب  ال�طني،  الدرك  وحدات  متكنت  كما 

قارورة   90.939 حجز  من  امل�ضدر،  نف�س 

الأن�اع  خمتلف  من  كح�لية  م�رسوبات 

نقل  و�ضائل   )07( حجز  مع   ، والأحجام 

وت�قيف )21( �ضخ�ضًا.

واأ�ضارت احل�ضيلة اإىل متكن ذات ال�حدات من 

278 قنطار و80 كلغ من مادة التبغ،  حجز 

بالإ�ضافة اإىل 354.425 كي�ضًا من نف�س املادة 

و20.930 علبة �ضجائر من خمتلف العالمات، 

بالإ�ضافة اإىل حجز )10( و�ضائل نقل وت�قيف 

)17( �ضخ�ضًا.

 1037 واأ�ضيب  حتفهم  �ضخ�ضا   14 لقي  كما 

اآخرون بجروح خالل الفرتة املمتدة ما بني 

مروري،  حادث   868 يف  ن�فمرب،  و13   7
للحماية  بيان  الثالثاء  اأم�س  اأورده  ح�ضبما 

املدنية. واأو�ضح ذات البيان اأن اأثقل ح�ضيلة 

اأ�ضخا�س   04 ب�فاة  اجلزائر  ب�لية  �ضجلت 

وحت�يلهم  اإ�ضعافهم  مت  اآخرين   115 وجرح 

اإىل املراكز ال�ضت�ضفائية على اإثر 119 حادث 

مروري.

حممد الأمني. ب
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المحلي

 مديرية امل�صالح الفالحية بالبي�ض 

جتربة اأوىل يف زراعة 
»ال�سلجم« الزيتي 

لتوزيعها على امل�صتثمرين وحاملي امل�صاريع امل�صغرة 

وايل بجاية ي�سدد على الإ�سراع 
يف تهيئة احلظرية ال�سناعية

نتيجة التقلبات اجلوية والت�صاقطات املطرية الغزيرة 

الدرك ي�سع خمططا ا�ستعجاليا لفك اخلناق عن 
طرقات بومردا�س

الفالحية  امل�صالح  مديرية  خ�ص�صت 

لوالية البي�ض 100 هكتار كتجربة اأولية 

»الكولزا«،  الزيتي  ال�سلجم  لغرا�سة 

حت�سبا للمو�سم الفالحي اجلديد.

تنظيم  مكتب  رئي�س  رمي�س  عمر  واأفاد 

امل�سالح  يذات  التقني  والدعم  الإنتاج 

الفالحية، اأن هذه التجربة الأولية �سي�رشع 

يف جت�سيدها هذه الأيام عرب مناطق البنود 

اأن  واأ�ساف  واأ�ستينت.  وبريزينة  واخليرث 

التجربة يف  �سيقومون بهذه  �ستة فالحني 

لهذا  املخ�س�سة  امل�ساحة  تو�سيع  انتظار 

والرفع  م�ستقبال  املحا�سيل  من  ال�سنف 

هذا  يف  وامل�ستثمرين  الفالحني  عدد  من 

من  الفالحية  ال�سعبة  لهذه  ملا  املجال 

اأهمية كبرية.

وت�رشف م�سالح الديوان الوطني للحبوب 

والبقول اجلافة على توفري البذور واآلت 

عن  ف�سال  الفالحني  هوؤلء  لفائدة  البذر 

الفالحني  من  املنتوج  باقتناء  تكفلها 

مبا�رشة بعد عملية احل�ساد.

من جانبهم ي�رشف اإطارات املعهد التقني 

وفق  �سعيدة  لولية  الكربى  للمحا�سيل 

على  ال�ساأن  هذا  يف  اإبرامها  مت  اتفاقية 

امل�ستمر  والتكوين  التقنية  املرافقة 

هذه  لإجناح  الفالحني  هوؤلء  لفائدة 

مناطق  على  تعميمها  انتظار  التجربة يف 

اأخرى من الولية.

من  الهدف  اأن  اإىل  املتحدث  ذات  واأ�سار 

عملية  فيها  انطلقت  التي  التجربة  هذه 

يف  يكمن  الأيام  هذه  الرتبة  حت�سري 

ال�سلجم  مادة  ا�سترياد  من  التقلي�س 

اإنتاج  يف  بذوره  ت�ستخدم  الذي  الزيتي 

ف�سال  املائدة(،  )زيت  الغذائية  الزيوت 

كذلك  الزيتي«،  »ال�سلجم  ا�ستخدام  عن 

اأهمية  اإىل  بالإ�سافة  للموا�سي،  كاأعالف 

هذه النبتة يف خ�سوبة الرتبة وت�سميدها 

طبيعيا.

ع. م

ك�سفت ال�سلطات الولئية ببجاية، باأن ن�سبة 

اأ�سغال تهيئة احلظرية ال�سناعية بالق�رش، 

التي خ�س�س لها وعاء عقاري يقدر بـ 86. 

املائة، حيث  70 يف  بلغت  قد  175هكتار، 
من �ساأن هذا امل�رشوع دعم قطاع ال�ستثمار 

حاملي  جت�سيد  يف  وال�سهام  باملنطقة، 

فئة  �سيما  ل  الواقع  اأر�س  على  امل�ساريع 

ال�سباب التي حتظى باهتمام بالغ من طرف 

ال�سلطات الولئية.

طرف  من  معاينة  حمل  امل�رشوع  اأن  يذكر 

اجناز  وترية  على  وقف  الذي  الولية  وايل 

الق�رش  بلدية  حظرية �سناعية على م�ستوى 

بوقلعة  الن�ساطات  ومنطقة  املاثن  وفنايا 

على  باملنا�سبة  �سدد  حيث  بالق�رش، 

�رشورة ال�رشاع يف الأ�سغال لتوزيعها على 

ا�ستثمارية  مل�ساريع  احلاملني  امل�ستثمرين 

التي من �ساأنها امل�ساهمة يف ترقية وتعزيز 

على  ال�سباب  وت�سجيع  باملنطقة  ال�ستثمار 

واملتو�سطة.  ال�سغرية  موؤ�س�ساتهم  اإن�ساء 

كما اأ�سدى وايل بجاية تعليمات لالإ�رشاع يف 

انهاء درا�سة م�رشوع اإجناز منطقة الن�ساطات 

والتي  البلدية  بنف�س  بوقلعة  م�ستوى  على 

تقدر م�ساحتها بـ 9 هكتار.

 لالإ�سارة فاإن هذا امل�رشوع، يندرج يف اإطار 

م�ستوى  على  امل�سجلة  الحتياجات  تلبية 

ا�ستالمه  فور  �سي�سمح  حيث  البلدية،  هذه 

والظروف  الالزمة  الو�سائل  جميع  بتوفري 

املالئمة لل�سباب امل�ستثمر، من اأجل اإطالق 

م�ساريع اقت�سادية وجتارية متنوعة تتالءم 

مع خ�سو�سيات املنطقة.

ر. ن

 وايل املدية ياأمر م�صالح �صونلغاز 

بال�صروع الفوري يف االجراءات 

االدارية

نحو ربط 156 
م�ستثمرة فالحية 

ب�سبكة الكهرباء
تراأ�ض جهيد مو�ض وايل والية املدية اأم�ض، اجتماعا 

تن�صيقيا �صم كل من ال�صادة ممثلي قطاعات الفالحة، 

االأ�صغال العمومية، وموؤ�ص�صة »�صونلغاز«، حيث متحور 

جدول اعمال االجتماع العديد من امل�صائل الهامة 

ذات ال�صلة بالتنمية املحلية والتكفل بان�صغاالت 

الفالحني وحل م�صاكلهم.

وقد مت خالل ذات االجتماع الذي يندرج يف اإطار 

»متابعته لو�صعية �صري خمتلف امل�صاريع التنموية 

�صيما فيما تعلق بالربط مبختلف ال�صبكات احليوية 

ورفع العوائق املواجهة للتج�صيد الفعلي للم�صاريع 

وت�صجيع اال�صتثمار الفالحي«، درا�صة العوائق 

امل�صجلة يف تنفيذ الربامج التنموية مع ال�صركة 

اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لقطاعي اال�صغال 

العمومية وامل�صالح الفالحية والتنفيذ الفعلي لربط 

امل�صتثمرات الفالحية وعددها 156 م�صتثمرة ب�صبكة 

الكهرباء يف اإطار دعم وت�صجيع اال�صتثمار الفالحي

وبعد ا�صتعرا�ض و�صعية �صري امل�صاريع اخلا�صة 

بالريط بالغاز الطبيعي والتحفظات املعيقة 

ال�صتكمال التنفيذ لكل من »اخلماخمية« ببلدية 

ثالثة الدوائر، »ال�صبت والك�صاو�صة« ببلدية بعطة، 

»اأوالد زيد« بالربواقية، »حمام التوان�صة« ببلدية 

تابالط، اأمر وايل املدية جهيد مو�ض م�صالح �صونلغاز 

ال�صروع الفوري يف االجراءات االدارية لربط 156 

م�صتثمرة ب�صبكة الكهرباء واتخاذ كافة التدابري 

لالإ�صراع يف اأ�صغال الربط.

كما دعا وايل املدية اإىل التن�صيق التام بني خمتلف 

القطاعات مبا ي�صمن التج�صيد الفعلي لعملية الربط 

بالغاز الطبيعي للقرى واملدا�صر املذكورة واال�صراع 

يف ا�صغال االجناز بعد رفع جميع التحفظات والعوائق 

التي حالت دون التنفيذ، و�صدد على م�صالح �صونلغاز 

باإلزام موؤ�ص�صات االجناز بدفع كفالة اال�صتيالء 

املوؤقت على ملك عمومي لقطع الطريق ال�صتكمال 

ا�صغال الربط بالغاز املن�صو�ض عليها قانونا مع املتابعة 

ال�صارمة لتنفيذ خمتلف العمليات اخلا�صة بالربط 

بالغاز والكهرباء 

جدير بالذكر اأن �صلطات والية املدية تويل لعمليات 

الربط بال�صبكات احليوية على غرار الكهرباء والغاز 

باالأهمية البالغة �صمن �صلم االولويات امل�صطر 

للتكفل بان�صغاالت ال�صاكنة، حيث يعد اجتماع اأم�ض، 

خطوة يف اجتاه تذليل العقبات التي تواجه اأ�صحاب 

امل�صتثمرات الفالحية، مما ي�صمح بتطوير القطاع 

الذي يعد من اهم القطاعات التي تزخر بها عا�صمة 

»التيطري«.

ر. ن

باأ�صعار ال تتجاوز الـ 50 دينار للكلغ

ت�سويق �سحنة هامة من 
البطاطا باأم البواقي

 باتنة

حجز 3 اأ�سلحة نارية و770 
غرام من »البارود«

 �صيدي بلعبا�ض 

تفكيك �سبكة اإجرامية خمت�سة يف 
تزوير العملة

 ح�صور الفت لل�صباب اأ�صحاب املوؤ�ص�صات النا�صئة

ولية مع�سكر حتيي الأ�سبوع 
العاملي للمقاولتية

�صوقت املوؤ�ص�صة املتخ�ص�صة يف ت�صويق 

املواد الغذائية )ديكوبا( حتت اإ�صراف 

م�صالح مديرية التجارة وترقية 

ال�صادرات بوالية اأم البواقي 871 

طنا من البطاط�ض التي مت حجزها 

بعني مليلة نهاية �صهر �صبتمرب املا�صي 

ب�صعر 50 دج للكيلوغرام الواحد داخل 

وخارج الوالية.

ويف ت�صريح لكالة االنباء اجلزائرية 

»واأج«، اأو�صح املكلف باالإعالم بذات 

املديرية خالد دليل�ض، اأن كمية 

البطاطا املحجوزة مبدينة عني مليلة، 

والتي كانت موجهة للم�صاربة بلغت 

مت  منها  طنا   218 اأن  الفتا  طن،   1200
ت�صويقه عرب خمتلف بلديات والية اأم 

البواقي فيما مت توزيع 653 طن على 16 

والية عرب الوطن.

واأ�صاف دليل�ض اأن الهدف من بيع 

البطاط�ض اإىل امل�صتهلك ب�صفة مبا�صرة 

بعدت وتو�صيبها يف اأكيا�ض )5 و10 كلغ( 

والتاأكد من �صالحيتها من قبل مفت�ض 

ال�صحة النباتية التابع للمديرية 

املحلية للم�صالح الفالحية هو ك�صر 

اأ�صعار البطاط�ض التي جتاوزت 120 دج 

للكيلوغرام الواحد وحماربة ظاهرة 

االحتكار، وتتوا�صل عملية ت�صويق 

كميات البطاط�ض املحجوزة املتبقية 

واملقدرة باأزيد من300 طني عرب 

خمتلف بلديات الوالية.

ق. م

حجزت م�صالح االأمن بوالية باتنة 

 770 اإىل  باالإ�صافة  نارية  اأ�صلحة   3
غرام من مادة البارود، و20 كب�صولة 

وخرطو�صة حية عيار 7.65 ملم ح�صبما 

اأ�صتفيد من خلية االت�صال والعالقات 

العامة الأمن الوالية.

وجاءت العملية التي قام بها عنا�صر 

الفرقة املتنقلة لل�صرطة الق�صائية عني 

التوتة، وفق امل�صدر، على اإثر توقيف 

�صخ�ض يبلغ من العمر 35 �صنة م�صبوق 

ق�صائيا، كان على منت مركبة �صياحية 

مبدينة عني التوتة وبعد اإخ�صاعها 

للتفتي�ض مت العثور على م�صد�ض اأملاين 

ال�صنع دون خراطي�ض.

وبعد ا�صت�صدار اإذن بتفتي�ض م�صكن 

املوقوف ي�صيف امل�صدر حجز عنا�صر 

الفرقة بندقيتي �صيد تقليديتي 

ال�صنع و770 غ من مادة البارود 

و20 كب�صولة واخلرطو�صة احلية.

واأ�صاف ذات امل�صدر اأن عنا�صر االأمن 

حجزوا مبدينتي باتنة وعني التوتة 

يف عمليات متفرقة 753 وحدة من 

امل�صروبات الكحولية مبختلف االأنواع 

واالأحجام و96 قر�ض مهلو�ض، وكذا 

�صيوف  عن  عبارة  بي�صاء  اأ�صلحة   08
وخناجر خمتلفة االأحجام مع توقيف 6 

اأ�صخا�ض ترتاوح اأعمارهم بني 26 و35 

�صنة، وقدم امل�صتبه فيهم بعد ا�صتيفاء 

اإجراءات التحقيق اأمام اجلهات 

الق�صائية باإقليم االخت�صا�ض ي�صيف 

ذات امل�صدر.

ق. م

متكنت الفرقة املتنقلة لل�صرطة الق�صائية 

ل�صيدي بلعبا�ض من تفكيك �صبكة 

اإجرامية خمت�صة يف تزوير االأوراق 

النقدية من العملتني الوطنية وال�صعبة 

مع حجز مبلغ مايل فاق 1 مليون دج 

و700 اأورو مزورة، ح�صبما علم لدى 

االأمن الوالئي. واأو�صحت خلية االت�صال 

والعالقات العامة اأن العملية متت اإثر 

ا�صتغالل معلومات مفادها وجود �صخ�ض 

يحوز على اأوراق نقدية مزورة لغر�ض 

طرحها للتداول ليتم و�صع خطة اأ�صفرت 

عن توقيف امل�صتبه فيه على منت مركبة. 

واأ�صاف ذات امل�صدر اأن التحقيقات مكنت 

من الو�صول اإىل �صريكيه يف تزوير وترويج 

العملة الوطنية والعملة االأجنبية ي 

حيث مت حجز اأوراق مالية مزورة فاقت 

حجز  عن  ف�صال  اأورو،  و700  1مليوندج 
�صريط ف�صي المع م�صتعمل يف تزوير 

االأوراق النقدية من العملة الوطنية وكذا 

�صيارة كان ي�صتعملها اأفراد ال�صبكة يف 

تنقالتهم. 

وبعد ا�صتيفاء جميع االإجراءات القانونية 

مت اإجناز ملف ق�صائي �صد املتورطني عن 

تهمة التزوير يف العملة الوطنية ذات ال�صعر 

القانوين والعملة االأجنبية، قدموا مبوجبه 

اأمام النيابة وفقا ملا اأ�صري اإليه. 

اأحيت اأم�ض، والية مع�صكر اال�صبوع 

العاملي للمقاوالتية »حتت �صعار دور 

االبتكار يف دعم ن�صاطات املقاوالتية » 

وذاك باإ�صراف من عبد اخلالق �صيودة 

وايل الوالية وبح�صور رئي�ض املجل�ض 

ال�صعبي الوالئي، وال�صلطات االمنية 

واملدنية، باالإ�صافة اىل مدراء الهيئة 

التنفيذية، اأ�صاتذة جامعيني، ممثلي 

خمتلف الهيئات العمومية الفاعلني يف 

جمال املقاوالتية، وال�صباب اأ�صحاب 

املوؤ�ص�صات النا�صئة.

وعلى م�صتوى املكتبة املركزية بجامعة 

مع�صكر، افتتح وايل مع�صكر املعر�ض 

املنظم باملنا�صبة مب�صاركة خمتلف 

الفاعلني على م�صتوى املكتبة املركزية 

بجامعة مع�صكر يف جمال املقاوالتية 

من ممثلني ملختلف الهيئات العمومية 

املرافقة للمقاوالتية وبع�ض ال�صباب 

اأ�صحاب املوؤ�ص�صات النا�صئة وزار 

�صيودة خمتلف العار�صني وا�صتمع اىل 

�صروحات وان�صغاالت ال�صباب اأ�صحاب 

املوؤ�ص�صات النا�صىة، موؤكدا على مرافقة 

الدولة عرب اأجهزة الدعم.

وتدخل هذه التظاهرة يف اإطار �صيا�صة 

تطوير وترقية املوؤ�ص�صات ال�صغرية 

واملتو�صطة ودعم االبتكار مع الرتكيز 

على ابراز قدرات والية مع�صكر 

وتهدف اإىل »غر�ض ثقافة املقاوالتية«، 

لدى ال�صباب خا�صة الطلبة اجلامعيني 

ومرتب�صي معاهد التكوين من خالل 

جملة من الن�صاطات لها عالقة 

باملقاوالتية.

لالإ�صارة �صيتم طيلة هذا االأ�صبوع، 

تنظيم لقاءات وبرامج تكوين وحمالت 

حت�صي�صية وم�صابقات ومعار�ض موجهة 

للمقاولني املحتملني ال�صيما على 

م�صتوى اجلامعة، ومعاهد التكوين 

املهني مب�صاركة هيئات دعم املقاوالتية 

واإن�صاء املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة 

واالبتكار على امل�صتوى املحلي 

ومديرية ال�صناعة.

ق. م

الأول،  املالزم  اأو�سحت 

بخلية  املكلفة  ما�سي،  هاجر 

الإقليمية  باملجموعة  الت�سال 

اأن  بالولية  الوطني  للدرك 

على  يت�سمن  املخطط  هذا 

نقاط  تكثيف  اخل�سو�س  وجه 

التدخل  ودوريات  املراقبة 

الطرقات  عرب  الدرك  لوحدات 

حركة  يف  بتعديالت  والقيام 

�سري ال�سيارات بالطرق املغلقة 

التي غمرتها املياه.

ومن بني اأهم النقاط التي تعكف 

املذكورة  امل�صالح  حاليا 

حركة  وت�سهيل  مراقبتها  على 

املرور على م�ستواها، ا�ستنادا 

ال�سيار  الطريق  للمتحدثة، 

�رشق-غرب، حيث متت �سجيل 

خمي�س  بلدية  م�ستوى  على 

اخل�سنة )غرب الولية( باجلزء 

الوطني  الطريق  بني  الرابط 

ال�سيار  والطريق   29 رقم 

مرور  حركة  »�رشق-غرب« 

من�سوب  ارتفاع  ب�سبب  بطيئة 

مياه الأمطار.

التدخل  الأمر  هذا  وتطلب 

التن�سيق  خالل  من  ال�رشيع 

املحلية  ال�سلطات  خمتلف  مع 

العمومية  الأ�سغال  ومديرية 

ونقاط  دوريات  وتكثيف 

املراقبة لتعديل وت�سهيل حركة 

م�ستوى  على  خا�سة  املرور 

الطريق  بهذا  النفق  خمرج 

ال�سيار ببلدية »بوزقزة قدارة« 

غرب الولية، اإىل غاية حمطة 

الدفع بخمي�س اخل�سنة.

املعنية  امل�سالح  وتدخلت 

املحلية  ال�سلطات  رفقة  اأي�سا 

على م�ستوى الطريق الجتنابي 

قور�سو  بلدية  بني  الرابط 

وبلدية  الولية(  )�سمال 

بومردا�س(  )�رشق  تيجالبني 

على  جزئي  انزلق  ب�سبب 

�سري  عرقلة  يف  ت�سبب  م�ستواه 

وت�سبب  ال�سيارات.  ومرور 

الأمطار  مياه  من�سوب  ارتفاع 

غلق  يف  كذلك  املت�ساقطة 

الطريق الولئي رقم 18الرابط 

)�رشقا(  منايل  برج  بلدية  بني 

على  عامر«  »اأولد  وقرية 

»الغي�سة«،  منطقة  م�ستوى 

رقم  الوطني  الطريق  غلق  ويف 

�سي  بلدية  بني  الرابط   12
م�سطفى �رشق الولية -وبلدية 

امل�سمي  باملكان  بومردا�س 

تطلب  حيث  بزبز«،  »مزرعة 

املرور  دوريات  ن�رش  الو�سع 

للدرك من اأجل تعديل وت�سهيل 

حركة املرور.

وتعرف باقي الطرقات الوطنية 

ال�سيار  والطريق  والولئية 

مرور  حركة  »�رشق-غرب«، 

احليطة  ال�سائقني  من  تتطلب 

واحلذر وخف�س ال�رشعة لوجود 

حتذيرات  ح�سب  مائية  برك 

املكلفة بخلية الإت�سال.

اأطلقت م�صالح الدرك الوطني ببومردا�ض، خمططا ا�صتعجاليا تكميليا لفك اخلناق عن عدد من 

الطرقات خا�صة بالطريق ال�صيار »�صرق-غرب« بعدما غمرتها مياه االأمطار، على خلفية الت�صاقطات 

املطرية الغزيرة التي تعرفها معظم الواليات ال�صاحلية للوطن.
ر. ن
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تعززت �سبكة هياكل اال�ستقبال ال�سياحي بوالية مترنا�ست بفندق جديد بطاقة 64 �سرير اأجنز يف اإطار 

اال�ستثمار اخلا�ص. ويتوفر هذا الهيكل الفندقي الذي تطلب ا�ستثمارا ماليا بقيمة 150 مليون دج على 27 

غرفة، ويحمل اإ�سم »فندق االأوري الذهبي« ح�سب البطاقة التقنية للم�سروع.

امل�سروع اأجنز يف اإطار اال�ستثمار اخلا�ص وبطاقة 64 �سريرا

قط�ع ال�شي�حة بتمرنا�شت يتعزز مبن�ش�أة فندقية جديدة

املن�ش�أة  هذه  تد�شني  ومت 

والوالية  اجلديدة  الفندقية 

يف خ�شم التح�شري لتظ�هرة 

االإقت�ش�دية  »الأ�شيه�ر« 

اأن  �ش�أنه�  ومن  الدولية 

�شبكة  تدعيم  يف  ت�ش�هم 

لف�ئدة  االإيواء  مرافق 

ينتظر  الذين  امل�ش�ركني 

احلدث  هذا  يف  ح�شورهم 

م�شتثمرين،  من  اله�م 

من  اقت�ش�ديني  ومتع�ملني 

داخل الوطن وخ�رجه.

وايل  اأكد  ال�شي�ق  ذات  ويف 

مترن�شت م�شطفى قري�ش اأنه 

الت�شهيالت  ك�فة  منح  �شيتم 

واملرافقة الالزمة ال�شتقط�ب 

الوالية  بهذه  امل�شتثمرين 

التنموية  احلركية  لتحقيق 

اجلميع  اإليه�  يتطلع  التي 

�شيم� واأن هن�ك اإرادة كبرية 

الفر�ش  لرتقية  للدولة 

نحو  والتج�رية  االقت�ش�دية 

اإفريقي�.

مترنا�شت  بوالية  ويجري 

هي�كل  اأربعة  اإجن�ز  ح�لي� 

�شمن  جديدة  ا�شتقب�ل 

والتي  اخل��ش  اال�شتثم�ر 

يف  متقدمة  ن�شب  تعرف 

اإجم�لية  بط�قة  االأ�شغ�ل 

ومن  �رسيري   398 ب  تقدر 

املنتظر اأن توفر 72 من�شب 

حيز  دخوله�  فور  �شغل 

م�شوؤويل  وفق  االإ�شتغالل 

وال�شن�عة  ال�شي�حة  قط�ع 

هذه  وحت�شي  التقليدية، 

الراهن  الوقت  يف  الوالية 

17 من�ش�أة ا�شتقب�يل ويتعلق 
و10  فن�دق   7 بـ  االأمر 

اإجم�لية  بط�قة  خميم�ت 

ت�شل اإىل 1.018 �رسير.

على خلفية التق�سري وتقدمي اأرقام مغلوطة

اإنهاء مهام مدير ال�شكن بخن�شلة

 عطب تقني يت�سبب يف تدين جودة مياه البحر 

تذبذب يف توزيع املياه 
بالعا�شمة وتيبازة 

 �سوق اأهرا�ص 

على  اعتداء  حالة   2215
�شبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء

والعمران  ال�شكن  وزير  اأنهى 

مه�م  بلعريبي  ط�رق  واملدينة 

مدير ال�شكن لوالية خن�شلة رفقة 

اإط�رين بديوان الرتقية والت�شيري 

ح�شب  الوالية،  بذات  العق�ري 

م�ش�لح  من  اأم�ش  ا�شتفيد  م� 

الوالية.

فقد  امل�شدر  ذات  اإىل  وا�شتن�دا 

مت �شبيحة اأم�ش، تبليغ م�ش�لح 

اإنه�ء  ديوان والية خن�شلة بقرار 

مه�م مدير ال�شكن لوالية خن�شلة 

امل�ش�عد  الع�م  املدير  رفقة 

والت�شيري  الرتقية  لديوان 

ورئي�شة  الوالية  بذات  العق�ري 

دائرة التحكم يف االإجن�زات بذات 

خلفية  على  املحلي  الديوان 

»التق�شري يف اأداء امله�م وتقدمي 

اأرق�م وتق�رير مغلوطة بخ�شو�ش 

تقدم و�شعية امل�ش�ريع ال�شكنية 

ب�لوالية«.

واأكد ذات امل�شدر اأن اإنه�ء مه�م 

مدير ال�شكن لوالية خن�شلة رفقة 

اإط�رين ب�لديوان املحلي للرتقية 

»على  ج�ء  العق�ري  والت�شيري 

خلفية التقرير الذي اأعده االأمني 

والعمران  ال�شكن  لوزارة  الع�م 

زه�نة  احلبيب  حممد  واملدينة 

التي  والتفقد  العمل  زي�رة  عقب 

ق�دته نه�ية �شهر اأكتوبر امل��شي 

للوالية و�شجل خالله� ت�أخرا يف 

على  ال�شكنية  امل�ش�ريع  جت�شيد 

اأر�ش الواقع«.

ق. م

تيب�زة«  »مي�ه  �رسكة  اأعلنت 

حمطة  ا�شتغالل  على  الق�ئمة 

»فوكة«، عن  البحر  مي�ه  حتلية 

تذبذب يف توزيع املي�ه بواليتي 

ب�شبب  والع��شمة،  تيب�زة 

ت�شجيل عطب تقني وقع ليلة اأول 

مي�ه  جودة  تدين  ب�شبب  اأم�ش، 

البحر. 

اأن  له�  بي�ن  يف  ال�رسكة  وق�لت 

�شبب هذا التوقف نق�ش يف انت�ج 

املي�ه ال�رسوب يقدر بـ 120000 

م3/ يومي�. وذلك م� يوؤثر على 

عدد  يف  التوزيع  برن�مج  �شري 

اجلزائر  واليتي  بلدي�ت  من 

وتيب�زة. 

تذبذب�ت  النق�ش  هذا  �شبب  كم� 

على  املي�ه  توزيع  يف  ح�دة 

والغربية  ال�ش�حلية  ال�شل�شلة 

ومت�ش  الع��شمة.  للجزائر 

االإدارية  املق�طعة  من  كل 

عبد  �شيدي  اجلديدة  للمدينة 

املع�ملة،  زرالدة،  الله، 

�شط�وايل، ال�شويدانية )جزئي�(، 

احلم�م�ت  البني�ن،  عني 

)جزئي�(، و�شت�شهد  وال�رساقة 

والية تيب�زة تذبذب�ت يف توزيع 

دواودة،  من  بكل  اأخرى  املي�ه 

خمي�شتي،  ال�شعيبة،  فوكة، 

ت�قورايت،  عني  بو�شم�عيل، 

ال�رسكة  توؤكد  كم�  بوه�رون، 

ح�شب  عودة التزويد ب�ملي�ه  اأن 

�شت�شت�أنف  احل�يل  الربن�مج 

ا�شتئن�ف  عند  تدريجية  ب�شفة 

عملية االإنت�ج يف املحطة، حيث 

املحطة  يف  اخلدمة  �شيتعود 

تعكر  ن�شبة  ا�شتقرار  مبجرد 

املع�يري  مي�ه البحر ح�شب 

املطلوبة. 

ر. ن

توزيع  امتي�ز  موؤ�ش�شة  �شجلت 

اأهرا�ش  ب�شوق  والغ�ز  الكهرب�ء 

اأكتوبر  �شهر  نه�ية  غ�ية  واإىل 

اعتداء  ح�لة   2215 املن�رسم 

الطبيعي  الغ�ز  �شبكتي  على 

والكهرب�ء، ح�شب م� علم اأم�ش، 

بذات  ب�الت�ش�ل  املكلفة  من 

املوؤ�ش�شة.

ب�أن  املتحدثة  واأو�شحت 

ذات  خالل  �شجلت  املوؤ�ش�شة 

على  اعتداء  ح�لة   1355 الفرتة 

 102 منه�  الطبيعي  الغ�ز  �شبكة 

اعتداء منذ مطلع ج�نفي اإىل غ�ية 

نه�ية اأكتوبر املن�رسم، فيم� بلغ 

طول ال�شبكة املعتدى عليه� 4.4 

كلم من اأ�شل 2200 كلم متثل طول 

ب�لوالية. املنجزة  الغ�ز  �شبكة 

وبخ�شو�ش الكهرب�ء فقد بلغ عدد 

ح�الت االعتداء 860 اعتداء منه� 

االأخري  ج�نفي  منذ  اعتداء   100
اإىل غ�ية اأكتوبر امل��شي، م�شت 

يزيد  وم�  ال�شبكة  من  كلم   16
311 عمود كهرب�ئي وهو م�  عن 

يعيق �رسعة وجن�عة التدخل يف 

اأ�ش�فت  كم�  اأخط�ر  حدوث  ح�ل 

ذات املتحدثة.

واأ�ش�رت بن ع�ئ�شة اإىل اأن ال�شبب 

العدد  هذا  ت�شجيل  يف  الرئي�شي 

ال�شبكتني  على  االعتداءات  من 

غري  التزايد  يف  اأ�ش��ش�  يكمن 

املراقب لنمط البن�ء بكل اأنواعه 

ب�لقط�ع  االأمر  تعلق  �شواء 

اخل��ش اأو االأ�شخ��ش الطبيعيني 

وكذا الهيئ�ت العمومية يف اإط�ر 

خمتلف الربامج ال�شكنية وتهيئة 

يف  االجتم�عية  التخ�شي�ش�ت 

خمتلف  بني  التن�شيق  غي�ب  ظل 

اجله�ت.واأ�ش�فت ب�أن 20 معتدي 

الطبيعي  الغ�ز  �شبكة  على 

اإ�شالح  ب�أعب�ء  للتكفل  ا�شتج�بوا 

ب�العتداء  ق�موا  التي  االأجزاء 

عليه� فيم� امتنع الب�قون )1330 

ليتم  الت�شوية  عن  معتدي( 

العدالة.  اإىل  ملف�تهم  حتويل 

اإىل  االعتداءات  هذه  واأدت 

بع�ش  وت�شجيل  ال�شبكة  اإ�شع�ف 

التذبذب�ت يف عملي�ت التموين، 

دع�  الذي  امل�شدر،  ذات  ح�شب 

واخل��شة  العمومية  املوؤ�ش�ش�ت 

امتي�ز  موؤ�ش�شة  مع  التن�شيق  اإىل 

قبل  والغ�ز  الكهرب�ء  توزيع 

لالإطالع على  اأ�شغ�ل  اأي  مب��رسة 

للغ�ز  االأر�شية  ال�شبك�ت  م�ش�ر 

والكهرب�ء. 

ع. م

م�ستلة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة بالبي�ص

مرافقة 37 م�شروعا 
ا�شتثماريا م�شغرا

 ب�سبب اال�ستباه يف تلوث ينبوع مائي 

ال�شلطات املحلية باملدية تقرر غلق 5 نافورات عمومية

 �سيخ�س�ص ل�سحن وت�سدير مادة »الكلينكر«

ا�شتكمال اأ�شغال ترميم ر�شيف »جان« مبيناء وهران قريبا

املوؤ�ش�ش�ت  م�شتلة  تعمل 

لوالية  واملتو�شطة  ال�شغرية 

البي�ش، دعم ومرافقة اأ�شح�ب 

وك�شفت  امل�شغرة،  امل�ش�ريع 

 37 مرافقة  عن  ال�ش�أن  ذات  يف 

م�رسوع� ا�شتثم�ري� م�شغرا منذ 

�شنة 2020.

م�شتلة  به  اأف�دت  م�  وح�شب 

ال�شغرية  املوؤ�ش�ش�ت 

فقد  ب�لوالية  واملتو�شطة 

هوؤالء  مبرافقة  االأخرية  ق�مت 

ح�ملي  من  امل�شتثمرين 

يف  امل�شغرة  امل�ش�ريع 

وال�شن�عة  الفالحة  قط�عي 

م�ش�ريعهم  جت�شيد  غ�ية  اإىل 

الواقع.وت�شمل هذه  اأر�ش  على 

اإنت�ج  املج�شدة  امل�ش�ريع 

االأ�ش��شية  الزيوت  وا�شتخال�ش 

وال�شيدالنية، واإنت�ج النب�ت�ت 

النف�ي�ت،  ور�شلكة  العلفية، 

م�دة  ومع�جلة  وحتويل 

ال�شم�شية،  والط�قة  ال�شوف 

وغريه�.

املوؤ�ش�ش�ت  م�شتلة  وتقوم 

اتف�قي�ت  تربطه�  التي 

خمتلف  مع  وتن�شيق  تع�ون 

واأجهزة  العمومية  االإدارات 

مبرافقة  ال�شب�ب  وت�شغيل  دعم 

انطالق�  امل�ش�ريع  ح�ملي 

مرورا  امل�رسوع  فكرة  من 

والتكوين  وبلورته�  بتطويره� 

اإن�ش�ء  كيفية  يف  واملرافقة 

وت�شيري املوؤ�ش�ش�ت وامل�ش�ريع 

التج�شيد  غ�ية  اإىل  امل�شغرة 

ف�شال عن املرافقة يف احل�شول 

فالحي  اأو  �شن�عي  عق�ر  على 

وغريه� من الت�شهيالت.

ال�شب�ب من خريجي  ولت�شجيع 

واملوؤ�ش�ش�ت  اجل�مع�ت 

اإن�ش�ء  يف  وغريهم  التكوينية 

موؤ�ش�ش�تهم امل�شغرة اأطلقت ذات 

�شهر  مدار  موؤخرا وعلى  الهيئة 

نوفمرب اجل�ري اأبواب� مفتوحة 

بن�ش�طه� وذلك �شمن  للتعريف 

»االأ�شبوع  فع�لي�ت  اإحي�ء 

والذي  للمق�والتية«،  الع�ملي 

يف  االإبتك�ر  �شع�ر«دور  حمل 

تفعيل للمق�والتية«.

و�شم برن�مج م�شتلة املوؤ�ش�ش�ت 

اإىل  خالله  من  يهدف  الذي 

ا�شتقط�ب اأكرب عدد من ال�شب�ب 

تنظيم  امل�ش�ريع  حملة  من 

متت  ن�جحة  لنم�ذج  مع�ر�ش 

مرافقته� من طرف ذات اجله�ز 

خرج�ت  برجمة  عن  ف�شال 

ب�لتن�شيق  واإعالمية  حت�شي�شية 

مع العديد من ال�رسك�ء وتنظيم 

كيفية  حول  تكوينية  ور�ش�ت 

املوؤ�ش�ش�ت  وت�شيري  اإن�ش�ء 

ال�شغرية واملتو�شطة.

موؤخرا  اجله�ز  ذات  ق�م  كم� 

ب�إبرام اتف�قي�ت تع�ون مع كل 

والتعليم  التكوين  مديرية  من 

التكوين  ومركز  املهنيني 

»بوق��شو�ش  والتمهني  املهني 

عبد الق�در«، والوك�لة املحلية 

املق�والتية،  وتنمية  لدعم 

العلمية  الوالئية  واجلمعية 

م�شتلة  البيئة.وتربمج 

ال�شغرية  املوؤ�ش�ش�ت 

واملتو�شطة اأي�ش� دوري� ور�ش�ت 

خالل  ا�شتف�د  حيث  تكوينية، 

90 �ش�ب�  الع�م اجل�ري حوايل 

من تكوين يف تخ�ش�ش�ت متعددة 

على غرار الت�شويق االإلكرتوين 

ور�شلكة  املوؤ�ش�ش�تي  وت�شيري 

ال�شم�شية،  والط�قة  النف�ي�ت 

الطبية  الزيوت  وا�شتخال�ش 

والعطرية وغريه�.

ق. م

قررت م�ش�لح دائرة املدية غلق خم�شة ن�فورات عمومية متواجدة ب�أع�يل مدينة 

اال�شتب�ه يف وجود خطر تلوث بينبوع م�ئي، ب�ملنطقة  اإثر  اإحرتازي�،  املدية 

امل�شم�ة »عني لعراي�ش«، ممون ه�ته الن�فورات. 

عقب  االإجراء  هذا  اتخ�ذ  مت  اأنه  بومعزة  اإبراهيم  املدية  دائرة  رئي�ش  واأو�شح 

عني  حي  �شك�ن  بني  طفيفة  ت�شمم  ح�الت  لعدة  امل��شي  االأربع�ء  يوم  ت�شجيل 

لعراي�ش و�شواحيه اإثر ا�شتهالك مي�ه بع�ش الن�فورات العمومية املتواجدة بهذا 

احلي. 

كم� اأف�د رئي�ش الدائرة ب�إجراء حت�ليل بكرتيولوجية فور ظهور احل�الت االأوىل 

من الت�شمم، للت�أكد من جودة املي�ه امل�شتهلكة وحتديد درجة تلوثه�، م�شريا اإىل 

اإجراء ب�ملوازاة مع عملية تفح�ش للن�فورات الرئي�شية التي ميونه� منبع عني 

لعراي�ش للك�شف عن ارتب�ط حمتمل بينه�، قد يكون �شبب� يف ح�الت الت�شمم. 

اأن تكون االأمط�ر الغزيرة التي  اإمك�نية  ويف هذا ال�ش�أن يفرت�ش ال�شيد بومعزة 

�شجلت يف االأي�م االأخرية قد جرت معه� مي�ه ال�رسف ال�شحي وت�شببت يف تلوث 

اأبرزت وجود ن�شبة منخف�شة من  التح�ليل  اأن نت�ئج  منبع عني لعراي�ش، واأكد 

للن�فورات  االحرتازي  الغلق  قرار  اتخ�ذ  ا�شتدعى  املي�ه، مم�  يف  البكتريي� 

ومع�جلة �شبكة ت�رسيف مي�ه االأمط�ر وال�رسف ال�شحي الواقعة يف هذا احلي. 

�، يع�نون من اأعرا�ش ت�شممي على  واأ�ش�ر رئي�ش الدائرة، اىل التكفل بـ 16 �شخ�شً

اأن  اىل  م�شريا  املدية،  غرب  �شم�رة  لدراع  اخلدم�ت  املتعددة  العي�دة  م�شتوى 

جميعهم ع�دوا اإىل من�زلهم، موؤكدا بذلك عدم ت�شجيل اأي ح�لة ا�شت�شف�ئية. 

ع. م

اأكد الرئي�ش املدير الع�م ملوؤ�ش�شة مين�ء وهران اأن اال�شغ�ل اخل��شة برتميم 

الر�شيف التج�ري » ج�ن« تو�شك على االنته�ء، معلن� يف الوقت نف�شه عن 

ا�شتكم�ل اال�شغ�ل بهذا امل�رسوع يف اأواخر �شهر دي�شمرب من ال�شنة اجل�رية

198 مرتا يف تو�شعة  الر�شيف املمتد على طول  اأ�شغ�ل ترميم هذا  ومتثلت 

ومتديد الر�شيف وعمق 12 مرتا، ي�شري خمت�ر كورب�، الفت� اإىل اأن التكلفة 

االإجم�لية لهذا امل�رسوع يف حدود 200 مليون دج من ميزانية املوؤ�ش�شة.

واأ�ش�ف اأن االأ�شغ�ل متقدمة وتو�شك على نه�يته� حيث جت�وزت ن�شبة االإجن�ز 

اأق�شى  على  اجل�ري  الع�م  نه�ية  مع  امل�رسوع  ي�شلم  اأن  على  ب�مل�ئة   95
تقدير. و�شت�شمح هذه االأ�شغ�ل فور االنته�ء منه� ب��شتقب�ل بواخر ذات احلجم 

»الغزوات«،  ر�شيفي  اإىل  لي�ش�ف  الكلينكر  م�دة  وت�شدير  ل�شحن  املتو�شط 

و«ق�ب�ش«، وي�شبح نه�ئي خ��ش بت�شدير هذه امل�دة، كم� اأ�شري اإليه.

اجل�رية  ال�شنة  من  االأوىل  اأ�شهر  الع�رسة  خالل  ت�شدير  مت  فقد  للتذكري، 

الإ�شمنت  ال�شن�عي  املجمع  قبل  من  املنتجة  كلينكر  م�دة  من  طن   196.200
مين�ء  من  انطالق�  اجلزائر«،  هو�شليم  الف�رج  و«جممع  »جيك�«،  اجلزائر 

للتذكري  املين�ئية،  املوؤ�ش�شة  لذات  الع�م  املدير  الرئي�ش  وفق  وهراين 

يحتوي مين�ء وهران اإجم�ال على 13 ر�شيف� ب�الإ�ش�فة اإىل نه�ئي احل�وي�ت 

املرتقب ا�شتالمه مع نه�ية الع�م اجل�ري. 

ق. م
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على  قطر  وقدرة   2022 العامل  كاأ�س  عن  بلما�ضي  حديث 

خالل  جاء  م�ضبوق،  وغري  ا�ضتثنائي  مونديايل  تنظيم 

وبوركينافا�ضو  اجلزائر  مباراة  قبل  عقده  ال�ضحفي  املوؤمتر 

التي جرت اأم�س الثالثاء يف ختام ت�ضفيات اإفريقيا املوؤهلة 

لكاأ�س العامل.

قطر  دولة  ا�ضتعداد  ب�ضاأن  �ضوؤال  على  اجلزائر  مدرب  ورد 

يف  الأف�ضل  �ضيكون  املونديال  »هذا  قائال:  احلدث،  لهذا 

التاريخ.. اأنا اأقيم يف قطر ووقفت عند قدرتها على تنظيم 

الأحداث الريا�ضية العاملية الكبرية بامتياز..اإنها متفوقة 

يف هذا املجال«.

عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل  اجلزائر  منتخب  مدرب  وذهب 

تن�ضى  لن  قطر  يف  العامل  كاأ�س  من  املقبلة  الن�ضخة  اأن  اأكد 

بكل  »اأحتدث  و�ضرح:  اجلماهري،  ذاكرة  من  متحى  ولن 

متحى  ولن  تن�ضى  لن  املقبل  العامل  كاأ�س  مو�ضوعية.. 

»ميكن  م�ضيفا:  معطيات«،  لعدة  اجلماهري  ذاكرة  من 

بالنظر  الواحد،  اليوم  يف  مباريات   3 متابعة  للجماهري 

الأنفاق«،  ميرتو  �ضبكات  وتوفر  ال�ضل�س  املوا�ضالت  لنظام 

واأردف: »ظروف ال�ضتقبال والإقامة رائعة ومثالية، كما 

اأن درجات احلرارة �ضتكون مثالية«.

كرة  جنوم  بح�ضور  ا�ضتعرا�ضية  مباراة  لعبت  »لقد  وتابع: 

اأنفاتينو،  جياين  الفيفا،  رئي�س  وم�ضاركة  العامليني  القدم 

 ،»2022 العامل  بكاأّ�س  اخلا�ضة  املالعب  اأحد  يف  فرتة  قبل 

م�ضيفا: »لقد كان ملعبا رائعا ومذهال..وفوق كل ذلك كان 

املنتخب  األوان  اإىل  اإ�ضارة  يف  والأّبي�س«،  الأخ�ضر  باللونني 

�ضتكون  املقبلة  العرب  »كاأ�س  يوؤكد:  اأن  قبل  اجلزائري، 

العامل  لكاأ�س  قطر  ا�ضتعداد  عند  للوقوف  مثالية  بروفة 

.»2022

بلما�ضي،  جمال  اجلزائر  ملنتخب  الفني  املدير  حتدث  كما 

بح�ضرة كبرية، عن عدم م�ضاركته يف كاأ�س العامل كالعب، 

العامل  كاأ�س  اإىل  التاأهل  على  اإ�ضراره  عن  حتدث  عندما 

امل�ضاركة  فر�ضة  �ضّيع  اأنه  كا�ضفا  كمدرب،  قطر  يف   2022
لها  تعر�س  خطرية  اإ�ضابة  ب�ضبب   2010 العامل  كاأ�س  يف 

التي  املعلومة  وهي  الفرن�ضي،  فالن�ضيان  ال�ضابق  ناديه  مع 

يك�ضف عنها لأول مرة.

بلما�ضي قال بخ�ضو�س حلم امل�ضاركة يف كاأ�س العامل: »حلم 

امل�ضاركة يف كاأ�س العامل هو ما جعلني لعبا حمرتفا.. مل 

مل  اأنني  رمبا  كالعب  العامل  كاأ�س  يف  امل�ضاركة  من  اأمتكن 

اأكن اأ�ضتحق ذلك«، واأردف: »مل ت�ضبق يل امل�ضاركة يف كاأ�س 

العامل كالعب.. هذا ي�ضتثري املواجع ويوؤملني كثريا«.

كاأ�س  يف  امل�ضاركة  فر�ضة  �ضيع  اأنه  بلما�ضي  جمال  ك�ضف 

اخل�ضو�س:  بهذا  وقال  الإ�ضابة،  ب�ضبب   2010 العامل 

)حممد  القدم  لكرة  اجلزائري  لالحتاد  ال�ضابق  »الرئي�س 

روراوة(، ات�ضل بي، وكان هناك احتمال بعودتي للمنتخب 

لالأ�ضف  »لكن  م�ضيفا:   ،»2010 العامل  كاأ�س  يف  وامل�ضاركة 

تعر�ضت لإ�ضابة خطرية بعد لقاء فالن�ضيان وباري�س �ضان 

جريمان واأجريت عملية جراحية يف الركبة«.

�ضعور  كالعب  العامل  كاأ�س  يف  امل�ضاركة  »عدم  وتابع: 

 1986 العامل  كاأ�س  وعرفت   1976 عام  مولود  اأنا  �ضعب.. 

الفرتة  تلك  مارادونا..يف  دييغو  املف�ضل  لعبي  مب�ضاركة 

بالتحديد بداأت حلم امل�ضاركة يف املونديال«.

وختم قائال: »حلمت رفقة م�ضاعدي عزيز بورا�س بقيادة 

ب�ضاأن  الالعبني  مع  حتدثت  ولقد  العامل،  كاأ�س  يف  اجلزائر 

بعد  الالعبني  مع  احلايل  وهديف  كالعب  ال�ضابق  حلمي 

العودة من القاهرة«.

اأ�ضرف على تكريم بع�س الأ�ضماء الريا�ضية المحلية والجمعيات

�شبقاق: نعمل على رفع التجميد عن م�شاريع 
القطاع بوالية امل�شيلة«

بلما�شي: مونديال قطر �شيكون االأف�شل يف التاريخ

اأكد المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال 

بلما�ضي، اأن ن�ضخة كاأ�س العالم 2022 بقطر 

�ضتكون الأف�ضل في التاريخ، ا�ضتنادا اإلى 

معطيات ومعايير عدة ا�ضتوقفته �ضخ�ضيا بحكم 

اإقامته في دولة قطر، وبالنظر لالإمكانات 

الكبيرة التي و�ضعتها الأخيرة للتح�ضير اإلى 

هذا الموعد العالمي الكبير، وا�ضفا المالعب 

التي تم ت�ضييدها خ�ضي�ضا لمباريات كاأ�س 

العالم، بـ«المذهلة«.

ب�ضبب »غالء تذاكر« الطائرات

حواج يتحدث عن تاأجيل ترب�ص مدربني 
»الفوفينام فيات فوادو«

اإلغاء الرتب�س الفريقي الذي كان  اإمكانية  ك�ضف رئي�س الكونفديرالية الفريقية للفوفينام فيات فوادو عن 

من  التي  الطائرات  تذاكر«  »غالء  ب�ضبب  واملوؤطرين،  املدربني  لفائدة  املقبل،  دي�ضمرب  بداية  تنظيمه  املقرر  من 

املفرو�س اأن تقل الوفود الفريقية يف �ضفريتها اىل اجلزائر.

واأو�ضح رئي�س الهيئة الفريقية، اجلزائري حممد جواج يف ت�ضريح ل«واج« قائال: » قد يغيب 100 مدرب وموؤطر، 

للفوفينام فيات  الكونفديرالية الفريقية  20 دولة، عن الرتب�س الفريقي واملوؤمتر النتخابيالذي تعتزم  ميثلون 

الوفود  املُقّلة لأع�ضاء  الطائرات  الفاح�س لتذاكر  الغالء  املقبل باجلزائر، ب�ضبب  10 دي�ضمرب  1 اىل  فوادو، تنظيمه من 

الفريقية. فُيقدرثمن الواحدة منها، ما بني 24 و25 مليون �ضنتيم )ما بني 1500 و 2000 يورو(.

العربية واأ�ضاف املتحدث: » نتاآ�ضف لعدم �ضمان �ضركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية، وجهات من واإىل بلدان افريقية. اأما �ضركات الطريان 

تاأجيل  الخرى، فثمن تذاكر ال�ضفر عندها يف البلدان الفريقية ويف الطائرات املتجهة نحو اجلزائر، باه�س جدا. هذا المر جعلنا نفكر جديا  يف 

الرتب�س الفريقي الذي كان من املقرر ان يجري مبركز حت�ضري جتمعالفرق الوطنية بال�ضويدانية ) اجلزائر العا�ضمة(، ويعقبه املوؤمتر العادي النتخابي لتجديد مكتب 

الهيئة القارية«. وبهدف » تخفيف العبء املادي على م�ضوؤويل ادارة  الكونفديرالية الفريقية للفوفينام فيات فوداو - التي تتخذ من اجلزائر مقرا لها-، يف تنظيم احلدث 

الفريقي، جلاأت الهيئة اىل تقدمي طلب للعديد من الرعاة )�ضبون�ضور( الوطنيني للم�ضاهمة يف احلدث. اإل اننا مل نتلق اأي رد حلد الن«، كما اأكده جواج متاآ�ضفا.

ال�ضمراء  القارة  مدربي  م�ضتوى  وتطوير  ر�ضكلة  بهدف  وترب�ضاتها،  التكوينية  دوراتها  �ضل�ضلة  توا�ضل   « لالخت�ضا�س،  الفريقية  الكونفديرالية   ان  امل�ضوؤول  ذات  وقال 

اأن اأهم عائق ت�ضطدم به البلدان الفريقية لتطوير هذا الخت�ضا�س هو �ضح املوارد  ومرافقة بلدانهاى تقنيا من اجل تطوير هذا الفن القتايل الفيتنامي ال�ضل. غري 

املالية.« من جهة اأخرى، برجمت الحتادية اجلزائرية للفوفينام فيات فوداو البطولة الوطنية لالأوا�ضط والأكابر يومي 20 و21 دي�ضمرب بعنابة.

في مناف�ضات كاأ�س اأمم افريقيا للتن�س

كرمي �شعد اهلل را�ص عن نتائج املنتخبات 
الوطنية يف موعد تون�ص

�ضجلتها  التي  النتائج  ‘’ر�ضاه’’ عن  اهلل  �ضعد  كرمي  للتن�س،  اجلزائرية  بالحتادية  الوطني  الفني  املدير  اأبدى 

الأحد  فعاليتها  اختتمت  التي  لالأكابر،  افريقيا  اأمم  كاأ�س  خالل  و�ضيدات’’  ‘’رجال  اأكابر  الوطنية  املنتخبات 

املا�ضي بتون�س، اأين نالت اأربع ميداليات ) ف�ضيتان و  برونزيتني(. وقال اخلبري الدويل �ضعداهلل ل’’واج’’: ‘’نحن 

را�ضون عن النتائج التي �ضجلتها املنتخبات الوطنية بالأرا�ضي التون�ضية مقارنة بالأهداف امل�ضطرة قبل انطالق 

املناف�ضة’’.

حممد  الثنائي  بف�ضل  الف�ضية  وكانت  برونزية.  واأخرى  ف�ضية  ميدالية  اجلزائر  نالت  الفردية،  املناف�ضات  ففي 

اأمام نظرييهما  امني عي�ضى خليفة رفقة التون�ضي و�ضام عبد الرحمان، بعد خ�ضارتهما يف النهائي يف زوجي رجال، 

التون�ضيني ، ا�ضكندر من�ضور وعزيز اوكعة بواقع )1-6، 1-6(. كما نالت اأمرية بن عي�ضى الربونزية يوم اخلمي�س املا�ضي  

بعد فوزها على الكينية الالعبة الكينية اأجنيال اأوكيتويي بواقع 2-6، 0-6 ونال الفريق الن�ضوي ميدالية ف�ضية يف مناف�ضات 

ح�ضب الفرق، عقب خ�ضارته يف النهائي امام م�ضر بنتيجة 1-2.وكان املنتخب قد فاز على كينيا خالل دورة اللقب )0-2( من جهتهم 

، نال رجال املنتخب الوطني، ميدالية برونزية، عقب تخطيهم منتخب كينيا بنتيجة 0-2 ، يف اللقاء الرتتيبي من اجل املركز الثالث وانهزامهم يف دورة 

اللقب امام ممثلي البلد امل�ضيف -0 2.

م. ب

الرزاق  عبد  الريا�ضة  و  ال�ضباب  وزير  اأكد 

الوزارية  دائرته  باأن  امل�ضيلة  بولية  �ضبقاق 

عدد  عن  التجميد  رفع  ملف  على  »�ضتنكب 

اأزيد  منذ  �ضجلت  التي  القطاع  م�ضاريع  من 

تنطلق  ومل  الولية  بهذه  �ضنوات  خم�س  من 

الأ�ضغال بها مما اأدى بال�ضلطات العليا للبالد 

اإىل جتميدها«.

واأو�ضح �ضبقاق لدى اإ�ضرافه على حفل تكرمي 

بع�س الريا�ضيني املحليني وممثلي اجلمعيات 

اجلامعي  القطب  قاعات  باإحدى  الريا�ضية 

التابع جلامعة حممد بو�ضياف يف اإطار زيارة 

التجميد  »رفع  باأن  امل�ضيلة  لولية  عمل 

وزير  يتجاوز  معروف،  هو  كما  امل�ضاريع  عن 

وزارة  و  الأوىل  الوزارة  فيه  وتبث  القطاع 

اخلا�ضة  للظروف  بالنظر  اأنه  غري  املالية، 

عدد  جتميد  �ضهدت  التي  امل�ضيلة  لولية 

�ضري  على  �ضلبا  اأثر  مما  امل�ضاريع  من  معترب 

الوزارة  فاإن  والريا�ضة،  ال�ضباب  قطاع 

الو�ضية �ضتعمل على اإقناع ممثلي ال�ضلطات 

العليا يف البالد من اأجل رفع التجميد عنها«.

»طلب  باأنه  ال�ضياق  هذا  يف  الوزير  وك�ضف 

�ضبط  جالوي  القادر  عبد  امل�ضيلة  وايل  من 

قائمة امل�ضاريع التي م�ضها التجميد بالولية 

اإعادة  و  عنها  التجميد  رفع  اقرتاح  بغر�س 

لها  ر�ضدت  التي  املالية  الأغلفة  يف  النظر 

عند ت�ضجيلها«.

ب«التق�ضري  الو�ضعية  هذه  الوزير  وو�ضف 

يف الت�ضيري خالل �ضنوات البحبوحة املالية، 

اأ�ضغال اإجناز  اإطالق  اأنه مل يتم  على اعتبار 

هذه امل�ضاريع يف وقتها املحدد مما ت�ضبب يف 

جتميدها«.

اجلمعيات  ممثلو  جهتهم  من  اغتنم  وقد 

يف  بالولية  الريا�ضية  والنوادي  ال�ضبانية 

لطرح  احلفل  هذا  التخ�ض�ضات  خمتلف 

ال�ضندوق  من  املايل  الدعم  »غياب  اإ�ضكالية 

ل  والذي  ال�ضباب  مبادرات  لدعم  الولئي 

يتما�ضى نهائيا مع كثافة ن�ضاطاتهم والنتائج 

املحققة وطنيا ودوليا«.

وقد اأبدى يف هذا ال�ضدد �ضبقاق اأ�ضفه لكون 

»هذا ال�ضندوق قائم على مداخيل الوليات 

من  تتمكن  التي  الغنية  تلك  بينها  من  التي 

والنوادي  للجمعيات  املايل  الطلب  تلبية 

بالن�ضبة  �ضئيلة  تظل  بينما  الريا�ضية، 

لبع�س الوليات على غرار امل�ضيلة«.

املجال  هذا  يف  احلل  باأن  الوزير  واعترب 

والنوادي  للجمعيات  �ضفاف  دعم  يف  »يكمن 

اأو  حمليا  �ضواء  اإيجابية  نتائج  حتقق  التي 

وطنيا اأو دوليا«.

خالل  د�ضن  قد  �ضبقاق  الرزاق  عبد  وكان 

ببلدية  جواريا  ريا�ضيا  مركبا  الزيارة  هذه 

عملية  حول  �ضروحا  تلقى  اأين   مطارفة، 

�ضباب  بع�س  لن�ضغالت  ا�ضتمع  و  ت�ضيريه 

البلدية ووعد بالعمل على حل بع�ضها، فيما 

ال�ضلطات  على  منها  الآخر  البع�س  �ضيطرح 

العليا للبالد .

باأن  ال�ضباب  هوؤلء  خماطبا  الوزير  وقال 

الريا�ضة  و  ال�ضباب  قطاع  يف  »ال�ضتثمار 

رئي�س  ر�ضمه  اخلا�س  القطاع  قبل  من 

اجلمهورية ال�ضيد عبد املجيد تبون ودعمه 

ب�ضرورة  ال�ضلطات  ملختلف  تعليمات  باإ�ضداء 

لي�ضكل  ال�ضتثمار  من  النوع  هذا  ت�ضجيع 

الوطن  م�ضتوى  على  لل�ضباب  اإ�ضافيا  دعما 

هذا  يف  اجلمهورية  رئي�س  نظرة  وفق 

احلركة  ت�ضجيع  ب�ضرورة  القا�ضية  املجال 

اجلمعوية وطنيا«.

عن  ذلك،  على  ف�ضال  �ضبقاق،  وك�ضف 

للطب  الوطني  للمركز  ملحقات  ا�ضتحداث 

»متكني  اأجل  من  الوليات  عرب  الريا�ضي 

ال�ضباب املنخرطني يف النوادي الريا�ضية من 

ال�ضتفادة من التكفل ال�ضحي«.

كما اطلع الوزير خالل زيارته للولية على 

م(   50( اأوملبي  ن�ضف  م�ضبح  �ضري  ظروف 

مبقرة  لقاء  له  كان  كما  بو�ضعادة،  مبدينة 

مقرة  �ضباب  جنم  نادي  م�ضريي  و  لعبي  مع 

النا�ضط يف الرابطة املحرتفة الأوىل.

م. ب

في ريا�ضة رفع الأثقال

ال�شلطات الو�شية تلتزم مبرافقة الرابطات 
لتذليل العقبات اأمام الالعبني

اأكد م�ضوؤولو الحتادية اجلزائرية لرفع 

لولية  قادتهم  زيارة  خالل  الأثقال، 

الرابطات  مبرافقة  التزامهم  تب�ضة، 

العقبات  تذليل  اأجل  من  الولئية 

حتقيق  بغية  واللوج�ضتيكية  املادية 

الفدرالية  للهيئة  الأ�ضمى  الهدف 

ورد  ما  ح�ضب  والنوادي،  والرابطات 

»في�ضبوك«  على  الر�ضمية  ال�ضفحة  يف 

لذات الهيئة، اأم�س الثالثاء.

الحتادية  رئي�س  من  كل  تنقل  و 

بوحلية  الأثقال،  لرفع  اجلزائرّية 

املنهجي  املدير  رفقة  ا�ضماعيل، 

للتطوير والتكوين، كبار عبد الرحمان 

اإىل ولية تب�ضة يف اإطار اإحياء الهياكل 

وتطبيقًا  الريا�ضي،  للتن�ضيط  املحلية 

والتكوين  التطوير  مديرية  لربنامج 

لرفع  الولئية  الرابطة  وجتديد 

الأثقال هناك.

و بعد الوقوف على الو�ضعية القانونية 

م�ضلحة  م�ضتوى  على  للرابطة 

مبعية  والريا�ضية  البدنية  الأن�ضطة 

احلركة  مكتب  ورئي�س  امل�ضلحة  مدير 

والريا�ضة  ال�ضباب  ومدير  اجلمعوية 

�ضفحة  فتح  على  التفاق  مت  لت�ضبة، 

على  الريا�ضة  هذه  تاريخ  يف  جديدة 

امل�ضتوى املحلي بهدف التطلع مل�ضتقبل 

اجلديدة  النظرة  هذه   « م�ضرق. 

بغية  اجلميع  جهود  ت�ضافر  ت�ضتدعي 

الذي  املحوري  الهيكل  هذا  جتديد 

لرفع  بالن�ضبة  الزاوية  حجر  ميثل 

اأ�ضاف  الولية«، كما  الأثقال بعا�ضمة 

نف�س امل�ضدر.

فر�ضة  اللقاء  كان  املوقع،  ح�ضب  و 

الأثقال  رفع  اأ�ضرة  �ضمل  للّم  ثمينة 

دكاترة،  اإطارات،  من  تب�ضة  مبدينة 

وريا�ضيني  واأطباء  دوليني  حكام 

�ضابقني، بعد اأن �ضهدت الفرتة الأخرية 

اختاللت معتربة بني اجلهات الفاعلة 

يف الرابطة والريا�ضيني.

العوائق  لغالبية  التطرق  مت  كما 

تب�ضة  رابطة  تنتظر  التي  والتحديات 

اإطالع  مع  الأثقال،  رفع  لريا�ضة 

املديرية وروؤ�ضاء النوادي على عمليات 

احلكام  ور�ضكلة  املدربني  تكوين 

التقني  الر�ضيد  اإثراء  اإىل  الهادفة 

املحلي.

م. ب

تحدث عن اإ�ضراره على التاأهل اإلى كاأ�س العالم 2022 كمدرب
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الريا�ضة

من احل�ضي�ض اإىل البطولة.. 

ميرتوفيت�ض يقلب موازين 

م�ضريته الدولية

ا�ستعر�ست فيه اأبرز اأرقام نادي بر�سلونة ن�سرت �سحيفة »�سبورت« الكتالونية، تقريرا 

يوم على انتقال جنم التانغو اإىل نادي الإ�سباين والأرجنتيني ليونيل مي�سي بعد مرور 100 

باري�س �سان جريمان الفرن�سي.

�سوءا يف املو�سم احلايل بعد رحيل وتوؤكد لغة الأرقام اأن و�سع بر�سلونة �سار اأكرث 

الدوري الإ�سباين، ومل يحقق الفوز اإل الأرجنتيني؛ اإذ تراجع اإىل املركز التا�سع يف 

)لديه مباراة موؤجلة(، مع حتقيقه يف 4 من اأ�سل 12 مباراة لعبها يف الليغا 

اجلانب الهجومي �سجل الفريق 19 لـ5 تعادلت وانقياده لـ3 هزائم، ويف 

مرماه اأقل بكثري من املوا�سم هدفا فقط وظهر خط دفاعه وحار�س 

مرة.اأما يف دوري اأبطال اأوروبا، ال�سابقة، حيث اهتزت �سباكه 15 

بايرن ميونيخ وبنفيكا قبل اأن فقد خ�سر بر�سلونة اأول مباراتني من 

كييف، و�سيكون الفريق يحقق فوزين متتاليني على دينامو 

»كامب نو« ل�سمان بطاقة يف بحاجة لتحقيق الفوز على بنفيكا 

املجموعة اخلام�سة بعد اأن عن التاأهل الثانية لثمن النهائي 

الأملاين.ميونيخ ذهبت البطاقة الأوىل اإىل بايرن 

يف و�سع اأف�سل بكثري بت�سدره وعلى رغم اأن فريقه باري�س �سان جريمان، يبدو 

مناف�سيه، واحتالله املركز الدوري الفرن�سي بفارق 10 نقاط عن اأقرب 

مان الثاين يف جمموعته بدوري اأبطال اأوروبا بر�سيد  من  بنقطة  )اأقل  نقاط   8
م�ستوياته مع فريقه اجلديد حتى �سيتي الإجنليزي(، مل ي�ستطع مي�سي تقدمي اأف�سل 

مع �سان جريمان، 3 منها يف دوري اأبطال الآن.ومل يلعب الربغوث حتى الآن �سوى 8 مباريات 

الآن 3 اأهداف كانت جميعها يف دوري اأوروبا و5 يف الدوري الفرن�سي، و�سجل ليونيل حتى 

الفرن�سي، بينما مل يقم باأي متريرة حا�سمة اأبطال اأوروبا، وما زال ينتظر هدفه الأول يف الدوري 

ل يزال بحاجة لبع�س الوقت للتاأقلم مع يف كل امل�سابقات حتى الآن، ومن الوا�سح اأن الأرجنتيني 

زمالئه اجلدد.

ظهوره مع الفريق بعد فوزه ويعود �سبب قلة م�ساركات الأرجنتيني مع باري�س اإىل تاأخر 

وامل�ساكل البدنية املتكررة يف ال�سيف املا�سي، بلقب كوبا اأمريكا مع الأرجنتني 

م�ستواه املعهود يف الدوري ابتعاده عن التي �ساحبت عودته، اأما 

لعب اأندية »الليغ1« عن اأ�سلوب اختالف الفرن�سي، فيعود اإىل 

الدوري الفرن�سي بطابع اإذ يتميز الليغا؛ الأ�سلوب الذي عهده يف 

الدفاع للهجوم والعك�س خالل التحولت من يف عدد بدين اأكرث قوة مع ال�سرعة 

املباراة الواحدة.

م�ن�ضيني: اإيط�لي� �ضتت�أهل اإىل ك�أ�ض 
الع�مل و�ضتن�ف�ض على اللقب

حاول مدرب اإيطاليا، روبرتو مان�سيني، طماأنة فريقه 

بعد عدم التاأهل املبا�سر ملونديال كاأ�س العامل 2022 يف 

قطر وا�سطراره خلو�س امللحق، اإذ اأكد اأن »الأتزوري« 

�سيتاأهل اإىل امل�سابقة العاملية يف مار�س/اآذار املقبل، 

م�سيفا اأنه »رمبا �سيفوز بكاأ�س العامل« للمرة اخلام�سة يف 

تاريخه.

وقال مان�سيني يف موؤمتر �سحفي عقب ف�سل اإيطاليا 

يف الختبار الأهم لها يف م�سوار الت�سفيات واكتفائها 

بتعادل �سلبي يف عقر دار اإيرلندا ال�سمالية على ملعب 

)ويند�سور بارك(: »يتبقى لنا خو�س مباريات مار�س، 

و�سوف ن�ستعد لها ب�سكل جيد و�سنذهب اإىل املونديال 

بعد امللحق«.

واأ�ساف مان�سيني يف حماولة للحفاظ على معنويات 

جمموعته عالية: »اأنا واثق متاما من اأننا �سنتاأهل يف 

مار�س، ورمبا �سنفوز باملونديال«.واأقر املدرب الإيطايل 

باأن ركلتي اجلزاء ال�سائعتني عن طريق جورجينيو يف 

املباريات املبا�سرة �سد �سوي�سرا كانتا حا�سمتني.وتابع: 

»اأ�سعنا ركلتي جزاء يف املباريات احلا�سمة. يجب اأن 

نتحلى حاليا باأق�سى قدر من الهدوء، وبعد ذلك يف 

مار�س �سنح�سل على بطاقة التاأهل«.

وكان املنتخب ال�سوي�سري قد ح�سم بطاقة التاأهل 

عن هذه املجموعة، وذلك بعد فوزه اأم�س على �سيفه 

البلغاري -4�سفر يف املباراة التي احت�سنها ملعب 

�سوي�سبور اأرينا.

ورفع املنتخب ال�سوي�سري ر�سيده اإىل 18 نقطة، 

بينما تراجع منتخب اإيطاليا للمركز الثاين بر�سيد 

كاأ�س  نهائيات  اإىل  وبتاأهلها  للملحق،  وتاأهل  نقطة   16
العامل، ان�سمت �سوي�سرا لقائمة املتاأهلني والتي ت�سم: 

الدمنارك والربازيل واأملانيا وفرن�سا وبلجيكا وكرواتيا 

واإ�سبانيا و�سربيا، واإجنلرتا.

اأقر املدير الفني ملنتخب اإ�سبانيا، لوي�س اإنريكي، باأنه اأزاح عن كاهله حمال ثقيال، من خالل �سعود املاتادور مبا�سرة اإىل نهائيات كاأ�س العامل قطر 

للمونديال. املوؤهلة  الأوروبية  الت�سفيات  من  الثانية  املجموعة  مباريات  ختام  يف  اإ�سبيلية  يف  ال�سويد  على   1-0 بنتيجة  الفوز  بعد   ،2022
وقال اإنريكي يف املركز الإعالمي مبلعب »لكارتوخا« عقب اللقاء: »اأزحت حمال ثقيال عن كاهلي، حقيبة ظهر تزن 100 كيلوغرام«.. »�سعرت 

ب�سغط اأكرب يف هذه الت�سفيات مقارنة بكاأ�س اأمم اأوروبا ونهائي دوري الأمم«. موؤكدا اأن اإ�سبانيا ت�ستحق التاأهل، واأنها كانت اأف�سل فريق يف 

املجموعة.

واأ�ساف مدرب لروخا: »ن�سعر بارتياح كبري بالتاأهل ب�سكل مبا�سر، الالعبون ا�ستحقوا ذلك بعد مباراة عانوا فيها، لأن ال�سويد مناف�س خميف، فهم 

يدافعون جيدا ويغلقون امل�ساحات، ولكن يف النهاية ح�سلنا على اجلائزة العادلة التي ي�ستحقها الالعبون«. 

وفيما يتعلق مب�ستقبله وما اإذا كان يرغب يف ال�ستمرار يف من�سبه، اأ�سار لوي�س اإنريكي اإىل اأن »هذا امل�سروع م�ستمر’’ لأنه التزم اأمام الحتاد 

الإ�سباين بامل�ساركة يف كاأ�س الأمم الأوروبية وكاأ�س العامل، واعترب اأنه »لي�س من املهم توقيع عقد ولكن حقيقة اأن اللتزام بني الطرفني وا�سح«. 

وو�سف دعم اجلمهور باأنه »دافع لل�سعور بال�سعادة«، حتى اإنه هتف با�سمه، حيث يعني ذلك اأن ما يفعله املنتخب الوطني »يروق للجمهور«.

بدوره، اأقر األفارو موراتا، مهاجم يوفنتو�س الإيطايل و�ساحب هدف تاأكيد التاأهل لإ�سبانيا، باأنهم »بذلوا جمهودا كبريا من اأجل حتقيق هذا الهدف« 

واأنهم »تخطوا حلظات �سيئة �سويا«.واعرتف موراتا بـ«�سعوبة املباريات على مدار م�سوار الت�سفيات«، واأن الأمور مل تكن �سهلة كما حدث اليوم اأمام 

املنتخب ال�سويدي »الذي يتمتع بقوة بدنية كبرية ويدافع جيدا«.

وقال �ساحب الـ29 عاما ت�سريحاته: »�سعداء للغاية لأن الأمور مل تكن �سهلة على الإطالق. منتلك جمموعة رائعة من الالعبني، ون�ستحق التاأهل 

للمونديال. من ال�سعب للغاية اأن نخ�سر عندما نواجه ال�سعوبات �سويا كفريق«.

وختم بقوله: »كان م�سريي اأف�سل هذه املرة لأنني مررت يف ال�سيف املا�سي بفرتات �سعبة، لن اأكذب عليك، كنت على دراية باأنني �ساأهيئ بع�س 

الفر�س اليوم لكنني مل ا�ستثمر بع�سها وكدت اأن اأطيح بكرة الهدف خارج امللعب. كلما كانت الفر�سة �سهلة كلما كانت يف بع�س الأحيان اأكرث 

�سعوبة. اأنا �سعيد بتاأهلنا. حتتاج اإ�سبانيا اأن ت�سارك يف كل بطولة لكاأ�س العامل ونحن �سعيدون لأننا جنحنا اأخريا يف حيازة بطاقة التاأهل ملونديال 

قطر 2022«. وحلقت اإ�سبانيا بطلة كاأ�س العامل عام 2010 بجنوب اإفريقيا مبنتخبات اأملانيا والربازيل والدمنارك وبلجيكا وفرن�سا وكرواتيا 

و�سربيا، املتاأهلة بالفعل للمونديال العربي.

ميرتوفيت�س املوازين يف قلب الالعب ال�سربي األك�سندر 

و�سلت اإىل احل�سي�س يف م�سريته الدولية، بعد اأن 

املا�سي حني اأهدر ركلة نوفمرب/ت�سرين الثاين 

احلا�سمة يف الرتجيح 

فا�سلة مواجهة 

اإ�سكتلندا الذي اأمام منتخب 

نهائيات بطولة اأوروبا تاأهل اإىل 

لكرة القدم.

وبعد عام واحد اأدى الالعب ذاته دور البطل يف ملحمة تاأهل بالده لنهائيات كاأ�س 

العامل 2022 بعد اأن اأحرز هدفا قاتال يف الدقيقة الـ90 ليقلب املنتخب ال�سربي  

تاأخره 1-0 اإىل فوز 1-2 على منتخب الربتغال يف ختام املجموعة الأوىل املثرية 

اأطلق مهاجم فريق فولهام الإجنليزي، البالغ  من العمر 27 عاما، والذي عانى 

اأي�سا من تراجع م�ستواه مع ناديه خالل هذا العام، العنان لحتفالت عارمة يف 

بلغراد بعدما امتالأت �سوارع العا�سمة ال�سربية باملحتفلني حتى ال�ساعات الأوىل 

من ال�سباح.ومل يكن الكثري من اخلرباء واملحللني يتوقعون هذا ال�سيناريو 

وامل�ساهد الحتفالية يف �سربيا بعد اإخفاقها يف التاأهل عرب الت�سفيات 

لبطولة اأوروبا بعد اأن �سعدت للمواجهة الفا�سلة فقط عرب دوري الأمم 

الأوروبية.

وقاد ميرتوفيت�س، الذي اأ�سبح الهداف التاريخي ملنتخب بالده بر�سيد 

اأهداف  ثمانية  و�سجل  �سربيا  انتفا�سة  دولية،  مباراة   69 من  هدفا   44
يف ثماين مباريات بالت�سفيات وحل بديال بني ال�سوطني اأمام منتخب 

الربتغال ليحقق الفوز.

وقال ميرتوفيت�س وهو يكاد يطري من ال�سعادة لو�سائل اإعالم 

�سربية بعد اأن اأ�سكت اجلماهري املتحم�سة يف ل�سبونة: »جنحت 

يف تعوي�س خيبة الأمل اأمام منتخب اإ�سكتلندا. عندما تعمل 

وجتتهد ي�سبح الأمر �سهال لتحقيق مبتغاك. نعي�س اأجواء رائعة 

يف املنتخب.. الكلمات تعجز عن و�سف م�ساعري«. ةوتابع حديثه: 

»قال لنا املدرب دراغان �ستويكوفيت�س عقب املباراة »اأديتم عمال ل 

ي�سدق يا رفاق«.

وكان املدرب �ستويكوفيت�س واحدا من اأمهر لعبي خط الو�سط 

الهجومي يف جيله وبلغ دور الثمانية لكاأ�س العامل 1990 مع 

يوغو�سالفيا ال�سابقة وجنح يف اإنعا�س حظوظ �سربيا بعد اأن توىل 

امل�سوؤولية يف مار�س/ اآذار املا�سي.

بعد 100 يوم على رحيله.. كيف اأ�ضحت اأرق�م بر�ضلونة من دون مي�ضي؟

ومان�س�سرت  الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�س  فريقي  بني  املناف�سة  يونايتد ت�ستد 

الذي ظل  الدين زيدان،  الفرن�سي زين  املدرب  منذ الإجنليزي، للظفر ب�سفقة  حرا 

اإذ ت�سارع  املا�سي،  ال�سيف  اإدارة انف�ساله عن فريق ريال مدريد الإ�سباين خالل 

املقبلة. ال�ساعات  خالل  امللف  هذا  حل�سم  الفريقني 

تقدم  يونايتد  مان�س�سرت  فريق  اأن  الفرن�سي   »le10sport« موقع  ب�سكل وك�سفت 

غونار كبري حل�سم ملف املدرب زيدان، ق�سد خالفة املدرب احلايل اأويل 

 ،11 اجلولة  لغاية  الذي يحتل،  الفريق  مع  �سلبية  نتائج  الذي يحقق  �سول�ساير 

2021- املمتاز مو�سم  الدوري الإجنليزي  ال�ساد�س على لئحة ترتيب  املركز 

.2022
كري�ستيانو  بالعَبيها  ا�ستعانت  احلمر«  »ال�سياطني  اإدارة  فاإن  ذاته  امل�سد  ووفق 

اإ�سرافه  اإ�سراف »زيزو« خالل فرتة  رونالدو ورفائيل فاران، اللذين لعبا حتت 

التوقيع له. على  اأجل م�ساعدتها  »امللكي«، من  الفريق  تدريب  على 

الفريق »الباري�سي« قد يخرج خا�سرا من هذا  اأن  الفرن�سي  املوقع  واأكد 

اإدارة مان يونايتد يف مفاو�سات جدية  ال�سباق، ب�سبب دخول 

ال�ساعات  ال�سابق لريال مدريد خالل  املدرب  حل�سم ملف 

املقبلة �ستكون حا�سمة يف  الـ48 �ساعة  اأن  اإىل  املقبلة، م�سريا 

امللف. هذا 

وينوي �ساحب املركز الأول يف الدوري الفرن�سي، تغيري 

من  الرغم  على  بوكيتينو  ماوري�سيو  الأرجنتيني  مدربه 

الباري�سيني  1«، لكن هدف  »الليغ  حتقيقه نتائج جيدة يف 

اأوروبا، وذلك لن  اأبطال  اأ�سبح وا�سحا وهو التتويج بدوري 

اعتقادهم. ح�سب  زيدان،  بقدوم  اإل  يتحقق 

اأن زيدان ل يفكر يف  اأكدت  وكانت تقارير �سحفية فرن�سية قد 

»املرينغي«، على اعتبار  اأي فريق بعد النف�سال عن  اأنه التعاقد حاليا مع 

الآن ديدييه  ينتظر فر�سة لالإ�سراف على منتخب بالده فرن�سا، والذي يدربه 

دي�سامب.

م�ن�ض�ضرت يون�يتد ي�ضري ب�ضرعة ق�ضوى يف ملف التع�قد مع زيدان

اإنريكي بعد ت�أهل اإ�ضب�ني� ملوندي�ل قطر: اأزحت حمال ثقيال
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المجتمع

اإن الرجل عندما يتزوج من فتاٍة يتمنى 

املطلوب  فاإن  لذلك  اأنثى،  تكون  اأن  منها 

اأن تكوين اأنثى مبعنى الأنوثة ولن تكوين 

كذلك اإذا ناف�سته يف حمل الأثقال، واجللو�س 

على املكتب يف املتجر وامل�سنع لأنك عند 

ذلك تفقدين رقتك وجاذبيتك، فاإذا اأردت اأن 

فاعطي  الزوجية  موفقًة يف حياتك  تكوين 

زوجك  وبني  بينك  التي  للعالقة  الأولوية 

ثم لعملك اخلا�س.

ثم اأذكرك بخ�سال حتببك اإىل زوجك متى 

تخلقت بها فال تن�سي اأن زوجك ينتظر منك 

دائما اأن تكوين:

امراأٍة  كل  فلي�ست  باأنوثتك،  مهتمًة   1-

اأنثى!

-2 مهتمًة به هو قبل اهتمامك بنف�سك.

تلك  تكوين  فال  طلباتك  يف  منطقيًة   3-

املراأة التي ل تريد اإل الزوج، واإذا ح�سلت 

اأن  اأنبهك من  اأرادت كل �سيء. واأنني  عليه 

يطيقها  ل  ماديٍة  بتكاليف  زوجك  ترهقي 

لدى  مرهونًا  جوازه  الدهر  اأبد  فيبقى 

البنوك.

�سفوه  يكدر  ما  له  تختلقني  ل   4-

فكثريون من الأزواج يهجرون زوجاتهم واإن 

كن جميالٍت تخل�سا من جو النكد.

ول  فت�سلحينها  عيوبك  عن  تبحثني   5-

تبحثني عن عيوبه.

-6 تر�سني مبا ق�سم الله لك.

-7 ل تكونني متكربًة فاإن الكرب يبغ�سك 

اإىل زوجك.

اإىل رجل غريه فاإن  -8 ل متدين عينيك 

الرجل غيور بطبعه ل ير�سى من زوجته اأن 

حتادث اأحدا اإل باإذنه، ول تتزيني.

ابنته  زوج  امل�سايخ  اأحد  اأن  ويروى 

باأن  اأخربه  الدخول  ليلة  ثم  طلبته  لأحد 

الرجل  فكاد  �سماء  بكماء،  عمياء،  ابنته 

الله  اأن يغمى عليه، لكنه ر�سي مبا ق�سم 

له ول �سيما اأن ال�سيخ مل يطالبه بدرهم، 

من  وجدها  عنها  وك�سف  عليها  دخل  فلما 

اأجمل الن�ساء وجها وعيونا و�سمعا فتعجب 

وعندما اأخربها مبا قاله اأبوها، قالت لقد 

�سدق اأبي اإنني عمياء، بكماء، �سماء عن 

احلرام فال اأنظر اإل اإليك ول اأ�سمع اإل كالمك 

وجل  عز  لله  فحمدا  معك..  اإل  اأتكلم  ول 

وقبل راأ�سها.

قناع الطماطم والليمون لتفتيح الب�شرة
�سيدتي، تبحثني عن و�سفة طبيعية لتفتيح الب�سرة واإزالة عيوبها؟ نحن �سنقدم لك اليوم قناع الوجه بالطماطم 

طبيعية تفتح الب�سرة وتق�سي على حب ال�سباب والليمون. كل من الليمون والطماطم له خ�سائ�ص 

ي�سد امل�سام وي�سيء الب�سرة.واآثارها. ع�سري الليمون اأي�سا قاب�ص طبيعي، 

القناع مكونات اإليك �سيدتي 

وطريقة حت�سريه وتطبيقه :

املكونات

1/2- طماطم نا�سجة.
1/2- ملعقة �سغرية من ع�سري 

الليمون.

-الإعداد والتطبيق: 

- ا�سنعي بـ 1/2 الطماطم معجون 

الطماطم ثم اأ�سيفي ع�سري 

الليمون.

- ا�ستخدمي القطن لتطبيق 

اخلليط على وجهك.

- اتركي اخلليط ملدة 10 اإىل 15 

دقيقة. ثم ا�سطفي مع املاء البارد.

- مبن�سفة نظيفة جففي وجهك ثم قومي 

بتطبيق قطرة من زيت الزيتون لرتطيبه.

-ن�سيحة

- قومي بتطبيق حمام بخار للوجه لفتح م�سام اجللد قبل تطبيق القناع.

*موا�سيع ذات �سلة:

-الزبادي والع�سل والربتقال لتفتيح الب�سرة.

-قناع بيا�ص البي�ص لتفتيح الب�سرة الدهنية.

-كرمي الليل من الزبادي والليمون لتفتيح الب�سرة.

-غ�سول الأرز لتفتيح الب�سرة.

الأطفال  من  الكثري  ُيعاين 

لفرتات  تالزمهم  اأمرا�ص  من 

العمرية  مراحلهم  من  طويلة 

احل�سا�سية  اأبرزها  املبكرة 

واأكرثها  اأهمها  ومن  باأنواعها، 

لدى  الأنف  ح�سا�سية  هي  انت�ساراً 

الأطفال، واملعروفة اأي�سًا با�سم حّمى الق�ص.

ف ح�سا�سية الأنف لدى الأطفال باأنها جمموعة من  وُتعرَّ

الأعرا�ص التي تظهر على الأنف والعينني من �سيالن اأو 

ووبر  للغبار،  التعر�ص  ب�سبب  الطفل  عند  عطا�ص 

النباتات  يف  اللقاح  وحبوب  العفن  احليوانات، 

خا�سة يف مو�سمّي الربيع وال�سيف.

لدى  الأنف  ح�سا�سية  اأعرا�ص  تظهر  وقد 

ملثل  وميكن  جّداً،  مبكرة  �سّن  يف  الأطفال 

يف  يت�سّبب  اأن  احل�سا�سية  من  النوع  هذا 

اأمرا�ص اأخرى كاإلتهاب اجليوب الأنفية، 

قّدر  ل  والربو  الأكزميا  الأذن،  اإلتهابات 

اهلل.

الأنف  ح�سا�سية  عن  احلديث  ويف 

ال�سوء  اإلقاء  من  بّد  ل  الأطفال  لدى 

الأ�سباب  ترتكها  التي  الآثار  على 

يف  ذكرها  مت  والتي  اإليها  املوؤدية 

ُت�سعف  بحيث  املُ�سبق،  التعريف 

ُعر�سة  ويكون  الطفل  مناعة 

لالإ�سابة بها اأكرث من ذويه وكّلما 

زادت الأ�سباب فالتايل تزيد حّدة 

الأعرا�ص والتي تتمثل فيما يلي:

الفم،  الأنف،  يف  وان�سداد  حّكة   -

العينني، احللق والب�سرة اأو اأي منطقة اأخرى.

- �سيالن وان�سداد يف الأنف.

- العطا�ص املتكرر.

- اإدماع يف العينني.

- ظهور هالت �سوداء مع اإنتفاخ حتت العينني.

- التعب واملزاجية.

- �سداع.

- �سعف يف الرتكيز.

اأما عن العالج الأن�سب لهذا املر�ص املزمن، فاإن زيارة اأو 

ا�ست�سارة الطبيب املخت�ص واجبة للقيام ببع�ص 

واملتعلقة  الالزمة  الطبية  الفحو�سات 

باأن  بالذكر  يجدر  وهنا  باحل�سا�سية، 

مر�ص  الأطفال  لدى  الأنف  ح�سا�سية 

واأف�سل  تام،  ب�سكٍل  لل�سفاء  قابل  غري 

امل�سببات،  جتّنب  حماولة  هو  عالج 

بالأدوية  الإلتزام  اإىل  بالإ�سافة 

التي ي�سفها الأخ�سائي للطفل.

اخلا�سة  الأدوية  وتنق�سم 

اإىل ثالث فئات  بح�سا�سية الأنف 

الهي�ستامني،  م�سادات  هم: 

ومزيالت  الكورتزون 

الإحتقان، ويجب ا�ست�سارة 

اإعطاء  قبل  الطبيب 

الطفل اأي جرعة من هذه 

الأدوية.

زوجي يريد اإلزامي بال�شكن 

مع اأهله.. فهل يحق له ذلك؟

�أوتار

القلوب

من هي املراأة
 املف�شلة لدى الرجال؟

و جمــالرشاقة

ح�شا�شية الأنف لدى الأطفال

 خ�صو�صيات

خل�ست درا�سة حديثة اإىل اأن غالبًا ما يرى 

الآخرون املراأة اأجمل مما ترى هي نف�سها، 

فهي عادة ما ت�سري اإىل العيوب يف �سكلها عند 

و�سف نف�سها، اأكرث من مواطن اجلمال فيها.

وطلب الباحثون يف هذه الدرا�سة من اأحد 

الر�سامني اأن ير�سم عدداً من الن�ساء كما يرين 

وي�سفن اأنف�سهن للر�سام، من دون اأن يراهن، ومن 

ثم ُطلب من �سخ�ص غريب اأن ي�سف الن�ساء للر�سام الذي 

ير�سمهن بناًء على و�سف ال�سخ�ص الغريب.

وات�سح عند مقارنة ال�سورتني اأن ال�سور التي ُر�سمت بناًء 

على و�سف املراأة لنف�سها احتوت على جتاعيد وجفون 

منتفخة وخدود مكتنزة ودوائر �سوداء حول العينني، 

بينما اأظهرت الر�سوم بناًء على و�سف ال�سخ�ص الغريب 

املراأة ب�سكل األطف واأكرث جماًل، كما كان و�سف ال�سخ�ص 

الغريب اأقرب ل�سكل املراأة احلقيقي.

وقال »ريني اأنغلن«، املحا�سر يف الطب النف�سي بجامعة 

نورث وي�سرتن، تعقيبًا على هذه النتيجة: »اإن الكثري من 

الن�ساء اأ�سريات روؤيتهن الظاملة لأج�سامهن مثل البطن 

املنتفخ والفخذين ال�سمينتني والأيادي املجعدة واخلدود 

الغائرة وال�سفاه الرقيقة«.

واأ�ساف: »عادة ما تكون الن�ساء ح�سا�سات لأي عيب ولو 

�سغري يف �سكلهن، و�سيطرة هذا العيب على نظرتهن 

لأنف�سهن يحرمهن من روؤية مواطن اجلمال الأخرى التي 

يتمتعن بها والتي يراها الآخرون«.

ُيذكر اأن %4 فقط من الن�ساء ت�سف نف�سها باأنها جميلة، 

ولذلك هناك حاجة لبناء الثقة بالنف�ص عند املراأة 

وحت�سني الطريقة التي ترى فيها نف�سها وتخلي�سها من 

البقاء اأ�سرية العيوب ب�سكلها.

املراأة ترى نف�شها اأقل جماًل 
مما يراها الآخرون !

 اأمــــومة 
وطـفـولة

اأنا وزوجي مغرتبان، وعند العودة اإىل الوطن يريد زوجي اإجباري على اأن 

اأ�سكن معه يف بيت اأهله، واأنا ل اأريد اأن اأ�سكن يف بيت اأهله، ويقول يل اأن ر�سا 

اأمه واأبيه اأهم من اأن يوفر يل بيتًا م�ستقاًل، واأن بيت اأهله هو ال�سكن املوؤقت 

-غرفة وحمام فقط م�ستقالن فوق بيت اأهله، وباقي م�ستلزمات احلياة مع 

اأهله. 

علمًا اأن هذه الغرفة لإخوته ال�سباب، لكن �سوف يرتكونها لنا لأننا �سننزل 

عندهم يف الإجازة، اأما ال�سكن الدائم هو يف مكان الإقامة يف الدولة 

اخلليجية، وقدرته املادية ت�سمح له باأن ي�ستاأجر ويوفر بيتًا م�ستقاًل يل، 

لكنه ل يريد ذلك، علمًا اأنني ملتزمة باحلجاب ال�سرعي الإ�سالمي »حجاب + 

جلباب )عباءة(«، علما اأن اأهله عائلة مكونة من الأم والأب، وخم�سة �سباب 

غري متزوجني واأخت، فهل يحق له اإجباري على ال�سكن يف بيت اأهله؟ وهل له 

طاعة يف ذلك؟   

جـــــــــــــــابـة
لإ

ا

بخ�سو�ص ما ورد بر�سالتك - اأختي الكرمية الفا�سلة – فمثل هذه امل�سائل 

العائلية حلُّها الأمثل اإمنا هو يف احلوار والنقا�ص، وحماولة عر�ص املو�سوع 

باأكرث من طريقة، لأنه مما ل �سك فيه اأن من حقك �سرًعا اأن يكون لك 

بيت م�ستقل، خا�سة اأن امل�ساألة قد ت�ستغرق اأكرث من �سهر، واأنك يف حاجة 

ملمار�سة حياتك بطريقة مريحة، والأ�سل اأن الإن�سان ي�سرتيح يف بلده، 

ويريد اأن يعي�ص حياته، ي�ستقبل �سيوًفا اأو يودع �سيوًفا، اأو يقوم بزيارات 

متبادلة، اأو يتوا�سل مع اأهله واأرحامه واأقاربه واأ�سدقائه، فالأمر يقت�سي 

فعاًل اأن يكون هناك بيت منا�سب لو�سعكم املادي والجتماعي والأدبي، 

هذا حٌق للمراأة امل�سلمة اأن يكون لها بيتها امل�ستقل، وهذا مما ل نزاع فيه 

ول خالف.

ا حق هذا الرجل يف اأن ي�سل والديه واأن ُيكرم اأهله، فهناك  هناك اأي�سً

نوع من التنازع ما بني احلقوق، حقك مقدٌم يقيًنا، واإذا اأردنا اأن نتكلم 

عن احلقوق مبعناها الوا�سح الدقيق فاإن الذي طلبته اإمنا حقك ال�سرعي 

ا اإمنا هو نوع من الرب  ول نزاع فيه ول ريب، والذي يريده زوجك اأي�سً

والإح�سان اإىل والديه واإكرامهما واإ�سعارهما باأنه مل يتخل عنهما واأنه 

معهما على مدار ال�ساعة، حتى يعو�سهما عن املرحلة التي ابتعد عنهما 

خاللها.

ما دام هناك نوع من التعار�ص ما بني بع�ص احلقوق والواجبات فاإننا 

نقول: اإن احلل الأمثل اإمنا هو احلوار الهادئ، اإن ا�ستطعنا اأن ن�سل بعقولنا 

وبتفكرينا بعيًدا عن اأي تدخل حلل منا�سب، فهذا هو الذي ينبغي اأن 

يكون، باأن نتو�سط يف الأمر، مبعنى اأنه من املمكن ا�ستئجار �سقة ولو موؤقًتا 

لالإقامة فيها، واأن يكون فيها اأثاث منا�سب بالن�سبة لكما، على اأن تذهبا 

يومًيا )مثاًل( اإىل اأهله، واأن متكثا معهما )مثاًل( طيلة النهار، فاإذا جاء الليل 

تعودون اإىل بيتكم تعي�سان حياة مريحة، قد مير يوم ل يلزم اأن تذهبي 

اأنت اإىل اأهله، لأن بر اأهله اأو �سلتهم لي�ص بالزم عليك، لزومه على 

زوجك، واإمنا هو املطالب بذلك، واأنت تعينينه على ذلك، وت�ساركينه يف 

هذا، وهذا ل اإ�سكال فيه، ولكن ل يلزم اأنه يجب عليك كل يوم اأن تكوين 

يف بيت والده اأو والدته، خا�سة اأن هناك اإخوة وهناك اأخوات وهناك 

ا، قد يكون يف وجودك بينهم نوع من احلرج ال�سرعي،  �سباب ذكور اأي�سً

ونعم قد تكون غرفة ت�ستطيعني اأن ت�سرتيحي فيها، ولكن هي يف الواقع 

ا تعترب غري منا�سبة لإقامة حياتكما بطريقة مريحة. اأي�سً

اإل اأنني اأقول: اإذا توقف الأمر على ذلك ومل يقبل زوجك فكرة ا�ستئجار 

�سقة، حتى واإن كان قادًرا فاأنا اأرى – بارك اهلل فيك – اأن حتاويل معاجلة 

الأمر ب�سيء من التنازل عن حقك، حتى ل يحدث هناك �سرخ ُيعكر 

�سفو اأ�سرتك، فاإن املراأة احلكيمة العاقلة هي التي دائًما حتر�ص على األ 

�ص �سفينتها للعوا�سف العاتية اأو للرياح ال�سديدة، وهذا لي�ص �سعًفا  تعرِّ

ونوع من مراعاة الظروف،  احلكمة،  من  نوع  – واإمنا  الكرمية  – اأختي 
ر  ر ال�سفو وُيكدِّ ا على األ يحدث هناك ما ُيعكِّ ونوع من احلر�ص اأي�سً

اخلاطر، خا�سة واأن الزيارات ل تزيد يف الغالب عن �سهر اأو �سهر ون�سف 

اأو �سهرين، وهناك م�ساحة طويلة ت�سل اإىل ع�سرة اأ�سهر اأو يزيد واأنتما 

مًعا لي�ص معكما اأحد.

ا نوع من التوازن يف موقفك، لأنني  ا اأن يكون هناك اأي�سً فاإذن اأمتنى اأي�سً

اأخ�سى اأن اإ�سرارك على اأن يكون لك بيت م�ستقل خالل هذه الفرتة، قد 

ُيقابل بالرف�ص من ِقبل زوجك، والرف�ص ال�سديد الذي قد يرتتب عليه 

وجود �سرخ يف العالقة بينك وبني زوجك، واأنا دائًما اأقول: ل ينبغي اأن 

ن�سطر الطرف الآخر اإىل اأن يتخذ منا موقًفا معادًيا اأو موقًفا موؤملًا، اأو اأن 

ن�سبب له اإزعاًجا اأو اإيالًما، ما دمنا حري�سني على بع�سنا البع�ص، هناك 

فرق ما بني امراأة تريد اأن ت�ستمر �سفينة احلياة ولي�ست على ا�ستعداد اأن 

ت�سحي بزوجها حتت اأي ظرف، وهناك امراأة تريد اأن تتخل�ص من حياتها 

ان ما بني هذا املوقف وذاك. الزوجية، ف�ستَّ

ال�شــــــــوؤال
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الثقافي
»مقّدمات يف النظرية 

ال�سو�سريية«: املخطوطات 
�سّد الكتاب

العلوم  بت�أ�صيل  �صنوات  منذ  وا�صخ  عربي  اهتم�م  يوجد 

فهم  مبح�ولة  خ��ص  اهتم�م  ذلك  على  ي�صهد  الل�ص�نية، 

ين�بيعه احلديثة وخ�صو�صً� اأفك�ر املنّظر ال�صوي�صري فردين�ن 

عدد  �صدور  يف  يتجّلى  والذي   )1913  -  1857( �صو�صري  دي 

البحث  يف  �صو�صري  دي  فردين�ن  »اأثر  مثل  عنه  املوؤلف�ت  من 

ومنذ  ال�صوداين،  ح�صني  لـ   2020 يف  ال�ص�در  العربي«  اللغوي 

اأي�م �صدرت ترجمة كت�ب »�صو�صري وموؤّولوه« وهو اأحد اأ�صهر 

الكتب عن ع�مل الل�ص�ني�ت ال�صوي�صري.

يف  »مقّدم�ت  بعنوان  جديد  عمل  املكتبة  هذه  اإىل  ين�ص�ف 

الزواري،  خمت�ر  اجلزائري  للب�حث  ال�صو�صريية«  النظرية 

وهو كت�ب �صدر موؤّخراً عن من�صورات »وم�صة«.

العربية  اإىل  ترجم�ت  ن�صر  واأن  �صبق  الذي  الزواري،  يقّدم 

لأبح�ث لـ �صو�صري، عدداً من املب�دئ التي متّثل نواًة ل�ص�ني�ت 

دي �صو�صري، وهو م� ميّثل خال�صة نحو ن�صف قرن من الت�أليف 

حوله والت�أريخ لأفك�ره. 

�صو�صري،  دي  خمطوط�ت  ق�صية  على  اأي�صً�  الزواري  يعّرج 

يف  كت�بً�  ين�صر  مل  ال�صوي�صري  اللغوي  املنّظر  اأن  املعلوم  فمن 

قد  الع�مة«  الل�ص�ني�ت  يف  »درو�ص  املرجع  كت�به  واأن  حي�ته، 

اأفك�ره بح�صب ت�أويلهم  �صدر بجهد من تالمذته الذين نقلوا 

واجته�دهم وهو م� اأنتج جدًل حول عدد من النق�ط، منه� م� 

يوؤّكد عليه الزواري ب�أنه ل ينبغي الف�صل بني ل�ص�ني�ت الل�ص�ن 

ول�ص�ني�ت الكالم. 

خمطوط�ٍت  على  »العثور  اأن  كت�به  تقدمي  يف  املوؤّلف  ي�صري 

ع�م  ون�صره�  وحتقيقه�   ،1996 ع�م  �صو�صري  لدي  جديدة 

2002، متخ�ّص عنه تي�ر ل�ص�ين جديد، يدعو اإىل التحّقق من 
الكّف  خالل  من  تطويره،  يف  والجته�د  �صو�صري  دي  م�صروع 

والإقب�ل  الع�مة  الل�ص�ني�ت  يف  املح��صرات  بكت�ب  التعّلق  عن 

بدًل من ذلك، على الن�صو�ص ال�صو�صريية، تف�صرياً وت�أوياًل«.

زكي مبارك.. ت�صحيح مغالطات 
تاريخية

ك�ن جنود الحتالل الربيط�ين يفّت�صون عن زكي مب�رك لعتق�له، يف حم�ولة منهم للتخّل�ص من اأحد 

اأبرز خطب�ء ثورة 1919، الذي اأدرك حينه� اأن اإث�رة حم��صة اجلموع مهّمة يخفق به� معظم ال�صي��صيني، 

ودوًل  ح�ص�رات  اأن�ص�أ  خط�بً�  موؤ�ّص�صً�  واحلوار،  واملن�ظرة  اجلدل  فنون  على  ُطبع  الذي  للمثقف  خالفً� 

طوال الت�ريخ الإ�صالمي.

ح�ز ال�ص�عر والأك�دميي امل�صري )1892 – 1950( روؤية معّمقة لالأدب العربي القدمي، بدت متن�ق�صة مع 

و�صط ثق�يف اتك�أ على عّدة دار�صيه الغربيني ومن�هجهم دون اأن ميتلك جراأة الختالف مع خال�ص�ته�، 

كم� فعل يف اأطروحته »النرث الفني يف القرن الرابع« التي ا�صتحق عليه� درجة الدكتوراه يف ثالثيني�ت 

القرن امل��صي، و�صدرت طبعته� الأوىل ع�م 1944.

مل يحتمل كثريون، ويف �صدارتهم طه ح�صني واأحمد اأمني، تلك النربة التي يتحّدث فيه� مب�رك عن 

نف�صه يف الكت�ب، فلج�أوا اإىل التقليل من قيمة عمله اأو الرتكيز على اأمور تخ�ّص �صخ�صيته اأو اأ�صلوبه، 

�ص�عني اإىل حجب بحث اأ�صيل ي�صري اإىل معرفة مكّثفة وغزيرة وقراءة نقدية منتجة، وتفّند العديد 

من املغ�لط�ت والأفك�ر اخل�طئة لدين� عن تراثن� الأدبي.

الأدب  يف  الإ�صالمي  �صوف  »الَتّ �ص�حب  لإفراط  ع�صره  كّت�ب  ح�ص��صية  العمل  مقدمة  اأث�رت  رمب� 

والأخالق« يف تعظيم جهده يف قوله: »ولن ي�صتطيع اأي موؤلف اآخر - مهم� اعتّز بقوته، وتع�مى عن جهود من �صبقوه - اأن ين�صى اأين رفعت من طريقه األوفً� من العقب�ت 

والأ�صواك«، ولكن تلك العب�رة وغريه� ل تنف�صل عن انتم�ء املوؤّلف ومت�ّصكه ب�أدبي�ت عربية قدمية، ج�ّصده� كثريون، مثل اجل�حظ الذي مدح نف�صه يف ر�ص�ئله، اأو 

التوحيدي الذي ك�ن يرّبر ل�صكواه وتذّمره وا�صتعط�فه املهني على اأبواب الولة وامل�صوؤولني.

ح اأ�صب�ب اعتزاز مب�رك ال�صديد بنف�صه، يف �صي�ق م� قّدمه من دلئل و�صواهد تنفي م� تواتره الب�حثون، �صرقً� وغربً�، من  يف املقّدمة نف�صه�، نقع على مقولة اأ�ص��صية تو�صّ

قبله عن ت�أّثر العرب ب�ليون�ن والفر�ص الذي اأّدى اإىل ظهور النرث عندهم وتطّور �صنعته، يف م� يعيده الك�تب اإىل جذوره العربية ال�صميمة ب�لرجوع اإىل من�ذج عديدة 

تثبت اآراءه. ل يغفل مب�رك الأخط�ء اأو »املوؤاخذات« - كم� ي�صّميه� - على كت�به، ومنه� نزعته الوجدانية التي مل ي�صتطع اإخف�ءه� وعزاه� لوي�ص م��صينيون اإىل كون 

مب�رك �ص�عراً، وعدم عر�صه ل�صواهد كثرية، مكتفيً� بذكره� يف الهوام�ص، معّلاًل ذلك ب�أن حجم الكت�ب )728 �صفحة( ك�ن �صيزيد اأربعة اأ�صع�ف لو فعل، وتف�وت منهج 

العر�ص والت�أليف بني ف�صل واآخر، نظراً ل�صتغراقه �صبعة اأعوام ك�ملًة حتى اأنهى اأطروحته.

وتق�ليده  وت�صّوراته  بلغته  »ج�ء  لأنه  اجل�هلي،  الع�صر  يف  الأول  النرثي  الأثر  ب�عتب�ره  القراآن،  حول  ال�صعراء«  بني  »املوازنة  �ص�حب  يقّدمه�  التي  املرافع�ت  اأبرز 

وتع�بريه«، وفق اآي�ته التي توؤّكد اأن الر�صول ل ير�صل »اإل بل�ص�ن قومه ليبنّي لهم«، ولي�ص كم� يقول امل�صت�صرقون ب�أن النرث عند العرب يبداأ ب�بن املقفع، ويردد من خلفهم 

الأك�دمييون العرب. يرف�ص مب�رك التق�صيم الذي ُركن اإليه يف الثق�فة العربية، ب�أن الكالم ثالثة: �صعر ونرث وقراآن، لفتً� اإىل اأن النرث لغة العقل التي تنطبق على 

الذكر احلكيم الذي خ�طب مع�صالت العرب العقلية والجتم�عية والروح�نية، واأنه ل ميكن الت�صليم ب��صتق�ق اللغويني مفردة »القراآن« من اللغة ال�صري�نية مبعنى 

اأي�صً� م� توافق عليه موؤّرخو العربية  اآي�ته التي تتطّلب التفّكر والت�أمل، ولي�ص قراءته� من ب�ب البته�ل. ين�ظر املوؤّلف  اأي اجلهر بتالوته، وهو ين�يف معظم  اجلهر، 

واآدابه� ب�ل�صّك يف كثري من الن�صو�ص الأدبية قبل الإ�صالم من خطب واأ�صج�ع واأمث�ل، م�صت�صهداً بقول خليل مطران اإن »جمموعة الأدب التي اأُِثرت عن اجل�هليني مل 

تكن تزيد على كّرا�ص، واإنه� على �ص�آلته� ك�نت مغنية يف تثقيف الأدب�ء لذلك العهد«، وراأي امل�صت�صرق وليم مر�صيه، اأن العرب ع��صوا يف اجل�هلية حي�ة بدائية واأخذه� 

عنه كّت�ب عرب كثريون، منهم طه ح�صني، بذريعة اأن اآث�رهم مل تدّون يف موؤّلف�ت، ويرّد عليه� ب�أن م� ورد من رواي�ت عن خطب وحم�ورات واأمث�ل من�صوبة اإىل العرب 

الث�ين الهجري  القرن  ال�صعر يف مداولتهم، واإن ك�ن جزء منه قد ُو�صع يف مرحلة مت�أخرة بعد  الكّه�ن، واأنه جت�ور مع  اتب�عه �صجع  القدامى متنح �صورة عنه، مثل 

ل�صتخدامه� مفردات ذلك الع�صر.

لطبيعة  م�صبوق  وغري  دقيقً�  فهمً�  وتقدم  نّق�دهم،  رواي�ت  على  تعليق�ته  ح  تو�صّ التي  العرب  عند  والنرث  ال�صعر  بني  للمف��صلة  مب�رك  مق�ربة  ذلك،  من  الأهّم  لكن 

تع�ملهم مع فنونهم� بح�صب ال�صي�ق�ت الجتم�عية التي حّددت اأف�صلية الق�صيدة على الكالم املنثور، اأو العك�ص. وبينم� ان�صغل الأّولون يف املق�رنة بني ال�صعر والنرث، 

م�صّجلني انحي�زات بني فريقني لواحد منهم�، اإل اأن النحي�ز يكون اأحي�نً� كثرية م�صروطً� ب�ملق�م واحلدث الذي يقّدم اأحدهم� على الآخر، وزاوية النظر اإىل جودة 

الن�ص وم�صتواه� اأي�صً�.

ل العرب ال�صعر ل�صهولة حفظه وال�صت�صه�د به يف �صوؤون احلي�ة الع�مة، اإّل اأن ذلك مل يحل دون تقييم ق��ٍص لل�صعراء الذين تنق�صم اأغرا�ص  يورد املوؤّلف مثاًل كيف ف�صّ

ال�صعر عندهم بني الغزل واملديح ع�دة، اأي بني ذّل الهوى وذّل ال�صوؤال، لفتً� اأي�صً� اإىل م�ص�ألة مهمة تتمّثل يف اأن اأغلب الن�ثرين ك�نوا ينظمون ال�صعر، ومعظم ال�صعراء 

يكتبون النرث، واأن قّلة منهم برعت يف الثنني، مثل ابن العميد وبديع الزم�ن الهمذاين واجلرج�ين.

ع�صور لحقة، بح�صب  اأتى يف  اأن ذلك  كثريون،  مل� يعتقده  العربية، خالفً�  اللغة  بعلوم  على دراية  ك�نوا  الإ�صالم فح�صب، بل  قبل  النرث وينظموه  العرب  مل يعرف 

مب�رك، مورداً م� ق�له اللغوي ابن ف�ر�ص الرازي اإن »معرفة القدم�ء من ال�صح�بة بكت�بة امل�صحف على النحو الذي يعلله النحويون يف ذوات الواو والي�ء والهمزة واملد 

والق�صر، تدل على فهمهم لأ�صول اللغة وقواعد الكت�ب«.

وميّر �ص�حب »الأ�صم�ر والأح�ديث« على املظ�هر الفنية للنرث يف القرن الرابع، مبّينً� ب��صتعرا�ص �صواهد عديدة على جلوء العرب اإىل الإطن�ب ت�رة واإىل الإيج�ز ت�رة 

اأخرى، مب� تفر�صه اأحوال اخلط�ب، ومل يكن الأمر مر�صاًل على عواهنه كم� يظّن البع�ص ممن يح�كم ن�صو�ص الرتاث، كم� نقلوا اإىل النرث حم��صن ال�صعر من ال�صتع�رة 

والت�صبيه واخلي�ل، حتى اأ�صبح اأقدر منه على نقل احل�لت النف�صية وطرح الأفك�ر ونقده�.

ان�صغ�ل الكّت�ب يف خ�صوم�ت ال�صي��صة واملذاهب يقّدم �صورة وا�صحة عن احلي�ة الفكرية واعتم�ده� اجلدل وال�صج�ل، وا�صتحواذ ال�صراع بني العرب والفر�ص م�ص�حة 

كبرية من النق��ص الذي ُبذلت فيه احلجج التي ا�صتندت اإىل املنطق والفل�صفة ووق�ئع الت�ريخ وحم�ولت يف حتليل نف�صية كال الطرفني ونخبهم� الثق�فية، وفق الكت�ب. 

من جهة اأخرى، ي�صّحح مب�رك مغ�لطة ل يزال ت�أثريه� ق�ئمً� اإىل اليوم، ومف�ده� اأن بديع الزم�ن الهمذاين اأّول من اأن�ص�أ فن املق�م�ت، ومرّد ذلك انتم�وؤه اإىل الثق�فة 

الف�ر�صية لكونه� متتلك �صرداً متطّوراً، ك��صفً� اأن مق�م�ته هي حم�ك�ة لالأربعني حديثً� التي دّونه� ابن دريد يف كت�به »زهر الآداب«، م� يعيد العتب�ر اإىل اأحد الكّت�ب يف 

الرتاث العربي الذي ل يزال غري معروف لكثري من دار�صيه، كم� اأقّر ولي�م مر�صيه عندم� واجهه مب�رك بهذا الك�صف.

يذهب الكت�ب اإىل حتليل من�ذج من كت�ب�ت ن�ثري ذلك الع�صر يف اأربعة اأبواب: كّت�ب الأخب�ر والأق��صي�ص، ومنهم التوحيدي وابن الأنب�ري، وكّت�ب النقد الأدبي من 

اأمث�ل اأبو بكر الب�قالين واأبو الق��صم الآمدي، وكّت�ب الآراء واملذاهب على غرار اأبو حي�ن التوحيدي وابن م�صكويه، وكّت�ب الر�ص�ئل والعهود، ومن بينهم ال�ص�حب بن 

عب�د واأبو بكر اخلوارزمي. ميت�ز مب�رك بقدرته على الربط بني عوامل الن�ص�أة واحلي�ة ال�صخ�صية، وثق�فة كّل واحد منهم، واأ�صلوبه يف الكت�بة، وفهمه العميق مل�ص�همة 

كل ك�تب يف تطّور النرث العربي ومك�نته عرب املق�رنة مبع��صريهم، وهو ي�صوغ تعليق�ته ومالحظ�ته التي تعرّب عن قربه ال�صديد منهم، مب� يجعلهم اأحي�ًء حتى اليوم، 

ولي�صوا �صخ�صي�ت من�صّية يف امل��صي البعيد.

فريديريك غرو: العار من وجهة نظر 
فل�صفية

ت�صبح  بحيث  وحدهم�،  النف�صي  والتحليل  النف�ص  علم  تخ�ّص  كموا�صيع  هذا،  يومن�  يف  والأح��صي�ص،  امل�ص�عر  تبدو 

اخل�رج«،  »من  مق�ربًة  الع�ر  اأو  الغ�صب  اأو  والفرح  ك�حلزن  لق�ص�ي�  الجتم�عية  العلوم  فروع  من  اآخر  فرٍع  اأّي  مق�ربة 

تنظر اإىل ح�لت حيوية كهذه بو�صفه� قبل كّل �صيء مفهومً� اأو كلمًة فح�صب، نقراأه� ونتحّدث عنه� دون اأن نعي�صه�.

على اأن هذه ال�صورة النمطية ل ت�صمد طوياًل اإذا م� بحثن� يف ت�ريخ الفل�صفة، التي ُيَعّد البحث حول انفع�لت النف�ص، 

والعواطف، واحداً من اأقدم تق�ليده� واأكرثه� ا�صتمراراً. تقليٌد يبداأ مع اأر�صطو يف »الأخالق النيقوم�خية« وميّر ب�بن 

املع��صرة،  ب�لفل�صفة  وانته�ًء  »النفع�لت«،  �ص�حب  هيوم،  دافيد  مثل  احلداثة،  فال�صفة  اإىل  و�صوًل  والف�رابي،  �صين� 

حيث الكتب التي تتن�ول الأح��صي�ص وامل�ص�عر ل تك�د ُتَعّد اأو حت�صى.

يف كت�به »الع�ُر �صعوٌر ثورّي«، ال�ص�در اأخرياً يف ب�ري�ص عن دار »األب�ن مي�صيل«، ين�صّم املفّكر الفرن�صي فريديريك غرو 

البحث  اإىل  العواطف والنفع�لت، حيث ي�صعى  امل�صتغلني على معنى  املفّكرين  الطويلة من  الق�ئمة  اإىل هذه   )1965(

الفل�صفي  ال�صعيد  على  يقوله  اأن  للع�ر  ميكن  م�  يف 

يف يومن� هذا.

الع�َر  فوكو  مي�صيل  بفل�صفة  املخت�ّص  املفّكر  يقّدم 

�صّيم�  ول  الراهن،  ع�ملن�  يطبع  اإح�ص��صً�  بو�صفه 

ال�صي��صي  ب�لع�ر  ال�صعور  حيث  الغربي،  �صّقه  يف 

�صبيل  على  العن�صرية،  اأم�م  )الع�ر  والجتم�عي 

)اإزاء  الب�صر  ت�صّرف�ت  من  ب�لع�ر  ال�صعور  اأو  املث�ل(، 

يف  ال�ص�ئعة  التع�بري  من  ب�ت�  والبيئة(  الطبيعة 

اأح�ديث  من  اليومية:  احلي�ة  اأروقة  من  الكثري 

ال�ص�رع اإىل الإعالم، مروراً بع�مل الن��صطني وو�صوًل 

اإىل ال�صي��صة.

واجتم�عية  كونية  ب�أ�صئلة  ال�صعور  هذا  بربطه 

اإط�ره  من  الع�ر  مفهوم  غرو  ُيخرج  و�صي��صية، 

اأعّم، وهو م� ي�صمح  النف�صي لي�صبح مو�صوعً� لنق��ص 

الفل�صفية،  املدّونة  يف  ح�صوره  على  ب�لتعريج  له 

عنوان  منه  يقتب�ص  الذي  م�رك�ص  عند  وخ�صو�صً� 

منه  ينطلق  والذي  ثوري«،  �صعوٌر  »الع�ر  كت�به: 

التي  املع��صرة  الأدبية  الأعم�ل  من  العديد  لقراءة 

يح�صر الع�ر ب�صكل كبري فيه�، ول �صيم� عند الك�تبتني 

والك�تب  اإرنو،  واآين  ديبونت  فريجيني  الفرن�صيتني 

الأمريكي جيم�ص ب�لدوين.

»حياة �صاعر«: 
عودة فرن�صية اإىل 

ق�سائد �ستيفان 
ت�صفايغ

مثل كثرٍي من الكّت�ب الذين �صّجل الت�ريخ اأ�صم�ءهم، 

 )1941 ـــ   1881( ت�صف�يغ  �صيتف�ن  النم�ص�وي  بداأ 

الكبري  ب�إعج�به  مت�أّثراً  ال�صعر،  مع  ب�لكت�بة  عالقته 

ك�ن  الذي   ،)1926 ـــ   1875( ريلكه  م�ري�  رايرن  لـ 

ب�صهرة  يتمّتع  لكنه  فقط،  قليلة  ب�أعوام  يكربه 

و�صمعة كبريتني، اإ�ص�فة اإىل جُم�يله، ال�ص�عر هوغو 

هوفم�ن�صت�ل )1874 ـــ 1929(.
من  العديد  عمره  من  الع�صرين  قبل  ت�ص�فيغ  و�صع 

ة«، الذي اأتبعه ع�م 1906 بديواٍن  الق�ص�ئد التي �صرتى النور، ع�م 1901، يف جمموعة حملت عنوان »ِحب�ل الف�صّ

اآخر، ن�صره بعنوان »الّتيج�ن املبّكرة«، قبل اأن يعود ع�م 1917 لُي�صدر »جرميي: ق�صيدة درامية يف ت�صع لوح�ت«، 

مع  لت�صف�يغ  والطويلة  الوطيدة  العالقة  هذه  رغم  واحد.  كت�ب  يف  هذه  ال�صعرية  اأعم�له   1924 ع�م  ليجمع 

ال�صعر، اإل اأن هذا اجل�نب من جتربته م� يزال اإىل يومن� هذا يف الظل حتى يف بلٍد عرف فيه ا�صتقب�ًل كبرياً مثل 

ال�صخ�صية ول�صرَي  )ل�صريته  ال�صرَيية  كت�ب�ته  ال�صردية، روائيًة وق�ص�صية، وحتى  اأعم�له  فرن�ص�، يف حني حتظى 

كّت�ب اآخرين(، ب�حل�صة الأكرب من ال�صوء.  من هن� ت�أتي اأهّمية كت�ب »حي�ة �ص�عر«، ال�ص�در اأخرياً لدى من�صورات 

اإ�ص�فة اإىل خمتلف  »اأرفوي�ن« يف ب�ري�ص، والذي تقّدم فيه م�ري ترييز كيفر ترجمًة لأعم�ل ت�صف�يغ ال�صعرية، 

املق�لت والن�صو�ص التي و�صعه� حول ال�صعر وال�صعراء. وت�صبق هذه الن�صو�ص مقّدمٌة عن عالقة �ص�حب »لعب 

ال�صطرجن« ب�ل�صعر، و�صعه� جريار بفي�صرت. ُيعطي الكت�بة �صورًة ك�ملة عن تطّور ت�صف�يغ ال�صعري، حيث ننتقل من 

اأعم�له الأوىل امل�صبوغة بع�طفية وروم�ن�صية البداي�ت اإىل ن�صو�ص متيل اأكرث نحو املُ�ص�ءلة الفل�صفية والت�أّملية، 

م�آ�ٍص واأحداث، كم� هو احل�ل يف ق�ص�ئد جمموعته  الواقع مب� يت�صّمنه من  ال�ص�عر بق�صيدته نحو  اأن يتوّجه  قبل 

الكت�بة  ب�ل�صرق، وعالقة  الغربيني  الأوىل، وعالقة  الع�ملية  التي يتوّقف فيه� عند موا�صيع مثل احلرب  الث�لثة 

ب�لطبيعة. الكت�ب الذي ج�ء مزدوَج اللغة )فرن�صي ــ اأمل�ين(، ي�صّم اأي�صً� ن�صو�صً� نرثية لت�صف�يغ، يتوّقف فيه� عند 

عوامل كت�بة الق�صيدة ب�لن�صبة اإليه وعند عدد من ال�صعراء، كم� ت�صتمل الرتجمة على مق�لته »ثالثة �صعراء يف 

حي�تهم: �صتندال، ك�زانوف�، تول�صتوي«، ولن�ٍصّ له حول ال�ص�عر الفرن�صي بول فريلني، اإ�ص�فة اإىل ن�ّص عن الك�تبة 

م�ر�صيلني ديبورد ف�ملور.
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للمخرج �سالح اإ�سعاد

»�سول« ميثل اجلزائر يف مهرجان البحر الأحمر ال�سينمائي الدويل

اأم  �سوال،  ق�سة  الفيلم  ويحكي 

بيت  من  والدها  يطردها  عزباء، 

بال  ور�سيعها  نف�سها  لتجد  العائلة، 

اآمن،  اإيجاد مكان  ماأوى، تحاول �سوال 

من  تتنقل  الليلة  لق�ساء  فت�سطر 

اأ�سخا�ص،  عدة  مع  الأخرى  �سيارة 

بين  باالأحداث  مليئة  ليلة  وطوال 

�سوارع الجزائر، تحاول �سوال اأن تغير 

م�سيرها، لكن للقدر راأي اآخر.

واإخراج  تاأليف  من  العلم  ويعد 

في  و�ساركه  اإ�سعاد،  �سالح  واإنتاج 

التي  بحري،  �سوال  ال�سيناريو  كتابة 

طلب  لذلك  الفيلم،  لق�سة  األهمته 

يج�سد  الذي  البطولة  دور  اأداء  منها 

»اإ�سعاد«  �سركة  واإنتاج  �سخ�سيتها، 

الدين،  تقي  )االأخوة  االأفالم  الإنتاج 

عبد الغفور و�سالح اإ�سعاد(، وي�سارك 

بن  واإيذير  بحري  �سوال  بطولته،  في 

وتتولى  اإيفري،  وفرانك  عيبو�ص 

مهام   »MAD Solutions« �سركة 

توزيعه وت�سويقه عربيا. 

ن�ساأ  جزائري،  مخرج  اإ�سعاد  �سالح 

بعد  النا�سرين.  من  عائلة  و�سط 

العامة  الثانوية  �سهادة  على  ح�سوله 

عام  االأجنبية  واللغات  االآداب  في 

2008، ارتاد كلية الحقوق في جامعة 
اإلى  هاجر  ثم  الجزائر،  في  باتنة 

لعامين  ال�سينما  در�ص  حيث  فرن�سا، 

ثم  الثامنة«،  »باري�ص  جامعة  في 

ال�سمعية  للو�سائل   ARFISبـ التحق 

بعدها  وذهب  ليون.  في  والمرئية 

فيلوربان،  في   Factory school اإلى 

االإخراج  دبلوم  على  ح�سل  حيث 

ال�سينمائي، اأخرج �سالح اإ�سعاد فيلما 

روائيا والعديد من االأفالم الق�سيرة. 

لرواية  بتحفيزه  �سغفه  قام  لطالما 

االإن�سانية،  العالقات  تكرم  ق�س�ص 

�سردية  اأنواعا  ي�ستك�سف  اأنه  كما 

مختلفة،  اأفالم  واأنواع  مختلفة، 

والق�س�ص  والتراجيديا  الدراما  مثل 

حقيقية،  اأحداث  من  الم�ستوحاة 

والكوميديا.

ال�سعودية  جدة  مدينة  وت�ست�سيف 

البحر  مهرجان  من  االأولى  الدورة 

االأحمر ال�سينمائي الدولي بم�ساركة 

ويت�سمن  وا�سعة،  ودولية  عربية 

متعددة  محاور  الدورة  برنامج 

الجديدة  ال�سعودية  بال�سينما  ُتعنى 

وبالروائع ال�سينمائية العربية وكنوز 

ال�سينما و�سينما الحارة.

التظاهرة  على  القائمون  وك�سف 

عر�سها  �سيتم  التي  االأفالم  عن 

وي�سم  العالم«  »روائع  برنامج  �سمن 

اأنحاء  جميع  من  اأفالمًا  البرنامج 

على  حا�سلين  لمخرجين  العالم 

مرة  الأول  جميعها  ُتعر�ص  جوائز، 

في العالم العربي، ويعر�ص البرنامج 

والكاتب  المخرج  اأعمال  اأحدث 

جوائز  عدة  على  الحا�سل  والممثل 

جيو�سبي  البافتا  اإلى  االأو�سكار  من 

الفيلم  ي�سلط  حيث  تورناتوري، 

الملحن  على  ال�سوء  »اإنيو«  الوثائقي 

اإنيو موريكوني،  والماي�سترو الراحل 

المو�سيقيين  اأهم  من  يعتبر  والذي 

في القرن الع�سرين.

فيلم  المتحدة  الواليات  ومن 

تاأليف  من  الدم«  وقمر  »موناليزا 

فيلم  وهو  اأميربور،  ليلي  اآنا  واإخراج 

تملك  فتاة  ق�سة  يروي  خيالي  اإثارة 

م�سحة  من  تهرب  خارقة،  قوى 

النجاة  وتحاول  العقلية،  لالأمرا�ص 

من  الفيلم  اأورلينز.  نيو  مدينة  في 

كايت  جونغ-�سيو،  جون  بطولة 

هد�سون، كريغ روبن�سون، اإد �سكرين، 

مهرجان  في  مرة  الأول  ُعر�ص  وقد 

هذا  الدولي  ال�سينمائي  البندقية 

العام.

للمخرجة  »اأخوات«  فيلم  يروي 

الفرن�سية من اأ�سول جزائرية يمينة 

اأدجاني،  اإيزابيل  وبطولة  قيقي  بن 

اأ�سول  من  فرن�سيات  اأخوات   3 ق�سة 

على  عامًا   30 اأم�سين  جزائرية، 

الذي  ر�سا،  اأخيهن  على  العثور  اأمل 

ما  مكان  في  واأخفاه  والده  اختطفه 

في الجزائر اإبان اال�ستقالل. تكت�سف 

فرا�ص  على  والدهن  اأن  االأخوات 

الفر�سة  انتهاز  فيقررن  الموت، 

للك�سف  اإجباره  لمحاولة  االأخيرة 

عن مكان االأخ ال�سائع.

ماجي  االأمريكية  الممثلة  تقّدم 

جيلينهول اأول فيلم روائي طويل من 

ال�سائعة«  »االبنة  بعنوان  اإخراجها 

بنف�ص  رواية  عن  مقتب�ص  وهو 

ومن  فيرانتي  اإيلينا  لالأديبة  اال�سم 

بطولة الممثلة الحا�سلة على جائزة 

اإلى جانب  اأوليفيا كولمان،  االأو�سكار 

باكلي.  وجي�سي  جون�سون  داكوتا 

ق�سة  تحكي  نف�سية  دراما  هو  الفيلم 

اأخرى  امراأة  تلتقي  اإجازة،  في  امراأة 

لديها  يثير  ما  ال�سغيرة،  وعائلتها 

الفيلم  عر�ص  تم  االأمومة.  ذكريات 

البندقية  مهرجان  في  مرة  الأول 

ال�سينمائي الدولي، وفازت مخرجته 

عن  مقتب�ص  �سيناريو  اأف�سل  بجائزة 

رواية.

»بلفا�ست« من تاأليف واإخراج المر�سح 

برانا،  كينيث  اأو�سكار  جوائز  لعدة 

هو �سيرة ذاتية موؤثرة وق�سة مليئة 

عالم  في  وال�سياع  وال�سحك  بالحب 

المو�سيقية  التحّوالت  ي�سهد  طفل 

ال�ستينيات  اأواخر  في  واالجتماعية 

الفيلم  هذا  ال�سمالية.  باأيرلندا 

التي  للمدينة  اإهداء  هو  المرتقب 

يقّدمها  حيث  المخرج،  فيها  ترعرع 

واالأ�سود،  باالأبي�ص  رائع  ب�سكل 

ب�سحبة النجوم جودي دين�ص، جيمي 

دورنان، جود هيل، وكيران هايندز، 

وقد فاز بجائزة الجمهور في مهرجان 

لهذا  الدولي  ال�سينمائي  تورنتو 

العام.

»المدير  االإ�سبانية  الكوميديا 

واإخراج  تاأليف  من  المثالي« 

تروي  اأرانوا،  دي  ليون  فرناندو 

ق�سة با�سكوال�ص برانكو )يلعب دوره 

في  عا�ص  بارديم(  خافيير  الممثل 

منطقة �سناعية على م�سارف مدينة 

�سغيرة لعقود من الزمن، حيث يعمل 

في �سناعة الموازين ال�سناعية لوزن 

لمحالت  وبيعها  والما�سية  المركبات 

التجزئة. اعتاد المدير الجيد ت�سبيه 

عّماله  مع  العدالة  بميزان  نف�سه 

جيد؟  مدير  حقًا  هو  فهل  وموظفيه، 

ُعر�ص الفيلم الأول مرة في مهرجان 

الدولي،  ال�سينمائي  �سيبا�ستيان  �سان 

لجائزة  اإ�سبانيا  لتمثيل  اختياره  وتم 

توزيع  حفل  في  اأجنبي  فيلم  اأف�سل 

جوائز االأو�سكار المقبل.

التجربة  هو  ت�سبهني«  »اأنت 

لالإعالمية  االأولى  االإخراجية 

االأمريكية  الم�سرية  وال�سحفية 

عامر،  دينا  جوائز  على  الحا�سلة 

الثقافات  بين  ال�سدام  ق�سة  يروي 

واالأجيال، ويتناول واحدة من اأ�سعب 

في  المجتمعات  تواجه  التي  الق�سايا 

والحب  العائلة  عن  اإن�سانية  ق�سة 

واالأخوة واالنتماء.

فيبي  تلعب  التلوين«  »غرفة  وفي 

التي  كليف  كاري�ص  دور  دينفور 

الفّخار  �سناعة  في  ثورة  اأحدثت 

القرن  ع�سرينيات  في  بريطانيا  في 

تاريخية  دراما  هو  الفيلم  الما�سي. 

يروي  مكارثي،  كلير  اإخراج  من 

م�سيرة امراأة ا�ستطاعت التاأكيد على 

لت�سبح  الرجال،  عالم  في  مكانتها 

فنانة رائدة في مجال �سناعة الخزف 

�سعي  عن  ق�سة  هو  الفيلم  والفخار. 

للتاأكيد على مكانتها  المراأة ون�سالها 

خالل  من  اإبداعاتها  عن  والتعبير 

الموهبة والت�سميم والمثابرة.

يناف�ص الفيلم اجلزائري الروائي الطويل »�سوال«، للمخرج �سالح اإ�سعاد، يف مهرجان البحر االأحمر ال�سينمائي 

الدويل االأول، الذي �ستجرى فعالياته يف الفرتة املمتدة من 6 اإىل 15 دي�سمرب القادم، �سمن م�سابقته الر�سمية.

مقره يف عا�سمة الغرب اجلزائري وهران

اإن�ساء اأول رواق فني 
متخ�ص�ص يف اخلط العربي 

على م�ستوى الوطن

بوهران  الت�سكيلي  الفن  �سوق  تعززت 

العربي  الخط  الفن  في  متخ�س�ص  برواق 

الوطن  م�ستوى  على  نوعه  من  االأول  يعد 

الدين  نور  كور  الم�سهور  للخطاط  بمبادرة 

الخط  فن  جماليات  في  ف�سحة  ليكون 

العربي ووجهة ثقافية جديدة لمحبي الفن 

الت�سكيلي.

ويعتبر هذا الف�ساء الم�سمى ب »رواق الفن 

تزخر  التي  وهران  لمدينة  مك�سبا  كور« 

ثقافيا  وا�ستثمارا  هائلة  ثقافية  بموؤهالت 

لت�سجيع االإبداع في فن الخط العربي الذي 

له  وللترويج  الجزائر  في  نه�سة  ي�سهد 

األعاب البحر  ال�سيما واأن وهران مقبلة على 

�سائفة  في  المقررة  المتو�سط  االأبي�ص 

الفنان. ذات  لواأج  اأبرزه  ح�سبما   2022
وقال الخطاط كور الذي يحوز على تجربة 

العربي  الخط  مجال  في  �سنة   40 عن  تزيد 

»لي�ص هدفي من هذا الف�ساء تحقيق الربح 

جعلني  العربي  الخط  بفن  �سغفي  واإنما 

الفن  عالم  في  المغامرة  هذه  اأخو�ص 

الب�سري و�سوق الفن ب�سفة عامة«.

وجاء هذا الرواق الفني الكائن بحي »البدر« 

قليلة  تظل  والتي  الفنية  االأروقة  لتعزيز 

جدا بالمقارنة مع عدد الفنانين الت�سكيلين 

الطلبة  من  الكبير  والعدد  المحترفين 

الجميلة  الفنون  مدار�ص  من  المتخرجين 

لعر�ص  قاعات  اإلى  يحتاجون  والذين 

الم�سدر  ذات  اأ�ساف  كما  اأعمالهم،  وت�سويق 

الكبير  التحدي  »ان  قائال  اأردف  الذي 

الواجب رفعه هو اإبراز فن الخط العربي في 

الجزائر الذي هو في تطور م�ستمر«.

وفق  المنجز  المرفق  هذا  في  اعتماد  وتم 

م�ساحة  على  ويتربع  عالمية  موا�سفات 

تتجاوز 220 متر مربع اللون االأبي�ص وقليل 

من االأحمر والرمادي الإعطاء لم�سة جميلة 

اأكثر  تكون  و  اللوحات  األوان  تظهر  حتى 

و�سوحا للزائر مع تقديم له �سروحات وافية 

حوار  واإر�ساء  المعرو�سة  اللوحات  حول 

المخت�سين،  مختلف  بين  ب�سري  ثقافي 

اأ�سار ذات الفنان الذي �ساعده ابنه كور  كما 

اأ�سامة محمد فوزي في ت�سميم الرواق.

يعد  الذي  الرواق  هذا  جدران  تزدان  و 

الثقافة  القطاع  في  اال�ستثمار  في  نموذجا 

ب�سفة عامة و الفنون الب�سرية خا�سة باأكثر 

الخطاط  توقيع  من  حروفية  لوحة   70 من 

كور نور الدين التي تنم عن مهارته الفنية 

في المجال من خالل اإدخال عليه تعديالت 

حيث اأنه زاوج بين الخط العربي والمدار�ص 

التكعيبية  منها  ال�سيما  العالمية  الفنية 

في  التدرج  ا�ستخدام  وكذا  والتجريدية 

االألوان مع الحفاظ على العنا�سر االأ�سا�سية 

في تركيب لوحة حروفية.

الرواق  هذا  في  اللوحات  عر�ص  و�سيكون 

ب�سفة دائمة مما �سيجعل هذا الف�ساء عبارة 

العربي  عن متحف متخ�س�ص في فن الخط 

على حد تعبير كور نور الدين.

كما �سيفتح الرواق الذي ي�سم ور�سة للر�سم 

المحترفين  الت�سكيليين  للفنانين  اأبوابه 

و  العربي  الخط  في  اأعمالهم  لعر�ص 

ال�سباب  وم�ساعدة  والمنمنمات  الزخرفة 

وا�ستقبال  فنية  جودة  ذات  لوحات  بتقديم 

الموؤ�س�سات  الفنون الجميلة و تالميذ  طلبة 

على  لالطالع  المتاحف  حتى  و  التربوية 

على  والعمل  العربي  الخط  الفن  م�ستجدات 

تطوير هذا الفن الجميل الذي ما فتئ يلقى 

الذين  ال�سباب  طرف  من  كبيرا  اهتماما 

يقبلون على تعلمه واإتقانه.

الدين  نور  كور  للخطاط  �سبق  وللتذكير، 

فردي  معر�ص   60 من  اأكثر  في  �سارك  اأن 

الثقافية  التظاهرات  مختلف  في  وجماعي 

داخل وخارج الوطن.

ن�سيرة. �ص

ن�سرية. �ص

تحيي فرقة »الداي« 

حفال فنيا �ساهرا على 

م�سرح اليوبيل بدبي يوم  

22 نوفمبر الجاري, من 
تنظيم الوكالة الجزائرية 

لالإ�سعاع الثقافي, 

وذلك بال�سراكة مع 

جناح الجزائر بمعر�ض 

اإك�سبو2020  دبي ,ح�سبما 

ن�سر على ال�سفحة 

الر�سمية لهذه الموؤ�س�سة 

الثقافية. و ت�ستهر فرقة 

الداي التي ا�ستمدت 

ت�سميتها من حي ح�سين 

داي بالجزائر العا�سمة 

اأين عا�ض وترعرع كل 

اأفرادها باأداء طابع مميز 

من الغناء ال�سبابي ذو 

الطابع العا�سمي الممزوج 

بمختلف الطبوع المحلية 

والعالمية )ال�سعبي 

-الفالمنكو -القناوي 

( حيث ا�ستهرت الفرقة 

التي تاأ�س�ست �سنة 2009 

و�ساركت في العديد من 

المهرجانات المو�سيقية 

بالجزائر وخارجها 

,بنخبة من الأغاني على 

غرار »ماريا« و »بنات 

البهجة« و »كحلة العين« و 

اأنا جزايري« و »البهجة«.

وياأتي هذا الحفل 

�سمن فعاليات الجناح 

الجزائري باك�سبو 

2020 دبي والذي يتيح 
لزواره الطالع على الإرث 

الح�ساري والثقافي 

للجزائر وروؤيتها 

ال�ست�سرافية من خالل 

رحلة فريدة تنتقل بهم من 

مهد الب�سرية بموقع عين 

بو�سريط اإلى طموحات 

النتقال الطاقوي وبناء 

المدن الذكية.

و تم في اإطار التظاهرة 

تنظيم عديد الفعاليات 

الثقافية والفنية على غرار 

اأ�سبوع �سياحي وثقافي 

من 9 الى 14 نوفمبر 

الجاري, تت�سمن عدة 

ن�ساطات ت�ستهدف الترويج 

للوجهة الجزائرية من 

بينها زيارات افترا�سية 

و�سهرات فنية.

و يقترح القائمون على 

التظاهرة على زوار 

الجناح الجزائري 

في المعر�ض زيارات 

افترا�سية, ل�ستك�ساف 

بع�ض المتاحف وبع�ض 

المناطق ال�سياحية في 

الجزائر. كما تم تنظيم 

ور�سات حية للحرفيين 

لإ�سفاء حيوية متوا�سلة 

طيلة التظاهرة من اأجل 

ا�ستقطاب اكبر عدد من 

الزوار ومعر�ض لالألب�سة 

التقليدية الجزائرية مع 

تخ�سي�ض ف�ساء لعر�ض 

المنتجات الم�سنفة من 

طرف منظمة اليون�سكو.

ن�سيرة. �ض

بمبادرة من تنظيم 

الوكالة الجزائرية 

لالإ�سعاع الثقافي

حفل فني لفرقة 
»الداي« �سمن 

فعاليات معر�ص 
اإك�سبو2020 

دبي

اأحمد دري�ص التجاين هو ا�سُمه احلقيقي

اأحمد وهبي.. جمّدد الأغنية الوهرانية
ولئن  الوهرانية.  االأغنية  بينها  ِمن  اأُخرى؛  وغنائية  مو�سيقية  باأنواع  الجزائري  الغرب  ُيعرف 

بلعّبا�ص  الثامن ع�سر في مدينَتي �سيدي  القرن  كانت االأُلى قد ن�ساأت - بح�سب باحثين - خالل 

اأن تخرج عن حدودهما، فاإَنّ الثانية ظهرت خالل ثالثينيات واأربعينيات القرن  ووهران قبل 

خرى غير تلك التي ُتن�َسب اإليها. التا�سع ع�سر، وال ُت�ساركها مدينٌة اأُ

على اأَنّ االأُغنية الوهرانية لي�ست �سوى امتداٍد وان�سهار لعدٍد من االأنماط المو�سيقية االأُخرى؛ 

كالعود  عليها؛  حديثة  اآالت  اإدخال  جرى  حيُث  االإ�سبانية؛  والمو�سيقى  والملحون  البْدوي  مثل 

ر وا�سٍح بالمو�سيقى العربية. وكاَن هذا النوُع ُيعرف عند  واالأكورديون والبانجو والبيانو، مع تاأُثّ

ظهوره بـ »الطابع الع�سري«، واأبرُز رّواده الفّنانان بالوي الهّواري )1926 - 2017(، واأحمد وهبي 

)1921 - 1993( الذي تمُرّ ذكرى ميالده المئة اليوم.

في   - الحقيقي  ا�سُمه  وهو   - التجاني  دري�ص  اأحمد  به  تاأّثر  ما  اأكثر  اأَنّ  متفّرقة  م�سادر  تذُكر 

الجديدة«  »المدينة  حّي  في  الموؤّذن  والده  ب�سوت  اإليه  ي�ستمع  كان  الذي  االآذان  هو  طفولته 

ال�سعبي بوهران، والذي قدم اإليه مع اأ�سرته �سغيراً من مر�سيليا حيُث اأب�سر النور الأُم فرن�سية من 

اأ�سول جزائرية �سُتفارق الحياة وهو ال يتعّدى اأربعة اأ�سهر.

الجزائرية« في وهران،  االإ�سالمية  »الك�ّسافة  التحاقه بفرع  بالمو�سيقى يزداد مع  اهتماُمه  راح 

يلتحق  اأن  قبل  الوطنية،  االأغنيات  بع�ص  يوؤّدي  كان  حيث  الثالثينيات؛  نهايَة  تاأ�ّس�ص  والذي 

بفرقة بالوي الهّواري عام 1942. اأّما البداية الحقيقية لم�سيرة وهبي الفّنية، فكانت في نهاية 

االأربعينيات؛ حين التقى مع �ساعر الملحون البارز عبد القادر الخالدي )1896 - 1964(، والذي 

طويل  و«يا  تلوموني«،  »عال�ص  مثل:  تلحينها؛  هو  توّلى  التي  اأغنياته  من  كبيراً  عدداً  له  كتب 

الرقبة«، و«الغزال«. في عام 1947، التحق وهبي بمعهد المو�سيقى في باري�ص التي عاد منها بعد 

ع�سر �سنوات، وكان ر�سيده حينها ي�سُمّ الع�سرات من االأغاني الوهرانية التي اأّدها بروح ع�سريًة 

الوهرانية ب�سكل  االأغنية  اأحمد وهبي، وفي  يلفُت في تجربة  ما  اأ�سفى عليها لم�سًة م�سرقية. 

مثل  اأغانيه؛  من  عدٍد  تاأدية  مثاًل،  خالد،  ال�ساب  اأعاد  فقد  الراي؛  بمو�سيقى  التقاوؤها  هو  عام، 

»وهران« و«عال�ص تلوموني« اللتين حّققتا ب�سوته �سهرًة عالمية بو�سفهما ِمن نوع الراي. وذلك 

ُيحلينا اإلى مالحظة مهّمة: ظّل الراي يّت�سع لالأنواع المو�سيقية حّتى فقد كّل خ�سو�سياته، وبات 

ال  خ�سو�سيتها.  على  محافظًة  الوهرانية  االأغنية  ظّلت  بينما  فيه،  اأغنيٍة  اأّي  اإدراج  باالإمكان 

ُيمكن اأن ُنخطئ اأغنيًة وهرانية، خ�سو�سًا اإن كانت ب�سوت بالوي الهّواري اأو اأحمد وهبي.
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فيما يوا�سل 5 اأ�سرى اإ�سرابهم عن الطعام يف �سجون االحتالل

هيئة فل�صطينية تر�صد االنتهاكات ال�صهيونية 
في حق االأ�صرى

ا�ست�سهاد �ساب فل�سطيني بر�سا�ص االحتالل ال�سهيوين

الخارجية الفل�صطينية تندد بالجريمة 
و«حما�س« تدعو لت�صعيد المقاومة

�أ�صدرته،  �لذي  بحثها  في  �لأ�صرى،  �ص�ؤون  هيئة  ور�صدت 

�إعاقات  للأ�صرى  �صببت  �لتي  �لحالت  من  �لكثير  �أم�س، 

دائمة، مو�سحة اأن هناك ما يقارب 85 حالة خالل ال�سنتين 

الأخيرتين كانت مثال حيًا عن نوعية الإ�سابات التي تعر�ض 

لها الأ�سرى خالل العتقال.

الأ�سرى  اإهمال  ال�سهيوني  الحتالل  »يتعمد  الهيئة:  وقالت 

الم�سابين طبيا بحيث ل يتلقون العالج الالزم والفوري، مما 

يوؤدي الى تفاقم اأو�ساعهم ال�سحية، اإ�سافة الى عدم توفر 

بيئة �سحية منا�سبة لالأ�سرى الم�سابين من خالل اإخ�ساعهم 

اأدنى اعتبار لحالة الأ�سير  للتحقيق القا�سي والمطّول دون 

والم�ست�سفيات،  ال�سجون  بين  ما  النقل  اأثناء  اأو  ال�سحية، 

حيث تخ�سعهم لرحلة طويلة وقا�سية وتفاقم من معاناتهم، 

البو�سطة  عبر  ينقلون  المر�سى  الأ�سرى  اأن  اإلى  م�سيرة 

يتم  ول  حالتهم،  على  �سحية  اآثارًا  تترك  والتي  العادية 

نقلهم ب�سيارات مريحة اأو �سيارات اإ�سعاف، الأمر الذي يدفع 

الكثير منهم اإلى التخلي عن حقهم في العالج لتفادي رحلة 

النقل في البو�سطة.

ياأتي هذا في وقت، يوا�سل خم�سة اأ�سرى، اإ�سرابهم المفتوح 

عن الطعام في �سجون الحتالل ال�سهيوني، رف�سا لعتقالهم 

الإداري، واأقدمهم الأ�سير كايد الف�سفو�ض الم�سرب منذ 125 

يوما.

في  يقبع  الخليل،  دورا/  عاًما( من   32( الف�سفو�ض  والأ�سير 

م�ست�سفى »برزلي« ال�سهيوني، بو�سع �سحّي خطير، حيث 

الرابعة  وللمرة  مجدًدا  لالحتالل  العليا  المحكمة  رف�ست 

التما�ًسا قدم للمطالبة بالإفراج عنه، وكان الأطباء اأكدوا له 

ا بداأت تظهر عليه قد تعر�سه للوفاة المفاجئة،  اأعرا�سً اأن 

ل�سيما ظهور عالمات ت�سير اإلى بداية تجلط في الدم. يذكر 

اعتقاله  اأمر  جّمدت  كانت  ال�سهيوني،  الحتالل  محكمة  اأن 

الإداري بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، وذلك للمّرة الثانية.

ُاعتقل  �سابق،  اأ�سير  هو  الف�سفو�ض  اأن  اإلى  ُي�سار 

عدة مرات، وكانت اآخر اعتقالته في �سهر تموز 

 .2019 عام  الطعام  عن  اإ�سرابًا  وخا�ض   ،2020
متزوج واأب لطفلة ا�سمها )جوان(، وله ثالثة اأ�سقاء اآخرين 

اعتقاله  قبل  وحافظ،  ومحمود  اأكرم،  وهم:  العتقال  رهن 

كان يعمل موظًفا في بلدية مدينة دورا، وا�ستاأنف درا�سته 

موؤخًرا في جامعة الخليل والتحق بدرا�سة علم الحا�سوب بعد 

�سنوات خاللها تعثرت درا�سته ب�سبب العتقالت المتكررة.

عنبتا/  بلدة  من  عاًما(   34( الأعرج  عالء  المعتقل  اأن  كما 

طولكرم، م�سرب منذ )101( يوم، وهو مهند�ض مدني، ويقبع 

في �سجن »عيادة الرملة«، ويتّم نقله اإلى الم�ست�سفيات ب�سكٍل 

متكرر نتيجة الو�سع ال�سحي الخطير الذي و�سل له حيث 

اأنحاء  واأوجاع في كافة  يعاني من هزال و�سعف �سديدان، 

الج�سد، و�سعوبة في الحركة، وفقدان متكرر للوعي، ومع 

و�سعه  �سعوبة  رغم  للّتحقيق  موؤخًرا  تحويله  تّم  فقد  ذلك 

حتى  تمديده  وتم  محكمة  جل�سة  له  ُعقدت  حيث  حي،  ال�سّ

بحّقه،  اتهام  لئحة  تقديم  تم  اأن  بعد  المقبل  الخمي�ض 

من   ،2007 العام  منذ  مرات  عدة  لالعتقال  الأعرج  تعّر�ض 

بينها اعتقالت اإدارّية، وو�سل مجموع �سنوات اعتقاله اإلى 

اأكثر من خم�ض �سنوات ب�سكل متفرق، وخالل فترات اعتقاله 

ال�سابقة فقد والده، كما اأن طفله الوحيد اأب�سر النور وهو 

 30 في  اعتقاله  الحتالل  �سلطات  واأعادت  العتقال،  رهن 

اإدارّي  اعتقال  اأمر  بحقه  واأ�سدرت   ،2021 يونيو  حزيران/ 

لمدة 6 �صه�ر.

اأما المعتقل ه�سام اإ�سماعيل اأبو هوا�ض )39 عاًما( من دورا/  

الخليل: فهو م�سرب منذ )92( يومًا، يقبع في �سجن »عيادة 

الرملة«، ويجري نقله ب�سكل متكرر اإلى الم�ست�سفيات، كذلك 

اأنحاء  واأوجاع في كافة  يعاني من هزال و�سعف �سديدان، 

للوعي،  متكرر  وفقدان  الحركة،  في  و�سعوبة  الج�سد، 

اعتقال  اأمرّي  بحقه  2020، و�سدر  اأكتوبر  منذ  معتقل  وهو 

�سابًقا اإدارّي مدتهما 6 �سهور، وخالل الإ�سراب �سدر بحّقه 

جل�سة  له  عقدت  �سهور،   6 مدته  جديد  اإداري  اعتقال  اأمر 

موؤخًرا ب�ساأن تثبيت اعتقاله واأ�سدرت المحكمة قراًرا يق�سي 

)4( �سهور  اإلى  )6( �سهور  الإدارّي من  اأمر اعتقاله  بتخفي�ض 

)غير جوهري( اأي قابلة لتمديد، يذكر اأّنه اأ�سير �سابق اأم�سى 

ما مجموعه 8 �سنوات، متزوج واأب لخم�سة اأطفال.

ومن جهته فاإن، المعتقل عياد الهريمي )28 عامًا( من بيت 

�سجن  في  يقبع  يومًا،   )55( منذ  الطعام  عن  م�سرب  لحم، 

�سجن  زنازين  من  موؤخرا  نقله  جرى  حيث  الرملة«  »عيادة 

خطيرة،  �سحية  اأعرا�ض  من  يعاني  كذلك  وهو  »عوفر« 

اأ�سير �سابق  اإداري منذ �سهر ني�سان/ اأبريل 2021،  ومعتقل 

مجددًا  اعتقاله  الحتالل  واأعاد  المتكرر،  لالعتقال  تعر�ض 

�سابًقا  اأ�سرب  قد  وكان  وجيزة،  بفترة  عنه  الإفراج  بعد 

�سد اعتقاله الإدارّي، ففي عام 2016 خا�ض اإ�سرابًا ا�ستمر 

ت�سع  نحو  اعتقاله  �سنوات  وبلغ مجموع  يومًا،   )45( لمدة 

�صن��ت.

من جانبه، المعتقل لوؤي الأ�سقر )45 عامًا( من بلدة �سيدا 

زنازين  في  ويقبع  يومًا،   )37( منذ  م�سرب  طولكرم،   /

معتقل »الجلمة« في ظروف قا�سية للغاية، حيث بداأ يعاني 

منذ  الأ�سقر معتقل  ال�سحي،  وا�سح على و�سعه  تراجع  من 

الخام�ض من اأكتوبر/ ت�سرين الأول 2021، واأ�سدرت �سلطات 

جرى  �سهور  �سّتة  لمّدة  بحّقه  اإداري  اعتقال  اأمر  الحتالل 

بين  �سنوات  ثماني  نحو  اأم�سى  قد  وكان  لحًقا،  تثبيتها 

اعتقالت اإدارية ومحكوميات، كما تعّر�ض لتحقيق ع�سكري 

قا�ٍض خالل اإحدى اعتقالته عام 2005، ما اأّدى اإلى اإ�سابته 

اأبناء، وهو  ب�سلل في �ساقه الي�سرى، متزوج واأب لثمانية 

في  �سهيًدا  ارتقى  الذي  الأ�سقر  محمد  الأ�سير  ال�سهيد  �سقيق 

�سجن »النقب« عام 2007.

ن�سرت هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين الفل�سطينية، بحثا متخ�س�سا، يتحدث عن االأ�سرى 

امل�سابني، وبينت اأن االأ�سرى الفل�سطينيني، يتم ا�سطهادهم وممار�سة اأب�سع االأ�ساليب التنكيلية 

بحقهم اأثناء اعتقالهم، حيث يتعمد االحتالل ال�سهيوين ا�ستهداف االأ�سرى يف مناطق معينة 

واإ�سابتهم يف املناطق الو�سطى من اجل�سد والعلوية منها، من اأجل تركهم باإعاقة م�ستدمية او 

ا�ست�سهادهم.
 الوكاالت

انطلق اأم�ص، موؤمتر املانحني الدويل لوكالة غوث 

وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )اأونروا(، حتت 

عنوان »احلفاظ على احلقوق والتنمية الب�سرية 

لالجئني الفل�سطينيني«، برعاية اأردنية 

و�سويدّية يف بروك�سل، مب�ساركة دولية وا�سعة.

وقد �سارك ع�سرات املواطنني اأم�ص، بوقفة اأمام 

مقر وكالة غوث وت�سغيل الالجئني »اأونروا« 

مبدينة غزة، للمطالبة بتمويل م�ستدام 

ا ل�سيا�سة »تقلي�ص اخلدمات«.  للوكالة، ورف�سً

وح�سر الوقفة التي دعت لها جلنة املتابعة 

للقوى الوطنية واالإ�سالمية واللجنة امل�سرتكة 

لالجئني، قادة من الف�سائل ون�سطاء ومواطنني 

فل�سطينيني، بعنوان »نطالب موؤمتر املانحني 

بالتمويل امل�ستدام لالأونروا حتى العودة«.

ورفع امل�ساركون الفتات كتب عليها عبارات 

منها: »نرف�ص اتفاق التعاون بني الواليات 

املتحدة واالأونروا« و«�سنواجه م�ساريع التوطني« 

و«نطالب بالتمويل امل�ستدام لالأونروا«.

ويف كلمة األقاها بالنيابة عن القوى والف�سائل 

خالل الوقفة، قال القيادي يف حزب ال�سعب 

وليد العو�ص: »نطالب موؤمتر املانحني يف 

بروك�سل بتمديد التمويل لالأونروا الأداء 

واجباتها جتاه الالجئني باعتبارها ال�ساهد 

على النكبة«. واأ�ساف العو�ص:« نحن مع اأونروا 

لتوفري كل الدعم والتمويل لها لتقوم بخدماتها 

لالجئني الفل�سطينيني انطالقا من التفوي�ص«.

وا�ستدرك: »لكن ال نقبل االنزالق الذي ذهبت 

له بالتوقيع على اتفاق االإطار مع اأمريكا وال 

نقبل منها اأن تقل�ص اخلدمات على ح�ساب 

الالجئني والقطاعات الوا�سعة من املوظفني«. 

وطالب العو�ص الدول امل�سيفة لالجئني 

الفل�سطينيني بتوفري العي�ص بحرية وكرامة 

واإن�سانية لهم يف املخيمات، داعًيا االأ�سقاء العرب 

اأن يقدموا ما عليهم من التزام الأونروا حتى 

توا�سل تقدمي خدماتها.

وقال: »نقول للعامل اأجمع اأن يغادروا مربع 

ال�سمت والتواطوؤ واأن ينت�سروا لق�سية ال�سعب 

الفل�سطيني، والعامل اليوم اأمام امتحان 

االأخالق، فاإما اأن تنت�سر العدالة اأو تنت�سر 

�سريعة الغاب«. واأكد العو�ص »اأنه اآن االأوان 

ملغادرة مربع االنق�سام، ونطالب كل القوى 

والف�سائل وال�سلطتني احلاكمتني يف ال�سفة 

وقطاع غزة باأال يتحول هذا الوطن اإىل طارد 

الأ�سحابه«.

وكانت حركة )حما�ص( الفل�سطينية قد اأكدت 

على اأّن بقاء وكالة غوث وت�سغيل الالجئني 

الفل�سطينيني )اأونروا( وحماية تفوي�سها هو 

»واجب املجتمع الدويل والذي كان طرًفا اأ�سا�سًيا« 

يف خلق م�سكلة الالجئني الفل�سطينيني، م�سّددة 

على اأّن ا�ستمرار عمل الوكالة االأممية ح�سب 

التفوي�ص املمنوح لها ي�سّكل عاماًل اأ�سا�سًيا يف 

اال�ستقرار والتنمية يف االإقليم وخارجه.

وجاء ذلك يف بيان �سحفي اأ�سدرته احلركة 

ع�سّية انطالق موؤمتر املانحني الدويل لـ«اأونروا« 

الذي انطلق اأم�ص، واأّكدت »حما�ص« على اأّن 

ق�سية الالجئني الفل�سطينيني »ق�سية مركزية 

يف �سراعنا مع االحتالل ال�سهيوين، وحق 

العودة اإىل ديارهم واأوطانهم التي هّجروا منها 

وتعوي�سهم عما حلق بهم من اأذى و�سرر على 

مدار �سبعة عقود، حق �سرعي وقانوين ثابت، 

ومكفول بالقوانني الدولية، والقرارات االأممية، 

وال تراجع عنه وال تفريط فيه اأو امل�ساومة 

عليه«.

واعتربت اأّن اأزمة التمويل التي متّر بها الوكالة 

»خطرية«، م�سرية اإىل حتّولها اإىل »هدف ثابت 

لل�سيا�سة ال�سهيونية، وتخرجها عن دورها 

وتفوي�سها، على طريق حماوالت �سطب ملف 

الالجئني الفل�سطينيني، باعتباره جوهر ال�سراع 

مع االحتالل«.وقالت اإّنها تنظر باأهمية بالغة 

اإىل املوؤمتر الدويل يف ح�سد الدعم ال�سيا�سي 

واملايل امل�ستدام للوكالة؛ لتمكينها من اال�ستمرار 

يف تقدمي خدماتها لالجئني الفل�سطينيني مبا 

يتنا�سب مع الزيادة امل�سطردة يف عدد الالجئني، 

والتطوير املطلوب لهذا اخلدمات، ومواجهة 

اأزمة التمويل التي متّر بها كل عام.

ا ومادًيا  ونّوهت اإىل اأّن »اأونروا« يعترب �ساهًدا حًيّ

على م�سكلة ماليني الالجئني الفل�سطينيني 

و�سرورة حّلها ب�سكل عادل ونهائي، داعية 

ل اإىل  املجتمعني يف املوؤمتر اإىل �سمان التو�سّ

خمرجات اإيجابية ت�سمن روؤية وا�سرتاتيجية 

عمل حتقق اال�ستدامة، وت�سّكل حماية 

للموؤ�س�سة الدولية يف مواجهة حماوالت 

تقوي�سها وتعطيل خدماتها. كما دعت »حما�ص« 

اجلامعة العربية ومنظمة التعاون االإ�سالمي 

ومنظمة االحتاد االأفريقي وكل اأ�سدقاء ال�سعب 

الفل�سطيني اإىل امل�ساهمة يف ت�سكيل حا�سنة 

لالأونروا، ودعم دورها واأهمية وجودها.

�سيع الفل�سطينيون اأم�ص، جثمان ال�سهيد 

�سدام ح�سني بني عودة، من بلدة طمون 

جنوب طوبا�ص. وانطلق موكب الت�سييع من 

امل�ست�سفى الرتكي احلكومي يف طوبا�ص، باجتاه 

منزل ذويه يف بلدة طمون، قبل ال�سالة عليه 

ومواراة جثمانه الرثى يف مقربة البلدة. 

واألقى ذوو ال�سهيد نظرة الوداع االأخري على 

ابنهم، و�سط ح�سور جمع غفري من املواطنني يف 

حمافظة طوبا�ص، وجاب موكب الت�سييع �سوارع 

بلدة طمون.

ويف اأول رد فعل، اأدانت وزارة اخلارجية 

واملغرتبني الفل�سطينية، جرمية االإعدام 

امليدانية الب�سعة التي ارتكبتها قوات االحتالل 

ال�سهيوين، بحق ال�سهيد ال�ساب �سدام ح�سني 

بني عودة )26 عاما( من بلدة طمون جنوب 

�سرق طوبا�ص.

واعتربت اخلارجية الفل�سطينية يف بيان لها، 

اأم�ص، اأن هذه اجلرمية حلقة يف �سل�سلة جرائم 

االحتالل بحق ال�سعب الفل�سطيني، وامتداد 

الإرهاب الدولة املنظم. وحملت اخلارجية 

الفل�سطينية االحتالل ال�سهيوين امل�سوؤولية 

الكاملة واملبا�سرة عن هذه اجلرمية، كما 

حملت املجتمع الدويل وموؤ�س�سات ومنظمات 

وجمال�ص االمم املتحدة املخت�سة، امل�سوؤولية 

عن نتائج وتداعيات �سمتها املريب والتخاذل 

الذي يغلف املوقف الدويل جتاه جرائم 

االحتالل وم�ستوطنيه. وطالبت اخلارجية 

الفل�سطينية املحكمة اجلنائية الدولية 

باخلروج عن �سمتها، والبدء الفوري يف 

حتقيقاتها يف جرائم االحتالل وامل�ستوطنني.

من جهتها، نعت حركة املقاومة االإ�سالمية 

»حما�ص« الفل�سطينية ال�سهيد �سدام ح�سني 

بني عودة، الذي ارتقى بر�سا�ص قوات 

االحتالل خالل اقتحامها مدينة طوبا�ص �سمال 

ال�سفة املحتلة، داعية اإىل »ت�سعيد املقاومة« 

�سد االحتالل »وا�ستدامة اال�ستباك« معه.

وقال الناطق با�سم احلركة، عبد اللطيف 

القانوع، يف ت�سريح �سحفي اأم�ص: »اإننا واإذ 

ننعي ال�سهيد البطل �سدام بني عودة الذي 

ارتقى بر�سا�ص قوات االحتالل؛ لنوؤكد على 

�سرورة ت�سعيد املقاومة بكل اأ�سكالها �سد 

االحتالل ال�سهيوين يف ال�سفة الغربية«.و�سدد 

القانوع على اأهمية »ا�ستدامة اال�ستباك مع 

االحتالل يف كل اأماكن وجوده، والت�سدي 

العتداءاته واقتحاماته ملدن ال�سفة الغربية 

وخميماتها«. واأكد: اأن »ت�سدي اأبناء �سعبنا 

لقوات االحتالل ال�سهيوين اأثناء اقتحامها 

مدينة طوبا�ص �سمال ال�سفة الغربية، وارتقاء 

ال�سهيد بني عودة، دليل على دميومة ثورة 

�سعبنا، ودفاعه عن حقوقه، ومواجهة تغول 

االحتالل واعتداءاته املتوا�سلة«. ولفت 

اإىل: اأن »دماء ال�سهداء االأبرار �ستظل وقوًدا 

ال�ستمرار م�سرية ال�سعب الفل�سطيني، ونربا�ًسا 

ي�سيء الطريق نحو التحرير وكن�ص االحتالل 

عن كل اأرا�سينا املحتلة«.

وكانت وزارة ال�سحة الفل�سطينية قد اأفادت، 

باأن ال�ساب �سدام ح�سني بني عودة، ا�ست�سهد 

بعد اإ�سابته بر�سا�سة اأطلقها عليه جنود 

االحتالل اخرتقت كتفه االأي�سر والقلب 

وا�ستقرت فى رئته الي�سرى.من جانبه، قال 

حمافظ طوبا�ص واالأغوار يون�ص العا�ص، اإّن 

قوات االحتالل ال�سهيوين اقتحمت املنطقة 

ال�سرقية من طوبا�ص، واندلعت مواجهات 

عقب ت�سدي ال�سبان الفل�سطينيني لتلك 

القوات، الفتًا اإىل اأّن قوات االحتالل اأطلقت 

الر�سا�ص احلي واملعدين املغلف باملطاط والغاز 

امل�سيل للدموع، ما اأدى الإ�سابة ال�ساب �سدام 

ح�سني بني عودة بالر�سا�ص احلي، وقد نقل 

للم�ست�سفى حيث اأعلن ا�ست�سهاده.

انطالق »موؤمتر املانحني« يف بروك�صل مب�صاركة دولية وا�صعة

تظاهرات يف غزة للمطالبة بتمويل م�صتدام لـ »االأنروا«
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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



15 الأربعاء  17 نوفمرب

 2021 املوافق

   لـ 12  ربيع الثاين  

 
 

 1443 هـ
الت�سلية

يومية وطنية 

�إخبارية ت�صدر

 عن �لر�ئد 

لالإعالم 

واالت�صال

رأسمالها:300000,00 دج

مدير �لن�صر:
ذبيح �ملجيد  عبد 

***

رئي�س �لتحرير:

حياة �صرتاح
***

التقني: الق�صم  رئي�س 

�صرتاح ح�صني 

املقر االإجتماعي: 221، 
حي املندرين احملمدية اجلزائر 

العاصمة
الهاتف: 023.75.06.25

الفاكس: 023.75.05.63 

�صركة �لطباعة 

SIA جلز�ئرية�

املنطقة ال�صناعية باب الزوار 

�جلز�ئر

عدد �ل�صحب �ليومي: 

2000 نسخة

�لر�ئد

الوثائق التي 

ت�صل اجلريدة

ال ترد 

ال�صحابها �صواء 

ن�صرت اأو مل 

تن�صر

االإ�صهــــــــــــــــــــار االإدارة والتحـــريـر

من اأجل اإ�شهاركم توجهوا اإىل: 

املوؤ�ش�شة الوطنية لالت�شال، الن�شر 

والإ�شهار بوكالة ANEP، املتواجدة 

ب 01 نهج با�شتور - اجلزائر-

الهاتف الثابت: 021737128-021711664

الفاك�س: 021739919-021739559

الربيد الإلكرتوين: 

 agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

م�صلحة االإ�صهار 

"�لر�ئد" 
هاتف: 

023.75.06.25
فاكس: 

023.75.05.63

الربيد االإلكرتوين

journal.elraed@gmail.
com

الربيد االإلكرتوين

journal.elraed@gmail.com

�لطبــاعة

�لتوزيع 

الثمن: 10دج



16 حـــالة الطق�س

اجلزائر            وهران                 ق�سنطينة                    عنابة               ورڤلة

1921 15 1519

 يتيح اإمكانية االت�سال بامل�ؤ�س�سة

رئا�سة اجلمهورية 

تطلق موقعها 

الإلكرتوين اجلديد

االأربعاء  17 ن�فمرب  2021 

 
 

امل�افق لـ 12  ربيع الثاين 1443 هـ

الفجر: 05:50

ال�سروق: 07:27

الظهر: 12:33

الع�سر: 15:18

املغرب:38 :17

الع�ساء: 19:05 

رغم التعادل بهدفني ملثلهما

تاأهل املنتخب اجلزائري لكرة القدم للدور احلا�سم بعد تعادله مع نظريه 

ب�ركينا فا�س� بنتيجة 2-2، )ال�س�ط االأول: 1-1(، اأم�سية الثالثاء مبلعب 

م�سطفى ت�ساكر )البليدة(، حل�ساب اجل�لة ال�ساد�سة واالخرية من ت�سفيات 

)املجم�عة االأوىل( امل�ؤهلة لكاأ�س العامل2022- بقطر.

 ت�رط يف ق�سايا التزوير وا�ستعمال املزور

توقيف مطلوب للعدالة مبوجب 5 
اأوامر بالقب�ض ب�سطيف

االأمن  باأفراد  ممثلة  �سطيف  والية  اأمن  م�سالح  متكنت 

احل�سري الرابع ع�سر، من ت�قيف �سخ�س خطر مطل�ب من 

يف  مت�رط  ك�نه  بالقب�س  اأوامر   05 مب�جب  العدالة  قبل 

املزور  وا�ستعمال  التزوير  االحتيال،  الن�سب،  ق�سايا  عديد 

وغري ذلك.

اأطرتها  اأم�س  ذاتها  االأمن  مل�سالح  بيان  ح�سب  العملية 

وجاءت  ع�سر  الرابع  احل�سري  باالأمن  الق�سائية  ال�سبطية 

عنه  مبح�ث  �سخ�س  بقدوم  تفيد  معل�مات  ا�ستغالل  عقب 

من قبل العدالة مب�جب 05 اأوامر بالقب�س، ك�نه مت�رط يف 

املزور  وا�ستعمال  التزوير  االحتيال،  الن�سب،  ق�سايا  عديد 

التي  وحتريات  االأبحاث  تكثيف  الف�ر  على  ليتم  وغيه، 

اأثمرت اأوال بالتعرف عن ه�يته احلقيقية ك�نه كان يت�سرت 

خلف ه�ية مغايرة، ليتم ف�ر التاأكد من اأنه �سخ�س خطري 

مطل�ب لدى اجلهات الق�سائية، ر�سم خطة حمكمة �سمحت 

بت�قيفه رغم حماولته ت�سليل اأفراد ال�سرطة.

مت  الالزمة،  االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد  اأنه  امل�سدر  وو�سح 

انتحال  بخ�س��س  املت�رط  �سد  منف�سل  جزائي  ملف  اجناز 

�سحيفة  يف  قيد  عنه  يرتتب  قد  الذي  االأمر  الغري  ه�ية 

الق�سائية  اأمام اجلهات  العدلية للغري، مع تقدميه  ال�س�ابق 

املخت�سة.

املمار�سات  �ستى  �سد  اإىل  الرامية  الأن�سطتها  وم�ا�سلة 

ال�سحة  معايري  اإهمال  منها  ال�سيما  ال�سليمة  غري  التجارية 

حفظ  خالل  املفرو�سة  ال�سروط  خمتلف  وكذا  والنظافة 

اللح�م،  غرار  على  التلف  �سريعة  اال�ستهالكية  امل�اد  ونقل 

متكنت م�سالح اأمن والية �سطيف وخالل عملية ن�عية من 

البي�ساء و�سط مدينة �سطيف  اللح�م  حجز كمية هامة من 

�سهادة  عن  تت�فر  ال  التي  قنطار،   11 الـ  فاق  اإجمايل  ب�زن 

الطبيب البيطري وبيانات ال��سم التي تثبت �سالمتها ناهيك 

كانت  التي  للمركبة  ال�سحي  االعتماد  �سهادة  انعدام  عن 

تنقل تلك اللح�م.

العملية ح�سب بيان اآخر لذات امل�سالح اأطرها اأفراد جمم�عة 

التطهري والنظافة بامل�سلحة ال�الئية لالأمن العم�مي التابعة 

لعمليات  تكثيفهم  عقب   وجاءت  �سطيف،  والية  الأمن 

مهياأة   �ساحنة  مراقبة  متت  اأين  النفعية،  للمركبات  املراقبة 

حمملة  بكمية هامة من  اللح�م البي�ساء التي  فاق وزنها الـ 

11 قنطار ات�سح اأنها ال تت�فر على �سهادة الطبيب البيطري 

انعدام  مع  مرخ�سة،  مبذابح  وذبحها  �سالمتها  تثبت  التي 

املركبة  ك�ن  عن  ف�سال  كله  هذا  التجاري،  ال��سم  بيانات 

اللح�م  اإخ�ساع  ليتم  �سحي،   اعتماد  �سهادة  على  تت�فر  ال 

منها  هاما  جزًء  اأن  اأكدت  التي  البيطرية  الطبية  للمراقبة 

لتتم   ، الب�سري  لال�ستهالك  ي�سلح   ال  قناطري    04 الـ  ناهز 

مع  لال�ستهالك  ال�ساحلة  غري  الكمية  واإتالف   م�سادرتها 

ت�جيه املتبقية للمنفعة العامة ) لال�ستهالك احلي�اين (.

ال�سبطية  اأعدت  القان�نية،  االإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 

الق�سائية ملفا جزائيا �سد املخالف، اأر�سل للجهات الق�سائية 

املخت�سة للبت فيها.

اأمين. ف

و�سجل اأهداف اللقاء كل من 

ريا�س حمرز )د 21( و �سفيان 

فغ�يل )د 67( للجزائر و�سان�ق� 

)د 36( وداي� )د 82 من �سربة 

جزاء( لب�ركينا فا�س�، بعد 

هذه املباراة يت�سدر "اخل�سر" 

ترتيب املجم�عة االأوىل بر�سيد 

14 نقطة متقدما على الت�ايل 

ب�ركينا ف�ساو )12 ن( والنيجر 

)7 ن( يف حني تتذيل جيب�تي 

جدول الرتتيب بدون ر�سيد )0 

نقطة(.

و�سنع اأن�سار املنتخب ال�طني 

لكرة القدم الذين ت�افدوا على 

ملعب ال�سهيد م�سطفى ت�ساكر 

بالبليدة منذ �ساعات ال�سباح 

االأوىل اأج�اء حما�سية غابت عن 

هذا امللعب ملدة تقارب ال�سنتني 

ب�سب جائحة ك�رونا وهذا قبيل 

�ساعات من انطالق املباراة 

التي �ستجمع املنتخب ال�طني 

ومنتخب ب�ركينافا�س� يف اإطار 

ت�سفيات املجم�عة االإفريقية 

االأوىل امل�ؤهلة مل�نديال 2022 

بقطر.

فبعد عامني من غياب اجلمه�ر 

الريا�سي عن ملعب م�سطفى 

ت�ساكر عاد اأن�سار اخل�سر 

الثالثاء اإىل مدرجات هذا امللعب 

بحيث ت�افدوا بق�ة منذ �ساعات 

ال�سباح االأوىل من خمتلف 

واليات ال�طن م��سحني بالعلم 

ال�طني و مرددين اأهازيج و 

اأغاين ت�سيد باملنتخب ال�طني 

بالرغم من برودة الطق�س و 

ت�ساقط االأمطار .

و�سهدت املداخل املخ�س�سة 

لدخ�ل االأن�سار ت�سكل ط�ابري 

ط�يلة بالرغم من اأن املباراة 

انطلقت على ال�ساعة )00ر17 

�سا( حتت اإ�سراف و تنظيم م�سالح 

االأمن التي حر�ست على تطبيق 

الربوت�ك�ل ال�سحي مع التاأكد 

من حمل كل منا�سر لتذكرة 

املقابلة مرف�قة باجل�از ال�سحي 

وبطاقة اله�ية قبل ال�سماح له 

للدخ�ل اإىل امللعب.

بدورها حر�ست م�سالح احلماية 

املدنية هي االأخرى على ت�فري 

التغطية ال�سحية و االأمنية 

لالأن�سار من خالل ت�سخري 200 

ع�ن و فريق طبي م�ؤهل مع 

تن�سيب مركز طبي متقدم خلف 

املدرجات مك�ن من 50 ع�ن 

و فريق طبي ل�سمان اإ�سعاف 

املنا�سرين.

ح�سني. �س

»حماربو ال�سحراء« ينجحون يف 

تروي�ض »خيول« بوركينا فا�سو

اجلزائر العا�سمة: انهيار جدار يوقف حركة 
القطارات موؤقتا

اأعلنت ال�سركة ال�طنية للنقل بال�سكك احلديدية باأن القطارات 

املت�جهة نح� حمطة اجلزائر، �ستت�قف م�ؤقتا على م�ست�ى حمطة 

اآغا، وذلك اإثر انهيار جدار عازل، �سباح الثالثاء، واأو�سحت ال�سركة، 

يف بيان لها اأن االنهيار اأدى اإىل اعرتا�س خط ال�سكة احلديدية ما بني 

حمطتي اآغا واجلزائر، كما اأو�سح البيان اأن قطارات �ساحية اجلزائر 

العا�سمة، �ستنطلق م�ؤقتا من حمطة اآغا، ع��س حمطة اجلزائر، واأكدت 

ال�سركة باأنها ت�سخر كافة االإمكانيات من اأجل ال�سماح بع�دة حركة 

القطارات نح� حمطة اجلزائر يف اأقرب وقت.

... و�سقوط اأ�سجار على ال�سيارات ب�سارع حممد 
اخلام�ض

ا�ستيقظ �سكان عمارات �سارع حممد اخلام�س بالعا�سمة �سباح اأم�س على 

وقع كارثة �سق�ط اأ�سجار على �سيارتهم املرك�نة على الر�سيف ب�سبب 

انزالق الرتبة، وتداول اجلزائي�ن فيدي�، عن �سق�ط اأ�سجار على عدد 

من ال�سيارات يف �سارع حممد اخلام�س اجلزائر العا�سمة ب�سبب الرياح 

الق�ية واالأمطار التي اأدت اإىل انزالق الرتبة، بينما قامت فرق نات ك�م 

يف هذه االإثناء بنزع خملفات االأ�سرار املادية.

 ... وتوقيف �سارق هاتف نقال باخلطف يف 
حالة تلب�ض

متكنت م�سالح اأمن والية اجلزائر ممثلة يف االأمن احل�سري الرابع التابع 

للمقاطعة االإدارية بئر الت�تة، من معاجلة ق�سية �سرقة باخلطف 

يف حالة تلب�س مع ت�قيف �سخ�س )01( م�ستبه فيه، وتع�د حيثيات 

الق�سية جاءت على اإثر دوريات لعنا�سر ال�سرطة، على م�ست�ى م�قف 

احلافالت اأين لفت اإنتباههم �سراخ فتاة مرددة عبارة "�سرقلي الهاتف" 

وكذا �سخ�س فار، بعد اللحاق به وت�قيفه تبني اأنه قام بفعل ال�سرقة 

باخلطف، مت ا�سرتجاع الهاتف امل�سروق، وبعد ا�ستكمال االإجراءات 

القان�نية، مت تقدمي امل�ستبه فيه اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة 

اإقليميا.

الأغواط: توقيف 50 �سخ�ض مبحوث عنهم من 
قبل العدالة

متكنت امل�سلحة ال�الئية لل�سرطة الق�سائية باأمن والية االأغ�اط خالل 

�سهر اأكت�بر املا�سي من ال�سنة اجلارية 2021 من ت�قيف )50( �سخ�س، 

حمل بحث  مب�جب اأوامر ق�سائية �سادرة عن اجلهات الق�سائية، من 

بينهم ع�سرة )10( اأ�سخا�س حمل بحث مب�جب اأوامر بالقب�س، ليتم على 

اإثر ذلك اتخاذ كافة االإجراءات القان�نية الالزمة يف حق االأ�سخا�س 

امل�ق�فني، الذين مت تقدميهم اأمام النيابة املخت�سة اإقليميا.

غرداية: �سرطة متليلي حتجز كمية من اللحوم 
البي�ساء الفا�سدة

متكنت م�سالح اأمن دائرة متليلي )ح�ايل 40 لكم جن�ب مدينة غرداية(     

من حجز كمية من اللح�م البي�ساء، فا�سدة و غري �ساحلة لالإ�ستهالك 

الب�سري، اأين مت اإتالفها و اإجناز ملف ق�سائي �سد �ساحبها، وتع�د 

الق�سية اإىل منت�سف ال�سهر اجلاري و على اإثر حاجز اأمني لق�ات 

ال�سرطة باملدخل ال�سمايل لبلدية متليلي، املراقبة احلثيثة ل�ساحنة 

تربيد خم�س�سة لنقل اللح�م البي�ساء، كانت م�جهة ل��سط املدينة 

بغر�س ت�زيعها لالإ�ستهالك املحلي، اأين لفت انتباه ق�ات ال�سرطة 

الإنعدام �سهادة طبية بيطرية ل�ساحب ال�ساحنة، ليتم حجز امل�اد 

امل�سب�طة، املتمثلة يف 60 كلغ من اللح�م البي�ساء  بعد عر�سها على 

الطبيب البيطري املخت�س، الذي بدوره فح�س املحج�زات، تبني اأنها 

فا�سدة و غري قابلة لالإ�ستهالك، عالوة على اأنها كانت منق�لة يف �سروط 

غري �سحية، وح�سب بيان لذات امل�سالح فاإن عنا�سر ال�سبطية الق�سائية 

بعد اتخاذ كافة االإجراءات القان�نية الالزمة، قامت بالتن�سيق مع 

امل�سالح املحلية املخت�سة باإتالف اللح�م البي�ساء الفا�سدة عن طريق 

احلرق، مع اإجناز ملف جزائي �سد �ساحبها.

خ. �س 

�سرطة غرداية ت�سدد اخلناق على معتادي الإجرام

توقيف 12 �سخ�ض يف 
ق�سايا متفرقة مع حجز 

خمدرات وموؤثرات عقلية 
�سخ�سًا   12 ت�قيف  من  الفارط،  االأ�سب�ع  خالل  امل�سالح  ذات  متكنت 

 07 ق�سائية،  اأوامر  حمل  �سخ�سني  منهم  خمتلفة،  ق�سايا  يف  مت�رطني 

اأ�سخا�س يف ق�سية امل�ساجرة بالطريق العام، و03 اأ�سخا�س ب�سبب حيازة 

اأمام  قدم�ا  اأين  ال�سخ�سي،  لال�ستهالك  عقلية  وم�ؤثرات  خمدرات 

اجلهات الق�سائية.

املمتدة  الفرتة  خالل  ع�جلت  التي  الق�سايا  خمتلف  تفا�سيل  وتع�د 

احل�سري  االأمن  عنا�سر  قيام  يف  متثلت  اجلاري،  ن�فمرب   13 اإىل   08 من 

مبح�ث  �سنة(   21( �سخ�س  بت�قيف  عليها  حت�سلت  معل�مات  بعد  االأول 

عنه يف ق�سية ال�سرب و اجلرح العمدي باإ�ستعمال �سالح اأبي�س، التلم�س 

لالإ�ستهالك  معدة  خمدرات  قطعة  على  العث�ر  من  مكن  اجل�سدي 

�سنة(   35( اآخر  �سخ�س  امل�سالح  ذات  اأوقفت  الي�م  نف�س  يف  ال�سخ�سي، 

ال�سخ�سي،  لالإ�ستهالك  معدة  العقلية  امل�ؤثرات  من  اأقرا�س   03 بح�زته 

ذات  اأعدت  منف�سلة  ق�سية  ويف  امل�سلحة،  مقر  اإىل  حت�يلهما  مت  اأين 

امل�سالح ملف جزائي لـ 07 اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 19 و 64 �سنة، 

قدم�ا  بي�ساء،  اأ�سلحة  باإ�ستعمال  العام  الطريق  يف  امل�ساجرة  ق�سية  عن 

على اإثره اأمام العدالة.

املطل�بني  االأ�سخا�س  عن  االأبحاث  تكثيف  اإطار  يف  و  ذلك  مع  بامل�ازاة 

خالل  الثالث  احل�سري  االأمن  عنا�سر  متكنت  الق�سائية،  اجلهات  لدى 

نف�س الفرتة، و على اإثر دوريات بحي ب�هراوة، من ت�قيف �سخ�س )36 

بال�سرقة،  متب�عة  االأمانة  خيانة  ق�سية  عن  بالقب�س  اأمر  حمل  �سنة( 

هذا و اأ�سفرت عمليات املراقبة والتفتي�س التي كثفتها م�سالح اأمن دائرة 

ال�طني  الطريق  عرب  غرداية(  مدينة  جن�ب  كلم   70 )ح�ايل  املن�س�رة 

ق�سية  عن  بالقب�س  اأمر  حمل  �سنة(   27( �سخ�س  ت�قيف  على   ،  01 رقم 

مقر  اإىل  حت�يلهما  مت  اأين  امل��س�فة،  وال�سرقة  اأ�سرار  جمعية  تك�ين 

امل�سلحة لتقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية.

ومن جهة اأخرى وعلى اإثر دوريات لفرقة البحث و التحري باأمن دائرة 

ملجم�عة  املراقبة  عملية  غرداية(،  جن�ب  كلم   40 )ح�ايل  متليلي 

اأ�سخا�س ب��سعية م�سب�هة، مكنت من العث�ر بح�زة اأحدهم )29 �سنة( 

و  ت�قيفه  ليتم  ال�سخ�سي،  لالإ�ستهالك  مهياأة  املخدرات  من  كمية  على 

عنا�سر  اأن  امل�سدر  واأو�سح  الالزمة،  القان�نية  االإجراءات  �سده  اتخاذ 

القان�نية  االإجراءات  كافة  من  االإ�ستيفاء  بعد  الق�سائية  ال�سبطية 

و  باخل�س��س  جزائية  ملفات  باإجناز  قامت  املعاجلة  الق�سايا  بخ�س��س 

تقدميها اإىل اجلهات الق�سائية.                                                         اأمين. ف

يف اإطار التعاون مع الربنامج الوروبي ملكافحة اجلرمية ال�سيربيانية

ق�ساة ي�ساركون يف 
موؤمتر دويل حول 

اجلرمية اللكرتونية

يف  اجلاري،  ن�فمرب   18 اىل   16 بني  ما  العدل  وزارة  من  اإطارات  و  ق�ساة  ي�سارك 

م�ؤمتر دويل ح�ل اجلرمية االلكرتونية، ح�سبما افاد به بيان عن وزارة العدل، 

وبح�سب نف�س امل�سدر، �سي�سارك قا�سيان و اإطاران من ال�زارة يف م�ؤمتر دويل عرب 

Octopus"، يف اطار التعاون مع الربنامج  "اجلرمية املعل�ماتية-  االنرتنت ح�ل 

االوروبي ملكافحة اجلرمية ال�سيربيانية.

اأكرب  اأحد  ون�سف،  �سنة  اأو  �سنة  كل  اأوروبا  جمل�س  ينظمه  الذي  امل�ؤمتر  ي�سكل  و 

 80 من  خرباء  يجمع  املعل�ماتية،  اجلرمية  جمال  يف  التبادل  اأر�سيات  واأف�سل 

خالل  و�سيتم  اجلامعية،  واالأو�ساط  اخلا�س  القطاع  ومن  دولية  ومنظمات  دولة 

اجلرائم  املعل�ماتية  اجلرمية  مكافحة  ا�سرتاتيجيات  اإىل  "التطرق  الفعالية  هذه 

املعل�ماتية  اجلرائم  يف  الق�سائي  التك�ين  اال�سطناعي،  والذكاء  املعل�ماتية 

واالأدلة االلكرتونية الك�سف االآيل عن ال�ثائق املتعلقة باالعتداء اجلن�سي على 

اجلرائم  لت�سريعات  العاملي  ال��سع  امل�سفرة  والعمالت  الفدية  برامج  االأطفال، 

املعل�ماتية، نظرة م�ستقبلية للجرائم املعل�ماتية يف عام 2022".

ويف �سياق ذي �سلة، و يف اإطار التعاون مع مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات 

 10 �سي�سارك  لل�سكان،  املتحدة  االأمم  �سندوق  مع  بالتن�سيق  باجلزائر  واجلرمية 

ق�ساة يف امللتقى الرابع عرب االنرتنت ح�ل "االإخطار بالعنف �سد املراأة والبنات"، 

العنف �سد  املتعلقة باالإبالغ عن  امل�سائل  اإىل  امللتقى  التطرق خالل هذا  و �سيتم 

يف  واالإبالغ  واالإحالة  الدعم  من�سة  وممار�سة  جتربة  وعر�س  البنات  و  املراأة 

ال�س�يد.

خ. �س

املهرجان العربي للدرجات 2021 

اجلزائرية ن�سرين 

حويلي تتوج 

بامليدالية الذهبية 

يف موعد القاهرة

ت�جت الريا�سة اجلزائرية ن�سرين ح�يلي، بامليدالية 

و�سطيات  )الفردي/  ال�ساعة  �سّد  ال�سباق  يف  الذهبية 

املهرجان  حل�ساب  الثالثاء  اأم�س  جرى  الذي  اناث(، 

العربي ل�سباق الدراجات املت�ا�سلة فعالياته بالقاهرة 

)م�سر(.

2ر15 كلم،  املقدرة ب  ال�سباق  و قطعت ح�يلي م�سافة 

يف زمن قدره 23د/ 10ث/ 71 ج، متقدمة على مناف�ستها  

امل�سرية حبيبة حممد ال�سيد التي حلت يف املركز الثاين 

43 ج، فيما عاد املركز الثالث  13ث/  24د/  ب�قت قدره 

للمغربية املعرويف وئام ب ) 26 د/ 10ث /71ج(.

العربية  املناف�سة  هذه  يف  اجلزائر  ر�سيد  تدعم  و 

الريا�سية ليديا قا�سيمي  مبيدالية برونزية، احرزتها 

من  اقل  اناث/فئة  )فردي  ال�ساعة  �سّد  ال�سباق  يف 

االكابر  و  االوا�سط  فئة  دخ�ل  انتظار  يف  �سنة(،   23

يف  امل�ؤقت  اجلزائر  ح�ساد  بذلك،  ارتفع  و  املناف�سة، 

هذا امل�عد التناف�سي العربي اىل �سبع )7( ميداليات، )5 

ذهبية/ 2 برونزية(.

باإحراز  املناف�سة،  ا�ستهل  قد  ال�طني  املنتخب  وكان 

)ذك�ر-  ال�ساعة  �سّد  ال�سباق  يف  ذهبيتني  ميداليتني 

االحد  �سيدات،  ال��سطيات  و  اوا�سط(،  الفرق  ح�سب 

املا�سي حل�ساب اجل�لة االوىل، قبل ان ت�سيف العنا�سر 

ال�سباق  يف  اخريني  ذهبيتني  امل�ايل  الي�م  يف  ال�طنية 

امليدالية  ايل  باالإ�سافة  الفرق"،  "ح�سب  ال�ساعة  �سّد 

الربونزية املحققة  من قبل امين جابر يف ال�سباق �سّد 

ال�ساعة )فردي(.

امل�سرية  بالعا�سمة  املناف�سة  هذه  فعاليات  تت��سل  و 

اىل غاية 25 من �سهر ن�فمرب اجلاري، بربنامج يت�سمن  

اطار  يف  تدخل  املحطة  هذه  ان  علما  مناف�سات،  عدة 

التناف�سية  للم�اعيد  ال�طنية  العنا�سر  ا�ستعدادات 

املقررة  املت��سط   االبي�س  البحر  العاب  منها  املقبلة 

بعا�سمة الغرب اجلزائر )وهران /2022(.

اأمين. ف
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