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�إعالن
وجميع  الكرام  قراءها  »الرائد«  جريدة  تعلم 

اأنه  الإلكرتوين،  الربيد  عرب  معها  يتوا�سلون  من 

للجريدة،  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  تغيري  مت 

اإدارة  مع  التوا�سل  يف  يرغب  من  كل  وعلى 

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

الإعالمي املغربي علي لهرو�سي يحذر 

من تداعيات التفاقيات الأمنية 

مع »الكيان« 

�ص:03

�ص:12 

�ص:02

»الرائد« لـ  �سنهاجي  كمال  الربوفي�سور  ال�سحي،  لالأمن  الوطنية  الوكالة  احلملة االنتخابية ت�ضع اأوزارها رئي�س 

و�لأحز�ب ترتقب

»زيارة وزير �لدفاع �ل�صهيوين 
اإىل الرباط حتد �ضافر لل�ضعب 

املغربي وتهديد للجزائر«

خماوف من موجات 
»غالء« و«م�صاربة« 

نهاية �ل�صنة
�ص:04

»ميناء �جلز�ئر«
 يفتك جائزة الربط 
بني املوانئ 2021

»�سيدال« �ستغطي 

احتياجات املواد 

املوجهة لطب الأورام

�صر�كة »جز�ئرية-
كورية« لإنتاج 

م�صاد�ت �ل�صرطان 
�ص:05

جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم 

لالإبداع الريا�سي

» املوجة الرابعة على االأبواب
 وال خيار اإال التلقيح«

املرت�ضحون ي�ضمتون 
... والكلمة لل�ضعب

اخل�ضر يتوجون بلقب اأف�ضل منتخب عربي

�ص:09 �ص:10
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رئي�س الوكالة الوطنية للأمن ال�صحي، 

الربوفي�صور كمال �صنهاجي لـ "الرائد"

الرابعة "املوجة 
 على االأبواب وال خيار 

اإاّل التلقيح"

اخلارجية  ال�ش�ؤون  وزير  �رشع 

باخلارج،  ال�طنية  واجلالية 

اأم�س،  م�شاء  لعمامرة،  رمطان 

لربازافيل  عمل  زيارة  يف 

الكونغو،  جمهورية  عا�صمة 

لرئي�س  خا�شا  مبع�ثا  ب�شفته 

املجيد  عبد  اجلمهورية، 

تب�ن.

ال�صوؤون  لوزارة  بيان  اأفاد  و 

مبع�ثا  "ب�شفته  اأنه  اخلارجية 

اجلمه�رية،  لرئي�س  خا�شا 

حل  تبون،  املجيد  عبد  ال�صيد 

و  اخلارجية  ال�ش�ؤون  وزير 

باخلارج،  ال�طنية  اجلالية 

م�شاء  لعمامرة،  رمطان  ال�شيد 

بربازافيل  "اأم�س"،  اليوم 

يف  الكونغو  جمهورية  عا�صمة 

زيارة عمل".

العمامرة  اأن  البيان  واأ�شاف 

"كان يف ا�صتقباله لدى و�صوله 
ملطار برازافيل، وزير الدولة، 

ديوان  رئي�س  نت�صيبا،  فلوريان 

الكونغو".  جمهورية  رئا�صة 

-ح�صب  الزيارة  هذه  وتندرج 

تقاليد  اإطار  البيان-"يف 

الت�صاور والتن�صيق بني البلدين 

االهتمام  ذات  الق�صايا  حول 

ال�صعيد  على  خا�صة  امل�صرتك 

القاري، وعلى وجه اخل�صو�س 

رفيعة  اللجنة  بعمل  يتعلق  ما 

االأفريقي  لالحتاد  امل�صتوى 

حول ليبيا التي يرتاأ�صها رئي�س 

دوني�س  الك�نغ�،  جمه�رية 

�صا�صو نغي�صو".

ق. و

بن عبد الرحمان يتعهد بتوزيعه على امل�صتثمرين احلقيقيني

احلكومة تتحرك ال�سرتجاع 
املنهوب" "العقار 

كمال  الربوفي�صور  ال�صحي  لالأمن  الوطنية  الوكالة  رئي�س  حّذر 

الرابعة  املوجة  تداعيات  من  "الرائد"،  لـ  ت�رصيح  �صنهاجي يف 

هذا  يف  قال  حيث  االأبواب،  على  باتت  والتي  كورونا  جلائحة 

ال�شدد، "نتوقع موجة رابعة قادمة من اأوربا نهاية �صهر دي�صمرب 

من  �رصا�صة  اأكرث  �صتكون  ولكنها   ،2022 جانفي  بداية  او  املقبل 

�صابقاتها".

يرى الربوفي�صور �صنهاجي، اأن هناك موؤ�رصات توؤكد قرب املوجة 

عدد  انتقل  حيث  با�صتور،  معهد  معطيات  ح�صب  وهذا  الرابعة 

االإ�صابات بفريو�س كورونا من 70 حالة اإىل اأكرث من 130 حالة، 

يف االأيام االأخرية، وعليه " ويف ظل هذه املنحى الت�صاعدي يف عدد 

اال�صابات اليومية فاإن العودة اإىل الغلق اأمر ممكن، لكنه مرهون 

بقرار من ال�صلطات العليا للبالد"، ي�صيف املتحدث، فيما اعترب 

جلوء الدولة اإىل الفتح بالو�صيلة التي �صاهمت يف التنفي�س على 

املواطنني وانعا�س خمتلف امليادين التجارية.

ويف حديثه عن تطورات الو�صعية الوبائية، ا�صتبعد الربوفي�صور 

هو  دلتا"،  "متحور  اأن  اإىل  م�صريا  بلو�س"،  "دلتا  املتحور  بروز 

االأكرث هيمنة بن�صبة 99 باملائة، كما اأنه هو االأكرث خطورة باعتبار 

اأنه "الفريو�س الذي فتك مبئات االأرواح خالل �صهري جويلية واأوت 

الفارطني".

وعن ا�صتعدادات اجلزائر يف مواجهة املوجة الرابعة من فريو�س 

بان  نعلم  ان  "يجب  الربوفي�صور،  يقول  املحتملة،  كورنا 

اأو  الفريو�س  من  الوقاية  يف  ي�صاهم  ال  ولكنه  متوفر  االوك�صجني 

يف العالج منه بقدر ما يخفف من معاناة امل�صابني، الأن متحور 

قال  ال�صدد  ذات  ويف  امل�صاب"،  بال�صخ�س  ويفتك  خطري  "دلتا" 
�صنهاجي اإن "اأح�صن و�صيلة ملواجهة املوجة الرابعة هي التكثيف 

ثم  ومن  بجرعتني  املواطنني  تطعيم  من  انطالقا  اللقاحات،  من 

وان  لهم  �صبق  ملن  اأ�صهر  �صتة  مرور  بعد  الثالثة  اجلرعة  اإعطاء 

تلقوا اللقاح".

ويف هذا ال�صياق، اأكد �صنهاجي اأن عدد االأ�صخا�س امللقحني حلد 

اإىل  بحاجة  "اأننا  ن�صمة، يف حني  مليون   11 يتجاوز  مل  ال�صاعة 

والت�صدي  اخلطر  دائرة  من  للخروج  جزائري  مليون   36 تطعيم 

و�صيلة  اأح�صن  يبقى  اللقاح  اأن  مو�صحا  الفتاك،  "دلتا"  ملتحور 

وهذا  الب�رصية،  اخل�صائر  من  والتقليل  املواطنني  اأوراح  حلماية 

يف ظل غياب دواء فعال لل�صفاء من كورونا والذي يبقى بدوره يف 

مراحله التجريبية حلد ال�صاعة.

 172 ت�صجيل  اأم�س، عن  ك�صفت،  قد  ال�صحة،  وزارة  اأن  اإىل  ي�صار 

واأ�صارت  االأخرية.  �صاعة   24 يف  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة 

كورونا،  ب�صبب فريو�س  وفيات    4 ت�صجيل   اإىل  الوزارة  ح�صيلة 

بينما متاثلت 119  حالة جديدة لل�صفاء.

عزيز طواهر

قال بن عبد الرحمان يف رده عى 

االأمة،  اأع�صاء جمل�س  ان�صغاالت 

مبنا�صبة مناق�صة م�رصوع قانون 

املالية ل�شنة 2022، :" نحن يف 

من  االخرية  الرتو�صات  نهاية 

ال�صناعي  العقار  ا�صرتجاع  اأجل 

و�صنقوم  والفالحي  وال�صياحي 

اىل  العقار  هذا  توجيه  باإعادة 

امل�صتثمرين  واإىل  م�صتحقيه 

الفعليني احلقيقيني الذين حرموا 

�صابق  وقت  يف  العقار  هذا  من 

كما  الف�صاد"،  ممار�صات  نتيجة 

احلكومة  اأن  االأول  الوزير  اأبرز 

لديها مقاربة جديدة فيما يتعلق 

باإح�صاء  بدءا  العقار  بت�صيري 

املناطق ال�صناعية املوجدة.

ويف هذا ال�صياق، اأكد املتحدث، 

من  واالآالف  "املئات  وج�د 

حاليا  املتوفرة  الهكتارات 

ومل  وزعت  اأو  توزع،  مل  والتي 

ا�صتعملت  اأو  ا�صتعمالها  يتم 

للمقاربة  تخ�صع  ال  بطرق 

القانونية الناجعة".

"ال  االأول  الوزير  يقول  وعليه، 

�صناعية  مناطق  خللق  جمال 

من  مت�صع  لدينا  ونحن  اأخرى، 

ا�صتغالله  ميكن  الذي  العقار 

بخلق  ت�صمح  عقالنية  بطريقة 

منا�صب ال�صغل والرثوة".

لتاأهيل  برنامج  ت�صجيل  وقد مت 

لفائدة  �صناعية  منطقة   52
الواليات منذ �صنة 2018 والذي 

الوطنية  للوكالة  منحه  مت 

للو�صاطة و ال�صبط العقاريني، 

اىل  ولفت  االأول.  الوزير  يذكر 

"تاأخرا  عرف  الربنامج  هذا  اأن 

معتربا يف اجنازه لعدة اأ�صباب" 

ال�صيما "غياب مكاتب الدار�صات 

التن�صيق  وغياب  واملتابعة 

ونق�س  املتدخلني  خمتلف  بني 

التي  التنفيذية  االإجراءات 

منا�صبة  غري  بخربات  ترجمت 

و  للمناطق  االجناز  ملواقع 

مبوقع  مكيفة  غري  ن�صاطات 

على  البعد  كذلك  و  االجناز 

و  باملياه  التو�صيل  �صبكات 

�صبكات الطاقة".

التاأخر-ح�صب  هذا  عن  ونتج 

بالن�صبة  خ�صائر  االول-  الوزير 

وكذلك  املحليني  للم�صتثمرين 

تعبئة لو�صائل مالية دون حتقيق 

املرجوة  و  املحددة  االأهداف 

م�صبقا، حيث قدرات ن�صبة اجناز 

بـ   2020، نهاية  الربنامج  هذا 

قيمته  برنامج  مع  باملائة   39
تف�ق 4ر116 مليار دج.

قررت  االأ�صا�س،  هذا  وعلى 

حتويل  العمومية  ال�صلطات 

الربنامج  هذا  من  معترب  جزء 

التابعة  الواليات  م�صالح  اىل 

االجراءات  تخفيف  بغر�س  لها 

االإدارية يف اجناز هذه امل�صاريع 

يف  املحلية  ال�صلطات  اإ�رصاك  و 

التكفل بال�صعوبات املطروحة، 

ح�صب بن عبد الرحمان.

اإدماج �صندوق 

تنمية اجلنوب 

�صمن ح�صاب ت�صيري 

عمليات اال�صتثمارات 

العمومية

االأول،  الوزير  ك�صف  باملقابل 

تنمية  �صندوق  ادماج  عن 

نهاية  اغالقه  بعد  اجلنوب، 

ح�صاب  �صمن  اجلارية،  ال�صنة 

اال�صتثمارات  عمليات  ت�صيري 

و�صع  عن  معلنا  العمومية، 

برنامج خا�س بتنمية املناطق 

عبد  بن  واأو�صح  احلدودية. 

الرحمن اأن اإقفال �صندوق تنمية 

اجلنوب، يف 31 دي�صمرب 2021، 

 167 املادة  الأحكام  طبقا  ياأتي 

من قانون املالية لـ 2021 .

عبد  بن  اأبرز  اأخرى،  جهة  من 

ل�صنة  قانون  ن�س  اأن  الرحمان 

 180 مادته  يف  ين�س   2022
والنفقات  االيرادات  دمج  على 

املتعلقة ب�صندوق تنمية مناطق 

ت�صيري  ح�صاب  �صمن  اجلنوب 

اال�صتثمارات العمومية.

قيد  العمليات  م�صري  وعن 

دي�صمرب   31 غاية  اىل  االجناز 

�صندوق  يف  املدرجة   2021
مت  من  والتي  اجلنوب  تنمية 

الدفع اخلا�صة  اعتمادات  تبليغ 

اأنه  االول  الوزير  اأكد  بها، 

غاية  اىل  تنفيذها  يف  �صي�صتمر 

ا�صتكمال هذه العمليات يف حدود 

اىل  املبلغة"  الدفع  اعتمادات 

غاية نهاية ال�صنة اجلارية.

احلدودية،  للمناطق  وبالن�صبة 

تنمية  اإن  االول،  الوزير  قال 

هذه املناطق هو �صغلنا ال�صاغل 

خا�س  برنامج   هناك  و�صيكون 

احلدودية  املناطق  بتنمية 

�رصقية  اأو  غربية  كانت  �صواء 

هذه  يف  ال�صاكنة  متكني  ق�صد 

وا�صتغالل  الرتكز  من  املناطق 

من  فيها  متوفر  هو  ما  كل 

وفالحية  اقت�صادية  امكانيات 

على االأخ�س.

هذه خطة احلكومة 

ملواجهة الغ�ش 

والتهرب ال�صربيني

اإىل ذلك تطرق بن عبد الرحمان 

والتهرب  الغ�س  م�صاألة  اىل 

ال�صياق  يف  وقال  ال�رصيبيني، 

ال  م�صتويات  "بلغا  قد  اإنهما 

موؤكدا  عنها"،  التغا�صي  ميكن 

حت�صني  على  عازمة  الدولة  اأن 

هذا  ويف  اجلبائي.   التح�صيل 

اجلانب حتدث بن عبد الرحمان 

عن �رصورة معاجلة هذا امللف، 

التمويل  احتياجات  اإىل  بالنظر 

ميزانية  مبتطلبات  للتكفل 

"اإن  وقال  ولذلك،  الدولة 

الدولة عازمة على تاأهيل االإدارة 

جتنيد  و  وع�رصنتها،  اجلبائية 

والب�رصية  املادية   املوارد  كل 

يف �صبيل هذه الغاية".

واأكد اأن الوزير االأول اأن ع�رصنة 

االدارة اجلبائية تعترب من �صميم 

م�صار اال�صالح  وتنمية االقت�صاد 

الوطني، م�صريا اىل اأن ا�صرتجاع 

الثقة بني املواطن واالإدارة يعد 

عامال اأ�صا�صيا يف هذه الع�رصن"، 

يعترب  ال�رصيبة  دفع  اأن  معتربا 

عنا�رص  من  ا�صا�صيا  عن�رصا 

املواطنة، مذكرا باأن ما ورد يف 

خمطط عمل احلكومة فيما يخ�س 

االإ�صالح ال�رصيبي ال�صامل يندرج 

لدعم  ال�صامل  امل�صعى  �صمن 

اجلديدة  االقت�صادية  الروؤية 

ومواجهة  اجلزائرية  للدولة 

التوازنات املالية مع  متطلبات 

االجتماعي  الطابع  على  احلفاظ 

لل�صيا�صات العمومية.

حت�صني  ملف  اأن  على  و�صدد 

احد  ي�صكل  ال�رصيبي  التح�صيل 

لل�صلطات  االأ�صا�صية  االهتمامات 

هذا  يف  واأو�صح،  العمومية. 

ال�صدد، اأن احلكومة قررت و�صع 

حت�صني  اجل  من  عمل  برنامج 

يقرتح  ال�رصيبي،  التح�صيل 

اجلبائي  النظام  ت�صميم  اعادة 

االختالالت  لتفادي  الوطني 

مت�س  التي  الهامة  واخل�صائر 

بالنظر  الوطني  االقت�صاد 

التح�صيل  م�صتوى  �صعف  اإىل 

ظروف  يخ�س  وفيما  اجلبائي". 

واالدارة  اجلبائية  االدارة  عمل 

عبد  بن  اأو�صح  اجلمركية، 

تعمل  احلكومة  اأن  الرحمان 

لتح�صينها  ن�صاط  و  جد  بكل 

وحتى  اأريحية،  اكرث  وجعلها 

ال�رصيبي  التح�صيل  عمل  يبلغ 

امل�صتويات املرجوة. واأو�صح، 

تقرر  اأنه  االإطار،  هذا  يف 

و�صع  احلكومة  برنامج  يف 

ال�صنوات  متعددة  ا�صرتاتيجية 

اجلبائية  املنظومتني  الإ�صالح 

مع  الوطنيتني،  واجلمركية 

اجراءات ا�صتعجالية على املدى 

الق�صري ق�صد التكفل باالختالالت 

امل�صجلة يف برنامج الع�رصنة. 

املالية  وزارة  باأن  واأ�شاف 

متكامال   برناجما  انتهجت 

والوظيفية  الهيكلية  للع�رصنة 

م�صالح  لت�صيري  التقنية  و 

املديرية العامة لل�رصائب، هي 

االآن يف �صدد ا�صتكماله.

ع. ط

تتجه احلكومة نحو ا�صرتجاع العقار غري امل�صتغل، وهو ما اأكد عليه الوزير االأول، وزير املالية 

اأمين بن عبد الرحمان، اأم�ش، حيث قال اإن هذا امللف هو "يف مرحلة الرتو�صات االأخرية"، كا�صفا 

باأن العقار الذي �صيتم ا�صرتاجاعه �صيوزع على امل�صتثمرين احلقيقيني.

رئي�س اجلمهورية يلتقي �سفراء اجلزائر يف امل�سرق العربي واإيران

تراأ�س رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�س، جل�صة عمل مع روؤ�صاَء، للبعثات الدبلوما�صية املعتمدة، لدى دول يف امل�رصق العربي 

واإيران. وذكر بيان لرئا�صة اجلمهورية اأن االجتماع ركز على اأهمية متتني روابط ال�صلة، التي تربط جاليتنا بالوطن، وم�صاعفة جهود 

التكفل، بان�صغاالتها. كما اأكد  رئي�س اجلمهورية على ح�صن االأداء، لل�صلك الديبلوما�صي، مبا يواكب الروؤية اجلديدة لل�صيا�صة اخلارجية، 

موّجها ال�صادة ال�صفراء، بال�صهر على توطيد العالقات مع الدول ال�صقيقة.

ممثال لرئي�س اجلمهورية

لعمامرة يحل بجمهورية 
الكونغو يف زيارة عمل
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الحــدث
احلملة النتخابية تدرك حمطتها الأخرية

مكافحة التزوير رهان 
املرت�شحني للمحليات

ال�سيا�سية  الأحزاب  ر�ؤ�ساء  ختم 

احلرة  القوائم  �سمن  �املرت�سحون 

حملتهم  اأم�س،  املحلية،  لالنتخابات 

�سر�رة  على  بالت�سديد  النتخابية، 

نتائج  لتز�ير  حما�لة  لأي  الت�سدي 

�عودهم  �سقف  رافعني  القرتاع، 

من  يحا�لون  التي  النتخابية 

من  الأكرب  القدر  �د  ك�سب  خاللها 

من  عدد  باأكرب  �الفوز  امل�سوتني 

انتهت  املنتخبة.   باملجل�س  املقاعد 

القانونية  الزمنية  الفرتة  اأم�س، 

اأ�سوات  ��سمتت  النتخابية،  للحملة 

يوما   20 بعد  للمحليات  املرت�سحني 

�اللقاءات  ال�سعبية  التجمعات  من 

املدن  الوليات،  مبختلف  اجلوارية 

�املدار�س، ا�ستعمل خاللها املرت�سحون 

اإقناع  اجل  من  القناع  اأ�ساليب  كل 

�سناديق  اإىل  بالتوجه  املواطنني 

�اختيار  ال�سبت،  هذا  القرتاع 

لتمثيلهم  الأن�سب  اأنه  ير�ن  من 

�لقد  الولئية.  �املجال�س  بالبلديات 

الخري  اليوم  خطابات  جل  ركزت 

�سر�رة  على  النتخابية،  للحملة 

�امل�ساركة  املحلي،  ال�ستحقاق  اإجناح 

�سدد  فيما  القرتاع،  يوم  بقوة 

مواجهة  �سر�رة  على  مرت�سحون 

�العمل  النتائج  لتز�ير  حما�لة  اأي 

من  جو  يف  جتري  املحليات  جعل  على 

ذهب  ما  �هو  �ال�سفافية،  النزاهة 

اإليه رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عب 

الرزاق مقري، خالل التجمع ال�سعبي 

الذي ن�سطه اأم�س بال�سلف، اأين حذر 

املحلية  النتخابات  يف  التز�ير  من 

للم�سوؤ�لني  نقول   " قائال:  املقبلة، 

التز�ير فقط بل  عدم  املطلوب  لي�س 

باإرادته"،  ال�سعب  يختار  حتى  �منعه 

م�سيفا اأن اجلزائر لها من الإمكانيات 

ما يكفيها �يكفي الد�ل الإفريقية.

من جهته، اختار الأمني العام حلزب 

الف�سل  اأبو  الوطني،  التحرير  جبهة 

حمطة  كاآخر  العا�سمة،  بعجي، 

ملتزما  النتخابية،  احلملة  يف  له 

انتخابات  يف  حزبه  فوز  حال  يف 

�الولئية،  البلدية  املجل�س  جتديد 

العمل  خالل  من  املواطن  بخدمة 

�طنية  "جلنة  اأ�سماه  ما  تن�سيب  على 

على  م�سددا  املنتخبني"،  اأداء  ملتابعة 

املنتخبني  �سالحيات  حترير  �سر�رة 

بـتعديل  اعتبارا  الإدارة،  قيود  من 

املنتخب  يكون  بحيث  البلدية  قانون 

ليعد  �سواه،  د�ن  املواطن  خدمة  يف 

اإنه  قال  الذي  الأفالن  باأن  املواطنني 

الربملان  يف  التمثيل  باأغلبية  "يحظى 
قانون  لتعديل  �سي�سعى  بغرفتيه 

املنتخبني  على  يفر�س  الذي  البلدية 

خدمة الإدارة �لي�س املواطنني"، قبل 

اأن يتطرق ملختلف الق�سايا الإقليمية 

املنطقة،  تعي�سها  التي  �الد�لية 

ال�سر  بـ"خمططات  ��سفه  مما  حمذرا 

الد�لية التي ت�ستهدف اأمن �ا�ستقرار 

اجلزائر"، لي�سيف اأن اجلزائر الد�لة 

الوحيدة يف املنطقة التي حتافظ على 

العا�سمة،  �من  ال�سيا�سي.  قرارها 

للتجمع  العام  المني  ف�سل  اأين  اأي�سا 

اختتام  الدميقراطي،  الوطني 

�سر�رة  زيتوين  الطيب  اأكد  حملته، 

اقت�سادية،  موؤ�س�سة  البلدية  جعل 

�النظام  احلالية  القوانني  اأن  معتربا 

قوي  اقت�ساد  ببناء  ي�سمح  ل  املركزي 

احلوكمة  على  الرهان  يكون  "لذلك 
قانون  تعديل  من  بداية  املحلية، 
الكلمة  �اإعطاء  �الولية  البلدية 
املحليني  منتخبيه  طريق  عن  لل�سعب 
ميكننا  اجلامعات  يف  تكويني  بنظام 
�سوق  يف  اخلريجني  ا�ستغالل  من 

ال�سغل".                     اإميان �سايح

احلملة النتخابية ت�سع اأ�زارها �الأحزاب ترتقب

املرت�شحون ي�شمتون ... 
والكلمة لل�شعب

انطالق قوافل 17 مكتبا متنقال نحو املناطق النائية باإيليزي �جانت

البدو الرحل يوا�شلون اأداء 
واجبهم االنتخابي 

بهدف مواكبة امل�ستجدات الداخلية �اخلارجية

رئي�شة جمل�س الدولة ترافع "لنظام قانوين متطور" 

مكتبا   17 قوافل  اأم�س،  انطلقت، 

بكل  النائية  املناطق  نحو  متنقال 

اإيليزي �جانت لتمكني  من �ليتي 

اأداء  الناخبني من البد� الرحل من 

حقهم النتخابي قبل 72 �ساعة من 

موعد القرتاع يف اإطار  النتخابات 

املحلية للمجال�س ال�سعبية البلدية 

�الولئية هذا ال�سبت.

ثمانية  ت�سم  بقافلة  الأمر  �يتعلق 

�التي  متنقلة  ت�سويت  مكاتب 

توجهت نحو املناطق النائية باإقليم 

عدة  ��ستجوب  اإيليزي  بلدية 

مناطق لتجمعات البد� الرحل على 

غرار اأميهر� �ف�سنون �طارات ��اد 

ان  على  �تغ�سة،  �متاجرت  �سامن 

ينطلق املكتب املتنقل املتبقي اليوم 

ادري�س باجتاه  بلدية برج عمر  من 

النائية  �املناطق  القرى  عديد 

ب�سمال الولية على غرار زرزارتني 

�الغار �ال�سطح �تيافتي.

املادية  الإمكانيات  كافة  ��سخرت 

�الب�سرية �اللوج�ستية مع تعزيزها 

�التغطية  الأمنية  باملرافقة 

ال�سحية على م�ستوى هذه القوافل 

التي ت�ستهدف هيئة ناخبة بتعداد 

املكاتب  بهذه  م�سجل  ناخب   8461
املتنقلة الت�سعة. 

هيئة  اإيليزي  �لية  �حت�سي 

األف �417ناخب   56 ناخبة بتعداد 

م�سجل عرب 24 مركز اقرتاع �التي 

منها  ت�سويت  مكتب   117 ت�سم 

بلديات  عرب  متنقلة  مكاتب  ت�سعة 

 22 تخو�س  حيث  الأربع،  الولية 

اأربع قوائم  قائمة تر�سح من �سمنها 

القادم،  ال�سبت  حمليات  غمار  حرة 

انطلقت  اأي�سا  جانت  �بولية 

ت�سويت  مكاتب  ت�سعة  ت�سم  قافلة 

النائية  املناطق  ت�ستهدف  متنقلة 

جانت  بلديتي  اإقليم  عرب  املنت�سرة 

�برج احلوا�س على غرار تينالكوم 

ل  ما  لتمكني  �تور�ست  �تادانت 

من  ناخب    601� األف   11 عن  يقل 

البد� الرحل  �قاطني هذه املناطق 

من  املتنقلة  املكاتب  بتلك  امل�سجلني 

اأداء �اجبهم النتخابي.

��سخرت املند�بية الولئية لل�سلطة 

الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات لهذه 

نفعية  �سيارة   60 من  اأكرث  العملية 

118 موؤطر مع توفري كافة  �جتنيد 

هذه  تنقل  �متطلبات  �سر�ط 

القافلة يف ظر�ف ح�سنة من اإيواء 

تاأطري  ��سائل  من  �غريها  �اإطعام 

�حت�سي  النتخابية،  العملية 

بتعداد  ناخبة  هيئة  جانت  �لية 

29 األف �711  ناخب موزعني عرب 
 53 ت�سم  �التي  اقرتاع  مركز   13

مكتب ت�سويت.

�اج

ال�سيا�سية  الأحزاب  اليوم  تدخل 

احلرة،  القوائم  عن  �املرت�سحون 

ملا  �فقا  النتخابي،  ال�سمت  مرحلة 

ين�س عليه قانون النظام النتخابي 

اأن  على   73 الـ  مادته  يف  ي�سري  الذي 

احلملة "تكون مفتوحة قبل 23 يوما 

 3 قبل  �تنتهي  القرتاع  تاريخ  من 

اأيام من تاريخ اإجرائه"، �لقد حا�ل 

املجل�س  مقاعد  على  املت�سابقون 

ثالثة  طوال  �الولئية  البلدية 

اجلوارية  الن�ساطات  من  اأ�سابيع 

�سبل  اأجنح  اعتماد  �التجمعات، 

ما  مع  خطاباتهم  �تكييف  القناع 

�يلبي  الب�سيط  املواطن  بال  ي�سغل 

الفائز  اإعالن  انتظار  يف  ان�سغالته، 

اإجراء  �انطالق  ال�سعب،  بثقة 

عملية القرتاع هذا ال�سبت.

ما  �فق  املرت�سحني  على  ��سيكون 

النتخابي،  النظام  قانون  يقت�سيه 

التزام ال�سمت �التحفظ عن الإدلء 

��سيلة  لأية  �سحفي  ت�سريح  باأي 

�سابقة  املادة  جاء  ما  �فق  اإعالمية، 

�التي  النتخابات  قانون  من  الذكر 

جاء يف م�سمونها اأنه "ل ميكن لأيي 

الو�سيلة �باأي �سكل  كان، مهما كانت 

كان، اأن يقوم باحلملة خارج الفرتة 

املن�سو�س عليها".

يوم  النتخابية  احلملة  �انطلقت 

تناف�س  اأين  اجلاري،  نوفمرب  الرابع 

اأكرث من 135 األف مرت�سح على مدار 

برباجمهم  الناخبني  لقناع  يوما   20

من  قدر  اكرب  �تعبئة  النتخابية 

�لقد  القرتاع،  يوم  امل�ساندين 

على  النتخابية  العملية  متيزت 

باعتماد  حمطاتها  خمتلف  طوال 

ي�ستمر  �قائي  �سحي  برتوكول 

العملية  من  يوم  اآخر  غاية  اإىل 

فر�سه  منه،  الغاية  النتخابية، 

الو�سع الوبائي اخلا�س الذي تعي�سه 

بالدنا يف ظل توا�سل انت�سار فري��س 

"كوفيد 19" �ارتفاع حالت الإ�سابة 
الأخرية  التحذيرات  بعد  خا�سة 

ب�ساأن  اخلرباء  عديد  اأطلقها  التي 

موجة  اجلزائر  دخول  احتمالية 

رابعة لكور�نا، ما جعل احلفاظ على 

�سحة الناخب � املنتخب اأ�ل اأ�ليات 

"�سلطة  حر�ست  �لقد  ال�سلطة. 

لهذا  التح�سري  بداية  منذ  �سريف"، 

املوعد النتخابي الذي يعترب اللبنة 

املوؤ�س�ساتي  البناء  م�سار  يف  الخرية 

�سبط  على  اجلديدة،  للجزائر 

على  �فر�سها  القانونية  الن�سو�س 

ال�سري  �سمان  اجل  من  املرت�سحني 

احل�سن �املنظم للعملية النتخابية، 

الوطنية  ال�سلطة  �سبطت  فقد 

احلملة  لالنتخابات،  امل�ستقلة 

املرت�سحني،  �سلوكات  النتخابية 

الكراهية  يكر�س  خطاب   كل  مبنع 

مع  التمييز،  اأ�سكال  من  �سكل  �كل 

من  املرت�سحني  كافة  ا�ستفادة  �سمان 

حيز زمني من�سف يف ��سائل الإعالم 

لها  املرخ�س  ال�سمعية-الب�سرية 

باملمار�سة.

ال�سلطة  رئي�س  كان  ال�ساأن  هذا  �يف 

لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية 

ت�سريح  يف  اأكد  قد  �سريف  حممد 

يف  مرت�سح  كل  حق  �سمان  �سابق، 

من  الإعالم،  ��سائل  عرب  التعبري 

ب�سكل  الزمني  احليز  توزيع  خالل 

عادل على اجلميع، �سواء تعلق المر 

املرت�سحني  اأ�  ال�سيا�سية  بالأحزاب 

القوائم احلرة،  من اجل متكني  عن 

احلر  الختيار   " اأ�سماه  مما  املواطن 

�النزيه"، موؤكدا حر�س الهيئة التي 

ملتابعة  خلية   " ��سع  على  يراأ�سها 

لت�سهيل  الإعالم  بو�سائل  عالقتها 

عمل هذه الأخرية �منحها املعلومة 

املتعلقة ب�سري العملية النتخابية".

ال�سبت  هذا  تنطلق  اأن  �ينتظر 

الأع�ساء  لختيار  القرتاع،  عملية 

الذين  املنتخبة  للمجال�س  اجلدد 

�سيزكيهم ال�سند�ق، بعد اأن انطلقت 

بالن�سبة  القرتاع  عملية  اأيام  مند 

املتنقلة  املكاتب  عرب  الرحل  للبد� 

كافة  ت�سخري   مت  حيث  بتند�ف، 

هذا  لإجناح  ال�سر�رية  الإمكانيات 

توفري  خالل  من  الإنتخابي  املوعد 

قوافل من ال�سيارات الرباعية الدفع 

التي تتاأقلم مع امل�سالك ال�سعبة التي 

تبعد  التي  املناطق  هذه  بها  تتميز 

معظمها عن مقر الولية، مع توفري 

باإجناح  كفيل  �مادي  ب�سري  تاأطري 

هذا الإ�ستحقاق ال�سيا�سي.

اإميان �سايح

��سعت احلملة النتخابية لنتخابات جتديد املجال�س البلدية �الولئية، 

اأم�س، اأ�زارها، لتبداأ اليوم، فرتة ال�سمت النتخابي التي �ست�ستمر لثالثة اأيام، قبل 

انطالق عملية القرتاع هذا ال�سبت، �معرفة من �سيزكيه ال�سند�ق لتمثيل ال�سعب 

باملجال�س املنتخبة.

يحي  بن  الد�لة،  جمل�س  رئي�سة  دعت 

من  ال�سعي  �سر�رة  اإىل  اأم�س،  فريدة، 

يواكب  متطور"  قانوين  "نظام  اإيجاد  اأجل 

ل�سمان  �اخلارجية  الداخلية  امل�ستجدات 

تكري�س د�لة القانون.

حول  درا�سي  يوم  خالل  األقتها  كلمة  �يف 

الق�سائي  �الجتهاد  �الفقه  الت�سريع  "د�ر 
جمل�س  نظمه  الذي  القانون"،  تطوير  يف 

الد�لة بالتعا�ن مع املحكمة العليا �جامعة 

اجلميع  يحيى  بن  طالبت   ،1 اجلزائر 

من  خا�سة  �اخلربات،  املعارف  ذ�ي  من 

�الق�ساة،  �الباحثني  اجلامعيني  الأ�ساتذة 

العلمية  �اأر�سدتهم  اأفكارهم  "تبادل  اىل 

مواكب  متطور  قانوين  نظام  اإيجاد  اأجل  من 

بغية  �خارجيا"  داخليا  امل�ستجدات  جلميع 

القانون". "تكري�س د�لة 
التي  النوعية  "التطورات  اأن  اأبرزت  كما 

الت�سريعية  املنظومة  �تعرفها  عرفتها 

�جب  �التي  الأخرية،  ال�سنوات  يف  للبالد 

الن�سو�س  �تدقيق  �حتيني  حتديث  فيها 

القانونية لتواكب تطور املجتمع �متطلباته 

�سيا�سيا،  امليادين،  جميع  يف  �م�ستلزماته 

�ذهنيا  فكريا  �حتى  اقت�ساديا  اجتماعيا، 

�معرفيا".

بن  -ت�سيف  لزاما  كان  الو�سع،  هذا  �اإزاء 

العامل  د�ل  جميع  يف  امل�سرع  على  يحي- 

القانوين  الفقه  اإىل  جلوئه  رقعة  "تو�سيع 
القانون  جمالت  جميع  يف  اخلربات  �ذ�ي 

� الجتهادات املكر�سة )...( �ذلك لإ�سدار 

قوانني متكاملة اجلوانب �متطورة �مواكبة 

تنظيم  )القوانني(  �ساأنها  من  لع�سرها 

داخل  �اجلماعات  الأفراد  بني  عالقات 

�العالقات  التعا�ن  اأمناط  �حتدد  الوطن 

بني الد�لة �خمتلف د�ل العامل".

الدرا�سي  اليوم  هذا  �سهد  فقد  لالإ�سارة، 

حافظ  العدل  �زير  من  كل  ح�سره  الذي 

اجلمهورية  رئي�س  م�ست�سار  الأختام، 

��سيط  �الق�سائية،  القانونية  لل�سوؤ�ن 

�البحث  العايل  التعليم  ��زير  اجلمهورية 

متحورت  مداخالت  عدة  تقدمي  العلمي، 

القانون  تطوير  يف  القا�سي  د�ر  حول 

القانون  فاعلي  على  املفر��سة  �التحديات 

�حتولت  �التكنولوجيات  الرقمنة  ظل  يف 

عوملة  ظل  يف  اجلنائية  ال�سرعية  مبداأ 

ن�سو�س التجرمي.                                       ع.ط



الحــدث4
�شلوات�شي يتباحث مع نظريه التون�شي حول �شبل تعزيز التعاون وال�شراكة بني البلدين

اقرتاح ترب�ص ميداين للمتعاملني اجلزائريني 
يف ت�سمني التونة بتون�ص

عزيز.ط

امل�شاريع  من  عدد  مناق�شة  اللقاء،  هذا  خالل  ومت 

املقرتحة لل�شراكة والتعاون على غرار تربية املائيات 

وال�شيد يف اأعايل البحار وبناء وت�شليح �شفن ال�شيد 

البحري، بالإ�شافة اىل البحث العلمي امل�شرتك.

اإطارات  بح�شور  جرى  الذي  الجتماع  هذا  ويف 

هذه  اأن  مداخلته،  يف  �شلوات�شي  اعترب  الوزارتني، 

يف  التعاون  لتعزيز  هامة  حمطة  متثل  املنا�شبة 

البلدين  بني  املائيات  وتربية  البحري  ال�شيد  قطاع 

ال�شقيقني والرقي به اإىل م�شتوى العالقات ال�شيا�شية 

العالقات  اأن  مربزا  احلكومتني،  تربط  التي  القوية 

من  وا�شتثنائي  خا�ص  طابع  لها  وتون�ص  اجلزائر  بني 

خالل عمق روابط الأخوة.

نف�ص  اإعطاء  اأجل  من  ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  اأكد  كما 

وتربية  البحري  ال�شيد  قطاع  يف  للتعاون  جديد 

يف  البلدين  لتطلعات  ي�شتجيب  مبا  وتفعيله  املائيات 

امل�شاهمة الفعالة لتحقيق الأمن الغذائي بهما.

ال�شرورية  الآليات  و�شع  خالل  من  ذلك  ويكون 

والربامج امل�شرتكة التي ت�شمح بنقل وتبادل التجارب 

الناجحة يف هذا املجال وتعزيز التن�شيق الثنائي من 

اأجل توحيد الروؤى واملواقف �شمن الهيئات القليمية 

والدولية ذات ال�شلة مبا يعود باخلري على البلدين.

التي  اخلا�شة  العناية  الوزير  اأبرز  الطار،  هذا  ويف 

اأطلع  حيث  القطاع،  هذا  لتنمية  اجلزائر  توليها 

املدرجة  الكربى  الأهداف  على  التون�شي  الطرف 

 2021-2024 للفرتة  احلكومة  عمل  خمطط  يف 

املنبثق من التزامات رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد 

القدرات  رفع  على  العمل  يف  اأ�شا�شا  واملتمثلة  تبون 

من  الغذائي  الأمن  تعزيز  يف  للم�شاهمة  الإنتاجية 

خالل تنمية تربية املائيات على نطاق وا�شع وتنمية 

ال�شيد يف اأعايل البحار وتطوير بناء ال�شفن بقدرات 

امل�شغرة  املوؤ�ش�شات  ت�شجيع  اإىل  بالإ�شافة  وطنية، 

والنا�شئة يف جمال ال�شيد البحري وتربية املائيات.

على  �شلوات�شي  اأكد  الأهداف،  هذه  ولتحقيق 

خمتلف  من  ال�شتفادة  عرب  الدويل  التعاون  اأهمية 

وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول  لدى  امل�شجلة  اخلربات 

يف  رائدة  جتارب  من  به  تزخر  ملا  تون�ص  غرار  على 

جمالت التكوين والبحث التطبيقي وتربية املائيات 

اإىل  بالإ�شافة  وت�شمينها،  احلمراء  التونة  و�شيد 

وبناء  ال�شيدية  للمنتجات  التحويلية  ال�شناعات 

�شرورة  على  الوزير  اأكد  وعليه،  ال�شفن.  وا�شالح 

اإىل  الو�شول  ق�شد  التن�شيق  اليات  خمتلف  تفعيل 

»تكري�ص تعاون نوعي وم�شتدمي يف خمتلف املجالت 

بالإ�شافة اإىل اإيالء عناية لت�شجيع عمليات ال�شراكة 

جمال  يف  القت�شاديني  واملتعاملني  امل�شتثمرين  بني 

من  يتمكنوا  حتى  املائيات  وتربية  البحري  ال�شيد 

ا�شتغالل الفر�ص املتاحة يف هذا املجال«.

و�شع  لت�شهيل  التام  اجلزائر  ا�شتعداد  على  اكد  كما 

البحري  ال�شيد  جمال  يف  املحققة  الناجحة  جتاربها 

وتربية املائيات يف متناول تون�ص.

على  العمل  �شلوات�شي،  اقرتح  ال�شياق،  هذا  ويف 

تنفيذ التو�شيات املنبثقة عن حم�شر اجتماع الدورة 

اجلزائرية- امل�شرتكة  التقنية  للجنة  ال�شاد�شة 

مار�ص  و15   14 يومي  اجلزائر  يف  املنعقدة  التون�شية 

التقنيات  من  ال�شتفادة  يف  اأ�شا�شا  واملتمثلة   2017
والتكنولوجيات اخلا�شة بت�شمني التونة احلمراء من 

خالل تنظيم ترب�ص ميداين للمتعاملني اجلزائريني 

املعنيني على م�شتوى مزارع ت�شمني التونة بتون�ص.

كما ت�شمل ال�شتفادة من اخلربة التون�شية يف جمال 

�شناعة الأعالف من خالل تكوين املكونني التابعني 

املائيات.  وتربية  البحري  لل�شيد  العايل  للمعهد 

»قرين  البحث  باخرة  م�شاركة  ذلك  اإىل  وي�شاف 

بلقا�شم« يف حمالت تقييم الرثوات ال�شمكية بتون�ص 

العايل  الوطني  املعهد  بني  جديدة  اتفاقية  و�شياغة 

لل�شيد البحري وتربية املائيات ونظريه التون�شي.

التفكري  اأهمية  اإىل  الوزير  اأ�شار  اأخرى،  جهة  من 

للتكوين  جزائري-تون�شي  عايل  معهد  اإن�شاء  يف 

وتربية  البحري  ال�شيد  جمال  يف  العلمي  والبحث 

بني  �شراكة  اإقامة  ت�شجيع  اىل  ا�شافة  املائيات 

املتعاملني ل �شيما يف جمال ت�شمني التونة و�شناعة 

وكذا  ال�شيدية  املنتجات  وحتويل  ال�شفن  وت�شليح 

امل�شرتك  الدويل  التفتي�ص  جمال  يف  التعاون 

حلملة �شيد التونة احلمراء ل�شنة 2022.

املائية  واملوارد  الفالحة  وزير  اأكد  جانبه،  من 

تعزيز  على  بالده  عزم  التون�شي  البحري  وال�شيد 

جمالت  يف  وتون�ص  اجلزائر  بني  الثنائي  التعاون 

باأنهما  مذكرا  املائيات  وتربية  البحري  ال�شيد 

الرثوة  فيها  مبا  املزايا  من  العديد  يتقا�شمان 

الكفاءة،  ذات  الب�شرية  واملوارد  املعتربة  ال�شمكية 

بني  اخلربات  لتبادل  بالده  ا�شتعداد  على  اأكد  كما 

جمالت  يف  التجارب  من  وال�شتفادة  البلدين 

ال�شيد البحري وتربية املائيات، م�شريا كذلك اىل 

اهمية التعاون يف جمال التكوين والبحث العلمي.

اأم�ص، لقاء عمل عرب تقنية التحا�شر املرئي عن بعد، مع نظريه  اأول  عقد وزير ال�شيد البحري واملنتجات ال�شيدية ه�شام �شفيان �شلوات�شي، 

التون�شي حممود اليا�ص حمزة، خ�ش�ص لبحث �شبل تعزيز التعاون وال�شراكة بني البلدين يف خمتلف جمالت القطاع مبا فيها بناء وت�شليح ال�شفن.

الأر بعاء  24 نوفمرب 
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و�سعية �سفينة ال�سحن »تيمقاد« املحتجزة 
قيد الت�سوية

   علم لدى ال�شركة الوطنية اجلزائرية للمالحة البحرية اأن و�شعية 

�شفينة ال�شحن اجلزائرية »تيمقاد« املحتجزة مبيناء غنت البلجيكي قيد 

الت�شوية. ويف ت�شريح لوكالة الأنباء اجلزائرية، اأكد املدير العام لل�شركة 

ا�شماعيل عبد املالك، اأن اأ�شباب احلجز مرتبطة ا�شا�شا بخلل تقني وتاأخر يف 

دفع م�شتحقات العمال.

ويف نف�ص ال�شياق، اأكد املدير العام لل�شركة اأن �شفينة ال�شحن تيمقاد مت 

احتجازها يف اطار عملية مراقبة اف�شت اىل تو�شيات تقنية وتو�شيات 

ب�شاأن عدم دفع اأجور العمال. وطماأن قائال، اإن �شفينة ال�شحن »تيمقاد« 

و�شفينة اأخرى جزائرية يف ا�شبانيا »هما ال�شفينتني اجلزائريتني 

الوحيدتني اللتني ل زالتا حمتجزتان«، كما ذكر اأن �شفينة نقل الب�شائع 

»ال�شاورة« املحتجزة مبيناء بري�شت )فرن�شا( منذ 29 اأكتوبر املا�شي قد مت 

الفراج عنها.                                                                                                       ع.ط

اإىل عالمة م�شجلة يف القطاع  حتولت موجات الغالء نهاية ال�شنة 

التجاري  باجلزائر حيث عادة ما ي�شتغل امل�شاربون من التجار هذه 

الفرتة بالذات لزيادة اأ�شعار كل املنتجات وهو ال�شيناريو الذي قد 

موجات  من  حقيقية   خماوف  برزت  اأين  اأي�شا  ال�شنة  هذه  يتكرر 

ال�شرائية  بالقدرة  ال�شنة قد تهوي  تاأتي متزامنة ونهاية  م�شاربة 

اأزمات  اأ�شد  وقع  على   2021 �شنة  لينهوا  فاكرث  اكرث  للجزائريني 

يف  مزمن  ارتفاع  وقع  على  اأ�شهر  منذ  الأ�شواق  وتعي�ص  الغالء. 

الأ�شعار ما ت�شبب يف تدهور خطري يف القدرة ال�شرائية للجزائريني 

قابله اإعالن احلكومة حالة حرب على امل�شاربني الذين كانوا ال�شبب 

رقم واحد فيما عا�شته وتعي�شه الأ�شواق، ومع اقرتاب نهاية ال�شنة 

الأ�شعار  يف  الرتفاع  من  مزيد  ب�شان  تربز  حقيقية  خماوف  فان 

حيث ي�شتغل امل�شاربون من التجار عادة هذه الفرتة بالذات لرفع 

الأ�شعار لكن املختلف هه ال�شنة اأن الأ�شعار اأ�شال قد ارتفعت ب�شكل 

على  قا�ص  �شيكون  جديد  ارتفاع  واي  املا�شية  الأ�شهر  خالل  كبري 

القدرة ال�شرائية التي توجد اأ�شوء حالتها.

لالرتفاع  مر�شحة  املنتجات  هذه  اأ�شعار  • بلنوار: 
جمعية  رئي�ص  اأم�ص  قال  ال�شنة  نهاية  الأ�شعار  توقعات  وب�شاأن 

احلايل  الأ�شعار  م�شتوى  اأن  بلنوار  الطاهر  واحلرفيني  التجار 

يف  متوقعا  اأ�شال  مرتفع  يعد  والفواكه  باخل�شر  يتعلق  فيما 

مع  الوفرة  من  نوعا  الأ�شواق  ت�شهد  اأن  لـ«الرائد«   ت�شريحات 

الأ�شعار،  يف  ال�شتقرار  من  بنوع  �شي�شمح  ما  وهو  ال�شنة  نهاية 

�شمنها  من  الأخرى   ال�شتهالكية  املواد  يتعلق  وفيما  انه  غري 

م�شتقات احلبوب كالعجائن اإىل جانب احلبوب اجلافة وم�شتقات 

احلليب فقد توقع بلنوار اأن تعرف مزيد من الرتفاع مع نهاية 

ب�شورة  احلبوب  من  العاملي  الإنتاج  برتاجع  ذلك  مف�شرا  ال�شنة 

الذي  والطلب،  العر�ص  بني  الكبري  الفارق  جانب  اإىل  عامة، 

الوا�شع،  ال�شتهالك  ذات  املواد  من  الكثري  على  بظالله  األقى 

ال�شتهالكية  املواد  من  العديد  اأن  بلنوار  قال  اخر  جانب  من 

اأ�شعارها  يجعل  ما  وهو  العاملية  البور�شات  �شمن  تداولها  يتم 

وبالتايل  حم�شة  خارجة  لعوامل  وتخ�شع  فيها  متحكم  غري 

واأبدى  حاليا،   ممكن  غري  الأ�شعار  ارتفاع  بعدم  اجلزم  فان 

يف  الرتفاع  من  مزيد  ت�شجيل  حالة  ويف  اأنه  من  تخوفه  بلنوار 

للبدائل  اللجوء  اأ�شعار احلبوب واحلبوب اجلافة والعجائن فان 

الأخرى املتمثلة يف اخل�شر واللحوم قد يرفع الطلب على هذه 

اي�شا  ويرفع  املرتقبة  الوفرة  على  يق�شي  وبالتايل  الأخرية 

اأ�شعار هذه املنتجات مع نهاية ال�شنة وهو ما �شياأزم اكرث القدرة 

ال�شرائية للجزائريني، باملقابل اعرتف بلنوار اأن هناك فئة من 

التجار امل�شاربون من باتوا ي�شتغلون نهاية ال�شنة لرفع الأ�شعار 

خالل  الرقابة  م�شالح  عمل  تكثيف  ال�شروري  من  انه  م�شيفا 

هذه الفرتة بالذات لحتواء اأي موجات غالء مرتقبة ليوؤكد ان 

عمليات امل�شاربة تتم على م�شتوى املنتجني الكبار وامل�شتوردين 

وكبار التجار ولي�ص على م�شتوى تاجر التجزئة الذي يعترب هو 

الأخر �شحية لهذه امل�شاربة.

التجار »عادة«  بات  ال�شنة  نهاية  الأ�شعار  ارتفاع  • حريز: 

حريز  زكي  امل�شتهلك  حماية  فدرالية  رئي�ص  قال  جهته  من 

بات  ال�شنة  نهاية  اجلزائر  يف  الأ�شعار  ارتفاع  اأن  لـ«الرائد« 

و�شي�شتمر  مبكرا  بدا  الرتفاع  هذا  ان  م�شريا  التجار  »عادة« 

الفرتة املقبلة، ويري حريز ان ال�شبب املبا�شر يف هذه الظاهرة 

واأ�شباب  الأ�شعار  حول  دقيقة  اإح�شائية  موؤ�شرات  غياب  هو 

اأنه مبجرد احلديث يف  اأن فدراليته لحظت  ارتفاعها، م�شيفا 

و�شائل الإعالم لبع�ص امل�شوؤولني عن نية الزيادة يف بع�ص املواد، 

ورفع الدعم عن بع�شها، ي�شارع الكثري من امل�شاربني اإىل تخزين 

امل�شتهلكات ال�شرورية، وانتظار الفر�شة لزيادة اأ�شعارها، بعيدا 

عن الرقابة وهو ما يحدث عادة خالل نهاية ال�شنة  وقال حريز 

باقي  اأو  ال�شنة  نهاية  �شواء  الأ�شعار  ارتفاع  ملواجهة  احلل  اأن 

الفرتات يكمن يف تدّخل احلكومة، من خالل ت�شقيف الأ�شعار، 

اأو هوام�ص الربح لو�شع حد للم�شاربني والتجار النتهازيني.

ال�شنة تنهي  للجزائريني  ال�شرائية  •القدرة 
 على وقع الإنهيار

باملقابل فاإنه ويف ظل احلديث عن موجات غالء مرتقبة نهاية 

تنهي  اأن  املتوقع  من  للجزائريني  ال�شرائية  القدرة  فان  ال�شنة 

�شنة 2021 يف اأ�شوء حالتها فعلى مدار ال�شنة اجلارية تدهورت 

اخلرباء  يقدر  اين  خطرية  مب�شتويات  ال�شرائية  القدرة 

القت�شاديون ن�شبة النهيار بحوايل 40 باملائة وهي ن�شبة كبرية 

وزيادة  الأخرية  الفرتة  الفقر  دائرة  ات�شاع  خالل  من  تظهر 

ن�شبة مديونة العائالت وعودة دفاتر »الكريدي« باملحالت وهو 

ما يجعل احلكومة مطالبة باإيجاد احللول �شريعا بهدف حماية 

الدعم  نظام  تعديل  عرب  ذلك  يكون  وقد  الجتماعية  اجلبهة 

وتوجيهه مل�شتحقيه.                                                        �ص.زمو�ص  

تعترب الفرتة التي ي�شتغلها التجار عادة لرفع الأ�شعار 

خماوف من موجات »غالء« و«م�ساربة« 
نهاية ال�سنة ...

�سوناطراك تعلن ا�ستئناف ن�ساطاتها 
على الرتاب الليبي قريبا

ا�شتئنافه لن�شاطاته النتاجية والتنقيبية على  اأم�ص، جممع �شوناطراك عن  ك�شف 

الرتاب الليبي يف القريب العاجل، بعد توقف دام لأزيد من 6 �شنوات اأملته الظروف 

الأمنية املرتدية حينها، ح�شب ما ذكره املجمع يف بيان له. 

وعلى هام�ص قمة ليبيا للطاقة والقت�شاد، التي احت�شنتها العا�شمة الليبية طرابل�ص 

التعاون  �شبل  لتعزيز  �شعيها  �شوناطراك  اأكدت  اجلاري،  نوفمرب  و23   22 يومي  بني 

و�شيانة  تاأهيل  عمليات  يف  امل�شاعدة  على  وحر�شها  الليبي  الطرف  مع  امل�شرتك 

املن�شاآت النفطية والغازية عرب فروعها للخدمات البرتولية، بالإ�شافة اإىل ا�شتئناف 

اأن�شطتها يف ال�شتك�شاف والإنتاج يف القريب العاجل، ي�شيف بيان املجمع.

وعلق جممع �شوناطراك ن�شاطاته يف ليبيا لأول مرة يف �شنة 2011، غري اأنها �شرعان 

ما عاد للن�شاط من جديد يف �شنة 2012، قبل اأن توقف ال�شركة ن�شاطاتها �شنة  2015 

يف  ا�شغالها  ت�شتكمل  مل  احلني  ذلك  ومنذ  ليبيا،  يف  الأمني  الو�شع  تدهور  ب�شبب 

حو�ص غدام�ص.

ويحوز جممع �شوناطراك على عقود �شراكة لال�شتك�شاف والإنتاج مع �شركة النفط 

جممع  مبوجبه  يقوم  اتفاقا   2018 �شنة  من  جانفي  �شهر  الطرفني  واأبرم  الليبية، 

يف  ت�شرفه  حتت  كانت  التي  املواقع  يف  اأن�شطته  وا�شتكمال  بت�شغيل  �شوناطراك 

منطقتني تقعان يف حقل »غدام�ص« احلدودي، حاملا ت�شمح الظروف الأمنية بذلك، 

وهذا من اأجل اإعادة احياء اأهم املواقع النفطية يف ليبيا الذي تقدر احتياطاته ب 3.5 

مليار برميل.                                                                                                                                             ف.م
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5الحدث
رهانات وزير العدل لالرتقاء بالقطاع 

التكوين امل�ضتمر ل�ضمان ق�ضاء 
ن�عي م�ؤهل 

الأختام،  �شدد وزير العدل، حافظ 

على  اأم�س،  طبي،  الر�شيد  عبد 

�رسورة التكوين املتوا�شل للأ�رسة 

نوعي  »ق�شاء  ل�شمان  الق�شائية، 

موؤهل« قادر على مواجهة التحديات 

املعقدة  الق�شايا  تفر�شها  التي 

املطروحة اأمام الق�شاة.

دور  حول  درا�شي  يوم  وخلل 

الت�رسيع والفقه والجتهاد الق�شائي 

يف تطوير القانون، اأو�شح طبي اأن 

»�شمان ق�شاء نوعي موؤهل قادر على 

تفر�شها  التي  التحديات  مواجهة 

نوعية الق�شايا املعقدة املطروحة 

�رسورة  ي�شتوجب  الق�شاة،  اأمام 

التعاون  اأوا�رس  تعزيز  موا�شلة 

واجلامعية  الق�شائية  الأ�رسة  بني 

وحتقيق التح�شني امل�شتمر للمدارك 

العلمية«.

الدرا�شي  اليوم  هذا  مبنا�شبة  وذكر 

الذي نظمه جمل�س الدولة بالتعاون 

جامعة  و  العليا  املحكمة  مع 

التي  التفاقيات  اأن   ،)1( اجلزائر 

مع  الق�شائية  املجال�س  اأبرمتها 

ال�شنة اجلارية،  اجلامعات، خلل 

71 عملية تكوين  »مكنت من تنظيم 

20 عملية تكوين  الق�شاة و  لفائدة 

مبوجب  وذلك  املوظفني  تخ�س 

املجال�س  بني  اتفاقية   46 اإبرام 

واأ�شاف  واجلامعات«.  الق�شائية 

اإبرام  اأي�شا  اأنه مت  ال�شاأن،  ذات  يف 

املحاكم  بني  تعاون  اتفاقية   42
خلل  مكنت  واجلامعات،  الإدارية 

دورة   48 تنظيم  من  الفرتة  نف�س 

 24 و  الق�شاة  ل�شالح  تكوينية 

عدة  يف  وذلك  املوظفني  تخ�س 

جمالت.

من جهة اأخرى، اأكد طبي اأن قرارات 

الدولة،  وجمل�س  العليا  املحكمة 

القانون  من  اأ�شل  ت�شتمد  والتي 

وكذا اجتهادهما الق�شائي لن يكون 

اإذا  القانون  تطوير  يف  فعالية  ذو 

الوا�شع  الن�رس  �رسوط  تتحقق  مل 

ممار�شي  متناول  يف  وجعلها 

طرف  من  ا�شتغللها  وكذا  القانون 

الأكادمييني«.

واأ�شار اإىل ت�شجيل نق�س يف املوؤلفات 

املعاملت  جمال  يف  ل�شيما 

القانون  ينظمها  التي  امل�شتحدثة 

يف  م�شتدل  والتجاري،  املدين 

حول  التاأليف«  »ندرة  املنحى  هذا 

مو�شع تكييف الن�شو�س القانونية 

مع  الت�شيري  باأفعال  مثل  املتعلقة 

الواقع القت�شادي.

على  العدل  وزير  �شدد  ذلك،  واإزاء 

القانون  تطوير  هدف  »بلوغ  اأن 

ي�شتوجب  املجتمع،  يخدم  مبا 

من  �شواء  اجلهود،  من  املزيد  بذل 

اجلامعية  اأو  الق�شائية  الأ�رسة  قبل 

وت�شجيع التاأليف، ل�شيما من خلل 

وتعميم  القانونية  املجالت  بعث 

ن�رسها لكونها الكفيلة بحمل الأفكار 

اجلديدة«.

حول  عر�شا  قدم  وباملنا�شبة، 

والجتهاد  القانوين  الفقه  دور 

الق�شائي يف تطوير القانون، مربزا 

�شواء  الق�شائي  الجتهاد  اأهمية 

يف  العادي  اأو  الإداري  الق�شاء  يف 

»الروح  القانونية  للقاعدة  اإعطائه 

عليها  وي�شفي  امل�رسع  اأرادها  التي 

طابعها العملي«.

بتطبيقه  »القا�شي  قائل:  وتابع 

للقانوين ي�شاهم يف ا�شتقرار القاعدة 

القانونية وهو بذلك ي�شاهم يف الأمن 

الجتهاد  يتدخل  كما  القانوين، 

التي  النقائ�س  �شد  ق�شد  الق�شائي 

يعرفها الت�رسيع مفعل بذلك �شلطة 

تف�شري القوانني«.

اليوم  هذا  �شهد  فقد  للإ�شارة، 

مداخلت  عدة  تقدمي  الدرا�شي 

القا�شي  دور  حول  متحورت 

والتحديات  القانون  تطوير  يف 

القانون  فاعلي  على  املفرو�شة 

والتكنولوجيات  الرقمنة  ظل  يف 

اجلنائية  ال�رسعية  مبداأ  وحتولت 

يف ظل عوملة ن�شو�س التجرمي.

ع.ط

حتديد  مت  فقد  للوزارة،  بيان  وح�شب 

اخلا�شة  الوثائق  لإعداد  عمل  فرقة 

يف  للم�شتثمرين  املوجهة  باملناق�شة 

اإطار »�شولر 1000« ولفح�س العنا�رس 

امل�رسوع  بهذا  املرتبطة  اخلارجية 

لل�رسكة  الفعلي  الإنطلق  انتظار  يف 

اجلزائرية للطاقات املتجددة »�شم�س«. 

قامت  الفرقة  هذه  اأن  البيان،  واأو�شح 

متهيدا  حت�شريية  اأعمال  عدة  باإجراء 

قبل   »1000 »�شولر  م�رسوع  لإطلق 

نهاية العام اجلاري  على غرار اختيار 

اإجناز  ملئمة ملتطلبات  مواقع  وحجز 

مل�رسوع  ال�شم�شية  الطاقة  حمطات 

»�شولر 1000«، حيث مت مراعاة اإمكانية 

الو�شول اإىل املواقع والربط بال�شبكات 

الكهربائية وغريها من املتطلبات كما 

مت حتديد 11 موقعا مب�شاحة اإجمالية 

تقدر بـ 4250 هكتارا. مب�شاركة فعالة 

وهي  املعنية  الوليات  طرف  من 

املغري،  الوادي،  ورقلة،  البي�س، 

باإعداد  قامت  كما  وب�شار.  غرداية 

النوع  لهذا  امللئمة  املالية  ال�رسوط 

من امل�شاريع جلعله قابل للتمويل من 

طرف امل�شتثمرين، وذلك مب�شاهمة من 

وزارة املالية. ومن املنتظر ان يعطي 

للنتقال  قويا  دفعا  امل�رسوع  هذا 

الطاقوي الذي ت�شعى له احلكومة حيث 

�شيكون مبثابة البداية لتفعيل مزيد من 

يف  �شخمة  م�شاريع  واطلق  ال�رسكات 

متلك  التي  املتجددة  الطاقات  جمال 

الإمكانيات  من  الكثري  فيها  اجلزائر 

الدولية  للوكالة  ت�شنيف  �شبق  حيث 

للطاقة اأن اكدت ان اجلزائر تتوفر على 

حيث  من  العامل  يف  �شم�شي  حقل  اأكرب 

عدد �شاعات �شطوع ال�شم�س يف ال�شنة، 

ما  ال�شنة،  يف  �شاعة   2000 تفوق  اإذ 

يجعل من اجلزائر مبثابة عملق نائم 

فانه  للإ�شارة  ال�شم�شية.  الطاقة  يف 
فقد  الطاقوي  النتقال  م�شاعي  ولدعم 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأعطى 
للوزرات  تعليمات  يومني   منذ  تبون 
الدول  مع  التعاون  ب�رسورة  املعنية 
حول  البحوث  يف  عمليا،  املتقدمة 
الطاقات  ا�شتعمال  تعميم  تقنيات 

اجلمهورية  رئي�س  وحدد  املتجددة. 
للتحول  اأ�شهر،  ثلثة  اأق�شاها  اآجال، 
الطاقة  با�شتعمال  الطاقوي، 
ال�شم�شية، يف بع�س موؤ�ش�شات ومرافق 
ال�شحة  قطاعي  خا�شة  الدولة، 
والرتبية. ويف هذا ال�شياق اأمر باإلزام 
كل بلديات الوطن، با�شتعمال الطاقة 
مبا  العمومية،  الإنارة  يف  ال�شم�شية 
واملناطق  ال�رسيعة  الطرقات  فيها 
والون�رسي�س  كالأورا�س  اجلبلية، 

وجرجرة.

حّددت وزارة النتقال الطاقوي والطاقات املتجددة 11 موقعا لإجناز م�شروع 
»�شولر 1000« الذي يت�شمن حمطات للطاقة ال�شم�شية بطاقة اإجمالية تقدر 

بـ 1000 ميغاواط حيث �شيعطي هذا امل�شروع دفعا قويا لالنتقال الطاقوي الذي 
ت�شعى له احلكومة.

بطاقة اإجمالية تقدر بـ 1000 ميغاواط

م�شروع  الحت�شان  واليات   6
ال�شم�شية للطاقة  »�ش�الر« 

�س.ز

خا�شة عرب الوليات الداخلية واملناطق اجلبلية واملرتفعات

»الندرة« لتفادي  ا�شتباقية  اإجراءات  مطل�ب 
 يف هذه املادة خالل التقلبات اجل�ية 

مناق�شة الت�شدي ملختلف اأ�شكال اجلرمية العابرة للحدود

اأ�شغال  ي�شارك يف  ال�طني  االأمن 
برتكيا »االأنرتب�ل« 

تتعلق  م�شاكل باجلملة  �شتاء  ف�شل  الوطن كل  العديد من وليات  تعرف 

الأمر بفرتات التقلبات اجلوية  اذا تعلق  بالتموين بغاز البوتان خا�شة 

و  املواطنون  جعل  ما  وهو  باأكملها  مدا�رس  و  قرى  تعزل  التي  العنيفة 

�رسكة  يطالبون  البوتان  غاز  قارورات  تعبئة  مراكز  اأ�شحاب  اخلوا�س 

ب�رسورة  الفرتة  هذه  »نفطال«  البرتولية  املنتوجات  ت�شويق  و  توزيع 

اتخاذ تدابري جديدة ل�شمان توفر املادة خلل هذا الف�شل. ويدعو هوؤلء 

مع  تزامنا  البوتان  غاز  قارورات  تعبئة  مراكز  اأ�شحاب  من  املتعاملون 

التقلبات اجلوية امل�شتمرة �رسكة توزيع وت�شويق املنتوجات البرتولية 

»نفطال« اإىل �رسورية اتخاذ تدابري جديدة ل�شمان توفر غاز البوتان خلل 

الفوري  البوتان  لتعبئة  جديدة  مركزا  ا�شتحداث  خلل  من  الف�شل،  هذا 

ف�شل  جديدة  بيع  نقاط  وفتح  الثلوج،  تعزلها  اأن  املحتمل  باملناطق 

عن تعزيز ال�شوق بكميات اكرب من قارورات الغاز، كاإجراءات اجبارية 

تفاديا لتكرار �شيناريو الندرة الذي ي�شجل خلل التقلبات اجلوية التي 

عرفتها اجلزائر ال�شنوات املا�شية. ويحذر هوؤلء املتعاملون من كارثة 

قد ت�شهدها وليات الوطن يف حال ت�شجيل تقلبات جوية عنيفة هذه ال�شنة 

البوتان،  الوليات ل تتوفر على خمزون لن�شف يوم من غاز  اغلب  لن 

كما  الطبيعية  الكوارث  ا�شرتاتيجية ملواجهة  على خمزونات  تتوفر  ول 

هو معمول به يف باقي الدول م�شريين اإىل اأن ما تنتجه م�شفاة العا�شمة 

اأولية لتعبئة غاز  اأرزيو من مواد  على �شبيل املثال  و ما يتم جلبه من 

البوتان ل يكف لتغطية احتياجات 24 �شاعة، خا�شة و اأن العا�شمة تزّود 

6 وليات من الو�شط، وهي العا�شمة و البليدة و تيبازة و املدية و تيزي 
وزو و بومردا�س. للإ�شارة فاأن اأزمة غاز البوتان دائما ما تطرح وب�شدة 

التقلبات  خلل  واملرتفعات  اجلبلية  واملناطق  الداخلية  الوليات  عرب 

امام  و�شاعا  املجال  يفتح  ما  وهو  واملدا�رس  القرى  تعزل  التي  اجلوية 

امل�شاربة يف املادة التي تت�شاعف اأ�شعارها اأربع مرات وهو ما يدفع ثمنه 

املواطن.                                                                          �س.ز

للأمن  العامة  املديرية  ت�شارك 

اأ�شغال  الوطني، ابتداء من اأم�س، يف 

العامة  للجمعية   89 الـ  الدورة 

اجلنائية  لل�رسطة  الدولية  للمنظمة 

 25 غاية  اىل  تدوم  التي  )اأنرتبول(، 

ا�شطمبول  مبدينة  اجلاري  ال�شهر  من 

الرتكية، ح�شب ما افاد به بيان لذات 

الهيئة المنية.

�شيتم  اأنه  ذاته  امل�شدر  واأو�شح 

يح�رسها  التي  الدورة،  هذه  خلل 

ال�رسطة  اأجهزة  خمتلف  وممثلو  قادة 

التابعة للدول الأع�شاء يف املنظمة، 

ذات  املوا�شيع  من  العديد  مناق�شة 

اأجهزة  بني  التعاون  »بتعزيز  ال�شلة 

النرتبول،  اإطار منظمة  ال�رسطة« يف 

اأ�شكال  ملختلف  »الت�شدي  بهدف 

اجلرمية العابرة للحدود والتي تهدد 

اأمن الأفراد واملجتمعات يف العامل«.

وميثل املدير العام للأمن الوطني يف 

هذه الدورة ،املفت�س العام مل�شالح 

الوطني،  للأمن  العامة  املديرية 

مراقب عام لل�رسطة حاج �شعيد اأرزقي 

مدير  من  كل  ي�شم  وفد  راأ�س  ،على 

م�شلحة  رئي�س  الق�شائية،  ال�رسطة 

املكتب  ورئي�س  الدويل  التعاون 

املركزي للنرتبول باجلزائر. ع.ط

بهدف حماية م�شتهلكي اخلدمات املالية 

القرو�ض ف�ائد  معدالت  �شقف  يخف�ض  اجلزائر  بنك 

قرر بنك اجلزائر تخفي�س �شقف معدلت فوائد القرو�س ويتعلق الأمر 

املعدلة   2021 نوفمرب   21 يف  املوؤرخة   10-2021 رقم  بالتعليمة 

 2016 �شبتمرب   1 يف  املوؤرخة   8-2016 رقم  للتعليمة  واملتممة 

املتعلقة بكيفيات حتديد معدلت الفائدة املفرطة.

مفرط،  فائدة  »قر�س مبعدل  اجلديدة  التعليمة  ن�س  ويعترب ح�شب 

كل دعم مايل ممنوح مبعدل فائدة فعلي اجمايل يفوق، عند منحه، 

ُع�رس )10 باملئة( )مقابل 20 باملئة من قبل( متو�شط املعدل الفعلي 

املطبق يف العمليات من نف�س الطبيعة من طرف البنوك واملوؤ�ش�شات 

املالية خلل ال�شدا�شي ال�شابق«. وتدخل هذه التعليمة حيز التنفيذ 

كيفيات  اجلزائر حول  بنك  تعليمة  اأن  يذكر  نوفمرب.   21 من  ابتداء 

م�شتهلكي  اىل حماية  ا�شا�شا  يهدف  املفرطة  الفائدة  حتديد معدلت 

اخلدمات املالية من كل غر�س مفرط يف جمال الفوترة الذي ميكن 

للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية اعتماده يف خمتلف اأنواع القرو�س التي 

متنحها لزبائنها.                                                       ع.ط

باك�شتانية فرقاطة  مب�شاركة  البحرية  للق�ات  مترين 
ر�شت  الفرقاطة  ” ALMAGIR-260″ التابعة للبحرية الباك�شتانية اأم�س مبيناء اجلزائر يف توقف يدوم 3 اأيام يف اإطار 

جت�شيد التعاون الع�شكري الثنائي اجلزائري الباك�شتاين حل�شاب �شنة 2021. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني باأن وحدة 

عائمة من قواتنا البحرية �شتنفذ مترين من نوع PASSEX �شي�شمح بتبادل اخلربات وتعزيز التن�شيق امل�شرتك يف جمال 

البحث والإنقاذ يف البحر. جتدر الإ�شارة اأن الوفد الباك�شتاين حظي با�شتقبال من طرف قائد الواجهة البحرية الو�شطى 

العميد قايد نور الدين.

خمت�شة يف تهريب املهاجرين يف اإطار جماعات 
منظمة عابرة للحدود

لتهريب  دولية  �شبكة  تفكيك 
اأوروبا اإىل  املهاجرين 

منظمة  دولية  اإجرامية  ب�شبكة  الإطاحة  من  الوطني  الدرك  وحدات  متكنت 

خمت�شة يف تهريب املهاجرين. واأو�شحت قيادة الدرك الوطني يف بيان لها، 

با�شتعمال  بوعريريج  بربج  الوطني  للدرك  الإقليمية  املجموعة  اأفراد  اأن 

يف  خمت�شة  منظمة  دولية  �شبكة  تفكيك  من  متكنت  للتحري  حديثة  تقنيات 

تهريب املهاجرين يف اإطار جماعات منظمة عابرة للحدود.

وميتد ن�شاط ال�شبكة الإجرامية عرب الرتاب الوطني مرورا بدول مغاربية اإىل 

التوا�شل  بالعتماد على و�شائط  ال�شبكة  ين�شط عنا�رس  اأوروبا، حيث كان 

الجتماعي. ومكنت التحريات من حتديد هوية 27 �شخ�شا من عنا�رس ال�شبكة 

منهم 07 ين�شطون خارج الرتاب الوطني. فيما مت توقيف 14 �شخ�شا اأودعوا 

وك�شف  املخت�شة.  الق�شائية  اجلهات  اأمام  تقدميهم  بعد  املوؤقت  احلب�س 

عنا�رس  باقي  حق  يف  دولية   07 منها  بالقب�س  اأمرا   13 �شدور  عن  البيان 

ال�شبكة.
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المحلي

اأطاحت عنا�صر من الأمن احل�صري اخلارجي الكرمة باأمن دائرة »ال�صانيا« بوهران، بجماعة اأ�صرار خمت�صة 

يف �صرقة البالوعات.

بعد العا�صمة، توقيف ع�صابة خمت�صة يف وهران

الأيام بقوة هذه  تعود  البالوعات  �سرقة  ظاهرة 

وح�سب بيان لهذه الهيئة فقد 

اللذان  مت توقيف املتورطني 

يبلغان من العمر 24 و27 �سنة 

متلب�سني ومت حجز بحوزتها 

خا�ص  ميزان  بالوعة،   16
بوزن احلديد ونازع م�سامري. 

ا�ستغالال  العملية  هذه  ومتت 

بالن�ساط  تفيد  ملعلومات 

التي  للع�سابة  االجرامي 

�سبطا  حتركاتهما  تتبع  بعد 

على م�ستوى حي 05 جويلية 

ا�سرتجاع  مت  فيما  متلب�سني. 

اإىل  باالإ�سافة  بالوعة   16
يف  ي�ستخدمانها  كانا  مركبة 

عملية ال�رسقة.

 وقد كانت م�سالح اأمن والية 

اجلزائر اأي�سا قد متكنت اأم�ص 

االأول من توقيف �ستة اأ�سخا�ص 

البالوعات  �رسقة  ق�سية  يف 

بباب الوادي بالعا�سمة. 

الوالية  الأمن  بيان  وح�سب 

فاإن العملية مكنت من توقيف 

فيهم،  م�ستبه  اأ�سخا�ص   6
بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 

بينهم  من  �سنة،  و40   18
واأو�سح  ق�سائيا.  م�سبوقني 

حجز  مت  اأنه  ذاته  امل�سدر 

ومطرقة  بالوعات  غطاء   12
تقدمي  بعدها  ليتم  وكم�ساة، 

النيابة  اأمام  فيهم  امل�ستبه 

املخت�سة اإقليميا.

 ومن الوا�سح ان ظاهرة �رسقة 

بقوة  عادت  قد  البالوعات 

االأيام تزامنا والتقلبات  هذه 

ي�سكل  ما  وهو  اجلوية 

في�سانات  ت�سكل  احتمالية 

التي  املناطق  عرب  و�سيول 

الظاهرة  هذه  فيها  تنت�رس 

ت�ساهم  حيث  كبري  ب�سكل 

البالوعات يف حماية  اغطية 

تراكم  من  االأخرية  هذه 

يت�سبب  بينما  القاذورات 

يف  االغطية  هذه  �رسقة 

داخل  القاذورات  كل  مرور 

يت�سبب  ما  وهو  البالوعات 

يف ان�سدادها وتكون النتيجة 

ملن�سوب  وارتفاع  �سيول 

املياه يف االأحياء والطرقات 

خا�سة خالل التقلبات اجلوية 

فيها  ي�سجل  التي  والفرتات 

ت�ساقط غزير لالأمطار.

تدخلت م�سالح احلماية املدنية، ليلة 

وت�رسيف  امت�سا�ص  الأجل  االأول  اأم�ص 

من  عدد  اإىل  املت�رسبة  االأمطار  مياه 

ال�سلف  بوالية  بلديات   6 عرب  امل�ساكن 

حيث مت ت�سخري ت�سكيل اإ�سعايف لتاأمني 

�ساكنة عدد من النقاط ال�سوداء الواقعة 

ارتفاع  بظل  وخا�سة  االأودية  بجوار 

من�سوب املياه بها.

مديرية  عن  ال�سادر  البيان  وح�سب 

احلماية املدنية، فاإن الفرق املتدخلة 

يف  العائمة  امل�سخات  ا�ستغلت  قد 

امت�سا�ص املياه كما ا�ستعملت ال�سالليم 

واالأحبال يف م�ساعدة عدد من املواطنني 

االأودية  قطع  يف  املدار�ص  وتالميذ 

وال�سيول اجلارفة. يحدث هذا يف وقت 

امل�سار  لتدخالت  عدة  اإح�ساء  فيه  مت 

املر�سى،  بلديات  من  كل  يف  اإليها 

م�سدق، تاوقريت، عني اأمران، تلع�سة 

وبوزغاية. 

كما ت�سببت، خالل هذا ال�سهر، التقلبات 

الغزيرة  باالأمطار  امل�سحوبة  اجلوية 

التي تت�ساقط على اأغلب بلديات الوالية، 

يف اإنهيار �سخري. متثل ت�ساقط ال�سخور 

واحلجارة واالأتربة على الطريق الوطني 

املدخل  عند  قي�رس  مبنطقة   19 رقم 

تاأمني  وق�سد  تن�ص.  ملدينة  اجلنوبي 

حركة املرور واإزالة احلجارة

اأعلى اجلبل  واالأتربة التي ت�ساقطت من 

تدخلت  املذكورة،  الطريق  على  املطل 

واحلماية  الوطني  الدرك  م�ساحلي 

االأ�سغال  م�سالح  جانب  اإىل  املدنية. 

العمومية والبلدية لت�سليح االأجزاء التي 

الطريق  وفتح  ال�سخري  االإنهيار  طالها 

التي تعر�ست اإىل غلق جزئي. كما اأدت 

االأمطار الغزيرة يف اإنهيار جزئي مل�سكن 

لعائلة تتكون من 5 اأفراد بينهم اإمراأة من 

ذوي االإحتياجات اخلا�سة.

د.ع

نّظمت مقاطعة الغابات بحجوط بتيبازة اأم�ص االأول، حملة 

ت�سجري وا�سعة بغابة الدولة بوروي�ص ببلدية حجوط )قرية 

الإعادة  الوالئية  املحافظة  خمطط  �سمن  وذلك  الرحابة(، 

تاأهيل الغابات املحروقة.

للفالحة،  التقني  املعهد  مع  بالتن�سيق  احلملة  وقد جاءت 

�سنف  من  �ستلة   100 ُغر�ص  اوىل  عملية  يف  �سملن  حيث 

مقاطعة  واأعوان  اإطارات  اإ�رساف  حتت  الكناري،  ال�سنوبر 

الغابات،  زراعة  تخ�س�ص  التقني  املعهد  وطلبة  الغابات 

من جانب اأخر وق�سد اإجناح عمليات الت�سجري التي انطلقت 

موؤخرا، عقد حمافظ الغابات لوالية تيبازة جمال بلعايب 

اأين  للوالية،  والبيئة  الرتبية  رفقة مديري  لقاء م�سرتكا، 

مت ت�سطري برنامج ا�ستعجايل الإن�ساء ثالث م�ساتل منوذجية 

ال�ستالت  توفري  بهدف  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  خمتلف  عرب 

التقنية  املرافقة  مع  ال�سنوية،  الت�سجري  حمالت  خالل 

الإطارات حمافظة الغابات، وكذا اإ�رساك التالميذ فيها، بغية 

حت�سي�سهم باأهمية البيئة وال�سجرة، ون�رس الثقافة البيئية 

لدى اأو�ساط املتمدر�سني.

د.ع

احل�رسي  باالأمن  الق�سائية  ال�رسطة  ف�سيلة  عنا�رس  و�سعت 

لن�ساط  حدا  الدفلى،  عني  والية  باأمن  مليانة  خمي�ص  الثالث 

ترويج  جمال  يف  ين�سط  �سنة،   38 العمر  من  يبلغ  �سخ�ص 

ال�سموم.

على  بناء  اإيقافه  مت   ، املدينة  ذات  من  ينحدر  الذي  امل�ستبه 

خطة اأمنية بعد ا�ستغالل معلومات تتعلق بن�ساطه امل�سبوه على 

عمليات  كللت  مليانة، حيث  بخمي�ص  م�ستوى »حي حالميي«، 

تر�سد حتركاته بتوقيفه بحر هذا االأ�سبوع على م�ستوى م�سكنه 

التخزين   و  البيع  عمليات  يف  ي�ستغله  كان  الذي  احلي  بذات 

فيما اأ�سفرت عملية تفتي�سه عن حجز 27 قر�ص مهلو�ص من دواء 

تقدميه  ليتم  العقلية،  املوؤثرات  من  امل�سنف  »بريغابالني« 

مليانة،  خمي�ص  حمكمة  لدى  املخت�سة  الق�سائية  اجلهة  اأمام 

العقلية  املوؤثرات  حيازة  تهمة  عن  اإيداع  باأمر  خ�سته  التي 

بطريقة غري م�رسوعة لغر�ص البيع على الغري.

اأ. ب 

اأكد، اأم�س، املدير الفرعي للتح�صيل ب�صندوق 

الأجراء  للعمال  الجتماعية  التاأمينات 

املوؤ�ص�صات  اأن  حكيم  حمالوي  امل�صيلة  وكالة 

امل�صتفيدة من الإعفاء من زيادات وغرامات 

التاأخري مل تتجاوز ن�صبة 51 باملائة، وهذا ما 

يعك�س �صعف يف اإقبال اأرباب العمل واأ�صحاب 

املدينني  اخلا�صة  القت�صادية  املوؤ�ص�صات 

التدابري  من  ال�صتفادة  يف  ال�صندوق  لدى 

ال�صتثنائية التي اأقرتها ال�صلطات العمومية 

لإعفائهم من زيادات وغرامات التاأخري.

�صحفية  ندوة  خالل  امل�صوؤول  ذات  واأو�صح 

املوؤ�ص�صات  عدد  اأن  الوكالة  مبقر  عقدت 

امل�صتفيدة من هذه التدابري التي بداأ �صريان 

العمل بها بتاريخ 25 اأوت من ال�صنة اجلارية 

 1483 بلغت  اجلاري  نوفمرب   22 غاية  واىل 

مدانة  موؤ�ص�صة   3047 بني  من  موؤ�ص�صة 

جديدة  موؤ�ص�صة   884 منها  ال�صندوق  لدى 

الرئا�صية  التدابري  �صدور  بعد  ا�صتحدثت 

طلبات  اأن  حني  يف   21/12 الأمر  مبوجل 

نف�س  خالل  طلبا   61 بلغت  الديون  جدولة 

الفرتة.

ال�صندوق  م�صالح  اأن  حكيم اإىل  حمالوي  واأ�صار 

تنظيم  على  العملية  �صريان  بداية  منذ  داأبت 

وتن�صيط  الإعالمية  احلمالت  من  العديد 

عرب  بلدية   35 حوايل  �صملت  وزيارات  لقاءات 

 15 مبجموع  بلدية   47 بني  من  الولية  تراب 

جميع  التح�صي�صية  احلمالت  م�صت  اأين  دائرة 

الربيد  ومراكز  والإدارات  العمومية  الهيئات 

عا�صمة  من  بكل  العمومية  ال�صاحات  وحتى 

التدابري  �صرح  اأجل  من  وبو�صعادة  الولية 

ال�صتثنائية اجلديدة لفائدة اأرباب العمل.

منها  الهدف  املتخذة  التدابري  هذه  اأن  م�صيفا 

ال�صمان  منظومة  على  احلفاظ  الأول  املقام  يف 

الجتماعية من خالل املحافظة على التوازنات 

عديدة  خدمات  يوفر  الذي  للقطاع  املالية 

التعوي�صات  ل�صيما  اجتماعيا  لهم  للموؤمن 

ف�صال  الأجراء  العمال  لفئة  والنقدية  العينية 

غرار  على  اأخرى  هيئات  يف  امل�صاهمة  عن 

البطالة  و�صندوق  للتقاعد  الوطني  ال�صندوق 

ت�صديد  من  القتطاع  عملية  طريق  عن 

ال�صرتاكات.

 حممد. ق

البليدة  لولية  الفالحة  مديرية  ت�صرع 

قريبا يف تعوي�س نحو 150 فالحا من اأ�صحاب 

حرائق  من  املت�صررين  املثمرة  الأ�صجار 

اأوت املن�صرم عرب  الغابات التي اندلعت �صهر 

عملية  من  النتهاء  عقب  الولية،  اإقليم 

تعوي�س مربي املوا�صي. 

واأو�صح امل�صدر اأنه عقب النتهاء من املرحلة 

الذين  الفالحني  تعوي�س  عملية  من  الأوىل 

الغابات  حرائق  جراء  مادية  خ�صائر  تكبدوا 

مربي  خ�صت  والتي  الولية  م�صت  التي 

م�صالح  �صت�صرع  واملاعز،  والأغنام  الأبقار 

الأ�صجار  فالحي  تعوي�س  يف  قريبا  الفالحة 

املثمرة الذين يناهز عددهم 150 فالحا.  

جلان  ت�صكيل  مت  العملية،  لهذه  وحت�صريا 

التابعة  الفالحي  الفرع  اإطارات  من  مكونة 

الغابات  حرائق  من  املت�صررة  للبلديات 

للولية  ال�صرقية  باملنطقة  جلها  الواقعة 

وبوقرة  الأربعاء  بلديات  من  كل  يف  واملتمثلة 

وبوعينان وقرواو ومفتاح، بالإ�صافة اإىل بلدية 

عني الرمانة الواقعة مبنطقة جبلية.  

الفرع  من  اإطارات  اأي�صا  اللجان  هذه  ت�صم  كما 

الفالحي التابع للبلديات املذكورة وكذا اإطارات 

لالأ�صجار  التقني  واملعهد  الغابات  مقاطعات 

املثمرة والكروم، وفقا لذات امل�صدر.  

العينية  التعوي�صات  تقدمي  جانب  واإىل 

للفالحني، �صتحر�س م�صالح الفالحة اأي�صا على 

ي�صيف  التقنية،  الناحية  من  مرافقتهم  �صمان 

اأنهم  اإىل  لفتا  الفالحة،  مديرية  من  م�صدر 

وعدد  نوع  فيه  يذكرون  التزام  مبلء  مطالبني 

الأ�صجار املثمرة التي طالتها احلرائق وكذا تلك 

التي مت تعوي�صهم بها.  

 اأ. ب

اأن  خلن�صلة  الولئية  ال�صلطات  اأكدت 

اإح�صاء  عملية  يف  �صرعت  م�صاحلها 

باإقليم  ال�صاغرة  العقارية  الأوعية 

عا�صمة الولية ق�صد ا�صتغاللها يف توطني 

مرافق عمومية، و�صيتم على �صوء عملية 

املعاينة برجمة اجتماع تن�صيقي ي�صم كل 

املقبل  اخلمي�س  يوم  املعنية  القطاعات 

ل�صتغالل  املقدمة  القرتاحات  يف  للف�صل 

تنموية  م�صاريع  اجناز  يف  اجليوب  هذه 

ت�صمل جميع القطاعات تقريبا.   

�صرع  فقد  امل�صادر،  ذات  اإىل  وا�صتنادا 

علي  خن�صلة  وايل  اجلاري  الأ�صبوع  بداية 

حاج  للولية  العام  الأمني  رفقة  بوزيدي 

ال�صعبي  واملجل�س  دائرة  ورئي�صي  فار�صي 

التعمري  قطاعات  ومدراء  خلن�صلة  البلدي 

والتجهيزات  والبناء  املعمارية  والهند�صة 

وم�صح  الفالحية  وامل�صالح  العمومية 

الدولة وديوان الرتقية  الأرا�صي واأمالك 

يف  الغابات،  وحمافظة  العقاري  والت�صيري 

�صل�صلة خرجات ميدانية، ملعاينة واإح�صاء 

الأوعية   

اقرتاحات  وت�صجيل  ال�صاغرة  العقارية 

مرافق  وت�صييد  توطني  يف  ل�صتغاللها 

عمومية.  

وانطلقت عملية معاينة واإح�صاء الأوعية 

العقارية و�صط مدينة خن�صلة -ح�صب ذات 

الكائنة  احلياة  قاعدة  اأر�صية  امل�صدر-من 

بحي 126 �صكن »كناب اإميو« والتي ترتبع على 

وايل  اأعطى  حيث  مربع،  مرت   2050 م�صاحة 

خن�صلة اقرتاحا لإعداد درا�صة لإجناز قاعة 

عالج وملعب جواري بها.  

اإحدى  مقر  معاينة  باملنا�صبة  متت  كما 

بحي  والواقعة  املنحلة  العمومية  املوؤ�ص�صات 

كلف  حيث  املدينة،  بو�صط  نوفمرب  اأول 

اأمالك  مدير  املحلي  التنفيذي  اجلهاز  رئي�س 

اقرتاحها  ق�صد  تقنية  بطاقة  باإعداد  الدولة 

بالبلدية،  املحجوزات  لإيداع  كم�صتودع 

ح�صبما مت اإي�صاحه.  

معاينة  اأي�صا  متت  باأنه  امل�صدر  ذات  واأفاد 

املحيط  خارج  م�صكانة  بطريق  تقع  اأر�صية 

العمراين لبلدية خن�صلة ذات م�صاحة تقدر بـ 

مديرية  م�صالح  تكليف  مت  حيث  هكتارا،   40
اإداري للنظر يف  اأمالك الدولة باإعداد تقرير 

ومقربة  اأ�صبوعية  ك�صوق  ا�صتغاللها  اإمكانية 

الأر�صية  ت�صنيف  اإعادة  ملف  حت�صري  مع 

لتوطني  م�صتقبال  تهيئتها  بغية  لها  املقابلة 

م�صروع قطب عمراين جديد.  

واأردف اأنه مت اقرتاح درا�صة اإجناز ازدواجية 

املقابل  ال�صاغر  العقاري  بالوعاء  الطريق 

باجتاه  فرنقال  بطريق  الأ�صبوعية  لل�صوق 

و�صط املدينة لتخفيف ال�صغط على م�صتعملي 

قناة  ت�صغيل  اإعادة  على  العمل  مع  الطريق 

ت�صريف الأمطار بذات املنطقة.  

ر. ن

مناطق  اإن�صاء  يف  قريبا  ال�صروع  ينتظر 

البلديات  م�صتوى  على  م�صغرة  ن�صاطات 

ال�صباب  ت�صجيع  اأجل  من  وهران  بولية 

على ولوج جمال املقاولتية، ح�صبما اأعلن 

اأن  اىل  اأ�صار  الذي  �صعيود،  �صعيد  الوايل 

اأجل  من  كبرية  مبجهودات  تقوم  الدولة 

على  خا�صة  الت�صغيل  مللف  احللول  اإيجاد 

امل�صتوى املحلي. 

لبلديات  تفقدية  زيارة  هام�س  وعلى 

البية  وعني  وبطيوة  احلجاج  مر�صى 

اأنه  الوايل  اأو�صح  بطيوة،  لدائرة  التابعة 

اختيار  القادمة  الأ�صابيع  خالل  �صيتم 

فيها  يكون  الولية  بلديات  من  بلدية 

م�صغرة  موؤ�ص�صات  خلق  على  معترب  طلب 

م�صغرة  ن�صاطات  منطقة  اإن�صاء  اأجل  من 

اأنه  �صعيود  واأ�صاف  منوذجية.  تكون  بها 

معينة  فرتة  بعد  التجربة  تقييم  �صيتم 

اإيجابية  كانت  اإن  تعمم  حتى  نتائجها،  لرنى 

على  احلر�س  مع  الولية  بلديات  كافة  على 

احرتام خ�صو�صية كل بلدية.  

ال�صباب  ت�صجيع  �صرورة  على  الوايل  و�صدد 

متو�صطة  موؤ�ص�صات  خلق  نحو  التوجه  على 

تقوم  »الدولة  ال�صياق  يف  وقال  و�صغرية، 

احللول  اإيجاد  اأجل  من  كبرية  مبجهودات 

مللف الت�صغيل، غري اأن ال�صباب اأي�صا ل يجب 

يف  يفكروا  اأن  بل  �صغل  من�صب  ينتظروا  اأن 

اإن�صاء مقاولتهم اخلا�صة وامل�صاهمة يف خلق 

منا�صب �صغل وبالتايل ديناميكية اقت�صادية 

وجتارية يف املنطقة«. 

ق. م

د.ع

بامل�صيلة الأجراء  للعمال  الجتماعية  التاأمينات  �صندوق   

العمل  اأرباب  من  باملائة   51
ا�ستفادوا من تدابري الإعفاء 

البليدة  

ال�سروع يف تعوي�ض الفالحني 
املت�سررين من »حرائق ال�سيف« 

عمومية  مرافق  توطني  يف  ا�صتغاللها  ق�صد 

ال�سروع يف اإح�ساء الأوعية 
العقارية ال�ساغرة بخن�سلة

 بهدف تطوير »املقاولتية« وت�صجيع ال�صباب على ال�صتثمار

نحو اإن�ساء مناطق ن�ساطات 
م�سغرة ببلديات وهران 

مياه الأمطار تت�صرب للمنازل بـ6 بلديات

ال�سلف بولية  طوارئ  حالة  حتدث  اجلوية  التقلبات 

  �صمن خمطط املحافظة الولئية لإعادة تاأهيل الغابات املحروقة

حجوط بغابات  وا�سعة  ت�سجري  حملة 

 عني الدفلى 

الأمن قب�سة  يف  مليانة  بخمي�ض  ال�سموم  مروج 
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7 المجتمع
 هو�س ال�سرقة

    يعرف هو�س ال�سرقة باأنه عجز متكرر 

عن مقاومة الرغبات يف �شرقة الأ�شياء التي 

ما  عادة  و  ال�سارق،  اإليها  يحتاج  ل  ما  عادة 

ا�شطراب  هو  بحيث  القيمة،  �شئيلة  تكون 

ميكن  و  خطري  لكنه  و  نادر،  عقلية  �شحة 

اأن ي�شبب الكثري من الأمل العاطفي ملرتكبه 

و لأحبائه اإذا مل يتم عالجه.

  كما يعترب اأحد اأنواع ا�شطراب ال�شيطرة 

على الندفاع، اأي ا�شطراب يت�شم مب�شاكل 

اإذا  النف�س،  �شبط  يف  �شلوكية  اأو  انفعالية 

على  ال�شيطرة  ا�شطرابات  اأحد  تعاين  كنت 

مقاومة  يف  �شعوبًة  تعاين  فاإنك  الندفاع، 

اأو  متهور  فعل  اأداء  اإىل  النزعة  اأو  الإغراء 

العديد  يعي�س  و  اآخر،  ل�شخ�س  اأو  لك  موؤذ 

�شرية  حياة  ال�شرقة  هو�س  مر�شى  من 

طلب  من  خوفهم  ب�شبب  اخلزي؛  يغلفها 

عالج ال�شحة العقلية، على الرغم من عدم 

ي�شاعد  فقد  ال�شرقة،  لهو�س  عالج  وجود 

العالج بالأدوية اأو العالج باحلوار )العالج 

النف�شي( يف اإنهاء دورة ال�شرقة القهرية.

و ت�شمل اأعرا�شه

الرغبة  مقاومة  على  القدرة  عدم   •
حتتاج  ل  التي  الأ�شياء  �شرقة  يف  ال�شديدة 

اإليها.

اأو  القلق  اأو  التوتر  بزيادة  ال�شعور   •
الإثارة التي توؤدي اإىل ال�شرقة.

الإر�شاء  اأو  الراحة  اأو  باملتعة  • ال�شعور 
يف اأثناء ال�شرقة.

الندم  اأو  الرهيب  بالذنب  ال�شعور   •
من  اخلوف  اأو  العار  اأو  الذات  كراهية  اأو 

ال�شجن بعد ال�شرقة.

عن  التوقف  ت�شتطيع  ل  كنت  اإذا  و    

على  الطبية،  امل�شورة  فاطلب  ال�شرقة، 

الرغم من اأن الكثري من الأ�شخا�س امل�شابني 

به ل يرغبون يف طلب العالج خلوفهم من 

فاإن  ذلك  ومع  �شجنهم،  اأو  عليهم  القب�س 

يبلغ  ل  ما  عادًة  العقلية  ال�شحة  اأخ�شائي 

بع�س  ي�شعى  و  �شرقاتك،  عن  ال�شلطات 

النا�س للح�شول على م�شاعدة طبية ب�شبب 

اإىل  اخل�شوع  و  عليهم  القب�س  من  خوفهم 

عواقب قانونية، اأو اإذا مت اعتقالهم بالفعل، 

و هم ملزمون قانونًيا بطلب العالج.

يف  مب�شاكل  ال�شرقة  هو�س  يرتبط  قد  و 

الدماغ  يف  وجودها  طبيعي  كيميائية  مادة 

)ناقل ع�شبي( ت�شمى ال�شريوتونني، ي�شاعد 

يف تنظيم احلالت املزاجية و امل�شاعر، و قد 

)ناقل  الدوبامني  اإفراز  يف  ال�شرقة  تت�شبب 

و  �شارة،  اأحا�شي�س  ي�شبب  اآخر(،  ع�شبي 

ي�شعى بع�س الأفراد لل�شعور بذلك ال�شعور 

املجزي مرة تلو الأخرى، ناهيك عن تنظيم 

احلاجات  الدماغ  يف  املفعول  اأفيونيات 

اأن ي�شّعب عدم التوازن يف  امللحة، و ميكن 

هذا النظام مقاومة احلاجات امللحة.

اأثناء  يف  غالًبا  ال�شرقة  هو�س  يبداأ  و    

�شنوات املراهقة اأو يف مرحلة البلوغ املبكر، 

اأو  البلوغ  مرحلة  يف  يبداأ  اأن  ميكن  لكن  و 

املعروفة  املر�شى  ثلثا  ُيعد  و  ا،  اأي�شً بعدها 

و  الن�شاء،  من  ال�شرقة  بهو�س  اإ�شابتهم 

الإ�شابة  خطر  عوامل  تت�شمن  اأن  ميكن 

بهو�س ال�شرقة ما يلي: ميكن اأن يزيد خطر 

مثل  الأوىل،  الدرجة  من  قريب  وجود 

بهو�س  م�شاب  الأ�شقاء،  اأو  الوالدين  اأحد 

امل�شابون  املر�شى  يكون  قد  و  ال�شرقّة، 

مبر�س  م�شابني  غالًبا  ال�شرقة  بهو�س 

القطب  ثنائي  ال�شطراب  مثل  اآخر،  عقلي 

الأكل،  ا�شطراب  اأو  القلق،  ا�شطراب  اأو 

ا�شطراب  اأو  املخدرات  تناول  ا�شطراب  اأو 

هو�س  عالج  اإهمال  حالة  يف  و  ال�شخ�شية، 

م�شكالت  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  ال�شرقة، 

الأُ�شري  و  النفعايل  ال�شعيد  على  خطرية 

�شبيل  على  واملايل،  الوظيفي  و  القانوين  و 

لكنك  خطاأ،  ال�شرقة  اأن  تعرف  اأنت  املثال: 

الدافع، لذا  باأنك عاجز عن مقاومة  ت�شعر 

قد تتدمر من جراء ال�شعور بالذنب و العار 

القب�س  يتم  قد  و  الإذلل،  و  الذات  كره  و 

عليك لرتكابك ال�شرقة، و ميكن اأن يكون 

املرء ممتًعا ب�شلوكيات اأخالقية م�شتقيمة؛ 

ممار�شة  من  م�شتاًء  و  م�شطرًبا  يجعله  مما 

ال�شرقة القهرية.

�صحة 
 هو�س 

 وجود �سخ�س تتحدث اإليه يوؤخر التدهور 
املعريف ويبط�أ ال�سيخوخة الإدراكية

    ك�شفت درا�شة اأجريت اأخرياً يف كلية 

»غرو�شمان« للطب بجامعة نيويورك 

بالوليات املتحدة الأريكية، عن اأن 

التفاعالت الجتماعية الداعمة يف 

مرحلة البلوغ مهمة جداً لقدرة املرء 

على درء التدهور املعريف. 

   و لحظ الباحثون يف الدرا�شة 

اأن جمرد وجود �شخ�س ما متاحًا 

يف حياتك معظم الأوقات و ميكن 

العتماد عليه لال�شتماع اإليك عندما 

حتتاج اإىل التحدث اإىل اأحدهم، 

مرتبط بـ »مرونة معرفية« اأكرب، و 

هذا امل�شطلح هو مقيا�س لقدرة العقل 

على العمل ب�شكل اأف�شل مما هو متوقع 

بالن�شبة ل�شن ال�شيخوخة البدنية، 

اأو التغريات املرتبطة باأمرا�س معينة 

يف الدماغ، و التي يعتقد العديد من 

اأطباء الأع�شاب اأنه ميكن تعزيزها 

من خالل النخراط يف اأن�شطة حتفيز 

عقلي و ممار�شة الريا�شة البدنية و 

التفاعالت الجتماعية اليجابية. 

    و نقل موقع »غوود نيوز« الكندي عن الأ�شتاذ امل�شاعد يف طب الأع�شاب يف اجلامعة، 

جويل �شالينا�س، و هو املعد الرئي�شي للدرا�شة قوله : »نعتقد اأن املرونة املعرفية عازلة 

لتاأثريات �شيخوخة الدماغ و املر�س«، م�شرياً اإىل اأنه يف حني اأن مر�س الزهامير يوؤثر 

عادة على املوغلني يف ال�شن، اإل اأن نتائج الدرا�شة وجدت اأي�شًا اأن الأ�شخا�س الذين تقل 

اأعمارهم عن 65 عامًا ي�شتفيدون من عملية تقييم الدعم الجتماعي لديهم.

   ففي مقابل كل وحدة انخفا�س يف حجم الدماغ، كان لدى الأفراد الذين ترتاوح 

اأعمارهم ما بني الأربعينات و اخلمي�شنات، و الذين يعانون من نق�س يف توافر �شخ�س 

ي�شتمع اإليهم، عمراً معرفيًا اأكرب باأربع �شنوات من اأولئك الذين يتمتعون بتوافر م�شتمعني 

مرتفع. 

   و اأكد �شالينا�س اأن تلك ال�شنوات الأربع ثمينة للغاية، اإذ اأنه كثرياً ما نفكر يف كيفية 

حماية �شحة الدماغ عندما نكون اأكرب يف ال�شن، و بعد اأن نكون فقدنا بالفعل الكثري من 

الوقت لبناء عادات �شحية للدماغ، لفتًا اإىل وجود دلئل متزايدة عن اإمكانية اأن يتخذ 

النا�س خطوات لزيادة احتمالت اإبطاء ال�شيخوخة الإدراكية اأو منع تطور اأعرا�س مر�س 

»الزهامير«، و هذا الأمر يزداد اأهمية طاملا ل ميلك العامل حتى الآن عالجًا للمر�س الذي 

يوؤثر على الذاكرة و اللغة و اتخاذ القرار و القدرة على العي�س با�شتقاللية.

رشاقة 
و

جمــال

تدابري

منزلية 

  تدابري منزلية جتنبك 
م�شكالت ف�شل ال�شتاء

  مع دخول ف�شل ال�شتاء ي�شتدعي من ربة املنزل القيام ببع�س ال�شتعدادات ال�شرورية ملنح املنزل بع�س الدفء و كذا لتجنب الكثري 

من امل�شاكل التي ميكن اأن حتدث خالل ف�شل الربد، و هذه الن�شائح  من �شاأنها توفري املال و احل�شول على الدفء و ق�شاء ال�شتاء بعيدا عن 

امل�شكالت املاألوفة، ال�شحية منها و املتعلقة بال�شيانة املنزلية على غرار:

-�شيانة جلميع و�شائل التدفئة يف املنزل و ت�شليحها و اإعدادها، لعمل ال�شيانة الالزمة.

-احلفاظ على التدفئة حيث ميكن جعل املروحة تدور باجتاه عقارب ال�شاعة بدل من عك�شها، لأن ذلك يجعل الهواء ال�شاخن يف اجتاه 

منا�شب يحافظ على الدفء يف اأرجاء املنزل.

-غ�شل النوافذ جيدا قبيل قدوم ف�شل ال�شتاء؛ لأنه ي�شمح لأ�شعة ال�شم�س اخلفيفة بالدخول، اإىل املنزل من دون عوائق التي قد ت�شكلها 

الأتربة، كما اأن غ�شل النوافذ ي�شمح للمرء اأن يكت�شف الت�شدعات اأو اأي نتوءات اأو ك�شور يف الزجاج و حوافه ليت�شنى للمرء ت�شليحه قبل 

الربد.

-تغيري ترتيب الأثاث يعد و�شيلة �شهلة لإعطاء غرف املنزل منظرا يبعث على الدفء و يجهز املرء ل�شتقبال ف�شل ال�شتاء، و ميكن جعل 

اأثاث غرفة املعي�شة يتجه �شوب املدفئة و ميكن تغطية الكنب باأغطية ثقيلة تعطي �شعورا بالدفء و الراحة و تزيني املنزل بقطع اأثاث و 

ديكور داكنة لأن هذه الألوان تزيد من ال�شعور النف�شي بالدفء، و يعد ال�شوف اأو اأي اأقم�شة لها وبر اأو اأهداب من الطرق ال�شريعة لإ�شافة 

الدفء لديكور املنزل مثل ا�شتخدام ال�شتائر اأو مفر�س ال�شفرة اأو الو�شائد ال�شغرية احلجم.

-اإحكام اإغالق الأبواب اخلارجية و حتديد فرتات فتحها باحلد الأدنى املطلوب، و ميكن اللجوء اإىل اإغالق الأبواب الداخلية خلف�س حركة 

الهواء الداخلي و اخلارجي معا، الأمر الذي �شيوؤدي اإىل خف�س كميات الهواء املت�شربة اإىل داخل املنزل، و خا�شة يف اأيام الريح العا�شفة التي 

جتعل من البيت مكانا باردا غري مريح حراريا.

حياتهم،  طيلة  جيدة  ب�شحة  البقاء  اإىل  اجلميع  يطمح 

لكن  املثال،  �شبيل  على  �شحية  غذائية  اأنظمة  متبعني 

الأوقات  اأبرزها  و  اأي�شًا،  اأخرى  تفا�شيل  يف  تكمن  احلقيقة 

ال�شحيحة لتناول وجباتنا.

لتناول  املنا�شب  التوقيت  اأن  ال�شحة  خرباء  ك�شف  فقد    

موقع   وفق  للغاية،  مهم  الع�شاء  و  والغداء  الإفطار  وجبات 

املنا�شبة  الأوقات  الأخري  هذا  خّل�س  و   ،Only My Health
يف  وجودها  يف�شل  التي  الأطعمة  اأف�شل  و  وجبة  لكل 

اأنه من الأن�شب تناول وجبة الإفطار بني  اأو�شح  اأطباقنا، و 

ال�ساعة 7 و9 �شباحًا، و ي�شتح�شن اأن يحتوي اأ�شنافًا مغذية 

البي�س...  و  الع�شري  و  احلليب،  و  اخلبز،  و  ال�شوفان،  مثل 

اإلخ.

و   12 ال�شاعة  بني  الغداء  وجبة  تناول  يف�شل  حني  يف     

و  الأرز  و  العد�س   : مثل  اأطعمة  ت�شمل  اأن  يجب  و  ظهراً،    2
اأما  اختالفها،  على  ال�شلطات  و  اللنب  و  اخل�شراوات  و  اخلبز 

تكون  اأن  اخلرباء  فف�شل  )�شناك(،  اخلفيفة  الوجبة  وقت 

اأو  الع�شري  تناول  ميكن  اأنه  اإىل  م�شريين  م�شاًء،  الرابعة  يف 

ال�شاي الأخ�شر معها، اإىل ذلك تعترب ال�شاعة الثامنة الوقت 

املثايل لتناول الع�شاء، وفقًا للخرباء، م�شريين اإىل اأنه يجب 

الع�شاء  بعد  و  �شاعات،  بثالث  النوم  قبل  ياأكل  اأن  املرء  على 

احل�شول  و  الطعام،  ه�شم  يتم  حتى  امل�شي  ممار�شة  ميكنك 

اخلرباء  ن�شح  و  ذلك،  بعد  النوم  من  كاٍف  ق�شط  على  اأي�شًا 

باإتباع هذا النظام الغذائي لتفادي الإ�شابة بالأمرا�س.

ال�شنة  بداية  يف  اأطفالها،  مع  جتل�س  اأن  الأم  واملخت�شني  اخلرباء  ين�شح    

ثالثة،  اأو  هدفني  ت�شعي  اأن  و  امل�شاكل،  ازدياد  حتى  النتظار  بدل  الدرا�شية 

و �شتح�شلني على نتائج اأف�شل يف حال �شاعد طفلك يف حتديدها، و كذا اإ�شاأيل 

نف�شك عن ال�شعوبات التي واجهها طفلك ال�شنة الفائتة، قد يكون امتداد وقت 

الفرو�س حتى توقيت النوم، هنا، يجب اأن تّتفقا على البدء باكًرا باأدائها، ابحثي 

عن طرق جتعلها مرحة، كن�شب خيمة للقراءة حتت طاولة الطعام، مع مراجعة 

الأهداف التي و�شعتها لفرو�س طفلك جمّدًدا ومرة اأخرى وعّديل على اخلطة 

اأغلب الدرا�شات تقول  عند احلاجة، ودعي طفلك يقّرر معك قدر الإمكان، و 

اإّن الطريقة الوحيدة والأف�شل لتح�شني اأداءهم يف فرو�شهم هي الإ�شرار على 

دقيقة   30 الأطفال  جميع  باإعطاء  اخلرباء  ين�شح  كما  يومّي،  وبرنامج  روتني 

لتناول وجبة خفيفة والت�شلية، ولكن ب�شرط اأّل تت�شمن هذه الدقائق م�شاهدة 

مع  م�شاكل  �شتواجهني  حينها  لأنك  الفيديو،  األعاب  اأو  الكومبيوتر  اأو  للتلفاز 

الأطفال لردعهم. 

اخلطاأ  ترتكبي  فال  معنّي،  واجب  حل  يف  �شعوبة  من  يعاين  طفلك  كان  اإذا 

يقوم  من  ت�شبحي  اأن  لي�س  فهدفك  املعلومة،  تعليمه  اإعادة  مبحاولتك  ال�شائع 

اأن  املعلمة تطّلبني منها  اإىل  اأن تر�شلي ر�شالة  بفرو�شه، ميكنك بدًل من ذلك، 

ت�شرح لطفلك الدر�س مرة اأخرى، و ين�شح اخلرباء برتك طفلك يختار املكان 

اأن جتال�شي الأطفال الذين يكونون  الذي يرغب به للدرا�شة، و من ال�شروري 

ا  بني الـ5 و6 من عمرهم خالل اأداء واجباتهم، من جهة اأخرى و ن�شي طفلك اأًيّ

من واجباته يف املنزل، وات�شل بك من املدر�شة لتح�شريها له وتو�شلك اخذليه، 

تن�شيط  اإىل  املعلمة  من  واحد  وعقاب  لالأطفال  واحدة  غلطة  توؤدي  ما  فغالًبا، 

ذاكرتهم دائًما، وعدم تكرار اخلطاأ مرة اأخرى

أمومة وطفولةالأوقات ال�شحيحة لتناول الوجبات اليومية
 دور الأم يف م�شاعدة الأطفال يف 

وظائفهم املنزلية
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متفوقا على روبن دياز ولوك �شو

�شالح يتوج بجائزة 

جديدة يف اإجنلرتا

اأعلن االحتاد الدويل لكرة القدم فتح باب الت�ضويت اأمام اجلماهري الختيار اأف�ضل العب يف العامل لعام 2021، 

واختيار الثالثي االأف�ضل للقائمة املخت�ضرة قبل االإعالن الر�ضمي.

 واأكد فيفا يف بيانه اأهمية متابعة احل�ضابات الر�ضمية له عرب مواقع التوا�ضل االجتماعي املختلفة ملعرفة كل ما هو 

جديد ب�ضاأن عمليات الت�ضويت الختيار اأف�ضل العب يف العامل، والتي ت�ضتمر حتى العا�ضر من �ضهر دي�ضمرب املقبل.

 وعرفت القائمة تواجد العب اإفريقي واحد فقط، ويتعلق االمر بالنجم امل�ضري حممد �ضالح، ومل يتواجد فيها ا�ضم 

قائد املنتخب الوطني ريا�ض حمرز رغم تاألقه مع ناديه مان�ضي�ضرت �ضيتي خا�ضة نهاية املو�ضم املا�ضي، اإ�ضافة اإىل ما 

يفعله مع املنتخب الوطني.

 وك�ضف االحتاد الدويل لكرة القدم »فيفا« عن قوائم املر�ضحني جلوائز االأف�ضل يف عام 2021، وت�ضمنت القائمة 11 

العبا، وهم: امل�ضري حممد �ضالح )ليفربول(، االأرجنتيني ليونيل مي�ضي والربازيلي نيمار والفرن�ضي كيليان مبابي 

)باري�ض �ضان جريمان(، االإيطايل جورجينيو والفرن�ضي نغولو كانتي )ت�ضيل�ضي(، الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو 

)مان�ض�ضرت يونايتد(، البولندي روبرت ليفاندوف�ضكي )بايرن ميونخ(، الفرن�ضي كرمي بنزميا )ريال مدريد(، البلجيكي 

كيفني دي بروين )مان�ض�ضرت �ضيتي(، والرنويجي اإيرلينغ هاالند )بورو�ضيا دورمتوند(.

كوالي�س جديدة حول ف�شل مفاو�شاته مع ال�شياطني احلمر

 املفاو�شات توقفت ب�شبب رف�س زيدان 
تعلم الإجنليزية

  
   ك�ضف تقرير �ضحفي اإ�ضباين، �ضبيحة 

اأم�ض، كوالي�ض جديدة ب�ضاأن ف�ضل 

مفاو�ضات الفرن�ضي زين الدين زيدان، 

املدرب ال�ضابق لريال مدريد، مع 

مان�ض�ضرت يونايتد.

 وكانت زعمت تقارير اأن زيدان من 

رف�ض العمل يف يونايتد الأنه ال يجيد 

اللغة االإجنليزية، كما اأن زوجته 

لي�ضت مهتمة باالنتقال للعي�ض يف 

اإجنلرتا.

 ووفًقا لربنامج »ال�ضرينغيتو« 

االإ�ضباين، فاإن مان�ض�ضرت يونايتد من 

اأوقف املفاو�ضات مع زيدان، بعد اأن 

طالبه بتعلم اللغة االإجنليزية، لكن 

االأخري مل يوافق على هذا الطلب.

 وكان مان�ض�ضرت اأقال الرنويجي اأويل 

غونار �ضول�ضكاير ب�ضكل ر�ضمي، االأحد 

املا�ضي، ب�ضبب تراجع نتائج الفريق يف الدوري االإجنليزي املمتاز، ويتوىل مايكل كاريك 

قيادة ال�ضياطني احلمر يف الفرتة احلالية حلني التعاقد مع مدرب جديد.

 يذكر اأن زيدان الدين زيدان مل يتول قيادة اأي فريق منذ الرحيل عن ريال مدريد يف 

نهاية املو�ضم املا�ضي.

   بوكيتينو اعلن عن قائمة الـ23 لعبا

 رامو�س �شمن قائمة البي اأ�س جي يف 
مواجهة ال�شيتيزن�س

 
اأعلن ماوري�ضيو بوكيتينو، املدير 

الفني لباري�ض �ضان جريمان، قائمة 

الفريق التي �ضتخو�ض مباراة 

مان�ض�ضرت �ضيتي، اليوم يف اجلولة 

اخلام�ضة من دوري اأبطال اأوروبا.

 وتواجد يف القائمة، املدافع 

االإ�ضباين املخ�ضرم، �ضريجيو 

رامو�ض، الأول مرة منذ ان�ضمامه 

مطلع املو�ضم اجلاري قادما من ريال 

مدريد، وذلك بعد تعافيه من عدة 

اإ�ضابات ع�ضلية ويف اأوتار الركبة.

 وت�ضم قائمة بي اإ�ض جي 23 

العبا، هم:

 كيلور نافا�ض، اأ�ضرف حكيمي، 

بر�ضنيل كيمبيمبي، �ضريجيو 

رامو�ض، ماركينيو�ض، ماركو 

فرياتي، كيليان مبابي، لياندرو 

باريدي�ض، ماورو اإيكاردي، نيمار 

جونيور، اآنخيل دي ماريا، دانيل برييرا.

 وكولني داجبا، جورجينو فينالدوم، اأندير هرييرا، عبدو ديالو، تيلو كريير، نونو 

مينديز، اإدري�ضا جايي، دينا اإيبيمبي، ليونيل مي�ضي، ديني�ض فرانكي، جيانلويجي 

دوناروما.

 ويت�ضدر مان�ض�ضرت �ضيتي املجموعة االأوىل بر�ضيد 9 نقاط، وخلفه بي اإ�ض جي 8 نقاط، 

ثم كلوب بروج البلجيكي 4 نقاط، واليبزيج االأملاين بنقطة وحيدة.

  اأكد النجم االأرجنتيني ليونيل مي�ضي العب نادي باري�ض �ضان 

جريمان الفرن�ضي اأن بر�ضلونة �ضيتطور كثريا مع ت�ضايف هرينانديز، 

املدير الفني اجلديد للبلوغرانا، ويف ت�ضريحات ن�ضرتها �ضحيفة 

»ماركا« االإ�ضبانية، قال مي�ضي اإن »بر�ضلونة �ضيتطور مع ت�ضايف.. اإنه 

مدرب يعرف الكثري عن بر�ضلونة.. اإنه منزله«.

 وحول طموحاته مع فريقه اجلديد يف بطولة دوري اأبطال اأوروبا، 

اأو�ضح مي�ضي اأن فريقه اأحد املر�ضحني للفوز باللقب :«يتعني علينا 

تنفيذ بع�ض االأمور لنكون فريقا قويا ي�ضتطيع املناف�ضة حًقا على 

اللقب«.

 كما حتدث ليونيل مي�ضي، عن طبيعة عالقته بزميله �ضريجيو 

رامو�ض، بعد �ضنوات عديدة من التناف�ض يف الليغا مع بر�ضلونة 

وريال مدريد، وقال يف حوار اأجراه مع �ضحيفة »ماركا« االإ�ضبانية: 

»االآن ال يوجد �ضيء، لكن يف البداية كان االأمر غريًبا بعد �ضنوات 

عديدة من التناف�ض، ولكوننا قائدين لرب�ضلونة ومدريد، وبعد لعب 

العديد من مباريات الكال�ضيكو والعديد من املعارك التي خ�ضناها 

على اأر�ض امللعب«.

 واأ�ضاف مي�ضي: »لكن كل ما حدث هناك بقي يف امللعب فقط، ولطاملا 

احرتمنا بع�ضنا البع�ض كثرًيا، بغ�ض النظر عن مدى كوننا مناف�ضني 

عظيمني يف مباريات الكال�ضيكو، وجود رامو�ض كزميل يل اليوم 

اأمر مذهل. خطوة بخطوة �ضين�ضم اإلينا وناأمل اأن يلعب يف اأ�ضرع 

وقت ممكن، الأنه �ضيكون العًبا اأ�ضا�ضًيا و�ضيقاتل من اأجل ت�ضجيل 

االأهداف«.

 واختتم النجم االأرجنتيني: »لقد كنت اأعرف رامو�ض بالفعل.. 

�ضحيح اأننا مل جنر اأي حمادثات كبرية لكننا تناف�ضنا يف الليغا لعدة 

�ضنوات وحتدثنا اأكرث من مرة. كانت لدي فكرة عنه الأنني لعبت مع 

زمالء �ضابقني له يف املنتخب االأ�ضباين، لذا كنت اأعرفه م�ضبقا واالآن 

مبا اأن لدينا عالقة اأكرب هنا يف باري�ض. راأيت اأنه �ضخ�ض رائع«.

توج النجم امل�ضري حممد �ضالح، بجائزة جديدة، بعد االأداء املميز الذي 

قدمه مع فريقه ليفربول يف املو�ضم املا�ضي.

 ومت الك�ضف عن الفائزين بجوائز نورث وي�ضت »�ضمال غرب اإجنلرتا«، 

حيث نال �ضالح جائزة اأف�ضل العب يف الدوري االإجنليزي املمتاز 

باملو�ضم املا�ضي.

 وتفوق �ضالح يف �ضباق اجلائزة، على الدويل الربتغايل روبن دياز مدافع 

مان�ض�ضرت �ضيتي، والدويل االإجنليزي لوك �ضو الظهري االأي�ضر ملان�ض�ضرت 

يونايتد.

 وخا�ض النجم امل�ضري حممد �ضالح 37 مباراة مع ليفربول يف الدوري 

االإجنليزي املمتاز املو�ضم املا�ضي، �ضجل خاللها 22 هدًفا و�ضنع 5 اآخرين.

 من ناحية ثانية، ح�ضل جوردان هندر�ضون قائد ليفربول، على جائزة 

»بيلي �ضيمور اإمباكت« مل�ضاهمته الكبرية داخل امللعب وخارجه على 

مدار العام.

 فيما ذهبت جائزة النجم ال�ضاعد ملو�ضم )2021-2020( اإىل العب 

ليفربول ال�ضاب هاريف اإليوت، بعد اإعارته الناجحة التي ق�ضاها مع 

بالكبرين روفرز يف دوري الدرجة االأوىل )ت�ضامبيون�ضيب(.

الفيفا يعلن قائمة املر�شحني جلائزة الأف�شل لعام 2021

 غياب حمرز...و�شالح الالعب 
الإفريقي الوحيد

 مي�شي يتحدث عن طبيعة عالقته برامو�س وي�شرح

 »بر�شلونة �شيتطور كثريا 
مع ت�شايف«

هجوم امللكي لن يعرف تغيريات كثرية

 بيل وهازارد خارج ت�شكيلة ريال 
مدريد ملواجهة �شرييف

اأعلن ريال مدريد اأن ت�ضكيلته 

يف املباراة التي �ضتجمعه بنادي 

�ضرييف املولدويف �ضمن مناف�ضات 

اجلولة اخلام�ضة من دور 

املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا، 

لن تت�ضمن غاريث بيل واإيدين 

هازارد.

ومل يكن الالعبان متاحني للمدرب 

كارلو اأن�ضيلوتي بعد العودة من 

فرتة التوقف الدويل، وغابا عن 

املباراة التي فاز فيها الفريق امللكي 

مناف�ضات  �ضمن  غرناطة  على   4-1
الدوري االإ�ضباين، االأحد املا�ضي.

ومل يتعاف هازارد بعد من االإ�ضابة 

بفريو�ض يف املعدة، بينما اأ�ضيب 

بيل باإ�ضابة يف ع�ضلة ربلة ال�ضاق، 

بينما كان يقود منتخب بالده ويلز.

و�ضيقود هجوم الريال يف مباراته 

�ضد �ضرييف اليوم كل من كرمي 

بنزمبا، وماريانو دياز، ولوكا يوفيت�ض، وفيني�ضيو�ض جونيور، ورودريغو.

ويحتل الريال �ضدارة املجموعة الرابعة يف دوري اأبطال اأوروبا بر�ضيد ت�ضع نقاط، 

ويتقدم بفارق نقطتني عن اإنرت ميالن الثاين، وثالث نقاط عن �ضرييف الثالث، بينما 

يتذيل �ضاختيور دانيت�ضك ترتيب املجموعة بنقطة واحدة

برنامج مباريات اليوم يف 
رابطة اأبطال اأوروبا  

املجموعة الأوىل

 كلوب بروج )بلجيكا( – اليبزيغ )اأملانيا(

 مان�ض�ضرت �ضيتي )اإجنلرتا( – باري�ض �ضان جرمان )فرن�ضا(

 املجموعة الثانية

 اأتلتيكو مدريد )اإ�ضبانيا( – ميالن )اإيطاليا(

 ليفربول )اإجنلرتا( – بورتو )الربتغال(

 املجموعة الثالثة

 ب�ضيكتا�ض )تركيا( – اأياك�ض )هولندا(

 �ضبورتينغ )الربتغال( – بورو�ضيا دورمتوند )اأملانيا(

 املجموعة الرابعة

 اإنرت ميالن )اإيطاليا( – �ضاختار دانيت�ضك )اوكرانيا(

 �ضرييف تريا�ضبول )مولدوفا( – ريال مدريد )اإ�ضبانيا(
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الريا�ضة

غوارديول ي�شيد بالعبه اجلزائري

حمرز م�ستعد ملواجهة البي اأ�س جي اليوم كاأ�سا�سي

اأمري.ل

وك�ضفت جائزة حممد بن را�ضد للإبداع الريا�ضي 

عن الفائزين بالتكرمي يف الفئات املختلفة، حيث 

اآل  حمد  بن  جوعان  ال�ضيخ  مقدمتهم  يف  جاء 

الذي  القطرية،  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  ثاين، 

بعد  العربية،  الريا�ضية  ال�ضخ�ضية  بجائزة  فاز 

الألعاب  دورة  فـي  اإجنازات  اأف�ضـل  حتقيق  من 

الأوملبية »طوكيو 2020«.

العربي،  الفريق  بجائزة  الوطني  املنتخب  وتوج 

 2019 بعدما فاز ببطولة كاأ�س الأمم الأفريقية 

دون  متتالية  مباراة   33 اإىل  وو�ضل  م�ضر،  يف 

التعر�س لأي هزمية.

بلما�ضي ولعبيه  الوطني جمال  الناخب  ودخل 

خلل  من  امل�ضابقة،  الكان  يف  �ضاركوا  الذين 

عن  امل�ضوؤولون  وقدم  للجائزة،  الذكية  البوابة 

الرت�ضح  ملف  والريا�ضة  ال�ضباب  ووزارة  الفاف 

مع حتميل امل�ضتندات والوثائق املطلوبة، يف حني 

�ضيتم تكرمي املدرب بلما�ضي رفقة رئي�س الفاف 

�ضرف الدين عمارة والوزير عبد الرزاق �ضبقاق 

باجلائزة خلل �ضهر جانفي 2022.

كما فاز علي مبخوت، مهاجم اجلزيرة الإماراتي، 

الأهلي  نادي  ودخل  املحلي،  الريا�ضي  بجائزة 

وحتديدا  باجلائزة،  الفائزين  بني  من  امل�ضري 

للنادي،  القت�ضادية  املجموعة  م�ضتوى  على 

وكانت  العربية،  املوؤ�ض�ضة  بجائزة  فاز  حيث 

بني  من  امل�ضرية  الكاراتيه  لعبة  اأ�ضرف  فريال 

العربي،  الريا�ضي  الفائزين، حيث فازت بجائزة 

بعدما ح�ضلت على امليدالية الذهبية يف اأوملبياد 

طوكيو 2020.

متواجد يف العا�شمة الفرن�شية رفقة والده وبن �شيخ

ب�سري بلومي يف طريقه لاللتحاق 
باف �سي باري�س

اأكد اأنه غري نادم على قرار اعتزاله اجليدو

نورين يوؤكد موا�سلته الدفاع عن الق�سية 
الفل�سطينية

اخل�سر يتوجون بلقب 
اأف�سل منتخب عربي

الدويل  من  مقربة  م�ضادر  ك�ضفت 

بلومي  خل�ضر  ال�ضابق  اجلزائري 

العا�ضمة  اإىل  تنقل  الأخري  ان 

اجل  من  موؤخرا،  باري�س  الفرن�ضية 

الوقوف مع جنله ب�ضري الذي ي�ضتعد 

خلو�س جتربة جديدة مع نادي اأف 

�ضي باري�س.

ب�ضري  ان  امل�ضادر  ذات  واأو�ضحت 

ويتواجد  والده  رفقة  تنقل  بلومي 

�ضيخ  بن  علي  ال�ضابق  الدويل  معهم 

يف العا�ضمة الفرن�ضية، ق�ضد اإمتام 

النوادي  اأحد  اإىل  انتقاله  �ضفقة 

الباري�ضية، الذي ين�ضط يف الدرجة 

الفرن�ضية الثانية.

اأن  نف�ضها  امل�ضادر  اأكدت  كما 

باري�س  �ضي  اأف  عن  امل�ضوؤولون 

اأعجبوا كثريا بالفنيات التي ميتلكها 

اللعب، وهو الأمر الذي قد ي�ضّهل 

مهمة اإنتقال اإبن مدينة مع�ضكر اإىل 

ذات النادي.

ومن املرتقب اأن يجري ب�ضري بلومي 

الأندية  من  عدد  يف  اأخرى  جتارب 

ملدة اأ�ضبوع، يف حالة عدم التو�ضل 

اإىل اتفاق نهائي مع اأف �ضي باري�س، 

اأي  من  حرا  ال�ضاب  اللعب  ويعترب 

التزام حاليا.                           ق.ر

قال فتحي نورين م�ضارع ريا�ضة 

عن  بتاتا  يندم  مل  اأنه  اجليدو 

بعد  بالعتزال،  الأخري  قراره 

من  عليه  �ضلطت  التي  العقوبة 

للعبة،  الدولية  الحتادية  قبل 

م�ضارع  مواجهة  رف�ضه  اإثر  على 

�ضهيوين

مع  له  حوار  يف  نورين  و�ضرح 

على  نادما  لي�س  اأنه  �ضهاب  وكالة 

قرار العتزال، واأنه �ضيظل يدافع 

على الق�ضية الفل�ضطينية، م�ضريا 

ت�ضعيد  حالة  يف  �ضيبقى  اأنه  اإىل 

اإعلمي داخلي وخارجي، لل�ضغط 

على الحتاد الدويل للجودو، حتى 

معه  حدث  ما  م�ضتقبل  يتكرر  ل 

اللعب  يرف�ضون  الذين  للريا�ضيني 

�ضد ال�ضهاينة.

نورين  فتحي  اأن  الإ�ضارة  وجتدر 

اأعلن ان�ضحابه من امل�ضاركة يف دورة 

الألعاب الأوملبية ال�ضيفية طوكيو 

القرعة  اأوقعته  بعدما   ،2020″

الكيان  من  لعب  مواجهة  يف 

الذي  املوقف  وهو  ال�ضهيوين، 

يخلف.  بن  عمار  مدربه  دعمه 

واعتربت اللجنة الأوملبية الدولية 

بلوائح  اإخلل  الت�ضرف  هذا  حينها 

امليثاق الأوملبي.                                 ق.ر

البطولة العربية على امل�شمار:

اجلزائر ترثي ح�سيلتها باأربع ميداليات 

جديدة منها ثالث ذهبيات

للدراجات  الوطني  املنتخب  اأحرز 

منها  ميداليات  اأربع  امل�ضمار  على 

�ضبيحة  مناف�ضة  يف  ذهبيات  ثلث 

من  الرابع  اليوم  حل�ضاب  اأم�س 

البطولة العربية اجلارية بالعا�ضمة 

امل�ضرية القاهرة.

كانت  الثلث  الذهبيات  امليداليات 

من ن�ضيب كل من �ضالح الدين �ضركي 

يف املطاردة الفردية اوا�ضط و يا�ضني 

نخبة(و  فردية  )مطاردة  �ضعلل 

الكيلومرت  )�ضباق  �ضا�ضان  خ�ضيب 

فكانت  الرابعة  امليدالية  اما  نخبة(. 

برونزية بوا�ضطة �ضديق بن قانيف 

يف �ضباق الكيلو مرت نخبة.

اجلديدة  الربع  امليداليات  بف�ضل  و 

ر�ضيد  اأ�ضبح  اأم�س  �ضبيحة  املحققة 

 8( ميدالية   21 املوؤقت  اجلزائر 

ذهبيات و 5 ف�ضيات و 8 برونزيات.

احرز  قد  الوطني  املنتخب  كان  و 

الوىل  الثلثة  اليام  خلل 

العربية  البطولة  مناف�ضات  من 

17 ميدالية   للدراجات على امل�ضمار 

ن�ضرين  كل  بوا�ضطة  ذهبيات   5 منها 

اأوا�ضط  فردي  )املطاردة  حويلي 

اناث( املنتخب الوطني )مطاردة فرق 

نخبة( لطفي ت�ضمباز )مطاردة فردي 

نخبة( �ضالح الدين �ضركي )مطاردة 

فركو�س  اأيوب  ذكور(  اأوا�ضط  فردي 

)�ضباق النقاط اأوا�ضط ذكور.

 5 الوطنية  العنا�ضر  نالت  كما 

من  كل  بف�ضل  ف�ضية  ميداليات 

اأوا�ضط  )كريين  حويلي  ن�ضرين 

�ضهرة  و  حويلي  ن�ضرين  اناث( 

ليديا  فرق(  ال�ضرعة  )�ضباق  عزوز 

اناث(  اكابر  الق�ضاء  قا�ضمي)�ضباق 

اناث(  اأوا�ضط  �ضهرة عزوز)�ضكرات�س 

اأوا�ضط  م   500( حويلي  ن�ضرين  و 

اناث.

من  فكانت  الربونزية  امليداليات  اأما 

)�ضكرات�س  عماري  حمزة  ن�ضيب 

نخبة( �ضالح الدين �ضركي )اومنيوم 

قا�ضمي  ليديا  ذكور(  اأوا�ضط 

فريق  اناث(  اكابر  النقاط  )�ضباق 

فريق  ذكور(  اأوا�ضط  وطني)�ضرعة 

�ضالح  نخبة(  فرق  )�ضرعة  وطني 

اأوا�ضط  �ضكرات�س   ( �ضركي  الدين 

ذكور(.

ال�ضباقات  اأم�س  ع�ضية  اختتمت  و 

دراجا   13 مب�ضاركة  امل�ضمار  على 

يف  فتيات  ثلث  بينهم  من  جزائريا 

خمتلف الخت�ضا�ضات.

يف  املا�ضي،  الأ�ضبوع  التاألق  وبعد 

عرف  الذي  الطريق  على  ال�ضباق 

تتويج املنتخب الوطني بطل للعرب 

مبجموع   العمرية(،  الفئات  )كل 

 4 و  ف�ضة   ذهب،7   11( ميدالية   22
الوطنية  العنا�ضر  توا�ضل  برونز(، 

هدفها  لتحقيق  و�ضعيها  تاألقها 

املتمثل يف ح�ضد اكرب عدد ممكن من 

امليداليات.                          ق.ر/واج

جائزة محمد بن را�ضد اآل مكتوم للإبداع الريا�ضي

تمكن المنتخب الوطني من ح�ضد جائزة الفريق العربي في الدورة الحادية ع�ضرة لجائزة محمد بن را�ضد 

اآل مكتوم للإبداع الريا�ضي، ح�ضبما اأكدته م�ضادر محلية ام�س.

الكامريوين نغادو يتحدث عن مباراة ال�ضد املوؤهلة للمونديال

«نف�سل اللعب �سد ال�سنغال على مواجهة اجلزائر»

عرب الدويل الكامريوين مي�ضال نغادو عن رغبته يف تفادي مواجهة منتخبنا الوطني يف مباراة ال�ضد 

املوؤهلة ملونديال قطر 2022.

وحتدث نغادو، يف حوار لقناة كنال بلو�س اإفريقيا، عن املنتخبات التي من املحتمل اأن تواجهها اأ�ضود 

الكامريون �ضهر مار�س املقبل، واملنتخبات التي يود جتنبها :« اإذا كان هناك منتخب نريد اأن نتجنب 

مواجهته يف الدور الفا�ضل فهو منتخب اجلزائر«

واأكد ذات املتحدث انه يف�ضل ملقاة منتخب ال�ضينغال على مواجهة رفقاء القائد ريا�س حمرز:« 

نف�ضل مواجهة ال�ضنغال على مواجهة اجلزائر، واإذا كان هناك منتخب نف�ضل مواجهته فهو منتخب 

ال�ضنغال لأننا متعودون على الفوز عليه«

املونديال،  اإىل  املوؤهلة  الفا�ضلة  املباراة  قرعة  من  الثاين  امل�ضتوى  يف  الكامروين  املنتخب  ويتواجد 

و�ضتوقعه عملية القرعة يف مواجهة اإحدى منتخبات امل�ضتوى الأول وهي ال�ضنغال واملغرب وتون�س 

واجلزائر ونيجرييا.                           ق.ر

مباراة  حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل  يلعب  ان  املنتظر  من 

اليوم لناديه مان�ضي�ضرت �ضيتي امام نادي باري�س �ضان جريمان 

اأوروبا  اأبطال  رابطة  مناف�ضة  من  اخلام�ضة  اجلولة  حل�ضاب 

كاأ�ضا�ضي، ح�ضبما اأ�ضارت اإليه العديد من امل�ضادر ام�س.

ريا�س  جنمه  اأن  الجنليزي  �ضيتي  مان�ض�ضرت  فريق  اأكد  فقد 

حمرز ي�ضتعد بكل جدية ملواجهة، حيث قام ح�ضاب ال�ضيتي 

النجم  �ضور  بن�ضر  تويرت  الجتماعي  التوا�ضل  موقع  على 

اجلزائري من احل�ضة التدريبية لأول اأم�س، واأرفقها بعبارة 

:«�ضاحر العرب ي�ضتعد بكل جدية ملواجهة باري�س«

بيب  الإ�ضباين  مدربه  من  الثناء  الوطني  املنتخب  قائد  ونال 

التي  العنا�ضر  بني  من  لعبه  ان  الأخري  اأكد  ملا  غوارديول، 

اأح�ضن  بني  من  يكون  لكي  توؤهله  كبرية،  اإمكانيات  متلك 

العنا�ضر التي يعتمد عليها مع الفريق.

قائل  نيوز  اإيفينيغ  مان�ض�ضرت  جلريدة  الفيل�ضوف  و�ضرح 

فودن،  وفيل  حمرز  ريا�س  مثل  مثله  كان�ضيلو،  :«جواو 

على  قادرون  اإنهم  بها،  وي�ضتمتعون  القدم،  كرة  يع�ضقون 

24 �ضاعة، دون اأن ميلوا من  اللعب والتمرن دون توقف ملدة 

يدك  يف  فاإنك  لعبني  هكذا  متتلك  عندما  الكرة،  مداعبة 

جوهرة حقيقية”.                                                                         ق.ر
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متفرقات

وفقا للقانون اجلديد املحدد ل�سروط وكيفيات ا�ستغالل هذه املرافق

ت�صنيف 6 موؤ�س�سات فندقية بوالية وهران 

م�ضادات  انتاج  يف  ال�رشوع  »�ضيدال«  جممع  يعتزم 

»�ضي  الكوري  �رشيكه  مع  كاملة،  كعملية  ال�رشطان 

كا دي اأوتو« وذلك يف غ�ضون 2023، ح�ضبما اأفاد به 

اليوم الثالثاء بيان لوزارة ال�ضناعة ال�ضيدالنية.

واأو�ضح البيان اأنه »باندماج تدريجي، �ضتبداأ ال�رشاكة 

املوجهة  املواد  اإنتاج  جمال  يف  الكورية  اجلزائرية 

والتكييف  بالتعبئة  اأوىل  كمرحلة  االأورام  لطب 

الثانوي، قبل املرور اإىل االإنتاج كعملية كاملة واإىل 

اإنتاج املادة االأولية يف اأفق 2023«.

تغطية  يف  دور  »بلعب  »�ضيدال«  لـ  ذلك  و�ضي�ضمح 

احتياجات املواد املوجهة لطب االأورام والتي ت�ضهد 

�ضي�ضمح  كما  منتظم،  ب�ضكل  الوفرة  يف  ا�ضطرابات 

دعما  وي�ضكل  للبلد  ال�ضحية  ال�ضيادة  يف  بامل�ضاهمة 

للنمو االقت�ضادي«، ح�ضب الوزارة التي اأكدت اأن هذا 

امل�رشوع يعد »االأول من نوعه يف اجلزائر من ناحية 

اإنتاج املادة االأولية«.

ومت االعالن عن ذلك خالل عر�ض حول التقدم املحرز 

اجتماع  خالل  قدم  املجمعني،  بني  ال�رشاكة  يف 

ال�ضيدالنية،  ال�ضناعة  وزير  اأم�ض،  تراأ�ضه  عمل 

وفدا  �ضم  باحمد،  بن  لطفي  جمال  الرحمان  عبد 

بايك،  هيون  اأين  برئا�ضة  اأوتو«  دي  كا  »�ضي  من 

اجلنوبي،  الكوري  للمجمع  العام  املدير  الرئي�ض 

وكذا الرئي�ضة املديرة العامة ملجمع �ضيدال، فطوم 

اأقا�ضم، واإطارات من هذا املجمع العمومي. ويندرج 

هذا االجتماع يف اإطار متابعة خمطط تطوير املجمع 

باإنتاج  املتعلق  ال�ضيما يف اجلانب  �ضيدال  العمومي 

م�ضادات ال�رشطان.

وكان الطرفان اجلزائري والكوري قد وقعا على مذكرة 

تفاهم من اأجل اإنتاج املواد املوجهة لطب االأورام يف 

دي�ضمرب 2020. وبهذه املنا�ضبة، اأكد وزير ال�ضناعة 

ال�ضلطات  تقدمه  الذي  الكامل  »الدعم  ال�ضيدالنية 

هذا،  ال�رشاكة  م�رشوع  حتقيق  اأجل  من  اجلزائرية 

والذي يعود بالفائدة على الطرفني، وكذا دعمها من 

االآجال  امل�ضطرة يف  االأهداف  التمكن من حتقيق  اأجل 

املحددة، وذلك لال�ضتجابة لالأولويات ال�ضحية للبلد 

ولنموه االقت�ضادي«.                              ف. م

»�سيدال« �ستغطي احتياجات املواد املوجهة لطب الأورام

�سراكة »جزائرية-كورية« 
الإنتاج م�سادات ال�سرطان 

حتدث عن �سرورة و�سع اآليات للنهو�ض بالقطاع

يا�صني حمادي: العن�صر الب�صري 
حال دون تطور قطاع ال�صياحة

مت موؤخرا ت�ضنيف �ضت موؤ�ض�ضات فندقية بوالية وهران 

وفقا للقانون اجلديد املحدد ل�رشوط وكيفيات ا�ضتغالل 

مثل هذه املرافق وت�ضنيفها واعتماد م�ضرييها، ح�ضبما 

وال�ضناعة  لل�ضياحة  املحلية  املديرية  لدى  ا�ضتفيد 

التقليدية والعمل العائلي.  

ا�ضتغاللها  رخ�ضة  على  الهياكل  هذه  حت�ضلت  وقد 

جنوم،  و3  و4   5 بني  وت�ضنيفها  م�ضرييها  واعتماد 

وذلك طبقا للمر�ضوم التنفيذي اجلديد املحدد ل�رشوط 

يف  ال�ضادر  الفندقية  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتغالل  وكيفيات 

2019، ح�ضبما اأو�ضح رئي�ض م�ضلحة الن�ضاط ال�ضياحي 
يتم  القرارات«،  »المركزية  اإطار  ويف  بوجنان.   مراد 

الفندقية  للموؤ�ض�ضات  اال�ضتغالل  رخ�ض  ومنح  تن�ضيف 

واعتماد م�ضريها بعد تقرير اللجنة الوالئية وموافقة 

الوايل وذلك بناء على اقرتاح مدير ال�ضياحة وال�ضناعة 

عليه  ين�ض  ما  على  طبقا  العائلي  والعمل  التقليدية 

القانون، كما اأ�ضاف بوجنان.  

املتو�ضط  االأبي�ض  البحر  الألعاب  التح�ضري  اإطار  ويف 

التي �ضتحت�ضنها وهران يف �ضيف 2022، �ضيتم قريبا 

النجوم  اإىل خمتلف  اأخرى  فندقية  موؤ�ض�ضة  ت�ضنيف11 

وفق  العمل،  بهذا  املكلفة  الوالئية  اللجنة  طرف  من 

غاية  اإىل  العملية  هذه  و�ضتتوا�ضل  امل�ضوؤول.    ذات 

ت�ضم  التي  وهران  لوالية  الفندقية  احلظرية  ت�ضوية 

184 فندقا يت�ضع لـ 17 األف �رشير.
ع. م

اأ�ضار اأم�ض امل�ضوؤول االأول على 

اللقاء  خالل  القطاع،  راأ�ض 

الوطني، الذي جمعه باإطارات 

العن�رش  باأن  القطاع،  ومدراء 

تطور  دون  حال  الب�رشي 

الوقت  يف  ال�ضياحي،  القطاع 

على  بالدنا  فيه  حتوز  الذي 

منها  جتعل  معتربة  مقومات 

وجهة �ضياحية بارزة.

النهو�ض  عزمه  الوزير  وجدد 

ال�ضياق  يف  داعيا  بالقطاع، 

يف  للم�ضاركة  اجلميع  ذاته 

الرامية  ال�ضلطات  م�ضاعي 

من  كل  باأن  م�ضيفا  لتطويره، 

ميكنه تقدمي االإ�ضافة لل�ضياحة 

كما  به،  مرحب  اجلزائرية 

من  جديدة  اآليات  و�ضع  اأكد 

اجلديد  الطرح  م�ضايرة  �ضاأنها 

كافة  معاجلة  على  املرتكز 

التي  وامل�ضاكل  امللفات 

ال�ضياحة  تطور  �ضابقا  قو�ضت 

والتعريف بها وت�ضويق �ضورة 

اإىل  م�ضريا  خارجيا،  اجلزائر 

�ضعي الوزارة لتعزيز التوا�ضل 

بني موؤ�ض�ضات القطاع وتكري�ض 

االأعمال  وتقييم  ال�ضفافية 

تطوير  اأجل  من  املنجزة 

ال�ضياحة، م�ضددا على �رشورة 

مراجعة االأ�ضعار احلالية خللق 

التناف�ضية بني امل�ضتثمرين.

القوانني  اإن  حمادي،  وقال 

قطاع  �ضري  ت�ضبط  التي 

وقدمية،  تقليدية  ال�ضياحة 

جاري  العمل  اأن  اإىل  م�ضريا 

ال�ضت  القوانني  لتحيني 

واخت�ضارها  للقطاع  امل�ضرية 

يف قانون واحد ي�ضمى القانون 

والفندقة  لل�ضياحة  التوجيهي 

واحلمامات املعدنية.

وزير  عاد  مت�ضل  �ضياق  ويف 

التقليدية  وال�ضناعة  ال�ضياحة 

الوطني  املجل�ض  عن  للحديث 

الن�ضاطات  لتنمية  لل�ضياحة 

�ضيتم  والذي  ال�ضياحية، 

كافة  على  للق�ضاء  تفعيله 

منها  يعاين  التي  امل�ضاكل 

القطاع، وتذليل كافة ال�ضعاب 

التي يواجهها مهنيي القطاع.

واأكد املتحدث ذاته على اأهمية 

اإ�رشاك املمثليات الدبلوما�ضية 

ال�ضياحي  باملنتوج  للتعريف 

التوجه  قبل  له،  والرتويج 

ال�ضواح  ا�ضتقطاب  نحو 

االأجانب، م�ضيفا باأن م�ضاحله 

الذي  ال�رشخ  ك�رش  على  تعمل 

املركزية  االإدارة  بني  كان 

خالل  من  املحلية  واالإدارة 

وتفتي�ض  تقييم  بعملية  القيام 

على امل�ضتوى املحلي.

بخ�ضو�ض  �ضوؤال  عن  رده  ويف 

يتلقاها  التي  ال�ضعوبات 

على  للح�ضول  البع�ض 

وزير  ك�ضف  التاأ�ضرية، 

ال�ضياحة، عن وجود ت�ضهيالت 

التي  ال�ضياحية،  للوكاالت 

ال�ضياح  جلب  على  تعمل 

باأن  اأو�ضح  اأنه  االأجانب، غري 

احل�ضول على التاأ�ضرية تتدخل 

فيه االأعراف الدبلوما�ضية، فال 

مقاربة  عن  نتخلى  اأن  ميكننا 

املعاملة باملثل.

 اإ�سهـــــــار

ANEP:  2116020683الرائد: -2021/11/24   

حمل وزير ال�ضياحة وال�ضناعة التقليدية يا�ضني حمادي، العن�رش الب�رشي م�ضوؤولية 

الو�ضع الراهن الذي يعي�ضه القطاع من تخبطات، منذ �ضبعينيات القرن املا�ضي، رغم 

املقومات الكبرية التي تزخر بها بالدنا.

ف م
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الثقافي
مهن �سينمائية

)ExEcutivE ProducEr(  املنتج املنفذ

المنتج  بنظام  العمل  اآلية  انت�شرت  و   

بوابة  عبر  العربي،  العالم  في  المنفذ 

اأولت  التي  الف�شائية،  المحطات 

ي�شمى  اأن  يمكن  بما  �شديدًا،  اهتمامًا 

ال�شكل الجديد في الدراما التلفزيونية، 

بالعمل  المحطات  تلك  قامت  حيث 

و  للم�شل�شالت  المنفذ  المنتج  بنظام 

ح�شريًا  تبث  التي  الأخرى،  البرامج 

القناة  تتولى  اأن  �شرط  قنواتها،  عبر 

ذاتها، ت�شويق هذه الأعمال اأو البرامج 

الإنتاج  في  الخا�شة  ل�شيا�شتها  وفقًا 

والتوزيع.

   و وجد الموؤيدون في تكليف المنتج 

المنفذ، فر�شة لتحقيق �شروط اإنتاجية 

العربي ، بعيدًا من  العالم  جديدة في 

�شلطة �شركات الإنتاج ، في ظل انت�شار 

�شار  حيث  الفن،  في  التجاري  المبداأ 

ينظر اإلى هذه الآلية في العمل على اأنها 

اأ�شبح  المنفذ  المنتج  تبني  و  �شفقة، 

لل�شعر  ال�شفقات  فيه  تعطى  مناق�شة، 

المنتج  بات  الحالة،  هذه  وفي  الأقل 

المنفذ يختار العنا�شر الأرخ�ص والأقل 

و  الإخراج  و  الن�ص  مجالت  في  تكلفة 

التمثيل و العنا�شر الفنية الأخرى.

تقل  ل  المنفذ  المنتج  وظيفة  اإن   

ح�شا�شية عن دور المنتج بل تزيد عنها 

اإدراك لدقائق  و تتطلب خبرة كبيرة و 

اأن  بالذكر  الجدير  و  الفّني،  العمل 

لعبوا  هوليوود  مخرجي  من  الكثير 

دور المنتج المنفذ اأكثر من لعبهم دور 

المخرج، نذكر منهم المخرج والمنتج 

الذي  Steven Spielberg، و  ال�شهير  

قام باإخراج 51 فيلم حتى الآن، بينما 

قام بلعب دور المنتج اأو المنتج المنفذ 

لأكثر من 130 م�شروعًا.

ل  محترف  مخرج  اأي  اأن  ذلك  �شبب  و 

يمكنه اأن ُيخرج في العادة اأكثر من فيلم 

اأو فيلمين في العام من �شّدة ما ت�شتهلكه 

بينما  وقت،  و  جهد  من  الإخراج  مهنة 

الم�شاريع  من  العديد  يدير  اأن  يمكنه 

كمنتج منفذ دون اأي عناء يذكر، م�شتفيدًا 

من لم�شته الفنّية و خبرته الكبيرة في 

فريق  و  الممثلين  و  الن�شو�ص  اختيار 

العمل و مواقع الت�شوير و غيره.

اأ�شهر الكتاب العالميون 

    املنتج املنفذ هو غري املنتج و يعمل بالتن�ضيق اليومي مع املخرج و م�ضاعدي الإخراج وغريهم، و تقع على عاتقه مهمة التنفيذ اليومي للعمل و �ضبط 

اأوقات الت�ضوير، و كل ما يتطلبه هذا من معدات واأ�ضخا�ص، و يف ت�ضرفه تو�ضع ميزانية الفيلم عادة و عليه هو اأن يالئم بني ما لديه من ميزانية، و بني ما 

�ضوف ينفق يف الفعل.

فرانز كافكا

ت�شيكي  روائي  و  كاتب  كافكا  فرانز      

�شهير، من اأ�شول األمانية ولد في العا�شمة 

من  و  1883م،  العام  في  براغ  الت�شيكية 

�شهرة  على  يح�شل  لم  كافكا  اأَنّ  المثير 

بن�شر  يقم  لم  لأنه  وا�شعة خالل حياته، 

اأعماله، و لم تن�َشر اأعماله اإل بعد وفاته 

عام 1924م نتيجة اإ�شابته بمر�ص ال�شل، 

بوا�شطة  وفاته  بعد  اأعماله  ُن�شرت  قد  و 

رف�ص  الذي  برود  ماك�ص  المقرب  �شديقه 

اأن يحرق كتابات كافكا كما طلب منه قبل 

الكتاب  من  ن�شرها  بعد  اأ�شبح  و  وفاته، 

معظم  اإلى  اأعماله  ُترجمت  و  العالميين 

م�شطلح  اإليه  َب  ن�شِ و  العالم،  لغات 

و  بال�شوداوية  يعُجّ  الذي  الكافكاوّية 

العبثية.

  يذكر اأنه ولد لأب مت�شلط واأم خجولة، اأب 

ترك اأثره العميق في نف�شية و اأدب فرانز 

اأب م�شتبد ل يتقن �شوى لغة  فيما بعد، 

الأرقام و الأرباح المادية، بما يتعار�ص 

تماما مع الروح الرقيقة ال�شفافة لفرانز 

التواق للعزلة و الهدوء و التاأمل بعيدا 

عن �شخب الحياة.

اإلى  عادية  ابتدائية  درا�شة  بعد  و   حيث 

التحق   ،1901 عام  تخرجه  و  ما،  حد 

و  براغ،  في  فرديناند  �شارلز  بجامعة 

�شرعان  لكنه  الكيمياء،  درا�شة  في  بداأ 

فقط،  اأ�شبوعين  بعد  التخ�ش�ص  ترك  ما 

محول درا�شته اإلى القانون، الذي لم يكن 

يريحه، و اعتبره مجرد و�شيلة للح�شول 

اإلى  و  والده،  رغبة  تر�شي  وظيفة  على 

ح�ش�شا  ح�شر  الإلزامية،  درا�شته  جانب 

في تاريخ الفن و الدرا�شات الألمانية، و 

يم�ص  لم  و  اأدبي،  طالبي  ناد  اإلى  ان�شم 

التقى  بالجامعة حتى  التحاقه  عام على 

ب�شديقه ال�شدوق ماك�ص برود، مع توالي 

�شخ�ص  اأمام  اأنه  لماك�ص  ات�شح  الأيام، 

متزن فكريا، محب لالأدب، عا�شق مجنون 

للقراءة، و هو ما عو�ص به خجله ال�شديد 

من  حياته  به  ات�شمت  ما  و  كالمه  قلة  و 

�شوداوية و معاناة، ليعلن ل�شديقه فيما 

دو�شتويف�شكي،  فيودور  يعتبر  اأنه  بعد 

و  جريلبارت�شر  فرانز  فلوبير،  غو�شتاف 

هاينر�ص فون كالي�شت اأخوته بالدم.

حوادث  لتاأمين  �شركة  في  كافكا  عمل 

مهمة  تلك  وظيفته  له  ف�شهلت  العمل، 

ال�شعب،  طبقات  مختلف  من  القتراب 

بالإ�شافة طبعا اإلى الطبقة المثقفة، فكان 

و  الديمقراطيين  لملتقيات  الح�شور  دائم 

ال�شتراكيين و حتى الفو�شويين، و مكنه 

فهم  من  �شهير  اأدبي  ب�شالون  الحتكاك 

نظرية  و  لأين�شتاين،  الن�شبية  النظرية 

النف�شي  التحليل  و  بالنك،  لماك�ص  الكم 

الالنهائية  الأعداد  نظرية  و  لفرويد، 

و  كانط  و  هيغل  فل�شفات  و  لكانتور، 

نيت�شه، و بحكم طبيعته الهادئة، انعك�ص 

حياته،  تفا�شيل  اأدق  على  حتى  ذلك 

اإتباع نظام غذائي نباتي، و  فعرف عنه 

حبه لل�شباحة والتجديف والتاأمل.

    ا�شتطاع من خال الوظيفة اأي�شا ا�شتغالل 

اعتبرها  التي  الكتابة،  في  فراغه  وقت 

جوهر و هدف حياته الأ�شمى، لكن يبدو 

اأموره،  اإتمام  في  �شعوبة  يجد  كان  اأنه 

لذلك بقيت معظم موؤلفاته بال نهاية، و 

حتى اأعماله القليلة المكتملة و المن�شورة 

في حياته لم تحظ ب�شهرة منا�شبة، و لم 

يلتفت لها القراء ب�شكل كبير.

ال�ضفحة الثقافية من اإعداد حياة م�ضباحي

 اأ�ضهر الكتب العربية 

كتاب البخالء
    يعتبر كتاب البخالء مميز له طابع خا�ص يميل اإلى الفكاهة، و لكنه مليء بالعبر و به الكثير 

من الحكمة و الذكاء و الإبداع، فهو للجاحظ الذي يعرف بالبيان و قوة القلم، ففي هذا الكتاب 

غا�ص الجاحظ في النفو�ص ليميز بين الب�شر و اأنواعهم و طبائعهم، فذكر العديد من الأعالم و 

المعروفين في �شالف الع�شر، و و�شح كيفية حر�ص البع�ص على المال و النوادر التي �شارت فيما 

بعد حكم و ق�ش�ص ا�شت�شهادية مميزة، فقد يو�شي الأجانب بع�شهم بع�شًا بقراءة كتاب البخالء 

للجاحظ لما فيه من اأمتاع للنف�ص والروح.

ف عليهم �شمن      يتناوُل الجاحظ في كتاب البخالء اأحاديَث و ق�ش�َص البخالء الذين قابلهم و تعَرّ

ة من اأهل مدينة مرو في خرا�شان، فقام بت�شوير البخالء بوا�شطة  ظروف بيئته الخا�شة، خا�شَّ

ا مالِم�ًشا للواقِع بطريقة فكاهّية، فو�شف ت�شّرفات اأولئك  اأ�شلوبه الفني الأدبّي ت�شويًرا ح�شًيّ

البخالء و حركاتهم و �شكناتهم و النظرات التي يعتريها القلق اأو تلك التي تنعم بالطماأنينة، و 

د النزوات النف�شية التي تنتابهم، كما ف�شح اأ�شرار البخالء و الخفايا التي تدور في بيوتهم  ج�َشّ

ه ل يترك في نفو�ص  و الأحاديث التي تدور فيما بينهم، و من براعة الجاحظ في كتاب البخالء اأَنّ

القّراء اآثاًرا �شيئًة حول البخالء، ول يحمل القراء على كراهية هذا ال�شنف من المجتمع. 

ة  ُر مواقَف هزلَيّ ا يرويها الجاحظ كنوادر ت�شِوّ اته ق�ش�شً    لذلك، فاإّن كتاب البخالء يحمُل في طَيّ

ا درا�شًة اجتماعيًة  بطريقة تدفُع اإلى التربية و نقد الواقع الجتماعي، و يعّد كتاب البخالء اأي�شً

ة اقت�شادية تربويًة، و له  نف�شَيّ

ة علمية كبيرة كمرجع علمي؛  اأهمَيّ

ه يك�شُف عن طبائع و �شلوك  لأَنّ

و نفو�ص الب�شر، بالإ�شافة اإلى 

اأَنه يحتوي على كثير من اأ�شماء 

الم�شاهير والأعالم واأ�شماء المدن 

والبلدان و�شفات اأهل تلك البالد، 

كما يحتوي على كثير من ال�شعر 

والآثار والأحاديث وغيرها، لذلك 

ف كتاب البخالء  يمكن اأن يعَرّ

ه مو�شوعة اجتماعية  باخت�شار اأَنّ

اأدبية علمية جغرافية تاريخية 

ت�شور تلك الأمور في �شدر الع�شر 

العبا�شّي.

  يمكُن اعتبار كتاب البخالء لالأديب 

ه من اأ�شهر  المو�شوعّي الجاحظ باأَنّ

كتب الأدب ال�شاخر، حيث ظهرت 

فيه روح الفكاهة التي تطرُب الأرواح 

فو�ص، كما ظهر فيه اأ�شلوب  و تهُزّ الُنّ

الجاحظ الذي يفي�ُص بالبيان 

المتما�شك الر�شين و بقدرته على 

�شياغة النوادر و الق�ش�ص الق�شيرة 

الهزلية، حيُث تميزت كتاباته 

ة التعبير و  بو�شوح البيان و دَقّ

براعة الو�شف، و هو الكتاب الوحيد 

الذي و�شف الحياة الجتماعية في 

�شدر الع�شر العبا�شي بهذا الو�شف 

الذي ك�شف اأ�شرار الحياة في تلك 

المرحلة.
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الدولي
الإعالمي املغربي علي لهرو�شي يحذر من تداعيات التفاقيات الأمنية مع »الكيان« 

»زيارة وزير الدفاع ال�صهيوني اإلى الرباط 
تحد �صافر لل�صعب المغربي وتهديد للجزائر«

حزب اإ�شباين يتهم احلكومة بال�شعف وينتف�ض اأمام ممار�شات نظام املخزن

انتقادات الذعة تطال »�صيا�صة الهيمنة« 
المغربية في مياه ال�صحراء الغربية

تنديدا بالتمييز العن�شري

اأ�صير �صحراوي يعلن الدخول في ا�صراب 
عن الطعام 

تداعيات  من  لهرو�شي  علي  حذر 

�سيوقعها  التي  الأمنية  التفاقيات 

الكيان  مع  المغربي  المخزن  نظام 

ال�شهيوني خالل الزيارة المرتقبة 

للوزير بيني غانت�س اإلى الرباط، 

خا�شة ما تعلق بالتعاون في مجال 

الدفاع والت�شنيع الحربي.

»ال�شبكة  موقع  مع  حوار  في  وقال 

الجزائرية لالأخبار«: من المنتظر ان 

اتفاقيات  ثالث  على  المغرب  يوقع 

لتعزيز  ال�شهيوني  العدو  مع 

الطرفين،  بين  الثنائي  التعاون 

لم�شاعر  وخطير  �شافر  تحدي  في 

ال�شعب المغربي الراف�س للتطبيع، 

ما  المخزني  النظام  اأن  الى  م�شيرا 

كان ليتجراأ على اإخراج التطبيع من 

ال�شرية اإلى العالنية اإال بعد نجاحه 

بين  المغربي  ال�شعب  ت�شتيت  في 

من يطالب بالخبز وال�شغل، وبين 

والحريات،  بالحقوق  يطالب  من 

وبين من انخدع باأكذوبة الدفاع عن 

الوطن.

واأ�شاف في هذا االإطار قائال »النظام 

ال�شعب  باإلهاء  قام  المغربي 

مع  خارجي  �شراع  بخلق  المغربي 

كل من االأ�شقاء بالجزائر و ا�شبانيا، 

الق�شية  ا�شتغالل  في  اال�شتمرار  و 

ال�شحراوية لاللتفاف على االأزمات 

بها  يمر  التي  الخانقة  الداخلية 

الى  لفت  كما  المغربي«،  ال�شعب 

لجائحة  المغربي  النظام  ا�شتغالل 

الطوارئ  قانون  لفر�س  كورونا 

ال�شحية، بغر�س محا�شرة ال�شعب 

لي�شهل  وقمعه،  بكامله  المغربي 

التطبيع  مخططات  كل  تمرير  عليه 

كان  بعدما  ا�شكالها،  بجميع 

التطبيع �شريا بعد مغادرة الحماية 

الفرن�شية للمغرب.

 و اردف : »مخاطر ال�شهيونية على 

المملكة تجلت في تدخلها في ال�شاأن 

�شعب  تدمير  تم  حيث  المغربي، 

االفواه  تكميم  طريق  عن  بكامله 

الذل و  والزج باالأحرار في �شجون 

العار، و اغتيال بع�شهم باأ�شاليب 

المنظمات  اأن تحرك  وح�شية، دون 

ال�شهيونية  الأن  �شاكنا،  الدولية 

عن  النظام(  )اأي  بحمايته  تقوم 

طريق تزييف الحقائق و تزويرها 

ل�شالح المخزن«.

 تبادل الأدوار ل�شرب 

ا�شتقرار اجلزائر

توقيع  مخاطر  عن  حديثه  وفي   

اتفاقيات اأمنية بين المخزن والنظام 

لهرو�شي،  علي  قال  ال�شهيوني، 

اإن ما يوؤكد وجود خطر فعلي على 

المنطقة  وكل  المغربي  ال�شعب 

هو  خا�س،  ب�شكل  الجزائر  وعلى 

فترة وجيزة  في  تطور  التطبيع  اأن 

وب�شكل �شريع من تطبيع دبلوما�شي 

الى تطبيع ع�شكري وا�شتخباراتي، 

بت�شريحات  االطار  هذا  في  مذكرا 

التي  ال�شهيوني،  الخارجية  وزير 

زيارته  خالل  الجزائر  فيها  هاجم 

المن�شرم،  اأوت  �شهر  في  للرباط 

»قلق  ا�شماه  ما  عن  بالحديث 

الكيان ال�شهيوني من دور الجزائر 

مع  الكبير  وتقاربها  المنطقة  في 

ايران«.

الالجئ  المغربي،  ال�شحفي  واأبرز 

بهولندا هربا من ديكتاتورية النظام 

ال�شهيوني  الكيان  ان  المغربي، 

الجزائر  على  �شر�شة«  »هجمة  ي�شن 

ق�شايا  ازاء  الثابتة  مواقفها  ب�شبب 

التحرر في العالم، خا�شة فل�شطين 

رف�شها  وكذا  الغربية،  وال�شحراء 

لمنح الكيان ال�شهيوني �شفة مراقب 

لدى االتحاد االإفريقي، لكبح جماح 

تغلغله بالقارة االفريقية.

باأن  االطار،  هذا  في  واأو�شح 

المخزن  ونظام  ال�شهيوني  الكيان 

ا�شتقرار  ل�شرب  االأدوار  »يتبادالن 

المغرب  يقوم  حيث  الجزائر، 

االأمم  في  الدبلوما�شية  بعثته  عبر 

�شوداء  �شورة  بت�شويق  المتحدة 

اأمام  لها  واالإ�شاءة  الجزائر  عن 

يقوم  كما  الدولي«،  المنتظم 

لما  بالترويج  ال�شهيوني  الكيان 

ي�شميه كذبا وزورا »تقارب الجزائر 

مخطط  يبداأ  هنا  ومن  ايران«،  مع 

النف�شي،  وحتى  االإعالمي  الهجوم 

العدوان  قرار  و«�شرعنة«  لتبرير 

عليها.

ويرى علي لهرو�شي، اأن ما يقع في 

اإطار  عن  يخرج  ال  وتون�س  ليبيا 

المخططات ال�شهيونية في المنطقة 

البلدين  لجر  الحثيثة  ومحاوالتها 

تغذية  عبر  التطبيع،  لم�شتنقع 

وجر  تون�س  في  ال�شيا�شي  ال�شراع 

تعمل  كما  للفو�شى،  التون�شيين 

على اذكاء حدة ال�شراع في ليبيا، 

ما  لقبول  الجميع،  اإ�شعاف  بهدف 

وهو  اأال  الجديد،  بالواقع  ي�شمى 

»التطبيع مع الكيان ال�شهيوني«.

دعا  المخاطر،  هذه  ولمواجهة 

»اليقظة  الى  المغربي،  االإعالمي 

جماعي  ب�شكل  والنهو�س  والوعي 

من اأجل االإطاحة بعمالء ال�شهيونية 

النظام  راأ�شهم  وعلى  بالمنطقة«، 

»لوال  الأنه  المغرب،  في  الملكي 

هوؤالء العمالء لما و�شع ال�شهاينة 

اأقدامهم ب�شمال اإفريقيا«.

اأن  على  مت�شل  �شياق  في  و�شدد 

يعي  اأن  يجب  المغربي  النظام 

يجب  التي  الوحيدة  ال�شرعية  اأن 

ال�شعبية  ال�شرعية  هي  تكون  ان 

ال�شرعية  ولي�شت  والوطنية، 

الملك  ي�شتنجد  حيث  ال�شهيونية، 

محمد ال�شاد�س بال�شهاينة لحمايته 

ي�شجعونه  كما  �شعبه،  غ�شب  من 

على  التمرد  على  الحلفاء  وباقي 

ال�شرعية الدولية، بما فيها رف�س 

االن�شياع للقرارات االممية وتمكين 

في  حقه  من  ال�شحراوي  ال�شعب 

تقرير الم�شير.

اعترب الإعالمي املغربي، علي لهرو�شي، زيارة وزير الدفاع ال�شهيوين املرتقبة اىل الرباط، حتديا 

�شافرا وخطريا مل�شاعر ال�شعب املغربي الراف�ض للتطبيع، وتهديدا للجزائر التي تقاوم تغلغل 

الكيان ال�شهيوين يف القارة الفريقية.

   الوكالت

دعت »الجبهة المغربية لدعم 

فل�شطين و�شد التطبيع« اإلى 

وقفة احتجاجية، م�شاء 

اليوم، اأمام مبنى البرلمان 

بالعا�شمة الرباط، للتعبير 

عن رف�س زيارة وزير الدفاع 

ال�شهيوني، »جزار غزة«، 

للمغرب.

 وعبرت الجبهة عن رف�س 

كل مكوناتها لزيارة بيني 

غانت�س، وزير الدفاع 

ال�شهيوني للرباط يومي 

االأربعاء والخمي�س، في 

اإطار مخطط التطبيع 

الم�شتمر، داعية كل 

الهيئات الداعمة للق�شية 

الفل�شطينية والراف�شة 

لل�شيا�شة التطبيعية وكافة 

المنا�شلين وعموم المواطنين 

اإلى التعبير ال�شعبي عن 

رف�س ا�شتقبال »جزار 

غزة« بالمملكة، من خالل 

الم�شاركة القوية في الوقفة.

وكانت »الجبهة المغربية 

لدعم فل�شطين و�شد 

التطبيع«، عبرت في وقت 

�شابق عن رف�شها القاطع 

لقدوم اأي »مجرم �شهيوني 

للمغرب تحت اأية �شفة«، 

داعية كل القوى المناه�شة 

للتطبيع والغيورة على 

م�شتقبل ال�شلم وال�شالم 

بالمنطقة التحرك لوقف اأي 

اتفاقيات اأمنية خطيرة مع 

اإ�شرائيل.

واأعلنت للراأي العام المحلي 

والدولي »انطالقا من موقفها 

المبدئي والثابت من عالقات 

النظام مع العدو ال�شهيوني، 

والمعبر عن موقف ال�شعب 

المغربي، اإن هذا ال�شخ�س 

هو مجرم حرب �شارك و 

اأ�شرف على جرائم م�شنفة في 

خانة الجرائم �شد االإن�شانية 

في حق ال�شعب الفل�شطيني، 

وهو بالخ�شو�س الم�شوؤول 

عن المجازر والجرائم 

ال�شهيونية الم�شتمرة على 

قطاع غزة«.

و�شددت الجمعية على �شرورة 

اأن يلعب الق�شاء المغربي 

الدور المنوط به، مبرزة اأنه 

من واجبه و اخت�شا�شه االأمر 

باعتقال »المجرم ال�شهيوني« 

فور و�شوله المغرب وتقديمه 

للعدالة ومعاقبته على 

الجرائم التي ارتكبها و اأمر 

بها و اأ�شرف عليها.

ويعي�س مناه�شو التطبيع 

بالمملكة و�شعا ال يحتمل، 

وهم يرون البعد الخطير 

الذي بلغه التطبيع مع الكيان 

ال�شهيوني وتنوع مجاالته 

و ادارة نظام المخزن ظهره 

لمطالب ال�شارع بوقف 

الزحف ال�شهيوني على 

االرا�شي المغربية.

ويجدر التذكير في هذا االطار 

باأن تجمع »مغاربة �شد 

التطبيع« اأدان، اأول اأم�س، 

باأ�شد العبارات »الدعاية 

اله�شتيرية« التي تقوم 

بها االأذرع االعالمية لنظام 

المخزن، لتغطية تحركات ما 

ي�شمى بم�شوؤول مكتب االت�شال 

ال�شهيوني بالمغرب، 

بح�شور ال�شلطات العمومية 

المغربية.

وقال التجمع في من�شور 

على �شفحته الر�شمية على 

موقع التوا�شل االجتماعي 

»فاي�شبوك«، اإن »الدعاية 

التطبيعية �شارت في م�شتوى 

ه�شتيري م�شعور يوما بعد 

يوم.. فقد اأ�شبحت كل 

تحركات ما ي�شمى م�شوؤول 

مكتب االت�شال ال�شهيوني 

بالمغرب يتم تغطيتها 

اإعالميا.. بل وبح�شور 

ال�شلطات العمومية على 

م�شتويات مختلفة«.

وعبر عن ا�شتغرابه »كيف 

يترك والي مدينة طنجة عمله 

ليذهب الى م�شت�شفى، رفقة 

ال�شهيوني غيفرين لعيادة 

مواطن اإ�شرائيلي تعر�س 

لحادث عر�شي منذ ايام«، 

وهو الخبر الذي تناولته 

ال�شحافة المخزنية »ب�شكل 

وا�شع وكاأن االمر يتعلق 

بن�شاط ر�شمي«.

يذكر اأن المملكة المغربية 

كانت قد اعلنت في العا�شر 

من دي�شمبر 2020 عن »�شفقة 

دنيئة« ثالثية االقطاب، قامت 

في اطارها بتطبيع العالقات 

مع الكيان ال�شهيوني، مقابل 

اعتراف الرئي�س االأمريكي 

ال�شابق دونالد ترامب 

بال�شيادة المزعومة للمغرب 

على ال�شحراء الغربية، 

وهو االأمر الذي الزال يالقي 

اإدانة وا�شعة على الم�شتويين 

الداخلي والدولي.

باإ�شبانيا،  الكناري  جزر  في  الجديدة«  »كناريا�ض  حزب  اتهم 

الحكومة المركزية في مدريد بال�شعف اأمام ما اأ�شماه »�شيا�شة 

الغربية،  ال�شحراء  مياه  في  المغرب  يمار�شها  التي  الهيمنة« 

قبالة هذا الأرخبيل وخا�شة التنقيب عن البترول.

  وينطلق هذا الحزب من موقفه الم�شاند لجبهة البولي�شاريو 

من جهة، ثم من حر�ض جزر الكناري على عدم وجود تنقيب 

بين  الفا�شلة  المياه  في  المغربي  الجانب  من  البترول  عن 

ال�شحراء الغربية وهذه الجزر الواقعة قبالتها، ح�شب مقال 

ن�شره موقع )القد�ض العربي(.

وكان ناطق با�شم هذا الحزب، وهو بيدرو كيفيدو، قد طرح 

هذا المو�شوع في مجل�ض ال�شيوخ خالل الأيام الما�شية، ثم 

التي  الأمثلة  من  الكثير  م�شتعر�شا  الغر�ض،  لهذا  ندوة  عقد 

تقول اأن حكومة الئتالف الي�شاري بزعامة بيدرو �شانت�شيز 

قرارات  بع�ض  تجاه  �شارمة  مواقف  تتخذ  ل  مدريد  في 

ل�شركة  ترخي�شا  المغرب  منح  نتيجة  ذلك  وجاء  المغرب. 

ال�شحراء  مياه  في  والغاز  النفط  عن  بالتنقيب  �شهيونية 

الغربية ثم �شركات غربية اأخرى.

الدولية  لل�شرعية  مخالفا  يعد  »القرار  اأن  الحزب  ويبرز 

الكناري«.  جزر  �شاكنة  ولم�شالح  ال�شحراويين  ولم�شالح 

وتعار�ض حكومة الحكم الذاتي في جزر الكناري اأو الأحزاب 

اأو  المغرب  مبادرات  من  الكثير  الإقليم،  هذا  في  القومية 

المبادرات الثنائية بين مدريد والرباط.

وكانت جزر الكناري قد عار�شت اإقامة نظام المخزن محطة 

هذا  وقبالة  المغرب  جنوب  طان  طان  منطقة  في  نووية 

ملف  في  مدريد  �شيا�شة  تنتقد  كما  �شنوات.  منذ  الأرخبيل 

حكومات  »منحازة«.وتتبنى  وتعتبرها  الغربية  ال�شحراء 

�شد  راديكالية  مواقف  اإ�شبانيا،  في  الأخرى  الذاتي  الحكم 

الكثير من القرارات الخا�شة بالمغرب.

وفي هذا ال�شدد، تنفرد حكومة الأندل�ض بانتقاد ما ت�شميه 

الزراعية  ال�شادرات  مع  الأوروبي  والتحاد  مدريد  ت�شاهل 

وت�شرر  الطماطم،  وخا�شة  الأوروبية  ال�شوق  اإلى  المغربية 

المزارعين الأندل�شيين من هذه ال�شيا�شة.

المغرب  الأندل�ض، مدريد لعدم مواجهة  كما تنتقد حكومة 

الأندل�ض  �شواطئ  ت�شكل  اإذ  القانونية،  غير  الهجرة  ب�شبب 

نحو  والأفارقة  المغاربة  للمهاجرين  الرئي�شية  البوابة 

اأوروبا.

وفي  كتالونيا  في  الذاتي  الحكم  حكومات  تميل  وتاريخيا، 

مواجهة  في  البولي�شاريو  جبهة  ملف  تاأييد  اإلى  البا�شك  بلد 

م�شاعدات  الذاتي  الحكم  حكومات  توفر  ما  وعادة  المغرب، 

على  المحلية  برلماناتها  وت�شادق  ال�شحراويين  اإلى  هامة 

قرارات ت�شجع تقرير الم�شير.

اهلل  عبد  �شيدي  ال�شحراوي  المدني  الأ�شير  اأعلن 

المغربي  الحتالل  ب�شجن  المتواجد  اأبهاه  �شيدي  اأحمد 

عن  اإنذاري  اإ�شراب  في  الدخول  اأم�ض،  »،اأول  »تيفلت2 

الت�شال  من  والمنع  العن�شري  التمييز  نتيجة  الطعام، 

الهاتفين.

الأ�شير  اأن  وا�ض(،   ( ال�شحراوية  النباء  وكالة  وافادت 

مجموعة  �شمن  اباه،  �شيدي  اأحمد  اهلل  عبد  �شيدي 

»اأكديم اإزيك«، يخو�ض اإ�شرابا اإنذاريا عن الطعام لمدة 

48 �شاعة، بداية من اأول اأم�ض، تنديدا ب�شيا�شة التمييز 
منعه  تم  حيث  الهاتفي،  الت�شال  من  والمنع  العن�شري 

 ,2021 نوفمبر   19 الجمعة  بتاريخ  الهاتفي  الت�شال  من 

وتعر�ض لتعنيف لفظي من طرف مدير �شجن  )تيفلت2(, 

ورئي�ض المعتقل بح�شور موظفين اآخرين.

فيها  يتعر�ض  التي  الأولى  المرة  لي�شت  انها،  الى  ي�شار 

الأ�شير المدني ال�شحراوي �شيدي عبد اهلل اأحمد �شيدي 

اأبهاه لمثل هذه الممار�شات غير قانونية، و التي تهدف 

عن  وعزله  الم�شروعة،  الحقوق  على  اللتفاف  اإلى 

العالم الخارجي، اإذ �شبق واأن اأقدم موظفو ال�شجن طيلة 

اأحمد  اهلل  عبد  �شيدي  منع  على  الما�شي  جويلية  �شهر 

�شيدي اأبهاه من الح�شول على فحو�شات طبية ف�شال عن 

الت�شال بالعائلة.

جدير بالذكر، اأن الأ�شير المدني ال�شحراوي �شيدي عبد 

�شرق  تيفلت2  ب�شجن  يتواجد  اأبهاه  �شيدي  اأحمد  اهلل 

 1200 تفوق  م�شافة  يبعد  والذي  المغربية،  العا�شمة 

كيلومتر من مدن ال�شحراء الغربية، بموجب حكم جائر 

بال�شجن مدى الحياة بعد محاكمة جائرة تفتقد ل�شمانات 

�شال  بمدينة  اأطوارها  جرت  العادلة  المحاكمة  ومعايير 

 2017 جويلية  و17   2016 دي�شمبر   26 بين  المغربية 

على  الإن�شان،  بحقوق  تعنى  دولية   منظمات  ب�شهادة 

خلفية التفكيك الهمجي لمخيم النازحين ال�شحراويين 

2010 في منطقة »اأكديم اإزيك« �شرق  �شهر نوفمبر �شنة 

مدينة العيون، عا�شمة ال�شحراء الغربية المحتلة.

رف�شا لزيارة »جزار غزة« اإىل الرباط

مناه�صو التطبيع بالمغرب يحتجون اأمام 
البرلمان اليوم 
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 1443 هـ

بعد انت�صاره يف معركة »الأمعاء اخلاوية«

عائلة الأ�سير الفل�سطيني »كايد الف�سفو�س« 
تتنف�س ال�صعداء

الحتالل ال�صهيوين حملة اعتقالت بال�صفة والقد�س

الأق�سى  يقتحمون  م�ستوطًنا   154
و�سط اإجراءات اأمنية م�سددة

لو�سائل  ت�سريح  في  خالد،  و�أفاد 

�لقر�ر  باأّن  �أم�س،  فل�سطينية  �عالم 

�ل�سهيوني يق�سي بتو�جد �سقيقه في 

م�سفى »برزالي« لمدة 23 يوًما دون 

حر��سة، وي�سمح لعائلته بزيارته، 

على �أن يتم نقله في منت�سف �ل�سهر 

�لغربية  �ل�سفة  �إلى م�سافي  �لمقبل 

�لمحتّلة.

و�أعرب �لف�سفو�س عن فرحة �لعائلة 

»كنا  م�سيًفا:  نجلهم،  بانت�سار 

�إلى  د�ئمين  وقلق  خوف  حالة  في 

روؤية  من  وتمّكنا  كايد،  �نت�سر  �أن 

�الأ�سير  »طفلة  وتابع  �بت�سامته«. 

جو�ن نامت باالأم�س مرتاحة �لبال، 

تقريًبا  �أ�سهر  الأربعة  معاناة  بعد 

كانت تعاني فيها من ��سطر�ب �لنوم 

وقال  و�لدها«.  على  قلقها  نتيجة 

باالأم�س  وتفاعلهم  �لنا�س  فرحة  �إّن 

و�نطالق م�سير�ت في �سو�رع �لبلدة 

�حتفااًل بانتز�ع كايد قر�ر حريته قد 

رفع معنويات �سقيقه وز�د من فرحة 

�نت�ساره.

باالأم�س  �أجرى  �سقيقه  �أن  وبّين 

باأخذ  وبد�أ  طبية،  فحو�سات  عّدة 

�لمدّعمات �لغذ�ئية، باالإ�سافة �إلى 

ل�سهور  �لطبية  للمتابعة  حاجته 

�ل�سحية،  ظروفه  تتح�سن  حتى 

ومعنوياته  »نف�سيته  �أّن  موؤّكًد� 

�إلى  �لف�سفو�س  عالية جًد�«. و�أ�سار 

�أّن �سقيقيه كايد و�أكرم �سيتم �الإفر�ج 

�سهر  من  �لوقت  نف�س  في  عنهما 

دي�سمبر �لمقبل، وفي �ل�سهر �لتالي 

يتبعهم �سقيقه محمود، �لذي خا�س 

مع  بالتز�من  �لطعام  عن  �إ�سر�ًبا 

�إ�سر�ب كايد لمدة 30 يوًما.

فل�سطيينة«  �عالم  و�سائل  ونقلت 

تفاعل عائلة �لف�سفو�س مع �نت�ساره 

في معركة �الأمعاء �لخاوية«، حيث 

محيا  على  و��سحة  �لفرحة  بدت 

و�لدة  �لف�سفو�س  فوزية  �لحاجة 

�الأ�سير كايد �لذي تمكن من تحقيق 

مطلبه بوقف �عتقاله �الإد�ري، بعد 

131 يوما من �ال�سر�ب عن �لطعام.
على  تقت�سر  لم  �لفرحة  �أن  م�سيفة 

�لحاجة وحدها، بل �ساركها جميع 

�ل�سبر  من  رحلة  بعد  �ال�سرة  �فر�د 

خ�سية  �لقلب  و�نفطار  و�لمعاناة 

على حياة كايد.

�لله  »�أحمد  فوزية  �لحاجة  تقول 

�لذي مّن على كايد بهذ� �لن�سر بعد 

ي�سف  ما  يوجد  ال  �نتظار،  طول 

�ن تتم  �لله  �ليوم، و��ساأل  فرحتنا 

هذه �لفرحة بلم �سملنا بعد �الفر�ج 

كبيرة  كانت  معاناتنا  قريبا،  عنه 

ولم يكن باأيدينا �سوى �لدعاء. هذه 

وهو  قلبي  فطرت  مرت  �لتي  �الأيام 

ب  ر يحا

طعام  بدون  و�لجبروت  �لظلم 

و�سر�ب«.

وطفلته  كايد  �الأ�سير  و�لدة  وكانت 

قد  �سنو�ت(   7( جو�ن  �لوحيدة 

�لوقفات  من  �لعديد  في  �ساركن 

�لمنددة ب�سيا�سة �الحتالل و�لمطالبة 

البنها  و�لعاجل  �لفوري  باالإفر�ج 

�لف�سفو�س  طفلة  وتميزت  و�أبيها. 

و�لوقفات  �العت�سامات  خالل 

باأ�سلوبها �لذي جذب و�سائل �العالم 

عن  مرة  من  �أكثر  في  �أثناء حديثها 

لمقولة  وتكر�رها  و�لدها،  معاناة 

»�أريد و�لدي حّيا«.

تخرج  كانت  �لتي  �ل�سور  و�أظهرت 

�لو�سع  »برزالي«،  م�ست�سفى  من 

و�لذي  للف�سفو�س  �ل�سعب  �ل�سحي 

ممتازة  ج�سدية  ببنية  يتمتع  كان 

رفع  ريا�سة  ممار�سته  نتيجة 

با�ستمر�ر  �الأطباء  وكان  �الثقال، 

ي�سرحون بخطورة و�سعه �ل�سحي.

�الأ�سرى  هيئة  قالت  جهتها  من 

و�لمحررين في قطاع غزة �إن �نت�سار 

وعياد  �لف�سفو�س  كايد  �الأ�سيرين 

�ل�سهيوني  �الحتالل  على  �لهريمي 

�لخاوية،  �الأمعاء  معركة  في 

�لفل�سطيني،  للحق  �نت�سارً�  يعد 

�العتقاالت  للنظر في ق�سية  وبد�ية 

�الإد�رية.

�الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  ونظمت 

على  وقفة  �أم�س،  غزة  في  بمقرها 

�لف�سفو�س  �الأ�سيرين  �نت�سار  �سرف 

و�لهريمي، و��سنادً� ودعمًا لالأ�سرى 

�لم�سربين عن �لطعام �الأ�سير ه�سام 

�إ�سر�به  يو��سل  �لذي  هو��س  �أبو 

�لمفتوح عن �لطعام منذ »99« يوًما، 

و�الأ�سير لوؤي �الأ�سقر منذ »44« يوًما. 

غزة  في  �لهيئة  �إد�رة  رئي�س  وقال 

ح�سن قنيطة �إن هذ� �النت�سار ي�ساف 

و�إنجاز�ت  �نت�سار�ت  �سجل  �إلي 

وجه  في  �الأ�سيرة  �لوطنية  �لحركة 

�ل�سيا�سات �لعن�سرية لالحتالل.

�الإنجاز  هذ�  �أن  على  قنيطة،  و�سدد 

هو بد�ية للنظر في ق�سية �العتقاالت 

تتجاوز  �لتي  �لع�سو�ئية  �الإد�رية 

يعطى  و�لتي  �لقانونية  �لحدود 

فيها �الحتالل �لحق لنف�سه بتجاوز 

بغير  قانونية  ن�سو�س  و��ستخد�م 

وطالب  مكانها.  وبغير  موقعها 

�لدولية  �لحقوقية  �لموؤ�س�سات 

حيال  وموقف  كلمه  لها  تكون  باأن 

�ل�سعب  �الحتالل على حقوق  تغول 

و�الأ�سرى �لفل�سطينيين

جبهة  ت�سكيل  في  لال�ستمر�ر  ودعا 

�لم�سرَبين  لالأ�سرى  ودعم  م�ساندة 

هو��س و�الأ�سقر، و�لمطالبة باإلغاء 

و�حدة  لمره  �الإد�ري  �العتقال  قر�ر 

ك�سيف  ��ستخد�مه  ورف�س  ولالأبد 

�سعبنا،  �أبناء  رقاب  على  م�سلط 

�لتي  �ل�سمت  �سيا�سة  عن  و�لكف 

�لحقوقية  �لموؤ�س�سات  تتبعها 

�لدولية بحق �أ�سر�نا.

�أ�سيرين  �أن  �لى  �الإ�سارة  تجدر 

�لمفتوح  ��سر�بهما  يو��سالن 

�الحتالل  �سجون  في  �لطعام  عن 

�ل�سهيوني �حتجاًجا على �عتقالهما 

�الأ�سرى  �إعالم  و�أفاد مكتب  �الإد�ري. 

باأن �الأ�سيرين هما: ه�سام �أبو هو��س 

ولوؤي  يوًما،   )98( منذ  م�سرب 

يوًما.  )45( منذ  م�سرب  �الأ�سقر 

 39( هو��س  �أبو  �الأ�سير  ويعاني 

هز�ل  من  بالخليل  دور�  من  عاًما( 

و�سعف �سديدين، و�أوجاع في كافة 

�أنحاء �لج�سد و�سعوبة في �لحركة، 

يعاني  كما  للوعي،  متكرر  وفقد�ن 

وو�سل  م�ستمر،  ب�سكل  �لتقيوؤ  من 

وزنه �إلى 50 كلغ.

اأّكد خالد الف�صفو�س �صقيق الأ�صري كايد اأّن الحتالل ال�صهيوين، حّدد موعد الإفراج عن �صقيقه 

يف الرابع ع�صر من دي�صمرب املقبل، عقب انت�صاره م�صاء اأول اأم�س، بانتزاع قرار بتحديد �صقف 

اعتقاله الإداري، بعد 131 يوًما من الإ�صراب املفتوح عن الطعام.
 الوكالت

 طالبت اخلارجية الفل�صطينية املجتمع 

الدويل بتجرمي منظمات ال�صتيطان 

الإرهابية ومنظومة ال�صتيطان ككل 

ب�صفتها اإرهاب منظم، وحما�صبة كل من 

يقف خلفها، ويدعمها، ويحميها، ويوفر 

لها املال والقرار ال�صيا�صي والإ�صناد 

القانوين.

وحمّلت اخلارجية الفل�صطينية يف 

بيان اأم�س، اليوم، جمددا الحتالل 

ال�صهيوين امل�صوؤولية الكاملة واملبا�صرة 

عن العتداءات املتكررة التي تنفذها 

هذه املنظمات وميلي�صيات امل�صتوطنني 

الإرهابية امل�صلحة يف عموم الأر�س 

الفل�صطينية املحتلة �صد ال�صعب 

الفل�صطيني، واأر�صه، وممتلكاته، 

ومقد�صاته، ومنازله، وعا�صمته املحتلة.

واأ�صارت اإىل اأن هذه النتهاكات واجلرائم 

ترتقي مل�صتوى جرائم حرب، وجرائم �صد 

الإن�صانية، كونها تتم عرب توزيع وا�صح يف 

الأدوار بني املوؤ�ص�صة الع�صكرية ال�صهيونية 

واملنظمات واجلمعيات ال�صتيطانية، 

لتحقيق هدف �صهيوين ا�صتعماري وا�صح 

وهو �صرقة املزيد من الأر�س الفل�صطينية، 

وال�صتيالء وال�صيطرة عليها، وتخ�صي�صها 

ل�صالح ال�صتيطان، وتهجري املواطنني 

الفل�صطينيني من اأر�صهم، ومنعهم من 

الو�صول اإليها، خا�صة عمليات التطهري 

العرقي اليومية يف القد�س املحتلة، ويف 

املناطق امل�صنفة »ج«، التي ت�صكل غالبية 

م�صاحة ال�صفة الغربية املحتلة.

ونوهت اخلارجية الفل�صطينية اإىل اأن 

كل هذا من �صاأنه اأن يوؤدي اإىل تقوي�س 

اأية فر�صة لإقامة دولة فل�صطينية قابلة 

للحياة ذات �صيادة، مت�صلة جغرافيا 

بعا�صمتها القد�س املحتلة. واأ�صارت اإىل 

اأن جوهر امل�صروع ال�صهيوين الذي يتعلق 

بالق�صية الفل�صطينية ا�صتعماري عن�صري 

بامتياز يجند فيه الحتالل، جميع 

اإمكاناته لتنفيذ هذا الهدف، يف �صباق 

حمموم مع الزمن لت�صفية حقوق ال�صعب 

الفل�صطيني الوطنية العادلة وامل�صروعة 

ميدانيًا وعمليًا وبقوة الحتالل، قبل 

حدوث اأية �صحوة دولية قد تعطل تنفيذ 

م�صروع الكيان ال�صهيوين ال�صتعماري.

من جانبه، حّذر ع�صو اللجنة التنفيذية 

ملنظمة التحرير الفل�صطينية، رئي�س دائرة 

حقوق الن�صان واملجتمع املدين، اأحمد 

التميمي، من ال�صمت الدويل على انتهاكات 

الحتالل التي جتاوزت كل اخلطوط 

احلمراء اخلا�صة بالقانون الدويل وقوانني 

واتفاقيات حقوق الن�صان.

وقال التميمي يف بيان اأم�س« اإن ما يرتكبه 

الحتالل بحق امل�صجد الق�صى وتغطية 

اقتحامه من قبل امل�صتوطنني واإقامة 

ال�صلوات التلمودية فيه، اإمنا هو اعتداء 

وانتهاك حلرمته الدينية التي تتنافى 

مع ما ورد يف التفاقيات الدولية مبا 

فيها احرتام العقائد واملقد�صات وحرية 

العبادة يف امل�صجد الق�صى للم�صلمني، 

والذي يعترب ح�صب القانون الدويل 

وقرارات اليون�صكو وغريها، مكانا خال�صا 

للم�صلمني بكل مرافقه وملحقاته البالغة 

دومنا«.  144
واأ�صاف: اإن هذا »الرهاب والنتهاك 

بحق املقد�صات ياأتي بالتوازي مع اجلرائم 

التي يرتكبها الحتالل بحق ال�صرى من 

خالل عمليات القتل البطيء بحقهم عرب 

الإهمال الطبي واأحيانا اأخرى عرب جعلهم 

حمل اختبارات لأدوية وعقارات دون 

الكرتاث بحياتهم وحقوقهم الن�صانية، 

وكان اآخر �صحية لهذه ال�صيا�صة ال�صهيد 

ال�صري �صامي العمور الذي رفع عدد 

�صهداء احلركة ال�صرية اىل 227 �صهيدا.« 

وتابع التميمي: خلفية هذه النتهاكات 

واجلرائم التي يرتكبها الحتالل »على 

انها تاأتي يف اإطار املخطط ال�صهيوين 

ال�صرتاتيجي القائم على تهجري 

الفل�صطينيني وتهويد كامل الر�س 

الفل�صطينية عرب عمليات ال�صتيطان 

القائمة على م�صادرة الرا�صي والتي هي 

العمود الأ�صا�س لهذا امل�صروع الذي يدفع 

ثمنه الفل�صطينيون من دمائهم واعمارهم 

وحريتهم امل�صلوبة من قبل الحتالل«.

ونا�صد التميمي »املجتمع الدويل للعودة 

اىل جادة احلق وال�صواب واليفاء 

بالتزاماته جتاه التفاقيات والقوانني 

الدولية التي وقعت عليها دول العامل 

والقا�صية بتجرمي انتهاكات الحتالل 

حلقوق الن�صان مبا فيها حرية العبادة 

للم�صلمني يف امل�صجد الق�صى والتعامل مع 

ال�صرى كاأ�صرى حرب والنتهاكات جتاه 

ال�صكان والأر�س حتت الحتالل.

على �صعيد اآخر، طالب م�صاعد وزير 

اخلارجية واملغرتبني لالمم املتحدة 

ومنظماتها املتخ�ص�صة عمر عو�س اهلل، 

باإر�صال فريق حتقيق بيولوجي دويل 

للم�صتوطنات، لالطالع على املختربات 

يف هذه امل�صتوطنات املقامة ب�صكل غري 

�صرعي يف الر�س الفل�صطينية املحتلة مبا 

فيها القد�س.

جاء ذلك خالل كلمة دولة فل�صطني يف 

اأعمال موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية 

حظر ال�صلحة البيولوجية، املنعقد 

حاليا يف مدينة جنيف ال�صوي�صرية. 

واأكد املتحدث على اللتزام بالتفاقيات 

الدولية التي ان�صمت لها، مبا فيها تلك 

التي تعنى بنزع اأ�صلحة الدمار ال�صامل، 

وقيامها بت�صكيل جلنة وطنية عليا حلظر 

ال�صلحة البيولوجية برئا�صة وزارة 

اخلارجية واملغرتبني، وع�صوية الوزارات 

واملوؤ�ص�صات املختلفة، والعمل على مواءمة 

اأحكام التفاقية مع القانون الفل�صطيني.

وا�صارت للمعيقات التي تواجه دولة 

فل�صطني يف تنفيذ التفاقية وعلى راأ�صها 

الحتالل ال�صهيوين غري ال�صرعي، 

و�صيطرته على املعابر واحلدود، بال�صافة 

اىل عدم اليقني مبا يتم تطويره داخل 

امل�صتعمرات وامل�صتوطنات غري ال�صرعية 

يف ار�س دولة فل�صطني، وارهاب 

امل�صتوطنني، مبا ي�صكل خطرا ل�صتخدام 

هذه ال�صلحة وغريها �صد ابناء ال�صعب 

الفل�صطيني.

ا، اأم�س،  اقتحم 154 م�صتوطًنا يهودًيّ

باحات امل�صجد الأق�صى، و�صط 

اإجراءات اأمنية م�صددة من �صرطة 

الحتالل ال�صهيوين. وذكرت 

م�صادر حملية، اأن امل�صتوطنني، 

اقتحموا امل�صجد الأق�صى، 

مبجموعات، من خالل »باب 

املغاربة« )اإحدى بوابات الأق�صى يف 

اجلدار الغربي للم�صجد(.

وبّينت اأن امل�صتوطنني جتّولوا يف 

باحاته، خا�صة باملنطقة ال�صرقية 

للم�صجد الأق�صى، و�صط تلّقيهم 

�صروحات توراتية حول »الهيكل« 

املزعوم. كما �صهدت القد�س 

القدمية وبواباتها، لليوم الثاين، 

اإجراءات ع�صكرية �صهيونية 

م�صددة تتمثل بالتفتي�س الدقيق 

للمقد�صيني وامل�صلني يف الأق�صى.

وت�صمح �صرطة الحتالل 

للم�صتوطنني اليهود باقتحام 

»الأق�صى« على فرتتني؛ �صباحية 

وم�صائية ت�صتمر عدة �صاعات. 

ويتعر�س امل�صجد الأق�صى 

لقتحامات اإ�صرائيلية م�صتمرة من 

امل�صتوطنني و�صرطة الحتالل، 

وحماولت ملنع اإعماره، ف�صاًل عن 

فر�س قيود م�صددة على رواده. 

ومنذ احتالل مدينة القد�س عام 

الحتالل  �صلطات  ت�صيطر   ،1967
على مفاتيح »باب املغاربة«، ومن 

خالله تنفيذ القتحامات اليومية 

للم�صتوطنني وقوات الحتالل.

من جانب اآخر، اعتقلت قوات 

الحتالل ال�صهيوين، الليلة املا�صية 

وفجر اأم�س، عددا من املواطنني يف 

مناطق متفرقة بال�صفة الغربية 

والقد�س املحتلة، تخللها عمليات 

دهم وتفتي�س وتخريب.

ففي جنني، اقتحمت قوات 

الحتالل بلدة جبع، واعتقلت 

الأ�صري املحرر اأ�صامة اأحمد �صليم 

�صالطنة بعد مداهمة منزل والده 

القيادي يف حما�س اأحمد �صالطنة. 

ويف قلقيلية، اختطفت قوات 

�صهيونية خا�صة، ترافقها جمموعة 

كبرية من جنود الحتالل ال�صاب 

رائد ماجد ال�صنم )21 عاًما(، من 

مكان عمله يف مطعم باملدينة.

ويف رام اهلل، اعتقلت قوات 

الحتالل ال�صاب عبد اهلل بني مفلح 

)25 عاما(، بعد دهم وتفتي�س منزله 

يف بلدة بيتونيا، كما اعتقلت ال�صاب 

عبد العزيز في�صل النع�صان )18 

عاما( من بلدة املغري. ويف مدينة 

البرية، اأ�صيب العديد من املواطنني 

بحالت اختناق عقب اقتحام قوات 

الحتالل ملنطقة البالوع، كما 

اقتحمت قوات الحتالل بلدتي 

بيتونيا وعني عريك غرب رام 

اهلل. ويف وقت متاأخر من ليل اأم�س، 

نفذت قوات الحتالل عمليات دهم 

وتفتي�س واقتحامات ملختلف املناطق 

والأحياء يف ال�صفة املحتلة، تتخللها 

مواجهات واعتداءات من اجلي�س 

على املواطنني الفل�صطينيني. 

ويف القد�س املحتلة، اعتقلت 

قوات الحتالل �صابا و�صيخا بعد 

اقتحام منزليهما يف بلدة بدو �صمال 

غرب القد�س. ويوا�صل الحتالل 

وقواته اخلا�صة كل ليلة اقتحاماته 

باعتقالت بني �صفوف املواطنني، 

بالإ�صافة اإىل ت�صليم اآخرين بالغات 

ملراجعة ما ي�صمى بـ«خمابرات 

الحتالل« لال�صتجواب، و�صط 

عمليات اإرهاب للمواطنني الآمنني.

نددت بانتهاكات الحتالل يف حق ال�سعب الفل�سطيني وممتلكاته ومقد�ساته

فل�سطني تطالب بتجرمي منظومة 
»ال�ستيطان ال�سهيونية«
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 1443 هـ
الدينية

�أخالق وتزكية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َقاِدُروَن َعَلْيَها اأََتاَها اأَْمُرَنا َلْياًل اأَْو َنَهاراً َفَجَعْلَناَها 

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

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

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

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

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

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

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

فواهلل للدنيا اأهون على اهلل من هذا عليكم » )رواه 

م�سلم(. 

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

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

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

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

فلله در اأولئك الرجال الذين عرفوا ملاذا خلقوا، 

ومن اأجل اأي �سيء وجدوا؛ فما تعلقت قلوبهم بالدنيا 

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

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

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

اإن الذين ركنوا اإىل الدنيا واأحبوا اأهلها، وزهدوا يف 

االآخرة وبقائها فاأولئك حمبتهم وعداوؤهم ووالوؤهم من 

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

يت�سرفون وكاأنهم قد خلقوا للبقاء واخللود يف هذه الدنيا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َواأَْبَقى } )طه:127-124(.

�أقليـــات
وقــ�ضايا

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

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

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

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

به كاتب وال كتاب. 

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

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

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

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

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

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

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

مقا�سده، ويدركون اإعجاز القراآن، ويفوزون مبزية نقل 

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

العربي كغالب االأمم االإ�سالمية.

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

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

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

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

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

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

مل يفهموا كالمه ب�سهولة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ف�سله، و�ساهدوا ا�ستقامته ومعجزاته.

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

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

�سواء يف الفهم حتى ا�ستقر الدين.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرينة«.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

االأخرى.

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

ح�سن امل�سلم

ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك 

له، له امللك وله احلمد وهو 

على كل �سيء قدير

 )ع�سر مرات(

)اأو مرة واحدة عند الك�سل(

في ظالل �آية

�سبه جزيرة القرم .. 

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

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

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

امل�سلمني غرب االأر�ض وم�سرقها ؟

تقع �سبه جزيرة القرم يف جنوب اأوكرانيا، يحدها من 

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

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

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

ال�سيوعيون.

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

مرتا، اأما املنطقة التي كانت تخ�سع لنفوذها 

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

التتار، ثم انت�سر فيها القوازق حتى تخوم 

اأوكرانيا، ثم تقل�ست مع الزمن، حتى 

انح�سرت يف �سبه الزيرة هذه.

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

وذلك يف عهد القبيلة الذهبية، الذين 

يرجع ن�سبهم اإىل جوجي االبن االأكرب 

لنكيز خان، وملا مات جوجي قبل اأبيه اأقطع 

جنكيز خان لولده باتو بالد رو�سيا وخوارزم 

والوقوقاز وبلغاريا، واأُطلق عليهم القبيلة 

الذهبية اأو مغول ال�سمال، وهي اأول قبائل 

املغول يف اعتناق االإ�سالم، ويعترب بركة خان اأول 

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

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

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

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

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

كانت دولة املغول امل�سلمة يف بالد القرم وما جاورها على عالقة طيبة مع 

دولة املماليك يف م�سر وال�سام، وكانا يقفان معا يف حمالت الهاد �سد هجمات 

البيزنطيني.

بداأ ال�سعف يدب يف دولة التتار امل�سلمني بعد ع�سر القوة الذي زاد على 120 عاما، 

نتيجة ال�سراع بني اأبناء االأ�سرة احلاكمة وتف�سي الظلم، فا�ستقل احلاج �سرك�ض يف 

ا�سرتاخان، وا�ستقل ماماي ببالد القرم، وزاد ال�سعف باجتياح تيمور لنك ملدينة 

�سراي يف مطلع القرن التا�سع الهجري، ما اأدى اإىل تفتت الدولة الواحدة اإىل خم�ض 

دول، هي: القرم، ا�سرتاخان، خوارزم، قازان، �سيربيا الغربية.، وهذا كله �سجع 

الرو�ض للوقوف يف وجه التتار، الذين ظهر �سعفهم وا�سحا للعيان.

حترك الرو�ض �سد التتار، غري اأن حاكم التتار توقتامي�ض )762- 798هـ( متكن من 

�سد هجماتهم ودخل مو�سكو عام 783هـ، غري اأنه وقع القتال بينه وبني تيمور لنك، 

الذي متكن من هزميته عام 788هـ، واختفى ومل يعلم له مكان. وعني تيمو لنك 

على �سراي اأمريا من قبله، وحينها عاود الرو�ض هجماتهم على التتار يف القرم وما 

حولها.

�سبه جزيرة القرم .. تاريخ من الهاد

كانت رو�سيا عدوا لدودا للخالفة العثمانية، وكانت متد يد امل�ساعدة لكل من 

يتوافق معها يف حربها �سد دولة االإ�سالم وخا�سة ال�سفويني يف اإيران، غري اأن 

الكثري من امل�سلمني ال يعرفون اأن العثمانيني كانوا يوؤدبونهم يوم رفعوا راية 

الهاد وكانت رو�سيا تدفع الزية للم�سلمني.
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نظمت اجلزائر يف دي�سمرب 2018، مرا�سيم تطويب ال�سحايا يف كني�سة �سانتا كروز

تويف، اآخر الناجني من العتداء الإرهابي على رهبان تيبحريين باجلزائر الأب جان بيار �سوماخر 

وقال دانيال نوري�سات، الكاهن يف كاتدرائية القدي�س بطر�س باملغرب اإن جان بيار تويف يف دير �سيدة 

الأطل�س يف ميدلت، واأ�ساف: "غالبا ما كان جان بيار يقول اإن جناته من العتداء الرهابي على رهبان 

تيبحريين كانت دعوة من اهلل"، كما تابع "ليديل ب�سهادته، وهو اأمر فعله طوال حياته".

برج بوعريريج: الإطاحة ب�شبكة دولية لتهريب املهاجرين

الوادي: الإطاحة مبجرم خطري اأثار الرعب يف اأو�ساط ال�ساكنة  

متكن عنا�سر الدرك الوطني، من تفكيك �سبكة دولية منظمة خمت�سة يف تهريب املهاجرين يف اإطار جماعات منظمة عابرة للحدود، وح�سب ما اأفاد به بيان لذات امل�سالح الأمنية فاإن العملية النوعية 

متت من طرف اأفراد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني بربج بوعريريج با�ستعمال تقنيات حديثة للتحري، ووفقا للتحريات التي قامت بها ذات امل�سالح، فان ن�ساط ال�سبكة الإجرامية ميتد عرب 

الرتاب الوطني مرورا بدول مغاربية اإىل اأوروبا، وت�سري ذات امل�سالح اإىل اأن عنا�سر ال�سبكة الإجرامية  كانوا ين�سطون بالعتماد على و�سائط التوا�سل الجتماعي، ومكنت التحريات من حتديد هوية 

27 �سخ�سا من عنا�سر ال�سبكة منهم 7 ين�سطون خارج الرتاب الوطني، كما مت توقيف 14 �سخ�س اأودعوا احلب�س املوؤقت بعد تقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة، مع �سدور 13 اأمرا بالقب�س منها 7 

دولية يف حق باقي عنا�سر ال�سبكة.

متكن عنا�سر ال�سرطة الق�سائية باأمن دائرة الدبيلة بالوادي من الإطاحة مب�سبوق ق�سائيا يف العقد الثالث من العمر حمل عدة اأوامر ق�سائية مقيم بدائرة الخت�سا�س املعني متورط يف عدة ق�سايا 

جنائية اآثار الرعب يف اأو�ساط ال�ساكنة، متورط يف عدة جنايات اأبرزها تكوين جمعة اأ�سرار لغر�س الإعداد لرتكاب جناية ال�سرقة بتوافر ظرف التعدد والتهديد بالعنف وكذا جناية الختطاف 

عن طريق ال�ستدراج بالعنف والتعذيب اجل�سدي يف حق �سحاياه املتبوع بالغت�ساب، املتورط مت توقيفه عقب اإعداد خطة عملياتية حمكمة مكنت من حتديد مكان تواجده لتقوم عنا�سر ال�سرطة 

مبداهمة املكان اأين اأبدى مقاومة عنيفة لالإفالت من عنا�سر ال�سرطة اإل اأن الحرتافية الكبرية واملجهود املبذول من قبلهم حال دون ذلك، بعد اإمتام الإجراءات القانونية مت تقدمي املتورط اأمام 

اجلهات الق�سائية املخت�سة.

عن  تويف  الذي  �سوماخر  وكان 

الثاين  الناجي  �سنة،   97 ناهز  عمر 

رهبان  على  الإرهابي  الهجوم  من 

املدية،  ولية  يف  تيبحريين، 

اإرهابية  جماعات  به  قامت  الذي 

من  والع�سرين  ال�ساد�س  ليلة  يف 

الدير  اقتحمت  حني   ،1996 مار�س 

من  رهبان  �سبعة  واختطفت 

يف  موجودين  كانوا  ت�سعة  اأ�سل 

ببيان  املاأ�ساة  لتنتهي  وقتها،  املكان 

اأ�سدرته اجلماعة الإرهابية يف 21 

فيه  اأعلنت  نف�سها،  ال�سنة  من  ماي 

ت�سفيتها جلميع املختطفني.

الواقعة،  على  �سنوات  اأربع  وبعد 

حيث  املغرب  اإىل  �سوماخر  انتقل 

من  �سغرية  جمموعة  اإىل  ان�سم 

تويف  كما  الرتابي�ست،  الرهبان 

رهبان  مقتل  ماأ�ساة  من  اآخر  ناج 

الأب  وهو  ال�سبعة،  تيبحريين 

اأميدي نوتو، يف عام 2008.

يف  تقع  �سغرية  قرية  وتيبحريين، 

ارتبط  املدية،  ولية  جبال  اأعايل 

تاأ�ّس�ست  التي  بالكني�سة  ا�سمها 

احلقبة  خالل  اأي   1938 �سنة  بها 

بعد  ومبا�سرة  ال�ستعمارية، 

ال�ستقالل ومع مهاجرة العديد من 

الأوروبيني  واملعّمرين  الفرن�سيني 

بقيت  فيما  كنائ�س  عّدة  اأغلقت 

ة الكبرية منها  بع�س الكنائ�س خا�سّ

بالن�سبة  الأمر  هو  كما  مفتوحة، 

وافقت  الذي  تيبحريين  لدير 

اأن يبقى  ال�سلطات اجلزائرية على 

يتجاوز  األ  �سريطة  فيه  الرهبان 

عددهم 12 راهًبا.

ونظمت اجلزائر يف دي�سمرب 2018، 

مرا�سيم تطويب الرهبان يف كني�سة 

حيث  وهران،  مبدينة  كروز  �سانتا 

ارتقى رهبان تيبحريين اإىل م�ساف 

ال�سهداء ح�سب الأعراف امل�سيحية، 

رئي�سة  بيكري�س  فالريي  واأكدت 

اأن  حينها  فران�س  دو  ايل  منطقة 

دليل  تيبحريين  رهبان  تطويب 

ال�سالم  يف  اجلزائر  "رغبة  على 

جلميع  مكانة  اعطاء  يف  وارادتها 

اأن التطويب  اأ�سدقائها"، واأو�سحت 

م�سيحيا   19 لـ  بوهران  جرى  الذي 

من بينهم رهبان  تيبحريين الذين 

الرهاب  �سنوات  خالل  اغتيلوا 

ح�سنة   "مبادرة  يعترب  اجلزائر  يف 

واإ�سارة  امل�سيحيني  ال�سهداء  جتاه 

فريدة يف بلد يقع يف اأر�س ال�سالم 

�سمن  يندرج  ذلك  اأن   واأعتقد 

اجلزائرية  الوطنية  امل�ساحلة 

جتاه  ال�سالم  يف  منه  ورغبة 

مكانة  اإعطاء  يف  واإرادة  الآخرين  

جلميع اأ�سدقائه".

حياة. �س

وفاة اآخر الناجني من العتداء 

على رهبان دير تيبحريين

تت�سكل من 13 فردا من معتادي الجرام 

باإقليم الولية 

�سّل ن�ساط �سبكات اإجرامية 
يحرتفون التهريب 

وتبيي�ض الأموال ب�سطيف
حجز اأكرث من 5 قناطري من الأجبان 

كانت على منت مركبة غري مهياأة
متكنت م�سالح اأمن ولية �سطيف وخالل فرتة جد وجيزة مل تتعد 

الأ�سبوع، من �سل ن�ساط 03 �سبكات اإجرامية تت�سكل من 13 فردا عدد 

هام منهم من معتادي الجرام اخلطريين، يحرتفون ترويج املخدرات 

واملوؤثرات العقلية، التهريب، تبيي�س الأموال وحتى ال�سرقة حتت 

طائلة التهديد بوا�سطة الأ�سلحة البي�ساء حيث مت حجز ما يفوق الـ 3 

كلغ من املخدرات، ما يقارب الـ 4 األف قر�سا من املوؤثرات العقلية، 08 

اأ�سلحة بي�ساء من بينها �سيفني )02( 12 قاطع )cutter(، 07 مركبات و 

03 دراجات نارية ومبلغ مايل  معترب ناهز الثالثة )03( ماليري �سنتيم .

واأو�سح بيان لذات امل�سالح اأن العمليات الثالث التي اأطرها اأفراد 

فرقة البحث والتدخل بامل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية التابعة 

لأمن ولية �سطيف، متت باإقليم كل من مدينة �سطيف، وبالتحديد 

حي " �سوناطراك" وحي " بيلري " واأي�سا املخرج اجلنوبي ملدينة عني 

اأوال ولية �سطيف، وجاءت بف�سل ال�ستغالل اجليد للمعلومات 

والحرتافية التي تخللتها التدخالت التي �سمحت من توقيف 3 

�سبكات اإجرامية خطرة تن�سط يف جمال املتاجرة باملخدرات واملوؤثرات 

العقلية وحتى ال�سرقة.

واأ�سار البيان اإىل اأن ال�سبطية الق�سائية وبعد ا�ستكمال الإجراءات 

القانونية الالزمة، اأعدت ملفات جزائية �سد امل�ستبه فيهم الـ 13 

عن خمتلفة اأهمها جناية ترويج املخدرات واملوؤثرات العقلية، 

جناية التهريب، جنحة تبيي�س الأموال اأحيلوا مبوجبها اأمام اجلهات 

الق�سائية املخت�سة.

ويف اإطار اأن�سطتها الرامية اإىل حماربة تعاطي املخدرات واملوؤثرات 

العقلية باعتبارهما اآفتان تنخران الطاقات ال�سبانية وحتر�س على 

القيام مبختلف اأنواع اجلرائم، اأطرت �سرطة �سطيف اإثر دوريات 

ومداهمات وعمليات �سرطية مكثفة طوال اأ�سبوع املن�سرم، متت بنقاط 

خمتلفة باإقليم اخت�سا�سها احل�سري اأ�سفرت عن �سبط )24( �سخ�سا يف 

حالت تلب�س ب�سدد تعاطي املخدرات، حيازة املهلو�سات وامل�سروبات 

الكحولية اأو حيازة اأ�سلحة بي�ساء دون مقت�سى �سرعي.

ذات امل�سالح حجزت خالل مداهماتها  كمية من املخدرات  )كيف 

معالج( على �سكل قطع متفاوتة الأحجام بلغ وزنها الإجمايل 28.4غ 

اإىل جانب 255 قر�سا من املوؤثرات العقلية، 69 قارورة م�سروبات 

كحولية ،  مع حجز 6 اأ�سلحة بي�ساء  كانت بحوزة بع�سهم دون اأي 

مقت�سى �سرعي،  ومت اإجناز ملفات جزائية �سد الـ 24 متورطا ثبتت 

حيازتهم اأو تعاطيهم املخدرات اأو املوؤثرات العقلية، اأو ا�ستهالك 

امل�سروبات الكحولية يف الأماكن العمومية، اإىل جانب حيازة اأ�سلحة 

بي�ساء دون مقت�سى �سرعي، اأحيلوا مبوجبها اأمام اجلهات الق�سائية 

املخت�سة، التي اأمرت بو�سع 05 منهم رهن احلب�س وو�سع 02 حتت 

الرقابة الق�سائية فيما وجهت ا�ستدعاءات مبا�سرة للبقية.

ويف عملية نوعية اأخرى متكن عنا�سر اأمن ولية �سطيف من حجز 

كمية هامة من الأجبان ممثلة يف "اأجبان التح�سري" بوزن اإجمايل 

ناهز الـ 05 قنطار، مل يحرتم �ساحبها �سروط النقل املتعلقة ب�سل�سلة 

التربيد كون احلمولة كانت تنقل منت مركبة غري مهياأة وذلك مبدينة 

�سطيف.

وح�سب ما اأو�سحه اأم�س بيان لذات امل�سالح الأمنية فاإن العملية اأطرها 

اأفراد جمموعة التطهري والنظافة التابعة للم�سلحة الولئية لالأمن 

العمومي باأمن ولية �سطيف، وجاءت عقب  تكثيف العمليات الرقابية 

على م�ستوى حاجز املراقبة مبخرج املدينة اأين مت  توقيف و مراقبة 

مركبة نفعية  م�سبوهة ليتبني اأنها حمملة  بكمية معتربة من  الأجبان 

ناهز وزنها الـ  05 قنطار، ل يحرتم �ساحبها �سروط النقل املتعلقة 

ب�سل�سلة التربيد  كون احلمولة والتي تعترب من املواد ال�سريعة التلف  

كانت تنقل منت مركبة غري  مهياأة،  وبعد التن�سيق مع  امل�سالح املخت�سة  

مت على الفور م�سادرة الكمية  املحجوزة، وح�سب امل�سدر فقد اأعدت 

ال�سبطية الق�سائية ملفا جزائيا �سد املخالف، اأر�سل للجهات الق�سائية 

املخت�سة للبت فيها.

حياة. �س

 متنح اجلائزة الغرفة اجلزائرية للتجارة 

وال�سناعة

»ميناء اجلزائر« يفتك جائزة 

الربط بني املوانئ 2021

اأثقل ح�سيلة �سجلت يف ولية تب�سة

وفاة 39 �شخ�شا 
يف حوادث املرور 

خالل اأ�سبوع

اأطرت وحدات احلماية املدنية 1438 عملية تدخل، لأجل 799 

حادث مرور، اأدت اإىل وفاة 39 �سخ�س وجرح 937 اآخرين، خالل 

مت  قد  اأنه  اأم�س  نهار  ال�سادرة  ح�سيلتها  يف  واأو�سحت  اأ�سبوع، 

اإ�سعاف امل�سابني ونقلهم اإىل املراكز ال�ست�سفائية.

واأو�سح امل�سدر اأن اأثقل ح�سيلة حلوادث املرور �سجلت يف ولية 

تب�سة بوفاة 4 اأ�سخا�س يف مكان احلادث، فيما جرح 7 اآخرين، مت 

15 حادث  اإ�سعافهم وحتويلهم اإىل املراكز ال�ست�سفائية على اإثر 

مرور.

احلماية  وحدات  قامت  ال�سحي،  الإجالء  لعمليات  وبالن�سبة 

واإجالء  اإ�سعاف  خاللها  من  مت  اأين  تدخل،   11515 بـ  املدنية 

اأعوان  طرف  من  امل�ست�سفيات  اإىل  ومري�س  جريح   13017

احلماية املدنية.

انت�سار فريو�س  بالوقاية من  املتعلقة  الن�ساطات  اأما فيما يخ�س 

خالل  املدنية  احلماية  وحدات  قامت  فقد  كوفيد-19،  كورونا 

65 عملية حت�سي�سية  بـ  نف�س الفرتة عرب كافة الرتاب الوطني 

احرتام  �سرورة  على  حثتهم  ولية،   58 عرب  املواطنني  لفائدة 

التباعد  وكذا  الواقي  القناع  لب�س  ال�سحي،  احلجر  قواعد 

عملية   99 بـ  املدنية  احلماية  وحدات  قامت  كما  الجتماعي، 

تعقيم عامة عرب 58 ولية م�ست عدة من�ساآت وهياكل عمومية 

وخا�سة املجمعات ال�سكنية وال�سوارع.

�سمحت  تدخال   719 بـ  امل�سالح  ذات  قامت  اأخرى،  جهة  ومن 

مــختلفـة،  وحرائق  �سناعية  منزلية  منها  حريق   448 باإخـــماد 

45 حريق،  اإثر  69 تدخل  اأهمها يف ولية اجلزائر حيث �سجلت 

كما قامت وحدات احلماية املدنية، يف جمال العمليات املختلفة 

بـ 5948 تدخـل لتغطية 5203 عملية اإ�سعاف واإنقاذ 372 �سخ�س 

من اخلطر.

مياه  وت�سريف  امت�سا�س  لأجل  اأم�س،  نهار  وتدخلت  هذا 

الأمطار املت�سربة اإىل عدد من امل�ساكن عرب 6 بلديات بالولية، 

النقاط  من  عدد  �ساكنة  لتاأمني  اإ�سعايف  ت�سكيل  ت�سخري  مت  كما 

من�سوب  ارتفاع  بظل  وخا�سة  الأودية  بجوار  الواقعة  ال�سوداء 

املياه بها، وح�سب بيان �سدر عن مديرية احلماية املدنية، فاإن 

الفرق املتدخلة قد ا�ستغلت امل�سخات العائمة يف امت�سا�س املياه، 

كما ا�ستعملت ال�سالليم والأحبال يف م�ساعدة عدد من املواطنني 

وتالميذ املدار�س يف قطع الأودية وال�سيول اجلارفة.

حياة. �س

"بورت  املوانئ  بني  الربط  جائزة  اجلزائر"  "ميناء  افتك 

للتجارة  اجلزائرية  الغرفة  متنحه  الذي  اأوارد"  كونكتيفيتي 

" لوجي�ستيكال  وال�سناعة يف اإطار �سالون النقل واللوج�ستية 

."2021

وح�سب برقية لوكالة الأنباء الر�سمية اأم�س فاإن حفل ت�سليم 

اجلائزة عرفت ح�سور وزير النقل عي�سى بكاي وممثلي الغرفة 

واملوانئ الوطنية ا�سافة اىل عدة ممثلني ديبلوما�سيني، و�سلمت 

اجلائزة الثانية "اأح�سن منو يف الربط" مليناء عنابة فيما عادت 

اجلائزة الثالثة "اأح�سن م�سدر" مليناء اأرزيو.

وخالل هذا احلفل، ذكر وزير النقل باأهمية الهياكل القاعدية 

العاملي  القت�ساد  ا�ستقرار  يف  واللوج�ستية  النقل  وو�سائل 

الدور  اعطاء  "اعادة  اىل  الرامية  اجلهود  مربزا  والوطني 

ال�سرتاتيجي لهذا القطاع الذي يعترب عمود الن�ساط التجاري 

والقت�سادي".

يف هذا ال�سياق، �سرح امل�سوؤول احلكومي ذاته اأن الوزارة تعمل 

�سريبور  جممع  خالل  من  �سيما  اأنواعه  بكل  النقل  تطوير  على 

من  اأجل تطوير املوانئ الوطنية حتى ت�ستجيب هذه الأخرية 

اىل املقايي�س الدولية.

كما اأردف قائال " تلقينا عدة طلبات من اأجل ال�ستثمار اخلا�س 

�سيغري  ذلك  فان  عليها  املوافقة  بعد  و  الب�سائع،  نقل  قطاع  يف 

واقع النقل يف القت�ساد الوطني".

" لوجي�ستيكال  يذكر اأن ال�سالون الدويل للنقل و اللوج�ستية 

باجلزائر  اجلاري  نوفمرب   25 اىل   22 من  ينظم   "  2021

العا�سمة.

للعلم فان �سالون لوجي�ستيكال الذي تنظمه الغرفة اجلزائرية 

للتجارة وال�سناعة بق�سر املعار�س ال�سنوبر البحري )�سافك�س( 

حتت �سعار " رقمنة ال�سل�سلة اللوج�ستية" يعرف م�ساركة اأكرث 

من 70 عار�سا.

ح. �س

توقيف عّدة مرّوجني لالأقرا�س املهلو�سة

حجز 203 قنطار من مادة ال�سعري املعدة للبيع دون فوترة بتيارت

متكنت عنا�سر فرقة ال�سرطة الق�سائية لأمن دائرة خراطة التابعة لأمن ولية بجاية خالل هذا الأ�سبوع من توقيف �سخ�س يبلغ من العمر 27 �سنة ينحدر من ولية جماورة، 

تورط يف ق�سية حيازة وترويج املخدرات بالقرب من املوؤ�س�سات التعليمية، تفا�سيل العملية جاءت بعد قيام عنا�سر ال�سرطة بدوريات بقطاع الخت�سا�س وبعد و�سولهم اإىل املمر 

البلدي لقرية جرمونة لبلدية خراطة لفت انتباههم �سخ�س على منت دراجة نارية بالقرب من الثانوية اجلديدة، هذا الأخري وبعد م�ساهدته لعنا�سر ال�سرطة لذا بالفرار باجتاه 

الغابة املحادية وقبل اإيقافه حاول التخل�س من كي�س م�سبوه كان بجيب �سرتته برميه و�سط الأحرا�س، مبا�سرة مت اإيقافه وبعد التفتي�س الدقيق للمكان مت اإ�سرتجاع الكي�س امل�سبوه 

والذي تبني باأنه يحتوي على قطع من املخدرات )كيف معالج( يقدر وزنها بحوايل 10 غرام، وح�سب امل�سدر فقد مت اإجناز ملف جزائي �سد امل�ستبه فيه لأجل ق�سية حيازة املخدرات 

)كيف معالج( ق�سد اإعادة بيعها بطريقة غري م�سروعة، ومت تقدميه اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة، وبعد جل�سة املثول الفوري �سدر يف حقه اأمر اإيداع.

ح. �س

بجاية: توقيف مروج املخدرات بالقرب من املوؤ�س�سات التعليمية

 متكن اأفراد الدرك الوطني بولية تيارت يف عمليتني منف�سلتني من حجز 203 قنطار 

من ال�سعري، بالإ�سافة اإىل توقيف 3 اأ�سخا�س ميتهنون جتارة الأقرا�س املهلو�سة.

للدرك  الإقليمية  الفرقة  اأفراد  فاإن  اأم�س  امل�سالح،  لذات  بيان  اأو�سحه  ما  وح�سب 

من   40 رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى  على  اأمني  حاجز  اإثر  وعلى  باملهدية  الوطني 

203 قنطار من مادة ال�سعري كانت حمملة على منت �ساحنة ذات  حجز كمية تقدر بـ 

�ساحبها ل ميتلك وثائق ممار�سة  اأن  كما  فوترة  على  حتوز  اأنها ل  تو�سح  مقطورة، 

الن�ساط التجاري.

بذات  بال�سبعني  الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة  اأفراد  ا�ستطاع  اأخرى  جهة  من 

الولية ويف عمليتني منف�سلتني من توقيف مروجي الأقرا�س املهلو�سة وحجز كمية 

نوع  مهلو�س  قر�س   53 بـ  تقدر  كمية  حجز  الأوىل  العملية  خالل  مت  كما  معتربة، 

بريغابالني 300 ملغ، اأما العملية الثانية فتم خاللها حجز 120 قر�س مهلو�س اإ�سافة 

43.000 دج كعائدات اإجرامية، وهذا على منت مركبة �سياحية  اإىل مبلغ مايل قدره 

والتي كانت خمباأة باإحكام داخل غطاء باب ال�سائق، وح�سب امل�سدر فقد جرى ت�سليم 

املوؤثرات  ونقل  حيازة  بتهمة  اأ�سخا�س   3 توقيف  مع  اجلمارك  م�سالح  اإىل  املركبة 

العقلية لغر�س املتاجرة، وكذات تهمة التهريب با�ستعمال و�سيلة نقل.

ح. �س
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