
  ·CÓd É«≤jôaEG ¢SCÉµd Ò°†ëà∏d ¢ùeCG áMhódG ¤EG Gƒ∏≤æJ ô°†ÿG

الثالثاء 28 ديسمبر 2021  الموافق  ل 26 جمادى األولى 1443 ه   journal.elraed@gmail.comالسنة التاسعة

ال یکذب شعبه

Ö°ùµªc ≥≤ëàj á«MÓ°üdG á∏eÉc äÉj’h ¤EG ájQGOEG ôFGhO ô°ûY á«bôJ

02

www.elraed.dzالعدد:2852 الثمن: 10دج

 ±ôW øe ∫ÉÑ≤à°SÉH »¶M

 QÉÑch ¿ƒÑJ ¢ù«FôdG

 ádhódG ‹hDƒ°ùe

 ÊÉàjQƒŸG ¢ù«FôdG
 ìGhQCG ≈∏Y ºMÎj

IQƒãdG AGó¡°T
 QGôµJ ΩóYh ¢üFÉ≤ædG ∑GQóà°SG

áãdÉãdG áLƒŸG AÉ£NCG

 äÉª«∏©J √òg
 AGQóŸ ójRƒH øH

ÉÑ°ù– áë°üdG
zá©HGôdG{ `d 

یجري دراسة ملفاتھا من طرف 
الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة 

المقاوالتیة 

 á°ù°SDƒe ∞dCG 15
 åëÑJ IÌ©àe

 ‹ÉŸG ºYódG øY
á≤aGôŸGh

عمل خطة محاور عن یتحدث تریكي بیبي كریم
المقبلة الفترة في البرید قطاع

 ,á«àëàdG »æÑdG ôjƒ£J
 âfÎf’G ≥aóJ Ú°ù–

 ™aódG ‘ IôØWh
ÊhÎµdE’G

09

 ÉæØ∏µj ób ¿hÉ¡àdGh »NGÎdG
 ÉØæY ó°TCG áLƒe

03

04

zóFGôdG z`d ¥É¡∏e óª QƒàcódG äÉ°ShÒØdG º∏Y ‘ ÒÑÿG

05

05

 …ÉbƒJ »∏jÓH øe »°VÉª∏H Ωô– ÉfhQƒc
ô£b ¢üHôJ ‘ IOÉ«Y øHh

٠٦

 º«°ù≤J ..2021
 ≥«≤ëàd ójóL …QGOEG
 ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG
á«YÉªàL’G ádGó©dGh



2
الثالثاء 28 ديسمبر

2021  الموافق 
ل 26 جمادى األولى  

الحدث1443 ه  
بوغالي: الفواعل، من العدید فیھا تشترك مجتمعیة مھمة العامة السیاسة صناعة إن قال

z»HÉéjE’G πeÉµàdG ≥«≤ëàd äÉ°ù°SDƒŸG IôFGO ‘ áª¡e á≤∏M ÜGƒædG{

وأوضح بوغالي خالل یوم دراسي نظم بالمركز 
تحت  رحال)،  اللطیف  (عبد  للمؤتمرات  الدولي 
في  البرلمانیة  الرقابة  ممارسة  «دور  عنوان 
العامة  السیاسة  بیان  العمومیة:  السیاسات  ھندسة 
ھي  العامة  السیاسة  «صناعة  أن  نموذجا»، 
الفواعل,  من  العدید  فیھا  تشترك  مجتمعیة  مھمة 
تشرك  التي  ھي  الحدیثة،  الدیمقراطیة  واألنظمة 
كل تلك الفواعل في بناء سیاستھا العامة وسیاستھا 
تقییمھا  العمومیة حتى تكون طرفا في مرافقتھا, 

ثم مراقبتھا“.
وأضاف في ذات السیاق أن بوادر النجاح في أي 
سیاسة عامة یتوقف على مدى القدرة على إشراك 
كل الفواعل لتكون مشاركة لیس فقط في التنفیذ, 
ولكن قبلھا في التخطیط والمتابعة. واعتبر رئیس 
السیاسة  «صناعة  أن  الوطني  الشعبي  المجلس 
المشاكل وتحلیلھا من  العامة ال یكون إال بتحدید 
أوجھ  إبراز  وإعادة  للتقییم  اآللیات  وضع  أجل 
النجاح أو اإلخفاق وھذا ما یسمى -على حد قولھ- 

بالدائرة الكالسیكیة للسیاسة العامة“.
عھد  في  الجزائر  أن  بوغالي  ذكر  وبالمناسبة، 
رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون،  اتجھت نحو 
تحدید المشاكل من خالل تحدید مناطق الظل عبر 
بناء سیاسة عامة  الوطني، ألنھ ال یمكن  التراب 
دون  عمومیة  سیاسات  استراتیجیة  خاللھا  ومن 
تسییر  مدى  لمعرفة  والمعاینة  التحدید  في  الدقة 

البرامج المسطرة للقضاء على ھذه المشاكل.
الیوم  ھذا  في  النقاش  موضوع  وبخصوص 
الدراسي، قال بوغالي إنھ من «أھم دعائم الفعل 
واإلجراءات  اآلیات  یحدد  الذي  الدیمقراطي 
الشأن:  ذات  في  مضیفا  األھداف»،  ویرسم 
لما  المصطلحات  تحدید  أھمیة  علیكم  یخف  «ال 
أھمیة  من  العمومیة  وللسیاسات  العامة  للسیاسة 
أو  التنفیذیة  التنظیمیة،  سواء  األدوار  تحدید  في 
الرقابیة، والتي تتشارك وتتعاون لتحقیق األھداف 
المسطرة واالستجابة لتطلعات المجتمع من أجل 

الدفع بھ نحو التطور“.
الملقاة  «المسؤولیة  لـ  إدراكھ  عن  أعرب  كما 
البرلمان  قبة  تحت  للشعب  كممثلین  عاتقنا  على 
الواعد  البرنامج  ھذا  تحقیق  مستوى  في  لنكون 
لرئیس الجمھوریة، وكوننا حلقة مھمة في دائرة 
التكامل  أجل  من  علیھا  یعول  التي  المؤسسات 
وبلورة  اإلثراء  مستوى  على  سواء  اإلیجابي 
الرؤى التي تتقاطع مع األھداف أو على مستوى 

المراقبة والتقییم».

دعوة إلى استحداث ھیئة لتقییم 
السیاسات العمومیة

من جھتھم دعا مشاركون في ھذا الیوم  الدراسي، 
للسیاسات  وتقییم  تدقیق  ھیئة  استحداث  إلى 

االستعانة  خالل  من  البرلمان  لدى  العمومیة 
توصیات  وتضمنت  المجال.  ھذا  في  بخبراء 
سیاسیون  فیھ  شارك  الذي  الدراسي  الیوم  هذا 
«تمكین  الى  الدعوة  مختصون،  وأكادیمیون 
الشعبي  المجلس  غرار  على  األمة،  مجلس 
ومناقشة  عرض  الى  االستماع  من  الوطني، 
بیان السیاسة العامة للحكومة، إلى جانب العمل 

تقییم  إلى  البرلمانیة  الرقابة  بآلیة  على االرتقاء 
السیاسات العمومیة مع إشراك المجتمع المدني 

الفاعل في تحدید األولویات واألھداف“.
بالعمل  المشاركون  أوصى  السیاق،  ذات  وفي 
بھا  تستنیر  توجیھیة  «مذكرة  إعداد  على 
اإلعداد  منھجیة  وتوضح  القطاعات  كافة 

والمعطیات» لمختلف السیاسات العمومیة.

أكد رئیس المجلس الشعبي الوطني ابراھیم بوغالي، أن صناعة السیاسة العامة تعد مھمة مجتمعیة تشترك فیھا العدید من الفواعل، مشیرا إلى أن األنظمة 
الدیمقراطیة الحدیثة ھي التي تشرك كل الفواعل في بناء سیاستھا العامة لتكون طرفا في تقییمھا, تنفیذھا ثم مراقبتھا.

بسمة عزوار،  البرلمان  مع  العالقات  قالت وزیرة 
العامة  السیاسة  البرلمانیة على  الرقابة  إن ممارسة 
التشریعیة  السلطتین  استقاللیة»  مدى  على  «دلیل 

والتنفیذیة وسمو المصلحة العلیا للبالد.
نظمتھ  دراسي  یوم  خالل  عزوار  وأوضحت 
الرقابة  ممارسة  «دور  عنوان:  تحت  وزارتھا 
بیان  العمومیة:  السیاسات  ھندسة  في  البرلمانیة 
الدراسي  الیوم  ھذا  أن  نموذجا»،  العامة  السیاسة 
مقاربات  عرض  إلى  تھدف  سلسلة  ضمن  «یأتي 
علمیة قانونیة حول آلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة 
على أعمال الحكومة من خالل عرض بیان السیاسة 

العامة للحكومة أمام البرلمان“.
وأضافت في ذات السیاق، أن عرض بیان السیاسة 
العامة للحكومة أمام نواب البرلمان «یضفي من قوة 

السلطة التشریعیة ومن مصداقیة السلطة التنفیذیة، 
للدولة ویظھر مدى  دیمقراطیا سلیما  بناء  یشید  ما 
العلیا  المصلحة  سمو  ومدى  السلطتین  استقاللیة 

للبالد“.
تحث  الرقابیة  اآللیة  ھذه  أن  الوزیرة  اعتبرت  كما 
الحكومة على تحمل مسؤولیتھا واستدراك مخطط 
عملھا وفقا للتوجیھات والمالحظات التي یمكن أن 
یبدیھا نواب البرلمان، مضیفة أن «الدستور الجدید 
السیاسة  عن  بیانا  سنویا  تقدم  بأن  الحكومة  ألزم 
یجعلھا  ما  وھذا  الشعب  ممثلي  أمام  للدولة  العامة 
لنیل ثقة  تعمل جاھدة على تنفیذ وتحقیق مخططھا 
البرلمان ورضا الرأي العام وبالتالي االستمرار في 

ممارسة مھامھا“.
وفي ذات السیاق، أعربت عزوار عن أملھا في أن 

برؤیة  بالخروج  الدراسي  الیوم  ھذا  أشغال  «تكلل 
واضحة وجلیة حول ھذا المبدأ الھام، والذي یؤكد 
عزم الدولة على تجسید أرقى التجارب الدیمقراطیة 
التي من شأنھا أن تساھم في بلورة التصور السلیم 
الجدیدة  الجزائر  دولة  والقانون،  الحق  دولة  حول 
على  منفتح  دیمقراطي  بفكر  تتأطر  أن  یجب  التي 

كافة التجارب.
ھذا  أھمیة  من  یقین  على  «إنني  قائلة:  وأضافت 
الموضوع من جھة وحساسیتھ من جھة أخرى، إال 
المسائل  ھذه  مثل  في  مانعا  نرى  ال  كحكومة  أننا 
ھذه  أن  مبرزة  بالوطن»،   تتعلق  القضیة  أن  بما 
الخطوة تدل على حسن نیة الحكومة وعزم رئیس 
الجمھوریة عبد المجید تبون على المضي قدما في 

إرساء دولة الحق والقانون».                 ق. و

الشیخ  ولد  محمد  الموریتاني  الرئیس  أمس،  شرع 
الغزواني في زیارة رسمیة إلى الجزائر تدوم ثاللثة 
بومدین  ھواري  بمطار  استقبالھ  في  وكان  أیام، 
تبون، حیث  المجید  عبد  الجمھوریة  الدولي رئیس 
 تندرج زیارة الدولة التي یجریھا الرئیس الغزواني 
الثنائیة  العالقات  تعزیز  إطار  في  الجزائر  إلى 

والتعاون بین البلدین الشقیقین.
أیضا،  الجزائر»  «ضیف  استقبال  في  كان  كما 
رئیس  و  قوجیل  صالح  األمة،  مجلس  رئیس 
المجلس الشعبي الوطني، ابراھیم بوغالي، الوزیر 
األول وزیر المالیة، أیمن بن عبد الرحمان،  رئیس 
الدستوریة، عمر بلحاج، و رئیس أركان  المحكمة 

الجیش الوطني الشعبي، الفریق السعید شنقریحة.
الوطنیین  النشیدین  إلى  الرئیسان  استمع  وقد 
من  مختلفة  تشكیالت  بعدھا  لیستعرضا  للبلدین، 
التحیة  لھما  أدت  الشعبي  الوطني  الجیش  وحدات 
ترحیبا  طلقة   21 المدفعیة  أطلقت  كما  الشرفیة، 
بضیف الجزائر. وبالقاعة الشرفیة، جرى االستقبال 
بحضور أعضاء من حكومتي البلدین وأعضاء من 

السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
اإلسالمیة  الجمھوریة  رئیس  ترحم  ذلك  وعقب 
الموریتانیة، على أرواح شھداء الثورة التحریریة، 

إلى  بھا  یقوم  التي  الدولة  زیارة  إطار  في  وھذا 
الجزائر بدعوة من رئیس الجمھوریة، عبد المجید 
مرفوقا  كان  الذي  الموریتاني  الرئیس  وقام  تبون. 
من  إكلیل  بوضع  عرقاب،  محمد  الطاقة  بوزیر 
الزھور أمام النصب التذكاري المخلد لشھداء ثورة 
المجیدة، كما وقف دقیقة صمت وقرأ  أول نوفمبر 
وبالمناسبة،  أرواحھم.  على  ترحما  الكتاب  فاتحة 
بزیارة  الغزواني  الشیخ  ولد  محمد  الرئیس  قام 
المتحف الوطني للمجاھد، حیث قدمت لھ شروحات 
للجزائر  التاریخیة  والمراحل  المحطات  أھم  حول 
(1962-1830) قبل أن یوقع على السجل الذھبي 

ویتسلم درع المتحف.
دینامیكیة  الجزائریة-الموریتانیة  العالقات  وتشھد 
جدیدة لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، انطالقا 
من توافق كبیر في المواقف والرؤى وإرادة سیاسیة 
مشتركة لتعزیز التعاون االقتصادي ودعم التقارب 

بین الشعبین.
العالقات  وتعمیق  بتطویر  الكبیر  االھتمام  وبرز 
الثنائیة، منذ اعتالء رئیس الجمھوریة، عبد المجید 
الشیخ  ولد  محمد  الموریتاني،  ونظیره  تبون، 
الغزواني، سدة الحكم في البلدین، وترجم ذلك من 
خالل الزیارات المتبادلة لمسؤولي الدولتین، توجت 

بانعقاد أول دورة للجنة الثنائیة الحدودیة الجزائریة-
بالجزائر  الماضي  نوفمبر  شھر  الموریتانیة 
أبریل  شھر  في  التوقیع  إثر  على  وذلك  العاصمة، 

بنواكشوط، على مذكرة تفاھم تتعلق بإنشائھا.
فرص  تعزیز  في  الحدودیة  اللجنة  ھذه  وتساھم 
القطاعات  في  شراكة  مشاریع  وإقامة  االستثمار 
الحدودیة  المناطق  مستوى  على  األولویة  ذات 
والثقافیة  والتجاریة  االقتصادیة  التبادالت  وترقیة 
ساكنة  عن  العزلة  فك  جانب  إلى  والریاضیة، 

المناطق الحدودیة.
كما تعمل أیضا على تنظیم وتسھیل تنقل األشخاص 
وتطویر  الجمركي  التعاون  وترقیة  والممتلكات 
تأمین  إلى  الالمركزي، باإلضافة  التعاون  وتشجیع 
الحدود المشتركة ومحاربة الجریمة المنظمة العابرة 

للحدود والھجرة غیر الشرعیة.
وكانت الدورة األولى للجنة التي ترأس أشغالھا وزیر 
العمرانیة،  والتھیئة  المحلیة  والجماعات  الداخلیة 
كمال بلجود، مناصفة مع نظیره الموریتاني، محمد 
جدید  لمنحى  للتأسیس  فرصة  مرزوك،  ولد  سالم 
للتعاون الثنائي المشترك وبعث آفاق تنمویة واعدة 

تخدم المصالح المتبادلة لشعبي البلدین الشقیقین
ع. ط

عزوار: مسؤولیتھا، تحمل على الحكومة تحث الرقابیة اآللیة ھذه إن قالت

التشریعیة السلطة قوة من یضفي البرلمان على العامة السیاسة بیان عرض

الدولة مسؤولي وكبار تبون الرئیس طرف من باستقبال حظي

بالجزائر یحّل الموریتاني الرئیس

ع. ط
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على  أمس،  زغدار،  أحمد  الصناعة،  وزیر  شدد 
الصناعیة  العمومیة  المؤسسات  بین  العالقة  أھمیة 
نفسھ دعم  الوقت  في  الناشئة، مؤكدا  والمؤسسات 
القطاع في تعمیم مختبرات التصنیع الرقمي على 
العمومیة  والمؤسسات  الصناعیة  المجمعات  باقي 

التابعة لوزارة الصناعة.
وزیر  أن  أمس،  الصناعة  لوزارة  بیان  وأوضح 
الصناعة تفقد، رفقة الوزیر المنتدب لدى مصالح 
المصغرة  بالمؤسسات  المكلف  األول  الوزیر 
الرقمي  التصنیع  مخبر  وحدات  ضیافات،  نسیم 
لتجھیز  الجزائریة  للشركة  التابع  «فالبالب» 
مجمع  فروع  إحدى  ”ألریم“،  المعدنیة  المنشآت 

الصناعات المعدنیة والصلب ”ایمیتال“.
المصدر، على  نفس  المخبر، حسب  ھذا  ویشرف 
تأطیر المدراء المستقبلیین للمؤسسات الناشئة وكذا 
بإنشاء  یتعلق  فیما  الشباب  المطورین  المھندسین 
على  االشراف  مع  مؤسساتھم،  أنشطة  وبعث 
للمعاییر  وفقا  متعددة  اختصاصات  في  تكوینھم 
الحالیة  المتطلبات  مستوى  إلى  ورفعھا  الدولیة 

والمستقبلیة.
وفي ھذا اإلطار، یضیف البیان، أكد وزیر الصناعة 
”دعم القطاع في تعمیم ھكذا مختبرات على باقي 
المجمعات الصناعیة والمؤسسات العمومیة التابعة 
لوزارة الصناعة،من أجل تطویر االبتكار، وھو ما 
مختلف  في  الوطني  اإلدماج  نسبة  رفع  من  یمكن 
الفروع الصناعیة“، موصیا بـ ”أھمیة العالقة بین 

المؤسسات العمومیة والمؤسسات الناشئة“.
ف. م



3 الحدث

 دخلت الجزائر فعليا الموجة الرابعة من 
"كورونا"، وعادت حاالت اإلصابة بالفيروس 

إلى االرتفاع كيف يمكننا مواجهة ذلك 
والخروج بأقل خسائر في األرواح؟

لتفادي أي سیناریو سيء ھناك استراتیجیتان أساسیتان 
لمواجھة الفیروس، األولى تكمن في تفادي اإلصابات 
الوقائیة، أما  التدابیر  من خالل االستمرار في احترام 
الذي  التلقیح  في  فتتمثل  الثانیة  لإلستراتیجیة  بالنسبة 
من شأنھ أن یقینا من آثار ومضاعفات الموجة الرابعة 
ألنھ أوال یجنبنا العنایة المركزة وھذا الھدف األول كما 
أن من شأنھ تحقیق أھم شيء وھو تفادي ارتفاع عدد 
بشكل  التلقیح  أھداف  أھم  من  یعتبر  ما  وھو  الوفیات 
محمیا  سیكون  اللقاح  تلقى  شخص  أي  أن  كما  عام، 
في حال اإلصابة من من تعقیدات الفیروس، ما یجنبنا 
الوصول إلى أزمة اكتظاظ المستشفیات وامتالء قاعات 

العنایة المركزة كما شھدناھا سابقا. 

 حسب األرقام الرسمية فإن عدد 
المصابين المتواجدين بالمستشفيات 

يقارب 4 آالف مريض، ما يجعلنا نتخوف 
من تكرار سيناريو "أزمة األكسجين" الذي 

عاشته مستشفياتنا خالل الموجة الثالثة، 
ما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها لتفادي 

أزمة جديدة؟
تأكید ضرورة  إلى  الصحیة،  األزمة  بدایة  منذ  عمدنا 
تحذیر المواطنین من خطورة التراخي، كنا ندعو إلى 
اإلصابة  حاالت  كانت  عندما  الوقائیة  التدابیر  احترام 
ال تتجاوز 70 حالة في الیوم، فقد أكدنا في أكثر من 
مناسبة أن حالة التراخي المسجلة مقلقة، وكمختصین 
تحدثنا عن وجود ثالث مؤشرات تكون نتائجھا وخیمة 
فیما یتعلق بالوضع الصحي العام، أولھا، حالة التراخي 
العامة على كل المستویات بل ھناك من كان یأخذ األمر 
على محمل المزاح. أما ثاني مؤشر فھو ضعف عملیة 
الصحة،  لوزارة  الرسمیة  االحصائیات  حسب  التلقیح 
وھناك مؤشر ثالث وھو وجود متحور جدید للفیروس 
وھو "دالتا" الذي سجلنا إصابات كثیرة بھ في الجزائر، 
الثالثة  الموجة  خالل  معھ  سلبیة  جد  تجربتنا  وكانت 
للفیروس، واآلن نحن نسجل نفس المؤشرات، تراخي، 
ما  "أومیكرون"  جدید  متحور  وظھور  تلقیح  ضعف 
لتفادي  التدابیر الالزمة  یضعنا امام إلزامیة اتخاذ كل 

كل ما عشناه خالل ھذه الموجة الجدیدة للفیروس.
وعلى الرغم من أن علم الفیروسات وكغیره من العلوم 
توقعاتنا  كل  بأن  الجزم  یمكن  وال  دقیقا  علما  لیس 
ستتحقق، إال أن المؤشرات الثالثة سالفة الذكر تجعلنا 
نتنبأ تسجیل موجة رابعة عنیفة لكورونا وھو احتمال 
كبیر خاصة في حال ما إذا وصلنا إلى مرحلة االكتظاظ 
بإمكانھ  یكون  لن  األبیض  الجیش  ألن  بالمستشفیات، 
مواجھة العدد الكبیر من اإلصابات وھو أصال منھك 

من الموجات السابقة.

 أعلن معهد باستور عن تسجيل حالتي 
إصابة جديدة بالمتحور الجديد "أوميكرون" 

ليرتفع بذلك عدد الحاالت المؤكدة، كيف 
يمكن التصدي لهذا الوافد الخطير خاصة 

بعد تأكيد الدراسات سرعة انتشاره 
وانتقال العدوى؟

النتائج،  لتفادي  األسباب  نبحث عن  األساس  في  نحن 
وألن ھذا المتحور وكغیره "مستورد" ولیس محلیا ففي 
بالدنا نادرا ما قد نسجل طفرة، یبقى الحل األول واألھم 
في ھذه المرحلة ھو تشدید الرقابة واإلجراءات الوقائیة 
أومیكرون"   " بالمتحور  یتعلق  فیما  أما  الحدود.  على 
وعلى الرغم من كونھ لم ینتشر بكثرة في بالدنا على 
لو  الوبائیة،  الوضعیة  سیعقد  أنھ  غیر  "دالتا"،  غرار 
بقیت وتیرة التلقیح على ما ھي علیھ اآلن، خاصة وأن 
خطورة ھذا المتحور تكمن في سرعة انتقالھ ما سیزید 

من تعقید وضعیة مستشفیاتنا المنھكة. 

 ال تزال الوصاية تراهن على خيار التلقيح 
رغم العزوف المسجل من قبل المواطنين، 

حيث أحصت الجزائر لحد اآلن تلقيح 13
مليون شخص فقط، كيف تقرؤون هذا 
الرقم وهل تتوقعون اقباال للمواطنين 

على التلقيح مع زيادة حاالت اإلصابة؟
ھناك  أن  أخبرك  دعیني  وكمختص،  للتلقیح  بالنسبة 
الجماعیة  المناعة  بلوغ  بتحدید  خاصة  دولیة  معاییر 
بالمائة  بـ70  التلقیح  نسبة  ددت  ولقد  مجتمع،  أي  في 
مناعة  تحقیق  عن  الحدیث  بعدھا  لنستطیع  فوق  فما 
جماعیة، واآلن ومع ظھور متحورات جدیدة للفیروس 
فإن بعض الدول ستذھب إلى رفع ھذه النسبة إلى أكثر 

من 80 بالمائة ألن المتحور یأتي بخصائص جدیدة.
بنسبة  رسمیة  معطیات  لدي  لیست  للجزائر  بالنسبة 
التلقیح لكن ما یتم تداولھ بشأن تلقیح 27 بالمائة فقط من 
المواطنین یبقى قلیال كما یجب أن ألفت في ھذه النقطة 
جرعة  تلقى  ملقح  شخص  عن  الحدیث  یمكن  ال  أنھ 
واحدة فقط بل یجب أن یكون قد تلقى الجرعتین معا 
حتى یمكننا القول بأنھ اكتسب المناعة ضد الفیروس، 

ألن جرعة واحدة لیست كافیة وال تحمي الشخص.
من  الثالثة  الجرعة  بتقدیم  بدأنا  قد  الجزائر  في  ونحن 
ستة  فترة  مرور  یستوجب  كما  بشروط،  لكن  اللقاح 
الثالثة أو ما  الثانیة قبل تلقي  أشھر على أخذ الجرعة 

یعرف بالجرعة المعززة.

  هناك تخوف من انتهاء صالحيات 
الجرعات غير المستعملة من اللقاح، في 

ظل العزوف المسجل لدى المواطنين، 
كيف يمكن للجهات المعنية التعامل مع 

هذه الفرضية؟

حول ھذه النقطة أوجھ نداء للمواطنین بضرورة تلقي 
اللقاح ألن امكانیة تلف الجرعات وانتھاء صالحیاتھا، 
فكل جرعة من  المصاریف  الدولة مزیدا من  سیكلف 
اللقاح تقدر بـ10 دوالر، كما انھ وفي حال استوجب 
علینا تدمیر الجرعات منتھیة الصالحیة فھذه الخطوة 
ناھیك  جدا،  ومكلفة  خاصة  وظروفا  شروطا  تتطلب 
عن إلزامیة اقتناء جرعات إضافیة ما یعني مصاریف 
آخرى، خاصة وأن الدولة مجبرة بموجب القانون على 
وقایة وحمایة مواطنیھا ما یلزمھا باقتناء اللقاح وتقدیمھ 

مجانا لھم.

 دخل قرار إجبارية الدفتر الصحي باألماكن 
العمومية حيز التنفيذ، كيف تقرؤون هذه 

الخطوة وهل من شأنها الدفع بوتيرة 
التلقيح؟ تعميمها؟

بفرض  مدة  منذ  طالبنا  قد  كنا  كمختصون،  نحن 
ما یعرف بـ"جواز السفر الصحي" على الحدود، 
المتحورات  كل  كون  العلمیة  للضرورة  وذلك 
والفیروس بحد ذاتھ جاؤونا من الخارج ما یتطلب 

ضرورة حمایة الحدود، أما فیما یتعلق بإجباریة 
تقدیم الدفتر الصحي بالفضاءات العمومیة، فنحن 
االمكانیات  بحجم  درایة  على  لسنا  اآلن  لحد 
أي  لدینا  ولیست  العملیة،  إلنجاح  المسخرة 
معطیات عن كیفیة تطبیق القرار وال حتى االماكن 
والفضاءات المعنیة بھ، األھم في ھذه النقطة ھو 
تطبیق القانون، فإجباریة استظھار الدفتر الصحي 
یجب أن تكون محددة ومقننة، یعني ال یكفي اتخاذ 

القرار وإنما یجب تطبیقھ.

 نحن على بعد أيام من العودة المدرسية، 
ما هي النصيحة التي توجهونها للوصاية 

في ظل مخاوف ارتفاع حاالت اإلصابة أكثر؟
ھي  بھا،  وأتمسك  وجھتھا  لطالما  التي  النصیحة 
تلقي  إلى  والتوجھ  الوقائیة  التدابیر  احترام  ضرورة 
اللقاح لحمایة أنفسنا وأبنائنا، بالنسبة للدخول  جرعتي 
مستجدات  بمتابعة  مكلفة  علمیة  لجنة  ھناك  المدرسي 
الوضع الوبائي، وھناك سلطات عمومیة ھي من تقرر 

ما یمكن اتخاذه في حال ارتفاع حاالت اإلصابة.
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الثالثاء 28 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 26 جمادى األولى  
1443 ه  

حاورتھ: إیمان سایح

لم یستبعد الباحث في علم الفیروسات والبیولوجي محمد ملھاق، عودة سیناریو الموجات 
السابقة من "كورونا"، لكن بأشد حدة ھذه المرة في ظل الوضعیة العامة التي تمیزھا حالة 

التراخي والعزوف عن تلقي اللقاح، وعلى الرغم من حرصھ على طمأنة المواطنین وتفادي 
التھویل، غیر أنھ یؤكد من خالل ھذا الحوار الذي خص بھ "الرائد"، أن مخالفة التدابیر الوقائیة 
واالمتناع عن التلقیح یجعلنا نتوقع تسجیل موجة "أشد عنفا" من سابقتھا، مبرزا أن األطقم الطبیة 
"المنھكة" لن تكون قادرة على مواجھة أزمة اكتظاظ جدیدة بالمستشفیات، ما یجعل إلزامیة تلقي 

جرعتي اللقاح واحترام التدابیر الوقائیة، أكثر من ضرورة لمواجھة "كورونا" ومتحوراتھا.
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اإلثنين 27 ديسمبر

2021  الموافق 
ل 24 جمادى األولى  

الحدث1443 ه  
انتقد ضعف التنسيق بين المؤسسات المتخصصة

صنهاجي: القطاع الصحي في الجزائر 
يسير بمعطيات "ميتة"؟!

استدراك النقائص وعدم تكرار أخطاء الموجة الثالثة

هذه تعليمات بن بوزيد لمدراء 
الصحة تحسبا لـ "الرابعة"

أسدى وزیر الصحة، عبد الرحمن بن بوزید، أمس ، تعلیمات لمدراء الصحة 
للعمل على ”عدم تكرار األخطاء والنقائص“ التي سجلھا القطاع خالل الموجة 
بھذا  بالمصابین  الالزم  التكفل  ضمان  أھمیة  على  مشددا  لكوفید19-،  الثالثة 

الفیروس، حسبما أفاد بھ بیان للوزارة.
وفي اجتماع لھ بمدراء الصحة عبر تقنیة التحاضر عن بعد، حول الوضعیة 
عدد  وارتفاع  للفیروس  الرابعة  الموجة  بسبب  الجزائر  تعیشھا  التي  الوبائیة 
اإلصابات في عدد من الوالیات، جدد الوزیر التأكید على ضرورة ”عدم تكرار 

األخطاء والنقائص التي
سجلھا القطاع خالل الموجة الثالثة“، مشددا على ”أھمیة التكفل بالمصابین في 
المستشفیات في ظل توفر كافة اإلمكانیات البشریة والمادیة الالزمة لمواجھة 

ھذا الوباء“.
وبعد استماعھ للشروحات المقدمة من قبل مدراء الصحة لبعض الوالیات حول 
تعلق  ما  خاصة  الفیروس،  من  الرابعة  الموجة  لمواجھة  المتخذة  اإلجراءات 
منھا بعدد األسرة، مخزوني األكسجین واألدویة من مضادات التخثر, تطرق 

الوزیر إلى مسألة
إلى  تحویلھم  أو  المرضى  استقبال  االستشفائیة  المؤسسات  بعض  رفض 
مستشفیات أخرى بحجة عدم توفر األسرة، داعیا المدراء المحلیین إلى العمل 

على ضمان التكفل الصحي بالمصابین في كل الظروف.
وفي نفس السیاق، شّدد أیضا على ضرورة ”ضمان سیر عمل بعض المصالح 
الجراحة  اإلنعاش،  والتولید,  النساء  كأمراض  الكبرى“  األھمیة  ذات  الطبیة 
العامة،االستعجاالت و طب األطفال، مما سیساھم على استرجاع ثقة المواطن 

من خالل جعل
مختلف المؤسسات الصحیة في خدمة المواطن ال غیر، خاصة في ظل اإلمكانیات 
المادیة والبشریة التي تتوفر علیھا أغلب المؤسسات. كما شّدد المسؤول األول 
عن القطاع على أھمیة التلقیح التي ”تبقى الحل الوحید لمجابھة الفیروس“، مما 
یستدعي تفكیر مدراء الصحة في ”إیجاد سبل جدیدة إلقناع المواطنین بضرورة 
التلقیح“. وللتذكیر، فقد أسدى وزیر الصحة توجیھات خاصة خالل لقاءه األخیر 
بمدراء الصحة في 13 دیسمبر الجاري والذي یدخل في إطار االستراتیجیة 
االستباقیة التي أقرتھا دائرتھ الوزاریة تحسبا لتسجیل تطورات خطیرة خالل 
مستشفیات  بتخصیص  طالبھم  حیث  كورونا،  فیروس  من  الرابعة  الموجة 
ومصالح خاصة بكوفید19- حسب التعداد السكاني و الحاالت المسجلة بھا و 
دون المساس بعدد من التخصصات ذات األھمیة الكبیرة. wوإضافة إلى إقرار 
طالب  المواطنین،  انشغاالت  على  لإلجابة  ھاتف  رقم  وتوفیر  المناوبة  نظام 
الوزیر بن بوزید المدراء بإعداد جرد مفصل بخصوص المخزون الذي تتوفر 
علیھ مختلف المؤسسات الصحیة من مادة األكسجین، تقدیم تقریر مفصل حول 
المخزون الخاص باألدویة الموجھة لمرضى فیروس كوفید19- وعلى رأسھا 
تتوفر  التي  الطبیة  التجھیزات  مختلف  معاینة وضعیة  وكذا  التخثر  مضادات 

علیھا المؤسسات وصیانتھا بشكل مستعجل.
إ. س

"المؤتمر التاسع" يصادق على جملة من التعديالت في القانون 
األساسي للمنظمة

عبد اللطيف ديلمي أمينا عاما جديدا 
التحاد الفالحين الجزائريين

حاز عبد اللطیف دیلمي ثقة الفالحینن بعد أن تمت تزكیتھ أمیسا أمینا عاما جدیدا 
لالتحاد الوطني للفالحین الجزائریین، خلفا لمحمد علیوي، الذي اشاد بدیلمي، 

مثمنا "الدور البارز الذي لعبھ في االتحاد ما یجعلھ جدیرا بھذا المنصب".
أفضت مخرجات أشغال المؤتمر التاسع لالتحاد الوطني للفالحین الجزائریین 
الذي جرت فعالیاتھ على مدار یومین، إلى تعدیالت مست القانون األساسي لھذه 
المنظمة، حیث تمت المصادقة على ھذه التعدیالت باإلجماع خالل اشغال الیوم 

الثاني للمؤتمر التاسع لالتحاد.
وتشمل ھذه التعدیالت ادراج فیدرالیات وجمعیات جدیدة تمثل مختلف الشعب 
الزیتون، ضمن ھیاكل االتحاد.  البقر والدواجن وزراعة  تربیة  الفالحیة مثل 
كما یتضمن القانون االساسي الجدید إضفاء الطابع النقابي بما یسمح للفالحین 
فعالیات  المقدمة خالل  الشروح  نقابیة، حسب  حمایة  من  االستفادة  المنتسبین 
المؤتمر. وإلى جانب ذلك، تم رفع عدد أعضاء األمانة الوطنیة لالتحاد من 9

الى 13 عضوا بما فیھم االمین العام.
عمل  برنامج  ویتضمن  باإلجماع،  العمل  برنامج  على  المصادقة  تمت  كما 
وتحسین  الفالحي  العمل  لترقیة  محاور  عدة   2026-2021 للفترة  االتحاد 
العمل  االتحاد  یعتزم  التي  المطالب  بین  من  ونجد  الفالحین.  نشاط  ظروف 
على تحقیقھا، اعادة النظر في بعض مواد قانون االمتیاز الفالحي بما یضمن 

االستغالل االمثل لألراضي الفالحیة وحمایتھا من كل أشكال التجاوزات.
كما سیسعى االتحاد لمراجعة القانون االساسي الذي یسیر الصندوق الوطني 
للتعاون الفالحي والتعاضدیات الجھویة للتعاون الفالحي وكذا القانون االساسي 
تعاونیات  عمل  تؤطر  قانونیة  نصوص  وضع  إلى  إضافة  الفالحیة،  للغرف 

الحبوب والبقول الجافة.
السھبیة  المناطق  تحمي  قوانین  إصدار  على  العمل  أیضا  البرنامج  ویتضمن 
وأخرى تنظم األنشطة الرعویة مع تسطیر برنامج إلعادة تأھیل الغطاء النباتي 

وتسھیل إجراءات الحصول على رخص حفر االبار.
العمل  االتحاد  یعتزم  الفالحي،  القطاع  في  واالستثمار  التمویل  مجال  في  أما 
على اعادة النظر في منظومة القرض الفالحي وتوسیع الدعم المالي لصغار 
تقدیم  عن  فضال  االستراتیجیة،  المواد  مجال  في  خاصة  والشباب  الفالحین 
عروض تمویل محفزة خاصة بنشاط التبرید والتخزین. وفي المجال الجبائي، 
الضرائب على  الغاء  امكانیة  العمومیة-  السلطات  -مع  مناقشة  االتحاد  یعتزم 
لصالح  وكذلك  والصحراویة  الجبلیة  المناطق  في  خاصة  الفالحي  االستثمار 

فالحي المنتجات االستراتیجیة، مع إقرار دعم مالي خاص بالمربین.
ف. م

س.زموش
خالل  كلمتھ  في  صنھاجي  وقال 
إن  بالبرلمان،  الصحة  لجنة  ندوة 
عبر  الصحیة  والھیاكل  المنظومات 
كورونا  جائحة  أمام  انھزمت  العالم 
وعدم  الكبیرة  اإلصابات  بسبب 
جدید.  وباء  لمواجھة  الجھوزیة 
المؤسسات  وانتقد صنھاجي وضعیة 
المنضویة  المتخصصة  والھیئات 
واصفا  الصحي،  القطاع  لواء  تحت 
دون  حال  ما  وھو  بالقدیم،  نشاطھا 
بصفة  معطیاتھا  واستغالل  تفعیل 
الصحیة  الھیئة  "لذلك  مؤكدا  مثالیة، 
السلطات  أن  رغم  ما،  نوعا  معطلة 
میزانیات  تخصیص  على  راھنت 
المعطیات  وصف  كما  لھا"  كبیرة 
ھذه  طرف  من  الوكالة  تتلقھا  التي 
وأكد  المیتة.  بالمعطیات  المؤسسات 
لألمن  الوطنیة  للوكالة  العام  المدیر 
إنشاء  أن  كمال صنھاجي،  الصحي، 
المنظومة  جاء إلصالح  الوكالة  ھذه 
وقال صنھاجي،  البالد.  في  الصحیة 
الرصد  االخیرة  ھذه  مھام  من  أن 
الوكالة  أن  مضیفا  واالنذار  والیقظة 

ذات  وھي  الجمھوریة  لرئیس  تابعة 
طابع خاص. كما تكفلت ھذه الوكالة 
فوریة  عملیات  بعدة  انشائھا،  منذ 
خالل  قاعدیة  أخرى  ومستلزمات 
الجائحة. من حیث التنظیم والتوظیف. 
وأضاف بالقول: "في الجزائر الوكالة 
األزمة،  قلب  في  عجالة  على  نشأت 
تكفلت  ذلك  ومع  القلیلة  بإمكانیاتھا 
على  اعتمادا  الفوریة  بالمستلزمات 

ال  نشاطھم  أن  موضحا  خبرائھا"، 
یخص جائحة كورونا فقط وإنما یشمل 
المجال الصحي ككل. الى جانب ذالك 
مسیرة  الوكالة  أن  صنھاجي  أوضح 
فیھ  الذي  التوجیھ  مجلس  طرف  من 
منھا  بالصحة  المعنیة  القطاعات  كل 
والصحة  والتجارة،  البیئة،  وزارة 
والمدیریة  الصیدالنیة،  والصناعة 

العامة للجمارك والحمایة المدنیة.

حمّل رئيس الوكالة الوطنية لألمن الصحي البروفيسور، كمال صنهاجي، مسؤولية ضعف 
نشاط الوكالة إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع وعدم استغالل 

رحال يتحدث عن خطورة الوضعية الوبائية في ظل العزوف عن التلقيح 

كارثة منتظرة في المستشفيات وأطنان من اللقاح معرضة للتلف!

على خلفية تعليق العديد من الرحالت الجوية

تواصل انخفاض أسعار النفط

الصحیة  للھیاكل  العام  المدیر  كشف 
كورونا  فیروس  متابعة  لجنة  وعضو 
تسجیل  عن  رحال  إلیاس  البروفیسور 
13 ملیون ملقح ضد كورونا في الجزائر  
ھذه  التلقیح  على  اإلقبال  تراجع  منتقدا 
الفترة وھو ما سیھدد مالیین من جرعات 

اللقاح للتلف بحلول مارس المقبل.
صحفیة  تصریحات   في  رحال  وكشف 
مصاب   3600 تسجیل  عن  أمس 
600 منھم  حالیا  بالمستشفیات  بكورونا 
38 یتواجد  كما  العاصمة،  بالجزائر 
منتقدا  المركزة.  العنایة  في  مریضا 
العزوف عن التلقیح رغم تواصل ارتفاع 
أعداد اإلصابة بمتحور كورونا، یضاف 
لھا دخول متحور "أومیكرون"  للجزائر 

وما یعرف عنھ من سرعة انتشار كبیرة. 
وقال رحال إن الجزائر في قلب الموجة 
االلتزام   عدم  حال  في  وأنھ  الرابعة، 
التلقیح،  على  واالقبال  الوقایة  بتدابیر 
ستكون كارثة في المستشفیات وقد یفوق 
عدد المرضى 30 ألف في المستشفیات، 
الثالثة.  بعد أن بلغ 17 ألف في الموجة 
الجرعات  صالحیة  مدة  بخصوص  أما 
رحال  فأكد  اللقاح  من  المستعملة  غیر 
جرعة  أي  من  التخلص  یتم  لم  أنھ 
بسبب انتھاء صالحیتھا إال أنھ في حالة 
تواصل العزوف من الممكن أن یتسبب 
في  إتالف جرعات لقاح كورونا بحلول 
صالحیاتھا.   انتھاء  بسبب  مارس  شھر 
بالمقابل أجاب إلیاس رّحال، عن سؤال 

یمكن  ھل  وھو   الكثیرین   ذھن  یشغل 
في  واإلنفلونزا  كورونا  لقاحي  تلقي 
معرض  في  رّحال  وقال  الوقت،  نفس 
بین  التفریق  في  االلتباس  إن  حدیثھ 
وفیروس  الموسمیة  اإلنفلونزا  فیروس 
على  المواطنین  لتشجیع  یدفعھ  كورونا 
"عندنا  وأضاف:  معا.  اللقاحین  تلقي 
لقاح  وعندنا  الموسمیة  األنفلونزا  لقاح 
یأخذوا  المواطنین  نشجع  أنا  كورونا، 
اللقاحین معا فقط مع تغییر المنطقة، مثال 
األیمن ولقاح  الكتف  اإلنفلونزا في  لقاح 
وأشار  األیسر“"  الكتف  في  كورونا 
رحال إلى أن الخبراء أثبتوا بأنھ ال یوجد 

أي إشكال في أخذ اللقاحین معا.
س.زموش

في  النفطیة  باألسواق  التقلبات  تتواصل 
األسابیع األخیرة، بعد شروع العدید من الدول 
تفشي  من  للحد  وتدابیر  إجراءات  اتخاذ  في 
فیروس كورونا، في ظل توسع رقعة انتشار 

للمتحور الجدید للوباء.
أسعار  الجاري  األسبوع  منتصف  تراجعت 
الطیران  شركات  إلغاء  خلفیة  على  النفط، 
المتحدة خالل  الوالیات  الرحالت في  آلالف 
أعداد  تصاعد  وسط  العام،  نھایة  عطلة 
اإلصابات بالمتحور الجدید لفیروس كورونا 

المكتشف بجنوب افریقیا.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت العالمي 
إلى  أسعارھا  لتصل  بالمئة   0.20 بنسبة 
75.99 دوالر للبرمیل الواحد، فیما تراجعت 
أسعار خام غرب تكساس الوسیط األمریكي 

72.85 عند  لتستقر  بالمئة،   1.27 بنسبة 
دوالر للبرمیل الواحد.

األخیرة  اآلونة  في  النفط  أسعار  وتعرف 
86 لعتبة  وصلت  ما  بعد  كبیرا،  انخفاضا 
أقل  سجلت  حیث  النزول،  لتعاود  دوالرا 
من  األكبر  التخوف  ویبقى  دوالرا،   65 من 
إجراءات  فرض  على  الدول  إقدام  تواصل 
لألشخاص  والتنقل  النقل  حركة  على  مشددة 
الوضع  تعقید  من  ستزید  والتي  والسلع، 

وتسبب انھیارا أكبر.
دولة   100 حوالي  مؤخرا  وأعلنت 
مؤكدة  لحاالت  تسجیلھا  عن  العالم  حول 
كورونا  لفیروس  الجدید  بالمتحور  باإلصابة 
قیود  فرض  في  یتسبب  قد  ما  "أومیكرون"، 
ستكون  الفیروس،  انتشار  لوقف  جدیدة 

االقتصادي  الوضع  على  جلیة  انعكاساتھا 
عموما وأسواق النفط بشكل خاص.

لفیروس  الجدید  المتحور  فإن  بالذكر  جدیر   
شھر  اكتشف  الذي  "أومیكرون"،  كورونا 
یواصل  افریقیا  بجنوب  الماضي  نوفمبر 
العالم،  حول  متسارعة  بصورة  انتشاره 
وفرضت بسببھ العدید من الدول إغالقا عاما، 
العام  نھایة  عطل  تعرف  الذي  الوقت  في 
الجدیدة  بالقرارات  قد تصطدم  كبیرة  حركیة 
القیود  من  المزید  لفرض  الدول  من  للعدید 
للتدابیر  تضاف  كورونا،  فیروس  لمجابھة 
اتخذتھا دول عدیدة على غرار  التي  السابقة 
المتحور  اكتشاف  فور  وأسترالیا،  الیابان 

الجدید.
ف.م



5 إقتصادي

أن  الوطنیة،  اإلذاعة  فوروم  في  تریكي،  وقال 
للقطاع،  التحتیة  البنیة  لتطویر  متواصل  "العمل 
بغرض مواكبة التطورات الحدیثة والمتسارعة التي 
یعرفھا ھذا المجال، وذلك موازاة مع استغالل ما تم 
المقدمة  الخدمات  نوعیة  وعصرنة  لتحسین  إنجازه 
تحقیقھ  تم  "ما  أن  الوزیر  وأضاف  للمواطنین». 
بتقریب  الماضیین سمح  العقدین  إنجازات خالل  من 
المسافات بین الجزائریین، وسیتم الیوم أكثر من أي 
وقت مضى العمل على الرفع من مستوى الخدمات 
المقدمة للمواطنین، وھو ما سیسمح أیضا بالمساھمة 

في النھوض باالقتصاد الوطني». 
وتطرق تریكي في معرض حدیثھ إلى أبرز محاور 
عمل  مخطط  من  والمنبثقة  القطاع،  عمل  خطة 
الحكومة، وتشمل ھذه المحاور --كما قال-- "توحید 
و  لعصرنة  المجال  بھذا  المعنیین  الفاعلین  جھود 
مراكز  تشمل  والتي  الحالیة،  التحتیة  البنیة  تطویر 
البیانات والمنصات التكنولوجیة إلى جانب الخدمات 
السلكي  االتصال  قطاع  یقدمھا  التي  المعھودة 
والالسلكي». وأضاف أن "كل الجھود تبذل لتحسین 
والتي  البرید  مكاتب  عبر  المقدمة  الخدمة  جودة 
یجري تكییفھا وتوفیرھا وتعمیمھا عبر جمیع أرجاء 
ولتحقیق  المؤسسة،  زبائن  إرضاء  أجل  من  الوطن 
والسحب  الدفع  عملیات  مجال  في  المنشودة  الطفرة 
البیانات  التركیز على جانب حمایة  اإللكتروني، مع 
الشخصیة الخاصة باألفراد والمؤسسات». وعاد ذات 
المسؤول إلى التذكیر بأھم الخدمات التي بات بإمكان 

االقتصاد  ترقیة  سیاق  في  الیوم  بھا  القیام  المواطن 
الرقمي والدفع اإللكتروني، والذي مكن خالل السنة 
تجاریة"  ملیوني عملیة  یفوق  "ما  القیام  الجاریة من 
عبر أجھزة الدفع اإللكتروني، بمبلغ إجمالي "یقارب 

15 ملیار دینار».
فواتیر  <>تسدید  أن  الخصوص  ذات  في  وقال   
الھاتف  باشتراكات  المتعلقة  وتلك  والغاز  الكھرباء 
النقال، أو الثابت أو تسدید مبالغ التأمین أو حجز تذاكر 
السفر الجوي والكثیر من الخدمات األخرى، سیرافق 
مستقبال البحث عن حلول ومبادرات جدیدة للوصول 
إلى مستویات خدمة أفضل وأعلى لفائدة المواطنین». 
وفیما یتعلق بملف توسیع الولوج إلى األنترنیت بتدفق 
تشیر  القطاع  "مؤشرات  أن  تریكي  أوضح  عالي، 
والتي  بالجزائر  لألنترنیت  مھمة  انتشار  نسبة  إلى 
نھایة  مع  الثابت  الھاتف  لمشتركي  بالنسبة  ستتجاوز 
السنة الجاریة عتبة 4.1 ملیون مشترك، وھو ما یمثل 
للتذكیر  وعاد  الجزائر».  تعداد سكان  من  بالمائة   9
بالنسبة  مشترك  ملیون   39 عن  یقل  ال  ما  "بوجود 
من  أزید  یمثل  ما  وھو  النقال،  الھاتف  لمستعملي 
90 بالمائة من تعداد سكان الجزائر ویعد أعلى من 
المعدل العالمي الذي یصل إلى 79 بالمائة». وذكر 
الوزیر أیضا، أن "رفع الحد األدنى من سرعة تدفق 
األنترنیت تضاعف خمس مرات خالل سنة 2021، 
التدفق،  ھذا  لتحسین  أخرى  إضافیة  مشاریع  وھناك 
ومشروع األلیاف البصریة الذي بلغ 180 كلم سیسھم 
من  سیحسن  كما  أفضل  مستویات  نحو  التوجھ  في 

تصنیف الجزائر في ھذا المجال». وبخصوص نظام 
العمل  یتم  أنھ  تریكي  قال  االلكتروني  الدفع  ووسائل 
لتوفیر وفتح أكبر عدد من الخیارات للمواطنین، من 
حاملي البطاقات البنكیة والبریدیة والبالغ عددھم 10

التطبیقات  الخیارات  ھذه  بین  ومن  مواطن،  مالیین 
تحمیل  عن  كاشفا  الذكیة،  الھواتف  عبر  المتعددة 
السنة  خالل  موب"  "بریدي  لتطبیق  مرة  لملیون 

 ، للقطاع  الكبرى  بالمشاریع  تعلق  وفیما  الجاریة. 
أشار الوزیر إلى أن "األشغال جاریة لتكثیف وتطویر 
شبكة األلیاف البصریة على المستوى الوطني، والتي 
ونیجریا  الجزائر  بین  الرابط  الخط  مشروع  یشملھا 
والنیجر>>، مؤكدا في ذات السیاق أن استغالل ھذا 
المشروع بشكل نھائي "یبقى مرتبطا بالجزء الخاص 

بالدول الشریكة فیھ>>.

الثالثاء 28 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 26 جمادى األولى  
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كریم بیبي تریكي یتحدث عن محاور خطة عمل قطاع البرید في الفترة المقبلة 
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المقاوالتیة وتنمیة لدعم الوطنیة الوكالة طرف من ملفاتھا دراسة یجري
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• بن یحي: تعویض المؤسسات "مالیا" فقط یبقي غیر كافي

ھذه  ملفات  دراسة  یجري  متعثرة حیث  15303 مؤسسة مصغرة  الجزائر یحصى حوالي  في  االقتصادي  القطاع  یزال  ال 
المؤسسات من طرف الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة المقاوالتیة بھدف تعویض ھذه األخیرة وإعادة بعثھا في حین یعتبر الخبراء 
أن تعویض ھذه المؤسسات یجب ان یكون ضمن خطة متكاملة إلعادة بعثھا تشمل المرافقة المالیة وحتى المرافقة في التسییر 
وإعادة الھیكلة والتواجد في األسواق. وكشف أمس بیان للوزارة المنتدبة لدى الوزیر األول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، أنھ 
تم دراسة 555 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك بوالیة الجزائر، حیث تم قبول 158 ملف للتعویض بما یفوق 30 ملیار 
سنتیم، وتم تأجیل 388 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط إلعادة دراستھا وتقدیم المرافقة الالزمة لھا من طرف "أناد" عن 
طریق إعادة جدولة دیونھا و منحھا مخططات أعباء إلعادة بعث نشاطھا عن طریق االتفاقیات الممضاة. أوضح البیان انھ 
"تنفیذا لمحاور االستراتیجیة الجدیدة المتخذة إلعادة بعث جھاز الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة المقاوالتیة وكذا التكفل بالمؤسسات 
المصغرة المتعثرة عن طریق تعویض دیونھا أو إعادة بعث نشاطھا من جدید حسب كل حالة, تم عقد جلسة العمل الثالثون 
للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاریع والوكالة 
الوطنیة لدعم وتنمیة المقاوالتیة والمكلفة بدراسة ھذه الملفات». وخالل ھذه الجلسة المنعقدة بمقر الوكالة تم دراسة 555 ملفا 
مقدما من طرف ممثلي البنوك لوالیة الجزائر, حیث تم قبول 158 ملف للتعویض بما یفوق 300ملیون دج وبالتالي وصل 

إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتھا خالل الجلسات الثالثون 15303 ملف حسب البیان.
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بالمقابل وعن استمرار عملیات تعویض مؤسسات "أونساج" سابقا والمتعثرة بسبب عدم قدرتھا على مزاولة نشاطھا او عدم قدرتھا 
على تسدید دیونھا  أشار  الخبیر االقتصادي فرید بن یحي في تصریح لـ"الرائد" أن التعویض المالي یبقي غیر كافي إلعادة بعث 
حقیقي لھذه المؤسسات ملحا على ضرورة أن یتم مرافقة ھذه األخیرة حتى تعید ھیكلة نفسھا في األسواق من خالل الیات تضمن لھا 
الدخول في الدورة االقتصادیة وتحقیق نسب نمو حقیقیة، واعتبر بن یحي ھذا یتطلب مسیرین ذوو كفاءة مقترحا في ھذا الصدد أن یتم 
مرافقة الشباب من أجل تحكم اكبر في تقنیات التسییر المؤسساتي ألنھ من غیر المجدي ان ندعم ھؤالء الشباب من أصحاب المشاریع 
باألموال دون ان نقدم لھم دعم بالخبرة واألفكار وتقنیات التسییر التي تضمن بقاء مؤسساتھم  لیؤكد على أھمیة إعادة االعتبار لدور 

المؤسسات االقتصادیة  المصغرة، لتكون قیمة مضافة لالقتصاد الوطني.                                                  س.زموش
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تتحصل  امرأة  أول  بادیجة"  "أمینة  الشابة  تعتبر 
في  إنجلیزي  أدب  تخصص  الدكتوراه  شھادة  على 
حیث  تقرت،  بوالیة  عمر"  "بلدة  بلدیة  "قوق"  قریة 
استطاعت بعد مشوار طویل وشاق افتكاك ھذه المرتبة 
حوار  في  أمینة  وتروي  األردن،  جامعة  من  العلمیة 
موجھة  بالخارج  الدراسة  تجربة  "الرائد"  جریدة  مع 
رسالة لكل الطالبات في قریتھا  لدخول عالم الدراسات 
العلیا  معتبرة أن االستثمار الحقیقي ھو االستثمار في 

الفكر والعلوم.
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بلدیة  قوق  بقریة   1992 موالید  من  بادیجة  أمینة  أنا 
بلدة عمر دائرة تماسین والیة تقرت، زاولت دراستي 
ومتوسطة  الرحمن  عبد  دحماني  بمؤسسة  االبتدائیة 
بلدة  إلى  انتقلت  ثم  بقوق  بقریتي  الرزاق  عبد  بركة 
العید  الشھید محمد  بثانویة  الثانویة  المرحلة  عمر في 
بن الصحراوي ، انتقلت بعدھا  إلى الجامعة ودرست 
تخصص لغة إنجلیزیة بجامعة قاصدي مرباح بورڤلة، 
رشحت  وبعدھا  والماستر  اللیسانس  مرحلتي  درست 
وطنیة  لمسابقة  تقدمت  و  الخارج  في  جامعیة  لمنحة 
للمنح بالخارج في المدیریة الجھویة بقسنطینة ، نجحُت 
الدكتوراه في  في بعثة األردن وتحصلٌت على درجة 
تخصص األدب اإلنجلیزي بعد أربعة سنوات ونصف 

.
تعتبرین أول امرأة تحصلت على شھادة دكتوراه في 
منطقتك ورغم أن ھذا إنجاز كبیر یحسب لك غیر أن 
التساؤل الذي قد یتبادر لذھن القراء لماذا ھذا النقص 

في تحصیل الشھادات عند المرأة في منطقتك ؟
 نعم كنت أول امرأة تحصلت على شھادة الدكتوراه في 
قریتي وأول امرأة في تخصص االدب االنجلیزي في 
منطقتي. أما بالنسبة لنقص الشھادات عند المرأة، ربما 
سوف أحدثك بما اعرفھ عن قریتي فقط ألني ال أعرف 
ماھي ظروف أو وضعیة المرأة في المناطق األخرى. 
غمار  لدخول  الشغف  ازداد  مؤخراً  "قوق"  قریة  في 
ال  الدكتوراه  ولكن  الماستر  تحدیدا  العلیا  الدراسات 
یزال ھناك تخوف. في "قوق" لدینا الكثیر من النساء 
حامالت شھادات لیسانس أو ماستر وأكثرھن یكتفین 

بذلك نظراً لظروف الحیاة والظروف األسریة وكذلك 
بعد المسافات.
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الصعوبات ھي مدرج نصعد من خاللھ لنصل للنجاح، 
ال تخلو أي مھمة في الحیاة من الصعوبات لكن تحقیق 
النجاح لھ طعم خاص ینسینا العقبات والصعوبات، في 
دراستي  مشوار  في  صعوبات  تواجھني  لم  منطقتي 
سوى بعد المسافة أما في مشوار تدرجي فإن دراستي 
كانت في دولة األردن وتلقیت كافة التسھیالت ھناك. 
كفاءة  ذوو  دكاترة  أساتذة  ید  على  بتأطیر  حظیت 
وتعامل في منتھى الرقي واالحترام وكذلك العلوم التي 
یقدمونھا وكل مجھود یبذلونھ في سبیل تكوین دكاترة 
الخارج  في  دراسة  تجربة  ان  اعتبر  لذلك  المستقبل، 

كانت ناجحة.
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أن  أستطیع  بالطلبة  واحتكاكي  مالحظتي  خالل  من 
أجزم أن ھناك توجھ لدى طلبتنا نحو تعلم لغات أخرى 
الثقافي.  وحتى  والعلمي  المعرفي  لرصیدھم  تضیف 
والمھارات.  المعارف  ونقل  تبادل  وسیلة  ھي  اللغة 
أكبر  أھمیة  إلى إعطاء  أیضا  الجزائریة  الدولة  توجھ 
للغة اإلنجلیزیة جعل الطلبة یلجؤون إلى تعلم اللغة ألن 
اكتسابھا یساعد على مواكبة التدرج والتطور العالمي 

في مختلف المجاالت.
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طالب العلم یتبعھ الطموح دائما وال یستطیع أن یضع 
أن  تعالى  هللا  من  نرجو  وطموحاتھ.  لتطلعاتھ  سقف 
هللا.  شاء  إن  وللعلم  للبالد  خیر  فیھ  یكون  لما  یوفقنا 
بالنسبة للطالبات في المنطقة أوصیھم بالعلم والمعرفة 
من  الخروج  وكذلك  بالمنطقة،  االرتقاء  أساس  ألنھا 
منطقة الراحة إلى أوسع اآلفاق ودخول عالم الدراسات 
العلیا ألن االستثمار الحقیقي في الجنوب ھو االستثمار 

في الفكر والعلوم. 
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أكد وزیر البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة، كریم بیبي تریكي، أمس، أن العمل متواصل "لتطویر" البنیة التحتیة للقطاع، بغرض 
مواكبة التطورات الحدیثة والمتسارعة التي یعرفھا ھذا المجال.

س.ز

قالمة تحتضن الملتقى الـ 12 للرئیس الراحل ھواري بومدین

 Gƒ°Sôc øjòdG Ú°ü∏îŸG áæ«W øe πLQ øjóeƒH" :á≤«HQ
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أكد وزیر المجاھدین وذوي الحقوق العید ربیقة أمس، في الملتقى الـ 12 للرئیس الراحل ھواري بومدین بقالمة، بأن أجیال الیوم 
تسترشد بالقیم السامیة التي خلفھا جیل الثورة ومن بینھم بومدین في حفاظھا على الوطن. وقال ربیقة في كلمتھ االفتتاحیة لھذا 
اللقاء األكادیمي الذي احتضنتھ القاعة متعددة الریاضات ببلدیة ھواري بومدین بحضور وفد وزاري یتشكل من وزیر العمل 
والتشغیل والضمان االجتماعي یوسف شرفة و وزیر التربیة الوطنیة عبد الحكیم بلعابد و وزیر السكن محمد طارق بلعریبي 
وكذا مستشار رئیس الجمھوریة المكلف بالجمعیات نزیھ برمضان، بأن "أجیال الیوم تتطلع بشغف كبیر الستجالء بطوالت 
وأمجاد الشھداء األبرار والمجاھدین وتعتز بالموروث الزاخر بالدروس الجلیلة والعبر النبیلة وتسترشد بھا في حفظ األمانة 
وصون الودیعة». وأضاف وزیر المجاھدین في الملتقى الذي خصص لموضوع "الجزائر ذاكرة وأبطال ومستقبل واعد" بأن 
"الجزائر تشھد الیوم مرحلة جدیدة في المضي نحو مستقبل مشرق وھي مصممة على مواصلة تقویم مسارھا بفضل عقول 
وسواعد أبنائھا المخلصین الذین یقطفون ثمار االستقالل"، مبرزا بأن "أبناء ھذا الجیل كلھم عزیمة لیبقوا على أمجاد أسالفھم 
وعلى نھج الرجال األوفیاء مثل بومدین». وأشار إلى أن الجزائر أنجبت رجاال ما زالوا وسیبقون أعالما ومنارات عبر األزمنة 
ومن بینھم المجاھد العقید محمد بوخروبة المعروف باسم ھواري بومدین الذي رحل في27 دیسمبر 1978 مبرزا بأن "ذلك 
الرجل الوطني المخلص كان وسیظل حیا في ذاكرة الشعب الجزائري كشخصیة ثوریة تاریخیة وكأحد صانعي مجد الجزائر». 
وعدد ذات المتحدث جملة من الخصال الفریدة لثاني رئیس للجزائر المستقلة التي أثبت من خاللھا تعلقھ الشدید بوطنھ قائال 
بأن "بومدین رجل من طینة المخلصین الذین كرسوا حیاتھم لألمة والوطن و وجھ مشرق في العمل الوطني إیمانا وممارسة"، 

مضیفا "وقد جسد بومدین أیضا قیم االلتزام والوفاء والتضحیة والفداء والوطنیة الصادقة».                              ق. و
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 قسنطينة: 
تواصل الطبعة الرابعة من لقاء «جسور التواصل 

لتراث الحواضر»

ترقية عشر دوائر إدارية إلى واليات كاملة الصالحية يتحقق كمكسب

2021 .. تقسيم إداري جديد لتحقيق 
التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية 

لقاء  من  الرابعة  الطبعة  فعاليات  أمس  تواصلت   
«جسور التواصل لتراث الحواضر» بالمتحف العمومي 
التقليدية- الثقافية  والتعابير  للفنون  الوطني 
معارض  خالل  من  بقسنطينة  باي-  أحمد  قصر 
ل12 متحفا وطنيا تسلط الضوء على الثراء الثقافي 

بالجزائر.
أيام  ثالثة  ستدوم  التي  التظاهرة  هذه  خالل  ويتم 
نشاطات  وكذا  ومخطوطات  أثرية  قطع  عرض 
وسطيف  تبسة  من  بكل  الوطنية  المتاحف 
الحظيرة  إلى  باإلضافة  والمنيعة  وخنشلة  والشلف 
باردو  الوطني  والمتحف  ناجر  لطاسيلي  الوطنية 
دعوة  بغية  بتلمسان،  والمعارض  الفنون  ومركز 
اآلثار  علم  وهواة  المتاحف  رواد  السيما  الجمهور 
الكتشاف خصائص هذه المتاحف والموروث الثقافي 
تصريح  وفي  األماكن.  بهذه  المحفوظ  والتاريخي 
مصلحة  ورئيسة  بالحفظ  المكلفة  أوضحت  لوأج 
النشاطات البيداغوجية بالمتحف العمومي الوطني 
متحف  مشاركة  أن  بلجودي  السعد  أم  بالمنيعة، 
هذه الوالية في هذه التظاهرة يهدف إلى التعريف 
بهذه المنشأة المتخصصة في فترة ما قبل التاريخ 
والتي تعد جوهرة تراث الجنوب الجزائري. وأضافت 
وفريدة  مهمة  مجموعة  يضم  المنيعة  «متحف  أن 
يعود  الديناصورات  من  أصناف  ثالثة  أحافير  من 
إلى  150 مليون سنة»، مشيرة  أكثر من  إلى  تاريخها 
فضول  إثارة  أجل  من  فرصة  يعد  الموعد  هذا  أن 

الجمهور ودعوته لزيارة فضاء فريد من نوعه يروي 
تاريخ العديد من مناطق جنوب الوطن. من جهتها، 
بتلمسان،  والمعارض  الفنون  مركز  مديرة  أفادت 
سميرة أم بوعزة أن المركز الذي تمثله يقترح زيارة 
افتراضية للمعارض المنظمة من طرف هذا المركز 
التشكيلية  والفنون  بالخط  الخاصة  تلك  غرار  على 
وكذا األحداث التاريخية على غرار إحياء ذكرى أحداث 
17 أكتوبر 1961. وأبرزت في ذات السياق أن الزيارات 
االفتراضية مكنت مركز الفنون والمعارض بتلمسان 
األزمة  تبعات  من  بالرغم  نشاطاته  مواصلة  من 
الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد19-. بدوره، أفاد 
محافظ المتحف الوطني بتبسة، سفيان بوخطوطة 
سنة  افتتاحه  تم  الذي  المتحف،  هذا  مشاركة  أن 
التعريف  تستهدف  التظاهرة  هذه  في   ،2009
يزخر  التي  لالهتمام  والمثيرة  القيمة  بالمجموعات 
جنائزية  ونقوش  نقدية  قطع  من  والمتكونة  بها 
والتي  تاريخية  حقب  عدة  إلى  تعود  أثرية  وقطع 
وعمليات  الحفريات  إطار  في  عليها  الحصول  تم 
الحجز والتبرع. وبالنسبة لرئيس مصلحة النشاطات 
بخنشلة،  الوطني  بالمتحف  البيداغوجية  والورشات 
لقاء  في  المتحف  هذا  مشاركة  فإن  وداوي  بشير 
«جسور التواصل لتراث الحواضر» هي وسيلة لجعل 
موقع  وهو  الصالحين،  حمام  يكتشف  الجمهور 
أنه  وداوي  وأردف  الحامة.  ببلدية  يقع  تاريخي 
الزوار  على  خنشلة  متحف  يقترح  المناسبة  بهذه 

تعود  التي  األثرية  النقدية  القطع  من  مجموعة 
يعرض  كما  النوميدية،  و  الرومانية  الحقبتين  إلى 
نظمت  التي  بالندوات  المتعلقة  المتحف  إصدارات 
الوطني  الملتقى  من  المختلفة  الطبعات  خالل 
التظاهرة،  هذه  وتقترح  التاريخ‘‘.  عبر  ’‘األوراس 
الوطني  العمومي  المتحف  طرف  من  المنظمة 
للفنون والتعابير الثقافية التقليدية -قصر الحاج 
سيرتا،  الوطني  المتحف  مع  بالتنسيق  باي-  أحمد 
في يومها الثاني يوما دراسيا تحت شعار ’‘اإلبداع من 
أجل ترقية التراث». ووفقا لمنظمي هذه التظاهرة 
فإن برنامج اليوم الثاني عرف تقديم مداخالت حول 
القوانين  تشريع  في  الثقافة  وزارة  «استراتيجية 
االقتصادي»،  الصعيد  التراث على  لتثمين  الداعمة 
وقسنطينة  الشلف  بين  التاريخية  و»العالقات 
و»المجموعات  الوطني»،  األرشيف  خالل  من 
للتزيين  والتصميم  الفني  اإلبداع  المتحفية، مصدر 
اقتصادي  بديل  الثقافي  و»التراث  الحديث»،  الفني 
قصر  و»تاريخ   » ناجر  طاسيلي  الوطنية  للحظيرة 
نظمت  ذلك،   على  عالوة  الثقافي‘‘.  ودوره  الرياس 
مجاالت  في  لألطفال  مخصصة  بيداغوجية  ورشات 
والقصص  والثقافية  التعليمية  واأللعاب  الرسم 
ممثلون  الورشات  هذه  تأطير  على  سيشرف  حيث 
تم  حسبما  المشاركة،  الوطنية  المتاحف  عن 

إيضاحه.
س.ز/واج

 أدرار:
هذه هي توصيات الندوة الجهوية 

حول إحياء الذاكرة الوطنية

الجلفة:
حملة تحسيسية للوقاية من 

حوادث المرور

أجمع المشاركون في أشغال الندوة 
الجهوية حول إحياء الذاكرة الوطنية 
أمس  أشغالها مساء   اختتمت  الذي 
و  الفهم  ضرورة  على  بأدرار  األول 
الفصل ما بين مختلف المصطلحات 
مجال  في  المستعملة  المفاهيم  و 
و  كالذاكرة  الوطنية  الذاكرة  إحياء 
الوطنية  الذاكرة  و  المحلية  الذاكرة 
و  المدونة  و  الشفهية  الذاكرة  و 
و  منه  الشفهي  الشعبي  الموروث 

المدون.
اللقاء  هذا  خالل  المشاركون  نوه  و 
بأهمية التنسيق و العمل الجماعي 
و  القطاعات  مختلف  ممثلي  بين 
إحياء  بمشروع  المعنية  الهيئات 
المستويين  على  الوطنية  الذاكرة 
إلى  دعوا  و  المركزي.  و  المحلي 
التعليمية  المناهج  مراجعة 
يتعلق  فيما  سيما  التربوية  و 
الوطنية  الذاكرة  عناصر  بترسيخ 
مادة  و  التاريخ  مادة  في  خاصة 
إلى  االجتماعية  و  المدنية  التربية 
مختلف  من  الذاكرة  تقريب  جانب 
على  التركيز  مع  المجتمع  شرائح 
الناشئة و المجتمع المدني و البحث 
الطفل  لتقريب  األنجع  الطرق  عن 
خالل  من  الوطنية  الذاكرة  من 
و  قصيرة  أفالم  و  قصص  إعداد 
رسوم متحركة و تطبيقات رقمية و 
الوطنية في  الذاكرة  اعتماد عناصر 
مختلف فنون آداب الطفل من قصة 
ترسيخ  بهدف  انشودة  و  حكاية  و 
حسب  الطفل  لدى  العناصر  هذه 
النفسية.  و  الفكرية  استعداداته 
و  مؤرخين  من  المشاركون  أبرز  و 
الذاكرة  دور  على  أساتذة  و  باحثين 
المؤرخين  دعم جهود  في  الوطنية 
التاريخ  كتابة  في  الجزائريين 
الوطني في مختلف مراحله و دفعهم 
العتماد الذاكرة الوطنية كمصدر من 
المصادر األساسية في كتابة التاريخ 
كتابة  في  موحدة  منهجية  تبني  و 
التاريخ الوطني بأقالم و بمعطيات 
فتح  إلى  الدعوة  تمت  و  جزائرية. 
و  األطروحات  استغالل  مجال 
الرسائل الجامعية على أوسع نطاق 
لوزارة  الرقمية  األرضية  خالل  من 
التعليم العالي و البحث العلمي مع 
ضرورة االهتمام و العناية بتدريس 
التاريخ و منحه المكانة الالئقة في 
في  بما  الثالث  التعليمية  المناهج 
لذوي  المتخصصة  المدارس  ذلك 
المدارس  و  الخاصة  االحتياجات 

القرآنية. 
تبني  بضرورة  المشاركون  أوصى  و 

تضم  عمومية  حظائر  إنشاء 
المعالم  مختلف  عن  مجسمات 
تزخر  التي  األثرية  و  التاريخية 
منطقة  لكل  المحلية  الذاكرة  بها 
مادة  إدراج  مع  الوطن  مناطق  من 
التخصصات  مختلف  في  التاريخ 
األدبية  و  منها  العلمية  الجامعية 
الوطنية  الذاكرة  عناصر  اعتماد  و 
الفنية  األعمال  مختلف  في 
و  المسرحية  و  منها  السينمائية 
تنظيم مسابقات وطنية تشجيعية 
و  الوطنية.  بالذاكرة  لالهتمام 
و  الذاكرة  مكاتب  تفعيل  إلى  دعوا 
و  الوطنية  للذاكرة  الوالئية  اللجان 
عملية  و  فعالة  عمل  خطة  وضع 
اإلعالم  قطاع  مع  بالتنسيق 
و  الوطنية  بالذاكرة  للتعريف 
كما  المواطن.  من  أكثر  تقريبها 
أوصوا بتدعيم مشروع إحياء الذاكرة 
القوانين  و  بالنصوص  الوطنية 
التنظيمية الالزمة في مجال التنفيذ 
و إيجاد آليات و صيغ لجمع و حماية 
الموروث الثقافي و التاريخي الوطني 
و  المعنية  القطاعات  من  بدعم 
هذا  من  المشترك  الجانب  إحياء 
الموروث خاصة بالمناطق الحدودية. 
مواصلة  إلى  المجتمعون  دعا  و 
القطاعات  بين  والحوار  النقاش 
مالئمة  صيغة  إليجاد  المعنية 
تكون  حتى  المتاحف  لمختلف 
في  الوطنية  للذاكرة  حقيقيا  رافدا 
المجال  فتح  دعوا  و  جوانبها.  كل 
للعلوم االجتماعية للعمل معا في 
في  سيما  الوطنية  الذاكرة  ميدان 
التعليم  وزير  مستشار  إبداء  ظل 
استعداد  العلمي  البحث  و  العالي 
القطاع التام لتدعيم مشروع احياء 
القطاعات  باقي  و  الوطنية  الذاكرة 
المعنية عن طريق مختلف  األخرى 
المؤسسات و الهيئات التابعة لوزارة 
العلمي.  البحث  و  العالي  التعليم 
التأكيد  تم  ذاته  السياق  في  و 
السابقة  التوصيات  تثمين  على 
المنبثقة عن الندوتين الجهويتين 
من  بكل  الغرب  و  الشرق  لواليتي 
شهر  خالل  وهران  و  قالمة  واليتي 
أفريل الماضي. و في هذا اللقاء الذي 
نظم تحت إشراف رئاسة الجمهورية 
و والية أدرار ثمن المتدخلون مبادرة 
المكلف  الجمهورية  رئيس  مستشار 
باألرشيف الوطني و الذاكرة الوطنية 
الهادفة  الندوات  هذا  مثل  لتنظيم 
أكثر  التعريف  و  التحسيس  إلى 

بمشروع إحياء الذاكرة الوطنية.
س.ز/واج

لوالية  الوطني  الدرك  مصالح  تواصل 
مختلف  مع  التحسيسية  حملتها  الجلفة 
الفاعلين للوقاية من حوادث المرور تحت 
تحمي  المرور  لقانون  «باحترامك  شعار 

نفسك وغيرك».
المجموعة  لدى  باإلعالم  للمكلف  ووفقا 
يوسف  النقيب  الوطني،  للدرك  الوالئية 
الذي  التوعوي  النشاط  هذا  فإن  رباحي 
شهر   منتصف  غاية  إلى  فعالياته  تدوم 
جانفي المقبل يهدف للتركيز على أهمية 
بقواعد  االلتزام  و  المرور  قانون  احترام 
الحوادث  لتجنب  السليمة  السياقة 
وأطلقت  األرواح.  في  والخسائر  المرورية 
جمعيات  ممثلي  بمشاركة  المبادرة  هذه 
الحركة  نشطاء  و  المرورية  السالمة 
بدايتها  في  استهلت  حيث  الكشفية، 
بتقديم إرشادات ونصائح لفائدة سائقي 
المتمركز  األمني  الحاجز  عبر  المركبات 
46 رقم  الوطني  الطريق  مستوى  على 
بمحاذاة التجمع السكاني «المويلح» (20

كيلومتر شرق عاصمة الوالية). ويتضمن 
برنامج الحملة تنظيم قافلة تحسيسية 
والشركاء  الفاعلين  كل  تضم  واسعة 
كما  البلديات،  من  عددا  ستجوب  حيث 
سيتم تقديم محاضرات ودروس توعوية 
المؤسسات  عبر  المرورية  السالمة  حول 
حصص  تنشيط  جانب  إلى  التربوية 
الدرك  إطارات  بمشاركة  يومية  إذاعية 
الهيئات  عن  وممثلين  بالوالية  الوطني 
المرورية  بالسالمة  المعنية  والجمعيات 
المواطنين  من  شريحة  أكبر  الستهداف 
يذكر  رباحي.  للسيد  استنادا  األثير،  عبر 
في  تندرج  التوعوية  الحملة  هذه  أن 
المبذولة  الميدانية  الجهود  مواصلة  إطار 
للوقاية  الوطني  الدرك  مصالح  طرف  من 
خالل  وخاصة  المرور  حوادث  من  والحد 
فترة التقلبات الجوية التي تشكل مصدر 

قلق من زيادة حوادث المرور المميتة.
س.ز

المتعلق  للقانون  وطبقا 
قرر  للبالد،  االقليمي  بالتنظيم 
المجيد   عبد  الجمهورية  رئيس 
تبون يوم 21 فبراير 2021  اجراء 
تقسيم إقليمي جديد و ترقية إلى 
االدارية  المقاطعات  والية  مصف 
باجي  برج   و  تيممون  من  لكل 
جالل  والد  و  عباس  بني  و  مختار 
وعين صالح وعين قزام و تقرت 
المنيعة.  و  المغير   و  جانت  و 
وتستفيد الواليات الجديدة اليوم 
لتحقيق  حقيقية  فرصة  من 
تنمية محلية من خالل استغالل 
التي  الواعدة  الروافد  مختلف 
التقسيم  ويهدف  بها.  تزخر 
لطالما  الذي  الجديد  اإلقليمي 
إلى  البالد  جنوب  سكان  انتظره 
في  المواطن  من  اإلدارة  تقريب 
تتوفر  التي  الصحراوية  المناطق 
على مساحات شاسعة و متناثرة. 
التقسيم  سمح  فقد  وعليه، 
آالف  بتقليص  الجديد  االقليمي 
البلديات  بين  الكيلومترات 
للواليات  الرئيسية  والمقرات 
من  الهدف  ويكمن  الجنوبية. 
الخدمة  تحسين  في  ذلك  وراء 
تطلعات  تحقيق  و  العمومية 
المحلية  التنمية  في  المواطنين 
الديمقراطية  مبادئ  حسب 
عليها  نص  التي  التشاركية 
هذا  سيسمح  كما  الدستور. 
من  كبير  بشكل  بالحد  المسعى 
االجتماعية  و  الجهوية  الفوارق 
للسكان  أفضل  استقرار  ضمان  و 
بما أنه سيتم اعتماد الالمركزية 
عمليات  من  العديد  تسيير  في 
القطاعات  مختلف  في  التنمية 
مباشرة  صلة  ذات  تلك  سيما  ال 
المعيشي  االطار  بتحسين 
الصحة  غرار  على  للمواطنين 
األشغال  و  التربية  و  والسكن 
المختصين  حسب  العمومية، 

في  الجامعيين  واألساتذة 
المنطقة الجنوبية من الوطن .

 • صالحيات أوسع 
للمجالس البلدية و 

الوالئية 
     و يرى اساتذة جامعيون من 
جنوب الوطن أن ترشيد استغالل 
التسيير  و  الطبيعية  الموارد 
العمومية  للنفقات  الجيد 
للحاجيات  لالستجابة  ضروريان 
واالقتصادية  االجتماعية 
تمت  التي  الواليات  لمواطني 
االنتخابات  وتندرج  ترقيتها. 
27 في  جرت  التي  المحلية 
بما  اإلطار  2021 في هذا  نوفمبر 
انها تهدف إلى عقلنة و الحوكمة 
على  العمومي  للتسيير  الجيدة 
الى  إضافة  المحلي  المستوى 
تسمح  جديدة  مقاربة  اعتماد 
باستحداث  المحلية  للجماعات 
تحقيق  في  المساهمة  و  الثروة 
التنمية االقتصادية. وكان رئيس 
أدائه  هامش  على  الجمهورية، 
نوفمبر  في  االنتخابي  لواجبه 
الماضي  قد أكد على أهمية هذا 

يندرج  ألنه  الوطني  االستحقاق 
في اطار استكمال بناء مؤسسات 
فان  وعليه   .» المنتخبة  الدولة 
الجدد  المحليين  المنتخبين 
ديناميكية  لتوفير  مدعوون 
و  المحلية  التنمية  في  جديدة 
دعم البلديات في تسيير الموارد 
استخدام  نسيان  دون  المحلية 
القانونية  الوسائل  جميع 
للجماعات  المقدمة  والمادية 
المجالس  وتعتبر  المحلية. 
الشعبية الوالئية أكثر قدرة على 
معرفة حاجيات السكان و الموارد 
و  بلدية   لكل  المادية  و  البشرية 
التكفل  ثمة تحسين عملية  من 
وزير  االول،  الوزير  وكان   . بهم 
الرحمان  عبد  بن  أيمن  المالية 
اجتماع  خالل  شدد  قد  الوزراء 
من  أنه  أكد  قد  حكومة-والة 
«مستقر»  تمويل  ضمان  أجل 
 » يتعين  المحلية،  للجماعات 
للضريبة  إصالح  ورشات  فتح 

المحلية في أقرب وقت ممكن».

 • مراجعة جذرية 
لنماذج تسيير 

الجماعات المحلية في 

سنة 2022
رئيس  أعلن  اإلطار،  هذا  في 
«مراجعة  عن  الجمهورية 
الجماعات  تسيير  لطرق  جذرية» 
و   2022 عام  خالل  المحلية 
البلدية  قانون  ستشمل  التي 
أن  المفروض،  ومن   . الوالية  و 
و  البلدية  قانون  مراجعة  تتم 
من  المزيد  منح  أجل  من  الوالية 
الصالحيات للمنتخبين المحليين 
التي  بالوسائل  تزويدهم  و 
بالتزاماتهم  بالوفاء  لهم  تسمح 
انتخبوا  الذين  المواطنين  تجاه 
عليهم من أجل تسيير شؤونهم. 
أكد  قد  الجمهورية  رئيس  وكان 
حان   » أنه  الخصوص  هذا  في 
عن  الدولة  تتخلى  ألن  الوقت 
و  المركزية  الصالحيات  بعض 
المحليين».  للمنتخبين  إسنادها 
أن  الجمهورية  رئيس  أضاف  كما 
الوالية  البلدية و  مراجعة قانون 
تهدف إلى « إحداث تغيير جذري 
تعتبر  التي  البلديات  إدارة  في 
للجمهورية  الرئيسية  الخلية 

الجديدة».

عرفت سنة 2021 ترقية عشر دوائر إدارية في جنوب البالد إلى واليات كاملة الصالحية كمسعى 
استراتيجي للسلطات العمومية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية و اقتصادية محلية 

ق.متتالءم مع خصوصيات كل منطقة من مناطق البالد.
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هوس األلقاب

    « يبحث و يحرص على أن يذكر قبل 
اسمه لقب، لكي يحس بقيمته التي 
هو فاقدها في داخله و لكي يغطي 
إحساسه بالذنب لعدم فاعليته في 

المجتمع و لكونه ليس من لبناته 
الرئيسية «.

   إذا وصلت لهذا الحد فلن تكون في 
المستقبل إال شخصا هامشيا، ألن 
اللقب الذي بال أساس يختفي مع 

الوقت و ال يبقى إال ما قدمه اإلنسان 
في بناء مجتمعه، و تكون لبنة من 

ر في البذل و العطاء  لبنات المجتمع فكّ
ر في الدور الذي تقوم  و اإلصالح و فكّ

به و ما ينتج منه في خدمة من حولك.
  إن الموظف البسيط له دوره في 

العمل الذي يقوم به و لو جلس مع 
نفسه قليالً سيعرف دوره ضمن 

مكونات المجتمع و لن يبحث عن لقب 
ألن دوره يتحدث عنه، و أيضاً صديقه 

الموظف المتخصص الذي تعلم و تدرب 
على تخصصه و طبق ما تعلمه و مع 
كل تطبيق يفكر في التحسين و يركز 
على أن تنعكس نتائج كل ما يعمل 

عليه في بناء مجتمعه و تحسين 
بيئته و مستقبل بالده و يحرص على 

أن ينقل المعرفة للجيل الذي بعده.
   المهندس الناجح يعلم مدى الدور 

الذي يقوم به و إلى أي حد يصل عمله 
و ماذا سينتج عنه و كيف ينعكس 
على تنمية المكان الذي هو فيه و 

كيف سيكون 
تأثير ذلك 

على مستقبل بالده و بالتأكيد لن 
يبحث عن األلقاب.

   و كذلك التاجر الذي يحرك االقتصاد 
الحقيقي التنموي و يساهم في ضبط 

و تنمية السوق مع حرصه على التوازن 
المالي في اقتصاد بلده، فالطبيب الذي 

ينظر لعمله بأنه خدمة مجتمعية 
مهمة و أنه يعالج األمراض و يساهم 

في توعية من حوله عن طرق الوقاية 
منها، لن يبحث عن األلقاب.

   المعلمة التي تحرص على أن تثري 
المعرفة في عقول طالباتها و تعلمهن 

طرق البحث و التفكير و المناقشة و 

كيف يكون لهن دور في بناء المجتمع 
مستقبالً، لن يكون همها أي لقب ألنها 

في داخلها مرتاحة بما قدمته.
   لذلك لن يبحث و يحرص على ذكر 

اللقب قبل اسمه إال من بذاته نقص 
و فقدان للهوية و الدور الذي يقدمه، 

و لمن وصل لهذه المرحلة ينصح له 
بالدخول في المجال التطوعي و لكن 

نتمنى أن يدخله بحثاً عن الدور الذي 
سيساهم به في مجتمعه بدون صوت 

و لوجه اهللا.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

 تمارين لزيادة 
طول القامة

هناك من التمارين ما تزيد من طول القامة منها : تمارين االستطالة،    
مثل الطاولة، و الجسر، و التقوّس السفليّ، و االستطالة الممتازة، و 
االستطالة األساسيّة للساق، و استطالة السيارة و استطالة الكوبرا، 

يمكن تطبّيقها بمعدّل خمسَ عشرة دقيقة يوميّاً.
تمارين التعلّق: و ذلك باستعمال بار عالٍ مثالً أو غصن شجرة أو 
غيرها، تعلّق لمدّة عشر ثوانٍ ثمّ عدْ للوضع الطبيعيّ، و أعِدْ 

التعلّق للمدّة ذاتها، كرّر العمليّة مدّة دقيقتين يومياً.
و  الصدر،  عضالت  تشملُ  التي  الصدر  سباحة  خصوصاً   : السباحة 
أدنى  كحدٍّ  ساعات  خمس  بمعدّل  مارسها  الساقين،  و  الذراعين 
المستمرّ  للقفز  نظراً  ذلك  و  السلّة،  كرة  إلى  إضافة  أسبوعيّاً، 
خاللها، بما في ذلك القفز بالحبل، و هو يُنشئ ضغوطاً إضافيّة 
على الجسم، األمر الذي يؤدّي إلى إطالة الجسم و زيادة كتله، و الكرة 

الطائرة، بدورها تزيدً الطول نظراً الستعمال الحركات التمدديّة خاللها، و ركوب الدراجات يزيد من القدرة على التحمّل.
التعلّق األفقيّ، و هو يساعد في تمدّدِ الغضاريف الموجودة في الفقرات، ثمّ تمدّدِ العمود الفقريّ تبعاً لذلك، و كذا االنحناء األفقيّ، و 
يكون بالحفاظ على مسافة ثابتة بين الرجلين، ثمّ االنحناء لألسفل لمحاولة لمس األرض بأصابع اليدين، و يزيد هذا التمرين من مرونة 

العمود الفقريّ. 
وضعية الكوبرا المستخدمة في تمارين اليوغا، و تكون باالستلقاء على البطن، ثمّ رفع الجزء العلويّ من الجسم مع تمديده، و تمديد الجسم 

، وينصح بتطبّيق التمرين لمدّة خمس عشرة إلى عشرين ثانيةً يوميّاً. عامةً
ر للجسم العناصر الالزمة لزيادة النمو و الطول تحديداً خالل  و من طرق زيادة طول القامة كذلك تناول الوجبات الغذائيّة المتكاملة، و التي توفّ
فترة النوم، مع التركيز على وجبة الغداء؛ ألنّها تؤثّرُ على إفراز هرمونات النموّ، باإلمكان اإلكثار من تناول األطعمة المحتوية على الكالسيوم، 

مثل: الحليب و البيض، و كذلك التركيز على تناول اللحوم و المواد المحتوية على فيتامين د، كاألسماك، و زيت الحوت و الزبدة.
هر ليالً لمدّة ثماني إلى تسع ساعات أو عشر ساعات بالنسبة للمراهقين؛ ذلك ألنّ النوم بهذه الطريقة يقلّلُ من الضغط على  النوم على الظَ

العمود الفقريّ، و بالتالي يزيدُ من الطول، كما أنّ هرمونات النموّ يزيدُ إنتاجها أثناَء النوم.

الخبراء ينصحون بعدم      أن بعض  الرغم من  على 
و  النصائح  من  العديد  هناك  فإن  تمامًا،  ذلك 
طفلك  صور  مشاركة  على  لمساعدتك  الحيل 

بأمان، و في ما يلي بعض النصائح لمساعدتك:
بك:  الخاصة  الخصوصية  إعدادات  من  تحققي 
أو  إنستغرام  أو  فيسبوك  على  ذلك  كان  سواء 
الخصوصية  إعدادات  استخدام  فاألفضل  تويتر، 
أي  الحسابات في  توفرها هذه  التي  األكثر صرامة 
مكان تشاركين فيه صور طفلك، و اكتبي بوضوح 
تريدين مشاركة صور طفلك  ال  أنك  المنشور  في 
من قبل األصدقاء، و يجب عليك أيضًا تذكيرهم 
بأنه من المهم طلب إذنك قبل حفظ أو مشاركة 
بعض  أن  اعتبارك  في  ضعي  و  لطفلك،  صور  أي 
إذن  أو  إشعارات  بتعيين  لك  تسمح  المنصات 
إبالغك  و  أو مشاركتها،  لوضع عالمات على صورك 
.(Screen shot) «إذا قرر أحدهم حفظ الصورة بالطريقة التقليدية أو بطريقة « التقاط صورة للشاشة

أو  الجغرافي  الموقع  تحديد  خاصية  تتضمن  ال  الصورة  أن  تأكدي  الوصفية:  البيانات  تشغيل  إيقاف 
أو  أسرار  أي  أو ذكرها (Tag/ Mention)، قد تفشي  إلى أسماء حسابات أخرى  اإلشارة  أو حتى  التاريخ، 
معلومات خاصة عن أسرتك، و تحققي من إيقاف خاصية تحديد الموقع الجغرافي بانتظام، ألن تحديثات 

البرنامج قد تكون افتراضية لمشاركة البيانات الوصفية.
احذري من نشر البيانات: قد ال تنتبهين إلى وجود اسم مدرسة طفلك أو مكان التدريب الخاص بالرياضة أو 
المواهب، أو أن تحتوي صورة مشروع فني لطفلك على اسمه بالكامل، و تذكري أن أي شخص يخطط البتزاز 

األسرة أو تهديد أمنها ال يحتاج سوى جمع بعض المعلومات اليسيرة من هنا وهناك لتحقيق هدفه.
يتم مشاركتها على  التي  يمكّنه من فهم صوره  كان طفلك في سن  إذا  اإلذن من طفلك:  احصلي على 
وسائل التواصل االجتماعي، فمن المهم أن تطلبي إذنه أوال، فأنت بحاجة إلى احترام قراره، اسألي طفلك 

عن المكان و الصورة التي يفضل نشرها، و التعليق المناسب الذي يحب أن يضاف إلى الصورة.
االمتناع عن نشر صور بها أطفال آخرون: عند مشاركة صور طفلك، ال تضعي في اعتبارك فقط خصوصية 
طفلك، بل ضعي في اعتبارك خصوصية األطفال اآلخرين، و بالتالي، يجب عدم مشاركة أي صور مع أطفال 

آخرين بداخلها من دون إذن والديهم.
اقرأي سياسات الخصوصية: عند مشاركة صور طفلك على وسائل التواصل االجتماعي، يجب أن تتجنبي 
هذه  على  العثور  عادةً  يمكنك  تريدها،  طريقة  بأي  صورك  استخدام  في  بالحق  تحتفظ  التي  المواقع 

المعلومات في بنود و شروط الموقع.
ال تسمحي بالتنمر: ال تقبلي أبدا أن يقوم األصدقاء بالتنمر أو السخرية من طفلك، و لو على سبيل المزاح، 
و احرصي أيضا أن تكون مشاركة الصور بين األصدقاء فقط و ليس العامة، حتى لو كان هدفك نشر صور 
أو قصص مضحكة ألطفالك، يجب أن تضعي في اعتبارك التأثير طويل المدى عليهم في المستقبل، و 
يمكن أن يؤدي التأثير النفسي لإلفراط في مشاركة أحد الوالدين إلى شعور الطفل بالحرج، و يمكن أن 
ا للتنمر، و هو ما يكون له أثر سلبي على صحته العقلية و حتى الشعور باألمان في العالقة  يجعله هدفً

مع أحد الوالدين.

áë°üdG أطعمة مفيدة للكبد

أن  ينبغي  التي  المفيدة  األطعمة  بعض  هناك    
تحرص على تناولها في وجبة العشاء للحفاظ على 

صحة الكبد :
غنية  الورقية  الخضار  جميع  والجرجير:  السبانخ 
و  الفوليك،  حمض  و   » ب   » فيتامين  و  باأللياف 
تتردد  ال  لذلك  الكلى،  و  الكبد  وظائف  تعزز  كلها 
في تناول السبانخ و الهندباء و الجرجير في وجبة 

العشاء.
ماء الزبيب : يعد طعاما مفيدا جدا للحفاظ على 
بتحسن  استهالكه  يرتبط  حيث  الكبد،  صحة 
مستويات الدهون في الدم، كما أنه مصدر طبيعي 
فضال  الكبد  تطهير  تعزز  التي  األكسدة  لمضادات 
يمكن  كما  الفيتامينات،  من  العديد  توفير  عن 
ماء  أو تحضير  السلطة،  إلى  الزبيب  إضافة بعض 
ذلك  و  العشاء،  وجبة  تناول  عند  شربه  و  الزبيب 
بوضع كوب و نصف الكوب من الزبيب في كوبين 

من الماء ثم شربه مع وجبة العشاء.
العناصر  من  عالية  نسبة  على  يحتوي  الشمندر: 
الغذائية التي تعزز صحة الكبد، حيث يحتوي على 
مادة البيتالين و األلياف و الحديد و البيتايسانين 
و حمض الفوليك، و غيرها من العناصر الغذائية 

األخرى.
الفالفونويد  مركبات  و  الماء  على  يحتوي   : الجزر 
و   ،» كاروتين  بيتا   » الطبيعي  األكسدة  مضاد  و 
االلتهابات  الكبد مثل  يساعد في مقاومة مشاكل 

أو التليف.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

و  احتياجات  يناسب  الذي  التصميم  اعتماد  بل  واحد،  نمط  أو  بنهج  االلتزام  عدم  الحديثة  التصميمات  في  السائد  من     
تفضيالت أصحاب المنازل، و اختيار الديكور المناسب لجدران المنزل لما له من أهمية كبيرة بإضافة األناقة والتميز للبيت 

و زيادة القيمة النوعية للديكور.
     ديكور الجدران من العوامل التي تلعب دوراً مهماً في الشكل العام للمنزل، و هنالك بعض اإلضافات التي يمكن أن تغير 
من شكل المكان و تزيد قيمته النوعية، كما أن هناك عددا كبيرا من العوامل التي يجب مراعاتها قبل اختيار زخرفة جدران 
المنزل، سواء كان ذلك في الغرف أو الممرات، خاصة أن المساحة و نوعية بقية الديكور و الميزانية تلعب دورا مهما في 

تحديد نوع الزخرفة التي سيتم اعتمادها.
أشكال و طرق جديدة  الجدران منذ مدة طويلة، مع ظهور  تزال تستخدم في ديكورات  األخشاب ال  الخامات مثل      بعض 
لتشكيلها و استخدامها، إلى جانب ظهور بعض الخامات الحديثة مثل الفوم، و يمكن المزج بين عدة خامات في غرفة واحدة، 
مثل استخدام ألواح الجبس و ورق الحائط في غرفة واحدة، و هذا يتماشى أيضًا مع االتجاه الحديث السائد في التصميم، و 

هو العودة للطبيعة، حيث ينقل العنصر الطبيعي الدفء و البساطة للمنزل.
   األحجار من المواد الشائعة في الديكورات الداخلية منذ فترة، و لكنها أصبحت في عصرنا مميزة جدا و مبدعة و حديثة 
و تزين بالطابع الحديث، كما أنها مهمة لتضفي جوا من السحر و الجمال على المكان.    ففي الصالون، تستخدم أنواع عدة 
من الحجر، و ال سيما النافر مع الناعم، إذا كان الجدار عبارة عن مستطيل، يعد حوله تصميم من الحجر الناعم، و في الوسط 
يدخل الحجر النافر، مع ترك مساحات فارغة في الجدار لتستوعب 3 لوحات محفورة من الحجر بأشكال هندسية، أو ورود، و 
يمكن كساء الجدار بالكامل بالحجر الناعم، على أن تكون كل قطعة منه مكسورة الحواف، حتى تعطي عند تركيب القطعة 

الثانية عليها شكل حرف « في « (V)  الالتيني، و يجب في هذا اإلطار تثبيت الرفوف الخشبية.
من أعداد: حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 كيف تشاركين صور طفلك بأمان ؟

 التصميمات الحديثة للجدران 
الداخلية للمنزل

مجتمع
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تتجه األنظار اليوم إلى مقر االتحاد اإلفريقي 
سحب  تفاصيل  عن  للكشف  القدم  لكرة 
أبطال  بدوري  المجموعات  مرحلة  قرعة 
إفريقيا والكونفدرالية لكرة القدم، ويشارك 
16 بالبطولتين  المجموعات  مرحلة  في 
مجموعات،   4 على  تقسيمهم  يتم  فريق 

ليتأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي.
دوري  فى  المجموعات  دور  إلى  وتأهل   
(مصر)،  األهلي  من  كل  إفريقيا  أبطال 
(السودان)،  المريخ  (السودان)،  الهالل 
بلوزداد  شباب  إفريقيا)،  (جنوب  أمازولو 
سطيف  وفاق  (تونس)،  الترجي  (الجزائر)، 
هورويا  (تونس)،  الساحل  نجم  (الجزائر)، 
(بوتسوانا)،  غاالكسي  جوانينغ  غينيا)،   )
بترو  إفريقيا)،  (جنوب  صنداونز  ماميلودي 
أتليتيكو (أنجوال)، الرجاء (المغرب)، ساغرادا 
(المغرب)،  الوداد  (أنغوال)،  إسبيرانغا 

الزمالك (مصر).
ببطولة  المجموعات  دور  إلى  تأهل  فيما 
األهلي  وهم  فريقا   16 الكونفيدرالية  كأس 
أوتوهو  (مصر)،  المصري  (ليبيا)،  طرابلس 
ديفوار)،  (كوت  ميموزا  أسيك  (الكونغو)، 
الصفاقسي  (الكاميرون)،  سبورت  كوتون 
(تونس)، شبيبة الساورة (الجزائر)، أورالندو 
بيراتس (جنوب إفريقيا)، األهرامات (مصر)، 
(تنزانيا)،  سيمبا  (المغرب)،  بركان   RS
الكونغو  (جمهورية  مازيمبي  بي  تي 
الديمقراطية)، US الدرك الوطني (النيجر)، 
انيمبا  (ليبيا)،  االتحاد  نادي  (زامبيا)،  زاناكو 
(نيجيريا)، شبيبة القبائل (الجزائر)، الفهود 

الملكية (إيسواتيني) .
دوري  قرعة  سحب  يتم  أن  المقرر  ومن 
األبطال وفقا للتصنيف المعتمد من الكاف 
من  كل  األول  التصنيف  في  يكون  أن  على 

والرجاء، فيما يضم  والوداد  والترجي  األهلي 
والنجم  الزمالك  من  كل  الثاني  التصنيف 
الساحلي وصن داونز وحوريا كوناكري، وفى 
بلوزداد  وشباب  الهالل  الثالث  التصنيف 
وفى  أتليتكو  وبيترو  سطيف  ووفاق 
وامازولو  وساغراد  المريخ  الرابع  التصنيف 
من  المعلن  التصنيف  وبحسب  وغاالكسي. 
الكاف، فمن الوارد أن يقع الغريمين األهلي 

والزمالك وجها لوجه في مجموعة واحدة.
يذكر أن الجولة األولى من دوري المجموعات 
فيما  القادم،  فيفري   11-12 في  ستقام 
18-19 الثانية  الجولة  منافسات  تجري 

فيفري، والجولة الثالثة في 26-25 فيفري، 
على أن تقام مباريات الجولة الرابعة 11-12

مارس   18-19 في  الخامسة  والجولة  مارس 
بينما تقام الجولة السادسة في 2-1 أفريل.

صدامات ناریة متوقعة في قرعة دوري أبطال إفریقیا

منتخب  مدرب  الكبير  منذر  أكَّد 
قائمة  اختيار  تعمد  أنَّه  تونس، 
لبطولة  استعدادًا  بـ18العبًا؛  أولية 
الختبار  وقته  كل  ألخذ  أفريقيا،  أمم 
حقيقة  على  والوقوف  العناصر  بعض 
القائمة  عن  الكشف  قبل  إمكانياتها 

النهائية بـ28 العبًا.
للموقع  تصريحات  في  الكبير  وقال 
أمس:  التونسي،  لالتحاد  الرسمي 
وتفكير  تخطيط  بعد  جاء  «االختيار 
بعض  لوضعية  خاصة  ومتابعة 
من  الدروس  واستخالص  الالعبين، 
وقت  لدينا  السابقة،  المعسكرات 
إلرسال  الشهر،  هذا  من   30 يوم  حتى 
الجهاز  في  فقررنا  العبًا،  بـ28  قائمة 
العبًا  بـ18  األول  المعسكر  بدء  الفني، 
بينهم عناصر شاركت في كأس العرب، 
حقيقة  على  نقف  أن  نريد  وأخرى 

إمكانياتهم».
بعد  به  خرجنا  مكسب  «أهم  وواصل: 
المشاركة بكأس العرب هو أن المنتخب 
استرجع جماهيره، وهناك التفاف كبير 
حوله؛ حيث غابت الوان األندية وغابت 

مصلحة الالعبين، والجميع دافعوا من 
ألهدافه  تونس  منتخب  يصل  أن  أجل 
وأنا أعتبر أن أكبر مكسب، هو استعادة 

ثقة الجماهير».
في  نفسه  وجد  «المنتخب  وأشار 
وضعية  اللقب.  على  المراهن  وضعية 
تجعل المجموعة تحت ضغط كبير أمام 
منتخبنا  تعامل  وقد  النتيجة  إلزامية 
نفسيًا،  الوضعية  هذه  مع  يجب  كما 
وتكتيكيًا، وذهنيًا، فكان مرشحًا بارزًا 
لنيل اللقب لكن جزئيات صغيرة حكمت 

في النهائي».
اإلضافة  قدموا  العبون،  «هناك  وختم: 
الكبيرة رغم أنه عند دعوتهم، انتقدنا 
يتعامل  كيف  ربح  منتخبنا  الجميع. 
بـ3،  كالدفاع  تكتيكية،  طرق  عدة  مع 
كما  تأقلموا  والالعبون   ،4 وكذلك 
وفي  الوضعيات،  هذه  كل  مع  يجب 
السيطرة  فيها  كانت  المقابالت  أغلب 
الميدانية لنا، وفي والوقت نفسه هناك 
فني  وكجهاز  تطويرها  من  البد  أشياء 
اجل  نقف على كل صغيرة وكبيرة من 

تحسين وتطوير المجموعة».

مدرب منتخب تونس يوجه الدعوة لـ18 العبا

الكبير يدافع عن اختياراته 
ويوضح مكاسب كأس العرب

شباب بلوزداد ووفاق سطیف یتعرفان 
على منافسیھما الیوم

اجتاز الفحص الطبي أمس، فيران توريس

«أنا متحمس للغاية 
للعب مع برشلونة»

مانشستر  نجم  توريس،  فيران  اإلسباني  وصل     
إجراء  أجل  من  برشلونة،  مستشفى  إلى  سيتي، 
الكشف الطبي قبل التوقيع مع العمالق الكتالوني 
ديبورتيفو»  «موندو  صحيفة  ونشرت  برشلونة. 
مستشفى  إلى  توريس  لوصول  الصور  بعض 
من  العديد  وزعمت  أمس،  صباح  برشلونة، 
مليون   55 تبلغ  توريس  أن قيمة صفقة  التقارير، 
ماليين   10 إلى  باإلضافة  سيتي،  لمانشستر  يورو 

كمتغيرات.
ومن المنتظر أن يوقع المهاجم اإلسباني على عقد 
مع نادي برشلونة، حتى صيف عام 2027، وسيكون 
ثاني صفقات برشلونة الشتوية، عقب التعاقد مع 
مجانية.  صفقة  في  ألفيس  داني  البرازيلي  الظهير 
فإن  البريطانية،  ميل»  «ديلي  لصحيفة  ا  ووفقً
الطبي في برشلونة،  الكشف  توريس اجتاز بالفعل 
وقال للجمهور الكتالوني الذي ينتظره «أنا متحمس 

للغاية».

رياضة
قبل أيام من انطالق كأس المحترفين للتنس

الغموض ال یزال یكتنف مشاركة 
جوكوفیتش

مشاركة  يكتنف  الغموض  يزال  ال     
نوفاك  عالميا  األول  المصنف 
اتحاد  كأس  في  جوكوفيتش 
تنس  لموسم  االفتتاحي  المحترفين 
في  وكذلك  للفرق  المخصصة  الرجال 
ستنطلق  التي  المفتوحة  أستراليا 

بعدها. 
مشاركة  حول  كبيرة  شكوك  وحامت 
البطوالت  أولى  في  جوكوفيتش 
األربع الكبرى للموسم والتي ستنطلق 
الالعب  رفض  حيث  جانفي   17 في 
34 عاما، والذي يعارض  البالغ عمره 
 ،19 كوفيد  ضد  التطعيمات  تلقي 
قد  كان  إذا  ما  تأكيد  وتكرارا  مرارا 

تلقى اللقاح ضد الفيروس.
المئة  قائمة  في  الالعبين  من   %  95 أن  المحترفين  الالعبين  اتحاد  بيانات  وتشير 
األوائل بالتصنيف العالمي لتنس الرجال تلقوا بالفعل التطعيم. ومع تأكيد منظمي 
التي  البطولة  في  والمشاركين  الالعبين  كل  المفتوحة على ضرورة تطعيم  أستراليا 
ستقام في ملبورن بارك أو الحصول على إعفاء طبي بواسطة لجنة خبراء مستقلة ال 

يزال موقف جوكوفيتش غامضا.
الثاني  المصنف  مدفيديف  دانييل  الروسي  سيكون  الصربي  الالعب  غياب  حال  وفي 
عالميا على رأس المشاركين في كأس اتحاد المحترفين، ووصل ميدفيديف بالفعل 

إلى سيدني لمساعدة الفريق الروسي للدفاع عن لقبه.
بينها  من  قياسي  رقم  وهو  مرات  تسع  المفتوحة  أستراليا  بلقب  جوكوفيتش  وفاز 
آخر ثالث نسخ وتعززت فرصه في المشاركة بالبطولة بعد أن اختارته صربيا ضمن 
فريقها المشارك في كأس اتحاد المحترفين. لكن يوم السبت الماضي قالت صحيفة 
المحترفين  لكأس  المقبلة  النسخة  عن  سيغيب  جوكوفيتش  إن  الصربية  بليتش 

المقررة بين األول والتاسع من جانفي.

مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة محل شك

 الروسي روبلیف یعلن إصابتھ 
بكوفید19-

أندريه  الروسي،  التنس  العب  أعلن     
بفيروس  إصابته  أمس،  روبليف، 
في  مشاركته  يضع  ما  كوفيد19-، 
المرتقبة  المفتوحة  أستراليا  بطولة 
دائرة  في  المقبل  جانفي  و30   17 بين 

الخطر.

على  عاما   24 البالغ  الالعب  وكتب 
ولسوء  برشلونة،  في  حاليا  «أنا  تويتر: 
فيروس  اختبار  نتيجة  جاءت  الحظ 

كورونا إيجابية».

عالميا:»لقد  الخامس  المصنف  وأضاف 
كل  واحترم  صحي،  حجر  في  دخلت 
ATP البروتوكوالت تحت إشراف األطباء، لقد تلقيت التلقيح بالكامل وأستعد لكأس
من 1 إلى 9 جانفي وبطولة أستراليا المفتوحة، أحتاج اآلن إلى التعافي، ولن أتوجه إلى 

ملبورن، إال عندما يكون الوضع آمنا للجميع».

وسبق أن أعلن الكندي دنيس شابوفالوف، المصنف 14 عالميا، األحد، إصابته بفيروس 
.ATP كوفيد19- بعد وصوله إلى سيدني حيث ستقام كأس

دورة  عام  كل  كالعادة  استضافت  التي  أبوظبي  في  الماضي  األسبوع  الالعبان  تواجه 
بنسيتش  بليندا  والسويسرية  نادال  رافائيل  اإلسباني  فيها  شارك  استعراضية 

والتونسية أنس جابر والبريطانية إيما رادوكانو، وجميعهم أصيبوا بفيروس كورونا.

 تسعى للترويج لبطولة جديدة في العامين المقبلين

 كرة السلة األمریكیة تسعى 
لمحاكاة كرة القدم األوروبیة

كرة  لبطولة جديدة، تشبه بطوالت  الترويج  إلى  األمريكية  السلة  لكرة  الوطنية  الرابطة  تسعى 
إقامتها  إنجلترا، وسيتم  اإلنجليزي في  االتحاد  أو كأس  إسبانيا  األوروبية، مثل كأس ملك  القدم 

خالل الموسم العادي، وقد ترى النور في (2023-2022) أو (2023-2024). 
السلة  دوري  حول  للمعلومات  الرئيسية  المصادر  أحد  تعتبر  أمريكية،  شبكة  في  الصحفي  وقال 
األمريكي للمحترفين، أدريان ووغناروفسكي، إن فكرة البطولة هي واحدة من أحالم المفوض آدم 
تناقشان  للمحترفين،  األمريكي  الدوري  ورابطة العبي  السلة  لكرة  الوطنية  الرابطة  وإن  سيلفر، 

شكل البطولة بالفعل.
األمريكي  الدوري  من  العادي  الموسم  مباريات  عدد  تخفيض  البطولة،  استحداث  وسيعني   
للمحترفين، من 82 مباراة حاليا إلى 78 فقط، ولذلك، وحتى ال يعارض الالعبون البطولة الجديدة، 
على  مبدئيا  سيحصل  البطل،  الفريق  العبي  من  كل العب  فإن  مكافآت،  احتمال خسارة  بسبب 
مليون دوالر، رغم أن هذا المبلغ قد يزيد على ذلك.  وسيكون الحافز بالنسبة للرابطة الوطنية 
وسيكون  جديدة،  رعاية  وعقود  تلفزيونية  عقود  هو  المشاركة،  والفرق  األمريكية  السلة  لكرة 
المشاركون في البطولة هم الـ30 فريقا، الذي يشكلون دوري السلة األمريكي للمحترفين، وسيتم 
تخرج  أولية  مرحلة  عن  عبارة  فهو  البطولة،  شكل  أما  الميالد،  عيد  عطلة  قبل  النهائي  إقامة 
منها الفرق الثمانية األولى، وبعد ذلك، سيكون اإلقصاء مباشرا في منافسات ربع النهائي ونصف 

النهائي والنهائي، من مباراة واحدة.
 وستكون العقبة الرئيسية، المصالح المالية للفرق الكبرى في دوري السلة األمريكي للمحترفين، 

نظرا ألن تقليص الموسم العادي سيعني خسارة عدة ماليين من الدوالرات.
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ل 26 جمادى األولى  

1443 ه   رياضة

مصادر تؤكد اقترابھ من الدحیل القطري وأخرى تفند

بالیلي یرفض عرضا إسبانیا ویتمسك باللعب في أوروبا
یوسف  المتألق  الجزائري  الدولي  مستقبل  بخصوص  االخبار  تضاربت 
بالیلي، خاصة بعدما تأكد أنھ لم یكن ضمن رحلة المنتخب الوطني أمس 

نحو العاصمة القطریة الدوحة، حیث سبق الجمیع بحوالي 24 ساعة.
ففي الوقت الذي أكدت فیھ مصادر عدیدة أمس ان مھاجم نادي قطر السابق 
قبلت  األخیر  إدارة  أن  وأضافت  الدحیل،  نادي  مع  مفاوضات  في  یتواجد 
بشروط الالعب المادیة الكبیرة، وانھ قاب قوسین أو أدنى من اإلعالن عن 

انتقالھ لھ، خرجت مصادر أخرى أمس لتفند ذلك جملة وتفصیال.
فقد كشفت مصادر مقربة من والد الالعب أمس أن بالیلي تنقل إلى قطر 
العالج في  الوطني من أجل مباشرة  المنتخب  بقیة زمالئھ في  متقدما عن 
مركز أسبیطار كونھ یعاني من إصابة، ویرید التعافي منھا قریبا للتمكن من 

مساعدة المنتخب األول في كأس إفریقیا لألمم بالكامیرون.
وأضافت ذات المصادر أن ابن مدینة الباھیة مازال مصر على التنقل للعب 
أن  معھ، ورغم  بالتعاقد  اھتمامھا  أبدت  االي  األوروبیة  األندیة  احد  لفائدة 
البعض منھا وجد مطالبھ المادیة مرتفعة، إال أن ذات المصادر أبقت الباب 
مفتوحا مشیرة إلى أن نادي أولمبیك مرسیلیا یعتبر األقرب للفوز بخدماتھ.

وفي نفس السیاق، كشفت تقاریر صحفیة فرنسیة، عن رفض بالیلي، عرًضا 
من أحد األندیة اإلسبانیة بقیمة 600 ألف یورو سنوًیا، وذكر موقع «فوت 
میركاتو» الفرنسي، أن والد الدولي الجزائري یرغب في حصول نجلھ على 
راتب سنوي یقترب من ملیوني یورو من أحد أندیة أوروبا ألنھ یرغب في 

اللعب في إحدى البطوالت المحلیة الكبرى في القارة العجوز.

رئیس  عمارة  الدین  شرف  إلى  إضافة  كورونا،  بفیروس  لإلصابة  الوطني  المنتخب  العبي  من  ثالثة  تعرض 
االتحادیة الجزائریة لكرة القدم، وإداریین ما من شانھ أن یؤثر على التحضیرات الخاصة بنھائیات كأس إفریقیا 

لألمم، حسبما أكدتھ مصادر عدیدة أمس.
وأوضحت ذات المصادر انھ وباإلضافة إلى رئیس الفاف، یعاني كل یوسف بالیلي محمد أمین توقاي وحسین بن 
عیادة من مضاعفات فیروس كورونا، حیث جاءت التحالیل التي أجریت على توقاي وبن عیادة إیجابیة، ما جعلھما 

یبقیان بالمركز التقني الوطني بسیدي موسى، فیما یخضع بالیلي للحجر الصحي في قطر.
لخوض  تحضیرا  مغلق  تربص  في  للدخول  الدوحة،  القطریة  العاصمة  إلى  أمس  الوطني  المنتخب  وفد  ووصل 
الالعبون  تنتقل  امام كل من غامبیا وغانا، وقد  مقابلتین ودیتین  تتخللھ  بالكامیرون،  لألمم  إفریقیا  نھائیات كأس 
المعنیون صبیحة أمس، على متن طائرة خاصة، نحو العاصمة الفرنسیة باریس، حیث التحق بھم عدد من الالعبین 

المحترفین في أوروبا، لیكموا الطریق بعد ذلك الي الدوحة القطریة.
وستعرف محطة الدوحة التحضیریة، تأخر بعض الالعبین یتقدمھم القائد ریاض محرز وسعید بن رحمة، محمد 
بفیروس كورونا  المصابین  فیما یخضع  3 جانفي،  یوم  بزمالئھم  اللذین سیلتحقون  وآدم زرقان،  رضا حالیمیة 

للحجر الصحي وھي كلھا عوامل ستؤثر على تحضیرات الخضر ال محالة.
و سیستھل المنتخب الوطني المتواجد في المجموعة الخامسة، حملة الدفاع عن لقبھ یوم الثالثاء 11 جانفي 
2022 ، بمواجھة منتخب  سیرالیون بملعب غابوما بدوال (00ر14سا بتوقیت الجزائر)، قبل تحدي منتخب 
غینیا االستوائیة یوم االحد 16 جانفي 2022 بدواال (00ر20سا) ثّم منتخب كوت یفوار یوم الخمیس 20 جانفي 
2022 بنفس الملعب (00ر17سا) .                                                                                            امیر.ل

الخضر تنقلوا إلى الدوحة أمس للتحضیر لكأس إفریقیا لألمم  

كان 2022 بالكاميرون تعرف إجراءات جديدة

الكاف تقّرر اعتماد «الفار» في دور 
المجموعات

لكرة  اإلفریقیة  الكونفدرالیة  قررت 
من  ابتداًء  الفار  تقنیة  تطبیق  القدم 
كأس  ببطولة  المجموعات  دور 
في  ستقام  التي   2021 إفریقیا  أمم 

الكامیرون مطلع العام المقبل.
منافسات  الكامیرون  وتستضیف 
6 على  اإلفریقیة  األمم  كأس 
وحتى  جانفي   9 یوم  من  مالعب، 
6 فیفري 2021. واستقرت الھیئة 
مباریات  جمیع  خالل  الفیدیو  حكم  تقنیة  اعتماد  على  اإلفریقیة  الكرویة 
البطولة، وذلك للتقلیل من األخطاء التحكیمیة في المسابقة القاریة وتطبیق 

مبدأ تكافؤ الفرص بین كافة المنتخبات المشاركة.
وكانت الكاف قد طبق تقنیة الفیدیو في النسخة السابقة لكأس أمم إفریقیا التي 

أقیمت في مصر عام 2019 ابتداًء من منافسات دور ربع النھائي.
ق.ر

نادي ضمك السعودي وافق على إعارته إلى نهاية الموسم
سوداني قریب من االلتحاق بالعربي القطري

سعودیة  صحفیة  تقاریر  كشفت 
العب  اقتراب  عن  امس  أول 
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفریق 
الجزائري  الدولي  السعودي  ضمك 
االنتقال  من  سوداني  ھالل  العربي 
إلى صفوف الدوري القطري خالل 

سوق االنتقاالت الشتویة.
الریاضیة  صحیفة  وبحسب 
السعودیة، فإن الالعب في الطریق 
االنضمام إلى نادي العربي القطري 
المقبل،  الشتوي  المیركاتو  خالل 

انتقل  قد  الالعب  وكان  الحالي،  الموسم  نھایة  حتى  اإلعارة  سبیل  على 
لصفوف ضمك مع بدایة الموسم الحالي، قادماً من صفوف نادي الفتح.

واعتبرت الصحافة السعودیة سوداني أحد أبرز مھاجمي الجزائر في الجیل 
الحالي، حیث یتمیز بحس تھدیفي عاٍل إلي جانب إجادة التمریرات الحاسمة 
الماضیة،  السنوات  خالل  بھا  یتمتع  التي  الكبیرة  الخبرة  إلي  باإلضافة 
ویملك خبرة كبیرة اكتسبھا من خالل مسیرتھ الحافلة مع منتخب الخضر 

ومشاركات متعددة في دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي.    ق.ر

قائد الخضر يلقى إشادة كبيرة من فريقه وزمالئه في السيتي

محرز یؤكد استعادتھ لمستواه ویطمئن بلماضي
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تلقى الدولي الجزائري ریاض محرز اإلشادة بعد المستوى الرائع الذي ظھر بھ خالل 
مواجھة فریقھ مانشیستر سیتي لفریقھ السابق الیستر سیتین والتي تمكن من خاللھا من 
تسجیل ھدف وتقدیم تمریرة حاسمة، في الوقت الذي عبر فیھ عن سعادتھ الكبیرة بالتألق 

مرة أخرى واستعداده لتقدیم المزید مستقبال.
وعلق قائد المنتخب الوطني على تألقھ، لما نشر صور لھ من المواجھة على حسابھ 
+3 كبیرة،  «مباراة  بعبارة:  وأرفقھا  تویتر  االجتماعي  التواصل  موقع  في  الرسمي 
واآلن بعض الراحة والتركیز على المرحلة التالیة» ما یؤكد ان الالعب استعاد مستواه، 

وبعث برسالة طمأنة للناخب الوطني جمال بلماضي.
التواصل االجتماعي بمحرز  لمانشیستر سیتي على موقع  الرسمي  الحساب  أشاد  كما 
ونشر صورة لھ وعلق علیھا: «أداء عظیم جدید من ریاض، سجل، صنع وأبدع»، وفي 
نفس السیاق أشاد النجم الدولي االسباني للسیتیزنس إیمریك البورت بالتمریرة الحاسمة 
لمحرز والذي سجل منھا الُمدافع المحوري الھدف الخامس في المواجھة. وسجل محرز 
ھذا  السیتي  مع  مباراة   24 في  ال12  لھدفھ  لیصل  الثاني  الھدف  لیستر  مواجھة  في 
الموسم في كل المنافسات لیتفوق على الجمیع داخل أسوار فریقھ، كما أصبح ثاني العب 
إفریقي یصل ل50 تمریرة حاسمة في تاریخ الدوري االنجلیزي بعد النجم االیفواري 
دیدي دروغبا الذي یملك 55 تمریرة حاسمة، كما سجل أیضا محرز 71 ھدفا في 241
ُمباراة خاضھا في البریمرلیغ.                                                        ق. ر  
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یحتل العب السد القطري، الدولي الجزائري بغداد بونجاح المركز الثاني في ترتیب ھدافي البطولة القطریة للموسم الكروي 2022-2021، بفارق ھدف واحد عن المتصدر مھاجم نادي الدخیل، الكیني مایكل أولونغا وذلك مع 
ختام منافسات الجولة العاشرة للبطولة. وكان أولونغا الذي یملك في رصیده 12 ھدًفا قد سجل ثنائیة لفریقھ خالل المواجھة التي جمعتھ بالسد المتصدر في الجولة التاسعة والتي انتھت بالتعادل(3-3)، متقدما بفارق ھدف واحد 
على منافسھ المباشر، الجزائري بغداد بونجاح (السد) برصید 11 ھدفا. من جھة أخرى، نجح السد في الحفاظ على صدارة البطولة برصید 28 نقطة بعد انتصاره على الخور (0-3) محققا انتصاره التاسع ھذا الموسم، وبفارق 
ق.ر ست نقاط عن منافسھ المباشر الدخیل الذي سقط في فخ الخسارة أمام أم صالل (2-1).              
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قبل  من   استقبالھ  وعقب 
نظیره الجزائري عبد الباقي 
ھامش  على  زیان،  بن 
للوزراء   18 الـ  المؤتمر 
المسؤولین عن التعلیم العالي 
الوطن  في  العالمي  والبحث 
أن  مویس  أبو  أكد  العربي، 
"دعم الجزائر لدولة فلسطین 
المجاالت، سیما  في مختلف 
العالي  بالتعلیم  تعلق   ما 
یعكس  العلمي،  والبحث 
بین  التاریخیة  العالقات 
التي  والجزائر  فلسطین 
خالل  من  دعمھا  تواصل 
توفیر منح طالبیة في مختلف 

التخصصات العلمیة".
اللقاء  ھذا  أن  أبرز  كما 
سبل  لبحث  "فرصة  شكل 
في  الثنائي  التعاون  تعزیز 

مجال التعلیم العالي والبحث 
تكثیف  خالل  من  العملي 
تبادل الزیارات بین األساتذة 
وكذا  البلدین,  من  والطلبة 
الرقمیة  المنصات  استغالل 
الخبرات  تبادل  لتعزیز 
الجزائریین  األساتذة  بین 

ونظرائھم الفلسطینیین".
زیان  بن  أبرز   جھتھ،  من 
"االستعداد التام للجزائر من 
منظومة  دعم  مواصلة  أجل 
التعلیم العالي والبحث العلمي 
وذلك من خالل  الفلسطینیة، 
االنتقال بالتعاون الثنائي إلى 
مجال  في  التعاون  مرحلة 
االكتفاء  وعد  العلمي  البحث 

بالتكوین الطلبة".
زیان  بن  كشف  وبالمناسبة، 
تعاون  اتفاقیة  "إبرام  عن 

بین البلدین نھایة شھر ینایر 
القادم, لتعزیز التعاون الثنائي 
التخصصات  ضمن  خاصة 
التكنولوجیة وتبادل الخبرات 
بین  واألساتذة  الطلبة  بین 

البلدین".
18 الـ  المؤتمر  أن  یذكر 
عن  المسؤولین  للوزراء 
والبحث  العالي  التعلیم 
العربي،  الوطن  في  العلمي 
على  أشغالھ  تتواصل  الذي 
بالمركز  أیام  ثالثة  مدار 
عبد  للمؤتمرات،  الدولي 
(الجزائر  رحال  اللطیف 
شعار  تحت  نظم  العصمة)، 
والبحث  العالي  "التعلیم 
العربي  الوطن  في  العلمي 
الرؤیة   :  2030 أفق  في 

والتوجھات".

أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الفلسطیني، محمود موسى أحمد أبو مویس، 
أمس، أن الدعم التاریخي المتواصل للجزائر، ساھم في "الرفع من القدرات العلمیة" 

للشعب الفلسطیني وتمكینھ من تعزیز صموده ضد االحتالل الصھیوني.

ع.ط

تأكید على تعزیز التعاون في مجال المؤسسات المصغرة والمقاوالتیة

بالجزائر مصر سفیر یستقبل ضیافات
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المنتدب  الوزیر  استقبل 
المكلف  األول،  الوزیر  لدى 
المصغرة،  بالمؤسسات 
سفیر  أمس،  ضیافات،  نسیم 
العربیة  مصر  جمھوریة 
بالجزائر، مختار جمیل توفیق 
معھ  استعرض  حیث  وریدة، 
تنفیذ  إطار  في  المنجز  التقدم 
بین  الثنائي  العمل  برنامج 

المؤسسات  مجال  في  البلدین 
والمقاوالتیة،  المصغرة 

حسبما أفاد بھ بیان للوزارة.
ضیافات  أكد  اللقاء،  وخالل 
على "ضرورة زیادة مستوى 
من  الثنائي  والعمل  التنسیق 
األھداف  تحقیق مختلف  أجل 
والتي  المقاوالتیة  مجال  في 
ستسمح لشباب البلدین بتحقیق 

مشاریع مشتركة تعود بالفائدة 
االقتصادي  التعاون  على 
ومن  ومصر".  الجزائر  بین 
المصري  السفیر  أكد  جانبھ، 
اھتمام  تولي  "بالده  أن 
التعاون  من  الشق  بھذا  كبیر 
الثنائي مع الجزائر، من أجل 
االستفادة من الفرص الكبیرة 

التي یتیحھا"، حسب البیان.

یؤكد: الفلسطیني العلمي والبحث العالي التعلیم وزیر
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للشرطة  الوالئیة  بالمصلحة  الجنائیة  بالفرقة  ممثلة  الدفلى،  أمن والیة عین  تمكنت مصالح 
من  عدد  توقیف  مع  المركبات،  سرقة  في  مختصة  إجرامیة  شبكة  تفكیك  من  القضائیة، 

األشخاص واسترجاع مركبات مسروقة، حسبما أفاد بھ، أمس، بیان لذات المصالح.
ووأضح المصدر أن الفرقة الجنائیة بالمصلحة الوالئیة للشرطة القضائیة، تمكنت من تفكیك 
شبكة إجرامیة مختصة في سرقة المركبات، امتد نشاطھا اإلجرامي إلى والیات عدیدة من 
الوطن، مع توقیف 7 أشخاص، تتراوح أعمارھم بین 40 و60 سنة، وكذا استرجاع 10
دولي  بحث  محل  ومركبتین  شاحنتین  بینھا  من  محل سرقة،  مختلفة  من عالمات  مركبات 
مع حجز معدات ووسائل تستعمل في تزویر المحررات والوثائق اإلداریة. وبعد استكمال 
إجراءات التحقیق، سیتم إحالة المشتبھ فیھم أمام الجھات القضائیة المختصة إقلیمیا، وفق نفس 

المصدر.                                                                                    ق. و
الرائد: 2021-12-28

CASNOS/CNAS الوسائل البشریة مرفقة بشھادة الضمان االجتماعي محررة من طرف -
-  الوسائل المادیة مرفقة بالبطاقة الرمادیة وشھادة الفحص التقني.

- رسالة تعھد یحدد فیھا آجال التسلیم باألرقام والحروف.
- رسالة تعھد یحدد فیھا ضمان صالحیة المواد باألرقام والحروف.

- ملخص الخصائص التقنیة للمواد.
- دفتر الشروط مؤرخ وممضي من طرف المرشح ویحمل في الصفحة األخیرة عبارة (قرأ وقبل) 

مكتوبة بخط الید
Ée ¢VôY – 03› : (مقدم في ظرف مغلق ومختوم توضع علیھ عالمة " ملف الترشح" موضحا

 أومبینا عنوان المناقصة رقم الحصة أو الحصص التي تم اختیارھا) ویكون محتویا على :
- رسالة التعھد وثیقة مضافة تحمل خاتم لجنة الصفقات العمومیة مؤرخة وممضاة من طرف المترشح

- جدول األسعار بالوحدة مؤرخ وممضي من طرف المترشح
- كشف كمي وتقدیري مؤرخ وممضي من طرف المترشح

یوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام یبین كل منھما 
تسمیة المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعھ وتتضمن عبارة "ملف الترشح" أو "عرض تقني" 

أو "عرض مالي" حسب الحالة ونضع ھذه األظرفة، ظرف واحد مقفل بإحكام ویحمل عبارة:

مناقصة وطنیة مفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا رقم 21/03 للتزوید بمواد ومستھلكات تصفیة الدم

حصة رقم ........................
«عرض ال یفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقییم العروض»

للمالیة والوسائل -  التالي مكتب الصفقات - المدیریة الفرعیة  یلزم تقدیم العروض مباشرة للعنوان 
المؤسسة العمومیة االستشفائیة ألزفوم

-والیة تیزي وزو -
المناقصة في  تاریخ األول لإلعالن على  ابتداء من  أیام وذلك   15 العروض ب  تقدر مدة تحضیر 
الجرائد الیومیة الوطنیة وفي النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي ویصادف تاریخ آخر أجل 
لتقدیم العروض للیوم األخیر لتحضیرھا: إذا كان الیوم یوم عید أو نھایة األسبوع فإن مدة تحضیر 

العروض تؤجل إلى الیوم المفتوح التالي.
ساعة وضع العروض محددة على العاشرة صباحا (10 سا)

فتح العروض یتم في التاریخ المحدد لوضع العروض على الساعة (10سا و30د) المتعھدین مدعوون 
لحضور جلسة فتح األظرفة.

ابتداء من  العروض  إلى مدة تحضیر  لمدة ثالثة أشھر مضافة  المتعھدین ملزمون بعروضھم  یبقى 
آخر أجل إلیداع العروض طبقا للمادة 98 للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة 
عام 1436 الموافق ل 2015/09/16، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.
المدیر
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   اختتمت، أمس األول، بديوان رياض الفتح بالجزائر 
طبعته  في  الدولي  المهرجان  فعاليات  العاصمة، 
من  كاملة  أيام  خمسة  بعد  المرسوم،  للشريط   13
النشاطات المتنوعة و األنشطة التي حضرها جمهور 
المتعلق  الصحي  للبروتكول  تام  احترام  مع  كبير، 

بوباء كوفيد19-.
   و استمر الزوار في التوافد خالل اليوم األخير من 
الطبعة، التي نظمت بعد سنتين من الغياب بسبب 
التنكرية  األزياء  أصحاب  واصل  حين  في  الوباء، 
االستعراض  لديهم،  المحببة  للشخصيات  المجسدة 

أمام جمهور متعطش لهذا النوع من الفنون.
   بهذه المناسبة، ذكر المحافظ الجديد للمهرجان، 
بأن هذه الطبعة التي نظمت في ظروف صحية « 
بعد  التاسع،  الفن  لعودة  إشارة  كانت   ،» خاصة 
2020 الطبعة  إلغاء  تم  حيث  سنتين،  دام  غياب 

بسبب وباء فيروس كورونا.
تنظيم  بان  ابراهيمي،  سليم  أكد  الصدد  في      
المهرجان الدولي في طبعته 13 للشريط المرسوم، 

التذاكر، مضيفا أن «  الضيوف األجانب لغياب  المرتبطة بتنقل  الصعوبات  أمرا هينا « بسبب  لم يكن « 
و  التذاكر  الجزائر، بسبب عدم توفر  إلى  المجيء  لم يستطيعوا   ،13 للطبعة  المدعوين  المشاركين  عديد 

المرتبطة بشكل مباشر بوباء كوفيد 19 «.
   كما أشار من جانب أخر إلى « الصعوبات « ذات الطابع المالي المتعلقة خاصة بالديون غير المدفوعة 
من الطبعات السابقة لهذا الحدث، الذي كان تحت رعاية وزارة الثقافة و الفنون، مضيفا أن « جزء كبير 

من هذه الديون قد سويت «.
اعتبر  الجمهور،  أثرت على توافد  500 دج، قد  الدخول  إذا كانت حقوق  ما  رده على سؤال حول  و في      
إبراهيمي أن عشاق الشريط المرسوم و المونغا اليابانية و الرسوم المتحركة األمريكية كانوا في الموعد، 

مضيفا أن الفن 9 له جمهوره في الجزائر.
المبدعين في مجال الشريط  الفنانين و  المرسوم، كوكبة من  13 للشريط  الدولي  المهرجان     و قد جمع 
شرف  ضيفة  األخيرة  هذه  تونس  و  المتحدة  الواليات  و  اليابان  غرار  على  البلدان،  عديد  من  المرسوم 

الطبعة.
أول  مبدع  عرام،  محمد  المرسوم،  الشريط  فنان  لتكريم  فرصة  المهرجان،  من   13 الطبعة  شكلت  كما     
سلسلة شريط مرسوم جزائري، باإلضافة إلى سعيد زعنون، أحد رواد الفن 9 و عميد الرسامين الجزائريين.

    افتتحت، مساء أمس األول، مسرحية « الفانوس السحري « تظاهرة أيام مسرح الطفل بدار الشباب محمدي 
يقدمها  التي  المتعة  أجواء  إلى  بالعودة  ابتهاجهم  أبدوا  الذين  لألطفال  كبير  حضور  وسط  بقالمة،  يوسف 

لهم الفن الرابع.
   و نجح العرض الفني االفتتاحي في التظاهرة، التي ينظمها المسرح الجهوي محمود تريكي بالتنسيق مع 
30 من الشهر الجاري في إدخال األطفال في أجواء البهجة  ديوان مؤسسات الشباب، و التي تستمر إلى غاية 
الثنائي محمد بزاحي و حمدي عريبي، و هما من  الهادفة بعدما أبدع  التربوية  الممزوجة بالرسائل  المرح  و 
جمعية المثلث الواقي بقالمة، في المزج 
الحركة  و  الجميلة  الحكايات  سرد  بين 

المستمرة على الخشبة.
تعطشهم     أظهروا  قد  األطفال  كان  و 

مع  تفاعلهم  خالل  من  الفنية  للعروض 
بعض  ترديد  في  مشاركتهم  و  الممثلين 
البهلوانية  الرقصات  و  الغنائية  المقاطع 
خاصة و أنهم قد توافدوا على دار الشباب 
القاعة  دخلوا  و  بأوليائهم  مرفوقين 
موعد  حلول  قبل  للعرض  المخصصة 

االفتتاح الرسمي للتظاهرة.
من  المنظمون  استحسن  جهتهم  من     
و  تريكي  محمود  الجهوي،  المسرح  طاقم 
و  األطفال  التزام  الشباب  مؤسسات  ديوان 
المتخذة  الصحية  التدابير  بكافة  أوليائهم 
للوقاية من فيروس كورونا، مما سيساهم 
في نجاح التظاهرة التي تتواصل فعالياتها 

على مدار 5 أيام.
المكان  التنظيم بعين     و ذكر ممثلو لجنة 
سيتداول  المسائية  الفنية  العروض  بأن 
تابعون  ممثلون  و  فنانون  تقديمها  على 
واليات   9 من  فنية  تعاونيات  و  لجمعيات 
من القطر الوطني، ما من شأنه إرواء تعطش 
البراءة لمعانقة أجواء أب الفنون، إضافة إلى 
و  بهلوانية  عروض  متابعة  من  تمكينهم 

ترفيهية بمحيط قاعة العرض.

 مسرحیة « الفانوس السحري « تفتتح 
أیام مسرح الطفل بقالمة

اختتام المھرجان الدولي 13 للشریط 
المرسوم بریاض الفتح

« فطیمة بنت النھر « شریط مرسوم یحیي 
ذكرى شھداء مظاھرات 17 أكتوبر 1961

    قدم الرسام و مؤلف الشريط المرسوم بن يوسف عباس كبير بمهرجان الجزائر الدولي الثالث عشر للشريط المرسوم (فيبدا) مؤلفه الجديد في 
1961 بباريس « فرنسا « التي راح ضحيتها  17 أكتوبر  الفن التاسع الذي يحمل عنوان « فطيمة بنت النهر «، مكرما من خالله شهداء مظاهرات 

اآلالف من الجزائريين.
2021 عن منشورات « داليمان «، قصة « فطيمة بدار « أصغر شهيدة في تلك المظاهرات، و التي قتلت و وجدت     و يخلد المؤلف، الصادر في 
جثتها بنهر السين بعد رميها من طرف شرطة باريس، حيث خرج الجزائريون آنذاك بصفة سلمية للتنديد بحظر التجول الذي فرضته الشرطة 

الفرنسية ضدهم بقيادة السفاح موريس بابون.
   و تحكي المشاهد األولى للكتاب، الصادر في 31 صفحة، قدوم « فطيمة « إلى باريس رفقة عائلتها و استقرارها بإحدى الضواحي لتدخل بعدها 

المدرسة و تتعرف على صديقة فرنسية اسمها « آني «، فتنشأ بينهما عالقة صداقة رغم اختالف خلفياتهما العرقية و الثقافية.
   و تشاء الصدفة أن يكون والد « آني « هو معلم « فطيمة « فتزداد العالقة توطدا بين الفتاتين و هذا إلى غاية اندالع المظاهرات التي يشارك 

والد « فطيمة «، في التحضير لها باعتباره عضوا نشطا بفيدرالية جبهة التحرير بفرنسا.
   و في يوم اندالع األحداث تقرر « فطيمة « المشاركة، و لكن والدتها ترفض األمر لصغر سنها و لرغبتها في أن تهتم بدراستها، غير أنها تلتحق بالمتظاهرين سرا فتتعرض رفقة اآلالف من غيرها للقمع و يكون مصيرها الرمي في نهر « السين «.

   و على الرغم من أن القصة حقيقية و مستوحاة من أحداث التاريخ، إال أن الكاتب أضاف اللسمة الخيالية لعمله رغبة منه في إضفاء الصبغة التشويقية عليه، و جعله أقرب إلى عمل فني في الشريط المرسوم منه إلى عمل يغلب عليه السرد 
التاريخي، في حين أن استعمال اللونين األبيض و األسود هو تعبير عن الفترة التاريخية آنذاك و مأساوية تلك األحداث.

   و يضم الكتاب العديد من الصور الحزينة و المعبرة على غرار صورة « فطيمة « و هي تغرق، و صور القمع الذي تعرض له المتظاهرون، و كذا العبارة الشهيرة « هنا نغرق الجزائريين «، التي كتبها آنذاك شابان فرنسيان متضامنان مع المتظاهرين 
على جدار قرب نهر « السين «، باإلضافة الحتفاالت الفرحة باستقالل الجزائر في 5 يوليو 1962.

    و أحسن المؤلف في تقديم عمله، الصادر بالفرنسية، سواء من ناحية النصوص أو الرسومات، كما جاء أيضا في نوعية جيدة من الورق، و ضم في صفحاته األخيرة قائمة بأكثر من 300 اسم من أسماء ضحايا تلك المظاهرات.
   و يقول عباس كبير، أن تأليف الكتاب كان بمناسبة الذكرى 60 لمظاهرات 17 أكتوبر، و هو بمثابة الجزء الثاني لكتابه « 17 أكتوبر 1961.. 17 فقاعة « الصادر في 2011، بمناسبة الذكرى 50 للمظاهرات، مضيفا أنه « يعطي صورة حقيقية عن 

امتداد الثورة الجزائرية في العالم بل و إلى عقر دار المستعمر «.
   و عن المظاهرات يشير الكاتب إلى أنها كانت « سلمية و أن المتظاهرين الذين خرجوا باآلالف وجدوا فيها أيضا مناسبة للمناداة باستقالل الجزائر، غير أنهم تعرضوا لشتى أنواع التنكيل من قتل بالرصاص و الرمي في نهر السين و ضرب و اعتقال 

.«..
   و يضيف، أن الهدف من هذا اإلصدار هو « تعريف الشباب بتلك المظاهرات و بمشاركة الشباب أيضا في الثورة «، مذكرا في سياق حديثه بكتابه اآلخر « بتي عمر.. الثورة في المحفظة « الصادر في عام 2018، و الذي يحكي عن نضال الفتى « عمر 

«، عمر ياسف، ضد االستعمار الفرنسي بحي القصبة بالعاصمة، و الذي قتل من طرف قوات االحتالل إلى جانب حسيبة بن بوعلي, علي البوانت و حميد بوحاميدي.

جوق شباب الجزائر یحیي حفال موسیقیا سیمفونیا
إشراف محمد محنك،  « تحت  ايكوزيوم   » دادا، مدعما بجوق  المايسترو سليم  الجزائر بقيادة  أحيا جوق شباب     

مساء أمس األول، بالجزائر العاصمة، حفلين للموسيقى السيمفونية موجهين لفئة األطفال و الكبار.
األطفال  خاصة  الجمهور  من  كبير  عدد  إقبال  الحفلين  احتضنت  التي  بالعاصمة  األطلس  قاعة  شهدت  قد  و     
مرفوقين بأوليائهم في جو سادته البهجة و السرور، حيث أحيا الجوق حفلين أحدهما بيداغوجي موجه لتلقين 
الثالثة  الوطنية  النسخة  بذلك  ليختتم  للكبار،  األخر  و  العالمي  الكالسيكية  الموسيقى  الموسيقى، سيما  األطفال 

للتربص الموسيقي بقرية الفنانين بزرالدة ثم المدية و الجزائر العاصمة.
   و قد أدى عناصر جوق شباب الجزائر و ايكوزيوم، برنامجا ثريا منح األطفال طيلة أكثر من ساعة من الزمن فرصة 
تعلم الموسيقى السيمفونية و اكتشاف بنية حوق للموسيقى الكالسيكية، و سمح البرنامج الذي تضمن حوالي 
عشر مقطوعات للجمهور بالسفر عبرها من خالل المعزوفات التي أداها الموسيقيين من بينهم نزيم آيت يحي و 
أنيس األمين و نادين أوسعد و عبد القادر مختاري و ماهر قسامة، و يذكر أن الموسيقار والمؤلف سليم دادا أسس 
عام 2018 جوق شباب الجزائر بهدف جمع مرة كل سنة عشرات الموسيقيين الجدد من 15 إلى 35 سنة عبر كامل 

التراب الوطني.
الثقافية و الموسيقية     تجدر اإلشارة إلى أن الحفلين السيمفونيين، نظما بقاعة األطلس من طرف الجمعية 
و  المؤلف  لحقوق  الوطني  الديوان  و  الموسيقي  للتكوين  الجهوي  المعهد  مع  بالتنسيق   » الجزائر  شباب  جوق   »

الحقوق المجاورة و الديوان الوطني للثقافة و اإلعالم.
من إعداد: حياة مصباحي

   اختتمت، أمس األول، بديوان رياض الفتح بالجزائر 
طبعته  في  الدولي  المهرجان  فعاليات  العاصمة، 
من  كاملة  أيام  خمسة  بعد  المرسوم،  للشريط   
طبعته  في  الدولي  المهرجان  فعاليات  العاصمة، 
من  كاملة  أيام  خمسة  بعد  المرسوم،  للشريط   
طبعته  في  الدولي  المهرجان  فعاليات  العاصمة، 

النشاطات المتنوعة و األنشطة التي حضرها جمهور 
من  كاملة  أيام  خمسة  بعد  المرسوم،  للشريط   
النشاطات المتنوعة و األنشطة التي حضرها جمهور 
من  كاملة  أيام  خمسة  بعد  المرسوم،  للشريط   

المتعلق  الصحي  للبروتكول  تام  احترام  مع  كبير، 

   و استمر الزوار في التوافد خالل اليوم األخير من 
الطبعة، التي نظمت بعد سنتين من الغياب بسبب 
التنكرية  األزياء  أصحاب  واصل  حين  في  الوباء، 
الطبعة، التي نظمت بعد سنتين من الغياب بسبب 
التنكرية  األزياء  أصحاب  واصل  حين  في  الوباء، 
الطبعة، التي نظمت بعد سنتين من الغياب بسبب 

االستعراض  لديهم،  المحببة  للشخصيات  المجسدة 

   بهذه المناسبة، ذكر المحافظ الجديد للمهرجان، 
بأن هذه الطبعة التي نظمت في ظروف صحية « 
بعد  التاسع،  الفن  لعودة  إشارة  كانت   ،» خاصة 
2020

تنظيم  بان  ابراهيمي،  سليم  أكد  الصدد  في      
 للشريط المرسوم، 

   

ترفيهية بمحيط قاعة العرض.

الثقافي
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وأص
في  الصحراوية  الجمعية  وذكرت 
بيان لها، أنه "بالموازاة مع تسارع 
للمدنيين  االحتالل  قمع  وتيرة 
الرافضين لالحتالل  الصحراويين 
 (8) ثمان  رصدت  ثرواته،  ولنهب 
سفن بعضها غادر ميناء العيون 
المحددة  وجهته  ووصل  المحتلة 
الشحن  عملية  بدأ  والبعض 
للولوج  دورها  تنتظر  وأخرى 
بالفوسفاط  الشحن  قصد  إليه 
والمستخرج  المنهوب  الصحراوي 
مدينة  قرب  (بوكراع)  منجم  من 

العيون المحتلة.
من  يسرع  المغرب  أن  وأكدت 
الصحراويين  لثروات  نهبه  وتيرة 
عمليات  إلنهاء  الزمن  ويسابق 
العدد  شحن وإيصال حمولة هذا 
السنة  نهاية  قبل  السفن  من 
الجارية. وكشفت جمعية مراقبة 
البيئة بالصحراء  الثروات وحماية 
السفن  هوية  عن  الغربية، 
ومقدرات حمولتها ووجهاتها، من 

 ،" كارادينز  "اينس  بينها سفينة 
 ,9446192IMO  : الترقيم  ذات 
سنغافورة،  علم  تحمل  التي 
وجهتها  طن،   56956 وحمولتها 
والذي  بالهند  "باراديب"  ميناء 
ديسمبر  السادس  في  بلغته 

الجاري.
سفينة  إلى  وباإلضافة 
الترقيم:  ذات  "بيلنيبون" 
تحمل  التي    ,  9801249IMO
قدرت  بحمولة  بنما،  علم 
ميناء  وصلت  طن،  ب63602 
في  بالمكسيك  "كاوتزاكوكوس" 
الجاري،  ديسمبر  من  الخامس 
وجهتها،  تخفي  كانت  بعدما 
توضح الجمعية الصحراوية، كما 
"اليناو  سفينة  القائمة  تضمنت 
9524683IMO الترقيم:  ذات   "
ومحملة  ليبيريا  لعلم  الحاملة    ،
شحنت  التي  طنا،   55442 ب 
نحو  بعد  تبحر  لم  ومازالت  بها 
من  عدد  جانب  إلى  وجهتها، 

فصلت  التي  األخرى  السفن 
ترقيماتها  ذكر  في  الجمعية 
التي على متنها  الحموالت  وحجم 

وكذا وجهاتها.
واعتبرت جمعية مراقبة الثروات 
وحماية البيئة بالصحراء الغربية، 
السفن،  هذه  ومشاركة  انخراط 
المغربي، في  إلى جانب االحتالل 
الصحراوية  الثروات  وسرقة  نهب 
الدولي،  للقانون  صارخا  انتهاكا 
القانوني  الوضع  إلى  بالنظر 
باعتبارها  الغربية،  للصحراء 
إقليما ينتظر تصفية االستعمار 
ممارسة  الدولي  القانون  ويحظر 
موافقة  دون  اقتصادية  أنشطة 
محكمة  أكدته  ما  وهو  شعبها، 
سبتمبر   29 في  األوروبية  العدل 

.2021
كل  اإلطار,  هذا  في  وأدانت 
أمد  إطالة  في  المتورطين 
الشعب  وحرمان  االحتالل، 
تقرير  في  حقه  من  الصحراوي 

وطالبت  واالستقالل,  المصير 
النهب  في  المتورطة  الشركات 
هذه  في  مشاركتها  بوقف 
األمن  مجلس  دعت  كما  الجرائم، 
الدولي والصليب األحمر الدولي إلى 
تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب 
الدولي  والقانون  الصحراوي 
جدية  إجراءات  واتخاذ  اإلنساني، 

رادعة تنهي االحتالل.
(بوكراع),  مناجم  وتعتبر 
الى  كم   150 بعد  على  الواقعة 
العيون  لمدينة  الشرقي  الجنوب 
احتياطها  يبلغ  والتي  المحتلة، 
طن  مليارات   10 الفوسفات  من 
من  بالمئة  5ر28  يشكل  ما  أي 
أهداف  "أول  العالمي،  االحتياطي 
مع  المغرب  اتفاق  بعد  النهب 
عائدات  تقاسم  على  اسبانيا 
اتفاقية  اثر  على  الفوسفات 
أن  سبق  كما  الثالثية"،  مدريد 

ذكرت ذات الجمعية الصحراوية.
فإن  ذاته،  المصدر  ووفق 

الفوسفات  خامات  استغالل 
نسبة  تتراوح  الذي  الصحراوي, 
نقاوته ما بين 72 و 75 بالمائة، 
حاليا  يتم  بوكراع  منطقة  في 
عبر  المغربي  االحتالل  من طرف 
لما  التابعة  "فوسبوكراع"  شبكة 
الشريف  "المكتب  بشركة  يسمى 
للفوسفات"، بمعدل سنوي يصل 
ما  طن،  ماليين   3 إلى  أحيانا 

مكنه من جني أرباح ضخمة.
لجمعية  التنفيذي  المكتب  وكان 
البيئة  وحماية  الثروات  مراقبة 
في  نبه  الغربية,  بالصحراء 
التبعات  إلى  المرات  من  العديد 
ستواجهها  التي  القانونية 
نهب  في  المتورطة  الشركات 
الصحراوي،  الشعب  ثروات 
المتورطة في نهب  وخاصة تلك 
استثماراتها  ألن  الفوسفات, 

لم  محتل،  إقليم  في  تجري 
ممثل  عبر  شعبه  عليها  يوافق 
والمعترف  الوحيد  الشرعي 
المتحدة  األمم  طرف  من  به 
جبهة  األوروبية،  العدل  ومحكمة 
البوليساريو، وكذا تبعات تورطها 
االقتصادي  الغطاء  توفير  في 
لمواصلة  المغربي  لالحتالل 
وحرمان  اإلنسان  حقوق  انتهاك 
حقوقه  من  الصحراوي  الشعب 
المصير  تقرير  في  المشروعة 
موارده.  على  الدائمة  والسيادة 
الشركات  جميع  المكتب  ودعا 
إلى  النهب  هذا  في  المتورطة 
استثماراتها  ووقف  االنسحاب 
القضائية  القرارات  إلى  واالمتثال 
والصحراء  المغرب  أن  أكدت  التي 
منفصالن  إقليمان  الغربية 

ومتمايزان.
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الدولي
استنزاف قرابة نصف مليون طن في أقل من شهر

المغرب يسابق الزمن لنهب 
الفوسفات الصحراوي   

يسابق االحتالل المغربي، الزمن لنهب قرابة نصف مليون طن من الفوسفات الصحراوي في أقل من شهر، 
حسبما كشفت عنه جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية.

عبرت مجموعة من األحزاب 
والمنظمات التقدمية المغاربية 

والعربية في بيان مشترك, أمس 
األحد, عن تضامنها ومساندتها 

ل"حزب النهج الديمقراطي 
المغربي"، الذي يتعرض ألقسى 

درجات التضييق والقمع بمختلف 
أشكاله من قبل السلطات المغربية، 

إثر مواقفه الرافضة لتطبيع 
المغرب مع الكيان الصهيوني. 

وجاء في بيان - نشر على الموقع 
االلكتروني "النهج الديمقراطي" 

أول أمس - : "يتعرض حزب 
النهج الديمقراطي المغربي إلى 
أقسى درجات التضييق والقمع 

بمختلف أشكاله بما في ذلك منعه 
من الفضاءات العمومية لتنظيم 

أنشطته وذلك على خلفية مواقفه 

المبدئية والمتماسكة من مختلف 
القضايا المحلية والعربية والدولية 

وآخرها الموقف من التطبيع 
المخزني مع دولة العصابات 

الصهيونية. وتتجه السلطات 
المغربية إلى مصادرة حق النهج 

الديمقراطي في انجاز مؤتمره 
الوطني نهاية شهر يناير 2022".

وأدان الموقعون، "سياسة المنع 
والقمع التي يتوخاها النظام 

االستبدادي المغربي والتي 
تطال السياسيين واإلعالميين 

والحقوقيين والنقابيين والنشطاء 
الجمعويين". وأكدوا تضامنهم 

"المبدئي والمطلق مع حزب النهج 
الديمقراطي في نضاله العادل 

والمشروع من أجل مغرب جديد 
ديمقراطي تقدمي وعادل، ومع حقه 

غير القابل للمقايضة في انجاز 
مؤتمره الوطني دون مضايقات".

كما دعوا السلطات المغربية إلى 
"رفع يدها عن الفضاء العام 
وإطالق الحريات الفعلية بدل 

مغالطة الرأي العام الخارجي 
بتوفرها في حين أن الواقع يثبت 

عكس ذلك، مجددين تحياتهم 
للمواقف الشجاعة والبطولية 

للشعب المغربي وقواه المناضلة 
وفي مقدمتها حزب النهج 

الديمقراطي الرافضة للتطبيع 
والتبعية والفساد واالستغالل". 

وناشد الموقعون كل القوى 
التقدمية في الوطن العربي والعالم 

"مساندة حزب النهج الديمقراطي 
والشعب المغربي في تصديه 
لالستبداد المخزني المتنامي".

 أعلن األالف من المتعاملين في قطاع السياحة بالمغرب 
القانونية  التصفية  إجراءات  آخرون  باشر  فيما  إفالسهم 
وهذا بسبب جائحة كوفيد19- وتسيير عبثي للقطاع من 

طرف المخزن. 
القطاع  مست  قد  األزمة  هذه  ان  المحلية  الصحافة  أكدت 
حتى  وال  السياحة  وكاالت  وال  الفنادق  تسلم  فلم  برمته 
للنقل  الوطنية  الفدرالية  السياحي. وأشارت  النقل  شركات 
من  بالمائة   40 زهاء  ان  الى  االطار  هذا  في  السياحي 
متعاملي القطاع لديهم ملفات أمام الجهات القضائية وأن 

أغلبهم هم في حالة اعسار مالي.
وقالت الفدرالية يوم السبت الفارط في رد على تصريحات 
والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري بخصوص شكاوي 
االجمالي  العدد  أن  السياحيين،  والناقلين  المتعاملين 
البنكية  المؤسسات  لدى  أزمة  وضعية  في  للمؤسسات 

يقارب الـ 3000 وهو األمر الذي يتطلب تدخل عاجل.
"نحو  الجواهري،  تصريحات  حسب  المركزي،  البنك  وتلقى 
ال  شركات  فهناك  وتصنيفيه...  دراسته  تمت  ملف   1400
قبل  البنوك  مع  نزاعات  لديها  وأخرى  بالبنوك  لها  عالقة 
وذكرت  األزمة".  من  تضررت  أخرى  عن  فضال  الجائحة، 
بالبنك  اتصلت  انها  السياحي  للنقل  الوطنية  الفدرالية 
المركزي المغربي في عديد المرات بهدف تقديم اقتراحات 
بين  كوسيط  والعمل  القطاع  انقاذ  أجل  من  وحلول 

المؤسسات البنكية "إال أنها لم تتلق أي رد على طلباتها".

ويعد قطاع السياحة أحد القطاعات األكثر تضررا من األزمة 
للتنقالت  ترتب عنها من حجر صحي وتقييد  وما  الصحية 
وغلق للحدود. وحطم قرار المخزن األخير القاضي بتعليق 
األمال  ديسمبر   31 غاية  إلى  المغرب  نحو  الجوية  الرحالت 
األخيرة للمتعاملين الذين كانوا ينتظرون احتفاالت نهاية 
انتشار  االجراء  هذا  يمنع  ولم  مؤسساتهم.  إلنقاذ  السنة 
مقلق  تطور  يسجل  الذي  المغرب  في  الجديد  المتحور 
للجائحة، حيث بلغت االصابات بالفيروس يوم السبت 734

إصابة جديدة.
السيارات  لمؤجري  المغربية  الفدرالية  دقت  جهتها،  من 
3200 إلفالس  أشارت  حيث  الخطر  ناقوس  سائق  بدون 

من  بالمائة   30 يمثل  ما  أي  الميدان،  في  تنشط  مؤسسة 
"هذا  ان  جبيلج  طارق  الفدرالية،  رئيس  القطاع.وقال 
المستوى سيترفع بالنظر لفقدان أغلب المؤسسات ألزيد 
"بيع  إلى  مشيرا  الخاصة"،  أموالها  من  بالمائة   90 من 
27.000 مركبة بسبب قرارات القضاء أو لتقليص األسطول 

بهدف التحكم في األعباء".
بعض  اتخاذ  خالل  من  القطاع  دعم  المخزن  ويحاول 
حسب  الخسائر،  لجسامة  بالنظر  أكلها  تؤت  لم  االجراءات 
تمكين  أجل  من  ترافع  التي  للسياحة  الوطنية  الفدرالية 
الفاعلين في القطاع من تسديد ديونهم بعد فتح الحدود 

الجوية ورفع حالة الطوارئ في المملكة.

النشر   " بشأن  االدعاءات  رسميا  مالي  حكومة  نفت 
مالي،  في  خاصة"  أمن  شركة  من  لعناصر  المزعوم 
مالي  في  يتواجدون  فقط  روس  مدربين   " أن  موضحة 
الدفاع عن  لقوات  العملياتية  القدرات  تعزيز  اطار  في 

األمن الوطني".
 وجاء في بيان " ان الحكومة المالية تنفي بشكل قاطع 
أدلة  لها وتطالب بتقديم  التي ال أساس  االدعاءات  هذه 
وأضاف  مستقلة".  مصادر  من  االدعاءات  هذه  على  لها 
المدربين  بأن  توضح  أن  تود  مالي  حكومة   " أن  البيان 
القدرات  تعزيز  إطار  في  مالي  في  يتواجدون  الروس 
التشغيلية لقوات الدفاع عن االمن الوطني و هي نفس 
على  األوروبية  التدريب  بعثة  بها  تقوم  التي  المهمة 
" دولة  ان  الى  الوقت ذاته  المالية"، مشيرا في  االراضي 
مالي في شراكة مع فيدرالية روسيا - شريكها التاريخي 

- في اطار التزام دولة مع دولة".

المالية تأكيد "استعدادها لمواصلة  الحكومة  وإذ كررت 
احترام  اطار  في  شركائها  جميع  مع  والتعاون  الحوار 
سيادتها و من أجل استقرار مستدام يعود بالفائدة على 
"أولوية مالي هي  أن  " فانها أوضحت  شعب مالي وحده 
وتخفيف  األمن  استعادة  أجل  من  الوسائل  كل  تسخير 
للعودة  الظروف  تهيئة  و  المالي  الشعب  على  المعاناة 

السريعة إلى الوضع الطبيعي".
الذي نشر من طرف  المشترك  "البيان  وبعدما ذكرت ب 
بعض الشركاء على شبكات التواصل االجتماعي يوم 23
تابعة  لعناصر  المزعوم  االنتشار  حول   2021 ديسمبر 
المالية  الحكومة  أعربت  مالي",  في  خاصة  أمن  لشركة 
عن أسفها لمحتوى البيان المذكور الذي "يأتي في وقت 
التحديات  تبذل فيه جهدا كبيرا بشكل يومي لمواجهة 

المتعددة االشكال التي يشهدها البلد".

حقق موزعو المحروقات في المغرب 
ارباحا تقدر بما ال يقل عن 38,5
مليار درهم مغربي (4,16 مليار 

دوالر) منذ تحرير اسعار المحروقات 
سنة 2015 وهذا على حساب 

المستهلكين الذين سجلوا التهاب 
أسعار غاز البترول المميع و الوقود، 

حسبما افاد به مسؤول نقابي. 
وفي تصريح له خالل الجمعية 

العامة للنقابة، أكد رئيس الجبهة 
الوطنية إلنقاذ المصفاة المغربية، 
الحسين اليماني، أن "أرباح موزعي 

المحروقات بلغت 38,5 مليار 
درهم مغربي بالنسبة لغاز البترول 

المميع و وقود فقط، وهذا بين 
سنتي 2016, تاريخ دخول القرار 

المتخذ من طرف حكومة عبد االله 

بن كيران حيز التنفيذ و2020"، 
مشيرا الى أن هذا الرقم ال يخص 

االرباح المتعلقة بالوقود الصناعي 
والكيروسين".

وحسب اليماني، حقق المتعاملون 
ارباحا تقدر بـ 8,1 مليار درهم سنة 
2016 و9,5 مليار درهم سنة 2017، 

مضيفا انه سنتي 2018 و2019
شهدتا تراجع االرباح حيث بلغت 

6,2 مليار درهم قبل أن ترتفع سنة 
2020 بالرغم من وباء كوفيد19-

لتبلغ 8,5 مليار درهم.
وسمح تحرير أسعار البترول برفع 

هامش ربح المتعاملين من 7
الى 14 بالمئة، يضيف المتحدث. 
وحسب معطيات تحقيق وطني 

حول استهالك و مصاريف العائالت 

سنة 2014 (المعطيات الرسمية 
االخيرة في المملكة)، يمثل الوقود 
2,6 بالمئة من استهالك العائالت. 

ومنذ سنة 2016 (تاريخ التحرير 
الكلي لألسعار)، ارتفع معدل اسعار 

الوقود بنسبة 9,1 بالمئة.وتضم 
الشركة المغربية لتوزيع الوقود 
"سمدك افريقيا"، التي يمتلكها 
رئيس الحكومة الحالي، أكثر من 

500 محطة خدمات، أي 20 بالمئة 
من مجمل محطات الخدمات في 
المملكة. وحسب تقرير مجلس 

المنافسة المغربي، تمتلك شركة 
"سمدك افريقيا" ما يقارب 25

بالمئة من حصص سوق النفط 
المغربي، متقدمة بفارق كبير عن 

شركتي "شيل" و"توتال".

أيدت نضاله وتصديه ضد استبداد النظام

أحزاب ومنظمات مغاربية وعربية 
تتضامن مع حزب مناهض للتطبيع

قرار المخزن األخير القاضي بتعليق الرحالت ضرب القطاع في الصميم

 آالف المتعاملين يعلنون إفالسهم 
في القطاع السياحي بالمغرب

مالي

 الحكومة تنفي مزاعم بنشر 
مرتزقة على أراضيها

تضاعف أرباح الموزعين على حساب 
المستهلكين
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أدان االنتهاكات الصهيونية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني

البرلمان الفلسطيني يطالب برلمانات 
العالم بالتدخل لوقف جرائم المستوطنين

قال المجلس الوطني في رسائل 
الزعنون،  رئيسه سليم  وجهها، 
والجمعيات  االتحادات  لرؤساء 
والدولية،  اإلقليمية  البرلمانية 
في  نوعية  برلمانات  ولرؤساء 
قارات العالم، إن عُنف وإرهاب 
من  جزٌء  هو  المستوطنين 
الصهيوني،  االحتالل  سياسة 
تنفيذه،  ويتيح  به  يسمح 
الدعم  ويوفر  فيه،  ويشارك 
واللوجستي  والسياسي  المالي 

والحماية لمرتكبيه.
اإلنسان  حياة  أن  وأضاف 
قبل  من  تستباح  الفلسطيني 
االستعمارية  المنظمات  تلك 
يوفر  الذي  االحتالل  وجيش 
والتسليح  والتدريب  الحماية 
بحق  جرائمها  لترتكب  لها 
المدنيين الفلسطينيين العزل 
في قراهم ومنازلهم ومزارعهم، 
والقمع  الترهيب  حمالت  وسط 
يحدث  كما  والقتل،  واالعتقال 
البلدات  من  العديد  في  اآلن 
ونابلس  القدس  في  والقرى 
وسلفيت  والخليل  اهللا  ورام 

وجنين وقلقيلية واالغوار.
في  الوطني  المجلس  وأكد 
رسائله أنه ال يمكن وقف جرائم 
دون  والمستوطنين  االحتالل 
المساءلة ووضع  إجراءات  فرض 
العقاب، داعيا  حد لإلفالت من 
بتحميل  البرلمانية  االتحادات 
الكاملة  المسؤولية  االحتالل 

التصعيد  ذلك  عن  والمباشرة 
بعدما  رادع،  دون  المتواصل 
والبؤر  المستوطنات  أصبحت 
االستيطانية مالذاً ومركزاً وأداةً 
شعبنا  ضد  الجرائم  الرتكاب 

الفلسطيني.
لتحمل  البرلمانات  وناشد 
القانونية  المسؤولية 
الحماية  توفير  في  واألخالقية 
الفلسطيني  للشعب  الدولية 
العامة  الجمعية  لقرار  تنفيذاً 
ES- رقم  المتحدة  لألمم 
L.23/10  لعام 2018، في ظل 
استمرار وتفاقم وازدياد خطورة 
االحتالل  انتهاكات  وأبعاد 
الشعب  ضد  والمستوطنين 

الفلسطيني.
العدوان  ذلك  كل  أن  وأوضح 
تنفيذ  سياق  في  يجري 
على  السيطرة  استراتيجية 
وخلق  الفلسطينيين،  أراضي 
من  تحمّلها  يمكن  ال  ظروف 
إلجبارهم  الفلسطينيين  قبل 
على الرحيل، مؤكدا أن االحتالل 
وسيلة  المستوطنين  يستخدم 
من  الفلسطينيين  لطرد 
كعادتها  وتتخلّف  أراضيهم، 
بحماية  بالتزاماتها  الوفاء  عن 
الفلسطينيين  السكان 
الخاضعين  المحميين 
القوة  بوصفها  لسيطرتها، 

القائمة باالحتالل.
إرهاب  أن  المجلس  وأكد 

سياسة  هو  المستوطنين 
حكومات  ترعاها  منظمة 
االحتالل المتعاقبة بكل أذرعها 
العسكرية واألمنية والقضائية، 
وبما فيها حكومة نفتالي بينت 
إضافية  ميزانيات  وفرت  التي 
كخيار  االستعماري  لمشروعها 
خيار  من  بدال  لها،  استراتيجي 
السالم، وفقا لقرارات الشرعية 
االحتالل  ينهي  الذي  الدولية، 
الفلسطيني  الشعب  ويُمكّنُ 
دولته  في  حقوقه  ممارسة  من 
مدينة  وعاصمتها  المستقلة 
والسالم  األمن  ويحقق  القدس، 

للجميع.
إلى  الوطني  المجلس  وأشار 
اإلنسان  حقوق  منظمات  أن 
تلك  كل  وثقت  قد  الدولية، 
األمم  مكتب  ومنها  الجرائم، 
المتحدة (أوتشا)، الذي وثّق حتى 
450 نوفمبر2021،  شهر  بداية 
المستوطنين  قبل  من  اعتداًء 
بـ  تقدر  زيادة  في  اإلرهابيين، 

٪28 عن العام السابق.
الهيئة  طالبت  جهتها  من 
اإلنسان،  لحقوق  المستقلة 
بتحمل  الدولي  المجتمع 
القانونية  مسؤولياته 
تواصل  تجاه  واألخالقية 
اعتداءات  وتصاعد 
المسلحين  المستوطنين 
العزل  الفلسطينيين  على 
قرى  في  وممتلكاتهم 

الضفة  في  عديدة  فلسطينية 
الغربية المحتلة.

توسع  مغبة  من  وحذرت 
تحت  االعتداءات  تلك  دائرة 
وتحمل  االحتالل،  جيش  حماية 
مسؤولية  الصهيوني  االحتالل 
انفالت  وضع  وتفاقم  تأزم 
يشكل  ما  وهو  المستوطنين، 
الفلسطينيين  لحياة  تهديدا 
وجر  الوضع  تفاقم  إلى  ويقود 
مختلف األطراف إلى صراع دموي 

سيصعب وقفه.
منذ  المستوطنون،  ويواصل 
تصعيد  الماضي،  األسبوع 
المواطنين  على  عدوانهم 
بهم،  والتنكيل  الفلسطينيين 
االعتداءات  من  سلسلة  وتنفيذ 
فلسطينية  وبلدات  قرى  على 
وقطع  الغربية،  الضفة  شمالي 
اليها، ومهاجمة  المؤدية  الطرق 
المواطنين  منازل  عشرات 
في  باألسلحة  وترويعهم 
ودير  وسبسطية،  برقه،  قرى 
إلى  باإلضافة  وبزاريا،  شرف، 
والعصي على  بالحجارة  هجمات 
قريوت  قرى  في  المواطنين 
الشرقية،  واللِّبن  وقصرة 
يقل  ال  ما  إصابة  عن  أسفرت 
في  فلسطينيا،   250 عن 
على  ذلك  يتم  الذي  الوقت 
قوات  واسناد  وحماية  مرآى 
االحتالل، الذين يسيطرون على 
على  ويتمركزون  الطرق  شبكة 

والبوابات  العسكرية  الحواجز 
الحديدية في الضفة، وفي ظل 
لمرتكبي  تضمنه  قانوني  غطاء 
منظومة  االعتداءات  تلك  مثل 
المنحازة  اإلسرائيلي  القضاء 
والتي تشكل غطاء لجرائم قوات 

االحتالل والمستوطنين.
ذلك  سبق   » البيان:  واضاف 
المستوطنين  اعتداءات 
السكان  على  المتواصلة 
األغوار  في  والممتلكات 
الشمالية ومسافر يطا، ومناطق 
ومداهمة  وقلقيلية،  سلفيت 
يطا  في  السكانية  التجمعات 
بالخليل، ومناطق تماس أخرى، 
األراضي  ضم  إلى  أساسا  وتهدف 
من  وتفريغها  الفلسطينية 
واحالل  بترهيبهم  سكانها 
مكانهم  المستوطنين 
2021 العام  سجل  لقد  بالقوة. 

على  عنف  مستويات  أعلى 
تجاه  المستوطنين  ايدي 

الفلسطينيين.
وحتى  العام  بداية  ومنذ 
ثاني/ تشرين  شهر  نهاية 

نحو  سُجلت  الماضي  نوفمبر 
قبل  من  اعتداء  جريمة   427
الضفة  في  المستوطنين 
الضفة  في  ويعيش  الغربية. 
ألف   666 المحتلة نحو  الغربية 

يقيمون  صهيوني  مستوطن 
مستوطنة   145 نحو  في 
بؤرة   140 الى  باإلضافة  كبيرة 

استيطانية عشوائية.
«إن  الهيئة،  بيان  وتابع 
اعتداءات  على  الدولي  الصمت 
دائرة  يوسع  المستوطنين 
الفلسطينية  األرض  العنف في 
من  يتطلب  ما  وهو  المحتلة، 
المجتمع الدولي اتخاذ اإلجراءات 
الفاعلة لتوفير الحماية الدولية 
في  الفلسطيني  للشعب 
المحتلة،  الفلسطينية  األرض 
ممارسة حقه في  وتمكينه من 
على  والضغط  مصيره،  تقرير 
إلجباره  الصهيوني  االحتالل 
على وضع حد لتلك االعتداءات 
والوقف  عاجل،  بشكل  ووقفها 
االستيطانية  لسياسته  الفوري 
القرارات  واحترام  التوسعية 
واخرها  الخصوص  بهذا  الدولية 
الدولي  االمن  مجلس  قرار 
على  نص  والذي   ،2334 رقم 
الصهيوني  الكيان  مطالبة 
الضفة  في  االستيطان  بوقف 
القدس  فيها  بما  الغربية 
إنشاء  شرعية  وعدم  الشرقية، 
الكيان للمستوطنات في األرض 
الفلسطينية المحتلة منذ العام 

.

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، االتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، بممارسة الضغوط على حكومات 
بلدانهم التخاذ ما يتوجب من تدابير عاجلة لوقف جرائم وعدوان االحتالل الصهيوني ومنظمات اإلرهاب 

االستيطانية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وضع لوائح تمنع المستوطنين اإلرهابيين من الدخول 
إلى بلدان تلك البرلمانات، ومالحقتهم على جرائمهم.
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أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن عدد 
األسرى المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة 

في سجون االحتالل الصهيوني، ارتفع ليصل 
إلى (546) أسيرًا، بعد إصدار محاكم االحتالل 

حكمين جديدين بالمؤبد.
وأوضح مدير المركز الباحث رياض األشقر في 

بيان أمس، أن محكمة االحتالل الصهيوني 
في «عوفر» أصدرت الخميس الماضي أحكامًا 

بالسجن المؤبد بحق األسيرين قاسم عارف 
عصافرة، ونصير صالح عصافرة من بلده 

بيت كاحل بالخليل بعد اتهامهما بالمسئولية 
عن قتل المستوطن «دفير سوريك» قرب 

مستوطنة «مجدال عوز» جنوب بيت لحم قبل 
أكثر من عامين.

وأشار إلى أن قوات االحتالل كانت اعتقلت 
عصافرة وهما أبناء عمومة في بداية 

أغسطس/آب عام 2019، ووجهت لهم تهمه 
قتل مستوطن طعنًا بالسكين، واقدمت على 

هدم منازلهم، وحكمت مؤخرًا على األسير نصير 
بالسجن المؤبد و20 عامًا، وغرامه مالية. بينما 

حكمت على األسير قاسم بالسجن المؤبد، 
باإلضافة إلى 40 عامًا وغرامه مالية، حيث 

أدانته بتنفيذ عملية طعن أخرى عام 2011، 
لمستوطنين في مدينة بئر السبع، ولم يكشف 

عن المنفذ في حينه.
وبين األشقر أن أعداد األسرى المحكومين 

بالمؤبدات في سجون االحتالل ارتفعت 
خالل الست سنوات الماضية إثر اندالع «هبه 
القدس». وذكر أن االحتالل اعتقل العشرات، 

ممن نفذوا عمليات طعن وإطالق نار أدت 
لمقتل صهيونيين لتصل أعدادهم إلى (546) 

أسيرًا، منهم العشرات من عمداء األسرى الذين 

امضوا ما يزيد عن 20 عاماً خلف القضبان.
وأكد أن كافة األبواب أُغلقت أمام األسرى 

المحكومين بالمؤبد، خاصه بعد تنصل االحتالل 
من إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى 

القدامى بموجب االتفاق الذي جرى عام 2013
بينه وبين السلطة لإلفراج عنهم كافة، ولم 

يبق أمامهم سوى انتظار صفقة تبادل بين 
االحتالل والمقاومة التي يضعون ثقتهم بها بما 

تملك من أوراق قوة.
وأشار إلى أن فصائل المقاومة جميعها أكدت 

في أكثر من مناسبة، بأنها تضع قضية األسرى 
على سلم األولويات، وأنها لن تتوانى عن 

تنفيذ صفقة تبادل يتحرر بموجبها األسرى 
القدامى وأصحاب المحكوميات العالية والمرضى 

واألسيرات، وقبل ذلك إطالق سراح األسرى 
المحررين ضمن صفقة «وفاء األحرار» الذين 

أعيد اعتقالهم.
إلى ذلك نظمت القوى السياسية ونادي األسير 

الفلسطيني وهيئة شؤون األسرى والمحررين 
في محافظة الخليل، أمس، وقفة أمام مقر 
الصليب األحمر الدولي دعما وإسنادا لألسرى 

واألسيرات في سجون االحتالل وللمطالبة 
باإلفراج الفوري عن األسير هشام أبو هواش 

المضرب عن الطعام منذ 133 يوما على التوالي.
وشارك في الوقفة حشد من فعاليات المحافظة 

وعائلة األسير هشام أبو هواش ومفوضية 
التوجيه السياسي والوطني ونقابة العاملين 

في بلدية الخليل وكادر من األسرى المحررين.  
ورفع المشاركون في الوقفة صور األسير أبو 
هواش مرددين الهتافات الوطنية المشيدة 

بصموده خلف القضبان.
وفي كلمة الناطق اإلعالمي باسم نادي األسير، 

اعتبر أمجد النجار، أن المشهد الذي شاهده 
العالم لصورة األسير هشام أبو هواش وهو في 

وضع صحي خطير بعد تجميد قرار اعتقاله 
اإلداري سيبقى شاهدا على جريمة االحتالل التي 

نفذت بحقه خالل األشهر الماضية، وأن صمود 
أبو هواش أوقف مخططا كانت تسعى إليه 

مخابرات االحتالل للنيل من األسرى المضربين 
برفض نقلهم للمستشفيات المدنية رغم ما 

أقدمت عليه إدارة السجون من تزوير للتقارير 
الطبية التي قدمت للمحكمة خالل الجلسات 

الماضية.
وحمل شقيق األسير عماد أبو هواش، االحتالل 

المسؤولية الكاملة عن حياه شقيقه متهما 
إدارة السجون ومخابراتها بالسعي لقتله من 

خالل التآمر مع المحكمة بإخفاء الملف الطبي 
وتزوير التقارير الطبية.

وخالل الوقفة قام شقيق األسير بتسليم 
مذكرة إلى مديرة الصليب األحمر الدولي تطالبهم 

بالتدخل العاجل لإلفراج عن شقيقه حتى 
يتلقى العالج المناسب. وفي كلمته باسم 

القوى السياسية في المحافظة طالب فهمي 
شاهين، بضرورة توسيع دائرة التضامن مع 
األسرى وضرورة التحرك على كل المستويات 
إليصال صوت األسرى األحرار إلى كل المحافل 

الدولية. وأكد مدير هيئة شؤون األسرى 
والمحررين إبراهيم نجاجرة، على أهمية العمل 

بالشراكة مع كل المؤسسات لكشف حجم 
الجريمة التي ترتكب بحق األسرى، وأن المعركة 

القادمة عنوانها مقاطعة محاكم االحتالل، 
مطالبا الشعب الفلسطيني وقواه السياسية 
بااللتفاف حول الخطوات التي بدأت تنفذ من 

السجون ردا على جرائم االحتالل.

 أدانت جريمة «التطهير العرقي» التي يمارسها االحتالل 
الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تندد 
بالعدوان االستيطاني العنصري

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، العدوان االستيطاني العنصري واعتبرته تخريباً 
ممنهجاً للجهود اإلقليمية واالميركية المبذولة إلحياء السالم.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أمس، إن عمليات تعميق وتسمين 
اإلستيطان االستعماري العنصري ال تتوقف، ومتواصلة على مدار الساعة في عموم 
الضفة الغربية المحتلة، كسياسة صهيونية يتم تنفيذها وفرضها بالقوة في أرض 
دولة فلسطين بتخطيط وإشراف وحماية جيش االحتالل، سواء ما يتعلق باالستيالء 

المباشر على األرض الفلسطينية لصالح االستيطان والسطو عليها وسرقتها.
وذكرت الخارجية بما حدث مؤخراً من االستيالء على 40 دونماً من أراضي بلدة الخضر 
جنوب بيت لحم، والقرارات الصهيونية لبناء المزيد من الوحدات االستيطانية والبؤر 
العشوائية والمستعمرات كما يحصل في األغوار ومحافظة سلفيت وبيتا ومسافر 
7300 وحدة  المحتلة ومنطقة جنوب بيت لحم وجنوب نابلس، وبناء  يطا والقدس 
استيطانية في الجوالن المحتل، إضافة إلى مسلسل االعتداءات والهجمات والمسيرات 
الفلسطينية،  والمخيمات  والمدن  والقرى  البلدات  وحصار  واالغالقات  االستفزازية 

وكل ذلك هدفه واحد متواصل وهو خدمة االستيطان والمستوطنين.
وكتيبته  الصهيوني  الجيش  بين  لألدوار  وتكامال مفضوحا  توزيعا  إن هناك  وقالت 
الغربية  الضفة  في  الطرق  ومفترقات  وهضاب  جبال  على  تنتشر  التي  المتقدمة 
المحتلة، كميليشيات استيطانية مسلحة ومنظمات وعناصر ارهاب يهودي منفلتة 
من أي قانون ما عدا قانون اإلستيطان االستعماري العنصري، وهي بالعادة مقدمات 
لسرقة المزيد من األرض الفلسطينية، ولخنق المواطنين الفلسطينيين وحشرهم 
وممتلكاتهم،  منازلهم  على  واالعتداء  وقمعهم  بهم  والتنكيل  وقراهم  بلداتهم  في 
حتى يبقى الهم األكبر لهم هو الدفاع عن منازلهم وأسرهم وبلداتهم وليس حماية 

أرضهم.
المواطنين  حياة  على  يسيطر  الذي  العنيف  االستيطاني  المشهد  أن  وأضافت 
الفلسطينية  والمنشآت  للمنازل  الفلسطينيين يترافق باستمرار مع عمليات هدم 
الجماعية  العقوبات  أشكال  من  وواهية، كشكل صارخ  مختلفة  وذرائع  تحت حجج 
والتضييق على الفلسطينيين، وكجزء ال يتجزأ من جريمة التطهير العرقي والتهجير 
في  الفلسطيني  الوجود  ضد  المختلفة  واذرعه  االحتالل  يمارسها  التي  القسري 
المناطق واألرض المهددة باالستيطان، سواء االستيطان العمراني أو البنية التحتية 

لالستيطان، أو االستيطان الرعوي أو االقتصادي.

 دعوات من أجل التحرك إليصال «صوت األسرى» إلى كل المحافل الدولية

546 أسير فلسطيني محكوم عليهم بالمؤبد 
في سجون االحتالل الصهيوني
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ومقرئ  وفقيه  جليل  صحابي  مسعود  بن  اهللا  عبد 
أحد  وهو  النبوي،  الحديث  رواة  وأحد  ومحدث، 
محمد  النبي  نعلي  وصاحب  اإلسالم،  إلى  السابقين 
الحبشة  إلى  الهجرتين  هاجروا  ممن  وواحد  وسواكه، 
من  أول  وهو  القبلتين،  أدركوا  وممن  المدينة،  وإلى 

جهر بقراءة القرآن في مكة. 
وقد تولى قضاء الكوفة وبيت مالها في خالفة عمر 
وصدر من خالفة عثمان. إنّ حبّ أصحاب النبي عليه 
في  بها  اإليمان  الواجب  األمور  من  والسالم  الصالة 
رحمه  الطحاوي  وقال  والجماعة،  السنة  أهل  عقيدة 
-صلى  اهللا  رسول  أصحاب  ”ونحبُّ  ذلك:  في  اهللا 
اهللا عليه وسلم- وال نفرِّط في حبّ واحدٍ منهم، وال 
أحدٍ منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير  نتبرّأ من 
دين  وحبُّهم  بخير،  إالّ  نذكُرهم  وال  يذكُرهم،  الخير 
وطغيان“،  ونفاق  كفرٌ  وبُغضهم  وإحسان،  وإيمان 
والرسل  األنبياء  بعد  الناس  أفضل  من  فالصحابة 
أنّ تعظيم مكانة  إلى  اإلشارة  السالم، وتجدر  عليهم 
الرسول  ومحبّة  تعظيم  من  ومحبّتهم  الصحابة 
التي تخصّص  الفضائل  ومن  والسالم،  الصالة  عليه 
الصحابة بمكانةٍ رفيعةٍ خيريتهم، حيث إنّهم خير 
مسلم  اإلمام  رواه  ما  ذلك  على  يدل  وممّا  القرون، 
أنه  والسالم  الصالة  عليه  النبي  عن  صحيحه  في 
فيهم،  بعثتُ  الذين  القرنُ  األمةِ  هذه  ”خيرُ  قال: 
من  الشريعة  نقلوا  أنّهم  كما  يلونهم“،  الذين  ثمّ 
العديد  بينهم  ونشروا  بعده،  من  األمّة  إلى  الرسول 
والنصح  الصدق  من  الكريمة  واألخالق  الفضائل  من 
الفتوحات  العظيمة في  البطوالت  وغيرها، وقدّموا 
اإلسالمية.  أحد هؤالء الصحابة، الصحابي الجليل عبد 
الحديث،  ث أحد رواة  المحدِّ اهللا بن مسعود الفقيه 
الذي كان خادما للنبي صلى اهللا عليه وسلم وصاحب 

نعليه.

  من هو عبد اهللا بن مسعود؟ 
بن  حبيب  بن  غافل  بن  مسعود  بن  اهللا  عبد  هو 
شَمْخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة ابن كاهل بن 
يل بن مدركة بن  الحارث بن تميم بن سعد بن هُذَ
صلى  اهللا  رسول  سر  صاحب  المكي،  لي  الهُذَ إلياس، 
اهللا  رضوان  الصحابة  أفقه  وأحد  وسلم،  عليه  اهللا 
عليهم الذين رووا علمًا كثيرًا عن رسول اهللا صلى 
الذين  األولين  السابقين  أحد  كان  وسلم.  عليه  اهللا 
عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  دخول  قبل  أسلموا 
وغيرهما  والبزار  الطبراني  أخرج  إذ  األرقم،  دار  وسلم 
ما على وجه  رأيتني سادس ستة  لقد  قال:  أنه  عنه 
األرض مسلم غيرنا. روى عنه القراءة أبو عبد الرحمن 
ضيلة وغيرهم، واتفق البخاري  لَمي وعبيد بن فُ السُّ
ا،  حديثً وستين  أربعة  على  الصحيحين  في  ومسلم 
ومسلم  ا،  حديثً وعشرين  بواحد  البخاري  له  وانفرد 
بخمسة وثالثين. وكنيته أبو عبد الرحمن، فقد روي 
اهللا  صلى  النبي  كنّاني  قال:  أنه  عنه  علقمة  عن 
الرحمن قبل أن يولد لي.  وكان  أبا عبد  عليه وسلم 
يعرف أيضًا بأمه فيقال له: ابن أمّ عَبْد. وكان رضي 
العلماء.  أذكياء  في  ومعدودا  لطيفا فطنا  عنه  اهللا 
ومن الصفات الخًلقية التي اتصف بها أنّه لم يكن ذا 
طول، وكان وزنه خفيفً جداً، فكان آدم شديد األدمة، 

ا قصيرًا دقيق الساقين.  نحيفً

إسالمه 
رُويَ أنّه كان من أوائل الذي أسلموا، وقيل إنه سادس 
والخندق،  وأُحُد،  بدر،  غزوة  في  وشارك  أسلم،  من 
والمشاهد،  الغزوات  من  وغيرها  الرضوان،  وبيعة 
بن مسعود رضي  وروى عبد اهللا  الهجرتين.  وهاجر 
محمد  برسالة  مؤمناً  جعلته  التي  الحادثة  عنه  اهللا 
أرعى  يافعًا  غالمًا  ”كنتُ  قال:  حيث  السالم،  عليه 

اُهللا  النبيُّ صلَّى  أبي معيطٍ فجاء  لعقبةَ بنِ  غنمًا 
وقد  تعالَى عنهُ  اُهللا  رضِيَ  بكرٍ  وأبو  وسلمَ  عليهِ 
يا غالمُ هل عندَك من  المشركينَ فقاال:  من  فرَّا 
لبنٍ تسقيَنا ؟ قلت: إنّي مؤتَمنٌ ولستُ ساقيَكما 
فقال النبيُّ صلَّى اُهللا عليهِ وسلمَ: هل عندَك من 
فأتيتُهما  نعم  قلت:  ؟  الفحلُ  عليها  ينزِ  لم  جزعةٍ 
اُهللا عليهِ وسلمَ ومسح  النبيُّ صلَّى  بها فاعتقلها 
رضيَ  بكرٍ  أبو  أتاه  ثم  الضرعُ،  فحفلَ  ودعا  الضرعَ 
فشرب  فيها  ٍفاحتلب  منقعرة  بصخرةٍ  عنهُ  اُهللا 
اقلُصْ  للضرعِ  قال  ثم  شربتُ  ثم  بكرٍ  أبو  وشرب 
هذا  من  علِّمني  فقلت:  ذلك  بعد  فأتيته  فقلص 
القولِ قال: إنك غالمٌ مُعلمٌ قال: فأخذت من فيه 
سبعينَ سورةً ال ينازعُني فيها أحدٌ“، وتجدر اإلشارة 
الرواية  في  الوارد  بكر  أبي  مع  الرسول  فرار  أن  إلى 
جسديّ،  أو  ماديٍّ  أذىً  من  فراراً  يكن  لم  السابقة 
وإنما من المناظرات والنقاشات التي كانت مع الكفار. 
جريئًا  وكان  مكة،  في  محمد  النبي  مسعود  ابن  لزم 
أول من جهر بالقرآن في مكة بعد  الدين، فكان  في 
النبي محمد، فقاسى ابن مسعود ما قاساه المسلمون 
الهجرة  إلى  اضطره  مما  قريش،  اضطهاد  من  األوائل 
إلى الحبشة تحت وطأة هذا االضطهاد لينجو بنفسه 
مكة،  إلى  سنوات  بعد  مسعود  ابن  عاد  ثم  وبدينه. 
قبل أن يغادرها مجددًا مهاجرًا إلى يثرب بعد أن أذن 

النبي محمد ألصحابه بالهجرة إليها.  

حياته 
الزم عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه النبي عليه 
الصالة والسالم، وروى عنه الكثير من األحاديث، وآخر 
عنه  اهللا  رضي  معاذ  بن  سعد  وبين  بينه  الرسول 
بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، وتجدر اإلشارة إلى أن 
عبد اهللا بن مسعود كان شديد وغزير العلم، وقال 
أنزلت سورة  ما  إله غيره،  ال  الذي  ”واهللا  عن نفسه: 

آية  أُنزلت  وال  نزلت،  أين  أعلم  أنا  إالّ  اهللا  كتاب  من 
من كتاب اهللا إال أنا أعلم فيم أُنزلت، ولو أعلم أحداً 
وأضاف  ألتيته“،  اإلبل  تبلغه  اهللا  بكتاب  مني  أعلم 
قائالً: (واهللا لقد أخذت مِنْ فِيْ رسول اهللا -صلى 
اهللا عليه وسلم- بضعاً وسبعين سورة، واهللا لقد 
أني  وسلم-  عليه  اهللا  -صلى  النبي  أصحاب  علم 
مِنْ أعلمهم بكتاب اهللا وما أنا بخيرهم)، فكان من 
العديد من األحاديث  فقهاء األمة وعلمائهم، ووردت 
مكانته  تبيّن  التي  والسالم  الصالة  عليه  النبي  عن 
ومنزلته وفضله. كانت غزوة الخندق من الغزوات التي 
مع  وثبت  عنه،  اهللا  رضي  مسعود  ابن  فيها  شارك 
الرسول عليه الصالة والسالم مع ثمانين آخرين من 
األسباب  من  ذلك  وكان  وأنصاراً،  مهاجرين  الصحابة 
التي أدّت إلى تولّي المشركين على أعقابهم، كما كان 
البن مسعود العديد من المواقف مع الصحابة رضي 
اهللا عنهم، ومن ذلك ما كان من ثناء عمر بن الخطاب 
رضي اهللا عنه عليه عندما أرسله إلى الكوفة مُعلّماً 
ووزيراً، وكتب إلى أهل الكوفة مخاطباً لهم: (إنّي قد 
أميرًا، وعبد اهللا بن مسعود  ياسر  بعثت عمار بن 
رسول  أصحاب  من  النجباء  من  وهما  ووزيرًا،  معلمًا 
اهللا من أهل بدر؛ فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا 
وروي  نفسي)،  على  اهللا  بعبد  آثرتكم  وقد  قولهما، 
عن ابن مسعود العديدُ من األقوال الغنيّة بالحكم 
مُتَعَلِّمًا  أَوْ  عَالِمًا  دُ  (اغْ قوله:  منها  والمواعظ، 
كما  تَهْلِكَ)،  فَ الرَّابِعَ  نِ  تَكُ وَالَ  مُسْتَمِعًا،  أَوْ 
الَ يَدْخُلْ عَلَى  رَمَ دِينُهُ فَ قال: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكْ
انِ، وَالَ يَخْلُوَنَّ بِالنِّسْوَانِ، وَالَ يُخَاصِمَنَّ  لْطَ السُّ
الثانية  السنة  وفاته في  وكانت  اَألهْوَاِء)،  أَصْحَابَ 
المنورة،  المدينة  إلى  النبوية  الهجرة  من  والثالثين 
، وتمّ دفنه  بعد أن أتمّ من عمره بضعاً وستين سنةً
في البقيع بعد أن صلّى عليه عثمان بن عفان رضي 

اهللا عنه. 

وفقهها،  النبوية  السيرة  دراسة  من  الغرض  ليس 
ما  وال سرد  التاريخية،  الوقائع  الوقوف على  مجرد 
طرف أو جمل من القصص واألحداث ولذا فال ينبغي 
جملة  من  النبوية  السيرة  فقه  دراسة  نعتبر  أن 
الدراسة التاريخية، شأنها كشأن االطالع على سيرة 
التاريخية  العهود  من  عهد  أو  الخلفاء  من  خليفة 
المسلم  يتصور  أن  منها؛  الغرض  وإنما  الغابرة. 
في  متجسدة  مجموعها  في  اإلسالمية  الحقيقة 
حياته صلّى اهللا عليه وسلم، بعد أن فهمها مبادئ 
دراسة  إن  أي  الذهن.   في  مجردة  وأحكاماً  وقواعد 
يراد  تطبيقي  عمل  سوى  ليست  النبوية،  السيرة 
مثلها  في  كاملة،  اإلسالمية  الحقيقة  تجسيد  منه 
أن  أردنا  وإذا  األعلى محمد صلّى اهللا عليه وسلم. 
نجزئ هذا الغرض ونصنّف أجزاءه، فإن من الممكن 

حصرها في األهداف التفصيلية التالية:
وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد  شخصية  فهم   -١  

عاش  التي  وظروفه  حياته  خالل  من  (النبوية) 
فيها، للتأكد من أن محمداً عليه الصالة والسالم لم 
يكن مجرد عبقري سمت به عبقريته بين قومه، 
أيّده اهللا بوحي من عنده  ولكنه قبل ذلك رسول 

وتوفيق من لدنه
. ٢- أن يجد اإلنسان بين يديه صورة للمثل األعلى 
في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة، كي يجعل 
أن  ريب  منها دستوراً يتمسك به ويسير عليه وال 
من  ناحية  في  أعلى  مثل  عن  بحث  مهما  اإلنسان 
حياة  في  ذلك ص١٢  كل  واجد  فإنه  الحياة  نواحي 
ما  أعظم  على  وسلم  عليه  اهللا  صلّى  اهللا  رسول 
الوضوح والكمال. ولذا جعله اهللا قدوة  يكون من 
مْ فِي رَسُولِ  دْ كانَ لَكُ لإلنسانية كلها إذ قال: {لَقَ

} [األحزاب ٣٣/ ١٢] . اهللاَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
 ٣- أن يجد اإلنسان في دراسة سيرته عليه الصالة 
تعالى  اهللا  كتاب  فهم  على  يعينه  ما  والسالم 

وتذوق روحه ومقاصده، إذ إن كثيراً من آيات القرآن 
برسول  مرت  التي  األحداث  وتجلّيها  تفسرها  إنما 

اهللا صلّى اهللا عليه وسلم ومواقفه منها.
 ٤- أن يتجمع لدى المسلم من خالل دراسة سيرته 
الثقافة  من  قدر  أكبر  وسلم،  عليه  اهللا  صلّى 
منها  كان  ما  سواء  الصحيحة،  اإلسالمية  والمعارف 
متعلقاً بالعقيدة أو األحكام أو األخالق، إذ ال ريب أن 
حياته عليه الصالة والسالم إنما هي صورة مجسدة 

نيرة لمجموع مبادئ اإلسالم وأحكامه.
 ٥- أن يكون لدى المعلم والداعية اإلسالمي نموذج 
حيّ عن طرائق التربية والتعليم، فلقد كان محمد 
صلّى اهللا عليه وسلم معلماً ناصحاً ومربياً فاضالً 
لم يأل جهداً في تلمس أجدى الطرق الصالحة إلى كل 
من التربية والتعليم خالل مختلف مراحل دعوته. 
عليه  اهللا  صلّى  سيرته  يجعل  ما  أهم  من  وإن 
وسلم وافية بتحقيق هذه األهداف كلها أن حياته 

عليه الصالة والسالم شاملة لكل النواحي اإلنسانية 
واالجتماعية التي توجد في اإلنسان من حيث إنه 
فعال  عضو  إنه  حيث  من  أو  بذاته  مستقل  فرد 
في المجتمع. فحياته عليه الصالة والسالم تقدم 
سلوكه،  في  المستقيم  للشاب  سامية  نماذج  إلينا 
النموذج  تقدم  كما  وأصحابه،  قومه  مع  األمين 
الرائع لإلنسان الداعي إلى اهللا بالحكمة والموعظة 
إبالغ  سبيل  في  الطاقة  منتهى  الباذل  الحسنة، 
رسالته، ولرئيس الدولة الذي يسوس األمور بحذق 
وحكمة بالغة، وللزوج المثالي في حسن معاملته، 
بين  دقيق  تفريق  مع  عاطفته،  حنو  في  ولألب 
الحقوق والواجبات لكل من الزوجة واألوالد، وللقائد 
الحربي الماهر والسياسي الصادق المحنك، وللمسلم 
التعبد  واجب  بين  وعدل-  دقة  في  الجامع- 
والتبتل لربه، والمعاشرة الفكهة اللطيفة مع أهله 

وأصحابه.
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 عبد اهللا بن مسعود..»الخفيف» الصادح بالقرآن 
نور الدين قاللة

أهمية السيرة النبوية في فهم اإلسالم 
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 في قضیة تحریض السكان ومنع المواطنین من ممارسة حق االنتخاب

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات االبتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، 
في جلسة أمس اإلثنين توقيع عقوبة 5 سنوات سجن نافذ و200 غرامة مالية 

في حق الناشط السياسي رشيد نكاز عن جناية تحريض السكان على حمل السالح 
وكذا جناية الشروع في منع للمواطنين على ممارسة حق االنتخاب بواسطة خطة 

مدبرة للتنفيذ على أراضي الجمهورية.

على مستوى السكنات الشاغرة بالعمارات التي لم يتم توزيعها بعد

اإلطاحة بمتورطين في عمليات سرقة 
طالت أنابيب الغاز النحاسية في بجاية

 • حجز قنطار و28 كلغ من مادة «الشمة» المقلدة

وتمت محاكمة المتهم 
بموجب االستدعاء المباشر 

أمام محكمة الجنايات، 
حسب قرار االحالة عن 

وقائع تورطه في تحريض 
المواطنين بعرقلة العملية 

االنتخابية والتصدي 
لرجال الشرطة، كما دعا 

الجزائريين لحمل السالح 
ضد البرلمانيين في حالة 

تصويتهم على قانون 
المحروقات عبر بث فيديو 

مباشر على صفحته 
بالفايسبوك، واعتبر نكاز ان 
تصريحاته عبارة عن خطاب 

سياسي مشفر ال يدعي 
للعنف اطالقا، كما اتهم 

عدة أطراف بفبركة الفيديو 

لتوريطه والزج به داخل 
السجن حسب زعمه.

وكان قاضي التحقيق لدى 
محكمة الجنايات االبتدائية 

بالدار البيضاء في العاصمة، 
قد شرع في االستماع ألقوال 

رشيد نكاز في قضية الحال 
يوم 21 ديسمبر الجاري، 
ويوم 21 ديسمبر، وذلك 

استكماال إلجراءات التحقيق 
في الملف المتابع به، وحضر 
المتهم إلى المحكمة، امتثاال 
لالستدعاء المباشر الموجه 

له، برفقة هيئة دفاعه، 
قبل أن يغادرها بعد االنتهاء 

من إجراءات التحقيق، 
تحضيرا للمحاكمة التي 

ستكون بعد أيام.

يذكر أن الناشط السياسي 
المثير للجدل كان قد استفاد 

من االفراج بتاريخ 19 فيفري 
الفارط في إطار تطبيق 

إجراءات العفو الرئاسي التي 
أصدرها رئيس الجمهورية 

عبد المجيد تبون، بعد 
عدة طلبات أودعها دفاعه 
أمام غرفة االتهام بمجلس 

قضاء الجزائر، وسبق أن أصدر 
قاضي التحقيق بمحكمة 

الدار البيضاء قرارا بإيداعه 
الحبس المؤقت بتاريخ 4

ديسمبر 2019 عقب توقيفه 
على مستوى مطار الجزائر 

الدولي هواري بومدين قادما 
من إسبانيا.

حياة سرتاح

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لألمن الحضري 
الساعات  خالل  بجاية  والية  ألمن  التابعة  السابع 
تتكون  أشرار  لجماعة  حد  وضع  من  الماضية  القليلة 
من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 22 سنة، 
مختصة في سرقة األنابيب النحاسية للسكنات الشاغرة 
بمدينة  الكائنة  بعد  توزيعها  يتم  لم  التي  بالعمارات 

بجاية.
المصالح  لذات  بيان  أوضحه  ما  حسب  العملية  وجاءت 
طرف  من  لشكوى  الشرطة  مصالح  تلقي  بعد  األمنية 
العمارات  بعض  تعرض  مفادها  عمومية  مؤسسة 
وسرقة  للتخريب  الكاليتوس  بحي  الكائنة  الشاغرة 
مجهولين،  طرف  من  بالغاز  الخاصة  النحاسية  األنابيب 
أين أستولى الفاعلون على أكثر من 175 متر من أنابيب 
عين  إلى  الشرطة  عناصر  انتقلت  ذلك  فور  النحاس، 
عناصر  برفقة  الميدانية  المعاينة  إجراء  وتم  المكان 
و  األبحاث  و  التحريات  وبتكثيف  العلمية،  الشرطة 
تفعيل عنصر االستعالم للكشف عن الفاعلين، باللجوء 
واالستعانة بالتقنيات العلمية الحديثة، تم التوصل إلى 
تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه ويتعلق 
18 العمر  من  البالغ   ( ي  ق،   ) القضائي  بالمسبوق  األمر 

تحديد هوية  تم  األخير  مع هذا  التحقيق  بعد  و  سنة، 
ليتم توقيفهم،  أحدهم طالب جامعي،  الثالثة  شركائه 
وقد بين التحقيق بأن المشتبه فيهم بعد تسللهم ليال 
إلى داخل العمارة عبر نافذة صغيرة تم سرقة األنابيب 

النحاسية وتم إخفائها في مكان بعيد، بعدها تم بيعها 
لشخص مجهول مختص في شراء الخردوات مقابل مبلغ 

مالي و اقتسامه بينهم بالتساوي.
ملف  أنجز  التحقيق  نهاية  وبعد  أنه  المصدر  وأضاف 
جزائي ضد المشتبه فيهم ألجل السرقة مع توافر ظروف 
الجهات  أمام  تقديمهم  وتم  التسلق،  و  التعدد  الليل، 

القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.
على صعيد آخر تمكن أفراد وحدات المجموعة اإلقليمية 
للدرك الوطني ببجاية من حجز (01) قنطار و 28 كلغ من 
شخص،   (01) توقيف  مع  المقلدة  (الشمة)  التبغ  مادة 
وتعود وقائع القضية ، إلى قيام أفراد وحدات المجموعة 
خارجية  بخدمة  ببجاية،  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
إسماعيل  آيت  بلدية  والي  إغيل  بقرية  وبتواجدهم 
والية بجاية  ، تم  توقيف سيارة  نفعية  تحمل ترقيم 
والية سطيف ، مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 
، بعد تفتيشها تم  ، ينحدر من والية سطيف  49 سنة 
التبغ  من  كيس   (3180) على  الخلفي  بالصندوق  العثور 
بـــــــ128.7 يقدر  إجمالي  بوزن  المقلدة  (الشمة) 
كلغ  ، دون سند قانوني ، على إثرها تم توقيف السائق 
وحسب  التحقيق،  لمواصلة  الوحدة  مقر  إلى  وإقتياده 
بيان آخر لمصالح الدرك الوطني فقد تم إنجاز ملف في 
مع   المختصة،  القضائية  الجهات  إلى  وإرساله  القضية 

تسليم  المحجوزات إلى مصالح أمالك الدولة.
حياة سرتاح

إدانة رشيد نكاز 
بعقوبة عام سجنا نافذا

 البويرة: وفاة شخص دهسا 
تحت عجالت قطار لنقل 

البضائع
تحت  حتفه  العمر  من   46 الـ  في  شخص  لقي 
االثنين،  أمس  البضائع  لنقل  قطار  عجالت 
بمنطقة أوالد بوشية بالمدخل الشرقي لمقر بلدية 
اإلعالم  لخلية  بيان  أوضحه  ما  وحسب  البويرة، 
الوحدة  إسعافات  فإن  البويرة  لوالية  واالتصال 
الرئيسية تدخلت على الساعة 01 سا 33د من أجل 
حادث دهس قطار لنقل البضائع خط الجزائر برج 
البويرة،  بلدية  بوشية  بأوالد  لرجل  بوعريريج، 
مصلحة  الى  تحويله  تم  ذكر  جنس  من  الضحية 

حفظ الجثث بالمستشفى.

الوادي: تفكك ورشة سرية 
لتقليد مادة تبغ «الترشق»

تمكنت عناصر الفرقة االقتصادية والمالية التابعة 
بالوادي،  القضائية  للشرطة  الوالئية  للمصلحة 
و  صناعة  يحترف  شخص  لنشاط  حد  وضع  من 
تقليد مادة تبغ الترشق، تفاصيل العملية جاءت 
استغالال لمعلومات حول وجود ورشة سرية تقوم 
بتقليد مادة تبغ الترشق «الشمة»، بعد استصدار 
المواد  من  قناطير   09 حجز  تم  بالتفتيش  إذن 
يقارب  ما  و  صناعته  في  تستعمل  التي  األولية 
11500 وحدة مقلدة، بعد استيفاء كافة اإلجراءات 
الجهات  إلى  إنجاز ملف جزائي حول  القانونية، تم 

القضائية المختصة.

سطيف: حجز ما يناهز 4 قناطير 
من اللحوم الحمراء الفاسدة

تمكنت مصالح أمن والية سطيف من حجز ما 
يناهز الـــ  4 قناطير من اللحوم الحمراء غير 
صالحة لالستهالك مجهولة المصدر والتي لم 
تخضع للمراقبة البيطرية، وجاءت العملية التي 
أطرت من قبل عناصر فرقة التطهير و النظافة 
التابعة للمصلحة الوالئية لألمن العمومي 
بأمن والية سطيف ، عقب عملية مراقبة تمت 
بمدخل المدينة أين تم توقيف ومراقبة مركبة 
نفعية كانت تنقل ما يناهز الـــــ 4 قناطير 
من اللحوم الحمراء، حيث تبين أنها لم تخضع 
للمراقبة البيطرية (انعدام الشهادة البيطرية)، 
و بالتنسيق مع المصالح المختصة تبين أيضا 
أن الختم الموجود على اللحوم وهمي و مزور على 
الفور تم حجزها مع فتح تحقيق معمق في 
القضية، هذا وقد قامت الضبطية القضائية بعد 
استكمالها لكل اإلجراءات القانونية الالزمة، بإنجاز 
ملفا جزائيا ضد المتورط عن تهمة بيع اللحوم 
الحمراء تحمل بيانات كاذبة ، نقل و بيع لحوم 
حمراء غير صالحة لالستهالك، أحيل بموجبه أمام 
الجهات القضائية المختصة.

حياة سرتاح

 وفق االستراتيجية الجديدة للوكالة الوطنية 
لدعم المقاوالتية

وكالة «أناد»: قبول 
158 ملف إضافي 
لتعويض ديون 

المؤسسات المتعثرة

المقاوالتية «أناد»  الوطنية لدعم وتنمية  الوكالة  قامت 
ديون  لتعويض  جديدا  ملفا   158 بقبول  سابقا)  (انساج 
المؤسسات المتعثرة، حسبما افاد به أمس االثنين, بيان 
والتي  المصغرة  بالمؤسسات  المكلفة  المنتدبة  للوزارة 
جميع  دراسة  استكمال  غاية  إلى  العملية  تواصل  أكدت 

الطلبات.
وأوضح البيان انه «تنفيذا لمحاور االستراتيجية الجديدة 
المتخذة إلعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية 
المقاوالتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة 
من  نشاطها  بعث  إعادة  أو  ديونها  تعويض  طريق  عن 
الثالثون  العمل  جلسة  عقد  تم  حالة,  كل  حسب  جديد 
الكفالة  صندوق  ممثلي  من  المكونة  الضمان  للجنة 
المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي 
المقاوالتية  وتنمية  لدعم  الوطنية  والوكالة  المشاريع 

والمكلفة بدراسة هذه الملفات».
دراسة  تم  الوكالة,  بمقر  المنعقدة  الجلسة,  هذه  وخالل 
555 ملفا مقدما من طرف ممثلي البنوك لوالية الجزائر, 
حيث تم قبول 158 ملف للتعويض بما يفوق 300مليون 
ملفا,   388 تأجيل  تم  فقد  المصدر,  ذات  وحسب  دج، 
كون المؤسسات في حالة نشاط إلعادة دراستها وتقديم 
إعادة  طريق  عن  اناد  طرف  من  لها  الالزمة  المرافقة 
بعث  إلعادة  أعباء  مخططات  ومنحها  ديونها  جدولة 

نشاطها عن طريق االتفاقيات الممضاة.
ال?صحاب  نهائيا  ملفات   5 وضعية  تسوية  تمت  كما 
لدى  ديونهم  تسديد  طريق  عن  المصغرة  المؤسسات 
البنوك  إلى  ملفات   4 إعادة  تمت  فيما  والوكالة,  البنوك 
وصل  وبالتالي,  التعويض،  شروط  استيفائهم  لعدم 
تمت  التي  المتعثرة  المصغرة  المؤسسات  عدد  إجمالي 

دراسة ملفاتها خالل الجلسات الثالثون 15303 ملف.
حياة سرتاح

 تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل 
الجمهورية المختص إقليميا

توقيف المتورطين في 
سرقة 780 مليون سنتيم 

من محل بالحراش
 • أمن باب الوادي يفكك شبكة مختصة 

في المتاجرة بالمؤثرات العقلية
الشرطة  فرقة  في  ممثلة  الجزائر  والية  أمن  مصالح  عالجت 
السرقة تحت  الحراش قضية  اإلدارية  المقاطعة  بأمن  القضائية 
مسيل  غاز  وقارورات  (سكاكين  بيضاء  بأسلحة  التهديد  طائلة 
ال  فيما  فيهما  مشتبه  شخصين  توقيف  تمّ  حيث  للدموع)، 
قائمة  األبحاث  تزال  ال  فرار،  حالة  في  الثالث  فيه  المشتبه  يزال 

لتوقيفه.
وانطلقت أطوار القضية التي تمّت تحت اإلشراف الدائم والمستمر 
الغذائية  للمواد  بائع  تعّرض  بعد  إقليميا،  المختصّة  للنيابة 
من  بيضاء  بأسلحة  التهديد  طائل  تحت  للسرقة  للجملة،  بمحل 
الذي يعمل به، حيث سُلب منه مبلغ مالي  التجاري  المحل  داخل 
بها  قام  التي  التحريات  أفضت  وقد  سنتيم.  مليون   (780) قدره 
الحضري  األمن  مع  بالتنسيق  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر 
السادس بأمن الحراش إلى تحديد هويّة شخصين مشتبه فيهما 
وتوقيفهما، مع استرجاع مبلغ مالي قدره (370) مليون سنتيم، 
األبحاث  تزال  ال  الذي  الثالث  المشتبه فيه  تحديد هويّة  تمّ  كما 
القانونية،  اإلجراءات  استكمال  وبعد  لتوقيفه،  ه  حقّ في  قائمة 
تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية المختص 
إقليميا. على صعيد آخر تمكنت مصالح أمن والية الجزائر، ممثلة 
في األمن الحضري الرابع وادي قريش بأمن المقاطعة اإلدارية باب 
الوادي، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة 
أشخاص   03 ثالثة  من  تتكون  العقلية  بالمؤثرات  والترويج 
تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، مسبوقين قضائيا ينحدرون 
إقليميا،  المختصة  النيابة  مع  التنسيق  وبعد  الجزائر،  والية  من 
تم التي  و  األقراص   هاته  مصدر  تحديد  تم  االختصاص  بتمديد 
أسفرت  العملية  قانونية،  غير  بطريقة  صيدلية  من  اقتناؤها 
عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية المقدرة بـ (900) 
قرص، كما تم استرجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بـ 
(02) هاتفين نقالين، وحسب بيان  إلى  (26700) دج باإلضافة 
لذات المصالح فإنه قد تم تقديم المشتبه فيهم أمنام النيابة 

المختصة وذلك بعد استكمال اإلجراءات القانونية.
حياة سرتاح

تورطوا في ترويج مختلف أنواع المخدرات 
بإقليم الجزائر العاصمة

إيداع 19 شخص الحبس 
بمؤسسات إعادة التربية

خالل  الجزائر،  لوالية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  المجموعة  تمكنت 
شبكات  عدة  تفكيك  من  منفصلة,  عمليات  في  الماضي  األسبوع 
وحجز  شخصا   19 توقيف  عن  أسفرت  المخدرات  ترويج  تحترف 
كميات من المخدرات واألقراص المهلوسة, حسب ما أفاد به, أمس 

اإلثنين, بيان لذات المصلح.
محاربة  إلى  الرامية  الجهود  لسلسلة  «مواصلة  أنه  البيان  وأوضح 
استفحلت  التي  الظاهرة  هذه  من  والحد  بأنواعها  المخدرات  تجارة 
في وسط الشباب وبناء على المخطط المنتهج من طرف المجموعة 
المراقبة  تكثيف  إلى  الهادف  بالجزائر  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
إلى  الوصول  بغية  االستعالمات  عنصر  تنشيط  مع  والترصد 
الممونين والمروجين الرئيسين, األمر الذي مكن من تفكيك عدة 
األقراص  وكذا  أنواعها  بشتى  المخدرات  ترويج  تحترف  شبكات 

المهلوسة خالل األسبوع الفارط».
و أضاف ذات البيان أن هذه العمليات مكنت من «حجز 490 قرصا 
مهلوسا من مختلف األصناف واألنواع مع توقيف 19 شخصا تتراوح 
أعمارهم بين 20 و45 سنة, ناهيك عن حجز 13 غرام من المخدرات 
الصلبة من نوع +هيروين+ و كذا حجز 121 غرام من الكيف معالج, 
السموم  وأدوات تستعمل في تحضير وبيع هذه  مع حجز معدات 

باإلضافة إلى أسلحة بيضاء».
اإلقليمية  الفرقة  أن  البيان  ذكر  العمليات,  هذه  حيثيات  وعن 
شبكة  ب»تفكيك  البداية  في  قامت  بالرماضنية,  الوطني  للدرك 
حجز  تم  المهلوسة,  وأقراص  هيروين  الصلبة  المخدرات  ترويج 
الهيروين  13غرام من مادة  كمية معتبرة من هذه السموم و حجز 
على إثر عمليتين منفصلتين مع توقيف 6 مروجين باإلضافة إلى 
وحدات  قامت  كما  صغيرة»،  سكاكين  و5  كيتار)   2) بيضاء  أسلحة 
الفارط,  األسبوع  بحر  بالجزائر  الوطني  للدرك  اإلقليمية  المجموعة 
لكل من الكتيبة اإلقليمية الدويرة, الحراش, الدار البيضاء, بئر مراد 
490 حجز  مع  مروجا   13 ب»توقيف  منفصلة  عمليات  في  رايس, 
من  غرام   121 حجز  إلى  إضافة  األنواع  مختلف  من  مهلوسا  قرصا 
مادة الكيف المعالج ومبلغ مالي إجمالي يقدر بـ23 مليون سنتيم 

كعائدات للترويج».
«تم  التحقيق  مجريات  استكمال  بعد  أنه,  إلى  البيان  وخلص 
الجهات  أمام  19 موقوفا  البالغ عددهم  الموقوفين  تقديم جميع 
القضائية, أين أودعوا جميعهم الحبس بمؤسسات إعادة التربية».
حياة سرتاح
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