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:¿ÉjR øH ,É¡JGQób õjõ©Jh á«©eÉ÷G á«dÓ≤à°S’G ≥«≤ëàd ±ó¡J Iƒ£N ‘

 ÉÑjôb äÉ©eÉé∏d á©HÉJ ájQÉŒh ájOÉ°üàbG äÉ°ù°SDƒe

 ájôjóŸGh ´ÉaódG IQGRƒd OÉà©∏d ájõcôŸG ájôjóŸG IóFÉØd

»æWƒdG øeCÓd áeÉ©dG

¢Só«°Sôe áeÓY øe áæMÉ°T 189 º«∏°ùJ 
™æ°üdG á«∏ õæH-

   
ذات  النسخ  189 شاحنة من مختلف  تسلیم  العاصمة  بالجزائر  أمس  تم 
العالمة عالمة «مرسیدس-بنز» محلیة الصنع، لفائدة المدیریة المركزیة 
وتسعة  الوطني  لألمن  العامة  والمدیریة  الوطني  الدفاع  لوزارة  للعتاد 

مؤسسات عمومیة وخاصة.
في  البضائع  ونقل  األفراد  لنقل  المخصصة  المركبات  ھذه  تصنیع  وتم 
عالمة  من  الثقیل  الوزن  شاحنات  إلنتاج  الجزائریة  الشركة  وحدات 
الواقعة  الوطني  الدفاع  لوزارة  التابعة  بي)  (سابل-ام  بنز  مرسیدس 

بالرویبة.
متعددة  لعربات  سابقة  تسلیم  لعملیات  تكملة  الجدیدة  العملیة  ھذه  وتأتي 
المھام، والتي «تؤكد قدرة ھذه الشركة على تلبیة طلبات زبائنھا بمنتجات 
لالجال  الصارم  االحترام  مع  عالمیة  بمواصفات  ونوعیة  جودة  ذات 

المحددة للتسلیم»، حسب الشروح المقدمة خالل مراسم التسلیم.
العام  المدیر  تازروتي،  حمود  أوضح  للصحافة،  تصریحات  وفي 
لشركة «ألجیریان موتورز سرفیس-مارسیدس-بنز» (أ ام اس- ام بي) 
المتخصصة في خدمات بیع وما بعد البیع لمركبات الصناعة العسكریة 
الشركة تعمل على توسیع وتطویر شبكة  أن ھذه  األلمانیة،  العالمة  من 
التوزیع الخاصة بھا. ومن شأن ذلك -یضیف المدیر العام- «ضمان أحسن 
الخدمات فیما یتعلق بتوفیر قطع الغیار األصلیة وخدمات ما بعد البیع، 
التقرب أكثر من  إلى  على نطاق وطني واسع ضمن استراتیجیة تھدف 
الزبون عن طریق انشاء فروع داخلیة وشبكة من الموزعین المعتمدین».
وفي نفس السیاق، كشف السید تازروتي، أن الشركة ستستلم قریبا أربعة 
فروع جدیدة، توجد في كل من سطیف، ورقلة، وھران وبشار. یضاف 
دخلت  والتي  المعتمدین  بالموزعین  الخاصة  الثالث  المواقع  إلى  ذلك 
حیز الخدمة في السنة الجاریة. وتوجد ھذه المواقع في كل من الجزائر 
العاصمة ووھران وحاسي مسعود فیما ینتظر دخول حیز الخدمة لموقع 

آخر في األغواط.
من جھتھ، أوضح ممثل المدیریة المركزیة للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، 
العقید محمد طاریق شیبوب، أن المدیریة المركزیة العتاد استلمت خالل 
ھذه العملیة  135 شاحنة متعددة المھام والخدمات. ویندرج ذلك -حسب 
العلیا  القیادة  طرف  من  معدة  شاملة  استراتیجیة  «خطة  ضمن  العقید- 
واحترافیة  عصریة  مسلحة  قوات  لبناء  ترمي  الشعبي  الوطني  للجیش 
مزودة بعتاد ذو جودة وتكنولوجیا عالیة، قصد تعزیز القدرات العملیاتیة 

واللوجستیكیة لمختلف وحدات وھیاكل الجیش».
ع.ط

الـ  المؤتمر  أشغال  إنطالق  خالل  زیان،  بن  أكد 
العربي،  الوطن  في  العالي  التعلیم  لوزاراء   18
مشروع  ضمن  ستكون  الجامعات  إستقاللیة  أن 
حلول  إیجاد  على  القادرة  الجامعیة  المؤسسة 
بإشراك  والبحثیة  العلمیة  منتوجاتھا  لتسویق 

مختلف فاعلیھا. 
تعمل من  الجزائر  أن  السیاق،  وأوضح في ذات 
الممارسات  لتبادل  عربي  فضاء  استحداث  أجل 
الحسنة من خالل التفكیر في إطالق ندوة عربیة 
المراتب  في  المصنفة  المرموقة  للجامعات 
ومعاییر  آلیات  من وضع  یمكن  بما  دولیا.  العلیا 
مشتركة للتنافس العلمي والبحثي بین المؤسسات 
الجامعیة العربیة، كما أبرمت الوزارة العدید من 
المذكرات واإلتفاقیات في شتى المجاالت العلمیة 
و تتطلع إلى المزید من االتفاقیات وتوحید الرؤى 

واالھداف اتجاه القضایا المصیریة.  
وضع  إقترحت  الجزائر  أن  زیان،  بن  وأضاف 
عربي  لبروتوكول  وفقا  إجرائیة  تعاون  آلیة 
األكادیمیة  الشبكة  إنشاء  طریق  عن  مّوحد  
التكنولوجیة وتفعیل دور ھیئات  للتعاون والعلوم 
غرار  على  حالیا  المتواجدة  العربیة  التعاون 
إلى  زیان،  بن  وأشار  العربیة.  الجامعات  اتحاد 
خالل  من  تجسیدھا  إلى  نطمح  التي  الغایة  أن 
الوصول  تتمثل في  األھداف اإلستراتیجیة والتي 
إلى  العربي  الوطن  في  العلمي  البحث  بمنظومة 

التنمیة في  المساھمة في  سنة 2030 من خالل 
المجاالت االقتصادیة والتحول إلى مجتمع مبني 
أدوات  لتطویر  العرب  والباحثین  المعرفة  على 
الرقمي  المحتوى  صناعة  وترقیة  العلمي  النشر 
أن  السیاق،  ذات  في  الوزیر  وأوضح  العربي. 
في  الجزائریة  التجربة  باستخدام  یسمح  المؤتمر 
التعلیم العالي نظرا لما تزخر بھ بالدنا من خالل 
بالمعارف. خاصة وأن  النخب وتزویدھا  تكوین 
على  الصلة  ذات  تحدیات  یواجھ  العربي  العالم 

غرار الثقافة، العلوم، الصحة.

 ¿ƒ°SQój »ÑæLCG ÖdÉW 1300 •
Éjƒæ°S ájôFGõ÷G äÉ©eÉ÷ÉH

الجامعة  إن  زیان،  بن  قال  آخر  جانب  من 
الجزائریة تستقبل نحو 1300 طالب سنویا من 
مختلف البلدان العربیة في إطار المنح الدراسیة. 
تقدمھا  التي  الجامعیة  الدراسیة  المنح  أن  مشیرا 
الجزائر للبلدان العربیة تدخل في إطار االتفاقیات 
التخصصات  مختلف  في  الموقعة  والمذكرات 
الجزائر  أن  الوزیر  وأوضح  األطوار.  ومختلف 
التي  الشاملة  التنمیة  اعتمدت نھجا جدیدا لتحقیق 
أقرتھا ھیئة األمم المتحدة في مجال التعلیم العالي 
والبحث العلمي، قائال: «نھدف إلى تعزیز القدرات 
في مختلف الرتب العلمیة من خالل 111 مؤسسة 
جامعیة ما بین مدارس علیا ومعاھد مع استحداث 

االصطناعي»  والذكاء  الریاضیات  مدرستي  
العالم  یعرفھا  التي  التطورات  «إن  وأضاف: 
ومراجعة  المناھج  بناء  إعادة  علینا  فرضت 
خارطة التكوین العالي وفرضت األزمة الصحیة 
الطبیة والتي  العلوم  علینا مواصلة اإلصالح في 
نوعي  تكوین  باختراع   2017 منذ  فیھ  باشرنا 
اعتماد  مع  الطبي  المجال  في  البشري  للمورد 

التعلیم  الفترة من خالل  بروتوكول صحي خالل 
عن بعد» وأشار بن زیان إلى أن الجزائر عملت 
تزوید  من خالل  الجامعیة  الحوكمة  تكییف  على 
المؤسسات الجامعیة بمختلف المخابر في مختلف 
اقتصادیا  الجامعة  انفتاح  على  مؤكدا  المجاالت، 
من أجل تعزیز تشغیل خریجي الجامعات وتفعیل 

العالقة بین الجامعة والمؤسسة. 

قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زیان، أن القطاع یسعى لتحقیق االستقاللیة الجامعیة وتعزیز 
قدراتھا على انشاء مؤسسات تجاریة فرعیة خاصة بھا.

لوزراء   18 الـ  المؤتمر  أشغال  توجت 
العلمي في الوطن  العالي والبحث  التعلیم 
أمس  أشغالھ  اختتمت  الذي  العربي، 
اعتماد  الى  بالدعوة  العاصمة،  بالجزائر 
الشھادات  لحمایة  موحد  عربي  نظام 
التزویر من خالل استخدام  الجامعیة من 

تقنیة «البلوك تشین».
وزیر  تالھا  التي  التوصیات  وتضمنت 
عبد  العلمي،  والبحث  العالي  التعلیم 
المؤتمر،  الباقي بن زیان، بصفتھ رئیس 
ضرورة «اعتماد الخطة التنفیذیة لإلطار 
العام للبحث العلمي العربي في المجاالت 
بھدف  واالقتصادیة  والثقافیة  االجتماعیة 
التعلیم  مجال  في  العربي  التعاون  تعزیز 

العالي والبحث العلمي».
كما أوصى المشاركون ب»تحدیث األطر 
العلمیة على مستوى  للمؤھالت  التعلیمیة 
وكذا  المستجدات  لمسایرة  العربیة  الدول 
تعزیز البحث العلمي في العلوم االنسانیة 
العربیة،  الخبرات  وتبادل  واالجتماعیة 
إلى جانب التركیز على البحوث التطبیقیة 
والتشجیع على نشرھا وربطھا باحتیاجات 
العام  واالجتماعي  االقتصادي  القطاع 

والخاص».
ودعا المشاركون الى «بعث المشروعات 
المنظمة  تمثلھا  التي  الكبرى  النوعیة 
العربیة للتربیة والثقافة والعلوم (األلكسو) 
االصطناعي  الذكاء  توطین  مجاالت  في 

العربیة،  للجامعات  العربي  والتصنیف 
بتزویده  األلكسو  مرصد  دعم  عن  فضال 
بقطاع  المتعلقة  واإلحصائیات  بالبیانات 
وتشجیع  العلمي  والبحث  العالي  التعلیم 
بین  واألكادیمیة  البحثیة  العربیة  الوحدة 

الجامعات العربیة».
كما تمت الدعوة إلى «تحویل التوصیات 
األداء  قیاس  بمؤشرات  الخاصة 
إلى  االصطناعي  الذكاء  الستخدامات 
العربیة  الدول  على  وتعمیمھ  استبیان 
جانب  إلى  دوریا،  اإلنجاز  ومتابعة 
التنسیق مع الدول العربیة القتراح برنامج 
وتحدید  مشتركة  بحثیة  لمشاریع  عربي 

آلیات تمویلھا».                    ع.ط

في  المشاركة  العربیة  المنظمات  دعت 
المؤتمر الـ 18 للوزراء المسؤولین عن 
التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن 
العربي، أمس، إلى تھیئة المناخ للعلماء 
وتكثیف  العربیة  الدول  في  والباحثین 

التعاون بین الجامعات العربیة.
العربیة،  الجامعات  اتحاد  ممثل  أكد 
األمین العام المساعد، الدكتور خمیسي 
أشغال  في  مداخلة  خالل  حمیدي، 
المؤتمر ال18 للوزراء المسؤولین عن 
التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن 
على  المفروضة  التحدیات  أن  العربي، 
العلمي  والبحث  العالي  التعلیم  منظومة 
في الوطن العربي تستدعي توفیر مناخ 
خالل  من  العرب  للباحثین  مناسب 
حوكمة الجامعات والعمل على التدویل 

العلمي  للمنتوج  واألكادیمي  العلمي 
العربي.

إلى  یسعى  االتحاد  أن  إلى  وأشار 
لتجاوز  العلمیة  العربیة  الجھود  تنظیم 
العقبات والتعامل مع الظروف الصعبة 
من  العمل  عن  فضال  علمیة،  برؤى 
والدولي  اإلقلیمي  االعتراف  أجل 
الجامعات  من  الممنوحة  بالشھادات 
بالمشاریع  ذكر  وبالمناسبة،  العربیة. 
المسطرة سیما ما تعلق باإلطار العربي 
التصنیف  مشروع  وكذا  للمؤھالت 
العربي للجامعات، إضافة إلى مشروع 

تطویر الدوریات العربیة.
التحاد  العام  األمین  أكد  جھتھ،  من 
مبارك  العربیة،  العلمي  البحث  مجالس 
مداخلتھ،  خالل  مجذوب،  علي  محمد 

بین  والتعاون  التنسیق  ضرورة  على 
الدول  في  العلمي  البحث  مؤسسات 
العربیة للنھوض بھذا المجال الذي یعد 
حجر الزاویة لتحقیق التنمیة المستدامة، 
كما رافع ذات المتحدث من أجل «توفیر 
العرب  الباحثین  لتمكین  مناسبة  بیئة 
إلى  مشیرا  االبتكار»،  و  اإلبداع  من 
الخبرات  وتبادل  الدولي  التعاون  أھمیة 

والتجارب في ھذا المجال.
ولم یفوت علي مجذوب الفرصة للتذكیر 
العلمي  البحث  مجالس  اتحاد  بمشاریع 
التي  التشجیعیة  بالجائزة  وكذا  العربیة، 
على  علمیة  مجاالت  عدة  في  ینظمھا 
االبتكار،  وجائزة  التألیف  جائزة  غرار 

وجائزة للترجمة.
ع.ط

اختتام أشغال المؤتمر الـ 18 لوزراء التعلیم العالي العرب

ôjhõàdG øe á«Hô©dG á«©eÉ÷G äGOÉ¡°ûdG ájÉªM ¤EG IƒYO

المنظمات العربیة المشاركة في المؤتمر الـ 18 لوزراء التعلیم العرب
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أكدت المفوضة الوطنیة لحمایة الطفولة، مریم شرفي، أمس، 
بتلمسان، أن الجزائر تعتبر بلدا رائدا في مجال حمایة الطفولة.

أوضحت شرفي، خالل كلمتھا في الملتقى الوطني حول "حقوق 
الطفل في التشریع الجزائري"، أن "الجزائر تعد رائدة في مجال 
حمایة الطفولة من الجانب التشریعي ألن قانون العقوبات وقانون 
في  الجرائم  مرتكبي  على  العقوبات  شددا  الجزائیة  اإلجراءات 
الجانحین ھو إعادة  الھدف من متابعة األطفال  حق األطفال وأن 

إدماجھم في المجتمع".
تمت  مرة،  وألول  األخیر  الدستوري  التعدیل  "في  أنھ  وأضافت 
دسترة مبدأ مھم في المادة 71 المتعلق بالمصلحة العلیا للطفل ویعد 
من اھم المبادئ الذي تناولتھ االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل في سنة 
المتحدة والتي حظیت  التي تم اعتمادھا من طرف األمم   1989
بمصادقة كل دول العالم ووضعت لجنة لحقوق الطفل لتراقب مدى 

تنفیذ التزامات الدول المصادقة على ھذه االتفاقیة لبنودھا".
أجل  الجمیع من  أنھ "یجب تضافر جھود  المسؤولة  ذات  وأكدت 
المواطنین  لدى  بالطفل  المساس  سوء  عن  اإلخطار  ثقافة  غرس 
في  التدخل  الطفل  حقوق  وترقیة  لحمایة  الوطنیة  الھیئة  لتمكین 
الوقت المناسب وذلك عن طریق االتصال بالرقم المجاني 11-11
الذي یضمن كل السریة لألشخاص المتصلین لإلبالغ عن تعرض 

األطفال للخطر".
ومن جھتھ، أبرز محافظ الدولة للمحكمة اإلداریة لتلمسان، نصر 
الضوء  تسلط  أن  أرادت  اإلداریة  "المحكمة  أن  عودة،  بن  الدین 
على ھذا الموضوع لتمكن المھتمین والناشطین في ھذا المجال من 
تحیین المعارف وتبادل الخبرات والتجارب فیما بینھم وأن المشرع 
الجزائري بسط حمایتھ ورعایتھ للطفولة خاصة في جانب القضاء 

بشقیھ العادي واإلداري".
حسین  الطفل،  حقوق  لترقیة  الوطنیة  االتحادیة  رئیس  أشار  كما 
الوطنیة  الھیئة  استحداث  "بعد  أنھ  كلمتھ،  في  عمر،  باي  غازي 
التعدیل  في  األھمیة  إیالء  تم  الطفولة  حقوق  وترقیة  لحمایة 
شبكة  استحداث  وتالھا  للطفل  العلیا  للمصلحة  األخیر  الدستوري 
واإلطالق  الجزائر  في  الطفل  حقوق  لتعزیز  المدني  المجتمع 
الرسمي للمنصة الرقمیة لھذه الشبكة التي تتیح لكل الفاعلین في 

المیدان من جمعیات ومنظمات االنخراط فیھا ونشر محتواھم".
االجتماعیة  بالحمایة  كذلك  الجزائري جاء  "المشرع  أن  وأضاف 
للطفل بعدما كانت تقتصر القوانین على الحمایة القضائیة فقط وأنھ 
یتوجب تضافر جھود الجمیع من أجل توفیر حمایة ثقافیة للطفل 
نعمل من خاللھا على حمایة الموروث الثقافي الجزائري والذاكرة 

الوطنیة وتوریثھا لألجیال الصاعدة".
وتضمن ھذا اللقاء، الذي انتظم من طرف المحكمة اإلداریة لتلمسان 
تقدیم  الطفل،  حقوق  وترقیة  لحمایة  الوطنیة  الھیئة  مع  بالتنسیق 
مداخالت حول دور ومھام الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة 
االجتماعیة  والحمایة  الطفولة  حمایة  في  اإلداري  القضاء  وروح 
الرقم  على  اإلخطارات  تلقي  خلیة  وتجربة  لألطفال  والقضائیة 
المدني  المجتمع  ومساھمة  األطفال  حمایة  في   11-11 األخضر 
في ترقیة حقوق الطفل من تقدیم إطارات بذات الھیئة ومختصین 
ھذا  ھامش  على  تم  كما  القضاء،  سلك  من  وآخرون  اجتماعیین 
الملتقى، الذي احتضنھ مركز الدراسات األندلسیة لتلمسان، تنظیم 
ورشات في األشغال الیدویة لفائدة األطفال من تنظیم مدیریة الثقافة 

بالتنسیق مع متاحف الوالیة.
ع.ط
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وقعت الجزائر وموریتانیا، أمس، على اتفاقیات تعاون ومذكرات 
تفاھم شملت عدة قطاعات، وذلك على ھامش زیارة الدولة التي 
إلى  الغزواني،  الشیخ  ولد  محمد  الموریتاني،  الرئیس  بھا  یقوم 
برئاسة  جرت  التي  التوقیع  مراسم  على  أشرف  وقد  الجزائر. 
الجمھوریة، كل من رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون، ونظیره 

الموریتاني.
والبحث  العالي  التعلیم  مجال  في  التعاون  باتفاقیة  األمر  ویتعلق 
ونظیرتھ  زیان،  بن  الباقي  عبد  القطاع،  وزیر  وقعھا  العلمي، 
الموریتانیة، أمال سیدي ولد الشیخ عبد هللا. كما تم التوقیع في ذات 
المجال على برنامج تنفیذي لسنوات 2022 /2023/2024 من 

قبل الوزیرین المذكورین.
من جھة أخرى، تم التوقیع على برتوكول اتفاق تعاون في مجال 
الصحة من طرف وزیر القطاع، عبد الرحمان بن بوزید، والوزیر 
الموریتاني للتشغیل والتكوین المھني، طالب ولد سید أحمد، وكذا 
مذكرة تفاھم في مجال التكوین المھني وقعھا وزیر التكوین والتعلیم 

المھنیین، یاسین مرابي، ونظیره الموریتاني.
المؤسسات  قطاع  في  تفاھم  مذكرة  أیضا  التوقیعات  شملت  كما 
لدى  المنتدب  الوزیر  الجزائري  الجانب  عن  وقعھا  المصغرة، 
الوزیر األول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسیم ضیافات، وعن 

الجانب الموریتاني، وزیر التشغیل والتكوین المھني.
ع.ط

قال الرئیس تبون في ندوة صحفیة مشتركة مع 
نظیره الموریتاني، محمد ولد الشیخ الغزواني، 
عقب المحادثات التي جمعت بینھما بمقر رئاسة 
ثریة  كانت  المحادثات  ھذه  إن  الجمھوریة، 
جوانب  من  للعدید  للتطرق  فرصة  وشكلت 
التعاون الثنائي والعالقات بین البلدین الشقیقین، 
مؤكدا أن ھذه العالقات عریقة وتعرف تطورا 
بفتح  األخیرة  المدة  في  وتیرتھ  ازدادت  الفتا 

المعبر الحدودي".
الحدودي  المعبر  ھذا  أن  الرئیس،  وأوضح 
سكان  بین  للتواصل  جسرا  بالفعل  أصبح 
المنطقة الحدودیة وضاعف من مستوى التبادل 
التجاري"، معتبرا أنھ "مكسب ھام تعزز بإنجاز 
آخر وھو اللجنة الثنائیة الحدودیة التي استحدثت 
على  للسھر  الداخلیة  وزیري  برئاسة  مؤخرا 
ومتابعة  الحدودیة  المناطق  في  الثنائي  التعاون 

التنسیق األمني".
عالقات  أن  على  الجمھوریة  رئیس  وشدد 
التعاون والشراكة بین البلدین حققت مكاسب في 
تتطلب  أنھا  إلى  مشیرا  المجاالت،  من  العدید 
الیوم توفیر شروط ترقیتھا وتذلیل ما بقي من 
المشتركة  التنمیة  إلى  للوصول  الصعوبات 
وبذات  جمیعا.  إلیھا  نتطلع  التي  والمستدامة 
المناسبة، عبر الرئیس تبون عن ارتیاحھ الكبیر 
لزیارة الرئیس الموریتاني التي أتاحت لنا فرصة 
إثراء اإلطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي من 
التوقیع على جملة من االتفاقیات شملت  خالل 
العدید من القطاعات، تمھیدا لتوسیع التعاون إلى 
میادین أخرى وتھیئة للظروف المواتیة لرجال 

للمساھمة  االقتصادیین  والمتعاملین  األعمال 
في الدفع بالتعاون االقتصادي والتجاري وبناء 
إنجاز طریق  البدء في  قویة وضرورة  شراكة 

تندوف-زویرات.
الجمھوریة،  رئیس  لفت  متصل،  سیاق  وفي 
مع  واألفكار  اآلراء  تبادل  خالل  أنھ  إلى 
العالقات  راھن  حول  الغزواني  الرئیس  أخیھ 
تاریخنا  من  "محطات  استحضار  تم  األخویة، 
المشترك وصفحاتھ المشرقة وكیف كان علماء 
الجزائر من مختلف المدن والحواضر یسافرون 
للعلم  بالد شنقیط  إلى  والمشاق  المسافات  رغم 

والتعلیم".

الثنائیة  العالقات  على  "عالوة  أنھ  وأضاف 
الرئیس  زیارة  فإن  شعبینا"،  بین  المتمیزة 
الرؤى  لتبادل  "سانحة  شكلت  الغزواني 
ووجھات النظر حول مختلف المسائل التي تھم 
ذات  والدولیة  اإلقلیمیة  القضایا  ومجمل  بلدینا 
لیبیا،  في  الوضع  خاصة  المشترك،  االھتمام 
-یضیف  سمحت  كما  الساحل.  منطقة  وفي 
رئیس الجمھوریة- بالتطرق إلى العمل العربي 
باھتمام  المحادثات  في  حظي  الذي  المشترك 
قریبا  ستحتضن  الجزائر  وأن  السیما  خاص، 
جامعة  قمة  تكون  أن  نأمل  التي  العربیة  القمة 

وموحدة للصف العربي".

أكد رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون، أمس، أن العالقات بین الجزائر وموریتانیا عریقة وتعرف تطورا الفتا 
ازدادت وتیرتھ في المدة األخیرة بفتح المعبر الحدودي".

ع.ط

استحداث مجلس أعمال جزائري – موریتاني ولجنة حدودیة مشتركة
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أشار إلى اھمیة المعبر الحدودي الذي فتح بین البلدین، تبون یؤكد

استحداث  تخص  تفاھم  مذكرة  على  أمس،  وموریتانیا،  الجزائر  وقعت 
الكنفدرالیة  رئیس  أكد  الذي  الجزائري-الموریتاني،  األعمال  مجلس 
الجزائریة ألرباب العمل سامي عقلي، أن من شأنھ دعم االستثمار البیني 

والتبادل التجاري بین البلدین.
منذ  تصاعدیا  منحنى  ونواكشوط،  الجزائر  بین  التجاریة  العالقات  تسجل 
حیز  والزویرات،  تندوف  بین  الرابط  التجاري  الحدودي  المعبر  دخول 
إلى 15 المعبر  بدایة 2019، بعد أن قفزت الصادرات عبر ھذا  العمل 
ملیون دوالر، وأضحى ھذا المعبر بوابة للمنتجات الجزائریة نحو السوق 
واالقتصادیة  التجاریة  عالقاتھا  تعزیز  إلى  الجزائر  وتسعى  اإلفریقیة، 
ألرباب  الجزائریة  الكنفدرالیة  رئیس  أمس،  أكده  ما  وھو  موریتانیا،  مع 
العمل، سامي عقلي، على ھامش التوقیع على مراسیم مذكرة تفاھم تخص 

استحداث مجلس األعمال الجزائري- الموریتاني.
الجزائر  بین  الرابط  التجاري  الطریق  أن  عقلي  یرى  الشأن،  ھذا  وفي 
البلدین"،  بین  التجاریة  للعالقات  الكثیر  وسیضیف  جدا  "مھم  وموریتانیا 
كما أن مذكرة التفاھم الموقعة أمس، تأتي "لتجسید اإلرادة السیاسیة القویة 
بین البلدین"، فضال عن التوجھ نحو استحداث اللجنة الحدودیة المشتركة 
الجزائریة – الموریتانیة شھر أفریل القادم، والذي من شأنھ أیضا "تعزیز 
مستوى  على  التجاري  والتبادل  البیني  االستثمار  ودعم  الثنائیة  الشراكة 

المناطق الحدودیة".
مع  االقتصادیة  عالقاتھ  تعزیز  إلى  الموریتاني  الطرف  یسعى  وبدوره، 
والوفرة  الجزائریة،  للصحراء  االقتصادي  الثقل  إلى  بالنظر  الجزائر 
الزراعیة، حیث ثمن رئیس االتحاد الوطني ألرباب العمل الموریتانیین، 

تعبر  إنھا  قائال  الموقعة،  االتفاقیة  أحمد،  الشیخ  ولد  العابدین  زین  محمد 
الجزائریة  التجاریة  المبادالت  اعتبر  كما  المشتركة،  العالقات  عمق  عن 
– الموریتانیة دون المستوى، مؤكدا أن االتفاقیة الموقعة أمس، ستؤسس 
االتفاقیة  "ھذه  مردفا  التجاریة،  التبادالت  حجم  وستعزز  قویة  لشراكة 
البلدین في مختلف المجاالت على غرار  التبادالت بین  ستعزز من حجم 

الصید والمعادن والزراعة".
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تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة،  رئیس  أجراھا  التي  المحادثات  توسعت 
مع نظیره الموریتاني، محمد ولد الشیخ الغزواني، أمس، لتشمل أعضاء 
رئاسة  بمقر  جرت  التي  المحادثات،  ھذه  في  شارك  وقد  البلدین.  وفدي 
المحلیة  والجماعات  الداخلیة  وزیر  الجزائري،  الجانب  عن  الجمھوریة، 
الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،  بلجود، وزیر  العمرانیة، كمال  والتھیئة 
والبحث  العالي  التعلیم  وزیر  بوزید،  بن  الرحمان  عبد  الصحة،  وزیر 
كمال  الصادرات،  وترقیة  التجارة  وزیر  زیان،  بن  الباقي  عبد  العلمي، 
رزیق، وزیر التكوین والتعلیم المھنیین، یاسین مرابي، والوزیر المنتدب 
وعن  نسیم ضیافات.  المصغرة،  بالمؤسسات  المكلف  األول  الوزیر  لدى 
الجانب الموریتاني، حضر المحادثات أعضاء الوفد المرافق للرئیس محمد 

ولد الشیخ الغزواني.
إیمان. س
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قال إنھا شكلت فرصة لترسیخ عالقات التعاون بین البلدین

IAÉæHh Iôªãe ôFGõ÷G ¤EG ¬JQÉjR ¿CG ócDƒj ÊÉàjQƒŸG ¢ù«FôdG
   أكد رئیس الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، محمد ولد الشیخ الغزواني، أن زیارة الدولة التي یقوم بھا إلى الجزائر مثمرة وبناءة وستسمح باالرتقاء بعالقات 
التعاون بین البلدین الى مستوى األخوة والصداقة التي تربط الشعبین الشقیقین. وقال الرئیس الغزواني في ندوة صحفیة مشتركة مع رئیس الجمھوریة، عبد 
المجید تبون، عقب المحادثات التي جمعت بینھما بمقر رئاسة الجمھوریة، إن زیارتھ إلى الجزائر مثمرة وبناءة، جددنا خاللھا عزمنا المشترك على مضاعفة 
الجھود سویا من أجل الدفع بالتعاون بین البلدین إلى مستویات أكثر تنوعا ورسوخا، خدمة لمصلحة الشعبین والمغرب العربي الكبیر واألمة اإلسالمیة عموما. 
وشدد على أن عالقات التعاون بین البلدین الشقیقین واسعة ومتنوعة ومتجذرة في التاریخ"، مضیفا بالقول: نحن نعمل اآلن على تعمیقھا واالرتقاء بھا لتكون 
في مستوى األخوة والصداقة التي تربط الشعبین الشقیقین. وأوضح أن زیارتھ شكلت فرصة لترسیخ عالقات التعاون، الفتا إلى أن ذلك "تجلى في التوقیع على 
العدید من االتفاقیات في مجاالت مھمة. وأضاف الرئیس الموریتاني أن زیارتھ الى الجزائر سمحت أیضا بالتطرق الى العالقات الثنائیة واستعراض أبرز 
القضایا الدولیة واإلقلیمیة التي تھم البلدین. وبذات المناسبة، تقدم الرئیس الموریتاني بشكره للرئیس تبون على دعوتھ الكریمة، معربا لھ عن عمیق ارتیاحھ 
والوفد المرافق لھ لما حظي بھ من حفاوة االستقبال وكرم الضیافة.                                                                                               ع.ط 
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2021  الموافق 
ل 27 جمادى األولى  

الحدث1443 ه  
الحكومة تعول على قطاع المناجم لتنمية اإليرادات المرحلة المقبلة 

الليثيوم، الزنك واألحجار الكريمة 
لجلب "األورو" و"الدوالر" ..!

بوغالي يستقبل سفير إندونيسيا ويصرح
الجزائر ولجت عهدا جديدا بعد 

اإلصالحات السياسية واالقتصادية
استقبل رئیس المجلس الشعبي الوطني، ابراھیم بوغالي، أمس، سفیر جمھوریة 
الھیئة.  لذات  بیان  بھ  أفاد  ما  حسب  أكبر،  شلیاف  الجزائر،  لدى  إندونیسیا 
بالعالقات  الوطني  الشعبي  المجلس  المحادثات، أشاد رئیس  وفي مستھل ھذه 
في  "التقارب  قال،  كما  یعكس،  ما  البلدین،  تجمع  التي  المتینة"  "التاریخیة 
وجھات النظر، ویساھم في تمتین العالقات الجزائریة-اإلندونیسیة ودفعھا إلى 

مستویات أعلى".
السیاسیة  اإلصالحات  بعد  جدیدا  عھدا  ولجت  الجزائر  أن  أیضا  أكد  كما 
تبون،  المجید  الجمھوریة، عبد  قیادة رئیس  تحت  انتھجتھا  التي  واالقتصادیة 
یضیف  المجاالت"،  كل  في  البلدین  بین  التعاون  سبل  سیعزز  الذي  األمر 
المصدر ذاتھ. واستعرض بوغالي، في سیاق الحدیث، مواقف الجزائر الثابتة 
تجاه القضایا العادلة في العالم والتي أكد وجوب حلھا تحت مظلة األمم المتحدة.
ومن جھتھ، أعرب السفیر اإلندونیسي عن ارتیاحھ لحركیة التعاون المسجلة 
بالمناسبة،  إلى "بحث سبل توسیعھا وتعزیزھا، كما ثمن،  البلدین، داعیا  بین 
التحوالت السیاسیة التي تشھدھا الجزائر بعد االنتخابات الرئاسیة لسنة 2019، 
مؤكدا أن بالده "تتشارك مع الجزائر في الكفاح من أجل حل القضایا العادلة في 

العالم، تحت غطاء األمم المتحدة".
ع.ط

انعقاد المؤتمر سيكون بعد االنتهاء من كل االستحقاقات الوطنية 

األفالن يجدد دعوته إلعادة النظر في 
قانوني البلدية واالنتخابات

العالقات الجزائرية-الفرنسية "مرهونة باعتراف 
واعتذار فرنسا

جدد حزب جبھة التحریر الوطني، على لسان أمینھ العام أبو الفضل بعجي، 
أمس، بالجزائر العاصمة، التأكید على ضرورة اعادة النظر في قانوني البلدیة 

واالنتخابات لضمان "احترام الدیمقراطیة وصون أصوات الناخبین".
قال بعجي، خالل ندوة صحفیة نشطھا عقب اجتماع المكتب السیاسي للحزب، 
الجاري  نوفمبر   27 الـ  انتخابات  عن  المنبثقة  المحلیة  المجالس  تنصیب  إن 
إلى  مشیرا  المصالح"،  على  مبنیة  تحالفات  ظھور  الى  أدى  "انسدادا  عرفت 
ضرورة  "احترام االرادة الشعبیة بتمكین الحزب الذي فاز بأغلبیة األصوات 

من ترأس المجلس المنتخب".
وبالمناسبة، أعرب ا بعجي عن "ارتیاحھ" للنتائج التي تحصل علیھا الحزب في 
االستحقاقات الماضیة التي بوأتھ -كما قال- "المرتبة االولى بالرغم من العراقیل 
ومحاولة زعزعة استقراره". وبخصوص انتخابات التجدید النصفي ألعضاء 
مجلس االمة المقررة یوم 5 فبرایر المقبل، قال االمین العام، إن حزب جبھة 
الوطني "مستعد لخوض االستحقاقات بمترشحین نزھاء مع استبعاد  التحریر 
المال الفاسد مثلما كان الحال في تشریعیات یونیو ومحلیات نوفمبر الماضي".

وعن سؤال یتعلق بمصیر مناضلي الحزب الذین ترشحوا في قوائم أخرى، قال 
بعجي، إن المسألة "ستدرس حالة بحالة لمعرفة االسباب التي دفعت بھم الى 
ذلك. وبخصوص تاریخ المؤتمر الوطني للحزب، جدد األمین العام القول بأن 
"انعقاده سیكون كما كان متفقا علیھ، أي بعد استكمال بناء الصرح المؤسساتي 

واالنتھاء من تنظیم كل االستحقاقات االنتخابیة".
وفي سیاق آخر، جدد المكتب السیاسي للحزب "تأییده المطلق لمواقف الدولة 
الجزائریة"، مثمنا "موقفھا المسؤول في الرد على استفزازات بعض االطراف 
الفرنسیة". واعتبر أن العالقات الجزائریة-الفرنسیة "مرھونة باعتراف واعتذار 
فرنسا الرسمیة عن جرائمھا وكذا احترام سیادة ومؤسسات الدولة الجزائریة".
ع.ط

وزيرة البيئة تجدد مساعي الدولة في هذا اإلطار

 استكمال انجاز جميع مراكز الردم 
التقني ببجاية

جددت وزیرة البیئة، سامیة موالفي، أول أمس، بوالیة بجایة إرادة الدولة في إعادة 
بعث واستكمال كل مشاریع مراكز الردم التقني التي تواجھ صعوبات في االنجاز.
وصرحت الوزیرة قائلة "سنعید بعث كل مراكز الردم التقني واستكمالھا"، موضحة 
أن ھذا الحل التقني لمعالجة النفایات لیس دائما وال مثالیا، ألن األولویة لالقتصاد 
االخضر الذي یتمتع بالكثیر من المزایا انطالقا من الرفاھیة االجتماعیة إلى فرص 

العمل واقتصاد الموارد عالوة على تذلیل المخاطر البیئیة.
كما أبرزت الوزیرة أن ھذا الخیار ال یمكنھ أن ینجح سوى بمساھمة كل الفعالیات 
االجتماعیة واالقتصادیة من خالل أعمال ملموسة ومدروسة خاصة التوعویة منھا 
بخصوص رھانات تطویر المھن البیئیة خاصة تلك التي تقلل من النفایات والتلوث 

وبالتالي المساھمة في الحفاظ على النظام البیئي والتنوع البیولوجي.
ولدى تطرقھا إلى مراكز الردم التقني التي تعاني من صعوبات، دعت السید موالفي 
المساھمة في تجسیدھا  ألن "أغلب ھذه  إلى  المدني  الجمعویة والمجتمع  الحركة 

المراكز لم تتمكن من رؤیة النور بسبب معارضة سكان الریف".
وقد تنقلت الوزیرة خالل زیارتھا إلى العدید من مراكز الردم التقني والمفرغات 
مؤكدة في كل محطة على استعداد السلطات العمومیة للمساھمة في تذلیل العقبات 
اإلداریة والمالیة أو حتى في الحلول المتفاوض علیھا. وسمحت ھذه الزیارة لوزیرة 
تقوم  أن  قبل  البیئة،  متحف  منھا  بالوالیة  لقطاعھا  تابعة  أخرى  ھیاكل  بمعاینة 
بزیارة قریة أوریر آث حسین بأكفادو التي اختیرت كأنظف قریة في الوالیة حیث 
ھنأت مواطنیھا. وشھدت الزیارة كذلك التوقیع على اتفاقیة شراكة بین المتعاملین 
والتي  للبیئة  المحلیة  والمدیریة  (أقبو)  بتحراشت  الصناعیة  بالمنطقة  االقتصادیین 
معالجة  أجل  من  عالیة  جودة  ذات  تطھیر  لمحطة  المشترك  االنجاز  إلى  تھدف 
نفایات المنطقة. وسیتم تمویل المعدات التي تبلغ قیمتھا 18 ملیون أور من طرف 
62 صناعیا في المنطقة والمجلس الشعبي البلدي ألقبو والمجلس الشعبي الوالئي 
لبجایة ومدیریة البیئة.                                                               ع.ط

س.زموش

يّب قطاع المناجم  • هكذا غُ
في المخططات االقتصادية 

سنوات "البحبوحة"
وال تزال الحكومة ماضیة في سیاسة تنویع 
من  التخلص  ومحاولة  الوطني  االقتصاد 
التبعیة للمحروقات مع التوجھ نحو قطاعات 
الذي  المناجم  قطاع  غرار  على  مستحدثة 
یرتكز  حیث  المسؤولین  باھتمام  یحظى  بدأ 
رھان الحكومة  القادم على استغالل الثروات 
توفیر مصدر  أجل  البالد، من  في  المنجمیة 
خسائر  وتعویض  العمومیة  للخزینة  جدید 
النفط، بعد سنوات من اإلھمال لتلك الثروات 
المخططات  طرف  من  متعمد  وتغییب 
كان  ما  خالل  خاصة  السابقة،  االقتصادیة 
وھو   " المالیة  البحبوحة  بـ"سنوات  یعرف 
الحالیة  الحكومة  مھمة  من  یصعب  من 
المناجم وبعث  القطاع  بعث وتطویر  إلعادة 
فعال  بشكل  لیساھم  فیھ   جدیدة  دینامیكیة 
في تنویع االقتصاد الوطني وتحسین موارد 

البالد من العملة الصعبة.

• نحو تعديل اإلطار 
التشريعي لتشجيع 
االستكشاف وتحريك 

اإلستثمار 
والمناجم  الطاقة  وزارة  تسعى  بالمقابل 
لوضع أرضیة قانونیة جدیدة تساعد على 
وتحریك  المنجمي  النشاط  بعث  إعادة 
من  الرفع  قصد  القطاع  في  االستثمار 
وزیادة  المعادن  عن  التنقیب  مستوى 
مخزون المواد الجدیدة  من خالل خطة 
المعلومات  توفیر  على  ترتكز  عمل 
برامج  تكثیف  وكذا  االساسیة  والبیانات 
البحث المنجمي الكتشاف موارد معدنیة 
وتنویع  اإلنتاجیة  زیادة  مع  جدیدة 
مشاریع  غرار  على  المنجمیة  المنتجات 
الزنك  استغالل  الفوسفات،  تحویل 
الحدید بغار  والرصاص وتطویر مكمن 
الحدید  صناعة  تزوید  بھدف  جبیالت 
أن  الوزارة  وتسعى  الوطنیة.  والصلب 
جذابا  والتنظیمي  التشریع  االطار  یكون 
تھدف  التي  الجدیدة  التدابیر  مع  ومتكیفا 
االقتصاد  وتنویع  االستثمار  ترقیة  الى 
ھذا  وفي  المحروقات.  خارج  الوطني 
اإلطار نّفذت وكالة البحوث الجیولوجیة 
شامل  مسح  المناجم   لوزارة  التابعة 
یتضمن ما یزید على 70 مشروًعا خالل 
عام 2021، بما في ذلك برنامج طموح 
إلعداد 43 خریطة جیولوجیة، من أجل 

ترقیة القطاع المعدني، استعداًدا لالستفادة 
منھ وتنویع مصادر الدخل القومي.

• مهماه بوزيان: لدينا  قدرات 
منجمية هائلة  يمكن جعلها 

بديال للمحروقات
أن  االقتصاد  في  الخبراء  یؤكد  بالمقابل 
ھائلة  منجمیة  قدرات  على  تتوفر  الجزائر 
إن  للمحروقات  بدیال  تكون  أن  بإمكانھا 
غرار  على  عقالني  بشكل  استغاللھا  تم 
من  وغیرھا  والحدید  الفوسفات  مناجم 
التوسیع  یمكن  بھا  التي  المنجمیة  المواد 
واإلقالع  للجزائر  الصناعیة  القاعدة  من 
بھا مجددا،  وفي ھذا اإلطار أوضح  أمس 
الخبیر الطاقوي مھماه بوزیان في تصریح 
من  الحالي  الوطني  االنتاج  أن  لـ"الرائد" 
المواد المنجمیة  " ضعیف جدا و ال یغطي 
الطلب الوطني" فضال  عن استیراد المواد 
االولیة التي تدخل في الصناعات التحویلیة 
الخزینة  كاھل  یثقل  ما  ھو  و  الخارج  من 
العمومیة، مشیرا أن القدرات الھائلة في ھذا 
بالنسبة  خاصة  مستغلة  غیر  تبقي  القطاع 
یصل  أین  الزنك،   و  الرصاص  لمادتي 
المخزون الوطني لھاتین المادتین  إلى 64

متواجدة  طن  ملیون   32 منھا  طن  ملیون 
وأشار  بجایة.  بوالیة  امیزور  واد  بمنجم 
مھماه االستغالل األمثل لمختلف  الثروات 
الصناعة  حاجیات  بتلبیة  سیسمح  المنجمیة 
المحلیة من المواد االولیة ناھیك عن البحث 
العالمیة  السوق  في  التواجد  فرص  عن 
ما  وھو  الصعبة  العملة  جلب  و  للمعادن 
یعتبر دفع قوي لخطة اإلنعاش االقتصادي 
التي اعتمدتھا الحكومة وأشار ذات الخبیر 

من  المناجم  قطاع  في  قفزة  لتحقیق  أنھ 
متكاملة   استراتیجیة  وضع  الضروري  
استغالل  دفتر شروط یضمن  تشمل وضع 
مناجم جدیدة   الموجودة واستحداث  المناجم 
مضیفا  عالیة  تكنولوجیات  على  باالعتماد 
شركات  بربط  سوى  یتحقق  لن  ذلك  ان 

محلیة واجنبیة وفتح أبواب االستثمار.

• برّور: االستثمار األجنبي 
مفتاح تطوير القطاع 

الدولي  الطاقوي  الخبیر  قال  جھتھ  من 
في  الجزائر  إمكانیات  أن  برور  مراد 
الزالت  أنھا  إال  ضخمة  المنجمي  المجال 
تبذلھ  الذي  الجھد  مثمنا  معروفة  غیر 
السیاق  وفي  القدرات،  ھذه  لتطویر  الدولة 
أّن  "الرائد"   مع  حدیث  في  برور  أشار 
عدیدة  إشكالیات  من  یشكو  المناجم  قطاع 
واستعمال  البشریة  والموارد  التكوین  منھا 
مستوى  وضعف  الحدیثة  التكنولوجیات 
والمنشآت،   التجھیزات  تجدید  في  االستثمار 
باإلضافة إلى إنتاج ال یلبي احتیاجات السوق 
أن  المعقول"  "غیر  من  أنھ  معتبرا  الوطنیة، 
الوطنیة  االحتیاجات  من   75% نسبة  تكون 
الھامة  االحتیاطات  من  الرغم  مستوردة على 
في  برور  وركز  الجزائر.  بھا  تزخر  التي 
مشیرا  األجنبي  االستثمار  حدیثھ على جزئیة 
ان ھذا األخیر مطلوب بشدة في قطاع المناجم 
في الجزائر خاصة وان تطویر مناجم جدیدة 
المنجمي  االستكشاف  مرحلة  عبر  یمر 
غیر  الدولة  كبیرة  إمكانیات  تتطلب  والتي 
قادرة على توفیرھا لوحدھا وھو ما یجعل 
والحل  المفاتح  ھي  األجنبیة  الشراكات 

لالستفادة من قطاع المناجم وتطویره.

تعوّل الجزائر على قطاع المناجم للعب دور رئيسي في تنمية اإليرادات، واإلسهام في تعزيز تنويع 
االقتصاد الوطني ضمن خطة اإلنعاش االقتصادي التي بدأت في تنفيذها الحكومة، في حين يجمع الخبراء 
االقتصاديون أن تحرير االستثمار  في قطاع المناجم خاصة االستثمار األجنبي يعتبر المفتاح لتطوير هذا 
القطاع خاصة مع وجود دراسات تبين  توفر الجزائر على مواد منجمية نادرة من بينها  الكبريت، الليثيوم، 

الرصاص، الزنك واألحجار الكريمة وقدرات طبيعية هائلة وجب استغاللها لجلب العملة الصعبة.

بهدف تسهيل عمليات استرجاع المنتوجات غير المطابقة والمقلدة

"الكودبار" إجباري على المنتجات المستوردة بداية من األسبوع المقبل 
 ّذكرت أمس وزارة التجارة و ترقیة الصادرات 
الالئحة  المتضمن  المشترك  الوزاري  القرار  أن 
على  المطبقة  والكیفیات  للشروط  المحددة  الفنیة 
وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات 
الموجھة لالستھالك البشري سیدخل حیز التنفیذ 

االحد المقبل.
الوزارة  :"تنھي  لھا  بیان  في  الوزارة  وقالت 
باستیراد  المعنیین  المستوردین  كافة  علم  إلى 
الغذائیة)  وغیر  (الغذائیة  مسبقا  الموضبة  المواد 
المؤرخ  المشترك  الوزاري  القرار  احكام  بأن 
الالئحة  یتضمن  الذي   2021 فبرایر   16 في 

على  المطبقة  والكیفیات  للشروط  المحددة  الفنیة 
الموجھة  المنتجات  على  (كودبار)  الرمز  وضع 
لالستھالك البشري الصادر في الجریدة الرسمیة 
 ,2021 مارس   28 في  المؤرخة   23 رقم 
ستدخل حیز التنفیذ ابتداء من 2 جانفي 2022". 
مشیرة في السیاق ذاتھ أن  المنتوجات المستوردة 
التاریخ  ھذا  قبل  بنكي  توطین  محل  كانت  التي 
ذات  في  الوزارة  ودعت  بذلك،  معنیة"  غیر   "
من  للتقرب  المعنیین  المستوردین  جمیع  البیان 
والغرفة  للتجارة  والوالئیة  الجھویة  المدیریات 
الجزائریة للتجارة والصناعة، وغرف التجارة او 

للوزارة،  الموقع االلكتروني  الصناعة او تصفح 
تتعلق  اضافیة   معلومات  على  الحصول  قصد 
ھذا  ویھدف  التنفیذ.  حیز  النص  وضع  بشروط 
أمن  تعزیز  إلى  الوزارة  بیان  حسب  اإلجراء 
المنتوجات و حمایة المستھلكین وكذا ضمان تتبع 
باإلضافة  السوق   في  الموضوعة  المواد  مسار 
غیر  المنتوجات  استرجاع  عملیات  تسھیل  إلى 
المطابقة و المقلدة و التي تشكل خطرا على صحة 
المنتوجات   ترقیة  في  والمساھمة  المستھلكین 

الوطنیة.
س.زموش



5 إقتصادي

و نظم حفل تسليم الجوائز, الذي جرى برئاسة 
الدولي  بالمركز  زغدار،  أحمد  الصناعة،  وزير 
سهرة  الرؤساء،  من  العديد  بحضور  للمؤتمرات 
نظم  الذي  الحدث  شهد  و  الثالثاء،  إلى  اإلثنين 
الوكالة  مع  بالتعاون  الصناعة  وزارة  طرف  من 
لفئة  االولى  الجائزة  تسليم  للتعاون  االلمانية 
"المساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة" 
المسؤولية  ذات  "الشركة  لفائدة   2021 لسنة 
 "(SARL Dima Froid) فروا  ديما  المحدودة 
مقاوم  "باب  لالبتكار  وهذا  باتنة  والية  من 

للحريق".
أما الجائزة الثانية لهذه الفئة فكانت من نصيب 
المؤسسة "اكسوسايف (Exosafe)", في حين 
يونيفارس  كوربورايت  "الجيريا  مجمع  تحصل 
على   (Algéria Corporate Universe)
"اقتصاد  الثانية  الفئة  أما  الثالثة.  المرتبة 
ماشينري  باور  "دوبل  مؤسسة  تحصلت  اخضر"، 
(Sarl Doobl Power Machinerie)" على 
المرتبة األولى, في حين جاءت مؤسسة "الجيام 
 "(Sarl ALGM Mecheri Bilal) مشري بالل
فكانت  الثالثة  المرتبة  أما  الثانية،  المرتبة  في 
بخصوص  الجزائر  والية  من  مبتكر  نصيب  من 
السائل  البالستيك  منتوج مكون من مزيج من 

مخصص لصنع الوسائل التعليمية.
الصغيرة  "المؤسسة  الثالثة  الفئة  بخصوص  و 

تنمية  مجال  في  الفتية  المبتكرة  المتوسطة  و 
سنوات   3 من  (اقل  المستدام"  االقتصاد 
"درانيوم  مؤسسة  تحصلت  الوجود)،  من 
حين  في  األولى،  المرتبة  على   "(Drainium)
SARL) اينتك  "فيزيون  المؤسسة  حلت 
Vision Intek)" في المرتبة الثانية، وتحصلت 
Moufid) المؤسسة "مفيد بيزنس انتيليجنس
المرتبة  على   "(Business Intelligence
الثالثة بخصوص ارضية رقمية للتقارير المالية 

للشركات.
يذكر أن الفائزين في الفئتين السابقتين لهذه 
تقدر  مالية  جوائز  على  تحصلوا  قد  المسابقة 
مليون دج  و1,6  االولى  للجائزة  مليون دج   2 بـ 
للجائزة الثانية و1,2 مليون دج للجائزة الثالثة، 
و  الصغيرة  "المؤسسة  فئة  في  الفائزين  اما 
تنمية  مجال  في  الفتية  المبتكرة  المتوسطة 
االقتصاد المستدام" فقد تحصلوا على 1 مليون 
دج للجائزة االولى و 800 الف دج للجائزة الثانية 

و 600 الف دج للجائزة الثالثة.
ابتكار,  احسن  لجائزة   23 الطبعة  وبخصوص 
يتعلق  ابتكار  نصيب  من  االولى  المرتبة  كانت 
بأداة ذات الحماية الثالثية االلية ضد كل حرائق 
كانت  حين  في  المركبات,  خزانات  و  المحركات 
المرتبة الثانية من نصيب ابتكار يقوم بفصل 
المنزلية،  النفايات  عن  البالستيكية  النفايات 

ابتكار  نصيب  من  فكانت  الثالثة  المرتبة  أما 
تم  للتذكير،  الساخن.  الهواء  بمستخرج  يتعلق 
بوضياف  محمد  لجامعة  تحفيزية  جائزة  منح 

(المسيلة) و هذا نظير للطلبات العديدة لبراءات 
االختراع المودعة لدى المعهد الوطني الجزائري 

للملكية الصناعية خالل السنوات االخيرة.

األربعاء 29 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 27 جمادى األولى  
1443 ه  

 تم منح جائزة تحفيزية لجامعة محمد بوضياف

9 مؤسسات يفتكون جوائز الطبعة العاشرة للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

"اتحاد التجار" يطالب باشراك الجميع للتحكم في السوق

تسقيف هامش ربح التجار غير ممكن 
دون تفعيل الفوترة

تعتزم وزارة الفالحة تحديد هامش ربح التجار وتسقيفه عند حاجز 20 بالمئة، لمحاربة االرتفاع الفاحش ألسعار العديد من السلع، 
السيما مع اقتراب شهر رمضان، وفي هذا السياق طالب االتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريينذ، باشراك الجميع للتحكم في السوق.
 أشار أمس األمين العام لالتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة في اتصال مع جريدة "الرائد"، بأن المسعى الجديد 
لوزارة الفالحة ارتجالي وال يمكن تطبيقه ميدانيا دون وضع أسس حقيقية له، تمهد لمحاربة كافة أشكال الممارسات غير الشرعية 

في القطاع.
 وأضاف بن شهرة، بأن التجار ليسوا ضد تسقيف هامش الربح، ومستعدون للعمل بهامش ال يتجاوز 15 بالمئة، ليشير في المقابل بأن 
تطبيق القرار غير ممكن دون تفعيل الفوترة على كافة المعنيين بالتجارة، بداية بالمنتجين والمصنعين والفالحين والمستوردين 

وصوال للتجار.
وأوضح، بأن كافة التجار على استعداد للعمل على تجسيد مسعى وزارة الفالحة لتسقيف هامش الربح، بما يضمن حماية حقوق كل 
األطراف، غير أنه شدد على ضرورة فتح األبواب أمام كافة المعنيين واالستماع القترحاتهم، والخروج بقرارات تصب في خانة المنفعة 

العامة.
وعبر محدثنا عن استغرابه لعدم استشارة وزارة الفالحة لممثلي التجار، داعيا في السياق ذاته للتنسيق مع كافة االطراف، مشيرا 
إلى أن تنظيم وتطهير القطاع، يستدعي العمل على لم شمل الجميع دون استثناء، مؤكدا بأن التسقيف غير ممكن دون تأطير تجار 

األسواق الموازية وإدرامجهم مع التجار النظاميين، والتي من خاللها سيتم وضع آليات تمكن من ضبط القطاع والتحكم في األسواق.
وأكد األمين العام لإلتحاد العام للتجار والحرفيين الجزاىريين، بأنه بات من الضروري تحيين المنظومة التشريعية للقضاء على كافة 
اإلختالالت والممارسات غير القانونية، التي تعرفها السوق الوطنية، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للعائالت الجزائرية، خاصة 

خالل شهر رمضان.
جدير بالذكر، فإن وزارة الفالحة تسعى إللزام التجار باحترام هامش ربح ال يتجاوز 20 بالمئة، لمحاربة المضاربة وارتفاع األسعار، السيما 

مع اقتراب شهر رمضان، وارتفاع أسعار العديد من السلع في اآلونة األخيرة.
 ف.م

 أكد  أن النهوض بالقطاع يستدعي مرافقة الفالحين والمربين في مهامهم

اإلتحاد الوطني للفالحين الجزائريين يطالب بإعادة 
النظر في ملف العقار الفالحي

دعا االتحاد الوطني للفالحين الجزائريين السلطات العليا للبالد إلعادة النظر في كافة القوانين والتشريعات المسيرة لملف العقار الفالحي، من 
أجل النهوض بالقطاع والعمل على ترقيته وفق أسس صحيحة. 

كشف اإلتحاد الوطني للفالحين الجزائريين في بيانه الختامي ألشغال مؤتمره التاسع المنعقد بالجزائر  العاصمة، بأنه بات من الضروري إعادة 
النظر في مجمل القوانين المتعلقة بالعقار الفالحي وكذا في  ميكانيزمات منح القروض للفالحين، لخلق شعب فالحية منتجة.

وفي السياق ذاته جدد االتحاد مطالبته للسلطات الوصية للعمل على توفير المناخ المالئم للفالحين، من خالل تمكينهم من االستقرار على 
أراضيهم وتسهيل االستثمار لهم، وهو الوضع الذي يستدعي حسبه، إعادة النظر في كافة القوانين المتعلقة بالعقار الفالحي، وهو نفس 
الوضع بالنسبة للقرارات االخيرة المتعلقة بالضريبة وتقديم تسهيالت للفالحين للحصول على العتاد الفالحي ورفع  قيمة الدعم على كل 

المنتجات الفالحية.
وأضاف بيان االتحاد، بأن العقبات اإلدارية التي بات عرضة لها الفالحون والموالون وحتى المربين في مجال التمويل، تستدعي إعادة النظر 
فيها، بما يساهم في تنمية القطاع الفالحي، مطالبين الحكومة بالوقوف إلى جانب الفالحين والموالين والمربين ومرافقتهم في كل مراحل 

االنتاج.
ومن جانب أخر، دعا المجتمعون لالهتمام بتربية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وتدعيمها والسعي إليجاد حلول جذرية للعراقيل التي 

تعترض التموين التي يواجهها كل من الموالين والمربين.
وبخصوص المجلس األعلى للفالحة فقد جدد االتحاد دعوته لإلسراع في تنصيبه واصدار االطار التنظيمي له، للسماح له بالشروع في عمله على 
أرض الميدان، وعبر اإلتحاد عن آمله في أن تكون سنة 2022 هي سنة اإلصالحات، مثلما كشف عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي 

أكد بأن القطاع الفالحي أضحى أولوية األولويات، باعتباره المورد األساسي لألمة والضامن ألمنها الغذائي.
لإلشارة فقد تم خالل الجلسة الختامية للمؤتمر تزكية ديلمي عبد اللطيف  أمينا عاما جديد لالتحاد الوطني للفالحين الجزائريين خلفا لمحمد 

عليوي، بعد أزيد من أربعة عقود على ترأسه لالتحاد.
 ف.م

معيار  إدراج  "غاكو"  الصناعية  للجامعة  الجزائري  المجمع  اقترح 
حسبما  العمومية،  المؤسسات  لمسؤولي  النجاعة  عقود  في  االبتكار 

أكده، أمس، بالجزائر العاصمة المدير العام للمجمع، غريب سيفي. 
قال  الجزائرية،  لإلذاعة  الثالثة  القناة  أمواج  عبر  له  تصريح  وفي 
غريب سيفي :"لقد اقترحنا، في إطار برامج عقود إطارات ومسؤولي 
لتطوير  رئيسي  كمعيار  والبحث  االبتكار  عالمة  إدراج  المؤسسات، 

تنافسية المؤسسات".
للمؤسسات  األولين  المسؤولين  تقييم  يتم  سنة،  كل  نهاية  "مع 
تكون  ان  الذي يجب  الوقت  (الحجم)، وهذا في  المادي  االنتاج  حسب 

المنتوج و قيمته االضافية معيارين هامين لضمان  فيه تنافسية 
ديمومة مؤسستهم"، يضيف المتحدث. 

وأشار ذات المسؤول الى ان اداء المؤسسة يجب تحديده انطالقا من 
مبلغ الميزانية المخصص للبحث و التطوير، مضيفا ان البحث يسمح 
الدولية  والمعايير  تتماشى  بمنتوجات  السوق  بتموين  للمؤسسة 
الصديقة للبيئة ومعايير االمن. وفي هذا اإلطار، اكد السيد سيفي ان  
المجمع الجزائري للجامعة الصناعية بصدد اعداد دليل يضم قائمة 

للمنتوجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا.

أعلنت وزارة الصناعة الصيدالنية، أول أمس، أنه بإمكان المؤسسات 
موعد  أخذ  االعتماد  ملفات  ايداع  في  الراغبة  للتصنيع  الصيدالنية 

عبر االنترنت ابتداء من 2 يناير 2022.
وزارة  قبل  من  المتخذة  الترتيبات  اطار  في  االجراء  هذا  ويدخل   
حسب  االدارية،  االجراءات  تسهيل  أجل  من  الصيدالنية  الصناعة 
الوزارة. وفي هذا االطار اتخذت نيابة مديرية االنتاج والتنمية  بيان 
ايداع  أجل  من  االنترنيت  عبر  موعد  بأخذ  يتعلق  اجراء  الصناعية 

ملفات طلب اعتماد مؤسسة صيدالنية للتصنيع.

على  يحوزون  الذين  التقنيين  المديرين  الصيادلة  فإن  وعليه، 
إلى طلب   2022 2 يناير  ابتداء من  ملف طلب اعتماد كامل مدعوون 
https:/www.miph-dz.org/ التالي:   الرابط  عبر  موعد 
إلى  الكترونية  رسالة  ارسال  يتم  الموعد  أخذ  وبعد   ./mipform
يسمح  بفضلها  والتي  الموعد  لتأكيد  التقنيين  المديرين  الصيادلة 
احترام  أهمية  على  أكدت  التي  الوزارة  حسب  فعليا،  الملف  بإيداع 

مواقيت وتواريخ الموعد الممنوح. 
ع.ط

أكد وزير الفالحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، 
للمصالح  ستسمح  للقطاع  المحلية  اإلدارة  تنظيم  إعادة  أن 
لتقديم  اياهم  داعيا  أكثر،  بفعالية  مهامهم  بأداء  البيطرية 

اقتراحات في هذا االإطار، حسبما افاد به بيان للوزارة.
  وجاء ذلك خالل لقاء جمع هني، أول أمس، بأعضاء المكتب 
العمومية  باإلدارة  الموظفين  البيطريين  لنقابة  الوطني 
بحضور إطارات من الوزارة. وقد أكد الوزير، أن إعادة مراجعة 
البيطرية  للمصالح  ستسمح  للقطاع  المحلية  اإلدارة  وهيكلة 
إمكانيات  على  الحصول  وكذا  أفضل  تنظيم  لها  يكون  بأن 
السيما  الميدان  في  أكثر  بفعالية  مهامهم  أداء  من  تمكنهم 

المراقبة والمتابعة.
لنقابة  الوطني  المكتب  أعضاء  دعا  السياق،  هذا  وفي 
البيطريين الموظفين باإلدارة العمومية للمشاركة في إعادة 
والمحلي بإعطاء  المركزي  المستوى  القطاع على  إدارة  تنظيم 

أنه  على  وشدد  والفعالية.  األداء  تحسين  أجل  من  اقتراحات 
القطاع  مصالح  غرار  على  البيطرية،  المصالح  على  يجب 
التي طرأت على  والتغييرات  التطورات  أن تتكيف مع  األخرى 

المستويين الصحي واالقتصادي.
من جهة اخرى, سمح هذا االجتماع, للنقابيين بتقديم عرض 
لوزير الفالحة، حول العراقيل التي تواجهها المصالح البيطرية 
أثناء أداء مهامها في الميدان. وبعد االستماع لهذه االنشغاالت، 
أبرز السيد هني الدور الذي تلعبه المصالح البيطرية للحفاظ 
في  مساهمتهم  عن  ناهيك  والعامة  الحيوانية  الصحة  على 

تطوير االقتصاد الوطني.
أخرى  مسائل  عدة  مناقشة  أيضا  اللقاء،  هذا  خالل  تم  كما 
السوق وترقية  احتياجات  الوطني لتغطية  اإلنتاج  منها رفع 
الناشئة  األمراض  إشكالية  وكذا  الفالحية  المنتجات  صادرات 

وتأثير ذلك على الصحة الحيوانية والعامة, يضيف البيان.

 بمبادرة من المجمع الجزائري للجامعة الصناعية "غاكو" 

الدعوة إلى إدراج معيار االبتكار في 
عقود النجاعة

 المؤسسات الصيدالنية للتصنيع تعلن:

 إمكانية أخذ موعد عبر االنترنت إليداع 
ملفات طلب االعتماد

هني يدعو أهل االختصاص إلى تقديم مقترحات لتحسين األداء ويصرح 

إعادة تنظيم اإلدارة المحلية للقطاع سيسمح 
للبيطريين بأداء مهامهم بفعالية أكثر

سلّمت جوائز الطبعة العاشرة للجائزة الوطنیة للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة المبتكرة لسنة 2021 لفائدة ثالثة اصناف من المؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة المبتكرة، في حین حاز ابتكار ضد اشتعال المركبات على جائزة الطبعة 23 ألحسن ابتكار.

حياة سرتاح



6
األربعاء 29 ديسمبر

2021  الموافق 
ل 27 جمادى األولى  

المحلي1443 ه  

 رغم العراقيل العديدة التي وجدت بسبب انعكاسات الجائحة على القطاع 

مشارع سكنية ضخمة بغرداية 
خالل 2021

مديرية توزيع الكهرباء والغاز للحراش تطلق قافلة تحسيسية

جهود للتوعية بمخاطر تسربات غاز 
أحادي أكسيد الكربون

تم توزيع ما ال يقل عن 1272 سكنا من 
1311  مقرر استفادة  و  الصيغ  مختلف 
للبناء  موجهة  أرضية  تجزئات  من 
بقيمة  الدولة  بإعانة  مرفوقة  الذاتي 
الجارية  السنة  مليون دج خالل  واحد  

لفائدة مستفيدين بوالية غرداية .
وكشفت أمس مديرية السكن بالوالية 
سكن   300 بتوزيع  يتعلق  االمر  أن 
السكن  لتحسين  الوطنية  للوكالة 
وحدة   100 منها  (عدل)   تطويره  و 
972 و  ببنورة  أخرى   200 و  بغرداية 

وحدة   841) إيجاري  عمومي  سكن 
بغرداية و 131 أخرى بالقرارة ) ، وفقا 
 . القطاع علي جربال   لما أوضح مدير 
الموزعة  السكنات  عديد  وواجهت 
بسبب  استكمالها  في  عراقيل  عدة 
 ، كورونا  جائحة  تفشي  انعكاسات 
حيث  اضطرت عديد مؤسسات اإلنجاز 
بطيئة  بوتيرة  األشغال  تسيير  إلى 
بسبب نقص مواد البناء و اليد العاملة 
 . المسؤول  ذات  أشار  مثلما  المؤهلة, 
تم  فقد  الذاتي  بالبناء  يتعلق  وفيما 
متر   200) أرضية  تجزئة   1.311 توزيع 
بإعانة  مرفوقة   ( واحدة  لكل  مربع 
دج  مليون   (1) واحد  بقيمة  الدولة 
مختلف  عبر  للمستفيدين  سلمت 
71 إلى  باإلضافة   ، الوالية  بلديات 
بالوالية  مالية  بإعانة  أرضية  قطعة 
الفترة  نفس  خالل  المنيعة  الجديدة 
التزمت  وقد   . للمتحدث  إستنادا   ،
في  باإلسراع  العمومية  السلطات 
لتلبية  السكن  برامج  تجسيد  وتيرة 
تطبيقا  وذلك   ، المواطنين  تطلعات 
للتعليمة الوزارية (رقم 6 /1 ديسمبر 
عرض  بترقية  والمتعلقة   (2012

البالد  جنوب  بواليات  العمومي  العقار 
قطاع  في  المسجل  العجز  لمواجهة 
السكن و المتراكم منذ سنوات وبالتالي 
على  الحصول  من  المواطن  تمكين 
مدير  يقول   , للبناء  أرضية  تجزئة 
القطاع. وتبذل جهودا معتبرة بالرغم 
من  الناجمة  الصحية  الوضعية  من 
استالم  و  الستكمال  الجائحة  تفشي 
ووفقا  المحددة  آجالها  في  السكنات 
حيث  من  سيما   ، المطلوبة  للشروط 
الربط  أشغال  استكمال  و  الجودة 
بمختلف الشبكات و التهيئة الخارجية 
، مثلما ذكر اجربال . وبالموازاة مع ذلك 
مشروع  العمومية  السلطات  أطلقت 
إعادة تأهيل وترميم السكنات المهددة 
عنه  التجميد  رفع  بعد  باإلنهيار 
دج  مليار   (1) واحد  قدره  مالي  بمبلغ 
مليكة  و  والعطف  متليلي  قصور  عبر 
وبني يزقن  وبنورة وغرداية وبريان و 
القرارة ، يضيف نفس المصدر. ويهدف 
هذا البرنامج الذي يشرف عليه قطاع 
على  والمحافظة  تثمين  الي  السكن 
هذه السكنات العريقة الواقعة بتلك 
ثقافيا)  تراثا  (المصنفة  القصور 
للساكنة  المعيشي  اإلطار  وتحسين 
وتحصي   . التاريخية  الفضاءات  بتلك 
و  غرداية  بواليتي  السكنية  الحظيرة 
مختلف  من  وحدة   143.481 المنيعة 
بوالية  وحدة   124.562 منها  الصيغ 
غرداية و 18.919 أخرى بوالية المنيعة 
بنسبة شغل السكن تقدر 7ر3 شخص 
غاية  إلى  وذلك   ، الواحد  السكن  في 
معطيات  حسب   ،  2021 ديسمبر  شهر 

مديرية السكن بوالية غرداية.
س.ز/واج

بعدما جابت مختلف 
واليات الوطن 

القافلة 
التحسيسية 

للوقاية من أخطار 
االختناق بالغاز 
تحل بالعاصمة 

حلت أمس القافلة التحسيسية 
للوقاية من أخطار االختناق بالغاز 

الطبيعي التي تنظمها الشركة 
الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، 

بالحراش (الجزائر العاصمة).
وستجوب هذه القافلة على مدار 

ثالثة أيام المناطق التابعة 
اقليميا للمديرية، انطالقا من 

مقرها الرئيسي لتنتقل الى بلدية 
عين طاية، الرويبة والدار البيضاء 

ثم باقي البلديات. وتندرج هذه 
الحملة في اطار البرنامج التوعوي 

الذي سطرته الشركة الجزائرية 
لتوزيع الكهرباء والغاز حول مخاطر 

االستعمال السيء للغاز الطبيعي 
ومخاطر االختناق بغاز أحادي 

أكسيد الكربون. وفي هذا اإلطار، 
تمت برمجة ابواب مفتوحة وسط 

بلدية عين طاية، اين سيتم 
تقديم توضيحات من طرف اعوان 

المديرية المختصين في االتصال 
واالمن والوقاية وكذا اعوان 

مقاطعة استغالل الغاز. إلى 
جانب ذلك، سيتم توزيع مطويات 

وكتيبات على المواطنين قصد 
التأكيد على اهمية اتخاذ التدابير 
الالزمة للوقاية من االختناق بغاز 

أحادي أكسيد الكربون والحد من 
«االستهتار» بمدى خطورته

س.ز

 إقبال على الوجهة الداخلية من طرف الجزائريين 
تدفق كبير للسياح تزامنا وعطلة 

«الريفيون» بهذه الوالية... 
• السياحة الواحاتية سياحة واعدة بالجنوب

 الحالة الوبائية في الوالية مقلقة 
«الرابعة» تخلق حالة طواريء في 

مستشفيات المدية 

األيام تدفقا  تشهد منطقة غرداية هذه 
كبيرا للسياح الوطنيين تزامنا مع عطلة 
كبير  إقبال  يالحظ  حيث   ، السنة  نهاية 
للجزائريين على الوجهة الداخلية بسبب 
غالء أسعار تذاكر السفر للخارج والتخوف 
التي  والمتحورات  كورونا  فيروس  من 

خلقت قلقا عالميا.
ومن شأن هذا التدفق للسياح أن يساهم 
السياحة سيما  في إنعاش حركية قطاع 
تأثره باألزمة الصحية الناجمة من تفشي 
غلق  من  فرضته  وما  كورونا  جائحة 
القطاع  هذا  بأن  علما   ، الوطنية  الحدود 
يعتبر مصدر دخل لعديد العائالت بهذه 
فندقية  منشأة  مسير  .ويرى  المنطقة  
تصريح  في  خليفة  بن  حميد  بغرداية 
تعد  الداخلية  السياحة   » أن  لـ»وأج» 
بمثابة متنفس للمتعاملين في السياحة 
هذه  دور  أهمية  مبرزا   ،  » بالجنوب 
المحلية  التنموية  الحركية  في  السياحة 
. وأضاف « أن هذه السوق السياحية لها 
تدارك  على  تساعد  لكونها  معوض  أثر 
يساهم  مما   ، األجانب  الزبائن  في  العجز 
في تحسين رقم األعمال لقطاع السياحة 
هذا  ويفسر   .  » التقليدية  والصناعة 
السياحية  بالوجهة  المتجدد  االهتمام 
والطمأنينة  السكينة  بأجواء  لغرداية 
السائدة بهذه المنطقة المعروفة بثرائها 
والثقافي،  المعماري  وتراثها  الطبيعي 
من  منه  كبير  جزء  تصنيف  تم  والذي 
والعلوم  للتربية  األممية  المنظمة  قبل 
تراثا   1982 منذ  (اليونسكو)  والثقافة 
واحات  انتشار  جانب  إلى  وهذا  عالميا، 
مرافق  على  تتوفر  التي  الخضراء  النخيل 
يفضلها  التي  تقليدية  ومنازل  إقامة 
ذكر  كما  الخصوص،  وجه  على  السياح 
عديد  ويلجأ  عدنان.  الطالب  جهته  من 
المرور  حركة  ضجيج  من  وهروبا  الزوار 
المناسبات  بمدينة غرداية في مثل هذه 
ذات  السياحية  اإلقامة  أماكن  اختيار  إلى 
التقليدية  البيوت  تراثية على غرار  قيم 
الواقعة ببساتن النخيل. وتعد السياحة 
 ، بالمنطقة  واعدة  سياحة  الواحاتية 
الخضراء  النخيل  بساتين  تثير  حيث 
اهتمام  الحضري  النسيج  خارج  الواقعة 
الهدوء  و  األصالة  عن  الباحثين  السياح 
عمي  جهته  من  وذكر  الجو.  تغيير  و 
كافة   » أن  سياحي  مرشد  وهو  عيسى 
منتصف  منذ  محجوزة  التقليدية  البيوت 
الحجز  عملية  تتم  حيث   , ديسمبر  شهر 
زهيد  مالي  بمبلغ  اإلنترنت  طريق  عن 
قدره 30.000 دج للشخص الواحد إلقامة 
السياح  ويبحث   . كامال»  أسبوعا  لمدة 
تغيير  و  البساطة  عن  عادة  الوطنيين 

وبالتالي   ، الطبيعية  المناظر  و  الجو 
منطقة  في  التقليدية  البيوت  تشكل 
ميزاب مالذا مفضال لهذا النوع من عشاق 

السياحة الصحراوية

• تهيئة بساتين النخيل 
العائلية وتحويلها إلى مواقع 

استقبال وإيواء 
للسياحة  جديد  دفع  إعطاء  عن  وبحثا 
بعدة  الشباب  عديد  يقوم   ، بالمنطقة 
العائلية  بساتينهم  لتهيئة  عمليات 
إيواء  و  استقبال  مواقع  إلى  تحويلها  و 
المتزايد  للطلب  اإلستجابة  بغرض 
منظمي  أحد  وأشار  الوطنيين.  للسياح 
هناك  أن  بغرداية  السياحية  الرحالت 
نحو عشرين موقعا ببساتين النخيل في 
والمنصورة  ومتليلي  ميزاب  وادي  من  كل 
وزلفانة وسبسب ، تتسع ألكثر من 1.500

شخصا. وذكر أحد مسيري إقامة تقليدية 
أن هذا التوجه الجديد للسياحة بغرداية 
يعتمد على البعد الثقافي و البيئي قبل 
أن يضيف أن السكن التقليدي يشكل أحد 
حيث   ، للسياح  الرئيسية  الجذب  عوامل 
مبنية  و  محصنة  تعد  البيوت  تلك  أن 
و  صخرية  قمم  على  وتقع  الطوب  من 
ويتوافد  متنوعة.   بأشكال  مزخرفة 
السياح سيما الشباب على المنطقة على 
و  الراحة  أوقات  لقضاء  مجموعات  شكل 
االسترخاء واكتشاف منطقة وادي ميزاب، 
كما أوضح بومدين لعمى رئيس مصلحة 
التقليدية  والصناعة  السياحة  بمديرية 
المحطة  جهتها  من  وتشهد  بغرداية. 
شرق  جنوب  كلم   70) زلفانة  الحموية 
الوطنيين  للسياح  كبيرا  توافد  غرداية) 
و  العالج  عن  بحثا  السنة  نهاية  خالل 
تشتهر  التي  المنطقة  هذه  في  الترفيه 
الرملية.  الكثبان  و  الخضراء  بواحاتها 
المؤهالت  بعديد  غرداية  والية  وتزخر 
يمكن  التي  الثقافي  الثراء  و  الطبيعية 
وبيئية  سياحية  وجهة  منها  تجعل  أن 
المتعاملين  عديد  ويبذل  رائعة. 
لضمان  جهدا  بالمنطقة  السياحيين 
العريقة  للمشاريع  حقيقية  ديناميكية 
االستراتيجية  التوجهات  بما يتماشى مع 
على  يساعد  بما  الوطنية  للسياحة 
و  المواطنة  و  االجتماعية  القيم  ترقية 
وساهم هذا  بيئية.  تطوير سياحة  أيضا 
على  الوطنيين  للسياح  الكبير  التدفق 
للنشاط  حركية  استحداث  في  غرداية 
الصناعة  سيما   المحلي  االقتصادي 

التقليدية و الحرف.
س.ز/واج

اآلونة  في  المدية  مستشفيات  استقبلت 
47 األول  أمس  مساء   غاية  وإلى  األخيرة 
الحالة  يجعل  بما   ،19 بكوفيد  مصابا 
الرابعة،  الموجة  أبواب  على  الوبائية 
لملفات  الوبائية  التحريات  أكدت  وقد 
المصابين، بأنهم لم يسبق لهم أن تلقوا 

أي تلقيح مضاد للوباء.
الوالئي  للمدير  مداخلة  في  جاء  وحسبما 
بمقر  أمس  عقد   اجتماع  في  للصحة 
مسعود  العام  أمينها  ترأسه  الوالية 
للوضعية وبحضور  بولعراس في تقييم 
بالوقاية  الصلة  ذات  القطاعات  مسؤولي 
والحد من تفشي الجائحة، فأن الوضعية 
ظل  في  مقلقة  جد  الوالية  في  الوبائية 

العزوف عن التلقيح، 
إلى  الدعوة  اللقاء   هذا  خالل  وتمت   
للتصدي  المتاحة  اإلمكانيات  كل  حشد 
تنفيذ  في  الشروع  طريق  عن  لها  المبكر 
العليا  السلطات  أعلنت  التي  اإلجراءات 
االحترازية  الوسائل  استعمال  مجال  في 
والشروط  إجتماعي  وتباعد  مطهرات  من 
العامة  الفضاءات  إلى  للولوج  المحددة 
وسائل  تكثيف  عن  ناهيك  والمشتركة، 
أو  التلقيح  إجراء  على  المواطنين  حمل 
عليه  العزوف  عوامل  وتذليل  إتمامه 

على  وتشجيعها  الفئات  كل  واستهداف 
فرصة  وأنجع  كأهم  التلقيح  تدارك 
ذلك  إلى  بالداء.  اإلصابة  من  للوقاية 
الترتيبات  حشد  من  الصحة  قطاع  كثف 
مستوى  على  والعالجية  الطبية 
المستشفيات، تحسبا ألي طارئ بتوسعة 
طاقة استيعاب المستشفيات من األسرة 
واقتناء صهاريج أوكسجين بسعة 10 آالف 
لتر على عاتق ميزانية الوالية، فضال عن 
140 من  وأزيد  مولدات  ثماني  تعبئة  أن 
مكثف لألكسجين بطاقة إجمالية تحقق 
78 بالمائة من حاجة المستشفيات ذاتيا 
المصابين،  وعالج  بإنعاش  للتكفل 
بأنها  الوبائية  الوضعية  تقييم  رغم 
كل  ودعا  اإلستقرار.  من  حالة  في  الزالت 
واألمين  موس  جهيد  الوالية  والي  من 
حول  متواترين  اجتماعين  في  العام 
بالوالية  لكوفيد19-  الوبائية  الوضعية 
من  اليقظة  دائرة  وتوسيع  تكثيف  إلى 
خالل تعميم نقاط التلقيح على األماكن 
العامة واإلحياء السكنية اآلهلة واألسواق 
تطهير  بحمالت  والقيام  األسبوعية، 
وسائل  كل  بإستخدام  النقاط  واسعة 

الدولة وفعاليات المجتمع المدني.
س.ز

للتقليل  المديرية  وتسعى 
بغاز  االختناق  حوادث  من 
أحادي أكسيد الكربون والذي 
من  العشرات  يحصد  بات 
سوء  بسبب  سنويا،  األرواح 
األجهزة  بعض  إستعمال 

واالستهتار في أحيان أخرى.
المصالح  ذات  وأطلقت 
تجوب  تحسيسية  قافلة 
التابعة  البلديات  من  عددا 
غرار  على  المديرية،  إلقليم 
والدار  الرويبة  طاية،  عين 
أن  لها، على  البيضاء كبداية 
البلديات،  باقي  في  تعمم 
خالل األيام القليلة القادمة، 
نهاية  غاية  إلى  وتتواصل 

األسبوع الجاري.
وحسب بيان لمديرية توزيع 
للحراش،  والغاز  الكهرباء 
الرائد  استلمت جريدة  والذي 
القافلة  فإن  منه،  نسخة 
المديرية  مقر  من  تنطلق 
حيث  بلديات،  ثالث  لتجوب 
مفتوحة  أبوابا  ستنظم 
واستقبال  عرض  تتخللها 

طرف  من  والمارة  للزبائن 
المختصين  المديرية  أعوان 
الوقاية  االتصال،  مجال  في 
واألمن وكذا أعوان مقاطعة 
إلعطائهم  الغاز  استغالل 
وتوضيحات  شروحات 
وكتيبات،  مطويات  وتقديم 
توعية  شأنها  من 

القاتل  بمخاطر  المواطنين 
الصامت،  والحد من الوفيات 
الناجمة عن االستهتار بمدى 

خطورته.
ويشار إلى أن مديرية توزيع 
لمقاطعة  والغاز  الكهرباء 
العاصمة،  بالجزائر  الحراش 
حمالت  مدة  منذ  أطلقت 

حوادث  من  للحد  تحسيسية 
خاصة  الصامت،  القاتل 
يشهد  الشتاء  فصل  وأن 
للعديد  مكثفا  استعماال 
يشكل  التي  األجهزة،  من 
استخدامها السيئ خطرا على 

حياة وأرواح  المواطنين.

كثفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للحراش بالجزائر العاصمة من خرجاتها وجهودها 
التحسيسية، إلبراز مخاطر االستعمال السيئ للغاز الطبيعي وكذا تسربات غاز أحادي 

ق.مأكسيد الكربون.
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هوس المرض

     يؤكد الدليل التشخيصي و اإلحصائي لالضطرابات 
العقلية (DSM-5)، الذي نشرته الجمعية األمريكية 

للطب النفسي، أنَّه لم يعد يشمَل المُراقَّ _ و 
ان _ كتشخيص، بدالً من ذلك،  يُسمّى أيضًا المَراقَّ

ا بالمُراقِّ ربما  األشخاص الذين شُخِّصوا سابقً
شُخِّصوا باإلصابةِ باضطراب القلق المرضي، و الذي 
يكون التركيز فيه من الخوف و القلق على أحاسيس 

جسدية غير مُريحة أو غير عادية هو داللة على 
وجود حالة طبية خطيرة.

   و توهم المرض (Hypochondria): هو الخوف 
و القلق الشديد الدائم من اإلصابة باألمراض أو 

اإلحساس بوجودها و توهمها، على الرغم من عدم 
وجود أعراض واضحة للمرض، و يمكن للبعض أن 

يتوهم األعراض الطبيعية في الجسم على أنها 
إشارات ألمراض خطيرة:

 • الخوف من األمور الطبيعية في الجسم، بحيث 
يشعر المتوهم بالمرض بأن وظائف الجسم 

الطبيعية، مثل: التعرق و نبضات القلب و حركة 
األمعاء الطبيعية بأنها عالمات ألمراض خطيرة 

أصابته.
 • الخوف من أية تغيرات خفيفة قد تحدث للجسم و 

الشعور بالخوف و القلق من مشكالت صغيرة، مثل: 
الرشح، أو التضخم البسيط بالغدد الليمفية، أو أية 

تقرحات صغيرة.
 • إجراء الفحوصات بصورة متكررة، حيث يؤدي توهم 

المرض إلى المتابعة الطبية و إجراء الفحوصات 
الدورية بشكل زائد عن الحد الطبيعي للكشف عن 

األمراض.
 • التحدث الدائم عن الصحة و األمراض وسؤال 

اآلخرين بشكل متكرر حول ذلك.
 • هوس البحث عن األمراض، بحيث يقضي متوهم 

المرض أوقات طويلة في البحث و القراءة في اإلنترنت 
عن أمراض معينة و أعراضها.

 • تجنب زيارة الطبيب؛ ألنه أحيانًا يؤدي توهم 
المرض إلى الخوف من الذهاب إلى الطبيب خشية 

تشخيصهم بالمرض.
   و في الحقيقة ال يوجد أسباب واضحة لحاالت توهم 

المرض، و لكن قد تؤثر بعض العوامل على ذلك، و 

منها، عدم فهم 
فسيولوجية 

الجسم بشكل عام و طبيعة األمراض المختلفة، و 
كذا وجود فرد في العائلة يعاني من مشكلة توهم 

المرض، حيث يزيد من خطر توهم المرض عند 
األفراد اآلخرين، و اإلصابة بمرض خطير في مرحلة 

ا عند الكبر،  الطفولة يمكن أن يشكل توهمًا و خوفً
كما أن وجود أمراض نفسية أخرى عند الشخص يزيد 

من خطر توهم المرض مثل: االكتئاب، أو الوسواس 
القهري، أو التوتر.

   و تشمل طرق عالج توهم المرض، العالج 
النفسي و هو الحل للمشكلة، و يكون ذلك بالعالج 

المعرفي السلوكي (CBT) الذي يقوم بتعليم 
المرضى بعض المهارات التي تساعد في التخلص من 

المرض النفسي و السيطرة عليه، و يمكن استخدام 
العالجات الدوائية، مثل: مضادات االكتئاب، كما ينصح 

بالتقليل من شرب القهوة و الكافيين، و اإلقالع عن 
التدخين، و تناول الطعام الصحي، و قد يلجأ بعض 

األشخاص الستخدام األعشاب في العالج، مثل: عشبة 

القديسين، أو عشبة كافا، أو الباكوبا، و لكن ال يجب 
استخدام األعشاب دون االستشارة الطبية، و يمكن أن 

يؤدي تفاقم توهم المرض إلى:
 • إزعاج اآلخرين و التأثير على العالقات مع األهل و 
األصدقاء، إضافة إلى ظهور مشاكل في العمل بسبب 

التغيب الدائم و قلة اإلنتاج.
 • التعرض لمشاكل مالية بسبب تكرار زيارة األطباء و 

دفع المال حول الفحوصات و األدوية.
 • زيادة فرصة اإلصابة بأمراض نفسية األخرى.

 • اضطراب القلق المرضي هو حالة طويلة األجل 
والتي يمكن أن تتبدل في شدَّتها، و قد تزيد مع 

التقدم في السن أو في أوقات اإلجهاد، و لكن يمكن أن 
ِسيَّة، و  يساعد تقديم االستشارة « المُعالَجَة النَّفْ

أحيانًا الدواء في تخفيف قلقكَ.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

 مالحظات 
أخصائية 
تغــذية

الغني  لمحتواها  الخس  سلطة  بتناول  يُنصح   •
تقويتها،  و  العظام  صحة  لتعزيز  ك،  بفيتامين 
تحتوي  و  العظام،  اإلصابة بكسور  خطر  تقليل  و 
يسهم  قد  الذي  الخيار  على  مكوناتها  في  الوصفة 
تقليل  و  المناعي  الجهاز  وظائف  تعزيز  في  تناوله 
الصحية  األمراض  بعض  و  بااللتهابات  اإلصابة  خطر 
باأللياف  الغنية  األطباق  تناول  أن  كما  المزمنة، 
الغذائية، يساعد تناولها في ترطيب الجسم و دعم حركة األمعاء، مما يُسهم في تقليل خطر اإلصابة باإلمساك.
 • سلطة الخس و مرضى السكري: تحتوي على مكوّن الخيار الذي يُنصح بتناوله الحتوائه على مواد تُسهم في 
خفض نسبة السكر في الدم و الوقاية من خطر ارتفاعه، باإلضافة إلى تنظيم إفراز األنسولين و تعزيز عملية 

التمثيل الغذائي. 
 • سلطة الخس و مرضى القلب: فقد يسهم في خفض مستوى الكولسترول الضار نظرًا لمحتواه الغني باأللياف 

الغذائية، لتفادي خطر اإلصابة بأمراض األوعية الدموية و النوبة القلبية و السكتة الدماغية. 
 • سلطة الخس والنساء الحوامل: تُعد منخفضة السعرات الحرارية و الدهون، و بالمقابل تحتوي على األلياف 
الغذائية و المعادن و الفيتامينات، التي بدورها تعزز نمو الجنين و تطوره و تسهم أيضًا في، إدارة وزن الجسم، 

و تعزيز الشعور بالشبع و االمتالء و تعزيز القدرة على النوم.

درجة  ارتفاع  من  األطفال  من  العديد  يعاني 
الحرارة، لذا نقدم الخطوات األولى لعالج ارتفاع 

الحرارة عند األطفال في ما يأتي:
درجة   20 إلى  الغرفة  حرارة  درجة  اخفض   •

مئوية.
• اخلع جميع ألبسة الطفل وأغطيته.

الماء  وخاصة  السوائل  الطفل  بإعطاء  قم   •
بكميات قليلة ومتكررة.

في  طفلك  الباردة وضع  استخدم الكمادات   •
مغطس من الماء معتدل الحرارة.

المتعلقة     النصائح  من  مجموعة  لك  نقدم  و 
بارتفاع درجة الحرارة هنا في ما يأتي:

من  كبيرة  كميات  إعطاؤه  عليك  يجب   •
االعتيادية،  حاجته  تجاوزت  لو  و  السوائل 
كمية  إلعطائه  اضطرابه  أو  بكاءه  تنتظري  فال 
تصل  قد  الذي  الرضيع  للطفل  بالنسبة  خاصة  جدًا  هامة  النصائح  هذه  السوائل،  من  إضافية 

حرارته إلى ما يقارب 39 درجة و خاصة أثناء الليل حيث ننتظر الصباح لعرضه على الطبيب.
 • يتوجب عليك مراقبة و قياس الحرارة بشكل دوري و منتظم فإذا حصلت على انخفاض بها فهذا 
انتظري حتى يستقر و يستمر  الطفل مباشرة  ألبسة  و  أال تقوم بوضع أغطية  شيء حسن، على 
هذا االنخفاض، أما إذا استمرت الحرارة باالرتفاع فسوف تضطرين الستشارة الطبيب على الفور، 
أن تقوم  الفترة عليك  و خالل هذه  السابقة،  الحالة  المذكورة في  المبادئ  تكرار ذات  و هنا يجب 
بتحضير مغطس الماء لطفلك، و استعمل حوضًا بالستيكيًا عاديًا يمكن أن يكون نفس الحوض 
الطفل  أن تكون أقل من حرارة  الماء على  و اضبط درجة حرارة  الطفل،  المستعمل في استحمام 
بدرجة مئوية واحدة و بإمكانك قياس درجة حرارة الماء بواسطة ميزان الحرارة الطبي المستعمل 
في قياس درجة حرارة الطفل، فإذا كانت درجة حرارة الطفل 40 درجة مئوية تكون درجة حرارة 

الماء 39 درجة، أما إذا كانت درجة حرارته 39 درجة فتكون درجة حرارة الماء 38 درجة مئوية، 
 • قم بتغطيس الطفل بشكل تدريجي ضمن الماء بحيث تبدئين بقدميه ثم مقعده ثم جذعه 
ثم بقية جسمه يمكنك استعمال نفس الطريقة المستعملة في استحمام الطفل، ثم ضع طفلك 
في المغطس بمعدل 15 دقيقة و تستطيعين وضع بعض األلعاب لطفلك في الماء حتى يمضي 
هذه المدة بدون بكاء أو صراخ، ثم أخرجيه من الماء و جففيه بشكل جيد و قيسي درجة حرارته 
من جديد، فإذا انخفضت إلى 38 درجة فهذا حسن و لكن ال تضعي أغطيته أو مالبسه من جديد 

بإمكاننا وضع المالبس القطنية الخفيفة.
و  واحدة  بدرجة  األول  أكثر من  تكون حرارته منخفضة  ماء جديد حتى  العالج بمغطس  تابع   •  
مدته أطول بقليل أي ما يقارب العشرين دقيقة، فتنخفض حرارة الطفل إلى 37 درجة مئوية بعد 
المغطس الثاني و هي الحرارة المطلوبة، و بإمكانك بعدها وضع بعض األلبسة القطنية الخفيفة.

 • و ننصح األبوين بعدم استعمال خافضات الحرارة الفموية أو الشرجية قبل استشارة الطبيب، 
فقد تؤدي إلخفاء أعراض المرض المسبب للحرارة، فدور األبوين هو التخلص من الحرارة و أضرارها 
مع انتظار استشارة الطبيب الذي يفحص الطفل و يكشف المرض المسبب الرتفاع درجة الحرارة و 

يصف العالج المناسب.

áë°üdG أعراض ارتفاع الكولسترول

   ليست هنالك أعراض الرتفاع الكولسترول في الدم، حيث يتم 
الخضوع  بواسطة  فقط  المرتفعة  الكولسترول  قيم  اكتشاف 
عن  الدموية  األوعية  في  الكولسترول  يتحرك  و  الدم،  لفحص 
طريق ارتباطه ببروتينات معينة في الدم، هذا االندماج بين 
البروتينات  الطبية  باللغة  يسمى  الكولسترول  و  البروتينات 
الكوليسترول،  تؤثر على  التي  العوامل  الدهنية، حيث تصنف 
التدخين، الوزن الزائد، سوء التغذية،عدم القيام بنشاط بدني.

الممكن  من  السيطرة  تحت  ليست  أخرى  عوامل  يُوجد  و      
العوامل  تشمل  الدم،  في  الكولسترول  مستوى  على  تؤثر  أن 
في  مرضى  السكري،  مرض  المرتفع،  الدم  ضغط  الوراثية، 
يمكن  الكولسترول  من  المرتفعة  المستويات  أن  كما  العائلة، 
يتم  بالمقابل  و  الشرايين،  بمرض تصلب  اإلصابة  تؤدي  أن 
تشخيص ارتفاع الكولسترول عن طريق فحص الدم  و يشمل 

عالجه تغيير نمط الحياة و العالج الدوائي. 
    و من أبرز النصائح للوقاية منه، ممارسة النشاط البدني بشكل 
و تجنب جميع منتجات  الزائد،  الوزن  للتخلص من  دائم يوميا 
إضافة  به،  إصابتك  خطر  من  يُقلل  أن  شأنه  من  الذي  التبغ 
باأللياف  الغنية  األطعمة  أن  حيث  صحيًا،  طعامًا  تناول  إلى 
مكونة  أغذية  اختر  و  الفاعلية،  نفس  تقريبًا  لها  الغذائية 
من القمح، و احرص على استهالك أنواع مختلفة من الخضار و 
من  عديدة  فهناك أنواع  الصحي  السمك  استهالك  و  الفواكه، 
السمك تحتوي على مستويات منخفضة من الدهنيات و على 
الكولسترول مقارنة  المشبعة و  الدهنيات  كميات شحيحة من 
أثبتت  التي  البديلة  العالجات  هناك  و  الدجاج،  و  باللحوم 
إال أن هذه  الكولسترول قليال،  فاعليتها في خفض مستويات 
الممكن  فمن  عليها،  طبيبك  وافق  إذا  فعالة  تعد  المنتجات 
تناول البدائل اآلتية لخفض مستوى الكولسترول لديك، األرضي 

شوكي، الشعير، الثوم و نخالة الشوفان.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

الثالجة، فقد  إلى تخزين في  الكاملة: ال تحتاج  البطيخة   •
حفظه  األكسدة عند  ثراًء بمضادات  أكثر  البطيخ  أن  وجد 
في درجة حرارة الغرفة مقارنةً بتلك الموجودة في الثالجة 

الباردة.
تبريدها  و  دقيقة  بنية  للطماطم  حيث إن  الطماطم:   •
البارد يوقف عملية  الهواء  للتلف، ألن  أكثر عرضة  يجعلها 
النضج في مساراتها، كما يجدر العلم أنه يمكنك االحتفاظ 
أيام  أو ثالثة  لمدة يومين  الثالجة  المأكولة في  بالطماطم 

فقط، و بعدها ستصبح سيئة للغاية و حامضة.

• البصل: من أكثر أنواع الخضروات غير القادرة على تحمل 
الرطوبة الشديدة.

•  العسل: ال يمكن للعسل أن يفسد أبدًا، و تعرض العسل 
لهواء بارد يمكن أن يحفز نمو العفن على سطح العسل الخاص بك و قد يسبب التسمم الغذائي و التهابات 
عملية  تسريع  على  يعمل  فذلك  المعادن،  من  نوع  ألي  العسل  مالمسة  تجنب  يجب  كما  الخطيرة،  األمعاء 

األكسدة.
ا االحتفاظ بالخبز لفترة طويلة، فيمكنك استخدام الفريزر أو يمكنك وضعه في   •  الخبز: إذا كنت تريد حقً

أكياس بالستيكية أو ألمونيوم في الخارج، مما يجعله آمنا من أي رطوبة و أكسجين.
من إعداد: حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 عالج ارتفاع الحرارة عند األطفال

 أطعمة ال تضعها أبدًا في الثالجة 

مجتمع
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استضاف فندق أرماني بمنطقة «برج 
خليفة»، سهرة أول امس، النسخة 12
بحضور  سوكر،  غلوب  دبي  جوائز  من 
العالمية  القدم  كرة  نجوم  من  نخبة 
الدولي.  الرياضي  دبي  مؤتمر  وضيوف 
من  العديد  توزيع  الحفل  وشهد 
الشاب  الفرنسي  توج  حيث  الجوائز 
العب  أفضل  بجائزة  مبابي  كيليان 
روبرت  البولندي  وحصد  العالم،  في 
األفضل  جائزتي  ليفاندوفسكي 
ألفضل  ومارادونا  الجمهور،  بتصويت 

هداف في 2021. 
على  اإلنجليزي  تشيلسي  وحصل 
جائزة النادي األفضل في العالم، فيما 
منتخب،  كأفضل  إيطاليا  اختيار  تم 

جيانلوجي  الشاب  اإليطالي  ونال 
جيرمان  سان  باريس  نجم  دوناروما، 
الحالي وميالن السابق، جائزة الحارس 
أحسن  لقب  ذهب  فيما  األفضل، 
مدرب لمواطنه ومدرب األزوري روبرتو 
وكيل  أفضل  جائزة  مانشيني.أما 
اإليطالي  اقتنصها  فقد  العبين، 
فيديريكو باستوريلو، وحصد مواطنه 
أفضل  جائزة  بونوتشي  ليوناردو 

مدافع.
لالعب  مسيرة  أفضل  جائزة  وذهبت 
أسطورة  إلى  محترف،  قدم  كرة 
البرازيل رونالدينيو، وحصلت أليكسيا 
بوتياس، العبة برشلونة، على جائزة 
 ،2021 خالل  العالم  في  العبة  أفضل 

فريق  أفضل  جائزة  ناديها  ونال 
نسائي. وتواجد األسطورة كريستيانو 
من  الفائزين،  قائمة  ضمن  رونالدو 
لكرة  التاريخي  «الهداف  جائزة  خالل 

القدم».
الدوسري،  مساعد  السعودي  واستحق 
للرياضات  العالم  في  أفضل  جائزة 
في  المذهل  أدائه  بعد  اإللكترونية، 
تكسيكي  وحصل  «فيفا»،  لعبة 
على  سيتي»  «مانشستر  بيجرستين 
 ،2021 في  رياضي  مدير  أفضل  جائزة 
جائزة  المصري  «زد»  نادي  وتسلم 
قارة  في  للشباب  أكاديمية  أفضل 

أفريقيا لعام 2021.

النسخة الـ12 من جوائز غلوب سوكر

االتفاق  عن  جوفنتوس  تراجع 
مهاجمه  مع  إليه  توصل  الذي 
بشأن  ديباال  باولو  األرجنتيني 
مع  ديباال  عقد  وينتهي  التجديد، 
 ،2022 صيف  في  البيانكونيري 
التفاوض  يستطيع  أنه  يعني  ما 
من  بدًءا  نادٍ،  أي  مع  والتوقيع 

شهر جانفي المقبل.
«الغازيتا  لصحيفة  ا  ووفقً
فإن  اإليطالية،  سبورت»  ديللو 
اتفاق  إلى  توصل  جوفنتوس  
التجديد  بشأن  ديباال  مع  نهائي 
لم  لكن  أسابيع،  عدة  منذ 
التوقيع  من  الالعب  يتمكن 
تتعلق  إدارية  مشاكل  بشأن 
أنطون في  بوضع وكيله خورخي 
االتفاق  وكان  اإليطالي.  االتحاد 
10 ديباال على  ينص على حصول 

الجديد  العقد  في  يورو  ماليين 
الراتب  2026، حيث سيكون  حتى 

باإلضافة  يورو،  ماليين   8 الثابت 
مليوني  بقيمة  متغيرات  إلى 

يورو.
أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
على  اآلن  مصمم  جوفنتوس 
األخير،  االتفاق  شروط  تغيير 
مؤخرًا  ديباال  معاناة  بسبب 
وأوضحت  بدنية،  مشاكل  من 
الالعب  يطالب  جوفنتوس  أن 
بخفض راتبه الثابت، ورفع قيمة 
الجديد،  االتفاق  في  المتغيرات 
سنوات   3 سيكون  العقد  أن  كما 
وقالت  خمسة.  وليس  فقط 
تمثل  الالعب  رد  إن  الصحيفة، 
مع  عقد  على  يوقع  لن  أنه  في 
فيفري  شهر  قبل  جوفنتوس 
لذا سيحصل على فرصة  المقبل، 
أخرى  أندية  مع  بحرية  التحدث 

قبل اتخاذ قراره النهائي.

الالعب يؤكد انه لن يوقع أي عقد قبل فيفري المقبل

جوفنتوس يتراجع في 
اتفاقه مع ديباال

مبابي ولیفاندوفسكي ورونالدو 
وبونوتشي یكرمون في دبي

بعدما كان قريبا من المغادرة في الصيف الماضي

بيرناردو سيلفا يؤكد 
رغبته في البقاء مع 

السيتيزنس
  

ألمح بيرناردو سيلفا، متوسط ميدان مانشستر سيتي، إلى إمكانية 
الصيف  الرحيل  عن  بحث  بعدما  فريقه  صفوف  في  استمراره 
الموسم،  هذا  السيتي  العبي  أفضل  من  بيرناردو  ويعد  الماضين 
إياه  ا  واصفً غوارديوال  بيب  مدربه  قبل  من  به  اإلشادة  وتمت 

بالالعب األفضل في الدوري اإلنجليزي.
وقال سيلفا بحسب ما نقلت صحيفة «مانشستر إيفينينغ نيوز»: 
«في الوقت الحالي، الدوري اإلنجليزي هو األفضل في العالم، وهنا 
يوجد أعلى مستوى من كرة القدم، سيطرت إسبانيا لفترة طويلة، 
ما  ودائمًا  العالم،  في  األقوى  هي  اإلنجليزية  األندية  حاليًا  ولكن 

ترغب في التواجد في المكان الذي تلعب به أفضل كرة قدم».
بينها  من  الحسبان،  في  تدخل  شخصية  قرارات  «هناك  وأضاف: 
البقاء قريبًا من األسرة وغيرها من األمور، ولكن سبق وأن اعترفت 
وتابع:  العالم».  في  دوري  أفضل  في  التواجد  أحالمي  أحد  بأن 
فهي  الكبرى،  األهداف  من  واحد  هو  األبطال  بدوري  «التتويج 
بها،  للفوز  ونحتاج  قبل  من  النادي  بها  يتوج  لم  التي  المسابقة 
من المحبط عدم فوزنا بها، وصلنا العام الماضي للنهائي ولكن لم 
نحقق الفوز، أرى أن البطولة األهم هي البريميرليغ، ومن ثم تأتي 
الكؤوس من بعدها، وفي تلك المسابقات يجب أن تتمتع بالحظ 

فالتفاصيل الصغيرة يمكن أن تقصيك من المسابقة».

رياضة
بعد استخفافه بما أسماه لفيروس»البسيط»

وفاة أقوى رجل في العالم متأثرا 
بكورونا

سينيسترا،  فريدريك  توفي    
بوكسينغ  الكيك  في  العالم  بطل 
بمعارضته  والمعروف  مرات  ثالث 
لقاح  على  للحصول  الشديدة 
من  خروجه  بعد  وذلك  كوفيد19- 
بفيروس  إصابته  إثر  المستشفى 
«ماركا»  صحيفة  وقالت  كورونا. 
المعروف  سينيسترا،  إن  اإلسبانية 
في  رجل  و»أقوى  «أندرتيكر»  باسم 
بلجيكا»، عن عمر يناهز 41 عاما في 
منزله في سيني بلجيكا، بعد أن قرر 
بنفسه  البسيط»  «الفيروس  عالج 

في المنزل.
ونشر بطل العالم ثالث مرات، والذي 
على  ييغين  عثمان  مدربه  أجبره 

الذهاب إلى المستشفى حيث دخله في 26 نوفمبر الماضي، عدة صور عبر حسابه على 
«إنستغرام» وهو في العناية المركزة في ذلك الوقت، قائال إن «الفيروس البسيط» 

لن يوقفه.
أجل  من  يكافح  وهو  فيه  يظهر  فيديو  مقطع  سابق  وقت  في  سينيسترا  ونشر 
الكسالى، وفي تغريدات  لديه وقت يضيعه مع األشخاص  إنه «ليس  التنفس، قائال 
البسيط» لن يوقفه ألنه  إن «الفيروس  االجتماعي، قال  التواصل  أخرى على مواقع 

عبر عن اعتراضه على القيود ضد كوفيد19- وعلى رأسها الحصول على اللقاح.
وأكدت وسائل إعالم بلجيكية أن سينيسترا طلب الخروج من المستشفى طوعا وكان 
ديسمبر   13 في  االجتماعي  التواصل  مواقع  الرسمية على  آخر ظهوره على حساباته 
الحالي لكنه توفي بعد تعرضه لسكتة قلبية بعدها بيومين، قبل أن تعلن زوجته 
وفاته في اليوم التالي. وأرادت زوجته أن ترسل رسالة مفادها أن سينيسترا لم يمت 
من فيروس كورونا قائلة: «لم يمت من كوفيد 19، لم يكن ليقبل أبدا أن ما حدث له 

قد يستخدم لنشر الخوف والمطالبة بالتطعيم».
وخالل مسيرته المهنية، فاز سينيسترا بالعديد من ألقاب الكيك بوكسينغ العالمية 
واألوروبية في الوزن الثقيل، وحصل على اللقب المحلي في بلجيكا عام 2004، وسجل 

39 فوزا مقابل 9 هزائم ووصف بأنه «أقوى رجل في بلجيكا».
   

برشلونة عاد امس للتدريبات بعد استراحة قصيرة

لونغلیھ وألفیس وألبا یصابون 
بفیروس كورونا

  بعد استراحة قصيرة لعيد الميالد عاد برشلونة على الفور لالستعداد لما تبقى من 
الموسم وقبل بدء الجلسة التدريبية ثبت إصابة ثالثة من العبيهم بفيروس كورونا 
لونغليه  كليمون  الفرنسي  وهما 
واإلسباني  ألفيس  داني  والبرازيلي 

جوردي ألبا.
 وبسبب اإلصابة بالفيروس، لم يحضر 
التدريبات  جلسة  الثالثة  الالعبين 
عن  سيتغيبان  كما  أمس  صبيحة 
مواجهة مايوركا في الدوري اإلسباني، 
البداية،  في  المقبل.  االثنين  يوم 
«يومية  من  األولية  التقارير  أشارت 
المدافع  أن  إلى  اإلسبانية  آرا» 
أصيب  من  هو  لونغليه  الفرنسي 
بفيروس كوفيد19-، لكن فيما بعد 
أكد برشلونة إصابة الالعب البرازيلي 
ألفيس أيضا، وبالتالي تم تأجيل أول 

ظهور له مع برشلونة في الليغا.
ونشر الموقع الرسمي للنادي: «كليمو لونغليه وداني ألفيس من نادي برشلونة أثبتت 
إصابتهم بفيروس كورونا ولن يشاركوا في جلسة تدريب الغد»، ويأتي ذلك في الوقت 
الذي بدأ فيه متحور أوميكرون الجديد في االنتشار بأوروبا.كما اعلن البارصا أمس أن 
جوردي ألبا هو اآلخر مصاب بالفيروس، وأشار بيان الفريق إلى أن هيتواجد في صحة 

جيدة، مضيفا بانه يخضع للحجر الصحي لغاية التأكد من تعافيه التام.

 أعلن انه سيبدأ موسمه في دورة األرجنتين

النمساوي تیم یعلن انسحابھ من 
بطولة أسترالیا المفتوحة

أمس،  تيم،  دومينيك  النمساوي  أعلن    
أستراليا  بطولة  في  مشاركته  عدم 
انطالقتها  المقرر  التنس  في  المفتوحة 
أجل تحسين  المقبل، من  17 جانفي  في 
لياقته البدنية بعد إصابة في المعصم.

مواقع  على  حسابيه  في  تيم  وقال   
«تويتر»  اإلجتماعي  التواصل 
قصيرة،  إجازات  «بعد  و»إنستغرام»: 
فكرت أنا وفريقي في األمور وقررت إجراء 
التغييرات على جدول أعمالي في  بعض 
دورة  في  الموسم  سأبدأ  العام.  بداية 
في  األرجنتين  في  المفتوحة  قرطبة 

في  العام  هذا  المفتوحة  أستراليا  بطولة  في  ألعب  لن  وبالتالي  جانفي،  شهر  نهاية 
الستة  األشهر  والخامس عشر عالميا حاليا، في  28 عاما،  البالغ  تيم  ملبورن».وعانى 
دورة  من  انسحابه  الماضي  األسبوع  وأعلن  يده،  معصم  في  إصابته  بسبب  األخيرة 
سيدني  في  بي»  تي  «إيه  المحترفين  الالعبين  رابطة  وكأس  االستعراضية  أبوظبي 
آخر  المفتوحة،  أميركا  ببطولة  الفائز  لكن  المقبل.  السبت  تبدأ  أن  المقرر  من  التي 
2020، قال الثالثاء إن معصمه «في أفضل حالة» وإنه  الكبرى، عام  البطوالت األربع 

يتدرب «بشكل طبيعي وبكثافة جيدة جدا».
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موسوعة غینیس تقطع الشك بالیقین

الخضر لم یحطموا بعد الرقم القیاسي في المباریات دون ھزیمة
ردت موسوعة «غینیس» التي تعنى باألرقام القیاسیة في 
شتى المجاالت، على اللغط الذي تسبب فیھ مسؤوالن في 
االتحادیة الجزائریة لكرة القدم، بخصوص تحطیم المنتخب 
الوطني للرقم القیاسي لسلسلة المباریات دون ھزیمة. وتم 
تداول فیدیو عبر منصات التواصل االجتماعي امس، أكد 
فیھ اإلعالمي الخبیر في الشأن الریاضي، األردني محمد 
عواد، أنھ تقدم باستفسار إعالمي إلى عاملین في موسوعة 
«غینیس»، حول تحطیم منتخبنا الوطني لرقم إیطالیا، بعد 
عدم تلقي منتخب بوقرة أي ھزیمة في الست لقاءات التي 

خاضھا في كأس العرب.
في  العاملین  فإن  األردني  الریاضي  الخبیر  وحسب 
أن  ومضمونھ  واضحا،  جوابھم  كان  غینیس،  موسوعة 
المنتخب الذي قاده بوقرة، مختلف عن المنتخب الذي بلغ 
33 مباراة من دون ھزیمة، كما جاء في رد غینیس أن 
المنتخب الذي یقوده جمال بلماضي ھو الذي بلغ الرقم 33
مباراة من دون ھزیمة، وتنتظره عدة مباریات یجب أال 
ینھزم فیھا حتى یتمكن من تحطیم رقم إیطالیا المقدر بـ37 مباراة دون ھزیمة. وكان صالح باي عبود المكلف باإلعالم 
على مستوى الفاف قد اكد ان الخضر لم یحطموا رقم إیطالیا، مناقضا تصریحات أمین العبدي المناجیر العام للفاف الذي 

أصر على قول العكس، وان مباریات منتخب المحلیین محتسبة.                                                     ق.ر

سيكون المدافع الدولي الجزائري لنادي فياريال اإلسباني، عيسى ماندي، آخر العب سيلتحق بصفوف 
«الخضر» يوم 4 جانفي المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا لألمم 

بالكاميرون، حسبما أكدته تقارير إعالمية أمس.

كشفت الوكالة اإلسبانیة لألنباء «ایفي»، أنھ بإمكان نادي فیالایر االعتماد على العبیھ الدولیین االفارقة من بینھم 
عیسى ماندي، في مباراتھ المقبلة بمیدانھ أمام لیفانتي یوم 3 جانفي لحساب الجولة ال 19 من البطولة االسبانیة 
المذكور. وكان وفد  التاریخ  الدولیین حتى  بالالعبین  باالحتفاظ  بالسماح لألندیة  القاضي  الفیفا  مستفیدا من قرار 
الخضر قد وصل الدوحة في ساعة متقدمة من صبیحة أمس، ووجد في استقبالھ سفیر الجزائر بقطر مصطفى 
أن یجري  المقرر  الدوحة، حیث من  في  كمبینسكي  بفندق مرسى مالز  إقامتھ  مقر  إلى  یتنقل  أن  قبل  بوطورة، 

الالعبون جمیع الحصص التدریبیة ھناك.
وقد تنقل وفد محاربي الصحراء بـ11 العبا فقط، وكان من المقرر أن یلتحق بھم الرباعي آدم زرقان إسماعیل بن 
ناصر، یوسف عطال ورامي بن سبعیني مساء أمس، حسبما أعلن عنھ بیان الفاف، والذي اكد ان الثالثي توقاي بن 
عیادة وبالیلي مصابون بفیروس كورونا، ما یؤخر التحاقھم برفقائھم في التحضیرات، مضیفا بان البقیة على غرار 
القائد محرز وبن رحمة سیلتقون توالیا بما یسمح بھ برنامج كل فریق، بسبب البیان األخیر للفیفا الذي الزم الالعبین 
بالبقاء مع أندیتھم لغایة 3 جانفي. وقد برمج الناخب الوطني جمال بلماضي أول حصة تدریبیة للخضر مساء امس، 
بحضور جمیع أعضاء الطاقم الفني على غرار بن حمو مساعد مدرب الحراس الذي شفي من فیروس كورونا، 

على أن تتواصل التحضیرات الیوم بحضور أكثر من نصف التعداد.          امیر.ل

الخضر اجروا أول حصة تدریبیة أمس بـ11 عنصرا

قرعة دوري أبطال إفریقیا

 ¥Éaƒ∏d ájQÉf áYƒª›h »°ùfƒJ ´Gô°U
OGORƒ∏Hh

التي سحبت أمس  أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفریقیا، 
تونسي.وجاء  صراع  عن  مصر  في  «الكاف»  اإلفریقي  االتحاد  بمقر 
داونز  بصن  یصطدم  حیث  ناریة،  مجموعة  في  اللقب،  حامل  األھلي، 
إلى  باإلضافة  األخیرة،  السنوات  في  مكرر  سیناریو  في  إفریقیا)  (جنوب 

قطبي السودان، الھالل والمریخ ضمن المجموعة األولى.
مع  الترجي  وقع  حیث  المجموعة،  في  تونسي  دیربي  القرعة  حملت  كما 
النجم الساحلي، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من شباب بلوزداد، 
بالوداد  المصري  الزمالك  ویصطدم  (بوتسوانا).  غاالكسي  وجوانینغ 
المغربي، بالمجموعة الرابعة إلى جانب بیترو أتلتیكو األنغولي، وساغرادا، 
بین  الثانیة  المجموعة  في  جزائریا  مغربیا  صداما  القرعة  حملت  بینما 

الرجاء، ووفاق سطیف إلى جانب حوریا كوناكري، وأمازولو.
یذكر أن الجولة األولى من دوري المجموعات ستقام في 12-11 فیفري 
القادم، فیما تجري منافسات الجولة الثانیة 19-18 فیفري، والجولة الثالثة 
في 26-25 فیفري، على أن تقام مباریات الجولة الرابعة 12-11 مارس 
والجولة الخامسة في 19-18 مارس بینما تقام الجولة السادسة في 1-2

أفریل.
ق.ر

قرعة مجموعات الكونفیدرالیة

 ¢ùØf ‘ πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°Th IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T
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التي  اإلفریقیة،  الكونفیدرالیة  ببطولة  المجموعات  مرحلة  قرعة  أسفرت 
مواجھات  عن  مصر  في  «الكاف»  اإلفریقي  االتحاد  بمقر  أمس  سحبت 
اللیبي،  طرابلس  أھلي  مع  التونسي،  الصفاقسي  ویلتقي  مثیرة.  عربیة 
وبیرامیدز المصري في المجموعة األولى، فیما یتواجھ شبیبة الساورة، مع 

االتحاد اللیبي بالمجموعة الثانیة.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة األولى: بیرامیدز (مصر)، الصفاقسي (تونس)، زاناكو (زامبیا)، 
أھلي طرابلس (لیبیا).

(إي  لیوباردز  رویال  أو  (الجزائر)،  القبائل  شبیبة  الثانیة:  المجموعة 
سواتیني)، أورالندو بایریتس (جنوب أفریقیا)، شبیبة الساورة (الجزائر)، 

االتحاد (لیبیا).
المصري  (الكامیرون)،  القطن  (الكونغو)،  مازیمبي  الثالثة:  المجموعة 

(مصر)، أوثو دویو (الكونغو).
المجموعة الرابعة: نھضة بركان (المغرب)، سیمبا (تنزانیا)، آسیك (كوت 

دیفوار)، الحرس الوطني (النیجر).
ق.ر

خالل فترة تربصهم بالدوحة القطرية

الخضر سیواجھون غامبیا وغانا ودیا دون جمھور

Ú≤ëà∏ŸG ôNBG …ófÉeh áMhódG ¤EG ÉYÉÑJ ¿hóaGƒàj ¿ƒÑYÓdG

المقابلتین  أن  امس  عدیدة  إعالمیة  مصادر  كشفت 
اللتان سیلعبھما منتخبنا الوطني خالل فترة  الودیتین 
دون  الدوحة ستجرى  القطریة  العاصمة  في  تربصھ 
حضور الجمھور. وأكدت ذات المصادران مواجھتي 
الفاتح  یومي  المبرمجتین  وغانا  غامبیا  من  كل 
ستلعبان  قطر  في  المقبل  جانفي  شھر  من  والخامس 
دون حضور انصار الخضر العتبارات عدیدة أھمھا 
تفشي فیروس كورونا والخوف من إصابات إضافیة 
في البلد المضیف. وأضافت ذات المصادر أن الناخب 
الوطني جمال بلماضي یعارض حضور األنصار في 
مواجھتي غامبیا وغانا الودیتین، حیث یفضل العمل 
التكتیكیة  الخطط  أكبر عدد من  في صمت وتجریب 
بعیدا عن األضواء حتى ال یتسنى لمنافسي المنتخب 

الوطني الحصول على معلومات بخصوص التشكیلة. وكان بلماضي قد تبنى نفس السیاسة في تحضیره لمحاربي الصحراء قبیل 
انطالق كان 2019 التي توج بھا منتخبنا الوطني في مصر، حیث أجرى رفقاء ریاض محرز تربصا مغلقا في نفس المكان 

أي الدوحة، وفضل لعب المباریات الودیة دون حضور الجمھور.                                                   أ.ل

 واصل نادي شباب بلوزداد، عروضھ القویة في بطولة الدرجة المحترفة األولى، وحقق فوزا جدیدا على حسابھ جاره اتحاد العاصمة 0-1 في األسبوع 
العاشر من عمر المسابقة، محافظا على صدارة الترتیب. ویدین بلوزداد بالفضل في ھذا الفوز لالعبھ عمار بوردیم الذي سجل ھدف المباراة الوحید في 

الدقیقة 80، وبھذا الفوز رفع بلوزداد رصیده إلى 23 نقطة، في صدارة الترتیب، وتجمد رصید اتحاد العاصمة عند 12 نقطة، في المركز التاسع.
وعلى ملعب تلمسان، نجح شبیبة الساورة في تخطي عقبة مستضیفھ وداد تلمسان، وفاز علیھ بنتیجة ثالثة أھداف مقابل ھدفین. ثالثیة الشبیبة الساورة تناوب 
على توقیعھا أیمن الحمري في الدقیقة (33)، وعبد الجلیل سعد (45، و84). وفي المقابل، وقع رضوان بونوة (62)، ویونس زرارقة (89) على ثنائیة 
وداد تلمسان، وبھذه النتیجة أصبح رصید الساورة 19 نقطة في الوصافة، فیما تجمد رصید وداد تلمسان عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.         ق.ر

¿É°ùª∏J øe RƒØdÉH Oƒ©J IQhÉ°ùdG

 »HQGódG º°ùëj ÜÉÑ°ûdG
 ßaÉëjh IQÉ£°Sƒ°S ΩÉeCG

IQGó°üdG ≈∏Y



متفرقات10 األربعاء 29 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 27 جمادى األولى  
1443 ه  

ANEP : 2116023109

QÉ¡°TG

وھران : 
إقبال كبير على الصالون الوطني للصناعة التقليدية

وھران : 

 توقيف مروج خطير للمخدرات وحجز 49 غرام 
من الكوكايين

   
أوقفت مصالح الشرطة بوھران مروج "خطیر" للمخدرات الصلبة وتم حجز 49 غرام من الكوكایین، حسبما 
أستفید من مدیریة األمن الوالئي. وجاءت ھذه العملیة بناء على معلومات مؤكدة وردت لمصالح الشرطة لألمن 
االتصال  تشیر خلیة  الحضري،  الوسط  الصلبة في  المخدرات  بترویج  قیام شخص  مفادھا   15 الـ  الحضري 
والعالقات العامة. وبعد مراقبة وترصد نشاطھ واستیفاء كافة اإلجراءات القانونیة الصادرة عن وكیل الجمھوریة 
لدى محكمة العثمانیة، تم توقیف ھذا الشخص مع حجز 49 غرام من المخدرات الصلبة (كوكایین) داخل مسكنھ 
وأربعة أقراص مھلوسة مع حجز مبلغ مالي من عائدات الترویج یقدر ب 33.500 دج، كما أشیر إلیھ. وقد تم 
تحریر إجراء قضائي ضد المتورط سیحال بموجبھ أمام العدالة بتھمة اإلتجار غیر الشرعي بالمخدرات الصلبة، 

وفق نفس المصدر.                 س.ز
الرائد: 2021-12-29

كانت مرفوقة بإعانة مالیة 

توزيع 1272 سكنا و1311 تجزئة 
أرضية بغرداية خالل 2021

   
تم توزیع ما ال یقل عن 1272 سكنا من مختلف الصیغ و 1311  مقرر استفادة من 

تجزئات أرضیة موجھة للبناء الذاتي مرفوقة بإعانة الدولة بقیمة واحد (1) ملیون دج خالل 
السنة الجاریة لفائدة مستفیدین بوالیة غردایة، حسبما علم أمس لدى مدیریة السكن .

300 بتوزیع  األمر  ویتعلق 
سكن للوكالة الوطنیة لتحسین 
(عدل)   تطویره  و  السكن 
و  بغردایة  وحدة   100 منھا 
200 أخرى ببنورة و 972
سكن عمومي إیجاري (841
أخرى  و131  بغردایة  وحدة 
أوضح  لما  وفقا   ، بالقرارة) 

مدیر القطاع علي جربال  .
السكنات  عدید  وواجھت 
في  عراقیل  عدة  الموزعة 
انعكاسات  بسبب  استكمالھا 
حیث  كورونا،  جائحة  تفشي 
مؤسسات  عدید  اضطرت 
األشغال  تسییر  إلى  اإلنجاز 
نقص  بسبب  بطیئة  بوتیرة 
العاملة  الید  و  البناء  مواد 
ذات  أشار  مثلما  المؤھلة, 
المسؤول . وفیما یتعلق بالبناء 
تم توزیع 1.311 فقد  الذاتي 
متر   200) أرضیة  تجزئة 
مرفوقة   ( واحدة  لكل  مربع 
بإعانة الدولة بقیمة واحد (1) 
للمستفیدین  سلمت  دج  ملیون 
الوالیة،  بلدیات  مختلف  عبر 
قطعة   71 إلى  باإلضافة 
بالوالیة  مالیة  بإعانة  أرضیة 

نفس  خالل  المنیعة  الجدیدة 
الفترة ، إستنادا للمتحدث .

السلطات  التزمت  وقد 
العمومیة باإلسراع في وتیرة 
لتلبیة  السكن  برامج  تجسید 
وذلك  المواطنین،  تطلعات 
الوزاریة  للتعلیمة  تطبیقا 
(رقم 6 /1 دیسمبر 2012) 
عرض  بترقیة  والمتعلقة 
بوالیات  العمومي  العقار 
لمواجھة  البالد  جنوب 
قطاع  في  المسجل  العجز 
منذ سنوات  والمتراكم  السكن 
من  المواطن  تمكین  وبالتالي 
الحصول على تجزئة أرضیة 

للبناء، یقول مدیر القطاع.
بالرغم  معتبرة  جھودا  وتبذل 
من الوضعیة الصحیة الناجمة 
إلستكمال  الجائحة  تفشي  من 
آجالھا  في  السكنات  واستالم 
للشروط  ووفقا  المحددة 
حیث  من  سیما  المطلوبة، 
أشغال  استكمال  و  الجودة 
الشبكات  بمختلف  الربط 
والتھیئة الخارجیة، مثلما ذكر 
ذلك  مع  وبالموازاة   . جربال 
العمومیة  السلطات  أطلقت 

وترمیم  تأھیل  إعادة  مشروع 
السكنات المھددة باإلنھیار بعد 
مالي  بمبلغ  التجمید عنھ  رفع 
دج  ملیار   (1) واحد  قدره 
والعطف  متلیلي  قصور  عبر 
و ملیكة وبني یزقن  وبنورة 
وغردایة وبریان و القرارة ، 

یضیف نفس المصدر.
الذي  البرنامج  ھذا  ویھدف 
یشرف علیھ قطاع السكن الي 
ھذه  على  والمحافظة  تثمین 
السكنات العریقة الواقعة بتلك 
القصور (المصنفة تراثا ثقافیا) 
المعیشي  اإلطار  وتحسین 
الفضاءات  بتلك  للساكنة 
التاریخیة . وتحصي الحظیرة 
و  غردایة  بوالیتي  السكنیة 
وحدة   143.481 المنیعة 
منھا  الصیغ  مختلف  من 
بوالیة  وحدة   124.562
أخرى  و18.919  غردایة 
شغل  بنسبة  المنیعة  بوالیة 
شخص  7ر3  تقدر  السكن 
إلى  الواحد، وذلك  السكن  في 
 ،2021 دیسمبر  شھر  غایة 
حسب معطیات مدیریة السكن 

بوالیة غردایة.        ع.ط

الثامنة  الطبعة  فعالیات  تعرف 
التقلیدیة  للصناعة  الوطني  للصالون 
االتفاقیات  بمركز  افتتحت  والتي 
أقباال  بوھران  أحمد"  بن  "محمد 
الزوار  وحتى  العارضین  من  كبیرا 
حیث یشارك في ھذه التظاھرة زھاء 
لعرض  والیة   18 من  حرفیا   60
مھاراتھم في مختلف أنشطة الصناعة 

التقلیدیة الفنیة.
لتحسیس  فرصة  التظاھرة  ھذه  وتعد 
أللعاب  التحضیر  بأھمیة  الحرفیین 
سیتم  التي  المتوسط،  األبیض  البحر 
خالل  من  القطاع  ھذا  فیھا  إدراج 
الحدث  أیام  طیلة  معارض  تنظیم 
في  بوھران  سینظم  الذي  الریاضي 
لـ/ أبرزه،  حسبما   ،2022 صائفة 
الصناعة  و  السیاحة  مدیر  وأج/، 
على  عمر،  بن  بلعباس  التقلیدیة، 
ھذا  ویشكل  الصالون.  ھذا  ھامش 
سنویا،  تقلیدا  أصبح  الذي  الموعد، 
الصناعة  منتجات  لتسویق  فضاء 
المسؤول،  أضاف  كما  التقلیدیة، 
الذي أشار إلى أنھ "تم ضبط مخطط 

السیاحة  مدیریة  طرف  من  ترویجي 
و الصناعة التقلیدیة وغرفة الصناعة 
تكوین  خالل  من  والحرف  التقلیدیة 
حرفي وھران في شتى التخصصات 
مع إعطاءھم عدة مفاھیم حول طرق 
عدة  إتقان  على  التركیز  وكذا  البیع 
األجنبي.  الزبون  مع  للتعامل  لغات 
التقلیدیة  المنتجات  ترویج  أجل  ومن 
خیاطة  و  منھا  الجلدیة  غرار  على 
التقلیدي  الطرز  و  التقلیدیة  األلبسة 
وھران،  بھا  تشتھر  التي  التحف  و 
إنشاء  كیفیة  في  الحرفیین  تكوین  تم 
فتح  عن  فضال  مصغرة  المؤسسات 
لتسھیل  األنترنت  عبر  األبواب  لھم 
إلیھ  أشار  كما  منتجاتھم،  بیع  عملیة 
ذات السؤول. ومن جھة أخرى، تلزم 
التقلیدیة  الصناعة  و  السیاحة  مدیریة 
الفندقیة بوھران  المؤسسات  أصحاب 
بتخصیص واجھات على مستوى بھو 
المنتجات  مختلف  لعرض  االستقبال 
تنوعا  تعرف  التي  الوطنیة  التقلیدیة 
بترویجھا، وفق  لھا  كبیرا مما یسمح 
السید بلعباس. و یكمن الھدف من ھذا 

الصالون، الذي یتواصل إلى غایة 2
جانفي ، في إبراز األھمیة االقتصادیة 
والتعریف  التقلیدیة  الصناعة  لقطاع 
وتبادل  الوطن  عبر  القطاع  بقدرات 
الحرفیین  بین  التجارب  و  الخبرات 
التقلیدیة  الصناعة  أنشطة  شتى  في 
الفنیة، كما ذكره مدیر غرفة الصناعة 
خلید  لوھران،  الحرف  و  التقلیدیة 
طھراوي. ویعرض في ھذه التظاھرة 
و  النحاس  و  الجلود  من  منتجات 
الخزف و الطین و الزجاج و األلبسة 
الفنیة  التحف  و  األفرشة  و  التقلیدیة 
التزینیة و الحلي التقلیدیة و الحلویات 
صناعة  و  التجمیل  ومواد  التقلیدیة 
الصابون و العجائن و العسل و زیت 
موجھة  غذائیة  منتجات  و  الزیتون 
یدویا  مصنوعة  السكري  لمرضى 
الصالون  ینظم  و  طبیعیة.  بمواد  و 
الوطني للصناعة التقلیدیة من طرف 
غرفة الصناعة التقلیدیة و الحرف و 
التقلیدیة  الصناعة  و  السیاحة  مدیریة 

لوھران.       
        س.ز
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   تشارك 15 فرقة تراثية محلية منها فرقتين للبراعم  أقل من 14 عاما، في المهرجان الثقافي الوطني ألهليل، في طبعته 14 التي انطلقت فعالياته مساء أمس األول، بوالية تميمون تحت 
شعار» قصائد األهليل بين ظاهر المعنى اللغوي و عمق المدلول و أبعاده «.

   و تميز حفل افتتاح التظاهرة التراثية التي تستمر إلى يوم غد الخميس، و الذي جرى بحضور السلطات الوالئية بتنظيم استعراضات فولكلورية بوسط مدينة تيميمون، نشطتها فرق 
المنطقة على  التي تزخر بها  الفولكلورية  الطبوع  فلكلورية محلية من مختلف 

غرار فرق البارود و القرقابو و الحضرة.
لتكوين     عاما،   14 دون سن  الصغار  لألطفال  المشاركة  بفتح  الطبعة  تميزت  و 

المواهب و إنشاء فرق للبراعم الصغار و دخولها المنافسة بغرض ضمان نقل هذا 
المحافظة  و  تثمينه  بما يساعد على  الصاعدة  لألجيال  األصيل  الغنائي  التراث 

عليه.
و برمجت على هامش هذه الطبعة من المهرجان المهداة وفاء لروح الفقيد الشيخ    

تالوي محمد المعروف بحمو كوكو، ندوة ثقافية ينشطها أساتذة جامعيين تتناول 
عدة محاور من بينها « نمط األداء الفلكلوري لألهليل «، و « قصائد األهليل بين 

ظاهرها اللغوي و عمق مدلولها « و» الرمزية و الوجدانية في قصائد األهليل «.
   و يعد أهليل قورارة أحد العناصر المكونة للثقافية الجزائرية و قد صنف ضمن 
التراث اإلنساني الالمادي للمنظمة األممية للتربية و العلوم و الثقافة « اليونسكو 
 ،» الزناتي   » األمازيغي  باللسان  لألزلوان  األهليل عبارة عن قصائد شعرية  و   ،»
تشتهر به منطقة قورارة منذ القديم يؤديه النساء و الرجال وقوفا في شكل دائري 
يرسم لوحة فنية رائعة كونه يمتزج بين الموسيقى و الشعر و التصفيق متبوع 

بحركات جسدية تتناغم مع اللحن.
   تجدر اإلشارة أن عروض الفرق المشاركة تقام بمسرح الهواء الطلق بالواحة الحمراء، 
سيكون  كما  محلية،  تحكيم  لجنة  المشاركة  الفرق  أداء  تقييم  على  يشرف  حيث 
الجمهور التميموني و السياح المتواجدين بهذه المنطقة السياحية الساحرة على 

موعد مع نغم قورارة األزلي. 

 المھرجان الثقافي الوطني ألھلیل

15 فرقة تراثیة تشارك في الطبعة الرابعة عشر بتمیمون

الدعوة لجعل المجموعات المتحفیة مصدر إلھام للمصممین و المبدعین
   دعا، أمس األول، بمدينة قسنطينة، مشاركون في اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه في إطار الطبعة الرابعة من لقاء « جسور التواصل لتراث الحواضر « إلى جعل المجموعات المتحفية مصدر إلهام للمصممين و المبدعين في مختلف 

المجاالت.
   و أكدت في هذا الصدد مديرة المتحف الوطني لوالية سطيف، شادية خلف اهللا، في مداخلتها الموسومة « المجموعات المتحفية مصدر لإلبداع الفني و الديزاين للزخرفة الفنية المعاصرة «، بأن « الجزائر تزخر بمجموعات تراثية 

مثيرة لالهتمام لما تحتويه من رموز و جماليات تمكنها من أن تصبح مصدر إلهام للفنانين حتى يقوموا بإعداد تصاميم حديثة في مختلف 
القطاعات «.

   و صرحت بأن المجموعات التراثية للفخار و الفسيفساء و القطع النقدية و الحلي، التي ترمز لمختلف الحضارات التي تعاقبت على الجزائر، 
تشكل « مصدر إلهام ال ينضب و وسيلة إلعادة مالئمة و تثمين و ترقية هذا التراث الكبير و العريق «.

   و أضافت خلف اهللا بأن « فخار منطقة تيديس المتقن و المتميز في نقوشه و الفسيفساء الثرية و النادرة  لكل من المبيز و جميلة و 
سطيف و تيبازة و تيمقاد و تيديس و النوافير المتفردة التي على شكل أسد بقلعة بني حماد، هي كلها عالمات مسجلة جزائرية بإمكان 

الحرفيين و الفنانين إعادة إحيائها في السيراميك و الهندسة المعمارية و األلبسة و األثاث و الحلي و أشياء أخرى كثيرة و متنوعة «.
يمكنهم  فكرة  عن  بحثا  العالم  عبر  األثرية  المواقع  و  المتاحف  بين  يتنقلون  الذين  المصممين  و  المبدعين  بأكبر  ذكرت  أن  بعد  و     
استغاللها في مجاالتهم، أوضحت ذات المحاضرة بأن « اإلبداع يسمح بخلق ديناميكية اقتصادية حول هذا التراث و يعكس عمق الهوية 

الوطنية «.
الثقافي خيار  التراث  الموسومة بـ»  إلياس، في مداخلتها  ناجر زهرة  الثقافية طاسيلي،  بالحظيرة  بالحفظ  المكلفة  أوضحت  من جهتها، 
الصناعة  و  الخدمات  بفضلها  تزدهر  أحداث  هي  الثقافية  التظاهرات  و  المهرجانات  بأن   ،» ناجر  طاسيلي  الثقافية  بالحظيرة  اقتصادي 

التقليدية.
   و كشفت بأن « السبيبة « التي هي عبارة عن احتفال تقليدي يقام بمنطقة « جانت « و مصنف كتراث غير مادي لإلنسانية من طرف 
الحركية  يبعث  و  الخدمات  و  التقليدية  الصناعات  و  الحرف  تطور  في  يساهم  و  كبيرا  جمهورا  يستقطب  موعد  هي  اليونيسكو،  منظمة 

بالمنطقة، مذكرة بأن األزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، قد أثرت بشكل كبير على هذه الديناميكية.
   و لدى تطرقه لـ» مسجد المنصورة و عالقته بالتنمية المستدامة «، أبرز من جانبه رئيس مصلحة الجرد و الصيانة و الترميم بالمتحف 
للعبادة  المخصص  المكان  لهذا  المنصورة سمح  تهيئة مسجد  و  تأهيل  إعادة  بأن  القادر عراب،  بتلمسان، عبد  اإلسالمية  لآلثار  الذي بنته المرينيون في القرن الرابع عشر، بأن يشكل وجهة مفضلة لزوار المدينة سواء من العمومي 

داخل أو خارج الوطن.
2011 «، و أضاف ذات المحاضر بأن هذا الموقع الثقافي و السياحي تم إدراجه ضمن المسارات     و بعد أن ذكر بأنه قد أعيد تأهيل المسجد المذكور في إطار التحضيرات الخاصة بتظاهرة « تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية عام 

السياحية لوكاالت األسفار و في برامج زيارات الجمعيات الشبانية الناشطة في السياحة و االكتشاف.
   كما أكد بأنه بفضل ذلك تم خلق ديناميكية حول هذا الموقع الذي كان يحظى بعدد قليل من الزوار، مفيدا بأن ما معدله 6 آالف سائح يتوجهون إلى مسجد المنصورة لدى مرورهم بهذه المدينة.

للتراث «، فرصة  الترويج  أجل  اإلبداع من   » الوطني سيرتا تحت شعار  المتحف  بالشراكة مع  باي بقسنطينة  أحمد  التقليدية  الثقافية  التعابير  و  للفنون  الوطني  العمومي  المتحف  المنظم من طرف  الدراسي  اليوم     كما شكل هذا 
الستحضار تاريخ قصر الرياس و دوره الثقافي و مناقشة دور التكنولوجيات الحديثة في الترويج للتراث، حيث تم في هذا السياق تنشيط مداخالت من طرف إطارات قطاع الثقافة. 

   و قد تم افتتاح الطبعة الرابعة من تظاهرة « جسور التواصل لتراث الحواضر «، التي ستدوم ثالثة أيام، من خالل تدشين ثالث قاعات دائمة للعروض بقصر أحمد باي تم تخصيصها للحلي و الزرابي التقليدية و األواني النحاسية و 
معارض 12 متحفا وطنيا تسلط الضوء على الثراء الثقافي بالجزائر.

   و يتضمن برنامج اليوم الثالث من هذا اللقاء ورشات بيداغوجية لألطفال في الرسم و األلعاب التعليمية و الثقافية و القصص ينشطها إطارات بالمتاحف الوطنية المشاركة.

« أسیرة بسكوف « زواج القاصرات موضوع الروایة الجدیدة للكاتب أحمد حمادي
   تطرق الكاتب، أحمد حمادي، المنحدر من والية ميلة في إصداره األدبي األخير المنتمي لجنس الرواية و الموسوم بـ» أسيرة بسكوف « لموضوع « زواج القاصرات «، مبينا أن الفقر عادة ما يكون من أهم دوافعه.

   و أوضح ذات المتحدث، بأن روايته الصادرة عن دار النشر « خيال «، و التي جاءت في 150 صفحة، تتناول جانبا من حياة فتاة قاصر تدعى « النا إيفانوف « تقطن رفقة أسرتها المنتمية للطبقة الكادحة بإحدى القرى الصغيرة بروسيا.
   و قد القت « النا «من أبيها الويالت نتيجة الفقر الذي يتخبط فيه و الذي عقد حياته و جعل من شخصيته قاسية خصوصا، و أنه لم يرزق إال ببنتين فقط، النا و أختها، و ال يمكنه االعتماد عليهما لمساعدته في التكفل بأسرته.

   و أضاف بأن أهم أحداث الرواية تبدأ من القرار الذي اتخذه الوالد نتيجة أوضاعه المزرية و المتمثل في تزويج ابنته « النا «، رغم أنها قاصر من عمدة القرية األمر الذي رفضته البنت، و دفعها ذلك للتفكير في الهروب من سطوة أبيها و 
قراره الجائر في حقها فاتجهت نحو مدينة « بسكوف «، بحثا عن حياة جديدة لها « عساها تكون أفضل «.

   لكن الفتاة التي رحلت هاربة و حاملة معها فكرة سيئة عن الرجال انطالقا مما القته من أبيها اصطدمت بواقع مرير أيضا في المدينة 
التي قصدتها، حيث عاشت العديد من األحداث التي قدمها الكاتب - كما قال- بأسلوب يعتمد الواقعية و المنطق في التناول إلى جانب 

اللغة البسيطة التي يفهمها جميع القراء.
   و من األحداث التي تعرضت لها « النا « في مدينة « بسكوف « استغاللها من قبل العجوز « قريقوريا « رفقة مجموعة من األطفال اآلخرين 
في التسول، مما كشف للفتاة الهاربة عن قسوة أخرى كانت تظنها حكرا على الرجال فقط، لتبدأ منذ ذلك الحين نظرتها للحياة عموما 
تتغير، حيث فهمت من خالل ما عايشته من أحداث و مواقف طيلة فترة تواجدها في المدينة الغريبة عنها كونها قادمة من مجتمع 

قروي، أن الناس تختلف بين الطيب و الخبيث و أنه ال يمكن تعميم األحكام على الجميع.
   كما حاول الكاتب التطرق للجانب النفسي للشخصيات التي صنعت أحداث روايته مستعرضا دوافع و أسباب قراراتهم و تصرفاتهم خصوصا 
السلبية منها لتبرير ما قاموا به، ليختتم عمله بإنهاء معاناة الفتاة بزواجها من شخصية التقطها في مشوارها الجديد غير الذي اختاره لها 

أبوها الذي كاد أن يصادر حريتها و هي قاصر.
   يذكر أن رواية « أسيرة بسكوف «، هي رابع عمل روائي للكاتب و أستاذ اللغة اإلنجليزية في الطور المتوسط أحمد حمادي بعد كل من 
« حفاة على الجمر « و « مرام « و « أرواح تبكي» إلى جانب عمل أدبي آخر في جنس القصة يتمثل في مجموعة قصصية موسومة بـ 

« ثم أمطرت «.
من إعداد: حياة مصباحي
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وقال المدافع الصحراوي عن 
دلیل،  لحسن  االنسان  حقوق 
الجزائریة،  األنباء  لوكالة 
إنھا لیست المرة األولى التي 
االحتالل  قوات  فیھ  تفرض 
منزلھ،  على  لصیقة  مراقبة 
مورست  وأن  سبق  حیث 
من  لصیقة  مراقبة  علي 
تأسیس  عند  ذلك  وكان  قبل، 
لمناھضة  الصحراویة  الھیئة 
االحتالل المغربي، باعتباري 
عضوا في المكتب التنفیذي، 
سنة،  من  أكثر  ذلك  ودام 
مرة  اللصیقة  المراقبة  لتعود 
20 منذ  المرة،  ھذه  أخرى 

یوما".
وأشار دلیل إلى تعدد أسالیب 

المستعملة  القمع  وأشكال 
المغربي  النظام  قبل  من 
المناضلین  وقمع  لمضایقة 
وخصوصا  الصحراویین 
المدافعین عن حقوق االنسان، 
"ما  یضیف،  وبالتالي، 
بیتي من مراقبة  لھ  یتعرض 
سیارات  باستعمال  لصیقة 
تابعة  ودراجات  مدنیة 
و  المغربي  االحتالل  لنظام 
استخباراتھ، یندرج في إطار 
والقمعیة  الھمجیة  األسالیب 

المنتھجة".
وأوضح الحقوقي الصحراوي 
النظام  قوات  ممارسات  أن 
المحتل، تھدف إلى "مضایقة 
والمدافعین  المناضلین 
حقوق  عن  الصحراویین 

نشاطاتھم  وكبح  االنسان 
والحد من أدائھم، الى جانب 
المعلومات  جمع  على  العمل 
والترقب والترصد الذي تقوم 
االستخبارات ضد  أجھزة  بھ 
في  الصحراویین  الفاعلین 

ھذا المجال".
ذلك  دلیل  لحسن  وأرجع 
یتكبدھا  التي  "الخسائر  إلى 
جمیع  على  االحتالل  نظام 
الدبلوماسیة  المستویات 
والحقوقیة  والعسكریة 
یحاول  فھو  لذا  والقانونیة، 
الجبھة  لقمع  جھده  تكثیف 
األراضي  في  أي  الداخلیة، 
المحتلة  الصحراویة 
والسیطرة علیھا". واستطرد 
دفع  األمر  "لكن  قائال: 

إلى  الصحراویة  الجماھیر 
مواصلة  على  العزم  عقد 
المحتل،  ومجابھة  النضال 
القمعیة  الممارسات  رغم 
والعدائیة وما تقوم بھ أجھزة 

الشرطة المغربیة".
وذكر دلیل بخروج الجماھیر 
الصحراویة في مختلف المدن 
بفوز  لالحتفاء  الصحراویة 
لكرة  الجزائري  المنتخب 
المغربي  نظیره  على  القدم 
في كأس العرب وكذا تتویجھ 
رسالة  "في  الدورة،  بلقب 
مباشرة لنظام االحتالل، بأن 
الجزائر،  مع  الصحراویین 
األمنیة  الخطة  فشلت  ومنھ 
األخیر  ھذا  فرضھا  التي 
سواء  المحتلة،  المدن  في 

أو  بوجدور  أو  العیون  في 
السمارة أو الداخلة".

الصحراوي  المدافع  وعرج 
المناضلة  قضیة  على 
الصحراویة  والناشطة 
خیا  ابراھیم  سید  سلطانة 
وعائلتھا، وما تتعرض لھ من 
من  ووحشي  ھمجي  اعتداء 
قبل القوات القمعیة لالحتالل 
"إذا  أنھ  مؤكدا  المغربي، 
الحقیقي  الوجھ  تجسید  أردنا 
تتعرض  ما  فھو  لالحتالل 
تعذیب  من  خیا  سلطانة  لھ 

واغتصاب".
على  االعتداءات  ووصف 
تواصل  التي  خیا  سلطانة 
سلمیة  بطریقة  نضالھا 
لنظام  الحقیقي"  ب"االفالس 

عقب  خاصة  المخزن، 
"حیث  الحرب،  الى  العودة 
المحتل،  على  الكلفة  زادت 
صوابھ،  یفقد  جعلھ  ما  وھو 
أنھ  یوم  بعد  یوما  ویؤكد 
مثلما  ومعزولة  مارقة  دولة 
األبارتاید  نظام  علیھ  كان 
سابقا".  افریقیا  جنوب  في 
إلى أن األسرى  وأشار دلیل 
السجون  في  الصحراویین 
إلى  "یتعرضون  المغربیة 
أسوأ طرق و أنواع المعاملة، 
حیث تنتھك حقوقھم األساسیة 
أبسط  ممارسة  من  ویمنعون 
المحتل  ویمعن  حریاتھم، 
انتقاما  علیھم،  التضییق  في 
منھم لما لحق بھ من كوارث 

وعزلة داخلیة وخارجیة".

األربعاء 29 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 27 جمادى األولى  
1443 ه  

الدولي
المراقبة اللصیقة لقوات االحتالل المغربي على الحقوقي الصحراوي لحسن دلیل تدخل یومھا الـ 20
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تواصل قوات االحتالل المغربیة المراقبة اللصیقة التي فرضتھا على منزل عضو المكتب التنفیذي للھیئة 
الصحراویة لمناھضة االحتالل المغربي، لحسن دلیل، بمدینة العیون المحتلة، لتدخل یومھا ال20.

یواصل مؤشر األسعار عند االستھالك 
في المغرب منحاه التصاعدي للشھر 
الثالث على التوالي مسجال ارتفاعا ب 
2ر0 بالمائة في شھر نوفمبر مقارنة 
بالشھر السابق، حسب مذكرة اعالمیة 
وسجل  للتخطیط.  السامیة  للمندوبیة 
االستھالك  عند  األسعار  مؤشر 
ارتفاعا ب 7ر0 بالمائة خالل شھري 
سبتمبر وأكتوبر، حسب المذكرة التي 
الرسمي  الموقع  في  مؤخرا  نشرت 
وأوضح  للتخطیط.  السامیة  للمندوبیة 
المصدر أن "ھذا التغیر مرده الرتفاع 
بنسبة 3ر0 بالمائة لمؤشر المنتجات 
1ر0 بنسبة  وانخفاض  الغذائیة  غیر 

بالمائة لمؤشر المنتجات الغذائیة".
الغذائیة،  غیر  المنتجات  وبخصوص 
ب  الوقود  أسعار  االرتفاع  مس  فلقد 

نفسھا.  المذكرة  بالمائة, حسب  1ر3 
أما بالنسبة للمنتجات الغذائیة فاألسعار 
ارتفعت ب 2 بالمائة بالنسبة للخضر 
و  للزیوت  بالنسبة  بالمائة  7ر1  و 
8ر0 بالمائة بالنسبة للحلیب واألجبان 

والبیض.
السنة  من  نفسھ  بالشھر  ومقارنة 
عند  األسعار  مؤشر  ارتفع  الفارطة، 
شھر  بالمائة  6ر2  ب  االستھالك 
ارتفاع مؤشر  بسبب   2021 نوفمبر 
بالمائة  8ر2  ب  الغذائیة  المنتجات 
ب  الغذائیة  غیر  المنتجات  مؤشر  و 
ارتفاع  أكبر  وسجل  بالمائة.  4ر2 
في  الغذائیة  غیر  للمنتجات  بالنسبة 

قطاع النقل بـ 1ر7 بالمائة.
الذي  التضخم  مؤشر  عرف  كما 
تعرف  التي  المنتجات  یستثني 

أسعارھا تذبذبا أو تلك المسقفة، خالل 
شھر نوفمبر 2021 ارتفاعا ب 3ر0
بالمائة خالل شھر أكتوبر 2021 و 
نوفمبر  بشھر  مقارنة  بالمائة  9ر2 
2020. وأمام تدھور القدرة الشرائیة 
للمغاربة الذین تضرروا من اجراءات 
عدة  دعت  كورونا،  فیروس  مكافحة 
منظمات نقابیة المخزن إلیجاد حلول 
الذي  الجنوني  لالرتفاع  مستعجلة 
المواد  أسعار  أشھر  عدة  منذ  تعرفھ 

االستھالكیة.
للعمل،  الدیمقراطیة  المنظمة  وحسب 
واسعة  الغذائیة  المواد  أسعار  شھدت 
االستھالك إلى جانب الماء والكھرباء 
ومواد البناء ارتفاعا فاحشا مس أیضا 
األدویة والمستلزمات الطبیة وتحالیل 

الفحص عن كورونا وكذلك الوقود.

 ھنأت الجبھة المغربیة لدعم فلسطین وضد 
التطبیع، فریقھا القانوني على نجاح المحاكمة 
الرمزیة ضد الدولة المغربیة والمطبعین،التي 
2021 دیسمبر   25 السبت  یوم  نظمتھا  
بإدانة  فیھا  قضت  والتي  الرباط،  بالعاصمة 
مجرمي  مع  اتفاقھا  على  المغربیة  الحكومة 
حرب والتطبیع مع عصابة إجرامیة، مطالبة 
ترتب عنھ  ما  القرار وكل  ذات  بإلغاء  ایاھا 
للشعب  علني  اعتذار  وتقدیم  اتفاقیات  من 

المغربي أمام البرلمان.
صفحتھا  على  بیان  في  الجبھة  أوضحت 
الرسمیة على موقع التواصل " فایسبوك "، 
أنھا نظمت - في إطار مرافعاتھا ضد التطبیع 
شعار:  تحت  رمزیة  محاكمة   – والمطبعین 
من أجل إسقاط التطبیع مع الكیان الصھیوني 
وسن قانون لتجریمھ، والتي ترأسھا األستاذ 
وساعدتھ  بنبركة،  الرحیم  عبد  النقیب 
الضریس  السعدیة  األستاذة  المستشارتان 
واألستاذة لطیفة البوحسیني، ومثل فیھا الحق 
الجامعي،  الرحیم  عبد  النقیب  األستاذ  العام 

وفي كتابة الضبط األستاذ محمد الغفري .
وقد افتتحت جلسة المحاكمة، یضیف البیان،  
وضد  فلسطین  لدعم  المغربیة  للجبھة  بكلمة 
الطیب  األستاذ  منسقھا  شخص  في  التطبیع 
مضماض، حیث حمل في كلمتھ رسالة الجبھة 
للرأي العام الوطني والدولي من حیث رفض 
الشعب المغربي للتطبیع مع كیان االحتالل . 
االستماع  تم  المحاكمة،  أشغال  افتتاح   وبعد 
الدعوى من مشتكین في  أطراف  إلى جمیع 
شخص الجبھة المغربیة لدعم فلسطین وضد 
التطبیع وشھود فلسطینیین ومغاربة ودولیین 
ودفاعھم، كما تم االستماع الى المشتكى بھم 
المخزنیة   الدولة  لدور  مؤدین  شخص  في 
النیابة  إلى  باإلضافة  ودفاعھم،  والمطبعین 
العامة، و بعد المداولة في سریة تامة، وفق 
المخزنیة  الدولة  ضد  الحكم  اصدر  البیان، 
في  المغربیة  الجبھة  وأعلنت  والمطبعین. 
ختام البیان، أنھا ستفصل في منطوق الحكم 
الصادر في ندوة صحفیة، یعلن عن تاریخھا 
عن  تقریرا  الندوة  خالل  ستقدم  كما  الحقا، 
احتجاجات الیوم الوطني الرابع 22 دیسمبر 

واكبھا  وما  مغربیة،  وقریة  مدینة   45 في 
مرور  بمناسبة  واعتقاالت،   اعتداءات  من 
التطبیع  اتفاقیة  على  الدولة  توقیع  على  سنة 

المشؤوم.
و  فلسطین  لدعم  المغربیة  الجبھة  وكانت 
ضد التطبیع، قد نظمت السبت الماضي 25
المخزنیة  للدولة  رمزیة  محاكمة   ، دیسمبر 
المحامین  ھیئة  نادي  بمقر  المطبیعین،  و 
بالرباط، توزع فیھا المشاركون إلى مترافعین 
رئیس  إلى  ومرافعاتھم  دفوعاتھم  یقدمون 
الطلبات  بتلقي  تكفلت  حكم  وھیئة  المحكمة، 

واالستماع إلى المرافعات و إصدار الحكم.
المغربیة  الحكومة  المحاكمة،  وأدانت 
الدولیة  الشرعیة  انتھاك  في  ل"مشاركتھا 
لحقوق اإلنسان، واتفاقھا مع مجرمي حرب 
على  تعمل  إجرامیة  عصابة  مع  والتطبیع 
ارتكاب  على  التبلیغ  وعدم  الجرائم  ارتكاب 
مساعدة  وعدم  العام،  المال  وتبذیر  جرائم، 
الداخلیة  بالسالمة  والمس  خطر،  في  الناس 
المحاكمة  وقضت  للمغرب".  والخارجیة 
الرمزیة، بإدانة الحكومة المغربیة على اتفاقھا 
عصابة  مع  والتطبیع  حرب  مجرمي  مع 
إجرامیة، ومطالبتھا بإلغاء ذات القرار وكل 
ما ترتب عنھ من اتفاقیات وتقدیم اعتذار علني 
القرار  عن  تراجعھا  وتبلیغ  البرلمان،  أمام 
لألمم  العام  ولألمین  العربیة  الدول  لجامعة 
المتحدة. وإلى جانب ذلك، الزمت المحكمة، 
الحكومة المغربیة بتقدیم اعتذار علني للرأي 
العام  یذاع في وسائل اإلعالم العمومیة لمدة 
شھر باللغة العربیة واألمازیغیة وثالث لغات 
الحكم  ھیئة  وطالبت  المشتكون.  یختارھا 
أیضا بطرد ممثلیة الكیان المحتل من التراب 
المغربي، و إغالق الحدود الجویة والبحریة 
إسراع  و  الصھیوني،  الكیان  مع  والبریة 
تجریم  قانون  مشروع  بعرض  الحكومة 
التطبیع مع الكیان الصھیوني، ومبادرتھا إلى 
اتخاذ خطوات اعتقال مجرمي حرب الكیان، 
كما قضت على األشخاص والمؤسسات التي 
تورطت في التطبیع سواء كان اقتصادیا أو 
التي  العقود  تلك  كل  بفسخ  سیاحیا  أو  ثقافیا 

حررت ووقع االتفاق علیھا. 

یسعى الكیان الصھیوني الى استقدام 
أجل  من  المغرب  من  ممرضین 
النقص  وسد  االسرائیلیین  معالجة 
فیھا  یتخبط  التي  العمالة  أزمة  في 
االحتالل. ویمثل ھذا التطور مظھرا 
ونتائجھ  التطبیع  مظاھر  من  آخر 
منھا  حذرت  التي  والخطیرة  السلبیة 
تنادي  وھي  المغربیة  الجماھیر 
آخر  "ذراعا  اعتبر  كما  بإسقاطھ, 
من أذرع االخطبوط االحتاللي التي 
بمباركة  المملكة،  عنق  على  تلتوي 
وخضعوا  قبلوا  الذین  مسؤولیھا  من 
فقد  الصھیوني".  الكیان  لنزوات 
للكیان  الداخلیة  وزیرة  كشفت 
أمس  شاكید,  أیلیت  الصھیوني, 
االثنین أمام البرلمان عن أن "حكومة 
بالدھا تجري اتصاالت مع المغرب 
مجال  في  موظفین  الستقطاب 

التمریض".
وتحدثت شاكید حول أزمة العمالة و 
على  تعمل  اإلسرائیلیة  الحكومة  أن 
اتفاقات  وعقد  جدد  عمال  استقدام 

مشیرة  القطاع،  بھذا  جدیدة  ثنائیة 
إلى أن بالدھا لدیھا طموح لفتح ھذا 
المغربیة، كما  الكفاءات  المجال أمام 
كشفت على أن "الحكومة بدأت بعملیة 
للموضوع,  بالنسبة  االستكشاف 
الطرف  من  أیضا  استجابة  وھناك 
اآلخر" وذلك في إشارة إلى الجانب 
الداخلیة  وزیر  وكان  المغربي. 
دیري,  أریي  السابق,  اإلسرائیلي 
في  الماضي  فبرایر  شھر  كشف 
تغریدة على حسابھ بموقع تویتر بأنھ 
تحدث مع نظیره المغربي عبد الوافي 
لفتیت واتفق معھ على تشكیل فریق 
عمل مشترك من أجل دراسة إمكانیة 
في  للعمل  المغاربة  العمال  جلب 
قطاع التمریض, مع إمكانیة اإلعفاء 
من التأشیرة. ومنذ توقیع االتفاق بین 
برعایة  الصھیوني  والكیان  المغرب 
واشنطن، في دیسمبر 2020، تسیر 
منحى  في  الطرفین  بین  العالقات 
غضب  أثار  مما  متسارع  تصاعدي 
الشعب المغربي الذي توعد بالنضال 

حتى اسقاط التطبیع.
تم  سؤال  التطبیع،  یصمد  متى  إلى 
الى  بالنظر  تداولھ على نطاق واسع 
لھ  المناھضة  الواسعة  الشعبیة  الھبة 
عواقبھ.  من  المخیفة  والتحذیرات 
المتتبعون  یؤكد  السیاق,  ھذا  وفي 
ألصوات  مرجحة  الكفة  ان  على 
والداعم  للتطبیع  المناھض  الشعب 
شعبھا  ولنضال  الفلسطینیة  للقضیة 
من أجل التحریر. ودحض حقوقیون 
من المغرب الدعایة المخزنیة المكثفة 
على  فرض  الذي  التطبیع  التفاق 
وبعد  أنھ  اكدوا  و  المغربي  الشعب 
نتائجھ  فإن  توقیعھ  على  سنة  مرور 
أكد  ما  وھو  ومذلة.  كارثیة  جاءت 
السبطي  أنس  المغربي  الكاتب  علیھ 
الصھیوني  الكیان  أن  الذي حذر من 
االتفاقات  وكل  یعطي  وال  یأخذ 
الموقعة من طرف المغرب الرسمي 
ھي في صالحھ، فھي تضرب سیادة 
ھویتھ  من  وتنال  الصمیم  في  البلد 

ومن مقومات صموده.

المغرب یواجھ أزمة اقتصادیة حادة 

 ارتفاع مؤشر األسعار عند االستهالك 
للشهر الثالث على التوالي

بعد نجاح المحاكمة الرمزية ضد المطبعين في المغرب

الجبهة المغربية لدعم فلسطين 
تهنئ فريقها القانوني

لسد النقص في أزمة العمالة التي یتخبط فیھا االحتالل

الكيان الصهيوني يسعى لجلب ممرضين 
من المغرب لمستشفياته
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فيما يواصل األسير «أبو هواش» إضرابه عن الطعام لليوم 134 تواليا

األسرى الفلسطينيون يعيشون أوضاعا 
مأساوية في السجون الصهيونية 

الهيئة  باسم  المتحدث  وقال   
أبو  األسير  إن  ربه،  حسن عبد 
وضع  من  يعاني  الذي  هواش 
إضرابه،  يوصل  خطير  صحي 
حتى انتزاع قرار باإلفراج عنه. 
وأشار إلى إنّه فقد قدرته على 
صعوبة  من  ويُعاني  الحركة، 
نقله  وتم  الكالم،  في  بالغة 
حيث  «الرملة»  سجن  من 
«أساف  مستشفى  إلى  يقبع، 

هروفيه».
يعني  ال  التجميد  أن  يذكر 
لكنه  اإلداري  االعتقال  إلغاء 
إدارة  مسؤولية  إخالء  يعني 
والمخابرات  االحتالل،  سجون 
وحياة  مصير  عن  الصهيونية 
إلى  وتحويله  المعتقل، 
في  رسمي  غير  «معتقل» 
تحت  وسيبقى  المستشفى، 
المستشفى  «أمن»  حراسة 
السّجانين،  حراسة  من  بدال 
غير  عائلته  يُبقي  وفعليا 
أيّ  إلى  نقله  على  قادرة 
العائلة  أفراد  أن  علمًا  مكان، 
زيارته  يستطيعون  واألقارب 
لقوانين  وفقا  مريض  كأي 

المستشفى.
يُشار إلى أن هشام أبو هواش 
شهر  من  الـ27  منذ  معتقل 
عام  األول  تشرين  أكتوبر/ 

االعتقال  إلى  وحوّل   ،2020
اإلداريّ لمدة ستة شهور، وهو 
أطفال.  لخمسة  وأب  متزوج 
لالعتقال  هواش  أبو  تعرض 
بدأت  حيث  ا،  سابقً مرات  عدة 
عام  منذ  لالعتقال  مواجهته 
واعتقال  أحكام  بين   2003
سنوات  مجموع  وبلغ  إداريّ، 
اعتقاله (8) سنوات منها (52) 

شهرًا رهن االعتقال اإلداريّ.
معتقل   (500) نحو  أنّ  يذكر 
بخطوة  سيشرعون  إداريّ، 
في  االحتالل  محاكم  مقاطعة 
 ،2022 الثاني  كانون  من  األول 
االعتقال  لسياسة  رفضًا 
أعمار  سرقت  التي  اإلداريّ، 
المعتقلين  من  المئات 
وجود  ذريعة  تحت  اإلداريين، 

«ملف سرّيّ».
ووثق نادي األسير أبرز محطات 
أبو  هشام  المعتقل  إضراب 
األمر  انتهاء  فبعد  هواش، 
اإلداريّ األول في الـ27 نيسان 
أصدرت   ،2021 أبريل   /
اعتقال  أمر  االحتالل  مخابرات 
ومدته  ه  بحقّ جديد  إداريّ 
نحو  مرور  وبعد  شهور،  ستة 
قرر  األمر،  على  شهور  أربعة 
1 آب/ أغسطس الماضي،  في 
عن  اإلضراب  معركة  خوض 

الطعام.
في  محتجزًا  هواش  أبو  بقي 
لنحو  «عوفر»  سجن  زنازين 
سجن  إلى  نقله  قبل  شهر 
المدة  هذه  وخالل  «الرملة»، 
اإلجراءات  من  جملة  واجه 
ه، السيما عزله  التنكيلية بحقّ
المحامين  زيارات  وعرقلة 
المعتقل  أنّ  عن  عدا  له، 
من  تلقائيًا  يحرم  المضرب 
فترة  وخالل  العائلة.  زيارة 
إلى  مرات  عدة  نقل  إضرابه 
أنّ  إال  االحتالل،  مستشفيات 
تقوم  كانت  السجون  إدارة 
بإعادته في كل مرة إلى سجن 
 (71) مرور  وبعد  «الرملة». 
وبعد  إضرابه،  على  يومًا 
الثاني،  اإلداريّ  األمر  انتهاء 
االحتالل  مخابرات  أصدرت 
ه أمر اعتقالٍ إداريّ جديد  بحقّ

مدته 6 شهور.
إلى ذلك، طالبت هيئة شؤون 
أبو  ومركز  والمحررين  األسرى 
األسيرة،  الحركة  لشؤون  جهاد 
للتدخل  الدولية  المؤسسات 
األسرى  حياة  إنقاذ  أجل  من 
السجون  في  الفلسطينيين 
على  والتأكيد   ، االسرائيلية 
وفقاً  اإلنسانية،  حقوقهم 
في  المشتركة  الثالثة  للمادة 

 ، األربع  جنيف  اتفاقيات 
والمركز  الهيئة  من  كالً  وأكدت 
المفصل  السنوي  التقرير  في 
نائب  من  كل  أعده  الذى 
األسرى  شؤون  هيئة  رئيس 
أبو  مركز  ورئيس  والمحررين 
األسيرة  الحركة  لشؤون  جهاد 
الخطيب  القادر  عبد  الدكتور 
شؤون  بهيئة  العام  والمدير   ،
ومدير   - والمحررين  األسرى 
الدكتور  الدولى  القانون  دائرة 
والمنسقة  حمدونة،  رأفت 
اإلدارية لمركز أبو جهاد لشؤون 
زين  األستاذة  األسيرة  الحركة 
األسرى  أوضاع  أن  حلبية  أبو 
في العام 2021 ال تقل مأساوية 

عن األعوام السابقة .
مركز  حوكمة  التقرير  وتناول 
عليه  صادق  الذى  جهاد  ابو 
الفلسطيني  الوزراء  مجلس 
2021، واتباعه ماليا  في العام 
اداريا الى هيئة شؤون االسرى 
و  تأكيدا  ذلك  و  والمحررين، 
المشترك  للتصور  استكماال 
و  األسرى  شؤون  هيئة  بين 
القدس  جامعة  و  المحررين 
قضايا  بخدمة  يتعلق  فيما 
األسرى وأرشفة تاريخ وتجربة 

الحركة االسيرة.
تفاصيل  التقرير  وبيَن 

االحتالل  سلطات  انتهاكات 
والمعتقلين  األسرى  بحق 
السجون  في  الفلسطينيين 
 ،  2021 للعام  اإلسرائيلية 
تختلف  ال  أنها  إلى  مشيراً 
بل  األخيرة  األعوام  عن 
بسبب  معاناتهم  زادت 
اليومية،  االعتقاالت  زيادة 
المعتقلين  عدد  وارتفاع 
واالضرابات  االداريين 
الطعام  عن  المفتوحة 
واستشهاد   ، مواجهته  فى 
بسبب  العمور  سامى  األسير 
 ، الطبى  واالستهتار  االهمال 
 ، والتفتيشات  واالقتحامات 
اليومية  االعتقاالت  وتكثيف 
ونصب  الليلية  والمداهمات 
الحواجز والتوغالت واقتحامات 
الغربية،  الضفة  في  الجيش 
والتجار  المرضى  واعتقال 
والعمال عبر حاجز بيت حانون 
( ايرز) في قطاع غزة، واعتقال 
الصيادين أثناء عملهم في بحر 

القطاع.
2021 العام  أن  التقرير  وقال 
السنوات  عن  يختلف  لم 
أشكال  في  األخيرة  العشر 
االنتهاك من اعتقال وتعذيب 

وتضييق  وجسدي  نفسي 
السجون  في  األسرى  على 
مكانتهم  مصادرة  خالل  من 
حرب  كأسرى  القانونية 
«كمخالفين  معهم  والتعامل 
قانونية  غير  أعمال  ومرتكبي 
بالقتلة  ووصفهم  وارهابية 
وحرمانهم  والمخربين»، 
حقوقهم  من  االعتقال  خالل 
التي  واالنسانية  األساسية 
االتفاقيات  عليها  نصت 

والمواثيق الدولية.
ظروف  التقرير  وأوضح 
السجون  في  االعتقال 
تصلح  ال  التي  الصهيونية 
كل  وبعيدة  اآلدمية،  للحياة 
الحياة  شروط  عن  البعد 
واالتفاقيات  اإلنسانية، 
التي  الدولية  والمواثيق 
وقواعد  قوانين  وضعت 
لمعاملة األسرى وقت النزاعات 
تلك  تكن  ولم  والحروب، 
نتيجة  أو  عفوية  المعاملة 
معينة؛  سياسية  لظروف 
قبل  من  ممنهجة  كانت  بل 
وإدارة  اإلسرائيلية  الحكومات 

مصلحة السجون.

أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية أن األسير هشام أبو هواش، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام 
لليوم 134 على التوالي، رغم قرار االحتالل الصهيوني بتجميد أمر اعتقاله اإلداري.
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أصيب، صباح أمس، ستة شبان 
فلسطينيين بالرصاص الحي، وصفت 

إحدى اإلصابات بالخطيرة، عقب 
اقتحام قوات االحتالل الصهيوني 

مدينة طوباس (شمال الضفة الغربية 
المحتلة).

 وذكرت مصادر إعالم فلسطينية، بأن 
قوات االحتالل اقتحمت فجرا المدينة، 
وسط إطالق كثيف للرصاص، وقنابل 

الصوت والغاز السام والمسيل للدموع، 
األمر الذي أدى الى إصابة ستة مواطنين 

بالرصاص الحي. وأفادت طواقم الهالل 
األحمر الفلسطينية، بأنها تعاملت مع 
إصابة شاب بالرصاص الحي، في الصدر 

وصفت بالخطيرة، وخمس إصابات 
باألطراف، خالل المواجهات، ونقل 

المصابون إلى المشفى لتلقي العالج.
كما اعتقلت قوات االحتالل ثالثة 

شبان خالل اقتحامها للمدينة، وذلك 
بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. 

وأفادت ذات المصادر، أن قوات االحتالل 
اعتقلت بمداهمات لمنازل ذويهم أسرى 

فلسطينيين محررين.
واندلعت مواجهات، مساء أول أمس، 
قرب مدخل بلدة سيلة الظهر جنوب 
جنين، وعدة مناطق بنابلس، وألقى 

شبان زجاجات حارقة على حافلة 
للمستوطنين في الخليل. وأفادت 

مصادر اعالمية فلسطينية، أن 
مواجهات اندلعت بين شبان وقوات 

االحتالل بالقرب من مستوطنة 
«حومش» المخالة أمام مدخل سيلة 

الظهر جنوب جنين. وأوضحت المصادر 
أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز 

السام والرصاص المطاطي على الشبان، 
ما أدى إلصابة عدد من المواطنين 

بحاالت اختناق.
وفي نابلس، فتح عشرات الشبان 

الطريق بين قريتي برقة وسبسطية 
شمال غرب نابلس للمرة الثانية، بعد 

إعادة إغالق االحتالل لها. وكانت قد 
اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل 

والشبان الفلسطينيين، في وقت سابق 
من مساء أمس، بعد أن أعاد األهالي 
فتح مدخل برقة الرئيسي والمداخل 

الفرعية األخرى، بعد أن أغلقها 
االحتالل ظهر اليوم.

وأشعل شبان فلسطينيون اإلطارات 
المطاطية على بُعد أمتار من البؤرة 

االستيطانية المقامة على جبل صبيح 
في بلدة بيتا جنوب نابلس. ونجح ثوار 

بلدة برقة وسبسطية بالتعاون مع 
شبان بلدات فلسطينية مجاورة خالل 

األيام الماضية، في إفشال محاوالت 
المستوطنين القتحام البلدتين، بحماية 

عسكرية مشددة من قوات االحتالل.
وتصدى شبان فلسطينيون لقوات 
االحتالل التي سعت لتأمين اقتحام 
المستوطنين للبلدتين، حيث دارت 

مواجهات عنيفة تخللها رشق حجارة، 
وزجاجات حارقة، وتفجيرات صوتية.

على صعيد آخر، اقتحم عشرات 
المستوطنين، صباح أمس، باحات 
المسجد األقصى المبارك، بحراسة 

مشددة من قوات االحتالل الصهيوني. 
وأفادت مصادر إعالم فلسطينية، أن 
عدداً من المستوطنين، منهم طلبة 

معاهد توراتية، اقتحموا باحات 

المسجد األقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية 
في المنطقة الشرقية من المسجد، 

بحماية قوات االحتالل.
كما اقتحمت شرطة االحتالل الصهيوني، 

مُصلى قبة الصخرة والمتحف المرواني 
بالمسجد األقصى المبارك. وذكرت 

ذات المصادر، بأن عناصر من شرطة 
االحتالل ومخابراته، اقتحموا مُصلى 

قبة الصخرة، واستجوبوا بعض 
المصلين. وتأتي عملية االقتحام، بعد 
حملة اعتقاالت طالت عددًا من حراس 

األقصى، وإدارة األوقاف اإلسالمية في 
مدينة القدس المحتلة.

ويحاول االحتالل فرض سيطرته وتغيير 
الواقع في القدس من خالل استهداف 

المقدسات اإلسالمية فيها، وعموم 
المدينة التي تشهد اعتداءات إسرائيلية 

يومية بحق سكانها. ووفق رصد دوري 
صادر عن المكتب اإلعالمي لحركة 

حماس بالضفة الغربية، فقد سجل 71
اعتداًء للمستوطنين خالل شهر نوفمبر 
الماضي. وبلغ عدد المقتحمين للمسجد 

األقصى 2365 مستوطنًا، وبلغ عدد 
حاالت اإلبعاد عن أماكن السكن وعن 

المسجد األقصى 6 مواطنين.
وفي المقابل، شهدت مدن وبلدات 

الضفة الغربية والداخل الفلسطيني 
المحتل عام 1948م شد رحال 

الفلسطينيين إلى باحات األقصى، 
ضمن حمالت تنطلق تحت «نداء الفجر 

العظيم»، وهذا تأكيدا على الترابط 
الروحي بين الفلسطينيين والمسجد 

األقصى، وإليصال رسالة لالحتالل برفض 
مخططات التهويد والضم.

 طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية

الخارجية الفلسطينية تدين تغول 
االحتالل الصهيوني على القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «تغول االحتالل على القدس المحتلة بمواطنيها 
التي  ومنازلها  ومقدساتها،  الحضارية،  ومعالمها  وهويتها  وسمائها،  باطنها،  في  وما  وأرضها 
تتعرض ألبشع عدوان احتاللي إحاللي عنصري متواصل بهدف أسرلتها وتهويدها وتهجير وطرد 

مواطنيها المقدسيين بالقوة الغاشمة».
وبينت الخارجية الفلسطينية، أن آخر هذه االعتداءات كان التصعيد الحاصل في عمليات تعميق 
لبناء  الهادف  المخطط  الحال في  أرضها كما هو  الجاثمة في قلبها وعلى  المستعمرات  وتوسيع 
واسعة  بالهدم  اإلخطارات  وتوزيع  الهدم  عمليات  وتكثيف  جديدة،  استيطانية  وحدة   1324
نادي صور  بهدم  التهديد  في  الحال  وكما هو  وحزما،  العيسوية  في  باألمس  كما حصل  النطاق 
باهر، واستمرار تصعيد استهداف المقدسات المسيحية واإلسالمية في القدس، وفي مقدمتها 
وترهيب  القدس،  وبلدات  ألحياء  االحتالل  قوات  اقتحامات  وتصعيد  المبارك،  األقصى  المسجد 
والتنكيل  القمع  أشكال  أبشع  وممارسة  منازلهم،  في  اآلمنين  العزل  المدنيين  المواطنين 

واالعتقاالت الجماعية كما حصل في مخيم شعفاط.
الكاملة  المسؤولية  الصهيوني  االحتالل  أمس،  لها  بيان  في  الفلسطينية،  الخارجية  وحملت 
ومواطنيها  القدس  وضد  عامة،  الفلسطيني  الشعب  ضد  وجرائمه  انتهاكاته  عن  والمباشرة 
بشكل خاص. وأكدت أن جميع إجراءات االحتالل غير شرعية وغير قانونية وباطلة من أساسها 
واتفاقيات جنيف  الدولي  اإلنساني  والقانون  الموقعة  واالتفاقيات  الدولي  للقانون  وفقاً  وذلك 
وقرارات األمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء ال يتجزأ من األرض 

الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين األبدية.
وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس األمن، بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية 
تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم من قبل سلطات االحتالل الصهيوني، واالنتصار 
لذاته والحفاظ على ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ قرارات األمم المتحدة خاصة القرار 2334

والقرارات األممية ذات الصلة.
الخطة  بنعيسى،  المكاوي  النقيب  العرب  المحامين  التحاد  العام  األمين  أدان  جانبه  من 
الوحدات  من  المزيد  إلقامة  الصهيوني  االحتالل  أقرها  التي  الجديدة  االستعمارية  االستيطانية 

االستيطانية ومشاريع البنى التحتية في مرتفعات الجوالن العربي السوري المحتل.
للمشاريع  مكملة  تأتي  االستعمارية  الخطة  هذه  «إن  أمس:  له  بيان  في  بنعيسى،  وقال 
والتكوين  العمراني  الطابع  تغيير  إلى  وتهدف  المغتصب،  الكيان  لهذا  السابقة  االستيطانية 
المزيد من  واالستيالء على  السوري،  للجوالن  القانوني  والوضع  المؤسسي  والهيكل  الديمغرافي 
األراضي السورية، ومنحها للمستوطنين الذين تم استقدامهم من عدة دول بالعالم، لفرض واقع 

جديد».
األعراف  كل  تخالف  سرقة  جريمة  هي  السابقة،  الخطط  من  وغيرها  الخطة  هذه  أن  وأكد 
والقوانين اإلنسانية والدولية وميثاق األمم المتحدة وقراراتها الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن 

االحتالل ال يعترف بالقوانين الدولية ومنظماتها والشرعية الدولية.
وطالب األمين العام، مجلس األمن والمجتمع الدولي واألمم المتحدة بالضغط على االحتالل 
لالنسحاب من الجوالن السوري المحتل، والحفاظ على هويته، مطالبًا المنظمات الحقوقية 

ا. بضرورة فضح ممارسات االحتالل وأعماله اإلرهابية عالميًّ
وأكد بنعيسى، على قرارات االتحاد السابقة الخاصة بالجوالن، وإدانته للممارسات اإلسرائيلية 
المتحدة  األمم  وميثاق  الدولية  والقوانين  المخالفة التفاقية جنيف  أهله  العدوانية بحق 

بسرقة الموارد الطبيعية والمائية التي هي حق لسكانه األصليين.

إصابات واعتقاالت في اقتحام االحتالل مناطق بالضفة الغربية

االنتهاكات الصهيونية ضد الشعب 
الفلسطيني تتواصل
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جمع اإلمام مالك بن أنس، بین علم الحدیث وعلم الفقھ، 
ه أھل الحدیث محدثاً،  وبرع في ھذین العلمین حتى عدَّ
وعده أھل الفقھ فقیھاً، وھو بال ریب محدث جلیل یدل 
بارع  فقیھ  وھو  «الموطأ»،  الشھیر  كتابھ  ذلك  على 
بـ  المعروف  اإلسالمي  الفقھ  في  مذھبھ  ذلك  على  یدل 

«المذھب المالكي». 
السنة  المسلمین  أئمة  ثاني  أنس  بن  مالك  اإلمام  یعتبر 
بجمیع  السنة  أھل  إمامتھم  على  یجمع  الذین  األربعة 
توجھاتھم، وھم متفقون على كل األصول الفقھیة، أما 
المسائل الفرعیة التي اختلفوا فیھا، فھي التي كّونت نشأة 
الشافعي،  المالكي،  (الحنفي،  األربعة  الفقھیة  المذاھب 
الحنبلي)، وأبو حنیفة النعمان ھو أول األئمة األربعة 
والتابعي الوحید بینھم، وقد لقي عدداً من صحابة رسول 
هللا صلى هللا علیھ وسلم ، والمرجح أنھ لم یلتق أیاً من 
األئمة الثالثة الذین تلوه، لكن اإلمام الشافعي التقى مع 
كان  حیث  حنبل،  بن  وأحمد  أنس  بن  مالك  اإلمامین 
الشافعي تلمیذ اإلمام مالك، وكان شیخ اإلمام أحمد بن 
حنبل، الذي قال عنھ ”مالك سید من سادات أھل العلم، 
الحدیث والفقھ، ومن مثل مالك؟ متبع  إمام في  وھو 

آلثار من مضى، مع عقل وأدب“. 
اشتُھر اإلمام مالك بعلمھ الغزیر، وقوة حفظھ للحدیث 
وكان  الھجرة،  دار  إمام  وھو  فیھ،  وتثبُّتھ  النبوي، 
واألخالق  والوقار  والھیبة  والذكاء  بالصبر  معروفاً 

الحسنة، وقد أثنى علیھ كثیٌر من العلماء.

من هو اإلمام مالك بن أنس؟ 
ھو أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
األصبحي الحمیري المدني. (39-971ھـ / 117-

597م) فقیھ ومحدِّث مسلم، وثاني األئمة األربعة 
عند أھل السنة والجماعة، وصاحب المذھب المالكي 
وقوة  الغزیر  بعلمھ  اشتُھر  اإلسالمي.  الفقھ  في 
معروفاً  وكان  فیھ،  وتثبُّتھ  النبوي  للحدیث  حفظھ 
بالصبر والذكاء والھیبة والوقار واألخالق الحسنة، 

وقد أثنى علیھ كثیٌر من العلماء منھم اإلمام الشافعي بقولھ: 
”إذا ُذكر العلماء فمالك النجم، ومالك حجة هللا على خلقھ 

بعد التابعین“. 
النبوي  الحدیث  كتب  أوائل  من  ”الموطأ“  كتابھ  ویُعدُّ 
ھا، حتى قال فیھ اإلمام الشافعي: ”ما بعد  وأشھرھا وأصحِّ
من موطأ مالك“. وقد  أكثُر صواباً  كتاب هللا تعالى كتاٌب 
تشریعیة  مصادر  عدة  على  فتواه  في  مالك  اإلمام  اعتمد 
وعمل  واإلجماع،  النبویة،  والسنة  الكریم،  القرآن  ھي: 
أھل المدینة، والقیاس، والمصالح المرسلة، واالستحسان، 
مولده  واالستصحاب.  الذرائع،  وسد  والعادات،  والعرف 
سنة  المنورة  بالمدینة  مالك  اإلمام  ُولد  ونشأتھ  ونسبھ 
39ھـ، ونشأ في بیت كان مشتغًال بعلم الحدیث واستطالع 
الكریم  القرآن  فحفظ  وفتاویھم،  الصحابة  وأخبار  اآلثار 
النبوي وتعلُِّم  في صدر حیاتھ، ثم اتجھ إلى حفظ الحدیث 
الفقھ اإلسالمي، فالزم فقیھ المدینة المنورة ابن ھرمز سبع 
سنین یتعلم عنده، كما أخذ عن كثیر من غیره من العلماء 
نافع مولى ابن عمر وابن شھاب الزھري، وبعد أن  مثل 
سبعون  لھ  شھد  أن  وبعد  والُفتیا،  لآلثار  دراستھ  اكتملت 
في  العلم أنھ موضع لذلك، اتخذ لھ مجلساً  شیخاً من أھل 
المسجد النبوي للدرس واإلفتاء، وقد ُعرف درُسھ بالسكینة 
والوقار واحترام األحادیث النبویة وإجاللھا، وكان یتحرُز 
وكان  أدري“،  ”ال  قول  من  ویُكثُر  إفتائھ  في  یُخطئ  أن 
فانظروا في رأیي،  أنا بشر أخطئ وأصیب،  ”إنما  یقول: 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا بھ، وما لم یوافق الكتاب 
مالك  اإلمام  مرض  971ھـ  سنة  وفي  فاتركوه“.  والسنة 
اثنین وعشرین یوماً ثم مات، وصلى علیھ أمیُر المدینة عبد 

هللا بن محمد بن إبراھیم، ثم ُدفن في البقیع. 
نشأ اإلمام مالك في بیت اشتغل بعلم األثر، وفي بیئٍة كلُّھا 
الحدیث  بعلم  مشتغًال  كان  فقد  بیتھ  أما  والحدیث،  لألثر 
مالك  فجده  وفتاویھم،  الصحابة  وأخبار  اآلثار  واستطالع 
بن أبي عامر كان من كبار التابعین وعلمائھم، وقد روى 
عن مجموعة من الصحابة، أما أبوه أنس فلم یكن اشتغالھ 
أبیھ  أنھ روى عن  إلى مالك  یُنسب  لم  إذ  بالحدیث كثیراً، 
إال خبراً واحداً یُشك في نسبتھ إلیھ، فلم یكن أنٌس إذا من 

المشتغلین بالعلم والحدیث. 
غناء،  وَجدِّه  أعمامھ  ففي  العلم  من  أبیھ  حاُل  كان  ومھما 

ویكفي 
األسر  من  األسرة  لتكون  العلم  في  مقامھم 

المشھورة بالعلم، كما كان أخو مالك وھو النضر بن أنس 
مالزماً للعلماء یتلقى علیھم ویأخذ عنھم. حفظ اإلمام مالك 
القرآن الكریم في صدر حیاتھ، كما ھو الشأن في أكثر األسر 
اإلسالمیة التي یتربى أبناؤھا تربیة دینیة، واتجھ بعد حفظ 
القرآن الكریم إلى حفظ الحدیث، فوجد من بیئتھ محرضاً، 
ومن المدینة موعظاً ومشجعاً، ولذلك اقترح على أھلھ أن 
یذھب إلى مجالس العلماء لیكتب العلم ویدرسھ. جالس مالك 
من  فقھائھم وعالماً  من  فقیھاً  ناشئاً صغیراً، ولزم  العلماَء 
علمائھم. ولقد الزم مالكاً منذ صباه االحتراُم التامُّ لألحادیث 
االستقرار  من  حال  في  وھو  إال  یتلقاھا  ال  فكان  النبویة، 
والھدوء توقیراً لھا وحرصاً على ضبطھا، ولذلك ما كان 
اضطراب،  أو  ضیق  حال  في  یتلقاھا  وال  واقفاً،  یتلقاھا 
حتى ال یفوتھ شيء منھا. كما أن مالكاً لم یكن یدخر ماًال 
في سبیل طلب العلم. أخالقھ وصفاتھ كان اإلمام مالك إذا 
تاماً،  وعیاً  ووعاه  بحرص  إلیھ  استمع  شيء  إلى  استمع 
حتى إنھ لیسمع نیفاً وأربعین حدیثاً مرة واحدة، فیجيء في 
الیوم التالي ویُلقي على من استمعھا منھ، وھو ابن شھاب 
الزھري، أربعین حدیثاً، مما یدل على قوة حفظھ ووعیھ، 
لنعم  وإنك  العلم،  أوعیة  من  ”أنت  الزھري:  لھ  قال  حتى 
المستوَدع للعلم“. وكان اإلمام مالك صبوراً مثابراً، مغالباً 
لكل الصعاب، غالََب الفقر حتى باع أخشاب سقف بیتھ في 
العلماء،  بیوت  إلى  الھجیر  في  یذھب  وكان  العلم،  سبیل 
ینتظر خروجھم، ویتبعھم حتى المسجد، وكان یجلس على 
باب دار شیخھ في شدة البرد، ویتقي برد المجلس بوسادة 
یجلس علیھا، وكان اإلمام مالك یعمل في نفسھ ما ال یُلزمھ 
الناس، وكان یقول: ”ال یكون العالم عالماً حتى یعمل في 
نفسھ بما ال یفتي بھ الناس، یحتاط لنفسھ ما لو تركھ لم یكن 
علیھ فیھ إثم» كما اتصف اإلمام مالك بقوة الفراسة، وقد 
تالمیذه: «كان  أحد  وقال  الشافعي،  اإلمام  ذلك  شھد على 
ھیبة  ذا  مالك  اإلمام  وكان  تخطئ».  ال  فراسٌة  مالك  في 
ووقار، یھابھ تالمیذه، حتى أن الرجَل لیدخل إلى مجلسھ 
فیُلقي السالم علیھم فال یُردُّ علیھ أحد إال ھمھمة وإشارة، 
یھابھ  كان  كما  وإجالًال،  مھابًة  یتكلم  أال  إلیھ  ویشیرون 
بالصغر في حضرتھ، ویھابھ  ون  لیحسُّ إنھم  الحكام، حتى 
أوالد الخلفاء، أما صفتھ الشكلیة، فقد كان اإلمام مالك طویًال 

عظیم  الشقرة،  إلى  البیاض  شدید  جسیماً، 
الھامة، حسن الصورة، أصلع، أعین، أشم، 
أزرق العینین. قال عیسى بن عمر المدني: 
« ما رأیت بیاضاً قط أحسن من وجھ مالك، 
وكان عظیم اللحیة عریضھا». وكان اإلمام 
بذلك  وَیرى  تامًة،  عنایًة  بلباسھ  یُعنى  مالك 
إعظاَم العلم ورفعَة العالم، ویقول إن مروءة 
العالم أن یختار الثوَب الحسَن یرتدیھ ویظھر 
بكامل  إال  العیون  تراه  أال  ینبغي  وأنھ  بھ، 
یلبس  كان  وقد  الجیدة،  العمامة  حتى  اللباس 
ومؤلفاتھ  كتبھ  وأجملھ.  وأغاله  اللباس  أجود 
كتابین  في  الفقھي  مالك  اإلمام  مذھب  ظھر 
أساسین، ھما ”الموطأ“ و»المدونة الكبرى»، 
الفقھیة  والقضایا  األحكام  كل  فیھا  ذكر  التي 
التي عرضت لھ. وقد أخذ كتاب الموطأ ینتشر 
بروایات مختلفة، وبدأت صورة مالك تتعاظم 

في الكتابات التاریخیة الالحقة. 

الموطأ.. جوهر فقه اإلمام مالك
الحدیث  كتب  أوائل  من  الموطأ  كتاب  یُعد 
اجتھاده  وفي  وتركیبھ،  ترتیبھ  في  وأشھرھا 
ونقلھ، وفي حدیثھ وفقھھ، وقد كان أعظَم مرجع 
”لم  عیاض:  القاضي  قال  وأقدَمھ،  عصره  في 
اعتناَء  والحدیث  الفقھ  كتب  من  بكتاب  یُعتَن 
أجمع  والمخالف  الموافق  فإن  بالموطأ،  الناس 
حدیثھ  وتقدیم  وروایتھ  وتفضیلھ  تقدیمھ  على 
رجالھ  على  بالكالم  اعتنى  وقد  وتصحیحھ، 
وحدیثھ والتصنیف في ذلك عدٌد كثیٌر من المالكیین 

وغیرھم من أصحاب الحدیث والعربیة».
وقد أثنى كثیٌر من العلماء على الموطأ، قال اإلمام 
الشافعي: ”ما في األرض كتاب بعد كتاب هللا عز 
من  األثر  جاء  وإذا  مالك،  موطأ  من  أنفع  وجل 
كتاب مالك فھو الثُّریَّا“، وقال أیضاً: ”ما بعد كتاب 
مالك“،  موطأ  من  صواباً  أكثُر  كتاٌب  تعالى  هللا 
وقال ابن مھدي: «ال أعلم من علم اإلسالم بعد القرآن أصح 
من موطأ مالك»، وقال ابن وھب: ”من كتب موطأ مالك 
فال علیھ أن یكتب من الحالل والحرام شیئاً“، وُسئل اإلمام 
أحمد بن حنبل عن كتاب مالك بن أنس فقال: «ما أحسنھ 

لمن َتدیَّن بھ».

فقيه المدينة المنورة 

كانت المدینة المنورة في عصر مالك مھداً للعلم، إذ كان 
بھا عدد من التابعین، وقد الزم مالك ابن ھرمز مالزمة 
من  غیره  من  األخذ  إلى  اتجھ  ثم  بغیره،  فیھا  یخلطھ  لم 
العلماء مع مجالسة شیخھ األول، فوجد في نافع مولى ابن 
عمر بغیتھ، فجالسھ مع مجالسة ابن ھرمز وأخذ عنھ علماً 
كثیرا، كما أخذ اإلمام مالك عن ابن شھاب الزھري. بعد 
أن اكتملت دراسة مالك لآلثار والُفتیا، اتخذ لھ مجلساً في 
المقام  للدرس واإلفتاء، ولقد قال في ھذا  النبوي  المسجد 
إلى الدرس واإلفتاء:  وفي بیان حالھ عندما نزعت نفسھ 
”لیس كل من أحب أن یجلس في المسجد للحدیث والفتیا 
جلس، حتى یشاِور فیھ أھَل الصالح والفضل والجھة من 
المسجد، فإن رأوه لذلك أھًال جلس، وما جلست حتى شھد 
وقد  لذلك“.  أني موضع  العلم  أھل  من  شیخاً  سبعون  لي 
كان جلوس مالك لإلفتاء في المسجد النبوي بعد أن اكتمل 
عقلھ ونضج فكره، وفي حیاة بعض شیوخھ الذین عاشوا 
بعد أن نضج واكتمل، ولم تُبین المصادر السنَّ التي جلس 
مالك  فیھ. جلس  الذي ال شك  بالتعیین  لإلفتاء  مالك  فیھا 
النبوي لطالب  الحدیث  یُفتي ویروي  النبوي  المسجد  في 
المكان  في  النبوي  المسجد  في  مجلُسھ  وكان  الحدیث، 
والحكم  للشورى  فیھ  یجلس  الخطاب  بن  كان عمر  الذي 
عمر  یتأثر  المجلس  ذلك  باختیاره  مالك  وكان  والقضاء، 
وأقضیتھ،  فتاویھ  في  تأثره  كما  جلوسھ  في  الخطاب  بن 
وھو المكان الذي كان یوضع فیھ فراش النبي محمد إذا 
اعتكف، وجاء في طبقات ابن سعد: «كان مجلس مالك في 
مسجد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تجاه خوخة عمر 
بین القبر والمنبر». وكذلك فعل مالك في مسكنھ، فقد كان 
یسكن في دار عبد هللا بن مسعود، لیقتفي بذلك أثر عبد هللا 

بن مسعود. 

األربعاء 29 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 27 جمادى األولى  
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اإلمام مالك بن أنس.. صاحب «الموطأ» 
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تم توقیع اتفاقیة تعاون بین مكتبھا بالجزائر وبین المدیریة العامة للغابات

أكدت مديرة التعاون الدولي لدى المديرية العامة للغابات، غانية بساح في تصريحات 
صحفية نقلتها وكالة األنباء الرسمية أن «المديرية العامة للغابات وقعت اتفاقية 

مع منظومة االمم المتحدة بالجزائر، من اجل تطهير الغابات و انجاز اشغال للتحكم في 
السيول، فضال عن اعمال بيداغوجية لتحسيس المواطنين بحماية الغابات».

فين بإحدى البلديات بإقليم الجزائر العاصمة من بينهم موظّ

توقيف 11 شخصا في قضية تزوير ملف 
قاعدي لمركبة

ات الوقود مة تنشط على مستوى محطّ  • اإلطاحة بشبكة إجرامية منظّ

و ادلت ذات المسؤولة بهذا 
التصريح، خالل يوم تحسيسي 

حول االنظمة البيئية، نظم 
بالضيعة البيداغوجية بزرالدة 
بمناسبة الذكرى الـ 75 إلنشاء 

االمم المتحدة التي يتم احياؤها في 
هذه تحت شعار «الغابة في قلب 

التنمية المستدامة»، كما اكدت 
ان المديرية العامة للغابات تطور 

عديد مشاريع الشراكة مع منظمة 
االمم المتحدة بالجزائر في المجال 

البيئي، مشيرة الى دعم برنامج 
االمم المتحدة من اجل اصالح 

االنظمة البيئية الغابية في البالد، 
سيما على اثر حرائق الغابات التي 

حدثت في جويلية االخير.
من جانب اخر اشارت بساح الى 

مشروع اخر يتعلق بتثمين الموارد 
الغابية و الذي سيتم اطالقه قريبا 
مع منظمة االمم المتحدة لألغذية 
و الزراعة (فاو) مؤكدة انه يتعلق 

بإعادة تأهيل غابات الفلين و 
البلوط.

و يتعلق االمر -كما قالت- «بنوع 

يكتسي اهمية كبيرة للجزائر، 
بالنظر الى اهميتها على المستوى 

البيئي وكذلك على الصعيد 
االقتصادي»، كما اشارت في ذات 
السياق الى الشراكة بين مديرية 
الغابات و منتدى االمم المتحدة 

من اجل وضع خريطة لتمويالت 
المشاريع الغابية لمديرية 

الغابات.
و ستسمح هذه الخريطة, حسب 
ذات المسؤولة, بتحديد أصحاب 

رؤوس األموال الجزائريين و األجانب 
لتمويل االستراتيجية الوطنية 

الغابية مع افق سنة 2035.
من جهته ذكر المدير العام للغابات 

جمال طواهرية بمصادقة الجزائر 
على العديد من االتفاقيات و 
االتفاقات الدولية المتعلقة 

بمسائل البيئة و التنوع البيولوجي 
و الغابات الى جانب المخاطر التي 

تهدد الكوكب، و اكد في هذا الصدد 
على دور المجتمع المدني في 

حماية البيئة على غرار مشاركة 
الجمعيات في اعادة تهيئة الغابات 

التي دمرتها الحرائق.
و تطرق اليخاندرو الفاريز المنسق 

المقيم لنشاطات االمم المتحدة 
في الجزائر الى االهداف المسطرة 

في مجال التنمية المستدامة 
ألجندة 2030 والتي تراعي البعد 
البيئي, مشيرا الى العالقات بين 

مكافحة الفقر و حماية الكوكب 
من التغيرات المناخية، و في 

هذا االطار, أبرز نفس المسؤول 
«األهمية الحيوية» للغابات في 
الحفاظ على األنظمة البيئية», 

عالوة على «أهميتها» االجتماعية 
واالقتصادية في العالم الريفي.

و أبرز يقول « نحن مقتنعين أن 
الغابات تساهم بشكل كبير في 

التخفيف من التغيرات المناخية 
و تساعد الماليين من األشخاص 
في العالم, لكي ال نقول الماليير, 
على سد حاجيتهم من الغذاء»، و 
تميز االحتفال بالذكرى الـ 76 من 

تأسيس منظمة األمم المتحدة, في 
الجزائر بنشاطات غرس األشجار.

و بهاته المناسبة, بادرت وزارة 
الفالحة و التنمية الريفية, من 

خالل المديرية العامة للغابات و 
نظام األمم المتحدة في الجزائر, 

بنشاطات االعالم والتحسيس 
واشراك الجمهور العريض في 

صون األنظمة البيئية الحالية، و 
تم تهيئة فضاء ألجل غرس 17

نوع نباتي يمثلون األهداف الـ 17
للتنمية المستدامة, تتوزع بحسب 
5 ميادين أساسية ألهداف التنمية 

المستدامة ألجندة 2030 لألمم 
المتحدة, و هي الكوكب والشعب 

واالزدهار والشراكة و السلم.
حياة سرتاح

توقيف  من  العاصمة  الجزائر  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
بينهم  سيارة  وثائق  تزوير  قضية  في  متهما  شخصا   11
أمس  العاصمة،  لشرطة  بيان  وحسب  ببلدية،  موظفون 
مقاطعة  بأمن  القضائية  الشرطة  تمكنت  فقد  الثالثاء 
الحراش من توقيف 11 شخصا مشتبه فيه في قضية تزوير 
بلديات  إحدى  مستوى  على  المركبات  إلحدى  قاعدي  ملف 

العاصمة.
وأوضحت المصالح ذاتها أنه تم توقيف المشتبه فيه األول 
مزور بطاقة اإلقامة التي وضعت بالملف القاعدي للمركبة 
مواصلة  وبعد  بالبلدية،  الموظفين  بعض  مع  بالتواطئ 
التحريات تم توقيف 10 أشخاص آخرين، أين تم تقديمهم 

أمام وكيل الجمهورية.
ممثلة  الجزائر،  والية  أمن  مصالح  عالجت  آخر  صعيد  على 
الجنائية  بالفرقة  السيارات  تهريب  مكافحة  فصيلة  في 
تكوين  قضية  القضائية،  للشرطة  الوسطى  للمقاطعة 
المشاركة في جناية  لجناية،  اإلعداد  لغرض  أشرار  جمعية 
السرقة بتوافر ظرفي التعدد واستحضار مركبة، وانطلقت 
لدى  لشكوى  مواطن  تسجيل  بعد  الحال  قضية  أطوار 
مصالح األمن الحضري الثالث كريم بلقاسم بأمن المقاطعة 
للسرقة  مركبته  تعرّض  مفادها  امحمد،  سيدي  اإلدارية 
البنزين بشارع  ف على مستوى محطة  توقّ حالة  وهي في 
التحريات  فإن  المصالح  لذات  بيان  وحسب  بلقاسم،  كريم 
على  أسفرت  الفصيلة،  ذات  بها  قامت  التي  الميدانية 
أشخاص  ثالث  وتوقيف  فيهم  المشتبه  هوية  تحديد 

للتحرّيات،  ومواصلة  السرقة،  محل  السيارة  استرجاع  مع 
سرقة  عمليات  بعدّة  قاموا  فيهم  المشتبه  بأنّ  تبيّن 
عناصر  يعمد  حيث  الوقود،  ات  محطّ استهداف  خالل  من 
على  واالستيالء  للمحطات  الدخول  إلى  اإلجرامية  الشبكة 
وتشتيت  بإلهاء  شركائهم  يقوم  أن  بعد  متاح  هو  ما  كل 
تركيز العاملين، وأوضح أنه بعد استكمال كافة اإلجراءات 
القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة 

إقليميا.                              
حياة سرتاح

األمم المتحدة تدعم جهود 
الجزائر أجل تطهير الغابات

 الطارف: اإلطاحة بعصابة مختصة 
في تنظيم رحالت «الحراقة»

تمكنت مصالح أمن والية الطارف من تفكيك 
عصابة إجرامية تتكون من 3 أشخاص تنشط 
في مجال الهجرة غير الشرعية، وحسب بيان 
أمن  مصالح  تمكنت  فقد  الشرطة  لمديرية 
الطارف من تفكيك  القالة بأمن والية  دائرة 
أشخاص   03 من  تتكون  إجرامية  عصابة 
لرحالت  والتحضير  اإلعداد  مجال  في  تنشط 
البيان  وأضاف  البحر،  عبر  السرية  الهجرة 
والوسائل  المعدات  واسترجاع  حجز  تم  أنه 
(صدريات  الهجرة  عمليات  في  المستعملة 
مبلغ   ،(GPS المواقع  تحديد  جهاز  نجاة، 
نقالة  هواتف  الصعبة،  العملة  من  مالي 

ومركبة سياحية.
بجاية: القبض على 3 أشخاص 

تورطوا في سرقة المحالت 
التجارية

القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  تمكنت 
والية  ألمن  التابعة  الخامس  الحضري  لألمن 
المنصرم من وضع حد  األسبوع  بجاية خالل 
لجماعة أشرار تتكون من 03 أشخاص تتراوح 
من  ينحدرون  سنة   21 و   19 بين  أعمارهم 
التجارية،  المحالت  سرقة  يحترفون  بجاية 
تفاصيل العملية جاءت بعد نداء من قاعة 
مفاده  الليل  من  متأخرة  ساعة  في  اإلرسال 
وقوع محاولة سرقة محل تجاري بحي اديمكو، 
إلى  اإلنتقال  تم  السرعة  وجه  وعلى  مباشرة 
عين المكان من أجل المعاينة برفقة عناصر 
بالمكان  البحث  عمليات  العلمية،  الشرطة 
بعيدين  غير  شخصين  مالحظة  من  سهلت 
وحنكة  يقظة  لكن  بالفرار،  الذا  المكان  عن 
األمر  توقيفهما،  من  مكنت  الشرطة  عناصر 
ب  و   ، سنة   21 .ع  ع  بالمدعوين/  يتعلق 
من  وبالقرب  بجاية،  مدينة  من  سنة   20 ف 
على  العثور  تم  المستهدف  التجاري  المحل 
الشكوك  تجلب  بصفة  مركونة  كانت  مركبة 
على  بداخلها  العثور  تم  تفتيشها  بعد  و 
عدة أغراض أستعملت لكسر أبواب المحالت 
على  العثور  تم  كما  المستهدفة  التجارية 
التوصل  تم  إستغاللها  بعد  لشخص  وثائق 
إلى هوية المشتبه فيه الثالث المسمى/ م 
19سنة ، المقيم بمدينة بجاية وتوقيفه  .ر 
وترصد  خطة  وضع  بعد  الموالي  اليوم  في 
أبيض  سالح  بحوزته  ضبط  وقد  تحركاته، 
محظور (سكين)، وحسب المصدر فإنه وبعد 
نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه 
أشرار،  جمعية  تكوين  قضية  ألجل  فيهم 
مع  الليل،الكسر،  بظروف  المقترنة  السرقة 
سالح  وحمل  محرك  ذات  مركبة  إستحضار 
محظور دون مبرر شرعي، وتم تقديمهم أمام 
في  صدر  أين  المختصة  القضائية  الجهات 

حقهم أمر إيداع.
المسيلة: حجز 5900 قرص من 

المهلوسات
للجمارك  الجهوية  المديرية  مصالح  حجزت 
5900 الجاري،  ديسمبر  شهر  خالل  بسطيف 
المهلوسة  الحبوب  ضمن  مصنف  قرص 
عقليا،  المؤثرة  الخصائص  ذات  واألدوية 
الثالثاء  أمس  الهوية  سطيف  إذاعة  ونقلت 
الفرقة متعددة  عن ذات المصالح، أن أفراد 
أقسام  لمفتشية  التابعة  بالمسيلة  المهام 
خالل  تمكنوا  بوعريريج،  برج  الجمارك 
عملية  إحباط  من  جمركي،  لحاجز  نصبهم 
الجمركي  لإلقليم  التهريب  طريق  عن  إدخال 
لبضاعة محظورة، متمثلة في حبوب وأدوية 
عقليا،  المؤثرة  الخصائص  ذات  مصنفة 
حجز  من  مكنت  العملية  أن  المصدر  وأضاف 
المصنفة  واألدوية  الحبوب  من  قرص   5900
ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تم اكتشافها 
سياحية  لمركبة  الدقيق  التفتيش  بعد 
مشبوهة، مخبأة بإحكام داخل أجزاء وتجاويف 
ملف  تشكيل  إثرها،  على  تم  وقد  السيارة. 
أمام  اثنين  مخالفين  تقديم  منازعاتي، 
المركبة  وحجز  المختصة،  القضائية  الجهات 

السياحية التي استعملت لنقل المحظورات.
حياة سرتاح

 منهم شخصين تورطا في قضية السرقة 
بالكسر من داخل محل تجاري

توقيف 05
أشخاص في قضايا 

متفرقة بغرداية
من  مؤخرا  غرداية  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
قضايا  في  متورطين  أشخاص،   05 توقيف 
السرقة  قضية  في  شخصين  منهم  مختلفة، 
في  شخصين  تجاري،  محل  داخل  من  بالكسر 
قضيتي حيازة و نقل و عرض على الغير مؤثرات 
و  التهريب،  طريق   عن  عليها  متحصل  عقلية 
الصنف  من  محظور  أبيض  سالح  حمل  قضية 
السادس دون مبرر شرعي ، توقيف شخص  في 
دون  الكحولية  المشروبات  بيع  و  حيازة  قضية 

رخص.
التي عولجت  القضايا  وتمثلت تفاصيل مختلف 
ديسمبر   24 إلى   23 من  الممتدة  الفترة  خالل 
األول  الحضري  األمن  عناصر  قيام  في  الجاري، 
قضية  في  فيهما  مشتبه  شخصين  بتوقيف 
بمدينة  تجاري  محل  داخل  من  بالكسر  السرقة 
متليلي   دائرة  أمن  مصالح  بدورها  غرداية، 
و  توقيف شخص في قضية حيازة  تمكنت من 
حجز  مع  رخصة  دون  الكحولية  المشروبات  بيع 
، مبلغ مالي   الكحولية  المشروبات  54 وحدة من 
المشروبات  ، من عائدات بيع  32000 دج  قدره 

الكحولية .
عمليات  تكثيف  إطار  في  و  ذلك  مع  بالموازاة   
الشرطة و المداهمات الليلة بالنقاط المشبوهة، 
توقيف  من  بريان  دائرة  أمن  مصالح  تمكنت 
شخصين مشتبه فيهما في قضايا حيازة و نقل 
متحصل  عقلية  مؤثرات  الغير  على  عرض  و 
التهريب ، قضية حمل سالح  عليها عن طريق 
مبرر  دون  السادس  الصنف  من  محظور  أبيض 
شرعي، و قضية حيازة و بيع مشروبات كحولية 
دون رخصة، أين تم حجز 21 قرص                 من 
مغ)،   300 (بريقابالين  العقلية  المؤثرات 
الصنف  من  محظورين  أبيضين  سالحين 
السادس  (سكينين 02 ) ، مبلغ مالي قدره 10800

دج ، 04 وحدات من المشروبات الكحولية.
وأوضح بيان لذات المصالح أن عناصر الضبطية 
االستيفاء  وبعد  المصالح،  لمختلف  القضائية 
بخصوص  القانونية  اإلجراءات  كافة  من 
جزائية  ملفات  بإنجاز  قامت  المعالجة،  القضايا 

بالخصوص وتقديمها أمام الجهات القضائية.
حياة سرتاح

خالل أسبوع واحد

إرهاب الطرقات 
يحصد أرواح 34

قتيل و1242 جريح
آخرون   1242 وأصيب  حتفهم  شخصا   34 لقي 
بجروح جراء وقوع 1056 حادث مرور سجل في 
عدة مناطق من الوطن في الفترة الممتدة من 
أمس  به  أفادت  ما  25 ديسمبر, حسب  إلى   19
المدنية في حصيلة  الحماية  الثالثاء, مصالح 

لها.
سجلت  حصيلة  أثقل  أن  المصدر  ذات  وأوضح 
في والية الجزائر بوفاة ثالثة (3) أشخاص في 
138 إثر  على  آخرين   143 وجرح  الحادث  مكان 

حادث مرور.
الحماية  وحدات  قامت  أخرى,  جهة  ومن 
415 بإخماد  سمحت  تدخال  ب673  المدنية 
حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة, 
أهمها في والية الجزائر حيث سجلت 81 تدخل 

اثر 44 حريق.
بالوقاية  المتعلقة  النشاطات  يخص  وفيما 
(كوفيد19-),  كورونا  فيروس  انتشار  من 
نفس  خالل  المدنية  الحماية  وحدات  قامت 
عملية  ب165  الوطني,  التراب  عبر  الفترة 
والية   58 عبر  المواطنين  لفائدة  تحسيسية 
الحجر  قواعد  احترام  بضرورة  لتذكرهم 
التباعد  وكذا  الواقي  القناع  كارتداء  الصحي, 
القيام ب92 عملية  إلى  باإلضافة  االجتماعي, 
تعقيم عامة عبر 58 والية مست عدة منشآت 
وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية 

والشوارع.
حياة سرتاح
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