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م�صاريع القوانني املوؤطرة لالإعالم �صت�صاهم يف ترقية �صورة اجلزائر داخليا وخارجيا، بلحيمر:

�صلطة وطنية م�صتقلة ل�صبط ال�صمعي الب�صري قريبا

اأكد وزير االت�صال، عمار بلحيمر، اأن م�صروع قانون ال�صمعي الب�صري من �صاأنه امل�صاهمة يف ترقية �صورة 

و�صوت اجلزائر داخل الوطن وخارجه، مربزا اأهمية اإيجاد امليكانيزمات القانونية التي متكن الدولة من 

اال�صطالع مبهامها كاملة يف جمال �صبط وتنظيم القطاع.

لوكالة  حوار  يف  بلحيمر،  عمار  قال 

�لأنباء �جلز�ئرية ن�رش �أم�س �أن م�رشوع 

يرمي  الذي  الب�رصي  ال�سمعي  قانون 

وحمفز  منظم  مناخ  اإيجاد  اإىل  اإجماال 

العمومية  الب�رصي  ال�سمعي  لن�ساطات 

يف  �مل�ساهمة  �ساأنه  من  و�خلا�سة, 

داخل  اجلزائر  و�سوت  �سورة  "ترقية 
"اإعمال  �ن  م�ؤكد�  وخارجه",  الوطن 

اإىل حتيني منتظم واإىل  القانون يحتاج 

احتكام املهنيني وامل�ستثمرين للقانون 

واال�سرت�ساد بقيم املواطنة وامل�سوؤولية 

الذاتية التي تعد من ال�سمانات االأ�سا�سية 

اأداة  وجعله  االإعالمي  امل�سهد  لتطوير 

ومواجهة  االأمة  مقومات  لتعزيز  فعالة 

ممنهجة،  هجمات  من  له  تتعر�ض  ما 

خا�سة عرب ال�سبكة االإلكرتونية".

احلقوق  مع  باملوازاة  اأنه  واأ�ساف 

من   54 املادة  يف  عليها  املن�سو�ض 

د�ستور 2020 "جند يف الواقع جتاوزات 

م�سجلة  ومهنية  قانونية  وخمالفات 

ال�سمعي  جمال  يف  الآخر  اأو  ل�سبب 

الب�رصي، وهو من املجاالت احل�سا�سة 

امليكانيزمات  اإيجاد  ت�ستدعي  التي 

من  الدولة  متكن  التي  القانونية 

اال�سطالع مبهامها كاملة يف جمال �سبط 

وتنظيم ن�ساط ال�سمعي الب�رصي الوطني 

القانون  تخالف  ن�ساطات  يعرف  الذي 

واملنطق واملهنية".

الثغرات •�صّد 
ملء  اإىل  "�سعيا  انه  الوزير  وذكر 

حلاالت  والت�سدي  القانونية  الفراغات 

جمال  يف  عموما  امل�سجلة  الفو�سى 

�سلطة  ا�ستحداث  مت  الب�رصي،  ال�سمعي 

امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  هي  خا�سة 

ل�سبط ال�سمعي الب�رصي، وهي هيئة ذات 

باال�ستقاللية  تتمتع  معنوية  �سخ�سية 

جماالت:  �سالحياتها  ت�سمل  املالية، 

ال�سبط، املراقبة، اال�ست�سارة وت�سوية 

النزاعات".

واأو�سح يف ذات ال�سياق اأن اأحكام م�رصوع 

ال�سفافية  "اإحداث  اإىل  تهدف  القانون 

الن�ساطات  على  الالزمة  وال�رصعية 

طريق  عن  خا�سة  الب�رصية،  ال�سمعية 

اتفاقيات  �سكل  دفاتر �رصوط يف  اعتماد 

يوؤطرها القانون وتلزم كال من القنوات 

للقانون  باالمتثال  واخلا�سة  العمومية 

املهنة،  واأخالقيات  اآداب  وباحرتام 

املوؤ�س�سات  التزام  طريق  عن  ال�سيما 

م�ساهم  كل  واحرتام  االحتكار  بتجنب 

�رصط عدم حيازته اأكرث من 33 يف املئة 

مع  اأق�سى،  كحد  املوؤ�س�سة  اأ�سهم  من 

الدولة،  ل�سالح  ال�سفعة  حق  �سمان 

التمويل  م�سادر  حتديد  طريق  وعن 

غام�ض  متويل  اأي  ومنع  و�سفافية  بدقة 

طبيعة  وتو�سيح  امل�سدر،  م�سبوه  اأو 

وحمتويات  واأهدافها  وهويتها  القناة 

براجمها".

�صروط  تب�صيط  •�صمان 
اخلدمات االإعالمية

و�سمانا ملا تقدم، فاإن م�رصوع القانون 

"ا�ستحدث جملة من االإ�سافات ال�رصورية 
لي�سمل  تطبيقه  نطاق  تو�سيع  منها 

العامة  و/اأو  املو�سوعاتية  القنوات 

التي تخ�سع اإلزاما للقانون اجلزائري، 

يف  العمومي  القطاع  م�ساهمة  واإمكانية 

راأ�ض مال اخلدمات اخلا�سة املرخ�سة، 

بدقة  حمددة  �رصوط  وفق  رخ�سة  ومنح 

االت�سال  خدمات  وا�ستغالل  الإن�ساء 

للقطاع  )التابعة  الب�رصي  ال�سمعي 

ذلك  يف  مبا  املرخ�سة  وكذا  العمومي 

والتلفزيونية(  االإذاعية  الواب  ن�ساطات 

و�سمان تب�سيط �رصوط جتديد الرخ�سة 

خلدمات  الفوري  اال�ستغالل  اأجل  من 

خدمات  وو�سع  الب�رصي،  ال�سمعي 

يف  التلفزيونية  وكذا  االإذاعية  الواب 

نف�ض م�ستوى خدمات ال�سمعي الب�رصي 

املرخ�سة".

�رصورة  على  ال�سياق  نف�ض  يف  و�سدد 

ال�رصوط،  دفاتر  من  نوعني  "فر�ض 
يحدد  الذي  العامة  ال�رصوط  دفرت  وهي 

البث  خدمات  على  املفرو�سة  القواعد 

دفرت  جانب  اإىل  الب�رصي،  ال�سمعي 

العالقة  يحدد  الذي  اخلا�سة  ال�رصوط 

وبني  ال�سبط  �سلطة  بني  التعاقدية 

مو�سحا  اخلا�سة"،  الربامج  موؤ�س�سات 

ل�سبط  امل�ستقلة  الوطنية  "ال�سلطة  �أن 

مهمة  تتوىل  من  هي  الب�رصي  ال�سمعي 

القنوات  الدفاتر يف  تنفيذ هذه  متابعة 

العمومية واخلا�سة اأي�سا بكل مو�سوعية 

و�سفافية وحياد".

اأهمية  على  االإطار  نف�ض  يف  اأكد  كما 

والتدابري  القانونية  ال�سوابط  "و�سع 
حاالت  باإنهاء  الكفيلة  العقابية 

الفو�سى و�سد الفراغات القانونية التي 

مقراتها  توجد  خا�سة  قنوات  ا�ستغلتها 

االجتماعية خارج حدود الوطن وتخ�سع 

رغم ممار�سة  االأجنبي  للقانون  بالتايل 

ن�ساطها داخل اجلزائر وتوجيه براجمها 

عاملة  يد  اجلزائري وتوظيف  للجمهور 

اإىل  تهدف  التي  وال�سوابط  جزائرية، 

م�سار  وتتبع  النفقات  وتر�سيد  تنظيم 

املعامالت املالية واجلبائية املرتبطة 

وتلك  الب�رصي،  ال�سمعي  بالن�ساط 

للممار�سات غري  بالت�سدي  ت�سمح  التي 

القانونية كخلق لوبيات جديدة تخ�سع 

التجاوزات  جانب  اإىل  املال،  لنفوذ 

امل�ساومات  مثل  االأخرى  اخلطرية 

احلياة  بحرمة  وامل�سا�ض  واالبتزاز 

�خلا�سة".

للحفاظ  دميقراطي  •اإثراء 
على امل�صالح العليا للبالد

وملرافقة �سدور القانون اجلديد، اأو�سح 

مقرر  م�رصوع  اإعداد  "مت  انه  بلحيمر 

يت�سمن دفرت ال�رصوط العامة املفرو�سة 

تلفزيوين  اأو  اإذاعي  بث  خدمة  كل  على 

الن�سني  ومع   2020 د�ستور  مع  متا�سيا 

اجلديدين لالإعالم ولل�سمعي الب�رصي", 

املذكور  ال�رصوط  دفرت  ان  مو�سحا 

"يهدف اإىل امل�ساهمة يف تعزيز احرتام 
التعبري  حرية  مثل  االأ�سا�سية  احلريات 

الت�سيري  ومتطلبات  االإن�سان  وحقوق 

غرار  على  للمجتمع،  الدميقراطي 

التعددية وال�سفافية، وكذا ال�رصوريات 

االأمن  على  املحافظة  تقرها  التي 

والنظام العام وامل�سالح العليا لالأمة، 

كما يحدد االلتزامات االأخالقية يف جمال 

جلة  ملعا �

املهنية لالإعالم والربجمة وبث م�سامني 

ملراقبة  واخل�سوع  ثقافية  وم�سنفات 

ل�سبط  امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة 

ال�سمعي الب�رصي وتطبيق تو�سياتها".

القانون الع�سوي  وفيما يخ�ض م�رصوع 

الأهمية  "نظرا  اأنه  الوزير  قال  لالإعالم، 

خا�سة  االإعالم،  ودور  االت�سال  عملية 

العميقة  الوطنية  التحوالت  ظل  يف 

املت�سارعة،  الدولية  والتطورات 

من  جعلتها   2020 د�ستور  اأحكام  فاإن 

تنظيمها  يتعني  التي  الهامة  املجاالت 

الفعل  يكر�ض  ع�سوي  قانون  مبوجب 

احلقوق  وي�سبط  ويو�سح  الدميقراطي 

واحلريات مع �سمان اخلدمة العمومية 

االإعالم  وم�سايرة  العامة  وامل�سلحة 

�جلديد".

العمومية  اخلدمة  •ترقية 
واحلق يف املعلومة

من  اأ�سحى  الو�سع  هذا  مع  ومتا�سيا 

"م�ساوقة  املتحدث  ح�سب  ال�رصوري 

هذه  مع  لالإعالم  الع�سوي  القانون 

بهدف  اجلديدة  والتوجهات  النظرة 

ترقية احلق يف املعلومة وتعزيز ن�ساط 

ال�سحافيني بحرية وم�سوؤولية والذهاب 

بتمكن نحو االإعالم االإلكرتوين االإيجابي 

ماليري  عليه  يقبل  والذي  والفعال، 

ال�سباب",  فئة  من  ال�سيما  الب�رص، 

اأن "التكفل بهذه  واأ�ساف يف هذا ال�سدد 

اجلوانب يدفعنا اإىل اإ�سفاء بعد ابتكاري 

من  يقوم  لالإعالم  الع�سوي  للقانون 

والقواعد  املبادئ  اعتماد  على  جهة، 

الالزمة امل�سرية للقطاع وفق املعطيات 

املذكورة واملعايري الدولية املعتمدة، 

متاحا  اأخرى، جماال  جهة  من  ويرتك، 

للتكفل بامل�ستجدات املحتملة".

واأو�سح بلحيمر ان م�رصوع هذا القانون 

"يركز على �سمان احرتام هوية ومقومات 
ال�سيما  املهنة،  مبادئ  وتكري�ض  االأمة 

من  و55   54 املادتني  اأحكام  اإطار  يف 

الد�ستور اللتني ت�سمنان حرية ال�سحافة 

وحق  االإلكرتونية  منها  اأ�سنافها  بكافة 

م�سادر  اإىل  الو�سول  يف  ال�سحايف 

جنحة  تعري�ض  ومنع  املعلومات 

للحرية،  �سالبة  عقوبة  الأية  ال�سحافة 

باإن�ساء  املادتان  هاتان  ت�سمح  كما 

الت�رصيح  مبجرد  والن�رصيات  ال�سحف 

والكراهية  العنف  خطابات  وحتاربان 

تطبيق  "اإفرازات  باأن  وذكر  والتمييز"، 

القانون الع�سوي ل�سنة 2012 والثغرات 

معتربا  عامال  بدورها  �سكلت  امل�سجلة 

ال�سيما  القانون  هذا  يف  النظر  الإعادة 

بخ�سو�ض �سعوبة اإعمال وظيفة ال�سبط 

اآداب واأخالقيات  الذاتي املوكلة للجنة 

املهنة وكذا تلك املتعلقة ب�سلطة �سبط 

ال�سحافة املكتوبة".

واأ�سار الوزير اإىل اأن هذا الن�ض القانوين 

م�ستقلة  وطنية  �سلطة  "اإن�ساء  يقرتح 

وا�ستحداث  الب�رصي  ال�سمعي  ل�سبط 

املجل�ض الوطني لل�سحافة، وهو هيئة 

ا�ست�سارية واآلية عملية ت�ساهم يف اتخاذ 

القرار حول ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات 

املكتوبة  ال�سحافة  تطوير  اإىل  الهادفة 

وال�سحافة االإلكرتونية"، م�سريا اىل اأنه 

من بني "االآليات االأخرى املقرتحة هناك 

املكونة  املهنة  واأخالقيات  اآداب  جلنة 

ح�رصيا من ال�سحافيني، والتي متار�ض 

مهامها �سمن االأطر القانونية والتقاليد 

مراعاة  مع  ال�سحافة  مبهنة  املرتبطة 

والتحوالت  وتقاليده  املجتمع  قيم 

الكربى يف خمتلف املجاالت".

على  للحفاظ  جديدة  •هياكل 
املهنة

وبخ�سو�ض �سالحية منح �سفة ال�سحفي 

عن طريق ت�سليم البطاقة املهنية، اأ�سار 

بلحيمر اىل اأنه �سيتم التكفل بها من قبل 

منظمات  عن  ممثلني  من  تتكون  "جلنة 
النا�رصين",  ومنظمات  ال�سحافيني 

"الهيكل  ان  عامة  ب�سفة  مو�سحا 

التنظيمي اجلديد لقطاع االت�سال وملهنة 

االإعالم يرتكز اإجماال على �سلطة م�ستقلة 

ل�سبط الن�ساط ال�سمعي الب�رصي وجهاز 

ع�سويته  تتكون  الذاتي  لل�سبط  م�ستقل 

من ممثلني مهنيني ب�سكل ح�رصي".

 حركة االإ�صالح رحبت بقرار الرئي�س تبون باإجرائها يف نوفمرب املقبل وتوؤكد:

املحليات امل�صبقة فر�صة لرتميم الثقة بني 
املواطن وممثليه

يرى اأن موعد 27 نوفمرب القادم فر�صة ال�صتكمال م�صار التمثيل الدميقراطي

الأفالن يوؤكد جاهزيته خلو�ض 
املحليات امل�صبقة

قرار  الوطني  االإ�صالح  حركة  ثمنت 

تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 

حملية  انتخابات  تنظيم  اإىل  الرامي 

واأكدت  املقبل،  نوفمرب  يف  م�صبقة 

غويني،  فياليل  رئي�صها  ل�صان  على 

البلدية  ال�صعبية  اأن جتديد املجال�س 

املقبل  نوفمرب   27 يوم  والوالئية 

املواطن  بني  الثقة  ترميم  �صيكفل 

االختالالت  وي�صحح  وممثليه 

يف  املحلية  املجال�س  يف  امل�صجلة 

ال�صنوات االأخرية.

�صدر  بيان  يف  غويني  فياليل  عرب 

توج  اأم�س  ال�صيا�صية  ت�صكيلته  عن 

للمكتب  العادية  الدورة  اأ�صغال 

الوطني للحزب عن "ارتياح" احلركة 

ال�صتدعاء رئي�س اجلمهورية للهيئة 

ال�صعبية  املجال�س  لتجديد  الناخبة 

نوفمرب   27 يف  املقرر  والوالئية 

امل�صار  هذا  ا�صتكمال  اأن  واأكد  املقبل، 

الثقة  ترميم  "يكفل  االنتخابي 

خمتلف  على  وممثليه  املواطن  بني 

االختالالت  وي�صحح  امل�صتويات، 

امل�صجلة على اأداء املجال�س املحلية يف 

ال�صنوات االأخرية".

اأن  ذاته،  ال�صياق  يف  غويني،  واأ�صاف 

املحليات  عند  يتوقف"  "لن  امل�صار 

لالإ�صالحات  اأخرى  "حمطات  فهناك 

عالج  على  �صتعكف  التي  الكربى 

امللفني  يف  االختالالت  خمتلف 

والتي  واالجتماعي  االقت�صادي 

اإىل  فيها  امل�صاركة  تو�صيع  وجب 

واأبدى  املجتمع"،  يف  الفاعلني  جميع 

باملنا�صبة، "اال�صتعداد الدائم" للحركة 

باقي  ال�صتكمال  اجلميع  مع  للتعاون 

ور�صات اجلزائر اجلديدة.

رئي�س  تطرق  اأخرى،  جهة  من 

اإىل  االجتماع،  هذا  خالل  احلركة، 

يف  الدولة  موؤ�ص�صات  جميع  "فعالية 
ال�صدائد، خا�صة يف مواجهة احلرائق 

كورونا"،  جائحة  وجمابهة  االأخرية 

وعرب باملنا�صبة عن "ارتياح" احلركة 

بينت  التي  االأخرية  املوؤ�صرات  حيال 

"جناعة التدابري ال�صحية التي اأقرتها 
ال�صلطات العمومية وعلى راأ�صها عبد 

املجيد تبون، رئي�س اجلمهورية".

التعاون  "وترية  امل�صوؤول  ثمن  كما 

املوؤ�ص�صاتي امللحوظ بعد اإقرار و تفعيل 

ممثلي  جتديد  و  اجلديد  الد�صتور 

للربملان  ال�صفلى  الغرفة  يف  ال�صعب 

م�صريا  جديدة  حكومة  ت�صكيل  و 

تدريجي  "حت�صن  رافقه  ذلك  اأن  اإىل 

يف  العمومية  اخلدمات  نوعية  يف 

خمتلف القطاعات يف البالد".

"التزام  الوطني،  املكتب  وجدد 

احلركة بتغليب امل�صالح العليا للوطن 

فوق كل االعتبارات االأخرى و الذود 

الوطنية  الوحدة  مقت�صيات  عن 

التي  االعتداءات  لكل  الت�صدي  و 

ت�صتهدف ال�صيادة الوطنية و مواجهة 

للجزائر،  املناوئة  احلركات  خمتلف 

ال�صعبية  ال�صيا�صية،  املواقع  كل  من 

كل  دفع  اأجل  من  املتاحة  والقانونية 

حماوالت امل�صا�س بالدولة اجلزائرية 

و مقومات االأمة اجلزائرية االأبية".

العادية  الدورة  انعقاد  اأن  يذكر 

بالنقا�س  تناول  الوطني  للمكتب 

النقاط  من  جملة  وامل�صادقة 

يف  احلركة  م�صاركة  تر�صيم  اأهمها 

�صبط  القادمة،  املحلية  االنتخابات 

الدخول  بعد  احلركة  ن�صاطات 

االجتماعي وحت�صري الدورة العادية 

ذات  وفق  الوطني،  ال�صورى  ملجل�س 

امل�صدر.

اإكرام. �س

اأكدت الت�صكيلة ال�صيا�صية حلزب جبهة التحرير الوطني 

جاهزية قواعد احلزب خلو�س اال�صتحقاقات االنتخابية 

املرتقبة يف 27 نوفمرب املقبل، واعترب احلزب اأن املحليات 

امل�صبقة �صت�صمح با�صتكمال م�صار التمثيل الدميقراطي 

باملوؤ�ص�صات املنتخبة يف اإطار االأحكام املت�صمنة يف د�صتور 

.  2020
اأو�صح االأفالن يف بيان توج اجتماع مكتبه ال�صيا�صي 

برئا�صة االأمني العام، اأبو الف�صل بعجي، اأم�س اأن 

االنتخابات املحلية القادمة "تعد ا�صتكماال مل�صار التمثيل 

الدميقراطي باملوؤ�ص�صات املنتخبة يف اطار االأحكام 

املت�صمنة يف الد�صتور املعدل يف 2020 املكر�صة ل�صمانات 

حتقيق �صفافية ونزاهة االنتخابات"، كما اعترب احلزب اأن 

ا�صتدعاء الهيئة الناخبة حت�صبا ملوعد 27 نوفمرب 2021 

ي�صكل "جت�صيدا حلر�س رئي�س اجلمهورية على الوفاء 

بالتزاماته يف جتديد البناء املوؤ�ص�صاتي يف البالد".

وبهذا اخل�صو�س، اأكد احلزب "جاهزيته للم�صاركة يف 

هذه االنتخابات التي جت�صد اإرادة املواطن يف ت�صيري 

�صوؤونه املحلية"، داعيا كل الفعاليات ال�صيا�صية اىل جعل 

هذه االنتخابات "منا�صبة مواتية خلو�س مناف�صة حرة 

و�صريفة والت�صدي احلازم لكل اأنواع االخالل ب�صوابطها 

و�صريها احل�صن مع الت�صديد على االإعداد اجليد ملمار�صة 

ال�صعب ل�صيادته يف كنف قوة القانون ويف جو ال مكان فيه 

لزرع الريبة والبلبلة".

كما �صدد احلزب يف �صياق مت�صل على "اأهمية دور 

الناخبني والناخبات يف اإعطاء ال�صرعية وامل�صداقية 

للمجال�س املحلية من خالل اإقبال جماعي على مكاتب 

االقرتاع"، موؤكدا "التزامه بامل�صاهمة اجلادة يف اأخلقة 

العمل ال�صيا�صي واإبعاد املال الفا�صد من خالل تقدمي 

اأح�صن االإطارات والكفاءات لهذا املوعد االنتخابي".

من جهة اخرى، جدد حزب جبهة التحرير الوطني 

''دعمه املطلق وتاأييده التام لقرار اجلزائر ال�صيادي 

القا�صي بقطع العالقات الدبلوما�صية مع املغرب"، معتربا 

اإياه ''قرارا حكيما وم�صوؤوال يحمي م�صالح اجلزائر 

و�صعبها".

واأكدت يف ذات ال�صياق اأن "ت�صعيد نظام املخزن ينبع من 

�صيا�صته العدائية �صد بالدنا لالنتقام من اجلزائر التي 

اأثبتت اأنها ال ت�صاوم يف مواقفها وال تتنازل عن مبادئها، 

كما ان هذا الت�صعيد يخدم طموحات واأطروحات اللوبي 

ال�صهيوين املتجذر يف دواليب احلكم بالرباط واملدعوم من 

دوائر �صناعة القرار يف عوا�صم اأخرى".

وثمن احلزب "دور الدبلوما�صية اجلزائرية التي ا�صتعادت 

ريادتها على ال�صعيدين االإقليمي والدويل"، م�صيدا 

مبوقف اجلزائر يف "معاجلة حل امللف الليبي بالطرق 

ال�صلمية مبا ي�صمن �صيادة ووحدة ليبيا ال�صقيقة وعدم 

التدخل االأجنبي يف �صوؤونها الداخلية وكذا الدعم الثابت 

لق�صية ال�صعبني ال�صقيقني الفل�صطيني وال�صحراوي".

وباملنا�صبة، عرب احلزب عن ''اعتزازه باجلي�س الوطني 

ال�صعبي، املدافع عن االأمانة التي تركها ال�صهداء وعن 

حرمة االأرا�صي اجلزائرية وعن ال�صيادة الوطنية 

والعازم على الت�صدي بقوة وحزم لكل من ت�صول له نف�صه 

التطاول على اجلزائر القوية ب�صعبها وجي�صها"، م�صيدا 

ب"احرتافية كل اأ�صالك االأمن يف اأداء مهامهم''.

اإكرام. �س
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اأكد اأن الجتماع الذي احت�سنته 

اجلزائر يعد خطوة اإيجابية نحو هذا 

امل�سعى

برقوق: حّل الأزمة 
الليبية مرتبط بوقف 

التدخالت الأجنبية

 • اإعادة تفعيل جلنتي ال�سيا�سة والأمن برئا�سة اجلزائر وم�سر

 • رف�ض التدخالت الأجنبية والّدفع نحو ان�سحاب القوات

 • التن�سيق بني اللجنة الع�سكرية لـ5+5 ودول اجلوار لن�سحاب املرتزقة 

اجلوار" كل دول  ا�ستقرار  عدم  ليبيا هو  ا�ستقرار   • "عدم 

دعا لبذل املزيد من اجلهود ملكافحة احلمالت 

الهدامة التي ت�سن �سّد الدول، بوغايل:

�شراكة  بناء  ميكن  "ل 
مثمرة بني الدول مادامت 
بع�ض ال�شعوب م�شتعمرة"

 رئي�ض وزراءها ثمن التحركات التي قادتها حول هذا امللف

ال�شودان: مبادرة 
اجلزائر حلّل اأزمة �شّد 

النه�شة "واعدة"

اأكد رئي�ض املجل�ض ال�سعبي الوطني، 

اإبراهيم بوغايل اأنه ل ميكن اأن 

تكون هناك �سراكات مثمرة بني 

الدول مادامت بع�ض ال�سعوب 

م�ستعمرة، م�سددا على �سرورة اأن 

تكون م�ساألة ت�سفية ال�ستعمار 

جزء ل يتجزاأ من الإعالن اخلتامي 

الذي �سيتم عر�سه يف املوؤمتر العاملي 

اخلام�ض لروؤ�ساء الربملانات.

اإبراهيم بوغايل، قال خالل 

م�ساركته اأم�ض يف الجتماع 

التح�سريي اخلا�ض بهذا املوؤمتر 

ح�سب ما اأ�سار له بيان للمجل�ض، 

اإن دولتي اجلمهورية العربية 

ال�سحراوية الدميقراطية 

وفل�سطني لزلتا حتت وطاأة 

الحتالل، م�سددا على اإن م�ساألة 

ت�سفية ال�ستعمار يجب اأن تكون 

جزءا ل يتجزاأ من الإعالن اخلتامي 

الذي �سيتم عر�سه على حكوماتنا 

املختلفة، واأو�سح يف هذا ال�سدد اإنه 

ل ميكن للدول اأن تبني فيما بينها 

عالقات من�سجمة اأو تعاون مثمر 

مادامت بع�ض ال�سعوب خا�سعة 

لال�ستعمار.

واأ�ساف املتحدث يف كلمته التي 

األقاها عن بعد: "نحن ملزمون 

باعتبارنا ممثلني عن �سعوبنا 

مبناق�سة جميع الق�سايا ونوؤكد 

على انخراطنا الثابت يف �سريروة 

تطبيق اللتزامات الدولية"، داعيا 

اإىل �سرورة العمل على اإر�ساء نظام 

متعدد الأطراف �سلمي وقائم على 

الحرتام املتبادل بني ال�سعوب، 

و�سدد املتحدث على اأنه ل ميكن 

للدول اأن تبني فيما بينها عالقات 

من�سجمة اأو تعاون مثمر مادامت 

بع�ض ال�سعوب خا�سعة لال�ستعمار، 

ودعا بوغايل اإىل �سرورة تقدمي 

الدعم الالم�سروط للجهود املبذولة 

حلل النزاعات وامل�ساهمة بفعالية 

فيها خا�سة يف ال�ساحل وال�سرق 

الأو�سط، ودعوة احلكومات ملزيد 

من اللتزام والتعاون يف مكافحة 

احلمالت الهدامة التي ت�سن �سّد 

الدول واحلكومات، و�سدد رئي�ض 

املجل�ض على "�سرورة اإدراج م�ساألة 

ت�سفية ال�ستعمار �سمن الإعالن 

اخلتامي للموؤمتر"، م�سيفا اأن هذا 

القرتاح "يتوافق مع النقطة 17 

منه، حيث ت�سري اإىل اأن املجتمع 

الدويل يتقا�سم تطلعات م�سرتكة 

ومرتابطة".

ودعا بوغايل الربملانيني اإىل "تقدمي 

دعم ل م�سروط للجهود املبذولة 

حلل النزاعات، كما هو ال�ساأن 

بالن�سبة لفل�سطني وال�سحراء 

الغربية اللتان ل تزالن ترزحان 

حتت احتالل قوى م�ستعمرة"، 

وتابع رئي�ض املجل�ض معلقا على 

حمتوى البيان اخلتامي، باأنه "ركز 

يف جممله على م�ساألة ا�ستئناف 

الن�ساط القت�سادي دون مراعاة 

باأن هذا ال�ستئناف يجب اأن ياأخذ 

اأي�سا عاملي ال�ستقرار والأمن بعني 

العتبار"، م�سريا اإىل اأن الربملانيني، 

باعتبارهم ممثلني ل�سعوبهم، 

الق�سايا  جميع  مبناق�سة  "ملزمون 
والنخراط يف �سريورة تطبيق 

اللتزامات الدولية ب�سكل حا�سم".

كما اأكد على اأن جميع الق�سايا 

حمل النقا�ض خالل الجتماع 

املقبل، �سواء ما تعلق منها بالتنمية 

امل�ستدامة اأو بالت�سدي للوباء 

اأو مبكافحة الت�سليل الإعالمي 

وخطاب الكراهية عرب الإنرتنت 

اأو بامل�ساواة بني اجلن�سني، "ل 

ميكن اأن تغطي على م�ساألتي الأمن 

وال�ستقرار"، ويف هذا ال�ساأن، ذكر 

رئي�ض املجل�ض ب�سرورة العمل على 

"اإر�ساء نظام متعدد الأطراف �سلمي 
وقائم على الحرتام املتبادل بني 

ال�سعوب"، مو�سحا اأن "بناء عالقات 

دولية من�سجمة يف هذا الإطار 

�سيبقى م�ستبعدا ما دامت بع�ض 

ال�سعوب خا�سعة لال�ستعمار".

وفيما يتعلق مب�ساألة ا�ستخدام 

تكنولوجيات الإعالم والت�سال 

يف التحري�ض ون�سر املعلومات 

املغلوطة، اأكد بوغايل اأنه "بات 

من ال�سروري و�سع اإطار متعدد 

الأطراف لتنظيم ا�ستخدام هذه 

التقنيات احلديثة"، م�سيفا باأنه 

ملزيد  احلكومات  دعوة  اأي�سا  "يجدر 
من اللتزام والتعاون يف مكافحة 

احلمالت الهدامة التي ت�سن �سد 

الدول واحلكومات".

ويف ختام تدخله، توقف بوغايل 

عند حمالت الت�سليل التي تطال 

مو�سوع التلقيح �سد فريو�ض 

كورونا امل�ستجد، وانتهز الفر�سة 

لدعوة الربملانيني اإىل "النخراط 

ب�سكل اأكرب يف حمالت الإعالم 

والتوعية"، معتربا عملية التلقيح 

الوباء. هذا  الوحيد" اأمام  "احل�سن 
�سعيد. �ض

ثمن رئي�ض الوزراء ال�سوداين، عبد 

اهلل حمدوك، املبادرة التي تقدمت 

بها اجلزائر حلل اأزمة �سد النه�سة، 

متوقعا اأن يتم التو�سل "يف القريب 

اإىل حل لأزمة ال�سد يف اإطار 

القانون الدويل".

قال عبد اهلل حمدوك، خالل 

مقابلة تلفزيونية مع قناة "ال�سرق" 

ال�سعودية اإن بالده "تقدر جهود 

القيادات اجلزائرية" يف املبادرة 

التي تقدمت بها حلل اأزمة �سد 

النه�سة، وحذر من اأن "ال�سودان 

معر�ض للخطر الأكرب اإذا حدث اأي 

�سيء ل�سد النه�سة الإثيوبي"، لفتا 

اإىل اأنه ل وجود "حلل ع�سكري" 

للق�سايا اخلالفية مع اإثيوبيا ب�ساأن 

احلدود وال�سد.

و�سدد يف هذا ال�سدد، على اأن 

التفاو�ض واحلوار يظالن احلل 

الأ�سا�سي للخالفات مع اإثيوبيا، 

حيث قال "نحن جريان لإثيوبيا 

وتربطنا الأر�ض واجلغرافيا 

والتاريخ والعالقات امل�سرتكة 

واأوؤكد هذه الق�سايا ن�ستطيع حلها 

باحلوار"، وباعتبار اأنه قد �سبق 

لها واأن قادت و�ساطات دولية 

ناجحة لت�سوية عديد الأزمات، 

وبغية التو�سل اإىل حل لأزمة �سد 

النه�سة، اأطلقت اجلزائر موؤخرا 

مبادرة بهذا اخل�سو�ض تدعو 

اإىل عقد لقاء مبا�سر بني م�سر 

وال�سودان واإثيوبيا للتو�سل اإىل حل 

خلالفاتها حول امللف، وقد لقيت 

ترحيبا من قبل هذه الأخرية.

واأعرب رئي�ض اجلمهورية، عبد 

املجيد تبون، يف الثامن اأوت املن�سرم 

عن "تفاوؤله "بنجاح املبادرة 

اجلزائرية بخ�سو�ض ملف �سد 

النه�سة الإثيوبي"، داعيا الدول 

املعنية اإىل "التجاوب" مع املبادرة 

اجلزائرية و"التحلي باحلكمة 

واملنطق من اأجل اإيجاد حل �سلمي 

لالأزمة".

وكان وزير ال�سوؤون اخلارجية 

واجلالية الوطنية باخلارج، رمطان 

لعمامرة، قد اأجرى جولة اإفريقية 

نهاية جويلية املا�سي �سملت كال من 

اإثيوبيا وال�سودان وم�سر للتعرف 

على مواقف الأطراف املبا�سرة 

بخ�سو�ض هذا امللف، اطلع خاللها 

على كافة التطورات يف املنطقة.

�سعيد. �ض

 ا�ستقبل الوفود امل�ساركة يف الجتماع الوزاري لدول اجلوار الليبي

الرئي�ض تبون: اجلزائر حتت ت�شرف الأ�شقاء الليبيني

مت التاأكيد عليه يف الجتماع الوزاري لدول اجلوار الليبي باجلزائر

اللتزام مبخرجات موؤمتري برلني 1 و2 حلّل اأزمة ليبيا

الجتماع  اإليه  اآل  الذي  اجلزائر"  بيان  اأكد" 

باجلزائر  املنعقد  الليبي  اجلوار  لدول  الوزاري 

على مدار اليومني املا�سيني، على ا�سناد تنظيم 

يف  املقررة  والرئا�سية  النيابية  النتخابات 

الوحدة  حكومة  تنظمها  املقبل  دي�سمرب   24
التدخالت  رف�ض  اإىل  اإ�سافة  الوطنية، 

والقوات  املرتزقة  اإخراج  و�سرورة  اخلارجية 

الأجنبية من ليبيا.

يف  اأم�ض  م�ساء  تالوته  متت  الذي  البيان  واأكد 

موؤمتر �سحفي م�سرتك عقده وزير اخلارجية 

اخلارجية  ووزيرة  لعمامرة  رمطان  اجلزائري 

الليبية رجاء املنقو�ض على "اللتزام مبخرجات 

امل�سارات  تعدد  وجتنب  و2،   1 برلني  موؤمتري 

املتناف�سة يف دعم املرحلة النتقالية يف ليبيا"، 

ان�سحاب  م�سارات  كل  يف  اجلوار  دول  و"اإ�سراك 

بني  والتن�سيق  واملرتزقة،  الأجنبية  القوات 

اللجنة الع�سكرية لـ 5+5 ودول اجلوار لن�سحاب 

القاطع  والرف�ض  الأجنبية،  والقوات  املرتزقة 

ال�ساأن  يف  الأجنبية  التدخالت  اأ�سكال  جلميع 

الليبي ".

اجلوار  دول  خارجية  وزراء  اجتماع  واأدان 

واملرتزقة   الأ�سلحة  توريد  ا�ستمرار  الليبي 

جمل�ض  لقرارات  خرقا  ي�سكل  ما  ليبيا،  اىل  

الأمن، وقرر اإعادة تفعيل اللجنتني الفرعيتني 

اجلوار،  لدول  والأمن  بال�سيا�سة  اخلا�ستني 

اأقرب  يف  جتتمعان  اللجنتان  �ستجتمع  حيث 

�سياق  يف  واجلزائر،  م�سر  برئا�سة  الآجال 

يف  اجلوار  لدول  املحوري  الدور  على  التاأكيد 

دعم امل�سار الليبي، و�سمان تعزيز التن�سيق بني 

ليبيا،  ب�ساأن  الإفريقي  والحتاد  املتحدة  الأمم 

من  وزاري  وفد  زيارة  ال�سياق،  نف�ض  يف  وتقرر 

تدابري  وتعزيز  لدعم  ليبيا،  اإىل  اجلوار  دول 

النتخابات  لإجناح  املناخ  وتهيئة  الثقة  بناء 

امل�ساحلة  موؤمتر  لعقد  والتمهيد  الليبية، 

الوطنية بني الليبيني يف اأقرب وقت.

لعمامرة،  اخلارجية  وزير  نقل  جهته  من 

خالل املوؤمتر ال�سحفي، عن رئي�ض اجلمهورية 

امل�ساركني  للوزراء  قوله   ، تبون  املجيد  عبد 

الرئا�سة  مقر  يف  ا�ستقبالهم  خالل  املوؤمتر  يف 

ليبيا،  يف  الأ�سقاء  ت�سرف  حتت  "اجلزائر  اإن 

جهدنا  ق�سارى  و�سنبذل  الإ�سارة  رهن  ونحن 

لن�سرة الليبيني ونرفع ب�سوتنا منادين باحرتام 

"اخلروج  اأن  احلقوق ال�سيادية لليبيا"، واأو�سح 

اجناح  ي�ستدعي  ليبيا   يف  الأزمة  من  النهائي 

ملا تن�ض عليه  ليبيا وفقا  الوطنية يف  امل�ساحلة 

من  ي�ستفيدوا  اأن  ولليبيني  برلني،  خمرجات 

ونحن  الوطنية  امل�ساحلة  يف  اجلزائر  جتربة 

نعلق  ولذلك  بتجربتنا،  ليبيا  ا�ستعداد  على  

م�سريا  الليبية،  امل�ساحلة  اقامة  على  كبري  اأمل 

الليبي  اأن الجتماع الوزاري لدوال اجلوار  اىل 

الليبي  ال�سعب  لن�سرة  م�سافة  قيمة   " ي�سكل 

خالل  تاأكيد  بكل  �ستتبلور  والتي  ال�سقيق، 

املرحلة  هذه  يف  القادمة،  ال�سهر  و  ال�سابيع 

النوعية اجلديدة  يجب اأن ميار�ض فيها ال�سعب 

م�ستقبله   حول  براأيه  الدلء  يف  حقه  الليبي 

ليبداأ مرحلة حا�سمة ومهمة".

الليبية  اخلارجية  وزيرة  ك�سفت  جانها،  من 

قرار  اإىل  تو�سل  الجتماع  اأن  املنقو�ض،  رجاء 

ودول  ليبيا  بني  الرباعية  التفاقية  تفعيل 

واأكدت  امل�سرتكة،  احلدود  لتاأمني  اجلوار 

املنقو�ض، خالل املوؤمتر ال�سحفي "ل نريد لليبيا 

و�سددت  اأخرى"،  اأهلية  حرب  يف  تدخل  اأن 

ملتزمة  الوطنية  الوحدة  "حكومة  اأن  على 

 24 يف  املقرر  موعدها  يف  النتخابات  باإجراء 

وفرت  احلكومة  ان  واو�سحت  املقبل،  دي�سمرب 

كل الو�سائل اللوجي�ستية، وعر�ست اأي�سا خطة 

اأمنية لتاأمني النتخابات، لكن م�ساألة اأن توؤجل 

لن  ن�سعى  لكننا  ذلك،  اأعلم  فال  توؤجل  ل  اأو 

"تنتظر  احلكومة  اأن  م�سيفة  وقتها"،  يف  تكون 

الربملان ليجيز القاعدة الد�ستورية، ورمبا هذا 

ما قد يوؤخر النتخابات".

الدول  كل  اأن  الليبية  امل�سوؤولة  واأو�سحت 

ا�ستقرار  ملبادرة"  دعمها  عن  عربت  امل�ساركة، 

يعقد  اجتماع  يف  بامل�ساركة  والتزمت  ليبيا، 

اىل  اإ�سافة  طرابل�ض،  يف  املقبل  ال�سهر  نهاية 

الأمني  التعاون  اتفاقية  لتفعيل  التو�سل 

 ، اجلنوبية  اجلوار  دول  من  عدد  مع  الرباعي 

اآلية  وتفعيل  وال�سودان،  وت�ساد  النيجر  وهي 

اللجنة امل�سرتكة حلماية ومراقبة احلدود، ردا 

على �سوؤال حول مدى التزام القاهرة مبخرجات 

بيان اجلزائر، خا�سة يف عالقة مبو�سوع اخراج 

 " املنقو�ض  قالت   ، الأجنبية  واقوات  املرتزقة 

بع�ض  وهناك  احلدود،  م�سر  مع  ت�سارك  نحن 

اننا  يعني  ل  ذلك  لكن   ، الب�سيطة  الختالفات 

هذا  من  جزء  هو  اليوم  وجودنا  نتحاور،  ل 

يف  امل�ساركون  اأكد  الإطار،  نف�ض  ويف  احلوار". 

و�سع  يف  ال�سراع  اأهمية  على  الجتماع  هذا 

العامة  لالنتخابات  ا�ستعداد  قانوين،  اإطار 

ليبيا،  من  الجنبية  والقوات  املرتزقة  واخراج 

اىل جانب توحيد املوؤ�س�سة الع�سكرية كاأولويات 

امل�ساركون  �سدد  كما  الليبية،  الزمة  حللحلة 

ار�ساء  جهود  دفع  يف  اجلوار  دول  اأهمية  على 

م�سالح  يخدم  مبا  ليبيا،  يف  وال�ستقرار  المن 

�سعوب املنطقة.

حثيثة  م�ساورات  •لعمامرة: 

قبل القمة العربية يف مار�ض 

املقبل

ا�ستعداد  لعمامرة،  الدبلوما�سية  رئي�ض  واأكد 

مت  التي  العربية  القمة  ل�ست�سافة  اجلزائر 

ردا  لعمامرة  وقال   ،2020 مار�ض  منذ  تاأجيلها 

القائمة  ال�سيا�سية  الرتتيبات  حول  �سوؤال  على 

اإن  اجلزائر،  يف  املقررة  العربية  القمة  لعقد 

يف  و�ستعقد  ل�ست�سافتها  م�ستعدة  اجلزائر 

موعدها )مرتقب يف مار�ض املقبل(، و�سدد على 

اأنه " اإذا متت وجنحت النتخابات يف ليبيا، فهذا 

لإجناح  بالن�سبة  كبرية  ايجابية  �سيخلق اجواء 

القمة العربية املقررة يف اجلزائر، لأنه يف طول 

الليبية  الأزمة  كانت  دائما  الأخرية،  ال�سنوات 

التاأثري ب�سكل كابو�ض على املناخ الذي  نوع من 

من  الرغم  على  العربية،  الجتماعات  ي�سود 

ليبيا  يف  حدث  ما  اأن  ي�سعر  كان  اجلميع  اأن 

العالقات  يف  ي�سود  ان  يجب  ملا  مناق�سة  كانت 

العربية.

�سّد  ملف  يف  اجلزائرية  الو�ساطة  وبخ�سو�ض 

اجلزائري  اجلهد  اأن  لعمامرة  اأكد  النه�سة، 

من  املعنية  الدول  بع�ض  تنتهي  حاملا  �سي�ستمر، 

يف  ورف�ض  الد�ستورية،  ال�ستحقاقات  بع�ض 

�سياق اآخر التعليق على ت�سريح جديد لل�سفري 

خالل  هالل  عمر  املتحدة،  الأمم  يف  املغربي 

ب�ساأن ما و�سفه  الكاريبي،  24 يف  اجتماع جلنة 

يف  القبائل  منطقة  �سعب  بحق  املغربي  املندوب 

اأي  ي�ستحق  "ل  لعمامرة  وقال  م�سريه،  تقرير 

بحكمة  اأمورنا  ن�سرّي  نحن  الواقع،  وجتاوزه  رد 

وعقالنية وبال�سرامة املطلوبة".

م. ن

اعترب املحلل ال�سيا�سي، حمند برقوق، 

اأن اجتماع وزراء خارجية دول 

جوار ليبيا الذي احت�سنته اجلزائر، 

الثنني، خطوة اإيجابية يف طريق 

احلل لالأزمة الليبية، لكنه ربط ذلك 

بوقف التدخالت الأجنبية يف هذا 

البلد ال�سقيق.

اأو�سح حمند برقوق، يف برنامج �سيف 

ال�سباح للقناة الإذاعية الأوىل اأم�ض 

اإنه ميكن تقدمي ثالث مالحظات 

مرتبطة بالجتماع تتعلق الأوىل باآلية 

اجلوار التي اأن�سئت يف ماي 2014 موؤكدا 

اأنها كانت مببادرة جزائرية تهدف 

اإ�سراك الدول املجاورة لليبيا بحكم 

تاأثري الأزمة الليبية اأمنيا واإن�سانيا 

عليها.

واأ�ساف" ثانيا: لأول مرة جند هذا 

احل�سور العملي الذي اأ�سرك �سبع 

دول من جوار ليبيا، واأعطى فر�سة 

للجامعة العربية لتحمل م�سوؤولياتها 

بحكم اأنها هي من قام بتحويل امللف 

الليبي من اجلامعة العربية اإىل الأمم 

املتحدة يوم 12 مار�ض 2011، وتابع 

يف  يدخل  اجلديد  الت�سور  " ثالثا: 
اإطار ا�سرتاتيجية جديدة فيما ي�سمي 

بحزامنا الأمني اجلديد. لحظنا يف 

الأ�سابيع الأخرية ديناميكية جديدة 

للدبلوما�سية اجلزائرية باجلوار )ثالث 

زيارات لوزير اخلارجية اإىل تون�ض، 

وزيارة اإىل مايل لإعادة بعث اتفاق 

اجلزائر(.

ويعتقد الأ�ستاذ اجلامعي برقوق اأن 

الرهان على احلل يف ليبيا مرهون 

بتوقف التدخالت الأجنبية التي ل 

تزال موجود بحكم وجود ح�سابات ملا 

بعد النتخابات ورهان تقا�سم الفر�ض، 

اأما الرهان الثاين فيتعلق مبنطقني 

قدمي قائم على ت�سور على موؤ�س�سات 

ت�سريعية هي كل �سيء ومل تكن بناءة 

بحكم ميلها جلهة اإقليمية على اأخرى، 

واآخر جديد يتمثل يف اأن الو�سول 

اإىل النتخابات باملعايري املقرتحة 

تقت�سي اأمرين هما الإعالن الد�ستوري 

وقانون النتخابات يجب اأن ميرا عرب 

جمل�ض النواب، وي�سيف برقوق اأن 

امل�سار الثالث اأمني بحت تتحكم فيها 

�ستة فواعل موؤثرة هي امليلي�سيات 

واجلي�ض املفكك واجلماعات الإرهابية 

واملرتزقة والتواجد الأجنبي والتدخل 

الأجنبي، وكلها موؤثرة ب�سكل �سلبي.

اإكرام. �ض

الدويل  باملركز  اجلمهورية  رئي�ض  وا�ستقبل 

اأ�سغال  يف  امل�ساركة  الوفود  بالعا�سمة  للموؤمترات 

من  كل  الليبي،  اجلوار  لدول  الوزاري  الجتماع 

ال�سودان،  م�سر،  تون�ض،  ليبيا،  خارجية  وزراء 

النيجر، ت�ساد، جمهورية الكونغو، اإىل جانب املبعوث 

يان  ليبيا  اإىل  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  اخلا�ض 

العربية  الدول  جلامعة  العام  والأمني  كوبي�ض، 

الفريقي  الحتاد  ومفو�ض  الغيط،  ابو  اأحمد 

اأديوي،  لل�سوؤون ال�سيا�سية وال�سلم والأمن بانكويل 

برئا�سة  ديوان  مدير  رئي�ض  ال�ستقبال  وح�سر 

ال�سوؤون  ووزير  الدايج  بغداد  دين  نور  اجلمهورية 

رمطان  باخلارج  الوطنية  واجلالية  اخلارجية 

لعمامرة، واكد الرئي�ض تبون خالل ال�ستقبال، اأن 

ليبيا  ا�ستقرار  غريها  من  اأكرث  يهمها  اجلوار  "دول 
مكانتها لأن عدم ا�ستقرار ليبيا هو عدم ا�ستقرار كل دول  ليبيا  ت�سرتجع  ان  "نتمنى  م�سيفا  اجلوار" 

الدول  بني 

املغاربية والأفريقية  و العربية".

الب�سرية  المكانيات  كل  لديها  ليبيا   " وقال: 

عوامل  كلها  وهي  اجلغرايف،  واملوقع  والقت�سادية 

توؤهلها لتكون دولة فاعلة يف منطقة البحر البي�ض 

املتو�سط ويف املغرب العربي".

وقدم الرئي�ض �سكره للوفود امل�ساركة على ح�سورها 

اجلزائر،  احت�سنته  الذي  الوزاري  الجتماع  هذا 

موؤكدا ان " ما مت القيام به لي�ض هينا حيث اجتمعت 

لأول مرة كل الدول املجاورة لل�سقيقة ليبيا".

لرئي�ض  جماعية  �سورة  اخذ  مت  اخلتام  ويف 

الجتماع  يف  امل�ساركة  الوفود  مع  اجلمهورية 

على  انعقد  الذي  الليبي،  اجلوار  لدول  الوزاري 

باجلزائر  للموؤمترات  الدويل  باملركز  يومني  مدار 

العا�سمة.

اأكد رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأن اجلزائر حتت ت�سرف الأ�سقاء يف ليبيا، واأعرب عن متنياته اأن يكون 

"الجتماع الوزاري لدول اجلوار الليبي بادرة خري، لنطالقة جديدة، حللحلة الق�سية الليبية ال�سعبة وهذا تلبية لأمنيات 
وتطلعات ال�سعب الليبي ال�سقيق الذي يعاين المرين يف هذه الظروف ال�سعبة".

 م. ن

ال�سقيق" البلد  يف هذا  الأزمة  حلّل  خري  بادرة   • "اجتماع 

 • نحو عقد موؤمتر امل�ساحلة الوطنية بني الليبيني قريبا 

 • املنقو�ض: "ل نريد لليبيا اأن تدخل يف حرب اأهلية اأخرى"

 • لعمامرة: "اجتماع اجلزائر قيمة م�سافة لحرتام احلقوق ال�سيادية لليبيا"
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الحــدث
اأكد اأن الرهان على حتويلها من حمطة للمقاي�صة اإىل معر�ض موجه للت�صدير

رزيق: تندوف �ستكون �أهم حمطة 
لرتقية �ل�سادر�ت نحو �إفريقيا

جمموعة »اأوبك +« جتتمع اليوم لدرا�صة ال�صوق

مهماه يتوقع �رتفاع �أ�سعار �لنفط 
�جلز�ئري فوق 72 دوالر�

توقع اأن يحقق املجمع عائدات ترتاوح بني 30 و33 مليار دوالر اأمريكي هذه ال�صنة

حكار: 20 مليار دوالر عائد�ت 
�سوناطر�ك يف 7 �أ�سهر

خالل  اأمريكي  دوالر  مليار  و33   30 بني  ترتاوح  عائدات  �صوناطراك  البرتويل  الوطني  املجمع  يتوقع 

اأم�ض  �صحفية  ت�صريحات  يف  حكار  توفيق  �صوناطراك  ملجمع  العام  املدير  الرئي�ض  وقال  اجلارية،  ال�صنة 

على هام�ض زيارة عمل قادته اإىل م�صنع تكرير النفط الأرزيو )�صرق وهران( »نتوقع بالن�صبة ل�صنة 2021 

عائدات ترتاوح بني 30 و33 مليار دوالر اأمريكي وذلك ح�صب تطور ال�صوق العاملية للنفط«.

حيث   2020 مع  باملقارنة  ال�صنة  هذه  خالل  ملحوظا«  »حت�صنا  ت�صهد  املجمع  مداخيل  اأن  املتحدث  واأكد 

تاأثرت اأن�صطته باالأزمة ال�صحية املتعلقة بكوفيد19-، واأ�صار ذات امل�صوؤول اإىل اأن املجمع حقق خالل اأقل 

من ت�صعة اأ�صهر من ال�صنة اجلارية اإيرادات تعادل مداخيل �صنة 2020، وقال توفيق حكار »لقد حققنا بني 

بداية ال�صنة وحتى 21 اأوت املا�صي، نحو 20 مليار دوالر اأمريكي اأي ما يعادل عائدات عام 2020 باأكمله«.

دنيا. ع

نقطة  �صتكون  تندوف  والية  اأن  رزيق  كمال  ال�صادرات  وترقية  التجارة  وزير  اأكد 

انطالقة لرتقية ال�صادرات نحو بلدان غرب اإفريقيا.

حممد االأمني. ب

 اإ�صهـــــــار

 اإ�صهـــــــار

لل�صحافة  ت�صريح  يف  رزيق   كمال  اأو�صح 

على هام�ض اإ�صرافه على افتتاح تظاهرة 

يف   »-2021 الدويل  املوقار  معر�ض   «

طبعته العا�صرة اأم�ض » اأن والية تندوف 

احلدودية �صتكون نقطة انطالقة لرتقية 

 ، اإفريقيا  غرب  بلدان  نحو  ال�صادرات 

بالنظر اإىل ما تتميز به من مكانة وموقع 

تتوخى  احلكومة  اأن  اىل  واأ�صار   ،« هام 

التي  الدولية  التظاهرة  هذه  خالل  من 

اإفريقيا  بوابة  »تندوف  �صعار  حتمل 

بهذا  االإنتقال  اخلارجية«  للتجارة 

احلدث التجاري واالإقت�صادي من معر�ض 

 ، للت�صدير  موجه  معر�ض  اإىل  للمقاي�صة 

وذلك من خالل ا�صتغالل فر�صة م�صاركة 

املتحدث  واعترب  موؤ�ص�صة،   100 من  اأكرث 

الفعاليات  هذه  تنظيم  اختيار  اأن 

الدخول  بداية  مع  الدولية  االإقت�صادية 

من  »ر�صالة  مبثابة  هو  االإجتماعي 

احلكومة اإىل التجار وال�صناعيني مفادها 

اأن بوابة تندوف �صتكون نقطة قوتنا من 

اأجل اكت�صاح االأ�صواق االإفريقية«، واأبرز 

اأن هذا االإنزال الوزاري  يف هذا ال�صدد » 

اإىل  ترمز  احلكومة  من  ر�صالة  اأي�صا  هو 

االأهمية الق�صوى التي توليها اإىل اإفريقيا 

اإىل  الفتا   ،« خا�صة  تندوف  والية  اإىل  و 

اأن تنوع املنتجات املعرو�صة ت�صكل قيمة 

دول  اإىل  ت�صديرها  اأجل  من  تناف�صية 

اإفريقية .

ال�صادرات  وترقية  التجارة  وزير  واأردف 

عن  احلديث  يكون  اأن  اإرتاأينا   « قائال 

الت�صدير من هذا اجلزء من اأر�ض الوطن 

من  وذلك   ، الوالية  هذه  ملكانة  تثمينا 

خالل اإبرام �صراكات مع اإخواننا يف الدول 

املجاورة �صمن قاعدة رابح-رابح ، واأي�صا 

للمنطقة  اجلديدة  النظرة  اإطار  يف 

االإفريقية«.

ينتظر اأن حتافظ منظمة الدول امل�صدرة للنفط اأوبك 

و حلفاوؤها، اأو ما يعرف مبجموعة اأوبك+، خالل قمتها 

الوزارية الـ 20 التي �صتنعقد اليوم االأربعاء مب�صاركة 

اجلزائر، ق�صد درا�صة اأو�صاع �صوق النفط العاملية، على زيادة 

انتاج التحالف بـ 400 األف برميل/اليوم التي تقررت نهاية 

جويلية، ح�صب توقعات اخلبري يف �صوؤون الطاقة، بوزيان 

مهماه.

قال بوزيان مهماه يف ت�صريح لوكالة االأنباء الر�صمية باأنه 

»نتيجة لتباطوؤ اال�صواق، اأعتقد باأن اأوبك+ �صتكون حذرة 

جدا ب�صاأن اإقرار اأية زيادات حمتملة يف االإنتاج، لذلك اأتوقع 

املحافظة على وترية الزيادات ال�صهرية املقدرة بـ 400 األف 

برميل يوميا على مدى الـ 16 �صهر القادمة«، كما توقع مهماه 

» تاأجيل اأية زيادات حمتملة يف ح�ص�ض الدول االأع�صاء 

اإىل ما بعد �صنة 2022«، م�صيفا انه ينتظر ان تقرتح  جلنة 

املتابعة املكلفة مبراقبة حالة ال�صوق على اأوبك+ االإبقاء على 

م�صتوى تخفي�صات االإنتاج املتوافق عليه يف اللقاء ال�صابق.

و�صي�صبق االجتماع الوزاري الع�صرون لدول اوبك و خارج 

اوبك ، االجتماع الثاين والثالثون للجنة املراقبة الوزارية 

امل�صرتكة )جي ام ام �صي( والتي �صيتعني عليها تقييم  ظروف 

�صوق النفط احلايل على املدى الق�صري و كذا م�صتوى 

االمتثال اللتزامات خف�ض االإنتاج للدول املوقعة على اإعالن 

التعاون، وح�صب مهماه، فان توقع املحافظة على اتفاق زيادة 

انتاج التحالف النفطي ب 400 األف برميل/اليوم كل �صهر، 

بداية من اأوت املا�صي املتخذ خالل االجتماع  ال19 ملنظمة 

الدول امل�صدرة للنفط وحلفاءهم خارج املنظمة نهاية 

جويلية املن�صرم ، يعود اىل االو�صاع التي ت�صهدها �صوق 

النفط العاملية.

و بهذا ال�صاأن، ا�صار اخلبري اىل انه مت ت�صجيل »ت�صكل جتويف 

�صعري خلام برنت القيا�صي العاملي يف الفرتة املمتدة بني 

عند  التجويف  هذا  حواف  كانت  حيث  املا�صي،  اأوت   25 و   12
م�صتوى الـ 71 دوالر للربميل، بينما نزل عمق التجويف 

ال�صعري اإىل م�صتوى 65 دوالر عند تاريخ 20 اأوت 2021«، 

وا�صاف يف هذا ال�صدد ان ت�صرر املعنويات العامة ال�صحية و 

االإقت�صادية و اللوجي�صتيكية الإمدادات النفط و مع جتدد 

املخاوف ب�صاأن تداعيات الطفرات اجلديدة لفريو�ض كورونا 

)كوفيد19-( و يف ظل ت�صارع معدالت االإ�صابة بال�صاللة دلتا 

يف اأنحاء العامل والتي اأجربت العديد من الدول ال�صناعية 

على العودة اإىل اإجراءات فر�ض القيود على التنقل عوامل 

بعثت  املخاوف جمددا من احتمال ت�صجيل تراجع الطلب 

العاملي على النفط، خا�صة مع ت�صجيل تباطوؤ يف منو الطلب 

على خامات النفط وم�صتقاته.

كما تطرق اخلبري اىل عوامل اخرى توؤثر على �صوق النفط 

و اال�صعار تتمثل باخل�صو�ض يف انخفا�ض واردات ال�صني 

من النفط اخلام يف يوليو املا�صي، وهي ثاين اأكرب م�صتهلك 

للنفط يف العامل، واأي�صا تباطوؤ منو �صادراتها اأكرث من املتوقع 

اىل جانب احتمال تباطوؤ التعايف العاملي للطلب على الوقود 

ب�صبب القيود اجلديدة ملواجهة املوجة الرابعة من اجلائحة 

يف اآ�صيا عموما.

ي�صاف اىل ذلك، ح�صب اخلبري ، » العامل االأمريكي احلا�صر 

دوما« و املرتبط بارتفاع الدوالر االأمريكي والذي من �صاأنه 

زيادة تكلفة النفط حلائزي العمالت االأخرى و اي�صا »متوج« 

و�صع خمزونات النفط االأمريكية و التي ت�صجل حاليا منحى 

مرتفعا  ا�صافة اىل ال�صيا�صات النقدية يف الواليات املتحدة 

و تعزيز قطاع الوظائف لديها خا�صة يف قطاعات الرتفيه 

واخلدمات والتعليم.

كما ذكر مهماه عامل  »االأزمة العميقة »التي �صربت اأكرب 

�صركات النفط االأمريكية لت�صجل اأعلى عمليات �صطب 

منذ عام 2015 ا�صافة اىل تاأثري االأعا�صري املدمرة، خا�صة 

االإع�صار »اإيدا« الذي �صرب ال�صاحل ال�صرقي للواليات 

املتحدة م�صببا نق�صا حادا يف اإمدادات النفط و البنزين 

معتربا ان  »تداخل هذه العوامل جعلت اإمدادات النفط 

االأمريكية عامال معقدا للتحليل والتنبوؤ واأي�صا مربكا 

لالأ�صواق«، كما اعترب ان اجتماع خمتلف هذه العوامل 

املتداخلة جعل »ال�صبابية تغ�صى اآفاق منو الطلب العاملي على 

النفط«، و بالن�صبة ملنحى اال�صعار يف الفرتة املقبلة، توقع  

اخلبري« اإمكانية ارتفاع اأ�صعار برميل النفط اخلام الأعلى من 

امل�صتوى احلايل )72 دوالر( خالل الفرتة املقبلة خا�صة مع 

توقع حت�صن الطلب على النفط يف ال�صني« م�صيفا ان االأ�صعار 

�صت�صل على املدى املتو�صط 75 دوالرا للربميل.

حممد االأمني. ب

�لر�ئد: -2021/09/01   

�لر�ئد: -2021/09/01   
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5الحدث

�أعقب  بيان  يف  �لنقابة،  �عتربت 

�أن  �لوطني،  مكتبها  �جتماع 

يطبع  ما  هو  و�الرتباك  �لتناق�ض 

�لوز�رة  و�ختيار�ت  قر�ر�ت 

�لدخول  �سيناريوهات  �ساأن  يف 

 2021 �لدر��سي  للمو�سم  �ملدر�سي 

�لرتبوية  و�لرتتيبات   2022  –
�إىل  باالإ�سافة  �عتمادها،  �ملقرتح 

حمذرة  غام�سة،  وقائية  �إجر�ء�ت 

�لتح�سيل  على  ذلك  تد�عيات  من 

�لدر��سي. وترى �لنقابة �أن �لوز�رة 

�ألقت كافة �أعباء �لدخول �ملدر�سي 

وترتيباته  �سيناريوهاته  مبختلف 

على كاهل مدير �ملوؤ�س�سة، معتربة 

�إ�سافيا  1394 عبئا ثقيال  �ملر��سلة 

على كاهل مدير �لثانوية �لذي ُيجرب 

50 �ساعة يف �الأ�سبوع،  على �لعمل 

يف غياب �أب�سط �لو�سائل و�ل�رشوط 

�لالزمة لتنفيذها، مطالبني باإعادة 

�لنظر يف �لتعليمة. وجدد �ملجل�ض 

�لوز�رة  د�عيا  مبطالبه،  �لتم�سك 

منح  با�ستحد�ث  �لتعجيل  �إىل 

وتثمني �أخرى وفقا لوعود �لوز�رة 

مع  �ملا�سي،  ماي   24 لقاء  خالل 

�لتعجيل بفتح حو�ر جاد وم�سوؤول 

�خلا�ض  �لقانون  تعديل  �أجل  من 

باأ�سالك �لرتبية �لوطنية.

ملديري  �لوطني  �ملجل�ض  و�تهم 

�لرتبية  مديري  بع�ض  �لثانويات 

بخرق �ملنا�سري �خلا�سة باحلركة، 

د�عيا �لوز�رة للتحرك ولرد �العتبار 

واليات:  م�ستوى  على  للمديرين 

�سوف،  و�دي  ق�سنطينة،  �الأغو�ط، 

�لدفلى،  عني  مترن��ست،  �أدر�ر، 

وهر�ن وغريها.

تنديدها  �لنقابة  �سجلت  كما 

عملية  طبعت  �لتي  باالرجتالية 

�إعد�د �لكثري من �خلر�ئط �لرتبوية 

و�الإد�رية ودون �الأخذ بعني �العتبار 

معطيات �ل�سنة �حلالية يف �لعديد 

من �لواليات.

طالبت  �الإد�ري،  �جلانب  ومن 

�لنقابة 

ء  لغا باإ

�لقر�ر �لوز�ري �ملوؤرخ يف -04-10

�سلطة  بتفوي�ض  و�ملتعلق   2011
ل�سلك  �الإد�ري  و�لت�سـيري  �لتعـيني 

مديري �لثانويات ملديري �لرتبية، 

وتطبيق �ملر�سوم �لتنفيذي17/162 

�الأ�سا�سي  �لقانون  يحدد  �لذي 

وتعديل  للثانوية،  �لنموذجي 

�ملر�سوم 61/21 �ملتعلق باملنحة 

يجعل  مبا  دج،   5000 �خلا�سة 

جزئية  يف  يكون  �ملدير  تدخل 

فقط،  �ملدر�سية  �ل�سهادة  �إ�سد�ر 

ونف�ض �الأمر بالن�سبة لتعديل �لن�ض 

�ملت�سمن توزيع �لكتاب �ملدر�سي.

�لنقابة  جددت  ثانية،  جهة  من 

�ل�سكنات  بتحرير  مطالبتها 

�لغرباء،  �سيطرة  من  �لوظيفية 

�الإعادة  بروتوكول  و�إلغاء 

للتالميذ، و�حرت�م قر�ر�ت جمال�ض 

دون  و�ال�ستثنائية  �لعادية  �الأق�سام 

�سو�ها، �إىل جانب �سن قانون يجرم 

�لعنف �سد مدير �لثانوية، وتوفري 

ميز�نيات ملكافحة وباء كوفيد 19 

لكل �ملوؤ�س�سات �لرتبوية.

اتهم املجل�س الوطني امل�ستقل ملديري الثانويات وزارة الرتبية بالغرق يف القرارات 

املتناق�سة بخ�سو�س الدخول املدر�سي املقبل، واإلقاء امل�سوؤولية على كاهل مديري 

املوؤ�س�سات الرتبية.

مديرو الثانويات يتهمون وزارة الرتبية ويوؤكدون:

»قرارات متناق�سة بخ�سو�ص الدخول املدر�سي املقبل«

�س. زمو�س

اأعلنت عنها املفت�سية العامة للرتبية الوطنية

اأيام تكوينية ولقاءات جوارية 
للأ�ساتذة بداية من الأ�سبوع املقبل

التابع منها لقطاع الت�سامن االجتماعي

الإ�سراع يف تلقيح الأ�ساتذة واملوؤطرين يف 
الأق�سام اخلا�سة

 حت�سريا للدخول اجلامعي

حملة تلقيح لفائدة امل�ستخدمني والطلبة 
بجامعة هواري بومدين

و�سفتها باملنخف�سة مقارنة بعرو�س ال�سركات املناف�سة االأخرى

اجلوية اجلزائرية تدافع عن اأ�سعار 
الرحلت عرب خطوطها

 رغم مرور اأكرث من �سهرين على اإعالن نتائج ال�سهادة

تاأخر يف �سّب م�ستحقات الأ�ساتذة 
امل�سححني للبكالوريا

قررت املفت�سية العامة للرتبية الوطنية تنظيم اأيام 

تكوينية ولقاءات جوارية يف الفرتة املمتدة ما بني 7 و21 

�سبتمرب.

واأو�سحت املفت�سية، يف مرا�سلة لها موجهة اإىل مفت�سي 

الرتبية باالأطوار الثالثة، اأنه �سيتم ا�ستغالل الفرتة 

املمتدة ما بني 21-7 �سبتمرب لتنظيم اأيام تكوينية واإعالمية 

ولقاءات جوارية لفائدة االأ�ساتذة. ويت�سمن الربنامج �سرح 

التدرجات واملخططات ال�سنوية اال�ستثنائية يف كل ال�سعب 

وامل�ستويات لل�سنة الدرا�سية 2022-2021، بغية توحيد 

العمل بها، والتح�سي�س ب�سرورة التلقيح لكل م�ستخدمي 

القطاع لتحقيق ال�سالمة ال�سحية واملناعة اجلماعية. 

واأكدت املرا�سلة على �سرورة االلتزام بالتدابري املن�سو�س 

عليها يف الربوتوكول ال�سحي وتنفيذ الرتتيبات الوقائية 

االحرتازية، مع التبليغ عن ال�سعوبات التي تعرت�سهم. كما 

طالبت املفت�سية باإجناز العملية يف اآجالها وموافاة املفت�سية 

بتقرير فور نهاية العملية بالتن�سيق مع هيئة التفتي�س 

بالوالية.

د. ع

اأطلقت وزارة الت�سامن الوطني واالأ�سرة وق�سايا 

املراأة حملة تلقيح �سد وباء كورونا )كوفيد19-( 

لفائدة الطاقم البيداغوجي والرتبوي مبوؤ�س�سات 

الرتبية والتعليم املتخ�س�سة لالأطفال املعوقني 

التابعة للقطاع، وذلك حت�سبا للمو�سم الدرا�سي 

املقبل.

واأكدت وزيرة الت�سامن الوطني واالأ�سرة وق�سايا 

املراأة، كوثر كريكو، لدى اإ�سرافها رفقة وزير 

ال�سحة، عبد الرحمان بن بوزيد، على اإطالق 

التلقيح املوجه للطاقم البيداغوجي لقطاع 

الت�سامن الوطني، من مقر مدر�سة املعاقني 

�سمعيا بالرويبة، اأن العملية �سيتم تعميمها على 

م�ستوى موؤ�س�سات الرتبية والتعليم املتخ�س�س 

لالأطفال املعاقني التابعة للقطاع، حيث �ست�سمل 

وموؤطر  بيداغوجي  واأ�ستاذ  خمت�س   5.671
تربوي الذين يتكفلون باالأطفال من فئة ذوي 

االحتياجات اخلا�سة بهذه املوؤ�س�سات. ويتعلق 

االأمر، مثلما قالت، بالطاقم البيداغوجي متعدد 

االخت�سا�سات، من بينهم مربون متخ�س�سون، 

اأ�ساتذة التعليم املتخ�س�س، م�ساعدون 

اجتماعيون، نف�سانيون عياديون واأرطفونيون، 

مربزة اأن هذه املبادرة تاأتي يف اإطار موا�سلة 

عمليات التلقيح التي با�سرتها الوزارة لفائدة 

عمال القطاع، بغية امل�ساهمة يف حتقيق احلماية 

من وباء كورونا. وبهذه املنا�سبة، ذكرت كريكو 

بالربامج املتخذة يف اإطار االهتمام اخلا�س الذي 

توليه الدولة لفئة ذوي االحتياجات اخلا�سة، 

من اأجل تعزيز حمايتها و�سمان ترقيتها.

من جهته، ذكر بن بوزيد اأنه �سيتم مع الدخول 

االجتماعي القادم تكثيف حمالت التلقيح على 

امل�ستوى الوطني، وذلك بالتن�سيق مع الوالة وكل 

امل�ساركني يف هذه العملية، مربزا اأن الهدف يكمن 

يف تلقيح اأكرب عدد ممكن من املواطنني حلمايتهم 

من الوباء قبل نهاية ال�سنة. وجدد بن بوزيد 

تاأكيده على اأهمية التلقيح الذي يعد، مثلما 

قال، »احلل لكونه يخفف من االإ�سابة باالأعرا�س 

اخلطرية للوباء«.

�س. ز

ت�سرع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا 

بباب الزوار )العا�سمة(، ابتداء من اليوم، يف حملة 

تلقيح �سد فريو�س كوفيد 19 لفائدة امل�ستخدمني 

والطلبة.

 وح�سب ما اأفاد به، اأم�س، بيان للجامعة، فاإن هذه 

احلملة، املدجمة يف عملية االإقامات اجلامعية الت�سع 

املحيطة باجلامعة، وبالتعاون مع مديرية ال�سحة 

وال�سكان لوالية اجلزائر، تندرج يف اإطار احلملة 

الوطنية للتلقيح �سد فريو�س كورونا، ح�سب بيان 

اجلامعة التي اأو�سحت اأن املرحلة االأوىل للتلقيح 

�ستكون خم�س�سة مل�ستخدمي اجلامعة من اأ�ساتذة 

وعمال، على اأن يتم ال�سروع يف تلقيح الطلبة ال�سبت 

املقبل )4 �سبتمرب( بدار العلوم. وعليه تدعو رئا�سة 

اجلامعة جميع امل�ستخدمني لالإقبال بكثافة على 

التلقيح للم�ساهمة يف اإجناح هذه املبادرة الرامية اإىل 

وقف وك�سر �سل�سلة العدوى لفريو�س كورونا كوفيد 

البيان. ي�سيف  الوقائية،  االإجراءات  مراعاة  مع   ،19
د. ع

دافعت اإدارة اجلوية اجلزائرية عن �سبكة 

االأ�سعار التي تعتمدها عرب رحالها، 

مو�سحة اأنها غري باهظة كما ي�سفها البع�س 

مقارنة بتلك املطبقة من طرف ال�سركات 

املناف�سة لها، وح�سب املعطيات املح�سل 

عليها من ال�سركة فان اخلطوط اجلوية 

اجلزائرية اقرتحت خالل �سهر اأوت املن�سرم 

اأ�سعارا اأقل مقارنة ب�سركات اخلطوط 

اجلوية املتو�سطية بخ�سو�س الرحالت التي 

تربط اجلزائر بالعوا�سم االأخرى.

وبخ�سو�س وجهة فرن�سا، تقرتح �سركة 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية، وفق معطياتها 

�سعر تذكرة اجلزائر العا�سمة-باري�س ب 

نف�س  اأن  حني  يف  فقط  ذهابا  دج   45240
التذكرة لدى �سركة اخلطوط اجلوية 

الفرن�سية اير فران�س يقدر ب 60107 دج يف 

حني �سركة ASL للخطوط اجلوية )فرن�سا( 

تقرتح نف�س التذكرة ب�سعر 70500 دج 

ح�سب ذات امل�سدر.

و بفرن�سا، تباع نف�س التذكرة )ذهاب فقط( 

من باري�س نحو اجلزائر ب471 اأورو من 

طرف �سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية و 

763 اأورو من طرف �سركة اخلطوط اجلوية 
الفرن�سية اير فران�س و 480 اأورو من طرف 

�سركة  ASL ايرالين�س.

و بخ�سو�س وجهة ا�سبانيا، يكفي دفع 

مقابل  الوطنية  ال�سركة  لدى  دج   22400
اجلوية  اخلطوط  �سركة  لدى  دج   58510

اال�سبانية Vueling Airlines بالن�سبة 

لتذكرة اجلزائر-بر�سلونة ذهابا فقط.

و انطالقا من ا�سبانيا، يبلغ �سعر التذكرة 

بر�سلونة-اجلزائر ذهابا فقط 268 اأورو 

لدى �سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

 Vueling Airlines   مقابل 463 اأورو لدى

ح�سب معطيات ال�سركة الوطنية، و ينطبق 

نف�س االأمر بالن�سبة لوجهة ايطاليا حيث 

مت حتديد اأ�سعار التذاكر ب30660 دج 

بالن�سبة لرحلة اجلزائر-روما ذهابا فقط 

مقابل 42560 دج لدى �سركة Alitalia . اأما 

بخ�سو�س رحلة روما-اجلزائر فقد حدد 

ال�سعر ذهابا فقط ب 342 اأورو من طرف 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية مقابل 554 

. Alitalia اأورو من طرف �سركة

و فيما يتعلق بت�سعريات تذاكر ذهاب-اياب 

مت ت�سجيل نف�س املالحظة الأن رحلة 

اجلزائر-فرانكفورت حددت ب 38680 دج 

لدى �سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

 ،Lufthansa مقابل 69213 اأورو لدى �سركة

و بالن�سبة لوجهة تركيا، حدد �سعر تذكرة 

اجلزائر-ا�سطنبول ذهابا-ايابا ب46010 

دج من طرف �سركة اخلطوط اجلوية 

اجلزائرية مقابل 136.615 دج )1.012 

دوالر( لدى �سركة اخلطوط اجلوية 

الرتكية  Turkish Airlines. و انطالقا من 

ا�سطنبول فقد حدد ال�سعر ب 520 دوالر من 

طرف �سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 

 Turkish  مقابل 1.458 دوالر من طرف

.  Airlines
اأما بخ�سو�س رحلة اجلزائر-تون�س فيبلغ 

�سعر التذكرة 22865 دج لدى �سركة 

اخلطوط اجلوية اجلزائرية مقابل 24635 

دج لدى �سركة اخلطوط اجلوية التون�سية 

اأما انطالقا من تون�س فقد حدد ال�سعر ب 

372 دينار تون�سي من طرف �سركة اخلطوط 
اجلوية اجلزائرية و 602 دينار تون�سي من 

طرف �سركة اخلطوط اجلوية التون�سية.

جتدر اال�سارة اىل اأن وزن االأمتعة امل�سموح 

نقلها جمانا لدى �سركة اخلطوط اجلوية 

اجلزائرية يقدر ب30 كلغ للم�سافر الواحد 

مقابل 23 كلغ/للم�سافر الواحد بالن�سبة 

لل�سركات االأجنبية االأخرى ماعدا 

Vueling Airlines التي يقدر وزن االأمتعة 
امل�سوح به لديها ب 25 كلغ/للم�سافر الواحد 

ح�سب نف�س املعطيات.

حممد االأمني. ب

مل يتلق العديد من االأ�ساتذة من الطور 

الثانوي م�ستحقات الت�سحيح اخلا�سة باأوراق 

�سهادة البكالوريا دورة جوان 2021، رغم مرور 

اأكرث من �سهرين على اإعالن نتائج ال�سهادة، 

وهو ما جعل املعنيني يطالبون وزارة الرتبية 

ب�سرورة التدخل، مذكرين بتعليمات هذه 

االأخرية يف هذا ال�سدد.

وح�سب ما اطلعنا عليه من من�سورات عدد من 

االأ�ساتذة وموؤطري عملية ت�سحيح البكالوريا 

لدورة جوان 2021 يف العديد من الواليات 

عرب �سفحات الفاي�سبوك، فاإن هوؤالء واىل 

غاية االآن مل يتلقوا م�ستحقات ت�سحيح اأوراق 

البكالوريا، مت�سائلني عن اأ�سباب ا�ستمرار تاأخر 

�سب م�ستحقاتهم املتعلقة بعملية الت�سحيح 

حتى االآن على غري العادة. فهوؤالء يوؤكدون 

اأنهم اعتادوا على اأال تطول عملية ت�سديد 

هذه امل�ستحقات الزهيدة اأ�سال �سوى مدة 

ق�سرية بعد اإنهاء عملية الت�سحيح، غري اأن 

االأمور اختلفت هذه املرة بالن�سبة لهم، فعملية 

الت�سحيح انتهت يف موعدها و�سب امل�ستحقات 

كان منتظرا يف الن�سف االأول من �سهر اأوت على 

االأكرث، ولكن ذلك مل يحدث، وهو ما جعلهم 

يطالبون وزارة الرتبية ب�سرورة التدخل 

والت�سريع من عملية �سب م�ستحقاتهم مع 

اقرتاب الدخول املدر�سي.

لالإ�سارة، فاإن وزارة الرتبية كانت قد اأعطت، 

يف ال�سابق، تعليمات بت�سديد املخلفات املالية 

لفائدة املوؤطرين امل�سخرين يف االمتحانات 

املدر�سية الر�سمية بعد 36 �ساعة من انق�ساء 

مهامهم املتعلقة اأ�سا�سا باحلرا�سة، الت�سحيح، 

التاأطري والتجميع، بعدما كانت العملية 

تاأخذ �سهورا، اإذ تقرر اإدراج العملية �سمن 

النظام املعلوماتي لالأر�سية الرقمية، وذلك 

نظرا لل�سكاوى العديدة املرفوعة من قبل 

م�ستخدمي القطاع من بيداغوجيني واإداريني، 

والذين يتم ت�سخريهم �سنويا لتاأطري 

االمتحانات املدر�سية الر�سمية جراء التاأخر 

الذي ي�ساحب عمليات �سب حقوقهم املالية. 

واأ�سافت الوزارة اأن كل تاأخري ولو بيوم 

واحد يف دفع التعوي�سات املالية للم�ستفيدين 

�سيتحمل م�سوؤوليته رئي�س م�سلحة التمدر�س 

واالمتحانات مبديرية الرتبية، على اعتبار 

اأنه املكلف املبا�سر مبتابعة امللف عن كثب، 

و�سيكون ملزما يف امل�ستقبل على التوا�سل مع 

م�سالح الوزارة الو�سية ملنح لكل ذي حق حقه 

كامال غري منقو�س.

ومعلوم اأن الوزارة ا�ستحدثت مركز التجميع 

للتعوي�سات عرب ت�سع واليات، والذي �سيتوىل 

ت�سريع دفع امل�ستحقات املالية لفائدة موؤطري 

االمتحانات املدر�سية الر�سمية الثالث يف 

االآجال، غري اأن عدم رقمنة العملية يف امليدان 

والعمل بالنظام القدمي يف مراقبة امللفات 

املالية واجلداول االإجمالية للم�ستخدمني 

ومطابقتها مع البطاقات التقنية، قد �ساهم يف 

تعطيل الدفع رغم اجلهود املبذولة من قبل 

مديريات الرتبية للواليات.

�س. زمو�س
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المحلي
غرداية:

عر�ض التجربة اجلزائرية يف جمال الطاقات 
املتجددة اأمام وفد من نيجرييا

امل�صغرة للموؤ�ص�صات  معر�صا  تنظم  •«اأناد« 

يف خرجة ميدانية لتفقد م�صاريع يف طور الإجناز 

وايل تلم�ضان ياأمر ب�ضرورة 

احرتام معايري الإجناز

 اأم البواقي:

حريق يتلف 27 
هكتارا من اأ�ضجار 

ال�ضنوبر احللبي 
والأدغال 

تدخلت وحدات احلماية املدنية لبلديات �سوق 

نعمان و عني مليلة و عني كر�سة )اأم البواقي( 

لإخماد حريق ت�سبب يف اإتالف 27 هكتارا من 

اأ�سجار ال�سنوبر احللبي و الأدغال باإقليم بلدية 

�سوق نعمان، ح�سب ما علم من املديرية املحلية 

للحماية املدنية.

و اأو�سح ذات امل�سدر اأن هذا احلريق الذي �سب 

بعد ظهر اأم�س الأول بجبل »ثنية العراي�س« 

ببلدية �سوق نعمان قد تدخلت لإخماده وحدات 

احلماية املدنية الثالث مدعومة بالرتل املتنقل 

ملكافحة حرائق الغابات. و اأ�ساف ذات امل�سدر 

اأن امل�ساحة الغابية املتلفة بفعل احلريق تتمثل 

يف 10 هكتارات من اأ�سجار ال�سنوبر احللبي و 17 

هكتارا من الأدغال، لفتا اإىل اأن املدير الولئي 

للحماية املدنية و حمافظ الغابات قد تنقلوا اإىل 

عني املكان، بالإ�سافة اإىل عنا�رص الدرك الوطني 

و اجلي�س الوطني ال�سعبي و ممثلني عن الهالل 

الأحمر اجلزائري.

مرموري،  اأمومن  تلم�سان،  وايل  وجه 

على هام�س خرجته امليدانية التي قادته 

اإقليميا  التابعة  القور،  بلدية  اإىل   ،

تنفيذ  مدى  على  للوقوف  �سبدو،  لدائرة 

بالإطار  املتعلقة  التنموية  امل�ساريع 

�سارمة  تعليمات  للمواطن،  املعي�سي 

احرتام  ب�رصورة  املحليني،  للم�سوؤولني 

معايري الإجناز، وا�ستكمال تاأهيل م�رصوع 

ال�سطناعي،  بالع�سب  البلدي  امللعب 

الذي تبلغ ن�سبة تقدم الأ�سغال به حوايل 

حتى  الآجال،  اأقرب  يف  باملائة،   65
ي�سمح ل�سباب املنطقة مبزاولة اأن�سطاتهم 

الريا�سية.

وعاين الوايل، باملنا�سبة، م�رصوع تهيئة 

ن�سبة  تبلغ  الذي  ال�سحي  العالج  قاعة 

باملائة،   95 حوايل  به  الأ�سغال  تقدم 

حيث ا�ستمع اإىل عر�س حال حول العملية، 

بالو�سائل  وجتهيزها  باإمتامها  مو�سيا 

الكبارتة  وبقريتي  املطلوبة.  الطبية 

الولية،  م�سوؤول  وقف  والقطيبات، 

امللعبني  تهيئة  م�رصوعي  اأ�سغال  على 

الذين  ال�سطناعي،  بالع�سب  اجلواريني 

بعـني  اأ�سدى  حيث  موؤقـتا،  ا�ستالمهما  مت 

ق�سد  للم�سوؤولني،  تعليمات  املكان، 

تبديل  غرف  لإجناز  تقنية  بطاقة  اإعداد 

مع  الكبارتة،  قرية  مبلعب  املالب�س 

يف  الأ�سغال  من  النتهاء  على  احلر�س 

الآجال املحددة، منوها يف نف�س ال�سياق، 

بالدور الكبري الذي من املنتظر اأن تلعبه 

ال�سباب،  فئة  ا�ستيعاب  يف  املرافق  هذه 

ومواهبهم  قدراتهم  تفجري  اإىل  الطاحمني 

الريا�سية. يف قرية كرزوطة، قدم للوايل 

عر�س حال حول م�رصوع درا�سة ومتابعة 

وتك�سية  تهيئة  اإمتام  اأ�سغال  واإجناز 

طرق املنطقة، وكذا م�رصوع اإجناز غرفة 

املتواجد  املائي  بالنقب  اخلا�سة  العزل 

بالقرية، مع جتهيزه، حيث اأمر بالإ�رصاع 

يف وترية الأ�سغال، وجعل هذه امل�ساريع 

يف متناول مواطني القرية، ق�سد حت�سني 

على  الوايل،  ا�ستمع  املعي�سي.  اإطارهم 

هام�س هذه اخلرجة امليدانية التي قادته 

اإىل مناطق الظل ببلدية القور، باهتمام، 

انح�رصت  التي  املواطنني  ان�سغالت  اإىل 

ال�سكن  البطالة،  م�سكل  على  اأغلبيتها  يف 

الريفي، ال�سكن العمومي الإيجاري، تهيئة 

العمومية،  الإنارة  ال�سحة،  الطرقات، 

اإياهم  واعـدا  وغريها،  والغاز  الكهرباء 

بالـنظر فيها والتكفل بها وفق الأولويات 

والإمكانيات املالية املتوفرة.  

فيما اأطاح الأمن احل�صري الثالث مبروج للموؤثرات العقلية   

�ضارقو م�ضكن يف قب�ضة الأمن 
احل�ضري اخلام�ض بالأغواط  

حوادث املرور:

وفاة 43 �ضخ�ض وجرح 
اأ�ضبوع اآخرين خالل   1612

�صت لتنفيذها اأغلفة مالية معتربة    خ�صّ

م�ضاريع تهيئة ببلديات تب�ضة 

 �صطيف:

هذا هو خمزون اللقاح �ضّد 
كورونا 

قام الأمن احل�صري اخلام�س باأمن ولية 

الأغواط هذا الأ�صبوع ويف اإطار اجلهود 

املتوا�صلة الرامية اإىل مكافحة اجلرمية 

احل�صرية ب�صتى اأنواعها، �صمان اأمن و 

�صالمة الأ�صخا�س و املمتلكات عرب قطاع 

الإخت�صا�س، مبعاجلة ق�صية تكوين جمعية 

اأ�صرار لغر�س الإعداد جلناية ال�صرقة 

بالتعدد و الت�صلق و الك�صر- اإخفاء اأ�صياء 

م�صروقة.

وتعود حيثيات الق�صية ح�صب ما اأ�صار له 

بيان مل�صالح الأمن ذاته تلقت »الرائد« 

ن�صخة منها اإىل تقييد �صكوى تقدم بها 

اأحد املواطنني اأمام امل�صلحة بخ�صو�س 

تعر�س م�صكنة الكائن بقطاع الخت�صا�س 

باأحد اأحياء مدينة الأغواط، لل�صرقة من 

قبل جمهول )ين(، التي ا�صتهدفت اأجهزة 

كهرومنزلية، لتقوم امل�صلحة و بعد تكثيف 

الأبحاث و التحريات يف اإطار التحقيق 

املفتوح ب�صاأن الق�صية و يف ظرف وجيز من 

ا�صرتجاع امل�صروقات، مع توقيف �صخ�صني 

م�صتبه فيهما ترتاوح اأعمارهما مابني 

)20-19( �صنة لتورطهما يف الق�صية، توقيف 

�صخ�س م�صتبه فيه اآخر يبلغ من العمر )25( 

�صنة بخ�صو�س تورطه يف جرم جنحة اإخفاء 

اأ�صياء م�صروقة.

وح�صب امل�صدر فاإنه وبعد ا�صتكمال كافة 

الإجراءات اجلزائية لق�صية احلال مت 

تقدمي امل�صتبه فيهم اأمام وكيل اجلمهورية 

لدى حمكمة الأغواط، ليتم اإحالة ملف 

الق�صية اإىل قا�صي التحقيق بذات املحكمة 

الذي اأ�صدر اأمر اإيداع يف حق املتهمني الذين 

ترتاوح اأعمارهما مابني )20-19( �صنة، عن 

تهمة تكوين جمعية اأ�صرار لغر�س الإعداد 

جلناية ال�صرقة بالتعدد و الت�صلق و الك�صر، 

مع ا�صتفادة املتهم الثالث البالغ من العمر 

)25( �صنة من اإفراج موؤقت.

ويف عملية اأخرى متكنت عنا�صر ال�صرطة 

التابعة لـ الأمن احل�صري الثالث باأمن ولية 

الأغواط خالل هذا الأ�صبوع من توقيف 

�صخ�صني م�صتبه فيهما ترتاوح اأعمارهما 

ما بني )22-19( �صنة لتورطهما يف ق�صية: 

حيازة املوؤثرات العقلية بطريقة غري 

�صرعية لغر�س املتاجرة.

وح�صب امل�صدر فاإن الن�صاط الأمني ياأتي يف 

اإطار اجلهود املتوا�صلة الرامية اإىل مكافحة 

اجلرمية احل�صرية ب�صتى اأنواعها �صمان اأمن 

و �صالمة الأ�صخا�س و املمتلكات عرب قطاع 

الإخت�صا�س، ومت تنفيذه بناء على معلومات 

وردت للم�صلحة مفادها حيازة امل�صتبه 

فيهما ال�صالف ذكرهما لكمية من املوؤثرات 

العقلية لغر�س نقلها اإىل اإحدى املدن 

املجاورة لغر�س املتاجرة بها، ليتم على اإثر 

ذلك و�صع خطة اأمنية حمكمة اأ�صفرت عن 

توقيفهما باملدخل ال�صمايل ملدينة الأغواط، 

مع �صبط بحوزتها بعني املكان على كمية من 

املوؤثرات العقلية تقدر بـ )45 قر�س(.

واأ�صاف امل�صدر اأنه وبعد ا�صتكمال كافة 

الإجراءات اجلزائية لق�صية احلال مت 

تقدمي املتورطني اأمام وكيل اجلمهورية 

لدى حمكمة الأغواط، و بعد اإخ�صاعهما 

لإجراءات املثول الفوري �صدر �صد كل 

واحد منهما حكم بعامني )02( حب�س نافذة 

مع الإيداع، غرامة مالية نافذة قدرها 

)50000.00 دج(

تويف 43 �صخ�س وجرح 1612 اآخرين يف 

حوادث الطرقات خالل اأ�صبوع، ح�صب ما افد 

به، اأم�س الثالثاء، بيان للمديرية العامة 

للحماية املدنية.

واو�صح  البيان ذاته ان اأثقل ح�صيلة �صجلت 

يف ولية اجلزائر بوفاة اأربعة اأ�صخا�س 

وجرح 101 اآخرين مت اإ�صعافهم على اإثـر 

وحدات  قامت  كما  مرور،  حادث   115
احلماية املدنية خال نف�س الفرتة بـ 1983 

تدخال �صمحت باإخماد 1411 حريق منها 

منزلية �صناعية وحرائق خمتلفة، اأهمها يف 

ولية اجلزائر حيث �صجلت 194 تدخل اثر 

حريق.  144
ومن جانب اأخر وفيما يخ�س الن�صاطات 

املتعلقة بالوقاية من انت�صار فريو�س كورونا، 

قامت وحدات احلماية املدنية خالل نف�س 

الفرتة عرب كافة الرتاب الوطني بـ 349 

عملية حت�صي�صية لفائدة املواطنني عرب 58 

ولية حتثهم وتذكرهم ب�صرورة احرتام 

قواعد احلجر ال�صحي، لب�س القناع الواقي 

وكذا التباعد الإجتماعي، بالإ�صافة اإىل 

القيام بـ 359 عملية تعقيم عامة م�صت عدة 

من�صاآت وهياكل عمومية وخا�صة املجمعات 

ال�صكنية وال�صوارع.

ك�صف الدكتور روابح حمزة املخت�س يف علم 

الأوبئة والطب الوقائي على هام�س لقاء 

حت�صريي لليوم الوطني للتلقيح، اأن جمموع 

كميات اللقاحات التي ا�صتفادت منها ولية 

�صطيف و�صلت اإىل 529 األف و494 جرعة، 

ومتتلك الولية خمزونا من اللقاحات ي�صل اإىل 

جرعة. و576  األف   235
واأو�صح الدكتور روابح يف ت�صريح لإذاعة 

�صطيف اجلهوية، اأنه اإىل غاية بداية ال�صبوع 

اجلاري و�صلت ن�صبة التلقيح ب�صطيف اإىل 

من  مزيد  اإىل  حتتاج  ن�صبة  وهي  19.57باملائة، 

اجلهد والتوعية والقناع والقبال لأنها تعترب 

ن�صبة دون الطموح لك�صب املناعة اجلماعية. 

واأ�صاف املخت�س يف علم الأوبئة والطب الوقائي 

اأن مديرية ال�صحة لولية �صطيف اأجنزت 

درا�صة �صملت 515 متويف بكورزنا كلهم غري 

ملقحني ملعرفة اأ�صباب الوفاة، فاأكدت الدرا�صة 

اأن الوفيات وبن�صبة كبرية كانت لدى امل�صنني 

وذوي الأمرا�س املزمنة. كما اأنه خالل املوجة 

الأخرية مل ي�صجل اأي ملقح اأ�صيب بكورونا 

وطلب الأوك�صجني اأو تدهورت حالته اإىل حد 

الإنعا�س. 

يف اإطار ا�صتكمـال برنامج اإعادة تاأهيـل الأحياء 

ال�صعبية مبدينة تب�صة وعلى عاتق الربنامج 

البلدي للتنمية وميزانية البلدية ومبجمـل 30 

�صت لتنفيذه اأغلفة  م�صروعا قيد الإجنـاز، خ�صّ

مالية معتربة   خم�ص�صة يف التهيئة والتح�صني 

احل�صري، جتديد �صبكات توزيع مياه ال�صرب، 

اإعادة العتبار ل�صبكات التطهري، تعبيد الّطرقات، 

واإجناز �صبكات ت�صريف مياه الأمطار بعدد من 

الأحياء.

ول تزال الأ�صغال اجلارية لإجناز �صبكة ت�صريف 

مياه الأمطار بحي اجلرف والتي بلغت ن�صبة 

تقدمها 95 باملائة، كما ا�صتفاد احلي من م�صروع 

جتديد �صبكة مياه ال�صرب وم�صروع مد الطرقات 

على عاتق ميزانية البلدية. من جهة اأخرى، مت 

اإعادة العتبار ل�صبكة ال�صرف ال�صحي، وم�صروع 

جتديد �صبكة مياه ال�صرب حلي املنار و�صلت ن�صبة 

اإجنازهما 65 باملائة، كما ا�صتفاد حـي » رفـانـة » من 

م�صروع اإعادة العتبار ل�صبكة ال�صرف ال�صحي، 

جتاوزت ن�صبة تقدم الأ�صغال به 70 باملائة.

ول تزال الأ�صغال جارية مب�صروع اإعادة العتبار 

ل�صبكة التطهري بحي » الأفـاق 1- و- 2 ب�صكان�صكا 

»، فاقت ن�صبة تقدمها 65 باملائة كما مت اإجناز 

م�صروع الطريق الفرعي املزدوج الأمري عبد 

القادر بحي ذراع الإمام والأحياء املت�صلة به، كما 

مت بذات احلي جتديد �صبكة التطهري وت�صريف 

مياه الأمطار.   وكانت ال�صلطات الولئية قد 

�صددت على �صرورة الرفع من وترية الأ�صغال 

ل�صتكمال امل�صاريع قيد الجناز لتح�صني لإطار 

املعي�صي لل�صكان، وحول ملف حماية املدينة من 

خطر ال�صيول، مت التنبيه اإىل بع�س العيوب التي 

�صابت عمليات الجناز مع وجوب تداركها، والتقيد 

باملوا�صفات املطلوبة واحرتام اآجال الجناز، مع 

�صرورة الهتمام باملنظر اجلمايل للمدن وحتقيق 

الهوية املعمارية يف املباين، وحت�صني العنا�صر 

الب�صرية لواجهات املرافق الرتبوية وغريها.

وقام الوفد ال�سيف الذي تقوده 

ال�سيدة فومي جوزفني بارامالم 

العام  املدير  يرافقه  والذي 

للدرا�سات  الوطني  للمعهد 

عبد  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية 

وحدة  بزيارة  جماهد  العزيز 

الطاقات  يف  التطبيقي  البحث 

اأن  قبل   ، بغرداية  املتجددة 

حول  مف�سال  عر�سا  يتابع 

خمتلف الأن�سطة والأبحاث لهذه 

الطاقات  ميدان  يف  الوحدة 

ال�سدد  هذا  ويف   . املتجددة 

اأبرز مدير الوحدة جلول جعفر 

جمال  يف  الطموحة  الأهداف 

واملتجددة  النظيفة  الطاقات 

بغر�س  اجلزائر  طورتها  التي 

التقليل من الطاقات الأحفورية 

وتطوير طاقة نظيفة وم�ستدامة 

يف  الأبحاث  خمتلف  واأي�سا   ،

ت�رصيح  ويف   . املجال  ذات 

الوفد  اأو�سحت رئي�سة  لـ«واأج« 

جوزفني  فومي  النيجريي 

الزيارة  هذه   « اأن  بارامالم 

اإطار  يف  تندرج  للجزائر 

الوطيدة  العالقات  تعزيز 

�ستى  يف  البلدين  جتمع  التي 

الأ�سعدة« ، حيث يتمثل الهدف 

التجربة  من  ال�ستفادة   « يف 

اجلزائرية يف خمتلف املجالت 

اإعجابها  اأن تعرب عن  قبل   ،«

جمال  يف  اجلزائر  حققته  ملا 

 . املتجددة  الطاقات  تطوير 

ا�ستعدادها  عن  اأي�سا  واأعربت 

التجارب  تبادل  و  للعمل 

مع  املبا�رص  بالتعاون 

وترية  ت�رصيع  بهدف  اجلزائر 

املتجددة  الطاقات  ا�ستعمال 

وال�ستجابة  الإفريقية  بالقارة 

لل�ساكنة  الطاقوية  للحاجيات 

الوفد  رئي�سة  واأ�سارت   .

اإىل  ال�سياق  النيجريي يف ذات 

اإر�ساء  يف  يكمن  الهدف  اأن   «

واملهارات  للتجارب  تبادلت 

التطبيقية ، مبا ي�سمح بتحقيق 

املرجعيات  بني  ان�سجام 

املخت�سني  بني  البيداغوجية 

واكت�ساب  املعارف  وحتيني 

و   .  « جديدة  تكنولوجيات 

 ، تافياللت  ق�رص  الوفد  زار 

وهو ف�ساء معماري ايكولوجي 

اإن�سانية  جتربة  يعترب  والذي 

ل�ساكنة  وم�ساهمة  منوذجية 

يف ميزاب ، لتجاوز �سعوبات 

التغريات املناخية واملحافظة 

 . بالواحات  التنوع  على 

وباملنا�سبة �رصح عبد العزيز 

تافياللت  ق�رص  »اأن  جماهد 

ي�سكل جتربة منوذجية ، بحيث 

تتالءم  بطريقة  ت�سييده  مت 

العمرانية  اخل�سو�سيات  مع 

متطلبات  يلبي  ومبا  للمنطقة 

بهدف  امل�ستدامة  التنمية 

املحيط  حماية  وهو  اأ�سا�سي 

 .  « اجلماعية  واحلياة  البيئي 

ق�رص  اأن  قائال  جماهد  واأردف 

ملمو�سا  مثال  يعد  تافياللت 

الت�ساركية«  »للدميوقراطية 

الزاوية  حجر  ت�سكل  التي 

و�سيد   . اجلديدة  للجزائر 

الذي  العمراين  الف�ساء  هذا 

العمراين  النمط  بني  ميزج 

املعمارية  واحلداثة  الأ�سيل 

ويعترب   ، ال�ساكنة  مب�ساهمة 

مع  ايكولوجي  لق�رص  منوذجا 

املحافظة على الهوية الثقافية 

واملغواعمارية للمنطقة واأي�سا 

لنظام ال�ستغالل الأمثل للنظام 

الواحاتي . واأبدت رئي�سة الوفد 

اإعجابها الكبري ملا  النيجريي 

قدرات  من  اجلزائر  به  تزخر 

املتجددة  الطاقات  جمال  يف 

ومنط  التكنولوجي  والتكوين 

عن  معربة   ، العمران مبيزاب 

بني  العالقات  تقوية  يف  اأملها 

يف  ال�رصاكة  وتطوير  البلدين 

جمال البحث وتبادل املعارف 

واختتم   . املعهدين  بني 

املعهد  من  الباحثني  وفد 

ال�سيا�سية  للدرا�سات  الوطني 

بنيجرييا  وال�سرتاتيجية 

عمي  معهد  بزيارة  جولته 

 ، البا�سي  للمذهب  �سعيد 

للمنطقة  زيارته  يتابع  اأن  قبل 

بولية  الرمل  بحا�سي  الغازية 

الأغواط.  

معر�صا  تنظم  •»اأناد« 
للموؤ�ص�صات امل�صغرة 

الوطنية  الوكالة  نظمت  وقد 

املقاولتية  وتنمية  لدعم 

معر�سا  بغرداية  )اأناد( 

املوؤ�س�سات  من  لعينة  م�سغرا 

امل�سغرة للتعريف مبا توفره 

امكانية  ق�سد  منتوجات  من 

نيجرييا.  دولة  اىل  ت�سديرها 

املعر�س- هذا  تنظيم  ياأتي  و 

الوزارة  �سادر عن  بيان  ح�سب 

باملوؤ�س�سات  املكلفة  املنتدبة 

الزيارة  اإطار  يف  امل�سغرة- 

وفد  بها  قام  التي  الر�سمية 

للدرا�سات  الوطني  املعهد  من 

ال�سرتاتيجية و وفد ر�سمي من 

دولة نيجرييا اليوم الثنني اىل 

ولية غرداية . و اأو�سح البيان 

اأن هذه الزيارة، التي تاأتي يف 

اإطار التعاون و تبادل اخلربات 

بني اجلزائر و نيجرييا، ت�سهر 

على عر�س التجربة اجلزائرية 

فيها  املجالت مبا  يف خمتلف 

امل�سغرة  املوؤ�س�سات  قطاع 

و  النيجري.  الطرف  على 

حول  عر�س  اىل  الوفد  ا�ستمع 

توفرها  التي  المتيازات 

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية 

ان�ساء  يف  ودورها  املقاولتية 

ومتويل املوؤ�س�سات امل�سغرة. 

اأبدى الوفد الر�سمي اعجابه  و 

املوؤ�س�سات،  هذه  مبنتجات 

التبادل  ت�سجيع  على  موؤكدا 

التجاري م�ستقبال بني البلدين، 

ي�سيف نف�س امل�سدر.

عر�صت التجربة التي راكمتها اجلزائر يف جمال تطوير الطاقات املتجددة بغرداية اأمام وفد 

الباحثني من املعهد الوطني للدرا�صات ال�صيا�صية وال�صرتاتيجية بنيجرييا الذي يقوم 

م. �سبزيارة بع�س الوليات لال�صتفادة من التجربة اجلزائرية يف عدة جمالت .
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مع اقرتاب الدخول االجتماعي

�أمهات يف رحلة بحث عن رو�سات مبعايري منا�سبة

تقول  ال�صدد،  هذا  ويف 

يف  موظفة  وهي  اأميمة، 

لثالثة  واأم  الرتبية  قطاع 

الكثري  يبق  "مل  اأطفال، 

العطلة  انق�صاء  على 

اإىل  العمل،  اإىل  والعودة 

اأبحث  زلت  ما  الآن  غاية 

لإيداع  منا�صبة  رو�صة  عن 

خ�صو�صا  الثنني،  طفلي 

اأحدهما ر�صيع ويحتاج  اأن 

اأخيه  من  اأكرث  لعناية 

�صنوات.  الثالث  �صاحب 

اأتركه  كان لدي طفل واحد 

 8000 مقابل  ح�صانة  يف 

لدي  والآن  �صهريا،  دينار 

اأدفع  اأن  اأ�صتطيع  طفالن ول 

هذا املبلغ لقاء كل منهما، 

اجلزء  ي�صكل  �صوف  لأنه 

ولهذا  راتبي،  من  الأكرب 

رو�صة  عن  البحث  قررت 

اأرخ�ص من التي كنت فيها، 

تفي  بيت  مربية  ل  ومل 

وجدت  اإن  بالغر�ص، 

املربيات  فاأ�صعار  طبعا، 

مقارنة  بكثري  اأرخ�ص 

بالرو�صات". 

ورغم اأن �صعر دور احل�صانة 

راتب  ن�صف  ي�صكل  اأ�صبح 

الأمهات العامالت، هذا اإن 

يفوقه،  اأو  يعادله  يكن  مل 

الن�صاء  من  الكثري  اأن  اإل 

راتبها  ن�صف  دفع  تف�صل 

ترك  اأجل  من  معظمه  اأو 

احل�صانة  دور  يف  اأطفالها 

العمل  عن  التوقف  عو�ص 

والعتناء بهم.

وهي  حنان،  تقول  حيث 

امل�صانع،  اأحد  يف  عاملة 

"اأنا اأعمل فقط من اأجل دفع 
اأطفايل،  رو�صة  م�صتحقات 

 22000 الكلي  راتبي 

دينار   16000 دينار، 

لقاء  �صهريا  اأدفعها  منها 

لكن  الرو�صة،  خدمات 

التوقف  يف  مطلقا  اأفكر  ل 

فقد  تركه،  اأو  العمل  عن 

حياتي  نظام  على  اعتدت 

هذا، وحتى اأطفايل اعتادوا 

الرو�صة  اإىل  الذهاب  على 

اأ�صبحت ت�صكل اجلزء  التي 

الأكرب من حياتهم".

بداأت اأغلب االأمهات العامالت، هذه الفرتة مع اقرتاب الدخول االجتماعي، رحلة 

بحث عن دور ح�صانة منا�صبة من اأجل اإيداع اأطفالهن يف احلفظ وال�صون اأثناء 

فرتات الدوام. وتركز اأغلب االأمهات على معايري حمددة الختيار دور احل�صانة 

املنا�صبة، وهي اأن تكون اأ�صعارها يف املتناول وحتظى بثقة االأولياء وتكون قريبة يف 

مقر اإقامتهم.

م. غازي

• اخلل الأبي�ص:
اخلل الأبي�ص من العنا�رص الفعالة جدًا يف التنظيف ويقدم لك نتائج باهرة يف تنظيف احلنفيات لللتخل�ص من 

اجلري املوجود علي احلنفيات . من خالل اإ�صتخدام خليط من اخلل الأبي�ص مع املاء . خلط ن�صف كوب من اخلل 

الأبي�ص مع ن�صف كوب ماء . يف البداية، نقع من�صفة ورقية اأو خرقة نظيفة منقوعة يف هذا ال�صائل ولفها حول 

احلنفية ثم تغطية احلنفية بكي�ص بال�صتيك ودع اخلليط يعمل ملدة �صاعة علي الأقل بعد ذلك خلق اللفة وباإ�صتخدام 

فر�صاة اأ�صنان قدمية ميكنك فرك احلنفية .حماولة �صطف احلنفية بالكثري من املاء وجتفيه . هذه الطريقة 

ت�صاعدك يف احل�صول علي نتائج جيدة للتخل�ص من اجلري العالق علي احلنفيات

• الكحول الأيثيلي لتاألق احلنفيات :
يحتوي الكحول الأيثيلي علي الإيثانول وهو مطهر رائع ومنظف فعال ميكن احل�صول عليه لتنظيف املنزل ب�صهولة 

وي�صبح خيار فعال جدًا لتنظيف احلنفيات .

كل ما حتتاج اإليه هو نقع من�صفة من هذا ال�صائل وفرك احلنفية بها �صوف تالحظ اإختفاء اجلري املرتاكم حول 

احلنفية ب�صهولة ويختفي حتي تعود احلنفية 

اإيل تاألقها من جديد .

• الطحني :
ي�صاعدك الطحني يف اإزالة بقع احلنفية وجعل 

احلنفية تبدو نظيفة وبراقة. هذه اخلدعة 

حتدث الكثري من النتائح الرائعة التي 

ثم تبحث عنها عندما تكون احلنفية جافة متامًا 

من بر�ص الطحني علي احلنفية واأخذ قطعة 

القما�ص لتدليك احلنفية وفركها حتي ي�صئ 

ال�صنبور ويعود اإيل و�صعها الطبيعي . نظيفة 

.وبراقة وتختفي البقع املوجودة علي احلنفية 

• معجون الأ�صنان :
اإيل جانب اأنه ي�صمن لك احل�صول علي اأ�صنان 

يف رائعة وبراقة فاإن معجون الأ�صنان ي�صتخدم 

احل�صول علي حنفية نظيفة ولمعة . ما حتتاج 

اإليه هو تطبيق معجون الأ�صنان علي جميع 

�صطح احلنفيات . والفرك جيدًا باإ�صتخدم من�صفة 

ناعمة قبل ال�صطف .

اإن من اأ�صباب فقدان ال�صهية اأ�صباب طبّية عديدة توؤدي اإىل فقدان ال�صهية، بع�صها 

موؤقت كاأن يكون فقدان ال�صهّية من االأعرا�ض اجلانبية لبع�ض االأدوية، وبع�صها يكون 

ب�صبب م�صكلة �صحية ت�صتمّر لفرتة طويلة، ويف بع�ض االأحيان يرتبط فقدان ال�صهية مع 

فقدان ال�صهّية الع�صبّي )بالالإجنليزية: Anorexia Nervosa(، ويف اأحيان اأخرى يرتبط 

بتغري يف حا�صة التذوق.

ومن االأ�صباب الطبّية التي قد يكون من اأعرا�صها اجلانبية فقدان ال�صهّية االآتي:

يف  ق�صور  اإىل  يوؤّدي  مر�ض  هو   )Addison disease )باالإجنليزية:  اأدي�صون  • مر�ض 
وظيفة الغّدة الكظرية.

الكبد  تدمري  ويعني   )Alcoholic liver disease )باالإجنليزية:  الكحويل  الكبد  • مر�ض 
نتيجة االإكثار من �صرب الكحول.

( يحدث   Hand، foot and mouth disease )باالإجنليزية:  اليد والقدم والفم  • مر�ض 
هذا املر�ض نتيجة عدوى فريو�صية ت�صّبب تقّرحات يف الفم وعلى اليدين والقدمني.

التنّف�صية  املجاري  ي�صيب  مزمنًا  التهابيًا  مر�صًا  الربو  مر�ض  ويعّد  االأطفال  عند  • الربو 
عند املري�ض.

ا�صطرابات  اأحد  وهو   )Binge eating disorders )باالإجنليزية:  الطعام  نهم  • ا�صطراب 
االأكل ويعاين امل�صاب بها من اأكل كميات كبرية من الطعام غالبًا بطريقة �صريعة، ثم 

ي�صعر بالذنب وقد يقوم بالتخل�ض من الطعام املاأكول بطرق غري �صحّية.

ال�صرطان. لعالج  اجلانبية  واالآثار  • ال�صرطان، 
فعل  رّد  نتيجة  ويحدث   Coeliac disease )باالإجنليزية:  القمح  ح�صا�صية  • مر�ض 

مناعي �صّد اجللوتني املوجود يف القمح وال�صعري واحلنطة.

على  القدرة  يف  املر�ض  هذا  يوؤثر  حيث   )Crohn’s disease )باالإجنليزية:  كرون  • داء 
ه�صم الطعام، باالإ�صافة اإىل اأعرا�ض االأمل واالإ�صهال.

القدرات  تدهور  يعني  ف�صفا�ض  م�صطلح  وهو   )Dementia )باالإجنليزية:  • اخلرف 
العقلية عند املري�ض ب�صكل يوؤّثر يف حياته.

االأكل  طريقة  يف  يوؤثر  اأن  وميكن  العقل  وكذلك  اجل�صم،  يف  يوؤثر  حيث  • االكتئاب؛ 
عند ال�صخ�ض.

ال�صكري. • داء 
النف�صي. • ال�صغط 

القولون،  ة  خا�صّ االأمعاء  ي�صيب  التهاب  وهو   )Dysentery )باالإجنليزية:  • الزحار 
وعادة ما ي�صّبب اإ�صهااًل �صديداً ي�صاحبه دم وخماط، ويوؤّدي اإىل �صعور املري�ض 

بالغثيان فقدان ال�صهّية.

[.)Ectopic pregnancy )باالإجنليزية  الرحم  خارج  • احلمل 
على  وخطرة  نادرٌة  عدوى   )Endocarditis )باالإجنليزية:  القلب  �صغاف  • التهاب 

احلياة، ت�صيُب الطبقَة اأو البطانة الداخلية للقلب.

 Gastro-oesophageal Reflux( )باالإجنليزية:  املريئي  املعدي  االرجتاع  • مر�ض 
التي  املريء  العا�صرة الأ�صفل  الع�صلة  يف  يوؤّثر  ا�صطراب  وهو  Disease )GORD(؛ 

تف�صل بني املريء واملعدة، مما يوؤدي اإىل ارجتاع اأحما�ض املعّدة اإىل املريء.

تدابير منزلية

الطبق بني رجليا و اخلامت بني �صباعتيا و 

احلبيب اللي راح زمان يرجع ليا و اهلل غري 

نعي�ض معاه حتى يتغم�صوا عينيا. 

�أعقد 

و�أنوي

تـــلــــــميـــع وتنظيـــف 
�حلنـفيـات

معلومات طبية

هل تعلم

هل تعلم اأن الكلية 

تغ�صل نف�صها �صتة 

وثالثني مرة يف 

اليوم الذي يتناول 

فيه االإن�صان 

امل�صروبات الغازية؟ 

لذا اأن�صحكم بعدم 

االإكثار من تناول 

تلك امل�صروبات 

حفاظًا على اأبدانكم.

فقد�ن �ل�سهية
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ال�سنغايل،  املدرب  تعيني  للريغبي،  اجلزائرية  االحتادية  اأعلنت 

بـ  للريغبي  االأول  اجلزائري  للمنتخب  جديدا  مدربا  ماين،  ع�سمان 

البيان الذي ن�سرته  15 العبا، خلفا للجزائري بومدين عالم، وفق 

الهيئة الفيدرالية عرب �سفحتها الر�سمية على الفاي�سبوك.

القادمة،  الدولية  لال�ستحقاقات  "حت�سبا  االحتادية:  بيان  يف  وجاء 

قرر رئي�س االحتادية اجلزائرية للريغبي، �سفيان بن ح�سان، تعيني 

ع�سمان ماين مدربا وطنيا جديدا ملنتخب االأكابر بـ 15 العبا".

اجلزائري  للمدرب  خلفا   " مهامه  �سنة(   38( ماين  ع�سمان  وت�سلم 

بومدين عالم"، ح�سب الهيئة الفيدرالية التي "�سكرت هذا االأخري 

على العمل الذي قام به مع املنتخب الوطني مبعية طاقمه الفني".

"وافق ع�سمان ماين  ال�سدد قائال:  و�سرح �سفيان بن ح�سان يف هذا 

�سيتمتع  اأنه  من  واثق  واأنا  عليه  اقرتحناه  الذي  التحدي  رفع  على 

بدعم اجلميع يف اإطار موا�سلة تطوير م�سروع الريغبي اجلزائري".

ويتمتع ع�سمان ماين بخربة طويلة يف الريغبي االإفريقي، باعتباره 

العبا دوليا �سابقا يف املنتخب ال�سنغايل )فرانكو-�سنغايل(، وهو الذي 

تكون يف �سفوف نادي را�سينغ الفرن�سي.

للريغبي  الدويل  االحتاد  من  التدريب  �سهادة  على  يتح�سل  اأن  قبل 

 20 من  الأقل  ثم  �سنة   18 من  الأقل  اجلزائري  املنتخب  بنجاح  ويقود 

"اأنتظر من الناخب  2018، واأ�ساف رئي�س االحتادية:  �سنة منذ عام 

الوطني اجلديد تزويدي باأ�سماء م�ساعديه الذين �سي�ستغلون معه 

ال�سنغايل  التقني  قدرة  يف  ثقته  مبديا  اجلديدة"،  مغامرته  خالل 

جترتبه  موا�سلة  اإطار  يف  وذلك  االأكابر"،  منتخب  مع  "النجاح  على 

حت�سبا  اإمكانياتها  يعرف  التي  ال�سبانية  الوطنية  املنتخبات  مع 

لال�ستحقاقات امل�ستقبلية، ح�سب امل�سدر ذاته.

وي�سعى ع�سمان ماين -الذي اأ�سرف على املنتخب اجلزائري للريغبي 

"اإ�سافة  اإىل  باجلزائر-  االإفريقية-2018  االألعاب  خالل  ال�سباعي 

ي�ستعد  الذي  االأول"،  اجلزائري  للمنتخب  جديدة  ديناميكية 

املقبل،  ال�سيف  اإفريقيا-2021  اأمم  لكاأ�س  النهائية  الدورة  خلو�س 

وانتزع الفريق الوطني يف جويلية الفارط بكامباال، تاأ�سرية التاأهل 

 8 )�ست�سم  اإفريقيا-2021  اأمم  لكاأ�س  والنهائية  الثانية  املرحلة  اإىل 

منتخبات(، باحتالله و�سافة املجموعة الت�سفوية الثالثة بر�سيد 5 

اأوغندا املت�سدر )6 نقاط(، وقبل منتخب غانا  نقاط، خلف منتخب 

)4 نقاط( املُق�سى من بقية امل�سوار.

و�سيواجه املنتخب الوطني اجلزائري نظريه ال�سنغايل خالل الدور 

ربع النهائي، ويف حال العبور يالقي يف ن�سف النهائي الفائز من لقاء 

عن  فريقني  اأف�سل  �سيتاأهل  الت�سفيات،  ختام  ويف  – كينيا،  اأوغندا 

ب�سبب   2022 �سنة  اىل  املوؤجلة  اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  اإىل  جمموعة  كل 

على  -تلعب  موؤهلة  حمطة  اآخر  مبثابة  تعد  والتي  كورونا،  جائحة 

�سكل دورة يف ال�سائفة املقبلة يف بلد �سيتم تعيينه الحقا- اإىل كاأ�س 

العامل فرن�سا-2023، عن القارة ال�سمراء.

و تطمح االحتادية اجلزائرية للريغبي، برئا�سة �سفيان بن ح�سان، 

منتخب  ومواجهة   2023 ملونديال  اجلزائر  منتخب  تاأهيل  اإىل 

"الديكة" يف مقابلة "مثرية" باعتبار اأن  غالبية الالعبني اجلزائريني 
من مزدوجي اجلن�سية وين�سطون بالبطولة الفرن�سية، ناهيك عن 

مواجهة تاريخية "حمتملة" �سد منتخب نيوزيلندا العمالق.

يتجه الدويل اجلزائري اآدم ونا�س، جنم نادي نابويل 

االإيطايل، للبقاء مع النادي رغم اجلدل الذي اأثري ب�ساأن 

رحيله خالل املريكاتو ال�سيفي الذي انتهى مع بداية هذا 

اليوم االأربعاء، وتعزز هذا املوقف باملردود اجلّيد لالعب 

اجلزائري خالل مباراة جنوى، االأحد املا�سي يف االأ�سبوع 

الثاين من الدوري االإيطايل، عندما اأ�سهم يف فوز فريقه 

بهدفني لهدف.

ونا�س كان على رادار العديد من االأندية االإيطالية 

والفرن�سية والرتكية والكندية اأي�سا، لكنه مل يرحل 

ب�سبب املطالب املالية الكبرية الإدارة نابويل تارة وب�سبب 

رف�س الالعب اجلزائري ناديا معينا تارة اأخرى، وكان 

نادي ميالن اآخر املهتمني به، لكن نابويل رف�س فكرة 

رحيله اإىل اأحد مناف�سيه جملة وتف�سيال.

و�سارك ونا�س يف 25 دقيقة فقط )باحت�ساب الوقت 

بدل ال�سائع( خالل مباراة جنوى بعد اأن دخل بديال يف 

الدقيقة 69، عندما كانت النتيجة ت�سري للتعادل بهدف 

ملثله، و�سكل خطرا كبريا على دفاع املناف�س واأنع�س 

خط هجوم نابويل، و�سّبه موقع "اإل نابولي�ستا" االإيطايل 

الدويل اجلزائري، بعد دخوله، بال�سخ�سية الكرتونية 

ال�سهرية "باباي" عندما ياأكل ال�سبانخ وميتلك تلك القوى 

اخلارقة، ما يربز التاأثري الذي اأحدثه ونا�س يف املباراة 

رغم اأنه مل ي�سجل اأو ي�سنع اأي هدف، لكنه غرّي جمرى 

املباراة كاملة.

و�سائل االإعالم االإيطالية اأ�سادت ب�سكل كبري باآدم ونا�س 

ومبا قدمه خالل مواجهة جنوى، وو�سفته بالالعب 

االأف�سل واالأخطر رفقة القائد وجنم منتخب اإيطاليا، 

لورنزو اإن�سيني، وتوقعت اأن يخطف مكانة الالعب 

االأ�سا�سي الذي حل مكانه يف اللقاء، املك�سيكي لوزانو.

وكان مدرب نابويل، لوت�سيانو �سباليتي، �سرح قبل مباراة 

جنوى باأنه يثق كثريا يف ونا�س، واأنه ميلك اإمكانات فنية 

كبرية، م�سريا اإىل اأنه يف حاجة فقط للمحافظة على 

ثبات م�ستواه لي�سعد اإىل م�ستوى اآخر يف م�سواره الكروي، 

خا�سة اأنه ترك االنطباع بقدرته على حتقيق ذلك بعد 

االأرقام التي �سجلها خالل اإعارته ملدة 6 اأ�سهر يف املو�سم 

املا�سي اإىل نادي كروتوين، عندما �سجل 4 اأهداف و�سنع 4 

اأخرى يف 15 مباراة فقط.

تطمح االحتادية اجلزائرية للعبة اإىل تاأهيل املنتخب الوطني ملونديال 2023

قريبا  غالم  فوزي  اجلزائري  بات 

املناف�سات  اأجواء  اإىل  العودة  من 

بعد  االإيطايل،  نابويل  ناديه  مع 

خالل  منها  عانى  التي  االإ�سابة 

الفرتة املا�سية.

اجلزائري  االأي�سر  الظهري  وكان 

تعر�س الإ�سابة قوية على م�ستوى 

املا�سي،  مار�س  �سهر  يف  ركبته 

بولونيا  مواجهة  خالل  وحتديدا 

الن�سخة  من   26 اجلولة  حل�ساب 

املا�سية من الدوري االإيطايل.

جراحة  الإجراء  غالم  وا�سطر 

ال�سليبي  الرباط  م�ستوى  على 

مع  معاناته  لتتجدد  لركبته، 

عام  يف  بداأت  التي  االإ�سابات 

مان�س�سرت  مواجهة  تاريخ   ،2017

�سيتي يف دوري اأبطال اأوروبا.

وذكر راديو "بونتو نوفو" االإيطايل 

اأن النجم اجلزائري جنح يف جتاوز 

االختبارات  جميع 

خ�سع  التي  البدنية 

بامتياز،  لها 

اأطباء  اأبهر  مما 

الذين  نابويل 

يتوقعوا  مل 

ي�ستعيد  اأن 

ن�سبة  الالعب 

من  كبرية 

اإمكاناته البدنية بهذه ال�سرعة.

غالم  اأن  ك�سف  امل�سدر  نف�س 

االأيام  خالل  باإمكانه  �سيكون 

يف  امل�ساركة  املقبلة  القليلة 

التق�سيمات واملباريات التطبيقية، 

عودته  موعد  يتحدد  اأن  على 

للمالعب يف فرتة الحقة.

االإيطايل  اجلنوب  نادي  اأن  يذكر 

جديد  اأي�سر  ظهري  مع  يتعاقد  مل 

يف فرتة االنتقاالت ال�سيفية التي 

االأربعاء،  اليوم  �سبيحة  انتهت 

املدرب  رغبة  توؤكد  خطوة  يف 

يف  �سباليتي  لوت�سيانو  اجلديد 

اال�ستعانة بخدماته خالل املو�سم 

احلايل.

وين�سط غالم مع نابويل منذ عام 

 200 يف  معه  �سارك  حيث   ،2014

�سجل  امل�سابقات،  مبختلف  مباراة 

28 متريرة  3 اأهداف واأهدى  فيها 

حا�سمة.

جنح يف جتاوز جميع االختبارات البدنية التي 

خ�سع لها بامتياز

فوزي غالم يبهر 
الجميع في نابولي

يقام اجلمعة املقبل بداية من ال�ساعة الثامنة ليال يف ملعب 

كلية ال�سرطة بالقاهرة

�ضيدات الخ�ضر يواجهن تون�س في 
ن�ضف النهائي كاأ�س العرب

يف  اجلارية  العرب  كاأ�س  نهائي  ن�سف  يف  مناف�سه،  على  لل�سيدات  الوطني  املنتخب  تعرف 

م�سر، عقب اإجراء مباريات اجلولة الثالثة للمجموعة االأوىل.

اجلمعة  الذي يقام  النهائي،  ن�سف  التون�سي يف  نظريه  لل�سيدات  اجلزائر  ويواجه منتخب 

املقبل، بداية من ال�ساعة الثامنة ليال، يف ملعب كلية ال�سرطة بالقاهرة.

واحتل املنتخب التون�سي املركز الثاين يف املجموعة االأوىل، بر�سيد 5 نقاط، بعد تعادله مع 

املنتخب امل�سري بهدفني ملثليهما، يف ختام لقاءات املجموعة، يف حني احتل منتخب م�سر 

ال�سدارة بر�سيد 7 نقاط.

اأمام  واحد  فوز  املجموعات  دور  يف  التون�سي  املنتخب  “اخل�سر”،  �سيدات  مناف�س  وحقق 

ال�سودان بنتيجة 12 -1، وتعادل �سلبا اأمام لبنان، وبهدفني ملثلهما اأمام م�سر.

فيما �سيواجه املنتخب امل�سري لل�سيدات يف ن�سف النهائي االآخر املتاأهل من مباراة فل�سطني 

واالأردن.

تعيين ال�ضنغالي ع�ضمان ماني مدربا جديدا 
للمنتخب الجزائري للريغبي

رغم اجلدل الذي اأثري ب�ساأن رحيله خالل املريكاتو ال�سيفي

اآدم ونا�س ير�ضم بقاءه 
مع نادي نابولي الإيطالي

�سجل هدفا و�سنع 3 اأخرى خالل مباراتني 

االأخريتني لفريقه

المناف�ضة بين محرز 
وخي�ضو�س مفيدة لمان�ض�ضتر 

�ضيتي
�سيتي  مان�س�سرت  جنم  حمرز،  ريا�س  اجلزائري  الدويل  بات 

النادي  داخل  متوقعة  غري  جديدة  ملناف�سة  عر�سة  االإجنليزي، 

االإعالم  و�سائل  ودعمتها  غوارديوال  بيب  املدرب  اأطلقها  ال�سماوي، 

جي�سو�س،  غابريل  الربازيلي  الدويل  حّول  اأن  بعد  الربيطانية، 

قائد  ليناف�س  االأمين،  اجلناح  اإىل  ال�سريح  احلربة  راأ�س  مركز  من 

منتخب اجلزائر. املهاجم الربازيلي كان يت�سدر قائمة العبي بطل 

اإجنلرتا املعرو�سني للبيع هذا ال�سيف، لكنه مل يح�سل على العر�س 

القارة  اأندية  الأغلب  املالية  امل�ساكل  ب�سبب  لل�سيتي  وال  له  املنا�سب 

العجوز، ورغم اأن غوارديوال كان عرب عن عدم حاجته جلي�سو�س، 

اإال اأنه تراجع عن ذلك واعتمد عليه بداية املو�سم اجلاري.

اأمام لي�سرت �سيتي  اأ�سا�سيا  وكان ريا�س حمرز قد بداأ املو�سم باللعب 

يف نهائي كاأ�س الدرع اخلريية، ثم اأمام توتنهام يف افتتاح الدوري 

اأهدافا،  ي�سنع  اأو  ي�سجل  مل  املباراتني  كال  ويف  املمتاز،  االإجنليزي 

خالل  مكانه  يف  جي�سو�س  الربازيلي  اإ�سراك  اإىل  غوارديوال  دفع  ما 

مباراتي نورويت�س واأر�سنال على التوايل، يف حني دخل اجلزائري 

بديال، وا�ستغل جي�سو�س الفر�سة وتاألق ب�سكل الفت.

�سحيفة "مان�س�سرت اإيفنينغ نيوز" الربيطانية اأعدت اأم�س الثالثاء 

للنادي  ح�سبها  واملفيدة  ملحرز  املعقدة  الو�سعية  هذه  عن  تقريرا 

لغابريل  املنا�سب  املكان  وجد  غوارديوال  اإن  وقالت  االإجنليزي، 

جي�سو�س، الذي تاألق ب�سكل الفت يف من�سب اجلناح االأمين باإ�سهامه 

يف 4 اأهداف خالل مباراتني، �سجل هدفا و�سنع 3 اأخرى، يف حني اأن 

حمرز �سجل هدفا و�سنع اآخر فقط، ودعمت ال�سحيفة الربيطانية 

خيار غوارديوال ودعته ال�ستغالل تّوهج الالعب الربازيلي.

واأكدت ال�سحيفة اأن ريا�س حمرز ي�سلح يف املباريات املغلقة، والتي 

اال�ستفادة  ميكن  وخاللها  املنافذ،  كل  اأغلق  قد  املناف�س  فيها  يكون 

وتفكيك  الفارق  ل�سنع  ومراوغاته  اجلزائري  النجم  مهارات  من 

اخلطوط اخللفية، م�سرية اإىل اأن م�ساركته كبديل اأمام نورويت�س 

بعد  مبا�سرة  اآخر  و�سنع  هدفا  �سجل  حيث  مفيدا،  كان  واأر�سنال 

اأن النجم اجلزائري  دخوله، وكاأن ال�سحيفة الربيطانية ت�سري اإىل 

�سيكون اأكرث فائدة كبديل.

اأن النجم اجلزائري دائما ما يجد مناف�سا يف من�سبه حتى  والغريب 

اأ�سليا فيها، كما يحدث حاليا مع  لو كان الالعب املعني لي�س العبا 

يجعله  ما  �سيلفا،  وبريناردو  �ستريلينغ  مع  ذلك  وقبل  جي�سو�س، 

التي  غوارديوال  ل�سيا�سة  تبعا  للمناف�سة  عر�سة  االأكرث  الالعب 

�ستريلينغ  رحيم  راأ�سهم  وعلى  االآخرين،  الالعبني  على  تنطبق  ال 

مثال.
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اإ�شابة �شواريز حترمه من م�شاركة 

اأوروغواي يف ت�شفيات قطر
عرب بيان ر�سمي اأنه اأكمل اإجراءات التعاقد مع كري�ستيانو اأكد مان�س�سرت يونايتد 

الربتغايل للنادي الذي حقق معه ثمانية األقاب كربى بني 2003 و2009.رونالدو القادم من يوفنتو�س ملدة عامني ليعود املهاجم 

القدم تو�سله لتفاق مع يوفنتو�س الإيطايل ل�ستعادة رونالدو )36 عاما( واأعلن النادي املناف�س يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة 

الفح�س الطبي واإجراءات التاأ�سرية ومتعلقات �سخ�سية.الأ�سبوع املا�سي، واكتملت ال�سفقة بعد اجتياز 

الثالثاء اأن كري�ستيانو رونالدو ترك النادي بعد التو�سل واأكد يوفنتو�س يف وقت �سابق من يوم اأم�س 

يورو )17.74 مليون دولر( اإ�سافة اإىل ثمانية ماليني يورو يف لتفاق مع يونايتد لنتقاله مقابل 15 مليون 

�سورة حوافز متعلقة بالأداء.

�سنوات و133 مباراة و101 هدف وخم�سة األقاب انف�سل وقال يوفنتو�س يف بيان: » بعد ثالث 

البيانكونريي قد تعاقد مع رونالدو مقابل 100 مليون كري�ستيانو رونالدو ويوفنتو�س«.. وكان 

الفريق بلقب الدوري الإيطايل مرتني وبكاأ�س اإيطاليا يورو من ريال مدريد يف 2018، وفاز مع 

مرة واحدة.

الأوىل مع يونايتد يف 11 �سبتمرب اجلاري اأمام من املتوقع اأن يخو�س رونالدو مباراته 

املمتاز بعد فرتة التوقف الدولية.نيوكا�سل يونايتد يف الدوري الإجنليزي 

الر�سمي، ر�سالة وداعية لنجمه ال�سابق ون�سر نادي يوفنتو�س الإيطايل عرب موقعه 

اإىل مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي، وك�سف الربتغايل كري�ستيانو رونالدو املن�سم حديثا 

والإجنليزي.خاللها عن قيمة ال�سفقة بني الناديني الإيطايل 

ب�سفة ر�سمية التعاقد مع الربتغايل كري�ستيانو وكان نادي مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي قد اأعلن 

الربتغايل اإىل اأولد ترافورد بعد 12 عاما من املغادرة، رونالدو )36 عاًما( يف 27 اأوت املا�سي ليعود النجم 

النتقال ح�سم يوفنتو�س اجلدل يف تقرير بثه عرب وبعد العديد من التكهنات حول قيمة �سفقة 

رونالدو وك�سف عن قيمة �سفقة انتقاله اإىل موقعه الر�سمي، حيث وجه خالله التحية لكري�ستيانو 

مان�س�سرت يونايتد.

ما قدمه الالعب الربتغايل خالل املوا�سم الـ3 التي الثالثاء ومل يغفل التقرير الذي ن�سره النادي الإيطايل 

الإ�سباين يف 2018 وحتى رحيله اإىل مان�س�سرت مدريد ق�ساها مع ال�سيدة العجوز منذ النتقال من ريال 

اإىل مان�س�سرت يونايتد كلف النادي الإجنليزي 15 رونالدو يونايتد، وك�سف تقرير ال�سيدة العجوز اأن انتقال 

وجود بنود اإ�سافية يف عقد النتقال قد جتعل كا�سفا عن مليون يورو، قابلة للدفع على 5 �سنوات متفرقة، 

اأق�سى.يوفنتو�س يح�سل على 8 ماليني يورو اإ�سافية بحد 

دفع 25 مليون يورو ليوفنتو�س من اأجل احل�سول لها اإىل اأن يونايتد وكانت يومية »تلغراف« الإجنليزية اأ�سارت يف تقرير 

2023.على خدمات رونالدو، وت�ستمر مدة التعاقد اإىل جوان 
مع مان�س�سرت يونايتد ينح�سر بني 450 و500 األف بح�سب �سبكة »غول« يف ن�سختها الإجنليزية، فاإن راتب كري�ستيانو رونالدو 

الإجنليزية، بالنظر اإىل اأن الراتب الأ�سخم يف جنيه اإ�سرتليني اأ�سبوعًيا، ما �سيجعله �ساحب اأكرب راتب يف تاريخ الكرة 

جنيه اإ�سرتليني اأ�سبوعًيا.األف الوقت احلايل للبلجيكي كيفني دي بروين لعب مان�س�سرت �سيتي بواقع 400 

بايرن ميونيخ يعزز �شفوفه 
بالتعاقد مع النم�ساوي مار�سيل 

�سابيتزر
اأعلن نادي بايرن ميونيخ الأملاين تعاقده مع الالعب الدويل 

النم�ساوي مار�سيل �سابيتزر، بعقد ميتد حتى عام 2025، 

قادًما من نادي ليبزيغ الأملاين، وقال الرئي�س التنفيذي لنادي 

بايرن ميونيخ اأوليفر كان: »ميتلك مار�سيل �سابيتزر كل ما 

يحتاجه لي�سبح لعبًا يف بايرن ميونيخ. هو لن يحتاج اإىل وقت 

طويل للتكيف، لأنه بالفعل على دراية بفل�سفة مدربنا يوليان 

ناغلزمان«.

من جانبه، قال املدير الريا�سي يف النادي البافاري ح�سن �سالح 

حميديت�س: »نحن �سعداء للغاية لأننا متكنا من �سم �سابيتزر. 

مار�سيل لعب كرة قدم جيد للغاية، ولديه عقلية رائعة كما 

اأنه طموح. بو�سفه قائدا لاليبزيغ، كان م�سوؤوًل داخل امللعب 

وخارجه. مدربنا يعرفه جيداً«، وعلق الالعب مار�سيل �سابيتزر 

على انتقاله يف ت�سريحات اأوردها املوقع الر�سمي اللنادي 

البافاري: »اأنا �سعيد للغاية. عندما كنت طفاًل، ارتديُت قمي�س 

البايرن بكل فخر. �ساأبذل ق�سارى جهدي من اأجل هذا النادي. 

اأريد الفوز باأكرب عدد ممكن من املباريات والألقاب«.

بر�سلونة يح�سم �سفقة التعاقد مع 

الرتكي اإميري دميري
اأكدت �سحيفة »�سبورت« الكتالونية، اأن نادي بر�سلونة الإ�سباين ح�سم 

�سفقة التعاقد مع النجم الرتكي اإميري دميري الذي �سيبلغ من العمر 

اأن خوان لبورتا، رئي�س  18 عاما يف جانفي القادم، وذكرت ال�سحيفة 
نادي بر�سلونة، �سارك �سخ�سيا يف مفاو�سات التوقيع مع النجم القادم 

من قي�سري �سبور الرتكي، والذي يلعب يف خط الو�سط الهجومي 

وي�ستطيع اللعب يف العمق وعلى الأطراف، ما �سي�سهم م�ستقبال يف 

توفري العديد من اخليارات التكتيكية واإ�سفاء العمق على ت�سكيل 

الفريق.

وتراهن اإدارة بر�سلونة على اأن النجم الرتكي ال�ساب �سيلعب اأدوارا 

كبرية مع الفريق يف امل�ستقبل كما حدث يف �سفقة الإ�سباين بيدري 

الذي اخت�سر امل�سافات و�سار اأحد اأعمدة خط و�سط نادي بر�سلونة 

بعد مو�سمه الأول، وميلك دميري يف �سجله رقما مميزا بخو�سه املباراة 

الر�سمية الأوىل يف م�سريته مع قي�سري �سبورت وهو يف �سن 15 عاما 

فقط يف مو�سم 2020-2019 الذي �سهد ت�سجيله هدفا لي�سبح اأ�سغر 

لعب ي�سجل يف تاريخ الدوري الرتكي.

و�سيبقى الالعب الرتكي مع قي�سري �سبور على �سبيل الإعارة حتى 

جانفي من العام املقبل على الأقل، و�سيكون وقتها قد بلغ 18 عاما، 

و�ستح�سم الإدارة وقتها م�ساألة ان�سمامه اإىل الفريق.

نادي اإي �سي ميالن الإيطايل �سم لعب الو�سط الفرن�سي، تيموي باكايوكو مرة اأخرى من ت�سيل�سي اأعلن 

بعقد اإعارة ملدة عامني مع خيار حتويل ال�سفقة اإىل انتقال نهائي. واأم�سى باكايوكو املو�سمني 

املا�سيني معارا اإىل موناكو ونابويل على الرتتيب.

وانتقل الالعب الفرن�سي البالغ من العمر 27 عاما اإىل ت�سيل�سي يف 2017، لكنه ف�سل يف حجز مكان 

بالت�سكيلة الأ�سا�سية، واأم�سى اأغلب الوقت معارا مبا يف ذلك فرتة �سابقة يف ميالن خالل مو�سم 

امل�سابقات. بجميع  مباراة   42 يف  الإيطايل  النادي  مع  �سارك  عندما   2019/2018
وقال ميالن يف بيان ر�سمي ن�سره عرب موقعه الإلكرتوين وخمتلف املن�سات: »ي�سعد نادي 

ميالن اأن يعلن التعاقد مع باكايوكو من ت�سيل�سي يف اإعارة ملدة عامني قد تتحول اإىل 

انتقال نهائي اإلزامي اإذا مت ا�ستيفاء بع�س ال�سروط«.

وتاأتي �سفقة باكايوكو لتعزز جمموعة التعاقدات الكبرية التي قام بها ميالن يف فرتة 

النتقالت ال�سيفية، اإذ جنح يف �سم العديد من الأ�سماء البارزة خ�سو�سا على 

ال�سعيد الدويل، ومنها املهاجم الفرن�سي اأوليفييه جريو، والظهري الإيطايل 

األي�ساندرو فلورينزي، والفرن�سي فودي توريه.

وي�سعى ميالن الذي حل و�سيفا جلاره اإنرت ميالن املو�سم املا�سي، 

للمناف�سة ب�سكل اأقوى على لقب الدوري الإيطايل هذا املو�سم، 

خ�سو�سا بوجود اأ�سماء مميزة على راأ�سها ال�سويدي زلتان 

اإبراهيموفيت�س، الفرن�سي ثيو هرينانديز، الدمناركي 

الإيطايل رومانيويل، اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�سر، �سيمون كري، 

كي�سيه.الإيفواري فرانك 

م�سريته يف »�سريي اأ« هذا املو�سم بانت�سارين رائعني؛ وا�ستهل ميالن 

�سامبدوريا 0-1، ثم تفوق على كالياري 1-4 ليجمع النقاط الأول خارج الديار على 

الكاملة، حيث يحتل املركز الرابع بفارق الأهداف خلف لت�سيو، روما، اإنرت ميالن، 

ومتقدما على نابويل، وجميعهم ميلكون الـ6 نقاط بعد اأول جولتني.

�سواريز �سيغيب النجم الأوروغوياين لوي�س 

منتخب بالده مهاجم اأتلتيكو مدريد الإ�سباين، عن 

الثالث املقبلة اأوروغواي يف املباريات 

اأمريكا �سمن ت�سفيات 

اجلنوبية 

لنهائيات املوؤهلة 

قطر 2022.كاأ�س العامل 

�سواريز لالإ�سابة خالل مباراة وتعر�س 

فياريال ليلة الأحد يف فريقه اأمام 

اجلولة الثالثة من مباراة 

الإ�سباين التي انتهت الدوري 

على بالتعادل  لتجربه   ،2-2
املباراة قبل اأن تبنينّ اخلروج من 

الفحو�سات اأنه يعاين من كدمة يف الركبة الي�سرى ويحتاج للراحة.

واأعلن اأتلتيكو مدريد خ�سوع �سواريز، لفحو�سات طبية، اأكدت تعر�سه لكدمة 

يف اجلانب الأمامي من الركبة الي�سرى، واأنه قد مت اإبالغ الحتاد الأوروغوياين 

بالإ�سابة وحاجة الالعب للراحة خالل الفرتة املقبلة، وكان املدير الفني ملنتخب 

اأوروغواي، قد ا�ستبعد كال من �سواريز واإدين�سون كافاين )املمنوع من ال�سفر 

ب�سبب قواعد احلكومة الربيطانية(، من قائمة املنتخب للمباريات املقبلة اأمام 

بريو وبوليفيا والإكوادور، و�سم بدل منهم كال من اأغو�ستني األفاريز وفيديريكو 

ماريتينز لدعم اخلطوط الأمامية خالل هذه املباريات الهامة، ومن املقرر اأن 

يخ�سع لوي�س �سواريز للعالج يف العا�سمة مدريد، على اأن يخ�سع بعدها 

لفرتة تاأهيلية وتدريبات منفردة، على اأمل اللحاق مبباراة فريقه املقبلة 

يف الدوري الإ�سباين اأمام م�سيفة اإ�سبانيول على ملعب كورنيال.

وقد �سارك �سواريز اأ�سا�سيا للمرة الأوىل هذا املو�سم اأمام فياريال، وجنح 

يف اإحراز الهدف الأول لفريقه، قبل اأن يخرج م�سابا يف الدقيقة 70 من 

عمر اللقاء، ويدخل �ساوؤول نيغيز بدل منه، واأكد اجلهاز الطبي بعدها 

معاناته من بع�س الآلم يف ال�ساق الي�سرى، وذلك قبل ظهور نتائج 

الفحو�سات.

مان�س�سرت يونايتد يكمل ر�سميًا 
تعاقده مع كري�ستيانو رونالدو

اأعلن نادي ليفربول الإجنليزي اأن مواطنه وقائد الفريق جوردان هندر�سون وقع عقًدا 

جديًدا ميتد حتى عام 2025.

وكان هندر�سون، الذي ان�سم اإىل ليفربول عام 2011 من �سندرلند، مرتبطا مع 

الريدز بعقد ميتد حتى الثالثني من جوان عام 2023.

وقال النادي يف تغريدة عرب موقع تويرت »10 �سنوات واملزيد لقائدنا مع 

ليفربول، وقع هندر�سون عقًدا جديًدا لاللتزام مب�ستقبله على املدى الطويل 

مع الريدز«.

وقال النادي الإجنليزي عرب موقعه الر�سمي: »بعد اأن ا�ستمر مع النادي لع�سر �سنوات 

لعب خاللها 394 مباراة، و6 �سنوات كقائد للفريق والتتويج بـ5 األقاب كربى اأهمها 

الدوري الإجنليزي عام 2020 ودوري اأبطال اأوروبا عام 2019، احتفل هندر�سون 

بتجديد عقده مع الفريق«.

من جانبه قال هندر�سون يف ت�سريحات خا�سة للموقع الر�سمي لنادي ليفربول: »يف كل 

مو�سم حاولت اأن اأحت�سن واأن اأكون اأف�سل. لقد اأعطيت و�ساأوا�سل تقدمي كل �سيء لنادي كرة 

القدم وامل�سجعني وزمالئي. هذا لن يتغري اأبدا«.

وعلي واأكمل هندر�سون )31 عاما(: »فخور للغاية بو�سولنا لتفاق با�ستمراري هنا يف اأنفيلد، 

الرتكيز يف الفرتة املقبلة من اأجل م�ساعدة الفريق حتى ي�سل اإىل الأهداف التي يطمح اإليها«.

ويجب وختم: »اأنا يف مكان خمتلف بالطبع، فمنذ اأول يوم دخلت فيه هنا تعلمت وتطورت كثريا 

عندما اأن اأ�سكر الكثري من الأ�سخا�س من اأجل هذا، لقد اأحببت كل دقيقة يل هنا يف اأنفيلد، حتى 

هو اأنظر اإىل الوراء يف اأوقاتنا ال�سعبة، كنت ل اأزال ا�ستمتع بكوين جزًءا من هذا الفريق، هديف 

موا�سلة النجاحات مع ليفربول«.

ليفربول ميدد عقد جنمه هندر�سون

ميالن الإيطايل ي�سم الفرن�سي باكايوكو للمرة الثانية
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الدولــي
بعد االن�سحاب من اأفغان�ستان 

هل طوى الغرب �سفحة التدخل الع�سكري لتغيير الأنظمة؟
بخروج الواليات املتحدة والدول الغربية من اأفغان�ستان ُتطوى �سفحة كتبت ملدة 20 �سنة، عنوانها التدخل 

الع�سكري الإ�سقاط االأنظمة القائمة وتغيريها باأخرى. ومبجرد خروج اآخر جندي اأمريكي وبريطاين من 

اأفغان�ستان �سيفتح الباب على م�سراعيه لت�ساوؤالت عديدة يف وا�سنطن ولندن؛ فهل تكون هذه اآخر عودة لبعثة 

ع�سكرية من عملية قتالية طويلة االأمد؟.

منذ �ضنو�ت بد�أ �لتح�ضير لهذه �لمرحلة، �إذ 

ال تتدخل �لدول �لغربية بالقوة �لع�ضكرية 

الإ�ضقاط نظام �ضيا�ضي قائم، وهو ما عبرت 

�ل�ضابقة  �لبريطانية  �لوزر�ء  رئي�ضة  عنه 

»�إن  قالت  عندما   ،2017 �ضنة  ماي  تيريز� 

عهد �لتدخل �لع�ضكري في �لدول قد �نتهى«. 

لويد  �لحالي  �الأميركي  �لدفاع  وزير  �أما 

عقب  له  خطاب  �أول  -في  �أكد  فقد  �أو�ضتن، 

�لم�ضروط  غير  �الأميركي  �الن�ضحاب  بدء 

�لتقليدية  »�لحروب  �أن  �أفغان�ضتان-  من 

��ضتنزفت وز�رة �لدفاع وقد ولى عهدها«.

جامعة  في  �لدولية  �لعالقات  �أ�ضتاذ  يميز 

�الأولى  مرحلتين:  بين  �لله  عبد  مثنى  لندن 

و�لغرب  �لمتحدة  �لواليات  دفعت  موؤقتة؛ 

�لد�خل،  على  و�لتركيز  لالن�ضحاب  عموما 

خا�ضة مع فترة �لوباء وتنامي نفوذ �ليمين 

�لمتطرف.

»�الإ�ضتر�تيجية«،  �لثانية  �لمرحلة  �أما 

فتقوم -ح�ضب عبد �لله- على ت�ضكيل قناعة 

�لتدخل  عليها  »لي�س  باأنه  �الأميركيين  لدى 

و�إنما  �الإقليمية،  �لم�ضاكل  لحل  بنف�ضها 

�لملفات  لحل  �إقليمية  قوى  على  �العتماد 

�لعالقة، ومن هنا نفهم �لتحركات �لفرن�ضية 

في �ل�ضرق �الأو�ضط، و�لتحركات �لبريطانية 

في �لتعامل مع رو�ضيا«.

في  �لدولية  �لعالقات  خبير  و��ضتبعد 

مجدد�  �للجوء  نت  للجزيرة  ت�ضريحاته 

�لتي  بتلك  �ضبيهة  ع�ضكرية  عمليات  �إلى 

حدثت في �أفغان�ضتان �أو �لعر�ق، بعد ت�ضّكل 

 3« فيه  �الأو�ضط  �ل�ضرق  �أن  غربية  قناعة 

قوى �إقليمية، هي تركيا و�إ�ضر�ئيل و�إير�ن، 

و�ضتكون محاور للغرب من هذه �لمنطقة«. 

ويتوقع �أن �أي تدخل ع�ضكري مقبل �ضيقت�ضر 

على �لم�ضاندة �الأميركية بالو�ضائل �لتقنية 

�الأر�س  على  �لتنفيذ  »�أما  و�للوجي�ضتية، 

ف�ضتتواله دول �أخرى«.

قناعته  لندن  جامعة  في  �الأ�ضتاذ  ويبني 

بعدم �إقد�م �أميركا �أو �لغرب على �أي تدخل 

ع�ضكري مبا�ضر الإ�ضقاط �أي نظام باأن �لرئي�س 

-بطبيعته-  »يرف�س  بايدن  جو  �الأميركي 

�لتدخل �لع�ضكري، وحتى عندما كان نائبا 

�أوباما  بار�ك  �الأ�ضبق  �الأميركي  للرئي�س 

�أفغان�ضتان،  في  �لجنود  �أعد�د  رفع  عار�س 

فترة  لتمديد  �لغربية  �ل�ضغوط  وقاوم 

�الإجالء من مطار كابل، ويريد �لحفاظ على 

نهجه �لدبلوما�ضي«.

ما يحدث حاليا في �أفغان�ضتان لي�س �إال طّيا 

�البن  بو�س  جورج  �لثنائي  »فترة  ل�ضفحة 

�لبروفي�ضور جيلبرت  بلير«، ح�ضب  وتوني 

كلية  في  �لدولية  �لعالقات  �أ�ضتاذ  �الأ�ضقر، 

لندن،  في  و�الأفريقية  �ل�ضرقية  �لدر��ضات 

�لذي يرى �أن »�لغرب �الآن ي�ضفي تركة تلك 

�لفترة، بعدما تبين �أن �لمغامرة في �لعر�ق 

و�أفغان�ضتان فا�ضلة«.

»�لجزيرة  مع  حديثه  -في  �الأ�ضقر  ويرى 

توني  ومعه  �البن  بو�س  »جورج  �أن  نت«- 

كانو�  �لجدد،  �لمحافظون  وكذلك  بلير، 

�لجيو�س  �نتظار  في  �ل�ضعوب  �أن  يعتقدون 

وهذ�  �أنظمتها،  من  لتحريرها  �الأميركية 

تفكير طائ�س«.

وي�ضيف �أ�ضتاذ �لعالقات �لدولية �أن مرحلة 

�أنظمة  وو�ضع  و�الحتالل  �لع�ضكري  �لتدخل 

و�نتقلت  �نتهت،  قد  و��ضنطن  مقا�س  على 

وهي  �أوباما،  منذ  جديدة  لمرحلة  و��ضنطن 

خا�ضة  وعمليات  جوية  �ضربات  توجيه 

في  �لتورط  دون  من  خ�ضومها  ت�ضتهدف 

�إر�ضال جنود على �الأر�س.

يرى  �أفغان�ضتان،  في  حدث  �لذي  وحول 

�أمام  كانو�  �الأميركيين  �أن  ذ�ته  �لمتحدث 

�لمزيد  باإر�ضال  �لت�ضعيد  �إما  خيارين: 

مع  و�لتفاو�س  �الن�ضحاب  �أو  �لجنود،  من 

ال  حتى  �ضمانات  على  و�لح�ضول  طالبان 

لمهاجمة  من�ضة  �إلى  �أفغان�ضتان  تتحول 

�لخيار  ترجيح  وتم  �الأميركية،  �لم�ضالح 

�لثاني.

في  حدث  ما  بين  �لمقارنة  �الأ�ضقر  ورف�س 

»الأن  فيتنام،  في  حدث  وما  �أفغان�ضتان 

�أظهر  �الأفغاني  للجي�س  �ل�ضريع  �النهيار 

من  جيو�س  تاأ�ضي�س  ف�ضل 

وذّكرنا  خارجية،  قوى 

للجي�س  �ل�ضريع  باالنهيار 

�أمام  �لمو�ضل  في  �لعر�قي 

تنظيم �لدولة«. و�أ�ضاف »�أن 

�لدولة  تنظيم  على  �لحرب 

في �لعر�ق و�ضوريا منحت �الأميركيين در�ضا؛ 

مهمة  وترك  �لجوي  �لغطاء  توفير  وهو 

�لقتال على �الأر�س لالآخرين«.

في  �ل�ضيبر�ني  �الأمن  ق�ضم  رئي�س  ينطلق 

جامعة �ضرق لندن �أمير �لنمر�ت من طبيعة 

�ل�ضربات �لتي نفذتها �لواليات �لمتحدة في 

�لدولة«،  تنظيم  من«  لعنا�ضر  �أفغان�ضتان 

�أكثر  »�ضتكون  �لجديدة  �لو�ضائل  �أن  ليوؤكد 

�الأميركي، حيث  للجي�س  كلفة  و�أقل  نجاعة 

متفجرة  غير  �ضو�ريخ  �أُطلقت  كيف  ن�ضاهد 

جندي  �أي  �إنز�ل  دون  من  م�ضيرة  وطائر�ت 

على �الأر�س«.

و�أكد �لنمر�ت �أن �لواليات �لمتحدة باتت على 

قناعة باأن �لحروب �لتقليدية تم تجاوزها، 

وتفكر �الآن في طرق جديدة للتدخل باأ�ضكال 

�أ�ض�ضا  و�ضعت  �أن  بعد  تقليدية،  غير 

�ضت�ضاعدها على متابعة كل ما  تكنولوجية 

�ضربات  وتوجيه  �أفغان�ضتان،  في  يحدث 

دقيقة لالأهد�ف �لتي تريد«.

بين  جديدة  حرب  �إلى  �لمتحدث  ولفت 

�لقوى �لكبرى، »وهي �ل�ضر�ع على �لمعادن 

و�الأجهزة  �لرقائق  في  ت�ضتعمل  �لتي 

�الإلكترونية، و�أفغان�ضتان من �لدول �لغنية 

بهذه �لمعادن، ولهذ� �ضتحافظ �أميركا على 

هذه �لم�ضادر«.

�أن  �لرقمية  �لحروب  في  �لخبير  ويتوقع 

�ل�ضيطرة  على  �لقدرة  �أميركا  لدى  تكون 

بطريقة غير مبا�ضرة، »الأن �لمر�فق �لحيوية 

�لعالية،  للتكنولوجيا  تحتاج  بلد  �أي  في 

وهذه توفرها �أميركا �أو �ل�ضين، وعن طريق 

�أي  تفقد  �لتكنولوجية  للخبر�ت  �لحاجة 

دولة �ضيادتها على مر�فقها �لحيوية«.

عن  رويترز  وكالة  نقلت  �آخر،  �ضياق  وفي 

وزير �لخارجية �لفرن�ضي جان �إيف لودريان 

قطر  مع  محادثات  تجري  طالبان  �إن  قوله 

وتركيا ب�ضاأن �إد�رة مطار كابل.

�لمطار  تاأمين  �أهمية  على  لودريان  و�ضدد 

�لر�غبون  �أ�ضرع وقت ممكن حتى يتمكن  في 

عبر  ذلك  �لقيام  من  �أفغان�ضتان  بمغادرة 

في  موؤكد�  �لتجارية،  �لجوية  �لرحالت 

على  �ل�ضغط  مو��ضلة  �أهمية  نف�ضه  �لوقت 

طالبان دون �لتفاو�س معها.

�ضرورة  �إلى  �لفرن�ضي  �لوزير  �أ�ضار  كما 

�الثنين  �أم�س  تبناه  �لذي  �لقر�ر  تطبيق 

بتاأمين  و�لمتعلق  �لدولي  �الأمن  مجل�س 

وزير  قال  جهته،  من  �لدولي.  كابل  مطار 

على  �إن  ر�ب  دومنيك  �لبريطاني  �لخارجية 

طالبان توفير ممر �آمن للرعايا �لبريطانيين 

و�الأفغان �لذين يحق لهم مغادرة �لبالد.

�أفر�د  �أي  لبقاء  �أ�ضفه  عن  ر�ب  عبر  وبينما 

د�خل  �أفغان�ضتان  مغادرة  في  يرغبون  ممن 

�آلية لتاأمين  �أن بريطانيا ت�ضع  �أكد  �لبالد، 

حققت  بريطانيا  �أن  و�أ�ضاف  خروجهم. 

�لت�ضحيات،  جميع  من  ملمو�ضة  مكا�ضب 

وحلفائها  �عتر�فها  �ضرورة  �إلى  م�ضير� 

له  �لتخطيط  يمكن  وما  �لجديد  بالو�قع 

تحتفظ  بالده  �أن  موؤكد�  �لم�ضتقبل،  ب�ضاأن 

جماعة  �أي  �ضد  �لنف�س  عن  �لدفاع  بحق 

�إرهابية تهاجمها، ح�ضب تعبيره.

�أوردته  ما  ب�ضدة  �لبريطاني  �لوزير  ونفى 

م�ضوؤولية  ب�ضاأن  �أميركية  ت�ضريبات 

قتل  �لذي  كابل  مطار  �نفجار  عن  بريطانيا 

جنودها  ترك  ب�ضبب  �أميركا  جنديا   13 فيه 

وزير  قال  بدوره،  مفتوحة.  �لمطار  بو�بة 

بالده  �إن  ما�س  هايكو  �الألماني  �لخارجية 

تتطلع لت�ضكيل حكومة مو�ضعة في �أفغان�ضتان 

ت�ضم كل �لعرقيات.

اإحياء مفاعل يونغبيون النووي 

كيم ي�سّعد وبايدن مترّدد

اأعادت كوريا ال�سمالية ت�سغيل مفاعلها النووي الرئي�سي امل�ستخدم يف اإنتاج 

وقود االأ�سلحة يف يونغبيون، �سمايل العا�سمة بيونغ يانغ، وفقًا ملا اأوردته 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبا يهدد اأي بادرة اإيجابية يف امل�سار 

الدبلوما�سي مع املجتمع الدويل، الواليات املتحدة حتديداً، وي�سرع االأبواب 

اأمام عالقة مغايرة ن�سبيًا مع اإدارة جو بايدن، بعد فرتة ق�سرية من التقارب يف 

الن�سف الثاين من والية الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب، رغم اأن اإدارة بايدن 

اأبدت ا�ستعدادها للدخول يف حمادثات مع بيونغ يانغ ب�ساأن برناجمها لالأ�سلحة 

النووية، لكن كوريا ال�سمالية رف�ست. 

ومل ترد بعثة كوريا ال�سمالية لدى االأمم املتحدة على طلب للتعليق ل�سحيفة 

»وول �سرتيت جورنال« حول التقرير. وذكرت الوكالة يف تقريرها ال�سنوي 

ال�سادر يوم اجلمعة املا�سي، اأنه »منذ مطلع �سهر يوليو/ متوز املا�سي، ظهرت 

موؤ�سرات، منها ت�سريف مياه التربيد، تتوافق مع ت�سغيل املفاعل«، الذي يتحّلى 

بقدرة اإنتاجية تبلغ خم�سة ميغاواط. واأ�ساف التقرير اأن »هناك موؤ�سرات 

على ت�سغيل خمترب الكيمياء االإ�سعاعية يف يونغبيون من منت�سف �سهر فرباير 

)�سباط( اإىل مطلع �سهر يوليو )متوز( املا�سيني«.

واعترب اأن فرتة الت�سغيل هذه تتما�سى مع حمالت اإعادة املعاجلة ال�سابقة، 

التي اأعلنت عنها كوريا ال�سمالية للوقود امل�سّع الذي يتم ت�سريفه من املفاعل. 

واأ�سارت الوكالة اإىل اأن »االأن�سطة النووية لكوريا ال�سمالية ت�سّكل م�سدر 

قلق بالغ«. مع العلم اأن الوكالة مل تتمكن من الو�سول اإىل يونغبيون اأو اأي 

مواقع اأخرى يف كوريا ال�سمالية منذ اأن طردت الدولة مفت�سي الوكالة يف عام 

2009. وقالت اإنها ت�ستخدم �سور االأقمار اال�سطناعية ومعلومات مفتوحة 

امل�سدر لر�سد التطورات يف برنامج كوريا ال�سمالية النووي. وينتج املفاعل 

البلوتونيوم، وهو اأحد املكونني الرئي�سيني اللذين ي�ستخدمان يف �سنع اأ�سلحة 

نووية اإىل جانب اليورانيوم عايل التخ�سيب. 

ويتم ا�ستخراج البلوتونيوم عن طريق اإعادة معاجلة ق�سبان الوقود امل�ستهلك 

التي جتري اإزالتها من املفاعالت. وينتج املفاعل اأي�سًا اليورانيوم عايل 

التخ�سيب، وهو الوقود النووي الرئي�سي االآخر. كان املجمع، الذي ت�سميه 

كوريا ال�سمالية »قلب« برناجمها النووي واأبحاثها، يف بوؤرة االهتمامات الدولية 

لعقود من الزمن. ولي�س من الوا�سح بال�سبط مقدار البلوتونيوم امل�ستخدم يف 

�سنع االأ�سلحة اأو اليورانيوم عايل التخ�سيب، الذي مت اإنتاجه يف يونغبيون 

واأين تخزنه كوريا ال�سمالية. ويقع املجمع على بعد حوايل مائة كيلومرت 

�سمايل بيونغ يانغ، وي�سم ع�سرات االأبنية املرتبطة بربنامج كوريا ال�سمالية 

النووي، وافُتتح يف عام 1986 وبني فيه املفاعل الكوري ال�سمايل االأول، وهو 

م�سدر البلوتونيوم الوحيد املعروف يف كوريا ال�سمالية. 

وحتمل هذه التطورات اأنباء �سيئة للواليات املتحدة، خ�سو�سًا يف هذه الفرتة، 

بعد االن�سحاب املعّقد من اأفغان�ستان واإفرازاته ال�سلبية، �سواء على �سعيد 

ت�سّلم حركة »طالبان« ال�سلطة وغمو�س االأفق ال�سيا�سي يف كابول اأو يف �سياق 

عمليات االإجالء امليدانية من مطار حامد كرزاي والتوترات االأمنية املُ�ساحبة 

لها. كما اأن لوا�سنطن ملفًا عالقًا مع طهران يف امللف النووي االإيراين، مع جتميد 

مفاو�سات فيينا يف هذا ال�سدد. ويف اأول تعليق اأمريكي ر�سمي على تقرير 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال م�سوؤول كبري يف اإدارة بايدن اإن الواليات 

املتحدة توافق على اأن »الك�سف مقلق، واأن التقرير يوؤكد احلاجة امللحة للحوار 

والدبلوما�سية حتى نتمكن من حتقيق نزع ال�سالح النووي الكامل من �سبه 

اجلزيرة الكورية«. 

يف املقابل، اعترب مدير مركز »كراون لدرا�سات ال�سرق االأو�سط« يف جامعة 

برانديز يف والية ما�سات�سو�ست�س، اخلبري ال�سابق يف جمل�س االأمن القومي 

املعني باأ�سلحة الدمار ال�سامل غاري �سامور، اأن هذه اخلطوة »ت�سري اإىل اأن 

كوريا ال�سمالية ا�ستاأنفت اإنتاج البلوتونيوم لربنامج اأ�سلحتها النووية«. وما 

يثري القلق هو اإعالن البيت االأبي�س انتهاجه ا�سرتاتيجية »متوازنة« يف 

حماولة للخروج مب�سار و�سطي بني توجهات ترامب وتوجهات الرئي�س االأ�سبق 

باراك اأوباما. 

لكن م�سوؤولني �سابقني حتدثوا ل�سحيفة »وول �سرتيت جورنال« عن تراجع 

امللف الكوري ال�سمايل على اأجندة بايدن، مع تركيزه على اإيران واأفغان�ستان 

وموا�سلة مناق�سات احلّد من الت�سّلح مع رو�سيا. وخّل�س امل�سوؤول ال�سابق 

يف وزارة اخلارجية، والذي يعمل االآن يف مركز »�ستيم�سون للدرا�سات« 

يف وا�سنطن، االأمر بقوله اإنه »ال ميكن جتاهل اأن�سطة كوريا ال�سمالية يف 

يونغبيون، وحتتاج اإىل ت�سّدر اأولويات اإدارة بايدن«.

 وراأى امل�سوؤول الكبري ال�سابق يف وزارة اخلارجية روبرت اأينهورن، الذي 

تفاو�س مع كوريا ال�سمالية، اأن »العمليات امل�ستاأنفة يف املفاعل ومن�ساأة اإعادة 

املعاجلة قد تكون موؤ�سراً على غياب اأي احتمال �سئيل للتو�سل اإىل اتفاق 

نووي«. واأ�ساف: »يبدو اأن اخلمول االأخري للمن�ساآت الرئي�سية يف يونغبيون 

مرتبط بعر�س كيم جونغ اأون يف قمة هانوي )فيتنام يف 27 و28 فرباير 2019( 

الإغالق املجمع«، اإذا ح�سل على تخفيف وا�سع للعقوبات خالل قمة مع ترامب، 

لكن االأمريكيني رف�سوا العر�س الأنه »لن يكون �سوى ا�ست�سالم جزئي لقدرات 

كوريا ال�سمالية النووية«. 

و�سبق للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غرو�سي اأن اأعلن، 

يف يونيو/ حزيران املا�سي، اأن »الوكالة ترى موؤ�سرات على اأعمال اإعادة معاجلة 

حمتملة لف�سل البلوتونيوم عن الوقود النووي امل�ستهلك«. وتبدو ق�سية 

تن�سيط املفاعل �سمن م�سار با�سره كيم يف يناير/ كانون الثاين، خالل موؤمتر 

حزب »العمال« احلاكم، وا�سعًا خطة لتحديث تقنية بالده النووية، مبا يف 

ذلك تطوير اأ�سلحة نووية م�سغرة وغوا�سات تعمل بالطاقة النووية. 

كما يواجه م�ساكل متزايدة يف الداخل، معرتًفا بنق�س الغذاء خالل ال�سيف، 

عدا عن اأن تف�سي فريو�س كورونا، دفع بيونغ يانغ اإىل اإغالق حدودها يف العام 

املا�سي. يف ظّل هذه التطورات، حتاول وا�سنطن املحافظة على الهدوء يف 

العالقة مع بيونغ يانغ، مع تاأكيد مبعوث اإدارة بايدن لكوريا ال�سمالية �سونغ 

كيم )من اأ�سول كورية جنوبية(، يف 23 اأغ�سط�س/ اآب احلايل، خالل رحلة اإىل 

كوريا اجلنوبية، اأنه م�ستعد للقاء نظرائه الكوريني ال�سماليني يف اأي وقت، 

م�سّدداً على اأنه »ال نية عدائية« لوا�سنطن جتاه بيونغ يانغ.

 الوكاالت



عار علينا �أن تلد �أ�سرية 

بال�سجن

ت�سكل ق�سية �لأ�سرية �لفل�سطينية �أنهار �لديك 

�لتي على و�سك �مليالد يف �سجون �لحتالل، وجع 

و�أمل د�ئم لكل حر و�سريف، لي�س فل�سطينيا 

وح�سب، بل عامليا �أي�سا؛ فهي ت�سكل عار �أمة تعد 

بالفي مليار م�سلم ل يحركون �ساكنا يف ��سعف 

مر�حل �لأمة و�تع�سها، و�لتي تبكي �حلجر 

و�ل�سجر على حالها.

لنفرت�س لو �أن ��سرية  لدولة �لحتالل تولد 

بال�سجن؛ لقامت �لدنيا ومل تقعد، ول�سارت 

�سورتها تعلق يف كل عو��سم �لدنيا، ول�سارت 

حديث �ل�ساعة، ومللئت دولة �لحتالل �لدنيا 

�سر�خا وعويال، ومل تنم �ساعة و�حدة ملء 

جفنيها.

كل فكرة يتبعها خطوة للت�سامن مع �لأ�سرية 

�نهار جديرة بالتطوير و�لتح�سني، وحبذ� لو 

تتطور وت�سل عو��سم �لعامل �لغربي �لذي يدعم 

�لحتالل؛ ليعرف حقيقة ما يفعله باأ�سر�نا 

و�أ�سري�تنا �ملاجد�ت، كما �نه يالحظ �سمت جماعة 

�سيد�و يف ق�سية �ل�سرية �نهار، وكان حقوق �ملر�أة 

تكال بعدة مكاييل لديهم وهي كذلك.

 تعترب حالة �ل�سرية �نهار �لديك نقطة ح�سا�سة 

و�ساخنة لدى خمتلف �أطياف �ل�سعب �لفل�سطيني، 

فما ندر �أن جند فل�سطيني مل يذق طعم وعذ�بات 

�لأ�سر، ومن هنا تبقى ق�سيتها حية د�ئمة يف قلوب 

�لفل�سطينيني وت�ستفزهم �ساعة ب�ساعة،، وتبلغ 

�لقلوب �حلناجر، ول ندري كيف تنام �مة على 

��سرية ب�سجون �لحتالل وتبقى تتفرج ول حترك 

�ساكنا.

ما �أكرث بطولت �ل�سعب �لفل�سطيني وهو ي�سارع 

ويقاوم �عتي قوة �سيطانية على وجه �لأر�س، 

فق�سية �ل�سرية �نهار و�لأ�سرى عموما جتمع 

كل �أطياف �ل�سعب �لفل�سطيني وقو�ه، يف بوتقة 

حتدي �لحتالل �لظامل �لذي ل يحرتم �أي �تفاق 

بتالعبه به، وينق�س كل عهد كحقيقة �أزلية .

حالة �لت�سامن مع �لأ�سرية �نهار حتى �للحظة مل 

ترقى مل�ستوى ت�سحيتها، ول حتى معاناة �لأ�سرى ، 

و�لت�سامن لي�س منة من �حد؛ بل هو و�جب وطني 

وديني و�أخالقي، ولنتخيل وكل و�حد فينا لو �نها 

�خته �و زوجته �و �بنته، وهي كذلك، كوننا �مة 

و�حدة ل ي�سح �ن ن�سمت على معاناة �أي فرد منا 

فكيف �ن كانت ��سرية تولد بال�سجن قهر� وهي 

مقيدة.

�لن�سر ما هو �إل �سرب �ساعة، وهي حلظات �سرب 

�أقوى من �جلدر�ن و�لزنازين و�لأ�سالك �ل�سائكة، 

و�ن �لن�سر يف �لنهاية لنهار حتى لو عذبت �و 

عجزنا عن �طالق �سر�حها يف هذه �لظروف 

�ل�سعبة و�ملعقدة و�لتعي�سة.

يوجد �ي�سا ثمانية ��سرى، ماء وملح م�سروب 

�لكر�مة لهم، ملن ل يعرف طعمه عليه �أن يجربه 

ولو ملرة و�حدة؛ ليتذوق جزء ب�سيط ول يكاد ذكر 

من معاناة �لأ�سرى يف �سجون �لحتالل �لتي تعذب 

وتوؤمل.

 �ملاء و�مللح ي�سطر �إليه �لأ�سرى وي�سربونه –من 

فوق �ملعدة – كي يحافظو� على عدم تلف معدتهم 

وجهازهم �له�سمي، وهو ما يحاول �ل�سجان حتى 

منعهم منه لل�سغط عليهم. �لأ�سر يعني �ملوت 

�لبطيء؛ فالأيام متر �سريعا خارج �ل�سجن؛ ولكن 

د�خله متر �لثو�ين ثقيلة وبطيئة ومعها �لعذ�ب، 

و�ملوت يالحق �لأ�سرى خا�سة يف �لعزل، و�ل�سوؤ�ل: 

�أمل يحن �لوقت لالفر�ج عنهم وخال�سهم؟!

القــلم 

الفــل�سطيـــني 
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�لتقرير �لأممي �ل�سهري ب�ساأن فل�سطني: 

قلق من عنف الم�ستوطنين ودعوة للتحقيق

ت�سعة  مقتل  �إىل  وين�سالند  و�أ�سار 

يف  �لع�رش�ت  وجرح  فل�سطينيني 

�ملحتلة  �لفل�سطينية  �لأر��سي 

�لأخرية  �لأربعة  �لأ�سابيع  خالل 

�لتقرير.  فرتة  ت�سملها  �لتي 

�لنتباه  �لأممي  �ملبعوث  ولفت 

غزة  ت�سهده  �لذي  �لت�سعيد  �إىل 

�إن  وقال  �ملحيطة،  و�ملنطقة 

�أوت،  �لـ21 من  ذروتها و�سلت يف 

�لفل�سطينيني  مئات  �سارك  عندما 

�لف�سائل  نظمتها  م�سرية  يف 

�لفل�سطينية.

�لحتالل  قو�ت  �أن  �إىل  و�أ�سار 

على  �لنار  �أطلقت  �لإ�رش�ئيلي 

ما  �لفل�سطينيني،  �ملتظاهرين 

فل�سطينيا،   51 �إ�سابة  �إىل  �أدى 

غالبيتهم  طفال،   25 بينهم  من 

و�أ�سار  حي.  بر�سا�ص  �لعظمى 

وفتى  فل�سطيني  رجل  وفاة  �إىل 

فل�سطيني يبلغ من �لعمر 12 عاما 

وحتدث  بجر�حهما.  متاأثرين 

�إ�رش�ئيلي  جندي  مقتل  عن  كذلك 

�إىل  ونبه  فل�سطيني.  بر�سا�ص 

و�لعتقالت  �ملد�همات  ��ستمر�ر 

قو�ت  يد  على  للفل�سطينيني 

�ل�سفة  يف  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل 

وقال  �ملحتلة.  و�لقد�ص  �لغربية 

و�ل�ستباكات  �لعتقالت  تلك  �إن 

ت�سعة  مقتل  �إىل  �أدت  و�لهجمات 

طفالن  بينهم  من  فل�سطينيني 

فل�سطينًيا   280 من  �أكرث  و�إ�سابة 

بالر�سا�ص  كما  �حلية  بالذخرية 

�ملطاطي.

�إز�ء  قلقه  عن  وين�سالند  وعرب 

فتى  م�ستوطنني  �ختطاف 

 15 �لعمر  من  يبلغ  فل�سطينيًا 

�لغربية،  �ل�سفة  �سمال  عاما 

به  و�لتنكيل  ب�سجرة  ربطه  ثم 

�أن غاب عن �لوعي.  �إىل  وتعذيبه 

وطالب باإجر�ء حتقيقات ومعاقبة 

ل�ستمر�ر  قلقه  عن  وعرب  �جلناة. 

وزيادته،  �مل�ستوطنني  عنف 

�مل�ستوطنني  عنف  تكر�ر  ولحظ 

تقاريره.  يف  �لفل�سطينيني  �سد 

�لوفاء  �إ�رش�ئيل  �إن على  وقال 

�ملدنيني  بحماية  بالتز�ماتها 

قائمة  )كدولة  �لفل�سطينيني 

و�لتحقيق  �لعنف  من  بالحتالل( 

مع �مل�سوؤولني عن تلك �لهجمات.

�إ�رش�ئيل  ��ستمر�ر  �إىل  �أ�سار  كما 

بالت�سييق  �لفل�سطينية  و�ل�سلطة 

ومالحقة  �لتعبري  حرية  على 

�لن�سطاء �لفل�سطينيني و�ملد�فعني 

عن حقوق �لإن�سان. ثم تطرق �إىل 

وم�سادرة  �لهدم  عمليات  ��ستمر�ر 

�لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  �سلطات 

�لفل�سطينية.  و�ملباين  �ملنازل 

�ل�سلطات  هدم  عن  وحتدث 

�لإ�رش�ئيلية �أكرث من مئة مبنى يف 

�ل�سفة �لغربية و�لقد�ص �ملحتلة، 

ما �أدى �إىل تهجري 165 فل�سطينًيا، 

بينهم 33 �مر�أة و98 طفاًل. و�أ�سار 

�لهدم تنفذ عموما  �أن عمليات  �إىل 

بناء  ت�ساريح  وجود  عدم  بحجة 

�سبه  من  �أنه  موؤكد�  �إ�رش�ئيلية، 

�لفل�سطينيني  على  �مل�ستحيل 

يف  بناء  تر�خي�ص  على  �حل�سول 

تلك �ملناطق.

�مل�ساعد�ت  و�سول  يخ�ص  ما  ويف 

�لأممي  �ملبعوث  �أ�سار  غزة،  �إىل 

�إىل دخول 6 �آلف �ساحنة، مبا يف 

ذلك مو�د �لبناء و�ملو�د �لغذ�ئية 

وغري �لغذ�ئية و�لوقود، �إىل غزة 

�سامل، موؤكد�  �أبو  كرم  معرب  عرب 

�لتجارة  حجم  �أن  ذ�ته  �لوقت  يف 

�لت�سعيد.  قبل  ما  م�ستويات  دون 

من  �حلركة  حت�سني  و�أكد �رشورة 

�أي  تتمكن  لن  و�إليها، حيث  غزة 

�سد  من  وحدها  �إن�سانية  عمليات 

�حلاجة.

�لوليات  مبعوث  عرب  جهته،  من 

ونائب  �ملتحدة  لالأمم  �ملتحدة 

�لأمريكية رت�سارد  �ل�سفرية 

"من  �لعميق  بالده  قلق  مايلز عن 

�ملنطقة،  يف  �لت�سعيد  خطر 

�ل�ستفز�ز�ت  �سوء  يف  وخا�سة 

��ستخد�م  فيها  مبا  �لأخرية 

�حلدود  على  �حلارقة  �لأجهزة 

"حتث  بالده  �إن  وقال  غزة".  مع 

�أي  عن  �لمتناع  على  �لطرفني 

�لتوتر  تاأجيج  �إىل  توؤدي  �أعمال 

ت�سهده  �له�ص �لذي  �ل�سالم  وتهدد 

�لأ�سهر �لثالثة �ملا�سية، مبا فيها 

�لتحري�ص على �لعنف، وتعوي�ص 

لرتكابهم  ماديا  �مل�سجونني 

�لأر��سي،  و�سم  �إرهابية،  �أعمال 

وعمليات  �ل�ستيطان،  و�أن�سطة 

�لطرد و�لهدم".

�لأمريكية  �لدبلوما�سية  "�إن  وقال 

خطو�ت  على  �لرتكيز  �ستو��سل 

بهذه  �لنهو�ص  �أجل  من  عملية 

�لدبلوما�سي  ورحب  �لروؤية." 

قطر  دولة  بني  بالتفاق  �لأمريكي 

و�لأمم �ملتحدة لإي�سال �مل�ساعد�ت 

فيها  مبا  غزة،  يف  للمحتاجني 

�أ�رشة  �ألف  �سهرية ملئة  م�ساعد�ت 

يف �لقطاع �ستح�سل على م�ساعد�ت 

نقدية مبا�رشة من برنامج �لأغذية 

�لعاملي.

�أعلنت يف  قد  كانت  قطر  �أن  يذكر 

وقت �سابق من �ل�سهر عن تربعها 

مببلغ 40 مليون دولر �أمريكي على 

مدى �أربعة �أ�سهر لالأمم �ملتحدة، 

حلو�يل  نقدية  م�ساعد�ت  لتقدمي 

�أ�رشة حمتاجة يف غزة.  �ألف   100

وتاأتي تلك �مل�ساعد�ت بالإ�سافة 

�أمريكي  دولر  ماليني   10 �إىل 

�سهرًيا، و�لتي توفر �لوقود، من 

�ملتحدة  �لأمم  مكتب  خالل 

ملحطة  �مل�ساريع،  خلدمات 

توليد �لكهرباء يف غزة.

�ستة  �أ�سيب  وقت  يف  هذ�  ياأتي 

بجر�ح  �أحدهم  فل�سطينيني 

�لحتالل  قو�ت  قمع  خالل  خطرة 

�أم�ص،  �أول  م�ساء  �لإ�رش�ئيلي 

وفعاليات  حدودية  تظاهر�ت 

مدينتي  �رشق  �لليلي"  "�لإرباك 
غزة وخان يون�ص جنوب �لقطاع، 

على  �لثالث  لليوم  و�مل�ستمرة 

متا�ص  نقطة  من  �أكرث  يف  �لتو�يل 

مع �لأر��سي �ملحتلة.

يف  غزة  يف  �ل�سحة  وز�رة  وقالت 

�إح�سائية عقب �نتهاء �لفعاليات، 

�أ�سيبو� بينهم  �إّن �ستة فل�سطينيني 

�حلّي  بالر�سا�ص  �إ�سابات  ثالث 

لثالث  �إ�سافة  خطرية،  �أحدها 

�لغاز  بقنابل  طفيفة  �إ�سابات 

وخان  غزة  �رشقي  و�ل�سظايا 

يون�ص.

�لليلي"  "�لإرباك  نا�سطو  ويو��سل 

فعالياتهم �حلدودية، وقد و�سعو� 

نقطتي  يف  �لعمل  �مل�ساء  هذ� 

كان  �أن  بعد  �حلدود  مع  متا�ص 

�أم�ص  و�حدة  نقطة  يف  �لتو�جد 

�ملنظمون  وتعهد  �لأول،  و�أم�ص 

ك�رش  حتى  �لفعاليات  با�ستمر�ر 

على  �ملطبق  �لإ�رش�ئيلي  �حل�سار 

�لقطاع.

نقطتي  يف  �لفل�سطينيون  و�أ�سعل 

�ملطاطية  �لإطار�ت  �لتما�ص 

جتاه  حارقة  بالونات  و�أطلقو� 

وقامو�  غزة"  "غالف  م�ستوطنات 

�سغرية  �سوتية  عبو�ت  بتفجري 

لإزعاج جي�ص �لحتالل �لإ�رش�ئيلي 

من  �لقريبني  و�مل�ستوطنني 

�حلدود.

عربرّ مبعوث �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�سالم يف �ل�سرق �لأو�سط تور وين�سالند عن قلقه �لعميق من 

��ستمر�ر �لعنف و�ل�ستباكات يف �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة، وجاءت ت�سريحاته خالل �إحاطته �ل�سهرية 

�أمام جمل�س �لأمن �لدويل يف نيويورك.

مو�د  يف  حاد�ً  نق�سًا  غزة  قطاع  ي�سهد 

�لإ�سر�ئيلي  �لحتالل  منع  ظل  يف  �لبناء، 

�إدخالها عرب منفذ كرم �أبو �سامل �لتجاري، 

ما يعرقل �إجناز عمليات �لبناء على �سعيد 

�لبنية  وم�ساريع  و�مل�ستثمرين  �ملنازل 

�لتحتية.

قفزت �أ�سعار �حلديد �ل�سلب ب�سكل كبري، 

و%40،   %29 بني  ن�سبتها  تر�وحت  بزيادة 

على  �لبناء  مو�د  مرور  يقت�سر  حيث 

عرب  �لقطاع  �إىل  ي�سل  �لذي  �لإ�سمنت 

بو�بة �سالح �لدين، �لتي تربطه باجلانب 

�ل�سهيوين  �لحتالل  مينع  فيما  �مل�سري، 

�إدخال كافة �ملو�د عرب معرب كرم �أبو �سامل 

لوكالة  موؤخر�ً  �سماحه  با�ستثناء  �لتجاري 

غوث وت�سغيل �لالجئني "�أونرو�" بكميات 

حمدودة وبتن�سيق خا�س.

�لطن  �سعر  �رتفع  �لإ�سمنت،  تدفق  ورغم 

يبدو  لعو�مل  �ل�سابق  بال�سعر  مقارنة  منه 

�مل�سري،  �جلانب  من  بال�سحن  متعلقة  �أنها 

عد� عن فقد�ن مو�د خام �أخرى من �ل�سوق 

�ملحلية مثل �حل�سى، و�أدى �ملنع �ل�سهيوين 

وعمل  �لعمل  عن  �لآلف  تعطل  �إىل 

�سعيفة  �إنتاجية  بطاقة  �لآخر  �لبع�س 

بال�سوق  �ملوجودة  �خلام  �ملو�د  �سح  جر�ء 

ل�سالح قطاع �لإن�ساء�ت و�ملقاولت �لذي 

كان ي�سكل قر�بة 22% من عجلة �لقت�ساد 

�لن�سبة  هذه  تر�جعت  فيما  �لفل�سطيني 

�إىل �أقل من %10.

فل�سطني  يف  �ملقاولني  �حتاد  رئي�س  يقول 

�لإنتاجية  �لطاقة  �إن  �لأعرج،  عالء 

ل  حاليًا  �ملقاولت  قطاع  بها  يعمل  �لتي 

�ملو�د  غياب  �أبرزها  لأ�سباب   %8 تتجاوز 

وجود  عدم  عن  ف�ساًل  �ل�سوق،  من  �خلام 

م�ساريع دولية �إىل جانب عدم بدء عملية 

�إعادة �لعمار. ويو�سح �لأعرج �أن قطاع 

�لأيدي  من   %22 ي�سغل  كان  �ملقاولت 

�لعاملة يف �لقطاع �خلا�س.

قطاع  يف  تعمل  �سركة   450 �لقطاع  ويف 

مدرجة  �سركة   300 منها  �ملقاولت 

�ملقاولني،  �حتاد  �إطار  د�خل  وم�سنفة 

نحو  �إل  منها  تعمل  ل  �لذي  �لوقت  يف 

بقية  توقفت  فيما  فقط  �سركة   120

�سيولة  وجود  عدم  ب�سبب  �إما  �ل�سركات 

خ�سو�سًا  �ملالية  �حلقوق  تر�كم  �أو  مالية 

�ل�سلطة  على  �ل�سريبية  �لإرجاعات 

مليون   80 �إىل  و�سلت  و�لتي  �لفل�سطينية 

دولر مرت�كمة منذ عام 2007.

�أقرت  �لتي  �ملتحدة  �لأمم  �آلية  و�أدت 

جانب  �إىل   2014 عام  �لإعمار  لإعادة 

�إدخال  ومنع  للمعابر  �ملتكرر  �لإغالق 

�سركات  حقوق  �سرف  وتاأخر  �لبناء  مو�د 

مالية  خ�سائر  تكبدها  �إىل  �ملقاولت 

عام  نهاية  حتى  دولر  مليون   35 بقر�بة 

دولر  مليون   25 تكبد  عن  ف�ساًل   ،2019

�أخرى ب�سبب تذبذب �أ�سعار �لعمالت.

ويقول �أمني �سر �حتاد �ل�سناعات �لإن�سائية 

م�سنعًا   40 �إن  �لع�سار،  حممد  غزة  يف 

حلجارة  معمل  و200  �لباطون  جمال  يف 

�لأ�سفلت،  "زفت"  م�سانع  و7  "�لبلوك" 
�لعاملني  و�سرحت  كليًا  �لعمل  عن  توقفت 

فيها وتعطلت �مل�ساريع �لتي تنفذها ب�سبب 

منع �إدخال �ملو�د �خلام.

�لأ�سعار  يف  �لزيادة  �أن  �لع�سار  ويو�سح 

�لب�سائع  �سح  منها  لعو�مل  تعود  �حلالية 

من �ل�سوق وبحث �ملو�طنني عنها يف �ل�سوق 

بني  ما  �إىل  �لأ�سعار  رفع  ما  وهو  �ل�سود�ء 

300 و400 دولر لطن �حلديد، بالإ�سافة 

�إىل 10 دولر�ت لطن �حل�سى.

�ل�سناعات  �حتاد  �سر  �أمني  وبح�سب 

�لإن�سائية فاإن �لقطاع يحتاج، �سمن �إطار 

 1600 �إىل   ،%15 تتعدى  ل  �إنتاجية  طاقة 

�ألف   60 وقر�بة  �لأ�سمنت،  من  �سهريًا  طن 

طن من مادة "�حل�سى ونحو 2000 طن من 

�سيحتاج  �لذي  �لوقت  يف  �ل�سلب،  �حلديد 

بد�أت  حال  �لكميات  هذه  �أ�سعاف  �لقطاع 

عملية �إعادة �لإعمار.

يف  و�لإن�ساء�ت  �ملقاولت  قطاع  وي�سغل 

�ألف   20 �لأخرية  �ل�سنو�ت  خالل  غزة 

ت�سغيل  عن  عد�  مبا�سر،  ب�سكل  عامل 

و�حلرفيني  �ملهنيني  من  �لآلف  ع�سر�ت 

كالنجارة  عليه  �ملرتتبة  �لقطاعات  �سمن 

وهو  و�ل�سباكة،  و�لكهرباء  و�حلد�دة 

رئي�سيًا  حمركًا  �لقطاع  هذ�  يجعل  ما 

لالقت�ساد �ملحلي.

�لعامة  �لأ�سغال  وز�رة  وكيل  ويوؤكد 

�أن  �سرحان،  ناجي  غزة  يف  و�لإ�سكان 

�لبناء  مو�د  يف  كبري  �سح  من  يعاين  �ل�سوق 

وح�سى  �حلديد  �سعيد  على  �خلام 

�ملنع  جر�ء  �لطرقات،  تعبيد  ومو�د  �لبناء 

�ملو�د  هذه  تدخل  ل  فيما  لها  �ل�سهيوين 

عرب �جلانب �مل�سري.

توفرت  و�إن  حتى  �أنه  �سرحان  ويو�سح 

فاإن  �مل�سري  �جلانب  من  �ملو�د  هذه 

م�ساريعها  يف  ت�سرتط  �لدولية  �ملوؤ�س�سات 

�أبو  كرم  معرب  من  �ملو�د  �إدخال  يتم  �أن 

جميع  لتعطل  �أدى  �لذي  �لأمر  وهو  �سامل 

�ملنع  جر�ء  �لقطاع  يف  �لدولية  �مل�ساريع 

�لإ�سر�ئيلي.

وز�رته  فاإن  �حلكومي  �مل�سوؤول  وبح�سب 

��ستخد�م  بحظر  قر�ر�ً  موؤخر�ً  �أ�سدرت 

�ملنازل  ركام  من  �مل�ستخرج  �حلديد 

�لأخري،  �لعدو�ن  يف  �ملدمرة  و�لأبر�ج 

يف  ل�ستخد�مه  �ملو�طنني  بع�س  �جته  �إذ 

�لفرتة �لأخرية جر�ء عدم توفر �حلديد 

�ل�سلب يف �لأ�سو�ق.

�لإ�سمنت  مادة  �أن  �إىل  �سرحان  وي�سري 

�سالح  بو�بة  عرب  باملرور  م�سر  لها  ت�سمح 

�أدى  ما  وهو  �لقطاع،  �إىل  �لتجارية  �لدين 

و�سط  �ملخازن  يف  �لكميات  هذه  لرت�كم 

��ستمر�ر  جر�ء  متامًا  تلفها  من  خ�سية 

�لالزمة  �لأخرى  �خلام  �ملو�د  �إدخال  منع 

لعملية �لبناء.

�لحتالل مينع دخول مو�د عدة ويعطل �لإن�ساء�ت

غزة بين الح�سار ونق�ص و�سائل االعمار

 �لوكالت
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�ل�سباب و�لدولة: هل ثّمة �أفق �سيا�سي جّدي يف �لأردن؟
لتحديث  امللكية  اللجنة  تو�شك 

الأردن  يف  ال�شيا�شية  املنظومة 

وت�شليم  اأعمالها،  من  النتهاء  على 

اهلل  عبد  امللك  اإىل  خمرجاتها 

من  اأ�شهر  ثالثة  قرابة  بعد  الثاين، 

على  العمل  مهمة  لإجناز  ت�شكيلها 

القوانني  لتعديل  مقرتحات  تقدمي 

الناظمة  الد�شتورية  والن�شو�ص 

قانوين  مثل  ال�شيا�شية،  للعملية 

والإدارة  والأحزاب  النتخاب 

م�شاركة  بتعزيز  يتعلق  وما  املحلية، 

الربملانية  احلياة  يف  وال�شباب  املراأة 

واحلزبية.

اللجنة  متّثل  لل�شباب،  بالن�شبة 

احلالية قفزة نوعية، غري م�شبوقة، 

جتاه  الر�شمي  اخلطاب  �شعيد  على 

بني  الفجوة  ردم  ب�شرورة  العرتاف 

القرار،  وموؤ�ش�شات  ال�شباب  جيل 

اللعبة  اإىل  للولوج  وفتح الأبواب لهم 

ال�شيا�شية، فهي املّرة الأوىل التي يتم 

فيها النتقال يف »خطاب الدولة« نحو 

امل�شكالت  على  القت�شار  من  ال�شباب 

حدث  كما  القت�شادية،  والتحّديات 

يف الأعوام الأخرية، اأو اأوقات الفراغ 

�شابقًا  احلال  كانت  كما  والريا�شة، 

الن�ّص  اإىل  الر�شمي،  اخلطاب  يف 

ال�شباب  انخراط  اأهمية  بو�شوح على 

يف  والربملاين،  احلزبي  العملني،  يف 

رئي�ص  اإىل  امللكي  التكليف  ر�شالة 

اللجنة )رئي�ص الوزراء الأ�شبق �شمري 

على  ملحوظ  حتّول  وهو  الرفاعي(، 

الر�شمية  املوؤ�ش�شات  اإدراك  �شعيد 

العملني،  يف  ال�شباب  انخراط  اأهمية 

ال�شيا�شي واحلزبي.

مّت  اإذ  ذلك،  على  الأمر  يقت�شر  مل 

اختيار جمموعة من ال�شباب النا�شطني 

اللجنة  يف  اأع�شاء  العام  العمل  يف 

اأع�شائها(،  من   10% )قرابة  امللكية، 

وت�شّكلت جلنة فرعية معنية بتمكني 

ت�شّوراتها  و�شعت  �شيا�شيًا،  ال�شباب 

احلياة  يف  ال�شباب  اإدماج  لكيفية 

ال�شيا�شية واحلزبية، على م�شتويني: 

)التعديالت  الرئي�شية  الت�شريعات 

النتخاب  قوانني  الد�شتورية، 

متعلقة  وتو�شيات  والأحزاب، 

البي�شاء،  بالإدارة املحلية(. والورقة 

باإزالة  املرتبطة  باملقرتحات  املعنية 

انخراط  اأمام  التقليدية  العقبات 

ال�شباب يف العمل العام، من ت�شريعات 

و�شيا�شات، والعمل على حتفيز البيئة 

املنا�شبة لهذا التحّول اجلديد، بداية 

والأن�شطة  املدر�شية  املناهج  من 

الطالب  معرفة  بتطوير  املتعلقة 

والدميقراطية،  املدنية  بالثقافة 

الباب  وفتح  باجلامعات  مروراً 

الطالب  مهارات  تطوير  اأمام  وا�شعًا 

وقدراتهم والعمل احلزبي وال�شيا�شي 

مرحلة  اإىل  و�شوًل  اجلامعات،  يف 

ال�شيا�شية،  الأحزاب  يف  النخراط 

التي  ال�شبابية  للنخبة  العام  والعمل 

ترغب بذلك.

قّدمت  الت�شريعات،  �شعيد  على 

مهمة،  تو�شياٍت  ال�شبابية  اللجنة 

اللجان  من  مبدئيًا  قبوًل  لقيت 

قانون  �شعيد  فعلى  الأخرى، 

الد�شتورية،  والتعديالت  النتخاب، 

تخفي�ص  مقرتح  على  املوافقة  متت 

�شرط  مع  عامًا،   25 اإىل  الرت�ّشح  �شن 

الوطنية  الن�شبية  القائمة  ت�شم  اأن 

خم�شة  اأول  بني  من  �شابًا  املغلقة 

مقرتحات  وهنالك  مر�شحني، 

بالت�شهيالت  تتعلق  النقا�ص  قيد 

على  لتحفيزهم  والإدارية  املالية 

لالنتخابات  والرت�ّشح  امل�شاركة، 

قانون  ت�شّمن  كما  واملحلية.  النيابية 

حتّفز  ن�شو�شًا  املقرتح  الأحزاب 

مثل  لالأحزاب،  ال�شباب  ان�شمام  على 

ال�شباب  من  معينة  ن�شبة  ا�شرتاط 

وربط  ال�شيا�شية،  الأحزاب  ملوؤ�ّش�شي 

بن�شبة  املايل  احلكومي  الدعم 

القيادية  الهيئات  يف  ال�شباب  متثيل 

مدة  وحتديد  النتخابية،  والقوائم 

التنفيذية  واملكاتب  احلزب  رئا�شة 

املجال  لإف�شاح  موؤقتة،  ب�شورة  فيه 

اإىل  للو�شول  اجلديدة  لالأجيال 

تداول  مبداأ  ولتعزيز  القيادة،  مواقع 

ال�شلطة داخل الأحزاب نف�شها.

ال�شباب  جلنتي  بني  التداول  ويجري 

مقرتح  يف  الد�شتورية  والتعديالت 

بدور  متعلق  د�شتوري  ن�ص  اإ�شافة 

و�شمانة  العامة،  احلياة  يف  ال�شباب 

مهاراتهم  وتطوير  متكينهم  الدولة 

ويهدف  ال�شاأن.  هذا  يف  وقدراتهم 

دور  »د�شرتة«  اإىل  اجلديد  الن�ص 

وتر�شيخ  العامة  احلياة  يف  ال�شباب 

ذلك،  باأهمية  اجلديدة  القناعة 

ورمزية  �شيا�شية  ر�شالة  خالل  من 

اأّن العمل ال�شيا�شي واحلزبي  وا�شحة 

نع اقرتاب جيل  �شاأنًا خطرياً ميمُ لي�ص 

�شابقًا،  ال�شباب منه، كما كانت احلال 

اإحداث  على  الدولة  جدّية  ولتاأكيد 

العالقة  يف  النوعية  النقلة  هذه 

�شبابية  نخبة  وت�شعيد  ال�شباب،  مع 

احلياة  وجتذير  القرار،  مواقع  يف 

يف  ال�شباب  اإدماج  عرب  احلزبية 

الأحزاب ال�شيا�شية.

زالت  ما  كله،  ذلك  من  الرغم  على 

م�شروعة  وهواج�ص  �شكوك  هنالك 

من  ال�شباب  من  وا�شعة  ل�شريحة 

ملخرجات  التايل  اليوم  يف  الإقدام، 

النخراط  على  امللكية،  اللجنة 

اأو  ال�شيا�شية،  الأحزاب  يف  الفعلي 

معنية  براجمية  اأحزاب  تاأ�شي�ص 

وم�شدر  وق�شاياهم.  ال�شباب  بهموم 

هذا الرتدد املتوقع الثقافة التقليدية 

مغّبات  من  حتّذر  التي  ال�شائدة 

عواقب  من  واخل�شية  احلزبي  العمل 

ال�شخ�شي  ال�شعيدين،  على  ذلك 

خماوف  ولوجود  لل�شباب،  واملهني، 

»اخلطة  عن  الدولة  ترتاجع  اأن  من 

موؤ�ش�شات  جّدية  عدم  اأو  اجلديدة«، 

الدولة اأو توافقها على هذا النتقال 

النوعي.

خمرجات  اإليها  ت�شعى  التي  النتيجة 

)املرتبطة  امللكي  التحديث  جلنة 

تت�شمن  وا�شحة  ملكية  بر�شالة 

النتقال التدريجي اإىل برملان حزبي 

اأغلبية برملانية،  براجمي، وحكومات 

تقوم  عامًا(   11 يقارب  زمني  اإطار  يف 

على فر�شية رئي�شية، فحواها حتّول 

اأعوام  ثالثة  خالل  احلزبي  امل�شهد 

يف  النيابية  النتخابات  حني  )اإىل 

على  قادرًة  الأحزاب  لتكون   ،)2024
اجتماعية  و�شرائح  قوى  متثيل 

من  اأف�شل  ب�شورة  والإفادة  وا�شعة، 

املغلقة  الوطنية  الن�شبية  القائمة 

قرابة  مقعداً،   41 اإىل  ت�شل  )قد 

يف  النواب  جمل�ص  مقاعد  من   30%
ن�شًا  �شيت�شّمن  الذي  املقرتح  القانون 

املقاعد  التدّرج يف تو�شيع  يوؤكد على 

اإىل  دورتني  بعد  لت�شل  احلزبية، 

مقاعد  من   70%  -  65% يقارب  ما 

جمل�ص النواب، مبعنى تدّرج مرحلي 

برملانات  اإىل  و�شوًل  زمني،  اإطار  يف 

على  النيابية  الكتل  فيها  تت�شكل 

اأ�ش�ٍص حزبية(.

اأّن املرحلة التالية للجنة  املفارقة يف 

احلقيقي  الختبار  �شت�شكل  امللكية 

ت�شكيل  على  ال�شباب  قدرة  ملدى 

الفرق يف احلياة ال�شيا�شية من خالل 

ويف  ال�شيا�شية،  الأحزاب  واقع  تغيري 

عن  النمطية  ال�شورة  تلك  تك�شري 

ال�شباب واأهليتهم ال�شيا�شية من جهة، 

ثانية.  جهٍة  من  احلزبية  واحلالة 

مطبخ  )يف  امل�شوؤولون  يرى  لذلك 

املقبلة  الثالثة  الأعوام  اأّن  القرار( 

�شت�شكل التحدي احلقيقي والختبار 

النتقال  خّطة  جناح  ملدى  الرئي�ص 

واحلزبي  ال�شيا�شي  وبالعمل  بالدولة 

اإىل  الراهنة  التقليدية  الطريقة  من 

الربامج  على  تقوم  جديدة،  اأ�ش�ص 

احلزبية وال�شيا�شية، ما يعيد هيكلة 

عملية ت�شكيل احلكومات والربملانات، 

ويج�ّشر الفجوة املرتاكمة بني ال�شارع 

وموؤ�ش�شات الدولة.

امل�شاهمة  ال�شباب  ي�شتطيع  فعاًل  هل 

الكبري؟  التحول  بهذا  الفاعلة 

ذلك  لكّن  بالتاأكيد،  نعم  اجلواب 

ر�شائل  الدولة  بتقدمي  م�شروٌط 

خريطة  وبناء  و�شريحة  وا�شحة 

واحد،  باجتاه  جميعًا،  تدفع،  طريق 

يكون  واأل  املطلوب،  النتقال  وهو 

من  مت�شاربة  ر�شائل  اأو  تراٍخ  هنالك 

ذلك  لأّن  املختلفة،  الدولة  موؤ�ش�شات 

ما  الطريق  اأّن  ال�شباب  جليل  �شيعني 

الفعلي  النخراط  اأمام  م�شدودا  زال 

يف العمل ال�شيا�شي واحلزبي.

م�سوؤولية بناء جمتمع حملّي يف �سورية
ل ي�شتطيع ال�شيا�شيون بناء املجتمعات 

املنهارة. املواطنون فقط يقدرون على 

ذلك. هذه حقيقة ميليها الواقع، فكيف 

اإذا كان هذا الواقع منوذًجا من جمتمعاتنا 

املنهارة واأوطاننا املدّمرة، ومواطنينا الذين 

مل يفلحوا بعد يف فهم معنى املواطنة ومل 

يعي�شوها حتى ي�شتنبطوا من عي�شهم 

مهم اأنظمٌة  مفهومها؟ وكيف اإذا كانت حتكمُ

اجتماعيٌة ودينيٌة و�شيا�شية اأدمنت 

الت�شّلط وال�شتبداد والطغيان وكّم الأفواه 

وحما�شرة الفكر؟ يبدو ال�شوؤال مقلًقا 

لفرٍد ينتمي اإىل هذه املنظومة املح�شورة 

يف اأوطاٍن على هذه ال�شاكلة، فمجتمعاتنا 

انهارت حقيقة، ولي�ص من قبيل البالغة 

يف القول. 

مل يبداأ النهيار فجاأة، بل منذ عقود، 

عندما مت ال�شطو على حياتها وحما�شرتها 

يف فكرها وثقافتها وتعبريها عن ذاتها، ثم 

جاءت الع�شرية الأخرية، وما حملت من 

عنف ممنهج ودمار بنى الدولة واملجتمع 

وتكري�ص النق�شام والت�شّظي بني فئات 

ال�شعب، ثم النحدار املعي�شي اإىل اأدنى 

الدرجات التي ميكن اأن حتتملها الكائنات 

احلية، فاأ�شابت املنظومة القيمية التي 

كانت حتى وقت قريب تفعل فعلها يف �شبط 

املجتمع اأكرث بكثرٍي مما تفعل القوانني 

والأجهزة املخّولة بحماية انتظام احلياة 

يف املجتمع. 

اإن كانت هناك بع�ص القيم املوروثة 

تتّلخ�ص يف مفاهيم حمّددة، مثل الأمانة 

والف�شيلة والكرم والإيثار والتعاون 

وحب اجلار والت�شامح واملغفرة وال�شدق، 

ومنها املنبوذة كالعار والكذب وال�شرقة 

واجلرمية والنفاق والغ�ّص والطعن يف 

الظهر والكيد والنميمة والفتنة وغريها 

الكثري، فاإن هذه ال�شنوات الدامية 

احلارقة املدّمرة قلبت املوازين وطم�شت 

القيم الفا�شلة، بل دفنتها يف عمٍق �شحيق، 

لت�شبح الذرائعية اأداًة ترّبر كل ما ميكن 

للب�شر ممار�شته من ال�شلوك ال�شائن، 

مدفوعني مبرّبر دامغ، البقاء، يف وقٍت �شار 

البقاء وحده غاية احلياة، مهما كان نوع 

هذا البقاء، ومهما افتقر ل�شروط احلياة 

الإن�شانية واملنتجة، مع ال�شعور املتعاظم 

لدى الغالبية بالتخّلي عنها.

كيف ميكن بناء جمتمع حملي، يف الأ�شل 

كان مهلهاًل واليوم �شار نتًفا، ثم اإعادة 

تر�شيخ قدٍر ل باأ�ص به من القيم امل�شرتكة، 

عتقد اأنه  اأو �شياغة روؤيٍة م�شرتكٍة ملا يمُ

ي�شّكل ال�شالح العام وامل�شتقبل، مبا 

يتوّفر عليه من م�شتوى التعايف بالن�شبة 

للمجتمع؟ هذا هاج�ٌص ل يهّم ال�شطات 

املتحّكمة مبقادير النا�ص، اأو ال�شيا�شة 

املمار�شة ب�شكلها احلايل، حتى ول باأي 

�شكل، فبناء املجتمع وفق قيم عليا لي�ص هَمّ 

ال�شيا�شيني يف الدرجة الأوىل، بل هّمهم 

يرتّكز على �شبط احلياة العامة وال�شيطرة 

على املجال العام.

وكيف ميكن ترويج مفهوم املجتمع املدين، 

وجعله ركًنا من الثقافة العامة للنا�ص 

وي�شعون اإىل متّثلها؟ وهذا ل يتحقق 

من دون القوانني ال�شامنة للحقوق، واأن 

ي�شعر كل فرٍد باأن حقوقه م�شانة، ويعرف 

ا، وهذا يعّزز من  اأن لالآخر حقوقه اأي�شً

القدرة على العمل املجتمعي، وينّمي الروح 

الوطنية بعد و�شعها على امل�شار ال�شحيح، 

اإذ اإن هذه الروح )اأو ال�شعور الوطني( 

بنيت، يف ال�شابق، على ال�شعارات الطّنانة 

والأوهام والت�شليل، بالتوازي مع ازدهار 

ال�شعور بالهزمية والنك�شار بعد احلروب 

العديدة اخلا�شرة، مع بقاء الق�شية متّوجًة 

على عر�ص الوطنية والقومية من دون 

اأي اإجناز، مزيًدا عليها تنامي القب�شة 

احلديدية على ال�شعب، اأفراًدا وجمتمعاٍت، 

مع تركه ل�شتنقاعه املديد وغرقه يف 

م�شكالته املتعاظمة، وجنوحه املتزايد اأمام 

اأعني امل�شوؤولني عن اإدارة احلياة اجلمعية 

�شمن البالد، نحو تبّني منظومات قيمية 

ومعرفية وحياتية بديلة عديدة، متعّلقة 

باجلماعة اأو القبيلة اأو الطائفة، اأو كل 

ا احلديثة. نظام جتاوزته الدول، خ�شو�شً

كيف ميكن اإعادة الثقة بني الفرد 

والدولة، وردم الهّوة التي �شارت �شاحقة 

بينه وبينها؟ بل كيف ميكن اإعادة بناء 

الوعي بالدولة، وتوفري اأ�ش�ص العقد 

الجتماعي معها، وقد عملت العقود 

املن�شرمة على متييع معنى الدولة، وهو مل 

يكن قد اكتمل تاأ�شي�شه اأ�شاًل يف الثقافة 

املجتمعية ويف املمار�شة، واإدماجها مبعنى 

الوطن والنظام، اأو الرئي�ص يف بع�ص 

احلالت؟

كيف ميكن حلحلة ال�شتقطاب ال�شيا�شي 

يف املجتمع، وتبيان مدى التاأثري ال�شلبي 

لال�شطفاف خلف الزعماء والقادة 

والعقائد والأيديولوجيا، وتبّني ال�شيا�شات 

التي ي�شنعونها؟ كيف ميكن ا�شتغالل 

هذا النهيار املاثل اأمام اجلميع، واإظهاره 

ا وموؤّثًرا عن مدى اخلراب الذي  برهاًنا جلًيّ

اأحدثته ال�شيا�شات التي ا�شتثمرت يف 

عوامل التفرقة، وجعلتها و�شيلة للتجيي�ص 

والغرائزية والنتقام، واأدارت حروب 

م�شاحلها بال�شتناد اإليها، وغّذت احلروب 

البينية يف جمتمعاتها؟ اأ�شئلة كثرية باتت 

�شرورية، ميليها الواقع من جهة، وحقيقة 

اأن احلل ال�شيا�شي يف �شورية مل يعد 

اإمكانيًة حمليًة منذ �شنوات، بل �شار القرار 

مرتهًنا للقوى املهيمنة على الأر�ص وما�شكة 

القرارات يف جهات �شورية الأربع، وباإدارتها 

�شراعاتها، اإن كان �شمن الداخل ال�شوري 

اأو يف مناطق بعيدة. مل يعد التكهن باأجل، 

قريب اأو بعيد، تهداأ به هذه ال�شراعات، 

وتظهر نتائج املفاو�شات وانعكا�شها على 

�شكل ال�شلطة امل�شتقبلية يف �شورية ممكًنا، 

بل علينا حت�شري اأنف�شنا لحتمالت 

عديدة، اأكرثها اإ�شراًقا اأن يعود الو�شع اإىل 

ما قبل انطالق احلراك، ومعه تذهب كل 

ت�شحيات ال�شعب رخي�شة، على الرغم من 

الفواتري الباهظة التي دفعها، ويا للخيبة. 

ولكن يجب اأّل تغيب عن البال احتمالت 

ممكنة الوقوع، اإذ اأمامنا الرباهني على 

هذه الإمكانية والحتمالية، العراق 

منوذًجا، والنموذج الأكرث مثاًرا للرتقب 

واملقاربة والقلق اليوم: اأفغان�شتان، بعد 

احتالل اأمريكي ع�شرين عاًما، واملليارات 

التي اأهدرت يف ال�شتثمار احلربي من دون 

النهو�ص بالقت�شاد واملجتمع. وبالتايل، 

ازداد ا�شتنقاع ال�شعب، وجنح ق�شٌم منه 

اإىل القبول بحكم حركة طالبان، على 

الأقل يرتاحون من القتال واحلرب 

واحلياة على فّوهة بركان. ولكن، ما هي 

النتيجة املتوقعة، مهما اأ�شهرت »طالبان« 

من �شعارات وبرامج وخطط عن املرحلة 

املقبلة، وكيفية اإدارة البالد، واإعطائها 

املراأة حقوقها والأقليات، وم�شاركة كل 

�شرائح ال�شعب يف احلكم؟ ل متنح املوؤ�ّشرات 

ال�شابقة واحلالية اأي ومي�ص اأمل باأن 

هذا التنظيم اجلهادي العنفي الكاره 

للمراأة ميكن اأن يكون، بعقيدته احلالية 

وممار�شاته يف اإدارة احلياة واملجتمع، حاًلّ 

للم�شكالت، وبدياًل عن النظام الفا�شد 

الذي كان يدير البالد، واأماًل يف نهو�شها 

م�شتقباًل.

تت�شارع عالمات النهيار املجتمعي يف 

�شورية اليوم. يف الداخل، حيث مناطق 

�شيطرة النظام اأو الف�شائل املعار�شة، 

اجلرمية يف ازدياد م�شّطرد، والف�شاد، 

والتفكك الأ�شري، والبطالة، و�شياع جيل 

ال�شباب وغرقهم يف م�شتنقع املخّدرات 

واللهو الرخي�ص، وجرائم ال�شرف، 

وال�شتغالل اجلن�شي للن�شاء والأطفال 

ا، عدم الكرتاث بالق�شايا العامة اأو  اأي�شً

امل�شكالت املجتمعية، التطاول والعتداء 

الق�شدي على امللكية العامة، التحايل 

على القوانني وانتهاكها اأكرث من ال�شابق، 

والتحايل على احلقوق ال�شخ�شية من 

ا، النكفاء وموت  النا�ص جتاه بع�شهم بع�شً

العالقات الجتماعية، وهذا اأمر يتطّلب 

العمل على اإعادة العافية للمجتمعات، 

حت�شرًيا مل�شتقبٍل قد تتوقف فيه احلروب، 

ويهداأ �شجيج ال�شالح، لتظهر احلقائق على 

الأر�ص وحجم الكوارث، وم�شافة البتعاد 

عن الأهداف التي انطلق لأجلها ال�شعب يف 

حراكه الغا�شب.

اإعادة بناء جمتمع حمّلي بحّد ذاته �شارت 

ا، وحاجًة اأ�شا�شّيًة من اأجل  هدًفا �شرورًيّ

تقريب مفهوم الدولة احلديثة واملجتمع 

املدين ومعنى الوطن واملواطنة والنتماء 

والروح الوطنية م�شتقباًل، هدف ميكن 

ال�شتغال عليه با�شتثمار ما تقّدمه احلياة 

الرقمية من اأدوات واإمكانية التوا�شل 

والتالقي والعمل عن بعد. باإمكان النخب 

ال�شورية يف كل جمالتها التالقي وت�شكيل 

جمتمع مدين مواٍز يتم فيه العمل امل�شرتك 

بني الداخل واخلارج، وهذا متاٌح لو توفرت 

النّية والقناعة والأهداف واخلطط، 

تاأ�شي�ًشا لوعي م�شتقبلي ميكن البناء 

عليه، من اأجل جمتمع مدين واقعي، ولي�ص 

ا، فهل هذا الهدف ثانوي، وميكن  افرتا�شًيّ

تاأجيله يف وقٍت ل يحمل الأفق وعًدا بحّل 

�شيا�شي قريب؟ اأم اإن ا�شتثمار الوقت �شار 

مطلًبا من اأجل وقف النهيار املجتمعي 

والوعي اجلمعي، حت�شرًيا مل�شتقبٍل نرجو 

فيه اأّل يداهمنا بحجم امل�شكالت املرتاكمة 

واملتجّذرة التي �شتكون عرثاٍت، بل �شدوًدا 

يف طريق البناء؟

حممد اأبو رمان

�شو�شن جميل ح�شن
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الثقافي

يتناول الباحث �شفيق الغبرا في كتابه 

»النكبة ون�شوء ال�شتات الفل�شطيني في 

الكويت«، ال�شادر حديثًا عن »المركز 

العربي للأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات« �شمن 

�شل�شلة »ذاكرة فل�شطين«، جانبًا مهّمًا وغير 

موّثق من جوانب ال�شتات الفل�شطيني لدى 

ثالث اأكبر جالية فل�شطينية في بلدان 

اللجوء اإلى عام 1990، من خلل تق�ٍصّ 

معّمق ال�شتراتيجيات البقاء والتكّيف التي 

ي�شتخدمها �شعب مهّجر اأُق�شي عن وطنه 

بالقوة.

الف�شل  في  ف�شول.  ع�شرة  من  الكتاب  يتاأّلف 

نظري«،  مدخل  وال�شتات:  »االقتلع  االأول 

م�شتوى  على  الروابط  دور  على  ال�شوء  ي�شّلط 

علقات  م�شتوى  وعلى  بالتحديد،  العائلة 

الن�شيج  على  الحفاظ  في  والبلدة،  القرية 

و�شوغه  بنائه  واإعادة  الفل�شطيني  االجتماعي 

الثاني،  الف�شل  يروي  جديدة.  بلدان  في 

1948، والت�شّتت الفل�شطيني بعدها، والذي طبع - بح�شبه  »1948: في البداية كانت النكبة«، الخروج الق�شري الفل�شطيني عام 

اأّما الف�شل  - مرحلة مطّولة من الت�شّرد طالت العائلت الفل�شطينية كلها، فترك الواقُع الجديد لحياة اللجئين ندوبًا عميقة. 

الفل�شطينيين  من  مئات  ق�شدها  التي  البلدان  اإحدى  الكويت  كانت  وكيف  اللجوء،  ظروف  ح  فيو�شّ رة«،  المهَجّ »النخبة  الثالث، 

المتعّلمين واأ�شحاب الخبرة، و كيف تكّون مجتمع فل�شطيني جديد هناك، والدور الذي اأّدته النخبة الفل�شطينية في تطور هذا 

الق�شوى  اإن االأولوية  الموؤّلف  الوطنية«، يقول  المراأة والهوية   - العائلي  التما�شك  الُمهّجرة:  »النخبة  الرابع،  الف�شل  البلد. في 

االأخرى  ال�شتات  اأماكن  واإلى  الكويت  اإلى  توّجههم  اإلى  الدافع  »كان  اإذ  المعاناة؛  من  العائلة  اأفراد  اإنقاذ  كانت  االأوائل  للوافدين 

اأن  وال�شتات«،  الفلحين  »نكبة  الخام�ص،  الف�شل  في  الغبرا  االأول«.يرى  المقام  في  عائلتهم  حيال  بالم�شوؤولية  �شعورهم  هو 

الفلحين الفل�شطينيين �شكلوا المجموعة الكبيرة الثانية التي و�شلت اإلى الكويت في مطلع الخم�شينيات، واأن الُبعد االأهم في 

تجربتهم ارتبط بمقدرتهم على التفاعل وطنيًا مع النخبة المتعّلمة التي �شبقتهم، ما اأّدى اإلى ن�شوء بنيان اجتماعي اقت�شادي 

معنوي فل�شطيني جديد، وهكذا تطّور ال�شتات الفل�شطيني االأول. يبحث الف�شل الثامن، »ا�شتراتيجيات التاأقلم االقت�شادية 

من  انطلقًا  للنا�ص،  واالجتماعية  االقت�شادية  الحاجات  لتلبية  ئت  اأُن�شِ التي  والبلدات  القرى  �شناديق  في  واالجتماعية«، 

والفر�ص  للكويت  العراق  »غزو  التا�شع  الف�شل  ويناق�ص  ي�شغلونها.  التي  والمهن  الفل�شطينية  والبلدات  القرى  �شكان  خلفية 

ال�شائعة«، قائًل اإنه كان باإمكان الفل�شطينيين في الكويت اتخاذ موقف حيادي منذ بداية االأزمة. في الف�شل العا�شر واالأخير، 

»اإعادة اإنتاج ال�شتات الفل�شطيني والم�شتقبل«، يتناول الموؤلف العلقة بين الفل�شطينيين والكويتيين بعد تحرير الكويت من 

االحتلل العراقي، ومحاولة بناء علقة جديدة بين ال�شعبين، بعدما ت�شررت بفعل االأزمة.

ي�شلط ال�شوء على جانب غري موّثق لدى ثالث اأكرب جالية فل�شطينية يف بلدان اللجوء اإىل عام 1990

»النكبة ون�سوء ال�ستات الفل�سطيني
 يف الكويت«: قراءة جديدة

يعيد الباحث على نحو توثيقي قراءة منعطفات هذه االأزمة وتطوراتها 

ال�شراعية من منظوره اخلا�ص

»نك�سة حزيران اخلليجية«:  قراءة يف جذور 

الأزمة وتداعياتها
 رغم حداثة االأزمة الخليجية 

التي لم يم�ص عليها عامان، اإال اأن 

درا�شات وكتباً عديدة �شدرت في 

�شياق التوثيق للأحداث الجارية، اأو 

تناول الح�شار الظالم المفرو�ص على 

قطر، اأو في قراءة التداعيات الناجمة 

عنها و�شلتها بملفات عديدة تع�شف 

باالإقليم.

الخليجية..  حزيران  »نك�شة  كتابه  في 

االأزمة  لرحلة  توّثق  �شيا�شية  قراءة 

»الموؤ�ش�شة  عن  حديثاً  ال�شادر  الخليجية« 

يعيد  والن�شر«،  للدرا�شات  العربية 

الحبيل  مهنا  الم�شتقل  العربي  الباحث 

هذه  منعطفات  قراءة  توثيقي  نحو  على 

منظوره  من  ال�شراعية  وتطوراتها  االأزمة 

الخا�ص، بلغٍة م�شتقّلة، ال تهّول وال تهّم�ص 

الم�شارات الحرَجة. ال يعدم الكاتب وجود 

ودول  قطر  بين  �شابقة  �شيا�شية  خلفات 

المتجذر  الظل  �شراع  ينفي  وال  الح�شار، 

بين قطر واأبوظبي على وجه التحديد، وال 

تاأ�شي�ص  اإعادة  م�شروع  �شد  ال�شعودية  نزاع 

الدولة الَقطرية بعد 1995، و�شّد ا�شتقللها 

عن التبعية للمملكة. ولكن الخلف القطري 

ل  وال�شعودي وما تبعه من تحركات واإ�شكاليات معروفة وموّثقة وُمعترف بها هي ق�شايا تم ح�شمها بين الطرفين، والكتاب يف�شّ

حقيقتها ودوافع ا�شتدعائها من جديد ودالئل توظيفها. كما يطرح الموؤلف ملفات »الربيع العربي« والتيارات االإ�شلمية على 

نحٍو يبّين فيه اأن اختلفات ال�شيا�شة الخارجية ال يمكن لها اأن تكوَن مبرراً باأي �شكل من االأ�شكال لم�شاريع ا�شتهداف ع�شكري 

و�شيا�شي واقت�شادي لقطر، ت�شل اإلى تبني خطط اإ�شقاط الحكم! اإن االأزمة موؤ�شر اإلى بداية منعطف جديد للجغرافيا ال�شيا�شية 

اأذن زلزال هذه االأزمة  اأو تغيير في الحدود؛ فقد  اأخرى،  اإلى زوال كيانات وبقاء  في المنطقة ح�شبما يرى الكاتب، قد ت�شل 

وم�شادرة  ال�شعبية  االإرادة  تغييب  لوال  تحدث  ال  اأن  لمثيلتها  كيف  ولكن  لعقود،  ربما  االإ�شلح  اآمال  فيه  ُتنق�ص  لم�شتقبٍل 

الم�شاركة البرلمانية في �شنع القرار وتوجيهه، وال غرابة عندها اأن ي�شتبدل الوالء الحقيقي ال�شادق بزيف التقدي�ص للحكومات 

ال�شمولية. وال يخفى اأن هناك ترابطاً وثيقاً ي�شل بين م�شروع التقدم االإ�شرائيلي لم�شادرة الحق العربي واالإ�شلمي وخنق اأي 

روح فل�شطينية مقاومة، واالأزمة الخليجية وتركيز دول المحور على م�شروع التطبيع في الخليج واإطلق من�شاته الثقافية 

واالإعلمية ودعمه. ويعّد مّلف التطبيع في الخليج التطّور االأخطر من نوعه، اإذ اإنه يعيد طرح ال�شهيونية كحليف اإن�شاني 

ال�شام،  وبلد  فل�شطين  في  والم�شير  الق�شية  �شركاء  اإق�شاء  يتم  حين  في  معه،  االتحاد  يجب  للم�شتقبل  اقت�شادي  و�شريك 

واتخاذهم مناوئين واعتبارهم خ�شوماً للخليج واأهله؛ عك�ص ما �شجلته هذه االأر�ص ومن عليها وما تمثله الق�شية من ح�شور 

واأ�شالة في وجدانهم. يتناول الكتاب نموذج فريدريك نيت�شه للداللة على تبيانات فر�شيات ال�شّحة العقلية وتحّولها عبر 

الع�شور، حيث اأوِدع الفيل�شوف االألماني م�شت�شفى االأمرا�ص العقلية �شنين طويلة؛ واعُتبر باأنه م�شاب بالجنون، بينما تبّين 

اأنه يعاني من مر�ص ع�شوي هو ال�شفل�ص. ُيذكر اأن ماهر ال�شّراف يعمل طبيباً منذ 1970، وله درا�شات وبحوث طبية عّدة، غير 

اأن ا�شتغاالته الفل�شفية والفكرية قادته اإلى عدد من المحا�شرات والمقاالت، قبل اأن ُي�شدر كتابه االأّول في هذا المجال. 

وامليتافيزيقا  االإ�شتيتيقا  االإيتيقا،  اأكريفو�شيا،  مفاهيم  من  ت�سفية ُمنطلقًا  هيندري�ش:  غونار  لـ  الثورة«  �سعيد»فل�سفة  اإدوارد  مع  تقديم ح�سابات   )1971( هيندري�ص  غونار  االألماني  المفّكر  يحاول  زوركامب(،  )من�شورات  الثورة«  »فل�شفة  كتابه  في 

مجاله  منها  لكل  مفاهيم  اأربعة  من  ُمنطلقًا  وال�شيا�شي،  التاريخي  للتف�شيَرين  خلفًا  للثورة،  فل�شفي  تف�شير 

فالعمل  )االإله(.  والميتافيزيقا  )الجمال(،  واالإ�شتيتيقا  )ال�شلطة(،  واالإيتيقا  )الحق(،  اأكريفو�شيا  به:  الخا�ص 

التمظهرات  الثوري، وعن  المجتمع  الحياة في  ُيوؤّثر على  للثورة، وكيف  يوؤ�ّش�ص  الذي  الحق  يت�شاءل عن 

النقطة  القراءة على  ُترّكز هذه  باالإله.  الثورة  الثوري، واأخيرًا عن علقة  الفعل  التي يّتخذها  الجمالية 

اأي على العلقة بين الدين والثورة.. )1917(، والتي االأخيرة؛  اأكتوبر  المئوية لثورة  الكتاب جاء، كما ُيخبرنا �شاحبه في مقّدمته، بمنا�شبة الذكرى  اأن  رغم 

حملت  االأوروبية  العّمالية  للطبقة  ال�شيوعي  التقليد  في  تندرج  ثورة  بل  مح�شة،  رو�شية  ثورًة  يعتبرها  ال 

الثورة.يفهم  هذه  درا�شة  على  يقت�شر  لن  فاإنه  معّلقة،  ظّلت  التي  الفرن�شية  الثورة  بوعود  الوفاء  عاتقها  على 

طبيعي،  ب�شكل  معطاًة  لي�شت  القواعد  والأن  للقواعد.  تعطيًل  باعتبارها  الثورة  عمله،  مقّدمة  في  هيندري�ص، 

اإذ اإنها من عمل االإن�شان، فاإن االإن�شان يملك حق تجاوزها اإذا وقفت �شّد حريته. الثورة هي بذلك تاأكيد حرية 

االأمر  كان  اإذا  عّما  النظر  بغ�ص  وذلك  طبيعة،  باعتباره  المجتمع  اإلى  النظر  جرى  كّلما  لكن  القواعد.  اجتراح 

حّدًا  الثورة  ت�شع  الطبيعة.  على  خروج  بمثابة  القواعد  على  تمّرد  كل  ي�شبح  ثانية،  اأو  اأولى  بطبيعة  يتعّلق 

طبيعي«،  غير  �شيء  »الثورة  فـ  طبيعة؛  باعتباره  ولي�ص  مجتمعًا  باعتباره  فيها  المجتمع  ويظهر  التبعية،  لهذه 

ال�شياق،  الطبيعة. وفي هذا  اأنه ال يمكن تف�شيره وفقًا لقوانين  اأي�شًا، بمعنى  االإن�شاني �شيء غير طبيعي  والفعل 

حاكم  اأو  طبقة  على  طبقة  �شيادة  لي�شت  فهي  العامة،  للإرادة  ممار�شة  الديمقراطية  الدولة  في  ال�شيادة  ُتعتبر 

على �شعب، بل هي تعبيٌر عن الت�شامن واالتفاق بين كل اأع�شاء المجتمع. وهو ما عّبر عنه روب�شبيير في خطبته 

على  ُتجِهز  الفرد  و�شيادُة  الفرد،  �شيادة  بل  العامة  االإرادة  �شيادة  يعرف  لم  القديم  فالنظام  الملك.  اإعدام  حول 

علقة  لي�شت  بها  ال�شعب  وعلقُة  قانونيًا،  اأ�شا�شًا  تملك  ال  الملك  هذا  حكومة  فاإن  ولهذا،  االجتماعي.  العقد 

اإلى  م�شطّرين  نكون  لن  روب�شبيير،  عّبر  وكما  ولهذا،  القانون«،  خارج  دومًا  يوَجد  »الملك  اجتماعية.  قانونية 

الثورة  تف�شير  اأجل  من  مارك�ص،  وكارل  كانط  واإيمانويل  رو�شو  جاك  جان  اإلى  هندري�ص  يعود  قانونيًا.  محاكمته 

ذاتًا  باعتباره  ال�شعب  في  �شُيفّكر  رو�شو،  فمع  للقواعد.  المعتاد  الخ�شوع  ومع  القائم  القانون  مع  قطيعة  باعتبارها 

فهو  كانط،  لدى  االأخلقي  الواجب  اأّما  للقانون.  موؤ�ّش�شة  باعتبارها  الثورة  في  العاّمة  اإرادته  تتمظهر  قانونية، 

المح�شة.  االإرادة  على  يتاأ�ّش�ص  عام،  بت�شريع  اأي�شًا  االأمر  يتعّلق  فمعه  رو�شو،  لدى  العامة  االإرادة  مع  ُبنيويًا  يت�شابه 

مع  اأكبر  وب�شكل  في�شته،  مع  ذلك  �شيتحّقق  الثورة،  في  حّق  عن  الحديث  اإلى  كانط  ي�شل  لم  الذي  الوقت  وفي  التي لكن  القاعدة  ِمن  والمارك�شّيين.  »ال مارك�ص  تقول:  والتي  في�شته  يوهان  تمنعك«، �شاغها  ال  دامت  ما  اأحد،  حريَة  الحَقّ تمنع  كانط،  وبخلف  في�شته،  للحقوق �شي�شتق  نظريًة  ُمطّورًا  الثورة،  ال�شيا�شي في  المعيار  بين  الربط  عبر  عملت الذاتية  ما  اإذا  لكن،  االأخلقي.  تكون والمعيار  لن  »فاإنها  ذلك،  �شد  معّينة  النا�ص دولة  على  ويتوّجب  جهنم،  اإنها  كما دولة،  ويدمروها«،  منها  اأنف�شهم  يحّرروا  وجود كتب يوهان بنيامين اإرهارد في كتابه »عن اأن  يرى  اإنه  الثورة«.  في  ال�شعب  في حّق  الحق  الم�شاومة:  تقبل  ال  حقوق  واإذا ثلثة  واال�شتقللية.  الم�شاواة،  الثلثة، الحرية،  الحقوق  هذه  �شّد  الحكومة  اأخلقيًا.وقفت  واجبًا  الثورة  ت�شبح 

ت�شمن العمل ت�شّمن ر�شومات وتخطيطات للفنان الت�شيكلي �شياء العزاوي

»تلويحة لأحالم ناجية«.. �سعراء عراق ما بعد 2003

 زاهر مو�شى، وح�شام ال�شراي، 
و�شادق مجبل، و�شفاء خلف، وعلي 

محمود خ�شّير، وعمر الجفال، وموؤيد 

الخفاجي، وميثم الحربي، �شعراء 

لم يجمعهم انتماوؤهم اإلى الجغرافيا 

نف�شها وح�شب، بل جمعتهم 

التجربة والجيل وال�شداقة، واأي�شًا 

»تلويحة الأحلم ناجية«، كتاب 

االأنطولوجيا الذي �شدر عن 

دار »الرافدين« موؤخراً وت�شّمن 

ر�شومات وتخطيطات للفنان 

الت�شيكلي �شياء العزاوي.

اأعّده  الذي  الكتاب،  ي�شم 

وال�شحافي  ال�شاعر  وقّدمه 

�شهادات  ال�شراي،  ح�شام 

ومختارات لهذه المجموعة 

كبر  جيل  اإلى  تنتمي  التي 

وبداأ  العراق،  ح�شار  في 

بعد  االإبداعي  م�شروعه 

العا�شرة  عند  تنطلق  االأولى  مختلفة؛  فعاليات  ثلث  خلل  بغداد  في  العمل  م  االأميركي.ُيقَدّ االحتلل 

من �شباح غٍد الجمعة في »نادي المدى للقراءة« في �شارع المتنبي وتت�شمن قراءة يقّدمها الناقد �شالح 

الجل�شة  اأّما  للكتاب.  وتوقيع  الجمهور  مع  مفتوح  حوار  يليها  الم�شاركين،  ال�شعراء  بع�ص  بح�شور  زامل 

وتت�شمن  الغد،  م�شاء  من  ال�شاد�شة  عند  الجادرية،  بحي  »االأطرقجي«  ودار  مقهى  في  ف�شتكون  الثانية، 

قراءات �شعرية لبع�ص الق�شائد التي ت�شمنتها المجموعة.في حين تحت�شن »جمعية الفنانين الت�شكيليين 

العراقيين« عند الحادية ع�شرة من �شباح بعد غٍد ال�شبت، ندوة عنوانها »تحّية اإلى �شياء العزاوي«، يجري 

فيها عر�ص تخطيطات للفنان التي قدمها لكتاب »تلويحة الأحلم ناجية«، ي�شارك فيها الفنان عا�شم عبد 

االأمير وفاخر محمد، لتناول ثيمة تجاور ال�شعر والر�شم، وتجربة العزاوي في هذا الكتاب. في مقدمة 

اأن  قبل  للتاريخ،  نتركها  والفذلكات،  الت�شّنع  من  تخلو  »وثيقة  باأنه  الكتاب  ال�شراي  ي�شف  االأنطولوجيا 

ت�شيع الحقائق ويعّتم وهج مواقع التوا�شل وما فيه من افتعال وادعاء على ال�شغل التاأ�شي�شي في مرحلة ما 

ر عنه في اأكثر  بعد ني�شان 2003«.وي�شيف اأن هذه االأ�شماء »تقّدمت اإلى الم�شهد بق�شائدها وتطّلعها الُمعَبّ

االأميركي،  االجتياح  الكارثّية،  والمعالم  المراحل  هذه  كّل  خرائب  فوق  من  حّلقوا  الذين  من  �شكل،  من 

والعنف الطائفي، واأ�شوات االنفجارات، والمدن الم�شّورة بالكونكريت الخانق، واأحزاب الفتن والح�ش�ص«. 

يحتوي الكتاب على �شهادة لكّل �شاعر من الت�شعة الم�شاركين فيها روؤيته لمعنى اأْن يكون الفرد �شاعراً في 

اإلى توثيق �شغل هذه  2003، فيما �شعت مقدمة العمل  بلد مثل العراق، وفي فترة محتدمة بعد ني�شان 

2003 و2006، وتناولت جوانب فنّية حول اختلف  اإلى ظهورها ون�شرها للق�شائد بين  الجماعة ا�شتناداً 

تجربة هوؤالء ال�شعراء عن التجارب االأخرى، مع نماذج من ن�شو�شهم التي ُن�شرت ما بين 2003 و2018.
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الدينية

ال تخدعنك الدنيا
ْنَيا اإِاَلّ َلْهٌو َوَلِعٌب َواإَِنّ  َياُة الُدّ يقول اهلل تعاىل: {َوَما َهِذِه اْلَ

َيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن })العنكبوت:64(،  اَر ااْلآِخَرَة َلِهَي اْلَ الَدّ

َماِء  ْنَيا َكَماء اأَنَزْلَناُه ِمَن ال�َسّ َياِة الُدّ ا َمَثُل اْلَ َ ويقول: {اإَِنّ

َى  ا�ُس َواالأَْنَعاُم َحَتّ ا َياأُْكُل الَنّ َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت االأَْر�ِس ِمَّ

ُهْم  ْهُلَها اأََنّ َنْت َوَظَنّ اأَ َيّ اإَِذا اأََخَذِت االأَْر�ُس ُزْخُرَفَها َواَزّ

َقاِدُروَن َعَلْيَها اأََتاَها اأَْمُرَنا َلْياًل اأَْو َنَهاراً َفَجَعْلَناَها 

ُل  ّ ْ َتْغَن ِباالأَْم�ِس َكَذِلَك ُنَف�سِ ن َلّ يداً َكاأَ َح�سِ

ُروَن }) يون�س:24 (.  االآَياِت ِلَقْوٍم َيَتَفَكّ
ولقد مّر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بال�سوق والنا�س كنفيه 

) عن جانبيه ( فمر بجدي اأ�سك )�سغري االأذن( ميت، 

فتناوله فاأخذ باأذنه، ثم قال: » اأيكم يحب اأن يكون هذا 

له بدرهم؟ » قالوا: ما نحب اأنه لنا ب�سيء، وما ن�سنع 

به؟ ثم قال: » اأحتبون اأنه لكم؟ » قالوا: واهلل لو كان 

حيًا كان عيبًا، اإنه اأ�سك فكيف وهو ميت؟! فقال: » 

فواهلل للدنيا اأهون على اهلل من هذا عليكم » )رواه 

م�سلم(. 

هذه هي حقيقة الدنيا حقرية هينة ال ت�ساوي �سيئا 

، قال عليه ال�سالة وال�سالم: » لو كانت الدنيا تعدل 

عند اهلل جناح بعو�سة ما �سقى كافراً منها �سربة 

ماء ») رواه الرتمذي(، وقال: ح�سن �سحيح. 

فلله در اأولئك الرجال الذين عرفوا ملاذا خلقوا، 

ومن اأجل اأي �سيء وجدوا؛ فما تعلقت قلوبهم بالدنيا 

ف�سدق فيهم قول اهلل تعاىل: {ِمَن امْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل 

ى َنْحَبُه  ن َق�سَ َ َعَلْيِه َفِمْنُهم َمّ َدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَلّ �سَ

ُلوا َتْبِدياًل}) االأحزاب:23 (. ن َينَتِظُر َوَما َبَدّ َوِمْنُهم َمّ

اإن الذين ركنوا اإىل الدنيا واأحبوا اأهلها، وزهدوا يف 

االآخرة وبقائها فاأولئك حمبتهم وعداوؤهم ووالوؤهم من 

اأجل الدنيا، واأهلها، ومنا�سبها، وزخرفها ومتاعها الفاين ، 

يت�سرفون وكاأنهم قد خلقوا للبقاء واخللود يف هذه الدنيا 

ْوَن  ا ُتَوَفّ َ مع اأن اهلل تعاىل يقول : {ُكُلّ َنْف�ٍس َذاآِئَقُة امْلَْوِت َواإَِنّ

َة َفَقْد َفاَز  َنّ ْدِخَل اْلَ اِر َواأُ اأُُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن ُزْحِزَح َعِن الَنّ

ْنَيا اإِاَلّ َمَتاُع اْلُغُروِر } )اآل عمران:185(، ويقول تعاىل:  َياُة الُدّ َوما اْلَ

اِلُدوَن )34( ُكُلّ َنْف�ٍس  َتّ َفُهُم اخْلَ ن ِمّ ْلَد اأََفاإِ ن َقْبِلَك اخْلُ {َوَما َجَعْلَنا ِلَب�َسٍر ِمّ

رْيِ ِفْتَنًة َواإَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن } )االأنبياء:35-34(. ِرّ َواخْلَ َذاِئَقُة امْلَْوِت َوَنْبُلوُكم ِبال�َسّ

بني اهلل تعاىل الغاية التي من اأجلها خلق العباد فقال: {وما خلقت الن واالإن�س 

اإال ليعبدون} )الذاريات:56(، هذه هي واهلل الغاية ال�سامية التي من اأجلها خلق 

اهلل اخللق، خلقهم من اأجل العبادة، عبادته وحده، ال �سريك له يف ذلك فهو �سبحانه 

امل�ستحق للعبادة دون �سواه، فهل عقل ذلك كثري من النا�س؟.

لقد انعك�ست املفاهيم، وانتك�ست الفطر عند اأولئك النا�س فا�ستحق كثري منهم اأن يدخل 

ْنَعاِم َبْل  َمُعوَن اأَْو َيْعِقُلوَن اإِْن ُهْم اإِاَلّ َكااْلأَ ُهْم َي�سْ �َسُب اأََنّ اأَْكَثَ حتت قول اهلل تعاىل: {اأَْم حَتْ

ُلّ �َسِبياًل} )الفرقان:44(، ُهْم اأَ�سَ

ْنَيا  َياُة الُدّ ا اْلَ َ لقد بني اهلل يف كتابه اأن الدنيا متاع زائل وحطام فان فقال: {اْعَلُموا اأََنّ

اَر  َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر يِف ااْلأَْمَواِل َوااْلأَْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث اأَْعَجَب اْلُكَفّ

 ِ
َن اهلَلّ َفّراً ُثَمّ َيُكوُن ُحَطامًا َويِف ااْلآِخَرِة َعَذاٌب �َسِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمّ اُه ُم�سْ َنَباُتُه ُثَمّ َيِهيُج َفرَتَ

ْنَيا اإِاَلّ َمَتاُع اْلُغُروِر} )الديد:20(، وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل  َياُة الُدّ َواٌن َوَما اْلَ َوِر�سْ

عنه قال: قال �سلى اهلل عليه و�سلم: » الدنيا �سجن املوؤمن وجنة الكافر«. )رواه م�سلم(. 

وقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: » الدنيا ملعونة ملعون ما فيها اإال ذكر اهلل وما وااله 

وعاملًا ومتعلمًا » )رواه الرتمذي وهو حديث ح�سن(، فهذه هي حقيقة الدنيا التي يطلبها 

ويخطب ودها كثري من النا�س كما و�سفها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، �ستان بني هوؤالء 

وبني من عرف حقيقتها فاأقبل على االآخرة يطلبها ويعمل لها فال ي�ستوي الفريقان عند 

اهلل اأبداً، قال تعاىل: {فريق يف النة وفريق يف ال�سعري} )ال�سورى:7( وقال تعاىل: 

ُروُر  ُلّ َواَل اْلَ وُر )20( َواَل الِظّ ُلَماُت َواَل الُنّ رُي )19( َواَل الُظّ ْعَمى َواْلَب�سِ َتِوي ااْلأَ {َوَما َي�سْ

ْحَياء َواَل ااْلأَْمَواُت})فاطر:19-22(، اإن املفتون بالدنيا قد عا�س فيها  َتِوي ااْلأَ )21( َوَما َي�سْ

ُدوِر } )الج:46( وهو  اُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب اَلِّتي يِف ال�سُّ ْب�سَ َها اَل َتْعَمى ااْلأَ َنّ اأعمى: {َفاإِ

يف االآخرة اأعمى واأ�سل �سبياًل، ولذا قال اهلل عز وجل: {َوَمْن اأَْعَر�َس َعن ِذْكِري َفاإَِنّ َلُه 

ُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَْعَمى )124( َقاَل َرِبّ ِلَ َح�َسْرَتِني اأَْعَمى َوَقْد ُكنُت  نكًا َوَنْح�سُ َمِعي�َسًة �سَ

ِزي  يَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتن�َسى )126( َوَكَذِلَك َنْ رياً )125( َقاَل َكَذِلَك اأََتْتَك اآَياُتَنا َفَن�سِ َب�سِ

ِه َوَلَعَذاُب ااْلآِخَرِة اأَ�َسُدّ  ِمن ِباآَياِت َرِبّ َمْن اأَ�ْسَرَف َوَلْ ُيوؤْ

َواأَْبَقى } )طه:127-124(.

�أقليـــات
وقــ�ضايا

القراآن الكرمي كتاب اهلل املبني، الذي ال ي�سبع منه العلماء، 

وال ميُلّ منه قارئه، وال تنق�سي عجائبه، هو الذي ل تنته 

الن اإذ �سمعته حتى قالوا: {اإنا �سمعنا قراآنا عجبا يهدي اإىل 

الر�سد} )الن:1(. ت�سمن من اللطائف والدقائق ما ال يحيط 

به كاتب وال كتاب. 

ومن اللطائف التي ت�سمنها القراآن الكرمي ما جاء يف قوله 

�سبحانه: {لقد من اهلل على املوؤمنني اإذ بعث فيهم ر�سوال 

من اأنف�سهم} )اآل عمران:164(. فاالآية تبني ف�سل اهلل على 

املوؤمنني من العرب وغريهم بقوله {اإذ بعث فيهم ر�سوال من 

اأنف�سهم}، اأي: من جن�سهم العربي؛ الأن ذلك اآن�س لهم ما 

لو كان ر�سولهم من املالئكة، ونعمة الر�سالة اإنا حت�سل يف 

االإبالغ واالإفهام، فالر�سول يكلمهم بل�سانهم، فيفهمون جميع 

مقا�سده، ويدركون اإعجاز القراآن، ويفوزون مبزية نقل 

ة ينالها كل من تعَلّم الل�سان  هذا الدين اإىل االأمم، وهذه املزَيّ

العربي كغالب االأمم االإ�سالمية.

واملراد بـ {املوؤمنني} هنا: املوؤمنون يومئذ، وهم الذين كانوا 

مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، بقرينة ال�سياق وهو قوله: {

اإذ بعث فيهم ر�سوال من اأنف�سهم} اأي: من جن�س العرب، ومن 

بلدهم، ون�ساأ بينهم، يفهمون كالمه ب�سهولة، ويعرفون حاله 

بال�سدق واالأمانة، ولو كان من غري جن�سهم، باأن كان ملكًا اأو 

جنًا ل يتاأن�سوا به، ولو كان من غري ن�سبهم، باأن كان اأعجميًا 

ل يفهموا كالمه ب�سهولة.

ويفيد التعبري بقوله �سبحانه: {من اأنف�سهم} املماثلة لهم 

يف االأ�سياء التي تكون املماثلة فيها �سببًا لقوة التوا�سل 

والتفاعل، وهي هنا الن�سب، واللغة، والوطن. والعرب 

تقول: فالن من بني فالن من اأنف�سهم، اأي: من �سميمهم 

لي�س انت�سابه اإليهم بوالء وال بادعاء، وهذا وجه اإطالق 

النف�س عليه، التي هي يف معنى املماثلة، فكونه من اأهل 

ن�سبهم - اأي كونه عربيًا - يوجب اأن�سهم به، والركون اإليه، 

وعدم اال�ستيحا�س منه، وكونه يتكلم بل�سانهم يجعلهم 

�سريعني اإىل فهم ما يجيء به، وكونه منهم يعجل لهم 

الت�سديق بر�سالته؛ اإذ يكونون قد خربوا اأمره، وعلموا 

ف�سله، و�ساهدوا ا�ستقامته ومعجزاته.

ولذلك كان املوؤمنون مدة حياة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم من العرب خا�سة، بحيث اإن تلقيهم الدعوة كان على 

�سواء يف الفهم حتى ا�ستقر الدين.

واللطيفة املهمة يف االآية هي قوله تعاىل: {من اأنف�سهم}، 

حيث جاء هذا التعبري غاية يف الروعة؛ ملا يدل على القرب 

واخل�سو�س القيقيني؛ الأن قولنا: فالن من اأْنُف�س املوؤمنني، 

يدل على اأنه من خا�ستهم، واأنه قريب جداً منهم، ال اأنه 

منت�سب اإليهم انت�سابًا. وقد يكون جمازاً مراداً به الت�سريف.

فالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأقرب املقربني اإىل املوؤمنني؛ 

ولذلك ملا كان الديث غري خا�س باملوؤمنني يف قوله تعاىل: 

{هو الذي بعث يف االأميني ر�سوال منهم} )المعة:2(، ل 

يقل فيها: )من اأنف�سهم(، واإنا قال: {منهم}؛ الأن الكالم 

عن العرب عامة، ال عن املوؤمنني خا�سة.وقد قال بع�س اأهل 

التف�سري بهذا اخل�سو�س: »اإن قولك: فالن من اأنف�س القوم، 

اأوقع يف القرب واخل�سو�س من قولك: فالن منهم؛ فاإن هذا 

قد يراد للنوعية، فال يتخل�س لتقريب املنزلة وال�سرف 

، فال يفتقر اإىل  اإال بقرينة، اأما قولك: من اأنف�سهم، فاأخ�ُسّ

قرينة«.

وقد جاء التعبري بهذين االأ�سلوبني يف اآيتني اأخريني: اأولهما: 

{لقد جاءكم ر�سول من اأنف�سكم} )التوبة:128(؛ اإذ ملا 

ق�سد التعريف بعظم النعمة به �سلى اهلل عليه و�سلم على 

املوؤمنني من اأمته، وجليل اإ�سفاقه، وحر�سه على ناتهم، 

وراأفته ورحمته بهم، عرَبّ بقوله: {من اأنف�سكم}.

ثانيهما: قوله عز وجل: {ولقد جاءهم ر�سول منهم 

فكذبوه} )النحل:113(، فقد عرَبّ بقوله: {منهم}؛ ملَّا كان 

املدعون على ال�سد من حال املوؤمنني امل�ستجيبني، وملَّا - على 

قوا ملعرفة قدره، وال  الرغم من اإنعامه عليهم - ل يوَفّ

لال�ستجابة ملا جاءهم به من ال�سالمة يف الدنيا والنجاة يف 

االأخرى.

ر�سوال من اأنف�سهم

�صخ�صية �ليوم
ولد ال�سيخ اأبو عبد اهلل عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن حممد املَُعِلّمي العتمي اليماين يف اأواخر �سنة 1312هـ، بقرية 

تقع يف �سواحي �سنعاء باليمن، وا�ستهر باملَُعِلّمي ن�سبة اإىل »بني املعلم«.

ن�ساأ بني اأبَوين �ساَلني، واأمت حفظ القراآن يف �سن مبكرة، ثم تعلم التجويد وال�ساب والنحو والفقه والفرائ�س، وكان من 

م�سايخه: �سقيقه حممد بن يحيى املعلمي، والفقيه العالمة اأحمد بن حممد بن �سليمان املعلمي، واأحمد بن م�سلح الّرميي.

تلقى علومه االأوىل باليمن وتنقل بني املدن اليمنية طالبًا للعلم، ثم ارحتل اإىل جيزان �سنة 1336هـ فواله حممد 

االإدري�سي -اأمري ع�سري اآنذاك- رئا�سة الق�ساء، وظل قا�سيا بها حتى تويف االأمري حممد االإدري�سي �سنة 1341هـ، فرجع 

ال�سيخ املعلمي اإىل عدن ثم ارحتل اإىل الهند فُعني يف دائرة املعارف العثمانية م�سححا لكتب الديث وعلومه وغري ذلك 

من كتب االأدب والتاريخ، فبقي فيها مدة تقارب ثالثني �سنة، ثم عاد اإىل مكة املكرمة �سنة 1371هـ، فعني اأمينًا ملكتبة 

الرم املكي، فبقي فيها اأربعة ع�سر عاما يعمل يف خدمة رواد املكتبة من طالب العلم، حتى وافاه االأجل.

اأثنى عليه عدد كبري من معا�سريه من اأهل العلم والف�سل، وو�سفه غري واحد منهم بالعالمة املحقق املحدث القا�سي، 

ومن هوؤالء العلماء املثنني عليه: ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، حيث و�سفه بالعال خادم 

االأحاديث النبوية، وكذا اأثنى عليه ال�سيخ اأحمد �ساكر وال�سيخ حممد عبد الرزاق حمزة، وال�سيخ 

حممد حامد الفقي وال�سيخ حممد نا�سر الدين االألباين.

وقد لّقبه حممد االإدري�سي بـ«�سيخ االإ�سالم«؛ ملا كان يتحلى به ال�سيخ من العلم والزهد والورع، 

وقال عنه ال�سيخ بكر اأبو زيد: »ذهبي ع�سره العالمة املحقق..«.

عبد الرحمن املَُعِلّمي .. املحدث القا�سي

�أخالق وتزكية

ح�سن امل�سلم

ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك 

له، له امللك وله المد وهو 

على كل �سيء قدير

 )ع�سر مرات(

)اأو مرة واحدة عند الك�سل(

في ظالل �آية

�سبه جزيرة القرم .. 

تاريخ من الهاد واملحن
ننكاأْ اليوم جرح امل�سلمني يف بالد القرم املن�سية، حيث تنزل القوات الرو�سية تقرع 

طبول الرب، لنت�ساءل: ملاذا القرم ؟ وهل هناك حقا �سراع بني القطبني 

الرو�سي واالأمريكي ؟ اأم هي م�سالح تتالقى بينهما يف اإبادة 

امل�سلمني غرب االأر�س وم�سرقها ؟

تقع �سبه جزيرة القرم يف جنوب اأوكرانيا، يحدها من 

النوب والغرب البحر االأ�سود، ومن ال�سرق بحر 

اآزوف، وكان ا�سمها فيما م�سى »اآق م�سجد« اأي 

»امل�سجد االأبي�س«، قبل اأن ي�ستويل عليها الرو�س 

ال�سيوعيون.

تبلغ م�ساحة �سبة جزيرة القرم 150، 26 كيلو 

مرتا، اأما املنطقة التي كانت تخ�سع لنفوذها 

فتبلغ اأ�سعاف هذه امل�ساحة، وينت�سر فيها 

التتار، ثم انت�سر فيها القوازق حتى تخوم 

اأوكرانيا، ثم تقل�ست مع الزمن، حتى 

انح�سرت يف �سبه الزيرة هذه.

و�سل االإ�سالم اإىل القرم عن طريق التتار، 

وذلك يف عهد القبيلة الذهبية، الذين 

يرجع ن�سبهم اإىل جوجي االبن االأكرب 

لنكيز خان، وملا مات جوجي قبل اأبيه اأقطع 

جنكيز خان لولده باتو بالد رو�سيا وخوارزم 

والوقوقاز وبلغاريا، واأُطلق عليهم القبيلة 

الذهبية اأو مغول ال�سمال، وهي اأول قبائل 

املغول يف اعتناق االإ�سالم، ويعترب بركة خان اأول 

من اأ�سلم من اأمراء املغول، وذلك عام 650هـ وهو 

عائد من قرة قورم عا�سمة دولة املغول الكربى. ثم 

بايع اخلليفة العبا�سي امل�ستع�سم باهلل يف بغداد واأمت بناء 

مدينة �سراي )مدينة �سراتوف يف رو�سيا االآن(، عا�سمة مغول 

ال�سمال وبنى بها امل�ساجد وجعلها اأكرب مدن العال يف ذلك الوقت.

كانت دولة املغول امل�سلمة يف بالد القرم وما جاورها على عالقة طيبة مع 

دولة املماليك يف م�سر وال�سام، وكانا يقفان معا يف حمالت الهاد �سد هجمات 

البيزنطيني.

بداأ ال�سعف يدب يف دولة التتار امل�سلمني بعد ع�سر القوة الذي زاد على 120 عاما، 

نتيجة ال�سراع بني اأبناء االأ�سرة الاكمة وتف�سي الظلم، فا�ستقل الاج �سرك�س يف 

ا�سرتاخان، وا�ستقل ماماي ببالد القرم، وزاد ال�سعف باجتياح تيمور لنك ملدينة 

�سراي يف مطلع القرن التا�سع الهجري، ما اأدى اإىل تفتت الدولة الواحدة اإىل خم�س 

دول، هي: القرم، ا�سرتاخان، خوارزم، قازان، �سيربيا الغربية.، وهذا كله �سجع 

الرو�س للوقوف يف وجه التتار، الذين ظهر �سعفهم وا�سحا للعيان.

حترك الرو�س �سد التتار، غري اأن حاكم التتار توقتامي�س )762- 798هـ( متكن من 

�سد هجماتهم ودخل مو�سكو عام 783هـ، غري اأنه وقع القتال بينه وبني تيمور لنك، 

الذي متكن من هزميته عام 788هـ، واختفى ول يعلم له مكان. وعني تيمو لنك 

على �سراي اأمريا من قبله، وحينها عاود الرو�س هجماتهم على التتار يف القرم وما 

حولها.

�سبه جزيرة القرم .. تاريخ من الهاد

كانت رو�سيا عدوا لدودا للخالفة العثمانية، وكانت متد يد امل�ساعدة لكل من 

يتوافق معها يف حربها �سد دولة االإ�سالم وخا�سة ال�سفويني يف اإيران، غري اأن 

الكثري من امل�سلمني ال يعرفون اأن العثمانيني كانوا يوؤدبونهم يوم رفعوا راية 

الهاد وكانت رو�سيا تدفع الزية للم�سلمني.
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الت�سلية

يومية وطنية إخبارية تصدر
 عن الرائد لإلعالم 

واالتصال

رأسمالها:300000,00 دج

امل�سري:

م�سعب �سنني

رئي�س التحرير:

حياة �سرتاح

***

التقني: الق�سم  رئي�س 

�سرتاح ح�سني 

املقر الإجتماعي: 221، 
حي املندرين احملمدية اجلزائر 

العاصمة
الهاتف: 023.75.06.25

الفاكس: 023.75.05.63 

�سركة الطباعة 

SIA اجلزائرية

املنطقة ال�سناعية باب الزوار 

اجلزائر

عدد ال�سحب اليومي: 

2000 نسخة

الرائد

الوثائق التي 

ت�سل اجلريدة

ال ترد 

ال�سحابها �سواء 

ن�سرت اأو مل 

تن�سر

االإ�سهــــــــــــــــــــار االإدارة والتحـــريـر

من اأجل اإ�شهاركم توجهوا اإىل: 

املوؤ�ش�شة الوطنية لالت�شال، الن�شر 

والإ�شهار بوكالة ANEP، املتواجدة 

ب 01 نهج با�شتور - اجلزائر-

الهاتف الثابت: 021737128-021711664

الفاك�س: 021739919-021739559

الربيد الإلكرتوين: 

 agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

م�سلحة الإ�سهار 

"الرائد" 
هاتف: 

023.75.06.25
فاكس: 

023.75.05.63

الربيد االإلكرتوين

contact.elreade@
gmail.com

الربيد االإلكرتوين

contact.elreade@gmail.com

الطبــاعة

التوزيع 

الثمن: 10دج
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2945 34 2631

 اأكد اأن كل الرتتيبات بخ�سو�س اإقامتهم 

مبراك�س جاهزة، مناجري »اخل�سر«:

تنقل �أ�ضبال بلما�ضي 

�إىل �ملغرب ملو�جهة 

بوركينافا�ضو يف 6 �ضبتمرب

الأربعاء  01 �سبتمرب  2021 
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الفجر: 04:38

ال�سروق: 06:17

الظهر: 12:48

الع�سر: 16:28

املغرب:9 :19

الع�ساء: 20:47 

وبوركينافا�ضو جيبوتي  مو�جهتي  حكام  تعيني  •»�لكاف«: 

اأكد اأن كل الرتتيبات بخ�سو�س اإقامتهم مبراك�س جاهزة، مناجري »اخل�سر«:

�سبط الحتاد اجلزائري لكرة القدم، كل الأمور املتعلقة ب�سفرية املغرب، 

ملواجهة منتخب بوركينافا�سو يف اإطار اجلولة الثانية من ت�سفيات املونديال، 

حيث اأكد مناجري املنتخب الوطني، اأمني عبيدي لبيدي، يف ت�سريح له على 

موقع »الفاف« عرب النرتنت، اأن تنقل املنتخب الوطني اإىل املغرب �سيكون ليلة 

لقاء بوركينافا�سو، اأي يوم 6 �سبتمرب املقبل، واأ�سار اإىل اأن الناخب الوطني، ف�سل 

التنقل اإىل املغرب يوم واحد قبل مباراة بوركينافا�سو، لقرب امل�سافة بالإ�سافة 

اإىل اأن املغرب ت�سودها نف�س الظروف املناخية، التي ت�سود اجلزائر.

بعد انتهاء عقد ال�سراكة بني ال�سركة الوطنية واملجمع الفرن�سي »�سويز«

تن�ضيب �إليا�س ميهوبي مدير� 

عاما لـ«�ضيال«

 �سمن فئة امل�ساريع يف 

مرحلة ما بعد الإنتاج

فيلم »يد مرمي« 

يحوز على دعم      

مايل من مهرجان 

عّمان �ل�ضينمائي 

�لدويل

افتك الفيلم اجلزائر "يد مرمي"، دعما 

ماديا من القائمني على مهرجان عّمان 

ال�سينمائي الدويل بالأردن، وذلك بعد 

م�ساركته يف من�ستي ت�سويق امل�ساريع 

يف ذات التظاهرة والتي دامت 4 اأيام 

عر�س خاللها �سناع الأفالم املتناف�سون 

م�ساريعهم ال�سينمائية اأمام جلنة حتكيم 

م�ستقلة بح�سور جمموعة من املهنيني يف 

جمال �سناعة الأفالم.

وفازت ع�سرة م�ساريع، قيد التطوير اأو 

يف مرحلة ما بعد الإنتاج، باثنتي ع�سرة 

جائزة عينية من اأ�سل ثالثة ع�سر 

م�سروعا عربيا متناف�سا، وتاأتي اأهمية 

هذه اجلوائز كونها ت�ساهم يف تطوير اأو 

ا�ستكمال امل�ساريع قيد التنفيذ.

وتكونت جلنة حتكيم "اأيام عّمان ل�سناع 

الأفالم" من اخلبرية ال�سينمائية ليايل 

بدر واملنتج كيڤان م�سايخ واملخرجة 

مرمي �ساهني واملخرج اأمني نايفة واخلبري 

ال�سينمائي عبد اهلل �سامي، وقد اأ�ساد 

اأع�ساء اللجنة بالأ�سلوب املتميز واملبتكر 

لطرح امل�ساريع املُتقدمة ب�سكل عام   

قائلني: "اأع�ساء اللجنة اخلم�سة اختاروا 

منح اجلوائز العينية للم�ساريع الواعدة 

قيد التطوير اأو يف مرحلة ما بعد الإنتاج 

والتي تتناول ق�سايا وموا�سيع ت�ساهم 

يف التوثيق املرئي يف منطقتنا والتي قد 

ل حت�سل على دعم من خارج منطقة 

ال�سرق الأو�سط."

للتذكري يعد فيلم "يد مرمي" للمخرج 

يحي مزاحم، الذي انتهى جزء كبري من 

ت�سويره يف العا�سمة ومترنا�ست بطاقم 

فني �سبابي، من انتاج املركز اجلزائري 

لتطوير ال�سينما بدعم من وزارة الثقافة 

و الفنون متمثلة يف �سندوق الوطني 

لتطوير الفن و التقنية وال�سناعة 

ال�سينماتوغرافية و ترقية الفنون.

ويج�سد �سيناريو الفيلم الذي كتبه 

يو�سف بعلوج، و با�سراف موؤ�س�سة "مي�سان 

برود" على الإنتاج التنفيذي جمموعة 

كبرية من  جنوم مواقع التوا�سل 

الجتماعي من بينهم فاروق بوجملني، 

حممد ابركان، ليديا �سبوط، عبد الكرمي 

دراجي، امني قروجة و روؤوف بلقا�سمي.

وتدور اأحداث فيلم "يد مرمي"  حول 

رحلة جمموعة من طالب جامعة باب 

الزوار نحو اجلنوب اجلزائري و �ستعرف 

هذه الرحلة الكثري من املواقف الطريفة 

و املفاجئة، و"مرمي" فتاة جامعية عادية 

يتم اختيارها بطريقة اأ�سطورية غام�سة 

لتحفظ تراث ملكة الطوارق تينهنان من 

الزوال ب�سبب ج�سع رجل اأعمال يت�سح 

فيما بعد اأنه كان باحثا اأثريا �سهريا 

اأ�سابته لعنة اأثناء حماولته الأوىل 

لل�سطو على قطع نادرة من جموهرات 

تينهنان.

م. ب

ن�سب جمل�س اإدارة �سركة ذات الأ�سهم 

»�سيال« التي تعد ملك ل�سركتني 

عموميتني حتوز اجلزائرية للمياه على 

الديوان  وميلك  اأ�سهمها  من  باملائة   70
الوطني للتطهري 30 باملائة منها ليا�س 

ميهوبي كمدير عام لل�سركة وذلك يف اأول 

خطوة يقوم بها املجمع بعد انتهاء عقد 

ال�سراكة بني ال�سركة الوطنية واملجمع 

الفرن�سي »�سويز«.

وح�سب ما اأ�سار له بيان لـ«�سيال« اأم�س 

فاإن يوم الثالثاء اأي نهار اأم�س كان تاريخ 

نهاية اآخر عقد موقع بني »�سيال« وجممع 

»�سويز« الفرن�سي بعد ثالثة جتديدات 

متتالية منذ اإم�ساء العقد الأول يف �سنة 

ولهذا  ال�سراكة،  من  �سنة   15 اأي   ،2006
الغر�س، قام جمل�س اإدارة �سركة »�سيال« 

بتن�سيب فرقة م�سرية جديدة على 

راأ�سها ليا�س ميهوبي مديرا عاما واأمني 

حمادن نائبا للمدير العام مكلف باخلدمة 

العمومية للمياه والتطهري، ولرت�سيم 

هذا القرار، مت تنظيم مرا�سم لت�سليم 

وا�ستالم املهام، بقاعة املحا�سرات ل�سركة 

»�سيال« ما بني املدير العام ال�سابق، اإيف 

فاغريازي من جممع »�سويز« وال�سيد 

ميهوبي بح�سور الفرقة امل�سرية اجلديدة 

»التي اأ�سبحت جزائرية 100 باملائة«.

و باملنا�سبة، القى ميهوبي كلمة �سلط 

فيها ال�سوء على اأهمية هذه املرحلة يف 

حياة موؤ�س�سة »�سيال«، موؤكدا ان »عدم 

جتديد عقد ال�سراكة يعترب مرحلة 

حا�سمة لل�سركة« و م�سريا اىل انه »حان 

الأوان ملنح الثقة لكفاءات جزائرية 

�سابة موؤهلة لت�سيري اخلدمة العمومية 

للمياه والتطهري يف وليتي اجلزائر 

العا�سمة وتيبازة«، واأو�سح امل�سوؤول 

انه »مت ال�ستعداد لهذه املرحلة منذ 

�سنة«، موؤكدا ان فرق »�سيال« تقوم ب 

»ت�سيري اأزمة املياه التي ن�سهدها بالتعاون 

ومرافقة جمل�س الإدارة«، كما ا�سار 

املتحدث اىل اأن فرق »�سيال« متلك »ح�س 

امل�سوؤولية والإرادة يف التفاين لأداء 

مهامها بغية حتقيق الأهداف امل�سطرة لها 

من طرف الوزارة الو�سية«.

من جهته، قال املدير العام امل�ساعد، 

املكلف باخلدمة العمومية للمياه 

والتطهري ومعد برنامج توزيع املياه 

ال�سروب خالل هذه الأزمة، انه »منذ 

قرابة ال�سنة ونحن نقوم بدرا�سة 

كل ال�سيناريوهات لت�سيري اإ�سكالية 

�سح الأمطار التي اأدت اإىل نق�س املياه 

ال�سطحية«، م�سريا اىل اأن »�سح ت�ساقط 

الأمطار على مدى ال�سنوات الثالث 

املا�سية اأدى اإىل نق�س يف كمية املياه 

ال�سطحية املخزنة يف ال�سدود، مما 

اأدى اإىل عجز يف حجم الإنتاج و�سل ملا 

يقارب ن�سف الكمية املنتجة«، و بهذا، 

او�سح املدير العام امل�ساعد اجلديد ان 

معدل الإنتاج تراجع من 3ر1 مليون مرت 

مكعب يف اليوم اإىل 750.000 مرت مكعب 

يف اليوم، وعليه، يقول حمادن، »نحن 

جمندون اإىل جانب فرقنا العملياتية من 

اأجل توزيع املياه ب�سفة منتظمة وعادلة 

لزبائننا«، متوجها بال�سكر اىل وزير املوارد 

املائية والأمن املائي و وايل ولية اجلزائر 

» على الثقة املمنوحة لنا كاإطارات �سامية 

�سابة هدفها الأ�سا�سي خدمة الوطن ونيل 

ر�سا امل�ستخدمني«.

اأمين. ف

"�سيكون  قائال :  اأو�سح  العبدي  اأمني 

عاديا،  اإجراء  املغرب،  اإىل  تنقلنا 

بوا�سطة  �سيء  بكل  قمنا  واأننا  طاملا 

الإطعام  الفندق،  حجز  النرتنت :" 

الأخرى"،  الأمور  من  وغريها  والنقل 

واأ�ساف املناجري العام :" لقد واجهتنا 

بع�س ال�سعوبات خالل تنقلنا الأخري 

فقط  ناجتة  كانت  والتي  املغرب  اإىل 

لكوفيد-19،  ال�سحية  الو�سعية  عن 

بعدها، قامت الحتادية املغربية لكرة 

القدم بت�سهيل كل الأمور، وخ�س�ست 

لنا ا�ستقبال حارا".

كانت  العادة،  عليه  جرت  ومثلما 

املا�سي  الأ�سبوع  اأوفدت  قد  الفاف 

لتح�سري  للخ�سر  العام  املناجري 

مبدينة  الوطنية  الت�سكيلة  اقامة 

من  الثانية  اجلولة  مبنا�سبة  مراك�س 

بقطر،  العامل-2022  كاأ�س  ت�سفيات 

بالدكتور  مرفوقا  العبدي  وكان 

الفني  املركز  مدير  اأوزنايل،  يو�سف 

م�سوؤول  و  مو�سى  ب�سيدي  الوطني 

الغذائي،  الأمن  و  املراقبة  و  النظافة 

الطار:"  هذا  يف  العام  املناحري  وقال 

املغرب بلد جماور، والظروف املناخية 

اإذن ل  ال�سائدة حاليا، ت�سبه بالدنا.. 

عدة  قبل  مراك�س  اإىل  لل�سفر  داعي 

اأيام، للتاأقلم، ولـجل ذلك قرر الناخب 

اإىل  التنقل  بلما�سي  جمال  الوطني، 

مراك�س يوم 6 �سبتمرب، اأي يوما واحدا 

بوركينا  منتخب  اأمام  املباراة  قبل 

ار�س  اإيل  العودة  �ستكون  فيما  فا�سو، 

 8 يوم  اأي  املوايل  اليوم  يف  الوطن 

العادة،  عليه  جرت  ومثلما  �سبتمرب"، 

حمرز  ريا�س  القائد  رفاق  �سيجري 

ح�سة تدريبية على امليدان الأ�سا�سي 

 6 يوم  �سهرة  مبراك�س  الكبري  للملعب 

�سبتمرب بتوقيت املباراة.

لالأمم،  اإفريقيا  اأبطال  و�سي�ستهل 

مونديال-2022  ت�سفيات  مرحلة 

اخلمي�س  يوم  جيبوتي،  منتخب  اأمام 

ت�ساكر  م�سطفى  مبلعب  )00ر20( 

)البليدة( حل�ساب اجلولة الفتتاحية 

�سرع  حيث  الأوىل،  للمجموعة 

القدم،  لكرة  الأول  الوطني  املنتخب 

باملركز  الأول  الإعدادي  ترب�سه  يف 

بالعا�سمة،  مو�سى  ل�سيدي  التقني 

املقبلة،  واملباراة  املباراة  لهذه  حت�سبا 

و�سيلعب املنتخب الوطني يف ت�سفيات 

ت�سم  جمموعة  يف  قطر،  مونديال 

النجري  فا�سو،  بوركينا  منتخبات 

"اخل�سر" اإىل  ي�سعى  حيث  وجيبوتي، 

ت�سفيات  يف  موفقة  انطالقة  حتقيق 

القيا�سي  رقمه  وتعزيز  العامل،  كاأ�س 

يف اإفريقيا، والذي و�سل اإىل 27 مباراة 

دون هزمية تواليا.

بالحتاد  التحكيم  جلنة  وعّينت  هذا 

الإفريقي لكرة القدم، طاقم كامروين 

وجيبوتي  اجلزائر  مباراة  لإدارة 

ت�سفيات  من  الأوىل  اجلولة  حل�ساب 

لقاء  �سيدير  ذلك  ولأجل  املونديال، 

هذا  املرتقب  جيبوتي  اأمام  "اخل�سر" 
بالبليدة،  ت�ساكر  ملعب  يف  اخلمي�س 

بليز  الكامروين  الرئي�سي  احلكم 

مواطنيه  من  كل  وي�ساعده  نغاوا، 

اأما  اأومارو،  و�ساندا  مينيي  مبيلي 

الوطني  املنتخب  للقاء  بالن�سبة 

يحت�سنه  الذي  بوركينفا�سو،  اأمام 

املقبل،  �سبتمرب   7 يوم  مراك�س  ملعب 

جو�سوا  البوت�سواين  احلكم  ف�سيديره 

من  فات�سوان  �سورو  مب�ساعدة  بوندو، 

ليزوتو والناميبي ماتيو كانيانغا.

اأمين. ف

تنقل �أ�ضبال بلما�ضي �إىل �ملغرب 

ملو�جهة بوركينافا�ضو يف 6 �ضبتمرب

�ل�ضلف: �ضاحنة �ضهريج تردي �ضريع قتيال ببقعة 
�خلاليلة

لتوزيع  �سهريج  �ساحنة  عجالت  حتت  ر�سيع  اأم�س  �سبيحة  تويف، 

واأفادت  ال�سلف،  ولية  يف  اخلاليلة  ببقعة  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه 

خلية الإعالم والت�سال للحماية املدنية لولية ال�سلف اأن وحدتها 

�سباح  من  والربع  الثامنة  ال�ساعة  حدود  يف  تدخلت  �سنجا�س،  يف 

التابعة  اخلاليلة  ببقعة  وقع  مميت  مرور  حادث  اأجل  من  الثالثاء، 

اإداريا لبلدية �سنحا�س، احلادث متثل يف ده�س �ساحنة ذات �سهريج 

لتوزيع املياه ال�ساحلة لل�سرب لر�سيع يبلغ من العمر 21 �سهرا اأردته 

امل�سدر  ذات  واأ�ساف  عيان،  �سهود  اأفاد  ح�سبما  املكان،  عني  يف  قتيال 

هناك  و�سلت  عندما  احلادث  مب�سرح  موجودة  تكن  مل  ال�ساحنة  اأن 

من  جارية  التحقيق  اإجراءات  اأن  موؤكدا  املدنية،  احلماية  اإ�سعافات 

طرف امل�سالح املخت�سة ملعرفة ظروف ومالب�سات هذا احلادث.

�ضطيف: حجز كمية من �للحوم �حلمر�ء �لفا�ضدة 
�ملوجهة للبيع

من  منف�سلتني،  عمليتني  خالل  �سطيف  ولية  اأمن  م�سالح  متكنت 

لال�ستهالك  ال�ساحلة  غري  احلمراء  اللحوم  من  هامة  كمية  حجز 

وهي  قنطار،   11.5 الـ  بـ  قدر  اإجمايل  بوزن  احليواين  ول  الب�سري 

الكمية التي كانت موجه لبع�س اأ�سحاب املطاعم وحمالت الق�سابة 

بيان  له  اأ�سار  ما  ح�سب  اأطرها  العملية  �سطيف،  مبدينة  املتواجدة 

والنظافة  التطهري  جمموعة  اأفراد  اأم�س  الأمنية  امل�سالح  لذات 

عمليات  تكثيف  عقب  وجاءت  العمومي  لالأمن  الولئية  بامل�سلحة 

حمولتيهما،  ومراقبة  نفعيتني  مركبتني  توقيف  مت  اأين  املراقبة، 

لأدنى  تفتقر  ظروف  يف  حمراء  بلحوم  حمملتني  اأنهما  ليت�سح 

تبني  املراقبة  بعد  التعفن،  اأثار  عنها  وتبدو  ال�سحية  ال�سروط 

اللحوم  تلك  �سالمة  اأو  م�سدر  تثبت  ل�سهادة  الناقلني  حيازة  عدم 

�سحتها  عدم  اأكدت  التي  البيطرية  الطبية  للمراقبة  اأخ�سعت  التي 

كمية  اأن  امل�سدر  واأ�ساف  احليواين،  حتى  ول  الب�سري  لال�ستهالك 

اللحوم اأتلفت بالتن�سيق مع امل�سالح املخت�سة، فيما اأعدت ال�سبطية 

الق�سائية ملفا جزائيا �سد املخالفني عن تهمة نقل وبيع حلوم حمراء 

للبت  املخت�سة  الق�سائية  للجهات  اأر�سل  لال�ستهالك،  �ساحلة  غري 

فيها، هذا وتبقى م�سالح اأمن ولية �سطيف جمندة يف �سبيل توفري 

مثل  جتنب  اإىل  التجار  داعية  امل�ستهلك  ل�سحة  �سونا  مثلى  حماية 

هذه املمار�سات امل�سينة.

�جلز�ئر �لعا�ضمة: توقيف 215 م�ضتبه فيه خالل 
�أوت �ملا�ضي بالرويبة

عاجلت م�سالح اأمن ولية اجلزائر ممثلة يف اأمن املقاطعة الإدارية 

الرويبة خالل �سهر اأوت )188( ق�سية خمتلفة، مّت من خاللها توقيف 

)215( �سخ�س م�ستبه فيه، العمليات مّكنت ح�سب بيان لذات امل�سالح 

اأم�س خمتلف م�سالح اأمن املقاطعة الإدارية الرويبة خالل �سهر اأوت 

من  غرام   )134.04( حمظور،  اأبي�س  �سالح   )33( حجز  من  املنق�سي، 

املخّدرات من نوع القنب الهندي، )741( قر�س موؤّثر عقلي، قارورة 

 )297.110( قدره  مايل  ومبلغ  نّقال  هاتف   )11( موؤّثر،  حملول   )01(

مت  القانونية،  الإجراءات  ا�ستكمال  وبعد  اأنه  امل�سدر  واأ�ساف  دج، 

تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام وكيل اجلمهورية املخت�س اإقليميا.

...وتوقيف خم�ضة �أ�ضخا�س وحجز خمدر�ت 
برب�قي

كما متكنت م�سالح اأمن اجلزائر العا�سمة من توقيف خم�سة اأ�سخا�س 

وحجز كمية من املوؤثرات العقلية ومبلغ مايل، واأفاد بيان اآخر لذات 

امل�سالح، اأن الفرقة الق�سائية لأمن املقاطعة الإدارية براقي، اأوقفت 

باملخدرات  تتاجر  اأ�سخا�س  خم�سة  من  تتكون  اإجرامية  جماعة 

ال�سلبة والأقرا�س املهلو�سة، واأو�سح البيان، اأن الأ�سخا�س املوقوفني 

ترتاوح اأعمارهم بني)35-25( م�سبوقني ق�سائيا، حيث مكنت العملية 

واأ�سلحة بي�ساء حمظورة ومبلغ مايل  2087 قر�س مهلو�س  من حجز 

قدر بـ 81 مليون �سنتيم، واأ�ساف البيان اأنه بعد ا�ستكمال الإجراءات 

القانونية، �سيتم تقدمي امل�ستبه فيهم اإىل وكيل اجلمهورية املخت�س 

اإقليميا.                                                                                                                      خ. �س

بجاية:

�ضرطة �أقبو تطيح بجماعة 
�أ�ضر�ر خمت�ضة يف تزوير 

�لأور�ق �لنقدية
متكنت عنا�سر فرقة ال�سرطة الق�سائية باأمن دائرة اأقبو التابعة 

بثالثة  الإطاحة  من  الأ�سبوع  هذا  خالل  بجاية  ولية  لأمن 

ترتاوح  ينحدرون اأ�سخا�س  �سنة،   32 و   24 بني  اأعمارهم 

نقدية  اأوراق  تزوير  ق�سية  يف  تورطو  جماورتني،  وليتني  من 

من العملة الوطنية وطرحها للتداول مبدينة اأقبو مع حجز مبلغ 

مايل مزور يقدر بـ 38000 دج.

واأو�سح بيان مل�سالح الأمن ذاتها اأم�س تلقت "الرائد" ن�سخة منه 

اأن العملية جاءت بعد ورود معلومات اإىل م�سالح ال�سرطة حول 

نقدية  اأوراق  بطرح  يقومان  باملدينة  جمهولني  �سخ�سني  وجود 

الفور  على  �سحتها،  يف  م�سكوك  للتداول  الوطنية  العملة  من 

مت تكثيف الأبحاث والتحريات وبعد اإتخاذ جميع الإحتياطات 

قندوزة  م�ستوى حمطة  على  فيهما  امل�ستبه  توقيف  مت  الأمنية 

وقد  بجاية،  مدينة  نحو  متجهة  حافلة  داخل  امل�سافرين  لنقل 

�سبط بحوزتهما على مبلغ مايل مزور يقدر بـ 38000 دج من فئة 

2000 دج.

وح�سب امل�سدر فقد مكنت عملية التحقيق مع امل�ستبه فيهما من 

حتديد هوية �سريكهما الذي يزودهما بالأوراق النقدية املزورة 

واملقيم بولية جماورة هذا الأخري بعد توقيفه �سبط بحوزته 

على 07 اأوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دج.

فيهم  امل�ستبه  �سد  جزائي  ملف  اإجناز  مت  التحقيق  نهاية  بعد 

الإقليم  يف  قانوين  �سعر  ذات  نقدية  اأوراق  تقليد  ق�سية  لأجل 

الوطني، طرح اأوراق نقدية مقلدة للتداول، ومت تقدميهم اأمام 

اجلهة الق�سائية املخت�سة اأين �سدر يف حقهم اأمر اإيداع.  

م. ب
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