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خرباء يعلقون على قرار 
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�إعالن
وجميع  الكرام  قراءها  »الرائد«  جريدة  تعلم 

اأنه  الإلكرتوين،  الربيد  عرب  معها  يتوا�سلون  من 

للجريدة،  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  تغيري  مت 

اإدارة  مع  التوا�سل  يف  يرغب  من  كل  وعلى 

اللكرتوين  الربيد  عرب  مرا�سلتنا  التحرير، 
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الإعالن. هذا  ن�سر  تاريخ  من  ابتداء  وهذا 

م�سروع قانون العقوبات مل�سايرة الت�سور 

اجلديد ل�سلم العقوبات امل�سددة

�ص:04

»فيدرالية الناقلني اخلوا�ص« 
تطالب بالإفراج عن رخ�ص 

ا�سترياد املركبات

�أكرث من 60 باملائة 
من و�سائل النقل 

ال ت�سلح لل�سري
�ص:02

اأجمعت على نحاج احلملة االنتخابية 

وتوقعت ت�سجيل ن�سب م�ساركة كبرية

االأحزاب تك�سب رهان 

تعبئة ال�سعب يف انتظار 

»حمكمة ال�سندوق«

»كاتب موريتاين« يعّلق على حادثة 

اغتيال 3 جزائريني ويحّذر

 من خمططات املخزن التو�سعية 

�ص:03

�ص:12

�ص:04

�ستجد« !
ُ
اجنراف الرتبة ... اخلطر »امل

التعمري  قوانني  يف  النظر  باإعادة  ويطالبون  اخلطر  ناقو�ص  يدقون  اخلرباء 

»الكيان ال�سهيوين ي�ستخدم 
املغرب بعد اأن ف�سل يف تفكيك 

اجلزائر من الداخل«

رفع احلد االأق�سى لعقوبة 
ال�سجن اىل 30 �سنة

نحو جترمي االأفعال التي تعرف 
انت�سارا وا�سعا يف املجتمع

دعوات ملرافقة
 »�سباب اأون�ساج«

 وتوجيههم 
�ص:05

الكاف ت�سيد بهجوم 

اخل�سر...االأف�سل

 يف ت�سفيات املونديال



الحــدث2

اأجمع اأع�ساء املحكمة الد�ستورية، على هام�س ا�ستقبالهم من طرف رئي�س اجلمهورية عبد 

املجيد تبون، عن اأهمية هذه الهيئة يف اإطار "�سبط �سري املوؤ�س�سات ون�ساط ال�سلطات العمومية"، 

واأكدوا على اأن تاأ�سي�س هذه الهيئة الد�ستورية يعد نقلة نوعية يف النظام القانوين ولبنة 

جديدة يف اإطار ا�ستكمال بناء موؤ�س�سات "اجلزائر اجلديدة".
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م�سروع قانون العقوبات مل�سايرة الت�سور اجلديد ل�سلم العقوبات امل�سددة

نحو جترمي الأفعال التي تعرف انت�شارا 
وا�سعا يف املجتمع

والنجاعة  املتجددة  الطاقات  حمافظ  ك�شف 

الطاقوية، الدكتور يا�شع نورالدين اأن مهلة 3 

اأ�شهر لالإدارات واملوؤ�ش�شات العمومية لالنتقال 

التحول  قرار  اأن  معتربا  كافية  تعد  الطاقوي 

نحو ا�شتعمال الطاقة ال�شم�شية ي�شب يف اإطار 

اإحداث حتول طاقوي حقيقي داعيا لتعميم هذا 

التحول على جميع القطاعات مبا فيها القطاع 

اخلا�ص.

واأو�شح يا�شع يف ت�رصيحات لالإذاعة الوطنية 

االنتقال  بهذا  املعنية  "املوؤ�ش�شات  اأن  اأم�س، 

اجلمهورية  رئي�س  حددها  التي  املهلة  وخالل 

بثالثة اأ�شهر، قادرة على رفع التحدي، خا�شة 

كبرية  اإمكانيات  تتطلب  ال  امل�شاريع  هذه  واأن 

من  املتخرجني  ال�شباب  متناول  يف  اأنها  كما 

املعاهد ومراكز التكوين املهني". لي�شيف اأن 

"املرافق العمومية معنية املطالبة باإ�شتعمال 
الطاقة ال�شم�شية يجب اأن تكون قدوة على هذا 

املتجددة"،  الطاقات  ا�شتعمال  نحو  التحول 

التي ت�شمح بتعميم  الت�رصيعات  داعيا الإ�شدار 

التحول الطاقوي على م�شتوى جميع القطاعات. 

اأن  اإىل  امل�شوؤول  ذات  اأ�شار  مت�شل،  �شياق  يف 

كبريا  عبئا  ت�شكل  اأ�شبحت  الكهرباء  "فاتورة 
على اجلماعات املحلية وهو ما ي�شتلزم التوجه 

ال�شتعمال الطاقات املتجددة". 

كما اأ�شاف "اأن  طلب اال�شتهالك الداخلي للطاقة 

التقارير  اأن  �شنة حيث  كل  يتزايد  اجلزائر  يف 

ارتفع   2020 و   2011 من  اأنه  بينت  االأخرية 

ما  وهذا  باملائة   60 بن�شبة  اال�شتهالك  معدل 

يف  املحافظة  قدرات  من  التقلي�س  يف  يت�شبب 

ويف  الطبيعي".  الغاز  خا�شة  الطاقة  ت�شدير 

متتلك  "اجلزائر  اأن  يا�شع  قال  ذاته  ال�شياق 

كالطاقة  املتجددة  الطاقات  البدائل يف جمال 

االإنتاج"  بتنويع م�شادر  ت�شمح  التي  ال�شم�شية 

النظيفة  الطاقات  ثقافة  برت�شيخ  طالب  كما 

تدخل  والتي  وامل�شتدمية  البديلة  والطاقات 

على  الطاقوي  االأمن  ا�شرتاتيجيات  اإطار  يف 

حمافظ  ك�شف  كما  والبعيد.  املتو�شط  املدى 

ان  الطاقوية  والنجاعة  املتجددة  الطاقات 

اإبرامها مع وزارة الداخلية  "االتفاقية التي مت 
 2021 فيفري  �شهر  يف  املحلية  واجلماعات 

�شمحت للمحافظة مبرافقة جميع الواليات فيما 

م�شتوى  املتجددة على  الطاقات  يخ�س تعميم 

املناطق  وتزويد  العمومية  واالإنارة  املدار�س 

واأ�شاف  ال�شم�شية".  الطاقة  باأنظمة  املعزولة 

على  مدر�شة   600 من  اأزيد  تزويد  "مت  اأنه 

ال�شم�شية".  بالطاقة  الوطني  الرتتب  م�شتوى 

�شيكون  للطاقة  االأعلى  "املجل�س  اأن  معتربا 

له دور مهم يف ر�شم املحاور الكربى للتحول 

على  اجلزائرية  واالإ�شرتاتيجية  الطاقوي 

املدى املتو�شط والبعيد من اأجل حتقيق االأمن 

الطاقوي للبالد".

عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأعطى  فقد  لالإ�شارة 

املجيد تبون، يف اأخر اجتماع ملجل�س الوزراء 

الطاقة  الإ�شتعمال  للتحول  اأ�شهر   3 مهلة 

ومرافق  العمومية  باملوؤ�ش�شات  ال�شم�شية 

والرتبية،  ال�شحة  قطاعي  خ�شو�شا  الدولة 

باإ�شتعمال  ملزمة  البلديات  كل  �شتكون  كما 

العمومية مبا يف  االإنارة  ال�شم�شية يف  الطاقة 

اجلبلية  واملناطق  ال�رصيعة  الطرقات  ذلك 

كاالأورا�س، الون�رصي�س وجرجرة.      �س.ز

اأع�سِاء الهيئة يبا�سرون مهامهم ويحظون با�ستقبال من طرف الرئي�س

جديدة  الد�شتورية" لبنة  "املحكمة 
 يف م�شار ا�شتكمال بناء موؤ�ش�شات الدولة

اأكد وزير العدل حافظ االأختام، عبد الر�شيد طبي، اأم�س، خالل عر�شه مل�رصوع القانون املعدل 

اأن هذا  ال�شفلى للربملان،  العقوبات، بالغرفة  156 املت�شمن قانون   -  66 واملتمم لالأمر رقم 

ببع�س  تعلق  ما  ال�شيما  امل�شددة،  العقوبات  ل�شلم  اجلديد  الت�شور  مل�شايرة  ياأتي  امل�رصوع 

يف  وا�شعا  انت�شارا  تعرف  التي  االأفعال  جترمي  يقرتح  امل�رصوع  اأن  مربزا  اخلطرية،  اجلرائم 

املجتمع وت�شديد العقوبات املقررة يف بع�س اجلرائم.

اأو�شح الوزير اأن التعديل االأول الذي ت�شمنه امل�رصوع يتعلق مبراجعة �شلم العقوبات االأ�شيلة 

للجنايات متا�شيا مع مقت�شيات تكييف ال�شيا�شية اجلزائية مع التطورات التي يعرفها املجتمع 

وكذا تطور االإجرام وخطورة بع�س االأفعال التي يقت�شي الت�شدي لها بعقوبات �شارمة.

املقررة  العقوبات  �شلم  اخلام�شة  مادته  يحدد يف  الذي  العقوبات  قانون  اأن  اىل  اأ�شار  ان  وبعد 

اإقرار عقوبات  ي�شمح يف �شياغته احلالية  )اجلنايات، اجلنح واملخالفات( ال  الثالثة  للجرائم 

يفوق حدها 20 �شنة �شجنا، اقرتح هذا امل�رصوع مراجعة �شلم العقوبات االأ�شلية للجنايات برفع 

احلد االأق�شى لعقوبة ال�شجن اىل 30 �شنة بدل 20 �شنة.

واأكد يف نف�س االطار اأن "عقوبة 30 �شنة �شجنا معمول بها يف الكثري من الت�رصيعيات املقارنة وهي 

لي�شت بدعة جزائرية، كما اأنها ال تتعار�س مع االأليات واالتفاقيات الدولية ذات ال�شلة بحقوق 

"مراجعة  الوزير-  -ح�شب  اجلنايات  يف  االأ�شلية  العقوبات  �شلم  مراجعة  ويقت�شي  االن�شان". 

االحكام املتعلقة بالظروف املخففة والفرتة االأمنية جلعلها تتوافق مع احلد اجلديد للعقوبة".

كما اأفاد الوزير اأن التعديل الثاين الوارد يف هذا امل�رصوع يتعلق بتجرمي بع�س االأفعال اجلديدة 

"تعرف انت�شارا وا�شعا يف املجتمع واأ�شبح من ال�رصوري جترميها يف قانون العقوبات،  التي 

العمومية  املوؤ�ش�شات  مقرات  كغلق  للمواطن  اليومية  احلياة  وتوؤرق  العام  النظام  تهدد  الأنها 

اأو اجلماعات املحلية باأي و�شيلة كانت والأي غر�س كان"، وهي ظاهرة عرفت --مثلما قال-- 

حاجيات  وتعطيل  املرافق  من  الكثري  عرقلة  اىل  واأدت  موؤخرا  بالدنا  يف  م�شبوق  غري  "انت�شارا 
املواطنني".

من جانب اآخر، يت�شمن م�رصوع القانون "جترمي ظاهرة اال�شتغالل غري ال�رصعي للطريق العمومي 

لها عقوبة  يقر  االإدارية املخت�شة، حيث  ال�شيارات مبقابل وبدون ترخي�س من اجلهة  كمواقف 

احلب�س من 6 اأ�شهر اىل �شنتني وغرامة من 25.000 دج اىل 200.000 دج مع م�شادرة االأموال الناجتة 

عنها".

من  الكثري  يف  وتوؤدي  املواطنني  توؤرق  "�شارت  الظاهرة  هذه  ان  الوزير  اأكد  ال�شدد،  هذا  ويف 

الذي  للفو�شى  ي�شع حدا  اأن  التعديل  هذا  �شاأن  ومن  العام  بالنظام  �شجارات مت�س  اىل  االأحيان 

تكتنف ت�شيري مواقف ال�شيارات، كما ي�شمح للجماعات املحلية بتاأطري هذا الن�شاط". ع.ط

بعد قرار الرئي�س منح مهلة 3 اأ�سهر للتحول الطاقوي بالإدارات واملوؤ�س�سات العمومية

دعوة لتعميم ا�شتعمال الطاقة ال�شم�شية 
على املوؤ�ش�شات اخلا�شة م�شتقبال 

الد�شتورية  املحكمة  وتت�شكل 

قبل  من  معينني  اأع�شاء  من 

رئي�س  وهم  اجلمهورية  رئي�س 

املحكمة عمر بلحاج، واالأع�شاء 

ليلى ع�شالوي وبحري �شعد الله 

جانب  اإىل  منا�س،  وم�شباح 

اأع�شاء منتخبني. ويتعلق االأمر 

عن  ميلودي  جياليل  من  بكل 

الدين  واأمال  العليا  املحكمة 

الدولة،  جمل�س  عن  بولنوار 

القانون  اأ�شاتذة  اإىل  باالإ�شافة 

الد�شتوري فتيحة بن عبو، عبد 

عمار،  عبا�س  خريف،  الوهاب 

عمار  اأو�شوكني،  احلفيظ  عبد 

بو�شياف وحممد بوفرطا�س.

اال�شتقبال  مرا�شم  جرت  وقد 

بح�شور رئي�شا غرفتي الربملان 

واإبراهيم  قوجيل  �شالح 

الوزير  اىل  اإ�شافة  بوغايل، 

الرحمان  عبد  بن  اأمين  االأول 

الد�شتوري  املجل�س  ورئي�س 

ورئي�س  فني�س  كمال  �شابقا 

ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان 

�شنقريحة،  ال�شعيد  الفريق 

وزير العدل حافظ االأختام عبد 

عدد  جانب  اإىل  طبي،  الر�شيد 

من اأع�شاء احلكومة وم�شت�شاري 

وامل�شوؤولني  اجلمهورية  رئي�س 

ال�شامني.

رئي�س  حيا  وباملنا�شبة، 

رئي�س  من  كال  اجلمهورية 

الد�شتوري  املجل�س  واأع�شاء 

واأع�شاء  ورئي�س  �شابقا 

مت  كما  الد�شتورية،  املحكمة 

للرئي�س  تذكارية  �شورة  اأخذ 

تبون مع رئي�س واأع�شاء الهيئة 

الد�شتورية اجلديدة.

الد�شتورية،  املحكمة  وتعد 

ح�شب املادة 185 من الد�شتور، 

ب�شمان  مكلفة  م�شتقلة  "موؤ�ش�شة 
ت�شهر  وهي  الد�شتور"  احرتام 

املوؤ�ش�شات  �شري  "�شبط  على 

العمومية"،  ال�شلطات  ون�شاط 

ولها عدة �شالحيات منها "النظر 

حول  تتلقاها  التي  الطعون  يف 

لالنتخابات  املوؤقتة  النتائج 

واالنتخابات  الرئا�شية 

الت�رصيعية واال�شتفتاء واالإعالن 

هذه  لكل  النهائية  النتائج  عن 

العمليات"، اإىل جانب "اإخطارها 

بناء  الد�شتورية   بعدم  بالدفع 

العليا  املحكمة  من  اإحالة  على 

اأو جمل�س الدولة".

اال�شتقبال،  حفل  هام�س  وعلى 

عرب رئي�س املحكمة الد�شتورية، 

اجلمهورية  لرئي�س  �شكره  عن 

نظري  تبون  نبون  املجيد  عبد 

�شخ�شه  يف  و�شعها  التي  الثقة 

لتويل هذه "امل�شوؤولية الكبرية 

واالأمانة الثقيلة" وذلك يف �شبيل 

خدمة الوطن، موؤكدا اأن الرئي�س 

اإن�شاء  خالل  من  ي�شعى  تبون 

"لبنة  و�شع  اإىل  املحكمة  هذه 

موؤ�ش�شات  بناء  اأخرى ال�شتكمال 

اجلزائر اجلديدة مثلما تعهد به 

يف التزاماته.

املنتخب  الع�شو  اعترب  بدوره 

عمار بو�شياف، اأن هذه املنا�شبة 

هي يوم مف�شلي وتاريخي ونقلة 

نوعية، حيث �شيتم االنتقال من 

�شنة  منذ  يعتمد  قانوين  نظام 

الد�شتوري  املجل�س  على   1989
يعتمد  نظام  اإىل  رقابة  كهيئة 

على املحكمة الد�شتورية بف�شل 

التعديل الد�شتوري ل�شنة 2020

فتيحة  املنتخب  الع�شو  اأما 

املحكمة  باأن  فقالت  عبو،  بن 

"موؤ�ش�شة  هي  التي  الد�شتورية 

دورا  �شتوؤدي  حم�شة"  ق�شائية 

كبريا يف الرقابة على د�شتورية 

القوانني ويف اأولوية الق�شايا، 

اأثر  له  �شيكون  ذلك  اأن  موؤكدة 

ومن  املتقا�شني  على  اإيجابي 

بني  الثقة  "يعزز  اأن  �شاأنه 

املواطن وموؤ�ش�شات الدولة".

املحكمة  اأن  اإىل  ولفتت 

رقابية  موؤ�ش�شة  الد�شتورية 

نهائية  وقراراتها  م�شتقلة 

تقوم  اأن  وينتظر  وملزمة، 

القانوين  النظام  بتطهري 

اجلزائري من كل القوانني "غري 

املطابقة للد�شتور.

م�شباح  الع�شو  اأ�شار  بدوره، 

منا�س، املعني من طرف رئي�س 

املحكمة  اأن  اإىل  اجلمهورية، 

الد�شتورية �شتحدث نقلة نوعية 

على  الد�شتوري،  العمل  يف 

�شالحيات  متتلك  اأنها  اعتبار 

املجل�س  �شالحيات  من  اأكرب 

الد�شتوري ال�شابق، وهي مكونة 

"متميزة  ب�رصية  تركيبة  من 

العمل  يف  طويل  باع  ولها 

الد�شتوري.

خمت�سون: املحكمة 

الد�ستورية �ست�سد 

الثغرات القانونية 

امل�سجلة �سابقا

يف  خمت�شون  اأ�شاتذة  �رصح 

القانون العام املهام االأ�شا�شية 

املحكمة  بها  �شت�شطلع  التي 

ان�شائها،  بعد  الد�شتورية 

الثغرات  �شت�شد  اأنها  موؤكدين 

التي  والق�شائية  القانونية 

املجل�س  عمل  خالل  �شجلت 

الد�شتوري من خالل �شالحياتها 

والت�رصيعية  القانونية 

واال�شتفتائية.

واعترب اخلبري يف القانون العام 

لدى  العايب  عالوة  االأ�شتاذ 

حلوله �شيفا على فوروم القناة 

الد�شتورية  املحكمة  اأن  االأوىل 

الد�شتور  به  جاء  ما  اأهم  هي 

هي  الأنها  ا�شالحات  من  اجلديد 

وان�شباط  �شري  على  ت�شهر  من 

يف  الد�شتورية  املوؤ�ش�شات 

البلد، وهي التي ينتظر منها اأن 

د�شتوريا  ق�شائيا  اجتهادا  تقدم 

لت�شبط به �شري هذه املوؤ�ش�شات 

املطاف  نهاية  يف  لتكر�س 

تاأ�شي�س دولة القانون ".

اأن  العايب  االأ�شتاذ  واأو�شح 

يغلب  كان  الد�شتوري  املجل�س 

ما  وهو  ال�شيا�شي  الطابع  عليه 

القرارات  م�شداقية  ي�رصب  كان 

مهمة  واأن  منه،  ال�شادرة 

املحكمة الد�شتورية هي حماية 

تطبيقه  على  والعمل  الد�شتور 

لذلك  البالد،"  يف  اأول  كقانون 

ا�شافة  املحكمة  لهذه  ف�شيكون 

نوعية.

االأ�شتاذ عبد  اأو�شح  من جانبه، 

املحكمة  اأن  �شويرة  الكرمي 

الد�شتورية لديها اليوم جمموعة 

من ال�شالحياتـ التي �شتعمل على 

�شابقا  امل�شجلة  الثغرات  �شد 

الد�شتوري،  املجل�س  عمل  يف 

وجتعلنا نتفادى املطبات التي 

وقعنا فيها �شابقا.

هاته  اأوىل  تكون  وقد 

�شالحية  ال�شالحيات، 

الت�رصيع  �شيما  اال�شتفتاء، 

رئي�س  اإىل  املوكل  باالأوامر 

اجلمهورية الذي مل يكن م�شبوطا 

فالت�رصيع  االآن  اأما  قبل،  من 

على  عر�شه  �شيتم  باالأوامر 

املحكمة الد�شتورية قبل ا�شداره 

ملراقبة مدى د�شتوريته يف مدة 

ع�رصة اأيام ليعر�س بعدها على 

الحقة،  دورة  اول  يف  الربملان 

الت�رصيع  من  النوع  هذا  اأن  كما 

حمددة  م�شائل  يف  يكون  باالأمر 

اأن  اأو  ال�رصورة  اقت�شاء  وعند 

يكون م�شتعجال.

عزيز. ط
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الحــدث
امللفات االقت�صادية واالجتماعية اأبرز ما مميز خطابات 

اليوم قبل االأخري 

مرت�شحو املحليات يلعبون
 اآخر اأوراقهم قبل بداية 

االنتخابي" "ال�شمت 

جتديد  انتخابات  مرت�صحو  انتقل 

اإىل  والوالئية،  البلدية  املجال�س 

العد  بداية  مع  الق�صوى،  ال�صرعة 

التنازيل لنهاية احلملة االنتخابية، 

روؤ�صاء  خطابات  ركزت  ولقد 

يف  امل�صاركة  ال�صيا�صية  االأحزاب 

امللفات  على  اأم�س،  اال�صتحقاق،  هذا 

ذات  واالجتماعية  االقت�صادية 

من  ملا  باملواطن،  املبا�صر  االرتباط 

�صاأنه تعبئة اأكرب عدد من امل�صاندين 

فيما  االأ�صوات،  من  مزيد  وك�صب 

على  �صيا�صية  ت�صكيالت  �صددت 

جديدة  قوانني  ا�صتحداث  �صرورة 

احلملة  انهت  املحلي.  ال�صاأن  لت�صري 

ماقبل  يومها  اأم�س،  االنتحابية 

االأخري، لي�صدل ال�صتار على ماراثون 

ال�صعبية،  والتجمعات  اللقاءات  من 

االأحزاب  خمتلف  خالله  حاولت 

االإقناع  اأ�صاليب  كل  ا�صتعمال 

االنتخابية  برباجمها  للتعريف 

االأ�صوات  من  عدد  اأكرب  وك�صب 

�صعبي  جتمع  وخالل  االقرتاع.  يوم 

الدفلى  عني  بوالية  اأم�س،  ن�صطه، 

ال�صلم  جمتمع  حركة  رئي�س  اأكد 

حركة  كتلة  اأن  مقري،  الرزاق  عبد 

الوحيدة"  "كانت  ال�صلم  جمتمع 

على  ال�صرائب  فر�س  رف�صت  التي 

قانون  م�صروع  �صمن   الفالحني 

املالية ل�صنة 2022 "ورف�صت امل�صا�س 

اأ�صا�س   " اأن  م�صيفا  املواطن"،  بقوت 

هو  االقت�صادية  املنظومة  �صالح 

الغذائي،  االأمن  وحتقيق  الفالحة 

لذلك وقفنا يف قانون املالية االأخري 

الفالح". على  ال�صرائب  فر�س  �صد 

العالقات  عن  للحديث  مقري  وعاد 

اإن  قال  حني  الفرن�صية،  اجلزائرية، 

"تخلق االأزمات يف كل الدول  فرن�صا 

ال�صتنزاف  ال�صعيفة،  االإفريقية 

وا�صتغالل ثرواتها، م�صريا اأنها تريد 

ممار�صة ذلك اي�صا يف اجلزائر، وهو 

بدينه  امللتزم  ال�صعب  يرف�صه  ما 

�صرورة  على  م�صددا  ومقوماته"، 

فيما  الت�صريحات  مرحلة  جتاوز 

والدخول  اال�صتعمار  جترمي  يخ�س 

اأكد �صرورة  املبادرة، كما  يف مرحلة 

اأن ال يبقى جترمي اال�صتعمار " جمرد 

ت�صريحات"، بل يجب اأن يتحول اإىل 

وكتلة  ال�صلطات،  به  تلتزم  "قانون 
الوحيدة  هي  ال�صلم  جمتمع  حركة 

امللتزمة بهذه املبادرة".

جبهة  رئي�س  دعا  جهته،  من 

بلعيد،  العزيز  عبد  امل�صتقبل، 

اأم�س،  �صعبي  لتجمع  تن�صيطه  خالل 

اإىل  اجلميع  االأغواط،  والية  يف 

اجلزائر  "بعث  جعل  من  التكاثف 

و�صفه  عما  واالبتعاد  اجلديدة"، 

ثقة  اأوا�صر  ك�صر  ممار�صات  بـ" 

من  الدولة  موؤ�ص�صات  يف  املواطن 

املح�صوبية،  بتقاليد  الت�صبث  خالل 

اأهمية  موؤكدا  واملعريفة"،  التع�صف 

حتقيق  يف  البلدية  املجال�س  دور 

"لن  اإنه  قال  والتي  املحلية،  التنمية 

ا�صتقرار،  بدون  تنمية  هناك  تكون 

يف حني لن تقوم قائمة للجزائر ما مل 

�صيطرة  من  املحلية  اإطاراتنا  تتحرر 

الفعل البريوقراطي".

اإىل ذلك، جدد بلعيد دعوة املواطنني 

اال�صتحقاقات  اإجناح  يف  للم�صاركة 

نوفمرب   27 يوم  املقررة  املحلية 

موؤ�ص�صات  بناء  واإمتام  اجلاري 

قوائم  يف  املر�صحني  داعيا  الدولة، 

"ممار�صات  اأ�صماه  ما  لتكري�س  حزبه 

جديدة يف عالقاتهم باملواطن". ومن 

االأمني  اأثار  متو�صنت،  عني  والية 

العام حلزب جبهة التحرير الوطني، 

اأبو الف�صل بعجي، ق�صية طرد اأ�صتاذ 

مع�صكر،  بوالية  االإ�صالمية  الرتبية 

" من يريد ا�صتغاللها  قائال اإن هناك 

 " اأ�صماه  ملا  رف�صه  موؤكدا  �صيا�صيا"، 

ت�صيي�س املدر�صة"، مع �صرورة حفظ 

كرمز  له  االعتبار  ورد  املعلم  كرامة 

اأكد  ال�صاأن احلزبي،  يقتدى به .ويف 

بعجي اأن االأفالن يدخل االنتخابات 

املحلية "للفوز واالنت�صار"، باعتماده 

يف  والتجدد  التجديد  "�صيا�صة 
اإنها  قال  التي  ال�صيا�صية  ت�صكيلته 

�صتبقى م�صتمرة ملا بعد املحليات"، 

العام  االأمني  خ�ص�س   جهته،  من 

الدميوقراطي،  الوطني  للتجمع 

األقاها  التي  الكلمة  زيتوين،  الطيب 

�صعبيا  جتمعا  اأم�س  تن�صيطه  خالل 

ال�صق  عن  للحديث  تلم�صان،  بوالية 

 " �صرورة  على  م�صددا  القانوين، 

ت�صري  جديدة  قوانني  ا�صتحداث 

احلوكمة"،  نظام  نحو  باجلزائر 

معتربا اأن "القوانني احلالية والنظام 

املركزي ال ي�صمح ببناء اقت�صاد قوي 

احلكومة  على  الرهان  يكون  لذلك 

قانون  تعديل  من  بداية  املحلية، 

الكلمة  واإعطاء  والوالية  البلدية 

لل�صعب عن طريق منتخبيه املحليني 

ميكننا  اجلامعات  يف  تكويني  بنظام 

من ا�صتغالل اخلريجني يف �صوق ال�س

غل".                                    اإميان �صايح

اأجمعت على نحاج احلملة االنتخابية وتوقعت ت�صجيل ن�صب م�صاركة كبرية

االأحزاب تك�شب رهان تعبئة ال�شعب 
يف انتظار "حمكمة ال�شندوق"

ملحليات  االنتخابية  احلملة  اليوم،  تبلغ، 

قبل  االأخرية  اأمتارها   2021 نوفمرب 

الفائز  واإعالن  احل�صم  موعد  دخول 

املجال�س  واأع�صاء  روؤ�صاء  جتديد  ب�صباق 

التجمعات  من  يوما   20 فبعد  املنتخبة، 

ن�صطتها  التي  اجلوارية،  واللقاءات 

خمتلف الت�صكيالت ال�صيا�صية امل�صاركة يف 

خاللها  من  �صعت  والتي  اال�صتحقاق،  هذا 

واإقناع  ال�صارع  لتعبئة  ال�صبل،  مبختلف 

 " حاولت  االنتخابية،  برباجمها  املواطنني 

ال�صيا�صية،  االحزاب  نب�س  ج�س  الرائد" 

امل�صاركة  ن�صب  ب�صاأن  توقعاتهم  ومعرفة 

املرجح حتقيقها هذا ال�صبت، ولقد اأجمعت 

"الرائد"  اإليها  حتدثت  التي  االأحزاب  جل 

االنتخابية،  احلملة  جناح  على  اأم�س، 

النقائ�س التي مت ح�صرها  با�صتثناء بع�س 

اخلا�س  واالجتماعي  ال�صحي  الو�صع  يف 

ما  نوعا  �صّعب  والذي  بالدنا  تعي�صه  التي 

من مهمتة املرت�صحني.

االأرندي: " ن�صتب�صر خريا 

من املحليات ال�صتكمال 

البناء املوؤ�ص�صاتي"

االنتخابية،  احلملة  ملجريات  تقييمه  ويف 

التجمع  حزب  با�صم  الر�صمي  الناطق  اأو�صح 

الوطني الدميقراطي �صايف لعرابي، يف ت�صريح 

عرف  االنتخابية  احلملة  م�صار  اأن  لـ"الرائد"، 

االأ�صبوع  خالل  "�صهدت  اأنها  مو�صحا  مرحلتني، 

الربوتوكول  ب�صبب  حمت�صمة  انطالقة  االأول 

ارتفاع  توا�صل  مع  عليها  املفرو�س  ال�صحي 

ذلك  بعد  ليعرف  بكورونا،  ىاالإ�صابة  حاالت 

ت�صجيل  بعد  حم�صو�صا  ارتفاعا  احلملة  ن�صق 

املواطنني  قبل  من  كبريين  واهتمام  جتاوب 

خالل االأ�صبوعني الثاين والثالث للحملة"، وهو 

واهتمامه  املواطن  وعي  "مدى  اإىل  اأرجعه  ما 

الكبري  الدور  قابله  والذي  ال�صيا�صي،  بال�صاأن 

اإطارات احلزب وممثلوه من  اأداه  والفعال الذي 

خالل تنظيم ن�صاط مكثف وتن�صيط عدد هائل 

اجلوارية"،  واللقاءات  ال�صعبية  التجمعات  من 

الوطني  للتجمع  العام  االأمني  بتن�صيط  ذكر  كما 

30 جتمعا  الدميوقراطي الطيب زيتوين، قرابة 

كان  اإنه  القول  "ميكن  ي�صيف  اأن  قبل  ر�صميا، 

واليات  جلميع  احلزب  من  قوي  اإنزال  هناك 

اإقبال كبري للمواطنني فقد ن�صط  الوطن، قابله 

االأرندي جتمعات كبرية �صهدت ما ميكن و�صفه 

اللجوء  ا�صتدعى  املواطنني،  من  فيا�صانات"  بـ" 

اإىل القاعات املفتوحة لتغطية كل ذلك العدد".

وفيما يتعلق بتوقعات احلزب ب�صاأن ن�صبة 

كلمة  انتظار  "يف  لعرابي  قال  امل�صاركة، 

التجمع  يف  نحن  ال�صبت،  هذا  ال�صندوق 

الوطني الدميوقراطي، ناأمل خريا من هذه 

املوؤ�ص�صاتي،  البناء  ال�صتكمال  االنتخابات 

الذي  التحدي  بحجم  دراية  على  ونحن 

امل�صاركة،  ن�صبة  برفع  يتعلق  فيما  نرفعه 

وعلى هذا االأ�صا�س قام احلزب ب�صحذ همم 

ال�صتقطاب  الن�صالية  قواعده  منا�صليه 

حول  بااللتفاف  واإقناعهم  املواطنني 

تكون  الأن  نطمح  كما  احلزب،  برنامج 

بحكم  ال�صبت  هذا  قوية  م�صاركة  هناك 

على  تتاأتي  التي  املحليات  خ�صو�صية 

واملنتخب  املواطن  بني  واحدة  م�صافة 

املحلي."

اأو�صحه  ما  ح�صب  "االأرندي"،  ويعول 

من  ي�صتمدها  التي  "قوته  على  حمدثنا، 

اجلديدة،  وقيادته  وبرناجمه  منا�صليه 

اال�صتحقاقات  هدذه  خالل  يرفع  والذي 

�صعار "حوكمة حملية من اأجل تغيري فعال"، 

اأنه  ال�صعار الإدراكه جيدا  وقد اختار هذا 

امل�صتدامة،  النتمية  تتحقق  اأن  ميكن  ال 

�صمان  دون  الوطني  االقت�صاد  بناء  ويتم 

اإقرار  ودون  حقيقية،  حملية  المركزية 

ذات  الت�صريعية  للمنظومة  اإ�صالحات 

ال�صلة باجلماعات املحلية". 

حم�س: "احلملة 

االنتخابية عرفت 

اإقباال �صعبيا كبريا رغم 

الربوتوكول ال�صحي" 

بدوره، ثمن ع�صو املكتب التنفيذي الوطني 

حمدادو�س،  نا�صر  ال�صلم،  جمتمع  حلركة 

احلملة  عليها  جرت  التي  العامة  االأجواء 

االنتخابية، مو�صحا يف ت�صريح لـ"الرائد"، 

التي  ال�صعبة  الظروف  من  و"بالرغم  اأنه 

تنظم فيها مثل هذه االنتخابات، بحكم اأن 

اإىل ظهور  اإ�صافة  املحليات جاءت م�صبقة، 

اأزمة كورونا، والو�صع االجتماعي ال�صعب 

يف  اأننا  غري  االأ�صعار،  ارتفاع  مييزه  الذي 

كبريا  اإقباال  مل�صنا  ال�صلم،  جمتمع  حركة 

من  انطالقا  اال�صتحقاق  مراحل  كل  خالل 

و�صوال  الرت�صيحات  اإىل  التوقيعات  جمع 

نر�صد  ونحن  احلملة،  يف  امل�صاركة  اإىل 

كبرية"،  �صعبية  جتمعات  تن�صيط  يوميا 

على  املواطنني  باإقبال  يتعلق  وفيما 

التي ين�صطها احلزب،  ال�صعبية  التجمعات 

كان  باأنه  القول  "ميكننا  حمدادو�س  قال 

االإعالمي  احل�صور  عن  ف�صال  ملحوظا 

عرب  املواطنني  وخماطبة  للمرت�صحني 

خمتلف و�صائل االأعالم، ما يجعلنا نقول اإن 

اال�صتحقاق ي�صري يف الطرق ال�صحيح". ويف 

يف  امل�صاركة  ن�صب  بتوقعات  املتعلق  ال�صق 

املحليات، قال حمدادو�س اإن" املوؤ�صر القابل 

ح�صور  يبقى  الراهن  الوقت  يف  للقيا�س 

واللقاءات  التجمعات  هذه  ملثل  املواطنني 

التفاعل  مدى  قيا�س  ليبقى  اجلوارية، 

الفعلي بالتوجه لل�صندوق واإعالن الن�صبة 

الر�صمية للم�صاركة يوم ال�صبت".

العزوف   " اأن  بحم�س،  القيادي  واعرتف 

واملقاطعة " يبقى الهاج�س االأكرب للحزب، 

التي حققتها  الر�صمية  النتائج  اإىل  بالنظر 

وحتدث  ال�صابقة،  االنتخابية  املواعيد 

اإىل  عاد  حني  االأرقام  بلغة  حمدادو�س 

االأخرية  الرئا�صيات  يف  امل�صاركة  ن�صبة 

عن  ف�صال  باملائة،   40 تتجاوز  مل  التي 

ال�صعبي  اال�صتفتاء  يف  امل�صاركة  ن�صبة 

بدوره  �صجل  الذي  الد�صتور  تعديل  حول 

 23 تتجاوز  مل  متوا�صعة  م�صاركة  ن�صبة 

مل  التي  الت�صريعيات  اإىل  و�صوال  باملائة 

املقابل  يف  توقع  لكنه  العدد،  ذات  تتجاوز 

انتخابات  يف   اأكرب  م�صاركة  ن�صبة  ت�صجيل 

والوالئية  البلدية  املجال�س  جتديد 

باقي  عن  متيزها  التي  للخ�صو�صية  نظرا 

اال�صتحقاقات.

االأفالن: "جنحنا يف تعبئة 

ال�صارع واإعادة ك�صب ثقة 

املواطنني"

"الرائد"،  اأجرته معه  ويف ات�صال هاتفي 

حلزب  الربملانية  الكتلة  رئي�س  قال 

متامري،  اأحمد  الوطني  التحرير  جبهة 

جبهة  حزب  م�صتوى  على  نحن   "
طيبة  بداية  مل�صنا  الوطني،  التحرير 

وهو  برودتها  رغم  االنتخابية  للحملة 

حملة  اأية  بداية  يف  عادايا  اأمرا  يعد  ما 

اإقباال  �صجلنا  ذلك  بعد  لكن  انتخابية، 

حول  وا�صعا  والتفافا  للمواطنني  كبريا 

برنامج احلزب، ولقد متكن حزب جبهة 

والية   58 تغطية  من  الوطني  التحرير 

ف�صال  واملناطق،  املدن  من  كبري  وعدد 

اأبو  للحزب  العام  االأمني  ن�صاطات  عن 

معدله  ما  ين�صط  الذي  بعجي،  الف�صل 

جتمعني يف اليوم، وكذا ن�صاطات اإطارات 

اللقاءات  الإجناح  جتندوا  الذين  احلزب 

اإقبال  يخ�س  فيما  لي�صيف  اجلوارية"، 

املواطنني، اأن احلزب "�صجل اإقباال كبريا 

التجمعات  خمتلف  على  للمواطنني 

ما  وجود  اإىل  الفتا  للحزب"،  ال�صعبية 

اأ�صماه " وبع�س االختالالت" التي خل�صها 

يف تاأخر ت�صليم اعتمادات القوائم من قبل 

ال�صلطة الوطنية لالنتخابات، ف�صال عن 

املرت�صحني  اأ�صماء  على  التحفظ  توا�صل 

اأثر  ما  االنتخابية  احلملة  بداية  حتى 

يتعلق  وفيما   . جمرياتها  على  ح�صبه 

بتوقعات احلزب لنتائج الت�صويت ون�صبة 

القول  "ميكننا  متامري  قال  امل�صاركة، 

الن�صالية  قاعدته  ا�صرتجع  االأفالن  اإن 

املواطنني،  ثقة  ك�صب  اإعادة  يف  وجنح 

نوعا  �صعبا  الت�صويت  نتائج  توقع  ليبقى 

اأننا ال ن�صتبعد  التوقيت، غري  ما يف هذا 

اأن تكون ن�صبة ال باأ�س بها.

اإميان عبد القريف

اأجمعت الت�صكيالت ال�صيا�صية التي حتدثت اإليها "الرائد"، اأم�س، على جناح احلملة 

االنتخابية النتخابات جتديد املجال�س البلدية والوالئية، والتي ي�صدل �صتارها منت�صف 

ليلة اليوم، وثمنت االأحزاب املتناف�صة، جمريات احلملة يف ظل الربوتوكول ال�صحي الذي 

فر�صه الو�صع الوبائي اخلا�س، ف�صال عن االإطار القانوين املحكم الذي �صبط جمرياتها، 

واأبدى ممثلو االأحزاب امل�صاركة يف املحليات ر�صاهم عن مدى ا�صتجابة املواطنني لرباجمهم 

االنتخابية، فيما مل ينكروا تخوفهم من هاج�س املقاطعة الذي يبقى هاج�صهم االأكرب، 

معلقني اآماال كبرية على اخل�صو�صية التي تتميز بها املحليات عن باقي املواعيد االنتخابية 

وارتباطها املبا�صر باملواطن، من اأجل ت�صجيل ن�صب م�صاركة اأكرب.
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خالل افتتاح الطبعة اخلام�سة للمعر�ض الدويل للنقل واللوجي�ستيك

بكاي يحّث �سركات اخلدمات اللوجي�ستية 
على التحّول الرقمي

اخلرباء يدقون ناقو�س اخلطر ويطالبون باإعادة النظر يف قوانني التعمري 

اجنراف الرتبة ... اخلطر »املُ�ستجد« !
التجاوزات ووقف  املتنامية  الأخطار  ملواكبة  التعمري  قوانني  حتيني  يجب  • بوداود: 

�ض.زمو�ض

اجلوية  التقلبات  م�ستها  التي  ال�سمالية  الوليات  وعرفت 

الرتبة  اجنرافات  حوادث  من  العديد  الأخرية  الفرتة  امل�ستمرة 

اخلطري  الجنراف  غرار  على  باأكملها  بنايات  تهدد  باتت  والتي 

خرباء  جعل  ما  وهو  راي�ض،  مراد  بئر  بلدية  اإقليم  يف  وقع  الذي 

عدد  �سهدتها  التي  النزلقات  ان  يوؤكدون  واملدينة  العمران  يف 

من الوليات والتي كانت قوية نوعا ما يف بع�ض املناطق يجب ان 

تكون مبثابة �سفارة انذار لل�سلطات العمومية من اأجل مراجعة 

�سيا�سة التعمري يف اجلزائر موؤكدين اأن مراجعة تر�سانة القوانني 

اأ�سحى اليوم حتمية ملواكبة  الأخطار  املتعلقة بالبناء والتعمري 

املتزايدة منها الفي�سانات والزلزل وحاليا اجنراف الرتبة التي 

»ا�ستجد« كخطر حمدق على الن�سيج العمراين يف البالد.

اإجراء درا�سة لر�سد الأخطار املهددة  •مطلوب 
للعمران يف كل منطقة

ب�سرورة  العمومية  ال�سلطات  العمران  يف  اخلرباء  ويطالب 

الإ�سراع يف اإجراء درا�سة م�سحية على املدن يف اجلزائر من اأجل 

ر�سد العوامل اجليولوجية يف كل منطقة وكذا الأخطار املهددة 

كل  قوة  مدى  اي�سا   الدرا�سة  ت�سمل  اأن  على  العوامل  لهذه  تبعا 

منطقة يف ا�ستيعاب اأي تو�سعة يف الن�سيج العمراين وكذا قدرتها 

اأنه  م�سرين  ترابها،  على  جديدة  وبنايات  هياكل  ا�ستقبال  على 

على روؤ�ساء البلديات يف بع�ض املدن واملناطق على غرار بلديات 

اأعايل العا�سمة يجب عليهم اأن ميتنعوا عن اإ�سدار رخ�ض البناء 

على تراب بلدياتهم اإل يف حدود ما ت�سمح به هذه الدرا�سة التي 

املنظم  وكذا  الع�سوائي،  البناء  يف  للتحكم  مرجع  تكون  ان  يجب 

الذي يكون يف اأماكن غري مالئمة نظرا للخطر املحتمل.

•بوداود: يجب حتيني قوانني التعمري ملواكبة 
الأخطار املتنامية ووقف التجاوزات

بوداود  احلميد  عبد  العمران  يف  اخلبري  قال  ال�سدد  هذا  ويف 
لأخطار  زيادة  موؤخرا  �سجلت  التي  الرتبة  اجنرافات  اأن  لـ«الرائد« 
اأخرى باتت تهدد الن�سيج العمراين يف اجلزائر على غرار الفي�سانات 

قطاع  يف  للم�سوؤولني  انذار  �سفارة  تكون  اأن  يجب  الزلزل  وحتى 
على  القطاع  هذا  حتكم  التي  القوانني  مراجعة  اأجل  من  ال�سكن 
غرار قانون التعمري حيث  يتعني  ي�سيف ذات املتحدث تكييف هذا 
القانون مع الأخطار الطبيعية املتنامية واأدوات التعمري اجلديدة 
املجال،  هذا  يف  املخت�سني  مقرتحات  العتبار  بعني  الأخذ  مع 
اأن املناطق التي �سجلت فيها اجنرافات للرتبة كانت هناك  م�سيفا 
الوادي  باب  في�سانات  بعد  اأجريت  درا�سة  �سمن  ب�ساأنها  حتذيرات 
حيث حذرت هذه الدرا�سة روؤ�ساء البلديات من منح رخ�ض بناء يف 
عدد من املواقع غري اأن هذه الدرا�سة مل حترتم نتائجها ومل تطبق 
وهو ما افرز اخطار عديدة على الن�سيج العمراين خالل الظروف 

املناخية املتقبلة.
واأ�سار بوداود اأن اإجناز ال�سكنات يف اجلزائر ل يزال يغرق يف فو�سى 
املهددة  الخطار  من  احلد  ت�سمن  ا�سرتاتيجية  و�سع  ت�ستدعي 
العمرانية  ال�سيا�سة  اأن  م�سريا  الطبيعية،  العوامل  مقدمتها  يف  له 
حدة  اأكرث  كوارث  ت�سجيل  حال  يف  اأخطارها  تظهر  قد  احلالية 
من حوادث انزلقات الرتبة التي �سجلت يف عدد من املناطق منها 

بلديات العا�سمة موؤخرا، واأ�ساف ذات اخلبري اأن اإجناز ال�سكنات ل 
يزال ي�سوبه عدة اختاللت اأدت اإىل كوارث، معتربا ان الأخطاء 
تبداأ يف مرحلة منح رخ�ض البناء حيث باتت هذه الأخرية ل تتم 
�سيدت  التي  العمارة  ذلك  على  دليل  وخري  به  معمول  هو  ما  وفق 

فوق منحدر بئر مراد راي�ض.

مبراعاة  تقوم  ل  الإجناز  موؤ�س�سات  اأن  بوداود  يوؤكد  باملقابل   

اأ�سا�سات  تهديد  يف  يت�سبب  ما  البناء  يف  بها  املعمول  املقايي�ض 

يف  حتدث  التجاوزات  هذه  اأن  املتحدث  ذات  اأكد  وقد  العمارات، 

غياب الرقابة من قبل الهيئات املعنية، حيث كان من املفرو�ض اأن 

24/24 �ساعة ، ومن جانب  تتوفر طيلة مدة الإجناز وعلى مدار 

اآخر فقد دعا  بوداود ال�سلطات املحلية  وحتديدا روؤ�ساء البلديات 

اإىل و�سع ا�سرتاتيجية تت�سمن درا�سة ميدانية مدعمة بالأرقام 

الرتبة  بانزلقات  املهددة  للمناطق  فيها  الإ�سارة  يتم  التي 

والنهيارات بفعل العوامل الطبيعية حتى تكون مبثابة مرجع يف 

حال ت�سجيل اأي طوارئ.

تطوير  اإىل  بكاي  عي�سى  النقل  وزير  اأم�ض  دعا 

الأ�سعدة  كافة  على  اللوجي�ستية  اخلدمات 

و�سمان  التكاليف  يف  التحكم  من  ميكن  ب�سكل 

من  اأنه  معتربا  اخلارج  يف  منتجاتنا  تناف�سية 

اللوجي�سيتة  اخلدمات  �سركات  على  ال�سروري 

التحول للرقمنة باعتبار ان هذه الأخرية تعد 

متطلبات  ومواكبة  املوؤ�س�سات  لتطوير  مفتاح 

الإنعا�ض القت�سادي. 

اخلام�سة  الطبعة  افتتاح  على  اإ�سرافه  وخالل 

بق�سر  واللوجي�ستيك  للنقل  الدويل  للمعر�ض 

تطوير  اأن  بكاي  قال  البحري  ال�سنوبر  املعار�ض 

الأ�سعدة  كافة  على  اللوجي�ستية  اخلدمات 

الفاعلني  يعد حتديا تقع م�سوؤوليته على عاتق 

ميكن  املجال  هذا  تطوير  ان  معتربا  القطاع  يف 

و�سمان  اللوجي�ستية  التكاليف  يف  التحكم  من 

وزير  ودعا  اخلارج.  يف  منتجاتنا  تناف�سية 

املعلوماتية  والأنظمة  الرقمنة  لإعتماد  النقل 

احلديثة على م�ستوى املوؤ�س�سات من اأجل توفري 

ومواكبة  الإقت�ساديني  للمتعاملني  مالئم  مناخ 

خالل  من  وهذا  القت�سادي  الإنعا�ض  متطلبات 

اأمناط  خمتلف  بني  التكامل  حتقيق  على  العمل 

النقل مبا ي�سمح باإ�ستغالل اأمثل للبنى القاعدية 

التي تتوفر ببالدنا. 

من جانب اأخر، حث وزير النقل ممثلي �سركات 

و  احلديدية  بال�سكك  و  البحري  و  الربي  النقل 

بفعالية  امل�ساهمة  اىل  معنيني  اآخرين  متعاملني 

يف تنمية ال�سادرات خارج املحروقات ل�سيما من 

اآجال  تقلي�ض  و  تناف�سية  اأ�سعار  اعتماد  خالل 

و  تنظيم  على  تعمل  اجلزائر  اأن  م�سريا  النقل. 

تطوير �سبكة الطرقات املوجودة و هياكل النقل 

ق�سد حت�سني تدفق الب�سائع كما اأكد الوزير على 

خارج  ال�سادرات  تطوير  يف  الربي  النقل  دور 

املحروقات نحو بلدان حدودية و كذا نحو جميع 

بلدان القارة قائال » يتعني علينا انتهاز الفر�ض 

منطقة  مزايا  و  الفريقية  ال�سوق  متنحها  التي 

التبادل احلر للقارة الفريقية« من اأجل اعطاء 

دفع ل�سادراتنا«.

رفقة  بكاي  عي�سى  النقل  وزير  اأ�سرف  وقد 

رزيق   كمال  ال�سادرات  وترقية  التجارة  وزير 

للمعر�ض  اخلام�سة  الطبعة  افتتاح  على  اأم�ض 

مدار  على  املنظم  واللوجي�ستيك  للنقل  الدويل 

البحري.  ال�سنوبر  املعار�ض  بق�سر  اأيام  اأربعة 

والوفد  الوزيرين  اأن  النقل  وزارة  واأو�سحت  

املعر�ض  اأجنحة  خمتلف  تفقدوا  لهما  املرافق 

جممع  غرار  على  فيه  امل�ساركة  املوؤ�س�سات  و 

النقل  )SERPORT( وجممع  اخلدمات املينائية 

وال�سركة   ))LOGITRANS للب�سائع  الربي 

 )SNTF( احلديدية  بال�سكك  للنقل  الوطنية 

و�سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية عرب فرعها 

 )AIR ALGIERIE CARGO( اخلا�ض بال�سحن

وعدد من املوؤ�س�سات اخلدماتية يف جمال النقل 

اأروقة  يف  جولته  وخالل  واللوجي�ستيك. 

التظاهرة  هذه  اأن  النقل  وزير  اأكد  املعر�ض، 

رقمنة   « �سعار  حتت  تاأتي  التي  القت�سادية 

ثمينة  فر�سة  تعترب   « اللوجي�ستية  ال�سل�سلة 

للفاعلني يف جمال النقل واللوجي�ستيك لعر�ض 

لإقامة  وال�سعي  خرباتهم  وتبادل  خدماتهم 

�سراكات تهدف اإىل تطوير هذا القطاع احل�سا�ض 

الذي يعد قاعدة اأ�سا�سية لبناء اقت�ساد قوي و تن

اف�سي.                                                                          �ض. ز

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ض  قرار  خرباء  ثمن 

الذين  ال�سباب  حق  يف  الق�سائية  املتابعة  باإلغاء  القا�سي 

التي  الدعم  �سيغ  خمتلف  اإطار  يف  م�ساريعهم  تعرثت 

هوؤلء  ان  معتربين  »اأون�ساج«،  ل�سيما  الدولية  متنحها 

يف  العمل  من  بد  ول  الت�سيري،  �سوء  �سحية  كانوا  ال�سباب 

امل�ستقبل القريب من اأجل توجيههم ومرافقتهم.

�سراي: ال�سباب امل�ستفيد من قرو�ض »اأون�ساج« 

كان �سحية �سوء الت�سيري
ت�سريح  يف  �سراي  املالك  عبد  القت�سادي  اخلبري  قال 

قرو�ض  من  امل�ستفيد  ال�سباب  اإن  »الرائد«،  جلريدة 

ال�سابقة،  الفرتة  الت�سيري يف  »اأون�ساج« كانوا �سحية �سوء 

لكنه  عنهم،  التخلي  الأحوال  من  حال  باأي  ميكن  ل  لذا 

على  احلا�سلني  ال�سباب  تكوين  اإعادة  �سرورة  على  �سدد 

وانقاذها،  موؤ�س�ساتهم  ت�سيري  من  لتمكينهم  القرو�ض 

امللفات  درا�سة  ي�ستوجب  القت�سادي  الو�سع  باأن  م�سيفا 

على حدى ول يجب اأن يكون قرار اإلغاء املتابعات الق�سائية 

عاما، خا�سة واأن اخلا�سر الأكرب اخلزينة العمومية.

انطالقة  تتطلب  اجلديدة،  اجلزائر  باأن  �سراي  واأو�سح، 

حقيقية ترتكز على عن�سر ال�سباب، ما ي�ستدعي تكوينهم 

مبقاي�ض  ال�سابقة  الأخطاء  تكرار  وعدم  ومرافقتهم 

عملية، م�سريا اإىل اأن عدم تكوين ال�سباب، �سوء الت�سيري 

لف�سل  الأ�سباب  اأبرز  من  كانت  والتوجيه  املراقبة  وغياب 

م�ساريع اأون�ساج، يف الوقت الذي منحت القرو�ض للق�ساء 

مل  هذا  كل  اأن  اإل  الرثوة،  وخلق  والبطالة  الفقر  على 

يتحقق.

واأكد �سراي، باأنه قد طالب ال�سلطات العليا يف العديد من 

املنا�سبات التدخل و�سع ت�سور وت�سخي�ض وتقييم حقيقي 

لكافة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، التي جرى متويلها 

�سبح  من  اإنقاذها  بغية  وكناك،  اأون�ساج  م�ساريع  اإطار  يف 

لمت�سا�ض  حال  �ستكون  واأنها  خا�سة  والزوال،  الإفال�ض 

البطالة وجذب الأموال، غري اأنه طالب بال�سرب بيد من 

املتابعات  من  للتهرب  حتايله  يثبت  من  كل  حق  يف  حديد 

الق�سائية.

بخ�سو�ض  الر�سمية  الأرقام  غياب  اأن  اإىل  حمدثنا  واأ�سار 

وامل�ساريع  اأون�ساج،  اإطار  يف  متويلها  جرى  التي  امل�ساريع 

التي  لل�سلطات  كبريا  عائقا  يبقى  والفا�سلة،  الناجحة 

ت�سعى لدعم ال�سباب من جديد، واأ�ساف باأن الأرقام غري 

الر�سمية تتحدث عن حوايل مليون و200 األف موؤ�س�سة. 

م�سدان: كورونا فاقمت و�سعية م�ساريع 

اون�ساج املتعطلة 
للتجار  الوطنية  باجلمعية  املقاولني  ممثل  جانبه  من 

جلريدة  ت�سريح  يف  ك�سف  م�سدان،  حممد  واحلرفيني 

ال�سباب  حق  يف  الق�سائية  املتابعات  اإلغاء  باأن  »الرائد«، 

امل�ستفيد من قرو�ض اأون�ساج اأمر ل مفر منه، خا�سة واأنت 

الو�سعية الوبائية فاقمت و�سعية ال�سباب احلا�سلني على 

القرو�ض، واإن كان العديد منهم قد دخلوا يف حالة اإفال�ض 

وف�سلت م�ساريعهم منذ اأزيد من ثالث �سنوات.

م�ستقبل  يف  النظر  للبالد  العليا  ال�سلطات  م�سدان  ودعا 

اعتاب  على  باتت  التي  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

منا�سب  خلق  يف  هام  �سريان  لكونها  والزوال،  الفال�ض 

ال�سغل، خا�سة واأن الو�سع الوبائي الذي مرت به اجلزائر 

م�ساريع  حاملي  م�ساكل  تاأزم  يف  كبري  ب�سكل  �ساهم 

العليا  ال�سلطات  فيه  تراهن  الذي  الوقت  يف   ، »اأون�ساج« 

لقتحام  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  على  للبالد 

نف�ض  واعطاء  القطاعات،  خمتلف  يف  الوطنية  ال�سوق 

جديد لالقت�ساد  الوطني.                                               ف.م

خرباء يعلقون على قرار اإلغاء املتابعة الق�سائية ويوؤكدون لـ »الرائد«

دعوات ملرافقة »�سباب اأون�ساج« 
وتوجيههم لإحياء م�ساريعهم

يف  الكربى  الأخطار  قائمة  مقدمة  لتحتل  م�ستمرة«  جوية  وا�سطرابات  تقلبات  مع  »املتزامة  الأخرية  الفرتة  خالل  الرتبة  اجنراف  ظاهرة  عادت 

اجلزائر، حيث تهدد الظاهرة اليوم اآلف البنايات وال�سكنات لي�ض يف املناطق اجلبلية وح�سب وامنا يف املدن الكربى يف مقدمتها العا�سمة، وهو ما يعتربه 

اخلرباء مبثابة �سفارة اإنذار لل�سلطات العمومية من اأجل مراجعة �سيا�سة التعمري موؤكدين حتمية حتيني القوانني ملواكبة الأخطار املتنامية.
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5الحدث
�ضعف يف الواليات التي متلك القدرة اجلبائية مقابل 

ارتفاع يف االنفاق العمومية 

مطلوب خطة ا�ستعجالية لرفع 
التح�سيل اجلبائي املحلي..

ال يتعدى معدل حت�صيل اجلباية 

باملائة   13 ن�صبة  املحلية 

ح�صب  الوطني،  امل�صتوى  على 

�صبه  واأرقام  اخلرباء  تقديرات 

ر�صمية وهي ن�صبة �صعيفة جدا، 

تبني مدى �صعف اأجهزة التح�صيل 

غياب  اأحيانا  و  اجلبائي، 

ال�رصامة يف املتابعة اجلبائية، 

احلكومة  حترك  ي�صتدعي  ما 

االإجراءات  من  مزيد  التخاذ 

بهدف مرافقة اجلماعات املحلية 

يف ا�صتغالل اإمكانياتها يف تدعيم 

مواردها اخلا�صة وتنمية قدراتها 

املالية.

عدد  �صعف  اأن  اخلرباء  ويري 

القدرة  متلك  التي  الواليات 

اجلبائية و التي ال يتجاوز عددها 

12 والية، ح�صب معطيات حملية 
يقابله ارتفاع م�صتمر يف االنفاق 

االإ�صافية  وامليزانيات  املايل 

اأو  للت�صيري  �صواء  توجه  التي 

وهو  االجتماعية  للتحويالت 

التفكري  ال�رصورة  من  يجعل  ما 

املحلية  اجلماعات  مرافقة  يف 

اأكرث  اأخرى  طرق  اإيجاد  يف 

املالية.  مواردها  لدعم  جناعة 

�صعف  غياب   باأن  معتربين 

اأجهزة التح�صيل اجلبائي حمليا 

املوارد  �صعف  واأي�صا  جهة  من 

التح�صيل  مت  ان  حت�صل  التي 

فعليا خلق عجز جبائي عرب هذه 

عبئا  باتت متثل  التي  الواليات 

كما  العمومية  اخلزينة  على 

االتكال  الواليات  اغلب  توا�صل 

القطاعية  املخططات  على 

ذات  امل�صاريع  لتمويل  للتنمية 

عن  تتم  التي  و  العام،  النفع 

املوجهة  الدولة  ميزانية  طريق 

الواليات  فحتى  للقطاعات، 

القدرة  متلك  التي  الـ12 

اجلبائية، و املتمثلة اأ�صا�صا يف 

الواليات التي حتت�صن املن�صاآت 

ال�صناعية  و  االقت�صادية 

و  الن�صاط  مناطق  و  واملنجمية 

كذا املوانئ، تعاين هي االأخرى 

اجلبائي  التح�صيل  �صعف  من 

غياب  اإىل  اأ�صا�صا  يعود  الذي  و 

ال�صارمة،  اجلبائية  املتابعة 

املرتبطة  الظواهر  تف�صي  مقابل 

و  اجلبائي.  التهرب  و  بالغ�ش 

ارقام  تك�صف  االإطار،  هذا  يف 

اجلبائي  التح�صيل  اأن  تقريبية 

على امل�صتوى الوطني ال تتعدى 

ن�صبته حاليا �صقف 13 باملائة، 

يف  �صعيفة،  جد  ن�صبة  هي  و 

اخلرباء  يعترب  مت�صل  �صياق 

التي  الواليات  عدد  �صعف  اأن 

يوؤكد  اجلبائية،  القدرة  لها 

يف  االإقليم  عدالة  موؤ�رص  �صعف 

اأن هذا  دعم مالية الدولة، غري 

العامل ميكن اأن يتحول اإىل فر�صة 

باإدماج  االإقليم  يقظة  لتحقيق 

خمططات  يف  املحلية  اجلباية 

يبقي  بينما  القادمة.  التنمية 

املحلية  اجلباية  و�صع  حت�صني 

الوطن، ح�صب  اأغلب واليات  يف 

اإجراءات  تنفيذ  يتطلب  اخلرباء 

اأجل  من  اثنني،  م�صارين  على 

رفع تناف�صية البلديات و حتقيق 

يتحقق  حيث  االإقليم.  جاذبية 

امل�صار االأول باإطالق ن�صيج وا�صع 

و  اال�صتثمارية  املوؤ�ص�صات  من 

بتدخل مبا�رص من القطاع اخلا�ش 

اأو بال�رصاكة اال�صرتاتيجية بينه 

وبني القطاع العام فيما يتحقق 

ن�رص  باإعادة  الثاين  امل�صار 

اخلدمات و حت�صني ظروف حياة 

ال�صكان بتدخل مبا�رص من الدولة 

وتنويع م�صادر االإنتاج.

�ش.ز

احلم�صيات  مو�صم  بداية  اننا يف  ورغم 

االأ�صواق  االأخرية يف  هذه  عر�ش  اأن  اإال 

اأقل مما كانت عليه  هذه الفرتة يعترب 

يف �صنوات �صابقة والدليل على قلة هذا 

حاليا  املتداولة  االأ�صعار  هو  العر�ش 

الكميات  اأوىل  اأ�صعار  تنزل  مل  حيث 

امل�صوقة من الربتقال الـ250 دج �صاأنها 

و�صلت  التي  املندرين«  اأ�صعار«  �صاأن 

الـ400 دج  ما دفع باملواطنني  حدود 

االأكرث  املنتج  اقتناء  عن  العزوف  اإىل 

مقارنة  اجلزائريني  بني  وتناوال  طلبا 

بالفواكه االأخرى وهو ما يدعوا للت�صاوؤل 

عن اأ�صباب هذا االرتفاع يف االأ�صعار وما 

مدى وفرة االإنتاج هذه ال�صنة. وح�صب 

ال�صعبة  املنتجني يف  من  عدد  اأكده  ما 

بداية  يف  الربتقال   منتج  غالء  فاأن 

االأ�صواق  يف  الوا�صح  ونق�صه  مو�صمه 

اأبرزها  االأ�صباب  من  العديد  اإىل  يرجع 

بها  مرت  التي  اجلوية  االأحوال  �صوء 

مناطق �صمال الوطن، معتربين اأن نق�ش 

حل  الذي  واجلفاف  االأمطار  ت�صاقط 

ببداية ف�صل اخلريف  خلف اآثار �صلبية 

بال�صكل  ترتو  مل  التي  االأ�صجار  على 

اجلوية  االإ�رصابات  لتاتي  اجليد، 

غزيرة  باأمطار  متيزت  والتي  االأخرية 

املنتوج  من  كميات  تلف  يف  لتت�صبب 

وتلف الثمار، وهو ما يعني اأن  الفاكهة 

التي ظلت يف متناول اجلزائريني طيلة 

هذا  كذلك  تكون  لن  الزمن،  من  عقود 

اأخرى  عوامل  وان  حا�صة  املو�صم، 

باتت تت�صبب يف تراجع انتاج عدد من 

على  احلم�صيات  يف  الرائدة  الواليات 

التي  املتيجة   ومنطقة  البليدة  غرار 

اأتى  بعدما  وا�صح  ب�صكل  انتاجها  نزل 

اخل�صبة  الفالحية  م�صاحاتها  على 

البناء  واأ�صبح  االإ�صمنت  من  هائل  كم 

 50 االأرا�صي الفالحية مبا يفوق  يحتل 

بهذه  االإنتاج  جعل  ما  وهو  باملائة 

بح�صب  ينزل  اأخرى  ومناطق  املنطقة 

فني  ر عا

اإىل اأكرث من 30 باملائة، ما قد يو�صلنا 

الحقا اإىل العودة  ال�صترياد احلم�صيات 

كانت  بعدما  املجاورة  الدول  من 

اجلزائر قد دخلت مرحلة الت�صدير منذ 

�صنة  من  االإنتاج  تذبذب  ان  غري  فرتة 

باعرتاف  املنتوج  رداءة  وكذا  الأخرى 

امل�صوؤولني جعل م�صاعي الت�صدير هذه 

تتعطل وت�صبح منا�صباتية فقط.

تعرف احلم�ضيات يف االأ�ضواق هذه االأيام نق�ضا فادحا يف العر�س وهو ما انعك�س 
على االأ�ضعار حيث ت�ضل هذه الفواكه املو�ضمية باأ�ضعار غري منا�ضبة للم�ضتهلك 
وهو ما يطرح ت�ضاوؤالت ب�ضان وفرة االإنتاج هذه ال�ضنة خا�ضة يف املناطق التي 

ت�ضررت من احلرائق �ضيفا وعانت من فرتات جفاف طويلة.

ارتفاع اأ�ضعار اأوىل الكميات امل�ضوقة وال حديث عن الوفرة 

ممنوعة  »احلم�سيات« 
املو�سم ! الزوالية هذا  على 

�س.زمو�س

»فيدرالية الناقلني اخلوا�س« تطالب باالإفراج عن رخ�س ا�ضترياد املركبات

لل�سري النقل ال ت�سلح  باملائة من و�سائل   60 اأكرث من 

جلاأ معظمهم للبيع بالتجزئة والتق�ضيط بحثا عن زبائن 

خ�سائر ي�ساعف  جتاري  ركود 
 جتار اجلملة 

تطرح كل ف�صل �صتاء م�صاألة قدم و�صائل النقل اجلماعية، مبا 

النقل اجلماعي، حيث يتنقل  االأجرة وحافالت  فيها �صيارات 

االف امل�صافرين يوميا عرب و�صائل نقل ال ت�صلح لل�صري خا�صة 

من  اخلوا�ش  الناقلون  ي�صتكي  بينما  اجلوية  التقلبات  خالل 

دون  حال  ما  وهو  وال�صيارات  احلافالت  ا�صترياد  تعطيل 

جتديدهم ل�صياراتهم وحافالتهم، ما ي�صتدعى تدخال وتن�صيقا 

بني وزارتي ال�صناعة والنقل.

ويف هذا ال�صدد طالب اأم�ش رئي�ش فدرالية الناقلني اخلوا�ش 

بامل�صارعة  والنقل  ال�صناعة  وزيري  بو�رصيط  القادر  عبد 

للمتعاملني،  احلافالت  ا�صترياد  رخ�ش  عن  االإفراج  يف 

اأزيد من �صنة،  معتربا يف ت�رصيح  اأودعوا امللف منذ  الذين 

لـ«الرائد« اأن ال�رصوع الفوري يف ا�صترياد احلافالت �صيقل�ش 

احلافالت  نتيجة  الوطنية،  ال�صوق  ت�صهدها  التي  االأزمة  من 

وراء  تقف  والتي  اجلزائرية،  الطرقات  متالأ  التي  املتهرئة 

معظم احلوادث امل�صجلة يف اجلزائر.  

النقل  و�صائل  من  باملائة   60 من  اكرث  ان  بو�رصيط  وقال 

اجلوية  التقلبات  خالل  خا�صة  لل�صري  ت�صلح  ال  احلالية 

انه من ال�رصوري على وزير النقل التدخل  واعترب بو�رصيط 

التي  امل�صتعملة  احلافالت  و�صعية  يف  النظر  ق�صد  الفوري 

و�صلت لدرجة اهرتاء كبرية ب�صبب قدمها، م�صريا اإىل اأنه �صبق 

التدخل لكل القطاعات  الناقلون العديد من طلبات  واأن قدم 

ل�صنوات  عالقة  بقيت  التي  ان�صغاالتهم  اأخذ  ق�صد  املعنية 

انها  االعتبار، غري  النقل بعني  طويلة منها جتديد حافالت 

الو�صية، متجاهلة  الوزارة  �رصبت عر�ش احلائط من طرف 

مدى خطورتها يف الطريق، على حد تعبريه. 

اجلزائر  احلافالت يف  ان حظرية  بو�رصيط  اكده   ما  وح�صب 

على  خطرا  ت�صكل  اأ�صبحت  انها  درجة  اىل  م�صتمر  تدهور  يف 

املجتمع وعلى حياة املواطنني ، خا�صة بالن�صبة للحافالت 

من  اكرث  اأن   بو�رصيط  وقال  الطويلة  اخلطوط  بني  العاملة 

للح�صول  بنكي  بدعم  يطالبون  اليوم  الناقلني  من  180الف 
لتجديد  وال�صناعة  التجارة  وزارة  قبل  من  رخ�ش  على 

حافالتهم وبالتايل جتديد حظرية النقل للحافالت بالوطن، 

وهذا حفاظا على �صحة املواطنني. من جهته قال ع�صو مكتب 

التن�صيقية الوالئية ل�صائقي �صيارات االأجرة يف اجلزائر، اآيت 

ح�صني �صيد علي، اأن احل�صرية الوطنية ل�صيارات االأجرة هي 

االأخرى تعاين القدم فحوايل 50 باملائة من �صيارات االأجرة 

يفوق عمرها الـ25 �صنة،  معتربا اأنه يف ظل و�صع احل�صرية 

النهو�ش بالقطاع وتطوير خدمات  فاإنه من امل�صتحيل  هذا  

النقل وع�رصنتها.                    �ش.ز

ال يزال الن�صاط التجاري ي�صجل 

من  العديد  يف  ملحوظا  ركودا 

الرتاجع  ب�صبب  القطاعات، 

ال�رصائية  القدرة  يف  الكبري 

من  عدد  ت�رصر  ا�صتمرار  و 

كورونا  وباء  من  الن�صاطات 

على  اجلملة  جتار  دفع  ما  وهو 

عن  للبحث  اخل�صو�ش  وجه 

حيث  منتجاتهم  لت�صويق  منافذ 

للبيع  حاليا  منهم  الكثري  يلجا 

بحثا  التق�صيط  وحتي  بالتجزئة 

على  زيادة  و  الزبائن.  عن 

يعانون  الذين  التجزئة  جتار 

فاإن  املبيعات  يف  ركود  من 

جتار  يعي�صها   �صعبة   و�صعية 

القطاعات  من  عدد  يف  اجلملة 

و  التجار  جمعية  اأ�صارت  حيث 

�صابقة  اإح�صائيات  يف  احلرفيني 

اجتاه عدد كبري من التجار نحو 

االإفال�ش ب�صبب عزوف املواطنني 

املنتجات  من  عدد  اقتناء  على 

وب�صبب  االأ�صعار  ارتفاع  ب�صبب 

ملعظم  ال�رصائية  القدرة  تدهور 

تعطل  و حتي جراء  اجلزائريني 

و  املنتجات.  من  عدد  ا�صترياد 

اجته  فقد  الو�صعية  هذه  ب�صبب 

منهم  اجلملة  جتار  من  العديد 

املالب�ش  لبيع  اجلملة  جتار 

االأ�صواق  يف  عدد   يف  واالأثاث 

طريق  عن  منتجاتهم  لت�صويق 

البيع بالتجزئة مع فر�ش اأ�صعار 

املحالت  يف  عليه  هي  مما  اأقل 

و  التجزئة،  ببيع  املتخ�ص�صة 

هو ما فر�ش مناف�صة غري �رصعية 

بيع  ملحالت  خ�صائر  يف  ت�صبب 

جلاأ  اأخرى  جهة  من  التجزئة. 

النا�صطني  اجلملة  عدد من جتار 

الكهرومنزلية  االأجهزة  بيع  يف 

البيع  اإىل  ال�صناعي  العتاد  و 

بالتق�صيط يف حماولة منهم جللب 

ن�صاط  تراجع  بعدما  الزبائن، 

باملائة،   50 من  باأكرث  هوؤالء 

حيث ا�صطر هوؤالء للتوجه لهكذا 

معامالت من اأجل حماية اأنف�صهم 

عدد  تراجع  بعدما  االإفال�ش  من 

الزبائن الذين يقتنون مثل هكذا 

حوايل  منذ  الفت  ب�صكل  منتجات 

القدرة  تراجع  ب�صبب  �صنتني 

وهو  للجزائريني  ال�رصائية 

االمر الذي تفاقم اكرث منذ بداية 

انعدمت  حيث  ال�صحية  االزمة 

التجار  هوؤالء  لدى  املعامالت 

نحو  يتجهون  اغلبهم  جعل  ما 

االإفال�ش.                        د.ع

امل�ضروع يربز التقارب الكبري بني اجلزائر ونيجرييا

لل�سحراء  العابر  الغاز  اأنبوب  مل�سروع  �سخمة  اقت�سادية  مزايا 

م�ضروع  باأن  مبدول،  حممد  باجلزائر  النيجريي  ال�ضفري  ك�ضف 

اأنبوب الغاز العابر لل�ضحراء »تي. ا�س. جي. بي« �ضيمنح امتيازات 

اأرا�ضيها. عرب  �ضيمر  التي  الدول  لكافة  �ضخمة  اقت�ضادية 

وقال ال�ضفري النيجريي يف حوار مع �ضحيفة »بان�س« النيجريية، 

باأن هذا امل�ضروع مهم للغاية، ومن �ضاأنه اأن يدر الكثري من االأموال 

غرار  على  فيه،  امل�ضاركة  االأخرى  والدول  نيجرييا  من  لكل 

اجلزائر وتون�س للو�ضول اإىل ال�ضفة االأخرى من البحر املتو�ضط.

اأنبوب  م�ضروع  من  االقت�ضادية  الفائدة  اأن  مبدول،  حممد  واأكد 

نيجرييا  يربط  الذي  »تي.ا�س.جي.بي«  لل�ضحراء  العابر  الغاز 

باأوروبا عرب اجلزائر، �ضتكون �ضخمة جلميع االأطراف املعنية به، 

و�ضيمكن هذا االأنبوب من تزويد الدول االوروبية ب 30 مليار مرت 

مكعب من الغاز �ضنويا، ويربز امل�ضروع التقارب الكبري بني اجلزائر 

ونيجرييا و�ضعيهما لتعزيز التعاون بينهما، والذي ياأتي اأيام قليلة 

العابر  اخلط  عرب  اإ�ضبانيا  نحو  الغاز  الإمدادات  اجلزائر  وقف  من 

االإمكانيات  تربز  اجلديدة  اخلطوة  اأن  كما  املغرببية،  للأرا�ضي 

املتوفرة ال�ضتمرار اجلزاىر يف �ضخ الغاز نحو الدول االأوروبية.

و�ضلط مبدول ال�ضوء على القدرات التي تتوفر عليها اجلزائر من 

حيث نقل الغاز ومتييعه، م�ضريا اإىل اأن، اجلزائر توفر جزءا كبريا من 

احتياجات الغاز ملعظم الدول االأوروبية يف الوقت الراهن، ولديها 

�ضبكة اأنابيب غاز تزيد عن 2000 كلم، كما يحتوي حقلها الرئي�ضي 

العامل.       اأكرب احتياطي للغاز يف  الرمل، على رابع  للغاز يف حا�ضي 

ف.ب
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كثفت عديد الت�سكيالت ال�سيا�سية، حزبية اأو م�ستقلة، املتناف�سة يف حمليات 27 نوفمرب اجلاري بوالية ق�سنطينة من 

حمالتها االنتخابية االفرتا�سية عرب الف�ساء الرقمي كمنفذ يعمل بالتوازي مع احلملة االنتخابية الكال�سيكية يف 

حماولة ال�ستمالة الهيئة الناخبة وك�سب ثقتها.

 يف حماولة ال�ستمالة الهيئة الناخبة وك�سب ثقتها

يكثفون  بق�سنطينة  للمحليات  املرت�سحون 
االفرتا�سية  االنتخابية  حملتهم 

وقد بادر الكثري من املرت�شحني 

االنتخابية  القوائم  �ضمن 

املتناف�ضة  واحلرة  احلزبية 

املجال�س  مقاعد  على 

واملجل�س  البلدية  ال�ضعبية 

بق�ضنطينة  الوالئي  ال�ضعبي 

بالرتويج الأنف�ضهم عرب خمتلف 

االجتماعي  التوا�ضل  من�ضات 

موقع  �ضفحات  عرب  وباالأخ�س 

ي�ضتقطب  الذي  »الفاي�ضبوك« 

اأكرب عدد من املت�ضفحني مقارنة 

مثل  االأخرى  التوا�ضل  مبواقع 

ك�ضاحة  و«تويرت«  »ان�ضتغرام’’ 

»معركة افرتا�ضية« بني خمتلف 

وقد  ال�ضيا�ضية.  الت�ضكيالت 

االنتخابية  احلملة  انطلقت 

االفرتا�ضية مبجرد قبول ملفات 

مواقع  عرب  الرت�ضح  قوائم 

خالل  من  االجتماعي  التوا�ضل 

التعريف بالت�ضكيلة ال�ضيا�ضية 

غمار  بخو�س  املعنية 

اجلاري  نوفمرب   27 حمليات 

الهيئة  اأ�ضوات  ال�ضتمالة 

والتعريف  والرتويج  الناخبة 

اال�ضتحقاق  لهذا  باملرت�ضحني 

و  اأفكار  من  بجعبتهم  وما 

لنيل  الطريق  لهم  برامج متهد 

مقاعد  حلجز  املواطن  ثقة 

اأو  الوالئي  ال�ضعبي  باملجل�س 

املجال�س ال�ضعبية البلدية. 

االنتخابية  احلملة  وعرفت 

انطالقتها  يف  بق�ضنطينة 

»انخفا�ضا« حم�ضو�ضا يف تنظيم 

التجمعات احلزبية والن�ضاطات 

حركية  مقابل  اجلوارية 

الرقمية  املواقع  عرب  مكثفة 

الت�ضكيالت  خمتلف  ملرت�ضحي 

اعتربوه  ما  وهو  ال�ضيا�ضية 

كمنفذ مواز للحمالت االنتخابية 

الكال�ضيكية وا�ضتعماله ك�ضاحة 

املل�ضقات  ن�رش  عرب  دعائية 

�ضفحاتهم  على  والفيديوهات 

م�ضاراتهم  فيها  ي�ضتعر�ضون 

املهنية وكفاءاتهم العلمية.

    التطور التكنولوجي 

يفر�ض نف�سه على 

املرت�سحني

ويالحظ من خالل هذه املواقع 

الرقمية ن�رش عديد املرت�ضحني 

اأرقامهم  حتمل  وهي  ل�ضورهم 

�ضمن القوائم االنتخابية والتي 

و  اجلدية  طابع  عليها  يغلب 

على  يركزون  حيث  احلزم، 

القيادية  ال�ضخ�ضية  جانب 

ن�ضاطات  ن�رش  اإىل  باالإ�ضافة 

اجلوارية  امليدانية  خرجاتهم 

الربامج  ملختلف  والرتويج 

يطرحونها.  التي  واالأفكار 

اأكد الدكتور  ويف هذا ال�ضياق، 

ق�ضم  رئي�س  العمري  توفيق 

العامة  والعالقات  االت�ضال 

بكلية االإعالم واالت�ضال جلامعة 

 3 ق�ضنطينة-  بوبنيدر  �ضالح 

املرت�ضحني  اإقبال  باأن  لواأج 

التوا�ضل  مواقع  ا�ضتخدام  على 

االجتماعي يعد »حتمية فر�ضها 

وكذا  التكنولوجي  التطور 

طرف  من  الوا�ضع  ا�ضتخدامها 

ال�ضباب«.  خا�ضة  الفئات  كل 

»اإن  االأكادميي:  ذات  قال  و 

الرقمية  الو�ضائل  هذه  ادراج 

االنتخابي  املعرتك  خلو�س 

املمار�ضة  يف  جديدة  كاأدوات 

ال  �رشورة  اأ�ضبح  ال�ضيا�ضية 

والرتويج  للتعريف  منها  بد 

لن  كاأداة  لكنها  للمرت�ضحني 

النتائج  يف  حا�ضمة  اأبدا  تكون 

اإىل  املتناف�ضون  يطمح  التي 

انتخابات  خالل  حتقيقها 

املقبلة«.  ال�ضعبية  املجال�س 

اأن  اإىل  املتحدث  ذات  اأ�ضار  و 

الف�ضاءات  هذه  اإىل  اللجوء 

ظهور  اإىل  اأدى  االفرتا�ضية 

نقل  مما  املبا�رش  للبث  قنوات 

م�ضبوقة  غري  اآفاق  اإىل  االإعالم 

واأعطى م�ضتخدميه فر�ضًا كربى 

احلدود  عرب  واالنتقال  للتاأثري 

ب�ضكل  اإال  رقابة  وال  قيود  بال 

اأن  اأكد  كما  وحمدود.  ن�ضبي 

للمرت�ضحني  الوا�ضع  التفاعل 

مع مت�ضفحي الف�ضاء االفرتا�ضي 

التوا�ضلية  القنوات  هذه  عرب 

على  موؤ�رشا  بال�رشورة  لي�س 

احل�ضول  يف  جناحهم  ح�ضم 

يف  الناخبني  اأ�ضوات  على 

املقبل  االنتخابي  اال�ضتحقاق 

ال�ضوت  هذا  على  احل�ضول  الأن 

–افرتا�ضيا،  قال  –كما  يتم  لن 

يعرب  فعلي  بتاأييد  �ضيكون  بل 

�ضناديق  نحو  بالتوجه  عنه 

احلمالت  تبقى  و  االقرتاع. 

الكال�ضيكية  �ضواء  االنتخابية 

اأ�ضكال  من  �ضكل  االفرتا�ضية  اأو 

ون�رش  الدميقراطية  تكري�س 

عامة  و�ضط  ال�ضيا�ضي  الوعي 

النا�س.

وذوي  املجاهدين  مديرية  اأعلنت 

عن  قاملة،  لوالية  احلقوق 

عظمي  هيكل  من  رفاة  اإكت�ضاف 

عني  منطقة  يف  مبغارة  ب�رشي 

ال�ضابون بلدية بوح�ضانة بوالية 

قاملة.

واأو�ضحت املديرية عرب �ضفحتها 

اأنه  الفاي�ضبوك،  على  الر�ضمية 

الهيكل  اأن يكون رفاة  االأرجح  من 

املنطقة.  �ضهداء  الأحد  العظمي 

املجاهدين  مدير  اأكد  جهته  من 

اأنه  ح�ضني  زيرق  قاملة،  لوالية 

مت مبا�رشة االإجراءات ملعرفة ما 

اإذا كانت هذه الرفاة تعود الأحد 

�ضهداء املنطقة.

ق. م

اأم�س،  العا�ضمة  والية  وايل  قام 

مدى  على  للوقوف  ميدانية  بزيارة 

تنفيذ تعليماته بخ�ضو�س االإجراءات 

اأخطار  من  للوقاية  االإحرتازية 

التقلبات اجلوية.

الوالية،  مل�ضالح  بيان  وح�ضب 

اأ�ضغال  على  العا�ضمة  وايل  اأ�رشف 

ال�ضمار،  اإعادة تهيئة وتنظيف وادي 

خا�ضة  موؤ�ض�ضات  فيه  �ضاركت  الذي 

العا�ضمة  وايل  ي�ضتمر  كما  متطوعة. 

االأودية  اإىل  امليدانية  خرجاته  يف 

تعليماته  تنفيذ  مدى  على  للوقوف 

التي اأ�ضداها خالل خرجاته االأخرية.

منذ  اأعطى  قد  العا�ضمة  وايل  وكان 

التكثيف  ب�رشورة  تعليمات  يومني 

والنزول  امليدانية  اخلرجات  من 

البحث  اإىل  باالإ�ضافة  امليدان.  اإىل 

ت�ضكل  التي  ال�ضوداء  النقاط  عن 

حدوث  اأخطار  م�ضدر  وتعترب  خطرا 

هي  التي  الوديان  مثل  الفي�ضانات. 

يف حاجة للتهيئة والتنظيف امل�ضتمر 

عن  الوايل  اأعلن  كما  والدوري. 

تخ�ضي�س غالف مايل معترب لتغطية 

وتنظيف  تهيئة  عمليات  تكاليف 

االأودية املتواجدة على م�ضتوى اإقليم 

والية اجلزائر. ناهيك عن تخ�ضي�س 

خمتلف  على  وتوزيعها  جمهزة  فرق 

النقاط ال�ضوداء.                   د.ع

متكنت م�ضالح الدرك الوطني لوالية 

اإجرامية  ب�ضبكة  االإطاحة  من  وهران 

اأ�ضخا�س  ثالثة  من  تتكون  دولية 

عن  واالإحتيال  الن�ضب  يف  خمت�ضة 

التوا�ضل  ومواقع  االنرتنت  طريق 

االجتماعي.

و قد متكن اأفراد ف�ضيلة االأبحاث للدرك 

حماربة  اإطار  يف  بوهران  الوطني 

االإطاحة  من  اأنواعها  ب�ضتى  اجلرمية 

االإجرامية املخت�ضة يف  ال�ضبكة  بهذه 

االأ�ضخا�س  على  االحتيال  و  الن�ضب 

عن طريق االنرتنت و مواقع التوا�ضل 

الهجرة  رحالت  تنظيم  و  االجتماعي 

البحر  طريق  عن  ال�رشعية  غري 

الرتك  عني  �ضواطئ  من  انطالقا 

املكلفة  ذكرته  ملا  وفقا   ، بوهران 

الوطني  الدرك  ملجموعة  باالإت�ضال 

اإميان لو�ضيف خالل  النقيب  بوهران 

عر�س الق�ضية على ال�ضحافة.

ثالثة  من  ال�ضبكة  هذه  وتتكون 

بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�ضخا�س 

واليتي  من  ينحدرون  �ضنة  و40   30
وهم  ووهران  العا�ضمة  اجلزائر 

يف  تورطوا  حيث  ق�ضائيا  م�ضبوقني 

واالحتيال  الن�ضب  منها  ق�ضايا  عدة 

وا�ضتعمال  والتزوير  االأ�ضخا�س  على 

بطريقة  �ضالح  حيازة  وكذا  املزور 

اإثر  العملية  وجاءت  �رشعية.  غري 

بعد  ال�ضحايا  اأحد  بها  تقدم  �ضكوى 

و�ضلب  واالحتيال  للن�ضب  تعر�ضه 

مليون   1 من  باأكرث  يقدر  مايل  مبلغ 

تي  اأر  »دي  تدعى  بذور  ل�رشاء  دينار 

ل�ضناعة  زيتها  ي�ضتخل�س  �ضانتا« 

بع�س االأدوية وم�ضتح�رشات التجميل 

من قبل املخابر الكربى. 

القانونية  االإجراءات  ا�ضتيفاء  وبعد 

مت اعتماد خطة حمكمة من طرف اأفراد 

االبحاث بوهران مت مبوجبها  ف�ضيلة 

يف  متورطني  اأ�ضخا�س  ثالث  توقيف 

مت  منازلهم  تفتي�س  وبعد  الق�ضية 

�ضياحية كانت ت�ضتعمل  �ضيارة  حجز 

مايل  ومبلغ  الع�ضابة  افراد  لتنقل 

و400  دج   220.000 من  باأكرث  قدر 

بذرة جمهولة النوع وامل�ضدر وزورق 

مزود مبحرك وم�ضد�س اآيل من ال�ضنف 

يف  م�ضتعملة  نقالة  وهواتف  ال�ضابع 

الع�ضابة.  اأفراد  بني  االت�ضال  عملية 

و�ضيتم تقدمي املوقوفني اأمام اجلهات 

الق�ضائية املخت�ضة فور االنتهاء من 

التحقيقات، مثلما اأ�ضري اإليه.

د.ع

واأفاق«  »علوم  جمعية  اأطلقت 

مع  بالتن�ضيق  البليدة  بوالية 

لذات  والريا�ضة  ال�ضباب  مديرية 

امل�ضابقة  فعاليات  الوالية، 

الوطنية للمن�ضط املبدع يف طبعته 

»امليكروفون  �ضعار  الثالثة حتت 

الذهبي«.

منظمي  اأحد  به  اأفاد  ما  وح�ضب 

انطلقت  فقد  التظاهرة،  هذه 

مب�ضابقة  اخلا�ضة  الت�ضجيالت 

املن�ضط املبدع لتتوا�ضل اإىل غاية 

17 دي�ضمرب املقبل على اأن تربمج 
اللجنة املنظمة »كا�ضتينغ« خا�س 

اختيار  بعدها  ليتم  بامل�ضاركني 

والية  كل  عن  اثنني  م�ضاركني 

املرحلة  يف  امل�ضاركة  اأجل  من 

النهائية.

ويذكر اأنه �ضيتم يف االأخري اختيار 

 10 )من  االأطفال  فئة  من�ضط مبدع يف 

اختيار  وكذا  �ضنة(   14 اإىل  �ضنوات 

 15 من�ضط مبدع يف فئة ال�ضباب )من 

�ضنة اإىل 35 �ضنة(.

 وح�ضب ذات املتحدث، فاإن املرحلة 

 28 اإىل   25 من  �ضتكون  النهائية 

لوالية  وبالن�ضبة  املقبل  دي�ضمرب 

»الكا�ضتينغ«  اجراء  ف�ضيتم  البليدة 

باملكتبة  املقبل  دي�ضمرب   11 يوم 

بالبليدة  والبنف�ضج  للورود  العلمية 

ليتم بعدها التفرغ ال�ضتقبال النتائج 

املحلية للواليات االأخرى، مفيدا يف 

ذات ال�ضياق  اأن امل�ضابقة ترمي  اإىل 

جمال  يف  ال�ضابة  املواهب  ت�ضجيع 

التن�ضيط واثراء روح االإبداع لل�ضباب 

واإن�ضاء  االأدبي  اجلانب  تطوير  مع 

اأكادميية املن�ضط املبدع.

اأ�ضماء. ب 

بو�ضياف  حممد  جامعة  اأطلقت 

تطبيقا  موؤخرا،  بامل�ضيلة، 

اأجل الطالب  من  جمانيا،  هاتفيا 

�ضاأنه  من  والذي  واملوظفني 

مبجموعة  دائم  ب�ضكل  تزويدهم 

حياتهم  لت�ضهيل  اخلدمات  من 

احلياة  يف  والبيداغوجية  االإدارية 

اليومية.

كمال  هراقمي  الدكتور  وبح�ضب 

الرقمنة باجلامعة،  مدير  الدين، 

على  متاح  التطبيق  هذا  فاإن 

اأدوات  للطالب  ويوفر  »اأندرويد« 

والتعاون  والنقا�س  للم�ضاركة 

ي�ضمح  االآخرين،حيث  مع  املثمر 

بف�ضاء  بالتوا�ضل  طالب  لكل 

واالإطالع  االإفرتا�ضي،  عمله 

االإنرتنت  عرب  حما�رشاته  على 

و«مووك«  »موودل«  من�ضتي  عرب 

اأي�ضا  واالطالع  الرقميتني، 

الزمني،  توقيته  جدول  على 

ور�ضائل  االإدارية،  واملعلومات 

الطالب، وطلب �ضهادته املدر�ضية، 

وك�ضف النقاط، وحما�رش مداوالت 

من  وغريها  وطباعتها،   اللجنة 

امليزات االأخرى.

التطبيق  هذا  الرقمنة اأن  مدير  واأكّد 

العملي  بالولوج  لالأ�ضاتذة  ي�ضمح 

عملهم  ف�ضاء  اإىل  والفعال  وال�رشيع 

الرقمي، واحل�ضول على ك�ضف الراتب 

العمل،  و�ضهادة  االإنرتنت،  عرب 

اأجل  من  للتبادل  من�ضة  لهم  ويوفر 

واحل�ضول  اجلماعية،  االأعمال  اإعداد 

على جميع معلومات اجلامعة.

ومن جانب اآخر، اأو�ضح نائب رئي�س 

اخلارجية،  للعالقات  اجلامعة 

وا�ضح،  بن  الها�ضمي  الربوفي�ضور 

مبثل  متّيزت  قد  امل�ضيلة  جامعة  اأن 

ومن�ضاتها  الرقمية  االإبتكارات  هذه 

وانتهاجها  االإنرتنت  عرب  وخدماتها 

ميزات  وهي  ورق،  �ضفر  �ضيا�ضة 

جّيد  ب�ضكل  احلياة  اأجل  من  ناجعة 

اأن  وا�ضح  بن  واأ�ضار  اجلامعة،  يف 

من  االإدارة  رفعته  الذي  التحّدي 

التي  اجلديدة،  االأداة  هذه  خالل 

اإطار  يف  اجلامعة  من  التزاما  كانت 

�ضيا�ضتها املتمثلة يف »جودة احلياة 

على مواقع املوؤ�ض�ضة«. حممد. ق

اإطالق  بلعبا�س  �ضيدي  بوالية  مت   

والك�ضف  للتح�ضي�س  وا�ضعة  حملة 

الكبد  التهاب  مر�س  عن  املبكر 

م�ضتوى  على  وذلك  الفريو�ضي، 

�ضارع املقطع بعا�ضمة الوالية.

حما�س  فاطمة  الدكتورة  واأبرزت   

الكبد  اأمرا�س  يف  خمت�ضة  طبيبة 

بامل�ضت�ضفى  واالأمعاء  واملعدة 

ح�ضاين«  القادر  »عبد  اجلامعي 

لعا�ضمة الوالية، اأن هذه املبادرة 

املواطنني  حت�ضي�س  اإىل  تهدف 

الفريو�ضي  الكبد  التهاب  مبر�س 

وذلك  عنه  املبكر  الك�ضف  واأهمية 

لدى  الوعي  م�ضتوى  رفع  بهدف 

اأفراد املجتمع حول خماطر املر�س 

وتعزيز  ت�ضجيع  اإىل  باالإ�ضافة 

والت�ضخي�س  الوقاية  عمليات 

والعالج ودعم املر�ضى.  

واأفادت اأنه يتم يف هذا االإطار اإجراء 

تقنية  وفق  جماين  مبكر  ك�ضف 

مل�ضل  �رشيع  اختبار  على  تعتمد 

الدم وتقدم النتيجة يف ظرف ربع 

اخليمة  م�ضتوى  على  وذلك  �ضاعة 

التي مت ن�ضبها لهذا الغر�س.  

اأن  اإىل  االأخ�ضائية  نف�س  واأ�ضارت 

ت�ضخي�ضها  يكون  التي  احلاالت 

�ضمان  مع  متابعتها  يتم  اإيجابي 

على  الدواء  ناحية  من  تام  تكفل 

م�ضتوى م�ضلحة طب الكبد واملعدة 

واالأمعاء بامل�ضت�ضفى اجلامعي »عبد 

القادر ح�ضاين«.

الذين  املواطنني  عدد  يخ�س  وفيما 

الفرتة  خالل  الك�ضف  لهم  اإجراء  مت 

ال�ضباحية، ك�ضف من جهته الدكتور 

اأمرا�س  يف  خمت�س  حممود  �ضيايل 

بذات  واالأمعاء  واملعدة  الكبد 

املوؤ�ض�ضة اال�ضت�ضفائية اأنه مت ت�ضجيل 

ك�ضف  مت  اأنه  اإىل  م�ضريا  فح�س   147
من بينها 7 حاالت اإيجابية.

اكت�ضاف  اأن  املخت�س  ذات  واأ�ضاف 

تعقيدات  بتفادي  ي�ضمح  مبكرا  الداء 

للعالج  اال�ضتجابة  وبالتايل  املر�س 

اإىل  التقدم  اأجل  داعيا املواطنني من 

الفريق الطبي وال�ضبه طبي الذي مت 

من  العملية  هذه  اإطار  يف  ت�ضخريه 

اإجراء الك�ضف املبكر عن مر�س  اأجل 

التهاب الكبد الفريو�ضي.  

التي تهدف  اأن هذه املبادرة    وذكر 

خدمات  نطاق  تو�ضيع  اإىل  كذلك 

الفح�س والرعاية والتكفل بالعالجي 

تعد الثانية من نوعها بعد تلك التي 

مت تنظيمها يف يونيو املا�ضي حيث 

تبني  ك�ضف   340 من  اأكرث  اإجراء  مت 

من خاللها 7 حاالت اإيجابية، والتي 

م�ضتوى  على  للعالج  توجيهها  مت 

بامل�ضت�ضفى  املتخ�ض�ضة  امل�ضلحة 

اجلامعي »عبد القادر ح�ضاين ».

ق.م

د.ع

الذهبي« امليكروفون   « �سعار  حتمل  الثالثة  الطبعة   

املن�سط  م�سابقة  اإطالق 
بالبليدة  املبدع 

واملوظفني الطلبة  لفائدة   

تطلق  امل�سيلة  جامعة 
جديدا هاتفيا  تطبيقا 

بلعبا�ض �سيدي 

عن  املبكر  والك�سف  للتح�سي�س  حملة 
الفريو�سي   الكبد  التهاب  مر�س 

 قاملة

بوح�سانة ببلدية  ب�سرية  رفاة  اإكت�ساف   

 اأ�سرف على االأ�سغال وايل الوالية �سخ�سيا 

بالعا�سمة  ال�سمار  وادي  وتنظيف  تهيئة  اإعادة 

 وهران:

االأنرتنت عرب  دولية  ن�سب  ب�سبكة  االإطاحة 
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هو�س ال�شراء

يعاين  الذي  الإدمان،  من  نوع  يعد 

للإنفاق  امل�ستمرة  احلاجة  من  اأ�سحابه 

ميثل  حيث  للمال،  افتقروا  لو  حتى 

عادة  ي�سبح  حني  م�سكلة  »الت�سوق« 

للتخفيف  وحيدة  طريقة  و  متكررة 

يعرف  فيما  بال�سيق  ال�سعور  عن 

احلالة  هذه  يف  يحتاج  و  بـ«اأونيومانيا«، 

نف�سي  طب  خلبرية  وفقا  نف�سي،  لعلج 

اإ�سبانية.

عوار�ض  من  يعاين  قد  �سخ�ض  اأي  و     

يكمن  االختلف  لكن  القهري،  الت�سوق 

تقول  النف�ض،  �سبط  كيفية  معرفة  يف 

مولينا  »كانديل  النف�سية  االأخ�سائية 

»�سيب�سيم«  مركز  من�سقة  جوترييز«، 

النف�سي يف مدريد : »ذهاب املرء للت�سوق 

�سعوراً  مينح  يرام  ما  على  اأنه  ي�سعر  كي 

طيبًا فوريًا و ق�سرياً، الأن ال�سعور بال�سوء 

بعدها  يعود  عليه  الت�سرت  نحاول  الذي 

يحل  ال  ذلك  اأن  يعني  ما  ق�سري،  بوقت 

امل�سكلة، الأنه ال يزيد تقدير الذات« 

  و تقول مولينا جوترييز اإن »العلج 

يتيح  اأويل  تقدير  من  ينطلق  النف�سي 

االإدمان،  من  والتخل�ض  البداية  حتديد 

حول  معلومات  على  احل�سول  املهم  من 

ال�سخ�ض و  اأ�سرته، و حتفيز املري�ض على 

التغيري و تعليمه ا�سرتاتيجيات للتحكم 

يف �سلوكه باأ�سرع ما ميكن«.

ينبغي  العميق  »العلج  تتابع:  و     

الداخلية  االآليات  اأي�سًا  يت�سمن  اأن 

الأننا  الرغبة،  حتفز  التي  واالنفعاالت 

فقط،  �سلوكي  م�ستوى  على  عملنا  اإذا 

ال  لكن  و  ال�سراء  عن  ال�سخ�ض  �سيكف 

حتدث  قد  و  الت�سوق  يف  رغبته  تقل 

و  باآخر«،  اإدمانًا  ي�ستبدل  اأو  انتكا�سات 

املرء  يقتني  حني  قهريًا  ي�سبح  ال�سراء 

قدراً  خم�س�سًا  م�ستمر،  ب�سكل  �سلعًا 

كبرياً من املال من �ساأنه اأن ي�سبب �سرراً 

االأ�سرية،  اأو  ال�سخ�سية  للميزانية 

وامل�سابون بهذه امل�سكلة مثلها يعانون من 

القلق و انخفا�ض تقدير الذات كما اأنهم 

من الكماليات. 

االإعلنات  فاإن  اأخرى  جهة  من     

حملت  و  وا�سع،  نطاق  على  التطفلية 

االحتفاالت  و  الت�سويق  و  الدعاية 

خ�سومات  و  ال�سوداء«،  »اجلمعة  مثل 

ال�ستاء و اخلريف و الربيع، و االإعلنات 

على  و  االإذاعة  و  التلفاز  يف  الكثيفة 

�سبكات التوا�سل االجتماعي ال توؤدي اإال 

اال�ستهلك،  لعادة  زائف  احتياج  خللق 

جديد  عن�سر  هناك  كان  اإذا  لكن 

ال�سلوك  هذا  لتزايد  اأعوام  منذ  ي�ساف 

فاإنه  االأ�سخا�ض،  بع�ض  يف  القهري 

و  �سخ�سيات  اأو  »اليوتيوبرز«  يف  يتمثل 

و  »يوتيوب«  موقع  على  املحتوى  �سانعي 

»االإنفلون�سرز« اأو املوؤثرين« على �سبكات 

التوا�سل االجتماعي، و هم من ي�سنعون 

بعينها  منتجات  لرت�سيح  فيديوهات 

بغر�ض ت�سويقها على اأخرى. 

  كما يدخل يف هذا االإطار البيع عرب 

و  وقت  اأي  يف  يغلق  ال  الذي  االإنرتنت، 

اأنت جال�ض  ميكن القيام به من املنزل و 

على االأريكة، فلم يعد �سروريًا التحرك 

من كر�سي اجللو�ض الإنفاق املال، و رغم 

اأن الت�سوق يف الواقع ال يعرف االأعمار، 

اأكرث  احل�سرية  املناطق  يف  ال�سباب  فاإن 

عر�سة للخ�سوع ملزيد من التلعب عرب 

الو�سول اإىل االإنرتنت.

�صحة 
 هو�س 

على  �سلبا  ت�ؤثر  �أطعمة   5
مت��سط �لعمر 

 حددت جمموعة 

»مايو كلينك« الطبية 

و هي جمموعة طبية 

و بحثية ال تهدف اإىل 

الربح، مقرها الرئي�سي 

يف روت�سي�سرت بوالية 

ميني�سوتا االأمريكية، 5 

اأطعمة توؤثر �سلبا على 

متو�سط العمر املتوقع، 

وا�سفة هذه االأطعمة 

باأنها اأحد اأ�سباب زيادة 

الوفيات يف العامل.

   و دعت اخلبرية 

»كاثرين زيرات�سكي« يف ال�ساأن اإىل التخل�ض من االأطعمة امل�سنعة، 

الأنها اأحد االأ�سباب املوؤدية لزيادة الوفيات، و اأكدت من جانب اآخر 

اخلبرية ليزا توربورج- اأخ�سائية التغذية يف »مايو كلينك«- اأهمية 

تقليل اللحوم احلمراء يف النظام الغذائي، و قالت: » وجدت اإحدى 

الدرا�سات وجود �سلة بني اال�ستهلك املنتظم للحوم احلمراء و 

زيادة خطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب و االأوعية الدموية و ال�سرطان و 

خا�سة �سرطان القولون«.

  كما حتدث الطبيب �ستيفن كوبيكي، من نف�ض املركز املذكور، 

عن دور االأطعمة املقلية يف االإ�سابة مبر�ض ال�سكري من النوع 2 و 

م�سكلت القلب، مو�سيا يف الوقت ذاته بعدم االإفراط يف ا�ستخدام 

االأطعمة املحتوية على ال�سكر، و حر�ض اأطباء املركز على تاأكيد 

االبتعاد عن امل�سروبات الكحولية حتى و اإن كان ذلك ب�سرب كوب 

واحد يف اليوم، نظرا ملا ي�سكله من خطر يف اإمكانية االإ�سابة باالأورام 

و �سرطان املريء، باالإ�سافة اللتهاب البنكريا�ض.

رشاقة 
و

جمــال

تدابري

منزلية 

كيف �أزيل �سبغة �ل�سعر 
من �ملالب�س ؟

   حتتاج عملية تنظيف امللب�ض من بقع �سبغة ال�سعر اإىل االإ�سراع يف غ�سلها و عدم االنتظار حتى جتف؛ الأّن ذلك من �ساأنه اأن ي�ساعد على التخل�ض من اآثار البقع ب�سكل اأف�سل، و هناك العديد من املواد التي 

تق�سي على البقع، و لكن يجب التاأكد اأواًل من ملئمة هذه املواد لنوعية القما�ض كالقطن و ال�سوف، كذلك امللب�ض امللونة قد تتاأثر بهذه املواد ومنها : 

اخلل : ي�سلح مع كافة اأنواع االأقم�سة، فل خوف منه على نوعية امللب�ض، و ميكن ا�ستخدامه عن طريق غ�سل املنطقة املتلطخة بال�سبغة باملاء جيًدا، ثم مزج كميات مت�ساوية من املاء و اخلل و و�سعهم على 

مكان البقع، بعد ذلك يتم فرك امللب�ض حتى تختفي البقعة متاًما.

ال�سابون ال�سائل : يتم و�سع كمية منا�سبة من �سائل تنظيف االأطباق يف وعاء كبري احلجم، ثم ن�سيف اإليه كمية كبرية من املياه و ن�سع امللب�ض املت�سخة بال�سبغة به، و نرتكها مدة ال تقل عن �ساعة، و بعد 

ذلك يتم غ�سل امللب�ض بالطريقة العادية يف الغ�سالة، اأو عن طريق الفرك بفر�ساة االأ�سنان القدمية.

مبي�ض االأك�سجني : يعترب مبي�ض االأك�سجني من املواد الفّعالة يف تنظيف امللب�ض من البقع، و ميكن ا�ستخدامه من خلل نقع امللب�ض يف حملول يحتوي على كمية �سغرية من مبي�ض االأك�سجني مع كمية كبرية 

من املاء البارد، و بعد فرتة يتم غ�سل قطعة امللب�ض بالطريقة املعتادة.

كربونات ال�سوديوم : ت�ستخدم كربونات ال�سوديوم يف عمليات التنظيف، وقد ثبتت فاعليتها يف تنظيف امللب�ض والتخل�ض من البقع ال�سعبة والعنيدة، وميكن ا�ستخدامها عن طريق مزج ملعقتني كبريتني 

من بيكربونات ال�سوديوم يف كمية منا�سبة من املاء ال�ساخن، وبعد ذلك تو�سع امللب�ض املت�سخة بهذا املحلول ويرتك لفرتة، ثم تغ�سل لنلحظ اختفاء البقع.

االأمونيا : ت�ستخدم االأمونيا للتخل�ض من اآثار البقع على امللب�ض، و لكن يجب التاأكد من منا�سبتها لنوع امللب�ض قبل الغ�سيل، و ذلك من خلل تطبيقها على جزء �سغري من امللب�ض؛ حتى ال تتلف امللب�ض، و 

يتم ا�ستخدامها عن طريق مزج االأمونيا مع املاء و�سعها على مكان البقع فقط، وفركها بقطعة قما�ض نظيفة حتى تختفي البقع متًاًما.

اإزالة بقع ال�سبغة ال�سوداء من امللب�ض

   اإزالة �سبغة ال�سعر ذو اللون االأ�سود من امللب�ض لي�ض باالأمر الي�سري اأو الهني خا�سًة اإذا كان لون القما�ض اأبي�ض اأو فاحت، في�سبح االأمر مرهق و يحتاج ال�ستخدام اأف�سل الطرق و املكونات التي ال توؤثر على 

لون و جودة امللب�ض، و فيما يلي بع�ض اخلطوات التي ميكن اإتباعها للتخل�ض من اأثر ال�سبغة ال�سوداء :

- غ�سل امللب�ض باملاء النظيف يف البداية الإزالة ال�سبغة.

- ا�ستخدام امل�ساحيق ال�سائلة كحل مبدئي للتنظيف ال�سريع.

- التخل�ض من باقي اآثار البقع عن طريق نقع قطع امللب�ض امللطخة بال�سبغة يف خليط من الكلور و املاء مع مراعاة ا�ستخدام الكلور املنا�سب للون امللب�ض.

- يف حال وجود اآثر للبقع ميكن ا�ستخدام امل�ساحيق املخ�س�سة للتخل�ض من البقع ال�سعبة مع مراعاة االإر�سادات و التعليمات.

- يف النهاية يجب احلر�ض عند �سبغ ال�سعر من تلطخ امللب�ض، و ُيف�سل ارتداء امللب�ض القدمية، كذلك يجب اختبار املواد الكيماوية امل�ستخدمة يف التنظيف قبل و�سعها على القما�ض؛ حتى ال يتلف.

اأخ�سائي  فروهاوف  مارتن  هانز  الدكتور  اأكد 
الوزن  اإنقا�ض  اإن  االأملاين،  الباطنة  االأمرا�ض  طب 
ي�سهم  اإذ  الدهني؛  الكبد  ملحاربة  فعاال  �سلحا  يعد 
فقدان %10 من الوزن يف عودة قيم دهون الكبد اإىل 
معدالتها الطبيعية، و اأو�سح اأخ�سائي طب االأمرا�ض 
 100 وزنه  يبلغ  الذي  ال�سخ�ض  اأن  االأملاين،  الباطنة 
 100% بن�سبة  الكبد  دهون  من  يتخل�ض  كيلوغرام، 

تقريبا، اإذا خ�سر 10 كيلوجرامات من وزنه.
من  املتحدث  نف�ض  ح�سب  الوزن  اإنقا�ض  وميكن 
التغذية  على  �سحي يقوم  حياة  اأ�سلوب  اإتباع  خلل 
والفواكه  اخل�سروات  من  االإكثار  اأي  ال�سحية، 
والتخلي عن الوجبات ال�سريعة واالأطعمة الد�سمة، 
اإىل جانب املواظبة على ممار�سة الريا�سة واالأن�سطة 

احلركية.
غالبا  الدهني  الكبد  اأن  اإىل  فروهاوف  اأ�سار  و   
داء  مثل  �سامل  اأي�سا  ال�سطراب  م�ساحبا  يكون  ما 
كما  الدم،  �سغط  ارتفاع  و  الثاين  النوع  من  ال�سكري 
�سدد على �سرورة علجه يف الوقت املنا�سب لتجنب 

املتمثلة  و  التي قد ترتتب عليه  الوخيمة،  العواقب 
يف االأزمات القلبية و �سرطان الكبد.

  اإن ذكاء الطفل و ظهور بذور عبقريته ُتعد من الفوارق ال�سخ�سّية 

بني كل طفل و اآخر، مُتّيزه عن اأقرانه، و تزيد من قدرته على اكت�ساب 

مهاراٍت جديدة، باالإ�سافة اإىل �سرعة الّتعلم و رغبته يف الّتعرف على 

املحيط اخلارجّي.

املعتادة،  اأهمية تفهم حركات الطفل غري  ياأتي دور االأهل و   و هنا 

اإىل عبقرية طفلهم يف امل�ستقبل، عن علمات  النهاية  و التي ت�سري يف 

ذكاء الر�سيع والطفل، و لكل طفل علمات ذكاء مُتّيزه عن غريه، ففي 

غار نقاٌط ع�سبّيٌة يبلغ عددها 1000 تريليون نقطٍة  عقول االأطفال ال�سّ

تفوق �سعف عددها عند البالغني، و هذا ما اأّكدته االأبحاث والّدرا�سات، 

عائٌق  يوجد  مل  ما  االآباء،  يتوقع  مّما  اأذكى  االأطفال  كون  عن  ناهيك 

يوؤّخر منّو ذكاء الطفل، مثل : االأمرا�ض الع�سبّية التي توؤثر على مراكز 

االإدراك و اال�ستيعاب و الّنطق عند االأطفال.

باأن تكت�سف علمات الذكاء    كما ت�ستطيع االأّم تعزيز ذكاء طفلها 

التي مُتّيز طفلها، و ميكنها اأن ُت�ساعده على تطوير مواهبه و مهاراته، 

�سليمًة  تغذيًة  الطفل  تغذية  اإىل  اإ�سافة  جديٌد،  هو  ما  كّل  اكت�ساب  و 

الربوتينات،والفيتامينات  و  االأمينّية،  باالأحما�ض  غنّيًة  و  �سحّيًة  و 

اللزمة لبناء دماغ الطفل، و التي ت�ساعد على النمّو ال�سليم و ال�سحّي، 

بالربامج  باال�ستعانة  مهاراته  تطوير  و  تعليمه  و  مبتابعته  كذلك  و 

التعليمّية التي تنا�سب الفئة العمرّية له منذ عامه االأول، و حّتى ي�سل 

اإىل عامه الرابع، و يكتمل منّو الدماغ لديه.

أمومة وطفولة�أخ�سائي �أملاين يك�سف عن عالج ملحاربة �لكبد �لدهني
�لطفل �لذكي



08
الثالثاء  23 نوفمرب

 2021 املوافق

   لـ 18  ربيع الثاين  

 
 

 1443 هـ
الريا�ضة

فريغ�سون يقود املفاو�سات مع خليفة �سول�سكاير

بوكيتينو يف اأح�سن رواق لتدريب 

ال�سياطني احلمر املو�سم القادم
توقفت مباراة اأوملبيك ليون �ضد 

�ضيفه اأوملبيك مار�ضيليا يف دوري 

الدرجة الأوىل الفرن�ضي لكرة 

القدم �ضهرة اأول ام�س بعدما األقت 

اجلماهري قارورة مياه ا�ضطدمت براأ�س 

دمييرتي باييت لعب مار�ضيليا.

 و�ضقط باييه اأر�ضا حيث كان ي�ضتعد 

لتنفيذ ركلة ركنية بعد خم�س دقائق 

من البداية وطلب احلكم رودي باكيه 

من الفريقني العودة لغرف املالب�س، 

وخرج باييه امللعب وهو ي�ضع كي�ضا من 

الثلج على راأ�ضه.

 من جهتها، قالت روك�ضانا مارا�ضينيانو، 

وزيرة الريا�ضة الفرن�ضية، اإن امل�ضاكل 

اجلماهريية املتكررة تهدد م�ضتقبل 

كرة القدم يف بالدها، بعد اإلغاء مباراة 

اأوملبيك ليون �ضد �ضيفه اأوملبيك مار�ضيليا، وقالت مارا�ضينيانو يف ت�ضريحات اإذاعية �ضبيحة اأم�س :«عليهم التو�ضل 

اإىل اتفاق.. هذا النوع من امل�ضاكل يجب اأن حتله الرابطة، يتعني على اجلميع اأن يفهم اأن ا�ضتمرار وبقاء كرة القدم 

الفرن�ضية اأ�ضبح على املحك«.

 و�ضهد الدوري الفرن�ضي العديد من حالت ال�ضغب هذا املو�ضم ومت خ�ضم نقطتني من ني�س، واحدة منهما مع اإيقاف 

التنفيذ بعد ا�ضتباك اجلماهري مع لعبي مار�ضيليا، خالل مواجهة الفريقني يف اوت املا�ضي.

 وحذرت وزيرة الريا�ضة الفرن�ضية، من اأن هذه احلوادث ت�ضكل تهديدا لالأو�ضاع املالية لكرة القدم للمحرتفني يف 

البالد، واأ�ضافت »كافحنا خالل الأزمة ال�ضحية العاملية من اأجل عودة اجلماهري اإىل املالعب ولن ن�ضمح بحدوث اأ�ضياء 

من هذا القبيل جمددا«.

 اأما جان مي�ضيل اأول�س، رئي�س نادي ليون الفرن�ضي، فقد قدم اعتذاره لدمييرتي باييت، وقال اأول�س يف ت�ضريحات 

ن�ضرها نادي ليون عرب ح�ضابه مبوقع �ضبكة التوا�ضل الجتماعي »تويرت« :«نوجه له اعتذارنا. مت الإبالغ عن اجلاين 

على الفور والقب�س عليه. هذا عمل فردي«

 واأ�ضاف اأول�س: »ا�ضتدعى احلكم اجلميع مرة اأخرى لالإعالن عن اأنه تراجع عن قراره. عندما يتواجد 55 األف 

م�ضجع يف ا�ضتاد، يجب اتخاذ الحتياطات الالزمة«.

قمة دوري ال�سلة الأمريكي

 طرد ليربون جيم�س بعد 

اعتدائه على لعب مناف�س
 

قالت رابطة 

دوري كرة 

ال�ضلة الأمريكي 

للمحرتفني، اأم�س 

اإن جنم لو�س 

اأجنلو�س ليكرز، 

ليربون جيم�س، 

طرد من مباراة 

�ضد ديرتويت 

بي�ضتونز بعد 

اعتدائه على 

اأحد لعبي 

الفريق املناف�س.

 وكان ليكرز 

متاأخرا 66-78 

قبل ت�ضع دقائق 

و18 ثانية على نهاية الربع الثالث، عندما اأطاح جيم�س 

بذراعه و�ضرب لعب الرتكاز لفريق ديرتويت بي�ضتونز، 

اإي�ضاياه �ضتيوارت، يف منطقة العني اأثناء تناف�ضهما على 

ال�ضتحواذ على كرة مرتدة بعد رمية حرة.

 وتعني على العديد من اأفراد الفريقني اإبعاد �ضتيوارت، الذي 

كان الدم ي�ضيل بغزارة من عينه، اأثناء حماولته مواجهة 

جيم�س يف اأكرث من منا�ضبة، وبعد مراجعة ر�ضمية للعبة، مت 

طرد جيم�س للمرة الثانية فقط يف م�ضريته املمتدة منذ 19 

عاما.

 وطرد �ضتيوارت من املباراة اأي�ضا بينما احت�ضب خطاأ فني �ضد 

لعب ليكرز، را�ضل و�ضتربوك، لدوره يف امل�ضاحنات بعد 

الواقعة.

 وقال مدرب بي�ضتونز، دوان كي�ضي، اإن جرح �ضتيوارت تطلب 

ثماين غرز، واأعرب عن اأمله يف اأن يتجنب لعب الرتكاز اأي 

اإيقاف حمتمل.

 ومن جانبه، دافع اأنطوين ديفيز، لعب ليكرز، عن زميله 

جيم�س قائال، اإن ال�ضطدام مل يكن مق�ضودا، وقال ديفيز 

»اجلميع يف الدوري يعرفون اأن جيم�س لي�س رجال قذرا«، 

م�ضيفا اأن جيم�س كان يحاول العتذار ل�ضتيوارت فور وقوع 

اخلطاأ قبل اأن ت�ضتعل الأمور، وتابع »نحن ل ن�ضجع العنف. اأنا 

ل اأروج للعنف«.

 وبعد تاأخره يف الربع الثالث، انتف�س ليكرز يف الربع الأخري 

لينت�ضر يف ديرتويت وي�ضع حدا لثالث هزائم متتالية.

بداأت التكهنات تدور حول هوية من �ضيحل خلفا ملدرب مان�ض�ضرت يونايتد اأويل غونا �ضول�ضكاير بعد 

اأن اتخذ النادي الإجنليزي قرارا بال�ضتغناء عن خدمات املدير الفني الرنويجي، ويبدو اأن الكلمة 

الأخرية يف هذا القرار، لي�س فقط يف يد مالكي »ال�ضياطني احلمر« بل يف يد �ضخ�ضيات مهمة يف تاريخ 

النادي اأي�ضا ومنهم جنم الفريق احلايل كري�ضتيانو رونالدو.

ووفقا لهذا فجرت �ضبكة »�ضكاي �ضبورت�س« مفاجاأة، باأن النجم الربتغايل يدعم قرار تعيني الإ�ضباين 

لوي�س اإنريكي، مدرب بر�ضلونة ال�ضابق واحلايل ملنتخب اإ�ضبانيا، مدربا جديدا ملان�ض�ضرت يونايتد.

ويرى رونالدو اأن الإ�ضبان فاز بيدري، لعب و�ضط بر�ضلونة، بجائزة الفتى الذهبي لعام 2021 املقدمة 

من �ضحيفة »توتو �ضبورت« الإيطالية.

 وقال بيدري، عقب ح�ضوله على اجلائزة: »اأ�ضكر توتو�ضبورت على هذه اجلائزة التي جتعلني فخوًرا. 

ا جلميع اأع�ضاء جلنة التحكيم وامل�ضجعني الذين دعموين دائًما هذا العام. اإن 2021 عام رائع  �ضكًرا اأي�ضً

بالن�ضبة يل«.

 واأ�ضاف: »بالطبع، �ضكًرا جزياًل لرب�ضلونة وللمنتخب الوطني ولعائلتي واأ�ضدقائي، وبالتاأكيد لكل 

اأولئك املقربني مني يوًما بعد يوم، والذين لولهم ملا متكنت من الفوز بجائزة الفتى الذهبي«.

 وكان الرنويجي اإيرلينج هالند، مهاجم بورو�ضيا دورمتوند، اآخر من توج بجائزة الفتى الذهبي يف 

عام 2020.

ا كال من: كرمي اأدميي »�ضالزبورغ«، جودي   يذكر اأن قائمة املناف�ضني على اجلائزة كانت ت�ضم اأي�ضً

بيلينغهام »بورو�ضيا دورمتوند«، كامافينغا »ريال مدريد«، دي كاتيالري »كلوب بروج«، جايف 

»بر�ضلونة«.

 وبدوره، هناأ فريق بر�ضلونة جنمه املوهوب بيدري باجلائزة، حيث ن�ضر تغريدة عرب ح�ضابه على 

»توتري« معلقا عليها »بيدري يفوز بجائزة الفتى الذهبي.. تهانينا«.

ا كال من: جرافنبري�س »اأياك�س«، مالديني »ميالن«، مو�ضيال »بايرن ميونخ«،   كما �ضمت القائمة اأي�ضً

نونو مينديز »باري�س �ضان جريمان«، بيكويل »اأتالنتا«، بينو »فياريال«، رينا »بورو�ضيا دورمتوند«، 

رودريغو »ريال مدريد«، �ضاكا »اآر�ضنال«، �ضليبا »ليون«، تيمرب »اأياك�س«، وفريتز »باير ليفركوزن« ي 

هو املدرب املنا�ضب لتمكني النادي من املناف�ضة يف الربميريليغ، ووفقا لل�ضبكة فاإن الأخري منفتح على 

التفاو�س مع مان�ض�ضرت يونايتد.

وهناك تقارير تتحدث عن رغبة يونايتد يف التعاقد مع مدرب ريال مدريد ال�ضابق، زين الدين 

زيدان، وكذلك مدرب اأياك�س احلايل، اإريك تني هاج، ومدرب باري�س �ضان جريمان، ماوري�ضيو 

بوكيتينو.

  واإىل حني اتخاذ القرار النهائي، �ضيتوىل مايكل كاريك ودارين فليت�ضر امل�ضوؤولية عن مقاعد البدلء 

يف »اأولد ترافورد« فيما يبحث جمل�س اإدارة النادي الإجنليزي عن البديل النهائي ل�ضول�ضكاير.

ا�ضندت اإدارة نادي مان�ض�ضرت يونايتد، اإىل ال�ضري األيك�س فريغ�ضون، املدرب التاريخي 

لل�ضياطني احلمر، مهمة التفاو�س مع مدير فني جديد خلالفة املدرب ال�ضابق اأويل غونار 

�ضول�ضكاير، وذكر بيان ال�ضياطني احلمر، اأن النادي �ضيتعاقد مع مدرب موؤقت حتى نهاية 

املو�ضم.

 وقالت �ضبكة »تولك �ضبورت« الربيطانية، اإن م�ضادر قريبة من ماوري�ضيو بوكيتينو، مدرب 

باري�س �ضان جريمان، زعمت اأنه متلهف للحاق بفر�ضة تدريب ال�ضياطني احلمر، وذكرت 

ال�ضبكة الربيطانية، اأن فريغ�ضون من يقود املفاو�ضات الآن، واأنه اأجرى الت�ضالت الأوىل 

بالفعل مع ممثلي بوكيتينو.

 واأ�ضارت ال�ضبكة ذاتها اأن مديري مان�ض�ضرت يونايتد يخططون لالتفاق مع بوكيتينو على 

القدوم اإىل »اأولد ترافورد« يف ال�ضيف املقبل، لكن املدرب الأرجنتيني طلب تويل املهمة 

الفنية لل�ضياطني احلمر الآن.

 وك�ضفت تقارير اإعالمية اإجنليزية، اأن بوكيتينو، يرغب يف العودة اإىل الدوري الإجنليزي 

املمتاز من بوابة مان�ض�ضرت يونايتد.

 ووفقا ل�ضحيفة »ديلي ميل«، فاإن بوكيتينو، الذي �ضبق له تدريب توتنهام يف الدوري 

الإجنليزي املمتاز قبل رحيله ل�ضان جريمان، متحم�س للغاية للعودة لـ«الربميري ليغ« 

جمددا، وذكر امل�ضدر، اأن العامل الرئي�ضي الذي جعل بوكيتينو يفكر يف العودة اإىل الدوري 

الإجنليزي، هو عدم �ضعوره بال�ضعادة يف باري�س حيث يعي�س يف فندق، بينما تعي�س اأ�ضرته 

يف لندن، واأو�ضحت ال�ضحيفة، اأن بوكيتينو لن يوافق على تدريب مان�ض�ضرت الآن ولكن بعد 

نهاية املو�ضم احلايل.

بعد توقف مباراة ليون ومار�سيليا يف الليغ 1 ب�سبب قارورة مياه

 اأول�س يعتذر ووزيرة الريا�سة الفرن�سية 

تدق ناقو�س اخلطر

عرب عن فخره بامل�ستوى الكبري الذي يظهر به

 بيدري يتوج بجائزة الفتى 

الذهبي لعام 2021

ي�سعى لتطبيق ت�سريحاته ال�سابقة ب�ساأن الالعبني

 ت�سايف يتفادى اأخطاء 
�سابقيه يف بر�سلونة

 

يعمل ت�ضايف 

هرينانديز، 

املدير الفني 

لرب�ضلونة، من 

اأجل النجاح 

هذا املو�ضم 

يف مهمته 

مع الفريق 

الكتالوين، 

ووفًقا ل�ضحيفة 

»�ضبورت« 

الإ�ضبانية فاإن 

ت�ضايف وعقب 

املباراة الأوىل 

فقط جنح يف 

ك�ضب ثقة 

اجلميع يف 

غرفة مالب�س 

بر�ضلونة.

 واأ�ضارت اإىل اأن ت�ضايف جنح يف تطبيق ت�ضريحه باأن 

بر�ضلونة مثل العائلة، حيث بات لديه عالقة ممتازة 

مع الالعبني.

 وذكرت اأن ت�ضايف يريد ا�ضتغالل هذا املك�ضب يف قيادة 

غرفة املالب�س التي تتكون اأغلبيتها ب�ضكل غريب من 

لعبني حتت 23 عاًما واآخرين يتخطون 30 عاًما.

 وقال اأحد امل�ضادر من غرفة مالب�س بر�ضلونة: »اإن 

ت�ضايف يتحدث لغتنا ونحن نفهم بع�ضنا البع�س منذ 

اليوم الأول«، م�ضرًيا اإىل اأن هرينانديز يعرف تقاليد 

بر�ضلونة ويعتمد ب�ضكل كبري على لعبي »ل ما�ضيا«.

 والتقى ت�ضايف معظم الالعبني �ضواء ب�ضكل جماعي اأو 

فردي كي يتعرف عليهم جيًدا، وقال اأحدهم: »حديث 

ت�ضايف يف الجتماعات الداخلية ل يختلف كثرًيا عما 

يقوله يف اخلارج«.

 ويوؤكد اأحد الالعبني: »ب�ضبب الطريقة التي 

يتحدث بها ت�ضايف والكيفية التي ي�ضرح بها ما يريده، 

والتعليمات التي ا�ضتوعبناها لفرتة طويلة، فاإننا نثق 

فيه كمدرب«.
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تاألق مرة اأخرى و�سجل هدفه الثاني

عمورة مينح الفوز للوغانو امام لوزيرن
التي  املواجهة  يف  ال�سوي�سري،  لوغانو  ناديه  باألوان  جديدا  هدفا  عمورة،  ملني  حممد  اجلزائري  الدويل  �سجل 

جمعتهم بفريق لوزيرن اأول اأم�س.

بحار�س  انفراده  ا�ستغل  حني  املباراة،  هذه  عمر  من  الـ35  الدقيقة  يف  ال�سابق،  �سطيف  وفاق  هجوم  قلب  وتاألق 

املناف�س، لي�سع الكرة يف ال�سباك.

بنتيجة  لوغانو  ل�سالح  النتيجة  لت�سبح  لفريقه،  التقدم  الهدف،  هذا  خالل  من  الوطني  املنتخب  مهاجم  ومنح 

هدفني مقابل هدف، كما يعد هذا الهدف هو الثاين، ملحمد ملني عمورة، يف املو�سم اجلاري، باألوان ناديه لوغانو 

ال�سوي�سري.                       ق.ر 

اأمري.ل

 فقد نال هجوم اخل�سر، اعرتاف الكاف واإ�سادتها 

قطر  العامل،  كاأ�س  ت�سفيات  يف  مردودهم  نظري 

الإفريقية  الكروية  الهيئة  ن�سرت  حيث   ،2022
تغريدة،  التويرت  على  الر�سمي  ح�سابها  عرب 

الأكرث  اخل�سر،  هجوم  اأن  خاللها  من  ك�سفت 

تهديفا يف ت�سفيات املونديال وانه مل يتمكن اأي 

منتخب من الو�سول اإىل هذا الرقم.

توؤكد  الأرقام  اأن  للكاف  الر�سمي  احل�ساب  واأكد 

املكان املرموقة التي بلغها اأ�سبال الناخب الوطني 

متكن  حيث  الأخرية،  الآونة  يف  بلما�سي  جمال 

زمالء القائد ريا�س حمرز، من ت�سجيل 25 هدف 

يف 6 مباريات ت�سفوية.

املنتخب  هجوم  ن�سب  فقد  املعطيات،  وبهذه 

املنتخبات  بني  من  الأف�سل،  نف�سه  الوطني، 

ملونديال  املوؤهلة  الت�سفيات  يف  الإفريقية 

.2022

البار�صا ي�صعى للتعاقد مع بن �صبعيني وت�صايف ي�صرح

»ال اأعلم م�شدر اال�شاعات 
ولن نتعاقد مع بوجناح«

بولية يطرد يف مواجهة بوردو ملاتز

بودبوز يف الت�شكيلة املثالية للجولة 

الـ14 من الليغ 1

الكاف ت�شيد بهجوم اخل�شر...
االأف�شل يف ت�شفيات املونديال

 

في ظل النقا�س ال�ساخن داخل اورقة الهيئة الكروية الإفريقية

ال تغيري يف نظام الدور احلا�شم املوؤهل للمونديال
ت�سهد اأروقة الكاف، نقا�سا �ساخنا ب�ساأن النظام الذي �سيتم 

اتباعه يف دور امللحق املوؤهل للمونديال، والذي ي�سم 10 

منتخبات حجزت مقاعدها من املجموعات الع�سر، ح�سبما 

اأكدته تقارير اإعالمية عديدة اأم�س.

واأو�سحت ذات امل�سادر اأن روؤ�ساء احتادات قارية تاأهلت لدور 

امللحق خاطبت الكاف لال�ستف�سار عن نظام مباراتي الذهاب 

والإياب، بعد انت�سار اأخبار مت�ساربة عن هذا الأمر.

وقالت امل�سادر ذاتها : »ال�سبب يف خلق هذا اجلدل، هو 

ال�ستناد ملذكرتني خمتلفتني �سادرتني عن الفيفا الذي 

اأقر يف كونغر�س �سابق اأن كافة مباريات امللحق يف خمتلف 

القارات �ستخ�سع لنظام القرعة لتحديد من ي�ست�سيف 

الذهاب والإياب، لكن الكاف اأقر خالل اجتماعات املكتب 

التنفيذي نظاما خا�سا يتمثل يف منح اأف�سلية خا�سة 

للمنتخبات اخلم�سة الأعلى يف اآخر ت�سنيف للفيفا بخو�س 

اإياب امللحق على ملعبها«.

وتابع : »الكاف حدد النظام وهو املتحكم يف نظام الت�سفيات، 

كما قرر خو�س �سوطني اإ�سافيني حال التعادل يف جمموع 

املباراتني، ثم ركالت الرتجيح حل�سم املتاأهل«.                ق.ر                          

اإ�سبانية  اإعالمية  م�سادر  ك�سفت 

اأم�س اأن العمالق الإ�سباين بر�سلونة 

مهتم بالتعاقد مع الدويل اجلزائري 

ال�سيف  خالل  �سبعيني  بن  رامي 

الظهري  تعوي�س  اأجل  من  املقبل، 

الأي�سر احلايل جوردي األبا.

»اإلنا�سيونال«  �سحيفة  واأكدت 

مبدافع  الكتالوين  النادي  اهتمام 

الأملاين،  مون�سغالدباخ  بوري�سيا 

على  امل�سوؤولني  اأن  اأو�سحت  ملا 

عاينوا  الفريق  يف  ال�ستقدامات 

الالعب يف العديد من املرات، وتبني 

الظهري  من�سب  ل�سغل  الأ�سلح  اأنه 

الأي�سر للفريق م�ستقبال.

�سايف  نفى  اأخرى،  جهة  من 

مبهاجم  الفريق  اهتمام  هريننداز 

بالتعاقد  يفكر  ل  انه  واكد  اخل�سر 

ال�سابق  ناديه  من  لعب  اي  مع 

�سوؤال  على  رد  ويف  القطري.  ال�سد 

املنتخب  هحجوم  قلب  بخ�سو�س 

الرب�سة  مدرب  �سرح  الوطني 

قائال  ل اأعلم م�سدر ال�ساعات ولن 

لعب  اي  ول  بوجناح  مع  نتعاقد 

اخر من ال�سد.

على  ت�سايف  ت�سريحات  وتاأتي 

الأخرية  الفرتة  يف  دار  ما  خلفية 

الدويل  التحاق  اإمكانية  حول 

مبدربه  بوجناح  بغداد  اجلزائري 

حيث  بر�سلونة،  يف  ت�سايف  ال�سابق 

فجرت �سحيفة �سبورت الكتالونية 

ا�سمه  ان  اأكدت  ملا  مفاجاأة  اأم�س 

النادي،  اأورقة  يف  بقوة  متداول 

يف  ت�سايف  املدرب  اقرتحه  بعدما 

وقت �سابق.

ويف نف�س ال�سياق، حتدثت جريدة 

يتم  ما  حقيقة  الإ�سبانية،  اآ�س 

تداوله موؤخرا، عن اإلتحاق بوجناح، 

ب�سفوف العمالق بر�سلونة، واأو�سح 

جريدة  من  ميغيل  خايف  الإعالمي 

ماركا، باأنه وعك�س الإ�ساعات، فاإن 

من  لعب  اأي  جلب  ينوي  ل  ت�سايف 

ال�سد القطري.                                   اأ.ل

بودبوز  ريا�س  اجلزائري  الدويل  نال 

البطولة  متتبعي  قبل  من  الثناء 

تاألقه  بعد  الأوىل  املحرتفة  الفرن�سية 

مع فريقه �سانت اإيتيان يف املواجهة التي 

والتي  اأم�س،  اول  تروا  بنادي  جمعته 

ما  وهو  رد،  دون  هدف  بنتيجة  انتهت 

املثالية  الت�سكيلة  يف  يتمركز  جعله 

الفرن�سية  البطولة  من  الـ14  للجولة 

املحرتفة.

ومتكن �ساحب الرجل الي�سرى ال�سحرية 

تروا  اأر�س  على  للفوز  فريقه  قيادة  من 

ال14  اجلولة  يف  رد  دون  يتيم  بهدف 

وراء  كان  حيث  الفرن�سي،  الدوري  من 

منها  جاء  التي  احلا�سمة  التمريرة 

قبل  ال60  الدقيقة  يف  الوحيد  الهدف 

واختارت  ال90،  الدقيقة  يف  يغادر  اأن 

لعب  اأف�سل  ااجلزائري  ليكيب  جريدة 

من  ثمانية  عالمة  ومنحته  املواجهة  يف 

ع�سرة.

ماتز  مواجهة  عرفت  اأخرى،  جهة  من 

كل  يف  بثالثية  انتهت  التي  بوردو  اأمام 

بالبطاقة  بولية  فريد  طرد  �سبكة 

احلمراء.

امليدان  غادر  اجلزائري  الدويل  الالعب 

حمراء  ببطاقة  ال68  الدقيقة  يف 

مبا�سرة يف حني �سارك مواطنه احلار�س 

األك�سندر اأوكيدجة طيلة اأطوار اللقاء.

ق.ر

قاما بزياته واأهدياه قمي�ص املنتخب الوطني

بلما�شي وبوجناح يحققان حلم 
الطفل عبد االإله

حقق الناخب الوطني جمال بلما�سي 

بوجناح،  بغداد  اخل�سر  ومهاجم 

الإله  عبد  املري�س  الطفل  اأمنية 

املتواجد يف م�سلحة الإنعا�س باملركز 

بن  الدكتور  اجلامعي  ال�ست�سفائي 

واحد  كل  قام  ملا  وهران،  يف  زرجب 

منهما بزياته وهو ما لقى ا�ستح�سان 

اجلميع.

يف  املري�س،  بزيارة  بلما�سي  وقام 

لفتة اإن�سانية رائعة، لي�ست جديدة 

الذين  الوطني،  املنتخب  اأفراد  على 

املبادرات  هذه  مبثل  قاموا  واأن  �سبق 

التي ت�ستحق الثناء.

كما ا�ستجاب الدويل اجلزائري بغداد 

ال�ساب  اأطلقه  الذي  للنداء  بوجناح 

يعاين  الذي  الإله.  عبد  املري�س 

مب�سلحة  البقاء  األزمه  مر�س  من 

ال�ست�سفائي  باملركز  الإنعا�س 

بن  زرجب  بن  الدكتور  اجلامعي 

عودة ملدة فاقت ال�سنتني.

القطري  ال�سد  نادي  مهاجم  وقام 

بعيادة  املن�سرم  الأ�سبوع  نهاية  مع 

الطفل  اأمنية  بذلك  حمققا  املري�س، 

بالفريق  اخلا�س  قمي�سه  واأهداه 

اأ�سعدت  التي  الزيارة  وهي  الوطني، 

رغبته  عن  وعرب  كثريا،  الطفل 

يف  املتمثل  حلمه  باقي  ا�ستكمال 

وباليلي  بلما�سي  املدرب  زيارة 

وحمرز له بامل�ست�سفى.

 ق.ر

اأ�سبال بلما�سي �سجلوا 25 هدفا في �ست مباريات

احتل المنتخب الوطني المركز الأول في ترتيب اأح�سن هجوم خالل الدور الأول من ت�سفيات كاأ�س 

العالم 2022 ، وهو ما جعل الخط المامي للخ�سر ينال الثناء في العديد من المنا�سبات والمواقع، اآخرها 

كان الح�ساب الر�سمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اأم�س.

يف انتظار ترخي�س ال�سلطات املحلية

وفاق �شطيف يواجه بلوزداد 
بح�شور اجلمهور

اأعلن نادي وفاق �سطيف، تلقيه ال�سوء الأخ�سر، من الرابطة املحرتفة لكرة القدم، خلو�س 

مباراة اجلولة اخلام�سة من عمر البطولة، �سد نادي �سباب بلوزداد، املقررة اخلمي�س املقبل، 

»في�سبوك«:  على  الر�سمي  ح�سابه  عرب  بيان  يف  ال�سطايفي  النادي  وقال  اجلمهور.  بح�سور 

الوفاق  اإدارة  ا�ستغلت  القدم،  لكرة  اجلزائري  لالحتاد  العامة  اجلمعية  اأ�سغال  نهاية  »بعد 

اجلزائرية،  القدم  كرة  م�سوؤويل  تواجد  بوعود،  وه�سام  �سرار،  احلكيم  عبد  يف  ممثلة 

وطالبوا برفع عقوبة اللعب بدون جمهور على فريقنا على اعتبار اأنها كانت منذ مو�سمني«.  

واأوملبي  العيد،  �سلغوم  هالل  مباراتي  يف  العقوبة  نفذ  ال�سطايفي  النادي  اأن  البيان،  واأكد 

املوقع  عرب  اليوم  م�ساء  عنه  الإعالن  ومت  عليه،  املوافقة  متت  الذي  الطلب  وهو  ال�سلف، 

الر�سمي للرابطة الوطنية لكرة القدم«.

وختم البيان : »تنتظر اإدارة النادي الرتخي�س من ال�سلطات املحلية ممثلة يف وايل الولية 

ال�سيد كمال عبلة، من اأجل مبا�سرة اإجراءات تنظيم املباراة باجلمهور«.                          ق.ر



الثالثاء  23 10
نوفمرب  2021 

املوافق لـ 18  ربيع 
 
 
الثاين 1443 هـ

متفرقات

بعد غلق ا�ستمر لأزيد من �سنتني

وز�رة �ل�شوؤون �لدينية تقرر �إعادة فتح بيوت 
�لو�شوء يف �مل�شاجد

وا�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزير  اأم�س،  حذر،   

التزايد  من  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  امل�صت�صفيات 

الكبري واملفرط يف ا�ضتهالك امل�ضادات احليوية، وهو 

الأمر امل�ضجل خالل تف�ضي فريو�س كورونا.

 وعلى هام�س اإحياء اليوم الوطني ملكافحة مقاومة 

بوزيد  بن  الرحمن  عبد  ك�ضف  امليكروبات،  م�ضادات 

ا�ضتهالك امل�ضادات احليوية، خالل  ارتفاع حجم  عن 

ال�ضنتني الأخريتني، والتي تزامنت مع تف�ضي فريو�س 

يف  يت�ضبب  قد  الذي  الأمر  وهو   ،19 كوفيد  كورونا 

النت�ضار ال�رسيع ملقاومة م�ضادات امليكروبات.

الراهن  الوقت  يف  الأهم  باأن  ال�ضحة،  وزير  وقال   

امل�ضادات  ا�ضتهالك  حول  بيانات  على  احل�ضول 

امليكروبات، كا�ضفا عن و�ضع اإطار تنظيمي من خالل 

اإن�ضاء جلنة وطنية متعددة التخ�ض�ضات تقوم مبراقبة 

على  �ضتعمل  والتي  امليكروبات،  م�ضادات  ا�ضتهالك 

تخ�ضي�س نقطة حمورية وطنية على م�ضتوى املديرية 

العامة لل�ضيدلة.

مع  كثب  عن  تتابع  اللجنة  اأن  ذاته،  امل�ضوؤول  واأكد 

�ضبكات مراقبة مقاومة م�ضادات امليكروبات، م�ضيفا 

باأنه �ضيتم العمل على توفري دليل خا�س لال�ضتعمال 

ال�ضدد  هذا  يف  داعيا  احليوية،  للم�ضادات  ال�ضليم 

املهنيني لتعريف عامة النا�س وحت�ضي�ضهم بالعواقب 

الناجمة عن ال�ضتعمال املفرط لها.

ت�ضتدعي  امليكروبات  م�ضادات  مقاومة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

نف�س  يف  توؤدي  كما  تكلفة،  اأكرث  اأدوية  اإىل  اللجوء 

وال�ضت�ضفاء  والعالج  املر�س  فرتة  اإطالة  اإىل  الوقت 

على  املايل  والعبئ  ال�ضحية  التكاليف  من  وتزيد 

املر�ضى واملجتمع على حد �ضواء.

امل�ضت�ضفيات،  وا�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة  وزير  ودعا 

مقاربة  خالل  من  طريق  خارطة  و�ضع  على  للعمل 

امليكروبات  م�ضادات  على  للحفاظ  الواحدة  ال�ضحة 

لالأجيال القادمة.                                      ف. م

بن بوزيد يحذر من �ال�شتعمال 
�ملفرط للم�شاد�ت �حليوية

الرئي�س تبون يقرر اطالق ا�سم والده الراحل على مطار اإليزي

»غومة �لبكري« �أمني عقال جديد 
لطور�ق �لطا�شيلي ناجر

لر�ضد  العلمية  اللجنة  الثنني  اأم�س  اتخذت 

باإعادة  يق�ضي  قرارا  كورونا  فريو�س  ومتابعة 

م�ضتوى  على  امل�ضاجد  يف  الو�ضوء  بيوت  فتح 

كافة القطر الوطني، ح�ضب ما ك�ضفت عنه وزارة 

ذات  واأو�ضحت  لها.  بيان  يف  الدينية  ال�ضوؤون 

الوزارة، باأن القرار اتخاذ بالتن�ضيق بني اللجنة 

الوزارية للفتوى واللجنة العلمية ملتابعة ور�ضد 

الو�ضعية  لتطورات  مواكبة  كورونا،  فريو�س 

�رسورة  على  �ضددت  اأنها  غري  ببالدنا،  ال�ضحية 

التقييد ال�ضارم بكافة الإجراءات الإحرتازية ملنع 

اجلديدة  البوادر  ظل  يف  خا�ضة  الوباء،  تف�ضي 

وزارة  واأ�ضافت  للفريو�س.  رابعة  موجة  عن 

ال�ضوؤون الدينية يف بيانها، باأن اإعادة فتح بيوت 

الو�ضوء، ياأتي تزامنا مع الرتخي�س التدريجي 

للعديد من الن�ضاطات يف خمتلف املجالت، غري 

الأذن  قبل  دقيقة   15 �ضتفتح  الو�ضوء  بيوت  اإن 

و�ضددت  دقائق.   5 ب  ال�ضالة  نهاية  بعد  وتغلق 

احرتازية  اإجراءات  تطبيق  �رسورة  على  الوزارة 

على  احلفاظ  يف  امل�ضاهمة  �ضاأنها  من  اإ�ضافية، 

عمليات  تنظيم  خالل  من  العمومية،  ال�ضحة 

الدخول اإىل بيوت الو�ضوء لتفادي الإزدحام وكذا 

ت�رسف  حتت  وو�ضعها  التعقيم  و�ضائل  توفري 

مرتادي امل�ضاجد، كما طالبت ب�رسورة اإ�ضتعمال 

ال�ضابون ال�ضائل فقط يف بيوت الو�ضوء وتوفري 

املناديل الورقية لتجفيف الأيادي منعا لنتقال 

العدوى، ف�ضال عن تاأكيدها على �رسورة التعقيم 

الدوري وامل�ضتمر لبيوت الو�ضوء.

ودعت الوزارة امل�ضلني الذين تظهر عليه اأعرا�س 

الإ�ضابة لتفادي التوجه للم�ضاجد وكافة الأماكن 

خا�ضة  العمومية،  ال�ضحة  على  حفا�ضا  العامة 

الربد،  نزلت  كرثة  يعرف  الراهن  الوقت  واأن 

كما اأبرزت الدور العام لالأئمة لتوعية امل�ضلني 

مت�ضل  �ضياق  ويف  احلايل.  الوقت  ومرافقتهم يف 

للم�ضلني  نداء  الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  وجهت 

املناعة  لتحقيق  التلقيح  مراكز  نحو  التوجه 

املوجة  اأبواب  على  واأننا  خا�ضة  اجلماعية، 

الرابعة لفريو�س كورونا.

ف. م

التزكية  مرا�ضم  ح�رس  وقد 

مبقر اإقامته، وزير الداخلية 

واجلماعات املحلية والتهيئة 

العمرانية كمال بلجود ووزير 

احلقوق  وذوي  املجاهدين 

وال�ضلطات  ربيقة  العيد 

وجمع  والع�ضكرية  املدنية 

قبائل  و�ضيوخ  اأعيان  من 

الطا�ضيلي ناجر.

اأعلن  باملنا�ضبة،  كلمة  ويف 

اجلمهورية  رئي�س  اأن  بلجود 

قرر  قد  تبون،  املجيد  عبد 

العقال  اأمني  ا�ضم  اإطالق 

الراحل  املجاهد  ال�ضابق 

مطار  على  غومة  اإبراهيم 

وذلك  باإيليزي،  تخمالت 

وعرفانا  لذاكرته  تكرميا 

معركتي  يف  باإ�ضهاماته 

ودعا  والبناء.  التحرير 

عقال  اأمني  ذاته  ال�ضياق  يف 

اجلديد  الطا�ضيلي  طوارق 

على  لي�ضري  البكري،  غومة 

نف�س نهج والده ويكون خري 

ي�ضع  واأن  �ضلف  خلري  خلف 

ن�ضب عينيه اإرث والده �ضوت 

احلكمة والعقل.

واأكد الوزير يف كلمته خماطبا 

اجلديد  الطوارق  عقال  امني 

وتزكية  الإجماع  »نيلكم  اأن 

بامتداداتها  القبائل  اأعيان 

يدل  وخارجه  الوطن  داخل 

اأنكم  على  �ضك  اأدنى  دون 

�ضخ�ضية جامعة يعول عليها 

يف مل ال�ضمل حول كلمة احلق 

الداخلية  اجلبهة  وتدعيم 

ملجابهة اأي خطر، من خالل 

تعبئة كل الطاقات يف �ضبيل 

اخلري وال�ضالح لهذه املنطقة 

والبالد’’.

ق.و

 اإ�شهـــــــار

ANEP:  2116020590�لر�ئد: -2021/11/23   

جرت اأم�س، بولية اإليزي مرا�ضم تزكية غومة البكري اأمني عقال جديد لطوارق 

منطقة الطا�ضيلي ناجر، خلفا لوالده الراحل املجاهد احلاج اإبراهيم غومة، الذي 

وافته املنية ال�ضهر املا�ضي.
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الثقافي
 مهن �سينمائية

 )AssistAnt Director(  م�ساعد املخرج   

و تختلف مهامه من لآخر و ذلك اعتمادا على 

الفيلم  تكلفة  و  الت�صوير  مدة  ت�صمل  م�صائل 

اأول ما يقوم به م�صاعد  اأن  و مما ل �صك فيه 

هو  فيلم  اأي  على  العمل  بدء  قبل  المخرج 

قراءة ال�صيناريو ليت�صنى له مبا�صرة المهام 

الأخرى التي طلب منه، كما يعد بمثابة اليد 

وبين  بينه  الو�صل  حلقة  و  للمخرج  اليمنى 

كافة فريق العمل الذي يتواجد اأمام الكاميرا 

و خلفها، كما ي�صفه البع�ض اأنه �صر نجاح اأي 

عمل فني و �صر ف�صله كذلك.

تقع  التي  المهام  و  الم�صوؤوليات  بين  ومن 

اختيار  في  المخرج  م�صاعدة  عاتقه،  على 

لالنتاجات  والمغنيين  الممثلين  و  الفنانين 

ال�صينمائية تجارية كانت اأم غنائية، البحث 

لكل  الأ�صا�صية  اللقطات  ت�صوير  اأماكن  عن 

اختيار  لتنفيذه،  الموقع  تهيئة  و  م�صهد 

على  عر�صها  و  المالحظات  جمع  المالب�ض، 

الت�صوير،  اأثناء  الم�صاعدة  تقديم  المخرج، 

تقديم  جيد،  ب�صكل  العمل  �صير  من  التاأكد 

اإلى  اإ�صافة  العمل،  لطاقم  والعون  الدعم 

تح�صير الكاميرات و معدات الت�صوير و باقي 

الم�صتلزمات، م�صاعدة الممثلين على الحفظ، 

و  انتظام  و  بدقة  المخرج  تعليمات  تنفيذ 

عن  ناهيك  اللوج�صتية،  الخدمات  ترتيب 

عمله و مدير الت�صوير لإن�صاء ال�صتوري بورد 

اللقطات  قائمة تجمع  التي هي عبراة عن  و 

جدولة  يتم  بحيث  مب�صط،  ب�صكل  المطلوبة 

ب�صكل  عليها  العمل  و  ترتيبها  و  اللقطات 

منظم و غير ع�صوائي، كما ت�صاعد على فهم 

روؤية المخرج و تب�صيطها للطاقم. 

اأ�صهر الكتب العربية 

الثالثية لنجيب محفوظ

الكتاب  و  الروائيين  اأحد  محفوظ  نجيب     

ع�صرات  كتب  الأ�صل  م�صري  المخ�صرمين، 

عربي  اأديب  اأكثر  و  الق�ص�ض،  و  الروايات 

و  �صينمائية  اأفالم   اإلى  رواياته  حولت 

الأدب  �صمن  رواياته  ت�صنف  تليفزيونية، 

الواقعي، و هو اأول عربي نال جائزة »نوبل« 

في الأدب عام 1988.

  اأي اإنه ذو قدرة كبيرة على الإبداع و التخيل 

مثيل  ل  اإبداعية  و  كتابية  حنكة  لديه  و 

م�صاهد  اأن يج�صد  الثالثية  في  فا�صتطاع  له، 

حقيقية عا�صت في نف�ض كل عربي �صاهدها، 

الواقع  فمزج 

بالخيال، اإذ عرف اأ�صلوبه بال�صهل الممتنع، 

ول�صيما اأن نجيب محفوظ غني عن التعريف 

هو الكاتب و الروائي الم�صري الحا�صل على 

جائزة نوبل في الأدب كما اأن الثالثية ح�صلت 

تاريخ  في  عربية  رواية  اأف�صل  جائزة  على 

الأدب العربي من اتحاد الكتاب العرب.

في  تعي�ض  ب�صيطة  اأ�صرة  الرواية  تتناول     

اأجواء القاهرة في حقبة زمنية متغيرة حيث 

تجري العديد من الأحداث، و الثالثية ت�صم 

الق�صرين،  بين  و  ال�صكرية  و  ال�صوق  ق�صر 

مق�صمة  الأحداث  من  �صل�صة  عن  عبارة  هي  و 

و  الم�صرية  ال�صينما  تناولتهم  اأجزاء  لثالث 

اأ�صفت عليهم الو�صوح و ال�صال�صة، ففي تلك 

تاريخ  ين�صج  محفوظ  نجيب  كان  الرواية 

القاهرة و ي�صطر اأو�صاع البالد اأثناء الثورة 

و الحتالل و كيف عبرت الأ�صرة الم�صرية تلك 

الفترة.

تزيح  لم  الرواية  تلك  اأن  العجيب  ومن     

الوجه ال�صيئ من الق�صة فقد ج�صدت الإن�صان 

اأو المواطن كما هو بزلته و اأخطائه و عفويته 

و وطنيته و انتمائه، مثلت ال�صعف و القوة، 

و كذا دور الأب في حياة اأبنائه، و ال�صلطة و 

النفوذ و ال�صهوة و المال و الفقر و التدين، 

فكانت رواية �صاملة جامعة ب�صيطة عميقة.

ر املمثلني لأداء اأدوارهم ويتوىل – مع م�ساعدين      هو املنفذ التقني ملتطلبات املخرج حني يكون منهمكًا يف العمل على الفيلم، ول �ضيما خالل الت�ضوير، فهو الذي يح�ضّ

عديدين لكل منهم اخت�ضا�ضه: تلقني احلوارات، و�ضبط اإيقاع املالب�س، و متابعة �ضوؤون تظهري اللقطات يوميًا، و تعيني و �ضبط مواعيد الت�ضوير، اإذ اأنه امل�ضرف 

احلقيقي على عمل الفريق.

معر�ض ت�شكيلي تكرميا 
لروح الفنان الراحل 

�شالح حيون 

  افتتح اأم�ض، معر�ض فني تكريما 

الراحل  الت�صكيلي  الفنان  لروح 

الثالثة  الذكرى  في  حيون  �صالح 

لرحيله، و ذلك بق�صر الثقافة مفدي 

زكريا بالجزائر العا�صمة، و ي�صم 

 100 قرابة  باية  برواق  المعر�ض 

لوحة فنية من اإبداعات المرحوم، 

و  بالتنوع  اأعماله  تتميزت  الذي 

بع�ض  اأي�صا  عر�صت  كما  الإتقان، 

البورتري  نوع  من  اللوحات  

رفاقه  رحيله  بعد  ر�صمها  للفنان 

تكريما  لب�صير  و  بختي  غرار  على 

له في ذكرى رحيله.

ق�صر  نظمه  الذي  الحفل  ح�صر  و 

يبحث  »فنان  �صعار  تحت  الثقافة 

من  كبير  عدد  ال�صروريات«  عن 

و  الراحل،  اأ�صدقاء  من  الت�صكيلين 

غاية  اإلى  فعالياته  تتوا�صل  الذي 

المقبل،  دي�صمبر  ع�صر  الحادي 

للراحل  الفنية  لل�صيرة  عر�ض  في 

و  الري�صة  مع  حكايته  و  المبدع  

بين  بالمزج  قام  حيث  الألوان، 

الأعمال  بع�ض  في  اأ�صاليب  عدة 

و  ال،تجريدي  �صبه  ا�صتعمال  بين 

المنمنمات كما ر�صم لوحات زيتية 

و اأي�صا الكواريل اإلى جانب النق�ض 

�صمل  و  الأنماط،  من  غيرها  و 

تكتمل  لم  اأعمال  كذلك  المعر�ض 

محتويات  لعر�ض  اإ�صافة  للفنان 

ت�صكيل  اإعادة  ق�صد  عمله  ور�صة 

فيها،  ي�صتغل  كان  التي  الأجواء 

التي بداأ م�صواره الفني في منت�صف 

الما�صي  القرن  من  ال�صتينيات 

معر�ض  في  الأولى  بم�صاركته 

بالتحاد   1965 �صنة  جماعي 

و  الت�صكيلية،  للفنون  الوطني 

الفنون  للتكوين في  متابعته 

الجميلة بالجزائر و فرن�صا متاأثرا 

بالرمزية و ال�صريالية قبل اأن ي�صع 

ب�صمته الخا�صة في اإنتاجه الفني. 

و ا�صتطاع اأن يبرز تدريجيا كفنان 

متميز منذ اأواخر ال�صتينيات بعد اأن 

قدم اأول معر�ض فردي �صنة 1969 و 

تح�صل الفقيد على الجائزة الأولى 

الكبرى  الجزائر  »جائزة  لم�صابقة 

ا�صمه  لير�صم   1983 عام  للت�صكيل« 

كواحد من القامات الفنية البارزة 

هذا  في  الالحقة  ال�صنوات  خالل 

و  العالمية  الفنون  من  النوع 

باأحرف من ذهب.

اأن  و  �صبق  الفقيد  فاإن  لالإ�صارة  و   

الفنية  الجداريات  من  عددا  اأنجز 

التاريخية لفائدة متحف الجي�ض، 

الأروقة  من  الكثير  في  عر�ض  كما 

المراكز  و  المعاهد  وا�صت�صافته 

كما  بالجزائر  الأجنبية  الثقافية 

معار�ض  و  م�صاركات  له  كانت 

خارج اأر�ض الوطن.

ن�ضرية. �س

اأ�ضهر الكتاب العالميون

   وليم �شك�شبري

   يعد وليم �صك�صبير من اأهم و اأعظم ال�صعراء و الأدباء  الإنجليز والأ�صهر ببلده، ُولد في 23 من �صهر اأفريل من عام 

1564م في مدينة �صتراتفورد اأبون اآفون، و ُيعّده النقاد اأحد اأعظم الذين كتبوا الأدب في اللغة الإنجليزية على الإطالق، 
كما اأُطلق عليه لقب �صاعر اإنجلترا القومي.

كانت حياة �صك�صبير العملّية في مدينة لندن، متنّقاًل اإلى �صترادفورد بين الحين و الآخر، وعلى الرغم من عدم وجود 

دليل قاطع عن الفترة التي بداأ فيها �صك�صبير بمهنة الكتابة اإل اأّن العتقادات ال�صائدة ت�صير اإلى اأّنه بداأ منذ عام 

1592م، و ذلك با�صتناد الموؤرخين اإلى �صجالت الأداء التي اأقيمت على م�صارح لندن، و التي توؤّرخ بداية �صطوع نجم 
�صك�صبير في عالم الم�صرح، وفي عام 1594م ن�صَر �صك�صبير بع�صًا من م�صرحّياته على �صكل ن�صخ ذات �صفحات رباعّية، 

و لم تاأخذ كتاباته وقتًا طوياًل لتحّقق اأعلى ن�صبة مبيعات وذلك عام 1598م، وي�صار اإلى اأّن �صك�صبير عمل ممثاًل في 

الم�صرح اإلى جانب عمله في الكتابة الم�صرحية.

ا�صتطاع �صك�صبير اأن يكتب اأكثر من ثالثيَن م�صرحّية خالل حياته، فكاَن اأّول ما كتَبه عّدة م�صرحّيات ُت�صّنف على اأّنها 

م�صرحّيات كوميدّية   و تاريخّية، مثل م�صرحّية هنري ال�صاد�ض، و م�صرحّية كوميديا   الأخطاء، وفيما بعد تغّيَر 

توّجه �صك�صبير فكتَب م�صرحّية روميو وجولييت ال�صهيرة عام 1596م، والتي ُت�صّنف على اأنها م�صرحّية تراجيدّية و 

رومان�صّية، ولكّنه ما لبَث اأن عاَد اإلى اأ�صلوبه الذي بداأ به وُعرَف به، فكتَب عّدة م�صرحيات �صهيرة، مثل: م�صرحّية 

يوليو�ض قي�صر، وهاملت، و ُعطيل، والملك لير، وماكبث، واأنتوني وكليوباترا، وا�صتمّر على هذا النمط لمّدة اثنتي 

ع�صرة �صنة، اإل اأنه وفي �صنواته الأخيرة غّير اأ�صلوبه، فكتَب عّدة م�صرحّيات تندرج تحَت نمط الرومان�صّية، مثل: 

م�صرحّية �صيمبلين، والعا�صفة، وحكاية ال�صتاء.

َر منها فقط ثماني ع�صرة م�صرحّية ب�صكٍل منف�صٍل في    لم ُتن�َصر م�صرحّيات �صك�صبير جميعها خالل فترة حياته، اإذ ُن�صِ

ن�صٍخ ذات �صفحات رباعّية، اإل اأّنه وبعد وفاته جمع جون هيمينجي�ض، وهنري كونديل - وهما زمالء �صك�صبير في 

التمثيل - �صتًا و ثالثين م�صرحّية من م�صرحّيات �صك�صبير في ملِفّ واحٍد، اإذ قاما بتن�صيق الن�صو�ض، وتحريرها، 

والإ�صراف على طباعتها، حتى تمّكنا من ن�صِر اأّول ملٍفّ 

يجمع م�صرحّيات �صك�صبير وذلك عام 1623م، وتكمن 

اأهمّية هذا الملف بكونه ا�صتطاَع الحفاظ على عّدة 

م�صرحّيات مهّمة ل�صك�صبير لم تكن من�صورة، وكاَنت 

ُعر�صًة لل�صياع.

 ومن بيِن الم�صرحّيات التي قّدمها �صك�صبير ح�صلت خم�ض 

م�صرحّيات على الأف�صلّية باإجماع من اأغلبّية النقاد، وذلَك 

بناًء على القيمة الأدبّية للم�صرحّية وديمومّيتها، وهَي 

مرّتبة من الأف�صل كالتالي: هاملت، روميو وجولييت، 

ماكبث، يوليو�ض قي�صر و الكثير من اللغط حول ل �صيء.

 و تتمّيز ق�ص�ض �صك�صبير بكونها تتجاوز الوقت و 

الثقافة، فهَي ق�ص�ض ل تموت بل ُت�صَرد بطرق جديدة 

لتنا�صب العالم الحديث، و ذلك لأّنها تحمل كّمًا كبيرًا من 

الم�صاعر الإن�صانّية التي ل تتغّير مع الوقت اأو باختالف 

الثقافات، و ُيعتقد باأّن تقديم تلك الم�صاعر الإن�صانّية، 

مثل الحّب، اأو المو�صيقى، اأو التقّدم في العمر لم يتمّكن 

اأي كاتب غربّي من التعبير عنها بكلماٍت موؤّثرٍة وبليغٍة كما 

فعَل �صك�صبير.

  خالل حياته كلها بلغ نتاج �صك�صبير الأدبي اأكثر من 

30 م�صرحية، و نحو 154 �صونيتة �صعرية و هي عبارة 
عن ق�صائد �صعرية ق�صيرة على �صكل مقاطع، و ق�صيدتين 

�صرديتين بالإ�صافة اإلى بع�ض الق�صائد الأخرى، توفي في 

ا عام 1616م. 23 من �صهر اأبريل اأي�صً
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الدولي
عديد الدول دعت اإىل بذل املزيد من اجلهود الإكمال املهام االنتقالية

ترحيب دولي وا�سع بالعودة اإلى الم�سار 
الد�ستوري في ال�سودان

»كاتب موريتاين« يعّلق على حادثة اغتيال 3 جزائريني ويحّذر من خمططات املخزن التو�سعية 

»الكيان ال�سهيوني ي�ستخدم المغرب بعد اأن ف�سل 
في تفكيك الجزائر من الداخل«

بعد توقيع �التفاق �ل�سيا�سي �أول �أم�س 

بين رئي�س مجل�س �ل�سيادة عبد �لفتاح 

�لله  عبد  �لحكومة  ورئي�س  �لبرهان 

د�ئرة  من  �لخروج  �أجل  من  حمدوك، 

بين  جديد  لتو�فق  و�لتاأ�سي�س  �لخالف 

�لبرهان:  قال  و�لمدنيين،  �لع�سكريين 

كنا نعي�س في �أزمة لفترة طويلة و�ليوم 

وبالتوقيع على هذ� �التفاق �ل�سيا�سي، 

��ستطعنا �أن نوؤ�س�س ب�سكل حقيقي لفترة 

تخيلها  وكما  ت�سورناها  كما  �نتقالية 

�و  بد�ية تحوله  في  �ل�سود�ني  �ل�سعب 

في  حدثت  �لتي  �النتفا�سة  بد�ية  في 

�بريل 2019.

عبد  �ل�سود�ني  �لوزر�ء  رئي�س  �أما 

نتوحد  »دعونا  فقال:  حمدوك،  �لله 

ك�سود�نيين وننظر �لى م�سلحة �لوطن. 

�أنا لن �أمل تكر�ر مقولة، دعونا نتو�فق 

�ل�سود�ن ونترك خيار  على كيف يحكم 

من يحكم �ل�سود�ن لهذ� �ل�سعب �لعظيم. 

�لمتكاملة  �لمتحدة  �الأمم  ورحبت بعثة 

�ل�سود�ن  في  �النتقالية  �لمرحلة  لدعم 

على  و�سددت  باالتفاق،  )يونيتام�س( 

�لد�ستوري  �لنظام  حماية  »�سرورة 

للحفاظ على �لحريات �الأ�سا�سية للعمل 

و�لتجمع  �لتعبير  وحرية  �ل�سيا�سي 

�النتقال  �سركاء  دعت  كما  �ل�سلمي، 

على  �لعالقة  �لق�سايا  معالجة  �إلى 

وجه �ل�سرعة الإكمال �النتقال �ل�سيا�سي 

حقوق  �حتر�م  مع  �ساملة  بطريقة 

�الإن�سان و�سيادة �لقانون.

�لتي  �لترويكا  من جهتها، رحبت دول 

و�لواليات  وبريطانيا  �لنرويج  ت�سم 

�لمتحدة، �إ�سافة �إلى �التحاد �الأوروبي 

�أكدت  و  باالتفاق،  وكند�  و�سوي�سر� 

�نتقال  عملية  دعم  م�سترك  بيان  في 

�ل�سود�ن،  في  ناجحة  ديمقر�طي 

�لتالية  �لخطو�ت  تلبي  �أن  و�سرورة 

كما  �ل�سود�ني،  �ل�سعب  طموحات 

جميع  عن  �لفوري  باالإفر�ج  طالبت 

�لمعتقلين �ل�سيا�سيين في جميع �نحاء 

�لبالد.

وعبر وزير �لخارجية �الأمريكي �نتوني 

�لتي  بالتقارير  ترحيبه  عن  بلينكن 

�ستوؤدي  �لخرطوم  محادثات  باأن  تفيد 

�لمعتقلين  جميع  �سر�ح  �إطالق  �إلى 

وعودة حمدوك �إلى من�سبه ورفع حالة 

على  �الأطر�ف  جميع  وحث  �لطو�رئ، 

وم�ساعفة  �لمحادثات  من  مزيد  �إجر�ء 

�النتقالية  �لمهام  الإكمال  �لجهود 

�لرئي�سية تجاه �إر�ساء قيادة ديمقر�طية 

مدنية.

�ل�سوؤون  م�سوؤول  �أ�سار  جانبه،  من 

�لخارجية باالتحاد �الأوروبي، جوزيب 

�إعادة  �أن  �إلى  »تويتر«  عبر  بوريل، 

�لخطوة  تعتبر  من�سبه  �إلى  حمدوك 

�إلى  �النتقالية  �لعملية  الإعادة  �الأولى 

�الأمين  رحب  كما  �ل�سحيح،  �لم�سار 

�أبو  �أحمد  �لعربية،  للجامعة  �لعام 

�لغيط، باالتفاق �ل�سيا�سي، موؤكد� �أن 

ذلك جاء نتيجة لجهود �سود�نية كبيرة 

مدعومة عربيا ودوليا.

ومن جهته، �أ�ساد �الأمين �لعام لمنظمة 

ن  و لتعا �

طه،  �إبر�هيم  ح�سين  �الإ�سالمي، 

�لد�ستوري،  �لم�سار  �إلى  بالعودة 

موؤكد� باأن هذ� �التفاق يمثل تطور� مهما 

�ل�سيا�سي  �ال�ستقر�ر  ��ستعادة  تجاه 

�النتقال  مهام  و��ستكمال  �ل�سود�ن  في 

بموجب  تاأ�سي�سه  تم  �لذي  �لديمقر�طي 

 17 في  �لموقعة  �لد�ستورية  �لوثيقة 

�أوت 2021.

ورحبت م�سر بتوقيع �التفاق �ل�سيا�سي 

بالحكمة  �أ�سادت  و  �ل�سود�ن  في 

و�لم�سوؤولية �لتي تحلت بها �الأطر�ف 

تو�فق  �إلى  �لتو�سل  في  �ل�سود�نية 

بما  �النتقالية  �لفترة  �إنجاح  حول 

يخدم م�سالح �ل�سود�ن �لعليا، معربة 

�أن يمثل �التفاق خطوة  �أملها في  عن 

�لم�ستد�م  �ال�ستقر�ر  تحقيق  نحو 

�لتنمية  �آفاق  يفتح  بما  �ل�سود�ن  في 

و�لرخاء لل�سعب �ل�سود�ني.

وز�رة  �أعربت  �لريا�س،  وفي 

ترحيب  عن  �ل�سعودية  �لخارجية 

�أطر�ف  �إليه  تو�سلت  بما  �لمملكة 

من  �ل�سود�ن  في  �النتقالية  �لمرحلة 

�لمقبلة  �لمرحلة  مهام  حول  �تفاق 

�النتقالية  �لموؤ�س�سات  و��ستعادة 

موعدها  في  �النتخابات  �إلى  و�سوال 

�لمحدد وت�سكيل حكومة كفاء�ت لدفع 

�لعملية �النتقالية لالأمام، و�الإ�سهام 

في تحقيق تطلعات �ل�سعب �ل�سود�ني 

�لمكت�سبات  على  يحافظ  وبما 

�لمتحققة  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية 

جميع  بين  �ل�سف  وحدة  ويحمي 

�لمكونات �ل�سيا�سية �ل�سود�نية.

ترحيبها  عن  �لكويت  �أعربت  كما 

باالتفاق، موؤكدة ��ستمر�ر دعم دولة 

�لحفاظ  �ساأنه  من  ما  لكل  �لكويت 

على �الأمن و�ال�ستقر�ر ويحقق م�سالح 

فيما  �ل�سقيقة،  �ل�سود�ن  جمهورية 

�رتياحه  عن  �الإفريقي  �التحاد  عبر 

ذكر  حيث  �ل�سيا�سي،  �التفاق  حيال 

�الإفريقي  �التحاد  مفو�سية  رئي�س 

�ل�سيا�سي  �التفاق  �أن  فكي  مو�سى 

�لجديد في �ل�سود�ن يمثل خطوة مهمة 

�لمجتمع  ودعا  عليها  �لبناء  يمكن 

مع  ت�سامنه  تجديد  �إلى  �لدولي 

و�لتح�سير  �ل�سلم  لتعزيز  �ل�سود�ن 

النتخابات  �لجامع  �لديمقر�طي 

بين  �التفاق  ويوؤكد  و�سليمة.  حرة 

على  �لمدني  و  �لع�سكري  �لمكونين 

 2019 ل�سنة  �لد�ستورية  �لوثيقة  �أن 

تعديل 2020 هي �لمرجعية �الأ�سا�سية 

�النتقالية  �لفترة  ال�ستكمال  �لقائمة 

مع مر�عاة �لو�سعية �لخا�سة ل�سرق 

�ل�سود�ن و�لعمل �سويا على معالجتها 

في �إطار قومي ي�سمن �ال�ستقر�ر ب�سورة 

تر�سي �أهل �سرق �لبالد �لذين يرف�سون 

�تفاق  في  �لم�سمن  �لمنطقة  م�سار 

�ل�سالم �ل�سود�ني �لموقع في جوبا في 

�أكتوبر 2020.

و�أ�سار �التفاق على �أن �ل�سر�كة �النتقالية 

و�لع�سكريين  �لمدنيين  بين  �لقائمة 

�أمن  و  ال�ستقر�ر  و�ل�سبيل  �ل�سامن  هي 

باإنفاذ  �تفقا  ذلك  على  بناء  �ل�سود�ن، 

�لتام  �اللتز�م  �ل�سر�كة بروح وثقة مع 

�لكفاء�ت  من  مدنية  حكومة  بتكوين 

يكون  �أن  على  �التفاق  ون�س  �لوطنية. 

على  م�سرفا  �النتقالي  �ل�سيادة  مجل�س 

�لو�ردة  �النتقالية  �لفترة  مهام  تنفيذ 

�لتدخل  دون  �لوثيقة  من   8 بالمادة 

�لتنفيذي، و�سمان  �لعمل  �لمبا�سر في 

موعدها  في  �النتقالية  �ل�سلطة  �نتقال 

�لمحدد لحكومة مدنية.

�لتي ت�سمنها  �الأخرى  �لبنود  ومن بين 

�التفاق، �إطالق �سر�ح جميع �لمعتقلين 

�النتقالية  �لفترة  و�إد�رة  �ل�سيا�سيين 

�إطار  يحدد  �سيا�سي  �إعالن  بموجب 

�ل�سر�كة بين �لقوى �لوطنية )�ل�سيا�سية 

و�لمدنية( و�لمكون �لع�سكري و�الإد�ر�ت 

�الأهلية ولجان �لمقاومة وقوى �لثورة 

و�لمر�أة  �ل�سباب  وقطاعات  �لحية 

ورجاالت �لطرق �ل�سوفية.

وتعهد طرفا �التفاق بتنفيذ �تفاق �سالم 

جوبا و��ستكمال �ال�ستحقاقات �لنا�سئة 

بموجبه و�إلحاق غير �لموقعين عليه. 

بناء  على  ين�س  بند�  �التفاق  وت�سمن 

في  و�لتحقيق  موحد  قومي  جي�س 

�الأحد�ث �لتي جرت في �لتظاهر�ت من 

�إ�سابات ووفيات للمدنيين و�لع�سكريين 

وتقديم �لجناة للمحاكمة.

اأثار االتفاق ال�سيا�سي بني املكونني الع�سكري واملدين يف ال�سودان، القا�سي باإعادة رئي�س 

الوزراء عبد اهلل حمدوك اإىل من�سبه، ردود فعل دولية واإقليمية وعربية وا�سعة، دعت 

يف جمملها اإىل بذل املزيد من اجلهود الإكمال املهام االنتقالية الرئي�سية من اأجل اإر�ساء 

قيادة دميقراطية مدنية يف البالد.
   الوكاالت

�أ�ساد �لرئي�س �ل�سابق للجنة 

�لوطنية �لجز�ئرية للت�سامن مع 

�ل�سعب �ل�سحر�وي و�لمنا�سل 

في مجال حقوق �الن�سان، محرز 

�لعماري، بالكفاح �لبطولي 

ل�سلطانة خيا، مندد� بتقاع�س 

�الأمم �لمتحدة �أمام �لممار�سات 

�لوح�سية �لتي تتعر�س لها 

�لمنا�سلة �ل�سحر�وية على يد 

�ل�سلطات �لمغربية.

 نوه �لعماري في ر�سالة ت�سامن 

وم�ساندة بالكفاح �لبطولي 

للمقاومة �ل�سحر�وية �سلطانة 

خيا �لتي تو�جه �لحرمان من 

�لحقوق وتتعر�س النتهاكات 

ج�سيمة وقمع وح�سي من �لمخزن 

وقو�ت �المن �ال�ستعمارية 

�لمغربية �لتي ت�ستمر في تمردها 

على �لقانون �لدولي دون �ي 

عقاب.

و�أ�ساف قائال، �إن �لمنا�سلة 

قد ��ستحقت �حتر�م جميع 

�أولئك �لذين �قتنعو� بعد�لة 

مقاومتها �لم�سروعة و�العتر�ف 

بت�سحياتها..وتابع �لعماري، 

�إن ��سر�رها �ل�سديد على �لدفاع 

�أكثر من �أي وقت م�سى على 

�لحقوق �لم�سروعة لل�سعب 

�ل�سحر�وي وتم�سكها بتطلعاتها 

�لوطنية �لمقد�سة لال�ستقالل 

و�لكر�مة و�لحرية، تنم عن 

حيوية �ل�سخ�سية �ل�سحر�وية 

وتكذب محاوالت �خفاء �لحقيقة 

و�الر�دة في تحديد م�ستقبلها 

بحرية.

كما �أكد �أنه �أمام »جريمة 

�لدولة« �سد �الن�سانية من خالل 

»�لممار�سات �الكثر وح�سية« من 

تعذيب ج�سدي و نف�سي، فاإنه 

»على �الأمم �لمتحدة �ن ال تظل 

عمياء و�سماء حول ما يجري في 

�ل�سحر�ء �لغربية«.

و�سدد في هذ� �لخ�سو�س على 

�أن »�المم �لمتحدة �لتي لها 

م�سوؤولية �سيا�سية وقانونية 

تتحملها تجاه �سكان �الر��سي 

غير �لم�ستقلة كما هو �المر 

بالن�سبة لل�سحر�ء �لغربية، 

مطالبة بالعمل على وقف غطر�سة 

�لمغرب �لذي يريد �ل�سجن 

و�لتعذيب بدون �سهود و�د�مة 

�لو�سع �لر�هن �ال�ستعماري و 

�لذي ما �نفك يتحدى �لمجتمع 

�لدولي من دون �ي عقاب«.

وخل�س �لعماري في �الأخير �لى 

�لتاأكيد، باأن »�لمجتمع �لمدني 

�لجز�ئري يدين �العتد�ء�ت 

�ل�سنيعة و�لجبانة �لتي تقوم بها 

�ل�سلطات �ال�ستعمارية �لمغربية 

ويغتنم �لفر�سة للتاأكيد على 

��سر�ره �لتام على مو��سلة �لدفاع 

على حق �ل�سعب �ل�سحر�وي 

�لم�سروع وغير �لقابل للتقادم 

�لى غاية �ال�ستقالل �لتام 

للجمهورية �لعربية �ل�سحر�وية 

�لديمقر�طية �لتي تعد ع�سو� 

موؤ�س�سا لالتحاد �الفريقي«.

 ع.ط

الجزائر  اأن  اأم�س،  اطفيل،  ولد  اأحمد  �سيد  الموريتاني  الكاتب  اأكد 

ال�سهيوني،  الكيان  و  المغرب  بين  التطبيع  من  االول  الم�ستهدف  هي 

ف�سل  وعندما  العربية«،  المنطقة  في  المتبقي  الممانعة  »ح�سن  الأنها 

الكيان اال�سرائيلي في تفكيكها من الداخل جعل من المملكة اداة لهذه 

ال�سحراء  في  التو�سعية  المخزن  مخططات  تنفيذ  مقابل  الموؤامرة، 

الغربية.

الجزائرية،  االأنباء  وكالة  مع   حوار  في  اطفيل  ولد  اأحمد  �سيد  اأو�سح   

اختراق  في  االأ�سا�سية«  »العقبة  الجزائر  يعتبر  ال�سهيوني  الكيان  اأن 

المنطقة المغاربية و�سمال افريقيا، الأنها �سيدة قرارها ولي�ست رهينة 

الخارجية،  للتهديدات  اأو  المانحة  الدول  اأو  الدولي  البنك  الإمالءات 

لكونها بلد غير مديون و لديها اأ�س�س اأمنية عريقة ا�ستطاعت اأن تحافظ 

على مكت�سبات ثورة التحرير المجيدة.

المغربي  المخزن  نظام  بين  التطبيع  مخاطر  عن  حديثه  في  واأ�ساف 

والكيان ال�سهيوني، اأن االأخير اأيقن اأن تفكيك الجزائر من الداخل ع�سي 

اأن جعل من المملكة  اإال  و يكاد يكون م�ستحيال، فما كان منه، ي�سيف، 

اأداة مقابل تنفيذ مخططات المملكة التو�سعية في ال�سحراء  المغربية 

الغربية، على االأقل في هذه المرحلة. وال ي�ستبعد الكاتب الموريتاني، 

المخططات  »تمتد  اأن  افريقيا،  �سمال  في  ال�سراع  بق�سايا  المهتم 

التو�سعية لنظام المخزن لت�سمل مناطق حدودية من موريتانيا«.

م�ست�سار  من�سب  ي�سغل  الذي  اطفيل،  ولد  اأحمد  �سيد  يرى  وبالمقابل، 

لطالما  المغرب  مع  التطبيع  اأن  امريكية،  حقوقية  منظمات  عدة  لدى 

على  االإ�سرار  اأن  الى  ونبه  ال�سبر،  بفارغ  ال�سهيوني  الكيان  انتظره 

ال�سعب  م�سير  تقرير  مبداأ  الجزائر  لتبني  م�ساحبا  جاء  التطبيع 

ال�سحراوي الذي تتبناه االأمم المتحدة واالتحاد االفريقي، الذي تعتبر 

ال�سحراء الغربية اأحد االأع�ساء الموؤ�س�سين له.

اأن الهدف االإ�سرائيلي بين وجلي للعيان وهو  واأبرز الكاتب الموريتاني 

عدة  في  قبل  من  ذلك  في  نجحت  وقد  ال�سيادة،  ذات  الدول  تفكيك 

تت�سارع  ال�سهيوني  الكيان  و  المغرب  بين  التطبيع  اأن  الى  الفتا  بلدان، 

وتيرته ليتحول من مكتب تبادل تجاري ورحالت الطيران بين الكيان 

اإلى  لي�سل  الم�ستوى  رفيع  دبلوما�سي  تبادل  اإلى  والمملكة  ال�سهيوني 

اأعلى اأنواع التعاون وال�سراكة اأال وهو التعاون االأمني والع�سكري.

في  الرباط  غانت�س،  بيني  االإ�سرائيلي،  الدفاع  وزير  يزور  اأن  وينتظر 

حيث  المغرب،  مع  اأمنية  تعاون  اتفاقيات  الإبرام  الجاري،  نوفمبر   25
�سيلتقي وزير الخارجية، نا�سر بوريطة، وم�سوؤولين في وزارة الدفاع.

البيت  دهاليز  داخل  ال�سهيوني  النفوذ  ا�ستخدام  اأجل  من  التطبيع   

االأبي�س

 وفي حديثه عن االعتداء المغربي الجبان على �ساحنتين جزائريتين 

على المحور الرابط بين ورقلة و موريتانيا، واغتيال ثالثة مواطنين، 

امتالك  عن  االإخبار  منه،  الهدف  كان  ان  الموريتاني  الكاتب  يت�ساءل 

الجواب  كان  واإذا  االإ�سرائيلية،  الم�سيرة  الطائرات  لتقنية  المخزن 

لل�سوق  الجديد  التموين  خط  المخزن  ي�ستهدف  »فلماذا   : يقول  بنعم، 

الموريتانية والتي بداأت تبحث عن بديل بعد اأزمة الكركرات، وا�ستعال 

الحرب من جديد بين جبهة البولي�ساريو والجي�س المغربي؟«.

وي�سيف مت�سائال : »هل كان االعتداء محاولة يائ�سة الإ�سراك الجزائر 

فيها  بما  المنطقة  و�سعوب  النزاع،  طرفي  بين  الم�ستعلة  الحرب  في 

الدول التي ال تربطها حدود بالمملكة المغربية، والتي ترى اأن التطبيع 

والتعاون الع�سكري مع الكيان ال�سهيوني هو تهديد مبا�سر لها؟«.

وقال في هذا ال�سدد: »تاريخ الكيان ال�سهيوني القريب خالل ما يعرف 

الكيان  من  وا�سنطن  طلب  نتذكر  نحن  و  دمويا  كان  الم�سادة  بالثورات 

اتهام  اأكده  ما  وهو  ال�سودان،  في  االأزمة  لحل  التدخل  اال�سرائيلي، 

اإ�سرائيل،  فيهم  بما  بعينها  لدول  ال�سودان  في  المدنية  الحكومة  اأن�سار 

بتقوي�س ثورتهم من خالل التخطيط النقالب ع�سكري على الحكومة 

المدنية«.

م�ستقبل  اإلى  تتطلع  باأكملها  المنطقة  في  المغاربية  ال�سعوب  والأن 

اأف�سل وتعاون ي�سمو لم�ستوى الطموح اإلى اتحاد مغاربي قوي و مزدهر 

في حالة ما تمت ت�سفية اال�ستعمار في ال�سحراء الغربية، فاإن الكيان 

ا�ستقرار  ل�سرب  االوراق  كل  »يلعب  المتحدث-  -يوؤكد  ال�سهيوني 

المنطقة، عن طريق توظيف النظام المغربي«.

ويرى ذات الكاتب ان الكيان ال�سهيوني »ينتهز اأطماع المملكة المغربية 

العرقية  ال�سراعات  و  الحروب  لمخاطر  المنطقة  لتعري�س  التو�سعية 

و االيديولوجية، حارمة بذلك �سعوب المنطقة من االأمن واال�ستقرار 

كاأ�س�س متينة للتنمية و االزدهار«.

ح�سن  في  ارتمى  المغربي  النظام  ان  اطفيل  ولد  احمد  �سيد  يرى  كما 

داخل  ال�سهيوني  النفوذ  ا�ستخدام  في  »طمعا«  ال�سهيوني  الكيان 

االمريكي  الرئي�س  اعترف  حين  ح�سل  كما  االأبي�س،  البيت  دهاليز 

االرا�سي  على  للمغرب  المزعومة  ب«ال�سيادة«  ترامب  دونالد  ال�سابق 

ال�سحراوية، واأي�سا طمعا في الح�سول على مقاتالت F35 وهو ما ف�سلت 

فيه دول اأخرى طبعت للهدف نف�سه.

و�سدد ذات الكاتب على ان النظام المغربي قام بالتطبيع دون ا�ست�سارة 

منددا  حا�سدة  تظاهرات  في  خرج  والذي  االأ�سيل،  المغربي  ال�سعب 

لل�سيطان،  باأ�سرها  المنطقة  اأمن  رهن  الذي  المغربية  ال�سلطات  بقرار 

وهو ما يعتبره »عامال جد مهم في مقاومة التطبيع في المنطقة«.

افريقيا،  �سمال  في  ال�سراع  بق�سايا  المهتم  الموريتاني،  الكاتب  وهون 

وزنها  لديها  »الجزائر   : قائال  للجزائر،  وحلفائه  المخزن  تهديدات  من 

الداعمة  المنطقة  في  �سيا�ستها  عن  تتراجع  ولن  والع�سكري،  ال�سيا�سي 

لل�سعوب في حقها في تقرير الم�سير«.

نظام  موؤامرات  و  د�سائ�س  مواجهة  �سبل  حول  �سوؤال  على  رده  وفي 

الدولية  التحالفات  على  االعتماد  في  هو  »اال�سا�س  اإن  قال  المخزن، 

وعلى طبيعة المقاومة الفطرية في نفو�س ال�سعوب الحرة، وهو ما بات 

يعرف باالإرتكا�سات الحقوقية، حيث اأ�سبح الوعي بالق�سايا المحورية 

 100 نحو  بتوقيع  االطار  هذا  في  م�ستدال  الحدود«،  و  للثقافات  عابرا 

عن  بالتوقف  اال�سرائيلي  الكيان  يطالب  بيان  على  هوليود  من  نجم 

ت�سنيف المنظمات الحقوقية الفل�سطينية ب«االإرهابية« وهذه �سابقة، 

يقول، في تاريخ الواليات المتحدة االمريكية.

 الوكاالت

اأ�ساد بالكفاح البطويل للمنا�سلة ال�سحراوية �سلطانة خيا، حمرز العماري يوؤكد

على االأمم المتحدة ان ال تظل عمياء 

و�سماء حول ما يجري في ال�سحراء الغربية
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 عبا�س يدين اعتداء قوات االحتالل ال�صهيوين على حمافظ القد�س

الخارجية الفل�سطينية تندد بـ »االرهاب 
اليهودي اال�ستيطاني«

  مكتب تن�صيق ال�صوؤون االإن�صانية لالأمم املتحدة يف فل�صطينية » اأوت�صا« يك�صف: 

االحتالل ال�سهيوني هدم 49 مبنًى 
فل�سطينًيا خالل اأ�سبوعين

الفل�سطينية في  الخارجية  وقالت   

بيان اأم�س، اإن هذه االعتداءات تاأتي 

علنية  لدعوات تحري�سية  ا�ستجابة 

االإلكترونية وفي  المواقع  في عديد 

و�سائل االإعالم وب�سكل علني وتحت 

�سمع وب�سر دولة االحتالل واأذرعها 

واإ�سنادها  وبدعمها  المختلفة 

وحمايتها، بدءًا من ما تتعر�س له 

اعتداءات همجية  من  القد�س  مدينة 

ال�سيا�سي،  الم�ستوى  من  موجهة 

خا�سة ما يتعلق بت�سعيد ا�ستهداف 

الم�سجد االأق�سى المبارك واقتحاماته 

لن�سب  ر�سمية  ودعوات  اليومية، 

االإلكترونية، وما ت�سهده  البوابات 

م�سيرات  من  المحتلة  العا�سمة 

ا�ستفزازية وحملة ت�سييقات ون�سب 

جماعية  وعقوبات  للحواجز 

واإغالقات واقتحامات.

الوح�سي  االقتحام  اإلى  وتطّرقت 

محافظ  منزل  له  تعر�س  الذي 

الثوري  المجل�س  ع�سو  القد�س، 

لحركة »فتح« عدنان غيث، في بلدة 

�سلوان، واالعتداء عليه وعلى اأبنائه 

بال�سرب، واعتقال  واأبناء عمومته 

اإلى  باالإ�سافة  اأقاربه،  من  ثالثة 

بالمقد�سيين  والتنكيل  القمع  حملة 

على  ليلية  غارات  مع  تترافق  التي 

الفل�سطينية،  والبلدات  االأحياء 

المنازل  هدم  عمليات  وا�ستمرار 

وتوزيع اإخطارات بالهدم كما يح�سل 

في �سلوان، وتحويل البلدة القديمة 

الحياة  لخنق  ع�سكرية  ثكنة  اإلى 

والحركة الفل�سطينية فيها، واأي�سا 

في  الم�سلحة  الم�ستوطنين  عربدات 

من  المحتلة  الغربية  ال�سفة  عموم 

�سمالها اإلى جنوبها.

الفل�سطينية  الخارجية  وحملت 

الم�سوؤولية  ال�سهيوني  االحتالل 

هذه  عن  والمبا�سرة  الكاملة 

اأنها  موؤكدة  والجرائم،  االنتهاكات 

غير  لال�ستيطان  مبا�سرة  نتيجة 

وطالبت  القانوني.  وغير  ال�سرعي 

الدولي  والمجتمع  الدول  كافة 

لي�س فقط باإدانة هذه االعمال، بل 

باعتباره  بالكامل  وجودهم  اإدانة 

منظماتهم،  وو�سع  �سرعي،  غير 

وميلي�سياتهم الم�سلحة، وعنا�سرها 

على قوائم االإرهاب، لما يقومون به 

المواطنين  اإرهابية بحق  اأعمال  من 

الفل�سطينيين االأبرياء ب�سكل يومي.

واأكدت اأن االإرهاب اليهودي في اأر�س 

يتجزاأ  ال  جزءًا  هو  فل�سطين  دولة 

المنظم،  االحتالل  دولة  اإرهاب  من 

االحتالل  بحماية  ويت�سع  ينت�سر 

ال�سهيوني وتحت مظلتها.

محمود  الفل�سطيني  الرئي�س  وكان 

االحتالل  قوات  اعتداء  عبا�س، 

محافظ  على  الوح�سي،  ال�سهيوني 

 ، �س لقد ا

لحركة  الثوري  المجل�س  ع�سو 

»فتح« عدنان غيث، واأفراد اأ�سرته، 

�سمود  عبا�س  ثمن  وبالمنا�سبة 

االحتالل  وجه  في  المقد�سيين 

ال�سهيوني واجراءاته بحق المدينة 

االإ�سالمية  ومقد�ساتها  المقد�سة 

والم�سيحية.

من جهته اأكد محافظ القد�س، عدنان 

المتكررة  االعتداءات  اأن  غيث، 

ال�سهيوني،  االحتالل  قبل  من 

من  تمنعه  لن  اأ�سرته،  وعلى  عليه 

موا�سلة الدفاع عن القد�س والم�سجد 

غيث،  المحافظ  واأ�ساف  االأق�سى. 

اأن االعتداء الذي تعر�س له واأ�سرته 

الليلة  االحتالل  قوات  قبل  من 

الهجمة  �سمن  ياأتي  الما�سية، 

اأبناء  لها  يتعر�س  التي  ال�سر�سة 

ال�سعب الفل�سطيني في القد�س.

ال�سهيوني  االحتالل  اأن  اإلى  واأ�سار 

لتهجير  اليومية  محاوالته  يوا�سل 

اأبناء ال�سعب الفل�سطيني من مدينة 

القد�س عبر هدم منازلهم اأو اإجبارهم 

عن  ق�سرا  واإبعادهم  هدمها،  على 

منازلهم، واعتقال االأطفال وترهيب 

اإلى  اإ�سافة  والن�ساء،  ال�سيوخ 

تفننها في ممار�سة �سيا�سات التميز 

يوم  كل  واإ�سدارها  العن�سري، 

ت�ستهدف  التي  القوانين  من  رزمة 

وجود كل ما هو عربي فل�سطيني في 

القد�س.

»ي�سعى  غيث:  المحافظ  وقال 

في  �سيء  كل  تهويد  اإلى  االحتالل 

ال�سوارع  اأ�سماء  حتى  القد�س، 

يحاول تغيرها، وال يترك اأي �سيء 

اإال ويعمل على تهويده في محاولة 

بالمدينة  واقع  اأمر  لفر�س  يائ�سة 

المقد�سة«. واأ�ساف: االحتالل تمادى 

في جرائمه، وهو يتحمل م�سوؤولية 

تداعيات حقده وعربدته وانتهاكاته 

في  �سعبنا  اأبناء  بحق  اليومية 

اأن  القد�س  محافظ  واأكد  القد�س. 

ي�سجع  الدولي،  المجتمع  �سمت 

المزيد  ارتكاب  على  االحتالل  دولة 

من الجرائم بحق اأبناء �سعبنا.

ال�سعب  اأبناء  اأن  على  و�سدد 

�سيوا�سلون  القد�س  في  الفل�سطيني 

ومقد�ساتها  مدينتهم  عن  الدفاع 

اإلى  داعيًا  والم�سيحية،  االإ�سالمية 

�سرورة توفير الدعم من االأ�سقاء في 

بكافة  واالإ�سالمية،  العربية  الدول 

�سمود  تعزيز  اأجل  من  اأ�سكاله، 

مواجهة  من  وتمكينهم  المقد�سيين 

االحتالل ومخططاته التهويدية.

وكانت وحدات خا�سة تابعة لقوات 

االحتالل، اقتحمت فجر اأم�س، منزل 

�سوت  قنابل  واألقت  غيث  المحافظ 

اأبنائه  وعلى  عليه  واعتدت  داخله، 

اأدى  ما  بال�سرب،  عمومته  واأبناء 

اإ�سابة عدد منهم بجروح، كما  اإلى 

حطمت محتويات المنزل، واعتقلت 

ثالثة من اأقاربه.

ع�سرات  اقتحم  فقد  لالإ�سارة، 

باحات  اأم�س،  الم�ستوطنين، 

المبارك،  االأق�سى  الم�سجد 

االحتالل  قوات  من  م�سددة  بحماية 

و�سائل  نقلت  حيث  ال�سهيوني، 

اعالكم فل�سطينية، عن �سهود عيان، 

باأن 115 م�ستوطنا اقتحموا االأق�سى 

على �سكل مجموعات ا�ستفزازية عبر 

في  ونفذوا جوالت  المغاربة،  باب 

باحاته تركزت في محيطه ال�سرقي. 

قوات  فيه  ت�سمح  الذي  الوقت  وفي 

باقتحام  للم�ستوطنين  االحتالل 

القديمة  القد�س  ت�سهد  االأق�سى، 

م�سددة  ع�سكرية  اإجراءات  وبوابتها 

تتمثل بالتفتي�س الدقيق للمواطنين 

واالعتداء  االأق�سى  في  والم�سلين 

على بع�سهم.

اأدانت اخلارجية الفل�صطينية، »اعتداءات عنا�صر االإرهاب اليهودي اال�صتيطاين وعملياتهم 

التخريبية بحق اأبناء ال�صعب الفل�صطيني ومقدراته«.
 الوكاالت

�صارك ذوو االأ�صرى و«فعاليات اخلليل« 

يف فل�صطني، اأم�س، يف وقفة دعم 

وا�صناد لالأ�صرى امل�صربني عن الطعام 

رف�صا ل�صيا�صة االعتقال االإداري، 

نظمتها املوؤ�ص�صات التي تعنى باالأ�صرى، 

بال�صراكة مع هيئة التن�صيق الوطني 

وجلان اأهايل االأ�صرى باملحافظة، اأمام 

مقر اللجنة الدولية لل�صليب االأحمر 

و�صط املدينة.

ورفع امل�صاركون يف الوقفة �صور 

االأ�صرى االأربعة امل�صربني عن الطعام 

يف �صجون االحتالل ال�صهيوين، 

رف�صا العتقالهم االإداري، واأقدمهم 

كايد الف�صفو�س امل�صرب منذ 131 

يوما، وه�صام اأبو هوا�س منذ )98 

يوما(، وعياد الهرميي منذ )61 

يوما(، ولوؤي االأ�صقر م�صرب منذ )43 

يوما(، والفتات كتب عليها �صعارات 

تندد باإجراءات اإدارة ال�صجون بحق 

االأ�صرى، وحتّمل االحتالل امل�صوؤولية 

كاملة عن حياتهم وحتذيرات من 

خطورة و�صعهم ال�صحي، ورددوا 

هتافات كان ابرزها »بالروح بالدم 

نفديك يا ا�صري« و«ال لالعتقال 

االإداري« و«ا�صرانا البوا�صل لي�صوا 

اأرقاما.. بل كرامة ان�صان« و«افيقوا 

اأيها العامل ا�صرانا يف خطر«.

ووجه املتحدث الر�صمي با�صم نادي 

اال�صري الفل�صطيني اأجمد النجار، 

التحية اىل كل اال�صرى واال�صريات يف 

�صجون االحتالل، وخا�صة االأ�صرى 

امل�صربني عن الطعام الذين دخلوا 

باأو�صاع �صحية �صعبة جدا رف�صا 

ل�صيا�صة االعتقال االإداري، واكد 

اأهمية التفاعل ال�صعبي يف كافة 

املحافظات الفل�صطينية وان يرقى اىل 

م�صتوى ت�صحيات اال�صرى مل�صاندتهم 

ورفع معنوياتهم وال�صغط على 

حكومة االحتالل من اجل االفراج 

عنهم، واأ�صار اىل التنكيل واالإجراءات 

العقابية القمعية داخل ال�صجون ومنها 

تفريغ �صجن جلبوع ونقل اال�صرى اىل 

�صجون »رميون وهدارمي وبئر ال�صبع«، 

والعزل االنفرادي.

وقال مدير هيئة �صوؤون االأ�صرى يف 

اخلليل اإبراهيم جناجرة، اإن ق�صية 

ااال�صرى خا�صة امل�صربني عن الطعام 

رف�صا لالعتقال االداري التع�صفي 

وغري القانوين والذي يتنافى واأب�صط 

املعايري الدولية حلقوق االإن�صان 

الأنه اعتقال من دون تهمة وحماكمة 

يعـتمد على ملف �صري واأدلة �صرية 

ال ميكن للمعتقل اأو حماميه االطالع 

عليها، يجب ان تنتهي بتبيي�س 

ال�صجون، فالطريقة التي ي�صتعمل 

فيها االحتالل االعتقال االإداري 

تتناق�س وب�صكل �صافر مع القيود التي 

و�صعها القانون الدويل على االعتقال 

االإداري.

واأ�صاف اأن االإهمال الطبي داخل 

ال�صجون طال 227 ا�صريا اآخرهم 

ال�صهيد �صامي العمور، لذلك التفاعل 

مع اال�صرى يجب ان يكون ب�صكل اأو�صع 

خا�صة من املوؤ�ص�صات الدولية فما زال 

هناك قمع وتنكيل باأ�صرانا الذين يزيد 

عددهم على 4600 اأ�صري يقبعون يف 

�صجون االحتالل منهم 25 اأم�صوا ما 

يزيد على 30 �صنة و223 طفال 544 

اداريا و42 ماجدة بينهم 8 اأمهات.

ودعا اإىل مزيد من االلتفاف ال�صعبي 

حول االأ�صرى الفل�صطينيني وتكثيف 

اجلهود املحلية والدولية لل�صغط على 

االحتالل ال�صهيوين من اجل التوقف 

عن ا�صتخدام �صيا�صة االعتقال 

االإداري واالإفراج عن كافة املعتقلني 

واالأ�صرى ا�صتنادا الأحكام وقواعد 

القانون الدويل االإن�صاين.

اإىل ذلك، يوا�صل اأربعة اأ�صرى اإ�صرابهم 

املفتوح عن الطعام يف �صجون االحتالل 

ال�صهيوين، رف�صا العتقالهم االإداري، 

و�صط حتذيرات من خطورة و�صعهم 

ال�صحي، اأقدمهم كايد الف�صفو�س 

امل�صرب منذ 131 يوما. واالأ�صرى 

امل�صربون اإ�صافة اإىل الف�صفو�س، هم: 

ه�صام اأبو هوا�س منذ )98 يوما(، وعياد 

الهرميي منذ )61 يوما(، ولوؤي االأ�صقر 

م�صرب منذ )43 يوما(.

وقال املتحدث با�صم هيئة �صوؤون 

االأ�صرى واملحررين ح�صن عبد ربه اإن 

و�صع االأ�صري الف�صفو�س يزداد خطورة 

مع مرور االأيام، وهناك حتذيرات 

من اإمكانية تعر�صه النتكا�صة �صحية 

مفاجئة، قد توؤدي اإىل �صلل اأو ارتقائه 

�صهيًدا، يف ظل تعنت حكومة االحتالل 

ورف�صها عدة التما�صات ُقدمت من 

طرف الهيئة لالإفراج عنه، االأمر الذي 

يعترب تالعًبا بحياة االأ�صري و�صحته.

ويعاين االأ�صري اأبو هوا�س )39 عاما( 

من دورا باخلليل من هزال و�صعف 

�صديدين، واأوجاع يف كافة اأنحاء 

اجل�صد و�صعوبة يف احلركة، وفقدان 

متكرر للوعي، كما يعاين من التقيوؤ 

ب�صكل م�صتمر، وو�صل وزنه اإىل 50 

كلغ. فيما يعاين االأ�صري الهرميي 

)28 عاما( من مدينة بيت حلم من 

اأعرا�س �صحية خطرية وال يتلقى اأي 

مدعمات، االأمر الذي يزيد اخلطورة 

على حياته، اذ يعاين من اآالم يف جميع 

اأنحاء ج�صمه، وال ي�صتطيع الوقوف 

على قدميه، اإ�صافة اإىل معاناته من 

عدم و�صوح بالروؤية، وتقيوؤ ب�صكل 

م�صتمر.

يذكر اأن االأ�صري عالء االأعرج قد 

عّلق اإ�صرابه املفتوح عن الطعام، 

والذي ا�صتمر )103( اأيام، بعد اأن 

األغت �صلطات االحتالل اأمر اعتقاله 

االإدارّي، اخلمي�س املا�صي. وبتاريخ 

االأ�صري  عّلق  اجلاري،  ال�صهر  من   11
مقداد القوا�صمة اإ�صرابه املفتوح عن 

الطعام، والذي بداأه قبل 113 يوما، 

مقابل االإفراج عنه يف فرباير/�صباط 

من العام املقبل.

ك�سف مكتب تن�سيق ال�سوؤون 

االإن�سانية التابع لالأمم المتحدة 

في االأرا�سي الفل�سطينية »اأوت�سا« 

باأن االحتالل ال�سهيوني هدم اأو 

�سادر 49 مبنًى فل�سطينًيا في ال�سفة 

الغربية المحتلة خالل االأ�سبوعين 

الما�سيين، بحجة االفتقار اإلى 

رخ�س البناء.

 واأو�سح المكتب في تقرير ير�سد 

انتهاكات االحتالل خالل الفترة 

15-2 ت�سرين الثاني/نوفمبر 
2021، اأن عمليات الهدم اأدت اإلى 

ا، واإلحاق االأ�سرار  تهجير 38 �سخ�سً

ب�سبل عي�س نحو 400 اآخرين اأو 

اإمكانية و�سولهم اإلى الخدمات.

واأ�سار اإلى اأن من بين المباني 

التي ُهدمت في المنطقة )ج( م�سجد 

وثماني مباٍن �سكنية، و23 مبنى 

ي�ستخدمها اأ�سحابها في تاأمين �سبل 

عي�سهم في 16 تجمًعا �سكانًيا، 

ثمانية مبان ُهدمت في القد�س 

المحتلة، بما فيها منزالن هدمهما 

اأ�سحابهما. واأ�ساف اأن الم�ستوطنين 

اأ�سابوا خالل الفترة المذكورة، 20 

فل�سطينًيا بجروح، واألحقوا االأ�سرار 

بع�سرات اأ�سجار الزيتون اأو �سرقوا 

مح�سولها في ال�سفة الغربية.

وبح�سب التقرير االأممي، فاإن 

قوات االحتالل اأ�سابت 190 

فل�سطينًيا بجروح في ال�سفة، 135 

منهم اأ�سيبوا خالل االحتجاجات 

على االأن�سطة اال�ستيطانية قرب 

ِبيتا )126( وبيت دجن )9( في 

محافظة نابل�س. واأفاد باأن القوات 

ال�سهيونية نفذت 65 عملية تفتي�س 

واعتقال، واعتقلت 92 فل�سطينًيا في 

مختلف اأنحاء ال�سفة، وُنفذ اأعلى 

عدد من هذه العمليات في الخليل، 

ثم بيت لحم.

وكان تقرير اأممي �سابق، قد ك�سف 

عن ارتفاع معدل هدم وم�سادرة 

منازل الفل�سطينيين في اأر�سهم 

المحتلة منذ عام 1967 بن�سبة 21% 

في االأ�سهر الت�سعة االأولى من هذا 

العام، مقارنة بنف�س الفترة من عام 

2020. فيما تزايد عدد الم�سّردين 
الفل�سطينيين بن�سبة %28 خالل 

نف�س الفترة، بح�سب ذات التقرير 

الذي �سدره مكتب االأمم المتحدة 

لتن�سيق ال�سوؤون االإن�سانية )اأوت�سا(.

وذكر التقرير اأنه »رغم اأن �سهر 

اأيلول/ �سبتمبر �سّجل اأقل م�ستويات 

من الهدم والت�سريد منذ عام 2017، 

اإال اأن هدم المن�ساآت اأو م�سادرتها 

ارتفع بن�سبة %21 في االأ�سهر 

الت�سعة االأولى من هذا العام مقارنة 

بنف�س الفترة من عام 2020، وتزايد 

عدد الم�سّردين بن�سبة %28«، دون 

ذكر اأرقام تف�سيلية.

وقال التقرير اإن »الكيان ال�سهيوني 

هدم اأو �سادر اأو اأجبر ال�سكان علي 

هدم منازلهم، في اأيلول/�سبتمبر 

الما�سي، بواقع ثماني من�ساآت 

يملكها فل�سطينيون في ال�سفة 

الغربية بما فيها القد�س ال�سرقية، 

مما اأدى اإلى ت�سريد �سخ�سين، 

واإلحاق ال�سرر ب�سبل العي�س 

ا اأو و�سولهم  لحوالي 50 �سخ�سً

اإلى الخدمات«. ولفت التقرير اإلى 

اأن عدد االأ�سول التي تم هدمها اأو 

م�سادرتها ارتفع بن�سبة %96 تقريًبا 

حتى االآن في عام 2021 مقارنة 

بنف�س الفترة من عام 2020 )من 94 

اإلى 184(.

وقفة اإ�سناد مع االأ�سرى امل�سربني عن الطعام يف اخلليل

تنديد باالإجراءات ال�سهيونية ودعوات 
لالإفراج عن كافة املعتقلني



14
الثالثاء  23 نوفمرب

 2021 املوافق

   لـ 18  ربيع الثاين  

 
 

 1443 هـ
الدينية

�أخالق وتزكية

ولد ال�سيخ اأبو عبد اهلل عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن حممد املَُعِلّمي العتمي اليماين يف اأواخر �سنة 1312هـ، بقرية 

تقع يف �سواحي �سنعاء باليمن، وا�ستهر باملَُعِلّمي ن�سبة اإىل »بني املعلم«.

ن�ساأ بني اأبَوين �ساحَلني، واأمت حفظ القراآن يف �سن مبكرة، ثم تعلم التجويد واحل�ساب والنحو والفقه والفرائ�ض، وكان من 

م�سايخه: �سقيقه حممد بن يحيى املعلمي، والفقيه العالمة اأحمد بن حممد بن �سليمان املعلمي، واأحمد بن م�سلح الّرميي.

تلقى علومه االأوىل باليمن وتنقل بني املدن اليمنية طالبًا للعلم، ثم ارحتل اإىل جيزان �سنة 1336هـ فواله حممد 

االإدري�سي -اأمري ع�سري اآنذاك- رئا�سة الق�ساء، وظل قا�سيا بها حتى تويف االأمري حممد االإدري�سي �سنة 1341هـ، فرجع 

ال�سيخ املعلمي اإىل عدن ثم ارحتل اإىل الهند فُعني يف دائرة املعارف العثمانية م�سححا لكتب احلديث وعلومه وغري ذلك 

من كتب االأدب والتاريخ، فبقي فيها مدة تقارب ثالثني �سنة، ثم عاد اإىل مكة املكرمة �سنة 1371هـ، فعني اأمينًا ملكتبة 

احلرم املكي، فبقي فيها اأربعة ع�سر عاما يعمل يف خدمة رواد املكتبة من طالب العلم، حتى وافاه االأجل.

اأثنى عليه عدد كبري من معا�سريه من اأهل العلم والف�سل، وو�سفه غري واحد منهم بالعالمة املحقق املحدث القا�سي، 

ومن هوؤالء العلماء املثنني عليه: ال�سيخ حممد بن اإبراهيم اآل ال�سيخ، حيث و�سفه بالعامل خادم 

االأحاديث النبوية، وكذا اأثنى عليه ال�سيخ اأحمد �ساكر وال�سيخ حممد عبد الرزاق حمزة، وال�سيخ 

حممد حامد الفقي وال�سيخ حممد نا�سر الدين االألباين.

وقد لّقبه حممد االإدري�سي بـ«�سيخ االإ�سالم«؛ ملا كان يتحلى به ال�سيخ من العلم والزهد والورع، 

وقال عنه ال�سيخ بكر اأبو زيد: »ذهبي ع�سره العالمة املحقق..«.

ال تخدعنك الدنيا
ْنَيا اإِاَلّ َلْهٌو َوَلِعٌب َواإَِنّ  َياُة الُدّ يقول اهلل تعاىل: {َوَما َهِذِه احْلَ

َيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن })العنكبوت:64(،  اَر ااْلآِخَرَة َلِهَي احْلَ الَدّ

َماِء  ْنَيا َكَماء اأَنَزْلَناُه ِمَن ال�َسّ َياِة الُدّ ا َمَثُل احْلَ َ ويقول: {اإَِنّ

َى  ا�ُض َواالأَْنَعاُم َحَتّ ا َياأُْكُل الَنّ َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُت االأَْر�ِض ِمَّ

ُهْم  ْهُلَها اأََنّ َنْت َوَظَنّ اأَ َيّ اإَِذا اأََخَذِت االأَْر�ُض ُزْخُرَفَها َواَزّ

َقاِدُروَن َعَلْيَها اأََتاَها اأَْمُرَنا َلْياًل اأَْو َنَهاراً َفَجَعْلَناَها 

ُل  ّ ْ َتْغَن ِباالأَْم�ِض َكَذِلَك ُنَف�سِ ن مَلّ يداً َكاأَ َح�سِ

ُروَن }) يون�ض:24 (.  االآَياِت ِلَقْوٍم َيَتَفَكّ
ولقد مّر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بال�سوق والنا�ض كنفيه 

) عن جانبيه ( فمر بجدي اأ�سك )�سغري االأذن( ميت، 

فتناوله فاأخذ باأذنه، ثم قال: » اأيكم يحب اأن يكون هذا 

له بدرهم؟ » قالوا: ما نحب اأنه لنا ب�سيء، وما ن�سنع 

به؟ ثم قال: » اأحتبون اأنه لكم؟ » قالوا: واهلل لو كان 

حيًا كان عيبًا، اإنه اأ�سك فكيف وهو ميت؟! فقال: » 

فواهلل للدنيا اأهون على اهلل من هذا عليكم » )رواه 

م�سلم(. 

هذه هي حقيقة الدنيا حقرية هينة ال ت�ساوي �سيئا 

، قال عليه ال�سالة وال�سالم: » لو كانت الدنيا تعدل 

عند اهلل جناح بعو�سة ما �سقى كافراً منها �سربة 

ماء ») رواه الرتمذي(، وقال: ح�سن �سحيح. 

فلله در اأولئك الرجال الذين عرفوا ملاذا خلقوا، 

ومن اأجل اأي �سيء وجدوا؛ فما تعلقت قلوبهم بالدنيا 

ف�سدق فيهم قول اهلل تعاىل: {ِمَن امْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل 

ى َنْحَبُه  ن َق�سَ َ َعَلْيِه َفِمْنُهم َمّ َدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَلّ �سَ

ُلوا َتْبِدياًل}) االأحزاب:23 (. ن َينَتِظُر َوَما َبَدّ َوِمْنُهم َمّ

اإن الذين ركنوا اإىل الدنيا واأحبوا اأهلها، وزهدوا يف 

االآخرة وبقائها فاأولئك حمبتهم وعداوؤهم ووالوؤهم من 

اأجل الدنيا، واأهلها، ومنا�سبها، وزخرفها ومتاعها الفاين ، 

يت�سرفون وكاأنهم قد خلقوا للبقاء واخللود يف هذه الدنيا 

ْوَن  ا ُتَوَفّ َ مع اأن اهلل تعاىل يقول : {ُكُلّ َنْف�ٍض َذاآِئَقُة امْلَْوِت َواإَِنّ

َة َفَقْد َفاَز  َنّ ْدِخَل اْلَ اِر َواأُ اأُُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمن ُزْحِزَح َعِن الَنّ

ْنَيا اإِاَلّ َمَتاُع اْلُغُروِر } )اآل عمران:185(، ويقول تعاىل:  َياُة الُدّ َوما احْلَ

اِلُدوَن )34( ُكُلّ َنْف�ٍض  َتّ َفُهُم اخْلَ ن ِمّ ْلَد اأََفاإِ ن َقْبِلَك اخْلُ {َوَما َجَعْلَنا ِلَب�َسٍر ِمّ

رْيِ ِفْتَنًة َواإَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن } )االأنبياء:35-34(. ِرّ َواخْلَ َذاِئَقُة امْلَْوِت َوَنْبُلوُكم ِبال�َسّ

بني اهلل تعاىل الغاية التي من اأجلها خلق العباد فقال: {وما خلقت الن واالإن�ض 

اإال ليعبدون} )الذاريات:56(، هذه هي واهلل الغاية ال�سامية التي من اأجلها خلق 

اهلل اخللق، خلقهم من اأجل العبادة، عبادته وحده، ال �سريك له يف ذلك فهو �سبحانه 

امل�ستحق للعبادة دون �سواه، فهل عقل ذلك كثري من النا�ض؟.

لقد انعك�ست املفاهيم، وانتك�ست الفطر عند اأولئك النا�ض فا�ستحق كثري منهم اأن يدخل 

ْنَعاِم َبْل  َمُعوَن اأَْو َيْعِقُلوَن اإِْن ُهْم اإِاَلّ َكااْلأَ ُهْم َي�سْ �َسُب اأََنّ اأَْكَثَ حتت قول اهلل تعاىل: {اأَْم حَتْ

ُلّ �َسِبياًل} )الفرقان:44(، ُهْم اأَ�سَ

ْنَيا  َياُة الُدّ ا احْلَ َ لقد بني اهلل يف كتابه اأن الدنيا متاع زائل وحطام فان فقال: {اْعَلُموا اأََنّ

اَر  َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر يِف ااْلأَْمَواِل َوااْلأَْواَلِد َكَمَثِل َغْيٍث اأَْعَجَب اْلُكَفّ

 ِ
َن اهلَلّ َفّراً ُثَمّ َيُكوُن ُحَطامًا َويِف ااْلآِخَرِة َعَذاٌب �َسِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمّ اُه ُم�سْ َنَباُتُه ُثَمّ َيِهيُج َفرَتَ

ْنَيا اإِاَلّ َمَتاُع اْلُغُروِر} )احلديد:20(، وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل  َياُة الُدّ َواٌن َوَما احْلَ َوِر�سْ

عنه قال: قال �سلى اهلل عليه و�سلم: » الدنيا �سجن املوؤمن وجنة الكافر«. )رواه م�سلم(. 

وقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: » الدنيا ملعونة ملعون ما فيها اإال ذكر اهلل وما وااله 

وعاملًا ومتعلمًا » )رواه الرتمذي وهو حديث ح�سن(، فهذه هي حقيقة الدنيا التي يطلبها 

ويخطب ودها كثري من النا�ض كما و�سفها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ، �ستان بني هوؤالء 

وبني من عرف حقيقتها فاأقبل على االآخرة يطلبها ويعمل لها فال ي�ستوي الفريقان عند 

اهلل اأبداً، قال تعاىل: {فريق يف النة وفريق يف ال�سعري} )ال�سورى:7( وقال تعاىل: 

ُروُر  ُلّ َواَل احْلَ وُر )20( َواَل الِظّ ُلَماُت َواَل الُنّ رُي )19( َواَل الُظّ ْعَمى َواْلَب�سِ َتِوي ااْلأَ {َوَما َي�سْ

ْحَياء َواَل ااْلأَْمَواُت})فاطر:19-22(، اإن املفتون بالدنيا قد عا�ض فيها  َتِوي ااْلأَ )21( َوَما َي�سْ

ُدوِر } )احلج:46( وهو  اُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب اَلِّتي يِف ال�سُّ ْب�سَ َها اَل َتْعَمى ااْلأَ َنّ اأعمى: {َفاإِ

يف االآخرة اأعمى واأ�سل �سبياًل، ولذا قال اهلل عز وجل: {َوَمْن اأَْعَر�َض َعن ِذْكِري َفاإَِنّ َلُه 

ُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَْعَمى )124( َقاَل َرِبّ مِلَ َح�َسْرَتِني اأَْعَمى َوَقْد ُكنُت  نكًا َوَنْح�سُ َمِعي�َسًة �سَ

ِزي  يَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتن�َسى )126( َوَكَذِلَك َنْ رياً )125( َقاَل َكَذِلَك اأََتْتَك اآَياُتَنا َفَن�سِ َب�سِ

ِه َوَلَعَذاُب ااْلآِخَرِة اأَ�َسُدّ  ِمن ِباآَياِت َرِبّ َمْن اأَ�ْسَرَف َومَلْ ُيوؤْ

َواأَْبَقى } )طه:127-124(.

�أقليـــات
وقــ�ضايا

حفيظ" �سيء  على  "اإن ربي 
القراآن الكرمي كتاب اهلل املبني، الذي ال ي�سبع منه العلماء، 

وال ميُلّ منه قارئه، وال تنق�سي عجائبه، هو الذي مل تنته 

الن اإذ �سمعته حتى قالوا: {اإنا �سمعنا قراآنا عجبا يهدي اإىل 

الر�سد} )الن:1(. ت�سمن من اللطائف والدقائق ما ال يحيط 

به كاتب وال كتاب. 

ومن اللطائف التي ت�سمنها القراآن الكرمي ما جاء يف قوله 

�سبحانه: {لقد من اهلل على املوؤمنني اإذ بعث فيهم ر�سوال 

من اأنف�سهم} )اآل عمران:164(. فاالآية تبني ف�سل اهلل على 

املوؤمنني من العرب وغريهم بقوله {اإذ بعث فيهم ر�سوال من 

اأنف�سهم}، اأي: من جن�سهم العربي؛ الأن ذلك اآن�ض لهم ما 

لو كان ر�سولهم من املالئكة، ونعمة الر�سالة اإنا حت�سل يف 

االإبالغ واالإفهام، فالر�سول يكلمهم بل�سانهم، فيفهمون جميع 

مقا�سده، ويدركون اإعجاز القراآن، ويفوزون مبزية نقل 

ة ينالها كل من تعَلّم الل�سان  هذا الدين اإىل االأمم، وهذه املزَيّ

العربي كغالب االأمم االإ�سالمية.

واملراد بـ {املوؤمنني} هنا: املوؤمنون يومئذ، وهم الذين كانوا 

مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، بقرينة ال�سياق وهو قوله: {

اإذ بعث فيهم ر�سوال من اأنف�سهم} اأي: من جن�ض العرب، ومن 

بلدهم، ون�ساأ بينهم، يفهمون كالمه ب�سهولة، ويعرفون حاله 

بال�سدق واالأمانة، ولو كان من غري جن�سهم، باأن كان ملكًا اأو 

جنًا مل يتاأن�سوا به، ولو كان من غري ن�سبهم، باأن كان اأعجميًا 

مل يفهموا كالمه ب�سهولة.

ويفيد التعبري بقوله �سبحانه: {من اأنف�سهم} املماثلة لهم 

يف االأ�سياء التي تكون املماثلة فيها �سببًا لقوة التوا�سل 

والتفاعل، وهي هنا الن�سب، واللغة، والوطن. والعرب 

تقول: فالن من بني فالن من اأنف�سهم، اأي: من �سميمهم 

لي�ض انت�سابه اإليهم بوالء وال بادعاء، وهذا وجه اإطالق 

النف�ض عليه، التي هي يف معنى املماثلة، فكونه من اأهل 

ن�سبهم - اأي كونه عربيًا - يوجب اأن�سهم به، والركون اإليه، 

وعدم اال�ستيحا�ض منه، وكونه يتكلم بل�سانهم يجعلهم 

�سريعني اإىل فهم ما يجيء به، وكونه منهم يعجل لهم 

الت�سديق بر�سالته؛ اإذ يكونون قد خربوا اأمره، وعلموا 

ف�سله، و�ساهدوا ا�ستقامته ومعجزاته.

ولذلك كان املوؤمنون مدة حياة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم من العرب خا�سة، بحيث اإن تلقيهم الدعوة كان على 

�سواء يف الفهم حتى ا�ستقر الدين.

واللطيفة املهمة يف االآية هي قوله تعاىل: {من اأنف�سهم}، 

حيث جاء هذا التعبري غاية يف الروعة؛ ملا يدل على القرب 

واخل�سو�ض احلقيقيني؛ الأن قولنا: فالن من اأْنُف�ض املوؤمنني، 

يدل على اأنه من خا�ستهم، واأنه قريب جداً منهم، ال اأنه 

منت�سب اإليهم انت�سابًا. وقد يكون جمازاً مراداً به الت�سريف.

فالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأقرب املقربني اإىل املوؤمنني؛ 

ولذلك ملا كان احلديث غري خا�ض باملوؤمنني يف قوله تعاىل: 

{هو الذي بعث يف االأميني ر�سوال منهم} )المعة:2(، مل 

يقل فيها: )من اأنف�سهم(، واإنا قال: {منهم}؛ الأن الكالم 

عن العرب عامة، ال عن املوؤمنني خا�سة.وقد قال بع�ض اأهل 

التف�سري بهذا اخل�سو�ض: »اإن قولك: فالن من اأنف�ض القوم، 

اأوقع يف القرب واخل�سو�ض من قولك: فالن منهم؛ فاإن هذا 

قد يراد للنوعية، فال يتخل�ض لتقريب املنزلة وال�سرف 

، فال يفتقر اإىل  اإال بقرينة، اأما قولك: من اأنف�سهم، فاأخ�ُضّ

قرينة«.

وقد جاء التعبري بهذين االأ�سلوبني يف اآيتني اأخريني: اأولهما: 

{لقد جاءكم ر�سول من اأنف�سكم} )التوبة:128(؛ اإذ ملا 

ق�سد التعريف بعظم النعمة به �سلى اهلل عليه و�سلم على 

املوؤمنني من اأمته، وجليل اإ�سفاقه، وحر�سه على ناتهم، 

وراأفته ورحمته بهم، عرَبّ بقوله: {من اأنف�سكم}.

ثانيهما: قوله عز وجل: {ولقد جاءهم ر�سول منهم 

فكذبوه} )النحل:113(، فقد عرَبّ بقوله: {منهم}؛ ملَّا كان 

املدعون على ال�سد من حال املوؤمنني امل�ستجيبني، وملَّا - على 

قوا ملعرفة قدره، وال  الرغم من اإنعامه عليهم - مل يوَفّ

لال�ستجابة ملا جاءهم به من ال�سالمة يف الدنيا والنجاة يف 

االأخرى.

�صخ�صية �ليوم
عبد الرحمن املَُعِلّمي .. املحدث القا�سي

ح�سن امل�سلم

ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك 

له، له امللك وله احلمد وهو 

على كل �سيء قدير

 )ع�سر مرات(

)اأو مرة واحدة عند الك�سل(

في ظالل �آية

�سبه جزيرة القرم .. 

تاريخ من الهاد واملحن
ننكاأْ اليوم جرح امل�سلمني يف بالد القرم املن�سية، حيث تنزل القوات الرو�سية تقرع 

طبول احلرب، لنت�ساءل: ملاذا القرم ؟ وهل هناك حقا �سراع بني القطبني 

الرو�سي واالأمريكي ؟ اأم هي م�سالح تتالقى بينهما يف اإبادة 

امل�سلمني غرب االأر�ض وم�سرقها ؟

تقع �سبه جزيرة القرم يف جنوب اأوكرانيا، يحدها من 

النوب والغرب البحر االأ�سود، ومن ال�سرق بحر 

اآزوف، وكان ا�سمها فيما م�سى »اآق م�سجد« اأي 

»امل�سجد االأبي�ض«، قبل اأن ي�ستويل عليها الرو�ض 

ال�سيوعيون.

تبلغ م�ساحة �سبة جزيرة القرم 150، 26 كيلو 

مرتا، اأما املنطقة التي كانت تخ�سع لنفوذها 

فتبلغ اأ�سعاف هذه امل�ساحة، وينت�سر فيها 

التتار، ثم انت�سر فيها القوازق حتى تخوم 

اأوكرانيا، ثم تقل�ست مع الزمن، حتى 

انح�سرت يف �سبه الزيرة هذه.

و�سل االإ�سالم اإىل القرم عن طريق التتار، 

وذلك يف عهد القبيلة الذهبية، الذين 

يرجع ن�سبهم اإىل جوجي االبن االأكرب 

لنكيز خان، وملا مات جوجي قبل اأبيه اأقطع 

جنكيز خان لولده باتو بالد رو�سيا وخوارزم 

والوقوقاز وبلغاريا، واأُطلق عليهم القبيلة 

الذهبية اأو مغول ال�سمال، وهي اأول قبائل 

املغول يف اعتناق االإ�سالم، ويعترب بركة خان اأول 

من اأ�سلم من اأمراء املغول، وذلك عام 650هـ وهو 

عائد من قرة قورم عا�سمة دولة املغول الكربى. ثم 

بايع اخلليفة العبا�سي امل�ستع�سم باهلل يف بغداد واأمت بناء 

مدينة �سراي )مدينة �سراتوف يف رو�سيا االآن(، عا�سمة مغول 

ال�سمال وبنى بها امل�ساجد وجعلها اأكرب مدن العامل يف ذلك الوقت.

كانت دولة املغول امل�سلمة يف بالد القرم وما جاورها على عالقة طيبة مع 

دولة املماليك يف م�سر وال�سام، وكانا يقفان معا يف حمالت الهاد �سد هجمات 

البيزنطيني.

بداأ ال�سعف يدب يف دولة التتار امل�سلمني بعد ع�سر القوة الذي زاد على 120 عاما، 

نتيجة ال�سراع بني اأبناء االأ�سرة احلاكمة وتف�سي الظلم، فا�ستقل احلاج �سرك�ض يف 

ا�سرتاخان، وا�ستقل ماماي ببالد القرم، وزاد ال�سعف باجتياح تيمور لنك ملدينة 

�سراي يف مطلع القرن التا�سع الهجري، ما اأدى اإىل تفتت الدولة الواحدة اإىل خم�ض 

دول، هي: القرم، ا�سرتاخان، خوارزم، قازان، �سيربيا الغربية.، وهذا كله �سجع 

الرو�ض للوقوف يف وجه التتار، الذين ظهر �سعفهم وا�سحا للعيان.

حترك الرو�ض �سد التتار، غري اأن حاكم التتار توقتامي�ض )762- 798هـ( متكن من 

�سد هجماتهم ودخل مو�سكو عام 783هـ، غري اأنه وقع القتال بينه وبني تيمور لنك، 

الذي متكن من هزميته عام 788هـ، واختفى ومل يعلم له مكان. وعني تيمو لنك 

على �سراي اأمريا من قبله، وحينها عاود الرو�ض هجماتهم على التتار يف القرم وما 

حولها.

�سبه جزيرة القرم .. تاريخ من الهاد

كانت رو�سيا عدوا لدودا للخالفة العثمانية، وكانت متد يد امل�ساعدة لكل من 

يتوافق معها يف حربها �سد دولة االإ�سالم وخا�سة ال�سفويني يف اإيران، غري اأن 

الكثري من امل�سلمني ال يعرفون اأن العثمانيني كانوا يوؤدبونهم يوم رفعوا راية 

الهاد وكانت رو�سيا تدفع الزية للم�سلمني.
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اأ�سبال بلما�سي �سجلوا 25 هدفا

 يف �ست مباريات

الثالثاء  23 نوفمرب  2021 

 
 

املوافق لـ 18  ربيع الثاين 1443 هـ

الفجر: 05:54

ال�سروق: 07:32

الظهر: 12:34

الع�سر: 15:15

املغرب:35 :17

الع�ساء: 19:03 

تاأجيل حماكمة الوايل ال�سابق لوالية عني الدفلى

 ب�سبب الإفراط يف ال�سرعة والتجاوز اخلطري

التم�س وكيل جمهورية لدى القطب اجلزائي املتخ�س�س يف مكافحة اجلرائم املالية والقت�سادية مبحكمة �سيدي 

احممد يف اجلزائر العا�سمة، عقوبة �سبع �سنوات �سجنا نافذا وغرامة مالية مبليون دينار يف حق الوزير الأول 

ال�سابق عبد املالك �سالل يف ق�سية ذات �سلة بالف�ساد ارتكبت على م�ستوى ولية بجاية.

تيبازة: حجز اأكرث من 7 اآالف قر�س مهلو�س
متكن عنا�سر من فرقة ال�سرطة الق�سائية لأمن دائرة القليعة باأمن ولية تيبازة من حجز كمية معتربة من الأقرا�س الهلو�سة، وح�سب ما اأو�سحه 

بيان لذات امل�سالح الأمنية فقد متكنت ذات امل�سالح من و�سع حّد جلماعة اإجرامية، اأ�سفرت العملية عن اإيقاف 5 اأ�سخا�س، باملقابل مت حجز 7700 

موؤثر عقلي، 1.174 كغ من م�سحوق اأبي�س، و9 قارورات ل�سائل خمدر، كما مت حجز مبلغ مايل قدر باأكرث من 69 مليون �سنتيم، مع �سالح اأبي�س من 

ال�سنف ال�ساد�س و5 هواتف نقالة.

وكيل  التم�س  اجلل�سة  نف�س  ويف 

اأم�س  عقدت  جل�سة  يف  اجلمهورية 

نافذا  حب�سا  �سنوات  ثالث  عقوبة 

وغرامة بـ 100 األف دج يف حق كل من 

مدير ديوان �سالل ال�سابق، م�سطفى 

ال�سابق  بجاية  ووايل  رحيال،  كرمي 

العام  والأمني  زيتوين  ال�سالح  اأولد 

ال�سابق لذات الولية اإيدير اإبراهيم 

وكذا رجل الأعمال لعالوي حممود.

ومدير  ال�سابق  الأول  الوزير  ويتابع 

ذات  بتهم  الق�سية  هذه  يف  ديوانه 

م�ستوى  على  ارتكبت  بالف�ساد  �سلة 

ولية بجاية، ل�سيما "�سوء ا�ستغالل 

غري  امتيازات  ومنح  الوظيفة 

م�ستحقة".

وخالل ا�ستجواب املتهمني من طرف 

اأو�سحته  ما  ح�سب  املحكمة،  هيئة 

نفى  الر�سمية  الأنباء  لوكالة  برقية 

عالقة  اأي  وجود  �سالل  املالك  عبد 

لعالوي  الأعمال  رجل  وبني  بينه 

حممود، كما نفى مدير ديوانه ال�سابق 

ت�سهيالت  ملنح  تدخله  الآخر  هو 

اأن  و�سرح  �سياحي  فندق  لإقامة 

هذا  يف  الأوىل  الوزارة  "تدخل 
اإطار  يف  كان  اآنذاك  املحلي  امل�سروع 

للم�ستثمرين  متنح  التي  الت�سهيالت 

خللق منا�سب �سغل جديدة".

اإىل  املحكمة  هيئة  ا�ستمعت  كما 

رجل الأعمال حممود لعالوي وعدة 

اإطارات من ولية بجاية ومن امل�سالح 

التقنية للمديرية الولئية للحماية 

املدنية وموؤ�س�سة �سوناطراك.

وتوا�سلت لغاية كتابة هذه الأ�سطر 

مبرافعات  املحاكمة  هذه  اأطوار 

وانطلقت  املتهمني،  دفاع  هيئة 

اجلزائي  بالقطب  الثنني  �سبيحة 

اجلرائم  مكافحة  يف  املتخ�س�س 

املالية والقت�سادية مبحكمة �سيدي 

وا�ستهلت  املحاكمة،  جل�سة  اأحممد 

اجلل�سة بتقدمي دفوعات �سكلية من 

لي�سرع  املتهمني  دفاع  هيئة  طرف 

ت�سريحات  اىل  ال�ستماع  يف  بعدها 

املتهمني.

ال�سابق  الوايل  حماكمة  تاأجيل 

لولية عني الدفلى

القطب  اأّجل  اأخرى  جل�سة  ويف 

مكافحة  يف  املتخ�س�س  اجلزائي 

والقت�سادية  املالية  اجلرائم 

اجلزائر  يف  احممد  �سيدي  مبحكمة 

الوايل  اأم�س حماكمة  العا�سمة، نهار 

ال�سابق لعني الدفلى بن يو�سف عزيز 

من  بطلب  القادم،  دي�سمرب   6 لتاريخ 

الوكيل الق�سائي للخزينة العمومية، 

الدفلى  لعني  ال�سابق  الوايل  ويتابع 

�سلة  ذات  بتهم  الق�سية  هذه  يف 

بالف�ساد. كما يتابع يف نف�س الق�سية 

جممع "اأتي اأر�س بي" لالإخوة حداد.

حياة. �س

حمكمة �سيدي اأحممد: التما�س 7 

�سنوات �سجنا نافذا يف حق �سالل

 مت ت�سجيل 84 حادث مرور ج�سماين على م�ستوى 

املناطق احل�سرية

وفاة 6 اأ�سخا�س يف 
حوادث مرور متفرقة 

خالل يومني

لقي �ستة اأ�سخا�س حتفهم واأ�سيب 100 اآخرون يف 84 حادث 

مرور خالل نهاية الأ�سبوع يومي اجلمعة وال�سبت.

ويف هذا ال�سياق اأفاد بيان مل�سالح الأمن الوطني، عن ت�سجيل 

84 حادث مرور ج�سماين على م�ستوى املناطق احل�سرية، 

يومي 19 و20 نوفمرب 2021 )نهاية الأ�سبوع(، كما اأ�سفر عنه 

وفاة 6 اأ�سخا�س، وجرح 100 اآخرين، كما ت�سري املعطيات 

التي قامت بها امل�سالح املخت�سة لالأمن الوطني اأن �سبب وقوع 

هذه احلوادث يعود بالدرجة الأوىل اإىل العن�سر الب�سري.

يف هذا الإطار، جددت املديرية العامة لالأمن الوطني 

دعوتها مل�ستعملي الطريق العام اإىل احرتام قانون املرور، 

وتوخي احليطة واحلذر اأثناء ال�سياقة.

هذا وتويف �سخ�سان يف حادث انحراف وانقالب �ساحنة 

ن�سف مقطورة ليلة الأحد اإىل الإثنني مبنحدر اجلباحية 

يف الطريق ال�سيار يف �سطره العابر لولية البويرة، واأفادت 

خلية الإعالم والت�سال للحماية املدنية لولية البويرة 

يف بيان عرب �سفحتها على الفاي�سبوك، اأن وحداتها تدخلت 

على م�ستوى الطريق ال�سيار �سرق ـ غرب اجتاه اجلزائر 

العا�سمة مبنطقة بلحنا�س مبنحدر اجلباحية لأجل حادث 

مرور متثل يف انحراف وانقالب �ساحنة ن�سف مقطورة.

واأ�ساف نف�س امل�سدر اإن احلادث خلف وفاة رجلني يبلغان 

من العمر 47 و64 �سنة كانا حم�سورين مت اإخراجهم من 

طرف ا�سعافات احلماية املدنية بعد جهد كبري ا�ستمر لثالث 

�ساعات وحتويلهما اإىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 

الخ�سرية، وقد ا�سطرت م�سالح الدرك الوطني اإىل غرق 

الطريق ال�سيار من اأجل رفع ال�ساحنة ن�سف مقطورة حمل 

حادث املرور.

واأفاد احلماية املدنية باأنه بهذا احلادث املروري املميت 

ارتفعت ح�سيلة وفيات اإرهاب الطرقات خالل الـ 72 �ساعة 

الأخرية اإىل خم�س وفيات باحت�ساب حادث الأحد اأي�سا 

بالطريق ال�سيار �سرق غرب اجتاه اجلزائر بني بلديتي 

اأحنيف واآث من�سور الذي راح �سحيته رجلني يبلغان من 

العمر 48 و50 �سنة وكذلك �سحية يبلغ من العمر 43 �سنة 

�سجل يوم اجلمعة يف انقالب جرار ببلدية املزدور وهي 

ح�سيلة ثقيلة.

ودعت ذات امل�سالح جميع ال�سائقني اإىل التحلي بروح 

امل�سوؤولية واحرتام قوانني املرور والرفع من درجة الرتكيز 

وترك م�سافة اأمان اأكرث خا�سة خالل ال�سطرابات اجلوية.

حياة. �س

 �سدر يف حقه اأحدهما حكما باحلب�س النافذ ملدة 7 �سنوات

االإطاحة مبروجي املوؤثرات 
العقلية   باأحياء االأغواط

جرى تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام النيابة 

املخت�سة اإقليميا

ع�سابة �سرقة 
البالوعات بالعا�سمة 

يف قب�سة االأمن
توقيف ثالثة متورطني يف ق�سية 

امل�سا�س بالأمن والنظام العموميان

الأمن  يف  ممثلة  اجلزائر  ولية  اأمن  م�سالح  متكنت 

احل�سري الأول لأمن املقاطعة الإدارية باب الوادي، 

من معاجلة ق�سية تفكيك �سبكة متخ�س�سة يف �سرقة 

اأغطية البالوعات.

ومّكنت العملية ح�سب ما اأو�سحه اأم�س بيان �سدر عن 

توقيف  من  منه،  ن�سخة  "الرائد"  تلقت  امل�سالح  ذات 

بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  فيهم  م�ستبه  اأ�سخا�س  �ستة 

18 و40 �سنة، من بينهم م�سبوقني ق�سائيا، حجز )12( 

امل�سدر  واأو�سح  كما�سة،  مطرقة،  بالوعات،  غطاء 

املخت�سة  النيابة  اأمام  فيهم  امل�ستبه  تقدمي  جرى  اأنه 

اإقليميا عقب ا�ستكمال الإجراءات القانونية.

ولية  اأمن  م�سالح  متكن  اأخرى  اأمنية  عملية  ويف 

لأمن  العا�سر  احل�سري  الأمن  يف  ممثلة  اجلزائر 

املقاطعة الإدارية باب الوادي، من و�سع حّد جلمعية 

اأ�سرار تن�سط �سمن ع�سابة اأحياء، ت�سببت يف ال�سرب 

امل�سا�س  المتثال،  وعدم  الع�سيان  العمدي،  واجلرح 

ذات  العملية  مّكنت  وقد  العموميان،  والنظام  بالأمن 

امل�سالح من توقيف ثالث اأ�سخا�س م�ستبه فيهم، حجز 

الأ�سناف  خمتلف  من  حمظورة  بي�ساء  اأ�سلحة   )07(

القانونية، مت  ا�ستكمال الإجراءات  والأحجام، وبعد 

تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام النيابة املخت�سة اإقليميا.

حياة. �س

متكنت عنا�سر ال�سرطة التابعة لـ الأمن احل�سري الثالث باأمن 

�سخ�س  توقيف  من  املا�سي  الأ�سبوع  خالل  الأغواط  ولية 

م�ستبه فيه يبلغ من العمر )20( �سنة لتورطه يف ق�سية حيازة 

املوؤثرات العقلية بطريقة غري �سرعية ق�سد املتاجرة.

وتعود حيثيات الن�ساط الأمني ح�سب بيان لذات امل�سالح اأم�س 

ال�سالف  فيه  امل�ستبه  قيام  عن  م�سبق  ا�ستعالماتي  عمل  اإىل 

الذكر ببيع وترويج املوؤثرات العقلية، لتتمكن امل�سلحة وبعد 

من  كمية  وحجز  �سبط  من  القانونية  الإجراءات  ا�ستيفاء 

خمباأة  كانت  مهلو�س  قر�س   )283( بـ  تقدر  العقلية  املوؤثرات 

مدينة  اأحياء  باأحد  والكائن  املعني  ي�ستغله  جتاري  حمل  يف 

الأغواط، بالإ�سافة اإىل مبلغ مايل قدره )90500.00 دج( من 

توقيف  ذلك  اإثر  على  ليتم  املمنوعات،  يف  املتاجرة  عائدات 

وحتويل امل�ستبه فيه واملحجوزات اإىل مقر امل�سلحة.

واأو�سح امل�سدر اأنه وبعد ا�ستكمال ملف الإجراءات اجلزائية 

لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت  للق�سية 

املثول  اإجراءات  اإىل  امللف  اإحالة  وبعد  الأغواط،  حمكمة 

حب�س  �سنوات   )07( بـ  حكم  �ساأنه  يف  �سدر  للجل�سة  الفوري 

نافذة مع الإيداع، غرامة مالية قدرها )500000.00 دج(.

خالل  و  امل�سلحة  لذات  التابعة  ال�سرطة  عنا�سر  متكنت  كما 

العمر  من  يبلغ  اآخر  فيه  م�ستبه  توقيف  من  الأ�سبوع  نف�س 

مت  الأغواط،  مدينة  اأحياء  اأحد  م�ستوى  على  �سنة   )23(

للبيع،  مهياأة  العقلية  املوؤثرات  من  كمية  على  بحوزته  �سبط 

بالإ�سافة اإىل مبلغ مايل من عائدات ن�ساطه الإجرامي، ليتم 

املتورط  للق�سية  اجلزائية  الإجراءات  ملف  ا�ستكمال  بعد 

بطريقة  العقلية  املوؤثرات  بحيازة  املتعلقة  فيه  امل�ستبه  فيه 

اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميه  املتاجرة  ق�سد  �سرعية  غري 

لدى حمكمة الأغواط، الذي اأحال ملفه على اإجراءات املثول 

الفوري للجل�سة، لي�سدر يف حقه حكم بعام حب�س نافذة دون 

الإيداع، غرامة مالية قدرها )50000.00 دج(.

حياة. �س

 وهران: االإطاحة باأم واأطفالها يروجان للمهلو�سات

تويف �سخ�سان واأ�سيب ثالثة اآخرون بجروح متفاوتة يف حادث مرور بالطريق الوطني رقم 01 يف �سقه الرابط بني مترنا�ست وعني ڨزام، ح�سبما 

علم اأم�س الإثنني من م�سالح احلماية املدنية بتمرنا�ست، وح�سب ذات امل�سدر، فاإن احلادث وقع اأم�سية الأحد املا�سي بالطريق الوطني رقم 01 

على بعد 50 كلم من مترنا�ست باجتاه ولية عني ڨزام واملتمثل يف ا�سطدام �سيارة �سياحية باأخرى نفعية كانت ت�سري يف الجتاه املعاك�س، وقد 

مت نقل جثث ال�سحيتني اإىل م�ست�سفى مترنا�ست اأين نقل اأي�سا اجلرحى الثالث لتلقي الإ�سعافات الالزمة، يف حني فتحت م�سالح الدرك الوطني 

حتقيقا ملعرفة اأ�سباب احلادث.

بجاية: الإطاحة مبحرتف ال�سرقة بالن�سل يف الطريق العام

متكن عنا�سر فرقة ال�سرطة الق�سائية لالأمن احل�سري اخلام�س باأمن ولية بجاية خالل ال�ساعات القليلة املا�سية من توقيف �سخ�س يبلغ من 

18 �سنة، يحرتف ال�سرقة بالن�سل يف الأماكن العمومية، وتعود تفا�سيل الق�سية بعد تعر�س �سخ�س لل�سرقة باخلطف من طرف جمهول  العمر 

على م�ستوى حي الدواجي، حيث قام امل�ستبه فيه ب�سرقة حمفظته اليدوية بعدما فتح باب �سيارته والفرار نحو وجهة جمهولة، ويف نف�س الوقت 

وبينما عنا�سر ال�سرطة يف دوريات راجلة بالزي املدين لفت انتباههم اإىل �سخ�س ي�ستغيث، على الفور مبا�سرة تدخلت عنا�سر ال�سرطة وقامت 

بتتبع ال�سارق الذي فر هاربا تاركا ورائه امل�سروقات التي رماها يف الطريق، بعد تكثيف الأبحاث والتحريات مت حتديد هوية الفاعل وتوقيفه 

اجلهات  اأمام  تقدميه  ومت  بالن�سل،  ال�سرقة  ق�سية  لأجل  فيه  امل�ستبه  �سد  جزائي  ملف  اأجنز  قد  اأنه  امل�سالح  لذات  بيان  واأو�سح  اإقامته،  مبقر 

الق�سائية املخت�سة، وبعد جل�سة املثول الفوري �سدر يف حقه اأمر اإيداع.

ح. �س

مترنا�ست: قتلى وجرحى يف حادث مرور بالطريق الوطني رقم 01

متكن عنا�سر من الأمن احل�سري 13 بولية وهران من الإيقاع ب�سبكة 

اإجرامية خمت�سة يف الإجتار وترويج املوؤثرات العقلية، واأف�ست العملية 

ح�سب بيان لذات امل�سالح اأم�س اإىل توقيف �سخ�سني يف حالة تلب�س اأحدهما 

م�سبوق ق�سائيا وبحوزتهما 9600 قر�س مهلو�س من نوع "اإك�ستازي"، كما 

مت حجز مركبة ت�ستخدم يف نقل هذه ال�سموم واأ�سلحة بي�ساء اإىل جانب 

معدات ت�ستعمل يف الإبحار ال�سري، ومتت العملية ا�ستغالل ملعلومات تفيد 

بالتخطيط لتمرير �سحنة من املوؤثرات العقلية ق�سد ترويجها با�ستعمال 

مركبة بها امراأة واأطفالها ق�سد التمويه وت�سليل م�سالح الأمن، وبعد 

عمليات ترقب وتتبع وا�سعة مت الإطاحة باملتهم يف حالة تلب�س بحي 

الطورو  على منت مركبة واأ�سفرت عملية تفتي�سها عن �سبط كمية من 

الأقرا�س املهلو�سة كانت خمباأة باإحكام داخل كي�س بال�ستيكي حتت املقعد 

الأمامي لل�سائق، وعقب اأخذ اإذن من وكيل اجلمهورية لدى حمكمة وهران 

بتفتي�س م�سكن املتورط الرئي�سي على م�ستوى اأحد الأحياء ال�سعبية، مت 

حجز معدات ت�ستعمل يف الإبحار ال�سري متمثلة يف جهاز تعقب، لبا�س 

جندة، خزان وقود 20 لرت مليء بالوقود وجمموعة من الأ�سلحة البي�ساء 

املحظورة.
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