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املوافق 

الحدثل 23 ربيع الثاين1443 ه  
شرفي يثني على الّسير الحسن لمحليات 27 نوفمبر ويؤكد:

"ال خروقات باستثناء حالة واحدة بوهران"

األولية  النتائج  حول  صحفي  لقاء  في  شرفي  قال 
الرابعة  الساعة  على  االنتخابية  العملية  لمجريات 
قبل  من  خروقات  أي  السلطة  تسجل  لم  انه  مساء، 
واحدة   حالة  ماعدا  بهدوء،  العملية  وجرت  الناخبين 
قام فيها ناخب بتحطيم صندوق االقتراع، مشيرا الى 
أن هذه الحادثة هي جنحة خطيرة ال يسمح بها القانون 

وتم إحالة القضية على النائب العام للفصل فيها.
طريق  وعن  السلطة  أن  شرفي  أكد  السياق،  وفي 
تقديمها  عند  المتنافسين  شكاوي  تعالج  مندوبياتها 
وان  أنية  بطريقة  المندوبية  وتعالجها  رسمية  بصفة 
كان )المتنافس( غير راض بذلك, فالطعون القضائية 

هي التي تفصل في الشكاوي".
اإليجابية  بالديناميكية  شرفي  السيد  نوه  وبالمناسبة، 
مقارنة  االستحقاقات  هذه  في  الشعبية  للمشاركة 
االعتماد  تم  أنه  مبرزا  الفارط،  جوان  بتشريعيات 
لتفادي  التشريعية األخيرة "كمرجع  االنتخابات  على 
المقارنة بين النظام االنتخابي الجديد للجزائر الجديدة 
أن  الى  ، مشيرا   2019 قبل  لما  االنتخابي  والنظام 
"النظام االنتخابي السابق )القديم( ال يمت بأي صلة 
بينهما.  للمقارنة  مجال  وال  الجديد  االنتخابي  للنظام 
من جهة أخرى قال شرفي، إن الديمقراطية التشاركية 
ومتابعة  اليقظة  واجب  المواطن  كاهل  على  تضع 

شؤونه اليومية".
على  االنتخابي  لواجبه  أدائه  عقب  شرفي  وكان 
اشار  قد  باألبيار  هاشمي  اإلخوة  مدرسة  مستوى 
يمنحه  ما  فقط  ينتظر  أن  يجب  ال  المواطن  أن  إلى 
المنتخبون، وإنما يجب أن يلعب دوره ويمارس حقه 

في محاسبة من ينتخبهم.
وأضاف في ذات السياق، أن الديمقراطية التشاركية 
تمنح المواطن حقوقا ولكنها في نفس الوقت تضع على 
كاهله واجب اليقظة ومتابعة شؤونه اليومية، مضيفا 
أن "الجزائر الديمقراطية ال تجعل من نسبة المشاركة 

عامال أساسيا وجوهريا وإنما األهم أن تكون مشاركة 
واعية وكافية إلعطاء الشرعية للمنتخبين".

وبخصوص عمل سلطة االنتخابات فقال إنها لم تبلغ 
المثالية المنشودة إال أنها بلغت مرحلة محترمة تسمح 
بنسب  تعلق  وفيما  صحيحة.  ديمقراطية  أسس  ببناء 
المشاركة فتوقع شرفي ارتفاعها مقارنة باالنتخابات 
التشريعية السابقة، مستشهدا بتسجيل سلطة االنتخابات 
الصباحية  الحصيلة  التشريعيات منذ  نتائج أعلى من 
 3 بين  ما  إلى  وقت الحق  في  لترتفع  نقطة،  بفارق 
إلى 4 نقاط فرق بين االنتخابات الحالية والتشريعيات 

السابقة.
االقتراع  في  الوطنية  المشاركة  نسبة  إلى  يشار 
البلدية  الشعبية  المجالس  أعضاء  بانتخاب  الخاص 
كانت قد، بلغت 24.27 بالمائة على الساعة الرابعة 
بالنسبة  بالمائة   23.30 بلغت  بينما  الزوال،  بعد 

النتخاب أعضاء المجالس الوالئية.
النتائج  حول  صحفية  ندوة  في  شرفي،  وأوضح 
األولية لمجريات العملية االنتخابية، أن عدد الناخبين 
الساعة  على  بلغ  البلدية  الشعبية  المجالس  ألعضاء 
الرابعة على المستوى الوطني 5.757.346 ناخب، 
الشعبية  المجالس  ألعضاء  الناخبين  عدد  بلغ  بينما 
نسبة  مع  وبالمقارنة  ناخب.   5.526.642 الوالئية 
المشاركة في االنتخابات التشريعية في جوان الفارط 
 14.47 ب  قدرت  أنها  شرفي  السيد  ذكر   ،2021
الرابعة  الساعة  على  أي  التوقيت،  نفس  في  بالمائة 

زواال.

تمركز المالحظين بمكاتب التصويت 
"مؤشر إيجابي"

تمركز  أن  اعتبر، محمد شرفي،  أخرى  من جهة 
المالحظين بمكاتب التصويت أمر منطقي ومؤشر 
إيجابي، يدل على إرادة المتنافسين، للوقوف على 
واحد  كل  حيث  الناخبين،  الصوت  وأمانة  نزاهة 

منهم معني بحماية مصلحته.
السلطة  في  "نعتبره  قائال:  شرفي  وأضاف 
حتى  إيجابي  مؤشر  لالنتخابات  المستقلة  الوطنية 
السلطة  بإطارات  محفوظ  الناخب  صوت  يكون 
عدد  أن  السياق،  هذا  في  وذكر  وبالمالحظين". 
مراكز  في  المستقلة  والقوائم  األحزاب  مالحظي 
البلدية  االنتخابية  اللجان  التصويت ولدى  ومكاتب 
ألف   145 منها  ألف و981   182 بلغ  والوالئية 
و255 مالحظ على مستوى 53 ألف 158 مكتب 
تصويت و36 ألف و 349 مالحظ على مستوى 
11 ألف و483 مركز تصويت و 1332 مالحظ 

على مستوى اللجان االنتخابية  البلدية.

تمديد االقتراع إلى الثامنة مساء 

المستقلة  الوطنية  السلطة  أصدرت  ذلك  إلى 
بتمديد  المحليين  لمندوبيها  يسمح  قرار  لالنتخابات 
كل  أو  بعض  في  التصويت  مكاتب  غلق  توقيت 
تسهيل  قصد  مساء،  الثامنة  الساعة  إلى  البلديات 
وذلك  التصويت،  في  لحقهم  الناخبين  ممارسة 
بموجب القرار رقم 284 المؤرخ في 27 نوفمبر 
المندوبيات  لمنسقي  الترخيص  المتضمن   2021
الوالئية للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات تأخير 
انتخابات  بمناسبة  التصويت  مكاتب  غلق  توقيت 

أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية.

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، محمد شرفي أن االنتخابات المحلية جرت في ظروف عادية، 
ولم تسجل خروقات من قبل الناخبين باستثناء حالة واحدة تم عرضها على العدالة للفصل فيها.

ع. ط

رؤساء أحزاب يدلون بأصواتهم وبؤكدون

المحليات لبنة جديدة ضمن مسار بناء "الجزائر الجديدة"
أمس،  بأصواتهم،  االدالء  هامش  على  أحزاب  رؤساء  أجمع 
في انتخابات المجالس المحلية " الوالئية والبلدية" على أهمية 
موعد 27 نوفمبر، باعتباره لبنة جديدة ضمن مسار استكمال 
إعادة بناء مؤسسات الدولة، معتبرين أن المجالس المحلية هي 

النواة األساسية في تجسيد التنمية المحلية.
بلعيد: متفائلون للقفزة النوعية التي 

ستشهدها مهام البلدية
عبد  المستقبل،  جبهة  حزب  رئيس  أعرب  السياق،  هذا  وفي 
التي ستشهدها مهام  النوعية  للقفزة  تفاؤله  بلعيد، عن  العزيز 
للصحافة عقب  في تصريح  بلعيد  وقال  المستقبل.  في  البلدية 
بالجزائر  مختاري"  "االخوة  بمدرسة  االنتخابي  واجبه  أداء 
العاصمة: "نحن متفائلون أنه ستكون هناك قفزة نوعية، ألن 
مهام البلدية ستتغير وال يبقى تسييرها كما كان في السابق على 

ضوء تعديل قانون البلدية".
واعتبر بلعيد أن البلدية تعد "الخلية األساسية في بناء مؤسسات 
الجمهورية ودفع عجلة التنمية المحلية"، لذلك -مثلما قال-"نولي 
اهتماما كبيرا للبلدية التي ستكون ركيزة أساسية، خاصة على 

المستوى االجتماعي".

بن قرينة: الجزائر ستستكمل بناء 
مؤسساتها

من جهته أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، 
"استكمال  في  والوالئية  البلدية  المجالس  انتخاب  أهمية  على 
بناء مؤسسات الدولة". وقال بن قرينة في تصريح للصحافة 
على هامش أداء واجبه االنتخابي على مستوى مدرسة "أحمد 
االنتخابات  بهذه  "تستكمل  الجزائر  أن  بسطاوالي،   " عروة 
البناء "دافعت على هذا  بناء مؤسساتها". وأضاف أن حركة 

داخل  كبير  استقطاب  فيه هناك  كان  الذي  الوقت  في  الرهان 
استكمال  ودعاة  االنتقالية  المرحلة  دعاة  بين  الوطنية  الساحة 
بناء مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن الحركة "انخرطت في 
مسار بناء مؤسسات الدولة ألنه الحل األكثر أمنا". كما أعرب 
رئيس الحركة عن رضا تشكيلته السياسية بالتغيير الذي يجري 
في البالد ونجاح الجزائر في تنظيم عدة استحقاقات انتخابية 

متتالية".

"األفافاس" حققت هدفها السياسي
 أما العضو في الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى االشتراكية 
"االستراتيجي  هدفه  قد حقق  إن حزبه  قال  فقد  بلحسل  حكيم 
والسياسي" خالل هذه االنتخابات المحلية. وفي تصريح عقب 
أدائه لواجب االنتخاب بمدرسة "الكواكبي" ببئر مراد رايس في 
إطار انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية، أكد 
بلحسل أن جبهة القوى االشتراكية حققت هدفها "االستراتيجي 
من  تمكن  حزبه  ان  مضيفا  االقتراع،  هذا  خالل  والسياسي" 

اقناع المواطنين السيما الشباب بالمشاركة في االنتخابات.
بعجي: أهمية المجالس المحلية في الدفع بعجلة التنمية

جبهة  لحزب  العام  األمين  بعجي  الفضل  أبو  أكد  جانبه  من 
التحرير الوطني، ان المجالس المحلية لها أهمية بالغة في الدفع 
المحلي،  االستثمار  توفير  طريق  عن  المحلية  التنمية  بعجلة 
النشغاالت  لالستجابة  األنسب  السبيل  هو  ذلك  بأن  واعتبر 

المواطنين.
التحرير  جبهة  حزب  أن  السياق،  ذات  في  بعجي،  وأضاف 
مقتنع  ألنه  والشعبية  الكفاءة  ذوي  من  اطارات  قدم  الوطني 
بأن أساس نجاح الجماعات المحلية هو العنصر البشري الذي 
يجب ان يخدم الشعب بكل تفاني وجدية. وعن حظوظ الحزب 
وسيحافظ  كبيرة  بأنها  بعجي،  السيد  قال  المحليات،  هذه  في 

نشط  الحزب  بأن  مذكرا  "الريادة"  على  الحزب  خاللها  من 
حملة انتخابية قوية تمت في هدوء واحترام لباقي المترشحين 
في االحزاب األخرى". وتابع األمين العام للحزب يقول، بأن 
الثمار التي سيجنيها الحزب بعد هذه االستحقاقات هو "انعكاس 
وسيكون  ونصف  عام  طيلة  ومنضبط  محكم  نضالي  لعمل 

استمرارية لعملية التجديد والتجدد التي يشهدها الحزب ".

زرواطي: االنتخابات المحلية لبنة أساسية 
الستكمال بناء مؤسسات الدولة

وجاءت تصريحات رئيسة تجمع أمل الجزائر " تاج " فاطمة 
زعماء  إليه  ذهب  ما  ألغلب  مطابقة  زرواطي،  الزهراء 
التشكيالت السياسية، بشأن أهمية االنتخابات المحلية، وأكدت 
زرواطي في هذا اإلطار على اهمية اجراء االنتخابات المحلية 
والوالئية في إطار نزيه وديمقراطي من اجل تمكين المواطنين 

من اختيار ممثلين اكفاء قادرين على التكفل بانشغاالتهم".
عقب  به  ادلت  تصريح صحفي  في  "تاج"  رئيسة  واعتبرت 
اداء واجبها االنتخابي بمدرسة الشهيد سي الحواس " بسيدي 
فرج بلدية سطاوالي في إطار االنتخابات البلدية والوالئية هذه 
االنتخابات بمثابة لبنة أساسية وصلبة الستكمال بناء مؤسسات 
الدولة لتقديم خدمة نوعية والتكفل بجدية بانشغاالت المواطنين. 
ظروف  في  تأتي  االنتخابات  هذه  بان  زرواطي  وذكرت 
تحفيزية خاصة بعد اعالن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 
الحرية  وستعزز  جديدا  نفسا  ستعطي  جديدة  صالحيات  عن 
وتقوية  شمل  لم  واعادة  مهامهم  اداء  في  للمنتخبين  بالنسبة 
اجل  من  بينهما  التعاون  لدعم  ومنتخبيه  المواطن  بين  اللحمة 
مواجهة التحديات الكبيرة التي تعيشها البالد حاليا السيما في 

المجال االقتصادي ".
إ. س/ واج
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 �ملحليات �آخر حمطة لبناء دولة ع�سرية ب�سو�عد �أبنائها

رئي�س �جلمهورية يوؤدي و�جبه �النتخابي، ويوؤكد:

�صنبني دولة قوية اقت�صاديا

 يف كنف �لدميقر�طية و�حلرية

على هامش أدائهم لواجبهم االنتخابي
وزراء الحكومة يجمعون 

على أهمية المحليات إلعطاء 
نفس جديد للجماعات المحلية 

أدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، 
مستوى  على  عائلته،  رفقة  االنتخابي  واجبه 
أكد أهمية  أين  مدرسة أحمد عروة باسطاوالي، 
آخر  بـ"  الذي وصفه  االنتخابي  االستحقاق  هذا 
محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها"، 
وجدد الرئيس في تصريح للصحافة الوطنية، أن 
المواطنين " هم من يقومون باختيار المسؤولين 

والمسيرين".
في سياق آخر، توقع الرئيس أن يشهد مشاركة 
المواطنين ألنه "يهمهم بصفة  قوية" من طرف 
مباشرة"، داعيا األحزاب والمجتمع المدني إلى 
خالل  من  "المواطنة"،  قيم  نشر  في  المساهمة 
مسيري  "الختيار  االنتخاب  بأهمية  التوعية 
القاعدي"،  المستوى  على  المواطنين  شؤون 
غير  وواجب  "االنتخاب حق  إن  بالقول  مضيفا 

أنه غير إجباري".
عزمه  تأكيد  الجمهورية  رئيس  جدد  ذلك،  إلى 
بالتعهدات  وااللتزام  اإلصالحات  مواصلة  على 
دولة  قال "سنبني  نفسه، حين  التي قطعها على 
والحرية  الديمقراطية  كنف  في  اقتصاديا  قوية 
االنتخابي  الموعد  هذا  أن  موضحا  للمواطن".، 
المؤسسات  بناء  "استكمال  إطار  في  يأتي 
المنتخبة للدولة"، وأن المجالس البلدية والوالئية 
منحها  وينبغي  للدولة  القاعدية  "المؤسسات  هي 

صالحيات أوسع".
هذه  أن  على  التأكيد  جدد  السياق،  هذا  وفي   
الصالحيات "ال تكون إال بمنح المجالس المنتخبة 
أنه  إلى  مشيرا  شؤونها"،  لتسيير  إمكانيات 
ستكون هناك "مراجعة جذرية في طرق تسيير 
الجماعات المحلية خالل سنة 2022" من خالل 
أن  ليضيف  والوالية،  البلدية  قانوني  مراجعة 
الوطنية  االستحقاقات  مختلف  تنظيم  من  الهدف 
عليها"،  غبار  ال  شرعية  "مؤسسات  إنشاء  هو 
وهو الهدف الذي تم "التوصل إليه حاليا،" منوها 
"ال  التي  السابقة  التشريعية  االنتخابات  بنزاهة 

يمكن ألي كان أن يشكك في شفافيتها".

لجنة للتسيير على مستوى 
البلديات التي لم يترشح 

فيها أحد
 وبشأن البلديات التي لم يتقدم فيها أي مترشح، قال 
جدا"،  "نادر  الحاالت  هذه  عدد  إن  تبون  الرئيس 
الفتا إلى أن "القانون واضح" في هذا الشأن، حيث 
في  البلدية  شؤون  لتسيير  لجنة  إنشاء  على  ينص 

انتظار تنظيم انتخابات أخرى.
وبشأن دور ومكانة الشباب في هذه االنتخابات، أكد 
تشكل  أصبحت  الشباب  فئة  أن  الجمهورية  رئيس 
"أغلبية" في الوطن، مؤكدا على ضرورة "منحهم 
مؤهالت  يمتلكون  ألنهم  أنفسهم  إلثبات  الفرصة 

الستيعاب قوانين التسيير والتنظيم".

مشروع قانون يمنع 
تزوير أصوات الناخبين

صون  ضمانات  حول  سؤال  على  رده  وفي   
أصوات الناخبين وحماية المجالس المنتخبة، أعلن 
طاولة  على  "قانون  هناك  أن  الجمهورية  رئيس 
يتعلق  قريبا،  سيصدر  الوطني  الشعبي  المجلس 
بحماية المؤسسات ومنع تزوير أصوات الناخبين"، 
العملية  إلى عرقلة  مشددا على أن "كل من يدعو 
االنتخابية يسير ضد التيار، وضد أغلبية الشعب"، 
اقتصاد  ببناء  لها  مستقر  إلى  "تسير  الجزائر  وأن 

قوي وديمقراطية حقيقية".

نحن نقبل المعارضة 
ونحترمها لكن بحدود

رئيس  أشار  المعرضة،  بأحزاب  يتعلق  وفيما   
الجمهورية إلى "المعارضة السياسية رأيها محترم 
ومسموح، بشرط أال يصل األمر إلى العنف وإلى 

أمور ال تحمد عواقبها".

أزيد من نصف بلديات 
الوطن "فقيرة جدا"

الرئيس  قال  الظل،  مناطق  إلى  تطرقه  ولدى 
إلى  التنمية  إيصال  إلى  تسعى  الدولة  إن  تبون 
التنمية  تحقيق  خالل  من  وذلك  المناطق،  هذه 
للدولة،  قاعدية  مؤسسات  باعتبارها  البلديات  في 
وكشف بهذا الصدد أن "من أصل 1541 بلدية، 
يمكنها  ال  جدا  فقيرة  بلدية   900 من  أزيد  هناك 
تسيير شؤونها، مقابل بلديات غنية جدا"، معلنا أن 
البلديات  ستعطي  والوالية  البلدية  قانون  مراجعة 
أن  معتبرا  المحلية،  سياساتها  حسب  إمكانيات 
المالية  إمكانياتها  تتماشى مع  البلديات  "استقاللية 

وسنحاول خلق مداخيل جديدة للبلديات".
أن  إلى  تبون  الرئيس  أشار  متصل،  سياق  وفي 
المادية  بإمكانيتها  مرتبطة  البلديات  "صالحيات 
على  الرقابة  "تشديد  أهمية  وأبرز  والمالية"، 
العامة  للقواعد  طبقا  العمومية  األموال  صرف 
للتسيير"، مضيفا بالقول إن "المطالبة بصالحيات 
أمر  هو  للبلديات  المطلقة  الحرية  حد  إلى  تصل 
لن يكون، ألننا دولة موحدة". ومن جهة أخرى، 
بخصوص  سؤال  عن  الجمهورية  رئيس  أجاب 
زيارة العمل التي قادت رئيسة الحكومة التونسية 
نجالء بودن إلى الجزائر يوم الخميس الماضي، 
قائال إنها زيارة تدخل في إطار "تبادل الزيارات 
أنه  على  التأكيد  مجددا  البلدين"،  بين  والتجارب 

سيقوم بـ"زيارة دولة إلى الشقيقة تونس".

االنتخابات المحلية 
فرصة إلحداث التغيير

قد  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  وكان 
أكد خالل لقائه الدوري مع ممثلي وسائل االعالم 
فرصة  تشكل   " المحلية  االنتخابات  أن  الوطنية، 
في  التغيير  احداث  أجل  من  الجزائري  للشعب 

البالد"، مبرزا دور عنصر الشباب والمجتمع في 
تحقيق هذا الهدف.

المشاركة  نسبة  بشأن  بتوقعاته  يتعلق  وفيما 
تكون  أن  "أتمنى  الرئيس  قال  المحليات،  في 
هذه  في  المواطنين  طرف  من  مشاركة  هناك 
االنتخابات  "ربما  أنه  إلى  الفتا  االنتخابات"، 
ونسبة  المواطنين  من  الكثير  تهم  ال  التشريعية 
المستوى  على  حتى  ضعيفة،  فيها  المشاركة 
العالمي، لكن المحليات متعلقة بمن يسير يوميات 
المواطن من  الى قرب  المواطن" في إشارة منه 

المنتخب المحلي.
وأوضح الرئيس تبون بهذا الخصوص أن الشعب 
"إذا أراد التغيير فليقم بذلك بنفسه" من خالل هذا 
االستحقاق و"ليس هناك فرصة أخرى"، مضيفا 
المنشود  التغيير  إحداث  المعتمدة في  الطريقة  أن 
مبنية على معايير "النزاهة في اختيار المترشحين 
ودون مال فاسد وبعنصر الشباب المزود بأفكار 
جديدة تصب في إطار تحريك هذه البلديات والقيام 
للقرارات المتخذة على  بإصالحات تكون امتدادا 
البلديات  في  تطبق  أن  على  الوطني،  المستوى 
المواطن"،  يوميات  على  تأثير  لها  ويكون 
المنشود  التغيير  أن  على  الخصوص  بهذا  وشّدد 
سيكون "حسب مقاييس جديدة مبنية على الشباب 

والمجتمع المدني والنزاهة".
وفي سياق متصل بنشاط البلديات والمنتخبين، أكد 
الرئيس تبون أنه سيكون هناك "تغيير جذري في 
قانون تسيير البلديات"، مبرزا ضرورة "مراجعة 
أوسع  صالحيات  وإعطاء  القوانين  هذه  مثل 
أن  بالمقابل  تبون  الرئيس  وأوضح  للمنتخبين". 
"الصالحيات بدون إمكانيات لن يكون لها معنى"، 
الالزمة  الى "ضرورة إعطاء االمكانيات  مشيرا 
قانون  "مراجعة  يتطلب  ما  وهو  للمنتخبين"، 
الجمهورية  رئيس  أكد  وبالمناسبة،  الضرائب". 
أن مرحلة ما بعد االنتخابات المحلية ستشهد عدة 
االجتماعية  األسس  بناء  إعادة  اصالحات تخص 
واالقتصادية للدولة واصالح كل ما هو اقتصادي 
انتخابات  "بعد  الشأن،  هذا  في  وقال  واجتماعي. 
في  سندخل  والوالئية،  البلدية  الشعبية  المجالس 
اصالح كل ما هو اجتماعي واقتصادي، وإعادة 
للدولة"  واالقتصادية  االجتماعية  األسس  بناء 
"أفضل  ليضيف  "دولة عصرية"،  ارساء  بهدف 
االنتخابات  )بعد  حين  الى  الخطوة  هذه  ترك 
وتكون  المؤسساتي  البناء  يستكمل  المحلية( حتى 
مؤسسات نزيهة وذات مصداقية تتطرق الى أمور 
جوهرية تتعلق بمستقبل البالد" وعلى سبيل المثال 

"سياسية التكفل والدعم االجتماعي".

بن  أيمن  حكومة  وزراء  أجمع 
أهمية  على  أمس  الرحمن  عبد 
محطة  كأخر  المحلية  االنتخابات 
الديمقراطية  المؤسسات  بناء  في 
نتائج  أن  معتبرين  الجزائر  في 
االنطالقة  ستكون  االنتخابات  هذه 
المنشودة  المحلية  التنمية  لتحقيق 
والتي تعبر مفتاح إنعاش اقتصادي 
حقيقي تسعى له الجزائر الجديدة. 

لواجبهم  إدائهم  هامش  وعلى 
أن  الحكومة  أكد وزراء  االنتخابي 
لجميع  مكسب  هي  المحليات  هذه 
نتائجها  وستكون  الجزائريين 
محطة مهمة لبناء مؤسسات الدولة  
للجماعات  جديد   نفس  وإعطاء 

المحلية.  

•بن عبد الرحمن:  
المحليات ستخرجنا من 

بؤرة التسيير غير العقالني
الوزير  قال  الصدد  هذا  وفي 
الرحمن  عبد  بن  أيمن  األول 
آخر  تعتبر  المحليات،  هذه  أن 
المؤسسات  بناء   في  لبنة 
مشيرا  بالجزائر   الديمقراطية  
ان نتائجها ستكون مكسب للجميع 
حيث  ومواطنين،  كجزائريين 
اختيار  االنتخابات  هذه   ستفرز 
الذين  المناسبين   األشخاص 
بانشغاالت  سيتكفلون  سوف 
الوزير  وأضاف،  الجميع. 
ستعطي  االنتخابات  أن  األول، 
المحلية   للجماعات  جديد   نفس 
المرجوة من  المستويات  وبلوغ  
من  نخرج  "حتى  مردفا  الجميع. 
بؤرة التسيير غير العقالني الذي 
وتابع  السابقة"  المحليات  شهدته 
الوزير االول، "طبعا هذا يتوقف 
على اختيار كوادر البشرية التي 
سوف تحدث  الطفرة التي نتمناها 

جميعها  للجزائر".
•لعمامرة: "عشنا يوما 
مهما في طريق البناء 

المؤسساتي"
الشؤون  وزير  قال  بدوره 
الوطنية  والجالية  الخارجية 
أن  لعمامرة  رمطان  بالخارج 
ترمز  البلدية  الشعبية  المجالس 
وإلى  مركزية  ال  الى  مباشرة 
المساهمة  في  الشعب  إشراك 
ذات  الوطنية  البرامج  تحقيق  في 
حياتهم  على  المباشرة  النتائج 
وأضاف  المجاالت.  كل  في 
لعمامرة على هامش اداءه واجبه 
نوفمبر   27 تاريخ  أن  االنتخابي 
االنتخابات  إجراء  بمناسبة 
في  مهما  يوما  يمثل  المحلية 
مهم  و  المؤسساتي  البناء  طريق 

أيضا في الحياة السياسية.
•بلجود: صالحيات إضافية 

لرؤساء البلديات خدمًة 
للمواطن 

الداخلية  وزير  ذكر  كما 
كمال  المحلية،  والجماعات 
واجبه  أدائه  أثناء  بلجود،  
هي   البلدية  أن   االنتخابي 
األساس  واألقرب من المواطن، 
إلى انشغاالته معتبرا أن  للسماع 
باإليجاب  االنتخابات ستعود  هذه 
األولى،  بالدرجة  المواطن  على 
مشيرا إنه سيتم إعطاء صالحيات 
يؤدوا  حتى  البلديات  لرؤساء 
الظروف.  أحسن  في  واجبهم 
للشعب  "الكلمة  بلحود،  وأوضح 
له  توفيرها  تم  االمكانيات  وكل  

إلنجاح العملية"

•بوسليماني: "التغيير يبدأ 
من الحي والجزائريون 

خرجوا ليغيّروا"
االتصال،  وزير  وصرح   هذا 
هذه  إن  بوسليماني،  محمد 
للمواطنين  جدا  مهمة  االنتخابات 
تصريحات  في  الوزير  وأشار 
التصويت،  هامش  على  صحفية 
الحي  من  يبدأ  "التغيير  أن  إلى 
قائال  البلدي".   يسيّره  والحي 
يكون  أن  المواطن  على  "يجب 
إليه  التابع  الحي  أن  وعي  على 
دائما ما ينادي حتى يكون متطور 
وزير  وأضاف،  وبتحسينها" 
أن  المواطن  على  أن  االتصال، 
ال  المناسب حتى  الرجل  يختار  
رئيس  عن  المستقبل  في  يتذمر 
هي   البلدية   " مردفا  ما".  بلدية 
الساس وبداية التغيير للمضي في 

الجزائر الجديدة"
•شرفة: نتائج االنتخابات 
ستكون خطوة نحو تنمية 

محلية حقيقية 
العمل  وزير  أكد  جهتهم  من 
االجتماعي  والضمان  والتشغيل 
اإلنتخابات  أن  شرفة،  يوسف 
المحلية هي المرحلة االخيرة من 
سيكرس  الذي  االنتخابي  المسار 
وقال  التشاركية.  الديمقراطية 
واجبه  أداء  هامش  على  شرفة 
هذه  في  المشاركة  أن  االنتخابي 
االنتخابات المحلية. ستكون بقوة 
الوطني.  التراب  مستوى  على 
والتشغيل  العمل  وزير  عبر  كما 
يوسف  االجتماعي  والضمان 
للمشاركة  سعادته  على  شرفة 
هي  االنتخابات  هذه  ان  معتبرا 

بداية لتنمية محلية حقيقية.

•رزيق: االنتخابات حلقة 
أخيرة من اإلصالحات 
التي وعد بها الرئيس

التجارة كمال رزيق  وأكد وزير 
أن  االنتخابي  واجبه  أدائه  لدى 
باعتبار  جدا،  مهمة  االنتخابات 
يمثله  من  سيختار  المواطن  أن 
سواء  المحلية  شؤونه  تسيير  في 
البلدية  بالمجالس  األمر  تعلق  ما 
أن  أيضا  وأضاف  الوالئية.  أو 
أخيرة  حلقة  المحلية  االنتخابات 
بها  وعد  التي  اإلصالحات  من 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس 

تبون.

•بلمهدي:  أنجحنا 
االنتخابات وسنمر إلى 
بناء الشأن االقتصادي 

واالجتماعي
الشؤون  وزير  أكد  جانبه  من 
يوسف  واألوقاف،  الدينية 
إدالئه  هامش  على  بلمهدي، 
المحلية،  االنتخابات  في  بصوته 
وهذه  المسعى  هذا  يبارك  إنه 
إليها  وصلت  التي  المرحلة 
أن  الوزير  وقال  الجزائر. 
في  إليها  وصلنا  التي  المرحلة 
الدولة  مؤسسات  بناء  مسعى 
كانت بفضل جهود كل المواطنين 
المرحلة   بخطورة  الواعيين 
مع  "كلنا  بلمهدي:  وأضاف 
قوية  وتبقى  تقف  حتى  الجزائر 
وسنمر  المستقبل  في  وشامخة 
بعدها إلى بناء الشأن االقتصادي  
به  وعد  ما  وهذا  واالجتماعي 

رئيس الجمهورية".
س.ز

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، أن االنتخابات المحلية هي "آخر محطة لبناء دولة 
عصرية مبنية بسواعد أبنائها"، ملتزما بمواصلة إصالحاته والوفاء بااللتزامات التي قطعها على نفسه 

أمام الشعب، قائال " سنبني دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن".

إيمان سايح
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املوافق 

إقتصاديل 23 ربيع الثاين1443 ه  
ضمن اجتماعات ماراطونية بوزارة الفالحة والتنمية الريفية

تشخيص دقيق للشعب االستراتيجية
 إلنهاء معضلة  األسعار 

 189 سنة تمر على مبايعة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة 

األمير عبد القادر رمز للمقاومة ولإلنسانية 

المجلس  بأعضاء  جمعه  اجتماع  وخالل 
الوطني المهني المشترك لشعبة الخضروات، 
الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  أعطى 
للمدراء  تعليمات  هني،  الحفيظ  عبد  محمد 
االنشغاالت  بكافة  للتكفل  بالقطاع  المركزيين 
والغرس  الزرع  عمليات  إنجاح  اجل  من 
طرف  من  المحققة  المكتسبات  على  والحفاظ 
خالل  التطرق  تم  كما  الخضروات   شعبة 
اللقاءات  سلسلة  ضمن  المندرج  اللقاء،  هذا 
الفاعلين  مختلف  مع  الوزير  يعقدها  التي 
والشركاء في القطاع بغرض دراسة ومناقشة 
الشعب  بمختلف  المتعلقة  والمعطيات  المسائل 
عدة  إلى  ومنظم،  تنسيقي  إطار  في  الفالحية 
مواضيع السيما تلك المتعلقة ب"ارتفاع اسعار 
المدخالت الفالحية واألدوية الخاصة بالصحة 
المسائل  من  وغيرها  البذور،  وتوفير  النباتية 
اجتماع  وفي  المهنيون".  التي طرحها  المهمة 
عمل آخر جمعه مع أعضاء المجلس الوطني 
المهني المشترك لشعبة البطاطا، أعطى هني، 
والتدابير  اإلجراءات  "كل  التخاذ  تعليمات 
ذلك  في  بما  المدخالت  وفرة  لضمان  الالزمة 
األسمدة والبذور، لتمكين المنتجين من مباشرة 
الى  اضافة  جيدة"،  في ظروف  الزرع  موسم 
"المرافقة الميدانية للفالحين والمهنيين من أجل 

تموين األسواق الوطنية بهذه المادة". كما دعا 
الوزير مختلف الفاعلين في شعبة البطاطا الى 
المجهودات  من  المزيد  وبذل  مهنتهم  "تنظيم 
بغرض تعزيز مكتسبات هذه الشعبة من خالل 
يتعلق  ما  خصوصا  واإلنتاجية،  اإلنتاج  رفع 
بالبذور او المنتوج الموجه لالستهالك، وايضا 
الشعبة".  لهذه  الخاص  الضبط  نظام  تحسين 
وتأتي هذه االجتماعات عقب اختالالت عرفتها 
مقدمتها  في  االستراتيجية  الشعب  من  عدد 
عرفت  حيث  والبطاطا  الخضروات  شعبتي 
ازمة  األخيرة  األشهر  تحديدا  البطاطا  شعبة 
دفعت باألسعار لالرتفاع بحوالي 100 بالمائة 
تتعلق  ال  األزمة  أن  وقتها  الفالحون  وتحدث 
من طرف وسطاء  للمضاربة  بمحاوالت  فقط 
وإنما ايضا بمشاكل يعيشها المنتجون ما أدى 
المناطق وهو ما  النخفاض اإلنتاج في بعض 
ما  نفس   والطلب، وهو  العرض  بقاعدة  أّخل 
تكشف  حث  الخضروات  شعبة  على  ينطبق 
األسعار المتداولة في األسواق حجم االختالالت 
التي تعرفها هذه الشعبة حيث بات تجار الجملة 
موسمية  خضر  عرض  في  نقص  يشتكون 
بسبب  المزابل  في  ترمي  سابق  لوقت  كانت 
فائض في اإلنتاج، وتحاول وزارة الفالحة هذه 
األيام التنسيق مع الفاعلين في القطاع وممثلي 

الفالحين والمستثمرين في مختلف الشعب من 
والعرض  اإلنتاج  لمعضلة  حلول  إيجاد  اجل 
االجتماعات  من  مزيد  انتظار  في  واالسعار 

الفترة المقبلة تشمل مربي الدواجن باعتبار ان 
شعبة الدواجن هي األخرى تعاني أزمة حقيقية 

منذ أشهر.

الجزائر،  تاريخ  في  هام  مع حدث  أمس،  التي جرت  المحلية  االنتخابات  تزامن موعد 
الجزائرية  الدولة  مؤسس  القادر،  عبد  األمير  لمبايعة   189 الـ  بالذكرى  األمر  ويتعلق 
الحديثة، وأحد رموز المقاومة الشعبية ضد االستعمار الفرنسي.  وقد كتب العيد ربيقة 
إن  المناسبة  بذات  أمس،  "الفيسبوك  الحقوق في صفحته على  المجاهدين وذوي  وزير 
ورمزا  االستعمار  ضد  الشعبية  المقاومة  رموز  من  رمزا  سيظل  القادر  عبد  "األمير 
عالميا بمواقفه اإلنسانية الخالدة"، وأضاف " تعود في هذا اليوم المجيد الذي تستكمل فيه 
الجزائر الجديدة بناء مؤسساتها الدستورية، الذكرى الـ 189 لمبايعة األمير عبد القادر، 
تحت شجرة الدردارة بسهل غريس بمعسكر 27- نوفمبر 1832. وتابع ربيقة قائال بأن 
القيم المرجعية لألمير عبد القادر "ستظل معينا لألجيال تنهل منها معاني الحكمة والتبصر 
والتضحية في سبيل الوطن".  وكانت والية عين الدفلة، قد احتضنت أمس ملتقى بمناسبة 
ذكرى مبايعة األمير عبد القادر، ليقود المقاومة الشعبية ضد الجيش االستعماري ويؤسس 
بذلك لبناء الدولة الجزائرية الحديثة، نشطها نحبة من المؤرخين الذين أكدوا بالمناسبة 
على وجود عدة نقاط تشابه بين مقاومة األمير عبد القادر ضد المحتل الفرنسي وثورة 
الدولة  مؤسس  بدأها  التي  الشعبية  الثورات  لكل  تتويجا  جاءت  التي   1954 نوفمبر 
الجزائرية الحديثة سنة 1832.  وفي هذا الصدد أكد المدير السابق لمتحف األمير عبد 

القادر بلميانة، عباس كبير بن يوسف، أن من بين أوجه التشابه بين 
المظفرة  المسلحة  الثورة  اندلعت  إذ  نوفمبر"،  الحدثين هو "شهر 
وحدة  الخدمة  حيز  تم وضع  حين  في   ،1954 نوفمبر  أول  يوم 
وأشار    .1939 عام  من  نوفمبر   27 يوم  بمليانة  السالح  صنع 
 27( ايضا  اليوم  هذا  في  القادر  عبد  األمير  قيام  إلى  المتحدث 
اجل  بمليانة، من  الحربي  اإلنتاج  بتدشين وحدة   )1839 نوفمبر 
تعزيز جيشه بالسالح والذخيرة، بعد قيام المارشال "بيجو" بهدم 
المنشآت العسكرية المتواجدة بمعسكر وتلمسان.  ولعل أهم نقطة 
تشابه وفق ما تطرق إليه المتحدث، هي تلك التي تتمثل في الثمار 
المرجوة من كال الثورتين الراميتين إلى استعادة استقالل البالد، 
حيث أبرز بن يوسف أن "األمير عبد القادر، وبعد بضعة أشهر من 
توليه سدة الحكم، قام بوضع ركائز الدولة الجزائرية الحديثة من 
خالل بعث إصالحات اجتماعية هامة وتشكيل جيش قوي ومنظم، 
في حين انشأت الثورة ممثلة في جبهة التحرير الوطني الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية ".            إ. س 

يواصل وزير الفالحة والتنمية الريفية الجديد محمد عبد الحفيظ هني عقد سلسة من االجتماعات مع مختلف الفاعلين 
في القطاع قصد رصد االختالالت والمشاكل التي تعرفها عدد من الشعب الفالحية منها شعب استراتيجية عرفت الفترة 

األخيرة أزمات انعكست على واقع األسعار في األسواق.
س.ز

الرئيس تبون 
يعزي عائلة 
الفقيد اللواء 

رشيد لعاللي  
بعث رئيس الجمهورية، عبد 
المجيد تبون، برسالة تعزية 

الى عائلة المرحوم اللواء 
رشيد لعاللي، نوه فيها بخصال 

الفقيد الذي "استحق بجدارة 
شرف االنتماء إلى المؤسسة 

العسكرية". 
وقال الرئيس تبون في رسالة 

التعزية التي نشرت على موقع 
رئاسة الجمهورية: "تلقيت ببالغ 
التأثر نبأ انتقال المرحوم رشيد 

لعاللي إلى رحمة هللا. وفي 
هذه اللحظات التي نودع فيها 

بحسرة أحد أولئك الذين أخلصوا 
للوطن، وهم يؤدون مهامهم في 

صفوف الجيش الوطني الشعبي، 
سليل جيش التحرير الوطني، 
وإذ نستحضر بتقدير خصال 

الفقيد الذي استحق بجدارة 
شرف االنتماء إلى المؤسسة 

العسكرية، متدرجا في الرتب، 
متفانيا فيما أوكل إليه من مهام 

ومسؤوليات عسكرية، أتقدم إليكم 
بخالص التعازي وأصدق مشاعر 
المواساة، داعيا هللا عز وجل أن 
يتغمده برحمته الواسعة ويلهمكم 

جميل الصبر والسلوان. إنا هلل 
وإنا إليه راجعون".                     
                              ق. و 

وفرت وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات هذه السنة مخزون 
يقدر بـ2 مليون جرعة لقاح ضد االنفلونزا الموسمية شرع في توزيعها 
التلقيح  مهمة  لها  اسندت  التي  واالستشفائية  الصحية  المؤسسات  على 
الى جانب الصيدليات الخاصة حيث ستنطلق حملة التلقيح غدا وينتظر 
والمختصين  األطباء  توصيات  بعد  كبيرا  إقباال  الحملة  هذه  تعرف  أن 
أعراض  لتشابه  تجنبا  الموسمية  األنفلونزا  ضد  التلقيح  بضرورة 
موجة  الجزائر  تتوقع  الذي  كورونا  فيروس  أعراض  مع  األخيرة  هذه 
المصالح  يخلق ضغطا على  قد  ما  أسابيع وهو  منه في غضون  رابعة 
19 سيمثالن  يعتبر األطباء أن االنفلونزا وكوفيد  االستشفائية في حين 

خطرا مضاعفا هذا الموسم أيضا.
األنفلونزا  فيروس  ضد  التلقيح  حملة  غدا  تنطلق  أن  المنتظر  ومن 
اللقاح، حيث  األزمة من هذا  الكمية  باستور  اقتناء معهد  بعد  الموسمية 
لوأج  الدكتور فوزي درار في تصريح  باستور  لمعهد  العام  المدير  أكد 
"أن حملة التلقيح ضد فيروس األنفلونزا الموسمية التي جهزت لها وزارة 
الجاري".  29 نوفمبر  الوسائل الالزمة ستنطلق يوم  الصحة ككل سنة 
وكشف المدير العام لمعهد باستور  عن توفير مخزون يقدر ب 2 مليون 
الصحية واالستشفائية  المؤسسات  توزيعها على  للقاح شرع في  جرعة 
داعيا  الخاصة  الصيدليات  جانب  الى  التلقيح  مهمة  لها  اسندت  التي 

ونصح  والمجتمع.  انفسهم  لحماية  الحملة  على  اإلقبال  إلى  المواطنين 
ذات المسؤول جميع الفئات المسنة وتلك التي تعاني من أمراض مزمنة 
والنساء الحوامل الى حماية نفسها من خالل تلقي هذا اللقاح مطمئنا في 
ذات السياق بأن تلقي اللقاحين في نفس الوقت )اللقاح المضاد ضد فيوس 
خطورة  يشكل  "ال  الموسمية(  االنفلونزا  ضد  المضاد  واللقاح  كورونا 

"وذلك استنادا الى توصيات المنظمة العالمية للصحة.
بحوالي  السنة  هذه  الموسمية  اإلنفلونزا  ضد  التلقيح  حملة  تأخرت  وقد 
ثالثة أسابيع وهو ما جعل فيروس االنفلونزا يبدأ باالنتشار ما يعني أن 
الجزائريين مطالبين باإلسراع في تلقيح أنفسهم ضد االنفلونزا،  بالمقابل 
الفترة  كورونا  فيروس  تشخيص  صعوبة  من  األطباء  أغلب  يتخوف 
من  يصعب  قد  ما  وهو  الموسمية  االنفلونزا  موسم  بداية  بسبب  المقبلة 

مهمة االطقم الطبية.  
• خياطي: فيروس اإلنفلونزا أصبح أشد تعقيدا وقاتال 

ألصحاب المناعة الضعيفة
تصريح  في  خياطي  مصطفي  البروفيسور  أكد  الصدد  هذا  وفي 
لـ"الرائد" أن األنفلونزا الموسمية ستكون إشكالية كبيرة لألطقم الطبية 
هذا الموسم وهو ما يعني أن الوقاية منها أمر مطلوب بشكل كبير 

ألننا أمام خطر مضاعف إلى جانب خطر "كوفيد 19" وأكد خياطي 
أن االنفلونزا الموسمية ستصعب عملية تشخيص كوفيد 19 في وقت 
ما  وهو  خطيرة   تكون  قد  رابعة  موجة  من  الجزائر  فيه  تتخوف 
يعني ان الجزائريين مطالبين بالتحلي بالوعي وااللتزام التام بتدابير 
الوقاية.  ولم يقلل  خياطي من خطورة فيروس اإلنفلونزا والذي قال 
انه أصبح أشد تعقيدا من سنة ألخرى وبات قاتال ألصحاب المناعة 
الضعيفة، دعيا الجزائريين إلى ضرورة التلقيح ضد األنفلونزا اجل 
التقليل من اإلصابة باإلنفلونزا الموسمية بين كبار السن وأصحاب 
المناعة الضعيفة وتسهيل عملية تشخيص كوفيد 19 ملحا على أهمية 
ان نتخلص من الذهنيات القديمة والتي ال تثق في اللقاحات حيث قال 
خياطي ان اللقاح ضد االنفلونزا هو فعال وامن ودون أي اعراض 
جانبية ويمكنه الوقاية من فيروس االنفلونزا الموسمية الذي ال تقل 
بأصحاب  األمر  تعلق  إذا  كورونا  فيروس  خطورة  عن  خطورته 
المناعة الضعيفة وذوي االمراض المزمنة داعيا السلطات الصحية 
الفئات  كل  تشمل  أن  على  المقبل  أفريل  لغاية  التلقيح  حملة  لتمديد 
الراغبة في التلقيح وليس فقط أصحاب األمراض المزمنة رغم ان 
هذه الفئة هي التي تملك األولوية.                               س. ز

حملة التلقيح ضدها تنطلق غدا 

اإلنفلونزا الموسمية "ُتضاعف" من خطر الموجة الرابعة! 
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املوافق 

ل 23 ربيع الثاين1443 ه   إقتصادي

مع  الدوري  لقائه  وعلى هامش 
قال  الوطنية،  الصحافة  ممثلي 
رئيس الجمهورية، بأن إصالح 
تدخل  االجتماعي  الدعم  سياسة 
الهيكلية  اإلصالحات  إطار  في 
خالل  ستتجسد  التي  الشاملة 
السنة القادمة، مؤكدا أن مراجعة 
وطني  نقاش  عبر  ستمر  الدعم 
الدعم  رفع  بأن  مضيفا  موسع، 
المواطنين  ثلث  سوى  يمس  لن 

من أصحاب الدخل العالي.
مرحلة  أن  إلى  تبون  وأشار 
المحلية  االنتخابات  بعد  ما 
تخص  إصالحات  عدة  ستشهد 
االجتماعية  األسس  بناء  إعادة 

بهدف  للدولة  واالقتصادية 
غير  عصرية،  دولة  إرساء 
تعزيز  ضرورة  على  شدد  أنه 
من  والتي  الرقمنة،  منظومة 
دقيقة  إحصائيات  توفير  شأنها 
الدعم  وتوجيه  المداخيل  حول 

لمستحقيه.
قيمة  رفع  وبخصوص 
األجور من خالل رفع النقطة 
أمر  بأنه  أكد  فقد  االستداللية، 
تحسين  منه  والهدف  عادل 
للمواطنين،  الشرائية  القدرة 
المالية  القيمة  بأن  أكد  فيما 
لمنحة البطالة التي تم استحداثها 
  2022 المالية  قانون  بموجب 

األدنى  الوطني  األجر  تقارب 
المضمون ويستفيد منها البطال 
إلى غاية حصوله على منصب 

شغل.
الجمهورية،  رئيس  وكشف 
عامة  مفتشية  استحداث  عن 
الجمهورية  لرئاسة  تابعة 
تتولى مراقبة نشاط المسؤولين، 
إعداد  من  االنتهاء  بعد  وذلك 
نصوصها التنظيمية، كما أشار 
جديدة  صالحيات  منح  إلى 
حرصا  الجمهورية،  لوسيط 
الهيئات  دور  تفعيل  على 
وسيطة  تكون  حتى  الرقابية 

بين اإلدارة والمواطن.

أوضح  أخرى،  جهة  ومن 
سياسة  بأن  المتحدث،  ذات 
يجب  الجزائر  في  االستثمار 
البالد،  حاجيات  تراعي  أن 
ستمنح  السلطات  بأن  مؤكدا 
األولوية للمستثمرين المحليين.
تبون،  المجيد  عبد  وأضاف 
عديد  تحصي  الجزائر  بأن 
يحوزون  ممن  المستثمرين 
معتبرة،  أموال  رؤوس  على 
بالدنا،  منهم  تستفيد  أن  دون 
دول  في  ينشطون  لكونهم 
قيمة  بخلق  يسمح  ما  أخرى، 
للدول  عمل  ومناصب  مضافة 

المستقبلة لهم.

جّدد عبد المجيد تبون تأكيده مواصلة تطبيق اإلصالحات اإلقتصادية الرامية إلرساء أسس الدولة العصرية، التي تكفل 
حقوق المواطن.

كشف عن استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية

تبون: اإلصالحات اإلقتصادية متواصلة
 إلرساء أسس الدولة العصرية

على خلفية انتشار متحور جديد للفيروس

أسعار النفط تسجل أدنى مستوى لها منذ شهرين
مراجعة اتفاق الشراكة مع اإلتحاد األوروبي، الرئيس تبون:

نبحث عن شراكة مع اإلتحاد األوروبي
 تراعي مصالحنا

محامو منظمة الجزائر يوقفون مقاطعتهم للعمل القضائي

االتحاد الوطني لمنظمات 
المحامين في إضراب ألربعة أيام

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
اإلتحاد  مع  الشراكة  اتفاق  مراجعة  بأن 
األوروبي، يأتي في إطار مساعي السلطات 

لالستفادة منه ولعب دورها المنوط بها.
قرار  بأن  تبون،  المجيد  عبد  وأضاف 
مراجعة االتفاق، من شأنه أن يمنح الجزائر 
المزايا  مختلف  من  لالستفادة  الفرصة 
غرار  على  االتفاقيات،  هذه  توفرها  التي 
من  ستمكن  والتي  الجمركية،  االعفاءات 

رفع انتاج البالد وصادراتها.
وأكد رئيس الجمهورية،  بأن اإلتفاق السابق 
مع االتحاد األوروبي، وقع في ظل ضعف 
مع  التعامل  بأن  مضيفا  الجزائرية،  الدولة 
اإلتحاد األوروبي ال مفر منه وضروري، 
بالدنا،  مصالح  اهمال  يعني  ال  هذا  لكن 

يجب  اقتصادية  اتفاقية  أي  أن  على  مشددا 
تكون ذات منفعة متبادلة بين الطرفين.

للصحافة  الدوري  حديثه  في  تبون  وقال 
على  الجمركية  الرسوم  رفع  بأن  الوطنية، 
الدول  صالح  في  تصب  المواد  بعض 
المنتجة لها للمساهمة في تصديرها، عكس 
مراجعة  يستدعي  ما  لها،  المستهلكة  الدول 
األوروبي،  اإلتحاد  مع  اإلتفاق  بنود  بعض 
لتقوية  الالزمة  الفرصة  على  للحصول 
عبد  أمر  فقد  باإلشارة،   جدير  اقتصادنا. 
الشراكة  اتفاق  بنود  بتقييم  تبون  المجيد 
بندا، وفق نظرة  بندا  مع االتحاد األوربي، 
مراعاة  مع  رابح،  رابح  ومقاربة  سيادية 

مصلحة المنتوج الوطني.             ف.م

واصلت أسعار النفط سقوطها الحر، مسجلة أدنى 
تداوالت  في  شهرين  من  أزيد  منذ  لها  مستوى 
المخاوف  خلفية  على  المنقضي،  األسبوع  نهاية 
جديد  متحور  انتشار  على  المترتبة  الكبيرة 

لفيروس كورونا كوفيد 19.
فيروس  بجائحة  المرتبط  الصحي  الوضع  هيمن 
العالمية،  األسواق  على   19 كوفيد  كورونا 
مستوى  دون  برنت  مزيج  خام  تداوالت  وأقفلت 
77 دوالرا، وهذا للمرة األولى منذ 30 سبتمبر 
العالمي  للخام  اآلجلة  العقود  وتراجعت  الماضي 
دوالر   76.17 مسجلة  بالمئة   5.87 بنسبة 
للبرميل. وفي السياق ذاته، هبطت العقود اآلجلة 
بنسبة  الوسيط  تكساس  غرب  األمريكي  للخام 
للبرميل،  دوالر   73.08 مسجلة  بالمئة   6.77
لتواصل األسعار انخفاضها خالل األيام األخيرة، 
األخيرة،  األشهر  خالل  كبيرا  تعافيا  سجلت  بعد 

بالموازاة مع ارتفاع الطلب العالمي.

وأوضح الخبير الطاقوي مهماه بوزيان، بأن سعر 
األسبوع  نهاية  دوالرات   5 خسر  النفط  برميل 
تعقد  بارهاصات  المرتبط  األمر  وهو  المنقضي، 
أدت  والتي  جديد،  من  العالمي  الصحي  الوضع 
طارئ،  إجتماع  لعقد  العالمية  الصحة  بمنظمة 
تم  التي  الجديدة  كورونا  ساللة  خطورة  لتقييم 
اكتشافها في جنوب إفريقيا، والتي يخشى أن تكون 

أسوأ متحور لفيروس كورونا كوفيد 19.
برميل  االنخفاص في سعر  بأن  وأضاف مهماه، 
التحوط  صناديق  لتوجه  أيضا  راجع  النفط 
عدم  من  خوفا  البيع،  إلى  اإلتمانية  والصناديق 
للمنحى  التصدي  بإمكانها  كافية  قدرة  وجود 
االنحداري ألسعار خامات النفط، وتبرز معضلة 
المستقبل  في  والنقل  التنقل  حركية  على  التشديد 
األوروبية  الدول  اعتزام  خلفية  على  القريب، 
إصدار جوازات اللقاح صالحياتها ال تتجاوز 9 
تأزم  أن  إلى  الطاقوي،  الخبير  أشار  كما  أشهر. 

بلدان  من  العديد  فضاءات  في  الصحي  الوضع 
التي  ألمانيا،  غرار  على  الكبرى،  اإلقتصاديات 
تواجه أعنف موجة وبائية، بحيث تسجل عشرات 
الوفيات في األيام األخيرة، باإلضافة إلى األعداد 
يلقي  بالفيروس،  المؤكدة  اإلصابات  من  القياسية 

بظالله على أسواق النفط.
أعلى  النفط  أسعار  سجلت  فقد  بالذكر،  جدير 
الذي  الكبير  الركود  لها مؤخرا، عقب  مستويات 
شهدته، جراء انتشار فيروس كورونا في السنتين 
األخيرتين، وساهم تخفيف القيود حول العالم في 
أسعار  نمو  أن  غير  النفط،  على  الطلب  انتعاش 
بفعل  المختصين،  حسب  يزال ضعيفا،  ما  النفط 
تزايد المخاوف حول تباطؤ الطلب على الوقود، 
وإمكانية  كورونا  فيروس  تفشي  تواصل  جراء 
فرض قيود جديدة، من شأنها التأثير على الحركية 

االقتصادية.
ف.م

قرر االتحاد الوطني لمنظمات للمحامين 
أيام،  ألربعة  إضراب  في  الدخول 
انسداد  جراء  القضائي،  العمل  ومقاطعة 
النظام  بخصوص  الحوار  قنوات  جميع 
المحامين  على  المفروض  الضريبي 

بموجب قانون المالية 2022.
األسبوع  نهاية  أعلنت  أخر،  جانب  ومن 
تعليق  الجزائر  محامي  منظمة  المنقضي 
مقاطعتها للعمل القضائي الذي اتخذته في 
وقت سابق من األسبوع الماضي، عقب 
توصلها التفاق مع السلطات العليا، وفي 

المقابل قرر االتحاد
الجزائر  محامي  منظمة  محامو  وشل 
القضائي بمجلس  المحاكم وعلقوا عملهم 
قضاء الجزائر والجهات القضائية التابعة 
وقفة  ونظموا  الماضي  الخميس  يوم  لها 
غير  رمضان،  عبان  بقصر  احتجاجية 
اإلحتجاجية  المسيرة  إلغاء  تقرر  أنه 
اليوم  تنظيمها  المزمع  من  كان  التي 
إلى  وصوال  العليا  المحكمة  من  انطالقا 
التراجع  الدستورية، فضال عن  المحكمة 
لمحكمة  المفتوحة  المقاطعة  قرار  عن 
الجنايات واألحداث وكل أشكال المساعدة 

القضائية.
وكشفت المنظمة في بيان لها، بأن تراجعها 
جاء  القضائي،  العمل  مقاطعة  قرار  عن 
أثمرت  بعدما  األخيرة،  للتطورات  نتيجة 
السلطات  وأعلى  المنظمة  بين  المساعي 

في البالد بالتواصل إلى توافق في الرؤى 
مضيفة  والحريات،  الحقوق  بخصوص 
القانونية  الحماية  يقتضي  ترقيتها  بأن 
الدفاع عنها، مشددة  لمن يحملون رسالة 
على أن حصانة المحامي تعد من الثوابت 

الدستورية والقانونية.
يبقى  المنظمة  مجلس  بأن  أكدت  كما 
واتخاذ  المستجدات  لمتابعة  مفتوحا 
القرارات المناسبة وفق المعطيات اآلنية، 
التطورات  متابعة  على  حرصها  مؤكدة 
في  الحق  ممارسة  ظروف  بخصوص 
األساسية  والحريات  الحقوق  عن  الدفاع 
المادة  وتكرسها  الدستور  يضمنها  التي 
لمهنة  المنظم  األساسي  القانون  من   24
القانوني  الضامن  تشكل  والتي  المحاماة، 
لمهامهم،  ممارساتهم  أثناء  للمحامين 

يضيف بيان منظمة محامي الجزائر.
محامي  منظمة  قرار  فإن  بالذكر،  جدير 
جاء  الفضائي،  العمل  مقاطعة  الجزائر 
دستورية  عدم  قضية  برمجة  على  ردا 
المنظم   13-07 القانون  من   24 المادة 
تعرض  قضية  كأول  المحاماة  لمهنة 
تنصيبها  بعد  الدستورية  المحكمة  على 
مشروع  على  التصويت  وكذا  مباشرة، 
المحامي  بين  ساوى  الذي  المالية  قانون 
 12 مادته  في  الصناعي  وكذا  والتاجر 
دون مراعاة مساهمة المحامين في حسن 

سير مرفق العدالة.                 ف.م 

أيام قليلة بعد الترخيص لهم بالعودة للنشاط

دعوات لمالك قاعات الحفالت للتقيد 
باإلجراءات الوقائية

وجهت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين 
إياهم  داعية  الحفالت،  قاعات  لمالك  نداء 
على  حفاظا  الصحي  بالبروتوكول  للتقيد 

الصحة العمومية ومنع تفشي الوباء.
وأشارت الجمعية في بيان لها، بأن الوضع 
الصحي الراهن وبروز بوادر موجة رابعة 
عنها  أعلنت  والتي   ،19 كوفيد  للوباء 
مؤخرا،  والسكان  الصحة  وزارة  مصالح 
قرار  صدور  مع  بالموازاة  تأتي  والتي 
مصالح وزارة التجارة و ترقية الصادرات 
قاعات  نشاط  لعودة  بالترخيص  القاضي 
على  مالكها  حرص  يستدعي  الحفالت 
ضرورة التطبيق الصارم لكافة اإلجراءات 

اإلحترازية. 
وشددت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين 
على مالك قاعات الحفالت، الذين يتجاوز 
عددهم 3500 شخص على ضرورة التقيد 
 19 كوفيد  من  الوقاية  باجراءات  الصارم 
المتمثل  الصحي  بالبروتوكول  وااللتزام 
بالمئة من   50 أكثر من  استغالل  في عدم 
الطاقة االستيعابية للقاعات واحترام التباعد 
االجتماعي والمداومة على تعقيم المساحات 

األطفال  اصطحاب  وعدم  العمل  وأدوات 
وذلك  سنة،   16 عن  أعمارهم  تقل  الذين 
قد  التي  للعقوبات  وتجنبا  لألرواح  حماية 
و  الرقابة  أعوان  طرف  من  عليهم  تسلط 
مراقبة  في  شرعوا  الذين  األمن  مصالح 
الحفالت  قاعات  أصحاب  التزام  مدى 

بالبروتوكول الصحي.
قاعات  ألصحاب  الوطنيّة  اللجنة  وكشفت 
الحفالت التّابعة للجمعية الوطنيّة للتّجار و 
تحسيسية  لحمالت  اطالقها  عن  الحرفيين 
خالل  الوطن  واليات  كافة  مستوى  على 
األيام القليلة القادمة، بالتنسيق مع مديريات 
الصحة ومديريات التجارة ومصالح األمن 
الوطني، للمساهمة في الجهود المبذولة من 

قبل مختلف الهيئات لمجابهة للفيروس.
الوطنية  اللجنة  وفي سياق متصل، طالبت 
زبائنها  جميع  الحفالت  قاعات  ألصحاب 
األرواح  لحماية  الوقاية  بشروط  لاللتزام 
الوباء،  هذا  على  القضاء  في  والمساهمة 
يبقى  كونها  أنفسهم،  لتلقيح  إياهم  داعية 

السبيل األنجع لمجابهة الوباء. 
 ف.م

المستهلك ضحية جشع المتعاملين التجاريين

عروض تجارية وهمية 
وزائفة تحت مسمى 

"البالك فرايداي"
انتشرت في اآلونة األخيرة العديد من العروض والتخفيضات 

في أسعار مختلف المنتجات والخدمات تحت مسمى بالك 
فرايداي، والتي تتزامن مع اقتراب نهاية العام الجاري.

وحذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في منشور 
لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
فايسبوك من بعض النداءات والدعوات التي أطلقت في 

اآلونة األخيرة من قبل بعض المتعاملين التجاريين الستقطاب 
أكبر عدد ممكن من الزبائن لفضاءاتهم، من أجل ترويج 

لسلعهم، من خالل االختباء وراء ما يعرف بالجمعة السوداء 
أو " بالك فرايداي". ووجهت المنظمة تحذيرا شديد اللهجة 
لجميع المتعاملين التجاريين الذي يستغلون ما يسمى بالجمعة 
السوداء لتغليط المستهلك الجزائري، عبر بث وتقديم عروض 
وتخفيضات وهمية، الهدف من ورائها تحقيق أكبر نسبة من 

المبيعات بترويجات مزيفة، تيعى الستقطاب الزبائن لمحالتهم 
التجارية. وأكدت المنظمة، بأنها لن تتسامح مع  كل من 

ستسول له نفسه مخادعة المستهلك، مضيفة بأنها تتابع باهتمام 
بالغ كبرى المحالت التجارية، مشددة في السياق ذاته، بأنها لن 
تتوانى في فضح كل ترويج زائف مع متابعة المتعامل إداريا 
وقضائيا. ودعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، كافة 

الراغبين في اقتناء السلع واالستفادة من الخدمات، التي يجري 
تسويقها تحت اسم بالك فرايداي، بضرورة التأكد من هذه 

الترويجات من خالل مقارنة األسعار والحصول على وصل 
البيع، حتى اذا ما ثبتت المخالفة الحقا يمكن متابعة المحتالين 

على المستهلك.                             ف.م

ف٫م
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 �سيول جارفة تت�سبب يف غلق عدد من الطرقات 

طوارئ ب�سبب التقلبات 

اجلوية يف والية ال�سلف

ت�سببت يف عرقلة حركة ال�سري باملرتفعات اجلبلية

 الثلوج الأوىل بالأورا�س تعزل 
هذه املناطق 

الغزيرة  الأمطار  ت�سببت 

بلديات  خمتلف  على  املت�ساقطة 

اأم�س  ليلة  منذ  ال�سلف  والية 

للرتبة  اإنهارات  ح�سول  يف  الأول  

�سبكة  م�ستوى  على  مناطق   3 يف 
ال�سيول  قوة  ب�سبب  الطرقات 

بالأتربة  املحملة  اجلارفة 

والأوحال.

على  جزئي  اإنقطاع  ت�سجيل  ومت 

 11 رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 

مبنطقة قي�سر بعد انهيار الأتربة 

التي  النقطة.  بنف�س  واحلجارة 

�سخري  انهيار  اأيام  قبل  �سهدت 

للأمطار.  الغزير  الت�ساقط  بفعل 

اجلارفة  ال�سيول  ت�سببت  كما 

موقعني  يف  الرتبة  اجنراف  يف 
جزئيه  يف  الولئي101  بالطريق 

بالهرانفة  تاجنة  يربطان  اللذان 

�سادر  بيان  واأ�سار   اأمران.  وعني 

املدنية،  احلماية  مديرية  عن 

احلماية  وحدات  تدخل  اإىل 

والأتربة  الأوحال  الإزالة  املدنية 

عن  ف�سل  املت�سررة.  الأجزاء  من 

تاأمني حركة مرور ال�سيارات التي 

مو�سع  ت�سليح  بعد  قي�سر  بطريق 

تبقى  فيما  اجلزئي.  النقطاع 

الأجزاء املت�سررة جزئيا بالطريق 

الولئي رقم 101 على حالها بفعل 

طالها.  الذي  الكبري  االجنراف 

اجلوية  التقلبات  ت�سببت  كما  

غزيرة  اأمطار  بت�ساقط  امل�سحوبة 

يف  الولية،  بلديات  خمتلف  على 

ت�سرب كميات معتربة من املياه اإىل 

اجلارفة  ال�سيول  جراء  م�ساكن   9
التي ت�سكلت ب�سبب اإرتفاع من�سوب 

املياه يف الأودية اإىل جانب اإن�سداد 

البالوعات واملجاري املائية. وق�سد 

اإمت�سا�س وت�سريف املياه املت�سربة 

تدخلت  املواطنني،  م�ساكن  اإىل 

م�سالح احلماية املدنية، لت�سريف 

املياه املتجمعة باإ�ستعمال امل�سخات 

م�ساكن   7 م�ستوى  على  العائمة 

اأولد  ببلدية  ال�سعايدية  ببقعة 

تدخل  ت�سجيل  جانب  اإىل  فار�س، 

بن  ال�سقة  حي  م�ستوى  على  ثان 

حطاب ببلدية ال�سلف اأين ت�سربت 

يف  منزلني.  اإىل  الأمطار  مياه 

ملديرية  بيان  اأ�سار  ال�سياق،  ذات 

تدخل  اإىل  املدنية،  احلماية 

بعد  �سيارتني  لإنقاذ  وحداتها 

اجلارفة  ال�سيول  ح�سرتهما  اأن 

والأتربة  بالأوحال  امل�سحوبة 

الولئيني  الطريقني  م�ستوى  على 

 101 و  تلع�سة  ببلدية   44 رقم 

اأمران  عني  بلديتي  بني  الرابط 

والهرانفة. وبذات الولية تدخلت 

لأجل  املدنية  احلماية  م�سالح 

من  يبلغ  طفل  واإ�سعاف  اإنقاذ 

بكدمات  اأ�سيب  �سنوات   10 العمر 

اإثر  والرجل  اليد  م�ستوى  على 

الإحدى  اجلب�س  من  �سقف  �سقوط 

الغرف على م�ستوى �سيتي روي�س 

مت  حيث  ال�سلف  مبدينة  و�سط 

احلادث  مكان  ومعاينة  اإ�سعافه 

العائلة  اأفراد  على  الإطمئنان  مع 

ل�سقوط  منزلها  تعر�س  التي 

حتت  اجلب�سي  ال�سقف  من  اأجزاء 

امل�سحوبة  اجلوية  التقلبات  تاأثري 

على  غزيرة  اأمطار  بت�ساقط 

خمتلف بلديات الولية.

 بجاية: 
خماوف من 

حتول قرى 

بربا�سة 

ملناطق 

موبوءة 

بفريو�س 

كورونا

اأظهرت نتائج حتقيق وبائي 

اأجراه م�ست�سفى اأميزور بولية 

بجاية عن الأ�سباب التي ادت 

اإىل ارتفاع عدد حاالت االإ�سابة 

بفريو�س كورونا باإقليم دائرة 

اأميزور.

وك�سفت التحقيقات اأن ارتفاع 

االإ�سابات باملنطقة �سببه اإقامة 

حفلت الزفاف و اجلنائز دون 

اإحرتام الربوتوكول ال�سحي. 

و يتعلق الأمر بكل من قرية 

»اأمعراط«. »اأقني ن�سهل« و 

اأيث �سيدي علي التابعة لبلدية 

بربا�سة. و اأ�سار امل�سدر الطبي اأن 

م�ست�سفى اأميزور اأ�سبح ي�ستقبل 

ع�سرات االإ�سابات بالكوفيد، اإذ 

يتواجد حاليا بامل�ست�سفى 55 

�سخ�سا م�سابا بجائحة كورونا 

يتلقون العلج بامل�ست�سفى. كما 

يوجد بينهم حاالت حرجة 

مب�سلحة االإنعا�س. و ياأتي هذا 

يف وقت ت�سجل فيه م�ست�سفيات 

الولية ارتفاعا يف احلالت التي 

ت�ستقبلها حتمل اإ�سابة بفريو�س 

كورونا.

غرداية:

 الإطاحة ب�سبكة لرتويج 
املخدرات 

يدخل حيز اخلدمة بداية من 4 دي�سمرب املقبل

خط جوي داخيل جديد بني 
تيارت وقسنطينة

الفرقة  عنا�سر  متكنت 

الق�سائية  لل�سرطة  املتنقلة 

بولية  القرارة  دائرة  باأمن 

غرداية من الإطاحة ب�سبكة 

ترّوج الأقرا�س املهلو�سة   

اإطار  يف  العملية  وجاءت 

التي  امليدانية  االإجراءات 

ال�سرطة  م�سالح  �سطرتها 

باأمن والية غرداية لت�سييق 

اخلناق على مرتكبي خمتلف 

تعلق  ما  خا�سة  اجلرائم. 

املخدرات  ترويج  ب�سبكات 

حيث  العقلية.  واملوؤثرات 

الفرقة  عنا�سر  متكنت 

الق�سائية  لل�سرطة  املتنقلة 

بولية  القرارة  دائرة  باأمن 

غرداية من الإطاحة ب�سبكة 

املوؤثرات  ترويج  متتهن 

ذات  متكنت  كما  العقلية. 

 555 حجز  من  امل�سالح 

العقلية  املوؤثرات  من  قر�س 

و�سلح  �سلبة5  5خمدرات 

الرابع.  ال�سنف  من  ناري 

ناهيك عن اأ�سلحة بي�ساء من 

باالإ�سافة  ال�ساد�س.  ال�سنف 

يقدر  مايل  مبلغ  اإىل  كذلك 

مليون   555 من  باأكرث 

و  مركبة  حجز  مع  �سنتيم. 

 55 وتوقيف  نقالة،  هواتف 

اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س 

قدموا  �سنة   55 و   55 بني 

الق�سائية.  اجلهات  اأمام 

اإىل  تعود  الق�سية  وقائع 

نوفمرب  �سهر  تاريخ منت�سف 

عملية  بعد  اجلاري. 

الفرقة  لعنا�سر  ميدانية 

الق�سائية  لل�سرطة  املتنقلة 

غرداية.  يف  بالقرارة 

�سخ�سني  توقيف  من  مكنت 

�سياحية.  مركبة  منت  على 

على  بحوزتهما  �سبط  اأين 

العقلية،  املوؤثرات  من  كمية 

باالإ�سافة اإىل مبلغ مايل يعد 

هذه  ترويج  عائدات  من 

مليون   555 بـ  قدر  ال�سموم 

حتويلهما  مت  اأين  �سنتيم. 

امل�سلحة  اإىل  مبا�سرة 

معمقة  حتقيقات  وفتح 

التحقيقات  الق�سية.  يف 

املعمقة والتحريات احلثيثة 

فيها  مبا  الفرقة،  لعنا�سر 

الإحدى  الخت�سا�س  متديد 

مكنت  املجاورة.  الوليات 

من توقيف �سخ�سني اآخرين، 

من  اأخرى  كمية  حجز  مع 

وا�سرتجاع  العقلية  املوؤثرات 

ال�سنف  من  ناري  �سلح 

عبارة  مرخ�س  غري  الرابع 

�سوداء  م�سخية  بندقية  عن 

بي�ساء  واأ�سلحة  اللون، 

دون  ال�ساد�س  ال�سنف  من 

عن  عبارة  �سرعي،  مربر 

الكبري  احلجم  من  �سيفني 

عنا�سر  �سرعي.  مربر  بدون 

ال�سبطية الق�سائية بالفرقة 

الق�سائية  لل�سرطة  املتنقلة 

ا�ستكمال  بعد  و  بالقرارة 

القانونية  االإجراءات  كافة 

ملف  اإجناز  مت  اللزمة، 

فيهم  امل�ستبه  �سد  جزائي 

اجلهات  اأمام  تقدميهم  مع 

الق�سائية.

اخلطوط  �سركة  �سرعت 

برجمت  يف  اجلزائرية  اجلوية 

يربط  جديد  داخليا  خط 

كل  وق�سنطينة  تڨرت  بني 

لدى  علم  ح�سبما  ال�سبت  يوم 

مديرية النقل.

واأ�ساف ذات امل�سدر اأن الرحلة 

�ستكون  اجلديدة  اجلوية 

»�سيدي  مطار  من  انطلقا 

مطار  نحو  بتڨرت  مهدي« 

ق�سنطينة  بو�سياف«  »حممد 

من  بداية  �سبت  يوم  كل  وهذا 

ڨدي�سمربڨڨڨڨ

اخلط  هذا  من  والهدف   

وليات  تغطية  اجلديد 

الوطن  جنوب  واأق�سى  اجلنوب 

برنامج  تطبيق  خلل  من 

النقل  حركة  لتطوير  وطني 

بالإ�سافة  الداخلي.  اجلوي 

بع�س  عن  العزلة  فك  اإىل 

التنمية  وترقية  املناطق 

تطوير  وكذا  القت�سادية، 

وقد  هذا  الداخلية.  ال�سياحة 

عرب عدد من مواطني اجلنوب 

وا�ستح�سانهم  ارتياحهم  عن 

با�ستحداث هذا اخلط الذي من 

كما  عنهم.  العزلة  فك  �ساأنه 

اإعادة فتح  انه جاء تزامننا مع 

احلديدية  بال�سكة  النقل  خط 

تقرت/اجلزائر )ذهابا و اإيابا(.

اأم�س  �سبيحة  الثلوج  غطت 

الأورا�س،  جبال  مرتفعات 

احلماية  م�سالح  دفع  ما 

وتقدمي  التدخل  اإىل  املدنية 

امل�ساعدات لأ�سحاب املركبات 

نتيجة تراكم الثلوج وت�سكل 

ون�سرت  اجلليد.  من  طبقة 

عرب  اجلهوية  باتنة  اإذاعة 

الفاي�سبوك  على  موقعها 

احلماية  لتدخلت  �سورا 

والثلوج  الطرق  يف  املدنية 

ثنية  مرتفعات  غطت  التي 

باتنة.  والية  يف  الر�سا�س 

اأن  ال�سياق  هذا  يف  وذكرت 

الثانوية  الوحدة  عنا�سر 

تدخلوا  اأري�س  لدائرة 

الطريق  م�ستوى  على  اأم�س 

يد  لتقدمي  رقم 87،  الوطني 

ال�سيارات  من  لعدد  امل�ساعدة 

طبقة  ت�سكل  ب�سبب  العالقة 

كما   والثلوج  اجلليد  من 

للحماية  وحدة  تدخلت 

من  اآري�س،  لدائرة  املدنية 

عالقة  �سيارات  اإنقاذ  اأجل 

ثنية  مرتفعات  م�ستوى  على 

ب�سبب  بباتنة.  الر�سا�س 

ذان  قال  كما  الثلوج.  تراكم 

امل�سدر، فاإن ال�سيارات علقت 

كثيفة  طبقة  ت�سكل  ب�سبب 

ومت  والثلوج،  اجلليد  من 

لهم.  امل�ساعدة  يد  تقدمي 

الأحوال  �سوء  ت�سببت  كما 

عرقلة  يف  والثلوج  اجلوية 

واأو�سح  ال�سري.  حركة 

يتعلق  الأمر  باأن  امل�سدر 

مبرتفعات »ثنية بعلي« على 

مدينتي  بني  الرابط  الطريق 

اإي�سمول واآري�س وكذا »ثنية 

الطريق  على  الر�سا�س« 

بني  الرابط   87 رقم  الوطني 

العابد.  وثنية  باتنة  مدينتي 

االإمكانات  ت�سخري  مت   وقد 

اللزمة  والب�سرية  املادية 

طارئ،  لأي  حت�سبا  للتدخل 

التي  املدنية  احلماية  ح�سب 

وبخا�سة  املواطنني  دعت 

الطرقات  م�ستعملي  منهم 

توخي  اإىل  املنطقة  بهذه 

ب�سبب  واحلذر  احليطة 

وقد  اجلليد.  طبقة  ت�سكل 

يف  املنطقة  �سكان  ا�ستب�سر 

بهذه  لـواأج  ت�سريحاتهم 

للثلوج  الوىل  الت�ساقطات 

التي اعتربوها فاأل خري بعد 

مدة من اجلفاف.

ت�سببت الثلوج التي ت�ساقطت ليلة اجلمعة اإىل ال�سبت على جبال والية باتنة يف عرقلة 

حركة ال�سري على بع�س حماور الطرقات بهذه املناطق، ح�سبما اأفادت به خلية الإعلم 

الوكاالتوالت�سال باملديرية املحلية للحماية املدنية.
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هو�س 

هو�س العظمة

اأمومــة و طفولــة 

كيف تتعاملني مع طفلك الذي 

ال يريد الذهاب اإىل املدر�سة؟

تدابري منزليــة 

طرق للتخل�س من الوبر يف املالب�س

ر�ساقة و جمال 

فوائد �رشب احلليب قبل النوم

   إذا بدأ صديقك أو أحد أفراد عائلتك 
في االنخراط نحو أوهام العظمة، فهو 
في الغالب ُيعاني من الهوس، و ُتعرَّف 
العظمة على أنها شعور مفرط و مبالغ 
بالسيطرة  يتعّلق  قد  باألهمية  فيه 
من  و  الخبرة،  أو  الهوية  أو  والسلطة 
العظمة  أوهام  أن  نالحظ  أن  المهم 
ليست موجودة في الهوس الخفيف، 
عرض  هو  المتكبر  التفكير  لكن  و 

محتمل لهوس خفيف.
إلى  العظمي  الجنون  ُيعزى  ال   
ُيعتبر  لكنه  منفصل،  عقلي  اضطراب 
العقلية،  االضطرابات  مظاهر  أحد 
على سبيل المثال كجزء ال يتجزأ من 
فيها  تكون  التي  و  الهوس،  متالزمة 
الهوس  يصل  عندما  ممكنة،  األوهام 
إلى درجة شديدة مع أعراض ذهانية.
من  فقط  ليس  يتجلى  ما  غالًبا  و    
من  أيًضا  لكن  و  النقد،  إدراك  خالل 
خالل إنكار وجهة نظر مغايرة، و يميل 
اضطراب  من  يعانون  الذين  المرضى 
أفعال غير  ارتكاب  إلى  عقلي مماثل 

منطقية وخطيرة تماًما، وال يستجيبون 
نصيحة  إلى  يستمعون  وال  مطلًقا 

اآلخرين واألشخاص المقربين.
أوهام  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  و    
الجنس اللطيف بالعظمة أقل شيوًعا 
من الجنس الخشن، و هذا االضطراب 

أكثر عدوانية في الجزء الذكوري.
صحة 

الوفاة  يسبب  بكثرة  البيض  تناول 
المبكرة

جميع  في  البشر  ماليين  يلجأ     
أنحاء العالم و خاصًة الرياضيين منهم 
آمنًا  بدياًل  باعتباره  البيض  تناول  إلى 
للحصول على البروتين، من الوجبات 
واللحوم المصنعة، لكن يبدو أن العلم 

له رأي آخر.
باحثون  أجراها  دراسة  حذرت     
األميركية،  ويسترن«  »نورث  بجامعة 
من اإلفراط في تناول البيض، مؤكدًة 
قد  أسبوعّيًا  بيضات  ثالث  تناول  أن 
القلب  بأمراض  اإلصابة  إلى  يؤدي 

والدورة الدموية بل و الوفاة المبكرة.
نشرتها  التي  الدراسة  وأرجعت    
مجلة »جاما« التي تصدرها »الجمعية 
احتواء  إلى  ذلك  األميركية«،  الطبية 
جداً  عالية  نسبة  على  البيض  صفار 
التفاصيل،  في  و  الكوليسترول  من 
فحص الباحثون في الدراسة البيانات 
الصحية ألكثر من 29 ألف أميركي، و 
في  المشاركين  أعمار  متوسط  بلغ 
متابعة  وتمت  عامًا،   51.6 الدراسة 

حالتهم على مدار 17.5 عامًا.
تحليل  على  الدراسة  واعتمدت    
العادات الغذائية والصحية للمشاركين 
بأمراض  سابقًا  يصابوا  لم  الذين 
القلب، والذين أبلغوا عن كل عاداتهم 
أضراًرا  ُتلحق  قد  التي  الشخصية 
واستهالك  التدخين  مثل  بالقلب، 

الكحول.
أن  الباحثون  أوضح  ذلك،  إلى     
البحث  عينة  من  شخص   5400
القلبية  األمراض  من  لنوبة  تعرضوا 
الوعائية، وأن 6132 منهم توفوا وفاة 
تليا  اللَذين  العقدين  في  طبيعية 
الدراسة  في  وحذروا  البحث،  بدء 
خاصًة  البيض،  بتناول  اإلفراط  من 
القلب  صحة  على  حفاظًا  الصفار؛ 
األوعية  انسداد  خطر  من  والحماية 
واإلصابة  الشرايين  وتصلُّب  الدموية 
أشارت  كذلك  الدماغية،  بالسكتات 
مع  البيض  تناول  من  اإلكثار  أن  إلى 
عدم ممارسة نشاط بدني، والتدخين 
بالدهون  المشبعة  األطعمة  وتناول 

يؤثر على عضلة القلب بشكل كبير.
ارتفاع  أن  إلى  الباحثون  وخلص    
معدل الكولسترول المتناَول عن الحد 
يزيد  يوميًا  300 غم  بمعدل  الطبيعي 
القلب  ألمراض  التعرُّض  نسبة  من 
واألوعية الدموية بنسبة %3.2، ويزيد 
 ،4.2% بنسبة  المبكرة  الوفاة  نسبة 

اأو  املدر�سة  اإىل  �سواء  العودة  تعترب     

ولكنها  االأطفال  حياة  يف  مهمة  احل�سانة 

�سعبة عليهم يف نف�س الوقت، الأنها جتعلهم 

واالآمنة  املاألوفة  بيئتهم  من  يخرجون 

باملدر�سة  االأوىل  فاالأيام  عليها  املعتادين 

عادة ما تكون مليئة بالبكاء والتذمر.

  لذلك، يحتاج االأطفال للتكيف مع االإجراءات 

ومبا  اجلديدة،  واالأن�سطة  االأوقات  وجداول 

)املعلمني  غرباء  مع  �سيتعامل  الطفل  اأن 

وزمالء الدرا�سة( فاإنه من الطبيعي اأن يواجه 

هذه التغريات باخلوف والقلق.

الطفل  يبديه  الذي  املوؤقت  اخلوف  و    

على  يطراأ  تغيري  الأي  طبيعية  ا�ستجابة 

التكيف،  عملية  من  جزءا  ميثل  و  حياته، 

فرييرو  مارتني  ماجدالينا  تقرير  بح�سب 

مبجلة  املن�سور  جونزالو  ريكويرو  و 

ينبغي  ذلك  ولفهم  االإ�سبانية،  »ثيوداتي« 

معرفة مراحل التطور املعريف:

ال�سن  بهذه  ين�ساأ  اأ�سهر:  وت�سعة  �ستة    بني 

من  اخلوف  الطفل  لدى  احل�سانة(  )عمر 

الغرباء ومن االنف�سال عن االأم ومن جلي�سة 

االنف�سال  رف�سه  الطفل عن  االأطفال، ويعرب 

على  ي�ستمر  والذي  خوفه  باإظهار  اأمه  عن 

االأقل حتى بلوغه �سنته الثالثة.

من  باخلجل  ال�سعور  ال�سنتني:  عمر  بعد   

الف�سل بهذه املرحلة يجعل الطفل انطوائيا 

باملدر�سة،  بااللتحاق  الرغبة  ويفقده 

من  ال�سلبيات  وعلى  الذات  على  والرتكيز 

هذا  اأطفال  يعرب  و  املرحلة،  هذه  �سمات 

من  مكثف،  ب�سكل  م�ساعرهم  عن  الع�رش 

اأو  املتكررة  والبكاء  الغ�سب  نوبات  خالل 

يراوح  ال�سن  هذه  ويف  والقبالت،  بالعناق 

بالذات  التعريف  حماوالت  بني  الطفل 

قبيل  من  عبارات  قول  من خالل  واال�ستقالل 

»اأنا وحدي« و�سلوكيات اخلوف من االنف�سال 

كقوله لوالديه »من معي، ال تذهب«. 

 عادة االأيام القليلة االأوىل للعودة املدر�سية 

جتنب  حماولة  و  والتذمر،  بالبكاء  مليئة 

وتظهر  االأعذار،  بتقدمي  للمدر�سة  الذهاب 

الطفل  على  العدوانية  اأو  العزلة  �سلوكيات 

مثل امل�ساغبة يف ال�سف.

تاأتي  �سيوعا  االأكرث  اجل�سدية  االأعرا�س  و   

االإ�سهال  البطن،  اآالم  ال�سداع،  �سكل  على 

بع�س  ويف  املدر�سة،  دخول  قبل  والقيء 

االأطفال  لدى  النوم  عادات  تتغري  احلاالت 

اأو  الطعام،  تناول  �سعوبة يف  يواجهون  و 

عالمات  وترتاجع  الالاإرادي  الليلي  التبول 

ن�سج الطفل عندما يطلب امل�ساعدة من اأحد 

والديه يف تناول الطعام اأو ارتداء املالب�س. 

اأن اخلوف    هنا يجب االأخذ بعني االعتبار 

اأن  يجب  لذلك  وموؤقتة،  طبيعية  ا�ستجابة 

على  ونحفزه  والثقة  باالأمن  الطفل  ن�سعر 

الن�سائح  من  و  والقلق،  اخلوف  مواجهة 

باالأوقات  الطفل  تذكري  اخل�سو�س:  يف 

وتعويده  باملدر�سة  ق�ساها  التي  املمتعة 

على روتني يومي كتح�سري مالب�سه وحقيبته 

لليوم التايل، توديع ق�سري ومبهج للطفل، 

نهاية  الف�سل  من  واإح�ساره  وا�سطحابه 

اليوم اإذا كان ممكنا، و كذا نظرا الأن االأطفال 

ميكنك  للوقت،  وا�سحا  مفهوما  ميلكون  ال 

تف�سريه لهم مب�سطلحات ميكنهم فهمها )بعد 

تناول الطعام، بعد تناول الوجبة اخلفيفة( 

مع عدم التاأخر عليه.

 اإ�سافة اإىل جتنب الكذب عليه بعبارات مثل 

»�ساأعود االآن«، و التحلي بال�سرب، واعملي 

ال  و  االإيجابية،  ال�سلوكيات  تقوية  على 

عند عودته  بل  بكائه  اأثناء  اإقناعه  حتاويل 

يف�رش  طفلك  جتعلي  ال  كما  املنزل،  اإىل 

خماوفه اأمام االآخرين، و جتنبي التفاو�س، 

اإىل  ذهابه  باأن  الطفل  ي�سعر  اأن  يجب  اإذ 

املدر�سة طبيعي، �سيكون من املنا�سب طلب 

االأطفال  اأطباء  مثل  حمرتفني  من  امل�ساعدة 

واملعاجلني النف�سيني.

اإىل لبا�سها  اإزعاًجا للفتاة من روؤية الوبر يت�سلل  اأكرث     ال �سيء 

ال�سحيحة،  بالطريقة  كانت تعتني مبالب�سها  واإن  املف�سل، حتى 

العدد  هذا  يف  ن�ساركك  و  الوبر،  تكوين  من  ذلك  مينعها  فلن 

وا�ستعادة  املالب�س  من  الوبر  الإزالة  الذكية  الطرق  من  مبجموعة 

مظهرها اجلديد.

املالب�س:  من  الوبر  الإزالة  احلالقة  �سفرات  ا�ستخدمي   -

افردي قطعة القما�س على �سطح م�ستقيم مع التاأكد من اأنها خالية 

وقومي  احلالقة  �سفرة  اح�رشي  ثم  الك�رشات،  اأو  التجاعيد  من 

عدم  مراعاة  مع  واحد،  اجتاه  يف  بحذر  املالب�س  على  بتمريرها 

غر�سها يف قطعة القما�س حتى ال تت�سبب يف قطعها.

اأ�سنان رفيعة: كل ما حتتاجينه هو  ذو  ا�ستخدمي م�سط   -

املالب�س  يتم مت�سيط  ثم  م�ستوي،  �سطح  على  املالب�س  قطعة  فرد 

على  املتجمع  الوبر  بنزع  قومي  ثم  لالأ�سفل،  االأعلى  من  بلطف 

امل�سط اأواًل باأول اإىل اأن تنتهي.

-  ال�رشيط الال�سق الإزالة الوبر من املالب�س: من اأ�سهل 

واأ�رشع طرق التخل�س من الوبر وال�سعر املرتاكم على مالب�سك، 

ال�سقيه علي  ثم  منه  اح�رشي �رشيط ال�سق عري�س وق�سي جزء 

مالب�سك وانزعيها بحيث يلتقط الوبر وال�سعر العالق مبالب�سك، 

كرري اإىل اأن متتلئ قطعة ال�رشيط بالوبر ثم ا�ستبدليها بقطعة 

اأخرى جديدة حتى تنتهي من اإزالة الوبر. 

تاأخذ  قد  ولكنها  فعالة  الطريقة  مبق�س:  ا�ستعيني    -

والوبر  الزوائد  وق�سي  ا�ستعيني مبق�س حاد  طوياًل،  وقتا  منك 

�سطح  من  كثرًيا  االقرتاب  عدم  مراعاة  مع  مبالب�سك  املوجود 

املالب�س جتنًبا لقطعها.

   

شرب الحليب قبل النوم يمتلك فوائد عديدة لصحتك 
وبشرتك، والتي ربما يغفل عنها الكثيرين،  و في هذا 

العدد تعرفي على فوائد شرب الحليب قبل النوم، 
فهو يساعد على النوم بشكل أفضل الحتوائه على 

التربتوفان والببتيدات النشطة بيولوجًيا، والتي يمكن أن 
تؤثر بشكل إيجابي على النوم، حيث يؤكد األطباء أن 
تناول كوب واحد من الحليب الدافئ يوميًا قبل النوم، 
يساعد على االسترخاء والنوم بعمق لمدة 8 ساعات.

   يحسن الحالة الصحية للعظام الحتوائه على 
مستويات عالية من فيتامين د، الذي يحتاجه الجسم 

المتصاص الكالسيوم الضروري لتكوين عظام صحية، 
ناهيك أنه يساهم في التمتع ببشرة أكثر شبابًا و 

تحسين حالة الجلد والتمتع ببشرة أكثر شبابًا، حيث 
يحتوي الحليب على فيتامين 12 الذي يساعد في 
تجنب فقدان مرونة الجلد ويمنحه الكوالجين توهًجا 

ومظهًرا جمياًل. 
  يدعم فيتامين) أ ( الموجود في الحليب تكوين خاليا 
الجلد الجديدة، كما يساعد في محاربة أمراض الجلد 
المختلفة مما يساهم في التمتع ببشرة خالية من 
العيوب، و يخلصك من التوتر والضغط العصبي، كما 

يساهم بشكل كبير في التخلص من العديد من 
االضطرابات المعوية مثل اإلمساك، االنتفاخ، كما يعمل 
حمض الالكتيك الموجود في اللبن على التخلص من 

الحموضة، ويمنحك شعوراً بالراحة.
   يضبط مستوى الكولسترول في الجسم فإن كنت 

من األشخاص الذين يعانون منه، فمن الضروري تناول 

كوب من الحليب منخفض أو خالي الدسم يوميًا قبل 
النوم، حيث يعمل على خفض مستواه في الجسم، 
و بالتالي تحسين الحالة الصحية للقلب والوقاية من 

العديد من األمراض، التي يمكن أن تصيبه.
قد يجهل البعض أن ما نتناوله قبل النوم يؤثر علينا 
بشكل كبير في اليوم التالي، ولكن هذا ما يحدث 

بالفعل، فإن تناولت وجبة دسمة، تستيقظ في اليوم 
التالي وأنت تشعر بالكسل والرغبة في البقاء بالسرير 

وهكذا، لذا إن كنت تريد أن تستيقظ بكامل نشاطك 
وطاقتك، فال تغفل عن تناول كوب من الحليب قبل 
النوم، و أخيرا فإن أغلبنا يعاني من مشكلة الجوع 

لياًل، أو االستيقاظ والذهاب للثالجة لتناول شيء ما، 
وهذا بالطبع يزيد من الوزن بشكل ملحوظ، ولكن يمكن 

لتناول كوب من الحليب الدافئ لياًل خالي من السكر 
ومنخفض الدهون، أن يشعرك بالشبع لفترة طويلة 

وحتى صباح اليوم التالي.
إعداد : حياة مصباحي
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برنامج  في  الشهير  اإلسباني  الصحفي  كشف 
بيدرول،  جوسيب  التلفزيوني،  »التشيرينغيتو« 
كرة  الذهبية ألفضل العب  بالكرة  الفائز  هوية 
قدم في العالم لعام 2021، وذلك قبيل يومين من 
الفرنسية  العاصمة  في  غدا  الرسمي،  اإلعالن 

باريس.
وأكد بيدرول، على حسابه في موقع »تويتر«، 
األرجنتيني  جيرمان،  سان  باريس  نجم  أن 
ليونيل ميسي، سيفوز بالجائزة التي تقدمها مجلة 

»فرانس فوتبول«، للمرة السابعة في مسيرته.
تتعلق  إلى مفاجأة  الصحفي اإلسباني  أشار  كما 
كريم  الفرنسي  مدريد،  ريال  مهاجم  باحتالل 
تاركا  التصويت،  في  الثاني  المركز  بنزيما، 
البولندي  ميونيخ،  بايرن  لهداف  الثالث  المركز 

روبرت ليفاندوفسكي.
وتعد الكرة الذهبية هي األرفع شأنا بين جوائز 
الالعبين في العالم، ولم تقدم الجائزة المرموقة 
في العام الماضي بسبب ظروف جائحة فيروس 
بعض  وإلغاء  إيقاف  في  تسببت  التي  كورونا، 
حينها  كان  ليفاندوفسكي  بأن  علما  الدوريات، 

المرشح األبرز للفوز بها.
ويتنافس 30 مرشحا للظفر 

بالجائزة المرموقة، وهم:
سان  )باريس  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
جيرمان(، البرتغالي برونو فيرنانديز )مانشستر 
يونايتد(، اإلسباني بيدري )برشلونة(، الكرواتي 
اإليطالي  مدريد(،  )ريال  مودريتش  لوكا 
جورجيو كيليني )يوفنتوس(، الجزائري رياض 
نغولو  الفرنسي  سيتي(،  )مانشستر  محرز 
هاالند  إيرلينغ  النرويجي  )تشيلسي(،  كانتي 
ليوناردو  اإليطالي  دورتموند(،  )بوروسيا 
ماسون  اإلنجليزي  )يوفنتوس(،  بونوتشي 

كين  هاري  اإلنجليزي  )تشيلسي(،  مونت 
بنزيما  كريم  الفرنسي  هوتسبير(،  )توتنهام 
دوناروما  جيانلويجي  اإليطالي  مدريد(،  )ريال 
رحيم  اإلنجليزي  جيرمان(،  سان  )باريس 
نيكولو  اإليطالي  سيتي(،  )مانشستر  ستيرلينغ 
باريال )إنتر ميالن(، البلجيكي كيفين دي بروين 
)باريس  نيمار  البرازيلي  سيتي(،  )مانشستر 
سان جيرمان(، البرتغالي روبن دياز )مانشستر 
)إنتر  مارتينيز  الوتارو  األرجنتيني  سيتي(، 

)ميالن(،  كاير  سيمون  الدنماركي  ميالن(، 
البولندي روبيرت ليفاندوفسكي )بايرن ميونيخ(، 
اإليطالي جورجينو )تشيلسي(، المصري محمد 
صالح )ليفربول(، اإلسباني سيزار أزبيليكويتا 
)تشيلسي(، البلجيكي روميلو لوكاكو )تشيلسي(، 
)مانشستر  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
)فياريال(،  مورينو  جيرارد  اإلسباني  يونايتد(، 
سيتي(،  )مانشستر  فودين  فيل  اإلنجليزي 
الفرنسي كيليان مبابي )باريس سان جيرمان(، 

رفض مدرب منتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس، التعليق على المواجهة 
قطر  لمونديال  المؤهل  األوروبي  الملحق  ضمن  إيطاليا،  ضد  المحتملة 

2022، مشيرا إلى أنه عليهم التركيز أوال على مواجهة تركيا.
وأسفرت قرعة الملحق األوروبي، التي سحبت أول امس في مقر االتحاد 
المنتخب  مواجهة  عن  السويسرية،  زيورخ  بمدينة  القدم  لكرة  الدولي 
األول،  المسار  إطار  في  النهائي  بالدور نصف  التركي  نظيره  البرتغالي 
الشمالية.  إيطاليا ومقدونيا  بين منتخبي  الثانية  المواجهة  أيضا  الذي يضم 
وسيلتقي الفائز من المباراتين في النهائي، والمنتصر منهما سيبلغ مونديال 

قطر 2022.
وقال سانتوس في تصريحات لمحطة »كانال 11« البرتغالية: »ليس من 
المناسب الحديث عن إيطاليا. علينا التركيز على التغلب على تركيا، ومن 

ثم سنصل إلى النهائي وحينها ربما نواجه إيطاليا، أو مقدونيا الشمالية«.
ورغم صعوبة القرعة إال أن سانتوس تحلى بالتفاؤل، قائال: »من الجيد أننا 
سنخوض المباريات على ملعبنا. في تلك المرحلة من الموسم يتسبب السفر 
النظر جيدا  البداية سنواجه تركيا، وعلينا  المشاكل«. وأضاف: »في  في 
إلى أسلوب لعبهم. هم فريق يضم العبين جيدين للغاية ويتمتعون بالجودة 

العالية، هو فريق يتسبب دائما في المشاكل لخصمه«.
الوكاالت

روبيرتو  إيطاليا،  لمنتخب  الفني  المدير  شدد 
مانشيني، على صعوبة مهمة »اآلزوري« في 
بطولة  نهائيات  إلى  المؤهل  األوروبي  الملحق 
كأس العالم لكرة القدم »قطر 2022«، وأوقعت 
مواجهة  في  اإليطالي  المنتخب  الملحق،  قرعة 
نظيره المقدوني الشمالي، ولكن في مسار واحد 

مع البرتغال.
إيطاليا ومقدونيا  الفائز من مباراة  فإن  وبالتالي 
البرتغال  مباراة  من  الفائز  سيواجه  الشمالية، 
 ،2022 قطر  مونديال  إلى  للوصول  وتركيا 
النسختين  بطلي  ألحد  الحتمي  الغياب  يعني  ما 
الماضيتين لكأس األمم األوروبية، أو كليهما معا 

عن العرس الكروي الكبير.
االتحاد  لقناة  تصريحاته  في  مانشيني  وقال 
الدولي لكرة القدم »فيفا«: »األمر صعب للغاية 

بالنسبة لنا، مقدونيا الشمالية قوية جدا، وبعد ذلك 
إذا تجاوزنا نصف النهائي، سنلعب النهائي ضد 
بسبب  للغاية  األمر صعب  تركيا،  أو  البرتغال 

قوة المنافسين في المجموعة«.
»روسيا  مونديال  عن  إيطاليا  شمس  وغابت 
نهائيات  تاريخ  في  مرة  ألول  وذلك   »2018
بطولة كأس العالم، منذ 60 عاما، وتحديدا منذ 
مونديال 1958، حيث خسر في الملحق القاري 
الكروي  العرس  عن  أبعده  ما  السويد،  أمام 

العالمي.
في  اآلن،  حتى  مرة   18 إيطاليا  وشاركت 
نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتوجت 
 ،1934 عام  أرضها  على  مرات:   4 باللقب 
فرنسا 1938، إسبانيا 1982 وألمانيا 2006.
الوكاالت

مدرب إيطاليا تعليقا على قرعة الملحق:

»األمر صعب للغاية بسبب قوة المنافسين«

الشرطة اإليطالية تقتحم مقر نادي يوفنتوس

 جوفنتوس يخضع 
لتحقيق فيدرالي بشأن 

صفقات مفبركة

تشافي يريده في البارصا بشدة

مانشيستر سيتي يرفض 
مقايضة توريس بديمبيلي

بعقد مدته 6 مواسم و17 مليون أورو سنويا

سان جيرمان يزعج 
ريال مدريد بعرض ضخم 

لفينيسيوس

اقتحامها  إيطاليا،  في  المالية  الشرطة  أعلنت 
وثائق  منه  ومصادرتها  جوفنتوس  نادي  مقر 
ومستندات، في قضية التالعب بالبيانات المالية 

للفريق.
اول  الشرطة  أصدرته  رسمي  بيان  في  وجاء 
صادرت  عناصرها  أن  خالله  وأكدت  أمس، 
مستندات عديدة من مقر نادي جوفنتوس تخص 
على  »بناء  األخيرة:  الثالث  المالية  السنوات 
المالية  الشرطة  قامت  العام،  المدعي  طلب 
بالبحث في مقرات يوفنتوس في تورينو وميالنو 
عن أوراق تخص المعامالت المالية في الفترة 
تخص  والوقائع  و2021«.   2019 بين 
الفواتير، ورواتب  بشكل أساسي تزييف بعض 
الالعبين، وأجور الوكالء، باإلضافة إلى أرباح 

النادي.
نادي  رئيس  أن  إعالمية،  تقارير  وذكرت 
نيدفيد،  بافل  ونائبه  أنييلي،  أندريا  يوفنتوس، 
للفريق،  السابق  الرياضي  المدير  إلى  إضافة 
باراتيتشي،  فابيو  لتوتنهام،  الحالي  المدير 
إليهم  ستستمع  الذين  األشخاص  من  سيكونون 

الشرطة في هذا الموضوع.
المدعي  مكتب  أن  المصادر  ذات  وأوضحت 
 2018 من  الفترة  في  يحقق  الفيدرالي  العام 
وحتى 2021، ويتهم يوفنتوس بتحقيق مكاسب 

رأسمالية زائفة تبلغ 50 مليون يورو. وذكرت 
العام  المدعي  من  بدأ  القضية  في  التحقيق  أنه 
لكن  الماضي،  جويلية  شهر  خالل  تورينو  في 
تقرير عن الفساد جعل المدعي العام الفيدرالي 

يتدخل أيًضا.

رفض مانشستر سيتي العرض األول من نادي 
اإلسباني  خدمات  على  للحصول  برشلونة، 
اإلنجليزي،  الفريق  نجم  توريس،  فيران 
اإلسباني  الالعب  أن  مؤخًرا  تقارير  وزعمت 
غوارديوال،  بيب  مدربه  من  الرحيل  طلب 
اتفاق  وجود  بشرط  األمر  على  وافق  واألخير 

اقتصادي بين الناديين.
ووفًقا لـ«راديو كتالونيا«، فإن برشلونة عرض 
على مانشستر سيتي إبرام صفقة تبادلية تتضمن 
مقابل رحيل  نو«،  إلى »كامب  توريس  انتقال 
الفرنسي عثمان ديمبلي إلى »ملعب االتحاد«، 
هذه  رفض  سيتي  مانشستر  أن  إلى  وأشار 
إقناع  اآلن  برشلونة  على  ويتعين  المبادلة، 

السيتيزينز بعرض آخر.
يذكر أن برشلونة يعاني من أزمة مالية، وتؤكد 
إبرام  على  قادر  غير  أنه  التقارير  من  العديد 
أي صفقة في الميركاتو الشتوي المقبل، إال إذا 

تخلى عن أحد العبيه الحاليين.

ويعمل برشلونة على التعاقد مع اإلسباني فيران 
توريس، ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، 
يرى  برشلونة،  مدرب  هيرنانديز،  تشافي  فإن 
أن مرونة توريس ستحل أزمة الفريق في خط 
أن  إلى  اإلسبانية  الصحيفة  وأشارت  الهجوم. 
ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، سبق 
آخرها  كان  لمانشستر  زيارة  من  بأكثر  قام  أن 
منذ 15 يوًما، لمعرفة العبي السيتي الذين من 

الممكن نقلهم إلى »كامب نو«.
»ماركا«  صحيفة  قالت  نفسه،  السياق  وفي 
اإلسبانية، إن برشلونة من الصعب أن يبرم أي 
صفقة مكلفة في جانفي المقبل، إال إذا تخلى عن 
أليماني سيعمل على  أن  أحد العبيه. وأضافت 
توريس،  بشأن  السيتي  مع  اتفاق  إلى  التوصل 
وإذا لم يستطيع برشلونة التعاقد مع الالعب في 
الشتاء، سيحسم النادي الكتالوني قدومه من اآلن 

في الصيف المقبل.
الوكاالت

البرازيلي  إغراء  جيرمان  سان  باريس  يحاول 
فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، من أجل 
وأن  خاصة  األمراء«،  »حديقة  إلى  االنتقال 
عقده فينيسيوس مع الميرنغي ينتهي في صيف 

.2024
ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
ضم  يريد  جيرمان  سان  فإن  اإلسبانية، 
فينيسيوس وعرض عليه اللعب في باريس 
بعقد مدته 6 مواسم وراتب يبلغ 17 مليون 
العرض،  قيمة  الصحيفة  تذكر  ولم  يورو، 
لريال  تقديمه  جيرمان  سان  ينوي  الذي 

مدريد.
هذا  أن  إلى  ديبورتيفو«  »موندو  وأشارت 
يحصل  الذي  البرازيلي،  للشاب  مغر  العرض 

ريال  مع  فقط  يورو  مليون   3.5 على  سنوًيا 
العقد  مدريد. وأوضحت الصحيفة اإلسبانية أن 
لفينيسيوس،  مدريد  ريال  يجهزه  الذي  الجديد 
 10 ويبلغ  جيرمان،  سان  عرض  عن  بعيد 

ماليين يورو سنوًيا.
أن  المنتظر  من  جيرمان  سان  إن  وقالت 
المقبل،  الصيف  في  مبابي  كيليان  نجمه  يخسر 
في  مميز  آخر  بالعب  تعويضه  يحاول  لذا 
أن  فرنسية  تقارير  ذكرت  أن  وسبق  الهجوم. 
سان  مع  واحد  موسم  لمدة  عقده  سيجدد  مبابي 
جيرمان، ليسمح للنادي الفرنسي بالتفاوض مع 
ريال مدريد، بشأن رحيله مقابل أموال أو دخول 

صفقة تبادلية.
الوكاالت

 تسريبات بمنح الكرة الذهبية
 لعام 2021 لميسي

سانتوس يتحلى بالتفاؤل بعد قرعة الملحق األوروبي

 مدرب البرتغال يرفض الحديث عن إيطاليا 
ويركز على تركيا

قبل يومين من اإلعالن الرسمي
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جدد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية دعمه 
للمنتخب الوطني ومدربه جمال بلماضي، مؤكدا 
أن تشكيلة المحاربين تزخر بالكثير من الالعبين 
كأس  نهائيات  بلوغ  على  القادرين  المميزين 

العالم.
وقال تبون في لقاء دوري مع وسائل اإلعالم: 
يحظى  الوطني  المنتخب  وأعيدها  »أقولها 
بدعمنا الكامل، وسنعمل جاهدين على منحه كل 
مثل  أنا  الجزائري،  الشعب  إلسعاد  اإلمكانات 
كل الجزائريين أشاهد مباريات فريقنا الوطني، 
مباراته  تابعت  أنني  حتى  نتائجه،  مع  وأتفاعل 
األخيرة أمام منتخب بوركينا فاسو بقلق كبير”.

المباريات  كل  تابعت  لقد  »صراحة  وتابع: 
ثقة  نضع  أننا  جيبوتي، رغم  أمام  حتى  بتوتر، 
ما  بكل  الجزائر  خدم  الذي  بلماضي  في  كبيرة 
قويا،  منتخبا  نمتلك  أننا  المميز  األمر  يستطيع، 

وإن شاء الله سيتأهل إلى كأس العالم”.
يحاك  بما  علم  على  انه  المتحدث  ذات  وأكد 
داخليا  الوطني،  المنتخب  تكسير  محاوالت  من 
وأتمنى  جيد،  »فريقنا  أضاف:  لما  وخارجيا، 
هذا  سيتأهل،  أنه  وأعتقد  للمونديال،  يتأهل  أن 
أطراف  وجود  رغم  الدعم  كل  له  المنتخب 
وهذه  تحطيمه،  تحاول  والخارج  الداخل  في 
األطراف تحاول التأثير على معنويات المدرب 

جمال بلماضي”.
ق.ر

صبيحة  المحلي  الوطني  المنتخب  وفد  وصل 
تحسبا  الدوحة،  القطرية  العاصمة  إلى  أمس 
تنطلق  التي  العرب،  كأس  في  للمشاركة 
الذي  الوقت  في  المقبل،  الثالثاء  يوم  منافساتها 
دافع فيه بوقرة عن خياراته بخصوص التشكيلة 

المشاركة في الدورة.

من  السبت  فجر  المحليون  الالعبون  وتنقل 
بهم  التحق  أين  بتونس،  مرورا  الجزائر، 
التونسية، قبل  البطولة  الناشطون في  الالعبون 
الجوية  للخطوط  طائرة  عبر  الرحلة  مواصلة 
الجزائرية نحو الدوحة القطرية، فيما التحق بقية 
الالعبين الناشطين في بطوالت الخليج، مباشرة 

بالمنتخب بمقر إقامته.
اول  المحليين  لمنتخب  الفني  الطاقم  وبرمج 
رفقاء  باشر  حيث  أمس،  مساء  تدريبية  حصة 
تحسبا  الجدية  تحضيراتهم  بلعمري  جمال 
المقبل  األربعاء  يوم  السودان  منتخب  لمواجهة 

في إطار الجولة األولى.
من جهته، كشف الناخب الوطني مجيد بوقرة 
سيكون  مبولحي  وهاب  رايس  الحارس  أن 
العرب،  كأس  منافسة  خالل  للمنتخب  قائدا 
وقال بوقرة في تصريحات له فجر أمس قبل 
التنقل إلى الدوحة :«مبولحي له خبرة كبيرة 
وسيكون هو قائد المنتخب الجزائري في كأس 

العرب”
العب  تيطراوي  لياسين  اختياره  وبخصوص 
المصاب،  عبيد  مهدي  لتعويض  بارادو  نادي 
أضاف :«ياسين شاب له إمكانيات كبيرة، وهو 
أرضية  على  التعليمات  يطبق  منضبط  العب 

الميدان”
في  خياراته،  مسؤولية  تحمله  بوقرة،  وأكد 
التعداد الذي سيعتمد عليه للتويج بكأس العرب 
الدعوة  يمكننا توجيه  :«هذا منتخب وطني، ال 
المسؤولية،  وأتحمل  بخيارات  قمنت  للجميع، 
قمنا  الذين  الالعبين  عن  الحديث  يجب 
يتم  لم  التي  لألسماء  العودة  بدل  باستدعائهم، 
اختيارها لخوض هذه البطولة، هدفنا هو تقديم 
أفضل ما لدينا للتويج بهذه الكأس، سنخوض كل 
مباراة على أنها نهائي، مع احترام كل منافسينا، 
المنتخب الوطني منتظر بقوة، لذا كل المباريات 

عدة  القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية  تدرس 
قارة  داخل  المحلية  االتحادات  من  عروض 
إفريقيا، لتنظيم مباريات ودية خالل فترة التوقف 
الدولية، التي تسبق نهائيات كأس األمم المقررة 
أكدته  حسبما   2022 مطلع  الكاميرون  في 

مصادر عديدة امس.
أن  الفاف  مسؤولي  من  مقربة  مصادر  وأكدت 
الهيئة الكروية الجزائرية تلقت عدة طلبات من 
منتخبات إفريقية لخوض مباريات ودية، خالل 

فترة التوقف الدولية التي تسبق الكان، من 27 
ديسمبر المقبل وحتى 9 جانفي المقبل.

وتسعى عدة منتخبات إفريقية، لخوض مواجهة 
ودية ضد أبطال إفريقيا قبل النهائيات، للوقوف 
على مدى استعدادها قبل خوض التحدي القاري.
الوطني  الناخب  أن  ذاتها،  المصادر  وأضافت 
جمال بلماضي، سيتكفل بدراسة العروض، على 
أن يجتمع برئيس االتحاد، شرف الدين عمارة، 
العروض،  بتحويل  المكلفة  الوكالة  ومسؤول 

خالل  للمحاربين  المنافسين  المنتخبين  لتحديد 
فترة التوقف الدولية المقبلة.

ق.ر

تمسك بإجراء كان 2022 في الكاميرون

 الكاف ينهي الجدل 
بخصوص مباريات السد 

المؤهلة للمونديال

يرتقب دخوله أساسيا أمام ويست هام اليوم

غوارديوال يعترف بدور 
محرز في طريقة لعب السيتي

بعد تلقيه التصال من إسماعيل هنية

نورين : »نحن مع فلسطين 
 والقدس وهذا جزء 

من عقيدتنا«

»لكاف«  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أنهى 
المؤهل  الملحق  مباريات  نظام  بشأن  الجدل 
وذلك   ،2022 قطر  العالم  كأس  لمونديال 
في  عقدت  التي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  في 
مصر، وتمسك بإجراء كأس إفريقيا للمم 2022 
في الكاميرون رغم تأخر األشغال في المنشآت 

الرياضية هناك.
وقال بيان الـ«كاف« إن نظام الملحق في القارة 
أي  عليه  يطرأ  ولن  هو،  كما  سيظل  اإلفريقية 
بنظام  الملحق  مباريات  ستقام  حيث  تغيير، 
التي  للشائعات  صحة  وال  واإلياب،  الذهاب 
تكهنت بإمكانية تحديد المنتخب المتأهل بمباراة 
األفضل  المنتخبات  وستحظى  فقط،  واحدة 
داخل  اإلياب  مباراة  خوض  بأفضلية  تصنيفاً 

أرضها.
للدور  تأهلت  التي  العشرة  المنتخبات  وقسمت 
إلى  المؤهلة  اإلفريقية  التصفيات  من  الحاسم 
المراكز  على  بناء   ،2022 قطر  مونديال 
التي حصلت عليها في تصنيف االتحاد الدولي 
لكرة القدم الـ«فيفا« إلى مستويين، األول يضم 
ونيجيريا  وتونس  والجزائر  المغرب  منتخبات: 
مالي  منتخبات:  ضم  والثاني  والسنغال، 
الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  والكاميرون 

وغانا ومصر.
إفريقي  الجنوب  الكاف  أنهى  جهته،  من 
إقامة  بخصوص  الجدل  موتسيبي،  باتريس 
الرسمي  موعدها  في  المقبلة  إفريقيا  كأس 
تأجيلها  بلد أو حتى  إلى  نقلها  أو  بالكاميرون 
الكاميرون  جاهزية  عدم  بسبب  آخر،  لموعد 

لهذا الموعد.

هامش  على  له  تصريحات  في  موتسيبي  وأكد 
بلد  الكاميرون  أن  لهيئه  العامة  الجمعية  أشغال 
البطولة  واستضافه  تنظيم  على  وقادر  كبير 
الكاميرون  بزيارة  بنفسه  قام  أنه  على  مشددا 
كانت  المالعب واالستعدادات واألمور  لمتابعه 
تسير على ما يرام، وأضاف: »ثقتي كبيرة في 
قدرة الكاميرون على تنظيم البطولة وخروجها 
بالشكل الالئق، رأيت التزاما وشغفا في زيارتي 
للكاميرون، البلد جاهزة الستضافة الكان بنسبة 
أفضل  في  البلد  تكون  أن  في  ونرغب   95%

صورة، أنا على ثقة بأننا سنقدم بطولة رائع”

سيتي،  مانشستر  مدرب  غوارديوال،  بيب  أكد 
على أهمية الدولي الجزائري رياض محرز في 
تشكيلته، بعد تألقه الالفت في التشامبيزليغ يوم 
الفوز  الفعالة في  المنصرم ومشاركته  األربعاء 

المحقق امام باريس سان جيرمان.
وصرح مدرب السيتيزنس خالل الندوة الصحفية 
هام  ويست  لنادي  فريقه  مواجهة  سبقت  التي 
الممتازة  اإلنجليزية  البطولة  لحساب  يونايتيد 
:«نريد استغالل مؤهالت محرز وسترلينغ، منذ 
أن كنت شابا، وأنا أريد أن توسعة الملعب، من 
األجنحة، ورياض  االعتماد على العبي  خالل 

ورحيم يمنحاننا هذه اإلمكانية”
واعتبر متابعو البرومييرليغ تصريحات التقني 

ضمني  اعتراف  بمثابة  األخيرة  اإلسباني 
الفترة  في  الجزائري  النجم  حق  في  بإجحافه 
االعتماد  إلمكانية  ضمنية  وإشارة  األخيرة، 
نظرا  القادمة  المباريات  في  كأساسي  عليه 
للمستوى الكبير الذي يقدمه في كل مرة تتاح 

له الفرصة.
ومن المرتقب أن يقوم غوارديوال بإقحام محرز 
كالعب أساسي في مواجهة واست هم يونايتيد 
اليوم، ويرتقب ان يرد الالعب على مدربه من 
خالل الميدان، مستغال غياب كل من فيل فودان 
التشكيلة  في  باللعب  أحقيته  ليثبت  وغريليتش، 

األساسية مستقبال.
ق.ر

نورين  فتحي  الجزائري  الجيدو  مصارع  عبر 
عن تقديره لالتصال الذي حظي به من طرف 
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  هنية  إسماعيل 
في  الحركة  أكدته  حسبما  الفلسطينية،  حماس 

بيان رسمي لها.
وأكد نورين خالل االتصال على أهمية القضية 
»هذا  الجزائري:  للشعب  بالنسبة  الفلسطينية 
تعتبر  التي  فلسطين  تجاه  منا  واجب  الموقف 
ما  وهذا  والقدس،  فلسطين  مع  فنحن  قضيتنا، 
آبائنا  وتراث  عقيدتنا  من  وجزء  عليه،  تربينا 

وأجدادنا”
وكان هنية قد أجرى اتصاال مع فتحي نورين، 
بموقفه  الفلسطيني  الشعب  اعتزاز  أبلغه  حيث 
بالجزائر  الحركة  مكتب  قام  كما  الرجولي، 

بتكريمه.
األخ  هاتف  حماس:  لحركة  بيان  في  وجاء 
السياسي  المكتب  رئيس  هنية  إسماعيل 

الجزائري  الجودو  العب  حماس  لحركة 
فتحي نورين الذي امتنع عن منازلة الالعب 
الفائتة،  طوكيو  أولمبياد  في  اإلسرائيلي 
عشرة  لمدة  المنافسة  من  بحرمانه  وعوقب 
أعوام، وثمن رئيس الحركة الموقف األصيل 
الذي اتخذه الالعب فتحي، وعبّر عن موقف 
هذه  أن  معتبًرا  األصيل،  الجزائري  الشعب 
خطوة محل فخر واعتزاز الشعب الفلسطيني 

وأحرار األمة.
التطبيع  رياح  ظل  »في  البيان:  نفس  وأوضح 
من  والبطولي  الرجولي  الموقف  هذا  يأتي 
األصالة  ليعبّر عن  نورين،  الجزائري  الالعب 
الحبيبة  الجزائر  عن  ويعبر  لألمة،  واالنتماء 
التي تقف دوًما مع الشعب الفلسطيني، وقال “إن 
أبناء فلسطين وأبناء األسرة الرياضية وأحرار 

العالم فخورون بهذا الموقف”
ق.ر

»ثقتنا في بلماضي كبيرة 
وأتمنى التأهل لمونديال قطر«

منتخب المحليين وصل للدوحة وباشر تحضيراته أمس

بوڤرة: »سنقدم أفضل ما لدينا للتتويج 
بكأس العرب«

العروض تهاطلت على الفاف مؤخرا

بلماضي سيفصل في هوية 
منافسي الخضر وديا قبل الكان

الرئيس تبون يجدد دعمه للمنتخب الوطني
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كانت تقوم باعتداءات ضد األشخاص والممتلكات 

وافتعال حالة من الرعب

توقيف 12 شخصا 
ينشطون ضمن 
عصابة أحياء 

بأن  المصدر  ذات  أوضح 
تلقي  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
القضائية  الضبطية  عناصر 
الثاني  الحضري  لألمن 
قاطني  طرف  من  لبالغات 
مجاورة  وأحياء  المنشار  حي 
بخصوص  االختصاص  بقطاع 
األشخاص  من  مجموعة  قيام 
بالعديد من االعتداءات المتكررة 
مما  البيضاء  األسلحة  باستعمال 
أوساط  في  الهلع  من  جوا  خلق 

السكان.
وأضاف بأنه تم تكثيف األبحاث 
تفعيل  مع  الميدانية  والتحريات 
العمل االستعالمات مما مكن في 
البداية من توقيف 10 أشخاص 
لضلوعهم في افتعال الشجارات 
لجهود  واستمرار  المتكررة. 
القضائية  الضبطية  عناصر 
الرامية  الثاني  الحضري  لألمن 
لتوقيف كل أفراد العصابة تلقت 
بوجود  تفيد  المصلحة معلومات 

أقنعة  يرتديان  آخرين  شخصين 
مختلفة  بيضاء  أسلحة  ويحمالن 
بصدد التحضير الرتكاب أفعال 
إجرامية بذات الحي على إثرها 
عين  إلى  الفوري  التنقل  تم 

المكان, حسب ذات المصدر.
وأضاف بأنه تم تكثيف األبحاث 
تفعيل  مع  الميدانية  والتحريات 
العمل االستعالمات مما مكن في 
البداية من توقيف 10 أشخاص 
لضلوعهم في افتعال الشجارات 
لجهود  واستمرار  المتكررة. 
القضائية  الضبطية  عناصر 
لألمن الحضري الثاني الرامية 
لتوقيف كل أفراد العصابة تلقت 
المصلحة معلومات تفيد بوجود 
شخصين آخرين يرتديان أقنعة 
ويحمالن أسلحة بيضاء مختلفة 
الرتكاب  التحضير  بصدد 
الحي  بذات  إجرامية  أفعال 
الفوري  التنقل  تم  إثرها  على 
ذات  حسب  المكان،  عين  إلى 

قوات  من  وبتدعيم  المصدر. 
تم  بالميدان  العاملة  الشرطة 
تحديد هوية الشخصين المشتبه 
مكان  تعيين  تم  كما  فيهما، 
تواجدهما بالتنسيق مع عناصر 
الخارجي  الحضري  األمن 
ماسينيسا ليتم توقيفهما, حسبما 
االنتهاء  وبعد  إيضاحه.  تم 
إجراءات  ملف  إعداد  من 
عن  المعنيين  حق  في  جزائية 
أشرار  جمعية  تكوين  جرم 
لغرض اإلعداد لجنايات وجنح 
والممتلكات  األشخاص  ضد 
البيضاء  باألسلحة  االعتداء 
افتعال حالة من الرعب بالوسط 
باستعمال  التهديد  الحضري 
أسلحة بيضاء متبوع بالضرب 
محظور  أبيض  سالح  حمل 
تقديمهم  تم  مبرر شرعي  دون 
أمام النيابة المحلية، حسب ذات 

المصدر.

أهمية  على  باستور،  معهد  شدد 
فيروس  ضد  بالتلقيح  االلتزام 
ظهور  مع  السيما  كورونا، 
أوميكرون"   " الجديد  المتحور 
من  بعدد  مؤخرا  انتشر  الذي 

الدول االفريقية.
الجزائر  باستور  معهد  وقال 
زاد  "كلما  أمس،  له  بيان  في 
كلما  كورونا  فيروس  انتشار 
ارتفعت احتمالية ظهور وانتشار 
الفيروسات المتحورة منه، وعليه 

يتعين األخذ باللقاح المتوفر ضد 
ملحة  كضرورة  الفيروس  هذا 
الصارم  باالحترام  االلتزام  مع 
المنصوص  األساسية  للقواعد 
الصحي  البروتوكول  في  عليها 
والتباعد  الواقية  األقنعة  )ارتداء 
الجسدي وغسل اليدين( من أجل 

الحد من انتشار الفيروس".
ساللة  أن  إلى  البيان  وأشار 
الجديدة  “بي.1.1.529” 
اإلعالن  تم  كورونا،  لفيروس 

العالمية  المنظمة  قبل  من  عنها 
للصحة للمرة األولى بدولة جنوب 
الجاري  24 نوفمبر  افريقيا يوم 
بعد أن تم رصد في وقت سابق 
المتحور  تخص  موجات  ثالث 
من  المنظمة  حذرت  وقد  دلتا، 
"أوميكرون"  المسمى  الفيروس 
الذي تبين أنه يمكن ان ينتج عنه 
آخر  متحور  فيروس   30 نحو 
وارتفاع نسب العدوى به مقارنة 
بباقي المتحورات.            ف. م

تمكنت الضبطية القضائية لألمن الحضري الثاني بأمن 
والية قسنطينة بالتنسيق مع األمن الحضري الخارجي 

ماسينيسا والفرق العملياتية للشرطة القضائية من توقيف 
12 شخصا ينشطون ضمن عصابة أحياء، حسبما من خلية 

االتصال والعالقات العامة باألمن الوالئي.
ع.ط

شدد على ضرورة االلتزام بالتلقيح

معهد باستور يحذر من المتحور الجديد لكورونا

ANEP:2116020862 الرائد:2021/11/28

اشهار

من  ابتداء  ثلوج  سقوط  يرتقب 
اليوم على المرتفعات التي يتراوح 
يفوق  ما  إلى   900 بين  علوها 
عنه،  أعلن  متر، حسبما   1.000
لألرصاد  الوطني  الديوان  أمس، 

الجوية في نشرية خاصة.
هذه  فإن  المصدر،  نفس  وبحسب 
الساعة  إلى  تستمر  التي  النشرية 
األحد،  غد  يوم  من  زواال  الثالثة 
تلمسان  واليات  من  كل  تخص 

وشمال  وسعيدة  بلعباس  وسيدي 
والية  وشمال  البيض،  والية 
وتيارت  الجلفة  وشمال  االغواط 
سمك  سيتراوح  و  وتيسمسيلت، 
الثلوج المتوقع سقوطها بالواليات 

المذكورة ما بين 5 إلى 10 سم.
تساقط  أيضا  النشرية  وتخص 
المدية  واليات  من  بكل  الثلوج 
وزو  وتيزي  والبويرة  والبليدة 
وبرج بوعريريج وسطيف وبجاية 

من  ابتداء  وهذا  وخنشلة،  وباتنة 
غد  يوم  زوال  من  الثالثة  الساعة 
األحد )15:00( إلى غاية الساعة 
على   )06:00( صباحا  السادسة 

األقل من اليوم.
سمك  أن  إلى  النشرية  وأشارت 
سيتراوح  المتوقع سقوطها  الثلوج 
وستكون  سم،   15 إلى   10 من 

مرفقة برياح عاصفة.
ف. م

تشمل عددا من واليات الوسط والشرق

ثلوج مرتقبة على المرتفعات ابتداء من اليوم
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  ت�سارك م�سرحية » جي بي اأ�س » للمخرج املتميز »حممد �سر�سال« يف فعاليات اأيام قرطاج امل�سرحية، املزمع انعقادها ابتداء من 4 دي�سمرب و اإىل غاية 12 من نف�س ال�سهر، و التناف�س على جوائز امل�سابقة الر�سمية يف 
دورته 22.

   م�سرحية »جي بي اأ�س« من اإنتاج امل�سرح الوطني اجلزائري لعام 2019 تتناف�س اإىل جانب 13 عمال م�سرحيا اآخر على غرار »منطق الطري« )تون�س(، »بيت ال�سغف« )�سوريا(، »ال�سعبة 0« )العراق(، »اخلالدون« )بوركينا 
فا�سو(،«خرائط اإفريقية« لدولة )غينيا(، »اآه كارميال« )م�سر(، و«حكاية زهرة« )فل�سطني(، و«منظر طبيعي« )الأردن( ،«بني الألف والياء« )ال�سنغال( و »م�ساآي ميديا« )الكويت(.

   تتناول م�سرحية »جي بي اأ�س« من تاأليف و اإخراج حممد �سر�سال، مو�سوع �سياع الإن�سان املعا�سر بني اأفكاره و مبادئه و مواقفه و عالقته بالوقت، و متزج بني تقنيات ال�سينما و امل�سرح و ال�ستخدام املبا�سر و املتوا�سل 
لالإمياءات و احلركات لتمرير ر�سائل و اأفكار تنتقد الن�سياع و التيه.

  كما �سيتم على هام�س الدورة تكرمي املمثلة امل�سرحية القديرة  ف�سيلة ح�سماوي املولودة عام 1955 يف وهران، خالل هذه الدورة من املهرجان، نظري م�سارها الفني الرثي الذي  انطلق منذ عام 1974 بامل�سرح اجلهوي 
بوهران، و التي تعد اإحدى �سيدات الركح املخ�سرمات، ممن عا�سرن الفرتة الذهبية للم�سرح اجلزائري من خالل م�ساركتها يف العديد من 

الأعمال امل�سرحية التي نالت �سهرة وا�سعة �سواء بالفرقة امل�سرحية التابعة للم�سرح اجلهوي بوهران اأو م�سرح اجلزائر العا�سمة، هذا 

الأخري الذي كان يعي�س ع�سره الذهبي مع العمالقة، و اأول عمل م�سرحي ا�سند لها كان يف م�سرحية »الرهان«، و ذلك مب�ساعدة عمالقة 

الفن اأمثال عبد القادر علولة و �سراط بومدين رحمهم اهلل و غريهم، كما �ساركت يف العديد من الأعمال التلفزيونية على غرار م�سل�سل 

�سم�س احلقيقة، بالدي و نا�سي، حنا و ميانا، نا�س مالح �سيتي، ولد مامو و اأولد احلالل و غريها.

   اإ�سافة اإىل تكرمي اأ�سماء فنية اأخرى من امل�سرح العربي و الإفريقي، على غرار �سعيدة احلامي )تون�س(، اأحمد فوؤاد �سليم )م�سر( و 
فلوري�س اأدجنهوم  من دولة )البنني( و جان �سيبي اأكومو من دولة )كينيا(، اإىل جانب فرقة مدينة تون�س للم�سرح التي تعترب من اأعرق 

فرق الفن الرابع يف تون�س.

   فيما مت اختيار م�سر �سيف �سرف الدورة الـ 22  يف حني �ستكون تون�س ممثلة بثالثة اأعمال م�سرحية �سمن امل�سابقة الر�سمية و هي 
»منطق الطري« لنوفل عزارة و »اآخر مرة« لوفاء الطبوبي و »كابو�س ين�ستاين« لأنور ال�سعايف، و �ستت�سابق هذه الأعمال املتناف�سة على 

جوائز اأف�سل عمل متكامل بالإ�سافة اإىل جوائز اأح�سن ن�س و اأح�سن اإخراج و اأح�سن ممثل و اأح�سن ممثلة و اأح�سن �سينوغرافيا.

   كما �ستنظم على هام�س العرو�س امل�سرحية �سواء داخل اأو خارج املناف�سة ندوة حول »امل�سرح يف زمن املخاطر« ناهيك على ور�سات 
تزال  ل  و  عام 1983  بتون�س  تاأ�س�ست  امل�سرحية  قرطاج  اأيام  فاإن  للتذكري  املخت�سني،  و  الأ�ساتذة  من  ثلة  يوؤطرها  الرابع  بالفن  متعلقة 

تنظم اإىل غاية اليوم.

اجلزائر �سيف �سرف الطبعة اخلام�سة ملهرجان العودة ال�سينمائي بفل�سطني

   حتل اجلزائر �سيف �سرف على الطبعة اخلام�سة ملهرجان العودة ال�سينمائي الدويل بدولة فل�سطني، التي تعقد فعالياتها ابتداء من 6 و 
اإىل غاية 12 دي�سمرب املقبل مبدينة غزة.

  و عرب موؤ�س�س و رئي�س املهرجان، املخرج الفل�سطيني �سعود مهنا و هو اأي�سا رئي�س » ملتقى الفيلم الفل�سطيني«، عن �سعادته الكبرية و 
ت�سرف املهرجان باختيار اجلزائر �سيف �سرف، معتربا ذلك » تكرميا لها و ملواقفها العظيمة و الداعمة لل�سعب الفل�سطيني«.

   �ستعر�س خالل هذه الطبعة العديد من الأفالم اجلزائرية الق�سرية على غرار »اأوبن« حل�سام الدين عبا�س و »�سوف نعود« لعبد اجلليل 
بوحلبال و«العامل كما اأراه« لر�سيد بلحناقي بالإ�سافة لـ »دكان« لطارق جبوري و«بارادوك�س« لريان فركو�س و«دي زاد 21« ل�سيف الدين 

عزاب.

 و تقام هذه الطبعة حتت �سعار » انتظار العودة .. عودة » مب�ساركة بلغت 177 فيلما من 42 بلدا بني روائية و ت�سجيلية بينها »األيغوريا« 
للرتكي هاكان اأونال و«�ساكريو« للكولومبي األيخاندرو اأجنل و«اإله ال�سالم« للفل�سطينية مي�ساء اأبو غنام و كذا »هذا ما نتذكره« للدامناركي 

�سورن ماركو�سن.

   و يهدف مهرجان العودة ال�سينمائي الدويل، الذي تاأ�س�س يف عام 2009، اإىل ربط اجل�سور بني ال�سينمائيني الفل�سطينيني و العرب و الأجانب و كذا امل�ساهمة يف فك احل�سار على قطاع غزة من خالل الثقافة و الفن«.
   يذكر اأن �ستة اأفالم جزائرية �ستعر�س اأي�سا يف الدورة ال�ساد�سة ملهرجان القد�س ال�سينمائي الدويل املزمع تنظيمه كذلك مبدينة غزة بتاريخ 29 نوفمرب و اإىل غاية 6 دي�سمرب املقبل.

تتناف�س اإىل جانب 13 عمل م�سرحي

»جي بي ا�س » متثل اجلزائر يف اأيام قرطاج امل�سرحية بتون�س

اأ�سهر الكتاب العامليون 

   باولو كويلو يعد من اأ�سهر الكتاب و الروائيني املعا�سرين برازيلي الأ�سل، ولد يف مدينة ريو دي جانريو الربازيلية يف 24 من �سهر باولو كويلو

اأوت لعام 1947م،  كانت فرتة طفولته و مراهقته مليئة بامل�ساعب، اإذ مل يلق ت�سجيًعا من اأهله لتحقيق حلمه يف اأن يغدو كاتًبا، و 

قد عانى بعدها من تعاطي املخدرات والكحول، و لكنه متكن من جتاوز هذه الأمور.

  جنح كويللو على مدار حياته يف تاأليف العديد من الأعمال الأدبية املهمة مثل رواية “اخليميائي” التي تعد اأ�سهر موؤلفاته و اأكرثها 

مبيًعا على الإطالق، و تنقل خالل حياته بني العديد من املهن والأعمال، لكّن نقطة التحول الكبرية يف حياته كانت اأثناء زيارته 
اإىل اإ�سبانيا يف عام 1986 عندما كان يف ال�ساد�سة والثالثني من العمر.

ROAD TO SANTIAGO DE COMPOS�« طريق  طول  على  ميل  من 500  لأكرث  الرحلة  تلك  يف  الربازيلي  الكاتب  م�سى     

TELA«، و هو موقع �سهري للحج الكاثوليكي، حفز هذا امل�سري ال�ساق �سحوة دينية �سعر بها كويللو يف اأعماقه طول طريق الرحلة، 

وكانت تلك ال�سحوة الدافع الأكرب لكتابة ق�سة »THE PILGRIMAGE« والتي يعني عنوانه »احلج«، كانت ق�سة ذاتيه يروي فيها 

الكاتب عن رحلته بلغته الربتغالية الأم، ليرتك بعدها باولو كويللو اأعماله و وظائفه الأخرى ويكر�س نف�سه ليكون كاًتبا حمرتًفا.

     اأ�سدر بعدها كتاًبا جديًدا يف عام 1987، وكان عنوانه »THE ALCHEMIST« اأو »اخليميائي«، ُكتب باللغة الربتغالية وا�ستغرق 

اأمر كتابته اأ�سبوعني فقط، تروي هذه الرواية املجازية والتي ا�ستخدم فيها الكثري من ال�ستعارات ق�سة �سبي راٍع اأندل�سي قام برحلٍة 

�سوفيٍة تعّلم من خاللها التحّدث بـ »لغة العامل« وبذلك اأ�سبح اأهاًل ليحظى برغبات قلبه.

    ح�سل الكتاب يف البداية على القليل من النتباه فقط، وكان ذلك حتى ظهور الن�سخة الفرن�سية املرتجمة منه والتي ترّبعت 

على مقّدمة قوائم اأف�سل الكتب مبيًعا يف فرن�سا يف بداية الت�سعينيات، حلق بهذه الرتجمة الكثري من الرتجمات اإىل اللغات الأخرى 

حيث بلغ عددها الكلي نحو 80 لغة خمتلفة بحلول عام 2016، لت�سبح بعدها رواية »THE ALCHEMIST« ظاهرة عاملية مميزة.

    بيع من هذا الكتاب اأكرث من 35 مليون ن�سخة، و هو حالًيا اأكرث الكتب احلا�سلة على ترجمات خمتلفة لأي كاتٍب على قيد احلياة، 

ن�سر كويللو يف عام 1990 رواية عن رحلة فتاة جميلة �سغرية للح�سول على املعرفة، وكان ا�سم الرواية »BRIDA« تناولت الق�سة 

رحلة الفتاة لت�ستك�سف ذاتها بالإ�سافة اإىل عالقتها مع الأ�سخا�س الذين قابلتهم يف حياتها.

  واظب الكاتب على الن�سر كل �سنتني منذ اأن ن�سر رواية  THE ALCHEMIST ويتبع طريقًة غريبة يف ترتيب وقته للكتابة، لكّنها 

 BY THE RIVER PIEDRA I« ومع غرابتها ي�ستطيع اأن يح�سل من خاللها على جناٍح مميز، ومن اأ�سهر الروايات التي ن�سرها نذكر

SAT DOWN  AND WEPT«  يف عام 1994، ورواية »VERONIKA DECIDES TO DIE« يف عام 1998.

 81 من  اأكرث  اإىل  اأعماله  ُترجمت  و  العامل،  حول  بلًدا   170 من  اأكرث  يف  ن�سخة  مليون   210 من  اأكرث  منها  بيع  كتاًبا   30 له  ن�سر  يف    بالتدوين  كويللو  يقوم  و  خمتلفة،  املتابعني مدونته على �سبكة الإنرتنت ثالث مرات لغة  ماليني  وميتلك  الأ�سبوع،  اإىل على في�سبوك وتويرت.يف  كويللو  باولو  الكاتب  حمبو  ينظر  على     وقادرة  ُملهمة  اأّنها  على  اآخر موؤلفاته  راأٌي  لنقاده  لكّن  حياتهم.  على تغيري  كتاباته  يرف�سون  حيث  على على روحانية زائفة وفارغة بعيدة عن اعتبارها كالًما فارًغا، ي�سجع فيه كويللو متاًما،  فيطلق  هو  اأما  واللتزام،  ولي�س الدقة  �سخ�سية«  م�ساكل  »كاتب  ويرّد نف�سه  الذاتية«،  امل�ساعدة  لكتب  اأكتب »كاتًبا  »عندما   : رائع  بكالٍم  نقاده  ترق فهي ترجع اإىل القارئ، لي�س من �ساأين كتاًبا، اأكتبه لنف�سي، اأما عن ردة الفعل على  مل  اأم  بالكتب  النا�س  اأُعجب  اإذا 
الأدبية؛ لهم«. اإ�سداراته  لآخر  وبالن�سبة  عام     يف  وحيًدا  كتاًبا  كويللو  ن�سَر  :SECRETS فقد   « بعنوان  كان  ويف 2019   ،»DAY PLANNER 2020 « هي  كتب  ثالثة  ن�سَر   2020 JOURNEY: A عام  و«   »...A, B, C, D »JOURNAL OF DISCOVERY عام يف  اأما   ،»TE RUANUKU امليالد  و«  عيد  حكايا  كتاب  ن�سر   2021 »CHRISTMAS TALES «اإعداد : حياة م�سباحي

اأ�سهر الكتب العربية 

   رواية �سـالح الـدين الأيوبي
تدخل  التي  و  زيدان،  جرجي  لموؤلفها  تاريخية  رواية  هي 

�سمن �سل�سلة روايات تاريخ الإ�سالم، و تتناول الرواية الفترة 

اإلى  الفاطميين  حكم  من  م�سر  فيها  انتقلت  التي  التاريخية 

الحكم الأيوبي، بانتهاء حكم الخليفة العا�سد كاآخر الخلفاء 

الأيوبي  الدين  �سالح  ال�سلطان  حكم  بداية  و  الفاطميين، 

ذلك البطل التاريخي �ساحب معركة حطين.

  كما تت�سمن الرواية في وقائعها و�سفا لطائفة الإ�سماعيلية 

عن  انف�سلت  طائفة  هي  و  الح�سا�سين،  بجماعة  المعروفة 

اإمامة  اإلى  لتدعو  الميالدي  الثامن  القرن  في  الفاطميين 

ا�ستهرت  و  ن�سله،  ِمن  جاء  من  و  باهلل  الم�ستن�سر  بن  نزار 

هذه الطائفة ما بين القرن الثامن و القرن الرابع ع�سر، و 

يتزعمها في هذه الرواية رجل يدعي را�سد الدين �سنان. 
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دعا المفكر اللبناني معن بشور كل القوى الحية في األمة لمساندة المناهضين في المغرب ضد التطبيع، مؤكدا ان 
زيارة وزير الحرب الصهيوني للمغرب الذي يرأس ملكه لجنة القدس  أمر خطير .

المفكر اللبناني معن بشور يدعو إلى مساندة مناهضي التطبيع في المغرب ويصرح

 زيارة وزير الحرب الصهيوني 

للمغرب الذي يرأس ملكه لجنة 
القدس أمر خطير

المكتب التنفيذي التحاد الشبيبة الصحراوية يندد 
بالخروقات المرتكبة 

الشعب الصحراوي ضاق ذرعا 
من فشل اآلليات الدولية 

التنفيذي  المكتب  عضو  أبرز 
الصحراوية،  الشبيبة  التحاد 
المكلف بالشؤون الخارجية، حمدي 
العارم  الغضب  التوبالي،  عمار 
الصحراوي  الشعب  يعتري  الذي 
وبالخصوص شبابه ، بسبب خيانة 
بتنظيم  لوعوده  الدولي  المجتمع 
وتسامحه  المصير،  تقرير  استفتاء 
لحقوق  المغربية  االنتهاكات  مع 

الشعب الصحراوي.
المسؤول  كلمة  في  ذلك  جاء 
في  المشاركين  أمام  الصحراوي، 
الشباب  منتدى  من  الثانية  الطبعة 
الشعب  مع  للتضامن  العالمي 
بمالكا  المنعقدة  الصحراوي، 
الى  فيها  دعا  والتي  االسبانية، 
االحتالل  وجه  في  بحزم  الوقوف 
المغربي، وفي وجه الدول والجهات 
االستعمار  تصفية  تعرقل  التي 
تبني  عبر  الغربية،  الصحراء  من 
ملموسة.  وإجراءات  مبادرات 
ما  -وفق  التوبالي  عمار  وأعاد 
الصحراوية-  االنباء  وكالة  ذكرته 
التذكير بالتحذير الذي تم توجيهه ، 
خالل الطبعة األولى من المنتدى، 
الالجئين  التي نظمت في مخيمات 
الصحراويين شهر مارس 2020، 
بسبب  األوضاع  انفجار  قرب  من 
حصل  ما  وهو  المغربي،  التعنت 
في  ذلك،  بعد  قليلة  أشهر  بالفعل 
وقف  المغرب  النتهاك  إشارة 
من  نوفمبر  شهر  في  النار  إطالق 

السنة الماضية.
مسؤول  تأسف  االطار،  هذا  وفي 
اتحاد  في  الخارجية  العالقات 
لتواطؤ  الصحراوي،  الشبيبة 
الذي  األممي،  األمن  مجلس 
عن  االخير  قراره  في  تغاضى 
اطالق  لوقف  المغربي  االنتهاكات 
ولحقوق  الدولي،  وللقانون  النار، 
بما  المحتلة  المناطق  في  اإلنسان 
يشجع دولة االحتالل المغربية على 

المزيد من االنتهاكات.
من  مشاركين  أن  بالذكر  جدير 

التي  الطبعة  يحضرون   ، بلد   41
في  ينشطون  أمس،  أول  انطلقت 
والخضر،  الليبرالية،  االحزاب 
والشيوعية،  واالشتراكية، 
محليين  مشاركين  إلى  باإلضافة 
ومهتمين  وخبراء  وأوروبيين 

بالقضية الصحراوية.
الطبعة  هذه  تنظيم  على  ويشرف 
أعضاء  المنتدى،  من  الثانية 
الشبيبة  اتحاد  خارجية  قسم 
مجلس  مع  بالتعاون  الصحراوية 
الشباب  ومركز  االسباني،  الشباب 
االوروبي-األمريكي الالتيني حيث 

ينظم المنتدى.
وقد عرفت الجلسة االفتتاحية تقديم 
ممثل  من  رسمية  افتتاحية  كلمات 
وكلمة  البوليساريو،  جبهة  عن 
للشبيبة الصحراوية، وكلمة لمركز 
واألمريكي  االوروبي  الشباب 
المنتدى  يشرع  أن  قبل  الالتيني، 
في االستماع إلى كلمات المنظمات 
وفود  رؤساء  وكلمات  الدولية، 

التنظيمات الشبابية المشاركة.
أمس على  المنتدى  أشغال  وجرت 
بالنقاش  تتناول  ورشات  شكل 
في  بالنزاع  مرتبطة  قضايا  عدة 
يهدف  حيث  الغربية،  الصحراء 
بخالصات  الخروج  إلى  المنتدى 
التضامن  حجم  تجسد  عملية  نتائج 
القضية  مع  الشباني  الدولي 

الصحراوية.
وذكرت وكالة األنباء الصحراوية، 
أن الشبيبة الصحراوية، قد اختارت 
المنتدى  من  الثانية  الطبعة  تنظيم 
األخيرة  هذه  لتذكير  اسبانيا  في 
والقانونية  التاريخية  بمسؤوليتها 
بالصحراء  النزاع  في  القائمة 
الغربية، ومن أجل تحميل الشباب 
عموما  واالوروبي  االسباني 
مسؤولية تصحيح الخطأ التاريخي 
الذي وقعت فيه الحكومة االسبانية 
تحمل  عن  بالتخلي   1975 سنة 
االستعمار  تصفية  في  مسؤوليتها 

من الصحراء الغربية.

الوكاالت

للحزب  االخباري  الموقع  اوردها  له  في مساهمة  بشور  قال معن  و 
المغربي "النهج الديمقراطي المغربي" أن أخطر ما في زيارة وزير 
حرب الكيان الصهيوني للرباط، "إنها تأتي للمغرب الذي يحكمه ملك 
هو رئيس لجنة القدس، فيما القدس و االقصى والقيامة تتعرض ألبشع 
ممارسات التدنيس والتهويد والتهجير على يد )الوزير بيني( غانتس 

وأمثاله".
عن  المتاحة  الوسائل  بكل  عبروا  "الذين  المغرب  بمناضلي  وأشاد 
اتفاقية  وعقد  بالدهم  إلى  الصهيوني  الحرب  وزير  لزيارة  رفضهم 
عسكرية مع حكومتهم، سواء عبر وقفة شجاعة في العاصمة الرباط 
رغم القمع أو بيانات و اطالالت إعالمية، مؤكدين أن اتفاق التطبيع 
تم  كما  وتجاري  سياحي  بعد  ذا  اتفاقا  ليس  المغربية  الحكومة  مع 
له, بل هو تحالف عسكري يستهدف األمن واالستقرار في  الترويج 
المغرب العربي، كما يقود إلى " تصعيد القمع ضد األصوات الحرة 

في المغرب".
في  المناضلين  إخواننا  و  أخواتنا  يد  على  نشد  إذ  "إننا   : وأضاف 
مجموعة  أو  التطبيع  لمناهضة  المغربية  الجبهة  في  سواء  المغرب 
العمل الوطنية أو المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, ندعو كل القوى 

الحية في االمة لمساندتهم في نضالهم ضد التطبيع و اتفاقيات".

أجل  من  المغربية  العمل  مجموعة  أعلنت 
أمام  اليوم،  شعبية،  وقفة  تنظيم  عن  فلسطين 
للتضامن  الرباط،  بالعاصمة  البرلمان  مقر 
ألجندات  والتصدي  الفلسطيني  الشعب  مع 

االختراق الصهيوني في المنطقة.
أن  أمس،  لها،  بيان  في  المجموعة  وقالت 
الوقفة الشعبية التي سيتم تنظيمها تحت شعار 
الصهاينة"  مع  التطبيع  ضد  المقاومة..  "مع 
مع  للتضامن  الدولي  اليوم  بمناسبة  تأتي 
الشعبية  التعبئة  إطار  وفي  الفلسطيني  الشعب 
المتواصلة الداعمة لكفاحه تحت شعار "الشعب 

المغربي الدائم : فلسطين قضية وطنية".
للمواقف  تأكيدا  تضيف،  الوقفة،  تأتي  كما 
االحتالل  مواجهة  في  الراسخة  التاريخية 

ألجندات  والتصدي  أدواته  وكل  الصهيوني 
كما  المنطقة،  لتخريب  الصهيوني  اإلختراق 
فلسطين،  اجل  من  العمل  مجموعة  ستنظم 
أخر  على  الضوء  لتسليط  صحفية  ندوة  غدا، 
مخاطره،  و  المملكة  في  التطبيع  مستجدات 
السياسية  االتفاقيات  تطورت  ان  بعد  خاصة 
و  المخزن  نظام  بين  والتجارية  والدبلوماسية 
الكيان الصهيوني الى تطبيع عسكري يستهدف 
كما  برمتها,  المنطقة  و  المملكة  استقرار 
المغربي  الشعب  "تمسك  على  الندوة  ستؤكد 
اشكال  كافة  وإسقاط  الفلسطيني  الشعب  بدعم 

التطبيع".
واسعة  احتجاجية  حركة  المغرب  ويعرف 
الصهيوني  الكيان  وزير حرب  بزيارة  للتنديد 

الى الرباط، االربعاء الماضي, و توقيع اتفاق 
الكيان "من شأنه  المخزن و  بين  أمني  تعاون 
خلق قنوات رسمية بين األجهزة االستخباراتية 
واألمنية" للطرفين, بعد نحو عام على تطبيع 

عالقاتهما.
الصهيوني  الكيان  وزير  زيارة  مع  وتزامنا 
الى الرباط، قمعت قوات االمن المغربية وقفة 
مناهضة لزيارة مجرم الحرب "بيني غانتس" 
إليها  دعت  والتي  البرلمان  أمام  المغرب  إلى 
الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. 
وتعرضت الوقفة الى المنع والحصار والتفريق 
حقوقيين  مشاركة  وسط  القوة،  باستعمال 
وحضور  الفلسطينية  للقضية  ومناصرين 

وسائل اإلعالم, تحت حصار امني كبير.

العربي  المغرب  علماء  رابطة  استنكرت 
الحرب  لوزير  المخزن  نظام  استقبال 
معه،  عسكرية  اتفاقيات  وتوقيع  الصهيوني، 
مطالبة المغرب بالتراجع عن مسلسل التطبيع 
المملكة  على  استراتيجيا  خطرا  "يشكل  الذي 

والمنطقة المغاربية بأسرها".
تتابع  إنها  لها  بيان  في  الرابطة  وقالت 
الذي  التطبيع,  مسلسل  واستنكار  "باستغراب 
تقوم به المملكة المغربية مع الكيان الصهيوني 
المسلمين  ألراضي  المحتل  المعتدي  الغاصب 
استقبال  حلقاته  من  كان  والذي  ومقدساتهم، 
وتوقيع  المحتل  الكيان  حرب  لوزير  المغرب 
الرابطة  وتتساءل  معه".  عسكرية  اتفاقيات 
ملكها  يرأس  دولة  تقيم  "كيف   : باستغراب 
لجنة القدس, تطبيعا مع محتل القدس والساعي 
لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم محله؟!" وحيال 
على  الرابطة  أكدت  المؤسف،  الحدث  هذا 

وكبيرة  محرم  المحتل  العدو  مع  "التطبيع  أن 
من الكبائر التي ال شك فيها، لما يتضمنه من 
مواالة من نهى هللا عن مواالتهم من األعداء 
من  وأخرجهم  المسلمين،  قاتل  من  سيما  ال 
ديارهم وأوطانهم، كما هو الواقع  في فلسطين 
من قبل المحتلين, من قتل األبرياء من رجال 
ونساء وصبيان، وهدم مساكنهم"، مشيرة الى 
أوضح  من  واألمنية  العسكرية  "التحالفات  أن 
صور المواالة". كما ابرزت الرابطة أن "هذا 
التطبيع مخالف لما أوجبه هللا تعالى من نصرة 
للمرابطين  المسلمين، وخذالن  المظلومين من 
في ثغور المسجد األقصى وما حوله"، مضيفة 
سائر  يستصرخون  المستضعفين  هؤالء  أن 
أبناء األمة اإلسالمية ويستنصرونهم، "في ظل 
الجرائم  عن  وصمته  الدولي  المجتمع  خذالن 
علماء  رابطة  وطالبت  بحقهم".  ارتكبت  التي 
صور  كل  تستنكر  -وهي  العربي  المغرب 

عن  بالتراجع  المغربية  "المملكة  التطبيع- 
مسلسل التطبيع، الذي يشكل خطرا استراتيجيا 
المغاربية  والمنطقة  المغربية  المملكة  على 
للمسلمين  أعداء  الغاصبون  فاليهود  بأسرها، 
وللبشرية، كما بين هللا ذلك في كتابه،  وشهد 
التاريخ بهذه العداوة في كل فتراته، فما دخل 
وإشعال  إفسادها  في  سعوا  إال  منطقة  اليهود 
الحرب بين أهلها". ودعت الرابطة "أهل العلم 
تحمل  إلى  والتأثير  والسياسة  والفكر  والرأي 
التطبيع  هذا  خطورة  بيان  في  مسؤولياتهم 
آثاره  ممكنة وكشف  بكل وسيلة  الناس  لعموم 
 : النواحي  كل  في  المنطقة  على  التدميرية 
والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية  العقائدية 
والسياسية واألمنية"، سائلة هللا في االخير أن 
بالد  وكل  المغاربية  والمنطقة  المغرب  يقي 
من  أعدائهم  وشر  التطبيع،  "شر  المسلمين 

الصهاينة وغيرهم".

رئيس النيجر يستقبل وفدا عن رابطة علماء 
ودعاة وأئمة الساحل 

 مناقشات حول سبل 
مكافحة القضاء على آفة 

التطرف في المنطقة

بهدف التصدي ألجندات االختراق الصهيوني في المنطقة

 مجموعة العمل من أجل فلسطين تنظم وقفة شعبية
 مناهضة للتطبيع في المغرب

رابطة علماء المغرب العربي تستنكر:

"التطبيع يشكل خطرا على المنطقة المغاربية بأسرها"

وفدا  بنيامي،  أمس،  بازوم،  محمد  النيجر،  جمهورية  رئيس  استقبل 
عن رابطة علماء ودعاة وأئمة الساحل و وحدة الدمج واالتصال لدول  
الساحل االفريقي بقيادة رئيسها التشادي، اباكار واالر، وكذا ممثلين 

عن وحدة الدمج واالتصال.
وقد تم اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة جمهورية النيجر، بحضور االمين 
النايجيري  الرئيس  ونوه  بزاز.  لخميسي  الجزائري  للرابطة،  العام 
خالل هذا االستقبال بجهود الرابطة ووحدة الدمج واالتصال، للعمل 
والتطرف  التطرف  آفة  على  القضاء  أجل  من  االليتين،  حققته  الذي 

العنيف في منطقة الساحل.
خصص  الذي  الحار  لالستقبال  للنيجر،  شكره  بزاز  قدم  جانبه  من 
بالتعاون  نظم  الذي  الساحل،  وأئمة  ودعاة  علماء  رابطة  ألعضاء 
 13 الورشة  االفريقي،   الساحل  لدول  واالتصال  الدمج  وحدة  مع  
االقليمية، يومي 25 و 26 نوفمبر الجاري بنيامي، حول موضوع 

"دور المرأة في الوقاية من التطرف الديني".
اكثر  سيشجعنا  اللقاء  "هذا  أن  بازوم،  للرئيس  الصدد  هذا  في  وأكد 
منطقة  تهدد  التي  التصدي لألخطار  اجل  على مواصلة جهودنا من 
وأئمة  ودعاة  علماء  رابطة  رئيس  سلم  السياق  ذات  وفي  الساحل". 
السليمة  للممارسات  العلمي  الدليل  النايجيري،  للرئيس  الساحل 

لمواجهة الراديكالية والتطرف العنيف.
تجدر االشارة إلى أن رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل التي 
انشئت في سنة 2013 بالجزائر و نظمت بالتعاون مع وحدة الدمج 
واالتصال لدول الساحل اإلفريقي، عدة ورشات تهدف لحماية الشباب 
من  ودعاة  وعلماء  ائمة  تضم  العنيف"،  التطرف  و  الراديكالية  من 
11 بلدا، وهم ثمانية بلدن اعضاء في وحدة الدمج واالتصال للساحل 
النيجر،  مالي،  موريتانيا،  ليبيا،  فاسو،  بوركينا  )الجزائر،  اإلفريقي 
الوحدة  في  الثالثة  المراقبين  األعضاء  إلى  إضافة  وتشاد(،  نيجيريا 

نفسها وهم )غينيا والسينغال وكوت ديفوار(.
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 »البو�صطة« اأبرز االأدوات التنكيلية التي ينتهجها االحتالل ال�صهيوين

االأ�صرى الفل�صطينيون ينتف�صون �ضد �صيا�صة »القتل البطيء«

تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  اأم�س،  بيان،  يف  االأ�صري،  نادي  واأو�صح 

بعد اجلرمية التي نّفذتها اإدارة ال�صجون بحّق االأ�صري �صامي 

العمور الذي ارتقى �صهيًدا يف تاريخ 11 نوفمرب، حيث يطالب 

االأ�صرى بنقل االأ�صرى املر�صى ب�صيارة خا�صة اإىل امل�صت�صفى، 

واإنهاء رحلة العذاب »البو�صطة«.

ووفقا ملجموعة من ال�صهادات التي نقلت عرب االأ�صرى، اأكدوا 

من  العمور،  ال�صهيد  بحق  جرمية  نّفذت  ال�صجون  اإدارة  اأن 

خالل نقله املتكرر عرب »البو�صطة« وانتظاره ل�صاعات طويلة 

قبل و�صوله للم�صت�صفى، حيث مكث 11 �صاعة يف معبار �صجن 

و�صعه  رغم  امل�صت�صفى  اإىل  نقله  قبل  ينتظر،  ال�صبع«  »بئر 

ال�صحّي ال�صعب واخلطري.

خطواتهم  يف  ما�صون  االأ�صرى  اأن  اإىل  االأ�صري  نادي  ولفت 

برناجًما  هناك  و�صيكون  باالت�صاع،  اآخذة  وهي  الن�صالية، 

من  البطيء،  القتل  الطبّي  االإهمال  �صيا�صة  ملواجهة  وطنًيا 

ومتّكن  الف�صائل،  كافة  بني  وامل�صتمر  القائم  احلوار  خالل 

اإدارة  مع  باالتفاق  مبدئي  ب�صكل  »نفحة«  �صجن  يف  االأ�صرى 

ال�صجون بعدم نقل اأي اأ�صري يعاين من مر�س مزمن، اأو تعر�س 

لوعكة �صحية مفاجئة عرب عربة »البو�صطة«.

االإهمال  جلرمية  جديدة  �صحية  العمور  االأ�صري  اأّن  وبني 

ت�صببت  التي  املمنهجة  ال�صيا�صات  اأبرز  ُت�صّكل  التي  الطبي 

االأ�صري  و�صبق  اأ�صرى،  با�صت�صهاد  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  يف 

اأبو  املا�صي االأ�صري كمال  العام  ال�صهر من  العمور يف ذات هذا 

الطبي،  لالإهمال  نتيجة  �صهًيدا  ارتقى  الذي  جنني  من  وعر 

بعد  �صهيًدا  ارتقى  الذي  م�صاملة  ح�صني  االأ�صري  اإىل  اإ�صافة 

االإ�صارة  مع  العام،  هذا  خالل  وجيزة  بفرتة  عنه  االإفراج 

يف  املر�صى  االأ�صرى  عدد  اأّن  اإىل 

�صجون االحتالل بلغ نحو )111( اأ�صريا.

اإ�صرابهم املفتوح عن  اأ�صرى  اآخر، يوا�صل ثالثة  على �صعيد 

العتقالهم  رف�صا  ال�صهيوين،  االحتالل  �صجون  يف  الطعام 

 111 منذ  امل�صرب  هوا�س  اأبو  االأ�صري ه�صام  اأقدمهم  االإداري، 

اأيام.

اأبو  االأ�صري  اأن  ال�صبت،  اليوم  بيان،  يف  االأ�صري،  نادي  واأو�صح 

هوا�س )11 عاما( من اخلليل، يواجه اأو�صاعا �صحية خطرية 

يف �صجن »عيادة الرملة«، ورغم و�صعه ال�صحّي اخلطري، اإال 

اأّن اإدارة �صجون االحتالل توا�صل احتجازه يف »الرملة«.

التابعة  الع�صكرية  اال�صتئنافات  حمكمة  اأن  اإىل  واأ�صار 

التي  املحكمة  جل�صة  موؤخًرا  اأرجاأت  »عوفر«  يف  لالحتالل 

اأمر  تثبيت  قرار  �صد  اال�صتئناف  يف  للنظر  مقررة  كانت 

اإح�صاره  تعذر  حيث  اأ�صهر،  اأربعة  ومدته  االإدارّي،  اعتقاله 

بعد  ُتدد  ومل  اخلطري،  ال�صحي  و�صعه  ب�صبب  للمحكمة 

موعد للجل�صة القادمة.

واالأ�صري اأبو هوا�س معتقل منذ ت�صرين االأول/ اأكتوبر 1111، 

و�صدر بحّقه منذ اعتقاله ثالثة اأوامر اعتقال اإدارّي، واحد 

جرى  حيث  �صهور   )1( ومدته  االإ�صراب  خالل  �صدر  بينهم 

تخفي�س املدة من 1 اأ�صهر اإىل 1 اأ�صهر )غري جوهري( اأي قابلة 

لتمديد، يذكر اأّنه اأ�صري �صابق اأم�صى ما جمموعه )1( �صنوات، 

متزوج واأب خلم�صة اأطفال. كما يوا�صل االأ�صري لوؤي االأ�صقر 

اإ�صرابه عن الطعام منذ  )11 عامًا( من �صيدا �صمال طولكرم 

11 يومًا، حيث جرى نقله موؤخًرا من زنازين معتقل »اجللمة« 

اإىل �صجن »عيادة الرملة«، بعد تدهور و�صعه ال�صحّي.

االإ�صراب  خالل  واجه  االأ�صقر  اأن  االأ�صري،  نادي  واأو�صح 

عمليات تنكيل ممنهجة بحّقه، ال�صيما فيما يتعلق بنقله اإىل 

اأ�صواأ  لل�صغط عليه، وهو يعترب من  زنازين معتقل »اجلملة« 

املعتقالت، االأ�صقر معتقل منذ اخلام�س من اأكتوبر/ ت�صرين 

االأول  ، واأ�صدر االحتالل اأمر اعتقال اإدارّي بحّقه ملّدة �صّتة 

�صهور جرى تثبيتها الحًقا، وكان قد اأم�صى نحو ثماين �صنوات 

بني اعتقاالت اإدارية وحمكوميات.

اعتقاالته  اإحدى  خالل  قا�ٍس  ع�صكرّي  لتحقيق  تعّر�س  كما 

عام 1111، ما اأّدى اإىل اإ�صابته ب�صلل يف �صاقه الي�صرى، متزوج 

حممد  االأ�صري  ال�صهيد  �صقيق  وهو  االأبناء،  من  لثمانية  واأب 

االأ�صقر الذي ارتقى �صهيًدا يف �صجن »النقب« عام 1111.

نعيم  بني  من  عاًما(   11( بلوط  ن�صال  االأ�صري  يوا�صل  فيما 

�صجن  زنازين  يف  يوما   11 منذ  الطعام  عن  اإ�صرابه  باخلليل 

تاريخ  منذ  وطويل  قا�س  لتحقيٍق  تعر�س  حيث  »عوفر«، 

االإ�صراب  وخالل  االأول،  ت�صرين  اأكتوبر/  الـ11  يف  اعتقاله 

كان  حيث  الطعام،  عن  اإ�صرابه  عن حماميه  املحققون  اأخفى 

واأبلغ  موؤخرا.  جل�صة  له  عقدت  اأن  اإىل  لقائه  من  ممنوعا 

اأنه م�صرب منذ اعتقاله، ومت تويله  االأ�صري بلوط حماميه 

وتعر�س  لطفلني،  واأب  متزوج  وهو  االإدارّي،  االعتقال  اإىل 

لالعتقال �صابقا مرتني وكانت اأحكام.

يوا�صل االأ�صرى الفل�صطينيون يف �صجون االحتالل خطواتهم الن�صالية الراف�صة ال�صتمرار اإدارة �صجون االحتالل 

ب�صيا�صة االإهمال الطبّي )القتل البطيء(، حيث نّفذ االأ�صرى ويف عدة �صجون مقاطعة لعمليات النقل بوا�صطة عربة 

»البو�صطة« التي ُت�صّكل اأبرز االأدوات التنكيلية املمنهجة املمار�صة بحّق االأ�صرى، ففي �صجون االحتالل يوا�صل 

االأ�صرى مقاطعتهم ملا ت�صمى بعيادة �صجن »بئر ال�صبع«.

-تبنت املجموعتان العربية واالإ�صالمية 
يف االتاد الربملاين الدويل، باالإجماع 

دعم م�صروع بند طارئ تقدم به جمل�س 

النواب االإندوني�صي بعنوان: »الدعم 

الربملاين العاملي لالأو�صاع االإن�صانية 

لل�صعب الفل�صطيني«، الإدراجه على 

جدول اأعمال اجلمعية العامة لالتاد 

الربملاين الدويل التي عقدت اأم�س، يف 

العا�صمة اال�صبانية مدريد.

وجاء ذلك خالل اجتماع املجموعتان، 

على هام�س الدورة 143 لالتاد الربملاين 

الدويل، التي تنعقد يف مدريد مب�صاركة 

وفد املجل�س الوطني الفل�صطيني برئا�صة 

عزام االأحمد، ومت خالل االجتماعني 

بحث املقرتح املقدم من جمل�س النواب 

االإندوني�صي، بعنوان »الدعم الربملاين 

العاملي لالأو�صاع االإن�صانية لل�صعب 

الفل�صطيني« - الذي مت تبنيه باالإجماع 

من قبل اأع�صاء املجموعتني الربملانيتني.

وقدم رئي�س الوفد عزام االأحمد �صرحا 

للمجموعتني عن االأو�صاع اخلطرية يف 

االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، و�صيا�صات 

االحتالل، واإجراءاته اال�صتعمارية 

اال�صتيطانية، التي تهدف ملحاولة الغاء 

الوجود الفل�صطيني وحقوقه غري القابلة 

للت�صرف يف تقرير م�صريه، وعودته، 

والعي�س يف دولته امل�صتقلة، وعا�صمتها 

مدينة القد�س.

واأو�صح اأن االحتالل ال�ضهيوين يقرتف 

يوميا اجلرائم من ا�صتيطان واعتقال 

وتهجري ق�صري يف القد�س، وال�صيخ 

جراح، و�صلوان، وبيتا، ويطا، وكفر 

قدوم، و�صلفيت ويوا�صل ح�صار قطاع 

غزة، وي�صعى بكل ال�صبل حلرمان ال�صعب 

الفل�صطيني من حقوقه التي ن�صت عليها 

ال�صرعية الدولية.

واأكد �صرورة ترك اأع�صاء املجموعتني 

العربية واالإ�صالمية مع بقية املجموعات 

اجليو�صيا�صية لك�صب تاأييدها للمقرتح 

االإندوني�صي، من اأجل �صمان اإجناح 

الت�صويت عليه يف جل�صة اجلمعية العامة 

لالتاد. كما و�صع االأحمد املجموعتني 

يف �صورة زيارة رئي�س االتاد الربملاين 
الدويل لفل�صطني ومواقفه وانطباعاته 

عما �صاهده على اأر�س الواقع من 

انتهاكات حلقوق االإن�صان الفل�صطيني، 

وما اطلع عليه من �صيا�صات ا�صتيطانية يف 

االأر�س الفل�صطينية املحتلة ومن حواجز 

وح�صار لل�صعب الفل�صطيني.

هذا واأجرى االأحمد لقاءات مع روؤ�صاء 

وفود االإ�صالمية والعربية بينها اجلزائر، 

من اجل تن�صيق التحرك مع الوفد 

االأخرى لتاأمني املقرتح. وا�صتمعت 

املجموعة العربية لتقرير من ممثلها يف 

اللجنة التنفيذية يف االتاد الربملاين 

العربي حول اأو�صاع االتاد، واقرتح 

البدء بال�صعي الإ�صافة ع�صو ثاٍن عن 

املجموعة العربية باللجنة التنفيذية 

ا�صوة بباقي املجموعات االأخرى فيها.

ووافقت املجموعة الربملانية العربية 

كذلك على تعبئة ال�صواغر ممثليها 

العربية جلنة التنمية امل�صتدامة وجلنة 

الدميقراطية وحقوق االإن�صان يف االتاد 

الربملاين العربي. وا�صت�صافت املجموعة 

العربية رئي�س االتاد الربملاين الدويل 

دوراتي با�صكينو الذي ا�صتعر�س نتائج 

زيارته اإىل فل�صطني قبل اأيام والتي 

اعتربها زيارة مهمة جدا مّكنته من 

االطالع على الواقع املرير الذي يعي�صه 

ال�صعب الفل�صطيني تت االحتالل 

ال�صهيوين، موؤكدا ان االمر خمتلف جدا 

عما كان ي�صمعه ويقراأه.

واأ�صاف ان �صيا�صة اال�صتيطان ال�ضهيوين 

التي ينتهجها االحتالل يف االأرا�صي 

الفل�صطينية املحتلة وهدم منازل 

املواطنني وتهجريهم من بيوتهم هي 

�صيا�صة ا�صطهاد �ضد ال�صعب الفل�صطيني 

تتناق�س مع القانون الدويل وقرارات 

ال�صرعية الدولية وال �صرعية لها .

وقال رئي�س االتاد: ال ميكن لنا القبول 

مبا يقوم به االحتالل على االأر�س 

الفل�صطينية، الأنه يدمر حل الدولتني، 

ولن يتحقق ال�صالم بهذه الطريقة، 

م�صريا اإىل انه �صيقدم تقريره حول 

زيارته اإىل فل�صطني، وتو�صياته امام 

جلنة �صوؤون ال�صرق االأو�صط يف االتاد 

التي �صتقدم تقريرها للمجل�س احلاكم 

ملناق�صته واقراره، و�صيدعو جلنة ال�صرق 

االأو�صط لزيارة فل�صطني لالطالع على 

الواقع عن كثب.

 املجموعتان العربية واالإ�صالمية يف »الربملان الدويل«:

»اإجماع على دعم 
االأو�صاع االإن�صانية 

لل�صعب الفل�صطيني«

الوكاالت

ال�صهيوين  االحتالل  جنود  وا�صل 

ال�صعب  على  عدوانهم  وامل�صتوطنون، 

وممتلكاته،  ومقد�صاته  الفل�صطيني 

خالل  مواطنني  عدة  اأ�صيب  حيث 

يف  لال�صتيطان  مناه�صة  فعاليات  قمع 

قوات  اعتقلت  فيما  وقلقيلية،  نابل�س 

اأ�صريان  بينهم  مواطنني   1 االحتالل 

حمرران.

اأ�صيب 11 فل�صطينيا بالر�صا�س املعدين 

�صحفيان،  بينهم  باملطاط،  املغلف 

بالغاز  باالختناق  املواطنني  وع�صرات 

بر�صو�س  واآخران  للدموع،  امل�صيل 

مواجهات  خالل  ال�صقوط،  جراء 

بيتا  بلدة  يف  االحتالل  قوات  مع 

مواطنني   1 اأ�صيب  كما  نابل�س.  جنوب 

باملطاط،  املغلف  املعدين  بالر�صا�س 

امل�صيل  بالغاز  باالختناق  والع�صرات 

االحتالل  جي�س  قمع  خالل  للدموع، 

التي  االأ�صبوعية  امل�صرية  االإ�صرائيلي 

اال�صتيطان  على  احتجاجًا  تنظم 

قدوم  كفر  يف  البلدة  مدخل  واإغالق 

�صرق قلقلية.

واإىل ال�صرق من نابل�س، اأ�صيب ع�صرات 

امل�صيل  بالغاز  باالختناق  املواطنني 

االحتالل  قوات  قمع  خالل  للدموع، 

دجن،  بيت  قرية  م�صرية  االإ�صرائيلي 

املهددة  االأرا�صي  �صوب  انطلقت  التي 

�صجلت  كما  واال�صتيطان.  باال�صتيالء 

مواجهات  خالل  باالختناق  اإ�صابات 

�صهدها  ال�صهيوين  االحتالل  قوات  مع 

خميم عايدة �صمال بيت حلم.

قوات  اأعادت  �صلة،  ذي  �صياق  ويف 

االحتالل ال�صهيوين، اعتقال االأ�صريين 

وجنله  فقها  حافظ  حامت  املحررين، 

العائلة  منزل  مداهمة  بعد  ق�صام، 

طولكرم.  �صرق  اللبد  كفر  بلدة  يف 

املواطن  االحتالل  قوات  اعتقلت  كما 

اإبراهيم منري عرفة، بعد اقتحام خميم 

الدهي�صة جنوب بيت حلم

منزل  كذلك  االحتالل  وداهم 

فل�صطيني يف �صارع ال�صف مبدينة بيت 

عي�صى  املواطنني  منزيل  واقتحم  حلم، 

اهلل  عبد  علي  وح�صن  زعول،  فوزي 

حمامرة، من قرية حو�صان غربًا.

االحتالل  وا�صل  اآخر،  �صياق  ويف 

ال�صهيوين اعتقال ال�صيخ ناجح بكريات 

نائب مدير اأوقاف القد�س، لليوم الرابع 

جنل  بكريات،  مالك  وقال  تواليا. 

ال�صيخ ناجح، اإن ما ح�صل مع والده هو 

اعتقال تع�صفي، اأثناء توجهه اإىل مكان 

عمله املتوا�صل منذ 11 عاما يف امل�صجد 

االأق�صى املبارك.

ولفت بكريات اإىل اأن حمكمة االحتالل 

عدد  بعد  ناجح  ال�صيخ  اعتقال  مددت 

عمله  حول  التحقيق،  جوالت  من 

من  اأن  واأو�صح  االأق�صى.  امل�صجد  يف 

يف  اخلطابة  لوالده  املوجهة  التهم 

واالإ�صالح  القراآن،  وتدري�س  امل�صاجد 

توجه  �صارت  تهم  وهي  النا�س،  بني 

للن�صطاء املقد�صيني وقياداتهم احلرة.

والده  اعتقال  اأن  على  بكريات  و�صدد 

الإ�صكات  االحتالل  من  حماولة  هي 

االأ�صوات احلرة يف القد�س، وحماربتها 

وتغييبها عن االأر�س والواقع املقد�صي، 

فيه  االحتالل  ي�صّيق  الذي  الوقت  يف 

وي�صيق  ويالحقهم  املقد�صيني  على 

على امل�صجد االأق�صى واأهله، يف حماولة 

خمططاته  وتنفيذ  باالأق�صى،  التفرد 

اال�صتيطانية التهويدية.

االأمة  اأحرار  بكريات  مالك  ودعا 

واأهله  االأق�صى  امل�صجد  مع  للوقوف 

واملدافعني عنه، والوقوف مع االأ�صوات 

االأخرية التي بقيت تدافع عن امل�صجد. 

نيابة  اأن  زبارقة،  خالد  املحامي  واأفاد 

اعتقال  بتمديد  طالبت  االحتالل 

خم�صة  املا�صي  اخلمي�س  يوم  بكريات 

اأيام على ذمة التحقيقات، حيث وافقت 

املحكمة على متديده حتى االأحد.

ُعقدت  التي  للجل�صة  وفًقا  اأنه  واأ�صاف 

توجد  ال  املا�صي،  اخلمي�س  املحكمة  يف 

بكريات،  ال�صيخ  بحق  وا�صحة  ُتهمة  اأي 

اأن  مو�صحا  للغاية،  تع�صفي  ملفه  واأن 

ُخطبه  على  معه  ُيحقق  ناجح  ال�صيخ 

يف  به  يقوم  الذي  االإ�صالح  يف  وعمله 

مدينة القد�س، وم�صاركته يف املنا�صبات 

الدينية واالجتماعية.

وقال زبارقة: »تبني لنا اأن ال�صيخ ناجح 

التاأثري  على  قدرته  ب�صبب  معه  يحقق 

على ال�صارع املقد�صي، وهي ُتهمة باتت 

ملالحقة  االحتالل  �صلطات  ت�صتخدمها 

ال�صخ�صيات الوازنة واملوؤثرة، والتي لها 

دور يف ن�صرة القد�س وامل�صجد االأق�صى 

املبارك«.

حزب  كتلة  زعيم  اأعرب  جهته،  من 

الفيدرايل  الربملان  يف  اخل�صر 

ڤريندت،  دي  ووتر  النائب  البلجيكي، 

لالئتالف  الثابت  »باملوقف  فخره  عن 

االإجراءات  من  املزيد  باتخاذ  احلكومي 

�صد الكيان ال�صهيوين«.

ونقلت هيئة �صوؤون االأ�صرى واملحررين 

»في�صبوك«،  موقع  يف  �صفحتها  على 

اأم�س، عن ڤريندت، قوله: اإنه »�صتكون 

على  �صرامة  اأكرث  �صوابط  هناك 

الب�صائع القادمة من االأرا�صي املحتلة«. 

هو  »هذا  البلجيكي:  النائب  وتابع 

املنطق فقط؛ الأن القانون الدويل لي�س 

ق�صا�صة ورق«.

االأربعاء  البلجيكية،  احلكومة  وقررت 

امل�صتوطنات  ب�صائع  و�صم  املن�صرم، 

الفل�صطينية  االأرا�صي  على  املقامة 

بو�صع  الو�صم  ويق�صي  املحتلة،. 

ت�صري  املنتجات،  على  وا�صحة  عالمات 

م�صتوطنات  يف  ُمنتجة  اأنها  اإىل  بو�صوح 

االأرا�صي  على  مقامة  �صهيونية، 

الفل�صطينية املحتلة.

عقود  منذ  االأوروبي  االتاد  وقرر 

ال�صفة  يف  امل�صتوطنات  منتجات  اإخراج 

احلرة  التجارة  اتفاقية  من  الغربية، 

نوفمرب/  ويف  ال�صهيوين،  االحتالل  مع 

ت�صرين االآِخر 1111، وافقت املفو�صية 

لالتاد  التنفيذي  الذراع  االأوروبية 

على  مل�صقات  و�صع  على  االأوروبي 

لتمييزها.  امل�صتوطنات  منتجات 

امل�صتوطنات  االأوروبي  االتاد  ويعّد 

يف  وعقبة  �صرعية  »غري  ال�صهيونية 

طريق ال�صالم«. 

 اإ�صابات واعتقاالت يف احتجاجات رف�صا لال�صتيطان

االحتالل ال�ضهيوين يوا�صل عدوانه على 

ال�صعب الفل�صطيني
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أیھا القارئ الكریم إن ھلل تسعًة وتسعین اسماً من أحصاھا دخل 
الجنة وإن من أسماء هللا الحسنى <>الوارث>> الوارث اسٌم من 
أسماء هللا الُحسنى، ومعنى ھذا االسم الوارث ھو الباقي، ألننا في 

حیاتنا الدنیا الذي لم یُمت ھو الوارث، وألنَّ هللا سبحانھ وتعالى 
حيٌّ باٍق على الدوام فھو الوارث، كلُّ ما بیدك مصیره إلى هللا. قد 
تقول إنَّ ھذا البیت ملكي، ھذا كالٌم فیھ مجاز، البیت ھلل.. ُسئل أحد 

األعراب وھو یقود قطیعاً من اإلبل لمن ھذه اإلبل؟ قال: ھلل في یدي. في معجم تاج 
العروس: الوارث صفٌة من صفات هللا تعالى وھو الباقي الدائم بعد فناء خلقھ، وھو 
یرث األرض ومن علیھا، إذا قلنا: یرث األرض ومن علیھا.. أو وما علیھا، للعاقل 
ولغیر العاقل. هللا عزَّ وجل قال: ’‘َوأَْنَت َخْیُر اْلَواِرِثیَن>> اإلمام الغزالي یرى أنَّ 
الوارث ھو الذي یرجع إلیھ األمالك بعد فناء الُمالَّك، إذ ھو الباقي بعد فناء خلقھ، 

وإلیھ مرجع كلٍّ شيٍء ومصیره، وھو القائل إذ ذاك: لمن الملك الیوم؟ وھو المجیب: 
ار اإلمام الرازي یقول: ’‘الوارث مالك جمیع الممكنات ھو هللا سبحانھ  ھلل الواحد القھَّ
وتعالى ولكنَّھ بفضلھ جعل بعض األشیاء ملكاً لبعض عباده، فالعباد إنما ماتوا وبقي 

الحقُّ سبحانھ وتعالى، فالمراد یكون وارثاً ھو ھذا هللا جلَّ جاللھ‘‘، أي أنَّ هللا عزَّ 
وجلَّ مالك الملك، كل شيء یَُملَّك ھو مالكھ وھبھ لك لیمتحنك، إذاً ھو ملك هللا في 

یدك، وھذا الجواب ابلغ جواب.
د باألحدیَّة بال   وقال بعضھم: ’‘الوارث ھو الذي تسربل بالصمدیَّة بال ثناء، وتفرَّ

انتفاء>>.
 وقیل: الوارث الذي یرث بال توریث أحد، الباقي الذي لیس لملكھ أمد>>، وذكر 

القشیري: ’‘أنَّ الوارث ھو الباقي بعد فناء الخلق>>.
د باألحدیَّة بال انتھاء‘‘، أي وارث   ویقول بعض العارفین: ’‘الوارث ھو الذي تفرَّ

واحد أحد ولیس لھ وارث، یرث كلَّ خلقھ ولیس لھ وارث، وتسربل بالصمدیة بال 
فناء الذي ال یرثھ أحد ولكنَّھ یمنح من یشاء من عباده الوالیة والمدد. اسم الوارث 

ورد في مواضع عدَّة من كتاب هللا منھا في سورة الحجر قال تعالى: ﴿َوإِنَّا لََنْحُن نُْحِي 
َونُِمیُت َوَنْحُن اْلَواِرثُوَن﴾ عالقتنا بھذا االسم.. أن تشعر أنَّ الذي بین یدیك لیس لك 

صائٌر إلى غیرك یدك علیھ ید األمانة، وأنت مستخلٌف فیھ، وعلیك أن تحاسب نفسك 
حساباً عسیرا ألنَّ هللا ملَّكك ما ملَّكك لینظر ماذا ستفعل. اسم الوارث یجعل عالقة 

اإلنسان بما في یده عالقة االستخالف ال عالقة التملُّك.
الدكتور محمد راتب النابلسي

غير  من  ركعتان  االستخارة  صالة  الجواب: 
المستحبة،  الصلوات  من  وهي  الفريضة، 
ويصح فعلها في كل وقت يحل فيه النفل 
بن  جابر  عن  البخاري  روى  نهار،  أو  ليل  من 
انَ  «كَ قال:  عنهما  اهللا  رضي  اهللا  عبد 
ِ صلى اهللا عليه وسلم يُعَلِّمُنَا  رَسُولُ اهللاَّ
يُعَلِّمُنَا  كَمَا  اُألمُورِ  فِي  االِسْتِخَارَةَ 
هَمَّ  ا  «إِذَ  : ولُ يَقُ رْآنِ:  الْقُ مِنَ  السُّورَةَ 
مِنْ  رَكْعَتَيْنِ  لْيَرْكَعْ  فَ بِاَألمْرِ  أَحَدُكُمْ 
إِنِّي  اللَّهُمَّ   : لِ لِيَقُ ثُمَّ  رِيضَةِ،  الْفَ يْرِ  غَ
دِرُكَ  وَأَسْتَقْ بِعِلْمِكَ،  أَسْتَخِيرُكَ 
ضْلِكَ  فَ مِنْ  وَأَسْأَلُكَ  دْرَتِكَ،  بِقُ
دِرُ،  أَقْ وَالَ  دِرُ  تَقْ إِنَّكَ  فَ  ، الْعَظِيمِ
 ، وَتَعْلَمُ وَالَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَالَّمُ الْغُيُوبِ
ا اَألمْرَ خَيْرٌ  اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَ
أَمْرِي  لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ 
دُرْهُ  اقْ لِهِ - فَ لِ أَمْرِي وَآجِ : عَاجِ الَ - أَوْ قَ
لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ 
فِي  لِي  شَرٌّ  اَألمْرَ  ا  هَذَ أَنَّ  تَعْلَمُ  كُنْتَ 
أَوْ   - أَمْرِي  وَعَاقِبَةِ  وَمَعَاشِي  دِينِي 
هُ  اصْرِفْ لِهِ - فَ لِ أَمْرِي وَآجِ : فِي عَاجِ الَ قَ
دُرْ لِي الْخَيْرَ  نِي عَنْهُ، وَاقْ عَنِّي وَاصْرِفْ
وَيُسَمِّي   : الَ قَ أَرْضِنِي،  ثُمَّ  انَ  كَ حَيْثُ 

على حَاجَتَهُ"، وظاهر  يدل  الحديث 
في  يرد  ولم  السالم،  بعد  يكون  الدعاء  أن 
فيجوز  رَأُ،  تُقْ التي  للسور  ذكر  أي  الحديث 
الفاتحة،  بعد  القرآن  من  شئت  ما  تقرأ  أن 
أنه  النووي في كتابه األذكار  لكن ذكر اإلمام 
أيها  يا  »قل  الفاتحة:  بعد  األولى  في  يقرأ 

الكافرون"، وفي الثانية: »قل هو اهللا أحد".
زرعت في  الفالحة وقد  أعمل في  السؤال:   
العام الماضي القمح والشعير، وبعد عملية 

الحصاد وجني المحصول أخرجت منه الزكاة 
مطالب  أنا  فهل  الباقي،  وبعت 

التي  األموال  من  الزكاة  بإخراج 
حصلت عليها بالبيع؟. 

من  فعلته  ما  الجواب: 
من  الزكاة  إخراج 

القمح  محصول 
بعد  والشعير 
عملية الحصاد هو 

الصواب،  عين 
سبحانه  لقوله 
«وَآتُوا  وتعالى: 
يَوْمَ  هُ  حَقَّ
حَصَادِهِ»، اآلية 
سورة  من   ١٤١

أن  وبعد  األنعام، 
فال  المحصول  بعت 

المبالغ  على  زكاة 
إال  عليها  حصلت  التي 

إذا  الحول  حوالن  بعد 
لحديث  النصاب،  تملك  كنت 

عائشة رضي اهللا عنها عند ابن 
صلى  اهللا  رسول  سمعت  أنها  ماجه 

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

 مَن أفطر يوماً من رمضان بغير رُخصة
عن أبي هريرة، رضي اهللا عنه، عن النّبيّ، صلّى اهللا عليه وسلّم، 
صَها اهللا  قال: <<مَن أفطر يوماً من رمضان في غير رُخصة رخَّ
إالّ  الخمسة  رواه  صامه>>  وإنْ  هْر  الدَّ صيامُ  عنهُ  ضِ  يَقْ لَم  له 

مسلم. 
ر في يوم من رمضان بغير عذر  -فقه الحديث: معناه أنّ مَن أفطَ
ثواب  يفوته  فإنّه  عامداً،  بالتّحريم  عالماً  كمرض وسفر،  شرعي 
ثواب  بعظيم  تنويه  وهذا  كلّه،  الدّهر  ولو صام  يدركه  ال  عظيم 
الصّوم. قال مالك وأبو حنيفة رحمهما اهللا: مَن أفطر 
ارة  يوماً عامداً عالماً، فعليه القضاء والكفّ
في  الفطر  ألنّ  بالوقاع،  كاإلفطار 

رمضان حرام باتّفاق.

 من وحي السنة
فتاوى الشيخ موسى اسماعيل

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

الوارث

صلة الرحم الحقيقية... أن تصل من قطعك
دعت آيات القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى صلة الرحم، 
ورغبت فيها أعظم الترغيب، وكان الترغيب دينياً ودنيوياً، والمراد بالرحم: 

األقرباء في طرفي الرجل والمرأة من ناحية األب واألم. ومعنى صلة الرحم: 
اإلحسان إلى األقارب في القول والفعل، ويدخل في ذلك زيارتهم، 

وتفقد أحوالهم، والسؤال عنهم، ومساعدة المحتاج منهم، والسعي 
في مصالحهم. 

الصلة الحقيقية أن تصل من قطعك: 
المرء إذا زاره قريبه فرد له زيارته ليس بالواصل، ألنه يكافئ 

الزيارة بمثلها، وكذلك إذا ساعده في أمر وسعى له في شأن، 
أو قضى له حاجة فردّ له ذلك يمثله لم يكن واصالً بل هو 

مكافئ، فالواصل حقاً هو الذي يصل من يقطعه، ويزور من 
يجفوه ويحسن إلى من أساء إليه من هؤالء األقارب. 

عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم قال: «ليس الواصل بالمكافئ، 

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

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

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

عليهم ما دمت على ذلك»، رواه مسلم. 
: الرماد الحار، قال النووي: يعني كأنما  والمَلّ

تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من 
اإلثم بما يلحق آكل الرماد الحار من األلم، وال شيء على 
هذا المحسن إليهم لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم 

في حقه وإدخال األذى عليه. 
ففي الحديث عزاء لكثير من الناس الذين ابتلوا بأقارب 

سيئين يقابلون اإلحسان باإلساءة ويقابلون المعروف بالمنكر 
فهؤالء هم الخاسرون. 

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

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

الوالدين أضطر إلى اللجوء للمحكمة لينال حقه من النفقة أو يطلب حمايته من ابنه، 
هذا الذي كان سبب وجوده. 

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

واحة واحة المتقين 

عّلمتني الحياة
دمعة ندم

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

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

االعتراف باالقتراف، واإلقرار باألوزار؛ فقد اعترف أنبياء اهللا ورسله 
عليهم الصالة والسالم بذنوبهم وبكوا منها؛ فهذا الخليل إمام التوحيد 

عليه السالم يقول: "والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين"، 
ويونس بن متى يقول: "ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، 

هذا وهم الصفوة المصطفاة، والنخبة المجتباة، فكيف بنا ونحن أهل الذنب 
والخطأ؟.. فمتى نتوب إذن إذا لم نتب اآلن؟ متى نأسف إذا لم نأسف اليوم؟.. 

وفي الحديث: <>رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له!‘‘ 
فيا من تكاثرت ذنوبه، وتعاظمت سيئاته هل من دمعة؟ هل من رجعة؟ هل 

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

حتى يعفو اهللا عنه ؛ يعفو عن من أساء إليه أو شتمه أو سبَّه أو آذاه، فإن 
اهللا يغفر لمن يغفر للناس، ويرحم لمن يرحم الناس، والذي ال يرحم الناس ال 
يرحمه اهللا. إن الصائم من أرحم الناس ؛ ألنه ذاق الجوع، ووجد الظمأ وعاش 
المشقة، فبدأت نفسه تتوق لرحمة المسلمين، والحنان إليهم، واللطف بهم. 

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

غال، وأنفس من كل نفيس، فعلى المسلم أن يستغل دقائقه 
وساعاته فيما يرضي اهللا ؛ جاء عنه عليه الصالة والسالم أنه 

قال: ’‘إن اهللا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 

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

يغفر بها الذنب، ويمحو بها الخطيئة، 
ويعفو بها عن الزلل.           

  د. عائض القرني

وقال 

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

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

علوم أنبيائك، وأسرار أصفيائك، ومواهب أهل 
سمائك، ورثني أرض العبوديَّة في نفسي حتى 

ل... إنَّك على كلِّ شيٍء قدير وصلَّى  أتكمَّ
دنا محمد وعلى آله  اهللا على سيِّ

وصحبه وسلَّم».

* أنه ال يهم أين أنت اآلن، ولكن المهم 
اللحظة. هذه  في  تتجه  أين  إلى  هو 
يكون  أن  لإلنسان  خير  أنه   *
من  الصحيح  الطريق  في  كالسلحفاة 

أن يكون غزاالً في الطريق الخطأ.                     
خسارة  األحيان  من  كثير  في  أنه   *

معركة تعلمك كيف تربح الحرب.

فاسألوا أهل الذكر 

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

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

فقه الحديث: قال اإلمام النووي - رحمه اهللا - قال العلماء: "وإنما 
كان كصيام الدهر، ألن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، 
المبارك: "قيل:  الحافظ ابن رجب عن ابن  والستة بشهرين".. ونقل 
أجر  له  فيكون  الفضل،  في  رمضان  بصيام  يلتحق  شوال  من  صيامها 

صيام الدهر فرضاً".
أخي المسلم: صيام هذه الست بعض رمضان دليل على شكر الصائم لربه 
صيامها  أن  كما  الخير،  في  وزيادة  رمضان،  لصيام  توفيقه  على  تعالى 
دليل على حب الطاعات، ورغبة في المواصلة في طريق الصالحات، قال 
لصيام شهر  التوفيق  نعمة  مقابلة  فأما  رحمه اهللا:  رجب  ابن  الحافظ 
رمضان بارتكاب المعاصي بعده، فهو من فعل من بدل نعمة اهللا كفراً. 
هذا  انقضى  إذا  ثم  معيناً،  موسماً  للطاعات  ليس  المسلم:  أخي  وعليه 

الموسم عاد اإلنسان إلى المعاصي!

حادي األرواح إلى بالد األفراح                     

أَبْوَابُهَا  تِحَتْ  ا جَاُءوهَا وَفُ الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَ إِلَى  وْا رَبَّهُمْ  الَّذِينَ اتَّقَ قال اهللا تعالى: }وَسِيقَ 
ادْخُلُوهَا خَالدِين{ وقال خزنة أهل الجنة ألهلها "سالم  مْ طِبْتُمْ فَ الَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَالمٌ عَلَيْكُ وَقَ
عليكم" فبدؤهم بالسالم المتضمن للسالمة من كل شر ومكروه أي سلمتم فال يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون 
الطيبين  على  إال  حرمها  اهللا  فإن  بطيبكم  ودخولها  سالمتكم  أي  خالدين"  فادخلوها  "طبتم  لهم  قال  ثم 

فبشروهم بالسالمة والطيب والدخول والخلود.
وأما أهل النار فإنهم لما انتهوا إليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن وفتحت لهم أبوابها وقفوا عليها 
مْ  مْ يَتْلُونَ عَلَيْكُ مْ رُسُلٌ مِنْكُ وزيدوا على ما هم عليه توبيخ خزنتها وتبكيتهم لهم بقولهم: }أَلَمْ يَأْتِكُ

مْ{ هذا فاعترفوا وقالوا بلى فبشروهم بدخولها والخلود فيها وإنها بئس المثوى لهم. آيَاتِ رَبِّكُ
لطيفا  تجد تحته سرا  أبواب جهنم  أدخلوا  النار ألهلها  أدخلوها وقول خزنة  الجنة ألهلها  وتأمل قول خزنة 
ومعنى بديعا ال يخفى على المتأمل وهو أنها لما كانت دار العقوبة وأبوابها أفظع شيء وأشده حرا وأعظمه 
عما يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو أشد منها ويدنوا من الغمّ والخزي والحزن والكرب بدخول األبواب 
فقيل ادخلوا أبوابها صغارا لهم وإذالال وخزيا ثم قيل لهم ال يقتصر بكم على مجرد دخول األبواب الفظيعة 
ولكن وراءها الخلود في النار وأما الجنة فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده اهللا ألوليائه فبشروا من أول وهلة 

بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها.
اكِهَةٍ  كِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَ تَّحَةً لَهُمُ اَألبْوَابُ مُتَّ وتأمل قوله سبحانه: }جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَ
{ كيف تجد تحته معنى بديعا وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى  ثِيرَةٍ وَشَرَابٍ كَ

مفتحة كما هي.
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يومية وطنية إخبارية 
تصدر

 عن الرائد لإلعالم 
واالتصال

رأسمالها:300000,00
دج

مدير النشر:
عبد المجيد ذبيح

***
رئيس القسم التقني:

حسين سرتاح

المقر اإلجتماعي: 221، حي المندرين 
المحمدية الجزائر العاصمة

الهاتف: 023.75.06.25
الفاكس: 023.75.05.63

شركة الطباعة الجزائرية 
SIA

المنطقة الصناعية باب 
الزوار الجزائر

عدد السحب اليومي: 
2000 نسخة

الرائد

الوثائق التي 
تصل الجريدة

ال ترد 
الصحابها 

سواء نشرت 
أو لم تنشر

اإلشهــــــــــــــــــــار اإلدارة والتحـــريـر

من أجل إشهاركم توجهوا إلى: المؤسسة 
الوطنية لالتصال، النشر واإلشهار بوكالة 
ANEP، المتواجدة ب 01 نهج باستور - 

الجزائر-

الهاتف الثابت: 021711664-021737128

الفاكس: 021739559-021739919

البريد اإللكتروني: 

agence.regie@anep.com.dz

programmation.regie@anep.com.dz

مصلحة اإلشهار 
"الرائد" 
هاتف: 

023.75.06.25
فاكس: 

023.75.05.63
البريد اإللكتروني

contact@elraed.dz
البريد اإللكتروني

joural.elraed@gmail.com

الطبــاعة

التوزيع 

الثمن: 10دج
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الفجر: 05:59
الشروق: 07:38
الظهر: 12:35
العصر: 15:14
المغرب:33 :17
العشاء: 19:01 

  • عودية: ال ميكن حتميل العن�سر الب�سري كل اأ�سباب حوادث املرور

 ترتفع بن�سبة 70 باملائة يف الفرتة ال�ستوية مقارنة بباقي �أيام ال�سنة

�أكد اخلبري يف �ل�سالمة املرورية، زين الدين عودية، اأن ن�سبة حوادث املرور تعرف 

ارتفاعا كبري� يف �لأيام االأخرية ب�سبب �لتقلبات اجلوية، م�سري� اأن هذه �حلو�دث 

باتت حت�سد االأرواح �أكرث من وباء كورونا.

توقيف م�سبوق ق�سائيا تورط يف ق�سية حيازة املخدرات واملوؤثرات �لعقلية

االإطاحة مبجرم يحرتف ال�سرقة 

بالن�سل مبوقف �حلافالت يف بجاية
بالأمن  �لق�سائية  ال�سرطة  فرقة  عنا�سر  متكن 

�حل�سري اخلارجي تقريت التابع لأمن دائرة �سميني 

�لقب�ض  من  �ملا�سية،  �لقليلة  ال�ساعات  خالل  ببجاية 

يحرتف  �سنة   20 �لعمر  من  يبلغ  خطري  جمرم  على 

ال�سرقة بالن�سل على م�ستوى مو�قف �حلافالت.

وتعود تفا�سيل �لعملية ح�سب بيان �أمني لذ�ت امل�سالح 

عنا�سر  قيام  بعد  منه  ن�سخة  "الرائد"  تلقت  �أم�ض 

لفت  اأين  االإخت�سا�ص  بقطاع  بدوريات  ال�سرطة 

مو�قف  احد  �أمام  يت�ساجران  �سخ�سني  �إىل  �إنتباههم 

�حلافالت و�سط مدينة تقريت �ساقطان على �لأر�ض، 

بينهما،  وفكت  ال�سرطة  عنا�سر  تدخلت  مبا�سرة 

ليتبني باأن �أحدهما �سرق االآخر على م�ستوى مدينة 

قندوزة وقام �ل�سحية بتتبعه �إىل غاية تقريت.

جيب  بد�خل  العثور  مت  فيه  امل�ستبه  تفتي�ض  وبعد 

هوية  وبطاقة  نقال  وهاتف  مايل  مبلغ  على  معطفه 

مركز  �إىل  �لفاعل  حتويل  ليتم  بال�سحية،  خا�سني 

بالن�سل  ال�سرقة  حمرتيف  من  باأنه  تبني  حيث  �لأمن 

ملف  اأجنز  وقد  مماثلة،  ق�سايا  يف  التورط  له  و�سبق 

تلب�ض،  حالة  يف  ال�سرقة  ق�سية  لأجل  �سده  جزائي 

وبعد  املخت�سة،  �لق�سائية  اجلهات  �أمام  تقدميه  ومت 

�سهرين  عقوبة  حقه  يف  �سدر  الفوري  �ملثول  جل�سة 

حب�ص مع غر�مة مالية قدرها 20000 دج.

�لق�سائية  ال�سرطة  فرقة  متكنت  اأخرى  عملية  ويف 

بالأمن �حل�سري الثالث باأمن والية بجاية من توقيف 

�سخ�ض يبلغ من �لعمر 27 �سنة تورط يف ق�سية حيازة 

املخدرات واملوؤثرات �لعقلية.

ال�سرطة  عنا�سر  قيام  �إىل  �لعملية  تفا�سيل  وتعود 

بع�ض  و  ال�سوداء  للنقاط  ليلية  مد�همات  بتنظيم 

بلوغهم  وعند  ببجاية  اإحدادن  بحي  املدينة  �سو�رع 

�لأ�سخا�ض  من  جمموعة  توقيف  مت  م�سكن  حي 200 

حمل �سبهة، وبعد �إخ�ساعهم لعملية �لتلم�ض اجل�سدي 

مت العثور بحوزة �أحدهم م�سبوق ق�سائيا د�خل جيب 
وقر�ص  معالج(  )كيف  املخدرات  من  قطعة  �سرتته 

مايل،  مبلغ  �إىل  بالإ�سافة  بريقابلني  نوع  من  مهلو�ض 

وحرر  �لأمن  مركز  �إىل  فيه  امل�ستبه  �إقتياد  مت  وعليه 

املخدرات  حيازة  ق�سية  لأجل  جزائي  ملف  �سده 

ال�سخ�سي  �لإ�ستهالك  لغر�ض  �لعقلية  واملوؤثرات 

اجلهات  �أمام  تقدميه  ومت  �سرعية،  غري  بطريقة 

�لق�سائية املخت�سة اأين �سدر يف حقه �أمر اإيداع.

حياة. �ص

رف�ض زين الدين عودية، اأن يتم 

حتميل العن�سر الب�سري وحده 

م�سوؤولية هذه �حلو�دث، م�سري� 

اأنه يف ف�سل ال�ستاء فاإن ظروف 

�حلو�دث تختلف. فحقيقة، 

ح�سب تعبريه، هناك يف الكثري 

يف املرات جتاوز لقانون املرور 
وعدم تطبيقه، غري اأن هناك 

�أي�سا، ي�سيف ذات املتحدث، 

عو�مل خارجية باتت �سببا رئي�سيا 

يف هذه �حلو�دث، منها و�سعية 
�ملركبات، م�سري� اأن حوايل 70 

باملائة من �ملركبات التي ت�سري 

يف الطرقات بها اأعطاب قاتلة، 
بينما 50 باملائة من �حلافالت 

وال�ساحنات املوجودة يف �حلظرية 

�لوطنية ال ت�سلح لل�سري �أ�سال يف 

ف�سل ال�ستاء.

و�أ�سار املتحدث �أي�سا يف رده على 

�أ�سئلة "الرائد" اأن �إخ�ساع �ملركبات 

لل�سيانة الدورية قبل ف�سل 

ال�ستاء يعد �أمر� �سروريا ومهما 

حتى بالن�سبة للمركبات اجلديدة، 

خا�سة اأن �أغلبية حوادث املرور 

التي تقع يف هذه الفرتة مردها 

�إهمال بع�ض �ل�سائقني لقو�عد 

�ل�سالمة املرورية، وعدم 

�لتاأكد من �سالمة بع�ض املعدات 

�مليكانيكية و�أنظمة �لأمان، 

مثل ما�سحات الزجاج، �لأ�سو�ء 

�لأمامية و�خللفية، االإطارات 

�ملل�ساء واأجهزة اأخرى ت�سمن 

ا�ستعداد �ل�سائق للتعامل مع 

م�ستجد�ت �لظروف اجلوية.

و�أ�ساف اأن الروؤية يف �لليل خالل 

ال�ستاء تقل بـ50 باملائة، و�هرت�ء 

الطرقات ي�ساعف من املخاطر 

خالل هذ� �لف�سل، ال�سيء �لذي 

يتطلب حنكة وفطنة يف �سياقة 

�سليمة حتمي �ساحبها من حوادث 

املرور، بالإ�سافة �إىل حتذير 

�سائقي �حلافالت اخلوا�ص من 

�لتماطل يف فح�ض مركباتهم 

ب�سفة يومية، موؤكد� �إىل اأن 50 

باملائة من حافالت نقل �مل�سافرين 

وال�ساحنات املتواجدة يف �حلظرية 

�لوطنية ال متتلك �سو�بط عاملية 

جتعلها �ساحلة لل�سري يف فرتة 

ال�ستاء باجلزائر، اأي اأنها رغم اأنها 

حديثة ال�سنع، اإال اأنها قد تعر�ض 

�مل�سافرين للخطر خالل �أيام �سوء 

�لأحو�ل اجلوية التي ي�ساحبها 

ت�ساقط للثلوج و�لأمطار وانت�سار 

لل�سباب و�ل�سقيع عرب الطرقات 

�لوطنية.

من جانب اآخر، �أكد املتحدث اأنه 

من �ل�سروري عدم حتميل العن�سر 

الب�سري كل مرة اأ�سباب حوادث 

املرور و�إهمال �لعو�مل االأخرى، 

حيث قال ذات املتحدث اإن و�سعية 

الطرقات يف اجلزائر باتت املت�سبب 

يف الكثري من حوادث املرور خا�سة 
يف ف�سل ال�ستاء، حيث هناك 

طرقات تكون �ساحلة لل�سري غري 

اأنه ومبجرد هطول �أمطار غزيرة 

ت�سيبها ت�سققات و�هرت�ء�ت 

وحفر جديدة، يكون �ل�سائقني 

مل يتعرفو� عليها من قبل، وهو ما 
يجعلهم غري حذرين، ما يت�سبب 

يف كو�رث مرورية.
باملقابل، دعا عودية يف �ل�سياق 

ذاته �إىل تكثيف حمالت 

�لتح�سي�ض من �أجل دعوة �ل�سائقني 

لاللتز�م بقانون املرور، م�سري� اأن 

هذ� االأخري يبقى �حلامي �لوحيد 

لل�سائق، فاإذ� �لتزم به حتى واإن 

كانت هناك ظروف خارجية 

خطرية اإال اأنها لن توؤثر ب�سكل 

كبري.

حياة. �ص

حوادث املرور ترعب اجلزائريني 

خالل �لتقلبات اجلوية

االأغواط: عام حب�ص نافذ وغر�مية 

مالية يف حق متورطني يف �سرقة 

هاتف نقال

اأدان وكيل �جلمهورية لدى حمكمة االأغواط، �سابني بعام حب�ص 

نافذ وغر�مية مالية بعد تورطهما يف ق�سية �سرقة هاتف نقال، 

وتعود حيثيات ق�سية �حلال ح�سب بيان لذ�ت امل�سالح �لأمنية 

�أم�ض على اإثر �سكوى تقدم بها �أمام �لأمن �حل�سري �خلام�ض 

�سخ�ض بخ�سو�ص تعر�سه لل�سرقة من قبل جمهولني ��ستهدفت 

هاتفه �لنقال على م�ستوى اأحد �أحياء مدينة االأغواط، اأين 

اأ�سفرت االأبحاث و التحريات التي قامت بها �مل�سلحة يف اإطار 

�لتحقيق املفتوح ب�ساأن ق�سية �حلال عن توقيف �سخ�سني م�ستبه 

فيهما ترتاوح �أعمارهما ما بني )21-23( �سنة، مع ا�سرتجاع 

�لهاتف �لنقال امل�سروق، و�أ�سار امل�سدر �إىل اأنه وبعد ��ستكمال 

ملف االإجراءات �جلز�ئية للق�سية مت تقدميه بداية هذ� 

االأ�سبوع امل�ستبه فيهما �أمام وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 

االأغواط عن ق�سية �سرقة هاتف نقال، و بعد اإحالة �مللف �إىل 

اإجراءات �ملثول الفوري للجل�سة �سدر يف �ساأنهما حكم يق�سي 

بعام حب�ص نافذ، غر�مة مالية قدرها )50000.00 دج(، و يف 

ن�ساط �أمني اآخر قدمت �أمام وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 

االأغواط م�سالح �لأمن �حل�سري �لأول خالل االأ�سبوع �ملا�سي 

�سخ�ض م�ستبه فيه يبلغ من �لعمر )23( �سنة لتورطه يف ق�سية 

متعلقة بحيازة املخدرات )كيف معالج( لغر�ض �لبيع، لي�سدر 

يف حقه بعد اإحالة ملف �لق�سية على اإجراءات �ملثول الفوري 
للجل�سة حكم بعام حب�ص نافذ، غر�مة مالية قدرها )30000.00 

دج(.

تيارت: حجز 141 كلغ من �للحوم 

الفا�سدة كانت موجهة للبيع

حجز �أفر�د الفرقة �لإقليمية للدرك الوطني مبهدية يف والية 

تيارت ما جمموعه 141 كلغ من �للحوم �حلمر�ء كانت مو�سوعة 

باأكيا�ض بال�ستيكية د�خل ال�سندوق �خللفي ل�سيارة غري مهياأة 

وتنعدم فيها �سروط �لنظافة وال�سحة، وجاءت عملية �حلجز 

عند تفتي�ض روتيني ملركبة عند مدخل بلدية مهدية، اأين مت 

اال�ستعانة بطبيب بيطري قام مبعاينة �للحوم �ملحجوزة التي 

�أكد اأنها فا�سدة وغري �ساحلة لال�ستهالك، هذ� وقد مت �تالف 

هذه �ملحجوز�ت من قبل اجلهات املخت�سة، فيما فتحت م�سالح 

�لأمن ذاتها حتقيقا يف �لق�سية �سيتم مبوجبه تقدمي �سخ�سني 

بتهمة عدم �حرت�م �إلز�مية �لنظافة و�لنظافة �ل�سحية، عدم 

�حرت�م �إلز�مية رقابة �ملطابقة �مل�سبقة، عدم وجود تعريفة 

�ملذبح و�سهادة �سحية، عدم الفوترة، حيازة مو�د غذ�ئية 

فا�سدة، عدم �متالك �ل�سجل �لتجاري وعدم �حرت�م �سروط نقل 

مو�د �سريعة �لتلف.

الوادي: توقيف مروج للم�سروبات 

�لكحولية

جنح عنا�سر ال�سرطة التابعني لالأمن �حل�سري الثاين بالوادي من 

و�سع حّد لن�ساط مروج امل�سروبات �لكحولية بعا�سمة الوالية، 

وتعود حيثيات �لعملية التي قام بها عنا�سر �مل�سلحة �إىل 

��ستغالل معلومات تفيد بقيام �سخ�ض م�سبوق ق�سائيا  بتخزين 

و ترويج امل�سروبات �لكحولية م�ستغال م�سكنه يف ن�ساطه �لغري 
م�سروع، لتبا�سر على الفور عـنا�سر ال�سرطة عمليات البحث 

والتحري التي اأ�سفرت عن حتديد هويته، و بعد ا�ست�سدار 

اإذن بالتفتي�ض عن وكيل �جلمهورية لدى حمكمة الوادي، مت 

تفتي�ض م�سكنه، حيث اأ�سفرت �لعملية عن حجز 3230 وحدة 

من امل�سروبات �لكحولية من خمتلف االأنواع و �لأ�سكال و توقيف 

امل�ستبه فيه، وح�سب امل�سدر فاإنه وبعد ��ستيفاء كافة االإجراءات 

�لقانونية �لالزمة مت اإعداد ملف جزائي للمتورط و تقدميه 

�أمام اجلهات �لق�سائية املخت�سة.

ح. �ص

 �سبط مب�ساكنهم على 
جمموعة من �لأختام �ملقلدة 

حتمل »�سعار�ت الدولة«

توقيف 4 متورطني 

يف عمليات تزوير 
طالت البطاقات 

�لرمادية بغليز�ن
�حل�سري  بالأمن  �لق�سائية  ال�سرطة  عنا�سر  متكن 

�لأول باأمن والية غليز�ن، من تفكيك �سبكة �إجر�مية 

متكونة من اأربعة �أ�سخا�ض خمت�سة يف تقليد �لأختام، 

�لر�سمية  �لوثائق  يف  املزور  و��ستعمال  والتزوير 

للمركبات.

وجاءت �لعملية ح�سب بيان لذ�ت امل�سالح �لأمنية �أم�ض 

على اإثر �ل�ستغالل �جليد للمعلومات �ملتعلقة بوجود 

�سبكة �إجر�مية تقوم بتزوير �لوثائق �لر�سمية ممثلة 

غليز�ن،  مدينة  م�ستوى  على  �لرمادية  البطاقات  يف 
و�أ�سار امل�سدر �إىل اأنه وبعد �لتن�سيق مع �لنيابة �ملحلية 

على  مب�ساكنهم  و�سبط  توقيفهم  مت  �إقليميا  املخت�سة 

الدولة،  �سعار�ت  حتمل  �ملقلدة  �لأختام  من  جمموعة 

و07  للتزوير،  متهيئة  فارغة  رمادية  بطاقات   05
�إىل  �إ�سافة  باملركبات،  خا�سة  مزورة  مر�قبة  بطاقات 

31 طابعا بريديا بقيمة �سريبة �لدمغة م�ستن�سخ من 
فئة 500 دينار، و04 اأوراق مقوى �سفراء �للون خا�سة 

جانب  �إىل  �لرمادية،  والبطاقات  املراقبة  ببطاقات 

طابعة وما�سح �سوئي "�سكانري" كان ي�ستعمل يف عملية 

تزوير �لوثائق.

�إمتام  وبعد  �لأمن  م�سالح  اأن  �لبيان  ذات  و�أو�سح 

االإجراءات �لقانونية يف حق امل�ستبه فيهم، مت حترير 

اجلهات  �أمام  وتقدميهم  �سدهم  ق�سائي  اإجراء  ملف 

لغر�ض  �أ�سر�ر  جمعية  تكوين  ق�سية  عن  �لق�سائية 

و�لدمغات  الدولة  �أختام  تقليد  جلناية  االإعداد 

و��ستعمالها،  �لعمومية  باالإدارات  اخلا�سة  والطوابع 

التزوير واملزور يف حمرر�ت اإدارية وعمومية.

حياة. �ص

 يحمل درجة �أعلى من العدوى مقارنة 
بالفريو�سات االأخرى

لهذ� ال�سبب �أُطلق 

ا�سم »�أوميكرون« 

على متحور 

كورونا اجلديد
ا�سم  كورونا  لفريو�ص  اجلديد  املتحور  على  �لعاملية"  ال�سحة  "منظمة  �أطلقت 

"�أوميكرون"، وا�سفة �إياه باأنه مثري للقلق، ب�سبب ارتفاع عدد الطفرات وبع�ض 
باملتحورات  مقارنة  العدوى  من  �أعلى  درجة  يحمل  اأنه  على  املبكرة  االأدلة 

االأخرى.

يتعر�سون  قد  وتعافو�  بـ"كوفيد-19"  �أ�سيبو�  �لذين  �لأ�سخا�ض  اأن  يعني  وهذ� 

لالإ�سابة به مرة اأخرى، وقد ي�ستغرق �لأمر �أ�سابيع، ملعرفة ما اإذا كانت �للقاحات 

�حلالية فعالة �سد املتحور اجلديد.

"منظمة  �عتمدتها  التي  �ليونانية  �لأبجدية  يف  الـ15  �حلرف  هو  "�أوميكرون" 
ال�سحة �لعاملية" يف ت�سمية متحور�ت كورونا، لتجنب و�سم �لبلد�ن حيث تظهر 

تلك �ل�ساللت للمرة �لأوىل.

جديد  ت�سمية  نظام  عن  �لعاملية"  ال�سحة  "منظمة  �أعلنت  �ملا�سي،  ماي   31 يف 
ل�ساللت فريو�ض كورونا ي�ستخدم االأحرف �ليونانية، وبناء على هذ� �لنظام، 

التي  �ل�ساللة  على  �ليونانية(  �لأبجدية  يف  �لأول  )�حلرف  "األفا"  ا�سم  �أطلقت 

�لأبجدية  يف  الثاين  )�حلرف  و"بيتا"  بريطانيا،  يف  �لأوىل  للمرة  �كت�سفت 

)�حلرف  و"غاما"  �أفريقيا،  جنوب  يف  �كت�سفت  التي  �ل�ساللة  على  �ليونانية( 

�لرب�زيل،  يف  اأواًل  �كت�سفت  التي  �ل�ساللة  على  �ليونانية(  �لأبجدية  يف  الثالث 

يف  ظهرت  التي  �ل�ساللة  على  �ليونانية(  �لأبجدية  يف  الرابع  )�حلرف  و"دلتا" 

الهند.

تب�سيط  �إىل  يهدف  �لنظام  هذ�  اأن  حينها  �لعاملية"  ال�سحة  "منظمة  و�أو�سحت 

هذه  حتل  ولن  بالأ�سماء،  املرتبطة  العار  و�سمة  اإزالة  يف  وامل�ساعدة  املناق�سات 

حالة  يف   1.1.529.B وهي  �حلالية،  �لعلمية  �لأ�سماء  حمل  �ليونانية  �حلروف 

"�أوميكرون"، وB.1.617.2 يف حالة "دلتا"، وP.1 يف حالة "غاما"، وB.1.351 يف 
حالة "بيتا"، وB.1.1.7 يف حالة "األفا".

واإذا ر�سد �أكرث من 24 �ساللة ر�سميًا لفريو�ص كورونا، فاإن االأحرف �ليونانية 

عن  �لعاملية"  ال�سحة  "منظمة  حينها  و�ستعلن  �ستنفد،  للت�سمية  �مل�ستخدمة 

برنامج جديد للت�سمية.

�لوكالت

كانو� يتلقون �لأمو�ل عرب 

�حل�سابات الربيدية

االإطاحة بـ 12 

�سخ�سا ا�ستعانوا 

بـ »�لفاي�سبوك« 
لرتويج املخدرات 

ب�سطيف

 • ا�سرتجاع �سبعة مركبات 
حمل �سرقة

�إىل  �لر�مية  جهودها  �إطار  ويف  �سطيف  ولية  �أمن  م�سالح  �أطاح 

مبروج  �لعقلية  و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت  مروجي  على  �خلناق  ت�سييق 

يح�سل  حيث  �لأنرتنت،  �سبكة  عرب  "�لفاي�سبوك"  عرب  للمخدر�ت 

على  �ملدمن  يح�سل  فيما  �لربيدي  ح�سابه  عرب  �أتعابه  على  �ملروج 

ب�ساعته بطرق كثرية ودون ترك �أي دلئل �أو قر�ئن ميكنها �أن تدين 

�أو تثبت �سلوع �أي منهما يف ق�سايا غري قانونية.

منه  ن�سخة  "�لر�ئد"  تلقت  �أم�ض  �سطيف  �أمن  مل�سالح  بيان  وح�سب 

�ل�سهر من معاجلة  فاإن عنا�سر �لمن متكنت خالل مدة مل تتجاوز 

و�لتحري  �لبحث  تقنيات  باأحدث  �ل�ستعانة  بعد  عرف  ق�سية   12

عن �جلرمية �ملعلوماتية عن ك�سف هويات 12 �سخ�سا �أوقفو� جميعا 

مبوجب دلئل د�مغة تدين لهم يف عديد ق�سايا ترويج �ملخدر�ت عن 

طريق �لأنرتنت، مع حجز 25 هاتفا ذكيا ثبت ��ستغاللها لذ�ت �لغاية 

وعرب و�سائط خمتلفة.

�أفر�د  قبل  من  �أطرت  �لدقة  عالية  �سرطية  بعمليات  �لأمر  ويتعلق 

لل�سرطة  �لولئية  بامل�سلحة  �ملعلوماتية  �جلرمية  مكافحة  فرقة  

�لعملياتية  و�لفرق  �مل�سالح  خمتلف  مع  بالتن�سيق  وذلك  �لق�سائية، 

يف  �جليد  �لتدقيق  بعد  عرفت  حيث  �سطيف،  ولية  لأمن  �لتابعة 

عمليات �لبحث و�لتحري �لإلكرتوين �لذي مت مبوجب �إذن من �لنيابة 

�ملعلوماتية  �ملنظومة  لفتي�ض  �لولوج  �لق�سائية  لل�سبطية  يتيح 

حل�سابات  ت�سيريهم  ثبت  �لذين  �لأ�سخا�ض  بع�ض  حق  يف  للهو�تف 

�لفرت��سي  �لف�ساء  عرب  �ملخدر�ت  برتويج  م�سبوهة  �إلكرتونية 

�ملخدر�ت  لبيع  هامة  عمليات  على  �لوقوف  من  �ملحققون  ليتمكن 

�أ�سفر  �ل�سلبة منها عرب �سبكة �لنرتنت، ما  �لعقلية حتى  و�ملوؤثر�ت 

عن توقيف 12 �سخ�سا وحجز 25  هاتف ذكيا  .

مكافحة  لفرقة  �لتابعة  �لق�سائية  �ل�سبطية  �أن  �إىل  �مل�سدر  و�أ�سار 

�لقانونية  �لإجر�ء�ت  كافة  ��ستكمال  وبعد  �ملعلوماتية  �جلرمية 

ترويج  تهمة  عن  �ملتورطني  �سد  ق�سائية  ملفات  �أعدت  �لالزمة، 

وبا�ستغالل  م�سروعة  غري  بطريقة  �لعقلية  و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت 

�لق�سائية  �جلهات  �أمام  مبوجبه  �أحيلو�  معلوماتية،  منظومة 

املخت�سة.

ل�سيما  �حل�سرية،  �جلرمية  حماربة  �إىل  �لر�مية  جهودها  �إطار  ويف 

مكافحة �سرقة �ملركبات باختالف �أنو�عها، متكنت م�سالح �أمن ولية 

)07( مركبات حمل  ��سرتجاع �سبعة  �سطيف خالل فرتة وجيزة من 

�سرقة مع توقيف )07( �سبعة �أ�سخا�ض تر�وحت �أعمارهم بني 21 و40 

�سنة ثبت تورطهم يف عمليات �ل�سرقة تلك.

خلية  �أفر�د   قبل  من  �أطر  �حرت�فيا  عمال  �سهدت  �ل�سبعة  �لعمليات 

للم�سلحة  �لتابعة  �جلنائية  بالفرقة  �ل�سيار�ت   �سرقة  مكافحة 

�إثر تلقي  باأمن ولية �سطيف، وجاءت  �لولئية لل�سرطة �لق�سائية 

�سكاوي  خمتلفة عن تعر�ض  �سيار�ت �أغلبها �سياحية  لفعل �ل�سرقة 

مو�سعة  وحتريات  �أبحاث  �أطلقت  �أين  �ملحاولت،  بع�ض  ت�سجيل  مع 

�ملعطيات  على  �لعتماد  مع  و�لقر�ئن  �لأدلة  �أب�سط  ��ستغالل  �سهدت 

ببع�ض  �أي�سا  و�ل�ستعانة  جرمية  كل  م�سرح  من  �مل�ستقاة  �لعلمية 

�أنظمة �لبحث �لآيل  �ملتطورة �لتي ت�سعها �ل�سرطة �جلز�ئرية حتت 

تو��سل  �لذي  �لعمل  �سمح  حيث   ، �جلرمية  م�سارح  تقنيي  ت�سرف 

لعديد �لأ�سابيع من  مت حتديد هوية �مل�ستبه فيهم �لو�حد تلو �لآخر 

يف  �أوقفو�  منهم   خم�سة  باأن  علما  معمقة،  لتحقيقات  �إخ�ساعهم   مع 

حالة تلب�ض منت �سيار�ت م�سروقة  .

وبعد  �لق�سائية  �ل�سبطية  فاإن  �مل�سالح  لذ�ت  �آخر  بيان  وح�سب 

�أعدت  ق�سية،  بكل  �خلا�سة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  كافة  ��ستكمال 

ملفات جز�ئية �سد �ملتورطني �ل�سبعة عن تهمة �ل�سرقة مع حماولة 

�جلهات  �أمام  مبوجبه  �أحيلو�  و�لك�سر،  �لليل  ظريف  بتو�فر  �ل�سرقة 

�لق�سائية �ملخت�سة.

حياة. �ض
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