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سفير دولة فلسطين لدى الجزائر يدين اعتداءات الصهاينة على األبرياء ويصرح 

"نحترم الموقف الجزائري والقمة العربية 
المقبلة ستكون فلسطينية بامتياز"

ممثال لرئيس الجمهورية في "معرض الدفاع" بالقاهرة

الفريق شنقريحة في زيارة 
رسمية إلى مصر 

الصهيوني  االحتالل  أن  أمس،  عطية،  أبو  فايز  أكد 
يضيق على سكان القدس، إلفراغها من محتواها العربي 
والفلسطينيين  المقدسيين  أن  على  وشدد  واإلسالمي، 
متمسكون بالقدس وباقون على أرض فلسطين التاريخية.

الجزائرية،  األنباء  لوكالة  حوار  في  المتحدث،  وقال 
الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  الدولي  اليوم  بمناسبة 
إن "االحتالل   - نوفمبر من كل عام   29 لـ  المصادف 
تفرغ  أن  يريد  ألنه  المقدسيين  على  يضيق  الصهيوني 
عملية  هي  واإلسالمي..  العربي  محتواها  من  القدس 

تهويد وأسرلة متواصلة، لكن لن يكون لهم ذلك".
المقدسي  "الشعب  أن  الفلسطيني  الدبلوماسي  وأبرز 
والفلسطيني يتمسك بالقدس التي تمثل القلب النابض لكل 
فلسطيني ولكل شريف وعربي حر.. الكيان الصهيوني 
على  وباقون  صامدون  نحن  ولكن  القدس  تفريغ  يريد 

أرضنا وهذا ما يرعب االحتالل".
الشعب  مع  للتضامن  الدولي  اليوم  أن  السفير،  واعتبر 
باالنتهاكات  يتعلق  ما  كل  إلبراز  فرصة  الفلسطيني، 
قتل  من  الفلسطيني،  الشعب  بحق  الصهيونية  والجرائم 
واستيطان واعتداء على المقدسات واعتقاالت متواصلة 

لألطفال والنساء والشباب الفلسطيني.
انتهاكات  عند  عطية،  أبو  فايز  توقف  السياق،  وفي 
تلك  خاصة  المتعددة،  الصهيوني  االحتالل  وجرائم 
أكد أن االحتالل  السجون، حيث  المتعلقة باألسرى في 
كفلتها  التي  واإلنسانية  الدولية  القواعد  أبسط  ينتهك 

المواثيق الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الثالثة التي تنص 
السياسيين،  األسرى  مع  التعامل  طريقة  على  حصرا 

مشيرا إلى تعريضهم للتعذيب بشكل متواصل.
خطيرة"  سابقة  "في  األطفال  باعتقال  القيام  الى  ولفت 
تجاوز فيها االحتالل الصهيوني "كل األعراف والقوانين 
الدولية، إضافة الى احتجاز المرضى وعدم تقديم العالج 
وفي  وحياتهم  التأثير على صحتهم  إلى  يؤدي  مما  لهم 

أحيان كثيرة إلى وفاتهم خلف القضبان الحديدية".
الحلبي،  محمد  باألسير  الفلسطيني  الدبلوماسي  واستدل 
المعتقل منذ 2016، في سجون االحتالل دون محاكمة 
واجبنا  من  جرائم  مستوى  الى  ترتقي  مخالفات  وهي 
في  كبير  بدور  نقوم  ونحن  تعريتها وفضحها وكشفها، 
في  المحلية  الحقوقية  المنظمات  كل  مع  الصدد  هذا 

فلسطين وأخرى عربية وإقليمية ودولية.
الذين  "جلبوع"،  الحرية  نفق  أبطال  عطية  أبو  وحيا 
على  البسيطة  حياتهم  ومقومات  بإرادتهم  "انتصروا 
اآللة األمنية العسكرية الصهيونية بالهروب من المعتقل 
إرادة  وكسر  الشائكة  واألسالك  األسوار  كل  وتجاوز 
المحتل، الذي يعمل على محاسبتهم ومعاقبتهم على هذا 

اإلنجاز التاريخي".
"نحن  قائال:  األسرى  أيدي  أبو عطية، على  فايز  وشد 
مع أسرانا، سنقف الى جانبهم وندعمهم, دولة فلسطين 
توفر لهم كل عوامل الصمود المادية والمعنوية والشعب 
الفلسطيني يعتبر قضية األسرى محل اجماع وطني لكل 

نحفظ  بأن  ونعدهم  خلفهم  ويقف  الفلسطينية  الفصائل 
بكرامة  العيش  في  وأبنائهم  عائالتهم  وحقوق  حقوقهم 

في المجتمع".

على العرب االلتزام بمبادرة 
السالم العربية

وفيما يتعلق بتطبيع بعض الدول العربية واإلسالمية مع 
الكيان الصهيوني، ذكر السفير الفلسطيني بموقف القيادة 
الفلسطينية  بالقضية  يضر  أنه  أكدت  "التي  الفلسطينية 
وال يمكن أن يكون لمصلحة الفلسطينيين". وطالب أبو 
السالم  بمبادرة  االلتزام  العرب  األشقاء  "كافة  عطية 
العربية  القمة  في  باإلجماع  عليها  وافقوا  التي  العربية 

عام 2000 والتي عقدت في بيروت".
وأردف قائال: "نحن اليوم ننتظر أن تعقد قمة جديدة في 
الجزائر، مارس المقبل، نتمنى لها التوفيق.. نحن ننسق 
على أعلى المستويات مع األشقاء في الجزائر ونحترم 
فلسطينية  قمة  ستكون  بأنها  ونعتقد  الجزائري  الموقف 

بامتياز وستكون في مواجهة كل المؤامرات التي قامت 
بها الواليات المتحدة ولكيان الصهيوني لتصفية القضية 

الفلسطينية".
اليمينية  بينيت  وعلى صعيد ذي صلة، أكد أن حكومة 
أشد  هي  "بل  نتنياهو  لحكومة  امتداد  هي  المتطرفة 
قسوة وغطرسة"، موضحا أنها الزالت تواصل طريق 
االستيطان "وهي بذلك تتجاوز كل القوانين واألعراف 
الذي   ,2334 األمن  قرار مجلس  ذلك  في  بما  الدولية 
أدان االستيطان الصهيوني". ولفت المتحدث الى تمسك 
الشعب الفلسطيني بحقه على كل األراضي الفلسطينية 
الفلسطيني  الرئيس  اليه  أشار  وما  وهذا   " التاريخية 
محمود عباس، في خطابه األخير أمام الجمعية العامة، 
فاذا كان الكيان الصهيوني يفشل حل الدولتين، الشعب 
الفلسطيني يتمسك بحقه على أراضي فلسطين التاريخية 
ومن حقه أن يعيش في دولته المستقلة وعاصمتها القدس 
الشريف ومهما قدم الشعب الفلسطيني من تضحيات لن 

يفرط في حقه بأن القدس عاصمة لفلسطين".

أكد سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عطية، على الدور 
الفعال والهم الذي تلعبه الجزائر في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا 
غلى القمة العربية القادمة التي ستنعقد في شهر مارس 2022 على 

األراضي الجزائرية والتي قال إنها ستكون قمة فلسطنية بامتياز.
عزيز.ط

بلجود يستقبل وزير الداخلية الليبي

تعزيز التعاون الجزائري الليبي في قطاع الداخلية 
المحلية  والجماعات  الداخلية  وزير  استقبل 
والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أمس، بمقر 
الوزارة نظيره الليبي، خالد التيجاني مازن، 
الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يوما 
اللقاء،  عقب  للصحافة  تصريح  وفي  واحدا. 
على  اتفقا  الطرفين  أن  الليبي  الوزير  أكد 
الداخلية،  قطاع  يخص  فيما  التعاون  تعزيز 
معلنا عن تنصيب لجان تقنية بين الوزارتين 
تدريب  بينها  من  نقاط  عدة  بدراسة  ستقوم 

رعايا  مراعاة مصالح  و  الشرطية  العناصر 
البلدين سواء في الجزائر أو ليبيا.

للحديث  مازن-  -يضيف  اللقاء  كما خصص 
البلدين  بين  الحدودية  المعابر  عن إعادة فتح 
لتسهيل حركة البضائع والناقلين سواء بالنسبة 
للسلع الليبية أو الجزائرية، قصد المساهمة في 
الحد من غالء أسعار السلع خاصة في جنوب 
ليبيا. من جانبه، قال بلجود أن لقائه بنظيره 
الليبي شكل فرصة للحديث عن التنسيق بين 

الوزارتين في مختلف المجاالت، مشيرا إلى 
الكثير  يخص  فيما  الرؤى  في  تطابق  وجود 
الوزير بأن الطرفين  الملفات". وأضاف  من 
الى  الدبداب  الحدودي  المعبر  فتح  اتفقا على 
في  بالتكوين  يتعلق  فيما  التنسيق  دعم  جانب 
المدنية، مشيرا الى  مجال الشرطة والحماية 
بين  والتنسيق   المشترك  العمل  استمرار 
والبلدين  للشعبين  خدمة  مستقبال  الوزارتين 
الذين تربطهما عالقة أخوية وتاريخ مشترك. 

وزير الداخلية الليبي يزور المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف

ليبيا ترغب في االستفادة من خبرة الشرطة الجزائرية
أجرى وزير الداخلية الليبي، خالد التيجاني مازن 
المخبر  إلى  زيارة  أمس،  له،  المرافق  والوفد 
بشاطوناف  والتقنية  العلمية  للشرطة  المركزي 
الثنائي  التعاون  إطار  في  وذلك  )العاصمة(، 
بين الجزائر وليبيا. وكان مازن مرفوقا بوزير 
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 
كمال بلجود والمدير العام لألمن الوطني، فريد بن 
الشيخ. وخالل هذه الزيارة، اطلع وزير الداخلية 

الليبي والوفد المرافق له عن قرب على مختلف 
للشرطة،  المركزي  للمخبر  المشكلة  الدوائر 
 ،)IBIS( المقذوفات  تحليل  دائرة  غرار  على 
وكذا   )ADN( الوراثية  البصمات  تحليل  دائرة 
حيث  الشخصية،  لتحقيق  المركزية  المصلحة 
وقف على مدى مساهمة مختلف دوائر المخبر 
المركزي لألمن الوطني في دعم جهود الوحدات 
على  والمحافظة  الجريمة  لمحاربة  العملياتية 

النظام العام. وبالمناسبة، أعرب المسؤول الليبي 
قطعتها  التي  النوعية  بالخطوات  إعجابه  عن 
العلمية،  الشرطة  مجال  في  الجزائرية  الشرطة 
بلغته  الذي  االحترافي  بالمستوى  أشاد  كما 
الشرطة الجزائرية، في كلمته التي دونها بالسجل 
الذهبي، حيث أبدى رغبة بلده في االستفادة من 
وتعزيز  الوطني  لألمن  العامة  المديرية  تجربة 

التعاون بين شرطتي البلدين. 

الجزائر تؤكد موقفها الداعم لمساعي الخروج 
من األزمة في ليبيا

 استقبل الوزير األول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس ، بقصر الحكومة، خالد التيجاني مازن، وزير الداخلية في حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير األول. وقد شكلت هذه المحادثات 
في  األمنية  التحديات  لمواجهة  والشرطي  األمني  المجال  في  الثنائية، السيما  العالقات  لتعزيز  المشتركة  اإلرادة  على  للتأكيد  فرصة 
المنطقة، وللتطرق إلى آخر التطورات في ليبيا، مع تأكيد موقف الجزائر الداعم لمساعي الخروج من األزمة في هذا البلد الشقيق"، وفقا 
لذات المصدر. وقد جرى اللقاء بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد كمال بلجود، والمدير العام لألمن 

الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ.

الوطني  الجيش  أركان  رئيس  يشرع 
الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، بداية 
الجمهورية،  لرئيس  ممثال  أمس،  من 
وزير  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
إلى  رسمية  زيارة  في  الوطني،  الدفاع 
الثانية  الطبعة  فعاليات  لحضور  مصر، 
 ،)EDEX-2021( الدفاع  لمعرض 
المقرر تنظيمها بالقاهرة، حسب ما أفاد 

به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
لرئيس  "ممثال  البيان:  في  وجاء 
للقوات  األعلى  القائد  الجمهورية، 
الوطني وبدعوة  الدفاع  المسلحة، وزير 
من وزير دفاع جمهورية مصر العربية، 

رئيس  شنقريحة،  السعيد  الفريق  يشرع 
أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة 
العربية،  مصر  جمهورية  إلى  رسمية 
 ,2021 نوفمبر   28 اليوم  من  ابتداء 
لحضور فعاليات الطبعة الثانية لمعرض 
المقرر   ،)EDEX-2021( الدفاع 
تنظيمها بالقاهرة من 29 نوفمبر إلى 2 
المصدر  ذات  وأضاف  ديسمبر2021. 
إطار  ضمن  تندرج  التي  الزيارة  أن 
الوطني  الجيش  بين  التعاون  تعزيز 
المصرية،  المسلحة  والقوات  الشعبي 
حول  التباحث  من  الطرفين  ستمكن 

المسائل ذات االهتمام المشترك".

لبرنامج  المقيم  المنسق  السفير  أكد   
أليخاندرو  بالجزائر  المتحدة  األمم 
إنريكي ألفاريث، اليوم األحد بالجزائر 
لألمم  العام  األمين  أن  العاصمة، 
"مرتاح  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
جدا لدور الجزائر في المنطقة كفاعل 

محوري للسلم واألمن".
تسليمه  عقب  للصحافة  تصريح  وفي 
تبون،  المجيد  الجمهورية عبد  لرئيس 
للبرنامج  اعتماده سفيرا منسقا  أرواق 
لي  "كان  ألفاريث:  قال  األممي، 
من  معي  العامل  والفريق  الشرف 
حظينا  أن  األممية،  الوكاالت  رؤساء 
باستقبال الرئيس"، وأضاف أن اللقاء 
الجزائر  "دور  إلى  بالتطرق  سمح 
أن  مؤكدا  المنطقة"،  وفي  العالم  في 
مرتاح  المتحدة  لألمم  العام  "األمين 
جدا لدور الجزائر في المنطقة كفاعل 

محوري للسلم واألمن".
وأوضح السفير أنه تطرق مع الرئيس 
لألمم  التقني  "التعاون  إلى  تبون 
وتجسيد  الجزائر  في  للتنمية  المتحدة 
عديد  في  المستدامة  التنمية  أهداف 
منها".  االقتصادية  خاصة  المجاالت، 
باإلصالحات  الصدد،  هذا  في  ونوه 
التي شرعت فيها الحكومة الجزائرية 
مناصب  باستحداث  تعلق  ما  ومنها 
شغل جديدة والتنويع االقتصادي ودعم 

الحماية االجتماعية".
بمقر  الذي جرى  اللقاء  فإن  لإلشارة، 
وزير  حضره  الجمهورية،  رئاسة 
الوطنية  والجالية  الخارجية  الشؤون 
ومدير  لعمامرة،  رمطان  بالخارج، 
ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز 

خلف.
ع.ط 

غوتيريش مرتاح جدا لدور الجزائر في المنطقة كفاعل محوري للسلم واألمن

األمم المتحدة تشيد باإلصالحات 
التي شرعت فيها الحكومة الجزائرية
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نتائج أولية فسيفسائية لالنتخابات المحلية 

التحالفات .. قارب نجاة 
للقوائم الفائزة

المحلل السياسي والخبير الدستوري عامر 
رخيلة لـ "الرائد"

نسبة المشاركة في المحليات 
واقعية ومنطقية 

المحلي،  الشأن  تسيير  خارطة  بعد  تتحدد  لم 
ففي انتظار تحديد هوية الفائزين وتقديم األرقام 
االولية الخاصة بهذا االقتراع الذي يعتبر الحلقة 
المؤسساتي،  البناء  استكمال  مسار  في  االخيرة 
يرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل 
عديد االئتالفات بين القوائم واألحزاب المشاركة، 
وهو ما تعززه  المعطيات الجديدة التي جاء بها 
االنتخابي،  بالنظام  المتعلق  العضوي  القانون 
البلدية،  رئيس  لتعيين  جديدة  معايير  حدد  الذي 
ما  بالتحالفات،  المتعلق  للشق  بإسهاب  متطرقا 
بين مختلف األحزاب في  التكتل  إمكانية  يرجح 

عديد البلديات. 
نيتها في  السياسية،  التشكيالت  أبدت عديد  ولقد 
في  فعالية  بأكثر  المساهمة  أجل  من  التحالف 
التنمية المحلية، وإعطاء دفع أكبر لعجلة التتنمية 
خاصة على مستوى البلديات الفقيرة وتلك التي 
وكانت  المطلوبة،  اإلمكانيات  على  تتوفر  ال 
حركة البناء التي سجلت تقدم قوائمها االنتخابية 
في  سباقة  والبلديات،  الواليات  مختلف  عبر 
نيتها عقد تحالفات سياسية مع األحزاب  إعالن 
السياسية والقوائم المستقلة في المجالس الشعبية 
داعية  الداخلية،  للجبهة  تمتينا  والوالئية  البلدية 
االنتخابات  في  الفائزة  والقوائم  األحزاب  كل 
التعاون المسؤول على خدمة الصالح العام  إلى 
وحماية االستقرار والمساهمة في التنمية المحلية.
ولقد حدد المشرع الجزائري آليات تعيين رؤساء 
القانون  ينص  حيث  البلدية،  الشعبية  المجالس 
21- رقم  باألمر  والمعدل  بالبلدية  المتعلق 
"األميار"،  بتعيين  المتعلقة   64 مادته  في   ،13
تنصيب  قصد  المنتخبين  يستدعي  الوالي   " أن 
التي تلي إعالن  أيام   8 البلدي  الشعبي  المجلس 

المادة  تنص  فيما  لالنتخابات"،  النهائية  النتائج 
البلدي  الشعبي  المجلس  أن  على  مكرر،   64
سنا  األكبر  المنتخب  رئاسة  تحت  "يجتمع 
تلي  التي  أيام   5 خالل  رئيسه  انتخاب  قصد 
تنصيب المجلس"، و"يتم وضع مكتب مؤقت 
لإلشراف على االنتخاب يتشكل من المنتخب 
األكبر سنا ويساعده المنتخبان األصغر سنا، 
على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل 
النتخاب  الترشيحات  المؤقت  المكتب  هذا 

الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين".
كما تنص المادة 65 على أنه "يقدم المترشح 
البلدي  الشعـبي  المجلس  لرئاسة  لالنتخاب 
المطلقة  األغلبية  عـلى  الحائزة  القائمة  من 

قائمة  أي  حصول  عـدم  حالة  وفي  للمقاعد 
على األغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين 
من  األقل  على  بالمائة   35 على  الحائزتين 
بإمكان  يكون  فيما  مرشح"،  تقديم  المقاعد 
جميع القوائم تقديم مرشح عنها، في حالة عدم 
حصول أي قائمة عـلى 35 بالمائة على األقل 
من المقاعد، في الوقت الذي أقر فيه التعديل 
سنا  األكبر  المترشح  فوز  إعالن  السادس 
في  حالة تساوي األصوات المحصل عليها، 
الفائزة،  القوائم  بين  التحالفات  باب  ليكون 
 35 بنسبة  قائمتين  فوز  حالتي  في  مفتوحا 
بالمائة، وكذا في حالة عدم تحصيل أي قائمة 

لنسبة 35 بالمائة. 

وصف المحلّل السياسي والخبير 
عامر  الدكتور  الدستوري 
المؤقتة  المشاركة  نسبة  رخيلة، 
التي  المحلية  االنتخابات  في 
"الواقعية  بـ  أمس،  أول  جرت 
السياق  في  وقال  والمنطقية"، 
إن العملية االنتخابية قد تخلصت 
التي  السابقة  الممارسات  من 
كانت تطالها من خالل "تضخيم 
على  واالعتداء  المشاركة  نسب 

أصوات الناخبين".
في  رخيلة،  الدكتور  أوضح 
تصريح لـ "الرائد" أمس، تعليقا، 
المؤقتة  المشاركة  نسبة  على 
المنصرم،  السبت  محليات  في 
هيئة  رئيس  عنها  أعلن  والتي 
اغالق  عقب  االنتخابات  تنظيم 
أي  بأنها  االقتراع،  صناديق 
"نسبة المشاركة" عرفت ارتفاعا 
الفارطة.  بالتشريعيات  مقارنة 
ومرّد ذلك، وفق ما أكده الخبير 
أن  رخيلة،  عامر  الدستوري 
المحلية تعد "جاذبة"  االنتخابات 
المباشرة  لصلتها  للناخبين، 

بالحياة اليومية للمواطنين.
الحظ  فقد  تعبيره  حد  وعلى 
المتحدث، "اهتماما ملحوظا من 
طرف المواطنين، وتنافسا شريفا 
ما   " معقبا  المترشحين"،  بين 
الحظناه أيضا أن محليات السبت 
تجاوزات  دون  مرت  الفارط 
بالتشريعيات  مقارنة  لفظية، 
مؤشرا  يعد  ما  وهو  الفارطة، 
الدكتور  اعتقاد  وفي  إيجابيا"، 
القضائية  المتابعات  "فإن  رخيلة 
في  المتجاوزين  طالت  التي 
الماضي،  12 جوان  تشريعيات 
حالت دون تكرار األمر بمناسبة 
 27 ليوم  المحلية  االستحقاقات 

نوفمبر".
الوطنية  السلطة  رئيس  وكان 
لتنظيم االنتخابات محمد شرفي، 
قد كشف بعد اسدال الستار عن 
نسبة  بأن  التصويت،  عملية 
المشاركة في انتخابات المجالس 
الـ  قاربت  قد  البلدية  الشعبية 
المائة، فيما بلغت نسبة  36 في 
المشاركة في انتخابات المجالس 
الشعبية الوالئية الـ  34,27  في 

المائة.
وعلى هذا األساس يؤكد الدكتور 
في  المشاركة  نسبة  أن  رخيلة 
بحق  تعكس  المحلية  االنتخابات 
مؤشر  "وهي  الصندوق،  واقع 
ونزاهة  شفافية  على  إيجابي 
التي  االنتخابية"،  العملية 
رواسب  من  –حسبه-  تخلصت 
كان  حيث  السابقة،  الممارسات 
المشاركة  نسب  في  "النفخ" 
أصوات  على  واالعتداء 
على  الطاغية  الّسمة  الناخبين، 

كل عملية انتخابية في السابق.
منظور  ومن  آخر  صعيد  على 
من  الكثير  هناك  فإن  رخيلة، 
التي  الموضوعية  المعطيات 
حالت دون تسجيل نسبة مشاركة 
أول  انتخابات  عرفته  مما  أعلى 

من  عدد  في  ويفصلها  أمس، 
التي  الظروف  أهمها،  النقاط 
وأجواء  االنتخابات  فيها  جرت 
المقاطعة،  ودعوات  التنافس 
بالظروف  تعلق  ما  جانب  إلى 
الوبائية  والوضعية  المناخية 
أكبر  استقطاب  دون  التي حالت 

للناخبين.
ولعل ما ميز االنتخابات المحلية 
رخيلة،  الدكتور  منظور  من 
للجامعيين  القوي  الحضور  هو 
عكس  الترشيحات،  قوائم  في 
انتخابات  في  يسجل  كان  ما 
وإن  سابقا،  المحلية  المجالس 
كان هذا يعد مؤشرا إيجابيا، إال 
جزئية  عند  وقف  قد  رخيلة  أن 
كبير  عدد  بافتقاد  تتعلق  هامة، 
من الشباب لـ "التجربة السياسية 
السيما  االقناع"،  على  والقدرة 
تتسم  التي  الخصوصية  ظل  في 
ناهيك  المحلية،  االنتخابات  بها 
الشباب  بعض  احاطة  عدم  عن 
المترشحين بصالحيات المنتخب 
مما  البلدية،  وبامكانيات  المحلي 
خطاب  تبني  باتجاه  يدفعهم  قد 
في  المصداقية  يفقدهم  شعبوي 
المجالس  بعضوية  فوزهم  حال 

المحلية أو رئاستها الحقا.
الدكتور  رافع  السياق  هذا  وفي 
إلى ضرورة فتح  عامر رخيلة، 
رؤساء  لفائدة  تكونية  دورات 
الذين ستفرزهم  البلدية  المجالس 
أجل  من  األخيرة،  االنتخابات 
بالمهارات  ومدهم  تكوينهم 
لهم  حماية  التسيير  وبآليات 
وتمكينهم أيضا من معرفة إدارة 
الشأن المحلي. وفي سؤال حول 
رئيس  تعهد  الذي  البلدية  قانون 
خالل  بمراجعته،  الجمهورية 
الصفاحة  مع  الدوري  لقاءه 
األسبوع  نهاية  الوطنية 
المنصرم، قال الخبير الدستوري 
قانون  تغيير  إن"  رخيلة،  عامر 
فرضتها  حتمية  هو  البلدية 
الساحة  عرفتها  التي  المتغيرات 
سياق  في  جاء  كما  الوطنية، 
به  جاء  الذي  المجتمع  مشروع 
رئيس الجمهورية من أجل تحديد 
التي  القانونية  واألطر  اآلليات 
المجالس  دور  تفعيل  في  تساهم 
المحلية  التنمية  في  المنتخبة 
"المجلسين  بين  الربط  وكذا 
أكد  أن  وبعد  والوالئي".  البلدي 
"محل  هو  البلدية  قانون  بأن 
الدكتور رخيلة،  ورشة"، كشف 
هذا  في  به  تقدم  اقتراح  عن 
انتخاب  في  يتمثل  الخصوص، 
المجالس الشعبية الوالئية انطالقا 
المجالس  انتخابات  تفرزه  مما 
الشعبية الوالئية، كما هو معمول 
به في انتخابات التجديد النصفي 
ألعصاء مجلس األمة، وهذا من 
المواطنين  انشغاالت  نقل  اجل 
الممثلة  غير  البلديات  وتفادي 
في  وهذا  الوالئية،  المجالس  في 

إطار الديمقراطية التشاركية.
مجيد. ذ

في انتظار إعالن النتائج المؤقتة لالنتخابات المحلية، خالل أيام، يبقى تحديد هوية رؤساء 
المجالس الشعبية البلدية، رهين األرقام التي سيقدمها شرفي، ما يطرح فرضية التوجه نحو تشكيل 

تحالفات بين القوائم، خاصة على مستوى البلديات التي لم تحقق فيها أي قائمة أغلبية مطلقة.
إيمان سايح

المستقلة لالنتخابات،  الوطنية  السلطة  قال رئيس 
المؤقتة  النتائج  عن  اإلعالن  إن  شرفي،  محمد 
البلدية  المجالس  تجديد  بانتخابات  المتعلقة 
في  األسبوع"،  هذا  خالل  "سيكون  والوالئية، 
بهذا  المتعلقة  النهائية  األرقام  تقديم  انتظار 

االستحقاق فور انقضاء آجال الطعون.
يتم خالل هذا األسبوع االعالن عن النتائج المؤقتة 
عن  الكشف  يتم  أن  على  نوفمبر،   27 لمحليات 
النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون، وكان  
رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، محمد 
المشاركة  نسبة  أن  أمس،  أول  أعلن  قد  شرفي، 
في هذا االقتراع على المستوى الوطني بعد غلق 
مكاتب التصويت، بلغت 35,97 بالمائة بالنسبة 
للمجالس البلدية و34,39 بالمائة بالنسبة للمجالس 
للوالئية . وينص القانون العضوي لالنتخابات في 
الفصل المتعلق باالنتخابات المحلية بشأن النتائج 
اللجنة  أن  على   ،)185( للمادة  طبقا  والطعون 
سجلتها  التي  النتائج  "تجمع"  الوالئية  االنتخابية 
و"تودع"  البلدية،  االنتخابية  اللجان  وأرسلتها 
أمانة  لدى  باالعتراضات  مرفقة  النتائج  محاضر 
المندوبية الوالئية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه 

ست وتسعون ساعة من تاريخ اختتام االقتراع .
المستقلة،  السلطة  لرئيس  يمكن  القانون،  وحسب 
عند االقتضاء"، تمديد هذا األجل بثمان وأربعين 
المندوبية  تبت  حين  في  حد"،  كأقصى  ساعة 
الوالئية للسلطة المستقلة في االعتراضات ويعلن 
منسقها النتائج المؤقتة النتخابات المجالس الشعبية 

تاريخ  من  ساعة   48 أجل  في  والوالئية  البلدية 
االستالم''، مثلما تنص عليه المادة 186 من ذات 

القانون.
االعالن  تلي  التي  والطعون  االعتراضات  وعن 
عن النتائج المؤقتة، فإن القانون يتضمن في هذا 
الجانب موادا تشرح دور وواجبات كل االطراف 
القانون في  العملية، كما ينص ذات  المعنية بهذه 
ذات على أنه "يحق لكل قائمة مترشحين النتخابات 
مترشح  ولكل  والوالئية  البلدية  الشعبية  المجالس 
ولكل حزب سياسي مشارك في هذه االنتخابات، 
النتائج المؤقتة أمام المحكمة االدارية  الطعن في 
الموالي  ساعة  ال48  أجل  في  إقليميا  المختصة 
إلعالن النتائج المؤقتة"، على أن تفصل المحكمة 
االدارية في الطعن في "أجل خمسة أيام  كاملة من 

تاريخ إيداع الطعن".
كما يمكن، وفقا للقانون، الطعن  في حكم المحكمة 
لالستئناف  االدارية  المحكمة  أمام  االدارية 
من  كاملة  أيام  ثالثة  أجل  في  إقليميا  المختصة 
في  الطعن  في  تفصل  حيث  الحكم،  تبليغ  تاريخ 
أجل خمسة أيام كاملة من تاريخ ايداعه، ويكون 
الطعن،  أشكال  من  قابل ألي شكل  غير  قرارها 
وعليه، تؤكد المادة 186 من ذات  القانون على 
تصبح  والوالئية  البلدية  االنتخابات  نتائج  أن 
الطعن  آجال  وبانقضاء  القانون  بقوة  "نهائية 
القضائي  الطعن  المذكورة"، وفي حالة  القضائي 
في النتائج، "تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام 

نهائية بشأنها".              إيمان . س/  واج

بزيادة فاقت 12 بالمائة مقارنة 
بالتشريعيات األخيرة

نسبة المشاركة في 
المحليات تجاوزت   

بالمائة 
بلغت نسبة المشاركة في االقتراع الخاص 

بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية 
البلدية الذي جرى عبر كامل التراب 

الوطني 35.97 بالمائة عند غلق مراكز 
التصويت، بينما بلغت 34.39 بالمائة 

بالنسبة النتخاب أعضاء المجالس الوالئية.
حققت االنتخابات المحلية نسبة مشاركة 

أعلى من التشريعيات التي سبقتها، والتي 
لم تتجاوز 23 بالمائة، فقد أوضح رئيس 

السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، 
محمد شرفي، خالل ندوة صحفية حول 
النتائج األولية المؤقتة لمجريات العملية 

االنتخابية، أن عدد الناخبين ألعضاء 
المجالس الشعبية البلدية بلغ عند غلق 

مكاتب االقتراع 8 ماليين و517 ألف 
و919 ناخب على المستوى الوطني، أي 
بنسبة مشاركة قدرت ب35.97 بالمائة، 
بينما بلغ عدد الناخبين ألعضاء المجالس 

الشعبية الوالئية 8 ماليين و154 ألف 
و226 ناخب، أي بنسبة مشاركة قدرت 

ب 34.39 بالمائة.
وأضاف شرفي ان هذه النتائج تبقى 

"مؤقتة" في انتظار "دراسة المعطيات 
النهائية الخاصة بهذه العملية االنتخابية 

والفصل في الطعون".
إ. س/ واج

فيما ستعلن األرقام النهائية عقب انقضاء آجال الطعون

إعالن النتائج المؤقتة للمحليات 
هذا األسبوع
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• الخبير موسوني: تجدد المساحات المتضررة ممكن لكن يحتاج لسنوات 

• لهذه األسباب ال نزال نعيش أزمة جفاف رغم التساقط المستمر لألمطار !

السلطات تتريث قبل تنظيم عمليات التشجير والخبراء ينصحون بدراسة خبرة 

هل تنقذ أمطار الشتاء ما أفسدته 
حرائق الصيف؟!

 استحوذت على 22 بالمائة من العقود بقيمة 1،373 مليار دوالر  

الجزائر تحتل المرتبة األولى من حيث العقود وااللتزامات القائمة

المناطق  تعرف  الشهر  حوالي  مدار  وعلى 
الشمالية من الوطن تتالي في اإلضرابات الجوية 
وتساقط معتبر لألمطار بمعدل 40 إلى 50 ملم 
وهو  ليومين  تمتد  جوي  إضراب  سلسلة  كل  في 
شملت  وقد  سنوات،  منذ  يسجل  لم  عالي  معدل 
الواليات  خاص  بشكل  الجوية  اإلضرابات  هذه 
شهدت  الواليات  هذه  الداخلية،  وحتى  الشمالية 
الحرائق هي  من  الماضية سلسلة  الصائفة  خالل 
األعنف منذ االستقالل حيث تسببت هذه الحرائق 
والحيوانية  النباتية  للثروة  كارثية  خسار  في 
بالمائة   70 حوالي  وضياع  الفالحي  والقطاع 
األكثر  الواليات  من  عدد  في  النباتي  الغطاء  من 
وكانت  وزو  تيزي  والية  مقدمتها  في  تضررا 
السلطات العليا في البالد قد أمرت بإحصاء دقيق 
تشجير  استراتيجية  تحضير  أجل  من  للخسائر 
الخبراء  أن  غير  المتضررة  المناطق  في  خاصة 
بضرورة  نصحوا  قد  كانوا  والبيئة  الفالحة  في 
التريث قبل المباشرة في عمليات التشجير وإعطاء 
بنفسها  نفسها  لتجديد  المحروقة  للمناطق  فرصة 
االن عملية  لغاية  تنظم  لم  فعال حيث  تم  ما  وهو 
في  الحكومة  بها  وعدت  التي  الكبرى  التشجير 

تساهم  ان  إمكانية  للتساؤل حول  يقودنا هذا  حين 
األمطار المتساقطة في تجدد تلقائي للغطاء النباتي 
في المساحات المتضررة ام ان عمليات التشجير 
هو  الحالي  التوقيت  وهل  واساسية  مطلوبة  تبقي 

المناسب لهذه العمليات.؟
• الخبير موسوني: تجدد المساحات 
المتضررة ممكن لكن يحتاج لسنوات 

أكلي  الزراعي  الخبير  أشار  الصدد  هذا  وفي 
منذ حوالي  المتساقطة  األمطار  أن  إلى  موسوني 
لمساحات  طبيعي  تجدد  في  تساهم  قد  الشهر 
من  عدد  في  الماضية  الصائفة  الحرائق  مستها 
الواليات وقال موسوني في تصريحات لـ"الرائد" 
الصنوبر  أشجار  منها  األشجار  أنواع  بعض  أن 
من  تتحرر  طبيعية  بذور  فأن  الحرائق  وبفعل 
واسعة  مساحات  في  أخرى  مرة  وتنثر  قوقعتها 
لتأتي األمطار بعدها وتساهم في إنبات هذه البذور 
التجدد  هذا  أن  مشيرا  تدخل  أي  ودون  طبيعيا 
حقيقة يحتاج لسنوات حتى نقول أن هذه المساحات 
تجددت طبيعيا وكليا غير أن ذلك يبقي احسن من 
تنجح  ال  قد  التي  التشجير  عمليات  في  اإلسراع 

في مساحات عديدة، وعلى ذكر عمليات التشجير 
براي  البالد  في  السلطات  اخذ  موسوني  ثمن 
الخبراء وتأجيلها لغاية إجراء إحصاء دقيق وجمع 
المعلومات والمعطيات حول المناطق التي يمكن 
لعمليات  تحتاج  التي  والمناطق  طبيعيا  تتجدد  ان 
لعمليات  المناسب  الوقت  ان  مضيفا  تشجير 
التشجير هو بين شهري جانفي وأفريل وأنه على 
الحكومة وضع استراتيجية وطنية ودراسة خبرة 
من أجل إعادة استرجاع الهكتارات التالفة بسبب 

الحرائق. 

• لهذه األسباب ال نزال نعيش أزمة 
جفاف رغم التساقط المستمر لألمطار !

االمطار  كميات  وحول  منفصل  سياق  وفي 
في  مساهمتها  ومدى  األخيرة  الفترة  المساقطة 
األمن  وتحقيق  السدود  في  المياه  منسوب  رفع 
تصريحات  ظل  في  الجزائر  في  المهدد  المائي 
ازمة  باستمرار  توحي  تزال  ال  مسؤولين 
الجفاف،  قال موسوني أن األمطار الحالية ورغم 
فترات  على  التساقط  في  واستمرارها  غزارتها 

في  مساهمتها  من  تحد  عديدة  عوامل  اال  طويلة 
ضمان االستقرار في قطاع الموارد المائية على 
ذلك  الخبير  ذات  وفّسر  المقبلة،  الصائفة  األقل 
وأن  خاصة  أولية  تبقى  األمطار  هذه  أن  بالقول 
ودرجة  جافة  تكون  التي  التربة  تتشّربها  أغلبها 
ما  حالة،  هكذا  في  جدا  عالية  تكون  امتصاصها 
يحول دون وصول الكميات المطلوبة للسدود أو 
، من  المائية وتحقيق منسوب ملحوظ،  الحواجز 
الّسدود في الجزائر  جانب اخر قال موسوني أن 
تعاني من مشكل التوّحل، ما يؤثر على منسوبها، 
كما ان هناك نقص في شبكة السدود عبر الواليات 
من  تتساقط  التي  الكميات  كل  ليس  انه  يعني  ما 
االمطار  ان نصف  للسدود مضيفا  تذهب  امطار 
المتهاطلة تذهب سدى وال يستفاد منها ولذلك ال 
نزال نسمع تصريحات تشير على استمرار ازمة 
المطلوب  بالمستوي  السدود  امتالء  وعدم  المياه 
المتساقطة  األمطار   أن  قال  موسوني  أن  غير 
تعطى مؤشرات إيجابية، و"نحن متفائلون بعودة 
الجزائر إلى حالتها الطبيعية السابقة، خاصة وأنّنا 

مازلنا في بداية موسم األمطار".

حيث  من  االولى  المرتبة  الجزائر  احتلت 
القائمة  وااللتزامات  السارية  العقود 
للمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
2020، وذلك  بنهاية  الصادرات "ضمان" 

بقيمة 9ر308 ماليين دوالر.

الفصلي  تقريرها  في  المؤسسة   وأوضحت 
الجزائر  أن   2021 لعام  الثالث  للثالثي 
العقود  من  بالمائة   22 على  استحوذت 

السارية وااللتزامات القائمة للمؤسسة والتي 
بنهاية  دوالر  مليار   1،373 أجماال  بلغت 
بتونس  متبوعة  الجزائر  وجاءت   .2020
9ر171  بقيمة  الثانية  المرتبة  احتلت  التي 
ثم  بالمائة،   13 بحصة  اي  دوالر  مليون 
سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بقيمة 9ر97 

مليون دوالر وبحصة قدرها 7 بالمائة.

أن  التقرير  في  الواردة  البيانات  وتظهر 

في  أيضا  االول  المركز  احتلت  الجزائر 
الدول  وفق  الضمان  عقود  قيمة  ترتيب 
المضيفة لالستثمار والمستوردة للسلع خالل 
7ر250  بقيمة   ،2008-2020 الفترة 
من  بالمائة   18 بحصة  أي  دوالر  مليون 
القيمة اإلجمالية للعقود متبوعة بتونس بقيمة 
173 مليون دوالر اي بحصة 12 بالمائة، 
اي  دوالر  مليون  3ر149  بقيمة  واألردن 

بحصة 11 بالمائة. 

ارتفع معدل تساقط األمطار مع نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء بشكل ملحوظ ومست هذه األمطار بدرجة أكبر المناطق الشمالية والتي كانت عاشت خالل الصائفة الماضية حرائق 
بالجملة تسببت في خسائر فادحة وضياع حوالي 60 بالمائة من الغطاء النباتي وهو ما يقودنا نحو التساؤل هل تُصلح هذه األمطار ما أفسدته الحرائق وهل من الممكن ان تساهم في  تجدد أجزاء من 

س.زموشالغطاء النباتي المحترق من تلقاء نفسه دون الحاجة لعمليات تشجير.

تساقطات  وأولى  الجوية  التقلبات  تسببت 
الثلوج في المرتفعات أمس في غلق عدد من 
الطرقات الرئيسية والمحاور وهو ما عزل 
سكان عدد من المناطق في سيناريو يتكرر 
كل فصل شتاء ويتسبب في أزمات اخرى 
غير انقطاع الطرقات منها أزمات التموين 
بالمواد الغذائية وأزمة غاز البوتان وهو ما 

يستدعى تحرك من السلطات العمومية.  
في  الثلوج  تساقطات  أولى  أحدثت  ووقد 
الجوية  التقلبات  واستمرار  المرتفعات 
حالة  في  والداخلية  الشمالية  الواليات  عبر 
دعت  حيث  الواليات  هذه  في  طوارئ 
لتوخي  السائقين  الوطني  الدرك  مصالح 
الحذر خاصة بالمناطق التي تعرف تساقط 
المصالح  ذات  وكشفت  واألمطار.  الثلوج 
عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك، عن 
تساقط  بسبب  طرق  عدة  في  اضطراب 
األمطار والثلوج. حيث تم تسجيل صعوبة 
رقم  الوطني  الطريق  بالطريق  السير  في 
الرابط  شطره  في  بلعباس  بسيدي   13
تساقط  بسبب  وتالغ  الضاية  بلديتي  بين 
الدرك  مصالح  دعت  وبالبويرة  الثلوج. 

بسبب  الحذر  لتوخي  السائقين   ، الوطني 
الوطني  الطريق  بالطريق  التربة  انجراف 
بين  الرابط  شطره  في   11 رقم  المزدوج 
رمضان  المالك  عبد  وبن  مستغانم  بلديتي 
جبلي  منحدر  مستوى  على  بالضبط   ،
الحجارة.  سقوط  بسبب  بلدية  الديس  بجبل 
كما سجلت ذات المصالح ، اضطراب في 
حركة السير بالطريق الوطني رقم 56 في 
وتقرت.  ورقلة  واليتي  بين  الرابط  شطره 
وفي والية معسكر تم غلق الطريق الوطني 
بلديتي  بين  الرابط  شطره  في   17 رقم 
وادي  المسمى  بالمكان  والمحمدية  حسين 
هبرة بسبب ارتفاع منسوب المياه وتحويل 
حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 06 
باتجاه بلدية سيق بالنسبة للسائقين القادمين 
من والية معسكر، أما بالنسبة للقادمين من 
فتح  ومعسكر  حسين  بلدية  نحو  المحمدية 
الوطني  الطريق  السير عبر  تحويل حركة 
رقم 04 اتجاه بلدية سيق. وأضافت مصالح 
غلق  الى  أدى  الثلوج  تراكم  أن   ، الدرك 
الرابط   15 رقم  الوطني  الطريق  من  كل 
البويرة و تيزي وزو بالضبط  بين واليتي 

إفرحونان  بلدية  تيروردة  فج  على مستوى 
بين  الرابط   253 رقم  الوالئي  والطريق 
واليتي تيزي وزو وبجاية ، بالضبط على 
مستوى فج شالطة بلدية إفرحونن و بلدية 
شالطة. وبوالية تلمسان ، أدى تراكم الثلوج 
الى غلق الطريق الوالئي رقم 701ب على 
مستوى غابة سيدي النوار بلدية عين تالوت. 
ودائما ما تتسبب التقلبات الجوية وباألخص 
بأكملها وهو  الثلوج في غزل قرى  تساقط 
سيناريو يتكرر كل فصل شتاء ويحمل معه 
التموين  أزمات  منها  األزمات  من  العديد 
بالمواد الغذائية وغاز البوتان عبر المناطق 
التي لم تصلها التوصيالت بغاز المدينة ما 
يشكل معاناة حقيقية للسكان الذين يطالبون 
السلطات العمومية بالتحرك منذ االن ونحن 
استحداث  اجل  من  الشتاء  فصل  بداية  في 
التقلبات  مخلفات  تسير   للطوارئ  خاليا 
الطارئة حتى  الوضعيات  الجوية ومختلف 
نقمة  إلى  نعمة  التقلبات من  تتحول هذه  ال 

على المواطن.
س.ز

تذبذب التموين بالمواد الغذائية وغاز البوتان يبقي هاجس السكان

طرقات مقطوعة وطوارئ في هذه الواليات 
بسبب تساقط الثلوج 

 تسجيل 17 حالة وفاة شهر نوفمبر الجاري

القاتل الصامت يواصل 
حصد أرواح الجزائريين

تواصل حوادث االختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون حصد أرواح العشرات بمختلف 
واليات الوطن، كانت أخرها عروس بوادي الماء بوالية باتنة لم يمض على زواجها 

48 ساعة.
  وسجلت مصالح الحماية المدنية خالل شهر نوفمبر الجاري أزيد من 200 تدخل 
على المستوى الوطني، خلفت وفاة 17 شخصا، كانت أثقلها تسجيل أربع وفيات من 
الكربون  أكسيد  أحادي  لغاز  استنشاقهم  جراء  اختنقوا،  بوالية سطيف  واحدة  عائلة 
المنبعث من قناة صرف الدخان لمدفئة داخل منزلهم، كما سمحت تدخالت مصالح 
الحماية المدنية بداية األسبوع الجاري من إنقاذ عائلة بأكملها بحاسي زهانة في سيدي 
بلعباس، بعد استنشاقهم للغاز المنبعث من سخان الماء، كما تمكنت وحدات الحماية 
المدنية من إنقاذ 4 أشخاص بعد تعرضهم لالختناق جراء استنشاقهم للغاز في وهران. 
وفي هذا الصدد، أوضح أمس ممثل المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك كمال عزوق 
الرائد، بأن الحصيلة المسجلة جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد  في حديثه لجريدة 
درجات  في  المحسوس  االنخفاص  أن  إلى  مشيرا  الوضع،  خطورة  تبرز  الكربون 

الحرارة، يقابله تكثيف في إستعمال أجهزة التدفئة في الوقت الحالي. 
وأضاف عزوق، بأن المخاوف كبيرة، خاصة في ظل تسليم اآلالف من السكنات من 
مختلف الصيغ على المواطنين خالل األشهر القليلة الماضية  واالنخفاض المحسوس 
في درجات الحرارة، ما يستدعي دق ناقوس الخطر، لكون أغلب السكنات ال تحوي 

على التدفئة المركزية.
وشدد محدثنا، على أن نمط البناء غير المتطور المتبع من قبل الدولة الجزائرية وعدم 
وضع استراتيجية  لتطوير السكن، يبقى من أبرز مسببات االختناق، في ظل انعدام 
التهوية ما يجعل المساكن غير مطابقة لمعايير السالمة، يضاف لها سوء إستعمال 

سخانات الماء، المدافئ و"الطابونة". 
وطالب ممثل المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بضرورة توفير كل المستلزمات 
للتدفئة باألحياء السكنية، من خالل استحداث مؤسسات صغيرة مهمتها  الضرورية 
تسيير األحياء، للتقليل من حوادث االختناق، مضيفا بأن العملية ستمكن من ترشيد 
استهالك الطاقة وستساهم في تحريك عجلة االقتصاد وخلق مناصب شغل، خاصة 

وأن المؤسسات سيقع على عاتقها التكفل بكل ما يتعلق بالتدفئة.
وكشف ذات المتحدث، بأن معاينته الميدانية ألزيد من 150 منزل وقعت بها حوادث 
والتي  الحوادث،  أسباب  بالوقوف على  له  متعددة سمحت  بواليات  بالغاز  االختناق 
أرجعها في الغالب لألخطاء في تركيب األجهزة، ما يجعل من إعادة النظر في تكوين 

الرصاصين أمر ال مفر منه، في ظل انعدام ثقافة األمن لديهم.

الثابتة  التهوية  فتحات  انشاء  على  للعمل  المعنية  للسلطات  مطالبته  محدثنا  وجدد 
والدائمة بكل المساكن بطرق قانونية، من أجل التقليل من حوادث االختناق بالغاز.
التوعوية  الميدانية  خرجاتها  تواصل  المدنية  الحماية  مصالح  فإن  بالذكر،  جدير 
التحسيسية الناجمة عن اإلستعمال السيئ وغير السليم  ألجهزة التدفئة والتسخين 
بمختلف أنواعها، داعية المواطنين للتقيد باإلجراءات الوقائية من خالل الحرص 
المستعملة  التدفئة  معدات  مختلف  ومراقبة  فحص  مع  للتهوية  منافذ  ترك  على 
باإلستعانة بحرفيين متخصين، إقتناء أجهزة مطابقة لمعايير السالمة، باإلضافة إلى 
المحترقة وإقتناء  الغازات  قنوات ومداخن صرف  تنظيف  تأكيدها على ضرورة 

كاشف الغازات المحترقة.
  ف.م
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5 إقتصادي

في  أجري  الذي  التحقيق  هذا  لنتائج  ووفقا 
فإن  مؤسسة   700 من  أزيد  ومس   2019
متوسطة  شهرية  أجورا  يمنح  العمومي  القطاع 
مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص حيث بلغ األجر 
القطاع  في  دج   58400 الشهري  المتوسط 
العمومي مقابل 34100 دج في القطاع الخاص 

اي بفارق 24300 دج. 
أوضح  القطاعين،  أجور  في  تفصيله  ولدى 
الديوان الوطني لإلحصائيات أن االجر الصافي 
المتوسط لإلطارات بلغ 88600 دج في القطاع 
العمومي مقابل 73700 دج في القطاع الخاص 
بالنسبة  المتوسط  الصافي  االجر  بلغ  بينما 
لألعوان المكلفين باإلشراف في القطاع العمومي 
القطاع  في  دج   38000 مقابل  دج   64100
القطاع  في  االعوان  اجر  قدر  واخيرا  الخاص 
في  دج   26.900 مقابل  دج  العام ب40100 
القطاع الخاص. بالمقابل أوضح تحقيق الديوان 
لألجور  العام  التطور  أن  لإلحصائيات  الوطني 
في سنة 2019 مقارنة ب 2018 تميز بارتفاع 
نسبته 2 بالمائة. غير أن هذا التحسن في االجور 
بنسبة  الخاص  القطاع  في  نسبيا"  "أهم  كان 
القطاع  في  بالمائة  8ر1  مقابل  بالمائة  28ر2 
اجور  ارتفعت  المؤهالت  وحسب  العمومي. 
28ر1  بنسبة  )عام وخاص(  إجماال  االطارات 
باإلشراف  المكلفين  االعوان  وأجور  بالمائة 
بحوالي  االعوان  وأجور  بالمائة  46ر1  بنسبة 

3 بالمائة.

العام  القطاع  في  األجور  ارتفاع  نسبة  وبلغت   
سنة 2019 مقارنة بالسنة التي سبقتها ب17ر1 
لألعوان  و62ر1  لإلطارات  بالنسبة  بالمائة 
بالمائة   67ر2  واخيرا  باإلشراف  المكلفين 
نمو مستويات األجور,  نسبة  لألعوان. وقدرت 
ب41ر1  االطارات  لدى  الخاص  القطاع  في 
باإلشراف  المكلفين  االعوان  ولدى  بالمائة 
بنسبة  االعوان  لدى  واخيرا  بالمائة  ب26ر1 
07ر3 بالمائة. وتظهر نتائج التحقيق من جهة 
أخرى أن االجور تتكون بنسبة 59 بالمائة من 
الوطني  المستوى  منح وتعويضات, وذلك على 

وبالنسبة للقطاعين.
العام   للقطاع  بالنسبة  القاعدي،  األجر  ويمثل   
بعض  أن  اال  الصافي,  االجر  من  بالمائة   46
لألجر  اهمية  اكثر  حصة  تسجل  النشاطات 
للنشاطات  بالنسبة  الشأن  هو  ما  مثل  القاعدي 
و53  بالمائة  والمطاعم ب55  والفنادق  المالية 
الخاص,  القطاع  اما  التوالي.  على  بالمائة, 
فيمثل فيه االجر القاعدي 65 بالمائة من االجر 

الصافي.
 هذه أعلى وأقل األجور حسب القطاعات 

الشهري  األجر  صافي  ارتفع  فقد  بالمقابل 
المتوسط في الجزائر )باستثناء قطاعي الزراعة 
واإلدارة( خالل 2019 بنسبة 2 بالمائة ليصل 
إلى 41800 دج مقابل 41000 دج في 2018 
الذي  لألجور  السنوي  التحقيق  لنتائج  ووفقا 
أجراه الديوان الوطني على مستوى المؤسسات, 

في  الجزائر  في  الشهري  الصافي  االجر  فإن 
العمومي  القطاع  في  دج   58400 بلغ   2019
أي  الخاص  القطاع  في  دج   34100 بلغ  بينما 
الوطني  الديوان  . ويرجع  دج   24400 بفارق 
القطاعين  بين  األجور  في  التفاوت  لإلحصاء 
العمومي والخاص إلى وجود بعض المؤسسات 
التي توظف عددا معتبرا من  الكبرى  العمومية 
العمال معتمدة على شبكة أجور مميزة. وتؤكد 
)إنتاج  النفطي  القطاع  أن  نتائج هذا االستطالع 
وخدمات المحروقات( وقطاع المالية )المصرفية 
والتأمينية( يدفعان أعلى األجور مقارنة مع باقي 
الشهري   الصافي  االجر  يبلغ  حيث  القطاعات 
المحروقات  قطاع  في  شهريا  دج   107600
البنوك  قطاع  في  بالنسبة  دج  و61200 
وتوزيع  إنتاج  بقطاعي  متبوعين  والتأمينات, 
الكهرباء والغاز والمياه ب47142 دج وقطاع 
الصحة ب46300 دج. ووفقا للديوان الوطني 
لإلحصاء, فإن أعلى األجور تدفع في صناعات 
المالية  والنشاطات  )المحروقات(  االستخراج 
القطاعين  هذين  نظرا ألن  والتأمينات(  )البنوك 
يشغالن العديد من العمال من حاملي الشهادات 
دفع  في  غيرهما  من  أكبر  سهولة  يجدان  كما 
األجور في اطار أنظمة خاصة بالموازاة مع ذلك  
فإن متوسط صافي األجر الشهري يسجل أدنى 
وخدمات  والعقارات  البناء  قطاع  في  مستوياته 
ألف   35000 و  دج   32000 بواقع  األعمال 

دج على التوالي.

كشف تقرير أصدره الديوان الوطني لإلحصاء وجود تفاوت في األجور بين القطاعين العام والخاص حيث  أن األجور التي تدفع في القطاع العمومي تبقى أعلى من 
تلك المسجلة في القطاع الخاص، بينما يبقي القطاع النفطي وقطاع المالية يدفعان أعلى األجور مقارنة مع باقي القطاعات وبذلك بسبب حجم بعض المؤسسات العمومية 

ومداخيلها وشبكة أجورها.

 شهدت مشاركين في عدة واليات من الوطن

مبادرة جزائرية 100 % لتكوين أساتذة 
اللغة اإلنجليزية

كانت مبادرة جزائرية بنسبة 100 بالمائة، مميزة بكل المقاييس واستطاعت 
أن تستقطب عددا كبيرا من أساتذة اللغة اإلنجليزية القادمين من عدة واليات 
بوك  الفايس  على  المتوسط  التعليم  أساتذة  حلقة  تنظيم  من  الدورة  ساحلية، 

بمساهمة مدرسة أشبال المستقبل بقرواو بالبليدة.
لحضور  مضطرين  اإلنجليزية  اللغة  في  المختصين  األساتذة  كان  أن  فبعد 
الورشات  مختلف  في  تخوض  التي  البريطانية  القنصلية  تنظيم  من  دورات 
أساتذة  استطاع  اإلنجليزية،  اللغة  تدريس  في  المتخصصة  البيداغوجية 
جزائريين أن يتميزوا بتنظيم دورات محلية لتكوين ورشات خاصة بهم تُعنى 
بتطوير اللغة اإلنجليزية والمهارات الفنية في إطارها البيداغوجي بما يسمح 

باالرتقاء بمستوى األساتذة الجزائريين.
إشراف  تحت   ،2021 أكتوبر   30 السبت،  يوم  نظمت  التي  البليدة  ورشة 
مكونة  األستاذة عزي سندس  وتنظيم  لعجاج،  ن عزيز حمود  المكوِّ األستاذ 
على  المتوسط  التعليم  أساتذة  حلقة  في  وعضو  بالبليدة  الثانوي  بالتعليم 
الفايسبوك، سمحت لهؤالء األساتذة القادمين من عدة واليات مجاورة بالخوض 
في عدة محاور على غرار التدريس في ظل جائحة كورونا، الرقمنة داخل 
الورشة  لتُختتم  واالتصال،  اإلعالم  تكنولوجيات  الهجين،  التعليم  األقسام، 
بتقديم شهادات للمشاركين والمشاركات. المبادرة لقيت استحسانا كبيرا لدى 

الحضور في انتظار تنظيم ورشات أخرى في المستقبل القريب.

ع.ط

 حسب تقرير أصدره الديوان الوطني لإلحصاء

تفاوت في شبكة األجور وهذه القطاعات تدفع "األعلى" وطنيا 

س.ز / وكاالت 

في أنابيب نقل الغاز الرابطة بين الجزائر وإيطاليا

شركة "إيني" تتنازل عن حصة من مساهماتها لـ "سنام" 

بسبب ما وصفوه بالوضع المزريللعمال

مفتشو العمل يهددون بالدخول في اضراب وطني مفتوح

تعتبر بمثابة مصدر مرجعي وموثوق لخبر محليا ودوليا 

وكالة األنباء الجزائرية تحي يوم األربعاء المقبل الذكرى الستين لتأسيسها
كان ذلك يوم 1 ديسمبر 1961 بتونس في عز كفاح الشعب الجزائري من أجل اإلستقالل. وغداة استرجاع السيادة الوطنية، انتقلت وكالة األنباء الجزائرية إلى 

الجزائر، حيت استقرت في أول األمر بحي القصبة و بعدها بمبنى )ايرو-آبيتا( المطل على حوض العاصمة. 
وبعد تحويل مقر الوكالة إلى نهج تشي غيفارا، تم تجهيزها بمرفق يليق بوكالة أنباء حقيقية )خطوط التلغراف، تيلكس، توظيف الصحفيين(. واعتمدت في 
البداية على وسائل بسيطة باستخدام النظام الهوائي )أنبوب يحتوي على رسالة -أخبار- مرسلة عبر قنوات تحت األرض من مكتب إلى آخر بواسطة الهواء 
المضغوط- علما أن هناك شبكة تربط بين مختلف المكاتب اإلدارية(. وفي شهر جانفي 1993، بعد نقل مقرها إلى القبة، استثمرت وكالة األنباء الجزائرية في 
معركة التكنولوجيات الحديثة، بحيث أطلقت في الفاتح من يناير سنة 1994، أول نظام تحريري معلوماتي لها، وفي 25 من شهر أبريل 1995، شرعت في 
بث معلوماتها بشكل آلي. كما دشنت وكالة األنباء الجزائرية بتاريخ 18 فبراير 1998، موقعها اإللكتروني بعدما استوطنته خالل أكثر من سنة بمركز البحث 

في اإلعالم العلمي والتقني ببن عكنون.
ثم أطلقت الوكالة في 5 جويلية 1998 صفحاتها على الواب باللغة العربية ومنتوجها APS Online، الذي يعتبر بمثابة نقطة انطالق لمرحلة جديدة مدعوة 
إلدراج وكالة األنباء الجزائرية في حقل اإلعالم و اإلتصال العالميين. وفي شهر نوفمبر من نفس السنة، شرعت وكالة األنباء الجزائرية في البث عبر الساتل، 
وهو ما سمح لها بتوسيع باقة خدماتها. و صار بإمكان زبائنها استعمال APS Online عن بعد وبصفة آنية لبنوك معلوماتها وخدماتها المتخصصة أو إلحدى 
الخدمات من اختيارهم، أو لصورها الرقمية ومنتوجاتها األنفوغرافية. كما تملك وكالة األنباء الجزائرية قناة على اليوتوب، وتجهزت بقاعدة معلوماتية يتم 
ملؤها كل سنة، وتسير كل نشاطاتها الرقمية منذ 1993. حرصا منها على التموقع في قلب الحدث من خالل ضمان تغطية واسعة لألخبار، تتواجد وكالة األنباء 
الجزائرية الكائن مقرها األساسي بالعاصمة، عبر الوطن من خالل مكاتبها الجهوية على مستوى كل والية، موزعة على شكل أربع )4( مديريات جهوية )البليدة 
وورقلة وقسنطينة ووهران(، بحيث تعمل هذه المديريات على تنسيق نشاط المكاتب الموزعة عبر 47 والية مع العمل حاليا على االنتشار عبر الواليات الـ 

10 المستحدثة مؤخرا.
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التنازل  "إيني"  االيطالي  الطاقوي  المجمع  أعلن 
عن 9ر49 في المائة من مساهماته في أنابيب نقل 
للشركة  الجزائري  بالغاز  إيطاليا  تزود  التي  الغاز 

المتخصصة في المنشآت الطاقوية "سنام".

المجمع  موقع  على  أمس  أول  نشر  بيان  في  وجاء 
االيطالي على األنترنت: "أبرمت شركتا إيني وسنام 
اتفاقا تبيع بموجبه شركة إيني لشركة سنام مساهمة 
غير  بصفة  أو  مباشرة  المملوكة  المائة  في  9ر49 
مباشرة في بعض الشركات التي تستغل مجموعتي 

أنابيب نقل غاز دولية تربط الجزائر بإيطاليا".   
وتتضمن هذه الصفقة ال سيما أنبوب نقل الغاز في 
اليابسة "ترانس تينيزيا بابالين كامباني" الممتد من 
التونسية  السواحل  إلى  التونسية  الجزائرية  الحدود 

وأنبوب الغاز في أعماق البحار "ترانس ميديترانين 
التونسي  الساحل  بين  الرابط  كامباني"  بابيبالين 

وإيطاليا.
مساهمتها  كافة  "إيني"  تقدم  االتفاق  هذا  وبموجب 
حديثا  منشأة  إيطالية  لشركة  الغاز  نقل  أنبوبي  في 
االستحواذ على  فيها  "إيني"  تواصل  "نيوكو"  وهي 
في  9ر49  ستبيع  بينما  المائة  في  1ر50  مساهمة 
المائة المتبقية لشركة "سنام" مقابل مبلغ 385 مليون 

أورو.
ستمول  "سنام"  شركة  أن  المصدر  ذات  وأوضح 
"الصفقة  أن  مضيفا  المالية،  بمواردها  الصفقة  هذه 
ستسمح بخلق تعاون بين مجاالت خبرة الطرفين في 
نقل الغاز في طريق استراتيجي ألمن التموين بالغاز 
الطبيعي في إيطاليا وتشجيع المبادرات المحتملة في 

قطاع الهيدروجين القادم من شمال إفريقيا".
كلوديو  العام  المدير  الرئيس  أن  البيان  وكشف 
بتحرير  لنا  ستسمح  الصفقة  "هذه  أن  ديسكالزي 
الطاقوي مع  االنتقال  في  موارد جديدة في مسيرتنا 
شركة  مع  االستراتيجية  المنشأة  تسيير  على  االبقاء 
للبلد".  الطبيعي  بالغاز  التأمين  أمن  لضمان  "سنام" 
وعندما أكد على "الدور المحوري" للغاز في االنتقال 
المهم  "من  أنه  ديسكالزي  السيد  اعتبر  الطاقوي، 
االبقاء على توفر وتنوع طرق التموين بهذا المورد".
سنام  لشركة  العام  المدير  الرئيس  أكد  جهته،  ومن 
ماركو ألفيرا أن شمال إفريقيا يمثل "منطقة اساسية 
و مهمة في مجال الغاز" لكن يمكن أن تصبح أيضا 
الشمسية  الطاقة  إلنتاج  مهمة  "منطقة  المستقبل  في 

والهيدروجين األخضر".

لوحت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل بالدخول في 
اضراب وطني مفتوح في قادم األيام، على خلفية الوضع 

االجتماعي والمهني الصعب الذي يعيشه مفتشو العمل.

وأشار بيان للنقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل استلمت 
االجتماعي  الوضع  بأن  منه،  نسخة  على  الرائد  جريدة 
التام  االنعدام  ظل  في  العمل  مفتشو  يعيشه  الذي  والمهني 
المفتوح  الوطني  لإلضراب  اللجوء  يجعل  العمل،  لوسائل 

أمرا حتميا.
وأضافت، بأن الوضع الراهن يقتضي من جميع االطراف 
إلعادة  وملموسة  حقيقية  حلول  ايجاد  على  السهر  المعنية 

والتشغيل  العمل  قطاع  في  العمل  لمفتش  الحقيقي  الدور 
وليس العمل على تهميش وإقصاء هذا الجهاز بأي وسيلة، 
عدد  في  يتمثل  ال  العمل  لمفتش  الحقيقي  الدور  بأن  قائلة 
زيارات المراقبة والتفتيش المنجزة، وإنما في أدائه لمهامه 
ووظائفه المحددة قانونا، كالسهر على تحقيق السلم واألمن 
توقف  دون  للحيلولة  العمالي،  الوسط  في  االجتماعي 
من  الوقاية  على  أيضا  والحرص  الحيوية  المؤسسات 
حوادث العمل واألمراض المهنية وتأمين العمال. ووجهت 
والضمان  والتشغيل  العمل  لوزير  عاجال  نداء  النقابة 
االجتماعي للتدخل وإصالح جهاز مفتشية العمل، قائلة بأنها 
كانت تنتظر تسوية الوضعية االجتماعية والمهنية لهم من 

طرف المفتشية العامة للعمل، غير أنها اصطدمت باصدار 
تعليمات للمسؤولين الجهويين والمحليين للعمل على إيجاد 
طريقة الخصم من مردودية المفتش، وكأن المفتشية العامة 
الرواتب  خصم  الوحيد  ودورها  هاجسها  أصبحها  للعمل 
المفتشيين.  أوساط  في  التذمر  و  االحباط  وزرع  والمنح 
من  اسفها  عن  العمل  لمفتشي  الوطنية  النقابة  وعبرت 
التصرفات الصادرة عن اإلدارة المركزية، والتي يفترض 
لدى  العمل  مفتشي  عن  والمحامي  الممثل  تكون  أن  بها 
الواقع عكس ذلك،  الهيئات، غير أن  مختلف الوزارات و 
وهو األمر الذي يؤكد عدم وجود نية حقيقية في النهوض 
بهذا القطاع.                                             ف.م
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المحلي

يف ظل العراقيل والصعوبات التي تواجههم للحفاظ عىل هذا املوروث

حرفيو النعامة يدعون املنتخبني الجدد 
النعاش قطاع الصناعات التقليدية بالوالية 

الفالحون يستبرشون خريا بعد سنوات من الجفاف

 الثلوج تكسو مرتفعات سيدي 
سميان بتيبازة 

الشعبية  املجالس  أعضاء  تجديد  يساهم  ألن  النعامة  والية  من  حرفيون  يتطلع 
من  التقليدية  الصناعة  لقطاع  انتعاش  تحقيق  يف  الواليئ  الشعبي  واملجلس  البلدية 
خالل تشجيع املهنيني إىل امليض قدما لتطوير املوروث الفني والثقايف واملحافظة عليه 

لتتوارثه األجيال.
وأشارت سعيدي كلثوم املختصة يف دباغة وتفصيل الجلود من بلدية عني الصفراء إىل 
»أن اإلشكاليات التي كثريا ما يعاين منها حرفيو املنطقة واملتمثلة أساسا يف املواد األولية 
وتسويق منتجاتهم تجعل من ممتهني القطاع محليا يعلقون آماال كبريا عىل مسريي 
البلديات الذين تم اختيارهم لعضوية املجالس املنتخبة محليا ملرافقتهم وتقديم يد 
الوطنية و  الثقافية  الهوية  القطاع يف املحافظة عىل  املساعدة لهم وتثمني دور هذا 

إنشاء مناصب شغل لفائدة الشباب بصفة عامة واملرأة الريفية عىل وجه الخصوص«. 
واعتربت الحرفية سويلم فاطنة مختصة يف النسيج الصويف و صناعة الزرايب من بلدية 
تيوت » أن املسؤولية امللقاة عىل عاتق املنتخبني املحليني يف املجالس الجديدة التي 
ستفرزها إنتخابات 27 نوفمرب الجاري تتمثل يف إنعاش الحياة اإلقتصادية لبلدياتهم 
بالبيوت«.  املنتجات  النساء  و  الريفية  املرأة  ودور  العائيل  العمل  وترقية  وتعزيز 
النعامة »  الحرفيات عىل مستوى والية  التي تعد من أقدم  املتحدثة  وأضافت ذات 
تحسني  ينطلق من  الذي  والتشجيع  الدعم  تقديم  يبحثون عىل  الحرف  أصحاب  أن 
الظروف االجتامعية للمواطن باملناطق النائية ومناطق الظل والعناية بجميع األنشطة 
اإلنتاجية أو الخدماتية التي تقوم بها العائالت وإدماجها يف التنمية املحلية«. ويتمثل 
هذا الدور الذي تلعبه البلديات و املجلس الشعبي الواليئ بحسب رأي الحريف تومي 
واإلستامع  املواطن  من  اإلدارة  »تقريب  الطبيعية يف  الزيوت  تقطري  املختص يف  رضا 
النشغاالت الحرفيني و خصوصا ما تعلق بتوفري فضاءات ومحالت ملامرسة نشاطهم 
ونقل تجارب الحرفيني من ذوي الخربة لتكوين الشباب من أجل اإلسهام يف اإلبقاء 
عىل تراث الصناعة التقليدية الذي يشكل مفخرة للمنطقة و رافدا من ورافد التنمية 
إستغالل  و  الحرفية  األنشطة  ادراج  الحرفيني حول رضورة   آراء  والتقت   .« املحلية 
املقبلة  املجالس  يف  املحليني  املنتخبني  اهتاممات  ضمن  الطبيعية  الوالية  موارد 
وخصوصا إيجادها لحلول ملعضلة وفرة مادة الصوف بالوالية التي تبقى دون إستغالل 
وبعيدة عن استثامر الخواص يف هذه الرثوة املتجددة التي يزداد حجم إنتاجها عاما 
بعد عام. ودعا هؤالء يف هذا اإلطار إىل تشجيع مبادرات لالستثامر يف الصوف واهتامم 
املستثمرين  لجذب  البلدية  الشعبية  املجالس  رؤساء  ذلك  يف  مبا  املحلية  السلطات 

للمشاريع التي ترتكز عىل استغالل وتثمني املوارد الطبيعية للوالية.
ق.م

 طالبوهم مبنح األولوية للمصلحة العامة لبلدياتهم

هذا ما ينتظره مواطنو عني الدفىل 
من »األميار« الجدد 

 غليزان:

تفكيك شبكة إجرامية لتزوير 
الوثائق الرسمية

 إنقاذ عائلة بأكملها من االختناق 
بالغاز بسيدي بلعباس

تيارت:

حجر كميات من اللحوم الفاسدة املوجهة لالستهالك 
حجزت أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني مبهدية يف تيارت، 141 كلغ من اللحوم الحمراء )لحم بقري( موضوعة بأكياس بالستيكية داخل الصندوق الخلفي لسيارة 

غري مهيأة وتنعدم فيها رشوط النظافة والصحة.
وذكر بيان مصالح الدرك الوطني، أن العملية متت عند مدخل بلدية مهدية، وقد استعني بطبيب بيطري الذي عاين اللحوم املحجوزة التي تبني أنها فاسدة وغري صالحة 
لالستهالك، حيث تم إتالفها بالتنسيق مع مكتب الصحة لبلدية مهدية، وفتح تحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية املختصة، سيتم مبوجبه تقديم شخصني بتهمة عدم 
احرتام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، عدم احرتام إلزامية رقابة املطابقة املسبقة، عدم وجود تعريفة املذبح وشهادة صحية، عدم الفوترة، حيازة مواد غذائية فاسدة، 

عدم امتالك السجل التجاري وعدم احرتام رشوط نقل مواد رسيعة التلف.
د.ع

الدفىل  عني  مواطني  من  عدد  أكد 

املجالس  انتخاب  يف  شاركوا  الذين 

املحلية، أن رئيس البلدية الذي شبهوه 

تجتمع  أن  يجب  السفينة«،  »قائد  ب 

فيه عدة صفات متكنه من أداء مهمته 

عىل أفضل وجه لخدمة من انتخبوه.

و اعترب جامل، الذي التقته وأج بالقرب 

خليفة«  »محرز  االقرتاع  مركز  من 

البلدية  رئيس  أن  الوالية،  بعاصمة 

»الصالح ليس هو الذي يظهر املشاعر 

الطيبة واألفكار الجميلة، لكنه الشخص 

لبلديته  الجيدة  املعاينة  عىل  القادر 

املناسبة  الحلول  تقديم  أجل  من 

هو  و  املتحدث  اسرتسل  و  ملشاكلها«. 

أن  قائال  سنة(،   40( االبتدايئ  يف  معلم 

مؤسسة«  »مسري  مبثابة  البلدية  رئيس 

األموال  وتقتصد  عمومية  خدمة  تنتج 

العامة« كام عليه أيضا أن يكون مديرًا 

للسكان و »رئيسا انتخابيا«. والحظ أن 

يكون  أن  يجب  املثايل  البلدية  رئيس 

قدوة من حيث احرتام القيم األخالقية، 

هذا  يضع  أن  أهمية  عىل  مشددا 

الشعب،  طرف  من  املنتخب  املمثل، 

»املصلحة العامة لبلديته قبل مصلحته 

الخاصة«. و قال أن املواطنون ينتظرون 

األوقات  هذه  -يف  البلدية  رئيس  من 

يكون  أن  الفساد-  مبكافحة  املتميزة 

األولوية  مينح  و  يشء  كل  قبل  صادًقا 

للمصلحة العامة لبلدته، قبل مصلحته 

أو مصلحة أي طرف معني. و من جهته 

التقته  متقاعد  موظف  احسن،  شدد 

االقرتاع،  مركز  نفس  من  بالقرب  وأج 

البلدية  رئيس  يتسم  أن  أهمية  عىل 

»بالبصرية« و عليه أن يكون » رجاًل له 

حس االسترشاف ، لكونه عنرصا أساسيا 

يف تحقيق تحديات الالمركزية املتمثلة 

والدميقراطية  املحلية  التنمية  يف 

يف  أكد  كام  أضاف.  كام  القاعدية«، 

يكون  أن  رضورة  عىل  الصدد  هذا 

جيدة  »معرفة  املنتخب  املسؤول  لدى 

االستثامر  وفرص  وإمكانياتها  ببلديته 

و  ضعفها«.  نقاط  كذا  و  بها  املتاحة 

واجبه  أدى  الذي  سليامن،  ذكر  بدوره 

نوفمرب«   1« اقرتاع  مركز  يف  املدين 

ترافقها  العظمى  السلطات   « أن   ،

»أن  مالحظا   ، كبرية«  مسؤوليات 

توسيع صالحيات املنتخب املحيل التي 

تكون  أن  يجب   ، الجميع  إليها  يدعوا 

ملزيدا  األخري  هذا  بتحمل  مصحوًبة 

»رئيس  أن  عىل  وأكد  املسؤولية«.  من 

البلدية الجيد مثل الطبيب الجيد الذي 

يأخذ الوقت الكايف لفحص مريضه قبل 

فقط  يكتفى  ال  و  التشخيص،  إجراء 

بعالج األعراض الظاهرية ولكن يحاول 

فهم األسباب الجذرية للمرض«. و ألح 

عىل رضورة أن يكون رئيس البلدية عىل 

السكان  وتطلعات  مبشاكل  تامة  دراية 

الوضع  فهم  عىل  قادرًا  يكون  وأن   ،

احرتامه  مع  موازاة   ، بوضوح  املحيل 

للقانون وفرض احرتامه وضامن الحفاظ 

خلص  و  بلديته  يف  العام  النظام  عىل 

وازدواجية  »الكذب  أن  إىل  املتحدث 

مشددا  الثقة«،  تقتل  عيوب  الخطاب 

عىل أهمية تجنب الوعود »االنتخابية« 

ألن »مشاكل الحياة اليومية تحد أحيانا 

للبلدية«  األول  املسؤول  عمل  هامش 

 « أن  مسرتسال  أضاف  و  قال.  كام 

املرشحني الذين يوعدون بتحسني حياة 

الفور من خالل برنامجهم،  الناس عىل 

بالدمياغوجيون«،ما  يوصفون  ما  غالبا 

يستدعي، حسبه، أن » يكونوا عقالنيني 

ومتزنني يف وعودهم.« .

ق.م

باألمن  القضائية  الرشطة  عنارص  متكنت 

من  غليزان،  والية  بأمن  األول  الحرضي 

من  متكونة  إجرامية  شبكة  تفكيك 

أربعة أشخاص مختصة يف تقليد األختام، 

الوثائق  يف  املزور  واستعامل  والتزوير 

الرسمية للمركبات.

االستغالل  إثر  عىل  العملية  وجاءت 

الجيد للمعلومات املتعلقة بوجود شبكة 

الرسمية  الوثائق  بتزوير  تقوم  إجرامية 

)البطاقات الرمادية( عىل مستوى مدينة 

غليزان، وبعد التنسيق مع النيابة املحلية 

وضبط  توقيفهم  تم  إقليميا  املختصة 

األختام  من  مجموعة  عىل  مبساكنهم 

 05 الدولة،  شعارات  تحمل  املقلدة 

للتزوير،  مهيئة  فارغة  رمادية  بطاقات 

خاصة  مزورة  مراقبة  بطاقات  و07 

بقيمة  بريديا  طابعا   31 وكذا  باملركبات، 

 500 فئة  من  مستنسخ  الدمغة  رضيبة 

اللون  صفراء  مقوى  أوراق  و04  دينار، 

والبطاقات  املراقبة  ببطاقات  خاصة 

الرمادية، إىل جانب طابعة وماسح ضويئ 

سكانري يستعمل يف عملية تزوير الوثائق. 

حق  يف  القانونية  اإلجراءات  إمتام  وبعد 

إجراء  ملف  تحرير  تم  فيهم،  املشتبه 

الجهات  أمام  وتقدميهم  ضدهم  قضايئ 

القضائية عن قضية تكوين جمعية أرشار 

لغرض اإلعداد لجناية تقليد أختام الدولة 

باإلدارات  الخاصة  والطوابع  والدمغات 

العمومية واستعاملها، التزوير واملزور يف 

محررات إدارية وعمومية.

د.ع

أنقذت مصالح الحامية املدنية لداىرة ابن 

باديس، عائلة بأكملها من اإلختناق بالغاز 

الكربون  اكسيد  اول  استنشاقهم  بعد 

وذلك  املاء،  سخان  من  انبعث   والذي 

ببلدية حايس زهانة دائرة ابن باديس.

األم  متكونة  من  العائلة  هذه  وتتكون 

وبناتها الثالث، اين ترتاوح اعامرهم مابني 

5 و45 سنة. أين قدمت مصالح الحامية 

وحولوا  األولية  االسعافات  لهم  املدنية  

جميعا اىل مستشفى بن باديس عىل قيد 

الحياة.

ق.م

و استيقظ سكان مدينة سيدي سميان 
بعد  عىل  الواقعة  الريفية  الجبلية 
رششال  مدينة  غرب  جنوب  كلم   16
البحر  سطح  عن  تعلو  و  الساحلية 
الثلوج  صور  عىل  مرت   900 بنحو 
شتاء،  مواسم  اربعة  منذ  غابت  التي 
حسبام أفاد به لوكالة األنباء الجزارية، 
»سفيان ب«، احد سكان هذه البلدة.
عمت  بالفعل  مسرتسال:«  أضاف  و 
الفرحة و استبرش السكان هذه املنطقة 
الفالحي  النشاط  عىل  تعتمد  التي 
+خريا+ بهذه الثلوج التي غابت منذ 
موسم شتاء 2016/2017 يف  اخر 
الثلوج  تساقط  تراجع  سجل  انه  حني 
 2012 موسم  منذ  املنطقة  بهذه 
حيث تسبب السقوط الكثيف للثلوج 

يف غلق الطرقات«.
التي  املرتفعات  تلك  صور  انترشت  و 
ارجاء  بها  غطت  بيضاء  حلة  اكتست 
املدينة و غطت مساحتها الفالحية و 
اشجارها املثمرة املطلة عىل البحر عرب 
يبرش  ما  االجتامعي،  التواصل  مواقع 
ونجاح«،  »خريا  كله  فالحي  مبوسم 
-كام قال- يف اتصال لوأج االمني العام 

للغرفة الفالحية ، شكري بن شعبان.
بسقوط  خريا  الفالحون  استبرش  كام 
كذلك  و  الثلوج  من  الكمية  هذه 
خالل  االمطار  من  املعتربة  الكميات 

االسابيع املاضية خاصة ان والية تيبازة 
خالل  عانت  بامتياز  فالحية  منطقة 
يف  حاد  جفاف  من  االخرية  السنوات 
عن  سلبا  انعكس  االمطار  تساقط 

النشاط الفالحي.
سميان  سيدي  بلدية  سكان  يعتمد  و 
اغريب  بلدية  جنوبا  تحدها  التي 
بوالية عني الدفىل عىل غرار البلديات 
سيام  والجنوبية  الغربية  الجبلية 
الزراعة  عىل  ميلك  وبني  منارص  منها 
املوايش  وتربية  املعيشية  التقليدية 
والدجاج و كذا فالحة االشجار املثمرة 

سيام منها اللوز.
الشهر  قرابة  منذ  تيبازة  والية  وتشهد 
سجل  حيث  يومية  جوية  تقلبات 
االمطار  من  معتربة  كميات  تساقط 
جعلت من منسوب مياه سد بوكردان 
جفت  الذي  أعمر  سيدي  ببلدية 
الف  من 500  يرتفع  مؤخرا،  مياهه 
مرت مكعب اىل 6 ماليني مرت مكعب، 

حسب مديرية املوارد املائية.
الدير  كاف  سد  مسريو  قام  كام 
الذي  تيبازة،  غرب  أقىص  بالداموس، 
مل يدخل حيز الخدمة بعد اىل اللجوء 

يبلغ  حتى  املياه  من  تفريغه  لعملية 
مستوى منسوب ال يشكل خطرا عىل 
السكان حيث فاق حجم إمتالئه 90 

مليون مرت مكعب.
وكانت نرشية خاصة للديوان الوطني 
قد  أمس،  أول  بثت  الجوية  لألرصاد 
أعلنت عن درجة تحذير برتقالية متس 
تيبازة.  بينها  من  الواليات  من  عدد 
وجدد الديوان يف نرشية جديدة اليوم، 
نفس توقعاته با ستمرار تساقط امطار 

رعدية مصحوبة بربد.

ر�سمت الت�ساقطات الأوىل للثلوج �أم�س على مرتفعات مدينة �سيدي �سميان، غرب تيبازة 

�سور� بهية و جميلة زرعت يف نفو�س قاطني الولية البهجة و ال�سرور بعودة �سقوط الثلوج 

ع.طالتي غابت لأربعة مو��سم �ستاء كاملة.
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ر�شاقـة و جمـال

 عدم اإزالة املكياج قبل النوم هل هو خطر 
على الب�شرة اأم اأنها جمرد كالم؟

  هناك فوائد مذهلة لروتني الب�شرة 
الليلي، و لأن املكياج بطبيعته يفرز 
عند  لذا  الزيوت،  من  كبرية  كمية 
النوم بدون اإزالته فاأنت ت�شمحني له 
بدورها  التي  الزيوت،  هذه  باإفراز 
متنحك �شعوًرا مزيًفا يف �شباح اليوم 
التايل اأن ب�شرتك اأ�شبحت اأنعم، و 
�شيزول  و  موؤقت،  ال�شعور  هذا  لكن 
مبرور عدة �شاعات، ولن يتكرر اإل 

مع تكرار نف�س الفعل.
فكما  لالندها�س،  داعي  ل    

التي  النعومة  هذه  باأن  اأخربتك 
تعلمني  فكما  مزيفة،  بها  ت�شعرين 
نف�شه  بتق�شري  يقوم  اجللد  فاإن 
طبيعًيا بني احلني و الآخر و خا�شة 

عند الليل، و لكن عند النوم بدون 
هذه  تعيقني  فاأنت  املكياج  اإزالة 
طبقات  ترتاكم  بالتايل  و  العملية، 
مبرور  و  الب�شرة،  على  امليت  اجللد 
الوقت، لالأ�شف، حت�شلني على ب�شرة 

جافة بامتياز.
الهام  الدور  جيًدا  نعرف  جميعنا    

بب�شرتنا،  الكولجني  يلعبه  الذي 
يحميها  و  �شبابها  على  يحافظ  فهو 
تدهور  لذا  املبكرة،  ال�شيخوخة  من 
اأبًدا،  �شاحلنا  يف  لي�شت  م�شتوياته 
عندما  اأنه  اأخربك  دعيني  لكن  و 
فاأنت  املكياج،  اإزالة  بدون  تنامني 
م�شتوى  بتدهور  تت�شببني  بنف�شك 
املكياج  لكون  ذلك  و  الكولجني، 

يحب�س 
خ  �شا و لأ ا

و  اجللد،  داخل  البيئية  امللوثات  و 
هذا النوع من الإجهاد البيئي ميكن 
اأن يوؤدي اإىل زيادة اجلذور احلرة 
تدهور  يف  تت�شبب  اأن  ميكن  التي 
الوقت،  مرور  مع  و  الكولجني، 
ال�شيخوخة  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 
النعومة  تلك  مقابل  لذا  املبكرة، 
املوؤقتة التي ت�شعرين بها، �شتدفعني 

�شباب ب�شرتك ثمًنا لها.
تواجهها  التي  امل�شاكل  اأتعلمني     

دوًما؟  الدهنية  الب�شرة  �شاحبات 
فهن  قلياًل،  عنها  اأخربك  دعيني 
الزيوت  اإفراز  زيادة  من  يعانني 

بالب�شرة و هذا يعني تراكمها عليها 
اإنه  ال�شباب،  حب  ظهور  بالتايل  و 
بال�شبط ما تفعلينه، جتعلني املكياج 
طوال  زيوته  يفرد  ب�شرتك،  على 

الليل و ترتاكم على ب�شرتك.
العيون،  مكياج  تع�شقني  اأنت     

لدرجة  لي�س  له،  ع�شقك  ولكن 
للتخل�س  وجهك  غ�شل  دون  النوم 
الذي  الأ�شود  الكحل  اأثار  من 
فاأخ�شائي  بب�شرتك،  ملت�شًقا  اأ�شبح 

اجللدية يوؤكدون اأن تراكم الكحل 
وهو مادة �شبغية على اجللد، ميكن 
لون  �شبغ  يف  يت�شبب  اأن  بالفعل 
النتيجة  و  لداكن  حتويله  و  اجللد 

هالت �شوداء اأكرب و اأكرب.
البكترييا  من  التخل�س  اأخريا  و    

تت�شبب  اأن  ميكن  التي  الأو�شاخ  و 
يف التهابات م�شتمرة للب�شرة، و كذا 
اأمام  حترجك  متكررة  �شباب  حبوب 

الغري.

  حياة م�شباحي

   

قليلون منا �شيتقبلون بفكرة الإ�شابة باملر�س اأو 
العي�س يف قذارة ب�شيطة، لكن بالن�شبة لالآخرين 
ميكن اأن ي�شبح هذا م�شتهلًكا بالكامل، و هو�س 

التلوث هو اخلوف من اجلراثيم اأو املر�س اأو 
الأو�شاخ اأو تناول �شيء غري مرغوب فيه اأو 

مالم�شة املنظفات املنزلية اأو املواد الكيميائية 
الأخرى.

  و ت�شمل ال�شلوكيات التي ي�شببها هذا الهو�س 
الغ�شل املفرط و التنظيف و اليقظة املفرطة حول تناول الأطعمة التي اأعدها �شخ�س اآخر، و ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل 
جتنب مواقف اجتماعية معينة مثل املطاعم اأو تناول الطعام يف منازل الآخرين اأو حمامات ال�شباحة اأو جتنب الت�شال 

بالأ�شخا�س اأو احليوانات الأخرى.

    اإن كنِت ت�شتعدين ل�شتقبال مولود جديد فال �شك اأنِك بحاجة لتنظيم ديكور غرفة نوم الأطفال، و هو الأمر 
الذي يعتقد الآباء و الأمهات اأنه لي�س �شهاًل �شواء من حيث تنظيم ديكور يتنا�شب مع الأطفال اأو اختيار لون غرفة 

يبعث الراحة على النف�س.
 لذلك اأردنا م�شاعدتك بتقدمي بع�س الن�شائح ال�شريعة التي يجب و�شعها يف العتبار قبل اختيار ديكور غرفة نوم 

الأطفال مبختلف الأعمار:
   لون غرفة نوم الأطفال ي�شعرهم بالراحة : من القواعد الأ�شا�شية لختيار لون غرفة نوم الأطفال اأن ي�شعروا 

بال�شرتخاء طوال فرتة تواجدهم بها، فهناك األوان تكون ال�شبب يف ال�شعور بالراحة النف�شية والهدوء وكذلك 
ال�شعادة، مثل اللون الأ�شفر الفاحت و الأخ�شر البا�شتيل و الرمادي و الأرجواين بدرجة الالفندر و ال�شماوي الفاحت.

   تخ�شي�س ركن للمذاكرة واللعب : مبجرد اأن يكرب طفلك �شيكون بحاجة اأن يتواجد بغرفته مكان خم�ش�س 
للمذاكرة، لذلك عند تنظيم ديكور الغرفة و بعد و�شع مكان ال�شرير و خزانة املالب�س اتركي جزء لو�شع مكتب 

�شغري و كر�شي لطفلك يف وقت املذاكرة، مع العتناء بعمل جزء خا�س للعب يف اأحد اأركان الغرفة.
   تخ�شي�س اأرفف لو�شع الألعاب: فدائًما ما يقوم الأطفال بعمل فو�شى كبرية مبجرد البدء يف اللعب، ولأن 

اأطفالك ميلكون اأ�شكال متنوعة من الألعاب �شواء �شغرية اأو كبرية احلجم �شيكون من املرهق تنظيمها و و�شعها يف 
مكان حمدد، لذلك تعد الأرفف املفتوحة هي اأف�شل حل لالأطفال، فمجرد النتهاء من اللعب �شوف يتمكنون من 

و�شعها يف مكانها من جديد دون اإحداث اأي فو�شى يف املكان.
   اخلزانة تكون مالئمة ملالب�شهم: يجب اأن تكون خزانة املالب�س اخلا�شة باأطفالك مالئمة لهم، و ذلك من خالل 
تواجد جزء خا�س باملالب�س املعلقة بالقرب منهم كي يت�شنى لهم ارتداء مالب�شهم مبفردهم، و ا�شتغالل الأجزاء 

العليا يف و�شع املالب�س املطوية على اأرفف للح�شول يف النهاية على خزانة مالب�س مالئمة لعمر طفلك.
  الأخذ باختيارات الطفل: اأثناء التخطيط لتنظيم ديكور غرفة نوم اأطفال يجب النقا�س مع الطفل حول ما يريده 

يف الغرفة، فهي اإحدى الأ�شياء التي ميكن اأن جتعل طفلك �شعيد عند اختيار اهتماماته و حتويلها ل�شكل ديكور، 
مثل اأن يكون الطفل حمب لل�شيارات و اختيار ديكور اأ�شبه مبقدمة ال�شيارة، و حينها �شوف حت�شلني على ديكور 

جذاب مالئم ل�شخ�شية طفلك.
   التاأكد من اأن يكون ديكور الغرفة اآمن على طفلك: و ذلك من خالل ا�شتخدام الأخ�شاب يف الديكور والبتعاد 
عن املعادن لأنه �شلب للغاية خا�شة عندما ي�شطدم به الطفل، مع البتعاد عن و�شع الزجاج واملرايا يف الديكور 

لأنه �شيكون عر�شة للك�شر خا�شة مع لعب الأطفال املتكرر داخل احلجرة.
   اإحدى القواعد الهامة التي يجب و�شعها يف العتبار عند التخطيط لديكور حجرة الأطفال هي اأن تكون منا�شبة 
لعمرهم، بداية من اختيار مقا�س ل�شرير اأن يكون 120 × 200 اإن كان الطفل كبري و ي�شتطيع النوم مبفرده لأن 

مقا�س ال�شرير �شيكون منا�شب له حتى ين�شج، و كذلك عند اختيار مكتب و كر�شي خم�ش�س لعمر الطفل ل يكون 
كبري حتى ميكنك تغريه عندما ين�شج.

تدابري منزلية 
حددي اأولوياتك:

   اإن مفتاح تنظيم الوقت �شيدتي هو معرفة الأمور املهمة، و الأمور التي ميكن تاأخريها لوقت لحق، و يقرتح 
اخلرباء اأن تقومي بتق�شيم قائمة املهام اخلا�شة بِك اإىل ثالث اأجزاء و ذلك لالنتهاء اأكرب عدد ممكن من املهام يف 

وقت قيا�شي:
اأ- م�شتعجل.

ب- اأي وقت خالل الأ�شبوع.
ج- هدف على املدى الطويل.

فائدة المشي 
ساعة يومًيا:

ال�شحة

 • يقلل امل�شي �شاعة يومًيا من خطر الإ�شابة باأمرا�س القلب و ال�شكتة 
الدماغية بن�شبة ت�شل اإىل ٪27، لأن هذا النوع من التمارين مثايل 

لعالج م�شكلة ارتفاع �شغط الدم فهو يح�شن الدورة الدموية و يقلل من 
الكول�شرتول ال�شيئ )LDL( و ي�شاعد على زيادة الكول�شرتول اجليد 

)HDL( عن طريق زيادة معدل �شربات القلب.
و اأظهرت العديد من الدرا�شات اأن الأ�شخا�س الذين مي�شون يومًيا 

ملدة �شاعة و ب�شكل منتظم يكونون اأقل عر�شة لالإ�شابة مبر�س ال�شكري 
و الربو و اأنواع معينة من ال�شرطان )ك�شرطان القولون و�شرطان الثدي 

و�شرطان الرحم(.
ي�شرع عملية التمثيل الغذائي و الذي بدوره ي�شاعد اجل�شم   •
على حرق الدهون، و يعد امل�شي اأحد اأف�شل اأ�شكال التمارين الريا�شية 
للحفاظ على وزن �شحي مع زيادة كتلة الع�شالت و اأدائها لوظائفها ب�شكل 

�شليم.
حتفيز و تقوية ال�شاقني حيث يو�شى بهذا ال�شكل ال�شحي   •

من التمارين للن�شاء ب�شكل خا�س بعد انقطاع الطمث )�شن الياأ�س(، كما 
اأنه يعزز �شحة املفا�شل، مما مينع حدوث اأية م�شاكل حيث يتم حتريك 

حوايل %70 من اجلهاز الع�شلي بالكامل عند امل�شي الأمر، الذي ي�شاعد 
على تقوية ال�شاقني، و تقوية الع�شالت و ت�شكيلها، و على �شد الأرداف و 

رفعها، كما اأنه يحرق دهون اخل�شر و يقوي منطقة البطن بالكامل.

اأمومة و طفولة 

هو�س

التلوث

اإليك �شيدتي كل ما يخ�س اختيار 
غرف نوم الأطفال

مجتمع
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الدولي  االتحاد  مقر  يشهد 
لكرة القدم »فيفا« بمدينة 
مساء  السويسرية،  زيوريخ 
كأس  منافسات  قرعة  اليوم 
»أبوظبي  لألندية  العالم 
2022«، ومن المقرر أن يتم 
على  افتراضيا  القرعة  بث 
دول  لكل  مباشرة  الهواء 
الموقع  خالل  من  العالم، 
اإللكتروني الرسمي لالتحاد 

الدولي.

األندية  عقد  أمس،  واكتمل 
السبعة التي ضمنت التأهل 
للمشاركة في تلك البطولة، 
العاصمة  في  تقام  والتي 
للمرة  أبوظبي  اإلماراتية 
العام  مطلع  الخامسة 
الجزيرة،  وهي  المقبل، 
اإلماراتي  الدوري  بطل 
األهلي  المضيف«،  »البلد 
أفريقيا،  بطل  المصري 
بطل  السعودي  الهالل 
اإلنجليزي  تشيلسي  آسيا، 
مونتيري  أوروبا،  بطل 
المكسيكي بطل الكونكاكاف، 
البرازيلي  وبالميراس 
ومعهم  أمريكا،  كوبا  بطل 
أوكالند سيتي النيوزيلندي 
األوقيانوسيا،  بطل 

من  ترشيحه  تم  والذي 
التحاد  التنفيذية  اللجنة 
إلغاء  بعد  األوقيانوسيا، 

دوري األبطال هناك.

الدولي  االتحاد  وأعلن 
لكرة القدم »الفيفا«، أنه 
سيتم تقديم الحفل من قبل 
مقدمة البرامج والصحفية، 
وسينضم  جونسون،  سامانثا 
إليها خايمي يارزا، مدير 
مسابقات »الفيفا«، والذي 
سيجري القرعة، ويساعد في 
إجراء القرعة، جون تيري، 

السابق،  تشيلسي  قائد 
من  العديد  على  الحائز 
 78 خاض  والذي  األلقاب، 
منتخب  مع  دولية  مباراة 

إنجلترا.

المقبلة،  النسخة  وتعد 
تاريخ  في  الثانية  هي 
التي  لألندية  العالم  كأس 
تشارك فيها 3 أندية عربية 
والتي   ،2019 نسخة  بعد 
شهدت مشاركة أندية الهالل 
القطري  السد  السعودي، 

والترجي التونسي.

لكرة  الدولي  االتحاد  بأن  البريطانية،  تايمز"  "ذا  صحيفة  أفادت 
منافسات  خالل  التسلل  لضبط  جديدة  تقنية  باختبار  سيقوم  القدم، 

بطولة كأس العرب 2021، التي تنطلق يوم غد في قطر.
الـ"فيفا"  أن  تايمز"  "ذا  عن  نقال  القطرية  "الشرق"  صحيفة  أوضحت   
سيقوم باختبار "تقنية التسلل التلقائي الجديدة" في كأس العرب 
2021، في اختبار أولي قبل مونديال 2022، حيث تعتمد التكنولوجيا 
الجديدة على نظام الذكاء االصطناعي "إيه آي"، يرسل رسالة فورية 
مع  متسلال،  الالعب  يكون  عندما  المساع"  الفيديو  تقنية  حكم  إلى 
ترك الحرية لحكم الفار لتحديد ما إذا كان الالعب متسلال أم عند 

لحظة تمريرة الكرة.
شركة  نفذتها  الجديدة  التقنية  فإن  نت"،  "الجزيرة  موقع  وبحسب   
لالستخدام  جاهزا  نظاما  أنشأت  أنها  تعتقد  التي  "هوك-آي"، 
عملية  في  سرعة  الجديد  التسلل  نظام  يوفر  أن  وينتظر  المباشر، 

اتخاذ القرارات، ويقال إنه يوفر دقة أعلى.
الالعبين  حركات  بتعقب  والحاسوب  الكاميرا  تكنولوجيا  وتقوم   
حاالت  ليحدد  االصطناعي  للذكاء  القرار  وتترك  الكرة،  وكذلك 
الستة  المالعب  جميع  في  التقنية  هذه  استخدام  وسيتم  التسلل، 
في  المحتمل  استخدامها  قبل  وذلك  العرب،  كأس  في  المستخدمة 
بعد  وتأتي  المقبل،  العام  قطر  في   2022 العالم  كأس  نهائيات 
بإنجلترا  "االتحاد"  ملعب  في  أجريت  مغلقة  أبواب  خلف  تجارب  عدة 

و"أليانز أرينا" بألمانيا.
 ويجري تصنيف التقنية الجديدة على أنها شبه آلية فقط، حيث سيتم 
إرسال اإلشارة إلى غرفة "الفار" وليس إلى حكم الساحة، وفي حالة 
نجاح التجربة خالل كأس العرب 2021، فمن المحتمل أن تتم الموافقة 
العالم  كأس  نهائيات  في  التقنية  استخدام  اقتراح  على  رسميا 
الدولي  االتحاد  لمجلس  السنوي  االجتماع  ضمن   ،"2022 "قطر  العام 

لكرة القدم "إيفاب" في مارس 2022.

القرعة تسحب اليوم في زيوريخ السويسرية

جوفنتوس  مسؤولو  اعترف 
النادي  بأن  اإليطالي 
بسبب  اآلن،  للتحقيق  يخضع 
مخالفات  ارتكاب  شبهات 
خالل  الصفقات  في  مالية 

السنوات الماضية.

في  اليوفي،  وقال 
نادي  "يقر  رسمي:  بيان 
بأن  يوفنتوس  وشركة 
في  العام  المدعي  مكتب 
ضد  تحقيقات  بدأ  تورينو، 
مسؤوليها  وبعض  الشركة 
الحاليين )أندريا أنيلي 
وستيفانو  نيدفيد  وبافل 
ومسؤوليها  سيراتو(، 
البند  بشأن  السابقين 
)اإليرادات من حقوق تسجيل 
السنوات  في  الالعبين( 
 30 في  المنتهية  المالية 

جوان  2019 و2020 و2021".

تخضع  "الشركة  وأضاف: 
وفًقا  للتحقيق  حالًيا 
المرسوم  من   115 للمادة 
 ،1998/58 رقم  التشريعي 

من  اإليرادات  بند  بشأن 
حقوق تسجيل الالعبين".

"تتعاون  البيان:  وتابع 
المحققين،  مع  الشركة 
ستوضح  أنها  في  وتثق 
ألنها  الجوانب،  كل 
وفًقا  تصرفت  أنها  تعتقد 
للقوانين واللوائح التي 
التقارير  إعداد  تحكم 
لمبادئ  ووفًقا  المالية، 
يتماشى  وبما  المحاسبة 
في  الدولية  الممارسة  مع 

صناعة كرة القدم".
"فيما  البيان:  واختتم   
يتعلق بزيادة رأس المال، 
خالل  فيه  البت  تم  والذي 
في  المساهمين  اجتماع 
تؤكد   ،2021 أكتوبر   29
التوقيت  بموجب  الشركة 
البيان  في  المعلن 
الصحفي المؤرخ 22 نوفمبر 
2021، وبناًء عليه، ستبدأ 
الحقوق  ممارسة  فترة 
والمتاجرة  الوقائية 

بها في 29 نوفمبر 2021".

مسؤولو جوفنتوس يعترفون بخضوعهم للتحقيق:

 »نتعاون مع المحققين ونعتقد اننا 

تصرفنا وفقا للقوانين«

رئيس االتحاد السوري لكرة السلة يلوم 
نظيره الكازاخستاني ويصرح:

 »تقدمنا بشكوى بسبب عزف النشيد 
اإليراني بدال من النشيد السوري«

لكرة  السوري  االتحاد  رئيس  أكد 
تقدم  أنه  قوطرش،  طريف  السلة، 
بشكوى ضد االتحاد الكازاخستاني، 
اإليراني  النشيد  عزف  خطأ  بسبب 
سوريا  لقاء  في  السوري  عن  بدال 
وكازاخستان بتصفيات كأس العالم.

تصريحات  في  قوطرش  وقال 
بشكوى  "تقدمنا  أمس:  تلفزيونية 
الكازاخستاني  االتحاد  بحق 
النشيد  عزفهم  بسبب  السلة  لكرة 
السوري  النشيد  من  بدال  اإليراني 
ونظيره  منتخبنا  لقاء  قبل 
بتصفيات  الكازاخستاني 

المونديال".

مسؤولية  نتحمل  "ال  قوطرش:  وتابع 
يقع  فالخطأ  النشيد،  عزف  خطأ 
الكازاخستاني  االتحاد  عاتق  على 
على  وسيترتب  اآلسيوي،  واالتحاد 

المستضيف  الكازاخستاني  االتحاد 
ذلك  نتيجة  مادية  غرامة  للقاء 

الخطأ".

التواصل  صفحات  وتداولت 
تظهر  فيديو،  مقاطع  االجتماعي 
من  بدال  اإليراني،  النشيد  عزف 
قبل  السوري،  الوطني  النشيد 
أرض  في  وكازخستان  سوريا  لقاء 
وأظهرت  الماضي،  الجمعة  األخيرة، 
مالمح  على  ارتسمت  التي  المفاجأة 
العبي منتخب سوريا، أثناء سماعهم 
انطالق  قبيل  اإليراني،  النشيد 

المباراة.

المباراة  السوري  المنتخب  وخسر 
بنتيجة 74-84، على أن تلعب مباراة 
سوريا  لتستضيف  دمشق،  في  اإلياب 
رياضية  دولية  مباراة  أول  بذلك 

منذ عام 2011.

ثالثة أندية عربية تتحدى تشيلسي في مونديال أبوظبي

قبل الفصل في إمكانية اعتمادها في 
مونديال قطر

  تقنية جديدة لضبط حاالت التسلل 
في كأس العرب

بعد اكتساح ساوثهامبتون كلوب 
يتغنى بنجم فريقه ليفربول

 »جوتا العب وشخص 
استثنائي«

أشاد مدرب نادي ليفربول، األلماني يورغن كلوب، 
بنجم فريقه، الدولي البرتغالي ديوغو جوتا، بعد 

قيادته "الريدز" الكتساح ساوثهامبتون، أمس األول، في 
المرحلة الـ13 من الدوري اإلنجليزي، وأحرز المهاجم 

البرتغالي، ثنائية ليساهم في فوز فريقه برباعية 
دون رد.

 وقال كلوب بعد المباراة عن تأثير جوتا وأهمية 
إسهاماته مع الفريق: "هذا موضوع جيد لنتحدث بشأنه، 

ديوغو العب وشخص استثنائي. لقد كان صفقة رائعة لنا 
قبل عام ونصف ألنه يمتلك كل اإلمكانيات التي يجب أن 

تتوفر في العبي ليفربول، لديه قدرات فنية وبدنية 
رائعة، وهو العب ذكي للغاية ويستوعب التعليمات 

بسرعة".
 وتابع المدرب األلماني حديثه عن ديوغو جوتا قائال: 

"عالوة على ذلك، يمكنه اللعب في جميع مراكز الهجوم، 
وهذا يساعد الفريق كثيرا. لديه السرعة أيضا، ودائما 

ما يمتلك رغبة في إنهاء الهجمات في الشباك. أعتقد 
أن سجله التهديفي مميز للغاية اآلن. لسوء الحظ تعرض 

إلصابة قوية في الموسم الماضي، ولكنه عاد وتأقلم 
بشكل رائع مع الفريق، وأنا سعيد للغاية من أجله".

 وبعد هذا الفوز، تقدم ليفربول للمركز الثاني مؤقتا 
في جدول ترتيب الدوري اإلنجليزي، برصيد 28 نقطة، 

بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر تشيلسي، الذي يواجه 
في وقت الحق اليوم األحد، ضيفه مانشستر يونايتد في 

قمة مباريات المرحلة الـ13.

 
تعرض إلصابة خطيرة في الكاحل أمس

 نيمار مهدد بالغياب عن 
الميادين لفترة طويلة

 تعرض نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان 
الفرنسي إلصابة قوية خالل مشاركته في مباراة 

فريقه أمام سانت إيتيان، لحساب الجولة الـ 15 
من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بنتيجة ثالثة 

أهداف مقابل هدف لصالح نادي العاصمة الفرنسية.
 وشهدت الخمس دقائق األخيرة من عمر اللقاء، كرة 

مشتركة بين النجم البرازيلي وأحد العبي سانت 
إيتيان، أسفرت عن التواء قوي في الكاحل األيسر 

للنجم البرازيلي.
 وعانى مهاجم البارصا السابق من آالم قوية فور 
سقوطه على أرض الملعب، حيث طالب بدخول الجهاز 
الطبي الذي حاول إسعافه، قبل أن يتقرر خروجه 

من اللقاء على نقالة، واستبدالهن ما يهدد 
الالعب بغياب طويل عن الميادين.

 يذكر أن نيمار عانى أكثر من مرة بإصابات على 
مستوى الكاحل األيسر، وتسببت في ابتعاده عن 

المالعب لعدة أشهر.

رياضة
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مدرب محليي السودان يؤكد على صعوبة المهمة ويصرح

»الفوز أمام الجزائر بوابة 
عبورنا للدور الثاني في 

كأس العرب«

قال شرف الدين عمارة رئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم، ان األحداث لمؤسفة التي 
عرفتها المباراة الفاصلة بين المنتخب الوطني ونظيره المصري في أم درمان عام 
2009، لن تتكرر أبدا، ألنها لعبت في ظروف خاصة ومشحونة وكانت درسا للجماهير، 

وأكد على رغبة الخضر في االحتفاظ بالتاج القاري في كان 2022 بالكاميرون.
 وقال عمارة في تصريحات لقناة الكأس القطرية، أنه حتى لو أقعت قرعة الدور 
الفاصل الجزائر مع مصر، فالمباراة ستجرى في ظل روح رياضية وبعيدا عن الظروف 

المشحونة التي لعبت فيها مباراة أم درمان.

الفريق  أن  عمارة  أوضح  الفاصل  الدور  في  مالقاته  يفضل  الذي  المنتخب  وبشأن 
الجزائري مستعد لمالقاة أي منتخب، ألن الهدف هو التأهل لمونديال قطر، متمنيا 
التأهل للمنتخبات العربية مثل تونس والمغرب ومصر، وكذا المنتخبات االفريقية 

األخرى.
 وجدد رئيس الفاف تأكيده على رغبة المنتخب الوطني في التتويج بكان 2022 ، 
لما أضاف :«مشاركة الجزائر في منافسة الكان هذه المرة لها طبيعة مميزة، ألننا 
ستتنقل كحامل اللقب، لن تكون منافسة سهلة، لكن سمعة المنتخب وتاريخه، تجعل من 
الجزائر منافس جدي للحفاظ على لقبه، كل الظروف مهيئة للرجوع بالكأس الثالثة، 
المنتخبات كلها تعرف الجزائر، ونحن نعرف ما ينتظرنا، وسنتعامل مع هذا الوضع«

 ولم يفوت ذات المتحدث الفرصة للحديث عن منتخب المحليين المشارك في كاس العرب 
في الدوحة القطرية: »بلماضي في قطر لالستمتاع بهذه المنافسة، لديه العبين من 
المنتخب األول ويجب أن يقف على تحضيراتهم، كما قلنا أن هذه المنافسة تحضيرية 
لكأس إفريقيا، والالعبين يشكلون أساس المنتخب األول، وبالتالي سيكون مستشارا 
لمجيد بوقرة، لكن القيادة سيكون لبوقرة، وبلماضي وضع فيه الثقة، وال ننسى أن 

بوقرة مساعد الناخب الوطني في المنتخب األول، ويعرف عمله جيدا«
ق.ر

بن رحمة لعب أساسيا

 محرز يساهم في فوز السيتي على 

ويست هام
تالق الدولي الجزائري مرة أخرى مع ناديه مانشيستر سيتي مساء امس، لما ساهم في الفوز 

الذي حققه ناديه في اللقاء الذي جمعه بنادي ويستهام بملعب االتحاد، لحساب الجولة الـ13 
من البطولة اإلنجليزية الممتازة، والذي انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وواصل قائد المنتخب الوطني تأكيده الستحقاقه لمكانة أساسية مع السيتيزنس، حيث كان 
من بين أحسن العناصر فوق أرضية الميدان، وساهم بشكل فعل في الفوز، حيث كان وراء الهدف 

األول الذي سجله زميله إيكاي غوندوغان.

من جانبه، شارك الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في المواجهة كأساسين ولعب إلى غاية 
الدقيقة الـ59 حين قرر مدربه تعويضه لمانويل النزيني الذي تمكن من تسجيل هدف فريقه 

الوحيد في الدقيقة األخيرة من عمر المباراة.

 ق.ر

 

 كأس الكاف

 الكناري يسقط أمام روايال ليبوباردس

  
انهزمت أمس تشكيلة شبيبة القبائل في المباراة التي جمعتها بنادي ليوباردس روايال 

اإلسواتيني بنتيجة هدف دون رد في إطار ذهاب الدور الـ32 مرر من منافسة كأس الكونفدرالية 
اإلفريقية لكرة القدم.

وسيكون العبو الكناري مطالبين بتحقيق الفوز بأكثر من هدف على خصمهم في مباراة اإلياب 
التي ستلعب يوم 5 ديسمبر القادم حتى يتمكنوا من ضمان التأهل إلى الدور القادم.

ق.ر

الجولة السادسة من الرابطة الثانية لكرة القدم :

 مواجهات مباشرة مثيرة وواعدة في 

المقدمة
في  القبة  رائد  القدم،  لكرة  الثانية  الرابطة  لبطولة  »وسط-غرب«  مجموعة  متصدر  يتنقل 
مأمورية عسيرة لمواجهة وداد بوفاريك، بأمل المحافظة على ديناميكية االنتصارات، بينما 
مباريات  قمة  في  مليلة،  عين  جمعية  الوصيف  عنابة  اتحاد  »وسط-شرق«،  مجموعة  متصدر  يستضيف 

الجولة السادسة التي تضم حوارات ساخنة أخرى.
 ويتنقل رائد القبة لمواجهة وداد بوفاريك بطموح مواصلة سلسلة االنتصارات وتثبيت 

مكانته في الطليعة، لكن المأمورية لن تكون يسيرة أمام »الوداد« الفريق »العنيد« 
بميدانه، الذي يسعى للتدارك عقب عودته بخسارة من ملعب مولودية البيض خالل األسبوع 

الماضي.
 بدوره يسافر الوصيف مولودية البيض إلى ميدان اتحاد حجوط بنية المحافظة على سلسلة 

النتائج اإليجابية، في حين يسعى أصحاب األرض إلى نيل كامل الزاد.كما يتنقل مولودية 
سعيدة للتباري مع غالي معسكر، أما في أسفل الركب، يلتقي اتحاد بلعباس - جيل عين الدفلى، 

في لقاء محلي ألبناء المنطقة الغربية.
 في مجموعة »وسط-شرق«، تجمع القمة بين صاحب الريادة اتحاد عنابة مع الوصيف بالشراكة 

جمعية عين مليلة، في حوار كوري ساخن، فأبناء »بونة« يرغبون في تأكيد انطالقتهم القوية 
بقواعدهم في سبيل التنافس على األدوار األولى، بينما تسعى »الجمعية« إلحراز نتيجة 

إيجابية.
 كما يستقبل اتحاد الشاوية ضيفه شباب باتنة في مواجهة مهمة للمحليين الراغبين في تدارك 

التعثرين األخيرين والعودة إلى الريادة، لكن المهمة ستكون »معقدة« في لقاء محلي بين 
الجيران، ويستضيف الوصيف اآلخر، نجم التالغمة متذيل الترتيب مولودية العلمة في مقابلة 

تبدو سهلة ألصحاب الديار.
 وفي أسفل الترتيب تستقبل مولودية قسنطينة مولودية بجاية بأمل تحقيق االنطالقة 

الحقيقية لهذا الموسم معتمدا على أفضلية الملعب ومساندة الجماهير، أمام تشكيلة 
»الموب« التي لن تسافر إلى مدينة الجسور المعلقة بثوب الضحية.

 وتلعب جميع مقابالت هذه الجولة السادسة، اليوم على الساعة الـ 00ر15سا، وفق 

البرنامج األخير الذي أعلنت عنه الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة.

ق.ر/واج

أكد الفرنسي هوبير فيلود، المدير الفني لمنتخب السودان، 
على صعوبة المهمة التي تنتظر بعثة صقور الجديان المشاركة 

ببطولة كأس العرب.
 وقال فيلود في تصريحات صحفية أمس: »نخوض مباريات صعبة 

في كأس العرب، ألن مجموعتنا تضم الجزائر ومصر ولبنان، 
ومواجهتهم تمثل اختبارات قوية«.

 وألمح مدرب السودان، إلى تفكيره في التعامل مع منتخبات 
مجموعته، باعتبار أن كل مباراة ستكون منفصلة عن األخرى 

وقال: »إذا ما فزنا بالمباراة األولى، أمام الجزائر، سوف 
نركز بقوة على التأهل للدور الثاني من البطولة«.

 وأبدى فيلود ارتياحه للمستوى الفني الذي وصل إليه 
المنتخب السوداني، وقال: »الالعبون وصلوا إلى مرحلة جيدة 

من األداء بانسجام وتناغم وخصوصا في مباراتنا األخيرة 
بتصفيات المونديال أمام غينيا بيساو«.

أكد أن الخضر سيتنقلون إلى الكاميرون للعودة 
بكأس إفريقيا، عمارة

 »إذا أوقعتنا القرعة مع مصر فإن 
أحداث أم درمان لن تكرر أبدا«

تعداد منتخب المحليين اكتمل أمس

بوقرة يشرع في التحضير الجدي 
لمواجهة السودان

السبت  أمسية  المحلي  الوطني  المنتخب  شرع 
في تحضيراته بقطر، تحسبا لبطولة كأس العرب 
التي تنطلق هذا الثالثاء بمشاركة 16 منتخبا 

عربيا.

برمجة  التحضيرات  من  الثاني  اليوم  وعرف 
الجتماع  الدورة  برمجة  على  المسؤولين 
للوفود  الرسمية  والطواقم  الالعبين  بحضور 
ترحيب  كلمة  المنظمون  وجه  حيث  المشاركة، 
قائدي  شارات  يقدموا  أن  قبل  للمشاركين، 
مع  تقنيا  اجتماعا  كذلك  وأجروا  الفرق، 

مدربي  مع  واجتماع  والرسميين،  الالعبين 
بالتغييرات  للتعريف  خصص  والذي  الحكام، 
النقطة  منها  اللعبة،  قوانين  على  األخيرة 
الخاصة باستعمال تقنية الفيديو ودرس بخصوص 

المنشطات.

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب الوطني المحلي 
حصة تدريبية بداية من الساعة الرابعة من 
الرياضي  بالمركز  قطر،  بتوقيت  أمس  زوال 
العقلة، عرف اكتمال تعداد الخضر والشروع 
رسميتا في التحضير لمواجهة منتخب السودان 

غدا.

التحاق  بعد  بوقرة  تشكيلة  تعداد  واكتمل 
وهاب  رايس  السعودي  االتفاق  حارس  من  كل 
مبولحي والمدافع أيوب عبد الالوي، باإلضافة 
 ، سعيود،  أمير  الطائي  نادي  مهاجم  إلى 
في  توغاي  التونسي  الترجي  العب  يشارك  ولم 
التدريبات، مع زمالئه، حيث اكتفى بحصة عالج 
أقرب  في  التعافي  بهدف  الطبي،  الطاقم  مع 

وقت من اإلصابة الخفيفة التي يعاني منها.

التدريبية  الحصة  في  بوقرة  المدرب  وبرمج 
األولى، أول أمس تدريبات خفيفة، كان الهدف 
منها االسترجاع من السفر بالنسبة للعناصر 
التي تنقلت من الجزائر وتونس، واالسترجاع 
بالنسبة لالعبين الذين شاركوا مع أنديتهم 
وبونجاح،  باليلي  غرار  على  األسبوع  نهاية 
وشرع أمس مس في التحضير الجدي بنفس المركب 

للدخول للمنافسة.
ق.ر

رياضة
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بهدف مواجهة كوفيد19-

 مقترح المجموعة اإلفريقية 
حول اإلنصاف في توزيع اللقاح 

يلقى دعما برلمانيا عالميا

وأفاد بيان لمجلس األمة، أمس، 
أن مقترح المجموعة اإلفريقية 
"أعتمد كبند طارئ في الجمعية 
بالتزكية دون إجراء التصويت 
بعد سحب المقترحات األربعة 
جدول  في  المدرجة  األخرى 
الى  بالنظر  وذلك  االعمال، 
يعيشها  التي  الصحية  األزمة 
اتخاد  تستوجب  والتي  العالم 
إجراء عاجل من قبل المجتمع 

الدولي".
وأضاف أن هذا الدعم "يسجل 
التي  اإلفريقية  للمجموعة 
الجزائري  البرلمان  يحوز 
الى  الفتا  عضويتها"،  على 
من  "تمكنت  المجموعة  أن 
أعضاء  وإجماع  تأييد  كسب 
الدولي  البرلماني  االتحاد 
حول مسألة تؤرق العالم حاليا 
بقضية  يتعلق  فيما  خاصة 
بصفة  اللقاح  وتعميم  توزيع 
الدول مع ضرورة  بين  عادلة 
وترقية  التضامن  آليات  تفعيل 
األطراف  متعدد  العمل  ادوات 
ذات  وأشار  األزمات".  خالل 

الى  اخرى  جهة  من  المصدر 
الجزائري  البرلماني  الوفد  ان 
برئاسة السيد احمد بناي نائب 
شارك  االمة  مجلس  رئيس 
المجموعات  اجتماعات  في 
اإلفريقية  الجيوسياسية 
وذلك  واإلسالمية  والعربية 
الجمعية  أشغال  افتتاح  عشية 
"لمناقشة  خصصت  والتي 
وتوحيد اآلراء والمواقف حول 
هياكل  في  الشاغرة  المناصب 
البنود  حول  وكذا  االتحاد 
الطارئة المقترح إدراجها على 
جدول أعمال الجمعية العامة".
الصدد  هذا  في  االمر  ويتعلق 
برلماني  دعم  حشد  بمقترحات 
اإلنساني  للوضع  عالمي 
من  )مقدم  للفلسطينيين 
االتجار  ووقف  إندونيسيا( 
بالبشر ووقف انتهاكات حقوق 
اإلنسان والعمل نحو انتخابات 
بيالروسيا  في  ونزيهة  حرة 
)مقدم من ألمانيا، التفيا، هولندا 

وبولندا(.
تعزيز  مقترحات  الى  اضافة 

لمكافحة  اإلقليمية  التنمية 
للهجرة  الهيكلية  األسباب 
إنمائية  برامج  وضع  عبر 
المكسيك(  من  )مقدم  وتنفيذها 
لضمان  الحيوية  والضرورة 
البرلمانية  األنشطة  استمرار 
أثناء الجوائح )مقدم من روسيا( 
وكذا حشد دعم برلماني عالمي 
توزيع  في  اإلنصاف  لصالح 
كوفيد  جائحة  لمكافحة  التلقيح 
المجموعة  باسم  )المقدم   19
كبند  اعتمد  الذي  اإلفريقية( 

طارئ في الجمعية.
التي  الدورة  هذه  عرفت  وقد 
دورة  منذ  حضوريا  تنظم 
أكتوبر  في  في صربيا  بلغراد 
من  أكثر  مشاركة   ،  2019
 120 يمثلون  برلماني  ألف 
باالتحاد  وطني عضو  برلمان 
البرلماني الدولي. ومن المقرر 
ومجريات  تزامنا  يتم  ان 
الشبكة  إطالق  الجمعية  هذه 
البرلمانية لحركة عدم االنحياز 
بمشاركة أكثر من 30 برلمان 

وطني.

الجوية  الخطوط  شركة  أعلنت 
عن  بيان  في  أمس  الجزائرية 
الطائرات  تذاكر  تمديد صالحية 
االلكترونية  المستندات  و 
المتنوعة لزبائن الشركة المنتهية 
صالحيتها، إلى غاية 31 ديسمبر 
الذي  البيان  وأوضح   .2022
االلكتروني  الموقع  على  نشر 
السماح  "بهدف  أنه  للشركة 
القادمة،  تنقالتكم  بتنظيم  لكم 

الجوية  الخطوط  شركة  يسر 
فرصة  لكم  تمنح  أن  الجزائرية 
تمديد صالحية جميع تذاكركم و 
المتنوعة  االلكترونية  المستندات 
غاية  الى  صالحيتها،  المنتهية 

31 ديسمبر 2022".
التذاكر  فان  ذلك،  إلى  إضافة 
السابقة من و إلى مونلاير و دبي 
بالنسبة  روما-ميالنو  و  لندن  و 
أكتوبر   20 قبل  للسفريات 

دون  للتغيير  "قابلة   2021
مصاريف  ال  و  تعريفي  فارق  
المصدر.  ذات  حسب  إضافية"، 
ويأتي هذا المسعى، حسب شركة 
الجزائرية،  الجوية  الخطوط 
أكبر"  "مرونة  ضمان  اجل  من 
و  الخاصة  لإلجراءات  تكملة  و 
بداية  منذ  المطبقة  االمتيازات 
أزمة كوفيد19- التي أثرت على 

مشاريع سفر زبائنها.      ع.ط

لقي مقترح المجموعة اإلفريقية المشاركة في الجمعية 
143 لالتحاد البرلماني الدولي المنعقد بالعاصمة اإلسبانية 

مدريد ما بين 26 إلى 30 نوفمبر الجاري، و المتعلق 
باإلنصاف في توزيع التلقيح لمكافحة جائحة كوفيد19-، "دعما 

برلمانيا عالميا" بالتزكية دون إجراء التصويت.

ع.ط

الجوية الجزائرية تنتهج مرونة أكثر في سياستها مع الزبائن

تمديد صالحية التذاكر المنتهية الصالحية
 إلى غاية 31 ديسمبر 2022

ANEP:2123004655 الرائد:2021/11/29

اشهار

الجمهورية   الجزائرية   الديمقراطية   الشعبية   
وزارة التربية الوطنية

مديرية   التربية   لوالية   تبسة   
رقم   التعريف   الجبائي: 23 .90008. 1201 . 0990  

تعلن   مديرية   التربية   لوالية   تبسة   عن   طلب عرض   مفتوح   مع   اشتراط   قدرات   دنيا :             
العملية  :  تجديد   التجهيزات المدرسية لفائدة الطور المتوسط.  

- الحصة 04 : تجهيزات قاعات االساتذة.
يسمح   بالمشاركة   للمنتجين   المؤهلين   في   الميدان   حسب   النشاط   التجاري   وطبيعة   التجهيزات     المراد  

 توريدها   وحسب   الشروط   الواردة      بدفتر   الشروط :                          

يتم سحب دفتر الشروط من:         مديرية   التربية   لوالية   تبسة       
العنوان  :  المقر القديم لوالية   تبسة  

مع   تقديم   نسخة   طبق   األصل   للسجل   التجاري      

أدناه في  المذكور  العنوان  إلى  الشروط  بدفتر  المنصوص عليها  بالوثائق  العروض مشفوعة  تودع 
ثالث أظرفة مغلقة منفصلة ومختومة: الظرف الداخلي األول: يحتوي ملف الترشح ويحمل عبارة " 

ملف الترشح "
-  التصريح بالترشح ممضى ومؤرخ ومختوم.
-  التصريح بالنزاهة ممضى ومؤرخ ومختوم.

-  الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة.
 - كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين أو عند االقتضاء، المناولين:
أ / قدرات مهنية: شهادة التأهيل والتصنيف، اعتماد وشهادة الجودة، عند االقتضاء

ب / قدرات مالية: وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية
ج / قدرات تقنية: الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية

    - تقديم المواصفات التقنية Catalogues ou fiches techniques الخاصة بكل تجهيز 
التجهيزات  مقاييس  تبين  المتعهد  طرف  من  مختومة  بصور  مرفقة  المالي  بالعرض  إليه  المشار 
وملحقاتها مطابقة للعينات المعروضة حسب الحالة، وحسب دفتر الشروط، على أن يكون من نوعية 

Marque certifiée Et Reconnue جيدة وعالمة مثبتة
 Certificat d’origine .شهادة المنشأ-

- تقديم إيداع الحسابات للسنة األخيرة للشركات .
- القانون األساسي الخاص بالشركات )أشخاص معنوية(

CNRC  نسخة من السجل التجاري االلكتروني مصادق عليه من طرف -  
مستخرج من جدول الضرائب مسوى أو بجدولة خالل فترة تحضير العروض.

الظرف الداخلي الثاني: يحتوي العرض التقني ويحمل عبارة "العرض التقني " ويتضمن:
-  التصريح باالكتتاب ممضي ومؤرخ ومختوم

-  دفتر البنود اإلدارية العامة ممضى ومؤرخ ومختوم، مكتوب في آخر قرئ وقبل بخط اليد.
-  دفتر الشروط الخاصة بطلب العروض ممضى ومؤرخ مكتوب في آخر قرئ وقبل بخط اليد.

الظرف الداخلي الثالث: يحتوي العرض المالي ويحمل عبارة " العرض المالي " ويتضمن:
-  رسالة التعهد ممضية مؤرخة مختومة.

-  جدول األسعار الوحدوية ممضى مؤرخ ومختوم.

-  الكشف الكمي والتقديري ممضى مؤرخ ومختوم.
توضع هذه األظرفة في ظرف آخر مغفل ومقفل بأحكام ويحمل العبارة:

تسلم األظرفة معدة على المنوال المذكورة أعاله إلى العنوان التالي :
مديرية التربية لوالية تبسة

مصلحة البرمجة والمتابعة / العنوان: المقر القديم لوالية تسبة
مدة تحضير العروض:

حددت مدة تحضير العروض بواحد وعشرين )21( يوما ابتداء من تاريخ أول صدور اإلعالن.
آخر أجل إليداع العروض :

يوافق آخر يوم إليداع العروض آخر يوم من مدة تحضير العروض في الساعة 00 .14 سا.
وإذا صادف هذا اليوم عطلة أو راحة قانونية، فان مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل 

الموالي.
يوم وساعة فتح األظرفة:

فتح األظرفة التقنية والمالية يكون في جلسة علنية وذلك في اليوم الموافق آلخر يوم من مدة تحضير 
العروض في الساعة 00. 14 سا. بالعنوان المذكرة أنفا.

وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو راحة قانونية، فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل 
الموالي، ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة المتعهدين لحضور عملية فتح األظرفة.

مدة صالحية العروض:
حددت مدة صالحية العروض بـ 90 يوما + مدة تحضير العروض ابتداء من تاريخ أول صدور اإلعالن

مدير التربية 

إعالن   عن   طلب   العروض   الوطني   المفتوح 
  مع   اشتراط   قدرات   دنيا   رقم: 18 / 2021          

إلى السيد مدير التربية لوالية تبسة
طلب عرض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم ………..

موضوع طلب العرض......................... ………
ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض
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تمزج الرواية بين التاريخ و الرومانسية، و يتناول فيها الكاتب اللبناني األصل جورجي زيدان أهم الوقائع التاريخية من خالل قصة حب     
رومانسية و يأخذنا من التاريخ إلى الرومانسية بطريقة إبداعية.

تتضمن الرواية ظهور دولة الفاطميين في إفريقيا و تكون هي مناقب للملك ”المعز لدين الله ” و قائده ”جوهر الصقلي”، و من خالل الرواية    
يتناول الكاتب فترة  سقوط الدولة اإلخشيدية و ذلك بعد انغماس جميع الحكام في الملذات و استبدادهم بالرعية و الترفيه و انقسام جندهم.

و تصف الرواية برابرة إفريقيا و جميع عاداتهم و أخالقهم في هذه الفترة من الزمن و يحكي لنا الكاتب قصة صعود الفاطميين و تماسكهم و   
وصولهم للحكم و ذلك بتأسيس الدولة الفاطمية من بعد سقوط الدولة اإلخشيدية و تعد الرواية واحدة من أفضل روايات جورجي زيدان، سيما 

وأنها تدخل ضمن سلسلة روايات تاريخ اإلسالم.
الفارسة  و  الباسلة،  الحسناء  لمياء  هي  القيروان  فتاة  و  الفاطمي  الله  لدين  المعز  خالفة  أيام  للهجرة  الرابع  القرن  في  الرواية  أحداث  تدور  و 

الشجاعة، ابنة األمير حمدون سليل آل مدرار الذي أُخذ و ذهبت دولته على يد المعز لدين الله الفاطمي و قائده جوهر الصقلي.
   بدأت أحداث الرواية عندما أُرسلت لمياء إلى قصر المعز بعد أن طلب القائد جوهر تزويجها البنه الحسين رغبة في اكتساب ود أبيها، لكنها 
لم تكن موافقة كونها كانت مخطوبة بسالم ابن أخ أبي حامد و هو صديق والدها، على أن هذين األخيرين )والدها وأبو حامد( وافقا على ذهابها 

رغبة منهما في التخلص من المعز و قائده عن طريقها.
   لكن لمياء بعد أن عاشرت المعز و زوجه أم األمراء و عرفت عظمته رفضت ما اقترحه عليها والدها و أبو حامد ، فوافق أبوها بعدما رأى 
احتفاء المعز به و تقريبه له، على أن أبو حامد أظهر الرضوخ لكنه أضمر أن يتم ما خطط له و صمم على قتلهم جميعا في يوم واحد فلم ينج والد 
لمياء في حين نجت هي و تدخلت في اللحظة األخيرة و حالت دون تسميم المعز و قائده، و ذلك بعد أن وقعت في يدها رسالة اكتشفت من خاللها 

أن خطيبها سالم لم يحبها و إنما كان هو و عمه يستغالنها لتمهيد السبيل لقتل المعز وقائده.
   بعد وفاة والد لمياء و اكتشافها خيانة سالم قررت أن توطن النفس على خدمة المعز و االنتقام لموت والدها من خطيبها الخائن وعمه، و كانت قد 
بدأت تميل إلى الحسين بن جوهر بعد أن لمست نبله و أخالقه في عدة مواقف، فتعاهدت معه على رفع راية المعز في مصر بعد فتحها و تواعدا 

على الزواج في قصر المعز بالفسطاط على ضفاف نهر النيل.
 باحت لمياء بسر المال المخبأ من قبل أعداء الدولة الذين كانوا قد جمعوه لقلب الدولة الفاطمية فذهب الحسين في أثره، بينما قررت هي الذهاب 
إلى مصر و استقصاء أحوالها و إرسال األخبار للمعز، و هناك شهدت وفاة كافور اإلخشيدي و تضعضعت أحوال مصر بعده، لتدخل بحيلة 

قصر زينب بنت اإلخشيد و تقربت منها.
    لم يأل أبو حامد و سالم جهدا في جمع األموال و الرجال لقلب دولة المعز غير أن سعيهما ذهب هباء بعدما أفسد الحسين مخططهما و استولى 
على المال المخبأ و أرسله للقيروان، غير أنه وقع أسيرا و شاءت الصدف أن يأتوا به إلى قصر زينت بنت اإلخشيد أين سعت لمياء في نجاته، 
في هذا الوقت كان جوهر يسير بجند المعز إلى مصر، و  بعدما رأى المصريون أن قهر القائد جوهر وجند المعز من المحال سلموا له المدينة 
فأعطاهم األمان ثم اجتمع بولده الحسين و لمياء و تحققت نبوءتها حول النصر و اللقاء في الفسطاط، أما ذلك الخائن أبو حامد فإنه لما تحقق أن 
كيده رد إلى نحره لم يحتمل أن يؤخذ أسيرا أو يقتل على يدي الحسين فقام بقتل سالم ثم أجهز على نفسه، و انتهت الرواية بمجيء المعز لمصر و 

بنائه لمدينة القاهرة ثم عقده لقران الحسين و لمياء.

 أشهر الكتب العربية 

رواية فتاة القيروان

أشهر الكتاب العالميون 
    إرنست همنغواي كاتب و صحفي و روائي أمريكي، ولد في والية إلينوي في الواليات المتحدة األمريكية في عام 1899م، بدأ ارنست هيمنغواي

مسيرته الكتابية في ُعمر السابعة عشرة، و قد تميَّز أسلوبه بالكتابة بالصراحة و المباشرة و الحوارات المختصرة.

   طبعته في البداية نظرة سوداوية للعالم، و تحول بعد ذلك لتمجيد القوة النفسية لعقل اإلنسان في رواياته، حيث صورت أعماله 

الصراع الثنائي لتلك القوة في مواجهتها و تحديها لقوى الطبيعة، كما أثرت على إبداعه و كتاباته مشاهداته خالل مشاركته في 

الثقافية الفرنسية.الحربين العالمتين األولى و الثانية على متن سفينة حربية أميركية، وأيضا هجرته إلى فرنسا عام 1922، و تعرفه على الحركة 

  لم يلتزم بقيم الطبقة البورجوازية، بل عاش حياة بوهيمية طبعها عدم االستقرار بسبب تنقله بين عدة بلدان و عمله في مناطق 

في مواجهة الديكتاتوريات.خطرة، و حاول أن يجد معنى لحياته من خالل مبادئ آمن بها و دافع عنها سواء باألدب أو بتأييد قضايا شعوب طامحة إلى الحرية 

   بدأ همنغواي مساره المهني عام 1918 صحفيا في جريدة »كنساس ستار«، ثم متطوعا للصليب األحمر اإليطالي في أواخر 

رتبة  على  خاللها  حصل  و  كثيرة،  جراحية  لعمليات  خضوعه  إلى  أدت  خطيرة  بجروح  أصيب  حيث  األولى،  العالمية  مالزم مع وسام شجاعة.الحرب 

   عمل عام 1921 مراسال لصحيفة »تورنتو ستار« الكندية في شيكاغو، ثم هاجر إلى العاصمة الفرنسية، باريس عام 1922 حيث 

عمل مراسال أيضا، و أجرى آنذاك مقابالت مع كبار الشخصيات و األدباء، و خاض خالل تغطيته للحرب األهلية في إسبانيا حربا 

و عداًء مع الفاشيين و النازيين، و في هذه الفترة )1939-1936( عبر عن عدائه الشديد للفاشية الصاعدة آنذاك.

بالتضحية  المصاعب  الغالب أبطاال ومغامرين يواجهون  باعتبارهم في  عكس تجاربه الشخصية في صور شخصيات رواياته 

ودون شكوى، و نشر في هذه الفترة روايته »لمن تقرع األجراس« ، التي شكلت منعطفا في نجاحه األدبي، حيث تجاوزت مبيعاتها 

مليون نسخة في السنة األولى إلصدارها، و نال عن حقوق فيلم مستوحى منها مبلغ 150 ألف دوالر، وكان حينها رقما قياسيا.

    تعرض عام 1954 -رفقة زوجته الرابعة- لحادث سقوط طائرة بالقرب من الكونغو الديمقراطية )زائير(، فأصيبا فيه بجروح 

خطيرة، ثم انتقل بعدها إلى كوبا حيث عاش لمدة ليست بالقصيرة، و كتب فيها روايته الشهيرة »الشيخ والبحر«، كما نشر أرنست 

بال همنغواي أولى كتاباته عام 1923 بإصداره المجموعة القصصية »ثالث قصص وعشرة أناشيد«، ثم تالها العديد من القصص  »رجال  قصص:  أشهرها  1935، 1929، و«الموت بعد الظهر« عام 1932،   أما الروايات فأهمها »وداعا للسالح« عام 1930، و«الفائز ال ينال شيئا« عام 1933.نساء« عام 1927، و«الطابور الخامس« عام والروايات،  عام  الخضراء«  أفريقيا  1940، و«تالل  عام  األجراس«  تقرع  متنقلة« النهر نحو األشجار« عام 1950، و« الشيخ و«رجال عند الحرب« عام 1942 ، و«عبر و«لمن  و«وليمة   ،1952 عام  توج والبحر«  كما  موته،  بعد   1964 عام  الصحافة نشرت  في  »بوليتزر«  بجائزة  تحول عام 1953 و جائزة نوبل في األدب 1954 أرنست  و  والبحر«،  »الشيخ  رواية  أن   توفي أرنست منتحرا في بيته عام 1962 منزله في كوبا إلى متحف يضم مقتنياته.عن  بعد  إيداهوم،  بوالية  كيتشوم  ثم حفيدته مارغاوك همنغواي.وأختيه غير الشقيقتين أورسوال وليستر، عائلته تسبب في انتحار والده عام 1929، عقلية يعتقد البعض أنها مرض وراثي في بكوبا، وقد عانى قبل وفاته من اضطرابات كان انتقل في آخر حياته للعيش في منزله بمدينة 

مهن سينمائية 

 DIRECTOR( مدير التصوير
 )OF PHOTOGRAPHY

التصوير  مدير  يعتبر    
بشكل عام سيد اإلضاءة في 
شؤون  يتولى  فهو  الفيلم، 
و  مباشر  بشكل  الكاميرا 
حجم  عن  مسؤواًل  يكون 
المعطاة  اإلضاءة  نوع  و 
و  مشهد،  و  لقطة  لكل 
و  تقنياً  يكون  ما  عادة  هو 
و  نفسه،  الوقت  في  فناناً 
المسؤول  الشخص  هو 
بداية  من  الصورة  عن 
غاية  إلى  و  التحضير 
تصوير  في  االنطالق 
السمه  يرمز  و  العمل، 
ل  اختصاراً   DOP بـ 
 DIRECTOR OF
P H O T O G R A -

.PHY
  كما يعد الشخص الذي 
مخرج  مع  يتواصل 
العمل للتحضير للمشاهد 
السيناريو،  معاينة  عبر 
كانت  حال  في  و 
يتم  كبيرة  الفيلم  ميزانية 
هو  بشخص  االستعانة 
PRO- اإلنتاج  ممصم 

DUCTION DESI-
المراد  للعمل  العام  المظهر  يحدد  من  هم  الثالثة  هؤالء  و    GNER

إنتاجه.
  أما صالحياته فتكون عندما يستلم السيناريو و يناقشه مع المخرج 
على شكل الصورة النهائي و اختيار األلوان، و توزيع  ليتفقان معاً 
اإلضاءة، و حتى في اإلضاءة األصلية الموجودة في المكان هي من 
يقوم  و  التصوير،  قبل  عليها  االتفاق  يجب  و  التصوير  مدير  عمل 
بتحضير نوع من المخطط على شكل رسم أفقي يتم فيه تحديد توزع 

اإلضاءة والكاميرات
تصوير  و  اللونية،  المرشحات  استخدام  في  األول  الخبير  فهو     
الليل نهاراً، و النهار لياًل، واضعاً مسحات من الضوء و الظل على 
وجوه الشخصيات، خاصة الستخالص أبعاد سيكولوجية من تلك 

الوجوه، بالترابط مع نوعية و أهمية العدسات المستخدمة.
إعداد : حياة مصباحي

الثقافي



12
اإلثنني  29 نوفمرب

2021  املوافق 
الدوليل 24 ربيع الثاين  

تعتزم 27 مدينة مغربية تنظيم مسيرات احتجاجية للتنديد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، استجابة لنداء الجبهة 
المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.

فيما خرج آالف الطلبة في مظاهرات حاشدة للتنديد بسياسة المخزن

27 مدينة مغربية تنتفض اليوم ضد التطبيع 
مع الكيان الصهيوني

سارعت حكومات العالم االحتواء متحور 
نسخ  يحتوي على  لفيروس كورونا  جديد 
الشكوك  الجديد  المتحور  وأثار  عديدة، 
حيال الجهود العالمية الرامية إلى احتواء 
شديدة  أنها  من  المخاوف  جّراء  الوباء 
على  الدول  من  العديد  أجبر  ما  العدوى، 
العودة  تتوقع  تكن  لم  تدابير  فرض  إعادة 
العلماء  يسابق  نفسه،  الوقت  في  إليها. 
الزمن لتحديد التهديد الذي يمثّله المتحور 
بإمكانه  كان  إن  بشأن  خصوصا  الجديد، 
حاليا.  المطّورة  اللقاحات  على  االلتفاف 
وأعلنت دول عدة فرض قيود على السفر 
من جنوب إفريقيا، حيث اكتُشف المتحور 
والواليات  قطر  فيها  بما  مرة،  أول 
والكويت  والسعودية  وبريطانيا  المتحدة 
وهولندا. وكانت أنغوال أول دولة إفريقية 
في  جيرانها  مع  الجوية  الرحالت  تعلّق 
ما  وفق  المتحور،  تفشي  لمنع  المنطقة 
بدأ  المتحور  لكن  الوطنية.  ناقلتها  أعلنت 
العالم،  دول  مختلف  في  ورصد  ينتشر 
من هولندا مرورا بهونغ كونغ وأستراليا، 
حيث أعلنت السلطات أمس، اكتشافه أول 
جنوب  من  قادمين  مسافرين  لدى  مرة 
القارة اإلفريقية خضعا لفحص كوفيد بعد 

وصولهما إلى سيدني. 
شهر  بعد  الجديد  المتحور  وصول  ويأتي 
المفروض على  الحظر  من رفع أستراليا 
سفر مواطنيها إلى الخارج من دون إذن، 
حدودها  البالد  تفتح  أن  المقرر  من  فيما 

أمام العمال والطالب القادمين من الخارج 
بحلول نهاية العام.

ملقَحين  المصابين  أن  السلطات  وذكرت 
بالكامل ووصال في اليوم ذاته الذي أعلنت 
من  القادمة  الرحالت  حظر  كانبيرا  فيه 
إفريقيا  جنوب  بينها  إفريقية،  دول  تسع 

وزمبابوي.
فيها  أغلقت  التي  السرعة  وفاجأت 
فتدفق  كثيرين،  حدودها  الحكومات 
على  جوهانسبرغ  مطار  إلى  مسافرون 
أمل الصعود على متن آخر الرحالت إلى 
على  مفاجئة  قيودا  فرضت  التي  الدول 

السفر.
راكبا   61 إصابة  ثبتت  هولندا،  وفي 
بالفيروس بعدما وصلوا على متن رحلتين 
وذكرت  إفريقيا.  جنوب  من  قادمتين 
المتخصصة  تايمز"  "نيويورك  مراسلة 
أن  نولين  ستيفاني  الصحية  بالشؤون 
بانتظار  احتشدوا  رضع  بينهم  مسافرين 
يضع  "لم  فيما  الفحوص،  إلى  خضوعهم 
بتغطية  اكتفوا  أو  كمامات  ثلثهم  نحو 

أفواههم فحسب".
واكتشف علماء من جنوب إفريقيا األسبوع 
 B.1.1.529 الجديد  المتحور  الماضي 
المكّون من 10 نسخ على األقل، مقارنة 
"بيتا" ونسختان  المتحور  بثالث نسخ في 
ضربة  سدد  الذي  المتحور  "دلتا"،  في 
للتعافي العالمي وأدى إلعادة فرض إغالق 

على ماليين األشخاص حول العالم.

الوكاالت
اليوم  مع  بالتزامن  إنه  لها  بيان  في  الجبهة  وقالت 
لـ  الموافق  الفلسطيني  الشعب  للتضامن مع  الدولي 
 27 من  أكثر  أعلنت   " عام  كل  من  نوفمبر   29
المدن  بين  ومن  الجبهة".  لنداء  استجابتها  مدينة 
البيضاء  والدار  الرباط  الوقفات  التي ستعرف هذه 
ولفت  وسط.  وأغادير  شماال  وتطوان  والجديدة 
البيان إلى أنه سيتم "تنظيم وقفات وأشكال احتجاجية 
ونضالية تحت شعار " المعركة متواصلة للتصدي 

للتطبيع الزاحف ولدعم الشعب الفلسطيني".
وتأتي هذه االحتجاجات بحسب البيان "دعما لكفاح 
من  فلسطين  تحرير  أجل  من  الفلسطيني  الشعب 
كامل  على  الديمقراطية  دولته  وإقامة  الصهيونية 
القدس". وأوضحت  الفلسطيني وعاصمتها  التراب 
أن  التطبيع،  وضد  فلسطين  لدعم  المغربية  الجبهة 
عن  الشعبي  التعبير  هو  الخطوة  هذه  من  الهدف 
الغاصب،  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  رفض 
المنبثقة  االتفاقيات  كل  وإلغاء  بإلغائه  والمطالبة 
عنه".  وزار وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس 
المغرب ما بين 23 و25 من نوفمبر الحالي، وعلى 
هامش هذه الزيارة وقع المغرب والكيان الصهيوني 
شراء  والثانية  الدفاع  مجال  في  األولى  اتفاقيتين 

المغرب أسلحة صهيونية.
و أعلنت بدورها شبيبة حزب العدالة والتنمية أنه من 
المقرر أن تنظم وقفة أمام البرلمان أمس، بمناسبة 
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت 

شعار "مع المقاومة.. ضد التطبيع مع الصهاينة".
قضايا  لنصرة  المغربية  الهيئة  اعتبرت  بدورها 
الحرب  وزير  زيارة  أن  لها،  بيان  في  األمة، 
الصهيوني "خطوة غير محسوبة العواقب واستمرار 

الصهيوني  الكيان  مع  المذل  التطبيع  مسلسل  في 
الغاصب ألرض فلسطين".

وكانت السلطات األمنية المغربية، تدخلت األربعاء 
أمام  احتجاجية  وقفة  لتفريق  بالرباط،  الماضي، 
الحرب  وزير  زيارة  ضد  المغربي  البرلمان 
دشن  ذلك  مع  بالتزامن  للمغرب.   الصهيوني 
وسم  بالمغرب  االجتماعي  التواصل  مواقع  نشطاء 
تصدر  كما  الصهيوني".  اإلرهاب  الستقبال  "ال 
هاشتاغ "التطبيع خيانة" المرتبة األولى على مواقع 
التواصل االجتماعي بالمغرب، ليومين متتاليين,23 

و24 نوفمبر الجاري.

المغربيين  الطلبة  من  اآلالف  واصل  ذلك  إلى 
مدن،  بعدة  أيام  منذ  بدأوها  التي  المظاهرات  في 
والتنديد  الصهيوني  الكيان  مع  للتطبيع  والمناضهة 
بسياسة المخزن. حيث خرج اآلالف من الطلبة في 
خاصة  المخزن،  بسياسة  للتنديد  حاشدة  مظاهرات 
التوظيف  مسابقات  في  للمشاركة  اقصائية  شروط 
بقطاع التربية. كما عبروا عن سخطهم على القمع 

الذي تعرض له بعض الطلبة.
ليلة  منذ  الذين خرجوا  المغربيون  الطلبة  كما عبر 
مع  للتطبيع  رفضهم  عن  المظاهرات  في  الجمعة 
القضية  بدعم  تمسكهم  مؤكدين  الصهيوني،  الكيان 

الفلسطينية. ووصفوا القضية الفلسطينية أنها قضية 
وطنية أيضا.

مطالبين  فاس  مدينة  من  المظاهرات  وإنطلقت 
مختلفة  شعارات  مرددين  المشروعة  بحقوقهم 
والبطالين  الطلبة  وحماية  النظام،  قرارات  ترفض 
الراديكالية  أسموه  مما  وحمايتهم  والفالحين. 

والرأسمالية.
وبعد مسيرات مدينة فاس، إلتحق طلبة مدن أخرى 
على غرار وجدة، ومكناس، وأغادير بالمظاهرات 
بعد مقاطعتهم للدروس. كما رفع الطلبة المحتجون 
األوضاع  عن  تعبر  شعارات  المغرب  مدن  بباقي 
عام.  بشكل  المغربيون  يعيشه  الذي  األليم  والواقع 
كما عبروا مطالبهم وأهمها إغاء الشروط المجحفة 
التي  الشعارات  ومن  التعليم.  مسابقات  إلجتياز 
رددوها الطلبة بكثرة "ال سالم ال إستسالم المعركة 
إلى األمام". وخلفت هذه المظاهرات إصابات عديدة 
وسط الطلبة، كما قامت مصالح األمن بإعتقال العديد 
من الطلبة. وكانت وزارة التربية المغربية قد أعلنت 
منذ أيام عن اعتماد تقليص السن األقصى للتوظيف 
إلى 30 سنة بدل 45 سنة. واعتماد االنتقاء األولي 
البكالوريا  في  عليها  المحصل  النتيجة  أساس  على 

والشهادة العليا، وسنة الحصول عليها.
األساتذة  حرمان  على  الجديدة  قوانينها  نصت  كما 
الترشح  الخاص من  التعليم  العاملين في مؤسسات 
الجتياز المسابقات. ولقي هذا القرار رفضا واسعا 
من قبل الطلبة ومختلف التنظيمات النقابية واألحزاب 
بالمغرب. والتي طالبت الوزارة بالتراجع عن هذا 
القرار المجحف الذي يشكل تجاوزا سافرا للقواعد 

العامة للتوظيف.

الصحراء  موارد  مراقبة  مرصد  طالب 
الغربية "ويسترن صحراء ريسورس ووتش" 
المغربية  المشاريع  حول  األخير  تقريره  في 
الصحراء  في  المتجددة  بالطاقات  الخاصة 
إلنتاج  الجنسيات  متعددة  الشركات  الغربية، 
الغربية،  الصحراء  بإقليم  والناشطة  الطاقة 
بمغادرة األراضي الصحراوية المحتلة فورا.

تقريرها  في  الحكومية  غير  المنظمة  دعت 
االتفاقية  االحتالل"،  "ايكو-تبييض  بعنوان 
اإلطار لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية 
والدول األطراف فيها الى "االعتراض على 
التقارير المناخية المغلوطة بشكل ممنهج من 
الذي  "البلد  هذا  أن  مضيفا  المغرب،  طرف 
يعتبر قوة محتلة للصحراء الغربية "يستعمل 
صورة  تجميل  أجل  من  الخضراء  الطاقة 

االحتالل".
وأشارت "ويسترن صحراء ريسورس ووتش" 
الى أنه قبل 2030 فان "نصف الطاقة الهوائية 
غير  تكون  قد  المغرب  طرف  من  المنتجة 
قانونية في الصحراء الغربية المحتلة" بينما قد 
تصل حصته من الطاقة الشمسية "الى 32،64 
الشمسية االجمالية"، مذكرة  قدراته  بالمئة من 
البلد أنشأ "أكبر مشروع طاقوي على  أن هذا 

االراضي المحتلة".
ويتعلق األمر حسب المرصد بـ "خطوة أخرى 
الشامل حول استحداث هياكل  ضمن مخططه 
قاعدية، محل جدل على األراضي التي يحتلها 
من  المرصد  طلب  كما  قانونية".  غير  بصفة 
الدولي  للقانون  "االمتثال  المغربية  الحكومة 
بالهياكل  انشاء مشاريع خاصة  واالمتناع عن 
موافقة  ودون  الحتالله  يخضع  بإقليم  القاعدية 
للمراقبين  "السماح  و  الصحراوي"  الشعب 

الدوليين سيما منظمة األمم المتحدة والمنظمات 
االنسان،  وحقوق  المناخ  أجل  من  الدولية 
بالتنقل الى االقليم المحتل بشكل مستقل ودون 

عراقيل".
باألراضي  المنتجة  الطاقة  أن  المرصد  ويرى 
المغرب  تبعية  من  "يزيد  المحتلة  الصحراوية 
المشاريع  هذه  أن  مؤكدا  يحتله"  الذي  لإلقليم 
بالصحراء  األممية  السالم  جهود  "تثبط" 
الغربية و الرامية الى السماح بالتعبير عن حق 

الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
في  تستعمل  الطاقة  "هذه  أن  يقول  ندد  كما 
القابلة  غير  الموارد  تنهب  التي  الصناعات 
للتجديد لهذا االقليم و التي تمنح فرص عمل 
المغربيين  المستوطنين  من  المزيد  تستقطب 
نحو  الخارج سيما  نحو  يمكن تصديرها  كما 
استغرابه  عن  معربا  األوروبي"  االتحاد 
المستوى  على  نفسه  يقدم  البلد  هذا  كون  من 
الدولي ك"األحسن في فئته في مجال الطاقات 
أن تعرض  انه "يفترض  المتجددة" في حين 
و  أراضيها  على  تبذلها  التي  الجهود  الدول 

ليس خارج حدودها".

وذكر المرصد أن المغرب ينتقل إلى الطاقة 
الشمسية والهوائية لتلبية احتياجاته من الطاقة 
الطاقة"،  واردات  على  االعتماد  وتقليص 
مشيرا إلى وجود إمكانات هائلة في الصحراء 

الغربية المحتلة".
الشمسية  للطاقة  الكبرى  المشاريع  وتوفر 
التي  الطاقة  الغربية  الصحراء  في  والهوائية 
له  الذي  االمر  الكبرى،  الصناعات  تحتاجها 
الصحراوي،  الشعب  على  وخيمة"  "عواقب 

حسبما الحظ المرصد.     

 ليس هناك مبررات مقنعة 
لتواجد شركات عالمية 

"لم توضح  الحكومية،  المنظمة غير   وحسب 
أي من المؤسسات المشاركة في صناعة الطاقة 
في  بما  الغربية،  الصحراء  داخل  المتجددة 
 "Enel" اينال  المعنية-شركة  الشركات  ذلك 
Sie- غاميزا  سيمانس  وشركة  "اإليطالية 
mens Gamesa" اإلسبانية -ما إذا كانت 
شعب  موافقة  على  الحصول  فقط  حاولت  قد 
الحكومية  غير  المنظمة  واعتبرت  اإلقليم". 
لمجموعة من  تلجأ  الدولية  الشركات  أن "هذه 
الحجج والذرائع لتبرير عملياتها في الصحراء 
الغربية المحتلة، في حين انه ال توجد اي حجة 

مقنعة".
الشركات  هذه  ان  بالقول  المرصد  واسترسل 
ألطراف  مزعومة  استشارة  عن  "تتحدث 
المحليين"، والتي تعتبرها  للسكان  أو  مشاركة 
"نفس المقاربة الخاطئة التي تنتهجها المفوضية 
والصيد  للتجارة  اتفاقياتها  في  األوروبية 

البحري مع المغرب".

مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية يشّدد في آخر تقرير له

"الشركات متعددة الجنسيات إلنتاج الطاقة مطالبة 
بالمغادرة فورا"

قائمة الدول التي تمنع السفر تتسع

كورونا "أوميكرون"
 يرعب العالم.. !
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اليوم الدويل للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني:

الفل�سطينيون بين مطرقة االحتالل 

و�سندان التطبيع

عام  يف  اعتمدت  قد  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  وكانت 

باليوم  عام  كل  من  نوفمرب   29 يف  باالحتفال  قرارا   1977
الدويل للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني. واختارت هذا التاريخ 

بالتحديد بهدف االإ�سارة اإىل قرار تق�سيم فل�سطني ال�سادر عن 
اجلمعية العامة يف عام 1947، والذي ن�ص على قيام دولتني.

باغت�سابه  جغرافيا  التو�سع  ال�سهيوين  الكيان  يوا�سل  وبينما 

الفل�سطيني  ال�سعب  اليزال  الفل�سطينية،  االرا�سي  من  مزيدا 
ينتظر قيام دولته امل�ستقلة. وجاء قرار االأمم املتحدة ليعيد 

التاأكيد على �سرورة تنفيذ ال�سق الثاين من القرار امل�سار اإليه، 
وعلى رغبة االأمم املتحدة اأن يكون هناك ح�سدا دوليا وت�سامنا 

عامليا مع حقوق ال�سعب الفل�سطيني، و�سوال اىل ت�سوية �سيا�سية 
قيام  من  الفل�سطينيني  ومتكن  وال�سامل  العادل  ال�سالم  حتقق 

دولتهم امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ص ال�سريف.
واالإقليمية  الدولية  واملنظمات  العامل  دول  من  عديد  وكانت 

غالبيتها  واعتربت  اآنذاك،  العامة  اال�سارة  تلك  التقطت  قد 

»بداية  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  للت�سامن  يوم  تخ�سي�ص  اأن 
لتحرك ت�سامني دويل وا�سع وعري�ص يف دعم وم�ساندة ال�سعب 

الفل�سطيني ون�ساله من اأجل ا�سرتجاع حقوقه« املغت�سبة.

وياأتي االحتفال باليوم الدويل للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني 

املن�سود  ال�سالم  اأبقت  جديدة  متغريات  ظل  يف  املرة  هذه 
عطل  الذي  املحتل  ممار�سات  ب�سبب  املنال  بعيد  للفل�سطينيني 

القائم  الو�سع  تغيري  على  العمل  ووا�سل  ال�سيا�سية  العملية 
غري  اال�ستيطان  وتكثيف  الفل�سطينية  االأرا�سي  م�سادرة  عرب 

ال�سرعي واملخالف للقانون الدويل 

ولقرارات ال�سرعية الدولية باإجماع املجتمع الدويل.

وتوؤكد االإح�ساءات اأنه منذ اتفاق »اأو�سلو« املوقع يف ت�سعينيات 
الفل�سطينية  االرا�سي  يف  اال�ستيطان  ت�ساعف  املا�سي،  القرن 
بن�سبة 180 يف املائة. كما ياأتي هذا احلدث هذا العام يف �سياق 

الدول  بع�ض  اقدام  بعد  املنطقة  �سهدتها  »خطرية«  متغريات 

رئا�سة  ملكه  يتوىل  الذي  املغربي،  املخزن  نظام  ومنها  العربية 
جلنة القد�ص، على تطبيع العالقات مع القوة القائمة باحتالل 

فل�سطني.

ال�سابق  االمريكي  الرئي�ص  عقد  عام 2020،  من  دي�سمرب  ففي 

دونالد ترامب مقاي�سة مع نظام املخزن الذي اأعلن عن اقامة 
ترامب  اعالن  مقابل  ال�سهيوين  الكيان  مع  دبلوما�سية  عالقات 

اعرتافه بـ »ال�سيادة« املزعومة للمحتل املغربي على ال�سحراء 

الغربية.
عرب  وا�سعا  رف�سا  العربي-ال�سهيوين  التطبيع  قرار  لقي  وقد   
العامل على ال�سعيدين الر�سمي وال�سعبي، باعتبار التقارب مع 

الكيان ال�سهيوين »يعني جتاهل حالة احلرب القائمة بني ال�سعب 
الفل�سطيني واالحتالل ال�سهيوين واالعرتاف مب�سروعية هذا 

االخري على ح�ساب االأر�ص وال�سعب الفل�سطينيني«.

وا�سح  »اإنكار  مبثابة  العربي-ال�سهيوين  التطبيع  اعترب  كما 

و�سريح حلق ال�سعب الفل�سطيني يف اال�ستقالل، وحق الالجئني 

الفل�سطينيني يف العودة والتعوي�ص، ح�سب قرار االأمم املتحدة 

رقم 194، وقرار جمل�ص االأمن رقم 2334 الذي طالب اإ�سرائيل 

فيها  مبا  الغربية  ال�سفة  يف  االإ�ستيطانية  االأن�سطة  بوقف 

القد�ص ال�سرقية«، وهذا »اعرتاف �سريح« من االأمم املتحدة 
بعدم م�سروعية الوجود ال�سهيوين على االأرا�سي الفل�سطينية 

وباأن ال�سعب الفل�سطيني »�سعب حمتل«، ح�سب املراقبني.
وقد رف�ص الفل�سطينيون الذين يتعر�سون الأب�سع احتالل على 

الوزراء  رئي�ص  واأقر  »الباطلة«.  املقاي�سة  تلك  االأر�ص،  وجه 

»يعي�ض  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  ا�ستية،  حممد  الفل�سطيني 

ا�ستخدام  مع  العادلة،  ق�سيته  تاريخ  يف  مف�سلية«  مرحلة 

العربية  الدول  مع  التطبيع  »مظلة«  ال�سهيوين  االحتالل 

هو  التطبيع  اأن  الوقت  ذات  يف  معتربا  اال�ستيطان،  لتكثيف 

ال�سراع:  حل  يكون  باأن  فر�سة  االحتالل  »اإعطاء  مبثابة 
ال�سالم مقابل ال�سالم ولي�ص االأر�ص مقابل ال�سالم«، مثلما هو 

متفق عليه.

واإذا كانت تلك التطورات قد �سكلت »طعنة يف الظهر« للق�سية 
عديد  اآمال  ومعهم  الفل�سطينيني  اآمال  وخيبت  الفل�سطينية 

مع  الت�سامن  مظاهر  فاإن  العامل،  يف  لل�سالم  املحبة  الدول  من 

الفعل  ردود  من  العديد  اأظهرت  وقد  تنقطع  مل  ال�سعب  هذا 
االلتفاف  مدى  ترامب،  الإعالن  الراف�سة  وال�سعبية  الر�سمية 

حول الق�سية الفل�سطينية العادلة.

يحتفل العامل اليوم باليوم الدويل للت�سامن مع الفل�سطينيني وهي فر�سة متجددة للتذكري بحجم املعاناة 

املتوا�سلة لهذا ال�سعب، يف ظل الهجمة اال�ستيطانية غري امل�سبوقة للقوة القائمة باالحتالل على االرا�سي 
الفل�سطينية وتوا�سل تعطل عملية ال�سالم يف مقابل تطبيع الكيان ال�سهيوين عالقاته الدبلوما�سية مع 

بع�ض الدول العربية وما خلفه ذلك من تداعيات على الق�سية الفل�سطينية.

الطعام  عن  اإ�سرابه  االأ�سقر  لوؤي  الفل�سطيني  االأ�سري  عّلق 

الذي ا�ستمر ملدة 49 يوما، رف�سا العتقاله االإدارّي، وذلك 

بعد اتفاق يق�سي بتحديد �سقف اعتقاله االإدارّي.

وقال »نادي االأ�سري« الفل�سطيني، اإن تعليق االأ�سري االأ�سقر 

اإ�سرابه جاء ا�ستنادا للمعلومات املتوفرة من عائلته. واأ�سار 
اإىل اأن االأ�سري االأ�سقر واجه خالل االإ�سراب عمليات تنكيل 

زنازين  اإىل  بنقله  يتعلق  فيما  �سيما  ال  بحّقه،  ممنهجة 
اأ�سواأ  من  يعترب  وهو  عليه،  لل�سغط  »اجللمة«  معتقل 

املعتقالت.

االأول  ت�سرين  اأكتوبر/  من  اخلام�ص  منذ  معتقل  واالأ�سقر 

2021، واأ�سدر االحتالل ال�سهيوين اأمر اعتقال اإدارّي بحّقه 
قد اأم�سى نحو  وكان  جرى تثبيتها الحًقا،  ملّدة �سّتة اأ�سهر 

ثماين �سنوات بني اعتقاالت اإدارية وحمكوميات.

اعتقاالته  اأحد  خالل  قا�ٍص  ع�سكرّي  لتحقيق  تعّر�ص  كما 

عام 2005، ما اأّدى اإىل اإ�سابته ب�سلل يف �ساقه الي�سرى، وهو 
متزوج واأب لثمانية من االأبناء، وهو �سقيق ال�سهيد االأ�سري 
عام  »النقب«  �سجن  يف  �سهيًدا  ارتقى  الذي  االأ�سقر  حممد 

.2007
م�سربا  كان  الذي  الف�سفو�ص  كايد  االأ�سريين  اأن  اإىل  ي�سار 
م�سربا  كان  الذي  القوا�سمة  ومقداد  منذ 131،  الطعام  عن 
منذ 113 يوما قد عّلقا اإ�سرابهما عن الطعام خالل ال�سهر 
االأ�سهر  خالل  عنهما  باالإفراج  يق�سى  اتفاق  بعد  اجلاري، 

االآخر،  هو  اإ�سرابه  االأعرج  عالء  االأ�سري  عّلق  كما  املقبلة. 
اأمر  االحتالل  �سلطات  اإلغاء  بعد  اأيام،   103 ا�ستمر  الذي 

اعتقاله االإدارّي.
حذيفة  املعتقل  اإن  االأ�سري«  »نادي  قال  اأخرى،  جهة  من 

�ساحة  يف  وقوعه  اإثر  �ساقه  يف  ك�سر  من  يعاين  حلبية  بدر 
�سجن »عوفر« قبل نحو اأ�سبوعني، واإدارة ال�ّسجن مل تقّدم 
امل�ست�سفى.  اإىل  نقله  وترف�ص  امل�سّكنات،  �سوى  عالًجا  له 
واأو�سح النادي يف بيان اأم�ص، اأن املعتقل حلبية �سبق، واأن 

عانى من مر�ض ال�ّسرطان يف الدم.

 ،2020 مايو  اأّيار/   18 منذ  اإدارًيا  معتقل  اأّنه  اإىل  ولفت 

وتعّر�ص لالعتقال مراٍت عديدة، وخا�ص اإ�سراًبا ملّدة )67( 
اأب  وهو  عام 2019،  االإداري  اعتقاله  على  احتجاًجا  يوًما، 

لطفلتني ولدتا خالل فرتات اعتقاله املتكّررة.

املتعّمد  الّطبي  االإهمال  ب�سيا�سة  متعن  االحتالل  اأن  واأّكد 
�سيا�سات  خالل  من  االأ�سرى،  بحّق  البطيء«  »القتل 
هذه  اأن  واأو�سح  يومًيا.  االأ�سرى  ي�سهدها  واإجراءات 

االأحداث  مع  الّتعامل  يف  املماطلة  يف  تتمثل  االإجراءات 

عالجًيا  تدّخاًل  وتتّطلب  االأ�سرى  مع  حت�سل  التي  اليومية 
طارًئا، وحرمان االأ�سري من حّقه يف العالج والك�سف املتاأخر 
الفحو�سات  باإجراء  والّت�سويف  اخلطرية،  االأمرا�ص  عن 

الطبية الالزمة.

ال�ّسجون  يف  املوجودة  الطّبية  العيادات  اأن  اإىل  واأ�سار 
االحتياجات  اأدنى  اإىل  تفتقر  االإ�سرائيلية  واملعتقالت 

معاينة  على  قادرة  غري  وهي  الّطّبية،  والتجهيزات 

وت�سخي�ص ومعاجلة احلاالت املر�سية املتعددة اأو الّتعامل 
مع احلاالت الّطارئة. وي�ساف اإىل ذلك نقل املر�سى الذين 

عربة  عرب  امل�ست�سفيات  اإىل  نقلهم  على  املوافقة  تتّم 
ة اأو اإ�سعاف. »البو�سطة« ولي�ص عرب �سّيارة خا�سّ

�سامي  االأ�سري  قتل  جرمية  اجلرائم،  تلك  اآخر  وكانت 

العمور، الذي ا�ست�سهد يف تاريخ 18 ت�سرين الّثاين/ نوفمرب 
وانتظاره  »البو�سطة«  عرب  املتكّرر  نقله  خالل  من   ،2021
ل�ساعات طويلة قبل و�سوله للم�ست�سفى، ومكث )14( �ساعة 

يف معبار �سجن »بئر ال�سبع« ينتظر، قبل نقله اإىل امل�ست�سفى 
رغم و�سعه ال�سحّي ال�سعب واخلطري.

يوا�سلون  االحتالل  �سجون  يف  االأ�سرى  اأّن  اإىل  ي�سار   
�سجون  اإدارة  ال�ستمرار  الراف�سة  الن�سالية  خطواتهم 

مقاطعة  ونّفذوا  الطبّي،  االإهمال  ب�سيا�سة  االحتالل 

اأ�سرى  يوا�سل  كما  »البو�سطة«.  بوا�سطة  النقل  لعمليات 

مقاطعتهم ملا ت�سمى بعيادة �سجن »بئر ال�سبع«.

ا�ستمر لـمدة 49 يوما رف�سا العتقاله االإداري

االأ�سير الفل�سطيني لوؤي االأ�سقر يعلق 

اإ�سرابه عن الطعام

الوكاالت

»�سعبنا مل يعد يحتمل جتاهل 
تنفيذ قرارات ال�سرعية الدولية 

الإنهاء االحتالل«
قال رئي�ص وفد املجل�ص الوطني 

الفل�سطيني للدورة الـ143 لالحتاد 

الربملاين الدويل، ع�سو اللجنة 

املركزية حلركة »فتح« عزام 
االأحمد، اإن ال�سعب الفل�سطيني 

مل يعد يحتمل جتاهل تنفيذ 
قرارات ال�سرعية الدولية التي 

تنهي االحتالل ومتّكنه من تقرير 

م�سريه وعودته اإىل اأر�سه والعي�ص 

حرا يف دولته امل�ستقلة وعا�سمتها 
القد�ص.

واأ�ساف االأحمد خالل كلمة دولة 

فل�سطني التي األقاها اأم�ص، اأمام 

اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين 

الدويل التي تنعقد يف العا�سمة 

اال�سبانية مدريد، »اإن جمل�ص 

االمن الدويل اأ�سدر منذ بدء 

ال�سراع اأكرث من �سبعني قرارا، 
اإ�سافة اإىل مئات القرارات التي 

�سدرت عن اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة، ولكن مل ينفذ منها 

قرار واحد... فهل هذا هو العدل 
وامل�ساواة وحتقيق االأمن وال�سالم 

واال�ستقرار«؟ 

وتابع: »لقد �سدرت مئات القرارات 
من االأمم املتحدة ومنها قرار 

التق�سيم ال�سادر بتاريخ 29 
نوفمرب 1947 الذي اعطى ال�سعب 

الفل�سطيني احلق باإقامة دولته 

على م�ساحة %44 من م�ساحة 

فل�سطني التاريخية وتبعه قرار 

اقامة الدولة الفل�سطينية على 

االأرا�سي املحتلة عام 1967 التي 

تعطي ال�سعب الفل�سطيني حقه 

يف اقامة دولته على م�ساحة 22% 
من م�ساحة فل�سطني التاريخية 

والقد�ص عا�سمتها، و�سدر قرار 
2334 عن جمل�ص االأمن عام 

2016 والذي اكد ذلك وعلى عدم 
�سرعية اال�ستيطان وقبلنا بذلك 

من اجل حتقيق ال�سالم... لكن اإىل 

متى �سي�ستمر االحتالل وبتجاهل 

كل تلك القرارات؟«.

واأ�سار االأحمد اإىل اأن العديد من 
الدول التي �ساركت يف �سياغة 

قرارات االأمم املتحدة، مل تعرتف 

حتى االآن بالدولة الفل�سطينية يف 

الوقت الذي تعرتف فيه باإ�سرائيل، 

خا�سة الدول االأوروبية. 
واأكد اأن االحتالل ال�سهيوين 

م�ستمر يف جرائمه �سد ال�سعب 

الفل�سطيني من هدم البيوت 

وطرد للمواطنني من منازلهم، 

خا�سة يف القد�ص ال�سرقية واأنحاء 
ال�سفة الغربية املحتلة، وح�سار 

قطاع غزة، واحتجاز جثامني 

ال�سهداء، واقتطاع اأموال ال�سرائب 
الفل�سطينية، وا�ستمرار اعتقال 

اآالف اال�سرى، وزرع الكراهية 

و�سيا�سة التمييز العن�سري، الفتا 
اإىل اأن قطاعات وا�سعة من يهود 

العامل ا�سبحت تعترب �سيا�سة 

االحتالل ال�سهيوين عن�سرية 

و�سكال جديدا من »االبرتيد«.

وتابع االأحمد: »اإن ال�سعب 
الفل�سطيني ما زال يعاين منذ 

عقود من ممار�سات االحتالل 
اال�سرائيلي لوطنه ومن حرمانه 

من اأب�سط حقوقه يف االأمن 

واال�ستقرار والعي�ص الكرمي، 

ويتطلع اإىل التخل�ص من اأعمال 

البط�ص والقتل التي متار�سها 

ال�سلطة القائمة باالحتالل، 

ومن اعتداءات امل�ستوطنني على 

بيوتهم ومزارعهم، واال�ستيالء 
على اأرا�سيهم وثرواتهم الطبيعية 

مبا فيها املياه، واال�ستمرار يف 
�سيا�سة اخلروج على االتفاقات 

وجتاهل القوانني الدولية وميثاق 

حقوق االإن�سان وقرارات ال�سرعية 

الدولية ولالأ�سف من تق�سري 
املجتمع الدويل وموؤ�س�ساته بالقيام 

مب�سوؤولياتهم لتنفيذ هذه القرارات 
وكاأن ا�سرائيل فوق القانون الدويل 

والقانون الدويل االإن�ساين«.
و�سدد رئي�ص وفد املجل�ص الوطني 

الفل�سطيني، على اأن اال�ستمرار 

بهذا الو�سع وعدم حتمل املجتمع 
الدويل للم�سوؤولية التي قررها 

وينادي بها با�ستمرار، يجعل ال�سعب 

الفل�سطيني ي�سعر باالإحباط 

وفقدان االأمل الأطفاله ون�سائه 
و�سبابه و�سيوخه، ويجعله ي�سل اىل 

قناعة اأنه ال بد من اعادة النظر 
بالتعامل مع هذا الواقع واملطالبة 

بحقوقه التاريخية كاملة، مذكرا 
مبقولة الرئي�ص الراحل يا�سر 

عرفات اأمام اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة عام 1974: »جئتكم اأحمل 
بندقية الثائر بيد وغ�سن الزيتون 

االأخ�سر باليد االأخرى ال ت�سقطوا 

الغ�سن االخ�سر من يدي، اي ال 
ت�سقطوا ال�سالم«.

ثانوي

رئي�ص وفد فل�سطني يوؤكد يف دورة االحتاد 
الربملاين الدويل

اأدانت توقيع نظام املخزن اتفاقيات مع الكيان ال�سهيوين

»ا�ستقبال المغرب لـ »مجرم حرب« 
خطيئة كبرى«

الع�سكرية  �سيما  االتفاقيات  من  العديد  املغربي  النظام  توقيع  ب�سدة  الفل�سطينية  »حما�ص«  حركة  اأدانت 

واالأمنية مع »العدو ال�سهيوين«، م�سددة على اأنه ال ميكن تربير ذلك حتت اأي اأهداف اأو ذرائع مهما كانت.

ويف بياٍن لها، قالت حما�ص: »اإن امل�سالح اال�سرتاتيجية الأمتنا العربية واملغرب جزء منها، ال ميكن اأن تتحقق 

�سعبنا  بحق  اليومية  واالنتهاكات  اجلرائم  يرتكب  الذي  الفل�سطيني  ال�سعب  وعدو  االأمة  عدو  مع  بالتحالف 

واأر�سنا ومقد�ساتنا وبحق �سعوب املنطقة«.
 و�سددت على اأن مكانة املغرب التاريخية ودور �سعبه املعهود جتاه فل�سطني والقد�ص ال ميكن اأن ي�ستقيم مطلقا 

مع التطبيع والتحالف مع العدو ال�سهيوين واالإ�سهام يف دجمه يف املنطقة.

العرب  بقتل  افتخر  لطاملا  -الذي  غانت�ص«  »بيني  ال�سهيوين  احلرب  جمرم  املغرب  ا�ستقبال  »حما�ص«  وعّدت 

غزة،  قطاع  وح�ساره  �ساكنيها،  روؤو�ص  على  وتدمريها  البيوت  وق�سف  واالأطفال،  الن�ساء  من  والفل�سطينيني 

وق�سيته  الفل�سطيني  �سعبنا  بحق  كربى  »خطيئة  عليها-  امل�ستوطنات  واإقامة  الفل�سطينية  االأر�ص  و�سرقة 
الراف�ص  املغربي  لل�سعب  االأ�سيل  القومي  واملوقف  االأمة  اإرادة  مع  متاما  يتنافى  ذلك  اأن  واأ�سافت  العادلة«. 

مبجمله الأي عالقة اأو اتفاقيات مع العدو ال�سهيوين. 
وقالت »حما�ص«: »اإن هذه االنتكا�سة نحو العدو وعقد االتفاقية االأمنية والع�سكرية وغريها معه، لن توؤدي 

�سوى اإىل مزيد من �سفك دماء ال�سعب العربي الفل�سطيني، وارتكاب اجلرائم واالنتهاكات بحق اأر�سه ومقد�ساته، 

والتنكر حلقوقه يف احلرية والعودة واال�ستقالل«.
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الدينية
أيها القارئ الكريم إن هللا تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها 

دخل الجنة وإن من أسماء اهللا الحسنى <>الوارث>> الوارث اسمٌ 
من أسماء اهللا الحُسنى، ومعنى هذا االسم الوارث هو الباقي، 

ألننا في حياتنا الدنيا الذي لم يمُت هو الوارث، وألنَّ اهللا سبحانه 
وتعالى حيٌّ باقٍ على الدوام فهو الوارث، كلُّ ما بيدك مصيره 
إلى اهللا. قد تقول إنَّ هذا البيت ملكي، هذا كالمٌ فيه مجاز، 

البيت هللا.. سُئل أحد األعراب وهو يقود قطيعاً من اإلبل لمن هذه اإلبل؟ قال: 
هللا في يدي. في معجم تاج العروس: الوارث صفةٌ من صفات اهللا تعالى وهو 
الباقي الدائم بعد فناء خلقه، وهو يرث األرض ومن عليها، إذا قلنا: يرث األرض 

ومن عليها.. أو وما عليها، للعاقل ولغير العاقل. اهللا عزَّ وجل قال: ’‘وَأَنْتَ خَيْرُ 
الْوَارِثِينَ>> اإلمام الغزالي يرى أنَّ الوارث هو الذي يرجع إليه األمالك بعد فناء 

المُالَّك، إذ هو الباقي بعد فناء خلقه، وإليه مرجع كلٍّ شيٍء ومصيره، وهو القائل 
ار اإلمام الرازي يقول:  إذ ذاك: لمن الملك اليوم؟ وهو المجيب: هللا الواحد القهَّ

’‘الوارث مالك جميع الممكنات هو اهللا سبحانه وتعالى ولكنَّه بفضله جعل بعض 
األشياء ملكاً لبعض عباده، فالعباد إنما ماتوا وبقي الحقُّ سبحانه وتعالى، فالمراد 

يكون وارثاً هو هذا اهللا جلَّ جالله‘‘، أي أنَّ اهللا عزَّ وجلَّ مالك الملك، كل شيء 

يُمَلَّك هو مالكه وهبه لك ليمتحنك، إذاً هو ملك اهللا في يدك، وهذا الجواب ابلغ 
جواب.

 وقال بعضهم: ’‘الوارث هو الذي تسربل بالصمديَّة بال ثناء، وتفرَّد باألحديَّة بال 
انتفاء>>.

 وقيل: الوارث الذي يرث بال توريث أحد، الباقي الذي ليس لملكه أمد>>، وذكر 
القشيري: ’‘أنَّ الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق>>.

 ويقول بعض العارفين: ’‘الوارث هو الذي تفرَّد باألحديَّة بال انتهاء‘‘، أي وارث واحد 
أحد وليس له وارث، يرث كلَّ خلقه وليس له وارث، وتسربل بالصمدية بال فناء الذي 

ال يرثه أحد ولكنَّه يمنح من يشاء من عباده الوالية والمدد. اسم الوارث ورد في 
ة من كتاب اهللا منها في سورة الحجر قال تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ  مواضع عدَّ
﴾ عالقتنا بهذا االسم.. أن تشعر أنَّ الذي بين يديك  وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ

ليس لك صائرٌ إلى غيرك يدك عليه يد األمانة، وأنت مستخلفٌ فيه، وعليك أن 
تحاسب نفسك حساباً عسيرا ألنَّ اهللا ملَّكك ما ملَّكك لينظر ماذا ستفعل. اسم 

الوارث يجعل عالقة اإلنسان بما في يده عالقة االستخالف ال عالقة التملُّك.
الدكتور محمد راتب النابلسي

الجواب: صالة االستخارة ركعتان من غير 
الفريضة، وهي من الصلوات المستحبة، ويصح 
فعلها في كل وقت يحل فيه النفل من ليل أو 
نهار، روى البخاري عن جابر بن عبد اهللا رضي 
ِ صلى اهللا  انَ رَسُولُ اهللاَّ اهللا عنهما قال: «كَ

عليه وسلم يُعَلِّمُنَا االِسْتِخَارَةَ فِي اُألمُورِ كَمَا 
ا هَمَّ  : «إِذَ ولُ رْآنِ: يَقُ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُ

يْرِ  لْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَ أَحَدُكُمْ بِاَألمْرِ فَ
: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ  لِ رِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُ الْفَ
دْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ  دِرُكَ بِقُ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْ

دِرُ،  دِرُ وَالَ أَقْ إِنَّكَ تَقْ ، فَ ضْلِكَ الْعَظِيمِ مِنْ فَ
، اللَّهُمَّ  وَتَعْلَمُ وَالَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَالَّمُ الْغُيُوبِ
ا اَألمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي  إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَ

لِ  : عَاجِ الَ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَ
دُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ  اقْ لِهِ - فَ أَمْرِي وَآجِ

ا اَألمْرَ  بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَ
شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي 

هُ  اصْرِفْ لِهِ - فَ لِ أَمْرِي وَآجِ : فِي عَاجِ الَ - أَوْ قَ
دُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ  نِي عَنْهُ، وَاقْ عَنِّي وَاصْرِفْ

: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ"،  الَ انَ ثُمَّ أَرْضِنِي، قَ كَ
وظاهر الحديث يدل على أن الدعاء يكون بعد 

في الحديث أي ذكر للسور السالم، ولم يرد 
رَأُ، فيجوز أن تقرأ ما شئت من القرآن بعد  التي تُقْ

الفاتحة، لكن ذكر اإلمام النووي في كتابه األذكار 
أنه يقرأ في األولى بعد الفاتحة: »قل يا أيها 
الكافرون"، وفي الثانية: »قل هو اهللا أحد".

 السؤال: أعمل في الفالحة وقد زرعت في العام 
الماضي القمح والشعير، وبعد عملية الحصاد 

وجني المحصول أخرجت منه الزكاة وبعت الباقي، 
فهل أنا مطالب بإخراج الزكاة من األموال 

التي حصلت عليها بالبيع؟. 
الجواب: ما فعلته من 
إخراج الزكاة من محصول 

القمح والشعير بعد 
عملية الحصاد هو 

عين الصواب، 
لقوله سبحانه 

وتعالى: «وَآتُوا 
هُ يَوْمَ  حَقَّ
حَصَادِهِ»، 
اآلية ١٤١ من 

سورة األنعام، 
وبعد أن بعت 

المحصول فال زكاة 
على المبالغ التي 

حصلت عليها إال بعد 
حوالن الحول إذا كنت 

تملك النصاب، لحديث عائشة 
رضي اهللا عنها عند ابن ماجه أنها 
سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ  وسلم يقول: »ال زَكَ
." عَلَيْهِ الْحَوْلُ

 مَن أفطر يوماً من رمضان بغير رُخصة
عن أبي هريرة، رضي اهللا عنه، عن النّبيّ، صلّى اهللا عليه وسلّم، 
صَها اهللا له لَم  قال: <<مَن أفطر يوماً من رمضان في غير رُخصة رخَّ

هْر وإنْ صامه>> رواه الخمسة إالّ مسلم.  ضِ عنهُ صيامُ الدَّ يَقْ
ر في يوم من رمضان بغير عذر  -فقه الحديث: معناه أنّ مَن أفطَ

شرعي كمرض وسفر، عالماً بالتّحريم عامداً، فإنّه يفوته ثواب عظيم 
ال يدركه ولو صام الدّهر كلّه، وهذا تنويه بعظيم ثواب الصّوم. قال 
مالك وأبو حنيفة رحمهما اهللا: مَن أفطر يوماً عامداً عالماً، فعليه 

ارة كاإلفطار بالوقاع، ألنّ الفطر  القضاء والكفّ
في رمضان حرام باتّفاق.

 من وحي السنة
فتاوى الشيخ موسى اسماعيل

السؤال: أريد أن أعرف دعاء االستخارة، وهل يكون خالل الصالة أو بعد السالم، وما هي السور 
التي أقرؤها؟.

الوارث

صلة الرحم الحقيقية... أن تصل من قطعك
دعت آيات القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى صلة 

الرحم، ورغبت فيها أعظم الترغيب، وكان الترغيب دينياً ودنيوياً، والمراد 
بالرحم: األقرباء في طرفي الرجل والمرأة من ناحية األب واألم. ومعنى 

صلة الرحم: اإلحسان إلى األقارب في القول والفعل، ويدخل في ذلك 
زيارتهم، وتفقد أحوالهم، والسؤال عنهم، ومساعدة المحتاج منهم، 

والسعي في مصالحهم. 
الصلة الحقيقية أن تصل من قطعك: 

المرء إذا زاره قريبه فرد له زيارته ليس بالواصل، ألنه يكافئ 
الزيارة بمثلها، وكذلك إذا ساعده في أمر وسعى له في شأن، 
أو قضى له حاجة فردّ له ذلك يمثله لم يكن واصالً بل هو 

مكافئ، فالواصل حقاً هو الذي يصل من يقطعه، ويزور 
من يجفوه ويحسن إلى من أساء إليه من هؤالء األقارب. 
عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم قال: «ليس الواصل بالمكافئ، 

ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها». رواه 
البخاري.

وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رجالً قال: «يا 
رسـول اهللا إن لي قرابة أصلهـم ويقطعونني، 

وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عليهم ويجهلون 
عليّ فقال صلى اهللا عليه وسلم: إن كنت كما قلت 
فكأنما تُِسفهّم المَلّ وال يزال معك من اهللا ظهير 

عليهم ما دمت على ذلك»، رواه مسلم. 
: الرماد الحار، قال النووي: يعني كأنما تطعمهم  والمَلّ
الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من اإلثم بما يلحق 

آكل الرماد الحار من األلم، وال شيء على هذا المحسن 
إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخال 

األذى عليه. 
ففي الحديث عزاء لكثير من الناس الذين ابتلوا بأقارب سيئين 

يقابلون اإلحسان باإلساءة ويقابلون المعروف بالمنكر فهؤالء 
هم الخاسرون. 

قطع األرحام 
إن اإلساءة إلى األرحام، أو التهرب من أداء حقوقهم صفة من صفات 

الخاسرين الذين قطعوا ما أمر اهللا به أن يوصل بل إن ذلك جريمة وكبيرة 
من كبائر الذنوب. وإن اإلنسان منا ليسيئوه أشد اإلساءة ما يراه بعيـنه أو يسمعه 
طر اإلنسان على حبهم وبرهم وإكرامهم، حتى  بأذنيه من قطيعة ألقرب األرحام الذين فُ

أصبح من األمور المعتادة أن نسمع أن أحد الوالدين أضطر إلى اللجوء للمحكمة لينال حقه 
من النفقة أو يطلب حمايته من ابنه، هذا الذي كان سبب وجوده. 

وال يفعل مثل هذا الجرم إال اإلنسان الذي قسا قلبه وقلت مروءته وانعدم إحساسه بالمسؤولية.

واحة واحة المتقين 

عّلمتني الحياة
دمعة ندم

 نحتاج بعد رمضان إلى أن نذرف دمعة ندم على ما فرطنا 
في جنب اهللا وأخطأنا مع ربنا ومع أنفسنا، نحتاج إلى أن نعصر 

جفوننا لتخرج ماء ساخناً يغسل أدراننا وخطايانا، نحتاج إلى انكسار 
وتأسف على ما صنعنا بأنفسنا وأمتنا، نحتاج إلى االعتراف باالقتراف، 
واإلقرار باألوزار؛ فقد اعترف أنبياء اهللا ورسله عليهم الصالة والسالم 

بذنوبهم وبكوا منها؛ فهذا الخليل إمام التوحيد عليه السالم يقول: "والذي 
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين"، ويونس بن متى يقول: "ال إله إال 

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، هذا وهم الصفوة المصطفاة، والنخبة 
المجتباة، فكيف بنا ونحن أهل الذنب والخطأ؟.. فمتى نتوب إذن إذا لم نتب 
اآلن؟ متى نأسف إذا لم نأسف اليوم؟.. وفي الحديث: <>رغم أنف من أدركه 

رمضان ولم يغفر له!‘‘ 
فيا من تكاثرت ذنوبه، وتعاظمت سيئاته هل من دمعة؟ هل من رجعة؟ هل 

من تأسف؟ هل من تحسر؟.
وأخرى أوصيكم بها؛ وهي أن يعلن الواحد منا عفواً عاما عن إخوانه المسلمين 

حتى يعفو اهللا عنه ؛ يعفو عن من أساء إليه أو شتمه أو سبَّه أو آذاه، فإن اهللا 
يغفر لمن يغفر للناس، ويرحم لمن يرحم الناس، والذي ال يرحم الناس ال يرحمه 

اهللا. إن الصائم من أرحم الناس ؛ ألنه ذاق الجوع، ووجد الظمأ وعاش المشقة، 
فبدأت نفسه تتوق لرحمة المسلمين، والحنان إليهم، واللطف بهم. 

  إن من أعظم ما يعود على المسلم في دنياه: توبته وإنابته إلى ربه، 
ومحاسبته لنفسه، ومراجعته لتاريخه، فهذه الدار زمن أغلى من كل غال، 

وأنفس من كل نفيس، فعلى المسلم أن يستغل دقائقه وساعاته 
فيما يرضي اهللا ؛ جاء عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: ’‘إن اهللا 

يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها‘‘.

اإلساءات منا كثيرة والعفو منه أكثر، الخطأ منا كبير 
ورحمته أكبر، الزلل منا عظيم ومغفرته أعظم، 
فنسأل اهللا أن يرحمنا رحمة واسعة يغفر بها 

الذنب، ويمحو بها الخطيئة، ويعفو بها 
عن الزلل.           

  د. عائض القرني

وقال 

رّبكم ادعوني
"إلهي أنت الوارث للعباد، المتجلَّي بهذا السرِّ ألهل الوداد، 

أشرق على قلبي نور اسمك الوارث الدائم حتى أرى الكلَّ لك 
وأقبل عليك بقلبٍ هائم، ورِّثني يا رب علوم أنبيائك، وأسرار 

أصفيائك، ومواهب أهل سمائك، ورثني أرض العبوديَّة 
ل... إنَّك على كلِّ شيٍء قدير  في نفسي حتى أتكمَّ

دنا محمد وعلى آله وصحبه  وصلَّى اهللا على سيِّ
وسلَّم».

* أنه ال يهم أين أنت اآلن، ولكن المهم 
هو إلى أين تتجه في هذه اللحظة.

* أنه خير لإلنسان أن يكون كالسلحفاة 
في الطريق الصحيح من أن يكون غزاالً في 

الطريق الخطأ.                     
* أنه في كثير من األحيان خسارة 

معركة تعلمك كيف تربح الحرب.

فاسألوا أهل الذكر 

روائع البيان
من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال...

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: <>من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان 
كصيام الدهر>> رواه مسلم وغيره.

فقه الحديث: قال اإلمام النووي - رحمه اهللا - قال العلماء: "وإنما كان كصيام الدهر، 
ألن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين".. ونقل الحافظ ابن 

رجب عن ابن المبارك: "قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له 
أجر صيام الدهر فرضاً".

أخي المسلم: صيام هذه الست بعض رمضان دليل على شكر الصائم لربه تعالى على 
توفيقه لصيام رمضان، وزيادة في الخير، كما أن صيامها دليل على حب الطاعات، ورغبة 

في المواصلة في طريق الصالحات، قال الحافظ ابن رجب رحمه اهللا: فأما مقابلة نعمة 
التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده، فهو من فعل من بدل نعمة اهللا كفراً. 
وعليه أخي المسلم: ليس للطاعات موسماً معيناً، ثم إذا انقضى هذا الموسم عاد اإلنسان إلى 

المعاصي!
بل إن موسم الطاعات يستمر مع العبد في حياته كلها، وال ينقضي حتى يدخل العبد قبره..

- قيل لبشر الحافي رحمه اهللا: إن قوماً يتعبدون ويجتهدون في رمضان. فقال: ’‘بئس 
القوم قوم ال يعرفون هللا حقاً إال في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها‘‘. 

حادي األرواح إلى بالد األفراح                     

مْ  الَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَالمٌ عَلَيْكُ تِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَ ا جَاُءوهَا وَفُ وْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَ قال اهللا تعالى: }وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَ
ادْخُلُوهَا خَالدِين{ وقال خزنة أهل الجنة ألهلها "سالم عليكم" فبدؤهم بالسالم المتضمن للسالمة من كل شر ومكروه أي سلمتم فال  طِبْتُمْ فَ

يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون ثم قال لهم "طبتم فادخلوها خالدين" أي سالمتكم ودخولها بطيبكم فإن اهللا حرمها إال على الطيبين فبشروهم 
بالسالمة والطيب والدخول والخلود.

وأما أهل النار فإنهم لما انتهوا إليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن وفتحت لهم أبوابها وقفوا عليها وزيدوا على ما هم عليه توبيخ 
مْ{ هذا فاعترفوا وقالوا بلى فبشروهم بدخولها والخلود فيها  مْ آيَاتِ رَبِّكُ مْ يَتْلُونَ عَلَيْكُ مْ رُسُلٌ مِنْكُ خزنتها وتبكيتهم لهم بقولهم: }أَلَمْ يَأْتِكُ

وإنها بئس المثوى لهم.
وتأمل قول خزنة الجنة ألهلها أدخلوها وقول خزنة النار ألهلها أدخلوا أبواب جهنم تجد تحته سرا لطيفا ومعنى بديعا ال يخفى على المتأمل وهو 

أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع شيء وأشده حرا وأعظمه عما يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو أشد منها ويدنوا من الغمّ والخزي 
والحزن والكرب بدخول األبواب فقيل ادخلوا أبوابها صغارا لهم وإذالال وخزيا ثم قيل لهم ال يقتصر بكم على مجرد دخول األبواب الفظيعة ولكن وراءها 

الخلود في النار وأما الجنة فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده اهللا ألوليائه فبشروا من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها.
{ كيف تجد تحته  ثِيرَةٍ وَشَرَابٍ اكِهَةٍ كَ كِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَ تَّحَةً لَهُمُ اَألبْوَابُ مُتَّ وتأمل قوله سبحانه: }جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَ

معنى بديعا وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما هي.
مْ مُؤْصَدَةٌ { أي مطبقة ومنه سمي الباب وصيدا وهي مؤصدة في  وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها كما قال تعالى }إِنَّهَا عَلَيْهِ

عمد ممددة قد جعلت العمد ممسكة لألبواب من خلفها كالحجر العظيم الذي يجعل خلف الباب.
قال مقاتل يعني أبوابها عليهم مطبقة فال يفتح لها باب وال يخرج منها غم وال يدخل فيها روح آخر األبد وأيضا فإن في تفتيح األبواب لهم 

إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم في الجنة حيث شاءوا ودخول المالئكة عليهم كل وقت بالتحف واأللطاف من ربهم ودخول ما يسرهم 
عليهم كل وقت.

وأيضا إشارة إلى أنها دار أمن ال يحتاجون فيها إلى غلق األبواب كما كانوا يحتجون إلى ذلك في الدنيا.
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 متهم فيها أويحيى، سالل وعّدة مسؤولني نافذين يف الدولة

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس املحاكمة الثانية للمدير العام 

السابقة إلقامة الدولة »الساحل« حميد ملزي والوزيرين األولني السابقني أحمد أويحيى وعبد 

املالك سالل ومن معهم من إطارات ومسؤولني نافذين يف الدولة إىل تاريخ 12 ديسمرب الداخل.

عىل املرتفعات التي يصل علوها 900 مرت

األرصاد الجوية تتوقع استمرار تساقط 
الثلوج عرب 9 واليات

أظهرت نرشية للديوان الوطني لألرصاد الجوية، حول حالة الطقس، تساقط 
األمطار  استمرار تساقط  الواليات، إىل جانب  الثلوج عرب مرتفعات عدد من 

نهار اليوم اإلثنني.
املدية،  واليات  فستعرف  الربتقايل  باللون  الثاين  املستوى  من  تنبيه  وحسب 
باتنة وخنشلة،  بجاية،  بوعريريج، سطيف،  برج  تيزي وزو،  البويرة،  البليدة، 
أن  املتوقع  ومن  مرت،   900 علوها  يصل  التي  املرتفعات  الثلوج عىل  تساقط 

يصل سمكه إىل 15سم.
كام نبهت نرشية أخرى من تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية ومحملة محليا 
بحبات الربد، حيث تصل الكمية املتوقعة بني 30 إىل50 ملم، ومن املحتمل أن 
تصل محليا 70ملم، أما صالحية هذه النرشة فستكون إىل غاية صبيحة اليوم 
التنبيه  اإلثنني، حسب ذات املصدر، الذي أشار إىل أن الواليات املعنية بهذا 
بجاية،  وزو،  تيزي  املدية،  البليدة،  تيبازة،  الجزائر،  بومرداس،  من  كال  هي 

جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.
هذا وستشهد عدة واليات من البالد اليوم تهاطل أمطار رعدية مصحوبة بربد، 
وحسب النرشية املصنفة بدرجة تحذير ><برتقالية<<، كام ستشهد واليات 
تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف أمطار رعدية مصحوبة 
تتعدى  املرتقبة ما بني 30 و50 ملم، وقد  بربد، حيث تقدر كميات األمطار 
70ملم محليا، وحسب ذات املصدر، رياح قوية مصحوبة برعود مرتقبة خالل 

صالحية النرشية.
إىل ذلك دعت مصالح الدرك الوطني السائقني لتوخي الحذر خاصة باملناطق 
صفحتها  عرب  املصالح  ذات  وكشفت  واألمطار،  الثلوج  تساقط  تعرف  التي 
األمطار  تساقط  بسبب  عدة طرق  يف  اضطراب  عن  الفايسبوك،  يف  الرسمية 
رقم  الوطني  الطريق  بالطريق  السري  يف  تسجيل صعوبة  تم  والثلوج، حيث 
13 بسيدي بلعباس يف شطره الرابط بني بلديتي الضاية وتالغ بسبب تساقط 

الثلوج.
وبالبويرة دعت مصالح الدرك الوطني، السائقني لتوخي الحذر بسبب انجراف 
الرتبة بالطريق الطريق الوطني املزدوج رقم 11 يف شطره الرابط بني بلديتي 
مستغانم وبن عبد املالك رمضان، بالضبط عىل مستوى منحدر جبيل بجبل 
اضطراب  املصالح،  ذات  سجلت  كام  الحجارة،  سقوط  بسبب  بلدية  الديس 
الرابط بني واليتي ورقلة  يف حركة السري بالطريق الوطني رقم 56 يف شطره 

وتقرت.
بني  الرابط  شطره  يف   17 رقم  الوطني  الطريق  غلق  تم  معسكر  والية  ويف 
بلديتي حسني واملحمدية باملكان املسمى وادي هربة بسبب ارتفاع منسوب 
املياه وتحويل حركة السري نحو الطريق الوطني رقم 06 باتجاه بلدية سيق 
من  للقادمني  بالنسبة  أما  معسكر،  والية  من  القادمني  للسائقني  بالنسبة 
الطريق  السري عرب  بلدية حسني ومعسكر فتح تحويل حركة  املحمدية نحو 

الوطني رقم 04 اتجاه بلدية سيق.
وأضافت مصالح الدرك، أن تراكم الثلوج أدى اىل غلق كل من الطريق الوطني 
فج  مستوى  عىل  بالضبط  وزو  وتيزي  البويرة  واليتي  بني  الرابط   15 رقم 
تيزي  الرابط بني واليتي  الواليئ رقم 253  بلدية إفرحونان والطريق  تريوردة 
وزو وبجاية، بالضبط عىل مستوى فج شالطة بلدية إفرحونن وبلدية شالطة، 
وبوالية تلمسان، أدى تراكم الثلوج اىل غلق الطريق الواليئ رقم 701ب عىل 

مستوى غابة سيدي النوار بلدية عني تالوت.
حياة. س

وكان القطب الجزايئ االقتصادي 
واملايل لسيدي أمحمد بالعاصمة، 
أدان الوزير األول السابق أحمد 
أويحيى بعقوبة 6 سنوات حبسا 

نافذا ومليونا غرامة نافذة عن 
جنحتي تبديد أموال عمومية وإساءة 

استغالل الوظيفة مع براءته من 
جنح إبرام صفقات مخالفة للترشيع 

ومنح عمدا امتيازات غري مربرة 
للغري.

كام أدان بخمس سنوات حبسا نافذا 
ومليونا غرامة يف حق الوزير األول 

السابق سالل عبد املالك بتهمتي 
التبديد وإساءة استغالل الوظيفة 

مع براءته من باقي التهم، فيام 
أدان املدير العام السابق إلقامة 
الدولة حميد ملزي بتهم تبييض 

األموال وتحويل املمتلكات الناتجة 

عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد 
بغرض إخفاء ومتويه مصدرها غري 
املرشوع يف إطار جامعة إجرامية 

وجنح تبديد أموال عمومية، وإبرام 
صفقات مخالفة للترشيع وإساءة 
استغالل الوظيفة عمدا وتعارض 

املصالح وعقابه بـ 5 سنوات حبسا 
نافذا و8 ماليني غرامة نافذة.

فيام حكم بعقوبة سنتني حبسا 
نافذا و8 ماليني غرامة نافذة يف حق 

أوالده الثالثة ملزي مولود، أحمد، 
سليم بجنح تبييض أموال وتحويل 

املمتلكات الناتجة عن عائدات 
إجرامية وبراءتهم من باقي التهم، 
مع مصادرة جميع ممتلكاتهم من 
عقارات وممتلكات وأرصدة بنكية.

كام تم الحكم بعام حبسا نافذا 
ومليونا غرامة نافذة يف حق املتهم 

ملزي وليد عن جنحة تحريض 
موظفني عموميني عىل استغالل 

نفوذهم الفعيل واملفرتض بهدف 
الحصول عىل مزية.  

وتوبع حميد ملزي، املتواجد رهن 
الحبس املؤقت منذ ماي 2019، 

بعدة تهم من بينها تبييض األموال، 
تحويل ممتلكات عائدة من اإلجرام، 
سوء استعامل الوظيفة من أجل منح 
مزايا غري مستحقة، تحريض موظفني 
عموميني عىل استغالل نفوذهم من 

أجل انتهاك القوانني والتنظيامت 
املعمول بها، وعقد صفقات مخالفة 

لألحكام الترشيعية والتنظيمية 
املعمول بها ألجل منح مزايا غري 

بررة للغري.
حياة. س

تأجيل محاكمة مدير إقامة الدولة 
السابق إىل 12 ديسمرب الداخل

 بجاية: هزة أرضية بقوة 4 درجات
أكدت املديرية العامة للحامية املدنية، أمس أن الهزة األرضية التي رضبت 

والية بجاية مل تسجل أي خسائر مادية أو برشية، وأوضحت املديرية يف بيان 
لها أن الهزة التي شعر بها سكان بجاية وبعض من سكان بلديتي عني الكبرية 
وبابور بوالية سطيف، مل يتم تسجيل عىل إثرها أي تسجيل خسائر مادية أو 
برشية، وأعلن املركز الوطني للبحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية، األحد 
عن تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 4 درجات بوالية بجاية، وحسب بيان 

للمركز فقد سجلت الهزة عىل الساعة 09 سا و52 د، حيث بلغت شدتها 
4.0 درجات عىل سلم ريشرت، وأضاف ذات املصدر أن مركز الهزة حدد بـ 05 

شامل رشق خراطة، بوالية بجاية.

...توقيف شخص تورط يف قضية الرضب 
والجرح العمدي

متكنت فرقة الرشطة القضائية باألمن الحرضي األول بأمن والية بجاية خالل 
هذا األسبوع من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 49 سنة تورط يف قضية 

الرضب والجرح العمدي، تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى لضحية 
يبلغ من العمر 44 سنة، تعرض لالعتداء بالرضب من طرف شخص آخر 

بواسطة عىص خشبية عىل مستوى السوق اليومي السهل ببجاية بعد خالف 
بينهام، أين سبب له جروح وكسور عىل مستوى اليد وعجز عن العمل ملدة 

45 يوما، عنارص الفرقة املحققة فور ذلك بارشت عمليات بحث وتحري 
واسعة أين متكنت من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وقد أنجز ملف جزايئ 

ضد املشتبه فيه ألجل قضية الرضب والجرح العمدي، وبعد تقدميه أمام 
الجهات القضائية املختصة وإحالته عىل إجراءات املثول الفوري صدر يف 

حقه أمر إيداع.

سطيف: اإلطاحة بـ 3 أشخاص كانوا 
يروجون للكوكايني

متكنت مصالح أمن والية سطيف ممثلة بأفراد الفرقة املتنقلة للرشطة 
القضائية، من وضع حد لنشاط عصابة تتشكل من 03 أفراد يحرتفون 

ترويج املخدرات الصلبة )كوكايني( وسط مدينة سطيف، مع حجز كمية 
هامة منها ناهز وزنها الـ 32 غرام ، باإلضافة إىل سالح أبيض محظور من 

الصنف السادس )خنجر( ومبلغ مايل فاق الـ 10 ماليني سنتيم و 220 
يورو، إىل جانب سيارة  نفعية كانت تستعمل  لتمويه عمليات الرتويج ، 

ومتت العملية التي أطرت من قبل أفراد  الفرقة املتنقلة للرشطة القضائية 
بسطيف، وإثر  استغالل معلومات عن قيام مجموعة من األشخاص  املقيمني 

مبدينة سطيف، برتويج املخدرات الصلبة )كوكايني(، ليتم إطالق أبحاث و 
تحريات موسعة مكنت من تحديد هويات املشتبه فيهم، مع إخضاعهم 

لرقابة محكمة وعمليات ترصد سمحت بتوقيفهم مع حجز ما يقارب الـ 32 
غرام من الكوكايني ، باإلضافة إىل سالح أبيض محظور من الصنف السادس 

)خنجر(  11 حقنة فارغة،07 مقصات ، 02 حزمات أوراق القامر وصحن 
يستعمل الستهالك تلك السموم ،أكياس مقطعة و مهيأة  من أجل تغليف 

الكوكايني املوجه للرتويج، إىل جانب مبلغ مايل فاق الـ 10 ماليني سنتيم 
من العملة الوطنية ومبلغ مايل من العملة الصعبة قدره  220 يورو، كام 

شهدت العملية حجو سيارة  نفعية ثبت أنها كانت تستعمل  خالل عمليات 
الرتويج،  الضبطية القضائية وبعد استكامل اإلجراءات القانونية الالزمة، 

أعدت ملفا قضائيا ضد املتورطني الثالث عن تهمة حيازة املخدرات الصلبة 
)كوكايني( لغرض االتجار غري املرشوع بها، أحيلوا مبوجبه أمام الجهات 

القضائية املختصة.

الوادي: اسرتجاع شاحنة كانت محل رسقة
متكنت عنارص الرشطة بأمن دائرة املقرن بالوادي خالل هذا األسبوع من 

اسرتجاع مركبة نفعية كانت محل رسقة من والية شاملية، ومتت قضية الحال 
التي بارشتها مصالح الرشطة بأمن الدائرة بعد تلقيها معلومات حول تواجد 

املركبة محل الرسقة بإقليم االختصاص أين بارشت مصالح الرشطة عملية 
البحث والتحري ، وباستغالل قرائن وأدلة تم توقيف املركبة بأحد نقاط 
املراقبة والتفتيش ، ليتم اسرتجاع املركبة وفتح تحقيق معمق مع سائقها 
والذي أفضت التحقيقات إىل الكشف عن تزوير يف ملفها القاعدي وذلك 

باستعامل املزور يف محررات رسمية وعليه فقد تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة يف القضية.

ح. س

 يف دورتها الخامسة

جزائرية تنال املركز الرابع 
يف املسابقة الدولية لحفظ 

القرآن الكريم بديب
تحصلت الجزائرية، صونيا بلعاطل، عىل املرتبة الرابعة 

يف املسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم، بديب )اإلمارات 

العربية املتحدة(، يف طبعتها الخامسة.

واحتلت القارئة الجزائرية بلعاطل، التي تنحدر من والية 

سطيف, املرتبة الرابعة يف حفظ القرآن الكريم, بحسب 

النتائج التي أعلنت عنها اللجنة املنظمة لجائزة ديب 

الدولية للقرآن الكريم يف دورتها الخامسة, والتي عرفت 

مشاركة 50 دولة.

وسبق لحافظة القرآن الكريم, صونيا, أن شاركت يف 

2017 يف فعاليات األسبوع الوطني لحفظ القرآن الكريم 

بالجزائر يف طبعته ال19, وأحرزت حينها املرتبة الثالثة يف 

فئة أقل من 25 سنة.

كام أحرزت خالل نفس السنة, عىل املرتبة الثانية يف 

حفظ القرآن الكريم مع التجويد وحسن األداء يف 

املسابقة الهاشمية الدولية )األردن( الـ 12 لحفظ القرآن 

الكريم وتالوته.

يشار إىل أن املراتب األوىل يف مسابقة الدولية لإلمارات 

للقرآن الكريم والتي كانت قد انطلقت يف 20 نوفمرب 

الجاري, عادت ملتسابقات من دول مرص وأمريكا وكينيا 

عىل التوايل.

ح. س

 من بينهم متهمني يف قضايا إجرامية بإقليم الوالية

توقيف مطلوبني لدى 
الجهات القضائية بغرداية

أوقفت مصالح الرشطة بوالية غرداية خالل الفرتة األخرية 07 أشخاص، متورطني يف 
قضايا مختلفة، وآخرين مطلوبني لدى الجهات القضائية عن تهم سابقة.

وجاءت هذه العمليات حسب بيان صدر عن ذات املصالح أمس يف إطار 
تدخالتها امليدانية اليومية للحفاظ عىل أمن و سالمة املواطنني وممتلكاتهم، حيث 

جرى توقيف شخص منهم تورط يف قضية التحطيم العمدي مللك الغري متبوع 
بالتهديد بواسطة سالح أبيض، شخصني ضبط بحوزتهام مخدرات ومؤثرات عقلية              

شخصني محل أوامر قضائية، شخصني مشتبه فيهام يف قضيتي سيارة محل بحث و 
حمل سالح أبيض محظور من الصنف السادس.

ويف تفاصيل مختلف القضايا التي عولجت خالل الفرتة املمتدة من 15 إىل 25 نوفمرب 
الجاري، متثلت يف قيام عنارص األمن الحرضي األول بتوقيف شخص )31 سنة( مشتبه 
فيه يف قضية التحطيم العمدي مللك الغري متبوع بالتهديد بواسطة سالح أبيض، كام 

متكن عنارص املصلحة الوالئية للرشطة القضائية من توقيف شخصني عن قضية جنحة 
تهريب مواد صيدالنية مع توافر ظرف التعدد ، جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد 

البيع بطريقة غري مرشوعة مع حجز 184 قرص من نوع بريقابالني 300 مغ ، مبلغ 
مايل 3500 دج و قطعة من املخدرات، هاتفني نقالني، باإلضافة إىل توقيف شخص 

)28 سنة( محل صورة  قرار نهايئ للحبس عن قضية جنحة الرسقة بالكرس .
باملوازاة مع ذلك و يف إطار تكثيف عمليات الرشطة و املداهامت الليلة بالنقاط 

املشبوهة، متكنت مصالح أمن دائرة القرارة من توقيف شخص خطري )38 سنة( محل 
ضبط و إحضار عن جناية تكوين جمعية أرشار لغرض اإلعداد لجناية ، جناية محاولة 

القتل العمدي مع سبق اإلرصار و الرتصد ، جناية الرسقة بحمل أسلحة ظاهرة ، يف 
حني متكنت مصالح أمن دائرة املنصورة من توقيف مركبة محل بحث عىل متنها 

شخص يبلغ من العمر )43 سنة( ، هذا و أسفرت عمليات املراقبة والتفتيش التي 
كثفتها مصالح أمن دائرة متلييل من توقيف شخص )21 سنة( ضبط بحوزته سالح 

أبيض محظور من الصنف السادس.
وحسب املصدر فإن عنارص الضبطية القضائية ملختلف املصالح، وبعد االستيفاء من 

كافة اإلجراءات القانونية بخصوص القضايا املعالجة، قامت بإنجاز ملفات جزائية 
بالخصوص وتقدميها أمام الجهات القضائية.

حياة. س

وضع حّد لسارق بسيدي أمحمد كان محل 
20 شكوى قضائية

ثالثة مروجني للمخدرات 

يف قبضة األمن بالعاصمة

للرشطة  املتنقلة  الفرقة  يف  ممثلة  الجزائر،  والية  أمن  مصالح  متكنت 
القليلة  الساعات  الحراش خالل  اإلدارية  املقاطعة  بأمن  بوروبة  القضائية 
غري  واالتجار  التخزين  قضية  يف  املخدرات  مبروجي  اإلطاحة  من  املاضية 

املرشوع يف املخدرات يف إطار منظم.
وتعود قضية الحال حسب ما أوضحه بيان لذات املصالح األمنية أمس إىل 
استغالل معلومة أمنية مفادها تواجد شخصني يقومان برتويج املخدرات 
عىل مستوى أحد أحياء مدينة باش جراح، ليتم بعدها وضع خطة محكمة 
من أجل الرتصد لهام وتوقيفهام يف حالة تلبس، وبعد تنفيذ إذن بتفتيش 
صادر عن النيابة املختصة إقليميا الخاص مبحل إقامتهم، أسفرت العملية 
عن توقيف )03( أشخاص ترتاوح أعامرهم ما بني 30 و 50 سنة، مسبوقني 
قضائيا ينحدرون من والية الجزائر، مع ضبط كمية من املخدرات من نوع 
بـ )01( كغ مهيأة للرتويج عىل شكل صفائح،  الهندي يقدر وزنها  القنب 
حقيبة   )01( نقالة،  هواتف   )03( األحجام،  مختلفة  بيضاء  أسلحة   )03(
ظهر تستعمل لنقل السموم و مبلغ مايل قدره )290000( دج من عائدات 
املشتبه  تقديم  سيتم  القانونية  اإلجراءات  كافة  استكامل  وبعد  الرتويج، 

فيهم أمام النيابة املختصة إقليميا.
ويف إطار محاربة الجرمية بشتى أنواعها متكنت مصالح أمن الجزائر ممثلة 
يف األمن الحرضي السابع رياض الفتح ألمن املقاطعة اإلدارية سيدي أمحمد 
وتعود  العود،  مع  العمومي  الطريق  الرسقة يف  معالجة قضية جنحة  من 
قضية الحال التي مّتت تحت اإلرشاف الدائم للنيابة املختصة إقليميا، عىل 
املواطنني، ضد شخص يقرتف عمليات  )20( شكوى من طرف  ترسيم  إثر 
يف  تحرياتها  املصلحة  ذات  بارشت  أين  الوقت،  نفس  يف  والفرار  الرسقة 
محكمة،  خطة  وضع  تم  حيث  فيه،  املشتبه  هوية  تحديد  ليتم  القضية 
أسفرت عن توقيف املشتبه فيه، وحسب بيان أمني صدر عن ذات املصالح 
تقديم  تم  بها،  املعمول  القانونية  اإلجراءات  جميع  استكامل  وبعد  فإنه 

املشتبه فيه أمام الجهة القضائية املختصة إقليميا.
هذا وعالجت مصالح األمن الحرضي الثالث والعرشين رشيد كوريفة بأمن 
الحيازة  مع  تجاري  ملحل  بالكرس  قضية رسقة  الحراش،  اإلدارية  املقاطعة 
عىل املؤثرات العقلية لغرض االستهالك، ويف التفاصيل فإن قضية الحال التي 
متت تحت اإلرشاف الدائم للنيابة املختصة إقليميا، جاءت عىل اثر تسجيل 
شكوى عن قضية رسقة بالكرس ملحل تجاري، ليتم فتح تحقيق يف القضية، 
أشخاص   )03( ثالثة   توقيف  عن  والتحري  البحث  عملية  أسفرت  حيث 
مشتبه فيهم، واستمرارا للتحقيقات تم تنفيذ إذن بتفتيش مساكن املشتبه 
العقلية،  املؤثرات  )75( قرص من  العملية عن حجز  أسفرت  فيهم حيث 
املخدرات  من  قطعة  مختلفني،  نوعني  من  مخدر  محلول  قارورتني)02( 
صيد(،  لبندقية  حية)خرطوشة  ذخرية  ملفوفة،  سيجارة  الهندي(،  )القنب 
وأشار املصدر إىل أنه وبعد استكامل كل االجراءات القانونية سيتم تقديم 

املشتبه فيهم أمام النيابة املختصة إقليميا.
حياة. س
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