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الحدث
وسيط الجمهورية يكشف عن استقبال أكثر من 500 منهم ويؤكد:

ارتياح واسع لدى المستثمرين بعد 
تجسيد سياسة اإلنعاش االقتصادي

تتعلق باختصاصات مجلس الدولة والتنظيم 
والمساعدة القضائيين

 النواب يصادقون على أربعة 
مشاريع قوانين

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على أربعة مشاریع قوانین عضویة 
تتعلق بالتنظیم اإلقلیمي للبالد واختصاصات مجلس الدولة والتنظیم القضائي وكذا 

المساعدة القضائیة.
جرى التصویت في جلسة علنیة ترأسھا رئیس المجلس، إبراھیم بوغالي، بحضور 
وزیر العدل، حافظ األختام، عبد الرشید طبي، ووزیرة العالقات مع البرلمان، بسمة 
عزوار، حیث یھدف مشروع القانون المتضمن األمر رقم 03-21 الذي یعدل ویتمم 
القانون المتعلق بالتنظیم اإلقلیمي للبالد الذي قدمھ سابقا وزیر الداخلیة والجماعات 
التنفیذ  حیز  وضع  رزنامة  «تمدید  إلى  بلجود،  كمال  العمرانیة،  والتھیئة  المحلیة 
للقانون  والمتمم  المعدل   ،2019 دیسمبر   11 في  المؤرخ   19-12 رقم  للقانون 
09-84 المؤرخ في 4 فبرایر 1984 المتعلق بالتنظیم اإلقلیمي للبالد، خاصة ما 
تعلق بالتحویل التدریجي للصالحیات وااللتزامات المتعلقة بتسییر مصالح ومرافق 
الوالیات الجدیدة إلى غایة 21 دیسمبر 2021 بدال من 31 دیسمبر 2020، مما 
یسمح بتنصیب مختلف أجھزة وھیاكل الوالیات الجدیدة وتزویدھا بالموارد البشریة 

الالزمة لسیرھا لتمكینھا من تأدیة مھامھا الموكلة إلیھا».
98-01 رقم  العضوي  القانون  ویتمم  یعدل  الذي  العضوي  القانون  مشروع  أما 
والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ الذي قدمھ وزیر العدل، حافظ 
األختام، عبد الرشید طبي، فیندرج في إطار «تكییف النصوص القانونیة المتعلقة 
أفرزھا  التي  االنشغاالت  ببعض  والتكفل  الدستوریة  األحكام  مع  اإلداریة  بالقضایا 

الواقع العملي».
ویتضمن ھذا المشروع 5 تعدیالت تتعلق، ب»مراجعة اختصاصات مجلس الدولة 
تطبیقا للمادة 179 من الدستور التي أنشأت محاكم االستئناف تكریسا لمبدأ التقاضي 
لعمل  مقومة  ھیئة  الدولة  مجلس  یصبح  وبھذا  اإلداریة،  المواد  في  درجتین  على 

المحاكم اإلداریة لالستئناف والمحاكم اإلداریة».
ومن جھة أخرى، یكتسي مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي الذي 
صادق علیھ النواب، «طابعا استعجالیا» وذلك نتیجة إلدراج تنظیم الجھات القضائیة 
اإلداریة الذي سیتبعھ قانون التقسیم القضائي المحدد لعدد المحاكم اإلداریة االستئنافیة 

التي «یجب أن تنصب بدایة ھذه السنة»
ویقترح نص المشروع الجدید «مراجعة شاملة للقانون العضوي المتعلق بالتنظیم 
القضائي من خالل تضمینھ االحكام المتعلقة بالجھات القضائیة العادیة واإلداریة مع 

استبعاد من مجال تطبیقھ مجلس الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة التنازع».
57-71 والمتعلق  قانون یعدل ویتمم األمر رقم  النواب على مشروع  كما صادق 
بالمساعدة القضائیة، وھو یندرج في إطار تكییف القوانین مع أحكام الدستور الجدید 
ثانیة  كدرجة  لالستئناف  االبتدائیة  المحاكم  منھ   179 المادة  في  استحدث  الذي 
في  المعوزین  المتقاضین  إلى «ضمان حق  ویھدف  اإلداریة،  المادة  في  للتقاضي 
التقاضي أمام ھذه الجھات القضائیة طبقا ألحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن 

التقاضي لكل المواطنین».
إ. س/ واج

مختصون يؤكدون مساهمة تدابيره في تخفيف 
الضغط على المواطن

قانون المالية 2022 سيساعد 
على بعث االقتصاد الوطني

اعتبر مشاركون في لقاء دراسي حول قانون المالیة 2022 نظم بقسنطینة أن ھذا 
القانون « مالئم ویساعد على االستثمار وبعث االقتصاد في البالد».

إلى  «بالنظر  أنھ  سویسي  العربي  الرمال  والصناعة  التجارة  غرفة  رئیس  صرح 
یساعد   2022 المالیة  قانون  فإن  البالد،  تعیشھ  الذي  الحالي  االقتصادي  الظرف 
على االستثمار خاصة وأن رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون قد قرر بأن یكون 
بأن «االقتصاد یمر عبر االستثمار»، وبعد  اقتصادیة»، مضیفا  2022 سنة  عام 
أن ذكر بـالمجھودات «الجبارة» المبذولة من طرف الدولة لدعم المنتجات الواسعة 
االستھالك، أبرز نفس المسؤول على الخصوص أھمیة «التحلي بوعي عام لتطھیر 
مناخ األعمال من أجل اقتصاد قوي ومستدام»، كما أثنى على مجھودات الحكومة 
التي توصلت إلى «اإلبقاء على التوازن» على الرغم من الظرف الدولي المتمیز 
بجائحة كوفید19-، داعیا كل األطراف ذات الصلة باالستثمار إلى العمل «في نفس 
وازدھار  البالد  القتصاد  خدمة  النتائج  أفضل  لتحقیق  الوتیرة»  و»بنفس  االتجاه» 

المواطن.
بالمدیریة  الجبائیة  والقوانین  التتشریع  لمدیریة  الفرعي  المدیر  أوضح  جھتھ،  من 
العامة للضرائب عامر محند في مداخلة قدمھا بالمناسبة بأن قانون المالیة 2022
النظر  «إعادة  المواطن  على  الضغط  تخفیف  إلى  الرامیة  التدابیر  عدید  «یحمل 
للتشجیع  الدخل اإلجمالي» وتسھیالت أخرى ذات طابع جبائي  في الضریبة على 
على االستثمار وعلى اإلنتاج الوطني في عدة قطاعات على غرار السیاحة وتربیة 
التي  والتحفیزیة  التسھیلیة  التدابیر  أھمیة  على  ألح  أن  وبعد  وغیرھما»،  المائیات 
ذكر  االقتصادیین،  والمتعاملین  المستثمرین  لفائدة   2022 المالیة  قانون  یتضمنھا 
ذات المتدخل بتدابیر المراقبة التي قررتھا الدولة من أجل مكافحة «فعالة» للتھرب 

والغش الجبائي.
أما منیر دیدون مدیر العالقات العامة واالتصال بالمدیریة العامة للضرائب التابعة 
لوزارة المالیة وبعد أن أبرز إدراج إجراء الشمول الضریبي في قانون المالیة 2022
عبر  االتصال  مخطط  «تعزیز»  على  تعكف  للضرائب  العامة  المدیریة  بأن  أفاد 
مختلف قنوات االتصال وشبكات التواصل االجتماعي من أجل مرافقة المجھودات 
التحلي  لمسألة  المجال «بفعالیة»، وفي تطرقھ  الدولة في ھذا  المبذولة من طرف 
ب»االلتزام الضریبي»، رافع ذات المسؤول من أجل مخطط  اتصالي شفاف ینشر 
أرقاما حقیقیة وفعلیة لتمكین من یدفعون الضریبة لیكونوا مطلعین جیدا بخصوص 

الضرائب التي یدفعونھا.
لإلشارة، فإن المشاركین في ھذا اللقاء الدراسي الذي احتضنھ فندق خاص بالمقاطعة 
اإلداریة علي منجلي بحضور ممثلین عن قطاعات الصناعة واالقتصاد والجمارك 
الجزائریة على الخصوص قد رافعوا من أجل «رؤیة جماعیة» یجب تجسیدھا ألن 

األمر یتعلق قبل كل شيء بتسییر توازن.                                       واج

الجمارك الجزائرية تعتمد إجراء جديدا لترقية العالمة التجارية الجزائرية
إلزامية تحديد بلد منشأ البضائع المصدرة بداية من مارس

حركة جزئية بالمديرية العامة للجمارك

إیمان. س

على  ضیفا  حلولھ  خالل  مراد  كشف 
اإلذاعة الوطنیة، أمس، عن استقبال ما 
وساطة  بمقر  مستثمر   500 عن  یزید 
الوالیات،  ومندوبیاتھا عبر  الجمھوریة 
عن  أبانوا   » الجمیع  إن  بالقول  معلقا 
عبر  ممن  الكثیر  ومنھم  ارتیاحھم 
إن  بالقول  لیتابع  صراحة»،  ھذا  عن 
لتجسید  مرتاحون  جد  «المستثمرین 
حیث  الصدد  ھذا  في  المقدمة  الوعود 
الجمھوریة  رئیس  سیاسة  أن  أدركوا 
وإنما  جوفاء  شعارات  مجرد  لیست 
أرض  على  تطبق  ان  یجب  سیاسة 

الواقع».
بین  الثقة  أن  الجمھوریة  وسیط  ویرى 
قد  العمومیة  والسلطات  المستثمرین 
من  الھائل  «العدد  بعد  «ترسخت» 
لحد  استقبالھم  تم  الذین  المستثمرین 
غیر  كانوا  من  أن  مضیفا  اآلن»، 
متحمسین أو غیر مبالین استعادوا الثقة 
والذي  االستثمار  نشاط  زیادة  بفضل 
یبقى ھدفھ األساسي «ازدھار االقتصاد 
العمل  ومناصب  الثروة  وخلق  الوطني 

والسلم االجتماعي».
برفع  مراد  ذكر  أخرى،  جھة  من 
العراقیل عن 679 مشروع استثماري 
وذلك  مشروع   877 إجمالي  من 
والدخول  االستغالل  رخص  بتسلیمھا 
في اإلنتاج  ناھیك عن توفیر 39.262

وسیط  عرج  كما  شغل،  منصب 

الجمھوریة في مداخلتھ على «استقبال 
الفاتح  منذ  عریضة  ل58.801  ھیئتھ 
2021 دیسمبر   23 إلى  جانفي 

قدمھا  عریضة   51.253 بینھا  من 
عریضة  و7.548  طبیعیون  أشخاص 
تخص المرفق العام «انشغاالت متعلقة 

بالتنمیة المحلیة».

قال وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، أمس، إن المستثمرين «جد مرتاحون» حيال سياسة االنعاش 
االقتصادي التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المحيد تبون، في إشارة منه إلى الخرجات الميدانية 

المبرمجة واللقاءات التي عقدت مع المستثمرين عبر كامل التراب الوطني.

كشف المدیر العام للجمارك الجزائریة، نور 
ابتداء  ستشرع  مصالحھ  أن  خالدي،  الدین 
اجراء  بتطبیق  المقبل  مارس  الفاتح  من 
المصدرة،  للبضائع  منشأ  بلد  تحدید  إلزامیة 
تطبیقا لتوصیات المنظمة العالمیة للجمارك، 
للمتعاملین  سیسمح  اإلجراء  أن  إلى  مشیرا 
التصدیر  مجال  في  الناشطین  االقتصادیین 
المنشأ  حول  قرارات  على  بالحصول 
التصریح   اكتتاب  قبل  لبضائعھم  الجزائري 
الجمركي. أوضح خالدي خالل اشرافھ على 
النظام  تعدیالت  حول  إعالمي  یوم  افتتاح 
بالقرارات  الخاص  اإلجراء  وكذا  المنسق 
المسبقة في مجال منشأ البضائع، المنظم في 
فائدة المتعاملین االقتصادیین ووكالء العبور 
المسمى  اإلجراء  ھذا  ان  الجمارك،  لدى 
البضائع»  منشأ  حول  الملزمة  «المعلومة 
والوضوح»  «الیقین  من  مزیدا  سیعطي 
التزامات  اتخاذ  في  الجزائریین  للمصدرین 
قانونا  الزامیة  قرارات  على  مبنیة  تجاریة 
التعریفیة  المعالجة  حسب  زبائنھم  واختیار 
بلدان  في  لمنتجاتھم  ستخصص  التي 
التجاریة  االتفاقیات  اطار  في  االستیراد 
االجراء،  ھذا  سیساھم  كما  التفضیلیة، 
التجاریة  العالمة  ترقیة  في  خالدي،  یقول 
الجزائریة على الصعید العالمي بالنظر الى 

منشأ  مجال  في  المسبقة  القرارات  تقدیم  ان 
البضائع للسلطات الجمركیة لبالد االستیراد 
یمثل دلیال «مقبوال وكافیا» في حالة الشكوك 
التي یمكن ان تثار من طرف ھاتھ السلطات 
حول منشأ المنتجات الجزائریة المصدرة في 

اطار االتفاقیات التفضیلیة.
مواصلة  إلى  كذلك  االجراء  ھذا  ویرمي 
الجمارك  ادارة  من طرف  المبذولة  الجھود 
الدولیة  والمقاییس  المعاییر  مع  للتأقلم 
والمؤسسة  الجمارك  بین  الشراكة  وتعزیز 
عمل  مخطط  تطبیق  وكذا  المصدرة، 
الصادرات  ترقیة  الى  الرامي  الحكومة 
جدد  المناسبة،  وبھذه  المحروقات،  خارج 
على  مصالحھ  عزم  للجمارك  العام  مدیر 
كل  على  االصالحات  مسار  مواصلة 
المستویات، وذلك تنفیذا لتوجیھات السلطات 
االقتصاد  دعم  الى  الرامیة  للبالد،  العلیا 
الوطني وتحریره من العوائق البیروقراطیة 
التصدیر  عملیات  في  المؤسسات  ومرافقة 

ومنح التسھیالت الجمركیة الضروریة.
ولدى تطرقھ الى اإلجراء المتعلق بتعدیالت 
التنفیذ  حیز  دخلت  التي  المنسق،  النظام 
وفق  الجاري،  جانفي  الفاتح  من  بدایة 
العالمیة  المنظمة  المحدد من طرف  التاریخ 
التعدیالت  ھذه  ان  خالدي  لفت  للجمارك، 

من  كبیرة  شریحة  شملت  تعدیل»   351»
البضائع موزعة على عدة قطاعات، ویعتبر 
الھدف الرئیسي من ھذه التعدیالت، حسبھ، 
وأمن  بالصحة  مرتبطة  بمسائل  التكفل  ھو 
المواطن وحمایة المجتمع ومكافحة االرھاب 
واالمن الغذائي وحمایة البیئة وكذلك مواكبة 
التجاریة  والممارسات  التكنولوجي  التطور 
الحالیة والتكفل بالمنتجات الخاصة المؤطرة 
الدولیة  االتفاقیات  مختلف  طرف  من 
االوزون،  لطبقة  المستنزفة  «المنتجات 
مراقبة حركة النفایات الخطیرة عبر الحدود، 
الطاقات  الكیماویة،  االسلحة  المخدرات، 

المتجددة».
ھذه  أن  للجمارك  العام  المدیر  وأشار 
المتعلق  الجانب  تمس  «ال  التعدیالت 
االستیراد  عند  والرسوم  الحقوق  بمعدالت 
الجمركیة والتي تدخل  التعریفة  الواردة في 

في نطاق القانون».
العدید  شھد  االعالمي  الیوم  ھذا  ان  یذكر 
العامة  المدیریة  اطارات  تدخالت  من 
العالمیة  المنظمة  للجمارك، وكذا ممثل عن 
للجمارك، عبر تقنیة التحاور عن بعد، حول 
النظام المنسق في نسختھ لعام 2022 وكذا 

المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع.
إ. س/ واج

أعلنت المدیریة العامة للجمارك في بیان لھا، 
أمس، عن حركة جزئیة لإلطارات الجمركیة 
على المستوى المركزي والجھوي. وفي ھذا 
نور  للجمارك  العام  المدیر  أشرف  اإلطار, 
ثمانیة  تنصیب  مراسم  على  خالدي,  الدین 
إطارات سامیة على مستوى المدیریة العامة, 
الجمارك,  لمصالح  عام  مفتش  منصب  في 
والتنظیم  التشریع  مدیر  دراسات,  مدیر 
واألنظمة الجمركیة, مدیر االستعالم وتسییر 
العملیاتي  والنشاط  األمن  مدیر  المخاطر, 
للفرق, مدیر اإلعالم واالتصال, مدیر ادارة 
واالستشراف.  الدراسات  مدیر  الوسائل, 

الجمركیة  لإلطارات  الجزئیة  للحركة  وتتمة 
المدیریات  اختصاص  أقالیم  مستوى  على 
مدیرین  تعیین  أیضا  تم  للجمارك,  الجھویة 
خارجیة  بالجزائر  للجمارك  جھویین 
ووھران. وتأتي ھذه الحركة الدوریة تجسیدا 
المحوري  والدور  االستراتیجیة  «للمقاربة 
لمصالح الجمارك الجزائریة, لضمان االلیات 
في  الفعالة  الجمركیة  المعالجة  تكفل  التي 
جمیع جوانبھا, وتعزیز فعالیة ونجاعة الدور 
كل  وردع  ومجابھة  صرامة,  بكل  الرقابي 
أشكال الغش والتھریب والجرائم االقتصادیة 
لالقتصاد  وحمایة  دفاعا  للحدود,  العابرة 

المدیریة  بیان  حسب  والمواطن»,  الوطني 
العامة للجمارك.

لإلطارات  الجزئیة  الحركیة  ھذه  تدعم  كما 
بمختلف  الجمركي  للسلك  السامیة 
اختصاصاتھ, «مجھودات الجمارك المیدانیة 
الموارد  لتسییر  المعتمدة  المقاربة  وفق 
وااللتزام  الكفاءة  على  المبنیة  البشریة, 
الخدمة  وعصرنة  ترقیة  بھدف  الصارمین, 
العمومیة الجمركیة, والتكریس الناجع للتوجھ 
لصالح  الجدید  االقتصادي  االستراتیجي 

الوطن والمواطن», یضیف نفس المصدر.
ع.م
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تقرير مفصل سيتم رفعه قريبا حول المتورطين في األزمة

الكشف عن خلفيات ندرة زيت 
المائدة خالل أيام

سلم له رسالة من طرف رئيس الجمهورية

لعمامرة يستقبل من قبل الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي

   استقبل وزیر الشؤون الخارجیة والجالیة الوطنیة بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس، بالقاھرة 
من قبل الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي، في إطار زیارة العمل التي یقوم بھا إلى مصر 

بصفتھ مبعوثا خاصا لرئیس الجمھوریة، حسب ما أفاد بھ بیان للوزارة.
"وبھذه المناسبة, سلم الوزیر لعمامرة إلى الرئیس السیسي رسالة خطیة من أخیھ الرئیس عبد 
المجید تبون, كما نقل إلیھ تحیاتھ الخالصة وتمنیاتھ باطراد النماء واالزدھار في كنف السلم 

واالستقرار لمصر الشقیقة", وفق ما جاء في البیان.
الستعراض  فرصة  "شكل  شكري,  سامح  المصري  الخارجیة  وزیر  حضره  الذي  اللقاء 
مختلف  في  تعزیزھا  وآفاق  والتضامن  التعاون  على  القائمة  التاریخیة  الثنائیة  العالقات 
المجاالت تجسیدا لإلرادة الراسخة التي تحدو قیادتي البلدین والتي تم التأكید علیھا مجددا خالل 
الساحة  السائدة على  الطرفان األوضاع  تناول  إلى جانب ذلك,  البیان.  المحادثات", یضیف 
العربیة, خاصة القضیة الفلسطینیة واألزمة اللیبیة, والدور المنوط بالبلدین في ترقیة العمل 
العربي المشترك. كما تم التطرق إلى أھم الملفات المطروحة على الصعید القاري واألھمیة 
البالغة "للتنسیق المشترك في سبیل إعالء قیم ومبادئ االتحاد االفریقي". وفي ھذا السیاق, 
التي  واألزمات  القضایا  إزاء  الشقیقین  البلدین  ورؤى  نظر  وجھات  توافق  الطرفان  "ثمن 
یمر بھا العالم العربي والقارة االفریقیة, بشكل یؤكد على عمق العالقات االستراتیجیة التي 
تربطھما و اتفاق إرادتھما السیاسیة في السعي لتحقیق االستقرار ولم الشمل", یؤكد بیان وزارة 
الشؤون الخارجیة. وفي الختام, كلف الرئیس السیسي لعمامرة بنقل تحیاتھ "الحارة واألخویة" 
االستراتیجیة  الشراكة  تعمیق  ومواصلة  أخیھ  للقاء  "تطلعھ  عن  معربا  تبون,  الرئیس  إلى 
على  البناء  البلدین  دور  ویعزز  الشقیقین  الشعبین  تطلعات  یحقق  بما  الجزائریة-المصریة 

الساحة الدولیة".                                                                             ع.م

في لقاء بين وزير المجاهدين والسفير المصري 

إمكانية تبادل التجارب والخبرات ذات 
المشترك االهتمام 

العربیة  مصر  جمھوریة  وسفیر  ربیقة،  العید  الحقوق،  وذوي  المجاھدین  وزیر  تحادث 
بالجزائر, مختار جمیل توفیق وریدة، أمس، حول إمكانیة تبادل التجارب والخبرات والتعاون 

ذات االھتمام المشترك.
وأفاد بیان للوزارة أن وزیر المجاھدین والسفیر المصري تطرقا إلى "إمكانیة تبادل التجارب 
والخبرات والتعاون ذات االھتمام المشترك, السیما ما تعلق منھا بالوثائق التاریخیة وحفظھا 
وتسییر المؤسسات المتحفیة واإلنتاج السمعي البصري التاریخي, من خالل اتفاقیات تعاون 
بین مؤسسات تحت وصایة وزارة المجاھدین وذوي الحقوق ومثیلتھا بدولة جمھوریة مصر 
العربیة". كما سمح اللقاء بالحدیث إلى العالقات "الوطیدة" التي تجمع البلدین الشقیقین, حیث 
ذكر السید ربیقة في ھذا اإلطار ب"الدعم الذي قدمتھ مصر, حكومة وشعبا للقضیة الجزائریة 
العادلة, مذكرا بمواقف شخصیات مصریة وازنة ودعمھا لثورة التحریر المجیدة, إلى جانب 
في  بھا  والتعریف  الجزائریة  الثورة  لمساندة  والفعالیات  التظاھرات  لعدید  مصر  احتضان 
المحافل الدولیة". وذكر السفیر المصري من جھتھ -حسب المصدر- بالعالقات "التاریخیة" 
بین الشعبین خالل الثورة التحریریة المظفرة. وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على "ضرورة" 
إلى مستوى  بھا  التاریخیة واألخویة واالرتقاء  الروابط  لتوطید  والتعاون  والتنسیق  التشاور 

تطلعات قیادة وشعب البلدین.                إ.س

إتفاقية تعاون بين وزارة المجاهدين والوكالة الفضائية 
الجزائرية

 حماية الذاكرة الوطنية باستخدام 
الفضائية والتطبيقات  التقنيات 

تم أمس بالجزائر العاصمة، التوقیع على اتفاقیة إطار للتعاون بین وزارة المجاھدین وذوي 
التقنیات  باستخدام  الوطنیة  الذاكرة  حمایة  بھدف  الجزائریة،  الفضائیة  والوكالة  الحقوق 
والحركة  الشعبیة  بالمقاومة  المرتبط  التاریخي  التراث  وحمایة  لجرد  الفضائیة  والتطبیقات 

الوطنیة وثورة التحریر الوطني (1830-1962).
وقد جرت مراسم التوقیع على ھذه االتفاقیة بإشراف وزیر المجاھدین وذوي الحقوق, العید 
ربیقة, حیث تم توقیعھا من طرف االمین العام للوزارة, الھاشمي عفیف و المدیر العام للوكالة 

الفضائیة الجزائریة, عز الدین أوصدیق, بحضور إطارات كال الھیئتین.
وأوضح وزیر المجاھدین وذوي الحقوق, العید ربیقة, عقب التوقیع على االتفاقیة التي جرت 
بمقر وزارة المجاھدین وذوي الحقوق, أن االتفاقیة تأتي في إطار "تجسید توجیھات رئیس 
الجمھوریة التي أسداھا خالل رسالتھ األخیرة المتعلقة بتكلیف كل المؤسسات المعنیة بحمایة 
الذاكرة الوطنیة باستخدام كل الوسائل خاصة التوثیق الرقمي" معتبرا االتفاقیة "أداة ناجعة 

كونھا تعتمد على الرقمنة والتوثیق الفضائي لحمایة والحفاظ على الذاكرة الوطنیة".
االدوات  "تطویر  الى  تھدف  االتفاقیة  ھذه  أن  الحقوق,  وذوي  المجاھدین  وزیر  وأبرز 
والمنتجات الفضائیة بما في ذلك على صور االقمار الصناعیة وبیانات نظام تحدید المواقع 
العالمیة ونظم المعلومات الجغرافیة" وذلك  من اجل "استكشاف المواقع التاریخیة بواسطة 
التقنیات الفضائیة وانتاج صور ذات قیمة مضافة, و اجراء دراسة لمواقع التاریخیة من خالل 

استخدام تقنیات جد حدیثة".
للغایة" حیث  ثریة  الوطنیة  بالذاكرة  المتعلقة  الجزائریة  المعلمیة  "الخریطة  أن  وأكد ربیقة, 
التاریخیة,  القیادات  مقر  غرار  على  تاریخي  معلم   6000 ال  معتبر"یتجاوز  رصید  تضم 
المحتشدات, المعتقالت, مراكز التعذیب واالستنطاق المنتشرة عبر الوطن" الفتا أن الوزارة 
ما  كل  خالل  من  علمیة  إحداثیات  و  معطیات  على  بناءا  سیاحي  تاریخي  دلیل  "ستجسد  
المختصین  "األساتذة  مع  بالتنسیق  ستعمل  التي  الجزائریة"  الفضائیة  الوكالة  طاقات  توفره 
من المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة 1 نوفمبر 
االحداث  اماكن  مواقع  و  الدقیقة  المعلومة   لتوفیر  التقنیة  العلمیة  االداة  باعتباره   ,1954

التاریخیة".
بموجب  أنھ  أوصدیق,  الدین  عز  الجزائریة,  الفضائیة  للوكالة  العام  المدیر  أكد  جانبھ,  من 
المستوى  على  التاریخیة  المواقع  الستكشاف  جغرافیة  بیانات  قاعدة  اعداد  "سیتم  االتفاقیة 
(منصة  الواب  عبر  التاریخیة  المعلومات  لنشر  الكترونیة  بوابة  وتطویر  وحفظھا  الوطني 

تاریخیة )".
جغرافیة  معلومات  منظومات  على  "ترتكز  اإللكترونیة  البوابة  ھذه  أن  أوصدیق,  وأبرز 
فائقة كل  بدقة  الخرائط  للتحیین حیث تحدد ھذه  قابلة  دینامیكیة,  تضم خرائط موضوعاتیة, 
الملغمة,  الحقول  التاریخیة,  الوالیات  حدود  غرار  على  التاریخیة  والمعالم  االحداث  مواقع 
الخطوط المكھربة ومواقع أھم المعارك منذ 1830 الى 1962, وتكون مرفقة بتفسیرات من 
المختصین في التاریخ كما ستكون في متناول كل المواطنین ومتاحة للباحثین من مختلف دول 

العالم باللغة العربیة وبلغات اجنبیة".                      إ.س

في إطار تجسيد إستراتيجية بناءة في مجال االتصال الخارجي

زيارة موجهة إلى وسائل اإلعالم الوطنية إلى مدرسة 
القيادة واألركان بتمنفوست

إیمان. س
أوضح قوادریة في تصریح نشرتھ وكالة 
زیارتھ  اختتام  لدى  الجزائریة،  األنباء 
''الباطوار"  بالجملة  البیع  سوق  إلى 
توزیع  نقاط  وإحدى  سطیف،  جنوب 
زیت المائدة بمنطقة عین الطریق شرق 
ذات  ستعده  التقریر  ھذا  بأن  الوالیة، 
اللجنة بناء على سلسلة خرجات میدانیة 
البالد  وشرق  بغرب  والیات  ست  إلى 
وتجار  بیع  ونقاط  مصانع  استھدفت 
جملة وتجزئة، باإلضافة إلى تصریحات 
المواطنین حول القضیة، واستنادا لذات 
المصدر فإن عمل اللجنة "من المفروض 
على  أیام   10 غضون  في  یختتم  أن 
أقصى تقدیر بعد استكمال خرجاتھا إلى 
باقي الوالیات المبرمجة في إطار عمل 
لیتم عقد اجتماع ورفع تقریرھا  اللجنة، 
إلى الھیئات الوصیة لیكون "بادرة حسنة 
خالل  المواطن  لمرافقة  المجالس  لكل 
أوضح  الشأن  ھذا  وفي  األزمة".  ھذه 
الوطني  الشعبي  المجلس  بأن  قوادریة 

قرر تشكیل لجنة معاینة للتحري وكشف 
بعض  ندرة  في  تسببت  التي  الحقائق 
المواد الغذائیة الواسعة االستھالك وعلى 
منتخبة  ھیئة  ألنھ  المائدة  زیت  رأسھا 
وھیئة رقابیة "أصبحت مرافقة للحكومة 
الجزائر  تعیشھا  التي  الظروف  في ظل 

في الوقت الراھن".
المواد  أسعار  الرتفاع  تطرقھ  ولدى 
اللجنة  بأن  قوادریة  أفاد  االستھالكیة، 
بالمجلس  والتجارة  والتنمیة  االقتصادیة 
الشعبي الوطني باعتبارھا ھیئة مختصة 
في المجال "ترى بأن األمر مرتبط بأزمة 
اقتصادیة عالمیة جراء كوفید19- الذي 
العالمي  االقتصاد  في  اھتزازات  أحدث 
العالم"،  الجزائر كباقي دول  بھا  تأثرت 
عرف  قد  الخام  الزیت  سعر  "إن  وقال 
البورصة  مستوى  على  كبیرا  ارتفاعا 
باھظة  أمواال  الدولة  یكلف  ما  العالمیة 
زیت  أن  باعتبار  بالدعم،  تعلق  فیما 

المائدة مادة غذائیة مدعمة".

االقتصادیة  اللجنة  رئیس  واعتبر 
الشعبي  بالمجلس  والتجارة  والتنمیة 
الوطني أن "بناء اقتصاد قوي ال یتحقق 
بما والشعب  الدولة  بین  باالنسجام  إال 
الجملة  وتجار  تجزئة  تجار  فیھ 
وغیرھم"،  ومنتجین  ومصنعین 
اإلسراع  "ضرورة  إلى  دعا  كما 
في رقمنة كل المصالح ذات العالقة 
المباشرة مع المواطن من ضرائب 
سعر  في  للتحكم  وغیرھا  وتجارة 
غذائیة  مادة  أي  أو  المائدة  زیت 
اللجنة  أعضاء  أن  یذكر  أخرى". 
والتجارة  والتنمیة  االقتصادیة 
بالمجلس الشعبي الوطني قد التقوا 
"الباطوار"،  بحي  جملة  تجار  مع 
التي  النشغاالتھم  استمعوا  حیث 
وارتفاع  الفوترة  حول  تمحورت 
زیارتھم  قبل  وغیرھا،  األسعار 
بعین  الغذائیة  المواد  توزیع  وحدة 

الطریق شرق سطیف.

قال رئيس اللجنة االقتصادية والتنمية والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية بسطيف، 
إن تقريرا مفصال سيتم رفعه "قريبا" للهيئة الوصية "يتضمن حقائق تم كشفها" حول ندرة زيت المائدة، 

موضحا أن عمل اللجنة من المفروض أن يختتم في غضون 10 أيام على أقصى تقدير بعد استكمال خرجاتها 
إلى ست واليات بغرب وشرق البالد.

ممثلي  لفائدة  موجھة  زیارة  أمس  نظمت 
القیادة  إلى مدرسة  الوطنیة  اإلعالم  وسائل 
واألركان الشھید، حمودة أحمد المدعو"سي 
الزیارة  ھذه  وتندرج  بتمنفوست.  الحواس" 
قائد  اللواء محمد عمر,  علیھا  أشرف  التي 
إستراتیجیة  "تجسید  سیاق  في  المدرسة, 
إلبراز  الخارجي  االتصال  مجال  في  بناءة 
مدى تطور الجیش الوطني الشعبي السیما 
مورده  وتأھیل  التكوینیة  بھیاكلھ  تعلق  ما 
المخطط  ضمن  تندرج  كما  البشري". 
البریة  القوات  لقیادة  لالتصال  القطاعي 
الى  یسعى  والذي   ,2022/2021 لسنة 
التعریف بمدرسة القیادة واالركان من خالل 
التي  الدروس  مختلف  تبین  ورشات  تنظیم 
رابطة  وتعزیز  المتربص  الضابط  یتلقاھا 
وسائل  مع  العالقات  وترقیة  جیش-أمة 
اإلعالم الوطنیة التي تعد ھمزة وصل بین 
المؤسسة العسكریة ومختلف فئات المجتمع 
الوحدات  لمختلف  الحقیقیة  الصورة  لنقل 

والھیاكل التابعة للقوات البریة.
اللواء محمد عمر  أكد  ترحیبیة,  كلمة  وفي 
منا  إیمانا  "تأتي  الزیارة  ھذه  تنظیم  أن 
اإلعالم  وسائل  على  االنفتاح  بضرورة 

الشعبي  الوطني  الجیش  قیادة  تسعى  حیث 
المتاحة  التقارب  اطر  وتكثیف  تطویر  الى 
بین الجیش ومختلف وسائل االعالم الوطنیة 
الوضع  متطلبات  مع  یتماشى  بما  وترقیتھا 
الراھن لتكون ھمزة وصل لتمریر الرسائل 
االعالمیة الھادفة بما یعزز الرابطة جیش-
أمة". وأضاف في ذات السیاق أن "المدرسة 
المسند  الدور  في  التألق  من  مزیدا  تعرف 
بنیتھا  وعصرنة  تقویة  خالل  من  إلیھا 
التحتیة القاعدیة لتعزیز التأطیر العسكري, 
قدراتھا  رفع  وكذا  والبیداغوجي  العلمي 
یستجیب  نوعي  تكوین  لضمان  االستیعابیة 

لمتطلعات الدفاع واالمن الوطنیین".
والتقنیین  للصحفیین  الزیارة  ھذه  وأتاحت 
التعرف على مھام المدرسة واالطالع على 
في  العلیا  القیادة  تبذلھا  التي  المجھودات 
سبیل االحترافیة المبنیة على "االصالحات 
والمنھج  التكوین  قطاع  في  الھیكلیة 
العصرنة  مع  یتماشى  الذي  البیداغوجي 

والحداثة".
كما استمع الوفد االعالمي إلى عرض حال 
عن المدرسة , یبرز مسار تكوین الضابط 
واألركان,  القیادة  دروس  في  المتربص 

المنشآت  مختلف  على  بعدھا  لیطلع 
تقنیات  مخبر  غرار  على  البیداغوجیة 
االتصال ومركز التدریب والمحاكاة, حیث 
الذي  التكوین  حول  وافیة  شروحات  تلقى 
یتلقاه الضابط المتربص وكذا المرافق التي 

تتوفر علیھا المدرسة.
القیادة  مدرسة  استحداث  تم  فقد  لإلشارة, 
الجزائر  والیة  تمنفوست  بمدینة  واألركان 
للقرار  طبقا  األولى)  العسكریة  (الناحیة 
حیث   ,2009 أكتوبر   21 في  المؤرخ 
تشكل أداة تكوین عسكري ممیز في المجال 
التكتیكي والعملیاتي. كما أن المدرسة مزودة 
وبقاعدة  مؤھلین  مدرسین  بمستخدمین 
بیداغوجیة ومادیة عصریة قادرة على تلقین 
عالیة,  باحترافیة  واألركان  القیادة  دروس 
وخلق إطار مالئم في مسار تحضیر الضباط 
والذي  الشعبي,  الوطني  للجیش  العاملین 
قیادیة على مستوى  یؤھلھم لشغل مناصب 
تكتیكي والعمل ضمن ھیاكل االركان على 
مستوى عملیاتي. وتم تسمیة المدرسة باسم 
الحواس"  المدعو"سي  أحمد  الشھید حمودة 
طبقا للمقرر المؤرخ في 2 أكتوبر 2017.
ع.ط
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فاعلون يستحسنون توجيه إمكانيات الدولة من االستيراد نحو اإلنتاج

قرار الرئيس "سيقلب" المعادلة 
في شعبة الحبوب 

يقترح في المجموع سبعة منتوجات إسالمية لفائدة الخواص

البنك الخارجي يطلق شباكين 
جديدين للصيرفة االسالمية 

بالعاصمة
مخصصین  جدیدین  شباكین  بالعاصمة  أمس،  الخارجي،  الجزائر  بنك  أطلق 
بشارع  الواقعتین  الصیرفة االسالمیة على مستوى وكالتیھ  منتوجات  لتسویق 

محمد بلوزداد (الجزائر الوسطى) والشراقة (الجزائر-غرب).
لوكالة محمد  االسالمیة  الصیرفة  لشباك  الرسمي  التدشین  اشرافھ على  ولدى 
بنكھ  أن  لطرش،  لزھر  الخارجي  الجزائر  لبنك  العام  المدیر  بلوزداد, صرح 
یقترح في المجموع سبعة منتوجات اسالمیة لفائدة الخواص ومنتوجین موجھین 
الصیرفة  شبابیك  "تدریجیا"  توسیع  أیضا  یعتزم  البنك  أن  مؤكدا  للمؤسسات 

االسالمیة لوكاالتھ األخرى مع تنویع منتوجاتھ .

في ھذا الصدد, أكد نفس المسؤول یقول "نعتزم خالل سنة 2022 لوحدھا فتح 
شبابیك تسوق منتوجات الصیرفة االسالمیة عبر 44 وكالة"، مضیفا أن ھذا 
المسعى یندرج في اطار مواصلة نشاط "الصیرفة االسالمیة" الذي بادر بھ منذ 
نھایة دیسمبر المنصرم بنك الجزائر الخارجي على مستوى وكالتھ الموجودة 

بنھج "عمیروش" (الجزائر العاصمة) .
ویقترح بنك الجزائر الخارجي في اطار النشاط الجدید مجموعة من منتوجات 
االدخار و المالیة حسب مبادئ الشریعة و تم التصدیق علیھا من طرف الھیئة 

الشرعیة للبنك والھیئة الشرعیة لإلفتاء لصناعة المالیة االسالمیة .
وتضم مجموعة ھذه المنتوجات حساب االستثمار االسالمي غیر المقید بآجال 
و  للخواص  بالنسبة  االسالمي  االیداع  وحساب  المؤسسات  للخواص  بالنسبة 
الحساب الجاري االسالمي و حساب االدخار االسالمي وحساب االیداع الخاص 
بالسیارات  الخاصة  المرابحة  الى صیغة  بآجال اضافة  المقید  باالستثمار غیر 

ع.ط  واالستھالك و العقار.       

الجزائر استوعبت دروس الموجة الثالثة 

"ال وفيات عند األطفال 
بفيروس كورونا"

أكدت سامیة حمادي، مدیرة الوقایة بوزارة الصحة، متابعة مستمرة للوضعیة 
الوبائیة  تفادیا لتكرار الموجة الثالثة للفیروس التي شكلت درسا مفیدا للجمیع 

حسب تعبیرھا.
واعتبرت مدیرة الوقایة بوزارة الصحة، في فوروم اإلذاعة، أمس، أن انتشار 
بل بجمیع دول  الجزائر فحسب  یقتصر على  فیروس كورونا بشكل الفت ال 
العالم ، معتبرة أن تأخر وصول الموجة لبالدنا مفید لنا ألنھ یسمح لنا باإلستفادة 

من دروس اآلخرین وأخذ اإلحتیاطات الالزمة والحذر أكثر حسب تعبیرھا.
وتعتقد  حمادي أن ما ساھم في انتشار الفیروس ھو قلة الملقحین رغم توفر 
القناع  وغیاب  التباعد  اجراءات  في  والتراخي  التحسیسیة،  والحمالت  اللقاح 
الواقي. مشیرة إلى أن أومیكرون ینتشر بسرعة ویمكن الوصول إلى الذروة 

قبل الوقت.
اعتمدتھا  التي  الخاصة  البروتوكوالت  احترام  لعدم  أسفھا  المتحدثة  وأبدت 
 . مطلق  بشكل  تجاھلھا  وتم  احترامھا  یتم  لم  الفئات  بكل  الخاصة  الوزارة 
وبسؤالھا عن مدى توافر الھیاكل األستشفائیة للتكفل بالمرضى، أكدت مدیرة 
كانت  –تضیف-  للفیروس  الثالثة  الموجة  تجربة  أن  الصحة  بوزارة  الوقایة 
درسا تعلمنا منھ وجعلنا نعتمد استراتیجیة وقائیة عملیة من خالل اتخاذ جمیع 
االحترازات واإلجراءات الوقائیة كالتلقیح وتوفیر األسرة وغیرھا، مشیرة إلى 
بحث  یتم خاللھا  أسبوعیة  أخرى  و  الوبائیة  للوضعیة  یومیة  متابعة  ھناك  أن 

الحلول الممكنة في حال وجود مشاكل معینة تتعلق باإلستشفاء وغیرھا.
من جانبھ  نفى محمد بورحلة مدیر الصحة بوالیة تیبازة، تسجیل أي حاالت 
وفیات أو إنعاش وسط األطفال المصابین بفیروس كوفید ، داعیا إلى ضرورة 
أن  .وأضاف  لمواجھتھ  الضروریة  اإلحتیاطات  واتخاذ  الفیروس  مع   التأقلم 
اإلجتماعات التي تتم یومیا یتم خاللھا التوصیة بضرورة توفیر جمیع الوسائل 
للتكفل بالمرضى ، مشیرا إلى تسجیل تكفل تام بالمرضى في وحدات الكوفید 
ووحدات اإلنعاش وكل النشاطات یتم القیام بھا رغم أننا دخلنا األسبوع الثالث 

من الموجة الرابعة حسب قولھ .
وبشأن الطاقة اإلستیعابیة لألسرة، أكد المتحدث أنھ عند بلوغ نسبة 67 بالمائة 
لمرضى  وتخصیصھا  جدیدة  فتح مصالح  فسیتم   ، لألسرة  التشبع  من حاالت 
كوفید، مشیرا إلى أنھ تم التوصیة بفتح المراكز الجواریة إلبعاد الضغط على 
المستشفیات. وحول سؤال یتعلق بمدى انتشار الفیروس بالمدارس، لفت مدیر 
– لنا  عادیا  أمرا  صار  األطفال  بعض  إصابة  أن  إلى  تیبازة  بوالیة  الصحة 
یضیف-  باعتبار أن األطفال حاملو الفیروس ، وما یھمنا أنھ لم یتم تسجیل أي 

وفیات ألطفال أو دخولھم لإلنعاش بسبب الفیروس حسب تأكیده.        ع.ط 

فرض جواز التلقيح في 
الفضاءات العامة بالنعامة

ولوج  الصحي على  التلقیح  بوزیان فرض جواز  الدراجي  النعامة  والي  قرر 
جائحة  بمتابعة  المكلفة  الوالئیة  الخلیة  العامة.وأوضحت  واألماكن  الفضاءات 
فیروس كورونا، أن الجواز یشمل كل شخص یبلغ عمره 18 سنة فما فوق. 
الریاضیة،  والمنافسات  التظاھرات  إجراء  وأماكن  المالعب  اإلجراء  ویشمل 
التي  والفضاءات واألماكن  والمسابح،  الریاضیة  والمنشآت  الریاضة  وقاعات 
تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات. كما یشترط الجواز الصحي على قاعات 
فضاءات  وكذا  العروض،  وأماكن  وفضاءات  والمتاحف  والمسارح  السینما 
وأماكن إجراء االحتفاالت واألحداث ذات الطابع الوطني والمحلي، والقاعات 
بیان  وأكد  المعدنیة.  والحمامات  الحفالت  وقاعات  والمعارض  والصالونات 
النظافة  لقواعد  الواقي، واالمتثال  القناع  ارتداء  إلزامیة  الوالیة على ضرورة 

والتباعد الجسدي.                     ع.ط 

س.زموش

الوطنیة  الغرفة  رئیس  قال  الصدد  ھذا  وفي 
رئیس  قرار  إن  حمبلي  یزید  محمد  للفالحة 
شعبة  تطور  وتیرة  من  سیرفع  الجمھوریة 
العمل  على  الفالحین  وسیشجع  الحبوب 
لإلذاعة  تصریح  في  حمبلي  وأضاف  أكثر 
الفالحون  انتظره  القرار   " أمس   الجزائریة 
كثیرا ال یما وأنھ خالل السنوات الماضیة أن 
أسعار المدخرات الغذائیة والعوامل اإلنتاجیة 
من  الحبوب  شراء  سعر  وبقي  ارتفعت 
"  مشیرا   2008 منذ  تغییر  بدون  الفالحین 
أن السعر القدیم  لشراء الحبوب لدى الفالحین  
كان  یعتبر غیر منصف لیأتي قرار الرئیس 
ان  معتبرا  الفالح  لصالح  الوضع  ویصحح 
استراتیجیة  إطار  في  یدخل  ھذا  مثل  قرار 
تشجیع  على  خاللھا  من  الدولة  تعمل  جدیدة 
ما تصرفھ  توجیھ  الحبوب من خالل   شعبة 
الفالحین من أجل  لدعم  الدولة في االستیراد 
دعم اإلنتاج المحلي و تحقیق األمن  الغذائي 
من  التحول  أجل  من  المعادلة"  و"قلب    ،
بھ  وصرح  سبق  كما  اإلنتاج  الى  االستیراد 
لجنة  رئیس  یرى  وبدوره  األول.  الوزیر 
البیئة  وحمایة  البحري  والصید  الفالحة 
أن  لعبید  لحسن  الوطني  الشعبي  بالمجلس 
على  الفالحین  یشجع  الوزراء  مجلس  قرار 
یسمح  ما  وھو  القمح  من  إنتاجھم  مضاعفة 
كاھل  أثقلت  التي  االستیراد  فاتورة  بتقلیص 

القرار  ھذا  أن  لإلذاعة  لعبید  وأشار  الدولة، 
من شأنھ ان یدفع الفالحین والمستثمرین إلى 
أضعاف  تمثل  إنتاج  مستویات   إلى  االنتقال 
فاتورة  من  سیقلل  ما  وھو  حالیا  الموجودة 
الذي  الوزراء،  مجلس  قرر  وقد  االستیراد. 
ترأسھ رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون، 
من  والصلب  اللین  القمح  شراء  أسعار  رفع 
اإلنتاج  مضاعفة  على  لتشجیعھم  الفالحین 
لمجلس  بیان  وأوضح  الغذائي.  لألمن  تحقیقا 

الوزراء أنھ تم رفع سعر شراء القمح الصلب 
سعر  و  دج،   6.000 إلى  دج   4.500 من 
القمح اللین من 3.500 دج إلى 5.000 دج، 
وسعر الشعیر من 2.500 دج إلى 3.400
إلى  دج   1.800 من  الشوفان  وسعر  دج، 
فقد  ذاتھ،   المصدر  حسب  و  دج.   3.400
من  تعلیمات  كذلك  الجمھوریة  رئیس  أعطى 
أجل "فتح المجال أمام االستثمارات الفالحیة 

الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات البالد".

 سجلت أسعار النفط الخام منتصف األسبوع 
من  أزید  منذ  لھا  مستویات  أعلى  الجاري 
87 من  األسعار  واقتربت  سنوات،  ثالث 

المكاسب  تحقیق  مواصلة  للبرمیل،  دوالرا 
لألسبوع الرابع على التوالي.

وصعدت العقود اآلجلة لمزیج برنت بمقدار 
إلى  سعرھا  لیصل  بالمئة،   0,5 نسبتھ  ما 
فیما  الواحد،  للبرمیل  دوالرا   86,46
الوسیط  تكساس  غرب  خام  عقود  واصلت 
0,7 ب  تقدر  بنسبة  ارتفاعھا  األمریكي 
بالمئة، لتبلغ عند غلق التداوالت ل 84,40

دوالرا للبرمیل.
بعد  الخام،  النفط  أسعار  ارتفاع  ویأتي 

المتحور  أثارھا  التي  الكبیرة،  التخوفات 
"أومیكرون"  كورونا  لفیروس  الجدید 
عزم  خلفیة  على  افریقیا،  بجنوب  المكتشف 
بعض الدول للعودة لتطبیق وفرض اجراءات 
والتنقل  النقل  حركتي  على  صحیة  وقیود 
لمجابھة الفیروس، وھو ما كان سیؤثر على 
تأثیر  أن  غیر  الخام،  للنفط  العالمي  الطلب 
المتحور "أومیكرون" على االقتصاد العالمي 

یبقى محدودا في الوقت الراھن.
وقال متعاملون إن اإلقبال الشدید على شراء 
ووجود  اإلمدادات  بنقص  المدفوع  النفط 
لم  أومیكرون  المتحور  أن  على  إشارات 
في  منھ  یخشى  كان  كما  الطلب  على  یؤثر 

وقت سابق، یضاف لھا الوضع غیر المستقر 
بكل من كازاخستان وأوكرانیا، دفع بأسعار 
بعض أنواع النفط الخام إلى أعلى مستویاتھا 
منذ ثالث سنوات، فیما یشار إلى أن ارتفاع 

أسعار النفط الخام قد یستمر لفترة أطول.
وفي سیاق متحصل واصلت مجموعة أوبك 
المصدرة  البلدان  منظمة  تضم  التي  بلوس، 
للبترول أوبك وحلفاء من المنتجین اآلخرین، 
خططھا برفع انتاجھا الشھري وأقرت مؤخرا 
في اجتماعھا ضخ زیادة تقدر ب 400 ألف 
المقابل  وفي  القادم،  فیفري  شھر  برمیل 
یتخوف من عدم قدرة صغار المنتجین على 

زیادة اإلمدادات.    ف.م

وتنمیة  لدعم  الوطنیة  الوكالة  أبرمت 
اتفاقیة  بالجزائر،  یأمس،  "أناد"،  المقاوالتیة 
الخیول  لتربیة  الوطني  المركز  مع  شراكة 
"شاوشاوى" بتیارت، بھدف ترقیة استحداث 
میدان  في  وتطویرھا  المصغرة  المؤسسات 
تربیة الخیول واألنشطة ذات الصلة، حسبما 
أفاد بھ بیان للوكالة. وقد أشرف على توقیع 
اتفاقیة  إطار  في  تندرج  التي  االتفاقیة,  ھذه 
الوزیر  لدى  المنتدبة  الوزارة  بین  التعاون 

األول المكلف بالمؤسسات المصغرة ووزارة 
المدیر  من  كل  الریفیة,  التنمیة  و  الفالحة 
بوعود,  الشریف  محمد  "أناد"  لوكالة  العام 
طفیاني  محمد  "شاوشاوى"  مركز  ومدیر 
ھذه  وتھدف  القطاعین.  إطارات  بحضور 
االتفاقیة إلى وضع إطار للتشاور والشراكة 
"ذات امتیاز", الستحداث مؤسسات مصغرة 
المؤسسة  وترقیة  المقاوالتیة  مجال  في 
المصغرة في نشاط تربیة الخیول واألنشطة 

ذات الصلة، كما تھدف, یضیف البیان, الى 
توفیر كل اإلمكانیات الالزمة التي یسمح بھا 
ھكذا  استحداث  لتشجیع  بھ  المعمول  التنظیم 
و  ومرافقة  توجیھ  مع  مصغرة,  مؤسسات 
تأطیر حاملي المشاریع الستحداث مؤسسات 
مصغرة مختصة في تربیة الخیول األصیلة 
طبیب  غرار,  على  الصلة  ذات  واألنشطة 
بیطري وصناعة أغذیة الحیوانات وصناعة 

لوازم الخیول.      ع.ط

التي  الھجمات  العبارات  بأشد  الجزائر  أدانت 
أبوظبي  مطار  و  منطقة مصفح  أمس،  استھدفت 
ثالثة  مخلفة  المتحدة,  العربیة  باإلمارات  الدولي 

قتلى وستة جرحى. 
وجاء في بیان لوزارة الشؤون الخارجیة والجالیة 
الوطنیة بالخارج : "تدین الجزائر بأشد العبارات, 
الھجمات التي استھدفت, الیوم االثنین 17 جانفي 
2022, منطقة مصفح و مطار أبو ظبي الدولي, 

مخلفة ثالثة قتلى والعدید من الجرحى".
وأضاف البیان أن الجزائر "تتقدم بأخلص التعازي 
لدولة االمارات العربیة المتحدة ولعائالت الضحایا 
وتتمنى الشفاء العاجل للمصابین".  وكانت شرطة 
6 3 أشخاص وإصابة  أبوظبي أعلنت عن وفاة 

الیوم  صباح  اندلع  الذي  الحریق  جراء  آخرین 
بالقرب من   "3 آیكاد  االثنین في منطقة "مصفح 
خزانات شركة بترول أبو ظبي الوطنیة "أدنوك", 

والذي أدى إلى انفجار 3 صھاریج نقل محروقات  
بترولیة. 

كما اندلع حریق آخر في منطقة اإلنشاءات الجدیدة 
إن  الشرطة  وقالت  الدولي.  أبوظبي  مطار  في 
أجسام طائرة  إلى رصد  تشیر  األولیة  التحقیقات 
طیار  بدون  لطائرات  تكون  أن  یحتمل  صغیرة 
"درون" وقعت في المنطقتین قد تكون تسببت في 
االنفجار  والحریق.        ع.ط 

ثمن أمس فاعلون في قطاع الفالحة قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفع أسعار 
شراء الحبوب من الفالحين معتبرين أن هذا القرار سيشجع على تطوير شعبة الحبوب أكثر 
وقلب المعادلة بتوجيه إمكانيات الدولة من االستيراد نحو اإلنتاج ولما ال التصدير مستقبال 

واسترجاع مكانة الجزائر الدولية في سوق الحبوب.

أعلى مستوى لها منذ سنة 2018

أسعار النفط تقترب من عتبة 87 دوالر

بهدف ترقية استحداث المؤسسات المصغرة وتطويرها في ميدان تربية الخيول 

وكالة "أناد" توقع اتفاقية شراكة مع مركز تربية الخيول "شاوشاوى"

الحدث

الجزائر تدين بشدة الهجمات التي استهدفت دولة االمارات
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 دعوة لتوفير كافة الظروف التي تسمح بتطبيق اإلجراء على قاعدة صلبة

تعميم الدفع اإللكتروني بـ3 ماليين بطاقة 
"قولدن" و"سي أي بي" صعب ! 

 في لقاء جمعه مع الشركاء االجتماعيين للقطاع 

بلعابد يدعو إلبعاد العمل النقابي عن 
التجاذبات السياسية

 على خلفية ارتفاع أعداد اإلصابات 
بفيروس كورونا

 بن زينة: نطالب بغلق 
المؤسسات التربوية 

ل 10 أيام لكسر عدوى 
سلسلة تفشي الفيروس

  تعيش المؤسسات التربوية بأطوارها الثالث على وقع 
أعداد  وارتفاع  كورونا  لفيروس  الرابعة  الموجة  بداية 
الجديد  للمتحور  حاالت  وتسجيل  به  المؤكدة  اإلصابات 
المقدمة  اليومية  التي تؤكدها اإلحصاءات  و  "أوميكرون"، 

من قبل معهد باستور.
الصحي  للوضع  يكون  أن  من  التربوية  األسرة  تتخوف   
خاصة  بصفة  القطاع  على  سلبية  تأثيرات  الراهن 
والعائالت بصفة عامة، خاصة وأنه بات نقطة حساسة 
النتشار الوباء، حسب ما كشف عنه المختصون من جهة 
والضعف الكبير في نسبة التلقيح لمنتسبي القطاع من 
جهة أخرى، إذ لم تتجاوز 33 بالمئة، ما يستدعي تطبيق 
إجراءات صارمة لمنع تفشي الفيروس والتقليل من أعداد 

اإلصابات.
التالميذ  ألولياء  الوطنية  المنظمة  رئيس  أمس  وطالب   
اتخاذ  بضرورة  الرائد،  لجريدة  تصريح  في  زينة  بن  علي 
إجراءات استعجالية لكسر سلسلة انتقال عدوى الفيروس، 
من خالل "غلق المؤسسات التربوية باألطوار الثالث لمدة 
تتراوح بين 10 و12 يوما حفاظا على الصحة العمومية"، 

لكونه الحل األمثل للظرف الحالي.
 عبر بن زينة عن تخوفه من تفشي الفيروس في الوسط 
المدرسي، خاصة في ظل الضعف الكبير للتلقيح من قبل 
المؤسسات  من  العديد  وتراخي  وتهاون  التربوية  األسرة 
والتدابير  اإلجراءات  لكافة  الصارم  التطبيق  في  التربوية 
وقت  في  أقرتها  التي  الوباء،  لمجابهة  الالزمة  الصحية 
فيروس  تفشي  ومتابعة  لرصد  العلمية  اللجنة  سابق 
الوباء  انتشار  رقعة  تتوسع  الذي  الوقت  في  كورونا، 
وتسجيل العديد من الحاالت للمتحور الجديد "أوميكرون".

 وشدد محدثنا، على ضرورة تدخل السلطات وفرض إجبارية 
المؤسسات  وأن  خاصة  التربوية،  األسرة  على  التلقيح 
ما  الفيروس،  النتشار  حساسة  نقطة  باتت  التربوية 
العمومية، في حال  الصحة  كبيرا على  يجعل منها خطرا 
بقاء الوضع على حاله، وعدم اتخاذ قرارات من شأنها الحد 

من تفشي وانتشار الفيروس. 
 وحث رئيس المنظمة الوطنية ألولياء التالميذ، النقابات 
في  التلقيح  نسبة  من  الرفع  في  والمساهمة  للعمل 
للتوجه  لها  المنتسبين  حث  خالل  من  المدرسي،  الوسط 
والسماح  العمومية  الصحة  على  حفاظا  التلقيح  لمراكز 
التالميذ واستكمال ما تبقى من  بالسير الحسن لتمدرس 
تعرقل  قد  مطبات،  أي  وتجنب  الجاري  الدراسي  الموسم 

مواصلة الدراسة.
كورونا  بفيروس  المؤكدة  اإلصابات  أعداد  بأن  وأضاف،   
على مستوى المؤسسات التربوية ال يعرف بشكل دقيق، 
القليلة  األيام  خالل  ارتفاعا  تعرف  أن  توقع  أنه  غير 
القادمة، على خلفية قيام العديد من المؤسسات بتنظيم 
احتفاالت رأس السنة األمازيغية الجديدة، في الوقت الذي 

يستوجب الوضع الصحي تجنب كافة أشكال التجمعات.
لوالية  والسكان  الصحة  مدير  كشف  متصل،  سياق  وفي   
مؤكدة  حالة   96 حاليا  تحصي  مصالحه  بأن  وزو،  تيزي 
في  تربوية  مؤسسة   36 ب  كورونا  بفيروس  لإلصابة 
12 متوسطة  17 ثانوية،  األطوار التعليمية الثالثة، منها 
المسجلة  االيجابية  الحاالت  بأن  مضيفا  ابتدائية،  و07 
التربوي  الطاقم  أخرى مست  حالة  و28  تلميذا   68 تخص 

من أساتذة وعمال بالقطاع.
وعضو  باستور  لمعهد  العام  المدير  فإن  بالذكر،  جدير   
كورونا  فيروس  تفشي  ومتابعة  لرصد  العلمية  اللجنة 
التربوية،  المؤسسات  لغلق  داعي  ال  ألنه  أكد  درار،  فوزي 
لكنه في المقابل شدد على ضرورة حرص األسرة التربوية 
إلزامية  وكذا  الصحي  للبروتوكول  الصارم  التطبيق  على 
الوسط  مرتادي  كافة  قبل  من  الواقية  األقنعة  استخدام 
المدرسي، باإلضافة إلى دعوتهم لهم لغسل األيدي وعدم 
من  التي  الوقائية،  التدابير  بكافة  التقييد  في  التهاون 

شأنها حماية األسرة التربوية والعائالت.
 ف.م

س.زموش
اجبارية  نحو  التوجه  أن  ورغم 
الدفع  بوسائل  التعامل 
مهمة  خطوة  تعد  االلكترونية 
واساس إلطالق  التجارة االلكترونية 
هذه  تصطدم   أن  يتخوف  انه  إال 
غير  تجعلها  بعراقيل  الخطوة 
خالل  األقل  على  للتطبيق  قابلة 
هذه  اهم  ولعل  الحالية،  المرحلة 
الجزائريين  امتالك  هو  العراقيل 
فـ10 اإللكتروني  الدفع  لوسائل 

يملكون  فقط  جزائري  ماليين 
3 اإللكترونية،  الدفع  بطاقة 
يستعملونها  من  منهم  مليون 
ذهنيات  فإن  بالمقابل  فعليا،   
األخر  هي  تكون  أن  يمكنها  التجار 
الدفع  لتعميم  كبير  معرقل 
هؤالء  من  فالكثير  اإللكتروني 
االقتصاديين  والمتعاملين  التجار 
التعامالت  هذه  من  يتخوفون 
التي  والرسوم  الضرائب  بسبب 
التهرب  على  منهم  الكثير  تعود 
بأرقام  التصريح  وعدم  منها 
الحقيقية من جانب أخر  أعمالهم 
اإللكتروني  العتاد  حظيرة  فإن 
المخصص لتجسيد العملية تبقى 
التجار  إلى عدد  بالنظر  كافٍ،  غير 
المركز  مستوى  على  المسجلين 
والذي  التجاري،  للسجل  الوطني 
تاجر   ألف  و500  بـمليون  يقدر 
كل هذه األسباب والعوامل دفعت 
نحو  التوجه  لتؤجل  الحكومة 
الدفع اإللكتروني اكثر من  تعميم 
مرة ليتم وضع اجال جديدة ضمن 
تتعدى  ال   2022 المالية  قانون 

الـ30 حوان للعام الجاري.
 • قرّار: هذه شروط نجاح 
الخطوة وال يجب التسرع 
حتى ال نفرغ اإلجراء من 

محتواه 
في  الخبير  أكد  الموضوع  وفي 

واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات 
التجارة  نجاح  أن  قرار  يونس 
اجبارية  نحو  والتوجه  اإللكترونية 
االلكترونية  الدفع  وسائل  تعميم 
مراحلها  بكافة  االلتزام  يفرض 
استعمال  تعميم  غرار  على 
بالبنوك  بي"  إي  "سي  بطاقات 
ونشر  بالبريد  "غولدن"  وبطاقات 
بي  "تي  اإللكترونية  الموزعات 
إلكترونيا،  الطلب  وأيضا  أو"، 
لـ"الرائد"  تصريحات  في  مشيرا 
الدفع  تعميم  نحو  التوجه  أن 
ال  لكن  إيجابية  خطوة  اإللكتروني 
يجب حسبه التسرع حتى ال نفرغ 
قرار  وقال  محتواها  من  الخطوة 
الدفع  تعميم  نحو  التوجه  أن 
ماليين   3 من  بأقل  اإللكتروني 
بطاقة بنكية مفعلة حسب ارقام 
الصفر  لنقطة  سيعيدنا  رسمية 
تنصيب  من  الجدوى  ما  متسائال 
على  اإللكتروني  للدفع  نهائيات 
التجارية  المحالت  كل  مستوى 
وأشار  فعليا،  تستعمل  أن  دون 
التجارة اإللكترونية  الخبير أن  ذات 
اإللكتروني  الدفع  فقط  تعني  ال 
من  البيع  مراحل  كافة  وإنما 

السلع  استقبال  إلى  الطلب 
والتأمين  النقل  وسائل  وتوفير 
اإللكتروني  الدفع  بطاقة  عن 
هذه  لتقوم  التأمين  شركات  لدى 
األخيرة بتعويض الزبون في حال 
المعامالت.  في  خطأ  أي  تسجيل 
تطلق  أن  ضرورة  على  قرار  وشدد 
مجموعة  والتجارة  المالية  وزارتا 
على  التجار  لحث  التحفيزات  من 
االلكتروني  الدفع  نحو  التوجه 
على غرار تخفيف األعباء الجبائية 
من  إعفاؤهم  يتم  كأن  للتجار 
أو  المضافة  القيمة  على  الرسم 
صناديق  اشتراكات  دفع  تخفيف 
الضمان االجتماعي وهو ما سيحفز 
التاجر الذي يرفض التصريح برقم 
الطريقة،  هذه  إلى  اللجوء  أعماله 
والخزينة  الحكومة  إن  حيث 
كل  في  ستستفيد  العمومية 
الحاالت من ضم قطاع مواز للسوق 
األموال  وامتصاص  الرسمية 
السوق  في  المتواجدة  النائمة 
الحكومات  قدرتها  والتي  السوداء 
السابقة بـ50 مليار دوالر. وإلنجاح 
هذه المبادرة اإللكترونية، واشترط 
المعلوماتية  في  الدولي  الخبير 

يونس قرار توفير البنية التحتية 
ذات  باإلنترنت  ربط  وشبكة 
بين  جيدة  ونوعية  سريع  تدفق 
المستعمل من حاسوبه أو هاتفه 
التي  البنكية  والمؤسسات  الذكي 
والمشتري،  التاجر  معها  يتعامل 
بالنقل  المكلفة  والمؤسسة 
وكذلك شركة التأمين، حيث تكون 
فعالة طوال أيام األسبوع من دون 
انقطاع، ناهيك عن ضمان حلول 
لتأمين األجهزة والشبكة والبرامج 
واالختراقات  الفيروسات  ضد 
والتعطيل.  كما شدد على ضرورة 
نهائيات  من  المتاجر  تمكين 
على  السهر  ثم  اإللكتروني  الدفع 
لمعالجة  القانوني  اإلطار  تطبيق 
تقع  التي  والنزاعات  االختالالت 
اإللكترونية.  المعامالت  جراء هذه 
حول  توعية  حملة  إلى  ودعا 
اإللكترونية  المعامالت  أهمية 
وتحسين  االقتصاد  تنمية  في 
المواطن، وكذلك محاربة  معيشة 
الرشوة والفساد والتهرب الضريبي 
جزء  امتصاص  على  والمساعدة 

من السوق الموازية. 

الحكيم  عبد  الوطنية  التربية  وزير  أمس  أكد 
بلعابد على ضرورة  فصل العمل والحق النقابي 
أخرى،  أمور  أي  عن  للديمقراطية  المكرس 
وللمشاكل  النقابي  للعمل  خالصا  يبقى  وأن 
التجاذبات  عن  بعيدا  والمهنية  االجتماعية 
نطاق  في  ويبقى  التسيير  وفعل  السياسية 

الدفاع عن المطالب االجتماعية لمنخرطيه.
كلمته  في  الوطنية  التربية  وزير  وقال 
أن  االجتماعيين  بالشركاء  للقائه  االفتتاحية 
اللقاءات مع الشركاء االجتماعيين تأتي في إطار 
تكريس مبدأ الشراكة وتعزيز العمل التشاوري 
المعتمدين  االجتماعيين  الشركاء  جميع  مع 
اإلصغاء  إلى  كذلك  باإلضافة  القطاع  في 
التربوي  بالشأن  المتعلقة  القضايا  لمختلف 
تشخيص  بهدف  المقترحات  كل  ودراسة 
االختالالت في تسيير الحياة المدرسية والسعي 
لحلحلة المشاكل المطروحة في الميدان. مشيرا 
أن هذه اللقاءات جاءت تأسيسا لمقاربة تغلب 

سياسة الحوار والتشاور في معالجة االنشغاالت 
عديد  حول  الرؤى  وتبادل  ومناقشة  المرفوعة 
االحترام  كنف  القطاع في  التي تخص  القضايا 
المتبادلين ما سيمكن من اقتراح حلول مجدية 
التربوية من تالميذ  الجماعة  لمختلف مشاكل 
لحلحلة  وعمال  إداريين  وأساتذة  وأوليائهم 
به  يسمح  بما  واإلشكاالت  المهنية  المشاكل 
إلى  بالتطرق  التربية  وزير  والتزم  القانون، 
التفاصيل ألن مشاكل القطاع تكمن فيها، وهو 
الكشف عنها وحلحلتها بما يسمح  ما يقتضي 
في  الوزارة  مقاربة  أن  موضحا  القانون،  به 
العمل التشاركي هي مقاربة ترى في النقابات 
قوة اقتراح ودعم والذهاب سويا لحل والتكفل 
اللقاءات  من  "نريد  القاعدة،  بانشغاالت 
اللقاء  بهذا  نكتفي  ولن  المتواصل  العمل 
التي  الوزارة  ستلبي  لقاءنا  تنظيم  طلب  كلما 
المطالب  في  للنظر  الشركاء  تصرف  تحت  هي 
أخرى  لقاءات  ستكون  أنه  معلنا  والمقترحات" 
يأتون  بما  للتكفل  االجتماعيين  الشركاء  مع 

به من انشغاالت مهنية واجتماعية. في إطار 
وكشف  بها.  المعمول  والتنظيمات  القوانين 
حل  ينتظر  عمل  هناك  أن  السياق،  ذات  في 
كل اإلشكاالت االجتماعية والمهنية المطروحة 
مضيفا أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية 
من ركائز الديموقراطية كما أن مراجعة قانون 
ستتماشى  النقابي  النشاط  ممارسة  كيفيات 
وزير  وأشار  للعمل.  الدولي  المكتب  ولوائح 
القطاعية  النقابات  أنه سيتم إشراك  التربية، 
األداء  لتقييم  قانونية  آليات  استحداث  في 
رئيس  قرار  على  بعابد  أثنى  كما  النقابي  
الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص العمل 
مع الشريك االجتماعي واإللحاح على أن يكون 
إعادة  جانب  إلى  هن،  وواعيا  مستداما  العمل 
مزيد  لمنح  النقابي  العمل  قانون  في  النظر 
المكتب  مقتضيات  مع  والتوافق  الحريات  من 

الدولي للعمل.
س.زموش

 لن  تكون خطوة التوجه نحو تعميم الدفع اإللكتروني منتصف العام الجاري خطوة ناجحة إن لم يتم توفير كافة الظروف واالليات التي 
تسمح بتطبيق هذا التوجه على قاعدة صلبة وهوما يؤكده العديد من الخبراء في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال معتبرين أن عدد 

الجزائريين الذين يمتلكون بطاقة دفع "سي إي بي" يعادل حوالي 10 ماليين جزاري في حين أن أقل من 3 مليون زبون بريدي أو بنكي فقط 
من يملكون بطاقات "مفعّلة" وهو رقم يبقي ضئيل جدا وال يشجع على خطوة تعميم الدفع اإللكتروني.
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 أبرزها تعزيز طاقة إستيعاب المستشفيات

إجراءات استثنائية لمواجهة 
«الموجة الرابعة» بتيبازة

بمشاركة 13 مديرية تربية من واليات الوسط 

جامعة المدية تحتضن ملتقى تكوينيا 
حول سبل مكافحة الفساد 

 البويرة:

«اعتداءات» على شبكة 
سونلغاز  تحرم أزيد من 80 ألف 

زبون من الطاقة 
سجلت مصالح مؤسسة «سونلغاز» بوالية البويرة، خالل سنة 2021، أزيد من 
150 حالة اعتداء على شبكتي توزيع الكهرباء والغاز، مما تسبب في حرمان 
أزيد من 86400 زبون من الطاقة، ناهيك عن الخسائر المادية التي تكبدتها 

المؤسسة إلصالح األعطاب.
تستنزف  الشبكة  على  التعدي  ظاهرة  التزال  «سونلغاز»،  مصالح  وحسب 
إمكانيات المؤسسة التي سجلت خالل الفترة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر 
تسببت  الكهرباء،  توزيع  شبكة  على  تعدي  حالة   76 المنصرمة،  السنة  من 
ألفا   85 حرمات  وراء  وكانت  األعطاب،  من  المائة  في   34 نسبة  تسجيل  في 
الغاز،  شبكة  على  اعتداء  حالة   39 إلى  باإلضافة  الكهرباء،  من  زبون  و707 
اإلجمالي  العدد  من   ٪  95 بنسبة  الغاز،  من  زبون   777 حرمان  إلى  أدى  مما 
النقطاعات شبكة الغاز، وهو ما كلف مديرية التوزيع البويرة تكاليف باهظة 
إلصالح األعطاب وضمان إعادة تموين الزبائن بهاتين المادتين الحيويتين 
التي تتعرض للتخريب، جراء  في أقل اآلجال، خاصة الشبكات تحت األرضية 
عمليات الحفر العشوائي، بدون إعالن مسبق، وهو ما يؤدي إلى إتالف هذه 
الشبكات وحدوث أعطاب تؤدي إلى انقطاعات في التموين بالكهرباء أو الغاز، 
المواطن وتؤثر سلبا على سالمته  لها  التي قد يتعرض  األخطار  إلى  إضافة 
وممتلكاته. واشتكت مصالح شركة توزيع الغاز والكهرباء بالبويرة، ما تكبدته 
الموزعة  غير  الطاقة  كمية  إلى  باإلضافة  دوري،  بشكل  مادية  خسائر  من 
وتكاليف إصالح ما خلفته االعتداءات على شبكتي الغاز والكهرباء من أعطاب، 
داعية إلى تفادي هذه التصرفات التي تعيق عمل المؤسسة، وتدفع بها إلى 
المتسببين في هذه  للمطالبة بالتعويض من طرف  رفع تظلمات وقضايا، 

اإلعتداءات على الشبكة.
ق.م

  
قاموا بغلق الطريق وطالبوا بتدخل الوالي

سكان الباهية يحتجون على 
تأخر رفع القمامة بأحيائهم 

مدينة  بوسط  بيار)  (سان  يغموراسن  حي  سكان  من  مجموعة  أمس  أقدم 
بالقمامات  قوايدية،  القادر  المرور في شارع عبد  إغالق حركة  وهران، على 

التي تراكمت في الحي منذ أسبوعين.
وقد أختار سكان هذا الحي طريقة جديدة لالحتجاج على تأخر رفع القمامة 
لحمل   ، «القمامة»  أكياس  باستعمال  الرئيسي  الطريق  بقطع  قاموا  حيث 
مصالح بلدية وهران على رفعها، بعد أن غابت شاحنات رفع القمامة منذ 
الجديد حملة نظافة  البلدية  الماضي، حين أطلق رئيس  23 ديسمبر  تاريخ 
رفع  مجال  في  خانقة  أزمة  وهران  مدينة  وتعيش  الشعبي.  الحي  هذا  في 
القمامات المنزلية، منذ أن دخل الخواص أصحاب الشاحنات المتعاقدون مع 
البلدية في مجال رفع القمامات، وهذا بسبب عدم تلبية مطالبهم باستالم 
خالل  العمل  عن  توقفوا  حيث  و2021.   2020 لسنتي  المالية  مستحقاتهم 
ويواصلون  الماضي،  نوفمبر   27 لـ  األخيرة  للمحليات  االنتخابية  الحملة 
اإلضراب إلى اليوم، مع إصرارهم على استالم مستحقاتهم المتأخرة لسنتين 
المؤسسة  عمال  يواصل  الوقت  ذات  وفي  العمل.  إلى  للعودة  وحيد  كشرط 
مرتباتهم  باستالم  مطالبين  إضرابهم  نظافة»  «وهران  الوالئية  العمومية 
الشهرية المتأخرة، حيث لم يتلقوا رواتبهم منذ ثالثة أشهر. في الوقت الذي 
وهو  العمومية  المؤسسة  لهذه  السابق  المدير  إقالة  وهران  والي  فيه  قرر 
مدير  بتعيين  وقام  لوهران،  الوالئي  الشعبي  المجلس  في  سابق  منتخب 
جديد. إال أن هذا األخير قدم استقالته يومين بعد تقلده المنصب «بسبب 
توفرها على  للمؤسسة وعدم  المالية  الخزينة  لفراغ  العمل، نظرا  استحالة 
من  عدد  مع  العقد  حسب  العمل  لمباشرة  الشاحنات  من  المتنقل  العتاد 
باستثناء  الوضع،  وهران نفس  مدينة  أحياء  كل  وتعيش  الوالية».  بلديات 
تلك التي تقع في مسارات «المواكب الرسمية»، حيث تتراكم أطنان القمامة 
في الهواء الطلق منذ قرابة الشهر. فإذا كانت بلدية وهران تنتج في األيام 
العادية ما بين 600 و700 طن من النفايات المنزلية، فإن عملية حسابية 
مضاعفا  حجمها  يجعل  المذكورة،  المدة  طوال  تراكمها  بأن  تفيد  بسيطة 

حسب عدد األيام التي لم يتم فيها رفعها.
ق.م

قالمة:

 الدرك يوقف مُزوّر المحررات 
البنكية

من  قالمة،  والية  ببوشقوف  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد  تمكن 
العاصمة.  الجزائر  ينحدر من والية  36 سنة  العمر  يبلغ من  توقيف شخص 

متهم بالنصب واإلحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محررات بنكية.
فإن  بقالمة،  الوطني  للدرك  اإلقليمية  المجموعة  لمصالح  بيان  وحسب 
العملية تمت بعد أن تلقى أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني ببوشقوف 
شكوى من طرف ممثل شركة كائن مقرها ببلدية بوشقوف مفادها تعرض 
محررات  في  المزوّر  واستعمال  بالتزوير  واالحتيال  النصب  لعملية  الشركة 
بعد  القضية  معالجة  تم  أنه  المصدر،  وأضاف  تجارية.  معاملة  إثر  بنكية 
تحقيق معمق مكن من توقيف المشتبه فيه بعد تمديد االختصاص وحجز 
أحد عشر هاتفا نقاال كان يستعملهم في النصب واالحتيال. كما تم تقديم 
الموقوف أمام محكمة بوشقوف. باإلضافة كذلك إلى أنه صدر في حقه أمر 

إيداع.
س.ز

على  أشرف  الذي  الملتقى 
بن  مصطفى  افتتاحه 
زرمان المفتش العام بوزارة 
بحضور  الوطنية،  التربية 
األمين  بولعراس  مسعود 
والذي  المدية،  لوالية  العام 
كاملين،  يومين  يدوم 
مديرية   13 مشاركة  شهد 
الوسط،  واليات  من  تربية 
التعليم  ممثلة في مفتشي 
إدارة  تخصص  المتوسط 

ومالية.  
أكد  تدخله،   وفي 
بوزارة  العام  المفتش 
أهمية  التربية الوطنية 
يبقى  التي  الملتقيات  هذه 
مكافحة  األساسي  هدفها 
لمسعى  وفقا  الفساد 
وقرارات  الجزائرية  الدولة 
وتعليمات رئيس الجمهورية 
حيث  تبون،  المجيد  عبد 
ستسهم الورشات المفتوحة 
الظاهرة  تشخيص  في 
سواء  محاربتها  آليات  وبحث 
المادي  بالجانب  األمر  تعلق 
البيداغوجي،  أو  اإلداري  أو 
معرجا على أهمية الرقمنة 
الوزارة  فيها  خطت  التي 
ما  «وهو  هامة  خطوات 
القطاع،  وزير  عليه  يؤكد 
عدوا  الرقمنة  تعتبر  حيث 
ذات  يضيف  للفساد»- 

المتحدث.    
من جهته قال األمين العام 

الفساد  مكافحة  إن  للوالية 
بتكاتف  إال  يتحقق  لن 
الرؤى  وبلورة  الجهود 
اآلليات  وتعزيز  المشتركة 
مختلف  بين  التنسيقية 
على  لمحاصرته  القطاعات 
بان  مضيفا  المحاور،  جميع 
تقع  الكبرى  المسؤولية 
على قطاع التربية، بالعمل 
متشبع  جيل  تنشئة  على 
الوطنية واألخالقية  بالقيم 
جميع  وانخراط  النبيلة، 
مسعى  في  القطاعات 
لمحاربة  الجمهورية  رئيس 

الفساد . 
التربية  مدير  ركز  فيما 

في  بوزيد  بن  الدين  زين 
مداخلته على أهمية الندوة 
تأتي في  الراهنة  التكوينية 
التربية  قطاع  انخراط  ظل 
رئيس  مسعى  في  الوطنية 
استحداث  بعد  الجمهورية، 
أسباب  عن  الكشف  آليات 
الموظفين،  لدى  الثراء 
ويأتي هذا عقب ما تضمنه 
محاربة  آليات  من  الدستور 
الرهان  ليبقى  الفساد، 
الجزائرية  المدرسة  على 
وقت  أي  من  أكثر  المدعوة 
مشبع  جيل  لبعث  مضى 
الحميدة،  واألخالق  بالقيم 
قادر  كذلك  جيل  وتنشئة 

على ترسيخ ثقافة النزاهة 
والسلوك المهني وأخالقيات 
واعتماد  العامة،  الوظيفة 
الشفافية.  وعن  مبدأ 
التكوينية،  العملية 
استفادة  من  فستمكن 
عون  ألف   11 عن  يربو  ما 
عمومي في الطور المتوسط 
في  تطبيقها  سيمكن  فيما 
التعليمية  األطوار  باقي 
31 سقف  إلى  الوصول  من 
ألف عون عمومي مكون في 

آفاق مارس 2022. 
هذا وتم فتح خالل فعاليات 
تكوينية  ورشات  الملتقى 
أسباب  تشخيص  حول 
التحسيس  آليات  الفساد، 
للوقاية من الفساد وقواعد 
العمومي  الموظف  سلوك 
أخالقيات  ميثاق  إطار  في 
المنتظر  المهنة.   ومن 
بإعداد  اللقاء  يتوج  أن 
دليل  إلنشاء  مقترحات 
وتنظيم  إلعداد  إجرائي 
والصفقات  االستشارات 
لألطر  وفقا  العمومية 
في  تندرج  القانونية، 
مجملها حول مساعي محاربة 
عبر  التربية  بقطاع  الفساد 
قانونية  لنصوص  االحتكام 

واضحة وتفعيلها ميدانيا. 

ق. م 

محلي

جملة  تيبازة،  والية  مصالح  اتخذت 
انتشار  لمواجهة  الجديدة  التدابير  من 
فيروس «كورونا»، أبرزها إعادة تعزيز 
من  المستشفيات،  استيعاب  طاقة 

أجل القضاء على مشكل التشبع.
العلمية  اللجنة  الجتماع  وختاما 
األسبوع  نهاية  عقد  الذي  للوالية 
بكر  أبو  تيبازة،  والي  بحضور  المنصرم، 
تقرر  الصحة،  ومدير  بوستة،  الصديق 
المؤسسات  استيعاب  طاقة  تعزيز 
للمصابين  المستقبلة  االستشفائية 
سيدي  من  بكل  بـ»كوفيد19-» 
بمجموع  والناظور،  القليعة  غيالس، 
أيضا،  تقرر  كما  جديد.  سرير   108
لكل  اإلنعاش  مصلحتي  طاقة  تعزيز 
بتيبازة  االستشفائية  المؤسسة  من 
بهدف  إضافيا،  سريرا   20 بـ  وشرشال 
بفيروس  بالمصابين  األنجع  التكفل 
المسجل  االرتفاع  ومواجهة  «كورونا»، 
في عدد اإلصابات خالل اآلونة األخيرة. 
تيبازة،  والي  شدد  الصدد،  هذا  في 
باإلجراءات  الصارم  االلتزام  أهمية  على 
فيروس  انتشار  من  للحد  الوقائية 
«كورونا» على مستوى األماكن العامة، 
كافة  تطبيق  إلى  العودة  وضرورة 
معايير  اتباع  من  الصحية،  القواعد 
بارتداء  وااللتزام  االجتماعي  التباعد 
اللجنة  اجتماع  توج  كما  الكمامات. 
العلمية الوالئية، بقرار استحداث نقاط 
تلقيح جديدة على مستوى األماكن التي 
تشهد حركية من قبل الساكنة، والعمل 
األخرى،  القطاعات  مع  بالتنسيق 
بغرض توسيع حملة التلقيح والتركيز 

والتحسيس،  التوعية  حمالت  على 
على  اإلقبال  إلى  المواطنين  لدعوة 
واتخذت  «كوفيد19-».  ضد  التلقيح 
جهتها،  من  بتيبازة،  الصحة  مديرية 
التطبيق  أبرزها  التدابير،  من  جملة 
بوحدات  األسرة  فتح  لمدونة  الصارم 
«كورونا»  بمرضى  والتكفل  العالج، 
تستقبل  أقطاب   3 مستوى  على 
سيدي  مستشفيات  وهي  المصابين، 
ولتفادي  والقليعة.  تيبازة،  غيالس، 
بالتكفل  الخاصة  الوسائل  بعض  ندرة 
الصحة  مديرية  أكدت  بالمرضى، 
لتيبازة على توفير مكثفات األكسجين 
«كوفيد19-»،  وحدات  مستوى  على 
مولدات  تنصيب  في  اإلسراع  وضرورة 
الخدمة  األكسجين، على أن تدخل حيز 
جانب  إلى   ،2022 جانفي   30 قبل 
االستشفائية  المؤسسة  تخصيص 
بالنساء  للتكفل  بتيبازة  والطفل  لألم 
كما  بـ»كورونا».  المصابات  الحوامل 
التدابير، بتخصيص جناح  تلك  تقضي 
خاص داخل كل مؤسسة لصالح مرضى 
تعافيهم  بعد  «كورونا»،  فيروس 
ومغادرتهم  نقاهة  ودخولهم في فترة 
بـ»كورونا»،  الخاصة  العالج  وحدات 
من أجل ترك مكانهم لمصابين آخرين 
بـ»كوفيد19-». وتدعم قطاع الصحة 
تجهيزات  بعدة  مؤخرا،  تيبازة  بوالية 
خاصة بتخزين وتوليد األكسجين الطبي 
تيبازة،  قوراية،  مستشفيات  من  بكل 

القليعة، حجوط وسيدي غيالس.
س.ز

 بالتعاون مع مصالح سونلغاز، الحماية 
المدنية وجمعيات حماية المستهلك 

حملة تحسيسية 
بمخاطر «القاتل 

الصامت» بوهران
تتواصل بوهران الحمالت التوعوية حول مخاطر 

سوء استخدام الغاز الطبيعي، وذلك بالتنسيق 
والتعاون بين مديرية توزيع الكهرباء والغاز  

والحماية المدنية وكذا مديرية التجارة وجمعية 
حماية وتوجيه المستهلك.

وتم ببلدية سيد احمد عن تنظيم 59 حصة 
تحسيسية وتوعوية، استهدفت أكثر من 1800

تلميذ، موزعين عبر 16 مدرسة و12 مركز تكوين 
في بلديتي وهران وبئر الجير، وذلك منذ بداية 

فصل الشتاء. حيث ركزت هذه الحمالت على 
أن فئة األطفال  يمكنهم أن يكونوا سفراء من 
أجل نشر المعلومات الالزمة بشأن االستخدام 
الجيد للغاز الطبيعي في إطار تعزيز الثقافة 

الوقائية من مختلف المخاطر.  كما تم تنظيم 33
بابا مفتوحا ومعارض حول مخاطر الغاز السام 
«أول أكسيد الكربون» مع توزيع مطويات على 

أكثر من 600 زبون، تحتوي على المعلومات 
واالحتياطات التي يجب اتخاذها ضد االستخدام 

السيء للغاز وتجنب اقتناء األجهزة المنزلية 
المزيفة. واغتنمت مديرية التوزيع وهران 

الفرصة بالتعاون مع مديرية الشؤون الدينية 
واألوقاف لتقديم دروس تحسيسية حول خطورة 

هذا القاتل الصامت على مستوى 10 مساجد، ال 
سيما قبل صالة الجمعة في الجامع الرئيسي 

القطب عبد الحميد ابن باديس والمسجد األمير 
عبد القادر» استفاد منها ما يقارب 1500 مصلي، 

ناهيك عن الحصص باإلذاعة الجهوية وهران 
بهدف الوصول إلى تغطية أكبر شريحة من 

المجتمع وربات البيوت.
س.ز

احتضنت قاعة المحاضرات «حاج حمدي أرسالن» بالقطب الجامعي بوالية المدية، أمس، فعاليات 
الملتقى الجهوي التكويني حول الوقاية من الفساد وسبل مكافحه. 
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 الهوس بالمشاهير
الهوس بالمشاهير، يشبه إلى حد 

كبير أعراض الحب؛ و االنبهار باآلخر، و 
إعجاب بال حدود، تشوش في الرؤية 
و ضياع الحد الفاصل بين الواقع و 

الخيال، كما يعتبر نوع من التطرف في 
المشاعر، سمة طالما ارتبطت بجمهور 

الفنانين في مراحل زمنية مختلفة. 
   يلجأ بعض مشاهير هوليوود إلى 

حيلة التنكر بمالبس و نظارات تخفي 
شخصياتهم الحقيقية، عندما يرغبون 

في التجوال بالشارع مثل األشخاص 

العاديين، بعضهم يحيط نفسه 
بحلقة من مساعدين أو رجال أمن 

لمنع الفضوليين من جمهور الشارع 
من اقتحام خصوصيتهم، و بعضهم 

ال ينجح في ذلك، فيمنح اآلخرين 
الفرصة كي ينغصوا عليه حياته و 

هذه هي ضريبة الشهرة.
    و هذه األيام، ينصب هوس 

المراهقات، تحديدا، بأداء فرقة 
موسيقية تعد من أكبر فرق البوب 
الكورية الجنوبية، تعرف باسم ”بي.

تي.أس“؛ 
فرقة ” فتيان 

“، يقال إنها حققت أعلى المبيعات 
في تاريخ الغناء، ليس في ما يتعلق 
بألبومات أغانيها فحسب، بل في كل 

ما يمت لها بصلة من منتجات؛ شارات، 
مالبس مطبوعة بصور أعضاء الفرقة 
إضافة إلى ميداليات الجيب و الحقائب 

و القبعات.
   يسري توظيف الهوس في العالم 
العربي هذه األيام، ليشمل أعضاء 

الهيئة السياسية فهم نجوم من نوع 
آخر، بعض الناس ال يترددون في بذل 

الغالي و الرخيص و المال و البنين، 
فداء لـ“هالة“ سياسية ال ترقى إلى 

مستوى نجمة في فندق رخيص، وهم 

يفعلون هذا بكامل إرادتهم و من دون 
أي ضغوط خارجية فالحب و الهوس 
لديهم مبذول بسخاء؛ مثل مجرى نهر 

في موسم فيضان.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

أسباب اسمرار لون 
الرقبة و عالجها

   هل الحظت لون بشرة أغمق حول رقبتك ؟ أنت لست وحدك تعتبر 
مختلف  من  األشخاص  بين  شائعة  السوداء  الداكنة أو  حالة الرقبة 
الفئات العمرية، على الرغم من أنها ليست شيئًا ضارًا، إال أنه غالبًا ما 
يعيق ثقتك بنفسك، و ال داعي للقلق بشأن ذلك، يمكنك إيجاد طرق 

لحل مشكلة الجلد هذه، و من أسباب البشرة الداكنة حول الرقبة نجد:
 • الوراثة : قد يكون هذا شيئًا وراثيًا و ينتقل من اآلباء إلى األبناء.

 • البدانة: قد تكون السمنة أحد أسباب تحول لون الجلد حول رقبتك 
إلى اللون الداكن.

 • مقاومة األنسولين: قد تتسبب مقاومة األنسولين في تحول لون 
عنقك إلى اللون الداكن، لذلك، من الجيد الحفاظ على مستوى السكر 

في الدم تحت السيطرة.
 •  متالزمة تكيس المبايض: تواجه العديد من النساء متالزمة تكيس المبايض، إنه اضطراب شائع و يخضع الجسم لتغيرات هرمونية خالل هذا 

الوقت ، مما قد يؤدي إلى اسمرار الجلد في منطقة الرقبة.
 • داء السكري: يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى ظهور بقع داكنة على بشرتك بما في ذلك الرقبة، و قصور الغدة الدرقية هو الحالة التي ال تنتج 

فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون .
 • حساسية من العطور أو صبغات الشعر: إذا كنت ممن يفرطون في استخدام العطور و صبغات الشعر و تواجه المشكلة، فأنت بحاجة إلى إعادة 

التفكير. 
 •  استخدم الكريمات أو المستحضرات: التي تحتوي على حمض الالكتيك، مع تجنب رش العطور مباشرة على الجلد تفاديا لحدوث رد فعل سلبي 
على الجلد، و ال تنسى الواقي من الشمس، و امنح بشرتك نوع الحماية التي تستحقها، ضع الكريم الواقي من الشمس بانتظام حتى تتمكن من 

إنقاذ نفسك من التعرض الضار ألشعة الشمس.

تقوي      التي  األطعمة  تناول  على  تشجيعه 
أهمية  من  األخير  لهذا  لما  الكالسيوم،  العظام 
فترة  خالل  خصوصًا  اإلنسان،  جسم  في  كبيرة 
البلوغ، حيث يكون نمو العظام أسرع من نموّه 
ما  البلوغ عادةً  و يكون سن  أخرى،  أي فترة  في 
16 عاما  12- الفتيات و  15 عاما، عند  11- بين 

عند الفتيان.
تلك  في  األطفال  أنّ  إلى  األبحاث  تُشير  و      
الكافي  المعدّل  في  يحصلون  ال  العمرية  الفئات 
تناول  على  تشجيعهم  يجب  لذا  الكالسيوم،  من 
الغنيّة  األطعمة  من  و  به،  الغنية  األطعمة 
بالكالسيوم، نجد منتجات األلبان كالحليب، الجبن 
الورقية  الخضراوات  المعلّب،  السردين  الزبادي،  و 
و  المكسّرات  ف،  المجفّ التّين  كالبازيالء،  الخضراء 

البذور و أي مأكوالت مدعّمة بالكالسيوم مثل حليب الصّويا و حليب اللوز. 
الرّعاية الصّحية بضرورة  الكالسيوم، ويوصي مقدّمو     يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص 
تزويد األطفال بمكمّالت فيتامين د عند عدم حصولهم على ما يكفي من الغذاء؛ فالذين يتناولون 
ما يُقارب نصف لتر من حليب األطفال ليسو بحاجة إليه؛ فهذا الحليب مدعّم بالفيتامينات أصالً، 
أمّا األطفال من عمر ستة أشهر و خمس سنوات فيجب تزويدهم بفيتامينات أ ود وج يومياً، و تزويد 
خصوصاً  الفيتامين  من  ميكروجرام   10 على  يحتوي  يوميّ  غذائيّ  بمكمّل  الخامسة  فوق  األطفال 

خالل فصل الشّتاء.
    إنّ مهمّة الكليتين هي تصفية الملح الزّائد من الجسم و إخراجه عن طريق البول، و هذه العملية 
فل للملح زادت نسبة  ق الكالسيوم مع األمالح، و بمعنى آخر، كلّما زاد استهالك الطّ تؤدّي إلى تدفّ
الكالسيوم التي يفقدها جسمه، لذا يُنصح بعدم استهالك األطعمة المعلّبة الغنيّة بالصّوديوم و 

هيّ. تقليل استخدامه أثناء الطّ
     إنّ العظام تُصبح أفضل كلّما تم االعتماد عليها أكثر؛ فالجسم يبني عظاماً أقوى عندما يتعرّض 
للضّغط، و من األنشطة التي تعزّز قوّة العظام، المشيّ، الجريّ، القفز التّسلق، و بالمقابل، توجد 
بعض األنشطة األخرى التي رغم فائدتها لصحّة الجسم إالّ أنّها ال تُساهم في تقوية العظام، على 

فل على ساعة من النّشاط البدنيّ يومياً. غرار ركوب الدّراجة و السّباحة، و يُنصح بحصول الطّ

 نصائح للحفاظ على األغشية 

المخاطية بالجهاز التنفسي
áë°üdG

   أشارت مجلة «بريجيت» األلمانية، إلى أن األغشية المخاطية في األنف و الفم و الحلق 
تشكل حائط الصد األول ضد الفايروسات و البكتيريا، و هو ما يجعل المحافظة على 

صحتها و رطوبتها أمرا في غاية األهمية.
ى بعض األعضاء الداخلية و التجاويف في جسم اإلنسان ببطانة رطبة على شكل     و تُغطّ
سائل سميك و لزج يسمّى المخاط و يفرز من الغدد الموجودة في البطانة، و هذا التركيب 

يسمّى الغشاء المخاطي، و من األمثلة على أماكن تواجد األغشية المخاطية األنف و 
العين و الرئة و الفم و المعدة.

   و تقوم األغشية المخاطية السليمة بإنتاج اإلفرازات بنفسها أو توجد بالقرب من الغدد 
المكونة لإلفرازات، و إذا جفت األغشية المخاطية أو أصيبت بااللتهابات، فإنها ال تؤدي 

وظيفتها الدفاعية على الوجه األمثل.
   و يوصي األطباء بالمحافظة على نظافة األغشية المخاطية و ترطيبها، و تساعد 

ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بصورة منتظمة على تحفيز الدورة الدموية أيضا، و هو 
ما يؤدي إلى تجديد األغشية المخاطية، و من األمور المهمة أيضا شرب كمية كافية من 

الماء.
   و عند الشعور بالجفاف و التهيج في تجويف األنف، و مع وجود حساسية أو في حالة 

اإلصابة بنزلة برد، فإن شطف األنف بمحلول ملحي يساعد بشكل كبير على التخلص من 
الجراثيم و المواد المسببة للحساسية و المخاط، و ينصح األطباء باالبتعاد عن بخاخات 

األنف المزيلة لالحتقان، و التي تنقبض األوعية الدموية معها كثيرا أو لفترة طويلة جدا، 
و التي تعمل بمرور الوقت على تلف األغشية المخاطية.

ا بأماكن وجودها، فمثالً  ا وثيقً    و لألغشية المخاطية وظائف عديدة ترتبط ارتباطً
لألغشية المخاطية األنفية دور في تدفئة و ترطيب الهواء الذي يدخل إلى الجهاز التنفسي 

لإلنسان، و تساعد إلى جانب األهداب في منع دخول الغبار و الدقائق الصغيرة الضارة 
الموجودة في الهواء، و هذه الوظيفة تعتبر خطا دفاعيا و هي مهمة لجهاز المناعة.

   أما الغشاء المخاطي الموجود في المريء، فيعمل إلى جانب العضالت على دفع الطعام 
باتجاه المعدة، و يحتوي أيضًا غشاء المريء على غدد لعابية تفرز البيكربونات بتركيزات 

عالية، و الذي بدوره يساعد في معادلة األحماض، و في ما يتعلق بالغشاء المخاطي 
الموجود في األذن فيمنع أيضًا كما في األنف دخول الغبار إلى القناة السمعية، و يفرز 

أيضًا خاليا مناعية تساهم في الحد من التهاب األذن.
   و تجدر اإلشارة إلى أن األغشية المخاطية الفموية تعكس بعض أمراض اإلنسان التي 

تحدث معها تغيرات في األغشية المخاطية الفموية نتيجة العتالل داخلي مثل أمراض 
الدم، بحيث تطرأ تغيرات مع أنيميا نقص الحديد في األغشية المخاطية الفموية، و 

أمراض الجهاز المناعي و مثال ذلك مرض جوغرن، و أمراض الغدد الصم و مثال ذلك مرض 
السكري و اعتالل الغدة الدرقية و متالزمة كوشينغ، و أمراض الجهاز الهضمي و مثالها 

مرض كرون. 

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

بها  يوجد  ال  و  صغيرة  المنازل  بعض  تبدو  قد     
ترغب  الذي  بالشكل  األثاث  لوضع  كافية  مساحة 
فيه كل سيدة في بيتها التي ظلت تحلم به، خاصة 
األمثل،  بالشكل  مستغلة  غير  مساحات  وجود  مع 
عدم  و  المساحة  بضيق  مضاعف  انطباعا  فتعطي 
الراحة في المكان، لذا يستعرض اليوم السابع عدة 
نصائح الستغالل المساحات الصغيرة داخل منزلك، 
راقي و عصري وفقاً  الفراغات بشكل  و كيفية ملئ 

لموقع «ecowarriorprincess» كما يلي:
جداً  الضروري  من  الضخم:  األثاث  عن  ابتعدي   •  
أن  منزلك  مساحة  صغر  من  تعانين  كنتِ  إذا 
تختارين قطع أثاث بسيطة و صغيرة الحجم، لذلك 
ألنه  الضخم  و  الكبير  األثاث  عن  االبتعاد  عليكِ 

يحتاج مساحات كبيرة حتى يظهر بأفضل صورة.
خطأ  في  البعض  يقع  المنزل:  أركان  استغلي   •  

في  بل  المثالي،  بالشكل  البيت  أركان  استغالل  عدم 
بعض األحيان يتركونه فارغا دون استخدام هذه المساحة بصورة عملية، حيث يمكنك استغالل ركن 
في المنزل في عمل مكتب خاص ألوالدك على سبيل المثال، أو وضع دوالب صغير أو مكتبة كتب صغيرة 

أو إضافة كرسي للجلوس بجانبه نبات ظل منزلي.
 • األثاث متعدد االستخدام: إذا كنت في حاجة إلى سرير إضافي في منزلك و الغرفة مساحتها صغيرة 
فيمكنك شراء « كنبة سرير «، حتى تتمكني من استغاللها للجلوس في الصباح و أمام الضيوف تظهر 
الغرفة واسعة، و مساءا يمكنك استخدامها كسرير إضافي، و الطاوالت و الكراسي التي يمكنك طيها و 

تخزينها.
 • استخدام الحوائط: عند استغاللك للمساحة العلوية و الحوائط الموجودة في منزلك بصورة جيدة 
فهذا يساعدك بال شك في توفير مساحة إضافية، مثل تعليق األرفف و استخدامها في وضع األشياء 
إن وضعت في مدخل  للمساحة، خاصة  إحساسا مضاعفاً  إضافة المرايا تعطي  أن  كما  لديكِ،  الزائدة 

باب الشقة.

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 كيفية تقوية عظام طفلي

  نصائح الستغالل المساحات الصغيرة في بيتك

مجتمع

بها  يوجد  ال  و  صغيرة  المنازل  بعض  تبدو  قد     
ترغب  الذي  بالشكل  األثاث  لوضع  كافية  مساحة 
فيه كل سيدة في بيتها التي ظلت تحلم به، خاصة 
األمثل،  بالشكل  مستغلة  غير  مساحات  وجود  مع 
فيه كل سيدة في بيتها التي ظلت تحلم به، خاصة 
األمثل،  بالشكل  مستغلة  غير  مساحات  وجود  مع 
فيه كل سيدة في بيتها التي ظلت تحلم به، خاصة 

عدم  و  المساحة  بضيق  مضاعف  انطباعا  فتعطي 
الراحة في المكان، لذا يستعرض اليوم السابع عدة 
نصائح الستغالل المساحات الصغيرة داخل منزلك، 
راقي و عصري وفقاً  الفراغات بشكل  و كيفية ملئ 
نصائح الستغالل المساحات الصغيرة داخل منزلك، 
راقي و عصري وفقاً  الفراغات بشكل  و كيفية ملئ 
نصائح الستغالل المساحات الصغيرة داخل منزلك، 

جداً  الضروري  من  الضخم:  األثاث  عن  ابتعدي   •  
أن  منزلك  مساحة  صغر  من  تعانين  كنتِ  إذا 
جداً  الضروري  من  الضخم:  األثاث  عن  ابتعدي   •  
أن  منزلك  مساحة  صغر  من  تعانين  كنتِ  إذا 
جداً  الضروري  من  الضخم:  األثاث  عن  ابتعدي   •  

تختارين قطع أثاث بسيطة و صغيرة الحجم، لذلك 
أن  منزلك  مساحة  صغر  من  تعانين  كنتِ  إذا 
تختارين قطع أثاث بسيطة و صغيرة الحجم، لذلك 
أن  منزلك  مساحة  صغر  من  تعانين  كنتِ  إذا 

ألنه  الضخم  و  الكبير  األثاث  عن  االبتعاد  عليكِ 
تختارين قطع أثاث بسيطة و صغيرة الحجم، لذلك 
ألنه  الضخم  و  الكبير  األثاث  عن  االبتعاد  عليكِ 
تختارين قطع أثاث بسيطة و صغيرة الحجم، لذلك 

خطأ  في  البعض  يقع  المنزل:  أركان  استغلي   •  
في  بل  المثالي،  بالشكل  البيت  أركان  استغالل  عدم 

خطأ  في  البعض  يقع  المنزل:  أركان  استغلي   •  
في  بل  المثالي،  بالشكل  البيت  أركان  استغالل  عدم 

خطأ  في  البعض  يقع  المنزل:  أركان  استغلي   •  
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القدم  لكرة  اإلفریقي  االتحاد  أعلن 
«كاف»، المعاییر التي سیتم اتباعھا 
تحتل  منتخبات   4 أفضل  لتحدید 
المركز الثالث في دور المجموعات 
المقامة  إفریقیا  أمم  كأس  لبطولة 

حالیا بالكامیرون.
ویتأھل من دور المجموعات الست 
في بطولة كأس أمم إفریقیا، صاحبا 
بشكل  والثاني  األول  المركزین 
باإلضافة  النھائي،  ثمن  إلى  مباشر 
كل  في  ثوالث  أربعة  أفضل  إلى 

المجموعات.
معاییر  فإن  «الكاف»،  وبحسب 
تحتل  منتخبات  أربعة  أفضل  تحدید 
المركز الثالث في دور المجموعات، 

سیكون على الشكل التالي:
أ) النقاط المتحصلة علیھا في جمیع 

مباریات المجموعة.

ب) فارق األھداف الناتج عن جمیع 
مباریات المجموعة.

جمیع  في  المسجلة  األھداف  ج) 
مباریات المجموعة.

د) سحب القرعة من قبل لجنة الكاف 
في حال تساوى فریقان أو أكثر في 

المعایر من «أ» إلى «ج».
الوكاالت

األول والثاني يتاهالن مباشرة لثمن النهائي

عقب ضمانھ التأھل رسمیاً لدور الـ16 ببطولة كأس األمم األفریقیة، منذ 
الثالثة  المجموعة  المغرب مشواره في  الماضیة، یختتم منتخب  الجولة 
بمرحلة المجموعات للمسابقة القاریة، وھو ینتظر تأكید الصدارة، عندما 
تشھد  التي  للمجموعة،  الثالثة  الجولة  في  الیوم  الغابون  منتخب  یالقي 

مواجھة أخرى بین منتخبي غانا وجزر الُقمر.

محققا  نقاط،   6 برصید  الترتیب  قمة  على  المغرب،  منتخب  ویتواجد 
العالمة الكاملة حتى اآلن، أما منتخب غانا، فیبدو في موقف ال یحسد 
علیھ، حیث یحتل المركز الثالث برصید نقطة وحیدة، قبل لقائھ مع جزر 

القمر، متذیل الترتیب، الذي لم یحصد أي نقطة حتى اآلن.
وسیكون التعادل كافیا لمنتخبي المغرب والغابون لبلوغ ھدف كل منھما 
من تلك المباراة، حیث سیمنح منتخب أسود األطلس الصدارة رسمیا، 
ومن ثم مواجھة صاحب المركز الثالث في أي من المجموعات األولى 

والثانیة والسادسة بدور الـ16.
من جانبھ، یخشى منتخب غانا، من الخروج مبكراً من البطولة، حینما 
یالقي منتخب جزر القمر، الذي یشارك في المسابقة للمرة األولى في 
الفوز،  السوداء سوى  بالنجوم  الملقب  المنتخب  أمام  بدیل  تاریخھ، وال 
أمال في التواجد ضمن أفضل ثوالث على أقل تقدیر، لیالقي في الدور 

المقبل إما متصدر المجموعة األولى أو الثانیة.
وأوقع منتخب غانا نفسھ في ھذا المأزق، بعدما فرط في تقدمھ بھدف 
نجمھ أندریھ أیو في لقائھ مع الغابون بالجولة الماضیة، لیستقبل ھدفا قبل 

نھایة الوقت األصلي بدقیقتین، ویسقط في فخ التعادل 1-1.
مرحلة  عبور  في  حظوظاً  یمتلك  فمازال  القمر،  جزر  منتخب  أما 
المجموعات، عن طریق التواجد ضمن أفضل ثوالث، لكن سیتعین علیھ 
لما  انتظار  الصعود،  في  آمالھ  على  لإلبقاء  الغاني  نظیره  على  الفوز 

سوف تسفر عنھ نتائج المجموعات األخرى.
الوكاالت

غانا تخشى الخروج مبكرا من المنافسة اإلفريقية

المغرب ينتظر تأكيد الصدارة أمام الغابون

الكاف يكشف معايير تحديد أفضل
4 منتخبات تحتل المركز الثالث

ماالوي مازالت محافظة على حظوظها لتحقيق إنجاز تاريخي

السنغال وغينيا يبحثان عن ضمان التأهل للدور الثاني
قمة  وتقاسم  الماضیة،  بالجولة  لقائھما  في  السلبي  بالتعادل  اكتفیا  بعدما 
دور  األخیرة من  الجولة  السنغال وغینیا،  منتخبا  یدخل  الثانیة،  المجموعة 

المجموعات بكأس أمم أفریقیا، بالكثیر من الھدوء والثقة بالنفس.
ویختتم منتخب السنغال، مشواره في دور المجموعات، بمواجھة ماالوي، 
الیوم، في حین یلتقي منتخب غینیا، مع نظیره زیمبابوي، ویشترك منتخبا 
التساوي  في ظل  نقاط،   4 برصید  المجموعة  في صدارة  وغینیا  السنغال 
أیًضا في فارق األھداف، ویحتل منتخب ماالوي، المركز الثالث برصید 3
نقاط، في حین یقبع منتخب زیمبابوي، الذي ودع المسابقة رسمًیا، في ذیل 

الترتیب بال رصید.
للسنغال وغینیا في المجموعة، في وقوفھما على  الموفقة  البدایة  وساھمت 
بالبطولة  مشوارھما  استھال  حیث  الحسم،  جولة  خوض  قبل  صلبة  أرض 

بالفوز 0-1 على زیمبابوي وماالوي على الترتیب.
ویكفي المنتخبان السنغالي والغیني، التعادل في الجولة الثالثة للصعود رسمًیا 
لألدوار اإلقصائیة، لكنھما سیبحثان بكل تأكید عن صدارة المجموعة، من 

أجل مواجھة منافس أسھل نسبیا بدور الـ 16.
ویلتقي متصدر تلك المجموعة في الدور المقبل، مع صاحب المركز الثالث في أي من المجموعات األولى والثالثة والرابعة، بینما یلعب وصیف 

المجموعة مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة.
التعادل أمام السنغال كافیة لماالوي، لبلوغ األدوار اإلقصائیة للمرة األولى في تاریخھا، بعدما عجز عن اجتیاز مرحلة  وربما ستكون نقطة 

المجموعات في مشاركتیھ السابقتین عامي 1984 و2010.
كما أن الخسارة من السنغال، ربما لن تقف حائًال أمام صعود ماالوي للدور المقبل عبر التواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز 

الثالث، لیواجھ إما نیجیریا، التي ضمنت صدارة المجموعة الرابعة، أو متصدر ترتیب المجموعة الثالثة.
وفي حال خسارة ماالوي من السنغال وفوز زیمبابوي على غینیا، سیظل منتخب ماالوي محافًظا على المركز الثالث، رغم تساویھ حینذاك في 

رصید 3 نقاط مع زیمبابوي، وذلك بعد فوزه 1-2 في المواجھة التي جرت بینھما بالجولة الثانیة یوم الجمعة الماضي.       الوكاالت

بسبب مشاكل في القلب إثر عافيهما من فيرس كورونا

أوباميانغ وليمينا مع الغابون 
في الكان

أعلن االتحاد الغابوني، امس، عودة بییر إیمیریك أوبامیانغ وماریو لیمینا 
إلى آرسنال ونیس على الترتیب، ومغادرة معسكر الفریق.

وعانى أوبامیانغ ولیمینا من مشكالت في عضلة القلب، بعد تعافي الثنائي 
مؤخًرا من فیروس كورونا المستجد.

وتقرر مغادرة أوبامیانغ ولیمینا، لمعسكر منتخب الغابون، الذي یستعد 
لمواجھة المغرب، الیوم، في ختام دور المجموعات بكأس أمم أفریقیا.

ومنع االتحاد األفریقي، مشاركة أوبامیانغ ولیمینا في المباریات، بعدما 
أظھرت الفحوصات تأثر القلب بعد اإلصابة بكورونا.

وغاب أوبامیانغ عن أول مباراة للغابون أمام جزر القمر بسبب إصابتھ 
الالعبان  وانضم  لیمینا،  زمیلھ  مع  الصحي  الحجر  ودخل  بالوباء، 

للتدریبات بعد أسبوع من العزل، وتدربا قبل یوم واحد من لقاء غانا.
 الوكاالت

بعد ساعات من ارتكابه هفوة «قاتلة» في لقاء 
سيراليون

الموت يفجع حارس كوت 
ديفوار علي سانغاريه

مرمى  حارس  أعلن 
دیفوار،  كوت  منتخب 
سانغاریھ،  علي  بادرا 
وذلك  والده،  وفاة  امس، 
بعد ساعات من ارتكاب 
«قاتلة»  ھفوة  الحارس 
تسببت في تعادل منتخب 
في  سیرالیون  مع  بالده 

كأس إفریقیا.
على  سانغاریھ  وكتب 
موقع  في  حسابھ 
«ببالغ  «فیسبوك»: 
اللیلة  علمت  الحزن 

على  جواره،  إلى  یعیده  أن  أراد  برحمتھ  اإللھ  والدي..  بوفاة  الماضیة 
الملعب  في  سأقاتل  الكبیرة،  الخسارة  ھذه  عن  الناتج  األلم  من  الرغم 
ألجعلھ سعیدا من األعلى، الموت ال یوقف الحب، أرقد في سالم یا أبي».
ونشر سانغاریھ في تدوینة أخرى صورة لوالده وعلق علیھا قائال: «لقد 
سقطت اللیلة الماضیة، واستیقظت ھذا الصباح كنت أنت من سقطت، ولن 
تتمكن من النھوض مرة أخرى، تقبلك هللا بجواره.. وداعا، سأفتقدك». 

ضد  بالده  منتخب  مباراة  خالل  فادحا  خطأ  ارتكب  سانغاریھ،  وكان 
المجموعة  منافسات  من  الثانیة  الجولة  في  األحد،  أمس  سیرالیون، 

الخامسة لبطولة كأس إفریقیا.
كانت  الضائع، عندما  من  بدال  المحتسب  الوقت  من  الثانیة  الدقیقة  ففي 
الحارس  أخطأ   ،2-1 بنتیجة  «الفیلة»  منتخب  لتقدم  تشیر  النتیجة 
كولكر  ستیفن  السیرالیوني  المھاجم  فخطفھا  الكرة  لعب  في  اإلیفواري 
فسجلھا  تماما  للمرمى  مواجھا  كان  الذي  كمارا،  الحجي  إلى  ومررھا 
بسھولة، برغم من محاوالت الحارس سانغاریھ لتصحیح الخطأ إال أنھ 
أصیب إثر سقوطھ على نحو خاطئ ولم یتمكن من إكمال المباراة التي 

انتھت بالتعادل اإلیجابي 2-2.
  الوكاالت

كان قد أثار زوبعة في مباراة تونس ومالي

سيكازوي يعود للواجهة اليوم 
في لقاء المغرب الغابون

كشفت تقاریر إعالمیة عدیدة أمس أن الحكم الزامبي جیاني سیكازوي، 
سیتولى مھمة تقنیة الفیدیو، في لقاء المغرب ضد الغابون.

ویواجھ المغرب، نظیره الغابوني، غًدا الیوم في ختام دور المجموعات 
ببطولة كأس األمم األفریقیة، المقامة حالًیا في الكامیرون.

وكان سیكازوي بطًال لواقعة مثیرة في مباراة تونس ضد مالي في الجولة 
األولى، بعدما أنھى اللقاء قبل إتمام الوقت األصلي.

االحتجاج  وبعد   ،85 الدقیقة  في  مبرر  دون  اللقاء  سیكازوي،  وأنھى 
التونسي، استكمل اللعب حتى الدقیقة 89، ثم أطلق صافرة النھایة مجدًدا.
الوكاالت

مباريات اليوم

زمبابوي -- : -- غينيا           

ماالوي -- : --  السينغال        

الغابون -- : --  المغرب

غانا  -- : --     جزر القمر 
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عمارة يعد بانتفاضة العبي المنتخب أمام كوت ديفوار

الرئيس تبون يجدد دعمه 
ومساندته المطلقة للخضر

تلقى شرف الدین عمارة رئیس االتحادیة الجزائریة لكرة القدم امس 
مكالمة ھاتفیة من رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون، حرص فیھا 
جمال  الوطني  للناخب  المطلقة  ومساندتھ  دعمھ  تأكید  عن  األخیر 

بلماضي وعناصره، حسبما أكدت مصادر عدیدة أمس.
كوت  منتخب  أمام  الثالثة  الجولة  مباراة  أن  قد صرح  عمارة  وكان 
بطاقة  حسم  أجل  من  الالعبین  من  حقیقیة  انتفاضة  ستشھد  دیفوار، 
التأھل، التي اكد أنھا لم تضع منا بعد، موجھة رسالة مساندة لالعبین 

والطاقم الفني الوطني.
یبقى  تلفزیونیة امس :»األمل  الفاف في تصریحات  وأوضح رئیس 
قائما، ومادمنا قائمین رفقة الطاقم الفني والالعبین، الكل متفائل جدا 
وواعي بالمسؤولیة، وبالتالي نحن متأكدین أنھ ستكون ھناك انتفاضة 
من الالعبین، أصبحت الیوم مسألة كرامة، ویجب أن ننتفض لنثبت 

أن الفریق الجزائري بطل إفریقیا»
وبخصوص إمكانیة التأھل، أضاف ذات المتحدث: «التأھل ال یزال 
في یدنا، مصیرنا ال یزال بین أیدینا، قلت یوم أمس لالعبین مصیركم 
ننتفض  الجزائر  نحن  إما  یا  نكون،  ال  أو  نكون  سواء  أیدیكم،  بین 
ونتأھل إلى الدور القادم، أو ننزل أیدینا وننتظر الصاعقة تسقط علینا، 
الھدف  لبلوغ  مجندین  وكلنا  الجزائري  عقلیة  في  لیس  األمر  وھذا 

والدفاع عن لقبنا»
 ق.ر

العمليتين ستجريان في الكاميرون على 
هامش الكان

هذه مواعيد قرعة « كان» 
2023 و» مونديال» 2022

وتوقیت  موعد  عن  أمس  القدم  لكرة  اإلفریقیة  الكونفدرالیة  أعلن 
تصفیات الدور التمھیدي من بطولة كأس األمم اإلفریقیة كوت دیفوار 
قطر  العالم  لكأس  اإلفریقیة  التصفیات  من  الثالث  والدور   2023

.2022
ووفق المصدر ذاتھ، ستجرى قرعة المنافسة األولى یوم الجمعة، 21
جانفي 2022 في تمام الساعة 16:00 بالتوقیت المحلي بالكامیرون.
لـ  اإلفریقیة  التصفیات  من  الثالث  الدور  قرعة  ستجرى  فیما 
بث  وسیتم  دواال،  بمدینة  جانفي   22 السبت  یوم  «الموندیال»، 

القرعتین عبر منصات « الكاف» الرقمیة.
 ق.ر

عطال يتحسر بعد الهزيمة األخيرة ويؤكد:

«نمر بفترة صعبة وسنعمل 
المستحيل من أجل التأهل»

قال الدولي الجزائري یوسف عطال أن المنتخب الوطني یمر بفترة 
صعبة، عقب الھزیمة التي مني بھا اول امس امام غینیا االستوائیة، 
وأكد أن الخضر سیعملون المستحیل من أجل التأھل إلى الدور المقبل.
اإلستوائیة:  غیني  مباراة  بعد  لھ،  تصریحات  في  عطال  وأضاف 
«فعلنا كل ما بوسعنا في المباراة، نعمل كمجموعة منذ مدة وتمكنا من 
تحقیق االنتصارات وتقدیم مباریات كبیرة، نحن عائلة واحدة واآلن 

نمر بفترة صعبة».
وأضاف مدافع نادي نیس الفرنسي :» سنواصل العمل وفي المباراة 

المقبلة، سنقدم كل شیئ وسنعمل المستحیل من أجل التأھل»  ق.ر

أمام كوت  األخیرة  بمباراتھ  الفوز  الوطني  منتخبنا  یتحتم على 
أمم  نھائي كأس  إلى ثمن  التأھل  لھ  دیفوار، ألن ذلك سیضمن 
متفوقا  نقاط، وسیكون  أربع  إلى  إفریقیا، حیث سیرفع رصیده 

على نظیره اإلیفواري بفارق المواجھات المباشرة.
صدارة المجموعة في تلك الحالة ستذھب إلى منتخب سیرالیون 
حال فوزه بالمباراة األخرى في المجموعة، حیث سیرفع رصیده 
إلى خمس نقاط، بفارق نقطة أمام محاربي الصحراء، منتخب 
غینیا االستوائیة قد یحصل على الصدارة أیضا، حال فوزه على 

سیرالیون، حیث سیرتفع رصیده إلى ست نقاط.
ستتساوى  االستوائیة،  غینیا  وتعادل  الخضر،  فوز  حال  وفي 

برصید  االستوائیة  وغینیا  دیفوار  وكوت  الجزائر  منتخبات 
أربع نقاط، وسیحسم صراع الصدارة بناء على المباریات التي 

جمعت بینھم، بعیدا عن سیرالیون.
أما في حال خسارة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي أمام 
كوت دیفوار، فسیعني ذلك خروجھم من البطولة مبكرا، حیث 
نقطة  برصید  واألخیر  الرابع  المركز  في  النتیجة  تلك  ستبقیھم 

واحدة.
وحتى في حال ھزیمة سیرالیون بنتیجة كبیرة وتعادل الجزائر 
مع كوت دیفوار، فلن یتأھل «الخضر» إلى ثمن النھائي ضمن 

أفضل ثوالث.         ق.ر

مواجھة  قبل  سارة  أخبارا  امس  الوطني  الفني  الطاقم  تلقى 
كوت دیفوار الُمقررة یوم الخمیس المقبل، حیث عرفت حصة 
مبولحي  الحارس رایس وھاب  رفقاء  أجراھا  التي  االستئناف 
خرج  الذي  بلعمري  جمال  ومشاركة  زروقي،  رامز  عودة 

مصابا من مواجھة غینیا االستوائیة.
بالملعب  أمس  أمسیة  جرت  التي  للخضر  التدریبیة  الحصة 
اندماج  عرفت  الكامیرونیة  دواال  بمدینة  لجابوما  الملحق 
زروقي، الذي غاب عن مواجھتي سیرالیون وغینیا اإلستوائیة 
المدافع  حضور  عرفت  كما  كورونا،  بفیروس  اصابتھ  بسبب 

المحوري بلعمري.
لمباراة  تحضیرا  أمس  تدریباتھم  الصحراء  محاربو  وباشر 
وتحقیق  الكبوة،  تجاوز  على  عازمون  وھم  المقبل،  الخمیس 
فوز یضمن لھم التأھل لثمن نھائي الكان، حیث اجتمع الناخب 
الوطني بأبرز العبیھ، وتحدث معھم مطوال قبل انطالق الحصة 
التدریبیة. وركز الطاقم الفني الوطني امس على الجانب النفسي، 
من خالل تحفیز عناصره على تجاوز المقابلتین األولى والثانیة، 
والتركیز على تحقیق الفوز یوم الخمیس المقبل، كما حاول من 
خالل بعض التمارین البحث عن الحلول الالزمة لحل مشكلة 
نقص الفعالیة التي الزمت عناصره منذ بدایة دورة الكامیرون.
ق.ر

في  الظھور  بلماضي،  جمال  الوطني  الناخب  رفض 
غینیا  منتخب  أمام  الصادمة  الخسارة  بعد  المستسلم  ثوب 
والعبوه  أنھ  إلى  مشیرا  إفریقیا،  أمم  كأس  في  االستوائیة 
سیواصلون القتال من أجل تفادي الخروج من الدور األول 
عندما یواجھون منتخب كوت دیفوار في الجولة األخیرة، 
الخمیس المقبل، رغم اعترافھ بأن الكثیر لن یضعوا ثقتھم 
في المنتخب الوطني بعد اكتفائھ بنقطة واحدة في مباراتین.

واعترف بلماضي، خالل الندوة الصحفیة التي عقدھا بعد 
مباراة غینیا االستوائیة، بصعوبة وضعیة المنتخب الوطني، 
وصرح: «وضعیتنا صعبة ّجدا ومعقدة، لم نسجل ولم نفز 
بأي نقطة، یمكننا التكلم لساعات، بالطبع لن نقبل الخروج 
من الدور األول دون أن نقاتل، المباراة المقبلة أمام كوت 
دیفوار ستكون صعبة جّدا، إنھ منتخب یضم العبین مھاریین 
وموھوبین، سنعود للعمل ونحضر للمواجھة، لن نستسلم، 
رغم أنھ من الصعب وضع الثقة فینا حالیا، من جھتي أثق 

في الالعبین»

وأكد بلماضي: «كنا نرید التقدم في سلسلة الالھزیمة على 
الصعید العالمي، ولكننا الیوم في المركز الثاني أو الثالث، 
ھذه السلسلة شغلت بالنا كثیرا وھذا أمر عادي، ولكن الیوم 
ھناك أمور أخرى أھم، یجب أن نذھب للبحث عن التأھل 
فسأستمر  الحیاة،  قید  على  أنني  طالما  الثاني،  الدور  إلى 
لیسوا  دیفوار فریق كبیر، ولكنھم  بقدراتنا، كوت  باإلیمان 

غیر قابلین للھزیمة»
بالتصریحات  اإلدالء  الالعبین عدم  وأوضح: «طلبت من 
فریق  مع  أشتغل  أنا  إلیھم،  أتحدث  أن  أرید  كنت  مباشرة، 
من الالعبین واألخوة، ھم حزینون ومحبطون وغاضبون، 
منھم،  أكثر  محبط  إنني  لھم  قلت  لقد  منھارون،  ھم  تقریبا 
ألن مجھودھم لم یثمر ال من ناحیة النتیجة، وال من جانب 
سلسلة الالھزیمة التي توقفت فجأة، یمكنكم وصف ما حدث 
لنا مثلما تریدون؛ سوء الحظ أو سوء التقدیر. ال یوجد دائما 

إجابات مقنعة لكل األسئلة».
ق.ر
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الطاقم الفني للخضر يركز على الجانب النفسي ونقص الفعالية

زروقي يعود وبلعمري يشارك في التحضير لمواجهة كوت ديفوار

بلماضي يرفض االستسالم بعد الهزيمة الصادمة ويؤكد

«مواجهة كوت ديفوار ستكون صعبة لكننا مجبرون على الفوز فيها»
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نظم،  ملتقى  في  مشاركون  اعتبر 
"أبو   (2) الجزائر  بجامعة  أمس، 
القاسم سعد هللا"، ان التصوف ظاھرة 
فكریة وممارسة عمیقة أخدت أحیانا 
موضوع  وشكل  خاطئة".  "مفاھیم 
وطقوس  النص  بین  "التصوف 
دولي،  ملتقى  محور  الممارسة"، 
ركز  حیث  نوعھ،  من  االول  اعتبر 
من  (التصوف)  مفھومھ  على  أساسا 

الناحیة األنثروبولوجیة والروحیة.
نائب  ذكر  الملتقى،  مستھل  وفي 
جامعة الجزائر (2)، حمید عالوي، 
في  التصوف  "مفھوم  اشكالیة  أن 
الفكر واالدب والممارسة" اخذ نوعا 
"المفاھیم  من  حتى  و  "الجدل"  من 
في  التصوف  یعد  بحیث  الخاطئة" 
قدیمة  طقوس  "مجرد  الكثیر  نظر 
وممارسات بالیة لكن في الحقیقة ھو 
ظاھرة فكریة وممارسة عمیقة تجعل 
الصلة  ویربط  یفكر  االنسان  من 
بالمجال الروحي وصلة االنسان باھلل 

تعالى".
-یقول  المنظور  ھذا  وضمن 
المحاضر- فان االنسان الیوم "محاط 
المفرطة"  والمادیة  بالتكنولوجیات 
"كخطاب  التصوف  یأتي  وبالتالي 
لإلنسان  التوازن  یعید  مغایر 
المادیة  وبین  والجسد  الروح  بین 
لإلنسان  یعید  كما  والروحانیة" 
انسانیتھ وموقعھ في الكون وھو الذي 

تتوجھ لھ الرساالت الدینیة ویخاطبھ 
هللا تعالى.

ان  تدخلھ  في  عالوي  حمید  وذكر 
التصوف كممارسة فیھ "خالف كبیر 
على  خروج  واحیانا  نظر  ووجھات 
ھذا  في  مشیرا  یكون"،  ان  یجب  ما 
بالدرجة  الجامعة  دور  الى  الصدد 
من  التصوف  معالجة  في  االولى 
االشتغال  خالل  من  الفكریة  الناحیة 
بینھا  من  واضحة  مدونات  على 
الشیخ  ابرز  علم االجتماع. وبدوره، 
بعنوان  مداخلة  في  القاسمي  ملمون 
"المفھوم  االسالمي  التصوف 
روحیة  حیاة  أجل  من  والممارسة 
التسامح  وقوامھا  االحسان  اساسھا 
والمحبة والسالم"، أن التصوف لیس 
یقدمھا  التي  المشوھة"  "بالصورة 
االسالم  في  بمنھجھ  وانما  البعض 
یحقق الحیاة المتوازنة ویربط الحیاة 
الروحیة بالحیاة االجتماعیة. وأوضح 
التصوف  رسالة  مقاصد  من  انھ 
ان  خاصة  البشریة  النفس  "تزكیة 
الروحي  البعد  الى  بحاجة  االنسان 
توازنھ ویحقق عبودیتھ"،  الى  لیعود 
معتبرا أن التصوف حركة في الحیاة 
معانیھ  ومن  عنھا  انعزال  ولیس 

االحسان لجمیع خلق هللا".
علم  في  الباحث  قال  جھتھ،  ومن 
عبد  واالنثروبولوجیا،  االجتماع 
الملتقى  ھذا  أن  المال،  راس  العزیز 

حول  النصوص  ھل  معرفة  یحاول 
التصوف "ابداع من الدین االسالمي 
كثیر  فیھ  تشترك  ذوق  أو  سلوك  أو 
من الدیانات"، مؤكدا في ھذا المنحى 
التصوف  "ان  لتبیان  جاء  اللقاء  ان 
مكانة  یأخذ  ان  استطاع  االسالمي 
معتبرة حیث ان الدین عند المسلمین 
والجانب  وشریعة  عقیدة  یتضمن 
في  مكتملة  الجوانب  وھذه  الروحي 
الدین االسالمي" و "ال یمكن-حسبھ- 

فصل العقیدة عن الشریعة".
الجزائر  في  التصوف  بان  وذكر 
نتیجة  مختلفة  مراحل  بعدة  مر 
سائدة،  كانت  التي  التیارات  تأثیر 
ینطلق  التصوف  أن  الى  مشیرا 
الشاذلیة  اساسیین  مشربین  من 
للجزائر  ان  واضاف  والقادریة. 
في  والشیوخ  العلماء  من  الكثیر 
الغوث  ابودین  منھم  التصوف 
الرحمان  عبد  سیدى  عن  أخذ  الذي 
الجیالني وغیرھما وظھور فیما بعد 
الدرقاوي وسیدي عبد القادر سیدي 
العلوي. لإلشارة نظم  الشیخ والسید 
ھذا الملتقى الذي تتواصل أشغالھ غد 
التعلیم  وزارة  مع  بالتعاون  الثالثاء 
ووزارة  العلمي  والبحث  العالي 
الدینیة واالوقاف والمجلس  الشؤون 
باحثین  واساتذة  االعلى  االسالمي 
خارج  و  داخل  في  الجامعات  من 

الوطن.

الروماني  المسرح  فتح  أعید 
الجمھور  أمام  رسمیا  لسكیكدة 
قاربت  لمدة  مغلقا  ظل  أن  بعد 
الترمیم،  أشغال  بسبب  سنة   17
مدیر  من  أمس،  علم  ما  حسب 
الثقافة و الفنون بالوالیة، زكریاء 
بوضیاف. وأوضح نفس المسؤول 
أن  الجزائریة،  األنباء  لوكالة 
الثقافي  الصرح  ھذا  فتح  إعادة 
سكیكدة  والیة  بھ  تزخر  الذي 
بالسنة  واالحتفال  تزامنا  جاء 
األمازیغیة الجدیدة، حیث سیتمكن 
زیارة  من  السیاح  و  الجمھور 
لمسرح الروماني الذي یقع بقلب 

مدینة سكیكدة.
المسرح  وضع  تم  أنھ  وأضاف 
مرحلة  في  لسكیكدة  الروماني 
الدیوان  تصرف  تحت  أولى 
استغالل  و  لتسییر  الوطني 
الممتلكات الثقافیة، حیث سیستفید 
الزوار من زیارات موجھة رفقة 
اآلثار  علم  في  مختص  و  مرشد 
مفتوحا  سیكون  أنھ  إلى  مشیرا 
أمام الجمھور من الساعة الثامنة 
صباحا إلى غایة الرابعة مساء في 
فصل الشتاء على أن یعاد النظر 
فصل  بحلول  التوقیت  ھذا  في 
بأن  بوضیاف  .وأكد  الصیف 
إعادة فتح المسرح الروماني حالیا 

فقط  السیاحیة  الزیارات  یخص 
مع إمكانیة إعادة فتحھ الحتضان 
النشاطات الثقافیة أمام العائالت و 

الجمھور في المستقبل.
المسرح  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الروماني الذي یضاھي في جمالھ 
لكل  الرومانیة  المسارح  وكبره 
وجمیلة  باتنة  بوالیة  تیمقاد  من 
بوالیة سطیف ومداوروش بوالیة 
المسرح  وكذا  أھراس  سوق 
على  المطل  لتیبازة  الروماني 
أكبر  من  واحدا  یعد  البحر، 
شیدھا  التي  المسارح  وأوسع 
الشمالیة،  أفریقیا  في  الرومان 
المسرح  من  مستوحاة  فھندستھ 
المسرح  ویتكون  الیوناني. 
حجارة  من  لسكیكدة  الروماني 
جبل  منحدر  في  محفورة  كبیرة 
بـ4900 إجمالیة  مساحة  على 
6 من  ألكثر  ویتسع  مربع  متر 

آالف متفرج و یعود تاریخ بنائھ 
"أدریان". اإلمبراطور  فترة  إلى 
تم  فقد  تاریخیة،  وحسب روایات 
األدیب  تبرعات  بفضل  تشییده 
یدمر  أن  قبل  بلتور  أملیان 
منھ  أجزاء  الفرنسي  االستعمار 
خاصة منصة "براكسینیوم" التي 

بنى فوقھا ثانویة.

 ôFGõ÷G á©eÉéH ±ƒ°üàdG ≈≤à∏e

áÄWÉÿG º«gÉØŸG í«ë°üàd IƒYódG

جاء تزامنا واالحتفال بالسنة األمازيغية الجديدة

إعادة فتح المسرح الروماني 
بسكيكدة رسميا أمام الجمهور

zÊÉfƒ«dG ƒ°SÉµ«H{ π«MQ ...¢SƒfÉ«°SÉa ¢Sƒµ«dCG
توفي الرسام الیوناني ألیكوس فاسیانوس المعروف بشخصیاتھ المستوحاة من األساطیر والفولكلور 
في بالده، أمس األحد عن 86 عاماً، على ما أفادت ابنتھ وكالة «فرانس برس». وأوضحت فیكتوریا 
ألیكوس فاسیانوس الذي بقي طریح الفراش على مدى األشھر الماضیة في منزلھ في  أّن  فاسیانو 

باباغو في ضاحیة أثینا، توفي «أثناء نومھ» بعد صراع طویل مع المرض.
توّزعت حیاة الرسام المتعّدد المواھب بین الیونان وفرنسا، حیث درس الطباعة الحجریة في الكلیة 
ورینیھ  أراغون  لویس  أمثال  من  والرسم،  األدب  في  كبیرة  أسماء  بجانب  الجمیلة  للفنون  الوطنیة 

ماتیس وبابلو بیكاسو الذي كان معجباً بھ كثیراً، حتى إّن بعضھم كان یلقبھ بـ «بیكاسو الیوناني».
وعلّقت وزیرة الثقافة الیونانیة، لینا میندوني، على نبأ الوفاة قائلة إّن «كل أعمال فاسیانوس واأللوان 
التي تمأل لوحاتھ واألشكال المتعددة األبعاد التي تھیمن على رسماتھ، تعبق برائحة الیونان»، واصفة 
إیاه بأنّھ «من أبرز (الفنانین) المعاصرین الذین رسموا الحضارة الھیلینیة». بلغ ألیكوس فاسیانوس 
عامھ السادس والثمانین في 25 تشرین األول (أكتوبر) الفائت، لكنھ توقف عن الرسم قبل ذلك في 

2019 إثر إصابتھ بمرض انتكاسي، على ما أفادت عائلتھ خالل لقاء في الخریف الفائت.
یُعرف فاسیانوس الذي درس بدایة في الكلیة الوطنیة للفنون الجمیلة في أثینا قبل انتقالھ إلى باریس، 
بلوحاتھ وأعمالھ بأسلوب الطباعة الحجریة (لیثوغرافیا) المعروضة في العالم أجمع، حیث یمكن رؤیة 
الدّراج الذي كان یصادفھ الفنان حین كان طفال لدى التوجھ إلى الشاطئ، والشعر الذي یطیّره الریح 
بحسب التوصیف الوارد في قراءاتھ من األساطیر اإلغریقیة، وأسماك جزیرتھ المفضلة كیا، واألمواج 
الدائریة كما في ملحمة األودیسة، والطیور التي تبسط جناحیھا. كل ھذا وأكثر استحال بمثابة عالمة 
خاصة بأعمالھ. ورغم تشبیھ أعمالھ بأسلوب ماتیس أو بیكاسو، نفى فاسیانوس باستمرار أن یكون قد 
استلھم أعمالھ من فنان أكثر من آخر، وكان یفضل القول إنھ یستوحي من «77» ملھماً، وفق زوجتھ. 
وكان فاسیانوس الرافض ألي ضغوط، یرسم من دون ظالل أو رسوم تمھیدیة، شخصیاتھ المستقاة من 
المیثولوجیا اإلغریقیة والفن البیزنطي أو الفطري. جابت أعمال الراحل أرجاء المعمورة، من باریس 
باریس  في  المعاصر»  الفن  «متحف  في  رؤیتھا خصوصاً  ویمكن  باولو.  بساو  مروراً  میونخ  إلى 

و«مؤسسة ماخت» في جنوب فرنسا و«مكتبة البیناكوتیك» في أثینا.

QóH ø°Sƒ°S Ω qôµJ z¿Gƒ°SG{
إحتفاًال بمسیرتھا الفنیة الطویلة، یكّرم «مھرجان أسوان الدولي ألفالم المرأة» الفنانة سوسن بدر، 
وسیعقد بدورتھ السادسة التي ستنطلق بین 23 و 28 شباط (فبرایر) المقبل. في ھذا السیاق، أعلنت 
الفني  الحدث  في  المصریة  الممثلة  تكریم  عن  التالوي  مرفت  المھرجان»  أمناء  مجلس  «رئیسة 
الكبیر على شاشة  الطویل وعطائھا  لمشوارھا  تقدیراً  لإلنجاز»  المنتظر، ومنحھا جائزة «إیزیس 
السینما، بحسب تعبیرھا. وقالت التالوي في تصریح بأّن بدر «نموذج رائع إلبداع المرأة المصریة 
على شاشة السینما. فھي ممثلة موھوبة لدیھا قدر من الوعي بقضایا المرأة والمجتمع، لذلك لم یكن 
غریباً علیھا مشاركتھا في أفالم تناقش بجرأة وإستنارة قضایا المرأة من كافة الطبقات االجتماعیة». 
وتابعت التالوي «مثلما تمتلك بدر موھبة الفتة كممثلة، فھي تمتلك أیضاً قبوًال كبیراً لدى الجمھور 
المصري والعربي، ربما یرجع ذلك لمالمحھا شدیدة المصریة. فھي وریثة شرعیة لنساء الفراعنة 
المنحوتات على جدران معابد مصر القدیمة. أو كما وصفھا المخرج الراحل شادي عبدالسالم بأنھا 
«ھاربة من المعبد»». یذكر أن بدر لمعت في الدراما التلفزیونیة واالفالم، وقدمت عشرات االعمال 

الناجحة التي حاكت فیھا قضایا المرأة العربیة.
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نبض   )  » بيت  وان   » الدولية  الفنية  التظاهرة   تضرب 
من  الممتدة  الفترة  خالل  الجمهور  مع  موعدا   ،( الصحراء 
13 مارس المقبل، بتاغيت في والية بشار،  21 فبراير إلى 
األمريكيين  و  األفارقة  الفنانين  من  كوكبة  بمشاركة 
الماضية، بسبب جائحة  السنة  تأجيل طبعة  أن تم  بعد 

كوفيد19-.
   و من المنتظر أن يشهد هذا الحدث الثقافي حضور 24

المتحدة  الواليات  و  افريقية  دول  ثماني  يمثلون  فنانا 
التظاهرة،  برنامج  حسب  األمر،  يتعلق  و  األمريكية، 
بفنانين من الجزائر و ليبيا و مالي و موريتانيا و المغرب و 
النيجر و تونس، باإلضافة إلى فنانين آخرين من الواليات 
رجاء  و  بوكلة  مريم  هند  غرار  على  األمريكية،  المتحدة 
كاتب و سمية غشامي و بوبا و كريم زياد و سعاد ماسي من 
الجزائر، إلى جانب فاماس مباي لدولة موريتانيا، و حاجة 
فانتا ديابات من دولة مالي، و سارة دويك من دولة تونس، 
و هند الناير من المغرب، و كذا كوش نينا و اقنابو و الينا 

كانالس من الواليات المتحدة األمريكية.
المنوع، ورشات حول  الفني  الموعد     كما سيتضمن هذا 
بعد  ذات  أخرى  أنشطة  و  التسجيل  و  األغاني  تأليف 
أسبوع  عن  فضال  بشار،  و  تاغيت  بمدينتي  اجتماعي 
سيتحف  كما  العاصمة،  بالجزائر  الثقافية  النشاطات  من 
و  بأغاني  الجمهور  الفنية  اإلقامة  هذه  في  المشاركون 
اإلفريقية  الفنية  الطبوع  مختلف  من  موسيقية  مقاطع 
التي  الموسيقى  كذا  و  القناوي  و  الديوان  موسيقى  مثل 
أمريكا و شكلت هناك طبوعا جديدة،  إلى  األفارقة  نقلها 

كالهيب هوب و الجاز و غيرها.
المقبل  مارس  شهر  من  الخامس  في  سينشطون  كما      
حفال فنيا كبيرا في الهواء الطلق يتم خالله تقديم وصالت 
موسيقية تم تأليفها ضمن فعاليات هذا الموعد الفني، 
و في األسبوع األخير من البرنامج سيغادر المشاركون نحو 
بالمركز  إقامتهم  بمقر  سيقومون  أين  العاصمة  الجزائر 
و  النهائية،  أعمالهم  بتسجيل  اللطيف  عبد  دار  الثقافي 
كذا تقديم عرض أخير في 11 من شهر مارس، بقاعة أوبرا 

الجزائر « بوعالم بسايح «.
أعمال  إنشاء  إلى  الدولي  الثقافي  الحدث  هذا  يهدف  و     
الموسيقية  المبادرات  فنية مشتركة، عالوة على تطوير 
الحضارية  القيم  ترسيخ  في  تساهم  أن  شأنها  من  التي 
المتحدة  الواليات  من  نظرائهم  و  األفارقة  الفنانين  بين 
و  الفنية  العروض  هذه  من  يتوخى  كما  األمريكية، 
المناسبة،  بهذه  تنظيمها  المزمع  االجتماعية  المبادرات 
تعزيز  الجمهور،  من  مختلفة  شرائح  ستستهدف  التي  و 

الروابط الثقافية بين البلدان المشاركة.
   و تعد « وان بيت « أو نبض الصحراء، التي يعود تاريخ 
فنانا   370 من  أكثر  بمشاركة   2012 عام  إلى  انطالقها 
يمثلون ما ال يقل عن 50 دولة، مبادرة لمكتب النشاطات 
فوند  كانس  أ  أون  بانغ   » األمريكي  الثقافية  و  التربوية 
المتحدة  الواليات  سفارة  مع  بالشراكة   ،» نايشن  سوند 
كذا  و  الجزائرية،  الفنون  و  الثقافة  وزارة  و  األمريكية 
دعم سفارات الواليات المتحدة كل من دول ليبيا و مالي و 

موريتانيا و المغرب و النيجر و تونس.
دومينيكا  بيت،  بوان  الفنية  الوجوه  قدامى  أن  يذكر      
شكيب  و  المتحدة  الواليات  من  سوبرام  هايل  و  فوساتي 
الفنية  اإلدارة  مهمة  إليهم  ستوكل  الجزائر،  من  بوزيدي 

لهذه التظاهرة الثقافية المتميزة.

أستاذة  و  الكاتبة   قدمت 
بقصر  تمزي،  فتيحة  الرياضيات، 
مؤخرا،  بالجزائر،  البحر  رياس 
 ،» Echecs et maths » مؤلفها
و هي رواية تتناول الفشل الدراسي 
و  موقفهم  و  المراهقين  عند 
أمام  أهلهم  أفعال  ردود  أيضا 
عقدة  و  الدراسي  اإلخفاق  خطر 
مادة  في  بالتوفيق  النجاح  ربط 

الرياضيات.
في  درست  التي  المؤلفة  تطرح     
التعليم  أيضا في  الجزائر و عملت 
قبل التنقل إلى كندا، حيث واصلت 
موضوع  الرياضيات،  تدريس 
التالميذ  بين  الدراسة  في  الفشل 
 » المرات  من  الكثير  في  سببه  و 
التي   » الرياضيات  لمادة  كرههم 
قد  و  منهم،  للكثير  هاجسا  تعد 
الجزائرية  الكاتبة  هذه  اختارت 
الروائية  جنس  بكندا  المقيمة 
هذه  معالجة  في  للمساهمة 
و  التالميذ  ترهق  التي  المعضلة 
األساتذة و الوالدين بالدرجة األولى.

   قالت المتحدثة خالل اللقاء الذي 
أنها  كتابها  لتقديم  أيضا  خصص 
في  ممتعا  و  سهال  أسلوبا  تناولت 
من  المشكل  لطرح  الوقت  نفس 
15 ذات   » صوفيا   » بطلتها  خالل 

و  المشكل  هذا  عاشت  التي  عاما، 
أوشكت على وقف مسارها الدراسي، 
خاصة  الضعيفة  عالماتها  بسبب 

في مادة الرياضيات.
بين  أبويها  فعل  رد  تراوح  و     
تحاول  التي  والدتها  أمل  خيبة 
ثقة  تجديد  محاولة  و  األمر،  إخفاء 
تجاوز  على  قدراتها  في  المراهقة 
الذي  والدها  غضب  و  المحنة  تلك 
تحاول  فشلها،  مسؤولية  يحملها 
األم مساعدة ابنتها على استرجاع 
الثقة بنفسها و من بين مساعيها 
دعوة الفتاة إلى رحلة نحو منطقة 
لقضاء  ساحر  جمال  ذات  و  بعيدة 
بضعة أيام بعيدا عن البيت و عن 
محيطها، تذهب الفتاة دون اقتناع 
إلى دار عمة و الدتها و هي مدرسة 
تلك  تحاول  هناك  و  متقاعدة، 
بطرق  صوفيا  مساعدة  األستاذة 
في  تأخذها  حيث  معتادة،  غير 
جوالت في عمق الطبيعة لتقربها 
منها و حثها على التأمل في كل ما 
بنوع  للقيام  تستدرجها  و  حولها 
من اكتشاف الذات و السيطرة على 

إخراج  و  السلبية  األفعال  ردود 
الطاقة الدافنة.

    شيئا فشيئا تقترب الفتاة من 
محافظة  بقيت  التي   ،» العجوز   »
المشي  و  بالرياضة  لياقتها  على 
األخيرة  هذه  تعلمها  و  الرحالت  و 
المشي  و  الطبيعة  في  التأمل 
معها  تكتشف  و  لمسافات طويلة 
تستعمل  التي  الرياضيات  أسرار 

أيضا في الفنون و المعمار.
المؤلف  أن هذا  الكاتبة  و تقول     
خاصة  كندا  في  كبيرا  إقباال  لقي 
و يحمل فكرة  المدرسين  من قبل 
العالقة  خالل  من   ،» التشارك   »
العجوز،  و  الفتاة  بين  التجربة  أو 
ضرورة  ذلك  خالل  من  يبين  و 
التقارب بين األجيال، و يعطي هذا 
تعامل  عن  مغايرة  نظرة  المؤلف 
يخص  فيما  أبنائهم  مع  اآلباء 
المعلمين  عالقة  أيضا  و  الدراسة 
بالتالميذ و ضرورة اعتماد أساليب 
إلى  التلميذ  استمالة  في  جديدة 

المواد التي غالبا ما ينفر منها.
الحصول  إمكانية  بخصوص  و     
قالت  الجزائر  الكتاب في  على هذا 
السيدة فتيحة تمزي « حاليا هناك 
فقط الكميات التي أحضرتها معي 
أن  أتمنى   » أضافت  و   ،» كندا  من 
في  الجزائرية  النشر  دور  تساهم 
أيضا  أبدت  إعادة نشره هنا « كما 
اهتماما بضرورة ترجمته إلى اللغة 

العربية.
و  إخفاقات   » كتاب   يقع     
و  صفحة   140 في   » رياضيات 
سن  من  ابتدأ  للقراء  موجه  هو 
التالميذ  أولياء  ينصح  و  عاما،   11
بالدرجة األولى لالطالع على الطرق 
أبنائهم  مع  التعامل  في  المثلى 
أنه  كما  التعليمي،  مسارهم  خالل 
للمدرسين في  أخرى  يعطي نظرة 

تعاملهم مع التالميذ.
  و اختارت المؤلفة في سرد أحداث 
أسلوب  و  مبسطة  لغة  بطلتها 
من  الكثير  فيه  و  جذاب  و  سهل 
و  القارئ،  لجلب  الطريفة  المواقف 
حرصت أيضا على إدماج اهتمامات 
مع  العصر  مع  تماشيا  الشباب 
للحفاظ  األولياء  و  المدرسة  دعوة 
في  المحيط  و  الطبيعة  دور  على 
تنمية مخيال األطفال و تحسيسهم 

بمعاني الجمال و رقيها.
من إعداد: حياة مصباحي

 تقام ما بين 21 فبراير و 13 مارس 

فنانون أفارقة و أمريكيون إلحياء 
تظاهرة ’‘وان بيت» قريبا بتاغيت

فتيحة تمزي تقدم نظرة جديدة 
للتدريس و الرياضيات في كتابها

في طبعتها الثامنة

اإلعالن عن القائمة الطويلة لجائزة 
محمد ديب لألدب 

القائمة  عن  لألدب  ديب  محمد  جائزة  لجنة   أعلنت 
 – للعام2021  الثامنة  الطبعة  لترشيحات  الطويلة 
2022، التي تخصص ألحسن رواية و أحسن مجموعة 
العربية  الثالث  الجوائز  فئات  من  كل  في  قصصية 
عمال   87 ضمت  التي  و  الفرنسية  و  األمازيغية  و 
إبداعيا، و ذلك حسبما أفادت به الجمعية الثقافية 
صفحتها  عبر  المنظمة،  الجهة  هي  و  الكبيرة  الدار 

الرسمية على الفايسبوك.
   و ضمت القائمة الطويلة أزيد من 30 نصا إبداعيا 
صادرا بالعربية لكتاب على غرار « في البداية كانت 
لحميد   » القبطان  موت   » بوشارب،  ألمال   » الكلمة 
القادر، « ساعة واحدة بعد الوطن « لبلغاشم  عبد 
أسماء، « فانوس الباب الغربي « لجايلي العياشي، « 

آخر ما تبقى « لحكيمة جمانة جريبيع.
   كما تم إدراج ضمن القائمة الطويلة في فئة اللغة 
األمازيغية 8 أسماء مؤلفين و يتعلق األمر بكل من 
عبدي،  القادر  عبد  تواتي،  مسيكة  زهرة،  عودية 
موال،  سيليا  و  بساد  حميد  يحياوي،  عقاز  مينا 

فضيلة أولبصير و وليد ساحلي.
   كما تم ترشيح أزيد من 40 نصا أدبيا صادرا باللغة 

الفرنسية على غرار»زلدة « لمريم قماش، « على دروب الرمال الملتهبة « إلبراهيم صادوق، « جوع أبيض « ألمين الزاوي، 
« وراء دموع جدتي « لفروجة أوسمر، و كذا « منتهى اللحظة « لليلى حموتان.

   و كانت الطبعة السابقة من جائزة محمد ديب لألدب، عرفت تتويج المبدع عبد المنعم سايح بالجائزة اللغة العربية، 
فيما فاز مراد زيمة بجائزة اللغة األمازيغية أما في فئة اللغة الفرنسية فعادت الجائزة لمصطفى بن فوضيل.

2003    و تهدف جائزة محمد ديب لألدب التي تعنى باالحتفاء بالتراث األدبي و الروائي للراحل المبدع محمد ديب (-1920
)، التي تنظمها الجمعية الثقافية الدار الكبيرة بتلمسان، إلى تشجيع و تحفيز اإلبداع األدبي لدى الشباب في اللغات 

الثالث العربية األمازيغية و الفرنسية.
   و منذ تأسيسها عام 2001 تسعى الجمعية الثقافية « الدار الكبيرة « إلى ترقية و تعزيز المنجز األدبي للراحل محمد 
ديب، تنظيم ورشات في فن الكتابة، المسرح و السينما و الرسم و كذا تسهيل الوصول إلى تراث و مخزون وثائقي مهم 

لضمان جيل جديد من الكتاب، و ذلك باستحداث جائزة محمد ديب لألدب.

نبض   )  » بيت  وان   » الدولية  الفنية  التظاهرة   تضرب 

القائمة  عن  لألدب  ديب  محمد  جائزة  لجنة   أعلنت 
 –  2021
، التي تخصص ألحسن رواية و أحسن مجموعة 
العربية  الثالث  الجوائز  فئات  من  كل  في  قصصية 
عمال   
إبداعيا، و ذلك حسبما أفادت به الجمعية الثقافية 
صفحتها  عبر  المنظمة،  الجهة  هي  و  الكبيرة  الدار 

 نصا إبداعيا 
صادرا بالعربية لكتاب على غرار « في البداية كانت 
لحميد   » القبطان  موت   » بوشارب،  ألمال   » الكلمة 
صادرا بالعربية لكتاب على غرار « في البداية كانت 
لحميد   » القبطان  موت   » بوشارب،  ألمال   » الكلمة 
صادرا بالعربية لكتاب على غرار « في البداية كانت 

القادر، « ساعة واحدة بعد الوطن « لبلغاشم  عبد 
أسماء، « فانوس الباب الغربي « لجايلي العياشي، « 

   كما تم إدراج ضمن القائمة الطويلة في فئة اللغة 
 أسماء مؤلفين و يتعلق األمر بكل من 
   كما تم إدراج ضمن القائمة الطويلة في فئة اللغة 
 أسماء مؤلفين و يتعلق األمر بكل من 
   كما تم إدراج ضمن القائمة الطويلة في فئة اللغة 

عبدي،  القادر  عبد  تواتي،  مسيكة  زهرة،  عودية 
موال،  سيليا  و  بساد  حميد  يحياوي،  عقاز  مينا 

 نصا أدبيا صادرا باللغة 
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عن  اعالمية  مصادر  ونقلت 
إقرار  ألسباب  رصده  الباحث 
بتدهور  المغاربة  نصف 
حيث  التعليم,  منظومة 
التعليم  "أزمة  أن  اوضح 
جميع  بها  تعترف  بالمغرب 
والوطنية,  الدولية  التقارير 
الوصفة  إيجاد  دون  لكن 
اختالالته  لتجاوز  الحقيقية 

التربوية واإلدارية".
ومن بين االسباب التي عددها 
لتدهور  لعريض  سعيد 
"عدم  ببالده,  التعليم 
المسؤولية  ربط  مبدأ  تفعيل 

القطاع  أن  خاصة  بالمحاسبة, 
شهد تبذيرا ماليا كان موضوع 
في  استنكر  الباحث  تقرير". 
منجزات  رصد  "عدم  تحليله 
وزارية  برامج  إيجابيات  و 
في  سلبياتها  وتجاوز  سابقة, 
تعليمية  رؤية  إنتاج  أفق 
على  قادرة  تكون  موحدة 
وعدم  األزمة  من  الخروج 
وفي  التربوي,  الفاعل  إشراك 
مفتاح  األستاذ,  مقدمته 
أرض  على  الرؤية  تلك  تنزيل 

التعليمي". الواقع 
سعيد  انتقد  ذلك,  إلى 

ثقافة  "غياب  لعريض 
مهنية  جمعيات  إشراك 
وجمعيات  للوزارة,  تابعة 
المجتمع المدني التي تتقاسم 
مما  التربوي,  الهم  والوزارة 
االنطالقة  فرص  يفوت 
مشاريع  وبلورة  الصحيحة, 
على  قادرة  حقيقية  تربوية 
وكانت  بالقطاع".  النهوض 
المندوبية  عن  صادرة  مذكرة 
بالمغرب  للتخطيط  السامية 
"تراجعا  رصدت   ,1202 لسنة 
بالسنة  مقارنة  كبيرا 
الماضية في قطاعات حياتية 

التعليم,  منها  متعددة, 
موضوع  األسر  اعترفت  حيث 
استمرار  والبحث  الدراسة 

تدهور خدمات التعليم".
انتقال  التقرير  سجل  فقد 
من  التراجع  مؤشر  رصيد 
سنة  نقطة   92 ناقص 
سنة  نقطة   4.53 إلى   0202
نصف  حوالي  أكدت  و   .1202
تدهور  المغربية  األسر 
الربع  خالل  التعليم  نظام 
وفي   .1202 سنة  من  األخير 
الخبير  قال  الصدد  هذا 
إن  تصريحاته,  في  التربوي, 

تمدنا  "لم  المندوبية  مذكرة 
المهول  التطور  هذا  بأسباب 
مؤشرات  في  الكبير  والتراجع 
التعليم,  خدمات  تدهور 
عندنا  الرؤية  تستكمل  حتى 
أزمة  عن  موحد  بحكم  ونخرج 

التعليم".
على  يعاب  "ما  قائال:  وتابع 
تبقى  أنها  المحلية  التقارير 
الوصية  الوزارة  أدراج  حبيسة 
والمؤسسات  القطاع  على 

مهمة  إليها  أسندت  التي 
و  برامج  وتقييم  التقويم 
والتعليم.  التربية  مناهج 
عورة  إبراز  هو  الهدف  ويكون 
اقتراحات  التعليم دون  قطاع 
ان  إال  به,  للنهوض  عملية 
بل  مكانه,  يبارح  ال  إصالحه 
أسباب  مالمسة  دون  يتراجع 

الحقيقية". أزمته 

عبر العالم المغربي عبد اهللا حمودي عن 
رفضه التام لتجسس نظام المخزن على 
الحياة الخاصة للشعب المغربي, مؤكدا 
أن األمر يمس بقدسية الحياة الخاصة, 

للمغاربة. 
جاء ذلك في تصريحات صحفية لألستاذ 

بجامعة " برنستون"  األمريكية, عبد 
اهللا حمودي على هامش زيارة تضامنية, 

للوزير السابق لحقوق االنسان والنقيب 
محمد زيان, بمكتبه بشارع محمد الخامس 

بالعاصمة الرباط, بسبب ما يتعرض 
له من ممارسات قمعية على يد النظام 

المخزني, جراء فضحه للفساد الذي 
استشرى في البالد.

ويتابع محمد زيان, حسب وثيقة 
االستدعاء, بـ 11 تهمة , أبرزها, "اهانة 

رجال القضاء وموظفين عموميين 
بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال و 
تهديدات بقصد المساس بشرفهم و 

بشعورهم و باالحترام الواجب لسلطتهم", 
و"اهانة هيئات منظمة" و"نشر أقوال 

بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء 
قبل صدور حكم غير قابل للطعن" و 

"تحقير مقررات قضائية" وكذا "بث 
ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب 

جنسها".
وأكد عبد اهللا حمودي على تضامنه 

مع الوزير محمد زيان, الذي استقال من 

منصبه عام 6991, و عن " رفضه التام 
للتجسس على الحياة الخاصة للمحامي 

محمد زيان, وعلى حياة المواطنين بصفة 
عامة". وقال في هذا الصدد " لقد تتبعت 

الضجة, التي أثيرت حول حياة النقيب 
الخاصة, وقدمت لمكتبه للتضامن معه 
في محنته", مضيفا, " انا ضد التجسس 

وموقفي ليس وليد اليوم ", و استدل في 
هذا االطار بموقفه من التجسس على 

قيادات معارضة في المغرب مثل عمر بن 
حماد وفاطمة النجار من حركة التوحيد 

واإلصالح.
وأردف يقول " الحياة الشخصية والسياسية 

للنقيب زيان قد اخترقت ووقع التجسس 
عليها ونشرت صور تشهر به .. وهذا 

االمر ال يطاق". وختم عبد اهللا حمودي 
تصريحاته, بالقول " قدمت لمكتب النقيب 

زيان للتضامن معه والتنديد بما يقع 
له, وأقول كفى تضييقا على زيان وأطلب 

احترام حقوقه, وإذا كانت هناك قضايا 
معروضة ضده على القضاء فإني أتضامن 
معه وأطلب بحقه في المحاكمة العادلة", 

كما نبه إلى أن المحاكمة يجب أن تطال 
األشخاص المسؤولين عن هذه التجاوزات 

التي مست الحريات الشخصية للنقيب.
يشار الى أنه تم توقيف محمد زيان عن 

ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة, وسبق 
الحكم عليه, قبل عامين,  بثالثة أشهر 

سجنا, بسبب انتقاد الوضع الحقوقي 
بالمملكة بشكل مستمر, و اتهام النيابة 

العامة بأنها "تغولت".
وكانت السلطات المغربية, بمدينة 

تطوان, قد منعت, في 7 يناير الجاري, 
ندوة صحفية كان من المقرر تنظيمها, من 
طرف الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد,و 

بحضور النقابي محمد زيان,  حول موضوع:  
" سوء التدبير وعالقته بالركود االقتصادي 

..أين الثروة؟". وتأتي الندوة  في ظل 
تفشي الفساد المالي و الثراء الفاحش 

بالمملكة. المسؤولين  لبعض 
وقال المحامي محمد زيان, في تصريحات 
اعالمية, عقب منع الندوة, إن السلطات 

المغربية " تتعامل بنفاق وغدر واحتقار 
مع الناشطين في مجال حقوق االنسان" 

, وتساءل في هذا الصدد " هل توجد 
سلطة تحترم نفسها تحتقر المناضلين 
والمنظمات والحقوقيين وشعبها بهذا 

المستوى؟ ".
وفي رده على التبريرات الواهية, التي 

قدمتها السلطات المغربية, لمنع هذه  
الندوة, شدد على أن التجمعات والنشاطات 

الحرة ال تحتاج لرخصة بل اشعار لمدة 
27 ساعة, حتى  يتسنى للسلطة إبالغ 

المعنيين في حالة منع النشاط من أجل 
التوجه للقضاء االستعجالي للفصل في 

المسألة.

استنكر المكتب الجهوي للمنظمة المغربية 
لحقوق اإلنسان ومحاربة الفساد بجهة 

الرباط سال, ظاهرة " الجنس مقابل 
النقط " في جامعات المملكة, داعيا الى " 

التطبيق السليم والصارم للقوانين, في 
مواجهة كل المتورطين في جرائم االبتزاز, 

و وضع حد لإلفالت من العقاب". 
قال المكتب الجهوي في بيان له, إنه 
" يتابع بقلق بالغ و استنكار شديد, 

الشكايات المتواترة عن جرائم التحرش 
الجنسي المقرون  باالبتزاز بعدد من 

الجامعات المغربية, و التي باتت تعرف 
اعالميا بظاهرة, " الجنس مقابل النقط ", 
و أشار الى أن آخر فصول هذه الظاهرة هو 
ظهور شكاوى داخل جامعة محمد الخامس 

بالرباط, وجامعة محمد األول في وجدة, 

بعد سطات وتطوان.
كما عبر عن استيائه, لما الت اليه 

االوضاع على مستوى بعض الجامعات 
المغربية, والتي يفترض فيها سمو 

االخالق باعتبارها مكان للرقي بالعقل و 
إنتاج المعرقة. وأضاف أن هذه التصرفات 
" تؤزم األوضاع في المغرب من خالل تردي 

حقوق النساء المغربيات, ومعاناتهم من 
التحرش الجنسي في مختلف الفضاءات 

(الشارع العام, مقرات العمل ..), ليضاف 
الحرم الجامعي  للقائمة, مشددا على أن 

"هذه التصرفات غير المحسوبة العواقب 
من طرف البعض القليل من األساتذة  

الباحثين تحط من ادوار و رسائل  التعليم 
العالي و تضرب المنظومة برمتها."

وأدان في هذا اإلطار, الجرائم , التي 

تتعرض لها الطالبات المغربيات, و 
دعا كافة النساء في شتى  المؤسسات 
التعليمية و على اختالفها  ( مدارس, 

جامعات, معاهد, مؤسسات..) الى التحلي 
بالجرأة و القوة من اجل الكشف و التبليغ 
عن المضايقات, و عن كل اشكال االبتزاز 

و التحرش، كما دعا الى " إنشاء مراكز 
يقظة و استماع على مستوى المؤسسات 

التعليمية و الجامعية للتبليغ عن جميع 
أشكال االبتزاز و العنف ضد النساء و كسر 

هاجس الصمت". وفي نفس السياق, يدعو 
المكتب الجهوي للمنظمة المغربية لحقوق 
اإلنسان ومحاربة الفساد بجهة الرباط سال 

إلى التطبيق السليم و الصارم للقوانين, 
في مواجهة كل المتورطين في جرائم 

االبتزاز, و وضع حد لإلفالت من العقاب.

الفاعل التربوي والباحث المغربي في قضايا التربية والتعليم يصرح

هناك تدهور لنظام التعليم في المغرب بسبب 
غياب إرادة سياسية للنهوض بالقطاع

أكد سعيد لعريض، الفاعل التربوي والباحث المغربي في قضايا التربية والتعليم، أن تدهور التعليم الذي تشتكي 
منه عائالت التالميذ بالمملكة، يعود باألساس الى "غياب اإلرادة لدى الفاعل السياسي للنهوض بالقطاع، و انعدام رؤية 

تعليمية موحدة تكون قادرة على الخروج من األزمة".

 على هامش زيارة تضامنية قام بها للوزير السابق لحقوق اإلنسان والنقيب محمد زيان

عالم مغربي يعبرعن رفضه التام لتجسس 
نظام المخزن على الحياة الخاصة للمغاربة

جمعية حقوقية في المغرب تستنكر وتحذر

تفشي ظاهرة " الجنس مقابل النقط " في 
جامعات المملكة المغربية

األمم  البوليساريو في  أكد ممثل جبهة 
المينورسو,  مع  والمنسق  المتحدة 
على  أمس,  أول  عمار,  محمد  سيدي 
تشبث الشعب الصحراوي بحقوقه غير 
حقه  عن  وبالدفاع  للمساومة,  القابلة 

في الحرية واالستقالل.
 وشدد سيدي محمد عمار, في تصريح 
لدى  القوية  اإلرادة  على  صحفي, 
الصحراويين في "التشبث بحقوقنا غير 
باستماتة  وبالدفاع  للمساومة,  القابلة 
واالستقالل",  الحرية  في  حقنا  عن 
بين  الرسمية  المحادثات  عقب  وذلك 
الرئيس الصحراوي واألمين العام لجبهة 
غالي,  إبراهيم  السيد  البوليساريو, 
العام  لألمين  الشخصي  والمبعوث 
الغربية,  الصحراء  الى  المتحدة  لألمم 

السيد ستافان دي ميستورا.
القوية  "اإلرادة  الى  أشار  السياق,  وفي 
أجل  من  العمل  في  الصحراويين  لدى 
إحالل السلم واالستقرار في المنطقة", 
االنخراط  ارادتنا  جانب  الى  "هذا  مردفا 
الجدي اذا ما كان هناك إمكانية لعملية 
من  الصحراوي  الشعب  تمكن  سلمية 
القابل للتصرف في  ممارسة حقه غير 

تقرير المصير واالستقالل".
اإليطالي-السويدي,  للدبلوماسي  وكان 
فرصة  ميستورا,  دي  ستافان  السيد 
الواقع  على  المباشر  على  لالطالع 

الصحراوي,  الشعب  يعيشه  الذي 
العمرية,  الشرائح  لمختلف  واالستماع 
التي قالت وبصوت واحد, حسب سيدي 
واليزال  كان  "مطلبها  أن  عمار,  محمد 
هو  وهذا  التام,  الوطني  االستقالل 
الصحراوية  العربية  الجمهورية  موقف 

الديمقراطية وجبهة البوليساريو".
األممي  المبعوث  زيارة  وانطلقت 
الالجئين  مخيمات  في  الشخصي 
الفارط,  السبت  يوم  الصحراويين, 
ودامت يومين, زار فيها بعض المرافق 
الصحية والتربوية واالجتماعية للدولة 
جهوية  بسلطات  والتقى  الصحراوية, 
في أول محطة من زيارته لمخيم والية 
بوجدور،  والية  مخيم  إلى  السمارة, 
مع  لقاءات  ميستورا,  دي  أجرى  كما 
الصحراوية  الجمهورية  في  مسؤولين 
الجبهة  وقيادة  الديمقراطية,  العربية 
الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 

ووادي الذهب.
ويرتقب أن يواصل دي ميستورا, جولته 
األولى في المنطقة, والتي يختتمها في 
من  كل  الى  بالتوجه  الجاري,  يناير   91
اعتبارهما  على  وموريتانيا,  الجزائر 
ما  حسب  ومالحظين,  جارين  بلدين 
المشتركة  التسوية  خطة  عليه  تنص 
الوحدة  ومنظمة  المتحدة  األمم  بين 
حاليا)  اإلفريقي  (االتحاد  اإلفريقية 

لألمين  الشخصي  المبعوث  اختتم 
الصحراء  إلى  المتحدة  لألمم  العام 
اليوم  ميستورا،  دي  ستافان  الغربية، 
الالجئين  مخيمات  الى  زيارته  االثنين 
بتندوف/الرابوني،  الصحراويين 
ليتوجه إلى نواكشوط في ثالث محطة 

له، ضمن جولته األولى إلى المنطقة.
وقد شرع دي ميستورا، أمس، في زيارته 
جارا  بلدا  اعتبارها  موريتانيا، على  إلى 
حول  القائم  النزاع  إطار  في  ومالحظا، 
جبهة  من  كل  بين  الغربية،  الصحراء 

والشرعي  الوحيد  الممثل  البوليساريو 
للشعب الصحراوي والمغرب.

االيطالي-السويدي  الدبلوماسي  وكان 
الصحراويين  الالجئين  مخيمات  زار  قد 
المغرب،  قبلها  و  واألحد  السبت  يومي 
ويرتقب  الفارطين،  والجمعة  الخميس 
آخر  في  الجزائر،  إلى  اليوم  يتوجه  أن 
المنطقة،  األولى في  محطة من جولته 
الماضي، على  أكتوبر  منذ تعيينه شهر 
اعتبارها بلدا جارا ومالحظا هي األخرى.

 ممثل جبهة البوليساريو في األمم المتحدة والمنسق مع المينورسو يؤكد

الشعب الصحراوي متشبث بحقوقه 
غير القابلة للمساومة وبالدفاع 
عن حقه في الحرية واالستقالل

 شرع في زيارة موريتانيا باعتبارها بلدا جارا ومالحظا

المبعوث األممي دي ميستورا 
يختتم زيارته لمخيمات الالجئين

الوكاالت
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في  الوزراء  رئيس  وقال 
جلسة  بمستهل  كلمته 
أمس،  اهللا  رام  في  الحكومة، 
الجزائرية  الجمهورية  «نشكر 
من  تبذله  ما  على  الشقيقة 
جلسات  الستضافة  كبير  جهد 
العاصمة  في  الوطني  الحوار 
جميع  بمشاركة  الجزائرية، 
الوطني،  العمل  فصائل 
الى  تصل  أن  نأمل  والتي 
صفحة  طي  إلى  يؤدي  توافق 
بروح  والعمل  االنقسام، 
لمواجهة  الوطنية  الشراكة 
السياسية  التحديات 
وتشكيل  واالقتصادية 
والعمل  حكومة وحدة وطنية 
العالم  في  أصدقائنا  مع 
مؤتمر  عقد  باتجاه  للضغط 
إلى  يفضي  للسالم  دولي 

الفلسطيني  الشعب  تمكين 
المشروعة  حقوقه  نيل  من 
في  حقه  مقدمتها  وفي 
دولته  وإقامة  مصيره  تقرير 
القدس  المستقلة وعاصمتها 

وحق العودة لالجئين».
توماس  تصريحات  وحول 
إنه  فيها  قال  التي  نايدز، 
المستوطنات  يزور  «لن 
الضفة  في  الصهيونية 
أكد  األحول»،  من  حال  بأي 
التصريحات  هذه  أن  اشتية 
لكنها  الصحيح  االتجاه  في 
اإلدارة  داعيا  كافية،  غير 
من  تضغط  أن  االميركية 
وإعادة  االستيطان  وقف  اجل 
األميركية في  القنصلية  فتح 
القدس، ألن وقف االستيطان 
يساهمان  القنصلية  وفتح 

الحفاظ  في  مباشر  بشكل 
على حل الدولتين الذي تؤمن 
األميركية  اإلدارة  به  وتنادي 

الحالية.
له  يتعرض  ما  اشتية  وأدان 
سياسات  من  النقب  أهالي 
وتطهير  وعنصرية  اضطهاد 
سلب  تستهدف  عرقي، 
على  واالستيالء  أراضيهم، 
سلطات  مطالبا  ممتلكاتهم، 
بوقف  الصهيوني  االحتالل 
تشكل  التي  االنتهاكات  تلك 
الدولي  للقانون  خرقا 
اإلنساني،  الدولي  والقانون 
حق  من  أن  على  مشددا 
على  الحفاظ  النقب  أهالي 

ممتلكاتهم والدفاع عنها.

الدولية  اللجنة  وطالب 

بزيارة  األحمر،  للصليب 
في  الفلسطينيات  األسيرات 
الصهيوني،  «الدامون»  سجن 
أوضاعهن  على  واالطالع 
ثبوت  بعد  خاصة  الصحية، 
بفيروس  بعضهن  اصابات 
كورنا، محمال حكومة االحتالل 
سالمتهن،  عن  المسؤولية 
بإطالق  مطالبته  مجددا 
ناصر  المريض  األسير  سراح 
حالته  نتابع  الذي  حميد،  أبو 

الصحية الحرجة عن كثب.
التحية  الوزراء  رئيس  ووجه 
تولت  التي  النرويج،  لدولة 
رئاسة  الشهر  هذا  بداية  منذ 
عن  وأعرب  األمن،  مجلس 
يسهم  بدور  لقيامها  تطلعه 
سياسي،  افق  فتح  في 

التوسع  وقف  على  والعمل 
مع  المترافق  االستيطاني 
على  المستوطنين  إرهاب 
في  الفلسطيني  الشعب 
والقرى  المدن  من  العديد 
والساوية  برقة  في  والبلدات، 
والمسافر  قدوم  وكفر  وبيتا 
الفلسطينية. وبقية األراضي 

الوزراء  رئيس  وكان 
اشتية،  محمد  الفلسطيني 
االحتالل  جريمة  أدان  قد 
الشاب  بإعدام  الصهيوني 
بلدة  فالح موسى جرادات من 
الخليل  محافظة  في  سعير 

«عتصيون»  مفرق  قرب 
جنوب بيت لحم.

المنظمات  اشتية،  وطالب 
بالتدخل  الدولية  الحقوقية 
وقف  على  اسرائيل  لحمل 
واالعتداءات  القتل  عمليات 
الشعب  أبناء  على  المتواصلة 
رئيس  وقال  الفلسطيني، 
جنود  إن  الفلسطيني،  الوزراء 
الشاب جرادات  تركوا  االحتالل 
ينزف حتى فاضت روحه، وإن 
تمثل  الميدانية  اإلعدامات 
المنظم  الدولة  إرهاب  عقيدة 

التي يعتنقها هؤالء الجنود.

الفلسطينية،  السلطة  نددت 
الفلسطينية، أمس،  والفصائل 
الفلسطيني،  المسن  باستشهاد 

سليمان الهذالين (17 عامًا)، 
والذي يوصف بـ»أيقونة المقاومة 

الشعبية»، متأثراً بجراح خطيرة 
أصيب بها، جراء تعرضه للدهس 

من شاحنة لشرطة االحتالل، قبل 
نحو أسبوعين، جنوبي الخليل.
وعزّى رئيس حكومة رام اهللا، 

محمد اشتية، في بيان مقتضب، 
عائلة الشهيد الهذالين وأهالي 

قريته، ووصفه «أيقونة المقاومة 
الشعبية»، فيما أدانت وزارة 

الفلسطينية، «إعدام  الخارجية 
الهذالين». المُسن 

وأشارت إلى أن «هذه الجريمة 
تعكس وحشية وعنصرية 

االحتالل في قمعه وتنكيله 
العزّل  المدنيين  بالمواطنين 

المشاركين في المسيرات 
السلمية، دفاعًا عن أرضهم في 

وجه االستيطان والمستوطنين».
وأكدت أنها ستتابع هذه 

العنصرية  الجريمة، وتفاصيلها 
مع المنظمات األممية المختصة 
الدولية.من  الجنائية  والمحكمة 
جهتها، اتهمت حركة المقاومة 
اإلسالمية «حماس»، في بيان، 

االحتالل الصهيوني بتعمد النيل 
من المسن الهذالين، وذلك «في 

محاولة يائسة لتحييد دوره 
وتأثيره في المقاومة».

وقالت إن الشيخ الهذالين 
«حالة وطنية سيذكرها التاريخ 

المقاوم بمداد من نور، وستهتدي 
بسيرته أجيالنا الشابة في 

مواجهة االحتالل الغاشم».وأكدت 
أن دماء الشهيد الهذالين «لن 
تذهب هدرًا، وستكون وقودًا 

يعاظم قوة المقاومة الشعبية 
في ضفتنا األبية».ونعت حركة 

«الجهاد اإلسالمي»، في بيان 
الشيخ الهذالين، محملة، االحتالل 

المستوطنين مسؤولية  وقطعان 
قتله».

ودعت الحركة إلى «تصعيد 
المواجهة مع االحتالل في كل 

بقعة من أرض فلسطين، 
واستمرار الهبّات الشعبية، 

ومساندة أهلنا ودعم صمودهم 
للجم االحتالل وصد أطماعه 

االستيطانية». كما نعت «الجبهة 
لتحرير فلسطين»،  الشعبيّة 

الشيخ الهذالين، واصفة إياه بأنه 
«أحد رموز المقاومة الشعبيّة». 

ودعت «الجبهة الشعبية»، في 
بيانها، إلى «ضرورة العمل على 
تشكيل قيادة وطنيّة موحّدة 

للمقاومة الشعبيّة، للدفاع عن 
الفلسطيني، والتصدي  الشعب 

المستوطنين». لجرائم 
كما أكد القيادي في حركة 

«حماس» بالضفة الغربية جاسر 
البرغوثي، أن استشهاد الشيخ 

المسن سليمان الهذالين، جريمة 
صهيونية جديدة تستوجب من 

الكل الفلسطيني تكثيف فعاليات 
المقاومة الشعبية في كافة المدن 
والبلدات والقرى بالضفة المحتلة. 

وقال البرغوثي، إن استشهاد 
الهذالين دهسا على يد قوات 

االحتالل، يمثل دليالً جديداً على 
تمسك الفلسطيني بأرضه، ومدى 
عمق استعداده للجهاد والتضحية.

وبين أن «الهذالين» ارتبط 
بفعاليات مقاومة االستيطان، 

وكان حاضراً في مواجهة االحتالل 
ومستوطنيه، متابعاً لكل 

القضايا الوطنية، وختم حياته 
شهيداً، في طريق المقاومة التي 

اختارها. ويرى «البرغوثي» أن 
الرد الفلسطيني األعظم على 

استشهاد «الهذالين» يتمثل في 
الفلسطينية  الجماهير  التحاق 

بمسيرته، وتوسيع دائرة االشتباك 
مع االحتالل ومستوطنيه في كل 

مكان في الضفة الغربية، «لنكون 

حراساً لألرض كما كان الشيخ 
الهذالين حارساً لها».

كما قالت المرشحة عن قائمة 
«القدس موعدنا» سمر حمد إنّ 
الدماء والتضحيات الهائلة التي 
قدمها الشيخ الشهيد سليمان 
الهذالين ستكون القنديل الذي 

سينير الطريق نحو استعادة كل 
فلسطين.

وأصيب الهذالين بالرأس والصدر 
والبطن والحوض بعد دهسه 

بمركبة تابعة لقوات االحتالل في 
الخامس من يناير الجاري، وأدخل 

إلى مستشفى الميزان بالخليل 
لتلقي العالج، إلى حين استشهاده 

صباح أمس. وفي وقت سابق، 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 

عن استشهاد الهذالين، متأثرًا 
بجراحه الخطيرة التي أصيب بها 

عند مدخل قرية «أم الخير»، 
ا جنوب  بمنطقة مَسافر يطّ

الخليل.
وأوضح البيان، أن «المسن 

الهذالين أُصيب في الرأس والصدر 
والبطن والحوض، وأُدخل إلى 

مشفى الميزان (خاص) بالخليل 
لتلقي العالج، إلى حين استشهاده 

صباح اليوم». وفي 5 كانون 
ثاني/يناير الجاري، تعرض 

الهذالين إلصابات بالغة في أنحاء 
جسده، جراء دهسه من شاحنة 

لشرطة االحتالل.
ويُعرف عن الهذالين مشاركته 
الواسعة في فعاليات المقاومة 

الشعبية بالضفة، واعتراضه 
اآلليات العسكرية الصهيونية في 

كل عملية مداهمة للتجمعات 
ا.  الفلسطينية شرقي بلدة يطّ
يُشار إلى أن قرية «أم الخير»، 

ا  تقع إلى الشرق من بلدة يطّ
جنوبي الخليل، وتسكنها عشيرة 

الهذالين منذ عام 6591، واشتدت 
معاناتها بإقامة مستوطنة 

«كرمئيل» على أراضيهم.

 اشتية يشيد بجهود الجزائر الستضافة جلسات الحوار الفلسطيني ويؤكد

«نأمل بأن تصل الفصائل إلى توافق يؤدي 
إلى طي صفحة االنقسام»

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن أمله بأن تصل فصائل العمل الوطني، التي تشارك في 
الحوار الذي تستضيفه الجزائر، إلى توافق يؤدي إلى طي صفحة االنقسام.

 الجريمة تعكس وحشية وعنصرية االحتالل الصهيوني

تنديد فلسطيني واسع باستشهاد 
«شيخ األرض»

استمرار  الفلسطينية،  «فتح»  حركة  أكدت 
اعتداءات  مواجهة  في  الشعبية  الفعاليات 
الشعب  أبناء  بحق  المتواصلة  المستوطنين 
في  فتح  حركة  سر  أمين  وقال  الفلسطيني، 
إلذاعة  حديث  في  عازم  محمد  سبسطية 
«صوت فلسطين» أمس، إنه تم تشكيل لجان 
حماية وحراسة لمراقبة تحركات المستوطنين 
ومنعهم من ارتكاب أية جرائم بحق المواطنين 

الفلسطينيين.
وأشار إلى استمرار فعاليات المقاومة الشعبية 
في مواجهة اعتداءات المستوطنين والمطالبة 
قرية  مدخل  على  المقامة  البوابة  بفتح 

الناقورة شمال نابلس. 
اعتداءاتها  المستوطنين  عصابات  وتواصل 
بحق الفلسطينيين في قرية برقة شمال غرب 
نابلس والمناطق المجاورة منذ نحو شهر، حيث 
مستوطني  من  هجوما  أمس  أول  يوم  شهد 
في  المواطنين  منازل  على  شمرون»  «شافي 
المواطنين  مركبات  وتكسير  وبرقة  سبسطية 

تحت حماية قوات االحتالل.
األوربي  االتحاد  ممثل  قال  آخر،  صعيد  على 
والهدم  اإلخالء  عمليات  إن  فلسطين،  في 
غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأضاف 
وعدد  تواجده  خالل  األوروبي  االتحاد  ممثل 
من ممثلي الدول األعضاء والدول ذات التفكير 
إخالء  أثناء  جراح  الشيخ  حي  في  المماثل 
سلطات االحتالل عائلة الصالحية من منزلهم، 
آفاق  كبير  بشكل  تعيق  العمليات  هذه  أن 

السالم وتؤجج التوترات على األرض.

وتواصل قوات االحتالل الصهيوني وآلياتها منذ 
صباح أمس، حصارها لمنزل عائلة صالحية في 
إلجبارها  المحتلة  القدس  شرق  جراح  الشيخ 
على  والسيطرة  لهدمه  تمهيدًا  إخالئه  على 
المكونة  األسرة  وتهدد  به.  المحيطة  األرض 
من 21 شخصًا، بينهم 5 أطفال، بإشعال النار 
بتأجيل قرار  المنزل وأنفسهم، ويطالبون  في 
كانون   32 في  المحكمة  جلسة  حتى  إخالئهم 

الثاني.
القدس  شؤون  وزارة  استهجنت  ذلك،  إلى 
إخالء  االحتالل  سلطات  محاولة  الفلسطينية 
الشيخ  حي  في  صالحية  عائلة  منزل  وهدم 
وهدم  المحتلة،  الشرقية  بالقدس  جراح 

مشتل تابع لها.
لها،  بيان  في  القدس،  شؤون  وزارة  وأدانت 
العدوانية على عائلة صالحية  الهجمة  أمس، 
لمحاولة إخالئها بالقوة من منزلها بعد إخالء 
وقالت:  بالقوة.  للعائلة  المملوك  المشتل 

الصهيوني  االحتالل  سلطات  به  تقوم  ما  «إن 
الدولية  اإلدانة  يستدعي  همجي  عدوان  هو 
الدولية  الحماية  توفير  نحو  أولى  كخطوة 

للشعب الفلسطيني تحت االحتالل».
الوقف  االحتالل  سلطات  «على  وأضافت: 
والتطهير  القسري  التهجير  لعمليات  الفوري 
رأسها  وعلى  القدس  أحياء  كل  في  العرقي 
أحد  على  تنطلي  ولن  وسلوان  جراح  الشيخ 
السكان».  لصالح  مدارس  إقامة  أكاذيب 
لهجمة  جراح  الشيخ  حي  «يتعرض  وتابعت 
فيها  تشترك  شرسة  استيطانية  عدوانية 
والمحاكم  المستوطنين  وجماعات  االحتالل 

الصهيونية بدعم من حكومة االحتالل».
الهجمة  أن  إلى  القدس  شؤون  وزارة  وأشارت 
عملية  من  جزء  هي  صالحية  عائلة  على 
استيطانية واسعة بدأت بهدم «فندق شبرد» 
على  باالعتداء  مرورا  عليه  مستوطنة  وإقامة 
الحسيني  أمين  الحاج  الراحل  المفتي  منزل 
مواقف  إلقامة  المفتي  كرم  أرض  ومصادرة 
وحديقة للمستوطنين وصوال إلى إخالء وهدم 
منزل عائلة صالحية. وحذرت الوزارة من أن ما 
لتنفيذ  مقدمة  عائلة صالحية هو  يجري ضد 
مخططات إخالء عشرات العائالت الفلسطينية 
الشيخ جراح بما في ذلك  من منازلها في حي 

عائلة سالم.
وثمنت مسارعة ممثل االتحاد األوروبي وممثلي 
للتضامن  األخرى  األوروبية  الدول  من  عدد 
من  «مطلوب  وقالت:  صالحية.  عائلة  مع 
التضامن  من  أكثر  هو  ما  الدولي  المجتمع 
واالحتجاج، ومطلوب موقف سياسي جاد يضع 
في  واالستيطان  والهدم  اإلخالء  لعمليات  حدا 

القدس».
وأضافت «في الوقت الذي يصادق فيه االحتالل 
على  االستيطانية  الوحدات  آالف  إقامة  على 
األراضي المحتلة بالقدس لصالح المستوطنين 
ضد  والهدم  اإلخالء  عمليات  من  يصعد  فإنه 

الفلسطينيين».
والحكومة  االحتالل  به  يقوم  ما  «إن  وتابعت: 
بمثابة  هو  والمستوطنون  الصهيونية 
فلسطيني  هو  ما  كل  على  مفتوحة  حرب 
القدس  شؤون  وزارة  وأشارت  المدينة».  في 
االحتالل  «استهداف  الى  الفلسطينية 
المدينة،  في  الدينية  للمقدسات  الصهيوني 
حيث أصدرت أمر هدم لمسجد قيد اإلنشاء في 
وأقرت  صفافا،  بيت  في  ولمسجد  العيسوية 
ميزانيات ضخمة لتهويد حائط البراق». ودعت 
المجتمع الدولي إلى تحرك جدي وفوري وفاعل 

لوقف هذا العدوان التصعيدي الصهيوني.

 تنديد بمحاولة االحتالل الصهيوني هدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح

«فتح» تؤكد استمرار الفعاليات الشعبية 
في مواجهة اعتداءات المستوطنين

الوكاالت
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أهمية السيرة النبوية في فهم اإلسالم 

 فوائد من سورة الجمعة

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

األهداف التفصيلية التالية:
١- فهم شخصية محمد صلى 
(النبوية)  وسلم  عليه  اهللا 
من خالل حياته وظروفه التي 
أن  من  للتأكد  فيها،  عاش 

والسالم  الصالة  عليه  محمداً 
لم يكن مجرد عبقري سمت به 
ولكنه  قومه،  بين  عبقريته 
اهللا  أيّده  رسول  ذلك  قبل 
من  وتوفيق  عنده  من  بوحي 

لدنه.
بين  اإلنسان  يجد  أن   -٢
في  األعلى  للمثل  صورة  يديه 
الحياة  شؤون  من  شأن  كل 
منها  يجعل  كي  الفاضلة، 
ويسير  به  يتمسك  دستوراً 
اإلنسان  أن  ريب  وال  عليه 
أعلى في  مهما بحث عن مثل 
الحياة فإنه  نواحي  ناحية من 
واجد كل ذلك ص٢١ في حياة 
عليه  اهللا  صلّى  اهللا  رسول 
وسلم على أعظم ما يكون من 
جعله  ولذا  والكمال.  الوضوح 
كلها  لإلنسانية  قدوة  اهللا 
فِي  مْ  لَكُ كانَ  دْ  {لَقَ قال:  إذ 
 { حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ  اهللاَِّ  رَسُولِ 

[األحزاب ٣٣/ ٢١] .
٣- أن يجد اإلنسان في دراسة 
والسالم  الصالة  عليه  سيرته 
ما يعينه على فهم كتاب اهللا 
تعالى وتذوق روحه ومقاصده، 
إذ إن كثيراً من آيات القرآن إنما 
تفسرها وتجلّيها األحداث التي 
اهللا  صلّى  اهللا  برسول  مرت 

عليه وسلم ومواقفه منها.

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

مبادئ اإلسالم وأحكامه.
المعلم  لدى  يكون  أن   -٥
والداعية اإلسالمي نموذج حيّ 
والتعليم،  التربية  عن طرائق 
اهللا  صلّى  محمد  كان  فلقد 
ناصحاً  معلماً  وسلم  عليه 
ومربياً فاضالً لم يأل جهداً في 
الصالحة  الطرق  أجدى  تلمس 
والتعليم  التربية  من  كل  إلى 
دعوته.  مراحل  مختلف  خالل 
ما يجعل سيرته  وإن من أهم 
وافية  وسلم  عليه  اهللا  صلّى 
بتحقيق هذه األهداف كلها أن 
والسالم  الصالة  عليه  حياته 
اإلنسانية  النواحي  لكل  شاملة 
في  توجد  التي  واالجتماعية 
فرد  إنه  حيث  من  اإلنسان 
مستقل بذاته أو من حيث إنه 

عضو فعال في المجتمع. 
والسالم  الصالة  فحياته عليه 
سامية  نماذج  إلينا  تقدم 

المستقيم في سلوكه،  للشاب 
األمين مع قومه وأصحابه، كما 
تقدم النموذج الرائع لإلنسان 
بالحكمة  اهللا  إلى  الداعي 
الباذل  الحسنة،  والموعظة 
منتهى الطاقة في سبيل إبالغ 
الذي  الدولة  ولرئيس  رسالته، 
وحكمة  بحذق  األمور  يسوس 

في  المثالي  وللزوج  بالغة، 
حسن معاملته، ولألب في حنو 
دقيق  تفريق  مع  عاطفته، 
لكل  والواجبات  الحقوق  بين 
وللقائد  واألوالد،  الزوجة  من 
والسياسي  الماهر  الحربي 
وللمسلم  المحنك،  الصادق 
الجامع- في دقة وعدل- بين 

لربه،  والتبتل  التعبد  واجب 
اللطيفة  الفكهة  والمعاشرة 
مع أهله وأصحابه. ال جرم إذن، 
صلّى  النبي  سيرة  دراسة  أن 
إال  ليست  وسلم  عليه  اهللا 
اإلنسانية  الجوانب  لهذه  إبرازاً 
أرفع نموذج  كلها مجسدة في 

وأتم صورة.

وآياتها  المنورة  المدينة  في  الجمعة  سورة  نزلت 
الجمهور، ففي صحيح  إِحدي عشرة، وهذا اختيار 
عنه  اهللا  رضي   – هريرة  أَبي  عن  وغيره  البخاري 
عليه  اهللا  صلى  النبي  عند  جلوسًا  ”كنا  قال   –
وسلم حين نزلت سورة الجمعة، فتالها، فلما بلغ 
له  قال   � مْ)  بِهِ وا  يَلْحَقُ ا  لَمَّ مِنْهُمْ  (وَآخَرِينَ 
رجل: يا رسول اهللا- من هؤالء الذين لم يلحقوا 
على  يده  وسلم  عليه  اهللا  صلى  فوضع  بنا؟ 
سلمان الفارسي، وقال: «والذي نفسي بيده لو كان 
اإليمان بالثريا لناله رجال من هؤالء � »“ الحديث. 
وإِسالم أَبي هريرة بعد الهجرة باالتفاق. وَألن أَمر 
في  جاَء  الذي  لهو  أَو  تجارةٍ  مجئ  االنفضاض عند 
بقوله  إِليه  المشار  اليهود  أَمر  وكذا  السورة،  آخر 
زَعَمْتُمْ  إِنْ  هَادُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  (يَا  تعالى: 
إِال  ) لم يكن  النَّاسِ أَوْلِيَاُء ِهللاَِّ مِنْ دُونِ  مْ  أَنَّكُ
بالمدينة، وهذه السورة تشتمل على فوائد نذكر 

طرفا منها.
 فضل سورة الجمعة 

كان النبي صلى اهللا عليه وسلم كثيرا ما يقرؤها 
في  مسلم  اإلمام  روى  فقد  الجمعة،  صالة  في 
صحيحه عن ابن عباس- رضى اهللا عنهما- أن 
يقرأ  كان  وسلم-  عليه  اهللا  صلى  اهللا-  رسول 
في صالة الجمعة بسورة «الجمعة والمنافقون». 
أما قراءة سورة (الجمعة) و(المنافقون) في صالة 
ضعيفة  بها  فالرواية  الجمعة  ليلة  من  العشاء 
التابعين  بعض  أن  رواية  وهناك  تعتمد،  ال  جدا 
سنة  باعتبارها  عليها  المداومة  أما  بذلك،  أخذوا 
ثابتة فال يجوز، لذلك نرى اإلمام أحمد يختار عدم 
المواظبة، فقد سئل عن القراءة في ليلة الجمعة 
: ال بأس، ما سمعنا بهذا شيئاً  بسورة الجمعة؟ قالَ
[فتح   .” يجعله حتما  وال  يُدمن،  ال  ولكن  أعلمه، 

الباري البن رجب]. 
وسميت السورة بهذا االسم (الجمعة) لحديثها عن 
صالتها،  إلى  السعي  ورجوب  وعن  الجمعة  صالة 
عن  اإلنسان  يشغل  قد  ما  كل  عن  واالنصراف 
متقدما  الجمعة  صالة  فرض  «وكان  حضورها. 
على وقت نزول هذه السورة فإن النبي صلى اهللا 
للناس  بها  خطب  خطبة  في  فرضها  وسلم  عليه 
وصالها في أول يوم جمعة بعد يوم الهجرة في 
المدينة  أهل  أن  وثبت  عوف.  بن  سالم  لبني  دار 
عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  قدوم  قبل  صلوها 

قوال  بالسنة  ثابتا  فرضها  فكان  المدينة.  وسلم 
إذا  قوله:  من  السورة  هذه  في  ذكر  وما  وفعال. 
ذكر  إلى  فاسعوا  الجمعة  يوم  من  للصالة  نودي 
صالة  لحضور  التأكيد  مورد  ورد   [٩ [الجمعة:  اهللا 
الجمعة وترك البيع، والتحذير من االنصراف عند 

الصالة قبل تمامها»[١]. 
من مقاصد هذه السورة 

للشريعة  عالية  مقاصد  الجمعة  سورة  تحقق 
الخالق  توحيد  على  اشتملت  حيث  اإلسالمية 
ومظاهر نعمته على الخلق من خالل بعث الرسل 
األرض  لرب  الخالصة  العبودية  على  إلقرارهم 
النعم  هذه  من  إليها  نشير  ومما  والسماوات، 
النبي صلى اهللا عليه وسلم،  الجليلة وهي بعثة 

وذلك في صور:
عليه  اهللا  صلى  الرسول  بعثة  من  الغاية   –  ١
آيات  تالوة   – أ  أمور هي:  ثالثة  األمي  النبي  وسلم 
جعل   – ب  والرشاد.  الهدى  فيها  التي  القرآن 
دنس  من  مطهرين  باإليمان،  القلوب  أزكياء  أمته 
تعليم   – جـ  الجاهلية.  ومفاسد  والذنوب  الكفر 
وأحكام  شرائع  من  فيهما  وما  والسنة  القرآن 
والمراد  القرآن،  بالكتاب:  والمراد  وأسرار.  وحكم 
بتعليمه: بيان معانيه وحقائقه، وشرح أحكامه 
وأوامره ونواهيه.. والمراد بالحكمة: العلم النافع، 
المصحوب بالعمل الصالح، وفي وضعها إلى جانب 
النبوية  السنة  بها  المقصود  أن  إلى  إشارة  الكتاب 
المطهرة، إذ بالكتاب وبالسنة، يعرف الناس أصلح 
اآلداب،  وأقوم  األحكام  وأعدل  واألفعال،  األقوال 
الكريمة  اآلية  هذه  ترتيب  جاء  الفضائل.  وأسمى 
ألن  والحكمة،  البالغة  درجات  أسمى  في  وأمثالها 
أول مراحل تبليغ الرسالة، يكون بتالوة القرآن، ثم 
ثنى- سبحانه- بتزكيه النفوس من األرجاس، ثم 
الكتاب والحكمة ألنهما يكونان بعد  ثلث بتعليم 
تعليم  إن  قالوا:  ولذا  للنفوس.  والتزكية  التبليغ 
قراءته  معناها،  تالوته  ألن  تالوته،  غير  الكتاب 
أحكامه،  بيان  فمعناه:  تعليمه  أما  مرتلة،  قراءة 

وشرح ما خفي من ألفاظه وأحكامه
عليه  اهللا  صلى  الرسول  نبوة  نعمة  إثبات   –  ٢
أميا ال يكتب وال يقرأ معجزة  النبي  وسلم، وجعل 
كبيرة في حد ذاته، وامتنان من اهللا تعالى لنبيه، 
ووجه االمتنان هنا ثالثة أسباب كما قال الماوردي 
األنبياء،  بشارة  به  تقدمت  ما  موافقته  أحدها- 

أقرب  فيكون  أمته،  ألحوال  حاله  مماثلة  الثاني- 
إلى موافقتهم، الثالث- انتفاء سوء الظن عنه في 
تبليغه وتعليمه ما أوحي إليه من القرآن واألسرار.

خاصة  ليست  وأنها  اإلسالم  رسالة  عموم   –  ٣
عامة  فهي  جمعاء،  البشرية  تشمل  بل  بالعرب 
للناس جميعا في زمنه، وفي األزمان الالحقة إلى 
وا  يَلْحَقُ لَمّا  مِنْهُمْ  {وَآخَرِينَ  القيامة:  يوم 

مْ}. صالة الجمعة أساس السورة. بِهِ
اآليات  في  الجمعة  بصالة  يتعلق  ما  أما   -٤   
األخيرة من السورة فهي الغرض األول من السورة، 
وإقامتها  عليها  المحافظة  إلى  القرآن  دعا  حيث 
إال لعذر شرعي  التخلف  أركانها ونهى عن  بجميع 
إلى  منوها   ،( اهللاَِّ رِ  ذِكْ إِلى  اسْعَوْا  (فَ مقبول 
يَوْمِ  مِنْ  الةِ  لِلصَّ نُودِيَ  (إِذا  دخولها:  وقت 
الْجُمُعَةِ)، وال يكون النداء إال بعد جلوس اإلمام 
بعد  وذلك  منها،  االنصراف  وقت  إلى  المنبر  على 
انْتَشِرُوا فِي  الةُ فَ ضِيَتِ الصَّ إِذا قُ التسليم (فَ
)، وما يتخلل ذلك من أعمال العبادات أثناء  اْألَرْضِ
إقامة هذه الشعيرة، من سماع الخطبة واإلنصات 
).   وجاءت هذه  رِ اهللاَِّ اسْعَوْا إِلى ذِكْ لها والذكر (فَ
ثبتت  فقد  الجمعة،  مشروعية  على  لتؤكد  اآلية 
شرعا الجمعة بالتواتر، ثم قررت اآلية مشروعيتها 
بالدليل. أول جمعة صالها النبي صلى اهللا عليه 
وسلم وكانت صالة الجمعة مشروعة من أول أيام 
الهجرة. قال ابن سيرين أن األنصار جمعوا الجمعة 
قبل أن يقدم النبي صلى اهللا عليه وسلم المدينة 
وللنصارى  فيه،  يجتمعون  يوما  لليهود  إن  قالوا: 
نجعل  حتى  فلنجتمع  فتعالوا  ذلك،  مثل  يوم 
يوما لنا نذكر اهللا ونصلي فيه. وقالوا: إن لليهود 
العروبة.  يوم  فاجعلوه  األحد  وللنصارى  السبت 
زرارة فصلى بهم يومئذ  إلى أسعد بن  فاجتمعوا 
الزهري  عن  البيهقي  وروى  وذكرهم.  ركعتين 
الجمعة  جمع  من  أول  كان  عمير  بن  مصعب  أن 
اهللا  صلى  اهللا  رسول  يقدمها  أن  قبل  بالمدينة 
به  علم  قد  ذلك  يكون  أن  ويتعين  وسلم  عليه 
النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولعلهم بلغهم عن 
يوم  فضل  حديث  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي 

الجمعة وأنه يوم المسلمين. 
وأما أول جمعة جمعها النبي صلى اهللا عليه وسلم 
فقال أهل السير: كانت في اليوم الخامس للهجرة 
الثنتي  االثنين  يوم  المدينة  رسول اهللا قدم  ألن 
بقباء  فأقام  األول  ربيع  من  خلت  ليلة  عشرة 

وقت  فأدركه  المدينة  إلى  الجمعة  يوم  خرج  ثم 
الجمعة في بطن واد لبني سالم بن عوف كان لهم 
فيه مسجد، فجمع بهم في ذلك المسجد، وخطب 
فيه أول خطبة خطبها بالمدينة وهي طويلة ذكر 
األحكام  بعض  «تفسيره».  في  القرطبي  نصها 

الفقهية المتفرعة
١- النداء للصالة: األذان المعروف وهو أذان الظهر 
ورد في «الصحيح» عن السائب بن يزيد قال: كان 
النداء يوم الجمعة إذا جلس اإلمام على المنبر على 
عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر. 
قال السائب بن يزيد: فلما كان عثمان وكثر الناس 

بالمدينة زاد أذانا على الزوراء.
الحسن:  قال  الجمعة:  تصح  به  الذي  العدد   –  ٢   
الليث وأَبو يوسف:  تنعقد الجمعة باثنين، وقال 
تنعقد بثالثة، وقال أَبو حنيفة: تنعقد بأَربعة، 
الشافعي:  وقال  رجال،  عشر  باثني  ربيعة:  وقال 
إِلى  منهم  كل  استند  هؤالِء  ولعل  رجال،  بأَربعين 
إِحدي الروايات فيمن بقى مع الرسول بعد خروج 
من خرج لمشاهدة التجارة التي جاَء بها دحية من 

الشام.
تعالى:  قوله  دلَّ  الخطبة  في  شرط  –   القيام   ٣
ائِمًا) على أَن القيام شرط في أَداء  (وَتَرَكُوكَ قَ
خطبة الجمعة، وجاَء في صحيح مسلم عن جابر 
أَن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يخطب 
قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فمن نَبَّأَك 
وعلى هذا  إلخ  كذب  جالسًا فقد  كان يخطب  أَنه 

الرأي جمهور الفقهاِء.
الجمعة من غير خطبة، وهو قول  ٤ – ال تصح 
قال  وبه  مستحبة،  هي  الحسن:  وقال  الجمهور، 
الرأي  الماجشون وسعيد بن جبير، ويرد هذا  ابن 
ومن  ائِمًا).   قَ (وَتَرَكُوكَ  تعالى:  قوله  ظاهر 
السنة أَن يتكيَء الخطيب على قوس أَو عصا، ففي 
سنن ابن ماجة بسنده (أَن رسول اهللا صلى اهللا 
الحرب خطب على  إِذا خطب في  كان  عليه وسلم 
قوس، وإِذا خطب في الجمعة خطب على عصا). 
ويسلم الخطيب على الناس إِذا صعد على المنبر 
(أَن  ابن ماجه بسنده  الشافعي وغيره، روى  عند 
المنبر  إِذا صعد  النبي صلى اهللا عليه وسلم كان 
سلَّم). ويجب في الخطبة أن تكون على طهارة عند 

الجمهور.

المسلم  لدى  يتجمع  أن   -
صلّى  سيرته  دراسة  خالل  من 
المسلم  لدى  يتجمع  أن   -
صلّى  سيرته  دراسة  خالل  من 
المسلم  لدى  يتجمع  أن   -

اهللا عليه وسلم، أكبر قدر من 
صلّى  سيرته  دراسة  خالل  من 
اهللا عليه وسلم، أكبر قدر من 
صلّى  سيرته  دراسة  خالل  من 

اإلسالمية  والمعارف  الثقافة 
منها  كان  ما  سواء  الصحيحة، 
األحكام  أو  بالعقيدة  متعلقاً 
أو األخالق، إذ ال ريب أن حياته 
عليه الصالة والسالم إنما هي 
لمجموع  نيرة  مجسدة  صورة 

المعلم  لدى  يكون  أن   -
والداعية اإلسالمي نموذج حيّ 
والتعليم،  التربية  عن طرائق 
اهللا  صلّى  محمد  كان  فلقد 
والتعليم،  التربية  عن طرائق 
اهللا  صلّى  محمد  كان  فلقد 
والتعليم،  التربية  عن طرائق 

ناصحاً  معلماً  وسلم  عليه 
ومربياً فاضالً لم يأل جهداً في 
ناصحاً  معلماً  وسلم  عليه 
ومربياً فاضالً لم يأل جهداً في 
ناصحاً  معلماً  وسلم  عليه 

الصالحة  الطرق  أجدى  تلمس 
ومربياً فاضالً لم يأل جهداً في 
الصالحة  الطرق  أجدى  تلمس 
ومربياً فاضالً لم يأل جهداً في 

والتعليم  التربية  من  كل  إلى 
دعوته.  مراحل  مختلف  خالل 
ما يجعل سيرته  وإن من أهم 
وافية  وسلم  عليه  اهللا  صلّى 
ما يجعل سيرته  وإن من أهم 
وافية  وسلم  عليه  اهللا  صلّى 
ما يجعل سيرته  وإن من أهم 

بتحقيق هذه األهداف كلها أن 
المستقيم في سلوكه،  في للشاب  المثالي  وللزوج  لربه، بالغة،  والتبتل  التعبد  واجب 
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 وزارة التعلیم العالي تستھدف بلوغ نسبة 70 بالمائة من الملقحین 

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، حملة تحسيسية في 
المؤسسات الجامعية عبر كامل واليات الوطن للتلقيح ضد فيروس كورونا، 

بهدف بلوغ نسبة 70 بالمائة من الملقحين على مستوى الجامعات. 

 فيما تم حجز 1.5 قنطار من لحم الدجاج الفاسد 

أمن سطيف يضع حدا لعصابة 
تحترف ترويج المهلوسات 

وفي هذا الصدد أكد سدارة 
حمزة رئيس المكتب 

الوالئي لجامعة الجزائر 1
ورئيس التحالف الوطني 

للتجديد، في تصريح 
لإلذاعة الوطنية، أمس، أن 
هناك تعليمات من الوزارة 
على وجوب القيام بحمالت 

تحسيسية على مستوى 
المؤسسات الجامعية 

إلشراك الطلبة والشركاء 

االجتماعيين وإقناعهم 
بضرورة التلقيح.  

ويقول سدارة بأن الحملة 
ستنطلق على ثالث 

مراحل، المرحلة األولى على 
مستوى العاصمة وتشمل 

جامعة الجزائر 1، 2 و 3
، ثم تنطلق إلى الواليات 

الداخلية و تستمر . 
من جهته  أكد رئيس 

المنظمة الطالبية الحرة 

فاتح سريبلي أنهم 
وكشركاء اجتماعيين 

سيكونون ضمن الوفود 
وبصفة رسمية، وكذلك 
بمناضلين عبر الواليات 

المشاركين في هذه الحملة 
وتتم العملية بالتنسيق 

مع المكلفين بالصحة عبر 
الواليات. 

ف. م 

نشاط  شل  من  سطيف  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
ترويج  يحترفان  شخصين،  من  تتشكل  عصابة 
وسط  القادر»  عبد  األمير   » بحي  العقلية  المؤثرات 
بتوقيف  العملية  سمحت  حيث  سطيف،  مدينة 
 » دواء  من  كبسولة   825 حجز  مع  بهما  المشتبه 

بريقابالين» الذي أضحى قبلة المدمنين.  
العملية أطرت من قبل أفراد فرقة مكافحة المخدرات 
بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية التابعة ألمن 
تفيد  معلومات  استغالل  إثر  وجاءت  سطيف،  والية 
برصد تحركات مشبوهة ألفراد شبكة تحترف ترويج 
المهلوسات وسط المراهقين وبالتحديد على مستوى 
شارع األمير عبد القادر بسطيف، ليتم إطالق أبحاث 
تحديد  من  مكنت  موسعة،  إستعجالية  وتحريات 
سمحت  محكمة  خطة  إعداد  مع  شخصين  هوية 
بتوقيفهما في حالة تلبس، بحيازة 825 كبسولة من 
ليتم فتح تحقيق معمق في   ،» بريقابالين   » دواء 

مالبسات القضية. 
الضبطية القضائية وبعد استكمال مختلف اإلجراءات 
المتورطين  ضد  جزائيا  ملفا  أعدت  القانونية، 
الشرعية  غير  الممارسة  جنحة  تهمة  عن  االثنين 
لمهنة الصحة مع حيازة أدوية أدخلت التراب الوطني 
عن طريق التهريب وهذا لغرض البيع الذي من شأنه 
المساس بالصحة العامة، أحيال بموجبه أمام الجهات 

القضائية المختصة للبت فيه. 
وفي إطار جهودها الرامية إلى حماية المستهلك من 
غير  التجارية  الممارسات  وشتى  الغش  أشكال  كل 
محتملة،  لمخاطر  صحته  تعرض  قد  التي  السليمة 
تمكنت مصالح أمن والية سطيف من حجز ما يناهز 
المصدر  مجهولة  البيضاء  اللحوم  من  ونصف  قنطار 

غير الصالحة لالستهالك البشري. 
التطهير  فرقة  أفراد  قبل  من  أطرت  العملية 

والنظافة بالمصلحة الوالئية لألمن العمومي التابعة 
ألمن والية سطيف وجاءت عقب عملية مراقبة تمت 
بمدخل السوق الشعبية « عباشة عمار « بسطيف، 
و55 قنطار   1 تنقل  نفعية  مركبة  توقيف  تم  أين 

تخضع  لم  أنها  تبين  التي  البيضاء  اللحوم  من  كلغ 
ألية  ناقلها  حيازة  لعدم  نظرا  البيطرية  للمراقبة 
المختصة  المصالح  مع  وبالتنسيق  بيطرية،  شهادة 
صالحة  غير  بأنها  األخيرة  هذه  أكدت  أن  وبعد 
الفور حجزها مع فتح  تم على  البشري،  لالستهالك 

تحقيق معمق في القضية. 
الضبطية القضائية التي حرصت على إتالف الكمية 
وبعد  المعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق  المحجوزة 
أنجزت ملفا  الالزمة،  القانونية  إستكمالها لإلجراءات 
لحوم  وبيع  نقل  تهمة  عن  المتورط  ضد  جزائيا 
أمام  بموجبه  أحيل  لالستهالك،  صالحة  غير  بيضاء 

الجهات القضائية المختصة. 
 ع. ط

حمالت تحسيسية للتلقيح ضد 
فيروس كورونا في الجامعات 

 بعد ارتفاع عدد اإلصابات بهذا الفيروس 

نصف يوم إذاعي مفتوح 
للوقاية من كورونا 

مفتوح  يوم  نصف  تنظيم  عن  الجزائرية  اإلذاعة  أعلنت   
بعد  وذلك  اليوم،  كورونا،  فيروس  من  للوقاية  مخصص 
تسجيل ارتفاع كبير في عدد اإلصابات بهذا الفيروس في األيام 
بأننا في  واألخصائيين  األطباء  مختلف  تأكيد  األخيرة، وعقب 
ارتفاع  إلى  أدى  ما  الجزائر،  تضرب  التي  الرابعة  الموجة  صلب 

في عدد الوفيات. 
برامج  قنواتها  مختلف  عبر  بث  سيتم  أنه  المصدر  ذات  وأكد 
متنوعة عبر أثير اإلذاعة، حيث تستضيف أطباء وأخصائيين 
المتحورات  بمختلف  بتعريف  الخاصة  المواضيع  للتناول 
المنتشرة وكيفية الوقاية من هذا الفيروس الذي خلف ضحايا 

بالمئات منذ ظهوره في بالدنا. 
البالتوهات  في  للنقاش  مطروحة  ستكون  عديدة  مواضيع 
التقيد  ضرورة  غرار  على  المفتوح،  اليوم  بنصف  الخاصة 
باإلجراءات الوقائية وارتداء الكمامة وتطهير اليدين، باإلضافة 
الحل  اآلن  حتى  يعد  الذي  التلقيح  ضرورة  على  التشديد  إلى 
الوحيد والفعال للتقليل من عدد اإلصابات والحد من الحاالت 
الخطيرة، كما ستكون الفرصة لبث روبرتاجات حول الموضوع 
الرابعة  الموجة  لمجابهة  بالدنا  جاهزية  مدى  على  والتعرف 

من هذا الفيروس الخطير. 

ف. م

 بسبب أشغال صيانة 

غلق شطر الطريق 
السيار شمال – جنوب 

بوالية المدية 
تم اليوم غلق شطر الطريق السيار شمال – جنوب على مستوى 
محول  غاية  إلى  الزرقاء  الدورة  محول  من  ابتداء  المدية  والية 
حوش مسعودي بلدية الحمدانية اتجاه البليدة، بسبب وجود 

أشغال.
وأوضحت صفحة طريقي في منشور لها على صفحتها بموقع 
الوطني  الطريق  المرور عبر  أنه تم تحويل حركة  ”فايسبوك“، 
أعلنت مديرية  أيام. من جهتها   10 مدار  ، وذلك على   01 رقم 
لحركة  مؤقت  تحويل  عن  المدية،  لوالية  العمومية  األشغال 
رقم  الوطني  الطريق  إلى  البليدة  اتجاه  في  المدية  من  المرور 
جنوب  شمال  السيار  الطريق  مستعملي  المديرية،  وأعلمت   .1
في شطره الرابط بين المدية والحمدانية. أنه بسبب االشغال 
سيتم تحويل مؤقت لحركة المرور من المدية في اتجاه البليدة 
إلى الطريق الوطني رقم 1. وسيتم هذا التحويل، خالل الفترة 
الشهر.  ذات  29 من  وإلى غاية   ،2022 17 جانفي  من  الممتدة 
واحترام  االنتباه  الطريق  مستعملي  من  المديرية  وطلبت 
المرور. ويأتي غلق  الموضوعة في بداية حركة  المرور  إشارات 
هذا الطريق لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ 2022/01/15 إلى 

غاية 2022/01/25 وذلك بسبب األشغال.
س.ز

المتهمون متابعون بتهم ذات صلة بالفساد 
في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو

تأجيل محاكمة شكيب 
خليل والمدير العام السابق 
لسوناطراك ليوم 24 جانفي

المالية  الجرائم  مكافحة  في  المتخصص  الجزائي  القطب  أجل 
العاصمة)،  (الجزائر  أمحمد  سيدي  بمحكمة  واالقتصادية 
خليل  شكيب  السابق  الطاقة  وزير  محاكمة  جلسة  أمس، 
والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه 
إضراب  بسبب   2022 يناير   24 ليوم  فيغولي،  الحفيظ  عبد 
المحامين. وسبق تأجيل هذه المحاكمة من قبل المحكمة التي 

رفضت طلب اإلفراج المؤقت عن عبد الحفيظ فيغولي.
ويتابع المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب 
غير  امتيازات  منح  وكذا  وهران  بوالية  بأرزيو  الطبيعي  للغاز 
مبررة للغير وسوء استغالل الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة 
06-01 رقم  القانون  لمضمون  طبقا  والقوانين،  للتشريع 
أيضا في  يتابع  الفساد ومكافحته.كما  بالوقاية من  المتعلق 
هذه القضية عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة 
مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة. وتأسس في هذه 
القضية كل من الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك كأطراف 

مدنية. 
ع.ط

حجز أزيد من 03 كلغ من المخدرات و2350
قرص مهلوس

أمن والية بومرداس 
يعالج 246 قضية 

إجرامية شهر ديسمبر
مكنت مختلف العمليات الشرطية التي قامت بها مصالح 

الشرطة القضائية ألمن والية بومرداس، خالل شهر 
ديسمبر المنصرم من معالجة 246 قضية إجرامية، 

تورط فيها 338 شخص. وأشارت ذات المصالح في بيان 
لها، بأن القضايا اإلجرامية المعالجة، شملت 52 قضية 

متعلقة بجرائم الشيء العمومي، 90 قضية مرتبطة 
بجرائم المساس باألشخاص، 06 من الجرائم االقتصادية، 

فيما تم حل 53 قضية لها صلة بجرائم المساس باألموال 
والممتلكات، إضافة إلى 04 قضايا متعلقة بجرائم المساس 

باآلداب، أما فيما يخص الجرائم المعلوماتية فقد تم حل 
04 قضايا.

كما تمت معالجة 37 قضية متعلقة بجرائم استهالك 
وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز أكثر من 03

كلغ من المخدرات و2350 قرص مصنف كمخدر، وأضافت 
بأنه قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية 
المختصة بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية الالزمة، 

أين صدر في حق 53 منهم أمر ايداع، والبقية كانوا محل 
نتائج قضائية أخرى.

ف.م
  المسيلة:

 جدولة ديون 1788 مؤسسة 
مدينة لصندوق الضمان 

اإلجتماعي للعمال األجراء 
إستفادت،مؤخرا،1788من المؤسسات المدينة ، من أصل  

3254 مؤسسة على مستوى والية المسيلة  الى غاية 
منتصف الشهر الجاري من التدابير االستثنائية التي أقرتها 

السلطات العمومية والموجهة لفائدة المستخدمين 
المدينية باشتراكات الضمان اإلجتماعي.

وحسب ما أفاد به، مدير صندوق التأمينات االجتماعية 
للعمال االجراء بالمسيلة بودراع زين الدين خالل لقاء 

صحفي نشطه أمس في اطار متابعة مستجدات العملية 
أن من بين المستخدمين المستفيدين من االجراءات 

االستثنائية التي تسمح لهم باالستفادة من الغاء 
العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان 

االجتماعي،فإن 1315 مؤسسة ناشطة بينها 1251 في 
القطاع الخاص و 61 في القطاع العمومي  من عدد هذه 

المؤسسات في حين قدرت المؤسسات غير الناشطة 
المستفيدة من هذه التدابير ب 473 مؤسسة.

وفي ذات السياق أوضح  بودراع زين الدين أنه لو تم 
استثناء المؤسسات المنحلة البالغ عددها 1003 مؤسسة 

غبر ناشطة لعدة أسباب فإن نسبة المستفيدين من 
اإلجراءات اإلستثنائية تمس 2251 مؤسسة مستخدمة 

ما يقدر بأكثر من 79 بالمائة مشيرا الى ان عدد طلبات 
الجدولة قدر الى غاية منتصف الشهر الجاري ب 87 بالمائة 

منها 19 في القطاع العام و 68 في القطاع الخاص. 

محمد قرين

هالك 6 أشخاص في حوادث مرور ووفاة 
آخر اختناقا بالغاز 

 هذه حصيلة تدخالت 
مصالح الحماية المدنية 

خالل الـ 24 ساعة األخيرة 
139 حادث  بجروح في  آخرون   128 وأصيب  أشخاص حتفهم   6 لقي 
مرور عبر مختلف جهات الوطن خالل الـ 24 ساعة األخيرة، حسب ما 

أفادت به أمس، مصالح الحماية المدنية. 
 ومن جانب آخر، ذكر المصدر ذاته أنه تم تسجيل وفاة شخص يبلغ 
من العمر 37 سنة مختنق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من 
موقد داخل منزله العائلي المتواجد بحي 30 مسكنا ببلدية ودائرة 

سيدي علي بن يوب بوالية سيدي بلعباس. 
 كما تم إسعاف وإنقاذ 8 أشخاص كانوا يعانون من صعوبات وضيق 
من  المنبعث  الكربون  احادي  لغاز  استنشاقهم  جراء  التنفس  في 
مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر كل من واليات سطيف، 
و  المكان  عين  في  بالضحايا  تكفل  تم  و  والنعامة.  المدية  ميلة، 

تحويلهم إلى المستشفيات المحلية من قبل الحماية المدنية. 
 وبشأن الحرائق، تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل إطفاء 3
بوعريريج  برج  تيبازة،  واليات   من  بكل  ومختلفة  حضرية  حرائق 
اثر  على  بجروح  شخصين  إصابة  إلى  الحرائق  هذه  وأدت  وتيارت. 
حريق شب داخل مستودع لتخزين قطع الغيار متواجد بالقرب من 
برج  ودائرة  ببلدية   ،5 رقم  الوطني  الطريق  على  الخدمات  محطة 

بوعريريج.  
فيروس  انتشار  من  بالوقاية  المتعلقة  النشاطات  يخص  وفيما 
نفس  خالل  المدنية  الحماية  وحدات  قامت  كوفيد19-،  كورونا 
لفائدة  تحسيسية  عملية   52 بـ  الوطني  التراب  كافة  عبر  الفترة 
الصحي  الحجر  احترام قواعد  وتذكرهم بضرورة  تحثهم  المواطنين 
وكذا التباعد االجتماعي، اإلضافة إلى القيام بـ 11 عمليات تعقيم 
عبر المنشأة والهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوا
رع.                                                                                     ق. و
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