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QÉªãà°S’G ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG ™«é°ûàd

تھدف إلى تحقیق المصلحة الفضلى للطفل
 وتوطید الشراكة مع المجتمع المدني

á«fhÎµdEG á°üæe çGóëà°SG 
ádƒØ£dG ¥ƒ≤M ájÉª◊ 

   
أكدت المفوضة الوطنیة لحمایة وترقیة حقوق الطفل، مریم شرفي، أمس، 

بالجزائر العاصمة، على أھمیة استحداث منصة الكترونیة جدیدة في 
مجال حمایة الطفولة وترقیة حقوقھا.

ع.ط
وأوضحت شرفي التي 

ترأس أیضا الھیئة 
الوطنیة لحمایة وترقیة 

حقوق الطفل، خالل 
الملتقى الوطني حول 
"دور المجتمع المدني 

في حمایة الطفل وترقیة 
حقوقھ"بمناسبة الذكرى 

الـ 29 لمصادقة 
الجزائر على االتفاقیة 

الدولیة لحقوق الطفل في 
19 دیسمبر 1992، 

بأن استحداث ھذه 
اآللیة الجدیدة، بدعم من 

صندوق االمم المتحدة 
للطفولة بالجزائر، 
یھدف الى تحقیق 

المصلحة الفضلى للطفل وتوطید الشراكة مع المجتمع المدني، ضمانا 
لحمایة االطفال وترقیة حقوقھم.

كما تم ایضا من خالل ھذه المنصة الرقمیة انشاء آلیة جدیدة لإلخطار 
عن كل مساس بحقوق الطفل، تضاف الى اآللیات االخرى، السیما الرقم 
المجاني 11-11 الذي یسمح للھیئة باستقبال ما بین 5 آالف و 10 آالف 

مكالمة ھاتفیة یومیا تتعلق بانشغاالت مواطنین حول حقوق الطفل.
وأكدت ذات المتحدثة أن ترقیة حقوق الطفل تعد من بین "األھداف 

الجوھریة" التي تضمنھا برنامج رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون، في 
مسار "بناء الجزائر الجدیدة وتكریس المصلحة الفضلى للطفل.” وأشارت 

الى أن الدستور الجدید "عزز دور المجتمع المدني للمشاركة في تسییر 
الشؤون العمومیة، مما أدى الى استحدث المرصد الوطني للمجتمع المدني 

كھیئة استشاریة لدى رئیس الجمھوریة.”
من جانبھ،أشاد ممثل صندوق االمم المتحدة للطفولة بالجزائر, اسالمو 

بوخاري, بما حققتھ الجزائر في مجال حقوق الطفل، مذكرا بأھمیة انشاء 
الھیئة الوطنیة لترقیة حقوق الطفل التي تعمل في اطار الشراكة مع كل 

الفاعلین في المجتمع المدني لتحقیق المصلحة الفضلى للطفل.
وفي ذات السیاق، أبرز مستشار رئیس الجمھوریة المكلف بالجمعیات 

الدینیة، عیسى بلخضر، أھمیة انشاء ھذه المنصة الرقمیة لتنسیق العمل مع 
الجمعیات وتعزیز التواصل مع كل الھیئات الفاعلة لمواجھة التحدیات في 

مجال حقوق الطفل وتعزیز دور المجتمع المدني في التكفل بالطفولة.
وبنفس المناسبة، اعتبر رئیس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد 
الرحمان حمزاوي، اطالق ھذه المنصة الرقمیة الجدیدة بمثابة فرصة 

لتعزیز العمل الجمعوي مع ھذه الھیئة ومع كل الفاعلین في مجال حمایة 
حقوق الطفل.

بدوره، دعا رئیس المجلس الوطني لحقوق االنسان، بوزید لزھاري، 
الى التكفل بالطفولة من خالل ترقیة حقوقھا في التربیة التعلیم وترسیخ 

روح المواطنة لدیھا، مذكرا بكل الجھود التي بذلتھا الجزائر لترقیة العلم 
والمعرفة ومحاربة الجھل للمساھمة في التنمیة في مختلف المجاالت.

كما ذكر لزھاري بكل االتفاقیات والقوانین المبرمة من طرف الجزائر 
لحمایة حقوق الطفل، مشیرا الى االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وقانون 

حمایة الطفل الذي صدر في 2015 وكذا التعدیل الدستوري االخیر الذي 
كرس تربیة الطفل وحمایة حقوقھ.

من جانبھ، ذكر ممثل وزارة التضامن الوطني واالسرة وقضایا المرأة، 
كمال بلعالیة، بدور المجتمع المدني ومساھمتھ في تربیة النشء من خالل 

تنسیق الجھود مع كل الھیئات والمؤسسات الفاعلة، مجددا عزم الدولة 
على تجسید مختلف المواد التي جاءت بھا االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل 

والدستور الجدید لتحقیق المصلحة الفضلى للطفل.

وفد مجلس األمة یلتقي رئیس البرلمان العربي
 ¢TÉ≤ædG  Qó°üàJ á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
زار وفد برلماني عن مجلس األمة متشكل من أعضاء مجلس األمة عبد 

الكریم قریشي، أحمد بدة، عبد القادر شنیني، وحید فاضل البرلمان العربي 
وھذا أثناء انعقاد الجلسات العامة للبرلمان العربي بالعاصمة األردنیة 

عمان .وأفاد بیان لمجلس األمة أن ھذه الزیارة تأتي لتوطید العالقات التي 
تجمع بین البرلمان العربي والبرلمان الجزائري بغرفتیھ. ویشارك عبد 

الكریم قریشي، عضو مجلس األمة ونائب رئیس  لجنة الشؤون الخارجیة 
والسیاسیة واألمن القومي، في فعالیات اجتماعات البرلمان العربي خالل 

ھذه الدورة ، كما سیشارك بصفتھ عضوا في أشغال لجنة دعم فلسطین.
والتقى الوفد البرلماني مع رئیس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمان 

العسومي، حیث شملت المقابلة تبادل اآلراء ووجھات النظر حول عمل 
وسیر أشغال البرلمان العربي، والممارسة البرلمانیة والجھود المبذولة 

داخل البرلمان العربي في دعم العمل العربي البرلماني المشترك ونصرة 
قضایا األمة العربیة وفي مقدمتھا قضیة فلسطین، كما تطرق اللقاء إلى 

مبادرة رئیس الجمھوریة بأن تكون قمة الجزائر المقبلة للقادة العرب 
المزمع عقدھا في الجزائر قمة جامعة ألن ما یجمعنا أكثر مما یفرقنا، وأن 

الجزائر تدعم كل ما من شأنھ أن یلم الشمل ویدعم قضایانا األساسیة.
ع.ط

•.´    

بعد افتتاح الجلسة من قبل رئیس الجمھوریة، 
استمع المجلس إلى عرض قّدمھ الوزیر 

األول، وزیر المالیة، حول النشاط الحكومي 
في األسابیع األخیرة، أسدى الرئیس 

توجیھات وتعلیمات حول مشروع القانون 
العضوي، الذي یحدد طرق انتخاب أعضاء 

المجلس األعلى للقضاء، وقواعد تنظیمھ 
وعملھ، كما ثّمن الرئیس، تركیبة المجلس 

األعلى للقضاء، ضمن مشروع القانون 
العضوي، الذي اعتبره، من أرقى الخطوات 

لتكریس استقاللیة القضاء، وشّدد الرئیس 
على مراعاة دور ھذه الھیئة في تكریس 

استقاللیة القضاء.
وفي نقطة أخرى أعطى الرئیس تعلیمات 

حول إنشاء شكل جدید من الشركات المسماة 
"شركة المساھمة البسیطة"، مؤكدا على 

أن خلق شكل جدید من الشركات في قطاع 
المؤسسات الناشئة، یھدف إلى تشجیع الشباب 

على االستثمار، وتقدیم مزید من الحوافز 
لھذه الفئة. وأشار إلى ضرورة تعبئة الموارد 

المالیة لالستثمار في ھذه الشركات ضمن 
دینامیكیة اقتصادیة تتطور بعیدا عن المنطق 

اإلداري البحت، غیر المحّفز وكذا الدفع 
بالرؤیة اإلیجابیة لتطبیق سیاسة اقتصادیة 

ناجعة، وتحریر المبادرات من عوائق وثقل 
اإلجراءات.

وتحدث الرئیس عن ضرورة تحریر المبادرة 

بشكل كامل، وإفساح المجال أمام أصحاب 
المشاریع لدخول عالم االقتصاد، دون حواجز 

أو قیود، تحّجم روح االستثمار واإلبداع 
كمحرك أساسي للتنمیة والعمل على تشكیل 

فریق عمل لمراجعة القانون التجاري، 
من أجل تكییفھ مع متطلبات اإلصالحات 
االقتصادیة التي تشھدھا البالد، وضمان 

مواكبتھ لمستجدات النشاط التجاري.
 IQhô°V ≈∏Y ócDƒj ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ

 ÉgOÉ©HEGh á©eÉé∏d ™‚CG º«¶æJ ¿Éª°V

äÉ«LƒdƒjójE’G πc øY

وعلى صعید آخر، أسدى الرئیس تعملیات 
حول القواعد العامة المتعلقة بالتعلیم 

العالي، انطالقا من تنظیم أنجع للجامعة، 
عبر تحدید قواعد نظامیة داخلیة، تتوافق 
مع مختلف التخصصات الجامعیة وكذا 

األخذ بعین االعتبار استقاللیة الجامعات، 
ضمن القواعد العامة للتعلیم العالي، مع 

التشدید على ضرورة إبعاد الجامعة عن كل 
اإلیدیولوجیات، كونھا فضاء للعلم واالبتكار 

والتطور، كما أكد ضرورة أن یكون كل 
تغییر في أنظمة سیر الجامعات، مع بدایة 

الموسم الجامعي، ولیس خاللھ، حفاظا على 
السیر الحسن للدراسة الجامعیة.

 ≥ah »JÉ«∏ªY Qƒ°üJ ™°VƒH ôeCÉj ¢ù«FôdG

ájôFGõ÷G á«MÓØdG á«°Uƒ°üÿG

وفیما یتعلق بتطویر اإلنتاج الفالحي 
والتقلیص من التبعیة الغذائیة، أمر الرئیس 
بوضع تصور عملیاتي، وفق الخصوصیة 

الفالحیة الجزائریة، مبني على الواقع 
الفالحي بدل النظریات األكادیمیة، وكذا 

إعادة مراجعة ھیكلة وتنظیم اإلدارة الفالحیة، 
مركزیا وجھویا ومحلیا، وفق نظرة إصالحیة 

تراعي األولویات، إلى جانب تعزیز ھیاكل 
إنتاج الحلیب، للتحكم أكثر في إنتاجھ 
وتوزیعھ، خاصة في المدن الكبرى.

الرئیس طلب أیضا بضرورة تشجیع 
االستثمار في القطاع الفالحي، وفق رؤیة 
جدیدة، السیما في والیات الجنوب، حیث 

توّفر المیاه وشساعة األراضي الخصبة غیر 
المستغلة، وكذا إعادة النظر في تجارب وَدْور 

المزارع النموذجیة، لتحقیق القیمة المضافة 
في القطاع، مركزیا وجھویا ومحلیا.

ومن ثم أمر الرئیس باستحداث جھاز 
إحصائي، یعتمد على التقنیات الحدیثة، 

والكفاءات الجزائریة، یمّكن من الحصول 
على معطیات علمیة دقیقة الستغاللھا 

استشرافیا. ھذا، وصادق مجلس الوزراء، 
قبل رفع الجلسة، على عدد من القرارات 
الفردیة المتعلقة بالتعیین وإنھاء المھام في 

وظائف علیا في الدولة.

أجرى رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون، 
أمس، مكالمة ھاتفیة، مع أمیر دولة قطر ، الشیخ 

تمیم بن حمد آل ثاني، ھنأه فیھا بالعید الوطني 
لبالده، حسب ما أفاد بیان لرئاسة الجمھوریة.
وجاء في البیان: "أجرى رئیس الجمھوریة، 

عبد المجید تبون، مكالمة ھاتفیة، مع أخیھ 

سمو أمیر دولة قطر الشقیقة، الشیخ تمیم بن 
حمد آل ثاني، ھنأه  فیھا بالعید الوطني لبالده، 
متمنیا لھ وللشعب القطري الشقیق دوام الرخاء 

واالزدھار.”
"كما شكر الرئیس، أمیر قطر على حفاوة 

االستقبال التي حظي بھا الفریق الوطني لكرة 

القدم والجماھیر الجزائریة المشجعة لھ، مھنئا 
إیاه بنجاح دورة كأس العرب لسنة 2021، 

من حیث التحضیر والتنظیم، وكذا اإلمكانات 
ونوعیة المرافق الریاضیة الفریدة من نوعھا 

التي سخرتھا دولة قطر"، یضیف نفس المصدر.
ع.ط

لمجلس اجتماعا أمس، تبون، المجید عبد الوطني، الدفاع وزیر المسلحة، للقوات األعلى القائد الجمھوریة، رئیس ترأس
اإلنتاج تطویر یخص عرض وكذا العلمي، والبحث العدل بقطاعي تتعلق قوانین، مشاریع على والمصادقة للدراسة خصص الوزراء

الوزراء. مجلس الجتماع بیان حسب الفالحي،

√OÓÑd »æWƒdG ó«©dÉH ô£b ÒeCG Åæ¡j ¿ƒÑJ ¢ù«FôdG
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وزیر  األول  الوزیر  لسان  على  الجزائر،  دعت 
المالیة، أیمن بن عبد الرحمان، من اسطنبول، إلى 
االقتصادي  النمو  من  تجعل  شاملة  مقاربة  تبني 
وعدم  الالأمن  حالة  انتشار  من  یحد  منیعا"  "سدا 

االستقرار.
مشاركتھ،  خالل  لھ  كلمة  في  األول  الوزیر  وقال 
في  تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة،  لرئیس  ممثال 
الدورة الثالثة لقمة الشراكة تركیا - إفریقیا بعنوان 
واالزدھار  التنمیة  أجل  من  الشراكة  "تعزیز 
راسخا  إیمانا  "تؤمن  الجزائر  أن  المشترك"، 
وبضرورة  والتنمیة  واألمن  السلم  ثالثیة  بتالزم 
تبني مقاربة شاملة تجعل من النمو االقتصادي سدا 
منیعا یحد من انتشار حالة الالأمن وعدم االستقرار 

وتنامي اآلفات االجتماعیة".
وأضاف قائال في ذات السیاق: "تدعو بالدي إلى 
السلم واستدامتھ مع تشجیع  لبناء  اتباع نھج شامل 
االستثمارات الھادفة", مبرزا أن "التحدیات العابرة 
إطار  في  الجمیع  جھود  تضافر  تستلزم  للحدود 
األساسیة  "العبرة  أن  والتضامن"، مضیفا  التعاون 
التي یمكن استخالصھا من جائحة كورونا ھي أنھ 
لن یكون أحد في مأمن ما لم یكن الجمیع في مأمن".
تنطبق  العبرة  "ھذه  أن  األول  الوزیر  واعتبر 
تواجھھا  التي  األمنیة  التحدیات  على  تماما 
قارتنا جراء انتشار اإلرھاب والتطرف العنیف 

المنظمة"،  الجریمة  أشكال  بمختلف  وترابطاتھا 
مشیرا إلى أنھ على الرغم من تمركز ھذه اآلفات 
أنھا "ال تعد حكرا على  الدول اإلفریقیة إال  في 
لزاما  "أصبح  أنھ  بالقول  وأكد  األخیرة"،  ھذه 
أكثر من أي وقت مضى تعزیز التعاون الدولي 

في مواجھة ھذه التھدیدات وفق رؤیة تقوم على 
التضامن اإلنساني الحقیقي والتآزر الفاعل ونھج 
وإطالة  الصراعات  تغذیة  عوامل  كل  یستوعب 
تعترف  أن مثل ھذه األخطار ال  أمدھا, خاصة 

بالحدود وال تستثني أحدا".

توجت أشغال الطبعة الثالثة لقمة الشراكة 
بإسطنبول، ببیان اعتبر "كخارطة  تركیا-أفریقیا،
طریق جدیدة" ستجسد میدانیا من خالل مخطط 
العمل الممتد بین 2022-2026 والذي یشمل 

عدة محاور تتعلق بإرساء السلم في القارة 
اإلفریقیة، تكثیف االستثمارات والمبادالت 

التجاریة، فیما اقترح رئیس المفوضیة اإلفریقیة 
على تركیا  "معالجة وحتى مسح دیون 

إفریقیا"، تحضیرا لفترة " ما بعد كوفید 19".
إیمان. س

أردوغان،  طیب  رجب  التركي،  الرئیس  أوضح 
شعار  تحت  جرت  التي  القمة  اختتام  حفل  خالل 
واالزدھار  التنمیة  أجل  من  الشراكة  "تعزیز 
التي  للطبعة  الختامي  البیان  ھذا  أن  المشترك"، 
أیمن  المالیة،  وزیر  األول،  الوزیر  الجزائر  مثل 
بن عبد الرحمان، بصفتھ ممثل لرئیس الجمھوریة 
عبد المجید تبون، سیجسد میدانیا من خالل مخطط 
-2022 بین  الممتدة  الفترة  سیشمل  الذي  العمل 

الشراكة  وتعزیز  مواصلة  إطار  في   2026
التركیة-اإلفریقیة.

ویتضمن برنامج العمل الذي یشمل الفترة 2022-
في  السلم  بإرساء  تتعلق  محاور  عدة   2026

القارة اإلفریقیة وتكثیف االستثمارات والمبادالت 
بترقیة  مرورا  التجارة  تطویر  وحتى  التجاریة 
الموارد البشریة والتكوین. وتلتزم تركیا التي تقود 
ببدء  20 سنة،  افریقیة واسعة منذ حوالي  سیاسة 
اإلفریقي  االتحاد  بین  العالقات  في  جدیدة  مرحلة 
في  النشطة  مشاركتھا  سیما  اإلفریقیة  والبلدان 
انجاح منطقة التبادل الحر اإلفریقیة، ویتعلق األمر 
الجوانب  متعددة  مقاربة  بمواصلة  ألنقرة  بالنسبة 
سیاسیة  عالقات  إرساء  شانھا  من  إفریقیا  باتجاه 
وثیقة ومعززة من خالل تكثیف الزیارات الثنائیة 

على أعلى مستوى.
في ھذا الصدد فان تركیا تطمح الن تصبح "مدافعا 
عن صوت" إفریقیا، عبر تبني مواقف في صالح 
في  اإلفریقیة  البلدان  مواقف  عن  والدفاع  القارة 
مختلف المحافل الدولیة واللقاءات عبر العالم، دون 
مبادالت  عبر  الوثیق  االقتصادي  التعاون  اغفال 
تجاریة مكثفة واستثمارات واسعة النطاق تضاف 

إلیھا المساعدات اإلنسانیة للشعوب اإلفریقیة.
في ھذا الصدد جددت تركیا دعوتھا من اجل إصالح 
"تعزیز  على  التشدید  مع  الدولي  األمن  مجلس 
تمثیل البلدان اإلفریقیة في ھذه الھیئة األممیة"، وقد 
أكد الرئیس التركي في ھذا السیاق على "عزمھ" 
البلدان اإلفریقیة حول عدید  التعاون مع  مواصلة 

المسائل سیما اإلرھاب ومكافحة الجریمة المنظمة 
وتقلیص الفقر وتعزیز التنمیة والتربیة والتكوین.

كما أعرب أردوغان عن أملھ في أن یتم تنظیم قمة 
قادة  وأعطى  منتظمة،  فترات  على  تركیا-افریقیا 
القارة موعدا لاللتقاء في المنتدى الدبلوماسي الثاني 
مارس   13 الى   11 من  تنظیمھ  المزمع  بأنطالیا 

2022 تحت شعار "إعادة بناء الدبلوماسیة"
االفریقي،  االتحاد  مفوضیة  رئیس  أكد  جانبھ  من 
موسى فقي، عن ارتیاحھ "للتقدم" المسجل في شتى 
وتركیا،  إفریقیا  بین  والشراكة  التعاون  مجاالت 
لتطویر  فرصة  كان  كورونا  وباء  أن  موضحا 
"اعمال تضامنیة ھامة مع إفریقیا"، وأوضح فقي 
االقتصادي  لالنتعاش  تركیا  دعم  استحسنا  "لقد 
عملیة  تسریع  سیما  كوفید19،  بعد  ما  لمرحلة 
تأسف  كما  إفریقیا".  دیون  مسح  وحتى  معالجة 
"للھوة بین نسب التلقیح" التي قال إنھا بلغت 7 % 

في إفریقیا مقابل 70 % في بقیة العالم.
قد  الوقت  أن  المفوضیة اإلفریقیة،  واعتبر رئیس 
حان لإلعراب عن أمل األفارقة في إقامة شراكة 
افریقیة- تركیة، تسھم في "رفض اللجوء إلى القوة 
الحلول  تفضیل  وتعزیز  النزاعات  حل  اجل  من 
السیاسة عبر المفاوضات والحوار القائم على قیم 

االحترام والعدالة بین جمیع البشر واألمم".

الوطنیة  والجالیة  الخارجیة  الشؤون  تطرق وزیر 
بالخارج، رمطان لعمامرة، خالل لقائھ باسطنبول 
عددا من نظرائھ من الدول اإلفریقیة المشاركة في 
للعالقات  اإلفریقي-التركي،  للتعاون  الثالثة  القمة 
الجزائریة اإلفریقیة، مركزا على ضرورة تعزیزھا 

بالنظر إلى أبعادھا اإلستراتیجیة قاریا وجھویا.
لھا،  بیان  في  الخارجیة  الشؤون  وزارة  أوضحت 
أن لعمامرة التقى بوزراء خارجیة كل من التشاد، 
السنغال  االستوائیة،  غینیا  الغابون،  الكامیرون، 
الذین تبادل معھم لعمامرة وجھات النظر  وتونس 
بخصوص النقاط المدرجة في جدول أعمال القمة. 

قطعھا  التي  واألشواط  بالتطور  الوزراء  نوه  وقد 
التعاون بین تركیا وإفریقیا منذ انعقاد القمة األولى 

في 2008.
كما عقد رئیس الدبلوماسیة الجزائریة جلسة عمل 
مطولة مع نظیره النیجیري، جیفري أونیاما، تناول 
الجزائر  بین  الثنائیة  العالقات  الطرفان  خاللھا 
أبعادھا  إلى  بالنظر  تعزیزھا،  وسبل  ونیجیریا 
اإلستراتیجیة قاریا وجھویا. واستعرض الوزیران 
اإلفریقیة  الساحة  على  المطروحة  الملفات  أھم 

ومسألة مكافحة اإلرھاب والتطرف العنیف.
الخارجیة  الشؤون  وزیر  مع  لعمامرة  والتقى 

والتعاون الدولي في جمھوریة موریتانیا اإلسالمیة، 
استعراض  خاللھا  تم  أحمد،  الشیخ  ولد  إسماعیل 
وسبل  البلدین  بین  الثنائیة  العالقات  وآفاق  وضع 
التحضیرات  على  الوزیران  وقف  كما  تعزیزھا، 

الجاریة لالستحقاقات الثنائیة المقبلة.
والحكومات  الدول  رؤساء  صادق  فقد  لإلشارة، 
بیان  على  للقمة  الختامیة  الجلسة  المشاركة خالل 
اسطنبول وبرنامج العمل المشترك للفترة 2022-
الفترة  برنامج  تنفیذ  تقریر  إلى  إضافة   ،2026

المنصرمة 2020-2015.
إ. س

دعت إلى تبني مقاربة شاملة للحد من حالة الالأمن بالقارة
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 ≥«≤– ídÉ°üd ™aGôJ ôFGõ÷G
É«≤jôaEÉH á«ªæàdGh øeC’Gh º∏°ùdG

تعرف إقباال كبیرا بعد حوالي شھر من إطالقھا 

"á©HGôdG" øe ±ƒÿG
 í«≤∏àdG á∏ªM íéæ oj 
... Gõfƒ∏Øf’G ó°V

دفع الخوف من الموجة الرابعة الجزائریین لإلقبال بشكل 
كبیر على حملة التلقیح ضد االنفلونزا الموسمیة تجنبا 

ألي تشابھ في اعراض اإلصابة بھذا الفیروس وفیروس 
كورونا أو أحد متحوراتھ، وبسبب االقبال الكبیر على 
عملیات التلقیح فان عدد من الصیادلة بدوا منذ األن 
یشتكون من نفاذ كمیات اللقاح المسلمة لھم  مطالبین 
معھد باستور بتوزیع "كوطة" إضافیة لتغطیة الطلب 

المتزاید للمواطنین من كل الفئات.

س.زموش
 Gójó– äÉÄØdG √òg øe ìÉ≤∏dG ≈∏Y ™ØJôe Ö∏W

وتعرف حملة التلقیح ضد اإلنفلونزا الموسمیة منذ بدایتھا 
اقباال كبیرا من الجزائریین خاصة من أصحاب االمراض 

المزمنة حیث من الواضح ان الخوف من الموجة الرابعة دفع 
الجزائریین نحو التلقیح بھدف تجنب الوقوع في "شك" تشابھ 
االعراض بین االنفلونزا الموسمیة وفیروس كورونا وحسب 

ما رصدناه على مستوى عدد من الصیدلیات بالعاصمة والتي 
تشارك كل سنة في حملة التلقیح ضد االنفلونزا فان االقبال ھذه 
السنة تضاعف خاصة من الفئات الھشة والمتمثلة في كبار السن 

وأصحاب االمراض المزمنة والحوامل وحتى فئة األطفال، 
وفي ھذا الصدد أكد لنا الدكتور بن زیان مسیر صیدلیة ببلدیة 

القبة أنھ ومنذ بدایة الحملة فان الطلب على لقاح االنفلونزا ارتفع 
مشیرا ان كبار السن وأصحاب االمراض المزمنة ھم األكثر 
طلبا للقاح ھذه الفترة  مضیفا أن أغلب من یتلقون اللقاح على 
مستوى صیدلیتھ ھم اشخاص تلقوا سابقا لقاح كورونا مضیفا 
أن جمع اللقاحین ال یشكل أي ضرر بل بالعكس فان اللقاحین 
للفئات الھشة ضروري في ظل الوضعیة الوبائیة المقلقة التي 

بدأت تعیشھا الجزائر.
áYRƒŸG "áWƒµdG" ™aôd ¿ƒYój ádOÉ«°üdGh IôµÑe IQóf

بالمقابل  تشتكي عدد من الصیدلیات من "كوطة" ضئیلة 
وزعت علیھم، من لقاح االنفلونزا والتي لم تتعدى 30 لقاح 

حسب ما أكده مسیرو صیدلیات بالعاصمة، وھي الكمیة التي 
ال یمكن أن تغطي الطلب الموجود، وھو ما من شأنھ أن یحرم 

مئات المرضى والمسنین من اللقاح ھذا االمر دفع أصحاب 
الصیدلیات إلعالن ندرة مبكرة في لقاح االنفلونزا ،  معتبرین 
ان ھناك شح كبیر في التموین من قبل معھد باستور،  وھو ما 
دفع ھذه الصیدلیات لتشدید شروط بیع اللقاح معتمدة بذلك على 
إجراءات إضافیة مرافقة لعملیة البیع، حیث أكدت الصیدلیات 
أن عملیة البیع تخصص فقط لمن یحوزون على وصفة طبیة، 

على أن یتم بیع لقاح واحد فقط، غیر أن ھذا اإلجراء ال یضمن 
توفیر اللقاح لبقیة طالبیھ،  داعین معھد باستور لتوفیر كمیات 

إضافیة لصالحھم من اجل تغطیة الطلب المتزاید.

خالل استقبالھ للرئیس
 المدیر العام لمخابر "سینوفاك”

≈≤∏àj áë°üdG ôjRh
í«≤∏àdG ∫ƒM äÉMhô°T 

∫ÉØWC’G óæY ÉfhQƒc ó°V 
استقبل وزیر الصحة عبد الرحمان بن بوزید، أمس، بالجزائر 

العاصمة، الرئیس المدیر العام لمخابر "سینوفاك" الصینیة غاو 
كیونغ، حسب ما أفاد بھ بیان للوزارة. وأوضح ذات المصدر 

أن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، حضره كل من المفتش العام 
لوزارة الصحة السید الھاشمي شاوش والمدیرة العامة للصیدلة 

والتجھیزات الطبیة البروفیسور وھیبة حجوج والمدیر العام 
لمعھد باستور الدكتور فوزي درار.

وأشاد وزیر الصحة، خالل ھذا اللقاء، بمستوى العالقات التي 
تربط بین البلدین والتي تعود إلى ستینیات القرن الماضي، حیث 

تعتبر الصین أول دولة غیر عربیة اعترفت بالحكومة المؤقتة 
الجزائریة آنذاك.

ومن جھتھ أثنى الرئیس المدیر العام لمخابر "سینوفاك" على 
"الثقة التي وضعتھا الحكومة الجزائریة في نظیرتھا الصینیة 

بصفة عامة وبشكل خاص في المخابر التي یشرف على 
تسییرھا، وذلك من خالل لجوئھا إلى اقتناء اللقاح الخاص 

بفیروس كورونا كوفید-19"، كما أشاد بالتسھیالت التي أقرتھا 
الجزائر لفائدة مخابر سینوفاك.

وبذات المناسبة، استمع بن بوزید إلى جملة من الشروحات 
المقدمة من قبل المدیر العام لمخابر "سینوفاك"، تضمنت 

"التلقیح ضد فیروس كوفید-19 عند األطفال والنساء الحوامل 
والنساء المرضعات"، وتباحث الجانبان إمكانیة "تبادل الخبرات 

واالطالع على الدراسات التي أجریت في ھذا الجانب.
ع.ط

التقى عددا من نظرائھ األفارقة على ھامش قمة أنقرة
á«≤jôaE’G ∫hódGh ôFGõ÷G ÚH äÉbÓ©dG õjõ©J πÑ°S åëÑj IôeÉª©d

التزام بإرساء السلم بالقارة السمراء وتكثیف المبادالت التجاریة

É«≤jôaEGh É«côJ ÚH äÉbÓ©dG å©Ñd ¢ù°SDƒj ¿É«ÑH êƒàJ Iô≤fCG áªb
á«≤jôaE’G ¿Gó∏ÑdG ¿ƒjO í°ùe ìÎ≤J »≤jôaE’G OÉ–’G á«°VƒØe

¢S.EG
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IQÉéàdG IQGRƒd á©HÉJ äÉéàæŸG á≤HÉ£e º««≤àd ôHÉ á«fÉªK OÉªàYG •

 »©«Ñ£dG RÉ¨dÉH §Hô∏d ´hô°ûe ¥ÓWG ≈∏Y ±ô°ûj ¢UGôÿƒH

:ø∏©jh ¿ƒª«ª«àH

 ÚMÓØdGh øjôªãà°ùª∏d "ájƒbÉW á≤aGôe"
áKóëà°ùŸG äÉj’ƒdÉH

أكد أمس  الرئیس المدیر العام لمجمع سونلغاز، شاھر بولخراص أن  مؤسستھ 
للمواطنین عبر  الطاقة  فیما یخص توفیر  القیام بدورھا كامال  تعمل جاھدة على 
الوالیات  عبر  حالیا  یجري  التركیز  أن  مؤكدا  الظل   ومناطق  الجنوب  والیات 
والمستثمرین،  للفالحین  بالنسبة  الطاقویة  االحتیاجات  لتلبیة  المستحدثة  العشر 

بالنظر إلى الطبیعة السیاحیة والصناعیة والفالحیة لھذه الوالیات.
و في ثاني یوم لھ في زیارتھ لوالیة تیمیمون أشرف بولخراص، على إعطاء إشارة 
انطالق مشروع الربط بالغاز الطبیعي وھي الشبكة التي ستشمل مناطق شروین، 
على  شبكتھ  تمتد  بمشروع ضخم  األمر  ویتعلق  وبكو.  وتنكرام  توریرت،تقلزي 
طول أزید من 45 كلم، بعدد توصیالت یصل إلى 2648 وحدة وذلك في سیاق 
استحسان  المشروع  ھذا  القى  كما  بالطاقة.  الظل  مناطق  ربط  برنامج  استكمال 
المشروع،  أشغال  انطالق  إشارة  إعطاء  ھامش  وعلى  تیمیمون.  والیة  سكان 
كما  بالضخم.  وصفھ  الذي  المشروع  أھمیة  عن  سونلغاز  لمجمع  المدیر  تحدث 
شدد بولخراص على ضرورة احترام أجال التسلیم. وقال أن ھذا المشروع یندرج 
في إطار استكمال البرنامج الرئاسي الخاص بربط مناطق الظل بالطاقة.  وأكد 
على أن سونلغاز تعمل جاھدة على القیام بدورھا كامال فیما یخص توفیر الطاقة 
للمواطنین. وكذا تلبیة اإلحتیاجات الطاقویة بالنسبة للفالحین والمستثمرین، بالنظر 
إلى طبیعة والیة تیمیمون السیاحیة و الصناعیة و الفالحیة. مشیرا ان المرافقة 
المجمع  استراتیجیة  ضمن  تندرج  االستثماریة  و  التنمویة  للمشاریع  الطاقویة 
بالوالیات المستحدثة. و اضاف بولخراص ان المؤسسة انطلقت في تجسید عدة 
ھذه  تھدف  و  تیمیمون.  والیة  غرار  على  المستحدثة  بالوالیات  تنمویة  مشاریع 
الخطوات العملیة إلى مرافقة الوالیات الجدیدة في توفیر مناخ االستثمار و تحقیق 
ھذه  تأتي  كما  ذاتھ.  المسؤول  حسب  المناطق,  لھذه  اقتصادیة  صناعیة  نھضة 
التدابیر تجسیدا للتوصیات المنبثقة عن لقاء الحكومة حول االنعاش االقتصادي، 
إلیھ  أشار  مثلما  الظل,  الكھرباء في مناطق  المواطنین مع  والقضاء على معاناة 

المدیر العام للمجمع الطاقوي.
س.زموش

º¡WÉ≤f ±ƒ°ûc ò«eÓàdG πc º∏à°ùj ⁄ …òdG âbƒdG ‘

ájGóH ≈∏Y º«îj ÜGô°VE’G íÑ°T
ÊÉãdG π°üØdG 

لمقاعد  التالمیذ  عودة  مع  اضراب  في  بالدخول  التربویة  النقابات  بعض  لوحت 
العطلة  تقدیم  تم  الذي  الوقت  في  الجاري،  الدراسي  الموسم  الستكمال  الدراسة 

الشتویة بأسبوع قبل موعدھا المحدد من قبل وزارة التربیة الوطنیة.
تصریح  في  زینة  بن  علي  التالمیذ  ألولیاء  الوطنیة  المنظمة  رئیس  أمس  عبر   
مع  اضراب  في  الدخول  النقابات  بعض  من عزم  امتعاضھ  الرائد، عن  لجریدة 
التلمیذ، خاصة  ثمنھا  سیدفع  السلبیة  أن عواقبھ  إلى  مشیرا  الثاني،  الفصل  بدایة 
بخصوص  الرؤى  اتضاح  وعدم  كورونا  لفیروس  جدید  متحور  في ظل ظھور 
الوضعیة الوبائیة وعدم استكمال التالمیذ لبرامجھم، مشددا على أن النتائج ترتبط 
بالمدة الزمنیة التي یدرس خاللھا التالمیذ. وأبدى علي بن زینة تخوفھ من تأثیر 
القرار على تالمیذ الطورین المتوسط والثانوي، خاصة وأن العدید من المؤسسات 
التربویة لم تسلم كشوف النقاط للتالمیذ، على خلفیة تعطل عملیة رقمنة النتائج، 
بسبب عدم صب كل النقاط من قبل بعض االساتذة، مؤكدا بأن التلمیذ یدفع ثمن 

سیاسة لي األذرع التي تتبعھا بعض النقابات في صراعاتھا.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق من یستعمل 
الممارسات  للحد من  العمل  للحصول على حقوقھم، مطالبا وزارة  التلمیذ مطیة 
السلبیة لبعض االساتذة، فال یمكن حل المشاكل باستعمال التلمیذ، یضیف رئیس 
المنظمة الوطنیة ألولیاء التالمیذ. وأوضح بأن القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة 
وقانون 2018 للجماعات التربویة یمنع عدم تقدیم النقاط للتالمیذ، مشیرا إلى أن 
ھذه السلوكیات ستدخل التالمیذ في نفق مظلم ودون شك ستكون لھ تأثیرات سلبیة 

على التالمیذ وأولیائھم على حد سواء، مبدیا تأسفھ للوضع الراھن.
ووصف علي بن زینة نتائج التالمیذ في الفصل األول في األطوار الثالث، والتي 
تم توزیع الكشوف على األولیاء نھایة األسبوع المنقضي بالمشجعة، مؤكدا بأنھا 
تواصلت  المنظمة  بأن  الصدد  ذات  في  لیكشف  الماضي،  العام  نتائج  من  أحسن 
أبنائھم  بأن  الماضي، وأكدوا  العام  أبنائھم  الذین رسب  التالمیذ  أولیاء  مع بعض 
تحصلوا على معدالت جیدة خالل الفصل األول، ما أرجعھ ذات المتحدث للسیر 

الحسن لتمدرس التالمیذ منذ عودتھم شھر سبتمبر الماضي.
الموسم  من  تبقى  ما  واستكمال  الدراسة  لمقاعد  للعودة  التحضیرات  وبخصوص 
الدراسي الجاري، یرى بن زینة، بأن الوتیرة الضعیفة لتلقیح األساتذة واالداریین، 
تستدعي تدخل النقابات للمساھمة في الرفع من نسبة التلقیح في الوسط المدرسي، 
الصحیة  على  حفاظا  التلقیح  لمراكز  التوجھ  على  لھا  المنتسبین  حث  خالل  من 

ف.م العمومیة والسماح بالسیر الحسن لتمدرس التالمیذ.  
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أمام  وطنیة  احتجاجیة  وقفة  تنظیم  المتعاقدین  لألساتذة  الوطنیة  التنسیقیة  قررت 
الجاري، على خلفیة ما أسمتھ تجاھل  26 دیسمبر  بتاریخ  التربیة  ملحق وزارة 

الوزارة الوصیة لمطالبھا المشروعة المرفوعة منذ مدة.
وكشفت التنسیقیة الوطنیة لألساتذة المتعاقدین في بیان لھا، بأن قرار تنظیم وقفة 
احتجاجیة أملتھ العدید من الظروف، مشیرة إلى أن سیاسة التجاھل والھروب إلى 
في  االحتقان  تزید من  الوطنیة  التربیة  تنتھجھا وزارة  التي  الوقت،  لربح  األمام 
أوساط األساتذة المتعاقدین، في الوقت الذي یطالب األساتذة المتعاقدون بضرورة 

ادماج جمیع المتعاقدین دون شرط أو قید.
وأضافت التنسیقیة الوطنیة لألساتذة المتعاقدین، الصمت المطبق بخصوص ملف 
وتنظیم  للخروج عن صمتھم  لوائھا  تحت  المنضویین  دفع  المتعاقدون،  االساتذة 
وقفة احتجاجیة تعبیرا عن غضبھم وسخطھم الشدیدین من الوضع الذي یتخبطون 
فیھ. وجدد األساتذة المتعاقدون مطالبتھم لوزارة التربیة باتخاذ اجراءات استعجالیة 
إلدماج كافة األساتذة المتعاقدین، متأسفین على الطریقة المتبعة من قبل الوزارة 

الوصیة في التعامل معھم.                      ف.م 

س.زموش

من  أنھ  بودیسة  الدین  نور  كشف  و 
لتقییم  مخابر  ثمانیة  اعتماد  المقرر 
التجارة  لوزارة  تابعة  المنتجات  مطابقة 
  .2022 سنة  الصادرات،  ترقیة  و 
أمواج  على  لھ  مداخلة  خالل  مشیرا 
ھذه  بین  من  أنھ  الوطنیة،  اإلذاعة 
"المركز  قسنطینة  مخبر  ھناك  المخابر 
والتغلیف"،  الجودة  لمراقبة  الجزائري 
في  الموجود  للتجارب  الوطني  والمخبر 
سیدي عبد هللا بالجزائر العاصمة، تتمثل 
المنتجات  مطابقة  مراقبة  في  مھمتھما 
التدفئة. وأشار في ذات  ال سیما معدات 
السیاق، إلى أن 130 ھیئة ومؤسسة تم 
أن  مؤكدا  ھیئتھ.  طرف  من  اعتمادھا 
ھذا العدد مرشح لالرتفاع الى 240 في 
70 یقارب من  ما  اجل قریب جًدا ألن 
ھیئة في صدد الحصول على االعتماد. 
باعتماد  المعنیة  القطاعات  بین  من  و 
في  معلنا  الصحة.  قطاع  ھي  ألجیراك، 
ذات السیاق، أن اتفاقیة إطار قد حظیت 
للمنتجات  الوطنیة  الوكالة  بموافقة 

التوقیع  ANPP ) وسیتم  الصیدالنیة ( 
في  االعتماد  دمج  بھدف  قریبا  علیھا 
المدیر  وكشف  الصحة.  قطاع  أنشطة 
أن الجزائر من البلدان القلیلة في إفریقیا 
التي أنشأت الشھادة "الطبیة-البیولوجیة" 
التي ستخضع لھا جمیع مخابر التحالیل 
البیولوجیة والطبیة التي بدأت الحصول 
على اعتمادھا من طرف ألجیراك. وفي 
الطبي، أعلن بودیسة أیضا عن  المیدان 
إطالق معیار جدید "ایزو- 13485". و 
األولى  الطبیة وھي  األجھزة  ھو شھادة 
من نوعھا في الجزائر. من جانب آخر، 
أشاد المتحدث بفرض مصالح الجمارك 
من  المعتمدة  الھیئات  تسلمھا  لتقاریر 
طرف ألجیراك، من أجل اعطاء الموافقة 
إلى  المستوردة  المنتجات  دخول  على 
الجزائر. وكشف في سیاق ذي صلة، إلى 
تصدیر  قابلیة  تحسین  في  التقییس  دور 
المنتجات الجزائریة، واعتبر بودیسة أن 
الجودة ھي معیارا حاسما یسمح للمنتجات 
الخارجیة  األسواق  بولوج  الجزائریة 

أخر  جانب  من  فیھا.  مكانة  واحتالل 
وحول معاییر االعتماد والتقییس الدولیة 
أشار بودیسة أنھ  "حتى لو كانت معاییر 
المعاییر  من  وغیرھا  الدولیة    ISO
معروفة ، فإن كل دولة تطبق  شروطھا 
التقییسیة لحمایة أسواقھا" مشیرا أنھ على 
الجزائر أن تدرس بدقة تفاصیل المعاییر 
المطبقة على وجھ الخصوص في أوروبا 
وأفریقیا" قبل دخول ھذه األسواق حتى 
ال نعید تكرار سیناریو ارجاع المنتجات 
الجزائریة المصدرة والتي تعتبر ضرب 
ذات  یضیف  الجزائري  المنتوج  لسمعة 
الخبیر، وبالنسبة للسوق اإلفریقیة ومدى 
حظوظ المنتوج الجزائریة القتحامھا قال 
بودیسة أن إفریقیا في طور ھیكلة نفسھا 
ان  مشیرا  تجارتھا  في  المعاییر  ودمج 
المصدرین الجزائریین یجب أن  یقیموا 
األفریقیة  السوق  متطلبات  ویدرسوا 
المشتركة حتى یتمكنوا من المنافسة في 
ھذا السوق بشكل یخدم اإلقتصاد الوطني 

والمنتوج الجزائري. 

أكد أمس المدير العام للهيئة الجزائرية لالعتماد «آلجيراك» نور الدين بوديسة أن  الجزائر لديها 
إمكانات كبيرة تسمح لها  بتعزيز صادراتها وتحسين وضعها االقتصادي والمالي شريطة ضمان جودة اإلنتاج 

الجزائري وذلك عبر اعتماد مزيد من منظمات التقييس التي يجب ان تعمل على جعل المنتوج الوطني 
يتماشى والمعايير العالمية.
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الھم  األخیرة  الفترة  الرقمنة  تحولت 
مؤسسة  أي  تسییر  نجاح  متطلبات 
تكون  ال  التكنولوجیا  ان  غیر  اقتصادیة 
یحذر  ما  وھو  أمنة  الحاالت  كل  في 
اإلعالم  تكنولوجیات  في  الخبراء  منھ 
المؤسسات  ان  مؤكدین  واالتصال 
أھمیة  تولي  ال  الجزائر  في  االقتصادیة 
كبیرة للتأمین ضد االعتداءات االلكترونیة 
خطیرة  مالیة  لخسار  عرضة  یجعلھا  ما 
رفعت  وقد  للقرصنة.  تعرضھا  حال  في 
الخدماتیة  الوطنیة  المؤسسات  من  العدید 
واالقتصادیة الفترة األخیرة شعار الرقمنة 
نحو  التحول  الحكومة  مساعي  اطار  في 
االقتصاد  تسییر  في  الحدیثة  التكنولوجیا 
الجزائر  في  القطاعات  ومختلف  الوطني 
غیر ان الخبراء في مجال التقنیات الحدیثة 
لتكنولوجیات اإلعالم واالتصال، یحذرون 
االقتصادیة  الجزائریة  المؤسسات  ان 
واإلداریة ال تزال غیر مؤّمنة بشكل كامل 

اإللكترونیة،  واالعتداءات  القرصنة  ضد 
بما في ذلك اإلدارات العمومیة أو البنوك 
یھدد  الذي  األمر  المالیة،  والمؤسسات 
ویعرضھا  االقتصادي  نشاطھا  مصیر 
تعرضھا  في حال  كبیرة محتملة  لخسائر 
الخبیر  یؤكد  الصدد  ھذا  وفي  للقرصنة، 
في التكنولوجیا یونس قرار أن التھدیدات 
خطرا  تشكل  الجزائر  في  االلكترونیة 
االقتصادیة  المؤسسات  على  كبیرا 
وخاصة الخدماتیة مضیفا في تصریحات 
عدم  الجزائر  في  یالحظ  أنھ  لـ"الرائد" 
المؤسسات خاصة  لھذه  المسریین  اھتمام 
باتخاذ  والمتوسطة   الصغیرة  المؤسسات 
تتوفر  التي  للمعطیات  الحمایة  تدابیر 
علیھا الشبكات الداخلیة لھذه المؤسسات، 
وأشار قرار في السیاق ذاتھ أنھ ال توجد 
ضحیة  الوقوع  من  مستثناة  شركات 
أنھا  منطلق  من  االلكترونیة،  القرصنة 
سجل  أنھ  قال  حیث  عالمیة،  ظاھرة 

كبیر  ارتفاع  األخیرة  السنوات  خالل 
ضد  االلكترونیة  األمنیة  التھدیدات  في 
فان  ذلك  ورغم  الجزائریة  المؤسسات 
المعلن عنھا  یضیف قرار بعیدة  األرقام 
منطلق  من  الحقیقیة  التھدیدات  حجم  عن 
أن العدید من المؤسسات التي تقع ضحیة 
الجھات  إلى  تلجأ  ال  الممارسات  لھذه 
المسؤولة، سواء عن جھل أو تھاون في 
یخلّف  لم  الفعل  كان  إذا  السیما  المسألة، 
انھ  قرار  وأوضح  للشركة.  مالیة  خسائر 
من الضروري أن تتحمل كل مؤسسة سواء 
مسؤولیة  خدماتیة  أو  اقتصادیة  او  مالیة 
بنك معلوماتھا ومواقعھا الداخلیة، لحمایة 
تعلق االمر  اذا  لزبائنھا  لمعطیاتھا وحتى 
أن  لیشیر  وخدماتیة  مصرفیة  بمؤسسات 
األخیرة  السنوات  بات  االلكتروني  االمن 
یمثل تحدیا لدول كبرى ومن الضروري 
إعطاءه  الجزائر  في  المؤسسات  على 

أھمیة قصوى.                س.زموش



5 إقتصادي

• مساعي اإلنعاش 
االقتصادي تستدعي 

إحداث ديناميكية 
مستمرة

اإلنعاش  مساعي  مع  وموازاة 
الحكومة  بدأتها  التي  االقتصادي 
وتراهن على تطبقها بداية من سنة 
االقتصاد  2022 تبرز مرة أخرى حاجة 
في  واالستمرارية  للحركية  الوطني 
هامة  فقطاعات  القطاعات،  بعض 
انعاش  في  عليها  يعول  ومحورية 
خدماتها  تقدم  تزال  ال  االقتصاد 
التجارة،  قطاع  غرار  على  فقط  نهارا 
الخدمات  وقطاع  النقل  السياحة، 
والبنكية  المالية  الخدمات  غرار  على 
هذه  ظل  وفي  أخرى،  وخدمات 
الضروري  من  بات  فإنه  المعطيات 
على السلطات العمومية إعادة احياء 
مشروع "الجزائر ال تنام" عبر العاصمة 
المدن  على  وتعميمه  أولى   كمرحلة 
في  الخبراء  ويعتبر  الحقا،  الكبرى 
تنام"  ال  "الجزائر  ان مشروع  اإلقتصاد 
بشكل  سيخدم  مهم  مشروع  يعتبر 
االقتصادي  اإلنعاش  مساعي  كبير 
إعادة  في  مباشر  بشكل  ويساهم 
من  عدد  في  الركود  وانهاء  الحركية 
تطبيقه  سيساهم  كما  القطاعات 
جعل  في  الواقع  األرض  على  فعليا 
بشكل   تعمل  القطاعات  من  عدد 
يضاهي مواقيت العمل العالمية وهو 
ما يعني تقليص للخسائر التي تسجل 
التفاوت بين ما هو  بالماليير بسبب 
معمول  هو  وما  الجزائر  في  معمول 
ال  التي  العالمية  الدول  عواصم  في 
تنام وتتواصل بها الحركية الخدماتية 

نهارا وليال.

• "سبات شتوي" تعيشه 
العاصمة والمدن الكبرى 

بعد الغروب
والخدماتي  التجاري  الركود  ويتضاعف 
ليليا  الكبرى   والمدن  العاصمة  في 
حيث  تحديدا  الشتاء  فصل  خالل 
الساعة  من  بداية  الحركية  تغيب 
النشاط  ويتوقف  مساءا  السادسة 
والشوارع  االحياء  بأغلب   التجاري 
محالتهم  التجار  معظم  يغلق  أين 
النقل  وسائل  تغيب  بينما  باكرا، 
عن  الخاصة  أو  العمومية  سواء 

المواطنين  يحرم  ما  وهو  الطرقات 
من التنقل بسهولة الستغالل الفترة 
نشاطاتهم،  مختلف  لممارسة  الليلية 
الحياة  مظاهر  تنعدم  بالمقابل 
الثقافية بالعاصمة ليال خاصة خالل 
السنة  فصول  وباقي  الشتاء  فصل 
وقاعات  السينما  دور  توصد  حيث 
وتنتهي  الغروب،   أبوابها قبل  الكتب 
في  القطاعات  باقي  خدمات  أيضا 
البنكية   فالمؤسسات  مبكر  وقت 
زواال شانها  الرابعة  تنهي عملها عند 
الخدماتية  والمؤسسات  اإلدارات  شأن 
البريد  مراكز  تغلق  بينما  األخرى 

أبوابها عند الخامسة مساءا.

• األزمة الصحية  قضت 
على اخر محاوالت "إحياء" 

العاصمة ؟!
الجزائر  بالمقابل وبالعودة لمشروع " 
8 حوالي  بعد  وصل  وأين  تنام"  ال 

معطيات  فأن  أطالقه  من  سنوات 
السلطات  أن  تشير  الواقع  أرض  على 
تتمكن  لم  بالعاصمة  العمومية 
هذا  من  بالمائة   10 ولو  تجسيد  من 
وما  الصحية  االزمة  لتاتي  المشروع 
الصحي  للحجر  تدابير  من  فرضته 
هذا  لتدفن  التجوال  وحظر  واالغالق 
المشروع كليا حيث خضعت العاصمة 
وأغلب الواليات وعلى مدار حوالي سنة 
ونصف لحجر منزلي ليلي وهو ما أوقف 
العمومية  والخدمات  التجارية  الحركة 
خالل فترة الليل ودفن المشروع كليا.

• المشروع  يخدم هذه 
القطاعات 

تنام  ال  الجزائر  مشروع  يتعلق  وال 
فهذا  وحسب  التجارية  بالحركية 
تشمل  اقتصادية  له جدوى  المشروع 
فيها  بما  القطاعات  من  العديد 
القطاع التجاري الذي يعاني نوعا من 
الحركية  إلحياء  يمكن  حيث  الركود 
التجارية خالل فترة الليل ان تعوض 
الخسائر  التجار  من  واسعة  فئات 
االخيريتين  السنتين  تكبدوها  التي 
عنهم  وتخفف  أرباحهم  من  وترفع 
الضغط الضريبي، كما يمكن للمشروع 
وتطبيقه فعليا  إحياءه  إعادة  تم  إن 
إيجابيا  يؤثر  أن  الواقع  أرض  على 
من  يعتبر  الذي  الخدمات  قطاع  على 
تضررت  التي  القطاعات  اكثر  بين 

يمكن  كما  الصحية  األزمة  بسبب 
إيجابية  أثار  له  تكون  ان  للمشروع 
في  السياحية  الحركية  تحسين  في 
بالمقابل  كبرى،   ومدن  العاصمة 
يمكن  تنام  ال  الجزائر  مشروع  فان 
قطاع  خدمات  من  ويطور  يحسن  أن 
النقل وينهي أزمة غياب وسائل النقل 
تعتبر  والتي  المسائية  الفترة  في 
كما  النقل  قطاع  في  سوداء  نقطة 
النشاط  يحي  ان  المشروع  لهذا  يمكن 
حد  ويضع  ليال  والمصرفي  البنكي 
للبيروقراطية في هذا القطاع وينهي 
البنوك  تعرفها  التي  الطوابير  حالة 
ومؤسسات  المالية  والمؤسسات 
البنوك  اليوم ففتح  البريد على مدار 
البريد ليال سيخفف حتما  ومؤسسات 
الضغط على هذه األخيرة فترة النهار.

• بلنوار : إعادة إحياء 
وانجاح المشروع ممكن 

بشرط!
جمعية  رئيس  أكد  المشروع  وعن   
ان  بلنوار  طاهر  والحرفيين  التجار 
النسيان  طي  في  يوجد  األخير  هذا 
أن  لـ"الرائد"  تصريحات  في  معتبرا 
نحو  خطوات  أرجعته  الصحية  األزمة 
األزمة  قبل  أنه  بلنوار  وأشار  الوراء 
مكانه  يراوح  المشروع  كان  الصحية 
تهيئة  وعدم  عديدة  عراقيل  بسبب 
األخير  هذا  إلنجاح  المناسبة  الظروف 
الحجر  وإجراءات  الصحية  األزمة  لتأتي 
كبرى  ومدن  العاصمة  على  الصحي 
لتقضي على المشروع نهائيا، مضيفا 
إجراءات  وتخفيف  الراهن  الوضع  أن 
لإلنعاش  مساعي  مع  موازاة  الحجر 
محفزا  تكون  أن  يجب  االقتصادي 
الذي  المشروع  هذا  اطالق  إلعادة 
تجارية  صبغة  له  مشروع  يعتبر  ال 
األخير  لهذا  يمكن  وانما  وحسب 
كبير  فارق  يحدث  أن  بلنوار  حسب 
وأضاف  الوطني،  االقتصاد  شكل  في 
إلنجاح  األساسي  الشرط  أن  بولنوار 
األخير  هذا  يشمل  أن  هو  المشروع 
كل القطاعات وليس القطاع التجاري 
تطبيق  أن  حديثه  سياق  في  معتبرا 
على  والعمل  تنام،  ال  جوارية  إدارة 
فتح البنوك ومصالح البريد والبلديات 
والنشاطات   االجتماعات  وتنظيم 
ان  يمكن  ليال،  والرياضية  الثقافية 
للسلطات  كانت  أن  المشروع  يخدم 

العمومية نية في إعادة إحياءه.

• سراي: نوم العاصمة 
باكرا يكبد قطاعات 

واسعة خسائر بالجملة
االقتصادي  الخبير  اعتبر  جهته  من 
الضروري  من  أنه  سرّاي  المالك  عبد 
تنام  ال  الجزائر  مشروع  إحياء  إعادة 
القطاعات  من  عدد  تواكب  حتى 
التي تسعى  اإلقتصادية  الديناميكية 
لها الحكومة وأشار سراي في تصريحات 
مساعي  مع  موازاة  أنه  لـ"الرائد" 
اإلنعاش االقتصادي ومحاوالت احداث 
الوطني  االقتصاد  في  نوعية  نقلة 
على  نركز  أن  الضروري  من  فأنه 
الخدمات سواء  االستمرارية في  عامل 
خدمات  حتي  او  مصرفية  او  تجارية 
النقل مضيفا ان الجزائر العاصمة هي 
تقريبا العاصمة الوحيدة التي تنتهي 
فيها الحركة بحلول الليل وهو ما يكبد 
بالجملة.  خسائر  واسعة  قطاعات 
مشروع  تجسيد  أن   سراي  وقال 
منح  على  يتوقف  تنام"  ال  "الجزائر 
والتسهيالت  االمتيازات  من  جملة 
من  بالمشروع  الملتزمين  لفائدة 
وحتي  الخواص  والناقلين  التجار 
والشركات  الخدماتية  الشركات 
تسهيالت  كمنحهم  السياحية   

جبائيه و توفير خدمات أمنية أكبر .

• سنوسي: ال حديث عن 
تطوير السياحة و"الحياة 
تنتهي" عند السادسة! 

الوكاالت  رئيس  نائب  قال  جانبه  من 
السياحية الياس سنوسي في تصريح 
عن  الحركية  غياب  ان  لـ"الرائد"  
ليال  الكبرى  المدن  وحتى  العاصمة 
السياحة  النعاش  مساعي  أي  يقتل 
انه حان  الجزائر معتبرا  الداخلية في 
كغيرها  العاصمة  لتكون  الوقت 
الصيف  في  ليس  العالم  عواصم  من 
فقط وانما على مدار السنة وفي كل 
مشروع  أن  سنوسي  وقال  الفصول 
البداية  في  فشل  تنام"  ال  الجزائر   "
المالئمة  الظروف  توفير  يتم  لم  ألنه 
يعتبر  إطالقه  إعادة  ان  معتبرا  له 
ضرورة قصوى خدمة لقطاعات أخرى 
منها قطاع السياحة الذي تضرر كثيرا 

من الذهنيات الموجودة.

لم تتمكن السلطات العمومية في العاصمة ومدن كبرى أخرى من تجسيد مشروع "الجزائر ال تنام"، هذا المشروع الذي 
ل لسنوات بفعل عدة عراقيل لتاتي أزمة كورونا وتضعه في طي النسيان بسبب تدابير الغلق والحجر الصحي والتي  تعطّ

طبقت ألكثر من سنة ونصف غير أن الوقت الحالي يعتبر مناسب إلعادة اطالق هذا المشروع باعتباره مشروع هام سيخدم 
بشكل كبير مساعي اإلنعاش االقتصادي فمن غير المعقول ان نتحدث عن "نقلة نوعية" في االقتصاد الوطني وقطاعات 

واسعة تنهي خدماتها قبل غروب الشمس.
سارة زموش
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ل لسنوات بسبب عدة عراقيل واألزمة الصحية وضعته طي النسيان   تعطّ

إعادة بعث مشروع "الجزائر ال تنام"... 
الضرورة القصوى!

خالل الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 23 ديسمبر 
الجاري

 كريكو تشارك في أشغال 
الدورة الـ41 لمجلس وزراء 
الشؤون االجتماعية العرب

   
كوثر  المرأة،  وقضايا  واألسرة  الوطني  التضامن  وزيرة  تشارك 
وزراء  لمجلس  واألربعون  الواحدة  الدورة  أشغال  في  كريكو، 
الجاري  ديسمبر   23 إلى   20 من  العرب  االجتماعية  الشؤون 
بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حسبما أفاد به، 

أمس، بيان الوزارة.
 كما تشارك خالل نفس الفترة في منتدى برنامج إدارة التحوالت 
االجتماعية لوزراء الشؤون االجتماعية العرب. وتتمحور أشغال 
الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، حول ثالثة 
وممثلون  وزراء  فيها  يشارك  ختامية  وجلسة  رئيسية  جلسات 
األولى  الجلسة  وستخصص  المشاركة.  والمنظمات  البلدان  عن 
و  االجتماعية  وتداعياتها  كوفيد19-  جائحة  احتواء  لموضوع 
الثانية  الدول العربية، فيما تتطرق  التعافي في  بناء مسارات 
اآلثار  االجتماعية-اليونسكو:  التحوالت  إدارة  برنامج  إلى 
للمنطقة  التعافي  مسارات  رسم   :19 كوفيد  لجائحة  المتباينة 
العربية و يتباحث المشاركون في الجلسة الثالثة سبل تسطير 
يوضح  العربية،  للمنطقة  التعافي  مسارات  رسم  عمل  خطة 

البيان.
علما أن هذه األشغال ينظمها قطاع الشؤون االجتماعية و إدارة 
العربية  الدول  جامعة  لدى  االجتماعية  والسياسات  التنمية 
االجتماعية  والتنمية  البشرية  المواد  وزارة  مع  بالتعاون 

بالمملكة العربية السعودية.
لوزراء  االجتماعية  التحوالت  إدارة  برنامج  منتدى  يهدف  و   
الشؤون االجتماعية العرب، وفق المصدر ذاته، "إلى دعم الحوار 
والمجالس  االجتماعية  الشؤون  عن  المسؤولين  الوزراء  بين 
وفي  األخرى  االجتماعية  األبعاد  في  المتخصصة  الوزارية 
من  والتنمية"  والسكان  والرياضة  والشباب  الصحة  مقدمتها 
تجارب  بشأن  التنفيذية  مكاتبها  ورؤساء  الوزراء  مشاركة  خالل 
لفيروس  المختلفة  االجتماعية  اآلثار  مع  التعامل  في  الدول 
تحقيق  إلى  الرامية  السياسات  مسارات  وعلى  المستجد  كورونا 

التعافي الشامل في المنطقة العربية. 
القائم على األدلة لتجارب  الدائم  التبادل  كما يرمي إلى تسهيل 
لفيروس  التفاوت  تأثير  بشأن  المستفادة  والدروس  الدول، 
باإلجراءات  وااللتزام  المشاركة  دعم  و  المنطقة،  في  كورونا 
ذات  والسياسات  والشبابية  والصحية  االجتماعية  والسياسات 
المزيد  المعرضين للخطر من  الصلة بالسكان والتنمية لحماية 
المنطقة  في  الشامل  بالتعافي  والسماح  االنتكاسات  من 
العربية، ودعم التعاون االقليمي في إطار برنامج إدارة التحوالت 
على  القائم  الشامل  التعافي  بشأن  باليونسكو  االجتماعية 
العلوم  في  المقبل  للعمل  التوجيه  تقديم  سيتم  كما  األدلة. 
اليونسكو  العربية  الدول  جامعة  في  واالنسانية  االجتماعية 
لدعم التعافي في المنطقة وأخيرا رسم خريطة طريق للتعافي 
مختلفة  عربية  مسارات  اقتراح  خالل  من  كورونا  جائحة  من 

آللية التعافي من الجائحة"، وفق ذات المصدر.

غموض يكتنف عملية توظيفه
مكفوف يستنجد بالسلطات 
لثبيته بمنصب عمله في 
مؤسسة نفطال بسكيكدة

على  للمسؤولين  استغاثة  نداء  هاني  معمري  المكفوف  وجه 
المديرية العامة لمؤسسة نفطال بالعاصمة للتدخل وايجاد حل 
لمشكلته المتمثلة في حرمانه من منصب عمله، الذي استفاد 
بفرعها  بالمؤسسة  تثبيه  يتم  أن  دون  سابق  وقت  في  منه 

المتواجد في والية سكيكدة. 
وحسب العديد من المراسالت التي تحوز جريدة الرائد على نسخ 
منها، فقد أدرجت المؤسسة الوطنية نفطال اسم معمري هاني 
ضمن قائمة خاصة بالمكفوفين، الذين خصصت لهم مناصب 
عمل، ليتم توجيهه لفرعها بوالية سكيكدة للعمل بها، لكونه 
مسؤوليها  ورفض  بتعنت  اصطدم  أنه  غير  قالمة،  والية  من 
تثبيته بمنصبه دون وجه حق، في الوقت الذي كان ينتظر أن 
يشرع في عمله. ولم تفلح مساعيه الحثيثة وتنقله المستمر 
بين المديرية العامة بالعاصمة وفرعها بسكيكدة إليجاد أرضية 
أحقيته  تثبت  التي  الالزمة  الوثائق  كل  يملك  أنه  رغم  اتفاق، 
بأن  هاني،  معمري  وأضاف  بالمؤسسة.  منصب  على  للحصول 
لم  الصعبة  اإلجتماعية  وحالته  البصرية  اإلعاقة  من  معاناته 
تشفع له لدى مسؤولي فرع نفطال بسكيكدة لتسهيل المهمة 
والتخفيف عليه من مشقة التنقل، مؤكدا بأنه سعى الستكمال 
ليجد  سكنه  مكان  بتغيير  قام  إذ  التوظيف،  اإلجراءات  كافة 

نفسه يواجه رفضا دون تقديم أي مبررات لذلك.
المسؤولين  التخاذ  تطلعه  عن  هاني  معمري  المكفوف  وعبر 
ليتمكن  الممثل  على  الحصول  من  تمكنه  إلجراءات  بالمؤسسة 
في  كبير  أمله  بأن  مؤكدا  االجتماعية،  وضعيته  تحسين  من 

مسؤولي الدولة الجزائرية وكذا مؤسسة نفطال.

ف.م
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الطارف:

تفكيك شبكة وطنية 
لتزوير العملة 

بعد رفع العوائق التي كانت تحول دون ذلك من طرف السلطات العمومية 

بومرداس تتطلع لالرتقاء إلى قطب 
امتياز في صيانة وبناء السفن 

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة 
بالطارف  القضائية  للشرطة  الوالئية 
إجرامية  شبكة  لنشاط  حد  وضع  من 
العملة  تزوير  مجال  في  تنشط  وطنية 
بخمسة  يقدر  ماليا  مبلغا  حجزت  حيث 

مليون دينار.
ألفين  حجز  من  العملية  ومكنت 
من  مقلدة  نقدية  ورقة  وخمسمائة 
وتوقيف  جزائري  دينار  ألفي  فئة 
هذه  طرح  ينوون  كانوا  أشخاص  ثالثة 
حسب  الطارف  بوالية  المزورة  العملة 
جالب.  حمزة  للشرطة  األول  المالزم 
تلقي  إلى  القضية  حيثيات  وتعود 
القضائية  للشرطة  الوالئية  المصلحة 
بأن  تفيد  معلومات  الطارف  بوالية 
ماليا  مبلغا  بحوزته  األشخاص  احد 
الوطنية  العملة  من  كونه  في  يشتبه 
المزورة ينوي طرحها للتداول عن طريق 
الشرقية  الواليات  بإحدى  ثاني  شخص 

المؤكدة  المعلومات  لهذه  واستغالال   ،
من  والتدخل  البحث  فرقة  تمكنت 
وتوقيفه  فيه  المشتبه  هوية  تحديد 
الطارف  والية  إلى  الدخول  بصدد  وهو 
على متن مركبة سياحية رفقة شخص 
آخر ، وبعد تفتيش المركبة تم العثور 
على مبلغ 5 مليون دينار مخبأة بإحكام 
تحت غطاء محول السرعة ، ليتم تحويل 
مقر  إلى  المحجوز  والمبلغ  الموقوفين 
أن  ليتبين  التحقيق  لمواصلة  األمن 
شخص  رفقة  ينشطان  المعنيين 
يقوم  الجلفة  والية  من  ينحدر  ثالث 
لشركائه  وتسليمها  العملة  بتزوير 
مبالغ  مقابل  للتداول  طرحها  أجل  من 
األمنية  الجهات  مع  وبالتنسيق  مالية. 
توقيف  تم  الجلفة  بوالية  المختصة 
الثالثة  الموقوفين  إحالة  ليتم  المعني 

على الجهات القضائية المختصة.
ق.م

بداية من السنة المقبلة 
تيسمسيلت تستفيد من 

مشاريع تنموية هامة
أعلن أمس والي والية تسمسيلت عباس بداوي أنه يتّوقع ابتداء 

من مطلع السنة المقبلة تجسيد عدة مشاريع تنموية واعدة 
بوالية تيسمسيلت.

وخالل كلمة له في مراسم تنصيب المجلس الشعبي الوالئي 
الجديد التي جرت بقاعة اجتماعات المجلس أوضح بداوي 

ع تجسيد ابتداء من مطلع السنة المقبلة العديد من  «يتوقّ
المشاريع التنموية الواعدة للوالية والتي من شأنها تحقيق 

اإلقالع التنموي الذي ينشده المواطن بالمنطقة» ومن جهة أخرى 
أكد مسؤول الجهاز التنفيذي للوالية أن «الواجب يقتضي تثمين 
المنهج التشاوري كمسلك للتوصل إلى توافق يعزز االنسجام ما 
بين السلطات الوالئية وأعضاء المجلس الشعبي الوالئي ويعزز 

روح الفريق الواحد ودعا إلى تضافر جهود الجميع ومنهم المجلس 
الشعبي الوالئي لدعم اإلصالحات التي أقرها رئيس الجمهورية 

السيد عبد المجيد تبون في خارطة الطريق التي رسمها 
والمتمثلة في 54 التزاما صادق عليها الشعب برمته. وأبرز بأن 

«المجلس الشعبي الوالئي هو فضاء حاضن النشغاالت وتطلعات 
المواطنين لالرتقاء بواليتنا إلى غد واعد ومشرق يعكس بكل 

شفافية إصرارنا على تغيير هذا الواقع» وشدّد بداوي على 
«ضرورة أن تكون إسهامات وأعمال أعضاء المجلس الشعبي 

الوالئي أولى مؤشرات التعاون والتفاهم والتنوع والتعدّد كمحرك 
مؤسس للتغيير الذي يؤدي إلى النجاعة الحقيقية».

س.ز

قسنطينة: 
افتتاح دورة تكوين ألعوان المالعب 
أللعاب البحر األبيض المتوسط 2022

 تندوف:
حملة للتحسيس من مخاطر 

الغاز من تنظيم سونلغاز 

110 عن  يقل  ال  ما  يشارك 
تكوين  دورة  في  متربصا 
تم  التي  المالعب  أعوان 
بالمعهد  أمس  إطالقها 
العالي  للتكوين  الوطني 
والرياضة  الشباب  إلطارات 
تحسبا  بقسنطينة, 
في  للعمل  لتسخيرهم 
األبيض  البحر  ألعاب  إطار 
المتوسط 2022 التي ستقام 
المقبل  جوان   25 من  ابتداء 

بوالية وهران.
هذه  إطالق  هامش  وعلى 
الدورة التكوينية بحضور والي 
جاري،  مسعود  قسنطينة 
لقطاع  المحلي  المدير  أوضح 
السعيد  والرياضة  الشباب 
يتعلق  األمر  أن  هقاص، 
المالعب من  أعوان  بتكوين 
من  المتطوعين  الشباب 
والذين  واإلناث  الذكور  فئتي 
واليات خنشلة  ينحدرون من 
وسطيف  وميلة  البواقي  وأم 
والمسيلة  وباتنة  وبجاية 
وبرج  وتبسة  وجيجل 
بوعريريج وقسنطينة حيث 
الخاصة  الشارات  منحهم  تم 
بهم إلى جانب ألبسة رياضية 
مستلزمات  وكذا  موحدة 
التكوين. بدوره، شدد رئيس 
المحلي  التنفيذي  الجهاز 
جميع  التزام  ضرورة  على 
باإلجراءات  الفاعلة  األطراف 

فيما  والتنسيق  التنظيمية 
بينها من أجل إنجاح عملية 
األولى  تعتبر  التي  التكوين 
هذا  لتكوين  نوعها  من 
والتي  األعوان  من  الصنف 
ال  غاية  إلى   19 من  ستمتد 
وفي  الجاري.  الشهر  من   30
أنه  جاري  أكد  الصدد،  هذا 
نصبت لجنة والئية للتنسيق 
تتكون  والمتابعة  والتنظيم 
فرعية,  لجان  عدة  من 
بغرض ضمان السير الحسن 
التكوينية،  العملية  لهذه 
اإلمكانيات  كل  وفرت  كما 
ووسائل  وإطعام  إيواء  من 
رياضية  وبدالت  بيداغوجية 
للمشاركين  شارات  وكذا 
برنامج  تسطير  جانب  إلى 
متنوع  وسياحي  ترفيهي 
جسور  زيارة  في  يتمثل 
األموات  ونصب  المدينة 
العمومي  الوطني  والمتحف 
باي  أحمد  وقصر  سيرتا 
وقاعة العروض الكبرى أحمد 
تكوين  سيتم  لإلشارة،  باي. 
مستوى  على  آخرا  شابا   50
الرياضيين  تجمع  مركز 
سيرايدي بوالية عنابة، وهو 
تابعة  ملحقة  عن  عبارة 
للتكوين  الوطني  للمعهد 
الشباب  إلطارات  العالي 

والرياضة بقسنطينة.
ق.م

سونلغاز  مؤسسة  أطلقت 
األسبوع  تندوف  والية  فرع 
تحسيسية  حملة  الماضي 
عبر  مساجد الوالية بالتعاون 
مع الحماية المدنية ومختلف 
من  الحد  أجل  من  الهيئات 
الغاز والتي  ظاهرة اختناقات 
في  واسع  بشكل  انتشرت 
الوطن  مناطق  من  العديد 

خالل السنوات األخيرة.
انعدام  من  الرغم  وعلى 
أن  إال  بالوالية  الحوادث  هذه 
من  كثّفت  المعنية  الجهات 
الهادفة  التوعوية  حمالتها 
مؤشر  على  المحافظة  إلى 
في  يدفعها  إصابة  صفر 
ضحايا  عدد  ارتفاع  ذلك 
أكسيد  أحادي  بغاز  االختناق 
الكربون المنبعث من وسائل 
الواليات  بعض  في  التدفئة 
الظاهرة  الخوف من وصول  و 
هذا  وفي  تندوف.  والية  الى 
لحسن  بولنوار  أوضح  الصدد 
تندوف  توزيع  امتياز  مدير 
انعدام  سبب  أن  بالنيابة 
بالغازات  االختناق  حوادث 
عزوف  هو  بالوالية  السامة 
االستفادة  عن  المواطنين 
فيما  المؤسسة  خدمات  من 
حيث  المدينة،  بغاز  يتعلق 
سونلغاز  مؤسسة  تحصي 
حوالي 2270 زبون فقط بغاز 
بالمائة   09 المدينة يشكلون 

13 البالغة  التوصيالت  من 
أزيد  يقابلهم  توصيل،  ألف 
بالكهرباء.  زبون  ألف   23 من 
ضعيف  الرقم  هذا  بأن  وأكد 
المبالغ  مع  يتماشى  وال  جداً 
ضخّتها  التي  الضخمة 
سبيل  في  المؤسسة 
غاز  قطاع  في  االستثمار 
المدينة، مضيفاً بأن مؤسسة 
زبائن   10 تحصي  سونلغاز 
فقط في مجمع الحكمة الذي 
سكن.  أالف   08 قرابة  يضم 
المؤسسة  أن  بولنوار  وقال 
حوادث  انعدام  ورغم 
بتندوف،  بالغازات  االختناق 
إال أن أنها عازمة على مواصلة 
والتحسيس  التوعية  حمالت 
السامة  االنبعاثات  بخطورة 
التدفئة  وسائل  عن  الناجمة 
ووجوب  تفاديها  وسبل 
التقيد بالمعدات التي تراعي 
التأكيد  مع  السالمة،  معايير 
من  االستفادة  ضرورة  على 
أكثر  يبقى  الذي  المدينة  غاز 
أماناً وأقل تكلفة من قارورة 
الحوادث  بأن  موضحاً  الغاز، 
على  تقتصر  المسجلة 
أعطاب بسيطة على مستوى 
بسبب  الرئيسية  الشبكة 
أشغال الحفر غير المرخصة و 
وقوع  قبل  تداركها  يتم  التي 

ضحايا.
س.ز

هذا  على  القائمون  ويستند 
في  بالوالية  الحيوي  النشاط 
إلى  القطب،  هذا  استحداث 
بادرت  التي  الحكومة  مساعي 
خالل السنة الجارية بتوصية من 
المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس 
المشاكل  بكل  للتكفل  تبون، 
المتعلقة  سيما  ال  العوائق،  و 
التي  الموانئ،  بداخل  بالعقار 
هذا  ترقية  و  تنمية  تعرقل 
للثروة  الخالق  الحساس  القطاع 
إلى  وبالنظر  الشغل.  لمناصب  و 
تتوفر  التي  الهامة  اإلمكانات 
عليها الوالية في المجال، خاصة 
هي  و  الثالثة  موانئها  بداخل 
دلس و زموري و رأس جنات، فإن 
«ممكن  القطب  هذا  استحداث 
من  عدد  أكده  حسبما  جدا»، 
المهنيين لوأج، من  الحرفيين و 
خالل «تثمين و حسن استغالل 
هذه اإلمكانيات ووضع تسهيالت 
من  المستثمرين  الستقطاب 
خالل اللجنة المتعددة القطاعات 
مؤخرا  الحكومة  نصبتها  التي 
لمرافقة و تسهيل المبادرات في 
هدف  بلوغ  ولتسهيل  المجال» 
االرتقاء بالوالية إلى قطب امتياز 
اللجنة  صادقت  المجال،  في 
القطاعات  المتعددة  الوالئية 
سياسة  تنفيذ  إليها  أسند  التي 
الحكومة الجديدة محليا في مجال 
إصالح  قطاع  تطوير  و  تنمية 
بداخل  خاصة  السفن،  بناء  و 
سبع  على  مؤخرا،  الموانئ، 
استثمار  و  توسعة  طلب  ملفات 
من  محدد  غير  عدد  ضمن  من 
الدراسة.  قيد  هي  التي  الملفات 
بناء  و  إصالح  مؤسسة  وتعد 
السفن الخاصة (كوريناف)، إحدى 
الخاصة  الورشات  أنجح  و  أنشط 
أضحت  حيث  وطنيا،  المجال  في 
للمستثمرين  ناجحا  نموذجا 
يمكن االستناد إلى تجربتها لدعم 
القطب،  هذا  استحداث  مساعي 
مؤخرا،  استفادت  بعدما  خاصة 
ضمن الملفات السبعة المذكورة، 

من عقار بداخل الميناء لتوسعة 
تنويعها.  و  نشاطاتها  تطوير  و 
مالك  قال  لوأج،   تصريح  وفي 
بميناء  تنشط  التي  «كوريناف» 
علي   ،2012 سنة  منذ  زموري 
مؤسسته  أن  سنة)،   73) شاوش 
تحصلت مؤخرا على قرار توسعة 
وعاء  منحها  خالل  من  النشاط 
2400 مساحته  إضافي  عقاري 
الميناء.  بداخل  مربع  متر 
أخرى  ملفات  تحصلت  وبدورها، 
حسب  بالوالية،  حاليا  تنشط 
الموارد  و  البحري  الصيد  مدير 
على  حباش،  حمزة  الصيدية، 
أوعية عقارية لتوسيع و ترقية 
بداخل  اإلنتاجية  نشاطاتهما 
مينائي دلس و رأس جنات (شرق 
الملفات  استفادت  كما  الوالية)، 
و  للتوسعة  عقار  من  الباقية 

االستثمار خارج الموانئ.

 • نحو استحداث 
ورش لبناء و إصالح 

السفن بكل ميناء
خالل  من  الوالية  تستهدف  و 
التنموية  السياسة  هذه 
الستحداث قطب االمتياز، حسب 
المدى  على  خلق  الصيد،  مدير 
مؤسسة  األقل  على  القريب، 
في  متخصصة  واحدة  ورشة  أو 

ميناء  بكل  السفن  بناء  و  إصالح 
للوالية.  الثالثة  الموانئ  من 
نفس  في  الوالية  تتطلع  كما 
و  تثمين  إلى  التوجه،  هذا  إطار 
االستغالل الجيد لإلمكانيات التي 
على  التركيز  خالل  من  تحوزها، 
المستثمرين  من  جزء  توجيه 
الموانئ،  خارج  فضاءات  نحو 
على غرار ما هو موجود ببلديتي 
داود،  سيدي  و  الخشنة  خميس 
االستثمار  طلبات  من  والمتبقي 
في المجال سيتم توجيها كذلك، 
االستثمار،  قانون  يصدر  ريثما 
الموانئ  خارج  أخرى  مناطق  إلى 
عبر كل تراب الوالية.ْ  كما تعتزم 
هذا  بتجسيد  المعنية  الهيئات 
الهدف، تثمين و حسن استغالل 
اإلمكانيات المتوفرة حاليا و التي 
القطب،  هذا  استحداث  تسهل 
صيانة  ورشات  أهمها  من  و 
و  السفن  أنوع  مختلف  بناء  و 
غرار  على  األحجام  مختلف  في 
التي  كوريناف  مؤسسة  ورشة 
أولى  اقتحمت حاليا وفي سابقة 
صيد  سفن   4 بناء  مجال  وطنيا، 
مترا   35 بطول  الحمراء  الطونة 
قريبا.  الماء  في  أحدها ستوضع 
على  زموري  ميناء  يتوفر  كما 
للتثمين  مؤهلة  أخرى  إمكانيات 
منها  المجال،  في  واالستغالل 
قبل  السفن  لرسو  عائم  جسر 

وصيانتها  لتصليحها  رفعها 
الرافعات  أكبر  إحدى  بواسطة 
تم  طنا)   170 (بقدرة  وطنيا 
طرف  من  بالميناء  تنصيبها 
وبإمكان  «كوريناف».  مؤسسه 
صيادي  طلبات  تلبية  اآللة  هذه 
غرب  و  شرق  و  الوسط  واليات 
السفن  رفع  حيث  من  البالد 
بغرض  واألوزان  األحجام  كل  من 
بصفة  صيانتها  و  تصليحها 
إلى  اآلجال،  أقرب  وفي  منتظمة 
على  الميناء  هذا  توفر  جانب 
محركات  لبيع  تجارية  فضاءات 
وتعد  الغيار.  قطع  و  السفن 
البعد  ذات  النشاطات  منطقة 
الصيد  في  المتخصصة  الوطني 
الصيدية،  الموارد  و  البحري 
15 بعد  زموري على  ميناء  خارج 

من  الوالية،  مقر  عن  شرقا  كلم 
يعول  التي  اإلمكانيات  أهم  بين 
مسار  بدمجها في  القطاع  عليها 
إلى  الوالية  تحويل  و  استحداث 
و  إصالح  مجال  في  امتياز  قطب 
المساحة  وتتجاوز  السفن.  بناء 
ال20 المنطقة  لهذه  اإلجمالية 

هكتارا حيث تتميز ببعدها عن 
من  لعدد  وبمحاذاتها  المدينة 
غرار  على  الهامة  الطرق  محاور 
رقم  الساحلي  الوطني  الطريق 
24 الرابط بين بلديتي بومرداس 
5 كلم فقط  و دلس و على بعد 
ومن  البحري.  زموري  ميناء  عن 
بين أهم امتيازات هذه المنطقة 
التهيئة و على كل  توفرها على 
الكفيلة  الراحة  و  العمل  وسائل 
بجلب أكبر عدد من المستثمرين. 
عند  المنطقة،  هذه  شأن  ومن 
االستثمارات  مختلف  إنجاز 
للغرض،  إستقطابها  المنتظرة 
به  يستهان  ال  عدد  امتصاص 
سواء  البطالة،  العاملة  اليد  من 
المتخصصة في مختلف نشاطات 

الصيد أو غير المتخصصة.

 تتطلع والية بومرداس إلى التحول، على المدى القريب، إلى قطب امتياز وطني في مجال إصالح و 
صيانة و بناء السفن من خالل ترقية و توسيع هذا النشاط بعد ان شهد بداية رفع العوائق التي كانت 

س.زتحول دون ذلك خاصة فيما تعلق بالشح في العقار، حسب ناشطون في القطاع.
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هــوس الثــراء
   هي خوف مرضى مبالغ فيه من 

التعامل مع المال  سواء كان ذلك في 
تحصيله أو إنفاقه أو ادخاره، فإذا أنفق 

المال خشي أن يكون قد أنفقه في 
غير موضعه و إذا احتفظ به خشي أن 

ينفقه و أال يستطيع الحصول عليه 
مرة أخرى و إذا ادخره خشي أن يضيع، 

و هوس الثراء يعتبر من األمراض 
النفسية.

  عندما تقوم سيكولوجية الفرد و 
الجماعة على النظر إلى الثراء باعتباره 

غاية في حد ذاته، البد أن ينشب الصراع 
الذي يفسد كل العالقات االجتماعية، 

ألنه صراع ال يقوم على التنافس و دفع 
األفراد بعضهم بعضا، بل يقوم على 

تشابك المصالح و االرتقاء و النمو على 

حساب الغير، فينظر الفرد إلى الثروة 
و المال على أنهما ال يتحققان إال على 

حساب اآلخرين، فتظهر مشاعر مرضية 
من األنانية و النرجسية و االتجاهات 

المضادة للمجتمع التي تُنمي قيم 
االستسالم و السهولة و اللذة و اإلشباع 

الفوري للرغبات، و كلها حسب متغيرات 
مدفوعة بهوس الثراء، تبدو آثارها في 

الرشوة و البخل و النصب و االحتيال و 
االختالس و االدخار القهري و اإلسراف 

القهري والديون بأشكالها المتنوعة، و 
كلها متغيرات قائمة على قيم التراخي.

   يعتبر الهوس بالثراء وراء العديد 
من الجرائم التي يعرفها المجتمع، 

كالرشوة، االختالس، االحتيال، التهرب 
من الضرائب، كما يؤدي إلى الوقوع تحت 

طائلة الديون، 
و تعتبر 

االتجاهات النفسية نحو المال اتجاهات 
ثنائية الشرط إما أن تكون سلبية 

للغاية و متمثلة في البخل و إما ايجابية 
جدا متمثلة في اإلنفاق الذي قد يصل 

إلى درجة مرضية في اإلسراف و التبذير.
  إن المال له العديد من المعاني و الرموز 

السيكولوجية أهمها اإلحساس باألمن، 
الحب، الشعور بالقوة و اإلحساس 

بالحرية، كما يجب أن يدرك المرء أن 
المال قد يؤدي إلى بعض االضطرابات أو 
األمراض النفسية و االجتماعية، و ذلك 

ألن األفراد يعتبرون المال حال و ليس 
مشكلة، صحة و ليس مرضا.

   و يقسم علماء النفس ما يسمى 

بشخصية المال إلى ثالث: الهو، األنا و 
األنا األعلى، و شخصية المال الخاصة 

بالهو هي التي تبحث عن اللذة و 
تحقيق بعض الرغبات غير المشروعة 
التي يرفضها المجتمع مثل السرقة و 

االختالس و االحتيال و الثراء على حساب 
اآلخرين، و هي شخصية ال تتحمل أدنى 
مستويات اإلحباط و تحاول تجنبه بأي 

طريقة.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

 تمارين االسترخاء
في  الجميع  يواجهها  التي  اليومية  الضغوط  كثرة  و  استمرار  مع     
هذه الحياة، يحتاج اإلنسان لراحة جسدية و ذهنية لكي يستطيع أن 
يواصل حياته و إنجاز مهامه و تحقيق أهدافه بنفس الهمّة و النشاط، 
فالكثير منّا يبحث عما يساعده على فعل ذلك؛ لذلك سوف نتحدث 
هنا عن ما يعرف بتمارين االسترخاء التي تساعدك على تحقيق ذلك 
كله، فتمارين االسترخاء عديدة و مختلفة و تعود على اإلنسان بالراحة 

الجسدية و النفسية ومن أهمها :
تمارين التنفس العميق: و هي من أبسط و أفضل تمارين   1-
االسترخاء؛ ألنه يمكنك ممارستها في أي مكان و زمان، إضافةً لنتائجها 
بالجلوس  تتم  و  التوتر  من  التخفيف  و  الراحة  تحقيق  في  المرضية 
بوضعية مريحة بحيث يكون الظهر مستقيماً و معتدالً مع ضع إحدى 
اليدين فوق الصدر و الثانية فوق البطن، و تأخذ نفساً عميقاً و تحديداً 
من األنف و يمكنك فعل ذلك من خالل رفع يدك الموجودة على الصدر 
ببطء و حرك يدك الموجودة على الصدر بشكل هادئ، و أخرج أكبر كمية من الهواء على شكل زفير، بحيث تحافظ على عضالت البطن مشدودة، 
اعمل على تحريك اليد الموجودة على بطنك باتجاه الداخل، و حافظ على ثبات األخرى فوق الصدر، استمر في الشهيق و الزفير من الفم تحديداً 

بنفس الخطوات السابقة.
-2  االسترخاء العضلي المتدرّج: هو من أفضل التمارين التي تساعد على التقليل من المشاكل النفسيّة كالتوتر و الضغط، و يعتمد 
على خطوتين رئيسيتين و هما قبض العضالت و من ثم إرخائها، و يفضل أن تلبس مالبس فضفاضة و تتخلص من حذائك و اتخاذ وضعية 
س بشكل عميق، ثم ركز على قدم رجلك اليمنى و تشعر بها دقيقة  مريحة بحيث تكون مسترخياً لبضع دقائق، و حاول في هذه الفترة أن تتنفّ
من الزمن، ابدأ في عملية الشد لعضالت نفس القدم، و اجعلها مسترخية و ركّز عليها أيضاً، ثم ابدأ بقدمك اليسرى و اتبع نفس الخطوات، مع 
عضالت الجسم الباقية بالترتيب التالي، الساق اليمنى فاليسرى، الفخذ األيمن و من ثم األيسر، األرداف و البطن ثمّ الصدر و الظهر، اليد اليمنى و 

اليسرى ثمّ الرقبة و الكتفين و أخيراً الوجه.
-3  التأمل والتدبر: مفيد جداً في التخلص من القلق والتوتر و أيّ اضطرابات نفسية أخرى و هذه التمارين تحتاج إلى مكان هادئ و 

وضيعة مريحة إضافةً إلى قدر كاف من التركيز، و من أبرز هذه التمارين: التأمل أثناء المشي، األكل.
ف من حدة التوتر و القلق؛ ألنّها تعتبر مضادات طبيعية لالضطرابات النفسيّة. -4  تمارين اليوجا: تخفّ

أوامر      إلى  األطفال  بعض  ينتبه 
و  بها،  يعملون  ال  ذلك  مع  و  األم 
أو  الطاعة  بعدم  يُسمّى  ما  هذا 
عليه  يترتب  الذي  األمر  العصيان، 
نتائج و عواقب سيئة ينبغي تحمل 
مطيعاً  الطفل  لجعل  و  مسؤوليتها، 
تكرار  بعدم  يُنصح  يُمكن  ما  أكثر 
األوامر و التعليمات التي تُملى عليه، 
فكلّما تكررت التعليمات قلّ اهتمام 
قيمتها  قلّت  بالتالي  و  بها،  الطفل 
الذي  األمر  لديه،  عواقبها  قيمة  و 
يجعله يتجنب إتباعها بشكل فوريّ 

و كامل.
يكونوا       أن  الوالدين  على  يجب 

أرادوا  إذا  أبنائهم  مع  جداً  حاسمين 
منهم أن يكونوا مطيعين، إلى جانب 
اتفاقهم على القرار، فعند قول ال فهي تعني ال حقاً، مع تطبيقها بالفعل من 
كال الوالدين، و عند قول نعم فيجب عليهما تطبيقها أيضاً، دون التراجع أبداً، 
و عند مالحظة الطفل أنّ القرار قرار حاسم فإنّه بدوره سيُطيع و يلتزم، أما إذا 

رأى تهاوناً و تساهالً فسيكون العصيان و عدم الطاعة أمراً سهالً بالنسبة له.
نظام  أنّها  على  تُصنّف  أالّ  و  الحُب  على  مبنية  األسرة  تكون  أن  ينبغي     
اً يُنصح بجعل  ديكتاتوريّ أو ديمقراطيّ، فبدالً من أن يكون التعامل صارماً جافّ
أشخاصاً  يُصبحوا  بحيث  لتنشئتهم  األبناء،  و  اآلباء  بين  للتعامل  وسيلةً  الحب 
سيتعلّم  فإنّه  المحبة  بمشاعر  الطفل  يشعر  عندما  و  مسؤولين،  راشدين 

االنضباط و طاعة الوالدين، و سيشعر باألمان دوماً.
تعليماتهم  و  أوامرهم  توضيح  ضرورة  على  الحرص  األهل  على  ينبغي  كما    
للحصول على طاعة الطفل، و ذلك بتوضيح عواقب العصيان و الطاعة، ممّا 
صحيح  بشكل  الجلوس  يُرجى  القول:  يُمكن  فمثالً  أمامه،  واضحاً  األمر  يجعل 
في السيارة المتحركة و إالّ ستؤذي نفسك، و إذا لم يُطع، يُمكن تخييره بين 
الجلوس بشكل صحيح أو تركه في السيارة وحده عند النزول للتسوق، و عندما 

تكون األمور واضحةً لديه فإنّه سيختار الطاعة بالتأكيد.

 عصير الجزر و فوائده 

لجسم اإلنسان
áë°üdG

    يعتبر عصير الجزر من أكثر العصائر الغنية بالفوائد 
الغذائية، فهو غني بمادة البيتا كاروتين، و من الممكن 

تناول الجزر نيئاً أو مطبوخاً أو معصوراً، فقد وجد أن كأساً 
منه يحتوي على ما يقارب 20 غم من فيتامين أ، باإلضافة 

إلى العديد من المعادن المختلفة؛ مثل: الكالسيوم، 
و النحاس، و المغنيسيوم، و الحديد، و الفوسفور، و 

البوتاسيوم. 
    و من فوائده أنه يساعد شربه على الريق في إنقاص 
الوزن، باإلضافة إلى التخلص من الدهون الموجودة في 
الجسم، كما يمكن خلطه مع عصائر أخرى مثل: عصير 
الليمون و عصير الشمندر، كما له دور في تأخير ظهور 

عالمات الشيخوخة، و التخلص من مشاكل البشرة، و يحافظ 
على نضارتها و صحتها، و كذا للتخلص من اإلصابة باإلمساك، 

و ذلك بسبب احتواءه على العديد من الزيوت التي تليّن 
األغشية المخاطية.

    يعتبر شربه خالل فترة الحمل مفيداً لألم و الجنين، كما 
يمكن إعطاء الرضع القليل من عصير الجزر مع الحليب 
صباحاً لمد أجسامهم بفيتامين أ الذي يحتاجونه لنمو 

أجسامهم، بما في ذلك لما له من تغذية الشعر و يقوي 
فروة الرأس و يحميها من الجفاف، باإلضافة إلى الوقاية من 

اإلصابة بالصلع المبكر و محاربة تساقط الشعر.
  و يعتبر غنياً جداً بفيتامين أ المهم لنمو أنسجة الجسم، 

و خصوصاً الجلد، و التخلص من المشاكل الجلدية؛ على غرار 
اإلصابة باإلكزيما و التهابات الجلد المختلفة، باإلضافة إلى 

أنه يحتوي على كمية وفيرة من فيتامين ج الذي يعزز إنتاج 
الكوالجين في الجسم، كما يعمل البوتاسيوم على مقاومة 

جفاف البشرة.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

   ترتبين خزانتك عن طريق فرز المالبس في البداية و إفراغها، و إلقاء نظرة على جميع 
المالبس فيها، و اتّخاذ بعض القرارات فيما يخصّ األلبسة، كتصنيف ما يتم ارتداؤه أكثر، 
إلى فصل  التبرّع به، باإلضافة  أو  التخلّص منه كونه مهترئاً،  و ما يمكن االستغناء عنه و 

المالبس الموسمية عن بعضها، لتقديم المالبس الخاصة بالموسم الحالي.
   يجب طي المالبس على الرفوف بطريقة مناسبة و مرتّبة، ثمّ وضعها على الرفوف بحيث 
بالتدريج  األلوان  كما يفضّل وضع  األعلى،  األخفّ في  و  األسفل،  األثقل في  القطع  تكون 
بداية باألبيض، ثمّ الملوّن، و أخيراً األسود، أمّا الشاالت فيفضّل وضعها في حلقات دائرية، 

و تعليقها، ممّا يجعلها تأخذ مساحة أقلّ و يمنع تجعدها.
    يفضّل تنسيق المالبس المعلّقة حسب النوع و اللون، في حال الرغبة بوضع شماعات 
على رفوف الخزانة، فيجب أن تكون بنوع واحد للحفاظ عليها ، و يمكن تغطيتها بحقيبة 
مالبس قماشية قبل تعليقها، و هناك من يحبذ تجميعها في صناديق، وهي وسيلة رائعة 
و  للجوارب  آخر  و  اليد،  لحقائب  آخر  و  باألحزمة،  استخدام صندوق خاص  يمكن  و  للترتيب، 
هكذا، و األفضل نقل المالبس التي نادراً ما يتم ارتداؤها إلى المخزن، مثل مالبس الصيف 
في فصل الشتاء و العكس، ناهيك عن إمكانية تقسيم الرفوف بوضع الحواجز، و هي من 
سقوطها  أو  المالبس  تراص  عدم  تضمن  حيث  بها،  االستعانة  يمكن  التي  الجيدة  الحيل 

للخلف.
من إعداد : حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 كيف أجعل ابني مطيعاً

 كيف ترتبين خزانتك

مجتمع
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رونالدو  السابق  البرازيلي  الدولي  النجم  أعلن 
منح بطل  الذي  «كروزيرو»  نادي  اشترى  أنه 
األولى،  االحترافية  فرصته   2002 مونديال 
إال أنه يلعب منذ موسمين في دوري الدرجة 
الثانية المحلي، وقال رئيس النادي سيرجيو 
في  عاما  الـ45  ابن  رودريغيس  سانتوس 
التواصل  وسائل  على  نشره  فيديو  مقطع 
هذه  بإبرام  جدا  سعيد  «أنا  االجتماعي: 

الصفقة».
وقال رونالدو حامال قميص النادي مع الرقم 
9 على ظهره واسم «فينومينو»، أي الظاهرة 
الذي اشتهر به العب برشلونة وريال مدريد 
سابقا:  اإليطاليين  وميالن  وإنتر  اإلسباني 
«لدي الكثير ألرده إلى كروزيرو، ألخذ كروزيرو 

إلى حيث يستحق».
الكثير  أمامنا  يكون  أن  «أتوقع  وأضاف: 
يعيدوا  أن  الجماهير  من  أطلب  العمل.  من 

الى  والذهاب  أخرى  مرة  بالنادي  عالقتهم 
القوة  من  الكثير  إلى  سنحتاج  ألننا  الملعب 
والطموح  العمل  من  الكثير  لدينا  والوحدة. 

لجعل كروزيرو عظيما مجددا».
رونالدو  أن  ايسبورتي»  وأفاد موقع «غلوبو 
ليصبح  يورو  مليون   60 حوالي  سيدفع 
رونالدو  ويملك  النادي،  في  األكبر  المساهم 
أسهم  من  مسيطرة  حصة   2018 عام  منذ 
إلى  هبط  الذي  اإلسباني  الوليد  بلد  نادي 

الدرجة الثانية الموسم الماضي.
وانضم رونالدو، وهو من ريو دي جانيرو، إلى 
كروزيرو الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي مقرا 
له، في بدايته االحترافية عام 1993 عندما 
كان يبلغ من العمر 16 عاما، وأحرز 56 هدفا 
مما  النادي،  بقميص  خاضها  مباراة   58 في 
فتح الباب له ليكون ضمن تشكيلة البرازيل 
المتحدة  الواليات  في   1994 العالم  لكأس 

حيث حصل على ميدالية الفائز من دون أن 
يلعب أي دقيقة.

البرازيل  بها  توجت  التي  العالم  كأس  وبعد 
باع  إيطاليا،  حساب  على  الترجيح  بركالت 
الهولندي  أيندهوفن  الى  رونالدو  «كروزيرو» 
قبل أن يفرض نفسه أحد أفضل الالعبين 
في العالم بقميص «برشلونة»، ثم «إنتر»، 

«ريال مدريد» و»ميالن». 
ويعود اللقب األخير لـ»كروزيرو» في الدوري 
البرازيلي إلى عام 2014 حين توج به للموسم 
البرازيلية  الكأس  أحرز  فيما  تواليا،  الثاني 
2017 و2018، إال أنه هبط  مرتين تواليا في 
 ،2019 موسم  نهاية  في  الثانية  الدرجة  الى 
حتى  الماضي  الموسم  قريبا  النادي  وكان 
ينقذ  أن  قبل  الثانية،  الدرجة  مغادرة  من 
الرابع  المركز  في  البطولة  بإنهائه  الموقف 

عشر.

أبدى امتنانھ للفریق الذي منحھ فرصة الظھور

مهاجم  إيكاردي،  ماورو  يواجه 
ومنتخب  جيرمان  سان  باريس 
تهدد  جديدة  أزمة  األرجنتين، 
تقرير  بحسب  الكروية،  مسيرته 

صحفي.
«أولي»  صحيفة  وذكرت   
إيكاردي، وزوجته  أن  األرجنتينية 
ومديرة أعماله، واندا نارا، متهمان 
في قضية فساد وغسيل أموال، 
بناء على شكوى مقدمة ضدهما 
في البالد. وأوضحت الصحيفة أن 
القضية تتعلق بشركة لتسويق 
2015 عام  أنشأت   ،» القدم  لكرة 

وتديرها واندا نارا.
ميغيز،  فرناندو  أن  إلى  ولفتت 
رئيس الرابطة المستقلة للصالح 
االختالس  تتعقب  التي  العام، 
المالي في األرجنتين، تبين له أن 
تتعلق  ال  الشركة،  هذه  إيرادات 
فقط باألموال التي يحصل عليها 
مهاجم بي إس جي خالل مسيرته 

الكروية.

أيضا  تتعلق  اإليرادات  أن  وذكر 
وال  معروف،  غير  إضافي  بدخل 
يمكن تعقب مصدره في أي عقد، 
وهو ما يسمى بـ»المال المظلم» 
أو «المال األسود». وعانى إيكاردي 
تنذر  كانت  عائلية،  مشكلة  من 
قبل  نارا  واندا  عن  بانفصاله 
أسابيع قليلة، مما أثر على معدل 
هذا  المباريات  في  مشاركته 
الستبعاده  األمر  ووصل  الموسم، 
من القائمة، أو اعتذاره عن عدم 

حضور الحصص التدريبية.
من  عاما  الـ28  صاحب  ويعاني 
ماوريسيو  المدرب  مع  التهميش 
الفرنسي  النادي  في  بوتشيتينو 
الموسم،  هذا  واضح  بشكل 
أغلبها  مباراة   18 في  وشارك 
الفرنسي  النادي  بقميص  كبديل 
ليرتبط  فقط،  أهداف   3 وأحرز 
خالل  النادي  عن  بالرحيل  اسمه 

موسم االنتقاالت القادم.

متهمان في قضية فساد وغسيل أموال
إيكاردي وزوجته مهددان 

بالسجن في األرجنتين

رونالدو البرازیلي یشتري نادي بدایاتھ 
«كروزیرو»

عروض عديدة من أكبر أندية أوروبا على طاولته

رئيس بوريسيا 
دورتموند يقرب 

هاالند من ريال مدريد
لبوروسيا  التنفيذي  الرئيس  فاتسكه،  يواكيم  هانز  ربط 
إلى  باالنتقال  إيرلينك هاالند  النرويجي  مهاجمه  دورتموند، 
ريال مدريد. وينتهي عقد هاالند مع بوروسيا دورتموند في 
لديه  النرويجي  المهاجم  أن  تقارير  تزعم  لكن   ،2024 صيف 
المقبل مقابل  الصيف  بالرحيل في  له  شرط جزائي يسمح 

75 مليون يورو فقط.
«بيلد»  صحيفة  أبرزتها  تصريحات  في  فاتسكه،  وقال 
تريد  الكبرى  األوروبية  األندية  جميع  أن  «أعلم  األلمانية: 
التعاقد مع هاالند خصوصا ريال مدريد. لقد تأكد االهتمام 
الدوري  أن  «أعتقد  وأضاف:  مدريد».  ريال  جانب  من  الكبير 
من  يوم  في  اإلنجليزي  من  لهاالند  أنسب  سيكون  اإلسباني 
معنا».  إيرلينك  يبقى  أن  نأمل  عام  بشكل  لكن  األيام، 
وبرشلونة  مدريد  ريال  إلى  باالنتقال  ارتبط  هاالند  أن  يذكر 
البريميرليغ،  في  وتشيلسي  سيتي  ومانشستر  الليغا،  في 

باإلضافة إلى باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

رياضة
وكيل أعمال الالعب يكشف رغبته في مغادرة مانشيستر

الیوفي یصر على انتداب 
مارسیال في المیركاتو الشتوي

   يسعى نادي يوفنتوس للحصول على خدمات أحد الالعبين البارزين 
ا  في هجوم مانشستر يونايتد، خالل الميركاتو الشتوي المقبل. ووفقً
مارسيال،  أنتوني  الفرنسي  فإن  البريطانية،  صن»  «ذا  لصحيفة 
مهاجم الشياطين الحمر، كان ضمن قائمة اهتمامات يوفنتوس هذا 

الموسم.
يوفنتوس  دفعت  األخيرة،  مارسيال  وكيل  تصريحات  أن  إلى  وأشارت 
الالعب على سبيل  اليوفي ضم  لذا طلب  الصفقة،  إلى ضرورة حسم 
اإلعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.وصرح فيليب المبولي، 
وكيل مارسيال، مؤخرًا: «أنتوني يرغب في مغادرة النادي في جانفي. 
إنه يحتاج فقط للعب، وال يريد البقاء، لذا سأتحدث إلى النادي قريبًا».

المدير  أليغري،  ماسيميليانو  أن  البريطانية  الصحيفة  وأوضحت 
الميركاتو  في  جديد  مهاجم  لضم  بقوة  يضغط  ليوفنتوس،  الفني 
أوروبا.يذكر  أبطال  دوري  في  العجوز  السيدة  حظوظ  لدعم  الشتوي، 
أن يوفنتوس خسر جهود المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 
صفوف  إلى  االنضمام  قرر  بعدما  الماضي،  الصيفي  الميركاتو  نهاية 

الشياطين الحمر.

   ليوناردو يتحدث عن إمكانية بقاء نجم الفريق

«احتماالت بقاء مبابي مع 
باریس جیدة»

ليوناردو،  البرازيلي  تحدث     
سان  لباريس  الرياضي  المدير 
نجمه  جيرمان، عن مستقبل 
مبابي،  كيليان  الفرنسي 
عقد  وينتهي  الفريق،  مهاجم 
الصيف  باريس في  مبابي مع 
الالعب  ويرفض  المقبل، 
الفرنسي حتى اآلن كل عروض 

التجديد.
ليوناردو، في تصريحات  وقال 
إعالمية  موقع  أبرزتها 
يشعر  «كيليان  فرنسية: 
باريس، وال يوجد  بالراحة في 
أي شيء حوله يؤثر على أدائه أو حياته اليومية أو مزاجه، على العكس 
تمامًا، يمكن اعتبار الحديث عن مستقبله حافزًا جديدًا له». وأضاف: 
«يعتقد الناس أننا نقول هذا بسبب رغبتنا أن يوقع عقدًا جديدًا 
معنا، لكن هذا غير صحيح. إنه وصل إلى مرحلة مذهلة من النضج 

في عمر 22 أو 23 عامًا تقريبًا».
وتابع: «إن مبابي يمثل وضعًا خاصًا للغاية، ألننا نتحدث عن اقتراب 
عقد أفضل العب في العالم من االنتهاء. إذا قرر البقاء، سيبقى ألننا 
نريد ذلك أيضًا».واختتم: «أعتقد أن مبابي والمقربين منه يتعاملون 
مع الموقف بهدوء شديد، لكن هذا الوضع معقد، بمعنى أنك تريده 
أن يبقى طوال حياته في باريس، لكن علينا احترام موقفه، وأعتقد 

أن هناك احتماالت جيدة في استمراره معنا. أنا أصدق ذلك».

   عقده مع الشياطين الحمر ينتهي الصيف المقبل

مؤشر جدید على اقتراب 
كافاني من برشلونة

يونايتد،  مانشستر  مهاجم  كافاني،  إدينسون  األوروغوياني  بعث      
الشتوي  الميركاتو  خالل  برشلونة  إلى  االنتقال  من  تقربه  بإشارة 
المقبل. وينتهي عقد كافاني مع الشياطين الحمر في الصيف المقبل، 
لكن زعمت العديد من التقارير أن الالعب سينتقل إلى برشلونة لمدة 
6 أشهر جنبًا إلى جنب مع فيران توريس، نجم مانشستر سيتي، لدعم 

هجوم البارسا.
ا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن كافاني رفض عرضًا مهمًا   ووفقً
برشلونة.  مع  اتفاقه  إكمال  أجل  من  األرجنتيني،  جونيورز  بوكا  من 
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة ال يزال الوجهة المفضلة 

لدى كافاني حتى اآلن في جانفي المقبل.
وأوضحت «ذا صن» أن كافاني أجرى اتصاالت مع رؤساء بوكا جونيورز، 
وأبلغهم بأنه قرر االنضمام إلى برشلونة في الشتاء. ويبحث برشلونة 
األرجنتيني  النجم  اعتزال  عقب  خبرات،  صاحب  جديد  مهاجم  عن 
سيرجيو أغويرو بسبب مشاكل في القلب، باإلضافة إلى عدم اقتناع 

المدرب تشافي هيرنانديز بمستوى لوك دي يونغ.
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واصل الدولي الجزائري ریاض محرز تألقھ مع نادیھ 
مانشیستر سیتي أمس، حین تمكن من تسجیل ھدف 

جمعتھ  التي  المباراة  في  حاسمة  تمریرة  وتقدیم 
أربعة  بنتیجة  انتھت  والتي  نیوكاستل،  بنادي 
الوطني  المنتخب  قائد  ودخل  رد.  دون  أھداف 
مباراة أمس كأساسي، وتمكن من تقدیم تمریرة 
حاسمة قبل أن یسجل الھدف الثالث لنادیھ في 
كول  بزمیلة  تعویضھ  تم  فیما   ، الـ64  الدقیقة 

بالمر في الدقیقة الـ77.
لنادیھ  الرسمي  الموقع  تھاني  محرز  وتلقى 

أمس  بلغ  االجتماعي، كونھ  التواصل  على شبكة 
50» كتب  والذي  السیتیزنس،  مع   50 رقم  ھدفھ 

العرب مع مانشیستر سیتي، لكل مجتھد  ھدفا لساحر 

نصیب یا ریاض» وتحدث النجم الجزائري عن 
نیوكاس،  على  نظیفة  برباعیة  فریقھ  انتصار 
وقال محرز، في تصریحات لشبكة  «بي بي 
الھدف  تسجیلھ  بعد  المباراة،  عقب  سي» 
رقم 50 مع مانشستر سیتي: «األمر لیس 
الفوز  على  الفریق  یساعد  طالما  سیًئا 

بالمباریات، ھذا ھو األھم».
في  سجلھ  الذي  الھدف  عن  وأضاف 
بأن  یقین  على  «كنت  أمس:  مباراة 
التسلل،  بداعي  (ألغي  تسلال  لیس  الھدف 
قبل احتسابھ بعد الرجوع إلى الفار)، كنت 
أرى المدافع یركض معي، وبالتالي لم أر أي 
ق.ر تسلل».     

تلقى المنتخب الوطني، تھنئة كبار المسؤولین في الدولة ونجوم 
الكرة الجزائریة المحترفین بأوروبا إثر تتویجھ بكأس العرب 
التھاني  المباراة، توالت  في قطر، وفور إطالق صافرة نھایة 
المسؤولین  كبار  قبل  من  الصحراء»  منتخب «محاربي  على 

في الدولة والنجوم.
بوقرة،  مجید  المدرب  أشبال  تبون  المجید  عبد  الرئیس  وھنأ 
أبطال  یا  «مبروك  قائًال:  تویتر،  على  حسابھ  عبر  بتغریدة 

العرب، هللا یفرحكم كما فرحتونا».
عبد  بن  أیمن  المالیة،  وزیر  الوزراء،  رئیس  قدم  جانبھ،  من 
عبر  تغریدة  في  الجزائري  للمنتخب  الحارة  تھانیھ  الرحمن، 
تتویج  العرب.  أبطال  الخضر  علینا  «مبروك  قائًال:  تویتر، 
یا  بال ھزیمة،  بعزیمة صلبة ومسار  متمیز  أداء  بعد  مستحق 
شباب الجزائر، أعلیتم الرایة الوطنیة في السماء العربیة. دمتم 

فخًرا لنا ودامت أفراح الجزائر األبیة».
ونقلت وزارة الدفاع، عبر صفحتھا على فیسبوك، تھنئة سعید 
أبطال  یا  «مبروك  فیھا:  وجاء  األركان،  رئیس  شنقریحة 

المنافسة،  العرب، كنتم محاربین طیلة  التتویج بكأس  الجزائر 
مثلتم وطننا أحسن تمثیل ونجحتم في إسعاد شعبنا ككل مرة. 

شكًرا لكم».
الخارجیة رمطان لعمامرة منتخب  بدوره، ھنأ وزیر الشؤون 
رائعین  من  أكثر  الموعد  في  «كنتم  قائًال:  تویتر،  على  بالده 
بأدائكم الذكي ومثابرتكم المتواصلة، كان التتویج من نصیبكم 
في صورة كأس تضاف لسابقتھا لتصنع تتویًجا مزدوًجا إفریقًیا 
أبنائھا  سواعد  بفضل  أمتنا  عظمة  «یكرس  التتویج  عربًیا، 
وتوفیق من هللا ویفتح آفاًقا واعدة لما ینتظر شبابنا من منافسات 

عالیة المستوى نحو مزید من التألق».
كما ھنأ نجوم الكرة الجزائریة، سابقین ومحترفین حالًیا بأندیة 
نجم  واحتفى  العرب،  بكأس  التتویج  إثر  «الخضر»  أوربیة، 
المنتخب ونادي مانشیستر سیتي الحالي ریاض محرز بتتویج 
رفاقھ بكأس العرب، أما نجم فریق میالن اإلیطالي والمنتخب 
إسماعیل بن ناصر، فغرد قائًال: «لقد شرفتم القمیص والبالد 

وجعلتمونا فخورین».                                     ق.ر
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فشل اجتماع المكتب التنفیذي لالتحاد األفریقي لكرة القدم، الذي عقد بالدوحة على ھامش 
في  البیضاوي،  والرجاء  المصري  األھلي  بین  األفریقي  السوبر  لمباراة  قطر  احتضان 

الخروج بقرار حاسم بشأن مصیر كأس األمم األفریقیة بالكامیرون.
أفراد  بین  كبیرة  انقسامات  شھد  أنھ  االجتماع،  واكبت  التي  المصادر  من  العدید  وأكدت   
التأجیل  لطرح  داعم  بالفرنسیة)  الناطقة  (الدول  فرانكفوني  معسكر  بین  التنفیذي،  المكتب 
ودول كوسافا (جنوب القارة) التي دعمت إقامة النھائیات في موعدھا بالكامیرون، وقللت من 

المخاوف بشأن تأخر التجھیزات في ھذا البلد.
وأضافت المصادر أن أعضاء المكتب التنفیذي التابع للفیفا یضغطون لتأجیل «الكان» مقابل 
بتوصیة  أنھ  رأوا  الذي  المخطط،  لھذا  للكاف  التنفیذي  المكتب  أعضاء  من  العدید  تصدي 
من جیاني إنفانتینو، رئیس االتحاد الدولي، الذي یصر على اختراق استقاللیة الكاف بھذه 

الطریقة.
 كما دعا أعضاء المكتب التنفیذي التابع للكاف باتریس موتسیبي بعدم السماح للفیفا بمزید 

من التوغل والسیطرة على قرارات الكاف.
القرار  بكرة  التنفیذي  المكتب  أفراد  إلى رمي  بتوصیة موحدة،  الخروج  الفشل في   وأدى 
الحاسم والنھائي في ملعب باتریس موتسیبي، رئیس الكاف، بإیفاده لھذا البلد بشكل عاجل 
للقاء مسؤولین حكومیین بالكامیرون والتباحث معھم بشكل واضح والعودة للدوحة لحضور 
السوبر األفریقي، وبعدھا اتخاذ قرار نھائي وحاسم ینھي تخبط المنتخبات، وتذمر مدربیھا، 

خاصة مع الغموض الحالي حول مصیر البطولة.                                      ق.ر
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جناح  وناس،  آدم  الجزائري  الدولي  تعرض 
عودتھ،  لدى  منزلھ،  مرأب  في  للسرقة  نابولي، 
اول أمس من تدریباتھ مع الفري، حسبما أكدتھ 

مصادر إعالمیة محلیة أمس.
لصان  كان  إیطالیة،  إعالم  وسائل  وبحسب 
ینتظران الالعب قرب منزل الالعب الواقع في 
أحد أرقى األحیاء في نابولي، ولدى عودتھ قاما 
والمال  ساعتھ  تسلیمھما  على  وأجبراه  بتوقیفھ 
5 قیمتھا  ذھبیة  وسلسلة  بحوزتھ  كان  الذي 
بعد  منزلھ  إلى  عائدا  وناس  وكان  یورو.  آالف 
التي أجراھا مع  التدریبیة  المشاركة في الحصة 
فریقھ نابولي، عشیة مواجھة میالن في الدوري 

اإلیطالي بملعب «سان سیرو».
وأعلن نابولي أن وناس انضم الحقا بشكل طبیعي 
لبعثة الفریق من أجل السفر إلى میالنو لخوض 

اللقاء.       ق.ر

ô£b ‘ Üô©∏d ’É£HCG ¿ƒLƒàjh IôgÉ≤dG áªë∏e ¿hó«©j ô°†ÿG
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∫ÉØàMG ‘ ¿ƒjôFGõ÷Gh

خرج، أول أمس، الجزائریون لالحتفال بالكأس العربیة التي تِوج بھا أشبال بوقرة، ومباشرة 
عقب اطالق الحكم االلماني لصفارة نھایة اللقاء الذي أعلن فوز تالخضر بأول كأس عربیة 
في مشوراھم، عمت األفراح عبر كامل بیوت الجزائریین الذین تابعوا أطوار اللقاء على 
أعصابھم. وشھدت أول أمس، جمیع والیات الوطن أجواء احتفالیة بھیجة بعد تسید أشبال 
الناخب الوطني «الماجیك» للكرة العربیة بفوزھم على المنتخبب التونسي بھدفین دون رد 
في نھائي وفى بكل وعوده، لقاء داربي متكافئ جمع األشقاء على المستطیل الخضر، لكن 
الواقعیة كان لھا رأي آخر، لیتوج الخضر في نھایة اللقاء في قطر ایذانا بانطالق االفراح 
الشوارع  تجوب  الوطنیة،  باالعالم  مزینة  السیارات  مواكب  وخرجت  الجزائر.  في  ھنا 
وتحدیدا  القطریة  االراضي  في  الصحراء  لمحربي  المستحق  بالتتویج  احتفاال  والطرقات 
بملعب البي أو الخیمة الموندیالي،  حیث عبرت الجماھیر الجزائریة عن فرحتھا باإلنجاز 
الذي حققھ المنتخب وسط أجواء احتفالیة كبیرة و صور رائعة..الفرحة كانت كبیرة صنعھا 

محاربو الصحراء لتكتب أسماء باحرف من ذھب.          كمال المیھوب

Üô©dG ¢SCÉc ‘ º¡bƒØJ GhócCG

á«dÉãŸG á∏«µ°ûàdG ‘ »ª«gGôHh »∏jÓH …ôª©∏H »◊ƒÑe
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zôªà°ùe πµ°ûH Üô©dG ¢SCÉc º«¶æàd âbƒdG ¿ÉM{
الدولي  االتحاد  رئیس  إنفانتینو،  جیاني  السویسري  قدم 

القدم «فیفا»، وعًدا بشأن مستقبل بطولة كأس  لكرة 
العرب، التي استضافتھا، على مدار 18 یوًما، وفاز 

باللقب المنتخب الوطني ألول مرة في تاریخھ.
تلیفزیونیة:  تصریحات  في  إنفانتینو  وقال 
«شاھدنا كأس العرب التي كانت ناجحة بكل 
المقاییس بجمیع البلدان العربیة وجمیع أنحاء 
كان  الجمیع  السحر.  لدیھا  القدم  كرة  العالم. 
جمیع  في  لكن  قطر،  في  فقط  لیس  سعیًدا 
البلدان العربیة، وأیًضا في دول العالم التي 

تابعت البطولة»
وتابع: «كأس العرب أثبت الحقیقة التي تؤكد 
أن كرة القدم توحد الشعوب. ھذا ما شاھدناه 
البطولة  ھذه  تنظیم  وقت  حان  أنھ  وأعتقد 

بشكل مستمر».
قابل  األمر  ھذا  «سنجعل  الفیفا:  رئیس  وأتم 

للتحقیق وسننظم كأس العرب مرة أخرى تحت 
ذلك  تحقیق  آلیة  سندرس  الدولي.  االتحاد  مظلة 

البطولة مرة أخرى مستقبًال  تنظیم  لتكرار  ونسعى 
وبصفة مستمرة».                                    ق.ر

 ÊÉ¡àdG ≈≤∏àj »∏ëŸG ÖîàæŸG
ádhódG ‹hDƒ°ùe QÉÑc øe

العرب  بكأس  المتوج  المحلي  الوطني  المنتخب  العبي  من  اربعة  تواجد 
نظرائھم  على  تفوقھم  على  آخر  تأكید  في  للمنافسة،  المثالیة  التشكیلة  في 
المشاركین في دورة الدوحة. وكان العبو المنتخب الوطني قد سیطروا كذلك 
على الجوائز الفردیة التي منحھا االتحاد العربي لكرة القدم، حیث فاز یاسین 
براھیمي بلقب أحسن العب عربین ویوسف بالیلي بجائزة ثاني احسن العب 
المثالیة  التشكیلة  الذھبي. وعرفت  القفاز  عربي، والحارس مبولحي بجائزة 
لمنافسة كأس العرب تواجد كل من الحارس رایس وھاب مبولحي، والمدافع 
جمال بلعمري، ویاسین براھیمي في وسط المیدان، إضافة إلى المتألق یوسف 

بالیلي في خط الھجوم.
الدفاع،  في  والشیبي  بانون  بدر  المغربیین  تواجد  كذلك  التشكیلة  وعرفت 
والھجوم،  الوسط  في  الجزیري  الدین  وسیف  المساكني  یوسف  والتونسیین 

والقطریین عبد العزیز حاتم وأكرم عفیف.                        ق.ر
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وذكر خالدي محمد في تصریح 
زیارة  ھامش  على  للصحافة 
على  الممتد  للمشروع  معاینة 
"الشطر  أن  كلم   43 مسافة 
الممتد  المشروع  من  الثاني 
یربط  و  كلم   15 مسافة  على 
بلدیة  بین محول مدینة سیق و 
خالل  استالمھ  سیتم  حاسین 
السنة  من  األول  السداسي 
نسبة  تجاوزت  بعدما  المقبلة 

االشغال88 بالمائة".
أنھ  المسؤول  نفس  وأضاف 
المالیة  العراقیل  كل  رفع  "تم 
أدت  التي  اإلداریة  و  التقنیة  و 
و  المشروع  استالم  تأخر  إلى 
المتأخرة و  الدفع  منھا قروض 
سیتم  و  المشروع  تقییم  إعادة 
عرض األمر قریبا على مجلس 
و  علیھ  للمصادقة  الوزراء 
تسدید مستحقات كل المؤسسات 

المشاركة في المشروع".

و أشار المدیر العام للجزائریة 
ثانیة  جھة  من  السیارة  للطرق 
التوجیھات  "أعطیت  أنھ  إلى 
إحیاء  إلعادة  الالزمة 
من  األخیر  بالشطر  األشغال 
یربط  الذي  و  النافذ  الطریق 
حاسین  ببلدیة  معسكر  مدینة 
ھو  و  كلم   18 مسافة  على 
بصعوبة  یتمیز  الذي  الشطر 
التضاریس و یضم منشآت فنیة 
أغلبھا في مراحل متقدمة تسمح 
سنة  نھایة  قبل  األشغال  بإنھاء 

."2022
ونوه والي معسكر عبد الخالق 
أھمیة  ب  جھتھ  من  صیودة 
المشروع بالنسبة لوالیة معسكر 
الجنوب  و  الغرب  والیات  و 
الغربي و دوره في دفع التنمیة 
بكل  اإلجتماعیة  و  اإلقتصادیة 
و  الجنوبیة  و  الغربیة  الجھة 
و  األشخاص  حركة  تسھیل 

الھضاب  والیات  من  البضائع 
و الجنوبیة الغربیة نحو والیات 
التجاریة  الموانئ  و  الشمال 
بمستغانم و وھران و تلمسان".

بالمناسبة  صیودة  وأبدى 
الوالئیة  السلطات  "استعداد 
المكلفة  المؤسسات  لمرافقة 
باألشغال و تسھیل مھامھا و 
الضروریة  الرخص  منحھا 
تدارك  و  االشغال  لتسریع 
بعض  في  المسجل  التأخر 
ویشمل  المشروع".  أجزاء 
الطریق النافذ الذي یمتد على 
لھ  رصد  و  كلم   43 مسافة 
مبلغ 37 ملیار دج 31 منشأة 
كبیرة  منشآت   9 بینھا  فنیة 
بطول  عمالق  جسر  أحدھا 
1.910 متر یقع بین بلدیتي 
الكرط و حاسین إضافة إلى 
4 محوالت ببلدیات الكرط و 

حاسین و سیق.

أعلن المدیر العام لوكالة "الجزائریة للطرق السیارة" خالدي محمد، أمس، بمعسكر أنھ سیتم 
استالم الشطر الثاني من الطریق النافذ الرابط بین مدینة معسكر و الطریق السیار شرق غرب 

خالل السداسي األول من سنة 2022.
ع.ط

IRÉÑ«J
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اإلثنين 20 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 17 جمادى األولى  
1443 ه     

الشرطة  مصالح  تمكنت 
بأمن والیة تیبازة من حجز 
نقدیة  أثریة  قطعة   60
للبیع  كانت موجھة  "نادرة" 
السوداء، حسبما  السوق  في 
لذات  بیان  أمس  بھ  أفاد 
األمر  یتعلق  و  الجھاز. 
قطعة   60 حجز  و  بضبط 
نقدیة عبارة عن مسكوكات 
كتراث  مصنفة  نادرة  أثریة 

لحقبات  تعود  محمي  ثقافي 
54 منھا  مختلفة  تاریخیة 
الدولة  لفترة  تعود  قطعة 
یعود  ما  ومنھا  الموحدیة 
الروماني  التواجد   لفترة 
وفقا  قطع)،   6) بالجزائر 
لخلیة  بیان  في  جاء  لما 
تیبازة.  والیة  ألمن  اإلعالم 
القضیة  حیثیات  تعود  و 
لخلیة  معلومات  ورود  إلى 

بالتراث  المساس  مكافحة 
تیبازة  والیة  بأمن  الثقافي 
تفید بنشاط ترویجي بغرض 
بیع مسكوكات أثریة بالسوق 

السوداء، حسب البیان.
وبناء على تلك المعلومات، 
من  مكنت  خطة  إعداد  تم 
تتراوح  شخصین  توقیف 
35 و   25 بین  أعمارھم 

من  ینحدر  احدھما  سنة، 
من  اآلخر  و  تیبازة  والیة 
مع  الدفلى،  عین  والیة 
األثریة  المسكوكات  حجز 
لنفس  استنادا  المذكورة، 
استكمال  بعد  و  البیان. 
تقدیم  تم  التحقیق  مجریات 
النیابة  أمام  المتھمین 
قضیة  في  إقلیمیا  المختصة 
قصد  اإلخفاء  و  "الحیازة 
أثریة  بمسكوكات  المتاجرة 
وطني  كتراث  مصنفة 

محمي".

2022 øe ∫hC’G »°SGó°ùdG ∫ÓN
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العاصمة،  بالجزائر  البحر  رياس  بقصر  األول،  أمس  افتتح،     
معرض بعنوان « المنسيات من التاريخ « من تنظيم مجلة « 
بوعاوني،  الزهراء  التشكيلية فاطمة  الفنانة  و   » الزمان  باب 

يضم معارض و محاضرات تتواصل إلى غاية 15 يناير 2022.
و  و فنية حسب منظميها  تاريخية  أبعاد  الظاهرة حملت      
هي مهداة لما قامت به و ال تزال تقدمه المرأة الجزائرية من 
التاريخ،  البيت عبر  خارج  و  داخل  اليومية  الحياة  إسهام في 
كعضو  المرأة  حق  استرجاع  إلى  الفعالية  هذه  تسعى  كما 
تحظ  لم  جهودها  من  بالرغم  التي  و  المجتمع،  في  مساهم 

باالهتمام و االعتراف الذي تستحقه.
إلى    و من خالل فعاليات المعرض يسعى المنظمون أيضا 
التحريرية،  الثورة  خالل  سواء  المرأة  بمساهمات  التعريف 
حيث وقفت إلى جنب أخيها في مقاومة العدو أو ما تقدمه 
يستعرض  كما  الميادين،  شتى  في  عملها  خالل  من  يوميا 

المعرض الفني للتشكيلية فاطمة الزهراء بوعاوني الموسوم بـ « حارسات المعبد «، من خالل لوحات فنية 
و  الجزائري األصيل  التراث  التي استمدت بعضها من  الجزائرية،  المرأة  20 عمال إسهامات  التي تقارب  جميلة 

العريق.
   فقد رسمت الفنانة المرأة و هي تؤدي مهام مختلفة في حياتها اليومية داخل البيت مثل الطهي و انجاز 
الزاهية،  المرأة الجزائرية بأزيائها  أعمال أخرى على غرار النسج و الطرز، و ذلك بريشة دقيقة أبرزت أناقة 
كما أظهرت الفنانة في لوحات أخرى جمال البيوت العاصمية بعمرانها المتميز و ديكورها األخاذ، كما عرضت 

أيضا لوحات تعبر عن أهمية حفظ هذا التراث األصيل و الحرص على نقله لألجيال الصاعدة.
  و عرضت أيضا بالمناسبة مجموعة من اللوحات الجميلة التي أنجزت بريشة الصغار الذين قدموا مواضيع 
تتعلق بالتراث، على غرار أعمال الطفل الموهوب رياض زيار صاحب 13 ربيعا، الذي جسد في لوحاته جوانب 
من المعمار المتميز لقصر الرياس، و ينتمي حاليا رياض لورشة فاطمة الزهراء بوعاوني حيث يتعلم حاليا 
تقنيات هذا الفن الراقي، كما تشارك أيضا في هذا الجناح الطفلتان ليلى زهراء بن شواك صاحبة11 عاما و 

داليا كمون ذات 13 عاما و تنتميان لنفس الورشة.
   و إلى جانب الفعاليات الفنية لهذه التظاهرة هناك جانب تاريخي خصص للمرأة الجزائرية المعروفة عبر 
و  بالدها،  تطوير  و  بناء  في  الفعالة  مساهمتها  و  الوطن  أجل  من  كفاحها  و  الشجاعة  بمواقفها  العصور 
يتناول كذلك جانب من نضال المرأة و تضحياتها إبان الحرب التحريرية و أيضا خالل العشرية السوداء، و ذلك 
كما  االستقالل مع الفتات تحمل معلومات عن سيرهن،  الشهيدات في سبيل  و  للمجاهدات  من خالل صور 

عرضت بالمناسبة صور لنساء و فتيات دفعن حياتهن ثمنا لصمودهن و وقوفهن في وجه اإلرهاب.
« اللغة العربية و التواصل الحضاري» 

محمد  الثقافة  بدار    14 طبعتها  في  القصير  للفيلم  عنابة  أيام  فعاليات  أمس،  افتتحت،     
بوضياف، بوالية عنابة، بعرض فيلم وثائقي قصير بعنوان « مدينة السالم « للمخرج الشاب 
زكريا عليوات، المنحدر من نفس الوالية، و ذلك وسط حضور متميز لوجوه معروفة في مجال 

الفن السابع و هواة الشاشة الكبيرة.
  و قد عادت التظاهرة في طبعتها 14 بعد غياب بسبب وباء كورونا و إجراءات الوقاية منه ليجدد 
و  القصير  الروائي   » القصير  الفيلم  إنتاج  مجال  إبداعاتهم في  مع  الموعد  السابع  الفن  هواة 
الغنائي القصير»، إلى جانب الفيلم اإلشهاري القصير، كما أوضحه على هامش فعاليات افتتاح 
مديرية  تأطيرها  على  تشرف  التي  بعنابة،   » المتوسط  ضوء   » جمعية  رئيس  الطبعة  هذه 

الثقافة و الفنون لوالية عنابة بالتعاون مع دار الثقافة محمد بوضياف و ذات الجمعية.
   و تناول الفيلم الوثائقي « مدينة السالم « في 20 دقيقة تاريخ بونة العريق، التي احتضنت 
زكريا  الفيلم  يروي صاحب  و  مضيافة،  مدينة  إلى  التاريخ  عبر  تحولت  و  الحضارات  من  العديد 
انطالقا  التاريخ  عبر  عنابة  محطات  القصير،  الوثائقي  السينمائي  شريطه  خالل  من  عليوات 
من الموقع األثري هيبون و آثار المدينة الرومانية مرورا بالمدينة القديمة، و ركز المخرج على 
المتوارثة من خالل تصوير  التقاليد  العمارة اإلسالمية و كذا  الرومانية و أوجه  التاريخية  اآلثار 
على  القديمة  المدينة  عرفتها  حية  تظاهرات 

غرار أحياء الحضرة العنابية.
التظاهرة  من  األول  اليوم  فعاليات  شهدت     
 » نوماد   » لفرقة  كوريغرافي  عرض  تقديم 
حبك   » بعنوان  فنية  لوحة  في  ذلك  و  لعنابة 
الموسيقى  أنغام  وقع  على  تروي   ،» حكاية 
 » السينما  حب   » قصة  التراثية  الصحراوية 

بحركات راقصة و معبرة.
عنابة  أيام  لتظاهرة   14 الطبعة  في  يعرض  و   
من  واليات   10 يمثل  عمال،   20 القصير  للفيلم 
جوائز  على  يتنافسون  الوطن  جهات  مختلف 
الفيلم الروائي القصير و الفيلم الغنائي القصير أو 
الفيديو كليب إلى جانب الفيلم اإلشهاري القصير.

القصيرة  السينمائية  العروض  مدة  تتباين  و    
من  دقيقة   20 إلى  دقيقتين  بين  ما  المشاركة 
العرض و تعالج في معظمها مواضيع اجتماعية، 

باإلضافة إلى أفالم من نسج الخيال العلمي.

 بدار الثقافة محمد بوضیاف

« مدینة السالم « في افتتاح أیام عنابة للفیلم 
القصیر الطبعة 14

معرض «المنسیات من التاریخ» تكریم لدور 
المرأة الجزائریة في الماضي و الحاضر

اختارتھ الیونسكو شعارا لالحتفاء بالیوم 
العالمي للغة العربیة 

    صرح رئيس المجلس األعلى للغة العربية، صالح بلعيد، أمس األول، بالجزائر العاصمة، أن اختيار منظمة األمم المتحدة 
للتربية و العلم و الثقافة « اليونسكو « هذه السنة شعار « اللغة العربية و التواصل الحضاري « لالحتفاء باليوم العالمي 

للغة العربية، ما هو إال تأكيد على « الدور المهم و التاريخي للغة الضاد في السبق لمد جسور التواصل بين الشعوب «.
  و أوضح بلعيد، في احتفالية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغة العربية، بحضور وزيرة الثقافة، وفاء شعالل، أن منظمة 
اللغة  به  تضطلع  الذي  التاريخي  الدور  إبراز   » شعارها  اختيار  خالل  من  أرادت  الثقافة  و  العلم  و  للتربية  المتحدة  األمم 
العربية لمواصلة استحداث المعارف و تناقلها « مضيفا أن « هذه األخيرة « وسيلة لالرتقاء بالحوار وإرساء أسس السالم 

في ظل تغول العولمة وتبعات الرقمنة وموت اللغات «.
   و شدد المتحدث دائما، على الحاجة إلى « تعزيز الحوار بين الشعوب و العمل على التقارب اللغوي الذي يؤدي إلى السماع 
ما تجسد  و ذلك  القرون  مر  الثقافي على  و  الحضاري  التواصل  إسهاما في  اللغات  أكثر  العربية من  اللغة  باعتبار  و  لآلخر 
في ثراء الوجود اإلنساني «، موضحا أنه « بات من الضروري استدراك ما فات و تدارك األخطاء و الوعي بحضارتنا لتحقيق 

تموقع جديد «.
   بدورها أكدت وزير الثقافة، وفاء شعالل، في كلمتها على « أهمية و مكانة اللغة العربية في الجزائر» و كذا « التزامها بالعمل من أجل ترقية و تطوير اللغة العربية في جميع الميادين الثقافية من خالل 

دعم الكتاب و النشر و تشجيع الترجمة و ترقية البحوث و الدراسات ذات الصلة باللغة العربية و تعزيز التعاون و الشراكة مع المجلس األعلى للغة العربية «.
  و ذكرت الوزيرة، أنه « رغم أن الجزائر استرجعت للغة العربية مكانتها كلغة رسمية و وطنية إال أنها التزال تواجه تحديات كثيرة « مبرزة  في السياق ذاته « ضرورة أن نسعى للحفاظ على مكانتها الريادية كلغة 
وطنية و نعمل على ترقيتها و تعميم استعمالها في جميع مناحي الحياة العمومية و الرسمية، و خاصة في التعليم و التربية و اإلدارة و أن نعطي للمحيط هويته الجزائرية من خالل الكتابة باللغة العربية «.
    و تم خالل اللقاء العلمي تقديم العديد من المداخالت حضوريا و عبر تقنية التحاضر عن بعد لنخبة من األساتذة المختصين من الجزائر، تونس، السودان، سوريا، قطر، تناولت معظمها « راهن اللغة العربية 

و طموحها العالمي « و» تأثير اللغة العربية في اللغات الهندو-أوروبية «، « عالمية اللغة العربية و همزة التواصل الحضاري «.
  و بالمناسبة تم تكريم رئيس الجمهورية، بدرع اللغة العربية عرفانا بجهوده في ترقية و تطوير اللغة العربية، إلى جانب تكريم وزيرة الثقافة، و كذا الباحث الجزائري المقيم بالواليات المتحدة األمريكية 

محمد أكرم فالح، نظير جهوده العلمية في خدمة اللغة العربية.
   لإلشارة، حضر اللقاء مستشار رئيس الجمهورية مكلف بملف الذاكرة الوطنية و األرشيف، عبد المجيد شيخي، و أمين عام جمعية العلماء المسلمين الدكتور عمار طالبي، و ممثلي عدة قطاعات و جامعيون 

و رجاالت الثقافة. 

تكریم الشاعر الشعبي « الحبیب بن قنون»

اختتام فعالیات المھرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون بمستغانم 
   اختتمت مساء أمس األول، بدار الثقافة « ولد عبد الرحمن كاكي « بمدينة مستغانم، فعاليات الطبعة الثامنة من المهرجان 

الثقافي الوطني للشعر الملحون بتكريم الشاعر الشعبي، الحبيب بن قنون المعسكري، و التي دامت ثالثة أيام.
العربي « باإلسراع في  المغرب  الملحون و أسبقيته في  الشعر  التي تمحورت حول « جزائرية  الطبعة  المشاركون في     و أوصى 
عملية جمع التراث الشعري الوطني و إحصاء جميع الشعراء الجزائريين و تشجيع اإلعالم الثقافي المتخصص في الشعر الملحون 

و دعم الحركة النشرية، باالعتماد على الوسائط الرقمية للتعريف بهذا الموروث الجزائري و صون الذاكرة الوطنية.
   و دعت لجنة التوصيات كذلك إلى « تكثيف التظاهرات المتعلقة بالشعر الملحون على المستوى الوطني و الحرص على تكريس 
كل المهرجانات الثقافية الجزائرية و االهتمام أكثر بالجانب العلمي و التعمق في الدراسات النظرية و الميدانية مع تكوين لجنة 

لتمحيص و تصفية التراث الشعري «.
  و اقترح المشاركون « إصدار طابع بريدي يخلد الشعر الملحون الجزائري و وضع برنامج تكويني لفائدة الشعراء الشباب يشمل 
كل الواليات في إطار إستراتيجية وطنية شاملة ترمي إلى المحافظة على الموروث الوطني و ترقيته «، و قدم خالل الحفل الختامي 
عدد من الشعراء عدة قصائد في هذا الجنس األدبي الشعبي على غرار البشير التهامي، عبد القادر عرابي، بن معمر عبد القادر، 

عمر بوعزيز، كنيوة العربي، مبروك زازوي، كمال شرشار و الشاعرتين نادية بلعياطي و عويشة بومدين.
من إعداد: حياة مصباحي

العاصمة،  بالجزائر  البحر  رياس  بقصر  األول،  أمس  افتتح،     
معرض بعنوان « المنسيات من التاريخ « من تنظيم مجلة « 
بوعاوني،  الزهراء  التشكيلية فاطمة  الفنانة  و   » الزمان  باب 

.2022
و  و فنية حسب منظميها  تاريخية  أبعاد  الظاهرة حملت      
هي مهداة لما قامت به و ال تزال تقدمه المرأة الجزائرية من 
التاريخ،  البيت عبر  خارج  و  داخل  اليومية  الحياة  إسهام في 
كعضو  المرأة  حق  استرجاع  إلى  الفعالية  هذه  تسعى  كما 
التاريخ،  البيت عبر  خارج  و  داخل  اليومية  الحياة  إسهام في 
كعضو  المرأة  حق  استرجاع  إلى  الفعالية  هذه  تسعى  كما 
التاريخ،  البيت عبر  خارج  و  داخل  اليومية  الحياة  إسهام في 

تحظ  لم  جهودها  من  بالرغم  التي  و  المجتمع،  في  مساهم 

  و من خالل فعاليات المعرض يسعى المنظمون أيضا إلى 
التحريرية،  الثورة  خالل  سواء  المرأة  بمساهمات  التعريف 
إلى    و من خالل فعاليات المعرض يسعى المنظمون أيضا 
التحريرية،  الثورة  خالل  سواء  المرأة  بمساهمات  التعريف 
إلى    و من خالل فعاليات المعرض يسعى المنظمون أيضا 

حيث وقفت إلى جنب أخيها في مقاومة العدو أو ما تقدمه 
يستعرض  كما  الميادين،  شتى  في  عملها  خالل  من  يوميا 

الثقافي
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الوكاالت
البولیساریو،  لجبھة  بالنسبة   2021 سنة  وكانت 
الصحراوي,  للشعب  والوحید  الشرعي  الممثل 
سنة الالءات لكل ما من شأنھ عرقلة مسار التسویة 
تحقیق  عن  الصحراوي  الشعب  یبعد  أو  األممیة 
ھدفھ المنشود في االستقالل، حیث قالت بصوت 
عالي: "ال للتماطل وال لالستفزاز وال لخرق وقف 
للتفاوض  وال  الثروات  لنھب  وال  النار  اطالق 
خارج اإلطار الشرعي المتفق علیھ والمتمثل في 
خطة التسویة (األممیة-اإلفریقیة) لسنة 1991". 
وأمام ھذا الموقف الصحراوي الصارم والصریح، 
یتعین على المبعوث األممي الجدید إلى الصحراء 
الغربیة ستیفان دي میستورا، العمل على تسھیل 
خطة سالم قویة ومحددة زمنیا, تفضى إلى تمكین 
الشعب الصحراوي من ممارسة حقھ الشرعي في 

تقریر المصیر بكل حریة ودیمقراطیة.
من  رافقھ  وما  المسلح,  الكفاح  استئناف  كان  لقد 
بمثابة  الغربیة،  بالصحراء  عارمة  شعبیة  ھبة 
رسالة واضحة, مفادھا أن الشعب الصحراوي لن 
المرفوضة  الواقع,  األمر  سیاسة  باستمرار  یقبل 
قانونیا، حیث تعمد دولة االحتالل المغربي على 
المضي قدما في سیاساتھا االستعماریة التوسعیة 
وانتھاكاتھا الجسیمة لحقوق اإلنسان, مقابل صمت 
بعض  من  وبتواطؤ  بل  المتحدة  لألمم  صارخ 

القوى الفاعلة بمجلس األمن الدولي.

غیر دولي تضامن
الشعب مع مسبوق

الصحراوي
البائسة  التخاذل األممي والمحاوالت  ومقابل ھذا 
سیشھد  المغربي,  المحتل  لصالح  الكفة  لتغلیب 

صبرھما  وقیادتھ  الصحراوي  للشعب  التاریخ 
بالشرعیة  الثابت  والتزاھما  الطویل,  ونفسھما 
كافة  لدعم  البولیساریو  جبھة  واستعداد  الدولیة 
الجھود الرامیة إلى بلوغ الھدف المنشود في تقریر 

المصیر واستعادة سیادتھ على أرضھ وثرواتھ.
كما أكدت القیادة الصحراویة للعالم, أن األرض 
الصحراویة ستحرر المحالة, بفضل كفاح ابناءھا 
ودیبلوماسیتھا التي عملت جاھدة إلسماع صوت 
والتبصر،  بالحكمة  الدولیة  المنابر  عبر  الحق 
في  مكانتھا  الصحراویة  الجمھوریة  واكتسبت 
وفي  الدولیة  المنظمات  في  و  اإلفریقي  االتحاد 

قلوب أحرار العالم كافة.
وبعد أكثر من ثالثة عقود من الصبر والمراھنة 
لتصفیة  -األفریقي  األممي  السالم  مخطط  على 
شكلت  بإفریقیا,  مستعمرة  آخر  في  االستعمار 
أحداث ال13 نوفمبر 2020 عندما اعتدت قوات 
صحراویین  مدنیین  متظاھرین  على  االحتالل 
عزل بالمنطقة العازلة بالكركرات، نقطة التحول 
في موقف الصحراویین, الذین لطالما غلبوا السالم 
البولیساریو  جبھة  قررت  حیث  الحرب،  على 
استئناف الحرب لحمایة شعبھا من العدوان الغاشم 
غایة  إلى  المسلح  كفاحھا  في  والمضي  للمحتل 

استرجاع أرضھ المغتصبة.
رفض  عبر  موقفھا،  الصحراویة  القیادة  وأكدت 
2602 األخیر,  الدولي  األمن  مجلس  لقرار 
لتوجھ  انعكاس  بمثابة  اعتبر  الذي   (2021)
الشرعیة  على  للقفز  خاللھ  من  یسعى  خطیر، 
حلھا,  بدل  األزمة  تسییر  تبني  عبر  الدولیة, 

والعمل على تحریف اإلطار القانوني للحل.
وقد كانت القضیة الصحراویة خالل العام 2021، 
على موعد مع المزید من االنجازات والمكاسب 
الساحة  حیث سجلت حضورا غیر مسبوق على 
في  الصحراویة  الدولة  مكانة  وتعززت  الدولیة، 
كبیرا،  دولیا  تضامنا  عرفت  اإلفریقي،  االتحاد 

ناھیك عن االنتصار القانوني الجدید أمام محكمة 
العدل األوروبیة.

االحتالل إلجرام قاتم سجل
حالة  على  االبقاء  على  االحتالل  عمل  بالمقابل 
التوتر واالحتقان وأمعن في انتھاك حقوق االنسان, 
في  الصحراوي  الشعب  أبناء  حیث مورس على 
المغربي,  االحتالل  وبسجون  المحتلة  األراضي 

شتى أنواع القمع والترھیب واالضطھاد.
في  المغرب  وتمادي  االنتھاكات  صور  بشاعة 
للقانون  الفاضحة  الخروقات  وارتكاب  العدوان 
الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي االنساني، 

المناضلة الحقوقیة، سلطانة  تتجلى في ما تكبدتھ 
والتعذیب  التنكیل  من صنوف  خیا،  ابراھیم  سید 
الكرامة  من  الحاطة  والممارسات  والتھدید 
من  أكثر  منذ  وعائلتھا  المتواجدة  وھي  البشریة، 
سنة تحت االقامة الجبریة بمدینة بوجدور المحلة.
بسجون  المدنیین  االسرى  مأساة  تستمر  كما 
االحتالل المغربي الذین یتعرضون لمعاملة قاسیة 
وحاطة للكرامة یخوضون على إثرھا إضرابات 
عن الطعام من حین آلخر إلسماع صوتھم ونقل 
معاناتھم ألحرار العام، خاصة و أن اغلب ملفات 
اعتقالھم تحمل طابع سیاسي، وعلى رأسھم معتقل 
وملحمة ”إكدیم ایزیك“ التاریخیة الذین یواجھون 

احكام قاسیة تراوحت بین المؤبد والـ 20 سنة.

اإلثنين 20 ديسمبر 
2021 الموافق

  ل 17 جمادى األولى 
1443 ه  

الدولي
á«dhódG áMÉ°ùdG ≈∏Y ºNõdG øe Gójõe âÑ°ùàcG
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"ô°ûÑdÉH QÉŒ’G ºFGôL"  ‘ IòJÉ°SCG •QƒJ ∞°ûµJ á«FÉ°†b äÉ≤«≤–

 ájhóe áë«°†a ™bh ≈∏Y Üô¨ŸG
یعرف  فیما  التحقیقات  أن  مغربیة  اعالم  وسائل  نقلت 
بقضیة "فضیحة الجنس مقابل النقاط"، أثبتت أن األساتذة 
جرائم  في  "ضالعون  بالقضیة  المعنیین  الجامعیین 
والوظیفة".  والضعف  الحاجة  باستغالل  بالبشر  االتجار 
التي  القضیة"  "محضر  تفاصیل  مغربیة  صحیفة  ونقلت 
حصلت على نسخة منھ، والذي أكد أن األساتذة المعنیین 
الرأي  ھزت  التي  االخالقیة  بالفضیحة  المتعلقة  بالقضیة 
بالبشر  االتجار  جرائم  في  "ضالعون  بالمغرب،  العام 
خمسة  أن  یذكر  والوظیفة".  والضعف  الحاجة  باستغالل 
في  متورطون  "سطات"  بـ  األول  الحسن  بجامعة  أساتذة 
ملف "الجنس مقابل النقاط"، یتابعون من طرف المحكمة 
االبتدائیة بسطات, اثنین منھما في حالة اعتقال, و اثنین في 
حالة سراح، فیما یتابع األستاذ الخامس من قبل المحكمة 

االستئنافیة بالمدینة ذاتھا.
حجز  عن  أسفرت  "التحقیقات  فإن  "ھسبریس"،  وحسب 
23 ورقة مزورة فیما یخص امتحان مسابقة ولوج سلك 
الماستر في مادة اإلدارة والقانون برسم الموسم الدراسي 
2020-2019, في ظل مؤشرات االشتباه بأحد األساتذة 

المتابع في القضیة متورطا في تزویر نقاط االمتحان".
وتفجرت الواقعة بكلیة الحقوق بـ "سطات" وخلفت غضبا 
صفوف  وفي  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  كبیرا 
ھیئات مھتمة بالشأن التربوي, بینما سارعت وزارة التعلیم 
للوزارة  العامة  المفتشیة  إیفاد  إلى  العلمي  العالي والبحث 
إلى كلیة الحقوق بسطات للتحقیق في الموضوع, حیث قدم 

عمید الكلیة نجیب الحجیوي، استقالتھ مباشرة بعد ذلك.
مؤازرة  عزمھا  النساء,  حقوق  رابطة  فیدرالیة  وأعلنت 
في  الحقوق  بكلیة  االخالقیة  القضیة  ضحایا  الطالبات 
التي  الفضیحة  من  الشدید  استیائھا  عن  وعبرت  سطات, 
والعنف ضد  التحرش  تجذر ظاھرتي  مدى  "تكشف عن 
قانونیة  ترسانة  وغیاب  المغربي  المجتمع  في  النساء 
جانبھا  من  الفیدرالیة  وأكدت  وإنصافھن".  النساء  لحمایة 
أن وقائع القضیة "تدخل في إطار االتجار بالبشر", مبرزة 
عزمھا "تتبع مجریات الملف القضائي ومؤازرة الطالبات 

واستعدادھا لتقدیم الدعم القانوني والنفسي للضحایا".
من جانبھا، أكدت الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان, فرع 
سطات, أنھا تتابع "بقلق قضیة ما أصبح یعرف بالجنس 
مقابل النقاط"، مطالبة بالحمایة الفعلیة للحق في محاكمة 

بھم  المشتبھ  الجمیع  وإنصاف  إجراءاتھا  وتأمین  عادلة 
والضحایا. وفي اطار استشراء الفساد االخالقي بالمدارس 
بالمغرب, أعلن المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث 
في  تحرش  حاالت  رصد  مؤخرا,  المملكة  في  العلمي 
المدارس االبتدائیة, وذلك بعد دراسة میدانیة شملت 36

ألف تلمیذ.
وذكر المجلس في تقریر حول "مكتسبات التالمیذ وتحدیات 
السادسة  السنة  تالمیذ  من  بالمائة   9 "نسبة  أن  الجودة", 
ابتدائي و 17 بالمائة من تالمیذ السنة الثالثة إعدادي كشفوا 
أنھم كانوا ضحایا التحرش الجنسي من طرف زمالئھم". 
واعتبر المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي 
أن "التحرش في المدارس یأخذ أشكاال مختلفة، "أخالقیة 
النفسي  العنف  ومادیة ورقمیة" وذلك من خالل ممارسة 
والمادي و إضعاف المتحرش بھ عبر التھدیدات أو حتى 
جسدي  "عنف  حاالت  أیضا  رصد  مؤكدا  اإلغراءات"، 
ولفظي, وتدخین وتناول المخدرات بین صفوف المرحلة 

االبتدائیة واإلعدادیة".
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النظام  أن  مغربي،  حقوقي  تقریر  أكد  آخر  جانب  من 
المتعددة  المعضالت  تجاه  یتحمل مسؤولیتھ  المخزني، ال 
التي یتخبط فیھا المجتمع المغربي، من فقر وتأزم لوضعیة 
عدم  أمام  ساكنا  یحرك  ال  كما  والھشة،  الضعیفة  الفئات 
المتفاقمة  اإلجرامیة  األنشطة  من  الحد  العدالة على  قدرة 

بالمملكة، محذرا من أن الوضع ینذر بمزید من التردي.
تقریره  في  اإلنسان  للحقوق  المغربي  المركز  وكشف 
تزال  ال  االجتماعیة  الشرائح  من  "العدید  أن  السنوي، 
المناطق  في  خاصة  وحادة،  شدیدة  ھشاشة  من  تعاني 
النائیة وأحزمة الفقر بالمدن والتكتالت السكانیة المكتظة، 
حیث تزدھر األنشطة اإلجرامیة والمخلة باآلداب، وتتفاقم 

وضعیة الفئات الضعیفة، خاصة األطفال والنساء".
لم  الشأن  ھذا  في  الدولة  "سیاسات  أن  التقریر،  وأبرز 
تحقق شیئا یذكر"، مشیرا إلى أن "العنف األسري أصبح 
منتشرا بشكل كبیر، وأن نسبة الطالق فاقت كل التوقعات، 

وانتشار  األصول  ضد  العنف  تفاقم  إلى  باإلضافة 
المسمومة  المواد  وترویج  بالممنوعات  واالتجار  اإلدمان 
ینذر  "الوضع  أن  من  وحذر  مھول".  بشكل  والمغشوشة 
بمزید من التردي واالنحدار المجتمعي، في ظل عدم قدرة 
إلى  مشیرا  الشاذة"،  الظواھر  ھذه  من  الحد  على  العدالة 
أن "معضلة األطفال بدون ھویة األب تشكل وصمة عار 
في جبین المجتمع، حیث بالرغم من دق ناقوس الخطر، 
منذ سنوات خلت، فإن المعضلة ال زالت قائمة". من جھة 
أنھ "عاین خالل ھذه  تقریره  المركز ضمن  قال  أخرى، 
مطلقات  بإفراغ  قضائیة  قرارات  إصدار  تنامي  السنة 
وھن  الطلیق،  مسكن  من  وأبنائھن  ھن  العمومیة،  بالقوة 
في  آخر،  أداء مصاریف سكن  من  یمكنھن  ما  یملكن  ال 
على ضحالتھ  النفقة،  واجب  بأداء  الطلیق  یلتزم  ال  وقت 
اإلدمان،  تنامي ظاھرة  األحیان". وبخصوص  أغلب  في 
وغیاب شبھ تام للمؤسسات العمومیة التي تتكفل بمعالجة 
ھذه الفئة، یضیف التقریر، فإن "المجتمع المغربي أصبح 
یعاني في صمت من إقصاء ھذه الفئة المدمنة، والتي باتت 
األسري  محیطھا  وعلى  نفسھا  على  حقیقیا  خطرا  تشكل 
واإلسراع  االنتباه  یسترعي  مما  عموما،  واالجتماعي 
إلیجاد حلول جذریة لھذا الواقع المریر، الذي تعیش على 
والدار  كطنجة  المدن،  بعض  في  بأكملھا  أحیاء  إیقاعھ 
التقریر  ولفت  ومكناس".  والقنیطرة  وسال  البیضاء 
الدول،  ببعض  محتجزین  مغاربة  شباب  "معاناة  إلى 
نفسھا  والتعاون  الخارجیة  وزارة  تكلف  لم  وقت  في 
المھاجرین  والتحقیق في وضعیة ھؤالء  البحث  عناء 
السریین المحتجزین وإرجاعھم إلى وطنھم". وأوضح 
تقریر المنظمة الذي حمل تحت عنوان "نظرة إقلیمیة 
منطقة  في  والتغذیة  الغذائي  األمن  حالة  حول  عامة 
الشرق األوسط وشمال أفریقیا لعام 2021"، أن عدد 
شخص  ملیون  5ر1  إلى  ارتفع  المغرب  في  الجیاع 
مقابل   2020 إلى   2018 من  الممتدة  الفترة  خالل 
إلى   2017 من  الفترة  خالل  شخص  ملیون  3ر1 
2019. وحسب المنظمة األممیة، فإن ھذه الوضعیة 
والتعرض  االجتماعیة  االضطرابات  "نتاج  ھي 
المساواة  وعدم  الفقر  مثل  متعددة  لصدمات وضغوط 
والتداعیات  الطبیعیة  الموارد  وندرة  المناخ  وتغیر 

االقتصادیة المرتبطة بجائحة كوفید19-".
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االسالمي  التعاون  بمنظمة  دولة   57 عن  ممثلون  بدأ 
اجتماعا  آباد،  إسالم  الباكستانیة  العاصمة  في  أمس، 
أفغانستان،  في  اإلنسانیة  لألزمة  مخصصا  استثنائیا 
أمیر  "طالبان"  حكومة  في  الخارجیة  وزیر  بحضور 

خان متقي.
اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  االستثنائیة  الجلسة  وتھدف 
أزمة  وتجنب  للتعاون،  عمل  إطار  إطالق  الى 
یتوقع  حیث   ، أفغانستان  في  األفق  في  تلوح  إنسانیة 
بوعود  واحدا،  یوما  یستمر  الذي  االجتماع  ینتھي  أن 
الخارجیة  أن وزیر  تقاریر  بتقدیم مساعدات. وذكرت 
ممثلي  بین  من  متقي،  خان  أمیر  طالبان،  في حكومة 
الباكستاني،  البرلمان  مقر  إلى  الذین یحضرون  الدول 
وروسیا  والصین  المتحدة  الوالیات  ممثلي  جانب  إلى 
السلطات  وقالت  المتحدة.  واألمم  األوروبي  واالتحاد 

الباكستانیة إن االجتماع سیعقد بمشاركة سبعین وفدا.
وقال وزیر الخارجیة الباكستاني، شاه محمود قریشي، 
ولیس  األفغاني"  الشعب  "باسم  سیتحدث  االجتماع  إن 
الى  اشارة  في  السكان  من  معینة"  "مجموعة  باسم 
طالبان. من جھتھ قال وزیر الخارجیة السعودي األمیر 
حالیا  یواجھ  األفغاني  الشعب  أن  فرحان،  بن  فیصل 
أزمة إنسانیة ملحة، مؤكدا أن تدھور الوضع اإلنساني 

في أفغانستان یؤثر سلبا على االستقرار اإلقلیمي.
اجتماع منظمة  أعمال  بن فرحان، خالل  فیصل  وأكد 
ضرورة  على  أفغانستان،  بشأن  اإلسالمي  التعاون 
التطرف،  ونبذ  البلد  ھذا  في  اإلنسان  حقوق  احترام 
للشعب  العاجلة  المساعدة  لتقدیم  آلیة  لوضع  داعیا 
األفغاني. وبادرت المملكة بصفتھا الرئیس الحالي لقمة 
منظمة المؤتمر اإلسالمي، إلى عقد الدورة االستثنائیة، 

لمناقشة الوضع في أفغانستان.  
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قالت إن انتهاكات االحتالل الصهيوني جزء من مخططات استعمارية توسعية

فلسطين تطالب بتدخل أميركي لوقف 
«إرهاب المستوطنين» 

الفلسطينية  الخارجية  وأكدت 
أمس،  صحفي،  بيان  في 
على  السكوت  عدم  ضرورة 
لها  والتصدي  الظاهرة  هذه 
في  االستمرار  من  ومنعها 
تجد  وأال  والتمدد  االتساع 
المستويات  في  متنفساً  لها 
قبل  من  خاصة  الرسمية، 
التزامها  تعلن  التي  أميركا 
المدنيين  بحماية  المبدئي 
على  والحفاظ  تواجدوا  أينما 
التغول  ومنع  حقوقهم، 
يملك  من  قبل  من  ضدهم 
القوة والجبروت وهو ما ينطبق 
الذي  الصهيوني  االحتالل  على 
يواصل انتهاكاته ضد الشعب 

الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، 
المسؤولية  يدعي  من  «كل 

بالدول  بدءا  واالهتمام، 
األمن،  بمجلس  األعضاء 
المتحدة  لألمم  العام  واألمين 
فلسطين  في  يمثله  ومن 
والدبلوماسيين  المحتلة، 
لدى  المعتمدين  األجانب 
والمؤسسات  فلسطين، 
عن  والمدافعة  القانونية 
المفوض  اإلنسان،  حقوق 
اإلنسان،  لحقوق  السامي 
إلى  اإلنسان،  حقوق  مجلس 
وفوري  سريع  دولي  تحرك 

لوقف هذا اإلرهاب».
الخارجية  وأضافت 
«تُثبت  الفلسطينية: 
المستوطنين  اعتداءات 
اإلرهابية  منظماتهم  وعناصر 
المسلحة المتواصلة من جديد 
التي  الحقائق  من  مجموعة 

طالما حذرنا منها ومن نتائجها 
بإمكان  يعد  ولم  ومخاطرها، 
التغاضي  الدولي  المجتمع 
عليها،  والصمت  عنها، 
واالكتفاء باالختباء خلف بعض 
الشكلية  الدولية  اإلدانات 
انتهاكات  من  عنها  ينتج  لما 
المواطنين  ضد  وجرائم 
تلك  رأس  على  العزل، 
الحقائق أن القواعد االرتكازية 
المستوطنين،  إلرهاب 
رسمية  صهيونية  سياسة 
المشروع  من  يتجزأ  ال  وجزء 
في  التوسعي  االستعماري 
المحتلة،  الفلسطينية  األرض 
تلك  أن  ذلك  على  دليل  وأكبر 
اإلرهاب  وعناصر  القواعد 
تحظى بحماية ودعم حكومي، 
مالياً وقانونياً وتسليحاً، وهي 

االحتالل،  ألجهزة  معروفة 
دور  من  الحقيقي  والهدف 
سرقة  المستوطنين  منظمات 
وتخصيصها  األرض  من  المزيد 

لصالح االستيطان».
وأشارت إلى أن طبيعة هجمات 
الجماعية  المستوطنين 
والقرى  البلدات  على  األخيرة 
أن جيش  تثبت  الفلسطينية، 
يشرف  الذي  هو  االحتالل 
االعتداءات  هذه  تنظيم  على 
وتوجيهها وحمايتها، وممارسة 
والتنكيل  القمع  أشكال  أبشع 
الفلسطينيين،  بالمواطنين 
ممتلكاتهم  وتخريب  وتدمير 
الطرق  وقطع  ومنشآتهم، 
المدن  بين  الرئيسة 
بالمكعبات  الفلسطينية 
مداخل  وإغالق  االسمنتية 

الفلسطينية  والقرى  البلدات 
حركة  وشل  وتجريفها 
الفلسطينيين،  المواطنين 
وممنهجة  مدروسة  في عملية 
الحياة  مشهد  على  تسيطر 

اليومية.
انتهاكات  أن  على  وشددت 
االحتالل  قوات  وجرائم 
المستوطنين  وعناصر 
قبيل  من  ليست  اإلرهابية 
على  المؤقتة  األفعال  ردود 
هي  وإنما  هناك،  أو  هنا  حدث 
جزء من مخططات استعمارية 
توسعية تؤدي إلى إغالق الباب 
إلقامة  فرصة  أية  أمام  نهائياً 
مستقلة  فلسطينية  دولة 

بعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، 
ما تتعرض له القدس والبلدات 
والمخيمات  والمدن  والقرى 
اعتداءات  من  الفلسطينية 
عناصر  وعربدات  همجية 
اإلرهاب وعمليات قمع وتنكيل 
الفلسطينيين  بالمواطنين 
ومركباتهم  ومنازلهم  العزل 
إلى  الضفة  وأرضهم من شمال 
جنوبها، والتحريض الصهيوني 
الفلسطيني،  الشعب  ضد 
حقيقية  دعوات  وتعتبره 

وعلنية للقتل.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتدخل أميركي عاجل لوقف إرهاب 
المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل.
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تمكن أهالي بلدة برقة شمال غرب 
نابلس شمال الضفة الغربية في 

فلسطين المحتلة، يوم أمس، من صد 
هجوم شنه مستوطنون صهاينة على 

بعض المنازل بالبلدة.
 وذكرت مصادر إعالم فلسطينية، 
أن مستوطنين هاجموا عددًا من 

منازل المواطنين بالحجارة عند مدخل 
برقة. وأضافت أن المستوطنين الذوا 

بالفرار بمركباتهم بعد أن تصدى 
لهم األهالي واشتبكوا معهم. يشار 

إلى أن بلدة برقة تعرضت في األيام 
األخيرة لسلسلة اعتداءات نفذها 

المستوطنون بحماية جنود جيش 
االحتالل.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين 
قوات االحتالل الصهيوني والشبان 

الفلسطينيين الذين يتصدون 
لمحاوالت المستوطنين اقتحام 

قرية برقة، شمال مدينة نابلس، 
شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد 

مواجهات عنيفة ودامية، يوم الجمعة.
المنصرم. 

وقال مسؤول ملف االستيطان في 
شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، 

إنّ عدداً من المستوطنين كانوا 
على قمة الجبال المحيطة بالقرية، 
وحاولوا النزول للهجوم على المنازل 
الفلسطينية القريبة، لكن عشرات 

الشبان تصدّوا لهم، وأجبروهم على 
التراجع والعودة من حيث أتوا. ولفت 

دغلس إلى أنّ جيش االحتالل، الذي 
ينسق خطواته مع المستوطنين 
بهدف توفير الحماية لهم، اقتحم 

أطراف قرية برقة، وتمركز بين المنازل 
المأهولة لقمع أي مسيرات أو حشود 

فلسطينية.
وعبر مكبرات الصوت في مساجد برقة، 

خرجت دعوات ألهالي القرية بالتوجه 
إلى أماكن تواجد المستوطنين 

للتصدي لهم. وأشاد بيان صادر عن 
حركة «فتح» في محافظة نابلس 

بالحشود والتوجه لبرقة لصد 
اعتداءات المستوطنين وإلفشال 

مخططاتهم باقتحامها. وجاء فيه «إن 

كل مواقعنا في كل أرجاء المحافظة 
مهددة باالعتداء وخاصة شمال وجنوب 

نابلس».
ودعا البيان المواطنين الفلسطينيين 
إلى «أخذ الحيطة والحذر، وأعلى درجات 

الجهوزية لرد االعتداء»، وفق البيان. 
وشهدت البلدات المحيطة بنابلس، 

منذ مساء الخميس الماضي، اعتداءات 
عنيفة للمستوطنين، بعد تنفيذ 

مقاومين فلسطينيين عملية إطالق 
نار على مدخل مستوطنة حومش 

المخالة القريبة من قرية برقة، والتي 
قتل فيها مستوطن وأصيب آخران.

إلى ذلك، أفاد مدير اإلسعاف والطوارئ 
في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

في محافظة نابلس أحمد جبريل، 
في تصريح صحافي، بأنّ اإلصابات 

التي تم التعامل معها في مواجهات 
بلدة برقة هي: 8 إصابات بالرصاص 

المعدني المغلف بالمطاط، و55 إصابة 
باالختناق بالغاز المسيل للدموع، 
كما جرى إخالء ثالثة منازل نتيجة 

إلقاء قنابل الغاز تجاهها، كما أصيب 
الطبيب عماد أبو جيش المتطوع لدى 
الهالل األحمر برصاصة مطاطة بالقدم 

أثناء إسعاف مصابي برقة.
من جانب آخر، أغلقت قوات االحتالل 

الصهيوني، مساء أول أمس، شارع 
جنين- نابلس، قرب بلدة سيلة الظهر 

جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية، 
بالمكعبات اإلسمنتية، حيث منعت 

قوات االحتالل الفلسطينيين من 
المرور عبر الشارع واضطروا لسلوك 

طرق بديلة.
على صعيد آخر، تصدى أهالي عرب 

العراعرة في وادي القلط جنوبي أريحا 
شرقي الضفة الغربية، مساء أول أمس، 

لهجوم شنه مستوطنون، على تلك 
المنطقة. كما أغلقت قوات االحتالل 
الصهيوني، منطقة باب العامود في 

البلدة القديمة من مدينة القدس 
المحتلة، وأجرت عمليات تفتيش 

دقيقة هناك، ومنعت الفلسطينيين 
من التواجد في المكان، ثم أعادت 
فتحه، بحجة وجود جسم مشبوه.

كما اقتحمت قوات االحتالل، مساء أول 
أمس، قرية دير نظام شمالي مدينة 

رام اهللا وسط الضفة الغربية، وسط 
إطالق قنابل الصوت والغاز المسيل 

للدموع، من دون وقوع إصابات أو 
اعتقاالت، بينما تواصل قوات االحتالل 

إغالق مداخل القرية لألسبوع الثاني 
على التوالي.

إلى ذلك، دعت قوى وطنية وإسالمية 
فلسطينية بمحافظة رام اهللا والبيرة، 

الشعب الفلسطيني إلى تصعيد 
المقاومة الشعبية للتصدي لهجمات 

المستوطنين، التي باتت أكثر شراسة 
ووحشية، بحماية من قوات االحتالل 

الصهيوني.
وطالبت القوى في بيان لها أمس، 

بتوفير الحماية الدولية للشعب 
الفلسطيني، ومحاسبة مجرمي الحرب 
في الكيان الصهيوني على جرائمهم. 

ودعت إلى ضرورة تفعيل لجان 
الحراسة والحماية الشعبية، واستكمال 
تشكيل ما لم ينجز منها، والعمل على 

إعادة بناء البعض اآلخر، للتصدي 
ألي محاوالت القتحام القرى والبلدات 

والتعاون من الجميع لمواجهة أي خطر 
أو جرائم قد يقدم عليها االحتالل 

ومستوطنوه.
وأكدت حق الشعب الفلسطيني، في 
الدفاع عن نفسه ومواصلة كفاحه 

الوطني المشروع، من أجل إحقاق 
حقوقه المكفولة بقوة الشرعية 
الدولية، والمتمثلة بحق العودة، 

وتقرير المصير، واالستقالل الوطني 
في دولة كاملة السيادة، وعاصمتها 

القدس. وشددت على أن ما يجري 
في قرى محافظة نابلس وشمال 

الضفة هو جزء من مخطط احتاللي 
شامل، يستهدف القرى والبلديات 

الفلسطينية ضمن حرب تطهير عرقي 
ال تقل خطورة عما يجري في القدس. 
وأكدت القوى الوطنية واإلسالمية أن 
ذلك ما يتطلب تطوير مهمات الفعل 

الشعبي للتصدي بأوسع أشكال العمل 
الجماهيري، وإفشال هذا المخطط 

االحتاللي.

 معزولة في زنازين االحتالل الصهيوني 
األسيرة مرح بكير.. اعتقلت 

طفلة وأصبحت ممثلة 
ألسيرات فلسطينيات

  
في عزل سجن «الدامون» الصهيوني ترسف األسيرة الفلسطينية، «مرح بكير»، حيث برد الزنزانة التي 

تزيد من آالم جروحها ونقص الحديد الذي تعانيه منذ سنوات.
األسيرة مرح جودة بكير (22 عاماً)، من بيت حنينا شمالي القدس اعتقلت وهي طفلة كان قد مضى من 

ا فقط، وأصبحت اليوم ممثلة األسيرات في سجن «الدامون» الصهيوني. عمرها 16 سنة ونصفً

للعائلة صدمة
 وقالت سوسن المبيض، والدة األسيرة مرح: إن عزل ابنتها شكل صدمة للعائلة التي تمكنت قبل أيام 
من إجراء اتصال هاتفي معها بعد شهرين من الحرمان من الزيارة. وأوضحت أن الضغط على األسيرات 

ازداد منذ عملية نفق الحرية؛ حيث أغلق االحتالل األقسام على األسيرات، وحرمهن من الزيارة.
من  وصلها  ما  حسب  شهرين،  منذ  ابنتها  الستهداف  يخطط  كان  الصهيوني،  االحتالل  أن  إلى  وأشارت 
األسيرات  اتخذتها  التي  التصعيدية  الخطوات  إثر  دويات  شروق  رفيقتها  مع  وعزلها  محررات،  أسيرات 
وارتفعت بعد عملية  األسيرات عالية،  أن معنويات  أكدت  لكنها  أقسام.  ورفض توزيعهن على عدة 

نفق الحرية، وترقب صفقة تبادل.
وطالبت والدة مرح بالتحرك السريع والعاجل من المؤسسات الحقوقية والدولية لمساعدة األسيرات، 
وسيفاجئون  األسيرات،  يساندون  من  هم  األسرى  أن  وأكدت  بالزيارات.  والسماح  حقوقهن  وتوفير 

االحتالل بالخطوات التي سيتخذونها لحمايتهن.
 اعتُقلت طفلةً

 قضت مرح منذ تاريخ اعتقالها في الثاني عشر من أكتوبر 2015 ست سنوات وشهرين، وهي محكومة 
ا. داخل السجن اجتازت الثانوية العامة، وأصحبت ممثلة األسيرات في معتقل  بالسجن 8 سنوات ونصفً
الدامون. وتعاني من آالم في يدها ونقص شديد في الحديد، ويرفض االحتالل إجراء عملية جراحية 

لها إلزالة البالتين من يدها.
اعتقلها االحتالل بعد استهدافها بـ 14 رصاصة في يدها بعد خروجها من مدرستها في حي الشيخ 
جراح عند قطعها الشارع إلى الجهة المقابلة. اصطدمت مرح حينها بجندي صهيوني قال إنها حاولت 
طعنه قبل أن يطلق النار عليها من مسدسه حتى سقطت أرضاً. في حين أطلق جنود االحتالل النار 
على شاب مقدسي ادّعوا أنه بأنه كان برفقتها، وحاول مساعدة الفتاة المصابة التي أقعدتها إصابتها 

وبدأت تنزف دما.

 موقف صعب
 حرمت عائلتها من رؤية طفلتها التي انتزعها االحتالل من حضنها وأصابها بأكثر من عشر رصاصات، 
أدت إلى تلف في األعصاب بنسبة 80 في المائة في يدها اليسرى. لم تتمكن والدة مرح من رؤيتها إال 
ألمها، خاصة بعد توجههم للمستشفى ومنعهم من االطمئنان  الحادثة، وهو ما زاد  3 أشهر من  بعد 

عليها ورفض األطباء إدخالها لغرفة العمليات بدعوى أنها «إرهابية».
«الزهرات» في سجن «هشارون» حتى  القاصرات  زنزانة  اعتقالها، ومكثت في  كانت مرح طفلة عند 

كبرت، واستطاعت الحصول على الثانوية العامة.
تحلم مرح بدراسة القانون لتدافع عن المظلومين لكن االحتالل يمنعها من تحقيق حلمها في إكمال 
الدامون. ويبلغ عدد  الرملة، عسقالن، هشارون،  دراستها     وقد تنقلت خالل اعتقالها بين سجون 
سجن  في  يرسفن  أسيرة،   32 الماضي  نوفمبر  نهاية  حتى  الصهيوني  االحتالل  سجون  في  األسيرات 

«الدامون».
من جهته أكد مكتب إعالم األسرى، أمس، بأن الهيئة القيادية العليا ألسرى حركة المقاومة اإلسالمية 
الفلسطينية (حماس) وقيادة السجون ستخرج اليوم « أمس» إلى الزنازين في إطار البرنامج النضالي 

لنصرة األسيرات ومواجهة الهجمة الممنهجة إلدارة السجون.
وأوضح «إعالم األسرى»، في تصريح مقتضب أن التوتر ما زال قائمًا في سجون االحتالل الصهيوني 
على خلفية الهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة السجون على األسيرات. وبيّن أن إدارة سجون االحتالل 

تواصل عزل ممثلة األسيرات مرح باكير واألسيرة شروق دويات.
لعزل  رفضًا  احتجاجية  خطوات  تنفيذ  يومين  قبل  الصهيوني  االحتالل  سجون  في  األسرى  وقرر 
األسيرتين المقدسيتين شروق دويات، ومرح باكير في زنازين سجن «الدامون»، وكذلك رفضًا العتداء 

قوات «النحشون» على إحدى األسيرات المقدسيات.

 قوى فلسطينية تدعو لتصعيد المقاومة

أهالي «نابلس» يصدون هجوما 
للمستوطنين
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رّاء الحجاز، وهو  يعد أبو هريرة واحدا من أعالم قُ
للحديث ومن أشهر صحابة  رواية  الناس  أكثر  من 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. محدث وفقيه 
ى القرآن  وحافظ لحديث رسول اهللا ومالزم له، تلقّ
عن النبي، وتولى والية البحرين في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب، كما تولى إمارة المدينة المنورة، 
التي لزمها يُعلّم الناس الحديث النبوي، ويُفتيهم 

في أمور دينهم، حتى وفاته سنة ٩٥ هـ. 

اسمه وكنيته
األزدي  الدوسي  هريرة  أبو  الجليل  الصحابي  هو   
بن  اهللا  عبد  بن  عدنان  بن  دوس  من  اليمامي 
عبد  فقيل:  اسمه  في  المؤرِّخون  اختلف  زهران، 
الرحمن بن صخر، وقيل: عبد شمس، وقيل: عبد 
عمرو، وقيل : كان اسمه في الجاهليَّة عبد شمس 
أيضًا،  ذلك  غير  وقيل  اهللا،  عبد  اإلسالم  وفي 
وأشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه عبد الرحمن 
عنه  اهللا  رضي  عنه  ويروى   . الدوسيِّ صخر  بن 
شمس،  عبد  الجاهلية:  في  اسمي  كان  قال:  أنَّه 
اني رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم: عبد  فسمَّ
ولهذه  هريرة“،  ”أبي  بـ  الصحابة  كناه  الرحمن. 
الكنية سبب طريف، حيث كان عبد الرحمن يعرف 
هرة  له  وكانت  الحيوان،  على  الكبير  بعطفه 
(قطة) يحنو عليها، ويطعمها، ويرعاها، فكانت 
تالزمه وتذهب معه في كل مكان، فسمي بذلك 
هريرة،  أبا  يدعوه  اهللا  رسول  وكان  هريرة،  أبا 

فيقول له: ”خذ يا أبا هريرة“. 

مناقبه وأثر الرسول في تربيته 
أبي  وتربية  تنشئة  في  األكبر  األثر  للنبيِّ  كان   
دِم إلى النبيِّ لم يُفارقه قط،  هريرة، فمنذ أن قَ
عليه  اهللا  صلى  أصحابه  أحفظ  من  كان  فقد 
وسلم وألزمه له على شبع بطنه، وكانت يده مع 
قليلةٍ  وفي سنواتٍ  دار،  ما  يدور معه حيث  يده 
له أحدٌ  ل من العلم عن الرسول ما لم يُحصِّ حصَّ
فعنه  كثيرًا؛  هه  يُوجِّ النبيُّ  وكان  الصحابة،  من 
أَبَا  ”يَا  له:  قال  النبيَّ صلى اهللا عليه وسلم  أنَّ 
، وَكُنْ  النَّاسِ أَعْبَدَ  نْ  هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا، تَكُ
مَا  لِلنَّاسِ  وَأَحِبَّ   ، النَّاسِ رَ  أَشْكَ نْ  تَكُ نِعًا،  قَ
وَارَ  نْ مُؤْمِنًا، وَأَحِْسنْ جِ ِسكَ، تَكُ تُحِبُّ لِنَفْ
حِكَ،  نْ مُسْلِمًا، وَأَقِلَّ الضَّ مَنْ جَاوَرَكَ، تَكُ
أبو  كان  لْبَ“.  الْقَ تُمِيتُ  حِكِ  الضَّ رَةَ  ثْ كَ إِنَّ  فَ
هريرة – رضي اهللا عنه- يحب الجهاد في سبيل 
الغزوات،  في  المسلمين  مع  يخرج  فكان  اهللا، 
النبي،  ويالزم  العلم  جلسات  على  يواظب  وكان 
للنبي وأكثرهم رواية  أكثر الصحابة مالزمة  فكان 
أبا  إن  الصحابة:  عنه  قال  حتى  عنه،  لألحاديث 
المهاجرين واألنصار  الحديث، وإن  أكثر  هريرة قد 
عليهم  يرد  فكان  أحاديثه،  بمثل  يتحدثوا  لم 
يشغلهم  كان  األنصار  من  إخواني  إن  ويقول: 
كان  المهاجرين  من  إخواني  وإن  أراضيهم،  عمل 
ألزم  وكنت  التجارة،  باألسواق  الصفق  يشغلهم 
غابوا  إذا  فأشهد  بطني،  ملء  على  اهللا  رسول 

وأحفظ إذا نسوا. 

ولقد قال رسول اهللا يومًا: ”من يبسط ثوبه فلن 
حتى  ثوبي  فبسطت  مني،  سمعه  شيئًا  ينسى 
نسيت  فما   ، إليَّ ضممتها  ثم  حديثه،  من  قضى 
أنزلهما اهللا في  آيتان  ولوال  منه“،  شيئًا سمعته 
يكتمون  الذين  {إن  أبدا  شيئًا  حدثت  ما  كتابه 
بيناه  ما  بعد  من  والهدى  البينات  من  أنزلنا  ما 
ويلعنهم  اهللا  يلعنهم  أولئك  الكتاب  في  للناس 
الالعنون. إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك 
(البقرة: ٩٥١-   { الرحيم  التواب  أتوب عليهم وأنا 
ذاكرة  وكان ألبي هريرة -رضي اهللا عنه-   .(٠٦١
قوية قادرة على الحفظ السريع وعدم النسيان، 
فقد قال عنه اإلمام الشافعي – رحمه اهللا- : إنه 

أحفظ من روى الحديث في دهره.
أصحاب  من  أحد  من  ”ما  نفسه:  عن  هو  وقال   
من  كان  ما  إال  مني،  عنه  ا  حديثً أكثر  اهللا  رسول 
يكتب  كان  فإنه  العاص  بن  عمرو  بن  اهللا  عبد 
وال أكتب“. وكان يحب العلم، فكان طالبه يقبلون 
للعلم،  كان مقدرًا  كما  بيته،  يملئوا  عليه، حتى 
فذات يوم كان ممددًا قدميه فقبضهما ثم قال: 
وهو  البيت  مألنا  ”حتى  اهللا  رسول  على  دخلنا 
قال:  ثم  رجليه  قبض  رآنا  فلما  لجنبه،  مضطجع 
العلم،  يطلبون  بعدي  من  أقوام  سيأتيكم  إنه 

فرحبوا بهم وحيُّوهم وعلموهم“ (ابن ماجه). 

 اسالمه وقصة إسالم والدته 
قبائل  (إحدى  دوس  قبيلة  في  هريرة  أبو  ولد 
الجزيرة)، وأسلم عام فتح خيبر (سنة ٧هـ)، ومنذ 
وقتًا  معه  ويجلس  النبي  يصاحب  كان  إسالمه 
كبيرًا، لينهل من علمه وفقهه، وحاول أبو هريرة 
ترفض،  كثيرًا، فكانت  اإلسالم  إلى  أمه  يدعو  أن 
وذات يوم عرض عليها اإلسالم فأبت، وقالت في 
إلى  هريرة  أبو  فذهب  ئًا،  سيِّ كالمًا  اهللا  رسول 
”يا  ويقول:  الحزن،  شدة  من  يبكي  وهو  الرسول 
إلى اإلسالم وهى  أمي  إنى كنت أدعو  رسول اهللا، 
مشركة، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، 
رسول  أبي هريرة“. فقال  أم  يهدي  أن  فادع اهللا 
اهللا: ”اللهم اهد أم أبي هريرة“، فخرج أبو هريرة 
نبي  بدعوة  مستبشرًا  ”فرحًا  الرسول  عند  من 
ا،  اهللا، وذهب إلى أمه ليبشرها، فوجد الباب مغلقً
الداخل، فنادت عليه أمه،  الماء من  وسمع صوت 
وقالت: مكانك يا أبا هريرة، وطلبت أال يدخل حتى 
ترتدي خمارها، ثم فتحت البنها الباب، وقالت: يا 
أبا هريرة، أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا عبده 
من  يبكي  الرسول  إلى  هريرة  أبو  فرجع  ورسوله. 
استجاب  قد  أبشر،  اهللا  رسول  يا  ويقول:  الفرح، 
اهللا دعوتك، وهدى أم أبي هريرة، فحمد الرسول 
ربه، وأثنى عليه وقال خيرًا، ثم قال أبو هريرة: يا 
رسول اهللا، ادع اهللا أن يحببني أنا وأمي إلى عباده 
المؤمنين، ويحببهم إلينا، فقال رسول اهللا: ”اللهم 
حبّبْ عُبَيْدَك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، 
وحبب إليهم المؤمنين“، قال أبو هريرة: فما خلق 

مؤمن يسمع بي وال يراني إال أحبني.

  قصته مع الجوع والفقر

  كان أبو هريرة شديد الفقر، لدرجة أنه كان يربط 
على بطنه حجرًا من شدة الجوع، وذات يوم خرج 
عنه-،  اهللا  -رضي  بكر  أبو  به  فمر  جائع  وهو 
آية من  أبو هريرة وسأله عن تفسير  إليه  فقام 
كتاب اهللا، وكان أبو هريرة يعرف تفسيرها، لكنه 
لكن  ليطعمه،  بيته  إلى  بكر  أبو  يصحبه  أن  أراد 
وتركه  اآلية  له  لم يعرف مقصده، ففسر  بكر  أبا 
وانصرف، فمر على أبي هريرة عمر بن الخطاب – 
رضي اهللا عنه- فسأله ففعل معه مثلما فعل 
هريرة  أبو  يريده  ما  فعلم  النبي  مر  ثم  بكر.  أبو 
فقال له: ”أبا هريرة“، فقال: ”لبيك يا رسول اهللا، 
فدخلت معه البيت، فوجد لبنًا في قدح، فقال: 
فقال  إليك.  به  أرسل  قيل:  هذا؟“  لكم  أين  ”من 
النبي: ”أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصفة  (الفقراء 
فحزن  فادعهم“،  المسجد)  في  يبيتون  الذين 
أن أشرب  أرجو  أبو هريرة، وقال في نفسه: كنت 
وليلتي،  يومي  بقية  بها  أتقوى  شربة  اللبن  من 
الرسول  أمر  تنفيذ  من  البد  نفسه:  في  قال  ثم 
الصفة،  أهل  على  ونادى  المسجد،  إلى  وذهب 
فجاءوا، فقال في نفسه: إذا شرب كل هؤالء ماذا 
النبي،  بيت  إلى  معه  فأتوا  القدح،  في  لي  يبقى 
أبو  ”أبا هر، خذ فأعطهم“، فقام  النبي:  له  فقال 
الرجل  يشرب  اللبن  بقدح  عليهم  يدور  هريرة 
منهم حتى يروى ويشبع، ثم يعطيه لمن بعده 
فيشرب حتى يشبع، حتى شرب آخرهم، ولم يبق 
النبي رأسه وهو  القدح إال شيء يسير، فرفع  في 
يبتسم وقال: ”أبا هر“ قلت: لبيك يا رسول اهللا، 
قال: ”بقيت أنا وأنت“ قلت: صدقت يا رسول اهللا، 
أبو هريرة:  قال  فاشرب“.  ”فاقعد  الرسول:  فقال 
فما  فشربت،  ”اشرب“.  فقال:  فشربت،  فقعدت 
زال النبي يقول لي اشرب فأشرب حتى قلت: والذي 
فقال  (مكانًا)،  ا  مساغً له  أجد  ما  بالحق  بعثك 
”القدح فشرب  النبي  فأخذ  القدح“  ”ناولني  النبي: 

من الفضلة“. (البخاري). 

 خدمته للنبي وروايته للحديث 
الشريف 

 كان أبو هريرة رضي اهللا عنه مقدماً في خدمة 
النبي صلى اهللا عليه سلم وأهل بيته، فقد لزم 
أسلم سنة ٧ هـ،  أن  النبي محمد منذ  أبو هريرة 
وساعدته سعة حفظه على استيعاب عدد كبير 
من األحاديث النبوية ذكر الذهبي في ترجمته ألبي 
أحاديث  أن  النبالء“  أعالم  ”سير  كتابه  هريرة في 
أبي هريرة بلغت في مسند بقي بن مخلد ٤٧٣٥ 
حديث   ٦٢٣ على  ومسلم  البخاري  اتفق  حديث، 
ا، ومسلم بـ ٨٩  منها، وانفرد البخاري بـ ٣٩ حديثً
األرناؤوط  شعيب  المحقق  له  أحصى  كما  ا،  حديثً
ا. وقد جمع  في تحقيقه لمسند أحمد ٠٧٨٣ حديثً
أبو إسحاق إبراهيم بن حرب العسكري في القرن 
نسخة  وتوجد  هريرة،  أبي  مسند  الهجري  الثالث 
كما  بتركيا،  كوبريللي  مكتبة  في  محفوظة  منه 

جمع الطبراني مُسندًا ألبي هريرة في مصنف. 
هريرة  أبي  عن  الثابتة  الصحيحة  األحاديث  أكثر 
بل  وحده،  بروايتها  يتفرد  لم  عنه  اهللا  رضي 

األحاديث  وعدد  الكرام،  الصحابة  من  غيره  رواها 
بروايتها  تفرد  التي  والحسنة  الصحيحة  الثابتة 
أحاديث   ٠١١ نحو  هي  عنه  اهللا  رضي  هريرة  أبو 
فقط، ومعظمها في الترغيب والترهيب واألخالق 
الكثيرون  هريرة  أبى  حول  التف  وقد  والقصص. 
عددهم  البخاري  قدّر  النبوي  الحديث  طلبة  من 
بأنهم جاوزوا ٠٠٨ رجل وامرأة رووا عن أبي هريرة. 
وقد شهد ألبي هريرة معاصروه بأوّليته في سعة 
بن  اهللا  عبد  أن  هريرة  أبو  ذكر  بينما  الحفظ، 
لتدوين  منه، نظرًا  أحفظ  كان  العاص  بن  عمرو 
لم  أحاديث، بينما  لما كان يحفظه من  عبد اهللا 

يكن أبو هريرة يكتب. 

أهم مالمح شخصية أبي هريرة 
 استيعابه للحديث: كان رضي اهللا عنه من أكثر 
ا للحديث، حيث قال رضي اهللا عنه:  الصحابة حفظً
ظَ لِحَدِيثِ رَسُولِ اِهللا صَلَّى  انَ أَحَدٌ أَحْفَ ”مَا كَ
انَ مِنْ عَبْدِ  كَ مَا  إالَّ  مِنِّي  وَسَلَّمَ  اهللاَُّ عَلَيْهِ 
انَ  وَكَ لْبِي  بِقَ أَعِي  كُنْتُ  إِنِّي  فَ عَمْرٍو،  بْنِ  اِهللا 
نَ النَّبِيَّ  تُبُ بِيَدِهِ؛ اسْتَأْذَ لْبِهِ، وَيَكْ يَعِي بِقَ
أَذِنَ لَهُ“.  لِكَ ”فَ صَلَّى اهللاَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَ
وقد ذكر الشافعي رحمه اهللا أنَّ أبا هريرة أحفظ 
وسلم، حيث  النبيِّ صلى اهللا عليه  روى عن  من 
النبيِّ  أصحاب  من  أكثر  أو  رجلٍ   ٠٠٨ نحو  روى عنه 
الصحابة  أكثر  من  وهو  وسلم،  عليه  اهللا  صلى 
ا،  و٤٧٣حديثً آالف   ٥ روى  فقد  للحديث،  روايةً 

وقيل: في األصل، ٥ آالف حديثٍ و٤٦٣. 
 عبادته: كان أبو هريرة رضي اهللا عنه من عبَّاد 
والصيام  الصالة  من  يُكثر  كان  حيث  الصحابة، 
”إِنِّي  نفسه:  عن  قال  فقد  الليل،  وقيام  والذكر 
وَثُلُثٌ  أَنَامُ،  لُثٌ  ثُ فَ أَجْزَاٍء:  ثَةَ  ثَالَ اللَّيْلَ  َألُجَزِّئُ 
رُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اهللاَِّ صَلَّى  كَّ ومُ، وَثُلُثٌ أَتَذَ أَقُ

اهللاَُّ عَلَيْهِ وَسلَّمَ“. 
وفاته 

تعددت الروايات في تاريخ وفاة أبي هريرة، فقال 
هشام بن عروة أن أبا هريرة وعائشة توفيا سنة 
٧٥ هـ، وأيّد هذا التاريخ علي بن المديني ويحيى 
بن بكير وخليفة بن خياط، بينما قال الهيثم بن 
عدي بأنه توفي سنة ٨٥ هـ، فيما قال الواقدي 
وأبو عبيد وأبو عمر الضرير أنه مات سنة ٩٥ هـ، 
وزاد الواقدي أن عمره يومها كان ٨٧ سنة، وأن أبا 
هريرة هو من صلى على عائشة في رمضان سنة 
هـ،   ٩٥ سنة  شوال  في  سلمة  أم  وعلى  هـ،   ٨٥
ثم توفي بعد ذلك في نفس السنة. كانت وفاة 
إلى  بعدها  وحمل  العقيق،  وادي  في  هريرة  أبي 
أمير  عتبة  بن  الوليد  عليه  صلى  حيث  المدينة، 
المدينة المنورة وقتئذ بعد صالة العصر، وشيعه 
ودُفن  الخدري،  سعيد  وأبو  عمر  بن  اهللا  عبد 

بالبقيع. 

نورالدين قاللة 

اإلثنين 20 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 17 جمادى األولى  
1443 ه  
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 أنصار محاربي الصحراء خرجوا بقوة للشارع لالحتفاالت بتتویج أشبال «الماجیك» 

سجلت وحدات الحماية المدنية عبر التراب الوطني ليلة السبت إلى األحد عدة تدخالت خالل 
احتفاالت الجزائريين وأنصار المنتخب الوطني لكرة القدم بفوز الجزائر بكأس العرب وهي 

االحتفاالت التي انطلقت مع صافرة نهاية المباراة التي جمعت بين أشبال الناخب الوطني لالعبين 
المحليين مجيد بوقرة ونظرائهم من تونس، مخلفة سقوط 3 وفيات وعشرات الجرحى.

سبق وأن توعدتهم بعدم اإلفالت من العقاب

لوبان تدعو إلى إلغاء منح الجنسية 
التلقائي للمهاجرين الجزائريين

وفي التفاصيل توفى شاب يبلغ 
من العمر 20 سنة فيما أصيب 
2 آخران ليلة السبت إلى األحد 

بسطيف خالل االحتفاالت بتتويج 
الفريق الوطني لكرة القدم بكأس 

العرب، حسبما أفادت به أمس 
األحد المديرية المحلية للحماية 

المدنية، وأوضح المكلف باإلعالم 
بالمديرية المحلية للحماية 

المدنية النقيب أحمد لعمامرة أنه 
في غمرة االحتفاالت الشعبية التي 

شهدتها والية سطيف عقب فوز 
الفريق الوطني لكرة القدم بكأس 

العرب، سجلت مصالح الحماية 
المدنية لوالية سطيف، وقوع 3

حوادث، واحد منها تسبب في وفاة 
شاب يبلغ من العمر 20 سنة، إثر 

اصطدام دراجته النارية بمركبة 
سياحية بحي 1006 مسكن وسط 

مدينة سطيف.
وأضاف النقيب لعمامرة أن الحادث 
الثاني تمثل في إصابة طفل يبلغ 
من العمر 14 سنة إثر سقوطه من 
شاحنة في الطريق العام أمام مقر 

بلدية عين آزال «جنوب سطيف»، 
أما الحادث الثالث فتمثل في إصابة 

شاب يبلغ من العمر 20 سنة 
بطعنات بواسطة آلة حادة بمدينة 

عين ولمان «جنوب سطيف»، 
حسب ذات المصدر الذي أفاد بأن 

فرق الحماية المدنية تكفلت 
بإسعاف ونقل كل الضحايا إلى 

أقرب المرافق الصحية.
كما أصيب ليلة السبت إلى األحد 

بجيجل 12 شخصا بجروح مختلفة 
إثر انقالب مركبة نفعية بميناء 

بوالديس بوسط المدينة كانوا 
على متنها يحتفلون بتتويج 

المنتخب الوطني بكأس العرب، 
حسبما علم من المديرية المحلية 

للحماية المدنية، وأوضح نفس 
المصدر أن عناصر الوحدتين 
الثانوية والرئيسية للحماية 

المدنية تدخلوا ليلة السبت إلى 
األحد إثر انقالب مركبة نفعية 

كانت محملة باألنصار بعد خروجهم 
لالحتفال بفوز الفريق الوطني 

بالكأس العربية على مستوى ميناء 

بوالديس وسط المدينة حيث تم 
تسجيل إصابة 12 شخصا تتراوح 

أعمارهم بين 17 و32 سنة بجروح 
مختلفة، وأضاف أن المصابين 

كانوا يعانون من إصابات مختلفة 
على مستوى الرأس والحوض 

واألرجل والظهر والوجه وقد تلقوا 
اإلسعافات األولية بعين المكان 
قبل نقلهم إلى مستشفى محمد 

الصديق بن يحيى.
وقد تدخلت مصالح الحماية 

المدنية بذات المناسبة ألجل 
حوادث متفرقة تمثلت في 
اصطدام دراجتين ناريتين 

بمركبتين نفعيتين (وسط 
المدينة وحي الشمايم) وانقالب 
مركبة سياحية بطريق «أشواط 
بالطاهير» وانقالب شاحنة من 
الوزن الثقيل بحي «المقاسب».

كما أصيب شابان بجروح في 
حادث انهيار مجسم كبير ببلدية 

طولقة (40 كلم غرب بسكرة)، 
خالل احتفال الجماهير ليلة السبت 

إلى األحد بفوز المنتخب الوطني 
للمحليين لكرة القدم بكأس العرب 

فيفا 2021 بقطر على حساب 
المنتخب التونسي، حسب ما علم 
من الحماية المدنية، وأوضح ذات 
المصدر أن الحادث نجم عن انهيار 
كلي لمجسم كبير منجز على شكل 
جبل داخل نقطة دائرية بوسط 
مدينة طولقة تجمع فوقه عدد 
من الشباب المحتفلين بانتصار 

المنتخب الوطني للمحليين، وقد 
تدخلت سيارات إسعاف تابعة 

للوحدة الثانوية للحماية المدنية 
لنقل الجريحين إلى مستشفى 
زيوشي محمد بطولقة لتلقي 

العالج الالزم.
حياة سرتاح

دعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان 
الفرنسية  الجنسية  على  الحصول  قانون  إلغاء  إلى 

تلقائيا بالنسبة للمهاجريين الجزائريين.
حسابها  عبر  لها  تغريدة  وفي  لوبان  مارين  وعلقت 
مرفوقة  األحد،  أمس  «تويتر»  منصة  على  الرسمي 
المنتخب  فوز  عقب  الجزائريين  الحتفاالت  بفيديو 
«إن  قائلة:  فرنسا،  شوارع  في  العرب  بكأس  الوطني 
سلوك هؤالء المناصرين الجزائريين يقول كل شيء عن 
وأضافت  الهجرة»،  منظومة  في  سنة   50 عمره  فشل 
تلقائيًا»،  الجنسية  اكتساب  إللغاء  الوقت  «حان 
المتزوجين  وكذا  المهاجرين  أبناء  بذلك  وتقصد 
الجزائريين  من  وغيرهم  فرنسيات  أو  بفرنسيين 

الذين بإمكانهم الحصول على الجنسية تلقائيا.
وكانت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، قد توعدت 
في  لالحتفال  خرجوا  الذين  الجزائريين  المشجعين 
المغربي،  المنتخب  على  الفوز  بعد  باريس  شوارع 
4 بعد  ستكون  العقاب  من  اإلفالت  نهاية  إن  قائلة 
الرسمي  حسابها  في  فيديو  مقطع  ونشرت  أشهر، 
يحتفلون  المشجعين،  من  عدداً  يظهر  تويتر،  عبر 
أحدهم  استلقى  السيارات، حيث  بين  في طريق عام 
اليمين  مرشحة  وقالت  للشرطة،  تابعة  سيارة  على 
ستكون  العقاب  من  اإلفالت  «نهاية  إن  المتطرف، 
بعد 4 أشهر»، في إشارة منها إلى االنتخابات الرئاسية 

المقرر في الثالث والعشرين من أفريل المقبل.
هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، 

مقاطع فيديو للشرطة الفرنسية وهي تطارد بعض 
الوطني  المنتخب  بفوز  المحتفلين  المشجعين 
مواجهات  بحدوث  إخبارية  تقارير  وأفادت  الجزائري، 
الصحراء،  محاربي  ومشجعي  الفرنسية  الشرطة  بين 
ليل  بباريس،  الشانزليزيه  شارع  إلى  خرجوا  الذين 
لنصف  «الخضر»  بتأهل  لالحتفال  األحد،  إلى  السبت 
نهائي بطولة كأس العرب، وقال مغردون إن الشرطة 
بفوز  المحتفلين  الجزائريين  بقمع  قامت  الفرنسية 
الوطني بطريقة وحشية، مستعملة قنابل  المنتخب 

الغاز.
حياة سرتاح

وفاة 3 مناصرين في احتفاالت فوز 
الجزائر بمونديال العرب 2021

 عنابة: توقيف 17 شخصا مشتبه 
ارتكابهم في عدة جرائم

من  عنابة  بوالية  الوطني  الدرك  وحدات  عناصر  تمكن 
األقراص  كميات من  متورطا في حيازة  17 شخصا  توقيف 
المواطنين،  على  واالعتداء  المعالج  والكيف  المهلوسة 
وذلك في عدة عمليات متفرقة خالل هذا األسبوع، وحسب 
إطار  في  تأتي  العملية  فإن  األمنية  المصالح  لذات  بيان 
أنواعها  بشتى  الجريمة  لمكافحة  الرامية  الجهود  مواصلة 
تتراوح  كما  العموميين،  والسكينة  األمن  على  وحفاظا 
من  ينحدرون  سنة  و34   19 بين  ما  الموقوفين  أعمار 
والية عنابة، كما أسفرت العمليات عن توقيف 17 شخصا 
الكيف  من  كمية  إلى  باإلضافة  مهلوس  قرص   30 وحجز 
وحدة   200 من  وأكثر  غرام   150 من  بأكثر  تقدر  المعالج 
بحجز  أيضا  العمليات  وسمحت  الكحولية،  المشروبات  من 
على  لالعتداءات  موجهة  البيضاء  األسلحة  من  مجموعة 
األشخاص، ليتم إنجاز ملفات قضائية وتقديم الموقوفين 

أمام الجهات المختصة قضائيا.

تلمسان: حجز 36 كلغ من الكيف 
المعالج

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة التابعة للشرطة القضائية 
من  كلغ   36 حجز  من  بوسعيد  لبني  الحدودية  للدائرة 
ألمن  االتصال  خلية  لدى  علم  حسبما  المعالج،  الكيف 
األسبوع  نهاية  مع  العملية  هذه  وتمت  تلمسان،  والية 
عصابة  وجود  إلى  تشير  معلومة  استغالل  إثر  المنقضي 
أشرار تنشط في تهريب المخدرات، وسمح التدخل السريع 
للشرطة بحجز هذه الكمية من السموم كانت مخبأة بعناية 
بمزرعة فالحية، وأسفرت العملية أيضا عن توقيف ثالثة 
تحقيق  إجراء  بعد  رابع  وشخص  بالمزرعة  كانوا  أشخاص 
معمق وفحص محتويات الهواتف النقالة المحجوزة، وقدم 

الموقوفون أمام العدالة بعد االنتهاء من التحقيق.

بجاية: توقيف 21 متورط في قضايا 
إجرامية خالل شهر

نظمت مصالح أمن والية بجاية خالل شهر نوفمبر المنقضي 
74 عملية مداهمة عبر مختلف قطاعات االختصاص على 
إثرها تم مراقبة 1623 شخصا، و 1362 مركبة ودراجة نارية، 
وشملت هذه المداهمات 262 من النقاط السوداء واألماكن 
التي يتردد عليها المسبوقين قضائيا، وذلك قصد توقيف 
األشخاص والمركبات المبحوث عنهم، بما في ذلك الدراجات 
النارية التي تم إخضاع العديد منها لعمليات المراقبة، وقد 
تم خالل العمليات استهداف 59 من األحياء الحساسة حيث 
تم مراقبة 349 شخصا، كما تم استهداف 66 مكان عمومي 
شعبي  سواق   49 استهداف  تم  شخصا،   522 مراقبة  وتم 
خاللها تم مراقبة 286 شخصا، كذلك تم استهداف 29 محطة 
لنقل المسافرين وتم مراقبة 158 شخصا، النقاط السوداء 
شخصا   169 إخضاع  تم  إثرها  على  نقطة   31 مراقبة  تم 
للمراقبة، وقد أسفرت هذه العمليات المنجزة عن توقيف 
21 أشخص تورطوا في قضايا إجراميو مختلفة، منها قضايا 
حيازة المخدرات، حمل أسلحة محظورة، أشخاص محل بحث 

في نشرات عسكرية، اإلقامة غير الشرعية.

حياة سرتاح

 مع استرجاع عدد هام من المسروقات
اإلطاحة بمجرم تورط 
في 4 عمليات سرقة 

في أحياء سطيف
تمكن مصالح أمن والية سطيف توقيف مجرم خطير تورط في 
أربع عمليات سرقة اقترفت وسط المدينة، مع استرجاع عدد 

هام من المسروقات.
العملية أطرت من قبل أفر اد األمن الحضري السادس بسطيف، 
عقب  األحد  أمس  األمنية  المصالح  لذات  بيان  حسب  جاءت  و 
السرقة،  لفعل  منزليهما  تعرض  شخصين  قدمها  شكوى 
وشخص ثالث أستهدف محله التجاري الكائن وسط المدينة من 
احترافية شهدت  وتحريات  أبحاث  إطالق  ليتم  قبل مجهولين، 
استغالل كل المعطيات المتاحة وتحليل جميع األدلة القرائن 
تجربة وحنكة  لتسمح  التفاصيل،  أدق  االعتبار  أخذ بعين  مع 
ذلك  بعد  تبين  الذي  األشخاص  بأحد  االشتباه  من  المحققين 
وبالحج الدامغة أنه ضالع في إحدى عمليات السرقة، لتساهم 
من  وجيز  زمني  ظرف  وفي  ذلك  بعد  المحققين  ذات  حنكة 

توقيفه والتأكد من تورطه في باقي عمليات السرقة.
الضبطية  أعدت  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  استكمال  وبعد 
السرقات  تهمة  عن  المتورط  ضد  جزائيا  ملفا  القضائية 
أمام  المتعددة من داخل مساكن ومحل تجاري، أحيل بموجبه 
إلى  الرامية  جهودها  إطار  وفي  المختصة،  القضائية  الجهات 
تمكنت  العقلية،  والمؤثرات  بالمخدرات  االتجار  جرائم  محاربة 
أطرتا  منفصلتين  والية سطيف وخالل عمليتين  أمن  مصالح 
في ذات اليوم من شلّ نشاط أربع أشخاص خطيرين يحترفون 
09 صفائح من  المخدرات، العمليتين أسفرتا عن حجز  ترويج 
إلى جانب مبلغ  1 كلغ  الـ  وزنها  ناهز  (كيف معالج)  المخدرات 
مالي قدر بـ ـ15 مليون سنتيم يفترض أن يكون من عائدات 

عمليات الترويج.
استكمال  وبعد  القضائية  الضبطية  فإن  المصدر  وحسب 
ضد  جزائيين  ملفين  أعدت  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات 
(كيف  المخدرات  حيازة  تهمة  عن  األربعة،  فيهم  المشتبه 
بموجبه  أحيلوا  البيع،  قصد  مشروعة  غير  بطريقة  معالج) 

أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف.
حياة سرتاح

عاشوا التتويج الجديد للجزائر بكأس 
العرب فيفا قطر 2021

«أوريدو» تجمع آالف 
المناصرين بمنتزه 

«الصابالت»

 مواصلة التزامها في دعم الجزائر خالل كأس العرب 
السبت  أمسية  «أوريدو»  نظمت   ،2021 قطر  فيفا 
المنافسة  لهذه  النهائي  للقاء  المباشر  البث  الماضي 
بالجزائر  «الصابالت»  بمنتزه  الكبيرة  الدولية 
من  الفريدة  «أوريدو»،  لـ  المبادرة  هذه  العاصمة، 
لآلالف  سمحت  المنافسة،  هاته  بداية  منذ  نوعها 
التي  العرب  كأس  نهائي  عيش  من  المناصرين  من 
فازت بها الجزائر بكل استحقاق، في أجواء احتفالية 

وحميمية.
لـ  العام  المدير  صرح  التهنيئية،  رسالته  في 
«أوريدو»، باسم يوسف آل إبراهيم:» أتقدم باسمي 
للجزائر  بتهانينا  أوريدو  عمال  كافة  وباسم  الخاص 
بعد  الجديد  التتويج  هذا  على  الجزائري  وللشعب 
أهنئ  كما  كبيرة.  بانتصارات  حافل  متميز  مشوار 
تحلت  التي  المثالية  الرياضية  الروح  على  الجزائر 
المنافسة متمنيا لها نجاحات أخرى  بها طوال هذه 
إنشاء اهللا في المستقبل. أؤكد بهذه المناسبة عن 
التزام أوريدو في مرافقة الجزائريين في المنافسات 

الوطنية والدولية الكبيرة.»
القرعة  سحب  عملية  «أوريدو»  نظمت  للتذكير، 
سمحت لقرابة مائة مناصر جزائري بالتنقل إلى قطر 
المنافسة  هذه  إثارة  عيش  و  العرب  كأس  لحضور 
Fan-» فضاءات  بتهيئة  أيضا  قامت  كما  الدولية، 
Garden غرار  على  التجارية  بالمراكز   «Zones
و  وهران  بوالية  والسانية  العاصمة  بالجزائر   City
 (CoffeeZones) كذا أزيد من مائة مقهى شعبي
موزعة عبر مناطق شرق، وغرب ووسط البالد لنقل 
مبارات الجزائر على المباشر ومنح المناصرين فرصة 
في  المشاركة  خالل  من  وذلك  قيّمة  بهدايا  الفوز 

.YOOZ المتوفرة عبر تطبيق  Quiz
حياة سرتاح

الجزائر العاصمة:
أمن باب الوادي يوقف 4
مسبوقين قضائيا في 

سرقة شاحنة
توقيف سارق صيدلية في حالة 

تلبس بالحراش
تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في األمن الحضري التاسع 
شبكة  تفكيك  من  الوادي،  باب  اإلدارية  المقاطعة  بأمن  الزغارة 
 (04) المركبات، حيث تمّ توقيف  إجرامية متخصّصة في سرقة 
الدائم  اإلشراف  تحت  تمت  التي  القضية  فيهم،  مشتبه  أشخاص 
بعد  أطوارها  انطلقت  إقليميا،  المختصة  للنيابة  والمستمر 
سرقة  لقضية  الزغارة،  التاسع  الحضري  األمن  مصالح  تسجيل 
شاحنة على مستوى أحد شوارع قطاع االختصاص، بعد استغالل 
محل  الشاحنة  تحرّك  رصد  تمّ  والتقنية،  العلمية  المعطيات 
السرقة كانت متبوعة بمركبة سياحية، استعملها أفراد العصابة 

في عملية تسهيل السرقة وتيسير فرارهم.
وحسب بيان لذات المصالح فإنه وبعد عمليات تحرّ واسعة، تمّ 
تمديد  أذون  بتنفيذ  السياحية،  السيارة  صاحب  هويّة  تحديد 
االختصاص لقطاعات أخرى، تمّ توقيف عناصر الشبكة اإلجرامية 
حيث  قضائيا،  مسبوقين  أشخاص   (04) أربع  من  تتكوّن  التي 
مع  السرقة  في  المستعملة  المركبة  حجز  على  العملية  أسفرت 
استرجاع الشاحنة المسروقة كما تمّ حجز (301900) دج وسالحين 
أبيضين محظورين، وبعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية، تم 

تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا.
كما تمكنت مصالح األمن الحضري الثاني ألمن المقاطعة اإلدارية 
بالحراش (الجزائر العاصمة)، من توقيف شخص مسبوق قضائيا، 
أفاد  ما  حسب  تلبس،  حالة  في  وذلك  بالكسر  سرقة  قضية  في 
الحال  قضية  أن  وأوضح  المصالح،  لذات  بيان  األحد،  أمس  به 
األرقام  عبر  مواطن  طرف  من  هاتفي  «اتصال  إثر  على  تمت 
عناصر  إثرها  على  لتتدخل  التصرف،  تحت  الموضوعة  الخضراء 
حالة  في  فيه  مشتبها  وتوقف  المكان  بعين  الحضري  األمن 
إثر ذلك «تم ضبط  بالسرقة من داخل صيدلية»، وعلى  تلبس 
العقلية،  المؤثرات  من  قرص   (1103) في  المتمثلة  المسروقات 
(09) قارورات من سائل مؤثر عقلي، مبلغ مالي يقدر ب(68737) 
دج، آلة طابعة، آلة عصر القهوة، قناع بالستيكي، سالحين (02) 
«بعد  أنه  المصدر،  ذات  وأضاف  نقال»،   (01) وهاتف  أبيضين 
أمام  فيه  المشتبه  تقديم  تم  القانونية،  اإلجراءات  استكمال 
وكيل الجمهورية المختص إقليميا».                       حياة سرتاح
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