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الحــدث

باعتبارها �صرحا جديرا بالعرفان وحلملها كامل موا�صفات االلتزام الوطني

بن زيان ي�شيد باداء الكفاءات الوطنية وي�ؤكد

الرئي�س تبون تبون ي�شيد
بامل�ؤ�س�سة ال�شرطية

انتخاب �أ�ساتذة

م�ستثمرون حرموا من العقار نتيجة ممار�سات الف�ساد يف ال�سابق
�أ�شاد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون بامل�ؤ�س�سة ال�شرطية باعتبارها �صرحا جديرا بالعرفان
وحلملها كامل موا�صفات االلتزام الوطني.
حياة�.س

و�أو�ضح بيان �صدر عن مديرية الأمن
الوطني �أم�س حول �صدور العدد  149من
جملة "ال�رشطة" ل�شهر �أكتوبر � ،2021أن
رئي�س اجلمهورية ،عبد املجيد تبون ،ويف
ر�سالة له وجهها لهذا اجلهاز الأمني �أ�شاد
من خاللها بامل�ؤ�س�سة ال�رشطية باعتبارها
�رصحا جديرا بالعرفان ملنت�سبيها ،حتمل
كامل موا�صفات االلتزام الوطني والكفاءة
والنجاعة ،مثمنا ت�ضحيات وجهود �أفراد
ال�رشطة يف احلفاظ على الأمن العام ومنوها
مبا يتحلون به من روح وطنية ،ووازع
مهني مثايل وان�ضباط �صارم ،خدمة لراحة
وطم�أنينة املواطن وحماية للممتلكات.
وجاء يف افتتاحية العدد ،املعنونة":املحن
ال تزيدنا �إال حلمة و�إ�رصارا على حماية
الوطن" ،تثمني ل�صور الت�ضامن والتكافل
التي ر�سمها ال�شعب اجلزائري خالل
املحن التي عرفتها البالد ،ب�سبب جائحة
كورونا واحلرائق التي �شهدتها بع�ض
واليات الوطن ،مع الت�أكيد على �رضورة
جتند �أفراد ال�شعب الواحد �إىل جانب كافة
م�ؤ�س�سات الدولة ،على غرار الأجهزة

لزهاري يربز الإرادة ال�سيا�سية
الوطنية القوية ملحاربة الر�شوة

الأمنية ،من �أجل الت�صدي لكل املحاوالت
اليائ�سة لزعزعة الوحدة الوطنية
وامل�سا�س ب�أمن الوطن واملواطن .كما

خ�ص�ص هذا العدد ،يف ر�ؤية جديدة،
حيزا مهما لإ�سهامات ودرا�سات علمية

و�أمنية لأ�ساتذة وباحثني جامعيني
و�إطارات من الأمن الوطني� ،إىل
جانب �إدراج ملف خا�ص حتت عنوان
"املواطنة منوذج اجتماعي ملواجهة
خطاب الكراهية".

�أع�ضاء جمل�س الأمة ي�صادقون على � 13أمرية رئا�سية
قانون املالية التكميلي ل�سنة  2021م�رشوع
القانون املت�ضمن املوافقة على الأمر رقم
 21-03امل�ؤرخ يف  25مار�س  ،2021الذي
يعدل ويتمم القانون رقم  84-09امل�ؤرخ يف
 4فرباير  1984واملتعلق بالتنظيم الإقليمي
للبالد وكذا الأمر رقم  21-02الذي يحدد
الدوائر االنتخابية وعدد املقاعد املطلوب
�شغلها يف انتخابات الربملان ،الأمر 21-
 13املتمم لبع�ض �أحكام القانون رقم 11-
 10املتعلق بالبلدية ،الأمر  21-01الذي
يعدل ويتمم الأمر  21-01واملت�ضمن القانون
الع�ضوي املتعلق بنظام االنتخابات والأمر
رقم  21-05الذي يعدل ويتمم بع�ض �أحكام
الأمر رقم  21-01املت�ضمن القانون الع�ضوي
املتعلق بنظام الإنتخابات.
كما متت امل�صادقة خالل هذه اجلل�سة التي
�شهدت ح�ضور  66ع�ضوا �إىل جانب ت�سجيل
 36وكالة ,على م�رشوع القانون املت�ضمن
املوافقة على رقم  21-10امل�ؤرخ يف 25
�أوت 2021الذي يعدل ويتمم بع�ض �أحكام
الأمر رقم  21-01املت�ضمن القانون الع�ضوي
املتعلق لنظام االنتخابات والأمر رقم 21-

 08الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156
امل�ؤرخ يف  8يوليو  1966املت�ضمن قانون
العقوبات وكذا الأمر رقم  21-09امل�ؤرخ يف
 8يوليو  2021واملتعلق بحماية املعلومات
والوثائق الإدارية وكذا االمر رقم 21-11
الذي يتمم الأمر  -155 66امل�ؤرخ يف 8
جويلية  1966واملت�ضمن قانون الإجراءات
اجلزائية.
كما مت خالل هذه اجلل�سة الت�صويت على
م�رشوع قانون املت�ضمن املوافقة على الأمر
رقم  21-12امل�ؤرخ يف � 25أغ�سط�س 2021
واملتعلق بالتدابري اال�ستثنائية لفائدة
امل�ستخدمني والأ�شخا�ص غري الأجراء
الذين ميار�سون ن�شاطا حل�سابهم اخلا�ص،
املدنيني با�شرتاكات ال�ضمان االجتماعي
والأمر رقم  21-04امل�ؤرخ يف � 18أبريل
 2021الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106
املت�ضمن قانون املعا�شات الع�سكرية والأمر
رقم  21-06امل�ؤرخ يف  30ماي  2021الذي
يعدل ويتمم الأمر رقم  06-02امل�ؤرخ يف 28
فرباير  2006و املت�ضمن القانون الأ�سا�سي
ع.ط
للم�ستخدمني الع�سكرين.

يف لقاء جمعه مبدراء عدد من اجلرائد اخلا�صة

وزير االت�صال ي�ؤكد دور ال�صحافة املكتوبة يف تو�ضيح ودعم مواقف اجلزائر
�أكد وزير االت�صال ،حممد بو�سليماين،
�أم�س ،يف لقائه مبدراء عدد من اجلرائد
اخلا�صة ،على الدور الفعال الذي ميكن �أن
ت�ضطلع به ال�صحافة املكتوبة يف تو�ضيح و
دعم مواقف اجلزائر.
و�أو�ضح بيان لوزارة االت�صال� ،أن بو�سليماين
ا�ستهل لقاءه بالت�شديد على "الدور الفعال،
الذي ميكن �أن تلعبه ال�صحافة املكتوبة يف
الدفاع عن الق�ضايا الوطنية والإقليمية
الراهنة ،ما يعزز م�صداقيتها لدى الر�أي
العام ،بانخراطها �أكرث يف تو�ضيح مواقف
اجلزائر ودعمها".

قال وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،عبد الباقي بن زيان
�إن انتخاب �أ�ساتذة القانون الد�ستوري يف املحكمة الد�ستورية هو
�إقرار واعرتاف بدور اجلامعة اجلزائرية كقاطرة للتنمية الوطنية.
ودعا بن زيان الأ�ساتذة الفائزين بع�ضوية املحكمة الد�ستورية يف
كلمة له خالل مرا�سم تكرميهم اليوم ،لتحمل امل�س�ؤولية امللقاة
على عاتقهم ،م�ضيفا� :إنني على ثقة ب�أنكم تدركون ثقلها وحجمها،
�أنتم الكفاءات مطالبون بالعمل احلثيث بغية حتقيق حيادية هذه
الهيئة اجلديدة وا�ستقالليتها عن ال�سلطات العمومية واالنتقال
بالعمل الد�ستوري الرقابي �إىل طور نوعي جديد يف �سبيل خدمة
الوطن.
كما خاطب وزير التعليم العايل الأ�ساتذة الفائزين بع�ضوية املحكمة
الد�ستورية بالقـول� :إن انتخابكم اليوم ،ي�ؤكد حاجة املجتمع
وم�ؤ�س�ساته �إىل توظيف خمرجات التعليم ،التكوين والبحث
وت�سخريها حلل املع�ضالت الكربى املجتمع وم�شكالته  ،لهذا
ف�إن ما حتملونه من قيم �أكادميية وعلمية قائمة على املو�ضوعية
والنزاهة وال�رصامة واحليادية  ،..ت�ساهم بدون �شك يف ممار�ستكم
و�أنتم يف ع�ضوية هذه الهيئة الوطنية الرقابية الد�ستورية.
ويف ذات ال�سياق� ،أثنى امل�س�ؤول الأول يف مبنى بن عكنون على ثقـة
رئي�س اجلمهورية التي و�صفها بالكبرية يف الأ�رسة اجلامعية ودعمه
ع.م
				
املتوا�صل لهـا.

خالل ندوة �إقليمية من تنظيم االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا

تتعلق بالداخلية والعدالة وال�ضمان االجتماعي والدفاع

�صادق �أع�ضاء جمل�س الأمة� ،أم�س ،على
م�شاريع قوانني تخ�ص � 13أمرية رئا�سية
معدلة ومتممة لقوانني متعلقة بقطاعات
الداخلية واجلماعات املحلية ،العدالة،
ال�ضمان االجتماعي ،املالية وكذا الدفاع.
�صادق �أع�ضاء الغرفة العليا للربملان
على هذه امل�شاريع خالل جل�سة علنية،
تر�أ�سها �صالح قوجيل ،رئي�س املجل�س،
على م�شاريع القوانني التي قدمت �إليهم
للت�صويت واملتمثلة يف � 13أمر رئا�سي
يتعلق بقطاع الداخلية واجلماعات املحلية
والعدالة والعمل وال�ضمان االجتماعي وكذا
الدفاع وذلك بح�ضور كل من وزير الداخلية
واجلماعات املحلية والتهيئة الإقليمية،
كمال بلجود ،وزير العدل وحافظ الأختام,
عبد الر�شيد طبي ,ووزير العمل والت�شغيل
ال�ضمان االجتماعي ,يو�سف �رشفة� ،إىل
جانب وزيرة العالقات مع الربملان ،ب�سمة
عزوار ،ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني.
ويتعلق الأمر بالت�صويت على م�رشوع
القانون املت�ضمن املوافقة على الأمر رقم
 21-07امل�ؤرخ يف  8يونيو  ،2021املت�ضمن

يف املحكمة الد�ستورية �إقرار
بدور اجلامعة اجلزائرية

ويف هذا ال�سياق� ،أكد الوزير �أنه يطمح
لبناء �صحافة قوية ،ت�ستمد قوتها من
م�صداقيتها يف معاجلة الق�ضايا املطروحة
بكل مهنية ومو�ضوعيةّ  ،مثمنا الإرادة
القوية املعرب عنها من قبل مدراء ال�صحف
يف لعب الدور املرجو منها ،يتابع امل�صدر
ذاته.
وباملنا�سبة ،اطلع امل�س�ؤول الأول عن قطاع
االت�صال على جملة من االن�شغاالت املهنية
والتنظيمية ،التي تواجهها ال�صحف
امل�ستقلة� ،إىل جانب ظروف عملها يف
ظل التحوالت االقت�صادية والتكنولوجية

الراهنة.
كما ا�ستمع �أي�ضا �إىل �أهم تطلعات امل�شاركني
يف اللقاء و ما ميكن �أن تبذله ال�سلطات
العمومية ،لتجاوز كل العراقيل املحيطة
بظروف عمل ال�صحف امل�ستقلة ,بهدف
�إعطائها نف�سا جديدا .ويف هذا ال�صدد،
�أعرب بو�سليماين عن "ا�ستعداده التام"
للنظر يف �أهم االن�شغاالت امل�شرتكة بني
خمتلف العناوين ال�صحفية" ،بالت�شاور
امل�ستمر مع كل الفاعلني يف القطاع" ,وفقا
ملا ت�ضمنه البيان.
ع.ط

�أبرز رئي�س املجل�س الوطني
بوزيد
الإن�سان،
حلقوق
لزهاري ،خالل ندوة �إقليمية من
تنظيم االحتاد الأوروبي وجمل�س
�أوروبا ،الإرادة ال�سيا�سية
الوطنية القوية ملحاربة الر�شوة
يف �إطار احرتام �صارم للمحاكمة
العادلة ،ح�سب ما �أفاد به �أم�س
بيان للمجل�س.
�أو�ضح ذات امل�صدر �أن لزهاري
تطرق يف مداخلة له خالل هذه
الندوة التي ناق�شت� ،أم�س
الثالثاء عرب تقنية التحا�رض عن
بعد ،مو�ضوع "التعاون الفعال
بني امل�ؤ�س�سات الوطنية امل�ستقلة
حلقوق الإن�سان وهيئات حماربة
الر�شوة يف جنوب البحر الأبي�ض
املتو�سط"� ،إىل الإرادة ال�سيا�سية
الوطنية القوية ملحاربة الر�شوة
التي اعترب �أنها "خطر على
التنمية وال�شفافية وبناء دولة
القانون ومن �أهم الأ�سباب التي
تفقد وتهز الثقة بني ال�شعب
وم�ؤ�س�ساته" و�أنها "خطر قوي

على حقوق والإن�سان".
و�أكد املتحدث� ،أن اجلزائر
حتارب هذه الظواهر يف �إطار
احرتام �صارم للمحاكمة العادلة
مع �ضمان احلق املكفول د�ستوريا
يف رفع �شكوى �أمام العدالة �أو
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
يف حالة تظلم.
وذكر رئي�س املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان بفحوى مذكرة
التفاهم التي �أبرمت مع الهيئة
الوطنية للوقاية من الف�ساد
ومكافحته �سنة  ،2019والتي
تن�ص �أ�سا�سا على حماربة
الر�شوة �ضمانا لأ�س�س حقوق
الإن�سان من خالل برامج تدريب
وتبادل
القدرات
وتعزيز
اخلربات والتح�سي�س .و�شدد
على �أن املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان يعمل �ضمن هذا ال�سياق
على جعل القوانني اجلزائرية
"مطابقة مع املعايري الدولية
املتعارف بها يف ال�شق املتعلق
ع.ط
مبحاربة الر�شوة".

عمار بو�ضياف ع�ضو املحكمة الد�ستورية ي�رصح

"�سنعمل على ت�صفية الن�صو�ص
املخالفة للد�ستور"
قال ع�ضو املحكمة الد�ستورية،
عمار بو�ضياف� ،إن تواجد
�أ�ساتذة القانون الد�ستوري يف
�سيطعي
املحكمة الد�ستورية
ُ
لها دفعة قوية ،وا�ص ًفا يف ذات
ال�صدد املهام املنوطة بهم بـ
ال�صعبة.
و�أبرز بو�ضياف �أهمية ا�ستحداث
املحكمة الد�ستورية من ناحية
�أوجه االختالف بينها وبني
املجل�س الد�ستوري فيما يتعلق
بالرتكيبة الب�رشية ،حيث
�أنه ف�ضال عن �إ�رشاك �أ�ساتذة
جامعيني مت ا�ستبعاد الأ�شخا�ص
الذين ال ميتون ب�صلة للعمل
الد�ستوري على غرار انتخاب
تركيبة
�ضمن
برملانيني
املجل�س الد�ستوري �سابقا.
و�أكد �أ�ستاذ القانون الد�ستوري
بجامعة تب�سة �أن حتقيق هدف
املحكمة الد�ستورية املتمثل
يف احلياد واال�ستقاللية يتطلب

عزلها عن كل ما ال ميت ب�صلة
للرقابة الد�ستورية.
ومن ناحية االخت�صا�صات ،قال
�إن املحكمة الد�ستورية �سرتث
بع�ضا من تركة اخت�صا�صات
املجل�س الد�ستوري� ،إىل جانب
ممار�سة وظيفة التحكيم بني
م�ؤ�س�سات الدولة .ف�ضال عن
الف�صل يف حاالت الدفع بعدم
الد�ستوريةُ ،
املحالة �إليها من
قبل املحكمة العليا وجمل�س
الدولة ،وكذا تف�سري و�إبعاد
الغمو�ض عن بع�ض �أحكام
الد�ستور -ي�ضيف املتحدث.-
ويف معر�ض حديثه عن �صعوبة
املهمة� ،أ�شار عمار بو�ضياف
�إىل م�س�ؤوليتهم يف ت�صفية
وتكييف كم هائل من الن�صو�ص
الت�رشيعية املخالفة للد�ستور
احلايل باعتبارها �أ�صبحت
عدمية الأثر.
ع.م

الحــدث

اخلمي�س 25
نوفمرب
 2021املوافق
لـ  20ربيع الثاين
 1443هـ

�شريف يك�شف عن �أرقام اال�ستحقاق املحلي

�أكرث من  23مليون ناخب
ملحليات ال�سبت
• �شهادة التلقيح �إجبارية مل�ؤطري العملية االنتخابية
و ّفرت كل الظروف لإجناح املوعد
االنتخابي املقبل ،معلنا عن ا�شرتاط
�شهادة التلقيح جلميع م�ؤطري
العملية االنتخابية.

قبول قرابة  3ماليني
ا�ستمارة تر�شح
للمجال�س املنتخبة

�أعلن رئي�س ال�سلطة الوطنية
امل�ستقلة لالنتخابات حممد �شريف
�أم�س ،عن �إح�صاء هيئة ناخبة فاقت
 23مليون ناخب النتخابات جتديد
املجال�س البلدية والوالئية املقررة،
هذا ال�سبت ،معلنا يف �سياق �آخر �أن
ال�سلطة ا�شرتطت� ،شهادة التلقيح
جلميع م�ؤطري العملية االنتخابية،
يف �إطار الربوتوكول ال�صحي املطبق
ملواجهة "كورونا".
قدرت الهيئة الناخبة ملحليات
ال�سبت ،بـ 23مليون و 771الف و
 479عرب خمتلف واليات الوطن،
ح�سب الأرقام التي ك�شف عنها �أم�س،
رئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة
لالنتخابات ،حممد �شريف ،يف الندوة
ال�صحفية التي ن�شطها حت�ضريا لهذا
اال�ستحقاق ،ويف هذا ال�سياق ذكر
�شريف �أن عملية املراجعة اال�ستثنائية
لعدد اجمايل امل�سجلني اجلدد و�صل
 969الف و  902بينما و�صل عدد
امل�شطوبني لـ  474الف و .744
وفيما يتعلق بامللفات املودعة ،ك�شف
�شريف �أن الف و 46ملف تر�شح مت
�سحبه النتخابات املجال�س الوالئية.
و  22الف و 306النتخابات املجال�س
البلدية ،م�شريا �أن �أول حزب �سحب
ا�ستمارة الت�سجيل كان حزب الكرامة
يوم � 2سبتمر.
يف �سياق مغاير ،ويف �إطار تطبيق
الربوتوكول ال�صحي� ،أكد رئي�س
امل�ستقلة
الوطنية
ال�سلطة
لالنتخابات ،حممد �شريف� ،أن الدولة

�أعلن �شريف �أم�س ،عن قبول � 759ألف
و 533ا�ستمارة للإنتخابات املجال�س
ال�شعبية البلدية� ،أي بن�سبة 66.28
باملائة ،منها � 575ألف ا�ستمارة
للأحزاب ال�سيا�سية املعتمدة .ومنها
 33باملائة مرفو�ضة ،مقابل مليونني
و 546و� 361إ�ستمارة لـ 40حزب �أي
بن�سبة  82باملائة ،و 17.68باملائة
للقوائم م�ستقلة ،بالن�سبة ال�ستمارات
الرت�شح للمجال�س الوالئية.
و�أو�ضح يف هذا ال�ش�أن� ،أن  75باملائة
من الإ�ستمارات املرفو�ضة تعود لـ354
حزب معتمد ،و 24باملائة للقوائم
امل�ستقلة ،فيما بلغ عدد امللفات
املودعة � 427ألف ملف .منها 300
�ألف ملف للأحزاب املعتمدة .و88
�ألف ملف يف اطار القوائم احلرة،
وملف واحد يف �إطار التحالف.
وبالن�سبة لإنتخابات املجال�س
الوالئية ،قال �شريف �أنه مت �إيداع 4
ماليني و� 148ألف و 968ا�ستمارة و37
باملائة منها مت �إرجاعها .متثل منها 81
باملائة الأحزاب املعتمدة ،و 18باملائة
من قبل القوائم امل�ستقلة ،كما مت
قبول مليونني و 546و� 361إ�ستمارة
لـ 40حزب �أي بن�سبة  82باملائة،
و 17.68باملائة للقوائم م�ستقلة .كما
بلغ عدد اال�ستمارات املقبولة الفني
و 146ا�ستمارة لقائمة التحالفات.
املرفو�ضة
اال�ستمارات
وعن
لالنتخابات الوالئية فقد بلغت مليون
و 161قائمة لـ 34حزب و 8.2باملائة
للقوائم امل�ستقلة ،والقوائم املرت�شحة
بالن�سبة لالنتخابات الوالئية بلغت
 429قائمة منها � 341ألف قائمة لـ30
حزب اي  48. 79باملائة .و 88الف
قائمة م�ستقلة �أي  20.51باملائة ،كما
�أن  18الف قائمة مقبولة منها 80
�ألف قوائم حزبية و� 28ألف قوائم
م�ستقلة.
�إ� .سايح
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ال�شعب يقول كلمته للمرة الرابعة هذا ال�سبت

الرئي�س ي�ستكمل �آخر ور�شات
بناء اجلزائر اجلديدة
ي�ستكمل رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون ،بعد غد� ،آخر ور�شاته لإعادة بناء
م�ؤ�س�سات اجلزائر اجلديدة ،ب�إجراء االنتخابات املحلية ،وهو االلتزام الذي قطعه
على نف�سه ،منذ توليه �سدة احلكم ،فبعد ثالثة مواعيد انتخابية �شهدتها اجلزائر
خالل ال�سنة اجلارية ،هاهو ال�شعب يجد نف�سه مرة �أخرى و�أخرية �أمام ال�صندوق،
ليقول كلمته الف�صل ،ويختار ممثليه باملجال�س االنتخابية ،بعد �أن اختار رئي�سه،
د�ستوره ،ونوابه بكل �شفافية.
�إميان �سايح

ت�شهد اجلزائر ،بعد غد �إجراء
انتخابات جتديد املجال�س البلدية
والوالئية ،لت�صل بذلك �إىل �آخر
حلقة يف م�سار "البناء امل�ؤ�س�ساتي"
الذي دعا �إليه رئي�س اجلمهورية
عبد املجيد تبون ،منذ انتخابه
رئي�سا للبالد ،وتطوي بذلك
�صفحة �سوء الت�سيري ليعيد البالد
�إىل ال�سكة ال�صواب مب�ؤ�س�سات
قوية ،ت�ستمد هذه القوة من ثقة
ال�شعب الذي منحه الرئي�س كامل
وكر�س حقه يف
ال�صالحيات،
ّ
التعبري واالنتخاب لثالثة مواعيد
انتخابية متتالية ،منذ توليه �سدة
احلكم ،فهاهي املحليات "خامتة
طريق اال�صالح الدميقراطي"
تتج�سد هذا ال�سبت ليختار
املواطنون وبكل �شفافية ممثليهم
يف املجال�س البلدية والوالئية.
امل�ستقلة
ال�سلطة
وتعول
ّ
لالنتخابات على �إجناح االنتخابات
املحلية ،وتعبئة املواطنني ،من �أجل
الق�ضاء على " ثقافة العزوف"،

خا�صة بعد الن�سب املتو�سطة
التي �شهدتها املواعيد االنتخابية
ال�سابقة ،و�ضعف الإقبال على
�صناديق الإقرتاع ،فامل�شاركة
يف رئا�سيات  2019مل تتجاوز
 39باملائة ،كما �أن اال�ستفتاء
ال�شعبي حول الد�ستور اجلديد
القى بدوره جتاوب  23باملائة من
الناخبني ،مقابل ن�سبة مل تتجاوز
الـ 20باملائة بالن�سبة لالنتخابات
الت�شريعية ،لكن من املرجح �أن
خ�صو�صية املحليات من �ش�أنها
�صناعة الفارق وك�سر هذا احلاجز،
بحكم العالقة املبا�شرة التي تربط
�أع�ضاء املجال�س البلدية والوالئية
باملواطن.
وعلى الرغم من احتمالية،
ت�سجيل ن�سب م�شاركة متوا�ضعة
هذا ال�سبت ،غري �أن رئي�س
اجلمهورية عبد املجيد تبون
�أكد يف �أكرث من منا�سبة� ،أن
الهدف الرئي�س الذي ي�صبو �إليه
من خالل تنظيم هذه املواعيد

االنتخابية ،لي�س ت�سجيل اكرب
عدد من امل�صوتني ،و�إح�صاء ن�سب
م�شاركة قيا�سية ،و�إمنا يحر�ص
الرئي�س على �أن يكون اال�ستحقاق
نزيها ،ويعرب على �إرادة ال�شعب،
باختيار �أع�ضاء جدد للمجال�س
املنتخبة ،يحظون بثقة املواطن
ويحاولون تلبية ان�شغاالته
واال�ستجابة ملطالبه بكل نزاهة
ومهنية .وبا�ستكمال امل�سار
االنتخابي و�إجناح " �آخر لبنة
يف م�سار التغيري وبناء اجلزائر
اجلديدة" ،كما ف�ضل رئي�س
اجلمهورية ت�سميتها ،يكون تبون
قد جنح يف ك�سب رهان �إعادة
الثقة بني املواطن وممثليه ،فبعد
�أن �أفرزت الت�شريعيات ،برملانا
�شعبيا اختارت القاعدة نوابه،
ب�شهادة اجلميع ،يرتقب �أن تخرج
االنتخابات املحلية هذا ال�سبت،
ب�أميار و�أع�ضاء جمال�س والئية،
من اختيار ال�شعب لتمثيلهم
وحتقيق تطلعاتهم.

ت�سخري كل الإمكانيات لإجناح االقرتاع عرب املكاتب املتنقلة

انطالق عملية الت�صويت اخلا�صة ب�سكان املناطق النائية والبدو الرحل
انطلقت� ،أم�س ،عملية الت�صويت النتخاب املجال�س
البلدية والوالئية على م�ستوى املكاتب املتنقلة التي
تخ�ص �سكان املناطق النائية والبدو الرحل ببع�ض واليات
اجلنوب ،وهذا قبل � 72ساعة من االقرتاع الوطني
املقرر هذا ال�سبت ،طبقا لأحكام القانون املتعلق بنظام
االنتخابات.
�أو�ضحت برقية لوكالة االنباء اجلزائرية� ،أم�س� ،أن عملية
الت�صويت التي انطلقت �أم�س ،ت�شمل املكاتب املتنقلة
بواليات تندوف ،ورقلة� ،إيليزي ،جانت ،مترنا�ست،
عني قزام ،ب�شار وعني �صالح ،بينما ي�شرع �سكان البدو
الرحل على م�ستوى واليات �أخرى يف الت�صويت نهار
اليوم ،وكانت ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات قد
�أفادت ،يف وقت �سابق ،ب�أنه ،وحت�سبا لذات احلدث ،مت
�سحب " 1.158ملف تر�شح للمجال�س ال�شعبية الوالئية،

منها  877ملف لفائدة  48حزبا معتمدا و 281ملف لفائدة
قوائم م�ستقلة ،يف حني مت �إح�صاء" 22.325ملف تر�شح"
للمجل�س ال�شعبية البلدية
�إىل ذلك ،انطلقت على ال�ساعة الثامنة من �صباح �أم�س،
عملية الت�صويت على م�ستوى �أكرث من  50مكتب ت�صويت
متنقل التي ي�شملها �إجراء الت�صويت بـ � 72ساعة قبل
موعد الإقرتاع والتي تتوزع عرب خمتلف املناطق النائية
واحلدودية بواليات ورقلة وتندوف ومترنا�ست و�إيليزي
وجانت وب�شار ،بهدف متكني الناخبات والناخبني امل�سجلني
يف القوائم الإنتخابية من �أداء واجبهم الإنتخابي يف �أح�سن
الظرويف ح�سب معطيات املندوبيات الوالئية لل�سلطة
الوطنية امل�ستقلة للإنتخابات.
و�سخرت لهذه املكاتب املتنقلة كافة الإمكانيات ال�ضرورية
من بينها مرافقة ممثلي خمتلف القوائم امل�شاركة ملتابعة

العملية الإنتخابية ،بالإ�ضافة �إىل �ضمان التغطية
ال�صحية والأمنية للمكاتب التي فتحت ال�ستقبال �أول
الناخبني ،وذلك يف ظل االحرتام ال�صارم للربوتوكول
ال�صحي للوقاية من تف�شي فريو�س كورونا.
وينتخب �أع�ضاء املجال�س ال�شعبية البلدية والوالئية
لعهدة مدتها � 5سنوات بطريقة االقرتاع الن�سبي على
القائمة املفتوحة وبت�صويت تف�ضيلي دون مزج ،حيث
مت تقدير الهيئة الناخبة بـ  23مليون و� 717ألف و479
ناخب ،وقد مت جتنيد � 800ألف م�ؤطر ل�ضمان ال�سري
احل�سن للعملية االنتخابية على م�ستوى� 61 ،ألف و 696
مكتب و� 13ألف و  326مركز ت�صويت موزعة على ال1541
بلدية عرب الوطن.
�إ� .س /واج
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تر�أ�س لقاء مع املدير العام للم�ؤ�س�سة الوطنية للنقل البحري للم�سافرين

الحــدث

بكاي ي�أمر بتح�سني ظروف اال�ستقبال
على منت ال�سفن
�أمر وزير النقل عي�سى بكاي القائمني على ت�سيري امل�ؤ�س�سة الوطنية للنقل البحري للم�سافرين بتح�سني
ظروف ا�ستقبال امل�سافرين ونوعية اخلدمات على منت ال�سفن.
ع.ط

�أو�ضحت وزارة النقل يف بيان لها� ،أن وزير
النقل تر�أ�س اجتماعا مع املدير العام للم�ؤ�س�سة
و�إطاراتها ،حيث �أعطى تعليمات �صارمة
للقائمني على ت�سيري امل�ؤ�س�سة لتدارك الو�ضع
وحتمل م�س�ؤولية املهام املوكلة لهم ،خا�صة
حت�سني ظروف ا�ستقبال امل�سافرين ونوعية
اخلدمات على منت ال�سفن وااللتزام ب�شروط
النظافة و�سالمة الركاب طيلة مدة الرحالت.
وتوعد بكاي باتخاذ �إجراءات ردعية �ضد
املتهاونني يف تطبيق هذه التوجيهات ،خا�صة
بعد ت�سجيل بع�ض اال�ضطرابات وامل�شاكل بعد
ا�ستئناف ن�شاط النقل البحري للم�سافرين
واملتعلقة بحجوزات التذاكر ونوعية اخلدمات
على منت ال�سفن و�شروط النظافة والت�أخرات

يف مواعيد الرحالت.
وبخ�صو�ص بع�ض التجاوزات امل�سجلة من
طرف امل�سافرين دعا الوزير �إىل و�ضع �شروط
�صارمة ملراقبة ومتابعة مثل هذه ال�سلوكيات
والتدخل �آنيا لتفادي تكرارها مع ا�ستعمال
كامريات املراقبة للحفاظ على خمتلف
الو�سائل وجتهيزات ال�سفن .وحث الوزير
�إطارات وعمال امل�ؤ�س�سة على «بذل املزيد
من اجلهود و العمل على �إعادة بعث ن�شاط
ال�شركة و حت�سني �أدائها خا�صة �أنها تتمتع
بكل امل�ؤهالت الب�شرية والتقنية القتطاع
ح�صة من �أحد �أكرب الأ�سواق يف جمال النقل
البحري للم�سافرين املتمثلة يف البحر الأبي�ض
املتو�سط».

�شرفة ي�ؤكد �إنخراط قطاع العمل يف برنامج الإنعا�ش الإقت�صادي

ترقية ال�صادرات تتم عرب تطوير ال�سل�سلة اللوج�ستية املدجمة

تدابري ا�ستثنائية لفائدة
الأ�شخا�ص الذين ميار�سون
ن�شاطا حل�سابهم اخلا�ص

خرباء يو�صون بتح�سني البنى التحتية
يف قطاع النقل

�أكد وزير العمل والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي يو�سف �شرفة ،على �إنخراط قطاع العمل
والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي يف جت�سيد برنامج الإنعا�ش االقت�صادي الذي بادر به رئي�س
اجلمهورية عبد املجيد تبون عرب مرافقة ال�شركاء االقت�صاديني واالجتماعيني.
ت�صحريات الوزير جاءت خالل �أ�شغال جل�سة عامة مبجل�س الأمة الأمر رقم  21-12واملتعلق
بالتدابري اال�ستثنائية لفائدة امل�ستخدمني والأ�شخا�ص غري الأجراء الذين ميار�سون ن�شاطا
حل�سابهم اخلا�ص .وبخ�صو�ص التدابري اال�ستثنائية لفائدة امل�ستخدمني والأ�شخا�ص غري
الأجراء الذين ميار�سون ن�شاطا حل�سابهم اخلا�ص .قال الوزير� ،إن هذه التدابري اال�ستثنائية هي
ا�ستجابة من رئي�س اجلمهورية لإحدى التو�صيات التي خل�صت �إليها اللقاءات التي جمعت ممثلي
القطاعات مع ال�شركاء االجتماعيني واالقت�صاديني .وتهدف �إىل توفري الظروف التي من �ش�أنها
�أن ت�ساهم يف �إعطاء دفع قوي لعجلة االقت�صاد الوطني .وقال �شرفة �إن هذه الإجراءات �ست�ساهم
يف تخفيف الأعباء االجتماعية على امل�ؤ�س�سات االقت�صادية العمومية واخلا�صة .وكذا الأ�شخا�ص
الذين ميار�سون ن�شاطا حل�سابهم اخلا�ص بعدما تعذر عليهم القيام بالتزاماتهم يف جمال ال�ضمان
االجتماعي نتيجة الآثار االقت�صادية ال�سلبية جلائحة كوفيد .-19كما �أنها �ستمكن الـم�ؤ�س�سات
من موا�صلة ن�شاطها الإقت�صادي واحلفاظ على منا�صب العمل و�أداة الإنتاج الوطنية .و�أ�ضاف
الوزير �أن هذه الإجراءات املت�ضمنة يف هذا امل�شروع �ستمكن املك ّلفني املدينني بت�سوية و�ضعياتهم
بعد ت�سديد الإ�شرتاكات الأ�سا�سية .والإعفاء الكلي من زيادات وغرامات الت�أخري ،مذكرا ب�أن
ع.م
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اجلزائر حققت قفزة نوعية يف هذا املجال

ت�سليم �أول �شهادة اعتماد ملخرب وطني
لتحاليل املناجم نهاية نوفمرب
�أعلن املدير العام للهيئة اجلزائرية لالعتماد
نور الدين بودي�سة ،عن ت�سليم نهاية ال�شهر
اجلاري �أول �شهادة اعتماد ملخرب وطني لتحاليل
املناجم يتواجد املخرب يف بومردا�س ومعتمد من
طرف اجلرياك ذو طابع عاملي ب�إمكانه تلبية
حاجيات ال�سوق الوطنية والقارية .كما �أكد
املدير العام للهيئة اجلزائرية لالعتماد نور
الدين بودي�سة� ،أن ت�سليم ال�شهادة تدخل يف
�إطار ا�سرتاتيجية الهيئة .الرامية �إىل مرافقة
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية والتحفيز على الت�صدير،
على �أن ت�شمل العملية م�ستقبال خمابر حتليل
الذهب.
و�أكد املتحدث ،حتقيق اجلزائر قفزة نوعية
من حيث الإعتماد باملقارنة مع ال�سنوات ،م�شريا
�إىل �إح�صاء �أكرث من  150هيئة معتمدة .وهو
ما يعك�س الأهمية التي نوليها للإعتماد ك�آلية
من الآليات الفاعلة ملرافقة ال�سيا�سة التنموية
التي با�شرتها ال�سلطات العليا للبالد .كما �شدد
بودي�سة للإذاعة الوطنية ،على �أهمية تفعيل
دور املخابر متعددة التخ�ص�صات وهيئات
التفتي�ش واملراقبة .منوها باملر�سوم التنفيذي

الذي �أ�صدرته وزارة التجارة والذي ي�شجع-
ح�سبه� -سيا�سة اجلرياك يف خلق وتو�سيع �شبكة
املخابر املعتمدة.
وقال ال�ضيف� ،إن الهيئة تعكف على �إبرام
اتفاقيات وعقود مع عدة وزارات لتكثيف عملية
املراقبة .وهذا جت�سيدا لتعليمات الرئي�س تبون
التي �أ�سداها خالل جمل�س الوزراء الأخري
بخ�صو�ص �ضرورة مراقبة �أجهزة التدفئة
امل�ستوردة للحد من خماطرها .كما دعا نور
الدين بودي�سة املتعاملني الإقت�صادين اخلوا�ص
�إىل الإنخراط يف �شبكة املخابر املعتمدة .ملا لها
من دور يف حماية املنتوج اجلزائري و�ضمان
ت�صديره مبعايري عاملية.
وفيما يتعلق مبلف الإ�شهاد وو�ضع العالمة
«حالل» على املنتجات اجلزائرية قال بودي�سة،
�إنه تقرر �سنة  2018تكليف املعهد الوطني
للتقيي�س بو�ضع هذا الو�سم .كما مت تن�صيب
جلنة وطنية مكلفة بالإ�شهاد وو�ضع العالمة
حالل للمواد الغذائية وهو ما �سي�ساهم يف تعزيز
ال�صادرات نحو الأ�سواق اخلارجية.

ع.ط

يتعني على اجلزائر حت�سني البنى التحتية املنجزة يف
قطاع النقل عرب �إن�شاء �سل�سلة لوج�ستية مدجمة من �أجل
�إجناح ا�سرتاتيجية ال�صادرات وتخفي�ض تكلفة الواردات،
ح�سبما �أو�صى به خرباء يف املجال.
وخالل ملتقى انعقد يف �إطار ال�صالون الدويل للنقل
واللوج�ستيك (لوجي�ستيكال � ،)2021شدد املتدخلون
على �ضرورة تطوير ا�سرتاتيجية وطنية للوج�ستيك من
�أجل ترقية ال�صادرات الوطنية وتخفي�ض تكلفة املواد
امل�ستوردة خا�صة بعد جائحة كوفيد -19التي �ساهمت يف
ارتفاع �أ�سعار ال�شحن ب�شكل كبري على امل�ستوى الدويل.
وح�سب املدير ال�سابق للنقل البحري واملوانئ بوزارة
النقل ،عبد الكرمي رزال ،ف�إن تكاليف ال�شحن البحري
انتقلت من  3.000دوالر �إىل  14.000دوالر يف ثالث
�سنوات ،وهو «ارتفاع ي�ضر مبيزانية ال�شركات واملواطن
كذلك الذي يدفع الثمن».
وذكر رزال يف هذا ال�ش�أن باال�سرتاتيجية الوطنية التي

�أقرتها ال�سلطات العمومية من �أجل حت�سني اخلدمات
اللوج�ستية مع تخفي�ض تكاليف املبادالت التجارية.
وتندرج هذه اال�سرتاتيجية ح�سب امل�س�ؤول املركزي
ال�سابق يف �إطار ال�سيا�سة اجلديدة املوجهة نحو ال�صادرات
خارج املحروقات وتنويع االقت�صاد الوطني.
من جهتها تطرقت رئي�سة املجموعة الدولية للنقل و
اللوج�ستيك و العبور وتخزين ال�سلع (�سيتام) ،هند بن
غامن� ،إىل الرقمنة من �أجل ت�سريع العمليات التجارية
والتخل�ص من العوائق البريوقراطية التي ينتج عنها
تكاليف غري مهمة.
من جهته نبه املدير العام ل «لويد�س اجلزائر» �صالح
بودمالة �إىل خماطر اللوج�ستيك «املت�صل»� ،إذ �شدد يف
هذا ال�صدد على �ضرورة مرافقة اجلزائر للرقمنة عرب
نظام �أمني متطور �ضد الهجمات ال�سيربانية التي تطال
النقل ب�صفة عامة.
ع.ط

خرباء يحذون من تداعيات املوجة الرابعة

ارتفاع خميف لإ�صابات كورونا يف بع�ض الواليات
ت�شهد بع�ض الواليات من الوطن ،ارتفاعا حم�سو�سا من
حيث عدد الإ�صابات اجلديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد
كوفيد ،-19وح�سب �آخر �إح�صائية لوزارة ال�صحة ،ف�إن
والية وهران �سجلت �أكرب احلاالت (� 62إ�صابة م�ؤكدة)
خالل الـ� 24ساعة املا�ضية.
ومن جهتها ،ت�شهد والية اجلزائر العا�صمة هي الأخرى
ارتفاعا ملمو�سا يف عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا،
حيث �سجلت خالل الفرتة املذكورة �آنفا � 29إ�صابة
جديدة .ويف القابل� ،أح�صت والية جيجل � 13إ�صابة
جديدة بكورونا ،فيما �سجلت والية م�ستغامن � 12إ�صابة
جديدة.
وقد بلغ العدد الإجمايل للم�صابني بفريو�س كورونا
يف اجلزائر 210900 ،حالة م�ؤكدة ،بعد ت�سجيل 182
�إ�صابة جديدة خالل نف�س الفرتة ،كما مت ت�سجيل
 5وفيات جديدة بهذا الوباء الفتاك ،لريتفع بذلك
اجمايل �ضحايا الفريو�س بالبالد �إىل  ،6036فيما متاثل
 113مري�ضا لل�شفاء ،لريتفع �إجمايل املتعافني من
فريو�س كورونا �إىل .143645
ودعت الوزارة املواطنني� ،إىل اليقظة واحرتام قواعد
النظافة وامل�سافة اجل�سدية ،واالمتثال لقواعد احلجر
ال�صحي ،واالرتداء الإلزامي للقناع ،كما دعت الوزارة،
للحفاظ على �صحة الكبار يف ال�سن ،بتجنب نقل العدوى
�إليهم ،خا�صة �أولئك الذين لديهم مر�ض مزمن.
وقال رئي�س الوكالة الوطنية للأمن ال�صحي،
الربوفي�سور كمال �صنهاجي� ،إن املعطيات الوبائية

احلالية تنذر ببداية املوجة الرابعة يف اجلزائر.
و�أو�ضح املتحدث� ،أن املوجة الرابعة يف �أوروبا موجودة
حاليا وهي يف ت�صاعد م�ستمر.
وقال �صنهاجي� ،إن بع�ض امل�ؤ�شرات التي مت ر�صدها
م�ؤخرا تربز بو�ضوح �أن املوجة الرابعة لكورونا  19توجد
يف بداياتها الأوىل.وف�سر ت�أخر ظهور املوجة بالقوة
ذاتها املوجودة يف �أوروبا بكون م�سافة و�صول الفريو�س
�إىل بالدنا تقدر بنحو �شهرين .و�أورد �صنهاجي �أنه حلد
ال�ساعة يتم ال�سيطرة بدقة على الوباء ،يف انتظار ما
�ستظهره الأ�سابيع املقبلة.
و�أ�شار رئي�س الوكالة الوطنية للأمن ال�صحي �أن 91
باملئة من مر�ضى كورونا يف اجلزائر� ،أ�صيبوا باملتحور
دلتا .وقال الربوفي�سور �صنهاجي �إن فريو�س دلتا
يحتاج الأك�سجني بن�سب كبرية .حيث مت التكفل
بتوفري الأ�سرة وغرف الإنعا�ش وكذا االوك�سجني.
و�أ�ضاف الربوفي�سور“ :نحن م�ستعدون ملواجهة املوجة
الرابعة ،با�ستثناء يف حال ظهور متحور جديد كـ
دلتا� +أو �أي متحور �آخر جديد ،ال نعرف خ�صائ�صه وما
يحتاجه والذي من �ش�أنه رمبا قلب املوازين.
وقال �صنهاجي يف وقت �سابق �إن امل�ؤ�شرات العلمية
من خالل معطيات امل�صالح الإ�ست�شفائية لالنعا�ش
واملعاينات الطبية �إىل جانب ن�سبة انت�شار الفريو�س
خالل الأ�سابيع الأخرية ،تنذر بخطر حدوث موجة
رابعة باجلزائر.
ع.ط

الحدث

اخلمي�س  25نوفمرب
 2021املوافق
لـ  20ربيع الثاين
 1443هـ

تخفيف القيود و�إجراءات احلجر مل يعالج �أزمة القطاع

جمود يف احلركة ال�سياحية
ووكاالت ُمفل�سة «تت�س ّول» الزبائن!

5
املر�ضى هم من يدفعون الثمن

ندرة �أدوية ال�سرطان ..بني نق�ص
املخزون وتالعبات االنتهازيني

• املوجة الرابعة تن�سف برامج «ريفيون !»2022

• �سنو�سي :الركود �ضاعف اخل�سائر ومو�سم العمرة وحده املنقذ
مل يطر�أ على و�ضعية الوكاالت ال�سياحية املت�ضررة من الأزمة ال�صحية �أي تغيري رغم تخفيف
�إجراءات احلجر ال�صحي يف اجلزائر وعودة �أغلب الن�شاطات التجارية واالقت�صادية ،حيث تبقي
هذه الوكاالت التي فوتت حوايل  3موا�سم ذروة يف ن�شاطها ومو�سمي حج وعمرة تتخبط يف �أزمة
مالية خانقة �أدت بحوايل  80باملائة منها للإفال�س ،بينما حتاول الوكاالت املتبقية تعوي�ض جزء من
خ�سائرها هذه الفرتة من خالل تن�شيط عرو�ض لل�سياحية ال�شتوية وال�صحراوية و�أي�ضا ال�سياحة
احلموية وعرو�ض �أخرى بد�أت تطلقها هذه الوكاالت بالن�سبة لعطل نهاية ال�سنة غري �أن الإقبال
يبقي �أكرب الإ�شكاليات �أين توجد ال�سياحة حاليا خارج �أولويات اجلزائريني.
�س.ز
وتقاوم العديد من الوكاالت ال�سياحية
للبقاء واال�ستمرار يف الن�شاط حيث مل
تتح�سن و�ضعيتها بتخفيف �إجراءات احلجر
ال�صحي كون هذه الوكاالت ال�سياحية
وللعام الثاين على التوايل فوتت مو�سم
الذروة يف الن�شاط والذي يكون عادة خالل
ف�صل ال�صيف بينما تقل احلركة ال�سياحة
خارج هذا املو�سم ورغم هذا فان جل
الوكاالت ال�سياحية حتاول حاليا انعا�ش
�أمناط �أخرى من ال�سياحة غري �سياحة
الإ�صطياف على غرار ال�سياحة ال�شتوية
وال�سياحة ال�صحراوية الذي افتتح مو�سمها
�أكتوبر املا�ضي واي�ضا ال�سياحة احلموية
حيث ينتع�ش هذا النمط من ال�سياحة عادة
خالل هذا الوقت من ال�سنة.

• وكاالت �سياحية حتاول
انعا�ش ال�سياحة ال�شتوية
بهذه العرو�ض

وخالل اطالعنا على عدد من العرو�ض
ال�سياحة التي تطرحها الوكاالت هذه
الفرتة عرب االنرتنت ومواقعها الر�سمية
مل�سنا توجه لدى �أغلب الوكاالت ال�ستغالل
هذه الفرتة النعا�ش ال�سياحية ال�شتوية يف
حماولة منها لتعوي�ض جزء من خ�سائرها
و قد وجدت هذه الوكاالت يف �أوىل
ت�ساقطات الثلوج فر�صة لتنظيم رحالت
ق�صرية لعدد من الواليات �ضمن عرو�ض
ب�أ�سعار مي�رسة لوجهات خمتلفة منها
�أعايل جبال ال�رشيعة وتيكجدة وجبال
البابور وجبال القرو�ش و بني خطاب و
ْم�سيد عي�شة ،و�أي�ضا �سل�سلة الون�رشي�س،
وتلقى هذه العرو�ض عادة اقباال ملحوظا
ب�سبب الأ�سعار املطبقة والتي تكون
�أ�سعارا مدرو�سة وموجهة للأ�رس متو�سطة
الدخل .

• ال�سياحة ال�صحراوية
«لي�ست للجميع»!

رّ
ح�ضها
باملقابل فان عرو�ض كثرية
الوكاالت ال�سياحة فيما يتعلق بال�سياحة
ال�صحراوية حيث تتباين هذه العرو�ض من
حيث مدة الإقامة وال�سعر ومزايا الرحلة
غري �أنه ومن خالل ما اطلعنا عليه من
عرو�ض فان الأ�سعار لي�ست يف متناول
اجلميع فرحلة �سياحة لثالثة �أيام ملنطقة
«تاغيت» على �سبيل املثال تكلف ثالثة
ماليني لل�شخ�ص الواحد وهي تكلفة ال
يتحملها عموم اجلزائريني ما يجعل زبائن
ال�سياحة ال�صحراوية يف اجلزائر حمدودين
وال يغطون خ�سائر الوكاالت ال�سياحية
• هذا النمط ال�سياحي منعدم متاما لدى
الوكاالت ال�سياحية!

من جانب اخر ف�أن ال�سياحة احلموية
التي تعد موردا هاما لقطاع ال�سياحة
وم�صدر مداخيل للوكاالت تعاين منذ
�سنوات الإهمال وهو ما جعل هذا النوع
من ال�سياحة يرتاجع مع غياب الرتويج
ملناطق �سياحية هامة وحمامات كانت
لها �سمعة بني اجلزائريني ،كما �أن
اغلب اجلزائريني يعتربون هذا النوع من
ال�سياحة هي �سياحة عالجية بالدرجة
الأوىل ومع االزمة الوبائية فان االقبال
على كل املرافق العالجية واال�ست�شفائية قد
تراجع حتى بالن�سبة للحمامات املعدنية.
وحتى ما توفره بع�ض الوكاالت ال�سياحية
من عرو�ض لل�سياحة احلموية يعد يف غري
متناول اجلميع ،حيث تبقى الأ�سعار هي
الإ�شكالية ،وتعد هذه الأخرية مرتفعة
مقارنة مبدة الإقامة وكذا بالقدرة ال�رشائية
للجزائريني ،وحتى اخلدمات املقدمة.
فرحلة ال تتعدي الثالثة �أيام بحمام ريغة
يف والية البليدة ي�صل �سعرها �إىل مليونني
و� 700ألف �سنتيم ،يف حني ي�صل �سعر
ق�ضاء � 3أيام يف حمام ال�صاحلني بب�سكرة
حوايل الثالثة ماليني �سنتيم حاليا وهي
�أ�سعار تعد مرتفعة ،ما جعل الإقبال على
هذا التخ�ص�ص من ال�سياحة منعدما تقريبا
على م�ستوى الوكاالت ال�سياحية التي مل
جتتهد كثريا هذا املو�سم يف حت�ضري هذا
النوع من العرو�ض رغم ان الفرتة احلالية
تعد الفرتة الأن�سب ال�ستقطاب زبائن
ال�سياحة احلموية يف اجلزائر.

• املوجة الرابعة تن�سف
برامج «ريفيون !»2022

«ال ريفيون وال هم يحزنون» هكذا كان رد
م�سري احدى الوكاالت ال�سياحية التي يقع
مقرها يف اجلزائر العا�صمة على �س�ؤالنا
حول برنامج وكالته لعطل نهاية ال�سنة
التي هي على الأبواب م�شريا �أن الوكاالت
ال�سياحة �ستفوت مو�سم ذروة ن�شاط اخر
هذه ال�سنة ب�سبب املوجة الرابعة املرتقبة
يف اجلزائر والذي �أكد الأطباء واملخت�صون
انها �ستكون نهاية ال�سنة من جانب اخر
قال م�سري وكالة �سياحية �أخرى بالقبة
�أن وكالته مل حت�رض �أي عرو�ض خوفا من
العودة للغلق مع نهاية ال�سنة ب�سبب بدء
ارتفاع عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا
باملقابل ف�أن هناك وكاالت �سياحية �أخرى
ورغم الظروف احلالية تبقي تقاوم من
اجل البقاء حيث اعتمد بع�ض الوكاالت
خطة بديلة وحت�رض هذه الأيام لربامج
�سياحية ق�صرية املدى مع تطبيق �صارم
للإجراءات الوقاية ورحالت داخلية
متكنها على الأقل من البقاء يف ال�سوق

والتخل�ص من �شبح الإفال�س غري ان اال�شكال
احلقيق يكمن يف الزبائن اين �أجمع عدد من
م�سريي الوكاالت ال�سياحة ان اجلزائريني
ويف ظل الأو�ضاع الراهنة ال يفكرون اطالقا
يف ال�سياحة ب�أمناطها وال يف عطلة نهاية
ال�سنة خا�صة وان هذه العطلة لي�س تقليد
للأ�رس اجلزائرية التي ال تعرتف �سوى
بعطلة ال�صيف.

• �سنو�سي :الركود �ضاعف
خ�سائر الوكاالت ومو�سم
العمرة وحده املنقذ

وعن الو�ضع الذي تعي�شه الوكاالت
ال�سياحية حاليا وحماولتها تن�شيط
احلركة ال�سياحة للخروج من الأزمة قال
ام�س �أم�س نائب رئي�س الوكاالت ال�سياحية
اليا�س �سنو�سي يف ت�رصيح لـ»الرائد» �أن
تخفيف �إجراءات احلجر مل ينهي �أزمة
الوكاالت ب�سبب اخل�سائر الكبرية التي
تكبدتها هذه الأخرية والتي ال ميكن
تعوي�ضها يف «ربع» مو�سم م�شريا �أن تعايف
قطاع ال�سياحة يف اجلزائر يحتاج ل�سنوات
بعد انتهاء الأزمة ال�صحية ،وابدى �سنو�سي
تخوفه من ان تتخلف الوكاالت ال�سياحية
عن مو�سم اخر يف ذروة الن�شاط نهاية
ال�سنة ب�سبب املوجة الأربعة املرتقبة
يف اجلزائر م�شريا ان ذلك �سي�ضاعف من
اخل�سائر ،باملقابل ا�ستح�سن �سنو�سي
مبادرة الوكاالت ال�سياحية حاليا بتنظيم
رحالت داخلية واطالق عرو�ض لل�سياحة
ال�شتوية وال�سياحة اجلبلية م�ؤكدا �أن
ذلك جاء بهدف تعوي�ض جزء ولو ب�سيط
من اخل�سائر التي تكبدتها هذه الأخرية
طيلة الأ�شهر املا�ضية واعترب �أن هذه
العرو�ض يجب ت�شجيعها كونها متثل
�إ�ضافة لل�سياحة ال�شتوية يف اجلزائر
ودفعة للقطاع ال�سياحي ،وفيما يتعلق
بال�سياحة ال�صحراوية قال �سنو�سي �أن
الإمكانيات موجودة والظروف مهي�أة
واغلب الوكاالت ت�ضع عرو�ض ال تعد وال
حت�صى غري ان الإ�شكالية تبقي يف الزبائن
حيث �أو�ضح ذات املتحدث �أن غالء تكاليف
ال�سياحية ال�صحراوية يجعل زبائنها
حمدودين .وعن توقعاته بالن�سبة ملا
تبقي من مو�سم العمرة احلايل واملو�سم
املقبل قال �سنو�سي ان قرار ا�ستئناف
مو�سم العمرة هو بيد ال�سلطات العمومية
املمتثلة يف احلكومة وجلنة متابعة ور�صد
وباء كورونا م�شريا ان فتح هذا امللف
قد يكون م�ستبعد حاليا لغاية التقدم يف
عمليات التلقيح م�ضيفا ان مو�سم العمرة
يبقي املقذ الوحيد للوكاالت ال�سياحية
املتبقية من الإفال�س.

ت�سجل كافة م�ست�شفيات الوطن ندرة
حادة غري م�سبوقة يف بع�ض �أنواع
الأدوية املوجهة ملر�ضى ال�رسطان،
�أدخلت املر�ضى وعائالتهم يف �سباق
�ضد الزمن �سعيا للح�صول عليها
وا�ستكمال براجمهم العالجية.
تفاقمت �أزمة ندرة الأدوية املوجهة
ملر�ضى ال�رسطان ،يف ظل الو�ضع
ال�صحي الذي ت�سببت فيه جائحة
كورونا ،ما دفع العديد من
املخت�صني لدق ناقو�س اخلطر
�إحراءات
باتخاذ
واملطالبة
ا�ستعجالية من �ش�أنها امل�ساهمة يف
تخفيف ال�ضغط.
ت�شهد جميع م�ست�شفيات الوطن ازمة
حقيقية يف بع�ض �أنواع الأدوية
ال�رسطان،
ملر�ضى
املوجهة
على غرار دواء «لوك�ساليبالتني»
امل�ستخدم يف العالج الكيميائي،
بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأدوية التي
ي�ستعملها املر�ضى امل�صابون بكوفيد
 19وكذا الن�ساء احلوامل والأ�شخا�ص
الذين يخ�ضعون لعمليات جراحية،
كما �سجل �سوق الأدوية تذبذبا يف
دواء بارا�سيتامول الذي كرث عليه
الطلب يف الآونة الأخرية ،رغم �أنه
ينتج منه �أزيد من  6ماليني ون�صف
�أ�سبوعيا.

كرمي مرغمي :ندرة حادة
يف �أدوية مر�ضى ال�سرطان

ك�شف �أم�س املكلف بالإعالم بالنقابة
الوطنية لل�صيادلة اخلوا�ص كرمي
مرغمي يف ات�صال جلريدة الرائد،
ب�أن �سوق الدواء يعرف خلال وندرة،
وال تزال العديد من الأدوية مفقودة،
والو�ضع يزداد �سوء يوميا بعد يوم،
غري �أنه �أكد ب�أن مر�ضى �رسطان
يعانون ب�شكل كبري.
و�أ�ضاف حمدثنا ،ب�أن الو�ضع
الذي تعرفه �سوق الأدوية ،راجع
ل�سوء التن�سيق بني وزارتي ال�صحة
وكذا ال�صناعة ال�صيدالنية� ،إذا �أن
ال�صيدلية املركزية للم�ست�شفيات
املكلفة با�سترياد الأدوية ت�سيري
بطريقة كال�سيكية وقدمية ،وال متلك
نظرة ا�ست�رشافية ،وال تقدم معطيات
حول خمزون الأدوية لوزارة
ال�صحة ،ما يعطل عمليات ام�ضاء
برامج اال�سترياد ،وهو الأمر الذي
يدفع ثمنه املر�ضى.
و�أكد كرمي مرغمي ،ب�أن الندرة م�ست
العديد من الأدوية ،داعيا الوزارة
الو�صية للعمل على ا�ستدراك اخللل
مب�شاريع قوانني جديدة من �ش�أنها
�ضبط وتنظيم ال�سوق ،م�شريا �إىل
�أن معاجلة الأزمة تتطلب تكثيف
الرقابة على كافة املتعاملني ،من
م�ستوردين ،م�صنعني وموزعني
للوقوف على الأ�سباب احلقيقية

التي تقف وراء الأزمة وايجاد حلول
ناجعة يف القريب العاجل لتغطية
احتياجات �سوق الأدوية.
و�أ�شار املكلف بالإعالم بالنقابة
الوطنية لل�صيادلة اخلوا�ص،
ب�أن الندرة ال تخ�ص فقط الأدوية
املتعلقة مبر�ضى ال�رسطان� ،إذ
�سجلت النقابة نق�صت حادا يف �أدوية
ال�سكري ،تخرث الدم وكذا امل�ضادات
وم�سكنات الأمل.
وبخ�صو�ص عودة اال�ستقرار �إىل �سوق
الأدوية� ،أو�ضح ذات املتحدث ب�أن
مر�صد اليقظة للمواد ال�صيدالنية
يقوم حاليا باح�صاء لعدد الأدوية
التي تعرف ندرة ،ليتم بعدها
بالتن�سيق مع كافة املعنيني بالعمل
على اتخاذ �إجراءات من �ش�أنها
التخفيف من معاناة املر�ضى،
والق�ضاء على املمار�سات غري
القانونية واللأخالقية التي تعرفها
�سوق الأدوية ،م�شريا �إىل �أن الندرة
�سمحت لبع�ض االنتهازيني ال�سيطرة
على خمزون الأدوية والتالعب به
على ح�ساب �صحة املري�ض.

املنظمة الوطنية حلماية
امل�ستهلك� :صيدليات كبرية
وراء ندرة بع�ض الأدوية

من جانبها املنظمة الوطنية حلماية
امل�ستهلك ،ك�شفت ب�أن الندرة
احلا�صلة يف �سوق الأدوية ورائها
بع�ض ال�صيدليات الكبرية ،التي
تعمل لإحكام قب�ضتها على ال�سوق
على ح�ساب �صحة املر�ضى.
و�أ�شارت املنظمة ،ب�أنها قد حت�صلت
على وثيقة داخلية للإحتاد الوطني
لل�صيادلة ،تدين ب�شدة ت�رصفات
بع�ض ال�صيدليات الكبرية التي
ت�سعى لل�سيطرة على �سوق الأدوية
واال�ستيالء على املنتجات الواقعة
حتت ال�ضغط يف �أوقات اجلائحة.
و�أ�ضافت ،ب�أن جمموعات ل�صيدليات
كبرية باتت تت�سبب يف ندرة
الأدوية� ،إذ �أن هذه ال�صيدليات
تطالب بع�ض املنتجني بالتفاو�ض
بكميات تكون �أحيانا �أكرب من تلك
التي يتم توجيهها لتجار اجلملة،
ما �سمح لهم باحكام �سيطرتهم
عليها ،و�أعطت مثال بالأن�سولني
الذي حت�صلت عليه هذه ال�صيدليات
الكبرية بكميات هائلة وتتفاو�ض
حاليا للح�صول على �أدوية �أخرى،
كما �أن بع�ض بائعي اجلملة ي�شتكون
من بع�ض املختربات التي تقدم
كميات �أكرب لل�صيدليات الكبرية
على ح�ساب جتار اجلملة.
و�أكدت املنظمة ،ب�أن الهدف مما
تقوم به ال�صيدليات الكبرية
�سلوكيات �إجرامية واحتكار ل�سوق
الدواء ي�ستدعي تدخل الأجهزة
الرقابية ملعاقبة البائع وال�صيديل
والو�سيط الذي بينهما ،داعية
لل�رضب بيد من حديد ،بعدما بات
املري�ض �ضحية لتالعباتهم.
ي�شار �إىل �أن وزارة ال�صناعة
ال�صيدالنية ،وجهت العديد من
الإعذارات للم�ستوردين الذين مل
يحرتموا برنامج ا�سترياد الأدوية
وكذا للمنتجني مطالبة اياهم
بالعمل على �ضمان توفري الأدوية
والق�ضاء على الأزمة امل�سجلة.
ف.م
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اخلمي�س  25نوفمرب
 2021املوافق
لـ  20ربيع الثاين
 1443هـ

وهران

�ضمن الطبعة الثانية لعيد « كليمونتني م�سرغني «

وهران حتتفي بـ»احلم�ضيات» يف دي�سمرب املقبل
�ستكون مدينة وهران على موعد مع الطبعة الثانية لعيد « كليمونتني م�سرغني « الذي �سينظم يوم 2
دي�سمرب القادم من طرف الغرفة املحلية للفالحة ،ح�سبما ا�ستفيد من املنظمني.
قم

االحتفال
هذا
و�سيقام
بالتن�سيق مع املجل�س
املهني امل�شرتك للحم�ضيات
للوالية واجلمعية املحلية
«كليمونتني
ملزارعي
م�رسغني» ب�ساحة «�أول
نوفمرب  »1954ببلدية
م�رسغني (غرب وهران)
التي تعد مهد هذا النوع من
الربتقال ،ح�سبما �أبرزه
لو�أج الأمني العام للغرفة
املحلية للفالحة زدام

الهواري .و�سي�شارك يف هذه
التظاهرة نحو  40عار�ضا
خمت�صا يف �إنتاج احلم�ضيات
وخمتلف �أنواع الربتقال
ب�صفة عامة و»الكليمونتني»
على وجه اخل�صو�ص لعر�ض
منتجاتهم و�إبراز مهاراتهم يف
غرا�سة هذا النوع من الفواكه
ال�شتوية وكذا �أ�صحاب
امل�شتالت املتخ�ص�صة يف
�شعبة احلم�ضيات والأ�شجار
املثمرة ،كما �أ�ضاف ال�سيد

زدام .كما يرتقب م�شاركة
بع�ض الغرف الفالحية
للواليات املجاورة بغية
تبادل اخلربات والتجارب
لتطوير زراعة احلم�ضيات
وكذا ح�ضور مركزي التكوين
يف املجال الفالحي ببلديتي
م�رسغني وحا�سي بونيف
واملعاهد التقنية على
غرار املحطة اجلهوية
حلماية النباتات بوهران
واملعهد التقني للأ�شجار

املثمرة مبع�سكر ،وفق نف�س
امل�صدر .و�سيح�رض �أي�ضا
هذه التظاهرة ال�صندوق
الوطني للتعاون الفالحي
وبنك الفالحة والتنمية
الريفية وال�صندوق الوطني
االجتماعية
للت�أمينات
للعمال غري الأجراء وهيئات
دعم ت�شغيل ال�شباب .ومت
برجمة خالل التظاهرة
�سل�سلة من املحا�رضات
تتناول موا�ضيع لها �صلة
ب�شعبة احلم�ضيات من
تن�شيط ممثلي املعهدين
املذكورين ،كما �أ�شري �إليه.
ويكمن الهدف من االحتفال
بعيد «كليمنوتني» �إىل
التعريف ب�شعبة احلم�ضيات
وتاريخ كليمونتني م�رسغني
و�إعادة االعتبار لهذا النوع
من الفواكه ق�صد تثمينه مع
�إعطاء دفع مللف تو�سيم
هذا النوع من الفواكه ،وفق
املنظمني.

الوايل ي�أمر بتكثيف عمليات التنظيف والتنقية والتطهري به

�إعادة تهيئة نفق وادي �أو�شايح
�أ�سدى وايل اجلزائر �أحمد معبد تعليمات
�صارمة خالل خرجته امليدانية الأخرية
�إىل عدة م�شاريع ومن�ش�أت بالعا�صمة
منها نفق وادي �أو�شايح �أين �أمر الوايل
اجلديد للعا�صمة ب�رضورة تهيئة النفق
ب�صفة دورية واحلفاظ على نظافته
بتكثيف عمليات التنظيف والتنقية
والتطهري به.
و�أو�ضحت م�صالح والية اجلزائر عرب
�صفحتها الر�سمية يف «الفاي�سبوك «� ،أن
الوايل �ألح على م�ضاعفة عدد امل�صابيح
داخل النفق ،والتهيئة امل�ستمرة له،
كما �أمر باحلفاظ على نظافة املكان،
بغ�سل اجلدران باملاء وا�ستعمال

مواد التنظيف وكذا االهتمام بالتهيئة
اخلارجية للنفق وو�ضع و�سائل الت�أمني
داخله .وعلى �إثر ذلك قامت م�صالح
مديرية الأ�شغال العمومية التابعة
للوالية بعملية تنظيف وتنقية وتطهري
نفق وادي �أو�شايح .و�شملت العملية
الكن�س اليدوي وامليكانيكي ،مع
تنظيف اجلدران ،وكذا رفع الأتربة
املتواجدة داخل النفق .كما قام
العمال بتطهري املكان ور�شه �أليا
با�ستعمال �شاحنة الر�ش الأيل للماء.
�أين مت ت�سخري لهذه العملية عدد
كبري من االعوان بالإ�ضافة �إىل و�سائل
مادية تتمثل يف �شاحنة جمهزة ب�ألة

الكن�س الأيل .وكذا �شاحنة ب�صهريج،
�شاحنات لرفع الأتربة .من جهة �أخرى
قامت م�ؤ�س�سة �إجناز و�صيانة الإنارة
العمومية  ERMAبعملية �إعادة تهيئة
�إنارة نفق وادي �أو�شايح ليال .ومنذ
تعينيه يحر�ص وايل العا�صمة اجلديد
على القيام بالعديد من اخلرجات
امليدانية لوقوف على �سري الأ�شغال
كان اخرها اخلرجة امليدانية التي قام
بها الوايل من اجل الوقوف على تهيئة
وادي ال�سمار وبعدما ا�رشافه �شخ�صيا
على عمليات التهيئة يف نفق وادي
او�شايح.
د.ع

�شارك فيها �أزيد من  500طالب

جامعة امل�سيلة تختتم الطبعة الثانية لربنامج طالب رائد �أعمال

�أحيت دار املقاوالتية بجامعة امل�سيلة فعاليات الأ�سبوع
العاملي للمقاوالتية ،باختتام الطبعة الثانية لربنامج طالب
رائد اعمال ،وهو الربنامج الذي عرف م�شاركة �أزيد من 500
طالب يف جماالت تتعلق بتعزيز الفكر املقاوالتي لدى هذه
ال�رشيحة ،حيث ا�ستمرت فرتة التكوين �أزيد من � 09أ�شهر.
وبح�سب مدير اجلامعة الربوفي�سور كمال بداري ف�إن برنامج
رائد �أعمال هو فكرة تهدف من خاللها جامعة امل�سيلة �إىل
تكوين الطالب يف كيف �أن يكون خالقا ملن�صب العمل ،و�أن
مت�سح ال�صورة النمطية التي تركز على �أن الطالب هو من
يبحث على الوظيفة ،فمع الإبداع املقاوالتي الذي مل�سناه عند
الطلبة_ي�ضيف بداري_ وجدنا �أنه ب�إمكانهم �أن يج�سدوا روح
املبادرة لديهم يف �شكل م�شاريع تكون م�صدرا حقيقيا للرثوة
واالقت�صاد الوطني،م�شريا �إىل �أن اال�سرتاتيجية العامة
للدولة ،تقوم على تفعيل هذه الطاقات ال�شابة وخري دليل
على ذلك وجود وزارات تهتم بهذا اجلانب ومرافقة امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية والنا�شئة ،فاقت�صاد اليوم يقوم على مداخيل
هذه امل�ؤ�س�سات التي �أخرجت مفهوم امل�ؤ�س�سة من طابعها
الكال�سيكي �إىل طابع حداثي يحاكي الرهانات احلقيقية لكل
املتغريات التي تتطلبها التنمية امل�ستدامة.
�أما بالن�سبة لتفا�صيل برنامج التكوين فقد �أو�ضح مدير دار
املقاوالتية بجامعة امل�سيلةالدكتور جباري عبد الوهاب� ،أن
الطلبة ا�ستفادوا من تكوين مكثف بحجم �ساعي قدره � 120ساعة

تدريبية ،تناول من خاللها املتدربون خمتلف املوا�ضيع
املتعلقة بريادة الأعمال و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات ،باعتماد نظام
التعلم الهجني الذي ميزج بني التكوين احل�ضوري والتكوين
عن بعد ،وذلك ب�إ�رشاف مدربني من دول عربية و�أجنبية على
غرار �إجنلرتا ولبنان ،وقد �سمح هذا الربنامج ب�أن يفتح �آفاقا
�أمام الطلبة من خالل الإجابة على خمتلف االن�شغاالت التي
حتول �أمام ت�أ�سي�س �رشكاتهم ،حيث �شهدت فعاليات اليوم
الأخري من هذا الربنامج تنظيم معر�ض للم�ؤ�س�سات الإقت�صادية
التي ميلكها �شباب من خريجي جامعة امل�سيلة وذلك بال�رشاكة
مع مديرية ال�صناعة واملناجم وخمتلف �أجهزة الدعم.
ويف �سياق مت�صل ،وملعرفة �صدى هذا الربنامج على الطلبة
�أعرب الطالب موايل حممد عبد ال�ستار عن ا�ستفادته من هذا
الربنامج الذي �سمح له ب�إطالق م�ؤ�س�سة �سند ،وهي م�ؤ�س�سة
تهتم مبرافقة خمتلف امل�ؤ�س�سات والتجار يف ا�ستخراج �سجالتهم
التجارية وكذا الإجابة على خمتلف ان�شغاالت التجار يف خمتلف
اجلوانب الإقت�صادية والقانونية ،حيث �أن �أول عملية ا�ستخراج
لل�سجل التجاري االلكرتوين عرب القطر الوطني كانت من خالل
هذه امل�ؤ�س�سة ،وهو الأمر نف�سه للعديد من الطلبة امل�شاركني
يف هذا الربنامج ،والذين �أبدوا رغبتهم يف موا�صلة مثل هذا
النوع من الربامج يف �إطار ت�شجيعهم ومرافقتهم لتحقيق
م�شاريعهم على �أر�ض الواقع.
حممد .ق

ن�شوب حريق على م�ستوى
م�صنع «كوكا كوال»
قامت وحدات احلماية
املدنية لوالية وهران
بالتدخل ليلة الثالثاء
�إىل االربعاء لإخماد
حريق على م�ستوى م�صنع
«كوكا كوال» ببلدية وادي
التليالت ح�سبما افاد به
بيان ملديرية احلماية
املدنية املحلية.
وقال البيان �أن «التدخل
ال�رسيع مل�صالح احلماية
حدود
يف
املدنية،
ال�ساعة � 19ساعة و 53
دقيقة �سمح ال�سيطرة على
احلريق الذي ن�شب يف
اجلزء اخلا�ص بالتخزين
و منع انت�شاره �إىل باقي
امل�صنع خا�صة اجلزء

اخلا�ص بالإنتاج».
و�أ�ضاف نف�س امل�صدر �أن
�إمكانيات جد هائلة �سخرت
يف هذا التدخل متثلت يف
� 14شاحنات �إطفاء مبختلف
الأنواع و �سلم ميكانيكي و 4
�سيارات �إ�سعاف بالإ�ضافة
�إىل  100عون تدخل مبختلف
الرتب.

امل�سيلة :

ع�صابة �سرقة املنازل يف قب�ضة الأمن
عنا�رصال�رشطة
متكن
بالأمن احل�رضي الثالث
ب�أمن والية امل�سيلة من
�إلقاء القب�ض على ع�صابة
�رسقة املنازل تتكون من
�أربعة �أ�شخا�ص ترتاوح
�أعمارهم مابني  18و36
�سنة ،ح�سبما �أفاد به بيان
�صدر عن خلية الإت�صال
والعالقات العامة بذات
ال�سلك الأمني.
وذكر البيان �أن وقائع
الق�ضية بد�أت على �إثر �شكوى
تقدمت بها ال�ضحية لذات
امل�صالح مفادها تعر�ضها
لل�رسقة من داخل منزلها
من طرف جمهول(ين)،
الفعل الذي طال مبلغ مايل
وجمموعة حلي من املعدن
الأ�صفر وهاتفني نقالني
وذلك على م�ستوى �أحد

�أحياء قطاع الإخت�صا�ص.
و�أ�ضاف البيان �أنه مت على
�إثر ذلك فتح حتقيق يف
الق�ضية ومبا�رشة التحريات
التقنية وامليدانية التي
مكنت من التعرف على مكان
تواجد �أحد الهواتف النقالة
حمل ال�رسقة ،ليتم توقيف
امل�شتبه فيه الرئي�سي يف
الق�ضية و�رشكائه الثالثة.
و�أ�شار البيان �إىل �أنه بناء
على ما �سبق مت �إجناز ملفات
ق�ضائية �ضدهم وتقدميهم
�أمام وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة امل�سيلة من �أجل
ال�رسقة املو�صوفة و�إخفاء
امل�رسوقات �أين �أودع امل�شتبه
فيه الرئي�سي م�ؤ�س�سة �إعادة
الرتبية بامل�سيلة.
حممد ق

ال�شلف:

تعليمات �صارمة لكل الفاعلني
العموميني لتح�سني الأداء املرفقي
�أ�سدى وايل ال�شلف خل�رض
�سدا�س ،تعليمات �صارمة
�إىل كل الفاعلني العموميني
من �أجل حت�سني الأداء
املرفقي ،وذلك من خالل
الإلتزام ب�ضمان اجلودة
والنوعية ف�ضال عن �رسعة
التنفيذ ملا يتعلق الأمر
بامل�شاريع التنموية.
وجاءت هذه التعليمات
خالل االجتماع الذي �أ�رشف
عليه رفقة الأمينة العامة
مبقر الوالية بح�ضور
كل من الأمناء العامون
جانب
�إىل
البلديات
ر�ؤ�ساء الأق�سام الفرعية
ملديرية ال�سكن .ف�ضال عن
ممثلي مديريات التعمري
املعمارية
والهند�سة
والبناء و�أمالك الدولة
العقارية
واملحافظة
والأ�شغال العمومية و
املوارد املوارد املائية

الفالحية
وامل�صالح
العمومية
والتجهبزات
وحمافظة الغابات .وكان
الوايل قد عاين منذ �أيام مدى
تقدم وترية تقدم الأ�شغال يف
 3م�شاريع تنموية .ويتعلق
الأمر بكل من م�رشوع حظرية
ال�سيارات و�سط مدينة
ال�شلف ،م�ست�شفى الأمومة
والطفل بحي ال�رشفة وم�رشوع
تهيئة حي بن �سونة .و�شدد
ذات امل�س�ؤول الذي رافقه يف
هذه اخلرجة امليدانية كل من
رئي�س دائرة ال�شلف وممثل
امل�صالح التقنية .و�أ�صحاب
املقاوالت املكلفة بالإجناز.
على �رضورة �إ�ستالم هذه
امل�شاريع التي ينتظرها
املواطنون بفارغ ال�صرب يف
الآجال املحددة .مع الإلتزام
باملعايري املتفق عليها يف
عملية الإجناز.
د.ع
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�صحة
�ضرورة التطعيم لكبار ال�سن مع
بداية ف�صل ال�شتاء

يعاين معظمنا من حلظات من
الذنب و القلق ب�ش�أن كيفية ت�أثري
خيطا
�أفعالنا على الآخرين ،لكن
ً
واحدا من الهو�س ميكن �أن ي�أخذ
ً
هذا �إىل م�ستويات خميفة و مرعبة،
فاخلوف العميق من اللوم �أو �أن
ال عن �شيء �سيء يحدث،
تكون م�س�ؤو ً
مثل تدمري �شيء ما �أو �إيذاء نف�سك

غالبا ما
�أو �أي �شخ�ص �آخر غريك،
ً
يكون ال�سبب اجلذري لذلك.
و ميكن �أن ي�ؤدي هذا اخلوف
�إىل الإفراط يف التحقق من الأقفال
�أو مواقد الغاز �أو �أدوات فرد ال�شعر
�أو ال�شموع �أو الفحو�صات ال�صحية
�أو احلمل �أو احلاجة املتكررة �إىل

الطم�أنة من الآخرين ،و على الرغم
من �أن القلق ب�ش�أن هذه الأ�شياء �أمر
�شائع و مفهوم� ،إال �أنه ميكن �أن
يت�سبب يف ا�ضطراب احلياة اليومية،
مثل جتنب ال�سلوكيات �أو احلد منها
فيما يتعلق بالعالقات �أو وظيفتنا
�أو تنقالتنا �أو وجود عنا�رص �ضارة
حولنا مثل ال�سكاكني.

ن�صائح لتح�صلي على ب�شرة خالية من العيوب مبنتج واحد

رشاقة
و
جمــال

�سئمت من تطبيق كرمي الأ�سا�س على وجهك ّ
كل
هل
ِ
يوم؟ على الرغم من �أن توزيع كرمي الأ�سا�س على زوايا
مهمة ممتعة لك ،قد تفكرين يف �ضرورة منح
وجهك قد يكون ّ
الكمية الهائلة
ب�شرتك فر�صة لتتنف�س و ترتاح بدون هذه
ّ
ً
ً
خ�صو�صا �أن كرمي الأ�سا�س
يوميا،
من امل�ستح�ضرات التجميلية
يغطي الب�شرة بالكامل  ،ولكن ماذا عن بع�ض البقع املوجودة
على ب�شرتك و التي قد تف�سد مظهرك و حتتاج �إىل �إخفائها؟.
ً
منتجا
ال داعي للقلق ،ف�أ�شهر فناين املكياج ي�ستخدمون
واحداً لتوحيد لون الب�شرة و �إخفاء عيوبها دون اللجوء لكرمي
الأ�سا�س ،هذا املنتج هو الكون�سيلر ،و تعد حيلة تطبيقه
لإخفاء عيوب الب�شرة طريقة رائعة لل�سماح للب�شرة بالتنف�س،
كميات قليلة من امل�ستح�ضر ،يف مقابل ا�ستخدام كرمي
با�ستخدام ّ
ً
ثقيال على الب�شرة ،و غري �ضروري يف كثري
الأ�سا�س الذي يكون
من الأحيان.
بالطبع يبدو الكالم �أ�سهل كثرياً من التطبيق ،فقد يكون
لديك العديد من البقع ذات الدرجات املختلفة ،كما ي�صعب
ِ
حتديد نوع الكون�سيلر و الطريقة الأف�ضل لإخفاء عيوب
الب�شرة� ،إال �أن الن�صائح الأربع التالية ميكن �أن ت�ساعدك يف
توحيد لون ب�شرتك و احل�صول على ب�شرة خالية من العيوب
با�ستخدام الكون�سيلر فقط كاملحرتفني.
 اختاري تركيبة الكون�سيلر املنا�سبة :هناك �أنواع خمتلفة من تركيبات الكون�سيلر� ،سواء كانت
ً
عموما ف�إن اختيار
تركيبة كرميية �أو ذات تغطية عالية،
تركيبته يتوقف على نوع ب�شرتك ،و مدى احتياجك للتغطية،
و �أماكن التغطية نف�سها �سواء حول الأنف �أو مركز الوجه �أو
اخلدين ،فاختاري بعناية حتى حت�صلي على نتيجة مثالية.
 طبّقي �أكرث من درجة من درجات الكون�سيلر :ميكن �أن يحتوي وجهك على العديد من البقع ذات الألوان
املتفاوتة ،و يف هذه احلالة �سوف حتتاجني �إىل تطبيق �أكرث من
درجة من درجات الكون�سيلر ،كل درجة ح�سب املنطقة التي
حتتاج �إىل تغطية على م�ستوى الوجه.

تدابري
منزلية

�أو�صت اللجنة الدائمة للتطعيمات التابعة ملعهد روبرت كوخ الأملاين كبار ال�سن بتلقي
التطعيم �ضد املكورات الرئوية مع كل بداية ف�صل �شتاء ،و ي�ستهدف ذلك وقاية امل�سنني
من الإ�صابة بااللتهاب الرئوي الذي ي�شكل خطرا على حياتهم.
و �أو�ضحت ذات اللجنة �أن كبار ال�سن هم الأكرث عُ ر�ضة للإ�صابة بااللتهاب الرئوي ب�سبب
�ضعف املناعة لديهم ،و هو ما ينطبق �أي�ضا على �أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة كداء ال�سكري و
ارتفاع �ضغط الدم و هما من بني الأمرا�ض اخلطرية امل�صنفة عامليا.
و �أ�ضافت ذات اللجنة �أن االلتهاب الرئوي البكتريي ت�سببه بكترييا املكورات الرئوية ،و
التي ت�ستوطن اجلزء العلوي من اجلهاز التنف�سي ،و تنتقل من ال�شخ�ص امل�صاب عن طريق
الرذاذ الناجت عن العط�س �أو ال�سعال �أو حتى عن طريق التحدث عن قرب مع �شخ�ص حامل
لهذه البكترييا.
و االلتهاب الرئوي عبارة عن عدوى ت�ؤدي �إىل التهاب احلوي�صالت الهوائية يف �إحدى
الرئتني �أو كلتيهما ،و قد مُتلأ احلوي�صالت الهوائية بال�سوائل �أو بال�صديد (مادة قيحية)،
الأمر الذي ي�سبب ال�سعال امل�صحوب بالبلغم �أو ال�صديد ،و احلمى �أو الق�شعريرة ،و
�صعوبة يف التنف�س ،و ميكن ملجموعة متنوعة من الكائنات احلية ،مبا يف ذلك البكترييا و
الفريو�سات و الفطريات �أن ت�سبب االلتهاب الرئوي.
و ترتاوح خطورة االلتهاب الرئوي من درجة خفيفة �إىل درجة �شديدة اخلطورة و
تهدد احلياة ،و هو يكون �أكرث خطورة على الر�ضع و الأطفال ال�صغار ،و الأ�شخا�ص الأكرب
من �سن ال�ستني ،و كذا الأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شاكل �صحية �أو �ضعف يف جهاز
املناعة.

أمومة وطفولة

طرق لإ�شعال �إبداع طفلك �أثناء
وجوده يف املنزل
أهمية :
 قاومي رغبتك يف تغطية البقع التي لي�س لها � ًّ
بدال من كرمي
ا�ستخدام الكون�سيلر لإخفاء عيوب الب�شرة
أنك تتب ّنني فكرة ا�ستخدام �أقل للم�ستح�ضرات
الأ�سا�س ،يعني � ِ
كمية
ملنح فر�صة لب�شرتك لتتنف�س ،لذلك اعتمدي تطبيق ّ
قليلة ،و ذلك عرب جتاهل املناطق التي ال ت�ؤثر على مظهرك
النهائي ،و ركزي فقط على البقع الظاهرة التي توجد يف مناطق
رئي�سية يف الوجه.
ا�ستخدمي �أدوات منا�سبة للمزج :
ب�شرتك �إىل درجات و م�ستويات خمتلفة من
كذلك حتتاج
ِ
التغطية ح�سب كل منطقة يف الوجه ،ف�إن ا�ستخدام الأدوات
املنا�سبة � ً
أي�ضا ميكن �أن ي�ساعد كثرياً يف �إخفاء البقع و توحيد
لون الب�شرة بال�شكل املثايل ،لذا ا�ستخدمي ُ
الف َر�ش املنا�سبة ملزج
الكون�سيلر ح�سب املنطقة التي ترغبني يف تغطيتها.

تدابري منزلية لطهو طعام
�صحي و�سريع

هناك جمموعة من التدابري الواجب �أن تتبعها �أي ربة منزل لكي يتم طهي الطعام ب�شكل �صحي و �سريع و تتمثل �أهم
هذه التدابري يف الآتي :
 و�ضع خطة طعام �أ�سبوعية :�إن و�ضع خطة طعام �أ�سبوعية �أو �شهرية من الأفكار الرائعة ،و التي توفر على املر�أة الكثري من املعاناة ،فهذه
الطريقة جتعل املر�أة تقوم ب�شراء متطلبات الوجبات كلها مرة واحدة ،و بالتايل توفري مزيد من الوقت الذي كان يهدر يف
الت�سوق و ن�سيان الأ�شياء ،كما �أنها طريقة ت�ساعد ربة املنزل على �إعداد جزء من الطعام يف اليوم ال�سابق له ،و هذا الأمر
�سيوفر عليها وقت و جهد كبريين.
ً
م�سبقا
 �إعداد اخل�ضرواتتلج�أ العديد من ربات البيوت �إىل �شراء اخل�ضروات املجمدة لتوفري الوقت ،و لكن حت�ضريها يف املنزل يكون �صحي
�أكرث ،فيمكن تخ�صي�ص يوم واحد �شهر ًيا لتجهيز نوع واحد من اخل�ضروات و و�ضعه باملجمد و �إخراجه على الطهو
مبا�شرة.
�إعداد حياة م�صباحي

وفق ًا لتقرير ُن�شر يف وا�شنطن بو�ست الأمريكية ،ف�إن التطور التكنولوجي الذي فر�ض
تعامل الأطفال مع التكنولوجيا احلديثة لوقت طويل ،خ ّف�ض ن�سب الإبداع لديهم ،حيث
ر�صد باحثون �إبداع الأطفال يف اخلم�سني عام ًا الأخرية ،ليكت�شفوا �أنه انخف�ض كثرياً،
خا�صة لدى الأ�صغر �سن ًا� ،أي من مرحلة الرو�ضة و�صوال لل�صف ال�ساد�س.
و �أ�صبح �أمام الباحثني مهمة اكت�شاف �سبب تراجع الإبداع لدى الأطفال ،حيث �إن كل
طفل يولد مبدع ًا يف �شيء ما ،لكن الإفراط يف التعامل مع ال�شا�شات جعل منهم م�ستهلكني
للرتفيه بد ً
ال من �أن يكونوا م�ساهمني يف الأفكار والإبداع.
و خالل هذه املرحلة التي نعي�شها ،حيث نط ّبق التباعد االجتماعي جراء جائحة
كورونا و التي ن�ضطر فيها للبقاء يف املنزل مع �أطفالنا و عدم اخلروج �إال لل�ضرورة ،قد
ن�ست�سلم لإفراط الأطفال يف التعامل و التكنولوجيا ،و لكن هذا قد يزيد من م�شكلة تراجع
الإبداع لديهم ،ما يحتم علينا التقليل من تعاملهم معها ،و حماولة حتفيزهم على �إخراج
الإبداع و التميز من داخلهم ،و يف ما يلي طرق قد ت�ساعدك على ا�ستغالل فرتة احلجر
ال�صحي لإ�شعال �إبداع طفلك.
 ا�سمحي ببع�ض الفو�ضىإليك ك�أم ،لكن الفو�ضى �إحدى طرق تفجري الإبداع داخل
قد يبدو هذا كابو�س ًا بالن�سبة � ِ
الطفل ،ال ب�أ�س يف �أن ترتكي طفلك يتناول الطعام بنف�سه حتى �إن �أحدث بع�ض الفو�ضى،
�أو لعب بالألوان املائية� ،سوف ي�شعر باحلرية التي تو ّلد الإبداع و يحظى باملرح ،كما يتع ّلم
بع�ض املهارات املتعلقة بتنظيف مكانه و �إعادة التنظيم بعد �أن يحظى باملرح واللعب.
 تذكري �أن �إبداع طفلك يختلف عن �إبداعكقد حتبني الر�سم و التلوين ،بينما يحب طفلك الرق�ص �أو �صنع عرائ�س ورقية و ت�أليف
ق�ص�ص بها ،اجعلي طفلك ي�ستمتع ب�إبداعه احلر دون ال�ضغط عليه �أو حماولة توجيهه
مليولك اخلا�صة.
قدّ مي له الإلهام
قد ي�شعر طفلك ب�صعوبة يف �إخراج �إبداعاته ،و كل ما يحتاج �إليه هو بع�ض الإلهام ،ها
هو دورك ي�أتي لإلهام طفلك ببع�ض الأفكار حتى يتفجر �إبداعه ،فقط احر�صي على �أن
ّ
تدخلك متوازن ًا ،فال تبالغي يف ذلك حتى ال تق ّيدي حرية �إبداعه.
يكون
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بعد مقرتحات بتجميد الدوري ب�سبب فريو�س كورونا

رابطة البطولة الأملانية
ترف�ض �إيقاف الن�شاط ر�سميا

رف�ضت رابطة البطولة الأملانية لكرة القدم� ،أم�س دعوة رئي�س �أحد �أندية دوري الدرجة الثانية
بوقف مباريات البوند�سليغا ،ودوري الدرجة الثانية حتى نهاية العام ب�سبب ارتفاع �أعداد امل�صابني
بفريو�س كورونا امل�ستجد.
وذكرت رابطة الدوري الأملاين يف تغريدة �أن املوقف الذي اتفقت عليه الأندية الـ 36منذ بداية
الوباء ،كان دائما هو الأ�سا�س يف الت�صرف بناء على اللوائح االحتادية .لذلك ،ف�إن الإغالق
املفرو�ض ذاتيا على ال�صعيد الوطني يف �شكل توقف مو�سمي لي�س م�شكلة».
وقال هيلغي ليونهاردت ،رئي�س نادي �إرت�سجبريجه �أوه ،ل�شبكة «ام.دي�.آر» و�صحيفة «بيلد» م�ساء
�أم�س الأول �إنه يتعني على م�س�ؤويل كرة القدم التحرك والتوقف لعدة �أ�سابيع.
وقال ليونهاردت لل�صحيفة« :نريد �إغالق لكرة القدم حتى نهاية دي�سمرب .الأ�سابيع الأربعة
املقبلة �ستكون �صعبة للغاية لبالدنا ،و�سيكون هناك اختبارا حا�سما بالن�سبة لنا� .ستكون هناك
حاجة للعمل الذكي واملنظم ،ولي�س للعمل الفو�ضوي».
وقال ليونهاردت ل�شبكة»ام.دي�.آر» �»:أثق يف علماء الفريو�سات والأطباء ،وعندما يقولون �إننا
نواجه �أ�سابيع مثرية ،ال يجب �أن يذهب العبو كرة القدم بالنادي لربمين للعب �أمام � 20ألف
متفرج».
و�أ�ضاف« :يجب �أن ن�ضع حماية النا�س �أولوية ،و�أن ن�صبح قدوة� .أبعث هذا النداء لرباطة الدوري
الأملاين ،بغ�ض النظر عما �إذا كان �سيتم الإن�صات �إليه �أم ال».
وتتبقى خم�س جوالت يف دوري الدرجة الأوىل ،والثانية ،يف �أملانيا حتى نهاية عام  ،2021وقال
ليونهاردت �إن تلك اجلوالت ميكن �إقامتها يف منت�صف الأ�سابيع مطلع العام املقبل.
وتفتقد �أندية عديدة ،بداية من بايرن ميونخ ،بطل الدوري الأملاين� ،إىل ماجديبورج ،املناف�س
بالدرجة الثالثة ،العبني �أ�صيبوا بفريو�س كورونا� ،أو ا�ضطروا �إىل عزل �أنف�سهم لأنهم خالطوا
�آخرين م�صابني.
وحتدث ليونهادرت �أي�ضا عن ت�شويه املناف�سة لأن املباريات يجب �أن تلعب بدون جمهور يف والية
�ساك�سونيا ،بينما ي�سمح بح�ضور �أعداد قليلة من اجلماهري يف واليات �أخرى ،وفق قواعد �صارمة� ،أو
حتى ي�سمح بامتالء املدرجات باجلماهري .

بطولة العامل لال�سكوا�ش �ستنطلق ال�شهر املقبل

ماليزيا متنع العبي الكيان
ال�صهيوين من دخول �أرا�ضيها

مل ت�سمح ماليزيا بعد للمنتخب املمثل
للكيان ال�صهيوين للعبة اال�سكوا�ش
بدخول �أرا�ضيها للم�شاركة يف بطولة
العامل املقررة يف ماليزيا ال�شهر املقبل.
وذكرت القناة� ،أن وزارة الثقافة
والريا�ضة ووزارة اخلارجية لدى
الكيان ال�صهيوين ،تدخلتا يف الق�ضية
وحتاوالن م�ساعدة احتاد اال�سكوا�ش
املحلي حلل امل�شكلة.
و�أ�شارت �إىل �أن احتاد الكيان ال�صهيوين
لال�سكوا�ش ،طالب االحتاد الدويل
للعبة ،ب�إلزام ماليزيا على ال�سماح
للمنتخب املحلي بدخول �أرا�ضيها
للم�شاركة يف البطولة العاملية.
وقال رئي�س االحتاد اال�سكوا�ش� ،أفيف
بو�شين�سكي لإحدى القنوات املحلية،
�إن الأمر لن مير بهدوء ،م�ضيفا« :من جانبنا �سنتجه بت�صعيدنا �إىل �أعلى م�ستوى ممكن� ،إن مل
ي�ساعدنا االحتاد الدويل (للعبة اال�سكوا�ش) �سنتوجه �إىل حمكمة التحكيم الريا�ضية «كا�س».
وتنطلق مناف�سات بطولة العامل لال�سكوا�ش يف ماليزيا ،يف ال�سابع من دي�سمرب املقبل.

رونالدو بعد قيادته فريقه لبلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال

«نحن مان�ش�سرت يونايتد ولن نتوقف
عن القتال من �أجل هذا النادي»
�أعرب النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ،عن �سعادته بفوز فريقه مان�ش�سرت يونايتد على م�ضيفه
فياريال وت�أهله للدور ثمن النهائي مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
و�سجل رونالدو ،الهدف الأول و�أ�ضاف الدويل الإجنليزي جادون �سان�شو الهدف الثاين ،ليفوز يونايتد
على فياريال � ،2-0أم�س الأول ،وي�ضمن ت�أهله �إىل الدور ثمن النهائي قبل جولة واحدة من ختام
مباريات املجموعة ال�ساد�سة.
ون�شر رونالدو على ح�سابه يف موقع «�إن�ستغرام»
عقب املباراة� ،صورة الحتفاله بهدفه يف �شباك
فياريال ،وكتب« :دائما ما يكون رائعا اللعب يف
�إ�سبانيا ،وكذلك الفوز والت�سجيل يف هذا البلد
الذي �شعرت فيه دائما باخل�صو�صية».
و�أ�ضاف« :تهانينا لالعبني على الفوز العظيم
الذي و�ضعنا يف املكان الذي ننتمي �إليه ،نحن
مان�ش�سرت يونايتد ،ولن نتوقف عن القتال من
�أجل هذا النادي».
جتدر الإ�شارة �إىل �أن لقاء فياريال كان الأول
ملان�ش�سرت حتت قيادة مدربه امل�ؤقت مايكل
كاريك ،الذي توىل امل�س�ؤولية بعد �إقالة
الرنويجي �أوىل غونار �سولك�شار على خلفية
�سل�سلة النتائج ال�سلبية للفريق منذ انطالق
املو�سم احلايل.
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حماموه �أكدوا �أن االدعاء ف�شل يف تقدمي �أدلة لإدانته

�سنة �سجن مع �إيقاف التنفيذ �ضد بن زمية
يف ق�ضية فالبوينا

ق�ضت حمكمة فرن�سية �صبيحة �أم�س بحب�س مهاجم ريال مدريد ،كرمي بن زمية لعام واحد مع �إيقاف التنفيذ ،بعد �إدانته يف
ق�ضية «حماولة ابتزاز» زميله ال�سابق يف منتخب فرن�سا فالبوينا ،ب�شريط جن�سي ،كما قررت املحكمة تغرمي املهاجم الدويل � 75ألف
يورو.
و�أ�شار املدعون �إىل �أن بن زمية �شجع فالبوينا على دفع �أموال ملبتزين من �أجل �إبقاء ال�شريط بعيدا عن عيون اجلمهور ،ومل يح�ضر
بنزميا ،الذي نفى ارتكاب �أي خمالفات� ،إىل املحكمة.
وبح�سب �صحيفة «�آ�س» الإ�سبانية ،ف�إن مهاجم ريال مدريد ،منده�ش من قرار املحكمة ،ولذلك �سوف يتخذ قرارا ر�سميا
باال�ستئناف على العقوبة ،واملطالبة بالرباءة ب�شكل نهائي ،و�أو�ضحت �أن حمامي بن زمية �أكد فور مغادرته للمحكمة� ،أنه
�سي�ست�أنف على احلكم ب�شكل ر�سمي.
وق�ضت املحكمة على م�صطفى الزواوي ،الذي يعترب العقل املدبر للعملية ،بال�سجن ملدة عامني ون�صف وغرامة � 3آالف يورو ،وىل
�أك�سل �أجنوت ،الرجل الذي ح�صل على الفيديو من هاتف فالبوينا ،بال�سجن ملدة عامني.
وكانت النيابة العامة يف فر�ساي ،طالبت ال�شهر الفائت بال�سجن ملدة ع�شرة �أ�شهر مع وقف التنفيذ �ضد بنزميا فيما اعترب حماموه
�أن االدعاء ف�شل يف تقدمي �أدلة لإدانة النجم بالتواط�ؤ يف االبتزاز.
وتعود الق�ضية �إىل عام  ،2015عندما تعر�ض العب منتخب فرن�سا ال�سابق ،فالبوينا لالبتزاز من جمهولني ب�ش�أن �شريط فا�ضح،
ون�صحه بن زمية حينها بدفع الأموال للمبتزين.
ومت ا�ستبعاد الالعبني من منتخب فرن�سا ،على �ضوء هذه الق�ضية ،منذ عام  ،2015قبل عودته ل�صفوف الديوك هذا العام.

بر�شلونة مطالب بالفوز يف �أملانيا لبلوغ ثمن نهائي دوري
الأبطال

بيكيه �»:سنذهب �إىل
ميونيخ للفوز ال غري»

باتت مواجهة
بايرن ميونخ
يف اجلولة
الأخرية من
دور املجموعات
لدوري �أبطال
�أوروبا فر�صة
نادي بر�شلونة
ال�سانحة لبلوغ
ثمن النهائي،
بعدما �سقط
يف فخ التعادل
ال�سلبي �أمام
بنفيكا� ،أول
�أم�س.
وقبل جولة واحدة من ختام مباريات املجموعة
اخلام�سة ،ينفرد البايرن املت�أهل �سلفا بال�صدارة
بالعالمة الكاملة بر�صيد  15نقطة ،يليه بر�شلونة
يف املركز الثاين بر�صيد �سبع نقاط ،ثم بنفيكا ثالثا
بخم�س نقاط ،بينما يحتل دينامو كييف املركز الرابع
الأخري بنقطة واحدة وهو خارج املناف�سة متاما.
واقت�صر ال�صراع على بطاقة الت�أهل الثانية لثمن
النهائي بني بر�شلونة وبنفيكا ،و�سيلعب الفريق
الكتالوين يف اجلولة الأخرية مع م�ضيفه بايرن ميونخ
الذي ال يرحم خا�صة على ملعبه «�أليانز �أرينا» ،بينما
ي�ست�ضيف بنفيكا دينامو كييف ،وتبدو هذه املباراة
على الورق يف املتناول لأ�صحاب الأر�ض.
من جهته� ،أكد مدافع بر�شلونة جريارد بيكيه� ،أن
الفريق الكتالوين �سيذهب �إىل ميونخ «بنية الفوز»،
�أمام بايرن ،وهي النتيجة الوحيدة التي �ستتيح له
الت�أهل لثمن نهائي البطولة ،دون النظر لنتيجة
املباراة الأخرى.
وقال بيكيه يف ت�صريحات لقناة (موفي�ستار،)+
عقب التعادل �أمام بنفيكا بدون �أهداف« :لقد خلقنا
فر�صا كافية للت�سجيل .نعتمد على �أنف�سنا مع علمنا
ب�صعوبة الأمر ،لكن الفريق يف حالة معنوية جيدة،
�أينما كان ذاهبا ،بر�شلونة عليه الفوز ،اجلماهري تلعب
دورا مهما يف حماولة تغيري الديناميكية ،يف ال�سراء
وال�ضراء ،مل �أ�شاهد كامب نو بهذه الطريقة من قبل،
�إنه �أمر رائع وعلينا اال�ستفادة منه».

�أكد لليوناردو عدم ان�شغاله بربط ا�سمه مبان�شي�سرت يونايتيد

بوكيتينو يجدد التزامه
بالبقاء يف باري�س لغاية
جوان 2023

ح�سم الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو ،املدير الفني لباري�س
�سان جريمان ،موقفه من تويل تدريب مان�ش�سرت يونايتد يف
ال�صيف املقبل.
وارتبط ا�سم بوكيتينو بقوة باالنتقال �إىل �أولد ترافورد،
وتدريب ال�شياطني احلمر ،بداية من املو�سم اجلديد ،بعد
رحيل املدرب الرنويجي �أويل غونار �سول�سكاير.
وبح�سب �صحيفة «ليكيب» الفرن�سية ،ف�إن الربازيلي
ليوناردو ،املدير الريا�ضي لباري�س �سان جريمان ،قام بزيارة
بوكيتينو يف الفندق الذي يقيم فيه ،يوم الإثنني املا�ضي،
ملعرفة قراره ب�ش�أن م�ستقبله مع الفريق.
و�أكدت ال�صحيفة� ،أن بوكيتينو �أخرب ليوناردو ب�أنه لن يغادر
�سان جريمان ،و�سوف يحرتم العقد الذي يربطه مع الفريق
حتى جوان .2023
و�أعلن بوكيتينو �أم�س يف م�ؤمتر �صحفي �أنه لي�س من�شغال
ب�شائعات ربط ا�سمه مبان�ش�سرت يونايتد ،و�أنه �سعيد يف
باري�س.
ويتوىل قيادة مان�ش�سرت يونايتد حال ًيا ،الإجنليزي مايكل
كاريك ،جنم الفريق ال�سابق ،وم�ساعد �سول�سكاير ،وذلك
حلني التعاقد مع مدير فني جديد.
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حديث عن �إمكانية التغيري نحو املغرب �أو قطر

الفاف تنفي تدخل بلما�ضي في عمل بوقرة

املحليون يتنقلون �إىل قطر غدا للم�شاركة
يف ك�أ�س العرب

الكاف منزعجة من عدم ا�ستعداد
الكامريون لتنظيم كان 2021

بلما�ضي �سيكون حا�ضرا يف �سفرية اجلمعة
يطير وفد المنتخب المحلي غدا �إلى العا�صمة القطرية الدوحة للم�شاركة في ك�أ�س العرب لالعبين
المحليين ،في وقت �أكدت فيه م�صادر م�س�ؤولة �أن الناخب الوطني جمال بلما�ضي ال يتدخل بتاتا في
عمل مدرب المحليين مجيد بوقرة.
�أ.ل
حتدثت بع�ض امل�صادر املطلعة �أم�س عن �إمكانية تغيري
مكان �إجراء نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأمم املقبلة من
الكامريون ،ب�سبب عدم ا�ستعداد هذا البلد لتنظيم حدث
مماثل ،وعدم جاهزية املن�ش�آت الريا�ضة التي �ستحت�ضن
املناف�سة الر�سمية.
و�أكد ذات امل�صادر ان م�س�ؤويل الكونفدرالية الإفريقية

لكرة القدم غري را�ضني عن تقدم الأ�شغال يف املالعب
التي �ست�ست�ضيف مباريات الكان ،خا�صة وان بع�ضها مل
تتقدم الأ�شغال فيها ب�شكل كبري قبل انطالق املوعد
الكروي القاري ب�أقل من �شهرين ،ما جعلهم ميهلون
الكامريون لغاية  30نوفمرب ملعاينة تلك املالعب� ،إ�ضافة
لعدم اتخاذ التدابري اخلا�صة بربوتوكول احلماية من
فريو�س كورونا ،وهذا رغم الزيارات العديدة التي قاها
م�س�ؤولو الكاف للكامريون منذ فرتة.
وتواردت بع�ض الأخبار عن �إمكانية نقل املناف�سة
الكروية الهامة �إىل بلد مغاير ،تتوفر فيه املوا�صفات
املطلوبة لتنظيم العر�س القاري ،حيث �أ�شارت �إىل رغبة
املغرب يف ا�ست�ضافته� ،إ�ضافة �إىل قطر الباحثة هي
الأخرى عن الرتويج ال�ستعدادها لتنظيم مونديال
 ،2022من خالل الت�ألق يف تنظيم كان  ،2021يف الوقت
الذي ذهبت فيه بع�ض الأطراف للرتويج لإمكانية �إلغاء
الكان وت�أجيلها ملوعد الحق .وبني هذا وذاك ،مل ت�ضع
الهيئة الكروية الإفريقية ق�ضية «الكان» �ضمن جدول
�أعمالها يف اجلمعية العامة اال�ستثنائية التي �ستجرى يف
العا�صمة امل�صرية القاهرة غدا.
�أمري.ل

الكاف هناته بعيد ميالده الـ 30ام�س

بوجناح حمل �صراع الن�صر والهالل
ال�سعوديني

و�سيجري املدرب جميد بوقرة
و�أ�شباله ترب�صا مغلقا يف
العا�صمة القطرية �سيحاول من
خالله الطاقم الفني و�ضع �آخر
اللم�سات على ت�شكيلته قبل انطالق
املناف�سة.
من جهة �أخرى ،نفى الناطق
الر�سمي با�سم االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم� ،صالح باي عبود
تدخل بلما�ضي يف �صالحيات مدرب
املنتخب املحلي ،وقال عبود
للإذاعة الأوىل� ،أن ما مت تداوله
�إعالميا حول مو�ضوع �إعداد قائمة
املنتخب املحلي يف ك�أ�س العرب

غري �صحيح.
وح�سب نف�س املتحدث ،فالعالقة
بني بلما�ضي وبوقرة تتعلق
بالتن�سيق والت�شاور ولي�س من
عادة الناخب الوطني التدخل يف
عمل مدرب منتخب املحليني �أو
فر�ض خيارات عليه.
للإ�شارة ،يفتتح املنتخب
املحلي بقيادة مبارياته القوية
يف مناف�سة ك�أ�س العرب مبواجهة
منتخب ال�سودان يف اجلولة الأوىل
يوم الأربعاء  1دي�سمرب 2021
بداية من ال�ساعة احلادية ع�رش
بالتوقيت املحلي مبلعب �أحمد

بن علي ،يف حني �سيواجه منتخب
لبنان يف اجلولة الثانية يوم
ال�سبت  4دي�سبمر  2021بداية من
ال�ساعة الثانية م�ساء ،فيما يلتقي
رفقاء يو�سف باليلي باملنتخب
امل�رصي يوم  7دي�سمرب مبلعب
اجلنوب بداية من الثامنة بعد
الزوال بالتوقيت املحلي.
و�سيكون بلما�ضي حا�رضا يف
�سفرية اجلمعة ملعاينة بع�ض
الالعبني ق�صد �ضمهم اىل املنتخب
االول والوقوف على جاهزية
العبيه امل�شاركني يف منتخب
املحليني.

جدول االعمال ال يت�ضمن تغيري �صيغة مباراة ال�سد

عمارة ي�شارك يف اجلمعية العامة
اال�ستثنائية للكاف

ي�شارك رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم
�رشف الدين عمارة ،يوم غد بالعا�صمة امل�رصية
القاهرة يف �أ�شغال اجلمعية العامة الطارئة
للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ح�سبما �أعلنت
عنه الهيئة االحتادية يوم الثالثاء على موقعها
الر�سمي.

و �أو�ضح نف�س امل�صدر �أن رئي�س الفاف الذي
غادر اجلزائر ،يوم االثنني املا�ضي يرافقه كل
من الدكتور يا�سني بن حمزة ،نائب رئي�س الفاف
و رئي�س جلنة كرة القدم املحرتفة ،و جياليل
طويل ،ع�ضو املكتب الفيديرايل و رئي�س جلنة
كرة القدم للهواة ومنري دبي�شي الأمني العام
للفاف.
ويت�ضمن جدول �أعمال اجلمعية الطارئة للهيئة
القارية �أربع نقاط وهي :مراجعة امليزانية
ال�سنوية ل ,2021-2022 :برنامج تطوير
املن�ش�آت الكروية ب�إفريقيا ،الرزنامة الدولية
ملباريات الفيفا و م�رشوع الرابطة املمتازة
الإفريقية.
و ختم بيان الفاف »:خالل هذه اجلمعية �سيتم
الإعالن عن متديد عهدة الر�ؤ�ساء و نواب الرئي�س
للهيئات القانونية للكاف .بينما �ستقوم اللجنة
التنفيذية للكونفدرالية ب�ضبط ع�شية انطالق
�أ�شغال اجلمعية ،التاريخ الر�سمي ومكان اجراء
عملية القرعة ملباريات «ال�سد» لت�صفيات ك�أ�س
العامل-فيفا-قطر .»2022
ق.ر

ك�شفت تقارير �إعالمية خليجية �أم�س عن رغبة
فريق الن�صر والهالل ال�سعوديني يف التعاقد مع
الدويل اجلزائري بغداد بوجناح بعدما ت�أكد
اجلميع من عدم رغبة بر�شلونة الإ�سباين يف
انتدابه يف املريكاتو ال�شتوي.
فقد �أكدت �صحيفة املواطن الإلكرتونية ام�س
ان جمل�س �إدارة نادي الن�صر برئا�سة م�سلي �آل
معمر بد�أ يف البحث عن بديل لالعب املغربي
عبدالرزاق حمداهلل وذلك بعد ف�سخ عقده مع
�أ�صفر العا�صمة م�ساء �أم�س الأول ،وتتجه جميع
الأنظار �إىل هداف اخل�ضر ،خا�صة �أن التقارير
ذكرت �أنه بات قريبًا من الرحيل عن ال�سد بعد
رحيل مدربه الإ�سباين ت�شايف هرينانديز ل�صفوف
فريق بر�شلونة الإ�سباين.
و�أ�ضاف امل�صدر ذاته �أن الهالل يرغب �أي�ضا يف
�ضم بوجناح ليكون بديلاً للمهاجم الفرن�سي
بافيتيمبي غوميز الذي �سيغادر الهالل نهاية
املو�سم اجلاري ،م�شرية على ان الالعب يتجه
للرحيل عن ال�سد القطري م�ستقبال بعدما �أ�صبح
مطمع العديد من الأندية يف �أوروبا واخلليج.
من جهة �أخرى ،هن�أ املوقع الر�سمي للإحتاد

الإفريقي لكرة القدم الالعب بوجناح بعيد
ميالده الـ� 30أم�س ،وغردت ال�صفحة الر�سمية
للكاف على �شبكة التوا�صل الإجتماعي
تويرت قائلة« :الالعب اجلزائري خلق لي�سجل
الأهداف»
ق.ر

حت�ضريات ت�صفيات ك�أ�س افريقيا � 2022سيدات :

اجلزائريات يف اختبار حقيقي �أمام تون�س
يالقي املنتخب الوطني اجلزائري �سيدات وديا
نظريه التون�سي اليوم مبلعب �أريانا بتون�س حت�ضريا
خلو�ض الدور الثاين والأخري من ت�صفيات كا�س
�إفريقيا للأمم  2022املقررة نهائياتها باملغرب.
و�أجرى املنتخب الوطني ح�صة تدريبية �أول
�أم�س على ملعب املر�سى حتت قيادة املدربة
الوطنية را�ضية فرتول وطاقمها الفني با�ستثناء
غياب العبتني اثنتني �سيلتحقان باملجموعة يوم
اجلمعة.
وحت�سبا لهذه املواجهة الودية املزدوجة ,وجهت
را�ضية فرتول ,الدعوة ل  24العبة ,من بينهن 13

عن�صرا ين�شطن خارج الوطن للم�شاركة يف ترب�ص
تون�س.
ومعلوم �أن الفريق اجلزائري الن�سوي كان قد �سحق
يف ذهاب الدور الت�صفوي الأول نظريه ال�سوداين
بنتيجة ( )14-0مبلعب عمر حمادي فيما �أجلت
الكنفيدرالية االفريقية مباراة العودة �إىل تاريخ
الحق ,والتي كانت مقررة بتاريخ � 26أكتوبر
الفارط ,ب�أم درمان بالعا�صمة اخلرطوم ,ب�سبب
«الو�ضع ال�سيا�سي الذي تعي�شه ال�سودان».
ق.ر/واج

اجلولة اخلام�سة من الرابطة املحرتفة الأوىل

جولة يف �صالح ثنائي املقدمة والقمة
يف �سطيف
تعترب مباراة ،وفاق �سطيف و�شباب بلوزداد ،قمة
اجلولة اخلام�سة لبطولة الرابطة املحرتفة الأوىل
لكرة القدم املقررة اليوم ،والتي قد تكون يف �صالح
ثنائي مقدمة الرتتيب ،احتاد ب�سكرة و نادي بارادو
اللذين ي�ست�ضيفان على التوايل هالل �شلغوم العيد و
وداد تلم�سان.
فوفاق �سطيف �سيكون �أمام اختبار جدي �أمام حامل
اللقب� ،شباب بلوزداد يف لقاء يعترب متكافئا و مفتوحا
على كل االحتماالت ،والوفاق ال�سطايفي ي�سعى
لتحقيق الفوز من �أجل تفادي ال�سقوط يف مرحلة فراغ
� ،أما �أبناء «العقيبة» ف�سي�شدون الرحال ايل عا�صمة
اله�ضاب العليا ،وكلهم �أمل يف حتقيق الفوز الثالث
تواليا.
ويلعب ثنائي املقدمة احتاد ب�سكرة و نادي بارادو،
�صاحبا مفاج�أة بداية املو�سم الكروي احلايل ،على
ب�ساط من حرير خالل هذه اجلولة عندما ي�ستقبالن
على التوايل هالل �شلغوم العيد و وداد تلم�سان حيث
تبدو حظوظهما كبرية للظفر بنقاط الفوز و بالتايل
احلفاظ على �صدارة الرتتيب.
و تقوم مولودية اجلزائر بتنقل حمفوف باملخاطر �إىل
ق�سنطينة لرفع التحدي �أمام ال�شباب املحلي يف القمة
الكروية الثانية لهذه اجلولة.
العميد الذي مل يتذوق مرارة الهزمية حتى الآن،
يطمح يف العودة من مدينة اجل�سور املعلقة بنتيجة
�إيجابية ،ولو �أن مهمة تبدو �صعبة للغاية �أمام مناف�س

ا�ستعاد بريقه يف الآونة الأخرية بتحقيقه لفوزين
متتاليني ،كان �آخرهما على ميدان وداد تلم�سان.
و�سيكون احتاد اجلزائر �صاحب العودة القوية يف
الآونة الأخرية ،مر�شحا للفوز مبلعب عمر حمادي
�أمام �سريع غليزان الذي اكتفى بالتعادل مبلعبه �أمام
املولودية العا�صمية.
من جهته ،ي�ستقبل ن�صر ح�سني داي الذي مل ينهزم هو
الآخر منذ انطالق املو�سم الكروي اجلديد و كله طموح
يف موا�صلة م�شواره املوفق بقيادة املدرب كرمي زاوي،
�أما النادي الوهراين  ،فهو مطالب بتح�سني مردوده
لتحقيق نتيجة جيدة بالعا�صمة.
من جهته .لن يكن لأوملبي املدية خيارا �آخرا �سوى
البحت عن نقاط املباراة عندما ي�ستقبل �صاحب
م�ؤخرة الرتتيب ،جنم مقرة  ،و تبقى املهمة يف متناول
ت�شكيلة املدرب التون�سي لطفي ال�سليمي �أمام مناف�س
يعاين ريا�ضيا و ماليا.
�أخريا ،ي�ستهدف ال�صاعد اجلديد� ،أمل االربعاء
ت�سجيل �أول انت�صار له لهذا املو�سم عند ا�ست�ضافته
جلمعية ال�شلف التي ت�شاطره نف�س املرتبة .
و مت ت�أجيل مباراة �شبيبة ال�ساورة � -شبيبة القبائل �إىل
يوم الثالثاء  14دي�سمرب ب�سبب م�شاركة الناديني يوم
الأحد املقبل يف ذهاب الدور التمهيدي الثاين «مكرر»
لك�أ�س الكونفدرالية.
ق.ر/واج
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ردا على ما �أ�سموه بال�ضغوط املمار�سة عليهم

�إ�شهـــــــار

املحامون ي�شلون حماكم العا�صمة
�أعلنت منظمة حمامي اجلزائر املقاطعة ال�شاملة للعمل الق�ضائي مبجل�س ق�ضاء
اجلزائر واجلهات الق�ضائية التابعة لها ،ردا على الأحداث الأخرية.
فم

و�أ�ضافت املنظمة يف بيان لها،
ب�أن قراراتها جاءت ردا على
برجمة ق�ضية عدم د�ستورية
املادة  24من القانون 13-07
املنظم ملهنة املحاماة ك�أول
ق�ضية تعر�ض على املحكمة
الد�ستورية بعد تن�صيبها
مبا�رشة ،وكذا الت�صويت على
م�رشوع قانون املالية الذي
�ساوى بني املحامي والتاجر
وكذا ال�صناعي يف مادته 12
دون مراعاة م�ساهمة املحامني
يف ح�سن �سري مرفق العدالة.
واتخذت منظمة حمامي

اجلزائر ،قرارات تق�ضي
مبقاطعة العمل الق�ضائي يومي
اخلمي�س والأحد املقبل ،مبا
فيها امل�ؤ�س�سة العقابية ما عدا
ما تعلق منه بالآجال ،ف�ضال
عن تنظيمها لوقفة احتجاجية
بق�رص العدالة عبان رم�ضان،
لتليها م�سرية بداية الأ�سبوع
القادم انطالقا من املحكمة
العليا و�صوال �إىل املحكمة
الد�ستورية ،كما تقرر الدخول
يف مقاطعة مفتوحة ملحكمة
اجلنايات والأحداث وكل �أ�شكال
امل�ساعدة الق�ضائية.

وعقدت املنظمة �أول �أم�س
اجتماعا طارئا ،تدار�س فيه
املجتمعون ملفات امل�سا�س
بح�صانة اجلبة واملحامي وكل
�أ�شكال ال�ضغوط التي متار�س
على املحامي مبا فيها النظام
ال�رضيبي امل�ستحدث وباقي
ال�ضغوط املمار�سة عليهم.
و�أكدت منظمة حمامي اجلزائر
ب�أن امل�سا�س ب�أحكام املادة 24
من قانون تنظيم مهنة املحاماة
هو م�سا�س بكل املبادئ التي
تقوم عليها ا�ستقاللية مهنة
املحاماة و مبادئ العدالة.
الرائد2021/11/25 :

العملية �ستتم عرب الأ�ضية الرقمية للنظام املعلوماتي لوزارة الرتبية

ANEP: 2116020770

انطالق الت�سجيالت الجتياز �شهادتي
البكالوريا واملتو�سط الأ�سبوع القادم

ك�شفت وزارة الرتبية الوطنية عن مواعيد
انطالق ت�سجيالت املرت�شحني الجتياز
امتحاين �شهادة التعليم املتو�سط و�شهادة
البكالوريا .و�أو�ضحت وزارة الرتبية الوطنية
يف بيان لها ،ب�أن عملية ت�سجيل املرت�شحني
املتمدر�سني �ستتم عرب الأر�ضية الرقمية
للنظام املعلوماتي لوزارة الرتبية الوطنية،
و�ستنطلق بداية من الأحد املقبل �إىل غاية
اخلمي�س  23دي�سمرب القادم.
و�أ�ضافت ب�أن مدراء امل�ؤ�س�سات الرتبوية
�سيتكفلون بت�سجيل تالميذهم املعنيني،
وذلك من �أجل التخفيف من معاناة التالميذ
و�أوليائهم واعفائهم من م�شقة حتمل عبئ
ت�سجيل �أبنائهم يف ظل ما يعرتيه من

�صعوبات و�أخطاء ،م�ؤكدة ب�أن امل�ؤ�س�سات
الرتبوية �ستتكفل بعملية ت�سجيل التالميذ دون
اقحامهم فيها ،خا�صة و�أن الأمر بات ممكنا
يف ظل النظام املعلوماتي الذي حتوزه وزارة
الرتبية الوطنية ،والذي تعمل لت�سخريه
لتح�سني اخلدمة العمومية.
�أما بالن�سبة للمرت�شحني الأحرار ف�ستتم
العملية عرب موقعي الديوان الوطني
لالمتحانات وامل�سابقات ،وو�ضعت حتت
ت�رصف املرت�شحني ل�شهادة البكالوريا موقعا
خا�صا بهم ونف�س الأمر بالن�سبة للمرت�شحني
الأحرار الراغبني يف نيل �شهادة التعليم
املتو�سط.
ف.م

وفق ما ورد يف ت�صنيف م�ؤ�شر اختبار ال�سرعة «�سبيد تا�ست �أوكال»

اجلزائر تتقدم يف جمال الأنرتنت الثابت بـ  30مركزا ل�شهر �أكتوبر
تقدمت اجلزائر بـ  30مركزا يف
الت�صنيف الأخري مل�ؤ�شر اختبار
ال�سرعة «�سبيد تا�ست �أوكال» ل�شهر
�أكتوبر  ،2021بخ�صو�ص �سرعة
الأنرتنت للتدفق العايل الثابت،
حيث �صعدت من املرتبة 171
امل�سجلة يف �سبتمرب الأخري اىل
املركز .141
و�أعزت ال�شركة التي ت�صدر
الت�صنيف ،هذا االرتقاء «املعترب» يف
الت�صنيف ،اىل ارتفاع �سرعة تدفق
االنرتنت ملجموع حظرية امل�شرتكني
يف اجلزائر ،وذلك مع احلفاظ على
نف�س الت�سعريات خالل �سنة ،2021
زيادة على معيار جديد يف اعداد
هذا الت�صنيف.

وقد ا�شارت �أوكال على موقعها
االلكرتوين بانها �ستدرج «اي�ضا»
ابتداء من �شهر نوفمرب «معطيات
حول النتائج املتو�سطة التي تعك�س
ال�سرعات التي ميكن للم�ستعمل ان
يبلغها».
كما �أكدت ال�شركة ان هذا املعيار
اخلا�ص بال�سرعة الو�سطى يكون
الوحيد الذي ي�ؤخذ بعني االعتبار
يف اعداد الت�صنيف ابتداء من 15
فرباير  .2022وبالتايل ف�إن اجلزائر
ت�صنف يف مقدمة البلدان التي
ا�ستفادت من الطريقة اجلديدة
حل�ساب �سرعات تدفق االنرتنت
الثابت ،يف حني تعترب فنزويال البلد
الذي فقد اكرب عدد من املراكز ()-35

مرتاجعة من املرتبة  129اىل .164
ويعود ال�سبب يف ذلك ،اىل ان
الطريقة القدمية يف احل�ساب
تعتمد عل املتو�سط احل�سابي
ل�سرعات التدفق يف حني ان املعيار
اجلديد الذي اقرته اوكال فيعتمد
على ال�سرعة الو�سطى.
للتذكري ان عديد املبادرات قد
�سجلت خالل �سنة  2021من �أجل
مراجعة الت�صنيفات العاملية يف
خمتلف املجاالت ،و يعترب القرار
الذي اتخذه البنك الدويل يف
�سبتمرب املا�ضي بوقف درا�سته
ال�سنوية «دوينغ بيزن�س» مثال حي
على ذلك.

ع.ط

املكلف بت�سيري وادارة �ش�ؤون البلدية
الرائد2021/11/25 :
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كنبه املحلل ال�سيا�سي «ا�ستيبان �سيلفا كوادر ّا

مهن �سينمائية

املنتج ()Producer
هو عادة �أول من ت�صل �إليه الفكرة �أو ال�سيناريو،
على اعتبار �أنه الطرف املعني بالعثور على متويل
لذلك ،و معه يتم التباحث و الت�شاور ب�ش�أن بقية
العاملني الأ�سا�سيني يف امل�رشوع ،و على عك�س ما
هو �شائع لي�س املنتج من ميول الفيلم من ماله
يدبر املال و يتوىل
اخلا�ص كامال ،بل هو الذي
ّ
�إنفاقه تبع ًا ملراحل تنفيذ الفيلم ،حيث ي�شاركه
يف ذلك ما يعرف بال�سبون�سور.
و املنتج هو عادة و بعد �أن تروق له الفكرة ،يفكر
مبن �سيخرجها ( املخرج) ،و مبن �سيمثل فيها،
و يقدر لها ميزانيتها الأولية ،و يدر�س من �أين
�سي�أتي لها بتلك امليزانية (من اال�ستوديوهات،
من املوزعني� ،أو حتى �أحيان ًا من جيبه اخلا�ص
على �شكل ا�ستثمار يح�سب �أنه �سيعود عليه ب�أرباح
ما) ،و بعدها يكلف �صاحب الفكرة بتحويلها �إىل
تو�صل �إىل
معاجلة ،ثم �إىل �سيناريو �إذا كان قد
ّ
حتديد من �سيخرج الفيلم ،و يف العادة ي�شارك
املخرج يف كتابة ال�سيناريو.

العالقات اجلزائرية
ال�شيلية عرب ال�سنني يف كتاب
�صدر كتاب من ت�أليف املحلل ال�سيا�سي و اخلبري ال�شيلي
يف العالقات الدولية ،ا�ستيبان �سيلفا كوادرا ،يف العا�صمة
ال�شيلية �سانتياغو حول تاريخ العالقات املتجذرة بني
اجلزائر و ال�شيلي ،حتت عنوان «ال�شيلي -اجلزائر  :تاريخ
ت�ضامن متبادل �صمد �أمام ال�سنني «.
و يتطرق الكتاب �إىل الأحداث البارزة يف تاريخ العالقات
بني البلدين و جتلياتها القدمية و املعا�رصة ،و منها دعم
املجتمع املدين يف ال�شيلي لثورة التحرير اجلزائرية �ضد
اال�ستعمار الفرن�سي و ت�أ�سي�سه جلنة م�ساندة لهذه الثورة،
و هي اللجنة التي حظيت بدورها بدعم الربملان يف هذا
البلد الواقع يف �أمريكا الالتينية.
و ي�سلط هذا العمل البحثي الأول من نوعه الذي يغو�ص يف
تاريخ العالقات اجلزائرية  -ال�شيلية عرب ال�سنني ،ال�ضوء
على ال�سياق التاريخي لن�ش�أة و تعزيز روابط الت�ضامن بني
�شعبي البلدين خالل فرتة الكفاح التحريري �ضد اال�ستعمار
الفرن�سي ،مرورا باملرحلة الذهبية للعالقات الثنائية
بني البلدين يف �سبعينات القرن املا�ضي.
و يقول ا�ستيبان �سيلفا كوادرا  -الذي ي�شغل �أي�ضا من�صب
الرئي�س التنفيذي «للحركة اال�شرتاكية» ال�شيلية � -أن
العالقات بني البلدين «بلغت �أوجها» يف ال�سبعينات،
خالل فرتة رئا�سة الراحلني هواري بومدين و �سلفادور
�أليندي ،حيث �شهدت التحركات الدبلوما�سية اجلزائرية
ال�شيلية «درجة عالية من التن�سيق و التكامل يف خمتلف
املحافل الدولية ،ق�صد �إحداث تغيريات هيكلية من �أجل
ترقية مبد�أ حق ال�شعوب يف تقرير امل�صري و عدم االنحياز و �إر�ساء �أ�س�س نظام اقت�صادي دويل جديد جمرد من التبعية االقت�صادية
و اال�ستغالل املجحف للرثوات الطبيعية لدول اجلنوب».
و ذكر الكاتب �أنه عندما �أ�صبح �سلفادور �أليندي رئي�سا لل�شيلي عام � ،1970سعى �إىل « تر�سيخ العالقات التي كانت تربطه
باجلزائر يف ال�سابق حول الق�ضايا الرئي�سية ذات الهدف امل�شرتك « ،ك�سيا�سة للدولة ،علما و �أن �سلفادور �أليندي يعد �أول رئي�س
( و حتى الآن الرئي�س الوحيد ) لل�شيلي الذي يزور اجلزائر.
و يف ال�سيا�سة الدولية لل�شيلي وال �سيما يف بعدها الثنائي� ،شارك �أليندي الرئي�س هواري بومدين نف�س الر�ؤية الإ�سرتاتيجية
ب�ش�أن ت�أميم املوارد الطبيعية ل�ضمان التنمية و ال�سيادة االقت�صادية ،مما �أ�سفر عن ت�أميم ال�شيلي قطاعي املناجم و النحا�س و
ت�أميم اجلزائر لقطاع املحروقات.
ت�ضمن الكتاب �صورا موثقة للت�ضامن التلقائي و الدعم القوي الذي �أبدته اجلزائر قيادة و �شعبا مع الالجئني ال�سيا�سيني
ال�شيليني ،حيث ا�ستقبلت الع�رشات منهم ،و الذين اختاروا اجلزائر وجهة �آمنة لهم غداة انقالب � 11سبتمرب  1973الذي �أطاح فيه
اجلي�ش بحكومة « الوحدة ال�شعبية « املنتخبة دميقراطيا بقيادة الرئي�س �سلفادور �أليندي.
يقول املحلل ال�سيا�سي و اخلبري ال�شيلي يف العالقات الدولية «كما عملت الدبلوما�سية اجلزائرية على ح�شد الت�أييد الدويل �ضد
�سيا�سة القمع التي انتهجها نظام الديكتاتور بينو�شي �ضد ال�شعب ال�شيلي» ،و خ�ص�ص الكاتب الف�صل الأخري من الكتاب للحديث
عن ا�ستئناف العالقات الدبلوما�سية املجمدة منذ عام  1973بني اجلزائر و ال�شيلي بعدما تهي�أت الظروف اثر �سقوط نظام
بينو�شي يف عام  ،1990حيث �شهدت ال�شيلي بداية مرحلة انتقال دميقراطي و العودة �إىل ال�رشعية ال�شعبية ،ما �سمح ب�إعادة فتح
املمثليات الدبلوما�سية للبلدين ،كما يعد الكتاب مبثابة مرجع للباحثني و املخت�صني يف العالقات الدولية.

�أ�شهر الكتب العربية

�شجـــرة الــدر

تدخل الرواية �ضمن �سل�سلة روايات تاريخ الإ�سالم ،و تتناول رواية �شجرة الدر مل�ؤلفها جورجي زيدان و هو
منوذجا للع�صامي الذي ي�شق حياته و�سط طريق ملبد بالغيوم
�صحفي لبناين و م�ؤ�س�س جملة الهالل ،تعد حياته
ً
مليء بالثغرات ،فيجتاز ذلك بالهمة العالية و الإرادة ال�صلبة ،و التطلع �إىل املعايل ،ال ي�رصفه عن ذلك فقر
حل به� ،أو ظروف معاك�سة� ،أو بيئة غري مواتية ،ي�أتي �إىل القاهرة فقريا ال ميلك من الدنيا �شيئا ،في�صنع لنف�سه
حياة عري�ضة و�شهرة وا�سعة يف ميدان ال�صحافة والأدب والتاريخ ،لي�صدح يف عامل الأدب و يبزغ من بني �أنامله
عددا من امل�ؤلفات التي بلغ �صيتها ماوراء البحار ،و اخرتنا لقرائنا الأعزاء رواية �شجرة الدر.
الق�صة احلقيقة لأول ملكة امر�أة تتوىل حكم م�رص الإ�سالمية ،بعد مقتل زوجها امللك “طوران �شاه” �آخر �سالطني
الدولة الأيوبية ،و عند توليها احلكم �سقطت اخلالفة العبا�سية ب�سبب اجتياح التتار لبغداد و ظلت بعد ذلك
بغداد ملدة خم�سمائة عام مركز ًا للخالفة ثم �أنتقل بعدها مقر اخلالفة �إىل م�رص ،و خالل فرتة توليها احلكم كان
فرتة جميء ملك فرن�سا لوي�س التا�سع بنف�سه على ر�أ�س اجليو�ش ال�صليبية للق�ضاء على م�رص و كان ي�صفها ب�أنها
�أقوى دولة �إ�سالمية يف ذلك الوقت ،و على الرغم من كل هذه ال�صعاب ا�ستطاعت �شجرة الدر �أن تدير �شئون الدولة
بكفاءة.
و يذكر �أنها �أخفت خرب وفاة زوجها امللك و �أم�ضت
الأوراق و املوافقات و التعليمات و املرا�سيم بختم
ال�سلطان و ك�أنه موجود ،فا�ستطاع جي�ش الأيوبيني
االنت�صار يف �صد هجمات القوات الفرن�سية ،و مبا �أن
املماليك يدركون كره النا�س ب�أن يحكمهم مماليك فعزموا
على تن�صيبها �سلطانة و �صكوا العملة با�سمها و لقبت بِ ـ
«ع�صمة الدين».
ظلت �سلطانة رغم اعرتا�ض �أمراء �سورية على ذلك مدة
يوما �أو ثالثة �أ�شهر ،ح ّتى علم ال�سلطان امل�ستن�رص
ثمانني
ً
بذلك و غ�ضب لذلك ،و �أ�صدر �شيخ الإ�سالم العز بن عبد
ال�سالم فتوى بعدم جواز ت�أمري املر�أة على امل�سلمني ،بعد
تزوجت عز الدين
َح ْت �شجرة الدر عن احلكم ،و
هذا تَ ن َّ
ّ
أمريا
�أيبك املعترب � ّأول �سلطان لدولة املماليك ،و و�ضعوا � ً
�صوريا ،و كان ال�سلطان عز الدين �أيبك هو ال�سلطان
�أيوب ًيا
ًّ
مترر توجيهاتها
الدر هي من كانت
لكن �شجرة
الفعلي،
ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سية يف احلكم ،و �أثبتت بذلك جدارتها ك�أول �سلطانة
يف الإ�سالم.

�أ�شهر الكتاب
العامليون

فيودور
دو�ستويف�سكي
فيودور دو�ستويف�سكي كاتب
و روائي رو�سي �شهري ،وُ لدَ يف 11
من �شهر نوفمرب عام 1821م يف
العا�صمة الرو�سية مو�سكو ،و هو
�صحفي و في�سلوف و روائي و �أديب
و كاتب ق�ص�ص ق�صرية ،مت َّيز
�أ�سلوب دو�ستويف�سكي بالغو�ص يف
�أعماق النف�س الب�شرية واخرتاق
مكنوناتها ب�أ�سلوب فل�سفي
كانت كتاباته ذات �أثر كبري لأنها
تالم�س ما ي�شغل النا�س من �أ�سئلة
و م�شاكل ،و قد ُترجمت �أعماله �إىل
معظم لغات العامل ،تويف يف  9من
�شهر فرباير من عام 1881م ،و فيما

ي�أتي �أهم الأعمال الروائية له:
الأبله ،الإخوة كارامازوف ،اجلرمية والعقاب ،ال�شياطني ،امل�ساكني ،مذلون مهانون،
بيت املوتى ،املقامر ،مراهق ،مالحظات من حتت الأر�ض.
 حقائق �سريعة عن فيودور دو�ستويف�سكي :رواية له يف اخلام�سة والع�شرين من عُ ْم ِر ِه.
َن َ�شر �أ َّول
ٍ
َك َت َب �أ َّول رواية وجودية يف عام .1864
مت ُ
احل ْكم عليه بالإعدام ذات مرة ،لك َّنه ُن ِف َي �إىل �سيبرييا ملدة �أربع �سنوات من العمل
ال�شاق ِع َو ً�ضا عن ذلك.
اهتم والداه للغاية بدعم حبه للأدب.
كان يُعاين من ال�صرع.
ً
بدال من �أن تكون فنية.
مت انتقاد �أعماله للمبالغة يف كونها نف�سية و فل�سفية،
�صدر طابع بريدي خُم�ص�ص له باالحتاد ال�سوفيتي يف عام .1956
كان حمط �سخرية تول�ستوي ،و قد اتهمه د�ستويف�سكي بتملق الطبقة احلاكمة.

�إعداد حياة م�صباحي
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املن�سق العام للهيئة املغربية لن�صرة ق�ضايا الأمة

الكيان ال�صهيوني يريد �أن يجعل من المغرب
بوابة لأطماعه
�أدان املن�سق العام للهيئة املغربية لن�صرة ق�ضايا الأمة ،عبد ال�صمد فتحي ،الزيارة املرتقبة لوزير
الدفاع ال�صهيوين اىل الرباط ،للتوقيع على اتفاقيات امنية ،م�ؤكدا ان الكيان اال�سرائيلي يريد �أن
يجعل من املغرب بوابة ومعربا لأطماعه يف دول املغرب الكبري و باقي دول �إفريقيا.
الوكاالت

�أو�ضح الدكتور فتحي في م�ساهمة
له على �صفحته الر�سمية على
«فا�سبوك» ،بخ�صو�ص زيارة وزير
الدفاع ال�صهيوني الى الرباط، ،
�أن «التطبيع الع�سكري مع الكيان
ال�صهيوني يكت�سي خطورتين
بالغتين ،بغ�ض النظر عن
�آثاره و انعكا�ساته على الق�ضية
الفل�سطينية ،والأمن القومي وما
يمثله من تردي �أخالقي وقيمي».
الخطورة الأولى ،ح�سبه ،مرتبطة
«ب�أمن المغرب و ا�ستقراره ،لأن
االمر يتعلق بالتطبيع مع كيان
محتل له م�شروع و �أطماع تو�سعية
وله �سوابق في الغدر والخيانة»،
معتبرا �أنه «من الحمق بعينه �أن
ي�ست�أمن نظام المخزن ،الكيان
ال�صهيوني على جي�ش المملكة ،و
ي�سمح له باختراقه ،فهي خيانة

عظمى للدين والوطن».
�أما الخطورة الثانية ،ي�ضيف،
فتتعلق ب�أمن المنطقة وا�ستقرارها،
لأن الكيان ال�صهيوني «لن يتوانى
في �إ�شعال نار الفتنة والحرب بين
دول المنطقة حتى يتحقق مراده،
ببيع الأ�سلحة و وهم الدعم ،و
�إ�ضعاف وتق�سيم دول المنطقة
وال�ضغط على غير المطبع حتى
يطبع �ضد �إرادة �شعبه».
ويرى النا�شط الحقوقي المغربي
�أن الكيان ال�صهيوني «يريد
توظيف المغرب في تحالفات
ومحاور ع�سكرية ال ناقة له فيها
وال جمل ،كما يريد �أن يجعل منه
�أداة لت�صفية ح�ساباته مع دول
المنطقة على ح�ساب �أمن و ا�ستقرار
المغرب ،ليعيث ف�سادا في دول
المغرب الكبير �أو يكون معبرا

للمحتل
لتقوية نفوذه في دول �إفريقيا».
وا�ستدل في هذا الإطار بت�صريحات
وزير الخارجية ال�صهيوني من
الدار البي�ضاء �شهر اغ�سط�س
المن�صرم ،والتي يزعم فيها
�أن «الجزائر �أ�صبحت قريبة من
�إيران» ،م�شيرا �إلى �أن �سبب
ت�صريحات الم�س�ؤول الإ�سرائيلي
هو رف�ض الجزائر ح�صول بالده
على �صفة مراقب لدى االتحاد
الإفريقي.
و�أكد فتحي عبد ال�صمد �أن زيارة
وزير دفاع الكيان ال�صهيوني
�إلى المغرب «امر مدان ،وال
ي�شرف المغرب بل ي�سيء �إليه،
خا�صة في ظروف المنطقة غير
الم�ستقرة» ،و ابرز في هذا االطار
ال�سجل الإجرامي لوزير دفاع

زيارة �صحافيني مغاربة لدولة االحتالل ال�صهيوين

نقيب ال�صحافيين بالمغرب يعلن رف�ضه
لكافة �أ�شكال التطبيع
�أعلن رئي�س النقابة الوطنية
لل�صحافة المغربية ،عبد الله
البقالي ،رف�ضه للزيارة التي
يقوم بها وفد من ال�صحافيين
المغاربة �إلى �إ�سرائيل ،معتبرا
�أن �أداء الكيان ال�صهيوني
لم�صاريف ال�سفر والإقامة،
«�إهانة و �إذالل».
قال البقالي في ت�صريح نقلته
و�سائل �إعالم مغربية « :مجرد
�إخفاء الزيارة و الإعالن عنها
في �آخر لحظة يك�شف طبيعتها».
و�أ�ضاف �أنه «من ال�سب في حق
ال�صحافيين �أو الإعالميين �أو
المثقفين �أو النخبة� ،أن يزوروا
الكيان ال�صهيوني با�ست�ضافة
من الحكومة الإ�سرائيلية ،التي
�ست�ؤدي ثمن الطائرة والفندق
وغيرهما».
وقال المتحدث« :نحن ل�سنا �ضد
زيارة فل�سطين للقيام بتغطيات

�إعالمية �صحافية لفائدة الر�أي
العام ،لكن �أن تتكلف وزارة
الخارجية الإ�سرائيلية بم�صاريف
ال�سفر والإقامة ،فيندرج هذا في
عمق �إهانة و�إذالل ال�صحافيين
المغاربة» .وفي الختام ،قال
البقالي « :نحن نرف�ض هذه
الزيارة وهذه الأ�شكال من
التطبيع الم�شينة».
وت�أتي ت�صريحات البقالي عقب
�إعالن هيئة البث الإ�سرائيلي
الر�سمية ،عن �أن وفدا مغربيا
و�صل �إلى دولة االحتالل الأحد
الما�ضي ،بدعوة من وزارة
الخارجية ال�صهيونية ،في زيارة
ت�ستغرق � 6أيام ،دون �أن تذكر
�أ�سماء �أع�ضاء الوفد ،لكنها ادعت
�أنه مكون من �إعالميين وممثلين
للمجتمع المدني.
ومن بين �أع�ضاء الوفد ،بح�سب
�صورة متداولة في و�سائل

التوا�صل االجتماعي ،البرلمانية
ال�سابقة نعيمة فرح ،الع�ضو
�سابقا في المكتب ال�سيا�سي
لحزب التجمع الوطني للأحرار،
والتي كانت مرا�سلة لجريدة
الحزب من الدار البي�ضاء.
وكان الم�س�ؤول عن مكتب االت�صال
ال�صهيوني بالمغرب ،ديفيد
غوفرين ،قال �إنه ا�ستقبل الوفد
المغربي الذي ي�ضم � 8أ�شخا�ص،
قبل توجهه �إلى �إ�سرائيل ،وكتب
غوفرين عبر «تويتر»« :بدعوة
من وزارة الخارجية الإ�سرائيلية،
يقوم وفد من ال�صحفيين وممثلي
المجتمع المدني المغربي
بزيارة �إلى �إ�سرائيل خالل الأيام
القادمة» .و�أ�ضاف « :ت�أتي
هذه الزيارة لتعزيز وتر�سيخ
التعاون الثقافي والإعالمي
واالجتماعي بين البلدين».

جنوب افريقيا-كينيا ت�صدران بيانا م�شرتكا

دعم عمل بعثة المينور�سو لتنظيم
ا�ستفتاء تقرير م�صير ال�شعب ال�صحراوي
�أكدت كل من جنوب �إفريقيا
وكينيا في بيان م�شترك لهما،
على �أن مجل�س الأمن مطالب بدعم
عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم
ا�ستفتاء تقرير الم�صير في
ال�صحراء الغربية (المينور�سو)
المكلفة بالدرجة الأولى ب�إجراء
ا�ستفتاء تقرير م�صير ال�شعب
ال�صحراوي الذي طال انتظاره.
و�أ�شار بيان م�شترك بين رئي�سي
جنوب افريقيا �سيريل رامافوزا
و كينيا �أوهورو كينياتا� ،إلى
�أن قرار مجل�س الأمن الدولي
الأخير بتمديد والية بعثة الأمم
المتحدة لال�ستفتاء حول تقرير
الم�صير ل�شعب ال�صحراء الغربية

(مينور�سو) الى غاية � 31أكتوبر
� ،2022أمر مهم بالن�سبة لمجل�س
االمن الدولي ولكن يتطلب �أن
يدعم المجل�س �أي�ضا عمل البعثة
االممية المكلفة بالدرجة االولى
ب�إجراء ا�ستفتاء تقرير الم�صير
الذي طال انتظاره.
كما دعا الطرفان الى �ضرورة ان
«يدعم مجل�س االمن الدولي اي�ضا
م�سالة «ا�ستئناف المفاو�ضات
المبا�شرة ب�إ�شراف من المبعوث
ال�شخ�صي للأمين العام للأمم
المتحدة الجديد �ستافان دي
م�ستورا» .وقد �أعرب الطرفان،
عن «قلق كل من جنوب �أفريقيا
وكينيا �إزاء الت�أخير في �إجراء

اال�ستفتاء ال�ضروري لتمكين
تطبيق حق تقرير الم�صير ل�شعب
ال�صحراء الغربية».
وتعر�ض البيان �أي�ضا �إلى
و�ضعية حقوق الإن�سان
المتدهورة في الأرا�ضي المحتلة،
حيث �أعرب الطرفان عن «قلقهما
�إزاء عدم كفاية حماية حقوق
الإن�سان ل�صالح �شعب ال�صحراء
الغربية» .هذا وقد جاء البيان
الم�شترك بين الرئي�سين �سيريل
رامافوزا و �أوهورو كينياتا،
بمنا�سبة زيارة الدولة لرئي�س
جمهورية كينيا� ،إلى جنوب
�إفريقيا.

الكيان المحتل.
ولفت في �سياق مت�صل �أن �صفقات
الت�سليح بين الكيان ال�صهيوني
والمغرب قديمة لكنها كانت
�سرية ،م�ستدال بمقال للباحث
جوناثان هيمبل المخت�ص في
ال�صادرات الع�سكرية والأمنية
الإ�سرائيلية ،والذي تحدث عن
�شحنات من الدبابات التي و�صلت
�إلى المغرب في ال�سبعينيات،
كما �أفاد �أنه من عام  2000حتى
 ،2020قام م�س�ؤولون من كال
البلدين بعدد من الزيارات ال�سرية
وغير ال�سرية.
ويت�ساءل فتحي عبد ال�صمد عن
تداعيات التطبيع الع�سكري على
المغرب� ،إن كان �سيكون «احتالال
تحت ا�سم الحماية الإ�سرائيلية

للمغرب ،بعد الحماية الفرن�سية
والإ�سبانية� ،أم هو اال�ستيطان
والإجالء كما فعلوا ب�أهل فل�سطين
التي دخلوها بحثا عن الأمن،
ف�أحرقوها و�شردوا �أهلها ،بعدما
�آووهم و �أح�سنوا �إليهم؟»
ويرى ذات الحقوقي �أنه ونظرا
لخطورة التطبيع وعلى وجه
الخ�صو�ص التطبيع الع�سكري،
«تفتعل ال�سلطة المغربية معارك
هام�شية ،لت�شغل النا�س عما
يجري على م�ستوى التطبيع،
وما يعانيه ال�شعب المغربي
اليوم ،يقول ،ما هو �إال ثمرة
لخيار تحالف اال�ستبداد مع
ال�صهيونية» ،لكن يرى �أنه مع
االيام «�سينقلب ال�سحر ال محالة
على ال�ساحر».

حمدوك يخ�ضع التعيينات والإعفاءات الأخرية للمراجعة

رئي�س الوزراء ال�سوداني ي�ستعين بم�س�ؤولين
�سابقين لإدارة البالد
قالت الأمانة العامة لمجل�س الوزراء ال�سوداني� ،أم�س،
�إن رئي�س الوزراء عبد اهلل حمدوك� ،سيراجع التعيينات
والإعفاءات التي تمت م�ؤخراً في منا�صب رئي�سية في
الدولة.
وبعد �إعالن الجي�ش حالة الطوارئ في � 25أكتوبر الما�ضي،
ا�ستعان بم�س�ؤولين �سابقين مخ�ضرمين لتولي منا�صب
مهمة في الجهاز الإداري للدولة ،كما �أعلن عن �إقالة
مديري و�سائل الإعالم الحكومية وال�شركات والبنوك
العامة والعديد من الم�س�ؤولين في مختلف الواليات.
بالإ�ضافة �إلى ذلك �أعفي من منا�صبهم بع�ض ال�سفراء.
و�أ�صدر حمدوك ،توجيها بالوقف الفوري لجميع
التعيينات والإعفاءات في الوظائف بكافة الوحدات
الحكومية ،على الم�ستويين القومي والمناطقي« ،حتى
�إ�شعار �آخر» .وقالت الأمانة�« :إلى جانب ذلك� ،ستخ�ضع

كل التعيينات والإعفاءات التي تمت في الفترة ال�سابقة
للدرا�سة والمراجعة والتقييم».
وي�أتي هذا بعدما �أُعيد حمدوك �إلى من�صبه و�أُلغي قرار
�إعفائه بموجب اتفاق �سيا�سي ّ
وقعه مع البرهان في الق�صر
الجمهوري بالخرطوم االثني الفارط .وقد �أكد حمدوك،
�أن االتفاق الأخير مع الجي�ش «تم على �أ�سا�س حقن دماء
ال�سودانيين والحفاظ على المكت�سبات».
وفي �سياق مت�صل ،عقد مجل�س ال�سيادة االنتقالي في
ً
ً
دوريا بالق�صر الجمهوري تناول
اجتماعا
ال�سودان �أم�س،
«عدداً من الق�ضايا المتعلقة با�ستكمال هياكل م�ؤ�س�سات
الفترة االنتقالية فيما يتعلق بالمنظومة الق�ضائية
والنيابة العامة وقيام المجال�س التي ت�ضطلع بالمهام
القانونية العليا».

ممثل جبهة البولي�ساريو بالأمم املتحدة� ،سيدي حممد عمار

«ت�صريحات االدارة االمريكية الجديدة ب�ش�أن
ال�صحراء الغربية تختلف تماما عن �سابقتها»
�أكد ممثل جبهة البولي�ساريو بالأمم المتحدة� ،سيدي
محمد عمار� ،أم�س� ،أن الت�صريح الأخير الذي �أدلى
به وزير الخارجية االمريكي� ،أنطوني بلينكن ،حول
النزاع في ال�صحراء الغربية ي�ؤكد تم�سك الواليات
المتحدة بموقفها الداعم للت�سوية االممية للنزاع
ويبعث بر�سالة وا�ضحة ب�أن موقفها من الق�ضية
يختلف عن االدارة ال�سابقة.
وقال ع�ضو االمانة الوطنية لجبهة البولي�ساريو
والمن�سق مع بعثة المينور�سو لوكالة الأنباء
الجزائرية� ،إن الت�صريح الأخير لبلينكن يندرج
في اطار المواقف التي لطالما عبرت عنها االدارة
االمريكية الجديدة من حيث دعمها للجهود التي
تقوم بها االمم المتحدة من اجل �إنهاء النزاع في
ال�صحراء الغربية ولدعمها في هذا االطار ما
�سيقوم به المبعوث ال�شخ�صي الجديد للأمين العام
للأمم المتحدة الى ال�صحراء الغربية� ,ستيفان دي
مي�ستورا.
وكان المتحدث با�سم الخارجية الأمريكية ،نيد
براي�س ،قد �أ�صدر بيانا �صحفيا عقب لقاء جمع وزير
الخارجية بنظيره المغربي بوا�شنطن ,جاء فيه �أن
بلينكن �أعرب للوزير المغربي عن دعم �إدارة بايدن
القوي للمبعوث ال�شخ�صي الجديد للأمين العام للأمم
المتحدة في قيادة العملية ال�سيا�سية التي ت�شرف
عليها الأمم المتحدة في ال�صحراء الغربية.
وح�سب الدبلوما�سي ال�صحراوي ،ف�إن �أهمية ت�صريح
�إدارة بلينكن تكمن في ت�أكيد وا�شنطن على ان الإدارة
الجديدة لديها موقف مختلف تماما في مجمله وفي
تف�صيالته عن موقف االدارة الأمريكية ال�سابقة.
و�أ�ضاف في ال�سياق قائال « :وبالتالي نقر�أ من البيان

ر�سالة وا�ضحة للإدارة االمريكية على �أنه ما قامت
به �إدارة الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب� ،سابقا �شيء
وما �ستنوي القيام به االدارة الجديدة �شيء �آخر».
وقبل اختتام لقاء بلينكن ووزير المغرب ،كان ت�صريح
المتحدث با�سم الخارجية الأمريكية نيد براي�س،
�صريحا ووا�ضحا حول موقف الإدارة االمريكية من
ق�ضية ال�صحراء الغربية ،الذي ال لب�س عليه والذي
يدعم الم�سار ال�سيا�سي الذي تقوده االمم المتحدة،
حيث توا�صل م�شاوراتها مع طرفي النزاع لتحقيق
اال�ستقرار ووقف االعمال العدائية.
وقال براي�س خالل رده على �س�ؤال لل�صحافة بوا�شنطن،
�إن هذا الموقف «كان للوزير بلينكن الفر�صة لإعادة
التعبير عنه بكل �صراحة خالل زيارته االخيرة �إلى
ال�سنغال ،حيث قال �إن ما ن�ؤيده هو جهود المبعوث
ال�شخ�صي الجديد الى ال�صحراء الغربية �ستافان دي
مي�ستورا ال�ستئناف العملية ال�سيا�سية التي تقودها
الأمم المتحدة».
ولفت براي�س االنتباه الى �أن الهدف النهائي لهذه
العملية هو التو�صل الى حل دائم للنزاع في ال�صحراء
الغربية ،م�شددا على �أن وا�شنطن �ستدعم بن�شاط
جهود المبعوث ال�شخ�صي لتعزيز ال�سالم وتعزيز
اي�ضا م�ستقبل مزدهر ل�شعب ال�صحراء الغربية
وللمنطقة ب�شكل كامل.
ولم يفوت براي�س الفر�صة للتذكير هنا ب�أن وا�شنطن
تعمل مع جميع الجهات ،بما في ذلك الت�شاور مع
طرفي النزاع لدعم الجهود الدبلوما�سية والعملية
ال�سيا�سية ذات م�صداقية بقيادة الأمم المتحدة
لتحقيق الإ�ستقرار ووقف الأعمال العدائية.
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حممد حنون رئي�س م�ؤ�س�سة «�أوروبيون من �أجل القد�س» ي�صرح

«ال�سا�سة الأوروبيون ال يعلمون �شيء عما
يجري في القد�س»
قال حممد حنون رئي�س م�ؤ�س�سة «�أوروبيون من �أجل القد�س»� ،إن ما يجري يف القد�س من �أحداث
�أليمة واعتداءات ج�سيمة بحق الإن�سان املقد�سي واملقد�سات والطبيعة املقد�سية جتاوز خطري ملا
كان يحدث يف املراحل املا�ضية.
الوكاالت

�أ�شار حنون في مقابلة خا�صة مع
«المركز الفل�سطيني للإعالم»:
«في الما�ضي كانت مجموعات
الم�ستوطنين تدخل ب�أعداد محدودة،
وفي �أوقات محدودة ،وفي ترتيبات
معدودة� ،أما اليوم فما يجري
تجاوز كل ما هو متعارف عليه
في الما�ضي ،وهو ظلم بحد ذاته،
وتدني�س لقدا�سة م�سرى الحبيب
محمد �صلى الله عليه و�سلم».
وقال� ،إن ما يجري في هذه الأيام،
وتحديد ًا في ظل الحكومة اليمينية
المتطرفة الحالية ،والتي تعرف
بحكومة المتطرفين �أو المتدينين،
قد �أخذت منحى يمينيا متطرفا �إلى
�أبعد الحدود.

و�شدد المتحدث ،على �أن هذه
الأحداث تنذر بمزيد من الإجراءات
ال�صهيونية ،ولم يكن �آخر هذه
الإجراءات االتفاق الذي يتم الترتيب
له لجعل الم�سجد الأق�صى المبارك
مزار ًا للطلبة اليهود للت�سريع في
�إقامة الم�شروع اليهودي ال�صهيوني
المتمثل بما ي�سمى «الهيكل الثالث»
مكان الم�سجد الأق�صى المبارك.
كما �أكد �أن هذه الخطوات ت�سير
وفق �آليات وترتيبات و�أنظمة
متعارف عليها �صهيوني ًا منذ عام
 1967وحتى يومنا هذا ،وهي
�آخذة بالت�صاعد والزيادة من جميع
الأ�شكال والألوان .وقال« :نحن في
�أوروبا ننظر �إلى هذه الأو�ضاع و�إلى

ا لتد هو ر
الجاري في مدينة القد�س تحديد ًا
وفي الكل الفل�سطيني عموماً ،نظرة
خوف وحذر وترقب ،لأننا على
يقين ب�أن ال�شعب الفل�سطيني في
كل �أماكن تواجده ال يقبل �أي �إن�سان
كائن ًا من كان».
و�أو�ضح �أنهم ي�سعون كم�ؤ�س�سات
�أوروبية للتحرك في عدة اتجاهات
من �أجل تعريف الجاليات العربية
الم�شروع
بخطر
والإ�سالمية
ال�صهيوني التهويدي وخطر هدم
الم�سجد الأق�صى المبارك ،وذلك من
خالل �إجراءات تتم على الأر�ض.
ولفت �إلى �أن الم�ؤ�س�سة تلتقي
مع �صناع القرار وال�سيا�سيين

فيما توغلت �آليات ع�سكرية يهودية داخل غزة

� 10آالف م�ستوطن اقتحموا «الأق�صى»
خالل � 3أ�شهر
�أظهرت معطيات �إ�سرائيلية� ،أم�س� ،أن عدد
امل�ستوطنني اليهود املقتحمني للم�سجد
الأق�صى ،بلغ نحو � 10آالف م�ستوطن ،خالل
الثالثة �أ�شهر املا�ضية.
الوكاالت
�أ�شارت هيئات ا�ستيطانية ،ت�شرف على
عمليات اقتحام امل�سجد الأق�صى� ،أنها ت�شمل
حاخامات وطالب مدار�س دينية يهودية
ي�صلون ب�أعداد متزايدة �سواء لالحتفاالت
العامة �أو ال�شخ�صية والعائلية ،وفق ما
�أوردته القناة «ال�سابعة» العربية.
ونقلت القناة عما ي�سمى �إدارة «جبل
الهيكل» اال�ستيطانية (اال�سم اليهودي
للم�سجد الأق�صى)� ،أن زيادة عدد
املقتحمني ب�سبب حت�سن موقف اليهود
جتاه االقتحامات .ويقتحم امل�ستوطنون،
الأق�صى ،بحرا�سة ومرافقة عنا�صر من
�شرطة االحتالل الإ�سرائيلي ،ويدخلونه
من «باب املغاربة» ،يف اجلدار الغربي
للم�سجد ،الذي ا�ستولت على مفاتيحه عقب
احتاللها للقد�س.
ويدخل امل�ستوطنون الأق�صى يف الفرتتني
ال�صباحية ،وامل�سائية بعد �صالة الظهر،
طوال �أيام الأ�سبوع ما عدا يومي اجلمعة

وال�سبت .وي�شار �إىل �أن حمكمة «ال�صلح»
التابعة لالحتالل الإ�سرائيلي يف مدينة
القد�س ،كانت �أقرت لليهود �أداء طقو�سهم
ال�صامتة داخل حرم امل�سجد.
ويخ�شى الفل�سطينيون من �أن يكون ال�سماح
لليهود ب�أداء طقو�سهم يف امل�سجد الأق�صى،
ب�صورة «قانونية» ،مقدمة لتق�سيمه
«زمانيا ومكانيا» ،بني امل�سلمني واليهود.
و�سبق ذلك ،خالل الأ�شهر املا�ضيةّ ،
غ�ض
الطرف من ال�شرطة الإ�سرائيلية� ،إزاء
الطقو�س الدينية التي ي�ؤديها امل�ستوطنون
املقتحمون.
ويق�صد بالتق�سيم الزماين واملكاين للم�سجد،
جعله مكانا دينيا م�شرتكا للم�سلمني
واليهود ،وهو ما يرف�ضه امل�سلمون ب�شدة.
وتطالب اجلماعات الإ�سرائيلية املتطرفة،
بتخ�صي�ص «�أوقات» و»�أماكن» ،لليهود،
للعبادة داخل حرم امل�سجد.
ويحذر الفل�سطينيون من �أن االحتالل
الإ�سرائيلي يعمل على حتقيق هذا
التق�سيم ،ب�شكل تدريجيا ،وبد�أته من
خالل ال�سماح للم�ستوطنني باقتحام
امل�سجد ،خالل �أوقات حمددة ،هي يف فرتة
ال�صباح ،وما بعد �صالة الظهر .وقررت

�شرطة االحتالل من طرف واحد يف عام
 ،2003ال�سماح لليهود باقتحام امل�سجد
الأق�صى بحرا�ستها ،رغم احتجاجات دائرة
الأوقاف الإ�سالمية.
وعلى �صعيد �آخر ،توغلت �آليات ع�سكرية
تابعة جلي�ش االحتالل الإ�سرائيلي� ،أم�س،
مل�سافة حمدودة داخل �أرا�ضي الفل�سطينيني
�شرق مدينة غزة ،وذلك للمرة الثانية
خالل يومني.
وتقدمت � 11آلية ع�سكرية ،من بوابة موقع
«الطاقة» الع�سكري �شرق مدينة غزة،
مل�سافة حمدودة خارج ال�سياج .و�ضمت
تلك الآليات ثمان جرافات و�آلة حفر
ودبابتني ،حيث با�شرت ب�أعمال جتريف
وت�سوية ب�أرا�ضي املواطنني الزراعية
ب�إ�سناد من الآليات الع�سكرية الإ�سرائيلية
املرافقة .ويوم الثالثاءّ ،
توغلت نحو 11
�آلية ع�سكرية �إ�سرائيلية يف ذات املنطقة،
و�أجرت �أعمال جتريف يف املكان .وت�شهد
املناطق احلدودية للقطاع بني حني و�آخر،
عمليات توغل يف �أكرث من منطقة حدودية
بدواع �أمنية ،وجتري يف الغالب �أعمال
جتريف للأرا�ضي ،ما يحرم املزارعني
الفل�سطينيني من ا�ستغالل تلك الأرا�ضي.

العملية ت�شمل بناء � 3آالف وحدة ا�ستيطانية

االحتالل يعتزم الإعالن عن خطة
ا�ستيطانية جديدة يف القد�س
تعتزم حكومة االحتالل الإ�سرائيلي
الإعالن عن خطة ا�ستيطانية جديدة لبناء
�آالف الوحدات ال�سكنية للم�ستوطنني يف
مدينة القد�س املحتلة.
�أو�ضح الباحث يف �ش�ؤون القد�س فخري �أبو
دياب� ،أن اخلطة اال�ستيطانية التي ب�صدد
�إعالن حكومة االحتالل عنها قريبًا ،ت�شمل
بناء � 3آالف وحدة ا�ستيطانية ،و�إقامة
م�ستوطنة جديدة يف املدينة املقد�سة.
وقال �إن بناء الوحدات اال�ستيطانية
�سترتكز يف منطقة «عطاروت» �شمال
القد�س ،وقرب م�ستوطنة «جفعات
هاماتو�س» جنوب املدينة ،واملنطقة امل�صنفة
« »E1قرب م�ستوطنة «معاليه �أدوميم» �شرق
املدينة.
و�أ�شار �إىل �أن حكومة االحتالل �سرت�صد
ميزانيات �ضخمة لتنفيذ اخلطة
اال�ستيطانية ،بعد الإعالن عنها ،لي�أتي
دور «جلان التنظيم والبناء» التابعة
لالحتالل لبدء العمل .وذكر �أبو دياب �أنه
�سيتم بناء م�ستوطنة جديدة قرب منطقة
«عطاروت»� ،إذا �صادقت عليها حكومة
االحتالل.
و�أكد �أن حكومة االحتالل ُت�سخر كل

�إمكانياتها لأجل تعزيز وتكثيف اال�ستيطان
يف القد�س ،و�إحالل مزيد من امل�ستوطنني،
وفر�ض وقائع جديدة على الأر�ض ،رغم
الت�صريحات والدعوات الأمريكية اخلجولة
لوقف الأن�شطة اال�ستيطانية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة.
َّ
وعد �أن حكومة االحتالل ب�إعالنها عن
اخلطة اال�ستيطانية اجلديدة ،تتحدى
املجتمع الدويل الراف�ض لال�ستيطان ،وبناء
املزيد من الوحدات اال�ستيطانية ،كونها
ت�شكل خمالفة وا�ضحة للقانون الدويل.
ووفق �أبو دياب ،ف�إن لهذه اخلطة
اال�ستيطانية ،خماطر كبرية على املدينة،
ت�ستهدف �سرقة وغ�صب املزيد من الأرا�ضي
الفل�سطينية ،وحما�صرة التجمعات
الفل�سطينية ،وكذلك تغيري اخلارطة
اجليو�سيا�سية يف القد�س ،وح�سم املو�ضوع
الدميغرايف والرتكيبة ال�سكانية لتكون
ل�صالح امل�ستوطنني.
وقال �إن هذه اخلطة ت�شكل نوعً ا من
ا�ستكمال تهويد الأر�ض ،وح�سم ق�ضية
القد�س نهائ ًّيا� ،إذ ت�سارع «�إ�سرائيل» الزمن
لأجل تنفيذ ذلك� ،ضاربة بعر�ض احلائط
كل القوانني والقرارات الدولية.

و�أكد �أن �سلطات االحتالل ت�سعى جللب
مزيد من امل�ستوطنني للعي�ش يف القد�س،
باملقابل منع تطور الأحياء الفل�سطينية
وحما�صرتها ،رغم �أن املقد�سيني يعانون
من �ضائقة �سكنية كبرية ،وبحاجة لل�سكن،
بوقت تهدم فيه بلدية االحتالل منازلهم.
و�أو�ضح الباحث يف �ش�ؤون القد�س� ،أن
االحتالل يريد تقلي�ص عدد الفل�سطينيني
يف املدينة املحتلة لت�صبح �أقل من ،13%
وذلك على مراحل ،يف املقابل زيادة عدد
اليهود.
َّ
وعد �إجراءات االحتالل هذه ب�أنها ت�شكل
جزءا من �سيا�سة الأبرتهايد العن�صري،
ً
والتطهري العرقي ،وت�ضييق اخلناق على
املقد�سيني ،وعدم منحهم الرتاخي�ص
الالزمة للبناء ،بهدف ت�صفية وجودهم يف
القد�س ،ودفعهم للهجرة والرحيل خارج
املدينة.
وكان قد ك�شف الإعالم العربي �سابقا عن
�أن حكومة االحتالل تعمل على تنفيذ
 7خطوات ا�ستيطانية كربى يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيها التقدم يف 3
م�شاريع ا�ستيطانية �ضخمة بالقد�س املحتلة
وحميطها.

الأوروبيين لو�ضعهم في �صورة
الأحداث وما يجري في القد�س من
عملية تدمير وتهويد وتدني�س وهدم
لأحياء بكاملها ،وما يجري في حي
ال�شيخ جراح ووادي الحم�ص وحي
�سلوان.
ويعتقد �أن ال�سا�سة الأوروبيين
و�صناع القرار ال يعلمون �شيئا عما
المقد�سة.وبين
يجري في المدينة
ّ
�أنهم �أ�صدروا بيانات متكررة لوزراء
خارجية دول االتحاد الأوروبي
و�إلى �آالف النواب والبرلمانيين من
مختلف دول االتحاد الأوربي ،في

محاولة لإي�صال �صورة ما يجري في
القد�س من خالل بيانات وتقارير
موثقة بالأرقام واالح�صائيات
وال�صور.
وطالب الجميع بالتحرك لوقف هذه
ال�سيا�سات ال�صهيونية ،وال�ضغط
على حكومة االحتالل لوقف هذه
الممار�سات واحترام الم�سلمين،
وال�سماح لهم بت�أدية �شعائرهم
وعباداتهم في �أماكن العبادة،
ووقف �أ�شكال التمييز والتدني�س
كافة.

عملية القد�س وهروب االحتالل �إلى الأمام
كعادتها د�أبت دولة االحتالل عند كل
�إخفاق �أمني �أو ف�شل ع�سكري �أن «تهرب �إلى
الأمام» ،بت�صدير �أزمتها �إلى الخارج� ،أو
تحميل م�سئولية انتكا�ستها �أطرافً ا �أخرى،
كي تنجو بنف�سها من �شعورها بالوقوع
في �شرك �أعدائها الذين يتبر�صون بها،
ويتحينون كل فر�صة لالنق�ضا�ض عليها،
وجباية �أثمان باهظة منها.
تكرر هذا الأمر مجد ًدا في ال�ساعات الأخيرة
حين بد�أت ماكنة الدعاية الإ�سرائيلية،
المدفوعة بتوجيهات الم�ؤ�س�سة الأمنية،
في الت�أليب على دول مجاورة بزعم �أنها
ت�ؤوي قيادات المقاومة الفل�سطينية التي
ت�صدر تعليماتها لعنا�صرها في الأرا�ضي
المحتلة بتنفيذ العمليات الفدائية،
في محاولة يائ�سة من االحتالل لرفع
الم�سئولية عن �إخفاق منظومتها الأمنية
المنت�شرة في كل �شارع وزقاق في القد�س
وال�ضفة الغربية المحتلتين ،ومع ذلك
نجح ال�شهيد فادي �أبو �شخيدم في اقتنا�ص
اللحظة المنا�سبة لتنفيذ هجومه الم�سلح
على الجنود والم�ستوطنين.
لي�ست المرة الأولى التي توجه فيها دولة
االحتالل اتهامات لحما�س والدول التي
ت�ضيفها بالم�سئولية عن تنفيذ الهجمات
الم�سلحة في قلب ال�ضفة الغربية والقد�س،
في تجاهل ال يليق بالظروف الميدانية
القائمة في الأرا�ضي الفل�سطينية التي
دافعا وحافزً ا لدى كل الفل�سطينيين
ت�شكل
ً
لالنتقام من هذا االحتالل وقطعان
م�ستوطنيه ،فهم ال ينتظرون تعليمات
عابرة للحدود كي يقوموا بهذه الهجمات،
وك�أنهم «روبوتات» تتحرك عن بعد ،وهم
�أب ًدا لي�سوا كذلك.
العالمون ببواطن الأمور في دولة االحتالل
يدركون عدم �صدقية هذه االتهامات التي

وجهت لعوا�صم مجاورة في المنطقة ب�أنها
ت�ؤوي كوادر المقاومة الم�سئولين عن
عملية القد�س الأخيرة ،لكنهم مع ذلك
يغ�ضون طرفهم عن هذه االتهامات الباطلة
والزائفة ،ويت�ساوقون مع ما ي�أتيهم من
تعليمات الرقيب الع�سكري ،ويبد�ؤون في
ن�سج المزاعم عن دور هذه الدولة �أو تلك
في التحري�ض على تنفيذ تلك الهجمات،
لأن البديل عن ذلك �أن يعلن الأمن
الإ�سرائيلي �أنه ف�شل و�أخفق �أمام مقاومين
فل�سطينيين انتف�ضوا في وجهه ،واخترقوا
كل �إجراءاته ،ووجهوا له �ضربات في
ال�صميم.
�صحيح �أن م�سئولية المقاومة منوطة
بكل الفل�سطينيين� ،أينما كانوا ،وهي
ت�شريف لكل من يحمل لواءها ،ويدعمها،
ويمولها ،لكن ذلك كله ال يمنح اتهامات
االحتالل �أي م�صداقية �أو وجاهة ،لأن
حر�صا من �سواها على �أال
المقاومة �أكثر
ً
تت�سبب لأي دولة كريمة ت�ضيفها بالإحراج
وال�ضغوط الخارجية ،وهو ديدن المقاومة
منذ �أن بد�أت تقيم في الخارج لظروف
خارجة عن �إرادتها ،و�أو�ضاع ق�سرية،
وقد بات من الأعراف المتفق عليها بين
قياداتها والدول الم�ضيفة.
لن يتوقف االحتالل في قادم الأيام،
وعقب تنفيذ كل عملية فل�سطينية ناجحة؛
عن �أن يوجه اتهاماته للدول الم�ضيفة
للمقاومة ،وي�صب جام غ�ضبه عليها ،دون
�أن يمتلك دليلاً واح ًدا دامغً ا يثبت انخراط
تلك القيادات المقاومة في التفا�صيل
الدقيقة لتنفيذ تلك الهجمات ،عدا الدعم
العام والإ�سناد ال�شامل لم�شروع المقاوم
عموما ،وهي «تهمة ال ينفونها ،و�شرف ال
ً
يدعونه».
بقلم :د .عدنان �أبو عامرد.

اعتربت تعزيز ال�صمود مع الأهايل واجبا وطنيا

«الإ�سالمية الم�سيحية» تدعو للم�شاركة
بفعاليات ت�ضامن مع �أهالي ال�شيخ جراح
دعت الهيئة الإ�سالمية الم�سيحية لن�صرة
القد�س والمقد�سات ،المقد�سيين �إلى موا�صلة
حملة الدعم والإ�سناد لأهالي حي ال�شيخ
جراح ،والم�شاركة بفاعلية في الحدث
الت�ضامني الذي �سيقام في الحي ع�صر يوم
ال�سبت المقبل ،والذي يت�ضمن فعاليات
وطنية وثقافية وفنية.
و�أكدت الهيئة في بيان �صحفي� ،أم�س� ،أن

تعزيز �صمود �أهالي ال�شيخ جراح هو واجب
وطني يقع على عاتق الجميع ،في ظل ت�صاعد
اال�ستهداف من جانب الم�ستوطنين وقوات
االحتالل ،خا�صة بعد رف�ض الأهالي قرار ما
ي�سمى بـ»الت�سوية» ،التي اقترحتها محكمة
االحتالل ،والتي ت�ستهدف االلتفاف على
�صمودهم واال�ستيالء على حقهم في �أر�ضهم
ومنازلهم ل�صالح الجمعيات اال�ستيطانية.
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ح�صن امل�سلم
ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك
له ،له امللك وله احلمد وهو
على كل �شيء قدير
(ع�شر مرات)
(�أو مرة واحدة عند الك�سل)

في ظالل �آية
"�إن ربي على �شيء حفيظ"
القر�آن الكرمي كتاب اهلل املبني ،الذي ال ي�شبع منه العلماء،
وال ُّ
ميل منه قارئه ،وال تنق�ضي عجائبه ،هو الذي مل تنته
اجلن �إذ �سمعته حتى قالوا�} :إنا �سمعنا قر�آنا عجبا يهدي �إىل
الر�شد{ (اجلن .)1:ت�ضمن من اللطائف والدقائق ما ال يحيط
به كاتب وال كتاب.
ومن اللطائف التي ت�ضمنها القر�آن الكرمي ما جاء يف قوله
�سبحانه} :لقد من اهلل على امل�ؤمنني �إذ بعث فيهم ر�سوال
من �أنف�سهم{ (�آل عمران .)164:فالآية تبني ف�ضل اهلل على
امل�ؤمنني من العرب وغريهم بقوله }�إذ بعث فيهم ر�سوال من
�أنف�سهم{� ،أي :من جن�سهم العربي؛ لأن ذلك �آن�س لهم مما
لو كان ر�سولهم من املالئكة ،ونعمة الر�سالة �إمنا حت�صل يف
الإبالغ والإفهام ،فالر�سول يكلمهم بل�سانهم ،فيفهمون جميع
مقا�صده ،ويدركون �إعجاز القر�آن ،ويفوزون مبزية نقل
هذا الدين �إىل الأمم ،وهذه املز َّية ينالها كل من تع َّلم الل�سان
العربي كغالب الأمم الإ�سالمية.
واملراد بـ }امل�ؤمنني{ هنا :امل�ؤمنون يومئذ ،وهم الذين كانوا
مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،بقرينة ال�سياق وهو قوله} :
�إذ بعث فيهم ر�سوال من �أنف�سهم{ �أي :من جن�س العرب ،ومن
بلدهم ،ون�ش�أ بينهم ،يفهمون كالمه ب�سهولة ،ويعرفون حاله
بال�صدق والأمانة ،ولو كان من غري جن�سهم ،ب�أن كان ملك ًا �أو
جن ًا مل يت�أن�سوا به ،ولو كان من غري ن�سبهم ،ب�أن كان �أعجمي ًا
مل يفهموا كالمه ب�سهولة.
ويفيد التعبري بقوله �سبحانه} :من �أنف�سهم{ املماثلة لهم
يف الأ�شياء التي تكون املماثلة فيها �سبب ًا لقوة التوا�صل
والتفاعل ،وهي هنا الن�سب ،واللغة ،والوطن .والعرب
تقول :فالن من بني فالن من �أنف�سهم� ،أي :من �صميمهم
لي�س انت�سابه �إليهم بوالء وال بادعاء ،وهذا وجه �إطالق
النف�س عليه ،التي هي يف معنى املماثلة ،فكونه من �أهل
ن�سبهم � -أي كونه عربي ًا  -يوجب �أن�سهم به ،والركون �إليه،
وعدم اال�ستيحا�ش منه ،وكونه يتكلم بل�سانهم يجعلهم
�سريعني �إىل فهم ما يجيء به ،وكونه منهم يعجل لهم
الت�صديق بر�سالته؛ �إذ يكونون قد خربوا �أمره ،وعلموا
ف�ضله ،و�شاهدوا ا�ستقامته ومعجزاته.
ولذلك كان امل�ؤمنون مدة حياة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم من العرب خا�صة ،بحيث �إن تلقيهم الدعوة كان على
�سواء يف الفهم حتى ا�ستقر الدين.
واللطيفة املهمة يف الآية هي قوله تعاىل} :من �أنف�سهم{،
حيث جاء هذا التعبري غاية يف الروعة؛ ملا يدل على القرب
واخل�صو�ص احلقيقيني؛ لأن قولنا :فالن من �أ ْن ُف�س امل�ؤمنني،
يدل على �أنه من خا�صتهم ،و�أنه قريب جداً منهم ،ال �أنه
منت�سب �إليهم انت�ساب ًا .وقد يكون جمازاً مراداً به الت�شريف.
فالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أقرب املقربني �إىل امل�ؤمنني؛
ولذلك ملا كان احلديث غري خا�ص بامل�ؤمنني يف قوله تعاىل:
}هو الذي بعث يف الأميني ر�سوال منهم{ (اجلمعة ،)2:مل
يقل فيها( :من �أنف�سهم) ،و�إمنا قال} :منهم{؛ لأن الكالم
عن العرب عامة ،ال عن امل�ؤمنني خا�صة.وقد قال بع�ض �أهل
التف�سري بهذا اخل�صو�ص�« :إن قولك :فالن من �أنف�س القوم،
�أوقع يف القرب واخل�صو�ص من قولك :فالن منهم؛ ف�إن هذا
قد يراد للنوعية ،فال يتخل�ص لتقريب املنزلة وال�شرف
أخ�ص ،فال يفتقر �إىل
�إال بقرينة� ،أما قولك :من �أنف�سهم ،ف� ُّ
قرينة».
وقد جاء التعبري بهذين الأ�سلوبني يف �آيتني �أخريني� :أولهما:
}لقد جاءكم ر�سول من �أنف�سكم{ (التوبة)128:؛ �إذ ملا
ق�صد التعريف بعظم النعمة به �صلى اهلل عليه و�سلم على
امل�ؤمنني من �أمته ،وجليل �إ�شفاقه ،وحر�صه على جناتهم،
عب بقوله} :من �أنف�سكم{.
ور�أفته ورحمته بهم ،رَّ
ثانيهما :قوله عز وجل} :ولقد جاءهم ر�سول منهم
عب بقوله} :منهم{؛ ملَّا كان
فكذبوه{ (النحل ،)113:فقد رَّ
املدعون على ال�ضد من حال امل�ؤمنني امل�ستجيبني ،وملَّا  -على
الرغم من �إنعامه عليهم  -مل يو َّفقوا ملعرفة قدره ،وال
لال�ستجابة ملا جاءهم به من ال�سالمة يف الدنيا والنجاة يف
الأخرى.
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�أخالق وتزكية

�شبه جزيرة القرم ..
تاريخ من اجلهاد واملحن

ال تخدعنك الدنيا

ننك�أْ اليوم جرح امل�سلمني يف بالد القرم املن�سية ،حيث تنزل القوات الرو�سية تقرع
طبول احلرب ،لنت�ساءل :ملاذا القرم ؟ وهل هناك حقا �صراع بني القطبني
الرو�سي والأمريكي ؟ �أم هي م�صالح تتالقى بينهما يف �إبادة
امل�سلمني غرب الأر�ض وم�شرقها ؟
تقع �شبه جزيرة القرم يف جنوب �أوكرانيا ،يحدها من
اجلنوب والغرب البحر الأ�سود ،ومن ال�شرق بحر
�آزوف ،وكان ا�سمها فيما م�ضى «�آق م�سجد» �أي
«امل�سجد الأبي�ض» ،قبل �أن ي�ستويل عليها الرو�س
ال�شيوعيون.
تبلغ م�ساحة �شبة جزيرة القرم  26 ،150كيلو
مرتا� ،أما املنطقة التي كانت تخ�ضع لنفوذها
فتبلغ �أ�ضعاف هذه امل�ساحة ،وينت�شر فيها
التتار ،ثم انت�شر فيها القوازق حتى تخوم
�أوكرانيا ،ثم تقل�صت مع الزمن ،حتى
انح�صرت يف �شبه اجلزيرة هذه.
و�صل الإ�سالم �إىل القرم عن طريق التتار،
وذلك يف عهد القبيلة الذهبية ،الذين
يرجع ن�سبهم �إىل جوجي االبن الأكرب
جلنكيز خان ،وملا مات جوجي قبل �أبيه �أقطع
جنكيز خان لولده باتو بالد رو�سيا وخوارزم
والوقوقاز وبلغاريا ،و�أُطلق عليهم القبيلة
الذهبية �أو مغول ال�شمال ،وهي �أول قبائل
املغول يف اعتناق الإ�سالم ،ويعترب بركة خان �أول
من �أ�سلم من �أمراء املغول ،وذلك عام 650هـ وهو
عائد من قرة قورم عا�صمة دولة املغول الكربى .ثم
بايع اخلليفة العبا�سي امل�ستع�صم باهلل يف بغداد و�أمت بناء
مدينة �سراي (مدينة �سراتوف يف رو�سيا الآن) ،عا�صمة مغول
ال�شمال وبنى بها امل�ساجد وجعلها �أكرب مدن العامل يف ذلك الوقت.
كانت دولة املغول امل�سلمة يف بالد القرم وما جاورها على عالقة طيبة مع
دولة املماليك يف م�صر وال�شام ،وكانا يقفان معا يف حمالت اجلهاد �ضد هجمات
البيزنطيني.
بد�أ ال�ضعف يدب يف دولة التتار امل�سلمني بعد ع�صر القوة الذي زاد على  120عاما،
نتيجة ال�صراع بني �أبناء الأ�سرة احلاكمة وتف�شي الظلم ،فا�ستقل احلاج �شرك�س يف
ا�سرتاخان ،وا�ستقل ماماي ببالد القرم ،وزاد ال�ضعف باجتياح تيمور لنك ملدينة
�سراي يف مطلع القرن التا�سع الهجري ،مما �أدى �إىل تفتت الدولة الواحدة �إىل خم�س
دول ،هي :القرم ،ا�سرتاخان ،خوارزم ،قازان� ،سيربيا الغربية ،.وهذا كله �شجع
الرو�س للوقوف يف وجه التتار ،الذين ظهر �ضعفهم وا�ضحا للعيان.
حترك الرو�س �ضد التتار ،غري �أن حاكم التتار توقتامي�ش (798 -762هـ) متكن من
�صد هجماتهم ودخل مو�سكو عام 783هـ ،غري �أنه وقع القتال بينه وبني تيمور لنك،
الذي متكن من هزميته عام 788هـ ،واختفى ومل يعلم له مكان .وعني تيمو لنك
على �سراي �أمريا من قبله ،وحينها عاود الرو�س هجماتهم على التتار يف القرم وما
حولها.
�شبه جزيرة القرم  ..تاريخ من اجلهاد
كانت رو�سيا عدوا لدودا للخالفة العثمانية ،وكانت متد يد امل�ساعدة لكل من
يتوافق معها يف حربها �ضد دولة الإ�سالم وخا�صة ال�صفويني يف �إيران ،غري �أن
الكثري من امل�سلمني ال يعرفون �أن العثمانيني كانوا ي�ؤدبونهم يوم رفعوا راية
اجلهاد وكانت رو�سيا تدفع اجلزية للم�سلمني.

يقول اهلل تعاىلَ } :و َما هَ ِذ ِه الحْ َ َي ُ
اة ُّ
الد ْن َيا �إِ اَّل َل ْه ٌو َو َل ِع ٌب َو�إِ َّن
َ
الدا َر ْال ِآخ َر َة َل ِه َي الحْ َ َي َو ُ
ان َلوْ َكا ُنوا يَعْ ل ُم َ
َّ
ون {(العنكبوت،)64:
َ
َ
ْ
ويقول�} :إِ مَّ َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
نا َم َث ُل الحْ َ َي ِاة ّ
اء
ال�س َم ِ
الدن َيا ك َماء �أنزلنا ُه ِمن َّ
اخ َت َل َط ِب ِه َن َب ُ
َف ْ
ا�س وَالأَ ْن َعامُ َح َّت َى
�ض مِ َّ
ما َي�أْ ُك ُل ال َّن ُ
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ّ
ْ
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�إِذا �أخذ ِت الأ ْر�ض زخ ُرفهَا وَاز َّينت وَظن �أ ْهلهَا �أنهُمْ
ون عَ َل ْيهَا �أَ َتاهَ ا �أَم ُْر َنا َلي ً
َق ِاد ُر َ
ْال �أَوْ َنهَاراً َف َج َع ْل َناهَ ا
َ
َ
ْ�س َك َذ ِل َك ُن َف ِ ّ�صلُ
ْ
َ
ْ
مّ
ً
َ
َ
َ
َح ِ�صيدا ك�أن ل تغن ِبالأم ِ
َات ِل َقوْ ٍم َي َت َف َّك ُر َ
ون {( يون�س.) 24:
الآي ِ

مر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بال�سوق والنا�س كنفيه
ولقد ّ
( عن جانبيه ) فمر بجدي �أ�سك (�صغري الأذن) ميت،
فتناوله ف�أخذ ب�أذنه ،ثم قال� « :أيكم يحب �أن يكون هذا
له بدرهم؟ « قالوا :ما نحب �أنه لنا ب�شيء ،وما ن�صنع
به؟ ثم قال� « :أحتبون �أنه لكم؟ « قالوا :واهلل لو كان
حي ًا كان عيب ًا� ،إنه �أ�سك فكيف وهو ميت؟! فقال« :
فواهلل للدنيا �أهون على اهلل من هذا عليكم « (رواه
م�سلم).
هذه هي حقيقة الدنيا حقرية هينة ال ت�ساوي �شيئا
 ،قال عليه ال�صالة وال�سالم « :لو كانت الدنيا تعدل
عند اهلل جناح بعو�ضة ما �سقى كافراً منها �شربة
ماء «( رواه الرتمذي) ،وقال :ح�سن �صحيح.
فلله در �أولئك الرجال الذين عرفوا ملاذا خلقوا،
ومن �أجل �أي �شيء وجدوا؛ فما تعلقت قلوبهم بالدنيا
ني ِر َج ٌ
}م َن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
ال
ف�صدق فيهم قول اهلل تعاىلِ :
َ�صدَ ُقوا َما عَ اهَ ُدوا هَّ َ
الل عَ َلي ِْه َفمِ ْنهُم َمّن َق َ�ضى َنحْ َب ُه
ً
و َِم ْنهُم َمّن يَن َت ِظ ُر َو َما ب ََّد ُلوا َتب ِْديال{( الأحزاب.) 23:
�إن الذين ركنوا �إىل الدنيا و�أحبوا �أهلها ،وزهدوا يف
الآخرة وبقائها ف�أولئك حمبتهم وعدا�ؤهم ووال�ؤهم من
�أجل الدنيا ،و�أهلها ،ومنا�صبها ،وزخرفها ومتاعها الفاين ،
يت�صرفون وك�أنهم قد خلقوا للبقاء واخللود يف هذه الدنيا
مع �أن اهلل تعاىل يقول ُ :
�س َذ�آ ِئ َق ُة المْ َوْ ِت َو ِ�إ مَّ َ
نا ُت َو َّفوْ نَ
}ك ُّل َن ْف ٍ
ار َو ُ�أدْ ِخ َل جْ َ
ال َّن َة َف َقدْ َفا َز
�أُ ُج َ
ور ُكمْ يَوْ مَ ا ْل ِق َيا َم ِة َف َمن ُز ْح ِزحَ عَ ِن ال َّن ِ
وَما الحْ َ َي ُ
الد ْن َيا �إِ َّ
ال َم َت ُ
اة ُّ
ور { (�آل عمران ،)185:ويقول تعاىل:
اع ا ْل ُغ ُر ِ
} َو َما َج َع ْل َنا ِل َب َ�ش ٍر ِمّن َق ْب ِل َ
ك الخْ ُ ْلدَ �أَ َف ِ�إن ِم َّ
�س
ّت َفهُمُ الخْ َ ا ِل ُدونَ (ُ )34ك ُّل َن ْف ٍ
َذا ِئ َق ُة المْ َوْ ِت َو َن ْب ُل ُ
وكم ِب َّ
ال�ش ِ ّر وَالخْ َ يرْ ِ ِف ْت َن ًة َو�إِ َل ْي َنا ُت ْر َجعُ ونَ { (الأنبياء.)35-34:
بني اهلل تعاىل الغاية التي من �أجلها خلق العباد فقال} :وما خلقت اجلن والإن�س
�إال ليعبدون{ (الذاريات ،)56:هذه هي واهلل الغاية ال�سامية التي من �أجلها خلق
اهلل اخللق ،خلقهم من �أجل العبادة ،عبادته وحده ،ال �شريك له يف ذلك فهو �سبحانه
امل�ستحق للعبادة دون �سواه ،فهل عقل ذلك كثري من النا�س؟.
لقد انعك�ست املفاهيم ،وانتك�ست الفطر عند �أولئك النا�س فا�ستحق كثري منهم �أن يدخل
حتت قول اهلل تعاىل�} :أَمْ تحَ ْ َ�س ُب �أَ َّن �أَ ْك رَ َ
ام ب َْل
ثهُ مْ ي َْ�س َمعُ ونَ �أَوْ يَعْ ِق ُلونَ �إِنْ هُ مْ �إِ اَّل َك َْ أ
ال ْن َع ِ
هُ مْ �أَ َ�ض ُّل َ�س ِب ً
يال{ (الفرقان،)44:
نا الحْ َ َي ُ
لقد بني اهلل يف كتابه �أن الدنيا متاع زائل وحطام فان فقال} :اعْ َل ُموا �أَ مَّ َ
اة ُّ
الد ْن َيا
ال و ْ أَ
ْ أَ
اخ ٌر َب ْي َن ُكمْ َو َت َك ُ
َل ِع ٌب َو َل ْه ٌو و َِزي َن ٌة َو َت َف ُ
ار
َالوْ لاَ ِد َك َم َث ِل َغي ٍْث �أَعْ جَ َب ا ْل ُك َّف َ
المْ َو ِ
اث ٌر فيِ
اب َ�ش ِديدٌ َو َم ْغ ِف َر ٌة ِم َ
ُ�ص َف ّراً ُث َّم ي َُك ُ
الل
ون ُح َطام ًا َوفيِ ْال ِآخ َر ِة عَ َذ ٌ
َن َبا ُت ُه ُث َّم ي َِهيجُ َفترَ َا ُه م ْ
ّن هَّ ِ
و َِر ْ�ض َوانٌ َو َما الحْ َ َي ُ
الد ْن َيا ِ�إ اَّل َم َت ُ
اة ُّ
ور{ (احلديد ،)20:وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل
اع ا ْل ُغ ُر ِ
عنه قال :قال �صلى اهلل عليه و�سلم « :الدنيا �سجن امل�ؤمن وجنة الكافر»( .رواه م�سلم).
وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم « :الدنيا ملعونة ملعون ما فيها �إال ذكر اهلل وما وااله
وعامل ًا ومتعلم ًا « (رواه الرتمذي وهو حديث ح�سن) ،فهذه هي حقيقة الدنيا التي يطلبها
ويخطب ودها كثري من النا�س كما و�صفها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم � ،شتان بني ه�ؤالء
وبني من عرف حقيقتها ف�أقبل على الآخرة يطلبها ويعمل لها فال ي�ستوي الفريقان عند
اهلل �أبداً ،قال تعاىل} :فريق يف اجلنة وفريق يف ال�سعري{ (ال�شورى )7:وقال تعاىل:
الظ ُل َم ُ
ات َولاَ ال ُّنورُ (َ )20ولاَ ِ ّ
العْ َمى وَا ْل َب ِ�صريُ (َ )19ولاَ ُّ
} َو َما ي َْ�س َت ِوي َْ أ
الظ ُّل َولاَ الحْ َ ُرورُ
ال ْح َياء َولاَ ْ أَ
المْ َو ُ
ات{(فاطر� ،)22-19:إن املفتون بالدنيا قد عا�ش فيها
(َ )21و َما ي َْ�س َت ِوي َْ أ
ور { (احلج )46:وهو
�أعمىَ } :ف ِ�إ َّنهَا لاَ َتعْ َمى َْ أ
ْ�صارُ َو َل ِكن َتعْ َمى ا ْل ُق ُل ُ
ُّ
الب َ
ال�ص ُد ِ
وب ا َّل ِتي فيِ
ً
�سبيال ،ولذا قال اهلل عز وجلَ } :و َم ْن �أَعْ َر َ
�ض عَ ن ِذ ْك ِري َف�إِ َّن َل ُه
يف الآخرة �أعمى و�أ�ضل
َم ِع َ
ي�ش ًة َ�ضنك ًا َو َنحْ ُ�ش ُر ُه يَوْ مَ ا ْل ِق َيا َم ِة �أَعْ َمى (َ )124ق َ
ال َر ِ ّب لمِ َ َح َ�ش ْر َت ِني �أَعْ َمى َو َقدْ ُك ُ
نت
َ
ك جَ ْ
ن�سى ( )126و ََك َذ ِل َ
ك �آيَا ُت َنا َف َن ِ�سي َتهَا و ََك َذ ِل َ
ك �أ َت ْت َ
ال َك َذ ِل َ
ب َِ�صرياً (َ )125ق َ
ن ِزي
ك ا ْليَوْ مَ ُت َ
َم ْن �أَ ْ�س َر َ
اب ْال ِآخ َر ِة �أَ َ�ش ُّد
َات َر ِب ِّه َو َل َع َذ ُ
ف َولمَ ْ ُي ْ�ؤ ِمن ِب�آي ِ
َو�أَ ْب َقى { (طه.)127-124:

�شخ�صية اليوم

عبد الرحمن املُ َع ِ ّلمي  ..املحدث القا�ضي

ولد ال�شيخ �أبو عبد اهلل عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن حممد املُ َع ِ ّلمي العتمي اليماين يف �أواخر �سنة 1312هـ ،بقرية
تقع يف �ضواحي �صنعاء باليمن ،وا�شتهر باملُ َع ِ ّلمي ن�سبة �إىل «بني املعلم».
َ
�صاحلني ،و�أمت حفظ القر�آن يف �سن مبكرة ،ثم تعلم التجويد واحل�ساب والنحو والفقه والفرائ�ض ،وكان من
ن�ش�أ بني �أب َوين
الرميي.
م�شايخه� :شقيقه حممد بن يحيى املعلمي ،والفقيه العالمة �أحمد بن حممد بن �سليمان املعلمي ،و�أحمد بن م�صلح ّ
تلقى علومه الأوىل باليمن وتنقل بني املدن اليمنية طالب ًا للعلم ،ثم ارحتل �إىل جيزان �سنة 1336هـ فواله حممد
الإدري�سي �-أمري ع�سري �آنذاك -رئا�سة الق�ضاء ،وظل قا�ضيا بها حتى تويف الأمري حممد الإدري�سي �سنة 1341هـ ،فرجع
فعني يف دائرة املعارف العثمانية م�صححا لكتب احلديث وعلومه وغري ذلك
ال�شيخ املعلمي �إىل عدن ثم ارحتل �إىل الهند ُ
من كتب الأدب والتاريخ ،فبقي فيها مدة تقارب ثالثني �سنة ،ثم عاد �إىل مكة املكرمة �سنة 1371هـ ،فعني �أمين ًا ملكتبة
احلرم املكي ،فبقي فيها �أربعة ع�شر عاما يعمل يف خدمة رواد املكتبة من طالب العلم ،حتى وافاه الأجل.
�أثنى عليه عدد كبري من معا�صريه من �أهل العلم والف�ضل ،وو�صفه غري واحد منهم بالعالمة املحقق املحدث القا�ضي،
ومن ه�ؤالء العلماء املثنني عليه :ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ ،حيث و�صفه بالعامل خادم
الأحاديث النبوية ،وكذا �أثنى عليه ال�شيخ �أحمد �شاكر وال�شيخ حممد عبد الرزاق حمزة ،وال�شيخ
حممد حامد الفقي وال�شيخ حممد نا�صر الدين الألباين.
وقد ّ
لقبه حممد الإدري�سي بـ»�شيخ الإ�سالم»؛ ملا كان يتحلى به ال�شيخ من العلم والزهد والورع،
وقال عنه ال�شيخ بكر �أبو زيد« :ذهبي ع�صره العالمة املحقق.»..
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كانوا على منت قوارب تقليدية ال�صنع

جمل�س ق�ضاء اجلزائر:
�إدانة هامل بـ 8
�سنوات حب�سا نافذا

�إحباط حماولة هجرة غري �شرعية
لـ � 231شخ�صا خالل �أ�سبوع واحد

�أدان جمل�س ق�ضاء اجلزائر ،املدير العام ال�سابق للأمن الوطني عبد
الغني هامل بعقوبة � 8سنوات حب�سا نافذا بتهم ذات �صلة بالف�ساد،
ال�سيما منها �سوء ا�ستغالل الوظيفة.
ق�ضى جمل�س ق�ضاء العا�صمة ،برئا�سة عياد عبد العزيز ،بت�سليط
عقوبة � 8سنوات حب�سا نافذا للمدير العام ال�سابق للأمن ،عبد الغني
هامل ،وعقوبة � 5سنوات حب�سا نافذا يف حق ابن املتهم املوقوف �أميار
هامل ،و� 4سنوات حب�سا يف حق املتهم �شفيق هامل ،وعقوبة � 3سنوات
حب�سا نافذا يف حق املتهم املوقوف مراد هامل ،كما ق�ضت ذات الهيئة
الق�ضائية ب�إدانة كل من املتهمة غري املوقوفة �شاهيناز هامل بـ 18
�شهرا حب�سا موقوفة النفاذ� ،أما زوجة عبد الغني هامل ،املتهمة
الغري موقوفة عناين �سليمة ،فحكم عليها بعام حب�سا موقوفة النفاذ.
وقد توبع عبد الغني هامل رفقة زوجته و�أوالده الأربعة يف هذه
الق�ضية بتهم تبيي�ض االموال ،الرثاء غري امل�شروع وا�ستغالل
النفوذ وكذا احل�صول على �أوعية عقارية بطرق غري م�شروعة.
ويف نف�س الق�ضية� ،أدين الوزير ال�سابق عبد الغني زعالن ،بعام
حب�سا نافذا ،ب�صفته وايل وهران وقت ارتكابه الوقائع ،بالإ�ضافة
اىل عقوبة � 3سنوات حب�سا نافذا ،مت ت�سليطها يف حق وايل تيبازة
ال�سابق املتهم املوقوف مو�سى غالي ،كما �شملت الأحكام الق�ضائية
�أي�ضا املتهم املوقوف علي بوعمريران مدير �أمالك الدولة �سابقا،
بت�سليط عقوبة حب�سا مع وقف التنفيذ يف حقه.
يف حني �سلطت هيئة املجل�س ،عقوبة عامني حب�سا نافذا يف حق
مدير الديوان الرتقية والت�سيري العقاري حل�سني داي املتهم
املوقوف حممد رحاميية ،كما مت ت�أييد الأحكام يف حق باقي
املتهمني غري املوقوفني ،يتقدمهم املتهم عبد املالك بو�ضياف ب�صفته
وايل وهران �سابقا الذي ا�ستفاد من الرباءة ت�أييدا للحكم حمل
الطعن على غرار املتهم غري املوقوف بن �صبان زوبري ب�صفته وايل
تلم�سان �سابقا.
ويتابع جميع املتهمني يف ق�ضية احلال يف ق�ضايا ف�ساد تتعلق
باحل�صول على ممتلكات عقارية ومنقولة عرب خمتلف واليات
الوطن �أبرزها تيبازة ،وهران ،تلم�سان ،اجلزائر.
و�سبق للنائب العام �أن التم�س توقيع عقوبات تراوحت ما بني 16
�سنة والعامني حب�سا نافذا يف حق جميع املتهمني حمل املتابعة
واللذين وجهت لهم تهم ذات �صلة بالف�ساد تتعلق بتبيي�ض الأموال،
الرثاء غري امل�شروع ،وا�ستغالل النفوذ و�إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة،
ومنح امتيازات غري م�ستحقة ،وحتري�ض موظفني عموميني
للح�صول على منافع غري م�ستحقة ،وهي التهم التي �سبق و�أن
مت�سك املتهمون ب�إنكارها جملة وتف�صيال ،مبحاكمتهم �سواء �أمام
املحكمة االبتدائية ب�سيدي �أحممد بالعا�صمة.
حياة� .س

حجز �أزيد من  19قنطار من الكيف املعالج

مكنت من توقيف ثالث �أ�شخا�ص وا�سرتجاع دراجة نارية

�أمن غرداية يفك لغز
عدة ق�ضايا �إجرامية
�سجلت مطلع نوفمرب
متكنت م�صالح ال�شرطة بغرداية يف عمليات نوعية من
الإطاحة بـ � 03أ�شخا�ص م�شتبه فيهم يف ق�ضية �سرقة دراجات
نارية مع ا�سرتجاع دراجة نارية �سلمت ملالكها ،يف حني قدم
امل�شتبه فيهم �أمام اجلهات الق�ضائية.
وتعود وقائع و حيثيات خمتلف الق�ضايا �إىل �شهر نوفمرب
اجلاري ،بعد ت�سجيل عمليات �سرقة لثالث دراجات نارية
بو�سط مدينة غرداية ،واحدة منها كانت بالتهديد با�ستعمال
�سالح �أبي�ض� ،أين با�شرت عنا�صر ال�ضبطية الق�ضائية بكل من
الأمن احل�ضري الأول بحي �شعبة الني�شان ،و الأمن احل�ضري
الثاين بحي �سيدي اعباز ،حتريات معمقة باخل�صو�ص ،مبا
فيها الرت�صد للم�شتبه فيهم و املحتمل ارتكابهم لهذا النوع
من اجلرائم ،لتوقيفهم و تقدميهم �أمام اجلهات الق�ضائية.
وح�سب امل�صدر فقد مكنت التحريات احلثيثة من التعرف
على هوية الفاعلني� ،أين مت توقيف ثالثة �أ�شخا�ص ترتاوح
�أعمارهم ما بني  20و� 25سنة م�شتبه فيهم يف الق�ضايا
املطروحة ،اثنني منهم �أوقفوا و هم يف تر�صد لدراجات نارية
كانت مركونة و�سط مدينة غرداية لغر�ض اال�ستيالء عليها،
ليتم حتويلهم �إىل مقر امل�صلحة و موا�صلة التحقيقات الالزمة
معهم ،نتائج العملية مكنت من ا�سرتجاع دراجة نارية حمل
�سرقة و ت�سليمها �إىل مالكها ،مع فك لغز عدة ق�ضايا �سرقة
خا�صة بالدراجات النارية.
و�أو�ضح ذات البيان �إىل �أن عنا�صر ال�ضبطية الق�ضائية وبعد
اال�ستيفاء من كافة الإجراءات القانونية �ضد امل�شتبه فيهم،
قامت ب�إجناز ملفات جزائية و تقدمي الأطراف �أمام اجلهات
الق�ضائية.
ح� .س

متكن حرا�س ال�سواحل من احباط حمالة هجرة غري �شرعية لـ � 231شخ�صا كانوا على منت قوارب
تقليدية ال�صنع ،و�أوقفت مفارز م�شرتكة للجي�ش الوطني ال�شعبي ،بالتن�سيق مع خمتلف م�صالح الأمن،
ب�إقليمي الناحيتني الع�سكريتني الثانية والثالثة 9 ،جتار خمدرات ،و�أحبطت حماوالت �إدخال كميات
�ضخمة من املخدرات عرب احلدود مع املغربُ ،تقدر بـ 19قنطار و 46كيلوغرام من الكيف املعالج.
�أظهرت ح�صيلة �أ�سبوعية لعمل
خمتلف وحدات اجلي�ش الوطني
ال�شعبي ح�سب بيان لوزارة الدفاع
�أم�س �أنه يف �سياق اجلهود املتوا�صلة
املبذولة يف مكافحة الإرهاب وحماربة
اجلرمية املنظمة بكل �أ�شكالها ،نفذت
وحدات ومفارز للجي�ش الوطني
ال�شعبي ،خالل الفرتة املمتدة من 17
�إىل  23نوفمرب  ،2021عمليات عدة
�أ�سفرت عن نتائج نوعية.
ويف �إطار عمليات مكافحة الإرهاب،
�أوقفت مفارز للجي�ش الوطني
ال�شعبي ( )04عنا�صر دعم للجماعات
الإرهابية يف عمليات منف�صلة عرب
الرتاب الوطني ،يف حني ك�شفت
ودمرت مفرزة �أخرى للجي�ش الوطني
ال�شعبي ( )05خمابئ و( )21قنبلة
تقليدية ال�صنع و( )81كيلوغرام من
املواد املتفجرة خالل عملية بحث
ومت�شيط ببومردا�س.
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يف �سياق عمليات حماربة اجلرمية
املنظمة وموا�صلة للجهود احلثيثة
الهادفة �إىل الت�صدي لآفة االجتار
باملخدرات ببالدنا� ،أوقفت مفارز
م�شرتكة للجي�ش الوطني ال�شعبي،
بالتن�سيق مع خمتلف م�صالح الأمن،
ب�إقليمي الناحيتني الع�سكريتني
الثانية والثالثة )09( ،جتار خمدرات
و�أحبطت حماوالت �إدخال كميات
�ضخمة من املخدرات عرب احلدود
مع املغربُ ،تقدر بـ( )19قنطار و()46
كيلوغرام من الكيف املعالج ،يف
حني مت توقيف ( )25تاجر خمدرات
بحوزتهم ( )211كيلوغرام من نف�س
املادة و( )35594قر�صا مهلو�سا خالل
عمليات خمتلفة عرب النواحي
الع�سكرية الأخرى .من جهة �أخرى،
�أوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي
بكل من مترنا�ست وعني قزام وبرج
باجي خمتار وجانت وتندوف)247( ،

�شخ�صا و�ضبطت م�سد�سا ( )01ر�شا�شا
من نوع كال�شنيكوف و( )05خمازن
ذخرية و( )21مركبة و( )259مولدا
كهربائيا و( )182مطرقة �ضغط و()05
�أجهزة للك�شف عن املعادن وكميات من
املتفجرات ومعدات تفجري وجتهيزات
�أخرى ت�ستعمل يف عمليات التنقيب
غري امل�شروع عن الذهب ،بالإ�ضافة
�إىل ( )53طن من خليط خام الذهب
واحلجارة ،يف حني مت توقيف ()10
�أ�شخا�ص �آخرين وحجز ( )18بندقية
�صيد و( )28طن من املواد الغذائية
املوجهة للتهريب و( )46قنطار من
مادة التبغ بكل من باتنة و�سطيف
وتيارت و�أدرار وب�سكرة والأغواط.
كما مت �إحباط حماوالت تهريب
كميات من الوقود ُتقدر بـ ( )10273لرت
بكل من تب�سة والطارف و�سوق �أهرا�س
وتندوف.
حياة� .س

مكنت من ا�سرتجاع كميات معتربة من
املهلو�سات والأ�سلحة البي�ضاء

تفكك �شبكات �إجرامية
خمت�صة يف ترويج وتوزيع
املخدرات بالعا�صمة
متكن عنا�صر الأمن ب�إقليم والية اجلزائر ،ممثلة يف فرقة
ال�شرطة الق�ضائية ب�أمن املقاطعة الإدارية براقي من �إيقاف
(� )04أ�شخا�ص م�شتبه فيهم ،ثالثة منهم من جن�س �أنثى ،عن
ق�ضية حيازة امل�ؤثرات العقلية بطريقة غري م�شروعة لغر�ض
البيع و الرتويج ،متبوع بحمل �أ�سلحة بي�ضاء حمظورة من
ال�صنف ال�ساد�س دون مربر �شرعي مع عرقلة مهام الأعوان
املكلفني مبعاينة جرائم املخدرات.
وتعود ق�ضية احلال �إىل تفتي�ش روتيني ملركبة �سياحية كان
على متنها �أحد امل�شتبه بهم �ضبط بحوزته على مبلغ مايل
بالعملة الوطنية قدره ( )23000دج )75( ،قر�ص من امل�ؤثرات
العقلية ،قطعة �صغرية من املخدرات (قنب هندي) و �سجارة
ملفوفة حم�شوة باملخدرات ،وبا�ستمرار التحريات مت ا�ست�صدار
�إذن بالتفتي�ش مل�شتبه فيه ثاين من جن�س �أنثى �ضالعة يف
الق�ضية� ،أين مت تفتي�ش م�سكنها مع �ضبط (� )03أ�سلحة بي�ضاء
من احلجم الكبري ،تعود للم�شتبه فيه الرئي�سي يف الق�ضية التي
قامت ب�إخفائها يف م�سكنها ،وح�سب ما �أو�ضحه بيان لذات امل�صالح
الأمنية �أم�س ف�إنه وبعد ا�ستكمال كافة الإجراءات القانونية،
مت تقدمي امل�شتبه فيهم �أمام النيابة املخت�صة �إقليميا.
و�أ�شار �أي�ضا �إىل �أن الفرقة املحققة قدمت امل�شتبه به �أمام وكيل
اجلمهورية املخت�ص �إقليميا ،بعد ا�ستكمال كافة الإجراءات
القانونية ،والذي �أمر ب�إحالته على �إجراء املثول الفوري� ،أين
�صدر يف حقه �أمر �إيداع مب�ؤ�س�سة �إعادة الرتبية والت�أهيل
باحلرا�ش.
مروج امل�ؤثرات العقلية يف قب�ضة �أمن براقي
ويف عملية نوعية �أخرى متكنت ذات امل�صالح من معاجلة ق�ضية
حيازة امل�ؤثرات العقلية بطريقة غري م�شروعة لغر�ض البيع
والرتويج ،حمل �أ�سلحة بي�ضاء من ال�صنف ال�ساد�س بدون مربر
�شرعي ،التقاط مقاطع فيديو خملة باحلياء متبوع بالتهديد،
الق�ضية متت معاجلتها حتت �إ�شراف النيابة املخت�صة �إقليميا،
مكنت من �إيقاف (� )01شخ�ص م�شتبه فيه� ،إىل جانـب �ضـبط
وحـجـز ( )31قر�ص من امل�ؤثرات العقلية� ،شفرة حالقة حادة
ت�ستعمل لتقطيع امل�ؤثرات العقلية ،مبلغ مايل بالعملة الوطنية
قدره ( )19900دج ،كما مت حجز �سالح �أبي�ض حمظور من ال�صنف
ال�ساد�س حجم كبري ،وبعد ا�ستكمال كافة الإجراءات القانونية،
مت تقدمي امل�شتبه فيه �أمام النيابة املخت�صة �إقليميا.
حجز �أكرث من ( )4000كب�سولة من امل�ؤثرات العقلية
كما متكنت ذات امل�صالح من معاجلة ق�ضية حيازة امل�ؤثرات
العقلية لغر�ض البيع و الرتويج � ،صناعة و �إنتاج و توزيع
م�ؤثرات عقلية ،ومكنت الق�ضية التي متت معاجلتها حتت
�إ�شراف النيابة املخت�صة �إقليميا ،من �إيقاف (� )04أ�شخا�ص
م�شتبه فيـهم� ،إىل جانـب �ضـبط و حـجـز ( )1500كب�سولة من
امل�ؤثرات العقلية بعد تفتي�ش مركبة �سياحية كان على متنها
ثالثة �أ�شخا�ص ،وح�سب بيان �آخر لذات امل�صالح ف�إن موا�صلة
للتحريات و بعد متديد االخت�صا�ص مع ا�ست�صدار �إذن بتفتي�ش
م�سكن امل�شتبه فيه الرابع ال�صادر عن النيابة املخت�صة �إقليميا،
مت من خاللها �ضبط كمية معتربة من امل�ؤثرات العـقـلـيـة تـقـدر
بـ ( )972كب�سـولـة  ،كمـيـة مـن امل�سحـوق الأبيـ�ض يـقـدر وزنها
بـ ()33غ )1800( ،كب�سولة فارغة من امل�ؤثرات العقلية مهي�أة
للتعليب ،بالإ�ضافة �إىل خالط كهربائي به �أثار م�سحوق �أبي�ض،
وبعد ا�ستكمال كافة الإجراءات القانونية ،مت تقدمي امل�شتبه
فيهم �أمام النيابة املخت�صة �إقليميا.
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يقدم مرة واحدة كل � 3سنوات للقارة ال�سمراء من قبل االحتاد الدويل للعبة

وزير �سابق ينال حزام الدرجة الثامنة يف اجلودو

منح االحتاد الدويل للجيدو حزام الدرجة الثامنة ،للجزائري �سيد علي لبيب ،نظري اخلدمات التي قدمها للجيدو وعرفانا
مل�سريته الريا�ضية الطويلة التي �سمحت له تقلد عدة منا�صب� ،سيما وزيرا لل�شباب والريا�ضة ورئي�سا �سابقا لكل من اللجنة
االوملبية اجلزائرية واالحتادية اجلزائرية للجيدو.
�أو�ضحت برقية لوكالة الأنباء الر�سمية �أم�س �أن �سيد علي لبيب عبرّ عن �سعادته يف ت�صريح �صحفي قائال " :هذا االعرتاف
النادر من االحتاد الدويل هو �شرف كبري يل ولعائلة اجليدو والريا�ضة اجلزائرية عموما ،خا�صة و�أن اجلزائر تنال لثاين مرة
منذ اال�ستقالل هذه الدرجة ،بعد �أحمد حيفري الذي حت�صل عليها قبل ب�ضعة �أ�شهر .هذا التتويج ي�أتي بف�ضل م�سرية طويلة
يف ريا�ضة اجليدو والتي تقارب ال�ستني عاما .وحل�سن حظ اجلزائر �أنها نالت هذه الدرجة على مرتني يف ظرف �أ�شهر قليلة".
وكانت بداية م�شوار �سيدعلي لبيب يف ريا�ضة اجليدو يف يناير  ،1964وعمره مل يكن يتجاوز الع�شر وذلك مع نادي �أتليتيك باب
الواد الذي متت تو�أمته مع مولودية اجلزائر ،ليتحول �إىل م�صارع يف �صفوف "العميد" يف دي�سمرب من نف�س ال�سنة.
وتوج لبيب بطال للجزائر �سنة  1977يف وزن (اقل من  71كلغ) يف الفردي ،ف�ضال عن نيله اللقبني الوطنيني اجلامعي والع�سكري

وهو ريا�ضيا يف �صفوف املنتخب الوطني يف فرتة من � 1974إىل  .1981كما حت�صل خالل هذه احلقبة الزمنية على عدد من
امليداليات يف دورات قارية مفتوحة ،قبل �أن يختتم م�سريته الريا�ضية �سنة  1983مبيدالية ذهبية يف الريا�ضة الع�سكرية
و�أخرى برونزية يف البطولة الوطنية.
ويعترب لبيب �أي�ضا �أول جزائري ينتخب ع�ضوا يف املكتب التنفيذي للمجل�س الدويل الحتاد البحر املتو�سط يف  ،1993بعد ذلك مت
تعيينه وزيرا لل�شباب والريا�ضة يف �سبتمرب  1993ودام حكمه �إىل غاية دي�سمرب .1995
و�سيت�سلم املعني كال من البطاقة و�شهادة الدرجة الثامنة ،يف وقت الحق ،املوقعتان من االحتاد الدويل عرب الهيئة الإفريقية
للعبة ،ويقدم االحتاد الدويل للجيدو هذا احلزام من الدرجة الثامنة وهي العليا يف هذه الريا�ضة� ،إال يف حاالت نادرة عرب
العامل ،حيث يقدم واحدة فقط للقارة ال�سمراء مرة كل ثالث �أو �أربع �سنوات.
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�سكيكدة :الإطاحة ب�شبكة خمت�صة يف �سرقة املركبات
�أطاح عنا�صر فرقة البحث والتدخل ب�أمن والية �سكيكدة ،ب�شبكة �إجرامية تتكون من �شخ�صني اخت�ص ن�شاطها يف �سرقة املركبات ،و�أو�ضح بيان لذات امل�صالح �أن حتريك ق�ضية احلال جاء على �إثر ت�سجيل بالغ ب�سرقة مركبة �سياحية على م�ستوى و�سط مدينة �سكيكدة،
وبعدما مت ن�شر الأبحاث عنها و تكثيف الدوريات من قبل خمتلف الوحدات العملياتية  ،متكن عنا�صر فرقة البحث و التدخل من حتديد مكانها وا�سرتجاعها يف ظرف وجيز ،كما مت توقيف امل�شتبه فيه الذي كان على منت املركبة و الذي ينحدر من �أحد الواليات املجاورة،
وقد ّ
مكن التدخل من ا�سرتجاع مل�صقات خا�صة بلوحات الت�سجيل التي ت�ستعمل من �أجل �إخفاء الرقم الت�سجيلي الأ�صلي للمركبات والتي مت حجزها �أي�ضا ،وبا�ستمرار التحريات مت توقيف م�شتبه فيه �آخر ينحدر من والية �سكيكدة ،و�أظهر التحقيق �أن املعنيان متورطان
يف عدّ ة ق�ضايا �أخرى طالت عدّ ة مركبات ب�إقليم الوالية ،ومت بعد ا�ستكمال جمريات التحقيق تقدمي امل�شتبه بهما �أمام النيابة املخت�صة ليتم ايداعهما احلب�س.

تيبازة� :إخماد حريق �شبّ داخل م�شروع �سكني

�شب يف مرقد العمال داخل م�شروع �سكني ،و�أو�ضح بيان لذات امل�صالح �أم�س �أن الوحدة الثانوية للحماية املدنية بالقليعة مدعمة باملركز املتقدم للحماية املدنية كركوبة تدخلوا
�أخمد عنا�صر احلماية املدنية لوالية تيبازة ،حريقا ّ
�صبيحة الأربعاء من �أجل �إخماد حريق ،باملكان امل�سمى حي �سويداين بوجمعة بلدية ودائرة قليعة يف تيبازة ،و�أو�ضح امل�صدر �أنه مل يتم ت�سجيل �أي �ضحايا يف هذا احلادث الذي مت �إخماده �سريعا ومنع انت�شاره �إىل باقي العمارة.

تيارت :الإطاحة بـ  4مروجني للكيف املعالج
متكن عنا�صر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتو�سنينة بوالية تيارت من تفكيك �شبكة يقوم عنا�صرها باملتاجرة يف املخدرات ،و�سمحت هذه العملية من توقيف �أحد عنا�صر ال�شبكة حيث �ضبطت على منت مركبته كمية تقدر بـ  364غرام من الكيف املعالج ،وكذا
�أ�سلحة بي�ضاء ،ومبوا�صلة التحقيق مت توقيف باقي عنا�صر ال�شبكة واملقدر عددهم بثالثة �أ�شخا�ص والذين عرث بحوزتهم على �أ�سلحة بي�ضاء ،هذا وقد جرى تقدمي الأ�شخا�ص املوقوفني �أمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة ال�سوقر ،بتهمة تكوين جمعية �أ�شرار
لغر�ض الإعداد الرتكاب جنحة ،احليازة واملتاجرة باملخدرات ،بالإ�ضافة اىل حمل �سالح �أبي�ض حمظور دون مربر �شرعي ،حيازة قر�ص مهلو�س لغر�ض اال�ستهالك ال�شخ�صي ،والذي �أقر جل�سة املثول الفوري �ضدهم ليتم �إيداعهم احلب�س امل�ؤقت على م�ستوى م�ؤ�س�سة
�إعادة الرتبية والت�أهيل بذات الوالية.

�سطيف :حجز قرابة  2قنطار من �أح�شاء الدجاج الفا�سد
حجز عنا�صر �أمن والية �سطيف كمية هامة من �أح�شاء الدجاج غري �صاحلة لال�ستهالك بوزن �إجمايل ناهز الـ  02قنطار والتي �أت�ضح ب�أن م�صدرها جمهول ف�ضال عن نقلها منت مركبة غري مهي�أة �ضبطت و�سط املدينة �سطيف ،وجاءت العملية عقب
عمليات مراقبة متت و�سط املدينة ،مت خاللها توقيف مركبة نفعية كانت حمملة بكمية هامة من �أح�شاء الدجاج املكد�سة داخل �أكيا�س بال�ستيكية غري �صحية ،بوزن �إجمايل ناهز الـ  02قنطار ،ف�ضال عن كونها جمهولة امل�صدر وال تتوفر على
�شهادة الطب البيطري ،علما ب�أنه وبعد عر�ضها على طبيب اجلهات املخت�صة ت�أكد �أنها غري �صاحلة متاما لال�ستهالك الب�شري  ،ليتم ت�سليمها للم�صالح املخت�صة قد �إتالفها ،و�أو�ضح بيان لذات امل�صالح �أنه قد مت بعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية
الالزمة� ،إعداد ملف جزائي �ضد املخالف� ،أر�سل للجهات الق�ضائية املخت�صة للبت فيها.
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