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إشادة بدورھا المحوري ورھان على جعلھا منبرا للقضایا العادلة

zôFGõ÷G áªb{ ≈∏Y Üô©dG ÚYCG
ستحتضنھا  التي  بالقمة  بالغا  اھتماما  العرب  واإلعالمیون  السیاسیون  یبدي 
الجزائر شھر مارس المقبل، والتي تسعى ألن تجعل فلسطین عنوانا لھا، وھو 
عبد  الجمھوریة  رئیس  أعلن  أین  للجزائر  األخیرة  مازن  أبو  زیارة  أكدتھ  ما 
المجید تبون أن «قمة الجزائر» ستكون منبرا للقضیة الفلسطینیة، وباقي القضایا 
إحیاء  إعادة  في  الجزائریة  للدبلوماسیة  المحوري  الدور  وتأكیدا على  العربیة، 

المشروع العربي وتحقیق الوحدة.
یوجھ العرب البوصلة اتجاه الجزائر، تحسبا النعقاد القمة العربیة على أراضیھا 
بالقمة  كبیرین  وإعالمیا  سیاسیا  اھتماما  نلمس  حیث  المقبل،  مارس  شھر 
الجزائریة، نظیر الجھود الالمتناھیة التي تبذلھا لدعم القضیة الفلسطینیة، وجعلھا 
عبد  بن  عادل  العربي،  البرلمان  رئیس  أشاد  ولقد  المقبلة،  القمة  محاور  أھم 
الرحمن العسومي، بالدور الذي تقوم بھ الجزائر في تنظیم القمة، وحسب وثیقة 
المجلس الشعبي الوطني، فإن «البرلمان العربي عقد جلستھ الثانیة لدور االنعقاد 
األردني،  البرلمان  قبة  تحت  العربي  للبرلمان  الثالث  التشریعي  للفضل  الثاني 
حیث أشاد رئیس البرلمان العربي في كلمتھ االفتتاحیة بدور الجزائر في تنظیم 

القمة العربیة القادمة».
وتعرض رئیس مجلس النواب األردني في كلمتھ إلى «المقاومة الجزائریة من 
بالنشید  قاسما  سنة»،   130 دام  الذي  الفرنسي  المستعمر  من  االستقالل  أجل 
الوطني الجزائري، أن «فلسطین ستستقل ال محال وخیر مثال على االستمرار 
في النضال المقاومة الجزائریة»، كما أشاد ب «نتائج زیارة الرئیس الفلسطیني، 
محمود عباس، إلى الجزائر، وبالدعم الجزائري للقضیة الفلسطینیة، آمال في أن 

تكون القمة العربیة القادمة في مستوى أماني األمة العربیة».
وتسعى الجزائر من خالل استضافتھا للقمة العربیة، إلى تأكید دورھا المحوري 
في لم الشمل العربي، وإنصاف القضیة الفلسطنیة، خاصة في الظرف الحالي 
ما  ھو  االفریقیة،  والقارة  العربیة  المنطقة  في  الصھیوني  التغلغل  یمیزه  الذي 
على  شدد  حین  القمة،  انعقاد  موعد  عن  إعالنھ  لدى  الجمھوریة  رئیس  اكده 
الظروف  وتھیئة  المشترك،  العربي  العمل  لتعزیز  الجھود  مواصلة  ضرورة 
الالزمة إلنجاح القمة، التي تدعا لجعلھا « فرصة ثمینة لتجدید االلتزام الجماعي 
السالم  بمبادرة  الدول األعضاء  تقید جمیع  الفلسطینیة من خالل  القضیة  بدعم 
العربیة».    وبعد عقد من الغیاب، یرجح متابعون عودة سوریا إلى القمة العربیة 
من بوابة الجزائر، واستندوا في ھذا الطرح إلى تصریحات رئیس الجمھوریة 
التي أكد من خاللھا سعي الجزائر الحتضان قمة «تكون جامعة وانطالقة للم 
أن  المفروض  العبارة «من  بصریح  قالھا  كما  الممزق»،  العربي  العالم  شمل 
تكون سوریا حاضرة»، وختم «نحن دولة تجمع الفرقاء دائما».     إیمان. س 

صاحب حنكة ونظرة استشرافیة دبلوماسیة منفردة 

 º«Yõc AÉaƒdG ´QO º∏°ùàj IôeÉª©d
ájôFGõ÷G á«°SÉeƒ∏Hó∏d

تسلم وزیر الشؤون الخارجیة والجالیة الوطنیة بالخارج السید رمطان لعمامرة، 
أوراسیس في طبعتھ  الوفاء من مھرجان  بباتنة درع  الجھوي  بالمسرح  أمس، 
للتضامن  األوراس  منتدى  ذكر  الجزائریة، حسبما  للدبلوماسیة  السابعة كزعیم 
والتنمیة. واختارت محافظة مھرجان أوراسیس للطبعة السابعة رمطان لعمامرة 
كواحد من قائمة المكرمین كزعیم للدبلوماسیة الجزائریة بإعتباره، «من خیرة 
الدولیة رجل المھمات الصعبة  ما أنجبت الجزائر، صوت الوطن في المحافل 
بإمتیاز صاحب حنكة ونظرة استشرافیة دبلوماسیة منفردة «، یضیف المنتدى 
«مھندس  بـ  لعمامرة  المنتدى  ووصف  المھرجان.  فعالیات  على  یشرف  الذي 
عملیات السالم في العالم»، و»صاحب 45 عاما من الخبرة الدبلوماسیة و الذي 
صنع لنفسھ اسما في الساحة الدبلوماسیة على الصعیدین القاري والعالمي بفضل 
األمم  ومنظمة  االفریقي  االتحاد  قبل  من  لشخصھ  أسندت  التي  الكبیرة  المھام 
المتحدة ومعاھد ومراكز الدراسات ذات مرجعیة عالمیة على غرار مجموعة 

األزمات الدولیة، ومعھد ستوكھولم للسالم                    ق. و

رئیس حزب الشعب یؤكد   

 áLÉëH ¿ƒ«∏ëŸG ¿ƒÑîàæŸG
 zøjƒµàdGh á≤aGôŸG{ ¤EG

   أكد رئیس حزب صوت الشعب، لمین عصماني، أمس، بالجزائر العاصمة، 
أن المنتخبین المحلیین الجدد الذین حازوا على مقاعد بلدیة ووالئیة في محلیات 
27 نوفمبر المنصرم، بحاجة إلى «المرافقة والتكوین والتوجیھ» من أجل تجدید 

العالقة مع المواطن.
الذین  الجدد  المحلیین  المنتخبین  من  عدد  مع  تنسیقي  لقاء  في  عصماني،  قال 
انتخبھم الشعب في االستحقاقات المحلیة األخیرة، أن حزبھ «یؤمن بأن تجدید 
المجالس البلدیة والوالئیة یكون عبر المرافقة والتكوین والتوجیھ وكذلك االستماع 
إلى المنتخبین المحلیین الذین یحملون برنامج مجتمع»، معتبرا أنھ السبیل الوحید 

«السترجاع» العالقة المفقودة بین المواطن والمنتخبین المحلیین.
وأضاف بأن حزب صوت الشعب، المتواجد في أكثر من 35 والیة وفي أغلب 
المجالس البلدیة والوالئیة، سیعمل رفقة منتخبیھ، على أن یكونوا «قوة اقتراح» 
«بمواصلة  وذلك  الحزب  وممثلي  المواطن  بین  العالقة  «تغییر»  إلى  یسعون 
العمل السیاسي الذي یھدف إلى بناء جزائر الغد والوقوف إلى جنب المواطن 
بین  الیوم  النقاش  أن  السیاق،  ذات  في  المتحدث،  ویرى  الملحة».  وانشغاالتھ 
المنتخبین المحلیین یجب أن یدور حول نموذج تسییر البلدیات والوالیة والقانون 
الذي یحكمھا وكیفیة توفیر الفرص للمنتخبین لتحقیق األھداف المتعلقة بالتنمیة 

المحلیة وتحقیق االستثمار في مختلف المجاالت.
وأوضح في ھذا المنحى، أن قانون البلدیة یجب أن «یواكب» التغییرات الواردة 
للسلطة والذي ال یمكن صیاغتھ -كما قال- إال بإشراك  التجدیدي  الخطاب  في 

األحزاب السیاسیة في صیاغة ھذا القانون.
وكخطوة عملیة، أعلن عصماني أن إطاراتھ الحزبیة بصدد إعداد «نموذج تسییر 
البلدیة» سیتم تقدیمھ للمنتخبین المحلیین للحزب وذلك بھدف «مرافقة المنتخب 
ومساعدتھ على فھم أصول إدارة البلدیة مع التركیز على استرجاع المنتخب لصل

احیاتھ».                                                                    ع. ط

إیمان. س

السیاسیة  الخارطة  معالم  أن  یبدو 
بلوغ  مع  تتضح  بدأت  للبالد  الجدیدة 
مؤسسات  بناء  مسار  في  محطة  آخر 
الدولة، وكشف الصندوق عن خیارات 
االنتخابیة  المواعید  خالل  الشعب، 
المنظمة خالل ھذه السنة، وبعد ما جاء 
شقھ  في  الجدید  االنتخابات  قانون  بھ 
نتائج  عرفت  الحرة،  بالقوائم  المتعلق 
ھذه األخیرة قفزة غیر مسبوقة خالل 
التشریعیات والمحلیات، بعد أن جاءت 
عدید  وحصدت  األولى  المراتب  في 
بتزكیة  المنتخبة  بالمجالس  المقاعد 
ارتباط  إلى  وبالنظر  الشعب.  من 
البلدیة  المجالس  تجدید  انتخابات 
التجدید  بانتخابات  المباشر  والوالئیة 
التي  األمة  مجلس  ألعضاء  النصفي 
المجید  عبد  الجمھوریة  رئیس  أعلن 
من  الخامس  في  تنظیمھا  عن  تبون، 

فیفري المقبل، فإن حظوظ األحرار في 
للبرلمان،  العلیا  الغرفة  مقاعد  اعتالء 
في  حققوه  ما  إلى  بالنظر  كبیرة،  تبقى 
كبیر  عدد  في  وانتشارھم  المحلیات، 
حد  على  والوالئیة  البلدیة  المجالس  من 
سواء، فقد كشفت أرقام «ھیئة شرفي» 
في  ثالثة  حلت  التي  الحرة  القوائم  أن 
انتخابات تجدید أعضاء المجالس الشعبیة 
صوت   4532 على  حازت  البلدیة، 
بلدیة،  ب92  المطلقة  األغلبیة  وحققت 
بالنسبة  الثانیة  المرتبة  في  جاءت  كما 
النتخابات المجالس الشعبیة الوالئیة أین 

حصدت 443 صوت.
لجمیع  الحق  الجدید  التشریع  ویمنح 
الترشح  في  المنتخبة  المجالس  أعضاء 
لمجلس  النصفي  التجدید  النتخابات 
العضوي  القانون  ینص  حیث  األمة، 
مادتھ  في  االنتخابات،  بنظام  المتعلق 
عـضو  لكل  یمكن   » أنھ  على   ،220

والئي  أو  بلدي  شعبي  مجلس  فـي 
یترشح  أن  القانونیة  الشروط  فیھ  تتوفر 
تحدد  فیما  األمة»،  لمجلس  لالنتخاب 
الواجب  الشروط  منھ،   221 المادة 
تلخصھا  والتي  المترشح،  في  توفرھا 
في وجوب أن یكون المترشح بالغا 35
سـنة كاملة یـوم االقتراع وأن یكون قد 
أتم عھدة كاملة بصفة منتخب في مجلس 
شعبي بلدي أو والئي، مع ضرورة ان 
اإلدارة  تجاه  وضعیتھ  المترشح  «یثبت 
الضریبیة وأال یكون محكوما علیھ نھائیا 
بعقوبة سالبة للحریة الرتكاب جنایة أو 
الجنح  جنحة ولم یرد اعتباره، باستثناء 
یكون  أال  یجب  كما  العمدیة»،  غیر 
بصلتھ  العامة  لدى  «معروفا  المترشح 
المشبوھة  واألعمال  المال  أوساط  مع 
وتأثیره بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 
وحسن  للناخبین  الحر  االختیار  على 
إعالنھ  ومنذ  االنتخابیة».  العملیة  سیر 
للدولة  السیاسیة  الھیكلة  إعادة  نیتھ  عن 

تحتكم  دیموقراطیة  مؤسسات  ببناء 
رئیس  التزم  الصندوق،  خیارات  إلى 
بإعالن  تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة 
وسد  الماضیة،  ممارسات  مع  القطیعة 
الطریق أمام أصحاب المال الفاسد، وھو 
المنظمة  االنتخابیة  المواعید  أكدتھ  ما 
والمتعلقة  محطة  آخر  لتبقى  أخیرا، 
أخیر  كرھان  للبرلمان،  العلیا  بالغرفة 
بعد  خاصة  مسعاه،  لتأكید  الرئیس  أمام 
مرتبطة  «السینا»  انتخابات  كانت  أن 
في السابق، بما اتفق على تسمیتھ حینھا 
بأصوات  و»السمسرة»  «البزنسة»  بـ 
فیھا  تورط  لطالما  والتي  المترشحین 
فھل  سیاسیة،  أحزاب  في  مناضلون 
النصفي  التجدید  انتخابات  ستكسر 
ھذه  المرة،  ھذه  االمة  مجلس  ألعضاء 
سیناتورات  سیبرز  وھل  «القاعدة»، 
المرة  ھذه  الحرة  للقوائم  منتمون  جدد 
بعد أم كانوا «مغیبیین» لسنوات لصالح 

أصحاب النفوذ؟

أن األطراف عدید ترجح التي األمة، مجلس ألعضاء النصفي التجدید انتخابات الداخل فیفري من الخامس في تنطلق
التي التاریخیة النتائج ضوء على للبرلمان، العلیا الغرفة في سیشغلونھا التي المقاعد عدد ویرتفع األحرار امتداد فیھا یتوسع

الوالئیة. المجالس في وثانیا البلدیة المجالس تجدید انتخابات في ثالثا حلوا أن بعد األخیرة، المحلیات خالل حققوھا

المكلف  الجمھوریة  رئیس  مستشار  دعا 
الوطنیة  والذاكرة  الوطني  باألرشیف 
إلى   ، بأدرار  أمس،  شیخي،  المجید  عبد 
ضرورة كتابة التاریخ على أساس مرجعیة 
تقوم على منھجیة مدروسة، كما أكد على 
الذاكرة  عناصر  بتوثیق  اإلھتمام  ضرورة 
التاریخیة للجزائر باعتبارھا عامل لتعزیز 

الوحدة الوطنیة.
أشغال  افتتاح  في  كلمتھ  في  شیخي  أبرز 
بقصر  الوطنیة  الذاكرة  حول  جھویة  ندوة 
الثقافة، قناعة السلطات العلیا للبالد بأھمیة 
وأسس صحیحة  على ضوابط  الدولة  بناء 
المجتمع  علیھا  سار  التي  المبادئ  تثمن 

الجزائري في مختلف فتراتھ التاریخیة .
وخالل ھذا اللقاء الذي حمل شعار «الذاكرة 
الوطنیة ودورھا في تحقیق وحمایة الوحدة 
الوطنیة» بحضور وفود لھیئات وفعالیات 
الجنوب،  والیات  مختلف  من  جمعویة 
یحتاج  المؤرخ  أن  ذاتھ،  المتحدث  أوضح 

توظیفھا  یمكن  التي  المعلومات  كل  إلى 
سواء  التاریخیة  المعرفة  تحصیل  في 
المسموعة  الذاكرة  من  أو  مكتوبة  كانت 
یرتبطان  عنصران  والتاریخ  الذاكرة  ألن 

ببعضھما لتوثیق الوقائع.
رئیس  مستشار  أشار  ذاتھ  السیاق  وفي 

الوطني  باألرشیف  المكلف  الجمھوریة 
تم  عمل  برنامج  إلى  الوطنیة،  الذاكرة  و 
الوطنیة  الذاكرة  إحیاء  حول  تحضیره 
یستھدف  القطاعات  مختلف  مع  بالتعاون 
یتضمن  والذي  المجتمع،  شرائح  مختلف 
وتثمین  لصون  ھادفة  بمبادرات  القیام 

الذاكرة الوطنیة.
وخالل ندوة الصحفیة نشطھا على ھامش 
ھذا اللقاء دعا شیخي إلى «ضرورة كتابة 
على  تقوم  مرجعیة  أساس  على  التاریخ 
منھجیة مدروسة»، مشیرا بالمناسبة إلى أن 
مصالحھ باشرت تشكیل لجان بغیة اإلعداد 
الذاكرة   ‘’ حول  موسع  وطني  لقاء  لتنظیم 
الوطنیة والتاریخ ’‘. وتتواصل أشغال ھذه 
الندوة الیوم بتطرق المشاركین إلى محاور 
تتناول «الذاكرة والتاریخ وبناء المجتمع» 
الثوابت  وترسیخ  الذاكرة  و»عناصر 

والوحدة الوطنیة « . 
 إیمان. س 
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3 الحدث

البطالة  نسب  ارتفعت  الجاریة  السنة  وخالل 
بشكل ملحوظ حیث وصلت حدود الـ 12 بالمائة 
على  الصحیة  األزمة  تداعیات  استمرار  بسبب 
الجزائر  في  والخدماتیة  اإلقتصادیة  المؤسسات 
والتي عانت خالل السنتین األخیرتین ازمة مالیة 
لتسریح  المؤسسات  مئات  دفع  ما  وھو  خانقة 
من  أخرى  مؤسسات  تتمكن  لم  حین  في  عمالھا 
فتح باب التوظیف ما خلق شحا كبیرا في مناصب 
البطالة  نسب  على  انعكس  الذي  األمر  العمل 
ومراكز  الجامعات  خرجي  أوساط  في  خاصة 
التكوین المھني، ومع نھایة السنة الجاریة وبدایة 
مؤشرات  تحسن  الخبراء  یتوقع   2022 سنة 
عدیدة في سوق الشغل في الجزائر وھو ما سیقلل 
من نسب البطالة المرتفعة كما أن استحداث منحة 
للبطالین سیكون لھا اثر مباشر في تحقیق التوازن 
التوظیف،  على  الطلب  وبین  العمل  فرص  بین 
بالمقابل فقد تم ضمن قانون المالیة لسنة 2022
تسطیر برنامج واعد فیما یخص سیاسات العمل 
أساسا   یرتكز  االجتماعي  والضمان  والتشغیل 
التدابیر  إطار  في  الممنوحة  االمتیازات  على 
التشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل كل ھذه التدابیر 

ستكون لھا أثار مباشرة على نسب البطالة.
• نبیل جمعة: یعول على القطاع 

الخاص لتحریك سوق الشغل السنة 
المقبلة 

خالل  البطالة  بنسب  یتعلق  فیما  توقعاتھ  وعن 
نبیل  االقتصادي  الخبیر  أمس  اكد  المقبلة  السنة 
جمعة في تصریح لـ "الرائد" أن مساعي اإلنعاش 
االقتصادي ستخدم بشكل كبیر قطاع الشغل في 
یعني  االقتصادي  اإلنعاش  أن  مشیرا  الجزائر 

ومشاریع  واستثمارات  اكبر  اقتصادیة  حركیة 
مناصب  من  أالف  یوفر  ما  وھو  ھامة  قطاعیة 
الشغل سواء بالنسبة للمتعلمین أو غیر المتعلمین، 
مضیفا أن ذلك سیؤدي لتقلیل نسب البطالة الحالیة 
السنوات  علیھ  كانت  عما  مرتفعة  تعد  والتي 
دون  لما  النسب  ھذه  تنزل  ان  متوقعا  األخیرة 
الـ10 بالمائة، بالمقال قال جمعة أنھ یبقي التعویل 
الخاص  القطاع  الشغل على  مناصب  توفیر  في 
معتبرا  ان ھذا  األخیر بات المحرك األساسي 
بالمائة   70 یوفر  حیث  بالجزائر  الشغل  لقطاع 
أن لم نقل اكثر من مناصب العمل التي تتداول 
كل سنة  وأضاف جمعة ان االزمة التي لحقت  
بالقطاع الخاص تحدیدا جّراء جائحة كورونا ھي 
التي كانت سبب مباشر في ارتفاع نسب البطالة 
خالل سنة 2020 و2021 بینما سیكون لتراجع 

الخاصة  المؤسسات  على  األزمة  ھذه  أثار  حدة 
أثر مباشر  سوق الشغل ونسب البطالة.

• ھكذا ستساھم "المنحة" في 
القضاء على ظاھرة البطالة!

  ھذا وأوضح جمعة ان تحسن نسب البطالة 
الظاھرة  لمحاربة  الحكومة  خطط  سیدعم 
كظاھرة اقتصادیة وحتى اجتماعیة معتبرا ان 
دخول منحة البطالة حیز التنفیذ بدایة من السنة 
المقبلة سیكون لھ أیضا تأثیر مباشر على سوق 
المنحة  ھذه  ستحدد  حیث  الجزائر  في  الشغل 
فعلیا العدد  الحقیقي للبطالین وھو ما سیمكن 
من معرفة حقیقیة لعدد مناصب الشغل الواجب 

استحداثھا لمحاربة ظاھرة البطالة.

السكن والعمران والمدینة، محمد طارق   كشف وزیر 
بلعریبي أنھ سیتم الفترة المقبلة مراجعة قانون التعمیر 
االختالالت  من  العدید  یتضمن  والذي  الجزائر  في 
للسكنات  العمراني  الطابع  على  تؤثر  باتت  التي  
وقف  الضروري  من  أنھ  مشیرا  الجزائر   في  والمدن 
الجزائریة.  للمدن  العمرانیة  للھویة  الممنھج  "المحو" 
وقال بلعریبي في كلمة ألقاھا خالل حفل تسلیم الجائزة 
الوطنیة للھندسة المعماریة والعمران، ان قطاعھ سیولي 
العمراني  للجانب  كبیرة"  "أھمیة  المقبلة  السنة  خالل 
للسكنات و المدن مشیرا أن  ھذا االھتمام سیتجسد سیما 
بـ "اعادة تفعیل ودراسة وتعدیل مشروع قانون التعمیر 

بالبرلمان". وبعد أن أشار إلى تسجیل "تخفیف من أزمة 
"یتوجب  انھ  الوزیر  اوضح  ملحوظ"،  بشكل  السكن 
والبحث  القدیمة  العمرانیة  األنسجة  تأھیل  إعادة  حالیا 
عن الجودة في مجال اإلنتاج العمراني في اطار التنمیة 
المستدامة". داعیا في الوقت ذاتھ المھندسین المعماریین 
الى الجودة في االنجاز العمراني. كما أكد  بلعریبي ان 
ألكبر  والدقیقة  الحثیثة  المتابعة  على  "یحرص  قطاعھ 
الذي  بوھران  الریاضي  المركب  أھمھا  المشاریع، 
جھة  ومن  المتوسط".  األبیض  البحر  ألعاب  سیحتضن 
اخرى، ذكر الوزیر بأن "الدولة الجزائریة تولي أھمیة 
والدینیة  الثقافیة  والھویة  التراث  على  للحفاظ  خاصة 

حیث تسعى جاھدة لتحفیز المھندسین المعماریین وجمیع 
العناصر  استعمال  على  التعمیر  مجال  في  الفاعلین 
بكل  الخاصة  التصمیمات  في  والھندسیة  المعماریة 
تختلف  كثیرة  بمناطق  تتمیز  الجزائر  قائال:"  منطقة". 
تأھیل  إعادة  علینا  ویتوجب  المعماریة  الھندسة  فیھا 
قطاع  ان  آخر،  سیاق  في  اشار،  كما  القدیمة"  البنایات 
السكن "وصل إلى تعزیز المكاسب االجتماعیة وفق ما 
یملیھ برنامج رئیس الجمھوریة" مشیرا أن قطاعھ حقق 
نتائج وإنجازات مھمة خالل سنة  2021 وأضاف في 
ھذا السیاق: "نعتز بإعادة إسكان المالیین من العائالت 
في سكنات الئقة التي تضمن العیش الكریم". س.زموش

یشرف وزیر التجارة وترقیة الصادرات كمال رزیق، 
ووالي  وسفراء  وإطارات  وزاري  وفد  رفقة  الیوم، 
والیة تمنراست على افتتاح الطبعة الخامسة والثالثون 
لمعرض "األسیھار" بتمنراست تحت شعار "تمنراست 
لوزارة  بیان  بھ  أفاد  حسبما  االفریقیة"،  السوق  بوابة 

التجارة.
لرئیس  السامیة  الرعایة  تحت  الطبعة  ھذه  وتنظم 
وزیر  وبإشراف  تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة، 
والیة  والي  مع  بالتنسیق  الصادرات  وترقیة  التجارة 
طرف  من  -المنظم  المعرض  ھذا  وسیشھد  تمنراست. 
للمعارض  الجزائریة  الشركة  (فرع  "تصدیر"  شركة 
والتصدیر) بالتعاون مع الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة 
األولى  اقتصادیتین  تظاھرتین  (الجكس)-  الخارجیة 

بمعرض  دیسمبر   30 الى   26 من  الممتدة  الفترة  في 
مخصص للتصدیر و الثانیة من 26 دیسمبر الى غایة 
8 ینایر 2022 بمعرض مخصص للبیع من المنتج الى 

المستھلك، حسب ذات المصدر.
مؤسسة   200 من  أزید  مشاركة  المعرض  وسیعرف 
عارضة بین القطاعیین العمومي والخاص، كما سیشھد 
خصوصا  أجنبیة،  دول  من  عارضین  مشاركة  ایضا 
الوكالة  اكدت  كما  "ألجكس"،  وكالة  حسب  اإلفریقیة، 
"الھام"  االقتصادي  الطابع  اإللكتروني  موقعھا  على 
الدول  و  للجزائر  بالنسبة  التظاھرة  ھذه  تكتسیھ  الذي 
االفریقیة المجاورة، مشیرة الى ھدف السعي إلى تعزیز 
المكانة االقتصادیة للجزائر واإلسھام في ولوج المنتوج 
الجزائري للسوق اإلفریقیة وجعل والیة تمنراست "قطبا 

تجاریا بامتیاز".
وكان والي تمنراست قد اكد في تصریح لھ أنھ "سیتم 
اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لضمان إنجاح ھذا الموعد 
وحركیة  دینامیكیة  إعطاء  في  سیساھم  الذي  الھام 
تخصیص  تم  أنھ  بالذكر  المنطقة".جدیر  في  كبیرة 
سوق  وھي  االقتصادیة  التظاھرة  لھذه  فضاءات  ثالثة 
ھكتار   7 بمساحة  تمنراست  مدینة  وسط  "األسیھار" 
متر   19.000 بـ  السلع  لعرض  مخصصة  وبمساحة 
مربع والفضاء المقابل لسوق "األسیھار" بمساحة أكثر 
من 17.500 متر مربع كموقع ثاني، فیما یقع الموقع 
الثالث شمال مدینة تمنراست على بعد 13 كلم بمساحة 
3 ھكتارات وھو عبارة عن قاعدة لوجیستیة مخصصة 

الستقبال السلع.     س.زموش
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المقبلة السنة الشغل سوق لتحریك الخاص القطاع على جمعة: یعّول نبیل •

البطالة! ظاھرة على القضاء في "المنحة" ستساھم ھكذا •

حسب ما حدده بنك الجزائر في آخر تعلیمة لھ 
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رفع بنك الجزائر من معدالت الفائدة وحّد إئتمانات السحب على 
المكشوف والقروض قصیرة ومتوسطة وطویلة المدى والقروض 
االستھالكیة واإلیجاریة وتمویالت اإلسكان خالل السداسي األول 
7.73 و13.03 بین  الفوائد  ھذه  2022 حیث ستتراوح  لسنة 

بالمائة حسب أصناف القروض.
معدالت  بتسویات  المتعلقة   2021-02 رقم  التعلیمة  وتحدد 
الفائدة للسداسي األول لسنة 2022 والمصادق علیھا من طرف 
المدیر العام للقرض والتنظیم المصرفي ببنك الجزائر عبد الحمید 
خالل  بالبنوك  المطبقة  الفائدة  لنسبة  األقصى  الحد  بوالوذنین، 
السداسي األول لسنة 2022. وتؤكد التعلیمة أنھ تطبیقا للتعلیمة 
رقم 08-16 الصادرة بتاریخ 1 سبتمبر 2016 المتعلقة بكیفیة 
تحدید نسبة الفائدة المتطرفة السیما كل ما یتعلق بالمادتین 13

و14 والقائمة على التصریح بالنسبة الحقیقیة اإلجمالیة للسداسي 
بنك  یحدد  المالیة،  المؤسسات  طرف  من   2021 لسنة  الثاني 
الجزائر باسم السداسي األول لسنة 2022 الحد األقصى للفائدة 
لمختلف أصناف القروض ومتوسط الفائدة المعتمد خالل السداسي 
الثاني من السنة الجاریة. حیث أنھ بالنسبة إلئتمانات السحب على 
المكشوف قدر معدل الفائدة خالل السداسي الثاني لسنة 2022
ب 7.97 بالمائة بینما خالل السداسي األول للسنة المقبلة سیعادل 
نسبة 8.77 بالمائة. وبالنسبة لصنف القرض االستھالكي عادل 
ھو   2021 لسنة  الثاني  السداسي  المعتمد خالل  الفائدة  متوسط 
9.98 بالمائة في حین أن الحد األقصى المسموح للفائدة خالل 
بالمائة،   10.97 فسیعادل  األول  السداسي  خالل   2022 سنة 
الفائدة  نسبة  فتعادل  المدى  قصیرة  القروض  لصنف  وبالنسبة 
8.19 بالمائة، لتصل خالل  خالل السداسي الثاني لسنة 2021
السداسي األول للسنة المقبلة كحد أقصى 9.01 بالمائة. وبالنسبة 
سنة  متوسطھا  وصل  فقد  المدى،  متوسطة  القروض  لصنف 
2021 في السداسي الثاني 7.51 بالمائة لیسقف حدھا األقصى 
بالنسبة  أما  بالمائة.   8.26 المقبلة  للسنة  األول  السداسي  خالل 
خالل  القروض  فوائد  متوسط  فیصل  المدى  طویلة  للقروض 
لھا  حد  أقصى  حدد  حین  في  بالمائة   7,48 الجاري  السداسي 
خالل السداسي المقبل بـ8.22 بالمائة، و بالنسبة لقروض تمویل 
اإلسكان، وصل معدل الفائدة خالل السداسي الحالي 7,03 بالمائة 
السداسي  خالل  القصوى  الفائدة  مستویات  تتجاوز  ال  أن  على 
"اللیزینغ"  لصنف  وبالنسبة  بالمائة.   7.73 المقبلة  للسنة  األول 
أو قرض التأجیر فقد عادل متوسط فائدتھ خالل السداسي الثاني 
ھذا  فائدة  سقف  حدد  حین  في  بالمائة   11.84 الجاریة  للسنة 

القرض خالل السداسي األول للسنة المقبلة بـ13.03 بالمائة.
س.زموش

وفقا للدیوان الوطني لإلحصائیات تخص الثالثي الثالث 
من 2021
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للقطاع  المحروقات  خارج  الصناعي  اإلنتاج  أسعار  سجلت 
الثالث  الثالثي  بالمائة خالل   3 بنسبة  ارتفاعا  الوطني  العمومي 
بیان  في  جاء  حسبما  السابق،  بالثالثي  مقارنة   2021 سنة  من 

للدیوان الوطني لإلحصاء.
وإذ فصل تطور األسعار حسب قطاع النشاط خالل الفترة الممتدة 
من جویلیة إلى سبتمبر 2021، أشار الدیوان إلى ارتفاع أسعار 
اإلنتاج في قطاع الطاقة بنسبة 3،2 بالمائة مقارنة بالثالثي الثاني 
االرتفاع  ھذا  مّس  وقد  بالمائة،  بنسبة 2،4  انخفاضا  الذي شھد 
حسب تقریر نشرتھ وكالة األنباء الرسمیة أمس السبت قطاعي 
خالل  بالمائة   0،3 من  سعرھا  ارتفع  التي  والمحاجر  المناجم 
الثالثي الثاني إلى 5،3 بالمائة حالیا، السیما بعض األنشطة على 
غرار أسعار فرع استخراج معدن الفوسفات (+ 7،2 بالمائة)، 
والمیكانیك  والصلب  الحدید  صناعات  أسعار  ارتفعت  كما 
والكھرباء واإللكترونیة بنسبة 8،2 بالمائة مقابل 5 بالمائة خالل 

الثالثي الثاني "بحجم أقل ولكنھ یبقى مھما".
وسجلت في ذات القطاع صناعة الحدید وتحویل الحدید والصلب 
وكذلك تصنیع السلع المعدنیة والمیكانیكیة والكھربائیة المتوسطة 

زیادات بلغت 8،4 و18،1 بالمائة.
بنسبة 0،4 تباینا  شھدت  فقد  الكیمیائیة،  للصناعات  بالنسبة  أما 
بالمائة خالل الثالثي الثالث نسبة أعلى بكثیر (+ 2،7 بالمائة) 
خالل الثالثي الثاني، في حین عرفت الكیمیاء العضویة األساسیة 
نموا بنسبة 11 بالمائة، وسجلت الصناعات الغذائیة، من جانبھا، 
العمل  أسعار  في  القائم  التباین  بسبب  بالمائة   1 بنسبة  انخفاضا 
والحبوب واألعالف (بنسبتي 1،7 و0‘7 بالمائة على التوالي)، 

فیما سجلت صناعة األلبان زیادة قدرھا 1،1 بالمائة.
تفید  بالمائة،   8،2 بنسبة  نموا  عرفت  فقد  النسیج  صناعة  أما 
ھذا  وراء  الرئیسي  "العامل  أن  التوضیح  مع  الدیوان،  حصیلة 

النمو راجع إلى سلع النسیج االستھالكیة (+ 14،9 بالمائة)".
وفي الختام، أفادت البیان أن أسعار إنتاج صناعة الجلود واألحذیة 
انتقلت من 1،6 بالمائة خالل الثالثي الثاني إلى 4 بالمائة خالل 
السلع  أسعار  أن  إلى  مشیرا  الجاریة،  السنة  من  الثالث  الثالثي 
الوسیطة ارتفعت بنسبة 2،5 بالمائة وأسعار السلع االستھالكیة 

بنسبة 4،8 بالمائة.
حیاة سرتاح
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تعزیز المكانة االقتصادیة للجزائر واإلسھام في ولوج المنتوج السوق اإلفریقیة
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زموش سارة

یُتوقع أن یتأثر سوق الشغل بالجزائر  إیجابیا بمساعي اإلنعاش االقتصادي الذي تعمل الحكومة  على تحقیقیھ  كما من المنتظر ان یُساھم تعافي 
المؤسسات االقتصادیة سواء العمومیة أو الخاصة من آثار االزمة المالیة التي خلفتھا جائحة كورونا في تقلیل نسب البطالة التي ارتفعت بشكل 

ملحوظ خالل السنة الجاریة لیؤكد الخبراء أن ھذه النسب قد تنزل لما دون  الـ10 بالمائة خالل سنة 2022.
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ل 23 جمادى األولى  
الحدث1443 ه  

أكد رفع قطاعه لرهان الوصول إلى رعاية صحية جيدة لجميع المواطنين

 بن بوزيد:" مستمرون في التجند 
ضد فيروس كورونا"

في إطار السياسة الوطنية لالنتقال الطاقوي 

 ´hô°ûe RÉ‚E’ á°übÉæe ¥ÓWEG
" Q’ƒ°S"

   
موقعھا  عبر  المتجددة،  والطاقات  الطاقوي  االنتقال  وزارة  أعلنت 
شمسیة  طاقة  انتاج  مشروع  إلنجاز  مناقصة  إطالق  عن  اإللكتروني، 

بسعة 1000 میغاواط یحمل اسم "سوالر 1000 میغاواط".
تتكفل  أغراض خاصة  ذات  تشكیل شركات  في  المشروع  ھذا  ویكمن 
بإنجاز محطات للطاقة الشمسیة الكھروضوئیة بسعة 1000 میغاواط، 
و300  50 بین  ما  محطة  كل  ستنتج  بحیث  الوطني،  المستوى  على 

میغاواط.
الشركات ذات األغراض  إلى  للمشاریع  الموجھة  المواقع  تقدیم  وسیتم 
SHAEMS," الخاصة من طرف الشركة الجزائریة للطاقات المتجددة

SPA"، التي كلفتھا الوزارة الوصیة بدراسة طلبات العرض.
المناقصة،  ھذه  في  المشاركة  معنوي  أو  طبیعي  شخص  ألي  ویمكن 
بمفرده أو في مجموعة، بحیث یقوم بتعبئة التمویالت الالزمة إلنجاز 
مشاریع  وإنشاء  تطویر  في  الناجحة  مراجعھ  ویثبت  المشروع،  ھذا 
من  خاصة  للكھرباء،  مستقل  (إنتاج  الكھربائیة  الطاقة  تولید  محطات 
مصادر متجددة)، ویحوز على اإلمكانات الالزمة لتنفیذ جمیع الخدمات 

المطلوبة لھذا النوع من المشاریع.
وتمویلھا  المعدات  تطویر  ضمان  المھتمین  للمستثمرین  وینبغي  ھذا 
وتصمیمھا وجلبھا وكذا إنشاء ھذه المحطات وتشغیلھا وصیانتھا، إضافة 
إلى إنجاز ھیاكل اإلخالء والتوصیل بشبكات الكھرباء ومن ثمة تسویق 

الكھرباء المنتجة من ھذه المحطات.
وسیتم تسویق الكھرباء "من خالل عقد بیع وشراء الكھرباء (اتفاقیة شراء 
الطاقة أو PPP)، المبرم لمدة تشغیل تبلغ خمسة وعشرین (25) سنة 
لكل محطة تولید، بین الشركات ذات األغراض الخاصة والمشتري". 
للنسبة  "االمتثال  الوثیقة،  المناقصة، حسب  في  المشاركة  في  ویشترط 
األدنى من متطلبات المحتوى المحلي، حسب نوع المنتوج والخدمات 

المحلیة".
میغاواط"   1000 "سوالر  مشروع  عروض  تتضمن  أن  وینبغي  ھذا 
عرضا تقنیا وآخر مالیا، یجب على المرشحین تقدیمھما یوم 30 أبریل 
2022 على الساعة 10:00 (بالتوقیت المحلي)، كآخر موعد، بقاعة 
الجزائر  حیدرة،  وادي  شعباني،  حي  مبنى  ب،  البرج  المحاضرات، 
فتح  سیتم  فیما  الیوم،  نفس  في  الفنیة  العروض  فتح  وسیتم  العاصمة. 
العروض المالیة ألولئك الذین تم قبول عروضھم الفنیة في وقت الحق.
ع.ط

أزيد من 500 ألف زائر طافوا بأجنحة الصالون

 êÉàfE’G ¢Vô©e øY QÉà°ùdG ∫Gó°SEG
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500 أمس،  فعالیاتھ  اختتمت  الذي  الجزائري  االنتاج  معرض  سجل 
ألف زائر، خالل الـ 13 یوما التي طاف خاللھا الزوار مختلف أجنحة 
للمعارض  الجزائریة  الشركة  عنھ  أعلنت  ما  حسب  وذلك  المعرض، 

والتصدیر "صافكس".
وقد جرى ھذا الحدث االقتصادي الھام، الذي نظم تحت الرعایة السامیة 
لرئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون من 13 الى 25 دیسمبر الجاري، 
حیث وصفتھ مدیرة االتصال لشركة "صافكس"، حفیظة مقداد، بالحدث 
بین  العمل واالتفاقیات  إبرام عشرات من عقود  الى  "الناجح"، مشیرة 
تم  أولي  تقریر  حسب  الحدث  في  المشاركین  االقتصادیین  المتعاملین 

اعداده في ختام ھذه الطبعة.
وشارك في ھذا المعرض 500 عارض و50 مؤسسة ناشئة، الموزعین 
بھذه  "سعادتھم"  عن  اعربوا  حیث  المعارض،  قصر  أجنحة  عبر 
أغلبیة ھؤالء  أن  مقداد  أبرزت  كما  المسؤولة،  ذات  المشاركة، حسب 
العارضین، السیما الذین شاركوا ألول مرة في المعرض، قد أكدوا أن 
التفاوض  أجل  مھنیون جاءوا من  بالمئة من زوار فضاءاتھم ھم   50

حول عقود عمل.
وبخصوص الزوار غیر المھنیین، فقد زاروا مختلف اجنحة المعرض 
من اجل التعرف على المنتوجات و الجدیدة و العروض المتوفرة السیما 
التي تتعلق بالبیع المباشر و الذي استقطب االالف من المواطنین یومیا.
المتعلقة  الخدمات  للمعرض تنظیم معرض  الـ 29  الطبعة  كما عرفت 
بالتصدیر (من 19 الى 22 دیسمبر) بمشاركة 50 مشارك حیث سمح 
مع  الخدمات  مقدمي  تصدیر  مجال  في  الناشطین  المتعاملین  بتقریب 
من  االقتصادي  الحدث  ھذا  تنظیم  وتم  بینھم.  فیما  للتبادل  فضاء  خلق 
طرف وزارة التجارة وترقیة الصادرات والشركة الجزائریة للمعارض 
وأداء  ابتكاریة  قدرة  "استراتیجیة،  شعار  تحت  (صافكس)  والتصدیر 

فعال: مفاتیح التنمیة االقتصادیة وولوج االسواق الخارجیة".
وشارك في ھذا الحدث أزید من 31 قطاع نشاط على غرار الصناعة 
العمومیة  واالشغال  الغذائیة  الصناعات  و  والبتروكیماویة  الكیماویة 
المنزلیة والحدید،  البناء وكذا اإللكترونیك واألجھزة  والخدمات ومواد 

باإلضافة الى الصناعة التحویلیة والمیكانیك وغیرھا.
ق. إ

س.ز
وأكد بن بوزید في كلمة لھ خالل إشرافھ 
الخامس لألكادیمیة  المؤتمر  افتتاح  على 
الحساسیة  أمراض  لعلوم  الجزائریة 
والمناعة العیادیة، أن السلطات العمومیة 
تولي اھتماما خاصا للتحدیات التي تواجھ 
المنظومة الصحیة والصعوبات التي تمر 

بھا من أجل تقدیم الحلول المناسبة لھا.
 وأبرز الوزیر إلى أن ضمان  الوصول 
إلى رعایة صحیة جیدة لجمیع المواطنین 
تكون  أنھا  مؤكدا  مشتركة،  مھمة  ھي 
واالستجابة  المستمر  والتكوین  بالتعبئة 
تواجھ  التي  الجدیدة  الصحیة  للتحدیات 

المھنیین  في قطاع الصحة. 
وأشار بن بوزید إلى أن اختیار الحساسیة 
واألمراض الفیروسیة كموضوع رئیسي 
بالنظر  حكیم  اختیار  ھو  المؤتمر  لھذا 
التي  لألمراض  الواسع  المجال  إلى 
یظل  التي  و  المواضیع  ھذه  َتشملھا 
من  الراھنة  الحالة  في  داللة  أكثرھا 

"ھذا  فیروس كورونا. وأضاف:  جائحة 
اللقاء مھم لخبراء ھذه المجاالت لتطویر 
علم  في  الممثلة  المھمة  التخصصات 

تطویر  في  وكذا  والحساسیة  المناعة 
النشاط الطبي في ِظِل المكتسبات العلمیة 

الجدیدة على المستوى العالمي".

شدد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، على ضرورة االستمرار في التعبئة والتجند ضد جائحة فيروس 
كورونا، معتبرا أنها تحديات وجب مواجهتها باستمرار والدعوة الواسعة لحمالت التلقيح.

   المبادرة تهتم بالتكفل النفسي للمواطنين خالل األزمات

نحو إصدار دليل وطني خاص بمهنيي الصحة العقلية

بن زيان يعلن عن برنامج وطني للبحث العلمي في المجال ويؤكد

قطاع التعليم العالي يسعى لإلسهام في ضمان األمن الصحي

یرتقب أن تصدر وزارة الصحة والسكان خالل 
الوطني  الدلیل  المقبلة  السنة  من  األول  الثالثي 
الموجھ لمھنیي الصحة العقلیة والخاص بالتكفل 
والسیما  األزمات  خالل  بالمواطنین  النفسي 
أمس  عنھ  كشف  حسبما  كوفید19-  جائحة 
المدیر الفرعي لترقیة الصحة العقلیة بالوزارة.

أوضح محمد شكالي لوكالة األنباء الجزائریة، 
على ھامش الملتقى الوطني األول حول "البحث 
احتضن  الذي  والنفسیة"  العقلیة  الصحة  في 
الوصیة  الوزارة  أن  العسكري  النادي  أشغالھ 
لمھنیي  مخصص  وطني  دلیل  إعداد  ارتأت  
حول  بیداغوجیة  مادة  یتضمن  العقلیة  الصحة 
األزمات  خالل  بالمواطنین  النفسي  التكفل 
والمنتظر صدوره خالل الثالثي األول من سنة 

".2022
الدلیل  ھذا  اصدار  أن  المسؤول  ذات  وأضاف 
تمویلھ  میزانیة  توفیر  على  متوقف  الوطني 
الذكر على  الفترة سالفة  متوقعا إصداره خالل 
آخر  دلیل  إلصدار  أخرى  میزانیة  توفیر  أمل 
یمكن  الذین  المدني  المجتمع  ألفراد  مخصص 
الناحیة  من  المواطنین  لمرافقة  بھم  االستعانة 
تفشي  غرار  على  األزمات  خالل  النفسیة 
الفیضانات  أن  الزالزل  أو  المعدیة  األمراض 

التي تنجر عنھا خسائر بشریة و مادیة.
على  أشرف  الذي  الوطني  الدلیل  ھذا  ویشكل 
العقلیة  الصحة  في  ومختصین  خبراء  اعداده 
سیعتمدھا  التي  الطریق  ورقة  النفسیة  و 

األخصائیین النفسانیین و األطباء المختصین في 
الصحة العقلیة مستقبال عبر مختلف المؤسسات 

الصحیة عبر الوطن لمعالجة .
إطار  في  لشكالي  وفقا  المبادرة  ھذه  وتندرج 
أنشأتھا وزارة الصحة  التي  المنظومة الصحیة 
بفیروس  بالمصابین  النفسي  التكفل  لضمان 
مھنیي  إلى  باإلضافة  عائالتھم،  وكذا  كورونا 
باعتبار  والطویل  المتوسط  المدى  القطاع على 
أن تداعیات ھذه الجائحة یمكن أن تمتد إلى عدة 

سنوات.
لترقیة  الفرعي  المدیر  الصدد كشف  ذات  وفي 
الصحة العقلیة عن اطالق عملیة إحصاء مھنیي 
الصحة العقلیة العاملین على مستوى المؤسسات 
التابعین  التابعة لوزارة الصحة و كذا  الصحیة 
لمختلف القطاعات الوزاریة األخرى باإلضافة 
إلى  الفتا  الخاص  القطاع  في  العاملین  إلى 
أخصائي  ل1200  الوصیة  الوزارة  إحصاء 
األمراض  في  1000 طبیب مختص  و  نفسي 

العقلیة.
وفي إطار الجھود التي تبذلھا الوزارة الوصیة 
لتحسین التكفل النفسي بالمواطنین المتضررین 
تسطیر  تم  كورونا  جائحة  تداعیات  من  نفسیا 
مخطط دائم لتكوین و تحیین معلومات األطباء 

المختصین في الصحة العقلیة و النفسیة.
المشاركین  المختصین  تطرق  الصدد  ھذا  وفي 
فیروس  تداعیات  إلى  الوطني  اللقاء  ھذا  في 
كورونا على الصحة العقلیة و النفسیة للمواطنین 

التي قد تستمر إلى عدة سنوات بسبب الظروف 
الوباء  تفشي  بدایة  منذ  عاشوھا  التي  القاسیة 
شھر مارس 2020 على غرار فرض الحجر 
الفیروس  ھذا  ضحایا  دفن  وظروف  الصحي 

التي حرمت أحبائھم من تودعیھم.
المشاكل  جملة  المختصین  األساتذة  تناول  كما 
الفترة  خالل  انتشارا  األكثر  والعقلیة  النفسیة 
في  مواجھة صعوبات  في  المتمثلة  و  الماضیة 
وتزاید  نفسیة  الصدمات  كذا  و  القلق  و  النوم 
وھي  باإلحباط   والشعور  المجتمع  في  العنف 
المشاكل الواجب معالجتھا من طرف مختصین 

مؤھلین.
یذكر أن ھذا الملتقى الوطني یرمي إلى تعریف 
بھا  تقوم  التي  الكبیرة  الجھود  حول  المواطنین 
األمثل  النفسي  التكفل  لتوفیر  الوصیة  الوزارة 
بأھمیة  توعیتھم  و  إلیھا  المحتاجة  بالحاالت 
الخضوع للعالج الموفر عبر مختلف المصالح 
التظاھرة  ھذه  على  المشرفة  تقول  اإلستشفائیة 
رئیسة مصلحة الصحة العقلیة بمستشفى فرانس 

فانون الجامعي خدیجة بصدیق.
تحت  المنظم  الوطني  الملتقى  ھذا  وعرف 
إشراف الوزارة الوصیة وبالتنسیق مع كل من 
مشاركة  لونیسي  وعلي  دحلب  سعد  جامعتي 
العدید من الخبراء المختصین من عدة والیات 
على غرار وھران وقسنطینة وتیبازة والشلف 

والجزائر العاصمة.
ع.ط

قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عبد الباقي 
تدریجیا  یسعى  قطاعھ  أن  أمس  أول   ، زیان  بن 
الى تحقیق إسھام فاعل في ضمان األمن الصحي 
للمواطن، من خالل برنامج وطني متعلق بالبحث 

العلمي في ھذا المجال .
الخامس  بالمؤتمر  ألقاھا  كلمة  في  زیان  بن  أكد 
الحساسیة  أمراض  لعلوم  الجزائریة  لألكادیمیة 
والمناعة العیادیة أن "قطاع التعلیم العالي والبحث 
لضمان  فاعل  اسھام  لتحقیق  الى  تدریجیا  یسعى 
األمن الصحي للمواطن " وذلك "من خالل برنامج 

وطني للبحث في مجال صحة المواطن ".
وذكر الوزیر في ھذا السیاق، أن دائرتھ الوزاریة 
على  القائمة  استراتیجیتھا  تجسید  على  حریصة 
القطاعات  باقي  مع  والتعاون  الشراكة  تعزیز 
واالجتماعیة  االقتصادیة  المؤسسات  ومختلف 

العالقة  ان  مبرزا  المدني،  المجتمع  وجمعیات 
بین المؤسسات الجامعیة والمؤسسات االستشفائیة 
بحكم  ومتجدرة  عمیقة  الصحة  لقطاع  التابعة 
المشتركة  والبحثیة  والعلمیة  الصحیة  النشاطات 

بینھما .
التشاور  إنجاح   " ضرورة  على  زیان  بن  وشدد 
قال  –كما  خالل  من  القطاعات  بین  والتعاون" 
–"ترجمة المخرجات العلمیة والبحثیة الثنائیة في 
 " الى  وتحویلھ  واقتصادي"  تنموي  انعاش  خطة 
متماسكة  واقتصادیة  صناعیة  صیدالنیة  برامج 
اكد علیھا  التي  الفعالة  للیقظة االستراتیجیة  خدمة 
أكثر من  تبون في  المجید  الجمھوریة عبد  رئیس 

مناسبة ".
بن  لطفي  الصیدالنیة  الصناعة  وزیر  أفاد  بدوره 
یسعى من  الصیدالنیة  الصناعة  قطاع  ،أن  باحمد 

الیوم  وطموحاتنا  تتماشى  متجددة  "سیاسة  خالل 
إلى جعل الجزائر محورا للتكنولوجیا یرتكز على 
طموحات  وتحقیق  والكفاءات  والتطویر  االبتكار 
مشتركة" بین مختلف الفاعلین، مذكرا بان قطاعھ 
التأسیسیة  والھیاكل  اإلجراءات   " بتكییف  "باشر 
على  متماسكة  وصناعیة  صیدالنیة  سیاسة  لتنفیذ 

جمیع األصعدة .
كما أشار نفس المسؤول الى أنھ تم في ھذا المسعى 
كل  بتنظیم  المكلفة  األجھزة  أھم  ووضع  "تحیین 
المواد  تسجیل  لجــنــتي  منھا  الدواء،  مسار 
الصیدالنیة والمصادقة على المستلزمات الطبیة." 
الخامس  المؤتمر  افتتاح  على  أشرف  لإلشارة 
الحساسیة  أمراض  لعلوم  الجزائریة  لألكادیمیة 
والمناعة العیادیة الذي یدوم یومین وزیر الصحة 

عبد الرحمان بن بوزید .                   ع. ط



5 إقتصادي

غیرت كورونا بوصلة السیاح وأجبرتھم على قضاء 
عطلھم ببلدانھم، وھو الوضع الذي أفرز انتعاشا في 
السیاحة الداخلیة لكونھا باتت البدیل الوحید المتوفر 
بعد غلق الحدود وفرض قیود على تنقل األشخاص، 
السنتین  في  بالدنا  شھدتھ  الذي  ذاتھ  األمر  وھو 

االخیرتین.
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اآلونة  في  االجتماعي  التواصل  صفحات  عجت 
األخیرة بالعدید من المناشیر، التي تروج لعروض 
الصحراویة، على  المناطق  بمختلف  العطل  لقضاء 
غرار الساورة، الطاسیلي، غردایة وبسكرة، تزامنا 
مع عطلة الشتاء واقتراب نھایة العام الجاري، والتي 

تشھد عادة حركیة كبیرة في المجال السیاحي.
وفي ھذا الصدد، أشارت جمیلة العاملة في مؤسسة 
أجبرت  بأنھا  الرائد،  لجریدة  حدیثھا  في  خاصة 
على اختیار الوجھة الصحراویة، بعدما أغلقت جل 
بأنھا  مضیفة  الحدود،  خارج  وجھھا  في  األبواب 
كانت ترغب في قضاء عطلة نھایة السنة في إحدى 
على  المفروضة  القیود  أن  إال  األوروبیة،  الدول 

السواح، جعلھا تغیر وجھتھا.
سفرھا  إجراءات  باشرت  قد  بأنھا  وأضافت، 
بعدما  الكبرى،  بصحرائنا  بعطلتھا  لالستمتاع 
اصطدمت بالعدید من الصعاب، التي أفرزھا تفشي 
دفعت  جدیدة،  متحورات  وظھور  كورونا  فیروس 
لھا،  الدخول  إجراءات  لتشدید  الدول  من  العدید 

وباتت حجرة عثرة أمام الراغبین في زیارتھا.
أكدت  برفقة جمیلة  التي كانت  ومن جانبھا، سامیة 
بأنھا كانت قد سافرت شھر نوفمبر الماضي إلحدى 
الدول األوروبیة، وترغب الیوم في زیارة الصحراء 
الصحراء  تزر  لم  بأنھا  مضیفة  زوجھا،  رفقة 
وكذا  المقدمة  الخدمات  الشدید من مستوى  لتخوفھا 
عدم وجود عروض تناسبھا، بالمقارنة مع العروض 

الكبیرة خارج البالد.
على  والصحراویة  الداخلیة عموما  السیاحة  برزت 
الخارجیة منذ  السیاحة  الخصوص كبدیل عن  وجھ 
العدید من  تستقطب  وباتت  فیروس كورونا،  تفشي 
من  العدید  في  ضعفا  تعرف  أنھا  رغم  السواح، 
الجوانب، والتي ال یمكنھا أن تغطي على المقومات 

الكبیرة التي تملكھا بالدنا على مدار السنة.
جدیر بالذكر فقد انطلق موسم السیاحة الصحراویة 
الماضي ویدوم لغایة شھر أفریل من  نھایة أكتوبر 
الوكاالت  قبل  كبیر من  تفاؤل  القادمة، وسط  السنة 
السیاحیة، في التقلیل من الخسائر التي تكبدوھا في 
السنتین األخیرتین، بالموازاة مع التراجع الكبیر في 
أعداد اإلصابات بفیروس كورونا وشروع السلطات 
في تطبیق إجراءات للتخفیف من القیود المفروضة 
الترخیص  عن  فضال  النشاطات،  من  العدید  على 

لعودة نشاط النقل الجوي والبري.
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العام  المدیر  علي  شقوري  أوضح  المقابل،  وفي 
لوكالة أكادیس ترافل بوالیة الوادي في حدیثھ لجریدة 
الصحراوي  السیاحي  الموسم  انطالق  بأن  الرائد، 
كان  ضعیفا جدا، وقال بأن الوضع راجع للوضع 
كورونا،  فیروس  سببھ  الذي  الصعب،  االقتصادي 
والذي ألقى بظاللھ على القطاع، إذ أن انھیار القدرة 

الشرائیة وغالء المعیشة وارتفاع أسعار بعض السلع 
والخدمات، باتت بوادره جلیة وال تخفى على أحد، 
العام  المدیر  وأضاف  كبیر.  ركود  عنھ  انجر  ما 
السیاحة  بأن  بالصحراء،  الناشطة  السیاحیة  للوكالة 
الصحراویة انتعشت في اآلونة األخیرة مع خروج 
تالمیذ األطوار الثالث في عطلة بدایة شھر دیسمبر 
دون  تبقى  أنھا  إال  العام،  نھایة  واقتراب  الجاري 
العام  تحقیقھ  تم  بما  مقارنتھا  یمكن  وال  المتوسط، 

الماضي، الذي شھد انتعاشا وحركیة كبیرة.
ولم یخف نحدثنا، تأسفھ للوضع الصعب الذي تعیشھ 
تغییر  الوضع  بأن  أكد  أنھ  إال  السیاحیة،  الوكاالت 
في األیام األخیرة للعطلة الشتویة، متفائال بتحسنھا 
مع مرور الوقت، بالموازاة مع اقتراب عطل نھایة 
السنة. ومن جانبھا مسؤول المبیعات بوكالة روتانا 
اتصال  في  سلیمان،  بن  مریم  واألسفار  للسیاحة 
الوكاالت  من  العدید  بأن  كشفت  الرائد،  بجریدة 
والبعض  كبیرة،  مالیة  صعوبات  تعاني  السیاحیة 
نشاطھا،  ووقف  عمالھا  تسریح  على  أجبرت  منھا 
السیاحیة  الوكاالت  أن  أحد  على  یخفى  ال   " قائلة 
في الجزائر تنشط أساسا مع زبائن یفضلون الوجھة 
الفیروس وغلق الحدود  الخارجیة، لكن ومع تفشي 
لفترة من الزمن، فقد باتت السیاحة الداخلیة وخاصة 
السیاحة الصحراویة البدیل الوحید للكثیر من السواح 

والوكاالت السیاحیة".
كان  الصحراویة،  السیاحة  انتعاش  بأن  وأضافت 
ظرفیا، فقد أدى غالء األسعار التي تتمثل في النقل 
أو  الفنادق  وكذا  واإلطعام  جوا،  أو  برا  كان  سواء 
ما یسمى بدار الضیافة للعودة بھا للخلف، وأشارت 
ترقیة  على  مساعدة  غیر  عوامل  أضحت  أنھا  إلى 
لولوج  أسفھا  عن  وعبرت  الصحراویة،  السیاحة 
الدخالء عن السیاحة للمجال من جمعیات وصفحات 
لمواقع التواصل االجتماعي وقیامھم بحمالت ترویج 
للسیاحة الداخلیة والصحروایة بأسعار أقل بكثیر من 
قانوني،  غیر  إطار  وفي  أقل  وبخدمات  الوكاالت 
البعد عن ما یجب أن  بعیدة كل  أفرز معامالت  ما 
یلتزم بھ الناشطون في القطاع، ما تسبب في فقدان 
الثقة بین الزبائن ومنظمي الرحالت وضربت معھا 

مصداقیة الوكاالت.
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كثفت السلطات العلیا للبالد ممثلة في وزارة السیاحة 
بالقطاع  للنھوض  جھودھا  من  التقلیدیة  والصناعة 
وتسطیر برامج لوضع السیاحة الداخلیة على سكتھا 
المسؤول  مؤخرا  عنھ  كشف  ما  حسب  الصحیحة، 

األول على رأس القطاع.
سیاحیا  مشروعا   54 انجاز  على  العمل  ویجري 
وكذا  وجانیت  وتمنراست  أدرار  والیات  من  بكل 
بشار، وتحصي وزارة السیاحة 225 منطقة للتوسع 
السیاحي، كما تتوفر منطقة الجنوب على 23 موقعا 
متنوعة،  سیاحیة  مشاریع  إلنجاز  استغاللھا  یمكن 
بالقطاع  النھوض  في  المساھمة  شأنھا  من  والتي 
وخلق حركیة جدیدة مع توفیر خدمات في المستوى.
وطالب مؤخرا وزیر السیاحة یاسین حمادي، بالعمل 
كافة  إشراك  خالل  من  بالقطاع،  النھوض  على 
الرامیة  السلطات  مساعي  في  للمساھمة  المتداخلین 
آلیات  وضع  على  حرصھ  إلى  مشیرا  لتطویره، 
جدیدة لترقیة قطاعھ، مشددا على ضرورة مراجعة 
المستثمرین،  بین  التنافسیة  لخلق  الحالیة  األسعار 

والتي تبقى من أبرز النقاط السوداء، التي تستدعي 
معالجتھا في أقرب اآلجال.

كما تعمل السلطات على تشجیع الوجھة الصحراویة، 
التي تحظى باھتمام كبیر من قبل السیاح الجزائریین 
واألجانب على حد سواء، خاصة وأنھا كانت صنفت 
منذ فترة كوجھة متمیزة لسیاحة المغامرات، في ظل 
وثراء  األصعدة  مختلف  على  تنوع  من  توفرھا  ما 
الجویة  الخطوط  شركة  جانبھا  ومن  كبیر.  سیاحي 
الجزائریة أكدت عزمھا على تقدیم عروض تنافسیة 
50 لحدود   تصل  بنسبة  التذاكر  أسعار  بتخفیض 
بالمئة بالنسبة للسیاح المتوجھین نحو الجنوب الكبیر، 
وھي العملیة التي تدخل في إطار المساعي الكبیرة 
لفتح آفاق جدیدة على السیاحة الصحراویة وتشجیع 

السیاح على اختیارھا كوجھة لقضاء عطلھم.
الوكاالت   من  العدید  سطرت  متصل،  سیاق  وفي 
تماشیا  الصحراوي،  الموسم  إلنجاح  ثریة  برنامج 
واالنتعاش الطفیف المسجل مؤخرا، والذي یمكن أن 
یساھم في اعطاء انطالقة جدیدة للوكاالت السیاحیة 
مالكھا  وتمكن  السواح،  تستقطب  عروض  عبر 
في  بھم  التي عصفت  الكبیرة،  الخسائر  تدارك  من 
السنتین األخیرتین، على خلفیة تفشي وباء كورونا.
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وأجمع مھنیي القطاع على ضرورة تأطیر وتنظیم 
لھا  تضاف  جمة،  مشاكل  في  یتخبط  الذي  القطاع، 
القیود المفروضة على حركة نقل وتنقل األشخاص، 

ما تسبب في افالس العدید من الوكاالت.
بأن  إلیھم،  الرائد  جریدة  تحدثت  من  كل  وأشار 
على  منطقھا  وفرض  بالتدخل  مطالبة  السلطات 
بالعمل  المعنیین  وتمكین  القطاع  لتطھیر  الدخالء 
الداخلیة،  السیاحة  النجاح  الالزمة  الشروط  وفق 
داعین للحرص على مراجعة األسعار والجودة في 
الخدمات المقدمة الستقطاب السواح، الذین یشتكون 

من غالء األسعار بالمقارنة مع الخدمات المقدمة.
على  المتطفلین  محاربة  ضرورة  على  أكدوا  كما 
مجال السیاحة، وتفعیل المتابعات القضائیة لكل من 
من  السیاحیة،  الوكالة  إطار  خارج  رحالت  ینظم 
جمعیات، صفحات على مواقع التواصل االجتماعي 
تنظیم  السماح  یمكن  فال  أعمال،  مكاتب  وكذا 

بأن  مضیفین،  القانوني،  إطارھا  خارج  الرحالت 
العملیة من شأنھا تنظیم وتأطیر المجال السیاحي، ما 
سیمكن من وضع حد لكافة أشكال التحایل التي یقع 
ضحیة لھا الزبائن. ویرى ذات المتحدثین، بأن تحفیز 
ودعم الوكاالت السیاحیة، من شأنھ أن یمھد لترقیة 
القطاع والنھوص بھ من سباتھ الكبیر، معبرین عن 
ألشخاص  السیاحي  اإلستثمار  منح  من  استغرابھم 
مالك  یجد  الذي  الوقت  في  بالمجال،  ملمین  غیر 
تتم استشارتھم،  الھامش وال  أنفسھم على  الوكاالت 
على الرغم من امتالكھم الخبرة الالزمة، والتي من 

شأنھا أن تقدم اإلضافة للقطاع.
على  السلطات  حرص  ضرورة  على  وشددوا 
إعادة  شأنھا  من  حقیقیة،  وتدابیر  إجراءات  تطبیق 
تنظیم وتأطیر القطاع، معتبرین إیاھا بمثابة حمالت 
تنظیف للقطاع من أشباه ممارسي السیاحة، والذي 
خلق  من  ویمكن  ككل  القطاع  على  بالنفع  سیعود 
منافسة تضفي خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسیة.

.. á∏¨à°ùe ÒZ IÒÑc äÉeƒ≤e

ال یختلف إثنان على أن السیاحة الداخلیة ببالدنا على 
وجھ العموم والصحراویة خصوصا تمتلك مقومات 
كبیرة الستقطاب السیاح من كل أنحاء العالم، غیر 
المدیر  ویرى  عمیق.   نوم  في  تغط  تزال  ما  أنھا 
العام لوكالة أكادیس ترافل، بأن العدید من الوكاالت 
تطویر  في  المساھمة  بامكانھا  بالجنوب  تنشط  التي 
التي  الخبرة  ظل  في  خاصة  الصحراویة،  السیاحة 
إمكانیات  من  صحرائنا  بھ  تزخر  وما  یمتلكونھا 
سیاحیة فریدة من نوعھا، لكنھا تبقى لحد االن غیر 
مستغلة وتنتظر أن یماط اللثام عنھا وتسویقھا داخلیا 
وخارجیا.  وینتظر أن یسمح المسعى الجدید للسلطات 
في قطاع السیاحة لتجسید مشاریع استثماریة وفتح 
مسالك  صحراویة جدیدة، مع العمل على االستغالل 
األمثل العنصر البشري إلعطاء صورة جدیدة عن 
القطاع وتقدیم عروض تنافس العروض الخارجیة.  
بارقة  تمثل  والتي  الصحراویة،  السیاحة  وبامكان 
أمل للعدید من الوكاالت، من انتشال مؤسساتھم من 
شغل  مناصب  آالف  خلق  في  والمساھمة  االفالس 
أطیاف  تجمع كل  لكونھا  إختالف مستویاتھم،  على 
المجتمع، كما ستدر على الخزینة العمومیة المالییر.

وسیط الجمھوریة یؤكد أھمیة مرافقة المستثمرین وتذلیل العراقیل 
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أكد وسیط الجمھوریة ابراھیم مراد، أن التوجھ الجدید للدولة ھو تشجیع 
الوحدات اإلنتاجیة والمستثمرین على الذھاب نحو التصدیر والتقلیص من 
فاتورة االستیراد، من خالل السعي إلى تذلیل مختلف العراقیل التي كانوا 

یعانون منھا في وقت سابق.
قال مراد، أمس، على ھامش زیارة عمل وتفقد لعدد من الوحدات اإلنتاجیة 
بالبلیدة، وذلك في إطار مھامھ الرامیة إلى مرافقة المستثمرین، التي ألح 
علیھا رئیس الجمھوریة في تعلیماتھ األخیرة أن "التوجھ الجدید للسلطات 
العلیا للبالد ھو تشجیع ومساعدة المستثمرین وأصحاب الوحدات اإلنتاجیة 

على االنتاج والمساھمة في الدخل القومي والتخفیف من فاتورة االستیراد".
ھؤالء  مرافقة  خالل  من  سیتأتى  ذلك  أن  الجمھوریة،  وسیط  وأضاف 
وقت  في  منھا  یعانون  كانوا  التي  العراقیل  مختلف  تذلیل  و  المستثمرین 
الجیوب  توفیر  في  والبیروقراطیة  اإلدارة  تعسف  غرار  على  سابق 
خلق  إلى ضرورة  الرامیة  الجمھوریة  رئیس  بتعلیمات  مذكرا  العقاریة، 

مناخ مناسب للمستثمرین.
وقال في ھذا السیاق أنھ یتوجب على كل المسؤولین في شتى المستویات 
القیام بدورھم على أحسن وجھ  البناء والتعمیر والبیئة  الدولة و  كامالك 

سواء كان ذلك من ناحیة الرقابة أو متابعة المستثمرین وذلك في الوقت 
أو  توقف  في  تسببت  التي  السابقة  األخطاء  في  الوقوع  لتفادي  المناسب 

عرقلة دخول العدید من الوحدات االنتاجیة حیز الخدمة.
المؤسسات  بناء  أتم  الذي  الجمھوریة  "رئیس  بأن  الصدد  ھذا  في  وأكد 
االقتصادیة  و  االجتماعیة  األوضاع  تغییر  ھو  الشاغل  شغلھ  التشریعیة 
ظاھرة  غرار  على  االجتماعیة  األفات  مختلف  على  للقضاء  للمواطنین 
الھجرة غیر شرعیة (الحرقة) وذلك من خالل تثبیت الشباب في مناصب 

شغل دائمة تضمن لھم العیش الكریم".                         عزیز. ط
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 وهران: 
تجربة أولى إلنتاج حبوب الذرة 

الموجه كعلف مركز

 في إطار ترقية التبادل التجاري و ترويج المنتوج الوطني 

تجارة المقايضة تنتعش بوالية أدرار
 • 74 متعامال محليا يتبادلون السلع عبر الساحل اإلفريقي 

4 بتخصيص  الفالحة  مصالح  قامت 
مستوى  على  أولى  كتجربة  هكتارات 
وهران إلنتاج حبوب الذرة الموجه للعلف 

المركز لتلبية احتياجات السوق.
شكور»  «بن  مزرعة  مستوى  على  تم  و 
وهران)  (شرق  الطوال  حسيان  ببلدية 
لإلنتاج  هكتارات   4 مساحة  تخصيص 
تركيبة  ضمن  يدخل  الذي  الذرة  حبوب 
وفقا  المواشي  لتغذية  المركز  العلف 
لما صرح به لوأج رئيس مصلحة اإلنتاج 
المصالح  بمديرية  التقني  الدعم  و 
الفالحية. و تتوقع ذات المصالح إنتاج 
الواحد من  للهكتار  90 قنطار  و   70 بين 
التي  الحصاد  حملة  خالل  الذرة  حبوب 
أمين  محمد  أضاف  كما  قريبا  ستتم 
مصابيح مبرزا أنه «في حالة نجاح هذه 
مستوى  على  تعميمها  يمكن  المبادرة 
حبوب  توفير  أجل  من  وهران  والية 

أساسية  مادة  تعتبر  الذي  محليا  الذرة 
طرف  من  المسوق  العلف  تركيبة  في 
كما  األنعام».  لتغذية  الوطنية  الشركة 
الذين  للفالحين  دعما  تقدم  الدولة  أن 
ينتجون حبوب الذرة يصل إلى 5.000 دج 
تقوم  لتشجيعهم حيث  الواحد  للقنطار 
الشركة المذكورة بتقديم المبلغ مباشرة 
للفالح وذلك بعد شراء المحصول منهم 
، وفق ذات المسؤول. و بخصوص إنتاج 
المخصصة  المساحة  فإن  سيالج  الذرة 
فاقت 500 هكتار بوهران خالل الموسم 
نفس  يضيف   ،2020-2021 الفالحي 
من  النوع  هذا  أن  الى  الفتا  المصدر، 
السقي  بمحيط  بكثرة  ينتشر  الزراعة 
وبحسيان  تليالت  بوادي  مالتة  سهل 
الشحمي  بسيدي  قليلة  وبكمية  الطوال 

و الكرمة.
ق.م

 السلطات المحلية خصصت لهم ست شقق 
إعادة إسكان فورية 

للعائالت المتضررة من 
حادث انفجار الغاز بباتنة 

خصصت ست سكنات للتكفل بالعائالت المتضررة من حادث تسرب الغاز 
المتبوع بانفجار بشقة في الطابق األول بعمارة ببلدية فسديس بوالية 

باتنة مساء الجمعة حسب ما استفيد من مصالح الوالية.
وأضاف المصدر أن والي باتنة توفيق مزهود قام بمعاينة ميدانية لمكان 

الحادث وقرر التكفل بإسكان كل العائالت التي ثبت تضررها جراء هذا 
االنفجار إلى غاية االنتهاء من أشغال الترميم التي أمر مدير ديوان الترقية 

والتسيير العقاري بمباشرتها. وقام بعد ذلك والي الوالية وفق المصدر 
بزيارة ضحايا االنفجار بالمركز االستشفائي الجامعي بباتنة ووقف على 

ظروف التكفل بهم. وخلف الحادث الذي وقع في حدود الساعة السادسة 
مساء و10 دقائق حسب مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية محليا 

هالك امرأة في الـ 27 من العمر بعين المكان وإصابة ستة أشخاص آخرين 
بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم رضيع يوجد في حالة حرجة. كما 

تسبب الحادث الذي وقع في عمارة من خمسة طوابق حسب ما أكده المكلف 
باإلعالم بمديرية الحماية المدنية في إلحاق أضرار بليغة بثالث شقق في 

الطابق األول وتشققات في شقتين في الطابق الثاني وشقتين في الطابق 
الثالث باإلضافة إلى مستودعين كبيرين في الطابق األرضي مع أضرار هامة 

بأربع سيارات كانت مركونة بالقرب من العمارة. وقد باشرت المصالح 
المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف ومالبسات الحادث.

س.ز

تمنراست:
تواصل حمالت الوقاية من 

تسربات الغاز 

 بجاية:
 منع زيارة المرضى بالمستشفيات 

بسبب ارتفاع إصابات كورونا

 وهران :
150 حرفي يشارك في الطبعة الثامنة 
للصالون الوطني للصناعة التقليدية

الكهرباء  مديرية  تواصل   
فعاليات  بتمنراست،  والغاز 
والتوعوية  تحسيسية  الحملة 
الناجمة  األخطار  من  للوقاية 
للكهرباء  السيء  االستغالل  عن 
والغاز، في خطوة من القائمين 
ثقافة  غرس  الشركة  على 
قد  التي  المخاطر  من  التوعية 
غير  اإلستعمال  فيها  يتسبّب 
خاصة  الطاقة،  لهذه  عقالني 
داخل المنازل في فصل الشتاء.

لتجسيد  المديرية   وتسعى 
أجل  من  وثري  متنوّع  برنامج 
غرس ثقافة التحسيس خاصة 
لدى المرأة الماكثة بالبيت، من 
التي  اإلذاعية  الحمالت  خالل 
حصص   07 اآلن  حد  إلى  بلغت 
الحملة  انطالق  منذ  إذاعية 
وكذا  الماضي،  الشهر  خالل 
والجمعيات  األمية،  محو  مراكز 
النسوية وممثلي أفراد المجتمع 
المدني، وبالتنسيق مع الحماية 
الوطنية  والتربية  المدنية 

ومديرية التكوين المهني.
الحملة  وستتواصل 

شهر  غاية  إلى  التحسيسية 
من  وتعمل   ،2022 مارس 
والغاز  الكهرباء  مصالح  خاللها 
بعاصمة األهقار، إلى تحسيس 
بما  المجتمع  أطياف  جميع 
خالل  من  األطفال،  ذالك  في 
إلى  ميدانية  زيارات  تنظيم 
بمختلف  التربوية  المؤسسات 
إلى  الحملة  ومست  أطوارها. 
مؤسسة   20 قرابة  اآلن  حد 
وكذا  األهقار،  بعاصمة  تربوية 
والتعليم  للتكوين  مركزين 
مطويات  وتوزيع  المهنيين، 
لمختلف  حاملة  وملصقات 
للمخاطر  الوقائية  النصائح 
السيء  اإلستعمال  عن  الناجمة 
وترشيد  والغاز،  للكهرباء 
أنّ  يذكر  الطاقة.  استهالك 
والغاز  الكهرباء  توزيع  مديرية 
بعاصمة األهقار، تحصي قرابة 
للطاقة  بالنسبة  زبون  ألف   73
الكهربائية، وقرابة 5 ألف زبون 

بالنسبة للغاز الطبيعي.
س.ز

المستشفى  مصالح  قرّرت 
بوالية  عمران  خليل  الجامعي 
المرضى  زيارة  منع  بجاية 
السيما  بالمستشفيات 
و  فانون  فرونس  مستشفى 

ثارقة أوزمور و خليل عمران.
المتوفرة  المعلومات  وحسب 
المرضى  زيارة  منع  سبب  فإن 
بوالية بجاية جاء بعد تسجيل 
اإلصابة  لحاالت  مخيف  ارتفاع 
فاق  حيث  كورونا.  بفيروس 
يتواجدون  100 مصاب  عددهم 
بينهم  الجامعي.  بالمستشفى 
18 مصابا بقسم اإلنعاش. كما 

ثارقة  التوليد  بمركز  يتواجد 
مصابة  حامل  إمرأة   15 أوزمور 
كذلك  باإلضافة  بالكوفيد. 
بينهم  أطفال   5 إصابة  إلى 
منع  أن  كما  جدد.  مولودين 
بجاية  بمستشفيات  الزيارات 
مؤقت  احترازي  إجراء  يبقى 
الوضعية  استتاب  غاية  إلى 
مستشفيات  كون  الوبائية 
بالمرضى  مكتظة  الوالية 
كورونا.  بجائحة  المصابون 
و  للتفشي  الوباء  عاد  حيث 

االنتشار من جديد.
س.ز

من  حرفي   150 مشاركة  يرتقب 
مختلف واليات الوطن في الطبعة 
الثامنة لصالون الوطني للصناعة 
بدءا من  التي ستقام  التقليدية، 
االتفاقيات  بمركز  القادم  االثنين 

«محمد بن أحمد» بوهران.
الصناعة  غرفة  تتوقع  و 
لوهران  الحرف  و  التقليدية 
الطبعة  في  عارضا   150 مشاركة 
الثامنة للصالون الوطني للصناعة 
غرفة   18 حضور  و  التقليدية 
الحرف  و  التقليدية  للصناعة 
كما  الوطن،  واليات  مختلف  من 
طهراوي،  خليد  لـ/وأج/،  أبرزه 
المنظمة  الغرفة،  هذه  مدير 
مع  بالتعاون  التظاهرة  لهذه 
و  للسياحة  المحلية  المديرية 
العمل  و  التقليدية  الصناعة 
تخصيص  سيتم  كما  العائلي. 
سيشارك  التي  الطبعة  هذه  في 
الناشطة  الجمعيات  أيضا  فيها 
الصناعة  ترقية  مجال  في 
مؤسسات  و  الحرف  و  التقليدية 
لعرض  فضاءات  التشغيل،  دعم 
التقليدية  الصناعة  منتجات 

الحرفية  النشاطات  و  الجزائرية 
ورشات حية في مجاالت التجميل 
الخبز  و  التقليدية  الحلويات  و 
الغذائية،  العجائن  و  «الصحي» 
و  طهراوي.  السيد  أضاف  كما 
الذي  السنوي  الموعد  هذا  يهدف 
سيتواصل إلى غاية 2 يناير القادم 
التقليدي و  الترويج للمنتوج  إلى 
قطاع  لمساهمة  الجيد  التحضير 
الحرف  و  التقليدية  الصناعة 
المنظمة  اللجنة  مرافقة  في 
المتوسط  األبيض  البحر  لأللعاب 
المقررة في يونيو 2022 بوهران 
المسؤول.  ذات  إليه  أشار  كما 
التظاهرة  هذه  ستسمح  و 
قطاع  بقدرات  بالتعريف 
بمختلف  التقليدية  الصناعة 
في  الحرف  ودمج  الوطن  واليات 
الديناميكية االقتصادية مع إبراز 
األهمية االقتصادية لهذا القطاع 
مختلف  مع  الخبرات  تبادل  كذا  و 
فضاء  لهم  توفير  و  الحرفين 
ذات  وفق  منتجاتهم،  لتسويق 

المصدر.
واج

التي  المقايضة،  تجارة  وتؤدي 
مع  المنطقة  تجار  يمارسها  كان 
بلدان الساحل و العمق اإلفريقي 
وقتنا  إلى  الماضية  القرون  منذ 
توفير  في  فعاال  دورا  الحالي، 
التبادل  لترقية  خصبة  أرضية 
التجاري و ترويج المنتوج الوطني 
و  اإلفريقي.  السوق  فضاء  في 
مصالح  أحصت  الجانب،  هذا  في 
الصادرات  وترقية  التجارة 
في  متعامال   74 حوالي  بالوالية 
السلع  لتبادل  المقايضة  تجارة 
الساحل  ضفتي  بين  المنتجات  و 
14 صنفا  اإلفريقي و التي تشمل 
من السلع المرخص بتصديرها و 
باستيرادها  مرخص  بضاعة   36
التجارة،  الصيغة من  ضمن هذه 
الحر  التصدير  يشمل  حين  في 
كافة المواد ما عدا بعض المواد 
رخصة  تتطلب  التي  المحدودة 
أوضح  حسبما  شروط،  دفتر  أو 
الخارجية  ترقية  مكتب  رئيس 
القادر  عبد  الوصية،  بالمديرية 
المسؤولة  الجهات  وتعمل  بطي. 
تجارة  مرافقة  على  بالقطاع 
اتخاذ  خالل  من  المقايضة 
إنشاء  شملت  عملية  خطوات 
بمرافقة  مكلفة  والئية  لجنة 
بعقد  تقوم  التصدير  نشاط 
لقاءات دورية لمعالجة انشغاالت 
المجال  هذا  في  المتعاملين 
للنظر  المركزية  للجهات  ورفعها 
والفصل فيها، إلى جانب تشكيل 
خلية إصغاء على مستوى غرفة 
والصناعة «توات» تعنى  التجارة 
ورصد  المتعاملين  باستقبال 
تبليغها  بغية  انشغاالتهم 
تسعى  كما  الوالئية.  للسلطات 
و  تسهيل  إلى  ذاتها  المصالح 
مختلف  و  اإلجراءات  تبسيط 
المرتبطة  اإلدارية  المعامالت 
المقايضة  تجارة  بنشاط 
العقبات  كافة  تذليل  بهدف 
شأنها  من  التي  البيروقراطية 
هذا  وتيرة  على  سلبا  التأثير 
المسؤول.  ذات  وفق  النشاط، 
اقترحت  السياق،  هذا  وفي 
القطاع تخصيص مكاتب  مصالح 
محلية  فروع  بمثابة  تكون 
المركزية  الهيئات  لمختلف 
بما  التصدير  بمرافقة  المعنية 
من  خدماتها  تقريب  يضمن 

النشاط  هذا  في  المتعاملين 
على  التأمين  يخص  فيما  سيما 
البنكية  والخدمات  الصادرات 
واللوجستيك،  النقل  وخدمات 
يشكل  كما  ذاته.  المصدر  حسب 
إلى  رقان  من  اإلفريقي  الطريق 
إلى  وصوال  مختار  باجي  برج 
شريانا  اإلفريقي  الساحل  بلدان 
في  المساهمة  شأنه  من  حيويا 
تنشيط حركية تجارة المقايضة، 
تدارك  يتطلب  الذي  المحور  وهو 
والتي سببت  به  النقائص  بعض 
للمتعاملين  الصعوبات  بعض 
أشير  مثلما  النشاط،  هذا  في 
وسائل  عصرنة  إطار  في  و  إليه. 
بادرت  المتعاملين  مع  التواصل 
وترقية  التجارة  مديرية  مصالح 
بريد  استحداث  إلى  الصادرات 
الستقبال  مخصص  إلكتروني 
انشغاالتهم و شكاويهم من طرف 
ودعم  لمرافقة  الوالئية  اللجنة 

المصدرين.
 • منحى تصاعدي 
لحجم المبادالت في 

إطار تجارة المقايضة 
في 2021

التجارية  المبادالت  حجم  وشهد 
منحى  المقايضة  تجارة  إطار  في 
غاية  إلى  «ملحوظا»  تصاعديا 
مقارنة  الماضي  نوفمبر  شهر 
تجاوزت  حيث   ،2020 بسنة 
من  دج  مليون   336 قيمتها 
إفريقيا  نحو  المصدرة  المواد 
خالل  دج  مليون   171 مقابل 

السنة الماضية، كما أوضحت من 
أقسام  مفتشية  مصالح  جهتها 
الجمارك بأدرار. أما حجم الواردات 
غاية  إلى  قيمتها  بلغت  فقد 
الجارية  السنة  من  الفترة  نفس 
115 مقابل  دج،  مليون   298

المواد المستوردة  مليون دج من 
تمثلت  و   .2020 سنة  خالل 
إفريقيا  نحو  المصدرة  المواد 
و  (17.083 طن)  الجاف  التمر  في 
الصابون (67.616 طن) في حين 
و  الشاي  من  كال  الواردات  شملت 
الزنجبيل و مواد تغذية األنعام، 
و المكسرات (800 طن) إلى جانب 
48 و  األغنام  من  رأس   1.200

ممثل  ذكر  مثلما  اإلبل،  من  رأس 
لمراقبة  الرئيسية  المفتشية 
بأقسام  التجارية  العمليات 
الرئيسي،  المفتش  الجمارك  
يتعلق  وفيما  دراس.  أحمد 
فقد  العادي،  التصدير  بنشاط 
المصدرة في  المواد  بلغت قيمة 
448 مليون  أكثر من  الفترة  ذات 
اإلسمنت  منتوج  شملت  و  دج 
التمر  و  طن   54.600 من  بأزيد 
الطازج  التمر  و  95 طن)   ) الجاف 
المصبرة  الطماطم  و  طن)   170)
معدات  جانب  إلى  طن)   2.325)
أفرشة  و  كهرومنزلية  أجهزة  و 
المصدر.  ذات  وفق  حلويات،  و 
على  الجمارك  مصالح  تعمل  و 
لنشاط  المرافقة  إجراءات  تعزيز 
تقليص  خالل  من  التصدير 
التي  الجمركية  اإلجراءات  مدة 
ساعة،   42 تتجاوز  تعد  لم 
فال  التلف  سريعة  السلع  أما 

تتعدى فيها اإلجراءات الجمركية 
مدة 24 ساعة، إلى جانب تأجيل 
ما  إلى  الجمركية  المنازعات 
التصدير  عملية  استيفاء  بعد 
مرافقة  و  المتعامل  طرف  من 
النقطة  لغاية  المصدرين 
بالتنسيق  الصفر  الحدودية 
أن  غير  األمنيين.  الشركاء  مع 
اإلجراءات الجمركية ال تزال تواجه 
لطبيعة  نظرا  ميدانية  تحديات 
هذه  تتطلب  حيث  المنطقة، 
وسائل  عدة  توفير  الوضعية 
عمليات  وتسريع  لتسهيل 
توفير  بينها  ومن  الجمركة، 
الحجم  من  البضائع  وزن  جهاز 
الحدوديين  بالمعبرين  الكبير 
تيمياوين،  و  مختار  باجي  ببرج 
مجهزة  عملية  مراكز  وإنشاء 
الجمركي  العمل  مستلزمات  بكل 
حسبما  المنطقتين،  بهاتين 
و  لخصوصية  نظرا  و  إليه.  أشير 
نحو  الخارجية  التجارة  تحديات 
متعاملون  أعرب  فقد  إفريقيا، 
«أملهم»  عن  النشاط  هذا  في 
اإلجراءات  من  المزيد  اتخاذ  في 
بمرافقة  الكفيلة  العملية 
بصفة  النشاط  هذا  وترقية 
شاملة وتمكين المنتوج الجزائري 
بكل  اإلفريقية  األسواق  غزو  من 
تنافسية. وفي هذا الجانب، دعا 
التصدير  نشاط  في  المتعامل 
أحمد  سيد  جودي  إفريقيا  نحو 
ضرورة  إلى  ل/وأج  تصريح  في 
بفتح  الوصية  الجهات  تكفل 
ببلدان  الوطنية  للبنوك  فروع 
لتسهيل  اإلفريقي  الساحل 
الجزائريين  المصدرين  معامالت 
و  الصادرات  على  التأمين  و 
وكالة  فتح  جانب  إلى  األرباح 
كما  أدرار.  بوالية  الخارجي  البنك 
بإنشاء  المتعاملين  هؤالء  طالب 
تدابير  اقتراح  و  جافة،  موانئ 
تحفيز  شأنها  من  التي  أخرى 
المتعاملين في تجارة المقايضة 
على مواصلة نشاطهم، إلى جانب 
اقتراح دورات تكوينية لفائدتهم 
بما يسمح لهم باكتساب معارف 
يتعلق  ما  كل  حول  دقيقة 

بتنظيم نشاط التصدير.
س.ز/واج

عرفت تجارة المقايضة بوالية أدرار خالل 2021 اقبال المتعاملين االقتصاديين ما سمح 
س.زبزيادة حجم التبادالت التجارية مع الدول اإلفريقية وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات.
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الهوس بالتمارين الرياضية

   وجدت دراسة إيطالية عام 
2015 أن العدّائين الذين يملكون 

عشقاً هوَسياً لهذه الرياضة 
كانوا أكثر عرضةً للتوتر و اإلصابة 
بالجروح مقارنةً بنظرائهم الذين 
اتّبعوا نهجاً أكثر توازناً، إذا لكي 

نوا من تحديد عالقتكم  تتمكّ
الفعليّة بالرياضة.

   إذا بدأت الرياضة بالتأثير في 
عالقاتكم باألصدقاء و إلغاء 
لقاءاتكم بهدف الذهاب إلى 

النادي، فقد يُشير ذلك إلى أمر 
غير صحي مع التمارين، فليس 

المطلوب منكم التخلي عن 
نشاطكم للخروج مع األصدقاء، 

إنما معرفة أصول تنظيم وقتكم 
بشكل يسمح بالتوفيق بين 

الحياة االجتماعية و سائر األعمال 
التي تستهويكم، و التوجّه 

إلى النادي على رغم التعرّض 
إلصابة أو الشعور بالمرض 

عقب االستيقاظ من النوم، قد 
يُشير إلى أمر غير صحيح كذلك، 
فاألشخاص الذين يعانون هوَساً 
بالرياضة ال يحصلون على قسط 
من الراحة عندما يحتاجون إليه، 

إنما يستمرّون في نشاطهم 
المُعتاد و بالتالي يتعرّضون 

إلصابة أكبر، و احتمال الشعور 
باإلرهاق، أو الكآبة، أو فقدان 

الوزن 
الشديد.

   قد تستخدم التدريبات االدمانية 
التدريب المتطرف كوسيلة 

واحدة إلنفاق السعرات الحرارية 
و الحفاظ على أو فقدان وزن 

الجسم، في محاولة لتحسين األداء 
أو تحقيق شكل الجسم المطلوب 

أو الوزن، فهم غالباً ما يبررون 
سلوكهم باالعتقاد بأن رياضيًا 

جادًا ال يمكنه أبدًا أن يعمل 
بجد أو طويل جدًا في رياضته، 

االنزعاج أو األلم أو حتى اإلصابات 
لن يمنع المدمن من التدريب.

   تقريبا جميع التدريبات القهري 

overtrai- يعانون من متالزمة
ning هم غالبا ما يعيشون مع 
وجع ، و كسور اإلجهاد و غيرها 

من اإلصابات المزمنة، و اإلفراط 
في استخدام ، مثل التهاب األوتار، 

و لم يعد الرياضي يجد المتعة 

في التمرين و لكنه يشعر أنه 
ضروري لم يعد خيارا أصبح التزاما 
في حين أن ممارسة الرياضة، قد 

توفر شعورًا مؤقتًا بالرفاهية أو 
النشوة.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

وصفات لتطويل 
الشعر و 
تنعيمه

يحتوي الشعر الصحي على زيوت طبيعية تحافظ على    
تقوم  التي  الطبقة  تضرر  لكن  و  لمعانه،  و  رطوبته 
ا، و سوف نستعرض  و جافً باهتًا  الشعر  بذلك يجعل 

مجموعة وصفات لتطويل الشعر في ما يأتي:
البيض: امزج بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من زيت * 

ضع  متماسك،  مزيج  يصبح  حتى  العسل  و  الزيتون 
القناع على الشعر الرطب و فروة الرأس و غطي رأسك 
30 دقيقة، ثم اغسل  لمدة  االستحمام  باستخدام قبعة 
شعرك بالماء البارد و الشامبو، ثم تأكد من عدم غسل شعرك بالماء الساخن بعد استخدام قناع البيض، إذ ستتكون 

كتل من البيض و يصبح من الصعب التخلص منه.
زيت جوز الهند: ضع زيت جوز الهند الدافئ على شعرك من الجذور حتى األطراف دلك شعرك لعدة دقائق،   *
قبل وضع قبعة االستحمام لمدة 30 دقيقة اغسل شعرك بالماء من ثم استخدمي الشامبو و البلسم المعتاد استبدل 

زيت جوز الهند بزيت الزيتون أو زيت اللوز مع إتباع ذات الخطوات.
ضع  شعرك  الحتياج  ا  وفقً بالدسم،  الغني  المايونيز  من  كامل  كأس  أو  كأس  نصف  استخدم  المايونيز:   *
المايونيز على شعر نظيف و رطب، ثم قم بتغطية شعرك باستخدام قبعة االستحمام لمدة 30 دقيقة على األقل، 

ثم اشطف شعرك بالماء البارد و الشامبو.

ينبغي     ال  التي  األشياء  من  و  العقاب  من  بدالً 
على  اإليجابي  التأديب  أسلوب  يركّز  فعلها، 
على  و  طفلك،  مع  إيجابية  عالقة  تنمية 
و  منه حيال سلوكه،  المطلوب  ما هو  إفهامه 
ناجع  األسلوب  هذا  أنّ  أمّ  و  أب  لكلّ  البشرى 
استخدامها  بوسعكم  التي  الطريقة  إليكم  و 

للبدء بتطبيقه:
الخلوة *  تعدّ  بطفلك:  لالختالء  وقتاً  خصّص 

بالك  فما  جيدة،  عالقة  أي  لبناء  مهماً  أمراً 
هي  عنها  نتحدث  التي  العالقة  تكون  حين 
أن  الممكن  من  بطفلك،  تجمعك  التي  تلك 
يكون ذلك لعشرين دقيقة في اليوم أو حتى 
لخمس دقائق و بوسعك دمج الوقت هذا مع 
التحدّث  أو  سوية  الصحون  كغسل  نشاطات 

معه و أنت تنشر الغسيل.
يعطي *  شيء  ال  الحميدة:  أفعالهم  على  أثْنِ 

يجعلهم  فالمديح  كالثّناء،  نشوة  األطفال 
يشعرون بأنهم يحظون بحبّ أهاليهم و بأنّهم 
إلى  اللجوء  إلى  الحاجة  من  يقلّل  أن  و  الحميدة  السلوكيات  ز  يحفّ أن  ذلك  شأن  فمن  متميّزون، 

معاقبته.
أفهم طفلك ما الذي تنتظره منه بالضبط: إن إعالمك لطفلك بما عليه فعله بالضبط   *
أجدى بكثير من إعالمك له بما هو ممنوع من فعله، فحين تطلب من طفلك أال يثير الفوضى مثالً 
أو أن يكون مؤدّباً، فإنك تصعّب عليه فهم ما عليه فعله بالضبط، أما األوامر الواضحة كلملم كلّ 
لُعَبِكَ لو سمحت وضعها في الصندوق المخصّص لها فهي تفهمه تماماً ما هو المطلوب منه، و 

تزيد من احتمال استجابته لطلبك.
*ابتكر أساليبَ لتلهيته: حين يَحْرُنُ طفلك فقد يكون إلهاؤهُ بنشاط أكثر إيجابية إستراتيجية 
نافعة، فحين تصرف انتباهه نحو شيء آخر و بتغييرك للموضوع، أو بلعب لعبة، أو بأخذه إلى 
غرفة أخرى، أو بمشية معه، فإنك تكون قد نجحت في صرف طاقته نحو سلوك إيجابي، وحسن 
التوقيت هو أمر غاية في األهمية أيضاً، إذ يتضمّن اإللهاء كذلك تحسّسَ اقتراب وقوع مشكلة 

و اتخاذ فعل لدرء وقوعها.
عن  له  شرحك  طريق  عن  صواب  هو  بما  للقيام  فرصة  طفلك  أعطِ  هادئة:  عواقب  *استخدم 
عواقب سوء السلوك التي قد تنتظره، فمثالً إذا ما أردت أن يتوقف طفلك عن الرسم على الحيطان، 
فعليك إعالمه بأن عليه أن يكفّ عن فعل ذلك و إال فإنك ستنهي وقت اللعب المخصص له، و 
وا و قد  من شأن ذلك أن يعطي أطفالك تحذيراً و فرصة لتغيير سلوكهم في آن معاً، فإن لم يكفّ

أظهرت الدراسات نجاعة العواقب الهادئة في تعليم األطفال عن عواقب سوء سلوكهم.

نصائح تبعد عنك 

الشيخوخة

áë°üdG

     يعتقد الخبراء و أطباء أمراض الشيخوخة أنه يمكن، من خالل تبني بعض التغييرات في نمط الحياة 
والعادات اإليجابية، إطالة مرحلة الشباب.

التواصل مع اآلخرين: يقول الدكتور سكوت كايزر، طبيب أمراض الشيخوخة و مدير الصحة   1-
المعرفية للشيخوخة في معهد علم األعصاب المحيط الهادئ في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في 

سانتا مونيكا بكاليفورنيا، « إن العزلة االجتماعية و الشعور بالوحدة لهما آثار صحية سلبية على قدم 
المساواة مع السمنة و قلة النشاط البدني و التدخين و ترتبط بزيادة خطر اإلصابة بالخرف بحوالي %50، فإن 
مجرد قضاء بعض الوقت للتواصل مع شخص ما - حتى من خالل مكالمة هاتفية قصيرة - يمكن أن يقلل 

من الشعور بالوحدة والقلق واالكتئاب وينشط العقل».
تحديد أهداف و معانٍ للحياة: يقول الدكتور كايزر إنه « من المنطقي و بشكل حدسي، أن يكون   2-

لدى اإلنسان شعور قوي بالهدف، يمكن أن يساهم في شيخوخة صحية، تدعم العديد من الدراسات العلمية 
بوضوح هذه الفكرة و تثبت قيمة وجود إحساس قوي بالهدف مع التقدم في العمر من أجل تعزيز العديد من 

مجاالت الصحة الجيدة والرفاهية - بما يشمل صحة الدماغ وللحد من مخاطر اإلصابة بمرض الزهايمر «.
العطاء و األعمال التطوعية: القيام بأنشطة تطوعية ليس هو السبيل الوحيد للحياة الهادفة،   3-

ا في العمل، من خالل العالقات األسرية، و مجموعة متنوعة من األنشطة  إذ يجد البعض أيضًا معنى و هدفً
االجتماعية، حيث كشفت دراسة، أجريت عام 2013، أن المتطوعين األكبر سنًا استفادوا من انخفاض خطر 

اإلصابة بارتفاع ضغط الدم و تأخر أي إصابة بإعاقة جسدية و تحسين اإلدراك و انخفاض معدل الوفيات.
-4  منظور مختلف للشيخوخة: الطريقة التي يفكر بها الشخص في الشيخوخة لها تأثير كبير و التي 

ترتبط بالعيش لفترة أطول و بشكل أفضل.
النشاط و الحركة: الحجر الصحي داخل المنازل ربما يتسبب أيضًا في تطوير أو استمرار بعض   5-

السلوكيات السيئة التي يمكن أن تؤدي إلى كارثة على صحة اإلنسان العامة، من بينها أمراض المسالك البولية، 
و من المعروف أن عادات الكسل و الخمول يمكن أن تؤدي إلى السمنة، و التي يمكن أن تؤثر بشدة على صحة 
القلب و العمود الفقري، على سبيل المثال، و لكن من المثير للدهشة أيضا أن بعض طرق الجلوس و البقاء 

ساكنًا بشكل مفرط يمكن أن تؤدي إلى اإلصابة بأضرار ألعضاء المسالك البولية.
تقوية العضالت: التركيز على تمارين حمل الوزن أمر بالغ األهمية لتطوير قوة الركبة و الحفاظ   6-

عليها و زيادتها، و هناك تمارين معينة يمكن أن تساعد في تقوية الركبتين من خالل التركيز ليس على 
الركبتين و إنما على العضالت التي تحيط بهما و تدعمهما.

-7  شيخوخة البشرة: تناول السكر المضاف بكميات زائدة يؤثر سلبًا على إفراز الكوالجين و 
اإليالستين، و هما نوعان من البروتينات الموجودة في البشرة، و التي تجعلها تبدو متينة و شابة و يؤدي 

اإلفراط في تناول السكر المضاف و الكربوهيدرات البسيطة إلى ما يسمى glycation «غليكيشن»، و التي 
تعني إفراز مواد تضر بالبروتينات، التي تمنح الشباب و تمنع الجسم فعليًا من إصالحها، بما يصيب البشرة 

بالتجاعيد و الترهل و ظهور بقع الشيخوخة و الجلد الشاحب.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

إن حفظ األغذية عن طريق التخمير يعمل على    
المراد تخزينها، كما  األغذية  زيادة مدة صالحية 
الكائنات  من  األغذية  تحمي  الطريقة  هذه  أن 
الدقيقة و البكتيريا، و يمكن التخمير عن طريق 
بكتيريا حمض اللبنيك، و ذلك ألنها تحتوي على 
و  األيض،  عملية  بجانب  استثنائية  خصائص 
تحمي طريقة التخمير لألغذية العديد، و كذلك 
فإن هذه البكتيريا أو هذه الطريقة المستخدمة 
للغذاء،  الهيدروجيني  الرقم  خفض  على  تعمل 
لكن  و  أفضل،  بشكل  حفظه  على  يساعد  مما 
هذه الطريقة تعتمد بشكل كبير جدا على نوع 
الغذاء المستخدم، و كذلك المذاق المرغوب فيه في نهاية هذه العملية، و لكن مع كل هذه األشياء فإن 
التي تساعد على تخزينها دون تلف لوقت طويل، و  التخمير لألغذية من طرق حفظ الطعام  عملية 
تتميز المنتجات التي تتعرض لعملية التخمير بمذاقها الذي الغير متغير مثل مخلل الكرنب أو الملفوف 

.
من إعداد: حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 التأديب اإليجابي لألطفال

 حفظ األغذية بالتخمير

مجتمع
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ميخائيل  روسيا،  وزراء  رئيس  قال 
ميشوستين، إن مشجعي كرة القدم 
سيكون  العالم،  بقاع  مختلف  من 
بمقدورهم حضور نهائي دوري أبطال 
أوروبا في بطرسبورغ، دون حاجتهم 
للحصول على تأشيرات دخول البالد.

اجتماع  خالل  ميشوستين  وقال 
المقبل  «العام  أمس:  أول  للحكومة 
وهو  مهما،  حدثا  روسيا  تستضيف 
لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي 
وذلك  ماي،  شهر  أواخر  في  القدم، 

بطرسبورغ،  الشمالية  بالعاصمة 
القدم  كرة  عشاق  ستستضيف  التي 
وأضاف:  العالم».  بقاع  كل  من 
الضرورية  التعديالت  في  «سننظر 
المقبل  الحدث  يقام  حتى  للقانون 

على أعلى مستوى».
المشجعين  أن  ميشوستين  وأكد 
تأشيرات  على  للحصول  يحتاجوا  لن 
األبطال،  روسية لحضور نهائي دوري 
وضع  المقترح  «من  قال  حيث 
طبقت  التي  لتلك  مماثلة  قواعد 

أحداث  استضافتها  خالل  البالد  في 
كأس  غرار  (على  كبرى  رياضية 
ستسمح  التعديالت   ..(2018 العالم 
لجماهير الكرة بدخول روسيا (لحضور 
دون  أوروبا)  أبطال  دوري  نهائي 
تأشيرات، وسيكون التوفر على جواز 
نهائي  وسيقام  كافيا».  المشجع 
2021- لموسم  أوروبا  أبطال  دوري 
2022 في مدينة بطرسبورغ، في 28

ماي المقبل.

 المباراة ستلعب في سان بطرسبورغ یوم 28 ماي

إن  «بي  شبكة  كشفت 
نادي  مهاجم  أن  سبورتس»، 
الصمد  عبد  الواعد،  برشلونة 
للضغوط  يتعرض  الزلزولي، 
بعد  اإلسباني،  االتحاد  قبل  من 
منتخب  لقائمة  استدعائه 
كأس  في  المشاركة  المغرب 

إفريقيا.
عن  نقال  الشبكة  وأوضحت 
االتحاد  أن  الخاصة،  مصادرها 
يضغط  القدم،  لكرة  اإلسباني 
عدم  إلى  لدفعه  الزلزولي  على 
تلبية دعوة منتخب المغرب التي 
الماضي،  الخميس  إليه  وجهت 
بهدف االستفادة منه مستقبال، 
االتحاد  أن  أيضا،  المصدر  وأكد 
بدعوته  الزلزولي  وعد  اإلسباني 

إلى منتخب إسبانيا مستقبال.
الفت  بشكل  الزلزولي  وتألق 
األسابيع  في  برشلونة  مع 

مدرب  دفع  الذي  األمر  الماضية، 
وحيد  البوسني  المغرب،  منتخب 
خاليلوزيتش، لدعوته للمشاركة 
تنطلق  التي  إفريقيا  في بطولة 
العام  مطلع  الكاميرون  في 
الجديد. ويبلغ الزلزولي من العمر 
20 عاما، ولد وترعرع في مدينة 
أن  قبل  المغربية،  مالل  بني 
إسبانيا،  إلى  أسرته  يهاجر رفقة 
ليكمل تعليمه ويصقل موهبته 

هناك.
صفوف  في  دولي  العب  وهو 
20 من  ألقل  المغربي  المنتخب 
أوت  في  لبرشلونة  وانضم  عاما، 
إيركوليس  من  قادما  الماضي 
يورو،  مليوني  مقابل  اإلسباني، 
ووقع عقدا مع الفريق الكتالوني 
خيار  مع  أعوام،  لثالثة  يمتد 

التمديد لموسمين إضافيين.

تلقى دعوة حاليلوزيتش للمشاركة في كأس إفريقيا لألمم

ضغط إسباني على الزلزولي إلجباره 
على رفض تمثيل المغرب

روسیا تسمح للمشجعین بحضور نھائي 
رابطة األبطال دون تأشیرات

رغم تراجع مستوى الفريق هذا الموسم

غوارديوال يحذر 
العبيه من ليستر

   حذر المدرب اإلسباني، بيب غوارديوال، العبي فريقه مانشستر 
سيتي، من ليستر سيتي قبيل مواجهة الفريقين، اليوم، في 

قمة المرحلة الـ19 من الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم. 
ورغم الفارق في النتائج بين مانشستر سيتي، متصدر ترتيب 
الدوري، وليستر، صاحب المركز التاسع، حذر غوارديوال فريقه 
الذي فاز ذهابا على بطل 2016 بنتيجة 0-1، ألن «ليستر يبقى 
ليستر»، مضيفا «بالنسبة لي، يبقون من دون شك فريقا قويا 
مع مدرب من الطراز الرفيع (اإليرلندي الشمالي برندن رودجرز) 

والعبين استثنائيين في كافة المراكز».
وبرر غوارديوال تراجع مستوى ليستر هذا الموسم، بالقول «في 
التقلبات.  من  فترات  هناك  المواسم،  وبعض  األحيان  بعض 
وأشاد  الطليعة».  في  هناك  ليستر  رؤية  على  اعتدنا  ربما 
اإلسباني بالعمل الذي قام به نظيره رودجرز «والطريقة التي 
ناحية  من  كان  إن  النواحي،  من  الكثير  في  النادي  بها  يعمل 
التعاقد مع العبين، أو التغيير والتأقلم مع مواقف مختلفة. 
لكن هناك فترات أيضا يفتقدون فيها تماما الى الثبات، هذه 
األمور تحصل، لكن من مباراة الى أخرى، وعندما تعرف القدرات 
التي يملكونها (ليستر)، فأي شيء قد يحصل». وستكون مباراة 
الكبير على  فوزه  منذ  الممتاز  الدوري  في  لليستر  األولى  اليوم 
نيوكاسل 0-4، في 12 ديسمبر الحالي، إذ غاب عن المرحلتين 
بسبب  وإيفرتون  توتنهام  مع  مباراتيه  إلرجاء  الماضيتين 

فيروس كورونا.

رياضة
الصفقة ستكلفه 55 مليون أورو

ھكذا تغلب برشلونة على اللعب 
المالي النظیف لضم توریس

تفادى برشلونة الدخول في أزمة مع 
اللعب  قانون  بشأن  الليغا،  رابطة 
مساعيه  خالل  النظيف،  المالي 
فيران  سيتي،  مانشستر  نجم  لضم 
االنتقاالت  فترة  إطار  في  توريس، 
العديد  وقالت  المقبلة،  الشتوية 
إن  مؤخرا،  الصحفية  التقارير  من 
لصالح  بالفعل  حُسمت  الصفقة 
يورو،  مليون   55 مقابل  البلوغرانا 
10 بقيمة  متغيرات  إلى  باإلضافة 

ماليين يورو.
اإلسبانية،  «ماركا»  لصحيفة  ا  ووفقً
للتعاقد  أموال  لديه  برشلونة  فإن 

المدفوعات  لتسديد  األخيرة  األشهر  في  قروض  عدة  على  حصل  بعدما  العبين،  مع 
يمنحه  الذي  النظيف،  المالي  اللعب  قانون  في  تكمن  كانت  مشكلته  لكن  المعلقة، 

مساحة صغيرة للحركة في الميركاتو.
وأوضحت أن النادي الكتالوني، سيعتمد في تسجيل صفقة توريس على عدة عوامل، 
أبرزها اعتزال سيرجيو أغويرو ألسباب صحية، باإلضافة إلى حصول داني ألفيس على 
راتب صغير حتى نهاية الموسم، كما يعتزم البارصا أيضا االستغناء عن كل من، يوسف 
ديمير ولوك دي يونغ، في الميركاتو الشتوي، مع إبرام عقود رعاية جديدة، وهو ما 
ا لقانون اللعب المالي النظيف، فإن ذلك  يعني زيادة دخل النادي هذا الموسم، ووفقً

يمنح البارصا الحق في زيادة فاتورة الرواتب.
وذكرت «ماركا» أن القيمة الثابتة لصفقة توريس تبلغ 55 مليون يورو، ما يعني أن 
الالعب سيكلف النادي الكتالوني سنويًا 11 مليون يورو. وبحسب قانون اللعب المالي 
5.5 مليون يورو فقط في سجل برشلونة،  النظيف، فإن الصفقة ستحتسب بقيمة 
الالعب  أن  هو  التعاقد،  إتمام  فرص  من  أيضا  عزز  وما  المقبلة،  أشهر  الستة  خالل 

اإلسباني وافق على تقاضي راتب صغير، بسبب علمه بالوضع االقتصادي للنادي.

  لفت األنظار من خالل تألقه مع ليدز يونايتيد هذا 
الموسم

بایرن میونیخ ینافس لیفربول 
على التعاقد مع رافینیا

دائرة  ميونيخ  بايرن  نادي  دخل   
المنافسة على ضم البرازيلي رافينيا، 
اإلنجليزي  يونايتد  ليدز  فريق  العب 
باهتمام  يحظى  الذي  القدم،  لكرة 
شبكة  وقالت  أيضا.  ليفربول  نادي 
«تي أن تي»، إن نادي بايرن ميونيخ 
خدمات  على  الحصول  في  يرغب 
رافينيا، الذي قد يغادر ليدز يونايتد 
50 مقابل  المقابل،  جانفي  في 

مليون يورو.
البافاري  العمالق  أن  المصدر  وأكد 
اقترب من التوصل التفاق مع الجناح 
صفوفه  إلى  لالنتقال  البرازيلي، 
3% البرازيلي على  أفاي  نادي  أن يحصل  المتوقع  القادم، ومن  الشتوي  الميركاتو  في 
من قيمة صفقة انتقال رافينيا ألي ناد مستقبال، وذلك نظير رعايته قبل أن يبدأ 
مسيرته االحترافية. ولفت رافينيا (25 عاما) األنظار إليه هذا الموسم، بعد أن سجل 
8 أهداف في الدوري االنجليزي الممتاز «البريميرليغ» خالل 16 مباراة خاضها مع ليدز 

يونايتد حتى اآلن.
   يعد من بين ثالثة العبين مرشحين لاللتحاق بالنادي

أسلوب أوبامیانغ یثیر مخاوف 
یوفنتوس

موقف  أمس،  صحفي،  تقرير  كشف 
يوفنتوس من التعاقد مع الغابوني 
مهاجم  أوباميانغ،  إيميريك  بيير 
الشتوي  الميركاتو  خالل  آرسنال، 
«الغازيتا  صحيفة  وذكرت  المقبل. 
ديلو سبورت» اإليطالية، أن أوباميانغ 
أسماء  ثالثة  أحد  بالفعل  يعد 
في  اليوفي  هجوم  لتدعيم  مرشحة، 
مارسيال  أنتوني  جانب  إلى  الشتاء، 
وجيانلوكا  يونايتد)،  (مانشستر 

سكاماكا (ساسولو).
أسلوب  أن  إلى  أشارت  الصحيفة  لكن 
من  الكثير  يثير  أوباميانغ،  لعب 

المخاوف لدى يوفنتوس بشأن إبرام الصفقة، ألنه مهاجم يجيد اللعب داخل منطقة 
البيانكونيري عن التعاقد  الجزاء فقط، بحسب رأي مسؤولي السيدة العجوز. ويبحث 
يمنح  لن  لذا  الجزاء،  منطقة  وخارج  داخل  الفريق  لمساعدة   ، تكامالً أكثر  مهاجم  مع 

أوباميانغ األولوية في الميركاتو الشتوي، وفقا للصحيفة اإليطالية.
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أوروبا في االحتراف على مصرا مازال

…ô°üŸG ∂dÉeõdG øe hQhCG ¿ƒ«∏e 2 `H É°VôY ¢†aôj »∏jÓH
رفض الدولي الجزائري یوسف بالیلي عرضا كبیرا من نادي الزمالك 
بـ2 ملیون أورو حسبما أكدتھ تقاریر  المصري، قدرتھ مصادر عدیدة 

إعالمیة مصریة أمس.
وتلقى نجم المنتخب الوطني المتألق في كأس العرب مؤخرا، عروضا 
بالجملة من قبل األندیة العربیة الشھیرة منھا الخلیجیة والمصریة. لكن 

یبدو أن إبن مدینة الباھیة یرید االحتراف بأوروبا ال غیر.
وقال موقع كورة في الریاضة، إن نادي الزمالك أعلن في بیان لھ، أنھ 
اتصل بوالد الالعب، الذي یعتبر مناجیره، لكنھ رفض رفضا قاطعا، كما 
قال المصدر، أن الزمالك أراد قطع الطریق أمام غریمھ األھلي الذي 

یراقب تحركاتھ ومفاوضاتھ، كما یسعى للظفر بخدماتھ.
في  وبالخصوص  أوروبا  في  االحتراف  فعال  یرید  بالیلي  أن  ویبدو 
أن  یبدو  لكن  اإلسباني،  لونغوریا  بابلو  یترأسھ  الذي  مارسلیا  أولمبیك 
األخیر رفض الفكرة، ما عرضھ النتقادات عدیدة عبر مواقع التواصل 

االجتماعي وحتى على وسائل اإلعالم.
ق.ر

عیادة  بن  حسین  توقاي،  محمد  شتي،  الیاس  الرباعي  التحق 
وعبد القادر بدران امس بالمركز التقني الوطني بسیدي موسى، 
قطر  إلى  غد  یوم  االنطالق  قبل  التحضیرات،  في  للشروع 

للدخول في تربص مغلق تحضیرا لنھائیات كأس أمم إفریقیا.
خاصة  طائرة  القدم  لكرة  الجزائریة  االتحادیة  وخصصت 
باریس، حیث  الفرنسیة  العاصمة  المذكور على  الرباعي  لنقل 
أن  قبل  األوروبیة،  األندیة  في  المحترفون  زمالئھم  سیجدون 

یواصلوا الرحلة من ھناك نحو العاصمة القطریة الدوحة.
رفقة  الجزائر  إلى  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  یتنقل  ولم 
منتخب المحلیین المنتوج بكأس العرب مؤخرا، وفضل البقاء 
الخاصة  الروتوشات  آخر  على  للوقوف  الدوحة  العاصمة  في 

بالتربص المغلق الذي سیجریھ المنتخب الوطني األول ھناك.
الوطني  للمنتخب  الفنیة  العارضة  في  األول  المسؤول  وفضل 

في  بالمشاركة  المعنیین  الالعبین  قائمة  عن  اإلعالن  كذلك 
ثم  قطر، ومن  في  إقامتھ  مقر  من  اإلفریقي  اللقب  الدفاع عن 
الذین ینشطون في البطولة المحلیة.  مواصلة متابعة عناصره 
مساء  الوطني  للناخب  القطریة صورا  اإلعالم  وسائل  ونقلت 
الجمعة في المدرجات، لحضور مباراة نادي قطر الذي یلعب 
لھ الدولي الجزائري جمال بلعمري والزائر فریق الریان الذي 
یحمل ألوانھ یاسین براھیمي، ِبرسم الجولة العاشرة من عمر 
دوري النجوم القطري. وقد برمج بلماضي إعدادیا ِبالعاصمة 
الكامیرون  «كان»  لـ  استعدادا  غدا،  ینطلق  الدوحة،  القطریة 
من  الفاتح  في  غامبیا  أمام  وّدیتان،  مقابلتان  وتتخلّلھ   .2022

جانفي المقبل، وضد غانا بعد أربعة من أیّام من ذلك.       
  أمیر.ل

الجولة التاسعة من بطولة الدرجة المحترفة األولىبلماضي یضع آخر اللمسات على تربص الخضر في الدوحة

تألق شباب بلوزداد والعمید 
وبارادو خارج القواعد

عرفت الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة األولى التي جرت اول أمس فوز 
كل من شباب بلوزداد و مولودیة الجزائر ونادي بارادو خارج قواعدھم فیما تذوق 
الصاعد الجدید ھالل شلغوم العید فوزه االول ھذا الموسم و كان على حساب جمعیة 
الشلف لیكون بذلك آخر فریق یحقق االنتصار. ویعد شباب بلوزداد أكبر مستفید 
في ھذه الجولة، حیث تمكن من العودة بكامل الزاد من تنقلھ الصعب إلى میدان 
مضیفھ ومطارده المباشر اتحاد بسكرة، وتمكن من المحافظة على كرسي الریادة 
معمقا الفارق الي اربع نقاط كاملة عن مطاردیھ الثالثة. ونجحت شبیبة الساورة 
في افتكاك المركز الثالث بفضل االنتصار المسجل على صاحب المركز األخیر، 
نجم مقرة من توقیع حمیدي في انتظار اجراء لقائھ المتأخر الذي قد یقربھ أكثر من 
رائد الترتیب. ھذه الجولة كانت أیضا في صالح العاصمیین، نادي بارادو ومولودیة 
الجزائر الفائزین خارج قواعدھما و بالضبط في المدیة و ملعب 20 أوت 1955
على حساب نصر حسین داي لیرتقیا سویا للمركز الخامس بمجموع 15 نقطة. و 
تبقى للمولودیة مباراة متأخرة سیخوضھا الحقا أمام الباك والتي ستكون بدون شك، 
حاسمة للفریقین. وجدد وفاق سطیف العھد مع االنتصارات بفوزه على جاره شباب 
قسنطینة بھدف ثمین لالعب زبیر وھو ما أنقذ رأس المدرب التونسي نبیل الكوكي، 
یمحي ھزیمة األسبوع الماضي أمام مولودیة الجزائر،  و یمكنھ من الصعود مؤقتا 
للمركز الثاني. وتمیزت جولة الیوم بتحقیق ھالل شلغوم العید أول انتصار لھ ضمن 
فرصة  االربعاء  أمل  بوفاریك، ضیع  في  و  الشلف،  أولمبي  منافسھ  أمام  النخبة. 
تفوت  لم  و  تلمسان،  وداد  سلبیا مع ضیفھ  تعادلھ  بعد  لھ  فوز  ثان  لتسجیل  نادرة 
شبیبة القبائل فرصة استضافتھا لسریع غلیزان لتسجل فوزھا الثاني توالیا، وانتھت 

المباراة األخیرة بین اتحاد الجزائر و مولودیة وھران بالتعادل السلبي. ق.ر/واج

لعب أساسيا وسجل أحد هدفي فريقه

فغولي یساھم في فوز غلطة 
ساراي امام انطالیا سبور

الذي  الفوز  في  فعال  بشكل  وساھم  امس  فغولي  سفیان  الجزائري  الدولي  تالق 
حققھ فریقھ غلطة ساراي أمام أنطالیا سبورت لحساب الجولة الـ18 من البطولة 
متوسط  وتمكن  الوطني.  المنتخب  بتربص  التحاقھ  قبل  ساعات  الممتازة  التركیة 
میدان المنتخب الوطني من تسجیل ھدف السبق لنادیھ بعد مرور 64 دقیقة لعب، 
وكان من بین العناصر األساسیة التي اعتمد علیھا الطاقم الفني لنادیھ بقیادة المدرب 
سراي،  غلطة  وفریقھ  فیغولي،  سفیان  بفوز  المواجھة  ھذه  وانتھت  تیریم.  فتحي 
بھدفین نظیفین، على حساب أنطالیا سبور.                                      ق.ر

اتحاد العاصمة يقيل المدرب الفان، وآشيو يصرح

«مستاء من المردود والمسؤولیة 
یتحملھا الجمیع»

من  الفان  دینیس  الفرنسي  ُمدربھ  اقالة  عن  رسمیة  بصفة  العاصمة  اتحاد  أعلن 
عمر  بملعب  أھداف  دون  وھران  مولودیة  الضیف  أمام  التعادل  عقب  منصبھ، 
حسابھ  على  رسمیا  بیانا  امس  اول  العاصمي  النادي  ونشر  ببولوغین.  حمادي 
المدرب  عقد  :»فسخ  فیھ  جاء  فایسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع  في  الرسمي 
دینیس الفان، قررت إدارة اتحاد العاصمة إنھاء مھام المدرب الفرنسي دینیس الفان 

على خلفیة سوء النتائج المسجلة في األسابیع األخیرة».
من جھتھ، عبر المدیر الریاضي لفریق اتحاد العاصمة، حسین آشیو، عن استیائھ 
الكبیر لمردود فریقھ ھذا الموسم، واصفا إیاه بالھزیل جدا، وقال في تصریحات 
صحفیة :»أنا أول المستائین من المردود الحالي للفریق، والذي یعتبر غیر كاف 

تماما، وأشعر بالمرض بسبب ذلك“
الضغط  تحمل  علیھ  العاصمة،  كاتحاد  في  ینشط  :»من  المتحدث  ذات  وأضاف 
المفروض علیھ، وھذا ما لم أالحظھ إلى حد اآلن، الكل یتحمل جزء من المسؤولیة، 

سواء العبین، أو مدرب، فالكل مرتبط ببعضھ البعض»
ق.ر

حدث مأساوي في ملعب بوعقل أمس

لوكار یفارق الحیاة إثر سكتة قلبیة  

عرف ملعب الشھید بوعقل في مدینة وھران مأساة حقیقیة، أمس، حیث شھد وفاة 
قائد فریق مولودیة سعیدة، سفیان لوكار، خالل مواجھة أصحاب األرض جمعیة 

وھران.
وتعرض لوكار لسكتة قلبیة فارق على إثرھا الحیاة، حیث لم یتمكن الطاقم الطبي 
الحاضر في المواجھة من إنقاذه، لیعلن عن وفاتھ رسمیا، ویتوقف اللقاء بینما خیم 
الحزن على الملعب.واستقبل جمعیة وھران ضیفھ مولودیة سعیدة، أمس، لحساب 
الجولة العاشرة من بطولة القسم الثاني، مجموعة «وسط - غرب»، قبل أن تتوقف 

المباراة بسبب الحادثة األلیمة.                                               ق.ر

العبیھا من اإلفریقیة المنتخبات لحرمان الزمن تسابق األوروبیة األندیة

الفاف بمقاضاة یلوح ونابولي سلیماني بتسریح یھدد لیون

 ∫hCG …ÉbƒJh IOÉ«Y øH ¿GQóH »à°T
¢ùeCG ≈°Sƒe …ó«°ùH Ú≤ëà∏ŸG

لم تفقد األندیة األوروبیة االمل في عدم السماح لالعبیھا األفارقة بالمشاركة 
في كأس إفریقیا لألمم، ولجأت السالیب عدیدة أھمھا التلویح بإجراءات 
قانونیة، وحتى تھدید الالعبین بالتسریح في حال تنقلھم إلى الكامیرون. 
لالعبین  الدعوة  وجھت  التي  المنتخبات  بمقاضاة  نابولي  نادي  ھدد  فقد 
االتحادیات  قانونیة  إجراءات  أنھ ستتخذ  النادي،  وأكد محامي  األفارقة، 
اإلفریقیة، بخصوص أربعة العبین تلقوا الدعوة من منتخباتھم للمشاركة 
في الكان وھم السنغالي كالیدو كولیبالي و الكامیروني أندریھ فرانك زامبو 
آدم وناس. وقال  الجزائري  إلى  فیكتور أوسیمین، باإلضافة  والنیجیري 
المحامي غراساني، في تصریح لموقع «كالتشیو نابولي 24»: «ستكون 
ألن  الالعبین،  استدعاء  لمنع  قانوني  إجراء  اتخاذ  ھي  األولى  الخطوة 
المعاییر الصحیة لیست ھي نفسھا كما في المسابقات األوروبیة، األندیة 
استثمرت الكثیر من األموال للتعاقد مع العبین، لذلك إذا أصیبوا سیكون 
األمر صعبا، وستكون الخطوة األولى ھي اتخاذ إجراء قانوني لمنع سفر 
الالعبین، و یمكن أن یكون ھناك إجراء قانوني ضد المنتخبات التي توجھ الدعوة لالعبینا» أما نادي اولمبیك لیون الفرنسي، فقد لوح بتسریح 
مھاجمھ إسالم سلیماني في جانفي، وأكد ان ذلك بسبب غیابھ عن الفریق لخمس مباریات بسبب الكان، مضیفا بانھ سیعمل على التعاقد مع 

اإلیراني سردار آزمون المحترف ِبنادي زینیت الروسي. لِكي یكون بدیال لھ.                        ق.ر
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2021 /ä.O.Ω /´.ä.Ω/ 71 ºbQ É«fO äGQób •GÎ°TG ™e ìƒàØe »æWh ¢VhôY Ö∏W øY ¿ÓYEG

إن مدیریة التجھیزات العمومیة لوالیة بسكرة الكائن مقرھا بـ: شارع أحمد ومان بسكرة
رقم التعریف الجبائي للمصلحة المتعاقدة ھو: 000007019004951

تعلن عن طلب عرض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنیا قصد المشروع: إنجاز مدرسة ابتدائیة صنف (د) بسیدي غزال بلدیة بسكرة
- الحصة رقم 01: الجناح اإلداري + الجناح البیداغوجي + VRD + السور الخارجي

- الحصة رقم 02: المطعم
- الحصة رقم 03: السكن اإللزامي

شروط التأھیل األولى:
:á«dÉàdG äGQó≤dG ¿ƒaƒà°ùj øjòdG øjó¡©àŸG øe πµd ¬Lƒe É«fO äGQób •GÎ°TG ™e ìƒàØe ¢Vhô©dG Ö∏W øY ¿ÓYE’G Gòg

- ºbQ á°üë∏d áÑ°ùædÉH 01: بإمكان المؤسسات المھتمة بھذا اإلعالن والمؤھلة التي لھا شھادة التأھیل والتصنیف المھني الدرجة الثالثة 

(03) فما فوق، نشاط رئیسي بناء ولھا متوسط رقم األعمال للخمس سنوات (05) األخیرة (2020-2019-2018-2017-2016) 
أكبر أو یساوي 30.000.000,00 دج مبررة ومرفقة بنسخة من التصریح الجزافي بالضرائب والمراجع المصرفیة، مقدمة من طرف 

مصالح الضرائب.
- ºbQ á°üë∏d áÑ°ùædÉH 02: بإمكان المؤسسات المھتمة بھذا اإلعالن والمؤھلة التي لھا شھادة التأھیل والتصنیف المھني الدرجة الثانیة 

(02) فما فوق، نشاط رئیسي بناء ولھا متوسط رقم االعمال للخمس سنوات (05) األخیرة ( (2020-2019-2018-2017-2016) 
الجزافي بالضرائب والمراجع المصرفیة، مقدمة من  التصریح  أكبر أو یساوي 10.000.000,00 دج، مبررة ومرفقة بنسخة من 

طرف مصالح الضرائب.
یتناسب مع  بما  المالیة  الحصائل  األعمال  أعاله یحسب متوسط رقم  المذكورة  الشروط  فیھا  وتتوفر  النشأة  للمؤسسات حدیثة  بالنسبة 

السنوات المالیة بالنسبة الحصص (01 و02) (سنوات العمل الفعلیة).
في  المشاركة   (A.N.S.E.J-ANJEM-C.N.A.C) ضمن  المنشأة  المصغرة  المؤسسات  بإمكان   :03  ºbQ  á°üë∏d  áÑ°ùædÉH  -

الحصة رقم 03 وفقط، حیث ھذه األخیرة غیر معنیة بمعاییر التقییم التقني، تمنح الحصة للمتعھد المقدم أقل عرض مالي، وفي حالة 
التساوي تمنح الحصة ألكبر أقدیمة.

بإمكان المؤسسات أن یتحصل على حصة واحدة أو عدة حصص من (01 و02) المذكورة أعاله شرط أن القدرات البشریة والتأطیر 
التقني والوسائل المادیة تكون منفصلة لكل حصة على حدى ال یمكن استغاللھا في حصص أخرى.

تقدیم العروض: تقدم العروض في ظرف مغلق بإحكام ومجھول المصدر یحمل العبارة التالیة: (ال یفتح اال من طرف لجنة فتح األظرفة 
وتقییم العروض)

طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنیا قصد إنجاز مدرسة ابتدائیة صنف (د) بسیدي غزال بلدیة بسكرة وبھ ثالثة أظرفة 
منفصلة ومقفلة بإحكام: ملف الترشح، العرض التقني والعرض المالي یبین كل منھا تسمیة المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعھ 
العمومیة  الصفقات  تنظیم  المتضمن   2015 سبتمبر  في 16  المؤرخ   247/15 رقم  الرئاسي  المرسوم  من  المادة 67  طبقا ألحكام 

وتفویضات المرفق العام.
- í°TÎdG ∞∏e: یحتوي على تصریح بالترشح والتصریح بالنزاھة وبھ الوثائق المبینة في دفتر الشروط.

- æ≤àdG ¢Vô©dG«: یحتوي على دفتر الشروط ممضى ومؤرخ ومكتوب فیھ بخط الید عبارة " قرئ وقبل"، التصریح باالكتتاب وكل 

وثیقة تسمح بتقییم العرض القتي.
- ÉŸG ¢Vô©dG›: یحتوي على رسالة التعھد، جدول األسعار الوحدوي، تفصیل كمي وتقویمي، تحلیل السعر االجمالي والجزاف.

لھذا  ابتداء من تاریخ أول نشر  بـ (15) خمسة عشر یوما  العروض  É¡YGójG ¿Éµeh ¢Vhô©dG Ò°†– Ióe: حددت مدة تحضیر 

اإلعالن في الصحف الیومیة الوطنیة أو BOMOP وتودع العروض بمدیریة التجھیزات العمومیة لوالیة بسكرة بشارع أحمد ومان 
قبل الساعة س 10.30 كأقصى حد في الیوم الخامس عشر (15) من تاریخ أو نشر لھذا اإلعالن في الصحف الیومیة الوطنیة أو 
BOMOP ، وفي حالة مصادفة یوم اإلیداع لیوم عطلة أو راحة قانونیة تؤجل عملیة إیداع العروض وفتح األظرفة إلى یوم العمل 

الموالي بنفس التوقیت.
Vhô©dG á«MÓ°U Ióe¢: یبقى المتعھدون ملزمین بعروضھم لمدة 90 یوما + مدة تحضیر العروض ابتداء من أول نشر لإلعالن.

فتح األظرفة: تفتح األظرفة (ملف الترشح، التقنیة، والمالي) في جلسة علنیة واحدة بمقر مدیریة التجھیزات العمومیة لوالیة بسكرة مكتب 
لجنة الفتح والتقییم في الیوم المحدد إلیداع العروض على الساعة 11.00 من نفس الیوم، ویعتبر ھذا اإلعالن بمثابة دعوة.

ôjóŸG

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
والیة: المدیة

دائرة: بني سلیمان
26 / 46 / 21 / 07/ 07 الرقم

وصل تسجیل بالتصریح
بتأسیس جمعیة محلیة لجنة حي

- طبقا ألحكام القانون 06/12 المؤرخ في 2021/01/12 المتعلق بالجمعیات
تم ھذا الیوم: 2021/12/20

- تسلیم وصل التصریح بتأسیس الجمعیة المحلیة لجنة حي 
المسماة

جمعیة لجنة حي 300 سكن عدل بني سلیمان
لرئیسھا: فضیلي محمد المولود بتاریخ: 1972/03/22 ب: القلب الكبیر والیة المدیة.

- الكائن مقرھا: سكن رئیس الجمعیة عمارة: 08 شقة 09 بحي 300 سكن عدل بلدیة بني سلیمان والیة المدیة
رئیس المجلس الشعبي البلدي
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األحد 26 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 23 جمادى األولى  
1443 ه  

منصر،  زهية  الصحفية،  توجت    
اإلماراتية  بطوطة  ابن  بجائزة 
20 طبعتها  في  الرحلة  ألدب 
 .. الرحلي  الريبورتاج   » فئة  عن 
عملها  عن   ،» الصحفية  الرحلة 
خطى  على   .. الغائبين   «منازل 
هي  و  الغياب»،  في  المقيمين 
الشأن  في  مختصة  صحفية 
الثقافي و صاحبة عدة إصدارات، 
العربي لألدب  المركز   » و قال     
 » اآلفاق  ارتياد  الجغرافي- 
عدد  أن  الجائزة  يقدم  الذي 
هذا  المشاركة  المخطوطات 
11 من  مخطوطا   58 بلغ  العام 
تركيا،  إلى  إضافة  عربيا  بلدا 
اإلطار  هذا  في  ذهبت  فيما 
إلى   » الدراسات   » فرع  جائزة 
الرحلة   » جائزة  و  يمني  كاتب 
من  مشاركين  إلى   » المترجمة 

العراق و اإلمارات في حين عادت جائزة فرع « الرحلة المعاصرة « إلى سورية و مصري و فرع 
« اليوميات « إلى مشارك من فلسطين، بينما فاز عن فرع « اليوميات المترجمة « مشاركان 
من تونس و سوريا، في حين توج في فرع « الرحلة الصحفية المترجمة « مشاركان من مصر 

و تركيا.
المؤسسة   » مع  بالتعاون  إماراتية  نشر  دار  عن  الفائزة  األعمال  تصدر  أن  المنتظر  من  و     

العربية للدراسات و النشر « في بيروت.
   سبق و أن أصدرت منصر عدة مؤلفات بينها « على خط النار « و هو كتاب شهادات لصحفيات 
هو  و   » الصحراء  في  مورافيا  ألبرتو  التقيت  يوم  و»  التسعينيات  في  اإلرهاب  فترة  عايشن 

كتاب في أدب الرحلة.
   و تقدم جائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة سنويا ألفضل األعمال العربية المحققة و المكتوبة 

في أدب الرحلة بهدف تشجيع أعمال التحقيق و التأليف و البحث في أدب السفر و الرحالت.

   توج الفنان أحمد زرقاوي المنحدر من والية معسكر، بالجائزة األولى للطبعة الثالثة عشرة للصالون الوطني للفنون التشكيلية 
« عبد الحليم همش «، التي اختتمت فعالياتها نهاية األسبوع بتلمسان.

الثالث من المسابقة إلى خلخال وليد من تلمسان و شعامبي جهاد من خنشلة، و موازاة مع المعرض  الثاني و  المركزان     و عاد 
 » الحياة  و  الفن   » موضوع  حول  مسابقة  تنظيم  تم  والية،   20 زهاء  من  قدموا  فنانا   60 من  أكثر  فيه  شارك  الذي  التشكيلي، 

بمشاركة حوالي 30 فنانا شابا غالبيتهم من مدارس الفنون الجميلة المختلفة.
   جمعت التظاهرة الفنية، العديد من الفنانين المشهورين، مكّنت الشباب من لقاءهم و كذا تحسين معارفهم من خالل ورشات 
نشطها طوال فترة الصالون أساتذة من مدارس الفنون الجميلة، كما أقيم حفل توزيع الجوائز بدار الثقافة بتلمسان، و أعقب 

ذلك سهرة موسيقية على شرف جميع المشاركين نشطها المطرب كريم بوغازي.
تقديم العرض الشرفي األول لفيلم «مطاريس» لرشيد بن حاج 

    تطرق الفيلم الروائي الطويل « مطاريس « للمخرج الجزائري رشيد بن حاج، الذي تم عرضه الشرفي األول بالجزائر العاصمة، 
نهاية األسبوع، لظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط من خالل قصة الطفلة اإليفوارية « مونا « ذات الثماني سنوات 
التي تتخذ من مدينة تيبازة الساحلية مقرا لها رفقة العديد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

    يتطرق العمل، الذي أنتج في عام 2019 و مدته ساعة و 30 دقيقة، كما سبق و ذكرنا إلى الطفلة « مونا «، المسيحية الديانة، 
التي تقوم بالتسول لكسب المال و تعمل في نفس الوقت على بيع الورود للزوار القادمين للمنطقة األثرية الرومانية بتيبازة، و 
هي المهنة التي يمارسها أيضا الطفل الجزائري «سعيد»، المسلم، الذي 

يتضايق لوجودها معتقدا أنها تسلبه المشترين.
   و مع الوقت تكثر الشجارات بين االثنين و خصوصا من طرف « سعيد 
العمل بصداقة قوية بينهما، و ذلك في قالب ساخر  أن ينتهي  إلى   »
الظواهر  من  بالعديد  العمل  يندد  حيث  أخرى،  أحيانا  حزين  و  أحيانا 
و  الجنسي  التحرش  و  األجانب  رهاب  و  الديني  كالتعصب  السلبية 

استغالل األطفال.
الصور و  العديد من  أيضا في بدايته و نهايته على  العمل     و اعتمد 
المهاجرين  معاناة  تبرز  التي  و  األسود،  و  باألبيض  الحقيقية  المشاهد 
و  الفقر  بسبب  الصحراء  جنوب  إفريقيا  من  القادمين  الشرعيين  غير 
الحروب و األزمات السياسية في بلدانهم، و التي تجبرهم على المجازفة 

بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا.
   و كتب سيناريو العمل المخرج بن حاج، و هو من إنتاج المركز الجزائري 
لتطوير السينما، و أدى بطولته كل من أنيس صالحي في دور « سعيد « 
و دوريان يوهو في دور « مونا «، و قد حاز عددا من الجوائز في تظاهرات 
تكريم   » بمثابة  عمله  أن  المخرج  قال  و  هولندا،  و  بفرنسا  سينمائية 
و  الطبيعي  الجمال  يبرز  أنه  كما  مكان،  كل  في  يعانون  الذين  لألطفال 
 » عنوانه  أن  مضيفا  قوله،  حد  على   ،» الجزائر  به  تتمتع  الذي  التراث 
األثرية  بالمدينة  صغيرة  رومانية  مقبرة  من  «مستوحى   » مطاريس 

لتيبازة كان األطفال يدفنون فيها «.
   درس بن حاج، الذي يقيم حاليا بإيطاليا، و هو من مواليد 1949 بالجزائر 
زهرة   » الطويلة  الروائية  أعماله  بين  من  و  بفرنسا  السينما  العاصمة، 

الرمال « عام 1989 و» عطور الجزائر « عام 2012.

 أحمد زرقاوي یتوج بالجائزة األولى 
للصالون الوطني للفنون التشكیلیة

تتویج جزائري بجائزة ابن بطوطة 
ألدب الرحلة اإلماراتیة

تقدیم مؤلف « موریس أودان : الشریط 
المرسوم « لمحمد بوجلة

   قدم، بالجزائر العاصمة، نهاية األسبوع، تقديم مؤلف جديد من نوع الشريط المرسوم بعنوان « موريس أودان: الشريط المرسوم « من توقيع 
الوطنية، و ذلك ضمن برنامج  القضية  الشاب في سبيل  المناضل  الفنان محمد بوجلة، و هو عبارة عن شهادة فنية تروي محطات من حياة  

مداخالت الطبعة 13 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم (فيبدا).
«، هو تعريف  المرسوم  الشريط   : أودان  « موريس  إصدار مؤلفه  الهدف من  أن  الفتح،  برياض  مداخلته  بوجلة، في  المؤلف محمد  أوضح  و     
الجيل الجديد بهذه الشخصية التاريخية و المناضل الذي توفي تحت التعذيب خالل حرب التحرير الوطني سنة 1957 عن عمر ناهز 25 سنة من 
أجل استقالل الجزائر، مبرزا أن خيار تناول شخصية موريس أودان عبر تقنية الشريط المرسوم راجع إلى أن هذا النوع الفني يستقطب اهتمام 

الشباب و يعرف إقبال كبير من طرفهم كونه يبسط المعلومة.
   و ذكر ذات المتحدث، أن مراحل إنجاز مؤلفه الجديد و هو عبارة عن قصة مصورة تاريخية صادر عن منشورات زاد لينك و يقع في 48 صفحة، 
الحية ثم كمرحلة ثانية  الشهادات  إلى جانب  التاريخي بتعدد مصادره  األرشيف  المادة و  السيناريو اعتمادا على جمع  أولى كتابة  عرف كمرحلة 

تصميم الرسومات، حيث اعتمد األبيض و األسود ليكون العمل أصيال و واقعيا يحترم خصوصيات المرحلة التي يتناولها اإلصدار و وفيا للحقيقة 
التاريخية.

   و أفاد المؤلف أنه بعد االنتهاء من النسخة األولى من السيناريو قام بالتواصل مع بيير أودان نجل المناضل موريس أودان إلبداء مالحظاته، حيث زوده بالكثير من المعلومات العائلية و الصور و األرشيف و وجهه بإجراء تعديالت عديدة على 
السيناريو ليتماشى و الحقيقة التاريخية، كما عبر له عن امتنانه لتناوله بهذا النوع الفني مسار والديه موريس وجوزيت أودان النضالي.

   و تدور أحداث قصة المؤلف بصوت جوزيت أودان أرملة المناضل موريس أودان و رفيقة دربه النضالي في الحزب الشيوعي، حيث تنطلق األحداث من لقائهما األول في أحضان جامعة الجزائر للعلوم، لينتقل بعدها إلى مختلف المراحل التي عايشها 
الثنائي المناضل على الصعيد الشخصي و العلمي و النضالي إلى غاية اعتراف الدولة الفرنسية رسميا عام 2018 بضلوعها في جريمة اغتيال موريس أودان و تعذيبه وصوال إلى مرحلة وفاة زوجته بعد ذلك عام 2019.

   و اعترف المؤلف، أنه « مازج بين الحقيقة التاريخية و الخيال لنسج خيوط و ألوان قصته المصورة «، مشيرا أنه ال يمكن اإللمام بكل تفاصيل المناضل و زوجته عبر مختلف مراحل حياتهما بل هناك فراغات و حتى تكون القصة متسلسلة ال بد 
من إدخال الخيال لكن دون تجاوز أو اإلخالل بالحقيقة التاريخية مع استحضار أجواء سنة 1957، في حين سيصدر المؤلف في نسخته باللغة العربية قريبا.

  و أكد المؤلف، أن بطل مؤلفه ليس المناضل موريس اودان فقط بل زوجته  جوزيت أيضا كونها لم تتوقف عن البحث عن حقيقة اختفاء زوجها قسريا ثم اغتياله من طرف جيش االستعمار الفرنسي إلى غاية وفاتها  سنة 2019، كما أكد على « 
أهمية تناول الشخصيات الفرنسية و غيرهم من األجانب الذين ساندوا الثورة التحريرية عبر نوع الشريط المرسوم لتسهيل ترسيخها لدى الشباب و الحفاظ على ذاكرتها «.

المصورة «  القصة  ربيع  المرسوم في تونس « بمشاركة هادي مقديش رئيس « مهرجان  الشريط  المرسوم، تم تقديم مداخلة تمحورت حول إشكالية « تجربة  للشريط  الدولي  الجزائر  الثاني من مهرجان  اليوم  أخرى، و ضمن برنامج     من جهة 
بصفاقس، و الذي استعرض تجربته في المجال و ضرورة الترسيخ للفن السابع لدى األطفال و الشباب، كما تحدث الفنان  ياسين الليل عن مساره و بداياته في مجال الفن لتاسع، حيث تميزت المرحلة بوجود عدد قليل من دور النشر المتخصصة 

في الشريط المرسوم معرجا على تجربته في إصدار مجالت و تأسيس نوادي أطفال لتشجيع ممارسة هذا النوع الفني الراقي.

الفنان محمد عزوق یبدع و یستنطق مخاوف اإلنسان و أحزانھ في 
معرضھ الجدید « لتوبة « 

التوبة «، و هو عبارة عن  التشكيلي محمد عزوق تحت عنوان «  العاصمة، معرضا مميزا للفنان  اللطيف بأعالي      تحتضن فيال عبد 
تركيب و النحت و لوحات تضع اإلنسان أمام نفسه و تحثه على التفكير في تغير من سلوكاته التي قد تؤدي إلى الدمار إن استمرت.

8 يناير  الوكالة الجزائرية لإلشعاع الثقافي و يتواصل إلى غاية     يطرح الفنان التشكيلي محمد عزوق في هذا المعرض، الذي تنظمه 
2022، تساؤالت و تأمالت فلسفية و واقعية حول مستقبل اإلنسان في عصر التكنولوجيا، في تشكيلة من األعمال الفنية التي جمعت 

بين النحت و التركيب و الرسم قدم فيها الفنان طرحا جديدا و مثيرا.
الحرب و  التي تتناول مسألة «  الرئيسية و تطويرها كما في تلك األعمال  الفكرة  المعروضة مع بعضها في طرح     ترتبط كل األعمال 
الالجئين من خالل صور الضياع و البؤس الذي يعيشه هؤالء، و قد اهتم المبدع في النماذج التي جسدها بالحاالت النفسية و المظهر 
الخارجي لهؤالء دون التركيز على مالمحهم الشخصية ليقول في النهاية « إن ما يهم هو تلك الحالة من الضياع التي يعيشها هؤالء دون 

تمييز «.
   و تنغرس ريشة الفنان في تلك األعمال المعاصرة التي يطغى عليها اللون األبيض و األسود أعماق اإلنسان الحالي الستنطاق مخاوفه 
و أحزانه و أحيانا العنجهية و الغرور المدمر الذي يميزه، و كان الفنان يقول لهؤالء انظروا حولكم و امنحوا فرصة ألنفسكم للتحكم في 

سلوككم و ردود أفعالكم.
  وفي تركيبة بعنوان « التوبة « أقيمت في زاوية من جناح العرض، يعرض محمد يعرض مجموعة من الثياب الرثة و المتسخة تحيط 
بها أضواء أفقية و ينبعث من وراءها صوت تسرب المياه التي تسقط على الثياب لتنظيفها من الذنوب، عمل يشير إلى أن الحل هو في 

التخلص من آثار تلك السلوكيات و المواقف السيئة و العودة إلى طريق الصواب.
من إعداد: حياة مصباحي

منصر،  زهية  الصحفية،  توجت    
اإلماراتية  بطوطة  ابن  بجائزة 
20
 .. الرحلي  الريبورتاج   » فئة  عن 
عملها  عن   ،» الصحفية  الرحلة 
خطى  على   .. الغائبين   «منازل 
هي  و  الغياب»،  في  المقيمين 
الشأن  في  مختصة  صحفية 
هي  و  الغياب»،  في  المقيمين 
الشأن  في  مختصة  صحفية 
هي  و  الغياب»،  في  المقيمين 

الثقافي و صاحبة عدة إصدارات، 
العربي لألدب  المركز   » و قال     
الثقافي و صاحبة عدة إصدارات، 
العربي لألدب  المركز   » و قال     
الثقافي و صاحبة عدة إصدارات، 

 » اآلفاق  ارتياد  الجغرافي- 
عدد  أن  الجائزة  يقدم  الذي 
 » اآلفاق  ارتياد  الجغرافي- 
عدد  أن  الجائزة  يقدم  الذي 
 » اآلفاق  ارتياد  الجغرافي- 

هذا  المشاركة  المخطوطات 
11
تركيا،  إلى  إضافة  عربيا  بلدا 
اإلطار  هذا  في  ذهبت  فيما 
إلى   » الدراسات   » فرع  جائزة 
الرحلة   » جائزة  و  يمني  كاتب 
من  مشاركين  إلى   » المترجمة 

الثقافي
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وأص
األنباء  وكالة  أفادت 
الصحراوية، أن إبراهيم غالي، 
وخالل الزيارة المفاجئة التي 
السمارة،  والية  الى  قادته 
شدد  الالجئين،  بمخيمات 
التحلي  وضرورة  أهمية  على 
والعزم  المسؤولية  بروح 
واإلنخراط بفاعلية لمواجهة 

كافة التحديات التي تفرضها 
المرحلة.

الصحراوي,  الرئيس  ودعا 
رافقه  التي  زيارته  خالل 
األول  الوزير  من  كل  فيها، 
بيون,  حمودي  بشرايا 
التنظيم  أمانة  ومسؤول 
أدوه،  خطري  السياسي 

التطورات  مع  التناغم  إلى 
والعسكرية,  السياسية 
خدمة  المسؤولية  و"تحمل 
لألهداف الوطنية واستحضار 
يمر  التي  الدقيقة  الظرفية 
بها كفاح الشعب الصحراوي, 
اال  نهايتها  تكون  لن  والتي 

الحرية واالستقالل".

جمعه  الذي  اللقاء  وخالل   
بوالي والية السمارة, السيدة 
تم  حمادة،  السالك  مريم 
األوضاع  على  الضوء  تسليط 
ومناقشة  هناك  العامة 
وكذا  األمنية  جوانبها 
السياسية واالجتماعية، كما 
على  غالي،  إبراهيم  اطلع 

جملة االنشغاالت المطروحة 
أين  السمارة،  والية  في 
تعليمات  بإسداء  قام 
من  األخيرة،  هذه  لسلطات 

المواطنين  مرافقة  أجل 
حلول  إيجاد  على  والعمل 

النشغاالتهم.

األحد 26 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 23 جمادى األولى  
1443 ه  

الدولي
خالل الزيارة المفاجئة التي قادته الى والية السمارة، بمخيمات الالجئين 

الرئيس الصحراوي يشدد على ضرورة 
التحلي بالمسؤولية لمجابهة التحديات

أكد رئيس الجمهورية الصحراوية األمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، على ضرورة التحلي بروح المسؤولية 
واإلنضباط لمجابهة كافة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، ومواكبة التطورات السياسية والعسكرية.

نظمت "الجبهة المغربية لدعم 
فلسطين وضد التطبيع" 

، أمس، "محاكمة رمزية" 
حول التطبيع والمطبعين، 

وتعد هذه المحاكمة الرمزية 
جزء من أنشطة وفعاليات 

احتجاجية أخرى تقودها 
الجبهة المغربية طيلة شهر 

ديسمبر الجاري في ذكرى 
مروم عام على توقيع اتفاق 

التطبيع بين المغرب والكيان 
الصهيوني في العاشر ديسمبر 

2020 وما تاله من اتفاقيات 
وشراكات بين الطرفين. ودعت 

الجبهة، مسانديها وأعضاءها 
إلى االحتجاج بمختلف مدن 

المملكة خالل الشهر الجاري، 
واصفة ذكرى إعالن التطبيع 

بالمشؤومة، وما نتج عنه من 
اتفاقات تفريطا في السيادة 

الوطنية .وأكدت ،استمرار 
األشكال النضالية،ما استمر 

التطبيع،حتى إسقاطه،ببرنامج 
نضالي لمقاومته بكافة األشكال 

السلمية المتاحة.
وتشهد مدن المملكة تصعيد 
المتظاهرين من أبناء الشعب 
المغربي من بينهم أكاديميين 

وحقوقيين وباحثين وأساتذة 
جامعيين، الحتجاجاتهم 

الرافضة لما أقدم عليه نظام 
مملكتهم من تطبيع مخز مع 

كيان صهيوني،محذرين من 
مشاريعه الخطيرة والمدمرة 

على بلدهم وعلى كل المنطقة 
المغاربية. ووصفت الجبهة 

المغربية، الذكرى بالمشؤومة، 
ودعت إلى يوم وطني ضد 

التطبيع ، مؤكدة ان أي اعتراف 
بهذا الكيان الغاصب،هو 

دعم لسياسته في البطش 
والتنكيل بالشعب الفلسطيني، 

ويؤدي إلى تخريب البلد، 
ونسيجه المجتمعي واستقراره 

واستقالله.
وتفاعل المتظاهرون بقوة مع 

نداء "الجبهة المغربية لدعم 
فلسطين وضد التطبيع" في 

مظاهرات عارمة جرت بالمملكة 
تزامنا مع الذكرى االولى للتطبيع 

تحت شعار "الشعب يريد 
إسقاط التطبيع" .ووفق بيان 

للجبهة ، فقد خرج المتظاهرون 
في كل مدن المملكة ، تحت 

شعار واحد وموحد: "معركتنا 
متواصلة إلسقاط اتفاقيتي 

التطبيع والتعاون العسكري 
الخيانيتين".

وعبرت األمانة العامة الوطنية 
للجبهة المغربية لدعم 

فلسطين وضد التطبيع، عن 
" اعتزازها بالصمود الذي واجه 

به المحتجون القمع المخزني 
في العديد من المدن "، مشيرة 

الى تدخل جحافل من القوات 
القمعية لتعنف بالركل والدفع 

والضرب والكالم الساقط 
والمطاردة عبر الشوارع واألزقة 

المواطنين.
واعتبرت هذا القمع "دليل آخر 

على ال مشروعية وال شعبية 
القرارات التطبيعية المخزنية. 

ذلك أن الدولة لم تجد ما تغطي 
به على افتقاد سياساتها 

التطبيعية ألي سند شعبي 
غير المنع والقمع، لتكون 

عند حسن ظن الصهيونية 
واإلمبريالية". وعبر الرافضون 

للتطبيع عن مناهضتهم لقرار 
السلطة،المستفرد، والمخالف 

لنبض الشعب المغربي المساند 
للشعب الفلسطيني،الذي يرفض 

كل تطبيع مع الكيان المحتل 
المشرد ألهل فلسطين.

 ، التطبيع"  وضد  فلسطين  لدعم  المغربية  "الجبهة  نظمت 
هذه  وتعد  والمطبعين،  التطبيع  حول  رمزية"  "محاكمة  أمس، 
أخرى  احتجاجية  وفعاليات  أنشطة  من  جزء  الرمزية  المحاكمة 
الجاري في ذكرى  المغربية طيلة شهر ديسمبر  الجبهة  تقودها 
والكيان  المغرب  بين  التطبيع  اتفاق  توقيع  على  عام  مروم 
اتفاقيات  من  تاله  وما   2020 ديسمبر  العاشر  في  الصهيوني 
وأعضاءها  مسانديها  الجبهة،  ودعت  الطرفين.  بين  وشراكات 
الجاري،  الشهر  خالل  المملكة  مدن  بمختلف  االحتجاج  إلى 
من  عنه  نتج  وما  بالمشؤومة،  التطبيع  إعالن  ذكرى  واصفة 
اتفاقات تفريطا في السيادة الوطنية .وأكدت ،استمرار األشكال 
نضالي  إسقاطه،ببرنامج  التطبيع،حتى  استمر  النضالية،ما 

لمقاومته بكافة األشكال السلمية المتاحة.
وتشهد مدن المملكة تصعيد المتظاهرين من أبناء شهدت ليبيا 
دبلوماسيا  وزخما  كبيرا  سياسيا  انفراجا   ،2021 سنة  بداية  مع 
ملحوظا، بعد تولي سلطة انتقالية منتخبة، إدارة شؤون البالد 
إلى غاية إجراء اإلنتخابات المنشودة، غير أنه في الفترة األخيرة، 
طفت الى السطح الكثير من األحداث أدت إلى تأجيل اإلستحقاق 
الرئاسي الذي كان مقررا اليوم الجمعة و أبقت على ملفات ثقيلة 
عالقة، على رأسها إخراج القوات األجنبية و المرتزقة من البالد.

الليبي  النواب  مجلس  صوت  بالتاريخية،  وصفت  خطوة  ففي   
الوطنية  الوحدة  لحكومة  الثقة  منح  على  الماضي  مارس  في 
األمم  إطار خطة تدعمها  الدبيبة، في  الحميد  يرأسها عبد  التي 
الليبيون  عليها  يعلق  التي  االنتخابات،  إجراء  تشمل  المتحدة 
قوض  الفوضى،  من  عقد  إلنهاء  كبيرة  آماال  الدولي  والمجتمع 

استقرار المنطقة.
 سارعت العديد من األطراف الدولية للترحيب بهذا اإلنجاز الهام 
والمفصلي في مسيرة استكمال استحقاقات المرحلة االنتقالية، 
الطريق  تمهد  حتى  الجديدة  للحكومة  الكامل  دعمها  أكدت  و 
الليبية  األراضي  الذي يحافظ على وحدة  الشامل  السياسي  للحل 

ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.
البالد  شرق  في  مدنا  الدبيبة  زار  الحكومة،  رئاسة  توليه  وفور 
الفتنة، كما فتح أبواب  وغربها وجنوبها في محاولة إلطفاء نار 
فتح  نجاحاته،  أحد  وكان  السابق،  النظام  النصار  المصالحة 
الطريق الساحلي بين الشرق والغرب وما ترتب عليه من نتائج 
البالد  قسمت  أن  بعد  واستقرارهم  األهالي  حياة  على  إيجابية 

سياسيا وعسكريا.
من  ملحوظا  دبلوماسيا  زخما  السنة  طيلة  ليبيا  شهدت  وقد 
الجديدة  للسلطات  الدولي  الدعم  أظهر  العاصمة طرابلس،  وإلى 
المؤتمرات و  العديد من  الملف  البالد، كما شهد  ولالستقرار في 
البناء  إلى مجموعة أسس يمكن  التي توصلت  المهمة  المبادرات 
دعا  الماضي،  يونيو  ففي  سلمية.  تسوية  إلى  للتوصل  عليها 
مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا إلى "االمتناع عن التدخل في الصراع 
االلتزام  على  الدولية  األطراف  كل  وحث  الليبي  الداخلي  والشأن 
حظر  يخرق  من  كل  بمعاقبة  الدولية  القرارات  وتطبيق  بذلك 

التسلح في ليبيا".
أكبر  ثاني  فعاليات  الجزائر  احتضنت  الماضي،  أوت  نهاية  وفي 
أطراف  عدة  وصفته  الذي  الليبي،  الجوار  لدول  تشاوري  اجتماع 
منها  هامة،  توصيات  بعدة  خرج  حيث  المحوري"،  و  ب"الناجح 
"ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية و إنجاز المصالحة الوطنية"، 
مع الحاجة إلى إشراك دول الجوار "بشكل كامل" في المحادثات أو 

المسارات التي يتم إطالقها في هذا الصدد.
احتضنت  السابق،  النظام  سقوط  منذ  دولي  اجتماع  أول  وفي 
على  أكد  الذي  ليبيا"،  استقرار  دعم  "مؤتمر  طرابلس  العاصمة 
مناسبة  بيئة  وخلق  الثقة  لبناء  الالزمة  التدابير  اتخاذ  "أهمية 
استضافت  وبدورها،  وشفافة".  نزيهة  انتخابات  إجراء  أجل  من 
هدد  الذي  الدولي"  باريس  "مؤتمر  الماضي  نوفمبر  في  فرنسا 
بفرض عقوبات على األفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل 
كانوا  سواء  االنتخابات،  نتائج  يقوض  أو  يعرقل  أن  شأنه  من 

داخل ليبيا أو خارجها". 

 عقبات قانونية وسياسية ترجئ 
االنتخابات لموعد الحق

تزايدت  ليبيا،  في  رئاسي  استحقاق  أول  موعد  اقتراب  ومع   
التي  التشريعية  االنتخابات  إرجاء  بعد  السيما  التوتر،  مظاهر 

قانون  تعرض  ثم  الرئاسية،  مع  تجرى  أن  المفترض  من  كان 
القوائم  إعالن  تعذر  إلى  وصوال  كثيرة،  النتقادات  االنتخابات 
البرلمانية.   أو  الرئاسية  لالنتخابات  سواء  للمرشحين  النهائية 
إجراء  تاريخ  من  يومين  وقبل  "المشحون"،  الجو  هذا  وأمام 
الرئاسيات، اقترحت المفوضية العليا لالنتخابات بالتنسيق مع 
مجلس النواب تأجيل االقتراع إلى 24 يناير المقبل، على أن يحدد 

البرلمان موعدا آخر إلجرائها خالل 30 يوما.   
وفي مهمة هادفة إلى تحريك العملية السياسية والتعامل مع 
مستجدات المسار االنتخابي، عادت المسؤولة األمريكية ستيفاني 
انطونيو  األممي  العام  لألمين  كمستشارة  طرابلس  إلى  وليامز 
المبعوث  استقالة  بعد  الليبي  بالملف  مكلفة  غوتيريش، 
األممي يان كوبيش ألسباب "مهنية وشخصية"، وباشرت مهمتها 
السياسية  الشخصيات  العديد من  اجتماعات مكثفة مع  بعقد 
والعسكرية و القضائية. وبالتزامن مع الجدل القائم حول مسار 
االنتخابات، شكل اإلجتماع األول الذي عقد في مدينة سرت مؤخرا 

بين القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق
للمجلس  التابعة  المسلحة  القوات  أركان  ورئيس  الناظوري، 
نحو  األحداث  مجريات  في  مهمة  نقلة  الحداد،  محمد  الرئاسي، 
تكريس السالم الشامل في ليبيا، ال سيما مع تأكيد الطرفين أن 
اإلجتماع كان بمبادرة من الداخل، ودون وساطات خارجية. وقد 
المؤسسة  "توحيد  على  الطرفين  اتفاق  عن  االجتماع  تمخض 
العسكرية قريبا، دون أي تدخل أجنبي"، وهو ما اعتبره المجلس 
الرئاسي، "الخطوة األهم في مختلف األحداث السياسية الراهنة، 
وجيشها  الجديدة،  الليبية  الدولة  بناء  مشروع  نحو  واإليجابية 

الموحد".
وفي ذات السياق، شددت ستيفاني وليامز على أن إنجازات اللجنة 
العسكرية المشتركة (5+5)، منذ توقيع اتفاق وقف اطالق النار 
في اكتوبر 2020، كالحفاظ على وقف اطالق النار وفتح الطريق 
الساحلي و استئناف الرحالت الجوية لربط المدن، "يجب أن تتوج 

بتوحيد المؤسسة العسكرية".
وكانت اللجنة قد توصلت بعد عام على اتفاق وقف اطالق النار 
إلى اتفاق يقضي بتطبيق "خطة عمل شاملة" إلخراج المرتزقة 
والقوات األجنبية من البالد، "بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن"، 
ومع ذلك ما زالت القضية تراوح مكانها وتثير قلقا داخل البالد 
وخارجها. وفي المجال االقتصادي، تلقت ليبيا أخبارا مبشرة للمرة 
األولى منذ أشهر عدة، بعد االتفاق على خطوات فعلية لتوحيد 
واضحة  تداعيات  ترك  ألعوام  انقسام  بعد  المركزي،  المصرف 
أكاديميين  بينهم  من  المغربي  الشعب  الوطني.  االقتصاد  على 
وحقوقيين وباحثين وأساتذة جامعيين، الحتجاجاتهم الرافضة 
كيان  مع  مخز  تطبيع  من  مملكتهم  نظام  عليه  أقدم  لما 
صهيوني،محذرين من مشاريعه الخطيرة والمدمرة على بلدهم 
المغربية،  الجبهة  ووصفت  المغاربية.  المنطقة  كل  وعلى 
الذكرى بالمشؤومة، ودعت إلى يوم وطني ضد التطبيع ، مؤكدة 
في  لسياسته  دعم  الغاصب،هو  الكيان  بهذا  اعتراف  أي  ان 
البطش والتنكيل بالشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تخريب البلد، 

ونسيجه المجتمعي واستقراره واستقالله.
لدعم  المغربية  "الجبهة  نداء  مع  بقوة  المتظاهرون  وتفاعل 
بالمملكة  جرت  عارمة  مظاهرات  في  التطبيع"  وضد  فلسطين 
يريد  "الشعب  شعار  تحت  للتطبيع  االولى  الذكرى  مع  تزامنا 
إسقاط التطبيع" .ووفق بيان للجبهة ، فقد خرج المتظاهرون 
"معركتنا  وموحد:  واحد  شعار  تحت   ، المملكة  مدن  كل  في 
العسكري  والتعاون  التطبيع  اتفاقيتي  إلسقاط  متواصلة 

الخيانيتين".
وعبرت األمانة العامة الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين 
وضد التطبيع، عن " اعتزازها بالصمود الذي واجه به المحتجون 
القمع المخزني في العديد من المدن "، مشيرة الى تدخل جحافل 
والكالم  والضرب  والدفع  بالركل  لتعنف  القمعية  القوات  من 

الساقط والمطاردة عبر الشوارع واألزقة المواطنين.
شعبية  وال  مشروعية  ال  على  آخر  "دليل  القمع  هذا  واعتبرت 
ما  تجد  لم  الدولة  أن  ذلك  المخزنية.  التطبيعية  القرارات 
شعبي  سند  ألي  التطبيعية  سياساتها  افتقاد  على  به  تغطي 
الصهيونية  ظن  حسن  عند  لتكون  والقمع،  المنع  غير 
لقرار  مناهضتهم  عن  للتطبيع  الرافضون  وعبر  واإلمبريالية". 
المساند  المغربي  الشعب  لنبض  والمخالف  السلطة،المستفرد، 
للشعب الفلسطيني،الذي يرفض كل تطبيع مع الكيان المحتل 

المشرد ألهل فلسطين.

انتقدت الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل بالمغرب، 

"الصمت المريب" لحكومة 
عزيز أخنوش، تجاه موجة 

غالء األسعار وتدهور القدرة 
الشرائية للمواطنين و استمرار 

بعض اللوبيات في مراكمة 
الثروات على حساب جيوب 

المواطنين.
 ونقلت وسائل اعالم محلية 
عن بيان للمكتب التنفيذي 
للكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل، مطالبته الحكومة 

بضرورة التعجيل بفتح الحوار 
االجتماعي ثالثي األطراف حول 

كافة القضايا االجتماعية 
والمطلبية وحل النزاعات 

في عدد من الشركات وفرض 
احترام قانون الشغل واحترام 

الحريات النقابية والتصريح 
بالعمال لدى الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي و إيجاد 
حلول دائمة لتداعيات الجائحة 

على الطبقة العاملة، كما طالب 
بتدخل عاجل لتحديد أسعار 
بعض المواد االساسية ودعم 

الفئات المتضررة.
ورفض المكتب التنفيذي كل 
القرارات االنفرادية المتعلقة 

بمشروع القانون األساسي 
لمستخدمي الوكالة المغربية 

لتنمية االستثمارات والصادرات، 
الذي لم يأخذ بعين االعتبار 

مقترحات ممثلي النقابة 

بالوكالة، مطالبا بفتح حوار 
عاجل مع التمثيليات النقابية 

للمعنيين باألمر، وكذا فتح 
حوار حول كل مشاريع إصالح 

المؤسسات والمقاوالت 
العمومية. وبخصوص الجدل 

حول فرض جواز التلقيح، 
جددت الكونفدرالية رفضها ألي 

قرار حكومي بفرض إجبارية 
جواز التلقيح للولوج إلى 

الفضاءات والخدمات العمومية 
والخاصة وإلى مقرات العمل. 
واعتبرت هذا الفرض انتهاكا 
للحقوق والحريات، محذرة من 
أي استغالل لهذا القرار للمس 
بحقوق األجراء في القطاعين 

العام والخاص.

من طرف"الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"

 تنظيم "محاكمة رمزية" حول التطبيع 
والمطبعين في جلسة مفتوحة

 ليبيا تودع سنة 2021 وتتطلع لعام جديد

 انفراج سياسي  واستعداد إلتمام 
اإلستحقاق اإلنتخابي

 بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين

انتقاد "الصمت المريب" لحكومة 
أخنوش في المغرب
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الخارجية الفلسطينية تندد باالعتداءات الصهيونية وتؤكد  

«عدوان االحتالل يتم من خالل توزيع 
علني لألدوار»

الخارجية  وأضافت 
صدر  بيان  في  الفلسطينية 
الذي  الوقت  عنها، أمس، «في 
يحتفل به شعبنا الفلسطيني 
الميالد،  بأعياد  أجمع  والعالم 
المستوطنون  يواصل 
االرهابية  ومنظماتهم 
االحتالل  وقوات  المسلحة 
تصعيد  المختلفة  وأذرعه 
وأرضه،  شعبنا،  على  العدوان 

وممتلكاته، ومقدساته».
وأوضحت «أن هذا العدوان يتم 
من خالل توزيع علني لألدوار، 
المستوى  تورط  من  يبدأ 
عبر  الصهيوني،  السياسي 
وتوجيهات  واضحة  تعليمات 
بإطالق النار على الفلسطيني، 
مرورا  به،  والتنكيل  وقمعه، 
وقضاء  محاكم  بمنظومة 
هذا  تشرعن  صهيونية 
وتوفر  االستعماري،  العدوان 
الالزم  القانوني  الغطاء  له 
لمرتكبي  المطلوبة  والحماية 
لعناصر  وصوال  الجرائم، 
المستوطنين اإلرهابية وقادة 
وعناصره  االحتالل  جيش 
حياة  يستبيحون  الذين 

أشكال  بكافة  الفلسطيني 
والترهيب،  والقتل  القمع 
والعمل على تخويفه لتسهيل 

السيطرة عليه».
الخارجية  وأشارت 
إلى أن آخر هذه  الفلسطينية، 
اعتداءات  كانت  االنتهاكات 
المتواصلة  المستوطنين 
واالغوار،  يطا  مسافر  في 
وعزون  سلفيت،  غرب  وفي 
نابلس،  وفي  قلقيلية،  شرق 
للتجمعات  ومداهمتهم 
بالخليل،  يطا  في  السكانية 
جيش  وإسناد  بمشاركة 

االحتالل.
الخارجية  وحمّلت 
االحتالل  الفلسطينية 
كافة  بمكوناته  الصهيوني 
والمباشرة  الكاملة  المسؤولية 
االستعمارية  الحرب  هذه  عن 
التوسعية، التي تشكل الجوهر 
الحقيقي للسياسة الصهيونية 
الفلسطيني  الشعب  تجاه 
زيف  وتكشف  وحقوقه، 
باأللفاظ  والتالعب  الشعارات 
على  للتغطية  تمارسها  التي 
فيما  سواء  الحقيقة،  هذه 

توظيف  بطريقة  يتعلق 
أو  الخارجي،  العدو  مقولة 
مقولة األمن مقابل االقتصاد، 
الصراع  تقليص  عبارة  او 
والتي  االحتكاك،  وتخفيف 
للهروب  أبواب  تعتبر  جميعها 
من استحقاقات السالم العادل 

والشامل.
الفلسطينية  الخارجية  وأكدت 
المطلوب  ان  بيانها،  في ختام 
االحتالل  على  الضغط  دوليا 
عدوانه  لوقف  الصهيوني 
واالنخراط  فورا،  واستيطانه 
سالم  عملية  في  الحقيقي 
انهاء  الى  تؤدي  ومفاوضات 
زمني  سقف  ضمن  االحتالل، 
لمرجعيات  ووفقا  محدد، 

السالم الدولية المعتمدة.
إلى ذلك واصل جنود االحتالل 
والمستوطنون،  الصهيوني 
الشعب  على  عدوانهم 
ومقدساته  الفلسطيني 
استشهدت  حيث  وممتلكاته، 
شمال  دعسها  بعد  مواطنة 
مستوطن،  قبل  من  اهللا  رام 
هجمات  آخرون  شن  فيما 
المواطنين  على  واعتداءات 

نابلس  قرب  وممتلكاتهم 
والخليل،  واألغوار  وسلفيت 
خالل  مواطنين  عدة  وأصيب 
فعاليات  وقمع  مواجهات 
فيما  لالستيطان،  مناهضة 
12 االحتالل  قوات  اعتقلت 

وجنين  القدس  في  مواطناً 
وأريحا ونابلس، وجرفت أراضي 

زراعية شمال قطاع غزة.

المواطنة  استشهدت  وقد 
أنيس  غدير  الفلسطينية 
أن  بعد  عاما)،   63) مسالمة 
دعسها مستوطن على مدخل 
اهللا.  رام  شمال  سنجل  بلدة 
فلسطيني  مواطن  وأصيب 
بلدة  في  طفيفة  بجروح   ،
عقب  نابلس،  شرق  عزموط 
عليه  المستوطنين  اعتداء 
ساعتين،  من  ألكثر  واحتجازه 
في بلدة عزموط شرق نابلس. 
على  مستوطنون  اعتدى  كما 
ثالثة مواطنين من بلدة قراوة 
بني حسان غرب سلفيت، خالل 
تواجدهم في أراضي وادي قانا 

ببلدة دير استيا.

إطارات  مستوطنون،  وأعطب 
قروي  مجلس  رئيس  مركبة 
البدوية  والمضارب  المالح 
مهدي  الشمالية  األغوار  في 
مستوطنون  وهاجم  دراغمة. 
المواطنين  مركبات  بالحجارة، 
على طريق جنين- نابلس، ما 

أدى لتضرر عدد منها.

المستوطنين  مئات  وحاول 
اقتحام  بالسالح،  المدججين 
والفخيت،  الضبع،  خلة  قرى 
ومغاير  والتبان،  والمجاز، 
العبيد، وصفي التحتا والفوقا، 
جنوب  يطا  بمسافر  الواقعة 
تصدوا  األهالي  أن  إال  الخليل، 
االقتراب  من  ومنعوهم  لهم 

من منازلهم.
بالرصاص  شاب  أصيب  كما 
الحي، خالل مواجهات مع قوات 
وأصيب  الصهيوني  االحتالل 
فلسطينيين  مواطنين   6
المغلف  المعدني  بالرصاص 
والعشرات  بالمطاط 

مواجهات  خالل  باالختناق، 
الصهيوني  االحتالل  قوات  مع 
شرق  قدوم  كفر  قرية  في 
انطالق  عقب  قلقيلية، 
الرافضة  األسبوعية  المسيرة 
بفتح  والمطالبة  لالستيطان، 
أكثر  منذ  المغلق  القرية  شارع 

من 17 عاما.
مواطنين   5 أصيب  كما 
بالرصاص  فلسطينيين 
بالمطاط،  المغلف  المعدني 
بالغاز  باالختناق  آخرين  و43 
بكسور  و3  للدموع،  المسيل 
جراء السقوط، خالل مواجهات 
وبيت  برقة،  بلدات  شهدتها 
محافظة  في  وبيتا،  دجن، 

نابلس.
سجلت  الخليل،  مدينة  وفي 
باالختناق  اإلصابات  عشرات 
خالل  للدموع،  المسيل  بالغاز 
االحتالل  قوات  مع  مواجهات 
الزاوية  باب  في  الصهيوني 

وسط مدينة الخليل.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «إن انفالت المستوطنين وسيطرة قوات االحتالل 
الصهيوني على الطرق ومفارقها، من خالل نصب الحواجز، واالبراج العسكرية، والبوابات الحديدية، بات 

يشكل المشهد اليومي لحياة الفلسطينيين المحفوفة بالمخاطر».
ä’ÉcƒdG

تستمر حالة التوتر داخل سجون 
االحتالل الصهيوني منذ اعتداءات إدارة 
السجون على األسيرات الفلسطينيات، 

وسط مواصلة عزل عدد من األسرى.
وأفاد مكتب إعالم األسرى الفلسطيني، 

أمس، بأن حالة التوتر داخل سجون 
االحتالل ال تزال مستمرة على إثر 

تداعيات االعتداء السافر على 
األسيرات.

وقال إعالم األسرى: إن «حالة التوتر 
منعت األسرى من الخروج ألداء صالة 

الجمعة أول أمس، بسبب مواصلة 
االحتالل إغالق السجون كافة».

وأشار الى مواصلة االحتالل عزل األسرى 
«محمد عرمان ومنير مرعي وأشرف 

زغير وعمر الشريف ويوسف مسعود 
ومحمود رضوان وسائد زيد وفادي 

أبو السبح» وذلك في أعقاب عملية 
الطعن في سجن نفحة. كما أكد 

مواصلة عزل األسير يوسف المبحوح 
في عزل سجن السبع على خلفية 

تنفيذه عملية الطعن البطولية 
انتصارًا للحرائر.

ومددت إدارة سجون االحتالل 
الصهيوني، مدة العزل االنفرادي 

لألسير يعقوب محمود قادري، لشهرين 
آخرين، وفرضت عليه عقوبات جديدة 

أخرى، بحسب مؤسسة مهجة القدس 
للشهداء واألسرى. وقال قادري في 

رسالة تلقتها مؤسسة مهجة القدس، 
إن النتسيفوت (مفوض الداخلية 

التابعة لمصلحة السجون) مددت عزله 
االنفرادي شهرين جديدين.

وأشار «إعالم األسرى»، إلى أنه عرض 
على محكمة داخل السجن، األسبوع 
الماضي، وقررت إلزامه بدفع غرامة 
مالية بقيمة مائتي شيكل، ومنعت 

خروجه يومين إلى الفورة (ساحة 
السجن)، بسبب التصريحات التي 

أدلى بها لإلعالم برفقة األسرى في 
محكمة الناصرة أثناء جلسة محاكمتهم 

األخيرة.
ولفت إلى تهديد األسرى الذين انتزعوا 
حريتهم عبر «نفق جلبوع»، بالعقاب 

جماعيا، في حال اإلدالء بأي تصريح 
لإلعالم، مع غرامة ال تقل عن ألف 

شيكل، ومنع لعشرة أيام من الخروج 
إلى الفورة.

وبخصوص ظروف عزله في سجن 
«ريمونيم» الصهيوني، قال قادري: 
إن» األمور في السجن على حالها لم 

ا وال  يتغير شيء، ووضعي صعب جدًّ
أريد أن أُفصل، لكن أقول دائمًا دعوة 
سيدنا يونس «ال إله إال أنت سبحانك 

إني كنت من الظالمين».
واندلعت أول أمس الجمعة، مواجهات 
في مناطق متفرقة بالضفة الغربية 
ضمن فعاليات جماهيرية وشعبية 

في جمعة الغضب نصرة لألسرى 
واألسيرات في سجون االحتالل، كما 
أحيا اآلالف صالة الفجر العظيم في 

المسجدين األقصى واإلبراهيمي نصرة 
لألسرى.

وتواصل إدارة سجون االحتالل 
الصهيوني حملتها القمعية الكبيرة 

والهمجية والشرسة ضد األسرى 
الفلسطينيين وسط خشية على مصير 
العشرات منهم. كما تعرضت األسيرات 

خالل األيام الماضية لسلسلة من 
القمع والعزل واالنتهاكات الجسيمة 

على يد وحدات القمع والسجانين.
واعتدت قوات القمع في سجن 
الدامون على األسيرات بالضرب 

والسحل، وإحدى األسيرات أغمى عليها 
من الضرب الوحشي، كما نزع جنود 

االحتالل الحجاب عن عدد من األسيرات 
أثناء االعتداء عليهنّ من قوات القمع 

وسحلهنّ من الرقبة.

من جانبه أكد «نادي األسير» 
الفلسطيني، أن ثالثة أسرى ممن 

واجهوا عملية القمع في سجن 
«نفحة» تعرضوا إلصابات متفاوتة، 

من بينهم األسير يوسف المبحوح 
الذي واجه أحد السّجانين، إضافة إلى 
األسيرين سائد زيد، وفادي أبو سبح، 

وهم من بين تسعة أسرى جرى نقلهم 
للعزل االنفرادي.  

وأوضح نادي األسير في بيان له، أمس، 
أن 45 أسيرا جرى نقلهم من سجن 

«نفحة»، وتوزيعهم على عدة سجون، 
وهي: «إيشل، النقب، شطه، عسقالن، 

عوفر، هداريم، ريمون»، الفتا إلى أن 
األقسام التي يقبع فيها أسرى حركة 
«حماس» ما تزال مغلقة حتّى اآلن، 

وحالة من التوتر الشديد ما تزال قائمة 
فيها.

كما وتواصل إدارة سجون االحتالل 
فرض عقوبات على أسرى «حماس» 

في «نفحة»، تتمثل بحرمانهم من 
الزيارة، و»الكانتينا»، عالوة على 

استمرارها بسحب كافة الكهربائيات. 
وبيّن نادي األسير، أن ثالثة من بين 

األسرى الذين جرى عزلهم يقبعون في 
زنازين سجن «هداريم»، وهم: بالل 

عرمان، ومنير مرعي، وعمر الشريف، 
فيما جرى عزل األسيرين أشرف 

الزغير، ومحمود رضوان في زنازين 
سجن «عسقالن».

يذكر، أن األسرى وفي مختلف السجون 
ذوا خطوات احتجاجية، تمثلت  نفّ

بإغالق األقسام وإرجاع وجبات طعام 
على مدار األيام الماضية، مطالبين 

بوقف كافة اإلجراءات التنكيلية التي 
رضت على أسرى سجن «نفحة»،  فُ
وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه، 

وتركيب هاتف عمومي لألسيرات في 
سجن «الدامون».

اإلنسان  لحقوق  حماية  مركز  أدان 
الفلسطيني إقدام مستوطن صهيوني على 
مسنة  لمواطنة  دهساً  قتل  جريمة  ارتكاب 
شمال  سنجل  بلدة  من  بالقرب  فلسطينية 
الغربية  الضفة  وسط  اهللا  رام  محافظة 

المحتلة.
بالتزامن  تأتي  الجريمة  هذه  أن  المركز  وأكد 
وارتفاع  المستوطنين  إرهاب  تصاعد  مع 
والبلدات  القرى  سكان  بحق  جرائمهم 
الغربية  الضفة  في  المحتلة  الفلسطينية 

بما فيها مدينة القدس.
ووفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق اإلنسان 
الفلسطيني، فقد أقدم مستوطن صهيوني 
صباح أول أمس، على عملية دهس متعمدة 
للمواطنة الفلسطينية المسنة: غدير أنيس 
مسالمة (63) عاماً، قرب بلدة سنجل شمالي 

رام اهللا وسط الضفة الغربية المحتلة.
ضمن  تندرج  الجريمة  هذه  أن  المركز  وأكد 
المنظم  الصهيوني،  االحتالل  إرهاب  إطار 
األرض  أصحاب  ترويع  يستهدف  الذي 
الفلسطينية  والبلدات  القرى  في  األصليين 
وإحالل  تركها  على  إجبارهم  بهدف  المحتلة 

المستوطنين بدالً عنهم.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع 
المستوطنين  اعتداءات  في  ملحوظ  ارتفاع 
وشدد  الفلسطينيين.  المواطنين  على 
المركز على أن هذه الجريمة انعكاس واضح 
للروتين اليومي من االعتداءات التي يمارسها 
الضفة  وقرى  مدن  ضد  المستوطنون 

الغربية منذ سنوات طويلة.
لجنة  بإيفاد  اإلنسان  حقوق  مجلس  وطالب 
وجدي  فوري  تحقيق  لفتح  دولية  تحقيق 
ومستقل في حادثة قتل المواطنة المسنة 

«مسالمة».
باتخاذ  الدولي  المجتمع  طالب  كما 
االحتالل  ردع  صعيد  على  عملية  خطوات 
وانتهاكاته  تجاوزاته  ووقف  ومستوطنيه، 
الدولي  القانون  وقواعد  ألحكام  المخالفة 

نصت  ما  السيما  االحتالل  لحالة  الناظمة 
عليه اتفاقية جنيف الرابعة.

على  المتعاقدة  السامية  األطراف  ودعا 
في  بالتزاماتها  للوفاء  جنيف  اتفاقيات 
ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين 
الحقوقي  المركز  وحث  المحتلة،  األراضي  في 
الجاد  العمل  على  الفلسطينية  السلطة 
االحتالل  مالحقة  مسار  إتمام  أجل  من 
القضاء  أمام  جرائمه  على  ومستوطنيه 

الدولي ال سيما المحكمة الجنائية الدولية.
المقاومة  حركة  دعت  السياق،  ذات  وفي 
أمس،  «حماس»  الفلسطينية  اإلسالمية 
االلتحام  إلى  الفلسطيني،  الشعب  أبناء 
ضد  نابلس،  غرب  جنوب  برقة  أهالي  مع 

اعتداءات المستوطنين الصهاينة.
اللطيف  عبد  الحركة،  باسم  الناطق  وطالب 
بـ»تصعيد  صحفي،  تصريح  في  القانوع، 
مقدرات  لحماية  كافة،  بأشكالها  المقاومة 
لجرائم  والتصدي  الفلسطيني،  الشعب 
الضفة  في  المتصاعدة  المستوطنين 
بتصدي  القانوع  وأشاد  الغربية». 
لقطعان  «الثائرين»  برقة  قرية  أهالي 
المتواصلة بحق  واعتداءاتهم  المستوطنين 

الشعب الفلسطيني.
الصهيوني،  االحتالل  قوات  وأغلقت 
محافظتي  بين  الرئيس  الشارع  أمس، 
الغربية  الضفة  شمال  وجنين  نابلس 
يعتزم  ليلية  لمسيرة  استعداداً  المحتلة؛ 
مستوطنة  باتجاه  تنظيمها  المستوطنون 

«حومش».
وفصائلية  شعبية  دعوات  وسط  ذلك  وجاء 
في  كبير»  شعبي  وغضب  نفير  لـ»يوم 
للتصدي  نابلس  غرب  شمال  برقة  بلدة 

للمستوطنين وصد اعتداءاتهم المتوقعة.
نظموا  قد  المستوطنين  آالف  وكان 
إلى مستوطنة  الماضي- مسيرة  -الخميس 
واعتداءات  هجمات  عدة  وشنّوا  «حومش»، 

على المنازل والممتلكات ببلدة برقة.

 عقب اعتداءات «سجاني االحتالل» على األسيرات الفلسطينيات

توتر واحتقان في السجون الصهيونية
 مركز حقوقي يدين جريمة قتل فلسطينية  

إرهاب المستوطنين يتصاعد 
ضد الفلسطينيين



الدينية14

في المسجد يتعرف الناس إلى ربهم، ويتعلمون 
أحكام دينهم، وفيه يقفون على المنهج األمثل 
الصلوات  تقام  وفيه  األحكام،  هذه  لتطبيق 
تؤول  المسجد  دون  ومن  العبادات،  وأنواع 
األهواء  وتفرقهم  شتات  إلى  المسلمين  وحدة 
عليه  اهللا  صلى  النبي  سارع  لذلك  والشهوات، 
وسلم منذ أن وطئت قدماه أرض المدينة، وهي 
إلى بناء المسجد ليكون  أول دار لإلسالم، سارع 

الركيزة األولى في بناء المجتمع اإلسالمي.
أحد أصحاب رسول اهللا  الداري،  أن تميما  روي   
إلى  الشام  من  حمل  وسلم،  عليه  اهللا  صلى 
انتهى  فلما  وحباالً،  وزيتاً  قناديل،  المدينة، 
فأمر  الجمعة،  ليلة  ذلك  وافق  المدينة،  إلى 
القناديل، وصب  الحبال، وعلق  له فربط  غالماً 
غربت  فلما  الفتيل،  فيها  وجعل  الزيت،  فيها 
رسول  وخرج  فأسرجها،  غالمه  أمر  الشمس 
فإذا  المسجد،  إلى  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا 
هي تزهر فقال: “ من فعل هذا “ ؟ قالوا: تميم 
الداري يا رسول اهللا .. فقال: “ نوّرت اإلسالم، 
نور اهللا عليك في الدنيا واآلخرة، أما لو كانت 
لي  الحارث:  بن  نوفل  "فقال  لزوجتكها  ابنة  لي 
ابنة يا رسول اهللا، تسمى المغيرة، فافعل بها 

ما أردت فزوجه إياها".
صحابي،  هو  عنه  اهللا  رضي  الحارث  بن  نوفل 
ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان 
المشركين،  مع  بدراً  حضر  العباس،  من  أسن 
فأسر ففداه عمه العباس ثم أسلم، وهاجر عام 
الخندق، أعان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مات سنة ٠٢هـ  رمح،  آالف  بثالثة  يوم حُنين 

وقيل ٥١هـ (سير األعالم٩٩١/١=
سيدنا  موطن  األقصى  المسجد  ويتعرض 
ومسرى  السابقين  األنبياء  ومتعبد  إبراهيم، 
في  به  اهللا  نوه  الذي  المسجد  النبيين،  خاتم 
اآليات المفصلة، وتليت فيه الكتب المنزلة، أولى 

الحرمين  وثالث  المسجدين  وثاني  القبلتين، 
إال  المسجدين  بعد  الرحال  تشد  ال  الشريفين، 
عليه  اهللا  صلى  المصطفى  عن  ورد  كما  إليه 

وسلم.
 المسجد األقصى الذي بارك اهللا حوله ببركات 
إليه،  باإلسراء  أضحى  والذي  والدنيا،  الدين 
المعنوية  للشخصية  رمزاً  منه  والمعراج 
اليوم  يتعرض  المسجد  وهذا  للمسلمين، 
تجرى  حيث  بنائه  على  متكررة  العتداءات 
بزعم  حوله،  وما  حرمه  في  الحفريات  أعمال 
التنقيب عن هيكل سيدنا سليمان، إنها حجة 
تستهدف  عدوانية  نوايا  وراءها  تخفي  واهية 
هذا  وطمس  الوجود،  من  وإزالته  تخريبه 
المعلم اإلسالمي البارز من المعالم والمقدسات 
المكان  اإلسالمية، وتدنيس فاضح لحرمة هذا 

الطاهر.
حيث  المسجد،  هذا  ضد  تُحاك  مؤامرة  فإنها 
على  يهودي  معبد  ببناء  الصهاينة  يحلم 
مسجد  إلبراز  ينشطون  هم  لذلك  أنقاضه، 
تمهيداً  األقصى،  المسجد  أنه  على  الصخرة 

إلزالته، وبناء المعبد المزعوم مكانه.
 إن مسجد الصخرة الذي يبرزه اإلعالم الصهيوني 
المعهودة،  بصورته  األقصى  المسجد  أنه  على 
األقصى  المسجد  هو  ليس  الناس،  عامة  عند 
الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، بل هو مسجد 
اهللا  صلى  النبي  عروج  منها  تم  التي  الصخرة، 
عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، حيث دنا فتدلى، 
عبده  إلى  فأوحى  أدنى،  أو  قوسين  قاب  فكان 
المسجد  الكريم  القرآن  وصف  وفي  أوحى،  ما 
األقصى بالبركة إيماٌء قوي للعرب حملة رسالة 
األرض  مشارق  في  المسلمين  وإلى  اإلسالم، 
بارك  وقد  ـ  عليهم  مفروض  أنه  ومغاربها، 
اهللا حوله ـ أن يحفظوا له هذه البركة، ومتى 
اعتدي عليها، فعليهم أن يصطلحوا مع ربهم 

أوالً، ويعدُّوا لعدوهم ما يستطيعون من قوة 
أيدي  من  حوله  ما  ويحرروا  يحرروه،  كي  ثانياً.. 
الغزاة، ويحيوا بتحريره سيرة فاتحيه األبطال؛ 

عمر بن الخطاب، وصالح الدين األيوبي.
المجاهد  هو  اهللا  رحمه  األيوبي  الدين  صالح 
وبطل  الصليبيين،  من  القدس  محرر  البطل، 
من  كردية  عائلة  إلى  ينتمي  حطين،  معركة 
قبيلة الروادية، ولد بقلعة تكريت قرب بغداد 
غزير  القلب  خاشع  تقياً  كان  ٢٣٥هـ  سنة 
الدمعة، حسن الظن بربه، عادالً رحيماً، صابراً 
شجاعاً حليماً زاهداً، يتذكر الموت دائماً (كتاب 

صالح الدين لعبد اهللا علوان)
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 

اهللا.. قال تعالى: 
ِ أَنْ  دَ اهللاَّ لَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِ  ﴿ وَمَنْ أَظْ
خَرَابِهَا  فِي  وَسَعَى  اسْمُهُ  فِيهَا  رَ  كَ يُذْ
إِالَّ  يَدْخُلُوهَا  أَنْ  لَهُمْ  انَ  كَ مَا  أُولَئِكَ 
خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي 

ابٌ عَظِيمٌ) (٤١١سورة البقرة ( اْآلَخِرَةِ عَذَ
 فإن الخزي والعار في الدنيا، والعذاب العظيم 
أن  اهللا،  مساجد  يمنع  من  جزاء  اآلخرة،  في 
يُذكر فيها اسمه، ويسعى في خرابها، أما الذي 
يعمر مساجد اهللا بالبنيان، وينورها باإليمان، 
فعمله هذا عالمة مميزة، على صحة اإلسالم، 

وصدق اإليمان، قال تعالى:
َآمَنَ  مَنْ   ِ اهللاَّ دَ  مَسَاجِ يَعْمُرُ  إِنَّمَا   ﴿
وََآتَى  ةَ  الصَّالَ امَ  وَأَقَ اْآلَخِرِ  وَالْيَوْمِ   ِ بِاهللاَّ
عَسَى أُولَئِكَ أَنْ  َ فَ اةَ وَلَمْ يَخْشَ إِالَّ اهللاَّ الزَّكَ
ونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) (٨١ سورة التوبة ﴾. يَكُ

المسجد  القدس، حيث  إلى مدينة  انتقلنا   ولو 
النبيين،  األنبياء ومسرى خاتم  األقصى متعبد 
يوم  إلى  الزماني  البعد  عبر  القهقري  وعدنا 
الجمعة الواقع في السابع والعشرين من شهر 
للهجرة،  وثمانين  وثالثة  خمسمائة  عام  رجب 
ألف  عام  األول  تشرين  من  الثاني  في  الموافق 
يوماً  لوجدناه  للميالد..  ثمانين  وسبع  ومائة 
قبل  من  القدس  مدينة  فتح  فيه  تم  عظيماً 
وتم  الدين،  صالح  البطل  وبقيادة  المسلمين 
تحريرها من أيدي الغزاة الطامعين، وها نحن 
والوجوه  بالفرح،  امتألت  قد  القلوب  نرى  أوالء 
لهجت  وقد  األلسنة  ونسمع  البشر،  عمها  قد 
القناديل  وعلقت  الرايات  علت  وقد  بالشكر 
العبادات  وصفت  القرآن،  وتُلي  األذان  ورُفع 
وتجلت  الدعوات،  وأديمت  الصلوات  وأُقيمت 
وطابت  العبوس  وزال  الكربات  وانجلت  البركات 

النفوس وفرح المؤمنون بنصر اهللا.
فإذا  األقصى،  المسجد  ندخل  أوالء  نحن  وها   
المسلمون وفيهم صالح الدين وجنده يجلسون 
يمتاز  وال  مقاعدهم،  تتفاوت  ال  األرض،  على 
أميرهم عن أحد منهم، قد خشعت جوارحهم، 
وسكنت حركاتهم هؤالء الذين كانوا فرساناً في 
كأن  خُشعاً  رهباناً  استحالوا  المعركة،  أرض 
على رؤوسهم الطير، في حرم المسجد، وها هو 
قاضي  القرشي  الدين  محي  المسجد  خطيب  ذا 
دمشق يصعد المنبر ويلقي خطبته، ولو ألقيت 
ولو  فرساناً  وانقلبت  لتحركت  البيد،  رمال  على 
الحياة..  فيها  النبثقت  الصم  الصخور  سمعتها 

لقد افتتحها بقوله تعالى:
لَمُوا وَالْحَمْدُ  وْمِ الَّذِينَ ظَ طِعَ دَابِرُ الْقَ قُ ﴿ فَ

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) (٥٤ سورة األنعام ). ِهللاَّ

الخامسة  والسورة  المصحف،  ترتيب  األولى في  السورة  وهي  آياتها سبع، 
نزلت  سورة  أول  وهي  والقلم،  والمزمل  والمدثر  العلق  سور  بعد  نزوال 
سورة  في  الواردة  المثاني  السبع  فهي  مكية؛  سورة  وهي  واحدة،  جملة 
رْآنَ الْعَظِيمَ}،  دْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُ الحجر المكية {وَلَقَ
المثاني جمع مثنى، وسميت بذلك لتكرارها في الصالة، وال تصحّ الصالة 
رضت في مكة، فضال  بدونها، فــ“ال صالة إال بفاتحة الكتاب“، والصالة فُ
عن أنها أجملت مقاصد الدين من ثناء توحيد وجزاء وتعبّد ودعاء، وهذه 

من سمات القرآن المكي.
 أسماء سورة الفاتحة 

ى   هي أعظم سورة في القرآن، وأسماؤها الكثيرة تشير إلى فضلها، فتُسمَّ
إجماال على  الكتاب الشتمالها  أم  ى  وتُسمَّ القرآن،  ألنها مفتتح  الفاتحة؛ 
على  الشتمالها  األساس  ى  وتُسمَّ تفصيال،  فيه  كِرت  ذُ التي  المقاصد 
ى الحمد ألنها افتتحت به، وهي الواقية  الثناء والتوحيد والدعاء، وتُسمَّ
تقي قارئها من كل سوء، وهي الشافية تشفي من كل داء، وهي الكافية 
ى بها المؤمن،  تكفي عن غيرها وال يكفي غيرها عنها، وهي الراقية يُرقَ
نصفين،  عبدي  وبين  بيني  الصالة  قسمت  اهللا:  ”يقول  الصالة،  وهي 
الْعالَمِينَ، قال اهللا:  الْحَمْدُ ِهللاَِّ رَبِّ  ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: 
أثنى عليّ عبدي،  قال اهللا:  الرَّحِيمِ  الرَّحْمنِ  قال:  وإذا  حمدني عبدي، 
إِيَّاكَ  قال:  فإذا  قال اهللا: مجدني عبدى،  ينِ  الدِّ يَوْمِ  مالِكِ  قال:  وإذا 
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال اهللا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
أَنْعَمْتَ  الَّذِينَ  الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ  راطَ  الصِّ اهْدِنَا  سأل، فإذا قال: 
الِّينَ قال اهللا: هذا لعبدي  مْ وَالَ الضَّ يْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مْ غَ عَلَيْهِ

ولعبدي ما سأل“. 
} اختلف العلماء في كون البسملة آية من  الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ  {بِسْمِ اهللاَِّ 
القرآن وفي مطلع الفاتحة ومطلع كل سورة، وترتب على ذلك اختالفهم 
في وجوب قراءتها في الصالة وفي الجهر أو اإلسرار بها، واألرجح واألحوط 
آية من كل  الفاتحة، وليست  آية من  القرآن، وهي  آية مستقلة من  أنها 
سورة، وهو المعمول به في رسم المصحف المشرقي الذي نقرأ منه برواية 
حفص عن عاصم، فالبسملة فيه اآلية األولى من الفاتحة، ومن ثم وجب 

قراءتها في الصالة، والجهر بها واإلسرار سواء، ويستحب أن يبدأ كل عمل 
ال  أبتر  باسم اهللا  يبدأ  ال  والوضوء، فكل عمل  والشرب  كاألكل  بالبسملة 
تكثر  كما  كتابتها  لكثرة  تخفيفا  {بسم}  من  األلف  وحُذِفت  فيه.  بركة 
اللهم“،  ”باسمك  فنقول:  األلف،  ثبتت  صيغتها  اختلفت  ولو  قراءتها، 
و(اسم) من السمو بمعنى العلو والرفعة، أو من السمة بمعنى العالمة، 
التبرك  أشهرها  دالالت،  عــدة  لها  {بسم)  في  والباء  باهللا،  أليق  واألول 
واالستعانة واالستفتاح والمصاحبة، أي أبدأ مستعينا ومتبركا ومستفتحا 
باسم اهللا، ولفظ {اهللا} علَم ال يُطلَق إال على الخالق، ال يشاركه فيه أحد، 
ولذلك ال يُثنَّى وال يُجمَع، وأصله (إلـهٌ)، فحلّت (ال) التعريف العهدية 
محل الهمزة؛ لذلك مُنِع التنوين، ثم صارت (ال) جزءا من اللفظ ال تنفك 
عنه؛ لذلك صحّ نداؤه، فنقول: (يا اُهللا واللهم) مع أن المعرف بـ(ال) ال 

يقبل أداة النداء، وقيل: هو اسمه األعظم.  
الرحم،  من  والرحمة   ،{ الرَّحِيمِ {الرَّحْمنِ  بصفتي  نفسه  اهللا  ثم وصف 
وهو مكان الجنين الذي يرزقه اهللا برحمته من غير حول وال قوة بشرية، 
والرحمة تحمل دالالت النعمة والرقة والرأفة والعطف اللطف واإلحسان، 
 { و{الرَّحِيمِ  { {الرَّحْمنِ وصيغتا  باهللا،  إال  يليق  ال  الصفات  هذه  وكمال 
الكثرة  على  تدل  (فعالن)  صيغة  لكن  هللا،  الرحمة  مالزمة  على  تدالن 
وصيغة (فعيل) تدل على االستمرار، فـ{الرَّحْمن} أكثر في الرحمة من 
{الرحيم}؛ فهي تعمّ كل الخلق في الدنيا، و{الرحيم} تدل على دوام رحمته 
انَ  {وَكَ تعالى:  لقوله  وفقا  بالمؤمنين  خاصة  وهي  واآلخرة،  الدنيا  في 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا}، وقيل: {الرحمن} صفة ذاتية هللا ال تنفك عنه، 
استُعمِل  لذلك  اهللا؛  برحمة  الخلق  انتفاع  على  تدل  صفة  و{الرحيم} 
لفظ {الرحمن} اسما هللا مثل لفظ {اهللا}، كقوله تعالى: {الرَّحْمنُ عَلَّمَ 
لِ ادْعُوا اهللاََّ أَوِ ادْعُوا  } و{الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى}، و{قُ رْآنَ الْقُ

الرَّحْمنَ}. 
بِالنَّاسِ  اهللاََّ  {إِنَّ  تعالى:  كقوله  وصفا،  إال  يأتي  فال  {الرحيم}  لفظ  أما 
اإللهية  الرحمة  دالالت  إلى  يشير  بالبسملة  وارتباطهما  رَحِيمٌ}،  لَرَؤُفٌ 
الواسعة للعصاة ليعودوا إلى اهللا، فكأن البسملة رسالة لهم بأن رحمة 
اهللا واسعة تتغشاهم مهما بلغت معاصيهم، فليبادروا بالرجوع والتوبة، 

وينبغي أن تبدأ توبتهم بالبسملة.   {الْحَمْدُ ِهللاَِّ رَبِّ الْعالَمِينَ}، الحمد 
يختص  ولم  نعمه،  تحصى  ال  الذي  المنعم  اهللا  على  باللسان  الثناء  هو 
الحمد بالسراء، بل هو مطلوب في الضراء، فالمؤمن حينما يصيبه مكروه 
يصبر ويحمد اهللا على لطفه به، فاللطف نعمة من اهللا تستحق الحمد 
النبي حاله بأنه خير  من العبد، وهذا هو حال المؤمن؛ لذلك يعجب من 

كله، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وفي كل خير. 
اهللا،  على  والثناء  بالحمد  أمـر  كل  نبدأ  يجعلنا  بالحمد  القرآن  وافتتاح 
{رَبّ  ألنه  للحمد؛  مستحق  ها  واهللا  باهللا،  دائمة  صلة  في  فنكون 
الْعالَمِينَ}، و{العالَمين} جمع عالَم، وهو كل موجود سوى اهللا، فيشمل 
النبات  وعالم  الحيوان  وعالم  المالئكة  وعالم  الجن  وعالم  اإلنس  عالم 
وعالم الجماد، والجميع يسبح بحمد اهللا وفقا لقوله تعالى: {تُسَبِّحُ لَهُ 
نَّ وَإِن مِّن شَيٍْء إِالَّ يُسَبِّحُ  بْعُ وَاْألَرْضُ وَمَن فِيهِ مَاوَاتُ السَّ السَّ
بالعالمين  المراد  وقيل:  تَسْبِيحَهُمْ}،  هُونَ  قَ تَفْ الَّ  �كِن  وَلَ بِحَمْدِهِ 
والرب  الْعالَمِينَ}،  {رَبِّ  والمالئكة، وتعبير  والجن  اِإلنس  العلم من  أولو 
والمسؤول  والمالك  واآلمر  والحاكم  السيد  ومعناه  اهللا،  أسماء  من  اسم 
رب  فيقال:  مقيدا،  إال  غيره  على  يطلق  وال  والمتصرف،  والمدبر  والراعي 
الْعالَمِينَ} يحمل رهبة  {رَبّ  لذلك فالتعبير  أي صاحبه ومالكه؛  البيت 

إلهية للعباد. 
} صفتان هللا، وسبق الحديث عنهما في البسملة، لكن  {الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ألنه  بهم؛  ورحمته  الخلق  على  اهللا  حُنُوّ  على  يدل  بالحمد  ارتباطهما 
التي يُنعِم بها على  الكثيرة  ربهم وخالقهم، ومن مظاهر رحمته نعمه 
كل الناس مؤمنين وكافرين، ومن رحمته لطفه بالعباد في الضراء، ومن 
التوبة  باب  وفتح  للعودة  وإمهالهم  العباد  معاصي  عن  تجاوزه  رحمته 
لهم، وكل هذا يستوجب الحمد والثناء على اهللا؛ لذا ارتبط الحمد بصفتي 
الرحمة، والوصف بالرحمة يحمل صفة الترغيب اإللهي للعباد في مقابل 
الْعالَمِينَ}، وهما معا يعطيان  التي حملها تعبير {رَبِّ  الترهيب  صفة 
والترغيب،  الترهيب  صفات  بين  يجمع  فاهللا  اإللهية،  للصفات  تكامال 
ورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ  وهذا ما أكده قوله تعالى: {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُ

ابُ اْألَلِيمُ}. ابِي هُوَ الْعَذَ عَذَ
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تنصح جمعیات حمایة المستھلك الجزائریین باقتنائھا

تحولت االختناقات بثاني أكسيد الكربون إلى كابوس للعديد من األسر الجزائرية 
مع تزايد الضحايا منذ بداية التقلبات الجوية، ما جعل الكثيرين يبحثون عن 

حلول حماية لحياتهم عن طريق اللجوء لكواشف الغاز واستبدال المدفآت الغازية 
بالكهربائية التي تعرف طلبا كبيرا لها.

استفاد منها األطفال المصابين بالتوحد، «المعاقين» واليتامى بوالية الجلفة

«أوريدو» تساهم في مبادرة تضامنية 
لفائدة الطفولة المسعفة

تحولت أجهزة كشف 
تسربات الغاز إلى واحدة 

من أكثر األجهزة طلبا من 
قبل المواطنين، سواء في 

المحالت والمواقع اإللكترونية 
التجارية، بسبب تسجيل 
ارتفاع متزايد في حوادث 

االختناق منذ بداية التقلبات 
الجوية. فرغم الحمالت 

التحسيسية التي أطلقت 
فال يزال القاتل الصامت 

يحصد العديد من الضحايا 
عبر واليات الوطن، بسبب 

تسربات أجهزة التدفئة وحتى 
سخانات المياه التي باتت هي 

األخرى مصدر خطر، خاصة 
تلك التي تركب في األماكن 

غير معرضة للتهوية بشكل 
جيد، وبسبب الخوف من هذه 

التسربات، فقد تزايد في 
الفترة األخيرة اإلقبال على 

كواشف الغاز، وهي أجهزة 
صغيرة مزود بجهاز إنذار يتم 
تركيبه لتحذير سكان المنزل 

في حال وجود أي تسرب للغاز، 
فيتجنبون بذلك الكارثة.

وخالل جولة قادتنا إلى بعض 
المحالت المختصة في بيع 
هذه األجهزة بسوق الحميز 

بالجزائر العاصمة أكد لنا 
الباعة أن وعي المواطنين بدأ 

يتطور، حيث باتوا يطلبون 
هذه األجهزة عكس السنوات 

الماضية التي كانت هذه 
األخيرة تعد من السلع التي 

ال تباع وتبقى كاسدة في 
المحالت.

وأشار هؤالء الباعة أن سعر 
كواشف الغاز يتراوح بين 4
آالف و6 آالف دينار جزائري 

حسب النوعية والمزايا، 
مؤكدين أن أغلب السلع 

المتداولة هي سلع إما صينية 
أو يابانية، وهناك من هي 

مستوردة من تركيا.
وتؤكد جمعيات حماية 

المستهلك أن اقتناء كاشف 
غاز بات أكثر من ضرورة 
على مستوى كل المنازل 

الجزائرية، بالنظر أن أعداد 
ضحايا تسربات الغاز باتت 

مخيفة وتستدعي تحركا من 
أعلى مستوى. كما تجدد هذه 

الجمعيات دعوتها لوزارتي 
الطاقة والسكن بضرورة 

توفير جهاز كشف الغاز على 
مستوى األحياء السكنية 
وإلزام أصحاب المشاريع 

السكنية والمواطنين على 
حد سواء بوضعه للحد من 

ضحاياه، حيث ال يزال مطلب 
الجمعيات بشأن إلزامية 

تركيب هذه األجهزة في منازل 
الجزائريين وإدراج ثمنها 

ضمن فاتورة الكهرباء والغاز، 
مع اقتطاعه على دفعات، 

قائما.
بالمقابل، تحذر جمعيات 

حماية المستهلك المواطنين 
الراغبين في اقتناء كواشف 
غاز من الماركات والعالمات 
غير األصلية المقلدة والتي 

تباع بأسعار تتراوح بين 
ألفين و3 آالف دينار، مشيرة 

أن هناك بعض العالمات 
مغشوشة، لذلك فالمواطنون 

مدعوون لالستفسار قبل 
اقتناء أي عالمة خاصة من 

العالمات المستوردة من 
الصين.

حياة سرتاح

في  «أوريدو»،  النقال  الهاتف  متعامل  شارك 
المصابين  األطفال  لفائدة  تضامن  عملية 
مؤسسات  أطفال  وكذا  والمعاقين  بالتوحد 
والتي  الجلفة  والية  عبر  المسعفة  الطفولة 
وترقية  لحماية  الوطنية  الهيئة  نظمتها 

الطفولة.
مريم  قادتها  التي  العملية  هذه  وخالل 
األول،  الوزير  لدى  الوطنية  المفوضة  شرفي، 
مرفقة  الطفولة،  وترقية  بحماية  المكلفة 
برمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية 
لدى متعامل الهاتف النقال وكذا إطارات من 
الطفولة  وترقية  لحماية  الوطنية  الهيئة 
المحلية،  السلطات  عن  وممثلين  وأطباء 
المكلفة  االجتماعية  المؤسسات  زيارة  تم 
برعاية األطفال المصابين بالتوحد، اليتامى 
والمعاقين بالوالية السيما مؤسسة الطفولة 
البيداغوجي  النفسي  والمركز  المسعفة 
فرق  قدمت  كما  حركيا،  المعاقين  لألطفال 
مختصين  متطوعين  أطباء  من  مكونة 
واخصائيين  لألطفال  النفساني  الطب  في 
الخدمات  المتعددة  العيادة  في  نفسانيين 
ونصائح  معمقة  فحوصات  الجلفة  لمدينة 

من  اتوا  وأوليائهم  طفل   300 من  ألزيد 
مختلف مناطق الوالية.

المبادرة،  هذه  في  «أوريدو»،  وساهمت 
لألطفال  تربوية  وألعاب  هدايا  بتقديم 
وجوههم،  في  والفرحة  البسمة  لرسم 
يؤكد  التضامنية،  العملية  هذه  خالل  ومن 
متعامل الهاتف النقال مرة أخرى مسؤوليتها 
المبادرات  تشجيع  في  والتزامها  االجتماعية 

التي تحمل قيماً نبيلة.
حياة سرتاح

التقلبات الجوية ترفع 
الطلب على كواشف الغاز

باتنة: تخصيص 6 سكنات 
للتكفل بالعائالت المتضررة 

من حادث انفجار الغاز
خصصت مصالح والية باتنة 6 سكنات للتكفل 
الغاز  المتضررة من حادث تسرب  بالعائالت 
األول  الطابق  في  بشقة  بانفجار  المتبوع 
بعمارة ببلدية ببلدية فسديس، وحسب ما 
أوضحه بيان لوالية باتنة فإن الوالي توفيق 
مزهود قام بمعاينة ميدانية لمكان الحادث 
وقرر التكفل بإسكان كل العائالت التي ثبت 
تضررها جراء هذا االنفجار إلى غاية االنتهاء 
ديوان  مدير  أمر  التي  الترميم  أشغال  من 
بمباشرتها،  العقاري  والتسيير  الترقية 
الساعة  حدود  في  وقع  الذي  الحادث  وخلف 
السادسة مساء و 10 دقائق من يوم الجمعة 
الوطني  الدرك  مصالح  حسب  الماضية 
والحماية المدنية محليا وفاة امرأة في الـ 27
6 أشخاص  المكان وإصابة  العمر بعين  من 
آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم 
تسبب  كما   ، حرجة  حالة  في  يوجد  رضيع 
طوابق   5 من  عمارة  في  وقع  الذي  الحادث 
بمديرية  باإلعالم  المكلف  أكده  ما  حسب 
بليغة  أضرار  إلحاق  في  المدنية  الحماية 
وتشققات  األول  الطابق  في  شقق  بثالث 
في شقتين في الطابق الثاني وشقتين في 
مستودعين  إلى  باإلضافة  الثالث  الطابق 
كبيرين في الطابق األرضي مع أضرار هامة 
من  بالقرب  مركونة  كانت  سيارات  بأربع 

العمارة.

سطيف: شلّ نشاط عصابة 
تحترف سرقة المحالت التجارية

شل  من  سطيف  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
ستة  من  تتشكل  خطرة  عصابة  نشاط 
التجارية،  المحالت  سرقة  يحترفون  أفراد، 
على خلفية عملية سرقة بالكسر استهدفت 
بحي  متواجدا  النقالة  الهواتف  لبيع  محال 
تحريات  تأطير  تم  أين  العلمة  «بورفرف» 
الضالعين،  توقيف  من  مكنت  سريعة 
أودعها  استقبال  عقب  جاءت  العملية 
لعملية  ليال  تعرض  تجاري  محل  صاحب 
سرقة بالكسر ، ليتم فتح التحقيق وإطالق 
تحريات معمقة وسريعة مكنت من تحديد 
زمني  ظرف  في  فيهم  المشتبه  أحد  هوية 
قياسي ليتم توقيف المتورطين الواحد تلو 
المسروقات  من  هام  جزء  واسترجاع  اآلخر  
12 ذكيا،  هاتفا   20 من  أزيد  شملت  التي 

إلكترونية ثمينة «طابالت»،  شرائح  لوحة 
مختلفة  لواحق  النقالة،  بالهواتف  خاصة 
لهواتف ذكية، 03 أجهزة كمبيوتر  03  ثالث 
مالي  مبلغ  جانب  إلى  طبي  وعتاد  طابعات 
فاق الـــ  70 ألف دج، وبعد استكمال كافة 
اإلجراءات القانونية الالزمة، أنجزت الضبطية 
المتورطين  ضد  جزائيا  ملفات  القضائية 
أشرار  جمعية  تكوين  تهم:  عن  الستة 
المقترنة  السرقة  لجناية،  اإلعداد  بغرض 
إخفاء  مع   والكسر،  الليل  التعدد،  بظروف 
أشياء مسروقة، قدموا بموجبه أمام الجهات 

القضائية المختصة.

الجزائر العاصمة: توقيف 
مشتبه فيهم في قضية 

تسهيل فرار مطلوبين للعدالة
تمكنت مصالح أمن والية الجزائر، ممثلة في 
المقاطعة  بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة 
أشخاص   06 توقيف  من  الحراش،  اإلدارية 
25 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  فيهم  مشتبه 

و40 سنة ينحدرون من الجزائر العاصمة، في 
إجرامية  مجموعة  وتنظيم  تسيير  قضية 
لغرض اإلعداد لجناية حيازة وتخزين وعرض 
شرعية  غير  بطريقة  العقلية  المؤثرات 
عمليات  عرقلة  إلى  باإلضافة  العود،  مع 
التفتيش والتوقيف لمهام القوة العمومية 
بموجب  مطلوبين  أشخاص  فرار  وتسهيل 
تحت  تمت  الحال،  قضية  قضائية،  أوامر 
وبعد  إقليميا،  المختصة  النيابة  إشراف 
الحصول على اإلذن بالتفتيش تمّ تفتيش 
ليتم  القضية،  في  فيهم  المشتبه  منازل 
العقلية  المؤثرات  من  قرص   (318) حجز 
بيضاء  أسلحة   (06) األنواع  مختلف  من 
يقدر  مالي  ومبلغ  واألنواع  األحجام  مختلفة 
الترويج،  عائدات  من  يعد  دج  بـ(117000) 
تم  القانونية،  اإلجراءات  استكمال  وبعد 
تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة 

إقليميا.
حياة سرتاح

منهم شخص تورط في قضيتي 
الضرب والجرح العمديان بواسطة 

سالح أبيض

توقيف 08
أشخاص في قضايا 

يعاقب عليها 
القانون بغرداية

الفترة  خالل  غرداية  بوالية  الشرطة  مصالح  أوقفت 
مختلفة،  قضايا   في  متورطين  أشخاص،   08 األخيرة 
للحفاظ  اليومية  الميدانية  تدخالتها  إطار  في  هذا  و 
منهم  وممتلكاتهم،  المواطنين  سالمة  و  أمن  على 
شخص في قضيتي الضرب و الجرح العمديان بواسطة 
لغرض  عقلية  مؤثرات  حيازة  قضية  و  أبيض،  سالح 
استرجاع  قضيتي  في  شخصين  الشخصي،  االستهالك 
مركبة و دراجة نارية محل سرقة، مع توقيف شخص 
آخر في قضية حيازة مؤثرات عقلية  متحصل عليها 
04 ،توقيف  بها  اإلتجار  قصد  التهريب  طريق   عن 
بالتراب  أجانب  تنقل  تسهيل  قضية  في  أشخاص 
55 وحدة  الوطني بصفة غير قانونية، و قضية حجز 

من المشروبات الكحولية بدون رخصة.
الفترة  خالل  عولجت  التي  القضايا  تفاصيل  وفي 
السبت  أمس  أوضح  الجاري  ديسمبر   22 إلى   1 بين  ما 
الحضري  األمن  عناصر  أن  األمنية  المصالح  لذات  بيان 
في  فيه  مشتبه  خطير  شخص  بتوقيف  قامت  األول 
سالح  بواسطة  العمديان  والجرح  الضرب  قضيتي 
أبيض (كيتور)، وقضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض 
االستهالك، بدورها مصالح أمن دائرة المنصورة تمكنت 
من توقيف شخصين مع استرجاع مركبة ودراجة نارية 
قضية  المصلحة  ذات  عالجت  كما  سرقة    محل  كانتا 
غير  بصفة  الوطني  بالتراب  أجانب  تنقل  تسهيل 

قانونية مع توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم.
الشرطة  إطار تكثيف عمليات  بالموازاة مع ذلك وفي 
والمداهمات الليلة بالنقاط المشبوهة، تمكنت مصالح 
توقيف  من  األمنية  الحواجز  بأحد  القضائية  الشرطة 
المؤثرات  حيازة  قضية  في  فيه  مشتبه  شخص 
قصد  التهريب  طريق  عن  عليها  المتحصل  العقلية 
المؤثرات  من  قرص   15 بحجز  تم  أين  بها،  االتجار 
تمكنت  حين  في  مغ)،   300 (بريقابالين  العقلية 
بالقرارة  القضائية  للشرطة  المتنقلة  الفرقة  مصالح 
في قضية حيازة وبيع مشروبات كحولية دون رخصة 
باإلضافة  الكحولية  المشروبات  من  حدة   55 حجز  من 

إلى سالح أبيض محظور من الصنف السادس.
القضائية  الضبطية  عناصر  أن  إلى  البيان  وأشار 
لمختلف المصالح، وبعد االستيفاء من كافة اإلجراءات 
بإنجاز  قامت  المعالجة،  القضايا  بخصوص  القانونية 
الجهات  أمام  وتقديمها  بالخصوص  جزائية  ملفات 

القضائية.
حياة سرتاح

فيما تم حجز كمية من المشروبات 
الكحولية الموجهة للبيع دون رخصة

توقيف متورطين 
في قضايا السرقة 

ليال ببجاية
الحضري  لألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  تمكنت 
من  األخيرين  اليومين  خالل  بجاية  والية  بأمن  الرابع 
توقيف شخصين يحترفان السرقة ليال ، وتعود تفاصيل 
العملية إلى تقدم مقاول صاحب ورشة للبناء ليال إلى مركز 
مرات  عدة  للسرقة  ورشته  تعرض  عن  لإلخطار  الشرطة 
المشتبه  أحد  من طرف مجهولين وقد تمكن من توقيف 
فيهم الذي ضبطه داخل الورشة في حالة تلبس بالسرقة، 
حين كان بصدد سرقة حديد البناء، وحسب بيان أمني فإنه 
تم مباشرة فتح تحقيق في القضية والتوجه مباشرة إلى 
مكان السرقة أين تم معاينة وجود مجموعة من األعمدة 
في  بالحشيش  ومخبأة  للسرقة  مهيأة  الحديدية  والقطع 
فيه،  المشتبه  طرف  من  نقل  وسيلة  عبر  نقلها  انتظار 
تم  فيه  المشتبه  مع  التحقيق  بعد  المحققة  الفرقة 
جزائي  ملف  أنجز  وقد  وتوقيفه،  شريكه  هوية  تحديد 
وتم  بالتعدد،  السرقة  قضية  ألجل  فيهما  المشتبه  ضد 

تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.
كل  ضد  الميدان  في  الردعي  والحضور  الوقاية  إطار  وفي 
للدرك  اإلقليمية  المجموعة  أفراد  تمكن  الجريمة،  أشكال 
المشروبات  من  وحدة   (624) حجز  من  ببجاية  الوطني 
الكحولية محلية الصنع من مختلف األنواع واألحجام، وتعود 
اإلقليمية  المجموعة  وحدات  قيام  أثناء   ، القضية  وقائع 
رقم  الوالئي  الطريق  عبر  بخدمة  ببجاية   الوطني  للدرك 
والية  بوجليل  بلدية  منصور  بني  بقرية  وبالضبط  أ   42
 ، الجلفة  والية  ترقيم  تحمل  سيارة  توقيف  تم  بجاية 
36 سنة  ينحدر  العمر  يبلغ من  مقتادة من طرف شخص 
من والية تيارت ، بعد تفتيشها تم حجز (624) وحدة من 
مختلفة  الصنع  محلية  المشروبات  الكحولية  المشروبات 
األنواع واألحجام ، على إثرها تم توقيف سائقها ومرافقه 
وقد  التحقيق، هذا  لمواصلة  الفرقة  مقر  إلى  واقتيادهما 
القضائية  الجهات  إلى  وإرساله  القضية  في  ملف  إنجاز  تم 

المختصة مع تسليم المحجوزات إلى أمالك الدولة.
حياة سرتاح
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