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أحزاب تستبق "أرقام شرفي" وتعلن فوزها في االستحقاق

"األفالن" و"األرندي" "يكتسحان" 
المحليات و"األفافاس" يترقب

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يحضر مراسم افتتاح "معرض الدفاع" بالقاهرة

الفريق شنقريحة ورئيس أركان الجيش 
المصري يبحثان الوضع في المنطقة

إليهم  تحدثت  التي  السياسية،  التشكيالت  أجمعت 
"الرائد"، أمس، عن رضاها لمستوى النتائج المحققة 
البلدية والمحلية، وقبل  في انتخابات تجديد المجالس 
إعالن السلطة المستقلة لالنتخابات عن األرقام األاولية 
المتعلقة بهذا االستحقاق، استندت بعض األحزاب لما 
القاعدية، وحسمت "فوزها" في  أعلنت عنه هياكلها 
المحليات على غرار حزبي جبهة التحرير الوطني، 
تحقيقهما  أكدا  الذين  الديموقراطي،  الوطني  والتجمع 

لألغلبية في عديد الواليات.

لعرابي: "األرندي
 ال يزال في الريادة"

الوطني  التجمع  حزب  باسم  الرسمي  الناطق  قيّم 
لـ"الرائد"،  لعرابي، في تصريح  الديمقراطي صافي 
أمس، نتائج االنتخابات المحلية األولية باإليجابية جدا، 
"تؤكد  تباعا  تصل  التي  األولية  األرقام  أن  وأوضح 
فوز الحزب باألغلبية في عديد الواليات والبلديات"، 
الريادة"،  يزال في  أن األرندي " ال  يؤكد حسبه  ما 
التي  العامة  للظروف  بالنظر  نتائج االستحقاق  مثمنا 
جرى فيها، بدءا بالوضع الصحي الخاص ووصوال 
خصوصية  إلى  إضافة  الجديد،  االنتخابي  للنمط 

االقتراع المحلي والعدد الكبير للمترشحين.
وفيما يتعلق بالنتائج التي حققها الحزب، أكد لعرابي 
أن األرندي جاء "ضمن الفائزين الثالثة األوائل في 
رؤساء  تعيين  ّإمكانية  يرجح  ما  الواليات"،  أغلب 
يستبعد  لم  فيما  الحزب،  من  ووالئية  بلدية  مجالس 
إمكانية اللجوء إلى عقد تحالفات مع باقي التشكيالت 

السياسية.
إلى ذلك، تحدث لعرابي عن وجود ما أسماه "خروقات 
المستقلة  السلطة   " أن  موضحا  وتجاوزات"، 
االنتخابية"،  العملية  في  جيدا  تتحكم  لم  لالنتخابات 
وهو ما برره بكونها سلطة " فتية وأن المحليات تعد 
للمترشحين  الكبير  العدد  عن  فضال  لها  تجربة  أول 

وكذا الناخبين ما صعب من مهمتها".
األحزاب  "تغييب  أسماه  بما  األرندي  ندد  ذلك،  إلى 
السياسية" عند توزيع محاضر تركيز النتائج بالنسبة 
النتخاب أعضاء المجالس المنتخبة، وهو ما اعتبره 
في  شدد  الذي  الجمهورية"  رئيس  ألوامر  "خرقا 
عديد المناسبات على ضمان شفافية ونزاهة المواعيد 
التشكيالت  إشراك  "عدم  أن  وأضاف  االنتخابية، 
السياسية في تركيز لنتائج من شأنه أن يخل بشرعية 
الشرعية  يمنح  من  هو  الحزب  أن  بحكم  المحليات 

لالستحقاق".

تمامري: "األفالن 
يتصدر المشهد في عدد 

كبير من البلديات"
وفي اتصال هاتفي أجرته معه "الرائد"، قال رئيس 
الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أحمد 
تمامري، إنه "وبالرغم من النقائص التي سجلت من 
أساسه  على  تم  الذي  الحالي  القانون  تطبيق  خالل 
تنظيم المحليات، غير أن االفالن سجل تجاوبا ونجح 
خالل  من  تأكدت  التي  المواطنين  ثقة  كسب  في 

االلتفاف حول برنامجه االنتخابي والتصويت له في 
اغلب الواليات والبلديات".

وذهب تمامري ألبعد من ذلك، حين قال إن "األفالن 
وهو  البلديات،  من  كبير  عدد  في  المشهد  يتصدر 
موجود أيضا في عدد مهم من المجالس البلدية، كما 
التي  للتحالفات  البلديات وفقا  ينافس على رئاسة  أنه 

يمكن إقامتها مع باقي التشكيالت السياسية".
وفي هذا الشأن، ذكر تمامري أن األفالن لطالما عقد 
تحالفات مع تشكيالت سياسية، غير ان اإلشكال الذي 
من  كبير  عدد  انضباط  عدم   " يبقى  طرحه،  يجب 
ما  األخرى،  السياسية  التشكيالت  ضمن  المنتخبين 
يطرح امامنا فرضية الدخول في تحالفات على أساس 
ما  استراتيجي  حزبي  أساس  على  يرتكز  ال  محلي 
الشأن  تسيير  في  الحزب  برنامج  تطبيق  يعرقل  قد 

المحلي".
وفي رده على سؤال بشأن الظروف التي جرى فيها 
االستحقاق، قال تمامري، " على العموم الظرف جيد 
التجاوزات  لبعض  المحلية  المديريات  تسجيل  رغم 
الشخصية والتي ال تعبر عن توجه معين"، مستدركا 
المحليات جرت في  بأن  القول  العموم يمكن  " على 

ظروف جيدة".

األفافاس: " حققنا نتائج 
مقبولة في المحليات"

جبهة  باسم  المتحدث  فضل  سابقيه،  عكس  وعلى 
إعالن  انتظار  زنابي،  وليد  االشتراكية  القوى 
المستقلة  الوطنية  السلطة  قبل  من  المؤقتة  النتائج 
لالنتخابات، غير أنه وصف في تصريح لـ"الرائد"، 
النتائج التي تصله تباعا، من طرف هياكله المحلية، 
بـ"المقبولة على العموم بالنظر إلى الظروف العامة 

للبالد". 
باقي  مع  تحالفات  عقده  بإمكانية  يتعلق  وفيما 
التشكيالت السياسية، لم يستبعد زنابي ذلك، مؤكدا 
"كما جرت عليه العادة االفافاس على استعداد لعقد 
تحالفات بالعودة إلى الهيئة الوطنية لتقديم اآلراء"، 
تباين  يهمنا  ال  الحزب  في  "نحن  يضيف  أن  قبل 
اختيار  يهمنا  ما  بقدر  واإليديولوجيات  التوجهات 
المحلي  الشأن  تسيير  على  القادرين  األشخاص 
المصلحة  وتغليب  للمواطنين  اليومية  والحياة 

العامة".
المحليات،  فيها  التي جرت  بالظروف  يتعلق  وفيما 
متوقعا"  كان  كما   " خروقات  تسجيل  زنابي  أكد 
مؤكدا أن األفافاس كان سباق للتنديد بها، بإصداره 
بيانا استعجاليا تطرق من خالله إلى أهم التجاوزات 
التي تم تسجيلها، وختم المتحجث باسم جبهة القوى 
االشتراكية حديثه بالتأكيد على أن األفافاس "يتأسف 
التأكيد على ضرورة  الممارسات ويجدد  لمثل هذه 
التزام الجميع بالقواعد األساسية للممارسة السياسية 
من اجل إخراج مناضلين أكفاء لتسيير الشأن العام".

استبق كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني 
الديموقراطي، اإلعالن الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، 
وأكدا تحقيق األغلبية في جّل واليات الوطن، مستندين في ذلك إلى 

األرقام االولية التي ما تزال تصلهما تباعا من هياكلهما المحلية، فيما 
فضلت جبهة القوى االشتراكية ترقب أرقام شرفي واصفة النتائج التي 

حققتها لحد الساعة بـ" المقبولة على العموم".
 إيمان سايح 

قوجيل يستعرض التجربة الديمقراطية الجزائرية أمام االتحاد البرلماني الدولي
االنتخابات المحلية ستمكن من استكمال مسار البناء المؤسساتي

أكد رئيس مجلس األمة صالح قوجيل، أن االنتخابات 
المحلية التي نظمتها الجزائر السبت المنصرم، حدث 
البناء  مسار  استكمال  من  سيمكن  بارز  ديمقراطي 

المؤسساتي وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
أفاد قوجيل في كلمة وجهها للجمعية 143 لالتحاد 
بالنيابة  تالها  بإسبانيا،  المنعقدة  الدولي  البرلماني 
عنها رئيس الوفد الجزائري أحمد بناي، أنه "يتعين 
على الدول حاليا تسليط الضوء على الوضع العالمي 
واإلجرام  اإلرهاب  ظواهر  بتنامي  المتميز  الراهن 
تفكك  جانب  إلى  والتطرف،  للحدود  العابر  المنظم 
الدول وافتقار العالقات الدولية للتوازن وتزايد وتيرة 
التدخالت العسكرية والسياسية الخارجية في الشأن 
الداخلي للعديد من الدول، مما خلق مناطق عدة غير 

مستقرة".
 ،2030 بأجندة  الجزائر  التزام  قوجيل  وأكد 

خصوصا ما تعلق وجوب تنويع االقتصاد الوطني، 
أجل  من  للجزائر  استثنائية  فرصة  من  تشكله  لما 
تغيير نموذج نموها في إطار بناء الجزائر الجديدة 
االجتماعيين  والتوجه  الطابع  على  الحفاظ  مع 
النصوص  عليها  تنص  التي  المساواة  مبادئ  وكذا 

التأسيسية لألمة الجزائرية.
الدولية  واألزمات  المشاكل  بكبرى  يتعلق  وفيما 
الراهنة ذكر ممثل رئيس مجلس األمة بدعم الجزائر 
لمسار الحوار الوطني بين الليبيين تحت رعاية األمم 
المتحدة، من أجل تحقيق االستقرار في ليبيا وبلوغ 
إلى  للعمل  الدؤوب  سعيها  وكذا  االنتخابات  موعد 
جانب األشقاء في مالي للمضي قدما في تجسيد كافة 

أهداف ومبادئ اتفاق الجزائر.
رئيس  أعرب  الفلسطينية،  القضية  وبخصوص 
الجزائر  قلق  عميق  الجزائري عن  البرلماني  الوفد 

للقضية  ونهائي  عادل  حل  إيجاد  آفاق  انسداد  إزاء 
استمرار  بشدة  إدانتها  تأكيد  مع  الفلسطينية، 
ضد  القمعية  سياساته  في  الصهيوني  االحتالل 
لمسار  الكلي  وتنكره  الشقيق  الفلسطيني  الشعب 
تمسكها  مجددا  الدولية  الشرعية  ومقتضيات  السالم 
والتزامها بمبادرة السالم العربية الرامية إلى تكريس 
حل الدولتين، مع تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة 
القدس الشريف وتحرير  دولته المستقلة وعاصمتها 
الجوالن  فيها  بما  المحتلة  العربية  األراضي  كافة 

السوري.
الشعب  لحق  الداعم  الجزائر  موقف  جدد  كما 
األمم  ودعوة  مصيره،  تقرير  في  الصحراوي 
المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب 

الصحراوي وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف.
إ. س/ واج

في انتظار اإلعالن عن النتائج األولية

"سوسبانس" المحليات يتواصل  
انتخابات  في  المشاركة  السياسية  الطبقة  تترقب 
يوم  جرت  التي  والبلدية  الوالئية  المحلية  المجالس 
لهذا  األولية  النتائج  عن  االعالن  المنصرم،  السبت 
االستحقاق الهام الذي يعد آخر حلقة في مسار إعاداة 
بناء مؤسسات الدولة. ومن المقرر أن يتم االعالن 
النتائج االولية في غضون هذا االسبوع، وفق  عن 
ما كان قد أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية لتنظيم 
االنتخابات محمد شرفي، وذلك بعد بعد االنتهاء من 
دراسة الطعون المقدمة من طرف المترشحين على 
أكد  السياق  هذا  وفي   . اإلدارية  المحاكم  مستوى 
الخبير الدستوري رشيد لوراري في تصريح لألذاعة 

الوطنية أمس، اآلجال القانونية لإلعالن عن النتائج 
األولية محددة بـ 48 ساعة بعد تلقي كل المحاضر 
األولية للفرز، مضيفا أن " المادة 186 من قانون 
للسلطة  الوالئية  المندوبية  أن  على  تنص  االنتخاب 
ويعلن  االعتراضات  في  تبت  لالنتخابات  المستقلة 
الشعبية  المجالس  النتخابات  المؤقتة  النتائج  منسقها 
تاريخ  من  ساعة   48 أجل  في  والوالئية  البلدية 
المستقلة محاضر  للسلطة  الوالئية  المندوبية  استالم 
القانون  أن  إلى  مشيرا  الوالئية"،  االنتخابية  اللجنة 
يرخص لمنسق المندوبية الوالئية للسلطة المستقلة، 
عند الحاجة تمديد هذا األجل إلى 24 ساعة . وأكد  

النتائج المؤقتة يمكن  لوراري أنه بعد اإلعالن عن 
للمترشحين الطعن أمام المحكمة اإلدارية المختصة 
إقليميا، في أجل ال يتعدى 48 ساعة الموالية، التي 
  5 تتجاوز  آجال ال  المقدمة في  الطعون  تفصل في 
حكم  في  الطعن   للقانون،  وفقا  يمكن،  كما  أيام". 
المحكمة اإلدارية أمام المحكمة  اإلدارية لالستئناف 
المختصة إقليميا في أجل ثالثة  أيام كاملة من تاريخ  
تبليغ الحكم، حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة 
قرارها  ويكون  إيداعه،  تاريخ  من  كاملة  أيام   )5(

غير قابل ألي شكل من أشكال الطعن.
إ. س

الوطني  الجيش  أركان  رئيس  أمس،  تطرق 
رئيس  مع  شنقريحة  السعيد  الفريق  الشعبي، 
مصر  لجمهورية  المسلحة  القوات  أركان 
الوضع  إلى  عسكر،  أسامة  الفريق  العربية، 
الساحل  وفضاء  إفريقيا  شمال  في  السائد 
المتعددة  التهديدات  وإلى  الصحراوي، 
استقرار  زعزعة  شأنها  من  التي  األبعاد، 
هامش  على  ذلك  وجاء  برمتها.  المنطقة 
االستقبال الذي خص به رئيس أركان الجيش 
أركان  رئيس  قبل  من  الشعبي،  الوطني 
العربية،  مصر  لجمهورية  المسلحة  القوات 
الوطني،  الدفاع  لوزارة  بيان  أكده  ما  وفق 
اغتنم  شنقريحة  السعيد  "الفريق  أن  مضيفا 
كافة  تحيات  مضيفه  "تبليغ  لـ  الفرصة  هذه 
أعضاء الجيش الوطني الشعبي، لنظرائهم في 
القوات المسلحة المصرية، وتمنياتهم بالتوفيق 

والنجاح".
السائد في  إلى "الوضع  الطرفان  وقد تطرق 
الصحراوي،  الساحل  وفضاء  إفريقيا  شمال 
من  التي  األبعاد،  المتعددة  التهديدات  وإلى 
برمتها،  المنطقة  استقرار  زعزعة  شأنها 
وتباحثا مطوال حول السبل الكفيلة بالمساهمة 

في دعم جهود السلم واألمن على المستويين 
اإلقليمي والقاري".

الجيش  أركان  رئيس  حضر  فقد  لالشارة 
شنقريحة،  السعيد  الفريق  الشعبي،  الوطني 
بالعاصمة المصرية القاهرة، مراسم االفتتاح 
لمعرض  الثانية  الطبعة  لفعاليات  الرسمي 

الدفاع "إيدكس2021- " .
أنه  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  في  وجاء 
إلى  الرسمية  زيارته  من  الثاني  اليوم  "في 
جمهورية مصر العربية، حضر السيد الفريق 
الجيش  أركان  رئيس  شنقريحة،  السعيد 
الرسمي  االفتتاح  مراسم  الشعبي،  الوطني 
الدفاع  لمعرض  الثانية  الطبعة  لفعاليات 
عليها  أشرف  التي   ،"EDEX-2021"
الفتاح  عبد  العربية،  مصر  جمهورية  رئيس 
شنقريحة  سعيد  الفريق   وطاف  السيسي". 
االفتتاح،- مراسم  بعد  له،  المرافق  والوفد 
وتعرف  المعرض  البيان-"بأقسام  يضيف 
ومنظومات  األسلحة  مختلف  قرب على  عن 
األسلحة الحديثة المعروضة، واستمع باهتمام 
ممثلو  قدمها  وعروض  وافية  شروحات  إلى 

الشركات المنتجة".                    ع. ط
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2021  املوافق 
ل 25 ربيع الثاين   الحدث
دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية

الرئيس تبون يؤكد دعم الجزائر 
لنضال الشعب الفلسطيني

لعمامرة يندد بمسلسل المؤامرات الذي يستهدف البالد 

"الجزائر لن تتخلى
 عن مبادئها"

اليوم  بمناسبة  له  كلمة  في  نبون  الرئيس  قال 
الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  العالمي 
إليه  آلت  الذي  العام  "الوضع  إّن  أمس، 
التي  الجرائم  ظل  في  الفلسطينية  القضية 
تقترفها قوات االحتالل الصهيوني، يُحتم على 
المجموعة الدولية بذل المزيد من الجهد لَِحمل 
األمن  مجلس  والسيما  المتحدة،  األمم  منظمة 
القانون  عن  الدفاع  في  بمهامه  الوفاء  على 
على  بمقتضاها  والعمل  الدوليْين،  والنظام 
وخروقات  تجاوزات  عن  المساءلة  وجوب 
وتوفير  الفلسطيني  الشعب  ضد  االحتالل 
رئيس  رسالة  في  وجاء  له."  الدولية  الحماية 
الرسمية  الصفحة  على  نشرت  الجمهورية، 
التي  الجزائر  "إن  الجمهورية  لرئاسة 
على  بالحرص  المنادية  لمبادئها  وفية  تبقى 
الفلسطيني  الشعب  لحماية  الجهود  مضاعفة 
اليوم  في  جديد  من  تعرب  االنتهاكات"،  من 
عن  الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  العالمي 
الجادة  والمساعي  الصادقة  للمبادرات  دعمها 
الهادفة إلى إحالل السالم في الشرق األوسط 
ل  على أساس الشرعية الدولية، وتأمل أن يُشكِّ
دافعا  المحتلة  األراضي  في  اإلنساني  الوضع 
وُمنبِّهاً قويا لمنظمة األمم المتحدة، لالضطالع 
بمسؤوليتها من أجل تمكين الشعب الفلسطيني 
من حقه المشروع في استرجاع أرضه وإقامة 
حدود  على  السيادة  كاملة  المستقلة،  دولته 

1967، وعاصمتها القدس الشريف".
الشعب  لنضال  الجزائر  دعم  جدد  أن  وبعد 
الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة 
"المجموعة  الجمهورية  رئيس  دعا  كاملة، 
الدولية إلى االضطالع بمسؤولياتها التاريخية 
الشرعية  تحدي  في  االحتالل  تمادي  تجاه 
الدولية ومناوراته لفرض سياسة األمر الواقع، 

والتملص من التزاماته، وإفراغ كل االتفاقات 
الدولة  إقامة  مشروع  لتقويض  محتواها،  من 

الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها"
الذي  العام  الوضع  "إّن  قائال  الرئيس  وتابع 
آلت إليه القضية الفلسطينية في ظل الجرائم 
الصهيوني،  االحتالل  قوات  تقترفها  التي 
المزيد  بذل  الدولية  المجموعة  على  يُحتم 
المتحدة،  األمم  منظمة  لَِحمل  الجهد  من 
بمهامه  الوفاء  على  األمن  مجلس  والسيما 
الدوليْين،  والنظام  القانون  عن  الدفاع  في 
والعمل بمقتضاها على وجوب المساءلة عن 
تجاوزات وخروقات االحتالل ضد الشعب 

الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.
تؤكد  بالدي  "إّن  تبون  الرئيس  واستطرد 
من جديد أنّه ال سبيل للحّل من دون إشراك 
تمّسكها  عن  وتُعرب  أنفسهم،  الفلسطينيين 

القّمة  المعتمدة خالل  العربية  السالم  بمبادرة 
العربية ببيروت، المبنية على مبدأ االنسحاب 
مقابل  المحتلّة  العربية  األراضي  من  الكامل 
وقرارات  الدولية  الشرعية  إطار  في  السالم 
القرارين رقم  مجلس األمن الدولي، ال سيما 

242 و338".
الجمهورية  رئيس  دعا  السياق  هذا  وفي 
الوضع  هذا  "تصحيح  إلى  الدولي  المجتمع 
سياسة  انتهاج  عن  التخلي  عبر  وتداركه 
مسؤولياته  وتحّمل  المزدوجة،  المعايير 
المحتل  على  بالضغط  والقانونية،  التاريخية 
الكامل  االنصياع  إلى  ودفعه  اإلسرائيلي 
عن  سيترتَُّب  لما  تجنًبا  الدولية،  للشرعية 
على  مباشرة  تداعيات  من  الحالية  األوضاع 
المستويين  على  واألمن  السلم  استتباب 

اإلقليمي والدولي".

الخارجية  الشؤون  وزير  ندد 
بالخارج،  الوطنية  والجالية 
رمطان لعمامرة بتواصل مسلسل 
المؤامرات على الجزائر لتنحرف 
لعبته  الذي  التاريخي  عن دورها 
منذ االستقالل في نصرة حركات 
حتى  آسيا  و  افريقيا  في  التحرر 
أصبحت قدوة لدول العالم النامي، 
وذلك من خالل خلق المتاعب لها 
من خارج الحدود أو من داخلها.

نشرته   حوار  في  لعمامرة  وقال 
العربي"  "القدس  صحيفة  أمس، 
إن الجزائر "تشعر اآلن أنها دولة 
الصهيوني  الكيان  مع  مواجهة 
مع  لقتاله  قواتنا  نرسل  كنا  الذي 
أصبح  أن  بعد  العرب،  األشقاء 
اتفاقات  ويوقع  حدودنا  على 
عسكرية وأمنية واستخباراتية مع 

الجار واألخ والصديق".
من  بالرغم  الجزائر  أن  وأكد 
المسرح  عن  لسنوات  ابتعادها 
أيام  خاصة  والدولي  العربي 
"لكنها  السوداء،  العشرية 
األخير  الشعبي  الحراك  بعد 
أفرزتهم  رجاال  القيادة  وتولي 
إلى  عادت  النزيهة،  االنتخابات 
اإلقليمي  والتأثير  الفاعلية  طريق 
الوزير،  وحسب  والدولي. 
بالكيان  المغرب  عالقة  فإن 
الصهيوني وأثر ذلك على قضية 
الصحراء الغربية وعالقة الكيان 
الفلسطينية  بالقضية  الصهيوني 
في ظل التطبيع العربي، "سترسم 
الجديد".  العربي  العالم  معالم 
وأضاف قائال : "ولو تم محاصرة 
الجزائر وزعزعة أمنها الداخلي، 
سيكون المطبعون والواقفون على 
التطبيع  قطار  بانتظار  المحطة 
سعداء بإزاحة عقبة الجزائر التي 

ترفض التطبيع بشكل مبدئي".
وتابع : "من هنا نرى أن األمور 
دقيقة جدا، وخالفا لما حدث عام 
يستهدف  كان  الذي   ،1975
الجزائر  يستهدفون  اآلن  النظام، 
و  وسيادة  وطنية  كوحدة  كأمة، 
ترابية،  ووحدة  وطني  استقالل 
فاآلن األمور أخطر ونحن نشعر 
أن حربا شاملة تشن ضدنا، وكل 
ما أخذناه من خطوات عبارة عن 
على  للحفاظ  دفاعية  إجراءات 
لعمامرة  وأشار  وطننا".  أمن 
ورقة  استخدام  "فكرة  أن  إلى 
الصحراء الغربية لتقوية المغرب 
زالت  ما  الجزائر  وإضعاف 
المسألة من جديد  قائمة، وعادت 
والحراك  اإلرهاب  قضايا  بعد 
أعيدت  الجزائر،  في  الشعبي 
أن  منهم  ظنا  القضية  هذه  إثارة 
أوضاعها  في  مشغولة  الجزائر 
رئيس  وأردف  الداخلية". 
أن  يقول  الجزائرية  الدبلوماسية 
قادر  غير  أنه  يعرف  "المغرب 
على فرض رؤيته في الصحراء، 
صامدة  قلعة  هناك  زال  فما 
الشعب  حق  تدعم  الجزائر  هي 
المصير  تقرير  في  الصحراوي 
في  الفلسطيني  الشعب  تدعم  كما 

حق تقرير المصير".
وشدد الوزير على أنه "ليس في 
في  وال  اآلن  ال  الجزائر،  نية 

هذا  عن  تتخلى  أن  المستقبل، 
المبدأ، ولهذا بدأ مخطط استهداف 
الجزائر مرة أخرى كأولوية ألنه 
على  الواقع  فرض  يمكن  ال 
مع  حتى  الغربية  الصحراء 
ترامب  غير  أو  ترامب  اعتراف 
ما دامت الجزائر تقف مع الشعب 
أجل  من  كفاحه  في  الصحراوي 

حق تقرير المصير".
ولفت لعمامرة في لقائه الصحفي 
الى ان هناك دعاية تحاول تشويه 
الجزائر،  في  الحقيقة  الصورة 
أجنبية  لوبيات  لديه  من  وهناك 
لتشويه  وأمريكا  فرنسا  في 
صورة الجزائر وتبييض صورة 
المسؤول  شدد  وعليه  المغرب. 
ابدا  تقبل  ال  "الجزائر  أن  على 
لتحقيق  المغرب  يستخدمها  أن 
مصالحه، فنحن بلد لديه مبادئ، 
الفعل،  رد  بخطوات  نقوم  وال 
الوطني  أمننا  حماية  مسألة  إنما 
-يقول  هنا  ومن  أولوية".  يعتبر 
خطوات  "جاءت  الوزير- 
مع  العالقات  بقطع  الجزائر 
الغاز من  المغرب ووقف مرور 
التصور"،  هذا  ضمن  المغرب 
التي  والقرارات  المواقف  وهي 
بتأييد  "تحظى  انها  لعمامرة  أكد 
الجزائري  الشعب  من  شامل 
الجزائر  أن  يعرفون  ألنهم 
"أي  ان  من  محذرا  مستهدفة"، 
شيء يلحق بالجزائر ويؤدي إلى 
القضيتين  ضعفها سينعكس على 
وفي  والصحراوية".  الفلسطينية 
أن  لعمامرة  كشف  المقام،  هذا 
الجزائر ستستقبل قبل نهاية السنة 
الفلسطيني  الرئيس  الجارية، 
على  للتأكيد  عباس,  محمود 
تأييد  في  التاريخية  مواقفها 

القضية الفلسطينية.

"هناك من يعمل على 
تقويض انعقاد القمة 

العربية بالجزائر
العربية  القمة  انعقاد  وعن مسألة 
الجزائر،  في  المقبل  مارس  في 
قال لعمامرة أن "هناك من يعمل 
فإن  القادمة,  القمة  تقويض  على 
يكون  أن  على  سيعملون  فشلوا 
ان  )...(".غير  هزيال  التمثيل 
لعمامرة عاد ليؤكد من جديد على 
انه بالرغم من هذا, فإن الجزائر 
الشعوب  مع  مصداقية  "لديها 
من مروجي  بكثير  أكثر  العربية 
مع  تتعامل  دولة  كل  نظرية 
قضاياها كما تراها هي بعيدا عن 
عملت  كما  جماعي,  تنسيق  أي 
دول التطبيع على غرار المغرب 
كل  فوق  مصالحها  تضع  التي 
 : يقول  استرسل  و  اعتبار". 
موقفا  تمثل  الجزائر  "بقيت 
متوازنا للسالم مع إسرائيل, نحن 
على  المعقول  السالم  أن  نرى 
األقل يجب أن يستند إلى مبادرة 
األرض  ومبدأ  العربية  السالم 
الدولة  وقيام  السالم,  مقابل 
القدس  وعاصمتها  الفلسطينية 

إ.س الشرقية".    

جّدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التأكيد على موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية 
الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحّمل مسؤولياته التاريخية والقانونية، بالضغط على 

االحتالل الصهيوني ودفعه إلى االنصياع الكامل للشرعية الدولية.
عزيز. ط

إن  أمس،  زغدار،  أحمد  الصناعة،  وزير  قال 
بانشغاالت  التكفل  في  الجمهورية  وساطة  إشراك 
من  سيرفع  مشاريعهم  تعطلت  الذين  المستثمرين 
العمل  أن  إلى  مشيرا  الملف،  هذا  متابعة  مستوى 
مواصلة  تفعيل  شأنه  من  الطرفين  بين  المشترك 
على  والعراقيل  القيود  رفع  إلى  الرامية  الجهود 

المشاريع االستثمارية المجمدة.
وسيط  مع  تنسيقي  اجتماع  خالل  زغدار  أكد 
يندرج  اللقاء  هذا  أن  مراد،  إبراهيم  الجمهورية، 
مجلس  خالل  الجمهورية،  رئيس  تعليمات  ضمن 
الوزراء األخير، والتي رفعت من مستوى المتابعة 
تعطلت  الذين  الصناعيين  بانشغاالت  التكفل  في 
التدابير  اتخاذ  ضرورة  إلى  مشيرا  مشاريعهم، 
خالل  من  الوطني  االقتصاد  إلنعاش  االستعجالية 
االقتصاد  المحركات  أهم  كأحد  االستثمار  تحريك 
الوطني. كما ألح الوزير على أهمية الحرص على 
ملفات  معالجة  في  الصناعة  به وزارة  بادرت  ما 
عليها  المنصوص  المزايا  من  االستفادة  طلبات 
في قانون االستثمار المقدمة من المستثمرين على 
مستوى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، معتبرا 
أن معالجة هذه الطلبات تتطلب استيفاء إجراءات 
األداء  بلوغ  إلى  النهاية  في  تهدف  قبلية  إدارية 
االستثمارية  المشاريع  من  المنتظر  االقتصادي 
إلى حد كبير  المسجلة فعال، والذي بدوره يرتبط 
بمجمل األوضاع التي تتسم بها البيئة االستثمارية.

وطنية  لجنة  أن  زغدار  ذكر  اإلطار،  هذا  وفي 
بمتابعة  مكلفة  الوزارية  القطاعات  متعددة 
العمل  في  شرعت  العالقة  االستثمارية  المشاريع 
المشاريع  الكبير من  العدد  معالجة  لتسريع عملية 
مرحلة  تدخل  لم  لكنها  إنجازها،  استكمل  التي 
تهيئة  بنقص  مرتبطة  قيود  بسبب  االستغالل 
المناطق الصناعية ومناطق النشاط وأشغال الربط 
بشبكات الطاقة الكهربائية، الغاز والمياه وغيرها 
بعض  على  الحصول  في  المسجل  التأخر  وكذا 
الرخص اإلدارية. هذه اللجنة الوطنية امتدت إلى 
لجان والئية مكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق 
دخول المشاريع االستثمارية حيز االستغالل، تحت 
القطاعات  نفس  الوالي وتتكون من ممثلي  رئاسة 

الوزارية.
الملف  بهذا  التكفل  تم  أنه  الوزير  أوضح  كما 
العدل من أجل تسريع وتيرة  بالتعاون مع وزارة 
معالجة العدد الكبير من طلبات االستفادة من مزايا 
قانون االستثمار، والتي كانت قيد الدراسة، حيث 
ينتظر  مجمدا  طلبا   1.500 من  أزيد  إحصاء  تم 
مصالح  بين  المعالجة  أسفرت  حيث  الدراسة، 
وزارة الصناعة ومصالح وزارة العدل على تحديد 
ألسباب  عنها  التحفظات  رفع  يمكن  ال  طلبات 
إجرائية وطلبات تم رفع التحفظات عنها الستيفائها 
المستثمرون  سيتمكن  وعليه،  المطلوبة.  الشروط 
إجراءات  إكمال  من  التحفظات  برفع  المعنيون 

الشبابيك  من  التقرب  عبر  استثماراتهم،  إنجاز 
لتطوير  الوطنية  للوكالة  إقليميا  المختصة  الوحيدة 
انجاز  في  بمرافقتهم  ستتكفل  التي  االستثمار 
مشاريعهم العالقة. كما أكد الوزير أن عملية رفع 
المنتهية  المشاريع  على  مقصورة  ليست  العراقيل 
بنسب  انجازها  تم  التي  المشاريع  على  ستعم  بل 

تفوق 50 إلى 70 بالمائة.
ضرورة  الى  الجمهورية  وسيط  لفت  جهته،  من 
رفع كل ما يعوق السير الحسن لالستثمار،  مذكرا 
العوائق  و  المتوقفة  المشاريع  إحصاء  بأهمية 
التي  األسباب  بعض  ذكر  كما  لها.  األساسية 
الوطن،  واليات  عبر  استثمارية  مشاريع  عرقلت 
المطابقة  شهادة  أو  بناء  رخصة  تسليم  عدم  منها 
المنطقة  تهيئة  عدم  وكذا  االستغالل  رخصة  أو 
الصناعية أو عدم الربط بالكهرباء أو الماء. ولحل 
هذه االشكاليات، دعا مراد إلى إيجاد الحلول "في 
القوانين  بتكييف  المعقولة" ال سيما  القليلة  اآلجال 
النشاطات  تسهيل  أجل  من  استثنائية  بحلول  أو 

الصناعية أو السماح بتوسيع المشاريع.
قد  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  وكان 
في  المنعقد  الوزراء  مجلس  اجتماع  خالل  كلف، 
بالتكفل  الجمهورية  وسيط  الجاري،  نوفمبر   21
مشاريعهم  تعطلت  الذين  الصناعيين  بانشغاالت 
تسيير  لمخلفات  تعود  بيروقراطية  خلفيات  بسبب 

الفترة السابقة.                              ق. و

إشراك "وساطة الجمهورية" لرفع القيود عن المشاريع االستثمارية المتعطلة

وزير الصناعة يؤكد أن 1500 "مشروع مجّمد" قيد الدراسة
• مراد: يجب رفع كل ما يعوق السير الحسن لالستثمار



الحدث4

• اللماس: لهذه األسباب ارتفاع قيمة الدينار على المدى القريب "مستحيل" !

بدأ العمل عليها لكن تحتاج سنوات حتى تظهر نتائجها

اإلصالحات الهيكلية .... "شيفرة" 
وقف انهيار العملة الوطنية!

 40 فقدت حوالي  الوطنية  العملة  أن  التقديرات  وتشير 
بفعل  األخيرة  الخمس سنوات  قيمتها خالل  من  بالمائة 
األزمة اإلقتصادية التي عاشتها الجزائر هذا اإلنهيار في 
الدينار بيّن غياب الديناميكية في القطاعات اإلقتصادية 
كان  حين  في  للمحروقات  التبعية  واستمرار  المنتجة 
للتأكل في احتياطي الصرف أيضا اثر كبير على قيمة 
العملة الوطنية، وعلى مدار األشهر الماضية لم يتوقف 
مسلسل انهيار قيمة العملة الوطنية بسبب ازمة كورونا 
قانون  حمل  فيما  بالدينار  إضافية  خسائر  الحقت  التي 
المالية 2021 مزيد من التخفيض في هذه القيمة وهو 
ما عمق من خسائر الدينار امام العمالت األجنبية ودفع 
المحلية  وحتي  المستوردة  المنتجات  من  العديد  أسعار 
نحو االرتفاع تحت ذريعة انهيار العملة الوطنية ما جعل 

الخبراء يربطون أي تحسن في القدرة الشرائية واستقرار 
الوطنية، ولتحسين  العملة  بتحسن مستوى  األسعار  في 
العملة الوطنية وبالتالي تحسين باقي المؤشرات  وضع 
المرتبطة بهذه األخيرة يري الخبراء ان الرهان المرحلة 
هيكلية على طبيعة  إحداث إصالحات  في  يبقي  المقبلة 
الحكومة  أن  معتبرين  الجزائري  االقتصادي  النظام 
باشرت منذ سنتين بعض اإلصالحات في انتظار المزيد 

الفترة المقبلة لتحقي الهدف المرجو.

• اللماس: لهذه األسباب ارتفاع الدينار على 
المدى القريب "مستحيل" !

إسماعيل  االقتصادي  الخبير  يؤكد  الصدد  هذا  وفي 
اللماس في تصريح لـ "الرائد" ان الحديث عن ارتفاع 

قيمة العملة الوطنية في الوقت الحالي هو امر مستبعدا 
تماما كون هذا االرتفاع يخضع لشروط معينة، ويرتبط 
القطاعات  من  عدد  في  اإلنتاج  مردودية  بمدى  ذلك 
على  والسيطرة  للمحروقات  التبعية  من  والتخلص 
احتياطي  أن  اللماس  وقال  المنتج،  غير  اإلقتصاد 
الصرف يؤدي دورا هاما في تحديد قيمة العملة بجميع 
هذه  في  النزيف  استمرار  ومع  االقتصادية،  األنظمة 
االحتياطات فان قيمة العملة الوطنية ستبقي مهددة، غير 
مستقبل  بشأن  تفاؤله  يخفي  لم  هذا  ومقابل  اللماس  ان 
الدينار على المدى المتوسط  حيث قال إنه قد يكون هناك 
اقتصاد حقيقي ومحاربة  نحو  التوجه  تحسن من خالل 
كل أشكال الفساد، وهي الطريقة الوحيدة على حد قوله 
للرجوع للعمل والنهوض باالقتصاد الوطني واحتياطي 

الصرف، وخلق القيمة المضافة والثروة التي تؤدي إلى 
ارتفاع قيمة العملة بعد ارتفاع الطلب عليها. مشيرا ان 
االستمرار في مساعي تطوير وترقية االقتصاد الوطني 
يتطلب  الوتيرة  هذه  بنفس  الركود  حالة  من  واخراجه 
المنظومة  أخص  وبشكل  شاملة  وإصالحات  إجراءات 
المالية والبنكية مشيرا إلى أن نتائج ذلك قد تستغرق وقتا 
لكنها ستكون فعالة على مستوى العديد من المؤشرات 
ان  اللماس  وأشار   الوطنية  العملة  قيمة  منها  المالية 
االقتصادية  للمنظومة  مهم  الوطنية  العملة  قيمة  تحسن 
التحسن  هذا  سيسمح  حيث  والمواطن  لألسواق  وحتي 
القدرة  من  والرفع  واألسعار  التضخم  نسب  بضبط 

الشرائية وهي كلها مؤشرات توجد حاليا باألحمر.

توجد العملة الوطنية منذ سنوات في وضع متدهور، حيث لم يتمكن الدينار من استرجاع ولو جزء 
من القيمة التي فقدها أمام العمالت األجنبية بفعل عوامل ترتبط بمعدالت التضخم، اإلنتاجية وكذا النمو 

واحتياطي الصرف، في حين يجمع الخبراء أن تحّسن وضع العملة الوطنية مرهون بإصالحات هيكلية  
على اإلقتصاد الوطني وهي إصالحات ال تظهر نتائجها على المدى القريب وانما تحتاج لسنوات حتى 

نلتمس اثرها على الواقع االقتصادي والعملة الوطنية.

س.زموش

الفساد  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  رئيس  كشف 
ومكافحته، طارق كور، أمس، عن استالم هيئته 
اإللكتروني  بالتصريح  خاصة  رقمية  لمنصة 
العموميين  بالموظفين  المتعلقة  للممتلكات 

الخاضعين لهذا االلتزام.
أثير  على  أمس،  ضيفا  نزوله  لدى  كور  أوضح 
االذاعة الوطنية، أن استالم هذه المنصة الرقمية 
تكريس  إلى  الرامية  "لمساعي  إطار  في  يندرج 
الحكم  ركائز  أبرز  من  تعد  التي  الشفافية  مبدأ 
صدور  تنتظر  هيئته  أن  إلى  مشيرا  الراشد"، 
لمباشرة  األرضية  بهذه  الخاص  القانوني  اإلطار 

العمل.
بتلقي  ستسمح  األرضية  هذه  أن  كور  وأكد 
المتعلقة  بالممتلكات  الخاصة  التصريحات 
االلتزام  لهذا  الخاضعين  العموميين  بالموظفين 
بين  "الربط  خالل  من  معالجتها  على  والعمل 
مختلف اإلدارات والهيئات ذات الصلة على غرار 

هيئات أمالك الدولة ومصالح السجل التجاري".
نتائج  ستفرزهم  الذين  المنتخبين  بالمناسبة  ودعا 

انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والوالئية 
هذا  إجراء  إلى  المنصرم،  السبت  جرت  التي 
واصفا  ممتلكاتهم،  حول  اإللكتروني  التصريح 

ذلك بمثابة حماية لهم.
أن  المسؤول  ذات  كشف  أخرى،  جهة  من 
المواطنين  قبل  من  عرائض  عدة  تلقت  هيئته 
المكلفة  الدائمة  الخلية  قبل  من  معالجتها  تمت 
من  جاءت  لكونها  بعضها  حفظ  تم  حيث  بذلك، 
إلى  بعضها  توجيه  تم  في حين  مصدر مجهول، 
العدالة، وعرائض أخرى تم تحويلها إلى الجهات 
لحقوق  الوطني  المجلس  منها  بمعالجتها  المخولة 
اإلنسان، موضحا بأن أغلبية هذه العرائض تتعلق 

بالمنازعات اإلدارية.
تعمل على  هيئته  أن  إلى  أشار  أخرى،  من جهة 
تعميم إنشاء خارطة لمخاطر الفساد في القطاعات 
مخاطر  لتقييم  وطنية  لجنة  إنشاء  وكذا  الوزارية 
إلى  تهدف  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  تبييض 
األموال  تبييض  لمحاربة  وطنية  سياسة  رسم 

وتمويل اإلرهاب.

أجل تجسيد  ترافع من  بأن هيئته  أبرز كور  كما 
وذلك  المبلغين،  لحماية  قانون  صياغة  مطلب 
و  الجزائية  الحماية  عن  فضال  توفير،  بهدف 
عمله  مكان  في  المبلغ  الموظف  حماية  المدنية، 

لحمايته من المضايقات أو العقوبات التأديبية.
وأوضح أن هذا المطلب يعد من ضمن المحاور 
للشفافية  الوطنية  االستراتيجية  تتضمنها  التي 
هيئته  أعدتها  التي  ومكافحته  الفساد  من  والوقاية 
وذلك عقب إجراء استشارة وطنية وأخرى دولية، 
حيث سينبثق عن هذه االستراتيجية 60 مشروعا 

قابال للتنفيذ الميداني.
إلى   - السيد كور  يقول   - الهيئة  ذات  كما تسعى 
الفساد من  في منظومة مكافحة  المواطن  إشراك 
آلية  باعتبارها  للنزاهة  الوطنية  الشبكة  خالل 
اقتراح  جانب  إلى  المدني،  المجتمع  إلشراك 
العمومي  العون  مهنة  أخالقيات  مدونة  مشروع 

معروض حاليا على الحكومة.
تمكنت  هيئته  أن  إلى  أشار  آخر،  موضوع  وفي 
منذ 2016 ، من تكوين أزيد من 6000 عون 
عمومي من مجمل تكوين 10000 موظف وذلك 
وتكوين  والتحسيس  التوعية  لبرنامج  تجسيدا 

األعوان العموميين.
وخلص كور بالتأكيد على أن مكافحة الفساد تعد 
الجميع،  تظافر جهود  مجتمعية ستدعي  منظومة 
سيما في ظل توفر اإلرادة السياسية الحقيقية على 
مستوى أعلى هرم في السلطة الوطنية. لإلشارة، 
ومكافحته  الفساد  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  فإن 
عليا  سلطة  إلى   2020 دستور  بحكم  سترتقي 
للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك قبل نهاية السنة 

الجارية.
ع.ط

رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يكشف:

منصة رقمية للتصريح اإللكتروني بممتلكات 
الموظفين العموميين

إنهاء مهام مندوبين محليين لوسيط الجمهورية

تضمن العدد األخير من الجريدة الرسمية إنهاء مهام مندوبين 
محليين لوسيط الجمهورية في عدد من الواليات

وجاء في العدد 87 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن إنهاء مهام مالك بوكمش بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهورية ببجاية، 
وإنهاء مهام محمد غبريني عن والية تيزي وزو، وكذا حميد شكات عن والية سكيكدة. كما تم إنهاء مهام أمير حموم كمندوب محلي لوسيط 
الجمهورية في المدية، وعمر بسعيد عن والية البيض، إلى جانب فريدة عمارة عن والية برج بوعريريج، ومحجوب سالمي عن والية 
تيندوف وفيصل عماري عن والية تيبازة. كما صدر ضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي ينهي مهام نور الدين زنطار 

بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بالمقاطعة اإلدارية بالمنيعة.
ق. و

الثالثاء  30 نوفمرب

2021  املوافق 
ل 25 ربيع الثاين  

 1443 د 

عارض   100 من  أكثر  مشاركة  ينتظر 
للمعرض  األولى  الطبعة  فعاليات  في 
للتجارة الحدودية المزمع تنظيمه  الوطني 
 13 إلى   11 من  الممتدة  الفترة  خالل 
حسبما  الوادي،  بوالية  ديسمبر2021 

استفيد أمس من المنظمين.
المتعاملين  عديد  بمشاركة  األمر  ويتعلق 
الشركات  أصحاب  من  اإلقتصاديين 
الفاعلين في  الوطنية )عمومية و خاصة( 
سيما  الوطني،  المنتوج  تصدير  عمليات 
المدير  لـ)وأج(  الفالحي، كما أوضح  منه 
عبد  للمعارض"  "سوف  لمؤسسة  العام 

الرؤوف  صدوقي )الجهة المنظمة(.
هذا  في  مشاركة  أيضا  يرتقب  كما 
بإشراف  سينظم  الذي  الوطني  المعرض 
وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتعاون 
و  الدولية  للتجارة  الوطنية  الوكالة  مع 
لإلستثمار  اإلفريقي  العربي  المركز 
رجال  من  ثالثين  من  أزيد  والتطوير 
حدودية  إفريقية  دول  خمس  من  األعمال 
)ليبيا و تونس وموريتانيا والنيجر ومالي( 
المنتوج  لتصدير  تجارية  إتفاقيات  إلبرام 

الوطني، وفق ذات المصدر.

وستعرف فعاليات هذه التظاهرة التجارية 
إدارية  لهيئات  حضورا  واإلقتصادية 
ومؤسسات عمومية تتصدرها المؤسسات 
أقرتها  التي  اآلليات  كافة  إلبراز  البنكية 
المستثمرين  لفائدة  العمومية  السلطات 
الوطني  المنتوج  تصدير  من  لتمكينهم 
اإلجراءات  تسهيل  في  أساسا  والمتمثلة 

اإلدارية وأنماط التحفيزات البنكية.
اختير  الذي  الحدث  برنامج هذا  ويتضمن 
التموقع  نحو  الحدودية  "التجارة  له شعار 
المرافقة  آليات  كل  عرض  اإلقليمي" 
واإلنتاج،  التصدير  لشركات  التقنية 
الهيئات  هذه  توفرها  التي  الخبرات  وهي 
اإلدارية والمؤسسات المشاركة بخصوص 
مثلما  العالمية،  األسواق  نحو  التصدير 

جرى شرحه.
ويهدف هذا المعرض إلى إبراز خصائص 
وآليات  للتصدير  القابل  الوطني  المنتوج 
ولوج  على  وتشجيعها  الشركات  مرافقة 
المنتجات  منها  سيما  التصدير  عالم 
والحيواني،  الزراعي  بشقيها  الفالحية 

حسب المنظمين .
ع.ط

بهدف إبراز خصائص المنتوج الوطني القابل للتصدير

أكثر من 100 عارض منتظر في 
المعرض الوطني األول للتجارة الحدودية

الجاري فعاليات  بداية األسبوع  انطلقت 
الملتقى الوطني حول منجزات المجلس 

األعلى للغة العربية بجامعة الشلف.
السامية  الرعاية  تحت  ذلك  وجرى 
تبون  المجيد  عبد  الجمهورية  لرئيس 
والفنون  اآلداب  كلية  مع  وبالتنسيق 
ومخبر تعليميات اللغات وتحليل الخطاب 
على  يستمر  أن  على  الشلف  بجامعة 
وأساتذة  دكاترة  بحضور  يومين  مدار 
وتميز  الوطن.  جامعات  مختلف  من 
عدة  بإلقاء  الملتقى،  لهذا  األول  اليوم 
حول  ورشات  عن  فضال  محاضرات 
ترقية  في  المجلس  وإسهامات  إنجازات 
اإلصدارات  خالل  من  العربية  اللغة 
واألعمال التي أشرف على إعدادها إلى 
جانب المبادرات التي تهدف دعم البحث 

العملي. 
للغة  األعلى  المجلس  رئيس  وكشف 
في  بلعيد  صالح  البروفيسور  العربية 
تدخله بأن المجلس قد أنجز 420 عمال 
أهمها  مشروعا   13 إنجاز  يجري  فيما 
مشروع الرصيد اللغوي الذي يهدف إلى 

ألجل  التلميذ  لدى  العربية  اللغة  توحيد 
تجاوز عقبة صعوبة التعامل مع شعوب 
البلدان العربية في سياق دعم المساعي 
الرامية إلى ترقية لغة الضاد إلى المكانة 

التي تستحقها بين اللغات األجنبية.
بين   6 المرتبة  تحتل  أنها  إلى  وأشار 
في  المتحدة  باألمم  المعتمدة  اللغات 
وقت توجد فيه 61 دولة آخرها تانزانيا 
وأكد  أجنبية.  لغة  كأول  العربية  تعتمد 
البروفيسور صالح بلعيد إلى أن المجلس 
على  اليوم  يراهن  العربية  للغة  األعلى 
في  وإستعمالها  العربية  اللغة  رقمنة 
ضمن  وذلك  الحديثة  التكنولوجيات 
في   ،2026 سنة  إلى  تمتد  استراتيجية 
األمن   تحقيق  أهمية  على  فيه  أكد  وقت 
في  اللغوي  والتعايش  والثقافي  اللغوي 
أن  قبل  بالجزائر،  اللغات  تعدد  ظل 
يعلن من الشلف عن إنطالق شهر اللغة 
ديسمبر   01 من  سيمتد  والذي  العربية 
أن يشمل  2021 على  31ديسمبر  إلى 

عدة محطات بمختلف واليات الوطن.
وكاالت

ملتقى وطني حول منجزات 
المجلس األعلى للغة العربية



5 إقتصادي

الهيئة  رئيس  خياطي  مصطفى  أمس  كشف 
في  البحث  وتطوير  الصحة  لترقية  الوطنية 
لفرض  العودة  بأن  "الرائد"،  لجريدة  اتصال 
المتحور  لمجابهة  جديدة  وقيود  إجراءات 
مستبعد،  غير  أمر  كورونا  لفيروس  المستجد 
باقي  عن  استثناء  تعتبر  ال  الجزائر  بأن  قائال 
هذا  في  واردة  االحتماالت  وكل  العالم  دول 

الشأن.
التنبؤ  الصعب  من  بأنه  خياطي،  وأوضح 
كبيرة  اشكالية  أمام  نحن  ولهذا  بالمستقبل 
إجبارية  أمام  يضعنا  قد  ما  الوباء،  لمواجهة 
إجراءات  وتطبيق  الحدود  إلغالق  العودة 
صارمة، خاصة وأن بعض الدول شرعت في 
غلق حدودها، بعدما استنفر المتحور الجديد كل 
الدول، وسارعت البعض منها لفرض إجراءات 
صارمة، من أجل منع تفشي الفيروس والحفاظ 
قد  الذي  األمر  وهو  مواطنيها،  أرواح  على 

ينطبق على بالدنا، التي ليست في مأمن.
وقال محدثنا، بأن الموجة الرابعة من الفيروس 
يتطلب  ما  يوم،  بعد  يوما  رقعتها  تتسع  بدأت 
واالحتياطات  الوقائية  اإلجراءات  كل  اتخاذ 
وهو  العمومية،  الصحة  على  للحفاظ  الالزمة، 

األمر الذي يأتي أيام فقط بعد ترخيص السلطات 
بيوت  فتح  وكذا  الحفالت  قاعات  نشاط  بعودة 
الوضوء في المساجد، مع تأكيدها على ضرورة 
اإلحترازية  اإلجراءات  بكافة  الصارم  التقيد 

لمنع تفشي الفيروس.
الصحة  لترقية  الوطنية  الهيئة  رئيس  وأضاف 
التلقيح  عن  العزوف  بأن  البحث،  وتطوير 
التدابير  تطبيق  في  الكبير  والتهاون  والتراخي 

األماكن  في  الكمامات  ارتداء  وعدم  الصحية 
االجتماعي،  التباعد  إجراءات  وتطبيق  العامة 
بات أمرا ظاهرا للعيان، ما يستدعي إجراءات 
جديد  متحور  ظهور  مع  بالتوازي  صارمة، 

للفيروس.
وطالب خياطي بضرورة فرض قوانين إلرغام 
الفئات الهشة على التلقيح، لكونها األكثر عرضة 
من  بالمئة   90 بأن  مضيفا  بالوباء،  لإلصابة  

الكبيرة  الناس  تشمل  بالوباء  المسجلة  الوفيات 
في السن والمصابون بأمراض مزمنة.

وفي رده عن سؤال بخصوص استعداد الجزائر 
لمواجهة الموجة الرابعة، أشار خياطي بأنه ال 
يمكن الحديث عن التكفل بالمرضى والسيطرة 
منظومة  توفر  عدم  ظل  في  الوباء،  على 
المبذولة  الجهود  بأن  مؤكدا  حقيقية،  احصائية 
الميدان  أرض  على  الفاعلين  مختلف  قبل  من 

متواصلة.
وفي سياق متصل، قررت أول أمس، السلطات 
الزوار  جميع  أمام  حدودها  غلق  اليابانية 
المتحور  انتشار  لمنع  منها  سعيا  األجانب، 
أستراليا  تراجعت  كما  أراضيها،  على  الجديد 
عن خططها السابقة إلعادة فتح حدودها الدولية 
القادم،  الشهر  من  بداية  والطالب  العمال  أمام 

تخوفا من تفشي الوباء.
لإلشارة، فقد قررت بعض الدول غلق أجوائها 
جنوب  منطقة  دول  من  عدد  وجه  في  الجوية 
أعداد  في  مقلقا  ارتفاعا  تعرف  التي  أفريقيا، 
اإلصابات المؤكدة بالمتحور الجديد، كما سجلت 
ألمانيا،  من  كل  في  بالوباء  جديدة  إصابات 

ايطاليا، بلجيكا وكذا هوما كونغ و أستراليا.

أعادت الموجة الرابعة لفيروس كورونا إلى األذهان صور ومظاهر الغلق، التي جعلت العالم يقف عاجزا وتوقفت معه مختلف القطاعات 
والنشاطات وأغلقت الحدود البحرية والجوية والبرية، على خلفية المخاوف الكبيرة التي أثارها المتحور الجديد للوباء.

تعكف عليها وزارة الرقمنة واإلحصائيات

تحضير استراتيجية وطنية 
لإلحصاء قبل رفع الدعم 

تحتاج الوزارات المكلفة بملف مراجعة الدعم لمنظومة إحصائيات واسعة 
وشاملة تمكن من إعادة توجيه هذا الدعم لمستحقيه، هذه المنظومة وجب 
اإلسراع في تحضيرها كون أي تأخر في ذلك يعني تأخر التقدم في ملف 

مراجعة الدعم. وفي هذا الصدد أكد المدير العام لإلحصائيات بوزارة الرقمنة 
واإلحصائيات، جمال الدين تير، أن "وزارة الرقمنة واإلحصائيات ستلعب 

دورا كبيرا في مراجعة سياسة الدعم التي أعلن عنها رئيس الجمهورية 
عبد المجيد تبون من خالل اإلحصائيات التي ستوفرها". وأوضح تير في 

تصريحات لإلذاعة الوطنية انه "وفي إطار تحقيق العدالة االجتماعية تتجه 
الجزائر نحو مراجعة سياسة الدعم" وأن "هذه المراجعة ستتم عبر نقاش 
وطني موسع وتستوجب الوصول إلى مستوى معين من الرقمنة وتوفير 

إحصائيات دقيقة" و "من أجل هذا الغرض تم تشكيل لجنة مكونة من عدة 
قطاعات تشتغل على هذا الملف الذي هو في قيد الدراسة واإلثراء والمتابعة 

من قبل كل المتدخلين" يؤكد تير ، مضيفا أن "الهدف األسمى من هذه 
المراجعة هو الذهاب من سياسة الدعم الشاملة إلى سياسة الدعم الموجه 

والذي سيعود بالفائدة على الطبقات المتوسطة وذات الدخل الضعيف". من 
جانب آخر، أكد المدير العام لإلحصائيات بوزارة الرقمنة واإلحصائيات، 

أنه "يتم اإلعداد الستراتيجيات وطنية لإلحصائيات تسمح بإعداد مخططات 
أكثر متانة ودقة". وأوضح أن "االستراتيجية الوطنية لإلحصاء ستوحد 

المعطيات اإلحصائية في الجزائر وهو ما سيسمح من وضع برامج التنمية 
التي يجب أن تكون مبنية على إحصاءات جديدة وموثوقة" ليضيف أنه 

"من بين تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه هو وضع 
شبكة وطنية لجمع كل اإلحصائيات من المستوى المحلي إلى المستوى 

المركزي وتشمل كل القطاعات من أجل إعداد وتنفيذ البرامج الحكومية 
والخطط التنموية". وأشار تير خالل تدخله أنه "وخالل برنامج الحكومة، 

أول نقطة تم وضعها هي إعادة تفعيل المجلس الوطني لإلحصاء الذي يعتبر 
قوة اقتراح ولديه كل الصالحيات في تقيم السياسة الحكومية فيما يتعلق 

باإلحصاء والسهر على تنفيذ كل البرامج اإلحصائية". في المقابل إعترف 
ذات المسؤول أن "هناك تأخر في هذا المجال الذي دفع الوزارة على العمل 
جاهدة من أجل تداركه باعتبار أن هذه المعطيات مهمة وتساهم في التنمية". 

وأضاف أن "وزارة الرقمنة واإلحصائيات تعتبر وزارة جديدة تم إنشاؤها 
منذ حوالي سنة ونصف وأن إنشاءها يعد حدثا في حد ذاته، خاصة بعد أن 
أعطت السلطات المحلية أولوية لهذا القطاع" مشددا "أن وظيفتها األساسية 

هو تلبية احتياجات المستخدمين للمعلومة اإلحصائية وتوفيرها". وتابع 
"المجال اإلحصائي في السابق كان وظيفة حكومية، لكن منذ سنة 1994 

اإلحصاء أصبح وظيفة يمكن ألي شخص مزاولتها في حدود ما يسمح 
به القانون" ليوضح أيضا أنه "بمرور السنوات تم اكتشاف عدة نقائص 

في القوانين التي لم تعد تساير التطورات التي تعرفها الجزائر في جميع 
المجاالت". وفي األخير أعلن تير أن "عملية إحصاء العام للسكان واإلسكان 

ستنطلق في السداسي األول من العام المقبل" وان "الهدف من هذه العملية 
هو جمع المعطيات حول الساكنة في مختلف ربوع الوطن وإعطاء صورة 

حول طريقة توزيعهم" كما أوضح أن "هذه العملية ستسمح على إعداد برامج 
التنمية على المستوى المحلي والمركزي أيضا" وأن "العمل التحضيري لهذه 

العملية عرفا تقدما ملحوظا".                                             س.ز

قال إن الموجة الرابعة تتسع يوما بعد يوم، خياطي:

"العودة للحجر الصحي ليس مستبعدا"
ف.م

وزارة الحج والعمرة السعودية تعتبره شرطا أساسيا لولوج البقاع المقدسة

الجزائريون مطالبون بالتلقيح ألداء مناسك العمرة

تخصيص 2 مليون جرعة لقاح

انطالق الحملة الوطنية للتلقيح ضد اإلنفلونزا الموسمية

من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل 

إصدار شهادات التخصيص لـ68 ألف مكتتب والرد تدريجيا على أصحاب الطعون 
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل، أمس في عملية إصدار شهادات التخصيص لفائدة 68 ألف مكتتب موزعين على 44 والية 
وذلك عبر موقعها الرسمي على االنترنيت بينما يجري أيضا الرد على أصحاب الطعون الذين لم يسددوا الشطر األول من قيمة السكن على ذات الموقع 
حيث استحدث الوكالة ايقونة خاصة بهؤالء المكتتبين على ان تتم عملية الرد وأرسال أوامر الدفع بصفة تدريجية. وأعلنت الوكالة في بيان لها أنها تعلم 
مكتتبي برنامج صيغة البيع باإليجار 2013 المعنيين بأنه تم فتح موقع الوكالة عبر االنترنت إبتداء من  يوم أمس ، ألجل سحب مقررات التخصيص 
. وأوضحت الوكالة أن العملية تشمل 68 الف مكتتب بـ 44 والية ، مشيرة أنها لن تنتهي آجالها إال عند اإلستالم الكلي لجميع المقررات وانه بإمكانهم 
سحب المقررات عن طريق التحميل مباشرة من الموقع دون الحاجة للتنقل الى مصالحها ، و ستكون العملية متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث 
خالل االيام لقادمة . وعلى غرار العاصمة سيتم صب شهادات التخصيص أيضا بكل من سطيف، عنابة، قالمة، بسكرة، تلمسان، مستغانم، تيبازة 
والبليدة. بالمقابل يجري حاليا عبر موقع وكالة عدل الرد على كوطة أخرى من أصحاب الطعون الذين سجلوا منذ حوالي شهريين بالمنصة الرقمية 
التي افتتحها وكالة عدل من اجل تسجيل كافة المكتتبين الذين لم يتلقوا امر الدفع للشطر األول من قيمة السكن حيث تعمل الوكالة هذه الفترة على 
معالجة الطلبات والرد على أصحابها الذين سيتمكنون بصفة تدرييجة من سحب أوامر الدفع عبر الموقع االلكتروني للوكالة اين تم تخصيص أيقونة 
خاصة بالمكتتبين الذين لم يتلقوا امر الدفع الخاص بالشطر األول على ان تتم المعالجة تدريجيا حتى انهاء كل المعنيين بالعملية.              س.زموش

عن  السعودية  والعمرة  الحج  وزارة  كشفت 
الشروط والضوابط الالزمة للسماح للراغبين 
بالولوج   2021 العمرة  مناسك  أداء  في 
والتي  التأشيرة،  على  والحصول  ألراضيها 
تتوقف في األساس على تلقي اللقاح مهما كان 

صنفه.
وقالت الوزارة، بأن المعتمرين القادمين من 
والمحصنين  عمرة  بتأشيرة  المملكة  خارج 
بجرعات اللقاح المعتمدة في المملكة العربية 
أداء  في  مباشرة  بالبدء  لهم  يسمح  السعودية 
الصحي  الحجر  لتطبيق  حاجة  وال  العمرة، 

المؤسسي عليهم.
وأضافت أن المعتمرين القادمين من الخارج 
بتأشيرة عمرة، والمحصنين بجرعات اللقاح 
دون  العالمية  الصحة  منظمة  لدى  المعتمد 

عليهم  يطبق  السعودية،  العربية  المملكة 
إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 
يتم  المذكور،  الحجر  انتهاء  من  ساعة   48
آر"  سي  "بي  مخبري  فحص  شهادة  تقديم 
مناسك  أداء  بمباشرة  لهم  السماح  ليتم  سلبية 

العمرة.
وأكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة على 
العمرة  تأشيرات  إلصدار  األول  الشرط  أن 
الشخص  يكون  أن  هو  للمملكة  والدخول 
والتحصين،  اللقاح  جرعات  لكل  مستكمال 
سواء كان معتمدا بالمملكة العربية السعودية 

أو من قبل منظمة الصحة العالمية.
وعددت الوزارة في بيانها اللقاحات المعتمدة 
بالمملكة العربية السعودية، والتي تسمح لمن 
تلقوا جرعات منها بالحصول على التأشيرة 

فور  العمرة  مناسك  أداء  في  والشروع 
لقاحات  المملكة  وتعتمد  ألراضيها،  دخولهم 
استرازينكا، فايزر، سينوفاك، باإلضافة إلى 

لقاخات جونسن، سينوفارم وكذا موديرنا. 
الجزائريون بدورهم بمعيون بهذه الغجراءات 
الس يما بعد طول فترة الغلق التي فرضتها 
بامكان  سيكون  حيث  السعودية،  السلطات 
الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة تقديم 
سلسيلة  غطار  في  الخاصة  التلقيح  بطاقة 
بولوج  لهم  يسمح  بما  المتبعة  الغجراءات 

األراضي السعودي وتحديدا مكة والمدينة.
قررت  قد  السعودية  العربية  المملكة  وكانت 
فتح مجالها الجوي، بعد أزيد من 18 شهرا 
جائحة  فيها  تسببت  والتي  اإلغالق،  من 
كورونا كوفيد 19.                     ف .ط

معهد  مع  بالتنسيق  الصحة  وزارة  أطلقت 
باستور بالجزائر، أمس، الحملة الوطنية للتلقيح 
طوال  ستدوم  التي  الموسمية  اإلنفلونزا  ضد 
الوقاية  مديرة  وقالت  الخريف-الشتاء.  فترة 
خالل  حمادي،  سامية  الصحة،  وزارة  لدى 
سنة،  وككل  إنه  الوزارة،  بمقر  صحفية  ندوة 
تم التحضير لهذا الموعد بتخصيص 2 مليون 
 2.5 إلى  تصل  أن  يمكن  والتي  لقاح،  جرعة 

مليون جرعة، إذا لزم األمر.
األسبوع  منذ  تعليمات  الوزارة  ووجهت 
المنصرم، إلى كافة مدراء القطاع عبر الوطن 
من أجل استالم الحصص الخاصة بالواليات، 
والتي  التلقيح،  عملية  في  الفعلي  للشروع 
واالستشفائية  الصحية  المؤسسات  عبر  ستتم 
الخاصة  الصيدليات  جانب  إلى  العمومية، 
والتي سبق وأن رخص لها بتقديم لقاح فيروس 

األشخاص  أن  حمادي،  وأوضحت  كورونا. 
الفئات  بالخصوص  هم  الجرعة  بهذه  المعنيين 
مزمنة،  أمراض  من  تعاني  التي  وتلك  المسنة 
تلقي  أن  مؤكدة  الحوامل،  النساء  إلى  إضافة 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واللقاح المضاد 
لألنفلونزا الموسمية ال يشكل أي خطورة على 
المنظمة  توصيات  إلى  استنادا  وذلك  متلقيه، 
العالمية للصحة.                           ع .ط
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الوادي: توقف مبحوث عنه قضائيا محل 
سبعة أوامر بالقبض

خالل الثالث سنوات األخيرة

40 مؤسسة صناعية واقتصادية 
بقسنطينة تتحول نحو الرقمنة 

تمكن عناصر المصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
بأمن والية الوادي، من توقيف مبحوث عنه قضائيا 
الرابع  العقد  في  الجرائم  من  العديد  في  لتورطه 
من العمر محل سبعة أوامر قضائية مقيم بدائرة 
االختصاص، المعني متورط في عدة قضايا ومحل 
القضائية  الجهات  عن  صادرة  عامة  بحث  نشرات 
جناية  غرار  على  متعددة  تهم  عن  واليات  بعدة 
مخدرة  مواد  بنقل  مشروعة  غير  بطريقة  القيام 
من طرف جماعة إجرامية منظمة وكذلك التهريب 
باستعمال وسيلة نقل وجناية التهريب الذي يشكل 
وجناية  العمومية  الصحة  على  خطيرا  تهديدا 
بالمخدرات  المشروعة  غير  والمتاجرة  االستيراد 
في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض األموال، 
ميداني  بعمل  مسندة  لمعلومات  استغالل  وبعد 
األخير  هذا  بتورط  تفيد  محكم  واستعالماتي 
بحيازة كمية من المخدرات مادة الكيف المعالج تم 
مكنت  محكمة  خطة  وإعداد  تواجده  مكان  تحديد 

 02 قدرت  المخدرات  من  كمية  و حجز  توقيفه  من 
كلغ من مادة الكيف المعالج ، بعد استيفاء جميع 
أمام  فيه  المشتبه  تقديم  تم  القانونية  اإلجراءات 

الجهات القضائية المختصة.
سرقة  في  تورط  جامعي  بطالب  اإلطاحة  بجاية: 

هاتف نقال
لألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  تمكنت 
توقيف  من  بجاية  والية  بأمن  الخامس  الحضري 
تورط  سنة،   26 العمر  من  يبلغ  جامعي  طالب 
بمدينة  تجاري  محل  من  نقال  هاتف  سرقة  في 
مصالح  تلقي  بعد  جاءت  القضية  تفاصيل  بجاية، 
لألمن  األخضر  الرقم  على  هاتفي  اتصال  الشرطة 
إلى شارع محطة نقل  التوجه  1548 مفاده  الوطني 
لضبط  ببجاية  األربعة  الطرق  بمفترق  المسافرين 
مواطنين شخص مشتبه فيه بسرقة هاتف نقال 
بجاية،  بمدينة  أكفادو  بشارع  تجاري  محل  من 
تحويل  وتم  المكان  عين  إلى  التنقل  تم  مباشرة 

بعد  األمن،  مركز  إلى  والضحية  فيه  المشتبه 
التحقيق تبين بأن المشتبه فيه بعد دخوله محل 
بعض  وشرائه  الرجالية  المالبس  لبيع  الضحية 
المستلزمات استغل غفلة صاحب المحل وانشغاله 
كان  نقال  هاتف  بسرقة  وقام  الزبائن  ببعض 
موصول ببطارية الشحن وغادر بسرعة، وبعد مرور 
لعدم  الضحية  انتبه  الزمن  من  دقائق   10 حوالي 
وجود هاتفه النقال وأنه قد تعرض للسرقة، حيث 
اتجهت شكوكه نحو المشتبه فيه أين لحقه بسرعة 
وتمكن من ضبطه بمحطة نقل المسافرين ببجاية 
وإبالغ الشرطة، وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه 
فيه ألجل قضية السرقة، وتم تقديمه أمام الجهات 
الفوري  المثول  جلسة  وبعد  المختصة،  القضائية 
صدر في حقه عقوبة عامين حبس نافذة وغرامة 

مالية قدرها 50000 دينار.
حياة. س

 سيدي بلعباس:

الجيش يتدخل لفتح الطرقات المغلقة 
بفعل تساقط الثلوج 

 كانوا على متن مركباتهم في المرتفعات 

الثلوج تحاصر مواطنين بواليتي 
المدية وباتنة

 سكيكدة: 

سيول وطرقات مغلقة بسبب 
التقلبات الجوية 

 الجلفة:

القبض على شبكة لسرقة المنازل 

 عنابة:
توقيف عصابة تروج لألوراق النقدية المزورة

القضائية  الشرطة  الجـزائـــر ممثلة في فرقة  أمن واليـة  تمكنت مصالح 
إجرامية  لجماعة  حد  وضع  من  الوادي،  باب  اإلدارية  المقاطعة  ألمن  التابعة 
في قضية تكوين جمعية أشرار ضمن عصابة أحياء لغرض ارتكاب الشجار في 
الطريق العام بواسطة أسلحة بيضاء محظورة، حمل وحيازة أسلحة بيضاء دون 
مبرر شرعي، زرع الرعب في نفوس المواطنين، الضرب والجرح العمدي بالسالح 
التي  القضية  الحال  قضية  حيثيات  وتعود  يوم،   )21( عجز  المحظور،  األبيض 
تمت معالجتها تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا،  إلى تلقي نداء استغاثة 

من مواطنين إلى مركز القيادة والسيطرة مفاده وجود شجار عنيف على مستوى 
الطريق العام باستعمال األسلحة البيضاء، على اثر ذلك تدخلت فرقة الشرطة 
القضائية ألمن باب الوادي، أسفرت العملية عن توقيف ثالثة أشخاص مشتبه 
بهم، مع تحديد هوية المشتبه فيهم اآلخرين و إدراجهم في ملف القضية، كما 
واألصناف، حيوان  األحجام  كبير من مختلف  أسلحة بيضاء حجم   )07( تم حجز 
شرس )كلب من نوع ستاف(، وبعد استكمال اإلجراءات القانونية المعمول بها، 

تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

تلقى ما يقارب 48 ألف شخص اللقاح المضاد   لفيروس كورونا من بينهم 
34.980 أخذوا الجرعتين بوالية النعامة، حسبما علم لدى مديرية الصحة 

والسكان.  
  وأوضح المكلف بالمصالح الصحية بن عمر إبراهيم الخليل على هامش 
إشراف الوالي الدراجي بوزيان على انطالق عملية التلقيح بالجرعة الثالثة 
ضد فيروس كورونا بالعيادة متعددة الخدمات 11 ديسمبر1960 بالنعامة 
نسبة  اآلن  حتى  حققت  الجائحة  ضد  مواطني الوالية  تلقيح  عملية  أن 
من  المستهدفة  الفئة  ضمن  األولى من  الجرعة  تلقوا  بالمائة   30 تفوق 
المواطنين البالغين أكثر من 18 سنة، فيما بلغت نسبة أخد الجرعتين 

الـ 22 بالمائة.   

من  الحملة  هذه  وتيرة  وتسريع  تكثيف  على  القطاع  مديرية  وتعكف 
خالل توسيع نقاط التلقيح سواء داخل الهياكل االستشفائية أو خارجها 
لتشمل أيضا بعض المساجد بالبلديات مع تحسيس المواطنين وحثهم 
وهي  بالوالية  نسبة التلقيح  من  الرفع  قصد  اللقاح  أخذ  ضرورة  على 
العملية التي تجري عبر 54 نقطة تلقيح و4 فرق متنقلة.  وقد اتخذت 
مديرية الصحة جميع اإلجراءات الالزمة لتمكين مواطني الوالية من أخذ    
أشهر  ستة  قبل  الجرعتين  تلقوا  للذين  تتاح  والتي  الثالثة  الجرعة 
التلقيح  مراكز  جميع  عبر  وذلك  مختلفة  لقاحات  من  وباإلمكان أخذها 

المفتوحة عبر البلديات.   
ر. ن

الجزائر العاصمة: اإلطاحة بعصابة أحياء 
واسترجاع أسلحة بيضاء

النعامة 

ما يقارب 48 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا    

الوطني  الجيش  من  مفارز  قامت 
العسكري  القطاع  بإقليم  الشعبي 
العسكرية  )الناحية  بلعباس  بسيدي 
بفتح  األول  امس  مساء  الثانية(،  
الطرقات وفك العزلة عن المواطنين 
بلعباس  سيدي  والية  مناطق  ببعض 
إثر التقلبات الجوية التي تبعها تراكم 

للثلوج وقطع للطرقات بهذه الوالية.
المفارز  هذه  باشرت  اإلطار،  هذا  وفي 
عن  العزلة  وفك  الطرقات  بفتح 
شعيب  سيدي  بمناطق  المواطنين 
الوطني  السبع وبالطريق  والضاية واد 
تمالكة  الطرقات  وبمفترق   13 رقم 
حيث  يحي،  تيتن  السبع-  واد   -
البشرية  اإلمكانيات  »كل  تسخير  تم 

استحسان  لقي  مما  الالزمة،  والمادية 
للجيش  مفارز  وكانت  المواطنين«. 
للقطاع  تابعة  الشعبي  الوطني 
العسكرية  )الناحية  بباتنة  العسكري 
الماضي  السبت  سارعت  قد  الخامسة( 
التساقط  بعد  الطرق  مسالك  لفتح 
الكثيف للثلوج على مرتفعات منطقة 
وتعطيل  غلق  إلى  أدى  مما  الرباع، 
بين  الرابط  بالطريق  السير  حركة 
هذه  وتأتي  وتقصريت.  الرباع  بلدية 
جاهزية  أخرى  مرة  لتؤكد  المبادرة 
في  للتدخل  الشعبي  الوطني  الجيش 
كل الظروف ومد يد العون للمواطنين.
دنيا.ع

األول،  أمس  ليلة  الثلوج  حاصرت 
شاحنة  متن  على  كانا  شخصين 
في   89 رقم  الوالئي  بالطريق  صغيرة 

اتجاه العمارية بوالية المدية.
وأفادت خلية اإلعالم واالتصال للحماية 
صفجتها  عبر  الوالية  لذات  المدنية 
تدخلت  وحداتها  أن  الفايسبوك،  على 
حدود  في  اإلثنين  إلى  األحد  ليلة 
وخمسين  وثمان  التاسعة  الساعة 
الطريق  دقيقة )21:58( على مستوى 
الحجر  عين  بمنطقة   89 رقم  الوالئي 
إجالء  ألجل  العمارية،  اتجاه  في 

على  كانا  الثلوج  حاصرتهما  شخصين 
قدمت  حيث  صغيرة،  شاحنة  متن 
إلى  وايصالهما  المساعدة  يد  لهما 
أي  تسجيل  دون  المقصودة،  النقطة 
جهتهم  من  مادية.  أو  بشرية  خسائر 
لدائرة  الثانوية  الوحدة  تدخل عناصر 
بمرتفعات  باتنة  والية  في  آريس 
لبعض  المساعدة  يد  لتقديم  بعلي 
المركبات العالقة بسبب تشكل طبقة 

من الجليد وبعض الثلوج.
دنيا.ع

سكيكدة  لوالية  المدنية  الحماية  سجلت 
صبيحة أمس عدة تدخالت ألجل امتصاص 
ومن  السكنية  األحياء  من  األمطار  مياه 
مؤسسات تربوية وفتح الطرقات المغلقة 
البرك  تشكل  بسبب  المرور  حركة  أمام 

المائية وتساقط الثلوج.
لذات  واالتصال  اإلعالم  خلية  وأفادت 
الفايسبوك، أن  الهيئة عبر صفحتها على 
إنقاذ  ألجل  أمس  صباح  تدخلت  وحداتها 
ارتفاع  بسبب  بسيارته  عالق  شخص 
30 سم بنهج  منسوب مياه األمطار حوالي 
بشنيخي حسين بمدينة القل، وامتصاص 
المياه المتجمعة بحي 700 مسكن بنفس 
إلى  المياه  منسوب  ارتفع  حيث  المدينة 

حوالي 90 سم ونفس العملية أنجزتها بحي 
جبير  ابن  وبمتوسطة  ساكر  اإلخوة  بحي 
ومتوسطة لطرش أحسن بكركرة. وسجلت 
اسمنتي  حائط  سقوط  المصالح  ذات 
والمدرسة  أحمد  مبعوج  مدرسة  بمدخل 
تزاول نشاطها بدون خسائر بشرية وفتح 
مجرى صرف المياه بلغ منسوبها حوالي 50 
سم بمنزل فردي بالزيتونة. من جهة أخرى 
تدخلت الحماية المدنية بالتعاون مصالح 
وبالضبط  بقنواع  العمومية  األشغال 
بسبب  الطريق  لفتح  تبلوط  بمنطقة 

تراكم الثلوج.
دنيا.ع

أمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  أوقفت 
مشتبه   4 الجلفة  بوالية  الصحاري  حد  دائرة 
عمرهم.  من  الرابع  و  الثالث  العقد  في  فيهم 
أشرار  جمعية  تكوين  في  لتورطهم  وذلك 
بغرض السرقة مع توافر ظرفي الكسر والتعدد. 
بداخل  مسروقة  أشياء  إخفاء  الى   باإلضافة 

احدى المساكن بمدينة حد الصحاري.
وجاءت العملية على إثر تقدم أحد الضحايا إلى 
مصالح الشرطة لذات أمن الدائرة. نتيجة إليداع 
مسكنه  تعرض  أساس  على  رسمية  شكوى 
داخله  من  الجناة  أستولى  أين  السرقة،  لفعل 
على بعض األجهزة اإللكترونية ومبلغ مالي. كما 

الفاعلين  تمكنت خالل وقت وجيز من توقيف 
استيفاء  وبعد  المسروقات.  جل  واسترجاع 
إجراءات التحقيق بالقضية قدم المشتبه فيهم 
األربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين 
كما صدر  الفوري.  المثول  إلجراءات  وفقًا  وسارة 
نافذة  حبس  بسنتين  حكم  منهم  اثنين  ضد 
دج.  ألف   200 قدرها  لكليهما  مالية  وغرامة 
فيما صدر ضد المشتبه فيه الثالث حكم بسنة 
حبس نافذة. دون اإليداع وغرامة مالية قدرها 
100 ألف دج، مع استفادة المشتبه فيه الرابع 

من البراءة.
د.ع

والمالية  االقتصادية  الشرطة  قوات  تمكنت 
بأمن والية عنابة، من توقيف عصابة مختصة 
في  للتداول  وعرضها  نقدية.  أوراق  تزوير  في 

مختلف المحالت التجارية وسط المدينة.
في  أنه  عنابة،  والية  أمن  بيان  في  وجاء 
الحضرية.  األوساط  في  الجريمة  محاربة  إطار 
الفرقة  من  لكل  الشرطة  قوات  وتمكنت 
من  برحال،  دائرة  وأمن  والمالية،  االقتصادية 
العملية  في  وشارك  أشخاص.  سبعة  توقيف 
الخارجي  الحضري  واألمن  »البوني«،  دائرة  وأمن 
عشر.  الحادي  الحضري  واألمن  سالم«  »سيدي 
حيث  متفرقة،  إثر عمليات شرطية  على  وهذا 

مختلفة،  قضايا  في  فيهم  مشتبه  توقيف  تم 
منها جناية تزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول. 
غير  بطريقة  عقلية  مؤثرات  وتخزين  حيازة 
من  بالتعدد  السرقة  البيع،  بغرض  مشروعة 
للكوابل  تلبس  حالة  في  السرقة  مركبة.  داخل 
النحاسية، والسرقة في الطريق العام. كما جاء 
ورقة   26 حجز  من  تمكنت  المصالح  أن  أيضا، 
األوراق  مواصفات  تحمل  ال  دج،   1000 فئة  من 
وحاسوب  سيارة  واسترجاع  الصحيحة.  النقدية 
مهلوس  200 قرص  من  أزيد  محل سرقة، حجز 
من  معتبر  مالي  ومبلغ  األنواع،  مختلف  من 

عائدات الترويج.                                          د.ع

األنباء  لوكالة  تصريح  وفي 
المستشار  أوضح  الجزائرية، 
الهيئات  لدى  الرقمنة  في 
الدين  سيف  العمومية، 
أيضا  والمختص  صالحي 
اإللكتروني  التسويق  في 
تكنولوجيات  وتطوير 
مؤسسات  عدة  أن  االتصال، 
قسنطينة  بوالية  ناشئة 
التحول  مجال  في  تنشط 

أنظمة  وعصرنة  الرقمي 
هذه  خالل  قامت  االتصال 
نظام  تأهيل  بإعادة  الفترة 
من  للعديد  اإلداري  التسيير 
بوابات  وتصميم  المؤسسات 
بهذه  خاصة  إلكترونية 
للمواطنين  المؤسسات توفر 
وكذا  تجارية  خدمات  عدة 
إلكترونية  منصات  برمجة 
مع  االقتصادية  للمعامالت 

التحول  أن  وأردف  الزبائن. 
يعد  المؤسساتي  الرقمي 
»مشروعا طموحا يندرج في 
إطار برنامج الحكومة«، حيث 
العمومية  السلطات  تعمل 
الالزمة  الوسائل  توفير  على 
تسهيل  أجل  من  لتجسيده 
و  الخدمات  من  االستفادة 
و  االستثمار  مناخ  تحسين 
تبسيط اإلجراءات اإلدارية في 
الجزائر وذلك من خالل رقمنة 
وذكر  القطاعات.  جميع 
مؤسسات  أن  المصدر  ذات 
على  بقسنطينة  ناشئة 
غرار ‘’ميديا سمارت’’ و’’تندرز’’ 
كفاءات  بفضل  نجحت  قد 
الجامعة  خريجي  من  شباب 
في رقمنة تنظيمات نقابية 
مثل المجلس الوطني لنقابة 
المعماريين  المهندسين 
اقتصادية  مؤسسات  وكذا 
ناشطة  أخرى  وصناعية 
الوطن  واليات  مختلف  عبر 
واألشغال  البناء  ميادين  في 
والموارد  والصحة  العمومية 
باإلضافة  والسياحة  المائية 

أندية  تزويد  العمل على  إلى 
تنشط  القدم  لكرة  كبيرة 
األولى  المحترفة  الرابطة  في 
اإللكترونية  التجارة  بأنظمة 
كما  المباريات.  تذاكر  لبيع 
التحول  يتطلب نجاح عملية 
مدى  من  التحقق  الرقمي 
السيما  تجسيدها  إمكانية 
مجموعة  توفرت  ما  إذا 
التقييمية  المعايير  من 
المطورون  يحددها  التي 
اإللكترونيون  والمصممون 
المؤسسة  قدرة  من  للتأكد 
المعنية على توفير الوسائل 
وضمان  التكنولوجية 
التبادلية  اإلدارية  العالقة 
ومصالح  الزبائن  بين 
المؤسسة وسهولة الولوج إلى 
مثلما  المقترحة،  العروض 
أشار إليه السيد صالحي الذي 
أضاف أن تطور التقنيات في 
من  حاليا  يمكن  المجال  هذا 
أندرويد  تطبيقات  استحداث 
مرئية  لتوفير  للمؤسسات 

أفضل.

استفادت أزيد من 40 مؤسسة صناعية واقتصادية عبر الوطن خالل الثالث سنوات األخيرة 
ق.ممن رقمنة نظام تسييرها اإلداري من طرف مؤسسات ناشئة تنشط بوالية قسنطينة.
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تفسير األحالم هوس يصيب 
النساء

األخيرة  السنوات  خالل  ازداد     
األحالم،  بتفسير  النساء  اهتمام 
ليتحول للكثير من هن إلى هوس، 
و باتت مواقع التواصل االجتماعي 
و  الدجالين  من  بالكثير  تزخر 
يدعون  الذين  المشعوذين 

قدرتهم على تفسير األحالم.
 و في إحدى الدراسات التي أجراها 
المركز القومي للبحوث االجتماعية 
المصرية  العاصمة  في  الجنائية  و 
أكثر  النساء  أن  وجد  القاهرة، 
األحالم  و  الرؤى  بتفسير  هوسا 
األمر  يقودهن  قد  و  الرجال،  من 
نشوب  و  الجريمة  ارتكاب  حد  إلى 
المحيطين  األفراد  مع  الخالفات 
في  حتى  للشك  وصوال  و  بهن، 
ما  هو  و  إليهن،  األشخاص  أقرب 
يؤدي  و  حياتهن  مسار  على  يؤثر 
و  األسرية  العالقات  تفكك  إلى 
زمالء  سواء  الخارجي  المحيط  كذا 

العمل أو األصدقاء.

سعودي  رأي  استطالع  كشف  و   
المواطنين  من  بالمائة   70 أن 
تفسير  وراء  بالبحث  يهتمون 
مواقع  خالل  من  الرؤى  و  األحالم 
 43 أن  و  االجتماعي،  التواصل 
بتفسير  مهووسون  بالمائة 
األحالم، و 27 بالمائة يبحثون عن 
خاصة  أحالمهم  لتفسير  أشخاص 
إذا كان بها شيء مخيف، فيما وجد 
بمثل  يهتمون  ال  بالمائة   30 أن 
ال تشغل حيزا في  و  األعمال  هذه 
رأى فيه  الذي  الوقت  حياتهم، في 
رجال الدين أن تفسير األحالم حق 
استخدامه  يمكن  ال  لكن  فرد  لكل 

للتجارة و التربح من ورائه.
أشخاص  عن  بالبحث  نصحوا  و    
و  األحالم  لتفسير  متخصصين 
اإلعالنات  وراء  االنجراف  عدم 
الفضائية  القنوات  على  المنتشرة 
و  االجتماعي  التواصل  منصات  و 
المنتشرة  األخرى  المواقع  مختلف 

عبر 
و  االنترنت، 

التي تهدف إلى النصب على هؤالء 
بتفسير  المهووسين  األشخاص 

الرؤى.
  و حول أسباب انجراف المرأة وراء 
الدكتورة  تقول  األحالم  تفسير 
استشارية  اهلل"،  عوض  "نعمة 
السلوكيات االجتماعية و العالقات 
األسرية في مصر أن “غالبية النساء 
مرتبط  مستقبلهن  أن  يعتقدن 
في  رؤيته  تتم  بما  كبير  بشكل 
وراء تفسير  ينجرفن  لذلك  المنام، 
سيحدث  ماذا  لمعرفة  أحالمهن 
األمر  هو  و  المستقبل،  في  لهن 
من  للعديد  فريسة  يجعلهن  الذي 
االجتماعية  و  النفسية  المشكالت 

و تهديد حياتهن األسرية”.
الرؤى  تفسير  أن  إلى  أشارت  و    
للجدل  مسارا  كان  األحالم  و 
بين  األخيرة  السنوات  خالل 

و  مؤيد  بين  ما  المتخصصين 
في  دخالء  وجود  بسبب  معارض 
التحايل  أجل  من  األحالم  تفسير 
و  ذلك،  وراء  من  المال  كسب  و 
صاحب  يكون  النهاية  في  الضحية 
تفسيره،  وراء  المنجرف  و  الحلم 
على  الفتيات،  و  النساء  سيما  ال 
التي  األحالم  أغلب  أن  من  الرغم 
النوم  فترة  أثناء  اإلنسان  يراها 
العالقة  نتيجة  كونها  تتعدى  ال 

اإلنساني  العقل  بين  المرتبطة 
نتيجة  و  به،  المحيطة  البيئة  و 
مع  الخبرات  من  العديد  اكتسابه 
التقدم في العمر، فتكون إصابته 
و  القلق  و  التوتر  من  حالة  بأي 
مقابلته ألشخاص جدد  و  االكتئاب 
في  ما  بشكل  أثروا  أشخاص  أو 
على  يؤثروا  أن  شأنهم  من  حياته 
محددا  شيئا  تعني  ال  ألنها  أحالمه 

إليه. بالنسبة 

  حياة م�صباحي

نصائح هامة لتنظيم الوقت لكل أم عاملة
   كل أم تبذل مجهود كبير للحفاظ على منزلها نظيف مع االهتمام بطفلها أي كان عمره 
خاصة إن كان قد التحق بالمدرسة، و تزداد هذه المهام بشكل أكبر حين تكون هذه األم 
العمل  لالنتهاء من  ما تكوني بحاجة  الوقت، فدائمًا  الصعب تنظيم  عاملة فيكون من 
تشعرين  يجعلك  ما  هو  و  أيضًا  زوجك  و  بطفلك  االعتناء  و  المنزلية  األعمال  كذلك  و 
باإلرهاق و عدم القدرة على االنتهاء من كل هذا، و لكن من خالل تنظيم الوقت يمكنك 

تحقيق هذه المعادلة الصعبة بسهولة في حياتك اليومية.
و  الصحون  المنزل مثل غسيل  اليومية في  بالمهام    فأنتِ بحاجة لعمل قائمة خاصة 
المالبس أو تنظيف المنزل أو تلميع األرضيات، و ذلك من خالل تحديد موعد القيام بهذه 

المهام سواء كل يوم أو أسبوعيًا بشكل دوري و توقيت القيام بها في اليوم لضمان االنتهاء منها في الوقت المحدد لها.
    تعد من األشياء الهامة مشاركة أطفالك في ترتيب غرفهم، والتي من شأمها أن تقلل من حجم األعباء المنزلية عليكِ، ولكن ننصحك إن كان ابنك بعمر يسمح بمساعدك ال 

تترددي في أن تطلبي منه القيام بتنظيم غرفة نومه وإزالة األلعاب ووضع مالبسه في مكانها لضمان الحفاظ على شكل الحجرة منظمة طوال الوقت.
    من أكثر الخطوات الهامة في يومك والتي يجب االنتباه لها هو تحضير الطعام، خاصة وأن الغالبية العظمى من العامالت تقمن بتحضير الطعام بعد االنتهاء من العمل، 
وبالتأكيد بعد يوم مرهق وطويل في عملك ليس لديك الطاقة الكافية للوقوف في المطبخ، لهذا من المفضل إعداد جزء كبير من الطعام في الصباح وقبل الذهاب للعمل 

ويكون الجزء المتبقي هو القيام بتسويته بعد العودة من عملك. 
   بالتأكيد  القيام بمساعدة أطفالك أثناء المذاكرة هو جزء من يومك، لذلك يجب تنظيم الوقت في الدراسة وتحديد عدد ساعات بعينها من اليوم للقيام بالمذاكرة، واهتمي بأن 

يكون هذا التوقيت مالئم لألطفال أي ال يكون في وقت متأخر كي يكون لديهم الطاقة والتركيز الكافي لالنتهاء من الواجبات المدرسية.
  كما يجب االهتمام جيدًا بتنظيم عدد ساعات النوم الكافية فعلى األقل يجب النوم لمدة 8 ساعات إلنجاز المهام المطلوبة وأنتِ في كامل نشاطك وال تشعرين بأي إرهاق أو 

تعب نتيجة النوم لعدد ساعات قليلة للغاية.
    أنتِ بحاجة لتنظيم وقتك بشكل صحيح مع االهتمام بوضع وقت محدد للراحة سواء من خالل تناول مشروبك المفضل أثناء مشاهدة التلفزيون أو القيام بأي نشاط أخر في 

حياتك يمكن أن يشعرك باالسترخاء والراحة للعودة من جديد لالنتهاء من مهام حياتك اليومية.

تكون  حين  بالك  فما  جيدة  عالقة  أي  لبناء  مهمًا  أمرًا  الخلوة  تعدّ     
العالقة التي نتحدث عنها هي تلك التي تجمعك بطفلك، تقول األستاذة 
»كلوفر« : "من الممكن أن يكون ذلك لعشرين دقيقة في اليوم، أو حتى 

لخمس دقائق.
   بوسعك دمج الوقت هذا مع نشاطات كغسل الصحون سوية وغنائك 
ألغنية ما، أو التحدّث معه وأنت تقومين بنشر الغسيل، و بيتُ القصيد 
أي أن تطفئي  أّن اهتمامك يجب أن يكون منصبًّا على طفلك،  هنا هو 

التلفاز، وتغلقي هاتفك، وتنزلي إلى مستواهم وتختلي بهم".
 

   هل البكتيريا تزيد خطر 

اإلصابة بسرطان البنكرياس؟ ال�صحة

  وجدت دراسة حديثة أن بعض البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي لديها القدرة على التسبب في تلف خاليا البنكرياس، مما يزيد من خطر اإلصابة باألورام 
الخبيثة.

  و قالت الوكالة اآلسيوية الدولية لألخبار "إيه إن آي" في تقرير نشرته، مؤخرا، إنه في الدراسة التي تُعد األولى من نوعها، قام باحثون في معهد كارولينسكا 
بالسويد بتحليل البكتيريا الحية من آفات البنكرياس التي تعد نذيرًا لإلصابة بسرطان البنكرياس.

   و في هذه الدراسة الجديدة، حلّل الباحثون السائل الموجود في أكياس البنكرياس من 29 مريضًا خضعوا لعملية جراحية ألورام البنكرياس في الفترة بين 
عامي 2018 و2019، و أظهرت النتائج أنه قد كان هناك وجودًا زائدًا لبكتيريا "Gammaproteobacteria" و نوعًا آخر من البكتيريا يُسمى "Bacilli"، و التي 
تعيش بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي و التي ثبت سابقًا أنها تعزز مقاومة عقاقير السرطان من خالل التدخل في تأثير الجيمسيتابين، و هو دواء يستخدم 

في عالج سرطان البنكرياس. 
   كما أظهرت الدراسة أن العديد من هذه البكتيريا يمكن أن تصيب خاليا البنكرياس بل و تختبئ داخلها مما يؤدي إلى عواقب وخيمة.

   نقلت الوكالة في سياق ذو صلة، عن مؤلفة الدراسة الدكتورة مارجريت سالبرج تشين قولها إن "بعض البكتيريا يمكن أن تتسبب في اإلضرار بالحمض النووي 
و الذي يعتبر الخطوة األولى لتكوين السرطان، و قد وجدنا أن المضادات الحيوية يمكنها أن تمنع هذا الضرر الذي يلحق بالحمض النووي، فالنتائج التي توصلنا 

إليها ال تؤكد فقط أن البكتيريا تلعب دورًا مهمًا في تطور السرطان، و لكنها توضح أيضًا طرقًا جديدة لمهاجمة هذه العملية".
  و لفتت الوكالة إلى أنه حتى اآلن ال يزال من غير المعروف كيف تتمكن بكتيريا الجهاز الهضمي من الدخول إلى البنكرياس لالختباء بعد ذلك في خالياه.

  فيما قال كبير االستشاريين في معهد "كارولينسكا"، الدكتور فولكان أوزنش: "في الظروف العادية، يتم إغالق القناة الممتدة من األمعاء إلى البنكرياس، و لكن 
في حالة وجود التهاب أو إصابة فإنه من الممكن أن تنزلق البكتيريا، كما أنه من المحتمل أن تكون قد انتقلت من تجويف الفم و الجهاز الهضمي إلى البنكرياس 
من خالل هذه القناة". و تابع : "فضاًل عن أنه يمكن لبعضها أن تختبئ في بعض الخاليا، مثل خاليا الدم البيضاء، و تنتقل إلى البنكرياس بمساعدة تلك الخاليا"، 
كما أوضح مؤلفو الدراسة أنهم قد ناقشوا إمكانية تقديم المضاد الحيوي كعالج بالتزامن مع الفحص بالمنظار أو العالجات األخرى أيضًا، و هو األمر الذي قالوا 

إنه يقلل من خطر اإلصابة بالعدوى البكتيرية و يمنع حدوث مشاكل في المستقبل.

اأمومة و طفولة 

رشاقة و جمــال

النفس  علم  خبراء  يقول      
وقع  الذي  األكبر  الخطأ  أن 
كوتش  الاليف  غالبية  فيه 
التنمية  في  المتخصصين  و 
على  شددوا  أنهم  هو  البشرية، 
تقبل  مفهوم  من  األول  النصف 
على  يشددوا  أن  دون  الذات، 

النصف الثاني من المفهوم.
    فتقبل النفس يعني " تقبل 
عيوبك واحتضانها والعمل على 
ال  الذات  تقبل  إًذا  تغييرها"، 
سلبياتك  أو  عيوبك  ترك  يعني 
تنمو وتكبر دون توقف، فقبول 
تكون  يجعلك  ببساطة  الذات 
رحيمًا مع نفسك ومع عيوبك، 
وإخفائها  إنكارها  من  وبداًل 

والتهرب منها، يجب أن تدركها وتحتضنها وتعتبرها جزًءا يحتاج للتطوير والتغيير 
ولكن دون أن تجلد نفسك أو تخجل منها.

من  وتمنعها  نفسك  تعاقب  لن  فبالتأكيد  الزجاج،  من  كوب  مثلما تسقط  تمامًا   
استخدام جميع األكواب، لكنك ستخبرها أن تكن أكثر تركيزًا المرة المقبلة.

تدابير منزلية

هو�س

خصصي وقتًا لالختالء بطفلك

اقبلي نفسك و حاولي إصالح 
عيوبك

مجتمع
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األرجنتيني  النجم  نابولي،  نادي  كرم 
مارادونا  أرماندو  دييغو  الراحل 
الذي  الملعب  في  له  تمثال  بوضع 
حمل اسمه منذ العام الماضي، وذلك 
االتحاد  رئيس  فيه  في حفل شارك 
الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، 
أمام  الفريق  مباراة  انطالق  قبل 

التسيو في الدوري اإليطالي.
عام  مرور  من  قليلة  أيام  وبعد   
نابولي  قدم  مارادونا،  وفاة  على 
بالحجم  الراحل  للنجم  تمثاال  رسميا 
الذي  الوزن  وبنفس  الطبيعي 
 1986 العالم  كأس  على  به  حصل 
كيلوغراما(   72( المكسيك  في 

وأقيم  مارادونا،  للجمهور في ملعب 
متفرج  ألف   60 قرابة  أمام  الحفل 
ولم  مارادونا،  ملعب  مدرجات  مألوا 

يتوقفوا عن ترديد اسمه.
 وتم إهداء التمثال للنادي من قبل 
أعمال  مدير  ستيفانو سيسي، وهو 
التمثال  ويظهر  لمارادونا،  وصديق 
األسطورة الراحل وهو يركض بالكرة.
يتصدر  الذي  نابولي،  نادي  ونظم   
إلحياء  فعالية  اإليطالي،  الدوري 
فيها  شارك  الراحل،  نجمه  ذكرى 
االتحاد  رئيس  إنفانتينو،  بجانب 
جابرييل  القدم،  لكرة  اإليطالي 
الدرجة  دوري  ورئيس  جافينا؛ 

بينو؛  دال  باولو  اإليطالي،  األولى 
مانفريدي؛  جايتانو  نابولي،  وعمدة 
سابقين  زمالء  إلى  باإلضافة 
لمارادونا، مثل جوزيبي بريسكولوتي 

وسالفاتوري باني.
 يذكر أن مارادونا لعب لصالح نابولي 
7 مواسم في تاريخه، حصل خاللها 
وكأس  مرتين  الدوري  لقب  على 
السوبر  وكأس  األوروبي  االتحاد 

اإليطالي وكأس إيطاليا.
فعلوا  كما  نابولي،  العبو  وارتدى   
الجاري،  نوفمبر  شهر  بداية  منذ 
وجه  عليه  مطبوع  خاصا  قميصا 

دييغو.

بالسماح  الواليات،  بعض  قرارات  عن  بنفسها  األلمانية  الحكومة  نأت 
الحكومة  باسم  المتحدث  وقال  بالجماهير،  القدم  كرة  مالعب  بامتالء 
من  المرحلة  اختالط في هذه  كل  إن  أمس  زايبرت،  األلمانية، شتيفن 

جائحة كورونا، ينطوي على خطر اإلصابة بالعدوى.
كيف  نفهم«  أن  تماما  الصعب  »من  السبب  لهذا  أنه  زايبرت  وأضاف   
يتجمع 50 ألف شخص في ملعب، بينما يتم إغالق أسواق لعيد الميالد 

في أماكن أخرى.
 50  تجدر اإلشارة إلى أن مباراة كولن ومونشنغالدباخ، أقيمت بحضور 

ألف شخص، بينما ُلعبت مباراة اليبزيغ وليفركوزن دون جماهير.
النشاط  عن  المسؤولة  الداخلية  وزارة  باسم  متحدث  قال  جانبه،  من   

الرياضي في البالد إن هذا التفاوت بين الواليات »غير مرض تماما«.
 وأشار إلى أن وزير الداخلية، هورست زيهوفر، يرى في ذلك مؤشرا على 

أن فرض الئحة موحدة، يمكن أن يكون أمرا منطقيا.

الالعبون ارتدوا أقمصة بوجه النجم األرجنتيني السابق

اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر  أعلن 
األلماني  تعيين  أمس  القدم  لكرة 
مؤقتا  مدربا  رانجنيك  رالف 
بعد  وذلك  الموسم  نهاية  حتى 
غونار  أولي  إقالة  على  أيام  ثمانية 
بيان:  في  النادي  وقال  سولكشاير، 
»يسعد مانشستر يونايتد اإلعالن 
مدربا  رانجنيك  رالف  تعيين  عن 
مؤقتا حتى نهاية الموسم شريطة 
العمل  تأشيرة  على  الحصول 
مهمته  انتهاء  بعد  المطلوبة. 
اتفق يونايتد ورالف على استمراره 

مستشارا للنادي لعامين آخرين«.
مانشستر  يواجه  أخرى،  جهة  من   
دوري  في  محتملة  أزمة  يونايتد، 
أوروبا، بسبب تحور فيروس  أبطال 
في  وانتشاره  المستجد،  كورونا 

بريطانيا.
فإن  صن«،  »ذا  صحيفة  وحسب   
مباراة مانشستر يونايتد ضد يونغ 
دور  من  السادسة  الجولة  في  بويز 
األبطال، مهددة  المجموعات بدوري 
ترافورد،  أولد  ملعب  من  بالنقل 
من  الجديد  المتحور  انتشار  بسب 

كورونا.

وأشارت إلى أنه تم فرض قيود على 
الوافدين إلى سويسرا من بريطانيا 
نتيجة انتشار الفيروس، مما يعني 
الصحي  الحجر  بويز،  يونغ  دخول 

عند العودة إلى بالده.

األوروبي  االتحاد  أن  وأوضحت 
السويسرية،  الحكومة  استفسر من 
إذا كان سيضطر يونغ بويز لدخول 
اللقاء  خوض  عقب  الصحي  الحجر 

بأولد ترافورد.

الفريق  إعفاء  يمكن  أنه  وذكرت 
الصحي،  الحجر  وتجنب  السويسري 
هذا  الحكومة  عارضت  إذا  لكن 
اإلجراء، فإن االتحاد األوروبي سيأمر 

بتغيير ملعب المباراة.

مانشستر  سيكبد  اإلجراء  وهذا 
من  األرباح  في  خسارة  يونايتد، 
باإلضافة  المباراة،  وإيرادات  التذاكر 

إلى تكاليف إعادة ترتيب المباراة.

األلماني رالف رانجنيك مدربا مؤقتا

 كورونا يضع مانشستر 

يونايتد في أزمة أوروبية

باريس  مهاجم  ميسي،  ليونيل  قال 
للمرة  والفائز  الفرنسي،  جيرمان  سان 
لمتصدري  بيتشيتشي  بجائزة  الثامنة 
من  بتمكنه  فخور  إنه  الليغا،  هدافي 
مثل  القدم،  كرة  في  أسطورة  تجاوز 
 6 الجائزة  بهذه  توج  الذي  زارا  تيلمو 

مرات، بين عامي 1944 و1953.
33 مباراة،  30 هدفا في   وأحرز ميسي 
بقميص  الماضي  الموسم  خالل 
بيتشيتشي  بكأس  ليفوز  برشلونة، 
التي تمنحها صحيفة )ماركا( اإلسبانية.

خالل  األرجنتيني،  األسطورة  وقال 
الجائزة  استالمه  عند  فيديو  مقطع 
في باريس، ألنه لن يتمكن من حضور 
الحفل الذي أقيم ليلة أمس في مدريد: 
ضمن  أكون  أن  عظيم  لشرف  »إنه 

تاريخ الدوري اإلسباني«.

اآلونة  في  الجنون  من  »بدا  وأضاف: 
األخيرة أن أعادل رقم زارا، لكني تمكنت 
من التغلب عليه، وأنا سعيد وفخور.. 
ال أعرف ما إذا كنا سنرى شخصا يتفوق 

علي«.

األرجنتيني  توج  السياق،  نفس  وفي 
الفني  المدير  سيميوني،  دييغو 
بجائزة  الثالثة  للمرة  مدريد،  ألتلتيكو 
ألفضل  تُمنح  التي  مونيوز«  »ميجيل 

مدرب في الدوري اإلسباني.

أوبالك، حارس  يان  السلوفيني  وحصد 
للمرة  زامورا  جائزة  مدريد،  أتلتيكو 
في  مرمى  حارس  كأفضل  الخامسة، 
األوروغوائي  زميله  توج  بينما  الليغا، 
دي  ألفريدو  بجائزة  سواريز  لويس 
العب  ألفضل  تُمنح  التي  ستيفانو، 

بالمسابقة.

نابولي يحيي الذكرى األولى لوفاة مارادونا بتمثال رائع

مباراة كولن ومونشنغالدباخ عرفت تواجد 50 ألف شخص

 الحكومة األلمانية تنتقد واليات 
الحضور الجماهيري الكامل

ميسي يتوج بآخر القابه مع برشلونة ويصرح

 »إنه لشرف عظيم أن أكون 

ضمن تاريخ الدوري اإلسباني«.

مدرب فياريال رفض مصافحة مدرب البارصا
 الشرطة تدخلت لفض النزاع 

بين تشافي واوناي إيمري
 

دخل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في موقف 
مثير مع أوناي إيمري، مدرب فياريال، عقب مباراة الفريقين، 

السبت الماضي، في الجولة 15 من عمر الليغا. 
ملعب  على   ،3-1 بنتيجة  برشلونة  بفوز  المباراة  وانتهت 
للجدل  المثيرة  القرارات  بعض  اللقاء،  وشهد  سيراميكا،  ال 

تحكيميا. 
وعقب نهاية المباراة، رفض إيمري، مصافحة تشافي، مما أثار 

غضب األخير أمام الكاميرات، من هذا التصرف. 
ذروته في  إلى  التوتر وصل  فإن  لصحيفة »سبورت«،  ووفًقا 
قال  إيمري  أن  حيث  المالبس،  خلع  لغرف  المؤدي  النفق 
دائمًا  يحدث  نفسه  األمر  هدايا..  يمنحوك  »إنهم  لتشافي 

معكم«. 
النقاش  ازدياد حدة  مع  أنه  إلى  اإلسبانية  الصحيفة  وأشارت 
بين الطرفين، اضطرت الشرطة للتدخل من أجل الفصل بين 

تشافي هيرنانديز وأوناي إيمري.
   

تقدم بعروض مقايضة عديدة للسيتيزنس
 برشلونة يرفض االستسالم 

لخطف توريس
 

اإلسباني  صفقة  في  االستسالم  برشلونة  مسؤولو  يرفض 
فيران توريس، نجم مانشستر سيتي، حيث يريد ضمه خالل 
أحقية  مع  اإلعارة  سبيل  على  المقبل،  الشتوي  الميركاتو 
 70 وطلب  الفكرة،  هذه  رفض  اإلنجليزي  النادي  لكن  الشراء، 

مليون يورو على الفور.
فإن  الكتالونية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا   
المدرب  طلبه  الذي  توريس،  عن  التخلي  يعتزم  ال  برشلونة 

تشافي هيرنانديز بشكل خاص.
 لكن البلوغرانا يعلم أنه إذا أصر مانشستر سيتي على طلباته 

المالية، ستصبح الصفقة مستحيلة في الشتاء المقبل.
 وعرض برشلونة مؤخرًا على السيتي، تضمين أحد الالعبين 
أو  روبيرتو  سيرجي  أو  ديست  سيرجينو  مثل  الصفقة،  في 
أو  أو فيليب كوتينيو  أوسكار مينغويزا  أو  لينغليت  كليمنت 

نيتو أو صامويل أومتيتي.
العبين  عن  التخلي  الكتالوني  النادي  رفض  المقابل،  وفي   

آخرين، مثل نيكو جونزاليس وجافي وبيدري.

رياضة
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نيم سيكون مجبرا على بيعه لتفادي رحيله مجانا في الصيف
مونبولييه الفرنسي مهتم 
بالتعاقد مع فرحات في 

الميركاتو الشتوي

في محاكاة لما ستكون عليه انطالقة مونديال 2022 بعد عام على أرض الدوحة، تنطلق اليوم من ملعب البيت، صافرة 
افتتاح النسخة الـ10 من كأس العرب بين قطر، صاحبة األرض، وجارتها البحرين.

مباراة بين سوريا  والعراق وعمان، فيما تعقبها  الرسمية، مواجهتان بين تونس وموريتانيا،  االفتتاح  مباراة  وتسبق 
واإلمارات اللتين سبق والتقتا مؤخرا ضمن التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وعلى ملعب »البيت« المشيد بطراز الخيمة العربية، وهو ثاني أكبر مالعب البالد من حيث السعة، سيقام حفل االفتتاح 
تاريخ  إلى فقرة تستعرض  إضافة  النارية،  لأللعاب  وإطالقا  لفنانين مشهورين،  اليوم، وسيتضمن عروضا موسيقية 

المنطقة العربية وتروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم.

ووجهت دعوات إلى ملوك وأمراء ورؤساء عرب لحضور حفل االفتتاح، إلى جانب رئيس »فيفا« السويسري جاني إنفانتينو، 
الحاضر بشكل مكثف في اآلونة األخيرة في الدوحة.

وتعود كأس العرب بثوبها الجديد بعد غياب تسع سنوات، في ضيافة قطرية لستة عشر منتخبا يتواجهون على ستة 
من المالعب المونديالية الثمانية.

لكأس  الدولي »فيفا«، في نهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغرة  االتحاد  العرب تحت مظلة  األولى تقام كأس  وللمرة 
العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية في نهاية 2022 للمرة األولى في الشرق األوسط والعالم العربي.

وإلى جانب »البيت«، تقام المباريات على مالعب »أحمد بن علي«، »الجنوب«، »الثمامة«، »المدينة التعليمية« و«974«، 
وصوال إلى النهائي المحدد في 18 ديسمبر، تزامنا مع اليوم الوطني لدولة قطر، في استاد »البيت« نفسه.

ق.ر

ينافسه سبعة العبين من منتخبات أخرى
 الفيفا ترشح بونجاح للتألق في كأس العرب

 
الدولي  القدم،  لكرة  الدولية  االتحادية  وضعت 
قائمة  راس  على  بونجاح  بغداد  الجزائري 
الالعبين المرشحين للتألق خالل منافسة كأس 

العرب بقطر التي ستنطلق فعالياتها اليوم.
العاصمة  إلى  القدم  كرة  محبي  أنظار  وتتجه   
العربية،  الكرة  نجوم  أبرز  لمشاهدة  الدوحة 
ومنتخباتهم  أنديتهم  مع  بقوة  برزوا  الذين 
عليهم  تعول  كما  الماضية،  القليلة  األشهر  في 

بلدانهم لرفع علمها عاليًا هذه المرة.
العبين  سبعة  أبرز  الفيفا«   « موقع  وقدم    
العربي  العرس  في  األنظار  تحت  سيكونون 
ومن المنتظر تألقهم بشكل الفت، وجاء الدولي 
حيث  األول،  المركز  في  بونجاح  بغداد  الجزائري 
من  يعتبر  الالعب  أن  الدولية  الهيئة  أشارت 
الحالية،  الفترة  في  العرب  المهاجمين  أنجح 
ويعد من نجوم » الخضر« المتوجين بنهائيات 
الفوز  هدف  صاحب  وكان  األخيرة،  إفريقيا  أمم 
في النهائي أمام السنغال الذي منح التاج القاري 

للمحاربين.
 وأضاف نفس المصدر أن العب السد يتطلع للتألق في قطر ومواصلة تسجيله لألهداف مع الجزائر، ال سيما 
أنه يتميز بالذكاء في اللعب والتمركز الجيد، فضاًل عن حسه التهديفي ومراوغاته الرائعة التي جعلت منه 

نجمًا في نادي السد القطري ومحاربي الصحراء.
 وينافس بونجاح في هذه القائمة كل من المغربي أشرف بن شرقي، التونسي يوسف المساكني، الحارس 

المصري محمد الشناوي، القطري علي المعز، اإلماراتي علي مبخوت والبحريني إسماعيل عبد اللطيف.
ق.ر

   الجولة السادسة من الرابطة األولى :
إلى  بارادو  نادي  الجزائر  مولودية  مقابلة  تأجيل   

وقت الحق
    

تم تأجيل إلى تاريخ الحق، المقابلة التي كانت مقررة بين مولودية الجزائر ونادي بارادو الجمعة المقبل، 
المحترفة  للرابطة  بيان  به  أفاد  ما  األولى، حسب  المحترفة  الرابطة  بطولة  من  السادسة  الجولة  لحساب 

لكرة القدم.
 و أوضح بيان الرابطة أن »قرار تأجيل لقاء مولودية الجزائر-نادي بارادو لحساب الجولة السادسة من عمر 
البطولة الذي كان مبرمجا ليوم 3 ديسمبر، اتخذ بناء على الطلب الذي تقدم به نادي بارادو، ووفقا للمادة ال 

29 من القانون المسير لبطولة الرابطة المحترفة«.
 و تجدر اإلشارة أّن أربعة عناصر من نادي بارادو وهم: مجادال، بوقرة، تيطراوي و زروقي، موجودة حاليا مع 
المنتخب الوطني للمحليين المشارك في منافسة الكأس العربية لألمم )فيفا2021-( والمقررة بقطر في 

الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
ق.ر/واج

   سيساعده بشير مشري
 بوعكاز يعود لتدريب مولودية وهران

  
 أعلن مولودية وهران، أمس عن عودة التونسي معز بوعكاز لتدريب الفريق، خلفا لعز الدين آيت جودي 

الذي استغنى النادي عن خدماته، بسبب تراجع النتائج.
التونسي  التقني  أن يغادره، وعمل  الحالي، قبل  الموسم  التونسي، في بداية  المتلوي   وقاد بوعكاز نجم 
مع العديد من الفرق الجزائرية، منها مولودية وهران في فترة سابقة، واتحاد بلعباس وشبيبة الساورة 

وشبيبة بجاية.
 ويعاني مولودية وهران من أزمة نتائج، حيث خسر آخر مباراة له أمام نصر حسين داي، الخميس الماضي 

في الجولة الخامسة من الدوري الجزائري، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز 12.
لذا  الفريق،  وأعرف جيدا هذا  النادي،  في  المرحلة  رجل  :«أنا  امس  تصريحات صحفية  بوعكاز في  وقال   

سأسعى إلى تحسين نتائجه في القريب«.
للمدرب  مساعدا  ليكون  مشري،  بشير  السابق،  وهران  مولودية  العب  بخدمات  النادي  إدارة  واستعانت   

التونسي.
ق.ر

فرنسية  إعالمية  تقارير  كشفت 
زين  الجزائري  الدولي  ان  أمس 
الفرنسي  نيم  العب  فرحات  الدين 
الميركاتو  خالل  جديدا  عرضا  تلقى 
من  األضواء  إلى  به  يعود  الشتوي، 

جديد. 
ميركاتو«  »فوت  موقع  وكشف 
أخبار  في  المتخصص  الفرنسي 
قوية  رغبة  تواجد  عن  االنتقاالت 
الفرنسي  مونبيلييه  نادي  قبل  من 
فترة  في  فرحات،  مع  للتعاقد 

االنتقاالت الشتوية.
صاحب  الجزائري  الالعب  ويملك   
الـ28 عاما خبرة كبيرة في كرة القدم 
خاض  أن  له  سبق  حيث  الفرنسية، 
172 مباراة في دوريي األضواء والمظاليم سجل فيها 21 هدفا، فضال على إهدائه 50 

تمريرة حاسمة. 
الشتوي  الميركاتو  في  الجزائري  العبه  بيع  على  مجبرا  أولمبيك  نيم  نادي  وسيكون 

المقبل، تفاديا لمغادرته للفريق بالمجان في شهر جوان بحكم انتهاء عقده.
 وكان الالعب قد خرج مؤخرا من حسابات بطل كأس أمم أفريقيا، بسبب اضطراره 
لمواصلة اللعب مع نيم أولمبيك، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي في نهاية 
الموسم الماضي، واشترط الناخب الوطني جمال بلماضي في وقت سابق على فرحات 

التعاقد مع ناد ينشط في دوري الدرجة األولى، من أجل تجديد العهد مع الخضر.
 وسبق لزين الدين فرحات أن مثل منتخب الجزائر في 13 مناسبة لم يسجل أو يصنع 
فيها أي هدف، ويعود آخر ظهور له لشهر جوان الماضي، تاريخ المواجهة التي فاز بها 

»محاربو الصحراء« على مالي بفضل هدف النجم رياض محرز.
ق.ر

الحفل سيتضمن عروضا موسيقية لفنانين مشهورين

 قطر تفتتح كأس العرب في 
محاكاة مونديالية

الفيفا ستعلن عن الفائز يوم 17 جانفي المقبل

 هدف محرز ضد زيمبابوي ينافس 
على جائزة األجمل في العام

الجزائر  نجم  محرز  رياض  الجزائري  الدولي  هدف  ترشح 
لجائزة   2021 إفريقيا  كأس  تصفيات  في  زيمبابوي  ضد 
القدم »فيفا«  لكرة  الدولي  التي يمنحها االتحاد  بوشكاش 

ألجمل هدف في العام.
على  العبين   10 سيتي  مانشستر  جناح  محرز  وينافس   
جوائز  تقديم  حفل  خالل  فيفا  سيعلنها  التي  الجائزة 

األفضل في 17 جانفي المقبل.
باإلضافة  سابقين،  نجوم  من  مكونة  لجنة  وتختار   

ألصوات   50% فيفا  ويمنح  األجمل.  الهدف  جمهور،  إلى 
الرسمي،  موقعه  عبر  الجمهور  لتصويت  ومثلها  اللجنة 
وسمحت الفيفا للجمهور التصويت الختيار أجمل 3 أهداف 

بالترتيب.
 وبالغضافة إلى محرز، تضم قائمة المرشحين للجائزة كل 

من :
 لويس دياز - كولومبيا ضد البرازيل في كوبا أمريكا

 جوثير هين - أوسير ضد شاموا نيورتي في دوري الدرجة 
الثانية الفرنسي

اإلنجليزي  الدوري  في  أرسنال  ضد  توتنام   - الميال  إريك   
الممتاز

باير  ضد  مونشنجالدباخ  بوروسيا   - الزارو  فالنتينو   
ليفركوزن في الدوري األلماني

 ساندرا أووسو-أنسا - سوبريم ليدز ضد كوماسي ليدز في 
الدوري الغاني للسيدات

 فانجيليس بافليديس - فيليم ضد فورتونا سيتارد في 
الدوري الهولندي

 دانيال سانشيز - كيريتارو ضد أتليتكو دي سان لويس في 
الدوري المكسيكي للسيدات

 باتريك شيك - التشيك ضد اسكتلندا في يورو 2020
 مهدي طارمي - بورتو ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

 كارولين وير - مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في 
الدوري اإلنجليزي للسيدات

ق.ر

رياضة
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اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء 

الجزائر ملتزمة بدعم 
مبادرات تعزيز حقوق المرأة

السيدة  أن  للوزارة  بيان  أفاد 
أشغال  خالل  أكدت  كريكو، 
رفيعي  اإلقليمي  الحوار 
والنساء  "الرجال  المستوى: 
 ، العمل"  وقت  حان  معا، 
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة 
العنف ضد المرأة "، أن الجزائر 
المبادرات  كل  بدعم  "ملتزمة 
الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة 
ونبذ جميع أشكال العنف ضدها، 
المنظمات  جل  مع  بالتنسيق 
التعاون  إطار  وفي  األممية 
والصديقة،  الشقيقة  الدول  مع  
التنمية  أهداف  تنفيذ  إطار  في 
المستدامة آفاق 2030 وتحقيق 

تنمية شاملة لمنطقتنا العربية".
حرص  بالمناسبة  أبرزت  كما 
المرأة   حماية  على  الجزائر 
للدولة  السياسية  لإلرادة  تأكيدا 
المجهودات  مواصلة  على 
ضد  العنف  لمناهضة  المبذولة 
المرأة، وإيمانا بأن الدور الفعال 

في  المجتمع  تنمية  في  للمرأة 
يتحقق  لن  المجاالت  مختلف 

بدون حمايتها.
التضامن  وزيرة  وأشارت 
الوطنية  التشريعات  أن  إلى 
نبذ  تجسد  بتعديالت  تعززت 
ضد  العنف  أشكال  جميع  
المرأة لمختلف أنواعه والى أن 
الجزائر وضعت عدة آليات يتم 
تنفيذها بالتنسيق بين المسؤولين 
والهيئات  للقطاعات  المحليين 
والحركة  بالموضوع  المعنية 
اإلعالم  ووسائل  الجمعوية 
الجميع".كما  باشراك  ذلك  وكل 
ذكرت في نفس الوقت بحرص 
عبد  السيد  الجمهورية  رئيس 
المجيد تبون، على دسترة حماية 

المرأة من العنف.
المسؤولة  ذات  تفوت  ولم 
جهود  لتستعرض  الفرصة 
والذي  المجال  هذا  في  قطاعها 
يتوفر على 275 خلية جوارية 

للتضامن تتكون من فرقة متعددة 
االختصاصات من كال الجنسين، 
التكفل  آليات  أن  إلى  مشيرة 
تفشي  ظل  في  تدعمت  بالمرأة 
منصات  بعدة  كورونا  فيروس 
إلكترونية اضافة الى إعداد دليل 
التكفل االجتماعي بالمرأة السيما 
في وضع صعب، ليوضع تحت 
تصرف كل المتدخلين المحليين 
رقمي  كشباك  المجال  هذا  في 
الخدمات  تحسين  بهدف  موحد، 
المقدمة للمعنيات ولضمان تكفل 

أفضل بانشغاالتهن.
بالجانب  العمل  هذا  ويتدعم 
الوقائي -كما أردفت- من خالل 
إعالمية  وطنية  حمالت  تنظيم 
السنة،  مدار  على  وتحسيسية 
السيما حملة الـ16 يوما السنوية 
األمم  أقرتها  التي  النشاط  من 
الممتدة  الفترة  خالل  المتحدة 
 10 غاية  إلى  نوفمبر   25 من 

ديسمبر.

جزائري،  برلماني  وفد  شارك 
االسبانية،  بالعاصمة  أمس، 
الرسمي  االنطالق  في  مدريد، 
عدم  لحركة  البرلمانية  للشبكة 
انعقاد  خالل  وذلك  االنحياز 
أشغال الجمعية الـ 143 لالتحاد 

البرلماني الدولي.
عن  صدر  مشترك  بيان  وأفاد 
الشعبي  والمجلس  األمة  مجلس 
تضم   الشبكة  هذه  أن  الوطني 
إلى "تكريس  بلدا وتهدف   120
عدم  حركة  بمبادئ  االلتزام 
االنحياز التي تأسست في مؤتمر 
الدعم  وضمان   1955 باندونغ 

التزاماتها  لتجسيد  البرلماني 
للتعاون  إطار  توفير  خالل  من 
الدول  برلمانات  بين  والتنسيق 
يركز  الحركة،  في  األعضاء 
تغير  بشأن  العمل  أولويات  على 
وحقوق  والديمقراطية  المناخ 
االنسان والسالم واالمن والتنمية 
الموقعون  ويسعى  المستدامة". 
الشبكة  هذه  تأسيس  وثيقة  على 
للتعاون  إطار  "توفير  إلى 
الدول  برلمانات  بين  والتنسيق 
وضمان  الحركة  في  األعضاء 
إيجاد  في  البرلمانيين  مساهمة 
حلول للمشاكل التي تواجه الدول 

االتصاالت  وترقية  األعضاء 
البرلمانية  الهيئات  مختلف  مع 
التنسيق  توسيع  اجل  من  الدولية 
اجتماع  أول  البرلماني".وسيعقد 
عدم  لحركة  البرلمانية  للشبكة 
االنحياز بمدينة باكو )أذربيجان( 
الوفد  أن  يذكر  القادم.  العام 
اشغال  في  المشارك  البرلماني 
الجمعية 143 لالتحاد البرلماني 
الدولي يضم نائب رئيس مجلس 
األمة، أحمد بناي، ونائب رئيس 
المجلس الشعبي  الوطني، منذر 
األمة،  مجلس  وعضو  بودن، 

أحمد خرشي.            ع.ط

أكدت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، 
كوثر كريكو، أمس، التزام الجزائر بدعم كل المبادرات الرامية 

إلى تعزيز حقوق المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها.
ع.ط

بهدف تكريس مبادئ الحركة وتجسيدا اللتزاماتها

الجزائر تشارك بإسبانيا في االطالق الرسمي 
للشبكة البرلمانية لحركة عدم االنحياز

ANEP:2131008804 الرائد:2021/11/30

اشهار

في  فريدة  إليمي  النائب  أبرزت 
المنعقد  البرلمانيات  النساء  منتدى 
ما  مدريد،  اإلسبانية  بالعاصمة 
فيما  الجزائري  القانون  تضمنه 
أشكال  مختلف  محاربة  يخص 
وكذا  المرأة  ضد  الممارس  العنف 
األخالقية،  غير  التصرفات  تجريم 
حسب ما أفاد به أمس بيان للمجلس 

الشعبي الوطني.
ألشغال  مشاركتها  هامش  وعلى 
البرلماني  لالتحاد   143 الجمعية 
الدولي المنعقد منذ الجمعة الماضي، 
مداخلة  في  إليمي  السيدة  أوضحت 
العنف  "مكافحة  لها حول موضوع 
القانون  أن  المرأة والتحرش"،  ضد 

على  العقوبات  "شدد  الجزائري 
إذا  السيما  األفعال،  هذه  مرتكبي 
تعلق األمر بقاصر، وذلك من خالل 
تتراوح بين  تطبيق عقوبات رادعة 

السجن والغرامة المادية". 
منتدى  نظمها  أخرى  ورشة  وفي 
موضوع  حول  البرلمانيات  النساء 
إليمي  السيدة  شرحت  االنتخاب، 
العضوي  القانون  "إيجابيات 
"لمحة  قدمت  لالنتخابات"،،حيث 
رئيس  تعديالت  مخرجات  عن 
الجمهورية لهذا القانون، السيما من 
للشباب  أكبر  فرص  إعطاء  خالل 
والجامعيين واحترام مبدأ التكافؤ في 
االنتخاب  نمط  وتغيير  الترشيحات 

إلى  المغلقة  القائمة  من  باالنتقال 
المفتوحة".

ورشة  في  مشاركتها  وخالل 
المناخي،  بالتغير  الخاصة  العمل 
الجزائر  "جهود  النائب  استعرضت 
وطنية  استراتيجية  وضعت  التي 
في  االستثمار  تشجيع  على  تعتمد 
النفايات وفي مجال  مجاالت تدوير 
إلى  مشيرة  المتجددة"،  الطاقات 
الطاقوي  لالنتقال  وزارة  استحداث 
على  "تعمل  المتجددة  والطاقات 
انتاج  مثل  هامة  مشاريع  تنفيذ 
يعتبر  الذي  األخضر  الهيدروجين 
بالنسبة  واعدا  استراتيجيا  مشروعا 

للجزائر".        ع.ط

النائب إليمي فريدة في منتدى النساء البرلمانيات

إبراز دور الجزائر في محاربة مختلف أشكال 
العنف الممارس ضد المرأة

ANEP:2131008827 الرائد:2021/11/30
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   من المنتظر أن ينظم المركز الجزائري لتطوير السينما CADC بمساهمة المركز الجزائري 
الفيلم القصير و ذلك  الفاتح من شهر ديسمبر و إلى غاية 7، أسبوع  ابتداء من   CAC للسينما

بمختلف قاعات السينماتيك عبر الوطن.
  و يشمل برنامج هذه التظاهرة السينمائية 6 أفالم قصيرة لمخرجين شباب و هي فيلم »بوملة« 
لمخرجه محمد يزيد يطو و »شبشاق ماريكان » ألمال بليدي إلى جانب »وينا« الرزقي لعربي 
ترايدية  لحكيم  الجزائر«  »طفل  و 
خالف  لمعوشي  »الوالدين«  و 
العالي  المعهد  لخريج  و«سيعود« 
البصري  السمعي  و  العرض  لمهن 
»إيسماس« المخرج يوسف محساس.

   كما سيتم عرض األفالم المشاركة 
أن  علما  اليوم،  في  عرضين  بمعدل 
ثالثة أفالم من بين المجموعة تعرض 
العاصمة،  الجزائر  في قاعة سينماتيك 
باإلضافة إلى أنه سيكون هناك عروض 
و  مخرجيها،  بحضور  أولى  شرفية 
تعلق األمر بأفالم  »بوملة« و »شبشاق 

ماريكان » و »وينا«.
  يذكر البيان الصادر من طرف الجهة 
تختلف  العرض  مواقيت  بأن  المنظمة 
حسب برمجة كل قاعة و بإمكان عشاق 
الفن السابع مشاهدة هذه األعمال في دور 
السينماتيك في كل من واليات وهران و 
قسنطينة و تيزي وزو و بجاية و تلمسان 
و سيدي بلعباس و بشار و سوق أهراس 
الجزائر  سينماتك  جانب  إلى  عنابة  و 

العاصمة.

 أسبوع األفالم القصيرة بدور 
السينيماتيك

 أشهر الكتب العربية 

   وحي القلم
     يعّد كتاب وحي القلم من أعظم األعمال 
األدبية التي ُكتبت في العصر الحديث، و هو 
مكّون من ثالثة أجزاء تحتوي على مقاالت 
من  تعّد  و  الواقع،  و  التاريخ  من  متنوعة 
موضوعات  تناول  و  األدبي،  النثر  روائع 
الحياة  و  الحب،  و  الوصف  مثل:  عدة، 
أخالقياته،  و  اإلسالم  آداب  و  االجتماعية، 
عن  مختلفاً  عنواناً  منها  مقالة  كل  تحمل  و 

اآلخر.
  كتب الرافعي مقاالت هذا الكتاب بأوقات 
مختلفة و ظروف متباينة، و ذلك في الفترة 
و  و1937م،  1934م  عامي  بين  الممتدة 
خاطره،  فيض  من  مستوحاة  هذه  مقاالته 
قلمه من  يُمليه عليه  ما  نفسه، و  و حديث 
ُسمي  لذلك  الحاضر؛  و  التاريخ  قصص 
الكتاب بوحي القلم، و يحتوي الجزء األول 
فيما  مقالة،  أربعين  على  الكتاب  هذا  من 
أربعين  و  ست  على  الثاني  الجزء  تناول 
على  فاحتوى  الثالث  الجزء  أما  مقالة، 
خمس و أربعين مقالة، و من مقاالت هذا 
و  اليمامتان،  المثال:  سبيل  على  الكتاب 
القبح الجميل، و عاصفة القدر، و انتصار 

الحب، و بنته الصغيرة و الطفولتان.
القلم  وحي  كتاب  مؤلف  يعتبر  و     

»مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي«، أحد أعالم األدب، 
و أدبائها المعروفين، و هو سوري األصل، لكنه ولد و عاش في دولة مصر، و يُعرف الرافعي 

بقوة لغته و التفنن بكلماتها و جزالة ألفاظه و كثرة استخدامه للمجازات و االستعارات.
   و من األمور التي ساعدت الرافعي على نمو قدراته األدبية نشأته في أسرة عريقة ذات مكانة 
أدبية و علمية، و قراءته و اطالعه على مكتبة والده المليئة بنفائس الكتب، باإلضافة إلى عمل 
والده كقاٍض شرعي في مصر، و توليه لرئاسة العديد من المحاكم فيها، و قد أصدر الرافعي 

أول دواوينه الشعرية و هو ال يتجاوز الثالثة و العشرين من العمر.

أشهر الكتاب العالميون 
   هو من أشهر الشعراء على المستوى العالمي، إيطالي المولد و األصل، حيث يعرف دانتي أليغيري من بين  دانتي أليغيري

أشهر الكتاب على مرِّ العصور، ولد في فلورنسا في 20 حزيران عام 1265م، عاش خالل القرون الوسطى، و 

يعتبر مؤسس األدب اإليطالي الحديث، في عائلة لها باع طويل من االنخراط في المشهد السياسي المعقد لمدينة 
فلورنسا، وقد انعكس هذا األمر في فصل »الجحيم« الذي ألفه الحًقا.

  توفيت والدته بعد والدته بسنوات قليلة، وعندما بلغ من العمر 12 عاًما، جرى ترتيب زواجه من جيما دوناتي، 

ابنة إحدى العائالت الصديقة، و هكذا تزوج االثنان في سنة 1285 تقريًبا، ولكن دانتي كان متعلقا بامرأة أخرى 

اإللهية التي ألفها دانتي الحقا.اسمها بياتريش بورتيناري، والتي ستكون صاحبة تأثير كبير عليه، وستشكل شخصيتها أساس ملحمة الكوميديا 

    التقى دانتي ببياتريش عندما كان عمرها 9 سنوات، فاختبر حينها شعور الحب من النظرة األولى، عاش 

الزوجان مًعا لفترة طويلة، وكان حب دانتي لها سامًيا ومخلًصا، ولكن تشاء الظروف أن تتوفى بياتريش سنة 

1290، فحزن حزًنا عظيًما، وعبر عن مشاعره في كتابه  VITA NUOVA الذي ُنشر سنة 1295.

   بعد وفاة بياتريش بفترة قصيرة، بدأ دانتي االنغماس في دراسة الفلسفة والمكائد التي كانت ُتحاك في المشهد 

متصارعة يمثل كل منها اإلمبراطور أو البابا.السياسي لمدينة فلورنسا، كانت الفوضى و االضطرابات تعم أرجاء هذه المدينة، وخاصة مع وجود جماعات 

   و في ذلك الوقت، شغل دانتي عدًدا من المناصب الهامة في فلورنسا، غير أنه فقد شعبيته في عام 1312، و 

إلى سياسي، و باشر تأليف الكتب، و تخيل في ذهنه   في المنفى، عزف دانتي عن ممارسة أي نشاط و متحالًفا مع البابا بونيفاس الثامن.نفي إلى خارج المدينة على يد قادة جناح »فرسان غويلف السود«، و هم فصيل سياسي كان مسيطًرا على حكم،  لينتقل  اإللهية،  للكوميديا  األولى  بتأليف المالمح  بدأ  هناك  و   ،1304 سنة  بولونيا  �DE VULGARI ELOمدينة  الالتيني  إضافة  كتابه  إمكانية  فيه  طرح  الذي   ،QUENTIA غير المحكية  اإليطالية  اللهجات  جوانب  اإليطالية بعض  إلى  األدبية،  السياقات  في  كتابة تغدو اإليطالية لغة أدبية رصينة.العامية المستخدمة في المؤلفات الغرامية، بحيث المستخدمة  من  دانتي  انتهى   ،1314 عام  بحلول  الملحمي     عمله  من  األول  الجزء  إلى »الجحيم«،  انتقل   1317 عام  في  و  اإللهية،  آنذاك إلى سلوك طريق البر والصالح.بصرخة تحذير تدعو المجتمع الغارق في الفساد شعري يصور الحياة اإلنسانية، و قد كانت أشبه بحيث يعتبر مؤلفه الكوميديا اإللهية عمل ملحمي مدينة رافينا وهناك أنهى كتابة الفصول المتبقية، الكوميديا  كان عمره  و   ،1321 عام  دانتي  توفي  الكوميديا اإللهية و 56 عاًما، حظي دانتي بمكانة و تقدير كبيرين لقاء     الكثيرون مجمل أعماله.، و ذاع صيت  650 عاًما، و اعتبرها  أن اشتهرت طوال  منذ  والسيما  العظيمة،  األدبية  األعمال  كتب جيوفاني بوكاتشيو السيرة الذاتية لدانتي عام من 
1373 م.

مهن سينمائية 

 السكريبت 
و  التقني،  و  الفني  الفريق  و  المخرج  بين  الوصل  أداة  هو  السكريبت      

يجب عليه التحقق من جميع 
إلى  نقلها  قبل  الحيثيات 
مقروء  شكل  في  زمالئه 
الجميع،  قبل  من  بوضوح 
التقارير  البيانات و  و هذه 
للجميع  تسمح  بوضوح 
تصوير نفس البرنامج في 
تنسيق  مع  الوقت،  نفس 
التعليمات  احترام  و  فعال 

التي يصدرها المخرج.
أصعب  من  يعد  كما     
التي  السينمائية  المهن 
تحتاج للتركيز و االنتباه 
و  التفاصيل  ألدق 
يشهدها  التي  التحركات 
البالطو قبل و أثناء و بعد 
اللقطات  تصوير  عملية 
سواء  المشاهد،  و 
بالممثلين،  األمر  تعلق 
الديكور،  التقنيين، 
اإلنارة،  المالبس، 
أن  مؤكدة  الماكياج، 
السكريب و بالتالي هو 
كل  تتبع  المسؤول عن 
ما يجري داخل فضاء 

التصوير .
 إضافة إلى أنه و نظرا 
لمجموعة من العوامل 
األخرى، من بينها قوة 

تقارير  و  إلى معطيات  تحويلها  و  المعلومات،  تلقي  و سرعة  المالحظة، 
السكريبت  التي يصوغها  التقارير  أن  البالتو، كما  الواقع في  على أرض 
أثناء التصوير تكون عامال أساسيا أثناء مرحلة المونتاج التي تلي عملية 
التصوير، إذ أن من مهامه أيضا تسجيل كل المعلومات المتعلقة بالوضع 
العام للممثل و كل ماهو مرتبط بالمشهد، و أثناء االنتهاء من أي مشهد و 
عودة المخرج إلى استكمال التصوير في ديكور آخر يتابع السكريبت كل 

ما هو مرتبط بما سبقه من مشاهد، و هي العملية التي تمتاز بدقتها. 
   و عن الفرق بين السكريبت في السينما و التلفزيون، فإن كل واحد منهما 
بينهما حسب  يكمن  الذي  الوحيد  الفرق  أن  و  و صعوبته،  بقوته  يتميز 
بعض المختصين، هو أن السينما تتميز بفضاء تصوير محدد و طاقم و 
تقنيات محددة، بينما التلفزيون يمتاز بفضاءات متعددة للتصوير، فضال 
عن وسائل تقنية مختلفة، إلى جانب طاقم كبير من الممثلين و التقنيين .
  إعداد : حياة مصباحي

الثقافي
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   استمرار انتفاضة طلبة الجامعات واالحتجاجات تنتقل إلى المدارس

 36 مدينة تنتفض ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني

الشعب المغربي يعبر عن رفضه لسياسات المخزن 

أكد الخبير والمحلل في الشؤون العسكرية 
اللواء سمير راغب، إن االتفاق  بمصر، 
الصهيوني  الكيان  بين  األخير  العسكري 
والمغرب سيجعل المملكة محطة رئيسية 
والتي  الصهيونية  االستخبارات  لنشاط 
دول  على  لالستقواء  االحتالل  سيستغلها 
الجوار، "على رأسها الجزائر المعروفة 

بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية".
المغربية  "العالقات  أن  راغب  وأضاف 
الحدود  كافة  تجاوزت  الصهيونية 
المسبوقة والمتعارف عليها، أو حتى غير 
المقبولة في العالقات العربية الصهيونية 
ألراضي  الصهيوني  الكيان  احتالل  منذ 
الخبير  وأوضح  المحتلة".  فلسطين 
)االتفاق  المعلنة  "االتفاقية  أن  المصري 
العسكري( ال تحتاج لتحليل معمق، فهي 
رئيسية  محطة  المغرب  يصبح  أن  تعني 
الصهيونية،  المخابرات  أجهزة  لنشاط 
ومركزا للخبراء والمستشارين من الجيش 
للقادة والضباط عن  الصهيوني، وتأهيال 
المغرب  في  إسرائيليين  مدربين  طريق 
وإسرائيل، وسوقا لبيع األسلحة والذخائر 

باألصالة وبالوكالة".
"روسيا  لموقع  تصريحات  في  واعتبر 
"تصعيدا  يعني  األمر  هذا  أن  اليوم" 
عن  المعروف  الجزائر  ضد  كبيرا" 
لكافة  "الرافض  موقفهما  وقيادتها  شعبها 
الكيان  مع  العالقات  أو  التطبيع  أنواع 

القضية  مع  والمتعاطف  الصهيوني، 
الفلسطينية".

أن  يقول  السياق  ذات  في  واستطرد 
المسألة أصبحت اآلن "صدام معسكرات، 
معسكر المقاومة مقابل معسكر االستقواء 
بعدو المقاومة". وأردف المحلل أن "هذا 
الصراع ال نتمناه، كما لم نتمن أن يخطو 
المغرب هذه الخطوة غير المقبولة وغير 
خسائر  عليها  ستترتب  التي  المبررة 
أن  يمكن  التي  المنافع  من  أكبر  للمملكة 

يحصل عليها من هذه المعاهدة".
وأشار إلى أنه "من الوهم أن يتخيل نظام 
عسكرية  عالقات  من  منافعا  هناك  أن 
مع  عربية  لدولة  واستخباراتية  وأمنية 
"أول  وأضاف:  الصهيوني".  الكيان 
العربي  الشارع  اصطفاف  هو  الخسائر 
ولدعم  ناحية  من  الخطوة  هذه  ضد 
الجزائر المقاوم من ناحية أخرى، كذلك 
الحرج الذي سوف يحدث للدول العربية 
الصديقة للمغرب، نتيجة هذا التحول في 

ثوابت العالقات اإلقليمية".
وكان المغرب قد وقع األربعاء الماضي، 
الحرب  وزير  زيارة  هامش  على 
تفاهم  مذكرات  غانتس،  بيني  الصهيوني 
للتعاون في مجاالت منها االستخبارات، 
والصناعات الدفاعية، واألمن السيبراني، 
التي  الزيارة  وهي  المشترك،  والتدريب 

اثارت سخطا شعبيا في المغرب.

الوكاالت
الوقفات  إن  لها،  بيان  في  المغربية  الجبهة  قالت 
بهذه  الجبهة  فروع  عنها  أعلنت  التي  االحتجاجية 
للتصدي  متواصلة  "المعركة  شعار  تحت  المدن، 
في  ستكون  الفلسطيني"،  الشعب  ولدعم  للتطبيع 
اوقات متفرقة حسب كل مدينة بين الساعة الرابعة 
بمناسبة  وتأتي  مساء  السابعة  والساعة  والنصف 
التطبيع  ضد  الثالث  االحتجاجي  الوطني  اليوم 
واليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي 

يصادف الـ 29 نوفمبر من كل سنة.
احتجاجية  وقفة  المغربية،  الجبهة  نظمت  وقد 
البرلمان  أمام  مساء  السادسة  الساعة  حدود  في 
له  تعرضت  الذي  القمع  رغم  الرباط،  بالعاصمة 
خالل وقفتها األولى التي نظمتها االربعاء الماضي، 
الى  الصهيوني  الحرب  كيان  وزير  بزيارة  تنديدا 
رغم  التطبيع  في  المخزن  نظام  وإمعان  المغرب، 

الرفض الشعبي له.
احتجاجية،  وقفات  شهدت  التي  المدن  بين  ومن 
فاس،  البيضاء،  الدار  مكناس،  مراكش،  الرباط، 
اغادير، تارودانت، بني مالل، تازة، تطوان، وجدة، 
طنجة، المحمدية، خنيفرة، سيدي قاسم والخميسات.
وأكدت الجبهة، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني، على "تضامن الشعب المغربي 
 : قائلة  الفلسطيني"،  الحق  مع  والالمشروط  الدائم 
"سنبقى غير مطبعين وال مهرولين وال منبطحين ".
عبر  االحتجاجية  الوقفات  من  الهدف  أن  وأبرزت 
مع  التضامن  عن  التعبير  هو  المغرب  ربوع  كل 
مع  التطبيع  بمسلسل  والتنديد  الفلسطيني،  الشعب 
ودقة  صعوبة  نقدر  "نحن   : مضيفة  الصهيونية، 

عالميا  الفلسطينية  القضية  بها  تمر  التي  المرحلة 
واإلمبريالية  الصهيونية  تحالفت  حيث  وعربيا، 
مع صنائعها المحلية وعمالئها، في محاولة إلقبار 
القضية عبر صفقات صارت مكشوفة ومفضوحة 

بعدما ظلت لعقود في الدهاليز وتحت الطاوالت".
الرافضين  الجامعات  طلبة  انتفاضة  تواصلت  كما 
بالقرارات  تعلق  ما  المخزن، خاصة  نظام  لسياسة 
الى  لتنتقل  والتشغيل،  التعليم  ميدان  في  التعسفية 
بعض مدارس المملكة، حسب وسائل اعالم محلية.
التوالي  العاشر على  لليوم  الطلبة  آالف  وقد خرج 

في مظاهرات حاشدة بعدة مدن مغربية، على رأسها 
طلبة كلية سلوان، و ظهر المهراز وسايس بمدينة 
استمرارا  للدراسة،  شاملة  مقاطعة  وسط  فاس، 
عن  بالتراجع  تطالب  التي  النضالية  للمعركة 
القرارات المجحفة في ميدان التعليم، و التي تعمق 
من ازمة البطالة، كما نددوا بما تعرض له زمالؤهم 
في بعض الكليات من قمع و حصار امني إلجهاض 

احتجاجاتهم السلمية.
أمس،  أول  القنيطرة،  طلبة  مظاهرات  وتعرضت 
الى قمع كبير على يد قوات األمن، كما تم اعتقال 

من  الخروج  من  االخر  البعض  منع  و  البعض 
الحركات  تنامي  بعد  كلياتهم،  و  الجامعية  اقاماتهم 

االحتجاجية يوما بعد يوم.
الى  الجامعات  من  االحتجاجات  عدوى  وانتقلت 
صفرو،  بمدينة  اليوم  حدث  كما  المدارس،  تالميذ 
اعتصموا  و  الدراسة  مقاعد  التالميذ  غادر  حيث 
قطاع  في  العشوائية  للقرارات  رفضا  بالشارع 
التربية، حسب نفس المصادر. ويصر الطلبة على 
مواصلة المعركة النضالية رغم الظروف المناخية 
اصبحت  حيث  مظاهراتهم،  كثفوا  كما  الصعبة، 
المسيرات الليلية شبه يومية، انضمت اليها يوم امس 

األحد الطالبات.
وخرج طلبة فاس بقوة، أمس، رغم االجواء الباردة، 
في مسيرة ليلية، مرددين شعارات ترفض القرارات 
االرتجالية للنظام، و تندد بالواقع المعيشي الصعب 
الغالء  خاصة  المغربي،  الشعب  فيه  يتخبط  الذي 

الفاحش و الالعدالة.
الطالبية  الجماهير  احتلت  ايام،   10 مدار  وعلى 
وغيرها،  اغادير  مكناس،  وجدة،  بفاس،  الشوارع 
المغرب،  لطلبة  الوطني  االتحاد  لنداء  استجابة 
المسيرات،  بعض  خالل  المحتجون  طالب  و 
التواصل  موقع  على  المباشر  على  نقلها  تم  التي 
االجتماعي "فايسبوك"، بتمكينهم من حقوقهم العادلة 
وأسفرت  السكن...(.  النقل،  )المنح،  والمشروعة 
اصابة  عن  المحتجين  الطلبة  ضد  االمن  تدخالت 
ان  البعض، رغم  اعتقال  تم  كما  بجروح،  البعض 

االمر يتعلق باحتجاجات سلمية يكفلها الدستور. 

سياسية  احزاب  من عشرة  أكثر  أدانت 
بيان  في  العربية  الدول  مختلف  من 
نظام  بين  العسكري  التطبيع  مشترك، 
الصهيوني  والكيان  المغربي  المخزن 
الخيانية"،  بـ"االتفاقية  وصفته  والذي 
لهذا  األمنية  التداعيات  من  محذرة 
العربي  المغرب  منطقة  على  االتفاق 

وشمال افريقيا.
البيان  في  جاء  كما  القائمة،  وتضم 
كال  أمس،  أول  أصدرته،  المشترك 
"حركة  )الجزائر(،  العمال  حزب  من 
الوحدة  حزب  موريتانيا،  من  نستطيع" 
األردن،  من  الديمقراطي  الشعبية 
فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
حزب  اللبناني،  الشيوعي  الحزب 
النهج الديمقراطي من المغرب، الجبهة 
حزب  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية 
الشعب  حزب  تونس،  من  العمال 
الحزب  األردن،  من  الديمقراطي 
عيش  حزب  و  السوداني  الشيوعي 

وحرية )قيد التأسيس( من مصر.
حمل  الذي  المشترك  البيان  في  وجاء 
عنوان "ال للتطبيع .. ال للتعاون األمني 
الصهيوني"  الكيان  مع  والعسكري 
مسار  دفع  في  متقدمة  خطوة  "في   :
التطبيع مع العدو الصهيوني، قام النظام 
نوفمبر   24 األربعاء  يوم  المغربي 
دولة  مع  إطار  اتفاق  بإمضاء   2021
في  يتمثل  المحتل  الصهيوني  الكيان 
تكريس التعاون األمني بمختلف أشكاله 
)...( ويتيح هذا االتفاق للدولة المغربية 
التكنولوجيا  عالية  أمنية  معدات  اقتناء 

والعمليات  التخطيط  في  والتعاون 
والبحث والتطوير".

وفعالياته  المغربي  الشعب  عبر  وقد 
رفضه  عن  البيان-  -يضيف  الوطنية 
التي  الخيانية"،  "االتفاقية  لهذه  الواسع 
شعبا  فلسطين  لخاصرة  "طعنة  تمثل 
على  داس  المغربي  فالنظام  وقضية، 
بأن  مذكرا  وتطلعاته"،  الشعب  مشاعر 
النظام المغربي استأنف منذ عام التطبيع 
االقتصادي  التطبيع  ودفع  الدبلوماسي 
ليطال قطاعات استراتيجية مثل التنقيب 
األطلسي،  المحيط  في  الغاز  عن 
العسكري  المجال  التطبيع  طال  كما 
والتكنولوجي فضال عن المجال الثقافي 
والتربوي والسياحي، و آخره ما تسرب 
صهيونية  تقنية  تطبيقات  اعتماد  عن 
الهاتف  شبكة  ومراقبة  للتجسس 
األحزاب  اعتبرت  و  واالتصاالت. 
عليه  أقدم  ما  البيان،  هذا  على  الموقعة 
النظام المغربي "انخراطا في المشروع 
الذي  الرجعي  الصهيوني  االمبريالي 
يستهدف األمن القومي لمجمل منطقتنا، 
الصهيوني  النفوذ  تكريس  إلى  ويهدف 
وتشجيع  العربية،  المنطقة  طول  على 
للكيان المحتل على اإلمعان في تصفية 

القضية الفلسطينية".
التداعيات  وحذرت في هذا االطار من 
األمنية لهذا االتفاق على منطقة المغرب 
تعلق  ما  سواء  إفريقيا  وشمال  العربي 
أو  الشعوب  مقدرات  على  اليد  بوضع 
والتضامن  للتحرر  تطلعاتها  نسف 
والوحدة. وأبرزت في سياق متصل أن 

"الخطوة الرسمية المغربية تتناقض مع 
حقيقة ارتباط الشعب المغربي بالقضية 
مثمنة  للصهيونية"،  وعدائه  الفلسطينية 
الحية  وقواه  المغربي  الشعب  نضال 
لدعم  المغربية  "الجبهة  رأسها  وعلى 
في  وأدانت  التطبيع"،  وضد  فلسطين 
الدولة  تمارسه  الذي  القمع  االطار  هذا 
المخزنية ضد الرافضين لمسار التطبيع 

جملة وتفصيال.
كما أبرزت أن "موجة التطبيع الرسمي 
الذي انخرطت فيه عديد األنظمة العميلة 
ترتيب  إعادة  إلى  تهدف  إنما  منذ عام، 
في  المنطقة  في  والتحالفات  األوضاع 
الثروات  على  اليد  وضع  مزيد  أفق 
والشعوب بما يضمن أمن الكيان المحتل 
من  ووكالئها  االمبريالية  ومصالح 

أنظمة وطبقات طفيلية".
األخير  في  األحزاب  هذه  ودعت 
العالم  في  والحية  التقدمية  القوى  كل 
بعث  أجل  من  الجهود  توحيد  إلى 
لإلمبريالية  مناهضة  عالمية  جبهة 
الشعب  ومساندة  والصهيونية، 
الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع 
من أجل دحر االحتالل وتحرير أرضه 
وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، 
"بإبداع  وفقها،  الجبهة،  هذه  تقوم  و 
لدولة  المقاطعة  أشكال  كل  وتنشيط 
العصابات الصهيونية والعمل من أجل 
فضح الصهيونية، باعتبارها إيديولوجيا 
وتطوير  لإلنسانية  ومعادية  عنصرية 
الفلسطيني  للشعب  اإلسناد  آليات 

وقضيته".

أدانت االتفاق الموقع بين نظام المخزن والصهاينة ووصفته بـ"االتفاقية الخيانية"

أحزاب عربية تحذر من تداعيات التطبيع العسكري 
المغربي-الصهيوني

الخبير والمحلل في الشؤون العسكرية بمصر، اللواء سمير 
راغب يصرح

"المغرب سيصبح 
محطة رئيسية للنشاطات 

االستخباراتية الصهيونية" 

أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، عن تنظيم وقفات احتجاجية، أمس، عبر 36 مدينة مغربية، تعبيرا عن رفض الشعب المغربي للتطبيع مع 
الكيان الصهيوني واستنكارا لزيارة وزير الحرب الصهيوني الى الرباط.
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 يف »يوم الت�سامن العاملي مع فل�سطني«

ا�ستية يطالب العالم بلجم االعتداءات 

ال�سهيونية

االإبراهيمي  احلرم  باقتحام  ال�سهيوين  الرئي�س  قيام  وادان، 

ال�سعب  مل�ساعر  ا�ستفزازا  متثل  مرفو�سة  خطوة  يف  وباحاته، 

االإبراهيمي،  احلرم  حلرمة  �سارخا  وانتهاكا  الفل�سطيني 

واحلرم  القدمية  للبلدة  احلماية  لتوفري  املتحدة  االأمم  ودعا 

الذي  اليوني�سكو،  منظمة  بقرار  مذكرا  التهويد،  من  االإبراهيمي 

اعترب احلرم االبراهيمي معلما تاريخيا فل�سطينيا، وو�سعته على 

الئحة املعامل العاملية املهددة باخلطر.

وقال رئي�س الوزراء الفل�سطيني يف جل�سة احلكومة الفل�سطينية 

»هذه اجلل�سة تعقد يف يوم الت�سامن العاملي مع ال�سعب الفل�سطيني 
التي  نابل�س،  مدينة  يف   ،1977 عام  املتحدة  االمم  اقرته  الذي 

ت�سكل مع اخلليل م�سنع فل�سطني وخزان الوعي والعمل الن�سايل 

والنقابي والثقايف يف بواكري الن�سال الوطني«

االإدارة  الفل�سطينية،  اخلارجية  طالبت  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 

االأمريكية واالحتاد االأوروبي واملجتمع الدويل، بالتحرك العاجل 

واتخاذ ما يلزم من االإجراءات واالت�ساالت وال�سغط على االحتالل 

ال�سهيوين للرتاجع عن قرار هدم املنازل بالقد�س، والعمل اجلاد 

لل�سعب  الدولية  احلماية  لتوفري 

الفل�سطيني عامة، وللقد�س ومواطنيها ومقد�ساتها ب�سكل خا�س، 

اإذا اأرادت احلفاظ على ما تبقى من م�سداقية ملواقفها املعلنة جتاه 

اال�ستيطان وهدم املنازل واملن�ساآت الفل�سطينية.

واأدانت وزارة اخلارجية الفل�سطينية يف بيان اأم�س، رف�س حمكمة 

هدم  قرار  �سد  مقد�سيون  به  تقدم  الذي  اال�ستئناف  االحتالل 

املحتلة،  بالقد�س  �سلوان  بلدة  يف  يا�سول  وادي  حي  يف  منزال   58
الفل�سطينية  املنازل  ع�سرات  لهدم  اأخ�سر  �سوءا  يعترب  ما  وهو 

ا�ستيطانية  الأغرا�س  احلي  يف  بالهدم  مهددا  منزال  اأ�سل 84  من 

بحتة، وت�سريد مئات املواطنني املقد�سيني من منازلهم مبن فيهم 

االطفال والن�ساء وكبار ال�سن حتت ذرائع وحجج واهية.

منظومة  ت�سمى  ما  اأن  على  اآخر  دليل  القرار  هذا  اأن  واعتربت 

منظومة  من  يتجزاأ  ال  جزءا  تعد  ال�سهيونية  واملحاكم  الق�ساء 

تعميق  على  العاملة  املختلفة  اأذرعه  من  وذراعا  االحتالل، 

وا�سرلة وتهويد القد�س املحتلة وتهجري وطرد مواطنيها، يف اأب�سع 

عمليات تطهري عرقي بغي�س ميار�سه االحتالل.

وقالت: »اإنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات هدم منازل ومن�ساآت 

االأخرى  املناطق  يف  اأو  القد�س  يف  �سواء  الفل�سطينيني  املواطنني 

يف ال�سفة الغربية املحتلة، حمملة االحتالل ال�سهيوين امل�سوؤولية 
االحتالل  حمكمة  قرار  وتداعيات  نتائج  عن  واملبا�سرة  الكاملة 

على �ساحة ال�سراع برمتها.

يفتح  االحتالل  حمكمة  قرار  اأن  الفل�سطينية  وراأت »اخلارجية 

هدم  جمزرة  الرتكاب  بالقد�س  االحتالل  بلدية  اأمام  الباب 

جماعية �سد املنازل الفل�سطينية يف �سلوان وارتكاب اأب�سع اأ�سكال 

وا�ستخفاف  �سهيونية  و�سخرية  ل�سكانها،  اجلماعي  التهجري 

تدين  التي  واالأمريكية  االأوروبية  خا�سة  الدولية،  باملواقف 

االإجراءات  بوقف  وتطالب  املنازل،  وهدم  اال�ستيطان  وترف�س 

اأحادية اجلانب.

دعا رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد ا�ستية، العامل بلجم عنف امل�ستوطنني واإلزام االحتالل ال�سهيوين بوقف 

اعتداءاتها. وقال ا�ستية اأم�س، »يف يوم الت�سامن العاملي مع فل�سطني نوؤكد على حقنا التاريخي وال�سيا�سي يف 

القد�س ويف كل بقعة من فل�سطني وحقنا يف العي�س بدولة م�ستقلة ذات �سيادة متوا�سلة االأطراف على حدود 

67 وعا�سمتها القد�س وحق العودة لالجئني.

ا�ستباحة  العربية،  الدول  جامعة  اأدانت 

اإ�سحاق  ال�سهيوين  االحتالل  رئي�س 

مدينة  يف  االإبراهيمي  احلرم  هرت�سوغ، 

املحتلة،  الغربية  بال�سفة  اخلليل 

تاأتي  املمار�سات  هذه  اأن  اإىل  م�سرية 

يف  االحتالل  �سلطات  ا�ستمرار  ظل  يف 
وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات  تهويد 

ومقد�ساتهم  امل�سلمني  م�ساعر  وا�ستفزاز 

وانتهاك قواعد القانون الدويل وقرارات 

ال�سرعية الدولية.

اأن  لها  بيان  يف  العربية  اجلامعة  وقالت 

وخا�سة  اخلليل  مدينة  له  تتعر�س  ما 

اإمعان  على  يوؤكد  االإبراهيمي  احلرم 

والعن�سرية  العدوانية  يف  االحتالل 

واملنظم  الر�سمي  اإرهابها  وموا�سلة 

وحقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد 

العربية،  الهيئة  وطالبت  ومقد�ساته«. 

م�سوؤولياته  بتحمل  الدويل  املجتمع 

لهذا  للت�سدي  الالزمة  التدابري  التخاذ 

العدوان واال�ستهداف ال�سهيوين املتوا�سل 

ال�سعب  الأبناء  الالزمة  احلماية  بتوفري 

القد�س  فيها  مبا  ومقد�ساته  الفل�سطيني 

واخلليل.

واأكدت م�سادر حملية يف اخلليل اأن رئي�س 

م�ساء  اقتحم  هرت�سوغ  ا�سحاق  االحتالل 

احلرم  م�ستوطنني،  برفقة  اأم�س،  اأول 

ع�سكرية  اإجراءات  ظل  يف  االإبراهيمي 

يف  االحتالل  قوات  فر�ستها  م�سددة 

امل�سادر  وقالت  باخلليل.  القدمية  البلدة 

اأن اقتحام هرت�سوغ للحرم »ي�سكل اإعالنا 

ملخططات  رعايته  عن  ووا�سحا  �سريحا 

اأبناء  بحق  جرائمهم  ودعم  امل�ستوطنني 

ال�سعب الفل�سطيني«.

االحتالل  قوات  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت 

االأهايل  ومنعت  احلرم  بوابات  اأغلقت 

حميطه  يف  التواجد  اأو  فيه  ال�سالة  من 

واعتدت عليهم، واأجربت اأ�سحاب املحال 

عمل  اأعاقت  كما  حمالهم،  اإغالق  على 

الطواقم ال�سحفية.

وقت  يف  قمع  االحتالل  جي�س  وكان 

مواطنون  نظمها  مظاهرة  اليوم  �سابق 

رئي�س  زيارة  على  احتجاجا  فل�سطينيون 

م�ستوطنني  برفقة  ال�سهيوين  الكيان 

للحرم االإبراهيمي وذلك ع�سية االحتفال 

ال�سعب  مع  للت�سامن  الدويل  باليوم 

الفل�سطيني.  وقالت م�سادر فل�سطينية اإن 

عنا�سر جي�س االحتالل اعتدت بال�سرب 

املظاهرة  يف  امل�ساركني  من  عدد  على 

يف  اآخر  عددا  واعتقلت  االحتجاجية، 

االإبراهيمي  احلرم  قبالة  نظمت  وقفة 

لرئي�س  »اال�ستفزازية«  للزيارة  رف�سا 

الكيان ال�سهيوين.

ياأتي ذلك فيما احتفل العامل اأم�س، باليوم 

الفل�سطيني  ال�سعب  مع  للت�سامن  الدويل 

يف ظل موا�سلة القوة القائمة باالحتالل 
الفل�سطينيني  اأرا�سي  من  مزيد  نهب 

يف  ال�سالم،  عملية  تعطل  وا�ستمرار 

عالقاته  ال�سهيوين  الكيان  تطبيع  مقابل 

العربية،  الدول  بع�س  مع  الدبلوما�سية 

يف اجراء لقي ادانة وا�سعة لدى ال�سعوب 
والدول املحبة لل�سالم.

التعاون  منظمة  اأدانت  جهتها،  من 

ال�سهيوين  الرئي�س  اقتحام  االإ�سالمي، 

يف  االإبراهيمي  امل�سجد  هرت�سوغ،  اإ�سحاق 

مدينة اخلليل، موؤكدة اأنه ميثل ا�ستفزازاً 

مل�ساعر امل�سلمني. وعدت املنظمة يف بيان، 

اخلطط  يف  اإمعانًا  االقتحام،  حادثة 

ال�سيطرة  وتكري�س  لتهويده،  الرامية 

ال�سهيونية  لالعتداءات  وامتداًدا  عليه، 

على حقوق ال�سعب الفل�سطيني، واأر�سه، 

ومقد�ساته.

ودعا البيان املجتمع الدويل اإىل التحرك 

واالأماكن  املقد�سات  تلك  حلماية  ال�سريع 

االحتالل  �سلطات  واإجبار  التاريخية، 

االأماكن  حرمة  احرتام  على  ال�سهيوين 

االأممية  القرارات  وتنفيذ  املقد�سة، 

لل�سعب  احلماية  وتوفري  ال�سلة،  ذات 

الفل�سطيني واأر�سه ومقد�ساته.

منا�سبة  ا�ستذكر  فقد  العربي  الربملان  اأما 

الفل�سطيني،  ال�سعب  مع  الت�سامن  يوم 

الفل�سطيني،  لل�سعِب  الن�سايل  التاريَخ 

اأب�سع  من  طويلٍة  لعقوٍد  عانى  »الذي 
االحتالل  قوات  يد  على  الظلم  اأنواع 

انتهاك  على  اأدمنت  التي  ال�سهيونية، 

و�سالم  باأمن  العي�س  يف  وحقه  كرامته 

على اأر�سه«.

يوم  مبنا�سبة  يحتفي  »االحّتاد  اإن  وتابع: 

ال�سامد  ال�سعب  هذا  مع  العاملي  الت�سامن 

االحتالل  ممار�سات  ا�ستمرار  وجه  يف 
قرارات  جلميع  وانتهاكاته  الوح�سية 

ال�سرعية الدولية وجمل�س االأمن الدويل 

اأحراِر  جميَع  ودعا  الدويل«.  واالإجماع 

ت�سامني  نهٍج  وتطبيق  الإعالِن  العامل 

ال�سعب  عن  الظلم  رفع  يف  ُي�سهم  فّعال، 

الأ�سحابها  احلقوق  وُيعيُد  الفل�سطيني، 

االحتالِل.  لهذا  نهاية  وي�سُع  ال�سرعيني، 

منطقتنا  يف  املن�سود  ال�سالم  اأنَّ  واأكد 

الدولُة  قامت  اإذا  اإاّل  يتحقَق  لن  العربية 

الرابع  حدوِد  على  امل�ستقلُة  الفل�سطينيُة 

وعا�سمتها   1967 حزيران/يونيو  من 

القد�س ال�سرقية

»التعاون االإ�سالمي« اعتربته ا�ستفزازا مل�ساعر امل�سلمني

الجامعة العربية تدين ا�ستباحة 

االحتالل ال�سهيوني للحرم االإبراهيمي

الوكاالت

قالت هيئة شؤون االسرى الفلسطينية 
بأن االسيرة المقدسية شروق دويات)24( 

عامًا، تقبع في سجن الدامون حيث 
اعتقلت في سنة 2015 لحظة إصابتها 
بالرصاص الحي الذي أطلقه عليها أحد 

المستوطنين في شارع الواد، بالقرب من 
المسجد األقصى المبارك، والذي ادعى 

حينها أنها أقدمت على طعنه.
وأصدر سابقا بحقها حُكمًا بالسجن 

لمدة 16 عامًا. إضافة الى غرامة مالية. 
وتعتبر شروق إحدى األسيرات اللواتي 
يقضين أحكامًا تعسفية، األطول في 

قائمة األسيرات المتواجدات في سجون 
االحتالل. وفي السياق ذاته ذكرت الهيئة 
أن األسيرة ختام سعافين من مدينة رام 
اهلل )58( عامًا، مازلت موقوفة في سجن 

الدامون، بعد أن أصدرت قوات االحتالل 
بحقها حكما اداريا لمدة أربع شهور اال ان 
قوات االحتالل حولت ملفها الى قضية. 

وكانت قوات االحتالل الصهيونية قد 
اعتقلت السعافين في الثاني من تشرين 

الثاني / نوفمبر 2020.
يذكر أن السعافين متزوجة ولها ولد 

وبنتان وهي ناشطة في العمل النسوي 
النقابي، وترأسّت اتحاد لجان المرأة 

الفلسطينية عام 2010، وهي عضو 
األمانة العامة لالتحاد العام للمرأة 

الفلسطينية، وعضو التحالف اإلقليمي 
للمدافعات عن اإلنسان في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا، ونائب رئيس 
سكرتارية المسيرة العالمية للنساء، 

وعضو في الهيئة العامة التحاد لجان 
العمل الزراعي. علما أن عدد األسيرات 

الفلسطينيات القابعات في سجون 
االحتالل، بلغ حاليا )32( أسيرة بينهن 

9 أمهات.
من جهة أخرى، قالت هيئة األسرى 
والمحررين إن إدارة سجن »رامون« 
تمارس سياسة القتل البطيء بحق 
األسيرين محمد داوود وسالم زغل. 

وأضافت الهيئة في بيان أمس، أن األسير 
داوود )34 عاما( من محافظة قلقيلية 
يعاني من وضع صحي صعب، ومرض 

الصدفية، ومشاكل باألسنان والمعدة، 
وأجريت له على إثرها عملية عام 2019 

في مستشفى صهيوني، بسبب تمزق 
بالمعدة، تم خاللها وضع شبك داخلها. 
ونقل محامي الهيئة على لسان األسير: 

»أن الشبك الذي تم وضعه كان يضغط 
على المعدة واألمعاء، وبعد عامين من 

إجراء العملية بدأ يشعر بأوجاع حادة 
في المعدة«. وذكر أنه بعد الفحوصات 
والمعاينة، أجريت عملية ثانية لألسير 

داوود بتاريخ 16/8/2021، حيث تم 
استئصال 50 سم من أمعائه، إضافة الى 
ذلك فهو بحاجة الى زراعة أسنان، وهذا 

ما ترفضه إدارة السجن.
األسير داوود اعتقل بتاريخ 

8/12/1987، وصدر بحقه حكم مدى 
الحياة، وهو أحد األسرى المعتقلين 

قبل اتفاقية أوسلو، ورفض االحتالل 
الصهيوني إدراجه بقائمة األسرى الذين 
تم اإلفراج عنهم، واعتقالهم قبل أوسلو.

كما يعاني األسير سالم اسعد زغل من 
طولكرم والمحكوم بالمؤبد من إصابة 

في البطن، جراء إطالق النار عليه عند 
اعتقاله، إضافة إلى إصابته في الرجل 

اليسرى، والتي أدت إلى قصر بالقدم 
بمعدل 3 سم، وخضع على أثرها الى 
عمليتين، وهو بحاجة الى حذاء طبي 

خاص ليتمكن من السير.
إلى ذلك، شارك ذوو األسرى وفعاليات 
الخليل، أمس، في وقفة دعم واسناد 

لألسرى خاصة األسيرين المضربين عن 
الطعام رفضا لسياسة االعتقال اإلداري، 
والتي نظمها نادي األسير وهيئة شؤون 
األسرى والمحررين بالشراكة مع القوى 

الوطنية ولجنة أهالي األسرى بالمحافظة، 
على دوار ابن رشد في منطقة عين 

سارة.
ورفع المشاركون في الوقفة التي شارك 

فيها ممثلون عن الفعاليات والمؤسسات 
والقوى الوطنية، صور األسرى المضربين 

عن الطعام في سجون االحتالل 
الصهيوني، رفضا العتقالهم اإلداري، وهم 

األسير هشام أبو هواش المضرب منذ 
105 أيام، واألسير نضال بلوط منذ )32 

يومًا(، والفتات كتبت عليها شعارات 
تندد بإجراءات إدارة السجون بحق األسرى، 

والتي تحمّل االحتالل المسؤولية كاملة 
عن حياتهم وتحذيرات من خطورة 
وضعهم الصحي، كما رددوا هتافات 

داعمة لألسرى.
وقال مدير هيئة شؤون األسرى في 

الخليل إبراهيم نجاجرة: إن على المجتمع 
الدولي ومؤسسات حقوق االنسان تنفيذ 

ما تم التوافق عليه لحماية أبناء شعبنا، 
فقضية األسرى وخاصة المضربين عن 

الطعام رفضا لالعتقال االداري التعسفي 
وغير القانوني الذي يتنافى وأبسط 

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان يجب 
أن ينتهي.

وتابع: »إن اإلهمال الطبي داخل السجون 
أخذ حياة 227 أسيرا وآخرهم الشهيد 

سامي العمور«، داعيا لمزيد »من الحراك 
والتضامن الشعبي مع األسرى خاصة من 

المؤسسات الدولية«.
بدوره، قال الناطق االعالمي باسم نادي 

االسير أمجد النجار، إن جميع األسرى 
الذين خاضوا معركة االضراب عن الطعام 

تم نقلهم الى المستشفيات المدنية 
وتجميد اعتقالهم اإلداري بعد مرور اليوم 

الستين، لكن األسير أبو هواش تجاوز 
إضرابه المئة يوم ولم يتم نقله، بل 

تمارس عليه إجراءات تنكيلية وقمعية، 
وهو في وضع صحي خطير جدا حسب 

آخر التقارير الطبية، ويتحرك على كرسي 
متحرك وتعرض أكثر من مرة لتشنجات 

داخل »عيادة الرملة«، وبخصوص األسير 
بلوط أخفت سلطات االحتالل اضرابه 

من تاريخ 29/10/2021م حتى زيارة 
المحامي له الذي فوجئ بوضعه الصحي 

الصعب جدا حيث كان يتعرض للعزل 
والشبح وهو مضرب.

وأضاف »سلمنا اليوم مذكرة أهالي 
االسرى المطالبة بحماية أبنائهم واالفراج 

عنهم للصليب األحمر«. ودعا القوى 
الوطنية لضرورة العمل الجاد إلنهاء 

معاناة االسرى المضربين عن الطعام. 
كما دعا نائب رئيس بلدية الخليل 

يوسف الجعبري إلى مزيد من االلتفاف 
الشعبي حول األسرى وتكثيف الجهود 

المحلية والدولية للضغط على سلطات 
االحتالل من أجل التوقف عن استخدام 

سياسة االعتقال اإلداري واإلفراج عن 
كافة المعتقلين واألسرى استنادا ألحكام 

وقواعد القانون الدولي اإلنساني. كما 
أكد اسماعيل الشوبكي في كلمته ممثال 

عن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، 
أهمية التفاعل الشعبي في كافة 

المحافظات الفلسطينية، وأن يرقى إلى 
مستوى تضحيات األسرى لمساندتهم 

ورفع معنوياتهم والضغط على حكومة 
االحتالل من أجل اإلفراج عنهم.

 مظاهرات داعمة لالأ�سرى ومنددة بانتهاكات االحتالل

32 اأ�سرية فل�سطينية يقبعن يف املعتقالت 

ال�سهيونية
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أيها القارئ الكريم إن هلل تسعًة وتسعين اسمًا من أحصاها 
دخل الجنة وإن من أسماء اهلل الحسنى >>الوارث<< الوارث اسمٌ 

من أسماء اهلل الحُسنى، ومعنى هذا االسم الوارث هو الباقي، 
ألننا في حياتنا الدنيا الذي لم يمُت هو الوارث، وألنَّ اهلل سبحانه 

وتعالى حيٌّ باٍق على الدوام فهو الوارث، كلُّ ما بيدك مصيره 
إلى اهلل. قد تقول إنَّ هذا البيت ملكي، هذا كالمٌ فيه مجاز، 

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

ومن عليها.. أو وما عليها، للعاقل ولغير العاقل. اهلل عزَّ وجل قال: ‘’وََأنْتَ خَيْرُ 
اْلوَاِرثِينَ‘’  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: هلل الواحد القهَّ

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

يكون وارثًا هو هذا اهلل جلَّ جالله’’، أي أنَّ اهلل عزَّ وجلَّ مالك الملك، كل شيء 

يُمَلَّك هو مالكه وهبه لك ليمتحنك، إذًا هو ملك اهلل 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 اهلل منها في سورة الحجر قال تعالى: ﴿وَِإنَّا َلنَحْنُ نُحِْي  مواضع عدَّ
وَنُمِيتُ وَنَحْنُ اْلوَاِرُثوَن﴾ عالقتنا بهذا االسم.. أن تشعر أنَّ الذي بين يديك 

ليس لك صائرٌ إلى غيرك يدك عليه يد األمانة، وأنت مستخلفٌ فيه، وعليك أن 
تحاسب نفسك حسابًا عسيرا ألنَّ اهلل 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 اهلل رضي 
ِ صلى اهلل  اهلل عنهما قال: »َكاَن رَسُوُل اهللَّ

عليه وسلم يُعَلِّمُنَا االِسْتِخَارََة فِي اأُلمُوِر َكمَا 
يُعَلِّمُنَا السُّورََة مِنَ اْلُقرْآنِ: يَُقوُل: »ِإَذا هَمَّ 

َأحَدُُكمْ ِباأَلمِْر َفْليَرَْكعْ رَْكعَتَيِْن مِنْ َغيِْر 
اْلَفِريضَةِ، ُثمَّ لِيَُقِل: اللَّهُمَّ ِإنِّي َأسْتَخِيرُكَ 
ِبعِْلمِكَ، وََأسْتَْقدِرُكَ ِبُقدْرَتِكَ، وََأسَْأُلكَ 

مِنْ َفضْلِكَ اْلعَظِيِم، َفِإنَّكَ تَْقدِرُ وَاَل َأْقدِرُ، 
وَتَعَْلمُ وَاَل َأعَْلمُ وََأنْتَ عَالَّمُ اْلغُيُوِب، اللَّهُمَّ 
ِإْن ُكنْتَ تَعَْلمُ َأنَّ هََذا اأَلمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيِني 

وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ َأمِْري - َأوْ َقاَل: عَاِجِل 
َأمِْري وَآِجلِهِ - َفاْقدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ُثمَّ 

بَاِركْ لِي فِيهِ، وَِإْن ُكنْتَ تَعَْلمُ َأنَّ هََذا اأَلمْرَ 
شَرٌّ لِي فِي دِيِني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ َأمِْري 

- َأوْ َقاَل: فِي عَاِجِل َأمِْري وَآِجلِهِ - َفاصِْرْفهُ 
عَنِّي وَاصِْرْفِني عَنْهُ، وَاْقدُرْ لِي اْلخَيْرَ حَيُْث 

َكاَن ُثمَّ َأرْضِِني، َقاَل: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ"، 
وظاهر الحديث يدل على أن الدعاء يكون بعد 

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

الفاتحة، لكن ذكر اإلمام النووي في كتابه األذكار أنه 
يقرأ في األولى بعد الفاتحة: «قل يا أيها الكافرون"، 

وفي الثانية: «قل هو اهلل 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 141 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 اهلل عنها عند ابن ماجه أنها 
سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم يقول: «ال زََكاَة فِي مَاٍل حَتَّى يَحُوَل 
عََليْهِ اْلحَوُْل".

 
مَن أفطر يومًا من رمضان بغير رُخصة

عن أبي هريرة، رضي اهلل عنه، عن النّبيّ، صّلى اهلل عليه وسّلم، قال: 
صَها اهلل له َلم يَْقِض  >>مَن أفطر يومًا من رمضان في غير رُخصة رخَّ

هْر وإْن صامه<< رواه الخمسة إاّل مسلم.  عنهُ صيامُ الدَّ
-فقه الحديث: معناه أّن مَن أفَطر في يوم من رمضان بغير عذر شرعي 

كمرض وسفر، عالمًا بالتّحريم عامدًا، فإنّه يفوته ثواب عظيم ال يدركه ولو 
صام الدّهر كّله، وهذا تنويه بعظيم ثواب الصّوم. قال 

مالك وأبو حنيفة رحمهما اهلل: مَن أفطر يومًا 
عامدًا عالمًا، فعليه القضاء والكّفارة 

كاإلفطار بالوقاع، ألّن الفطر 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 اهلل عليه وسلم إلى صلة 

الرحم، ورغبت فيها أعظم الترغيب، وكان الترغيب دينيًا ودنيويًا، 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 واصاًل بل هو 

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

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

وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رجاًل قال: »يا 
رسـول اهلل إن لي قرابة أصلهـم ويقطعونني، 

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

 عليهم ما دمت على ذلك«، رواه مسلم. 
والمَّل: الرماد الحار، قال النووي: يعني كأنما تطعمهم 
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 اهلل به أن يوصل بل إن ذلك جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب. 

وإن اإلنسان منا ليسيئوه أشد اإلساءة ما يراه بعيـنه أو يسمعه بأذنيه من قطيعة 
ألقرب األرحام الذين ُفطر اإلنسان على حبهم وبرهم وإكرامهم، حتى 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 اهلل وأخطأنا مع ربنا ومع أنفسنا، نحتاج إلى أن 

نعصر جفوننا لتخرج ماء ساخنًا يغسل أدراننا وخطايانا، نحتاج 
إلى انكسار وتأسف على ما صنعنا بأنفسنا وأمتنا، نحتاج إلى 

االعتراف باالقتراف، واإلقرار باألوزار؛ فقد اعترف أنبياء اهلل 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 عفوًا عاما عن إخوانه 
المسلمين حتى يعفو اهلل عنه ؛ يعفو عن من أساء إليه أو شتمه أو 

سبَّه أو آذاه، فإن اهلل يغفر لمن يغفر للناس، ويرحم لمن يرحم الناس، 
والذي ال يرحم الناس ال يرحمه اهلل. 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 اهلل ؛ جاء عنه عليه الصالة 
والسالم أنه قال: ‘’إن اهلل 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 اهلل 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 بقلٍب هائم، ورِّثني يا رب 

علوم أنبيائك، وأسرار أصفيائك، ومواهب أهل 
سمائك، ورثني أرض العبوديَّة في نفسي حتى 
ل... إنَّك على كلِّ شيٍء قدير وصلَّى اهلل  أتكمَّ

على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه 
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 غزااًل 

في الطريق الخطأ.                     
* أنه في كثير من األحيان خسارة 

معركة تعلمك كيف تربح الحرب.

فاسألوا أهل الذكر 

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

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

فقه الحديث: قال اإلمام النووي - رحمه اهلل - 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 فرضًا".
أخي المسلم: صيام هذه الست بعض رمضان دليل على شكر الصائم لربه تعالى على 
الطاعات، ورغبة  الخير، كما أن صيامها دليل على حب  توفيقه لصيام رمضان، وزيادة في 
نعمة  مقابلة  فأما  اهلل:  رحمه  رجب  ابن  الحافظ  قال  الصالحات،  طريق  في  المواصلة  في 
التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده، فهو من فعل من بدل نعمة اهلل كفرًا. 
وعليه أخي المسلم: ليس للطاعات موسمًا معينًا، ثم إذا انقضى هذا الموسم عاد اإلنسان إلى 

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

قبره..
- قيل لبشر الحافي رحمه اهلل: إن قومًا يتعبدون ويجتهدون في رمضان. فقال: ‘’بئس 
القوم قوم ال يعرفون هلل حقًا إال في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها’’. 

حادي األرواح إلى بالد األفراح                     

َلهُمْ  وََقاَل  َأبْوَابُهَا  وَُفتِحَتْ  جَاُءوهَا  ِإَذا  حَتَّى  زُمَرًا  اْلجَنَّةِ  ِإَلى  رَبَّهُمْ  اتََّقوْا  الَّذِينَ  {وَسِيقَ  تعالى:  اهلل  قال 
بالسالم  فبدؤهم  عليكم"  "سالم  ألهلها  الجنة  أهل  خزنة  وقال  خَالدِين}  َفادْخُُلوهَا  طِبْتُمْ  عََليُْكمْ  سَالمٌ  خَزَنَتُهَا 
المتضمن للسالمة من كل شر ومكروه أي سلمتم فال يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون ثم قال لهم "طبتم فادخلوها خالدين" أي 

سالمتكم ودخولها بطيبكم فإن اهلل 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 خزنتها وتبكيتهم لهم بقولهم: {َأَلمْ يَْأتُِكمْ رُسٌُل مِنُْكمْ يَتُْلوَن عََليُْكمْ آيَاتِ رَبُِّكمْ} هذا فاعترفوا وقالوا 

بلى فبشروهم بدخولها والخلود فيها وإنها بئس المثوى لهم.
وتأمل قول خزنة الجنة ألهلها أدخلوها وقول خزنة النار ألهلها أدخلوا أبواب جهنم تجد تحته سرا لطيفا ومعنى بديعا ال 
الداخل من  وأبوابها أفظع شيء وأشده حرا وأعظمه عما يستقبل فيها  العقوبة  دار  كانت  لما  أنها  المتأمل وهو  يخفى على 
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 اهلل ألوليائه فبشروا من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها.
َكثِيرَةٍ  ِبَفاكِهَةٍ  فِيهَا  يَدْعُوَن  فِيهَا  كِئِينَ  مُتَّ اأَلبْوَابُ  َلهُمُ  حًَة  مَُفتَّ عَدْنٍ  {جَنَّاتِ  سبحانه:  قوله  وتأمل 

وَشَرَاٍب} كيف تجد تحته معنى بديعا وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما هي.
الباب  النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابها كما قال تعالى {ِإنَّهَا عََليِْهمْ مُؤْصَدٌَة } أي مطبقة ومنه سمي  وأما 

وصيدا وهي مؤصدة في 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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 التقلبات الجوية تحدث »طوارئ« بعّدة واليات

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس المحاكمة 
الثانية للمدير العام السابقة إلقامة الدولة »الساحل« حميد ملزي والوزيرين 

األولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سالل ومن معهم من إطارات 
ومسؤولين نافذين في الدولة إلى تاريخ 12 ديسمبر الداخل.

حذرت مصالح الحماية المدنية، 
المواطنين من التنقل إلى 

األماكن الصعبة التي تشهد 
تساقطا كثيفا للثلوج، وأوضح 

الجهاز األمني في بيان صدر 
عنه أمس أنه "على المواطنين 

عدم التنقل إلى المناطق 
والقمم الجبلية التي تشهد 

تساقطا كثيفا للثلوج وهذا 
لتفادي الحوادث وتسهيل تنقل 

مصالح الحماية المدنية في 
حال طلب النجدة"، وأضاف أنه 

"يجب على المواطنين المراقبة 
الدورية لمختلف وسائل 

التدفئة لتفادي خطر االختناق 
بالغاز".

كما أفادت مصالح الحماية 
المدنية والدرك الوطني في 

بيانات منفصلة أخرى أن 
االضطرابات الجوية التي 
تشهدها عدة واليات من 

الوطن ترتب عنها صعوبة 
السير بسبب تشكل الجليد 
وتساقط الثلوج وغلق كلي 

لبعض الطرق أمام حركة المرور 
بسبب تراكم الثلوج أو انجراف 

التربة وتشكل البرك المائية.
وأوضحت مصالح الحماية 
المدنية في هذا السياق 

أن عدة طرق بوالية تيزي 
وزو مغلقة أمام حركة سير 

المركبات بسبب تراكم الثلوج 
وهي الطريق الوطني رقم 15 

الرابط بين واليتي البويرة 
وتيزي وزو وبالضبط على 

مستوى فج تيروردة بلدية 
إفرحونان، والوطني رقم 30 

الرابط بين واليتي البويرة 
وتيزي وزو بالضبط على 

مستوى منطقة تيزي نكوالن 
بلدية تاسافت، الطريق الوطني 

رقم 33 الرابط بين واليتي 
البويرة و تيزي وزو بالضبط 
على مستوى منطقة أسول 

بلدية أيت بومهدي، والطريق 
الوالئي رقم 253 الرابط بين 

واليتي تيزي وزو و بجاية ، 
بالضبط على مستوى بلدية 

إيلليتن.
وفي والية البويرة أغلقت 

الثلوج الطريق الوطني رقم 30 
على مستوى منطقة نكويالل 

بلدية الصحاريج، والطريق 
الوطني رقم 33 الرابط بين 

واليتي البويرة وتيزي وزو على 
مستوى منطقة تيكجدة بلدية 
األسنام، والطريق الوطني رقم 
15 الرابط بين واليتي البويرة 

وتيزي وزو وبالضبط على 

مستوى منطقة كول بلدية 
الشرفة بسبب تراكم الثلوج.

كما أغلقت الثلوج الطريق 
الوطني رقم 15 الرابط بين 

واليتي البويرة وتيزي وزو مرورا 
ببجاية وبالضبط بالمكان 

المسمى عين الزبدة بلدية بني 
مليكش.

وسجلت نفس المصالح بوالية 
سطيف صعوبة السير على 

مستوى الطريق الوطني رقم 
75 الرابط بين واليتي سطيف 
وبجاية بالضبط على مستوى 
بلدية أيت نوال مزادة بسبب 

تساقط الثلوج والطريق 
الوالئي رقم 45 الرابط بين 

بلديتي بوسالم وبوعنداس 
بسبب تراكم الثلوج والطريق 

الوالئي رقم 06 الرابط بين 
واليتي بجاية وسطيف على 

مستوى قرية تيزي نتاقة 
بلدية آيت تيزي بسبب تراكم 

الثلوج، وفي والية باتنة سجلت 
ذات المصالح صعوبـة فـي 
السيـر بالطريق الوالئي رقم 
54 الرابط بين بلديتي أريس 
وثنية العابد وبالضبط على 

مستوى منطقة البعلي بلدية 
أريس بسبب تشكل الجليد.

... وفاة شيخ اختناقا بالغاز 
في سطيف

هذا وسجلت ذات المصالح 
حالة وفاة بوالية سطيف راح 

ضحيتها شيخ جراء استنشاقه 
لغاز أحادي أوكسيد الكربون، 

وأفادت إذاعة سطيف، أن 
مصالح الحماية المدنية 

لعموشة تدخلت صبيحة 
اإلثنين على الساعة السابعة 
و56 دقيقة ألجل إنقاذ عائلة 
متكونة من 05 أفراد اختنقوا 
جراء استنشاقهم لغاز أحادي 

أوكسيد الكربون المنبعث 
من المدفئة بمنزلهم العائلي 

الكائن بحي طانجة بلدية 
عموشة بوالية سطيف، وأضاف 

ذات المصدر، أن فرق النجدة 
قامت بإسعاف وإجالء أربعة 

ضحايا إلى مصلحة االستعجاالت 
بعموشة وهم الجدة وأحفادها 

الثالثة تتراوح أعمارهم ما بين 
10و79 سنة، كما سجلت ذات 
المصالح تسجيل وفاة الجد 

البالغ من العمر 83 سنة وتم 
نقله إلى مصلحة حفظ الجثث 

بمستشفى عين الكبيرة.
.. وإنقاذ شخصين اختنقا 

بالغاز بالمسيلة
إلى ذلك أنقذت إسعافات 

الحماية المدنية لوالية 
المسيلة صبيحة أمس 

شخصين تعرضا لالختناق 
بالغاز بمنزلهما الواقع بدوار 

لعطال في بلدية برهوم، 
وأوضحت خلية اإلعالم 

واالتصال لذات الهيئة في 
منشور عبر صفحتها على 

الفايسبوك، أن الوحدة الثانوية 
لبرهوم تدخلت اإلثنين في 

حدود الساعة السادسة صباحا 
وثمان وعشرين دقيقة 

)06:28( بدوار لعطال التابع 
إقليميا لبلدية برهوم، من 

أجل إنقاذ وإسعاف شخصين 
جراء تعرضهما لتسمم بغاز 

أحادي أوكسيد الكربون 
المنبعث من مدفئة تشتغل 
بغاز المدينة، وأضاف نفس 

المصدر أن الضحيتين اللتين 
تم إسعافهما في عين المكان 

ونقلهما إلى عيادة برهوم، 
هما امرأة عمرها 60 سنة وبنت 

تبلغ من العمر 15 سنة.
.. وتتدخل في سكيكدة 
لفكّ العزلة عن عدّة 

مناطق
هذا وسجلت الحماية المدنية 

لوالية سكيكدة صبيحة اإلثنين 
عدة تدخالت ألجل امتصاص 

مياه األمطار من األحياء 
السكنية ومن مؤسسات تربوية 

وفتح الطرقات المغلقة أمام 
حركة المرور بسبب تشكل 

البرك المائية وتساقط الثلوج، 
وأفادت خلية اإلعالم واالتصال 
لذات الهيئة عبر صفحتها على 

الفايسبوك، أن وحداتها تدخلت 
صباح أمس ألجل إنقاذ شخص 

عالق بسيارته بسبب ارتفاع 
منسوب مياه األمطار حوالي 

30 سم بنهج بشنيخي حسين 
بمدينة القل، وامتصاص المياه 

المتجمعة بحي 700 مسكن 
بنفس المدينة حيث ارتفع 
منسوب المياه إلى حوالي 90 
سم ونفس العملية أنجزتها 

بحي اإلخوة ساكر وبمتوسطة 
ابن جبير ومتوسطة لطرش 

أحسن بكركرة، كما سجلت 
ذات المصالح سقوط حائط 

اسمنتي بمدخل مدرسة 
مبعوج أحمد والمدرسة تزاول 
نشاطها بدون خسائر بشرية 
وفتح مجرى صرف المياه بلغ 

منسوبها حوالي 50 سم بمنزل 
فردي بالزيتونة. من جهة 

أخرى تدخلت الحماية المدنية 
بالتعاون مصالح األشغال 

العمومية بقنواع وبالضبط 
بمنطقة تبلوط لفتح الطريق 

بسبب تراكم الثلوج.
ودعت الحماية المدنية 

المواطنين وبخاصة أصحاب 
المركبات إلى توخي أقصى 

درجات الحيطة والحذر تفاديا 
ألي خطر محتمل نتيجة 

االضطراب الجوي الذي تشهده 
المنطقة.

حياة. س

الحماية المدنية تحذر
في قضية فساد تتعلق بفندق 

»يوقارتين باالص« ببجاية
البراءة لسالل ورفع الحجز 
عن جزء من ممتلكاته  

إدانة مدير الديوان السابق للوزارة األولى 
بـ 3 سنوات حبسا نافذا

المالية واالقتصادية  الجرائم  الجزائي المتخصص في مكافحة  أدان القطب 
االثنين  أمس  العاصمة في جلسة عقدت  بالجزائر  أمحمد  بمحكمة سيدي 
مدير الديوان السابق للوزارة األولى مصطفى كريم رحيال بعقوبة 3 سنوات 
حبسا نافذا وغرامة بـ 500 ألف دج، فيما استفاد الوزير األول السابق عبد 
بالفساد  صلة  ذات  بتهم  متابعتهم  بعد  البراءة  حكم  من  سالل  المالك 

ارتكبت بوالية بجاية تخص فندق »يوقارتين باالص«.
كما تم في نفس القضية ادانة رجل االعمال لعالوي محمود بعامين حبسا 
الوالي  أيضا  البراءة  حكم  من  استفاد  فيما  دج،  ألف   100 ب  وغرامة  نافذا 
الوالية،  لذات  السابق  العام  واألمين  زيتوني  الصالح  اوالد  لبجاية  السابق 

ايدير إبراهيم.
كما تم اصدار قرار يقضي بأداء تعويض بـ 100 ألف دج تدفع بالتضامن 

بين المتهمين رحيال ولعالوي للخزينة العمومية.
 7 عقوبة  سابقا  التمس  قد  الجزائي  القطب  لهذا  جمهورية  وكيل  وكان 
سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير األول السابق 
وغرامة  نافذا  3 سنوات حبسا  التماس عقوبة  تم  كما  المالك سالل،  عبد 
100 ألف دج في حق كل من مدير ديوانه مصطفى كريم رحيال، ووالي  ب 
بجاية السابق اوالد الصالح زيتوني واألمين العام السابق لذات الوالية ايدير 

إبراهيم وكذا رجل األعمال لعالوي محمود.
صلة  ذات  بتهم  القضية  هذه  في  ديوانه  ومدير  سالل  متابعة  وتمت 
بالفساد ارتكبت على مستوى والية بجاية، السيما »سوء استغالل الوظيفة 

ومنح امتيازات غير مستحقة«.
حياة. س

 تعد خطوة أساسية لخلق مناخ من الثقة 
لتنفيذ مشاريع الرقمنة 

سلطة ضبط البريد تفتك 
شهادة »واب تراست«

أعلنت سلطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية، اإلثنين في بيان لها، عن 
حصولها على ختم »واب تراست« لسلطة التصديق اإللكتروني.

ويعد هذا الختم »شهادة يتم إقرارها من طرف مكتب تدقيق معتمد يثبت 
اإللكتروني وفقا  للتصديق  اقتصادية  لممارسة نشاطها كسلطة  مطابقتها 

.»)/https://aece.dz( للمرجع +واب تراست+ لسلطة التصديق
وحسب المصدر فإن »واب تراست« مرجعا »موجها لسلطات التصديق لزيادة 
ثقة المستهلكين بخصوص التجارة والمعامالت االلكترونية وكذا أي تطبيق 
PKI )البنية التحتية للمفاتيح العامة(«، بحيث يرتكز على »مبادئ ومعايير 
والمنطقي  المادي  باألمن  المتعلقة  تلك  غرار  على  جوانب،  عدة  تغطي 

والسالمة والتوافر والسرية وحماية البيانات الشخصية«.
من  مناخ  لخلق  أساسية  »خطوة  الشهادة  هذه  تعد  المصدر،  ذات  وحسب 
في  الرقمي  والتحول  الرقمنة  مشاريع  لتنفيذ  الضرورية  الرقمية  الثقة 

القطاع االقتصادي في الجزائر«.
بمتابعة  المكلفة  اإللكتروني،  للتصديق  االقتصادية  »السلطة  بأن  وأضاف 
عوامل  أهم  بين  من  تعد  اإللكتروني،  التصديق  خدمات  مؤدي  ومراقبة 
التراخيص  تقديم  خالل  من  وذلك  الجزائر  في  الرقمي  االقتصاد  تطوير 
بدورهم  يقومون  والذين  الخدمات،  هذه  لمؤدي  اإللكترونية  والشهادات 
مما  الجمهور،  لصالح  اإللكترونيين  والتصديق  التوقيع  خدمات  بتقديم 
يسمح بالقيام بالمعامالت اإللكترونية المختلفة بطريقة آمنة وموثوقة«.
ح. س

 

نظير أبحاثها حول البكتيريا المجهرية 
والنظام المناعي

جزائرية تفوز بجائزة »روبار 
كوخ« 2021 بألمانيا

فازت الباحثة الجزائرية، ياسمين بلقايد، بجائزة روبار كوخ 2021، التي تعد 
من المكافآت العلمية المرموقة في المانيا، وذلك نظير ابحاثها »الثورية« 
المؤسسة  أعلنته  حسبما  المناعي،  والنظام  المجهرية  البكتيريا  حول 
األنباء  وكالة  عن  نقال  االلكتروني،  موقعها  على  كوخ«  »روبار  االلمانية 
المصدر-خالل  ذات  الجزائرية-حسب  الباحثة  مكافأة  تمت  وقد  الجزائرية. 
المجهرية  البكتيريا  اهمية  الثورية حول  ابحاثها  نظير  ببرلين،  حفل نظم 
للنظام المناعي ودور النسيج المجهري لألمعاء في تكوين البكتيريا المجهرية 
واثارها المرتبطة باألمراض المعدية وااللتهابية«. كما أشارت ذات المؤسسة 
تتحكم  كيف  قاطع  بشكل  اظهرت  قد  بلقايد  باسمين  »ابحاث  ان  الى 
ونظامنا  المعوية  البكتريا  في  وجلدنا،  امعاءنا  تستوطن  التي  البكتيريا 
المناعي وبالتالي مساعدتنا على محاربة العوامل المعدية وكذا تقبل لغذاء 
 1968 سنة  في  المولودة  الجزائرية  الباحثة  ان  للتذكير  دفاعي«.  كعامل 
بالجزائر العاصمة ومتحصلة على ماستر من جامعة هواري بومدين للعلوم 
والتكنولوجيا قبل ان تواصل دراستها العليا في فرنسا وعملت في المعهد 
اشرفت على  المعدية حيث  واألمراض  الحساسية  االمريكي ألمراض  القومي 
بنسلفانيا.  بجامعة  أستاذة  منصب  تشغل  انها  كما  الميكروييوم  برنامج 
كما تجدر االشارة الى ان مؤسسة روبار كوخ التي انشئت في سنة 1907 هي 
مؤسسة غير ربحية تهدف الى ترقية التطور الطبي والبحث العلمي االساسي 
في مجال االمراض المعدية وكذا مشاريع مماثلة لحل مشاكل ترتبط بالطب 
والنظافة، وخلصت المؤسسة في االخير الى التأكيد بان ياسمين بلقاضي قد 
تحصلت على جائزتها في نفس الوقت مع االستاذ االلماني اندرياس بوملر 

كذلك ألبحاثه في مجال البكتيريا المعوية والنظام المناعي.             ح. س

الذكرى الـ 60 لتأسيس الوكالة
»وأج« مبادئ راسخة 

وتضحيات خالدة 
ومساع رائدة

الوكالة  لتتم  ديسمبر،  شهر  من  الفاتح  في  تحّل 
تأسيسها،  على  سنة   60 »وأج«  لألنباء  الجزائرية 
التلغرافيا  وتحي الوكالة هذه المناسبة بشعار »من 
إلى اإلعالم المتعدد الوسائط« وتستحضر بالمناسبة 
وتواصل  السابقين  وتضحيات  المؤسسين  نضال 
جهودها لتقديم منتوج إعالمي راق، هدفه الخدمة 

العمومية.
يوما  الثالثاء,  اليوم  الوكالة  تنظم  وبالمناسبة، 
دراسيا تحت رعاية الوزير األول, وزير المالية أيمن بن 
المختصين  من  عدد  خالله  سيناقش  الرحمن,  عبد 
ومجابهة  المعلومات  حرب  وتحديات  اإلعالم  واقع 
التواصل  مواقع  انتشار  ظل  في  الوهمية  األخبار 
االجتماعي، وفي ذات اإلطار, سيتم يوم غد األربعاء, 
تدشين متحف الوكالة من طرف وزير االتصال, محمد 
بوسليماني، وتسابق الوكالة نفسها وتواصل تطوير 
اإلعالمي  المشهد  تغير  مع  تماشيا  عملها  مناهج 
عناصر  ودخول  جهة,  من  الصحفي  العمل  وطبيعة 
جديدة في صناعة الخبر من جهة أخرى, حيث تعمد 
وتدقيقها, وتسعى  والحقائق  األخبار  تحري  إلى  وأج 
الربح  تتجاوز  فعالة  عمومية  خدمة  تجسيد  إلى 
محاولة  عن  تترفع  موثوقية  تعزيز  وإلى  التجاري, 
على  الصحفي  السبق  عن  والبحث  والتأثير  االنتشار 

حساب الموضوعية.
مكاسبها  على  المحافظة  على  الوكالة  وتراهن 
الريادية، من خالل إطالقها لمجموعة من  ومكانتها 
الورشات لتطوير خدمتها العمومية، كما شرعت في 
تفعيل اآلليات المتعددة لليقظة اإلعالمية لدحض 

األخبار الكاذبة.
وقد شهدت وكالة األنباء الجزائرية منذ تأسيسها في 
المجلس  من  بقرار  بتونس,   1961 ديسمبر  الفاتح 
مستمرا  وتكييفا  هامة  تحوالت  للثورة,  الوطني 
السريع  للتطور  مواكبة  عملها,  ووسائل  لطريقة 
عرفها  التي  وللتحوالت  المعلومات  إنتاج  لمجال 
لمؤسسي  األول  االجتماع  ومنذ  الجزائري،  المجتمع 
شريط  اهلل  وعبد  يزيد  امحمد  بينهم  ومن  الوكالة, 
ميشال  وسارج  زيتوني  ومسعودي  شولي  وبيار 
ناضلت الوكالة بمكتبيها االثنين وصحافييها األربعة 
أسبوعية تتشكل من قصاصات  أجل بث نشرة  من 
على  وتحتوي  »الرونيو«  آلة  طريق  عن  مطبوعة 
األجنبية  الصحافة  وتعليقات  الثورة  توجيهات 

ونشاط جيش التحرير الوطني وشبكات الفدائيين.
الوسائل  في  االستثمار  في  سباقة  الوكالة  وكانت 
وتكوين  تجهيزاتها  وعصرنة  الحديثة  التكنولوجية 
سنوات  نهاية  في  تكيفت  حيث  البشرية،  مواردها 
الـ 80 مع تقنية اإلعالم اآللي والتخلي عن التيلكس، 
ودخلت منذ سنوات، باقتدار، معترك الثورة الرقمية 
تنويع  على  تقوم  جديدة  استراتيجية  من  انطالقا 
 2017 سنة  تزودت  حيث  خدماتها،  باقة  وتوسيع 
إنتاج  مسار  لتسيير  جديدة  تحريرية  بأرضية 

المعلومة.
وكالة  انطلق رسميا بث شريط   ,2018 نوفمبر  ومنذ 
الجزائري  الصناعي  القمر  عبر  الجزائرية  األنباء 
نوعها  من  سابقة  في  سات1-  ألكوم  لالتصاالت 
بيانات  مراكز  الوكالة على  وتتوفر  الجزائر,  تشهدها 
المواقع  استضافة  احتياجات  لجميع  تستجيب 

االلكترونية وتخزين المضامين المعلوماتية.
باللغات  إعالمية  مواقع  أربعة  الوكالة  وتحصي 
واإلنجليزية،  والفرنسية  واألمازيغية  العربية 
وتقدم منتجات ومضامين مختلفة من خالل مصلحة 
الوسائط المتعددة، كما تقوم بتعزيز تواجدها في 
أداء هذه  ويحرص على  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
و27  صحفيا   221 بينهم  من  موظفا،   455 المهام 
مترجما، عالوة على الفرق التقنية وقسم السمعي-

البصري.
وتعتزم الوكالة إعادة نشر مكاتبها بالداخل لتغطية 
الواليات الجديدة العشر، وبالخارج أيضا وذلك تعزيزا 
لدورها في الدفاع عن المصالح العليا للبالد، تماشيا 
مع االستراتيجية الجديدة لسياسة الجزائر الخارجية، 
اإلسبانية  باللغة  جديد  موقع  إنشاء  تعتزم  كما 

قريبا.
حياة. س
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