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ل 16 جمادى الثاني   
1443 ه  

الحدث
تبّون يشيد بإنجازات المؤسسة العسكرية، ويتوعّد الكائدين:

جيشنا مسالم لكنه يدافع 
عن الجزائر بشراسة

 رئيس الجمهورية يرسّم 4 أوت يوما وطنيا للجيش

لعمامرة يستقبل من قبل أمير دولة قطر

توافق جزائري قطري لخدمة القضية 
لفلسطينية ا

استقبل وزیر الشؤون الخارجیة والجالیة الوطنیة بالخارج, رمطان لعمامرة, أمس, 
بالدوحة من قبل أمیر دولة قطر, الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني, في إطار زیارة العمل 
التي یقوم بھا إلى قطر بصفتھ مبعوثا خاصا لرئیس الجمھوریة, حسب ما أفاد بھ 

بیان للوزارة.
وفي مستھل اللقاء, «سلم لعمامرة إلى صاحب السمو رسالة خطیة من أخیھ الرئیس 
إلیھ تحیاتھ الخالصة وتمنیاتھ لدولة قطر الشقیقة بدوام  عبد المجید تبون, كما نقل 
الكبیر  أمیر دولة قطر «تقدیره  أكد  البیان. ومن جانبھ,  التقدم واالزدھار», یشیر 
للرئیس عبد المجید تبون واعتزازه بالعالقة المتمیزة التي تجمعھما, معربا عن تطلعھ 
االستراتیجیة  بالشراكة  قدما  للدفع  المخلصة  جھودھما  ومواصلة  مستقبال  بھ  للقاء 

الثنائیة وخدمة القضایا والمصالح المشتركة لألمة العربیة», یؤكد ذات البیان.
نائب  ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  الشیخ محمد  تم بحضور سعادة  الذي  اللقاء  وخالل 
رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة ووفدین رفیعي المستوى من الجانبین, «تم 
بحث العالقات األخویة بین البلدین والشعبین الشقیقین واستعراض الفرص الواعدة 
واالستثماریة,  واالقتصادیة  التجاریة  المیادین  في  سیما  ال  الثنائي  التعاون  لتنمیة 
تكریسا لتوجیھات قیادتي البلدین الحریصة على ترسیخ أواصر التضامن والتعاون 
وعلى التنسیق والعمل المشترك خدمة للقضایا التي تھم األمة العربیة وفي مقدمتھا 

القضیة الفلسطینیة», حسبما أفاد بھ بیان الوزارة.
ظل  في  المشترك  العربي  العمل  ترقیة  «أھمیة  الطرفان  تناول  السیاق,  ھذا  وفي 
التحضیر لالستحقاقات الھامة المقبلة, خاصة القمة العربیة المرتقبة بالجزائر خالل 
العربي  للعمل  یعید  نوعي  تقدم  لتكریس  الموعد  ھذا  استغالل  العام وضرورة  ھذا 
المنطقة  في  والنزاعات  األزمات  لحل  آلیاتھ  ویعزز  ومصداقیتھ  نجاعتھ  المشترك 

العربیة», حسب ما ذكر البیان.
وفي الختام, أشاد الطرفان بتوافق الرؤى حول مجمل القضایا ذات االھتمام المشترك 
وتنامي التعاون الثنائي في مختلف المجاالت بشكل یعكس خصوصیة العالقة األخویة 

الثنائیة والشراكة االستراتیجیة متكاملة األوجھ التي تربط بین البلدین.
الشیخ  القطري,  نظیره  مع  جلسة عمل  لعمامرة,  عقد رمطان  آخر،  وعلى صعید 
الخارجیة,   وزیر  الوزراء,  مجلس  رئیس  نائب  ثاني  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد 
وخالل المباحثات, أعرب الوزیران عن «بالغ ارتیاحھما لما حققتھ العالقات الثنائیة 
عبد  الرئیس  البلدین  قیادتي  یحدو  وما  أخوي  وتفاھم  وثیق  تعاون  من  البلدین  بین 
لتطویر ھذه  ثاني من عزیمة مشتركة  الشیخ تمیم بن حمد آل  المجید تبون وسمو 

العالقات واالرتقاء بھا لبناء شراكة استراتیجیة متكاملة األوجھ».
وفي ھذا السیاق, تم استعراض آلیات التعاون الثنائي والتحضیر لالستحقاقات الثنائیة 
المقبلة, ال سیما تبادل الزیارات الثنائیة على أعلى مستوى واالتفاق حول عقد الدورة 
المقبلة للجنة الثنائیة المشتركة تحت رئاسة رئیسي حكومتي البلدین، فضال عن اثراء 

اإلطار القانوني للتعاون والشراكة بین البلدین, بحسب ذات البیان.
البلدین مستجدات األوضاع على  دبلوماسیة  تناول رئیسا  االقلیمي,  الصعید  وعلى 
الساحة العربیة خاصة تطورات األزمة اللیبیة التي أكدا بشأنھا على ضرورة مواصلة 
الجھود لتفعیل الحل السیاسي لألزمة وتفادي كل ما من شأنھ المساس بسیادة ووحدة 
واستقرار لیبیا الشقیقة. كما تم تبادل وجھات النظر حول عدید الملفات على مستوى 
تقوض  التي  األزمات  ألبرز  وسیاسیة  سلمیة  حلول  ترقیة  وآفاق  االفریقیة  القارة 
البیان.  التنمیة االقتصادیة, یضیف  لترقیة االستقرار والدفع بعجلة  الرامیة  الجھود 
وفي الختام, اتفق رئیسا دبلوماسیة البلدین على الرفع من وتیرة التشاور والتنسیق بما 

یتماشى والتطورات المتسارعة لألوضاع على الساحتین االقلیمیة والدولیة.
إ.س

بلجود يلتزم بمرافقة أعضاء المجالس البلدية، ويعلن:

المحليات محطة فارقة في تتويج 
للرئيس االنتخابية  التعهدات 

قال وزیر الداخلیة كمال بلجود، أمس، إن انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة 
األخیرة، شكلت لبنة ھامة في مجال إعادة البناء المؤسساتي، ومحطة فارقة في تتویج 
التعھدات االنتخابیة لرئیس الجمھوریة، ملتزما بمرافقة أعضاء مجالس البلدیة في 
أداء مھامھم على أكمل وجھ، خاصة فیما یتعلق بالتكفل بالملفات ذات الصلة بالحیاة 

الیومیة للمواطنین.
مرافقة  في  یدخر جھدا  لن  الوزاري  القطاع  أن  بلجود،  كمال  الداخلیة،  وزیر  أكد 
أعضاء مجالس البلدیة في أداء مھامھم على أكمل وجھ، خاصة فیما یتعلق بالتكفل 
المالئم  المناخ  توفیر  عن  فضال  للمواطنین،  الیومیة  بالحیاة  الصلة  ذات  بالملفات 
بمناسبة  المحلیین  للمنتخبین  رسالة  في  الوزیر  وقال  التنمویة،  المشاریع  لتجسید 
الیوم الوطني للبلدیة، «إنھ یتم إحیاء الیوم الوطني للبلدیة المصادف لـ 18 جانفي 
بالدنا على  تعرفھا  التي  المحوریة  باألحداث  متمیز زاخم  في سیاق  من كل سنة، 
غرار االنتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة األخیرة التي تمثل لبنة ھامة في 
مجال إعادة البناء المؤسساتي، ومحطة فارقة في تتویج التعھدات االنتخابیة رئیس 

الجمھوریة».
وذكر بلجود بالورشات المفتوحة على مستوى الجماعات المحلیة، والتي تقوم على 
أساس تحریر المبادرات لتأسیس اقتصاد محلي خالق للثروة والعصرنة والتحدیث 
في أسالیب التسییر وتحسین جودة الخدمات بما یتناسب مع طموحات القطاع بانطالقة 
االنتخابات  التحدي خالل  الذین رفعوا  الشباب  الفاعلین ال سیما  یقودھا كل  جدیدة 
البلدیة  أن  مضیفا  المنتخبة،  المجالس  ضمن  مكانتھم  انتزاع  من  وتمكنوا  المحلیة 
ھي الخلیة القاعدیة إلنجاح كافة السیاسات العمومیة على المستوى المحلي، خاصة 
تلك المتعلقة بأدوارھا الجدیدة المدرجة ضمن مشروع القانون الخاص بالجماعات 
المحلیة «البلدیة والوالیة»، والذي سیترجم حتما تطلعات المواطنین والقائمین على 
تسییر المجالس المنتخبة، وذكر بلجود المنتخبین بالمسؤولیة الملقاة على عاتقھم في 
ونزاھة  شفافیة  بكل  وتطلعاتھم  المواطنین  النشغاالت  االستجابة  في  قدما  المضي 

وإنصاف.                               إیمان. س

الفريق شنقريحة يؤكد سعي الجيش للمساهمة في النهضة االقتصادية، ويطمئن:
مخططات أعداء الوطن سيكون مآلها الفشل الذريع

إیمان. س
تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة،  رئیس  ألقى 
خطابا بمقر وزارة الدفاع الوطني، بُث إلى 
العسكریة  والنواحي  القوات  قیادات  جمیع 
عبر  العلیا،  والمدارس  الكبرى  والوحدات 
تقنیة  طریق  عن  الوطني،  التراب  كامل 
الفریق  خاللھ  من  حیا  بعد،  عن  التخاطب 
الجیش  أركان  رئیس  شنقریحة،  السعید 
رأس  على  أنجزه  لما  الشعبي،  الوطني 
على  لإلبقاء  المبذولة  وبجھوده  الجیش، 
كل  في  الشعبي  الوطني  الجیش  جاھزیة 
إلى كل جھود  التحیة   كما وجھ  الظروف، 
وكل  والجنود  الصف  وضباط  الضباط 
جیشنا  إلى  باالنتماء  الجدیرین  المنتسبین، 
الوطني  االلتزام  عالیا  «أقدر  قائال  الباسل، 
جیشنا،  أثبتھا  التي  العالیة،  واالحترافیة 
خاصة في تلك المناورات التي أبرز فیھا، ما 
وصل إلیھ باقتدار»، واغتنم الرئیس فرصة 
لیعلن  الوطني،  الدفاع  وزارة  لمقر  زیارتھ 
أنھ قرر أن یكون یوم 04 أوت، یوما وطنیا 
الرئیس على  الشعبي، ورد  الوطني  للجیش 
الجزائر  استقرار  یحلمون بزعزعة  كل من 
بالقول إن « الجیش الجزائري جیش مسالم، 
لكنھ یدافع عن الجزائر بشراسة، فالویل لمن 

اعتدى على الجزائر.

إنهاء الجزائر بناء المؤسسات 
الدستورية النزيهة أزعج 

الكثيرين
المجید  عبد  الجمھوریة  رئیس  قال  ذلك،  إلى 
تبون، إن ھناك من تقلقھ سیادة الجزائر، ملتزما 
بمواصلة العمل واستكمال ورشات االصالحات، 
حین قال «سنواصل طریقنا بإرادة ال تلین، كي 
إقلیمیا  المستحقة  مكانتھا  في  الجزائر  تكون 
ودولیا، بسند جیشنا الوطني الشعبي»، الفتا إلى 

السابقة  االنتخابیة  للمواعید  الجزائر  تنظیم  أن 
ونجاحھا في إعادة بناء مؤسساتھا الدستوریة لم 
«إنھاؤنا  قائال  الرئیس  فأردف  البعض،  یعجب 
بإبعاد  النزیھة  الدستوریة  المؤسسات  بناء 
الشباب  جیل  فیھا  یشارك  والتي  الفاسد،  المال 
الجدید، أزعج الكثیرین»، لیضیف أیضا «عدم 
من  العدید  یزعج  الخارج  من  الجزائر  استدانة 

األطراف».

10  آالف مؤسسة صغيرة 
أنشأها الشباب في 2021

الجمھوریة  الشق االقتصادي، قال رئیس  وفي 
إقتصادي  نظام  نحو  «متوجھة  الجزائر  إن 
النظیف»،  المال  رأس  على  یرتكز  جدید، 
10 حوالي  أنشأ  الجزائري  الشباب  أن  معلنا 
«وھو   ،2021 في  صغیرة  مؤسسة  آالف 
الفواتیر  تضخیم  تعرف  ال  مؤسسات،  جیل 
بمواقفھا  الجزائر  تمسك  مؤكدا  والرشوة»، 

أن  أوضح  حین  العادلة،  للقضایا  الداعمة 
وحریة  سیادتنا  ترھن  الخارجیة  «االستدانة 
القضایا  عن  الدفاع  في  وحریتنا  قراراتنا، 
العادلة في العالم، على رأسھا الصحراء الغربیة 
أخرى.. مرة  «أكررھا  لیضیف  وفلسطین، 
یُحفّز  ضعفا  ضعیفة،  دولة  مع  دیمقراطیة  ال 

الفوضى ومجبرة على التنازل عن المبادئ.

ال عالقة لحرية التعبير 
بنشر الباطل ومحاوالت 

تركيع الدولة
الجمھوریة  رئیس  أكد  آخر،  سیاق  وفي 
التعبیر  وحریة  السیاسي  التعلیق  أن 
مضمونان، «لكن بأدب»، قبل أن یضیف 
وكیل  والشتم  بالسب  لھما  عالقة  ال   »
األكاذیب ونشر الباطل ومحاوالت تركیع 

الدولة بأسالیب ملتویة». 

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، بااللتزام الوطني واالحترافية العالية، التي أثبتها 
جيشنا، معلنا عن ترسيم الرابع من أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي، ولفت الرئيس إلى أن 
عديد االطراف «تقلقها سيادة الجزائر»، ليعلق في هذا المقام بالقول إن» الجيش الجزائري جيش 

مسالم، لكنه يدافع عن الجزائر بشراسة، فالويل لمن اعتدى على الجزائر».

شدد رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، 
أن  على  أمس،  شنقریحة،  السعید  الفریق 
مخططات أعداء الوطن سیكون مآلھا الفشل 
إیمان  في  «تكمن  الجزائر  قوة  وأّن  الذریع 
وقناعة ونزاھة وعزیمة أبنائھا وكذا وفائھم 

ألرواح المالیین من الشھداء األبرار».
الكلمة  في  شنقریحة  السعید  الفریق  أكد 
رئیس  زیارة  بمناسبة  أمس،  ألقاھا  التي 
مقر  إلى  تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة، 
مخططات  كل  أن  الوطني،  الدفاع  وزارة 
الذریع،  الفشل  مآلھا  سیكون  الوطن  أعداء 
باستحالة  األعداء  أیقن  «ولما  قال  حین 
من  یكثفون  راحوا  مخططاتھم،  تجسید 
بغرض  بالدنا،  ضد  العدائیة  الحمالت 
عرقلة جھودھا المحمودة لمساعدة الشعوب 
القضایا  جانب  إلى  والوقوف  المقھورة، 
العادلة، فضال عن محاولة إحباط معنویات 
الرابطة  بتر  شعبنا األبي والعمل عبثا على 
أن  إال  المجید،  تاریخھ  وبین  بینھ  المقدسة 
كافة ھذه المحاوالت الخسیسة ستتبوأ بالفشل 
مادام  الدعائیة،  حمالتھم  تفلح  ولن  الذریع 
وما  للوطن  أخلصوا  أوفیاء،  رجال  ھناك 
بّدلوا تبدیال»، مشددا على أن الجزائر تبقى 
ونزاھتھم،  وقناعتھم،  أبنائھا  بـ»إیمان  قویة 
یفلح  لن  كلھ  ولھذا  للجزائر،  وإخالصھم 

أعداء الجزائر في تحقیق غایاتھم الدنیئة».

الفریق  قال  الجمھوریة  رئیس  زیارة  وعن 
إنھا «تكتسي رمزیة خاصة، لكونھا تأتي في 
بدایة ھذا العام الجدید 2022، الذي نأمل أن 
یكون عام خیر یطبعھ الجّد واالجتھاد، وتتحقق 
فیھ إنجازات واعدة أخرى، تضاف إلى تلك 
الماضیتین.»،  السنتین  في  حققتموھا،  التي 
ملتزما بمرافقة الجیش لمشوار بناء الجزائر 
الجدیدة، «إعماال للتغییر المنشود، وتجسیدا 
وإعادة  األبي،  لشعبنا  المشروعة  للتطلعات 
األمل في نفوس المواطنین». وبعد استكمال 
ستتفرغ  لبالدنا،  المؤسساتي  البناء  مسار 
الدولة بشكل كامل للقطاعات ذات األولویة، 
سنة  أّن  الرئیس  السید  وأعلنتم  سبق  إذ 
بامتیاز،  االقتصاد  سنة  ستكون   ،2022
المالیة،  مواردنا  تنویع  یخص  فیما  السیما 
وتحقیق أمننا الغذائي، واكتفائنا الذاتي في 
كل  االستراتیجي،  الطابع  ذات  المجاالت 
السكة  على  الجزائر  وضع  بغرض  ذلك 
والرقي».  والتطور  للتقدم  الصحیحة 
شنقریحة  الفریق  أكد  الشأن،  ھذا  وفي 
الحثیث  الشعبي  الوطني  الجیش  سعي 
المخلص  الوطني  المجھود  في  للمساھمة 
الھادف إلى تحقیق النھضة في ظل مناخ 
سنحرص   » قائال  قوي،  واقتصاد  آمن 
في الجیش الوطني الشعبي، تحت قیادتكم 
الجھود  ھذه  مرافقة  على  المتبصرة، 

تطویر  أوال، مواصلة  الحثیثة، من خالل 
في  والمساھمة  العسكریة  الصناعات 
الوطني،  الصناعي  النسیج  على  الحفاظ 
موجبات  كافة  توفیر  على  السھر  وثانیا، 
السكینة  جو  وإدامة  واالستقرار،  األمن 
الوطن».  ربوع  كامل  في  والطمأنینة، 
الصدد  ھذا  «في  قائال  الفریق  وواصل 
بالذات، فإن لدینا قناعة راسخة أّن األمن 
شرط  فاألمن  متالزمة،  ثنائیة  واالقتصاد 
االقتصادي،  النشاط  لتطویر  أساسي 
وبالمقابل، فإن االقتصاد القوي یساھم في 
أمس،  وقام،  واالستقرار».  األمن  تحقیق 
األعلى  القائد  الجمھوریة،  رئیس  قام 
الوطني،  الدفاع  وزیر  المسلحة،  للقوات 
عبد المجید تبون، بزیارة إلى مقر وزارة 
الدفاع الوطني، أین كان في استقبالھ الفریق 
الجیش  أركان  رئیس  شنقریحة،  السعید 
الجمھوریة  رئیس  والتقى  الشعبي،  الوطني 
وصلت  الدفاع  لوزارة  بیان  اورده  ما  وفق 
«الرائد» نسخة منھ، بإطارات ومستخدمي 
خطابا  ألقى  أین  الشعبي،  الوطني  الجیش 
والنواحي  القوات،  قیادات  جمیع  إلى  بُث 
الكبرى  والوحدات  الست  العسكریة 
والمدارس العلیا عبر كامل التراب الوطني 

عن طریق تقنیة التخاطب عن بعد.
إیمان. س
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بن عتو: اإلنتقال الطاقوي ضرورة 
ال مفر منها

اجتماع بين مجمع "جيكا" ووكالة 
"أنام" لتطوير االستغالل المنجمي

عقد مجمع اإلسمنت العمومي "جیكا" و الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة "أنام" 
االستغالل  تطویر  و  تسھیل  اطار  في  التعاون  تعزیز  آفاق  دراسة  بھدف  اجتماعا 
المنجمي، حسبما أفاد بھ أمس بیان لمجمع "جیكا". وحسب ذات المصدر، فإنھ تبعا 
والمناجم، محمد  الطاقة  أحمد زغدار، ووزیر  الصناعة،  لتوجیھات كل من وزیر 
عرقاب، تم مؤخرا عقد اجتماع بین مجمع "جیكا" وفروعھ الخاصة بالحصى ومركز 
الوطنیة  الوكالة  وكذا  من جھة،  البناء،  مواد  لصناعة  التقنیة  والخدمات  الدراسات 
للنشاطات المنجمیة، من جھة أخرى. وخالل ھذا اللقاء، تطرق ممثلو مجمع "جیكا" 
والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة لفرص االستثمار التي یتیحھا قطاع المناجم، 
إضافة الى الصعوبات التي تعیق تطویر نشاطات التنقیب واالستغالل المنجمي من 
طرف فروع المجمع العمومي لإلسمنت، قصد إیجاد حل لھا، كما ناقش الطرفان 
المواد  استخراج  تسھیل  أجل  من  التعاون  تعزیز  آفاق  البیان،  ذات  یضیف  كذلك، 
األولیة الخاصة بمواد البناء، لصالح مجمع "جیكا"، بغیة تنویع نشاطاتھ. ویندرج 
المنجمي،  القطاع  بعث  الى  الرامیة  الحكومة  استراتیجیة  إطار  "في  المسعى  ھذا 
المنتجات  الوطنیین في مختلف مراحل تحویل  االقتصادیین  المتعاملین  مع اشراك 
المنجمیة، بھدف تنویع االقتصاد الوطني، واستبدال الواردات باإلنتاج الوطني". كما 
أوضح البیان انھ فضال عن انتاج اإلسمنت والحصى والخرسانة الجاھزة لالستعمال، 
یطمح مجمع "جیكا" لتنویع مجموعة منتجاتھ، من خالل استغالل مواد أخرى مثل 
انھ  المجمع  اإلطار، ذكر  والباریت. وفي ھذا  الجیري  والغرانیت والحجر  الرخام 
شرع في استغالل مادة الرخام، عقب تحویل وحدة قالمة ومحجر األونیكس بماھونة، 

اللتان كانتا مملوكتین سابقا من طرف المؤسسة الوطنیة للرخام، إلیھ.
وقد قام مجمع جیكا باستثمارات "معتبرة" من أجل إعادة تأھیل المحجرة وعصرنة 
وسائل اإلنتاج على مستوى وحدة قالمة، التي كانت تعاني صعوبات مالیة، مما سمح 

بالحفاظ على أكثر من 97 منصب شغل، حسب البیان.

أبرز اهمية الحوار مع كل الشركاء قصد التجسيد التدريجي 
المطالب  لكل 

رزيق يِؤكد إرادة السلطات العمومية 
التكفل بانشغاالت الخبازين

 أكد وزیر التجارة وترقیة الصادرات، كمال رزیق، على إرادة السلطات العمومیة 
للتكفل بكل انشغاالت الخبازین، مبرزا دور الحوار المتواصل مع كل الشركاء قصد 
التجسید التدریجي لكل المطالب المعبر عنھا. وجاء ھذا خالل إشراف رزیق، على 
اجتماع تنسیقي في إطار المشاورات المتعلقة بالتكفل بانشغاالت الخبازین، حسبما 
افاد بھ بیان للوزارة. وحسب ذات المصدر، تم ھذا االجتماع بحضور ممثلین عن 
عن  كذا  و  والحرفیین  للتجار  الوطنیة  والجمعیة  والحرفیین  للتجار  العام  االتحاد 
العمل،  المالیة،  الداخلیة،  (التجارة،  الملف  بھذا  المعنیة  الوزاریة  الدوائر  مختلف 
الصناعة، الفالحة، البیئة). وفي ھذا اإلطار ثمن الوزیر ھذه المشاورات "التي تدخل 
في اطار الحوار المتواصل مع كل الشركاء  قصد التجسید التدریجي لكل المطالب 
لرزنامة  وفقا  األولویات و  ذلك حسب  الخبازین و  المعبر عنھا من طرف ممثلي 
تحدد مع كل المتدخلین في جو من الثقة و الحوار المتبادل"، تقول الوزارة، كما أكد 
الوزاریة في ھذه االجتماعات "تعكس  الدوائر  المشاركة "الفعالة" لكل  رزیق، أن 
تم طرحھا من طرف  التي  االنشغاالت  بكل  التكفل  العمومیة على  السلطات  إرادة 

ممثلي الخبازین".                  ع.ط

بنك الجزائر يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

نحو تطویر صناعة التمویل اإلسالمي في الجزائر
المالیة  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  ھیئة  مع  تفاھم  مذكرة  الجزائر  بنك  وقع 
اإلسالمیة "أیوفي" بھدف التعاون والتنسیق  لتطویر صناعة التمویل اإلسالمي في 
الجزائر, حسبما أفاد بھ, أمس, بیان للبنك. وأوضح البیان أن مذكرة التفاھم التي وقع 
علیھا البنك المركزي وھیئة "أیوفي" التي تتخذ من البحرین مقرا لھا, تعنى ب"وضع 
لتعزیز الصیرفة اإلسالمیة  الرامیة  التمویل اإلسالمي, في إطار جھودھما  معاییر 

وسوق التمویل اإلسالمي في الجزائر, وتقویة الروابط بین المنظمتین".
وبموجب ھذه االتفاقیة, یعمل الطرفان "في المجاالت ذات االھتمام المشترك التي 
تدعم تطویر صناعة التمویل اإلسالمي في الجزائر" وھو ما یشمل "التبادل الفعال 
للمعلومات, تنفیذ برامج بناء القدرات المشتركة في الجزائر والمتعلقة بمعاییر ھیئة 
أیوفي, فضال عن استضافة الفعالیات واألنشطة لتعزیز الوعي بالتمویل اإلسالمي 
في السوق المحلیة لصالح مختلف المعنیین بما في ذلك المھنیین العاملین في المجال 
وعلماء  األكادیمیین  وكذلك  المالیة  والمؤسسات  البنوك  في  واإلشرافي  التنظیمي 

الشریعة وغیرھم".
ع.م

رئيس المحكمة الدستورية يستقبل رئيس مفوضية االتحاد االوربي بالجزائر

تكثيف الجهود لتعزيز عالقات التعاون 
بين الجزائر واالتحاد األوروبي

استعرض رئیس المحكمة الدستوریة, عمر بلحاج والسفیر رئیس مفوضیة االتحاد 
واالتحاد  الجزائر  بین  العالقات  واقع  أمس,  إیكارت,  توماس  بالجزائر,  االوروبي 
االوروبي والسبل الكفیلة بتعزیزھا. وأفاد بیان للمحكمة الدستوریة، أن عمر بلحاج 
تناول  حیث  مجاملة،  زیارة  إطار  في  االوروبي  االتحاد  مفوضیة  رئیس  استقبل 
المسؤوالن "واقع العالقات بین الجزائر واالتحاد االوروبي والسبل الكفیلة بتعزیزھا 
في جمیع المجاالت ال سیما في مجال العدالة الدستوریة, مشیدین بعمق ھذه العالقات 
ذات  --حسب  بالمناسبة  الدستوریة  المحكمة  رئیس  المتمیز".واستعرض  وبطابعھا 
عبد  الجمھوریة,  رئیس  بھا  بادر  التي  الجوھریة  اإلصالحات  مجمل  المصدر-- 
المجید تبون, في إطار التزامھ بتجسید الوعود التي قطعھا للشعب الجزائري أثناء 
حملتھ االنتخابیة وتكریس مبادئ الدیمقراطیة ودولة القانون. وفي ختام اللقاء جدد 
التعاون  عالقات  تعزیز  لمواصلة  الجھود  "تكثیف  على  للعمل  ارادتھما  الطرفان 
وتبادل المعارف والخبرات بین الجزائر واالتحاد األوروبي في مختلف المجاالت 

ال سیما فیما یخص العدالة الدستوریة".                                       ع.ط

ف.م
منصة  مع  لھ  لقاء  خالل  الوزیر  وكشف 
الطاقات  نحو  الجدید  التوجھ  بأن  الطاقة، 
ورھانات  صراعات  أملتھ  المتجددة 
على  منطقھا،  فرضت  وإقلیمیة  وطنیة 
الموارد  تناقص  المناخیة،  التغیرات  غرار 
على  الوطني  الطلب  وزیادة  األحفوریة 
وضعت  السلطات  أن  إلى  مشیرا  الطاقة، 
من  والخروج  االستثمار  دعم  عینیھا  نصب 

التبعیة لقطاع المحروقات.
وأشار بن عتو، بأن ما شید في الجزائر من 
استثمارات وتنمیة كان بفضل عائدات النفط 
والغاز الطبیعي، وال یمكن في أي حال من 
المزیج  من  الموردین  ھذین  محو  األحوال 
و2040،   2030 آفاق  للجزائر  الطاقوي 
من  البالد  إیرادات  یمثالن  وأنھما  خاصة 
العملة الصعبة، لكن ھذا ال یمعنا من المضي 
قدما نحو التحول الطاقوي، واإلشكال حالیا 
یتمثل في نسبة االستھالك الوطني لھ، والذي 
اإلنتاج  من  بالمئة   43 نسبتھ  ما  إلى  یصل 

الوطني للغاز وحده.
المردودیة  حقیقة  عتو  بن  زیان  یخف  ولم 
سعي  مؤكدا  المتجددة،  للطاقات  الكبیرة 
مصالحھ إلرساء التحول الطاقوي للمحافظة 
أن  إذ  وطنیا،  المدعم  الطبیعي  الغاز  على 
من  أكثر  یمثل  الدولیة  السوق  في  سعره 
المحلي، مشیرا إلى أن  20 مرة من سعره 
سیمكن  الكھربائیة  السیارات  إلى  التوجھ 
وكذا  والبنزین  الوقود  على  الحفاظ  من 
الغاز  الذي یمثل  الھیدروجین  النفط، وإنتاج 
الطبیعي المستقبلي للجزائر، كاشفا في ذات 
الصدد بأن التوجھ للطاقات المتجددة من أجل 
تخفیض كمیة الغاز المستھلك محلیا وزیادة 

اإلیرادات ولیس تخفیضھا.

زیان  أوضح  الشمسیة،  الطاقة  وبخصوص 
المتجددة  للطاقة  الحالیة  السعة  بأن  عتو  بن 
میغاواط،   450 حدود  في  فھي  ضئیلة، 
باحتساب كل مشاریع الطاقات المتجددة، بما 
في ذلك طاقة المیاه أو الطاقة الھیدرولیكیة، 
بلوغ  الراھن  الوقت  في  الھدف  بأن  مضیفا 

15 ألف میغا واط بحلول عام 2035.
الكبیرة  األھمیة  على  تأكیده  الوزیر  وجدد 
تملك  البالد  أن  إلى  مشیرا  للھیدروجین، 
بصادرات  أوروبا  غزو  على  القدرة 
المستقبلي  الوقود  یعد  الذي  الھیدروجین، 
عبر  سیتم  تصدیره  بأن  مضیفا  بأوروبا، 
قنوات الغاز، ما سیمكن من الولوج للسوق 
األوروبیة بشكل قوي وتوفیر كیلوغرام من 
إلى  مشیرا  تنافسي،  جد  بسعر  الھیدروجین 
أن الدراسات التي قام الشریك األلماني أكد 
أن الجزائر تحوز على كل اّإلمكانیات إلنتاج 

وتصدیر الھیدروجین.
تمثل  الكھربائیة  السیارات  بأن  وأوضح 
الكبرى  الدول  أغلب  ألن  للجزائر،  تحدیا 
المصنعة لھا  تتجھ نحو تعمیم ھذا النوع من 
السیارات، مما یستوجب إعداد اإلستراتیجیة 
أیضا  یمثل  والذي  التحول،  لھذا  المالئمة 

إحدى ركائز مخطط عمل الوزارة.
بمنصة  لقاءه  في  حدیثھا  الوزیر  وختم 
نموذج  لوضع  تطمح  مصالحھ  بأن  الطاقة، 
الطاقات  على  رئیسي  بشكل  یرتكز  طاقوي 
من  سواء  منابعھا،  مختلف  من  المتجددة 
الطاقة شمسیة، الریاح، تدویر النفایات وكذا 
الطاقة األرضیة الجوفیة، مضیفا بأنھ قد تم 
من  أكثر  مع  مشتركة  عمل  خرائط  وضع 
22 وزارة من أجل االنتقال التدریجي نحو 

نماذج إنتاج واستھالك أكثر استدامة.

يرى وزير االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة زيان بن عتو، أن الجزائر تملك مقومات كبيرة 
تؤهلها للريادة وتحقيق إنجازات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة وأن السلطات العليا 

للبالد أولت للقطاع أهمية بالغة.

كشف وزیر الفالحة والتنمیة الریفیة محمد 
عبد الحفیظ ھني, أمس، بالجزائر العاصمة, 
أن قیمة االنتاج الفالحي للجزائر تجاوزت 
3491 ملیار دج في 2021 أي ما یعادل 

25,6 ملیار دوالر.
أمام  لھني  استماع  جلسة  خالل  ذلك  جاء 
بالمجلس  البحري  والصید  الفالحة  لجنة 
لعبید,  لحسن  ترأسھا  الوطني,  الشعبي 
رئیس اللجنة, بحضور وزیرة العالقات مع 
البرلمان, بسمة عزوار. وخصصت جلسة 
االستماع ھذه لمناقشة وضعیة تنفیذ برامج 
التدابیر  اھم  وكذا  وافاقھ  وانجازاتھ  القطاع 

المتخذة من أجل ضمان األمن الغذائي.
وفي ھذا اإلطار, أشار الوزیر إلى أن النتائج 
المحققة جاءت بالرغم من تسجیل تراجعات 
في عدة شعب وعلى رأسھا شعبتي الحبوب 
االنتاج  في  انخفاضا  سجلتا  اللتین  والبقول 

خاصة  االمطار  شح  بسبب   2018 منذ 
ولمواجھة  والغربیة.  الوسطى  المناطق  في 
في  الشروع  تم  المناخي,  الظرف  ھذا 
الموجھ  للتكمیلي  للسقي  برنامج  انجاز 
المساحة  قدرت  بحیث  للحبوب  لزارعة 
ب114052ھكتار.   2021 في  المسقیة 
االنتاج  انخفض  فقد  للخضروات,  وبالنسبة 
الموسم  في  بالمائة   3,4 بنسبة  االجمالي 
التي  البطاطا  ذلك  في  بما   2020/2021
تراجع انتاجھا ب 6,4 بالمائة. وفي مقابل 
ذلك, ارتفع إنتاج الطماطم الصناعیة ب27
مقارنة   2020/2021 الموسم  في  بالمائة 
بالموسم 2020-2019, فضال عن ارتفاع 
في إنتاج التمور بنسبة 3,9 بالمائة في نفس 
الفترة. كما شھد إنتاج اللحوم الحمراء زیادة 
انخفض  الذي  الوقت  في  بالمائة,   5 بنسبة 
فیھ انتاج اللحوم البیضاء بنسبة 27 بالمائة 

بسبب ارتفاع قیمة مدخالت تربیة الدواجن 
إلى  إضافة  العالمیة  السوق  مستوى  على 
تفشي بعض األمراض التي تمس الدواجن، 
مادة  إنتاج  في  استقرار  تسجیل  تم  بینما 

الحلیب الطازج, یضیف الوزیر.
كشفت  الفالحي,  العقار  وبخصوص 
عن  الوزیر  عرضھا  التي  الحصیلة 
استرجاع 750 الف ھكتار في إطار برنامج 
استصالح األراضي, فضال عن 150 الف 
جرد  عملیة  إطار  في  إحصاؤھا  تم  ھكتار 
تسویة  بغرض  سندات  بدون  االستثمارات 
وضعیتھا القانونیة. وبعد استماعھم للعرض 
على  اللجنة  أعضاء  شدد  للوزیر,  المفصل 
ومرافقة  الفالحي  العقار  تطھیر  أھمیة 
أجل  من  بانشغاالتھم  واالھتمام  الفالحین 
األمن  وبالتالي ضمان  اإلنتاجیة  من  الرفع 

الغذائي.

الصناعة,  لوزارة  العام  األمین  استقبل 
صالح الدین بلبریك, أمس، بمقر الوزارة, 
البریطاني  األول  للوزیر  الخاص  المبعوث 
للعالقات االقتصادیة والتجاریة مع الجزائر, 
استعرض  حیث  ریسبي,  ریشارد  اللورد 
بین  االقتصادیة  العالقات  واقع  الطرفان 
توسیعھا  ضرورة  على  مؤكدین  البلدین, 
افاد  حسبما  الصناعي,  المجال  في  خاصة 

بھ بیان للوزارة.
استعرضا,  الطرفین  ان  الوزارة  أوضحت 
خالل ھذا اللقاء, واقع العالقات االقتصادیة 

مؤكدین  المتحدة,  والمملكة  الجزائر  بین 
"إرادة البلدین في تكثیفھا وتوسیعھا خاصة 

في المجال الصناعي".
وبالمناسبة, أعرب اللورد ریسبي عن رغبة 
مثمرة  اقتصادیة  عالقات  خلق  "في  بالده 
المستثمرین  توجھ  ضوء  على  وتعزیزھا 
لتجسید  خارجیة  أسواق  نحو  البریطانیین 
تحدید  "إلى  بالمناسبة  داعیا  مشاریعھم" 
فرص الشراكة, التي من شأنھا تحقیق ھذا 

الھدف, واستغاللھا", حسب الوزارة.
وفي ھذا اإلطار, أبرز األمین العام لوزارة 

الجزائر  بھا  تقوم  التي  الخطوات  الصناعة 
واستقطاب  لالستثمارات  جاذبیتھا  لزیادة 
أعمال  بیئة  وتوفیر  األجنبیة  االستثمارات 
الشغل,  ومناصب  الثروة  لخلق  مالئمة 

حسب نفس المصدر.
الفروع  بعض  عن  لمحة  إعطائھ  وعقب 
الصناعیة التي یمكن أن تشكل فرص واعدة 
للشراكة, أبدى السید بلبریك, حسب الوزارة 
فرص  كل  تجسید  في  الجزائر  إرادة   "

الشراكة المتاحة والمثمرة للجانبین".
ف.م

خالل جلسة استماع أمام لجنة الفالحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، هني يكشف

قيمة االنتاج الفالحي تجاوزت 3491 مليار دج في 2021

بلبريك يستقبل المبعوث الخاص للوزير األول البريطاني 

مساعي لتطوير المجال الصناعي بين الجزائر وبريطانيا
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مطالب بتعليق الدراسة احترازيا ونداءات لإلقبال على التلقيح

الموجة الرابعة لفيروس كورونا 
تخيّم على المؤسسات التربوية

أكد على ضرورة تجند الجميع لمواجهة هذا الوباء

 بلعابد يشدد على "المتابعة 
الدقيقة" للوضع الصحي 

بالمؤسسات التربوية
بالجزائر  أمس،  بلعابد,  الحكیم  الوطنیة,عبد  التربیة  وزیر  أكد 
بالمؤسسات  للوضع الصحي  الدقیقة"  العاصمة,على ضرورة "المتابعة 
الصحي  للبرتوكول  الصارم"  "التطبیق  أھمیة  على  مشددا  التعلیمیة, 

لمواجھة تفشي جائحة كورونا, حسب ما أفاد بھ بیان للوزارة.
وأوضح الوزیر خالل ترأسھ أشغال ندوة وطنیة حضرھا مدیرو التربیة 
بعد   عن  المرئي  التحاضر  تقنیة  عبر  المركزیة  اإلدارة  من  وإطارات 
التعلیمیة على  بالمؤسسات  الصحیة  الوضعیة  للوقوف على  ,خصصت 
التعلیمیة  المؤسسات  في  للوضع  والدقیقة  الشخصیة  المتابعة  "ضرورة 
أو  فیھا  مشتبھ  حاالت  عند ظھور  الصحة  مدیریات  مع  التام  بالتنسیق 
مؤكدة واتخاذ التدابیر التي تنص علیھا التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 
الجھاز الصحي  بتعزیز  المتعلقة   2021 10 جانفي  المؤرخة في   01

للوقایة ومكافحة كوفید19- في الوسط المدرسي.
بكل  الوباء  ھذا  لمواجھة  الجمیع  "تجند  على ضرورة  بلعابد  شدد  كما 
فعالیة والحرص على المتابعة اآلنیة للوضعیة الصحیة بكل المؤسسات 
التعلیمیة وكذا التطبیق الصارم للبرتوكول الصحي مع ضرورة تفعیل 
تقدیم  وضمان  التربیة  مدیري  من  مباشر  بإشراف  المتابعة  خالیا 
القلق  یعم  العام حتى ال  والرأي  األولیاء  لتطمین  الصحیحة  المعلومات 
أھمیة  الوزیر على  السیاق,أكد  نفس  وفي  الشائعات".  اتباع  الناتج عن 
للعمل  استراتیجیة  لوضع  التعلیمیة  المؤسسات  رؤساء  مع  "التنسیق 
التحسیسي وااللتزام بقواعد اإلجراءات االحترازیة والوقائیة إلى جانب 
التذكیر بضرورة مواصلة عملیة التلقیح الذي یعتبر أنجع وسیلة للحمایة 
", مذكرا ب"المجھودات الكبیرة المبذولة إلنتاج اللقاح محلیا، كما شكل 
ھذا االجتماع,سانحة لتقدیم التعلیمات والتوجیھات الالزمة للتعامل الفعال 

مع الوضع  الصحي الراھن".                     ع.ط

تأجيل أنشطة الغرفة السفلى بسبب ارتفاع اإلصابات

" كورونا" تشل البرلمان
تقرر، ابتداء من یوم أمس وإلى أجل غیر مسمى، تأجیل جمیع األنشطة 
البرلمانیة بمقر المجلس الشعبي الوطني بسبب االرتفاع المتصاعد في 
حاالت اإلصابة بفیروس كورونا. وقد أصدر المجلس الشعبي الوطني، 
مذكرة وجھھا لنوابھ، إطاراتھ وموظفیھ، أعلن من خاللھا تأجیل جمیع 
األنشطة البرلمانیة بمقر المجلس الشعبي الوطني، ابتداء من یوم أمس، 
اإلصابة  حاالت  في  المتصاعد  االرتفاع  بسبب  آخر"،  "إشعار  وإلى 

بفیروس كورونا.
"یستثني  القرار  أن  الیوم،  الوطني  الشعبي  المجلس  وثیقة  وأوضحت 
القانون  مشروع  بمناقشة  والمتعلقة  مسبقا  المبرمجة  العامة  الجلسات 
الذي یحدد تنظیم األكادیمیة الجزائریة للعلوم والتكنولوجیات وتشكیلتھا 
وسیرھا ومھامھا"، كما یستثني القرار مشروع القانون المعدل للقانون 
رقم 20ـ01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي یحدد مھام المجلس 
الشعبي الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات وتشكیلتھ وتنظیمھ، وكذا 

الجلسات المخصصة لطرح األسئلة الشفویة.
إیمان. س

أسعار "الذهب األسود" في أعلى مستويات لها منذ 2014

انحسار المخاوف بشأن تأثر 
الطلب على النفط الخام 

بفيروس أوميكرون
واصلت أسعار النفط الخام تحقیق مكاسب جدیدة لھا في األسابیع القلیلة 
األخیرة، وسط مخاوف من تعطل محتمل لإلمدادات، بسبب قلة االستثمار 
وتوقف اإلنتاج. وقد ارتفعت أمس أسعار النفط النفط ألعلى مستویات لھا 
منذ أزید من 7 سنوات بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة لإلمدادات 
ونقص االستثمارات، باإلضافة إلى انحسار المخاوف بشأن تأثر الطلب 
على النفط الخام بفیروس أومیكرون، وعدم إقدام الدول على فرض قیود 

غلق على حركتي النقل والتنقل.
وسجلت أمس تداوالت النفط الخام قفزة جدیدة، تضاف إلى ما تم تحقیقھ 
خالل األسبوع األربع األخیرة، حیث ارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 
ب 44 سنتا بما یعادل 0.5 بالمئة لیصل إلى 86.92 دوالر للبرمیل، 
وذلك بعد أن سجلت في وقت سابق 87 دوالرا، وھو أعلى مستوى منذ 

30 أكتوبر 2014.
وقفزت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسیط األمیركي بـ 81 سنتا 
بما یصل لـ 1 یالمئة، لتبلغ سعر سلة خاماتھا 84.62 دوالر للبرمیل، 
حوالي شھرین،  منذ  المسجل  لھا  مستوى  أعلى  بعیدة عن  غیر  لتكون 

والتي بلغت حینھا 84.78 دوالر.
حال  في  ارتفاعھا،  الخام  النفط  أسعار  تواصل  أن  المحللون  ویتوقع 
استمرت التوترات الجیوسیاسیة في كل من كازاخستان وأوكرانیا، والتي 
یضاف لھا عدم تمكن بعض من أعضاء مجموعة أوبك بلوس من تحقیق 
الزیادة الجدیدة التي أقرت مؤخرا والمقدرة ب 400 ألف برمیل یومیا، 
ما سیساھم في الدفع باألسعار لمواصلة ارتفاعھا، كما ینتظر أن یتجاوز 
بعد عامین من اإلغالق.  العالم  ینفتح  العام، حیث  ھذا  العرض  الطلب 
منتصف  وقع  الذي  الھجوم  عقب  تأتي  المخاوف  جاءت  أن  إلى  یشار 
األسبوع الجاري على منشآت نفطیة في اإلمارات، مما أدى إلى زیادة 

التوترات في المنطقة.          ف.م

ف م

یخیم شبح الموجة الرابعة لفیروس كورونا على 
لكونھا  الثالثة،  بأطوارھا  التربویة  المؤسسات 
ما  حسب  الوباء،  لتفشي  حساسة  نقطة  باتت 

كشف عنھ المختصون مؤخرا.

مدارس تغلق 
أبوابها..

اتخذت أمس المدرسة االبتدائیة الخاصة "قلعة 
بوالیة  التربیة غرب  لمدیریة  التابعة  المعرفة" 
الجزائر، قرارا یقضي بتوقیف الدراسة وتعلیقھا 
احترازیا بشكل مؤقت، في ظل تسجلیھا لبعض 
أن  على  كورونا،  بفیروس  المؤكدة  الحاالت 

تستأنف في ال 30 من جانفي الجاري.
فإن  الخاصة،  االبتدائیة  للمدرسة  بیان  وحسب 
قرار تعلیق الدراسة وغلق أبوابھا، یأتي عقب 
لتالمیذ  االیجابیة  المسحات  المزید من   ظھور 
أقسام السنوات األولى، الثانیة والثالثة وتسجیل  

4 اصابات مؤكدة في أوساط األساتذة .
المدرسة  بأنھ قد تقرر إغالق  البیان،  و أضان 
لفترة تصل لعشرة أیام، بدایة من الیوم األربعاء 
ذات  من  جانفي   29 غایة  إلى  جانفي    19
ومنع  العمومیة  الصحة  على  حفاظا  الشھر، 
تفشي الوباء، خاصة في ظل تسجیل ارتفاع في 

أعداد المصابین خالل األیام القلیلة األخیرة.
تنفیذا  یأتي  الخاصة،  المدرسة  قرار  أن  كما 
في  المؤرخة   01 المشتركة  الوزاریة  للتعلیمة 
بتعزیز  تتعلق  التي  و   ،  2021 جانفي   10
ما  وھو  كوفید،  من  للوقایة  الصحي  الجھاز 
جعل تسارع إلتخاذ تدابیر من شأنھا المساھمة 
الجدید  المتحور  انتقال عدوى  في كسر سلسلة 
الجاري،  األسبوع  خالل  سجل  كما  للفیروس. 
اقلیم  الثانویات على مستوى  قیام تالمیذ بعض 
داخل  احتجاجیة  بوقفات  بومرداس،  والیة 
المؤسسات التربویة، المطالبة باتخاذ إجراءات 
للحد من تفشي الوباء في الوسط المدرسي وكذا 

توفیر كل اللوازم الوقائیة.
الصحة  مدیر  كشفت  الصدد،  ذات  وفي 
ل  تسجیلھم  عن  وزو،  تیزي  لوالیة  والسكان 
96 حالة مؤكدة لإلصابة بفیروس كورونا ب 
في  الوالیة  مستوى  على  تربویة  مؤسسة   36
األطوار التعلیمیة الثالثة، منھا 17 ثانویة، 12
متوسطة و07 ابتدائیة، مشیرة إلى أن الحاالت 
االیجابیة المسجلة تخص 68 تلمیذا و28 حالة 
أخرى مست الطاقم التربوي من أساتذة وعمال 

بالقطاع.

األخصائيون يدقون 
ناقوس الخطر..

الفیروسات  علم  في  والخبیر  الباحث  أكد 
الطبیة  التحلیالت  بمخابر  السابق  والبیولوجي 
بأن  سطیف،  إلذاعة  حدیثھ  في  ملھاق،  محمد 
وتیرة  یعرف  ببالدنا  كورونا  فیروس  تفشي 

متسارعة خالل األسابیع األخیرة.
بالفیروس  یتأثرون  األطفال  بأن  وأضاف، 
أن  إلى  مشیرا  للعدوى،  ناقلین  ویعتبرون 
الوضعیة الوبائیة یمیزھا وجود عدة متحورات 
لھا  یضاف  وأومیكرون،  دالتا  متحور  أھمھا 
الفیروسات الشتویة التي تعقد الوضعیة الوبائیة 
في الجزائر لتشابھ األعراض، وبات المؤسسات 
التربویة بأطوارھا الثالثة نقطة حساسة لتفشي 

الوباء.
وكشف محمد ملھاق عن  وجود عدد كبیر في 
زیادة  تسجیل  مع  المستشفیات،  في  المصابین 
العنایة  في  المتواجدین  وكذا  الوفیات  عدد  في 

المركزة، في الوقت الذي تعرف وتیرة التلقیح 
اقباال محتشما من قبل المواطنین، وفي المقابل 
"أومیكرون"  للفیروس  الجدید  المتحور  فإن 
اإلحصائیات  حسب  التوسع،  في  رقعتھ  بدأت 
أن  وینتظر  باستور،  معھد  قبل  من  المقدمة 
یصبح المتحور األكثر انتشارا، خالل األسابیع 
القلیلة القادمة، ویتخوف من أن سنشھد إكتظاظ 
في بعض المستشفیات و تزاید أعداد اإلصابات 
بشكل متسارع .  وجدد ذات المتحدث، تأكیده 
على أن التلقیح السبیل األنجع لحمایة المواطنین، 
مشددا على أن تلقي التلقیح یقلل من التعقیدات 
بالفیروس، والتي  المصابون  لھا  التي یتعرض 

تؤدي في الغالب لدخولھم للعنایة المركزة.
ومن جانبھ، عضو اللجنة العلمیة لرصد تفشي 
كشف  مھیاوي،  ریاض  البروفیسور  كورونا، 
األطفال  تطعیم  النقاش حول  حالیا  یتم  إنھ  عن 
باللقاح المضاد لفیروس كورونا، متوقعا صدور 
اللجنة  بأن  مضیفا  قریبا،  الشأن  بھذا  قرارات 
تصلھا أخبار بشكل یومي عن تسجیل إصابات 

في المؤسسات التربویة.
بخصوص  رسمیة  بیانات  صدور  بأن  وقال، 
شأنھا  من  المدرسي،  الوسط  في  اإلصابات 
لمواجھة   جدیدة  إستراتیجیة  بإعداد  السماح  أن 
نقطة  لكونھ  التربوي،  الوسط  في  الفیروس 

حساسة النتشار الوباء.
وأضاف مھیاوي،  "إن نقاشات اللجنة العلمیة 
األطفال،  تطعیم  موضوع  منھا  یخلو  تكاد  ال 
غیر  اللقاح،  ونوع  المستھدف  العمر  وتحدیدا 
أن األھم في الوقت الراھن ھو دفع األشخاص 
باألشخاص  والبدایة  للتلقیح  سنة   18 من  أكثر 
ومعلمن  "أولیاء  من  بالتالمیذ،  المحیطین 
وإداریین وغیرھم من منتسبي القطاع، لتفادي 
المتحدث  ذات  وعبر  إلیھم"،  العدوى  وصول 
القطاع عن  لعمال  الشدید   للعزوف  أسفھ  عن 
التلقیح. وفي ذات السیاق، كشف عضو اللجنة 
العلمیة لرصد ومتابعة تفشي فیروس كورونا، 
أن متحور أومیكرون بدأ یفرض نفسھ بقوة في 
متحور  كان  أن  بعد  ببالدنا  الوبائیة  الوضعیة 
بنسبة  الماضي  دیسمبر  شھر  المھیمن  ھو  دلتا 

تتراوح بین 70 إلى 80 بالمئة.
أرقام  تصاعد  إلى  المتحدث،  ذات  وأشار 
اإلصابات بمتحور أومیكرون ببالدنا  كما في 
كل دول العالم، متوقعا أن یتفوق المتحور الجدید 
على متحور دلنا خالل األسبوع القلیلة القادمة، 
وفي المقابل فإن المؤشر اإلیجابي في المتحور 
الجدید للفیروس أعراضھ لیست خطیرة بعكس 

دلتا الذي كان فتّاكا جدا، یضیف مھیاوي.
یمكن  ال  بأنھ  أكد  الذروة،  وبخصوص 
التكھن بفترة الذورة للمتحور الجدید طالما 
ووجھ  تصاعد،  في  تزال  ال  األرقام  أن 
اإلجراءات  بكافة  لإللتزام  للجمیع  نداءه 
والتقلیل  الفیروس  تفشي  لمنع  اإلحترازیة 

من أعداد اإلصابات بھ.

دعوات لتعليق 
الدراسة احترازيا..

التربیة  لقطاع  المنتسبین  العدید  ووجھ 
بغلق  قرار  التخاذ  الوصیة  للسلطات  نداء 
الثالثة  بأطوارھا  التربویة  المؤسسات 
وتوقیف الدراسة لمدة تتراوح بین 10 و15
فیروس  عدوى  انتقال  سلسلة  لكسر  یوما 
األخیرة  اآلونة  في  تعرف  التي  كورونا، 

ارتفاعا مخیفة.
وفي ھذا الصدد، أشارت نقابة الكنابست إلى 
تعلیق  یستدعي  الراھن  الصحي  الوضع  أن 
إستراتیجیة  وضع  ضرورة  مع  الدراسة، 
واضحة المعالم، للتقلیل من أعداد اإلصابات 

بفیروس كورونا والحد من انتشارا.
الوصیة  السلطات  من  النقایة  طالبت  كما 
بضرورة توفیر اإلمكانیات المادیة والبشریة 
الصحي  البروتوكول  لتطبیق  الالزمة 
الثالثة  بأطوارھا  التربویة  بالمؤسسات 
للتحكم في الوضع ومنع انتشاره في الوسط 
ذاتھ  الوقت  في  یؤدي  قد  والذي  المدرسي، 
المنظمة  العائالت.  ومن جانبھا  بین  لتفشیھ 
على  شددت  التالمیذ،  ألولیاء  الوطنیة 
لكسر  استعجالیة  إجراءات  اتخاذ  ضرورة 
خالل  من  الفیروس،  عدوى  انتقال  سلسلة 
الثالث  باألطوار  التربویة  المؤسسات  غلق 
لمدة تتراوح بین 10 و12 یوما حفاظا على 
الصحي  للوضع  مراعاة  العمومیة،  الصحة 
من  تخوفھا  عن  المنظمة  وعبرت  الراھن. 
تفشي الفیروس في الوسط المدرسي بصورة 
حالھ،  على  الوضع  بقاء  حال  في  أكبر 
من  للتلقیح  الكبیر  الضعف  ظل  في  خاصة 
قبل األسرة التربویة وتھاون وتراخي العدید 
من المؤسسات التربویة في التطبیق الصارم 
الالزمة  الصحیة  والتدابیر  لكافة اإلجراءات 

لمجابھة الوباء.
وأوضحت، المنظمة بأن كل المنتسبین لقطاع 
التلقیح،  التربیة مدعون لإلقبال على مراكز 
نقطة  باتت  التربویة  المؤسسات  خاصة وأن 
منھا  یجعل  ما  الفیروس،  النتشار  حساسة 
خطرا كبیرا على الصحة العمومیة، مطالبة 
وفرض  بالتشدید  السلطات  السیاق  ذات  في 
انتشار  رقعة  توسع  لمنع  جدیدة  اجراءات 

الوباء.
األسرة  قبل  من  التلقیح  العزوف عن  ویبقى 
عالمات  من  العدید  یطرح  التربویة، 
الوزارة  حثت  الذي  الوقت  في  االستفھام، 
في  والمساھمة  لالنخراط  الجمیع  الوصیة 
أنھا  كما  الجمیع،  مسؤولیة  لكونھا  العملیة، 
تعتبر أنجع وسیلة لمنع تفشي الوباء والحفاظ 

على سیرورة الموسم الدراسي واستكمالھ.

تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، خالل األيام األخيرة، مسجلة منحنى تصاعديا، 
بعد أن تجاوزت معها 600 حالة بداية األسبوع الجاري، ويتخوف معها في أن تتسبب في 

توقيف الدراسة ببعض المؤسسات، على خلفية الحاالت االيجابية الجديدة المكتشفة في 
الوسط المدرسي في اآلونة األخيرة.

الحدث
ملف
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بنسبة انتشار 100 بالمائة من متحور "أوميكرون"

خبراء يتوقعون بلوغ ذروة 
الموجة الرابعة خالل أسابيع

الوباء غيّر القناعات وجعل بعض 
الصيغ التأمينية تنتعش

"الجائحة" ترفع إقبال 
الجزائريين على 
تأمين "حياتهم"

تعرف خدمات التأمین على الحیاة التي تعرضھا 
بدایة  منذ  الجزائر   في  التأمین  شركات  بعض 
میسوري  طرف  من  اإلقبال  من  نوع  الجائحة 
من  وحتى  وتجار  اعمال  رجال  من  الحال 
الموظفین والمواطنین من الطبقة المتوسطة حیث 
القناعات  بعض  غیر  كورونا  وباء  الواضح  من 
ھذه  في  یرون  باتوا  الذین  الجزائریین  لدى 
الصیغة التأمینیة فرصة لتأمین مستقبل أبنائھم في 

حالة الوفاة.
وحسب ما رصدناه عبر عدد من وكاالت التأمین 
الحیاة  على  التأمین  صیغ  باتت  فقد  بالعاصمة 
من  خاصة  الجائحة  بدایة  منذ  واسع  إقبال  تلقي 
طرف  التجار ومیسوري الحال وحتى من طرف 
مواطنین من طبقة الدخل المتوسط، ومن الواضح 
ف  ملحوظ  بشكل  ساھمت  قد  كورونا  أزمة  أن 
لوقت  كانت  التي  التأمینیة  الصیغة  ھذه  انتعاش 
غیر بعید "مھمشة" من طرف الجزائریین بسبب 
فتاوي  وحتى  ومعتقدات  قناعات  من  رافقھا  ما 

بتحریمھا.

• وكاالت التأمين تستثمر في 
المخاوف وتنوّع في العروض 

بالمقابل فقد استثمرت وكاالت التأمین في الوضع 
الجزائریین على مستقبل  المستجد وفي مخاوف 
أبنائھم في حالة الوفاة بوباء كورونا او غیر ذلك  
لتحول عملیات التأمین على الحیاة  لصفقة رابحة 
من  خاللھا  من  یتمكنون  الذین  للكثیرین  بالنسبة 
التأمین على مستقبل أبنائھم، وتضع ھذه الوكاالت 
الحیاة  على  التأمین  لخدمات  مختلفة  عروض 
وعلى األشخاص حیث تتعدد ھذه العروض من 
حیث األسعار والمزایا في حین تبقي اإلجراءات 
لغایة  المفعول  ساریة  العقود  تبقي  این  واحدة 
بات  وقد  علیھ،  المؤمن  طرف  من  العقد  إیقاف 
العدید من الجزائریین یلجئون لھذه الصیغ رغبة 
الجدل  رغم  وورثتھم  أبنائھم  مستقبل  حمایة  في 
والتي  ھذه  التأمین  بشأن صیغ  المطروح  الدیني 
الناحیة  من  جوازھا  بعدم  العلماء  بعض  افتى 

الشرعیة.

• اإلقبال يرتفع من هذه الفئات 
وهذا هو سلم األسعار 

فإنھا  التأمین  من  الصیغ  ھذه  ألسعار  وبالنسبة 
تختلف حسب كل شركة تأمین وكذا حسب المزایا 
غیر أنھ في الغالب وحسب ما أكده عون التسویق 
في الوكالة الفرنسیة للتأمین "أكسا" فإن األسعار 
لالستفادة  سنویا  دینار  أالف   3 حوالي  من  تبدأ 
الصیغة  وھذه  الوفاة  بعد  ملیون   50 حوالي  من 
المحدود في  الدخول  للبسطاء وأصحاب  موجھة 
حین ھناك أسعار تتراوح بین 5 و7 مالیین سنتیم 
سنویا لالستفادة من 500 ملیون بعد الوفاة وھذه 
واألعمال  المال  لرجال  أساسا  موجھة  الصیغة 
ذات  أضاف  أخر  جانب  من  الحال،  ومیسوري 
المصدر أن طبیعة التأمین على الحیاة تختلف من 
المختار،  السن والمبلغ  إلى آخر، حسب  شخص 
یقترن  الذي  المساھمة  مبلغ  السن زاد  فكلما زاد 
وعن  للتأمین،  علیھ  المتفق  المبلغ  بقیمة  أیضا 
اإلقبال أشار ذات المصدر أن الطلبات على ھذه 
الصیغة من التأمین ارتفع خالل السنتین االخیرتین 
بمعدل كبیر موازاة مع األزمة الصحیة، مشیرا 
أنھ رغم ذلك فأن العدد لم یصل للمعدالت العالمیة 
التي تفید ببلوغ نسبة التأمین على الحیاة في الدول 
المتقدمة 70 بالمائة من نسبة التأمین اإلجمالي، 
وأكد ذات المتحدث أن مختلف وكاالت وشركات 
التأمین باتت تركز على ھذه الصیغة بالعدید من 
العروض والمزایا وھو ما جعلھا تبدأ في االنتشار 

بین الجزائریین.         س.زموش

س.زموش

• ميهاوي: "ال يمكن 
التكهن بموعد الذروة 

في ظل انتشار 
أوميكرون السريع"

وقال أمس عضو اللجنة العلمیة لرصد 
ریاض  البروفیسور  كورونا،  تفشي 
لإلذاعة  تصریحات  في   مھیاوي 
بدأ  "أومیكرون"  متحور  أن  الوطنیة 
یفرض نفسھ بقوة في الوضعیة الوبائیة 
ھو  دلتا  متحور  كان  أن  بعد  ببالدنا 
المھیمن في دیسمبر الماضي في حدود 
70 إلى 81 بالمائة. مشیرا أن تصاعد 
دول  كل  في  كما  لإلصابات  األرقام 
العالم، لكن المتحور الجدید أومیكرون 
وربما  دلتا  متحور  بقوة  ینافس  بدأ 
الشأن في  سیتفوق علیھ قریبا كما ھو 
میھاوي  وأعتبر   ، العالم  دول  جمیع 
المتحور  اإلیجابي في ھذا  المؤشر  أن 
أن أعراضھ لیست خطیرة بعكس دلتا 
أنھ  إلى  مشیرا  جدا"،  فتّاكا  كان  الذي 
"ال یمكن التكھن بفترة الذورة للمتحور 
في  تزال  ال  األرقام  أن  طالما  الجدید 
تصاعد، لكن نتمنى أن یتم التركیز على 
الوسائل االحترازیة" حسب تعبیره. من 
حالیا  یتم  إنھ  میھاوي  قال  أخر  جانب 
باللقاح  األطفال  تطعیم  حول  النقاش 
متوقعا  كورونا،  لفیروس  المضاد 
قریبا.  الشأن   بھذا  قرارات  صدور 
تصلنا  أخبارا   " أن  مھیاوي،  وأوضح 
إصابات  تسجیل  بشأن  وھناك  ھنا  من 
من  یطلب  أو  تربویة  مؤسسات  في 
طبیة  بفحوصات  القیام  التالمیذ  بعض 
بالفیروس أو  للتأكد من مدى إصابتھم 
یتم تسریح بعضھم لھذا السبب  ، لكن 
ما أعرفھ أنھ لم یصدر لحد اآلن   أي 
بیان رسمي في ھذا الشأن و أعتقد أن 
مثل ھذا بیان من شأنھ أن یسمح بإعداد 
في  الفیروس  لمواجھة   استراتیجیة 
میھاوي  التربوي".   وأضاف  الوسط 
إن نقاشات اللجنة العلمیة ال تكاد یخلو 
من موضوع تطعیم األطفال، وتحدیدا 
اللقاح،  نوع  المستھدف و  العمر  حول 
متوقعا صدور قرارات في ھذا الشأن 
ذات  وأضاف   تعبیره.  حسب  قریبا 
دفع  ھو  الیوم  األھم   " أن  المتحدث 
للتلقیح  سنة   18 من  أكثر  االشخاص 
والبدایة باألشخاص المحیطین بالتالمیذ 
واإلداریون  والمعلمون  (األولیاء 
وغیرھم) لتفادي وصول العدوى إلیھم 
عزوف  ھناك  الشدید  لألسف  لكن   ،
شدید عن التلقیح و لم نبلغ بعد الھدف 

المنشود من العملیة "
• ملهاق: نتخوف 

من تشبع في 
المستشفيات موازاة 

"ذروة الرابعة" 
الباحث  الدكتور  أكد  جھتھ  من 
محمد  الفیروسات،  علم  في  والخبیر 
ملھاق، أن وتیرة كوفید في الجزائر 
وأوضح  أسابیع.  عدة  منذ  متصاعدة 

الوضعیة  أن  سطیف  الذاعة  ملھاق 
الوبائیة یمیزھا وجود عدة متحورات 
أومیكرون.  و  دالتا  متحور  أھمھا 
التي  الشتویة  الفیروسات  كذلك  و 
الجزائر  في  الوبائیة  الوضعیة  تعقد 
لتشابھ األعراض. وكشف البیولوجي 
الطبیة،  التحلیالت  بمخابر  السابق 
االستشفاء  في  كبیر  عدد  وجود  عن 
مع زیادة في عدد الوفیات. باإلضافة 
المواطنین  عدد  في  زیادة  الى 
الموجودین في العنایة المركزة. كما 
في  كبیر  نقص  تسجیل  عن  كشف 
وتیرة التلقیح ، مضیفا في الوقت ذاتھ 
انھ و حسب الدراسات أومیكرون بدأ 
في اإلنتشار بشكل سریع. كما توقع 
المتحور  ھو  أومیكرون  أن  ملھاق 
المقبلة.  األسابیع  في  سیطرة  األكثر 
وأضاف: "سنشھد اكتظاظا في بعض 
المستشفیات و تزاید أعداد اإلصابات 
بشكل متسارع" الى جانب ذلك أشار 
یتأثرون  األطفال  أن  الى  الخبیر  
للعدوى  ناقلین  وكذلك  بالفیروس 
الفئة  ھذه  تلقیح  نحو  التوجھ  مشجعا 

كما تدرس اللجنة العلمیة.
• جيجيك: متحكمون 
في الوضع ونتوقع 

موجة أقل عنفا 
مخبر  مصلحة  رئیس  أكد  بدوره 
مسوس  بني  بمستشفى  الطبیة  المناعة 
وعمید كلیة الصیدلة رضا جیجیك أن 
بین  بسرعة  ینتشر  أومیكرون  متحور 
ذروة  تكون  أن  متوقعا  الجزائریین 
تامة  شبھ  بسیطرة  الرابعة  الموجة 
في  جیجك  قال  حیث  المتحور،  لھذا 
المرجح  من  أنھ  لإلذاعة  تصریحات 
من  بالمائة   100 إلى  نصل  أن  جدا 
األسابیع  أو  األیام  في  أومیكرون 
 ، أوروبا"  في  الحال  ھو  كما  القادمة 
دلتا  متحور  ان  المختص  ذات  وأشار 
بدایة  خالل  مسیطر  كان  الذي  ھو 
في  تسبب حسبھ  مما  الرابعة،  الموجة 
عبر  اإلنعاش   مصالح  بعض  تشبع 
أن  جیجك  قال  حیث  المستشفیات  
على وضعیة  انعكس  اإلصابات  تزاید 
ووحدات  االستشفائیة  المؤسسات 
تشبعا  بدورھا  تعرف  التي  كوفید19 
الوطن،  أنحاء  مختلف  عبر  واكتظاظا 
ستعرفھا  صعبة  أسابیع  من  محذرا 
الصحیة على حد  والمنظومة  الجزائر 
إنھاك  من  طالھا  ما  بعد  خاصة  سواء 
مقابل  المصالح،  في  وتشبع  وإرھاق 
المواطنین  یسكن  وھلع  خوف  حالة 
أن  جیجك  وأوضح  ھذا  والمرضى. 
جعل  للجزائر  أومیكرون  وصول 
"دلتا" تتراجع وبدأنا التحول من متغیر 
، على  الحظ  "لسوء  لكن    ، آخر  إلى 
حالة  في  زلنا  ما  المستشفیات  مستوى 
العنایة المركزة ممتلئة  تشبع ووحدات 
كشف  الذي  جیجیك،  یضیف  بالفعل" 
بالوباء  مریض   4200 حوالي  وجود 
على مستوى  المستشفیات  عبر الوطن 
االستشفاء  حاالت  أغلب  بأن  مشیرا 
"دلتا"  للفیروس  حادة  بأشكال  تتعلق 

تعد  األخرى  اإلصابات  معظم  وأن 
إلى  التنقل  تستدع  لم  وخفیفة  بسیطة 
المستشفى. ویتوقع البروفیسور جیجیك 
یومیا"  المسجلة  الحاالت  "انفجار عدد 
الذي قال انھا یتوقع أن تصل لألالف" 
لكن بالمقابل طمأن ذات المختص  أن 
یمكن  ال  الجدید  أومیكرون  متحور 
لوحظ  الذي  السریري  بالشكل  مقارنتھ 
مع دلتا ، وھذا یعني أنھ من المحتمل 
الحاالت  من  أقل  عدد  لدینا  یكون  أن 
أومیكرون"  المتحور  مع   الخطیرة 
بالمقابل قال جیجیك أن قطاع الصحة 
الموجة  تسییر  على  قادر  الجزائر  في 
الربعة بأقل الخسائر كونھ تعلم الدرس 
جیدا من الموجة الثالثة وكل اإلجراءات 
الموجة  أخطاء  تكرار  لعدم  اتخذت 
الثالثة، أبرزھا اإلجراءات االستعجالیة 
األكسجین  مادة  لتوفیر  اتخذت  التي 
وعلى  المستشفیات  كافة  مستوى  على 
 ، العدوى  معدالت  ارتفاع  من  الرغم 
خطورة  أقل  موجة  جیجك  توقع  فقد 
ان  مشیرا  السابقة  بالموجة  وعنفا 
من  ضراوة  اقل  یعد  أومیكرون 
في  یتسبب  وال  األخرى  المتحورات 
نقص األكسجین لدى المصاب بھ وھو 
ما جعل جیجك یتوقع نسبة استشفاء أقل 

الفترة المقبلة تزامنا مع وقت الذروة.
• درار: "أوميكرون" 

قد يفضي إلى 
مناعة جماعية بين 

الجزائريين 
لمعھد  العام  المدیر  أكد  جھتھ  من 
باستور الجزائر فوزي درار أمس على 
على  بكثافة  المواطنین  إقبال  ضرورة 
التلقیح واحترامھم الصارم لإلجراءات 
كوفید19- جائحة  لمواجھة  الوقائیة 
بنجاعة. وقال درار في حوار خص بھ 
جریدة الوطن إنھ "یجب على المواطنین 
أنھ من الضروري جدا االقبال  إدراك 
الصارم  التلقیح واالحترام  بكثافة على 
ضمان  أجل  من  الوقائیة  لإلجراءات 

وعن  االستراتیجیة".  التدابیر  نجاعة 
متحور  تفشي  كان  إذا  ما  حول  سؤال 
مناعة  إلى  یفضي  قد  "أومیكرون" 
لمعھد  العام  المدیر  أوضح  جماعیة، 
باستور الجزائر أن ھذه الفرضیة التي 
طرحھا العلماء "ممكنة" شریطة تحقیق 
نسب تلقیح مرتفعة، فضال عن اكتساب 
قدرة دفاع بعد اإلصابة بالفیروس من 
أن  وأضاف  المناعة.  ھذه  رفع  شأنھا 
للوقایة من  قد یكون كافیا  الوضع  ھذا 
الحاالت الخطیرة، ملحا على ضرورة 
لإلبقاء  اللقاح  من  المعززة  الجرعات 
إلى جانب  مناعة مرتفع  على مستوى 
االجراءات  بعض  احترام  مواصلة 
موجة.  حدوث  حالة  في  الصحیة 
سیكون  "أومیكرون"  أن  درار  ویرى 
في  الجزائر  في  السائد"  "المتحور 
إلى  كذلك  وسیبقى  یوما   15 غضون 
العام  المدیر  وأكد  الذروة.  بلوغ  غایة 
أن  على  جدید  من  باستور  لمعھد 
الخروج من ھذه األزمة مرھون بنسبة 
بأن  العلم  ینبغي  أنھ  وأضاف  التلقیح. 
ھذا الفیروس " سیعیش معنا لسنوات، 
الذي  التلقیح  ھذا  أھمیة  تكمن  ھنا  و 
الفیروسیة  العدوى  لنا بمراقبة  سیسمح 
وتقلیص  المقبلة  للسنوات  بالنسبة 
سیما  ال  الوفیات،  معدل  و  االعتالل 
للخطر،  عرضة  األكثر  األشخاص 
حیث یتوجب تلقیحھم بجرعات معززة 
لألنفلونزا".  بالنسبة  الحال  ھو  كما 
بمثابة"  ھو  األمر  أن  یقول  واسترسل 
فلنتحمل  نتمناه.  سیناریو  أفضل 
مسؤولیاتنا من األن ونلقح أنفسنا بقوة 
اآلجال".  أقرب  في  الوضع  لیتحسن 
حالیا  أن  درار  الدكتور  ذكر  و 
دالتا  المتغیرین  من  كل  تنقل  ھناك 
المتغیر  بأن  موضحا  وأومیكرون، 
دالتا یمثل 67 بالمائة من المتغیرات 
المتنقلة في الجزائر، بینما كان یمثل 
في 30 دیسمبر األخیر 80 بالمائة، 
للمتغیر  بالنسبة  بالمائة   33 مقابل 
أومیكرون الذي كان یمثل سوى 10

بالمائة في نفس التاریخ. 

تتوقع اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا بالجزائر وحتى المختصين والخبراء في قطاع 
الصحة ان ترتفع مؤشرات اإلصابة بوباء كورونا الفترة المقبلة بشكل كبير بسبب بدء هيمنة  المتحور 

"أوميكرون" سريع االنتشار، متوقعين أن نصل لذروة الموجة الرابعة خالل األسابيع المقبلة بنسبة انتشار 
100 بالمائة من متحور "أوميكرون". 

ملف
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اوالد جالل: 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي للعمال 
األجراء يفتتح وكالة جديدة

تم عرض تجاربهم خالل الصالون الجهوي للمؤسسات المصغرة

 تمويل أزيد من 80 مشروعا مصغرا 
بورقلة خالل 2021

 ضمن فعاليات المهرجان المحلي لمنتجات الزيتون ببلدية البيرين

متعاملون خواص يعرضون 
إمكانيات شعبة الزيتون بالجلفة 

منتصف  فعالياتها  نظمت  التي  الزيتون  لمهرجان  األولى  الطبعة  عرفت 
األسبوع الجاري ببلدية البيرين (130 كيلومتر شمال الجلفة) مشاركة «نوعية» 
الزيتون وترقية هذه الشعبة على  لمتعاملين خواص لهم صيتهم في إنتاج 

المستوى المحلي والوطني.
الهضاب  الوالئية  الجمعية  تنظيمها  إلى  بادرت  التي  التظاهرة  هذه  وأبانت 
مع  وبالتنسيق  البيرين  لبلدية  المحلية  الجماعات  مع  بالتعاون  الخضراء، 
من  عرضه  تم  ما  خالل  من  الشعبة  نجاعة  مدى  للوالية،  الفالحية  المصالح 
العالية  والمعايير  الجودة  ذات  بأصنافه  الزيتون  زيت  لمستخلص  منتجات 
بشهادة الخبراء. وضمن فعاليات هذا المهرجان الذي أستهل بخرجات ميدانية 
البيرين  بلديتي  عبر  الزيتون  بشعبة  ترقى  التي  الفالحية  للمساحات  تقنية 
بوسط  نوفمبر»  «أول  ساحة  مستوى  على  مفتوح  معرض  إقامة  تم  وبنهار، 
مدينة البيرين، شكل بدوره فرصة سانحة، لتعريف المواطنين بالمنتج المحلي 
حتى  كبيرة  ومكانة  وطني  صيت  لها  أصبح  لمنتجات  والترويج  الزيتون  لزيت 

خارج الوطن نظير مشاركة أصحابها في مسابقات دولية.
الجمعية  ورئيس  الجلفة  بوالية  للزيتون  منتج  وهو  زوبيري  حكيم  وأوضح   
المحققة  النتائج   » بأن   ، التظاهرة  لهذه  المنظمة  الخضراء  الهضاب  الوالئية 
ميدانيا في شعبة الزيتون بهذه الوالية السهبية مشجعة جدا وتعبر عن اإلرادة 
القوية للفالحين الذين ساهموا بشكل كبير في رفع التحدي من خالل توسيع 
ذكر  المنتوج  وجودة  للنوعية  ذكره  ولدى  النوعية.»  على  والتركيز  المساحات 
التي لها مستقبل كبير في هذه الشعبة ولها  ذات المتحدث بأن والية الجلفة 
دولية  مسابقات  في  شاركوا  مميزين  منتجين  بها  الوطنية  السوق  في  مكانة 
وكانت لهم بصمتهم الخاصة حيث رفعوا اسم الجزائر عاليا باإلمارات العربية 
المهرجان  تنظيم  فرصة  أن  إلى  وأشار  وإيطاليا.  وباليابان  (دبي)  المتحدة 
والمعرض المفتوح «سمحت بضمان احتكاك بين المتعاملين وتبادل للخبرات 
فيما بينهم» مشيرا في سياق آخر إلى « أن الشعبة تنتظرها تحديات كبرى في 
كافة  لها  التي هيئت  الشعبة  لعصرنة هذه  الجمهورية  رئيس  توجيهات  ظل 
الظروف و وفرت لها كل الوسائل» مبرزا «أن الرهان المستقبلي لترقيتها أكثر 
أكد  جانبه،  ومن  للفالحين».  التعاونيات  فتح  خالل  من  الشعبة  تنظيم  هو 
فرصة  بأن  سديرة،  بن  الغاني  عبد  البيرين  لبلدية  الشعبي  المجلس  رئيس 
تنظيم هذه التظاهرة « أبانت الجهود المبذولة من طرف الفالحين واقتحامهم 
لشعب فالحية رائدة مثل الزيتون باعتبار أن المنطقة كانت ذات طابع سهبي 
وفقط وها هي اليوم تعتلي مراتب مشرفة في كثير من المحاصيل والشعب 
فالحين  جمع  لقاء  المهرجان  بمناسبة  نظم  فقد  بالذكر،  جدير  الفالحية». 
عن  اللثام  أماطوا  الزيتون  شعبة  ميدان  في  خبراء  وكذا  خواص  ومتعاملين 
الجودة  ضمان  على  الجهود  تركيز  خالل  من  السيما  المجال  هذا  في  تجاربهم 

والنوعية بالنسبة لمنتجي الزيتون وكذا مستخلصه الزيتي.
س.ز/ واج

في ظل ارتفاع عدد اإلصابات بالوباء في الوالية 

قرار استعجالي لمحاصرة الموجة 
الرابعة بالنعامة

قرر والي والية النعامة  الدراجي بوزيان فرض تقديم جواز التلقيح الصحي على 
كل شخض يبلغ 18 سنة فما فوق خالل الدخول إلى بعض الفضاء المتواجدة 

عبر كامل إقليم الوالية.
انه  الفيسبوك  في  حسابها  على  نشرته  بيان  عبر  الوالية  مصالح  وأوضحت 
وفي إطار ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا وحرصا على المصلحة العامة 
وسالمة المواطنين و كذا تبعا لتوصيات السلطات العليا في البالد  وأيضا للجنة 
الصحية لمراقبة وباء كورونا تقرر تقديم جواز التلقيح الصحي لكل شخض يبلغ 
من العمر 18 سنة فما فوق وأضاف البيان ان قرار إجبارية تقديم جواز التلقيح 
باإلضافة  الرياضية.  وقاعات  والمنافسات  التظاهرات  الدخول  من  كل  شمل 
تحتضن  التي  واالماكن  الفضاءات  وكذا  المسابح.  منها  الرياضية  المنشأة  إلى 
التلقيح عند الدخول إلى  لقاءات ومؤتمرات وندوات. كما يشترط تقديم جواز 
القرار  شمل  كما  العرض.  وقاعات  المتاحف  وكذا  والمسارح  السينما  قاعات 
فضاءات إجراء االحتفاالت واالحداث ذات الطابع الوطني والمحلي. وأيضا قاعات 
المعدنية.  والحمامات  الحفالت  قاعات  إلى  باإلضافة  والمعارض  والصالونات 
واختتمت مصالح الوالية بينها بالدعوة الى اإللتزام بقواعد البروتوكول الصحي 
والتباعد  النظافة  وكذا  الطبية  الكمامة  ارتداء  به مؤكدة على ضرورة  والتقيد 

الجسدي .
س.ز

عنابة 

اختيار جامعة باجي مختار 
«نموذجا» للتشجيع على التلقيح

اختيرت جامعة باجي مختار بعنابة كجامعة نموذجية للتشجيع على التلقيح 
على مستوى جامعات الشرق التي انطلقت بحضور إطارات من اإلدارة المركزية 
وممثلين عن المكاتب الوطنية لنقابات األساتذة ونقابات العمال والجمعيات 

الطالبية وممثلي الصحة للرفع من درجة الوعي بأهمية التلقيح.
ومفتشة  العالي  التعليم  وزارة  ممثلة  خرشي  فطوم  أوضحت  اإلطار  هذا  وفي 
االحترازية  اإلجراءات  أن  أمس  الوطنية،  لإلذاعة  تصريح   في  بالوزارة  مركزية 
التلقيح  كبيرة من  إلى نسبة  لم توصلنا  العالي  التعليم  وزارة  بها  التي قامت 
مضيفة  الجماعية،  المناعة  إلى  والوصول  للتلقيح  األيام  هذه  نظمت  لذلك 
أن هناك توزيع جغرافي محكم لهذه النشاطات.  ومن جهته أكد مدير الصحة 
عنابة  بوالية  الصحة  مديرية  خصصتها  تلقيح  نقطة   180 أن  دعماش  ناصر 
أجل  من  العالج  قاعات  و  االستخدامات  المتعددة  والعيادات  بالمستشفيات 
بالمائة   49.2 أنه تم تسجيل نسبة  ناصر دعماش  للمواطن  ويقول  تقريبها 
للتلقيح، وهي نسبة بعيدة كل البعد لألهداف المطلوبة.                   س.ز

الحصيلة  هذه  تعتبر  و 
بالسنة  مقارنة  ’‘ايجابية‘‘ 
فترة  عرفت  التي  الماضية 
الصحية  االزمة  بفعل  ركود 
 ،-19 كوفيد  عن  الناتجة 
مدير  ل/وأج  به  صرح  كما 
لدعم  الوطنية  الوكالة 
طارق  المقاوالتية  تنمية 
بلميلي على هامش اختتام 
الصالون الجهوي للمؤسسات 
استضافته  الذي  المصغرة 
المكتبة الرئيسية للمطالعة 
العمومية «محمد التيجاني‘‘ 
و   . الماضي  السبت  منذ 
عن  المسؤول  ذات  كشف 
5.000 حوالي  «استحداث 
عن  مصغرة  مؤسسة 
الوطنية  الوكالة  طريق 
المقاواليتية  وتنمية  لدعم 
لدعم  الوطنية  (الوكالة 
سابقا)  الشباب  تشغيل 
اليوم»،  الى  انشائها  منذ 
اصحاب  ان  الى  مشيرا 
المصغرة  المؤسسات 
من  حاليا  يعانون  الذين 
سيستفيدون  صعوبات 
االستراتيجية  بموجب 
الجديدة لترقية المقاوالتية 
ديونهم  جدولة  إعادة  من 
سمح  و  مشاريعهم.  لبعث 
الصالون الجهوي للمؤسسات 
الذين  للعارضين  المصغرة 
بتنظيم  معظمهم  رحب 
مثل هذه التظاهرات بعرض 
وإبراز معارفهم  منتوجاتهم 
وتبادل الخبرات باإلضافة الى 
كانت  و  انشغاالتهم.  رفع 
الصفقات  بلوغ  مسائل 
والمرافقة  العمومية 
ومدى  المنتوجات  وتسويق 
من  االولية  المادة  توفر 
تحدث  التي  االشكاليات  أهم 
اصحاب  ل/وأج  عن  عنها 
المصغرة  المؤسسات 
الصالون.  حضروا  الذين 
هؤالء  بين  من  يوجد  و 
الحدث  هذا  في  المشاركين 
خويلد  نجاة  االقتصادي 
مصغرة  مؤسسة  صاحبة 
مختصة في الخياطة وإنتاج 
والشارات  المهنية  االلبسة 
اسفها  عن  عبرت  والتي 
على  مؤسستها  قدرة  لعدم 

التسهيالت  من  االستفادة 
لصالح  الدولة  أقرتها  التي 
المصغرة  المؤسسات 
من  االستفادة  بخصوص 
العمومية  الصفقات 
بين  للمساواة  ضمانا 
وكبار  المصغرة  المؤسسات 
االقتصاديين  المتعاملين 
منهم  العموميين  سواء 
جانبه  من  و  الخواص.  او 
(مختص  قندافة  طرق  دعا 
وصاحب  االحياء)  علم  في 
تحليل  في  متخصص  مخبر 
ومطابقة  الجودة  ومراقبة 
بورقلة  الغذائية  المواد 
االطراف المعنية إلى تنفيذ 
يسمح  الذي  القرار  هذا 
المصغرة ببلوغ  للمؤسسات 
لمساعدتها  العام  الطلب 
أنشطتها  تطوير  على 
االنعكاسات  من  والتخفيف 
السلبية التي خلفتها األزمة 
امحمدي  احمد  أما  الصحية. 
رئيس مكتب للطوبوغرافيا 
الى  تطرق  فقد  بإيليزي 
المؤسسات  مرافقة  ضرورة 
حديثا  المندمجة  الجديدة 
ان  الى  الفتا  السوق،  في 
تالقي  ما  غالبا  الفئة  هذه 
الميدان  في  صعوبات 
بالممارسات  مرتبطة 

البيروقراطية.
و  ناجحة  تجارب   •  

انشغاالت عديدة

و بدوره ذكر زهاني جموعي 
أنشئت  ملبنة  صاحب 
العابدية  الزاوية  ببلدية 
عن   2011 في  تقرت  بوالية 
الوطنية  الوكالة  طريق 
لدعم تشغيل الشباب آنذاك 
لدعم  الوطنية  (الوكالة 
حاليا)  المقاوالتية  وتنمية 
على  واجه  مشروعه  ان 
على  الملبنات  معظم  غرار 
صعوبات  الوطني  الصعيد 
بمادة  التموين  بخصوص 
المدعمة  الحليب  مسحوق 
تبلغ  و  الدولة.  طرف  من 
لملبنة  النظرية  الطاقة 
العابدية  بالزاوية  ’‘العائلة‘‘ 
بيد  الساعة  في  لتر   4.000
سوى  حاليا  تنتج  ال  انها 
وفقا  اليوم،  في  لتر   9.200
عليها  المتحصل  للحصة 
مؤكدا  الحليب  مسحوق  من 
المنتجة  الكمية  هذه  ان 
تلبي  ال  االكياس  حليب  من 
و  المحلية.  السوق  حاجيات 
تعرضت  السياق  نفس  في 
مستثمرة  زعبوبي  عائشة 
المواد  صناعة  في  شابة 
ومستحضرات  الصيدالنية 
الى  ببسكرة  التجميل 
القرض  مبلغ  كفاية  عدم 
المادة  القتناء  المخصص 
التهاب  الى  بالنظر  االولية 
االسعار في السوق الوطنية 
صعوبات  على  عالوة 
ومنافسة  التسويق 

المقلدة  المنتوجات 
يهدف  و  خاصة.  بصفة 
للمؤسسات  الصالون  هذا 
تحت  اقيم  الذي  المصغرة 
اقتصاد  أجل  من   » شعار 
جهود  إبراز  الى   » بديل 
االستراتيجية  عبر  الدولة 
بترقية  المتعلقة  الجديدة 
والتعريف  المقاوالتية 
التي  التسهيالت  بمختلف 
أقرتها الدولة لفائدة حاملي 
على  لتشجيعهم  المشاريع 
انشاء مؤسساتهم المصغرة 
المساهمة  بإمكانها  التي 
في التنمية المحلية، حسب 
المنظمين. و شارك في هذه 
50 االقتصادية  التظاهرة 

أنشئت  مصغرة  مؤسسة 
الوطنية  الوكالة  طريق  عن 
المقاوالتية  تنمية  و  لدعم 
أخرى  و25 مؤسسة مصغرة 
الوكالة  طريق  عن  كانت 
القرض  لتسيير  الوطنية 
في  تنشط  حيث  المصغر 
كالصناعة  المجاالت  مختلف 
والصحة  الزراعية  الغذائية 
العمومية  واالشغال  والبناء 
وهي  والخدمات  والري 
تتواجد على مستوى واليات 
وبسكرة  ورقلة  من  كل 
وايليزي  وغرداية  والوادي 
واالغواط فضال عن مشاركة 
(بنوك)  مالية  مؤسسات 
وعدد من الهيئات المرافقة 
نظمت  و  لالستثمار. 
المقاوالتية  حول  ورشات 
الجامعيين  الطلبة  لفائدة 
المهني  التكوين  ومتربصي 
نقاشات  اثارة  الى  اضافة 
الذي  الصالون  هذا  اطار  في 
الوكالة  اقامته  الى  بادرت 
تنمية  و  لدعم  الوطنية 
مع  بالتعاون  المقاوالتية 
لتسيير  الوطنية  الوكالة 
القرض المصغر و بمساهمة 
المالية  الهيئات  من  العديد 
من بينها بنوك. و بالموازاة، 
صالونات  أربعة  نظمت 
مستوى  على  مماثلة 
واليات كل من أدرار والجلفة 
مثلما  وسطيف،  ومستغانم 

أشير إليه.

س.ز/واج

محلي

فتح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
للعمال األجراء وكالة جديدة له بوالية أوالد 

جالل ألجل استكمال هياكل ومؤسسات 
هذه الوالية المستحدثة مؤخرا.

و حسب الشروحات التي قدمت بعين 
المكان بحضور المديرة العامة لذات 

الصندوق هند نصاح، فإن فتح الوكالة 
الجديدة يهدف إلى تقريب مصالح 

الصندوق من المنتسبين وذوي الحقوق 
بالوالية وخاصة بعد استحداث الواليات 
الجديدة حيث ستعمل الوكالة الجديدة 
على التكفل بالمعنيين بصفة مباشرة 

دون التنقل إلى والية بسكرة . و ستعمل 
مديرية الوكالة الجديدة ومركزا الدفع بكل 

من أوالد جالل وسيدي خالد على تقديم 
خدمات ألكثر من 54 ألف منخرط في 

الصندوق عبر الوالية والسيما في تحصيل 
االشتراكات وخدمات التأمين على المرض 

والعجز وتسيير أموال المنح العائلية 
والمراقبة الطبية. و اوضحت نصاح لدى 
إشرافها على وضع حيز الخدمة للوكالة 

الجديدة رفقة سلطات الوالية بأن افتتاح 
وكالة للصندوق بأوالد جالل وتنصيب مدير 

جديد لها سيضمن سير الخدمة لفائدة 

شريحة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي 
الحقوق والتكفل باالنشغاالت المطروحة 
بالوالية لدى هذه الشريحة. و ذكرت ذات 
المسؤولة بأن هذه الوكالة الجديدة التي 

يقع مقرها بوسط مدينة أوالد جالل 
قد وضعت حيز الخدمة ضمن برنامج 

الصندوق إلنشاء وكاالت عبر الواليات 
الجديدة حيث افتتحت اليوم كذلك 

وكالة جديدة بوالية تقرت فيما سيتم 
في غضون األسبوع الجاري فتح جميع 

الوكاالت بالواليات الجديدة.
واج

مولت الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاوالتية أكثر من 80 مشروعا على مستوى والية ورقلة في سنة 2021، حسبما 
أستفيد من مسؤولي الفرع المحلي لهذا الجهاز بمناسبة الصالون الجهوي للمؤسسات المصغرة.
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 هوس استخدام الهواتف الذكية
   يؤدي هوس استخدام الهاتف الذكي بكثرة 

إلى اإلضرار بأجسادنا و عقولنا و حتى مشاعرنا، 
و في حين تمتلك التكنولوجيا فوائد و مزايا 

تجعل حياتنا أسهل، فإنها سيف ذو حدين، و لها 
من السلبيات الكثير، و ذلك وفقا لمقال نشرته 

صحيفة «الموندو» اإلسبانية، للكاتبة لويزا 
فاليريو.

  و حذرت الكاتبة من تأثير موجات اإلشعاع التي 
تطلقها األجهزة اإللكترونية المتطورة، كما قد 

يسبب الضوء المنبعث من الشاشة عدة مشاكل 
لكل من الدماغ و العينين، ال سيما عند استخدام 

الجهاز في الظالم، حيث يسبب هذا النوع من 
الضوء اضطراب النوم و الشعور باإلرهاق.

   و أضافت الكاتبة أن الهواتف الذكية و األجهزة 
اللوحية تسبب مشاكل في الرقبة و آالم العمود 

الفقري، و يرجع ذلك في األساس إلى االنحناء 
الدائم لمشاهدة الشاشة، و لعضالت اليدين و 
الذراعين نصيب من هذه التأثيرات السلبية، 

حيث يمكن للمستخدم أن يصاب بمتالزمة النفق 
الرسغي، التي تحدث بسبب الضغط الزائد على 

العصب الوسيط عند قاعدة الرسغ، و يمكن 
لإلفراط في استخدام هذه األجهزة تقليل نشاط 

المستخدم و التسبب في السمنة.
   أما على المستويين العاطفي و النفسي، فقد 

يتسبب إدمان المحمول في التعرض لظاهرة 
النوموفوبيا، أو الخوف من عدم وجود الهاتف 

الذكي، أو عدم القدرة على الوصول إليه، و تضاف 
إلى هذه األعراض اإلصابة باالكتئاب و القلق الدائم 
من عدم القدرة على مواكبة كل جديد في مواقع 

التواصل االجتماعي.

   و نقلت الكاتبة 
تصريح خبير 

التدريب في مجال الحياة و العمل دافيد بيخارانو، 
الذي قال إن إدمان الهاتف المحمول قد يسبب 

أزمات شخصية و االكتئاب و زيادة مستويات 
التوتر و القلق،  و هذا النوع من الناس قد تظهر 

لديهم أنماط سلوكية تشبه من يعانون من 
إدمان المخدرات، و لم يكتفِ دافيد بهذا القدر، 
و ذكر أن إدخال هذه األجهزة إلى نظامنا اليومي 

أدى إلى تحول كبير في عاداتنا، حيث إن الهاتف 
المحمول الذي يفترض أن يقربنا من اآلخرين 

أصبح يفعل العكس، و بشكل عام، نحن نالزم 
فقاعاتنا االفتراضية و نمتنع عن التفاعل مع 
اآلخرين في العالم الواقعي، مما يجعلنا نعيش 

في وحدة تامة.

   و أوضح بيخارانو أن الهوس بتكنولوجيا 
الهواتف الذكية و اإلنترنت أسهمت في ربط الصلة 
بين الناس في مختلف أنحاء العالم، لكن تأثيراتها 

السلبية مرتبطة باالستخدام المفرط و غير 
المناسب لهذه التكنولوجيا، و السبب وراء ذلك هو 

عدم وجود توعية كافية بقواعد استخدامها و 
مختلف جوانبها اإليجابية و السلبية.

     و لتفادي حدوث ذلك، ينصح الخبير اإلسباني 
بأخذ عطلة رقمية من أجل التخلص من السموم 

التكنولوجية، و ذلك عبر قضاء بضعة أيام بعيدا 
عن الروتين اليومي، و بعيدا عن التكنولوجيا و 

األجهزة الذكية، لكي يعيد اإلنسان ربط الصلة مع 
نفسه، و يخفض مستويات التوتر و اإلرهاق التي 

يسببها االستخدام المفرط لهذه األجهزة.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

 كيفية العناية 
باألظافر

الت الغذائية، حيث تحتاج أظافرك إلى األغذية التي تحتوي على     العالجات المنزلية للعناية باألظافر تتمحور في النظام الغذائي و المكمِّ
نات تُساهم في تحفيز نموّها و من هذه األغذية؛ األغذية الغنيّة بالبروتين الموجود في اللحوم الحمراء و الدجاج و البيض، و كذلك  مُكوِّ
تحتاج إلى المواد الغذائية الغنيّة بحمض الفوليك الموجود في الخضروات الورقية و بذور عباد الشمس، و تحتاج أيضاً إلى فيتامين ج 
الموجود في الفراولة و البرتقال و البطيخ و الفلفل األحمر، و فيتامين ب 12 الموجود في الكبدة و التونا، و البيوتين الموجود في الحبوب 

الكاملة.
 • الزيوت الطبيعية: استخدمي الزيوت التي تحتوي على مكوّنات طبيعية، مثل زيت الزيتون؛ لتحسين نموّ أظافركِ، من خالل نقعها 
فيه مدة خمس دقائق؛ حتى يعمل على ترطيب أظافرك و تقويتها، أو امزجي معلقتين كبيرتين من زيت الزيتون و10 قطرات من عصير 

الليمون، ثم ادهني أظافرك بهذا المزيج.
 • العناية باألظافر: تساهم في نمو األظافر بشكل صحي، و يتمّ ذلك من خالل المُحافظة على نظافة األظافر، و المساحة الموجودة 
ازات عند القيام باألعمال المنزلية؛ للمحافظة على  تحتها؛ ألنّ ذلك يمنع تراكم األوساخ التي تعمل على منع نمو األظافر، و ارتداء القفّ

أظافركِ من المواد الكيميائية الموجودة في مواد التنظيف.
ع كوب من الشاي األخضر، ثم إضافة قطرات من   •  الشاي األخضر: استخدميه ألنه يقوّي أظافركِ و يمنع اصفرارها، و ذلك من خالل نَقْ

زيت القمح عليه، و تَركه حتى يبرد؛ لتَنقعي أظافرك به مدة 15 دقيقة، و يرجى العمل على تكرار ذلك مرتين أسبوعياً.
 •  الليمون: ألنه يعزز نمو األظافر و يمنع اصفرارها، و ذلك من خالل وَضْع كميات متساوية من عصير الليمون و زيت الخروع أو زيت 

ع أظافركِ بهذا المزيج مدة 10 دقائق، و يرجى تكرار هذه العملية عدة مرات أسبوعياً للحصول على نتائج أفضل. األرغان، ثمّ نَقْ
 • زيت جوز الهند: حيث يساعد في الحفاظ على ترطيب أظافركِ و تقويتها، و تقوية الجلد و هذا مهم لنموّها، و ذلك من خالل تدليك 

أظافرك بزيت جوز الهند الدافئ مدة 10 دقائق يومياً قبل الذهاب إلى النوم.
 •  العسل: ألنّه يعدّ مرّطباً طبيعياً يعمل على ترطيب أظافركِ لجعلها أكثر صحة، و ذلك من خالل وَضْع العسل على فرشاة طالء 

نظيفة، ثمّ توزيعه على كافة األظافر، و تركه عدة ساعات للحصول على نتائج أفضل.

كيفيّة جعل الطفل ينام خصّص موعد النوم        
المُناسب لوضع طفلك، فمثالً يحتاج األطفال 
إلى  بين تسع  ما  المدرسة  إلى  يذهبون  الَّذين 
و  ليلة،  كُل  في  النوم  من  ساعة  عشرة  اثنتي 
آلخر حسب  من طفلٍ  يختلف  الوضع  لكن هذا 
حاجة كُل طفل و نمط نومه، و مُعظم األطفال 
يمتلكون نمطاً واحداً للنوم ال يُمكنك تغييرُه 
مهما حاولت ذلك، فالطفل الَّذي يستيقظ باكراً 
سيستمّر في ذلك حتَّى لو جعلته ينام لوقتٍ 
مُتأخرٍ من اللَّيل، و في النهاية ال يُمكن ألحدٍ أن 
ينام إالّ إذا كان جسمه مُستعداً لذلك، و بالتالي 
عدد  و  طفلك  نوم  نمط  إلى  تتعرَّف  أن  يجب 
الساعات الَّتي تكفيه من النوم حتَّى تتمكن من 

تحديد موعدٍ مُناسبٍ للنوم. 
نوم  ساعات  عدد  تعرف  كُنت  إذا  سهالً  أمراً  سيكون  هذا  و  اليوميّ:  االستيقاظ  موعد  حدّدي     
طفلك، و الوقت الَّذي يخلد فيه إلى النوم، و على الرّغم من أنَّ فكرة جعل الطفل يستغرق في 
ةٍ أطول خالل العُطل و اإلجازات قد تكون جيّدة إالّ أنّ ذلك سيؤثر على موعد نومه  النوم لمُدَّ
المُحدّد، حيثُ إنَّهُ سوف يكون من الصعب على جسمه أن يخلد إلى النوم بسبب عدم شعوره 

بالتعب.
الرُّضع،  لألطفال  ةً  و خاصَّ مُهمّ  أمرٌ  روتين  بوضع  القيام  إنَّ  النوم:  قبل  لما  ثابتاً  روتيناً   ضع 
و من هُم في مرحلة ما قبل المدرسة؛ حيثُ إنَّ القيام بأعمالٍ مُعينة قبل النوم كأخذ حمام أو 
قراءة قصة أو تنظيف األسنان سيُحضّر طفلك لما بعد ذلك و هو النوم، و بذلك سيشعر الطفل 
باالسترخاء، و مع تكرار ذلك سيتعوّد الطفل على هذا الروتين، و ستُصبح مهمّة وضعه للنوم 

أمراً سهالً.
الصادر عن  الضوء  أنَّ  األبحاث  : فقد وجدت  النوم بساعتين على األقلّ التلفاز قبل موعد   أطفئ 
 ،Melatonin الميالتونين  إنتاج هرمون  أن يؤثر على  يُمكن  الكمبيوتر  أو شاشة  التلقاز  شاشة 
و هذا الهرمون هو المسؤول عن تنظيم دورة النوم و االستيقاظ، فعندما يكون هذا الهرمون في 
ذروته يشعر اإلنسان بالنُعاس، و مُجرد مُشاهدة التلفاز لنصف ساعة قبل النوم يُمكن أن تؤدي 

إلى اختالل في هذا الهرمون.
 قلّل من التوتر قبل موعد النوم: و من الهرمونات األخرى الَّتي تؤثر على النوم هرمون الكورتيزول 
الهرمون في ذروته لن يتمكن جسم الطفل من  التوتر، فعندما يكون هذا  أو هرمون   Cortisol
االسترخاء، و بالتالي لن يرغب بالذهاب للنوم، و لذلك من المُهمّ أن تقوم بأنشطة تُساعد على 
تجعل  و  الخافتة،  األضواء  تضع  كأنَّ  للنوم  الغُرفة  جو  تُهيئ  أن  و  النوم،  قبل  طفلك  استرخاء 

الغُرفة هادئة قدر اإلمكان.
 حضّر جواً مُحفزاً على النوم: قد يُساعد وضع دُبٍ على فراش طفلك على النوم، و لكن وضع 
عددٍ كبيرٍ من األلعاب قد يُشتت الطفل و يجعل من الصعب عليه أن ينام، و قد يُساعد استخدام 

مالءات سرير ناعمة، و طالء الغرفة بألوان من درجات هادئة و داكنة على نوم الطفل.

áë°üdG عالج روماتيزم المفاصل

     يتمّ تشخيص الروماتيزم 
في البداية من خالل الصور 

المغناطيسيّة المختلفة 
باإلضافة إلى الفحص السريري، 
الذي يحدد مدى شدّة اإلصابة، 

و ما عليك سوى إتباع الطرق 
التالية لعالج روماتيزم المفاصل:
 • يجب على المريض في البداية 
م حالته و  مراجعة الطبيب ليقيِّ
يصف الدواء المناسِب، و تناول 

ف  أدوية االلتهابات التي تخفّ
من حدّة األعراض لدى المصاب 

و لكنها ال تعتبر حالً جذرياً 
للروماتيزم. 

 • استخدام العِالج الطبيعي 
المتمثِّل بممارسة أنواع من 

الرياضة التي ال تحتاج إلى مجهودٍ 
كبيرٍ؛ حيث تحافِظ على مدى 

حركة المفصل و قوة العضالت، و 
تمنع إصابة المفصل بالتيّبس. 

 • الحقن بإبر الكركم؛ حيث 
أشارت دراسة ألمانية إلى 

أنَّ الكركم يحتوي على مواد 
عِالجيّة قد تساعِد في 

التخفيف من حدة اآلالم المرافقة 
للروماتيزم، حيث إنّه يمنع 

بروتيناً معيناً من تفعيل 
التفاعالت الكيميائية المسؤولة 

عن األلم و االلتهاب.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

 • طرق تنظيف المالبس الجلدية الغسيل اليدوي يمكن استخدام الغسيل اليدوي لتنظيف 
المالبس الجلدية، و ذلك بتنظيفها باستخدام الخل، و ذلك عن طريق خلط كوبٍ واحد من 
الخليط، و  الخل، ثم يتم تبليل قطعة قماش بيضاء نظيفة بهذا  الماء مع كوبٍ واحد من 
فرك المالبس الجلدية بها، و ترك الخليط قليالً لكي يتم امتصاصه من قِبل الجلد، و بعد 
ذلك يتم مسحه بقطعة قماشٍ نظيفة، و بذلك يتم التخلص من البقع و األوساخ الموجودة 

على المالبس الجلدية.
الجلدية على بِطانة داخلية، تكون عادةً مصنوعة من قماشٍ  المالبس   •  تحتوي معظم 
حريري، و يجب االهتمام بنظافة هذه البِطانة بشكلٍ مستمر؛ للتخلص من البقع عليها مثل 
البِطانة  تنظيف  يمكن  و  الوقت،  مرور  مع  كريهة  رائحةٍ  بانبعاث  ستتسبب  التي  و  العرق، 
أو  السائل،  األطباق  صابون  من  صغيرة  ملعقةٍ  مع  الدافئ  الماء  من  أكوابٍ  ثالثة  بمزج 
منظف الغسيل الخاص بالمالبس الرقيقة، ثم قلب قطعة المالبس الجلدية من الداخل إلى 
الخارج، مع سحب األكمام أيضاً إلى الخارج، لتغمر قطعة قماشٍ نظيفة بالمحلول السابق، 
أن تكون رطبة فقط، مع تمرير قطعة  الزائدة، بحيث يجب  المياه  للتخلص من  و عصرها 
القماش المبللة على بطانة المالبس الجلدية، و التركيز بصورةٍ أكبر على مناطق الرسغين، 
و اإلبطين، و الياقة؛ حيث تتراكم األوساخ في هذه المناطق بشكلٍ أكبر من غيرها، ثم مسح 
البطانة بقطعة قماشٍ أخرى مبللة بالماء الدافئ فقط، للتخلص من آثار و بقايا الصابون، 

لتترك البطانة لكي تجف جيداً في الهواء.

رشاقة وجمــال
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 كيف تجعلين طفلك ينام

 طريقة غسل المالبس الجلدية
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منافسات  على  اليوم  الستار  يسدل 
األمم،  كأس  ببطولة  الرابعة،  المجموعة 
بمواجهة عربية خالصة وديربي مثير ألبناء 
والسودان،  مصر  منتخبي  بين  النيل  وادي 
ويلعب في نفس التوقيت منتخب نيجيريا 
ضد غينيا بيساو في الجولة األخيرة بنفس 

المجموعة.
ويتسلح منتخب مصر بطموحه في البطولة 
القارية التي يسعى السترداد لقبها الغائب 
لم  الفراعنة  أن  ورغم   ،2010 عام  منذ 
يظهروا باألداء المقنع حتى اآلن في النسخة 
تمني  المصرية  الجماهير  أن  إال  الحالية 
النفس بالفوز على السودان وحسم التأهل 
بعدما حصد المنتخب أول 3 نقاط بالتغلب 

على غينيا بيساو.
ويعاني منتخب مصر غيابات مؤثرة خاصة 
حمدي  محمود  رأسها  على  الدفاع  خط  في 
الفتوح  أبو  وأحمد  توفيق  وأكرم  الونش 
كيروش  كارلوس  البرتغالي  يجبر  ما  وهو 
الخط  لتغييرات في  للفراعنة  الفني  المدير 
الخلفي بإشراك المدافع محمد عبد المنعم 
ويعول  كمال،  وعمر  أشرف  أيمن  بجانب 
محمد  األبرز  نجمه  قدرات  على  كيروش 
صالح خاصة بعدما سجل هدف الفوز على 
غينيا بيساو كما أن المنتخب المصري يأمل 
وتراجع  الفاعلية  غياب  لمشكلة  حل  إيجاد 
مرموش  عمر  خاصة  العبيه  بعض  أداء 

ومحمود حسن تريزيغيه.

أيضاً  السودان  لم يقدم منتخب  من جهته، 
واكتفى  جولتين  أول  في  مميزة  نتائج 
بحصد نقطة من غينيا بيساو ولكن صقور 
مما  نسبياً  أفضل  بصورة  ظهروا  الجديان 
بعض  وظهرت  العرب  كأس  في  قدموه 
المدربين  أحد  تية  برهان  المدرب  بصمات 
ويضع  السودانية.  الكرة  في  المخضرمين 
إمكانية  في  آماله  السوداني  المنتخب 
بآمال  والتمسك  مصر  على  الفوز  تحقيق 
التأهل عن هذه المجموعة خاصة أن مقعد 
وغينيا  مصر  بين  حائراً  يزال  ال  الوصافة 
الدخول  احتمالية  بجانب  والسودان  بيساو 
المركز  تحتل  التي  المنتخبات  أفضل  ضمن 

الثالث.

مواجهة عربية خالصة في ختام مباريات المجموعة الرابعة

 يجري الحديث بقوة عن مشاكل 
تنظيمية وتجهيزية عديدة 

تشهدها النسخة الحالية من 
نهائيات كأس أمم أفريقيا، المقامة 

في الكاميرون، تضاف إلى ذلك 
الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 

30 درجة مئوية بمستويات رطوبة 
تقارب %80 ووضع للمالعب أقل 
من المتوسط وفقاً لالنتقادات، 

وجميعها عوامل أجهدت الالعبين 
ووضعتهم أمام تحديات إضافية، 

والبلد المنظم في موقف حرج.
بيد أن كأس األمم األمم األفريقية 

في الكاميرون، ليست بكل هذا 
السوء، فهناك جوانب إيجابية 

يجب الوقوف عندها، أولها الحضور 
النسائي بين الطواقم التحكيمية 

التي تدير المباريات. ةفهذه 
النسخة شهدت أول تحكيم نسائي 

في نهائيات أفريقية، متمثالً 
في شخص الرواندية ساليمة 

موكنسانغا، التي شاركت كحكم 
رابع بإدارة أولى مباريات المجموعة 
الثانية بين منتخبي غينيا وماالوي 

على ملعب «كويكونغ ستاديوم» 
غداة انطالق البطولة، وستكون 

حكما رئيسيا في مواجهة زيمبابوي 
وغينيا بالجولة الثالثة من دور 

المجموعات، في واقعة تاريخية.
أيضا المغربية فتيحة الجرمومي، 

كانت من األسماء التي جاءت في 
هذه القائمة، وهذه المرة من 

موقع مساعد الحكم في الطاقم 
الذي قاده الدولي سمير الكزاز، 

بمساعدة كل من زكرياء برينسي 
ورضوان جيد، إضافة لحسن أزكاو 

في غرفة «الفار»، وذلك في 
المباراة التي جمعت بين منتخبي 

مالي وجامبيا.
 وكانت مواطنتها، بشرى الكربوبي، 
أيضا ضمن الطاقم التحكيمي لذات 
المباراة وقد استلمت مهمة حكمة 

«فار»، يذكر أن الكربوبي التي 
تعمل كضابطة في األمن المغربي، 

هي أول سيدة مغربية تتولى 
تحكيم مباراة في الدوري المحلي 

الممتاز «رجال». أما الحكمة الرابعة 
ضمن القائمة هي الكاميرونية 
كارين أتيمزابونغ، التي سجلت 

اسمها في تاريخ الكرة األفريقية 
كأول سيدة تتولى مهمة «حكم 

مساعد»، في كأس األمم القارية.

رغم المشاكل التنظيمية والتجهيزية التي تعرفها الكان

التحكيم النسائي نقطة 
مضيئة في دورة الكاميرون

النسور ضمن التأهل وتبحث عن العالمة الكاملة

غينيا بيساو تطمح 
الستغالل «صدارة نيجيريا» 

في بلوغ ثمن النهائي
يستضيف ملعب رومدي أديجا بمدينة غاروا الكاميرونية، مباراة 
نيجيريا وغينيا بيساو، مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من دور 

المجموعات بكأس األمم اإلفريقية في الكاميرون.
إلى ثمن  تأهله  المباراة، وقد ضمن  النيجيري  المنتخب  ويدخل 
النهائي على رأس المجموعة الرابعة، بعد تحقيقه الفوز على 
الثالث  الفوز  لتحقيق  النسور  ويتطلع  والسودان،  مصر  حساب 
وأكد  الكاملة.  بالعالمة  التالي  الدور  لبلوغ  بيساو،  غينيا  على 
المنتخب النيجيري أنه سيكون أحد المرشحين بقوة لخطف لقب 

النسخة 33، حيث ظهر بمستوى مميز في أول مباراتين.
وهو  المباراة،  بيساو  غينيا  منتخب  يدخل  اآلخر،  الجانب  على 
سلبيا  تعادل  أن  بعد  واحدة،  نقطة  برصيد  الثالث  المركز  في 
أمام السودان وخسر على يد مصر بهدف محمد صالح. وتتطلع 
األخير  أن  خاصة  نيجيريا،  أمام  الفوز  إلى  بيساو  غينيا  كتيبة 
سيعمل على إراحة العبيه األساسيين، بعد ضمان التأهل كأول 
مجموعة، وال سبيل أمام صاحب المركز الثالث إال الفوز، لإلبقاء 

على حظوظه في التأهل.
يستهدف  فإنه  السودان،  مع  تعادلها  أو  مصر  فوز  وحال 
الثالث في  المركز  4 منتخبات من أصحاب  الصعود ضمن أفضل 
المجموعات الست، أما إذا فازت السودان على مصر، فإن غينيا 
بيساو في حال فوزها على نيجيريا قد تتأهل كوصيف، وفق 

فارق األهداف مع صقور الجديان.

طموح الفراعنة يتحدى انتفاضة 
صقور الجديان

بلماضي صوت لبن زيمة ثم الفرعون المصري وكانتي

ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي 
وصالح في جائزة «األفضل»

  
النجم  فوز  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 
بجائزة  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي 
خالل  أمس،  اول  العالم،  في  العب  أفضل 
حفل توزيع جوائز «األفضل سنة 2021» في 

مدينة زيوريخ السويسرية.
مهاجم  ليفاندوفسكي  روبرت  وتفوق 
جائزة  سباق  في  األلماني،  ميونخ  بايرن 
النجم  الثنائي  على  العالم  في  العب  أفضل 
باريس  مهاجم  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
المصري  والنجم  الفرنسي،  جيرمان  سان 
النجم  محمد صالح هداف ليفربول. وحصل 
البولندي بذلك على جائزة أفضل العب في 
العالم للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه 

بنسخة 2020، وجاء فوزه) في العام الماضي، على حساب ليونيل ميسي، والنجم البرتغالي 
2016، عقب انفصالها عن مجلة  كريستيانو رونالدو. وانطلقت جوائز «األفضل» في عام 
الذهبية» سنويا ألفضل العب في  «الكرة  التي تمنح جائزة  الفرنسية  «فرانس فوتبول» 
العالم. من جهته، صوت الناخب الوطني جمال بلماضي لصالح الفرنسي كريم بن زيمة أوال، 

يليه المصري محمد صالح، ثم كانتي، فيما لم يصوت قائد الخضر رياض محرز.

التحاليل أثبتت إصابة سبعة عناصر وشفاء ثالثة

كورونا يحرم منتخب تونس من 
عشرة العبين

موجعة  ضربة  أمس،  تونس  منتخب  تلقى 
كورونا،  فيروس  تحاليل  أثبتت  أن  بعد 
قبل  الالعبين،  من  سبعة  مسحة  إيجابية 
غد،  يوم  غامبيا  أمام  الحاسمة  المواجهة 
المجموعات  دور  من  األخيرة  بالمرحلة 

ببطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون.
وأكدت التحاليل إصابة كل من: علي معلول، 
ووهبي الخزري، وغيالن الشعاللي، وأمين بن 
حميدة، ومحمد علي بن رمضان، والحارسين 

أيمن دحمان، وعلى الجمل.
كما أثبتت التحاليل الجديدة الذي خضع لها 
بكورونا،  المصاب  تونس  منتخب  سداسي 
أن  موريتانيا،  مواجهة  عن  تخلف  والذي 
برون،  وديالن  السليتي  ونعيم  دراغر  محمد  وهم  الفيروس  من  تخلصوا  العبين  ثالثة 
الجبالي  وعصام  توزغار  يوهان  وهم  بالفيروس  اإلصابة  من  العبين   3 معاناة  وتواصلت 
فقط  العبا   18 فإن  لذلك  وتبعا  به.  إصابتهم  على  أيام   5 مرور  رغم  الحدادي،  وأسامة 
سيكونون على ذمة المدرب منذر الكبير في لقاء الخميس المقبل أمام غامبيا لحساب الجولة 

األخيرة من منافسات المجموعة السادسة للكان.
  

مسؤولو منتخب الغابون أكدوا معاناتهما من مشاكل قلبية

أوباميانغ وليمينا يفندان الشائعات 
بعد استبعادهما من الكان

المشاركة كسر بيير إيميريك أوباميانغ صمته بعد قرار عودته  وعدم  آلرسنال 
مع الغابون في نهائيات كأس األمم األفريقية.

عامًا   32 العمر  من  البالغ  المهاجم  وأصيب  قبل   كورونا،  بفيروس 
في  بالده  منتخب  إلى  انضمامه  من  قصير  أول وقت  يخض  ولم  الكاميرون 
أنه مباراتين مع الغابون أمام جزر القمر وغانا، وزعم  الغابوني  الكرة  اتحاد 
فحصا  أجرى  عندما  القلب  في  مشاكل  الجمعة اكتشف  يوم  ألوباميانغ 

آرسنال  لفريق  أكد  الالعب  لكن  بخير الماضي،  أنه  الطبي 
وسيعود  طبيع،   بشكل  إلى ويتدرب  اآلن 

الخاص  التدريبي  كولني  ملعب 
االختبارات،  إلجراء  بآرسنال، 

على  ينطبق  نفسه  واألمر 
مواطنه والعب نيس، ماريو 
أيضا  أصيب  الذي  ليمينا 
ما  وسرعان  بالفيروس، 

على  تدور  شائعات  التواصل بدأت  وسائل 
بأن  تفيد  في االجتماعي،  تورط  الثنائي 

قضية تأديبية.
أوباميانغ،  للجوء إلى حسابه الشخصي واضطر 
من  «تويتر»،  أجل دحض هذه الشائعات، بمنصة 
تغريدة:  في  معقدة وقال  مشاكل  «لدينا 
وقبل  لحلها،  االهتمام بالفعل  علينا  شيء  كل 

على  عالوة  الشائعات بصحتنا،  هذه  هناك  ذلك، 
لن  التي  بصدق الكاذبة  وأتمنى  أستعرضها، 
أبعد نقطة ممكنة».أن يذهب منتخبنا إلى 

مهاجم  أعاد  كما  لزميله    تغريدة  نشر  آرسنال، 
األمر، وقال:  التي ليمينا حول  األكاذيب  إطعام  أريد  «ال 

بها،  لي  عالقة  وال  األذى،  إلى  الذي تسعى  الوطني  لفريقي  أتألم  أنا 
ضجة،   عن  بحثا  الكذابون  به  بقية يحيط  في  لكم  سعيدا  حظا 

الوطني  المنتخب  وتشكيالت  عيني المسابقة  عن  بعيد  المستقبل،  في 
ولكن قريب من قلبي».

مباريات اليوم
مصر   -- : --  السودان

غينيا بيساو    -- : --    نيجيريا
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رياضي
في استفتاء لالتحاد العربي للصحافة الرياضية

محاربو الصحراء وبراهيمي 
األفضل عربيا سنة 2021

الریان القطري، على  المنتخب الوطني ونجمھ یاسین ابراھیمي، العب نادي  توج 
في   ،2021 لعام  عربي  العب  وأحسن  عربي  منتخب  أفضل  بجائزتي  التوالي 
الریاضیة بمشاركة  العربي للصحافة  الذي ینظمھ االتحاد  السابع  السنوي  االستفتاء 
100 إعالمي ریاضي أعضاء في مختلف اتحادات ومنظمات وجمعیات الصحافیین 
الریاضیین العرب، الذین شاركوا في التصویت. وحل المنتخب الوطني، بطل كأس 
العرب وإفریقیا في المركز األول، متقدما على المغرب وتونس وقطر والسعودیة ثم 
مصر. بدوره، حقق یاسین براھیمي المركز األول، في استفتاء أفضل العب عربي 
لسنة 2021، فیما عاد المركز الثاني للقطري أكرم عفیف العب المنتخب القطري 
والھالل  السعودي  المنتخب  العب  الدوسري  لسالم  الثالث  والمركز  السد  ونادي 
أندیة،  أربعة  مشاركة  المسابقة  عرفت  باألندیة،  الخاص  االستفتاء  وفي  السعودي. 
عاد فیھا المركز األول للنادي األھلي المصري، فیما جاء نادي الھالل السعودي في 
المركز الثاني، ونادي الرجاء الریاضي المغربي في المركز الثالث ونادي المحرق 

البحریني في المركز الرابع.              ق.ر/واج
نجم الخضر كان وراء عشر هجمات خطيرة

باليلي يتصدر قائمة «صانعي 
الفرص» في الكان

تصدر الدولي الجزائري یوسف بالیلي، قائمة أفضل الالعبین صناعة للفرص في 
كأس إفریقیا لألمم 2021، الجاریة بالكامیرون. وتفوق بالیلي على نجوم عالمیین، 
على غرار ثنائي لیفربول محمد صالح وسادیو ماني، باإلضافة إلى مواطنھ ریاض 
محرز. واحتل ابن الباھیة وھران، المركز األول في قائمة الالعبین األكثر صناعة 
للفرص، في أول جولتین بمرحلة المجموعات بنھائیات كأس إفریقیا لألمم 2021.

جاء  فیما  االستوائیة،  وغینیا  سیرالیون  أمام  فرص   10 بالیلي  المھاجم  وصنع 
المغربي سفیان بوفال في المرتبة الثانیة، وسادیو ماني في المركز الثالث، بینما خلت 
القائمة من النجمین محرز وصالح.     ق.ر
تعرض لتمزق على مستوى األربطة الصليبية في الركبة اليمنى

إصابة خطيرة تنهي موسم فارس 
قبل األوان

تعرض الالعب الدولي الجزائري محمد فارس، أمس ِإلصابة خطیرة أنھت موسمھ 
الریاضي قبل األوان، حیث أنھ لم یتمكن من لعب أي دقیقة من نادیھ الجدید تورینو 
أن  اإلیطالیة  المواقع  وأكدت  أمس.  عدیدة  إعالمیة  أكدتھ مصادر  اإلیطالي حسبما 
اإلصابة التي تعرض لھا فارس جاءت خالل الحصة التدریبیة التي شارك فیھا مع 
زمالئھ في فریق تورینو، حیث تعرض لتمزق على مستوى األربطة الصلیبیة في 
موسمھ  وانتھى  المقبلة،  القلیلة  األیّام  في  جراحیة  عملیة  وسیُجرى  الیمنى،  الركبة 
قبل األوان. وقالت إدارة نادي تورینو إنھا تأمل الشفاء لِمحمد فارس، والعودة قویا 
المقبل. وقبل ھذه اإلصابة، اصطدم  المیادین عند انطالق الموسم  المدافع إلى  لِھذا 
محمد فارس ِبالمشكل نفسھ 5 مرات منذ صیف 2019، آخرھا كانت ِبتاریخ أكتوبر 
كان  خوض  من  وحرمتھ  شھرین،  من  أكثر  لمدة  المیادین  عن  وأبعدتھ  الماضي، 
الكامیرون 2022 مع المنتخب الوطني.      ق.ر

قائد منتخب مصر السابق يكذب ميدو وينتقده بشدة:

«لم يحدث أي اتفاق مع الكاميرون 
إلقصاء الجزائر من كان 2004»

كذب قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن، تصریحات زمیلھ السابق في 
اتفقت  مصر  إن  فیھا  قال  والذي  میدو،  حسام  أحمد  «الفراعنة»،  منتخب 
في  میدو  وأكد   .2004 إفریقیا  كأس  في  الجزائر  إلقصاء  الكامیرون  مع 
حینھا، صامویل  الكامیرون  منتخب  نجمي  مع  اتفق  أنھ  التصریحات،  تلك 
من  الجزائر  إقصاء  أجل  من  السلبي  التعادل  على  سونغ  وریغوبیر  إیتو 
دور المجموعات والصعود سویا إلى دور الثمانیة لبطولة كأس أمم إفریقیا 
2004. ورد أحمد حسن على زمیلھ السابق، بقولھ في تصریحات إذاعیة: 
اإلفریقیة  القارة  في  مصر  منتخب  سمعة  وتھز  معیبة  التصریحات  «ھذه 
وأتعجب بشدة من خروج میدو للحدیث بھذا الشكل، لم یحدث من األساس 
أي اتفاق من میدو مع أحد في الكامیرون، وال یوجد ما یدفعھ لتشویھ صورة 
المنتخب». ووجھ ذات المتحدث انتقادات الذعة لزمیلھ السابق في منتخب 
مصر: «میدو تحدث بشكل غیر الئق عن بعض الالعبین في منتخب 2004

بسبب رفضھم المشاركة في المباریات، وكان علیھ حمایة أسرار المنتخب، 
سیكون  عنھا،  تحدثت  إذا   2004 بطولة  في  الكوالیس  من  العدید  لدي 

المتضرر األول ھو میدو».                ق.ر

منتخب  لمواجھة  الجدي  التحضیر  الوطني  المنتخب  یواصل 
دور  من  الثالثة  الجولة  لحساب  یوم غد  الحاسمة  دیفوار  كوت 
المجموعات لكأس إفریقیا لألمم، وھو عازم على تحقیق الفوز 

وخطف تأشیرة التأھل إلى الدور الثاني.
وأجرت النخبة الوطنیة حصة تدریبیة مساء امس فضل الناخب 
المشجعین  حضور  تعرف  لم  حیث  مغلقة،  تكون  ان  الوطني 
أكبر قدر ممكن من  یتمكن من تجریب  ورجال اإلعالم، حتى 
وركز  اإلفواریة،  األفیال  لمواجھة  تحسبا  التكتیكیة  الخطط 
الناخب الوطني جمال بلماضي كثیرا على الجانب البسیكولوجي 
لعناصره، من خالل تحفیزھم على تحقیق المطلوب في مباراة 
لبلوغ  القتالیة  استفاقتھم وروحھم  كثیرا على  یعول  الغد، حیث 

ھدف التاھل للدور الثاني.

زروقي،  رامز  المیدان  متوسط  مشاركة  أمس  حصة  وعرفت 
الذي یرتقب دخولھ أساسیا في مباراة الغد رفقة بن ناصر في 
وسط المیدان، وھو ما أراح الطاق الفني الوطني كثیرا، نظرا 
لوزن الالعبین والخلل الذي كان واضحا على مستوى الوسط 

في مواجھتي سیرالیون وغینیا االستوائیة.
فیروس  عن  الكشف  لفحوصات  أمس  الالعبون  خضع  كما 
نتائج  وكانت  الكامیرونیة،  دواال  بمدینة  أونومو  بفندق  كورونا 
التحالیل التي أجریت على الالعبین كلھا سلبیة، وھذا ما یجعل 
كل التعداد تحت تصرف الناخب الوطني جمال بلماضي بما في 

ذلك زروقي ووناس الغائبین عن اللقاءین السابقین.
 ھذا وأعلنت الكاف أمس عن تعیین الحكم باكاري غاساما حكماً 
لمواجھة الجزائر وكوت دیفوار.          ق.ر

نفت االتحادیة الجزائریة لكرة القدم، الشائعات التي راحت 
بشأن االستعانة بـ»إمام راق»، لفك طالسم عجز منتخب 
نھائیات  في  انتصار  أي  تسجیل  عن  الصحراء  محاربي 

كاس أمم أفریقیا الجاریة بالكامیرون.
 ونشرت الھیئة الكرویة أمس بیانا عبر موقعھا على شبكة 
اإلنترنت، جاء فیھ: «یعلن االتحاد أنھ لم یجر التفكیر في 
بتقدیم  یقم  ولم  الشریرة،  األرواح  لطرد  براق  االستعانة 
لعناصر  خاصة  خدمات  تقدیم  قصد  راق،  إیفاد  طلب 

المنتخب الجزائري».
التي  الشائعات  ھذه  بشدة  الجزائري،  االتحاد  أدان  كما   
أنھ  مؤكدا  عامة»،  والجزائر  المنتخب  لصورة  «تسيء 
یحتفظ بحقھ في متابعة ناشري ھذه الشائعات التي وصفھا 

بـ»المغرضة».
وختم االتحاد الجزائري بیانھ بتأكید أن منتحب «محاربي 
الصحراء» ال یؤمن سوى بالتنافس الشریف على أرضیة 
المیدان، ویعول على أداء العبیھ وقدراتھم لتشریف ألوان 

المنتخب الوطني الجزائري.
ق.ر

االتحادیة  لدى  باإلعالم  المكلف  عبود  باي  صالح  أعلن 
منتخبنا  ستجمع  التي  المقابلة  أن  أمس  القدم  لكرة  الجزائریة 
الوطني بمنتخب كوت دیفوار «لن یتم تحویلھا إلى ملعب آخر 
رغم المراسلة التي تقدمت بھا الھیئة الفیدرالیة» حیث ستجرى 

یوم الخمیس بملعب جابوما بمدینة دواال.
وأوضح مسؤول االعالم لدى الفاف: «الھیئة الفیدرالیة تقدمت 
نقل  أجل  من  للكاف  التابعة  المنافسات  للجنة  رسمي  بطلب 
الي  دیفوار  كوت  أمام  الوطني  المنتخب  تجمع  التي  المقابلة 
ملعب اخر بسبب الحالة السیئة لملعب جابوما لكن الطلب قوبل 

بالرفض والمباراة تأكد إجراؤھا بمدینة دواال.».
وتتواجد أرضیة ملعب جابوما في وضعیة كارثیة منذ انطالق 
الوطنیین  الناخبین  حفیظة  أثار  الذي  األمر  وھو  المنافسة 

للمنتخب الجزائري جمال بلماضي واالیفواري باتریس بومال.
وبعد تعالي االصوات الناقدة لوضعیة ملعب جابوما، اجتمعت 
عن  التحاضر  تقنیة  عبر  أمس  لكان2021-  المنظمة  اللجنة 
المبرمجتین  المباراتین  تحویل  إمكانیة  دراسة  أجل  من  بعد 
بمدنیة دواال وھما: كوت دیفوار-الجزائر (00ر17) و مالي-
موریتانیا (00ر20) لكن تم تأكید إجراء المقابلتین بدواال بینما 
إلى  النھائي  نصف  و  النھائي  ربع  الدور  مقابالت  نقل  تقرر 

ملعب أحمادو أھیغو بیاوندي.
واختتم المسؤول اإلعالمي حدیثھ بالقول: «لسوء حظ منتخبنا 
على  الخامسة  المجموعة  مقابالت  برمجة  تم  أنھ  الوطني 
مباریات  احتضنت  التي  بالمالعب  مقارنة  سیئة  جد  أرضیة 

ق.ر/واج كأس العرب فیفا 2021 بقطر.»   

AGôë°üdG »HQÉëŸ á«YÉª÷G äÉÑjQóà∏d ¿GOƒ©j ¢SÉfhh »bhQR

 ¬«ÑY’ á°VÉØàfG ≈∏Y ∫ƒ©j »°VÉª∏H
ájQGƒaE’G ∫É«aC’ÉH áMÉWEÓd

أكدت أن الخضر ال يؤمنون سوى بالتنافس الشريف

الفاف تكذب االستعانة براق وتتوعد مروجي اإلشاعات

بينما تقرر نقل مقابالت ربع ونصف النهائي إلى ياوندي

الكاف ترفض تغيير ملعب مباراة الجزائر كوت ديفوار
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موالفي،  سامیة  البیئة  وزیرة  أكدت 
أھمیة  على  تقرت  بوالیة  أمس، 
للنفایات  االنتقائي  الفرز  آلیة  تعمیم 
في مرحلة رسكلتھا لتحقیق استغالل 
لتكون  یسمح  بما  الثروة  لھذه  أمثل 

قیمة اقتصادیة مضافة.
مرفق  تدشینھا  لدى  الوزیرة  ودعت 
التقني  الردم  بمركز  النفایات  لفرز 
ما بین البلدیات ببلدیة النزلة القائمین 
إلى  التقني  الردم  على تسییر مراكز 
االنتقائي  الفرز  آلیة  اعتماد  ضرورة 
البیئیة  المنشآت  بھذه  للنفایات 
الكفیلة  الوحیدة  اآللیة  باعتبارھا 

بتحقیق رسكلة "منتجة" للنفایات .
التقني  الردم  مراكز  أن  وأشارت 
ھذه  أمام  ملزمة  أصبحت  للنفایات 
نمط  بتغییر  االقتصادیة  الرھانات 
فبدل  النفایات،  مع  التقلیدي  تعاطیھا 
كبرى  مساحات  مجرد  تكون  أن 
أن  البد  النفایات  لتجمیع  "خنادق" 
استثماریة  فضاءات  إلى  تتحول 
آلیة  باعتماد  النفایات  لرسكلة  ناجعة 
لتكون  یؤھلھا  بما  االنتقائي  الفرز 
حركیة  في  تساھم  منتجة  مؤسسات 

االقتصاد الوطني.
ھذا  تجسید  أن  موالفي  وأضافت 
من  إال  یتأتى  ال  البیئي  المشروع 

المعنیین  كل  جھود  تضافر  خالل 
والمؤسسات  اإلداریة  الھیئات  من 
ممثال  المدني  والمجتمع  العمومیة 
الناشطة  الجمعیات  في  السیما 
بتعمیم  البیئي  المجال  في  والفاعلة 
في  للنفایات  االنتقائي  الفرز  ثقافة 
الوسط المجتمعي لدى األسر والتالمیذ 
بالمدارس باعتبارھا مسؤولیة الجمیع 

بدون استثناء.
آلیتي  تفعیل  ضرورة  على  وركزت 
التحسیس والتوعیة في ھذه األوساط 
المباشرة  الصلة  ذات  المجتمعیة 
زرع  من  یمكن  بما  البیئي  بالمجال 
المجتمعیة  األوساط  في  الثقافة  ھذه 
رسكلة  تحقیق  في  بدورھا  لتساھم 
خالل  من  للنفایات  وتثمین  وجمع 
مؤسسات  إنشاء  في  االنخراط 
مجال  في  ومتوسطة  مصغرة 
لبلوغ  "األخضر"  الدائري  االقتصاد 

ھدف صفر نفایات .
ولتجسید ھذه األھداف سطرت وزارة 
للتسییر  وطنیة  استراتیجیة  البیئة 
تعتمد   2035 آفاق  للنفایات  المدمج 
على الفرز االنتقائي للنفایات وتعزیز 
دور القطاع الخاص من خالل شراكة 
عمومي-خاص لتشجیع الشباب على 
وفي   . المجال  ھذا  في  االستثمار 

البیئة ان  سیاق متصل أكدت وزیرة 
الرسكلة المثلى للنفایات من شأنھا أن 
تحقق فوائد تضاھي 92 ملیار دینار 
االسترجاع  وتیرة  أن  سنویا، مشیرة 
ضعیفة  تزال  ال  المسجلة  والتدویر 
جدا بحیث لم تتجاوز في سنة 2019

تسعة (9) بالمائة .
طن   34 سنویا  الجزائر  وتنتج 
منھا  بالمائة   50 النفایات  من 
للرسكلة  قابلة  عضویة  نفایات 
آفاق  في  تصل  أن  المتوقع  ومن 
75 الى   70 من   2035 سنة 
ملیون طن وھو ما یستلزم تسییر 
یقضي  باعتباره  للنفایات  مدمج 
 . كبیرة  وأضرار  أخطار  على 
الردم  مركز  الوزیرة  دشنت  وقد 
البلدیات  بین  ما  للنفایات  التقني 
إلى  بزیارة  وقامت  النزلة  ببلدیة 
یعتمد على  الخواص  مصنع ألحد 
الصناعة الحدیدیة من نفایات الحدید 
معرض  وزارت  تماسین  ببلدیة 
بالمعھد  نظم  التقلیدیة  للصناعات 
للتكوین  المتخصص  الوطني 
مرخوفي>>  <>حسین  المھني 

بحي المستقبل.
ع.ط

األشغال  وزیر  أمس  قام 
ناصري  كمال  العمومیة 
بإعطاء إشارة انطالق أشغال 
من  األخیر  الشطر  إنجاز 
بین  الرابط  السریع  الطریق 
الجزائر،  وجنوب  شمال 
الرابط  المقطع  في  والمتمثل 
(المدیة)  بوغزول  بین 

والجلفة.
الذي  الشطر  ھذا  وسیسمح 
5ر7 طول  على  یمتد 
أشغال  اكتمال  بعد  كیلومتر، 
وتسریع  الربط  إنجازه، 
بین  المروریة  الحركة 
المدیة)  (جنوب  بوغزول 
لوالیة  الشمالیة  والمنطقة 

الجلفة.
ھذا  استالم  مع  سیتم  كما 
مشروع  استكمال  الشطر 
شمال/ السریع  الطریق 

والیتي  یعبر  الذي  جنوب، 
مسافة  على  والمدینة  البلیدة 
أنجزت  كیلومتًرا،   117
107 كلم منھ في إقلیم والیة 

المدیة.
إنجاز  أشغال  أسندت  وقد 
من  األخیر  الشطر  ھذا 
یعتبر  الذي  السریع  الطریق 
بمثابة  یعد  حیث  استراتیجیا 
لشبكة  الفقري"  "العمود 

لمجموعة  الوطنیة،  الطرق 
ونظرا  جزائریة.  شركات 
ألھمیة المشروع  فیما یخص 
دفع عجلة التنمیة االجتماعیة 
من  للعدید  واالقتصادیة 
السید  ألح  البالد،  مناطق 
"ضرورة"  على  ناصري 
تسلیم ھذا الشطر من الطریق 
السریع بوغزول- الجلفة "في 

أسرع وقت ممكن“.
وزیر  دعا  الصدد،  ھذا  وفي 
الشركات  العمومیة  األشغال 
المكلفة بإنجاز المشروع إلى 
و  تسلیمھ  آجال  "تقلیص" 
المرتقب في ظرف 18 شھًرا 
حسب دفتر الشروط، معتبرا 
ب"الطویلة  اإلنجاز  مدة 
جًدا“. وفي ھذا الصدد، أشار 
مشروعا  أن  إلى  ناصري 
سیمكن  والذي  األھمیة  بھذه 
شاسعة  مناطق  "تنشیط"  من 
المناطق  سیما  ال  البالد،  من 
استكمال  یجب  الجنوبیة، 
أشغال إنجازه وتسلیمھ خالل 
داعیا  "معقولة"،  زمنیة  فترة 
باألشغال  المكلفة  الشركات 
العمل  فرق  "مضاعفة"  إلى 
جبھات"  "عدة  على  والعمل 
في  الخدمة،  حیز  لوضعھ 

الموعد. 

بتقرت النزلة ببلدیة البلدیات بین ما للنفایات التقني الردم مركز تدشن موالفي
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سيسمح بتسريع الحركة المرورية 

ناصري يعطي إشارة انطالق أشغال 
إنجاز مقطع بوغزول-الجلفة

ميناء مستغانم

نمو النشاط التجاري بـ 38 في المائة خالل 2021
عرف النشاط  التجاري لمیناء مستغانم خالل سنة 2021 نموا بلغ 38 في المائة مقارنة مع سنة 2020 ،حسبما أفادت 
التابعة للمدیریة التجاریة لمیناء  بھ الیوم الثالثاء المدیریة التجاریة للمیناء. وأوضحت حصیلة مصلحة اإلحصائیات 

مستغانم ارتفاعا في النشاط التجاري بما یفوق 327 ألف طن بالمقارنة مع سنة 2020.
وتجاوز النشاط التجاري للمیناء السنة المنصرمة 1 ملیون و185 ألف طن مقابل نحو 857 ألف طن خالل سنة 2020
.وعرفت الواردات تراجعا بنسبة 15 في المائة لتستقر في حدود 634 ألف طن في مقابل نمو قیاسي للصادرات التي 
تضاعفت عدة مرات وبلغت 550 ألف طن، حسب الحصیلة. وأشارت األرقام إلى انخفاض في استیراد المواد الغذائیة 
على غرار  الفالحیة  المواد  استیراد  ارتفاع  حین سجل  في  الكیمیائیة،  والمواد  واألسمدة  والصلب  والحدید  والخشب 

الحبوب وبذور البطاطس ومواد البناء والزفت.
وتراجع حجم الواردات من المواد الحدیدیة ب 98 في المائة والمواد الكیمیائیة ب85 في المائة والمنتجات الغذائیة 
البناء  مواد  ارتفع حجم  فیما  المائة  في  والخشب ب42  المائة  في  واألسمدة ب48  المائة  في   69 اللحوم ب  السیما 

والحبوب (القمح اللین والشعیر) لیتجاوز 206 آالف طن.
"الكلینكر" و5.128 مادة  ألف طن من  الحدیدیة و112  المواد  ألف طن من   417 2021 تصدیر  وتم خالل سنة 
طن من الھیلیوم و500 طن من المواد الغذائیة والتمور والبطاطس االستھالكیة نحو العدید من األسواق األوروبیة 
واإلفریقیة واألمریكیة. وشھد نشاط الحاویات خالل نفس الفترة تراجعا بمعدل الثلث (استیراد وتصدیر) حیث تم خالل 
السنة الماضیة تفریغ 3.058 حاویة بوزن صافي 37.469 طن وشحن 3.614 حاویة للخارج بوزن إجمالي قدره 
13.167 طن. للتذكیر بلغ الحجم اإلجمالي للنشاط التجاري لمؤسسة میناء مستغانم خالل 2020 ما یقارب 860
ألف طن (من بینھا 105 آالف طن من الصادرات) بتراجع قدر ب 30 في المائة مقارنة بسنة 2019 بسبب تداعیات 
جائحة كورونا (كوفید- 19) التي أثرت على النشاط االقتصادي بشكل عام والسیما على التجارة الدولیة وحركة النقل 

البحري، كما أشیر إلیھ.

البليدة

استحداث خاليا يقظة لمواجهة كوفيد19 في مرحلة 
اإلمتحانات بجامعة البليدة 02

كشفت خلیة اإلعالم واإلتصال بجامعة البلیدة 02  في بیان لھا عن  استحداث خالیا یقظة لمتابعة الحالة الوبائیة في 
مرحلة اإلمتحانات داخل الجامعة وعلى مستوى الكلیات، ویتعلق األمر بخلیة یقظة مركزیة مھمتھا السھر على عملیة 
العام  األمین  علیھا  یشرف  الصحي،  البروتوكول  ومتابعة  االمتحانات  أماكن  القاعات،  للمدرجات،  الدوري  التعقیم 
للجامعة، باإلضافة إلى خالیا یقظة بیداغوجیة على مستوى كل كلیة، تضطلع بمتابعة مستوى التحاق الطلبة واألساتذة 
باإلمتحانات. وفي سیاق ذي صلة، شدد مدیر جامعة البلیدة 2 البروفیسور خالد رمول على ضرورة احترام كل األسرة 
الجامعیة للبروتوكول الصحي وإجراءات الوقایة من الوباء كوفید 19 من أجل ضمان مرور فترة اإلمتحانات بدون 
تسجیل إصابات جدیدة داخل الحرم الجامعي. كما أشار مدیر الجامعة إلى العمداء بتشكیل خالیا یقظة من أجل متابعة 
مستوى إلتحاق الطلبة بإمتحانات السداسي األول في كل الكلیات األربعة خاصة في ظل تزاید مستوى اإلصابة بالوباء 
دعا  كما  اإلمتحانات،  فترة  في  الوباء  انتشار  لواجھة  المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  وضرورة  الوطني،  المستوى  على 
مدیر الجامعة كافة األسرة الجامعیة من أساتذة، وطلبة موظفین وعمال إلى اإلقبال على التلقیح ضد الوباء للتقلیل من 
مضاعفات الوباء وضمان مناعة جماعیة داخل الحرم الجامعي خاصة وأن جامعة البلیدة 2 لدیھا مركز طبي وقائي 
األسرة  فواعل  اقبال  في  وتیرة منخفضة  والذي یسجل  للتلقیح  الوطنیة  الحملة  انطالق  منذ  التلقیح  یسھر على عملیة 
الجامعیة على التلقیح. ومن جھتھا، أطلقت األمانة العامة للجامعة استبیانا استقصائیا یرمي إلى إحصاء الملقحین داخل 
الجامعة، وتم توجیھ اإلستبیان إلى كافة المستخدمین من أساتذة وموظفین وعمال، على أن یتم إطالق نسخة منقحة في 

مرحلة ثانیة موجھة للطلبة في كافة التخصصات.
والجدید بالذكر، أن جامعة البلیدة 2 فتحت مركزا طبیا خاصا بالتلقیح ضد وباء كوفید 19 داخل المكتبة المركزیة في 
اللقاح، والقیام بحمالت تحسیسیة عدیدة  كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر یتوفر على عدة أنواع من 

على جمیع المستویات (طلبة، أساتذة، موظفین وعمال) منذ بدایة السنة الجامعیة 2022-2021.           أسماء.ب



11
األربعاء 19 جانفي  
2022 الموافق   ل 
16 جمادى الثاني 

1443 ه   ثقافي

تعاونية  إنتاج  من  «حبيبي»  المسرحي  العرض  سيجوب 
السويسري  والمسرح  منايل  لبرج  «السنجاب»  مسرح 
«تيراب  الفن  بواسطة  العالج  وفرقة  والمسرح  «أبسارا» 
ارت» التونسية، خالل الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يناير، 
القائمون  به  أفاد  الوطن، حسبما  ووسط  مدن شرق  ست 

على العرض.
فمن إخراج وتأليف السويسرية سيلفيا باريروس، تعالج 
هذه المسرحية التي لها غايات تربوية وتعليمية موضوع 
الكاتب  منها  جزء  ترجم  حيث  المرأة  ضد  الممارس  العنف 
المسرحي والمخرج عمر فطموش واتخذت كسند لتنظيم 
تنظيم  ثمة  ومن  بومرداس،  والية  في  تدريبية  ورشات 

جولة في عدة مدن جزائرية.
وأوضحت المخرجة في ندوة صحفية عقدت أمس االثنين 
مسرحية  أن  بشطرزي  لدين  محي  الوطني  المسرح  في 
«حبيبي» تتناول معاناة امرأة تتعرض إلمالءات األب والزوج 
واألخ وحتى االبن، مما جعلها تجد مالذا في الصمت، صمت 
اخريات  اليه نساء  تلجأ  رهيب تسبب فيه حتى جيرانها، 

رهينات الفكر المحافظ الرجعي و  المدمر.

وأدى 
العرض مجموعة من الممثلين التونسيين، بتنسيق من 
و  دواني،  ألوندينا  موسيقية  خلفية  مع  فطموش،  عمر 
أداؤه  أعيد  ، «بحيث  اعداد قيس رستم  سينوغرافيا من 
أزياء  زادتها  الجزائر حسب مقاييس ومعايير أصيلة»  في 

وأكسسوارات نوال لصواد جماال و رونقا.
وقال الكاتب المسرحي عمر فطموش أن مثل هذه التجارب 
«باالنفتاح  الجزائري  للمسرح  تسمح  باعتبارها  ضرورية 
الممثلين  تحفز  التي  التبادالت  خالل  من  العالم»،  على 
الشباب على التفوق و االمتياز من خالل «اكتشاف أشكال 

جديدة للتعبير عن أنفسهم».
الممثلون  خاضها  التي  التجربة  من  االستفادة  سيتم  كما 
التي  الورشات  خالل  بومرداس  في  الشباب  الجزائريون 
عمر  حسب  باريروس،  سيلفيا  عرض  حول  نظمت 

فطموش، الذي يعتزم تقديم عرض جديد.
كما ينوي مؤسس مسرح السنجاب ببرج منايل االستثمار 
في  تجربته  نجحت  بعدما  المسرح  بواسطة  العالج  في 
هذا المجال في عدة قرى متضررة من حرائق الغابات التي 

لمجلة  الرابع  العدد  صدر 
عن  «بوليكرومي»  أو  «جدارية» 
للفنون  الوطني  العمومي  المتحف 
– التقليدية  الثقافية  والتعابير 

قصر أحمد باي بقسنطينة.
تصدر  التي  المجلة  هذه  وتضمنت 
بصفة دورية في 109 صفحات أهم 
والثقافية  البياغوجية  النشاطات 
والعلمية للمتحف للفترة الممتدة 
من 2018 إلى غاية 2019 و مختلف 
تم  التي  الموضوعاتية  المعارض 
المناسبات  عديد  في  تنظيمها 
بالزوار  المتعلقى  اإلحصائات  وكذا 
أجنبية   وفود  أو  كانوا  وطنيين 
لهم  كانت  الذين  دبلوماسية  و 
وقفات بهذا القصر الذي يعد أحد 
للزوار  استقطابا  األكثر  المواقع 

بقسنطينة. 
العدد  تناول  السياق،  هذا  وفي 
الوطني  للصالون  الثالثة  الطبعة 
العام  أقيم  الذي  الالمادي  للتراث 
المحاضرات  نشر  خالل  من   2018
وتطرقت  بالمناسبة  ألقيت  التي 
«قسنطينة  تظاهرة  لتجربة 
و  العربية»  للثقافة  عاصمة 
التراث  على  المحافظة  في  دورها 
الخصوص  على  قدمتها  الالمادي 
و  الالمادي  التراث  قسم  مسؤولة 
الفنون الحية لذلك الحدث الثقافي 

الجامعية حايمة علي خوجة.
صفحة  العدد  هذا  تضمن  كما   
إحياء عيد  ميز  الذي  النشاط  حول 
ميالد العالمة الشيخ عبد الحميد 
 (1889 ديسمبر   4) باديس  بن 
مؤسس  و  اإلصالحية  الحركة  رائد 
المسلمين  العلماء  جمعية 
نشاط  إلى  باإلضافة  الجزائريين 
الموجهة  المتحفية  الحقيبة 

لتالميذ الوالية. 
جوانب  على  أيضا  المجلة  وعرجت 
و  الثانية  الطبعتين  ألشغال 
التواصل  لتظاهرة «جسور  الثالثة 
2018 لسنتي  الحواضر»  تراث  في 

إلى  التطرق  خالل  من   2019 و 

الجديدة  التكنولوجيات  استعمال 
في تعريف الشباب بالتراث و إحياء 

السنة األمازيغية.

إلى  كذلك  النشرية  هذه  وعادت 
إحياء مختلف األعياد الوطنية على 
غرار عيد عيد النصر (19 مارس) و 
1) التحريرية  الثورة  اندالع  ذكرى 
من  الدينية  األعياد  و  نوفمبر) 
بينها ليلة القدر و الشعبانية على 

وجه التحديد. 
العمومي  المتحف  مديرة  وصرحت 
التعابير  و  للفنون  الوطني 
أحمد  –قصر  التقليدية  الثقافية 
هذا  بأن  قبايلية  مريم  باي، 
المبذولة  المجهودات  «يبرز  العدد 
المتدخلين  مختلف  طرف  من 
لتسليط الضوء على التراث المادي 
و الالمادي لقسنطينة و كذلك لكل 

مناطق البالد». 
و  المحاضرات  بأن  وأضافت 
حول  قدمت  التي  المداخالت 
طرف   من  المواضيع  مختلف 
بمناسبة  أكاديميين  و  باحثين 
مرجعا  تشكل  األحداث  عديد 
التراث و أن من  للتاريخ و  للتطرق 
المهم بالنسبة للمتحف أن يعكس 
هؤالء  أعمال  واسع  مستوى  على 

الجامعيين. 
كما أشارت إلى أن انعكاسات جائحة 
هذه  صدور  أخرت  قد  كوفيد19- 
نهاية  منتظرا  كان  الذي  المجلة 

سنة 2020.
أشهر  أحد  باي  أحمد  قصر  ويعد   
حيث  العثمانية  الفترة  قصور 
يعود تاريخ بنائه للفترة من 1826
إلى 1835 و يتربع على أزيد 2000
متعددة  بألوان  يروي  و  مربع  متر 
الجدارية  اللوحات  خالل  من 
قام  التي  الرحلة  قصة  المختلفة 
وصوله  غاية  إلى  باي  أحمد  بها 

البقاع اإلسالمية المقدسة.

  من إعداد: حياة مصباحي

 مسرحية «حبيبي»: 

عرض متعدد الثقافات للتنديد 
بالعنف الممارس ضد المرأة

 تضمنت أهم النشاطات البياغوجية والثقافية والعلمية بين 2018 و2019

صدور العدد الرابع لمجلة 
«جدارية» متحف أحمد 

باي بقسنطينة

 أسبوع الفيلم الوثائقي من 22 إلى 27
جانفي بالجزائر

انطالقا  السينما  لتطوير  الجزائري  المركز  ينظم  أن  ينتظر 
الوثائقي  الفيلم  أسبوع   » جانفي،   27 غاية  إلى  و   22 من 
«، مع برنامج ثري و منوع من أزيد من اثني عشر فيلما، 
الجزائر، حسب  قاعة سينماتك  في  سيتم عرضها  التي  و 

منظمي التظاهرة.
   كما سيتم بمناسبة هذا الحدث الثقافي المنظم بالتعاون 
مع المركز الجزائري للسينما، عرض 13 فيلما من بينها « 
األلقاب الجزائرية و الحقد الفرنسي « لفتيحة بوروين، و 
اهللا  عبد  للراحل   » الضحية  سيرتا  ملكة  سوفونيس   »
ال   » فيلم  كذلك  و  عفيان،  لفتيحة   » بحرنا   » و  تهامي، 

هناك و ال هناك « لحسين سعدي، ضمن العرض األولي .
    كما يتضمن برنامج التظاهرة، الفيلم األخير لفاطمة 
بداية  عرض  الذي   ،» الفن   + الجسم   » زموم  الزهراء 
األسبوع الجاري، أيضا على برنامج هذا الحدث الذي يضم 
للمخرج   » الصحراء  شارع   ،143» الناجح  الفيلم  كذلك 

حسن فرحاني.
    في ذات السياق، ستستقبل سينماتيك الجزائر أيضا، 
تلك  ذلك  بما  بالتاريخ  عالقة  على  وثائقية  أعماال 

لمحمد   » الجزائريين  المسلمين  للطلبة  العام  االتحاد   » و  براهيمي،  للمخرج سالم   » القادر  األمير عبد  بـ»  المعروفة 
لطرش، و « المحتشدات « لسعيد عولمي أو كذلك « اونريكو ماتي و الثورة الجزائرية « لعلي عيادي، و كذلك « اندري 
رافيرو « لجون اسلماير، و « بابل قسنطينة « لسيد احمد سميان، أو أيضا « فرّقت بيننا المنصورة « لمريم دوروتي كلو، 

و تعرض للجمهور بواقع حصتين يوميا، حسب منظمي التظاهرة دائما.

تعاونية  إنتاج  من  «حبيبي»  المسرحي  العرض  وأدى سيجوب 

انطالقا  السينما  لتطوير  الجزائري  المركز  ينظم  أن  ينتظر 
الوثائقي  الفيلم  أسبوع   » جانفي،   
انطالقا  السينما  لتطوير  الجزائري  المركز  ينظم  أن  ينتظر 
الوثائقي  الفيلم  أسبوع   » جانفي،   
انطالقا  السينما  لتطوير  الجزائري  المركز  ينظم  أن  ينتظر 

«، مع برنامج ثري و منوع من أزيد من اثني عشر فيلما، 
الوثائقي  الفيلم  أسبوع   » جانفي،   
«، مع برنامج ثري و منوع من أزيد من اثني عشر فيلما، 
الوثائقي  الفيلم  أسبوع   » جانفي،   

الجزائر، حسب  قاعة سينماتك  في  سيتم عرضها  التي  و 

   كما سيتم بمناسبة هذا الحدث الثقافي المنظم بالتعاون 
 فيلما من بينها « 
األلقاب الجزائرية و الحقد الفرنسي « لفتيحة بوروين، و 
اهللا  عبد  للراحل   » الضحية  سيرتا  ملكة  سوفونيس   »
األلقاب الجزائرية و الحقد الفرنسي « لفتيحة بوروين، و 
اهللا  عبد  للراحل   » الضحية  سيرتا  ملكة  سوفونيس   »
األلقاب الجزائرية و الحقد الفرنسي « لفتيحة بوروين، و 

ال   » فيلم  كذلك  و  عفيان،  لفتيحة   » بحرنا   » و  تهامي، 
هناك و ال هناك « لحسين سعدي، ضمن العرض األولي .

ال   » فيلم  كذلك  و  عفيان،  لفتيحة   » بحرنا   » و  تهامي، 
هناك و ال هناك « لحسين سعدي، ضمن العرض األولي .

ال   » فيلم  كذلك  و  عفيان،  لفتيحة   » بحرنا   » و  تهامي، 

    كما يتضمن برنامج التظاهرة، الفيلم األخير لفاطمة 
هناك و ال هناك « لحسين سعدي، ضمن العرض األولي .

    كما يتضمن برنامج التظاهرة، الفيلم األخير لفاطمة 
هناك و ال هناك « لحسين سعدي، ضمن العرض األولي .

بداية  عرض  الذي   ،» الفن   + الجسم   » زموم  الزهراء 
األسبوع الجاري، أيضا على برنامج هذا الحدث الذي يضم 
بداية  عرض  الذي   ،» الفن   + الجسم   » زموم  الزهراء 
األسبوع الجاري، أيضا على برنامج هذا الحدث الذي يضم 
بداية  عرض  الذي   ،» الفن   + الجسم   » زموم  الزهراء 

للمخرج   » الصحراء  شارع   ،

    في ذات السياق، ستستقبل سينماتيك الجزائر أيضا، 
تلك  ذلك  بما  بالتاريخ  عالقة  على  وثائقية  أعماال 
    في ذات السياق، ستستقبل سينماتيك الجزائر أيضا، 
تلك  ذلك  بما  بالتاريخ  عالقة  على  وثائقية  أعماال 
    في ذات السياق، ستستقبل سينماتيك الجزائر أيضا، 
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الجمھوریة  رئاسة  لدى  المستشار  الوزیر  من  كّل  حّمل 
اللجنة  ورئیس  السید،  مصطفى  البشیر  الصحراویة  
للتضامن مع الشعب الصحراوي بیار غالون  األوروبیة 
الشعب  مع  للتضامن  الجزائریة  الوطنیة  اللجنة  وئیس 
المخزني  المغربي  النظام  العیاشي،  السعید  الصحراوي، 
ومجلس األمن الدولي عرقلة عمل المبعوثین األممیین إلى 
األراضي الصحراویة المحتلة وإطالة أمد تسویة الوضع 
وحل النزاع، داعیین األمم المتحدة للضغط على المغرب 

للجلوس على طاولة الحوار.
للقناة  األحداث"  "زوایا  برنامج  في  المشاركون  وأكد 
اإلذاعیة األولى، أمس، ضرورة تحرك المجتمع الدولي 
والضغط على األمم المتحدة بمختلف ھیئاتھا وتشكیالتھا 
الصحراء  في  النزاع  لإلنھاء  الحل  إیجاد  في  للتسریع 

الغربیة.
لجبھة  الوطنیة  األمانة  عضو  قال  السیاق  ھذا  وفي 
الجمھوریة  رئاسة  لدى  المستشار  والوزیر  البولیساریو 
مستعدة  الجبھة  إن  السید   مصطفى  البشیر  الصحراویة 

ومنح  الوضع  لتسویة  المثلى  الطریقة  لإلیجاد  للحوار 
الحریة للشعب الصحراوي، و أضاف بالقول " إن زیارة 
دي میستورا أتت في أكثر األوقات تعقیدا، نتیجة تغول 
المغرب بعد ارتمائھ في أحضان الكیان الصھوني، مشددا 
ھم  و  المناورات  ھذه  بكل  یتأثروا  لن  الصحراویین  أن 

أكثر تشبثا بحقھم المشروع في تقریر المصیر "
تعرقل  ال  و  تشترط  ال  البولیساریو  جبھة  أن  أكد  و 
الحوار  و الصحراویون عازمون على مواصلة الكفاح 
لدخول  مستعدون  و  المغربي  اإلحتالل  غطرسة  لكسر 
منذ  المفقودة  الثقة  الستعادة  المغرب  مع  المفاوضات 
خرق اإلتفاق  بالكركرات و ندعو مجلس األمن إلعداد 

اقتراحات  و تصورات جدیة لحل النزاع" .
رئیس اللجنة األوروبیة للتضامن مع الشعب الصحراوي 
بیار غالون، من جھتھ، قال إن " السید دي میستورا رجل 
دبلوماسي بسمعة مشرفة و توُقع ما یمكن أن یحققھ مرتبط 
بمدى استعداد الطرف األخر  و إرادتھ في حل النزاع ، و 
أعتقد انھ یجب الضغط على األمم المتحدة من أجل تمكین 

أن  یمكن  المسطرة،فال    األجندة  تجسید   من  المبعوث 
نلعب دور التوثیق للوضع فقط، یجب األستجابة لمطالب 
المتحدة  األمم  رقابة  تحت  الشرعیة  الصحراوي  الشعب 
وأوضح   . الدولي"  المجتمع  تجند  یجب  ذلك  لتحقیق  و 
غالون أن المبعوثین الشخصین لألمم المتحدة لألراضي 
المغرب    جدیة   عدم  بسبب  دائما  یفشلون  الصحراویة 

ومناوراتھ    "
من جانبھ، أكد رئیس اللجنة الوطنیة الجزائریة للتضامن 
دي  زیارة  أن  العیاشي  السعید  الصحراوي،  الشعب  مع 
اتصالیة  زیارة  تعتبر  الغربیة  الصحراء  إلى  میستورا 
قدم  أنھ  موضحا  تفاوضیة،  جولة  ولیست  واستطالعیة 
لطرفي  دینامیكیة  إلعطاء  و  قادمة  مھمات  لتحضیر 
النزاع، و لجمیع األطراف و المھتمین بالقضیة. و أردف 
قائال  إن القضیة الصحراویة واضحة ومطالبھا معروفة 
المتحدة  لألمم  العام  لألمین  الشخصي  المبعوث  مھمة  و 
إلى الصحراء الغربیة  تنظیم استفتاء تقریر المصیر في 

أقرب األجال .

قصفت عناصر جیش التحریر الشعبي الصحراوي, 
بقطاع  المغربي  االحتالل  جنود  مواقع  االثنین,  یوم 
الفرسیة, حسب ما أفاد بھ البالغ العسكري رقم 431

الصادر عن وزارة الدفاع الصحراویة.
الصحراویة  االنباء  وكالة  نقلتھ  الذي  البیان  أبرز  و 
استھدفت  الصحراوي  الجیش  "وحدات  أن  (واص) 

بمنطقتي  االحتالل  قوات  تمركزات  االثنین  الیوم 
أكرارة الشدیدة و أكرارة لحدید بقطاع الفرسیة".

وكانت مفارز من جیش التحریر الشعبي الصحراوي 
جنود  ضد  مركزة  ھجومات  األحد  أمس  نفذت  قد 
أوسرد  و  المحبس  حوزة,  بقطاعات  االحتالل 
أكرارة  لمخینزة,  أمیطیر  المرس,  فدرة  وبمناطق 

الفرسیك وكلب النص.
وتتواصل ھجمات جیش التحریر الشعبي الصحراوي 
منذ استئناف الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020

بعد خرق المغرب السافر التفاق وقف إطالق النار, 
حیث تتكبد قوات االحتالل المغربي "خسائر بشریة 

و مادیة فادحة", حسب المصدر.

أكد عضو األمانة الوطنیة لجبھة البولیساریو, المكلف بأوروبا 
واإلتحاد األوروبي, أبي بشرایا البشیر, أن العقبة الرئیسیة امام 
الى  المتحدة  لالمم  العام  لالمین  الشخصي  المبعوث  مأموریة 
الصحراء الغربیة, ستافان دي مستورا, یظل الموقف المغربي, 
الذي یتمسك بمقترحھ الالشرعي واألحادي الجانب حول مقترح 
بھ  خص  تصریح  ,في  بشرایا  السید  واوضح  الذاتي.  الحكم 
جریدة الخبر, أن العقبة الرئیسیة أمام دي میستورا الذي شرع 
في زیارتھ الرسمیة الى المنطقة ھو موقف المغرب الذي عبر 
عنھ وزیر خارجیة الرباط بعد استقبالھ لمبعوث االممي, و الذي 
اكد فیھ"أن لیس ثمة نقاش خارج مقترحھم الالشرعي واألحادي 

الجانب حول الحكم الذاتي".
تواجھ  التي  الثانیة  العقبة  أن  الصحراوي,  الدبلوماسي  ویرى 
المبعوث االممي تبقى على مستوى مجلس األمن الدولي, الذي 
الشخصي,  المبعوث  وراء  االختباء  لعبة  یتخلى عن  أن  "یجب 
ویجبر المغرب على التعاون في طریق الشرعیة الدولیة ومنطق 

القانون".

اما عن عودة جبھة البولیساریو الى طاولة المفاوضات أكد السید 
المفاوضات  طاولة  تغادر  لم  البولیساریو,"  جبھة  أن  بشرایا, 
في  ھدفا  تكون  أن  یجب  ال  المفاوضات  أن  على  مشددا  أبدا", 
لم  المنطقة,  شعوب  حتى  وال  الصحراوي  فالشعب  ذاتھا,  حد 
الجمیلة وتوزیع  التقاط الصور  یعد مستعدا لسنوات أخرى من 

االبتسامات في ردھات الفنادق في العواصم الدولیة.
من  التفاوض  إطار  تحدید  الى ضرورة  بشرایا  السید  دعا  واذ 
الناحیة السیاسیة ومن الناحیة اإلجرائیة,  اوضح أنھ من الناحیة 
فھو  للنزاع"  حل  عن  "للبحث  داعي  ھناك  لیس   , السیاسیة 
لدى  الحقیقیة  اإلرادة  ھي  المفقود  أن  غیر  عقود  ومنذ  موجود 
أن  على  الدبلوماسي  فشدد  إجرائیا,  أما  الدولي.  األمن  مجلس 
ھناك طرفان مباشران إثنان ال ثالث لھما ھما جبھة البولیساریو 
والمملكة المغربیة, وینبغي أن یكون الحوار بینھما أوال وأخیرا.

العملیة  تمییع  بمحاولة  المقام  ھذا  في  بشرایا  السید  وذكر 
التفاوضیة بصیغ الطاوالت مستدیرة أو مستطیلة مؤكدا بالقول 

أن ھذه الصیغة "لم تعد مقبولة".

مع  المسلح  الكفاح  على سؤال حول مصیر  رده  معرض  وفي 
قائال "  السید بشرایا  النزاع, رد  الجھود االممیة لحل  استئناف 
النزاعات  جمیع  تجارب  ذلك  تثبت  وكما  المبدئیة,  الناحیة  من 
التحرریة, وقف المقاومة المسلحة لم یكن شرطا, بل في بعض 
األحیان كان ضروریا لضمان توازن معین في موازین القوة بین 

االحتالل وحركات التحریر الوطني".
واسترسل یقول, " ضمن المعطیات الحالیة, یبقى الكفاح المسلح 
بھا  ویتأثر  ان حدثت  التفاوضیة  للعملیة  موازي  منفصل  مسار 
تبعا للنتائج المحصلة فعال ال قوال", مضیفا انھ " بعد ثالثین سنة 
من االنتظار سیكون من الصعب علینا التفریط في زمام المبادرة 

بعد استعادتھا".
واختتم یقول : ان "الحرب لیست خیارا للصحراویین وانما واقع 
فرض علینا فرضا, في الماضي وفي الحاضر, ونحن أول من 
ال  حقیقي  السالم  یكون  أن  على ضرورة  مشددا  للسلم",  یجنح 
سرابا نحسبھ تسویة عادلة ونھائیة وإذا بھ مسار أقرب ما یكون 

الى المؤامرة منھ الى أي شيء آخر.

بسبب عرقلتهما لعمل المبعوثين األممين الى الصحراء الغربية

النظام المغربي المخزني ومجلس األمن الدولي في قفص اإلتھام

البوليساريو: تمسك المغرب بمقترح الحكم الذاتي الالشرعي.. العقبة الرئيسية
 أمام المساعي األممية

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات االحتالل المغربي بقطاع الفرسية

دعا  محرز لعماري  المناضل من أجل حقوق 
االنسان والشعوب, المبعوث الشخصي لألمین 
ستافان  الغربیة  الصحراء  الى  األممي  العام 
دي میستورا الى التحرك من أجل ضمان حق 
الشعب الصحراوي في تقریر المصیر، مذكرا 
بموقف الجزائر الثابت بخصوص الدفاع عن 

حقوق الشعوب في تقریر مصیرھا.
مساھمة  في  العماري  محرز  السید  وكتب 
دي  بھا  یقوم  التي  األولى  الجولة  بمناسبة 
میستورا الى المنطقة منذ تعیینھ شھر أكتوبر 
دي  (ستافان  تضطلعون   " قائال  المنصرم، 
علیكم  یجب  حیث  نبیلة  بمھمة  میستورا) 
رفع  أجل  من  ومسؤولیة  وعي  بكل  التحرك 
التحدیات وتغلیب الشرعیة الدولیة التي تكرس 
حق الشعب الصحراوي في تقریر المصیر".

الجزائریة  للجنة  السابق  الرئیس  وأوضح 
"من  أنھ  الصحراوي  الشعب  مع  للتضامن 
الشعب الصحراوي توقع دعما قویا من  حق 
أجل  من  حزما  أكثر  وعمال  الدولي  المجتمع 
مضیفا  مصیره"،  تقریر  في  حقھ  ممارسة 
"ان األمین العام لألمم المتحدة وأنتم شخصیا 
ھذا  تجعلوا  أن  یجب  أیضا  األمن  ومجلس 

الھدف أولویة في عملكم".
اتصاالتكم  أولى  "بعد  یقول  استطرد  كما 
لألمین  شخصي  وممثل  كمبعوث  المباشرة 

المملكة  النزاع  طرفي  مع  األممي  العام 
معاناة  فان  البولیساریو  وجبھة  المغربیة 

الشعب الصحراوي تستوقفكم" .
أجل  من  المناضل  دعا  خرى,  أ  جھة  من 
الى  میستورا  دي  ستافان  االنسان  حقوق 
صورتھ  تشویھ  و  بمصداقیتھ  المجازفة  عدم 
صامتة  نظرة  كل   " أن  مضیفا  المرموقة 
الظلم  تعزیز  على  سوى  تعمل  لن  ومتواطئة 
لم  الصدد,  ھذا  في  العقاب".  من  واالفالت 
بسیاسة  التندید  عن  العماري  محرز  یتوان 
"العرقلة" التي یمارسھا المغرب بھدف عرقلة 
تقریر المصیر في الصحراء الغربیة، مخاطبا 
حیث  المغرب  للتو  زرتم  "لقد  میستورا  دي 
وقفتم بالتأكید مرة أخرى على الحالة المؤسفة 
والغطرسة  العرقلة  حول  المغرب  لسیاسة 
یواصل  بینما  الدولي"  المجتمع  بذلك  متحدیا 
انتھاكاتھ الممنھجة لحقوق االنسان باألراضي 
اسكات  أجل  من  المحتلة  الصحراویة 
الصحراوي  للشعب  المشروعة  الطموحات 
دي  مخاطبا  صرح  كما  مصیره.  تقریر  في 
میستورا أنھ وضعھ كدیبلوماسي محنك یطلعھ 
"بالموقف الثابت للجزائر ازاء ھذا النزاع و 
التي  الدولیة  الشرعیة  مع  متوافق  موقف  ھو 
تسمح للشعب الصحراوي بالتمتع بحقھ الثابت 

وغیر القابل للتقادم في تقریر المصیر".

للجزائر  المبدئي  الموقف  أن  یقول  أكد  كما 
یرتكز  حیث  غامض  وغیر  وواضح  "ثابت 
تقریر  في  الشعوب  حقوق  عن  الدفاع  على 
من  ناشط  "بصفتي  مضیفا  مصیرھا"،  
المدني  المجتمع  وباسم  االنسان  حقوق  أجل 
أشاطر  وتوجھاتھا  مكوناتھ  بكل  الجزائري 

الذي  للجزائر  المبدئي  الموقف  اعتزاز  بكل 
عبد  السید  الجمھوریة،  رئیس  عنھ  أعرب 
المجید تبون حینما صرح أن قضیة الصحراء 
بھا  معترف  استعمار  تصفیة  كقضیة  الغربیة 
في  تسویتھا  یجب  الدولي  المجتمع  قبل  من 

اطار منظمة األمم المتحدة". 

من أجل ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

المناضل العماري يدعو دي ميستورا الى التحرك  
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دولي

فندت وجود أطفال جنود في 
مخيمات الالجئين الصحراويين

األمم المتحدة 
تفضح أكاذيب 

المخزن
المتحدة،  لألمم  الرسمي  الناطق  كذب 
كل  قطعیا،  دیوجاریك،  ستیفان 
االعالم  وسائل  تناقلتھا  التي  االكاذیب 
أطفال  وجود  مزاعم  حول  المغربیة 
جنود، خالل زیارة المبعوث الشخصي 
ستافان  الغربیة،  للصحراء  األممي 
الالجئین  مخیمات  الى  میستورا،  دي 

الصحراویین بتندوف.
رآه  ما  حول  سؤال  على  رده  وفي 
زیارتھ  خالل  میستورا  دي  ستافان 
لتندوف، قال دیوجاریك خالل احاطتھ 
االعالمیة الیومیة بمقر االمم المتحدة في 
نیویورك، أول أمس، بأن "حشدا كبیرا 
كان عندما زار المبعوث الشخصي دي 
لكنھ  الجمیع  یر  ولم  المخیم  میستورا، 
بالتأكید لم یتعرف على أي طفل جندي 

كما أفاد البعض".
بمثابة صفعة قویة  التصریح  ویعد ھذا 
نظام  أكاذیب  و  لمزاعم  حدا  تضع 
المتحدة،  باألمم  الدائم  وممثلھ  المخزن 
المغربي  االعالم   و  ھالل،  عمر 
مقاومة  لتشویھ  بحملة  یقومون  الذین 
أجل  من  ونضالھ  الصحراوي  الشعب 
في  للتصرف  القابل  غیر  حقھ  انتزاع 
آخر  الغربیة،  الصحراء  مصیر  تقریر 

مستعمرة في القارة االفریقیة.
المغربیة  المملكة  الى  زیارتھ  وبعد 
النزاع  طرفي  أحد  اعتبارھا  على 
الجمعة، حط  الخمیس و  القائم، یومي 
ستافان دي میستورا الرحال بمخیمات 
الالجئین الصحراویین السبت و االحد، 
على  شخصیات،  عدة  التقى  حیث 
األمین  الصحراوي  الرئیس  رأسھا 
ابراھیم  البولیساریو،  لجبھة  العام 
الشھید  بوالیة  الرئاسة  بمقر  غالي، 

الحافظ (الرابوني). 
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تمديد  على  تعليقه  في  وقال   
من  نخلة  أمل  الطفل  اعتقال 
اهللا،  رام  شمال  الجلزون  مخيم 
اعتقاله  تمديد  تم  «لقد  إنه 
حتى 81 أيار/مايو 2202، حيث 
قبل  من  إداريا  اعتقاله  تم 
سلطات االحتالل منذ 12 كانون 
قضى  حيث   1202 ثاني/يناير 
السجن  في  عام  من  يقرب  ما 
الموجهة  بالتهم  إبالغه  دون 

إليه».
من  يعاني  «أمل  أن  وتابع 
شديد  ذاتي  مناعي  مرض 
كبيرا  خطرا  السجن  ويشكل 
القانون  وبموجب  صحته،  على 
األطفال  حماية  يجب  الدولي 
استخدام  ووقف  وحقوقهم، 

توجيه  دون  اإلداري  االعتقال 
تهم رسمية».

األسير  والد  عرابي  معمر  وقال 
في  المعتقل  نجله  إن  أمل، 
الصهيوني  «عوفر»  سجن 
يعاني من مرض الوهن العضلي 
مناعي  مرض  وهو  الشديد، 
على  تبعات  له  خطير  ذاتي 
بلع  يستطيع  ال  حيث  صحته، 
بسهولة،  والتنفس  الطعام، 
أن  واألخطر  أطرافه،  وتحريك 
ظروف  في  تأتي  األعراض  هذه 
سجون  داخل  صعبة  نفسية 

االحتالل.
يرفض  االحتالل  أن  إلى  وأشار 
إدخال العالج ألمل، واالستجابة 
لتقارير طبية من أطباء حقوق 

باإلفراج  تطالب  والتي  اإلنسان 
أو شرط،  الفوري عنه دون قيد 
طبية  متابعة  إلى  بحاجة  ألنه 
إن  حيث  أسبوعياً،  حثيثة 
تهاجم  مضادة  أجساما  هناك 
عرابي  ولفت  المناعي.  جهازه 
كان  عاماً   (81) نجله  أن  إلى 
إلزالة  جراحية  عملية  أجرى 
وهناك  رئته،  في  سرطاني  ورم 
الورم،  يعود  بأن  حقيقي  قلق 
إجراء  إلى  بحاجة  هو  وبالتالي 

فحوصات أشعة متخصصة.
االحتالل  «ضرب  وتابع: 
كل  الحائط  بعرض  الصهيوني 
الدولي  والتحرك  المناشدات 
الحقوقي  المستوى  على 
االحتالل  ورسالة  والدبلوماسي، 

ضحة  ا و
نها  بأ

للفلسطيني  تسمح  أن  تريد  ال 
معنويا  كان  لو  حتى  باالنتصار 

على جبروته».
االحتالل،  عرابي  وحمل 
والمباشرة  األولى  المسؤولية 
على  تطرأ  تداعيات  أي  عن 
أن  إلى  مشيراً  أمل،  صحة 
ليس  اعتقاله  «استمرار 
االحتالل  ألن  أخالقية،  فضيحة 
بل  ما،  يوما  أخالقياً  يكن  لم 
تدعي  لدولة  قانونية  فضيحة 
الديمقراطية وسيادة القانون».
مدد  االحتالل  أن  إلى  يشار 
الرابعة على  للمرة  أمل  اعتقال 
من  عشر  الثالث  في  التوالي 

اعتقل في  الجاري، فيما  الشهر 
يناير  الثاني/  كانون   12 تاريخ 
1202، بعد 04 يوما من اإلفراج 

عنه من االعتقال األول.
الرئاسة  أعلنت  آخر،  سياق  في 
الرئيس  أن  الفلسطينية، 
محمود عباس يتابع وعن كثب 
المريض  لألسير  الصحي  الوضع 
ناصر أبو حميد، الذي يعاني من 
وضع صحي حرج للغاية، نتيجة 
من  المتعمد  الطبي  اإلهمال 

قبل االحتالل الصهيوني.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، 
مكثفة  جهودا  يبذل  عباس  أن 
العالقة  ذات  كافة  األطراف  مع 
األسير  عن  الفوري  لإلفراج 
ويحمل حكومة  حميد،  أبو 
المسؤولية  الصهيوني  االحتالل 
المنظمات  وطالب،  حياته.  عن 
والجهات  والدولية  الحقوقية 
العاجل،  بالتدخل  العالقة  ذات 
والضغط على االحتالل لإلفراج 
حميد،  أبو  األسير  عن  الفوري 

واألسرى المرضى كافة.

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس 
الفلسطيني للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية 
محمود الهباش «إن منظومة العدالة لن تتحقق إال 

بزوال االحتالل عن دولة فلسطين، ونيل الشعب 
الفلسطيني حريته الكاملة في دولته المستقلة 

كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف».
وأضاف الهباش خالل كلمته في افتتاح اجتماع 
مجلس إدارة برنامج «سواسية 2»، بدعم قطاع 

العدالة في دولة فلسطين، بحضور قادة ورؤساء 
مؤسسات قطاع العدالة في دولة فلسطين، 
وممثلين عن البرنامج المشترك والمنظمات 

والدول المانحة للبرنامج. بأن االحتالل الصهيوني 
يسعى بكل الطرق لتقويض مؤسسات الدولة 

الفلسطينية، ومنعها من القيام برسالتها في 
كافة مناطق الدولة الفلسطينية، خاصة في 

المناطق المصنفة «ج».

وبهذا الصدد، أوضح أن سلطات االحتالل تعمل 
جاهدة وبكل الطرق لوضع العراقيل ومنع 

المؤسسات الفلسطينية من أداء مهامها بالشكل 
الكامل في تلك المناطق، من خالل الحواجز التي 

تفصل بين المدن والقرى.  وقال: إن «الدولة 
الفلسطينية بمؤسساتها وبجهود أبناء شعبها 

قادمة ال محالة، واالحتالل إلى زوال»
وأكد قاضي القضاة فلسطين خالل كلمته ان 
مؤسسات دولة فلسطين ماضية على طريق 
النهضة والتطور وعلى أسس واضحة يحكمها 

سيادة القانون، ورسالتها تقديم الخدمة 
األفضل للمواطن الفلسطيني الذي يعاني من 
ظلم االحتالل، واالستيطان. وطالب المانحين 

والداعمين لدولة فلسطين بممارسة الضغوط 
الحقيقية على دولة االحتالل لوقف الهجمة 

الشرسة والممنهجة بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم.

من جهة أخرى، أدانت األمانة العامة لمنظمة 
التعاون اإلسالمي، مواصلة سلطات االحتالل 

الصهيوني، عمليات إخالء وهدم منازل فلسطينية 
في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. 

واعتبرت «التعاون اإلسالمي»، في بيان لها، 
أمس، أن ذلك يأتي في إطار سياسات التهويد 

واالستيطان االستعماري والتهجير القسري 
للعائالت الفلسطينية، واالستيالء على ممتلكاتها، 
ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات 

جنيف.
وأكدت أن كل هذه اإلجراءات الصهيونية في 

القدس المحتلة باطلة والغية، بموجب القانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية في ذات 

الوقت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من 
أجل وضع حد لهذه االنتهاكات المتواصلة، وتوفير 

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

صعّدت قوات االحتالل الصهيوني من وتيرة 
ممارساتها العنصرية ضد حراس المسجد 
األقصى، خالل الفترة األخيرة في سعيها 

لفرض الهيمنة الصهيونية الكاملة عليه، وقد 
شهدت األسابيع األخيرة حمالت اعتقال وإبعاد 

مكثفة بحق حراس األقصى، عدا عن منع 
الحراس التي عينتهم وزارة األوقاف والشؤون 

الدينية الفلسطينية من ممارسة أعمالهم 
بحرية، ورفضها تعيين حراس آخرين.

ويصف الخبير في شؤون القدس واألقصى 
جمال عمرو، ما يجري بحق حراس المسجد 

األقصى وحراسه وأنصاره، مرحلة متقدمة من 
تفريغ األقصى من كل معالمه اإلسالمية، 

مروراً باعتقال شيخ األقصى وتقييد حركته، 
وحظر الحركة اإلسالمية، وليس أخيراً إبعاد 
المرابطين واستهدافهم واعتقالهم، واآلن 

استهداف الحراس وإبعادهم واعتقالهم 
أيضاً. ويحذر الباحث الفلسطيني من خطورة 

الخطوات القادمة تجاه المسجد األقصى عقب 
ما يجري من سحل وسجن إبعاد المرابطين، 

ومنع دخول أبناء فلسطين إلى المسجد.
ويعتقد أن ما يجري اآلن هو محاولة لتقييد 

حركة وصالحيات حراس المسجد األقصى، 
ومنعهم من التصرف بحرية، عدا عن تحكم 

االحتالل بصالحيات تعيين الحراس الجدد 
للمسجد األقصى. ويشير عمرو، إلى أنّ بعض 

حراس األقصى قدموا استقالتهم لوزارة 
األوقاف بعد تقييد صالحياتهم ومنعهم من 

ممارسة أعمالهم.
وال يزال عشرات الحراس الجدد الذين 

عيّنتهم دائرة األوقاف اإلسالمية في المسجد 
األقصى المبارك حديثاً، منذ هبة «البوابات 

اإللكترونية»، ممنوعين من العمل بأوامر 
االحتالل الصهيوني، إلى جانب تعرّض حرّاسه 

الحاليين لالعتقال واإلبعاد والتضييق على 
عملهم، المتكرر. ويؤكّد الباحث عمرو، أنّ 

حراس المسجد األقصى هم آخر األسوار التي 
يتم بعدها تحويل المسجد األقصى إلى مسجد 
إبراهيمي جديد، ويفقد المسلمون هيمنتهم 

وسيطرتهم على المسجد األقصى، وقد ال 
يكونوا قادرين على أداء صلواتهم المفروضة 

فيه.
ويخشى مراقبون ومتابعون من أن تُحدث 
السياسية الصهيونية الجديدة باستهداف 
ومالحقة حراس المسجد األقصى خلالً في 

نظام حراسة المسجد، سيما أنّ هذه السياسة 
ال تأخذ حقها في نشرات أخبار وسائل اإلعالم 

المحلية والعربية.
وعن طبيعة التضييقات اليومية التي 

يتعرضون لها، قال أحد حرّاس المسجد 
األقصى، في تصريحات نقلتها وسائل إعالم 

فلسطينية، «ال يُسمح لي بمساعدة أي 
مصلّ وافد إلى المسجد إذا أعاقت الشرطة 

الصهيونية المتمركزة على األبواب دخوله، وإذا 
تدخلتُ في النقاش أُعاقب باالعتقال، وأُسلّم 

قرار إبعاد عن األقصى فورا». ويقع على 

عاتق الحراس، منع تسلل المستوطنين إلى 
األقصى، لكن منذ عام 3002، حينما سمحت 

شرطة االحتالل للمتطرفين اليهود باقتحام 
المسجد من خالل باب المغاربة، األمر الذي 

زاد مسؤولية الحراس لمحاوالت لمنع محاوالت 
تنفيذ سياسة األمر الواقع في المكان. بدورها، 

دعت مؤسسة القدس الدولية األردن إلى 
موقف واضح يعلن رفض محاوالت االحتالل 

الصهيوني التدخل في تعيين حراس المسجد 
األقصى، والتصدي لحملة االعتقاالت واإلبعاد 

التي يشنها االحتالل ضدهم.
وقالت المؤسسة في رسالة أرسلتها قبل أيام، 
إلى الدكتور محمد أحمد الخاليلة، وزير األوقاف 

والشؤون والمقدسات اإلسالمية في الحكومة 
األردنية: «تابعنا باهتمامٍ األخبار التي توالت 

مؤخراً عن منع سلطات االحتالل لألوقاف 
اإلسالمية في القدس من تعيين حراسٍ جدد 

في المسجد األقصى المبارك منذ عام 7102، 
وأمام ما يشكله هذا العدوان من تهديد لدور 

األوقاف اإلسالمية في القدس كونها الجهة 
التي تمثل الحصرية اإلسالمية للمسجد 

األقصى المبارك، وأمام مخاطره الميدانية 
التي تمنع تعزيز طاقم الحراس أو تعويض 

مكان من يخرج منهم للتقاعد أو يغادر عمله 
ألي سبب، فإننا نؤكد ضرورة التصدي لهذه 
المحاولة لشطب دور األوقاف اإلسالمية في 

القدس».

طالب االحتالل الصهيوني بوقف استخدام االعتقال اإلداري

االتحاد األوربي يدعو لحماية األطفال 
الفلسطينيين

شدد مكتب ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين، على حماية األطفال الفلسطينيين وحقوقهم، ووقف 
استخدام االعتقال اإلداري دون توجيه تهم رسمية.

«التعاون اإلسالمي» تؤكد أن اإلجراءات الصهيونية في القدس المحتلة باطلة والغية

الهباش: «العدالة لن تتحقق إال بزوال 
االحتالل عن فلسطين»

 خبير يصف ما يجري «محاولة صهيونية لتفريغ المسجد من كل معالمه اإلسالمية»

«حراس األقصى».. آخر األسوار ضد التهويد

شيع آالف الفلسطينيين بعد 
الشهيد  جثمان  أمس،  ظهر 
الهذالين  سليمان  الشيخ 
الخير  أم  قرية  في  عاما)   57)
الخليل.  جنوب  يطا  بمسافر 
من  التشييع  موكب  وانطلق 
وصوال  الميزان  مستشفى 
قبل  الشهيد  ذوي  منزل  إلى 
العائلة  الثرى بمقبرة  مواراته 

في أم الخير. 
التشييع  موكب  في  وشارك 
بمدينة  ووجهاء  أعيان 
أخرى  وقرى  ومدن  الخليل، 
وسط  المحتلة،  بالضفة 
وترديد  التكبير  صيحات 
والمطالبة  الغاضبة  الهتافات 
وشدد  الشهيد.  لدماء  بالثأر 
ضرورة  على  المشيعون 
بالضفة  المقاومة  يد  إطالق 
عن  الدفاع  في  دورها  لتأخذ 
الفلسطيني،  الشعب  أبناء 
االحتالل  لجرائم  والتصدي 
كما  المستوطنين،  وعربدات 
فعاليات  بتوسيع  طالبوا 
التي  الشعبية  المقاومة 
لتمتد  الشهيد  الشيخ  سلكها 

إلى كل قرى الضفة الغربية.
الشامل  اإلضراب  عم  وقد 
مع  بالتزامن  يطا  مدينة  في 
الهذالين،  جثمان  تشييع 
الذي استشهد صباح أول أمس 
التي  الخطرة  بجراحه  متأثراً 
قرية  مدخل  عند  بها  أصيب 
 5 في  يطا  بمسافر  الخير  أم 
يناير الجاري. وأصيب الهذالين 
والبطن  والصدر  بالرأس 
والحوض، بعد دهسه بمركبة 
االحتالل،  لقوات  تابعة 
الميزان  مستشفى  إلى  وأدخل 
إلى  العالج،  لتلقي  بالخليل 

حين استشهاده.
«أيقونة  سليمان»  و»الشيخ 
الشعبية»  المقاومة 
ناشطون  يسميه  كما 
في  حاضرا  كان  فلسطينيون، 
كل فعالية لرفض االستيطان 
واالحتالل في الضفة الغربية، 
وباألخص جنوبي الضفة، وفي 

محيط قريته التي يزحف إليها 
للشيخ  ويسجل  االستيطان. 
في  الدائم  حضوره  سليمان 
مرتديا  الشعبية  الفعاليات 
الرأس)  (غطاء  بيضاء  ة  حطَّ
تخفي  كتفيه،  على  مُسدلة 
وراءها شعرا غزاه الشيب بعد 
االحتالل،  مقارعة  من  عقود 
عليها  يتوكأ  عصاه  وبيده 
التظاهرات  في  بها  ويلوّح 
إلى  الشعبية،  والفعاليات 

جانب علم فلسطين.
الهذالين  عائلة  جذور  وتعود 
«عراد»  منطقة  إلى  البدوية 
المحتلة،  فلسطين  جنوبي 
الضفة  إلى  هجّروا  وقد 
في  وانتشروا  الغربية، 
وبينها  الشرقية،  سفوحها 
الخليل  جنوب  مناطق 
ا».  يَطّ «مَسافِر  المسماة 
أيقونة  حماس  حركة  وزفت 
في  الشعبية  المقاومة 
«الهذالين»،  الشيخ  فلسطين 
الهذالين  «دماء  أن  وأكدت 
وستكون  هدرًا،  تذهب  لن 
المقاومة  قوة  يعاظم  وقودًا 
األبية».  ضفتنا  في  الشعبية 
«يرحل  لها:  بيان  في  وقالت 
بعد  الشعبية  المقاومة  شيخ 
الصمود  من  طويلة  مسيرة 
االحتالل  ومواجهة  أرضه،  في 
العاري،  وصدره  بعكازه، 
سيذكرها  وطنية  حالة  في 
من  بمداد  المقاوم  التاريخ 
بسيرته  وستهتدي  نور، 
مواجهة  في  الشابة  أجيالنا 
وأضافت:  الغاشم».  االحتالل 
الشهيد  ارتقاء  «يتزامن 
شرف  لوحة  ليكمل  الهذالين، 
يسطرها  وصمود،  وكرامة 
النقب  في  البدو  أهلنا 
البطش  آلة  وجه  في  المحتل 
في  المستمرة  االحتاللية 
طرد  بهدف  التهجير،  عملية 
وتهجيرهم،  الصامدين  أهلنا 
على  االحتالل  سيطرة  وفرض 

األرض واإلنسان».

 فلسطين تودع «شيخ األرض» 
الشهيد سليمان الهذالين

الوكاالت
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الحسن البصري.. سيد التابعين

الحسن  أبي  بن  الحسن  هو 
زيد  مولى  سعيد  أبو  يسار 
ويقال  األنصاري  ثابت  بن 
بن  كعب  اليسر  أبي  مولى 
الحسن  ولد  السلمي.  عمرو 
ونشأ  المدينة،  في  البصري 
اهللا  رضوان  الصحابة  بين 
التعلم  إلى  عليهم، مما دفعه 
عنهم،  والرواية  الصحابة،  من 
عددًا  البصري  الحسن  ورأى 
بين  وعاش  الصحابة،  من 
بن  عثمان  مثل:  كبارهم، 
عفان، وطلحة بن عبيد اهللا، 
حصين،  بن  عمران  عن  وروى 
وعبد  شعبة،  بن  والمغيرة 
بن  الرحمن بن سمرة، وسمرة 
الثقفي،  بكرة  وأبي  جندب، 
وجابر،  بشير،  بن  والنعمان 
عباس،  وابن  البجلي،  وجندب 
ومعقل  تغلب،  بن  وعمرو 
سريع،  ابن  واألسود  يسار،  بن 
عن  وروى  مالك،  بن  وأنس 

غيرهم من الصحابة. 

أثر التابعين في الحسن 
البصري

في  أثرًا  للصحابة  كان  كما 
نشأته  بسبب  الحسن  تربية 
أيديهم،  على  وتعلمه  بينهم، 
أثرًا  التابعين  لبعض  كان 
روي  فلقد  نفسه:  في  كبيرًا 
فمر  الحج  في  يقص  كان  أنه 
رضي  الحسين  بن  علي  به 
اهللا عنهما فقال له: يا شيخ، 
أترضى نفسك للموت؟ قال: ال 
قال: فلله في أرضه معاد غير 
فثم  قال:  ال  قال:  البيت،  هذا 
دار للعمل غير هذه الدار، قال: 
ال قال: فعملك للحساب، قال: 
ال قال: فلم تشغل الناس عن 
قص  فما  قال:  البيت  طواف 

الحسن بعدها. 

أثر الحسن البصري في 
اآلخرين

إن رجالً تربى على يد الصحابة 
تجد  منهم  وتعلم  عنهم  وأخذ 
اآلخرين،  في  واضحة  آثارًا  له 
تميمة  أبي  بن  إياس  فعن 

في  الحسن  شهدت  يقول: 
بغلة  على  رجاء  أبي  جنازة 
على  جنبه  إلى  والفرزدق 
قد  الفرزدق:  له  فقال  بعير، 
يقولون:  الناس  استشرفنا 
خير الناس، وشر الناس قال: يا 
أبا فراس، كم من أشعث أغبر 
ذي طمرين خير مني؟ وكم من 
شيخ مشرك أنت خير منه؟ ما 
شهادة  قال:  للموت؟  أعددت 
أن ال إله إال اهللا قال: إن معها 
ا فإياك وقذف المحصنة  شروطً
قال: هل من توبة؟ قال: نعم. 

ابن  عند  من  الحسن  وخرج 
على  بالقراء  هو  فإذا  هبيرة 
ها  يجلسكم  ما  فقال:  الباب 
على  الدخول  تريدون  هنا؟ 
ما  واهللا  أما  الخبثاء،  هؤالء 
األبرار،  مجالسة  مجالستهم 
تفرقوا فرق اهللا بين أرواحكم 
فرطحتم  قد  وأجسادكم، 
ثيابكم  وشمرتم  نعالكم 
فضحتم  شعوركم  وجززتم 
لو  واهللا  اهللا،  فضحكم  القراء 
لرغبوا  عندهم  فيما  زهدتم 
رغبتم  ولكنكم  عندكم،  فيما 
فيكم  فزهدوا  عندهم  فيما 

أبعد اهللا من أبعد. 
من مواقف الحسن 

البصري 
كان بين الحسن البصري وبين 
محمد بن سيرين هجرة، فكان 
إذا ذكر ابن سيرين عند الحسن 
الحاكة،  ذكر  من  دعونا  يقول: 
سيرين  ابن  أهل  بعض  وكان 
ا، فرأى الحسن في منامه  حائكً
على  قائم  وهو  عريان،  كأنه 
فأصبح  بالعود،  يضرب  مزبلة 
لبعض  فقال  برؤياه،  مهموما 
أصحابه: امض إلى ابن سيرين، 
أنك  على  رؤياي  عليه  فقص 
ابن  على  فدخل  رأيتها،  أنت 
فقال  الرؤيا  له  وذكر  سيرين 
ابن سيرين: قل لمن رأى هذه 
الرؤيا، ال تسأل الحاكة عن مثل 
الحسن  الرجل  فأخبر  هذا. 
وقال:  لديه،  فعظم  بمقالته، 
ابن  رآه  فلما  إليه،  بنا  قوموا 
وتصافحا  إليه  قام  سيرين، 
على  منهما  واحد  كل  وسلم 

يتعاتبان،  وجلسا  صاحبه، 
هذا،  من  دعنا  الحسن:  فقال 
قلبي.  الرؤيا  شغلت  فقد 
تشغل  ال  سيرين:  ابن  فقال 
من  عري  العري  فإن  قلبك، 
الدنيا، ليس عليك منها علقة 
وقد  الدنيا،  فهي  المزبلة  وأما 
فأنت  أحوالها،  لك  انكشفت 
وأما  ذاتها،  في  هي  كما  تراها 
الحكمة  فإنه  بالعود،  ضربك 
بها  وينتفع  بها  تتكلم  التي 
الناس. فقال له الحسن: فمن 
هذه  رأيت  أنا  أني  لك  أين 
لما  سيرين:  ابن  قال  الرؤيا؟ 
قصها علي فكرت، فلم أر أحدًا 

يصلح أن يكون رآها غيرك. 
وكتب إلى عمر بن عبد العزيز: 
أما بعد يا أمير المؤمنين، اعلم 
إقامة  بدار  ليست  الدنيا  أن 
إليها عقوبة؛  آدم  أهبط  وإنما 
ثواب  يدري  ال  من  فبحسب 
اهللا أنه ثواب، وبحسب من ال 
عقاب،  أنه  اهللا  عقاب  يدري 
كالصرعة  صرعتها  ليست 
من  وتذل  أكرمها،  من  تهين 
جمعها،  من  وتفقر  أعزها، 
قتيل،  حين  كل  في  ولها 
فالزاد منها تركها والغنى فيها 
أمير  يا  واهللا  هي  فقرها، 
ال  من  يأكله  كالسم  المؤمنين 
حتفه؛  وهو  ليشفيه  يعرفه 
المؤمنين  أمير  يا  فيها  فكن 
قليالً  يحتمي  جرحه  كالمداوي 
ما يكره طويالً، ويصبر  مخافة 
على شدة الدواء مخافة البالء، 
الفضائل  البصائر  فأهل 
المؤمنين  أمير  يا  فيها 
وملبسهم  بالتواضع،  مشيهم 
ومنطقهم  باالقتصاد، 
الطيب  ومطعمهم  بالصواب، 
من الرزق، قد نفذت أبصارهم 
في اآلجل كما نفذت أبصارهم 
البر  العاجل، فخوفهم في  في 
ودعاؤهم  البحر،  في  كخوفهم 
في  كدعائهم  السراء  في 
كتب  الذي  األجل  ولوال  الضراء، 
في  أرواحهم  تقر  لم  عليهم 
من  ا  خوفً قليالً  إال  أبدانهم 
الثواب،  إلى  ا  وشوقً العقاب 
أعينهم  في  الخالق  عظم 
وصغر المخلوق عندهم فارض 

ما  وليكفك  بالكفاف  منها 
بلغك المحل. 

عبادة الحسن البصري 
وعلمه

علمه:  عن  سعد  ابن  يقول 
عالمًا  جامعًا  الحسن  كان 
مأمونًا  ثقة  رفيعًا  عاليًا 
العلم  كبير  ا  ناسكً عابدًا 
وكان  وسيمًا  جميالً  فصيحًا 
ما أسند من حديثه وروى عمن 
سمع منه فحسن حجة، وقدم 
سرير  على  فأجلسوه  مكة 
فحدثهم،  إليه  الناس  واجتمع 
وكان فيمن أتاه مجاهد وعطاء 
شعيب  بن  وعمرو  وطاووس 
نر  لم  بعضهم:  قال  أو  فقالوا 

مثل هذا قط.  
يقول:  مالك  بن  أنس  وكان 
حفظ  فإنه  الحسن  سلوا 
بن  سعيد  أبو  وقال  ونسينا.  
النساك:  طبقات  في  األعرابي 
كان عامة من ذكرنا من النساك 
ويسمعون  الحسن  يأتون 
بالفقه  له  ويذعنون  كالمه 
خاصة،  المعاني  هذه  في 
وعبد  عبيد  بن  عمرو  وكان 
المالزمين  من  زيد  بن  الواحد 
له مجلس خاص في  وكان  له، 
منزله ال يكاد يتكلم فيه إال في 
وعلوم  والنسك  الزهد  معاني 
إنسان  سأله  فإن  الباطن، 
إنما  وقال:  به  تبرم  غيرها 
خلونا مع إخواننا نتذاكر، فأما 
يمر  المسجد فكان  حلقته في 
وعلم  والفقه  الحديث  فيها 
العلوم،  وسائر  واللغة  القرآن 
التصوف  ربما يسأل عن  وكان 
من  منهم  وكان  فيجيب، 
منهم  وكان  للحديث،  يصحبه 
والبيان،  للقرآن  يصحبه  من 
للبالغة،  يصحبه  من  ومنهم 
لإلخالص  يصحبه  من  ومنهم 
بن  كعمرو  الخصوص  وعلم 
عبيد وأبي جهير وعبد الواحد 
المري وشميط  زيد وصالح  بن 
واحد  وكل  الناجي  وأبي عبيدة 
يعني  بحال  اشتهر  هؤالء  من 

في العبادة.  
الحسن  عن  يعرف  ومما 
وخشيته  خوفه  شدة  البصري 
هللا عز وجل، ومن ذلك ما رواه 
حميد الطويل قال: خطب رجل 
السفير  أنا  فكنت  الحسن  إلى 
رضيه،  قد  فكأن  قال:  بينهما 
بين  عليه  أثني  يوما  فذهبت 
سعيد،  أبا  يا  فقلت:  يديه 
ألف  خمسين  له  أن  وأزيدك 
ا ما  درهم قال: له خمسون ألفً
يا  قلت:  حالل،  من  اجتمعت 
لورع  علمت  ما  إنه  سعيد  أبا 
مسلم، قال: إن كان جمعها من 
حق،  عن  بها  ضن  فقد  حالل 
وبينه  بيننا  يجري  ال  واهللا  ال 

صهر أبدا. 
في  مرثد  بن  علقمة  وعن 
التابعين  من  الثمانية  ذكر 
رأينا  فما  الحسن  وأما  قال: 
كنا  ما  منه،  حزنًا  أطول  أحدًا 
بمصيبة.  عهد  حديث  إال  نراه 
ما  حوشب:  بن  يزيد  ويقول 
وعمر  الحسن  من  أخوف  رأيت 
لم  النار  كأن  العزيز  عبد  بن 
تخلق إال لهما. وعن حفص بن 
فقيل  الحسن  بكى  قال:  عمر 
أخاف  فقال:  يبكيك؟  ما  له: 

وال  النار  في  غدًا  يطرحني  أن 
يبالي. 

 قوله الحق

لَمَّا ولي عمر بن هبيرة الفزاري 
خراسان  إليه  وأضيفت  العراق 
عبد  بن  يزيد  أيام  في  وذلك 
الحسن  استدعى  الملك؛ 
سيرين  بن  ومحمد  البصري 
والشعبي وذلك في سنة ثالث 
يزيد  إن  لهم:  فقال  ومائة 
على  استخلفه  اهللا  خليفة 
الميثاق  عليهم  وأخذ  عباده، 
بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع 
ترون  ما  والني  وقد  والطاعة، 
أمره  من  باألمر  إلي  فيكتب 
فأقلده ما تقلده من ذلك األمر 
سيرين  ابن  فقال  ترون؟  فما 
تقية،  فيه  قوالً  والشعبي 
يا  تقول  ما  هبيرة:  ابن  فقال 
هبيرة،  ابن  يا  فقال:  حسن؟ 
تخف  وال  يزيد،  في  اهللا  خف 
يزيد في اهللا، إن اهللا يمنعك 
يمنعك  ال  يزيد  وإن  يزيد  من 
يبعث  أن  وأوشك  اهللا،  من 
ا فيزيلك عن سريرك  إليك ملكً
قصرك  سعة  من  ويخرجك 
ينجيك  ال  ثم  قبرك  ضيق  إلى 
إن  هبيرة،  ابن  يا  عملك،  إال 
اهللا  جعل  فإنما  اهللا  تعص 
لدين  ناصرًا  السلطان  هذا 
دين  تركبن  فال  وعباده؛  اهللا 
اهللا  بسلطان  وعباده  اهللا 
في  لمخلوق  طاعة  ال  فإنه 
معصية الخالق، فأجازهم ابن 
الحسن  جائزة  وأضعف  هبيرة 
سيرين  البن  الشعبي  فقال 

سفسفنا له فسفسف لنا. 

بذل الحسن البصري 
النصيحة

هللا  ناصحًا  الحسن  وكان 
المسلمين  وألئمة  ولرسوله 
عمر  إليه  وكتب  وعامتهم، 
أنصحني  العزيز:  عبد  بن 
يصحبك  الذي  إن  إليه:  فكتب 
ال  ينصحك  والذي  ينصحك،  ال 

يصحبك. 
األشعث  بن  فتنة  كانت  ولما 
يوسف  بن  الحجاج  قاتل  إذ 
الغافر  عبد  بن  عقبة  انطلق 
بن  اهللا  وعبد  الجوزاء  وأبو 
نظرائهم  من  نفر  في  غالب 
فقالوا:  الحسن  على  فدخلوا 
في  تقول  ما  سعيد،  أبا  يا 
الذي  الطاغية  هذا  قتال 
المال  الحرام، وأخذ  الدم  سفك 
وفعل  الصالة  وترك  الحرام، 
وفعل؟ فقال الحسن: أرى أن ال 
تقاتلوه فإنها إن تكن عقوبة 
برادي  أنتم  فما  اهللا  من 
وإن  بأسيافكم،  اهللا  عقوبة 
يكن بالء فاصبروا حتى يحكم 
اهللا وهو خير الحاكمين، قال: 
يقول  وهم  من عنده  فخرجوا 
نطيع هذا العلج، فخرجوا مع 

بن األشعث؛ فقتلوا جميعًا. 
قال:  األعمى،  حمزة  وعن 
الحسن،  إلى  أمي  بي  ذهبت 
فقالت: يا أبا سعيد ابني هذا 
فلعل  يلزمك  أن  أحببت  قد 
قال:  بك،  ينفعه  أن  اهللا 
لي  فقال  إليه،  أختلف  فكنت 
على  الحزن  أدم  بني  يا  يوما: 
يوصلك  أن  لعله  اآلخرة  خير 

الخلوة  ساعات  في  وأبك  إليه، 
عليك  يطلع  موالك  لعل 
من  فتكون  عبرتك؛  فيرحم 

الفائزين.

زهد الحسن البصري 

كان الحسن البصري رحمه اهللا 
الذي  فهو  حقاً  الزاهدين  من 
زهد فيما عند الملوك فرغبوا 
وما  الناس  واستغنى عن  فيه 
فعن  فأحبوه،  أيديهم  في 
أخذ  قال:  عبيد  بن  يونس 
الحسن عطاءه فجعل يقسمه، 
لهم:  فقال  حاجة  أهله  فذكر 
إنه ال  أما  العطاء  دونكم بقية 
خير فيه إال أن يصنع به هذا. 

قال:  صفوان  بن  خالد  وعن 
الملك  عبد  بن  مسلمة  لقيت 
عن  أخبرني  خالد  يا  فقال: 
قلت:  البصرة؟  أهل  حسن 
أصلحك اهللا أخبرك عنه بعلم، 
أنا جاره إلى جنبه، وجليسه في 
به  قلبي  من  وأعلم  مجلسه، 
بعالنية  سريرة  الناس  أشبه 
قعد  إن  بفعل،  قوالً  وأشبهه 
على أمر قام به وإن قام على 
بأمر  أمر  وإن  عليه،  قعد  أمر 
وإن نهى  به  الناس  أعمل  كان 
له،  الناس  أترك  كان  عن شيء 
الناس  عن  مستغنيًا  رأيته 
إليه،  محتاجين  الناس  ورأيت 
قوم  يضل  كيف  حسبك  قال: 
قال:  مطر  وعن  فيهم؟!  هذا 
دخلنا على الحسن نعوده فما 
فراش  ال  شيء  البيت  في  كان 
وال بساط وال وسادة وال حصير 

إال سرير مرمول هو عليه. 
 وفاة الحسن البصري

قال ابن علية: مات الحسن في 
وقال  ومائة.  عشر  سنة  رجب 
أباه  إن  الحسن  بن  اهللا  عبد 
عاش نحوا من ثمان وثمانين 
رجب،  أول  في  مات  وقد  سنة. 
صلوا  مشهودة  جنازته  وكانت 
بالبصرة  الجمعة  عقب  عليه 
فشيعه الخلق وازدحموا عليه 
تقم  لم  العصر  صالة  إن  حتى 
أغمي  أنه  ويروى  الجامع  في 
عليه ثم أفاق إفاقة فقال لقد 
وعيون  جنات  من  نبهتموني 

ومقام كريم.

من أقوال الحسن البصري

الرفيقان  الحسن: بئس  يقول 
ينفعانك  ال  والدرهم،  الدينار 

حتى يفارقاك. 
الدنيا  أهينوا  الحسن:  وقال 
إذا  تكون  ما  ألهنأ  فواهللا 

أهنتها. 
الناس  اصحب  يقول:  وكان 
فإنهم  تصحبهم  أن  شئت  بما 

سيصحبونك بمثله. 
الموت  فضح  أقواله:  ومن 
الدنيا فلم يترك فيها لذي لب 

فرحا. 
ضحك  قال:  عنه  ثابت  وروى 

المؤمن غفلة من قلبه. 
أبا  يا  له:  فقال  رجل  وسأله 
قال:  اإليمان؟  ما  سعيد، 
أبا  يا  فقال:  والسماحة  الصبر 
والسماحة؟  الصبر  ما  سعيد 
قال: الصبر عن معصية اهللا، 

والسماحة بأداء فرائض اهللا.

الحسن  أبي  بن  الحسن  في هو  الحسن  شهدت  يتعاتبان، يقول:  وجلسا  صاحبه، 
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 یوسف بلمھدي وزیر الشؤون الدینیة یؤكد من والیة تندوف

قال وزير الشؤون الدينية واألوقاف يوسف بلمهدي، بأن الخطاب الديني في 
الجزائر كان له األثر والقوة في مرافقة كل ما يساهم في تشكيل عناصر الهوية 

الوطنية ويثبتها ويرسي دعائمها.

معبد يسدى تعليمات فورية بالعودة لتعقيم الفضاءات العامة 

مؤشرات انتشار «كوفيد 19» بالعاصمة 
تستنفر المسؤولين المحليين 

وأوضح الوزير لدى إشرافه على 
افتتاح يوم دراسي بعنوان 

”الخطاب الديني ودوره في 
تكريس الوحدة الوطنية“ بوالية 

تندوف أمس، بأن الخطاب 
الديني ساهم بشكل كبير في 

الدفع بكل ما من شأنه أن يمس 
هذا الوطن والشعب واألمة 

الواحدة التي قامت كرجل واحد 
السترداد الحرية بثمن باهض 

تجاوز ال 5 ماليين من الشهداء 
مند دخول المستعمر أرض 

الجزائر، مستهدفا خنقها وكتم 
أنفاسها وتغير هويتها وتعجيم 
عروبتها وتنصير دينها واالعتداء 
على كل مقدساتها . وممّا ساهم 

في حماية المجتمع الجزائري 
كما قال الوزير ”الخطاب الديني 

المسجدي الذي كان يجمع وال 
يفرق، يبني و ال يهدم والخطاب 

الذي كان يؤسس لمنظومة 
التعايش والسلم والمحبة 

في المنطقة في الوقت الذي 

كثرت عليها االعتداءات من كل 
الجهات“.

وقد أشرف يوسف بلمهدي 
خالل اليوم الثاني من زيارته 

التفقدية لهذه الوالية الحدودية 
على إطالق دورة تكوينية 
لمنتسبي الشؤون الدينية 

للجمهورية العربية الصحراوية 
الديمقراطية في إطار التعاون 
وتنفيذ ما تم االتفاق إثر زيارة 

وزير العدل والشؤون الدينية 
والوزير المنتدب لوزارة الشؤون 
الدينية للجمهورية الصحراوية 
للجزائر قبل ثالثة أشهر، حيث 
تمحورت هذه الدورة التكوينية 

األولى التي تدوم يومين حول 
اللوجيستيك وكيفية إدارة 
الشأن اإلداري وكذا الخطاب 

الديني ووسطية الخطاب 
المسجدي واالبتعاد عن التطرف 

والفكر العنيف .
وفي ختام زيارته للوالية قال 
بلمهدي بأن دائرته الوزارية 

ألتزمت بمحاولة توفير المجال 
التأطيري لكي يسهم الجميع 

في إحياء المدارس القرآنية في 
والية تندوف، على اعتبار أن 

المسجد رافدا من روافد القرآن 
الكريم، مبرزا بأنه سيعمل 

على تدعيم هذا المحور المهم 
في التعليم القرآني وترقيته 

في هذه المنطقة. وعبر الوزير 
عن فخره باللقاء الثنائي في 
تبادل الخبرات بين الشعبين 
والدولتين من خالل الشؤون 

الدينية لكل من الجزائر 
والجمهورية العربية الصحراوية 

الديمقراطية، معربا عن عقد 
لقاءات أخرى مستقبال لصالح 

ذات الهيئة .
وأكد من جهته وزير العدل و 
الشؤون الدينية للجمهورية 

العربية الصحراوية 
الديمقراطية محمد مبارك 

النعناع بأن هذه الدورة 
التكوينية تأتي تتويجا للقاء 
الذي عقد بالجزائر العاصمة 

قبل ثالثة أشهر والذي انبثق 
عنه توصيات واتفاقيات مع 

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
بالجزائر على أساس التكوين، 

خاصة بعد أن أنشأت الجمهورية 
الصحراوية وزارة منتدبة هي“في 

حاجة ماسة إلى هذا النوع من 
التعاون والتكوينات في المجال 

”. وأثنى المسؤول الصحراوي على 
وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 

الجزائرية على الوعد الصادق 
الذي تجسد ميدانيا على أرض 

الواقع من خالل هذه الدورة 
التي سيستفيد منها أكثر من 

20 إماما.
ع. ط

أمس  مصالحه  معبد  أحمد  العاصمة  الجزائر  والية  والي  أمر 
يرتادها  التي  العامة  الفضاءات  تعقيم  عمليات  باستئناف 
المواطنون، بسبب مؤشرات حول تزايد انتشار فيروس كورونا.
معبد  أحمد  أشرف  فقد  الجزائر  والية  لمصالح  بيان  وحسب 
والي والية الجزائر على اجتماع  خلية األزمة الوالئية للوقاية 
بمقر  كوفيد19  كورونا   فيروس  انتشار  ومكافحة  والمتابعة 
مستعجلة  وبصفة  أمر  الوالي  أن  البيان  وأضاف  الجزائر  والية 
لكل  والمستمر  اليومي  التعقيم  عمليات  إلى  العودة  بضرورة 
المؤسسات التربوية، اإلدارات العمومية، مراكز البريد واألسواق 

وكل األماكن التي تعرف تجمع المواطنين. 
من  البشرية  الموارد  تجنيد  على  االجتماع  خالل  معبد  وأكد 
الالزمة واللقاحات  الوسائل  عمال قطاع الصحة وتوفير كافة 
المؤسسات  في  للتلقيح  واسعة  عمليات  بعث  أجل  من 
التربوية.  والمؤسسات  المهني  التكوين  ومؤسسات  الجامعية 
كل  توفير  ضرورة  على  الشديد  حرصه  على  الوالي  وشدد 
الصحي  والتكفل  الضرورية  الحماية  توفير  أجل  من  الوسائل 
األمثل بتالميذ المدارس، خاصة بعد التأكد من إصابة األطفال 

بالمتحور الجديد أوميكرون. 
وارتداء  الجسدي  التباعد  مسافة  احترام  فرض  على  وشدد 
النقل،  ووسائل  العمومية  األماكن  كل  في  الواقي  القناع 
عند  الحراري  المقياس  وجهاز  المعقمة  المواد  توفير  وكذا 
دعوته  معبد  وجدد  والبلديات  العمومية  اإلدارات  كل  مداخل 
لفائدة  التحسيسية  العمليات  تكثيف  إلى  المسؤولين  لكافة 

المواطنين لإلقبال على عملية التلقيح ضد الوباء من جهة، 
أجل  من  الصحي  للبروتوكول  الصارم  االحترام  على  والوقوف 
أسدى  وبدوره،  أخرى.  من جهة  اإلصابات  تصاعد عدد  تفادي 
الوالي تعليمات صارمة لكافة المسؤولين للسهر على ضرورة 
واإلجراءات  الصحي  البروتوكول  احترام  تطبيق  على  الحرص 
ارتفاع  للوقاية من وباء كوفيد19، خاصة في ظل  االحترازية 

عدد الحاالت المؤكدة خالل الفترة األخيرة.
س. ز

«الخطاب الديني ساهم في 
تثبيت عناصر الهوية الوطنية»

 الحادث سجل على مستوى بناية قيد االنجاز

وفاة أربعة عمال وإصابة 
آخر في سقوط مصعد 

ميكانيكي بوهران
حادث  في  بجروح  آخر  وأصيب  عمال   4 هلك 
سقوط مصعد ميكانيكي، لبناية في طور اإلنجاز 

تتكون من ثالثة عشر  طابقا.
بيان  في  المدنية  الحماية  مصالح  وأوضحت 
بشارع  تتواجد  ببناية  وقع  الحادث  بأن  لها، 
على  وهران،  وسط  ميرامار  بحي  فوضيل  زوج 
الساعة 09 سا 54 دقيقة، مضيفة بأن وحداتها 
األماكن  في  التدخل  بفرقة  مدعومة  العملية 
الصعبة والوعرة تدخلت فور تلقيها لنداء النجدة 
وتوجهت إلى عين المكان، أين تم تسجيل وفاة 
إلى   30 تتراوح بين  أربعة عمال من جنس ذكر 
50 سنة، تم تحويلهم نحو مصلحة حفظ الجثث 

بمستشفى وهران الجامعي.
وحسب ذات المصدر فقد تم إنقاذ عامل آخر في 
على  وتحويله  إسعافه  تم  أين  حرجة  جد  حالة 
جناح السرعة نحو مصلحة االستعجاالت بنفس 
هائلة  جد  إمكانيات  تسخير  وتم  مستشفى. 
3 شاحنات نجدة،  6 سيارات إسعاف،  تمثلت في 
متعددة  وشاحنة  ميكانيكي  سلم  إلى  باإلضافة 
بمختلف  تدخل  عون   40 على  عالوة  المهام، 

الرتب، يضيف بيان مصالح الحماية المدنية.
ف.م

المسيلة تسجل أثقل حصيلة

34 قتيال وأكثر من 
ألف جريح في حوادث 

مرور خالل أسبوع

1027 أصيب  فيما  مصرعهم  شخصا   34 لقي 
تسجيلها  تم  مرور  حادث   913 في  بجروح  آخرون 
إثر 1591 تدخل لوحدات الحماية المدنية ما بين 
9 و 15 جانفي الجاري عبر عدة واليات، حسب ما 

أفادت به، أمس، الحماية المدنية في بيان لها.
بوالية  «أثقل حصيلة سجلت  أن  البيان  وأوضح 
الحادث  مكان  في  اشخاص   05 بوفاة  المسيلة 
إلى  وتحويلهـم  إسعافهم  تم  آخرين   21 وجرح 
المراكز االستشفائية على إثـر 29 حوادث مرور».
من  بالوقاية  المتعلقة  النشاطات  وفيما يخص 
قامت  (كوفيد19-)،  كورونا  فيروس  انتشار 
وحدات الحماية المدنية خالل نفس الفترة عبر 
التراب الوطني بـ 279 عملية تحسيسية لفائدة 
وتذكرهم  تحثهم  والية   58 عبر  المواطنين 
لبس  الصحي،  الحجر  قواعد  احترام  بضرورة 
القناع الواقي وكذا التباعد اإلجتماعي، باإلضافة 
عبر  عامة  تعقيم  عملية   100 بـ  القيام  إلى 
عمومية  وهياكل  منشآت  عدة  مست  والية   58

وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.
قامت  المدنية  الحماية  وحدات  أن  البيان  وذكر 
منها  474 حريق  بإخماد  تدخال سمحت   797 بـ 
في  أهمها  مختلفـة  وحرائق  صناعية  منزلية 
67 اثر  تدخال   84 سجلت  حيث  الجزائر  والية 

حريقا.
اإلجالء  بعمليات  يتعلق  فيما  البيان  وأشار 
في  قامت  المدنية  الحماية  وحدات  أن  الصحي 
من  تم  أين  تدخل   15227 بـ  الفترة  نفس 
خاللها إســعاف و إجالء 15269 جريح ومريض 
الحـماية  أعوان  طرف  من  المستشفيات  إلى 
الحماية  وحدات  أن  المصدر  وأضاف  المدنية. 
مجال  في  الفترة  نفس  خالل  قامت  المدنية 
لتغطية  تدخل   5648 بـ  المختلفة  العمليات 
من  شخص   753 إنقاذ  و  إسعاف  عملية   5100

الخطر.
ف. م

 العاصمة: وضع حد 
لشبكة تتاجر بالمشروبات 

الكحولية دون رخصة
نجحت السرية اإلقليمية ألمن الطرقات بزرالدة (الجزائر 

العاصمة) في اإلطاحة بشبكة لبيع المشروبات الكحولية 
بدون رخصة وأسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص 

وحجز 3928 قارورة واسترجاع مبلغ مالي معتبر.
وحسبما أفاد به بيان لذات الجهاز األمني فإن تنفيذ 

العملية جاء في إطار «مخطط المجموعة اإلقليمية للدرك 
الوطني بالجزائر الرامي إلى محاربة التجارة غير الشرعية 

للمشروبات الكحولية وحماية الصحة العمومية وقمع 
الغش“، حيث بعد تحصلها على معلومات تفيد بوجود 
شبكة تمتهن نقل المشروبات الكحولية والمتاجرة غير 

الشرعية بها، قامت السرية اإلقليمية ألمن الطرقات 
بزرالدة بوضع خطة محكمة مكنت من توقيف عدة مركبات 

وتفتيشها.
وأسفرت هذه العمليات في وقت وجيز عن ”توقيف شاحنة 

من نوع DFSK على متنها مشروبات كحولية من مختلف 
األحجام واألنواع وتوقيف شخصين (02) مع حجز 1236

قارورة واسترجاع مبلغ مالي قدره 171000 دج“. وتمكنت 
نفس القوات في عملية ثانية من «توقيف شاحنة 

صغيرة نوع (تويوتا) وبعد تفتيشها تم العثور على 
مشروبات كحولية من مختلف األحجام واألنواع دون امتالك 

رخصة للحيازة والنقل وكذا عدم امتالك السجل التجاري، 
وتم على إثرها توقيف شخصين وحجز 1200 قارورة 

واسترجاع مبلغ مالي قدره 125000 دج“.
وفي عملية ثالثة تم ”توقيف مركبة سياحية على متنها 

مشروبات كحولية من مختلف األحجام واألنواع دون امتالك 
رخصة للحيازة والنقل وكذا عدم امتالك السجل التجاري، 
وأسفرت هذه العملية عن توقيف شخصين  وحجز 492
قارورة مع استرجاع مبلغ مالي قدره 84400 دج“. وأشار 
البيان إلى أنه «بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق، 

تم تقديم المتورطين في القضية أمام الجهات القضائية 
المختصة مع تسليم البضاعة المحجوزة إلى أمالك الدولة».
إ. س

بومرداس: األمن 
يتلقى 4677 مكالمة 
هاتفية شهر ديسمبر

  استقبلت مصالح الشرطة ألمن والية بومرداس، عبر 
مختلف آلياتها اإلتصالية الموضوعة تحت تصرف المواطن 

4677 اتصال هاتفي عبر األرقام الخضراء خالل شهر 
ديسمبر من السنة المنقضية.

وأشارت ذات المصالح في بيان لها، بأن اإلتصاالت 
المستقبلة تمثلت في 2197 مكالمة هاتفية عبر 

الخط األخضر 1548، فيما استقبلت عبر خط النجدة 
1976 مكالمة، كما تلقت ذات المصالح 331 مكالمة عبر 

الخط األخضر 104، فضال عن 173 اتصال تم إستقبالها عبر 
الموزعات الهاتفية، وتبرز األرقام المسجلة شهر ديسمبر 

المنقضي تنامي ثقافة التبليغ لدى المواطن.
وأضافت، بأن جل االتصاالت تمحورت حول طلب اإلغاثة، 

التبليغ عن الجرائم والحوادث المرورية، باإلضافة إلى 
طلب معلومات وتوجيهات وتقديم يد المساعدة، مشيرة 

إلى أنه قد تم التكفل بهذه االتصاالت من خالل تقديم 
خدمات أمنية آنية لجعل المواطن في قلـب المعادلـة 

األمنية التشاركية.
ف. م

من 26 إلى 29 ماي المقبل 

االتحاد الدولي 
يعتمد إقامة 

البطولة اإلفريقية 
للجيدو بوهران 

البطولة  من    43 الـ  النسخة  إقامة  للجيدو  الدولي  االتحاد  اعتمد 
اإلفريقية (رجال وسيدات) لهذا االختصاص بوهران من 26 إلى 29
ماي  2022 بحسب رزنامة المسابقات الدولية للعام الحالي المنشورة 

أمس، في الموقع الرسمي لهذه الهيئة الرياضية العالمية. 
بن  «محمد  االتفاقيات  مركز  في  سيقام  الذي  الحدث  هذا  ويدخل 
التاسعة  للدورة  استعدادًا  التجريبية  المسابقات  ضمن   أحمد» 
عاصمة  تستضيفها  التي  المتوسط  األبيض  البحر  أللعاب  عشر 

الغرب الجزائري من 25 جوان إلى 5 جويلية 2022.
وستسبق البطولة األفريقية المقبلة للجيدو نسخة أولى من نفس 
البطولة مخصصة  للكهولي حيث ستقام بنفس الموقعي أي مركز 
االتفاقيات لوهران والذي سيكون مسرحًا  لمنافسات ما ال يقل عن 

سبعة تخصصات رياضية خالل األلعاب المتوسطية.
إلى  الجزائر  نظمتها  التي  القارية  الجيدو  بطوالت  آخر  وتعود 
هذه  من  والعشرون  الثانية  بالنسخة  األمر  ويتعلق   .2000 عام 
المسابقة التي استضافتها قاعة حرشة  حسان (الجزائر العاصمة) 

في الفترة ما بين 9 و 14 ماي 2000.
وتوج بهذه البطولة آنذاك المنتخب الجزائري بأربع ذهبيات وثالث 
التونسي  نظيره  على  متقدما  برونزياتي  أخرى  وثالث   فضيات 
المصري  المنتخب  احتل  (3 ذهبية و3 فضية و9  برونزية) فيما  
ميداليات   وخمس  وفضيتين  ذهبيات  بثالث  الثالثة  المرتبة 

برونزية.
ق. ر
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