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تت�سبب التقلبات اجلوية يف اجلزائر عادة يف 

وعدم  التموين  يف  تذبذب  ب�سبب  غذاء  اأزمات 

هذا  حما�سيلهم.  جني  على  الفالحني  قدرة 

ال�سيناريو مر�سح لأن يتكرر اأكرث من مرة خالل 

من  يفاقم  قد  ما  وهو  اجلاري،  ال�ستاء  ف�سل 

التذبذب  من  فمزيد  املوجودة.  الغالء  اأزمات 

يدفع  قد  اجلوية  التقلبات  ب�سبب  التموين  يف 

ثمنه املواطن غاليا، وهو ما جعل متدخلني 

التحرك  الولة ب�رضورة  الأ�سواق يطالبون  يف 

للمواد  ا�سرتاتيجي  ا�ستحداث خمزون  اأجل  من 

املعزولة  البلديات  يف  خا�سة  الغذائية، 

واملرتفعات اجلبلية، من اأجل حماية ال�سكان 

من مزيد من غالء الأ�سعار.

يف  تذبذبا  عادة  اجلوية  الأحوال  �سوء  تخلق 

متوين املواطنني عرب الوليات مبختلف ال�سلع 

تقلبات  اأثرت  حيث  غذائية،  ومواد  خ�رض  من 

�سلبا  اأ�سبوع  منذ  املتوا�سلة  اجلوية  الأحوال 

التي  اجلني  وعمليات  الفالحني  ن�ساط  على 

املت�ساقطة،  الغزيرة  الأمطار  ب�سبب  تعطلت 

وهو ما �سيت�سبب يف تفاقم موجات الغالء التي 

تعرفها الأ�سواق اأ�سال منذ فرتة. ويف وقت يعد 

اجلزائريني  التجارة  ووزارة  التجار  ممثلو 

با�ستقرار الأ�سعار الأيام املقبلة، فاإن متدخلني 

يف الأ�سواق يرون العك�س، متخوفني من ارتفاع 

الأ�سعار بوترية اأعنف ب�سبب التقلبات اجلوية 

وتاأثرياتها على عمليات اجلني والتموين.

من جانب اآخر، لي�س فقط املنتجات الفالحية 

التي من املتوقع اأن مي�سها مزيد من الرتفاع، 

واملواد  ال�ستهالكية  املنتجات  اأ�سعار  فحتى 

املواد  قائمة  �سمن  توجد  الأخرى  الغذائية 

تذبذب  ب�سبب  اأ�سعارها،  ارتفاع  املر�سح 

التموين الناجت عن غلق بع�س الطرق الولئية، 

كما يتخوف اأن تعرف مادة غاز البوتان نق�سا 

حادا يف عدد من الوليات مع اأوىل الت�ساقطات 

الثلجية.

 • جمرب: غياب ا�صرتاتيجية متوين 

فعالة يت�صبب يف تتايل الأزمات

ويف هذا ال�سدد، اعترب رئي�س اللجنة الوطنية 

والفواكه،  للخ�رض  اجلملة  اأ�سواق  ملمثلي 

اأم�س،  لـ"الرائد"،  ت�رضيح  يف  جمرب،  حممد 

اأن الفالحني وجدوا هذه الأيام �سعوبة بالغة 

ظل  ونقلها يف  وتخزينها  املحا�سيل  يف جني 

ال�سطرابات اجلوية، ب�سبب انعدام م�ستودعات 

احلفظ والتخزين، وقلة اليد العاملة، وهو ما 

مقابل  العر�س  نق�س  من  مزيد  يف  يت�سبب  قد 

اجلملة،  اأ�سواق  م�ستوى  على  الطلب  ارتفاع 

وبالتايل ارتفاع الأ�سعار. 

غري اأن جمرب اعترب اأن الأزمة احلقيقية ل تكمن 

بنق�س  يف  واإمنا  اجلوية  التقلبات  يف  فقط 

غرف احلفظ والتربيد وم�ستودعات التخزين، 

قبل  حم�سوله  جني  من  الفالح  يتمكن  حتى 

يف  وتخزينها  اجلوية  ال�سطرابات  و�سول 

الغذائية،  للمواد  خمازن  اأو  امل�ستودعات 

خا�سة يف املناطق املعروفة بت�ساقط الثلوج 

�سبكة  تاأهيل  مع  النقل،  و�سائل  وانعدام 

ال�سكك  خطوط  وباخل�سو�س  العام،  النقل 

يف  يكمن  اأي�سا  امل�سكل  اأن  م�سريا  احلديدية، 

نق�س اليد العاملة يف املجال الفالحي ونق�س 

الإمكانيات، م�سريا اأن اأغلب الفالحني ي�ستكون 

من غياب الو�سائل احلديثة التي ت�ساعدهم على 

نزع منتجاهم يف الظروف ال�سعبة، بالإ�سافة 

اإىل قلة اليد العاملة، حيث يرف�س العديد من 

ال�سباب العمل يف الظروف املناخية ال�سعبة، 

�سواء تعلق الأمر باأمطار اأو ثلوج وحتى حرارة 

مرتفعة.

من  التحرك  ب�رضورة  الولة  جمرب  طالب  كما 

للمواد  ا�سرتاتيجي  خمزون  ا�ستحداث  اأجل 

املعزولة  البلديات  يف  خا�سة  الغذائية، 

ال�سكان  حماية  اأجل  من  اجلبلية  واملرتفعات 

من مزيد من غالء الأ�سعار.

�س. زمو�س

حذرت م�صالح �صركة املياه 

والتطهري للجزائر "�صيال" من 

خماطر الأمطار الغزيرة، اإذ اأعلنت 

عن برنامج خا�ص ملواجهة اأي طارئ 

ينتج عن الت�صاقط الكثري للأمطار.

اأفاد بيان ن�صرته ال�صركة اأم�ص اأنه 

ن�صرية  على  الإعلن  اإثر  "على 
جوية خا�صة يوم اأم�ص الثنني 

معتربة  كميات  ت�صاقط  عن  "تعلن 
من الأمطار ترتاوح بني 40 اإىل 60 

ملم، قد ت�صل اإىل 80 ملم حمليا على 

الوليات ال�صاحلية، قامت مديرية 

التطهري ل�صيال باإعداد برنامج 

خا�ص للتاأهب لكل طارئ، حيث 

جندت فرقها ككل مرة اإىل جانب 

م�صالح ولية اجلزائر، على م�صتوى 

من�صات التطهري التابعة لل�صركة".

وبالإ�صافة اإىل ذلك مت "جتنيد 

فرق املراكز العملياتية للتطهري من 

اأجل التدخل ال�صريع على امليدان 

وت�صخري �صاحنات هيدروليكية، 

وم�صخات اوتوماتيكية، ف�صل عن 

فرق ال�صيانة وفرق تقنية اأخرى 

مبعدات يدوية".

و�صيتم هذا الربنامج باملوازاة مع 

تنفيذ خمططات مديرية الأ�صغال 

العمومية وموؤ�ص�صة اأ�صروت على 

م�صتوى مناطق ح�صا�صة اأخرى، 

ولتفادي خماطر وقوع الفي�صانات 

تدعو "�صيال" يف بيانها املواطنني 

اإىل عدم اإلقاء البقايا، القاذورات 

والنفايات يف جمرى الوديان 

والبالوعات التي قد توؤثر �صلبا 

على �صبكة التطهري، كما ين�صح 

بعدم قطع ال�صيول على الرجلني 

اأو بال�صيارات اأو ال�صباحة مبجرى 

ال�صيول والبتعاد عن حواف 

الأودية.

وتو�صي "�صيال" كذلك الأولياء 

مبراقبة اأولدهم وعدم ال�صماح 

لهم بالتواجد باملواقع القريبة من 

الوديان اأو الربك املائية وال�صدود 

وعدم الحتماء حتت الأنفاق اأو 

فوق اجل�صور اإ�صافة اإىل النتباه من 

الأ�صلك الكهربائية التي ميكن اأن 

ت�صقطها الرياح القوية.

مينا. ن

اأعلن وزير ال�صكن والعمران واملدينة، 

حممد طارق بلعريبي، اأم�ص، عن 

هدف الو�صول اإىل ت�صليم 320 األف 

وحدة �صكنية من خمتلف ال�صيغ اإىل 

غاية نهاية �صنة 2021.

اأو�صح بلعريبي، يف ت�صريحات لقناة 

تلفزيونية خا�صة، اأنه "مت توزيع، 

منذ بداية �صنة 2021، 290 األف 

وحدة �صكنية من خمتلف ال�صيغ، 

ونطمح للو�صول قبل نهاية ال�صنة 

اإىل ت�صليم 320 األف وحدة �صكنية"، 

م�صريا، من جهة اخرى، اإىل تواجد 

قيد  �صكنية  وحدة  األف   900"
الإجناز". وفيما يخ�ص �صكنات البيع 

بالإيجار "عدل"، اعترب الوزير اأن 

ال�صيغة  هذه  اأهداف  من  باملائة   90"
قد حتققت"، م�صيفا اأن اإدارته 

الوزارية تطمح للو�صول اإىل ت�صليم 

بهذه  �صكنية  وحدة  األف   153"

ال�صيغة اإىل غاية نهاية �صنة 2021". 

وتابع بلعريبي قائل اإن "38 األف 

مكتتب من �صيغة عدل �صي�صتلمون 

الأمر بالدفع بالن�صبة لل�صطر 

الأول قبل نهاية ال�صنة اجلارية، 

بعد اأن متت درا�صة وقبول ملفات 

الطعون التي قدموها عرب املن�صة 

الإلكرتونية املخ�ص�صة لهذا ال�صاأن"، 

م�صيفا اأن "68 األف مكتتب اآخرين 

�صي�صتلمون �صهادات التخ�صي�ص قبل 

نهاية �صهر نوفمرب اجلاري". وبعد اأن 

جدد تاأكيده باأنه "لن تكون هناك 

زيادة يف اأ�صعار �صكنات البيع بالإيجار 

عدل"، دعا بلعريبي املكتتبني اإىل 

التي  الإ�صاعات  وراء  الن�صياع  "عدم 
تن�صر هنا وهناك".

وبالن�صبة لل�صكن الرتقوي العمومي، 

�صرح الوزير اأن "هذا امل�صروع الذي 

انطلق بـ 44 األف وحدة �صكنية، 

�صيتم النتهاء من اإجناز كل ال�صكنات 

اخلا�صة به قبل نهاية ال�صنة 

اجلارية"، م�صريا اإىل وجود "حوايل 

يتعطل  قد  �صكنية  وحدة   588
اإجنازها اإىل غاية �صهر يناير اأو 

فرب�ير 2022".

ويف رده على �صوؤال حول املركب 

الريا�صي الذي �صيحت�صن الألعاب 

املتو�صطية ''وهران 2022''، قال 

بلعريبي: "�صنكون يف املوعد دون اأي 

�صك وبكل اأريحية"، موؤكدا اأنه "�صيتم 

النتهاء من كل الأ�صغال يف �صهر 

يناير املقبل كاأحد اأق�صى، لت�صليمه 

لوزارة ال�صباب والريا�صة"، م�صيفا، 

من جهة اأخرى، اأن "ملعبي الدويرة 

وبراقي �صيتم ت�صليمهما قبل نهاية 

املو�صم الكروي احلايل".

دنيا. ع

التقلبات اجلوية تتحول من نعمة اإىل نقمة على م�صتعملي الطرقات

اجلزائريون يعانون ب�سبب الطرقات املقطوعة

 التقلبات اجلوية توؤخر عمليات اجلني وتت�صبب يف نق�ص يف التموين

االأ�سعار مر�سحة لالرتفاع ولي�ض االنخفا�ض 
االأيام املقبلة لهذه االأ�سباب

الأزمات تتايل  يف  متوين فعالة يت�صبب  ا�صرتاتيجية  غياب   • جمرب: 

و�صعت برنامج خا�ص ملواجهة الطوارئ الناجتة عن الت�صاقط الكثيف للأمطار

التواجد  لعدم  وتدعو  "�سيال" حتذر 
بالقرب من ال�سدود، الربك واالأودية

 اأعلن عن البدء يف اإجناز 900 األف، بلعريبي:

ت�سليم اأزيد من ربع مليون �سكن اإىل 
غاية نهاية ال�سنة اجلارية

ا�صتمرت، اأم�ص، التقلبات اجلوية لتت�صبب يف حالة طوارئ على م�صتوى العديد من الطرقات 

ومعاناة م�صتعمليها، خا�صة على م�صتوى العا�صمة، حيث توقفت حركة املرور يف اأغلب الطرقات 

ال�صريعة ل�صاعات، وهو ما خلق معاناة حقيقية لل�صائقني وخ�صائر واأعطابا يف �صياراتهم ب�صبب 

غزارة الأمطار.

ت�ستمر  اأيام  مدار  على 

التقلبات اجلوية مت�سببة يف 

حيث  للطرقات،  يومي  غلق 

الطرقات،  م�ستعملو  عا�س 

اأم�س، معاناة حقيقية خا�سة 

العا�سمة،  م�ستوى  على 

يف  الأمطار  ت�سببت  حيث 

عرب  املياه  من�سوب  ارتفاع 

التي  ال�رضيعة  الطرقات 

املرور  حركة  بها  توقفت 

الفرتة  يف  خا�سة  ل�ساعات، 

خروج  وموعد  امل�سائية 

عملهم.  مقرات  من  العمال 

متوقفة  املرور  حركة  وظلت 

اإىل �ساعة متاأخرة من الليل، 

التي  املحاور  يف  خا�سة 

بالبليدة  العا�سمة  تربط 

حيث  بتيبازة.  والعا�سمة 

املياه  من�سوب  ارتفاع  �سجل 

ال�سيار �رضق غرب  بالطريق 

اجلزائر  وليتي  بني  الرابط 

مدخل  م�ستوى  على  والبليدة 

�سجل  كما  توتة،  بئر  بلدية 

الجتنابي  الطريق  غلق 

بلديتي  بني  الرابط  ال�رضاڤة 

بابا اأح�سن واأولد فايت على 

حمول  عند  الأوبريا  م�ستوى 

تيبازة زرالدة، ب�سبب ارتفاع 

والطريق  املياه،  من�سوب 

بني  الرابط   11 رقم  الوطني 

والربيجة  �سطاوايل  مدينة 

من�سوب  ارتفاع  ب�سبب 

املياه.

ويف ولية البويرة مت ت�سجيل 

رقم  الوطني  الطريق  غلق 

ب�سبب  الأ�سنام  بلدية  33 يف 
تراكم الثلوج مبنطقة اأ�سول.

 • حوادث وانهيارات يف 

عدة وليات

احلماية  م�سالح  واأعلنت 

فيما  �سخ�س  انقاذ  املدنية 

عن  متوا�سال  البحث  يزال  ل 

يف  الردوم  حتت  اآخرين   3
ببلدية  اأر�سي  م�سكن  انهيار 

ب�سبب  بالعا�سمة  بولوغني 

وح�سب  اجلوية،  التلقلبات 

املدنية  للحماية  بيان 

اإنهيار  حادثة  بخ�سو�س 

ببلوغني  اأر�سي  م�سكن 

باجلزائر العا�سمة، توا�سل 

للحماية  املخت�سة  الفرق 

املدنية لولية اجلزائر بدعم 

من الوحدة الوطنية للتدريب 

 03 عن  البحث  يف  والتدخل 

اأ�سخا�س حتت الردوم ح�سب 

املعلومات املقدمة من طرف 

نقل  املواطنني، يف حني مت 

على  جروح  له  �سخ�س   01
م�ستوى الراأ�س اإىل امل�ست�سفى 

املحلي.

احلماية  وحدات  وقامت 

على  تدخالت  بعدة  املدنية 

اإثر التقلبات اجلوية وهطول 

حيث  وليات.  بعدة  الأمطار 

احلماية  وحدات  تدخلت 

املدنية لولية اجلزائر مدعمة 

الوطنية  الوحدة  من  بفرق 

على  والتدخل،  للتدريب 

 198 بنهج  م�سكن  انهيار  اإثر 

زيار عبد القادر ببلوغني يف 

اجلزائر العا�سمة. و�سهدت، 

اأم�س،  م�ساء  الولية، 

ت�سبب  غزيرة  اأمطار  ت�ساقط 

املياه  من�سوب  ارتفاع  يف 

ت�سبب  ما  طرقات،  عدة  يف 

اإىل  اإ�سافة  بع�سها،  غلق  يف 

البنايات  اإىل  املياه  دخول 

واأدت  التجارية.  واملحالت 

هذه احلالة اإىل ا�سطراب كبري 

خا�سة  املرور،  حركة  يف 

تزامن  الأمطار  ت�ساقط  اأن 

بخروج  الذروة  وقت  مع 

املوؤ�س�سات  من  املتمدر�سني 

العمال  ومغادرة  الرتبوية 

لأماكن العمل.

ولية  يف  الأمطار  اأدت  كما 

املياه  ت�رضب  اإىل  تيبازة 

داخل 30 �سكنا فو�سويا بحي 

ت�سجيل  مع  م�سعود،  عني 

انهيار 8 منازل فو�سوية دون 

ب�رضية.  خ�سائر  اأي  ت�سجيل 

بعملية  القيام  مت  وقد 

من  الأمطار  مياه  امت�سا�س 

الرتبية  اإعادة  موؤ�س�سة  داخل 

كما مت  الأر�سي،  الطابق  من 

داخل  من  املياه  امت�سا�س 

بلحاج  الإخوة  بحي  منزل 

 11 رقم  الوطني  والطريق 

ويف  بونعامة.  جياليل  بحي 

ت�سجيل  مت  القليعة،  بلدية 

غرق �سيارة �سياحية جرفتها 

املياه يف الطريق الجتنابي 

تاڤورايت،  عني  بوهارون 

جزئي  حتطم  اإىل  اأدى  ما 

اأي  ت�سجيل  دون  لل�سيارة 

مت  كما  ب�رضية.  خ�سائر 

على  �سخرة  �سقوط  ت�سجيل 

اأدى  فو�سوية  لبناية  جدار 

الغرفة،  جدار  انهيار  اإىل 

تاڤورايت،  عني  بلدية  يف 

عيادة  اإىل  ال�سحية  نقل  ومت 

من  تعاين  وهي  تاڤورايت 

�سدمة. وت�سببت الأمطار اأي�سا 

والأوحال  املياه  ت�رضب  يف 

داخل منزلني فو�سويني بحي 

الفرن، ومت اإخراج العائلتني 

دون اأي خ�سائر ب�رضية. ويف 

امت�سا�س  مت  فوكة،  بلدية 

مياه الأمطار من داخل م�سكن 

وظيفي مبدر�سة الق�ساة دون 

مت  كما  خ�سائر.  ت�سجيل 

من  الأمطار  مياه  امت�سا�س 

الربيع،  بحي  م�سكن  داخل 

يف بلدية القليعة. ويف بلدية 

�سيدي را�سد، مت القيام بعملية 

على  الأمطار  مياه  امت�سا�س 

م�ستوى حي 40 م�سكنا وحي 

بجاية  ولية  ويف  اأوت.   20
امت�سا�س  بعملية  القيام  مت 

مياه الأمطار يف بلدية بجاية 

من داخل قبو عمارة باملكان 

كما  اجلمارك.  حي  امل�سمى 

بومردا�س  ولية  يف  �سجل 

حجارة  �سقوط  حادثة 

الوطني  بالطريق  �سغرية 

رقم 24 وقد متت اإزالتها دون 

ت�سجيل اأي خ�سائر ب�رضية اأو 

منايل.  برج  ببلدية  مادية، 

التدخل  مت  �سلف  ولية  ويف 

يف بلدية بوقادير لمت�سا�س 

مياه الأمطار من دهليز تابع 

للمحافظة العقارية.

دنيا. ع
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الحــدث

 • الإفراج قريبا عن قانون ال�ستثمار اجلديد

 • البعثات الدبلوما�سية مطالبة بدعم الكفاءات اجلزائرية يف اخلارج

 • فتح حتقيق حول اأ�سعار تذاكر ال�سفر الباهظة

مع التاأكيد على �سرورة تكثيف التن�سيق الأمني ملواجهة التحديات 

الراهنة، بلجود:

اتف�ق جزائري موريت�ين لت�أمني 
حركة تنقالت مواطني البلدين
 • تكثيف الدوريات على ال�سريط احلدودي امل�سرتك 

ملكافحة اجلرمية العابرة للحدود

 قال باأنهم قادرون على النتقام لهم

ال�صفري ال�صحراوي: اعتداء املخزن 
على اجلزائريني اعتداء علينا

 رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون واجلالية بالربملان:

موقف اجلزائر الداعم للق�ضية 
ال�ضحراوية ثابت

والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  اأكد 

تكثيف  �سرورة  على  بلجود،  كمال  العمرانية، 

خالل  من  احلدودي  امل�ستوى  على  المني  التن�سيق 

اجلزائر  بني  م�سرتكة  اأمنية  جلنة  ا�ستحداث 

وموريتانيا ملواجهة التحديات الراهنة.

واأو�سح الوزير يف ختام اأ�سغال الدورة الوىل للجنة 

اأم�س  -املوريتانية،  اجلزائرية  احلدودية  الثنائية 

من  هاما"  "حيزا  نال  الأمني  التعاون  اأن  باجلزائر 

اأ�سغال هذه الدورة، بالنظر اإىل "التحديات المنية 

للت�سدي  امل�سرتكة  وامل�سوؤولية  باملنطقة  الراهنة 

تو�سل  امل�سرتك  العمل  فوج  اأن  الوزير  واأبرز  لها"، 

الأمني  التن�سيق  "تكثيف  اأهمها  تو�سيات  عدة  اىل 

على م�ستوى ال�سريط احلدودي امل�سرتك من خالل 

امل�سالح  ت�سم  م�سرتكة  اأمنية  جلنة  ا�ستحداث 

المنية للبلدين".

كما اأو�ست اللجنة المنية ب�سرورة "تاأمني املواطنني 

التبادلت  اإطار  يف  تنقلهم  خالل  البلدين  من 

م�ستوى  على  من العتداءات الجرامية  التجارية 

هذا  ولتحقيق  امل�سرتكة"،  احلدودية  املناطق 

على  الدوريات  ب"تكثيف  اللجنة  اأو�ست  امل�سعى، 

تعزيز  و  امل�سرتك  احلدودي  ال�سريط  م�ستوى 

التعاون يف جمال مكافحة املخدرات التي ا�ستفحلت 

يف املنطقة، اإىل جانب العمل على مكافحة التنقيب 

غري ال�سرعي عن الذهب".

اأو�سح  الدورة،  هذه  لأ�سغال  اخلتامية  الكلمة  ويف 

املجالت  يف  تو�سلوا  البلدين  خرباء  اأن  بلجود 

القت�سادية والتجارية اإىل �سرورة "اجناز الطريق 

املالية  املوارد  بتعبئة  وزويرات  تندوف  بنب  الرابط 

التي  الدرا�سة  حتيني  اإمكانية  مع  الإطار  هذا  يف 

اأي�سا  التفاق  مت  اأنه  بلجود  واأ�ساف  اإجنازها"،  مت 

البلدين  بني  احلر  للتبادل  منطقة  "اإن�ساء  على 

معار�س  وتنظيم  احلدودية  املنطقة  م�ستوى  على 

دائمة  ب�سفة  نواك�سوط  يف  وجتارية  اقت�سادية 

اإىل  البلدين  من  القت�ساديني  املتعاملني  وحتفيز 

منتجاتهم"  لبيع  واملوريتانية  اجلزائرية  ال�سوق 

القت�ساديني  املتعاملني  دخول  "ت�سهيل  عن  ف�سال 

منتجاتهم"،  لبيع  البلدين  ال�سوق  اإىل  البلدين  من 

على  الداخلية،  وزير  يقول  اخلرباء،  اأو�سى  كما 

البحث  ميادين  يف  وال�سراكة  التعاون  فر�س  "بحث 
وال�ستك�ساف واإنتاج املحروقات من خالل ا�ستغالل 

التفاقية  وتفعيل  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س 

با�ستغالل  املتعلقة  البحري  ال�سيد  مبجال  اخلا�سة 

الإقليمية  املياه  يف  لل�سيد  املمنوحة  الرتاخي�س 

املوريتانية".

روؤية  عن  يتحدث  •مرزوك 
تنموية �ساملة مع اجلانب 

اجلزائري

والالمركزية  الداخلية  وزير  اأكد  ذلك  اإىل 

اأهمية  على  مرزوك،  ولد  �سامل  حممد  املوريتاين، 

حتقيق التكامل القت�سادي والتجاري يف ظل "روؤية 

البلدين"،  وا�ستقرار  اأمن  تخدم  �ساملة  تنموية 

الأوىل  الدورة  اأ�سغال  اختتام  يف  املتحدث  واأ�ساد 

 - اجلزائرية  امل�سرتكة  احلدودية  الثنائية  للجنة 

املوريتانية التي تراأ�سها منا�سفة مع وزير الداخلية 

كمال  العمرانية،  والتهيئة  املحلية  واجلماعات 

الذي  واجلدية"  الهتمام  ب"م�ستوى  بلجود، 

"�ستعمل  موريتانيا  اأن  مربزا  الدورة،  هذه  ميز 

تو�سيات  من  الجتماع  هذا  اأفرزه  ما  تطبيق  على 

ومقرتحات خدمة مل�ساحلنا امل�سرتكة".

"حتقيق  ب�سرورة  اأو�ست  اللجنة  هذه  اأن  واأو�سح 

�ساملة  تنموية  روؤية  ظل  يف  القت�سادي  الندماج 

من  متكنت  حيث  البلدين"،  وا�ستقرار  اأمن  تخدم 

الأهداف  ور�سم  الواقع  ملجريات  تقييم  "اإجراء 
التنمية  اأوجه  �سقف  رفع  على  العمل  اإىل  الرامية 

متكن  التي  اخلطط  عرب  احلدودية  املناطق  يف 

روؤية  ظل  يف  الندماج  من  املناطق  هذه  �سكان 

وتعزيز  وال�ستقرار  الأمن  تخدم  �ساملة  تنموية 

هذه  اأن  اىل  ال�سدد  هذا  يف  واأ�سار  اجلوار"،  ح�سن 

البلدين،  قائدي  لإرادة  تطبيقا  تاأتي  التو�سيات 

نظريه  و  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 

املوريتاين حممد و لد ال�سيخ الغزواين.

اإكرام. �س

ال�سحراوية  العربية  اجلمهورية  �سفري  اعترب 

اأن  عمر  القادر  عبد  باجلزائر  الدميقراطية 

جزائريني  جتار  على  املغربي  النظام  "اعتداء 
على  اعتداء  ال�سحراوية  الأرا�سي  يف  عزل 

"ال�سعب  اأن  واأكد  اأنف�سهم"،  ال�سحراويني 

النظام  مواجهة  على  قادر  ال�سحراوي 

املحتل".

قال عبد القادر عمر للقناة الإذاعية الثانية 

اأم�س اإن" ما وقع مل يكن ب�سبب لغم كما ادعى 

نحن  جوي...  ق�سف  هو  بل  املغربي  النظام 

اعتداء  ونعتربه  العتداء  هذا  ن�ستنكر 

واإن  منثورا،  هباء  تذهب  لن  ودماوؤهم  علينا 

النظام  مواجهة  على  قادر  ال�سحراوي  ال�سعب 

بالقوى  م�ستقويا  الأر�س  احتل  الذي  املغربي 

ال�ستعمارية وال�سهيونية ".

يعي�سها  التي  القمعية  املمار�سات  وعن 

ال�سفري  اأكد  املحتلة،  املناطق  يف  ال�سحراويون 

ل  املناطق  "تلك  اإن  باجلزائر  ال�سحراوي 

تزال مغلقة يف وجه املحققني الدوليني حتى 

النظام  بها  يقوم  التي  اجلرائم  يكت�سفوا  ل 

املغربي، خا�سة بعد عودة الكفاح امل�سلح ".

�سوف  ال�سحراوي  "ال�سعب  قائال:  واأ�ساف 

ونف�س  الإرادة  بنف�س  م�سريته  يوا�سل 

املغربي"،  الحتالل  طرد  غاية  اإىل  العزمية 

اإل  اأمامه  لي�س  املغربي  النظام   " اأن  م�سيفا 

اأقرها  مثلما  املتحدة  الأمم  خطة  قبول  خيار 

 690 قرار   1991 �سنة  الدويل  الأمن  جمل�س 

ال�سعب  م�سري  تقرير  ا�ستفتاء  بخطة  القا�سي 

ال�سحراوي، وو�سع جدول زمني يحدد تاريخ 

ال�ستفتاء، واإن مل ير�س بهذه فكلنا اأع�ساء يف 

الحتاد الإفريقي الذي كان قد طالب باإجراء 

واجلمهورية  املغربية  امللكة  بني  مفاو�سات 

التاأ�سي�سي  امليثاق  اأ�سا�س  على  ال�سحراوية 

لالحتاد الإفريقي".

�سعيد. �س

جدد رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون 

حممد  الوطني،  ال�سعبي  باملجل�س  واجلالية 

الداعم  اجلزائر  موقف  على  التاأكيد  هاين، 

وامل�ساند للق�سية ال�سحراوية يف خمتلف املحافل 

الدولية، وذلك خالل ا�ستقباله، مبقر املجل�س، 

لوفد ي�سم نوابا من املجل�س الوطني للجمهورية 

العربية ال�سحراوية اأدوا له زيارة جماملة.

هاين  اأن  للربملان  ال�سفلى  للغرفة  بيان  واأفاد 

اجلزائر  موقف  اللقاء،  هذا  م�ستهل  يف  "جدد 
يف  ال�سحراوية  للق�سية  وامل�ساند  الداعم 

خمتلف املحافل الدولية"، م�سيفا اأن هذا اللقاء 

التعاون  �سرح  اإىل  ت�ساف  جديدة  لبنة  ي�سكل 

واملجل�س  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  بني  الربملاين 

يتدعم  اأن  يجب  الذي  ال�سحراوي  الوطني 

اأقرب  يف  لل�سداقة  برملانية  جمموعة  باإن�ساء 

الآجال".

من جهة اأخرى، �سّكل اللقاء "�سانحة للتطرق اإىل 

طرف  من  الثالثة  اجلزائريني  اغتيال  جرمية 

قوات اجلي�س املغربي"، حيث اأكد رئي�س اللجنة 

اجلزائرية  الدولة  "موقف  اخل�سو�س،  بهذا 

عبد  اجلمهورية،  رئي�س  ت�سريح  ج�سده  الذي 

لن  العدوان  هذا  باأن  اأعلن  عندما  تبون،  املجيد 

مي�سي دون عقاب".

من جانبه، اأعرب رئي�س الوفد ال�سحراوي، بلة 

رئي�س  با�سم  "�سكره  عن  اأهيليد،  �سامل  حممد 

املجل�س الوطني ال�سحراوي، للجزائر على الدعم 

ال�سحراوية  للق�سية  تقدمه  فتئت  ما  الذي 

ويف  العامل  يف  العادلة  الق�سايا  من  ولغريها 

انتهز  كما  الفل�سطينية"،  الق�سية  مقدمتها 

اجلزائريني  مقتل  يف  تعازيه  "ليقدم  الفر�سة 

يف  وليعرب  ال�سحراوية،  الأرا�سي  على  الثالثة 

نف�س الوقت عن الإدانة ال�سديدة لهذا العدوان 

اخلرق  على  داأب  نظام  ارتكبه  الذي  الهمجي 

ال�سافر ملبادئ حقوق الإن�سان".

مينا. ن

الوزير الأول اأكد اأن اجلالية ودعم القت�ساد يف �سلب اهتمامات الدولة ويك�سف:

الدبلوما�ضيني مدعوون لت�ضحيح ال�ضور اخلاطئة عن بالدنا

اأن  الرحمان،  عبد  بن  اأمين  اأ�سار 

م�ستوى  على  لل�سرف  العام  املدير 

اليوم  حا�سرا،  �سيكون  اجلزائر  بنك 

املوؤمتر  من  يوم  اآخر  يف  الربعاء، 

للتحاور  الفر�سة  لكم  �ستكون  "اأين 
خمتلف  حول  وعملياتيا،  تقنيا  معه، 

�سوف  والتي  املوجودة،  الجراءات 

الت�سدير  لعمليات  ت�سهيال  تتخذ 

ال�سترياد"،  عمليات  حتى  اأو 

تخ�س  التي  باملقاربة  يتعلق  وفيما 

اأو�سح  اجلزائر،  يف  ال�ستثمارات 

الوزير الأول، وزير املالية اأنها قائمة 

اأن  اأ�سا�س )رابح/رابح(، مع العلم  على 

على  عر�سه  �سيتم  ال�ستثمار  قانون 

الربملان للم�سادقة عليه، قريبا.

على  الرحمان  عبد  بن  و�سدد 

الآن  من  تتحمل  لن  اجلزائر  اأن 

تخ�س  كبرية  حتويالت  ف�ساعدا، 

ال�سركات  بع�س  جتنيها  التي  الرباح 

املوجودة يف اجلزائر، التي ا�ستثمرت، 

دولر،  مليون   60 اىل   50 ح�سبه، 

 200 تفوق  بتحويالت  تقوم  بينما 

�سنويا،  دولر  مليون   250 وحتى 

مقاربة  ايجاد  "�سرورة  على  واأكد 

ت�سمح  �سوقا  اجلزائر  من  جتعل 

ا�سواق  اىل  باملرور  الكربى  لل�سركات 

تربطها  التي  تلك  خا�سة  جديدة، 

مثل  �سراكة  اتفاقيات  اجلزائر  مع 

الحتاد الوروبي والدول الفريقية 

والعربية كذلك".

التي  للم�ساكل  حل  ايجاد  �سياق  ويف 

العراقيل  حول  ال�سفراء  طرحها 

خمتلف  مع  بالتوا�سل  املتعلقة 

ك�سف  البالد،  يف  الر�سمية  الهيئات 

اآلية  تقنني  �سيتم  اأنه  الأول  الوزير 

�ستكون  الوىل  الوزارة  م�ستوى  على 

والدارات  ال�سفراء  بني  الرابط 

متعهدا  الوطن،  ار�س  يف  الر�سمية 

هذه  م�ستوى  على  العراقيل  كل  بحل 

الآلية.

وجود  اىل  الرحمان  عبد  بن  ولفت 

مقاربة �ساملة تخاطب الذهنيات على 

املقابل،  يف  وطالب  امل�ستويات،  كل 

روؤ�ساء املمثليات الدبلوما�سية بالعمل 

)م�سكل  الذهنيات  تلك  تغيري  على 

التوا�سل( لدى العاملني معهم اأي�سا.

 • الوزير الأول يرافع 

من اأجل م�ستوى جديد 

لتخاذ القرار

من  ذاته  احلكومي  امل�سوؤول  ورافع 

القرار  لتخاذ  جديد  م�ستوى  اأجل 

الجانب  للم�ستثمرين  ي�سمح 

تاأ�سرية  على  باحل�سول  وال�سواح 

اأكرث،  ب�سهولة  اجلزائر  اىل  الدخول 

اجلزائر  ل�سفري  �سوؤال  على  رده  ويف 

خالل  عمارة  بن  ا�سماعيل  مبو�سكو 

اليوم الثاين من موؤمتر روؤ�ساء البعثات 

املنعقد  والقن�سلية  الدبلوما�سية 

اجلزائرية  "الدبلوما�سية  �سعار  حتت 

للجزائر  الدولية  والتحديات 

اجلديدة"، اأو�سح الوزير الأول قائال 

جديد  م�ستوى  اىل  النتقال  "يجب 
للم�ستثمرين  ي�سمح  القرار  لتخاذ 

على  باحل�سول  وال�سواح  الأجانب 

�سهولة"،  بكل  اجلزائرية  التاأ�سريات 

يف  تباطوؤا  �سجلنا  "لقد   : واأ�ساف 

للم�ستثمرين  التاأ�سريات  منح 

الجانب وال�سواح الراغبني يف زيارة 

اجلزائر".

يتعلق  الأمر  اأن  على  تاأكيده  ولدى 

الوزير  حتدث  م�سروع،  بان�سغال 

الأول عن امل�ستثمرين الجانب الذين 

على  احل�سول  "�سعوبة  من  ي�ستكون 

التاأ�سرية اجلزائرية "، يف هذا ال�ساأن، 

منح  �سرورة  على  الأول  الوزير  اأكد 

التاأ�سريات ب�سفة "اآنية" .

عبد  بن  تطرق  اأخرى،  جهة  من 

نقل  م�ساألة  اىل  جمددا  الرحمان 

جثامني اجلزائريني من اخلارج م�سريا 

�ساملة يف  �سيتم و�سع مقاربة  اأنه  اىل 

جميع البلدان التي توجد بها اجلالية 

الوطنية، و خل�س اىل القول "�سنتخذ 

القادمني  ال�سهرين  خالل  اجراءات 

بعد ا�ست�سارة رئي�س اجلمهورية عبد 

املجيد تبون".

 • املمثليات 

الدبلوما�سية مدعوة 

لأن تكون يف م�ستوى 

متطلبات القت�ساد 

الوطني 

البعثات  الأول،  الوزير  ودعا 

اجلزائرية  والقن�سلية  الدبلوما�سية 

ا�ستباقي  بعمل  للقيام  باخلارج 

بهدف  اليقظة  من  باملزيد  والتحلي 

الوطني،  لالقت�ساد  اجليدة  املرافقة 

الدبلوما�سية  "ممثلياتنا  اأن  واأكد 

ا�ستباقي  بعمل  تقوم  باأن  مطالبة 

اأكرب وتتحلى باملزيد من اليقظة، وان 

تكون يف م�ستوى ما تقت�سيه متطلبات 

الوطني  لالقت�ساد  اجليدة  املرافقة 

القت�سادية  البيئة  م�ستوى  على 

والبحث  باملبادرة  وذلك  الدولية، 

وجديني  حقيقيني  �سركاء  عن 

وفق  والتعامل  للعمل  وم�ستعدين 

مبداأ رابح-رابح"، وطلب الوزير الأول 

والقن�سلية  الدبلوما�سية  البعثات  من 

اجلزائرية التعريف مبختلف الفر�س 

والتحفيزات  واملزايا  ال�ستثمارية 

جمال  يف  اجلزائر  تقدمها  التي 

الإجراءات  �سرح  وكذا  ال�ستثمار 

وال�سالحات  الدولة  اتخذتها  التي 

من  بها  قامت  التي  الكربى  الهيكلية 

اجل �سمان ت�سهيل فعل ال�ستثمار.

"�سورة  اإعطاء  اإىل  اأي�سا  دعاهم  كما 

بيئة  اأو�ساع  تطور  على  حقيقية" 

واإىل  اجلزائر  يف  الأعمال  ومناخ 

بع�س  "ت�سحيح  على  اأي�سا  العمل 

ال�سور النمطية املتداولة لدى بع�س 

جمالت  يف  الدولية  الرتتيبات 

والتجارة  القت�ساد  تناف�سية 

وغريها،  العلمي  والبحث  والبتكار 

منها،  الكثري  يف  تعك�س،  ل  والتي 

القت�سادية  املوؤ�سرات  حقيقة 

ال�ستثمار  تنفر  التي  الوطنية، 

متابعة  خالل  من  وذلك  الأجنبي، 

دقيقة لهذه الرتتيبات واحلر�س على 

و�سولها اإىل املعلومة ال�سحيحة".

اإىل  كذلك  الدبلوما�سيني  دعا  كما 

خارجية  اأ�سواق  "اإيجاد  يف  امل�ساهمة 

واملوجهة  القابلة  الوطنية  للمنتجات 

اجلوار،  بلدان  يف  ل�سيما  للت�سدير، 

فتح  على  حاليا  العمل  يجري  اأين 

من�سات  واإن�ساء  احلدودية،  املعابر 

على  حرة  ومناطق  لوجي�ستية 

م�ستوى الوليات احلدودية".

 • حتويالت املغرتبني ل 

تزال �سعيفة

يف  املالية   وزير  الأول،  الوزير  وابرز 

هذا ال�ساأن، �سرورة "ا�ستغالل مناطق 

الإفريقية  ل�سيما  احلر،  التبادل 

ال�سادرات  ترقية  اجل  من  منها، 

ا�ستقطاب  على  لقدرتها  الوطنية، 

�سيت�سنى  التي  املنتجة  ال�ستثمارات 

انطالقا  الدولية  الأ�سواق  ولوج  لها 

من اجلزائر.

عبد  بن  ابرز  مت�سل،  �سياق  ويف 

املحوري"  "الدور  الرحمان 

عامة  ب�سفة  للدبلوما�سية 

ب�سكل  القت�سادية  والدبلوما�سية 

من  ال�ستفادة  "�سمان  يف  خا�س 

وتفادي  العاملي  القت�ساد  اجتاهات 

على  ل�سيما  ال�سلبية  تاأثرياتها 

الوطنيني،  والتجارة  القت�ساد 

بالإ�سرتاتيجية  ال�ساأن  هذا  يف  وذكر 

رئي�س  اقرها  التي  اجلديدة 

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  

ال�سعيد  على  البالد  متوقع  لإعادة 

وفقا  مكانتها  وا�سرتجاع  الدويل 

ترتكز  ووا�سحة  مدرو�سة  ل"روؤية 

على مبادئنا الثابتة وقيمنا الرا�سخة، 

م�ساحلنا  حتقيق  على  وتعمل 

واحلفاظ على اأمننا ال�سامل"، مو�سحا 

بالدنا  ت�سعى  ذلك  اجل  "من  اأنه 

حتررنا  حقيقية  تنمية  حتقيق  اإىل 

وت�سمح  احلاجة،  ومن  التبعية  من 

يف  وموؤثرين  فاعلني  نكون  باأن  لنا 

نوه  ال�سياق،  ويف  الدولية".  املعادلة 

من  املنتظر  بالدور  الرحمان  عبد  بن 

اجلالية والكفاءات الوطنية باخلارج 

الأمة  مع  ارتباطها  "تعزيز  بغية 

اجلوانب  جميع  يف  فعليا  واإ�سراكها 

عرب  وذلك  البالد  بتنمية  املتعلقة 

حتفيز  اأجل  من  عملية  تدابري  اتخاذ 

ال�ستثمار  على  اجلزائريني  الرعايا 

يف  واإ�سراكهم  اقت�سادية  م�ساريع  يف 

ال�سادرات خارج  ترقية  اإ�سرتاتيجية 

من  مدخراتهم  وجلب  املحروقات 

خالل البنوك والوكالت التي يجري 

العمل على فتحها باخلارج خا�سة يف 

اإفريقيا واأوروبا".

�سار  "لقد   : ال�ساأن  هذا  يف  وقال 

جديد  تنظيم  و�سع  الن  �سروريا 

يف  بامل�ساهمة  اجلالية  لهذه  لل�سماح 

بعني  ياأخذ  والذي  الوطني  البناء 

العتبار مناخ الثقة الذي يعد اأ�سا�سي 

التكنولوجيا  ا�ستخدام  خالل  من 

اثناء  ال�سفافية  ل�سمان  كو�سيلة 

و�سمان  املغرتبني،  تدخالت  تنفيد 

والأفكار  للمعلومات  الكايف  التدفق 

ال�سلع  اإىل  املغرتبني  و�سول  وكذلك 

وان�ساء  الأعمال  وفر�س  واخلدمات 

الطويل  املدى  �سبكات م�ستدامة على 

الفاعلة  واجلهات  املغرتبني  بني 

اأن  الأول  الوزير  واأو�سح  املحلية"، 

مكاتب  فتح  على  عازمة  "احلكومة 
اجلزائرية  البنوك  لبع�س  متثيلية 

يف اإفريقيا يف اإطار ت�سجيع ال�سادرات 

املبادلت  وتعزيز  املحروقات  خارج 

الإفريقية"،  القارة  مع  التجارية 

العاجل"،  القريب  "يف  �ستبا�سر  كما 

بدرا�سة  املتعلقة  املفاو�سات  ح�سبه، 

اإمكانيات الن�سمام اإىل بنك الت�سدير 

وال�سترياد الإفريقي.

 • جعل اجلزائر وجهة 

�سياحية

ودعا املتحدث املمثليات الدبلوما�سية 

التعريف  اإىل  اجلزائرية  والقن�سلية 

بامتياز"  باجلزائر ك"وجهة �سياحية 

من  "الفريد  ال�سياحي  وبعر�سها 

عرب  يتم  ذلك  اأن  واأو�سح  نوعه"، 

وت�سهيل  ال�سفر  وكالت  "دعم 
ال�سياح  ل�سالح  التاأ�سرية  اإجراءات 

ال�سياحي  العر�س  وتنويع  الأجانب 

امتياز  اأقطاب  بروز  على  والعمل 

الدولية  للمعايري  ت�ستجيب  �سياحية 

وت�سجيع اللجوء اإىل �سيغ حتفيزية"، 

هذه  اأن  اإىل  الأول  الوزير  واأ�سار 

امل�ستهدفات، يقع على عاتق املمثليات 

"امل�ساهمة  والقن�سلية  الدبلوما�سية 

التعريف  على  بالعمل  بلوغها،  يف 

وبعر�سها  اجلزائرية  بالوجهة 

و  نوعه  من  الفريد  ال�سياحي 

وال�ستثمار  العاملي  الطلب  ا�ستقطاب 

يف جمال ال�سياحة".

 • فتح حتقيق بخ�سو�س 

اأ�سعار تذاكر ال�سفر 

الباهظة

اأكد بن عبد الرحمان،  اآخر  ويف ملف 

اأ�سعار  حول  حتقيق  فتح  مت  قد  اأنه 

تلك  خا�سة  الباهظة،  ال�سفر  تذاكر 

حيث  فرن�سا-اجلزائر،  بخط  املتعلقة 

هيكل  لدرا�سة  جلنة  ت�سكيل  مت 

بالقيام  متعهدا  التذاكر،  اأ�سعار 

التحقيق،  نتائج  �سوء  على  بتعديلها 

على  رده  يف  الأول  الوزير  واعرتف 

�سوؤال وجه له من قبل �سفري اجلزائر 

اأ�سعار  باأن  داود،  عنرت  فرن�سا،  لدى 

لي�ست  و  جدا"  "غالية  ال�سفر  تذاكر 

من  والعائالت  الأفراد  متناول  يف 

وتعهد  اخلارج،  يف  الوطنية  اجلالية 

اتخاذ  "�سيتم  اأنه  احلكومي  امل�سوؤول 

يتعلق  فيما  ال�سرورية  الإجراءات 

التي  تلك  خا�سة  التذاكر،  باأ�سعار 

 - باري�س  بني  الرابط  اخلط  تخ�س 

اجلزائر و اجلزائر - باري�س"، واأ�ساف 

تثني  قد  ممار�سات  "مالحظة  مت  اأنه 

من  باخلارج  اجلزائرية  اجلالية 

وح�سب  بوطنها،  الرتباط  و  القدوم 

الإجراءات  �ستتخذ  التحقيق  نتائج 

ال�سرورية لتمكني اأبنائنا من التوا�سل 

با�ستمرارية مع الوطن".

 • البعثات الدبلوما�سية 

مطالبة بالإ�سغاء 

لن�سغالت اجلالية يف 

اخلارج

البعثات  اآخر  �سياق  يف  ودعا 

اأكرث  التكفل  اإىل  الدبلوما�سية 

اأبناء  من  ال�سريحة  هذه  بان�سغالت 

من  كبريا  عددا  ت�سم  والتي  اجلزائر 

والأ�ساتذة،  والباحثني  الكفاءات 

على  الرحمان  عبد  بن  و�سدد 

ا�ستكمال  على  العمل  "يتعني  انه 

اللكرتونية  البوابة  م�سروع 

الوطنية  للكفاءات  املخ�س�سة 

م�ساهمتها  ت�سهيل  ق�سد  باخلارج 

ل�سيما  امليادين  خمتلف  تطوير  يف 

والعلمية  والتكنولوجية  التقنية 

لالإعالم  اجلديدة  والتكنولوجيات 

ال�سطناعي  والذكاء  والت�سال 

وغريها من ميادين اقت�ساد املعرفة"، 

واأ�ساف: "و لكي ت�ساهم جاليتنا ب�سكل 

الت�سييد  م�سار  يف  ومنظم  طوعي 

اإىل  حاجة  يف  فهي  الوطن،  وبناء 

ا�سرتجاع الثقة وهنا اأود التذكري باأن 

الوليات  اأولوية  تعترب  امل�ساألة  هذه 

لأن  اجلمهورية  رئي�س  برنامج  يف 

جناح اأي برنامج تنموي مرهون مبدى 

و  واملواطن  النخبة  طرف  من  قبوله 

انخراطه يف م�سعاه".

قال الوزير الأول، وزير املالية، اأمين بن عبد الرحمان، اإن العمل قائم على النتهاء من 

درا�سة اجلوانب التي تخ�س قانون ال�سرف، الذي �سكل عائقا يف ال�سابق، ملا فيه من نقائ�س، 

واأ�ساف يف معر�س رده على ا�ستف�سارات وان�سغالت ال�سفراء خالل موؤمتر روؤ�ساء البعثات 

الدبلوما�سية والقن�سلية اجلزائرية، بق�سر الأمم بنادي ال�سنوبر )اجلزائر العا�سمة(، اأم�س اإن 

قانون ال�سرف لطاملا �سكل عائقا يف ال�سابق، ملا فيه من بع�س النقائ�س، مردفا: "نحن نعمل على 

النتهاء من درا�سة اجلوانب التي تخ�سه".
�سعيد. �س



الحــدث4 الأربعاء  10 نوفمرب

 2021 املوافق

   لـ 05  ربيع الثاين  

 
 

 1443 هـ

وترية  تطوره  ي�شهد  الذي  التلقيح  ب�أهمية  احلكومة  ذكرت 

�شعيفة على الرغم من توفر ماليني اجلرع�ت من اللق�ح مع 

واملجتمع  املواطنني  وحم�ية  لوق�ية  و�شيلة  اأح�شن  ي�شكل  اأنه 

بن  اأمين  امل�لية،  وزير  الأول،  الوزير  م�ش�لح  واأعلنت  ككل، 

من  والوق�ية  للحم�ية  احل�يل  النظ�م  متديد  الرحم�ن،  عبد 

و�شددت  الأربع�ء،  اليوم  من  ابتداء   21 ملدة  كورون�  فريو�س 

"وترية �شعيفة على الرغم  اأهمية التلقيح الذي ي�شهد  على 

من توفر ماليني اجلرع�ت".

احل�يل  النظ�م  ميدد  اأنه  اأم�س  الأوىل  للوزارة  بي�ن  اأو�شح 

للحم�ية والوق�ية ملدة واحدا وع�شرين يوم� ابتداء من اليوم 

م� يعني ا�شتمرار رفع احلجر اجلزئي املنزيل عرب ك�فة الرتاب 

الوطني.

تطور  ملت�بعة  العلمية  اللجنة  بتو�شي�ت  احلكومة  وذكرت 

على  تلح  التي  ال�شحية،  وال�شلطة  كورون�  فريو�س  ج�ئحة 

درج�ت  ب�أق�شى  وحتليهم  للحذر  املواطنني  توخي  �شرورة 

اأن انخف��س ح�لت الإ�ش�بة ب�جل�ئحة  اليقظة، موؤكدة على 

يف  مت�م�،  وىل  قد  اخلطر  اأن  يعني  ل  املرحلة،  هذه  خالل 

بداية  الع�مل  يف  املن�طق  من  العديد  فيه  ت�شهد  الذي  الوقت 

موجة جديدة للج�ئحة.

وترية  تطوره  ي�شهد  الذي  التلقيح  اأهمية  على  �شددت  كم� 

�شعيفة على الرغم من توفر ماليني اجلرع�ت من اللق�ح مع 

واملجتمع  املواطنني  وحم�ية  لوق�ية  و�شيلة  اأح�شن  ي�شكل  اأنه 

ككل.  

حممد الأمني. ب

احلملة النتخ�بية يف يومه� ال�ش�د�س

املر�شحون يف مهمة اإقناع املواطنني: 
وة احلقيقية البلدية هي الثرّ

 اأعلنت عن متديد رفع احلجر الكلي على جميع ولي�ت الوطن ملدة 21 يوم

احلكومة حتثرّ على التلقيح �ضدرّ كوفيد 19
 • ا�شرتاط �شه�دة التلقيح لدخول املالعب وح�شور املب�ري�ت

احل�يل  نوفمرب   27 الـ  يف  اإجراءه�  املنتظر  املحلية  النتخ�ب�ت  يف  املر�شحون  ركز 

على �شرورة اإحداث وثبة حقيقية يف تعديل الق�نون املتعلق ب�لت�شيري املحلي وتو�شيع 

يف  وامل�ش�همة  التنمية  اأقط�ب  من  قطب�  منهم  يجعل  مم�  البلدي�ت،  روؤ�ش�ء  �شالحي�ت 

جمعته�«  اأ�شداء  ح�شب  الولي�ت  عديد  يف  املر�شحون  ذهب  فيم�  الوطني،  القت�ش�د 

الرائد« اإىل اأهمية التطرق لن�شغ�لت املواطنني ب�لتعريج على النق�ئ�س التي تكبده� 

املواطن ب�شبب ح�شيلة العهدة املحلية ال�ش�بقة.
مين�. ن

مدينة  يف  الأحرار  مر�شح  واعترب 

يف  البلدي�ت  اأن  طريف  وليد  ميلة 

تع�ين  اجلزائرية  الولي�ت  معظم 

وعدم  الإدارة"،  بريوقراطية   " من 

اإمك�نية " رئي�س البلدية يف ت�شريف 

والتنمية"،  ب�مل�ش�ريع  تتعلق  اأعم�ل 

ق�ئمة  عن  مر�شح  وهو  طريف  ولفت 

اأن  اإىل  الت�شيري،  يف  العدالة  حرة 

غرب�ل   " هي  املقبلة  النتخ�ب�ت 

حقيقي للكف�ءات يف ت�شيري املج�ل�س 

اأّن  اإىل  اإف�دته  يف  م�شريا  املحلية"، 

وكثرية  كبرية  املواطنني  ان�شغ�لت 

ال�شروري�ت  ب�أب�شط  متعلقة  وهي 

وتو�شيل  الطرق�ت  مثل  العي�س  يف 

الغ�ز وامل�ء يف القرى وامل�ش�تي ف�شال 

�شحية  عمومية  خدمة  توفري  عن 

ن�هيك عن النقل املدر�شي والتدفئة 

داخل الأق�ش�م.

 • حم�س: موؤهالت 

ولية اأدرار كفيلة 

بتحقيق الأمن الغذائي 

للجزائر ب�أكمله�

ال�شلم  جمتمع  حركة  رئي�س  اأكد 

م�  اأن  اأم�س  مقري  الرزاق  عبد 

و  اإمك�ني�ت  من  اأدرار  ولية  متتلكه 

كفيل  الفالحي  القط�ع  يف  مقوم�ت 

للجزائر  الغذائي  الأمن  بتحقيق 

لتجمع  تن�شيطه  وخالل  ب�أكمله�، 

احلملة  اإط�ر  يف  اأدرار  بولية  �شعبي 

رئي�س  اأ�ش�ر  للمحلي�ت  النتخ�بية 

احلركة اىل اأن موؤهالت ولية اأدرار 

على �شعيد خمتلف ال�شعب الفالحية 

البالد  ح�جي�ت  تلبية  �ش�أنه�  من 

الغذائي  المن  حتقيق  ي�شمن  مب� 

الواردات  عبئ  من  والتحرر  للبالد 

وق�ل  الدولة،  خزينة  اأثقل  الذي 

للمحلي�ت  النتخ�بية  احلملة  مقري 

املرتقبة تتزامن مع نوفمرب الذي ك�ن 

�شهر  اجلزائريني  لكل  ج�مع�  �شهرا 

واجله�د  وال�شمود  والن�ش�ل  الكف�ح 

ل�شون الهوية واملرجعية.

الرزاق  عبد  جدد  ال�شدد  هذا  ويف 

وبي�ن  بعهد  احلركة  التزام  مقري 

اإقرار  مثمن�  نوفمرب  اول  ثورة 

ال�شلط�ت العلي� للبالد ب�أن ><�شهداء 

ال�شهداء  من  ماليني   5 بلغ  اجلزائر 

حبي�س  الرقم  هذا  ك�ن  بعدم� 

فقط  الت�ريخية  واللق�ءات  الأبح�ث 

من  فرن�ش�  ارتكبته  م�  ان  يثبت  مم� 

اب�دة  حرب  ك�ن  ا�شتعم�رية  جرائم 

مقري  ودع�   ،" ال�شعب  �شد  وا�شحة 

اإىل �شرورة ><ترقية الدميقراطية 

تعديل  خالل  من  الت�ش�ركية<< 

للمنتخب  البلدية حتى يكون  ق�نون 

دور يف الت�ش�ور مع الهيئة التنفيذية 

ج�نب  اإىل  الع�م  ال�ش�أن  ت�شيري  حول 

تعزيز الرقمنة التي اثبتت جن�عته� 

خالل ج�ئحة كورون�.

�شرورة   • الأرندي: 

تو�شيع �شالحي�ت 

املنتخبني لك�شب ره�ن 

التنمية املحلية

حلزب  الع�م  الأمني  دع�  حني  يف 

التجمع الوطني الدميقراطي الطيب 

�شالحي�ت  تو�شيع  اإىل  اأم�س  زيتوين 

ره�ن  لك�شب  املحليني  املنتخبني 

التنمية واحلوكمة املحلية مب� يخدم 

ال�ش�لح الع�م لل�ش�كنة، واأبرز   زيتوين 

خالل جتمع �شعبي بدار الثق�فة "ولد 

يف  مب�شتغ�من  ك�كي"  الرحمن  عبد 

 27 ملحلي�ت  النتخ�بية  احلملة  اإط�ر 

اجلم�ع�ت  ق�نون  اأن  اجل�ري  نوفمرب 

احل�يل  والولية(  )البلدية  املحلية 

املواطن  ليكون  تغيري"  اإىل  "بح�جة 
طريق  عن  التنمية  يف  �شريك� 

ال�شعبية  املج�ل�س  يف  املنتخبني 

اأن  واأ�ش�ف  والولئية،  البلدية 

تو�شيع �شالحي�ت املنتخبني املحليني 

والولي�ت  البلدي�ت  من  �شيجعل 

ال�شتف�دة  ويتيح  للتنمية  ق�طرة 

خمتلف  يف  الوطنية  اخلربات  من 

الكف�ءات  ذلك  يف  مب�  املج�لت 

اجلزائرية املتواجدة ب�خل�رج.

اأن  اأجل  من  املتحدث  نف�س  ورافع 

القت�ش�دية  اخللية  البلدية  تكون 

منوذج  خالل  من  للمجتمع  الأوىل 

القت�ش�د  يف  ي�ش�هم  جديد  ت�شيري 

البرتويل  الريع  خ�رج  الوطني 

وا�شتغالل القدرات اله�ئلة للجم�ع�ت 

كم�  القط�ع�ت،  خمتلف  يف  املحلية 

اأخلقة  اأهمية  على  زيتوين  اأكد 

�شراء  ومك�فحة  ال�شي��شي  العمل 

الذمم وتغلغل امل�ل الف��شد يف احلي�ة 

احلزبية، واأ�ش�ر الأمني الع�م للتجمع 

الوطني الدميقراطي اإىل اأن "اجلزائر 

اجل�ري  نوفمرب   27 يف  موعد  على 

بن�ء  ل�شتكم�ل  ه�مة  حمطة  مع 

وجتديد  احلديثة  الدولة  موؤ�ش�ش�ت 

 2019 حراك  بعد  املنتخبة  املج�ل�س 

مرحلة  يف  البالد  انطلقت  الذي 

جديدة بنظرة واأهداف جديدة."

�شم�م  البلدية  •البن�ء: 
الأم�ن الوطني

هذه  من  املواطنني  انتظ�رات  ومن 

احلملة  خالل  ومن  ال�شتحق�ق�ت 

يومه�  تدخل  التي  النتخ�بية 

الريفية  التنمية  هي  ال�ش�د�س، 

الجتم�عية  اخلدم�ت  وتوفري 

العمومية،  املوؤ�ش�ش�ت  م�شتوى  على 

من  الوطني  البن�ء  حركة  اأفردت  اإذ 

اأحمد  رئي�شه�  لن�ئب  جتمع  خالل 

ان�شغ�لت  اىل  ال�شتم�ع  اإىل  الدان 

ق�شنطينة  وليتي  مواطني 

و�شكيكدة، والتطرق اإىل الإمك�ني�ت 

الداخلية  املن�طق  عليه�  تتوفر  التي 

ميكن  عذراء  من�طق  تزال  ل  والتي 

ال�شتثم�ر فيه� من خمتلف قط�ع�ت 

القت�ش�د الوطني.

ف�إن  الإمك�ني�ت  هذه  كل  ورغم 

هذه  يف  احلركة  من  املر�شحون 

ركزوا  للوليتني  الت�بعة  البلدي�ت 

اإىل  والتنقل  اجلواري  العمل  على 

املواطنني وا�شتعرا�س النق�ئ�س التي 

م�شم�ر  ويف  البلدي�ت،  منه�  تع�ين 

امل�ش�ريع  البع�س  ا�شتعر�س  اآخر، 

تنتظر  التي  وامل�ش�ريع  املتوقفة 

خ��شة  ال�شك�ن  لف�ئدة  ال�شتكم�ل، 

منه� ت�شييد الطرق�ت وامل�ش�كن.

النتخ�ب�ت  •الأفالن: 
بـ�لن�شغ�لت  "مرتبطة 

اليومية للمواطنني"

جبهة  حلزب  الع�م  الأمني  اعترب 

بعجي  الف�شل  اأبو  الوطني  التحرير 

املقبلة  املحلية  النتخ�ب�ت  اأن  اأم�س 

لأنه�  للمواطنني  "الأقرب  هي 

مرتبطة ب�ن�شغ�لتهم اليومية"، وق�ل 

الذي  ال�شعبي  التجمع  خالل  بعجي 

النتخ�بية  احلملة  اإط�ر  يف  ن�شطه 

ب�لق�عة  اجل�ري  نوفمرب   27 ملحلي�ت 

املتعددة الري��ش�ت ب�ملركب الري��شي 

الولية:  بع��شمة  نوفمرب1954  اأول 

جتديد  انتخ�ب�ت  يف  التن�ف�س  "اإن 
املج�ل�س ال�شعبية البلدية والولئية 

له�  املرت�شحون  يقدمه  م�  على  يقوم 

املواطنني"،  لن�شغ�لت  حلول  من 

من��شلني  اأم�م  بعجي  واأ�ش�ف 

ال�شي��شية  ت�شكيلته  مع  ومتع�طفني 

اخرتن�  "لقد  الق�عة:  بهم  غ�شت 

اأح�شن املرت�شحني والكف�ءات لدخول 

املن�ف�شة واكت�ش�ح ال�ش�حة ال�شي��شية 

داعي�  النتخ�بي"،  املوعد  هذا  يف 

ح�ل  يف  حزبه  مرت�شحي  ب�ملن��شبة 

املحلية  املج�ل�س  يف  مبق�عد  فوزهم 

ب�ن�شغ�لت  التكفل  اإىل  املنتخبة 

التنمية  عجلة  ودفع  املواطنني 

مرت�شحي  دع�  كم�  ب�لبلدي�ت، 

"اللتزام  اإىل  ال�شي��شية  ت�شكيلته 

يكونوا  واأن  الطرح  يف  ب�ل�شدق 

والأم�نة  امل�شوؤولية  م�شتوى  يف 

فيهم"،  احلزب  و�شعه�  التي  والثقة 

جبهة  حزب  برن�مج  وبخ�شو�س 

التحرير الوطني يف هذه النتخ�ب�ت، 

ذكر بعجي اأنه "يت�شمن حتليال لواقع 

عرب  القط�ع�ت  خمتلف  يف  التنمية 

الوطن كم� ج�ء بحلول له� مم� ميكن 

وامل�ش�همة  حملي�  التنمية  دفع  من 

من  انطالق�  الوطني  القت�ش�د  يف 

البلدي�ت".

 اإ�شهـــــــ�ر
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عليا مدر�سة  اإىل  بتق�سراين  ال�سباب  لإطارات  العايل  للتكوين  الوطني  املعهد   • حتويل 

املكونني الأ�ساتذة  ا�ستخالف  يف  الفجوة  ل�سد   • تدابري 

ك�صف عبد الباقي بن زيان عن موا�صلة 

لتعزيز  اجلهود  بذل  وزاراته  م�صالح 

الريا�صة،  تطوير  اأجل  من  التكوين 

وهذا من خالل �صمان التكوين يف ميدان 

الريا�صية  الن�صاطات  وتقنيات  علوم 

بـ  واملا�صرت،  اللي�صان�س  طوري  يف 

23 معهدا مبوؤ�ص�صات التعليم العايل، 
ق�صرية  التكوين  عرو�س  وتو�صيع 

جديدة.  تخ�ص�صات  خالل  من  املدى 

لدى  له  ت�رصيح  يف  املتحدث،  واأكد 

القطاعية  التكوينية  ال�صنة  افتتاح 

-2021 2022 باملدر�صة العليا لعلوم 

الريا�صة وتكنولوجياتها بدايل ابراهيم 

)اجلزائر العا�صمة(، اأن م�صاركة قطاعه 

»تكت�صي  اجلامعية  ال�صنة  افتتاح  يف 

مع  خ�صو�صا  ومميزة،  هامة  دالالت 

ياأتي  كما  والريا�صة،  ال�صباب  قطاع 

هذا اللقاء جت�صيدا ال�صرتاتيجية قطاع 

التعليم العايل والبحث العلمي الإعادة 

بعث الريا�صة يف الو�صط اجلامعي«.

وذّكر الوزير باأنه مت بتاريخ 7 يونيو 

2021 »عقد لقاء بني وزارتي ال�صباب 
والبحث  العايل  والتعليم  والريا�صة 

ا�صتعرا�س نتائج عمل  العلمي، بهدف 

القطاعني،  بني  املختلطة  االأفواج 

عدة  ي�صم  وطني  برنامج  لتطوير 

حماور، من بينها التكوين واجلمعيات 

وا�صتغالل الهياكل الريا�صية امل�صرتكة 

الرتويج  وبرامج  اأن�صطة  وتعميم 

اجلامعي«،  احلرم  داخل  الريا�صي 

»�رصورة  اإىل  االإطار  هذا  يف  داعيا 

لتحقيق  فاعلية  بكل  العمل  موا�صلة 

الربنامج امل�صرتك«.

زيان  بن  دعا  املنا�صبة،  وبهذه 

اإىل  والريا�صة  ال�صباب  قطاع  اأي�صا 

»امل�صاهمة بفعالية يف االأ�صبوع العلمي 

التعليم  قطاع  يعتزم  الذي  والريا�صي 

العايل والبحث العلمي تنظيمه اإحياء 

مايو  �صهر  يف  الطالب  يوم  لذكرى 

ب�صطيف، والذي �رصع يف التح�صري له 

العلوم  جمايل  يف  امل�صاركني  النتقاء 

خالل  املتوجني  وتكرمي  والريا�صة 

االأ�صبوع العلمي والريا�صي«.

ال�صباب  وزير  اأفاد  جهته،  من 

يف  �صبقاق،  الرزاق  عبد  والريا�صة، 

مار�س  قطاعه  اأن  االفتتاحية،  كلمته 

الت�صاركية  املقاربة  تبني  اإطار  يف 

خالل  من  البيداغوجية،  »الو�صاية 

حتويل املدر�صة العليا لعلوم الريا�صة 

اإىل  ابراهيم،  لدايل  وتكنولوجياتها 

مدر�صة عليا خارج 

تنفيذي  مر�صوم  مبقت�صى  اجلامعة«، 

وقرارين   2020 اأكتوبر   10 يف  موؤرخ 

خالل  موؤرخني  م�صرتكني  وزاريني 

ال�صائفة املا�صية )2021(.

يف  الفجوة  ل�سد  •تدابري 
ا�ستخالف الأ�ساتذة املكونني

اإ�صدار  من  الغر�س  اأن  الوزير  واأو�صح 

متكني  »هو  التنظيمية  الن�صو�س  هذه 

البحث  املدر�صة، املتخ�ص�صة يف  هذه 

والتحويل  واليقظة  واالبتكار  العلمي 

املجال  يف  التكنولوجي  والتطوير 

موؤهلة  اإطارات  توفري  من  الريا�صي، 

تاأهيال عاليا وفق االحتياجات املعرب 

عنها للقطاع«.

لعلوم  العليا  املدر�صة  اأن  واأ�صاف 

على  تعمل  وتكنولوجياتها  الريا�صة 

»�صد الفجوة الحقا يف جمال ا�صتخالف 

م�صتوى  على  املكونني  االأ�صاتذة 

تنظيم  خالل  من  التكوين،  موؤ�ص�صات 

الثالث  الطور  يف  التكوين  دورات 

ال�صارية،  االأنظمة  تقت�صيه  ما  وفق 

العايل  التعليم  قطاع  مع  باال�صرتاك 

والبحث العلمي«.

بهذه  احلكومة،  ممثل  واأعلن 

املنا�صبة، يف اإطار تبني نف�س املقاربة 

بالن�صبة لقطاع ال�صباب، عن »�صياغة 

وتثمري م�رصوع حتويل املعهد الوطني 

ال�صباب  الإطارات  العايل  للتكوين 

اأجل  من  عليا،  مدر�صة  اإىل  بتق�رصاين 

جمال  يف  القطاعي  التوازن  حتقيق 

التكفل العايل لتاأهيل اإطارات ال�صباب 

الهيئات  على  للدرا�صة  الحقا  لعر�صه 

املتخ�ص�صة«.

وق�صد تثمني منتوج اجلامعة بالن�صبة 

وما�صرت يف  لي�صان�س  �صهادات  حلاملي 

الريا�صة، اأفاد الوزير باأنه مت »تكييف 

مبعادلة  اخلا�س  التنظيمي  الن�س 

ال�صهادات الوطنية يف جمال الريا�صة 

اأ�صبح  حيث   ،2021 اأبريل  �صهر  يف 

وبعد  ال�صهادات  هذه  حاملي  باإمكان 

مزاولة تكوين تكييفي قدره 100 �صاعة 

من احل�صول على �صهادات مرب ريا�صي، 

على  للن�صاط  وثالثة  ثانية  درجة 

الريا�صية  االأندية واالحتادات  م�صتوى 

يف  م�صاريعهم  مبا�رصة  اأو  الوطنية، 

اإطار املقاوالتية الريا�صية«.

ويف جمال تنويع عرو�س التكوين، مت 

اإطالق يف هذا ال�صاأن اأربعة تخ�ص�صات 

حل�صاب �صنة 2021 ق�صد �صمان التاأهيل 

العلمي واملهني. ويتعلق االأمر مبح�رص 

من�صط  البدنية،  اللياقة  مدرب  بدين، 

ريا�صي وممرن ريا�صي. وتابع وزيرا 

القطاعني مداخلة قدمها رئي�س اللجنة 

النخبة  ريا�صيي  لتح�صري  الوطنية 

وامل�صتوى العايل، االأ�صتاذ ن�رصالدين 

والهيئات  »اجلزائر  بعنوان  قمري�س، 

الريا�صية الدولية«، اأبرز فيها »غياب 

الريا�صية  الهيئات  ا�صرتاتيجية ولوج 

اخلروقات  تبيان  مع  الدولية، 

هيئة  اإن�صاء  اإىل  والدعوة  القانونية 

ر�صمية بقانون اأ�صا�صي باأهداف، حقوق 

افتتاح  حفل  ختام  ويف  وواجبات«. 

 2021- القطاعية  التكوينية  ال�صنة 

اإطارات  من  عدد  تكرمي  مت   ،2022
اإىل  �صنفوا  حيث  والريا�صة،  ال�صباب 

ذوي  وريا�صيي  ومتقاعدين  اأ�صاتذة 

يف  توجوا  ممن  اخلا�صة  االحتياجات 

االأوملبياد االأخرية بطوكيو )اليابان(، 

االأوملبية  اللجنة  رئي�س  بح�صور 

حماد،  الرحمان  عبد  والريا�صية، 

الوطنية،  االحتاديات  روؤ�صاء  وبع�س 

والربملان  جامعيني  اأ�صاتذة  وكذا 

بغرفتيه وجمع غفري من الطلبة.

اأعلن وزير التعليم العايل والبحث العلمي اأن القطاع ي�سعى للقيام باإ�سالح �سامل للمنظومة الريا�سية 

اجلامعية، التي تعد اخلزان احلقيقي لريا�سة النخبة، م�سيفا اأن الريا�سة اجلامعية تعترب اخلزان 

الرئي�سي لريا�سة النخبة التي اأهدت اجلزائر الكثري من الأبطال يف العديد من التخ�س�سات، موؤكدا اأن 

القطاع يعمل على حتيني الريا�سة اجلامعية وتنقيحها واإدخالها يف م�ساريع املوؤ�س�سات اجلامعية، وكذا 

تعديل بع�ض القوانني والعمل رفقة جلنة خمتلطة مع وزارة ال�سباب والريا�سة.

مع تو�سيع عرو�ض التكوين ق�سرية املدى من خالل تخ�س�سات جديدة، بن زيان:

اإ�ضالح �ضامل للمنظومة الريا�ضية اجلامعية قريبا

�سعيد. ح

 اإدارة ال�ّسجون تخّطط للخم�ض �سنوات القادمة لتكوينهم يف الفالحة

ا�ضتغالل 2000 هكتار من الأرا�ضي من 
طرف امل�ضاجني

 خالل م�ساركته يف اأ�سغال املوؤمتر الـ 41 لليون�سكو

بلعابد ي�ضارك يف نقا�ش حول تعزيز الرتبية 
يف مواجهة الإ�ضكاليات الكربى

 تقدمت بها النقابة بخ�سو�ض الدورة 46 للرتقية اإىل درجة اأ�ستاذ

هذه حتفظات »الكنا�ش« حول �ضروط الرتقية 
اإىل رتبة بروفي�ضور

اأكد املدير العام لإدارة ال�سجون 

واإعادة الإدماج اأ�سعيد زرب على عزم 

قطاعه ا�ستغالل م�ساحة 2.000 هكتار 

من الأرا�سي لتعزيز الن�ساط الفالحي 

يف الو�سط العقابي خالل اخلم�ض 

�سنوات القادمة، اإذ تهدف املديرية 

اإىل تكوين املحبو�سني وت�سغيلهم يف 

القطاع الفالحي، ومرافقتهم بعد 

الإفراج عنهم ليعودوا جمددا حل�سن 

املجتمع.

قال اأ�سعيد زرب اأم�ض خالل كلمة 

افتتاحية لأ�سغال »امللتقى الوطني 

حول الن�ساط الفالحي بالو�سط 

العقابي« ، املنظم مبوؤ�س�سة الوقاية 

)اجلديدة( بولية اجللفة اأن »قطاعه 

يهدف ل�ستغالل 2.000 هكتار من 

الأرا�سي الزراعية خالل ال�سنوات 

اخلم�ض القادمة من اأجل تفعيل 

الن�ساط الفالحي يف الو�سط العقابي 

الذي ي�ستغل حاليا اأزيد من 500 

هكتار«.

ومن خالل هذا العمل الذي يرمي 

اإىل اإدماج املحبو�سني يف الن�ساط 

الفالحي، ت�ستفيد هذه الفئة من 

تكوين مهني وتاأهيلي، بالتن�سيق 

مع مراكز التكوين املهني ومرافقة 

ودعم امل�سالح الفالحية وحمافظة 

الغابات يف الخت�سا�سات الفالحية، 

بهدف حت�سريهم اإىل ما بعد الإفراج 

وولوجهم يف عامل الفالحة مبرافقة 

خمتلف موؤ�س�سات الدعم اخلا�سة 

بالدولة.

ويف ذات ال�سياق، ذكر زرب اأن 

قطاع ال�سجون حاليا يتوفر على 

 12 منها  فالحية  م�ستثمرة   26
من�ساأة تخ�س�ض موؤ�س�سات البيئة 

املفتوحة و16 ور�سة فالحية حماذية 

للموؤ�س�سات العقابية ت�ستغل اأكرث من 

الزراعية،  الأرا�سي  من  هكتار   500
موزعة عرب خمتلف وليات الوطن 

وت�سغل اأزيد من 1.300 حمبو�ض، حيث 

يعتمد يف ا�ستغاللها على التقنيات 

احلديثة فيما يخ�ض ال�سقي واملعاجلة 

وكذا املتابعة الإنتاجية.

وتطرق للنتائج الإيجابية املح�سلة يف 

الن�ساط الفالحي يف الو�سط العقابي 

مربزا اأنه مت غر�ض اإىل يومنا هذا 

 29.674 منها  مثمرة  �سجرة   90.632
�سجرية من الزيتون و25.902 �سجرية 

من خمتلف اأ�سناف احلم�سيات، 

ناهيك عن 5.919 ف�سيلة من النخيل 

و4.512 من التفاح ف�سال عن 25 األف 

�سجرية اأخرى من اأ�سناف متنوعة.

وي�ساف لهذه النتائج، تنفيذ غرا�سات 

حممية حتت البيوت البال�ستيكية منها 

م�ساتل الورود ف�سال عن تربية النحل 

والدواجن وكذا تربية الأ�سماك يف 

املياه العذبة التي اأ�سبحت فيها ولية 

اأدرار منوذجا يحتذى به -كما قال-

و�ستعمم الفكرة لحقا عرب خمتلف 

املوؤ�س�سات ل�سيما بعد اإم�ساء اإتفاقية 

اإطار مع وزارة ال�سيد البحري.

كما اأ�سار املدير العام لإدارة ال�سجون 

واإعادة الإدماج اإىل اأن »امل�ستهدفني 

يف هذا امللتقى هم مديرو موؤ�س�سات 

البيئة املفتوحة والور�سات الفالحية 

املحاذية للموؤ�س�سات العقابية، 

املهند�سون والتقنيون الفالحون بهذه 

الور�سات، اإطارات الديوان الوطني 

لالأ�سغال الرتبوية والتمهني وممثلو 

امل�سالح الفالحية لولية اجللفة«،  

وقال زرب باأن هذا امللتقى يندرج يف 

اإطار »التكوين امل�ستمر لفائدة اإطارات 

وم�سريي هذه املوؤ�س�سات والور�سات«، 

كما يهدف اإىل »تفعيل ن�ساطها 

من خالل تقوية قدرات امل�سرفني 

عليها، وتفعيل تكوين وت�سغيل اليد 

العاملة العقابية يف امليدان الفالحي، 

بالتن�سيق مع كافة املتدخلني وعلى 

راأ�سهم ممثلو امل�سالح الفالحية على 

م�ستوى الوليات«.

واأردف قائال: »اأن ذلك ياأتي جت�سيدا 

لالإتفاقية الإطار املوقعة بتاريخ 

�سهر يونيو الفارط بني وزارة العدل، 

من جهة ووزارة الفالحة والتنمية 

الريفية من جهة اأخرى«، كما يندرج 

يف اإطار »الإرادة امل�سرتكة بني 

القطاعني الوزاريني، من اأجل تن�سيق 

اجلهود من خالل تقدمي الدعم 

التقني لإدارة ال�سجون ومرافقتها يف 

ا�ستغالل امل�ساحات الزراعية ق�سد 

تكوين وت�سغيل املحبو�سني يف الفالحة 

والأ�سغال احلراجية ومرافقتهم بعد 

الإفراج عنهم«.

واعترب زرب اأ�سغال هذا امللتقى الذي 

ينظم على مدار ثالثة اأيام كاملة، 

حمطة وفر�سة �سانحة لتقييم و�سعية 

ون�ساط الور�سات الفالحية ومناق�سة 

براجمها بالإ�سافة اإىل تبادل التجارب 

واخلربات وحتديد الأولويات 

والأهداف«.

مينا. ن

بلعابد،  احلكيم  عبد  ح�سور  عن  الوطنية،  الرتبية  وزارة  ك�سفت 

والعلوم  للرتبية  الوطنية  اللجنة  رئي�ض  الوطنية،  الرتبية  وزير 

نوفمرب   09 الثالثاء  اأم�ض  له،  املرافق  والوفد  )اليون�سكو(  والثقافة 

اليون�سكو. ملنظمة  العام  للموؤمتر   41 الـ  الدورة  افتتاح   ،2021
اجلل�سة  افتتاح  مت  فاإنه  الوطنية،  الرتبية  لوزارة  بيان  وح�سب 

املوؤقت  الرئي�ض  �سنجزر،  األطاي  التوايل  على  األقاها  مبداخالت 

)رئي�ض الدورة الأربعني( للموؤمتر العام، ورئي�ض املجل�ض التنفيذي 

واملديرة العامة ملنظمة اليون�سكو.

وعقب املداخالت الفتتاحية، متت امل�سادقة على جدول الأعمال، 

من  مراقبني  قبول  ب�ساأن  التنفيذي  املجل�ض  تو�سيات  ودرا�سة 

العام  املوؤمتر  رئي�ض  وانتخاب  احلكومية  غري  الدولية  املنظمات 

للدورة الـ 41، �سنتياڤو اإيرازبيل موراو، �سفري الربازيل لدى منظمة 

اليون�سكو، وكان ممثال لبالده يف الأمم املتحدة، وقد اأ�سار يف كلمته 

باملنا�سبة اإىل دور الرتبية يف الفرتة امل�ستقبلية ملواجهة الإ�سكاليات 

مت  كما  وال�سالم،  البيئة  املناخي،  التغري  مثل  العامل،  يف  الكربى 

تعيني نواب الرئي�ض يف نهاية اجلل�سة ال�سباحية.

اأما اجلل�سة التي ُعقدت يف ظهرية هذا اليوم، فقد ا�ستهلت باإعادة 

لعهدة  اأزولي،  اأودري  اليون�سكو،  ملنظمة  العامة  املديرة  انتخاب 

واملديرة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  من  كل  األقاها  وبكلمة  ثانية 

العامة، ونقال عن وزارة الرتبية  ال�سيا�سة  العامة، متهيدا ملناق�سة 

بلعابد، رئي�ض  الوطنية، عبد احلكيم  الرتبية  فاإن وزير  الوطنية، 

يف  �سارك  )اليون�سكو(،  والثقافة  والعلم  للرتبية  الوطنية  اللجنة 

ملنظمة  العام  للموؤمتر   )41( والأربعني  الواحدة  الدورة  اأ�سغال 

اليون�سكو الذي عقد مبقر اليون�سكو بباري�ض، فرن�سا.

جتدر الإ�سارة اأن هذا الوفد يتكون من ممثلني عن خمتلف الدوائر 

العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  الوطنية،  الرتبية  وهي  الوزارية، 

التكوين والتعليم املهنيني، الثقافة، وكذا الت�سال، كما اأن برنامج 

اأن�سطة الوزير يت�سمن على وجه اخل�سو�ض، املداخلة التي قدمها يف 

ح�سة مناق�سة ال�سيا�سة العامة خالل اجلل�سة العامة للموؤمتر العام، 

الدورة،  هذه  اأ�سغال  هام�ض  على  الوزير،  التقى  اأخرى،  جهة  من 

وزراء وروؤ�ساء الوفود املكلفني بالرتبية و�سخ�سيات اأخرى.

عثماين مرمي

اأعلن املجل�ض الوطني لأ�ساتذة التعليم العايل والبحث العلمي عن رفع التقرير 

اإىل  والعلمية،  البيداغوجية  ال�سوؤون  جلنة  اأجنزته  الذي  والدقيق،  املف�سل 

املجل�ض الوطني لأ�ساتذة التعليم العايل، برئا�سة الدكتور خل�سر مداح، حول 

اأهم التحفظات املتعلقة ب�سروط الرتقية اإىل درجة بروفي�سور، مع الطلبات 

التي تقدمت بها النقابة بخ�سو�ض هذه الدورة اإىل مكتب وزير التعليم العايل 

الأ�ساتذة  حقوق  حتفظ  قرارات  من  �سي�سدر  ما  انتظار  يف  العلمي،  والبحث 

اجلامعيني املعنيني بهذه الدورة.

عبد  ميالط  الدكتور  للكنا�ض،  الوطني  املن�سق  نقله  ما  وفق  التقرير،  وحمل 

الأ�ساتذة  لدى  �سجل  الذي  الكبري  الغمو�ض  على  ال�سوء  ت�سليط  احلفيظ، 

اأ�ستاذ،  رتبة  اإىل  للرتقية   46 للدورة  بالرت�سح  املعنيني  »اأ«  ق�سم  املحا�سرين 

اأقدمية  يثبتون  »الذين  للرت�سح  الإداري  القبول  �سروط  ا�ستوفوا  الذين 

»اأ«،  ق�سم  حما�سر  اأ�ستاذ  ب�سفة  فعلية  خدمة  �سنوات  بخم�ض  حمددة  مهنية 

رقم  التنفيذي  املر�سوم  يف  الرتبة  لهذه  الرت�سح  قانون  عليه  ين�ض  ما  وفق 

حيث  الباحث،  لالأ�ستاذ  الأ�سا�سي  القانون  املت�سمن  ماي،   3 يف  08/130املوؤرخ 
مت �سرد تفا�سيل النقاط التي مت ح�سرها من قبل اللجنة النقابية التي �سكله 

املكتب الوطني حتت اإ�سرافه اخلا�ض، بداية من اإ�سكالية الإعالن املفاجئ عن 

املعايري اجلديدة للدورة 46، عالوة على اإ�سكالية اخلطاأ ال�سادر يف الإعالن 

الدورة  بتنظيم  اخلا�سة  الزمنية  الرزنامة  ت�سمن  الذي  الدورة  افتتاح  عن 

46 للجنة اجلامعية الوطنية للرتقية اإىل رتبة اأ�ستاذ التعليم العايل، وكذلك 
الدنيا  املعايري  اإ�سكالية  طرح  على  عالوة  التقييم،  و�سبكة  �سروط  ملحق 

للقبول التي جاءت معقدة، ف�سال عن �سبكة التقييم لالأعمال البيداغوجية 

والعلمية التي حملت اإجحافا يف حق الأ�ساتذة الباحثني.

والن�ساطات  »التعليم  بالبيداغوجيا  اخلا�ض  التقييم  على  التحفظ  مت  كما 

الطلبة  ومتابعة  املوجهة  بالأعمال  اخلا�ض  التنقيط  من  البيداغوجية« 

واملحيط  اجلامعة  بني  العالقة  يف  امل�ساركة  يف  الغمو�ض  ظل  يف  املرتب�سني، 

امل�ساركة  م�ساألة  اإىل  التطرق  ذلك  اإىل  اأ�سف  والقت�سادي،  الجتماعي 

الإجحاف  اإىل  اإ�سافة  حمله،  الذي  والغمو�ض  البيداغوجية  التن�سيط  يف 

وتاأطري  والوطنية  الدولية  املداخالت  وق�سية  البحث  ن�ساطات  تقييم  يف 

من  وغريها  العلمية  التظاهرات  تنظيم  يف  وامل�ساركة  الدكتوراه،  اأطروحة 

الإلكرتونية  املن�سة  يف  النقائ�ض  اإىل  و�سول  التنقيط،  عملية  يف  الإجحاف 

التي و�سعت لإيداع ملفات الرت�سح، قبل اأن تتم املطالبة بتاأجيل العمل بهذه 

جملة  يف  مقالن  له  املرت�سح  كون  ال�سروط،  واإلغاء  التنقيط  و�سبكة  املعايري 

�سنف »ج«، عالوة على متديد اآجال الدورة 46 اإىل نهاية �سهر دي�سمرب، كما 

ل  حتى  ال�سابقتني  الدورتني  افتتاح  اآجال  �سبط  مع  �سابقا،  به  معمول  كان 

يكون الأ�ساتذة عر�سة للتخبط الع�سوائي يف فتح اآجال اإيداع ملفاتهم.

ومن املطالب التي رفعها التقرير، اإعادة اإدراج املجالت غري امل�سنفة يف �سبكة 

مدرجة  وطنية  جمالت  باعتبارها  البحث،  بن�ساطات  اخلا�سة  التنقيط 

من�سة  �سمن  اإدراج  اإعادة  مع  العلمية،  للمجالت  اجلزائرية  البوابة  يف 

»بروڤرا�ض« حو�سلة جممل الأعمال م�سادق عليها من طرف رئي�ض الق�سم اأو 

عميد الكلية، عو�ض املطالبة بالعديد من الوثائق الثبوتية امل�سادق عليها من 

طرف رئي�ض الق�سم، مع اإعادة اإدراج التنقيط اخلا�ض بامل�سوؤولية الإدارية، 

كما كان معتمدا عليه �سابقا، حتى ل يظلم الأ�ساتذة الذين ي�سغلون منا�سب 

اإدارية خدمة للموؤ�س�سة اجلامعية على ح�ساب الأن�سطة البحثية.

عثماين مرمي
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المحلي

 بهدف ت�صجيع الطلبة وحتفيزهم على ا�صتحداث م�صاريعهم اخلا�صة

م�شابقة لأح�شن »فكرة م�شروع« 
يف املقاولتية بجامعة قاملة

 يف اإطار �صبكة توزيع ت�صرف عليه االغرفة اجلزائرية لل�صيد البحري وتربية املائيات

حمالت حت�شي�شية واأ�شعار تناف�شية 
لت�شجيع ا�شتهالك �شمك »البلطي الأحمر«

 �صركة املياه والتطهري للجزائر »�صيال«، تعلن:

تذبذب مرتقب يف التزويد باملاء مي�س عدة بلديات بالعا�شمة

بقاملة   1945 ماي   8 جامعة  �أطلقت 

يف  م�رشوع  فكرة  �أح�سن  م�سابقة 

وحتفيزهم  �لطلبة  �ملقاوالتية لت�سجيع 

�خلا�سة،  م�ساريعهم  ��ستحد�ث  على 

و�مل�ساهمة يف حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة 

للمنطقة.

بجامعة  و�الت�سال  �العالم  خلية  لفتت 

�مل�سابقة  هذه  تنظيم  �أن  �أم�س،  قاملة 

باالأ�سبوع  �الحتفال  �إطار  يف  يندرج 

»د�ر  باإ�رش�ف  للمقاوالتية  �لعاملي 

�ملقاوالتية«، بالتعاون مع قطب �البتكار 

�الإعالم  لق�سم  �لعلمي  و�لنادي  و�لت�سغيل 

م�سابقة  �أن  معترب�  �جلامعة،  لذ�ت  �الآيل 

�أفكار  لتقييم  فر�سة  هي  فكرة،  �أح�سن 

�النخر�ط يف  �لر�غبني يف  �جلامعة  طلبة 

ن�ساط مقاوالتي.

وذكرت ذ�ت �خللية، يف هذ� �ل�سياق، باأنه 

مت فتح باب �لت�سجيل �إلكرتونيا �أمام كل 

طالب ميتلك فكرة م�رشوع فردي �أو جماعي 

على �أن تدوم فرتة �لت�سجيالت �إىل غاية 25 

نوفمرب �جلاري، م�سرية �إىل �أن �مل�سابقة 

يف  �مل�سجلني  �لطلبة  كل  �أمام  مفتوحة 

�جلدد،  �مل�سجلني  فيهم  مبن  �جلامعة، 

�للي�سان�س  �سهادة  حاملي  �إىل  �إ�سافة 

و�ملا�سرت )دفعة 2020-2021(.

�لتابعة  �مل�سلحة  لنف�س  و��ستناد� 

�نتهاء  بعد  �سيتم  �جلامعة،  لرئا�سة 

�الأفكار  قائمة  حتديد  �لت�سجيالت  فرتة 

و�نتقاء  �لنهائية  للمناف�سة  �ملتاأهلة 

منها  �الأوىل  باملر�تب  �لفائزة  �الأعمال 

على �أن يتم �الإعالن �لر�سمي عن �لفائزين 

�لثالثة �الأو�ئل يوم 7 دي�سمرب �ملقبل.

و�إىل جانب ت�سليم �لفائزين هد�يا وجو�ئز 

يوم 7 دي�سمرب �ملقبل �سي�ستفيد كل �لطلبة 

تدريبية  بدورة  �مل�سابقة  يف  �مل�ساركني 

يوؤطرها  �مل�رشوع  فكرة  بناء  �أ�س�س  حول 

�أ�ساتذة وخمت�سون يف �ملقاوالتية.

ع. م

�لبحري  �ل�سيد  قطاع  على  �لقائمون  ي�سعى 

��ستهالك  ثقافة  ت�سجيع  �إىل  �ملائيات  وتربية 

�لبلطي  �سمك  ال�سيما  �لعذبة،  �ملياه  �أ�سماك 

�لعا�سمة  �جلز�ئر  �أ�سو�ق  دخل  �لذي  �الأحمر، 

��لغرفة  عليه  ت�رشف  توزيع  �سبكة  �إطار  يف 

�جلز�ئرية لل�سيد �لبحري وتربية �ملائيات، 

باأ�سعار تناف�سية.

�ل�سيدية  �ملو�رد  �لعجز يف  تغطية  �أجل  ومن 

�لندرة(،  )فرتة  �ل�ستاء  فرتة  خالل  �لبحرية 

�لبحري  �ل�سيد  وز�رة  م�سالح  و�سعت 

تهدف  عمل  خطة  �ل�سيدية  و�ملنتجات 

خا�سة  �جلز�ئري،  �مل�ستهلك  �إىلت�سجيع 

�قتناء  على  �لدخل،  ومتو�سطة  قليلة  �لفئات 

خا�سة  ينتج  �لذي  �الأحمر  �لبلطي  �سمك 

حمالت  عرب  وذلك  �لد�خلية،  بالواليات 

حت�سي�سية و�إ�سهارية متنوعة.

ويف هذ� �ل�سياق، قال �ملدير �ملركزي لتنمية 

�أن  عنان،  ر�سيد  بالوز�رة  �ملائيات  وتربية 

هذه �خلطة متر �أ�سا�سا عرب �لتح�سي�س باأهمية 

�لتي  �لغذ�ئية،  �ل�سمكة من حيث قيمتها  هذه 

ال تقل �ساأنا عن �الأ�سماك �لبحرية، وكذلك من 

حيث طعمها وتنوع طرق طهيها.

يلقب  �لذي  �الأحمر«،  »�لبلطي  �سمك  ويعرف 

منوه  معدالت  �إىل  نظر�  �ملائي،  بالدجاج 

�ملميز،  وطعمه  �الأبي�س  بلحمه  �ل�رشيعة، 

�إنتاج بروتني عايل  �إىل قدرته على  باالإ�سافة 

�جلودة من م�سادر بروتينية قليلة �جلودة كما 

و  »ب«،  وفيتامينات   »3 »�أوميغا  بـ  غني  �أنه 

»د«.

�جلز�ئريني  �ملنتجني  �أن  عنان  و�أ�ساف 

�لبلطي  �إنتاج  �سل�سلة  يف  حاليا  يتحكمون 

�الأحو��س  وتوفري  �ال�ستزر�ع  حيث  من  �الأحمر 

و�الأعالف و�لتغذية وهذ� بف�سل �ال�سرت�تيجية 

�لتي �عتمدتها �لوز�رة خا�سة يف �سقها �ملتعلق 

برتبية �ملائيات �ملدجمة مع �لفالحة، و�أفاد 

�الأحمر  �لبلطي  �إنتاج  كمية  �أن  �مل�سوؤول  ذ�ت 

طن،   300 جتاوزت  �ملا�سية  �ل�سنة  خالل 

م�سري� �إىل �أن �لوز�رة ت�سعى �إىل حتقيق �إنتاج 

�إطار خمطط  يف   2022 �سنة  طن   4000 يناهز 

عمل �لقطاع �مل�سطر الأفاق 2024.

  تب�صة 

تاأهيل ما يقارب 
ماكثة  امراأة   1800

يف البيت مبناطق 
الظل  

��ستفادت قر�بة 1.800 �مر�أة ماكثة يف �لبيت 

تقطن مبناطق �لظل عرب �إقليم والية تب�سة 

من عمليات تاأهيل، متكنهن من �حل�سول 

على قرو�س متويلية ال�ستحد�ث م�ساريعهن 

وموؤ�س�ساتهن �مل�سغرة يف جمال �ل�سناعة 

�لتقليدية و�حلريف ح�سب ما علم �ليوم �لثالثاء 

من �ملديرية �ملحلية لل�سياحة. 

�أو�سحت �ملديرة �لوالئية للقطاعي �أمينة 

بلغيث مبنا�سبة �الحتفال باليوم �لوطني 

للحريف �مل�سادف لـ 9 نوفمرب من كل �سنة، 

و�لذي �ختري له خالل هذه �ل�سنة �سعار 

»�حلريف بني �الأ�سالة و�الإبد�ع«، �أنه منذ �إطالق 

�لربنامج �خلا�س بتاأهيل �ملر�أة �ملاكثة 

يف �لبيت مبناطق �لظل مت ت�سليم ما يقارب 

1.800 �سهادة تاأهيل يف خمتلف �لتخ�س�سات، 
بهدف ت�سجيع �لن�ساء �ملاكثات بالبيت على 

�لنهو�س بال�سناعات �لتقليدية باعتبارها 

م�سدر رزق لعديد �لعائالت.

و�أ�سافت ذ�ت �ملتحدثة، �أن م�ساحلها �أطلقت 

بالتن�سيق مع عدة قطاعات ذ�ت �ل�سلة 

و�أجهزة دعم �لت�سغيل و�لتمويل على غر�ر 

فروع �لوكالتني �لوطنيتني، لدعم وتنمية 

�ملقاوالتية ولت�سيري �لقر�س �مل�سغر 

و�ل�سندوق �لوطني للتاأمني عن �لبطالة قو�فل 

حت�سي�سية جتوب خمتلف مناطق �لظل عرب 28 

بلدية بالوالية للتعريف بامتياز�ت �لتاأهيل، 

من خالل تطوير �ملهار�ت �ملكت�سبة و�لتمكن 

من �حل�سول على قرو�س مالية ل�رش�ء �ملو�د 

�الأولية �ل�رشورية يف كل جمال. 

وباملنا�سبة، تطرقت ذ�ت �ملتحدثة �إىل �أهمية 

�ل�سناعات �لتقليدية و�حلرف كتح�سري �الأكالت 

�ل�سعبية و�حللويات وخياطة �للبا�س �لتقليدي 

و�الأفر�سة و�لزر�بي، مربزة �أهمية ت�سويق 

�ملنتجات �لتقليدية و�حلرفية حمليا و وطنيا 

وحتى دوليا حتى تكون م�سدر رزق ومدرة 

للرثوة وت�ساهم يف دفع عجلة �لتنمية.

لالإ�سارة فقد �حت�سنت د�ر �لثقافة »حممد 

�ل�سوبكي« بعا�سمة �لوالية، �الحتفاالت 

�خلا�سة باليوم �لوطني للحريف، من خالل 

تنظيم معر�س لع�رش�ت �حلرفيني، يتو��سل 

�إىل غاية 11 نوفمرب �جلاري �إ�سافة �إىل توزيع 

�سهاد�ت تاأهيل لفائدة 23 حريف.

�لق�سم �ملحلي

اإطالق »املتجر الإلكرتوين« لت�صويق املنتجات احلرفية عرب الأنرتنت

اإن�شاء مدر�شة للتكوين يف املهن 
التقليدية مب�شتغامن

 وهران

الإطاحة ب�شبكة دولية لتهريب 
املخدرات واملهلو�شات

 �صي�صتفيد قاطنوها من فحو�صات عامة ومتخ�ص�صة

»حملة طبية« جتوب 96 منطقة 
ظل بق�شنطينة 

 يرجح اأنه �صقط مبحطة لت�صفية املياه 

احلماية املدنية توا�شل البحث 
عن ال�شخ�س املفقود ب�شطيف

تدعمت ولية م�صتغامن باإن�صاء مدر�صة 

للتكوين يف املهن احلرفية على م�صتوى 

الغرفة الولئية لل�صناعات التقليدية 

واحلرف.

وقال مدير هذه الهيئة املهنية اإ�صماعيل 

رم�صاين، اأم�ش، على هام�ش الحتفال باليوم 

الوطني للحريف امل�صادف لـ 9 نوفمرب، اأن 

»هذه املدر�صة تن�صجم مع اأهداف الغرفة 

الولئية يف جمال دعم الن�صاطات احلرفية 

وت�صجيع ال�صباب على العمل يف هذا املجال 

املهني، ول�صيما بعد متكينه من تكوين 

نوعي اإىل جانب احلفاظ على ال�صناعات 

التقليدية املهددة بالزوال وحتقيق 

التناف�صية من خالل رفع م�صتوى اأداء 

املهنيني واملوؤ�ص�صات احلرفية«.

وتقدم هذه املدر�صة اأمناطا خمتلفة من 

التكوين ترتاوح مدته بني 3 اأيام و10 اأيام 

تكوين قاعدي، مكثف اأو خا�ش، يف عدة 

جمالت وخ�صو�صا يف الطبخ واخلياطة 

والطرز واحلالقة والتجميل ومهن ال�صناعة 

وال�صيانة والبناء واحلرف الفنية اليدوية 

والطباعة احلريرية والت�صوير الفوتوغرايف 

وغريها، ي�صيف ذات امل�صوؤول. وت�صاف هذه 

الأمناط اإىل عر�ش تكوين-ور�صة، الذي 

يتم على م�صتوى ور�صات احلرفيني ب�صكل 

تطبيقي اأ�صا�صا مما يتيح ال�صتفادة من 

اخلربات املهنية للحريف املكون ونقل هذه 

املهارات لالأجيال اجلديدة.

وخ�ص�صت الغرفة الولئية لل�صناعة 

التقليدية واحلرف ف�صاءين لهذه املدر�صة 

على م�صتوى املقر الرئي�صي للغرفة بحي 

ديدو�ش مراد )بيبينيار �صابقا( ودار ال�صناعة 

التقليدية بحي املطمر العتيق وهو خم�ص�ش 

للتكوين يف احلرف املهددة بالزوال. وقال 

ذات امل�صدر اأن الحتفالت باليوم الوطني 

للحريف تكت�صي هذه ال�صنة اأهمية بالغة، 

نظرا لتزامنها مع اإطالق الغرفة الولئية 

لعدة م�صاريع ت�صتجيب لالن�صغال الرئي�صي 

للحرفيني وهو ت�صويق املنتجات.

ومت بهذه املنا�صبة تنظيم معر�ش بني 4 و9 

نوفمرب اجلاري واإطالق »املتجر الإلكرتوين« 

لت�صويق املنتجات احلرفية على الأنرتنت 

وفتح 5 نقاط للبيع على م�صتوى املوؤ�ص�صات 

الفندقية ورواق دائم للعر�ش على م�صتوى 

املقر الرئي�صي للغرفة الولئية، كما اأ�صري 

اإليه. 

ر. ن

متكنت م�صالح ال�صرطة باأمن وهران من 

الإطاحة ب�صبكة اجرامية منظمة متكونة 

من �صخ�صني متورطة يف التهريب الدويل 

للمخدرات واملوؤثرات العقلية، مع حجز 3 

كلغ من الكيف املعالج و5192 قر�ش مهلو�ش 

ح�صبما اأ�صتفيد من ذات ال�صلك الأمني.

وجاءت هذه العملية النوعية -ح�صب 

خلية الت�صال والعالقات العامة-مبديرية 

اأمن وهران ا�صتغالل ملعلومات موؤكدة، 

وردت للفرقة اجلنائية بامل�صلحة الولئية 

لل�صرطة الق�صائية مفادها قيام اأفراد هذه 

ال�صبكة بنقل وتخزين هذه ال�صموم باأحد 

الأحياء ال�صعبية مبدينة وهران من اأجل 

ترويجها يف اأو�صاط ال�صباب.

وبعد مراقبة وتتبع حتركاتهم مت حتديد 

هوية امل�صتبه فيهم وتوقيفهم مب�صاكنهم 

بعد ا�صت�صدار اإذن بالتفتي�ش �صادر عن 

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة وهران مع 

حجز 5.192 قر�ش مهلو�ش و31 �صحيفة 

من الكيف املعالج بوزن 3 كلغ ومبلغ 680 

األف دج و�صل�صلة من املعدن الأ�صفر الثمني 

ومركبة كانت ت�صتعمل يف النقل.

وقد مت حترير ملف ق�صائي �صد اأفراد 

ال�صبكة امل�صبوقني ق�صائيا )31 و53�صنة(، 

�صيتم احالتهم مبوجبه لحقا، على العدالة، 

بتهمة تكوين �صبكة اجرامية منظمة 

والتهريب الدويل للمخدرات واملوؤثرات 

العقلية الذي يهدد القت�صاد الوطني 

وال�صحة العامة.

ق. م

ت�صتهدف الأيام املفتوحة للرتقية 

ال�صحية، التي اأطلقتها مديرية ال�صحة 

وال�صكان بولية ق�صنطينة، يف مرحلتها 

الثانية، ما جمموعه 96 منطقة ظل 

�صي�صتفيد قاطنوها من فحو�صات طبية 

عامة ومتخ�ص�صة.

 واأو�صح املكلف بالإعالم والت�صال بذات 

املديرية، اأمري عيدون، ن هذه الأيام 

املفتوحة، التي �صت�صتمر اإىل غاية 19 

نوفمرب اجلاري حتت �صعار خدمتكم واجبنا، 

�صحتكم م�صوؤوليتنا، تهدف اإىل �صمان 

التغطية ال�صحية لقاطني هذه املناطق 

املعزولة والنائية والتكفل الأف�صل بهم.

وكانت انطالقة هذه الأيام املنظمة 

بالتن�صيق مع املوؤ�ص�صة العمومية لل�صحة 

اجلوارية حامة بوزيان، من منطقتي 

»حلوفة« و«دوار بن زكري«، ببلدية ديدو�ش 

مراد، على اأن يتوا�صل الربنامج لي�صمل 

جميع املناطق املعزولة والنائية املعنية، 

ح�صب ذات امل�صوؤول.

وي�صرف على هذه الفحو�صات فريق يتكون 

من اأطباء عامني وخمت�صني يف طب اأمرا�ش 

الن�صاء والتوليد وطب الأطفال وجراحة 

الأ�صنان والطب الداخلي والأمرا�ش 

العقلية، عالوة على اأعوان �صبه طبيني 

واأخ�صائيني نف�صانيني، ح�صب عيدون، الذي 

اأفاد باأنه قد مت ت�صخري جميع الإمكانيات 

الالزمة لنجاح هذه الأيام املفتوحة.

كما �صي�صمل برنامج الأيام املفتوحة 

للرتقية ال�صحية مبناطق الظل، تطعيم 

الأطفال، وكذا تلقيح املواطنني �صد 

فريو�ش كورونا، للتذكري، ا�صتهدفت 

املرحلة الأوىل من الأيام املفتوحة للرتقية 

ال�صحية بولية ق�صنطينة 63 منطقة ظل 

وعرفت اإجراء ما يقارب 2500 فح�ش طبي. 

ع. م

وا�صلت اأم�ش، ولليوم الثاين على 

التوايل فرق احلماية املدنية البحث 

عن �صخ�ش مفقود مبحطة ت�صفية 

املياه بولية ب�صطيف.

ورجحت بع�ش امل�صادر اأن ال�صخ�ش 

املفقود الذي يبلغ من العمر 85 

�صنة يكون قد �صقط يف جمرى املياه 

للمحطة املذكورة. وقد با�صرت منذ 

اأول اأم�ش، فرق احلماية املدنية 

التابعة للعلمة عملية البحث عنه.

وقد دعمت م�صتاح احلماية املدنية 

يف اإطار عملية البحث عن ال�صخ�ش 

املفقود، اأعوان احلماية املدنية 

بفرقة الوحدة الرئي�صة ب�صطيف 

وفرقتي الغطا�صني والبحث والتعرف 

يف الماكن الوعرة. فيما جتري 

العملية بدعم من م�صالح الدرك 

الوطني واملواطنني الذين هبوا اىل 

املكان الذي يرجح ان ال�صيخ �صقط 

به. ويف ذات ال�صياق اأكدت م�صالح 

احلماية املدنية جتنيد كل الو�صائل 

والمكانات مع ت�صخري 45 عونا 

للبحث عن ال�صخ�ش املفقود.

ق. م

بيان  به  �أفاد  ح�سبما 

»�سيال«،  وح�سب  �سادر 

�سيم�س  �لتذبذب  هذ�  فاإن 

ي�سمنان  حتويل  نظامي 

ت�سالة  بلديات  تزويد 

ح�سن  بابا  دويرة  �ملرجة 

�لرحمانية،  خر�ي�سية، 

فايت  �أوالد  �ل�سويد�نية، 

�سحاولة،   ، در�رية 

�إبر�هيم  د�يل   ، �لعا�سور 

بلديات  كذ�  و  �رش�قة،   ،

�لرغاية، رويبة، هر�وة، 

برج  �لبي�ساء،  �لد�ر 

�لبحري،  برج  �لكيفان، 

�ل�سمار،  و�د   ، �ملر�سى 

جر�ح  با�س   ، �ملحمدية 

�حلر��س  بوروبة  ،�لقبة، 

عني طاية باب �لزو�ر.

لزبائنها  »�سيال«  وتوؤكد 

�لبلديات  يف  �لقاطنني 

عملية  باأن  �ملعنية، 

�ل�رشوب  باملياه  �لتزويد 

عند  تدريجيا  ت�ستاأنف 

�ملياه  من�سوب  ��ستقر�ر 

�خلام، كما �سيتم ��ستئناف 

باملياه  �لتزويد  عملية 

عند  تدريجيا  �ل�رشوب 

نهاية �الأ�سغال.

�مل�سدر،  ذ�ت  �و�سح  كما 

ر�جعة  �لتذبذبات  هذه  �ن 

�الأخرية  �جلوية  للتقلبات 

تعكر  يف  ت�سببت  و�لتي 

�خلام  للحجم  ملحوظ 

�ل�سدود عند بلوغها  ملياه 

�ملياه  معاجلة  حمطتي 

�لتزويد  نظام  �ل�رشوب 

�جلز�ئر )مز�فرن( وبودو�و 

)نظام ي�رش قد�رة( �مل�سجلة 

متكرر  توقف  عنها  ينتج 

لالإنتاج.

�لتذبذب  هذ�  خلفية  وعلى 

�رشكة  تقدم  �مل�سجل 

»�سيال« �عتذ�رها لزبائنها 

�لناجتة  �الزعاجات  عن 

وت�سع  �الأ�سغال،  هذه  عن 

رقم  ت�رشفهم،  حتت 

�لهاتفي  �ال�ستقبال  مركز 

�خلا�س  �لعملياتي، 

ال�ستقبال   1594 بال�رشكة 

و�ن�سغاالتهم  ��ستف�سار�تهم 

و7  �ليوم  يف  �ساعة،   24
�أيام يف �الأ�سبوع �أو �لربيد 

�الإلكرتوين للمركز.

اأعلنت �صركة املياه والتطهري للجزائر »�صيال« عن تذبذبات يف عملية التزويد باملياه ال�صروب 

على م�صتوى عدة بلديات بالعا�صمة، ب�صبب اإعادة تعديل عملية معاجلة املياه 

اأجل �صمان جودتها.
ع. م
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ت�ستهدف م�سالح احلماية املدنية من خالل حملة التوعية والتح�سي�س، من حوادث االختناقات بالغاز، احلد 

من املا�سي التي يت�سيب فيها »القاتل ال�سامت« مع كل مو�سم �ستاء، ال�سيما باالأحياء ال�سكنية اجلديدة وذلك من 

خالل مرافقة املواطنني وتوعيتهم باأخطار االختناقات و�سبل تفاديها.

للحّد من املاآ�سي التي يت�سبب فيها »القاتل ال�سامت«

حملة وطنية للتوعية باأخطار االختناقات بالغاز
هالك 75 �سخ�سا بغاز اأحادي الكاربون منذ بداية 2021

العامة  املديرية  اأطلقت  وقد 

حملة  اأم�س،  اأول  املدنية  للحماية 

وطنية للتوعية والوقاية من حوادث 

�شعار  حتت  بالغاز  االختناقات 

»�شتاء دون حوادث اختناق. 

ويف ذات ال�شياق، واأو�شح العقيدي 

الفرعي  املدير  عا�شور،  فاروق 

باملديرية  واالإعالم  لالإح�شائيات 

هام�س  املدنية  للحماية  العامة 

اأم  من  احلملة  اإطالق  اإ�شارة  اإعطاء 

وايل  عليها  اأ�رشف  والتي  البواقي 

تيبورتني،  الدين  زين  الوالية 

بالوحدة الرئي�شية للحماية املدنية 

بذات املدينة اأن »هذه احلملة تندرج 

املتعلق  الوطني  الربنامج  اإطار  يف 

للتوعية مبختلف االأخطار املرتبطة 

مبو�شم ال�شتاء«.

واأ�شاف عا�شور باأن الفرتة ال�شتوية 

ت�شجل خاللها  ما  �شنة عادة  كل  من 

على  بالغاز  االختناقات  حوادث 

الوطن،  واليات  كل  م�شتوى 

حوادث  ت�شجيل  اإىل  باالإ�شافة 

الفتا  املرور،  وحوادث  الفي�شانات 

فر�شة  تعد  احلملة  هذه  اأن  اإىل 

لتوعية املواطنني ب�رشورة االلتزام 

خاللها  من  ميكن  ب�شيطة  باإجراءات 

تفادي حوادث خطرية.

�رشورة  على  املتحدث،  ذات  واأكد 

من  بجملة  املواطنني  تقيد 

اأن  غرار  على  الوقائية  االإجراءات 

بالغاز  ت�شتغل  التي  االأجهزة  تكون 

باالإ�شافة  اآمنة  اقتناوؤها  يتم  التي 

بتقنيني خمت�شني يف  اال�شتعانة  اإىل 

عملية تركيب اأجهزة التدفئة وتوفري 

التهوية الالزمة داخل املنازل تفاديا 

لالختناق وحوادث االنفجار.

»�شيتم  قائال  عا�شور  العقيد  وتابع 

الرتكيز  الوطنية  احلملة  هذه  خالل 

على االأحياء ال�شكنية اجلديدة بهدف 

التحقوا  الذين  املواطنني،  مرافقة 

ب�شققهم اجلديدة وتوعيتهم باأخطار 

االختناق بالغاز وطرق تفاديها«.

•هالك 75 �شخ�شا   

بغاز اأحادي الكاربون منذ 

بداية 2021
من جهته اأفاد النقيب ن�شيم برناوي، 

والتوعية  االإعالم  مكتب  رئي�س 

للحماية  العامة  باملديرية 

املدنية، اأن حملة التوعية الوطنية 

للوقاية من حوادث االختناقات التي 

اجلاري  نوفمرب  �شهر  من  ت�شتمر 

 2022 �شنة  من  مار�س  غاية  اإىل 

�شت�شارك  الوطن  واليات  جميع  عرب 

على  املعنية  القطاعات  عديد  فيها 

الدينية،  وال�شوؤون  التجارة  غرار 

�شونلغاز  م�شالح  اإىل  باالإ�شافة 

املدين  املجتمع  وفعاليات  ونفطال 

واجلمعيات.

�شياق  يف  برناوي  النقيب  وك�شف 

خالل  مت  قد  اأنه  بالغاز  االختناق 

وفاة   75 ت�شجيل  اجلارية،  ال�شنة 

بغاز اأحادي الكربون على امل�شتوى 

�شخ�شا  اإنقاذ1290  مت  فيما  الوطني 

يف  وذكر  الفرتة.  نف�س  خالل  اآخر 

هالك  ت�شجيل  مت  باأنه  ال�شياق  ذات 

اأحادي  بغاز  اختناقا  �شخ�س   100
عرب   2020 �شنة  خالل  الكربون 

الوطن.

تهاطل االأمطار يت�سبب يف تعكر مياه �سدي 

»كرامي�س« و«ال�سعادة«  

انقطاع يف التموين باملاء 
ال�شروب عرب 7 بلديات بغليزان

عني الدفلى 

ع�شابة ترويج املخدرات 
يف قب�شة االأمن  

ورقلة 

حجز اأكرث من 5300 
قر�ص من املوؤثرات العقلية

ال�سلف 

حجز 1.6 كغ من املخدرات

غليزان  بوالية  بلديات  �سبع  ت�سهد 

ال�ساحلة  باملياه  التموين  يف  انقطاعا 

نتيجة  وذلك  املياه،  تعكر  ب�سبب  لل�سرب 

�سوء االأحوال اجلوية.

للمياه«  »اجلزائرية  وحدة  اأو�سحت 

التذبذب  هذا  اأن  لها،  بيان  يف  ب�سعيدة 

ال�سروب  باملاء  التزويد  يف  واالنقطاع 

مياه  عكارة  درجة  ارتفاع  اإىل  يعود 

املعنية،  للبلديات  املمونني  ال�سدين 

الواقع  »كرامي�س«  ب�سد  االأمر  ويتعلق 

بني  لبلديات  واملمون  م�ستغامن  بوالية 

و�سيدي  والقطار  واحلمري  زنطي�س 

احممد بن علي اإىل جانب �سد »ال�سعادة« 

عودة  بن  احممد  �سيدي  ببلدية  الواقع 

واملمون لبلديات غليزان وبن داود و�سيد 

احممد بن عودة.

للمياه«  »اجلزائرية  وحدة  واأ�سارت 

بغليزان، اإىل اأن الت�ساقطات املطرية التي 

مياه  توحل  يف  ت�سببت  املنطقة  ت�سهدها 

وطماأنت  تعكره«،  »درجة  وارتفاع  ال�سد 

ال�سروب  باملاء  التموين  عملية  باأن 

�ست�ستاأنف بعدما تنخف�س درجة العكارة 

مبياه ال�سدين. 

ق. م

بامل�سلحة  اجلنائية  و�سعت الفرقة 

الوالئية لل�سرطة الق�سائية باأمن والية 

لن�ساط جمموعة  حد  الدفلى  عني 

اإجرامية متكونة من 4 اأ�سخا�س ترتاوح 

اأفرادها  �سنة،  و33   21 بني  اأعمارهم 

العقلية،  املوؤثرات  خمت�سون يف ترويج 

جانب  اإىل  مهلو�س،  قر�س   85 حجز  مع 

غاز  وقارورة  خمتلفة  بي�ساء  اأ�سلحة 

م�سيل للدموع.

على  بناء  مت  الع�سابة،  هذه  توقيف 

تتعلق  امل�سالح  ذات  معلومات تلقتها 

احلبوب  يروجان  كانا  �سقيقني  بن�ساط 

م�سكن   250 حي  م�ستوى  على  املهلو�سة 

اأحدهما  توقيف  مت  اأين  الدفلى،  بعني 

بعد مداهمته من طرف عنا�سر الفرقة 

التي �سبطته متلب�سا مبمار�سة ن�ساطه 

املهلو�سة،  االأقرا�س  من  كمية  وحيازة 

عملية  بعد  �سقيقه  توقيف  مت  فيما 

مت  اأين  احلي  بذات  م�سكنهما  تفتي�س 

�سبط كمية من املخدرات )كيف معالج( 

جانب  اإىل  للبيع  مهياأة  قطع  �سكل  على 

خناجر(   3( يف  تتمثل  بي�ساء  اأ�سلحة 

للدموع ومبلغ  م�سيل  غاز  وقارورة 

عائدات  من  دج  األف   55 بـ  يقدر  مايل 

ن�ساطهما امل�سبوه.

اإىل  التو�سل  مت  التحقيق  خالل  ومن 

مدينة  من  ينحدر  اأحدهما  ممونيهما 

العبادية  مدينة  من  واالأخر  العطاف 

امل�ستبه  الحقا  توقيفهما  مت  اللذان 

ن�سرة  مبوجب  بحث  حمل  كانا  فيهما 

ق�سايا  يف  �سابقا  لتورطهما  عامة  بحث 

تقدمي  مت  وعليه  باملخدرات،  املتاجرة 

الق�سائية  اجلهة  اأمام  فيهم  امل�ستبه 

الدفلى،  عني  حمكمة  لدى  املخت�سة 

عن  ق�سائية  اإجراءات  ملف  مبوجب 

الغري  على  وعر�س  حيازة  ق�سية 

عقلية  موؤثرات  �سرعية  غري  بطريقة 

وخمدرات لغر�س البيع وحيازة اأ�سلحة 

مربر  دون  ال�ساد�س  ال�سنف  من  بي�ساء 

�سرعي.

اأ. ب

مت حجز كمية تقدربـ 5370 قر�س 

من املوؤثرات العقلية من قبل فرقة 

والية  باأمن  والتدخل  البحث 

العقد  يف  �سخ�سني  وتوقيف  ورقلة 

الثاين من العمر متورطان يف ق�سية 

املوؤثرات  يف  ال�سرعي  غري  االإجتار 

العقلية، كما اأفادت خلية االت�سال 

باالأمن الوالئي.

عقب  العملية  هذه  ونفذت 

مفادها  موؤكدة،  معلومات  ا�ستغالل 

هامة  كمية  نقل  �سخ�سني  حماولة 

اإقليم  خارج  العقلية  املوؤثرات  من 

�سيارة  منت  على  ورقلة  والية 

اخلطة  �سمحت  حيث  �سياحية، 

اجلهة  ذات  اأعدتها  التي  املحكمة 

املركبة  نوع  بتحديد  االأمنية 

وامل�سلك  فيهما  امل�ستبه  وهوية 

الذي كانا ي�سلكانه.

لكل  مركزة  تر�سد  عملية  وبعد 

حتركات امل�ستبه فيهما األقي القب�س 

عليهما على م�ستوى احلاجز االأمني 

لعا�سمة  الغربي  باملدخل  الثابت 

مراقبة  اأثناء  وعرث  الوالية، 

وتفتي�س املركبة على تلك الكمية 

وحجزت  العقلية،  املوؤثرات  من 

املركبة وفق ذات امل�سدر.

امل�ستبه  �سد  جزائيا  ملفا  واأجنز 

اجلهات  اأمام  تقدميهما  ومت  فيهما 

امل�سدر  ح�سب  املخت�سة  الق�سائية 

االأمني ذاته، وتندرج هذه العملية 

اإىل  االأمن  م�سالح  م�ساعي  �سمن 

الع�سابات  على  اخلناق  ت�سييق 

ن�ساط  حمرتيف  خا�سة  االإجرامية 

ترويج املخدرات واملوؤثرات العقلية 

بكل اأنواعها.

ق. م

اأطاحت فرقة البحث والتدخل باأمن ال�سلف 

ب�سبكة لرتويج وبيع املخدرات وحجزت 1.6 

بيان  به  اأفاد  املعالج، ح�سبما  الكيف  من  كلغ 

بذات  العامة  والعالقات  االت�سال  خللية 

الهيئة االأمنية. 

فرقة  عنا�سر  اأن  االأمني  البيان  واأو�سح 

اإطار مكافحة االإجتار  البحث والتدخل ويف 

�سخ�سني  اأوقفت  باملخدرات،  ال�سرعي  غري 

تبلغ اأعمارهما 34 �سنة، كانا ين�سطان �سمن 

يف  املخدرات  وبيع  لرتويج  اإجرامية  �سبكة 

اأو�ساط ال�سباب عرب بلديات اجلهة ال�سمالية 

لوالية ال�سلف، وحجزت 1.6 كلغ من الكيف 

املعالج. 

ووفقا لذات امل�سدر، فقد متت هذه العملية 

الفرقة  ذات  اإىل  وردت  ملعلومات  ا�ستغالال 

برتويج  يقومون  اأ�سخا�س  وجود  مفادها 

االإجراءات  كافة  اتخاذ  ليتم  املخدرات، 

كللت  التي  التحريات  وتكثيف  القانونية 

بحوزتهما  و�سبط  فيهما  امل�ستبه  بتوقيف 

هذه  من  الذكر  ال�سالفة  الكمية  على 

املمنوعات. 

البحث  امل�ستبه فيهم ملقر فرقة  ومت حتويل 

التحقيق  اإجراءات  ال�ستكمال  والتدخل 

ق�سية  عن  جزائي  ملف  بحقهما  اإجناز  ثم 

كيف  املخدرات  يف  ال�سرعي  غري  االإجتار 

منظمة،  اإجرامية  جماعة  �سمن  معالج 

الق�سائية  اجلهات  اأمام  مبوجبه  اأحيلوا 

بال�سلف. 

ق. م

ر. ن

فيما يجري اإجناز حمطة لت�سفية ومعاجلة مياه ال�سرف 

ال�سحي 

»ديوان التطهري« يطلق حملة 
حلماية مدينة ب�شار من الفي�شانات

بالتن�سيق بني »جامعة العفرون« وموؤ�س�سة »�سوتلغاز« 

يوم اعالمي حول دور االإعالم يف توطيد عالقة املوؤ�ش�شة مبحيطها

اأطلقت وحدة الديوان الوطني للتطهري 

وا�شعة  تنظيف  حملة  ب�شار  بوالية 

االأمطار  مياه  �رشف  ل�شبكات  النطاق 

وغريها من القنوات عرب بلدية عا�شمة 

اأخطار الفي�شانات  الوالية للوقاية من 

حت�شبا حللول ف�شل ال�شتاء.

جتري عملية التنظيف الوا�شعة النطاق 

وغريها  االأمطار  مياه  �رشف  ل�شبكات 

من القنوات، والتي �شتتوا�شل اىل غاية 

املوارد  مب�شاهمة  احلايل،  نوفمرب   11
الب�رشية واللوج�شتية لوحدات الديوان 

البي�س  لواليات  للتطهري  الوطني 

والنعامة و�شعيدة وبني عبا�س، وذلك 

املعتادة  الوقائية  احلمالت  اإطار  يف 

ف�شل  نهاية  كل  الديوان  يطلقها  التي 

ال�شيف.

�رشح  ما  وفق  احلملة،  وت�شتهدف 

للديوان  املحلية  الوحدة  م�شوؤول  به 

حممد املري، كافة االأحياء والتجمعات 

يقوم  حيث  ب�شار،  ملدينة  احل�رشية 

عمال الديوان الوطني للتطهري باأ�شغال 

تنظيف و�شيانة امل�شاعب والبالوعات 

وجممعات �شبكة ال�رشف ال�شحي وذلك 

القنوات  فح�س  كامريات  با�شتخدام 

جانب  اإىل  ال�شلبة  النفايات  وا�شتخراج 

التكفل بالنقاط ال�شوداء لل�شبكات التي 

ت�شكل مناطق ح�شا�شة ومعر�شة الأخطار 

حالة  مراقبتها يف  اأجل  من  الفي�شانات 

التقلبات املناخية.

تطهري  �شبكة  على  ب�شار  بلدية  وتتوفر 

للتطهري(  الوطني  الديوان  )ي�شريها 

بطول يتجاوز 970 كلم التي ربط بها 99 

باملائة من ال�شاكنة والتي مت جتديدها 

قدرها  مالية  بتكلفة   ،2018 يف  كلية 

الربنامج  �شمن  دينار،  مليون   620
جممعات  ثالثة  اإجناز  مع  القطاعي، 

بطول  ال�شحي  ال�رشف  ملياه  رئي�شية 

يفر�س  مما  منها،  واحد  لكل  كلم   17
تقنية  اإطارات  ح�شب  الدورية  �شيانتها 

بالديوان.

لت�شفية  حمطة  اإجناز  يف  �رشع  وقد 

ومعاجلة مياه ال�رشف ال�شحي بجنوب 

بلدية ب�شار لفائدة كثافة �شكانية ت�شل 

اإىل 386.00 ن�شمة اإىل اآفاق 2040، مبا 

 40.000 اإىل  ت�شل  معاجلة  قدرة  يعادل 

مرت مكعب يوميا، والتي ميكن الزيادة 

عليه  تتوفر  ملا  املعاجلة،  طاقة  يف 

ح�شب  اخلام�س،  اجليل  من  معدات  من 

الوطني  بالديوان  امل�رشوع  م�شوؤول 

للتطهري.

على  يرتبع  الذي  امل�رشوع  هذا  ويهدف 

والواقعة  هكتارا   40 قوامها  م�شاحة 

ب�شار  جنوب  من  كيلومرتين  بعد  على 

 2023 يونيو  يف  ا�شتالمه  واملرتقب 

العمومية  ال�شحة  على  املحافظة  اإىل 

املياه  ا�شتخدام  واإعادة  البيئة  وحماية 

الزراعي.  ال�شقيا  الأغرا�س  املعاجلة 

عموميا  ا�شتثمارا  امل�رشوع  لهذا  ور�شد 

يفوق 4 ماليري دينار )اإجناز وجتهيز(، 

الكرمي  عبد  امل�رشوع  م�شوؤول  ذكر  كما 

خليفة.

التابع  احليوي  امل�رشوع  هذا  ويرمي 

والتي  للتطهري،  الوطني  للديوان 

اإىل   2020 دي�شمرب  يف  اأ�شغاله  انطلقت 

حماية وادي ب�شار العابر للمدينة على 

م�شافة 17 كلم، و�شتحتوي هذه املحطة 

املعاجلة  قبل  ما  تكنولوجيات  على 

ال�رشف  ملياه  البيولوجية  واملعاجلة 

ال�شحي واملعاجلة الثالثية، ومنظومة 

ا�شتعمالها  الإعادة  املياه  لت�شفية 

جرى  كما  الزراعية،  االأن�شطة  الأغرا�س 

اإعادة �شخ املياه  تو�شيحه. كما �شيتم 

وادي  اإىل  املحطة  هذه  من  املعاجلة 

تلويث  الأخطار  التعري�س  دون  ب�شار 

البيئة يف هذا املوقع الطبيعي.

ع. م

جامعة  االأول،  اأم�س  احت�شنت، 

علي«  لوني�شي   «  2 البليدة 

نظمته  اإعالمي  يوم  بالعفرون 

لتوزيع  اجلزائرية  ال�رشكة 

التوزيع  ناحية  والغاز  الكهرباء 

و�شط، بالتن�شيق مع كلية العلوم 

وركز  واالجتماعية،  االإن�شانية 

يف  االعالم  دور  تبيان  على  اللقاء 

توطيد عالقة املوؤ�ش�شة مبحيطها.

اأو�شح مدير اجلامعة الربوفي�شور 

اليوم  هذا  اأن  رمول،  خالد 

حت�شني  اإطار  يف  يدخل  االإعالمي 

االقت�شادية  املوؤ�ش�شة  عالقة 

�شياق  يف  موؤكدا  باجلامعة، 

 2 »البليدة  جامعة  اأن  كالمه، 

حركية  خلق  اىل  دائما  ت�شعى   «

االقت�شادي  املحيط  وبني  بينها 

واالجتماعي خا�شة مع املوؤ�ش�شات 

اجلزائرية  ال�رشكة  مثل  الكربى 

كما  والغاز،  الكهرباء  لتوزيع 

التي  باملجهودات  نوه املدير 

تبذلها هذه ال�رشكة يف التقرب من 

االأ�رشة اجلامعية عن طريق تنظيم 

ن�شاطات م�شرتكة.

التب،  حميد  اأعترب  جهته   ومن 

مدير التوزيع بال�رشكة اجلزائرية 

فرع  والغاز  الكهرباء  لتوزيع 

فر�شة  الندوة  هذه  اأن  البليدة، 

اجلزائرية  ال�رشكة  لتقريب  جيدة 

والغاز  الكهرباء  لتوزيع 

االأ�رشة اجلامعية،  »�شونلغاز« من 

اأ�شاتذة  خربات  من  واال�شتفادة 

واالت�شال يف حت�شني  االإعالم  ق�شم 

كما  املواطن،  مع  ال�رشكة  عالقة 

الذي  الكبري  باالهتمام  اأ�شاد التب 

تقدمه �رشكة »�شونلغاز« لل�شحفيني 

واالإعالميني باعتبارهم حلقة و�شل 

حمورية مع املجتمع.

اليوم  هذا  اأن  االإ�شارة،  وجتدر 

حما�رشات  عدة  تخللته  االإعالمي 

البليدة  جامعة  من  اأ�شاتذة  قدمها 

2 واطارات عن ال�رشكة اجلزائرية 
والغاز،  الكهرباء  لتوزيع 

بوتلة  �شهرية  الدكتورة  وتناولت 

»ا�شرتاتيجيات  مداخلتها  يف 

ل�شناعة  كرافد  اخلارجي  االت�شال 

�شورة املوؤ�ش�شة واأثرها على ك�شب 

العميل«، يف حني قدمت الدكتورة 

فراح فوزية مداخلة حول »جتليات 

ثنائية التميز والتناف�س يف املواقع 

الكهرباء:  ملوؤ�ش�شات  االلكرتونية 

درا�شة للنموذج االأملاين«.

�شمية  قدمت  ال�شياق  نف�س  ويف   

»دور  حول  مداخلة  مرزوقي 

االإعالم يف توطيد عالقة املوؤ�ش�شة 

املحا�رشات  لتختتم  مبحيطها«، 

حول  بودا  خديجة  مبداخلة 

على  واأثره  اجلواري  »االإت�شال 

ويف  املوؤ�ش�شة«،  �شورة  حت�شني 

ختام اليوم االإعالمي مت تكرمي عميد 

بالبليدة  ال�شحفيني  املرا�شلني 

 53 بعد  تقاعده  اإثر  حاجي  اأحمد 

�شنة من اخلدمة االإعالمية.

اأ. ب
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و�سلت بعثة املنتخب الوطني لكرة القدم، اأم�سية االثنني املن�سرم اإىل العا�سمة امل�سرية القاهرة ا�ستعدادا ملواجهة 

املنتخب اجليبوتي يوم 12 نوفمرب احلايل، وتدخل هذه املواجهة، التي �سيحت�سنها ملعب القاهرة، يف اإطار اجلولة 

اخلام�سة للدور قبل االأخري من الت�سفيات االإفريقية املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 2022.

تقام التظاهرة يف القاهرة 

مب�ساركة 17 بلدا

اجلزائر حا�ضرة يف 
املهرجان العربي للدراجات
ي�سارك 17 بلدا من بينهم اجلزائر، يف املهرجان العربي 

للدراجات، املقرر من 12 اىل 28 نوفمرب اجلاري 

بالقاهرة )م�سر(، ح�سبما اأعلنته اأم�س االحتادية 

اجلزائرية لالخت�سا�س، عقب اختتام عملية تاأكيد 

امل�ساركة التي عكف عليها االحتاد العربي للعبة.

ويت�سمن برنامج املناف�سات خالل هذا املهرجان: 

م�سابقات على امل�سمار والطريق وكذا يف اخت�سا�س 

الدراجات اجلبلية و BMX و�سباق الدراجات لذوي 

االحتياجات اخلا�سة، والبلدان امل�ساركة يف املهرجان 

هي : م�سر )البلد املنظم(، اجلزائر، العربية ال�سعودية، 

فل�سطني، اليمن ، االمارات العربية املتحدة، �سوريا، 

�سلطنة عمان ، ال�سودان، العراق، الكويت، البحرين، 

قطر، ليبيا، االردن ولبنان.

م. ب

ما مكنها من التاأهل اىل املونديال املقبل

اجلزائر تفتك برونزية البطولة الإفريقية للكرة احلديدية
نال املنتخب الوطني اجلزائري للكرة احلديدية )لعب ق�سري(، امليدالية الربونزية خالل بطولة اإفريقيا لالأمم 

- اأكابر، التي اختتمت االأحد بواغادوغو ، لي�سمن تاأهله اىل املونديال املقبل، املقرر بالبنني �سنة 2022، ح�سبما 

علم من االحتادية اجلزائرية للعبة، وتاأهل املنتخب الوطني اىل الدور ربع النهائي ، اأمام نظريه املوريتاين )13-2( 

، عقب اأدائه مل�سوار بدون خطاأ يف املجموعة االوىل ، �سمن الدور االق�سائي، حيث فاز على بطل افريقيا ال�سابق 

البنني )7-13( وكوت ديفوار بنف�س النتيجة. وتوقف م�سوار ممثلي اجلزائر، يف الدور ن�سف النهائي )6-13( ، اأمام 

املغرب الذي توج باللقب االفريقي، بتفوقه يف النهائي على منتخب بوركينافا�سو رقم 2، بنتيجة 6-13، ويف ن�سف 

النهائي االآخر، اأق�سى منتخب بوركينافا�سو 2 ، املمثل الثاين لهذا البلد ) بوركينافا�سو 1( بنتيجة 7-13 . وح�سب 

قوانني املناف�سة االفريقية، ينال املنتخبان املنهزمان يف ن�سف النهائي، ميداليتني برونزيتني ويتاأهالن رفقة من�سطا 

النهائي، اىل بطولة العامل املقبلة، وباالإ�سافة اىل املناف�سة ح�سب الفرق للطبعة الثامنة لبطولة افريقيا لواغادوغو، 

�سارك ممثلو البلدان ال16، يف دورة الرمي بالدقة التي عرفت تتويج النيجر باللقب االفريقي امام املغرب.

وتوقف م�سوار امل�ساركة اجلزائرية يف الدور ثمن النهائي، عقب اق�ساء الالعب حمزة ا�سعد ، بعد ح�سده ل29 

نقطة من جمموع 45 ممكنة، والبلدان ال15 امل�ساركة يف البطولة االفريقية للعب الق�سري هي: اجلزائر، مدغ�سقر، 

جيبوتي، ال�سينغال، مايل، تون�س، غينيا، نيجر، جزر القمر، موريتانيا، بوركينافا�سو 2، املغرب، بوركينافا�سو 1، 

الت�ساد والكامريون.

م. ب

الناخب الوطني ا�ستقر على بديل الغائب يو�سف عطال

تراكم الإنذارات واجلاهزية البدنية هاج�س بلما�ضي
غياب 4 اأ�سماء ثقيلة عن بوركينا فا�سو عن موقعة »اخل�سر«

وكانت املجموعة االأوىل، املتكونة من الطاقم الفني 

والثالثي يو�سف باليلي، جمال بلعمري وبغداد 

بوجناح، قد تنقلت، �سبيحة نف�س اليوم، من 

اجلزائر العا�سمة نحو باري�س جلمع كل العنا�سر 

النا�سطة يف الدوريات اأوروبية قبل موا�سلة 

الرحلة نحو القاهرة، ويعود اأ�سبال جمال بلما�سي 

اإىل القاهرة بعد اأن غادروها قبل اأكرث من �سنتني 

متوجني باللقب االإفريقي.

وي�ستعد املدير الفني ملنتخب اجلزائر جمال 

بلما�سي، اإىل اللجوء اإىل احد اأ�سهر خططه التي 

اأثارت اإعجاب وده�سة املتابعني خالل كاأ�س اأمم 

اإفريقيا 2019، عندما يواجه منتخب جيبوتي 

هذا اجلمعة على ملعب القاهرة الدويل، حل�ساب 

اجلولة اخلام�سة من ت�سفيات كاأ�س العامل 2022 

بقطر، فمباراة جيبوتي تعد مباراة حت�سيل حا�سل 

بالن�سبة ملنتخب اجلزائر، بالنظر ل�سعف م�ستويات 

منتخب جيبوتي، الذي مل يح�سل على اأي نقطة 

يف جمموعة اجلزائر من 4 مباريات، وكان قد خ�سر 

ذهابا اأمام زمالء ريا�س حمرز بثمانية اأهداف دون 

رد، وهذا قبل املواجهة احلا�سمة للجزائريني اأمام 

بوركينافا�سو يف اجلولة االأخرية من الت�سفيات 

املونديالية، يوم 16 نوفمرب، وهي املحددة لهوية 

املتاأهل اإىل الدور الفا�سل. وكان جمال بلما�سي 

قد جلاأ، خالل مباراة اجلولة الثالثة واالأخرية 

من دور املجموعات يف كاأ�س اأمم اإفريقيا 2019 

اأمام تنزانيا، اإىل االعتماد على ت�سكيلة كاملة من 

الالعبني البدالء )10 من اأ�سل 11(، بعد �سمان 

التاأهل اإىل الدور الثاين اإثر الفوز يف مباراتي كينيا 

وال�سنغال، لكن »حماربي ال�سحراء« قدموا مباراة 

كبرية وفازوا بثالثية نظيفة اأبهروا بها املتابعني. 

اأداء الت�سكيلة البديلة، وهو امل�سطلح الذي ال 

يحبه اأبدا بلما�سي، اأثار اإعجاب املتابعني اآنذاك، 

وذهبوا اإىل حد تر�سيح املنتخب اجلزائري االأ�سا�سي 

والبديل لتن�سيط املباراة النهائية، بالنظر 

للم�ستويات املقدمة من قبلهما خالل تلك الدورة، 

ومل تتح الفر�سة لبلما�سي لتكرار تلك التجربة 

منذ ذلك التاريخ، لتاأتي مواجهة جيبوتي لتمنحه 

هذه الفر�سة من جديد من اأجل التح�سري االأمثل 

ملواجهة بوركينافا�سو.

و�سيلجاأ بلما�سي خالل مباراة جيبوتي اإىل اإجراء 

العديد من التغيريات على الت�سكيل االأ�سا�سي، 

على اعتبار اأن بع�س الالعبني االأ�سا�سيني يوجدون 

حتت طائل العقوبة وخطر الغياب عن لقاء 

بوركينافا�سو احلا�سم ب�سبب تراكم االإنذارات، يف 

�سورة املدافعني رامي بن �سبعيني وجمال بلعمري 

والعب الو�سط املتاألق رامز زروقي، ما �سيدفع 

بلما�سي اإىل اإراحتهم تفاديا الأي عقوبة �ستكلف 

»اخل�سر« كثريا. عامل اآخر �سيدفع بلما�سي اإىل 

اإحداث هذه التغيريات، وهو رغبته يف منح فر�سة 

لالعبني االأ�سا�سيني للراحة بعد اأن لعبوا مواجهات 

كثرية موؤخرا، �سواء مع املنتخب اأو اأنديتهم، 

على غرار اإ�سماعيل بن نا�سر و�سفيان فيغويل 

وبغداد بوجناح، يف حني �سرييح يو�سف باليلي 

الذي يعاين من اإ�سابة. وكان بلما�سي قد رد على 

�سوؤال متعلق مبا اإذا كان �سيدخل لقاء جيبوتي 

بالت�سكيلة االأ�سا�سية اأو البديلة، قائال: »ال اأحب 

هذه امل�سطلحات.. �سندخل بت�سكيلة تبحث عن 

الفوز باللقاء«.

اإىل طلم ا�ستقر املدير الفني ملنتخب اجلزائر جمال 

بلما�سي، على خليفة الظهري االأمين لنادي ني�س 

الفرن�سي يو�سف عطال، الذي تعر�س الإ�سابة 

قوية قبل اأقل من 24 �ساعة من دخوله مع�سكر 

منتخب اجلزائر، يف العا�سمة امل�سرية القاهرة 

ا�ستعدادا للمواجهتني االأخريتني يف ت�سفيات 

كاأ�س العامل 2022، منتخب اجلزائر يواجه منتخب 

جيبوتي هذا اجلمعة على ملعب القاهرة الدويل 

يف اجلولة اخلام�سة من الت�سفيات املونديالية، قبل 

اأن ي�ست�سيف منتخب بوركينافا�سو بعد 4 اأيام من 

ذلك التاريخ، على ملعب م�سطفى ت�ساكر بالبليدة، 

يف مباراة مف�سلية يف حتديد هوية املتاأهل اإىل 

الدور الفا�سل. وقرر املدير الفني ملنتخب اجلزائر 

جمال بلما�سي، ا�ستدعاء جنم نادي النجم 

ال�ساحلي التون�سي ح�سني بن عيادة، الذي تعّود 

على امل�ساركة يف قائمة »حماربي ال�سحراء«، اآخرها 

كان يف مع�سكر ال�سهر املا�سي، كما اأنه �سارك ل�سوط 

واحد يف مباراة النيجر الثانية يف ت�سفيات كاأ�س 

العامل 2022، عندما دخل بديال ليو�سف عطال، 

وكان بن عيادة ا�ستدعي للم�ساركة يف مع�سكر 

منتخب اجلزائر لالعبني املحليني يف دبي، لكنه 

�سيتنقل اإىل القاهرة لاللتحاق بزمالء بوجناح، يف 

حني �سيعو�سه مدافع نادي وفاق �سطيف اجلزائري 

عبد احلق دباري، يف منتخب املحليني.

وكان املدير الفني لنادي ني�س الفرن�سي، 

كري�ستوف غالتييه، كان قد اأعلن بعد مباراة 

فريقه ونادي مونبولييه، اأن يو�سف عطال تعر�س 

الإ�سابة ع�سلية يف الفخذ، مما �سيبعده عن 

املالعب لفرتة ترتاوح بني 3 و4 اأ�سابيع، ما ي�سكل 

�سربة موجعة للظهري االأمين غري املحظوظ 

ومنتخب اجلزائر. وغادرت املجموعة االأوىل من 

املنتخب اجلزائري لكرة القدم، اأر�س الوطن، 

باجتاه م�سر حت�سبا ملباراة جيبوتي يوم اجلمعة 

)00ر14( بالقاهرة، حل�ساب اجلولة اخلام�سة 

للدور الثاين عن املجموعة االأوىل من ت�سفيات 

كاأ�س العامل 2022، وي�سم الوفد اجلزائري - الذي 

يقوده رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

عمارة �سرف الدين- اأع�ساء من الطاقم الفني، 

بع�س االأطقم االأخرى وكل من جمال بلعمري، 

يو�سف باليلي وبغداد بوجناح. و�سيحط الوفد 

الرحال اأوال مبدينة باري�س الفرن�سية لنقل بقية 

الالعبني الذي ين�سطون يف اأوروبا.

وعقب و�سولهم لالأرا�سي امل�سرية، مت برجمة 

اأول ح�سة تدريبية حت�سبا للجولة اخلام�سة، يتم 

خاللها توزيع الالعبني يف ثالثة اأفواج. الفوج 

االأول ي�سم الذين خا�سوا مباريات اأم�س االأحد مع 

اأنديتهم، يف الوقت الذي يوزع فيه بقية الالعبني 

الذين ا�ستفادوا من الراحة موؤخرا.

بوركينا  عن  ثقيلة  اأ�سماء   4 •غياب 
فا�سو عن موقعة »اخل�سر«

وي�ستعد منتخب بوركينا فا�سو ملواجهة نظريه 

اجلزائري على ملعب »م�سطفى ت�ساكر« يف اجلولة 

االأخرية من دور املجموعات لت�سفيات اإفريقيا 

املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022، واملحددة 

لهوية املنتخب املتاأهل اإىل الدور الفا�سل املقرر 

اإقامته �سهر مار�س املقبل، يف غياب اأربعة من اأف�سل 

العبيه، �سربهم فريو�س االإ�سابة قبل الدخول يف 

مع�سكر منتخب بالدهم يف املغرب اأم�س اأول، وقبل 

لقاء اجلزائر يواجه منتخب بوركينا فا�سو النيجر 

يف املغرب يوم 12 نوفمرب، باإطار اجلولة اخلام�سة 

من دور املجموعات لت�سفيات اإفريقيا املونديالية، 

يف حني يلتقي يف نف�س اليوم املنتخب اجلزائري 

مع جيبوتي يف ملعب »القاهرة الدويل«، وت�سري 

كل املعطيات اإىل احتمال بقاء ح�سابات املجموعة 

االأوىل على حالها بعد املباراتني؛ بحكم تفوق 

اجلزائر وبوركينا فا�سو الوا�سح على مناف�سيهما، 

ويت�سارك »حماربو ال�سحراء« و«اخليول« ال�سدارة 

بنف�س العدد من النقاط، لكن بتفوق جزائري 

يف فارق االأهداف. و�سيكون املنتخب اجلزائري 

اأكرب م�ستفيد من الغيابات املنتظرة يف �سفوف 

منتخب بوركينا فا�سو؛ على الورق يف نظر املحللني 

خا�سة اأن فريو�س االإ�سابة �سرب اأربعة من اأف�سل 

اأ�سلحة »اخليول«، ويتعلق االأمر بكل من بريتراند 

تراوري، جنم نادي اأ�ستون فيال االإجنليزي، 

وال�سينا تراوري، جنم نادي �ساختار دونيت�سك 

االأوكراين، وهرييف كويف، حار�س نادي �سارلوروا 

البلجيكي، واأبدول تاب�سوبا، جنم نادي �ستاندارد 

لييج البلجيكي و�ساحب هدف التعادل ملنتخب 

بالده اأمام اجلزائر يف لقاء اجلولة الثانية والذي 

انتهى بنتيجة التعادل 1-1.

خملفات اجلولة الثالثة من بطولة الرابطة املحرتفة 

االأوىل لكرة القدم

احتاد ب�ضكرة ينفرد بال�ضدارة 
و�ضباب بلوزداد يحقق 

ال�ضتفاقة

يوا�سل احتاد ب�سكرة �سنع املفاجاأة يف بداية املو�سم بانفراده بكر�سي 

الريادة اإثر فوزه على �سريع غليزان )0-1(، حل�ساب اجلولة الثالثة 

من بطولة الرابطة املحرتفة االأوىل لكرة القدم، والتي �سهدت حتقيق 

�سباب بلوزداد الأول انت�سار مبنا�سبة الداربي العا�سمي �سد نادي 

بارادو )1-3(،  كما ارتقى اأوملبي املدية و مولودية اجلزائر اإىل مركز 

الو�سافة.

ويوؤكد احتاد ب�سكرة �سحته اجليدة يف بداية هذا املو�سم اجلديد 

بح�سده ثالث انت�سار على التوايل ليحقق بذلك العالمة الكاملة بفوزه 

على ال�سيف �سريع غليزان )0-1(، بوا�سطة هدف ه�سام خمتار )د 5( 

من ركلة جزاء، والذي كان كافيا اأ�سبال املدرب يو�سف بوزيدي لبلوغ 

النقطة التا�سعة التي ت�سمح لهم باالنفراد بكر�سي الطليعة بر�سيد 9 

نقاط، م�ستفيدين من تعرث نادي بارادو.

ويبدو اأن التغيريات االإدارية االأخرية التي طراأت يف بيت �سباب 

بلوزداد مل توؤثر على اأداء الفريق، حيث متكن املدرب الربازيلي باكيتا 

من حتقيق اال�ستفاقة عرب ك�سب رهان الداربي العا�سمي �سد نادي 

بارادو )1-3(، والعودة بكامل الزاد من ميدان هذا االأخري، وهو الفوز 

االأول حلامل اللقب يف هذا املو�سم اجلديد، وكذا االنت�سار الوحيد 

خارج الديار خالل هذه اجلولة.

ودخلت ت�سكيلة »ال�سباب« برتكيز عال يف اأجواء اللقاء، حيث افتتحت 

بوابة التهديف عرب بو�سليو )د 27(، قبل اأن ت�سيف هدفني يف ال�سوط 

الثاين من طرف حمادة )د 62( و اآيت عبد ال�سالم )70(، مقابل رد 

حمت�سم من �سبان البارادو، الذين اكتفوا بهدف وحيد ب�سربة راأ�سية 

من بن بوعلي )د 80(، وت�سادم الفوز االأول الأبناء »لعقيبة« مع ال�سقوط 

االأول الأ�سبال املدرب �سريف الوزاين بعد فوزين متتاليني، ليرتاجع 

»الباك«.

ويف عا�سمة »التيطري«، اأحرز اأوملبي املدية االأهم بتغلبه داخل الديار 

على مولودية وهران )0-1(، بف�سل هدف نهاري )د 45(، لريتقي 

»االأوملبي« اإىل مركز الو�سافة مبجموع 7 نقاط، حمققا بداية موفقة 

على غرار املو�سم املن�سرم. باملقابل يعود »احلمراوة« )العا�سر/ 3 نقاط( 

اإىل الديار بخفي حنني.

وبدوره، �سعد فريق مولودية اجلزائر اإىل املرتبة الثانية مبعية 

اأوملبي املدية وذلك بتغلبه مبلعب »5 جويلية« على �سيفه وداد تلم�سان 

بثنائية نظيفة )0-2(. ومتكنت ت�سكيلة »الوداد« من مزاحمة »العميد« 

بقواعده قبل اأن ينهار دفاع ال�سيوف يف الع�سرين الدقيقة االأخرية، 

حتت �سربات هجوم املولودية الذي وقع اإ�سابتني براأ�سية القائد فريوي 

)د 77( و اأقدام الغاين اي�سو )د 81(، ليحقق العا�سميون االأهم بقيادة 

املدرب التون�سي خالد بن يحي.

ويف جنوب البالد، انتظرت �سبيبة ال�ساورة فرتات املقابلة االأخرية من 

اأجل انتزاع النقاط الثالث بفوز هام على احتاد اجلزائر )0-1(، حيث 

متكن الزوار من مقارعة اأ�سحاب الدار، غري اأن املهاجم اأ�سامة بلطر�س 

اأبى اأن يهدي »ن�سور« ب�سار االنت�سار الذي ي�سمح لهم بالتمركز عند 

ال�سف الثالث مبجموع 6 نقاط منا�سفة مع نادي بارادو.

وبالعا�سمة، اأهدر ن�سر ح�سني داي نقاط االنت�سار بعدما فر�ست عليه 

�سبيبة القبائل نتيجة التعادل يف اللحظات االأخرية )2-2(، وتقدمت 

الن�سرية يف ال�سوط االأول بثنائية  بانوح )د 6( و ناجي )د 36(، وبينما 

كان اجلميع ينتظر �سافرة النهاية بفوز اأ�سحاب ال�سيافة، ا�ستفاقت 

ت�سكيلة »الكناري« لتنتزع نقطة التعادل يف ظرف دقيقتني، بف�سل 

هديف مواقي )د 87( و بن �سايح )د 89(. وبهذا حتتل الن�سرية املركز 

اخلام�س )5 ن(، يف حني مل تتذوق »ال�سبيبة« طعم االنت�سار حلد االآن 

كما مل تخ�سر اأية مواجهة مكتفية بثالث نقاط من ثالث تعادالت.

ومبلعب 8 ماي 1945 ب�سطيف، جترع الوفاق املحلي نتيجة التعادل 

ال�سلبي اأمام ال�سيف جمعية ال�سلف )0-0(، حيث توقفت م�سرية 

املحليني بعد انت�سارين )5 نقاط(، اأمام »ال�سلفاوة« الذين جنحوا يف 

ت�سغيل عدادهم بنيل اأول نقطة، لكنها تبقيهم يف ذيل الرتتيب 

مع ثالثة فرق اأخرى، وهي نف�س النتيجة التي انتهى عليها لقاء 

ال�ساعدين اجلديدين، اأمل االأربعاء - هالل �سلغوم العيد )0-0(، 

اللذان اكت�سبا يف هذا االأ�سبوع اأوىل نقاطهما.

م. ب

ح�سني. ب
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القلق ي�سيطر على باري�س �سان 

جريمان ب�سبب ليونيل مي�سي
يف ملعب »كامب نو« واأمام اأكرث من ع�سرة فريق بر�سلونة الإ�سباين، وّقع ت�سايف هرينانديز، ر�سميًا، عقداً لتدريب 

عادة يف املكاتب، وقع ت�سايف عقده حتت لتوقيع العقود التي تتم اآلف متفّرج، وخالفًا للربوتوكولت املعتادة 

مل�ساهدة عودة ابنها البار اآملة يف اأن على امللعب الكبري هتافات جماهري بر�سلونة التي توافدت 

يتمكن من اإعادة الربيق للنادي.

مو�سمني ميتد ملدة ووقع ت�سايف ر�سميا عقداً 

بر�سلونة، و�سيبداأ مهامه مع حتى عام 2024 

ح�سة تدريبية للفريق الأول اأول اليوم حيث �سي�سرف على 

اأريد التاأثر، ا�ستقبال ل وقال ت�سايف: »متحم�س للغاية، 

بجواره رئي�س النادي جوان كان اجلمهور هنا رائع«، بينما 

عقب توقيع العقد واأكد لبورتا الذي عانقه 

واأ�ساف املدرب اجلديد اأنها حلظة تاريخية لرب�سلونة، 

ناٍد يف العامل ويجب للبلوغرانا: »نحن هنا يف اأف�سل 

اأعلم بوجود م�ساكل اأن منرر هذه الفكرة لالعبني، 

لكن باحلب والعزمية والعمل ريا�سية واقت�سادية يف النادي، 

باإمكاننا جتاوز كل ذلك«.

لبورتا وكل الإدارة على خوان وتابع: »اأ�سكر الرئي�س 

الفر�سة. الآن علينا اأن نعمل معًا هذه املجهود الذي بذلوه ملنحي 

يعاين منها الفريق، وقال ت�سايف لدى الأزمة التي من لتحقيق النجاحات واخلروج 

�سوؤاله عن الالعب ال�سابق لرب�سلونة ليونيل مي�سي: »ليو لي�س معنا الآن ول اأرغب يف احلديث عن لعبني ل يلعبون لرب�سلونة، لكنه را�سلني ومتنى يل حظًا 

�سعيداً يف تدريب بر�سلونة«، ولدى �سوؤاله عن راأيه يف املقارنة بينه وبني املدرب الأ�سبق للنادي بيب غوارديول، قال ت�سايف: »مقارنتي بهذا الرجل فخر ىل يف 

بداية م�سريتي مع النادي، اإنه �سخ�سية مرجعية يف تاريخ كرة القدم وت�سبيهي به يحفزين«، وبخ�سو�س جمموعة الالعبني املوجودين يف بر�سلونة قال ت�سايف: »من 

ال�سروري و�سع �سوابط لالعبني، منلك مواهب جيدة ولكن علينا اأن ن�سعرهم بالأهمية ونحاول تخفيف ال�سغط عليهم ليقدموا اأق�سى ما لديهم«، وك�سف ت�سايف 

عن عر�س تلقاه من الحتاد الربازيلي بعد كاأ�س العامل 2018 برو�سيا حيث قال: »�سحيح، لقد تلقيت عر�سًا من الحتاد الربازيلي لأكون م�ساعداً لتيتي لكن حلمي 

كان دائما تدريب بر�سلونة«.

اإىل ذلك اأدىل الإ�سباين خوان لبورتا، رئي�س بر�سلونة، بت�سريحات خالل موؤمتر تقدمي الإ�سباين ت�سايف هرينانديز مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث 

رحب مبدرب الفريق اجلديد، واأكد اأن هذا اليوم �سيظل حمفورا يف تاريخ النادي، واأبدى رئي�س البلوغرانا �سخريته من رابطة الليغا بعد ت�سكيكها يف الأرقام 

املقدمة من نادي بر�سلونة ب�ساأن �سفقة انتقال ت�سايف، قائال: »الليغا تنظر اإىل كل �سيء بعد�سة مكربة، كل يوم تخرتع �سيئا جديدا.. اإن اأرادوا مراجعة العملية 

فلرياجعوا ال�سجالت«، واأكد لبورتا اأن ناديه ما زال داخل اإطار قانون اللعب املايل النظيف، قائال: »لي�س لدينا هام�س كبري للتعامل مع قانون اللعب النظيف، لكننا 

ما زلنا داخله، كل �سيء على ما يرام«، راف�سا يف الوقت ذاته تقدمي اأرقام دقيقة عن ال�سفقة، مكتفيا بالقول: »لن نعطي اأرقاما للحفاظ على ال�سرية، التفاق مت 

بف�سل الطرفني، والعالقة بني بر�سلونة وال�سد �ستظل م�ستمرة و�سرنى كيف تتطور، اأبوابنا �ستظل مفتوحة مع القرتاب من كاأ�س العامل«.

اأعرب خوان لبورتا عن �سعادته بعودة ت�سايف اإىل بر�سلونة، قائال: »عودته متثل حدثا تاريخيا يف النادي، هناك حالة من البهجة والتفاوؤل لي�س لها مثيل، اإنه 

م�سدر الأمل والفرح، اإنه رجل املنزل والنادي واأحد مرجعياته، اليوم هو يوم فرحة لرب�سلونة نحن يف اأم�س احلاجة اإليها، هذا اليوم �سيظل حمفورا يف تاريخ 

النادي«، واعرتف رئي�س البلوغرانا ب�سعوبة مهمة ت�سايف، قائال: »الو�سع معقد لكني ل اأعرف هل هو اأ�سعب مما كان لدى فرانك ريكارد. لدينا ثقة كاملة يف 

ت�سايف، كان حجر الأ�سا�س يف م�سروع بيب غوارديول، وتلقى اخلربة من مدربني كبار«، قبل اأن يوجه حديثه للمدرب �ساحب الـ 41 عاما: »الآن هو وقتك«.

اإيدي هاو مدربا جديدا 
لنيوكا�سل يونايتد

اأعلن نادي نيوكا�سل يونايتد الإجنليزي، يف بيان ن�سره اأم�س عن تعيني 

الإجنليزي اإيدي هاو )43 عاما( مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم 

بالنادي حتى �سيف 2024، قائال: »نحن �سعداء باإعالن اإيدي هاو 

مدربا جديدا للفريق. مرحبا بك يف نيوكا�سل يا اإيدي«، واأعربت اأماندا 

�ستافيلي، امل�سوؤولة البارزة يف الإدارة اجلديدة لنادي نيوكا�سل، عن 

�سعادتها بالتوقيع مع املدرب الذي غادر فريق بورمنوث ال�سيف قبل 

املا�سي بعد جتربة طويلة اأم�ساها معه لعبا ثم مدربا، بقولها: »لقد 

اأثار اإعجابنا ب�سبب جديته وب�سماته الوا�سحة يف بورمنوث، ي�سعدنا اأن 

نرحب به وبطاقمه امل�ساعد«.

واأكدت �ستافيلي اأن اإيدي هاو هو املدرب الأن�سب للدفع مب�سروع 

نيوكا�سل بخطوات اإىل الأمام بعد ا�ستحواذ �سندوق ال�ستثمارات 

ال�سعودي على النادي، بقولها: »هو مدرب متحم�س ولديه روؤية 

وا�سحة لقيادة الفريق اإىل الأمام، ومنا�سب جدا ملا نحاول بناءه هنا. 

نتطلع ب�سوق اإىل العمل معا لتحقيق طموحاتنا امل�سرتكة«، اأبدى اإيدي 

هاو حما�سته خلو�س مغامرته اجلديدة مع نيوكا�سل، قائال: »اإنه 

ل�سرف عظيم يل اأن اأ�سبح مدربا لناٍد يتمتع مبكانة نيوكا�سل وتاريخه، 

اإنها فر�سة رائعة.. هناك كثري من العمل يف انتظارنا، واأنا متحم�س 

للو�سول اإىل ملعب التدريبات لبدء العمل مع الالعبني«.

نيوكا�سل يغازل حممد �سالح 
بالراتب الأ�سخم يف عامل 

كرة القدم
ك�سفت تقارير �سحفية بريطانية اأن مالك نادي نيوكا�سل يونايتد 

ا خيالًيا لإقناع الدويل امل�سري حممد �سالح، جنم  الإجنليزي قّدموا عر�سً

فريق ليفربول، بالنتقال اإىل �سفوف املاكباي�س، وعدم جتديد عقده مع 

الريدز، وينتهي عقد حممد �سالح مع ليفربول بنهاية يونيو/ حزيران 

جتديد  اأجل  من  املا�سية  الفرتة  خالل  الريدز  2023، وا�ستمرت مفاو�سات 
عقد قائد املنتخب امل�سري، لكنها مل ُتكلل بالنجاح وفقا لتقارير. وبح�سب 

ما اأورده ال�سحفي الإجنليزي بول جوي�س، فاإن مفاو�سات ليفربول مع 

�سالح و�سلت لطريق م�سدود، حيث اأو�سح اأن رامي عبا�س، وكيل اأعمال 

الالعب، يتفاو�س حول اتفاق جديد قيمته 400 األف جنيه اإ�سرتليني 

 team« اأ�سبوعًيا، كراتب لالعب البالغ من العمر 29 عاًما، وفًقا ملا ذكره موقع

اإدارة نيوكا�سل اجلديدة عر�ست على حممد �سالح  talk« الإجنليزي، فاإن 
راتبا اأ�سبوعيا قدره 700 األف جنيه اإ�سرتليني، وهو اأعلى راتب اأ�سبوعي 

يف العامل لالعب كرة قدم، وي�سعى �سندوق ال�ستثمار ال�سعودي اإىل بناء 

فريق من العيار الثقيل، بعد اأن ا�ستحوذ �سهر اأكتوبر/ ت�سرين الأول املا�سي 

على الن�سبة الأكرب من ملكية نادي نيوكا�سل عرب �سفقة مدوية.

ويقدم حممد �سالح م�ستويات رائعة مع ليفربول خالل املو�سم احلايل 

�سدارة هدايف  الريدز، ويعتلي  مع  اأهداف   10 اأحرز  حيث   ،2021-22
الدوري الإجنليزي املمتاز بعد مرور 11 جولة.

ميل« الربيطانية عن اأن غرفة مالب�س فريق مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي، مل تعد تدعم ك�سفت �سحيفة »ديلي 

اأويل غونار �سول�ساير، ب�سبب النتائج ال�سيئة التي ي�سجلها الفريق، اإذ عرب عدد من الالعبني املدرب الرنويجي 

الو�سع احلايل، ويف مقدمتهم النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، خ�سو�سا بعد الهزمية عن غ�سبهم من 

اأمام ليفربول )5-0(، ومان�س�سرت �سيتي )2-0(.املدوية 

واأ�ساف امل�سدر ذاته، اأن �سرب كري�ستيانو رونالدو قد نفد بعد النتائج 

الأخرية، خ�سو�سا واأنه كان يدعم �سول�ساير ب�سكل كبري، م�سرية اإىل اأن 

الالعب منزعج من م�ستوى مان�س�سرت يونايتد، بعدما عاد حلمل قمي�سه 

بعد 12 عاما.واأكد التقرير اأن فقدان املدرب �سول�ساير دعم النجم الأول 

يف الفريق كري�ستيانو رونالدو، قد يكلفه من�سبه، خ�سو�سا واأن املدرب 

كان قريبا من الإقالة يف مرات عديدة ب�سبب �سوء النتائج، اإل اأن الإدارة 

قررت منحه فر�سة اأخرى لت�سحيح الو�سع.

وكان الربنامج التلفزيوين الإ�سباين »ال�سريينغيتو«، قد اأكد اأن النجم 

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو قدم الن�سيحة لإدارة ال�سياطني احلمر من 

اأجل التعاقد مع املدرب زين الدين زيدان، على الرغم من اأن املدرب الفرن�سي 

ياأمل بتدريب منتخب بالده خالل الفرتة القادمة، وقد يرف�س اأي عرو�س، 

خا�سة اأنه �سبق ورف�س عر�سا بتدريب نيوكا�سل يونايتد قبل عدة اأيام.

وجاء طلب رونالدو، بح�سب نف�س امل�سدر ب�سبب معرفته اجليدة باملدرب 

الفرن�سي، الذي �سبق له التدرب حتت اإمرته عندما كانا يف ريال مدريد، اإذ 

توجا بالعديد من الألقاب.

باري�س �سان جريمان ي�سيطر القلق والنزعاج على فريق 

ليونيل مي�سي للم�ساركة الفرن�سي، ب�سبب ا�ستدعاء جنمه 

الأرجنتني، ا�ستعدادا يف املع�سكر التدريبي ملنتخب 

�سمن ت�سفيات ملباراتي الأوروغواي والربازيل، 

موقع اأمريكا الالتينية لكاأ�س العامل قطر  واأكد   ،2022
اإدارة الفريق »onzemondial« الفرن�سي، اأن 

و�سع »الباري�سي« قلقة من 

ليونيل مي�سي، 

خ�سو�سا 

واأنه 

ل 

�سعوبات يف يزال يجد 

الندماج داخل الفريق، بالإ�سافة اإىل معاناته من الإ�سابة، قبل ا�ستدعائه لتمثيل منتخب بالده، 

م�سرية اإىل اأن كل هذه العوامل تزيد من تعقيد و�سع الالعب والتزامه مع النادي.

ومل يلعب ليونيل مي�سي اإل مباريات قليلة مع فريقه باري�س �سان جريمان، اإل اأنه يف الطريق اإىل 

الأرجنتني من اأجل الن�سمام اإىل منتخب بالده للم�ساركة يف مباراتي ت�سفيات كاأ�س العامل، وهو 

ال�سيء الذي يزعج امل�سوؤولني داخل الفريق الفرن�سي، وكان مدرب املنتخب الأرجنتيني ليونيل 

�سكالوين، قد قرر ا�ستدعاء لعبي باري�س �سان جريمان الفرن�سي امل�سابني ليونيل مي�سي 

ولياندرو باريدي�س، لالن�سمام اإىل قائمة الفريق التي �ستخو�س مواجهتي الأوروغواي 

والربازيل، �سمن مناف�سات ت�سفيات اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 

يف قطر 2022. وطرحت دعوة الالعبني ت�ساوؤلت عديدة خا�سة واأنهما يعانيان من 

الإ�سابة.

وجاء قرار املدرب الأرجنتيني رغم اإ�سابة الالعبني وغيابهما موؤخًرا عن مواجهات 

فريقهما، ويتوقع تعافيهما بعد فرتة التوقف الدولية، حيث يغيب باريدي�س عن 

مباريات �سان جريمان منذ 25 �سبتمرب/ اأيلول املا�سي، ويعتقد النادي الفرن�سي 

اأن لعبه مل يتعاف متاًما وغري موؤهل خلو�س املباريات يف الفرتة احلالية.

ت�سايف: توا�سلت مع ليونيل مي�سي ورف�ست تدريب الربازيل

ال�سنوات  القدم، لكن يف  اإىل قمة كرة  األوان بر�سلونة والو�سول معه  الدفاع عن  كان الالعبون يتدفقون على كتالونيا لك�سب فر�سة 

لبقائها  القليل من اخليارات  اأمامها  كانت  بر�سلونة  عن  الراحلة  الأ�سماء  الكبار،  الالعبني  العديد من  البلوغرانا رحيل  �سهد   الأخرية، 

اأنديتهم  النجاح خارج كتالونيا، واآخرون عانوا الأمرين مع  باإرادتهم املطلقة وحققوا  يف كامب نو، فالبع�س منهم ممن اختاروا اخلروج 

اجلديدة.

الفاعلة  الهجومية  مل�ساهماته  البلوغرانا،  م�سجعي  قبل  من  والتقدير  باحلب  وحظي  نو،  كامب  يف  مميزا  لعبا  �سان�سيز  األك�سي�س  الت�سيلي  كان 

2014-2011، وبعد ذلك انتقل اإىل  3 �سنوات ق�ساها مع البار�سا يف الفرتة بني  39 هدفا خالل  88 مباراة و�سجل  يف الفريق.لقد خا�س �سان�سيز 

الذي و�سفته  اإىل مان�س�سرت يونايتد، لكن هذا النتقال  الت�سيلي  ان�سم   ،2018 42.5 مليون يورو.يف عام  اأر�سنال بعر�س كبري بلغت قيمته 

اأهداف   3 اأولدترافورد  يف  لعبهما  مو�سمني  خالل  �سجل  الذي  ال�سابق  بر�سلونة  ملهاجم  بالن�سبة  �سيئة  جتربة  كان  »البائ�س«،  بـ  الإجنليزية  ال�سحافة 

32 عاما يحجز مقعدا دائما على مقاعد البدلء حتت  الـ  اأ�سبح راأ�س احلربة الت�سيلي يف �سن  اإنرت ميالن الإيطايل،  32 مباراة.وحاليا مع  فقط يف 

اإنزاغي. �سيموين  املدرب  قيادة 

اآنذاك فيكتور فالدي�س. وخا�س  الهائل الذي تركه  2014، تعاقد بر�سلونة مع احلار�س املخ�سرم كالوديو برافو مللء الفراغ  يف �سيف عام 

�سيتي الإجنليزي مبهارات  اإىل مان�س�سرت  ال�سابق واملنتقل  اأعجب بيب غوارديول مدرب بر�سلونة   ،2016 70 مباراة.يف عام  الت�سيلي  احلار�س 

للثقة، مت�سببا  املخ�سرم فاقدا  الوقت بدا احلار�س  ال�سيتي. لكن مع مرور  الأ�سا�س مل�سروعه يف  الثالث، واختاره ليكون حجر  اأمام اخل�سبات  برافو 

البدلء،  مقاعد  على  �سيتي  مع  م�سريته  بقية  ليق�سى  اإيدر�سون،  بالربازيلي  برافو  ا�ستبدل  ما  الفادحة.و�سرعان  الأخطاء  من  العديد  يف  با�ستمرار 

اأن يعود اإىل الدوري الإ�سباين من بوابة ريال بيتي�س. قبل 

اإىل ليبزيغ  املا�سي من بر�سلونة  اأغ�سط�س/اآب  اإيالي�س موريبا املنتقل يف  ال�ساب  الندم ي�سري يف عقل الالعب  اأملانيا، بدا  اأ�سهر من احلياة يف  بعد 

اإذ  ال�سحيحة جدا مع فريقه الأملاين،  )18 عاما( ينبع من م�ساركته  اأن �سبب ندم موريبا  اإ�سبانية  16 مليون يورو.وذكرت تقارير �سحفية  بقيمة 

اأعلن الإ�سباين عن نف�سه يف املو�سم املا�سي كاأحدث املواهب ال�سابة يف كامب نو،  49 دقيقة. لقد  لـ  �سارك يف مباراة واحدة فقط كاحتياطي ولعب 

14 مباراة يف الدوري الإ�سباين ووقع على هدف وحيد. اأ�سركه يف  واكت�سب على الفور ثقة املدرب ال�سابق رونالد كومان الذي 

89 مباراة ووقع على  املميزة مع املدفعجية الذي لعب معهم  2008 على خلفية م�ستوياته  اأر�سنال يف  اإىل بر�سلونة قادمًا من  األك�سندر هليب  ان�سم 

البدلء. مقاعد  على  وقته  معظم  وق�سى  لرب�سلونة،  ال�سابق  املرب  غوارديول  بيب  ثقة  البيالرو�سي  املهاجم  يك�سب  مل  حظه،  ول�سوء  اأهداف.   7
�سيتي  وبريمينغهام  الأملانيني  وفولف�سبورغ  �ستوتغارت  اإىل  الإعارة  بنظام  وانتقل  النادي،  عن  بعيًدا  النتقال  على  اأجربه  بالإحباط  هليب  �سعور 

اأن عرب هليب عن ندمه بعد مغادرته بر�سلونة وقال: » كان يجب علي  اأن ي�سبح لعبا رحالة ينتقل بني الأندية املغمورة.و�سبق  الإجنليزي، قبل 

ال�سراعات بيني وبني املدرب ب�سبب غبائي«.  اأثرت  اأدركت خطئي، فقد  اأ�سيا�سي يف ت�سكيلة بر�سلونة. الآن  اأجل مكان  النهاية من  اأقاتل حتى  اأن 

الكتالونية  املف�سل لدى اجلماهري  النجم  القرن احلادي والع�سرين، وكان  العقد الأول من  اأوائل  الربازيلي ريفالدو قمي�س بر�سلونة يف  ارتدى 

235 مباراة يف تتويج العمالق الكتالوين  130 يف  الـ  اأهدافه  اأ�سهم ريفالدو بف�سل  بف�سل مهاراته يف اللعب واأ�سلوبه الرائع يف حتقيق الأهداف.لقد 

باأربعة األقاب يف خم�سة موا�سم. لكن �سرعان ما اأدى اخلالف مع املدرب الهولندي لوي�س فان غال اإىل انتقال الربازيلي اإىل نادي ميالن يف عام 

يف  له  مكان  تاأمني  يف  ذريًعا  ف�ساًل  ف�سل  لكنه  املهاري،  خمزونه  اإىل  بالنظر  الرو�سونريي  مع  الفذ  الربازيلي  املهاجم  ينجح  اأن  املتوقع  من  2002.وكان 
�سريو،  �سان  يف  اأهداف  ثمانية  �سوى  ال�سامبا،  منتخب  مع   2002 العامل  بكاأ�س  الفائز  الالعب،  ي�سجل  الأ�سا�سية.ومل  اأن�سيلوتي  كارلو  املدرب  ت�سكيلة 

.2003 وح�سل وقتها على جائزة اأ�سواأ لعب يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل يف عام 

بر�سلونة عن  رحيلهم  بعد  ندموا  لعبني   5

�سول�ساير يفقد دعم لعبي مان�س�سرت يونايتد ورونالدو متذّمر
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المجتمع

امل�شاعر  هل  احلب؟  كيمياء  هي  ما 

اأ�شلها هرمونات ج�شدية؟ هل احلب موطنه 

احلب  هل  القلب؟  ولي�س  العقل  احلقيقي 

حالة تاأتي وتذهب؟

وامل�شت�شارة  الإن�شانية  الباحثة 

و�شعت  فوؤاد  �شيماء  والأ�رسية  الجتماعية 

لنا هذه ال�شتف�شارات حتت املجهر لتخربنا 

عن احلقائق التالية من خالل اطالعها على 

مواقع  من  �شيكوف�شيولوجية  درا�شات  عدة 

اأجنبية خمتلفة لل�شحة النف�شية:

• حالة هرمونية
اأّن  البداية  يف  فوؤاد  �شيماء  لنا  توؤكد 

وهذا  القلب،  ولي�س  العقل  مكانه  احلب 

عليه  ومتفق  علميًا  مثبتًا  اأ�شبح  �شيء 

هرمونية  حالة  هو  واحلب  عامليًا، 

خفقان  مثل:  اجل�شم  اأع�شاء  لها  ت�شتجيب 

القلب، اأو التوتر، اأو ال�شوق، اأو احمرار 

الوجه، اأو اأي انفعال يذكر ن�شادفه عندما 

يف  هي  فامل�شاعر  حب،  حالة  يف  نكون 

الأ�شل هرمونات، وتدفعنا للت�شاوؤل: كيف 

املقولة  على  الهرمونات  نظرية  نطبق 

من  ومرادفاتها  احلب«  يقتل  »الزواج 

ال�شلبية امل�شتهلكة؟ وما حقيقة  العبارات 

امل�شوؤولة  الهرمونات  وارتفاع  انخفا�س 

املعطاة  لالأفكار  ا�شتجابة  امل�شاعر  عن 

للمخ؟ وكيف يحدث ذلك؟

• تغري الهرمونات
عند  وحتديدًا  الزواج  »قبل  وت�شيف: 

ن�شعر  اخلطبة  واأثناء  احلب  يف  الوقوع 

احلبيب  فقدان  من  واخلوف  بال�شوق 

والرغبة امللحة يف الزواج ب�رسعة، فتكون 

يف  عالية  »الدوبامني«  هرمون  معدلت 

�شعورِك  عن  يعرب  الهرمون  وهذا  اجل�شم، 

بـال�شوق والأرق وحالة ال�شعادة والإ�رساق 

التي تكونني فيها، اأما بعد الزواج بعامني 

اأو ثالثة فتقل ن�شبة هرمون الدوبامني وتقل 

وال�رسور،  واللهفة  ال�شوق  اأعرا�س  معه 

الطمئنان، فاحلبيب موجود  ب�شبب  وذلك 

احلبيبة  اأّن  اأو  يوم،  كل  للمنزل  و�شيعود 

وجود  عدم  وبالتايل  باملنزل،  موجودة 

الدوبامني  يفرز  فلن  لذا  ال�شوق،  فكرة 

اإل  واللهفة  ال�شوق  م�شاعر  عن  امل�شوؤول 

يحافظ  الذي  الطبيعي  العادي  باملعدل 

على احلالة املزاجية لالإن�شان، وبالتايل 

من  واخلوف  ال�شوق  مب�شاعر  ت�شعري  لن 

الفقد كما كنت يف اخلطوبة، بل �شت�شعرين 

بل  بالعادية،  و�شفها  ميكن  مب�شاعر 

تكونني مطمئنة يف الزواج من ناحية فكرة 

وجود احلبيب، ويفرز يف حالة الطمئنان 

وهو  »الأوك�شيتو�شني«،  ا�شمه  ثاٍن  هرمون 

بني  وال�شكينة  الرتباط  م�شاعر  يحقق  ما 

اآخر  هرمونًا  اجل�شم  يفرز  كما  الزوجني، 

نتيجة تزايد ال�شغوط وامل�شوؤوليات بعد 

عليه  ويطلق  »الكوتيزول«،  ا�شمه  الزواج 

هرمون التوتر، ويفرزهما اجل�شم للتكيف 

زاد  ال�شغوط  زادت  وكلما  الو�شع،  مع 

يفوق  مبعدل  الكورتيزول  هرمون  اإفراز 

الذي  للدوبامني  الطبيعية  املعدلت 

ي�شعرك بال�شعادة«.

ما هي و�سائل تطوير احلياة الزوجية 
بحيث يكتفي الرجل بزوجته؟

�أوتار

القلوب

ما حقيقة ارتباط احلب بال�سعادة؟

نقول ال للتجاعيد.. 7 ن�سائح لب�سرة ناعمة
 التجاعيد هي جزء طبيعي من احلياة وال�سيخوخة، واأنها تظهر بعد �سنوات. 

ولكن بع�ض التجاعيد تظهر قبل وقتها وقت تكون يف �سن ال�سباب، ولكن تن�ساأ ب�سبب العادات ال�سيئة – التي 

ميكن تغيريها ب�سهولة:

1. التوقف عن التدخني!

اأن التدخني ي�سرع كل من ال�سيخوخة وظهور التجاعيد يجب االقالع عن التدخني لتجنب التجاعيد

2. احلد من تناول ال�سكر

هل اأكل الكثري من ال�سكر والكربوهيدرات الب�سيطة، هو خطر لي�ض فقط الكت�ساب الوزن، ولكن اأي�سا جتعلك 

تبدو اأكرب �سنا مما اأنت عليه.

3. املكياج

النوم يف املكياج ي�سر الب�سرة كثريا

املاكياج وجميع ال�سوائب يف وجهك خالل النهار تخرتق امل�سام وت�سبب انهيار الكوالجني يف اجللد، مما ي�سرع 

عملية ال�سيخوخة.

4. وقف ال�سغط

البثور  على  ال�سغط  عن  االمتناع  يف  �سعوبة  يجدون  الذين  اأولئك  من  واحد  اأنت  هل   

ويف�سل  البثور  وقوع  ملنع  بدقة  وم�ساء  �سباحا  الب�سرة  تنظيف  ال�سوداء؟  والروؤو�ض 

عالجها عند الطبيب باأ�سرع وقت ممكن

5.م�ستح�سرات التجميل

من  تزيد  قد  التجميل  م�ستح�سرات  تطبيق  عند 

ظهور التجاعيد ويجعل اجللد غري مرن. ويف�سل 

لتجنب  معروفه  ماركات  من  املكياج  ا�ستخدام 

حت�س�ض الب�سرة

6. احلماية من ال�سم�ض

ال�سم�ض رائعة، وخا�سة بالن�سبة لف�سل ال�ستاء، 

ف�سل  طوال   SPF منتجات  اأو  مرطب  ا�ستخدام 

يف  قليلة  لفرتة  تخرج  كنت  لو  حتى  ال�سيف، 

ال�سم�ض. وال تن�سى اأن اأ�سعة ال�سم�ض ت�سل اإليك 

حتى اإذا هطل املطر اأو كان اجلو غائم.

7. العلكة

التجاعيد  ظهور  من  تزيد  اأن  ميكن  العلكة  م�سغ 

من  االقرا�ض  ا�ستخدام  يف�سل  الفم.  حول  ال�سغرية 

اأجل ب�سرة.

و جمــالرشاقة

 �أمـومة   

وطفولة

م�ساعفات ا�ستخدام اأدوية ال�سعال لتنومي الطفل
الأمهات  بع�س  تلجاأ 

الأدوية  ا�شتخدام  اإىل 

املهدئة لل�شعال، اأو اأدوية 

لأبنائهن؛  واإعطائها  احل�شا�شية 

تلك  اأن  اعتقاد  على  مبكر،  وقت  يف  النوم  اإىل  للخلود 

الطريقة تعمل على �شبط ال�شاعة البيولوجية لهم و�شبط 

مواعيد نومهم وا�شتيقاظهم.

وعن ذلك يقول اأطباء الأطفال »لقد مت اكت�شاف م�شادات 

قبل  من   »antihistamins« با�شم  واملعروفة  احل�شا�شية، 

العاملني Henry Dale and Patrick Laidlaw يف اأوائل 

1910 ميالديًا، عندما لوحظ وجود بع�س  القرن املا�شي 

املواد الأولية التي تفرز من ج�شم الإن�شان، وذلك يف حالة 

تعر�شه للح�شا�شية اخلارجية اأو الداخلية، وهذا من اإبداع 

وي�شيفون  الإن�شان«،  ج�شم  حلماية  وجل،  عز  املوىل، 

ج�شم  خارج  ت�شنع  اأ�شبحت  حتى  املواد،  هذه  »تطورت   :

جديدة؛  تركيبات  اإىل  احلديث  علمنا  و�شل  كما  الإن�شان، 

للتقليل من م�شاعفات هذه املواد، ولكن مازال هناك الكثري 

من امل�شاعفات، التي اجته العلماء اإىل ا�شتخدامها بطرق 

اأخرى«.

 م�شاعفات ا�شتخدام تلك الأدوية على الطفل

تتمثل امل�شاعفات التي قد ت�شببها م�شادات احل�شا�شية 

يف ما يلي: النعا�س ال�شديد، وا�شطراب اجلهاز الع�شبي، 

الغثيان  اإىل  الأمر  ي�شل  اأن  وميكن  املعدة،  غ�شاء  وتهيج 

وال�شتفراغ والإم�شاك، لذا ت�شتخدم بع�س الأمهات م�شادات 

اأ�شهر  اأحد  من  ال�شتفادة  بغر�س  لأطفالهن؛  احل�شا�شية 

اإىل  اخللود  على  مل�شاعدتهم  وذلك  اجلانبية،  اأ�رساره 

النوم، وبالتاأكيد لكل عالج اأ�رسار قد تلحق بالإن�شان، اإذا 

ا�شتخدمه بالطريقة اخلاطئة اأو بدون ال�شت�شارة الطبية.
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وجتلب  الكمال،  لتجلب  �سققنا  اأو  منازلنا  تزين  الزهور   

ما  نادرا  ولكن  ومميزة.  عطرة  ورائحة  ن�سارة  من  مل�سة 

يح�سل ذلك لوقت طويل، عندما جنلب باقة من الزهور 

فهدفنا هو احلفاظ عليها جيدة الأطول وقت ممكن. 

احلفاظ على باقة من الزهور ملدة اطول

تقم  مل  اإذا  لتقدمي  الباقة  تزيني  بال�ستيك  اإزالة 

املياه وت�سرع من حتلل  الباقة  بذلك، �سوف تتكون حول 

الزهور.

مق�ض  مع  اأفقيا(  )ولي�ض  بزاوية  املقطوفة  الزهور  قطع 

االأق�سى  احلد  على  احلفاظ  مع  عادي،  مق�ض  اأو  الزهور 

مرة  كل  يف  الزهور  �ساق  من  القليل  قطع  ال�ساق.  لطول 

قمت بتغيري املياه اخلا�سة بها. 

من  كي�ض  هناك  كان  اإذا  ما  حتقق  الغذية  االكيا�ض   

العنا�سر الع�سوية املغذية ملت�سق بالباقة، واإذا كان هذا 

الزهور.  و�سع  قبل  اإناء  يف  نظيفة  مياه  و�سع  احلال،  هو 

هذه احلقائب هي فعالة حتى اإذا مل تقم بتغيري املاء كل 

يوم. ميكن االحتفاظ بها ملدة اأ�سبوع على االأقل.

اخلدعة 1

يكن  مل  -اإذا  اطول  ملدة  الزهور  من  باقة  على  احلفاظ 

بك،  اخلا�ض  الباقة  مع  مغذية  ع�سوية  اكيا�ض  هناك 

املاء  يف  ال�سف�ساف(  )حم�ض  االأ�سربين  من  غرام   1 �سعي 

اأو يف قاعدة اال�سي�ض اخلا�ض بالزهور. 

اخلدعة 2

ال�سكر  من  غرام   1 و�سع  االأ�سربين  لديك  يكن  مل  -اإذا 

للحفاظ على اأف�سل باقة من الزهور لديك ملدة اطول. 

احلفاظ على باقة  
من الزهور ملدة اأطول

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، جزاكم اهلل خري اجلزاء.

 اأود اأن اأطرح م�سكلة يعاين منها اأحد اأقربائي، وهي اأنه رجل متزوج، ولديه اأطفال، 

-وهلل احلمد- و�سعيد يف حياته، وزوجته امراأة �سغرية وجميلة وخلوقة، وكل ال�سفات 

الرائعة فيها، اإال اأنها امراأة قروية بع�ض ال�سيء، ال تبحث عن التغيري اأو التطوير يف 

احلياة الزوجية.

االآن جلاأ اإىل اإقامة �سداقات على الفي�ض بوك مع بع�ض الفتيات -هداهن اهلل- بهدف 

اإ�سباع تعط�سه اإىل الكلمات واالأفكار االأخرى، كيف يل اأن اأن�سحه اأو اأن�سح زوجته؟ وما 

االأفكار امل�ستجدة لتطوير حياتهم الزوجية؟ ولكم جزيل ال�سكر.
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ون�ساأل  االأهل،  مب�ساكل  االهتمام  لك  ون�سكر  الفا�سلة-  -ابنتنا  بك  مرحبا 

اأن يهدي الن�ساء والرجال، واأن ي�سلح االأحوال، واأن يحقق يف طاعته  اهلل 

االآمال.

وا�ستيعاب  النف�سيات  فهم  اإىل  بحاجة  والزوجات  االأزواج  اأن  �سك  ال 

االحتياجات ل�سريك العمر، واحلياة الزوجية الناجحة تبداأ بالتعارف ثم 

والتاأقلم  التعاون  ياأتي  ثم  الطريق،  منت�سف  فى  امللتقى  ليكون  التنازالت 

وفهم النف�سيات و�سواًل اإىل التوافق والتاآلف.

االأجمل  �سك  بال  وهي  يوم،  كل  يف  متجددة  عرو�ض  الناجحة  والزوجة 

عند زوجها الذي اختارها ور�سيها، ولكن عليها اأن تتفنن يف اإظهار مواطن 

وتودع  بيتها،  وديكور  �سعرها،  ت�سريحة  يف  وتتفنن  ج�سدها،  من  اجلمال 

ا�ستقباله  وحت�سن  غيابه  يف  عنه  وت�ساأل  واالبت�سامات،  بالقبالت  زوجها 

احلركات  يف  والتفنن  الكلمات  انتقاء  مبكان  االأهمية  ومن  رجوعه.  عند 

وم�ساركته االهتمامات والهوايات، واأرجو اأن يعلم اجلميع اأن التعبري العلني 

عن امل�ساعر مطلوب، وقد اأعلن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- حبه لعائ�سة، 

واأثنت عائ�سة -ر�سي اهلل عنها- على جمال النبى -�سلى اهلل عليه و�سلم- 

ومدحته بقول ال�ساعر:

واأجمل منك مل تر قط عني ** واأكمل منك مل تلد الن�ساء

اإ�سباع زوجها يف الفرا�ض بح�سن التفنن يف اإعداد غرفة  واملطلوب من املراأة 

نومها، وبالتعبري عن �سعادتها وم�ساعرها وبتقديرها لزوجها واحرتامه، الأن 

الرجل اإذا وجد االحرتام والتقدير فاإنه ي�سبع زوجته باحلب واحلنان.

واأرجو اأن تعلمي -ابنتنا- ب�سرورة نزع اخلجل بينها وبني زوجها متاماً، حتى 

ت�سعد زوجها ونف�سها، وتوفر له برنامج حماية من املتربجات وال�ساقطات، 

قبح،  وكلهن  القبيح،  ويخفني  اأج�سادهن  من  اجلميل  اإال  يظهرن  ال  الأنهن 

اأظهرت  واإذا  خلفهن،  يجري  من  وهالك  لهالكهن  يزينهن  ال�سيطان  ولكن 

ال�سقيات زينتهن باحلرام، فلماذا ال تظهر بناتنا املتزوجات �سحرهن احلالل 

ليفزن باالأجر والغنيمة، اإذا احت�سنب و�سدقن يف عواطفهن واإقبالهن على 

االأزواج؟!

ابنتنا �سوؤال زوجها عن احتياجاته وما ي�سره، وت�سعى يف  اأن تتعلم  واأرجو 

تقدمي هواه على هواها، ور�ساه على ر�ساها، و�سوف جتد من االإقبال واحلب 

ما ي�سرها، وهذه و�سيتنا للجميع بتقوى اهلل ثم بكرثة اللجوء اإليه، ون�ساأل 

اهلل التوفيق والهداية للجميع.

ال�ســــــــوؤال

 خ�صو�صيات

حقائق لفارق 
العمر بني الزوجني

من  بعدد  يكربها  رجاًل  عادة  تف�سل  املراأة  باأن  معروف 

باأن  اأجل زواج ثابت وم�ستقر؛ نظراً العتقادها  ال�سنني؛ من 

الرجل النا�سج حري�ض على الزواج، وعلى احرتام التقاليد 

ع�سراً،  اأو  �سبعًا  اأو  �سنوات  خم�ض  يكون  قد  الفرق  االأ�سرية. 

ولكن ما بالك اإذا بلغ هذا الفارق ع�سرين �سنة اأو اأكرث؟

من  تتزوج  املراأة  املو�سوع:  هذا  حول  اأملانية  درا�سة  قالت 

رجل يف نف�ض عمرها؛ من اأجل �سمان حياة طويلة و�سحية. 

وقد مت التو�سل اإىل هذه النتيجة بعد اأخذ اآراء نحو مليوين 

زوج وزوجة عرب االإنرتنت ومن جن�سيات خمتلفة، فلماذا؟

اأن  هو  هوؤالء،  اعتقاد  بح�سب  ال�سبب،  اأن  الدرا�سة  اأ�سافت 

الفارق الكبري يف ال�سن بني الرجل واملراأة يقل�ض من �سنوات 

الدرا�سة  واأ�سارت  اجلن�سني.  على  ينطبق  وهذا  املراأة.  عمر 

 4 هناك  اأن  اإىل  اأملانية  اجتماعية  موؤ�س�سة  بها  قامت  التي 

حقائق هامة حول هذا املو�سوع، وهي:

العمر  يف  كثرياً  ي�سغرها  رجل  من  تتزوج  التي  املراأة  اأواًل- 

زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  وهو  املجتمع،  يف  للتمييز  تتعر�ض 

.%30 احتماالت وفاتها بن�سبة 

يعي�ض  بكثري  ت�سغره  امراأة  من  يتزوج  الذي  الرجل  ثانيًا- 

ال�سحية  الناحيتني  من  اأكرث  بنف�سه  يعتني  الأنه  اأطول؛ 

واجلمالية.

ثالثًا- الرجل املتزوج من امراأة تكربه بكثري ال يهتم بنف�سه 

خطر  فاإن  ولذلك  اجلمالية،  وال  ال�سحية  الناحية  من  ال 

تعر�سه للموت يزداد بن�سبة ثالثني% اأي�سًا.

 رابعًا- املراأة التي تتزوج من رجل يكربها يف ال�سن تعتني به 

كزوج، وتهتم ب�سحته؛ لكي يعي�ض لفرتة اأطول.

60 % من  اأ�سارت اإىل اأن  ولكن النتيجة العامة للبحث االأملاين 

�سبع  اأو  بخم�ض  يكربونهن  رجال  من  الزواج  يف�سلن  الن�ساء 

�سنوات على اأكرب تقدير.
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الثقافي
»موؤ�س�سة  عن  حديثًا  �سدر  الذي   »1947-1949 النكبة  اإىل   1937-1939 الكربى  الثورة  من  فل�سطني:  »تق�سيم  كتابه  يف 

الدرا�سات الفل�سطينية«، يعود الباحث والأكادميي الفل�سطيني وليد اخلالدي اإىل تقرير اللجنة امللكية الربيطانية )جلنة 

حلم،  بيت  ي�سّم  الربيطاين  النتداب  حتت  اإقليم  فل�سطني؛  يف  اأقاليم  ثالثة  اإن�ساء  ويقرتح   ،1937 عام  ن�سر  الذي  بيل( 

ودولة يهودية، ويتحد جزء مع �سرق الأردن ويكونا دولة عربية.

وي�سيء الكتاب كيف تراجعت بريطانيا عن هذا القرتاح بعد قمعها الثورة الفل�سطينية الكربى عام 1939، و�سوًل اإىل 

اإ�سدار »الكتاب الأبي�ض« الذي دعا اإىل اإقامة وطن قومي لليهود يف دولة فل�سطينية م�ستقلة يف غ�سون ع�سر �سنوات، كما 

حددت ال�ستيطان اليهودي بخم�سة و�سبعني مهاجراً خالل خم�ض �سنوات، على اأن يتم حتديد امل�ساألة من قبل الأغلبية 

العربية، اإىل جانب منع اليهود من �سراء الأرا�سي العربية يف جميع املناطق با�ستثناء %5 من اأرا�سي النتداب.

كما يتناول الف�سل الأول �سغوط الرئي�ض الأمريكي هاري ترومان على احلكومة الربيطانية بعد انتهاء احلرب العاملية 

اإعادة تبنيه تق�سيم فل�سطني، لتحيل  1945 من اأجل فتح باب الهجرة اجلماعية اليهودية اإىل فل�سطني، ثم  الثانية عام 

لل�سغط  تو�سياتها  خ�سعت  جلنة  باإر�سال  بدورها  قامت  التي   ،1947 عام  املتحدة  الأمم  هيئة  على  الق�سية  بريطانيا 

الأمريكي من اأجل التق�سيم، ثم تعود الوليات املتحدة عن قرارها وتدعو اإىل الو�ساية الدولية على فل�سطني يف اآذار/ 

اأمريكي مطلق للع�سابات اليهودية انتهى باعرتاف ر�سمي بالدولة اليهودية بعد اإحدى  1948، واأعقب ذلك دعم  مار�ض 

ع�سرة دقيقة من اإعالن قيامها.

احلرب،  مل�سار  والإ�سرائيلية  العربية  الروايتني  حتليله  خالل  من  فل�سطني  نكبة  اخلالدي  ي�ستعر�ض  الثاين،  الباب  يف 

واإنقاذ  الأوىل  القتال  ومرحلة  الطرفني،  قوات  وت�سكيالت  القوة  وميزان  النكبة،  ع�سية  العربية  الدول  بني  والعالقات 

الدائمة بني  الهدنة  اإىل مفاو�سات  الثانية التي قادت  الهدنة الأوىل فالقتال مرة ثانية، والهدنة  ال�سرقية، ثم  القد�ض 

»اإ�سرائيل« وكّل من م�سر والأردن و�سورية ولبنان يف اخلام�ض من كانون الثاين/ يناير عام 1949.

ح الكتاب اأنه على الرغم من اأن ثيودور هريت�سل؛ موؤ�س�ض احلركة ال�سهيونية احلديثة؛ و�سع كتابًا بالأملانية �سنة  يو�سّ

1896 بعنوان »دولة اليهود« فقد ظلت »املنظمة ال�سهيونية العاملية التي اأ�س�سها �سنة 1897 يف مدينة بازل يف �سوي�سرا، حتى 
يف  الغربية،  ال�ستعمارية  الدول  كربى  بريطانيا،  تبّنتها  اأن  بعد 

وعد بلفور )1917(، وحتى بعد قيام النظام النتدابي الحتاليل 

ـتاأ�سي�ض  اأن غايتها  )1922(، ظلت ُتنكر كذبًا وتدلي�سًا ومتويهًا، 

دولة يهودية على اأنقا�ض ال�سعب الفل�سطيني.

الهجرة  نتيجة  اليهودي  الوجود  تغّول  بعد  اأنه  اإىل  ويلفت 

ع�سرينيات  يف  والو�سطى  ال�سرقية  اأوروبا  ليهود  اجلماعية 

الربيطانية  احلراب  بحماية  وثالثينياته،  املا�سي  القرن 

اليهود  ن�سبة  قفزت  الأمريكية،  اليهودية  الأموال  وبف�سل 

فا�ستد   ،1936 �سنة   30% اإىل   1917 �سنة   6% من  فل�سطني  يف 

عن  فاأ�سفروا  باأنف�سهم  ثقتهم  وعظمت  وا�ستاأ�سدوا  ع�سدهم 

فل�سطني  بتق�سيم  جهاراً  يطالبون  وغدوا  احلقيقية  نياتهم 

الكربى  امل�ساحة  لالأوىل  يكون  وعربية،  يهودية  دولتني  اإىل 

لينطلقوا منها لال�ستيالء على الدولة العربية اجلارة. واأيدت 

ا�ستعمارية  ملطامع  تلبية  الهدف  هذا  ووا�سنطن  لندن  من  كل 

بريطانية، ولعتبارات البيت الأبي�ض النتخابية.

الزمن  هذا  يف  »ين�سر  الكتاب  هذا  اأن  اإىل  اخلالدي  وينّبه 

احلوا�سر  بع�ض  يف  والربط  احلل  اأ�سحاب  لتذكري  الرديء 

العام  الراأي  ولتنبيه  التاريخية،  اخللفية  بهذه  العربية 

العربي اإىل هول ما يقرر اليوم يف »�سفعة القرن« من الزيف 

و«الإبراهيمية«  »التطبيع«  ي�سمى  ما  �ستار  حتت  والعدوان 

الوهمية املختلقة من اأ�سا�سها«.

ر املنتخب وليد اخلالدي.. ع�سر �سنوات �سبقت تق�سيم فل�سطني »الُدّ
من اأمثال 

العرب«: ن�سخة 
حمّققة

البكرجي  حممد  بن  قا�سم  ُعرف 

بغزارة اإنتاجه يف حقول متعّددة 

مثل علم احلديث والفقه واأ�سول 

اهتمامه  جانب  اإىل  الدين، 

الذي  وال�سعر  والبديع  بالبالغة 

عدد  ب�سرح  اأي�سًا  واهتّم  نّظمه 

القدامى  ال�سعراء  دواوين  من 

واملعا�سرين والكتابة حول العرو�ض والتغريات امل�سموح بها لل�ساعر يف التفعيالت.

ترك ال�ساعر والكاتب ال�سوري الذي ولد وعا�ض يف حلب خالل القرن الثامن ع�سر منها 

»حلية العقد البديع«، و«�سرح اخلزرجية«، و«�سرح همزية البو�سريي«، و«�سفا العلل 

احلجا  و«نتيجة  البكري«،  بديعية  على  البدري  و«املطلع  والعلل«،  الزحافات  نظم  يف 

والإلغاز، يف املعمى والأحاجي والألغاز«.

»دار  عن  العرب«  اأمثال  من  املنتخب  »الدر  كتابه  من  حمققة  ن�سخة  حديثًا  �سدرت 

الكتب العلمية« يف بريوت، بتحقيق ودرا�سة اأ�ستاذ اللغة العربية والباحث الفل�سطيني 

على  وحوا�سيه،  وق�س�سه،  وِحَكمه،  الكتاب  اأمثال  وتوزعت  الأغرب،  م�سباح  ب�سام 

ثالثني بابًا. ي�سري املحقق يف مقدمته اإىل اأن الأمثال نالت مكانًة عظيمًة عند علماِء 

الكبرَي،  العدَد  الكتِب  من  فيها  و�سنفوا  ودر�سوها،  وحفظوها،  فجمعوها،  امل�سلمني؛ 

َيْدُر�ُض  فهذا  املتعددة؛  معانيها  ظالل  معرفة  وحاولوا  املختلفة،  بالعلوم  وربطوها 

واآخر  نبوية،  اأم  كانت  قراآنية  الإ�سالمية؛  الأمثال  يتناول  وذاك  اجلاهلية،  الأمثاَل 

ُع الأمثاَل ال�سعرية. يتتَبّ

ويو�سح الأغرب اأن هذا الهتمام بالأمثال يرتبط باأكرث من جانب، منها ما هو اجتماعي، 

ها بحياة ال�سعوب،  ومنها ما هو بالغي؛ ففي اجلانب الجتماعي ترتبُط الأمثاُل وق�س�سُ

و�سورًة  الجتماعية،  حياتها  عن  مراآًة  الأمثاُل  هذه  فاأ�سبحت  عنها؛  ناطقٌة  وهي 

ناب�سًة عن واقع هذه ال�سعوب بحلوه ومره، وتعرّب عّما يختلُج يف نفو�سها، ول َتْقِدُر على 

ها تعرّب عن املعاين العظيمة بكلمات  نطقه األ�سنُتها. وي�سيف: »ويف اجلانب البالغي؛ فاإَنّ

�سهلة  عباراتها  اإَنّ  اإذ  بياين؛  �سحر  ولها  جملتني،  اأو  بجملٍة  الفقرات  عن  وتوجز  قليلة، 

ر، ت�سرق القلوب قبل الآذان، وتنزل على العقول كما ينزل  التوُعّ النطق، بعيدة عن 

الوابل على الربوة، فاإْن مل يكن وابٌل فطّل؛ ِلَتْنُبَت به قرائُح البلغاء، وُت�سقى منه اأ�سجار 

الف�ساحة، وميكث يف باطن النف�ض الب�سرية ما ينفعها«.

ويلفت اإىل اأن كتاب البكرجي يتميز بجانبني؛ اأولهما: اأنه جاء اخت�ساراً لكتاب �سخم، 

للميداين؛  الأمثال  جممع  به  ونعني  العربي،  الأدب  يف  خا�سة  عناية  له 

الكتاب  امتالك  العرب،  اأمثال  من  املنتخب  الدر  امتالك  ُيغني  فرمبا 

منه،  خال  علميًا  حتقيقًا  حمققًا  جاء  اأنه  وثانيهما:  اأهميته،  مع  الأ�سل، 

لالأ�سف، جممع الأمثال.
»مدخل اإىل فل�سفة امل�ستقبل«: الفكر العربي ومهمة التغيري

ل يزال حقل امل�ستقبليات مرتوكًا يف الثقافة العربية، وكاأنه ترف فكري، فال يبدو اأن ال�سواد الأعظم من امل�ستغلني بالفكر عربيًا من�سغلون بق�سايا امل�ستقبل ومفاهيمه. ي�سري 

ذلك لدى الباحثني �سمن الفل�سفة حيث من النادر اأن جند ان�سغاًل جديًا بامل�ستقبل.

امل�سقبلية  الدرا�سات  بني  الت�سالح  ي�سبه  ما  ليعقد  الن�سار  م�سطفى  امل�سري  للباحث  اللبنانية«  امل�سرية  »الدار  عن  موؤخراً  ال�سادر  امل�ستقبل«  فل�سفة  اإىل  »مدخل  كتاب  ياأتي 

والفل�سفة.

حول ما يجمع بني الفل�سفة ودرا�سة امل�سقبل، يقول الباحث امل�سري يف حديث اإىل »العربي اجلديد«: »اإن الفل�سفة بالأ�سا�ض تاأمالت يف الواقع احلا�سر لر�سم �سورة اأكرث تطوراً 

وتقدمًا يف امل�ستقبل وخا�سة يف جمال ما ن�سميه بالفل�سفة التطبيقية يف جمالت ال�سيا�سة والقت�ساد واملجتمع والبيئة ..اإلخ. واملعروف اأن للفل�سفة ثالث وظائف؛ التف�سري 

الفيل�سوف حقيقة تربير ما  الوظيفتني الأوىل والثانية فلي�ست من مهمة  اأي ع�سر كان. ول�ست �سخ�سيًا مع  بها يف  القيام  بالفيل�سوف  والتربير والتغيري، وهي وظائف منوط 

يحدث يف الواقع اأو التوقف عند جمّرد تف�سريه اإذ رمبا يكون علماء ال�سيا�سة اأو الجتماع اأو القت�ساد اأو البيئة اأقدر من الفيل�سوف على ذلك ومن ثم تبقى املهمة الأكرث اأهمية 

للفيل�سوف هي النظر اإىل ما ينبغى اأن يتطّور اإليه الواقع املعي�ض، ومن هنا قيل اأن الفل�سفة بحث يف ما ينبغي اأن يكون ولي�ض يف ما هو كائن. وعلى ذلك تكون املهمة الأ�سمى 

للفيل�سوف هي النظر يف امل�ستقبل، ولي�ض معنى النظرة يف امل�ستقبل اإهمال احلا�سر ففي اعتقادي ال�سخ�سي اأنه ل اإ�سالح ول تقدم يف احلا�سر اإل من خالل التفكري يف امل�ستقبل 

وكيفية التفاعل مع التغريات والتطورات املتوقعة فيه يف كل الجتاهات وعلى كافة الأ�سعدة«.

يف تقدمي النا�سر لكتاب »مدخل اإىل فل�سفة امل�ستقبل«، جند اإ�سارة اإىل كون جائحة كورونا تعيد اأ�سئلة من قبيل هل يوجد حتّول ح�ساري خطري نحن على اأبوابه؟ فكيف تعالج 

الفل�سفة �سوؤال كهذا؟ يقول الن�سار: »الفال�سفة هم من ي�ساألون قبل غريهم عن �سورة امل�ستقبل ول �سك اأن جائحة كورونا مبا ترتب عليها من ظروف واأزمات وجودية خا�سة 

يف كربيات الدول املتقدمة �سيكون لها تاأثريات وا�سعة على كل ما يحيط بالإن�سان والنظم ال�سيا�سية والجتماعية وال�سحية يف هذه الدول اإذ اأثبتت هذه اجلائحة ف�سل النظم 

ال�سحية يف هذه الدول كما اأثبتت عدم قدرة هذه الدول ب�سيا�ساتها الليربالية يف البداية على اإجبار املواطنني على الإجراءات الحرتازية ال�سارمة يف الوقت الذى جنحت فيه 

الدول ذات النظم ال�سمولية اأو �سبه الع�سكرية يف ال�سيطرة على الوباء وحماية مواطنيها ثم واجهت تلك الليربالية املتقدمة وخا�سة الغربية منها �سعوبات يف اإجبار مواطنيها 

مثال على اأخذ اللقاحات يف الوقت الذي غابت فيه دعاوى امل�ساواة وحقوق الإن�سان وعدالة الإنتاج وتوزيع اللقاحات التي كثريا ما كان يتغنى بها هوؤلء حيث بداأت اأخالقيات 

التناف�ض وال�سراع والأنانية يف النت�سار بدل من �سيا�سات التعاون وامل�ساركة. باخت�سار بداأت �سوءات الراأ�سمالية البغي�سة يف الظهور حينما جنحت هذه الدول الأكرث تقدما 

يف اإنتاج اللقاحات امل�سادة لكورونا وا�ستاأثرت بها وحينما جنح الآخرون كال�سني ورو�سيا يف اإنتاج لقاحات اأخرى مل تعرتف بها هذه الدول. اإذن لقد مت ت�سيي�ض الوباء وطرق 

التخل�ض منه«. 

بالقول:  امل�سري  الباحث  الكتاب الأخري نقلة يف الهتمامات؟ يجيب  اليونانية والعربية، فهل ميّثل  القدمية،  بالفل�سفة  باهتمام  اإ�سداراته الأوىل  الن�سار يف  ُعرف م�سطفى 

حول  واأر�سطو  اأفالطون  فل�سفتي  يف  والدكتوراه  للماج�ستري  ر�سالتي  كانت  حيث  الدقيق  �سي  تخ�سّ هو  هذا  لأن  نظراً  عمومًا  القدمية  الفل�سفة  حول  الأوىل  موؤلفاتي  »كانت 

الألوهية عند الأول وحول نظريتي املعرفة والعلم عند الثاين، وكان من الطبيعي يف اإطار ذلك اأن اأهتم يف ذات الوقت باأ�سولهما ال�سرقية وبال�سروح العربية على فل�سفتيهما 

اإىل جوار كل ما كتب عنهما يف الرتاث الغربي. وقد ات�سعت دائرة اهتماماتي بعد ذلك منذ كتبت »فال�سفة اأيقظوا العامل« الذي ن�سر لأول مرة عام 1986 بعد ح�سويل على درجة 

الدكتوراه مبا�سرة للرد على �سوؤال جدوى الفل�سفة ومدى ارتباطها بالواقع ومدى تاأثري اآراء ونظريات الفال�سفة يف حياة الإن�سان. وقد قادتني هذه الهتمامات لأمرين كانا يف 

غاية الأهمية؛ اأولهما اأنني اهتممت بدرا�سة الفل�سفة يف ال�سرق القدمي ومن ثم اأمكنني دح�ض املعجزة الغربية يف ن�ساأة وتطور الفل�سفة، وقد �ساهمت كتاباتي يف هذا الجتاه 

�ض الفكر ال�سرقي القدمي ودرا�سة فل�سفات ال�سرق �سمن اللوائح الدرا�سية يف م�سر والعامل العربي. وثانيهما اأنني اجتهت اإىل الهتمام بالفل�سفة التطبيقية  يف اأن ي�سبح تخ�سّ

التي ُتعنى بدرا�سة م�سكالت الواقع م�ستفيدة بالطبع من التاأمالت والنظريات الفل�سفية املجردة وقد كانت العالمة الفارقة يف هذا التوجه املوؤمتر الدويل الأول الذي عقدناه 

2005 يف كتاب »الفل�سفة التطبيقية: الفل�سفة خلدمة الق�سايا القومية يف ظل التحديات املعا�سرة » وكذلك  اأبحاثه عام  2004 ون�سرت  يف ق�سم الفل�سفة باآداب القاهرة عام 

يف املوؤمتر الذي عقد باملجل�ض الأعلى للثقافة عن » الفل�سفة التطبيقية وتطوير الدر�ض الفل�سفي« 

اأخرى ذات �سله  اأبحاث  اإليها  املوؤمتر م�سافًا  اأبحاث  الذي ترتب عليه �سدور كتاب �سخم ت�سمن 

بعنوان »الفل�سفة التطبيقية وتطوير الدر�ض الفل�سفي العربي«. 

الن�سار:  يقول  وكمفهوم،  كق�سية  بامل�ستقبل  املعارف  خمتلف  يف  العرب  الباحثني  اهتمام  وحول 

والتجديد  الرتاث  بق�سية  مهتمة  العرب  املفكرين  كتابات  معظم  اأن  لحظُت  اأنني  »احلقيقة 

نتقدم  كيف  هى  كتاباتهم  حولها  وتدور  دارت  التى  والإ�سكالية  واملعا�سرة  الأ�سالة  ق�سية  اأو 

م�ستلهمني تراثنا الفكري من ناحية وم�ستفيدين يف ذات الوقت من اآليات التقدم الغربي والتجربة 

هو:  الآن  اجلميع  ي�سغل  كما  ي�سغلني  الذي  ال�سوؤال  وكان  اأخرى.  ناحية  من  الغربية  النه�سوية 

ملاذا مل تنجح هذه الروؤى الفكرية التى جتددت وتكّررت على مدار قرنني من الزمان يف اإحداث 

»الأورجانون  يف  تبلورت  كثرية  كتابات  يف  عنها  عربت  التي  اإجابتي  وكانت  املطلوب؟  التغيري 

اأو  واملعا�سرة  الأ�سالة  بني  التوفيق  وهم  هي:  اأربعة  لأوهام  اأ�سرى  وقعنا  اأننا  للم�ستقبل«  العربي 

�سيا�سي  كنظام  الدميقراطية  وهم  وحديثا،  قدميا  الغربية  املعجزة  وهم  واحلداثة،  الرتاث  بني 

على  م�سيطرة  الأوهام  هذه  ظلت  وطاملا  الغربي.  الكمي  مبفهومه  والتقدم  التنمية  ووهم  اأمثل، 

عقولنا �سنظل ندور يف حلقة مفرغة حماولني تقليد التقدم الغربي دون جدوى! ومن هنا اأرى اأن 

�سبيل التقدم يبداأ من تفكرينا امل�ستقل يف م�ستقبلنا نحن وباإمكاناتنا نحن بدون ال�سوؤال ماذا اأخذ 

من الرتاث وماذا اآخذ من الآخر؟ فال�سوؤال هو كيف اأتغلب على ما يواجهني من حتديات وماذا يقف 

يف طريقي من معوقات اإن تخل�ست منها بداأت م�سرية التقدم امل�ستقل. وقد عربت عن كل ذلك يف 

العربي ثم حددت خم�ض ركائز  التنمية والتقدم  كتاب الأورجانون فحددت ع�سر معوقات تعيق 

للنهو�ض. ورمبا يكون الوقت منا�سبا الآن، وخا�سة يف ظل ما يعي�سه العرب ومفكروهم من حتديات 

من  التحديات  تلك  مواجهة  كيفية  يف  للتفكري  اجلهود  تت�سافر  اأن  نف�سه،  العربي  الوجود  طاولت 

منظور: اأن ممكنات امل�ستقبل ل تزال يف يدنا ول بد من اإدراكها والعمل مبوجبها بعيداً عن اخلوف 

من �سطوة الآخر وعدوانيته وبعيداً عن تقليده وال�سري مغم�سى العينني يف تبعيته«.

»املوؤلفات 

املو�سيقّية 
العربّية 

الّراهنة«: 
اأكرث من 

املوهبة

وا�سح  نق�ض  هناك 

يف الثقافة العربية على م�ستوى التاأليف حول املو�سيقى، دون اأن يعني ذلك 

بال�سرورة نق�سًا على م�ستوى البحث حيث يقّدم الباحثون كل عام درا�سات 

متنّوعة لكنها ل ت�سل اإىل جمهور وا�سع.

لعل الطبع امل�سرتك بني دور الن�سر واملوؤ�س�سات البحثية يف املو�سيقى من بني 

�سبل زحزحة هذه القطيعة، من ذلك الطبعة امل�سرتكة بني »مركز املو�سيقى 

العربية واملتو�سطية - النجمة الزهراء« و«من�سورات �سوتيميديا«، يف تون�ض، 

لكتاب  »املوؤلفات املو�سيقّية العربّية الّراهنة: بني املقامية والتونالية« لفاخر 

حكيمة.

بح�سب التقدمي فاإن الكتاب »حماولة للك�سف عن تفكري خا�ّض يالزم الفعل 

واملوهبة  »احِل�ّض«  هيمنة  يف  ُيعتقد  فعل  حتديداً،  فعله  حلظة  املو�سيقي 

املاورائية حمّركًا له. وهو بذلك تاأكيد لقتناع باأّن هذا الفعل املو�سيقي ل 

ميكن اأن يكون فعاًل ع�سوائّيًا ي�سُدر دون منطق ُيَوّجُه تفكري فاعله، وُيحّدد 

خياراته وتوّجهاته لو�سع »الأ�سوات بني اأزمنة ال�سمت« ن�سبة لَنْحِوِ واأ�سلوب 

يكت�سبه ويبلوره من خالل تراكمات خمزونه املو�سيقي«.

�ض لتحليل مفهوم »التفكري  يت�سّمن الكتاب ف�سلنْي اأ�سا�سّينْي. ف�سل اأّول ُخ�سّ

حال  وينتهي  املو�سيقي  الفعل  حلظة  يالزم  كاإجراء  احلركي«  املو�سيقي 

انتهائها. وف�سل ثان ت�سمن درا�سة اجتماعية ثقافية عّددت عوامل واأدوات 

التلحني  اأ�سلـوب  تغيري  يف  تاأثريه  ومدى  املو�سيقي  التفكيـر  منطـق  تغرُيّ 

والرجتال اخلا�ّض بر�سيـد املو�سيقى العربية الّراهنة، بالإ�سافة اإىل درا�سة 

مو�سيقية حتليلّية وجتريبية نوق�ست خاللها اإمكانية ت�سنيف هذا الر�سيد 

بني ثنائية املنطقنْي : التونايل واملقامي.
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يف فئات الأفالم الروائية الطويلة، الق�صرية والأفالم الوثائقية

�ستة اأعمال �سينمائية جزائرية تتناف�س على جوائز مهرجان القد�س ال�سينمائي الدويل

و�ستناف�س الأفالم الجزائرية 

ال�ستة في اإطار م�سابقة 

الدورة ال�ساد�سة للمهرجان 

التي تقام بالتعاون مع 

جمعية »روؤية«, �سمن فئات 

الأفالم الروائية الطويلة, 

الفالم الروائية الق�سيرة, 

الأفالم الوثائقية الق�سيرة 

, الفالم الوثائقية الطويلة  

للظفر بجوائز على غرار 

»جائزة غ�سن الزيتون 

الذهبي« و«جائزة غ�سن 

الزيتون الذهبي« لأف�سل 

ممثل وممثلة و«جائزة 

الفنان محمد بكري 

لأف�سل عمل وطني« للفيلم 

الوثائقي الطويل.

و�سي�سارك الفيلمان 

الطويالن من الجزائر 

»دزاير« للمخرج �سفيان 

مهدي ت�ساب�ست و«ابوليلى« 

لأمين �سيدي بومدين اإلى 

جانب 17 فيلم اآخر بينها 

»قابل للك�سر« للمخرج اأحمد 

ر�سوان من م�سر , »رولم » 

للمخرج ال�سعودي عبدالله 

القر�سي, و فيلم »اأنفنيتي 

» للمخرج فيلب اأ�سعد 

من اأ�ستراليا, و »ولدي« 

للمخرج التون�سي محمد بن 

عطية تون�س .

كما ت�سمل قائمة الأفالم 

الجزائرية المتناف�سة 

الخا�سة بفئة الأفالم 

الوثائقية الطويلة  فيلم 

»143, طريق ال�سحراء« 

لح�سان فرحاني , فيما 

تتناف�س في ق�سم الفالم 

الروائية الق�سيرة اأفالم 

وهي »افتح« لعبا�سي 

ح�سام الدين, »اأر�س الله 

الطاهرة » لفوؤاد رواي�سية 

, »الحراق« ل�سماعيل 

بلجيالله , فيما �سي�سارك 

فيلم »«ملك ال�سترداد« 

للمخرج بوغراف من�سور 

�سمن فئة الأفالم الوثائقية 

الق�سيرة.

من جهة ثانية ي�سارك في« 

ق�سم الهواة« �ستة اأفالم 

جزائرية اأخرى وت�سمل 

»اأخوة« لخيرات اأح�سن , 

»414« ل�سماعيل بوي�س 

,«فر�سان البارود« لكريم 

بو�سطاطه , »اأحالم بال 

�سقف« لمحمد عالل , »لن 

ن�سامح« لأيمن مراح, و 

»م�سعود لندو�سين« ل�سهيب 

من�سوريه.

و �سيتم تنظيم الدورة 

ال�ساد�سة لمهرجان القد�س 

ال�سينمائي الدولي ,تحت 

�سعار »بيت لحم عا�سمة 

الثقافة العربية« بم�ساركة 

102 فيلم من 23 دولة 
وذلك بالتزامن مع اليوم 

العالمي للت�سامن مع 

ال�سعب الفل�سطيني وقد 

تم تخ�سي�س جائزة با�سم 

المخرج ال�سوري الراحل 

حاتم علي.

وقد تميزت الطبعة 

الرابعة مهرجان القد�س 

ال�سينمائي الدولي بمدينة 

غزة بفل�سطين )2019( 

بتتويج ثالثة اأفالم جزائرية 

م�ساركة ويتعلق الأمر 

بالفيلم الروائي الطويل 

»عرفان« ل�سليم حمدي 

بجائزة لجنة التحكيم 

الخا�سة لفئة الأفالم 

الروائية الطويلة و«اأ�سوار 

القلعة ال�سبعة« لأحمد 

را�سدي بجائزة اأف�سل اإنتاج 

بينما حاز الفيلم الوثائقي 

الق�سير »لعنة بين الظالل« 

لعماد غجاتي جائزة اأف�سل 

فيلم لفئة الهواة.

فيما عرفت الطبعة 

الخام�سة )2020( من ذات 

المهرجان الدولي بتتويج 

الممثل الجزائري بوجمعة 

جياللي بجائزة الزيتونة 

الذهبية لأح�سن اأداء رجالي 

عن دوره في فيلم »الى اآخر 

الزمان« للمخرجة يا�سمين 

�سويخ , وذلك منا�سفة مع 

الممثل ال�سوري اأيمن زيدان 

عن دوره في فيلم »الرحلة 

غير المكتملة » للمخرج 

ال�سوري جود �سعيد.

للتذكير فقد تم تاأ�سي�س 

مهرجان القد�س ال�سينمائي 

الدولي من طرف وزارة 

الثقافة الفل�سطينية 

بالتعاون مع موؤ�س�سات 

ثقافية فل�سطينية وعربية.

اأختريت �صتة اأفالم جزائرية للمناف�صة على جوائز الدورة ال�صاد�صة ملهرجان القد�س ال�صينمائي الدويل املزمع 

تنظيمه من 29 نوفمرب اىل 6 دي�صمرب القادم مبدينة غزة )فل�صطني( اإىل جانب م�صاركة �صتة اأفالم �صمن فئة 

الهواة، وفقا للموقع الإلكرتوين للمهرجان.

من خالل معر�س فني يحت�صنه املتحف العربي للفن 

احلديث

احتفاء باأعمال قادر 
عطية بقطر

افتتح معر�س الفنان العالمي الجزائري 

للفن  العربي  المتحف  في  عطية  قادر 

وي�صتمر  بالدوحة  متحف  الحديث 

المعر�س  ي�صم  مار�س2022،   31 حتى 

المجموعة الكاملة لأعمال قادر عطية 

اأعمال  ت�صمل  و�صائطها،  اختالف  على 

فنية،  وقطعا  ومنحوتات،   ، تركيبية 

ور�صومات،  الكولج،  بتقنية  واأعمال 

فوتوغرافية.  و�صورا  فيديو،  ومقاطع 

بالإ�صافة اإلى عملين فنيين جديدين، 

وهو  الأ�صياء«)2020(،  »ت�صابك  هما 

طبق  ن�صخ  و�صل�صلة  فيلم  عن  عبارة 

اأفريقية،  منحوتات  من  الأ�صل 

ا�صتعادة  حول  المعقد  الجدل  تتناول 

الأغرا�س الم�صتحوذ عليها من اأفريقيا 

اأما  ال�صتعمارية،  الحقبة  خالل 

ال�صمت«  »عن  بعنوان  الآخر،  العمل 

)2021(، وهو عبارة عن عمل تركيبي 

الأطراف  من  كبير  عدد  من  يتكون 

ال�صطناعية، التي ت�صير اإلى الأدوات 

عالج  في  بها  الم�صتعان  الطبية 

الأ�صخا�س الذين فقدوا اأحد اأطرافهم  

في مناطق النزاع.

الفني  القيم  كروم  عبداهلل  و�صرح 

للمعر�س ومدير المتحف العربي للفن 

»يتناول  المعر�س  ان  ال�صابق  الحديث 

يبحث  لكنه  باأ�صره،  العالم  تهم  ق�صايا 

اأي�صا ب�صكل معمق في الق�صايا الثقافية 

في  والتاريخية  والجتماعية 

المنطقة، ويبلور فهما عميقا لالأزمات 

المتعددة التي نواجهها.

من  م�صتوحى  المعر�س  ان  واأ�صاف 

والأزمات  ال�صخ�صية،  الفنان  تجربة 

ويقدم  اليوم،  عالم  في  المتعددة 

التي  ال�صدمات  ب�صاأن  هامة  موا�صيع 

من  �صاحبها  وما  ال�صتعمار  تلت 

ال�صعيدين  على  نف�صي  »اإ�صالح« 

الجتماعي والفردي.

باري�س  في  عطية  قادر  الفنان  ولد 

الجزائر  بين  متنقال  ون�صاأ   ،1970 عام 

اأعماله  في  عطية  وي�صتخدم  وفرن�صا، 

اإحالت  مع  متعددة  وو�صائط  خامات 

لمفاهيم نظرية ومواد اأر�صيفية.

المعار�س  من  العديد  الفنان  قدم 

ولندن   )2020( زيورخ  في  الفردية 

�صاهم  كما   .)2013( وبرلين   )2019(

الجماعية  المعار�س  من  العديد  في 

مثل  العالمية  المتاحف  من  عدد  في 

طوكيو  ق�صر  متحف   ، �صنغهاي  متحف 

وغيرها،  البندقية  بينالي   ، باري�س 

وحاز عطية على جوائز عدة، من بينها 

جائزة مار�صيل دو�صان )2016(، وجائزة 

خوان ميرو )2017(، وجائزة يانغهيون 

الفنية )2017(، ويواكب هذا المعر�س 

احتفال المتحف العربي للفن الحديث 

بالذكرى العا�صرة لتاأ�صي�صه.

ن�صيرة. �س

ن�صرية. �س

قال الروائي محمد مول�سهول, 

المعروف اأدبيا با�سم يا�سمينة 

خ�سرا, اأن الأدب »اإبداع وروح 

نكتب  التي  باللغة  يتعلق  ول 

واعتبر  بها«,  نقراأ  اأو  بها 

اأدبية  ندوة  في  خ�سرا, 

معر�س  فعاليات  اإطار  في 

ال�سارقة الدولي الـ 40 للكتاب 

اأي�سا  ن�سطها  بالإمارات, 

»اللغة  اأن  الأعرج,  وا�سيني 

تهم  ل  الأديب  بها  يكتب  التي 

يجب  الذي  هو  المبدع  واإنما 

م�سيرا  الهتمام«,  نوليه  اأن 

»تهجمات«  �سماها  ما  اإلى 

يكتب  لأنه  »فقط  لها  يتعر�س 

بالفرن�سية«, كما قال.

اأو�سح  مول�سهول,  محمد 

بالفرن�سية  »يكتب  اأنه  يقول 

جزائرية  و�سبغة  بروح  ولكن 

 ».. وانتماءه  هويته  تعك�س 

الكلمة  »اإي�سال  هدفه  واأن 

كل  اإلى  الجزائري  والفكر 

كل  رغم   )..( بالعالم  مكان 

من  يتلقاها  التي  العداوات 

الثقافية«,  واللوبيات  الأدباء 

على حد قوله.

رواية  �ساحب  واأو�سح 

له  اأديب  »كل  اأن  »ال�سدمة« 

فالرواية  وطموحاته  ر�سالته 

كاتب«,  اإن�سان  لكل  مراآة 

اأن  على  الإطار  هذا  في  م�سددا 

له  لي�س  حرية  بال  »الأديب 

اأن  يجب  حرا  وليكون  وجود 

يكون في م�ستوى قرائه«.

جدلية  عن  �سوؤاله  ولدى 

والفرن�سية  بالعربية  القارئ 

من  خ�سرا  قلل  الجزائر  في 

اأهمية وقيمة الأحكام ال�سادرة 

اأن  موؤكدا  ال�سياق  هذا  في 

بالعربية  نف�سه  »هو  القارئ 

هناك  ولي�س  بالفرن�سية  اأو 

بناء  الآخر  من  اأن�سج  قارئ 

على اللغة التي يقراأ بها )..( 

واإنما هناك قارئ له حب اأكبر 

لكتاب معين«, م�سيفا اأن الأهم 

»اأن تربي المجتمعات اأبناءها 

على القراءة منذ الطفولة«.

وقال من جهته وا�سيني الأعرج 

اأن »الرواية رحلة داخل الإن�سان 

الآخرين  تر�سي  ل  وهي   )..(

اإلى  لفتا  ميتة«,  ولدت  واإل 

اأنه »لما يكتب ل يمار�س رقابة 

للعواقب  ياأبه  ول  نف�سه  على 

هدفه  واإنما  تحدث  قد  التي 

ولو  ال�سعادة  القارئ  منح 

بالق�س�س الحزينة ..«.

وعاد الأعرج اإلى روايته »مي, 

معتبرا  كوبيا«  اإيزي�س  ليالي 

اأنها بمثابة »محاولة لإن�ساف 

الكاتبة اللبنانية-الفل�سطينية 

نهايتها  كانت  التي  زيادة  مي 

ماأ�ساوية وتكريم لها وللمراأة 

اأن  مو�سحا  المظلومة«, 

»مذكرات  �سكل  في  العمل جاء 

مجتمعات  تنتقد  افترا�سية 

والثالثينات  الع�سرينيات 

ظلمت  التي  والأربعينيات 

المراأة«.

واأ�ساف �ساحب »كتاب الأمير« 

مهمة  »له  كمثقف  الأديب  اأن 

تجاه نف�سه وماذا يمكن اأن يفعل 

لتك�سرات  يتعر�س  مجتمع  في 

كبيرة في بنياته«, معتبرا اأنه 

»يعطي ف�سحة للتاأمل من خالل 

ن�سو�سه فدوره فني اأ�سا�سا«.

معر�س  فعاليات  وت�ستمر 

 40 الـ  الدولي  ال�سارقة 

للكتاب اإلى غاية 13 من ال�سهر 

الروائية  بح�سور  الجاري 

اأحالم م�ستغانمي.

ن�سيرة. �س

قال اإن 

الأدب اإبداع 

وروح ول 

يتعلق باللغة 

التي نكتب 

بها، يا�صمينة 

خ�صرا:

»اأنا 

جزائري 

ول�ست 

فرن�سيا«

الرئي�س الإيطايل اأبدى اعجابه الكبري بها

املدينة الأثرية هيبون مرجعية 

ح�سارية ت�سرب يف عمق التاريخ
الأثري  بالموقع  الكبير  اإعجابه  ماتاريال  �صيرجيو  الإيطالية  الجمهورية  رئي�س  اأبدى 

هيبون بولية عناية و ذلك في اإطار زيارة ثقافية �صياحية قام بها اإلى هذه المدينة، ومن 

القطع  الما�صي هو  الأحد  جرت  التي  الزيارة  خالل  الإيطالي  الرئي�س  اإعجاب  اأثار  ما  اأهم 

الف�صيف�صائية المتنوعة حيث طلب من مقدم العر�س معلومات اإ�صافية  حول طبيعة المواد 

الم�صتعملة فيها و خا�صة جودة الرخام و الألوان الزاهية التي تحتويها.

يخلد  الميالد  قبل  الأول  القرن  اإلى  يعود  البرونز  من  تذكاري  ت�صميم  اأمام  وقوفه  ولدى 

انت�صار القن�صل الروماني يوليو�س قي�صر على خ�صومه من اأن�صار القن�صل بومبي و ذلك �صنة 

46 قبل الميالد اأبدى الرئي�س الإيطالي اهتماما خا�صا بهذه القطعة الأثرية خا�صة بعدما 
الطبيعي  بالمنظر  اإعجابه  الجزائر  �صيف  اأبدى  كما  العالم،  في  نوعها  من  فريدة  اأنها  علم 

العام الذي تتوفر عليه مدينة هيبون الأثرية خا�صة بعدما اطلع اأنها تتربع على اأكثر من 

70هكتارا مع العلم اأن الكت�صافات و الحفريات لم ت�صمل اإلى حد الآن بهذا الموقع �صوى 26 
هكتارا من اإجمالي الم�صاحة فقط.

تمثل المدينة الرومانية هيبون التي تقع بعنابة )اأق�صى �صمال �صرق الجزائر( اأحد �صواهد 

و  الح�صارات  عديد  تعاقب  عرفت  التي  للجزائر  التاريخي  والمتداد  الح�صاري  البعد 

�صاهمت في بناء تاريخ و ح�صارة الإن�صانية، فهيبون التي كانت مركزا تجاريا فينيقيا في 

اأ�صبحت مدينة نوميدية للملك الأمازيغي ما�صيني�صا قبل  الثاني ع�صر قبل الميالد  القرن 

اأن  اإفريقيا بدليل  المهمة في �صمال  الرومان لت�صكل واحدة من مقاطعاتهم  �صمها من قبل 

الحفريات الأثرية واأطالل الموقع ل تزال ت�صهد على تاريخها البعيد جدا.

ويتربع الموقع الأثرى هيبون التابع للديوان الوطني لت�صيير الممتلكات الثقافية المحمية 

الذي زاره رئي�س الجمهورية الإيطالية �صيرجيو ماتاريال ظهر اليوم الحد على 70 هكتارا 

من بينها 26 هكتارا خ�صعت للحفريات ومكنت من اكت�صاف معالم و تحف اأثرية ت�صهد على 

قبل  فالرومانية  اليفنيقية،  و  النوميدية  الح�صارات  بينها  من  القديمة  الح�صارات  تعاقب 

اآثارا ذات قيمة تاريخية هامة من بينها  الفتوحات الإ�صالمية. وي�صم هذا الموقع الأثري 

مختلف  في  اآنذاك  انتعا�صها  و  الحياة  مظاهر  تعك�س  ف�صيف�صائية  بلوحات  الإقامي  الحي 

الفوروم  موقع  اإلى  بالإ�صافة  اأوغ�صتين  القدي�س  بكني�صية  الم�صيحي  والحي  المجالت 

والحمامات التي ت�صم م�صرحا ن�صف دائري و مدرج بالإ�صافة اإلى عديد التماثيل التي ترمز 

بينها  من  نوعها  من  وفريدة  نادرة  اأثرية  قطعا  هيبون  متحف  ويكتنز  قديمة،  ل�صخ�صيات 

وتماثيل  منزلية  اأوانى  و  ومزهريات  نقدية  وقطع  ف�صيف�صائية  ولوحات  قديمة  منحوتات 

رخامية و اأقنعة حربية من البرونز والرخام الأبي�س من بينها قناع الغرغون الذي تعر�س 

هيبون  الأثري  الموقع  ويعد   .  2020 �صنة  الأثري  الموقع  ذات  اإلى  ا�صترجع  ثم  لل�صرقة 

ال�صلطات  ت�صعى  حيث  حماية،  مخطط  من  ي�صتفيد  بالجزائر  موقع  ثالث  وطنيا  الم�صنف 

العمومية حاليا اإلى ت�صنيفه عالميا، ح�صب ما اأفاد به لواأج مدير المتحف عمارة نوارة الذي 

ذكر باأن الموقع قد ا�صتفاد من برنامج �صيانة مكن من تاأهيل نظام حماية للموقع، وي�صتقبل 

الموقع الأثري هيبون نحو 15 األف زائر �صنويا بحيث اأعدت اإدارة المتحف م�صارات لل�صياحة 

اأغو�صتين التي توجد بذات الموقع وم�صارات  التاريخية والدينية باتجاه كني�صة القدي�س 

دورية  ب�صفة  والباحثين  الطلبة  الأثري  الموقع  ي�صتقبل  كما  التاريخية،  لل�صياحة  اأخرى 

وكذا تالميذ الموؤ�ص�صات التربوية وذلك في اإطار ن�صاطات بيداغوجية مبرمجة بالتن�صيق 

مع مديرية التربية.

ن�صيرة. �س
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وفق تقرير للبنك الدويل

غزة تعاني اأو�شاعا اقت�شادية بالغة ال�شدة

ووفق تقرير البنك الدويل، الذي جاء على اإثر املراقبة االقت�صادية 

 2021 الثاين  ت�رشين  نوفمرب/   17 يف  �صيتم  فاإنه  الفل�صطينية 

مبدينة اأو�صلو بالرنويج، يف اجتماٍع على م�صتوى ال�صيا�صات ب�صاأن 

امل�صاعدات االإمنائية املقدمة اإىل ال�صعب الفل�صطيني. وُي�صِلّط هذا 

االقت�صاد  يواجهها  التي  اجل�صيمة  التحديات  على  ال�صوَء  التقرير 

الفل�صطيني بوجٍه عام، وبدرجٍة اأكرث حتديدًا على االأداء االقت�صادي 

التقرير، قال  االإمنائية، وتعقيبًا على  يف قطاع غزة واحتياجاته 

ال�صفة  يف  الدويل  للبنك  املقيم  واملمثل  املدير  �صانكار  كانثان 

الغربية وقطاع غزة، اإّن »اقت�صاد غزة ظل يف حالة �صبه ركود بفعل 

جولة ال�رشاع االأخرية التي ا�صتمرت 11 يومًا يف مايو/اأيار«.

اأّن معدل النمو يف القطاع بلغ %5.4 يف الن�صف االأول من  واأو�صح 

العام، لكن من املتوقع  %6 هذا  اإىل  اأن ي�صل  له  وُيتوقع   ،2021
اأن يرتاجع النمو يف عام 2022 اإىل نحو %3 ب�صبب ت�صاوؤل �رشعة 

االنتعا�ش ما بعد كوفيد19- وبقاء م�صادر النمو حمدودة.

وتناول تقرير البنك الدويل، االآثار الرتاكمية ل�صنواٍت من احل�صار 

على اقت�صاد غزة الذي انكم�ش يف الوقت احلايل اإىل ن�صبة �صئيلة من 

اأّن م�صاهمة قطاع غزة يف االقت�صاد  اإمكاناته التقديرية. واأو�صح، 

الثالثة  العقود  خالل  الن�صف  مبقدار  تقّل�صت  الكلي  الفل�صطيني 

%18 فقط، و�صهد قطاع  اإىل  الوقت احلايل  املا�صية، وو�صلت يف 

غزة تراجع اأن�صطة الت�صنيع، واأ�صبح اقت�صاد القطاع يعتمد بن�صبة 

كبريًة على التحويالت اخلارجية.

قطاع  يف  االقت�صادي  التدهور  ر  »اأَثّ الدويل:  البنك  تقرير  ويقول 

اإذ بلغ معدل البطالة  غزة تاأثريًا �صديدًا على م�صتويات املعي�صة، 

%45، وو�صل معدل الفقر اإىل %59 من جراء جولة ال�رشاع االأخرية 
11 يومًا، وتدهور االأو�صاع من جراء تف�صي جائحة  التي ا�صتمرت 

واملياه  الكهرباء  اإمدادات  نق�ش  من  غزة  �صكان  ويعاين  كورونا«. 

عن  الناجمة  النف�صية  وال�صدمات  ال�صحي،  ال�رشف  وخدمات 

ال�رشاع، والقيود على احلركة واالنتقال.

ويقول �صانكار بقوله: »تبعث الظروف املعي�صية املروعة واالعتماد 

ال�صديد على امل�صاعدات االجتماعية ل�صكان غزة على القلق البالغ، 

قة لتلبية االحتياجات  ومن ال�رشوري اأن تبذل كل االأطراف جهودًا ُمن�َصّ

يف  واالحتياجات  لالأ�رشار  ال�رشيع  التقييم  يف  حتديدها  مت  التي 

قطاع غزة )2021( الذي قاده البنك الدويل واالحتاد االأوروبي واالأمم 

املتحدة مل�صاندة جهود االإعمار وعك�ش م�صار االنحدار يف موؤ�رشات 

التنمية وم�صتويات املعي�صة يف القطاع«.

وبالن�صبة لالإجراءات ذات االأولوية الواجب اتخاذها فت�صمل زيادة 

اإمدادات الكهرباء وتطوير البنية التحتية وال�صبكات لتعزيز النمو 

ن  ويت�صَمّ العامة.  اخلدمات  حت�صني  اإىل  باالإ�صافة  االقت�صادي، 

العنان  اإطالق  اأجل  من  غزة  قطاع  اإىل  الطبيعي  الغاز  تو�صيل  هذا 

من   1% تتجاوز  ال  ن�صبة  وحت�صل  املتجددة،  الطاقة  الإمكانات 

من  قدٍر حمدوٍد  وعلى  نة  امُلح�َصّ ال�رشب  مياه  اإمدادات  على  ال�صكان 

خدمات معاجلة مياه ال�رشف، ولذلك فثمة �رشورة ملحة لتعميم 

نة، ومعاجلة 95%  اإمكانية احل�صول على اإمدادات مياه �رشب حُم�َصّ

من مياه ال�رشف التي ُتنتج يف غزة. وحّث البنك الدويل، على اأهمية 

بذل جهود الإعادة ربط قطاع غزة باقت�صاد ال�صفة الغربية واالأ�صواق 

اخلارجية، ومن ذلك اإ�صدار تراخي�ش االأعمال لتجار غزة، وتخفيف 

القيود على م�صتلزمات االإنتاج ذات اال�صتخدام املزدوج.

واأ�صاف: »ومن ال�رشوري اأي�صًا العمل على تعميم اإمكانية الو�صول 

واالقت�صاد  النا�ش  ربط  على  �صي�صاعد  الذي  الرقمي  الربط  اإىل 

خدمات  توفري  اإىل �رشورة  ودعا  والعاملية«.  االإقليمية  باالأ�صواق 

النطاق العري�ش الت�صاالت الهاتف املحمول من اجليل الثالث على 

معدات  دخول  على  القيود  وتخفيف  وا�صح،  زمني  اإطار  يف  االأقل 

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

قال البنك الدويل، اإّن قطاع غزة ما زال يعاين اأو�شاعًا اقت�شادية بالغة ال�شدة، مع االرتفاع الكبري يف معدالت 

البطالة وتدهور االأحوال االجتماعية، مبينًا اأّنه ت�شوب حالة من عدم اليقني حول اآفاق امل�شتقبل يف �شوء 

حمدودية م�شادر النمو امل�شتدامة.

واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  طالبت 

قرارات  بتنفيذ  باالإ�شراع  الفل�شطينية، 

بالق�شية  اخلا�شة  املتحدة  االأمم 

ال�شالم  حتقيق  ي�شمن  مبا  الفل�شطينية، 

فوات  قبل  الدولتني،  حل  مبداأ  وتنفيذ 

االأوان.

واأكدت اخلارجية الفل�شطينية يف بيان لها، 

ال�شهيوين  الكيان  وزراء  رئي�س  اأن  اأم�س، 

نفتايل بينت، ال ي�شيع اأية فر�شة للتفاخر 

دولة  والإقامة  لل�شالم  املعادية  مبواقفه 

ال�شهيوين،  الكيان  جانب  اإىل  فل�شطينية 

وف�شح نواياه ومواقفه العن�شرية وانتمائه 

اأر�س  يف  التو�شعي  اال�شتعماري  للم�شروع 

دولة فل�شطني، كان اآخرها ما �شرح به م�شاء 

مفاو�شات  الأية  عداءه  مكررا  اأم�س  اأول 

خلف  خمتبئا  الفل�شطينيني،  مع  �شيا�شية 

باأيديولوجيته  امللتزمة  امل�شبقة  اأحكامه 

ق�شية  مع  التعامل  يف  املتطرفة  اليمينية 

اأن  واأكدت  وحقوقه،  الفل�شطيني  ال�شعب 

جرافات  به  تقوم  ما  ترتجم  بينت  اأقوال 

تدمري  من  امليدان  يف  وقواته  االحتالل 

فل�شطينية  دولة  اإقامة  لفر�شة  ممنهج 

قابلة للحياة وذات �شيادة بعا�شمتها القد�س 

ال�شرقية عرب الت�شعيد احلا�شل يف عمليات 

هدم املن�شاآت واملنازل الفل�شطينية وتوزيع 

يف  باالأم�س  ح�شل  كما  بالهدم  االإخطارات 

و�شددت  وقلقيلية،  يطا  وم�شافر  ترقوميا 

اخلارجية الفل�شطينية، على اأن بينت الذي 

ُيحاول و�شم الدولة الفل�شطينية باالإرهاب، 

ميار�س اأب�شع اأ�شكال اإرهاب الدولة املنظم، 

امل�شتوطنني  ومنظمات  عنا�شر  ويحت�شن 

االأر�س  �شد  خرابا  تعيث  التي  االإرهابية 

طول  يف  الفل�شطينية  واملنازل  واملمتلكات 

ال�شفة الغربية وغربها ويوفر لها احلماية 

الذي  القانوين  والغطاء  واالإ�شناد  والدعم 

على  اعتداءاتها  يف  اال�شتمرار  من  ميكنها 

وحماية  مب�شاركة  الفل�شطينيني  املواطنني 

جي�س االحتالل.

وحملت اخلارجية الفل�شطينية، االحتالل 

واملبا�شرة  الكاملة  امل�شوؤولية  ال�شهيوين 

املتطرفة  التحري�شية  مواقفه  نتائج  عن 

التو�شعية  اال�شتعمارية  وممار�شاته 

ال�شالم  لتحقيق  فر�شة  اأية  تقو�س  التي 

التفاو�شي  ال�شيا�شي  احلل  خالل  من 

حل  مبداأ  تطبيق  فر�شة  وتخريب  لل�شراع 

التي  الدول  مبواقف  ورحبت  الدولتني، 

االأمن  جمل�س  جل�شة  يف  ورف�شت  اأدانت 

اال�شتيطان خا�شة دول االحتاد االأوروبي، 

وطالبت تلك الدول وجمل�س االأمن الدويل 

والتعبري  الت�شخي�س  مرحلة  من  باالنتقال 

عن القلق والرف�س واالإدانات ال�شكلية اإىل 

مرحلة التحرك الفعلي واتخاذ ما يلزم من 

بال�شغط  الكفيلة  والتدابري  االإجراءات 

على دولة االحتالل الإنهاء احتاللها ووقف 

الوطنية  باحلقوق  واالعرتاف  اال�شتيطان 

اأقرتها  كما  الفل�شطيني  لل�شعب  والعادلة 

اخلارجية  واأكدت  املتحدة،  االأمم  قرارات 

والدول  الدويل  املجتمع  اأن  الفل�شطينية، 

ويف مقدمتها الواليات املتحدة مل يتبق يف 

ممار�شة  عن  لالمتناع  حجة  اأية  خمزونها 

ـ لبيد،  ال�شغط املطلوب على حكومة بينت 

احلجج  هذه  اآخر  �شقطت  اأن  بعد  خا�شة 

وهي )اإقرار امليزانية(، وال ميكن اأن تخرتع 

الدول مزيدا من الذرائع واملربرات الإعفاء 

هذه احلكومة من االن�شياع الإرادة ال�شالم 

اىل اآخر يوم يف عمرها.

�شوؤون  هيئة  اأكدت  اآخر،  �شعيد  على 

اأ�شدرته  تقرير  يف  واملحررين  االأ�شرى 

اأم�س، اأن اإدارة �شجون االحتالل ال�شهيوين 

املر�شى  االأ�شرى  حقوق  بانتهاك  متعن 

ب�شكل  ت�شتهدفهم  فهي  طبيًا،  واجلرحى 

اأو�شاعهم  بتجاهل  وذلك  ومربمج،  وا�شح 

ب�شكل  معها  بالتعامل  واملماطلة  ال�شحية، 

وتف�شي  تفاقم  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  جدي، 

هيئة  ووثقت  اأج�شادهم،  يف  االأمرا�س 

االأ�شرى يف هذا ال�شياق، من خالل حماميها 

اأبرز احلاالت املر�شية التي تقبع يف )�شجن 

ع�شقالن(، من بينها حالة االأ�شري نا�شر اأبو 

حميد )49 عامًا( من خميم االأمعري مبدينة 

ب�شكل  حالته  تدهورت  والذي  اهلل،  رام 

االأوجاع  مع  معاناته  بدء  بعد  وذلك  كبري، 

ال�شديد  ال�شعال  ونوبات  بال�شدر  احلادة 

االأحيان،  من  كثري  يف  يتقياأ  جتعله  التي 

ومت اإجراء عملية جراحية له موؤخرا جرى 

خاللها ا�شتئ�شال 10 �شم من الرئة الي�شرى، 

خبيث،  �شرطاين  ورم  هو  الورم  اأن  وتبني 

ملتابعات  بحاجة  حميد  اأبو  االأ�شري  زال  وما 

طبية حثيثة.

من  ربايعة  يا�شر  االأ�شري  يعاين  بينما 

و10  املوؤبد  بال�شجن  واملحكوم  العيزرية، 

اأجريت  حيث  القولون،  �شرطان  من  اأعوام، 

له عملية ا�شتئ�شال وخ�شع لثمانية جل�شات 

كيماوي يف م�شت�شفى برزيالي واأجريت له 

عمليتني جراحيتني يف الكبد، وهو بحاجة 

اإىل متابعة طبية م�شتمرة، ويف ال�شياق ذاته 

يعاين االأ�شري حممد برا�س من فقدان النظر 

القدم  يف  وبرت  بال�شمع،  وم�شاكل  بعينيه، 

يف  الكولي�شرتول  ن�شبة  وارتفاع  الي�شرى، 

الدم، وم�شاكل �شحية اأخرى، وقد مت نقله 

اأجل  من  برزيالي  مل�شت�شفى  اأيام  عدة  قبل 

يعاين  اأنه  وتبني  لالأذن،  فحو�شات  اإجراء 

من وجود ثقب باالأذن الي�شرى وهو بحاجة 

الإجراء عملية الإغالق الثقب، اإال اأن عيادة 

املعتقل متاطل يف حتديد موعد له.

طالبت املجتمع الدويل بوقف حتري�شه على ال�شعب الفل�شطيني وحقوقه

الخارجية الفل�سطينية تندد 
بالمواقف العن�سرية لرئي�س 

وزراء الكيان ال�سهيوني

 الوكاالت

اأنها  العربية  الدول  جامعة  اأكدت 

غوث  لوكالة  وم�صاندة  داعمة  �صتظل 

الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل 

كعنوان  »اأونروا«  االأدنى  ال�رشق  يف 

لاللتزام الدويل جتاه ق�صيتهم، حتى 

لقرارات  اإىل حل عادل وفقا  الو�صول 

ال�صالم  ومبادرة  الدولية  ال�رشعية 

تفعيل  يف  �صت�صتمر  واأنها  العربية، 

العامة  االأمانة  بني  العمل  قنوات 

واالأونروا.

ل�صوؤون  امل�صاعد  العام  االأمني  وقال 

املحتلة  العربية  واالأرا�صي  فل�صطني 

علي  اأبو  �صعيد  العربية  باجلامعة 

بني   31 امل�صرتك  االجتماع  اأمام 

م�صوؤويل التعليم يف االأونروا وجمل�ش 

فل�صطني  الأبناء  الرتبوية  ال�صوؤون 

اجلامعة،  مقر  يف  اأم�ش،  عقد  الذي 

ت�صاعد  ظل  يف  ياأتي  االجتماع  اإن 

ال�صعب  اأبناء  على  االحتالل  هجمة 

جرائم  من  ت�صمله  ومبا  الفل�صطيني، 

والتهجري  والتهويد  العرقي  التطهري 

القتل  اإىل جانب جرائم  واال�صتيطان، 

وا�صتهداف  والتعذيب  واالعتقال 

اأبو  واأكد  املدين.  املجتمع  منظمات 

الدولية  علي �رشورة توفري احلماية 

من  ومتكينه  الفل�صطيني،  لل�صعب 

ممار�صة حقه يف تقرير امل�صري واإقامة 

دولته امل�صتقلة وعا�صمتها القد�ش.

والتحرك  املبادرة  زمام  الأخذ  ودعا 

على  ال�صهيوين  االحتالل  الإرغام 

اآن  »فقد  الدولية،  لالإرادة  االن�صياع 

ميكن  مبا  ينتهي،  اأن  االحتالل  لهذا 

ممار�صة  من  الفل�صطيني  ال�صعب 

من  الدولية  االإرادة  وميكن  حقوقه، 

ترجمة قراراتها، وميكن املنطقة من 

بناء ال�صالم واال�صتقرار واالزدهار«.

ياأتي  االجتماع  هذا  انعقاد  اإن  وقال 

املالية  االأزمة  ا�صتمرار  ظل  يف 

ادت  والتي  االأونروا،  تواجه  التي 

املقدمة  اخلدمات  على  التاأثري  اإىل 

والعاملني  الفل�صطينيني  لالجئني 

باالأونروا، وباتت تنعك�ش على جممل 

على  وقدرتها  الوكالة  م�صوؤوليات 

اإىل  باالإ�صافة  بالتزاماتها،  الوفاء 

منهاجها  على  حملة  من  تواجهه  ما 

امل�صتمرة  واملحاوالت  التعليمي، 

العنف  على  بالتحري�ش  لو�صمه 

منع  ت�صتهدف  والتي  واالإرهاب، 

الدول املانحة من تقدمي م�صاهماتها 

للوكالة، من جانبه، قال وكيل وزارة 

ب�رشي  الفل�صطينية  والتعليم  الرتبية 

�صالح اإن هناك 500 األف طفل يتلقون 

ويجب  االأونروا  مبدار�ش  تعليمهم 

املحافظة على حقوقهم اأ�صوة بالطالب 

القيادة  اأن  موؤكدا  العربية،  بالدول 

تويل  عبا�ش  حممود  بالرئي�ش  ممثلة 

اهتماما كبريا من اأجل �صمان ا�صتمرار 

تقدمي خدمات التعليم وال�صحة الأبناء 

املخيمات  الفل�صطينيني يف  الالجئني 

كافة.

وزارة  من  قوية  ر�صالة  »نحمل  وقال 

باأن  الفل�صطينية  والتعليم  الرتبية 

تعليم ابنائنا يف املخيمات له اأولوية 

اإيجاد  حماولة  و�رشورة  كبرية، 

و�صائل بديلة ال�صتمرارية العمل بتلك 

املدار�ش وتلقي الطلبة تعليمهم وفق 

ا�صرتاتيجياتنا الفل�صطينية«.

االأمانة  مقر  يف  انطلقت  فقد  لالإ�صارة 

العربية،  الدول  بجامعة  العامة 

امل�صرتك  االجتماع  اأعمال  اأم�ش، 

احلادي والثالثني بني جمل�ش ال�صوؤون 

الرتبوية الأبناء فل�صطني، وامل�صوؤولني 

بوكالة  والتعليم  الرتبية  �صوؤون  عن 

وت�صغيل  الإغاثة  املتحدة  االأمم 

ال�رشق  يف  الفل�صطينيني  الالجئني 

االأدنى )االأونروا(، وكذا اجتماع جمل�ش 

فل�صطني يف  الأبناء  الرتبوية  ال�صوؤون 

دورته 85 على التوايل، وتاأتي اأهمية 

ملا  يومني  ملدة  االجتماعني  هذين 

برامج  لتقارير  عر�ش  من  يت�صمنانه 

الرتبوية  بالعملية  اخلا�صة  االأونروا 

التعليمية يف مناطق عملياتها اخلم�ش 

واإجنازاتها والتحديات التي تواجهها 

االأزمة  ظل  يف  التعليمي  املجال  يف 

تواجهها  التي  اخلطرية  املالية 

ال�صنوات  متكررة يف  ب�صورة  االأونروا 

على  التاأثري  بداأت  والتي  االأخرية 

يف  االإ�صافية  والتحديات  اأن�صطتها، 

كورونا،  فريو�ش  تف�صي  ا�صتمرار  ظل 

الت�صدي للهجمة  اإىل كيفية  باالإ�صافة 

املنهاج  على  ال�رش�صة  االإ�رشائيلية 

ت�صتهدف  والتي  االأونروا  مدار�ش  يف 

املانحة  الدول  مب�صاهمات  االإ�رشار 

قدرتها  يهدد  الذي  االأمر  لالأونروا 

على اال�صتمرار يف الوفاء بالتزاماتها 

جتاه الالجئني الفل�صطينيني.

العربية  الدول  وفود  وت�صارك 

فل�صطني،  دولة  االأردن،  امل�صيفة: 

العربية  واملنظمة  م�رش،  لبنان، 

ومنظمة  والعلوم،  والثقافة  للرتبية 

والعلوم  للرتبية  االإ�صالمي  العامل 

والثقافة، يف كال االجتماعني - وميثل 

االأونروا يف االجتماع امل�صرتك القائم 

باأعمال مدير التعليم باالأونروا ومدير 

باالأونروا،  التعليم  برنامج  تن�صيق 

ويعترب االجتماع امل�صرتك بني جمل�ش 

فل�صطني  الأبناء  الرتبوية  ال�صوؤون 

وم�صوؤويل �صوؤون الرتبية والتعليم يف 

التعاون بني  قنوات  اأهم  من  االأونروا 

يف  واالأونروا  العربية  الدول  جامعة 

جمال التعليم.

يف ظل ت�ساعد االنتهاكات ال�سهيونية على اأبناء ال�سعب الفل�سطيني

جامعة الدول العربية توؤكد دعمها لـ »االأونروا«
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�شجاعة العلماء

كانت جمعية "الحتاد والرتقي" الرتكية -ذات الأ�شول املا�شونية- راأ�س 

احلربة العلمانية �شد الإ�شالم و�شريعته يف الدولة العثمانية.واإبان 

انقالبها على ال�شلطان عبد احلميد الثاين )1258- 1336 هـ، 1842- 1918م( 

قدمت العامل امل�شلم بديع الزمان �شعيد النور�شي )1294- 1379 هـ، 1877- 

1960م( اإىل املحاكمة الع�شكرية عام 1906م بتهمة الدعوة اإىل ال�شريعة 

الإ�شالمية!

ويف هذه املحاكمة العجيبة قال رئي�س املحكمة "خور�شيد با�شا" 

للنور�شي، م�شتنكرا:

- واأنت اأي�شا كنت تدعو اإىل ال�شريعة الإ�شالمية، 

وتطالب بها؟ اأنظر، اإن من يطالب بال�شريعة ي�شنق 

هكذا، واأ�شار بيده اإىل النافذة التي ظهرت 

من خاللها جثث العلماء املعلقة على اأعواد 

امل�شانق!فماذا كان جواب بديع الزمان النور�شي، 

املكبل باحلديد واملو�شوع يف القف�س، واأمام 

عينيه جثث العلماء املعلقة على اأعواد 

امل�شانق؟!

لقد واجه جالديه بدفاع �شجاع وجميد 

عن الإ�شالم و�شريعته، قال فيه:"اإنني 

طالب علم، لذا فاإنني اأزن كل �شيء مبيزان 

ال�شريعة، والإ�شالم وحده هو ملتي، لذا فاإين 

اأقيم كل �شيء من وجهة النظر الإ�شالمية.

اإنني اإذ اأقف يف عامل الربزخ الذي تدعونه 

حمطة  يف  الآخرة  قطار  "ال�شجن" منتظرا 
الغادرة  الأحوال  امل�شانق" ومنتقدا  "اأعواد 
للمجتمع الإن�شاين، فاإنني هنا ل اأخاطبكم 

وحدكم، بل لعلي اأخاطب بني الإن�شان باأجمعهم، 

اإنني متهيء وبكل �شوق للرحيل اإىل الآخرة، 

وم�شتعد لأن اأرحل مع هوؤلء امل�شنوقني، فاأنا يف �شوق 

اإىل روؤية الآخرة، وعاملها العجيب، فاإر�شايل اإليها ل يعد 

بالن�شبة يل عقابا وتعذيبا!

اإن هذه احلكومة يف عهد ال�شتبداد كانت تعادي العقل، اأما الآن يف 

عهد د�شتور الحتاد والرتقي فاإنها تعادي احلياة باأكملها، فاإذا كان هذا 

هو �شكل احلكومة ومنطقها، فليع�س اجلنون وليع�س املوت ولتع�س جهنم 

للظاملني، اإنه لو كان يّف األف روح لكنت م�شتعدا للفداء بها يف �شبيل حقيقة 

�شرعية واحدة، ذلك لأن ال�شريعة هي ال�شبيل الوحيد لل�شعادة، وهي 

العدالة املح�شة وهي الف�شيلة.

واإذا كانت "امل�شروطية - الد�شتور" تعني خمالفة ال�شريعة، وا�شتبداد 

جماعة معينة، فلي�شهد الثقالن اأين رجعي! ذلك لأن الحتاد القائم على 

الكذب كذب اأي�شا، والد�شتور القائم على اأ�ش�س فا�شدة د�شتور فا�شد، 

والد�شتور احلق الذي له الدوام هو القائم على احلق وال�شدق واملحبة.

�شوف اأقول احلق فقط، ولن اأجنب احلق اأبدا، ذلك لأن مقام احلق �شاٍم، ولن 

اأ�شحي به، ولن ي�شرفني عن ذكر احلق لومة لئم.

هكذا واجه بديع الزمان النور�شي جالديه، ولقد �شاء اهلل اأن يعي�س يف 

تركيا حار�شا لالإميان وال�شريعة الإ�شالمية، بينما ذهب جالدوه اإىل مزبلة 

التاريخ! فكان ذلك در�شا للمجاهدين.. واأي�شا للجالدين!

ابداأ بنف�شك واحت�شب
ما جعل �شعيد بن امل�شيب ي�شلي اأربعني 

حوًل يف ال�شف الأول ل يتاأخر 

عنه اإل احت�شابه على نف�شه، 

وما نهى الإمام البخاري عن 

الغيبة منذ علم اأنها حرام 

اإل احت�شابه على ل�شانه، 

ف الإمام الزهري  وما خَوّ

من الكذب واإن اأبيح من 

ال�شماء ونادى مناٍد 

بحله، اإل احت�شابه 

على قلبه.اإنها النف�س 

كالغ�شن الأخ�شر 

املياد، اإن عدلتها 

اعتدلت، واإن تركتها 

متيل مع رياح الأهواء 

ت مالت واعوَجّ

والنف�س كالطفل اإن 

ترتكه �شَبّ على *** 

حِبّ الر�شاع واإن تفطمه 

ينفطِم 

وخريكم خريكم لنف�شه اأوًل، 

فاإنقاذها من النار اأوجب على 

املرء، واإنقاذ الآخرين دونها قد 

يودي باملنقذ اإىل اأن ت�شعر به النار اأوًل، 

َها اَلِّذيَن  وهو ي�شمع قول اهلل - تعاىل -: }َيا اأَُيّ

ِ اأَن  اآََمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما َل َتْفَعُلوَن * َكرُبَ َمْقًتا ِعنَد اهلَلّ

َتُقوُلوا َما َل َتْفَعُلوَن{)ال�شف: 3-2(.

وهذا ل ريب على �شبيل الأولوية فِديُن اهلل مل 

ْفحًا عن الن�شح لالآخرين، والكتفاء  ُيْعِر�س �شَ

باإ�شالح النف�س فح�شب، يو�شك حينئذ اأن ياأثم 

ال�شاهد للمنكر، وال�شاكت عن الباطل..واإمنا يف هذا 

الأ�شطر ق�شد الحت�شاب على النف�س، وترغيبها يف 

الإميان، وترغيمها على الكف عن الع�شيان، فمما 

يبعث الآخرين على القبول، ويدعوهم اإىل ال�شتجابة 

افا عند حدود اهلل، منقاداً لأوامر  اأن يكون املرء وَقّ

اهلل، واإل �شاحوا يف وجهه بل�شان الرجل الواحد:

ل تنَه عن ُخلٍق وتاأتَي مثَلُه *** عاٌر عليك 

اإذا فعلت عظيٌم.

�أقليـــات
وقــ�ضايا

ق�س علينا القراآن الكرمي العديد من ق�ش�س الأنبياء 

واملر�شلني بق�شد العتبار والفتكار، ويكاد تاريخ 

الأنبياء واملر�شلني مع اأقوامهم ي�شبه بع�شه بع�شًا، 

فالأنبياء والر�شل ومن تبعهم دعاة حق وهداية، 

والأقوام عادة ما تواجه ر�شلها بال�شد والإعرا�س 

والتكذيب، و�شنة اهلل يف هذا ال�شراع بني احلق 

والباطل تقرر اأن العاقبة للمتقني، واأن الهالك 

وال�شوء على الكافرين واملعر�شني. 

ويف ق�شة هود مع قومه يخربنا القراآن الكرمي اأن هوداً 

عليه ال�شالم دعا قومه اإىل عبادة اهلل وحده، واأن 

ي�شتغفروا اهلل من ذنوبهم التي ارتكبوها، واأن يتوبوا 

اإىل اهلل، واأنهم اإن فعلوا ما ياأمرهم فاإنه �شوف يزيدهم 

غنى فوق غناهم، وقوة فوق قوتهم؛ فاإنهم كانوا اأهل 

ب�شاتني وزروع وعمارة، غري اأن اأولئك القوم اأبوا 

اإل اأن يبقوا على �شاللهم، واأ�شروا على ال�شري يف 

طغيانهم، بل فوق ذلك اتهموا نبيهم باأن اآلهتهم التي 

يدعون من دون اهلل اأ�شابته بجنون، وعندما راأى هود 

عنادهم ومت�شكهم باآلهتهم، اأخربهم اأنه بريء من 

عبادة الأ�شنام التي يعبدونها، بل وحتداهم واآلهتهم 

اإن كانوا ميلكون القدرة على �شره، فهو متوكل على 

اهلل حق التوكل، وهو واثق من تاأييده اإياه غاية 

الوثوق، وموؤمن كل الإميان اأنه �شبحانه �شين�شره 

عليهم؛ اإذ �شنته �شبحانه ق�شت باإهالك الظاملني 

اجلاحدين، ون�شر املوؤمنني املوحدين.

وقد اأخرب هود قومه يف �شياق املجادلة بينه وبينهم 

بقوله: }اإن ربي على كل �شيء حفيظ{ )هود:57( 

وهذا التقرير اخلتامي لالآية هو ما نبغي الوقوف 

عنده؛ فهو تقرير على غاية من الأهمية، وكثرياً ما 

يغفل النا�س عنه يف غمرة احلياة وم�شاغلها وزخارفها 

ومباهجها.

و)احلفيظ( اأ�شله مبالغة احلافظ، وهو الذي ي�شع 

املحفوظ بحيث ل يناله اأحد غري حافظه، وهو هنا 

كناية عن القدرة والقهر؛ فالآية تقرر اأنه �شبحانه 

على كل �شيء رقيب، وبكل �شيء عليم، فال يغيب عنه 

�شيء من اأعمال خلقه، ول ما انطوت عليه �شدورهم، 

و�شوف يجازيهم على خطاياهم يف دنياهم واأُخراهم، 

وهو �شبحانه حفيظ على كل �شيء، ل ميكن اأن ي�شره 

�شيء، وهو فوق كل �شيء، وهو على كل �شيء قدير. 

ف�شبحانه قائم ورقيب على عباده باحلفظ والبقاء، 

على ما اقت�شته �شنته، وتعلقت به م�شيئته، ومنه اأنه 

ين�شر ر�شله واأولياءه، ويخذل اأعداءه واأعداءهم، اإذا 

اأ�شروا على الكفر بعد قيام احلجة عليهم.

وقد ذكر الإمام الرازي اأن قوله عز وجل: }اإن ربي 

على كل �شيء حفيظ{ فيه ثالثة اأوجه: الأول: 

حفيظ لأعمال العباد حتى يجازيهم عليها. الثاين: 

يحفظني من �شركم ومكركم. الثالث: حفيظ على كل 

�شيء، يحفظه من الهالك اإذا �شاء، ويهلكه اإذا �شاء. 

والظاهر اأن الآية ت�شمل كل ذلك؛ فهو �شبحانه يحفظ 

اأعمال العباد ليوفيهم اإياها يوم احل�شاب، وهو �شبحانه 

يحفظ عبداه من كيد الكائدين ومكر املاكرين، وحقد 

احلاقدين، وظلم الظاملني، وهو �شبحانه يحفظ كل 

�شيء من الهالك اإذا �شاء، ويهلكه اإذا �شاء.

حفيظ" �شيء  على  "اإن ربي 

�ضخ�ضية �ليوم
ها، وخليفة ر�شول اهلل  هو عبد اهلل بن اأبي قحافة عثمان التيمي القر�شي، اأف�شل هذه الأمة بعد نبِيّ

يقه الأكرب، ووزيره الأحزم. �شلى اهلل عليه و�شلم، وموؤن�شه يف الغار، و�شِدّ

جهوده يف خدمة حديث ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - :

كان اأول من احتاط يف قبول الأخبار؛ فقد روى اأ�شحاب ال�شنن عن قبي�شة بن ذوؤيب اأنه قال جاءت 

اجلدة اإىل اأبى بكر ال�شديق ت�شاأله مرياثها، فقال: ما لِك يف كتاب اهلل تعاىل �شيء، وما علمُت لِك يف 

�شنة نبي اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - �شيًئا فارجعي حتى اأ�شاأل النا�س ]يعني اأ�شحاب ر�شول اهلل - 

�شلى اهلل عليه و�شلم -[، ف�شاأل النا�س، فقال املغرية بن �شعبة: ح�شرت ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه 

و�شلم - اأعطاها ال�شد�َس. فقال اأبو بكر: هل معك غريك؟ فقام حممد بن م�شلمة فقال 

مثل ما قال املغرية بن �شعبة، فاأنفذه لها اأبو بكر. فلم يكتِف اأبو بكر ر�شي اهلل تعاىل 

برواية  املغرية بن �شعبة وهو �شحابي جليل ثقة، واإمنا ا�شتظهر بثقة اآخر ليطمئن 

قلُبه اإىل اإ�شناد الرواية اإىل ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم -، وهو بذلك 

يوؤ�ش�س ملنهٍج يف النقل والرواية يقوم على التثبت والحتياط وعدم الت�شاهل.

ال�شديق" "اأبو بكر 

�أخالق وتزكية

ح�شن امل�شلم
اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم 

وُم َل  ُيّ اْلَقُيّ }اهلّلُ َل اإَِلـَه اإَِلّ ُهَو احْلَ

َماَواِت  ُه َما يِف ال�َشّ َنٌة َوَل َنْوٌم َلّ َتاأُْخُذُه �شِ

َفُع ِعْنَدُه  َوَما يِف الأَْر�ِس َمن َذا اَلِّذي َي�شْ

اإَِلّ ِباإِْذِنِه َيْعَلُم َما َبنْيَ اأَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم 

ا  ْن ِعْلِمِه اإَِلّ مِبَ َوَل ُيِحيُطوَن ِب�َشْيٍء ِمّ

َماَواِت َوالأَْر�َس َوَل  ُه ال�َشّ ُيّ َع ُكْر�شِ �َشاء َو�شِ

َيوؤُوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلُيّ اْلَعِظيُم{

في ظالل �آية
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 مييزها اخفا�س يف درجات احلرارة واأمطار غزيرة

اأظهرت الأر�ساد اجلوية املرتقبة اليوم الأربعاء ا�ستمرار ت�ساقط الأمطار عرب معظم 

املناطق، مع ت�سجيل درجات حرارة منخف�سة، وح�سب م�سالح الأر�ساد اجلوية 

�ستعرف املناطق الو�سطى اأجواء غائمة غالبا على املناطق ال�ساحلية والداخلية، مع 

ت�ساقط بع�س الزخات املطرية، التي تكون رعدية اأحيانا، تقل حدة تدريجيا بداية 

من الليل، فيما �ست�سهد املناطق ال�سرقية هي الأخرى اأجواء غائمة غالبا، مع ت�ساقط 

بع�س الأمطار نحو اجلهة الغربية للمنطقة، لتقل حدة تدريجيا خالل الليل، بينما 

تكون الأجواء من �سافية اإىل مغ�ساة جزئيا على اله�ساب العليا ومنطقة الأورا�س.

مرمي �سريف اأكدت اأن اجلزائر حققت الكثري من املكت�سبات لهذه الفئة وتك�سف:

�سّد  بانتهاكات  تبليغ   7236
الأطفال عرب الرقم الأخ�سر

 • بن بوزيد: انخفا�ض يف معدل وفيات و�سوء تغذية الأطفال

اأن اجلزائر  الطفولة، مرمي �سريف،  الوطنية حلماية  املفو�سة  اأكدت 

على  امل�ستدامة  التنمية  جمال  يف  املكت�سبات  من  الكثري  حققت 

امل�ستويني الت�سريعي واملوؤ�س�ساتي.

بن  الرحمان  عبد  ال�سحة،  وزير  رفقة  ا�سرافها  ولدى  �سريف،  مرمي 

بوزيد، على لقاء اعالمي حول اأهداف التنمية امل�ستدامة والطفل، 

هذا  يف  املكت�سبات  من  الكثري  "حققت  اجلزائر  اأن  اأو�سحت  اأم�س 

عدة  اأ�سدرت  حيث  واملوؤ�س�ساتي،  الت�سريعي  امل�ستويني  على  املجال 

قوانني مت�سلة باأهداف التنمية امل�ستدامة واعتمدت خططا وطنية 

وكذا  والتكوين  البيئة  ال�سحة،  التعليم،  ل�سيما  جمالت،  عدة  يف 

امل�ساواة بني اجلن�سني".

وقالت يف هذا ال�سياق اأنه "ل ميكن بلوغ اأهداف التنمية امل�ستدامة 

جيدة  ب�سحة  "التمتع  بينها  من  الطفال"  حقوق  جت�سيد  دون  من 

واحل�سول على تعليم نوعي والعي�س يف بيئة اآمنة و�سمان احلماية 

من كل اأ�سكال العنف".

الطفولة  حماية  مبحور  تهتم  اجلزائر  اأن  اأكدت  املنظور،  هذا  ومن 

الذي  الأخري  الد�ستوري  "التعديل  اأن  اىل  م�سرية  حقوقها،  وترقية 

كر�س امل�سلحة الف�سلى للطفل والقانون املتعلق بحماية الطفل، دليل 

على الرادة ال�سيا�سية القوية التي توليها ال�سلطات العليا يف بالدنا 

حلماية الطفولة".

حلماية  الوطنية  الهيئة  اأن  امل�سوؤولة  ذات  ك�سفت  اأخرى،  جهة  من 

وترقية الطفولة اأطلقت، بال�سراكة مع املجل�س الوطني القت�سادي 

باجلزائر،  اليوني�سف  مكتب  مع  وبالتن�سيق  والبيئي،  والجتماعي 

التنمية  اأهداف  "جت�سيد  �سيعزز  الذي  للطفولة  ميزانية  م�سروع 

النفقات  "تر�سيد  اىل  يرمي  امل�سروع  هذا  اأن  واأبرزت  امل�ستدامة"، 

العمومية املخ�س�سة ملحور الطفولة، بالتن�سيق مع خمتلف القطاعات 

وت�سافر  لتوحيد  "اأداة  ويعد  املدين"  املجتمع  وفعاليات  الوزارية 

اجلهود الوطنية الرامية اىل حتقيق امل�سلحة الف�سلى للطفل".

جمال  يف  منوذجية  "جتربة  يعترب  امل�سروع  هذا  اأن  اىل  واأ�سارت 

معلنة  النتائج"،  وحتقيق  والأهداف  التخطيط  على  املبني  النفاق 

عن تنظيم جل�سات قبل نهاية ال�سنة حول املو�سوع.

وعلى �سعيد اآخر، اأ�سارت اىل الرقم الخ�سر "11-11" الذي اطلقته 

تلقت  حيث   ،2018 �سنة  الطفولة  وترقية  حلماية  الوطنية  الهيئة 

اىل غاية 30 �سبتمرب الفارط، "مليونني ون�سف مكاملة هاتفية لطلب 

اخطار   7236" و�سجلت  الطفولة"،  بعامل  تتعلق  ومعلومات  ار�سادات 

اجلهات  مع  بها  "التكفل  مت  والتي  الطفل"،  بحقوق  امل�سا�س  حول 

املعنية".

بدوره، اأكد وزير ال�سحة اأن �سحة الأم والطفل تعترب من بني "اأهم 

"جميع  الدولة" واأن  يف  ال�سلطات  اأعلى  قبل  من  امل�سطرة  الأولويات 

والطفال  المهات  وفيات  من  للتقلي�س  املنفذة  ال�سرتاتيجيات 

الوطني  امل�سح  اأناجناز  اىل  م�سريا  احلكومة"،  برنامج  �سمن  تندرج 

اجلزائر  تبذلها  التي  اجلهود  "يعك�س  ال�ساد�س  املوؤ�سرات  متعدد 

�سحة  حت�سني  يف  "رغبتها  ويربز  موؤكدة"  بيانات  على  للح�سول 

ورفاهية مواطنيها".

"تقدما ملحوظا" يف جمال  اأظهرت  امل�سح  اأن نتائج هذا  الوزير  وقال 

�سحة الطفال، م�سيفا اأنه "من عملية م�سح اىل اأخرى، يتم ت�سجيل 

الطفال  وفيات  معدل  "انخفا�س  بينها  من  ملمو�سة"  تطورات  عدة 

ال�ساملة  ال�سحية  التغطية  اأن  الوزير  التغذية"، واأكد  وتراجع �سوء 

املواطنني  جلميع  ي�سمح  اأن  ينبغي  الذي  اجلوهري  "الهدف  تبقى 

بال�ستفادة من رعاية �سحية منا�سبة وذات جودة"، موؤكدا يف الوقت 

ال�سحية  ال�سيا�سة  من  يتجزاأ  ل  جزء  اجلنوب  يف  "ال�سحة  اأن  ذاته 

الوطنية".

اأمين. ف

اأما على م�ستوى املناطق الغربية 

فتتوقع ذات امل�سالح اأن مييزها 

اأجواء غائمة حمملة ببع�س 

الزخات املطرية على املناطق 

ال�ساحلية والقرب �ساحلية، 

وهو نف�س ما �ست�سهد املناطق 

الداخلية واله�ساب العليا 

للوطن.

وبالن�سبة لدرجات احلرارة 

الق�سوى املرتقب ت�سجيلها 

ف�سترتاوح ما بني 15 اإىل 20 

درجة على املناطق ال�ساحلية، 

وما بني 09 اإىل 18 درجة على 

املناطق الداخلية، وما بني 16 

اإىل 34 درجة على املناطق 

اجلنوبية.

وتتوقع ذات امل�سالح هبوب رياح 

قوية على ال�سواحل الو�سطى 

للوطن نهار اليوم، وح�سب 

ن�سرية خا�سة لذات امل�سالح، 

حتذر من هبوب رياح قوية 

على ال�سواحل الو�سطى، على 

غرار تن�س، بوهارون، اجلزائر 

العا�سمة، دل�س، اأزفون وقدرت 

�سرعة الرياح اأن تتعدى 60 كلم 

/�سا وعلو الأمواج �سي�سل اإىل 4 

اأمتار.

وبالن�سبة للو�سعية اجلوية التي 

�ستعرفها اجلزائر يف املرحلة 

القادمة، تتوقع ذات امل�سالح اأن 

تعرف بع�س املناطق خا�سة 

ال�سمالية للوطن، ت�سل�سل كثري 

جدا من ال�سطرابات اجلوية، 

مييزه ت�ساقط معترب من 

الأمطار، ب�سبب تواجد الكتلة 

الهوائية الباردة والتي كانت 

مرتبطة بال�سطراب اجلوي 

القادم من اأوروبا، ما اأثر على 

انعزال ال�سغط اجلوي الذي 

اأ�سبح متمركز يف منطقة البحر 

الأبي�س املتو�سط، هذه العوامل 

اأدت اإىل اندفاع هواء �ساخن 

وتغذية من ال�سمال بهواء بارد 

اأدى اإىل ظهور ا�سطرابات جوية، 

وهذا ما يف�سر الكميات الأمطار 

املعتربة املت�ساقطة على املناطق 

الو�سطى نظرا اأنه يخ�س املناطق 

ال�ساحلية للوطن.

وح�سب ذات التقارير فاإنه من 

املتوقع اأن تنطلق موجة جديدة 

من ال�سراطابات اجلويى يف 

اجلزائر اعبرتا من يوم غد 

اخلمي�س وميتد حتى 19 من 

ال�سهر اجلاري، جيث تتقوع 

ذات امل�سالح اأن تعي�س اجلزائر 

ا�سطرابا جويا على عدة مناطق 

�سرقية وو�سطى للوطن.

وبالنظر للتقلبات اجلوية التي 

ت�سهدها عدة وليات من الوطن، 

وبهدف التقليل من حوادث 

املرور، دعت املديرية العامة 

لالأمن الوطني م�ستعملي الطريق 

العام ل�سرورة توخي احليطة 

واحلذر، وذكرت امل�سالح ذاتها 

يف بيان �سدر عنها اأم�س تلقت 

املواطنني  منه  "الرائد" �سنخة 
باإمكانية التبليغ عن اأي خمالفات 

اأو جتاوزات لأ�سحاب املركبات 

النفعية وحافالت النقل 

اجلماعي وكذا �ساحنات الوزن 

الثقيل، التي ميكن اأن تت�سبب يف 

حوادث مرور خطرية، وذلك عن 

طريق الت�سال بالرقم الأخ�سر 

48-15 ، اأو التوا�سل معها عرب 

املوقع الر�سمي للمديرية العامة 

لالأمن الوطني وكذا ال�سفحات 

الر�سمية للمديرية العامة لالأمن 

الوطني على مواقع التوا�سل 

الجتماعي.

اأمين. ف

ا�سرابات جوية مرتقبة بداية 

من اخلمي�ض متتد لأ�سبوع 

اجلزائر العا�سمة: توقيف 3 رجال و4 ن�ساء 
يف �سقة خ�س�ست ملمار�سة الرذيلة

اأوقف عنا�سر الدرك الوطني يف عملية نوعية 7 فراد كانوا 

يف �سقة خم�س�سة ملمار�سة الرذيلة وف�ساد الأخالق، وتعود 

حيثيات �سية احلال ح�سب بيان لذات امل�سالح الأمينة اأم�س 

تلقت "الرائد" ن�سخة منه اإىل ورود على معلومة حت�سلت 

عليها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة، مفادها 

تخ�سي�س اإحدى ال�سقق ببلوطة بلدية ا�سطاويل ملمار�سة 

الرذيلة و الت�سجيع على ف�ساد الأخالق، ويف هذا ال�سدد 

وبعد اإتخاذ جميع الإجراءات القانونية مت مداهمة اأفراد 

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلوطة، مدعمني باأفراد 

ف�سيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني ببامل بيت�س، للم�سكن 

امل�سكوك فيه وبعد عملية التفتي�س ، مت اإيقاف ثالثة رجال 

واأربع ن�ساء ، كما مت حجز 13 مليون �سنتيم عائدات ممار�سة 

الدعارة و على اإثرها مت اقتياد جميع املوقوفني اإىل مقر 

الفرقة و فتح حتقيق ب�ساأن هذه الق�سية من اأجل جنحة 

اإن�ساء وكر للدعارة و ف�ساد الأخالق، وح�سب امل�سر فقد مت 

تقدمي جميع املوقوفني اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة من 

اأجل اإن�ساء وكر للدعارة وممار�سة الف�سق،حيازة اأو ت�سيري 

اأو متويل حمل ملمار�سة الدعارة ، ا�ستخدام وا�ستدراج �سخ�س 

ق�سد ممار�سة الدعارة اأو الإغراء على الدعارة اأو الف�سق.

...حجز اأزيد من 23 كلغ من املخدرات 
واأكرث من 17 األف موؤثر عقلي 

ا�ستطاعت م�سالح اأمن ولية اجلزائر، ممثلة يف فرقة 

مكافحة الجتار غري ال�سرعي للمخدرات باملقاطعة ال�سرقية 

لل�سرطة الق�سائية، من اإيقاف وتفكيك �سبكة اإجرامية 

منظمة تخت�س يف الرتويج واملتاجرة باملخدرات واملوؤثرات 

العقلية مع التزوير وا�ستعمال املزور يف حمررات اإدارية، 

ومكن معاجلة الق�سية ح�سب بيالن لدذات امل�سالج اأم�س 

تلقت "الرائد" ن�سخة مه  حتت اإ�سراف النيابة املخت�سة 

اإقليميا، من اإيقاف )04( اأ�سخا�س م�ستبه بهم ترتاوح اأعمارهم 

بني )27 و 41 �سنة(، اإىل جانب �سبط وحجز )23 كلغ و 550غ( 

من املخدرات من نوع القنب الهندي و )17520( كب�سولة من 

املوؤثرات العقلية، اإىل جانب مركبة �سياحية كانت ت�ستغل 

يف نقل املمنوعات مبلف قاعدي مزور و مبلغ مايل بالعملة 

الوطنية قدره )100000.00(دج و )05( هواتف نقالة، 

وح�سب امل�سدر فقد مت تقدمي امل�ستبه قفيهم اأمام وكيل 

اجلمهورية املخت�س اإقليميا بعد ا�ستكمال كافة الإجراءات 

القانونية.

بجاية: توقف مروجي املخدرات واملوؤثرات 
العقلية

متكنت عنا�سر فرقة ال�سرطة الق�سائية لأمن دائرة خراطة 

التابعة لأمن ولية بجاية خالل هذا الأ�سبوع من توقيف 

�سخ�سان يبلغان من العمر 27 و 28 �سنة تورطا يف ق�سية 

ترويج املخدرات، تفا�سيل العملية جاءت بعد قيام عنا�سر 

ال�سرطة بدوريات بقطاع الإخت�سا�س وبعد و�سولهم اإىل 

حي 75 م�سكن لفت اإنتباههم ل�سخ�سان م�سبوهان على منت 

دراجة نارية، وبعد مراقبتهما مت العثور بحوزة اأحدهما 

على 36 قر�س مهلو�س من نوع باركيدل، عملية تفتي�س حمل 

امل�ستبه فيه الثاين والتي متت حتت اإ�سراف اجلهات الق�سائية 

املخت�سة، مكنت من حجز قطع من املخدرات كانت خمباأة 

داخل علبة حلويات معدة للبيع، وح�سب بيان لذات امل�سالح 

فقد مت اإجناز ملف جزائي �سد امل�ستبه فيهما لأجل ق�سية 

حيازة املخدرات )كيف معالج( واملوؤثرات العقلية وعر�سها 

للبيع بطريقة غري م�سروعة، ومت تقدميهما اأمام اجلهات 

الق�سائية املخت�سة، وبعد جل�سة املثول الفوري �سدر �سدهما 

احلكم بـ 07 �سنوات حب�س نافذة مع غرامة مالية قدرها 

500،000 دج، مع اأمر اإيداع يف اجلل�سة.

خ. �س

 يف دورتها الـ 11 على م�ستوى اخلرباء

انطالق اأ�سغال اللجنة 
احلكومية امل�سرتكة 
اجلزائرية-الرتكية 
للتعاون القت�سادي

انطلقت اأم�س اأ�سغال الدورة الـ11 للجنة احلكومية 

القت�سادي  للتعاون  اجلزائرية-الرتكية  امل�سرتكة 

البلدين قبل  والعلمي والتقني على م�ستوى خرباء 

انعقاد ا�سغال اللجنة امل�سرتكة اليوم.

التي  امل�سرتكة  احلكومية  اللجنة  اأ�سغال  و�ستجري 

لوزير  امل�سرتكة  الرئا�سة  حتت   اليوم  �ستنعقد 

الطاقة  وزير  و  عرقاب،  حممد  واملناجم  الطاقة 

وعلى  دومنز.  فاحت  الرتكي،  الطبيعية  واملوارد  

هام�س اأ�سغال هذه الدورة، �سينظم منتدى لالأعمال 

العليا  املدر�سة  م�ستوى   على  للطاقة  يخ�س�س 

للفندقة والطعام بالعا�سمة بح�سور الوزيرين. 

التعاون  لتفاقية  تطبيقا  الـ11  الدورة  وتنعقد 

اجلزائر  بني  املوقعة  والتقني   والعلمي  القت�سادي 

وتركيا يف 20 اأكتوبر 1983.

بتقييم  للبلدين  الثنائي  التعاون  اآلية  �ست�سمح  كما 

املنظمة  الأخرية  الدورة   منذ  التعاون  هذا 

�سبل  بدرا�سة  وكذا   2012 �سبتمرب  يف  باإ�سطنبول 

وو�سائل تعزيزها يف  جميع املجالت ذات الهتمام 

وتاأتي  املناجم.   و  الطاقة  وزارة  ح�سب  امل�سرتك، 

"الإيجابي"  بالتطور  يت�سم  �سياق  يف  اللجنة  اأ�سغال 

البلدين  ارادة  و  وتركيا  اجلزائر   بني  العالقات  يف 

امل�ستويات   على  الثنائي  التعاون  وتعزيز  تطوير  يف 

والعلمية  والثقافية  والتجارية  القت�سادية 

والتقني، ي�سيف البيان.

مرمي غازي

 فيما مت ا�سرتجاع كمية من املخدرات واملوؤثرات العقلية 

بحوزة 4 متورطني

ا�سرتجاع دراجة نارية 
مبتليلي بغرداية

توقيف  من  غرداية  بولية  متليلي  دائرة  اأمن  م�سالح  متكنت 

حيث   ، م�سرتجعة  نارية  دراجة  �سرقة  يف  فيه  م�ستبه  �سخ�س 

الدراجة  ت�سليم  مع  الق�سائية  اجلهات  اأمام  املعني  تقدمي  مت 

امل�سروقة اإىل مالكها.

وقائع الق�سية تعود اإىل تاريخ 31 اأوت من ال�سنة اجلارية ، اأين 

بخ�سو�س  �سكوى  مبتليلي  الق�سائية  ال�سرطة  عنا�سر  تلقت 

اأ�سخا�س  طرف  من  النارية  دراجته  �سرقة  اإىل  �سخ�س  تعر�س 

ذات  فتحت  حيث  متليلي،  مدينة  و�سط  وهذا  هويتهم  يجهل 

باملدينة     الأبحاث  تكثيف  مع  الق�سية،  يف  حتقيقًا  امل�سالح 

النارية  الدراجة  ا�سرتجاع  من  اليوم  نف�س  اأم�سية  مكنت  التي 

امل�سروقة مع التعرف على هوية امل�ستبه فيه الذي لذ بالفرار 

مبجرد  النارية  الدراجة  عن  تخليه  بعد  جمهولة  وجهة  اإىل 

م�ساهدته قوات ال�سرطة.

"الرائد" �سنخة  اأم�س تلقت  وح�سب بيان لذات امل�سالح الأميية 

منه فاإن التحريات احلثيثة و موا�سلة التحقيقات الالزمة من 

 02 بتاريخ  مكنت  الدائرة  باأمن  التحري  و  البحث  فوج  طرف 

مت  اأين  فيه،  امل�ستبه  تواجد  مكان  حتديد  من  اجلاري  نوفمرب 

�سبطه، توقيفه و حتويله اإىل مقر امل�سلحة، بعد الإ�ستيفاء من 

كافة الإجراءات القانونية �سد امل�ستبه فيه مت تقدميه بتاريخ 

2021/11/04 اأمام اجلهات الق�سائية عن تهمة ال�سرقة بالك�سر. 

الليلية  املداهمات  و  ال�سرطة  عمليات  اإثر  و  ذلك  مع  باملوازاة 

املنفذة موؤخراً من قبل قوات ال�سرطة مبتليلي لت�سييق اخلناق 

على مروجي املخدرات و املوؤثرات العقلية، متكنت ذات امل�سالح 

من توقيف 04 اأ�سخا�س مع حجز كميات متفاوتة من املخدرات 

مت  اأين  ال�سخ�سي،  لالإ�ستهالك  معدة  كانت  العقلية  املوؤثرات  و 

مع  فيهم  امل�ستبه  حق  يف  الالزمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ 

حجز املمنوعات لت�سليها اإىل امل�سالح املخت�سة لغر�س الإتالف.

اأمين. ف

 خا�سة وان اجلزائر تتمتع برثاء ثقايف 
وح�ساري زخم

الدعوة اإىل تثمني 
ال�سناعة التقليدية 

حلمايتها من 
الندثار وال�سطو

اأكد وزير ال�سياحة وال�سناعة التقليدية، يا�سني حمادي، على 

�سرورة تثمني ال�سناعة التقليدية واحلفاظ عليها حلمايتها 

الثقايف  املوروث  متثل  وانها  خا�سة  وال�سطو  الندثار  من 

واحل�ساري للجزائر.

ا�ساد يا�سني حمادي اأم�س بالعا�سمة خالل ا�سرافه على تد�سني 

التقليدية  لل�سناعة  الوطنية  بالوكالة  ملجي  حممد  رواق 

مبنا�سبة  �سعالل  وفاء  الثقافة  وزيرة  رفقة  واحلرف 

بكل  نوفمرب،  من   9 ال  ليوم  امل�سادف  للحريف  الوطني  اليوم 

املجهودات التي ما فتئ يبذلها احلرفيون من خالل ابداعاتهم 

وابتكاراتهم الفنية للحفاظ على هذا املوروث ال�سيل م�سددا 

واحلفاظ  التقليدية  ال�سناعة  منتجات  تثمني  �سرورة  على 

كل  وا�سالة  ثقافة  متثل  وانها  خا�سة  الندثار  من  عليها 

اجلزائريني.

واعترب املتحدث هذا الرواق مبثابة متحف جلمع كل التحف 

اأنامل  ابدعتها  التي  والفريدة  املتنوعة  الفنية  والقطع 

احلرفيني باإتقان واحرتافية عالية  موؤكدا على مدى الرتابط 

املتني بني ال�سناعة التقليدية والثقافة وال�سياحة .

كما �سدد على اهمية ت�سويق منتوجات ال�سناعة التقليدية يف 

اخلارج خا�سة واأنها تتميز بالنوعية الرفيعة والبداع وهي 

مطلوبة حاليا ومتواجدة يف خمتلف املعار�س الدولية.

من جهاتها اأكدت وزيرة الثقافة على �سرورة حماية الرتاث 

مذكرة  ودوليا  وطنيا  ت�سنيفه  خالل  من  والتقليدي  الثقايف 

بكل اجلهود التي بذلت حلد الن والتي ا�سفت بت�سنيف لبا�س 

مبنظمة  الخرى  الفنية  التحف  وبع�س  التلم�سانية  ال�سدة 

اليوني�سكو.

وذكرت الوزيرة بان ثمة عمل متوا�سل حاليا لت�سنيف الب�سة 

كما  اجلزائر  وان  وخا�سة  املنظمة  هذه  يف  اخرى  تقليدية 

–تتمتع برثاء ثقايف وح�ساري زخم ي�ستدعي حمايته  قالت 

من ال�سرقة وال�سطو.

وي�سم هذا الرواق عدة حتف فنية نالت عدة جوائز منذ2002 

اىل غاية 2019 اأبدع يف انتاجها حرفيون خمت�سون يف �سناعة 

الواين  وعلى  اخل�سب  على  والنق�س  والنحا�س  الزرابي  ن�سيج 

الفخارية اىل جانب خمتلف اللب�سة التقليدية من كل ربوع 

الوطن.

ح. �س
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