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اإعالن
وجميع  الكرام  قراءها  »الرائد«  جريدة  تعلم 

اأنه  الإلكرتوين،  الربيد  عرب  معها  يتوا�شلون  من 

للجريدة،  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  تغيري  مت 

اإدارة  مع  التوا�شل  يف  يرغب  من  كل  وعلى 

اللكرتوين  الربيد  عرب  مرا�شلتنا  التحرير، 
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الإعالن. هذا  ن�شر  تاريخ  من  ابتداء  وهذا 

بوقرة يعلن عن قائمة 
املنتخب الوطني 

للمحليني

خم�سة اأ�سماء حملية 
وح�سور قوي لالعبي 

املنتخب االول
�ص:09

قال اإن كل املوؤ�شرات توحي باأنها يف 
بداياتها الأوىل

�سنهاجي يحذر من خطورة 
املوجة الرابعة لكورونا 

�ص:04

الرئي�س تبون برتاأ�س اجتماعا ملجل�س 

الوزراء وي�سدر جملة من القرارات

�سرورة تر�سيد ا�ستهالك 

الغاز ومهلة 3 اأ�سهر 

للتحول الطاقوي 

بن زيان يعلن عن م�شابقات دورية 

لتح�شني الإنتاج العلمي

�ص:02

�ص:05

�ص:03

»العزوف« هاج�س يوؤرق روؤ�ساء االأحزاب 
مع نهاية احلملة االنتخابية

املحلي ال�شتحقاق  اإجناح  ب�شرورة  الناخبني  لإقناع  الزمن  مع  �شباق 

الطاقة  با�ستهالك  البلديات  •اإلزام 
ال�سم�سية يف االنارة العمومية

املتعرثين  »اأون�ساج«  �سباب  •اإعفاء 
من املتابعة الق�سائية

م�ساريع  يف  اخل�سب  ا�ستعمال  •منع 
بناء ال�سكنات

ترقية 100 باحث

 يف قطاع التعليم العايل

تخوف من تف�سي فريو�س كورونا 

يف الو�سط املدر�سي



الحــدث2

العمومية االنارة  يف  ال�سم�سية  الطاقة  با�ستهالك  البلديات  •اإلزام 
الق�سائية املتابعة  من  "�أون�ساج" املتعرثين  �سباب  •اإعفاء 

ال�سكنات بناء  يف م�ساريع  ا�ستعمال اخل�سب  •منع 
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واجلالية  اخلارجية  ال�ش�ؤون  وزارة  اإعتربت 

ال�طنية باخلارج اإعادة انتخاب الربوفي�ش�ر 

ر�سيد بلحاج لعهدة ثانية تدوم خم�س �سنوات 

كع�سو يف اللجنة االن�سانية الدولية لتق�سي 

احلقائق مبثابة تتويج ا�سايف لعمل اجلزائر 

الديبلوما�سي.

اإن  اأم�س،  اخلارجية،  وزارة  بيان  يف  وجاء 

ميثل  بلحاج  الربوفي�سور  انتخاب  "اإعادة 
تتويجا ا�سافيا لعمل اجلزائر الدبلوما�سي، 

ويج�سد مت�سك بالدنا باحل�سول على عهدة يف 

هذه اللجنة من اأجل تطبيق القانون االن�ساين 

الدويل". كما اأكدت اأن اعادة انتخاب بلحاج 

باخل�سال  م�ستحقا  اعرتافا  اأي�سا  ت�سكل 

ومب�ساهمته  اجلزائري  للمرت�سح  ال�سخ�سية 

يف اأعمال اللجنة منذ انتخابه لعهدة اأوىل يف 

."2017
واأعيد انتخاب ر�سيد بلحاج الذي ي�سغل رئي�س 

م�سطفى  مب�ست�سفى  ال�رشعي  الطب  م�سلحة 

املجل�س  ورئي�س  العا�سمة(  )اجلزائر  با�سا 

العا�سمة،  باجلزائر  الطب  لكلية  العلمي 

�ساركوا يف عملية   58 اأ�سل  من  53 �سوتا  بـ 

)�سوي�رشا(  بارن  اجتماع  مبنا�سبة  االنتخاب 

يف  دولة(   76( االأطراف  الدول  جمع  الذي 

التفاقيات   1 رقم  اال�سايف  الربوتوكول 

مبا  اللجنة،  اخت�سا�س  قبلت  التي  جنيف، 

فيها اجلزائر.

 14 من  االآخرون  املرت�سحون  وينحدر  هذا 

وبلجيكا  واالأرجنتني  اأملانيا  وهي:  دولة، 

العربية  واالمارات  وكو�ستاريكا  وال�سيلي 

وبولونيا  ومنغوليا  ومدغ�سقر  املتحدة 

املتحدة  واململكة  وقطر  والربتغال 

و�سلوفاكيا وال�سويد.

الدولية  االن�سانية  اللجنة  تعترب  للتذكري، 

لتق�سي احلقائق هيئة تتاألف من 15 خبريا، 

اال�سايف  الربوتوكول  اأن�سئت تطبيقا الأحكام 

بحماية  املتعلق  جنيف  التفاقيات   1 رقم 

�سحايا النزاعات الدولية امل�سلحة من اأجل 

بالقانون  املرتبطة  لالأحداث  اال�ستجابة 

االن�ساين الدويل.

اأطراف النزاع  وتبقى اللجنة حتت ت�رشف 
امل�سلح من اأجل ال�سهر من خالل م�ساعيها 
القانون  احرتام  ت�سهيل  على  احلميدة 
االن�ساين الدويل. وقد �سهدت اللجنة دائما 
ان�سائها  منذ  اجلزائريني  اخلرباء  ع�سوية 

يف �سنة 1991.                            ق. و

النظام  اأن  االإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  اأكد 

مكانة  الطفل  منح  اجلزائري  والقانوين  الد�ستوري 

خا�سة ومتميزة، واأن التعديل الد�ستوري االأخري، 

ر�سخ واجب االأ�رشة والدولة يف رعاية وحماية هذه 

احتفال  له مبنا�سبة  بيان  يف  املجل�س  قال  الفئة. 

اجلزائر على غرار باقي دول العامل باليوم العاملي 

�سنة،  كل  من  نوفمرب   20 لـ  امل�سادف  للطفل، 

والذي يتم اإحياوؤه هذه ال�سنة حتت �سعار "م�ستقبل 

مكانة  دائما  له  "كان  الطفل  اأن  لالأطفال"،  اأف�سل 

والقانوين  الد�ستوري  النظام  يف  ومتميزة  خا�سة 

اجلزائري". 

واأ�سار اإىل اأن اجلزائر "�سادقت على كل االتفاقيات 

الطفل  بحقوق  ال�سلة  ذات  واالإقليمية  الدولية 

اأ�سدرت قانونا مهما وهو القانون  ورفاهيته، كما 

û 12 15 املوؤرخ 15  جويلية 2015 الذي حدد بدقة 
حقوق  ت�سبح  حتى  الطفل  حماية  وتدابري  اآليات 

يف  به  يتغنى  �سعارا  ولي�س  ملمو�سا  واقعا  الطفل  

املنا�سبات".

االأخري،  الد�ستوري  التعديل  اأن  املجل�س  واأ�ساف 

االأ�رشة  واجب  منه،   71 املادة  خالل  من  "ر�سخ 
والدولة يف رعاية وحماية الطفل، كما األزم الدولة 

اأ�سكاله �سد الطفل وجعل من  مبحاربة العنف بكل 

الذي  الوحيد  املعيار  للطفل  الف�سلى  امل�سلحة 

وال�سيا�سات  والتدابري  االإجراءات  كل  ويوجه  يقود 

اخلا�سة باالأطفال".   وبذات املنا�سبة، دعا املجل�س 

امل�سلحة  اأ�سحاب  "جميع  االإن�سان  الوطني حلقوق 

من موؤ�س�سات دولة وجمعيات جمتمع املدين وقطاع 

لتعزيز  اجلهد  كامل  بذل  اإىل  ومواطنني،  خا�س 

الطفل ومراعاة م�سلحته  حماية وترقية كل حقوق 

الف�سلى". 

كما دعا اإىل "حماربة كل اأ�سكال العنف �سد االأطفال 

الت�رشب  لظاهرة  الت�سدي  واإىل  واإناثا  ذكورا 

العقلية  واملهلو�سات  املخدرات  وانت�سار  املدر�سي 

واأي�سا بحماية االأطفال من االآثار ال�سلبية ال�ستخدام 

االنرتنت وو�سائط التوا�سل االجتماعي، مع العمل 

بت�سحيات  واالعتزاز  الوطنية  روح  غر�س  على 

اأجدادهم ال�سهداء والدفاع عن الوطن يف كل الظروف 

"االإ�رشاع"  على  الهيئة،  ذات  وحثت  واالأوقات".   

باإ�سدار كل الن�سو�س التنظيمية املتعلقة بالقانون 

اآليات وتدابري حماية الطفل.  û 12 15 الذي حدد 
واعترب املجل�س اأن �سعار "م�ستقبل اأف�سل لالأطفال" 

االأمم املتحدة، �سوف يتحقق خا�سة  الذي و�سعته 

�سحية  ورعاية  لالأطفال  جودة  ذو  تعليم  بتوفري 

لهم  ت�سمح  وثقافة  ترفيه  و�سيا�سات  لهم  متينة 

بتفجري كفاءاتهم ومهاراتهم يف ظل متتعهم بحرية 

الراأي والتعبري وحماية خ�سو�سياتهم".         واج

الرئي�س تبون برتاأ�س اجتماعا ملجل�س الوزراء وي�سدر جملة من القرارات

�سرورة تر�سيد ا�ستهالك الغاز ومهلة
 3 اأ�سهر للتحول الطاقوي 

اعتربته تتويجا اإ�سافيا للعمل الدبلوما�سي اجلزائري

اخلارجية تنوه باإعادة انتخاب بلحاج
 يف اللجنة الدولية لتق�سي احلقائق

قال اإن التعديل الد�ستوري ر�سخ واجب االأ�سرة والدولة يف حماية هذه الفئة

جمل�س حقوق االن�سان: "القانون اجلزائري 
منح الطفل مكانة خا�سة" 

و�سع رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون  اجاال اأق�ساها ثالثة اأ�سهر للتحول الطاقوي، يف بع�س موؤ�س�سات 

ومرافق الدولة، خا�سة قطاعي ال�سحة والرتبية، داعيا يف الوقت نف�سه اىل تر�سيد ا�ستهالك الغاز من 

اأجل املحافظة على املوارد الطاقوية للرفع من قدرات الت�سدير.

اأم�س، عبد املجيد تبون  تراأ�س 

اجتماعا  اجلمهورية،  رئي�س 

�س  ُخ�سّ الوزراء،  ملجل�س 

على  وامل�سادقة  للدرا�سة 

يعدل  ع�سوي،  قانون  م�رشوع 

الع�سوي،  القانون  ويتمم 

جمل�س  باخت�سا�سات  املتعلق 

وعمله،  وتنظيمه  الدولة، 

ويتمم  يعدل  قانون،  وم�رشوع 

بامل�ساعدة  املتعلق  القانون 

تكييف  اإطار  يف  الق�سائية، 

اأحكام هذين الن�سني، مع اأحكام 

د�شت�ر 2020.

جول  لعر�س  ا�ستماعه  ولدى 

�سدد  الطاقوي،  االنتقال  قطاع 

�رشورة  على  نبون  الرئي�س 

الداخلي  اال�ستهالك  تر�سيد 

اأجل املحافظة على  للغاز، من 

من  للرفع  الطاقوية  املوارد 

اىل  داعيا  الت�سدير،  قدرات 

املتقدمة  الدول  مع  التعاون 

عمليا، يف البحوث حول تقنيات 

الطاقات  ا�ستعمال  تعميم 

ال�سدد  هذا  ويف  املتجددة، 

االأعلى  املجل�س  تن�سيب  �سيتم 

للطاقة، يف اأقرب وقت، لتكليفه 

والتقييم  اال�ست�رشاف  مبهام 

بيان  -ح�سب  املجال،  هذا  يف 

جمل�س الوزراء-

حدد  االجتماع،  ذات  وخالل 

اأق�ساها  اآجال  تبون  الرئي�س 

ثالثة اأ�سهر، للتحول الطاقوي، 

ال�سم�سية،  الطاقة  با�ستعمال 

ومرافق  موؤ�س�سات  بع�س  يف 

الدولة، خا�سة قطاعي ال�سحة 

هذا  �ساأن  من  حيث  والرتبية، 

االجراء اأن يخفف من اال�ستهالك 

التقليدية،  للطاقات  الكبري 

والتحول نحو ا�ستهالك الطاقات 

املتجددة.

�ستكون  االأ�سا�س  هذا  وعلى 

ملزمة  الوطن،  بلديات  جميع 

ال�سم�سية  الطاقة  با�ستعمال 

مبا  العمومية،  االإنارة  يف 

ال�رشيعة  الطرقات  فيها 

كاالأورا�س  اجلبلية،  واملناطق 

فيما  وجرجرة،  والون�رشي�س 

باإعادة  اجلمهورية  رئي�س  اأمر 

حتديد مقايي�س ا�سترياد املدفاآت 

ملعايري  مراعاة  املنزلية، 

الطاقوي  والتحول  ال�سالمة 

اجلاري.

الرئي�س  اأمر  اأخرى،  جهة  من 

جمل�س  اجتماع  خالل  تبون 

يف  بال�رشوع  اأم�س  الوزراء، 

ملراقبة  وطنية،  جمانية  حملة 

املنزلية،  للمدفاآت  تقنية 

الطبيعي،  بالغاز  تعمل  التي 

املواطنني،  الأرواح  حماية 

منع  الوزراء  جمل�س  قرر  فيما 

م�ساريع  يف  اخل�سب  ا�ستعمال 

وا�ستبداله  ال�سكنات،  بناء 

على  حفاظا   ،)PVC( مبادة 

ال�رشوع  مع  الغابية،  الرثوة 

قطاع  توجيه  يف  التدريجي، 

العمومية،  واالأ�سغال  البناء 

بيئية،  معايري  اعتماد  نحو 

الطاقة،  ا�ستهالك  من  تقلل 

وت�سمن تفادي ا�ستعمال املوارد 

امل�رشة بيئيا.

وبخ�سو�س ملف ال�سيد البحري 

واملوارد ال�سيدية، ثّمن الرئي�س 

بني  واالن�سجام،  التقدم  تبون 

وال�سناعة  الداخلية  وزارات 

لتج�سيد  البحري،  وال�سيد 

ن�ساط  تو�سعة  م�ساريع 

املناطق  يف  ال�سفن،  بناء 

النموذجية، م�سددا على اأولوية 

تو�سيع هذا الن�ساط، عرب كامل 

اجلزائري،  ال�ساحلي  ال�رشيط 

الت�سنيع،  نحو  فعليا  للتوجه 

وفق خمطط تنموي للقطاع عرب 

�رشاكات دولية، ترفع من نوعية 

وكمية املوارد ال�سيدية.

رئي�س  اأكد  ال�سدد،  هذا  ويف 

�رشورة  على  اجلمهورية 

ا�ستعادة اجلزائر لريادتها، يف 

املجال البحري، باملناف�سة يف 

ال�سمكي،  واالإنتاج  اال�ستثمار 

املزيد  اعتماد  اىل  داعيا 

املجال  يف  الت�سهيالت،  من 

امل�ستثمرين  اأمام  العقاري، 

ال�سيد  قطاع  يف  احلقيقيني 

للرثوة،  امُلدّر  البحري، 

موردا  لكونه  واال�سرتاتيجي، 

من موارد االأمن الغذائي.

ولدى مناق�سة ودرا�سة ملف دعم 

رئي�س  دعا  ال�سباب،  وت�سغيل 

ت�سيري  توحيد  اإىل  اجلمهورية 

وتنمية  لدعم  الوطنية  الوكالة 

والوكالة  "اأناد"  املقاوالتية 

القر�س  لت�سيري  الوطنية 

وال�سندوق  "اأوجنام"،  امل�سغر 

البطالة  على  للتاأمني  الوطني 

"كناك"، بو�سعها حتت و�ساية 
الوزير  لدى  املنتدبة  الوزارة 

باملوؤ�س�سات  املكلفة  االأول 

على  �سهر  ظرف  يف  امل�سغرة، 

اأق�سى تقدير.

ال�سبانية  املوؤ�س�سات  وحول 

من  وامل�ستفيدة  املتعرثة 

قرو�س  اإطار  يف  الدولة  دعم 

دعا  ال�سباب،  ت�سغيل  دعم 

الرئي�س تبون اىل اإعطاء فر�سة 

من  واإعفائهم  ال�سباب،  لهوؤالء 

املتابعات الق�سائية، مع اإقرار 

اقت�سادية  مقاربة  ذات  معاجلة 

ت�سديد  رزنامة  وفق  بحتة، 

كلف  ال�سدد  هذا  ويف  للديون، 

الرئي�س الوزير املنتدب املكلف 

باملوؤ�س�سات امل�سغرة بتقدمي، 

لعدد  �سدا�سي،  دوري  اإح�ساء 

منا�سب العمل امل�ستحدثة.

تبون  الرئي�س  كلف  ذلك،  اإىل 

الوزراء،  جمل�س  اجتماع  خالل 

مدير ديوان رئا�سة اجلمهورية، 

بتقييم واإح�ساء كل ما مت اإجنازه 

�سادرة  قرارات  من  وتطبيقه، 

الوزراء، ومتابعة،  عن جمل�س 

على  واأكد  بعد،  ُينفذ  مل  ما 

املوؤ�س�سات  كل  و�سعية  ت�سوية 

االقت�سادية اخلا�سة، املنتجة، 

ال�سابقة،  امل�سيدة يف املرحلة 

مبنحها  فالحية،  اأرا�س  على 

تكليف  مت  فيما  البناء،  رخ�س 

بالتكفل  اجلمهورية،  و�سيط 

ال�سناعيني،  بان�سغاالت 

م�ساريعهم،  تعطلت  الذين 

بريوقراطية،  خلفيات  ب�سبب 

الفرتة  ت�سيري  ملخلفات  تعود 

ال�سابقة.

االقت�سادي،  ال�ساأن  ويف 

ال�سيغة  الوزراء  جمل�س  اأقر 

التجارية واالقت�سادية، لل�سباك 

لت�سوية  املخ�س�س  الوحيد، 

م�ستقبال،  اال�ستثمار،  ملفات 

الرئي�س  ثمن  ال�سياق  هذا  ويف 

تبون اجلهود املبذولة يف قطاع 

تظهر  بداأت  الذي  ال�سناعة، 

موؤ�رشاته االإيجابية. 

عزيز طواهر
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دعت اإىل تثمني المركزية اجلباية املحلية وجت�ضيد الت�ضامن املايل 

الت�سكيالت ال�سيا�سية تراهن على تفعيل 
الوظيفة االقت�سادية للبلدية

خرباء يدعون اإىل تدارك الت�ضيري اخلاطئ للبلديات

�سرورة اإ�سراك "االأميار" يف مواجهة 
املخاطر الكربى م�ستقبال

املجال�س  جتديد  انتخابات  مرت�ضحو  يراهن 

البلدية والوالئية املزمع اإجراوؤها هذا ال�ضبت، 

الوعاء  وتغيري  املحلية  اجلباية  ع�ضرنة  على 

دورها  اأداء  من  البلديات  لتمكني  ال�ضريبي، 

العمومي،   اال�ضتثمار  يف  حقيقي  كم�ضاهم 

وتعزيز مكانتها كم�ضري الأهم م�ضببات النجاح 

املنتجة،  املحلية  اال�ضتثمارات  يف  ال�ضريع 

والتي من �ضاأنها خلق الرثوة.

اإميان �ضايح

التي  ال�ضيا�ضية  الت�ضكيالت  خمتلف  رافعت 

ل�ضالح  نوفمرب،   27 حمليات  غمار  تخو�س 

وو�ضع  املحلية،  واجلباية  املالية  اإ�ضالح 

واإر�ضاء  البلديات،  موارد  لتنويع  حمدد  اإطار 

االإجراء  لهذا  ملا  التنموية،  للم�ضاريع  قواعد 

اإقت�ضادي  ت�ضور  تقدمي  يف  بالغة  اأهمية  من 

لوظيفة املجال�س ال�ضعبية البلدية، ولقد عزز 

�ضيا�ضية لدى اجلهاز  اإرادة  هذا الطرح وجود 

املحلية،   اجلباية  اإدارة  ع�ضرنة  يف  التنفيذي 

ترجمها الت�ضريح االأخري للوزير االأول وزير 

عر�ضه  خالل  الرحمان  عبد  بن  اأمين  املالية، 

م�ضروع قانون املالية ل�ضنة 2022، اأمام اأع�ضاء 

ملجل�س  واملالية  االقت�ضادية  ال�ضوؤون  جلنة 

املحلية  اجلباية  قيمة  و�ضف  حني  االأمة، 

تتجاوز  ال  واأنها  جدا"  بـ"ال�ضئيلة  املح�ضلة 

االإجمالية  القيمة  من  باملائة   0.06 ن�ضبته  ما 

�ضرورة  على  م�ضددا  اجلبائية،  للمداخيل 

يف  للم�ضاعدة  تطويرها،  على  العمل  زيادة 

العدالة  و�ضمان  الدولة  ايرادات  من  الرفع 

اجلبائية

ويرى روؤ�ضاء االأحزاب ال�ضيا�ضية واملرت�ضحون 

تفعيل  ي�ضتلزم  الراهن  الظرف  اأن  االأحرار، 

لتتحول  للبلدية"،  االقت�ضادية  "الوظيفة 
كافة  باإ�ضراك  وذلك  للتنمية،  م�ضدر  اإىل 

الو�ضائل  توفري  ومراعاة  املعنية  القطاعات 

ال�ضرورية، وهو ما ي�ضجعه خرباء وخمت�ضون 

يف املجال االقت�ضادي الذين يرون اأن املجال�س 

املحلية تعاين من نق�س يف التح�ضيل ال�ضريبي 

وعدم التوازن يف قيمة اجلباية املح�ضلة بفعل 

عدم توازن التنمية بني خمتلف البلديات.

واأوعزت بع�س الت�ضكيالت ال�ضيا�ضية مطالبها 

اجلبائية  الالمركزية  نحو  التوجه  ب�ضرورة 

على  بالرتكيز  اال�ضتغالل  مداخيل  وتدعيم 

االأخرية   هذه  كون  اإىل  املحلية،  اجلباية 

مداخيل  توفر  التي  الهامة  املوارد  اأحد  تعد 

مما  البلديات،  �ضيما  املحلية  للمجال�س 

اأجنع  وتنفيذ  مل�ضاحلها  اأف�ضل  ت�ضيري  يتيح 

اإىل  اأخرى  اأحزاب  دعت  فيما  ملخططاتها، 

�ضرورة جلب بع�س الفروع االدارية املتواجدة 

خارج البلدية، التي تت�ضمن م�ضنعا اأو ن�ضاطا 

"�ضونلغاز"  فروع  غرار  على  معينا  انتاجيا 

الكربى،  وال�ضركات  االجتماعي  وال�ضمان 

بغية  اجلباية،  اإدارة  وع�ضرنة  البلدية  اإىل 

التح�ضيل االأجنع للمداخيل اجلباية املحلية، 

الداخلية  املراقبة  هيئات  تاأهيل  اإعادة  مع 

واخلارجية ملكافحة الر�ضوة والتهرب اجلبائي 

للمحتويات  تعريفية  اأمناط  واإدخال  املحلي 

اجلبائية املحلية.

وف�ضال عن اإ�ضالح اجلباية املحلية، نادت جل 

املحليات،  يف  امل�ضاركة  ال�ضيا�ضية  االأحزاب 

ب�ضرورة تعزيز نظام الت�ضامن املايل املن�ضو�س 

عليه يف قانون املالية ل�ضنة 2019، والتق�ضيم 

مطالبة  البلديات،  بني  لل�ضرائب  العادل 

اأ�ضا�ضي  دور  املحلية  اجلباية  اإعطاء  ب�ضرورة 

خا�ضة  بلدية،  كل  خ�ضو�ضية  اإىل  النظر  يف 

تعدد  بنظام  ياأخذ  اجلزائري  امل�ضرع  واأن 

�ضرورة  على  االأحزاب  �ضددت  كما  ال�ضرائب، 

املحلية  املجال�س  خمتلف  بني  التوازن  حتقيق 

امل�ضتفيدة  الغنية  البلديات  من خالل تكليف 

مقراتها  ت�ضم  والتي  امل�ضانع  عائدات  من 

اىل  اجلباية  مداخيل  بتحويل  االجتماعية 

اأو  امل�ضانع  ن�ضاط  من  املت�ضررة  البلديات 

تهيئة  على  يعينها  مبا  الفقرية،  البلديات 

الن�ضاط  اأ�ضرار  ومواجهة  وتاأهيله  حميطها 

ل�ضنة  املالية  قانون  به  جاء  ملا  امتثاال  املعني، 

البلديات،  بني  املايل  الت�ضامن  جمال  يف   2019
وحتى ال تكون عبئا على اخلزينة العمومية.

روؤ�ضاء  خطابات  عليه  ركزت  اآخر،  جانب 

االإنتخابية،  احلملة  فرتة  طوال  االأحزاب 

الدعم  ن�ضبة  يف  النظر  باإعادة  االأمر  ويتعلق 

املايل ل�ضالح البلديات املحرومة واإعادة النظر 

طرف  من  املمنوحة  املايل  الدعم  ن�ضبة  يف 

مع  املحلية  للجماعات  امل�ضرتك  ال�ضندوق 

ل�ضالح  بالكامل  االإقامة  �ضريبة  دفع  �ضرورة 

املزيد  واإعطاء  املتعاملني  طرف  من  البلديات 

ال�ضريبة  حتديد  يف  للبلديات  املرونة  من 

حتتاج  البلديات  اأن  ترى  حيث  ال�ضياحية، 

اليوم اإىل مناطق تبادل حر ومناطق ن�ضاطات 

ما  اأكرب،   جبائية  مداخيل  بتحقيق  لها  ت�ضمح 

ميكن  مبا  ال�ضرائب  نظام  اإ�ضالح  ي�ضتدعي 

ظل  يف  م�ضافة  قيمة  تقدمي  من  امل�ضتثمرين 

مراعاة خ�ضو�ضية كل بلدية من حيث الن�ضاط 

واالإمكانيات والكثافة ال�ضكانية.

قانون  اإطار   يف  قررت  قد  احلكومة  وكانت 

الت�ضامن  نظام  تعزيز   ،2019 ل�ضنة   املالية 

من  للحد  املحلية،  اجلماعات  بني  ما  املايل 

وبالتايل  املحلية،  اجلماعات  بني  الالم�ضاواة 

املحلية  للجماعات  امليزانياتي  التوازن  �ضمان 

المركزية  تثمني  مطلب  ليبقى  املحرومة، 

املرت�ضحني  خطابات  مييز  ما  اأبرز  اجلباية 

خالل تن�ضيطهم للحملة االنتخابية.

البلديات  روؤ�ضاء  با�ضراك  خرباء  طالب 

يوم  االقرتاع  �ضناديق  �ضتفرزهم  الذين 

املخاطر  مواجهة  يف  اجلاري،  نوفمرب   28
الكرمي  عبد  عليه  اأكد  ما  وهو  الكربى، 

 ، الكربى،  املخاطر  نادي  رئي�س  �ضلغوم 

اأم�س، حيث قال باأن " االأميار اامل�ضتقبليني 

مطالون باملبادرة باأعمال وقائية ملواجهة 

املخاطر الكربى.

القناة  امواج  على  اخلبري  اأو�ضح 

اأيام  قبل  الوطنية،  لالذاعة  الثالثة 

املزمع  امل�ضبقة  املحلية  االنتخابات  من 

اأن  اجلاري،  نوفمرب   27 يوم  تنظيمها 

من  انطالقا  يتم  الكربى  املخاطر  ت�ضيري 

ت�ضكل  حيث  القمة،  من  ولي�س  القاعدة 

اي  تنظيم  يف  الفقري  العمود  البلدية 

عمل وقائي.

 04-2020 للقانون  تطرقه  معر�س  ويف 

ممتاز،  اأنه  اكد  الكربى،  االخطار  حول 

مبا  اليوم،  حتى  يطبق  مل  جوهره  اأن  اإال 

حيث  ناق�ضا،  الزال  تطبيقيا  ن�ضا   30 اأن 

يتم  مل  واذا  الوقت  متلك  ال  اجلزائر  ان 

فاإننا  �ضنتني  غ�ضون  يف  القانون  تطبيق 

�ضن�ضهد كوارث يتعذر علينا ت�ضيريها.

اللتني  االخريتني  بالندوتني  ذكر  كما 

نظمتا حول هذا املو�ضوع يف �ضهر دي�ضمرب 

التو�ضيات  ان  اال   2021 مار�س  و   2020
ورق".  على  "حربا  ظلت  االقرتاحات  و 

التكلفة  هو  يهمنا  ما  اأن  �ضلغوم  واأ�ضاف 

املقبولة مع اخلطر املقبول اإذ يجب احرتام 

اأن  مو�ضحا  م�ضروع"،  اي  يف  املعادلة  هذه 

اخلطر الطبيعي ال منا�س منه وال يتغري، 

االخطار  تواجه  �ضتبقى  اجلزائر  اأن  و 

الت�ضيري  يف  يكمن  امل�ضكل  ان  اإال  الكربى، 

اخلاطئ للبلديات، م�ضريا يف هذا ال�ضدد 

اعتربها  التي  املائية  املوارد  ت�ضيري  اىل 

غائب  لل�ضرب  ال�ضالح  فاملاء  "متناق�ضة" 
االمطار  كميات  ان  حني  يف  احلنفية  من 

كانت معتربة.

اىل  ال�ضياق،  هذا  يف  اخلبري  ذات  ودعا 

و�ضاية  حتت  يو�ضع  وطني  مر�ضد  اإن�ضاء 

بت�ضيري  يكلف  اجلمهورية  رئا�ضة 

هناك  "ان  م�ضيفا  الكربى،  االخطار 

لوزارة  تابعة  الكربى  لالخطار  مندوبية 

التهيئة  و  املحلية  واجلماعات  الداخلية 

من  هي  امل�ضالة  هذه  ان  اال  العمرانية، 

مراجعة  ينبغي  كما  الوطني،  االمن 

و�ضاية  و  االطراف  كل  م�ضوؤوليات 

املوؤ�ض�ضات املكلفة بالكوارث، لذلك نادينا 

باإن�ضاء مر�ضد وطني.

اذا  بانه  التاأكيد  اىل  االخري  يف  وخل�س 

 10 اهم  �ضنفت  قد  املتحدة  االمم  كانت 

اخطار كربى، فاإن اجلزائر ا�ضحت مطالبة 

االخطار  يف  تتمثل  حماور   5 يف  بجمعها 

والوبائية  واملناخية  اجليولوجية 

وال�ضناعية والبيرتوكيميائية.

ع.ط

�ضباق مع الزمن الإقناع الناخبني ب�ضرورة اإجناح اال�ضتحقاق املحلي

االأحزاب  روؤ�ساء  يوؤرق  "العزوف" هاج�س 
مع نهاية احلملة االنتخابية

ملحليات  االنتخابية  احلملة  اأدركت 

يومها  اأم�س،  اجلاري،  نوفمرب   27
ن�شاطات  �شهد  الذي  ع�رش،  الثامن 

ن�شطتها  حثيثة  ولقاءات  مكثفة 

ال�شيا�شية  الت�شكيالت  خمتلف 

يف  اال�شتحقاق،  هذا  يف  امل�شاركة 

حماولة منها لك�شب مزيد من الوقت 

ولقد  االنتخابية،  براجمها  وعر�س 

متحورت جل اخلطابات حول اإجناح 

واإقناع  املحلي،  اال�شتحقاق  هذا 

امل�شاركة  ب�رشورة  املواطنني 

ممثليهم  الختيار  ال�شبت،  هذا  بقوة 

البلدية  ال�شعبية  باملجال�س 

والوالئية، وبناء موؤ�ش�شات قوية.

الوقت مل يعد يف �شالح  والأن عامل 

احلملة  بلوغ  بعد  املرت�شحني، 

االأخري،  منعرجها  االنتخابية 

ال�شامتة،  الفرتة  دخول  واقرتاب 

�شدد روؤ�شاء االأحزاب ال�شيا�شية على 

نوفمرب  الـ27  يوم  جعل  �رشورة 

يعزز  جديدا  دميقراطيا  مك�شبا 

بالدنا،  تعي�شه  الذي  التغيري  م�شار 

رئي�س حزب  اعرتف  ال�شاأن  هذا  ويف 

الفجر اجلديد، الطاهر بن بعيب�س، 

اأم�س،  ن�شطه،  �شعبي  جتمع  خالل 

عن  العزوف  اأن  مليلة  عني  مبدينة 

�شعبة  "معادلة  يعترب  االنتخاب، 

م�شددا  بعمق"،  لها  التطرق  من  البد 

"التغيري وحل امل�شاكل مير  اأن  على 

عرب امل�شاركة القوية يف االنتخابات 

املجال�س  اأع�شاء  لتجديد  املقبلة 

والوالئية"،  البلدية  ال�شعبية 

مل  اجلزائري  "ال�شعب  اأن  لي�شيف 

تعد لديه الثقة يف االنتخابات كونه 

باجلديد"،  تاأتي  تعد  مل  اأنها  يرى 

اإال  يكون  لن  "التغيري  اأن  معتربا 

بكثافة  اجلزائري  ال�شعب  مب�شاركة 

يف اال�شتحقاق املقبل" الأن اأي م�رشوع 

لها  يكتب  لن  تطرح  ق�شية  واأي 

النجاح اإذا مل يتبناها ال�شعب، لذي 

قال اإنه "ا�شتطاع اأن ي�شع حدا للعبث 

باأن  اقتنع  حينما  بخروجه  وللف�شاد 

التغيري لن يكون تلقائيا"، كما رافع 

بن بعيب�س من اأجل "متكني املجال�س 

�شالحيات  من  املحلية  ال�شعبية 

التقدم  بتحقيق  لها  ت�شمح  اأو�شع 

املواطن  ثقة  ا�شرتجاع  و  املن�شود 

وحل امل�شاكل".

"�شوت  حزب  رئي�س  اعترب  بدوره، 

ال�شعب"، ملني ع�شماين خالل جتمع 

�شعبي ن�شطه ب�شطيف، اأن "اأكرب رهان 

اليوم هو تعبئة اجلزائريني للذهاب 

اإىل �شناديق االقرتاع يوم 27 نوفمرب 

و  حقيقي  تغيري  لتحقيق  اجلاري، 

جت�شيد دولة احلق والقانون وتق�شيم 

دولة  وبناء  البالد  لرثوات  عادل 

ت�شكيلته  اأن  موؤكدا  املوؤ�ش�شات"، 

باإعادة  طالبت  لطاملا  ال�شيا�شية 

النظر و"ب�شفة م�شتعجلة" يف قانوين 

باإ�رشاك  وذلك  والوالية،  البلدية 

كما  حمليني،  ومنتخبني  �شيا�شيني 

تنطوي  التي  االأهمية  عند  توقف 

عليها هذه االنتخابات التي قال اإنها 

الوحيد  احل�شاري  "االأ�شلوب  متثل 

وهو  ال�شعبية"،  االإرادة  ال�شرتجاع 

ما تقاطع مع خطاب الوطني جلبهة 

القوى اال�شرتاكية، يو�شف اأو�شي�شي، 

الذي قال اإنه "يتعني على اجلزائريني 

مهما  واحد،  �شف  يف  الوقوف  ككل 

ال�شيا�شية  انتماءاتنا  اختلفت 

التاأكيد  جمددا  واالإيديولوجية"، 

االنتخابات  يف  حزبه  م�شاركة  اأن 

خانة  يف  يندرج  املقبلة  املحلية 

يف  الوطنية  الوحدة  عن  "الدفاع 
املقام االأول".

جبهة  رئي�س  قال  جهته،  من 

اإن  بلعيد  العزيز  عبد  امل�شتقبل، 

هي  املقبلة  املحلية  االنتخابات 

موؤ�ش�شات  لبناء  لل�شعب  "فر�شة 
تطلعاته  حتقيق  �شاأنها  من  قوية، 

خالل  موؤكدا  بان�شغاالته"،  والتكفل 

تن�شيطه لتجمع �شعبي بوالية تيارت، 

يف  االأ�شا�شية  اخللية  هي  البلدية  اأن 

اجلزائرية،  الدولة  موؤ�ش�شات  بناء 

املنتخب  ا�شرتداد  ب�رشورة  ليطالب 

جت�شد  التي  ل�شالحياته  املحلي 

ال�شعبية،  لالإرادة  احلقيقي  التمثيل 

اأن  امل�شتقبل  جبهة  رئي�س  يرى  كما 

طرح اجلزائر اجلديدة لـن يتاأتى دون 

وت�شيري  ممار�شات  ذهنيات،  اعتماد 

حزبه:  مرت�شحي  خماطبا  جديد، 

ثقـة  نيلكم  حال  يف  جميعا  "اأدعوكم 
احلميدة  باالأخالق  للتحلي  املواطن 

والعمل على الرقي بعالقة امل�شوؤول 

من  التع�شف  �شور  وف�شخ  باملواطن 

ذهنياته جتـاه امل�شوؤول".

�شعبيا،  جتمعا  تن�شيطه  وخالل 

حركة  رئي�س  افع  النعامة،  بوالية 

مقري،  الرزاق  عبد  ال�شلم،  جمتمع 

ل�شالح اعتماد "ت�شيري حملي را�شد"، 

يرتكز على كفاءة املنتخب وجت�شيد 

التنمية  وحتقيق  ال�شفافية  مبداأ 

العادلة وحت�شني اجلباية املحلية، 

وقال مقري بهذا اخل�شو�س: "الت�شيري 

الرا�شد للمجال�س املحلية املنتخبة 

حتقيق  اإىل  حتمية  ب�شفة  يوؤدي 

لكن  املن�شودة،  االقت�شادية  التنمية 

وفقا الأ�ش�س تعتمد على اإر�شاء دعائم 

وحتقيق  الت�شاركية  الدميقراطية 

ودعم  الالمركزية  اإطار  يف  التكامل 

الرثوة  خللق  املحلية  املبادرات 

تت�شل  التي  القطاعات  واإنعا�س 

ويف  املواطن  حياة  ب�شوؤون  مبا�رشة 

مقدمتها خدمات التعليم و ال�شحة".

حلزب  العام  االأمني  قال  وبدوره، 

الكرامة، حممد الداوي، من االأغواط 

البلدية  قانون  يف  النظر  اإعادة  اإن 

م�شاألة  احل�شبان  تاأخذ يف  اأن  "يجب 
ال�شعبي  املجل�س  �شالحيات  تو�شيع 

البلدي، لكي يقوم بدوره كامال دون 

�شالحيات  مع  ذلك  يف  ي�شطدم  اأن 

اأن  اإىل  الفتا  املعينة"،  االدارة 

خالل  لوعودهم  املنتخبني  جت�شيد 

يتم  اأن  ميكن  "ال  االنتخابية  العهدة 

للت�رشف  اأكرب  حدودا  منحهم  دون 

واالإبداع". 

مع بداية العد التنازيل لنهاية احلملة االنتخابية ملحليات 27 نوفمرب اجلاري، 

دخلت االأحزاب ال�ضيا�ضية امل�ضاركة يف هذا اال�ضتحقاق يف �ضباق مع الزمن الإقناع اأكرب 

عدد من الناخبني ب�ضرورة االإقبال بكثافة على �ضناديق االقرتاع، واختيار ممثليهم 

باملجال�س املنتخبة، ولقد عك�ضت جل خطابات اليوم الثامن ع�ضر من عمر احلملة 

االنتخابية مدى تخوف املرت�ضحني من �ضبح العزوف، ترجمته الدعوات املتكررة الإجناح 

املوعد االنتخابي، الذي اأعتربه اأغلب روؤ�ضاء االأحزاب "اأكرب رهان لهم" قبل الدخول يف 

مرحلة ال�ضمت االنتخابي.

اإميان عبد القريف
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الإثنني  22 نوفمرب

 2021 املوافق

   لـ 17  ربيع الثاين  

الحــدث 1443 هـ  
قال اإن كل املوؤ�شرات توحي باأنها يف بداياتها الأوىل

�صنهاجي يحذر من خطورة املوجة 
الرابعة لكورونا 

فريو�س كورونا يك�شر ارتفاع اأ�شعارها

انخفا�ض كبري يف اأ�صعار النفط

املوجة الرابعة للوباء على الأبواب

تخوف من تف�صي فريو�ض كورونا يف الو�صط 
املدر�صي

حالة   82 بكورونا،  جديدة  اإ�صابة   113
�صفاء و4 وفيات

   �شجلت 113 اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا )كوفيد19-( و4 وفيات خالل الـ 24 �شاعة الأخرية يف اجلزائر، 

فيما متاثل 82 مري�شا لل�شفاء، ح�شب ما اأفادت به وزارة ال�شحة اأم�س يف بيان لها.

 143.305 لل�شفاء  املتماثلني  امل�شابني  اإجمايل  بلغ  بينما  حالة،   208.952 املوؤكدة  الإ�شابات  اإجمايل  بلغ  وقد 

�شخ�س والعدد الإجمايل للوفيات 6021 حالة، كما مت اأي�شا اإح�شاء 23 مري�شا بالعناية املركزة، وفقا للم�شدر 

ذاته.

واأ�شار البيان اإىل اأن 25 ولية مل ت�شجل بها اأي حالة خالل الفرتة املذكورة، فيما عرفت 20 ولية ت�شجيل 

من حالة واحدة اإىل 9 حالت مقابل 3 وليات مت بها اإح�شاء 10 حالت فما فوق.

وتو�شي وزارة ال�شحة املواطنني ب�شرورة اللتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم اإىل احرتام قواعد الوقاية 

قبل  من  ال�شارم  اللتزام  اأن  على  اأي�شا  ت�شدد  كما  الواقي،  للقناع  الإلزامي  والرتداء  اجل�شدية  وامل�شافة 

الق�شاء  غاية  اإىل  مهمة  عوامل  هي  واحلذر،  احليطة  اأخذ  جانب  اإىل  الوقائية،  الإجراءات  بهذه  املواطنني 

ق. و نهائيا على هذا الوباء.             

حذر رئي�س الوكالة الوطنية لالأمن ال�شحي كمال �شنهاجي 
من نتائج وخيمة حمتملة يف حال عدم الحتياط للموجة الرابعة 
بداياتها  يف  باأنها  توحي  املوؤ�شرات  كل  اأن  اإىل  م�شريا   ،19 لكورونا 

الأوىل باجلزائر.
ع. ط

وقال �شنهاجي، يف برنامج �شيف 

الأوىل،  الإذاعية  للقناة  ال�شباح 

التي  املوؤ�شرات  بع�س  اإن  اأم�س، 

بو�شوح  تربز  موؤخرا  ر�شدها  مت 

 19 لكورونا  الرابعة  املوجة  اأن 

معلال  الأوىل،  بداياتها  يف  توجد 

ذاتها  بالقوة  املوجة  ظهور  تاأخر 

م�شافة  بكون  اأوربا  يف  املوجودة 

من  بالدنا  اإىل  الفريو�س  و�شول 

ح�شب  �شهرين  بنحو  تقدر  اأوربا، 

ذات  يف  وقال  الدرا�شات،  عديد 

ا�شتغللنا  اأننا  لو  ال�شياق«متنينا 

ملواجهة  التلقيح  يف  املدة  هذه 

عدوى الفريو�س«. 

خرباء  اأن  �شنهاجي،  وك�شف 

ال�شحي  لالأمن  الوطنية  الوكالة 

اإجراءات  اتخاذ  ب�شرورة  اأو�شوا 

على  الق�شاء  اأجل  من  �شريعة 

للحياة  والعودة  الوباء  هذا 

فر�س  اأن  اإىل  م�شريا  الطبيعية، 

اأهم  اأحد  يعد  ال�شحي  اجلواز 

هذه الإجراءات الواجب اتخاذها 

التي  املوؤ�ش�شات  يف  خ�شو�شا 

حتتك مع املواطنني كامل�شت�شفيات 

وقاعات  واملدار�س  واجلامعات 

وخمتلف  واملالعب  احلفالت 

الإدارات.

وب�شاأن توقعاته لطبيعة ال�شدمة 

اأكد  املحتملة،  الرابعة  للموجة 

بني  عليه  املتفق  اأن  �شنهاجي 

اأن ال�شدمة  اخلرباء واملخت�شني، 

كان  حال  يف  قوية  تكون  لن 

بقلة  ذلك  معلال  مكثفا،  التلقيح 

الوفيات يف اأوربا بن�شبة 90 باملائة 

بعد بلوغ ن�شبة مرتفعة جدا من 

التلقيح.

لالأ�شف  قائال،  املتحدث  واأ�شاف 

التي  احلالية  الو�شعية  ظل  يف 

حالة  وتعك�شها  بالدنا  ت�شهدها 

فمن  التلقيح،  من  العزوف 

جماعية،  مناعة  حتقيق  ال�شعب 

املناعة  هذه  حتقيق  ميكن  كان 

التلقيح  ن�شق  يف  ا�شتمررنا  لو 

ما  اليوم  يف  األف   200 مبعدل 

يعطينا حوايل 20 مليون ملقح يف 

مائة يوم، لكن لالأ�شف هذا الأمر 

الدول  اأن  اإن  وا�شتطرد  يكن.  مل 

بن�شبة  بالتطعيم  قامت  التي 

كبرية ت�شهد انف�شال بني العدوى 

الوفيات  قلت  حيث  والوفيات 

ب�شكل كبري، وهو ما يربهن على 

فعالية التلقيح. 

لفريو�س  امل�شتجدة  الوبائية  الو�شعية  األقت 

وعرفت  النفط،  اأ�شعار  على  بظاللها  كورونا 

بعدما  باملئة،   3,5 حدود  اإىل  و�شل  انخفا�شا 

�شاهدت خالل الآونة الأخرية تعافيا كبريا.

الخري  الأ�شبوع  خالل  النفط  اأ�شعار  �شجلت 

انخفا�شا جديدا، عزاه املخت�شون للو�شع ال�شحي 

العجوز،  بالقارة  الدول  عديد  تعرفه  الذي 

املوؤكدة  احلالت  يف  امللحوظ  التزايد  ظل  يف 

و�شط   ،19 كوفيد  كورونا  بفريو�س  لالإ�شابة 

تخوف كبري من توا�شل انخفا�س �شعارها، لتعود 

ملا كانت عليه خالل الأ�شهر القليلة املا�شية.

»برنت«  خام  اأ�شعار  انخف�شت  ال�شدد،  هذا  ويف 

دولر   78.39 اإىل  لت�شل  باملئة   3.51 بن�شبة 

�شجل  قد  العاملي  املزيج  يكون  وبذلك  للربميل، 

للمرة  للربميل  دولرا   79 م�شتوى  دون  م�شتوى 

بعدما  املا�شي،  اأكتوبر  �شهر  بداية  منذ  الأوىل 

ال�شعر  86 دولرا للربميل، وهو  اأ�شعاره  لم�شت 

الذي مل ي�شجل منذ اأزيد من ثالث �شنوات، فيما 

تك�شا�س«  »غرب  الأمريكي  اخلام  اأ�شعار  �شجلت 

انخفا�شا بن�شبة 3.35 باملئة، م�شجلة �شعرا و�شل 

اأن  للعلم  الواحد،  للربميل  دولر   76.36 اإىل 

اأ�شعار النفط انخف�شت خالل ال 25 يوم الخرية 

اأعلى  مع  باملقارنة  باملئة،   8,7 ل  و�شلت  بن�شبة 

م�شتوى بلغته منذ حوايل �شهرين.

باأن  اأوبك،  منظمة  اأ�شارت  اأخر،  جانب  ومن 

الربع  يف  النفط  على  العاملي  للطلب  توقعاتها 

انخفا�شا  �شتعرف  اجلاري  العام  من  الخري 

330 األف برميل يوميا، مقارنة  ي�شل اإىل حدود 

بتوقعاتها خالل ال�شهر املنق�شي.

ف.م

ناقو�س  التالميذ  لأولياء  الوطنية  املنظمة  دقت 

اخلطر، يف ظل التهاون والرتاخي امل�شجل يف تطبيق 

الرتبوية  املوؤ�ش�شات  من  بالعديد  الوقائية  التدابري 

ملوجة  بوادر  بروز  ظل  يف  الوطني،  امل�شتوى  على 

جديدة لفريو�س كورونا كوفيد 19.

وقال اأم�س رئي�س املنظمة الوطنية لأولياء التالميذ 

باأنهم  الرائد،  جلريدة  ت�شريح  يف  زينة  بن  علي 

يف  املدر�شي،  املحيط  يف  الوباء  تف�شي  من  متخوفون 

من  الدرا�شي  املو�شم  بداية  منذ  ت�شجيله  مت  ما  ظل 

ال�شحي  الربتوكول  تطبيق  يف  وتراخي  تقاع�س 

عودة  مع  باملوازاة  الرتبوية،  املوؤ�ش�شات  من  بالعديد 

املدراء  بع�س  اكرتاث  وعدم  جهة  من  الوباء  تف�شي 

ال�شحة  على  للحفاظ  املفرو�شة  ال�شحية  بالتدابري 

العمومية و�شالمة التالميذ وعمالها.

وقال بن زينة باأن ال�شلطات املعنية مطالبة بال�شرب 

تطبيق  يف  تهاونه  يثبت  من  لكل  حديد  من  بيد 

الربتوكول ال�شحي، غري اأنه �شدد على �شرورة توفري 

ت�شرف  حتت  وو�شعها  ال�شرورية،  امل�شلتزمات  كافة 

الراهن  الو�شع  واأن  خا�شة  الرتبوية،  املوؤ�ش�شات 

خمتلف  بني  والتن�شيق  واحلذر  احليطة  ي�شتدعي 

الهيئات املعنية ملجابهة الوباء.

طاولة  على  و�شعت  املنظمة  باأن  حمدثنا،  وك�شف 

املدر�شي  الدخول  عن  تقريرا  الو�شية  الوزارة 

35 ولية يتكون  املوؤ�ش�شات الرتبوية ب  بالعديد من 

الكبري  التباين  عن  اللثام  فيه  اأماطت  ورقة،   83 من 

من  الوقاية  الإحرتازية  التدابري  كافة  تطبيق  يف 

على  كبريا  خطرا  ح�شبها  ي�شكل  ما  كورونا،  فريو�س 

وموظفني  تالميذ  من  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  مرتادي 

على حد �شواء.

الوطنية  املنظمة  رئي�س  حتدث  مت�شل،  �شياق  ويف 

لأولياء التالميذ، عن بع�س ال�شكاوي املتعلقة بعدم 

متنح  ومل  بالوباء  اأ�شيبوا  الذين  التالميذ،  مرافقة 

امتحانات،  من  فاتهم  ما  ل�شتدراك  الفر�شة  لهم 

على  احلفاظ  باأن  م�شيفا  ر�شوبهم،  عنه  اجنر  ما 

ال�شحة العمومية يف الو�شط املدر�شي ل يعني اهمال 

اأح�شن  يف  وو�شعهم  مرافقتهم  يتطلب  بل  التالميذ، 

الظروف. 

مبعية  ال�شحية  اللجنة  اتخذت  فقد  بالذكر،  جدير 

وزو  تيزي  بولية  عزازقة  ودائرة  الرتبية  مديرية 

ثانوية  بغلق  يق�شي  قرارا  املنق�شي،  الأ�شبوع  نهاية 

ت�شجيل  بعد  احرتازيا،  اأيام   10 ملدة  علجية  �شحوي 

بع�س احلالت املوؤكدة الإ�شابة بفريو�س كورونا.

احلالية  املعطيات  اأن  اإىل  اأ�شاروا  اأخ�شائيون  وكان 

توؤكد باأننا يف بداية املوجة الرابعة لفريو�س كورونا، 

ما ي�شتدعي التقييد بالإجراءات الوقائية ملنع تف�شي 

الوباء.                                                                                   ف.م

نوفمرب  و26   25 يومي  وهران  ولية  حتت�شن 

الأخ�شائيني  لالأطباء  ال�شاد�س  املوؤمتر  اجلاري 

فر�شة  ي�شكل  اأن  القاء  �شاأن  ومن  اخلوا�س، 

يتعلق  فيما  الأخ�شائيني  بني  التجارب  لتبادل 

باأمرا�س  وعالقته   »19 »كوفيد  بحالت  بالتكفل 

القلب والأوعية الدموية.

واأو�شح الربوفي�شور حممد ب�شايح رئي�س املوؤمتر 

يف ت�شريح لـ »واأج«، اأن هذا املوؤمتر �شيجمع روؤ�شاء 

اأق�شام من وليات خمتلفة من الوطني �شاهموا يف 

�شيتقا�شمون  حيث  كوفيد19-،  بحالت  التكفل 

هذا  بعالقات  منها  تعلق  ما  �شيما  ل  جتاربهم 

اللتهاب باأمرا�س القلب والأوعية الدموية

ي�شلط  الذي  املوؤمتر  هذا  من  الهدف  وحول 

الربوفي�شور  قال  كورونا،  فريو�س  حول  ال�شوء 

جتاربهم  امل�شاركون  زمالوؤنا  »�شيقدم  ب�شايح: 

للخطر«،  املعر�شني  للمر�شى  وت�شخي�شاتهم 

املرة  هذه  وطني  لقاء  هو  املوؤمتر  هذا  اأن  م�شيفا 

ب�شكل ا�شتثنائي ولي�س دولًيا كاملعتاد. 

رعاية  حتت  تنظيمه،  يتم  املوؤمتر  هذا  اأن  يذكر 

واجلمعية  الداخلي  للطب  اجلزائرية  اجلمعية 

واجلمعية  املرتفع  الدم  ل�شغط  اجلزائرية 

الأوروبية ل�شغط الدم املرتفع ويت�شمن برناجما 

ثريا من املحا�شرات والور�شات.  ويحتوي الربنامج 

على 16 حما�شرة خمتلفة منها »موؤ�شرات كوفيد-

الدرو�س  امل�شتجد:  »املر�س  و  اجلزائر«  يف   19
�شد  والتلقيح  و«اللقاحات  ا�شتخال�شها«  الواجب 

لنقطاع  ال�شريرية  كوفيد19-«و«اخل�شائ�س 

الرئة  اأمرا�س  مب�شلحة  النوم  خالل  التنف�س 

باملركز ال�شت�شفائي اجلامعي بوهران« و«التكفل 

مبر�س ال�شكري اأثناء وبعد الإ�شابة بكوفيد19- 

وغريها. 

الرتكيز  �شيتم  ور�شات  اأربع  تنظيم  �شيتم  كما 

�شغط  ارتفاع  يف  الأدلة  »تقييم  على  خاللها 

الدموية  والأوعية  القدم  اأطباء  و«تقييم  الدم« 

للقدم  الغذائية  ال�شطرابات  من  للوقاية 

ال�شكرية« وغريها.

موؤمتر طبي بوهران حول اأمرا�س القلب والأوعية الدموية

التهابات فريو�ض كورونا حتت جمهر 
االأطباء االخ�صائيني

اأم�س،  ال�شيدلنية،  ال�شناعة  وزارة  اأ�شدرت     

تعليمة موجهة للموؤ�ش�شات ال�شيدلنية تلزمهم فيها 

املتوفرة  الأولية  املواد  بكمية  اأ�شبوعيا  بالت�شريح 

ن�شرتها  التي  للتعليمة  ووفقا  الت�شنيع.  بغ�شر  لديها 

الوزارة على �شفحتها الر�شمية على فاي�شبوك، فاإنها 

الواجب  باملعلومات  املتعلق  النموذج  بتحديث  قامت 

املخزونات  حالت  بخ�شو�س  اأ�شبوعيا  بها  الت�شريح 

للت�شنيع، من خالل اإ�شافة خانة تخ�س كميات املادة 

الأولية املتوفرة باملوافقة لعدد وحدات البيع املمكن 

ت�شنيعها.

وتندرج هذه اخلطوة يف اإطار »التدابري املتخذة من 

الدقيق  للتتبع  ال�شيدلنية  ال�شناعة  وزارة  طرف 

فر�شت  الوزارة  اأن  يذكر  ال�شيدلنية«.  املواد  لتوفر 

اإجبارية اإر�شال الت�شريح الأ�شبوعي للمخزونات كل 

يوم اخلمي�س قبل منت�شف النهار  مع اإجبارية اإ�شعار 

وتبليغ مديرية اليقظة ال�شرتاتيجية باأي تغيري يف 

برامج الإنتاج يف اأجل اأدناه ثالثة اأ�شهر.

 ع.ط

قامت بتحديث النموذج املتعلق باملعلومات الواجب الت�شريح بها 

امل�ؤ�ص�صات ال�صيدالنية ملزمة 
بالت�صريح باملواد االأولية اأ�صبوعيا

والت�شالت  الربيد  �شبط  �شلطة  خ�ش�شت 

احلزمة  يف  اإ�شافية  ذبذبات  الإلكرتونية، 

النقال  الهاتف  متعاملي  ل�شالح   ،)E-GSM(

)اأوريدو(،  و  )جازي(  )موبيلي�س(،  الثالثة 

اأف�شل  اإىل توفري جودة خدمة  والتي تهدف 

لذات  بيان  به  اأفاد  ما  ح�شب  للم�شتخدمني، 

الهيئة، اأم�س.

حت�شني  اإطار  يف  اأنه  ذاته،  امل�شدر  واأو�شح 

النقال،  الهاتف  �شبكات  خدمة  نوعية 

والت�شالت  الربيد  �شبط  �شلطة  قامت 

الإلكرتونية، بتاريخ اليوم 21 نوفمرب 2021, 

احلزمة  يف  اإ�شافية  ذبذبات  بتخ�شي�س 

 E-GSM )890-880 / 935-925 ميغاهريتز(

ل�شالح املتعاملني الثالثة: ات�شالت اجلزائر 

تيليكوم  اأوبتيموم  )موبيلي�س(،  النقال 

لالت�شالت  والوطنية  اجلزائر)جازي( 

اجلزائر )اأوريدو(«.

واأ�شاف البيان اأن »�شلطة ال�شبط توا�شل بذل 

جمهوداتها فيما يتعلق بتخطيط وتخ�شي�س 

الذبذبات بغر�س توفري جودة خدمة اأف�شل 

للم�شتخدمني«.

ذبذبات اإ�صافية لفائدة متعاملي الهاتف 
النقال لتح�صني ج�دة اخلدمة 
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5الحدث
بعد اأن حظي مبوافقة نواب الغرفة ال�سفلى 

م�شروع قانون �ملالية �أمام 
�أع�شاء جمل�س �لأمة �ليوم 

يف  الأمة  جمل�س  اأع�ضاء  اليوم،  ي�رشع 

ل�ضنة  املالية  قانون  م�رشوع  مناق�ضة 

موافقة  على  حاز  اأن  لعد  وذلك   ،2022
حيث  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س  نواب 

ممثلي  طرف  من  عليه  امل�ضادقة  متت 

الغرفة ال�ضفلى يوم الأربعاء املن�رشم. 

اليوم يف  اأ�ضغاله  الأمة  ي�ضتاأنف جمل�س 

علنية خم�ض�ضة ملناق�ضة م�رشوع  جل�ضة 

ل�ضنة  املالية  قانون  املت�ضمن  القانون 

بيان  اأم�س،  اأفاد  ما  ح�ضب   ،2022
ذات  واأو�ضح  الت�رشيعية.  الهيئة  لذات 

اأنه �ضيتم خالل هذه اجلل�ضة،  امل�ضدر، 

قبل  من  املالية  قانون  م�رشوع  تقدمي 

ممثل احلكومة، كما �ضيتم تقدمي تقرير 

واملالية عن  القت�ضادية  ال�ضوؤون  جلنة 

ال�ضتماع  ليتم بعدها  القانون،  م�رشوع 

الأمة. يذكر  اأع�ضاء جمل�س  اإىل تدخالت 

اأمين  املالية،  وزير  الأول،  الوزير  اأن 

بن عبد الرحمان، كان قد قام اخلمي�س 

م�رشوع  حول  عر�س  بتقدمي  املا�ضي، 

جلنة  اأع�ضاء  اأمام  املالية،  قانون 

ال�ضوؤون القت�ضادية واملالية للمجل�س.  

القانون  م�رشوع  فاإن  العر�س،  وح�ضب 

لربميل  مرجعي  �ضعر  اأ�ضا�س  على  اأعد 

دولر   50 و�ضعر  دولرا    45 بـ  النفط 

اجلزائري  للنفط  �ضوق  ك�ضعر  للربميل 

»�ضحاري بالند«.   

 ع.ط

اأم�س،  كلمة  يف  زيان  بن  الوزير  اأكد 

 24 الـ  الدورة  نتائج  الإعالن عن  مبنا�ضبة 

للجنة الوطنية لرتقية الباحثني الدائمني 

حر�س الوزارة على متابعة امل�ضار املهني 

الركيزة  باعتبارهم  الدائمني  للباحثني 

والتطوير  العلمي  للبحث  الأ�ضا�ضية 

التكنولوجي.

واأو�ضح الوزير، اأن هذا اللقاء ياأتي تاأكيدا 

الذي  والتفوق،  المتياز  ت�ضجيع  على 

لتعزيز  متميزين  باحثني  بربوز  ي�ضمح 

الذي  التطويري  والبحث  العلمي  الإنتاج 

يخلق قاعدة بحثية متينة ترتقي للم�ضتوى 

املطلوب«.  ويف هذا ال�ضدد، اأكد بن زيان 

اإىل  »اأ«  ق�ضم  باحث  اأ�ضتاذ   100 ترقية  عن 

ق�ضم«  باحث  اأ�ضتاذ  م�ضف  ومن  بحث  مدير 

 122 بني  من  »اأ«.  باحث  اأ�ضتاذ  اإىل   « ب 

مرت�ضحا.  

الدورة  نتائج  الوزير  اأعطى  وباملنا�ضبة، 

ترقية  مت  حيث  التخ�ض�ضات  فروع  ح�ضب 

من  بحث  مدير  رتبة  اإىل  باحثا  خم�ضني 

العلوم  على  يتوزعون  مرت�ضحا،   60 بني 

العلوم  بحث،  مديرا   16 والتكنلوجيا 

الأ�ضا�ضية 12، علوم الأر�س والكون واحلياة 

13، العلوم الجتماعية والإن�ضانية 9.
ترقية  متت  اأنه  القطاع،  وزير  واأ�ضاف   

خم�ضني مرت�ضحا اإىل رتبة ق�ضم »اأ« من بينهم 

26 يف العلوم والتكنلوجيا ،13 يف العلوم 
الأ�ضا�ضية، 7 يف علوم الكون واحلياة و4 يف 

العلوم الجتماعية والإن�ضانية.

واأكد الوزير اأن قطاعه يعمل، على حت�ضني 

املن�ضة الرقمية اخلا�ضة برتقية الباحثني 

دورة  من  وم�ضتمرة  دائمة  ب�ضفة  الدائمني 

الدورة  هذه  اإجراء  اأن  مربزا  اأخرى«،  اإىل 

نوفمرب   11 اإىل  �ضبتمرب   25 من  املنظمة 

ب�ضكل رقمي،«خفف« الأعباء على الباحثني 

البحث  مراكز  كل  عرب  الدائمني، 

تقع  اأوالتي  للقطاع  التابعة  ووحداته 

اأخرى،  وزارية  قطاعات  و�ضاية  حتت 

ت�ضيري  وت�ضهيل  تر�ضحاتهم  تقدمي  يف 

ملفات ترقيتهم. 

 وح�ضب ين زيان �ضي�ضمح هذا الجراء 

البحث  موؤطري  هيئة  عدد  من  بالرفع 

بحث  واأ�ضاتذة  بحث  مدير  م�ضف  من 

 605 اإىل   505 من  انتقل  الذي  »اأ«  ق�ضم 

البالغ  الدائمني  الباحثني  جمموع  من 

البحث  مراكز  كل  يف   2199 عددهم 

ووحداته. 

التعليم  وزير  اأ�ضار  اأخرى،  جهة  من 

العايل والبحث العلمي، عبد الباقي، 

الدورة  هذه  يف  املرت�ضحني  عدد  اأن 

تزايد مقارنة بالدورة 23، وهذا يعود 

يف  الدائمني  الباحثني  انخراط  اإىل 

م�ضيفا  الرقمنة،  نحو  التحول  عملية 

بكل  ت�ضعى  العايل  التعليم  وزارة  اأن 

الرتقية،  م�ضابقات  تنظيم  اإىل  عزمية 

ب�ضفة دورية وم�ضتمرة لتح�ضني البحث 

التطويري املفيد والإنتاج العلمي.

اأعلن وزير التعليم العايل والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن ترقية 100 اأ�ستاذ باحث اىل 

مدير بحث، معلنا يف الوقت نف�سه حر�ص القطاع على تنظيم م�سابقات الرتقية، ب�سفة دورية 

وم�ستمرة لتح�سني البحث التطويري والإنتاج العلمي.

بن زيان يعلن عن م�سابقات دورية لتح�سني الإنتاج العلمي

100 باحث يف قطاع  ترقية 
�لعايل �لتعليم 

عزيز.ط

منذ تفعيله يف �سهر مار�ص 2021

تنمية  ��شتثماري لدى ديو�ن  350 ملف  �إيد�ع 
�ل�شناعية �لزر�عة 

وزارة العدل تعلن:

�لقطاع وموظفي  ق�شاة  لفائدة  تكوينية  دور�ت   

الق�سية الفل�سطينية يف �سلب نقا�سات الوفد اجلزائري

برملاين  �جتماع  ي�شارك يف  �لربملان 
»�لناتو« حللف 

تعترب فر�سة مل�ساركة خربتها يف التكفل ب�سحايا الألغام 

ر�أ�س جلنة  تنتخب على  �جلز�ئر 
2022 ل�شنة  �لألغام  �شحايا  م�شاعدة 

اإيداع 350 ملفا ا�ضتثماريا لدى ديوان تنمية الزراعة ال�ضناعية  مت 

ما  ح�ضب   ،2021 مار�س  �ضهر  تفعيله  منذ  ال�ضحراوية  بالأرا�ضي 

اأفادت به اأم�س وزارة الفالحة والتنمية الريفية.

التوا�ضل  موقع  على  الر�ضمية  �ضفحتها  عرب  الوزارة  واأ�ضارت 

الجتماعي »فاي�ضبوك«، اأنه مت قبول 120 م�رشوعا وت�ضليم م�ضاحة 

اجمالية تقدر بـ 80 األف و750 هكتارا لأ�ضحاب هذه امل�ضاريع على 

من  �ضتة حميطات  ت�ضخري  كما مت  وليات جنوبية،  م�ضتوى خم�س 

�ضمن ال�ضبعة املقرتحة من طرف الديوان مت ت�ضليمها كليا، ح�ضب 

امل�ضدر ذاته.

املن�ضة  ال�ضتثمار مت عن طريق  ملفات  اإيداع  اأن  الوزارة  واأو�ضحت 

يف  مقيمني  جزائريني  ملتعاملني  »�ضمح  مما  للديوان،  الرقمية 

اخلارج من احل�ضول على اأوعية عقارية لإجناز م�ضاريعهم ».واأفادت 

اأي�ضا باأن احلقيبة العقارية التي طرحها الديوان من اأجل الإ�ضتثمار 

يف الزراعات ال�ضناعية بلغت 500 األف هكتار.                   ع.ط

برجمت وزارة العدل دورات تكوينية موجهة لفائدة عدد من الق�ضاة 

وموظفي القطاع، خالل الفرتة ما بني 21 اإىل 25 نوفمرب اجلاري.

وت�ضارك وزارة العدل، يف اإطار التعاون مع الربنامج ‘’الأورومتو�ضطي 

عدالة 05’’، يف اجتماعني مبدينة لهاي، ويت�ضمن هذا الربنامج، 

املجال  يف  الأورومتو�ضطي  اخلرباء  فوج  باأع�ضاء  خا�ضا  اجتماعا 

من  واإطار  قا�ضيني  ي�ضم  نوفمرب   23 يوم   ،)CrimEx( اجلزائي 

اجلزائر ب�ضفتهم اأع�ضاء �ضمن هذا الفوج.

جانب  اإىل  اجلزائر  ق�ضاء  جمل�س  لدى  العام  النائب  ي�ضارك  كما 

اجتماع  يف  اي�ضا  لهاي  مبدينة  اأعاله  املذكورين  الفوج  اأع�ضاء 

نوفمرب  و25   24 يومي  املقرر  العامني  للنواب  الثالث  املنتدى 

اجلاري.

مع  التعاون  اإطار  ويف  فاإنه  اأم�س،  العدل،  لوزارة  بيان  وح�ضب 

)منهم  م�ضاركا   60 الأحد  اليوم  ي�ضتفيد  للق�ضاء،  العليا  املدر�ضة 

28 اإطارا من الإدارة املركزية و32 من اجلهات الق�ضائية( من يوم 
تكويني حول »القانون الع�ضوي 15-18 موؤرخ يف 02 �ضبتمرب 2018 

املتعلق بقوانني املالية«، ويهدف هذا اليوم اإىل التعريف باآليات 

تطبيق املقاربة اجلديدة يف جمال اإدارة وت�ضيري امليزانية العامة 

للدولة.

كما برجمت الوزارة يف اإطار التكوين امل�ضتمر وحت�ضني امل�ضتوى، 

ـ الفوج  18 موظفا من الإدارة املركزية يف دورة تكوينية  م�ضاركة 

الأول ـ حول برنامج »اإك�ضال Excel« من 21 اإىل 25 نوفمرب اجلاري 

اإىل  الدورة  هذه  وتهدف  املتوا�ضل،  التكوين  م�ضتوى جامعة  على 

حت�ضني م�ضتوى املوظفني وجتديد معارفهم لتحكم اأف�ضل يف تقنيات 

الإعالم الآيل يف العمل الإداري، ي�ضيف البيان.                   ع.ط 

يف  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س  �ضارك 

الأبي�س  البحر  جمموعة  اجتماع  اأ�ضغال 

للجمعية  الأو�ضط  وال�رشق  املتو�ضط 

الربملانية ملنظمة حلف �ضمال الأطل�ضي، 

الذي جرت وقائعه يومي 19 و20 نوفمرب 

اجلاري برب�ضلونة )اإ�ضبانيا(.

واأفاد بيان للغرفة لل�ضفلى، اأن امل�ضاركني 

يف هذا الجتماع، ناق�ضوا عدة مو�ضوعات 

»الق�ضية  بينها على وجه اخل�ضو�س:  من 

الهجرة  واآفاق  »حتديات  الفل�ضطينية«، 

»منظمة  املتو�ضط«،  الأبي�س  البحر  عرب 

ال�رشق  ومنطقة  الأطل�ضي  �ضمال  حلف 

الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا«، »تطور الأو�ضاع 

والعراق«،  و�ضوريا  تون�س  من  بكل 

يف  الب�رشي  لالأمن  الرئي�ضية  »التحديات 

اإفريقيا«  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق  منطقة 

ال�ضتقرار  واآفاق  »ال�رشاع  مو�ضوع  وكذا 

بليبيا«.

اإىل  الأمة  جمل�س  دعا  جهته،  ومن 

الق�ضايا  ملختلف  ناجعة  حلول  اإيجاد 

والتي  العامل،  تواجه  التي  والتحديات 

الع�ضكرية  التدخالت  مع  حدة  تزداد 

وال�ضيا�ضية يف ال�ضوؤون الداخلية للدول.

برئي�س جلنة  الأمة، ممثال  �ضارك جمل�س 

وحقوق  والإدارية  القانونية  ال�ضوؤون 

اجتماع  يف  طمراوي،  حكيم  الإن�ضان، 

املتو�ضط  مبنطقة  اخلا�ضة  املجموعة 

للجمعية  التابعة  الأو�ضط  وال�رشق 

الأطل�ضي، وذلك  �ضمال  الربملانية حللف 

يف  برب�ضلونة  نوفمرب  و20   19 يومي 

ا�ضبانيا.

وقدم حكيم طمراوي مداخلة دعا فيها اإىل 

الق�ضايا  ملختلف  ناجعة  حلول  اإيجاد 

والتي  العامل،  تواجه  التي  والتحديات 

الع�ضكرية  التدخالت  مع  حدة  تزداد 

وال�ضيا�ضية يف ال�ضوؤون الداخلية للدول«، 

موؤكدا على »�رشورة تبني مقاربة �ضاملة 

يف م�ضاألة الهجرة غري ال�رشعية، تتبنى 

والتنمية  الأمن  متوازنا يجمع بني  نهجا 

ويراعي م�ضالح اجلميع«.

جمل�س  ممثل  اأبان  ال�ضياق،  ذات  ويف 

الأمة عن »مواقف وا�ضرتاتيجيات اجلزائر 

امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  لتج�ضيد 

والتجديد  الإ�ضالح  نحو  وتوجهها 

والتغيري الدميقراطي الالزم لبناء جزائر 

جتاه  الثابتة  »مواقفها  موؤكدا  جديدة«، 

وفقا  تقرير م�ضريها  ال�ضعوب يف  حقوق 

ال�ضعب  حلق  ودعمها  الدولية  لل�رشعية 

الفل�ضطيني يف اإقامة دولته امل�ضتقلة«.

واأ�ضاف البيان اأن جدول اأعمال الجتماع 

بينها  من  موا�ضيع  »عدة  مناق�ضة  ت�ضمن 

وكذا  -ال�ضهيوين«  »الفل�ضطيني  ال�رشاع 

للمتو�ضط  العابرة  الهجرة  »حتديات 

يف  الإن�ضاين  لالأمن  الكربى  والتحديات 

منطقة ال�رشق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا.

ي�ضارك  اجلزائري  الربملان  اأن  يذكر 

املجموعة  هذه  اجتماعات  يف  بانتظام 

عام  تاأ�ض�ضت  برملانية  هيئة  تعد  التي 

حو�س  من  برملانيني  وجتمع   1996
لقاءات  يف  الأو�ضط  وال�رشق  املتو�ضط 

واإقامة  التعاون  لرتقية  ومنتديات 

الق�ضايا  مناق�ضة  خالل  من  فعال  حوار 

يف  امل�ضاهمة  بهدف  والأمنية  ال�ضيا�ضية 

رفع التحديات التي تواجه املنطقتني.

ع. ط

م�ضاعدة  للجنة  رئي�ضة  اجلزائر  انتخبت 

ل�ضنة  لالأفراد  امل�ضادة  الألغام  �ضحايا 

2022 خالل الدورة الـ 19 لجتماع الدول 
الأطراف يف اتفاقية ح�رش الألغام امل�ضادة 

و19   15 بني  ما  انعقدت  التي  لالأفراد 

ال�ضوي�رشية  بالعا�ضمة  اجلاري  نوفمرب 

جنيف.

ت�ضم  التي  اللجنة  هذه  ولية  وت�ضمل 

واكوادور  اجلزائر  اجلديدة  ت�ضكيلتها 

الدول  جهود  دعم  واوغندا  وايطاليا 

ال�ضحايا  م�ضاعدة  لتعزيز  الطراف 

التفاقية  لأحكام  وفقا  بها  والنهو�س 

وخطط عملها بالإ�ضافة اىل امل�ضاركة يف 

متابعة خمتلف الن�ضطة املندرجة يف اإطار 

تنفيذ التفاقية.

ويف مداخلته خالل الجتماع ا�ضار ال�ضفري 

واملمثل الدائم للجزائر يف جنيف، لزهر 

�ضواملي اىل ان اوليات اللجنة ل�ضنة 2022 

�ضتتمحور حول ترقية مقاربة مت�ضقة كما 

2019- او�ضلو  عمل  خمطط  عليه  ين�س 

من  ال�ضحايا  »م�ضاعدة  املت�ضمن   2024
قانونية  واطر  �ضيا�ضات وخمططات  خالل 

ال�ضخا�س  حقوق  ت�ضمل  مو�ضعة  وطنية 

والعمل  والتعليم  وال�ضحة  املعاقني 

ودعم  الفقر  ن�ضبة  من  والتقليل  والتنمية 

بلوغ اهداف التنمية امل�ضتدامة«.

»اهمية  على  ال�ضياق  ذات  يف  ركز  كما 

الدول  خرباء  تبادل  من�ضة  من  ال�ضتفادة 

اىل  داعيا  الآخرين،  وال�رشكاء  الع�ضاء 

امت�ضا�س  اىل  تهدف  التي  اجلهود  تعزيز 

م�ضاعدة �ضحايا  ال�ضحية على  الزمة  اإثر 

اللغام«.

و�ضتكون رئا�ضة اللجنة بالن�ضبة للجزائر 

مكافحة  الريادي يف  دورها  لإبراز  فر�ضة 

وم�ضاركة  لالأفراد  امل�ضادة  اللغام 

التي  اللغام  ب�ضحايا  التكفل  خربتها يف 

مت  والتي  الوطنية  التحرير  حلرب  تعود 

خالل  اجلزائري  الوفد  طرف  من  عر�ضها 

الجتماع.

ا�ضتخدام  حظر  اتفاقية  دخلت  للتذكري 

امل�ضادة  اللغام  وانتاج  ونقل  وتخزين 

 9 يف  اجلزائر  يف  التنفيذ  حيز  لالأفراد 

التوقيع  باب  فتح  ومنذ   2002 اأفريل 

عليها يف عام 1997 �ضدقت على التفاقية 

عن  يقل  ل  ما  اليها  اوان�ضمت  املذكورة 

164 دولة.                               ع. ط

ممثلة برئي�ص املجل�ص ال�سالمي الأعلى 

و�ل�شرت�تيجية  �لروؤية  جمموعة  �جتماع  يف  ت�شارك  �جلز�ئر 
�ل�شالمي« و�لعامل  »رو�شيا 

ت�ضارك اجلزائر، ممثلة برئي�س املجل�س ال�ضالمي الأعلى، بوعبد الله غالم الله، الأربعاء املقبل باململكة العربية ال�ضعودية، يف اأ�ضغال اجتماع جمموعة 

الروؤية وال�ضرتاتيجية »رو�ضيا والعامل ال�ضالمي«، ح�ضب ما اأفاد به اأم�س بيان للمجل�س.

واأو�ضح نف�س امل�ضدر اأن الجتماع الذي �ضتحت�ضنه مدينة جدة ينعقد حتت �ضعار »احلوار واآفاق التعاون«.و�ضتكون لغالم الله مداخلة يتناول فيها »جهود 

اجلزائر ودعوتها يف خمتلف املحافل الدولية اإىل تعميق احلوار وتو�ضيع جمالت التعاون وجت�ضيد التعاي�س ملواجهة التحديات اجلديدة«.

وكان رئي�س املجل�س الإ�ضالمي العلى بوعبدالله غالم الله، وفدا عن ممثلي الطريقة ال�ضوفية ال�ضيخية من اأوروبا و افريقيا، من امل�ضاركني يف امللتقى 

الدويل الطريقة ال�ضوفية ال�ضيخية واأعالمها املنعقد موؤخرا بولية غرداية، ح�ضبما ورد يف بيان للمجل�س.

ح�ضن  من  للجزائر ملا مل�ضوه  ب�ضكرهم  »تقدموا  الذين  الوفد  اأع�ضاء  العا�ضمة،  باجلزائر  املجل�س  الله مبقر  غالم  التقى  فقد  امل�ضدر،  نف�س  وح�ضب 

ال�ضتقبال و كرم الوفادة، و ملا تبذله اجلزائر من جهود كبرية يف حماية الهوية الدينية و الثقافية و ن�رش قيم ال�ضالم و املحبة، و دعواتها اىل التعاون 

و التعاي�س بني املذاهب الإ�ضالمية من اأجل وحدة الأمة و مواجهة التهديدات املتزايدة«.

كما تناول اللقاء -ي�ضيف البيان- �ضبل تعزيز التعاون بني الطريقة ال�ضيخية يف خمتلف مناطق العامل و املجل�س ال�ضالمي العلى خا�ضة املناطق التي 

ع.ط تتواجد فيها اجلالية الوطنية«.           
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المحلي

ا�ستوؤنف، اأم�س، ن�ساط النقل البحري للم�سافرين عرب اخلط الرابط بني ميناء م�ستغامن وميناء فالن�سيا الإ�سباين بعد 

اأزيد من 20 �سهرا من التوقف ب�سبب التدابري الحرتازية من تف�سي وباء كورونا.

بعد اأزيد من 20 �سهرا من التوقف ب�سبب التدابري الحرتازية

خط  عرب  للم�سافرين  البحري  النقل  ا�ستئناف 
فالن�سيا«  »م�ستغامن 

املتعامل  باخرة  ور�ست 

النقل  يف  املتخ�س�ص  الأجنبي 

البحري للم�سافرين )بالياريا( 

حدود  يف  م�ستغامن  مبيناء 

وعلى  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة 

و148  م�سافر   349 متنها 

عنه  اأعلن  ح�سبما  مركبة، 

ريا�ص  للنقل  الولئي  املدير 

لواأج.  ت�رصيح  يف  بومدين 

ب�سمان  املتعامل  هذا  و�سيقوم 

واإيابا  ذهابا  امل�سافرين  نقل 

البحري مبعدل  عرب هذا اخلط 

ح�سب  اأ�سبوعيا،  واحدة  رحلة 

بومدين. 

املحلية  ال�سلطات  وقامت 

ل�سمان  �سحي  خمطط  بو�سع 

وذهاب  الوافدين  ا�ستقبال 

الظروف  اأح�سن  يف  املغادرين 

بالوقاية  يتعلق  ما  ول�سيما 

مثلما  كورونا،  فريو�ص  من 

الولئي  املدير  لواأج  اأبرزه 

توفيق حممد  وال�سكان  لل�سحة 

للمدير  -وفقا  ومت  خليل. 

وال�سكان- لل�سحة  الولئي 

ت�سخري فرقة طبية متنقلة على 

م�ستوى املحطة البحرية لنقل 

طبيب  من  مكونة  امل�سافرين 

و4 �سبه طبيني جمهزة بكامريا 

للحرارة  ومقايي�ص  حرارية 

�ستة  جتنيد  مت  كما  بعد.  عن 

الك�سف  حتاليل  لإجراء  خمابر 

ال�رصيعة عن الفريو�ص لت�سهيل 

اإىل  امل�سافرين  دخول  عملية 

والقيام  البحرية  املحطة 

الإدارية،  الإجراءات  مبختلف 

وفق ال�سيد خليل.

�سمحت  قد  احلكومة  وكانت 

النقل  رحالت  با�ستئناف 

البحري بني م�ستغامن وفالن�سيا 

منذ حوايل �سهرين و�ست�ستاأنف 

الإ�سبانية  ال�سحن  �رصكة 

اأ�سبوعية  بخدمة  ن�ساطها، 

من  املغادرة  �ستكون  حيث  ح 

�سبت،  يوم  كل  فالن�سيا  ميناء 

يوم  كل  م�ستغامن  ميناء  ومن 

18 �سا م�ساًء.  ال�ساعة  اأحد يف 

و�سيتم تنفيذ املعرب مرة اأخرى 

 Dénia العبارة  بوا�سطة 

 Ciutat Creativa
 399 من  لأكرث  تت�سع  التي   .

و�سبق  مركبة.  و430  ا  �سخ�سً

لرئي�ص ال�رصكة جورج ب�سول اأن 

اأكد يف ت�رصيح �سابق، اإنه را�صٍ 

للغاية عن هذا ال�ستحواذ. لأن 

اجلزائر تظل �سوقا اإ�سرتاتيجيا 

يف  ت�ستمر  اأن  ال�رصكة  تريد 

النمو فيه. 

اإ�ستاأنفت  اجلزائر  اأن  ويذكر 

برحلتني  بحريا  الركاب  نقل 

 21 يف  اإ�سبانيا  اإىل  اأ�سبوعيا 

واإ�ستاأنفت  املن�رصم.  اأكتوبر 

الفاحت  يف  فرن�سا  نحو  النقل 

اأن  بعد  اجلاري.  نوفمرب  من 

منذ  البحرية  املعابر  غلق  مت 

15 مار�ص 2020 ب�سبب جائحة 
املوؤ�س�سة  وحددت  كورونا. 

البحري  للنقل  الوطنية 

للم�سافرين ثمن تذاكر الرحالت 

واإ�سبانيا  فرن�سا  من  كل  نحو 

ح�سب ما اأعلنه املدير التجاري 

لل�رصكة. واأو�سح كرمي بوزناد 

فرن�سا  من  التذكرة  ثمن  ان 

واإيابا  ذهابا  اجلزائر  نحو 

بال�سيارة يبلغ 774 اأورو ومدة 

�سالحيته �سنة. يف حني قدرت 

 6 ملدة  �ساحلة  التذكرة  ثمن 

واأ�ساف  اأورو.   664 بـ  اأ�سهر 

التذكرة  ثمن  امل�سوؤول  ذات 

ثمن  ي�سل  اجلزائري  بالدينار 

و80  األف   60 بني  ما  التذكرة 

األف دينار.

»معترب«  مايل  غالف  تخ�سي�ص  تقرر 

وتنظيف  تهيئة  تكاليف  لتغطية 

ولية  اإقليم  عرب  املتواجدة  الأودية 

جمابهة  اإطار  يف  وذلك  اجلزائر، 

خماطر التقلبات اجلوية.

وح�سبما اأفادت م�سالح الولية اأم�ص 

اأحمد  العا�سمة،  اجلزائر  وايل  فاأن 

معبد، وخالل تراأ�سه اجتماع تن�سيقي 

للمقاطعات  املنتدبني  الولة  مع 

»تخ�سي�ص غالف  عن  اأعلن  الإدارية، 

مايل معترب لتغطية تكاليف عمليات 

تهيئة وتنظيف الأودية املتواجد على 

م�ستوى اإقليم ولية اجلزائر«. 

اللقاء  ح�رص  امل�سدر،  ذات  وح�سب 

الإجراءات  لدرا�سة  خ�س�ص  الذي 

الناجتة  املخاطر  ملجابهة  الالزمة 

هي  التي  اجلوية  التقلبات  عن 

امليزانية  مدراء  بداياتها،  يف 

بالنيابة  واملمتلكات  واملحا�سبة 

والأ�سغال العمومية واملوارد املائية 

وال�سناعة اإىل جانب املدراء العامني 

ركز  كما  الولئية.  للموؤ�س�سات 

الوايل، خالل اللقاء، على تخ�سي�ص 

خمتلف  على  وتوزيعها  جمهزة  فرق 

النقاط ال�سوداء، اإىل جانب التكثيف 

النقاط  عرب  امليدانية  اخلرجات  من 

وتعترب  خطرا  ت�سكل  التي  ال�سوداء 

م�سدر اأخطار حدوث الفي�سانات، مثل 

الوديان التي هي يف حاجة للتهيئة 

والتنظيف امل�ستمر والدوري.

ق. م

قائمة  بتحيني  اجلزائر  ولية  قامت 

املت�سلة  وتلك  الإدارية  امللفات 

وال�سيا�سية  اجلمعوية  باحلياة 

والتعمري واقتناء الأ�سلحة والذخرية 

اخلطرية  واملواد  الأموال  ونقل 

بالإمكان  اأ�سبح  والتي  وغريها، 

الأر�سية  عرب  بعد،  عن  اإيداعها 

الرقمية املخ�س�سة لذلك.

ولية  ك�سفت  لها،  بيان  ويف 

املحينة  القائمة  عن  اجلزائر 

الرقمية  باخلدمة  املعنية  للملفات 

»ال�سباك عن بعد« التي كانت وزارة 

و  املحلية  اجلماعات  و  الداخلية 

قد و�سعتها حيز  العمرانية  التهيئة 

من  املواطنني  لتمكني  اخلدمة، 

ذات  الإدارية  امللفات  خمتلف  اإيداع 

املركزية  الإدارة  ب�سالحيات  ال�سلة 

و  الإدارية  واملقاطعة  والولية 

البلدية، عرب الأر�سية الرقمية التي 

ميكن الولوج اإليها من خالل املوقع 
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اأ�سحى  والبناء،  بالتعمري  يتعلق 

طلبات  اإيداع  املعنيني  مقدور  يف 

ا�ستخراج �سهادات التعمري والتق�سيم 

وال�ستغالل واحليازة و رخ�ص البناء 

مطابقة  وحتقيق  والتجزئة  والهدم 

قطعة  حول  معلومات  بطاقة  وكذا 

بالن�سبة  اأما  للبناء.  قابلة  اأر�ص 

الأر�سية  فتتيح  املدنية،  للحالة 

الدفرت  من  ن�سخة  طلبات  اإيداع  

احلالة  بيانات  ت�سحيح  و  العائلي 

عقد  لإبرام  موعد  حتديد  و  املدنية 

رخ�سة  لطلب  موعد  اأخذ  و  الزواج 

الزواج املختلط. 

و  الأ�سخا�ص  تنقل  جمال  ويف 

املمتلكات، توفر هذه اخلدمة الرقمية 

اإيداع طلبات جتديد بطاقة التعريف 

البيومرتية و متديد تاأ�سرية اأو اإقامة 

فوق  املتواجدين  الأجانب  الرعايا 

الرتاب الوطني ب�سفة قانونية، وفقا 

اخلا�ص  ال�سق  ويف  البيان.  لذات 

ال�سيا�سية،  و  اجلمعوية  باحلياة 

طلبات  اإيداع  املواطنني  با�ستطاعة 

التاأ�سي�سي  الت�رصيح  ت�سجيل 

و  والبلدية  الولئية  للجمعيات 

للجمعيات  التنفيذية  الهيئة  جتديد 

وكذا  البلدية  و  الولئية  و  الوطنية 

وعالوة  الأ�سا�سية.  قوانينها  تعديل 

على ما �سبق ذكره، باإمكان املعنيني 

اأي�سا اإيداع طلبات الت�رصيح لتنظيم 

والرتاخي�ص  العمومية  الجتماعات 

للمظاهرات العمومية

املذكورة،  اخلدمة  ت�سمل  كما   .

)طلب  الت�سامنية  العمليات  كذلك، 

ودفن  رم�سان(  �سهر  مالية  اإعانة 

ونقل اجلثامني )طلب اإخراج املوتى 

من القبور و اإعادة دفنهم(. اأما فيما 

احل�سا�سة،  بالتجهيزات  يتعلق 

فيمكن اإيداع طلبات اعتماد ملمار�سة 

و جتديد  عليها  املن�سبة  الن�ساطات 

التجهيزات  هذه  اقتناء  و  العتماد 

من  املعتمدين  املتعاملني  قبل  من 

كذا  و  اخلارجية  و  الوطنية  ال�سوق 

املعنويني  اأو  الطبيعيني  الأ�سخا�ص 

من  ال�ستعمال  و  احليازة  لأغرا�ص 

ال�سوق الوطنية و اخلارجية، عالوة 

على طلبات ا�ستغاللها. 

الأر�سية  تفتح  اأخرى،  جهة  ومن 

طلبات  لإيداع  املجال  الرقمية 

عنا�رصها  و  الأ�سلحة  اقتناء  رخ�ص 

طلبات  و  عنا�رصها  و  الذخرية  و 

ب�سفة  املمار�سة  و  التجديد  رخ�سة 

ت�سويق  و  ا�سترياد  لن�ساطات  مهنية 

اإىل  وبالإ�سافة  النارية.  املواد 

الرتخي�ص  طلبات  اإيداع  ذلك، ميكن 

من  الذخرية  و  الأ�سلحة  باقتناء 

للرماية  اجلزائرية  الفيدرالية  قبل 

الت�سدير  و  ال�سترياد  و  الريا�سية 

املوؤقتني لهما.

نقل  و  باحلرا�سة  يت�سل  فيما  اأما   

الأموال و املواد احل�سا�سة، فيمكن 

ممار�سة  رخ�ص  طلبات  اإيداع 

و  جتديدها،  و  الن�ساطات  هذه 

و  والتحويل  القتناء  رخ�ص  كذا 

التجديد من قبل ال�رصكات النا�سطة 

يف هذا املجال، ح�سب ما تت�سمنه 

يخ�ص  وفيما  املحينة.  القائمة 

بالإمكان  التربعات،  جمع  تنظيم 

التي  العملية  ترخي�ص  طلب  اإيداع 

جتري بامل�ساجد من طرف اللجان 

ولية  يف  امل�سجدية  الدينية 

اخلدمة  هذه  ت�سمل  كما  واحدة. 

الرقمية اعتماد ممار�سة ن�ساط �سنع 

لوحات الرتقيم ورخ�سة ممار�سته، 

الوطني  العلم  و�سنع  واإجناز 

والطوابع والأختام وممار�سة مهنة 

الت�سلية  وموؤ�س�سات  عمومي  كاتب 

بيع  حمالت  وا�ستغالل  والرتفيه 

امل�رصوبات، مثلما اأ�سار اإليه بيان 

ولية اجلزائر.

ق. م

حيز  جديدة  ملبنة  دخلت 

اإيليزي  بولية  الن�ساط 

من  م�رصوع  اأول  تعد  والتي 

هذا النوع يف �سعبة احلليب 

الولية  هذه  م�ستوى  على 

والتي  باجلنوب  احلدودية 

من �ساأنها تغطية احتياجات 

مادة  من  املحلية  ال�سوق 

احلليب املدعم.

املن�ساأة  هذه  �رصعت  وقد 

اليومني  خالل  الإنتاجية 

اأوىل  اإنتاج  يف  املا�سيني 

احلليب  مادة  من  الكميات 

اآلف   4 بلغت  املب�سرت 

مت  حيث   ، اليوم  يف  لرت 

ح�سب  الإنتاج  كمية  حتديد 

احل�سة الأولية امل�ستلمة من 

طرف  من  احلليب  م�سحوق 

للحليب  الوطني  الديوان 

 11 ب  واملقدرة  وم�ستقاته 

طن ، بالرغم من اأن القدرة 

لهذه  الإجمالية  الإنتاجية 

األف   40 اإىل  ت�سل  الوحدة 

اإىل  اإ�ستنادا  اليوم،  يف  لرت 

ذات امل�سدر. ومن �ساأن هذا 

تلبية  ال�ستثماري  امل�رصوع 

املحلية  ال�سوق  احتياجات 

املنتظم  التموين  و�سمان 

يف  املدعم  احلليب  مادة  من 

)30دج(  مقنن  ب�سعر  اأكيا�ص 

التي  احلدودية  املنطقة  بهذه 

التموين  يف  تذبذبا  ت�سهد 

ذات  الغذائية  املادة  بهذه 

مثلما  الوا�سع،  ال�ستهالك 

املكلف  لـ«واأج«  �رصح 

املديرية  بذات  بالإت�سال 

هذا  وتتوفر  هتهات.  حمزة 

يف  اأجنزت  التي  الوحدة 

على  اخلا�ص  الإ�ستثمار  اإطار 

ال�سناعية  املنطقة  م�ستوى 

و�ساهمت  الولية  بعا�سمة 

40 من�سب  ا�ستحداث زهاء  يف 

التجهيزات  خمتلف  على  عمل 

والآلت احلديثة وكذا ف�ساءات 

ويطمح   . وتخزين  اإنتاج 

امل�رصوع  هذا  على  القائمون 

لإنتاج  م�ستقبال  تو�سيعه  اإىل 

من  احلليب  م�ستقات  خمتلف 

وم�رصوبات،  وزبادي  اأجبان 

كما جرى تو�سيحه.

ق. م

اأربعة  قدرها  كمية  حجزت 

)كيف  املخدرات  من  كلغ 

�سبكة  وتفكيك  معالج( 

يف  بها  م�ستبه  اإجرامية 

ترويج املخدرات ت�سم �ستة 

قبل  من  بب�سار،  اأ�سخا�ص 

اجلهوية  امل�سلحة  اأفراد 

املخدرات،  ملكافحة 

اأم�ص، خلية  اأفادت  ح�سبما 

الت�سال والعالقات العامة 

باأمن الولية. 

بعد  العملية  ونفذت 

تفيد  معلومات  ا�ستغالل 

ال�سبكة  هذه  بن�ساطات 

غري  الإجتار  يف  الإجرامية 

املخدرات  يف  ال�رصعي 

حيث  ب�سار،  منطقة  عرب 

وباإ�رصاف  املحققون  متكن 

لدى  اجلمهورية  وكيل 

املرحلة  يف  ب�سار  حمكمة 

�سخ�ص  توقيف  من  الأوىل 

لب�ساري  ال�سمايل  باملدخل 

مركبته  تفتي�ص  و�سمح 

باكت�ساف كمية من املخدرات 

قدرها اأربعة كلغ ومبلغ مايل 

باإحكام  اإخفاءهم  مت  معترب، 

بداخلها.

التحريات  متابعة  ومكنت 

اأي�سا من القب�ص على  الأمنية 

اأع�ساء اآخرين بال�سبكة وحجز 

13 قر�سا من املوؤثرات العقلية 
كانت بحوزتهم، مثلما اأ�ساف 

نف�ص امل�سدر. وبعد ا�ستكمال 

املوقوفون  قدم  التحقيقات 

العدالة،  اأمام  ال�ستة 

وو�سعوا رهن احلجز املوؤقت 

غري  »بحيازة  متابعون  وهم 

�رصعية للمخدرات ونقل وبيع 

امل�سدر  وفق  املخدرات’’ 

الأمني.

ر. ن

عبد  املجاهد  اأم�ص،  تويف 

»�سي  املدعو  عقبي  الغني 

 88 ناهز  عمر  عن  عمار« 

ع�سال،  مر�ص  بعد  �سنة 

عائلة  لدى  علم  ح�سبما 

املجاهد  والتحق  الفقيد. 

عقبي  الغني  عبد  الراحل 

التحرير  جي�ص  ب�سفوف 

1956، حيث  الوطني �سنة 

كلف بعدة عمليات ع�سكرية 

جي�ص  وحدات  لتح�سري 

التحرير الوطني باجلنوب 

الغربي للوطن  

وخا�ص عدة عمليات ثورية 

الفرن�سي  امل�ستعمر  �سد 

كما اأ�سندت اإليه مهمة قيادة 

املنطقة  

اخلام�سة  بالولية  الثامنة 

التاريخية. 

عدة  تقلد  ال�ستقالل  وبعد 

من�سب  �سغل  حيث  منا�سب، 

وليات  من  كل  عرب  وايل 

وق�سنطينة  وباتنة  �سطيف 

تقلد  كما  ووهران  و�سعيدة 

ال�سياحة  وزير  منا�سب 

وبال�سلك  التجارة  ووزير 

كان  حيث  الدبلوما�سي، 

باإيطاليا  للجزائر  �سفريا 

ومايل،  وال�سني  وتون�ص 

كما مت تعيينه يف �سنة 2004 

ع�سوا مبجل�ص الأمة. 

ر. ن

الق�سم املحلي

املحلية ال�سوق  لتموين  الن�ساط  حيز  تدخل 

مبلبنة  تتدعم  احلليب  �سعبة 
باإيليزي جديدة 

الإطاحة ب�سبكة اإجرامية 
خمت�سة يف ترويج 

املخدرات بب�سار

املجاهد والوزير الأ�سبق عبد 
الغني عقبي يف ذمة اهلل

بالإ�سافة اإىل تخ�سي�س فرق جمهزة وتوزيعها على خمتلف النقاط ال�سوداء

بالعا�سمة  الأودية  وتنظيف  لتهيئة  اإ�سافية  ميزانية 

 ح�سب بيان لولية اجلزائر 

الرقمية  باخلدمة  املعنية  امللفات  قائمة  حتينب 

بعد«  عن  »ال�سباك 
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7 المجتمع
معلومات علمية غريبة عن 

ج�سم الإن�سان
 يحتوي ج�سم الإن�سان على ن�سبة من 

م�سمار  ل�سنع  يكفي  ما  تعادل  احلديد 

طوله يبلغ حوايل 7.5 �سم.

�سيء  اإىل  الإن�سان  ينظر  عندما   

 45% ي�سعده تت�سع حدقة عينه بن�سبة 

تقريًبا.

ولية  يف  اأجريت  لدرا�سة  وفًقا   

الأطفال  فاإن  الأمريكية،  كاليفورنيا 

يح�سلون على ب�سمة اأ�سابع عند بلوغهم 

الأم. رحم  يف  اأ�سهر   6
من  لرت  حوايل  ينتج  الإن�سان  ج�سم    

عملية  يف  ي�ستخدم  الذي  يومًيا  اللعاب 

ي�ستطيع  ل  بدونه  انه  حيث  التذوق، 

الإن�سان الأكل.

 اأنف الإن�سان ميكن اأن متيز ما يقرب 

اأنها  كما  خمتلفة،  رائحة  تريليون  من 

ميكن اأن يتغري حجمها.

القر�ش  اأ�سنان  ت�سبه  الإن�سان  اأ�سنان    

الإناث  متتلك  و�سالبتها.  قوتها  يف 

التي  التذوق  حا�سة  تفوق  تذوق  حا�سة 

ميتلكها الذكور.

  الرئة اليمنى اأو�سع واأق�سر من الرئة 

احلجم.  نف�ش  ميتلكان  ول  الي�سرى، 

�سيئة،  رائحة  ذو  لي�ست  العرق  اإفرازات 

التي  ال�سيئة  الرائحة  هذه  اأن  حيث 

ت�سدر تتكون من ف�سالت بكرتيا اجللد 

التي تتغذى على العرق.

 نقطة واحدة من الدم حتتوي على ما 

يقرب من 250 األف من ال�سفائح الدموية 

و10 الآلف خلية دم بي�ساء.

اأن  ي�ستطيع  الذي  الع�سو  هو  الكبد    

عملية  ب�سبب  منه  جزء  اإزالة  بعد  ينمو 

جراحية اأو ما �سبه. الرئتني حتتوي على 

اأكرث من 300 مليون �سعرية دموية.

 ج�سم الإن�سان ينتج حوايل 25 مليون 

خلية كل ثانية.

كليه  كل  بداخل  يوجد  الكليتني    

منهم فالتر تقدر باملاليني، هذه الفالتر 

تقوم بتنقية ما يقرب من 1.3 لرت دم يف 

الدقيقة واخرج حوايل 1.4 لرت بول.

اأ�سغر من حجم قلب   حجم قلب املرة 

اأ�سرع  ب�سكل  ينب�ش  فهو  لذلك  الرجل، 

من قلب الرجل.

  ت�ستغرق خلية الدم الواحدة حوايل 

ج�سم  يف  كاملة  دورة  لإجراء  ثانية   60
الإن�سان.

الإن�سان  يحققه  الذي  امل�سي  معدل   

دورات   5 من  يقرب  ما  ي�ساوي  العادي 

حول كوكب الأر�ش.

كرب  مهما  يتغري  ل  العني  حجم   

الإن�سان.

  كمية الدم املوجودة يف ج�سم الرجل 

ج�سم  يف  املوجودة  الدم  كمية  من  اأكرث 

الأنثى.

حياة م�سباحي

�أفكــــار 

منزليـــة

�صحة

هو�س التنظيم
من  اأكرث  منّظم  بع�سنا  اأّن  �سحيح 

و  للرتتيب  اإ�سافيًا  جهداً  يبذل  و  غريه 

ثمة  لكن  التنظيم،  يف  مفرط  ب�سكل  يهتم 

حدود وا�سحة و منطقّية يقبلها العقل و ل 

احلالت  يف  اأّما  العادي.  الإن�سان  يتخطاها 

دكتورة  تقول  الأمر،  فيختلف  املر�سية 

علم النف�ش اللبنانية جيهان رحيم » يعترب 

ا�سطراب الو�سوا�ش القهرّي مر�سًا �سلوكيًا-

املرء  لدى  قوّية  برغبة  يتمثل  ع�سبيًا 

يف  و  اخلارجّي  املحيط  على  ال�سيطرة  يف 

الأفعال املتكررة التي ل يرغب فيها املرء و 

ت�سدر رغمًا عنه حتى لو حاول تالفيها و 

التخل�ش منها، و يعرف اأنها اأفعاله و اأفكاره 

امل�ساب  ال�سخ�ش  يلجاأ  و  هلو�سات،  لي�ست  و 

بهذا الو�سوا�ش اإىل اأفعال قهرّية ل ي�ستطيع 

المتناع عنها لأنها تخفف من قلقه«.

لفرتة  يخّف  القلق  هذا  اأّن  بيد 

حمدودة ثّم يعود مّرة اأخرى، ما ي�ستدعي 

من املري�ش بالو�سوا�ش القهرّي تكرار اأفعال 

خ�سارته  اإىل  توؤدي  قد  فيها  مبالغ  ب�سورة 

املعنوّية و املادّية

 و تو�سح د. رحّيم مرة اأخرى : » باأنه 

املر�ش  بهذا  م�سابًا  ال�سخ�ش  يكون  عندما 

خيالت  اأو  اندفاعات  اأو  لأفكار  يتعّر�ش 

تاأتيه رغمًا عنه، و اإن كان عارفًا اأنها لي�ست 

مقبولة، هذا النوع من العوار�ش يتجّلى يف الو�سوا�ش، اأّما الأعرا�ش الأخرى فعبارة عن الأفعال القهرّية اأو الأفعال 

لأفكار  ا�ستجابة  ذلك  على  مرغمًا  نف�سه  املرء  يجد  �سّراً...  الكلمات  اإعادة  اأو  العّد  مثل  العقلية  الأفعال  اأو  املكّررة 

و�سوا�سية اأو وفق تعليمات �سارمة غري مرنة واأفعال منطّية«.

الفرق �سا�سع بني حب الرتتيب و الإ�سابة باملر�ش القهري فعندما تتحّول الأعرا�ش اإىل مر�ش ي�سعر ال�سخ�ش 

نف�سه بالنزعاج من حالته، لذا ي�سّنف املر�ش وفقًا لإح�سا�ش املري�ش نف�سه اإذ ي�سعر باأّن زمام الأمور يفلت من يديه 

وتنتابه عوار�ش كاآبة وحزن.

و انت�سار هذا املر�ش القهرّي وا�سع النطاق، اإذ ي�سيب 2 % من الب�سر، و هي ن�سبة غري �سئيلة قيا�سًا بهذا النوع 

من ال�سطرابات، بحيث اأن الن�ساء و الرجال معّر�سون على حّد �سواء لهذا املر�ش، و يبداأ يف �سّن مبكرة منذ املراهقة 

الأوىل.

 تف�ّسر الدكتورة رحّيم: »حتى الآن ل اأ�سباب وا�سحة علمّية تخّول الطبيب ت�سخي�ش ال�سبب املبا�سر لالإ�سابة 

بهذا النوع من الأمرا�ش، لكن ثمة مزيج من الأ�سباب البيولوجّية و الرتبوّية املندرجة يف هذا الإطار، و بات معلومًا 

معّدل  يف  خلل  وجود  ب�سبب  قلياًل،  خاطئ  ب�سكل  تعمل  امل�سابني  الأ�سخا�ش  لدى  الدماغ  منطقة  اأّن  لدرا�سات  وفقًا 

مادتي ال�سريوتونني والدوبامني.

كما يعتاد الطفل من الناحية الرتبوية، على تطبيق ما تعلمه اإذا كانت تربيته تفر�ش التنظيم امل�ستمّر واملتكّرر 

ف�سوف يعتاد هذه الفكرة حتى يف غياب الأهل و قد يطّورها«، هكذا ميكن اأن يتحّول التنظيم والرتتيب اإىل و�سوا�ش 

قهرّي!

العرتاف بالأمر خطوة اأوىل للخروج من املاأزق عندما يقّر ال�سخ�ش باأنه تعب من حالته هذه ويريد امل�ساعدة 

يتوّجه اإىل الخت�سا�سّي الذي يطرح عليه الأ�سئلة، يف�ّسر له حالته وي�سخ�سها.

عّمال  غالبًا  هم  الرتتيب  و  التنظيم  يف  الو�سوا�سية  ال�سخ�سية  ذوي  اأو  قهرّي  بو�سوا�ش  امل�سابني  الأ�سخا�ش  و 

ن�سيطون و فاعلون يتوّلون مهّمات دقيقة تقت�سي التنظيم والدقة، كاملحا�سبة مثاًل اأو الأعمال التقنية الدقيقة و 

يظهر هوؤلء قدرة هائلة على الرتكيز.

 توّجه الدكتورة رحّيم ن�سيحة اأ�سا�سية : »عدم اخلجل من هذه احلالة القهرية اأو نفيها والتهّرب منها باملزاح 

وال�سحك، فهي قابلة للعالج متى اأيقن ال�سخ�ش مدى تاأثريها ال�سلبّي على نواحي حياته كافة«.

رشاقة 
و

جمــال

تد�بري

منزلية 

طرق تنظيف املالب�س التي تغري 
لونها ب�سبب الغ�سيل

ل يوجد بالن�سبة ل�سيدة البيت اأ�سواأ من اأن تتلف قطعة من املالب�ش ب�سبب الغ�سيل، فاأحيانًا عندما ن�سع املالب�ش امللونة دون التاأكد 
من األوانها ثابتة كانت اأم ل يحدث ما مل نكن نرغب فيه، فهذه القطعة امللونة تدمر غريها وت�سبب ما نطلق عليه »بهتان املالب�ش«، ويعد 

هذا الأمر واحد من الأخطاء ال�سائعة يف الغ�سيل، ولتح�سلي على نف�ش اللون ملالب�سك ما عليك �سوى با�ستخدام جمموعة من املواد.

كوب  ن�سف  اإليه  م�سافًا  بارد  ماء  به  عميق  طبق  يف  لونها  تغري  التي  املالب�ش  بنقع  قومي  اخلل:  ا�ستخدمي  املالب�ش  اأنواع  جلميع   1-
من اخلل الأبي�ش، اأو اغ�سلي املالب�ش الباهتة يف الغ�سالة مرة اأخرى واأ�سيفي اخلل الأبي�ش مع م�سحوق الغ�سيل.

تنظيفها،  يف  الكلور  ا�ستخدام  ميكنك  بي�ساء،  لونها  تغري  التي  املالب�ش  كانت  اإذا  الكلور:  ا�ستخدمي  الباهتة  البي�ساء  للمالب�ش   -  2
اأ�سيفي الكلور اإىل املاء وانقعيها فيه ملدة 8 �ساعات و �ستالحظني الفرق بنف�سك.

يتكون  اأوك�سجني  مبي�ش  لها  فا�ستخدمي  امللونة،  للمالب�ش  بالن�سبة  اأما  الأوك�سجني،  مبي�ش  ا�ستخدمي  الباهتة  امللونة  املالب�ش   -  3
من كربونات ال�سوديوم، و هو عبارة عن مركب من بلورات ال�سودا الطبيعية و بريوك�سيد الهيدروجني، اأحيانًا يكون على هيئة حبيبات 
�سلبة تتفاعل مع املاء فيت�ساعد منها الأوك�سجني لتتخل�ش من الألوان الزائدة و البقع، و قومي بنقع املالب�ش التي تغري لونها و ا�سيفي 

عليها مبي�ش الأوك�سجني. انقعي املالب�ش من الليل حتى ال�سباح للح�سول على اأف�سل نتائج.

- جتنبي ال�ستحمام باملاء ال�ساخن، رغم اأننا نحبه 
�ستاء ملا مينحه من دفئ و لكن ب�سرتك ل حتبه، بحيث 
ب�سكل  ب�سرتك  جفاف  يف  ال�ساخنة  املياه  تت�سبب 
اأ�سرع فمن الأف�سل جتنبه للحفاظ على ب�سرتك من 
اجلفاف اأكرث، و بدًل من ذلك ا�ستعيني باملاء الدافئ 
على  البارد  املاء  �سغلي  احلمام  نهاية  يف  و  قلياًل، 
حفظ  على  �سي�ساعد  فهذا  دقيقتني،  ملدة  ب�سرتك 

الرطوبة بالب�سرة.
و  امل�ساء  يف  ال�سفاه!  مرطب  ا�ستخدام  تن�سي  ل   -  
ذلك  كان  اإذا  و  كثيف  �سفاه  مرطب  �سعي  ال�سباح، 
قبل املكياج، ف�سعيه قبله بوقت طويل حتى ميت�ش 

جيًدا قبل تطبيق اأحمر ال�سفاه.
 - ا�ستخدمي دائًما عامل حماية من ال�سم�ش، حتى 
UVA موجودة حتى يف  اأ�سعة  يف ف�سل ال�ستاء، لأن 
اأكرث الأيام املليئة بالغيوم و �ستت�سبب يف �سيخوخة 

اجللد املبكرة.
الحتفاظ  طريق  عن  رطوبتك  على  حافظي   -  
ر�سفة  واأخذ  منك  قريب  مكان  يف  املاء  من  بزجاجة 

كمية  ب�سرتك  تتطلب  حيث  والآخر،  احلني  بني 
على  حافظي  لذا  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  املاء  من 

ا�ستهالكك اليومي من املاء.

اأو تطورية  اأي م�سكالت نف�سية  اأبدا عندما يلعب الطفل مبفرده فال يكون لديه  ل تقلقي 

فوائد  عدة  يجني  الطفل  اأن  الرتبوي  النف�ش  علماء  اأكد  فقد  العك�ش  على  بل  لنموه،  بالن�سبة 

حني يلعب مبفرده، و على الأم األ تنزعج اأو تتوتر من اللعب الفردي.

بع�ش  ي�ستدعي  اأنه  و  خياليني،  اأبطال  عن  يتحدث  طفلك  اأن  الأم  عزيزتي  لحظت  هل   

املواقف اخليالية التي �ساهدها يف اأحد اأفالم الكرتون، اإذا كان طفلك يفعل ذلك فعاًل فهو يف 

يكت�سب  �سوف  مبفرده  يلعب  حني  الطفل  اأن  الأم  تالحظ  �سوف  و  خياله،  يعزز  لكي  طريقه 

�سرعة التفكري و التاألق يف الإبداع.

 كما اأن اللعب الفردي يعطي م�ساحة للخيال اأكرب من اللعب اجلماعي، لأن اللعب اجلماعي 

اللعب  اأن  اإىل  اإ�سافة  ويبتكرهم،  يتخيلهم  كي  ملجهود  الطفل  يحتاج  ل  حقيقني  رفقاء  يوفر 

يلعب  عندما  فهو  اأخرى،  جهة  من  للمدر�سة  ويتهياأ  ي�ستعد  اأن  على  الطفل  ي�ساعد  الفردي 

مبفرده �سوف يكت�سف اأن الأم لن تكون معه بج�سدها يف كل مكان، و �سوف يتهياأ لكي ينف�سل 

و  مبفرده،  يلعب  طفلك  ترتكي  اأن  �سيدتي  عليك  املدر�سة  قبل  ما  مرحلة  ففي  لذلك  و  عنها؛ 

املكان  هي  و  املدر�سة  جتربة  يخو�ش  كي  كثرياً  يفيده  �سوف  الأ�سلوب  هذا  اأن  تعريف  اأن  عليك 

اجلديد بنجاح و مبفرده.

 ناهيك اأن الأم تكت�سف اأنها ل ت�ستطيع اأن مت�سي طيلة الوقت وهي تالعب طفلها، وتالحظ 

ف�سوف  الفردي  اللعب  الطفل  يعتاد  حني  ولذلك  له،  بحاجة  هي  وقتًا  منها  ي�ستهلك  ذلك  اأن 

مينحها م�ساحة للراحة، وهذا نتيجة ملمار�سة الطفل اللعب الفردي �سوف يعطيها فر�سة لكي 

الذي  الطفل  اأن  الأم  وتالحظ  مثاًل،  الر�ساعة  مرحلة  يف  اآخر  بطفل  وتهتم  قلياًل،  معه  تلعب 

يلعب مبفرده ي�ستطيع اأن ينقذ نف�سه من اأي خطر، ويكون الطفل الذي ميار�ش اللعب الفردي 

متاأكداً اأن بعد اأمه عنه يعني اأن يعتمد على نف�سه.

 وتالحظ الأم اأن الطفل ي�سعر براحة نف�سية كبرية حني يلعب مبفرده، فقد يقلل هذا من 

احلياة  ملواجهة  م�ستعدة  �سخ�سية  تكوين  على  وي�ساعده  الأطفال،  بع�ش  لدى  الغرية  م�ساعر 

بهدوء، فهو يتعود اأن يكون متما�سكًا؛ فمثاًل عندما تقع منه لعبة وتتك�سر ف�سوف يعيدها بنف�سه 

ويركبها كما كانت بيديه من دون اأن ينتظر م�ساعدة اأحد، اأو دون اأن ميالأ الدنيا �سراخًا.

 ختاما لي�ش هناك دائما من ي�ستطيع اأن يلعب مع طفلك على الرغم من اأن اللعب معه اأحد 

ول  بنف�سه،  نف�سه  عن  يرفه  لكي  ي�ساعده  الفردي  فاللعب  ولذلك  والرتبية،  النمو  اأ�سا�سيات 

تنزعجي من بقاء طفلك بغرفته ل�ساعات وهو ي�سف األعابه حوله، ويجب اأن تتاأكدي اأن طفلك 

لن يكون منطويًا؛ فمرحلة اللعب الفردي هي مرحلة �سحية مير بها كل طفل.

أمومة وطفولةكيف حت�سرين ب�سرتك لف�سل ال�ستاء؟
ل تقلقي من لعب طفلك مبفرده
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 بعد الهزمية املدوية امام واتفورد

مان�سي�سرت يونايتيد يعلن 

 اأعلنت اللجنة العليا للم�شاريع والإرث اإقالة مدربه �سولك�ساير

عن تد�شني �شابع مالعب بطولة كاأ�س 

العامل قطر 2022، معلنة عن جاهزية 

ا�شتاد 974، كاأول ا�شتاد قابل للتفكيك 

بالكامل يف تاريخ بطولت كاأ�س العامل.

ويعك�س ال�شم اجلديد للملعب، املعروف 

�شابقا با�شم ا�شتاد را�س اأبو عبود، عدد حاويات 

ال�شحن امل�شتخدمة يف ت�شييده، كما يعد 974 

رمز الت�شال الدويل لقطر، وي�شت�شيف اأوىل 

املباريات على اأر�شه خالل بطولة كاأ�س العرب 

ال�شهر  نهاية  مناف�شاتها  تنطلق  التي   ،2021
اجلاري.

واأعرب ح�شن الذوادي، الأمني العام للجنة 

العليا للم�شاريع والإرث، عن فخره بالإعالن 

عن اكتمال ملعب 974 يف اإجناز اآخر على 

الطريق اإىل قطر 2022. وقال: »ي�شرنا 

الإعالن عن جاهزية ا�شتاد مونديايل اآخر، 

لن�شل بذلك اإىل حمطة اأخرى تدعونا للفخر 

ونحن نقرتب اأكرث من ا�شت�شافة اأول ن�شخة 

من بطولة كاأ�س العامل يف ال�شرق الأو�شط 

والعامل العربي«. 

واأكد الذوادي اأن هذا امللعب املبتكر �شي�شكل منوذجا يحتذى يف عامل مالعب كرة القدم. واأ�شاف: »نحتفل اليوم بتد�شني ا�شتاد 

ا�شتثنائي بكل املقايي�س، ومن �شاأنه تغيري املفاهيم ال�شائدة يف عمليات ت�شييد املالعب يف الدول امل�شت�شيفة لالأحداث الريا�شية 

الكربى يف امل�شتقبل، ويج�شد الإرث امل�شتدام للمونديال بعد انتهاء مناف�شات اأكرب حدث ريا�شي ت�شهده املنطقة«. 

ويقع ملعب 974 على مقربة من ميناء الدوحة التاريخي، مع اإطاللة مبهرة على منطقة الأبراج بالدوحة عرب مياه اخلليج، وباإمكان 

امل�شجعني الو�شول اإىل ال�شتاد اجلديد عرب حمطة را�س بو عبود على اخلط الذهبي يف مرتو الدوحة، والتي ل تبعد �شوى 800 مرت 

عنه.

وي�شت�شيف امللعب الذي تبلغ طاقته اجلماهريية 40 األف مقعد، �شبع مباريات يف مونديال قطر 2022 من مرحلة املجموعات حتى 

دور ال�شتة ع�شر، فيما ي�شهد �شت مباريات خالل كاأ�س العرب التي تنظمها قطر من 30 نوفمرب اإىل 18 دي�شمرب، من بينها اأوىل مباراتي 

ن�شف النهائي، ومباراة حتديد املركز الثالث. وبف�شل ت�شميمه املبتكر، ل يتطلب ملعب 974 تقنية التربيد امل�شتخدمة يف بقية مالعب 

املونديال، حيث ي�شهم املوقع الفريد الذي يحتله على �شفاف اخلليج العربي يف تقدمي جتربة ل مثيل لها للجماهري الذين �شيح�شرون 

املباريات كاأنهم يف الهواء الطلق. وقد جرى ت�شنيع جزء كبري من هيكله من معدن الفولذ معاد التدوير، بينما ت�شمن التجهيزات 

املتطورة توفري ا�شتهالك املياه بن�شبة %40، مقارنة بغريه من املالعب التقليدية.

 الوكالت

حقق الفوز يف اول مباراة له كمدرب للبار�سا

لقطات مثرية لت�سايف يف 

ظهوره الأول مع بر�سلونة
  ر�شد تقرير 

�شحفي اإ�شباين، 
اأم�س عدة 
لقطات من 

الظهور الأول 
للمدرب ت�شايف 
هرينانديز مع 
بر�شلونة اأثناء 

الفوز على 
اإ�شبانيول.

وحقق بر�شلونة 
النت�شار بهدف 

دون رد، خالل 
لقاء الديربي 

�شد اإ�شبانيول، 
م�شاء اأم�س 
ال�شبت، يف 

اإطار مناف�شات 
اجلولة 14 من الليجا.

ووفًقا ل�شحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�شبانية، فاإن ت�شايف 
تواجد يف امللعب قبل 5 دقائق من املباراة، حيث رحب 

بجمهور بر�شلونة الذي هتف با�شمه اأكرث من مرة، خا�شة 
يف الدقيقة 6.

واأ�شارت اإىل اأن منذ الدقيقة الأوىل يف املباراة وحتى 
النهاية ظل ت�شايف واقًفا ورف�س اجللو�س متاًما ملنح 

احلما�س لفريقه.
واأو�شحت اأن لأول مرة يف بر�شلونة، فاإن جميع البدلء 

يجرون عمليات الإحماء مًعا، قبل اأن يقرر املدرب من 
الذي �شي�شارك.

وذكرت اأن ت�شايف كان م�شطرًبا ون�شًطا للغاية خارج 
اخلطوط، حيث منح لعبيه التعليمات با�شتمرار، 

وا�شتغل كل ا�شرتاحة يف املباراة للدرد�شة مع جريارد 
بيكيه و�شريجيو بو�شكيت�س، كما �شحح اأحد املواقف 

لإليا�س اأخوما�س، واأثنى على جميع ت�شرفات الفريق.
 وقالت ال�شحيفة اإن ت�شايف ظل هادًئا للغاية، ومل ينزعج 

اإل من قرارات احلكم ديل �شريو جراندي، مما دفعه 
لالحتجاج على احلكم الرابع عدة مرات.

واأ�شافت اأن ت�شايف �شوهد يعاين يف ال�شوط الثاين، لكنه 
مل يتوقف عن احلديث مع لعبيه وحماولة ت�شحيح 

العديد من املواقف يف املباراة با�شتمرار.
ويف نهاية املباراة، تنف�س ت�شايف بهدوء واحتفل بالفوز 
مع م�شاعديه، وقام باإمياءة اإىل عائلته قبل العودة اإىل 

غرفة املالب�س.

بداأت التكهنات تدور حول هوية من �شيحل خلفا ملدرب مان�ش�شرت يونايتد اأويل غونا �شول�شكاير بعد اأن اتخذ 

النادي الإجنليزي قرارا بال�شتغناء عن خدمات املدير الفني الرنويجي، ويبدو اأن الكلمة الأخرية يف هذا 

القرار، لي�س فقط يف يد مالكي »ال�شياطني احلمر« بل يف يد �شخ�شيات مهمة يف تاريخ النادي اأي�شا ومنهم جنم 

الفريق احلايل كري�شتيانو رونالدو.

ووفقا لهذا فجرت �شبكة »�شكاي �شبورت�س« مفاجاأة، باأن النجم الربتغايل يدعم قرار تعيني الإ�شباين لوي�س 

اإنريكي، مدرب بر�شلونة ال�شابق واحلايل ملنتخب اإ�شبانيا، مدربا جديدا ملان�ش�شرت يونايتد.

ويرى رونالدو اأن الإ�شباين هو املدرب املنا�شب لتمكني النادي من املناف�شة يف الربميريليغ، ووفقا لل�شبكة فاإن 

الأخري منفتح على التفاو�س مع مان�ش�شرت يونايتد.

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

وكذلك مدرب اأياك�س احلايل، اإريك تني هاج، ومدرب باري�س �شان جريمان، ماوري�شيو بوكيتينو.

  واإىل حني اتخاذ القرار النهائي، �شيتوىل مايكل كاريك ودارين فليت�شر امل�شوؤولية عن مقاعد البدلء يف 

»اأولد ترافورد« فيما يبحث جمل�س اإدارة النادي الإجنليزي عن البديل النهائي ل�شول�شكاير.

اأعلن نادي مان�ش�شرت يونايتد، �شبيحة اأم�س اإقالة الرنويجي اأويل غونار �شول�شكاير 

من تدريب ال�شياطني احلمر، بعد الهزمية الكبرية التي مني بها النادي امام واتفورد 

يف الربوميريليغ.

وقال مان�ش�شرت يونايتد، يف بيان ر�شمي: »يعلن النادي اأن اأويل غونار �شول�شكاير ترك 

من�شبه كمدير فني للفريق الأول، �شيظل اأويل دائًما اأ�شطورة يف مان�ش�شرت يونايتد، 

ومن املوؤ�شف اأننا تو�شلنا اإىل هذا القرار ال�شعب«.

وتابع النادي يف بيانه : »رغم اأن الأ�شابيع القليلة املا�شية كانت خميبة لالآمال، ل 

ينبغي اأن حتجب كل العمل الذي قام به �شول�شكاير خالل ال�شنوات الثالث املا�شية 

لإعادة بناء اأ�ش�س النجاح على املدى الطويل«.

ووا�شل: »يغادر �شول�شكاير مع خال�س �شكرنا جلهوده الدوؤوبة كمدرب، واأطيب 

متنياتنا له بالتوفيق يف امل�شتقبل، �شيظل مكانه يف تاريخ النادي اآمًنا ب�شكل دائم.. 

لي�س فقط ب�شبب ما قدمه كالعب، لكن كرجل عظيم ومدرب قدم لنا العديد من 

اللحظات الرائعة، لذا �شيتم الرتحيب به اإىل الأبد يف اأولد ترافورد كجزء من عائلة 

مان�ش�شرت يونايتد«.

واختتم: »�شيتوىل مايكل كاريك الآن م�شوؤولية تدريب الفريق يف املباريات املقبلة، 

بينما يتطلع النادي اإىل تعيني مدرب موؤقت حتى نهاية املو�شم«.

بت�سميم مبتكر ا�ستعملت فيه 947 حاوية

قطر تد�سن �سابع مالعب مونديال 2022

الإدارة تفا�سل بني زيدان تني هاج وبوكيتينو

رونالدو يدعم تعيني لوي�س اإنريكي 
مدربا لل�سياطني احلمر

النجم ال�سويدي يوا�سل التالق يف �سن الأربعني

ابراهيموفيت�س ثالث 
اأكرب الالعبني ت�سجيال 
لالأهداف يف الكالت�سيو

 يحاول النجم 

ال�شويدي زلتان 

اإبراهيموفيت�س 

دوما يف كل 

منا�شبة اإر�شال 

ر�شالة مفادها 

»العمر جمرد 

رقم« وهذا 

ما فعله رغم 

هزمية فريقه 

اأمام فيورنتينا 

الدوري  يف   3-4
الإيطايل، �شهرة 

اأول ام�س.

و�شجل اإبرا هديف 

تقلي�س الفارق 

مليالن عند 

الدقيقتني 60 

و 67 يف �شباك الفيول الذي تقدم بثالثية نظيفة اآنذاك، 

ل�شوء حظ زلتان اأن فريقه مل يتمكن من العودة وتلقت 

�شباكه هدفا رابع وخ�شر املباراة.

وبات ال�شلطان ثالث اأكرب الالعبني ت�شجيال لالأهداف يف 

الدوري الإيطايل عن عمر 40 عاما و48 يوما.

واأ�شافت �شبكة »اأوبتا« لالإح�شائيات اأن اإبرا جنح يف تخطي 

الإيطايل بيرتو فيريجوود الذي كان قد �شجل يف عمر )40 

عاما و47 يوما(، م�شرية اإىل اأن الثنائي كو�شتاكورتا وبيول 

هما فقط من ي�شبقان اإبراهيموفيت�س يف هذه القائمة.

واأ�شافت اأن املهاجم ال�شويدي اأ�شبح اأول لعب يبلغ من 

العمر 40 عاما، يتمكن من ت�شجيل هدفني اأو اأكرث يف مباراة 

بالدوريات اخلم�س الكربى، منذ عام 2000.

ومل ي�شتطع اأي من لعبي فيورنتينا اأن يتغلب على 

اإبراهيموفيت�س عندما تعلق الأمر باللتحامات الهوائية، 

فتفوق ال�شويدي يف ثالث مرات، اإىل جانب اإهدار فر�شة 

هدف حمقق وبلغت ن�شبة متريراته ال�شحيحة 62%.

واأظهر اإبراهيموفيت�س رغبته بال�شتمرار لعام اآخر مع 

ميالن، فهو ل يتاأثر اأبدا بال�شن، ول حتى بحالة الفريق 

ال�شيئة يف اأي مباراة.

الربغوث الأرجنتيني يك�سر �سيامه عن التهديف يف الليغ 1 وي�سرح

»�سعيد للغاية لأنني �سجلت هديف الأول 

يف الدوري الفرن�سي«
  بدا ليونيل مي�شي، جنم باري�س �شان جريمان، �شعيدا للغاية بعد م�شاهمته يف الفوز على نانت 1-3، م�شاء ال�شبت، يف اجلولة 14 من 

الدوري الفرن�شي.

 و�شرح مي�شي عرب �شبكة »اأمازون برامي« عقب اللقاء »�شنحت لنا فر�شا عديدة، لكن تعامل معها حار�س نانت لفونت ب�شكل مميز يف 

ال�شوط الأول، مل ن�شعر باخلوف، لكن ا�شتغرقنا وقتا طويال يف ح�شم النتيجة ل�شاحلنا«.  واأمت النجم الأرجنتيني ت�شريحاته »اأنا �شعيد 

للغاية لأنني �شجلت هديف الأول يف الدوري الفرن�شي، رغم اأنني اأحرزت بقمي�س باري�س بالفعل يف دوري الأبطال«.

 ون�شر مي�شي �شوًرا له عرب ح�شاباته على موقع التوا�شل الجتماعي خالل احتفاله بالهدف، وكتب عليها: »فوز مهم ملوا�شلة التقدم اإىل 

الأمام«.

و�شجل مي�شي 3 اأهداف بالقمي�س الباري�شي يف دوري اأبطال اأوروبا بواقع هدف يف �شباك مان�ش�شرت �شيتي الإجنليزي، وثنائية يف مرمى 

ليبزيج الأملاين.

 وكان مي�شي قد جنح موؤخًرا يف قيادة منتخب بالده للتاأهل اإىل كاأ�س العامل بقطر، بعد التعادل �شلبًيا مع منتخب الربازيل.
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ق.ر

الندوة  يف  عمارة،  الدين  �شرف  الفاف  رئي�س  واعترب   

اأ�شغال  بعد  الأورا�شي،  بفندق  عقدها  التي  ال�شحفية 

اجلمعية ال�شتثنائية، اأن تغيري نظام املناف�شة، مبثابة 

عودة اإىل احلالة العادية، لتكون الرابطة الأوىل ت�شم 

فريقا.  16
من  الحتادية  تتلقاها  التي  امل�شاعدات  اأن  عمارة  واأكد 

الأندية  واأن  الهاوية،  للأندية  �شتخ�ش�ص  ال�شلطات، 

اإياها  مطالبا  امل�شاعدات،  بهذه  معنية  غري  املحرتفة 

بالعمل على ت�شيري �شوؤونها، يف حدودها اإمكاناتها، لأنها 

�شركات خا�شة.

�شرف  القدم  لكرة  اجلزائري  الحتاد  رئي�ص  وحتدث 

الدين عمارة، عن مربرات تغيري نظام املناف�شة، موؤكدا 

اأن ذلك ي�شب يف فائدة كرة القدم اجلزائرية :«ما قمنا 

العادية  للحالة  عدنا  عميق،  اأو  جذري  تغيري  لي�ص  به 

التي كانا عليها بـ16 فريق، هذا التغيري هو جمرد العودة 

اأحدثت  فريق  بـ20  بطولة  لأن  الطبيعية  احلالة  اإىل 

م�شاكل عديدة، الت�شيري الذي كنا ن�شري به بـ20 فريق، 

يف  فريق   16 لعتماد  للعودة  دفعنا  ما  وهو  فعال،  غري 

الق�شم املحرتف«

ت�شليط  اإمكانية  الفاف  رئي�ص  نفى  اأخرى،  جهة  من 

يف  الوطني  املنتخب  على  الدولية  الهيئات  من  عقبات 

الوقت احلايل، م�شريا اإىل اأن ذلك وارد يف بع�ص احلالت 

الراهن،  الوقت  يف  عقوبات  اأي  نواجه  لن  اأننا  :«تاأكدوا 

قبل  من  قا�شية  لعقوبات  نتعر�ص  اأن  املمكن  من  لكن 

الفيفا والكاف،  قد ت�شل اإىل املنتخب الوطني يف حالة ما 

اإجازة نادي حمرتف لنادي ل يتوفر على  باإعطاء  قمنا 

مثل  وحازمة  مت�شددة  الأخرية   لن  الكاف،  �شروط 

اجتاه الفرق امل�شاركة يف املناف�شات الإفريقية«

البطولة العربية للدراجات على امل�شمار:

ن�سرين هويل تتوج بالذهب

عربوا عن ا�شتيائهم لغيابهم عن كاأ�ص العرب

ع�ضلة عزي وبن يطو اأول الغا�ضبني 
من قائمة بوقرة

عمارة ي�ضتبعد ت�ضليط عقوبات 
دولية على الفاف حاليا

بوقرة يعلن عن قائمة املنتخب الوطني للمحليني

خم�ضة اأ�ضماء حملية وح�ضور قوي لالعبي املنتخب االول
املنتخب  مدرب  بوقرة،  جميد  اأعلن 

اللعبني  قائمة  للمحليني،  الوطني 

كاأ�ص  بطولة  يف  امل�شاركة  النهائية 

من  الفرتة  خلل  املقررة  العرب، 

 2021 دي�شمرب   18 وحتى  نوفمرب   30
بتواجد  متيزت  والتي  الدوحة،  يف 

يف  ين�شطون  فقط  لعبني  خم�شة 

البطولة الوطني.

لعبي  ح�شور  القائمة  وعرفت 

غرار  على  بقوة،  الأول  املنتخب 

وتاهرات  وبليلي  وبوجناح  مبوحلي 

بن  وح�شني  وبلعمري  اللوي  وعبد 

زغبة،  واحلار�ص  بدران  و  عيادة 

و�شوداين  براهيمي  عودة  عرفت  كما 

بوابة  من  اخل�شر  اإىل  عبيد  ومهدي 

املنتخب املحلي.

واقت�شرت قائمة بوقرة، على خم�شة اأ�شماء حملية، وهي دراوي ومريزاق وجمادل وبوقرة وزروقي من فريقي �شباب 

بلوزداد ونادي بارادو، وهو الأمر الذي اأثار ت�شاوؤلت العنا�شر الأخرى التي ح�شرت كل الرتب�شات ال�شابقة.

ويرغب املاجيك يف العتماد على خربة اللعبني املتواجدين يف قائمته، لت�شجيل م�شاركة م�شرفة يف كاأ�ص العرب، 

والعمل على العودة اإىل اجلزائر بالكاأ�ص، كما ان جنم غل�شكو راجنرز الأ�شكتلندي ال�شابق يريد تقدمي يد امل�شاعدة 

التاج  عن  للدفاع  وحت�شريهم  املناف�شة  جو  يف  الأول  املنتخب  لعبي  اإبقاء  خلل  من  بلما�شي  جمال  الوطني  للناخب 

القاري يف نهائيات كاأ�ص اإفريقيا للأمم بالكامريون.

46 فردا، على منت رحلة خا�شة  القادم، بوفد ي�شم  اإىل الدوحة يوم اجلمعة  وت�شد بعثة املنتخب اجلزائري الرحال 

تابعة للخطوط اجلوية اجلزائري.

 2021 1 دي�شمرب  ال�شودان يف اجلولة الأوىل يوم الأربعاء  الوطني املحلي مبارياته مبواجهة منتخب  املنتخب  ويفتتح 

الثانية  املنتخب املحلي يف اجلولة  اأحمد بن علي، و�شيواجه  بالتوقيت املحلي مبلعب  ال�شاعة احلادية ع�شر  بداية من 

اأن يلتقي باملنتخب امل�شري يف قمة  2021 بداية من ال�شاعة الثانية م�شاءا، على  4 دي�شبمر  منتخب لبنان يوم ال�شبت 

واعدة يوم الثلثاء 7 دي�شمرب 2021 بداية من ال�شاعة الثامنة ليل على اأر�شية ميدان ا�شتاد اجلنوب.

و�شمت القائمة كلاً من:

حرا�شة املرمى: وهاب راي�ص مبوحلي، عبد الرحمن جمادل وم�شطفى زغبة.

خط الدفاع : جمال بن العمري، مهدي تاهرات، اأيوب عبد اللوي، ح�شني بن عيادة، اأمين بوقرة، حممد توقاي، اإليا�ص 

�شتي وعبد القادر بدران. خط الو�شط : مهدي عبيد، �شفيان بن دبكة، زكرياء دراوي وح�شام مريزيق.

خط الهجوم : طيب مزياين، بغداد بوجناح، اأمري �شعيود، يا�شني براهيمي، يو�شف بليلي، زكرياء بومتان، مروان 

زروقي وهلل �شوداين.   اأمري.ل

ن�شرين  اجلزائرية  الدراجة  توجت 

يف  الذهبية،  بامليدالية  هويل 

اخت�شا�ص »املطاردة« للنخبة الن�شوية، 

اليوم  حل�شاب  )م�شر(،  بالقاهرة  اأم�ص 

الثاين من البطولة العربية2021- على 

23 نوفمرب  اإىل   20 امل�شمار اجلارية من 

بالعا�شمة امل�شرية.

التي  الثالثة  امليدالية،  هذه  وتعد 

امليداليتني  بعد  اجلزائر  اأحرزتها 

ح�شب  ال�شرعة  �شباق  يف  الربونزيتني 

قنيف  بن  ال�شديق  للثلثي  الفرق 

ت�شامباز  ولطفي  اخلطيب  �شا�شان  و 

ال�شديق  الآخر:  الثلثي  و  )نخبة( 

اأكرم  و  اأملل  اأمني  حممد  قنيف،  بن 

بلعب�شي )اأوا�شط/ذكور(.

التي  الأول  اليوم  مناف�شات  خلل  و 

اأربع  اأم�ص، ح�شدت اجلزائر  اأول  جرت 

ميداليات )ذهبية، ف�شية و برونزيتان(، 

ملناف�شة  الذهبية  امليدالية  كانت  حيث 

)النخبة  منتخب  ن�شيب  من  املطاردة، 

�شعلل،  يا�شني  من  امل�شكل  /ذكور( 

�شا�شان  اخل�شيب  و  ت�شامباز  لطفي 

الثنائي  جنح  بينما  من�شوري.  وحمزة 

عزوز«  هويلي-�شهرة  »ن�شرين  الن�شوي 

يف  ف�شية  ميدالية  على  احل�شول  يف 

�شباق ال�شرعة النهائية )ح�شب الفرق/

�شيدات(.

و قبل ذلك، اأحرز �شلح الدين الأيوبي 

وحمزة  )اأوا�شط(،  »ال�شكرات�ص«  �شركي 

)نخبة/ذكور(  »�شكرات�ص«  عماري 

ميدالية برونزية لكل منهما.

وت�شعى اجلزائر من خلل هذه امل�شاركة 

ح�شد  »بهدف  العربي  املهرجان  هذا  يف 

اأكرب عدد من الألقاب«.

 ق.ر/واج

اجلزائريني  اللعبني  من  عدد  عرب 

عن  اخلليجية  البطولت  يف  النا�شطني 

الدعوة  تلقيهم  عدم  جراء  تذمرهم 

للم�شاركة يف كاأ�ص العرب رفقة املنتخب 

املحلي، يف الوقت الذي التزم فيه لعبو 

ان  رغم  ال�شمت  الوطنية  البطولة 

لعبني  خم�شة  تواجد  عرفت  القائمة 

فقط يلعبون يف اجلزائر.

مرمى  حار�ص  ع�شلة،  مليك  اأبدى  فقد 

عدم  من  ا�شتيائه  ال�شعودي،  احلزم 

رغم  العرب،  كاأ�ص  لبطولة  ا�شتدعائه 

والغ�شادة  ال�شعودية  البطولة  يف  تاألقه 

واولهم  املتتبعني  من  بها  حظي  التي 

وقال  بلما�شي  جمال  الوطني  الناخب 

على  الر�شمي  ح�شابه  عرب  تغريدة  يف 

قد  اأو  مرئي،  غري  اأنا  :«رمبا  في�شبوك 

اأكون قادما من عامل اآخر«.

كما عرب الثنائي، اأيوب عزي وحممد بن 

عن  غيابهما  من  ا�شتغرابهما،  عن  يطو 

القائمة، وكتب عزي النا�شط مع العربي 

اإن�شتغرام   يف  �شفحته  على  القطري 

كفاية  جزائريني  ل�شنا  باأننا  :«يبدو 

لتمثيل املنتخب«

غيابه  مع  يطو  بن  املهاجم  تفاعل  كما 

الوكرة  هداف  كتب  حيث  القائمة،  عن 

القطري :«ميكن اأن يوؤثروا على العديد 

�شيطرتك  خارج  هي  التي  الأ�شياء  من 

الأحلم  و  والعزم  اجل�شم  و  عقلك  لكن 

مرفوع  را�شك  ابق  يديك  يف  ما  كل  هي 

وقاتل من اجل ما تريد«.                  ق.ر

اجلولة الرابعة من الرابطة املحرتفة الأوىل :

�ضقوط ب�ضكرة بالعا�ضمة و نادي 
بارادو يلتحق به يف ال�ضدارة

الرابعة  للجولة  الثانية  الدفعة  متيزت 

من بطولة الرابطة املحرتفة الأوىل لكرة 

القدم التي جرت اأول ام�ص بت�شجيل اأول 

هزمية يف هذا املو�شم، لكل من املت�شدر 

عاد  فيما  املدية،  اأوملبي  و  ب�شكرة  احتاد 

مع  كامل،  بالزاد  مقرة  من  بارادو  نادي 

ارتقائه اإىل �شدة الرتتيب رفقة ب�شكرة، 

�شحوته  ق�شنطينة  �شباب  يوا�شل  بينما 

يف  بال�شبط  و  القواعد  خارج  بفوزه 

�شهدت  اجلولة  هذه  اأن  علما  تلم�شان، 

خم�شة تعادلت.

ب�شكرة،  احتاد  الرتتيب  رائد  و�شقط 

الذي تنقل بال�شبان اإثر مقاطعة الأكابر 

تلقيهم  عدم  على  احتجاجا  اللقاء  لهذا 

م�شيفه  اأمام  نظيفة  بثلثية  للأموال، 

خدمت  الهزمية  وهي   ، اجلزائر  احتاد 

جنح  الذي  بارادو  نادي  م�شالح  كثريا 

املو�شم  لهذا  الثالث  فوزه  ت�شجيل  يف 

بـ)1-3(، متداركا  على ميدان جنم مقرة 

تعرثه الأخري اأمام �شباب بلوزداد )1-3(.

و مبلعب 20 اأوت بالعا�شمة، تذوق اأي�شا 

يف  الوىل   الهزمية  مرارة  املدية  اأوملبي 

هذا املو�شم، على يد حامل اللقب، �شباب 

اإعلن  عرف  لقاء  يف   ،)1-2( بلوزداد 

اثنتان  جزاء،  �شربات  لثلث  احلكم 

�شلم  يف  تدريجيا  يرتقي  لل�شباب،  منها 

ب�شبع  الرابع  املركز  حمتل  الرتتيب، 

�شبيبة  هي  و  اأخرى  اأندية  رفقة  نقاط 

ال�شاورة، اأوملبي املدية و احتاد اجلزائر.

حتقيق  يف  اجلزائر  مولودية  ف�شلت  و 

فر�شة  منها  لت�شيع  الثالث،  انت�شارها 

بعد  ذلك  و  الرتتيب،  مبقدمة  النفراد 

اأمام  غليزان  يف  اأبي�ص  بتعادل  اكتفائها 

ال�شريع املحلي.

و انتهى اللقاء الأخري املدرج يف برنامج 

ال�شبت يتعادل �شلبي بني جمعية ال�شلف 

التعادل  وبهذا  داي.  ح�شني  ن�شر  و 

�شمودها  »الن�شرية«  توا�شل  الثالث، 

اجلولة  يف  الفوز  بعد  مواقعها  خارج 

بينما  العيد،  �شلغوم  هلل  على  الثانية 

تبقى جمعية ال�شلف التي اأكملت املباراة 

بن  اللعب  طرد  بعد  لعبني  بع�شرة 

يف  عليها،  يح�شد  ل  و�شعية  يف  �شالح، 

املركز 16 وبنقطتني فقط.

اجلولة  لهذه  الأوىل  الدفعة  كانت  و 

ثلث  باإجراء  اجلمعة  يوم  انطلقت  قد 

التي  و  بالتعادل،  كلها  انتهت  مباريات 

خ�شت بالدرجة الأوىل الأندية املعنية 

باملناف�شات القارية للأندية.

واأهم ما ميز هذه املباريات، التعادل الذي 

نوفمرب  اأول  مبلعب  الربعاء  اأمل  فر�شه 

بتيزي وزو على ال�شبيبة املحلية، ممثلة 

اجلزائر يف كاأ�ص الكونفدرالية و التي مل 

مكتفية  الفوز  طعم  الآن  حتى  تتذوق 

باأربعة تعادلت يف اأربع مباريات.

ويف �شلغوم العيد، ف�شل املمثل اجلزائري 

�شبيبة   ، الكونفدرالية  كاأ�ص  يف  الثاين 

ال�شاعد  على  نف�شه  فر�ص  يف  ال�شاورة 

الثاين اىل ق�شم »الأ�شواء« الهلل املحلي، 

الذي اأبلى البلء احل�شن و خطف نقطة 

ثمينة و هي الثانية له هذا املو�شم.

بني  القمة  لقاء  انتهى  وهران،  يف  و 

بالتعادل  �شطيف  وفاق  و  »احلمراوة« 

ال�شلبي و هي نتيجة اأر�شت اأكرث الفريق 

الزائر الوفاق.          

                  ق.ر/واج

عمارة ي�شتبعد ت�شليط عقوبات دولية على الفاف حاليا

�شادق اأع�شاء الجمعية العامة للتحادية الجزائرية لكرة القدم بالإجماع على تغيير نظام المناف�شة، 

الذي تم اقتراحه، تح�شبا لتطبيقه في المو�شم المقبل، و�شتت�شكل الرابطة الأولى من 16 فريقا، ما 

يعني �شقوط اأربعة فرق، و�شعود فريقين من الق�شم الثاني، و�شيت�شكل الق�شم الثاني من مجموعتين، كل 

مجموعة ت�شم 16 فريقا.
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متفرقات

 م�ساعي لتن�سيط حركية �سري القطارات

عودة ن�شاط القطارات الليلية ذات املراقد

املدنية،  باحلماية  العون  الأحد  اأم�س  قام 

اخلدمة  خارج  كان  الذي  و�سيم«،  حممد  »�س. 

بالتدخل من اأجل اإنقاذ �ساب من حماولة اإنتحار 

الثالث  بالطابق  املتواجدة  املرقد  نافذة  من 

لبناية بحي باب اجلزائر و�سط مدينة البليدة، 

ليلتحق بعدها املركز املتقدم للحماية املدنية 

الوحدة  من  بالتدعيم  بالبليدة  اجلزائر  باب 

مل  الذي  ال�سحية  ا�سعاف  مت  اأين  الرئي�سية، 

فرقة  طرف  من  ج�سمانية  اأ�رضار  لأي  يتعر�س 

واإجالئه  وطماأنته،  الإ�سعاف  ل�سيارة  التدخل 

رفقة م�سالح ال�رضطة. 

اأ. ب

اأن حاول رمي نف�سه من الطابق الثالث  بعد 

عون حماية مدنية بالبليدة 
ينقذ �شابا من االنتحار 

رئي�س نادي املخاطر الكربى يطالب بعملية تفكيك تقنية ويحذر

�شرورة تهدمي البناية اجلاري اجنازها 
على منحدر ببئر مراد راي�س

ا�ستاأنفت اأم�س، القطارات الليلية ذات املراقد ن�ساطها، 

بال�سكك  للنقل  الوطنية  ال�رضكة  ك�سفت عنه  ما  ح�سب 

احلديدية يف بيان لها بداية الأ�سبوع اجلاري.

واأ�سارت ذات املوؤ�س�سة، باأن عودة القطارات للن�ساط، 

القا�سية  العليا  ال�سلطات  لتعليمات  تطبيقا  ياأتي 

بال�ستئناف التدريجي ملختلف و�سائل النقل، تزامنا 

مع حت�سن الو�سع ال�سحي املتعلق بفريو�س كورونا، 

التدابري  كافة  تطبيق  على  التزامها  جددت  اأنها  غري 

الوقائية حفاظا على ال�سحة العمومية.

واأو�سحت ال�رضكة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية، 

باأن برنامج الرحالت �سيم�س يف املرحلة الأوىل خطي 

توفيت  وحدد  ب�سار،  نحو  ووهران  تقرت  اجلزائر 

انطالق قطار خط اجلزائر تقرت على ال�ساعة اخلام�سة 

ال�ساعة  على  العود  �ستكون  فيما  م�ساء،  والن�سف 

خط  رحلة  �ستنطلق  بينما  دقائق،  وع�رض  ال�ساد�سة 

ب�سار وهران على ال�ساعة الثامنة م�ساء، على اأن تكون 

العودة على ال�ساعة الثامنة والن�سف م�ساء.

ل�ستئناف  الثانية  املرحلة  فاإن  ذاته،  ال�سباق  ويف 

الرحالت �ست�سمل خطي عنابة اجلزائر العا�سمة وتب�سة 

اجلزائر العا�سمة، بداية من ال 28 نوفمرب القادم.

احلديدية  بال�سكك  للنقل  الوطنية  ال�رضكة  وطماأنت 

الوباء  جمابهة  على  حر�سها  موؤكدة  زبائنها، 

بالقطارات، باملوازاة مع ا�ستمرار تقدميها خلدماتها، 

من خالل تقلي�س عدد الركاب اإىل 50 باملئة من طاقتها 

ال�ستعابية، غري اأنها دعت امل�سافرين لرتداء الأقنعة 

الواقية واتباع كافة التدابري التي من �ساأنها احلفاظ 

على ال�سحة العمومية. ومن جانب اأخر، تدعم النقل 

بقطارات جديدة  الغربي  باجلنوب  احلديدية  بال�سكك 

لفك  ال�رضكة  خاللها  من  ت�سعى  كوراديا،   نوع  من 

العزلة على املناطق املعزولة، التي تعربها ال�سكة 

اإىل  بالإ�سافة  منها،  ال�سحراوية  �سيما  ل  احلديدية 

تن�سيط حركية نقل الب�سائع وال�سلع.

احلديدية،  بال�سكك  للنقل  الوطنية  ال�رضكة  واأكدت 

باأنها تويل اأهمية كبرية لتفعيل ن�ساط القطارات، ملا 

التخفيف  يف  وامل�ساهمة  التكلفة  يف  كنق�س  به  تتميز 

على �سبكة الطرقات وم�ساهمتها يف الدفع بالقطاعني 

القت�سادي والتجاري يف الوليات اجلنوبية.

ف.م

اأمواج  على  له  مداخلة  يف  و 

�رضح  الوطنية،  الذاعة 

التي  البناية  هذه  اأن  �سلغوم 

اجنزت فوق منحدر ل ميكنها 

اأن تقاوم لأن انزلقات الرتبة 

خيار  هناك  لي�س  و  متزايدة 

اآخر �سوى تدمريها.

الرتقية  اأن  اأو�سح  كما 

اجنازها  اجلاري  العقارية 

طوابق  �سبع  من  املكونة  و 

خم�س  اىل  اأربع  و  علوية 

طوابق اخرى ار�سية كان من 

امل�ستحيل ت�سييدها على هذا 

يجب  ل  كان  اأنه  و  املوقع 

منح رخ�سة البناء.

من  �سلغوم  طلب  وقد  هذا 

ال�رضوع  العمومية  ال�سلطات 

بطريقة  البناية  تفكيك  يف 

عدم  اأجل  من  وذكية  تقنية 

امل�سا�س بالبيئة واملحيط.

الثالثاء  يوم  �سجل  اأنه  يذكر 

�سخري   انهيار  الفارط 

حمطة  م�ستوى  على  ملنحدر 

ببلدية  امل�سافرين  نقل 

وفور  راي�س.  مراد  بئر 

ولية  م�سالح  قامت  ذلك، 

املوؤقت  بالغلق  اجلزائر 

�سالمة  على  حفاظا  للمحطة 

وبخ�سو�س  املواطنني. 

اأو�سحت  العقارية،  الرتقية 

امل�سالح  اأن  املديرية 

التقنية  باملراقبة  املعنية 

�رضعت  بالعا�سمة  للبناء 

ح�سب  الأخطار،  تقييم  يف 

مديرية ال�سغال العمومية.

من جهة اأخرى، اأكد املتدخل 

الوقاية  يف  امل�سكل  لب  اأن 

من الخطار الكربى يتمثل يف 

اختيار الأر�سية التي �ست�سيد 

اأن  م�سيفا  البناية،  عليها 

لالنهيارات   الرئي�سي  ال�سبب 

غري  تكون  اأر�سية  يف  يكمن 

القانون  اأن   رغم  لئقة« 

الكربى  بالأخطار  املتعلق 

وا�سح جدا.

اخل�سائر  على  تعليقه  ويف 

م�ستوى  على  امل�سجلة 

الرتاب الوطني عقب المطار 

�سلغوم  ال�سيد  اأكد  الخرية، 

هو  حاليا  نعي�سه  ما  يقول 

نتيجة للنقائ�س و الختاللت 

امل�ساركة  عدم  من  امل�سجلة 

يف  اجليد  التح�سري  وعدم 

على  الأخطار  ت�سيري  جمال 

م�ستوى البلديات.

ذلك  فاإن  قوله،  ح�سب  و 

يعني اأن الجراءات الوقائية 

على  منفذة  لي�ست  الأ�سا�سية 

حيث  املحيط«  م�ستوى 

انزلقات  يف  الأمطار  ت�سببت 

البنايات.  انهيار  و  الرتبة 

الأمطار  ك�سفت  للعلم، 

الأخرية �سيا�سة الرتقيع على 

والتهيئة  التعمري  م�ستوى 

العمرانية.

القول  اإىل  املتحدث  وخل�س 

لإعادة  الوقت  حان  اأنه 

النظر يف م�سوؤوليات البع�س 

وو�ساية  الخر  والبع�س 

املوؤ�س�سات التي يتعني عليها 

الطبيعية  الكوارث  ت�سيري 

الكربى،  والتكنولوجية 

متثل  البلدية  اأن  اىل  م�سريا 

كل  لتنظيم  الفقري  العمود 

وقاية من الأخطار الكربى.

اأو�سى رئي�س نادي املخاطر الكربى عبد الكرمي �سلغوم، اأم�س، باجلزائر، 

ب�رضورة تهدمي البناية اجلاري اجنازها فوق منحدر �سهد �سقوط جزء منه ببئر مراد 

راي�س عقب الأمطار الغزيرة الأخرية.

ع. ط

ANEP:  2116020497الرائد: -2021/11/22   

 اإ�سهـــــــار

ANEP:  2116020436الرائد: -2021/11/22   
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الثقافي
مهن �سينمائية

ال�سيناري�ست اأو كاتب ال�سيناريو

 و يكتب ال�سيناريو في ن�سخ عديدة، كل منها 

ما  عادة  و  �سابقتها،  على  تعديالت  تدخل 

الت�سوير،  ن�سخة  كتابة  في  المخرج  يتدخل 

التي قد يتوا�سل العمل عليها حتى اللحظات 

الأخيرة من اإنجاز ت�سوير الفيلم.

كتابة  بعد  الحوار  كتابة  تاأتي  عام   ب�سكل 

ال�سيناريو الحركي و الحدثي،  و في العادة 

يكتب موؤلف ال�سيناريو، الحوارات الأ�سا�سية، 

ثم ت�ساغ الحوارات ب�سكل تف�سيلي.

ال�سينما  عز  اأيام  هوليوود  في  ثمة   وكان 

الكالمية،  الحيل  في  متخ�س�سون  ال�سعبية 

ال�سيناريو  اإنجاز  بعد  بهم،  يوؤتى  الذين  من 

و الحوار، لكي ي�سيفوا نكتًا لفظية معينة، 

اأو �سجالت كالمية اأو ما �سابه ذلك.

تعريف  في  المر  علينا  يختلط  غالبا ما 

يحدث  و ربما   ، و ال�سيناري�ست  ال�سيناريو 

الكتاب  من  الكثير  لت�سدي  الخلط  ذلك 

فقد  و لذلك  ال�سينمائي،  للعمل  و الدباء 

هو اأديب  ال�سيناري�ست  البع�ض اأن  يتخيل 

الواقع اأن وظيفة  و لكن  و موؤلف،  و ق�سا�ض 

ال�سيناري�ست هي وظيفة عملية تنفيذية مثلها 

و المونتير  ال�سوت  و مهند�ض  الم�سور  كمثل 

و غيرهم.

تروى  ق�سة  عن  “عبارة  – و ال�سيناريو: 
اأ�سبه با�سم علم، عن �سخ�ض  بال�سور، و هو 

اأو عدة اأ�سخا�ض في مكان ما، اأو عدة اأمكنة، 

يوؤدي اأو توؤدي عماًل ما”.

ال�سيناريو  كاتب  فاإن  الحقيقة،  وفى   –
ما  هي  النا�ض،  من  اأنماط  ثالثة  مع  يتعامل 

يتعامل  الذي  و هو  العمل”،  “منفذي  ُي�سمى 

معه ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة، و ت�سمل 

و الممثلين  و المخرج  و الموزع  المنتج 

و المونتير،  الديكور  و مهند�سي  و الم�سور 

الموؤ�س�سة   ” ي�سمى  ما  هو  الثاني  و النمط 

ي�سمل  و هو  التليفزيونية”،  اأو  ال�سينمائية 

الم�سابقات  و لجان  و الرقابة  النقاد 

و ما  والخارج،  الداخل  في  و المهرجانات 

يحكم ذلك من قيم و مفاهيم فنية و اجتماعية 

فهو  الثالث  النمط  و�سيا�سية، اأما  و اأخالقي 

“الجمهور العام” الذي ي�ساهد العمل النهائي 
على ال�سا�سة.

الن�ض  كتابة  هي  ال�سيناريو  كاتب  ومهمة   –
ُيطلق   عليه الن�ض  ال�سينمائي، الذي 

الفيلم، و يتولى  م�سروع  اأو  المرئي، 

بطريقة  ال�سيناريو  كتابة  “ال�سيناري�ست” 
بوا�سطة  ترجمته  ُيمكن  بحيث  خا�سة، 

الكاميرا اإلى م�ساهد ولقطات، تحكى ق�سة اأو 

مو�سوعًا.

“باأنه  ال�سيناريو:  كاتب  تعريف  يمكن   لذا 

اأو  المادة  ُيهيئ  الذي  المتخ�س�ض،  ال�سخ�ض 

على  للعر�ض  �سالحا  يكون  لكي  المو�سوع 

يكون  وقد  ال�سينما”،  اأو  التليفزيون  �سا�سة 

كما  الأدبي  العمل  �ساحب  هو  ال�سيناري�ست 

قلنا �سابقًا وقد ل يكون في اأغلب الأحيان.

الق�س�سية  الأعمال  معظم  اأن  والمعروف 

و الروائية تكتب وُتعد للن�سر، بطريقة �سردية 

�سالحة للقراءة فقط و من ثم ينبغي اإعدادها 

كي  و معالجتها  و تهيئتها  اأخرى،  بطريقة 

تقديمها  عند  و م�ساهد،  �سور  اإلى  تتحول 

ا�سم  عليه  ُيطلق  ما  وهذا  ال�سا�سة،  اإلى 

“ال�سيناريو”.
الأ�سا�سية  المادة  هي  “الحركة”  وُتعد   –
لل�سيناريو، مثل “الألفاظ” في عملية التاأليف 

اأ�سا�ض عمل  بالن�سبة للموؤلف، فالحركة هي 

ال�سورة  على  ت�سفي  التي  ال�سيناري�ست وهي 

عن  التعبير  خا�سية  وتك�سبها  مغزاها، 

ال�سيناري�ست  على  كان  واإذا  م�سمونها، 

مادة  باعتبارها  الحركة،  على  يركز  اأن 

اأن  ينبغي  ذلك  فاإن   ، الرئي�سية  ال�سيناريو 

الحركة  والنتقاء، وتاأتى  لالختيار  يخ�سع 

التمثيلية  اأو  ال�سينمائي،  الفيلم  في  عادة 

التليفزيونية، من خالل الممثلين والمرئيات 

داخل الق�سة، وحركة الكاميرا وهى ثابتة في 

مكانها، وحركة الكاميرا اإلى الأمام اأو الخلف 

اأو مرافقتها ل�سخ�ض متحرك.

التوازن  بتحقيق  ال�سيناريو  كاتب  ويهتم   –
اهتمام  على  المحافظة  من خالل  العمل،  في 

فيه  الرئي�سية  ال�سخ�سيات  بجميع  المتفرج 

التوازن  تحقيق  وكذلك  واحدة،  بدرجة 

اللقطات  بع�ض  باإدخال  الحالت  بع�ض  في 

العار�سة، وتوجد  الجانبية  والأحداث 

وهنا  التوازن،  هذا  لتحقيق  عديدة  اأ�ساليب 

المناظر  وتكوين  الكاميرا  حركة  تلعب 

والم�ساهد، دورًا موؤثرًا في هذا ال�سدد.

هو املوؤلف الذي يقوم بتقطيع اأحداث الفيلم اإىل م�صاهد، و امل�صاهد اإىل لقطات و امل�صهد عادة هو اأحداث تدور يف مكان واحد، و زمان واحد، اأما اللقطة فهي ما ت�صّوره الكامريا من دون 

توقف، و هي على اأنواع و كل نوع يرتبط بدور اللقطة يف امل�صهد.

اأ�صهر الكتاب العالميون

فيكتور هوغو

الأدباء  و اأعظم  اأ�سهر  يعتبر من 

الكتاب  اأ�سهر  و من  الفرن�سيين، 

ولَد  الإطالق،  على  العالميين 

هوغو في 26 �سباط عام 1802م 

فران�ض  منطقة  في  بيزن�سون  في 

كونته في فرن�سا وتوفي في 22 

1885م، بداأ مبكًرا في  اأيار عام 

اأول  فكتب  الم�سرحيات  كتابة 

م�سرحّية وعمره 14 عاًما.

 اأ�سهَم هوغو في تجديد الم�سرح 

في  �ض  اأ�سّ قد  و كان  وال�سعر 

»جمعية  الرومان�سّية  الحقبة 

العالمية«،  والفنانين  الأدباء 

تجاوزت  التي  اأعماله  ُترجَمت 

اإلى  وم�سرحية  رواية  الخم�سين 

معظم لغات العالم، ومن اأ�سهر 

اآخر  البوؤ�ساء،  رواية  رواياته: 

بالإعدام،  عليه  لمحكوم  يوم 

البحر،  عمال  نوتردام،  اأحدب 

ثالثة وت�سعون، ال�سفقة الأ�سمى، 

الحمار،  والدين،  الأديان 

اأرخبيل المان�ض وغيرها.

في ختام ما جاء من معلومات عن 

فيكتور هوجو، يذكر التاريخ اأن 

الجمهوري  لالنت�سار  رمًزا  كان 

بعد اأْن عاد اإلى فرن�سا من منفاه 

فرن�سا  في  ليعي�ض  1870م؛  عام 

البوؤ�ض  الأخيرة بمنتهى  �سنواته 

ال�سنوات  هذه  ففي  والمعاناة، 

من  اثنين  هوجو  فيكتور  فقد 

عام  بين  هذا  وكان  اأولده، 

فكانت  1873م،  وعام  1871م 
اأعماله الأدبية في هذه ال�سنوات 

متو�سحة  عمره  في  الأخيرة 

اأكثر  والحزن  والأ�سى  بالكاآبة 

وكان  ال�سابقة،  اأعماله  من 

وا�سًحا اهتمامه الكبير بمفاهيم 

والحياة  والموت  الألوهية 

الوجودية،  والأمور  وال�سيطان 

اأ�سيب  حيث  1878م  عام  ى  حَتّ

فيكتور هوجو باحتقان دماغي، 

ا�ستمَرّ معه بالحياة مع �سديقته 

جولييت ما تبقى من عمره.

الحكومة  قامت  1882م  عام  في 

ال�سارع  بت�سمية  الفرن�سية 

الذي ي�سكن فيه با�سمه ، توفي 

مايو  من  والع�سرين  في الثاني 

ت�سييع  وتَمّ  1885م  عام  من 

ماليين  ح�سرها  التي  جنازته 

الفرن�سيين.

ن�صرية. �س

الكتاب الثاني من �سل�سلة 

اأ�سهر الكتب العربية هو 

كتاب تاريخ الطبري، 

و ا�سمه الكامل تاريخ 

الر�سل والملوك، 

ّمي بتاريخ الطبري  و�سُ

اخت�ساًرا، وهو كتاب 

يوؤّرخ للكون منذ بدء 

الخليقة واإلى ع�سر الإمام 

الطبري قبل وفاته بعام 

اأو باأعوام قليلة، وموؤّلف 

هذا الكتاب هو اإمام 

المف�ّسرين محّمد بن جرير 

المعروف باأبي جعفر 

الطبري، يكّنى ب�سيخ 

المف�ّسرين، وهو من 

مواليد عا�سمة طبر�ستان 

وا�سمها اآمل، وهي اليوم 

تقع �سمن الأرا�سي 

الإيرانّية في محافظة 

مازندران.

يبداأ الطبرّي تف�سيره 

من بدء الخلق مع اأبي 

الب�سر اآدم عليه ال�سالم، 

وينتهي بعام 309هـ، 

وهذا الكتاُب من اأهم كتب 

التاريخ وهو ُمقّدٌم على 

غيره من كتب التاريخ 

عند بع�ض العلماء لأمور 

منها: قرب عهد الإمام 

الطبري بتلك الحوادث 

التي رواها.

 اإن الإمام الطبري يروي 

بالأ�سانيد المكانة 

العلمّية ال�ّسامقة التي 

يحظى بها الإمام الطبري 

عند جمهور العلماء و اأّن 

معظم كتب الّتاريخ تنقل 

عن هذا الكتاب، اأّما 

منهجه في هذا الكتاب 

فهي الّنقل عن ال�ّسابقين 

ا  �سواء كان الّنقل غًثّ

اأم �سميًنا، والحكم في 

ذلك يكون للقارئ الذي 

يعر�ض الخبر على 

موازين اأهل الّدراية 

بهذا الفن، فاإن اأبعدوا 

واحًدا مّمن نقَل الإمام 

الطبري عنهم فاإّن رواية 

ذلك الّرجل التي ذكرها 

الطبري ُترّد، واإن قبلوا 

منه فاإّنها ُتوؤخذ، فيقول 

الإمام الطبري في مقّدمة 

كتابه: »وليعلم الناظر 

في كتابنا هذا اأّن اعتمادي 

في كل ما اأح�سرت ذكرُه 

فيه مما �سرطُت اأّني 

را�سمُه فيه اإّنما هو على 

ما ُرويت من خبر ذكرناُه 

عن بع�ض الما�سين، 

مما ي�ستنكره قارئه، اأو 

ي�ست�سنعُه �سامُعُه من اأجل 

اأّنُه لم يعرف له وجًها 

في ال�سحة، ول معًنى في 

الحقيقة؛ فليعلم اأّنه لم 

ُيوؤَت في ذلك من ِقَبلنا، 

اإّنما اأوتي من ِقَبل بع�ض 

ناقليه اإلينا، واأّنا اإّنما 

اأّدينا ذلك على نحو ما 

ي اإلينا«، وهذا ما يمكن  اأُِدّ

الحديث عنه باخت�سار عن 

كتاب تف�سير الطبري اأحد 

اأ�سهر الكتب العربية.

اأ�صهر الكتب 

العربية

تاريخ 
الطربي
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الدولي
ترف�ض اأي مبادرة ل تهدف اإىل ا�ستكمال خطة الت�سوية الأممية 

»�لبولي�ساريو« لن تتعاون مع �أي م�سعى خارج 
�لإطار �ل�سرعي �لمتفق عليه

رئي�ض حزب الأمة ال�سوداين ي�سرح

»�لجي�ش يعتزم �إعادة 
حمدوك �إلى من�سبه« 

لجبهة  الوطنية  الأمانة  اأو�ضحت 

ختام  في  �أ�صدرته  بيان  في  �لبولي�صاريو 

�أي  �أن  �لخام�صة  �لعادية  دورتها  �أ�صغال 

��صتكمال  �إلى  تهدف  ال  مبادرة  �أو  مجهود 

�لتنفيذ  خالل  من  �لت�صوية،  خطة  تطبيق 

�لمتحدة  �الأمم  بعثة  لماأمورية  �لكامل 

�لغربية  �ل�صحر�ء  في  �ال�صتفتاء  لتنظيم 

هذ�  عن  خروجا  �صيكون  )�لمينور�صو(، 

�التفاق وبالتالي، فهو بمثابة تنكر لحق 

للت�صرف  �لقابل  غير  �ل�صحر�وي  �ل�صعب 

في �ال�صتقالل وتقرير �لم�صير �لمكر�س في 

ذ�ت  قر�ر�تها  �لمتحدة وكافة  �الأمم  ميثاق 

�ل�صلة.

�لذي  بيانها  في  �لوطنية  �الأمانة  وجددت 

)و��س(  �ل�صحر�وية  �النباء  وكالة  �أوردته 

�أم�س، �لتاأكيد على �أن جبهة �لبولي�صاريو 

في  �لنز�ع  طرفا  �لمغربية،  و�لمملكة 

�لمتحدة  و�الأمم  �لغربية،  �ل�صحر�ء 

مرتبطون  �الإفريقي،  �التحاد  و�صركاوؤها 

بم�صادقة  حظي  وحيد  باتفاق  جميعا 

وهو  باالإجماع،  �لدولي  �الأمن  مجل�س 

ل�صنة  �الإفريقية  �الأممية  �لت�صوية  خطة 

1991 وبالتالي فاإن جبهة �لبولي�صاريو ال 
يمكنها �أن تتعاون مع �أي م�صعى خارج هذ� 

�الإطار �ل�صرعي �لمتفق عليه.

لجبهة  �لوطنية  �الأمانة  و�عتبرت 

عنها  �لمعبر  �لمو�قف  �لبولي�صاريو، 

موؤخر� من طرف �لمغرب ت�صفيه لمجهود�ت 

�لر�مية  �الفريقي  و�التحاد  �لمتحدة  �الأمم 

�إلى �إنهاء �لنز�ع، كما �أن تلك �لمو�قف هي 

زرع لعر�قيل �إ�صافية �أمام �لعملية �ل�صلمية 

وتقوي�صها من �أ�صا�صها.

من جهته، حمل ممثل جبهة �لبولي�صاريو 

ب�صر�يا  �أبي  �الوروبي،  و�التحاد  باأوروبا 

مفتوحة  حرب  عو�قب  �لمغرب  �لب�صير، 

ذ�ت  في  وقال  للمدنيينن،  با�صتهد�فه 

»يتحمل  �لمغربي  �الحتالل  �إن  �ل�صياق 

با�صتهد�فه  مفتوحة«  حرب  عو�قب 

�ل�صحر�ويين،  للمدنيين  �لمتو��صل 

�لجز�ئريين و�لموريتانيين في مناطق عدة 

مدنية وتجارية متفرقة.

حديثه  في  �لب�صير  ب�صر�يا  �أبي  و�أ�صاف 

�أم�س،  �أول  عربي(  �صي  بي  )بي  لتلفزيون 

تخو�س  كانت  �لبولي�صاريو  »جبهة  �أن 

�أن تخو�صها حاليا  �لحرب وفي نيتها في 

بين  �لمو�جهة  وهي  �لمعروف  �إطارها  في 

�لم�صلحة  و�لقو�ت  �ل�صحر�وي  �لجي�س 

�لمغربي  �لنظام  �أن  �إال  �لمغربية، 

�لمدنيين  ��صتهد�ف  ذلك  من  بدال  �ختار 

�ل�صحر�ويين و�لجز�ئريين و�لموريتانيين 

و�لتعامل معهم كاأهد�ف لعدو�نه �لع�صكري 

في �ل�صحر�ء �لغربية«.

�صرح  -وكما  �ل�صحر�وي  �ل�صعب  �أن  و�أكد 

�الأمين �لعام لجبهة �لبولي�صاريو ورئي�س 

غالي  �بر�هيم  �ل�صحر�وية  �لجمهورية 

لالأمانة  �لخام�صة  �لدورة  �فتتاح  خالل 

�لوطنية-، 

وت�صميم  حزم  بكل  �لحرب  هذه  �صيخو�س 

�لم�صروعة  حقوقه  �فتكاك  �أجل  من  و�إر�دة 

و�الإ�صتقالل  �لحرية  �لم�صير،  تقرير  في 

مهما كلف ذلك من ت�صحيات.

�الأخيرة  �لتطور�ت  »�إن  قائال:  و�أ�صاف 

�لخطيرة من �لجانب �لمغربي في �لحرب 

بت�صعيد  ينذر  �صنة،  منذ  رحاها  �لد�ئرة 

غير م�صبوق في �لنز�ع قد تكون له نتائج 

وخيمة لي�س فقط على �لمنطقة و�إنما على 

�لمناطق و�لدول �لمجاورة«.

قوة  م�صدر  حول  �صوؤ�ل  على  رده  وفي 

�أبي  �لجبهة في خو�س هذه �لحرب، �صدد 

�ل�صعب  »�إر�دة  �أن  على  �لب�صير  ب�صر�يا 

في  و�أي�صا  �لما�صي  في  كانت  �ل�صحر�وي 

وعامل  �الأ�صا�س  هي  و�لم�صتقبل  �لحا�صر 

�لتي يخو�صها في  �لتحرير  لح�صم معركة 

وجه �لعدو�ن و�الإحتالل �لمغربي«.

وقال �إن ن�صال جبهة �لبولي�صاريو ي�صتمد 

م�صروعيته من حق �ل�صعب �ل�صحر�وي غير 

ومن  �لم�صير  تقرير  في  للت�صرف  �لقابل 

�لو�صع �لقانوني الإقليم �ل�صحر�ء �لغربية 

باالإ�صتقالل  �ل�صاعة  حد  �إلى  �لمتمتع  غير 

ال�صتفتاء  �لمغرب  عرقلة  ب�صبب  �لذ�تي 

تقرير �لم�صير.

�لنز�ع  من  �لجز�ئر  موقف  وبخ�صو�س 

ذ�ت  �أو�صح  �ل�صحر�وي-�لمغربي، 

�لمو�قف  �صمن  »يندرج  باأنه  �لمتحدث 

كان  كما  �لبلد  لهذ�  �لمعروفة  �لتقليدية 

وبلد�ن  �ل�صرقية  تيمور  في  �لحال  عليه 

�فريقيا  جنوب  وفي  �لالتينية  �أمريكا 

تجاه  و�أي�صا  �لعن�صري  �لف�صل  نظام  �إبان 

�أ�صقاع  مختلف  في  �لتحرر  حركات  باقي 

دعم  �أن  �ل�صياق  ذ�ت  في  م�صير�  �لعالم«، 

�متد�د�  »يعد  �ل�صحر�وي  �ل�صعب  ن�صال 

للدولة  معروف  علني  لموقف  وتج�صيد� 

�لجز�ئرية«.

�ل�صحر�وي  �لدبلوما�صي  �أكد  �لختام  وفي 

تعي�صها  �لتي  و�لت�صعيد  �لحرب  �أن حالة 

�لمنطقة تتحمل م�صوؤوليتها دولة �الإحتالل 

على  تمردها  ب�صبب  جهة،  من  �لمغربي، 

�الإتفاق  رف�س  �لدولية من خالل  �ل�صرعية 

�لهدف  ي�صكل  �لذي  �لموقع  �لوحيد 

و�ل�صياق لكل جهود �الأمم �لمتحدة لت�صوية 

�لنز�ع، ومن جهة �أخرى، بعد خرق وقف 

و�لزج   2020 نوفمبر   13 في  �لنار  �إطالق 

�لمنزوعة  �لمنطقة  في  �لع�صكرية  بقو�تها 

�أر��صي جديدة  و�حتالل  للكركر�ت  �ل�صالح 

وتمديد جد�ر �لعار.

في  �لم�صاركون  �صجل  �آخر،  �صعيد  على 

موؤتمر �لنقابات �لعمالية �لمنعقد بمدينة 

و�إد�نة  با�صتياء  باإ�صبانيا،  »فالين�صيا« 

�صديدين، �لممار�صات �لقمعية و�النتهاكات 

من  �لمرتكبة  �الإن�صان  لحقوق  �لج�صيمة 

حق  في  �لمغربية  �الحتالل  �صلطات  طرف 

بالجزء  �لعزل  �ل�صحر�ويين  �لمو�طنين 

�لمحتل من �ل�صحر�ء �لغربية.

وذكرت وكالة �النباء �ل�صحر�وية )و��س(، 

�أن �لم�صاركين نددو� في بيانهم، باالأعمال 

�الإجر�مية �لمرتكبة في �لمناطق �ل�صحر�وية 

ما  م�صوؤولية  ��صبانيا  محملين  �لمحتلة، 

يتعر�س له �ل�صعب �ل�صحر�وي من ت�صريد 

دولة  طرف  من  �الإن�صان  لحقوق  و�نتهاك 

�الحتالل منذ عقود.

�إلى  �لموؤتمر  في  �لم�صاركون  و��صتمع 

عر�س قدمه وفد �لعمال �ل�صحر�ويين، تم 

�إلى �لخرق �ل�صافر التفاق  خالله �لتطرق 

�لمغربية  و�النتهاكات  �لنار  �إطالق  وقف 

�لمناطق  في  �الإن�صان  لحقوق  �لمتكررة 

تتعر�س  ما  �لمحتلة، خا�صة  �ل�صحر�وية 

خيا  �صلطانة  �لحقوقية  �لنا�صطة  له 

وعائلتها منذ ما يزيد على �صنة.

�ل�صحر�وي،  �لوفد  مد�خلة  تناولت  كما 

�ل�صحر�وية  �لطبيعية  �لثرو�ت  نهب 

وتقاع�س �لمجتمع �لدولي و�الأمم �لمتحدة 

عن تطبيق ما تم �التفاق عليه بين طرفي 

تم  فقد  )و��س(  �أوردته  وح�صبما  �لنز�ع، 

متعددة  مجاالت  في  �تفاقية  على  �لتوقيع 

و�لمنظمة  �ل�صحر�ويين  �لعمال  بين 

�لم�صيفة.

اأكدت جبهة »البولي�ساريو«، اأن اأي جمهود ل يهدف اإىل ا�ستكمال خطة الت�سوية الأممية 

حلل النزاع يف ال�سحراء الغربية، هو مبثابة تنكر حلق ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير 

امل�سري وال�ستقالل، م�سددة على اأنها لن تتعاون مع اأي م�سعى خارج الإطار ال�سرعي 

 الوكالتاملتفق عليه.

تنتهي �ليوم مهلة �لتقدم بطلبات 

�لرت�صح ملن�صب �لرئا�صة يف ليبيا، 

على �أن يتم �الإعالن عن �لقائمة �الأولية 

للمرت�صحني �الأربعاء �ملقبل، وعن 

�لقائمة �لنهائية، يوم 4 دي�صمرب، 

فيما يو��صل �ملجتمع �لدويل دعمه 

لال�صتحقاقات �لقادمة ل�صمان �جر�ء 

�نتخابات �صاملة وذ�ت م�صد�قية، 

وتكري�س �ر�دة �ل�صعب �لليبي يف �ختبار 

قادته.

وقبل �صاعات على غلق باب �لرت�صح 

لالنتخابات �لرئا�صية �ملقررة يف 24 

دي�صمرب، �رتفع عدد �ملر�صحني �إىل �أكرث 

من ثالثني، حيث تقدم �أول �أم�س �ل�صبت، 

�صبعة مر�صحني للمفو�صية �لعليا 

لالنتخابات عرب مكاتبها �لثالثة يف كل 

من مدينة بنغازي و�صبها وطر�بل�س، 

وهم: رئي�س جمل�س �لنو�ب عقيلة 

�صالح، و�صو عبد �لله بو�صاوية، وعلي 

ب�صري �لزويك، وب�صري �صالح، ومربوك 

�أبو عميد، وعبد �ملجيد �صيف �لن�رص 

وحممد �لهادي حتو��س.     

وخالل تقدمه باأور�ق تر�صحه، قال 

عقيلة �صالح )77 عاما(: »ح�رصت �ليوم 

لتقدمي م�صتند�ت �لرت�صح ملن�صب رئي�س 

�لدولة و�أدعو �لليبيني �إىل �مل�صاركة يف 

�النتخابات �لرئا�صية و�لربملانية الأنها 

هي �ملخرج �لوحيد الإنهاء �الأزمة«.

ودعا �ملجتمع �لدويل �إىل �الإ�رص�ف 

على �النتخابات حتى يطمئن �لنا�س يف 

�لد�خل و�خلارج على نز�هتها، م�صيفا: 

»بالتاأكيد �أن من يتوىل رئا�صة �لدولة 

هو مقاتل ليبي �ختاره �ل�صعب �لليبي 

باإر�دته �حلرة ودون تدخل من �لغري«.

من جهته، قال رئي�س حكومة �لوحدة 

�لوطنية، عبد �حلميد �لدبيبة، �أم�س 

�أن »ت�صارب قو�نني �النتخابات يزيد 

معاناة �لليبيني«، حمذر� من �أن »يتحول 

�لقانون �إىل �أد�ة لال�صتغالل �ل�صيا�صي«.

ونفى �لربملان �لليبي يوم �جلمعة 

�لفارط وجود �أي نية لتعديل قانون 

�نتخاب �لرئي�س، من �أجل متكني بع�س 

�ل�صخ�صيات �ل�صيا�صية من �لرت�صح 

لال�صتحقاقات �لرئا�صية.

وكان �لعديد من �الأ�صخا�س من بينهم 

فتحي با�صاغا وخليفة حفرت و�صيف 

�ال�صالم �لقذ�يف قد تر�صحو� النتخابات 

�لرئا�صة منذ فتح باب �لرت�صح يف 8 

نوفمرب �جلاري.

ون�رصت مفو�صية �الإنتخابات -�لتي 

�أكدت مر�ر� �أن طلبات �لرت�صح �ملقدمة 

�إليها ال تعني بال�رصورة قبولها -مدونة 

قو�عد �ل�صلوك للمر�صحني لالنتخابات 

�لرئا�صية و�لربملانية، لتو�صيح ما 

يجب �لقيام به و�المتناع عنه فيما 

يتعلق باإجر�ء�ت �لرت�صح، حيث يتعهد 

فيها �ملرت�صح بااللتز�م بقو�عد �ل�صلوك 

�لتناف�صي �أثناء �لعملية �النتخابية.

وكانت قد با�رصت موؤخر� �إجر�ء�ت �إحالة 

�لقائمة �الأوىل من طلبات �ملو�طنني 

�ملتقدمني للرت�صح النتخاب رئي�س 

�لدولة، �لتي �حتوت على بيانات 

ع�رصة مر�صحني، �إىل كل من �لنائب 

�لعام، وجهاز �ملباحث �جلنائية، 

و�الإد�رة �لعامة للجو�ز�ت و�جلن�صية، 

وذلك عمال بالقانون رقم 1 ل�صنة 2021 

ب�صاأن �نتخاب رئي�س �لدولة وحتديد 

�صالحياته وتعديالته �لذي ي�صرتط على 

�ملرت�صح »�أال يكون حمكوما عليه نهائيا 

يف جناية �أو جنحة خملة بال�رصف �أو 

�الأمانة« و »�أال يحمل جن�صية دولة �أخرى 

عند تر�صحه«.

لالإ�صارة، فاإن هذه �النتخابات هي 

�الوىل �لتي جتري باالقرت�ع �لعام يف 

ليبيا، وتاأتي تتويجا لعملية �صيا�صية 

ترعاها �المم �ملتحدة، و�صجل �أكرث من 

2.83 مليون من �أ�صل 7 ماليني ليبي 
للت�صويت فيها.

وبخ�صو�س �نتخابات جمل�س �لنو�ب، 

تقول �ملفو�صية �إن �إجمايل عدد 

�ملر�صحني و�صلت حتى �خلمي�س �ملا�صي 

�إىل 1231 مر�صح ومر�صحة، و�أن �أكرث 

من مليون و200 �ألف مو�طن قد ح�صلو� 

على بطاقتهم �النتخابية �لتي تخول 

لهم �لت�صويت يف �النتخابات �ملقبلة 

�أو �لرت�صح.

�إىل ذلك، تدعم �لقوى �لدولية 

و�الإقليمية �إجر�ء �النتخابات �لليبية 

يف موعدها �لذي قرره �حلو�ر �لوطني 

�لليبي، وتوؤكد �رصورة خروج �لقو�ت 

�الأجنبية و�مل�صلحني وفق جدول 

زمني و�قعي ومبا ال يوؤثر على �إجر�ء 

�النتخابات يف موعدها �ملعلن.

ويف هذ� �ل�صياق، �أكد �ملتحدث با�صم 

�الأمم �ملتحدة �صتيفان دوجاريك �أن 

�لبعثة �الأممية يف ليبيا �صتقدم جميع 

�أوجه �لدعم �لفني ملفو�صية �النتخابات 

يف عدة جماالت و��صعة منها �لتو��صل 

مع �صناع �لقر�ر و�صناع �لر�أي وتقدمي 

�مل�صورة �لفنية و�مل�صاعدة على �لنحو 

�ملطلوب.

وعن �لدعم �لذي يقدمه �الحتاد �الأوروبي 

�إىل مفو�صية �النتخابات، قال �ملتحدث 

با�صم �الحتاد �الأوروبي لل�رصق �الأو�صط 

و�صمال �فريقيا، لوي�س ميغيل بوينو: 

»نحن ندعم �ملفو�صية مب�رصوع قيمته 

11 ماليني يورو، ون�صجع م�صاركة 
�لن�صاء و�ل�صباب و�لفئات �ل�صعيفة«، 

موؤكد� ثقة �الحتاد �الأوروبي يف �أن 

�ل�صلطات �لليبية �صتوفر �لو�صائل 

�لالزمة لتاأمني �لعملية �النتخابية.

من جهته، �أكد وزير �لدفاع �اليطايل، 

لورينزو غويريني، �أن �صلطات بالده 

تتابع باهتمام �الو�صاع يف ليبيا، �لتي 

و�صفها بال�رصيك �لرئي�صي، م�صيفا: 

»ناأمل �أن تكتمل �لعملية �النتخابية وفق 

�الإطار �لزمني �ملت�صور من �أجل �ل�صماح 

للو�صول �إىل حكومة وبرملان ميكن 

�أن ي�صتثمر فيهما �ل�صعب �لليبي لبناء 

م�صتقبله«.

و�أكد بدوره �صفري �لواليات �ملتحدة 

و�ملبعوث �خلا�س للرئي�س �الأمريكي 

لدى ليبيا، ريت�صارد نورالند، �أن 

�لعملية �ل�صيا�صية يف ليبيا ت�صهد 

تقدما، و�ملرحلة �لقادمة هي 

�النتخابات �لتي يتعني على �لليبيني 

�أن يقرروها وي�صعو� �رصوطها، موؤكد� 

�أن بالده توؤيد �إجر�ء �النتخابات دون 

�أي �إق�صاء.

وكان موؤمتر باري�س �لدويل حول 

ليبيا، �لذي �صارك فيه نحو 30 من 

قادة �لعامل، قد حذر ب�صكل قاطع من 

�أي حماوالت لتقوي�س �لتقدم يف ليبيا، 

موؤكد� يف �أحد بنود بيانه �خلتامي 

�أن »�الأفر�د �أو �لكيانات د�خل ليبيا 

�أو خارجها �لتي قد حتاول �أن تعرقل 

�لعملية �النتخابية، وعملية �النتقال 

�ل�صيا�صي، �أو تقو�صهما �أو تتالعب بهما 

�أو تزورهما، �صتخ�صع للم�صاءلة، وقد 

تدرج يف قائمة جلنة �جلز�ء�ت �لتابعة 

لالأمم �ملتحدة، عمال بالقر�ر 2571 

�ل�صادر عن جمل�س �الأمن يف عام 2021«.

وو�صفت وزيرة �خلارجية �لليبية جنالء 

�ملنقو�س، يف وقت �صابق نتائج �ملوؤمتر 

بـ »�ملوفقة«، م�صيفة �أن �ملوؤمتر �صهد 

»توجها موحد�« من �لدول �ل�صقيقة 

لليبيا. وتقع �ملهمة �لكربى �الآن على 

عاتق �لليبيني �أنف�صهم لالإ�صطفاف 

خلف هذ� �ال�صتحقاق، �لذي من �صاأنه 

طي �صفحة عقد من �لفو�صى منذ �صقوط 

نظام معمر �لقذ�يف عام 2011، و�إنهاء 

�النق�صامات و�لنز�عات و�الإنتقال نحو 

�ال�صتقر�ر و�لتنمية.

قال رئي�س حزب �الأمة 

�ل�صود�ني �لمكلف ف�صل 

�لله بورمة نا�صر، �أم�س، 

�إن �لجي�س يعتزم �إعادة 

رئي�س �لوزر�ء �لمعزول 

عبد �لله حمدوك �إلى 

من�صبه بعد �لتو�صل 

�إلى �تفاق في �ل�صاعات 

�لمتاأخرة من يوم �أول 

�أم�س.

و�أ�صاف نا�صر، في 

ت�صريح لـ »رويترز«، �أن 

حمدوك �صي�صكل حكومة 

م�صتقلة من �لكفاء�ت 

و�صيتم �إطالق �صر�ح جميع 

�لمعتقلين �ل�صيا�صيين، 

في �إطار �التفاق بين 

�لجي�س و�الأحز�ب 

�ل�صيا�صية �لمدنية.

وك�صفت و�صائل �إعالم 

�صود�نية، عن لقاء بين 

رئي�س مجل�س �ل�صيادة 

وقائد �لجي�س �ل�صود�ني 

عبد �لفتاح �لبرهان مع 

رئي�س �لحكومة �ل�صود�نية 

�لمعزول عبد �لله 

حمدوك.و�أ�صافت و�صائل 

�الإعالم، �أن �لطرفين �تفقا 

على �إعالن �صيا�صي جديد 

لحل �الأزمة �ل�صود�نية.

و�أو�صحت �أن �التفاق 

�ل�صيا�صي �لجديد يق�صي 

بعودة حمدوك رئي�صا 

للحكومة �ل�صود�نية، 

و�أ�صارت �إلى �أن �التفاق 

يق�صي �أي�صا باإطالق 

�صر�ح جميع �لمعتقلين 

�ل�صيا�صيين في �ل�صود�ن.

املجتمع الدويل يوا�سل دعمه لال�ستحقاقات 4 دي�سمرب

�أكثر من 30 مر�سحا للرئا�سة �لليبية و�لمهلة تنتهي �ليوم
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 خمططات �سهيونية لتهويده وتغيري قدا�سته الإ�سالمية

الخارجية الفل�سطينية تحذر من مخاطر جدية 
تتهدد الم�سجد الأق�سى

  الحتالل ال�سهيوين يقتحم منزل ال�سهيد ويعتقل 3 من عائلته

ا�ست�سهاد فل�سطيني ومقتل م�ستوطن 
خالل ا�ستباك م�سلح في القد�س

 واأو�سحت الخارجية الفل�سطينية، 

في بيان �سحفي، اأم�س، اأن الم�سجد 

�سهيوني  لمخطط  يتعر�س  الأق�سى 

وبالتدريج،  يوميا،  تنفيذه  يتم 

و�سول لتق�سيمه مكانيا، حيث تقوم 

تطلق  ا�ستيطانية  منظمة   30 نحو 

منظمات  )ائتالف  ا�سم  نف�سها  على 

الم�ستوى  مع  بالت�ساور  المعبد( 

لل�سروع  لالحتالل  ال�سيا�سي 

اقتراح  خالل  من  مكانيا  بتق�سيمه 

لل�سيطرة على منطقة باب الرحمة، 

التي  البوابات  عدد  لزيادة  اإ�سافة 

ي�ستخدمها المقتحمون لت�سمل بابي 

ال�سل�سلة والأ�سباط اأي�سا.

الفل�سطينية  الخارجية  واأدانت 

واإجراءاته  الحتالل  مخططات 

بحق  التهويدية  وتدابيره 

والإ�سالمية  الم�سيحية  المقد�سات 

الأق�سى،  الم�سجد  مقدمتها  وفي 

وتداعياتها  مخاطرها  من  محذرة 

حمالت  ومن  ال�سراع،  �ساحة  على 

التي  النطاق  وا�سعة  التحري�س 

اليهودية  المنظمات  بها  تقوم 

وزيادة  للتو�سيع  �سواء  المتطرفة 

اأعداد الم�ساركين في القتحامات اأو 

للتخطيط والتاآمر لهدم الم�سجد اأو 

اأجزاء منه وتق�سيمه مكانيا.

مغبة  من  الوزارة  حذرت  كما 

هذه  مع  التعامل  في  التهاون 

كاأمور  والقتحامات  المخططات 

لأنها  وماألوفة  اعتيادية،  باتت 

ت�ستدعي وقفة  تتكرر كل يوم، ول 

جادة من قبل المجتمع الدولي.

اإدراج  خطورة  اإلى  وتطّرقت 

في  الأق�سى  اقتحامات  مو�سوع 

المدار�س  طلبة  زيارات  برامج 

المتطرفة  والدعوات  ال�سهيونية، 

لفتحه اأمام اقتحامات اليهود خالل 

وا�ستغالل  المبارك،  رم�سان  �سهر 

ل�سورة  للترويج  فر�سة  اأي 

الم�سجد،  مكان  المزعوم«  »الهيكل 

المتكررة،  القتحامات  الى  اإ�سافة 

اأمام  له  المتكررة  والغالقات 

العياد  اأوقات  الم�سلمين  الم�سلين 

اليهودية.

دائرة  له  تتعر�س  ما  تناولت  كما 

ورجالتها،  الإ�سالمية،  الأوقاف 

�سهيوني  لهجوم  فيها  والعاملون 

من  للنيل  محاولة  في  متوا�سل، 

بالتدريج،  وق�سمها  �سالحياتها، 

والعتقالت،  منها،  و�سحبها 

وعمليات التنكيل، والبعادات بحق 

حرا�س الم�سجد، والعاملين فيها.

الفل�سطينية،  الخارجية  واأ�سارت 

الدولي  المجتمع  تقاع�س  اأن  اإلى 

وفي  المخت�سة  الأممية  والمنظمات 

تحمل  عن  »اليون�سكو«  مقدمتها 

والأخالقية  القانونية  م�سوؤولياتها 

تجاه ما يتعر�س له الأق�سى، بات 

المريب  التواطوؤ  لم�ستوى  يرتقي 

والنتهاكات  القتحامات  تلك  مع 

ما  تبيتها  التي  الخبيثة  والأهداف 

ت�سمى )منظمات المعبد(.

الأمن  مجل�س  الخارجية،  وطالبت 

الدولي والدول كافة والأمين العام 

لالأمم المتحدة بموقف دولي جاد، 

الدولية  الحماية  وتوفير  وفاعل، 

ولالأق�سى  ومقد�ساتها،  للقد�س، 

المبارك، وقبل فوات الأوان.

وكان نائب مدير عام دائرة الأوقاف 

ال�سيخ  المحتلة  الإ�سالمية بالقد�س 

هذه  من  حذر  يقد  بكيرات  ناجح 

الدمينية  ال�سهيونية  المخططات 

الأق�سى وقال  الم�سجد  ت�ستهد  التي 

في ذات ال�سياق » اإن الأخطر في ق�سية 

المدار�س  اإلزام  قرار  هو  الأق�سى 

ما  الم�سجد،  باقتحام  اليهودية 

�ستزداد  المقتحمين  اأعداد  اأن  يعني 

�ستكون  ونوعيتهم  كبير،  ب�سكل 

جديدة من المرحلة البتدائية حتى 

الجامعية«.

ال�سهيوني  القرار  اأن  ويو�سح 

ولتدني�س  للعن�سرية  تعبئة  ي�سكل 

على  وُيدلل  الأق�سى،  الم�سجد 

اأن  تريد  المتطرفة  الجماعات  اأن 

ُتحدث �سيًئا جديًدا لم يكن ماألوًفا 

حتى  الحتالل  منذ  الم�سجد  في 

اأخطر قرار ُيتخذ �سد  اليوم، وهذا 

القتحامات  فاإن  الأق�سى.وبذلك، 

كبار  على  تقت�سر  روتينية  تعد  لم 

اليهود،  المتطرفين  وبع�س  ال�سن 

العدد  في  زادت  ق�سية  اأ�سبحت  بل 

توؤدي  نف�سه،  الوقت  في  والنوعية 

قلب  في  جًدا  خطير  تجمع  اإلى 

اإف�ساح  عدم  يعني  ما  الأق�سى، 

الم�سجد.  داخل  للم�سلمين  المجال 

كما ي�سيف بكيرات.

المتطرفة  الجماعات  اأن  ويوؤكد 

ت�سعى بمخططاتها لتغيير القدا�سة 

الإ�سالمية وطبيعة المكان، لي�سبح 

وكاأنه »مكاًنا دينًيا مقد�ًسا يهودًيا، 

وهيكاًل في نظر اليهود«. وي�سير اإلى 

اأن هذه الجماعات ترفع من م�ستوى 

نوعيتها  على  وُتركز  القتحامات 

ومقتحميها، خا�سة في المنا�سبات 

الإ�سالمية، وذلك بهدف ك�سر �سوكة 

الأق�سى  داخل  الإ�سالمي  الوجود 

الأعياد  اأو  رم�سان  في  كان  �سواء 

ما  لتحقيق  وغيرها،  العتكاف  اأو 

�سيء  يعد  لم  الم�سجد  باأن«  تريده 

مقد�س للم�سلمين«.

الجماعات  فاإن«  بكيرات،  وبنظر 

المتطرفة بهذه القتحامات، ُتح�سر 

المنطقة  �ستجعل  دينية،  لحرب 

العربي  العالم  لأن  ت�ستعل، 

الأيدي  مكتوف  يقف  لن  والإ�سالمي 

لالأق�سى  ينظر  كونه  ذلك،  حيال 

الله،  كتاب  في  اآية  باعتباره 

كتاب  على  اعتداء  عليه  والعتداء 

الله«.

الجماعات  به  تقوم  »ما  ويتابع 

الحتالل  وحكومة  المتطرفة 

عما  الكاملة  الم�سوؤولية  تتحمل 

القتحامات،  هذه  ب�سبب  �سيحدث 

لأن  تمر،  لن  اأنها  اأعتقد  التي 

ومحاولة  القتحامات،  ت�سخين 

والخطوط  والطقو�س  الأعياد  ك�سر 

ال�سكوت عليها ل  الحمراء ل يمكن 

في  ول  فل�سطين،  ول  القد�س،  في 

العالم اأجمع«.

حذرت اخلارجية الفل�سطينية، من املخاطر اجلدية التي تتهدد امل�سجد الأق�سى املبارك بالهدم 

والتق�سيم املكاين، يف �سوء ما يتعر�ض له من انتهاكات متكررة.
 الوكالت

قالت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين 

الفل�سطينية اإن الحتالل ال�سهيوين توا�سل 

�سيا�ستها العن�سرية املمنهجة اجتاه الأ�سرى 

الفل�سطينيني، ابتداًء من حلظة العتقال 

مروًرا بالتحقيق وحتى �سدور احلكم 

بال�سجن

ويف ذات ال�ساأن، اأفادت هيئة �سوؤون الأ�سرى 

واملحررين اأن الأ�سرية �سذى اأبو فنونة )60( 

عامًا من مدينة رام اهلل وت�سغل مدير عام 

جلان العمل ال�سحي، واملعتقلة منذ جويلية 

املا�سي، ما زلت موقوفة يف معتقل الدامون، 

وخ�سعت لعدة جل�سات من التحقيق 

وعر�ست على املحكمة يف عوفر عدة مرات.

واأو�سحت الهيئة يف بيان اأم�ض، اأن اأبو فنونة 

امراأة كبرية، وتعاين من و�سع �سحي خا�ض، 

تتمثل يف ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم، 

وم�ساكل يف القولون الع�سبي، وبحاجة اىل 

رعاية طبية وعالجات م�ستمرة، موؤكدة 

اأنه يجب اأن خ�سوعها لعملية ليزر بالعني 

اإل اأن عيادة ال�سجن متاطل باإجرائها.

ونقلت حمامية الهيئة عن الأ�سرية 

اأبو فنونة، اأن الأ�سريات يتعر�سن اإىل 

انتهاكات م�ستمرة من قبل اإدارة ال�سجون 

الإ�سرائيلية، مبينة اأن هناك اأ�سريات ل 

يزرن اأبنائهن وهن قلقات عليهن وحالتهن 

النف�سية �سعبة، ول يوجد اأي اهتمام بهن، 

اإ�سافة اإىل وجود كامريات مراقبة داخل 

�ساحة الفورة.

وذكرت اأن عدد منهن نتيجة ملا �سبق اأ�سنب 

باأمرا�ض فقر الدم وت�ساقط ال�سعر ب�سبب 

لب�ض احلجاب طوال الوقت، وعدم اإعطائهن 

ا من نق�ض توفر  حريتهن، كما يعانني اأي�سً

الفواكه والطعام حيث ل يقدم لهن �سوى 

نوعني من الفاكهة التفاح اأو الإجا�ض.

ويف ال�سياق ذاته تعاين الأ�سرية اإينا�ض 

ع�سافرة )28( عاما من مدينة اخلليل من 

اأوجاع يف املفا�سل وم�ساكل يف القولون 

الع�سبي، وهي اأم لطفلني وزوجها اأ�سري 

حمكوم باملوؤبد، ومن املقرر الإفراج عنها 

بتاريخ 2021-12-23 . يذكر اأن عدد 

الأ�سريات يف �سجون ومعتقالت الحتالل 

بلغ 34 اأ�سرية يقبعن جميعهن يف معتقل 

الدامون.

من جانب اآخر، قالت هيئة �سوؤون الأ�سرى 

واملحررين اإن الحتالل ال�سهيوين توا�سل 

�سيا�ستها العن�سرية املمنهجة اجتاه الأ�سرى 

الفل�سطينيني، ابتداًء من حلظة العتقال 

مروًرا بالتحقيق وحتى �سدور احلكم 

بال�سجن.

واأ�سارت الهيئة يف بيان اأم�ض، اإىل ما تعر�ض 

له الأ�سري وائل �سلمان �سادق ال�ساعر )26 

عاًما( من جنني، من تنكيل وتعذيب اأثناء 

اعتقاله والتحقيق معه من قبل جنود 

الحتالل. واأو�سحت اأن اأكرث من 10 

جنود هاجموا �سيارة ال�ساعر وانهالوا عليه 

بال�سرب املربح، قائاًل:« من �سدة ال�سرب 

الذي تلقيته راأيت موتي بعيني«.

واأ�سافت »بعدها قاموا بتقييد يداه 

وتع�سيب عيناه، واقتادوه اإىل مع�سكر 

حوارة، حيث مت تفتي�سه بطريقة مهينة، 

جردوه خاللها من مالب�سه، وا�ستمروا 

ب�سربه �سرًبا �سديًدا حتى ا�ستفرغ مرتني«. 

وو�سف الأ�سري ال�ساعر الظروف يف معتقل 

»حوارة« باأنها قا�سية وحمبطة جًدا، 

ونوعية الأكل �سيئة، كما اأن كميته قليلة.

وقال:«كنا ننام ونحن جائعون، اإىل جانب 

هذا، كنا 3 معتقلني بالغرفة واملرحا�ض 

بدون �ستارة مما يخد�ض احلياء وينتهك 

خ�سو�سية الإن�سان«. واأ�ساف »واأما 

الإخراج فاملرحا�ض والد�ض خارج الغرف 

ب�ساحة الفورة ول ي�سمح با�ستعمالهم ال 

التي  الفورة  اأوقات  وعلى  باليوم  مرات   3
ت�ستمر ن�سف �ساعة فقط، بدون ماء 

�ساخنة ول �سامبو، بدون ليفة ول فر�ساة 

ومعجون اأ�سنان، وبالن�سبة للمالب�ض بلوزة 

واحدة وغيار داخلي حجم �سغري جداً غري 

منا�سب يل«. ويعترب هذا العتقال الثاين 

لالأ�سري وائل ال�ساعر، كان اعتقل �سابًقا عام 

3 �سنوات ون�سف يف ال�سجن،  2016، واأم�سى 
اإىل جانب حكمه )وقف تنفيذ 18 �سهًرا ملدة 

�سنوات(.  5
على �سعيد اآخر، حذرت هيئة �سوؤون 

الأ�سرى واملحررين، من تدهور احلالة 

ال�سحية لالأ�سريين امل�سربني عن الطعام 

ه�سام اأبو هوا�ض وعياد الهرميي. وبينت 

الهيئة يف بيان اأم�ض، اأن احلالة ال�سحية 

لالأ�سري ه�سام اإ�سماعيل اأبو هوا�ض )39 

عاًما( من مدينة دورا اخلليل وامل�سرب 

عن الطعام منذ 97 يوًما، يعاين من هزال 

و�سعف �سديدان، واأوجاع يف كافة اأنحاء 

اجل�سد و�سعوبة يف احلركة، وفقدان 

متكرر للوعي، كما يعاين الأ�سري من التقيوؤ 

ب�سكل م�ستمر، حيث و�سل وزن الأ�سري اىل 

اأ�سري  هوا�ض  ابو  الأ�سري  اأن  يذكر  كلغ.   50
�سابق اأم�سى ما جمموعه 8 �سنوات داخل 

�سجون الحتالل الإ�سرائيلية وهو متزوج 

واأب خلم�سة اأطفال.

اأما عن حال الأ�سري عياد الهرميي )28 عامًا( 

من مدينة بيت حلم وامل�سرب عن الطعام 

منذ 60يومًا، فقالت هيئة الأ�سرى اإنه يقبع 

يف �سجن »عيادة الرملة« وهو كذلك يعاين 

من اأعرا�ض �سحية خطرية ول يتلقى اأي 

مدعمات، »ويعاين من اآلم يف جميع اأنحاء 

ج�سمه ول ي�ستطيع الوقوف على قدميه 

ا�سافة اىل معاناته من عدم و�سوح بالروؤية 

وتقيوؤ ب�سكل م�ستمر«. يذكر اأن الهرميي 

معتقل اإداري منذ �سهر ني�سان/ اأبريل 

2021، واأعاد الحتالل اعتقاله جمدداً بعد 
الإفراج عنه بفرتة وجيزة، وبلغ جمموع 

اعتقاله ت�سع �سنوات.

وطالبت الهيئة املوؤ�س�سات احلقوقية 

والإن�سانية، خا�سة ال�سليب الأحمر، 

بالتدخل الفوري وال�سريع لوقف �سيا�سة 

العتقال الإداري ل �سيما بحق الأ�سرى 

امل�سربني عن الطعام واإيجاد حلول جدية 

لق�ساياهم قبل ا�ست�سهادهم اأو اإ�سابتهم 

باأ�سرار �سحية خطرية على املدى البعيد .

اإىل ذلك اأفاد ذات امل�سدر، باأن ال�سري 

البطل نائل الربغوثي )64 عاما( من بلدة 

كوبر ق�ساء رام اهلل، دخل اأم�ض ال�سبت 

املوافق 20 /11/2021 عامه الـ42 يف �سجون 

الحتالل من بينها 34 عاما ق�ساها ب�سكل 

متوا�سل قبل اأن يطلق �سراحه يف �سفقة 

تبادل الأ�سرى »�ساليط«عام 2011 ثم اإعادة 

اعتقاله من قبل الحتالل عام 2014 .

واو�سح ح�سن قنيطة رئي�ض جلنة ادارة 

الهيئة بغزة ان ال�سري الربغوثي ي�سنف 

ك�ساحب اأطول مدة اعتقال يف تاريخ 

احلركة الوطنية الأ�سرية، ويعد اأحد 

ابرز عناوين ال�سرى القدامي ممن �سكلت 

جتربتهم العتقالية �ساهًدا على جرمية 

الحتالل امل�ستمرة بحّق ال�سرى واملتمثلة 

با�ستمرار اعتقالهم لهذه ال�سنوات الطويلة 

دون راأفة او اعتبار لتقدمهم يف ال�سن 

وا�سابتهم بالأمرا�ض وال�سيخوخة.

ا�ست�سهد فل�سطيني، �سباح 

اأم�س، بر�سا�س قوات الحتالل 

ال�سهيوني، في ا�ستباك م�سلح، 

اأ�سفرت عن اإ�سابة ثالثة من 

عنا�سر �سرطة الحتالل ورجل 

اأمن للم�ستوطنين، في منطقة 

»باب ال�سل�سلة« بالقد�س 

القديمة، حيث اأعلن لحقا عن 

مقتل اأحد عنا�سر الحتالل متاأثرا 

باإ�سابته الحرجة بالراأ�س.

وعقب ذلك، ا�ستنفرت �سرطة 

الحتالل قواتها في البلدة 

القديمة، واأغلقت »باب 

العامود«، ون�سبت الحواجز 

الع�سكرية واأعاقت تنقل 

الفل�سطينيين ومنعتهم من 

التوجه اإلى الأق�سى، حيث 

تم اإغالق جميع اأبواب الأق�سى 

اأمام الفل�سطينيين من القد�س 

والداخل. واأ�سافت اأن قوات 

الأمن ال�سهيونية، بداأت حملة 

تم�سيط وا�سعة النطاق بحثًا عن 

�ساب فل�سطيني يعتقد اأنه قدم 

الم�ساعدة لمنفذ الهجوم ونجح 

في الفرار.

كما علقت �سرطة الحتالل 

اقتحامات الم�ستوطنين ل�ساحات 

الحرم من جهة »باب المغاربة«، 

وقامت باإخالء عدد من 

المقتحمين باإخراجهم من باب 

المغاربة، علمًا اأن مجموعات 

الم�ستوطنين تقوم بمغادرة 

�ساحات الحرم بعد النتهاء من 

اقتحام الأق�سى، من جهة باب 

ال�سل�سلة الذي �سهد ال�ستباك 

الم�سلح.

واقتحمت قوات الحتالل، منزل 

ال�سهيد فادي ابو �سخيدم في 

مخيم �سعفاط في مدينة القد�س، 

فيما اندلعت مواجهات في محيط 

المنزل.

واأو�سحت و�سائل اعالم 

فل�سطينية، ان قوات الحتالل 

اقتحموا بناية عائلة ال�سهيد 

ابو �سخيدم في مخيم �سعفاط، 

وفور اقتحام باب المنزل 

اعتدوا بال�سرب على �سحفيات 

مقد�سيات بال�سرب والدفع 

و�سادروا هواتفهم خالل توثيق 

القتحام، ثم وا�سلوا القتحام 

المنزل واعتدوا على فتى و�سيدة 

.

وزفت حركة المقاومة الإ�سالمية 

»حما�س« ال�سهيد ال�سيخ فادي 

محمود اأبو �سخيدم، القيادي في 

الحركة بمخيم �سعفاط، والذي 

نفذ عملية باب ال�سل�سلة في 

القد�س المحتلة اليوم. وقالت 

»حما�س« في بيان �سحفي اأم�س، 

»لقد اأم�سى �سهيدنا في القد�س 

حياته بين دعوة وجهاد، وت�سهد 

له اأرجاء المدينة وجنبات 

الم�سجد الأق�سى، وها هو يرتقي 

اليوم بعد معركة بطولية جندل 

فيها قوات الحتالل، واأوقع فيهم 

قتلى وجرحى«. واأ�سافت اأن 

»ر�سالة العملية البطولية تحمل 

التحذير للعدو المجرم وحكومته 

بوقف العتداءات على اأر�سنا 

ومقد�ساتنا، واأن حالة التغول 

التي تمار�سها �سد الم�سجد 

الأق�سى و�سلوان وال�سيخ جراح 

وغيرها، �ستدفع ثمنها«.

 »هيئة �سوؤون الأ�سرى« توؤكد اأنها تبداأ من حلظة العتقال 

»الحتالل ال�سهيوين ميار�س عن�سرية ممنهجة جتاه 
الأ�سرى الفل�سطينيني«



14
الإثنني  22 نوفمرب

 2021 املوافق

   لـ 17  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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العامل الب�صري وراء 85 باملائة من حوادث املرور

 ب�سبب الإفراط يف ال�سرعة والتجاوز اخلطري

اأح�ست وحدات الدرك الوطني عرب اإقليم الخت�سا�س وفاة 2063 �سخ�س خالل الأ�سهر الت�سعة 

الأوىل من ال�سنة اجلارية جراء حوادث املرور، واأظهرت اأن قرابة 86 باملائة من هذه احلوادث كان 

العامل الب�سري وراءها، نتيجة الفراط يف ال�سرعة اأو التجاوز اخلطري.

بجاية: الإطاحة ب�صارقي الدراجات النارية
متكنت عنا�سر فرقة ال�سرطة الق�سائية لالأمن احل�سري الثامن باأمن ولية بجاية نهاية الأ�سبوع املا�سي من توقيف قا�سران يبلغان من العمر 17 

�سنة يحرتفان �سرقة الدراجات النارية.

وتعود تفا�سيل العملية ح�سب ما اأ�سار له بيان مل�سالح الأمن اأم�س اإىل تعر�س دراجة نارية لل�سرقة ليال من طرف جمهولني بعد اأن ركنها مالكها 

اأنه وبعد  امل�سدر  واأو�سح  قطاع الخت�سا�س،  عمليات بحث يف  با�سرت  ال�سرطة فور ذلك  عنا�سر  لبحر،  علي  �سيدي  �سكناه بحي  بالقرب من مقر 

دوريات مراقبة يف امليدان مت العثور على الدراجة النارية حمل ال�سرقة اأمام املركز التجاري الذي يف طور الإجناز وبع�س هياكلها خمتفية، وبعد 

عمليات بحث وحتري وا�سعة مت حتديد هوية الفاعلني وتوقيفهما، مع اإ�سرتجاع توابع الدراجة النارية، وكذا دراجة هوائية اأ�ستوىل عليها ال�سالفي 

الذكر يف نف�س الليلة.

هذا وقامت ذات امل�سالح الأمينة باإجناز ملف جزائي �سد امل�ستبه فيهما لأجل ق�سية ال�سرقة بالتعدد مع توافر ظريف الليل والتخريب العمدي مللك 

الغري، ومت تقدميهما اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة.

الأحد  اأم�س  اجلزائر  واأحيت 

حوادث  ل�سحايا  العاملي  اليوم 

يف  تت�سبب  اأ�سبحت  التي  املرور 

اأكرث  ومادية  ب�سرية  خ�سائر 

املزمنة،  الأمرا�س  ت�سببه  مما 

كمال  الرائد  ن�سح  ذلك  ولأجل 

الدرك  قيادة  من  بوجحيط 

الطريق  م�ستعملي  الوطني، 

باملنحدرات  ال�سرعة  بتخفي�س 

عندما  ول�سيما  واملنعرجات، 

حمدودا  الروؤية  جمال  يكون 

وكذا جتنب املناورات اخلطرية.

ذاته  الأمني  امل�سوؤول  وك�سف 

القناة  اأثري  عرب  مروره  لدى 

اأن  اأم�س،  الأوىل  الإذاعية 

الوطني  الدرك  وحدات 

اخت�سا�سها  اقليم  عرب  �سجلت 

للعام  الأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  يف 

احلايل ما جمموعه 5597 حادث 

�سخ�سا   2063 وفاة  خلفت  مرور 

بجروح  اآخر   2871 واإ�سابة 

اأن  واأو�سح  اخلطورة،  متفاوتة 

هاته  يف  ت�سبب  الب�سري  العامل 

باملائة   85.64 بن�سبة  احلوادث 

ال�سرعة  يف  الفراط  �سيما 

والتجاوز اخلطري.

"قيادة  اأن  املتحدث  واأو�سح 

تقرتح  الوطني  الطريق 

التي  الطرق  ازدواجية 

مميتة  مرور  حوادث  ت�سهد 

اآليات  وت�سديد  وخطرية، 

نقل  ن�ساطات  على  الرقابة 

ومدرا�س  والب�سائع  امل�سافرين 

الدورات  وكذا  ال�سياقة  تعليم 

ملمرين  املوجهة  التكوينية 

العقوبات  ت�سديد  ال�سياقة، 

املرور  حلوادث  بالن�سبة 

والتكرار،  العودة  حالة  يف 

ارتكابها  حال  يف  وم�ساعفتها 

نقل  مركبات  �سائقي  طرف  من 

امل�سافرين والب�سائع، اإ�سافة اإىل 

ل�سبكة  املادية  احلالة  حت�سني 

الطرقات".

بوجحيط  الرائد  ودعا  هذا 

املواطنني الراغبني يف ال�ستف�سار 

عن حالة الطرقات اإىل التوا�سل 

عن  الوطني  الدرك  قيادة  مع 

لالإعالم  طريقي  �سفحة  طريق 

 1055 الأخ�سر  والرقم  املروري 

لطلب النجدة.

حياة. �س

اإرهاب الطرقات يح�صد اأرواح 

9 اأ�صهر فقط 2063 �صخ�ص خالل 

 ي�سرف عليها متحف �سيكاغو للهند�سة املعمارية 

واملركز الأوروبي للفنون املعمارية

جامع اجلزائر يفتك 
جائزة اأف�صل ت�صميم 
معماري لعام 2021

افتك جامع اجلزائر بجائزة اأمريكية لأف�سل ت�سميم 

معماري لعام 2021 مقدمة من قبل متحف �سيكاغو للهند�سة 

املعمارية واملركز الأوروبي للفنون املعمارية.

ك�سفت �سفارة وا�سنطن لدى اجلزائر يف من�سور لها على 

�سفحتها الر�سمية عرب في�سبوك: "تهانينا اخلال�سة للجزائر 

لختيار م�سجد اجلزائر الأعظم كواحد من اأف�سل الت�ساميم 

املعمارية الدولية لعام 2021 الذي توج باجلائزة ال�سنوية 

من قبل متحف �سيكاغو اأثينيوم للهند�سة املعمارية 

والت�سميم واملركز الأوروبي لت�سميم الفنون املعمارية.

وذكرت ال�سفارة يف بيان لها اأم�س: "اأجنز ت�سميم امل�سجد 

الأعظم من طرف �سركة الهند�سة املعمارية يورغن اإينجل 

اأر�سيتيكنت املتواجدة باأملانيا".

وتعد جوائز العمارة الدولية لعام 2021 التي يقدمها متحف 

�سيكاغو واملركز الأوروبي للت�سميم اأقدم جوائز العمارة 

العاملية واأكرثها �سهرة يف العامل لأف�سل املباين اجلديدة 

وم�ساريع التخطيط احل�سري يف العامل.

و"يتم تقدمي اجلوائز الدولية للتميز التي تاأ�س�ست �سنة 

2005 اإىل جمموعة طموحة ومتنوعة من 35 دولة م�ساركة، 

مت اختيار املباين وم�ساريع التخطيط احل�سري هذا العام 

من 35 دولة وهي: اجلزائر ، النم�سا، اأ�سرتاليا، اأذربيجان ، 

الربازيل، بلجيكا، كندا، ال�سني، الدمنارك، فنلندا، فرن�سا، 

اليونان، اأملانيا، هونغ كونغ ، اإندوني�سيا ، اإيطاليا، اليابان، 

املك�سيك وهولندا والرنويج والربتغال وقطر ورو�سيا 

و�سنغافورة وجنوب اإفريقيا وكوريا اجلنوبية واإ�سبانيا 

و�سوي�سرا وتايوان وتايالند والإمارات العربية املتحدة 

واململكة املتحدة والوليات املتحدة واأوروغواي وفيتنام.

اختارت جلنة حتكيم اجلوائز “Super” لعام 2021 املوؤلفة 

من كبار املهند�سني املعماريني وامل�سممني والنقاد اأكرث من 

130 م�سروًعا فائًزا.

ت�سمنت املناف�سة امل�ساكن اجلديدة واملكاتب والنقل 

وال�سحة واملدار�س املدنية واملجتمعية والريا�سية والدين 

واملكتبات واملنازل اخلا�سة والثقافة وطاقة الإنتاج 

واملحافظة عليها واإعادة التدوير والتجديد، مع اإدخالت 

متثل الأجمل والأكرث اإبداًعا يف العمارة املعا�سرة.

حياة. �س

 �سيكون فر�سة لت�سليط ال�سوء على رقمنة الأعمال التجارية

ال�صكك احلديدية حا�صرة يف الطبعة 
واللوج�صتيك النقل  ل�صالون   5

 من خالل و�سع مركبة لل�سري بلوحة 

ترقيم غري مطابقة

الإطاحة مبوظفني 
عموميني تورطوا 
يف تزوير املركبات 

بالعا�صمة
فك �سجار بالطريق العام يطيح 

مبروجني للمخدرات بزرالدة

ال�سرطة  فرقة  يف  ممثلة  اجلزائر  ولية  اأمن  عنا�سر  متكن 

معاجلة  من  التوتة،  بئر  الإدارية  املقاطعة  باأمن  الق�سائية 

وا�ستعمال  التزوير  جناية  اأ�سرار،  جمعية  تكوين  ق�سية 

مع  بتواطوؤ  املركبات  وهياكل  اإدارية  حمررات  يف  املزور 

العام مع انتحال هوية  املال  اأدى ل�سرقة  موظفني عموميني 

وهمية وو�سع مركبة لل�سري بلوحة ترقيم غري مطابقة.

وتعود تفا�سيل ق�سية احلال التي مّتت حتت الإ�سراف الدائم 

ملعلومات  الأمثل  الإ�ستغالل  اثر  اإقليميا،  املخت�سة  للنيابة 

بوثائق  ت�سري  �سيارة  وجود  مفادها  الفرقة،  لذات  وردت 

مزورة، حيث با�سرت الفرقة حترياتها اأين مت توقيف �سبعة 

وح�سب  �سيارة،  حجز  الوطن،  وليات  خمتلف  من  اأ�سخا�س 

بيان لذات امل�سالح الأمنية فاإنه وبعد ا�ستكمال الإجراءات 

اجلهات  اأمام  تقدميهم  مّت  فيهم،  امل�ستبه  حق  يف  القانونية 

ة اإقليميا. الق�سائية املخت�سّ

باأمن  الق�سائية  ال�سرطة  فرقة  متكنت  اآخر  �سعيد  على 

حيازة  ق�سية  معاجلة  من  زرالدة،  الإدارية  املقاطعة 

املخدرات  ال�سلبة واملوؤثرات العقلية لغر�س البيع و العر�س 

على الغري، ومتت الق�سية على اإثر جاءت على اإثر نداء من 

مركز القيادة وال�سيطرة لأمن ولية اجلزائر، مفاده وجود 

�سجار يف الطريق العام، اأين تدخلت على الفور عنا�سر فرقة 

حيث  زرالدة،  الدارية  املقاطعة  باأمن  الق�سائية  ال�سرطة 

على  م�سبوهة  �سيارة  الفرقة  انتباه  لفت  النزاع  فك  وبعد 

مثنها ثالث اأ�سخا�س ممن �ساركوا يف ال�سجار، بعد التفتي�س 

ملفوفة  �سغرية  اكيا�س   03 �سبط  مت  للمركبة،  الدقيق 

القنب   ( املخدرات  من  كمية  ال�سلبة،  باملخدرات  حم�سوة 

اأنه  الهندي ( واحلبوب املهلو�سة .  واأ�سار بيان مل�سالح الأمن 

بعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية، مت تقدمي امل�ستبه فيهم 

اأمنية  عملية  ويف  اإقليميا.   املخت�س  اجلمهورية  وكيل  اأمام 

باإقليم ولية اجلزائر العا�سمة متكن اأعوان الأمن احل�سري 

الثالث الدويرة باأمن املقاطعة الإدارية الدرارية من توقيف 

�سخ�سني م�ستبه فيهما، عن ق�سية حيازة املخدرات لغر�س 

البيع، وتعود ق�سية احلال التي مّتت حتت الإ�سراف الدائم 

ملعلومة  الأمثل  ال�ستغالل  اإىل  اإقليميا،  املخت�سة  للنيابة 

موؤكدة واردة اإىل عنا�سر ال�سرطة بالأمن احل�سري الثالث، 

مفادها قيام �سخ�سني  باملتاجرة باملخدرات ، بناءا على ذلك 

توقيف  مت  الرت�سد  عملية  وبعد  حمكمة  خطة  و�سع  مت 

)قنب  املخدرات  من  قوالب  اأربع  حجز  مع  فيهما،  امل�ستبه 

هندي( واملقدر وزنها بـ )400(غ، وبعد ا�ستكمال الإجراءات 

اجلمهورية  وكيل  اأمام  فيهما  امل�ستبه  تقدمي  مت  القانونية، 

املخت�س اإقليميا.                              

حياة. �س

يرتقب اأن ت�سارك ال�سركة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية يف الطبعة 

اليوم  من  بداية  تنظيمه  املزمع  واللوج�ستيك  النقل  ل�سالون  اخلام�سة 

البحري  بال�سنوبر  املعار�س  ق�سر  يف  اجلاري،  نوفمرب   25 اإىل   22 الإثنني 

وفرعي  الب�سائع  لنقل  املركزية  املديرية  خالل  من  وذلك  بالعا�سمة، 

متعددة  النقل  و�سركة   )Rail Logistic( لوج�ستيك  رايل  ال�سركة، 

اللوج�ستية  احللول  يف  املتخ�س�ستني   ،)STIM( "ستيم�" للب�سائع  الو�سائل 

ال�ساملة.

تنظمه  الذي   2021 الوجي�ستيكال  �سالون  اأن  الهيئة  لذات  بيان  واأو�سح 

�سل�سلة  "رقمنة  عنوان  حتت  وال�سناعة،  للتجارة  اجلزائرية  الغرفة 

يف  الفاعلة  اجلهات  ملختلف  الروؤى  تو�سيح  اإىل  يهدف  اللوج�ستيك"، 

ال�سل�سلة اللوج�ستية ونقل الب�سائع، وذلك بت�سليط ال�سوء على امل�ساركني 

املخت�سني يف عمليات رقمنة الأعمال التجارية ذات ال�سلة.

خمططها  اإطار  يف  احلديدية،  بال�سكك  للنقل  الوطنية  ال�سركة  وتعمل 

القت�ساد  قلب  يف  مكانتها  تعزيز  على   ،2030  –  2021 ال�سرتاتيجي 

الوطني باعتبارها طرفا رئي�سيا يف ال�سبكة اللوج�ستية ونقل الب�سائع.

مبا�سرة  التوجه  على  تقوم  جديدة  مقاربة  اعتماد  الإطار،  هذا  يف  ومت 

نحو املتعاملني القت�ساديني واقرتاح لهم، حلول عملية و�ساملة ت�ستجيب 

م�ساريع  دعم  وكذا  اللوج�ستي  املجال  ويف  النقل  جمال  يف  لحتياجاتهم 

التطوير ال�سرتاتيجي لقطاع املناجم.

وح�سب امل�سدر فاإنه �سيتم ومت الرتكيز ب�سكل خا�س على تطوير �سبكة 

الربط  اأجل حتقيق  اللوج�ستية عرب كل وليات الوطن، من  املن�سات  من 

الأقاليم  بني  الإن�ساف  وجت�سيد  املوانئ،  وكافة  ال�سناعية  املناطق  مع 

وتقلي�س التكاليف ودعم فروع التوزيع وت�سدير ال�سلع، وكذا تخفي�س 

املن�ساآت  على  ال�سغط  وتخفيف  البيئة  على  واحلفاظ  النقل  تكاليف 

الأ�سا�سية املتمثلة يف الطرق والطرق ال�سيارة.

ال�سنوات  خالل  ال�سنة،  يف  من�سات  خم�س  اإجناز  امل�سروع  هذا  ي�ستهدف 

النقل  خدمات  ت�سمن  الوطني،  الرتاب  كامل  لتغطية  القادمة،  الع�سر 

حيث   ،Intermodal( الو�سائط  املتعدد  والنقل  واملناولة  والتخزين 

اخلروب  اللوج�ستية  املن�سة  اإجناز  يف  ال�سروع  ال�سنة،  هذه  خالل  مت 

الكرمة،  منطقة  يف  )الأوىل  وهران  ولية  يف  ومن�ستني  )ق�سنطينة(، 

الإجناز  طور  يف  والثانية  الفارغة،  احلاويات  معاجلة  يف  متخ�س�سة 

مبنطقة ال�سانية(. اإ�سافة اإىل تطوير من�ستني يف منطقة بازول )جيجل( 

مادة  لت�سدير  خم�س�سة  والثانية  اخلطرية  واملواد  للحاويات  واحدة 

عنابة. مدينة  يف  جديدة  لوج�ستية  من�سة  وكذا  "الكلنكر"، 
هذا وقد مت برجمة لل�سنة القادمة 2022، اإجناز خم�سة من�سات جديدة 

يف كل من ب�سكرة، تقرت، ب�سار، �سعيدة وامل�سيلة.

ح. �س

 وهران: الإطاحة ب�صبكة اإجرامية وحجز كمية من املهلو�صات

متكن عنا�سر اأمن ولية �سطيف وخالل عملية نوعية متت و�سط مدينة �سطيف من حجز كمية هامة من اللحوم احلمراء، بوزن اإجمايل فاق الـ 

02 قنطار جمهولة امل�سدر، كانت تنقل بطرق غري �سليمة ودون احرتام �سل�سلة التربيد.

ولية  لأمن  التابعة  العمومي  لالأمن  الولئية  بامل�سلحة  والنظافة  التطهري  جمموعة  اأفراد  اأطرها  العملية  اأن  اأم�س  الأمن  مل�سالح  بيان  واأو�سح 

�سطيف، وجاءت عقب   عمليات مراقبة متت و�سط املدينة، اأين متت مراقبة مركبة  نفعية ات�سح باأنها حمملة  بكمية هامة من  اللحوم احلمراء  

فاق وزنها الـ 02 قنطار  كانت تنقل منت مركبة نفعية غري مهياأة لنقل مثل هذه املواد ال�سريعة التلف  ودون حيازة �ساحبها ل�سهادة طبية بيطرية 

تثبت اأن عملية الذبح متت باأماكن مرخ�سة، ف�سال عن عدم احرتامه  ل�سروط النظافة و النظافة ال�سحية،  ليتم على الفور م�سادرة الكمية  

املحجوزة  مع فتح حتقيق يف الق�سية.

الق�سائية  للجهات  اأر�سل  املخالف،  �سد  جزائيا  ملفا  الق�سائية  ال�سبطية  اأعدت  الالزمة،  الإجراءات  ا�ستكمال  وبعد  اأنه  اإىل  البيان  ذات  واأ�سار 

املخت�سة للبت فيها، فيما مت توجيه تلك اللحوم للتغذية احليوانية، لتبقى م�سالح ال�سرطة ب�سطيف جمندة يف �سبيل كبح كل املمار�سات غري 

القانونية التي قد تعر�س امل�ستهلك ملخاطر حمتملة.

ح. �س

�صطيف: حجز قنطارين من اللحوم الفا�صدة جمهولة امل�صدر

متكنت عنا�سر من فرقة مكافحة املتاجرة باملخدرات واملوؤثرات 

العقلية بولية وهران من اليقاع ب�سبكة اإجرامية خمت�سة يف ترويج 

املهلو�سات بالو�سط احل�سري، وح�سب ما اأ�سار له بيان �سدر عن ذات 

امل�سالح اأم�س فقد مت توقيف 5 م�ستبه فيهم ترتاوح اأعمارهم ما بني 

22 و32 �سنة، من بينهم �سخ�س حمل بحث، كما مت حجز 2000 قر�س 

مهلو�س من نوع "اإك�ستازي"، وجاءت العملية ا�ستغالل ملعلومات تفيد 

باإبرام املتهمني يف ق�سية احلال �سفقة بيع لهذه ال�سموم و�سط املدينة، 

حيث وبعد تر�سد وتتبع لتحركاتهم، واأخذ اإذن من وكيل اجلمهورية 

بتفتي�س م�سكن اأحدهم جنح ذات العنا�سر يف الإطاحة بهم وحجز 

2000 قر�س مهلو�س.                                                                                     ح. �س 
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