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اإعالن
وجميع  الكرام  قراءها  »الرائد«  جريدة  تعلم 

اأنه  الإلكرتوين،  الربيد  عرب  معها  يتوا�سلون  من 

للجريدة،  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  تغيري  مت 

اإدارة  مع  التوا�سل  يف  يرغب  من  كل  وعلى 

اللكرتوين  الربيد  عرب  مرا�سلتنا  التحرير، 

 ،  Journal.elraed@gmail.com اجلديد 

الإعالن. هذا  ن�سر  تاريخ  من  ابتداء  وهذا 

فيما تبقى ال�سوق ال�سوداء امل�ستقطب الأكرب 
لأموال املهاجرين

دوالر  مليار     1.8
قيمة التحويالت املالية 
للمهاجرين اجلزائريني

�ص:05

 خرباء يرحبون بالقرار 
وي�سرحون لـ »الرائد«

رفع الدعم عن ال�سلع 

�سروري ولكن ب�سروط
�ص:-02

�ص:16

اأحزاب ومرت�سحون يرافعون ل�سالح 

تو�سيع �سالحيات االأميار واملنتخبني

هل �ستكون حمليات 

نقطة   2021
االنطالق نحو مرحلة 

»احلكم املحلي«؟

يلينكن يتجاهل قرار ترامب ويوؤكد 

وا�سنطن تركز
 على دعم جهود 

دي مي�ستورا 

�ص:03

�ص:12

يف ق�سايا ف�ساد يتابع فيها 

وزراء وم�سوؤولني �سابقني

جمل�ص الق�ساء 
ي�ستاأنف حماكمة 

»اآل هامل«

�ص:04

املوجة الرابعة تق�سم اجلزائريني..!
الوقاية تدابري  خرق  يف  م�ستمرون  الغلبية  لكن  الآن  منذ  اخلطورة  ا�ست�سعر  البع�ض 



الحــدث2

فتحت م�سادقة نواب الربملان على قانون املالية ل�سنة 2022، 

الباب على م�رصعيه لرفع الدعم عن بع�ض املواد اال�ستهالكية، على 

غرار الزيت وال�سكر واحلليب واخلبز، وهو االأمر الذي لقي ترحيبا 

من قبل املخت�سني، غري اأنهم طالبوا ب�رصورة خلق اآليات من �ساأنها 

توجيه الدعم مل�ستحقيه.

خرباء يرحبون بالقرار وي�رصحون لـ "الرائد"

خرباء يوؤكدون اأهمية اللحمة الوطنية ملواجهة خمططات املخزن

اجلزائريني" جميع  م�س�ؤولية  الق�مي  الأمن  "حماية 
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ا�ستعر�ض خرباء اأمنيون وباحثون يف التاريخ، اأم�ض، اآليات مواجهة 

املخططات العدائية التي ت�ستهدف اجلزائر، حيث �سددوا على �رصورة 

تهديدات  من  الوطني  القومي  االأمن  حلماية  الوطنية  اللحمة  تعزيز 

على  �رص�سة"  "هجمة  ي�سنون  الذين  وحلفائه  املغربي  املخزن  نظام 

اجلزائر.

  جاء ذلك خالل منتدى جريدة "احلوار"، الذي نظم حما�رصة مب�ساركة 

العقيد ال�سابق يف اجلي�ض اأحمد عظيمي، والباحث يف التاريخ جمال 

"حماية االمن القومي"  يحياوي واملفكر خل�رص رابحي، حتت عنوان 

لت�سليط ال�سوء على املخاطر االأجنبية التي ت�ستهدف اجلزائر و�سبل 

ب�سكل غري  تنامت  التي  التحديات  الوطني ملواجهة هذه  الوعي  رفع 

م�سبوق منذ تطبيع نظام املخزن املغربي مع الكيان ال�سهيوين نهاية 

حما�رصته  يف  عظيمي  اأحمد  اأكد  االإطار،  هذا  ويف  املا�سي.  العام 

"عندما  اأنه  على  الغربية"،  وال�سحراء  املخزين  بـ"اخلطر  املو�سومة 

اجلميع،  على  يجب  اخلارجي،  واأمنها  الدولة  االأمر مب�سالح  يتعلق 

اخلطر  �سد  يتوحدوا  اأن  ايديولوجياتهم،  و  م�ساربهم  باختالف 

اخلارجي"، م�سريا اىل اأن "املخزن وحلفائه ي�سكلون خطرا حقيقيا على 

بالدنا، ويجب اأن نكون على درجة كبرية من الوعي واليقظة واحليطة 

الإف�سال كل املوؤامرات". ولفت عظيمي اىل اأن ق�سية حماية االأمن القومي 

"لي�ست م�سوؤولية اجلي�ض وحده بل ق�سية جميع اجلزائريني مبختلف 
توجهاتهم وانتماءاتهم، الأن فقدان الوطن معناه فقدان احلياة"، مربزا 

احلرب  يحب  وال  م�سامل  �سعب  اجلزائري  ال�سعب  ان  مت�سل  �سياق  يف 

اإذا فر�ست عليه ف�سيكون م�ستعدا، الأنه لن يفرط يف ذرة واحدة  لكن 

العداء  االأمني يف حما�رصته، خلفيات  وا�ستعر�ض اخلبري  ار�سه.  من 

"م�سكلة املخزن مع اجلزائر   : الذي ينا�سبه املخزن للجزائر، قائال 

انها بلد ال يركع و هذا ما اثبته التاريخ، ناهيك عن املوارد الب�رصية و 

االمكانيات الطبيعة التي متتلكها، و�سعبها قاد اأعظم ثورة يف التاريخ 

امام  م�رصاعيه  على  الباب  فتحت  و  ا�ستعمارية  دولة  اقوى  هزمت 

حركات التحرير"، و بالتايل فهي "دولة حمورية ب�سهادة االأجانب و 

موؤهلة لقيادة املنطقة".

وهذه احلقائق، ي�سيف، يرف�ض املغرب الت�سليم بها ويبحث عن قيادة 

قاطرة املنطقة با�سم "ال�رصعية التاريخية و الدينية و الرتويج، الأنه 

من اأحفاد الر�سول �سلى الله عليه و �سلم و هذا غري �سحيح"، مردفا: 

"نظام املخزن يعلم اأكرث من غريه ان فرن�سا منحته اال�ستقالل للتفرغ 
للثورة اجلزائرية".

اأطماعه  يقول،  للجزائر،  املخزن  نظام  عداء  وراء  االخر  وال�سبب 

اململكة املغربية  باأن  االطار  م�ستدال يف هذا  املنطقة،  التو�سعية يف 

حدودا  لهما  لي�ض  اللذين  العامل  يف  الوحيدان  ال�سهيوين  الكيان  و 

معروفة، مذكرا باأن املغرب "اإىل اليوم مل يقدم خارطته لالأمم املتحدة 

كما فعلت اجلزائر، ب�سبب �سيا�سته التمددية على ح�ساب جريانه". 

التو�سعية  �سيا�سته  راهن يف  النظام املغربي  ان  ذات اخلبري  واأو�سح 

ا�ستقاللها،  بعد  اجلزائر  و�سع  على  اجلزائرية،  احلدود  على ح�ساب 

كما راهن على الع�رصية ال�سوداء التي عرفتها البالد و دعم اجلماعات 

املتطرفة، ب�سهادة من ارهابيني انف�سهم على امل ان ت�سقط اجلزائر، 

لكن كل خمططاته ف�سلت.

جزائريتني  �ساحنتني  على  اجلبان  املغربي  االعتداء  عظيمي  واأرجع 

ثالثة  بحياة  اأودى  ما  نواك�سوط،  و  ورقلة  بني  الرابط  املحور  على 

لعدم  اجلزائريني  التجار  ترويع  املخزن  "ملحاولة  جزائريني، 

الولوج لالأ�سواق املوريتانية و االفريقية". واخت�رص عظيمي ما يكنه 

املغربي  القن�سل  بت�رصيحات  للجزائر،  دفني  من حقد  املخزن  نظام 

اجلزائر  فيها  و�سف  التي  و  مايو2020،  يف  وهران  بوالية  ال�سابق 

"بالبلد العدو".
للكيان  املغربي  النظام  جلب  اجلي�ض،  يف  ال�سابق  العقيد  وا�ستنكر 

ال�سهيوين للمنطقة على احلدود اجلزائرية، رغم ما ي�سكله من خطر، 

خا�سة يف ظل عزم املغرب توقيع اتفاقيات امنية معه و احلديث عن 

ت�سييد قاعة ع�سكرية، كما ا�ستهجن حماولة �رصب وحدة البالد باحلديث 

ال�سحراوية.  بالق�سية  ومقارنتها  القبائل"  "جمهورية  ي�سمى  ما  عن 

وقال يف هذا االإطار: منطقة القبائل موجودة يف قلب اجلزائر و جزء 

ال يتجزاأ منها يف حني ان ال�سحراء الغربية اقليم منف�سل يقع جنوب 

املغرب".

من جهته، يرى الباحث يف التاريخ جمال يحياوي يف حما�رصة له، 

اأن عقدة اخلارج جتاه اجلزائر لي�ست مغربية فقط بل حتى فرن�سية، 

اجلزائر  ا�ستطاعت  كيف  ال�ساعة  حلد  ته�سم  مل  "باري�ض  واأن  خا�سة 

حتقيق اال�ستقالل وكيف متكنت من التخل�ض من التبعية لال�ستعمار و 

التعامل معها بندية، عك�ض ما حدث مع م�ستعمرات اأخرى".

واأو�سح ال�سيد يحياوي ان عقدة الذاكرة ما زالت اىل اليوم عند فرن�سا، 

ما يف�رص، ح�سبه، ت�رصيحات بع�ض ال�سا�سة الفرن�سيني موؤخرا وعلى 

راأ�سهم الرئي�ض ماكرون، الذي تهجم فيها على تاريخ اجلزائر، داعيا 

اىل تقوية اجلبهة الداخلية و الوعي بتحديات املرحلة ملواجهة اي 

رابحي  التاريخ، خل�رص  يف  والباحث  املفكر  اأكد  جانبه،  من  خطر. 

يف حما�رصة بعنوان "خماطر التطبيع و املد ال�سهيوين"، اأن الق�سية 

تتعلق باالأمن القومي اجلزائري الذي تعترب حمايته م�سوؤولية اجلميع، 

قائال: "يجب اأن يعي اجلميع، خا�سة ال�سباب، اخطار التطبيع، و انه 

اأن التطبيع يف املغرب  اأو�سح  ق�سية دولة و لي�ض ق�سية �سلطة، كما 

اىل  يهدف  "ال  الأنه  العربي،  امل�رصق  يف  التطبيع  عن  خ�سو�سية  له 

االمن املايل او املائي فقط بل يبحث عن تفتيت الدول و تق�سيمها و 

اال�ستثمار يف خالفاتها، لبناء الدولة اليهودية".       ق. و

رفع الدعم عن ال�سلع �سروري ولكن ب�سروط

خالل  من  احلكومة  ت�سعى   

االأ�رص  ال�ستهداف  االإ�سالحات 

املوؤهلة لال�ستفادة من الدعم 

خا�ض،  ب�سكل  االجتماعي 

وهو امل�رصوع الذي ينتظر اأن 

يعد بالتن�سيق بني الوزارات 

املالية  بالداخلية،  املكلفة 

الت�سامن  وكذا  واالإح�ساء 

االجتماعي.

 �سليمان نا�سر: رفع 
الدفع ي�ست�جب خلق 

منظ�مة اإح�سائية

اأ�سار اأم�ض اخلبري االقت�سادي 

ت�رصيح  يف  نا�رص  �سليمان 

باأن  الرائد،  جلريدة 

الذي  الدعم  نظام  اإ�سالح 

تطبيقه،  احلكومة  تنوي 

بتحويله من عام ي�ستفيد منه 

ي�ستفيد  موّجه  اإىل  اجلميع 

بات  فقط،  املحتاج  منه 

التحديات  ظل  يف  �رصوريا 

على  �سدد  اأنه  غري  الراهنة، 

بخلق  مرهون  تفعيله  اأن 

ع�رصية  اإح�سائية  منظومة 

قوية و�سفافة، من �ساأنها اأن 

تعطي كل ذي حق حقه، وهو 

ملنحة  بالن�سبة  ذاته  االأمر 

البطالة.

ا�ستحداث  باأن  واأ�ساف 

املنظومة االإح�سائية الإ�سالح 

يكون  واأن  البد  الدعم  نظام 

الأي  تفاديًا  تدريجي،  ب�سكل 

ترافق  قد  اجتماعية  هزات 

التي  اجلديدة  االإ�سالحات 

تطبيقها،  احلكومة  تنوي 

املنظومة  باأن  موؤكدا 

من  �ستمكن  االإح�سائية 

تتكبدها  التي  خ�سائر  تقليل 

اخلزينة العمومية �سنويا.

عن  نا�رص  �سليمان  وت�ساءل 

من  املدّعمة  القرو�ض  م�سري 

غرار  على  الدولة،  طرف 

الوطنية  الوكالة  قرو�ض 

املقاوالتية  وتنمية  لدعم 

"اأون�ساج"، ال�سندوق الوطني 
للتاأمني على البطالة "كناك"، 

لت�سيري  الوطنية  الوكالة 

"اأوجنام"،  امل�سغر  القر�ض 

املوّجهة  القرو�ض  وكذا 

للفالحني، مثل قر�ض الرفيق 

يف  خا�سة  التحدي،  وقر�ض 

رفع  على  احلكومة  عزم  ظل 

اإىل  وتوجيهه  العام  الدعم 

م�ستحقيه ب�سكل خا�ض.

  بري�ش: رفع الدعم
 ل يعني تخلي الدولة

 عن �سيا�ستها الجتماعية

ثمن  ال�سدد،  ذات  ويف    

النائب بالربملان عن حركة 

واخلبري  الوطني  البناء 

االقت�سادي عبد القادر بري�ض 

ما جاءت به املادة 187 من 

واخلا�سة  املالية  قانون 

االأ�رص  اإىل  الدعم  بتوجيه 

من  والتحول  امل�ستهدفة 

الدعم  اإىل  املعمم  الدعم 

من  التحول  وكذا  املوجه 

�سيا�سة دعم االأ�سعار واملواد 

املداخيل،  دعم  �سيا�سة  اإىل 

عقلنة  �ساأنها  من  والتي 

العمومية  النفقات  واإر�ساد 

التحويالت  وميزانية 

 17 تبلغ  التي  االجتماعية، 

حوايل  منها  دوالر،  مليار 

3.5 مليار دوالر توجه لدعم 
اإىل  اأ�سار  اأنه  غري  االأ�سعار، 

�سيا�سة  يف  النظر  اإعادة   اأن 

الدعم ال يعني تخلي الدولة 

االجتماعية يف  �سيا�ستها  عن 

لكونه  اله�سة،  الفئات  عم 

لها  بالن�سبة  را�سخ  مبداأ 

ومكر�ض يف بيان اأول نوفمرب 

باأن  اأكد  كما  الد�ستور،  ويف 

حري�ض  اجلمهورية  رئي�ض 

اله�سة   الطبقات  دعم  على 

واملتو�سطة.

باأن  املتحدث،  ذات  واأو�سح 

تندرج  الدعم  �سيا�سة  ا�سالح 

اال�سالحات  �سل�سلة  اطار  يف 

احلكومة  بها  تعهدت  التي  

يف خمطط عملها ونال قبول 

وم�سادقة الربملان بغرفتيه، 

من  تعديالت  �ستم�سها  والتي 

وطني  جهاز  تاأ�سي�ض  خالل 

ال�سلع  حتديد  على  يعمل 

عنها  الدعم  برفع  املعنية 

الدخل  م�ستويات  وت�سنيف 

لال�ستفادة  املوؤهلة  واالأ�رص 

منه.

باأن  بالربملان  النائب  واأكد 

اأدت  املعمم  الدعم  �سيا�سة 

على  ظواهر،  عدة  بروز  اإىل 

والو�سطاء  التبذير  غرار 

الذين باتوا يحتكرون املواد 

املدعمة، ف�سال عن ا�ستفحال 

ظاهرة التهريب عرب احلدود، 

كما اأنها تكبد �سنويا خزينة 

يف  طائلة،  مبالغ  الدولة 

يف   املنتهجة  الطريقة  ظل 

توجيه الدعم.

باأن  اأكد  بري�ض  القادر  عبد 

رفع  من  االأ�سمى  الهدف 

الدعم املعمم يهدف لتحقيق 

االجتماعية،  العدالة  

احلكومة  لها  ت�سعى  والتي 

ا�سالح  اآليات  حتديد  عرب 

ا�ستحداث  طريق  عن  النظام 

الفئات  بطاقية وطنية حتدد 

كما  الدعم،  من  امل�ستفيدة 

لتطبيق  املرور  اأن  اإىل  نوه 

اجلديدة  الدعم  �سيا�سة 

تدريجي  ب�سكل  �سيكون 

ال�رصورية  وباملرونة 

للحفاظ على توان وا�ستقرار 

املجتمع.

الكتل  كّل  اأن  اإىل  وي�سار 

على  �سادقت  الربملانية 

املالية  قانون  م�رصوع 

ل�سنة 2022، با�ستثناء كتلة 

حركة جمتمع ال�ّسلم، وحمل 

املادة  طياته  يف  امل�رصوع 

من  ت�سعى  والذي   ،187
خالله ال�سلطات لرفع الدعم 

�سيا�سة  وانتهاج  املعمم 

الدعم  على  قائمة  جديدة 

املوجه.

ف. م

تبون يرتاأ�س اجتماعا ملجل�س 

الوزراء اليوم

م�ساريع دعم ال�سباب 
على طاولة رئي�ش 

اجلمه�رية
 

املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  اليوم  يرتاأّ�ض، 

الدفاع  االأعل للقوات امل�سلحة وزير  القائد  تبون 

الوطني، اجتماعا ملجل�ض الوزراء. 

و�سيخ�س�ض االجتماع، وفق ما اأفاد به بيان لرئا�سة 

على  وامل�سادقة،  للدرا�سة  اأم�ض،  اجلمهورية 

وكذا  العدالة  بقطاع  يتعلقان  قانونني  م�رصوعي 

وال�سيد  ال�سباب  وت�سغيل  دعم  م�ساريع  عرو�ض 

البحري واالت�ساالت والطاقات املتجددة. 

                                    ع. م
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 1443 هـ
الحــدث

 بني اإ�صاءة ماكرون وت�صريحات لودريان

فرن�سا تتودد للجزائر

عرفت العالقات اجلزائرية الفرن�صية يف الفرتة 

الأخرية حالة من التوتر جراء الت�صريحات التي 

اأدىل بها الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون، وراح 

ي�سكك يف وجود اأمة جزائرية قبل االحتالل 

الفرن�سي للجزائر، ناهيك عن قرار الرئا�سة 

الفرن�سية القا�سي بتقلي�س ح�سة التاأ�سريات 

املمنوحة للجزائريني، ت�سريحات ما فتئت تربك 

الرئي�س الفرن�سي نف�سه الذي وقع يف فخ التناق�سات 

ال �سيما مع اقرتاب موعد اال�ستحقاقات الرئا�سية يف 

فرن�صا.

 عزيز طواهر

�سل�سلة  تواترت 

من  زادت  التي  الأحداث 

العالقات  على  ال�سغط 

الفرن�سية  اجلزائرية 

الرئي�س  اإ�ساءة  ب�سبب 

لذاكرة  الفرن�سي 

اجلزائري،  ال�سعب 

اأمة  بعد �سكك يف وجود 

الحتالل  قبل  جزائرية" 

الغا�سب لأر�س اجلزائر 

طرف  من   1830 عام 

الفرن�سي،  ال�ستعمار 

اأثارت  ت�رصيحات 

اجلزائريني  حفيظة 

ال�سلطات  وجعلت 

ترد  البالد  يف  العليا 

خالل  من  عليها  بحزم 

التي  الإدانة  بيانات 

�سدرت راف�سة ملثل هذه 

الت�رصيحات امل�سينة.

الإليزيه  تاأكد  اأن  وبعد 

املوقف  جدية  من 

ما  اجتاه  اجلزائري 

ت�رصيحات  من  ي�سدر 

دولة  للجزائر  معادية 

و�سعبا، حاول الرئي�س 

الرتاجع  الفرن�سي 

هذا  ويف  قاله  عما 

الإليزيه  نقل  ال�سياق 

ماكرون  الرئي�س  اأن 

و�سوء  للخالفات  ياأ�سف 

اجلزائر  مع  الفهم" 

اأكرب  "يكن  اأنه  ويوؤكد 

لالأمة  الحرتام  من  قدر 

اجلزائرية وتاريخها".

اجلزائر  مت�سك  ومع 

اجتاه  �سارم  مبوقف 

ماكرون،  ت�رصيحات 

جاءت ت�رصيحات وزير 

اخلارجية الفرن�سي اإيف 

مع  مقابلة  يف  لودريان 

�سحيفة "لوموند"، اأول 

اأم�س، والتي قال فيها، 

اإن بالده تتطلع اإىل اإقامة 

و"�رصاكة  "ثقة"  عالقة 

اجلزائر  مع  طموحة" 

"جروحا"  تتجاوز 

"قد  بالذاكرة  متعلقة 

تعود للظهور اأحيانا".   

اإن التودد الفرن�سي حلل 

الدبلوما�سية  الأزمة 

عل  تطبق  التي 

الثنائية  العالقات 

يف  تاأتي  البلدين،  ين 

من  عدد  فيه  تقدم  وقت 

ال�سعبي  املجل�س  نواب 

الوطني يوم الفاحت من 

اجلاري  نوفمرب  �سهر 

يق�سي  قانون  مبقرتح 

بتجرمي ال�ستعمار وهي 

طاملا  التي  اخلطوة 

ودفعت  فرن�سا  اأرعبت 

تهدئة  اإىل  مب�سوؤوليها 

�سدور  لتفادي  الأو�ساع 

مثل هذا القانون.

وكان رئي�س اجلمهورية 

قد  تبون  املجيد  عبد 

عني الأ�ستاذ عبد املجيد 

على  لال�ستغال  �سيخي 

ملف الذاكرة موازاة مع 

تعيني الرئي�س الفرن�سي 

ماكرون  اميانويل 

املوؤرخ بنجامني �ستورا 

للعمل على نف�س امللف 

وجهات  تقريب  بهدف 

النظر بني البلدين، هذا 

الأخري قام باإعداد تقرير 

لقي انتقادات كثرية من 

من  اجلزائري  الطرف 

ق�سية  اأغفل  اأنه  منطلق 

بجرمية  العرتاف 

ارتكبتها  التي  الدولة 

فرن�سا طية 132 �سنة يف 

اجلزائر.

ت�رصيحات  وكانت 

لقيت  قد  ماكرون 

ا�ستياء كبريا من الطرف 

اأدان  الذي  اجلزائري 

الرئي�س  قاله  ما  بقوة 

ذلك  واعترب  الفرن�سي 

مقبول  غري  م�سا�سا 

و630  ماليني   5 بذاكرة 

�سحوا  �سهيد  األف 

مقاومة  عرب  باأنف�سهم 

ال�ستعمار  �سد  �سجاعة 

عامي  بني  الفرن�سي 

1830 و1962م.
جرائم  اأن  واأ�ساف 

ال�ستعمارية،  فرن�سا 

التي ل تعد ول حت�سى، 

ال�سعب  �سد  اإبادة  هي 

غري  وهي  اجلزائري، 

قبل  )من  بها  معرتف 

اأن  ميكن  ول  فرن�سا(، 

مناورات  حمل  تكون 

م�سيئة.

واأمام هذا املد واجلزر، 

تظل العالقات اجلزائرية 

الفرن�سية مرهونة مبلف 

تبقى  الذي  الذاكرة 

به  متم�سكة  اجلزائر 

وفق  بت�سويته  وتطالب 

الأعراف  عليه  تن�س  ما 

الدولية والقوانني التي 

الإبادة  جرائم  كل  تدين 

واحلرب، طريق م�سدود 

وم�سري جمهول لعالقات 

توترات  عرفت  لطاملا 

دون  وحالت  كثرية 

امل�سي قدما، يف الوقت 

الذي ترف�س فيه فرن�سا 

العرتاف  ال�ساعة  وحلد 

ال�ستعماري  مبا�سيها 

وجرائمها املرتكبة �سد 

فرتة  خالل  اجلزائريني 

الحتالل. 

روؤ�ساء االأحزاب ينتقلون اإىل ال�سرعة الق�سوى وي�ستنفرون قواعدهم

احلملة النتخابية للمحليات تدخل اأ�سبوعها الأخري 

اأحزاب ومرت�سحون يرافعون ل�سالح تو�سيع �سالحيات االأميار واملنتخبني

هل �ستكون حمليات 2021 نقطة النطالق نحو 
مرحلة "احلكم املحلي"؟

اأيام قليلة فقط تف�سلنا على نهاية 

ملحليات  النتخابية  احلملة 

2021، التي تدرك اأيامها الأخرية 
قبل بداأ فرتة ال�سمت النتخابي، 

ويتناف�س  متتالية،  اأيام  لثالثة 

من  مرت�سح  األف   135 من  اأكرث 

ال�سيا�سية  الأطياف  خمتلف 

باملجال�س  مبقاعد  الظفر  على 

والولئية  البلدية  ال�سعبية 

�سنوات،  خلم�س  متتد  لعهدة 

ا�ستثنائية  �سحية  اإجراءات  و�سط 

الذي  ال�سحي  الو�سع  يفر�سها 

باقي  غرار  على  البالد  تعي�س 

وباء  تف�سي  بفعل  العام  دول 

�سعى  ولقد  "كوفيد19"،  كورونا 

ال�سيا�سية  الت�سكيالت  روؤ�ساء 

القوائم  عن  واملرت�سحون 

اإىل رفع درجة ال�ستعداد  احلرة، 

الق�سوى  ال�رصعة  اإىل  والنطالق 

من  عدد  اأكرب  ود  ك�سب  اجل  من 

برباجمهم  واإقناعهم  الناخبني 

النتخابية.

احلملة  تدخل  اأن  املنتظر  ومن 

 ،2021 ملحليات  النتخابية 

ال�سمت  فرتة  اأيام  خالل 

تكثيف  من  يجعل  ما  النتخابي، 

ال�سعبية  والتجمعات  اخلرجات 

بعد  خا�سة  �رصورة  من  اأكرث 

الفرتة املا�سية التي ميزها �سوء 

يف  ت�سبب  ما  اجلوية،  الأحوال 

عزوف  بحكم  "الركود"  من  نوع 

على  املواطنني  من  هام  عدد 

ح�سور التجمعات.

اليوم  خطابات  متيزت  ولقد 

ال�ساد�س ع�رص من احلملة، بطرح 

امللفات القت�سادية التي ت�سدرت 

روؤ�ساء  ل�سان  على  جاء  ما  اأبرز 

حركة  رئي�س  �سدد  فقد  الأحزاب، 

بن  القادر  عبد  الوطني،  البناء 

اليوم  له  جتمع  خالل  قرينة، 

احلملة  اإطار  يف  اأدرار  بولية 

 ،2021 ملحليات  النتخابية 

بالقطاع  النهو�س  �رصورة  على 

الفالحي الذي قال اإنه "ي�ساهم بـ 

الداخلي  الناجت  يف  باملائة   12
رئي�س  ت�رصيح  ح�سب  اخلام 

 25 عن  يقل  ل  وما  اجلمهورية 

الداخلي  الناجت  يف  دولر  مليار 

اخلام وهو يوازي مدخول اجلزائر 

من البرتول والغاز اللذان اأ�سبحا 

يف تراجع"، منتقدا يف �سياق اآخر 

على  ال�رصيبة  فر�س   " اأ�سماه  ما 

الفالحني من خالل قانون املالية 

2022" الذي قال "اأمتنى اأن يكون 
من  تدبري  ولي�س  وقع  خطاأ  هذا 

للق�ساء  الفرن�سي  امل�ستعمر 

جديد  من  والعودة  الفالحة  على 

وغريها"،  فرن�سا  من  للت�سول 

عبد  اجلمهورية  رئي�س  مطالبا 

وفتح  بالتدخل  تبون  املجيد 

حتقيق ملعرفة ما و�سفه بـ" اليد 

اإذا  الفالحية  ال�رصيبة  فر�س  يف 

كان �سيء ما يربطه بفرن�سا".

العام حلزب  الأمني  ركز  بدوره، 

جبهة التحرير الوطني اأبو الف�سل 

األقاها  التي  الكلمة  يف  بعجي، 

خالل التجمع ال�سعبي الذي ن�سطه 

اأم�س، بولية اأدرار، على تطوير 

التواجد  وتعزيز  ال�ستثمارات 

بالأ�سواق الدولية خا�سة ال�سوق 

�سدد  ال�ساأن  هذا  ويف  الفريقية، 

بعجي على اأن خيار ولوج ال�سوق 

مع  التعاون  وتعزيز  الإفريقية 

موريتانيا "ل ميكن لأي جهة ثني 

اجلزائر عنه".

"الأفالن"  خطاب  �سدد  ذلك،  اإىل 

من عمر  ال�ساد�س ع�رص  اليوم  يف 

�رصورة  على  النتخابية  احلملة 

الذي  ال�ستحقاق،  هذا  اإجناح 

الكبري  دوره  العام،  اأمينه  اأكد 

ال�سيا�سي  ال�ستقرار  �سمان  يف 

موؤ�س�سات  بناء  وا�ستكمال  للبالد 

الدولة.

جبهة  رئي�س  ال  دعا  جهته،  من 

بلعيد،  العزيز  عبد  امل�ستقبل، 

ن�سطه بولية  �سعبي  خالل جتمع 

املواطنني  اأم�س،  م�ستغامن، 

املنتخبني  مرافقة  �رصورة  اإىل 

املحليني اجلدد وحما�سبتهم طيلة 

اأن  موؤكدا  النتخابية،  العهدة 

"البلدية منتخبة من طرف ال�سعب 
وعلى املواطن اأن يكون جزًءا من 

ال�سعبية  املجال�س  يف  الت�سيري 

عن  بعيدا  والولئية،  البلدية 

مفهوم الو�ساية على ال�سعب".

حركة  رئي�س  ف�سل  ذلك،  اإىل 

جمتمع ال�سلم، عبد الرزاق مقري، 

األقاها  التي  الكلمة  تخ�سي�س 

الذي  ال�سعبي  التجمع  خالل 

البي�س،  بولية  اأم�س،  ن�سطه، 

حني  الذاكرة،  ملف  عن  للحديث 

قال اإن "ت�سكيلته ال�سيا�سية قامت 

جترمي  قانون  باإ�سدار  بواجبها 

ال�ستعمار عرب كتلتها يف املجل�س 

مو�سحا  الوطني"،  ال�سعبي 

الكتل  جميع  اإ�رصاك  "مت  اأنه 

الربملان  داعيا  الربملانية."، 

اإىل �رصورة مترير م�رصوع قانون 

جترمي ال�ستعمار، م�سددا على اأن 

"خلدمة  ال�سيا�سة  ميار�س  حزبه 

ل  النا�س  م�سالح  واإدارة  البالدة 

من اأجل امل�سالح".

�رصيان  يبداأ  اأن  املنتظر  ومن 

منت�سف  النتخابي  ال�سمت 

كلمة  انتظار  يف  الأربعاء  ليلة 

ال�سندوق وما �ستفرزه من نتائج، 

جتديد  بانتخابات  الفائز  حتدد 

املنتخبة،  املحلية  املجال�س 

ليبقى من عمر احلملة النتخابية 

فر�سة  تعد  فقط،  اأيام  ثالثة 

اأخرية اأمام املرت�سحني لطرح اأهم 

من  ووعود  برامج  من  عندهم  ما 

�ساأنها رفع ر�سيدهم من الأ�سوات 

اجلاري،  نوفمرب  الـ27  يوم 

النتخابية  احلملة  وجتري 

ظروف  ال�سنة يف  هذه  للمحليات 

ا�ستثنائية فر�سها الو�سع ال�سحي 

البالد  تعي�سه  الذي  اخلا�س 

ال�سيا�سية  املتغريات  عن  ناهيك 

التي عا�ستها بالدنا منذ مبا�رصة 

املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 

فور  ال�سالحات  �سل�سلة  تبون 

ت�سب  والتي  احلكم،  توليه 

بناء  اإعادة  اإطار  يف  جلها 

مكانة  وتعزيز  اجلديدة  اجلزائر 

ال�سيادة  اإعادة  مع  موؤ�س�ساتها، 

اأن  بوعيه  ا�ستطاع  الذي  لل�سعب 

انتظار  يف  الت�رصيعيات،  ينجح 

�سناديق  عنه  �ستك�سف  ما  معرفة 

القرتاع ال�سبت املقبل.

يراهن املرت�سحون ملحليات نوفمرب 2021، على تو�سيع �سالحيات االأميار واملنتخبني 

املحليني، والتوجه نحو مرحلة احلكم املحلي، اأين متنح للم�سوؤول االأول على املجل�س 

البلدي اأو الوالئي كامل ال�سالحيات التي متكنه من اتخاذ قرارات من �ساأنها الدفع 

بعجلة التنمية وامل�ساهمة يف خلق الرثوة، وفق ما يقت�سيه القانون.

 ي�سدل ال�ستار خالل اأيام على احلملة االنتخابية ملحليات 27 نوفمرب 2021، لتنطلق 

مرحلة  تكون  الأن  املرت�سحون،  ي�سعى  االإداري،  الت�سيري  يف  جديدة  مرحلة  بعدها 

"حكم حملي" بامتياز، تو�سع خاللها �سالحيات االأميار واملنتخبني املحليني، ومتنح 
لهم �سلطة اتخاذ القرار، بعد �سنوات من الت�سييق والقيود االدارية، ولقد تقاطعت 

جل اخلطابات التي �سهدتها احلملة االنتخابية يف اأ�سبوعيها املن�سرمني، عند نقطة 

رد االعتبار للمجال�س ال�سعبية البلدية، وتو�سيع �سالحيات منتخبيها.

املواطن واالإدارة، يعد  الو�سل االأوىل واملبا�سرة بني  البلدية تعد همزة  اأن  وبحكم 

االنتقال من النمط التقليدي يف الت�سيري االإداري لهذه الهيئة، اإىل النمط الع�سري، 

ا�ستعجايل  تعديل  اإجراء  ي�ستلزم  ما  وهو  الراهن،  الوقت  يف  �سرورة  من  اأكرث 

ال�سعبية  للمجال�س  االعتبار  رد  �سرورة  مع  والوالية،  البلدية  لقانون  وحقيقي 

البلدية  حتى تتمكن من اتخاذ القرارات بكل �سيادة، ورفع الغنب على املواطن الذي 

مل تعد تقنه الوعود املمنوحة له، لدرايته مبحدودية �سالحيات امل�سوؤوليني.  

االميار  �سالحيات  تو�سيع  اأن  واملرت�سحون،  ال�سيا�سية،  االأحزاب  روؤ�ساء  ويرى 

وحتويلهم من جمرد م�سريين حمليني عاجزين عن خلق القيمة امل�سافة يف البلديات 

واملدن التي ي�سريونها، اإىل م�سوؤولني ب�سالحيات كاملة، من �ساأنه اأن يجعل املرحلة 

متلقني  جمرد  م�ستقبال  يكونوا  لن  الذين  لالأميار  بالن�سبة  اجنازات  مرحلة  املقبلة 

�سيجعل  ال�سالحيات  تو�سيع  مطلب  وتلبية  القانون  فتعديل  املواطنني،  لل�سكاوى 

اليومية  احلياة  �سي�سهل  مما  املنتخبني،  بيد  القرارات  واتخاذ  البلدية  امل�ساكل  حل 

للمواطن.

ويعّول املرت�سحون على و�سع قانون املنتخب املحلي حيز التنفيذ يف اأقرب االآجال، 

ت�سفية  اأو  كيدي  اإجراء  اأي  من  وحمايتهم  ال�سالحيات  كامل  منحهم  �سمان  مع 

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اإرادة  يف  الكاملة  ثقتهم  مبدين  للح�سابات، 

حماية املنتخب املحلي، خا�سة بعد القرارات التي اأعلن عنها يف وقت �سابق واملتعلقة 

منع  قرار  عن  ناهيك  الكيدية،  والبالغات  املجهولة  بالر�سائل  االأخذ  بعدم  اأ�سا�سا 

املتابعة الق�سائية �سد املنتخبني املحليني، دون العودة لوزير الداخلية، ما اعتربوه 

مك�سبا لهم وخطوة هامة يف طريق رد االعتبار للمجال�س البلدية والوالئية.

اإميان عبد القريف

تدخل احلملة االنتخابية ملحليات 27 نوفمرب منعرجها االأخري واحلا�سم بعد م�سي اأكرث من اأ�سبوعني 

عن انطالقها، حيث يجد روؤ�ساء االأحزاب ال�سيا�سية امل�ساركة يف هذا اال�ستحقاق اأنف�سهم يف �سباق مع 

الزمن الإقناع الناخبني برباجمهم االنتخابية، قبل دخول فرتة ال�سمت االنتخابي املقررة هذا االأربعاء، 

ولعل اأبرز ما مميز خطابات اليوم ال�ساد�س ع�سر للحملة، الرتكيز على ال�سق االقت�سادي خا�سة فيما 

يتعلق بتطوير قطاع  الفالحة و�سمان االأمن الغذائي، ناهيك عن تطوير اال�ستثمارات وولوج ال�سوق 

االفريقية، فيما ركزت باقي اخلطابات على اإعادة طرح ملف الذاكرة وجتديد الدعوة لتمرير قانون 

جترمي اال�ستعمار عرب الربملان.
اإميان عبد القريف
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خالل م�شاركتها يف املعر�ض البيني الإفريقي

�جلز�ئر تتوج بجائزة �أح�سن جناح ر�سمي 

توج اجلناح اجلزائري امل�شارك يف املعر�ض 

التجاري البيني الإفريقي، املنعقد يف مدينة 

الـ  اإىل   15 الـ  من  اإفريقيا(  )جنوب  دوربان 

جناح  اأح�شن  بجائزة  اجلاري،  نوفمرب   21
التجارة  وزارة  به  اأفادت  ح�شبما  ر�شمي، 

وترقية ال�شادرات.

اجلزائري  الوفد  با�شم  املتحدث  واأفاد 

للقناة  ت�رصيح  يف  اللطيف  عبد  الهواري 

حظيت  اجلزائر  اأن  اأم�ض،  الأوىل  الإذاعية 

 55 بني  من  مرة  لأول  ال�رصيف  الو�شام  بهذا 

�شمت  التي  التظاهرة  هذه  يف  م�شارك  بلد 

اإجمال 1100 عار�شا، مربزا اأن هذا التتويج 

اجلزائرية  املنتوجات  جودة  بف�شل  حتقق 

للعار�شني  املميز  واحل�شور  املعرو�شة 

القت�شاديني  للمتعاملني  الوا�شع  والقبال 

دولة   92 من  قدموا  الذين  والزوار  الأجانب 

يف العامل لزيارة املعر�ض.

اأن �شخ�شيات  اللطيف  الهواري عبد  اأكد  كما 

منها  اجلزائري  اجلناح  زارت  هامة  ر�شمية 

بع�ض امل�شوؤولني الأفارقة، اإىل جانب ابرام 

عدة اتفاقيات على هام�ض املعر�ض ل�شمان 

معتربا  الإفريقية،  لل�شوق  اجلزائر  اكت�شاح 

هذا  يف  م�رصفة  كانت  اجلزائر  م�شاركة  ان 

ع.ط  املعر�ض.    

البع�ض ا�شت�شعر اخلطورة منذ الآن لكن الغلبية م�شتمرون يف خرق تدابري الوقاية

املوجة الرابعة تق�سم 
�جلز�ئريني..!

 وزارة ال�شحة تو�شي ب�شرورة اللتزام بنظام اليقظة 

 144 اإ�سابة جديدة بكورونا 
خالل الـ 24 �ساعة الأخرية 

وزير ال�شحة يحذر واإجراءات لفك الختناق املروري بالعا�شمة 

هذه اأبرز قرارات اجتماع احلكومة

زمو�ض. �ض

ال�شابة  حالت  توا�شل 

الرتفاع  كورونا  بفريو�ض 

موجة  مع  موازاة  اجلزائر  يف 

دول  من  عدد  تعرفها  رابعة 

العامل، هذه املوجة لن تكون 

ظل  يف  عنها  مناأي  يف  اجلزائر 

حيث  احلالية،  املعطيات 

يالحظ هذه اليام غياب لتطبيق 

وفهم  ال�شحية  الربتوكولت 

خاطئ لإجراءات التخفيف التي 

قرار  اخرها  احلكومة  اقرتها 

با�شتئناف  الرتخي�ض  اعادة 

ن�شاط قاعات احلفالت.

ويتابع اجلزائريون هذه الفرتة 

باهتمام اخبار املوجة الرابعة 

من وباء كورونا والتي جتتاح 

عدة دول ويف وقت تتعاطي فيه 

باإيجابية  اجلزائريني  من  فئة 

لاللتزام  العودة  خالل  من 

ل  حتى  الوقائية  بالتدابري 

املوجة  بهذه  الرتاخي  يعجل 

هناك فئة اخرى ل تزال تتعامل 

م�شتمرين  الو�شع  مع  بالمبالة 

يف خرق الربتوكولت ال�شحية 

واملحالت  ال�شواق  عرب 

التجارية والدارات واملوؤ�ش�شات 

فئة   هناك  بينما  العمومية 

التخفيف  اجراءات  فهم  ا�شاءت 

موؤخرا  احلكومة  اتخذتها  التي 

احلجر  رفع  اجراء  متديد  منها 

الرتخي�ض  وقرار  ال�شحي 

با�شتئناف  احلفالت  لقاعات 

الذي  القرار  وهو  ن�شاطها، 

على  دليل  انه  البع�ض  اعتربه 

ا�شتقرار يف الو�شعية الوبائية، 

خطر  عن  بعيدة  اجلزائر  وان 

ما  وهو  الرابعة  املوجة 

يعار�شه اخلرباء، معتربين ان 

اجلزائر مقبلة على موجة رابعة 

م�شابهة يف خطورتها  تكون  قد 

للموجة الثالثة.

لعدد  •ارتفاع مقلق 
الإ�شابات واحلكومة 

تبا�شر اجراءات ا�شتباقية 
ملواجهة الرابعة

ويالحظ طيلة ال�شبوع املا�شي 

ا�شابات  لعدد  مقلق  ارتفاع 

اجلزائر  يف  كورونا  فريو�ض 

وحتى يف العامل، حيث �شجلت 

ح�شيلة  اكرب  الدول  بع�ض 

اجلائحة  بداية  منذ  ا�شابات 

لناقو�ض  دق  مثل  ما  وهو 

املخت�شني  لدى  اخلطر 

با�رصوا  الذين  وامل�شوؤولني 

حت�شريات ا�شتباقية ملواجهة 

هذه املوجة الرابعة املحتملة 

على غرار وزارة ال�شحة، حيث 

اكرث  مع  القطاع  وزير  اجتمع 

اجل  من  القطاع  يف  فاعل  من 

ح�شد المكانيات وحتى وزارة 

الني  ال�شيدلنية  ال�شناعة 

وم�شاورات  لقاءات  جتري 

ال�شيدلنيني  املنتجني  مع 

الك�شجني  من  النتاج  لرفع 

�شمن  تدخل  التي  والأدوية، 

للوباء  العالجي  الربتوكول 

املخت�شني  م�شتوى  وعلى 

والعودة  للحذر  دعوات  فان 

لحرتام تدابري الوقاية اطلقها 

اع�شاء  منهم  من خمت�ض  اكرث 

ملتابعة  العلمية  اللجنة  يف 

اجلزائر  يف  الوباء  تف�شي 

وخمت�شون،  اأطباء  وحتى 

املوجة  ان  هوؤلء  ويوؤكد 

الرابعة �شتكون واقع وحتمية 

ميكن  انه  غري  منها  مفر  ول 

خالل  من  خ�شائرها  تقليل 

الوقائية  بالتدابري  التحلي 

التلقيح  عمليات  وتكثيف 

للو�شول للمناعة اجلماعية.

الرتاخي  من  •حالة 
يبديها اجلزائريون قد 

جتعل الو�شع خطريا
خطورة  ورغم  باملقابل 

الو�شع والأرقام املقلقة التي 

متابعة  جلنة  عنها  تعلن 

اغلبية  ان  اإل  الوباء،  تف�شي 

ي�شت�شعروا  مل  اجلزائريني 

ما  وهو  الو�شع  خطورة 

الرتاخي  حالة  ترتجمه 

اغلب  وا�رصار  والالمبالة 

تدابري  خرق  على  املواطنني 

عرب  الوباء  من  الوقاية 

التنقل  وو�شائل  ال�شواق 

حيث  والدارات  واملوؤ�ش�شات 

ل اأثر للتباعد الجتماعي هذه 

من  الكثري  ن�شي  كما  الفرتة 

ارتداء  طريقة  اجلزائريني 

يعتربه  ما  وهو  الكمامة 

املخت�شون قد يكون �شبب يف 

يف  الرابعة  املوجة  تعجيل 

اجلزائر واثارها 

الذروة  •�شعدي:  
فقط هي التي 

تخيف اجلزائريني
وعن كيفية تعاطي اجلزائريني 

مع املوجة الرابعة املحتملة قال 

اأم�ض املخت�ض يف علم الجتماع 

ان  لـ«الرائد«  �شعدي  الهادي 

فئتني  انق�شموا  اجلزائريني 

خطورة  ت�شت�شعر  بداأت  فئة 

بالعودة  وبادرت  الو�شع 

وهي  الوقاية،  تدابري  لتطبيق 

قبل  من  ا�شيبت  التي  الفئة 

ال�شخ�ض يف حد  �شواء  بالوباء 

العائلة هذه  افراد  اٱحد  اأو  ذاته 

الإ�شابة  �شعوبة  عاي�شت  الفئة 

بالفريو�ض وتكون لديها هاج�ض 

الإ�شابة  من  وفوبيا  نف�شي 

من  بينما  بالوباء  اخرى  مرة 

ي�رصون على حد تعربيه  لغاية 

تدابري  تطبيق  عدم  على  الن 

الأعظم  ال�شواد  وهم  الوقاية 

هم من عموم اجلزائريني الذين 

ا�شيبوا  او  بالوباء  ي�شيبوا  مل 

املر�شية  العرا�ض  تكن  ومل 

يدخلوا  ومل  خطرية  لديهم 

امل�شت�شفيات لذلك فهم يعتقدون 

الفريو�ض  �شد  مناعة  لديهم  ان 

وان جر�ض الإنذار الذي بداأ يدقه 

املخت�شون ل يعنيهم م�شيفا اأن 

هذه الفئة ت�شت�شعر اخلطر فقط 

امل�شت�شفيات  تت�شبع  عندما 

ما  وهو  الذروة  ون�شل ملرحلة 

يف  ويت�شبب  خطري  امر  يعترب 

مزيد من التدهور غي الو�شعية 

الوبائية.

ن�شتعد  •مرابط: 
للموجة الرابعة 

وعلى املواطن دعمنا 
بوعيه

قال  الوبائية  الو�شعية  وعن 

رئي�ض نقابة ممار�شي ال�شحة 

ان  مرابط  اليا�ض  العمومية 

بداأت  الوبائية  الو�شعية 

ت�شبح مقلقة م�شريا ان ارتفاع 

حوايل  منذ  الإ�شابات  اإعداد 

املوجة  باقرتاب  ينذر  اأ�شبوع 

حالة  ان  م�شيفا  الرابعة 

تطبيق  يف  التهاون  الرتاخي 

بهذه  �شيعجل  الوقاية  تدابري 

نف�ض  نعي�ض  وقد  املوجة 

خالل  ع�شناها  التي  الظروف 

ان  م�شريا  الثالثة  املوجة 

اجراءات  اتخذت  احلكومة 

اأزمة  تتكرر  ل  حتى  ا�شتباقية 

خالل  �شجلت  التي  الك�شجني 

وعلى  املا�شية  املوجة 

مم  مبزيد  يتحلى  ان  املواطن 

ال�شلطات  مل�شاعدة  الوعي 

على ت�شيري اأي موجات حمتملة 

باأقل الأ�رصار.

عن  اأم�ض،  وال�شكان  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

ت�شجيل 144 اإ�شابة جديدة بفريو�ض كورونا 

�شاعة   24 الـ  خالل  وفيات  و3  )كوفيد19-( 

الأخرية يف اجلزائر، فيما متاثل 98 مري�شا 

لل�شفاء.

وقد بلغ اإجمايل الإ�شابات املوؤكدة 208.839 

امل�شابني  اإجمايل  بلغ  بينما  حالة، 

143.223 �شخ�شا والعدد  املتماثلني لل�شفاء 

الإجمايل للوفيات 6017 حالة، كما مت اأي�شا 

24 مري�شا بالعناية املركزة، وفقا  اإح�شاء 

للم�شدر ذاته.

واأ�شار البيان اإىل اأن 24 ولية مل ت�شجل بها اأي 

حالة خالل الفرتة املذكورة، فيما عرفت 20 

ولية ت�شجيل من حالة واحدة اإىل 9 حالت، 

حالت   10 اإح�شاء  بها  مت  وليات   4 مقابل 

فما فوق. وتو�شي وزارة ال�شحة املواطنني 

ب�رصورة اللتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم 

اإىل احرتام قواعد الوقاية وامل�شافة اجل�شدية 

كما  الواقي،  للقناع  الإلزامي  والرتداء 

ال�شارم من قبل  اأن اللتزام  اأي�شا على  ت�شدد 

اإىل  الوقائية،  الإجراءات  بهذه  املواطنني 

جانب اأخذ احليطة واحلذر، هي عوامل مهمة 

اإىل غاية الق�شاء نهائيا على هذا الوباء.    

                             ع ط

اأمين  الـمالية،  وزير  الأول،  الوزير  تراأ�ض 

بن عبد الرحمان، اأم�ض، اجتماًعًا للحكومة، 

احلكومة  در�شت  وقد  احلكومة  بق�رص  انعقد 

النقاط،  الأ�شبوعي عددا من  خالل اجتماعها 

والبحث  العايل  التعليم  جمال  غرار  عل 

متهيدي  م�رصوع  درا�شة  متت  حيث  العلمي، 

املتعلقة  العامة  القواعد  يحّدد  لقانون 

جميع  وينظم  ي�شمل  الذي  العايل  بالتعليم 

الوطنية  بالـمنظومة  املتعلقة  اجلوانب 

للتعليم العايل، يف اإطار تكييف هذه الأخرية 

مع التطورات امل�شجلة على الـم�شتوي الوطني 

والدويل يف النظام البيئي للتكوين العايل، 

وذلك من حيث اأمناط التعليم، والعالقة مع 

والنفتاح  والقت�شادي  الجتماعي  املحيط 

الـمثلى يف جمال  الدولية  الـممار�شات   على 

البيداغوجية والربامج.

اإطار  ويف  العمومية  الأ�شغال  جمال  ويف 

الذي  ال�شتعجايل  الربنامج  تنفيذ  موا�شلة 

على  املروري  الختناق  فك  اإىل  يهدف 

العا�شمة، مت تقدمي م�رصوع مر�شوم تنفيذي 

يت�شمن الت�رصيح باملنفعة العمومية للعملية 

الولئي  الطريق  ازدواج  باإجناز  الـمتعلقة 

رقم 142 على طول 3،5 كلم، الـمقطع الواقع 

بني حمور الدوران لأولد فايت والتقاطع مع 

الطريق الولئي رقم 133.

وبهذا ال�شدد، �شّدد الوزير الأول على �رصورة 

جميع  لإجناز  التعاقدية  الآجال  احرتام 

الـم�شاريع الـملتزم بها، الأمر الذي �شي�شمح 

الـمروري  ا�شتكمالها بتنفيذ املخطط  مبجرد 

�شيخفف  والذي  العا�شمة،  للجزائر  اجلديد 

الـمروري  الزدحام  الطريق  م�شتعملي  على 

الذي ت�شهده العا�شمة.

بوزيد  بن  الوزير  قدم  ال�شحة،  جمال  ويف 

عر�شا حول نتائج عملية التلقيح �شد فريو�ض 

” كوفيدـ  19، الذي مت ال�رصوع فيها منذ �شهر 
2021، ف�شال عن التدابري والو�شائل  جانفي 

التي مت اللتزام بها لتح�شني م�شتوى عملية 

مت  ال�شّدد،  هذا  ويف  الـمواطنني.  تلقيح 

اتخذها  التي  التدابري  جميع  اإىل  التطرق 

التلقيح،  ب�رصورة  ال�شكان  لتوعية  القطاع 

ال�شكان  لوقاية  الأ�شمن  الو�شيلة  يظل  الذي 

الرابعة املحتملة جلائحة  الـموجة  اآثار  من 

فريو�ض كورونا ” كوفيد ـ 19، يف اجلزائر.

ع.ط      

ا�شتباقية اجراءات  تبا�شر  واحلكومة  ال�شابات  لعدد  مقلق  •ارتفاع 
بوعيه دعمنا  املواطن  وعلى  الرابعة  للموجة  ن�شتعد  •مرابط: 

اجلزائريني تخيف  التي  فقط هي  الذروة  •�شعدي: 
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5االقت�صادي

املالية  التحويالت  وارتفعت 

بلدانهم  نحو  العرب  للمهاجرين 

املا�ضية،  ال�ضنة  مع  باملقارنة 

وحققت م�رص قفزة نوعية اإذ بلغت كتلة 

ولبنان  دوالر  مليار   33.3 التحويالت 

قيمة  فاإن  حني  يف  دوالر،  مليار   6.6
ال�ضفة  من  للمهاجرين  التحويالت 

و�ضلت  املحا�رص  غزة  وقطاع  الغربية 

وتون�س  دوالر،  مليار   3 حدود  اإىل 

2.2 مليار دوالر، بينما تاأتي اجلزائر 
بعدها بقيمة تقدر بـ 1.8 مليار دوالر، 

وهو ما يربز �ضعف التحويالت املالية 

مع  باملقارنة  اجلزائريني  للمهاجرين 

العربية،  الدول  خمتلف  من  نظرائهم 

التي  الكبرية  اجلالية  من  الرغم  على 

االأوروبية  الدول  مبختلف  حتوزها 

وحتى الواليات املتحدة االأمريكية.

باأن  الدويل  البنك  تقرير  واأو�ضح 

املنخف�ضة  البلدان  اإىل  التحويالت 

بن�ضبة  ارتفعت  قد  الدخل  واملتو�ضطة 

مليار   589 اإىل  لت�ضل  باملئة   7.3
�ضنة  �ضهدت  بعدما   ،2021 عام  دوالر 

الركود  جراء  كبريا،  انخفا�ضا   2020
االقت�ضادي العاملي، الذي ت�ضببت فيه 

جائحة كورونا.

ت�ضميم  باأن  الدويل  البنك  واأو�ضح 

اأ�رصهم  دعم  موا�ضلة  على  املهاجرين 

ارتبطت  والتي  احلاجة،  اأوقات  يف 

ي�ضهدها  التي  ال�ضحية  بالو�ضعية 

االأخريتني،  ال�ضنتني  خالل  العامل 

كوفيد  كورونا  فريو�س  تف�ضي  جراء 

19، �ضاهم يف منو التحويالت املالية 
م�ضيفا  االأ�ضلية،  لبلدانهم  للمهاجرين 

اإىل اأن التعايف االقت�ضادي الذي ت�ضهده 

والواليات  االأوروبية  الدول  بع�س 

ارتفاع  اأن  كما  االأمريكية،  املتحدة 

نتج عنه من حت�ّضن  وما  النفط  اأ�ضعار 

اإىل ت�ضهيل  اأدى  يف الن�ضاط االقت�ضادي 

زيادة التحويالت املالية للمهاجرين.

الدويل  البنك  بيانات  لقاعدة  ووفقًا 

فاإن  العامل،  يف  التحويالت  الأ�ضعار 

احلدود  عرب  دوالر   200 اإر�ضال  تكلفة 

حيث  للغاية،  مرتفعة  تبقى  الدولية 

من  باملئة   6.4 املتو�ضط  يف  بلغت 

املبلغ امُلحول يف الربع االأول من عام 

2021، واأ�ضاف البنك باأن تكلفة اإر�ضال 
باملئة   8 بـ  تقدر  اأفريقيا  اإىل  االأموال 

وتعترب االأعلى على م�ضتوى العامل.

وللحفاظ على تدفق التحويالت، ال�ضيما 

من خالل القنوات الرقمية، دعا البنك 

للتحويالت  امل�ضتقبلة  البلدان  الدويل 

وفتح  ملواطنيها  �ضبل  الإتاحة  املالية 

للمهاجرين  امل�رصفية  احل�ضابات 

والتي  التحويالت،  خدمات  ومقدمي 

املالية،  الكتلة  من  الرفع  �ضاأنها  من 

م�ضددا على �رصورة ا�ضتمرار التحويالت 

املالية ا�ضتجابة لالأو�ضاع الراهنة.

 ينتظر اأن تبلغ التحويالت املالية للمهاجرين اجلزائريني خالل ال�سنة اجلارية 1.8 مليار دوالر، بعدما 

�سجلت العام املنق�سي 1.7 مليار دوالر، ح�سب ما ك�سف عنه البنك الدويل يف اأحدث تقرير له.

فيما تبقى ال�سوق ال�سوداء امل�ستقطب االأكرب الأموال املهاجرين

التحويالت  قيمة  دوالر  مليار     1.8
املالية للمهاجرين اجلزائريني

ف.م

خ�سائر مالكها جتاوزت 40 مليار دينار

الرتخي�ص باإعادة افتتاح قاعات احلفالت

خالل االأ�سهر الع�سرة االأوىل لل�سنة اجلارية

ارتفاع عدد املخالفات 
التجارية وغلق اأكرث من
 10 االآف حمل جتاري 

املكّلفة  العلمية  اللجنة  املنق�ضي  االأ�ضبوع  نهاية  اتخذت 

يق�ضي  قرارا  كورونا،  لفريو�س  الوبائية  الو�ضعية  مبتابعة 

احرتام  �رصيطة  احلفالت،  قاعات  افتتاح  الإعادة  بالرتخي�س 

الربوتوكول ال�ضّحي اخلا�ّس بها للوقاية من تف�ضي الوباء.

وح�ضب ما جاء يف بيان لوزارة التجارة وترقية ال�ضادرات فقد 

افتتاح فتح قاعات احلفالت املغلقة  تقرر الرتخي�س باإعادة 

منذ ما يربو عن ال�ضنتني يف ظل ا�ضتمرار تف�ضي وباء كورونا 

يف البالد، حفاظا على ال�ضحة العمومية، وهو االأمر الذي األح 

عليه مالك قاعات احلفالت يف العديد من املنا�ضبات.

التقييد  احلفالت  قاعات  مالك  على  الو�ضية  الوزارة  و�ضددت 

بالربتوكول ال�ضحي، من خالل ا�ضتغالل 50 باملئة من القدرة 

التباعد االجتماعي للوافدين  اال�ضتعابية لف�ضاءاتهم و�ضمان 

التعقيم  عمليات  موا�ضلة  �رصورة  على  التاأكيد  مع  لها، 

للتطبيق  حر�ضها  اإىل  م�ضرية  العمل،  واأدوات  للم�ضاحات 

ال�ضارم لكافة التدابري الوقائية، من خالل عمليات التفتي�س 

التجارة  قطاع  اأعوان  من  املكونة  املختلطة  املراقبة  لفرق 

واأعوان امل�ضالح االأمنية، والتي لن تتهاون يف اإ�ضدار قرارات 

خمالفة  اأي  ت�ضجيل  عند  الن�ضاط  وتعليق  الفوري  الغلق 

لالإجراءات الوقائية.

ويف ال�ضياق ذاته، عربت اجلمعّية الوطنّية للتّجار واحلرفّيني يف 

ادرات  بيان لها، عن ارتياحها لقرار وزارة الّتجارة وترقية ال�ضّ

غري  احلفالت،  قاعات  ن�ضاط  ال�ضتئناف  بالرتخي�س  القا�ضي 

الوقاية  باإجراءات  التقّيد  ب�رصورة  مالكها  على  �ضددت  اأنها 

داعية اجلميع لاللتزام بالربوتوكول   ،19 من فريو�س كوفيد 

ال�ضّحي، لكونه ال�ضبيل الوحيد لهم ال�ضتمرار ن�ضاطهم من جهة 

وتعوي�س خ�ضائرهم التي �ضجلوها .

من  العديد  يف  طالبوا  احلفالت  قاعات  مالك  اأن  اإىل  وي�ضار 

بالعودة  لهم  ال�ضماح  ب�رصورة  الو�ضية  الوزارة  املنا�ضبات 

التي  الكبرية  اخل�ضائر  ظل  يف  خا�ضة  ن�ضاطهم،  ملمار�ضة 

اجمالّيا  جتاوزت  والتي  االأخريتني،  ال�ضنتني  يف  تكبدوها 

ح�ضب تقديرات ممّثليهم اأزيد من 40 مليار دينار، باحت�ضاب 

من  اأكرث  توّظف  بالن�ضاط،  لها  مرخ�س  حفالت  قاعة   3500
غري  الوظائف  من  املئات  عن  ف�ضال  وعاملة،  عامل   50.000

املبا�رصة، التي توفرها.

التجارة  وزارة  م�ضالح  اأح�ضت 

األف خمالفة خالل   117 من  اأكرث 

لل�ضنة  االأوىل  الع�رصة  االأ�ضهر 

اجلارية 2021، حيث مت ت�ضجيل 

1 مليون و 481 الف و 346 تدخال 
الرقابة من معاينة  مكن م�ضالح 

اأي  خمالفة،   272 و  الف   117
باملائة   38,8 ن�ضبته  بارتفاع 

العام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة 

املا�ضي 2020.

لن�ضاطات  ح�ضيلة  الأخر  وفقا  و 

الغ�س  وقمع  االقت�ضادية  الرقابة 

الوطنية  ال�ضوق  م�ضتوى  على 

اأ�ضفرت عمليات الرقابة املنجزة 

عن حترير 116 األف و 614 حم�رص 

مقارنة   +39,8( ق�ضائية  متابعة 

بنف�س الفرتة من 2020(، واقرتاح 

60 حمل جتاري  10 االف و  غلق 

باالإ�ضافة  باملائة(.   -36,6(

الرقابة  م�ضالح  قامت  ذلك،  اإىل 

حتفظية  اإدارية  اإجراءات  باتخاذ 

قيمة  ذات  �ضلع  حجز  يف  متثلت 

اإجمالية تقدر بـ 2,207 مليار دج 

)61,2- باملائة(.

املعترب  الرتاجع  هذا  ويف�رص   

وقيمة  الغلق  اقرتاحات  عدد  يف 

التجار  »التزام  اإىل  املحجوزات 

املعمول  واالإجراءات  بالقوانني 

ن�ضاطهم  ممار�ضة  جمال  يف  بها 

التجاري من جهة واإىل االإجراءات 

بالت�ضدي  يتعلق  فيما  املتبعة 

وما  كورونا  فريو�س  لتف�ضي 

حت�ضي�ضية  اجراءات  من  ت�ضمنته 

الردع  اإىل  املرور  قبل  وتوعوية 

لنف�س  وفقا  اأخرى«،  جهة  من 

امل�ضدر. وبخ�ضو�س توزع جهود 

ح�ضب  التجارة  وزارة  م�ضالح 

طبيعة املراقبة، تظهر احل�ضيلة 

ان اأعوان الرقابة �ضجلوا يف جمال 

مراقبة ممار�ضة االأن�ضطة التجارية 

764 الف و452 تدخل، مت خاللها 
خمالفة  و172  الف   81 معاينة 

اأ�ضفر عنها حترير 78 الف و171 

حم�رص متابعة ق�ضائية. 

ويف هذا االإطار، �ضمحت التدخالت 

خمفي  اأعمال  رقم  عن  بالك�ضف 

يقدر ب 64,479 مليار دج مرتبط 

وفواتري  وهمية  فواتري  بتحرير 

مزورة، مقابل 66,3 مليار دج يف 

 2,7 قدره  بانخفا�س  اأي   ،2020
التدخالت يف  وارتكزت  باملائة. 

�ضمان  حول  اأ�ضا�ضا  املجال  هذا 

التجارية  املمار�ضات  �ضفافية 

ال�ضيما اجبارية الفوترة يف مراحل 

اأما  باجلملة.  والتوزيع  االإنتاج 

ال�رصعي،  غري  الربح  جمال  يف 

مت الك�ضف عن مبلغ 28,97 مليون 

اأ�ضعار  ممار�ضة  ملخالفة  دج، 

غري �رصعية )عدم احرتام االأ�ضعار 

املزيفة  الت�رصيحات  املقننة، 

اإىل  ترمي  التي  التكلفة  باأ�ضعار 

يف  �رصعية  غري  زيادات  اإخفاء 

االأ�ضعار(. اأما بخ�ضو�س االإجراءات 

التكميلية املتخذة، فقد  االإدارية 

مت اقرتاح غلق 7 االف و 80 حمل 

جتاري  وحجز �ضلع قيمتها 41,53 

مراقبة  جمال  ويف  دج.  مليار 

�ضجلت  الغ�س،  وقمع  النوعية 

م�ضالح وزارة التجارة 716 الف 

و894 عملية مراقبة على م�ضتوى 

احلدود،  وكذا  الداخلية  ال�ضوق 

مكنت من معاينة 36 الف و 100 

خمالفة للقواعد املتعلقة بحماية 

امل�ضتهلك، مما �ضمح بتحرير 33 

الف و443 حم�رص متابعة ق�ضائية 

واقرتاح غلق  2980 حمل جتاري. 

التحفظية،  االإجراءات  ومبوجب 

مت حجز �ضلع غري مطابقة اأو غري 

قيمتها  قدرت  لال�ضتهالك  �ضاحلة 

بـ 8673,50 مليون دج. 

الداخلية،  ال�ضوق  م�ضتوى  فعلى 

املعنية  الرقابة  م�ضالح  قامت 

ب 656 الف و 37 تدخال مكن من 

خمالفة   113 و  الف   35 ت�ضجيل 

الف   32 بتحرير  �ضمحت  والتي 

ق�ضائية  متابعة  حم�رص  و984 

يف  املخالفني،  املتعاملني  �ضد 

خمتلف مراحل عر�س املنتوجات 

اما يف جمال مراقبة  لال�ضتهالك. 

امل�ضتوردة  املنتوجات  مطابقة 

على م�ضتوى احلدود، اأ�ضفر تدخل 

املتف�ضيات احلدودية عن معاجلة 

ت�رصيح  ملف  و857  الف   60
بكمية  للمنتوجات  باال�ضترياد 

قدرها 49,19 مليون طن.

زيادة  ت�ضجيل  مت  فقد  عليه،  و   

امل�ضتوردة  احلموالت  يف  طفيفة 

م�ضتوى  على  مراقبتها  مت  التي 

باملائة   6,6  + بن�ضبة  احلدود 

بالتزامن مع ارتفاع حم�ضو�س يف 

لعدم  املرفو�ضة  احلموالت  عدد 

مطابقتها قدرت بـ 10,3+ باملائة 

اإجراءات  »ت�ضديد  اإىل  مرده  وهذا 

اإطار  يف  احلدودية  الرقابة 

التوجيهات احلكومية الرامية اإىل 

تاأطري التجارة اخلارجية وتر�ضيد 

الواردات«.

 ومت خالل هذه العمليات معاينة 

987 خمالفة، حترير 459 حم�رص 
متابعة ق�ضائية �ضد امل�ضتوردين 

 729 دخول  ورف�س  املخالفني، 

مطابقة  غري  ملنتوجات  حمولة 

على م�ضتوى احلدود تقدر كميتها 

طن  و992  الف   106 من  باأكرث 

قدرها  اإجمالية  مالية  وبقيمة 

باملوازاة  و  دج.  مليار   15,59
اإطار  يف  املنجزة  املراقبة  مع 

م�ضالح  فاإن  امليداين،  التدخل 

عينات  باقتطاع  قامت  الرقابة 

املكروبيولوجية  للتحاليل 

املواد  لبع�س  والفيزيوكميائية 

الوا�ضع  اال�ضتهالك  ذات  الغذائية 

للتاأكد  الغذائية،  غري  واملواد 

للموا�ضفات  ا�ضتجابتها  مدى  من 

واملعايري املعمول بها. 

على  اجراء حتاليل خمربية  ومت 

الف و896 عينة مقتطعة من   11
الغذائية،  غري  و  غذائية  مواد 

 1937 مطابقة  عدم  منها  ثبت 

عينة اأي بن�ضبة 16,28 باملائة. 

التحاليل  يخ�س  فيما  اإما 

والفيزيوكميائية، قامت م�ضالح 

عينية،   5906 باقتطاع  التجارة 

اي  مطابقة  غري   717 منها  ثبت 

باملائة(،  )14ر12  ن�سبته  ما 

التحاليل  يخ�س  فيما  اما 

املكروبيولوجية فقد متت معاينة 

تاأكد   1188 منها  عينية،   5756
املعمول  للمعاير  مطابقتها  عدم 

وفيما  باملائة(.  )64ر20  بها 

ال�ضناعية،  باملنتجات  يتعلق 

بتحليل  املعنية  امل�ضالح  قامت 

منها غري   32 ان  ثبت  عينة   234
واملوا�ضفات  للمقايي�س  مطابقة 

عدد  بلغ  و  68ر13باملائة.  اأي 

التحديدات املنجزة يف امليدان، 

ال�رصيعة  التحاليل  اطار  يف 

)حقيبة  القيا�س  ادوات  بوا�ضطة 

التفتي�س( 106 الف و398 حتليال 

تاأكد ان 3159 حالة غري مطابقة 

اي ما ن�ضبته 2 باملائة.

د.ع
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المحلي

الذي  املقاوالتية  �صالون  تظاهرة  املقبل  املقبل،  الثالثاء  البليدة  والية  حتت�صن 

ح�صبما  املجال،  بهذا  املهتمني  ال�صباب  لفائدة  املحلية  ال�صناعة  مديرية  �صتنظمه 

للقطاع. املحلية  امل�صوؤولة  عنه  ك�صفت 

اجلامعيني والطلبة  ال�صباب  لفائدة  موجه 

بالبليدة للمقاوالتية  والئي  �صالون 

ال�صناعة  مديرة  واأو�صحت 

م�صاحلها  �أن  رباحي،  �صامية 

�لقادم  �لثالثاء  يوم  �صتنظم 

بالتن�صيق مع د�ر �ملقاوالتية 

»�صعد   1 �لبليدة  جلامعة 

�ملقاوالتية  �صالون  دحلب« 

�لر�غب  �ل�صباب  لفائدة 

و�لطلبة  �ملجال  هذ�  بولوج 

على  �ملقبلني  �جلامعيني 

�لتخرج حتت �صعار.

�لتظاهرة،   هذه  وي�صارك يف   

�إطار  يف  تنظم  �لتي 

�لعاملي  باالأ�صبوع  �الحتفال 

للمقاوالتية �ملنظم هذه �ل�صنة 

يف  �البتكار  »دور  �صعار  حتت 

خمتلف  �ملقاوالتية،  تفعيل 

و�صعتها  �لتي  �لدعم  �أجهزة 

�لدولة لت�صجيع �ل�صباب على 

م�صغرة،  موؤ�ص�صات  ��صتحد�ث 

مد�خالت  خالل  من  وذلك 

�صت�رشح كيفية �إن�صاء موؤ�ص�صات 

�الإجر�ء�ت  خمتلف  وكذ� 

و�صعتها  �لتي  و�لتحفيز�ت 

�لدولة لفائدة �ملهتمني ح�صب 

ذ�ت �مل�صوؤولة.

مناذج  عدة  عر�ض  �صيتم  كما 

��صتحدثت  ملوؤ�ص�صات  ناجحة 

يف  تن�صط  و  �صباب  طرف  من 

و�أخرى  �ملجاالت  خمتلف 

ر�ئدة  �قت�صادية  ملوؤ�ص�صات 

�لوطني  �مل�صتوى  على 

نادي  حتت  �ملن�صوية 

و�ل�صناعيني  �ملقاولني 

من  متكنت  ممن  للمتيجة، 

�كت�صاح �ل�صوق �لوطني وحتى 

�الأ�صو�ق �لدولية.

د�ر  �صت�صارك  جهتها  من   

�لتابعة  �ملقاوالتية 

مب�صاريع   1 �لبليدة  جلامعة 

�ملبتكرة  �ملقاوالتية 

�ملتو�جدة حاليا على م�صتوى 

هذه  دور  الإبر�ز  �حلا�صنة/ 

�ل�صباب  مر�فقة  يف  �الأخرية 

بدء  م�صاريعهم  جت�صيد  على 

م�صاريعهم،  فكرة  بلورة  من 

حول  تكوينا  مبنحهم  مرور� 

�ملوؤ�ص�صة  ت�صيري  تقنيات 

على  جت�صيدها  �إىل  و�صوال 

�ر�ض �لو�قع.

�إىل  �لتظاهرة  هذه  وتهدف 

و�لقدر�ت  �ملوؤهالت  �بر�ز 

�لوالية يف  عليها  �لتي حتوز 

جانب  �إىل  �ملقاوالتية  جمال 

روح  �ل�صباب  لدى  غر�ض 

�ملبادرة وثقافة �ملقاوالتية، 

��صتناد� لذ�ت �مل�صدر.

مديرية  كانت  للتذكري   

قد  و�ملناجم  �ل�صناعة 

�قرتحت حتويل جزء من ح�صة 

40هكتار� من �الأوعية �لعقارية 
�ملناطق  خارج  �مل�صرتجعة 

يف  و�لن�صاطات  �ل�صناعية 

�إطار برنامج تطهري �لعقاري 

يف  �لر�غب  �ل�صباب  لفائدة 

نا�صئة،  موؤ�ص�صات  �إن�صاء 

وذلك يف م�صعى توفري �لعقار 

للر�غبني يف �ال�صتثمار بعدما 

�ل�صناعية  �ملناطق  بلغت 

و�لن�صاطات �لتي حتوز عليها 

�لوالية حالة ت�صبع كبرية.

�لكهرباء  توزيع  مديرية  ك�صفت 

يف  �جللفة  لوالية  و�لغاز 

ح�صيلة لها �إىل غاية نهاية �صهر 

ت�صجيل  عن  �ملن�رشم  �أكتوبر 

قدرت  �أين  عالقة،  ديون  عدة 

و�خلا�صة  �لعالقة  ديونها 

عند  �لفو�تري  مب�صتحقات 

مليار   563 يفوق  مبا  �لزبائن 

 51% �رتفاعا  ميثل  ما  �صنتيم، 

لل�صنة �ملا�صية لنف�ض  بالن�صبة 

�مل�صتحقات  تعدت  �ذ  �لفرتة، 

�ملرتتبة على �لزبائن �لعاديني 

حني  يف  �صنتيم،  مليار   290
و�لبلديات   �الإد�ر�ت  ديون  بلغت 

 98 �إ�صافة �ىل  114مليار �صنتيم 

للزبائن  بالن�صبة  �صنتيم  مليار 

و�ملوؤ�ص�صات  �القت�صاديني 

هذه  تر�كمت  وقد  �خلا�صة، 

ت�صديد  عدم  نتيجة  �لديون 

��صتهالكهم  مل�صتحقات  �لزبائن 

�الإطار،  ذ�ت  ويف  �لطاقة.  من 

�لزبائن  تخّلف  �أن  �لذكر  يجدر 

�ال�صتهالك  فو�تري  ت�صديد  عن 

�لتو�زنات  على  �صلًبا  ُيوؤثر 

عائقا  ويقف  للمديرية  �ملالية 

�مل�صطرة  �لرب�مج  تنفيذ  �أمام 

تنمية  خمطط  �صمن  �ملندرجة 

�لكهربائية  �ل�صبكة  وتطوير 

�ملديرية  تلتم�ض  لذ�  و�لغازية 

من زبائنها �لكر�م �لتحلي بروح 

و�لفردية  �جلماعية  �مل�صوؤولية 

وت�صديد ما عليهم من م�صتحقات 

لذ�ت  بيان  يف  جاء  ما  وفق 

�ملوؤ�ص�صة.

�تخذت  �صلة،   ذي  �صياق  ويف 

مديرية توزيع  �لكهرباء و�لغاز  

�إجر�ء�ت  عدة  �جللفة  لوالية 

��صتهالك  فو�تري  حت�صيل  بهدف 

�لطاقة �لكهربائية و�لغازية لدى 

زبائنها،  منها �إمكانية �حل�صول 

لذ�  دفع بالرت��صي  على رزنامة 

عن  �ملتخلفني  �ملو�طنني  دعت 

ت�صديد فو�تريهم �إىل �لتقرب من 

�ملتو�جدة  �لتجارية  �لوكاالت 

ذ�ت  ت�صع  كما   �لوالية،  عرب 

من  جديدة  خدمات  �ملوؤ�ص�صة 

�لزبائن  على  ت�صهل  �أن  �صاأنها 

ت�صديد فو�تري ��صتهالكهم و ذلك 

�أي وكالة  بدفع �مل�صتحقات يف 

جتارية متو�جدة على �مل�صتوى 

�لت�صديد  ميكنهم  كما  �لوطني، 

ومن  �لربيد  مكاتب  طريق  عن 

�أي�صا  �جلديدة  �خلدمات  بني 

�مل�صتحقات  ت�صديد  �إمكانية 

خالل  من  �النرتنت  طريق  عن 

�الإلكرتوين  للموقع  �لولوج 

www.sadeg. لل�رشكة 

dz.                            ر.ن

جت�صيد  حاليا  يجري 

م�صتثمرة   70 ربط  م�رشوع 

�لكهربائية  بال�صبكة  فالحية 

بوالية  بلديات  خم�ض  عرب 

من  علم  ح�صبما  ق�صنطينة 

مبديرية  باالت�صال  �ملكلفة 

و�لغاز  �لكهرباء  توزيع 

لعلي منجلي.

تخري�صت  وهيبة  و�أو�صحت 

�أن  »و�ج«  لـ  ت�رشيح  يف 

بربط  يتعلق  �مل�رشوع  هذ� 

فالحية  م�صتثمرة   49
�ملحلية  للمديرية  تابعة 

و21  �لفالحية  للم�صالح 

خو��ض،  مل�صتثمرين  �أخرى 

طلبات  تلبية  �أن  موؤكدة 

�لفالحية  �مل�صتثمر�ت  ربط 

�لتي  �لكهربائية،  بال�صبكة 

 2021 �صنة  �إيد�عها خالل  مت 

�إىل  بالنظر  �أولوية  تعد 

�ملدير  �لرئي�ض  توجيهات 

�لعام ملجمع �صونلغاز.

�الت�صال  م�صوؤولة  و�أفادت 

�حلايل  �لوقت  يف  مت  �أنه 

لربط  �ال�صتغالل  حيز  دخول 

م�صتثمرة و�حدة  بهذه �لطاقة 

فيما �أ�صغال ربط 14 �أخرى قد 

�أن تدخل حيز  ��صتكملت على 

�ال�صتغالل عما قريب.

�أ�صغال ربط �صبع  كما جتري 

�أخرى  فالحية  م�صتثمر�ت 

يف  �لطلبات  باقي  تظل  فيما 

ما  ح�صب  �ملعاجلة،   طور 

�أكدته  تخري�صت �لتي �أ�صافت 

يعمل  �صونلغاز  جممع  باأن 

على دعم جمهود�ت �ال�صتثمار 

و�صمان  �لفالحي  �لقطاع  يف 

�لتنمية �مل�صتد�مة.

و��صتناد� لذ�ت �مل�صدري فاإن 

مليون   121 بقيمة  متويال 

دج قد مت تخ�صي�صه لتج�صيد 

�أن  هذه �مل�صاريع م�صري� �إىل 

�لفالحية  �مل�صتثمر�ت  هذه 

�خلروب وعني  ببلديات  تقع 

��صمارة و�أوالد رحمون وعني 

عبيد.

�لتموين  طلبات  وب�صاأن 

�إيد�عها  مت  �لتي  بالكهرباء 

من طرف م�صتثمرين خو��ض، 

�أفادت، ذ�ت �مل�صوؤولة، باأن 

تلبيتها  مت  قد  طلبات  خم�ض 

�صبكة  ت�صغيل  خالل  من 

مز�رع   5 لفائدة  كهربائية 

وعني  عبيد  عني  من  بكل 

و�أوالد  بادي�ض  وبن  �لنحا�ض 

رحمون وعني ��صمارة.

ثالث  �أن  على  كذلك  و�أكدت 

متت  قد  مماثلة،  طلبات 

حيث  عليها،  �ملو�فقة 

�ل�صبكة  �إقامة  �أ�صغال  جتري 

�أن  �إىل  م�صرية  �لكهربائية، 

مبلغ بقيمة 31 مليون دج، قد 

مت ر�صده لهذه �مل�صاريع. 

       ع. م

من  دفعة  �أول  تخرجت 

 32 من  تتكون  �الأطباء 

�لعلوم  طبيبا عاما من كلية 

جلامعة  �لتابعة  �لطبية 

بعد  بب�صار  طاهري«  »حممد 

يبيد�غوجي  تكوين  م�صار 

�صنو�ت  �صبع  لفرتة  ونظري 

.)2021/2014(

حفل  خالل  تدخله  ويف   

�لتخرج، �أو�صح و�يل �لوالية 

حممد �صعيد بن قامو، �أن هذه 

لتدعم  تاأتي  �لتي  �لدفعة 

باملنطقة،  �ل�صحة  قطاع 

تعد حدثا بارز� يعك�ض �إر�دة 

�لدولة و�ل�صلطات �لعليا يف 

تكوين  يف  للم�صاهمة  �لبالد 

بجنوب  �ل�صحة  ممار�صي 

�لبالد .

رئي�ض  �أعلن  وباملنا�صبة 

�لوالئية  �لتنفيذية  �لهيئة 

�أع�صاء  جمموع  �أن  �أي�صا 

�الأطباء  من  �لدفعة  هذه 

�لتكفل  �صيتم  �ملتخرجني 

�ل�صحة  قطاع  قبل  من  بهم 

حتويلهم  و�صيتم  و�ل�صكان 

�ل�صحية  �لهياكل  لتدعيم 

عرب �لوالية.

مدير  �عترب  جهته  ومن 

جامعة »طاهري حممد« جماود 

تعد  �لدفعة  هذه  �أن  حممد  

مك�صبا للوالية �لتي من �صاأنها 

�أن تعزز تاأطريها �لطبي. و�أكد 

ذ�ت �مل�صوؤول �أن �لدعم �لكبري 

�لطبية  �لعلوم  كلية  الأ�صاتذة 

و�مل�صت�صفى �لع�صكري �جلهوي 

دحماين  بب�صار  �جلامعي 

يف  هاما  جد  كان  �صليمان، 

و�لتطبيقي  �لنظري  �لتكوين 

لهوؤالء �الأطباء.

جمل�ض  رئي�ض  �أكد  وبدوره   

�لدكتور  �لطب  �أخالقيات مهنة 

ح�رش  �لذي  �ل�صيخ  د�دة  بن 

للدفعة،  �لق�صم  �أد�ء  مر��صم 

�أنه وبف�صل �لتحدي �لذي رفعه 

�الأ�صاتذة و�لطاقم �الإد�ري �صو�ء 

بكلية �لعلوم �لطبية �أو جامعة 

�لدفعة.  هذه  تكوين  مت  ب�صار 

وقد فتحت كلية �لعلوم �لطبية 

�أمام  �أبو�بها  �جلامعة  بذ�ت 

تعترب   ،2014 �صنة  �لطلبة 

�أول موؤ�ص�صة جامعية باجلنوب 

خم�ص�صة  للبالد  �لغربي 

�لعلوم  يف  �جلامعي  للتكوين 

�لتكوين  ت�صمن  و�لتي  �لطبية 

نحو  قبل  من  بها  �لبيد�غوجي 

�أربعني �أخ�صائيا.         ع. م

�لرتقية  ديو�ن  �رشع 

ببلدية  �لعقاري  و�لت�صيري 

بوالية  �ل�صخونة  عني 

ت�صليم  عملية  يف  �صعيدة، 

عموميا  م�صكنا   84 مفاتيح 

�إيجاريا للم�صتفيدين منها.

و�أو�صحت م�صالح �لوالية، 

مفاتيح  ت�صليم  عملية  �أن 

من  �ملكونة  �ل�صكنات  هذه 

م�صتحقيها  �إىل  غرف  ثالث 

جتري على م�صتوى �لتجمع 

بذ�ت  �جلديد  �ل�صكني 

وقد  �ملحلية.  �جلماعة 

�لقائمة  عن  �الإعالن  مت 

من  للم�صتفيدين  �ملوؤقتة 

�صهر  �ل�صكنية  �حل�صة  هذه 

طرف  من  �ملا�صي  �أوت 

�حل�صا�صنة  د�ئرة  م�صالح 

عني  بلدية  تتبعها  �لتي 

عملية  �إمتام  قبل  �ل�صخونة 

ديو�ن  �أجرى  كما  �لطعون. 

�لعقاري،  �لرتقية و�لت�صيري 

�جلاري  نوفمرب  �صهر  بد�ية 

لتحديد  �لقرعة  عملية 

هذه  من  �مل�صتفيدين  مو�قع 

�ل�صكنات.

م�صالح  �أ�رشفت  للتذكري، 

نوفمرب  �صهر  بد�ية  �لديو�ن 

ت�صليم  عملية  على  �جلاري 

بنف�ض  �صكنا   40 مفاتيح 

م�صتحقيها  على  �ل�صيغة 

)بلدية  �لزرقاء  عني  مبنطقة 

وحت�صي  خالد(،  �أوالد 

�حل�صا�صنة  د�ئرة  م�صالح 

�صكنيا  برناجما  �إجماال 

�الإيجاري  �لعمومي  ب�صيغة 

�صكنية  وحدة   316 يـ  يقدر 

مت ��صتالم منها 236 م�صكنا، 

فيما ال تز�ل 80 وحدة �أخرى 

يف طور �الإجناز.       ق. م

لقيت �صيدة تبلغ من �لعمر 

باجلز�ئر  �أم�ض،  �صنة،   86
�إثر  حتفها  �لعا�صمة، 

مبنزلها  حريق  ن�صوب 

بولوغني،  ببلدية  �لو�قع 

من  م�صدر  عن  علم  ح�صبما 

�حلماية �ملدنية.

وك�صف �ملكلف باالإعالم على 

�حلماية  مديرية  م�صتوى 

�جلز�ئر،  لوالية  �ملدنية 

�ملالزم �الأول بن خلف �لله 

�أم�ض،  �صجل  �أنه  خالد، 

�لثامنة  �ل�صاعة  حدود  يف 

ن�صوب  دقيقة،  وع�رشين 

حريق مب�صكن مكون من طابق 

�أر�صي وطابق �أول، يقع بنهج 

زيار عبد �لقادر، خلف وفاة 

�صيدة تبلغ من �لعمر 86 �صنة 

وجدت يف حالة تفحم.

ن�صب  �حلريق  �أن  و�أو�صح 

على م�صتوى غرفة �ل�صحية، 

و�لتي مت نقلها من قبل �أعو�ن 

�إىل م�صلحة  �حلماية �ملدنية 

حفظ �جلثث مب�صت�صفى »ملني 

دباغني« )مايو �صابقا(، فيما 

�أل�صنة  على  �ل�صيطرة  متت 

�إىل  �نت�صارها  ومنع  �للهب 

باقي �أرجاء �ملنزل.   ر. ن

ق، م

بب�صار  الطبية  العلوم  كلية 

اأول دفعة من االأطباء  تخرج 

ب�صعيدة  ال�صخونة  عني 

ت�صليم مفاتيح 84 م�صكنا عموميا 

العا�صمة

وفاة عجوز يف حريق منزل ببولوغني 

تك�صف: باجللفة  والغاز  الكهرياء  توزيع  مديرية 

م�صتحقات الفواتري فاقت الـ 563 مليار �صنتيم

ق�صنطينة

 نحو ربط 70 م�صتثمرة فالحية بال�صبكة الكهربائية 
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رئي�س رابطة الليغا يرد على برييز

»ال�ضوبر ليغ �ضتلقح �ضررا كبريا 

الوكالتبالأندية دون ا�ضت�ضارتها«

  وا�صل فلورنتينو برييز، رئي�س ريال مدريد، الدفاع عن 

م�صروع ال�صوبر ليغ، الذي ما زال النادي امللكي يوؤيده برفقة 

بر�صلونة ويوفنتو�س.  وقال برييز، يف ت�صريحات اأبرزتها 

�صحيفة »ماركا« الإ�صبانية: »ال�صوبر ليغ لي�صت جمرد 

م�صابقة جديدة.. اإنها اأكرث من ذلك بكثري، لأنها حتاول 

تغيري ديناميكيات كرة القدم، ومتنح الأندية احلرية، بحيث 

تكون متحكمة يف م�صريها«.

  واأ�صاف ذات املتحدث : »ال�صوبر ليغ �صيحقق يف النهاية احلرية 

واللعب املايل النظيف والحرتام، مع جتنب املواقف التي تتلقى 

فيها الأندية دعًما ع�صوائًيا.. ورغم حماولت الت�صهري، اإل اأن 

البطولة لن تتطور اإل اإذا كانت متوافقة مع الدوريات املحلية«.     

واأكمل: »رف�س الحتاد الأوروبي لكرة القدم اأي فكرة، وتعر�صت 

الأندية للتهديد، وتعر�س الروؤ�صاء للإهانة من قبل رئي�س 

اليويفا«.

 ووا�صل: »كانوا يفعلون كل �صيء من اأجل الق�صاء على ال�صوبر ليغ، 

من خلل ال�صغط والتهديدات، عليك اأن ُتذكر الحتاد الأوروبي مبن هو ريال مدريد.. لقد تعر�س �صانتياغو برنابيو للتهديدات على 

مدار عامني، لكننا لن ن�صت�صلم«.

    وعن التفاقية التي تدعو لها رابطة الليغا، قال برييز: »اإنها غري منطقية، لكنها مربحة لبقية الأندية، مل اأتخيل اأبًدا اأن ال�صحافة 

�صتخربين باأنهم �صينتزعون حقوقنا، لأن الرابطة جمرد م�صوق وفًقا للقانون.. اإنها عملية مليئة باملخالفات اخلطرية للغاية، وكان من 

�صاأنها اأن ت�صر تراثنا«.

  واختتم رئي�س ريال مدريد: »لقد حاولوا اأن يفعل ال�صيء نف�صه يف اأملانيا واإيطاليا، لكنهم ف�صلوا.. لقد ات�صلوا بعدة اأندية تعاين من 

اأزمات«.

يف ظل عدم العثور على �ضواي بينغ

    جوكوفيت�س يوؤيد �ضحب بطولت 

التن�س من ال�ضني
 

   اأبدى جنم التن�س ال�صربي نوفاك جوكوفيت�س امل�صنف الأول على العامل، تاأييده 

لفكرة املقاطعة ب�صحب بطولت التن�س من ال�صني، يف ظل عدم العثور على جنمة 

التن�س ال�صينية �صواي بينغ، والتاأكد من �صلمتها.

  ويرتدد اأن بينغ خمتفية عن اأعني اجلماهري، كما جرى حظر البحث عن ح�صاباتها 

مبواقع التوا�صل الجتماعي، وذلك بعد اأن وجهت اتهامات مل�صوؤول �صيا�صي بارز �صابق 

يف ال�صني بالعتداء اجلن�صي عليها.  ون�صرت �صاحبة الـ 35 عاما، على موقع )ويبو( 

ال�صيني للتوا�صل الجتماعي، اتهامات �صد جانغ جويل، نائب رئي�س الوزراء ال�صابق 

وع�صو اللجنة الدائمة للمكتب ال�صيا�صي للحزب ال�صيوعي ال�صيني، حيث ادعت 

اأنه اأجربها على اإقامة علقات جن�صية معه.  وجرى الت�صكيك يف �صحة ر�صائل 

ن�صرتها و�صائل الإعلم وحتمل ا�صم �صواي بينغ، وذلك �صواء عرب الربيد الإلكرتوين 

اأو من�صورات عرب ويبو. وقال �صتيف �صيمون الرئي�س التنفيذي للرابطة العاملية 

للعبات التن�س املحرتفات، يف ت�صريحات لهيئة الإذاعة الربيطانية )بي.بي.�صي(، 

اإن الرابطة مل تتمكن من الو�صول اإىل بينغ والتحدث معها مبا�صرة وحذر من اأنه لن 

يكون هناك ما يعوق �صحب بطولت من ال�صني يف حالة عدم التاأكد من �صلمة واأمن 

اللعبة.  واأبدت جنمتا التن�س الأمريكية �صريينا وليامز واليابانية نعومي اأو�صاكا 

خماوفهما ب�صاأن �صواي بينغ، كما اأبدى جوكوفيت�س دعمه ملوقف �صيمون، وذلك يف 

الوقت الذي ي�صارك فيه النجم ال�صربي حاليا يف البطولة اخلتامية ملو�صم بطولت 

املحرتفني، واملقامة يف مدينة تورينو الإيطالية.

  وقال جوكوفيت�س :«اأوؤيد بيان الرابطة العاملية للعبات التن�س املحرتفات، كما 

اأوؤيد رئي�صها ب�صكل مطلق«.  واأ�صاف: »يجب على جمتمع التن�س باأكمله دعمها ودعم 

عائلتها، والتاأكد من اأنها اآمنة وبخري. كذلك �صيكون اإقامة بطولت على اأر�س ال�صني 

دون التو�صل اإىل حل لهذا املوقف، اأمرا غريبا �صيئا ما«.

 وختم: »�صمعت اأن الرابطة العاملية للعبات التن�س املحرتفات م�صتعدة ل�صحب 

جميع بطولتها من ال�صني يف حالة عدم حل الق�صية. واأنا اأدعم هذه اخلطوة بن�صبة 

.»%  100
 الوكالت

بعد التحقيق يف �ضهادة تطعيمه �ضد فريو�س كورونا

    مدرب فريدر برمين الأملاين يقدم 

ا�ضتقالته
 

 ا�صتقال ماركو�س اأنفانغ مدرب فريدر برمين الأملاين من من�صبه اأم�س بعد اأن 

بداأت ال�صلطات التحقيق يف ادعاءات باأنه ا�صتخدم �صهادة تطعيم مزورة �صد 

فريو�س كورونا.

 وقال اأنفانغ الذي نفى اول ام�س ا�صتخدام �صهادة تطعيم مزورة اإنه ا�صتقال 

من من�صبه من اأجل �صالح النادي والفريقن وا�صتقال املدرب امل�صاعد فلوريان 

يونغ اأي�صا.

  وقال اأنفانغ يف بيان: »قررت التخلي عن عملي كمدرب لفريدر ب�صورة فورية 

ب�صبب الو�صع امل�صيء الذي اأ�صبح فيه النادي والفريق واأ�صرتي واأنا �صخ�صيا«.

  وقال النادي اأول ام�س اإن ال�صلطات جتري حتقيقا يتعلق ب�صهادة التطعيم 

اخلا�صة باملدرب اأنفاجنغ الذي نفى اأي خمالفة موؤكدا اأنه تلقى التطعيم كامل 

وح�صل على اجلرعتني يف مركز تطعيم ر�صمي.

 وقال فرانك باومان املدير التنفيذي للنادي: »ماركو�س وفلوريان حتمل 

امل�صوؤولية من خلل هذا القرار واأ�صهما يف اإنهاء حالة الفو�صى التي اأحاطت 

بالفريق خلل الأيام املا�صية«.

 واأ�صاف باومان: »نحن نحرتم هذا القرار و�صنبداأ يف البحث عن مدرب جديد 

للفريق«.     و�صهدت الكرة الأملانية وعلى مدى اأ�صهر كثريا من اجلدل فيما 

يت�صل بتطعيم اللعبني والطواقم الطبية يف البلد.

  ول يزال جو�صوا كيمي�س لعب بايرن ميونخ بطل اأملانيا يرف�س تلقي اللقاح 

قائل اإنه يخ�صى من تاأثريات �صلبية طويلة الأمد.

ورط الفرن�صي عثمان دميبلي، جناح بر�صلونة، نف�صه للمرة الثانية منذ تعاقد النادي مع املدرب 

اجلديد، ت�صايف هرينانديز، فوفًقا ل�صحيفة »�صبورت« الكتالونية، ن�صي دميبلي اأن احل�صة 

التدريبية لنادي بر�صلونة، الثلثاء املا�صي، �صيقام �صباحا، لذا مل يح�صر اإىل املدينة الريا�صية، 

واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن اللعب ظن اأن املران �صيقام بعد الظهر.

    وات�صل م�صوؤولو النادي باللعب الفرن�صي، ملعرفة �صبب عدم ح�صوره قبل موعد املران ب�صاعة 

ون�صف، كما اأمر املدرب ت�صايف، ليبلغهم باأنه اعتقد اأن التدريبات لن يجرى �صباًحا، وو�صل 

دميبلي يف ذلك اليوم متاأخًرا عن التدريب، للمرة الثانية يف عهد ت�صايف، حيث �صبق اأن تاأخر 3 

دقائق يف املرة الأوىل.  من جهة اأخرى، ك�صف تقرير �صحفي كتالوين، ال�صبب وراء تهرب اجلناح 

الفرن�صي، عثمان دميبلي، من التوقيع على عقد جديد مع بر�صلونة.

   فقد ذكرت �صحيفة »موندو ديبورتيفو«، اأن مان�ص�صرت يونايتد ي�صغط على دميبلي، لإقناعه 

بعدم التجديد مع البار�صا، والنتقال اإىل »اأولد ترافورد« يف �صفقة جمانية، ال�صيف املقبل.

  واأ�صارت اإىل اأن م�صوؤويل ال�صياطني احلمر يتوا�صلون مع ممثل دميبلي، منذ فرتة طويلة، 

لتحري�س اللعب على اإنهاء م�صريته بقمي�س البلوغرانا، واأبرزت ال�صحيفة اأن مان�ص�صرت 

يونايتد، �صبق اأن حاول �صم دميبلي على �صبيل الإعارة، ال�صيف املا�صي، لكن بر�صلونة ا�صرتط 

جتديد اللعب عقده قبل الرحيل.    وكان الفرن�صي منفتحا بالفعل على ارتداء قمي�س 

ال�صياطني احلمر، وخو�س جتربة يف الدوري الإجنليزي املمتاز.

 رد خافيري تيبا�س، رئي�س رابطة الليغا، على انتقادات فلورنتيو برييز رئي�س ريال مدريد، للتفاق 

بني الرابطة و�صندوق  �صي يف �صي.

      وكان برييز قد �صرح، على هام�س انعقاد اجلمعية العمومية للنادي امللكي، اأم�س، باأن التفاق بني 

الرابطة وال�صندوق مليء باملخالفات، التي كانت �صتلحق اأ�صرارا ج�صيمة باملريينغي.

 ورًدا على ذلك، قال تيبا�س عرب ح�صابه على »تويرت«: »مل اأتخيل اأبًدا اأن فلورنتينو برييز �صين�صئ 

بطولة ال�صوبر ليغ، التي �صتلحق �صرًرا كبرًيا باأندية الليغا، دون ا�صت�صارتهم«.

واأ�صاف: »هناك �صناديق ت�صارك يف اأعمال لريال مدريد، وُيفرت�س اأن النادي لن يتحكم 

يف هذه الأ�صول ملدة 25 عاما، وفلورنتينو برييز يرف�س التفاق مع �صندوق CVC لأنه 

يهاجم بطولة ال�صوبر ليغ«

 وكان ال�صندوق قد تو�صل لتفاق مع لليغا، ال�صيف املا�صي، يق�صي ب�صخ 2.7 مليار يورو 

يف امل�صابقة والأندية، مقابل ح�صوله على ن�صبة من ت�صويق احلقوق ال�صمعية والب�صرية.

برييز يتهم رابطة الليغا بالإ�ضرار مب�ضالح الأندية وي�ضرح »ال�ضوبر ليغ 
�ضيحقق احلرية واللعب املايل النظيف والحرتام« 

لليفربول،  الفني  املدير  كلوب،  يورغن  الأملاين  ف�صر 

عقد  لتجديد  الريدز  مفاو�صات  يف  م�صاركته  عدم 

الذي ينتهي يف �صيف  امل�صري، حممد �صلح،  النجم 

�ُصئل  عندما  انزعاجه،  كلوب  اأظهر  اأن  و�صبق   ،2023
�صلح. مع  املفاو�صات  تطور  عن  با�صتمرار 

   

اأبرزتها  ويف هذا ال�صدد، قال كلوب يف ت�صريحات 

اللعبني  اإىل  »اأحتدث  الربيطانية:  »مريور«  �صحيفة 

اأن يتحدث املدرب  ال�صواب  با�صتمرار، لكن لي�س من 

العقود«. ب�صاأن  اللعبني  اإىل 

   واأ�صاف: »اأنت بحاجة اإىل �صخ�س ما كو�صيط بني 

الوكيل،  يكون  للعب  بالن�صبة  والنادي..  اللعب 

يكون  عندما  الريا�صي،  املدير  فاإنه  للنادي  وبالن�صبة 

بالن�صبة لك، وتقول له ميكنك  اللعب مهًما جًدا 

اأنني  )اأعتقد  احل�صول على هذا الأمر، لكنه يرد 

اأ�صتحق اأكرث من ذلك!(.. هذه املحادثة يجب األ 

حتدث مع املدير الفني«.

جوليان  لنائبه  املن�صب  تارًكا  املو�صم اجلاري،  بنهاية  ليفربول  عن  الريا�صي احلايل،  املدير  اإدواردز،  مايكل  و�صريحل 

وارد.

 

اإن املدير الريا�صي مهم حًقا، لكان اجلميع �صيقول  10 �صنوات، وقلت لكم  وعن ذلك، قال كلوب: »لو جئت هنا قبل 

يل: عد اإىل اأملانيا وتعامل مع هذا الأمر هناك!«.

 

اأريد مديًرا ريا�صًيا عندما جئت هنا.. كان لدى مايكل وظيفة مماثلة من قبل، لكنه ح�صل على  واختتم: »كنت 

اأريد التعامل يومًيا مع وكلء اللعبني، واأي �صيء ينتق�س من الأ�صياء املهمة حًقا التي  النهاية، لأنني ل  الوظيفة يف 

اأفعلها«. اأن  علي 

اأكد اأهمية من�ضب املدير الريا�ضي

    كلوب يف�ضر عدم م�ضاركته يف مفاو�ضات جتديد عقد �ضالح

املهاجم الفرن�ضي يتخلف مرة اأخرى عن مواعيد التدريبات

  مان�ضي�ضرت يونايتيد يحر�س 

دميبيلي للتمرد على البار�ضا

زانيولو غري را�س عن و�ضعيته يف الفريق

    خالف قوي بني مورينيو 

وجنم روما
  ن�صب خلف موؤخرا بني الربتغايل جوزيه مورينيو، املدير 

الفني لروما، واأحد جنوم الفريق، بح�صب تقرير �صحفي 

اإيطايل.

  فوفًقا ل�صحيفة »كوريري ديلو �صبورت«، دخل نيكولو 

زانيولو، جنم روما، يف نزاع مع مورينيو، الثنني املا�صي، 

لأنه غري را�ٍس عن دوره مع الذئاب، لكن التزامه مع الفريق 

مل يتغري عقب تلك الواقعة.

  واأو�صحت ال�صحيفة اأن اللعب الإيطايل بداأ املو�صم كجناح 

اأي�صر، لكنه ل ي�صعر بالراحة يف هذا املركز، لأنه يف�صل 

اللعب يف الو�صط، حيث ل يكون لديه العديد من املهام 

الدفاعية.

  وذكرت اأن الو�صع حاليا بات اأ�صواأ، بعدما غري مورينيو 

طريقة لعب الفريق، من )1-3-2-4( اإىل )2-1-4-3(، حيث 

ل يوجد مكان لزانيولو الآن يف الت�صكيلة الأ�صا�صية، لأن 

لورينزو بيليغريني هو من يلعب حتت راأ�صي احلربة.

 واأ�صافت »كوريري ديلو �صبورت« اأن العلقة بني زانيولو 

ومورينيو، مل تنهر ب�صكل كامل، لكنها مل تعد كما كانت يف 

بداية املو�صم.
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واأو�ضحت ذات امل�ضادر ان الناخب الوطني جمال بلما�ضي 

ي�ضعى لتكرار الرتب�ص املغلق الذي اجراه رفقة اخل�ضر 

قبل انطالق كان 2019 التي توج بها رفقاء القائد ريا�ص 

اأجروا التح�ضريات يف قطر وكان  حمرز يف م�ضر، حيث 

الرتب�ص ناجحا بجميع املقايي�ص.

من  تتوفره  ملا  جمددا  قطر  اإىل  العودة  بلما�ضي  ويريد   

اإىل  اإ�ضافة  واال�ضرتجاع،  للتح�ضري  ريا�ضية  من�ضاآت 

الدولة  به  تتميز  الذي  باملناح  مرتبطة  اأخرى  عوامل 

االإفريقية،  البدان  مع  يتقارب  والذي  اخلليجية، 

واأ�ضافت م�ضادرنا ان ترب�ص اخل�ضر �ضينطلق بداية من 

مباراة  تتخلله  اأن  جدا  املمكن  ومن  املقبل،  دي�ضمرب   27
ودية اأمام خ�ضم مل يتم حتديده بعد.

 من جهة اأخرى، اكدت امل�ضادر ذاتها ان املنتخب الوطني 

القطرية  العا�ضمة  نحو  الرحال  �ضي�ضد  للمحليني 

يف  امل�ضاركة  اأجل  من  القادم،  اجلمعة  يوم  الدوحة 

كا�ص العرب، حيث �ضيحاول اأ�ضبال املدرب جميد بوقرة 

ت�ضجيل اأح�ضن م�ضاركة ممكنة، ومل ال العودة بالكاأ�ص 

اإىل اجلزائر، �ضيما وان الت�ضكيلة �ضتعرف م�ضاركة عدد 

من  العديد  تداولته  ح�ضبما  االأول  املنتخب  العبي  من 

امل�ضادر يف االآونة االأخرية.

العبي  توظيف  بوقرة  من  طالب  قد  بلما�ضي  وكان   

باي  �ضالح  قال  حيث  عقالين،  ب�ضكل  االأول  املنتخب 

لكرة  اجلزائري  االحتاد  لدى  باالإعالم  املُكلف  عبود، 

»طلب   : اجلزائرية  لالإذاعة  ال�ضاأن  هذا  يف  القدم، 

بلما�ضي من بوقرة توظيف العبي املنتخب االأول ب�ضكل 

عقالين، الأننا ُمقبلون على حتديات مهمة جدا، �ضيكون 

املنتخب املحلي ُمطالبا با�ضتغاللهم جنوم املنتخب االأول 

من اأجل ال�ضماح لهم بالبقاء يف ن�ضق املباريات، لكن دون 

التاأثري على �ضحتهم«.

على  بلما�ضي  جمال  املدرب  مع  اتفق  قد  بوقرة  وكان   

بلعمري  وجمال  مبوحلي  راي�ص  بالرباعي  اال�ضتعانة 

ت�ضكيلة  مع  للم�ضاركة  بوجناح  وبغداد  باليلي  ويو�ضف 

اخل�ضر يف هذا العر�ص العربي.

يذكر اأن املنتخب املحلي وقع يف املجموعة الرابعة التي 

حيث  وال�ضودان،  ولبنان  م�ضر  منتخبات  كذلك  ت�ضم 

التي  النجاحات  وتاأكيد  باللقب،  للتتويج  بوقرة  يهدف 

دون  من  مباراة   33 �ضجل  الذي  االأول،  املنتخب  يحققها 

هزمية حتى االآن.

 وتنطلق نهائيات كاأ�ص العرب يوم 30 نوفمرب احلايل يف 

فيها  وت�ضارك  املقبل،  دي�ضمرب   18 حتى  وت�ضتمر  قطر، 

مدعما  بوقرة،  يقوده  الذي  املحليني  مبنتخب  اجلزائر 

بعدد من جنوم املنتخب االأول.

ولفرهامبتون االإنجليزي عر�ص 7 مليون اأورو للتعاقد معه

 �شارلوروا البلجيكي يطالب بـ8 مليون 

اأورو لت�شريح زرقان

و�ضط مخاوف من تاأثيره على تعيين الحكام

 كويف كوجيا نائبا لرئي�س جلنة التحكيم 

الإفريقية

تح�ضيرا لكاأ�ص اإفريقيا 2022:

 منتخب ال�شيدات يجري وديتني 

اأمام تون�س

بلما�شي يريد الرتب�س يف قطر قبل »كان« 
الكامريون

الرئي�ص فهد بن نافل ي�ضر على خطفه

 الهالل ال�شعودي م�شتعد لدفع 6 مليون اأورو للفوز ببوجناح

 عرب م�ضوؤولو نادي الهالل ال�ضعودي عن رغبتهم يف التعاقد مع الدويل اجلزائري بغداد بوجناحن لتعوي�ص الرحيل املرتقب لالعب 

الفرن�ضي بافيتيمبي غوميز، ح�ضبما اأكدته م�ضادر اإعالمية �ضعودية اأم�ص.

 وقال ال�ضحف ال�ضعودية ال�ضادرة ام�ص اأن رئي�ص الهالل فهد بن نافل ي�ضر على الظفر بخدمات قلب هجوم املنتخب الوطني، كما اأ�ضار 

اإىل ا�ضتعداده لدفع 6 مليون دوالر، وهي القيمة الت�ضويقية الإبن مدينة وهران.

 واأكدت ذات امل�ضادر اأن اإمكانية تر�ضيم �ضفقة حتويل بوجناح قوية م�ضتقبال بالنظر اإىل االإمكانيات التي يتمتع بها مهاجم اخل�ضر.

على هام�ص مقابلة »الخ�ضر« اأمام ن�ضيرهم البوركينابي

ا�شعاف 16 منا�شرا تعر�شوا لإ�شابات خمتلفة مبلعب ت�شاكر
الوطني  املنتخب  16 منا�ضرا تعر�ضوا الإ�ضابات خمتلفة خالل مباراة  البليدة  املدنية لوالية  اأ�ضعفت م�ضالح احلماية 

�ضد نظريه البوركينابي التي جرت وقائعها م�ضاء الثالثاء املا�ضي مبلعب ال�ضهيد م�ضطفى ت�ضاكر بالبليدة، ح�ضبا علم 

به االأربعاء من هذه الهيئة.

ال�ضهيد م�ضطفى  ال�ضحية و االمنية مبلعب  اإطار اجلهاز االمني الذي مت تن�ضيبه للتغطية  اأن مت يف  اأو�ضح امل�ضدر  و 

 16 اإ�ضعاف  البوركينابي،  نظريه  �ضد  اجلزائري  الوطني  الفريق  مقابلة  يف  املقبلة  العامل  كاأ�ص  ت�ضفيات  �ضمن  ت�ضاكر 

منا�ضرا من خمتلف واليات الوطن من الذين قدموا مل�ضاهدة املباراة منذ �ضبيحةنف�ص اليوم. و ا�ضتنادا لذات امل�ضدر 

فقد قدمت اال�ضعافات لـ 10 منا�ضرين من داخل املدرجات على م�ضتوى املركز الطبي املتقدم من طرف الطاقم الطبي 

احلماية املدنية تعر�ضوا حلاالت �ضيق تنف�ص و وعكات و ا�ضابات خمتلفة، حيث مت اإجالء منا�ضرين اثنني من بينهم 

نحو م�ضت�ضفى فران�ص فانون، كما مت اإ�ضعاف 06 منا�ضرين من خارج امللعب اأثناء ال�ضوط االول للمقابلة اأ�ضيبوا بر�ضو�ص 

و  كدمات  بع�ص اجلروح ، و هم من املنا�ضرين الذين كانوا يحاولون و يبحثون عن و�ضائل الدخول للملعب و 

من  كل  نحو  اإجالئهم  اإىل  ا�ضار  الذي  امل�ضدر  اأ�ضاف  بينهم،  العديد  تدافع  عنه  جنر  ما 

م�ضت�ضفى ابراهيم تريي�ضني )فابور �ضابقا( و م�ضت�ضفى فرانتز فانون.

م. ب

تالق بمنا�ضبة عودته للمناف�ضة الر�ضمية

�شعيود مينح الفوز للطائي امام الفتح 
ال�شعودي
مل تكن عودة الدويل اجلزائري اأمري �ضعيود للمناف�ضة الر�ضمية عادية، حيث 

تاألق من خالل ت�ضجيله للهدف الوحيد يف املباراة التي جمعت فريقه الطائي 

بنادي الفتح حل�ضاب اجلولة الـ12 من البطولة ال�ضعودية، والذي انتهى بنتيجة 

هدف دون مقابل.

 و�ضارك �ضعيود، اأ�ضا�ضيا �ضمن ت�ضكيلة ناديه يف هذه املباراة وبرز النجم ال�ضابق ل�ضباب 

بلوزداد، يف الدقيقة االأخرية من عمر املباراة، بت�ضجيله للهدف الوحيد يف هذا اللقاء، ليمنح 

الفوز لناديه. يذكر اأن هذه املباراة هي االأوىل الأمري �ضعيود، بعد عودته من االإ�ضابة التي كان يعاين منها، 

والتي غيبته عن املناف�ضة لقرابة ع�ضرة اأيام.

ان  ام�ص  وبلجيكية  بريطانية  اإعالمية  تقارير  ك�ضفت 

ر�ضمي  بعر�ص  تقدم  االإجنليزي  ولفرهامبتون  نادي 

مببلغ  قدرته  زرقان،  اآدم  اجلزائري  الدويل  مع  للتعاقد 

اأورو. مليون   7
 وك�ضفت جريدة »فوتبول كرانت« البلجيكية، باأن العب 

الذين  الذئاب،  م�ضوؤويل  من  ر�ضميا  عر�ضا  تلقى  الو�ضط 

كبري  العب  م�ضروع  ويرونه  مبوؤهالته،  كثريا  اأعجبوا 

اأدنى  يجد  مل  واأنه  خا�ضة  املقبلة،  القليلة  ال�ضنوات  يف 

�ضعوبة يف التاأقلم مبكرا مع اأجواء القارة العجوز.

لعر�ص  االإجنليزي  النادي  تقدمي  نف�ضه  امل�ضدر  واأكد   

مغٍري ت�ضل قيمته لـ7 ماليني يورو، ولكنه قوبل بالرف�ص 

من اطرف م�ضوؤويل نادي �ضارلوروا البلجيكي الذي يحمل 

األوانه حاليا، والذي طلب مليونا اإ�ضافية.

ارتفاعا  بارادو  نادي  مدر�ضة  خريج  اأ�ضهم  و�ضهدت   

بعد  االأوروبية،  بالقارة  االنتقاالت  �ضوق  يف  ملحوظا 

الذي  احلايل،  ناديه  مع  ون�ضف  مو�ضم  مدار  على  تاألقه 

من  متابعا  كان  حيث  اأورو،  مليون   2 نظري  ا�ضتقدمه 

طرف م�ضوؤويل قطبي ميالن االإنرت واآ �ضي ميالن موؤخرا، 

يف  الفرن�ضي  الن�ص  را�ضينغ  نادي  رغبة  اإليه  ي�ضاف 

التعاقد مع الالعب.

 واأ�ضبح �ضاحب الـ21 عاما على بعد خطوات من االنتقال 

ما  وهو  االأوروبية،  البطوالت  اأقوى  من  واحدة  نحو 

 ، بلما�ضي  جمال  الوطني  الناخب  لدى  مكانته  �ضيعزز 

وي�ضمح له بخطف مكانة كاأ�ضا�ضي مع اخل�ضر.

اأمري.ل

احلكم  القدم  لكرة  االإفريقية  الكونفدرالية  عينت 

التحكيم  جلنة  لرئي�ص  نائبا  كوجيا  كويف  ال�ضهري 

اأبو  جهاد  امل�ضري  مقاليدها  �ضيت�ضلم  التي  االإفريقية 

جري�ضة.

امل�ضري  رفقة  للجدل  املثري  البينيني  باإمكان  و�ضيكون   

يف  ال�ضعبة  املباريات  حكام  اختيار  على  التاأثري 

وم�ضابقة  اإفريقيا  كاأ�ص  مناف�ضة  غرار  على  اإفريقيا، 

باتري�ص  الكاف  رئي�ص  رغبة  على  بناء  االأبطال،  رابطة 

حلكام  ال�ضالحية  مبنح  االحتاد  واأع�ضاء  موت�ضيبي 

�ضابقني ذوي كفاءة ومهنية لتدارك املهازل.

 وا�ضتهر كويف كوجيا باإدارة مباراة اجلزائر م�ضر يف كان 

2010 باأنغوال. حيث ت�ضبب يف اإق�ضاء املنتخب الوطني من 
ن�ضف  املباراة  يف  النهائية،  املباراة  بلوغ  تاأ�ضرية  اقتطاع 

النهائية التي انتهت بفوز الفراعنة برباعية كاملة.

 يذكر، اأن تخوفات �ضادت عدد من امل�ضوؤولني عن االأندية 

باملنتخب  عالقة  لديهم  الذين  وامل�ضوؤولني  اجلزائر  يف 

على  توؤثر  قد  امل�ضتقبلية  قراراته  اأن  بحكم  الوطني. 

الكرة اجلزائرية.

يف  التون�ضي  نظريه  لل�ضيدات  الوطني  املنتخب  يواجه   
بتون�ص،  اجلاري  نوفمرب   28 و   25 يومي  وديني  لقاءين 

ح�ضبما اأوردته االحتادية اجلزائرية لكرة القدم اأم�ص يف 

�ضفحتها الر�ضمية على فاي�ضبوك.

التح�ضريي  الرتب�ص  �ضمن  املواجهتني  هاتني  وتدخل   

بني  ما  الفرتة  يف  بتون�ص  »اخل�ضريات«  به  تقوم  الذي 

للمواعيد  حت�ضبا  القادم  دي�ضمرب  الفاحت  اىل  نوفمرب   21
الر�ضمية املقبلة.

الدعوة  فرتول،  را�ضية  الوطنية،  الناخبة  ووجهت   

الوطن  خارج  ين�ضطن  عن�ضرا   13 بينهن  من  العبة،  ل24 

للم�ضاركة يف ترب�ص تون�ص.

الثاين واالأخري من  الدور   وت�ضتعد »اخل�ضريات« خلو�ص 

 ،)2022 فيفري   23 و   14( لالأمم  اإفريقيا  كا�ص  ت�ضفيات 

حيث �ضيالقني منتخب جنوب اإفريقيا نائب بطل القارة.

يف  �ضحق  قد  كان  الن�ضوي  اجلزائري  الفريق  اأن  ومعلوم   

بنتيجة  ال�ضوداين  نظريه  االأول  الت�ضفوي  الدور  ذهاب 

الكنفيدرالية  اأجلت  فيما  حمادي   عمر  مبلعب    )14-0(

كانت  والتي  الحق،  تاريخ  اإىل  العودة  مباراة  االفريقية 

بالعا�ضمة  درمان  باأم  الفارط،  اأكتوبر   26 بتاريخ  مقررة 

تعي�ضه  الذي  ال�ضيا�ضي  »الو�ضع  ب�ضبب  اخلرطوم، 

ال�ضودان«.

منتخبا   11 �ضيتاأهل  املنظم،  البلد  املغرب  اإىل  وباالإ�ضافة   

من الدور الت�ضفوي الثاين واالأخري، للم�ضاركة يف الدورة 

النهائية لكا�ص اإفريقيا لالأمم املقررة بني 2 و 23 جويلية 

.2022
اإىل  مبا�ضرة  االأوىل  االأربعة  املراكز  اأ�ضحاب  ويتاأهل   

بني  منا�ضفة  �ضتنظم  التي  العامل2023-،  كاأ�ص  نهائيات 

ان�ضمام  عن  ناهيك  اجلديدة،  نيوزيلندا  و  اأ�ضرتاليا 

فريقني اآخرين، عقب خو�ضهما لدورة ال�ضد الدولية.

   قائمة الالعبات املعنيات باللقاءين الوديني امام تون�ص:

غليزان(،  )اآفاق  اأ�ضماء  عدة  �ضايب  املرمى:  حرا�ضة   -  

داح�ص ي�ضمينة )فتيات ق�ضنطينة(، نقازي كلوي ي�ضمينة 

)نادي اآقبو.

فطيمة  بارة  اآقبو(،  )نادي  و�ضيلة  علوا�ص  الدفاع:   -

 ،)29 برا�ضتوا  )�ضتاد  مرجان  بلخيرث  الو�ضطى(،  )اجلزائر 

جمال   ،)91 )فلوري  اميان  �ضبال  )اأورليانز(،  �ضارة  بوداود 

خال�ص  )رودز(،  �ضوفيا  قتالتي   ،)43 فوت  )بوي  لويزة 

اآرمال )مار�ضاك. (

بلقا�ضمي  امليدان: بخدة فتيحة )فتيات اخلروب(،  -و�ضط 

ليديا )اورليانز(، بالزار مرييام )اوك�ضري(، كندو�ضي زينب 

اأمرية  براهم  ولد  )لوهافر(،  �ضيليا  كوي  غليزان(،  )اآفاق 

)اأورليانز(، بحري اإكرام )اجلزائر الو�ضطى. (

- الهجوم: نهاد نايلي )اأوملبيك ليون(، بوهني نعيمة )اآفاق 

)الرو�ص(،  لورا  مولر  )اورليانز(،  اكرام  عجابي  غليزان(، 

خديجة  نفيد�ضة  ق�ضنطينة(،  )فتيات  اميان  مرو�ص 

)اجلزائر الو�ضطى(.

تالقه مع الخ�ضر لم يمر مرور الكرام

 اهتمام فرن�شي اإ�شباين وتركي 

بالتعاقد مع باليلي

الدويل  به  ظهر  الذي  الالفت  امل�ضتوى  ان  يبدو 

اجلزائري يو�ضف باليلي يف الفرتة االأخرية رفقة 

املنتخب الوطني مل مير مرور الكرام على متتبعي 

االأندية  وم�ضوؤويل  عام،  ب�ضكل  امل�ضتديرة  الكرة 

حيث  اخل�ضو�ص،  وجه  على  املحرتفة  االأوروبية 

كبريين  واهتمام  مبتابعة  يحظى  الالعب  اأ�ضبح 

اإليه العديد من  اأ�ضارت  اأندية معروفة ح�ضبما  من 

امل�ضادر ام�ص.

نادي  العاب  �ضانع  ان  اإعالمية  تقارير  ك�ضفت  فقد 

االتفاق ال�ضعودي تلقى موؤخرا ات�ضاالت عديدة من 

خمتلف االأندية االأوروبية التي ترغب يف التعاقد 

معه خالل فرتة االإنتقاالت ال�ضتوية املقبلة .

وهران  مدية  بابن  باأن  امل�ضادر  نف�ص  واأو�ضحت 

اإ�ضبانية  فرن�ضية  اأندية  من  مهمة  عرو�ضا  ميتلك 

هوية  عن  الك�ضف  يتم  ان  دون  تركية  و  بلجيكية 

هذه االأندية.

جديدة  جتربة  خو�ص  يف  اخل�ضر  مهاجم  ويرغب 

على املالعب االأوروبية يف القريب، حيث اأبدى يف 

حتم�ضا كبريا للتاأكيد على اإمكانياته وتطويرها.

ق.ر

منتخب المحليين يطير نحو الدوحة هذا الجمعة

يفكر الطاقم الفني للمنتخب الوطني في برمجة الترب�ص المغلق التح�ضيري لكاأ�ص اإفريقيا لالأمم 

المقبلة في قطر، نهاية �ضهر دي�ضمبر القادم، ح�ضبما اأكدته م�ضادر مطلعة اأم�ص.
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اأثبتت درا�سة علمية اأن مقولة »اإذا زاد 

لها  �سده«  اإىل  انقلب  حده  عن  ال�سيء 

اأّن  اأكدت  حيث  الكثري،  امل�سداقية  من 

الإكثار من القيام بال�سيء فيه ما ي�رض 

اأكرث مما ينفع، ومثالنا يف ذلك النظافة 

التي تبني من خالل الدرا�سات العلمية 

الإن�سان  عند  املناعة  جهاز  ت�سع  اأنها 

عر�سة  اأكرث  املرء  في�سبح  خطر،  يف 

من  خمتلفة  واأنواع  باحلمى  لالإ�سابة 

اأمرا�ض احل�سا�سية.

    وهذا ما اأكده الربوفي�سور الأملاين 

»اأولري�ض كايل« باأن الأطفال الذين ي�سمح 

لهم باللعب بحرية يف البيئة املحيطة 

احل�سا�سية،  باأمرا�ض  اإ�سابة  اأقل  بهم 

واأن الأطفال الذين ل يخ�سعون لرقابة 

مفرطة من اأوليائهم، هم الأكرث حظًا يف 

مواجهة احل�سا�سية عن غريهم من الذين 

اأماكن  عن  اإبعادهم  على  اأهلهم  يحر�ض 

اجلراثيم.

الدرا�سة  اإطار  يف  لوحظ  وقد   

واأمرا�ض احل�سا�سية  الربو  الدولية عن 

الربو  انت�سار  معدل  اأن  الطفولة،  يف 

النامية  الدول  يف  احل�سا�سية  واأمرا�ض 

اأقل منها مقارنة بالو�سع يف ا�سرتاليا، 

اأن  مفادها  التي  النظرية  يوؤكد  مما 

الأطفال الذين ل ين�سئون يف ظل ظروف 

مناعيًا  نظامًا  يطورون  ونظيفة  معقمة 

خمتلفًا، اأي اأنه لبد من ال�سماح لالأطفال 

من وقت لآخر باللعب يف الرتاب والطني 

والحتكاك بالطبيعة.

و يف درا�سة اأمريكية  كذلك اأثبتت اأن 

بال�سحة  ي�رض  قد  النظافة  يف  الإفراط 

اجل�سم  ُتك�سب  امليكروبات  لأن  وذلك 

على  وت�ساعد  الأمرا�ض  �سد  مناعة 

التئام اجلروح، و اجل�سم يحتوي على 

داخله  تعي�ض  ميكروب  تريليون   100
لل�سحة  �رضوري  معظمها  وخارجه، 

البكترييا  اأنواع  بع�ض  وملكافحة 

اخلطرية وتقوية جهاز املناعة.

فرتات  مع  للتعامل  طرق   -   5
ا�ضطراب نوم طفلك

فقرة هــــو�س

هو�س النظافة ي�ضعف املناعة

توجيهات لنمو ال�ضعر ب�ضرعة 
عند الن�ضاء

الن�ساء؟  عند  و�سرعة  بكثافة  ال�سعر  منو  تعزيز  ميكن  كيف 

حتتاجني  ما  اإليك  منوه؟  ت�سريع  يف  ت�ساعد  قد  و�سفات  من  هل 

معرفته �سيدتي.

احلاالت  يف  فاإن  اجللد؛  لطب  االأمريكية  للأكادميية  تبًعا 

اإىل   0.5 مبعدل  �سهرًيا  ينمو  اأن  بال�سعر  املفرت�ض  من  الطبيعية 

1.7 �سنتمرت، كما من املتوقع اأن ينمو �سنوًيا مبعدل 15 �سنتمرت، 

على  ي�ساعدك  اأن  جمتمعة  االآتية  اخلطوات  لتطبيق  وميكن 

ت�سريع منو ال�سعر:

ال�سعر عن طريق تدليكها مما قد ي�ساعد  1-    االعتناء بفروة 

على خف�ض م�ستويات التوتر التي قد توؤثر �سلًبا على منو ال�سعر، 

املغذيات  قدرة  بالتايل  و  لها،  الدم  تدفق  لتعزيز  باالإ�سافة 

اأق�سى  لتحقيق  و  جديد،  من  واإنعا�سها  للب�سيلت  الو�سول  على 

فائدة من التدليك، يف�سل تدليكها مبزيج مكون من ملعقة من 

زيت جوز هند وقطرات من زيت عطري على غرار زيت اإكليل 

يف�سل  كما  ذلك،  من  �ساعة  ثلث  بعد  ال�سعر  غ�سل  ليتم  اجلبل، 

ا�ست�سارة طبيب خمت�ض ال�ستفادة اأكرث.

املعادن،  و  الفيتامينات  نق�ض  وعلج  غنية  حمية  اإتباع      -2

اأن  دون  ال�سعر  منو  طريقة  مقرتحات  قائمة  تكتمل  ال  حيث 

تت�سمن هذه النقطة االأ�سا�سية، فالغذاء يلعب دوًرا هاًما يف منو ال�سعر، حيث تو�سى املراأة بتناول الربوتني، الرايبوفلفني، فيتامني اأ، الربوتينات و االأحما�ض 

االأمينية،اإ�سافة اإىل عنا�سر غذائية اأخرى، مثل: ال�سيلينيوم، الكال�سيوم، الزنك، احلديد، الفوليت وفيتامني د.

3-   تطبيق املا�سكات الطبيعية على غرار و�سفة ع�سري الب�سل، �سفة احللبة واأخرى من �ساأنها م�ساعدة ال�سعر على النمر بغزارة.

 4-   ممار�سة اأن�سطة قد تخل�سك من التوتر، مثل اليوغا.

 5-   حماية ال�سعر من اأ�سعة ال�سم�ض، وذلك من خلل: ارتداء غطاء �سعر واقي، وا�ستعمال �سريوم يحمي ال�سعر من ال�سم�ض.

 6-   غ�سل ال�سعر اأ�سبوعًيا بتكرار منا�سب لطبيعة ال�سعر ودون اإفراط، فعلى �سبيل املثال، يف�سل اأن ال تتجاوز عدد مرات غ�سل ال�سعر 2 - 3 مرات اأ�سبوعًيا. 

 7-   جتنب االأتي: ا�ستعمال اأدوات ت�سفيف ال�سعر احلرارية ال�ساخنة، وت�سفيف ال�سعر على هيئة كعكة م�سدودة، ومعاجلة ال�سعر مبواد كيميائية �سارة. 

 8-   تبني تو�سيات اأخرى، مثل: ق�ض اأطراف ال�سعر بانتظام حلمايته من التك�سر، و ا�ستعمال مرطبات ال�سعر.

 9-   علج اأي م�سكلت �سحية لل�سعر مثل فقر الدم، ق�سور الدرقية، متلزمة املبي�ض املتعدد الكي�سات، اأما اإذا كانت م�سكلت ال�سعر احلا�سلة تعزى الأدوية 

معينة، مثل اأدوية �سغط الدم، عندها ميكن مناق�سة اخليارات البديلة للأدوية عند مراجعة الطبيب.

و صحــــةرشاقة

�أجمل ما قيل   

يف �لثقة:

 �أمـومة 

وطفولة

 اأن ت�ضع ثقتك يف اجلميع خطاأ 
اأكرب من �ضكك بهم.

دمار  �سبب  بالت�ساوي  هما  و ال�سك  الثقة 

الب�سر.

 الثقة التي جتلب بالر�سوة تنهار اأمام الر�سوة.

 الثقة هي ما ت�سعر به عادة قبل اأن تفهم امل�سكلة.

 ال اأ�سعر جتاهك اإالاّ مب�ساعر الثقة، ومن هذه امل�ساعر اأقل القليل.

عدم  مثل  مثلها  معدية،  الثقة  الق�سة.  يف  ثق  بل  الفنان،  يف  اأبدا  تثق  ال 

الثقة.

 ثق بنف�سك، فاأنت تعرف اأكرث مما تعتقد.

 لدى معظم الب�سر قدرة غري حمدودة على الثقة املطلقة.

  اأحب جميع النا�ض، لكن ثق بالقليل منهم.

 عندما يتعلق االأمر مببالغ طائلة من املال ال تثق باأحد.

ثق باالأخرين، لكن ال جتعلها ثقة مطلقة.

لن تكون مبدعاآ اإالاّ اذا وثقت بنف�سك ومل تطمع فيما لدى االآخرين.

�سامح عدوك، لكن ال تثق به.

الثقة باهلل اأزكى اأمل، والتوكل عليه اأويف عمل.

 الثقة باالأخرين ال تكت�سب اإنها هي �سيء مينح.

الذي يحيا بالثقة حتييه الثقة.

وال  كبرية،  لدرجه  يحرتمك  اآنه  فاعلم  كثرياً،  ي�ساحمك  �سخ�سًا  راأيت  اإذا 

يريد اأن يخ�سرك.

من  الكثري  الكثري  حتمل  ولكن  احلروف،  قليلة  �سغرية  كلمة   الثقة 

امل�سمون.

الثقة حتفة تزداد قيمتها كلما م�سى عليها الزمن.

 الثقة املزيفة كالطري املهاجر ترحل اإذا �ساء اجلو.

الثقة املزيفة كالعملة املزيفة ال تك�سف اإالاّ عند التعامل.

الثقة هي ج�سر احلياة ال�سحيح التي من�سي عليه.

اأن حتظى بثقة االآخرين خري لك من اأن حتظى بحبهم.

ل�ست حزينًا الأنك كذبت علي، بل اأنا حزين الأين لن اأ�ستطيع ت�سديقك بعد 

االآن.

عندما ياأتي ال�سك يذهب احلب.

 لي�ض من ال�سعب اأن ت�سحي من اأجل �سديق عزيز، ولكن من ال�سعب اأن جتد 

ال�سديق الذي ي�ستحق الت�سحية.

ثق فيمن جربت.

 اأحياآنًا يف هذا الزمن االهتمام الزائد باالآخرين يفقدك كراآمتك.

 ثق بالغريزة حتى النهاية، لكن ال ميكنك اأن تتخلى عن اأي من االأ�سباب.

االأ�سدقاء باملواقف ولي�ض بال�سنني حقيقة �ستدركها يوًما ما.

حياة م�سباحي

ة
يـ

نزل
م

يـــــر 
ب

تد�

1-   توزيع االأعمال املنزلية على اأيام االأ�سبوع، و ذلك 

بتخ�سي�ض ن�سف �ساعة للتنظيف يف ال�سباح، و ن�سف �ساعة 

يف امل�ساء، وب ذلك يتم التنظيف دون ال�سعور بالتعب و 

االإرهاق.

2-   اأف�سل طريقة لتنظيف احلمام هي تنظيف قاعدة 

احلمام و احلو�ض با�ستخدام الفر�ساة، و ذلك ب�سكل يومي، 

و ال ي�ستغرق ذلك اإال دقائق قليلة، و �سيبقى احلمام بعدها 

نظيفًا لوقت طويل.

3-   التخل�ض من الفو�سى، فاملنزل ميتلئ بالعديد من االألعاب 

القدمية، و بع�ض الكتب غري امل�ستخدمة و االأثاث القدمي، 

لذلك ال بداّ من التخل�ض منها جميعًا.

4-   طلب امل�ساعدة من اأفراد االأ�سرة، و عدم حتمل ال�سيدة 

العبء كله، و من املمكن و�سع جدول الأحد اأفراد االأ�سرة يف 

ترتيب املنزل.

5-   و�سع خطة �سخ�سية لتق�سيم االأعمال املنزلية على مدار 

االأ�سبوع، و الهدف الرئي�سي من هذه اخلطة هو االلتزام و 

اإجناز اأكرب قدر من االأعمال دون تاأخري اأو تاأجيل.

6-   احلر�ض على عدم تراكم االأطباق بعد االأكل؛ لذلك 

ين�سح بتنظيفها على الفور للنتقال اإىل اأعمال اخرى.

7-   اإعادة كل �سيء اإىل مكانه، فمثًل عند ا�ستخدام املكواة فل 

بد من اإعادتها اإىل مكانها، وهذا ينطبق على جميع االأدوات.

طرق جلعل البيت 
نظيــــــــفًا

   بعد مرور الفرتة االأوىل من عمر طفلك، قد تظنني اأن نومه �سينتظم 

با�ستمرار، واأنِك �ستنعمني بنوم جيد وليال هادئة، ولكن للأ�سف هذه فكرة غري 

واقعية، فالطفل يتعر�ض ال�سطرابات النوم يف مراحل منوه املختلفة، و حتدث 

فرتات ا�سطراب النوم الأ�سباب خمتلفة ح�سب عمر طفلك، اخلرب اجليد اأنها فرتات 

موؤقتة، يعود بعدها طفلك اإىل النوم املنتظم، كل ما عليِك هو التحلي بال�سرب، 

والتعامل ال�سحيح مع فرتات ا�سطراب نوم طفلك.

-1   مرور الطفل بفرتات ا�سطراب النوم اأمر طبيعي، كما اأنه دليل 

على منو الطفل وتطوره، رمبا يكون ب�سبب ظهور الأ�سنان، اأو بداية 

امل�سي، اأو بداية النطق، اأو التدريب على النونية، وغريها من ظواهر 

النمو والتطور اجل�سدي والعقلي، ما يعني اأن املعاناة من ا�سطراب 

نوم طفلك حتمل وجهًا جيدًا، وهو منو طفلك وتطور مهاراته. 

-2   بع�ض الأمهات يعتقدن اأن اإبقاء الطفل م�ستيقظًا حتى ي�سيبه 

غري  فكرة  هذه  لكن  ب�رضعة،  النوم  على  ي�ساعده  �سوف  الإنهاك 

دائمًا قاعدة  اأ�سعب، تذكري  الطفل يجعل نومه  فاإنهاك  �سحيحة، 

)النوم يوّلد النوم(، لذا �سعي طفلك يف الفرا�ض مبكرًا قبل موعد نومه 

الطبيعي خالل فرتات ا�سطراب نومه.

-3    كما �سبق اأن ذكرنا اأن ا�سطراب نوم طفلك يعني مروره بظواهر 

منو وتطور، ما يعني الكثري من التغيريات التي مير بها، لذا حافظي 

ق�سة،  قراءة  النوم،  قبل  ال�ستحمام  مثل  نومه،  ثبات روتني  على 

الإ�ساءة اخلافتة، املو�سيقى الهادئة، كل هذا يهيئ طفلك للنوم، 

باأقل  نومه  ا�سطراب  فرتة  تخطي  على  وي�ساعده 

اخل�سائر.

-4   هذه قاعدة ثابتة �سواء كان طفلك يعاين من 

ا�سطراب النوم اأو يتمتع بنوم طبيعي، فمن الأف�سل 

املهارة  هذه  لأن  مبفرده،  النوم  الطفل  يتعلم  اأن 

ا�ستيقاظه  حال  يف  النوم  اإىل  العودة  يف  ت�ساعده 

لياًل.

-5   من ال�سعب احلفاظ على طاقتك و �سربك 

و هدوئك عندما ت�ستمرين بال نوم لعدة اأيام، لذا 

ل ترتددي يف طلب امل�ساعدة يف رعاية طفلك، من 

زوجك اأو والدتك اأو اأختك اأو �سديقتك، حتى تتمكني 

اإعادة  اأجل  من  متوا�سلة،  �ساعات  عدة  النوم  من 

اأخرى بال نوم، حتى  ليلة  �سحن طاقتك ملواجهة 

متر فرتة ا�سطراب النوم، ويعود طفلك اإىل النوم 

املنتظم.

 خ�صو�صيات

قانون الدقيقة و الن�ضف

ي�ستيقظون  للذين  جدا  مهم  حتذير   

كثريا  حيث  للحمام،  للذهاب  ليل 

ب�سحة  ع  يتمتاّ �سخ�سًا  باأناّ  ن�سمع  ما 

وجود  بدون  ليًل  مات  قد  جيدة 

�سبب، اإالاّ اأناّ القانون امل�سمى« الدقيقة 

اأنه  يو�سح  علميًا  املثبت   « والن�سف 

احلمام  اإىل  للذهاب  اال�ستيقاظ   عند 

يكون  ال�سرير  من  عجلة  يف  والنهو�ض 

الدماغ بحاجة ل�سريان الدم فيه.

هرمون  ل  يتبداّ الليل،  منت�سف  يف  و   

يف  الدماغ  ي�سبح  و  القلب  يف  م  التحكاّ

ا يت�سباّب  اأم�ض احلاجة ل�سريان الدم مماّ

بحالة االإغماء واجللطة الدماغية، ويف 

هذه احلالة، ين�سح االأطباء بالتدريب 

قد  اإذ  والن�سف  الدقيقة  قانون  على 

يكون �سببًا يف اإنقاذ حياتك.

للذهاب  النوم  من  ت�ستيقظ  عندما 

م�ستلقيًا  تظل  اأن  بداّ  ال  احلمام  اإىل 

على ال�سرير لن�سف دقيقة ثم اجل�ض 

اأخرى  ال�سرير ملدة ن�سف دقيقة  على 

جال�سًا  وابَق  بهدوء  رجليك  اأنزل  ثم 

دقيقة  ن�سف  ملدة  ال�سرير  حافة  على 

باإتباع  و  للحمام،  ذلك  بعد  واذهب 

للنجاة  الفر�سة  تزيد  اخلطوات  هذه 

بغ�ض  الفجائية  الدماغية  اجللطة  من 

النظر عن العمر �سغرياً كان اأم كبرياً.
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الثقافي
العر�ض ال�شريف الأول للفيلم الروائي الطويل 

»اأرجو« الناطق بالقبائلية

  ويتناول  هذا العمل ال�سينمائي، 

في  �ساب  ق�سة  دقيقة،   97 في 

يدعى  العمر،  من  الع�سرينات 

جبلية  قرية  في  يعي�ش  »كوكو« 

خاللها  يواجه  القبائل  بمنطقة 

الختالف  مجتمعه  من  رف�سا 

�سلوكه،  و  مظهره  و  �سخ�سيته 

حريته  كبت  االأخير  هذا  فيحاول 

جعله  و  يريد  كما  يكون  اأن  في 

تحت و�سايته بداأ ب »كبار« القرية 

)على  دينها  رجال  و  )تاجماعث( 

اإلى  القرية( و و�سوال  اإمام  راأ�سهم 

والده.

م�سطفى(  )ك�سيلة  »كوكو«  يعي�ش 

في عالم بوهيمي خا�ش به تميزه 

و  االأحالم  و  المو�سيقى  و  الحرية 

و  المرهفة  االأحا�سي�ش  و  االآمال 

محل  يجعله  ما  الن�ساء  م�ساعدة 

الذين  القرية  رجال  من  رف�ش 

اأنه  غير  بالجنون،  ي�سفونه 

»محمود«  اأخيه  من  ال�سند  يلقى 

الثانوية  اأ�ستاذ  لفقير(،  )محمد 

و  الفل�سفة  و  ال�سعر  يع�سق  الذي 

و  القديمة  التقاليد  و  الظلم  يكره 

البالية.

هذا  خالل  من  المخرج  ا�ستطاع  و 

اأن  من  بالقبائلية،  الناطق  العمل 

جميلة  عوالم  اإلى  الم�ساهد  ينقل 

كالطبيعة  القبائل  منطقة  تميز 

تراثها  و  بجبالها  ال�ساحرة 

و  التقليدي  لبا�سها  و  المو�سيقي 

اأنه يندد  عاداتها و تقاليدها غير 

في نف�ش الوقت بنفاق متدينيها و 

عالمها الذكوري القا�سي و معاناة 

ن�سائها و وجعهن ال�سامت..

اأي�سا  هو  و  بلقا�سمي،  قال  و 

كاتب �سيناريو هذا العمل، اأن هذا 

الفيلم يحيل اإلى » ق�س�ش و مواقف 

في  �ساب  هو  و  عا�سها  حقيقية 

عاي�سها  اأنه  رغم  الجبلية،  قريته 

حب«،  و  م�سداقية  بكل  اآنذاك 

م�سيفا اأنه و الكثيرين »عا�ش وكبر 

باالأحالم«.

و عبرت من جهتها وزيرة الثقافة 

عن  �سعالل،  وفاء  الفنون،  و 

»احترافيته«  و  بالعمل  �سعادتها 

دعم  على  قطاعها  »عزم  مجددة 

»كل  داعية  و  ال�سينمائي«  الفعل 

اإلى  لقطاعها  التابعة  الموؤ�س�سات 

المبدع«،  ال�سباب  دعم  و  مرافقة 

»الجهود  الوقت  نف�ش  في  مثمنة 

التي بذلت لترقية الثقافة الوطنية 

في بعديها العربي و االأمازيغي«.

رئي�ش  لدى  الم�ست�سار  اأبدى  فيما 

و  بالثقافة  المكلف  الجمهورية 

را�سدي،  اأحمد  الب�سري،  ال�سمعي 

اأنه  معتبرا  بالعمل  اأي�سا  اإعجابه 

»مختلف عما �ساهدناه �سابقا« و اأن 

»مثل هذا النوع من االأفالم هي التي 

يجب ت�سجيعها«.

ال�سينمائي،  العمل  هذا  كان  و 

وهو من اإنتاج م�سترك بين المركز 

و  ال�سينما  لتطوير  الجزائري 

»اأجون�ش  الخا�سة  الموؤ�س�سة 

بجائزة  موؤخرا  توج  قد  فيزيال«، 

للنقد  االإفريقية  »الجامعة 

ال�سينمائي« في الدورة ال32 الأيام 

تون�ش  بدولة  ال�سينمائية  قرطاج 

ال�سقيقة، 

   و در�ش المخرج و ال�سيناري�ست 

مواليد  من  وهو  بلقا�سمي،  عمر 

كما  بتون�ش  في  ال�سينما   ،1970
من  لعدد  مخرج  كم�ساعد  عمل 

اإلى  الجزائر وخارجها  في  االأفالم 

غاية اإخراجه لفيلمه الق�سير االأول 

فيلمه  ثم   ،2010 عام  في  »ديهيا« 

عام  في  »لموجة«  الثاني  الق�سير 

2015، الذي �سارك في العديد من 
المهرجانات واأخيرا »اأرغو« فيلمه 

الطويل االأول.

  عر�ض بقاعة ابن زيدون باجلزائر الفيلم الروائي الطويل الناطق بالقبائلية »اأرجو« و معناه بالعربية )حلم( 

للمخرج عمر بلقا�سمي الذي اأنتج هذا العام وتوج يف عدد من املهرجانات الدولية.

مهن �شينمائية

  المخرج ) )réalisateur:عندما 

جاهزًا  ال�سيناريو  ي�سبح 

الدور  يبداأهنا  حواراته،  مع 

الذي هو  للمخرج،  الحقيقي 

�سيد  اللحظة  تلك  من  بدءًا 

لكن  منازع،  دون  من  الفيلم 

الت�سوير  مع  يبداأ  ال  عمله 

يبداأ  حين  ذلك،  قبل  بل 

م�ساعديه،  مع  اجتماعاته 

من  وبقية  الممثلين  وطاقم 

�سيعملون في الفيلم، و ب�سكل 

الت�سوير  مدير  برفقة  خا�ش 

ليقراأوا  الديكور  م�سمم  و 

ويعطي  معًا،  ال�سيناريو 

في  فل�سفته  ويحدد  تعليماته 

العمل.

هو  نعرف  كما  والمخرج    

كبيرة  كل  على  ي�سرف  الذي 

و  اأثناء  و  قبل  و�سغيرة 

من  ال�سينمائي،  العمل  بعد 

اإلى  ال�سيناريو،  تفا�سيل 

والت�سوير  الممثل  توجيه 

اإلى  اللقظات  اختيار  اإلى 

الت�سوير  اأماكن  تحديد 

اإلى  و�سواًل  والديكورات، 

ال�سوت  ومزج  التوليف 

والمل�سق والمو�سيقى.

المخرج  عن  يقال  كان  بل   

)�ساحب  كوبريك«  »�ستانلي 

البرتقال  و  الف�ساء  اأودي�سة 

االآلي ( اأنه كان يزور �ساالت 

العر�ش التجارية �سرًا، خالل 

عر�سها الأفالمه، لمالحظة ما 

في  تقني  خلل  ثمة  كان  اإذا 

ال�سوت اأو ال�سورة قد ي�سيء 

اإلى الفيلم وعالقته بمتفرجيه 

من ع�ساق ال�سينما.

اأ�سهر الكتاب العالميون

هوميرو�ش

 

�ساعٌر  هو   : هوميرو�ش 

ح  يرَجّ ملحمي،  اإغريقّي 

التا�سع  القرن  في  عا�ش  ه  اأَنّ

اليونان،  في  الميالد  قبل 

وذروة  اأ�سل  هوميرو�ش  يعُدّ 

وكان  االإغريقي،  ال�سعر 

االإغريق القدماء يعتقدون اأنه 

حقيقية،  ة  تاريخَيّ �سخ�سية 

و  �سخ�سّيته  تزاُل  ما  لكن 

حياته مو�سَع جدل بين كثير 

من الموؤرخين، فالكثير منهم 

ال يعتقد ذلك، بل يميلون اإلى 

ة. ه �سخ�سية خيالَيّ اأَنّ

بكتابة  هوميرو�ش  ا�سُتهر 

واالأودي�سة  االإلياذة  ملحمتي 

الن�سو�ش  اأقدم  تعُدّ  التي 

االأدب  في  المكتوبة  االأدبّية 

كما  االإطالق،  على  الغربي 

ُن�سَبت له اأعمال كثيرة اأخرى 

طروادة  حرب  ق�سائد  منها 

ال�سغيرة،  االإلياذة  منها: 

النو�ستوي،  ال�سيبيرية، 

عن  الطيبية  الق�سائد 

االأنا�سيد  و  واأبنائه،  اأوديب 

الملحمة  و  الهوميرية 

و  الم�سغرة  الكوميدية 

غيرها.

من اأ�سهر الكتب العربية 

مقدمة ابن خلدون

العربية  الكتب  اأ�سهر  من   

و  خلدون،  ابن  مقّدمة  كتاب 

االإمام  جعلها  قد  مقّدمة  هي 

خلدون  بن  الرحمن  عبد 

المبتداأ  ديوان  االأ�سهر  لكتابه 

ابن  تاريخ  اأو  الخبر،  و 

ا�سمه  و  اخت�ساًرا،  خلدون 

و  الِعَبر،  كتاُب  الكامل: 

الخبر،  و  المبتداأ  ديوان 

و  العجم  و  العرب  اأّيام  في 

من  عا�سرهم  من  و  البربر، 

ذوي ال�سلطان االأكبر.

خلدون،  ابن  مقّدمة  ُتعُدّ    

َمعيًنا ما يزال ينهل منه النا�ش 

منذ تاأليفها و اإلى يوم النا�ش 

العلماء  ا�ستقى منها  اإذ  هذا، 

االأ�سا�ش الذي اأ�س�سوا عليه ما 

ُيعرف بعلم االجتماع، اأو علم 

طبائع  علم  اأو  المجتمعات، 

ابن  فكان  الّدول،  و  العمران 

خلدون في مقّدمته يغو�ش في 

يتحّدث  التي  الظاهرة  عمق 

عنها بعد تحليلها وتفكيكها، 

تجميع  اإلى  بعدها  يعود  ثّم 

فككها  التي  الجزئيات  تلك 

في مقّدمة كلّية لها.

 و كذلك ا�ستفاد من الّتجارب 

�ساهدها  التي  الب�سرّية 

و  عليها،  وقف  و  بنف�سه 

كتابة  في  �ساعده  مّما  ا  اأي�سً

للعالئق  مالحظته  مقّدمته 

و  الحيوان،  و  االإن�سان  بين 

ا قد ا�ستفاد من التجارب  اأي�سً

الُمقامة على الحيوان و اأ�سقط 

ذلك على واقع االإن�سان، و من 

يرى  العلماء  كان بع�ش  هنا 

من  اأوائل  من  خلدون  ابن  اأّن 

اإلى المدر�سة الّتجريبّية  دعا 

اأّنه  على  االأّول،  يكن  لم  اإن 

اإّنما  �سراحة  ذلك  يقل  لم 

و  ال�سطور،  بين  اإليه  اأ�سار 

وهو   - خلدون  ابن  ا�ستعان 

يدر�سها  التي  الظواهر  ُيحّلل 

في المقّدمة - باآخر ما و�سل 

طبّية  علوم  من  ع�سره  اإليه 

هي  هذه  و  ت�سريحّية،  و 

االأ�س�ش و الركائز التي انطلق 

منها ابن خلدون في اكت�سافه 

لطبائع  الناظمة  للقوانين 

العمران.

منهج  ُيقال عن  اأن  يمكن  و    

ابن خلدون العلمّي في مقّدمته 

اإلى ق�سمين : االأّول  اأّنه ُيق�سم 

و  العاّمة،  بالقواعد  خا�ّش 

معرفة  و  بالعلم  الّتزّود  هي 

الّت�سّكك  و  العمران  طبائع 

الحيطة  و  المو�سوعّية  و 

الّثاني  و  الّتعميم،  عند 

ة،  الخا�سّ بالقواعد  خا�ّش 

و  اال�ستقراء  و  الّتاأمل  هي  و 

الّتحقيق  و  العقلّي  الّتحقيق 

الح�ّسّي و �سوؤال اأهل الخبرة و 

الُمقارنة و الّتجِربة و الّنظر 

اإطارها  في  الحوادث  في 

الّزمانّي.

قد  اأّنها  اإّما  القواعد  هذه  و   

هيئة  في  �سراحة  ُذِكَرت 

تعاليم ُمحّددة و وا�سحة، و 

اإّما ت�سميًنا في �سياق الحديث 

و  الّتحليل،  و  ال�ّسرح  و 

ختاًما ينبغي القول اإّن مقّدمة 

ابن خلدون �ساهد على براعة 

في  حّجته  و  خلدون،  ابن 

اإّنها  القول  فيمكن  المعرفة؛ 

اأعظم عمل في ع�سره من حيث 

عمق الفكرة و و�سوح العر�ش 

من  يّت�سح  و  الحكم،  و�سداد 

لم  اأّنه  المقّدمة  قراءة  خالل 

من  اأّي  هذا  عمله  في  ي�سبقه 

الذين  الم�سلمين  العلماء 

�سبقوه.

ن�سرية. �ض

 تعد رواية »اأنا 

كارنينا« في االأدب 

العالمي اإحدى االآثار 

االأدبية الخالدة و واحدة 

من اأف�سل الروايات 

العالمية، و لذلك 

فقد حظيت منذ ن�سرها 

باهتمام اأو�ساط االأدب 

و النقد، فكانت محور 

الدرا�سة في العديد من 

االأبحاث االأدبية والنقدية 

في مجال االأدب العالمي و 

االأدب المقارن، و تراوحت 

اآراء المثقفين و النقاد 

على اختالف مدار�سهم 

حول هذه الرواية بين 

االإعجاب و الرف�ش.

  و بين من يرى فيها 

ع�سارة الفن االأدبي لدى 

تول�ستوي، و من ياأخذ 

عليها كثرة االأحداث 

الجانبية الثانوية التي 

تكاد في بع�ش االأحيان 

تطغى على الق�سة 

الرئي�سة، و على العموم 

يجمع اأهل االأدب على اأن 

رواية اأنا كرنينا من اأكثر 

الروايات اإثارة للجدل 

في العالم لكونها تطرح 

ق�سية اجتماعية تواجه 

جميع المجتمعات.

  ترجمت رواية اأنا كرنينا 

اإلى معظم لغات العالم، 

و طبعت مئات المرات 

في مختلف اللغات، كما 

مّثلت كن�ش �سينمائي، 

و اقتب�ست اأحداثها في 

عدة اأفالم ركزت على 

فكرة المراأة المتزوجة 

والعا�سقة في نف�ش 

الوقت مع تناول عالقات 

المجتمع المخملي و 

تناق�ساته عند من ي�سعى 

للمال و للمنا�سب و من 

يفكر في الحب و تحقيق 

الذات، و مثلت الق�سة في 

ال�سينما الم�سرية في فيلم 

نهر الحب بطولة فاتن 

حمامة و عمر ال�سريف و 

زكي ر�ستم، و قد راعى 

الفيلم في بع�ش تفا�سيله 

ثقافة المجتمع الم�سري، 

و رغم ذلك لم ي�سلم من 

بع�ش االنتقادات..

  كما تعتبر من اأعظم 

موؤلفات ليو تول�ستوي؛ 

فقد ات�سمت هذه الرواية 

بخ�سائ�ش فنية و 

مو�سوعية متفردة تميزت 

بر�سم دقيق لالإطار 

الزماني و المكاني 

الذي يعّبر خير تعبير 

عن الظروف الحياتية 

للمجتمع الرو�سي في 

القرن التا�سع ع�سر مع 

ما يحمله من تناق�سات 

�سادت هذا المجتمع 

بمختلف نزاعاته و والءاته 

الطبقية في ت�سوير الدقيق 

لليوميات وللطقو�ش 

االجتماعية التي ترتبط 

بمختلف المنا�سبات من 

اجتماعات والحفالت 

وغيرها.

 و تحكي رواية اأنا كرنينا 

ق�سة امراأة رو�سية متزّوجة 

و اأم لطفل، تنتمي الأ�سرة 

من النبالء، حا�سرتها 

االأعراف و التقاليد، لكنها 

لت اأن تختار حياتها  ف�سّ

الخا�سة على تلك التي 

فر�سها عليها مجتمعها، 

فتتمّرد لت�سَل اإلى غايتها، 

لكّنها تتعر�ش الإهمال 

المجتمع من خالل نبذها 

و محاربتها، فتظّل م�سّرة 

على ما اختارته لت�سل 

اإلى نقطة الالعودة بعد اأن 

تركت زوجها و ابتعدت عن 

طفلها متم�سكًة بحبها غير 

الم�سروع الذي يوقعها في 

ماآزق اجتماعية وخيمة 

تنتهي ب�سقوطها في 

الياأ�ش، وانقطاع االأمل من 

الحياة.

 حياة م�سباحي

 

نبذة عن رواية  

اأنا كرنينا



12
الأحد  21 نوفمرب

 2021 املوافق

   لـ 16  ربيع الثاين  

 
 

 1443 هـ

يلينكن يتجاهل قرار ترامب وي�ؤكد 

وا�سنطن تركز على دعم جهود دي مي�ستورا 
واأ�صافت الخارجية في بيان �صحفي، اأم�س، اأن هذه الزيارة اأي�صا فر�صة حتى تطلع غرينفيلد على 

حقيقة االإجراءات اأحادية الجانب التي يمار�صها االحتالل ال�صهي�ني، �صد ال�صعب الفل�صطيني وار�صه 

وممتلكاته ومنازله ومقد�صاته ومن�صاآته.

زيارة  ت�صكل  باأن  اأملها  عن  واأعربت 

الم�ص�ؤولين  مع  ولقائها  غرينفيلد 

اإدارة  لحث  رافعة  الفل�صطينيين 

الم�اقف  بايدن على ترجمة  الرئي�س 

واالأق�ال الى اأفعال، خا�صة ما يتعلق 

وقف  على  ال�صهي�ني  الكيان  باإلزام 

جميع اإجراءاته اأحادية الجانب وفي 

ورفع  اال�صتيطان  جريمة  مقدمتها 

الح�صار عن قطاع غزة، واالإ�صراع في 

فتح القن�صلية االأميركية في القد�س، 

وتكثيف الجه�د الإحياء عملية ال�صالم 

حل  مبداأ  لتنفيذ  والمفاو�صات، 

الدولتين وقبل ف�ات االأوان.

اال�صتغراب  يثير  ما  ان  اإلى  واأ�صارت 

على  بينيت  �صنه  الذي  الهج�م  ه� 

االأمم المتحدة اأثناء لقائه بالمندوبة 

وادعاوؤه  اأم�س،  غرينفيلد  االأميركية 

ال�اقع  بين  �صا�صع  فرق  ب�ج�د 

اأروقة  في  ترديده  يتم  وما  الم�ج�د 

االمم المتحدة، معتبرة ذلك ا�صتمرارا 

يمار�صها  التي  الت�صليل  لحمالت 

االحتالل لتغطية تمرده على ال�صرعية 

عن  وتعبيرا  وقراراتها،  الدولية 

لقرارات  االن�صياع  رف�س  في  اإمعانها 

لم�صالحها  خدمة  المتحدة  االأمم 

ح�صاب  على  الت��صعية  اال�صتعمارية 

الحق الفل�صطيني.

اأعلنت  �صلة  ذي  �صياق  وفي 

فل�صطيني،  مدني  مجتمع  منظمات 

اجتماعات  اأية  مقاطعتها  اأم�س، 

المتحدة  ال�اليات  �صفيرة  مع 

ت�ما�س  المتحدة ليندا  االأمم  لدى 

فل�صطين،  تزور  التي  غرينفيلد، 

باأن  اأفادت  ت�صريحات  بعد  وذلك 

منظمات  بممثلي  تلتقي  لن  ال�صفيرة 

ال�صت  الفل�صطينية  المدني  المجتمع 

الم�صتهدفة، اإلى جانب التطبيع الذي 

تعهدت به ال�صفيرة.

المدني،  المجتمع  م�ؤ�ص�صات  واأكدت 

 71 عليه  وقعت  �صحافي  بيان  في 

�صفيرة  مع  تجتمع  لن  اأنها  م�ؤ�ص�صة، 

جميع  داعية  المتحدة،  ال�اليات 

اإلى  االأخرى  الفل�صطينية  المنظمات 

رف�صها  واإبداء  مماثل  م�قف  تبني 

التطهير  لتطبيع  والمبدئي  ال�ا�صح 

ال�صعب  �صد  يمار�س  الذي  العرقي 

اعالم  و�صائل  الفل�صطيني.وكانت 

اأن  دبل�ما�صي،  م�صدر  عن  نقلت  قد 

ممثلي  من  باأي  تلتقي  »لن  غرينفيلد 

المجتمع المدني الفل�صطيني ومنظمات 

حق�ق االإن�صان التي �صنفها االحتالل 

منظمات  اأنها  م�ؤخرًا  ال�صهي�ني 

اإرهابية«. وا�صتاأنف واأ�صاف: »�صنعلن 

المدني  المجتمع  منظمات  اأ�صماء  عن 

ال�صفيرة  بها  �صتلتقي  التي  االأخرى 

لقاء  لكن  المقبلة،  زيارتها  خالل 

عام  ب�صكل  المدني  المجتمع  منظمات 

مهم بالن�صبة لنا«.

المدني  المجتمع  منظمات  وقالت 

ال�صهي�ني  الهج�م  »اإن  بيانها:  في 

المدني  المجتمع  منظمات  على 

على  هج�م  ه�  ال�صت  الفل�صطينية 

المجتمع المدني الفل�صطيني ككل، اإذ 

في  االأميركية  ال�صفيرة  رغبة  عدم  اإن 

لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني 

هج�م  فقط  يعزز  زيارتها  في  ال�صت 

تق�ي�س  اإلى  يهدف  الذي  االحتالل، 

المجتمع  عمل  عن  ال�صرعية  ونزع 

حق�ق  مجال  في  الفل�صطيني  المدني 

االإن�صان«. 

المدني  المجتمع  منظمات  ودعت 

والممثلين  الدبل�ما�صية  البعثات 

الدولية  والمنظمات  البرلمانيين 

القان�ني  غير  الت�صنيف  رف�س  اإلى 

المدني  المجتمع  لمنظمات 

الفل�صطينية ال�صت واإدانته، وال�صغط 

على ال�اليات المتحدة الإدانة ت�صنيف 

اإلغائهمن  اإلى  والدع�ة  اإ�صرائيل 

جهتها تعهدت اأكثر من مائة �صخ�صية 

حق�ق  مجم�عات  �صت  بدعم  عالمية 

الكيان  �صنفتها  فل�صطينية  مدنية 

ال�صهي�ني م�ؤخًرا على اأنها »منظمات 

الم�ؤيدين  بين  ومن  اإرهابية«. 

روفال�،  مارك  اأفينجرز  اأفالم  نجم 

والكاتب  غابرييل،  بيتر  والمغني 

فيليب ب�لمان.

»قف  �صعار  تحت  الم�قع�ن  وندد 

الذي  ال�صهي�ني  بالقرار  ال�صتة«  مع 

در ال�صهر الما�صي بحظر المنظمات  �صُ

حق�ق  مجال  في  عملها  رغم  ال�صت 

حق�ق  جماعات  و�صجبت  االإن�صان. 

الخط�ة  هذه  الدولية  االإن�صان 

المجتمع  على  هج�ًما  باعتبارها 

و�صككت  الفل�صطيني،  المدني 

ذلك  في  بما   – االأجنبية  الحك�مات 

حك�مات ال�اليات المتحدة والحلفاء 

وطلبت  القرار،  في   – االأوروبيين 

روؤية االأدلة التي تدعم الت�صنيف.

الخارجية  اأدانت  اآخر،  �صياق  وفي 

ا�صتيالء االحتالل على خم�صة دونمات 

قرية  قرب  الري�صان  جبل  اأر�س  من 

راأ�س كركر، كذلك عمليات هدم منازل 

الم�اطنين ومن�صاآتهم وا�صتهداف قرية 

طلبة  على  واالعتداء  ال�صرقية  اللبن 

الى  و�ص�لهم  عرقلة  بهدف  المدار�س 

تمهيدا  المنطقة  ولتفريغ  مدار�صهم، 

لال�صتيالء عليها الأغرا�س ا�صتيطانية.

االقتحامات  بعمليات  ونددت 

ت�صنها  التي  الجماعية  واالعتقاالت 

ق�ات االحتالل ووحدة »الم�صتعربين« 

اأن االحتالل  �صد الم�اطنين، معتبرة 

وجرائمها  انتهاكاتها  ت�صعيد  يتعمد 

االحتالل  لتعميق  الم�اطنين  �صد 

والتهجير  العرقي  التطهير  وعمليات 

من  الفل�صطيني،  لل�ج�د  الق�صري 

الم�صنفة  المناطق  وعم�م  القد�س 

ال�صهي�نية  ال�صيطرة  لتكري�س  »ج«، 

على هذه المناطق وتخ�صي�صها كعمق 

ا�صتراتيجي لال�صتيطان.

االحتالل،  الخارجية  وحملت 

عن  والمبا�صرة  الكاملة  الم�ص�ؤولية 

هذه االنتهاكات والجرائم العن�صرية، 

محذرة من مغبة التعامل معها كاأم�ر 

اعتيادية ماأل�فة، الأنها تتكرر ي�ميا 

اإزاء  جادة  دولية  وقفة  ت�صتدعي  وال 

�صاحة  على  وتداعياتها  نتائجها 

ال�صراع.

الخارجية،  قالت  اآخر  �صعيد  على 

اإلى  بالغة،  بخط�رة  تنظر  اإنها 

الدع�ات التي اأطلقتها ما ت�صمى لجنة 

ال�صهي�ني،  الكني�صت  في  التعليم 

الهيكل«،  »جبل  اأ�صمته  ما  الإدراج 

زيارات  جدول  على  اإلزامي  كم�قع 

ال�صهي�نية.واأ�صافت  المدار�س 

هذه  اأن  اأم�س،  بيان  في  الخارجية 

الت�صعيد  اإطار  في  تاأتي  الدع�ات 

غالة  اقتحامات  في  الحا�صل  الي�مي 

االأق�صى  للم�صجد  اليه�د  المتطرفين 

باأداء  وقيامهم  وباحاته  المبارك 

و�صروحات  �صامتة  تلم�دية  �صل�ات 

ج�الت  وتنفيذ  المزع�م  الهيكل  عن 

�صمن  �صاحاته،  في  ا�صتفزازية 

تهدف  مت�ا�صلة  �صهي�نية  اعتداءات 

للم�صجد  الزماني  التق�صيم  لتكري�س 

على طريق تق�صيمه مكانيًا.

اال�صتهداف  الخارجية  واأدانت 

للعقارات  المت�ا�صل  ال�صهي�ني 

القد�س  في  والم�صيحية  االإ�صالمية 

ال�صيا�صي  الم�صت�ى  من  وا�صح  بدعم 

الجمعيات  وعديد  اإ�صرائيل  في 

تن�صط  التي  الته�يدية  اال�صتيطانية 

في هذا المجال، بهدف تكري�س ته�يد 

معالمها  وتغيير  المقد�صة  المدينة 

الم�صيحية  الح�صارية  وه�يتها 

ا�صتمرار  من  االإ�صالمية.وحذرت 

وت�صعيد االقتحامات للم�صجد االأق�صى 

الزماني  التق�صيم  وتكري�س  وباحاته 

االحتالل،  �صلطات  فر�صته  الذي 

وكذلك خط�رة الدع�ات التي اأطلقتها 

ما ت�صمى لجنة التعليم في الكني�صت 

ب�صاأن تكثيف االقتحامات واإدراج طلبة 

وم�صاركتهم  االإ�صرائيلية  المدار�س 

فيها.

تن�صيق  ا�صتمرار  الخارجية  واأكدت 

الجانبين  بين  والم�اقف  الجه�د 

القد�س  لن�صرة  واالأردني  الفل�صطيني 

الحراك  ولتعزيز  ومقد�صاتها، 

والقان�ني  والدبل�ما�صي  ال�صيا�صي 

الدولي ب�صكل م�صترك لت�فير الحماية 

مقدمتها  وفي  ومقد�صاتها  للقد�س 

وتعزيز  المبارك،  االأق�صى  الم�صجد 

االإقليمية  الجبهة  لتعميق  الخط�ات 

لممار�صات  الراف�صة  والدولية 

المت�ا�صلة  واقتحاماته  االحتالل 

اأو�صع �صغط دولي  لالأق�صى، ولح�صد 

على  الإجبارها  االحتالل  حك�مة  على 

التاريخي والقان�ني  ال��صع  احترام 

القد�س  في  القائم  والديم�غرافي 

ومقد�صاتها.

فقد  اأنه  ني�ز،  المغرب  �ص�ت  وكالة  ن�صر  مدير  ك�صف 

الثقة في الملك محمد ال�صاد�س الذي يت�لى الحكم منذ 20 

�صنة، لعدة اأ�صباب من بينها ا�صت�صراء الف�صاد واالنتهاكات 

المعي�صية  االأو�صاع  وتردي  االإن�صان  لحق�ق  الخطيرة 

للم�اطن.

واأو�صح مدير ن�صر الم�ؤ�ص�صة، وهي وكالة اعالمية م�صتقلة 

ربط  وتفعيل  االن�صان  حق�ق  االإعالم،  حرية  اأجل  من 

الم�ص�ؤولية بالمحا�صبة في المغرب، في مقال تحت عن�ان 

محمد  الملك  في  الثقة  اأفقد  بداأت  عال�س،  ها  »ب�صراحة: 

الملك  في  الثقة  يفقد  جعلته  التي  االأ�صباب  ال�صاد�س«، 

القطاعات،  اأغلبية  في  الف�صاد  »تف�صي  ومنها  المغربي، 

وتعيين فا�صدين في منا�صب عليا، اإ�صافة اإلى �صراء ق�ص�ر 

بالخارج، فيما فقراء ال�صعب بدون درهم واحد«.

اأغلبية  ينخر  والف�صاد  الحكم  من  �صنة  »ع�صرين  اإن  وقال 

�صفارات المغرب وقن�صلياته بالخارج«، م�صيرا اإلى »الزج 

بال�صحفيين وفا�صحي الف�صاد في ال�صج�ن بتهم تطرح اأكثر 

من ت�صاوؤل!، فيما الفا�صدون يبق�ن بدون محاكمة«.

مع  يت�ا�صل  »ال  ال�صاد�س  محمد  الملك  اأن  واأ�صاف 

الم�اطنين، كما اأنه ال ي�صرك الجالية المغربية بالخارج 

في الحياة ال�صيا�صية للمغرب«. كما اأ�صار مدير الن�صر اإلى 

»االنتهاكات الخطيرة لحق�ق االن�صان، وتزايد القمع �صد 

حماية  عدم  اإلى  اإ�صافة  فيه،  اال�صتثمار  وعدم  الم�اطن، 

ال�صباب من المخدرات«.

وفي تطرقه اإلى قطاع ال�صحة، اأو�صح اأن الم�اطنين الفقراء 

يفتقرون للعناية ال�صحية، كما اأن م�صت�صفيات ال�صعب في 

الم�صت�ى  في  واحد  م�صت�صفى  ي�جد  وال  »مزرية«،  حالة 

المطل�ب، اإ�صافة اإلى اأن �صيارات اال�صعاف �صبه منعدمة.

واأ�صاف اأن من اأ�صباب فقدانه الثقة في الملك، »عدم حماية 

م�ج�دة،  غير  الدولة  وكاأن  الت�صرد  من  باأكملها  عائالت 

اإ�صافة اإلى وج�د اطفال مت�صردين في ال�ص�ارع بدون حماية 

وبدون عناية«.

االول�ية  يعطي  »ال  الم�صدر،  ي�صيف  الملك،  اأن  كما 

الحق�ق  على  يركز  ال  و  الخا�صة،  االحتياجات  لذوي 

والحريات«، م�صيرا اإلى »التراجع الخطير لحرية التعبير 

وحرية االعالم«.

واأ�صار كذلك اإلى »غياب الت�زيع العادل لثروات المغرب مع 

ال�صعب، وعدم تفعيل المبداأ الد�صت�ري: ربط الم�ص�ؤولية 

بالمحا�صبة«.

الدولي

ANEP:  2116020396الرائد: -2021/11/21   

�إ�شهـــــــار

 الوكالت

مدير ن�صر و كالة »�ص�ت المغرب ني�ز« يك�صف: 

»لهذه الأ�سباب فقدنا الثقة في الملك 
محمد ال�ساد�س«
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نحو 160 قا�صر يقبعون يف �صجون االحتالل ال�صهيوين

ا�ست�سهاد 15 طفال فل�سطينيا واعتقال 1147 
منذ مطلع 2021

 اأقدمهم االأ�صري »كايد الف�صفو�س« امل�صرب عن الطعام منذ 129 يوما

تحذيرات من خطورة الو�سع ال�سحي 
لأربعة اأ�سرى فل�سطينيين

واأ�سدرت وزارة التربية والتعليم ونادي الأ�سير الفل�سطينيين تقريرين 

منف�سلين، بيانا يوم اأم�س، بمنا�سبة يوم الطفل العالمي الذي يوافق 

الحتالل  قوات  اأن  اأو�سحا  عام،  كل  من  الثاني/نوفمبر  ت�سرين   20
ت�ستهدف الأطفال خالل عمليات اقتحام لمنازل ذويهم، ومدار�سهم، 

بين  ما  تنوعت  المدار�س،  على  هجوم   100 من  اأكثر  نفذت  حيث 

اإطالق قنابل الغاز الم�سيل للدموع، والر�سا�س الحي، والمطاطي، 

واقتحام المدار�س، من قبل جنود الحتالل وم�ستوطنيه.

العالم  دول  تقريرها،  في  الفل�سطينية،  التربية  وزارة  ودعت 

وموؤ�س�ساته اإلى حماية اأطفال فل�سطين، وطلبة المدار�س، وحقهم في 

التعليم، والوقوف في وجه الحتالل والممار�سات القمعية لجي�سه 

على  موؤكدًة  لالأطفال،  متوا�سل  ا�ستهداف  م�سل�سل  عبر  وم�ستوطنيه 

الآمن  الكريمة والتعليم  الطبيعي لأطفال فل�سطين في الحياة  الحق 

والم�ستقر.

هذه  العالم  دول  فيه  تحيي  الذي  الوقت  وفي  اأنه  الوزارة  واأكدت 

المنا�سبة؛ فاإن م�ساهد الألم وعذابات الأطفال في قطاع غزة ل تزال 

وا�ستهدافه  الحتالل  اأفعال  نتيجة  متكررة،  معاناة  على  �ساهدة 

في مختلف  والطلبة  الأطفال  وقتله  التربوية؛  والموؤ�س�سات  لالأطفال 

والبلدة  والأغوار  القد�س  في  المدار�س  واقتحام  الوطن،  محافظات 

التي  المدار�س  من  وغيرها  واللبن  وال�ساوية  الخليل  في  القديمة 

ت�سهد كل يوم عمليات مداهمة وح�سار وعرقلة الو�سول الآمن للطلبة 

اإلى مدار�سهم.

والوطنية  الر�سمية  الموؤ�س�سات  عاتق  على  يقع  اأنه  على  و�سددت 

والتعليم  الأطفال  حقوق  عن  المدافعة  خا�سة  والدولية؛  والأهلية 

وغيرها، تكثيف الجهود والعمل الم�سترك والتدخالت الفعلية على 

التعليم،  المتوا�سلة لالحتالل بحق  الأر�س لو�سع حد لالنتهاكات 

ما  مداركهم،  وتو�سيع  وعيهم  و�سقل  وحقوقهم،  الأطفال  وحماية 

ي�ستوجب العمل؛ لتوفير بيئة نف�سية واجتماعية وتربوية وحقوقية 

لهم ل �سيما في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعتري الم�سهد.

قا�سرا   160 نحو  اإّن  له،  تقرير  في  الأ�سير،  نادي  قال  من جهته، 

»عوفر«  �سجون  على  وموّزعون  الحتالل،  �سجون  في  يقبعون 

اعتقلت  ال�سهيوني  الحتالل  اأن  اإلى  واأ�سار  و«مجدو«.  و«الدامون« 

النتفا�سة  اندلع  منذ  عاما(   18 عمر  من  )اأقل  طفل  األف(   19( نحو 

الثانية في �سبتمبر عام 2000، من بينهم اأطفال بعمر اأدنى من 10 

�سنوات.

وا�ستنادا اإلى الإح�ساءات وال�سهادات الموّثقة للمعتقلين الأطفال؛ فاإّن 

المعتقلون  الأطفال  ثلثي 

الج�سدي،  الّتعذيب  اأ�سكال  من  اأكثر  اأو  ل�سكل  تعّر�سوا 

خالل  الّنف�سي  للّتعذيب  المعتقلين  جميع  تعّر�س  فيما 

مراحل العتقال المختلفة.

المعتقلين  الأطفال  بحّق  يمار�س  ال�سهيوني  الحتالل  اأّن  اإلى  ولفت 

اأنماطًا مختلفة من الّتعذيب خالل وبعد اعتقالهم، وذلك ب�سكل ممنهج 

للقانون  الج�سيمة  المخالفات  بين  من  يعتبر  ما  الّنطاق،  ووا�سع 

ة اتفاقية مناه�سة التعذيب واتفاقية حقوق الّطفل،  الدولي، خا�سّ

وذلك منذ لحظة اعتقالهم، ومرورًا بالّتحقيق القا�سي معهم، وحّتى 

اقتيادهم اإلى ال�ّسجون.

رب المبرح، متعّمدين  وتابع: كاعتقالهم لياًل، والعتداء عليهم بال�سّ

عملية  وخالل  قبل  عليهم  النار  واإطالق  ذويهم،  اأمام  بذلك  القيام 

اعتقالهم، واقتيادهم وهم مكّبلي الأيدي والأرجل ومع�سوبي الأعين، 

واإبقاوؤهم دون طعام اأو �سراب ل�ساعات طويلة، والمماطلة بتبليغهم 

دون  للّتحقيق  وتعّر�سهم  القانونية،  بالم�ساعدة  الحّق  لديهم  باأن 

وج�سدي،  نف�سي  تعذيب  عمليات  من  ذلك  يرافق  بما  ذويهم  وجود 

على  التوقيع  على  واإجبارهم  منهم  العترافات  انتزاع  اإلى  اإ�سافة 

اأوراق دون معرفة م�سمونها، وتهديدهم وترهيبهم، وخ�سوع بع�سهم 

لتحقيق المخابرات، واحتجازهم في مراكز التحقيق والتوقيف لمدد 

ت�سل اإلى ال�ّسهرين.

واأّكد نادي الأ�سير، اأن المعتقلين الأطفال يتعّر�سون لأ�ساليب تعذيب 

�سّتى ومعاملة ل اإن�سانية ومنافية للمعايير الّدولية لحقوق الإن�سان، 

حيث يتم احتجاز غالبيتهم في �سجون داخل دولة الحتالل، ب�سكل 

يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، ويت�سّبب في حرمان الغالبية منهم 

على  الح�سول  في  الأهل  معاناة  اإلى  بالإ�سافة  ذويهم،  زيارات  من 

الت�ساريح اّلالزمة للزيارة، التي تمنحهم حق التنّقل، حيث تماطل 

فيما  النتظار،  فترة  يطيل  ما  الت�ساريح  منح  في  الحتالل  �سلطات 

تحرم كثير من العائالت من الح�سول عليها.

كما بزّج الحتالل بالأطفال في مراكز توقيف ومعتقالت تفتقر للحد 

حقهم  من  منهم  العديد  وتحرم  الإن�سانية،  المقّومات  من  الأدنى 

المالب�س،  اإدخال  من  ويحرمون  الّطبي،  والعالج  الّتعليم،  في 

والأغرا�س ال�سخ�سية، والكتب الثقافية، ول تتوانى اإدارة ال�ّسجون 

هم  ور�سّ غرفهم  باقتحام  البالغين،  الأ�سرى  كمعاملة  معاملتهم  عن 

بالغاز و�سربهم وتقييدهم واإلحاق العقوبات بهم، كالعزل و�سحب 

الأغرا�س ال�سخ�سية والحرمان من »الكنتينا«.

فة  اأّن المعتقلين الأطفال من محافظات ال�سّ اإلى  واأ�سار نادي الأ�سير 

للمحاكمة  الأ�سا�سية  مانات  لل�سّ تفتقر  ع�سكرية  لمحاكم  يخ�سعون 

ولحقوقهم،  طفولتهم  لخ�سو�سية  مراعاة  اأّي  ودون  العادلة، 

وو�سعت تلك المحاكم ال�سهيونية تعريفًا عن�سريًا للطفل الفل�سطيني 

عامًا(،   16( �سّن  يبلغ  لم  الذي  ال�ّسخ�س  اعتبرته  بحيث  ل�سنوات، 

ولي�س )18 عامًا(، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل اأو يعرفه القانون 

الطفل  عمر  تح�سب  واأّنها  كما  ال�سهيوني،  للّطفل  نف�سه  ال�سهيوني 

الفل�سطيني وقت الحكم ولي�س في وقت تنفيذ العمل الّن�سالي.

فيما ُتخ�سع الأطفال المقد�سيين لأحكام قانون الأحداث ال�سهيوني، 

والطفل  الفل�سطيني  الطفل  بين  بين  تمّيز  اإذ  تمييزي،  وب�سكل 

ال�سهيوني عند تطبيق القانون، وتحرم �سرطة الحتالل ال�سهيونية 

بحيث  والتّحقيق،  العتقال  اأثناء  حقوقهم  من  المقد�سيين  الأطفال 

اأ�سبحت ال�ستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقد�سيين، 

وتعتبر ن�سبة اعتقال الحتالل للقا�سرين المقد�سيين الأعلى مقارنة 

فة الغربية. باعتقالت بقية القا�سرين من ال�سّ

منهم  الع�سرات  باعتقال  القد�س  لأطفال  الوا�سح  ال�ستهداف  ويظهر 

واإعادة  �سراحهم  واإطالق  قانوني،  غير  ب�سكل  واحتجازهم  يوميًا 

ا�ستدعائهم للّتحقيق مرة اأخرى، اإ�سافة اإلى �سيا�سة الحب�س المنزلي 

ة، وفر�س الغرامات الباهظة على اأهالي  والإبعاد عن المدينة المقد�سّ

الأطفال، واحتجاز المقد�سيين في �سجون مختلفة عن ال�سجون التي 

يحتجز فيها الأطفال المعتقلين من ال�سفة الغربية وذلك للحيلولة 

ال�ّسجناء  مع  لدمجهم  ت�سعى  فهي  وبالمقابل،  اندماجهم،  دون 

ال�سهاينة الجنائيين في ال�سجون المدنية ومراكز الإيواء.

اأطفال،  بحّق  جائرة  اأحكامًا  اأ�سدر  الحتالل  اأن  الأ�سير  نادي  وذكر 

ة  الخا�سّ القوانين  بع�س  على  اأحدثها  التي  التعديالت  بعد  وذلك 

الأطفال،  اإدانة  بالأحداث، بما يتنا�سب مع �سعي الحتالل ل�سرعنة 

وا�ستحدث »الكني�ست« خالل ال�ّسنوات الأخيرة ت�سريعات باإيعاز من 

اأفعال  باأحكام عالية على  بالحكم  الحتالل  ونيابة ومحاكم  �سرطة 

من�سورات  تتّبع  اإلى  بالإ�سافة  القا�سرون،  بها  يقوم  احتجاجية 

ات الّتوا�سل الجتماعي وطرحها كُتهم »اأمنية«، واعتقال الأطفال  من�سّ

على اإثرها وخ�سوعهم للمحاكمة وال�ّسجن.

ا، واعتقال 1149 اآخرين، منذ مطلع العام اجلاري  وّثقت تقارير حقوقية ا�صت�صهاد 15 طفاًل فل�صطينًيّ

وحتى نهاية �صهر ت�صرين االأول/اأكتوبر املا�صي.
 الوكاالت

اأدانت وزارة اخلارجية الفل�صطينية اأم�س، 

ت�صنيف بريطانيا حلركة حما�س »منظمة 

اإرهابية«، عادًة ذلك »اعتداء غري مربر على 

ال�صعب الفل�صطيني«. 

واأ�صارت »اخلارجية«، يف بياٍن لها، اإىل اأن 

القرار جاء بعد اأ�صبوع من مطالبة االحتالل 

ال�صهيوين لربيطانيا بهذا االأمر، و�صددت اأن 

القرار »ي�صع العراقيل اأمام فر�س حتقيق 

ال�صالم، والعقبات يف طريق اجلهود املبذولة 

لتثبيت التهدئة واإعادة اإعمار قطاع غزة 

عقب العدوان االأخري يف مايو/ اأيار املا�صي«.

وطالبت »اخلارجية« احلكومة الربيطانية 

بالتوقف عن �صيا�صة الكيل مبكيالني 

وازدواجية املعايري، والرتاجع الفوري عن 

هذا القرار. وبّينت اأنها �صتدر�س مع اجلهات 

املعنية تبعات هذا القرار على العالقات 

الثنائية الفل�صطينية الربيطانية وتاأثري 

ذلك على دور بريطانيا باملنطقة، وحمدودية 

م�صاهمتها امل�صتقبلية يف اأي عملية �صيا�صية 

حمتملة.

من جانبها قالت الف�صائل الفل�صطينية، اأم�س: 

اإن ال�صعب الفل�صطيني بجميع قواه وموؤ�ص�صاته 

موحد يف رف�س واإدانة قرار احلكومة 

الربيطانية باإعالن حركة »حما�س« منظمة 

اإرهابية، م�صددة اأن احلركة جزء اأ�صيل من 

الن�صيج الفل�صطيني، ومكّون اأ�صيل من مكونات 

العمل الوطني التحرري لل�صعب الفل�صطيني.

وعدت الف�صائل، يف موؤمتر �صحفي، بعد 

نهاية اجتماع طارئ لها يف مكتب »حما�س« 

بغزة، القرار الربيطاين توطئة و�صوءا اأخ�صر 

لالحتالل ملوا�صلة عدوانها وجرائمها بحق 

ال�صعب الفل�صطيني.

وحّذرت من تداعيات القرار، وعّدته 

ا�صتهدافًا وا�صتعداًء مبا�صراً لل�صعب 

الفل�صطيني، وتنّكراً حلقه امل�صروع يف الكفاح 

من اأجل التحرر من االحتالل، وامتداداً 

لل�صيا�صة اال�صتعمارية الربيطانية التي ت�صع 

نف�صها جمدداً يف مو�صع التابع لدولة فا�صية 

وعن�صرية.

وترى »الف�صائل« اأنه كان حريًا بربيطانيا 

مراعاة موقف غالبية ال�صعب الربيطاين 

املعار�س لالحتالل وجرائمه، مطالبة 

بريطانيا بالرتاجع عن قرارها فوراً وا�صتبداله 

بخطوات عملية للتكفري عن خطئها التاريخي 

املتمثل بوعد بلفور امل�صوؤوم قبل فوات االأوان.

ودعت »الف�صائل« القوى احلية وجميع 

االأحرار واملت�صامنني مع ال�صعب الفل�صطيني يف 

العامل اأجمع، ملطالبة اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة 

التعاون االإ�صالمي وكل حمبي العدل يف العامل 

اإىل رف�س القرار ومواجهته بحزم.

ودعت ال�صعب الفل�صطيني لرف�س القرار 

اجلائر، والوحدة والتما�صك على خمتلف 

ال�صعد الإ�صقاط هذا القرار واإحباط 

تداعياته.   ويف ختام موؤمترها اأطلقت 

الف�صائل الفل�صطينية �صل�صلة من الفعاليات 

الوطنية وال�صعبية �صد هذا القرار، واأعلنت 

عن تنظيم موؤمتر وطني �صعبي جامع يف قطاع 

غزة؛ لرف�س واإدانة القرار خالل االأيام 

القليلة القادمة.

وكانت االأمم املتحدة، قد اأعلنت اأول اأم�س 

اجلمعة، ا�صتمرار تعاملها مع »حما�س« 

الفل�صطينية يف قطاع غزة، وذلك تعليقا على 

�صروع بريطانيا يف ا�صت�صدار قانون ي�صنف 

احلركة »منظمة اإرهابية«.

وقال �صتيفان دوجاريك، املتحدث با�صم 

االأمني العام لالأمم املتحدة، يف موؤمتر �صحايف: 

»م�صتمرون يف التعامل مع ال�صلطات القائمة 

يف غزة )تديره »حما�س«( كلما ق�صت ال�صرورة 

ذلك، ونحن نرتك للدول االأع�صاء اأن تتخذ 

قرارها يف هذا ال�صاأن«.

اإىل ذلك، دعت حركة »حما�س«، اأول اأم�س، 

بريطانيا اإىل »التوقف عن االرتهان للرواية 

وامل�صروع ال�صهيونيني«، م�صرية اإىل اأن مقاومة 

االحتالل بكل الو�صائل املتاحة، مبا فيها 

املقاومة امل�صلحة، حق مكفول يف القانون 

الدويل لل�صعوب الواقعة حتت االحتالل.

كما دعت احلركة بريطانيا اإىل »التكفري عن 

خطيئتها بحق ال�صعب الفل�صطيني عن وعد 

بلفور«، وذلك من خالل دعم ن�صال ال�صعب 

الفل�صطيني من اأجل احلرية واال�صتقالل 

والعودة. ولقي القرار الربيطاين ا�صتنكارا من 

الف�صائل الفل�صطينية، حيث و�صفته حركة 

»اجلهاد االإ�صالمي« باأنه »عدائي ظامل«، فيما 

اعتربته اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني 

»ا�صتهدافا للمقاومة«.

وا�صل اأربعة اأ�صرى اإ�صرابهم املفتوح عن 

الطعام يف �صجون االحتالل ال�صهيوين، 

رف�صا العتقالهم االإداري، و�صط 

حتذيرات من خطورة و�صعهم ال�صحي، 

اأقدمهم االأ�صري كايد الف�صفو�س امل�صرب 

منذ 129 يوما.

واالأ�صرى امل�صربون اإىل جانب 

الف�صفو�س، هم: ه�صام اأبو هوا�س منذ 

)96 يوما(، وعياد الهرميي منذ )59 

يوما(، ولوؤي االأ�صقر م�صرب منذ )41 

يوما(.

واأو�صح الناطق با�صم هيئة �صوؤون 

االأ�صرى واملحررين ح�صن عبد ربه 

لـوكالة االأنباء الفل�صطينية، اأم�س، اأن 

و�صع االأ�صري الف�صفو�س يزداد خطورة 

مع مرور االأيام، وهناك حتذيرات 

من امكانية تعر�صه النتكا�صة �صحية 

مفاجئة، قد توؤدي اىل �صلل اأو ارتقاوؤه 

�صهيًدا، يف ظل تعنت االحتالل ورف�صه 

عدة التما�صات ُقدمت من طرف الهيئة 

لالإفراج عنه، االأمر الذي يعترب تالعًبا 

يف حياة االأ�صري و�صحته.

ولفت اىل اأن االأ�صري الف�صفو�س يعاين 

من جتلطات يف الدم، ونق�س كبري يف 

كمية ال�صوائل والفيتامينات يف ج�صمه، 

وت�صنجات يف اأطرافه، اإ�صافة لفقدان 

الوعي ب�صكل متقطع، وعدم القدرة 

على النطق ب�صكل جيد.

واأو�صح عبد ربه اأن بقية االأ�صرى 

يعانون اأو�صاًعا �صحية �صعبة، من 

نق�صان ن�صبة ال�صوائل باجل�صم، 

وحاالت ال�صداع والهزال ال�صديدين، 

واآالم اجل�صم املختلفة. و�صدد على اأن 

التحركات م�صتمرة، واجلهود تبذل على 

امل�صتويات كافة، من اأجل اإنقاذ حياة 

االأ�صرى االأربعة امل�صربني. واعترب اأن 

الكيان ال�صهيوين يتهرب من اتخاذ قرار 

بحقهم، مطالبا املجتمع الدويل بتحمل 

م�صوؤولياته للجم اإجراءات االحتالل 

وال�صغط لالإفراج عنهم.

يذكر اأن االأ�صري اأن االأ�صري عالء 

االأعرج قد عّلق اإ�صرابه املفتوح عن 

الطعام، والذي ا�صتمر )103( اأيام، بعد 

اأن األغت �صلطات االحتالل اأمر اعتقاله 

االإدارّي، اخلمي�س املن�صرم، وبتاريخ 11 

من ال�صهر اجلاري، عّلق االأ�صري مقداد 

القوا�صمة ا�صرابه املفتوح عن الطعام، 

والذي بداأه قبل 113 يوما، مقابل 

االإفراج عنه يف فرباير/�صباط من العام 

املقبل.

على �صعيد اآخر اأرجع اأ�صرى �صجن 

»عوفر« ال�صهيوين اأم�س، وجبات الطعام 

رف�صًا الإجراءات اإدارة ال�صجن التنكيلية 

امل�صتمرة بحقهم، وفر�س مزيد من 

�صيا�صات الت�صييق. وقال نادي االأ�صري 

الفل�صطيني يف بيان �صحفي، اإن االأ�صرى 

البالغ عددهم 900 اأ�صري بينهم اأطفال، 

�صينفذون برناجًما ن�صالًيا بدًءا من اليوم 

و�صي�صتمر حتى حتقيق مطالبهم.

وت�صهد �صجون االحتالل حالة من 

التوتر ت�صاعدت منذ ما يزيد عن 

�صهر ون�صف وخا�صة بعد عملية »نفق 

احلرية« التي حرر 6 اأ�صرى اأنف�صهم من 

�صجن جلبوع عربها، ومتار�س �صلطات 

االحتالل منذ حينه انتهاكات ج�صيمة 

واإجراءات �صد االأ�صرى.

اعتربته اعتداء غري مربر على ال�سعب الفل�سطيني

اخلارجية الفل�سطينية تدين قرار بريطانيا 
ب�ساأن حما�س
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�شجاعة العلماء

كانت جمعية "الحتاد والرتقي" الرتكية -ذات الأ�شول املا�شونية- راأ�س 

احلربة العلمانية �شد الإ�شالم و�شريعته يف الدولة العثمانية.واإبان 

انقالبها على ال�شلطان عبد احلميد الثاين )1258- 1336 هـ، 1842- 1918م( 

قدمت العامل امل�شلم بديع الزمان �شعيد النور�شي )1294- 1379 هـ، 1877- 

1960م( اإىل املحاكمة الع�شكرية عام 1906م بتهمة الدعوة اإىل ال�شريعة 

الإ�شالمية!

ويف هذه املحاكمة العجيبة قال رئي�س املحكمة "خور�شيد با�شا" 

للنور�شي، م�شتنكرا:

- واأنت اأي�شا كنت تدعو اإىل ال�شريعة الإ�شالمية، 

وتطالب بها؟ اأنظر، اإن من يطالب بال�شريعة ي�شنق 

هكذا، واأ�شار بيده اإىل النافذة التي ظهرت 

من خاللها جثث العلماء املعلقة على اأعواد 

امل�شانق!فماذا كان جواب بديع الزمان النور�شي، 

املكبل باحلديد واملو�شوع يف القف�س، واأمام 

عينيه جثث العلماء املعلقة على اأعواد 

امل�شانق؟!

لقد واجه جالديه بدفاع �شجاع وجميد 

عن الإ�شالم و�شريعته، قال فيه:"اإنني 

طالب علم، لذا فاإنني اأزن كل �شيء مبيزان 

ال�شريعة، والإ�شالم وحده هو ملتي، لذا فاإين 

اأقيم كل �شيء من وجهة النظر الإ�شالمية.

اإنني اإذ اأقف يف عامل الربزخ الذي تدعونه 

حمطة  يف  الآخرة  قطار  "ال�شجن" منتظرا 
الغادرة  الأحوال  امل�شانق" ومنتقدا  "اأعواد 
للمجتمع الإن�شاين، فاإنني هنا ل اأخاطبكم 

وحدكم، بل لعلي اأخاطب بني الإن�شان باأجمعهم، 

اإنني متهيء وبكل �شوق للرحيل اإىل الآخرة، 

وم�شتعد لأن اأرحل مع هوؤلء امل�شنوقني، فاأنا يف �شوق 

اإىل روؤية الآخرة، وعاملها العجيب، فاإر�شايل اإليها ل يعد 

بالن�شبة يل عقابا وتعذيبا!

اإن هذه احلكومة يف عهد ال�شتبداد كانت تعادي العقل، اأما الآن يف 

عهد د�شتور الحتاد والرتقي فاإنها تعادي احلياة باأكملها، فاإذا كان هذا 

هو �شكل احلكومة ومنطقها، فليع�س اجلنون وليع�س املوت ولتع�س جهنم 

للظاملني، اإنه لو كان يّف األف روح لكنت م�شتعدا للفداء بها يف �شبيل حقيقة 

�شرعية واحدة، ذلك لأن ال�شريعة هي ال�شبيل الوحيد لل�شعادة، وهي 

العدالة املح�شة وهي الف�شيلة.

واإذا كانت "امل�شروطية - الد�شتور" تعني خمالفة ال�شريعة، وا�شتبداد 

جماعة معينة، فلي�شهد الثقالن اأين رجعي! ذلك لأن الحتاد القائم على 

الكذب كذب اأي�شا، والد�شتور القائم على اأ�ش�س فا�شدة د�شتور فا�شد، 

والد�شتور احلق الذي له الدوام هو القائم على احلق وال�شدق واملحبة.

�شوف اأقول احلق فقط، ولن اأجنب احلق اأبدا، ذلك لأن مقام احلق �شاٍم، ولن 

اأ�شحي به، ولن ي�شرفني عن ذكر احلق لومة لئم.

هكذا واجه بديع الزمان النور�شي جالديه، ولقد �شاء اهلل اأن يعي�س يف 

تركيا حار�شا لالإميان وال�شريعة الإ�شالمية، بينما ذهب جالدوه اإىل مزبلة 

التاريخ! فكان ذلك در�شا للمجاهدين.. واأي�شا للجالدين!

ابداأ بنف�شك واحت�شب
ما جعل �شعيد بن امل�شيب ي�شلي اأربعني 

حوًل يف ال�شف الأول ل يتاأخر 

عنه اإل احت�شابه على نف�شه، 

وما نهى الإمام البخاري عن 

الغيبة منذ علم اأنها حرام 

اإل احت�شابه على ل�شانه، 

ف الإمام الزهري  وما خَوّ

من الكذب واإن اأبيح من 

ال�شماء ونادى مناٍد 

بحله، اإل احت�شابه 

على قلبه.اإنها النف�س 

كالغ�شن الأخ�شر 

املياد، اإن عدلتها 

اعتدلت، واإن تركتها 

متيل مع رياح الأهواء 

ت مالت واعوَجّ

والنف�س كالطفل اإن 

ترتكه �شَبّ على *** 

حِبّ الر�شاع واإن تفطمه 

ينفطِم 

وخريكم خريكم لنف�شه اأوًل، 

فاإنقاذها من النار اأوجب على 

املرء، واإنقاذ الآخرين دونها قد 

يودي باملنقذ اإىل اأن ت�شعر به النار اأوًل، 

َها اَلِّذيَن  وهو ي�شمع قول اهلل - تعاىل -: }َيا اأَُيّ

ِ اأَن  اآََمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما َل َتْفَعُلوَن * َكرُبَ َمْقًتا ِعنَد اهلَلّ

َتُقوُلوا َما َل َتْفَعُلوَن{)ال�شف: 3-2(.

وهذا ل ريب على �شبيل الأولوية فِديُن اهلل مل 

ْفحًا عن الن�شح لالآخرين، والكتفاء  ُيْعِر�س �شَ

باإ�شالح النف�س فح�شب، يو�شك حينئذ اأن ياأثم 

ال�شاهد للمنكر، وال�شاكت عن الباطل..واإمنا يف هذا 

الأ�شطر ق�شد الحت�شاب على النف�س، وترغيبها يف 

الإميان، وترغيمها على الكف عن الع�شيان، فمما 

يبعث الآخرين على القبول، ويدعوهم اإىل ال�شتجابة 

افا عند حدود اهلل، منقاداً لأوامر  اأن يكون املرء وَقّ

اهلل، واإل �شاحوا يف وجهه بل�شان الرجل الواحد:

ل تنَه عن ُخلٍق وتاأتَي مثَلُه *** عاٌر عليك 

اإذا فعلت عظيٌم.

�أقليـــات
وقــ�ضايا

ق�س علينا القراآن الكرمي العديد من ق�ش�س الأنبياء 

واملر�شلني بق�شد العتبار والفتكار، ويكاد تاريخ 

الأنبياء واملر�شلني مع اأقوامهم ي�شبه بع�شه بع�شًا، 

فالأنبياء والر�شل ومن تبعهم دعاة حق وهداية، 

والأقوام عادة ما تواجه ر�شلها بال�شد والإعرا�س 

والتكذيب، و�شنة اهلل يف هذا ال�شراع بني احلق 

والباطل تقرر اأن العاقبة للمتقني، واأن الهالك 

وال�شوء على الكافرين واملعر�شني. 

ويف ق�شة هود مع قومه يخربنا القراآن الكرمي اأن هوداً 

عليه ال�شالم دعا قومه اإىل عبادة اهلل وحده، واأن 

ي�شتغفروا اهلل من ذنوبهم التي ارتكبوها، واأن يتوبوا 

اإىل اهلل، واأنهم اإن فعلوا ما ياأمرهم فاإنه �شوف يزيدهم 

غنى فوق غناهم، وقوة فوق قوتهم؛ فاإنهم كانوا اأهل 

ب�شاتني وزروع وعمارة، غري اأن اأولئك القوم اأبوا 

اإل اأن يبقوا على �شاللهم، واأ�شروا على ال�شري يف 

طغيانهم، بل فوق ذلك اتهموا نبيهم باأن اآلهتهم التي 

يدعون من دون اهلل اأ�شابته بجنون، وعندما راأى هود 

عنادهم ومت�شكهم باآلهتهم، اأخربهم اأنه بريء من 

عبادة الأ�شنام التي يعبدونها، بل وحتداهم واآلهتهم 

اإن كانوا ميلكون القدرة على �شره، فهو متوكل على 

اهلل حق التوكل، وهو واثق من تاأييده اإياه غاية 

الوثوق، وموؤمن كل الإميان اأنه �شبحانه �شين�شره 

عليهم؛ اإذ �شنته �شبحانه ق�شت باإهالك الظاملني 

اجلاحدين، ون�شر املوؤمنني املوحدين.

وقد اأخرب هود قومه يف �شياق املجادلة بينه وبينهم 

بقوله: }اإن ربي على كل �شيء حفيظ{ )هود:57( 

وهذا التقرير اخلتامي لالآية هو ما نبغي الوقوف 

عنده؛ فهو تقرير على غاية من الأهمية، وكثرياً ما 

يغفل النا�س عنه يف غمرة احلياة وم�شاغلها وزخارفها 

ومباهجها.

و)احلفيظ( اأ�شله مبالغة احلافظ، وهو الذي ي�شع 

املحفوظ بحيث ل يناله اأحد غري حافظه، وهو هنا 

كناية عن القدرة والقهر؛ فالآية تقرر اأنه �شبحانه 

على كل �شيء رقيب، وبكل �شيء عليم، فال يغيب عنه 

�شيء من اأعمال خلقه، ول ما انطوت عليه �شدورهم، 

و�شوف يجازيهم على خطاياهم يف دنياهم واأُخراهم، 

وهو �شبحانه حفيظ على كل �شيء، ل ميكن اأن ي�شره 

�شيء، وهو فوق كل �شيء، وهو على كل �شيء قدير. 

ف�شبحانه قائم ورقيب على عباده باحلفظ والبقاء، 

على ما اقت�شته �شنته، وتعلقت به م�شيئته، ومنه اأنه 

ين�شر ر�شله واأولياءه، ويخذل اأعداءه واأعداءهم، اإذا 

اأ�شروا على الكفر بعد قيام احلجة عليهم.

وقد ذكر الإمام الرازي اأن قوله عز وجل: }اإن ربي 

على كل �شيء حفيظ{ فيه ثالثة اأوجه: الأول: 

حفيظ لأعمال العباد حتى يجازيهم عليها. الثاين: 

يحفظني من �شركم ومكركم. الثالث: حفيظ على كل 

�شيء، يحفظه من الهالك اإذا �شاء، ويهلكه اإذا �شاء. 

والظاهر اأن الآية ت�شمل كل ذلك؛ فهو �شبحانه يحفظ 

اأعمال العباد ليوفيهم اإياها يوم احل�شاب، وهو �شبحانه 

يحفظ عبداه من كيد الكائدين ومكر املاكرين، وحقد 

احلاقدين، وظلم الظاملني، وهو �شبحانه يحفظ كل 

�شيء من الهالك اإذا �شاء، ويهلكه اإذا �شاء.

حفيظ" �شيء  على  "اإن ربي 

�ضخ�ضية �ليوم
ها، وخليفة ر�شول اهلل  هو عبد اهلل بن اأبي قحافة عثمان التيمي القر�شي، اأف�شل هذه الأمة بعد نبِيّ

يقه الأكرب، ووزيره الأحزم. �شلى اهلل عليه و�شلم، وموؤن�شه يف الغار، و�شِدّ

جهوده يف خدمة حديث ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - :

كان اأول من احتاط يف قبول الأخبار؛ فقد روى اأ�شحاب ال�شنن عن قبي�شة بن ذوؤيب اأنه قال جاءت 

اجلدة اإىل اأبى بكر ال�شديق ت�شاأله مرياثها، فقال: ما لِك يف كتاب اهلل تعاىل �شيء، وما علمُت لِك يف 

�شنة نبي اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - �شيًئا فارجعي حتى اأ�شاأل النا�س ]يعني اأ�شحاب ر�شول اهلل - 

�شلى اهلل عليه و�شلم -[، ف�شاأل النا�س، فقال املغرية بن �شعبة: ح�شرت ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه 

و�شلم - اأعطاها ال�شد�َس. فقال اأبو بكر: هل معك غريك؟ فقام حممد بن م�شلمة فقال 

مثل ما قال املغرية بن �شعبة، فاأنفذه لها اأبو بكر. فلم يكتِف اأبو بكر ر�شي اهلل تعاىل 

برواية  املغرية بن �شعبة وهو �شحابي جليل ثقة، واإمنا ا�شتظهر بثقة اآخر ليطمئن 

قلُبه اإىل اإ�شناد الرواية اإىل ر�شول اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم -، وهو بذلك 

يوؤ�ش�س ملنهٍج يف النقل والرواية يقوم على التثبت والحتياط وعدم الت�شاهل.

ال�شديق" "اأبو بكر 

�أخالق وتزكية

ح�شن امل�شلم
اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم 

وُم َل  ُيّ اْلَقُيّ }اهلّلُ َل اإَِلـَه اإَِلّ ُهَو احْلَ

َماَواِت  ُه َما يِف ال�َشّ َنٌة َوَل َنْوٌم َلّ َتاأُْخُذُه �شِ

َفُع ِعْنَدُه  َوَما يِف الأَْر�ِس َمن َذا اَلِّذي َي�شْ

اإَِلّ ِباإِْذِنِه َيْعَلُم َما َبنْيَ اأَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم 

ا  ْن ِعْلِمِه اإَِلّ مِبَ َوَل ُيِحيُطوَن ِب�َشْيٍء ِمّ

َماَواِت َوالأَْر�َس َوَل  ُه ال�َشّ ُيّ َع ُكْر�شِ �َشاء َو�شِ

َيوؤُوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلُيّ اْلَعِظيُم{

في ظالل �آية
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منتخب املحليني يطري نحو الدوحة 
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الع�سر: 15:23

املغرب:45 :17

الع�ساء: 19:11 

يف ق�سايا ف�ساد يتابع فيها وزراء وم�سوؤولني �سابقني

ا�ستاأنفت اأم�س ال�سبت، مبجل�س ق�ساء العا�سمة حماكمة املدير العام ال�سابق للأمن الوطني عبد 

الغني هامل، رفقة اأفراد من عائلته اإىل جانب وزراء وم�سوؤولني �سابقني، املتابعني يف ق�سايا ف�ساد 

تتعلق باحل�سول على ممتلكات عقارية ومنقولة عرب خمتلف وليات الوطن، بالإ�سافة اإىل تبيي�س 

الأموال، الرثاء غري امل�سروع، وا�ستغلل النفوذ واإ�ساءة ا�ستغلل الوظيفة، ف�سل عن منح امتيازات 

غري م�ستحقة وحتري�س موظفني عموميني للح�سول على منافع غري م�ستحقة.

بومردا�ص: اإ�ضابة اأربعة اأ�ضخا�ص يف انفجار للغاز
�سفحة  عرب  من�سور  واأو�سح  بومردا�س،  بولية  زموري  بلدية  اإقليم  يف  تقع  عمارة  �سقق  باإحدى  للغاز،  انفجار  يف  اأ�سخا�س  اأربعة  ال�سبت  �سبيحة  اأ�سيب، 

الفا�سبوك مل�سالح احلماية املدنية بالولية، اأن وحدة القطار لزموري مدعمة بالوحدة الرئي�سية بومردا�س والوحدة الثانوية برج منايل، تدخلت �سباح 

اأم�س لأجل حادث انفجار ناجم عن تراكم للغاز على م�ستوى حي بلل مو�سى يف بلدية زموري، م�سريا اأن النفجار خلف اأربعة م�سابني اثنان منهم ا�سيبا 

بجروح واآخرين خمتنقني نتيجة ا�ستن�ساقهم للغاز، حيث مت ا�سعافهم يف عني املكان من طرف اإ�سعافات احلماية املدنية التي مل ت�سجل اأي حالة وفاة.

اأمام  الق�سية  برجمة  تاأتي 

قبول  بعد  الق�سائي،  املجل�س 

املحكمة  اأمام  بالنق�س  الطعن 

الق�سائية  الأحكام  يف  العليا 

املجل�س،  هيئة  اأ�سدرتها  التي 

�سنة   12 بني  ما  تراوحت  والتي 

اأق�سى  وكانت  والرباءة،  �سجنا 

م�سادرة  مع  هامل  بحق  عقوبة 

العقارية  املمتلكات  جميع 

واملنقولة للمتهم وعائلته.

التم�س  الق�سية،  نف�س  ويف   

 5 عقوبة  توقيع  العام  النائب 

حق  يف  نافذا  حب�سا  �سنوات 

العام  املدير  رحاميية،  حممد 

الرتقية  لديوان  ال�سابق 

والت�سيري العقاري بح�سني داي، 

كما طالب بعقوبة �سنتني حب�سا 

مبليوين  مالية  وغرامة  نافذا 

وهران  واليي  حق  يف  دينار 

بو�سياف  املالك  عبد  ال�سابقني 

ونف�س  زعلن  الغني  وعبد 

ال�سابق  تلم�سان  لوايل  العقوبة 

زوبري بن �سبان، وذات العقوبة 

اأي�سا لوايل تيبازة ال�سابق غلي 

غرامة  دج  مليون  و2  مو�سى 

التم�ست  كما  نافذة،  مالية 

و50  نافذا  حب�سا  عاما  النيابة 

املتهمني  باقي  حق  يف  دج  األف 

كل من " ب. ع" و"�س. ن".

حياة. �س

جمل�ص الق�ضاء ي�ضتاأنف 
حماكمة »اآل هامل«

217 حادث اأ�سفر عن جرح 285 �سخ�س

اإرهاب الطرقات يح�ضد 
اأرواح 15 �ضخ�ضا

 يف الـ 48 �ضاعة الأخرية

تويف خم�سة ع�سر �سخ�سا واأ�سيب 285 اآخرون بجروح متفاوتة 

اخلطورة يف 217 حادث مرور �سهدتها خمتلف وليات الوطن 

خلل الـ 48 �ساعة الأخرية.

اأفادت م�سالح احلماية املدنية اأم�س ال�سبت يف بيان لها اأن اأثقل 

ح�سيلة �سجلت بولية ورڤلة بوفاة ثلثة اأ�سخا�س واإ�سابة 

12 اأخرين بجروح على اإثر ا�سطدام بني �سيارة وحافلة لنقل 

امل�سافرين على م�ستوى الطريق الوطني رقم 03، ببلدية حا�سي 

م�سعود، مت حتويل ال�سحايا اإىل امل�ست�سفى املحلي من قبل عنا�سر 

احلماية املدنية.

من جهة اأخرى تدخلت وحدات احلماية املدنية لإ�سعاف 

واإنقاذ 21 �سخ�سا يعانون من �سعوبات و�سيق يف التنف�س جراء 

ا�ستن�ساقهم لغاز اأحادي اأوك�سيد الكربون، املنبعث من خمتلف 

اأجهزة التدفئة و�سخانات املاء يف كل من ولية اجلزائر باأربعة 

اأ�سخا�س، جيجل �سخ�سان، �سيدي بلعبا�س اأربعة اأ�سخا�س، املدية 

�ستة اأ�سخا�س، بومردا�س خم�سة اأ�سخا�س، حيث قدمت الإ�سعافات 

ال�سرورية لل�سحايا يف عني املكان ونقلهم يف حالة م�ستقرة اإىل 

امل�ست�سفيات املحلية.

ويف �سياق الن�ساطات املتعلقة بالوقاية من انت�سار فريو�س كورونا 

كوفيد-19 قامت وحدات احلماية املدنية خلل نف�س الفرتة عرب 

كافة الرتاب الوطني بـ 46 عملية حت�سي�سية لفائدة املواطنني 

حتثهم وتذكرهم ب�سرورة احرتام قواعد احلجر ال�سحي وكذا 

التباعد الجتماعي، بالإ�سافة اإىل القيام بـ 28 عملية تعقيم 

عرب من�ساآت وهياكل عمومية وخا�سة يف املجمعات ال�سكنية 

وال�سوارع.

كما تدخلت م�سالح احلماية املدنية من اأجل اإخماد �سبعة حرائق 

ح�سرية �سناعية وخمتلفة بكل من ولية اجلزائر، تيبازة، 

جيجل، بومردا�س، برج بوعريريج، النعامة ووهران ، اأدت هذه 

احلرائق اإىل وفاة امراأة عجوز تبلغ من العمر 86 �سنة متفحمة 

على اإثر حريق �سب مبنزلها الواقع بـ 47 �سارع زيار عبد القادر 

بلدية بولوغني ولية اجلزائر، وكذا �سبعة اأ�سخا�س يعانون من 

�سيق يف التنف�س واأربعة اآخرين يف حالة �سدمة يف ولية برج 

بوعريريج، اأربعة اأ�سخا�س يف حالة �سدمة بولية النعامة، 

وواحد له بداية اختناق بولية وهران، و�سخ�سني خمتنقني 

بولية تيبازة، اثنني اآخرين يعانون من �سعوبات تنف�سية  وواحد 

م�ساب بحروق من الدرجة الأوىل يف ولية جيجل، مت تقدمي 

الإ�سعافات ال�سرورية لل�سحايا يف عني املكان ثم نقلهم اإىل 

امل�ست�سفيات املحلية .

وفيما يتعلق بالتقلبات اجلوية اأكدت احلماية املدنية اأن طريقا 

ولئيا مقطوع بقرية بوبحري يف بلدية بوزقن بولية تيزي 

وزو ب�سبب خطر انهيار ج�سر و�سقوط حجارة على منزل بقرية 

تغزوية بلدية مالبو يف ولية بجاية، بالإ�سافة اإىل عدة عمليات 

ل�سفط املياه يف بلدية اأم الع�سل بولية تندوف.             حياة. �س 

�سدر يف حق اأحدهما عام حب�س نافذ وغرامة مالية

�ضارقو فرع املركز 
الإ�ضالمي الثقايف بغرداية 

يف قب�ضة الأمن

مبركز التفاقيات "حممد بن اأحمد" 

لوهران من 23 اإىل 27 نوفمرب اجلاري

معنيون  عار�ضا   80
بامل�ضاركة يف �ضالون 

العقار وال�ضكن 
والديكور

ال�سابعة  الطبعة  80 عار�سا يف  اأن ي�سارك زهاء  يرتقب 

الذكية  والبيوت  وال�سكن  للعقار  الدويل  لل�سالون 

املنظمني  والديكور  التاأثيث  ل�سالون  الثامنة  والطبعة 

23 اإىل  "حممد بن اأحمد" لوهران من  مبركز التفاقيات 

27 نوفمرب اجلاري.

يف  التظاهريتني  حمافظ  يخلف  �سيدي  اأكرم  اأو�سح 

التظاهرتني  اأن  اأم�س  الر�سمية  الأنباء  لوكالة  ت�سريح 

ديزين"  كون�سبت  "اأب  ات�سال  وكالة  قبل  من  املنظمتني 

�سركات  وكذا  اجلزائر  من  عار�سون  م�ساركة  �ستعرف 

بلدان  من  جزائرية،  موؤ�س�سات  مع  �سراكة  لها  اأجنبية 

و�سوريا  واإ�سبانيا  وال�سني  تركيا  غرار  على  خمتلفة 

وغريها.

املوعد القت�سادي فر�سة ملعرفة اجلديد  و�سيكون هذا 

بالقطاع وترقية ال�سراكة يف جمال العقار والديكور مع 

لحتياجاتهم  ت�ستجيب  عقارية  حلول  للجمهور  تقدمي 

ومكاتب  العقاريني  املرقيني  طرف  من  دخلهم  ح�سب 

والفندقة  التاأثيث  ومهنيي  املعمارية  الهند�سة 

والديكور.

غرار  على  ع�سرية  بلم�سة  �سكنية  م�ساريع  و�ستعر�س 

بتقنيات  جمهزة  والع�سرية  الإيكولوجية  ال�سكنات 

الإلكرتونية  والتقنيات  الكهرباء  اقت�ساد  مثل  ذكية 

�سيجمع  كما  العمارات،  يف  امل�ستخدمة  الت�سال  ونظم 

العقار  مهنيي  الذكية  والبيوت  وال�سكن  العقار  �سالون 

وموؤ�س�سات  واحلرفيني  العقاريني  واملرقيني  وال�سكن 

وغريها  التاأمني  و�سركات  مالية  وموؤ�س�سات  الجناز 

موؤ�س�سات  والديكور  التاأثيث  �سالون  يح�سر  حني  يف 

اأي�سا  باملنا�سبة   برجمت  وقد  املجال،  يف  خمت�سة  نا�سئة 

حما�سرات لفائدة مهنيي القطاع ون�ساطات حول تزيني 

املنازل.

اأ�سبحت  التي  القت�سادية  التظاهرة  هذه  و�ست�سهد 

�سحي  بروتوكول  تطبيق  وهران  مبدينة  �سنويا  تقليدا 

بالن�سبة للم�ساركني والزوار بالنظر اإىل الظرف ال�سحي 

اإجبارية  ذلك  يف  مبا  كورونا  فريو�س  بجائحة  املتعلق 

وتوفري  الجتماعي  والتباعد  الواقية  الأقنعة  و�سع 

و�سائل التعقيم وغريها.                                              حياة. �س

بغرداية  بوهراوة  بحي  الثالث  احل�سري  الأمن  عنا�سر  متكن 

موؤخرا من فك لغز ق�سية ال�سرقة من داخل فرع املركز الثقايف 

الإ�سلمي، التي ا�ستهدفت م�ستلزمات واأدوات كهربائية واأخرى 

خا�سة بالبناء، حيث مت ا�سرتجاع بع�سها، توقيف �سخ�سني )24 

و33 �سنة( وتقدميهما اأمام اجلهات الق�سائية.

ما  ح�سب  اجلاري،  نوفمرب   09 تاريخ  اإىل  تعود  الق�سية  وقائع 

اأو�سحه اأم�س بيان لذات امل�سالح الأمنية اأين تقدم م�سوؤول فرع 

الثالث  احل�سري  الأمن  اأمام  بغرداية  الإ�سلمي  الثقايف  املركز 

لعملية  املركز  تعر�س  بخ�سو�س  �سكوى  لإيداع  ببوهراوة، 

املو�سلت  من  جمموعة  ا�ستهدفت  جمهولني،  طرف  من  �سرقة 

امل�سابيح  وبع�س  ال�سقف  قطع  من  جمموعة  الكهربائية، 

حتقيقًا  الق�سائية  ال�سبطية  عنا�سر  با�سرت  اأين  الكهربائية، 

فيه  امل�ستبه  هوية  اإىل  التو�سل  اإىل  اأف�سى  الق�سية  يف  معمقا 

الرئي�سي.

وح�سب امل�سدر فاإن التحريات احلثيثة، بالإ�سافة اإىل م�ساهمة 

امل�سروقات  بع�س  تواجد  حول  املواطنني،  لأحد  التبليغ  ثقافة 

ال�سرطة  اأين تدخلت قوات  الأ�سبوعي،  بال�سوق  للبيع  معرو�سة 

على الفور لتقوم بتوقيف �سخ�س كان ب�سدد بيع امل�سروقات التي 

املتوا�سلة  التحقيقات  الأوىل،  الوهلة  من  ال�سحية  عليها  تعرف 

فيه  امل�ستبه  �سريك  يعترب  ثالث  �سخ�س  تواجد  اإىل  اأف�ست 

الرئي�سي يف ق�سية ال�سرقة، عمليات الأبحاث والتحريات املعمقة 

مكنت من توقيفه وحتويله اإىل مقر الأمن احل�سري الثالث.

وبعد  الق�سائية  ال�سبطية  عنا�سر  فاإن  البيان  ذات  وح�سب 

قدمت  اللزمة،  القانونية  الإجراءات  كافة  من  ال�ستيفاء 

جنحة  عن  الق�سائية،  اجلهات  اأمام  الق�سية  اأطراف  املوقوفني 

الأول  حق  يف  �سدر  م�سروقة،  اأ�سياء  واإخفاء  بالتعدد  ال�سرقة 

غرامة مالية يف حني �سدر يف حق امل�ستبه فيه الثاين عام )01( 

حب�س نافذ وغرامة مالية.

                               حياة. �س

م�سالح الأمن تدق  ناقو�س اخلطر

اأ�ضهر  10 خالل  غرداية  يف  الطفل  بحقوق  امل�ضا�ص  حالت  عن  اإخطارا   76

متكنت فرقة ال�سرطة الق�سائية التابعة لأمن احل�سري اخلام�س باأمن ولية بجاية خلل الأ�سبوع الفارط من توقيف جماعة اأ�سرار تتكون من �سخ�سني 

اأحدهما م�سبوق ق�سائيا، ترتاوح اأعمارهما 27 و36 �سنة، وتعود تفا�سيل ق�سية احلال اإىل تلقي م�سالح ال�سرطة بلغ على الرقم الأخ�سر للأمن الوطني 

1548 من طرف مواطنني يف �ساعة متاأخرة من الليل عن حماولة �سرقة اأحد املحلت التجارية، وح�سب بيان لذات امل�سالح الأمنية اأم�س فاإنه فور تلقي النداء 

تنقلت عنا�سر ال�سرطة اإىل عني املكان ومت ملحقة ال�سارقني والتي اأ�سفرت عن توقيف �سخ�سني اأحدهما م�سبوق ق�سائيا، وبحوزتهما اأ�سلحة بي�ساء، كما 

مت العثور على الأدوات امل�ستعملة لك�سر الأقفال احلديدية ) مقلع ونازع امل�سامري من احلجم كبري(، مع �سبط قفازات طبية وقبعات داكنة اللون اأ�ستعملها 

امل�ستبه فيهما للت�سرت على ملمح وجهيهما حر�سا منهما على عدم التعرف عليهما وطم�س اأثار اجلرمية، واأ�ساف امل�سدر اأنه بعد نهاية التحقيق اأجنز ملف 

جزائي �سد امل�ستبه فيهما لأجل ق�سية تكوين جمعية اأ�سرار، حماولة ال�سرقة املقرتفة بظروف التعدد، الليل والك�سر، ومت تقدميهما اأمام اجلهات الق�سائية 

املخت�سة، اأين �سدر يف حقهما اأمر ايداع.

بجاية: توقيف م�ضبوقني ق�ضائيني تورطا يف �ضرقة املحالت التجارية

الأغواط: الأمن احل�ضري الثاين يوقف مروج املخدرات  
وتعود  البيع،  ق�سد  معالج(  )كيف  املخدرات  بحيازة  متعلقة  ق�سية  املا�سية  القليلة  ال�ساعات  يف  الأغواط  ولية  باأمن  الثاين  احل�سري  الأمن  عنا�سر  عالج 

حيثيات الق�سية ح�سب بيان لذات امل�سالح على اإثر قيام عنا�سر ال�سرطة التابعة للأمن احل�سري الثاين بتوقيف �سخ�س م�ستبه فيه يبلغ من العمر )27( 

�سنة، على م�ستوى اأحد اأحياء مدينة الأغواط، اأين مت �سبط بحوزته يف عني املكان على كمية من املخدرات )كيف معالج( مهياأة للبيع، لتقوم ذات امل�سلحة 

اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة الأغواط، وبعد  بعد ا�ستكمال ملف الإجراءات اجلزائية للق�سية املتورط فيها امل�ستبه فيه ال�سالف الذكر، بتقدميه 

اإحالة امللف اإىل اإجراءات املثول الفوري للجل�سة �سدر يف �ساأنه اأمر اإيداع احلب�س املوؤقت.                                                                                                                                    ح. �س

عالج عنا�سر اأمن غرداية خلل الأ�سهر الـ 10 الأوىل من ال�سنة اجلارية، 

20 ق�سية راح فيها اأطفال �سحايا لعديد اجلرائم منها العنف العمدي، 

م�سايقة قا�سر دون 16 �سنة يف مكان عمومي، ال�سرقة بالعنف وحتري�س 

اأمام  وتقدميهم  الفاعلني  توقيف  مت  اأين  الأخلق،  ف�ساد  على  قا�سر 

الأمنية  امل�سالح  لذات  بيان  اأو�سحه  ما  وح�سب  الق�سائية.  اجلهات 

مبنا�سبة اليوم العاملي حلماية الطفل امل�سادف لـ 20 نوفمرب من كل �سنة 

متعلقة  ق�سية   76 الفرتة  نف�س  خلل  �سجلت  غرداية  ولية  اأمن  فاإن 

باأطفال يف خطر، ت�سليم 56 طفل اإىل الأهل بعد العثور عليهم يف الطريق 

العمومي، ت�سجيل 14 حالة متعلقة بالهروب من املنزل.  اأما على ال�سعيد 

الوقائي، فقد رافقت ذات امل�سالح كافة ال�سركاء يف اجلانب التح�سي�سي 

والتوعوي لهذه الفئة، اأين اأح�ست خلل نف�س الفرتة اإجناز 202 ن�ساط 

 164 يف  امل�ساركة  اإىل  بالإ�سافة  الأطفال،  لفائدة  وتوعوي  حت�سي�سي 

ومهتمني  جمعوية  فعاليات  من  ال�سركاء  خمتلف  مع  بالتن�سيق  ن�ساطًا 

ال�سرطة بغرداية خلل احل�سة الإذاعية  باملجال. هذا ودعت م�سالح 

حلماية  اجلهود  تظافر  �سرورة  اإىل  موؤخرا  بثت  التي  �سهرية  الن�سف 

يف  الفاعلني  خمتلف  اإ�سراك  خلل  من  العنف،  اأ�سكال  كافة  من  الطفل 

املجتمع  مكونات  وكافة  جمعوية،  وفعاليات  ر�سمية  هيئات  من  املجال، 

بداية من الأ�سرة واملدر�سة.                      حياة. �س
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