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استرجاع العقار ومرافقة الشباب حاملي المشاريع أبرزها 

ملفات هامة على طاولة الحكومة

نواب "حمس" يمتنعون عن التصويت

الغرفة السفلى تصادق على مشروع 
قانون العقوبات

مشروعا  الحكومة  درست  السياق،  هذا  وفي 
 59 ـ   75 رقم  األمر  ويتمم  يعدل  لقانون  تمهيديا 
الـمتضمن   ،1975 سبتمبر   26 في  الـمؤرخ 
مع اإلصالحات  تكييفه  بغرض  التجاري،  القانون 
لالقتصاد  الجديدة  االستراتيجية  والتوجهات 
الشباب  وتشجيع  الشفافية  تستهدف  التي  الوطني، 

حاملي الـمشاريع ومرافقتهم.
لهذا  التمهيدي  الـمشروع  ينص  الغرض،  ولهذا   
القانون على إنشاء الشركة في شكل جديد يتكيف 
في  تحديدا  والـمتمثلة  الناشئة،  الـمؤسسات  مع 
الـمنتشرة عبر العالم  الشركة ذات األسهم مبسطة 
على نطاق واسع، بفعل مرونتها وفعاليتها في رفع 

التمويالت.
لقانون  تمهيديا  مشروعا  الحكومة  درست  كما 
والوقاية من  للشفافية  العليا  السلطة  تنظيم  يتضمن 
الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصالحياتها. ويندرج 
تنفيذ  إطار  في  القانون  لهذا  التمهيدي  الـمشروع 
األحكام الجديدة الـمنبثقة عن الـمراجعة الدستورية 
)الـمادتان   2020 نوفمبر  الفاتح  في  جرت  التي 
204 و205( والتي تم بموجبها إنشاء الـمؤسسة 

الـمستقلة سالفة الذكر. وعمال باإلجراءات القائمة، 
سيتم عرض مشروعي هذين النصين للدراسة على 

اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تم تقديم 
األكاديمية  تنظيم  يحدد  لقانون  تمهيدي  مشروع 
وتشكيلتها  والتكنولوجيات  للعلوم  الجزائرية 
التمهيدي  المشروع  ويندرج  ومهامها.  وسيرها 
 218 الـمادة  أحكام  تطبيق  إطار  في  القانون  لهذا 
من الدستور، التي تترجم إرادة الدولة للدفع بالبالد 
على درب بناء مجتمع العلم والـمعرفة، يقوم على 
أساس اإلبداع واالبتكار العلمي والتكنولوجي، من 
خالل التزود بمؤسسة مرجعية للخبرة واالستشارة 
الـمشروع  وسيعرض  الـمجاالت.  هذه  نفس  في 
في  للدراسة  اآلخر  هو  القانون  لهذا  التمهيدي 

اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
الحكومة  درست  الخارجية،  الشؤون  مجال  وفي 
مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب 
التخصيص الخاص رقم 302 ـ 144 الذي عنوانه 
الـمتوفين  الجزائريين  للرعايا  التضامن  "صندوق 

بانشغاالت  التكفل  إطار  في  وذلك  الخارج"،  في 
التضامن  مبدأ  وتكريس  بالخارج  الوطنية  الجالية 

الوطني.
أما في مجال استرجاع العقار الصناعي والفالحي 
ثالثة  إلى  الحكومة  استمعت  فقد  والسياحي، 
الصناعي  العقار  وفرة  وضعية  حول  عروض 
الـموجه لإلستثمار، والكائن على مستوى الـمناطق 
العرض  ويخص  النشاط.  ومناطق  الصناعية 
الثاني، مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفالحي 
غير الـمستغل وإعادة توزيعه. وقد انصب العرض 
األمالك  واستهداف  تحديد  آليات  على  الصلة  ذو 
وجهت  والتي  المستغلة  غير  الفالحية  العقارية 
خصصت  التي  لتلك  مغايرة  أخرى  الستعماالت 

لها.
ضرورة  على  األول  الوزير  ألح  الشـأن،  وبهذا 
تخصيص األراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع 

الفالحية االستراتيجية بما  الشعب  االستثمارية في 
وتقليص  للبالد  الغذائي  االستقالل  بضمان  يسمح 
طبقا  وذلك  الحبوب،  والسيما  االستيراد،  فاتورة 

لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
مدى  تقييم  فيخص  الثالث،  بالعرض  يتعلق  وفيما 
تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير الـمستغل 
وإعادة توزيعه. ولهذا الغرض، سجل أن إحصاء قد 
أجري على كافة الـمشاريع السياحية التي تواجهها 
قيود حقيقية وعلى الـمستثمرين الذين استفادوا من 
عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.

للمشاريع  قائمة  بإعداد  العملية  هذه  سمحت  وقد 
السياحية التي لم يتم االنطالق فيها والتي ستكون 
محل إلغاء بما يمكن من استرجاع األوعية العقارية 
ثانية  مرحلة  في  توزيعها  وإعادة  بها،  الـمتعلقة 
مشاريع  إنجاز  على  القادرين  الـمستثمرين  لفائدة 

خالقة لـمناصب العمل والثروة.

 تطرق اجتماع للحكومة أمس، ترأسه الوزير األول أيمن 
بن عبد الرحمان الى عدد من الملفات الهامة، وتم خالله دراسة 

العديد من مشاريع القوانين لعدد من القطاعات، ال سيما ما 
تعلق بمرافقة الشباب حاملي المشاريع وكذا استرجاع العقار 

الصناعي والفالحي والسياحي.
عزيز. ط

خبير طاقوي يتحدث عن الخيارات المتوقعة للمنظمة
"أوميكرون" يخيم على اجتماع "أوبك بلوس" اليوم

كورونا  لفيروس  الجديد  المتحور  يخيم 
الوزاري  االجتماع  على  "أوميكرون" 
اليوم،  المقرر  بلوس"  "أوبك  لمجموعة 
المنظمة،  تتبنى  أن  المنتظر  من  حيث 
مبدأ  تجسيد  تواصل  التي  الخيارات  أحد 
الحيطة والحذر في ظل المخاوف من تأثير 
الشؤون  في  الخبير  قال  الجديدة  الساللة 
حوار  في  مقيدش،  مصطفى  الطاقوية، 
مع وكالة األنباء الجزائرية، إنه من خالل 
متابعة مسار منظمة الدول المصدرة للنفط 
بضبط  تتسم  المنظمة  أن  يالحظ  )أوبك(، 
النفس وبتسيير الوضع بمرونة عالية، أعتقد 
الموقف  سيتخذون  وحلفاءها  المنظمة  أن 
توازن  على  بالحفاظ  يسمح  الذي  المالئم 

السوق واألسعار.
ستدرسها  التي  الخيارات  جملة  ومن 
اليوم،  المقرر  اجتماعها  خالل  المجموعة 
الشهرية  الزيادة  بخطة  التمسك  إمكانية 
المعمول  برميل،  ألف   400 بـ  لإلنتاج 
بها حاليا، لمدة شهر اخر اي اعتماد نفس 

الخطة في شهر يناير 2022.
أوبك  منظمة  ستواصل  الوقت،  نفس  وفي 
الوبائية  الوضعية  تطور  مراقبة  وحلفائها 
على المستوى العالمي مع ظهور المتحور 
"أوميكرون"،  كورونا  لفيروس  الجديد 
واالسعار  النفط  سوق  على  تأثيرها  ومدى 
ليتم اتخاذ القرارات المناسبة مع ظهور أي 
طارئ، كما ستدرس المجموعة أيضا خيار 
التخلي الزيادة الشهرية بـ 400 ألف برميل 

يوميا في جويلية المقبل.
وقال الخبير في هذا الصدد، إن هذا الخيار 
يبقى مطروحا ولكنه مرهون بتطور سوق 
النفط واالسعار في ظل الوضعية الوبائية، 
زيادة  تعليق خطة  خيار  أن  إلى  أشار  كما 
بمساندة  يحظى  ان  يمكن  الشهرية  اإلنتاج 

الدول التي ليس لها إنتاج كبير.
الجديد  المتحور  ظهور  أن  مقيدش  ويعتبر 
في  تسبب  "أوميكرون"  كورونا  لفيروس 
من  العالمي  الطلب  هبوط  من  مخاوف 
إذا ما ارتفع  النفط وستزداد هذه المخاوف 

عدد الحاالت داخل الدول االكثر استهالكا 
للطاقة، بالنظر لما سيسببه ذلك من تداعيات 
على الحركة االقتصادية والتنقل على وجده 
التحديد، خاصة مع اعالن بعض الدول عن 

غلق حدودها.
النفط، توقع الخبير أن  بالنسبة ألسعار  أما 
 70 مستوى  على  البرميل  سعر  يحافظ 
الطاقة  على  الطلب  وأن  خاصة  دوالر، 
جانب  الى  الشتاء  فصل  في  مرتفعا  يكون 
وجود احتياجات من الغاز غير مغطاة في 
ال  النفط  على  الطلب  يجعل  مما  اوروبا 

ينخفض بصفة كبيرة في هذه القارة.
وأشار الى أن بلوغ األسعار مستويات أعلى 
من 70 دوالر مناسب بالنسبة للجزائر التي 
"أوبك +  فاعل في مجموعة  تعتبر عضو 
حجم  حول  يقين  عدم  حالة  ظل  وفي   ،"
كورونا  لفيروس  الجديد  المتحور  خطورة 
"أوميكرون"، فإنه من المتوقع أن يكون أي 

انخفاض في أسعار النفط محدودا .
ع.ط

الوطني،  الشعبي  المجلس  نواب  صادق 
القانون  مشروع  على  باألغلبية  أمس، 
قانون  المتضمن  للقانون  والمتمم  المعدل 
نواب حركة مجتمع  امتنع  فيما  العقوبات، 
هذا  مشروع  على  التصويت  عن  السلم 
القانون.  وقد تم تعديل المادة 148 مكرر 
الموظف  لتعريف  جديدة  فقرة  بإدراج 
فيها وهو "كل شخص  المقصود  العمومي 
يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو 
في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، 
سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، 
األجر  مدفوع  غير  أو  األجر  مدفوع 

بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته".
 187 للمادة  تعديل  اقتراح  قبول  تم  كما 
مكرر لتصبح "يعاقب بالحبس من 3 الى7 
مليون   70 الى   30 من  وغرامة  سنوات 
بغلق  حق  وجه  بغير  يقوم  من  كل  سنتيم 
إحدى اإلدارات أو المؤسسات العمومية أو 
أو  تقدم خدمة عمومية  أي مؤسسة أخرى 
الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت وألي 
القانون  مشروع  ويشمل  كان".  غرض 

للجنايات  األصلية  العقوبات  سلم  مراجعة 
برفع الحد األقصى لعقوبة السجن الى 30 
الثاني  التعديل  ويتعلق  20 سنة.  بدل  سنة 
الدخول  عرقلة  حال  في  العقوبة  بتشديد 
أو  العمومية  المؤسسات  أو  اإلدارات  الى 
الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي 
أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، كما 
 20 الى  تصل  قد  صارمة  عقوبات  يقر 
دينار   )2( بمليوني  وغرامة  حبسا  سنة 
إذا ارتكبت هذه األفعال باستعمال القوة أو 
أكثر من  أو من طرف  باستعمالها  التهديد 

شخصين أو بحمل السالح".
القانون  مشروع  يتضمن  آخر،  جانب  من 
الشرعي  غير  االستغالل  ظاهرة  تجريم 
السيارات  كمواقف  العمومي،  للطريق 
بمقابل وبدون ترخيص من الجهة اإلدارية 
المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 
6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 
مصادرة  مع  دج   200.000 الى  دج 

األموال الناتجة عنها.           
                          إ. س

فيما تباحث مع الجانب الصربي سبل تبادل الخبرات في مجال الصناعة العسكرية

الفريق شنقريحة يزور الجناح الروسي 
في معرض الدفاع بالقاهرة

رئيس  شنقريحة،  السعيد  الفريق  تباحث 
اليوم  في  الشعبي،  الوطني  الجيش  أركان 
مصر،  إلى  الرسمية  الزيارة  من  الرابع 
الدفاع  معرض  في  مشاركته  إطار  في 
والخبرات  المعارف  تبادل  سبل  بالقاهرة، 
مع الجانب الصربي في مجال الصناعات 
الدفاع  لوزارة  بيان  في  وجاء  العسكرية. 
الوطني أمس، "في اليوم الرابع من الزيارة 
العربية،  مصر  جمهورية  إلى  الرسمية 
رئيس  شنقريحة،  السعيد  الفريق  واصل 
والوفد  الشعبي،  الوطني  الجيش  أركان 
المرافق له زيارته لمختلف أقسام معرض 
طاف  حيث   ،"EDEX-2021  " الدفاع 
الفريق بالجناح الصيني أين توقف مطوال 
وقدمت له شروحات حول مختلف األنظمة 
بالجناح،  المعروضة  الحديثة  واألسلحة 

لينتقل بعده إلى الجناح المخصص لصناعة 
الدفاع المصرية، وعاين عن كثب الخبرة 

المصرية المكتسبة في هذا المجال"
الجيش  أركان  رئيس  انتقل  ذلك،  وعقب 
إلى  له،  المرافق  والوفد  الشعبي  الوطني 
الجناح الصربي أين تطرق مع العارضين 
مع  والخبرات  المعارف  تبادل  سبل  إلى 
الصناعات  مجال  في  الصربي  الجانب 
العسكرية"، يضيف ذات المصدر، قبل أن 
يتابع بالجناح الهندي "عرضا حول آخر ما 
توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية الهندية 
في مجال إنتاج منظومات األسلحة". واختتم 
الفريق شنقريحة زيارته، يشير ذات البيان، 
فيه  "تعرض  الذي  روسيا  فدرالية  بجناح 
العسكرية  والتكنولوجيات  األسلحة  أحدث 

الروسية".     عزيز. ط

وزير الفالحة يعقد اجتماعا مع إطارات "أونيل"

الحكومة تسعى لتقليص فاتورة 
استيراد مسحوق الحليب 

تبحث الحكومة عن االليات الناجعة لتطوير شعبة جمع الحليب، 
تشهد  الذي  الحليب  استيراد مسحوق  فاتورة  تقليص  بغية  وذلك 

أسعاره ارتفاعا كبيرا في السوق الدولية.
والتنمية  الفالحة  وزير  نرأسه  اجتماع  نحل  الملف  هذا  وكان 
الوطني  الديوان  إطارات  مع  هني،  الحفيظ  عبد  محمد  الريفية، 
المهني للحليب ومشتقاته، حيث دعا إلى ضرورة تحسين جمع 
الحليب الطازج قصد تقليص فاتورة مسحوق الحليب المستورد.

هذا  خالل  هني  شدد  فقد  الفالحة،  لوزارة  بيان  وحسب 
االجتماع الذي جرى أول أمس الثالثاء على ضرورة تصويب 
استمرار  ظل  في  االستيراد  فاتورة  تقليص  نحو  الجهود  كل 
ارتفاع أسعار مسحوق الحليب على مستوى السوق الدولية، 
مما يستدعي إعادة النظر في دور الديوان كأداة تطوير شعبة 
الحليب من خالل المساهمة في تحسين جمع الحليب الطازج 

وخلق القيمة المضافة.                                إ. س

انتخاب المجلس األعلى للقضاء 
في 20 ديسمبر 

ديسمبر   20 في  للقضاء  األعلى  المجلس  انتخاب  إجراء  العدل عن  وزارة  أعلنت 
الجاري على مستوى كافة الجهات القضائية، حيث تعد هذه الهيئة التي يرأسها رئيس 

الجمهورية الضامن الستقاللية القضاء.
للرئيس  نائبا  العليا  للمحكمة  األول  الرئيس  من  للقضاء  األعلى  المجلس  ويتشكل 
ورئيس مجلس الدولة و15 قاضيا ينتخبون من طرف زمالئهم حسب التوزيع اآلتي: 
المجالس  الدولة و3 آخرين من  العليا و3 قضاة من مجلس  المحكمة  3 قضاة من 
القضائية. كما يضم هذا المجموع أيضا 3 قضاة من الجهات القضائية اإلدارية، غير 
قضاة مجلس الدولة و3 قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي. وعالوة 
كفاءاتهم  بحكم  يختارون  6 شخصيات  المجلس  تشكيلة  تضم  ذكره،  سبق  ما  على 
خارج سلك القضاء، اثنين منهم يختارهما رئيس الجمهورية واثنين من اختيار رئيس 
المجلس الشعبي الوطني من غير النواب واثنين آخرين يختارهما رئيس مجلس األمة 
من غير أعضائه، فضال عن "قاضيين اثنين من التشكيل النقابي للقضاة وكذا رئيس 

مجلس حقوق االنسان.                                                ق. و
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الحدث
تشكيالت سياسية تعلن موافقتها المبدئية لعقد تحالفات

"الفائزون بالمحليات" 
يثمنون "أرقام شرفي"

الرئيس السينغالي يستقبل رمطان لعمامرة

تأكيد على تكثيف التشاور 
والتعاون بين البلدين

المشاركة  السياسية  التشكيالت  فعل  ردود  توالت 
والوالئية،  البلدية  المجالس  تجديد  انتخابات  في 
مباشرة بعد إعالن رئيس السلطة الوطنية المستقلة 
لالنتخابات، محمد شرفي، أول أمس، عن األرقام 
من  الرغم  وعلى  االقتراع،  بهذا  المتعلقة  األولية 
تباين النتائج، غير أن جل األحزاب ثمنت الظرف 
المحليات، مؤكدة  رضاها   فيه  نظمت  الذي  العام 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  وكان  حققته،  عما 
األغلبية  على  وحصل  الصدارة  في  جاء  الذي 
لتثمين  سباقا  الوطن،  بلديات  معظم  في  المطلقة 
وصيفه  االتجاه  هذا  في  ودعمه  المحليات،  نتائج 
وكذا حركة  الديموقراطي،  الوطني  التجمع  حزب 
مجتمع السلم التي قالت إنها حققت تقدما في النتائج 

مقارنة بالمواعيد االنتخابية السابقة.

بعجي: "الشعب انتصر لجبهة 
التحرير الوطني مرة أخرى"

ثمن األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو 
الفضل بعجي، نتائج االنتخابات المحلية المعلن عنها 
من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، 
عليه  سار  الذي  النهج"  "صحة  أثبتت  إنها  وقال 
الحزب.     وقال بعجي في ندوة صحفية خصصها 
هذه  إن  الحزب،  عليها  تحصل  التي  النتائج  لتقييم 
النتائج كانت "ردا قويا على المشككين الذين حاولوا 
أثبتت  أنها  كما  مرحلة حساسة،  في  الجبهة  زعزعة 
صحة النهج الذي نسير عليه وتفتحنا على المجتمع"، 
مضيفا أن " الشعب الجزائري انتصر لجبهة التحرير 
"الجهد  ويثمن  الفرصة  ليغتنم  أخرى"،  مرة  الوطني 
رغم  الحزب  وقياديي  مناضلي  طرف  من  المبذول 
صعوبة التكيف مع التغييرات الكبيرة التي شهدها من 

حيث الخطاب السياسي والممارسة". 
ألننا  انتصرت  الجبهة  "خيارات  أن  بعجي  وأضاف 
وضعنا ثقتنا في رجال ونساء أكفاء"، فيما أعرب عن 
الحزب  أداء هياكل  المالحظ في  "النقص  إزاء  أسفه 
معالجته  "سيتم  األمر  أن  مؤكدا  الواليات"،  ببعض 
النصفي  التجديد  انتخابات  من  االنتهاء  بعد  قريبا 

ألعضاء مجلس األمة".  
اعتبر  االنتخابية،  العملية  مجريات  على  رده  وفي 
ظل  في  متعبة  "كانت  االنتخابية  الحملة  أن  بعجي 
قانون االنتخابات الجديد، خاصة فيما تعلق بموضوع 
المستقلة  الوطنية  السلطة  رفضت  التي  االستمارات 
منها  ألف   200 حوالي  تقنية،  ألسباب  لالنتخابات، 

من بين مليون".  
الحزب  فيها  يدخل  قد  التي  التحالفات  وبخصوص 
في البلديات التي لم يتحصل فيها على مقاعد كافية، 
كل  على  وتفتحها  الجبهة  "استعداد  العام  األمين  أكد 

مع  السياسية،  الفعاليات  جميع  مع  التحالف  خيارات 
الحفاظ على مكانة الحزب بهدف بناء الجزائر الجديدة 

وضمان استقرارها".  

زيتوني: "األرندي يبقى قوة محورية 
في الساحة السياسية الوطنية"

قال األمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب 
زيتوني، في أول رد فعل له على هذه النتائج التي 
حققها الزب في المحليات، إن األرندي حقق أرقاما 
الصفحة  على  له  منشور  في  مشيرا  "مشرفة"، 
الرسمية للحزب بـ"فيسبوك"، إلى أنه "سيتم العمل 

على تحسينها مستقبال''. 
وفي هذا الشأن أوضح زيتوني أن التجمع الوطني 
آالف من   5 فوز  يناهز  لما  "بتحقيقه  الديمقراطي 
قوة  يبقى  االنتخابي،  الموعد  هذا  في  مترشحيه 
الوطنية  السياسية  الساحة  في  سياسية  محورية 
وسيلعب دوره من أجل استقرار الجزائر واستقرار 
مؤسساتها"، كما استغل فرصة االعالن عن نتائج 
محليات السبت المنصرم لتهنئة كل االحزاب التي 
أن  معتبرا  السياسي"،  "العرس  هذا  في  شاركت 
وبرامج  كثيرة  تحديات  ستعرف  المقبلة  ''المرحلة 
كبيرة وورشات يجب ان تفتح".   إلى ذلك، وجه 
زيتوني نداء الى منتخبي التجمع والطبقة السياسية 
من أجل وضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار"، 
االقتصادي  الجانبين  من  "كبير  اليوم  التحدي  الن 
واالجتماعي".  كما دعا زيتوني الى "المساهمة في 
بناء اقتصاد قوي بمؤسسات منتخبة" مع المشاركة 
منها  يعاني  التي  االجتماعية  المشاكل  حلحلة  في 
المواطنون"، مبرزا أن الحزب ساهم بمشاركته في 
هذا الموعد في "البناء الديمقراطي وتجسيد مسار 

الجزائر الجديدة. 

حمس: "النتائج المحققة تؤكد تواجدها 
الميداني في مختلف الواليات"

عن  الغعالن  عقب  أمس،  أصدرته،  بيان  وفي 
مجتمع  حركة  ثمنت  للمحليات،  المؤقتة  النتائج 
في  أحرزته  الذي  الجيد"  "التقدم  أسمته  ما  السلم، 
انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والوالئية 
الحركة  وأوضحت  الماضي،  السبت  جرت  التي 
أن مكتبها التنفيذي الوطني ثمن في لقائه الدوري 
االنتخابات  نتائج  لتقييم  خصص  الذي  العادي 
المحلية، "التقدم الجيد في نتائج االنتخابات المحلية 
التي  األهداف  ووفق  سابقة  مراحل  مع  مقارنة 

سطرتها مؤسسات الحركة". 

من  جملة  وفق  النتائج  لهذه  الحزب  تثمين  وجاء 
من  عدد  تصدر  في  التقدم  بينها  من  المؤشرات 
عدد  وفي  والبلدية  الوالئية  الشعبية  المجالس 
أبرز  المجالس"، كما  المنتخبين على مستوى هذه 
الحزب ايضا "النجاح المسجل من حيث العضوية 
البلدية  الشعبية  المجالس  في   95% يتجاوز  بما 
والتواجد  االنتشار  يرسخ  ما  وهو  والوالئية، 
المستوى  على  الواليات  مختلف  في  الميداني 
ذات  واليات  في  النجاح  جانب  الى  الوطني، 
رمزية وثقٍل شعبي وسياسي".  وفيما يتعلق بمسألة 
التحالفات، اكدث وثيقة حمس أن المسألة ستفصل 
فيها المؤسسات المحلية للحركة "حسب المعطيات 

والظروف المحيطة بكل بلدية ووالية". 

وزير الخارجية التونسي يؤكد:
عالقات  تربطهما  وتونس  الجزائر 

عميقة وضاربة في التاريخ
التونسي،  الخارجية  وزير  تحدث 
عثمان الجرندي عن متانة العالقات 
التي تربط الجزائر وتونس ووصفها 
بـ "العميقة والضاربة في التاريخ".

أمس،  وصوله  لدى  الجرندي  قال 
التحضير  إطار  في  وهران  إلى 
ألشغال االجتماع الثامن حول األمن 
العالقات  إن  إفريقيا،  في  والسلم 
تطورات  على  قادمة  البلدين  بين 
كبيرة في ظل التنسيق الذي وصفـه 
بالُمحكم بين رئيس الجمهورية عبد 

التونسي. كما  تبون ونظيره  المجيد 
لفت رئيس الدبلوماسية التونسية إلى 
مع  المتواصل  الدبلوماسي  التنسيق 
نظيره رمطان لعمامرة حول مجمل 

قضايا المنطقة.
قال  الجزائر،  إلى  زيارته  وحول 
تُعـد  الزيارة  إن  الجرندي  عثمان 
والتحاور  للتشاور  أخرى  فرصة 
والتنسيق حول مجمل القضايا التي 
والقيام  الرأي  لتبادل  إفريقيا  تهم 
مؤكدا  إلفريقيا،  صالح  في  بماهو 
ستخرج  االجتماعات  سلسلة  أن 
بتوصيات ترافق العمل الدبلوماسي.
ق. و

سارع حزب جبهة التحرير الوطني، إلى تثمين نتائج االنتخابات المحلية التي أعلن عنها رئيس 
السلطة المستقلة لالنتخابات، معتبرا تصدره المحليات وفوزه باألغلبية المطلقة في عدد كبير من بلديات 

الوطن، "ردا قويا على المشككين الذين حاولوا زعزعة الجبهة في مرحلة حساسة"، فيما أعرب 
وصيفه "التجمع الوطني الديموقراطي" عن رضاه على األرقام التي حققها خالل هذا االستحقاق، 
وهو ما تقاطع مع رد فعل حركة مجتمع السلم التي اكدت بدورها، تحقيقها تقدما في النتائج مقارنة 

بالمواعيد السابقة، وأجمعت معظم التشكيالت السياسية عن تقبلها لمبدأ التحالف شريطة أال تؤثر على 
أهدافها الرامية إلى بناء الجزائر الجديدة وضمان استقرارها .

إيمان سايح

بعد فوزها بجميع مقاعد الوالية في 
التشريعيات الفارطة

"البناء" تكتسح 
المجالس المنتخبة 

بمستغانم
االنتخابات  نتائج  الوطني  البناء  حركة  تصدرت 
المحلية بوالية مستغانم، حيث حصدت ما مجموعه 
الحركة  عن  النائب  به  ما صرح  وفق  مقعد   157

إسماعيل خاشع، أمس لـ "الرائد".
لإلشارة فإن حركة البناء الوطني، كانت قد استحوذت 
المجلس  انتخابات  في  الوالية  مقاعد  جميع  على 
من  مقاعد  ثمانية  على  بحصولها  الوطني،  الشعبي 
المتحدث فإن حركة  أصل ثمانية، وحسب تصريح 
االنتخابات  بمناسبة  االتجاه  تفس  في  سارت  البناء 
المحلية، حيث تمكنت من تحقيق المرتبة األولي في 
االنتخابات المحلية رغم المنافسة الشديدة من طرف 
أن  خاشع  النائب  أكد  وقت  في  التقليدية،  األحزاب 
األحزاب  جميع  مع  التحالفات  باب  فتحت  الحركة 
الفائزة بالوالية. وبلغة األرقام حصدت حركة البناء 
الوطني 157 مقعدا في انتخابات المجالس الشعبية 
 6 برئاسة  الفوز  من  مكنها  مما  والبلدية،  الوالئية 
عاصمة  بينها  المتوفرة،  المعطيات  وفق  بلديات 
الوالية مستغانم، وحصولها على المرتبة األولى في 
16 مجلس شعبي بلدي من أصل 32، كما تسعى 
الوالئي من  الشعبي  المجلس  للفوز برئاسة  الحركة 
هذا  في  الفائزة  القوائم  مع  تحالفات  إقامة  خالل 
االستحقاق االنتخابي.                              م. ذ

على  الدولي،  النقد  صندوق  أثني 
النمو  دفع  في  الجزائر  جهود 
التبعية  من  والحد  االقتصادي 
للمحروقات وتحديث ادارة الميزانية 

وتعزيز نجاعة القطاع العام.
الثالثاء  أمس  أول  نشره  بيان  وفي 
رحب  االلكتروني،  موقعه  عبر 
المقبلة  باإلصالحات  "األفامي" 
المركزي،  البنك  استقاللية  لتعزيز 
"التباعها  السلطات  على  مثنيا 
والحد  النمو  لتنشيط  استراتيجية 
المحروقات"،  على  االعتماد  من 
عمل  مخطط  بوجهات  مشيدين 
بيان  في  وجاء  الجديد.  الحكومة 
المتخذة  الخطوات  الصندوق:"من 
في االتجاه المناسب ما أعلن مؤخرا 
واإلطار  الشفافية  لتعزيز  عن خطط 
وتعزيز  الفساد،  لمكافحة  المؤسسي 
مواجهة  في  الصمود  على  القدرة 
جهود  كذلك  المناخية،  التغيرات 
واالستثمار  الرقمي،  التحول  تشجيع 

المباشر، والمنافسة لتشجيع  األجنبي 
وخلق  الخاص  القطاع  استثمارات 

الوظائف".
االقتصاد  بان  الصندوق  وذكر 
من  تدريجيا  يتعافى  الجزائري 
والصدمة  كوفيد19-  جائحة  أثار 
عام  في  معها  تزامنت  التي  النفطية 
2020. وقد ساعدت سرعة استجابة 
الصندوق،  يضيف  السلطات، 
الصحي  األثر  من  التخفيف  على 
واالجتماعي لألزمة، كما ساهم تقدم 
االحترازية  والتدابير  التطعيم  عملية 
من  الثالثة  الموجة  احتواء  في 
اإلصابات. وعقب انكماش بلغ 4.9 
إجمالي  حقق   ،2020 سنة  بالمئة 
بمعدل  نموا  الحقيقي  المحلي  الناتج 
سنوي  أساس  على  بالمئة   2.3
 ،2021 عام  من  األول  الربع  في 
المحروقات  أسعار  بانتعاش  مدفوعا 
المتخذة  التدابير  وتخفيف  وإنتاجها، 

الحتواء الفيروس.             ق. إ 

"األفامي" يرحب باإلصالحات ويشيد بمخطط عمل الحكومة

االقتصاد الجزائري
 يتعافى تدريجيا

اإليطالية،  للشرطة  العام  المدير  نوه 
بالمستوى  جيانيني،  لومبيرتو 
للشرطة  العملياتية  للوحدات  العالي 
بتقوية  اهتمامه  وأبدى  الجزائرية، 
التعاون الثنائي الشرطي الجزائري-

للمديرية  بيان  وأوضح  اإليطالي. 
خالل  أنه  الوطني،  لألمن  العامة 
زيارة قادته إلى مقر المديرية العامة 
رفيع  بوفد  مرفوقا  الوطني،  لألمن 
المستوى، أشاد المدير العام للشرطة 
اإليطالية، بالمستوى العالي للوحدات 
الجزائرية،  للشرطة  العملياتية 
مبديا  التقنية،  للتطورات  ومسايرتها 
التعاون  أساليب  بـتقوية  اهتمامه 

الشرطي في شتى الميادين.
ذات  –حسب  الزيارة  استهلت  وقد 
ترأسها  عمل  جلسة  بعقد  البيان– 
كل من المدير العام لألمن الوطني، 
اإليطالي،  ونظيره  الشيخ،  بن  فريد 
لشرطة  سامية  إطارات  بمشاركة 

البلدين، تباحث خاللها الطرفان سبل 
تعزيز التعاون في المجال الشرطي، 
المتخصص  التكوين  غرار  على 
والتجارب،  المعلومات  وتبادل 
فيما  الجهود  توحيد  إلى  باإلضافة 
االهتمام  ذات  القضايا  يخص 

المشترك.
اإليطالي  الوفد  توجه  ذلك،  وبعد 
"علي  للشرطة  العليا  المدرسة  إلى 
عروض  له  قدمت  حيث  تونسي"، 
الوحدات  مختلف  مهام  حول 
في  ودورها  للشرطة  العملياتية 
العابرة  السيما  الجريمة،  مكافحة 
غرار  على  الوطنية،  للحدود 
للشرطة  الخاصة  العمليات  جمهرة 
والوحدات  والتدخل  البحث  وفرق 
باإلضافة  الوطني،  لألمن  الجوية 
في  المستخدمة  العلمية  التقنيات  إلى 

التحقيقات والتحريات الجنائية.
ق. و

أبدى اهتمامه بـتقوية "التعاون الشرطي" في شتى الميادين

مدير "الشرطة اإليطالية" يشيد 
باحترافية الشرطة الجزائرية

سفير فلسطين يشيد 
بالمواقف الثابتة للجزائر

أشاد السفير الجديد لدولة فلسطين لدى الجزائر، فايز محمد محمود أبو عيطة، 
الفلسطينية، معلنا  القضية  إزاء  الجزائريين  للقيادة والشعب  الثابتة  بالمواقف 
رئيس  تسلم  وعقب  عباس.  محمود  الفلسطيني  للرئيس  مرتقبة  زيارة  عن 
لدى  فلسطين  لدولة  كسفير  اعتماده  ألوراق  تبون  المجيد  عبد  الجمهورية، 
الفلسطيني  تبون تحيات نظيره  للرئيس  نقل  بأنه  أبو عيطة  الجزائر، صرح 
التي  الثابتة  المواقف  الشكر والتقدير على  ببالغ  له  تقدم  محمود عباس، كما 
الجزائريين  الجزائرية والشعب  القيادة  تعبر عن مواقف  أعرب عنها والتي 
تجاه القضية الفلسطينية. كما أفاد بأنه سيستهل عمله في الجزائر بالتحضير 
تبون.  الرئيس  من  كريمة  لدعوة  تلبية  تأتي  والتي  عباس  الرئيس  لزيارة 
وأعرب في هذا الصدد عن أمله في أن تتحقق هذه الزيارة في القريب العاجل، 
للتشاور مع الرئيس تبون واطالعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية 
الجزائر في مارس  العربية على أرض  القمة  انعقاد  المواقف بشأن  وتنسيق 
من العام المقبل.                                                              واج



الحدث4
وزير الصحة يؤكد ضرورة محاربة الفيروس باعتباره يهدد الصحة العمومية

أهمية استمرارية الخدمات 
المرتبطة بالسيدا 

حتى في ظل الجائحة

أوضح الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره محمد 
الحاج، بمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة داء السيدا، 
فقدان  بفيروس  المرتبطة  الخدمات  استمرارية  "أهمية 
والعالج  الكشف  توفير  غرار  على  المكتسبة،  المناعة 
حتى في ظل كوفيد19- دون أي تمييز أو نظرة سيئة 
للصحة  تهديدا  باعتباره  اإليدز  على  القضاء  أجل  من 
العمومية". ويندرج الهدف العام لليوم العالمي 2021 
الذي جاء تحت عنوان "إنهاء التفاوتات.. إنهاء اإليدز.. 
"ضمن  الصحة-  وزير  -يقول  األوبئة"  على  القضاء 
مع   2030 آفاق  مع  اإليدز  إلنهاء  االستجابة  تسريع 
التركيز على توفير رعاية صحية منصفة وذات جودة 

في إطار احترام الحق في الصحة للجميع".

وذكر بالمناسبة أن جائحة كوفيد19- "تسببت في إعاقة 
الخدمات الصحية، كما أنها تهدد التقدم الذي تحقق على 
مدار العشرين عاما الماضية، سواء في مجال الصحة 
أو التنمية بما في ذلك التقدم في مكافحة فيروس نقص 

المناعة المكتسبة".
وبعد أن نوه بالخدمات التي تقدمها الهيئات االجتماعية 
األمم  برنامج  مع  الشراكة  بنوعية  واإلشادة  للمصابين 
في  معتبر"  "تقّدم  بتسجيل  سمح  الذي  لإليدز  المتحدة 
مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة، أكد المسؤول 
متاحة  "فرصة  يعد  اليوم  هذا  أن  القطاع  عن  األول 
للتأكيد، مرة أخرى وبشكل رسمي، على رغبة الجزائر 
في توفير كافة الوسائل الممكنة من أجل وقف انتشار 

هذا الوباء العالمي واالنضمام بحزم الى الهدف الطموح 
الذي وضعه برنامج األمم المتحدة حول فيروس فقدان 
المناعة المكتسبة والمتمثل في القضاء على وباء اإليدز 

بحلول عام 2030".
وأشار من جهة أخرى إلى اإلرادة السياسية التي تمثلت 
سيما  المتدخلين،  ومجموع  للحكومة  تامة  تعبئة  في 
كرسه  القطاعات  متعدد  إطار  ضمن  المدني  المجتمع 
على  باإلبقاء  المدعم  األول  للوزير  التنفيذي  المرسوم 
من   %  95 من  أكثر  مع  مناسب  تمويل  إلى  اللجوء 
الميزانية المخصصة من ميزانية الدولة وحدها من أجل 
تأمين كافة الخدمات للجميع بما في ذلك الكشف والعالج 
مجانا. وقد سطرت الجزائر -يستطرد الوزير- أولويات 

بين  الداء، السيما  هذا  انتشار  لمنع  االستجابة  لتسريع 
والقضاء على  اإلصابة,  لخطر  األكثر عرضة  الفئات 
الوقاية  أنشطة  تعزيز  الطفل وكذا  إلى  األم  انتقاله من 
والفحص والعالج و الرعاية الصحية، كما تضمنت هذه 
األولويات أيضا "الوقاية الجوارية لدى الفئات السكانية 
الهشة وتلك الهادفة إلى تقديم الدعم النفسي واالجتماعي 
المناعة  فيروس نقص  يتعايشون مع  الذين  لألشخاص 
وزارة  أن  القول  الى  بوزيد  بن  وخلص  المكتسبة. 
وإدراج  العالجي  التكفل  دليل  بتحيين  "قامت  الصحة 
سيسمح  مما  األولي،  العالج  ضمن  وليتغرافير  دواء 
بعالج 80 % من األشخاص المصابين والتقليص من 

الفاتورة السنوية للعالجات".

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، على أهمية استمرارية 
الخدمات الصحية المرتبطة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة، على غرار الكشف 

والعالج حتى في ظل جائحة كوفيد19-.
ع.ط

واألسرة  الوطني  التضامن  وزيرة  أكدت 
خالل  كريكو،  كوثر  المرأة،  وقضايا 
الوزاري  المنتدى  أشغال  في  مشاركتها 
في  االجتماعية  الحماية  "مستقبل  حول 
بعد  ما  لواقع  رؤية  بناء   : العربية  المنطقة 
االجتماعي  الطابع  أن  كوفيد19-"،  جائحة 
للدولة يعد "أحد ركائز" السياسة الوطنية في 

الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
أوضح البيان أن ا كريكو أبرزت في أشغال 
للدولة  االجتماعي  "الطابع  أن  المنتدى  هذا 
وأن  الوطنية"  السياسة  ركائز  أحد  هو 
مبادئ  على  "ترتكز  االجتماعية  التغطية 

التضامن وتوحيد التغطية".
"تضمن  المنظومة  هذه  أن  وأضافت 
العجز،  األمومة،  المرّض،  على  التأمين 
المهنية  واألمراض  العمل  وحوادث  الوفاة 

والبطالة والتقاعد واألداءات العائلية وتغطي 
األغلبية الساحقة من الفئات السكانية". وفي 
المنظومة  فإن  الوزيرة-  -تقول  اإلطار  هذا 
الوطنية للضمان االجتماعي "تغطي الزوجة 
العاملة واألطفال واألصول المكفولين  غير 
العاملين وكذا الطلبة  من طرف األشخاص 
من  المستفيدة  الفئات  وكل  اإلعاقة  وذوي 
وعلى  الدولة".  طرف  من  المؤسسة  المنح 
المدى البعيد وقصد تعزيز التكفل االجتماعي 
التضامن  قطاع  إن  قالت  الهشة،  بالفئات 
المعنية  القطاعات  جل  مع  يعمل  الوطني 
واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  سيما 
والبيئي، بالموازاة مع تعزيز برامج اإلدماج 
االقتصادي، على توحيد السجل االجتماعي 
االستهداف  دقة  لضمان  الرقمي  الوطني 
وتوفير آنية متابعة استفادة المعنيين وتفادي 

التقييم  وسهولة  التسجيل  في  االزدواجية 
وأكدت  والمحلي.  الوطني  المستويين  على 
بعيد  أمد  منذ  عكفت  الجزائر  أن  كريكو 
على ضمان الرعاية االجتماعية والخدمات 
من  تمييز  دون  مواطنيها  لفائدة  األساسية 
الطبية  الخدمات  تقديم  على  خالل حرصها 
تكييفها  تم  والتي  االجتماعية  والمساعدات 
التدابير  بمراعاة  األخيرتين  السنتين  خالل 
فيروس كورونا. كما تطرقت  الوقائية ضد 
المتعلقة  اإللكترونية  المنصات  تعزيز  الى 
المواطنين  واحتياجات  انشغاالت  برصد 
أن  الى  مشيرة  بها،  للتكفل  والمواطنات 
هذه اآللية تعتبر "بديال للطرق التقليدية في 
حوكمة  لضمان  والتقييم  والمتابعة  الرصد 
رشيدة لمعالجة ملف الحماية".                                        
ع.ط   

تعزيز المنصات اإللكترونية المتعلقة برصد انشغاالت واحتياجات المواطنين

الطابع االجتماعي للدولة يعد "أحد ركائز" 
السياسة الوطنية في الجزائر
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في ظل غياب إحصائيات خاصة بفئة المعاقين 

دعوة الى اعداد دراسة حول االعاقة في الجزائر

اشارة  إعطاء  العاصمة  بالجزائر  أمس  تم 
انطالق قافلة تضامنية تتكون من 33 شاحنة 
مختلف  من  طن   730 من  بأكثر  محملة 
الالجئين  لمساعدة  األساسية  الغذائية  المواد 
القافلة  هذه  ونظم  بالمخيمات.  الصحراويين 
التضامنية االنسانية الهالل األحمر الجزائري 
بالتنسيق مع الهالل االحمر الصحراوي الذي 
قدم قائمة المواد الغذائية االساسية والضرورية 
الالجئين  مخيمات  سكان  اليها  يحتاج  التي 
الصحراويين حاليا. وبالمناسبة، أكدت رئيسة 

الهالل األحمر الجزائري، سعيدة بن حبليس، 
اشارة  اعطائها  عقب  صحفي  تصريح  في 
انطالق هذه الحافلة التضامنية، على ضرورة 
مساعدة السكان الصحراويين السيما في فصل 
الشتاء الذي يتميز ببرد قارس يستدعي توفير 
مختلف المواد الغذائية الضرورية لتقوية مناعة 
السكان لمواجهة مختلف االمراض الموسمية 
بن  وأوضحت  العمومية".  الصحة  وحماية 
التي تتشكل  التضامنية  القافلة  حبليس أن هذه 
طن   730 من  بأزيد  محملة  شاحنة   33 من 

من مختلف المواد الغذائية تبرع بها مواطنون 
الذي  الصحراوي  الشعب  لمساندة  جزائريون 
وتحقيق  المصير  تقرير  في  بالحق  يطالب 

االستقالل وتحرير أرضه من االحتالل.
بان  الشأن  هذا  في  الهالل  رئيسة  ذكرت  و 
األعمال التضامنية التي اعتاد الهالل األحمر 
الجزائري على القيام بها تدخل في اطار شيم 
بالمبادئ  المتشبع  الجزائري  الشعب  وتقاليد 
االنسانية األصيلة النابعة عن الدين االسالمي 
الحنيف.                                    ع.ط

لمساعدة الالجئين الصحراويين

انطالق قافلة تضامنية محملة بأزيد من 730 طن من المواد الغذائية

الى  وطنية  جمعيات  و  منظمات  دعت 
في  االعاقة  حول  دراسة  اعداد  أهمية 
الجزائر بغية وضع نظام موحد للمعلومات 
مع  االعاقة  نوعية  و  المعاقين  عدد  حول 
تحديد وضعية هذه الشريحة في المجتمع.

وأعرب الرئيس بالنيابة للمنظمة الوطنية 
للمكفوفين الجزائريين، فريد عريوات، في 
العالمي  اليوم  احياء  عشية  لوأج  تصريح 
لعدم  "أسفه  عن  ديسمبر(،   3( للمعاقين 
المعاقين"،  بفئة  وجود احصائيات خاصة 
مشددا على اعداد دراسة أو تحقيق حول 
المنظمات  باشراك  الجزائر  في  االعاقة 
الناشطة في مجال االعاقة. وأضاف ذات 
االعاقة  حول  دراسة  اعداد  أن  المتحدث 
يهدف الى توفير االحصائيات الضرورية 
موحد  نظام  بوضع  قال-  يسمح-مثلما  ما 
وسياسات  برامج  واعداد  للمعلومات 
وطنية موجهة خصيصا لهذه الشريحة من 

المجتمع.
العمومية  السلطات  مجهودات  إطار  وفي 
اإلعاقة  ذوي  بفئة  التكفل  إلى  الرامية 
قصد  المجاالت،  مختلف  في  وإدماجهم 
تقترح  االجتماعية،  وضعيتهم  تحسين 
لمتابعة  وطنية  لجنة  "تشكيل  المنظمة 
المتخذة  والتدابير  القوانين  تطبيق  مدى 
في المجال"، على أن "تكون لهذه اللجنة 
ممثلين  تضم  وأن  محلية  فروع  الوطنية 
وعن  المعنية،  القطاعات  مختلف  عن 
الناشطة في مجال  المنظمات والجمعيات 

مرافقة فئة المعاقين".
التي  المنظمة  فإن  عريوات،  وحسب 
منخرط،  ألف   15 من  أزيد  تضم 
الوطنية  المجالس  في  بإشراكها  تطالب 
االستشارية، على غرار المرصد الوطني 
للمجتمع المدني والمجلس األعلى للمعاق 
والمجلس األعلى للشباب، لتكون مختلف 
فئات المعاقين ممثلة في هذه المجالس على 
غرار فئة المكفوفين، كقوة اقتراح وتساهم 

في إيصال انشغاالت ذوي اإلعاقة.
القانون  مراجعة  مشروع  وبخصوص 
المتعلق بحماية وترقية المعاقين، المؤرخ 
في 8 مايو 2002، أكد ذات المتحدث أن 
المنظمة تعرب عن استيائها لعدم إشراكها 
اطالعها  إلى  وتدعو  المراجعة،  هذه  في 
على مضمون مسودة مشروع هذا التعديل 

لتساهم ببعض االقتراحات.
بأن  المنظمة  تطالب  أخرى،  جهة  ومن 
من  الهمم  ذوي  من  األشخاص  يستفيد 
تعويضية  "منحة  شكل  في  المعاق  منحة 
عن العجز" و"ليس كمساعدة اجتماعية"، 
في  المكفوفين  شريحة  ادراج  الى  داعية 
الشريحة  هذه  أن  علما  المعاقين،  قائمة 

خانة  "في  عريوات-  قال  -مثلما  مدرجة 
المصابين باألمراض المزمنة".

للفدرالية  العامة  األمينة  ثمنت  وبدورها، 
زهرة  الجزائريين،  للصم  الوطنية 
السلطات  توليها  التي  العناية  حركاتي، 
المعاقين عموما  لشريحة  البالد  في  العليا 
سيما  الخصوص،  وجه  على  الصم  وفئة 
التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، 
مدرسة  إنشاء  حول  تبون،  المجيد  عبد 
المختصين  األساتذة  لتكوين  عليا  وطنية 
في تعليم الصم. ولتعزيز ادماج فئة الصم 
بأن  حركاتي  السيدة  -تقول  المجتمع،  في 
الفدرالية "تقترح فتح مخبر أو وحدة بحث 
توحيد  أجل  من  االشارات  بلغة  تتعلق 
المجال، عالوة  في  الحديثة  المصطلحات 
على تكوين مهنيين من مختلف القطاعات 
هذه  مع  التعامل  لتسهيل  االشارة  لغة  في 

الفئة".
تدعو  الفدرالية  أن  المتحدثة  نفس  وأكدت 
مختصين  مترجمين  "تكوين  الى  أيضا 
في لغة االشارات وتنظيم مجال الترجمة 
المهنة في لغة  باصدار رخصة  لمزاولة 
"برامج  توفير  على  عالوة  االشارات" 
متخصصة  واستشارية  علمية  مرجعية 
الصم  األشخاص  مع  العمل  مجال  في 

وضعاف السمع".
المتحدثة  نفس  أشارت  المناسبة،  وبنفس 
الى أن عدد االشخاص الصم يقدر بحوالي 
80 ألف شخص على المستوى الوطني، 
مشيرة الى "عدم وجود احصائيات دقيقة 

في هذا المجال".
تطالب  الفدرالية  أن  الى  أشارت  كما 
النسبة  تطبيق  مدى  لمتابعة  آليات  بوضع 
االعاقة  ذوي  الدماج  المحددة  المأوية 
في عالم الشغل عموما و فئة الصم على 
وجه الخصوص، وتقترح تنظيم نشاطات 
رياضية وثقافية لفائدة اشخاص الصم في 
مختلف الفضاءات الخاصة بهذه الشريحة.

حركاتي  أضافت  أخرى،  جهة  ومن 
الجزائريين  للصم  الوطنية  الفدرالية  أن 
لقاءات وحمالت  تنظيم  أهمية  تشدد على 
باألشخاص  المجتمع  لتوعية  تحسيسية 
الصم وقدراتهم وخصائصهم واحتياجاتهم 

وكيفية التعامل معهم.
الفدرالية  رئيسة  دعت  جهتها،  ومن 
الجزائرية لألشخاص ذوي االعاقة، عتيقة 
المعمري، الى اعداد بطاقية حول الفئات 
احصائيات  توفير  قصد  االعاقة،  ذوي 
محلية على مستوى كل بلدية، بغية اعداد 
برامج تكفل تكون موجهة خصيصا لهذه 

الشريحة من المجتمع.
ع.ط

عبد  الصيدالنية،  الصناعة  وزير  استقبل 
سفير  باحمد،  بن  لطفي  جمال  الرحمان 
هللا  عبد  بالجزائر،  السعودية  العربية  المملكة 
مدى  معه  بحث  والذي  البصيري،  ناصر  بن 
تقدم الشراكة بين مؤسسات البلدين في مجال 

االنتاج الصيدالني، حسبما افاد بيان الوزارة. 
وسمح هذا اللقاء "بدراسة مدى تقدم الشراكة 
في  السيما  الصيدالني،  اإلنتاج  مجال  في 
إطار االستثمارات األجنبية المباشرة المنجزة 
السعودية  الصيدالنية  المؤسسات  طرف  من 

نشرته  بيان  في  جاء  حسبما  بالجزائر"، 
ويندرج  االلكتروني.  موقعها  على  الوزارة 
هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين 
الجزائر والمملكة العربية السعودية في مجال 

الصناعات الصيدالنية.                ع.ط

بن باحمد يبحث مع السفير السعودي مدى تقدم مشاريع الشراكة

تعاون جزائري سعودي لتطوير الصناعة الصيدالنية
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وقال عبد العزيز قند، في تصريحات لإلذاعة الوطنية 
بلد"  ألي  مهما  قطاعا  يبقى  السيارات  "صناعة  أن 
وبأن "الجزائر من حقها أن تطمح  إلرساء صناعة  
حقيقية السيارات، لكن المشكل يكمن  في أن منتجي 
السيارات ينظرون إلى الجزائر على أنها سوقا لطرح 
المستثمرين من ولوج السوق  منتجاتهم وهو ما منع 
الجزائرية واالستثمار في هذا المجال". وأضاف قند 
الالزمة  والشروط  األسس  لوضع  األوان  "حان  أنه 
أخرى"،  بطريقة  يفكرون  المنتجين  هؤالء  لجعل 
شراكة  لعقد  منفتحة  أصبحت  "الجزائر  وأن  خاصة 
وبين  المستثمر  بين  متكافئة  بطريقة  المجال  هذا  في 
الدولة" وبأنه "من يحترم هذه القاعدة سيكون مرحبا 
لتنمية  العام  المدير  وأشار  الدعم".  كل  وسينال  به 
"هناك  أن  الصناعة  بوزارة  الصناعية  والتنافسية 
مشاريع في هذا المجال وكان لهم حديث مع العديد من 
المسؤول  ذات  أوضح  آخر،  جانب  من  المصنعين". 
القطاعات  بين  من  يعتبر  الصناعي  "القطاع  أن 
وهو  االقتصادي  اإلنعاش  لتحقيق  عليها  يعول  التي 
طريق  خريطة  وضع  إلى  الصناعة  بوزارة  دفع  ما 
للمضي بهذا القطاع إلى درجات عليا والمساهمة في 
الناتج الداخلي الخام"، موضحا أن "هذا القطاع كان 
يساهم خالل سنوات السبعينات بنسبة 40 بالمائة في 

الناتج الداخلي الخام، ليتقلص إلى 6 في المائة خالل 
السنوات األخيرة" وهو ما دفعه إلى التأكيد أنه "أصبح 
من الضروري عكس األمور". كما أشار أن "خريطة 
الطريق مستمدة من التزامات رئيس الجمهورية عبد 
على  وترتكز  التزاما،   54 بـ  والمقدرة  تبون  المجيد 
وتطوير  الواردات  إحالل  وهما  أساسيين  محورين 

الصناعات  غرار  على  الصناعية  السلع  تصدير 
التحويلية ومواد البناء الحديد والصلب واإللكترونيك". 
في سياق متصل، أضاف قند أن "هناك سوء استغالل 
الثروات التي ال تزال تتم بطريقة غير ناجعة وغير 
في  النظر  إعادة  ضروريا  أصبح  وبالتالي  عقالنية 
أجل  الثروات من  هذه  مع  والتعامل  التسيير  أساليب 

تنميتها وإعطاء لها القيمة التي تستحقها". كما طالب 
فترة معينة  التي عانت في  العمومية  المؤسسات  من 
المبادرة  واتخاذ  القرار  أخذ  سرعة  في  الركود  من 
ودخول عالم المنافسة من خالل تحسين نوعية وجودة 
التجريم  رفع  قانون  صدور  بعد  خاصة  التسيير، 
لمسؤولي  أكثر  الذي سيمنح حرية  التسيير  فعل  عن 
أن  قند  ويرى  القيود.  من  وسيحررهم  الشركات 
"القطاع العمومي سيعرف استفاقة جديدة خاصة مع 
لها  التي  المؤسسات  بعض  مع  تمت  التي  الشراكات 
أموال  لضخ  معينة  مجاالت  في  وتكنولوجية  خبرة 
المالي  العجز  ولرفع  العمومية  الشركات  في  جديدة 
وإلعطائها نفسا جديدا". من جانب آخر، أوضح ذات 
المؤسسات  يمنع  مانع  أي  يوجد  "ال  أنه  المسؤول 
العمومية في تحقيق الربح وأن الدور األساسي لدولة 
احترام  ومراقبة  االقتصادية  النشطات  ضبط  هو 
اإلنعاش  الوطنية حول  الندوة  القانون". وبخصوص 
الصناعي التي من المقرر أن تنظمها وزارة الصناعة 
بداية من األسبوع المقبل، يرى قند أن "الهدف من هذه 
الندوة التشاور وعرض إستراتيجية وزارة الصناعة 
لنهوض بالصناعة الوطنية وإعطائها الديناميكية لهذا 
لخلق  عليه  ومعول  حساس  قطاع  باعتباره  القطاع 

الثروة والنهوض باالقتصاد الوطني".

أكد المدير العام لتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، أن الجزائر تسعى إلنتاج وتطوير صناعة 
السيارات كشعبة من الشعب الصناعية المعول عليها لدفع بالصناعة الجزائرية إلى مستويات أعلى منتقدا بقاء الجزائر مجرد 

سوق لطرح منتجات مستوردة.

رفع جميع التحفظات على سفينة "تينزيران" المحجوزة بإسبانيا

وزير النقل يحذر من تكرار السيناريو..
أعلنت وزارة النقل في بيان لها عن رفع جميع التحفظات عن سفينة "تينزيران" المحجوزة بإسبانيا مؤكدة أنها االن في طريقها للعودة 
إلى الجزائر. وجاء في البيان : "في إطار المساعي المبذولة لرفع الحجز عن السفن التابعة للشركة الوطنية للمالحة البحرية شمال 
الموقوفة في الموانئ األجنبية بسبب عدم مطابقتها للضوابط والمعايير القانونية والتقنية المعمول بها دوليا، تم هذا اليوم الثالثاء 30 
نوفمبر 2021، رفع جميع التحفظات المسجلة على متن السفينة تينزيران التي كانت محل توقيف بميناء ألجزيراس بإسبانيا منذ نهاية 

شهر أكتوبر من السنة الجارية وهي االن في طريق العودة إلى الجزائر".
وبهذه المناسبة، وجه وزير القطاع عيسى بكاي، تعليمات "صارمة" لمسؤولي الشركات الوطنية للنقل البحري بضرورة اتخاذ جميع 
اإلجراءات التقنية والتنظيمية والقانونية لضمان مطابقة السفن الوطنية للمعايير المعمول بها من طرف المنظمة البحرية الدولية، 

يضيف نفس المصدر.                                                                                                                ع.ط

بعد  أن توقفت عن العمل منذ شهر ماي الفارط

بكاي يقوم بزيارة فجائية إلى سفينة
 "طارق بن زياد"

قام وزير النقل عيسى بكاي، أول أمس، بزيارة فجائية إلى ميناء الجزائر للوقوف على وضعية السفينة "طارق بن زياد"، المتوقفة 
عن العمل منذ شهر ماي من السنة الجارية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخالل هذه الزيارة، تفقد بكاي مختلف المرافق والتجهيزات على متن هذه السفينة التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 
والتي دخلت حيز االستغالل سنة 1995.

وتوقفت هذه السفينة عن العمل شهر ماي الماضي بسبب تسجيلها بعض النقائص التقنية وانتهاء صالحية الشهادات الدولية المتعلقة 
باألمن والسالمة الضرورية لعودة نشاطها.

واستمع الوزير إلى شروحات قدمها طاقم السفينة حول خصائصها وقيمتها التجارية والمشاكل التي تعاني منها، مما يتطلب إخضاعها 
لتفتيشات وتدقيقات بهدف تجديد هذه الشهادات التي تعتبر وثائق ملزمة على متن السفينة.

وبهذا الخصوص، أكد الوزير على ضرورة الحرص على اإلسراع في إتمام جميع عمليات الصيانة وتأهيل هذه السفينة وتجديد 
شهاداتها بما يسمح بإعادة استغاللها تجاريا في أقرب اآلجال وتدعيم أسطول النقل البحري للمسافرين، حسب البيان.         ع.ط

االتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة بين قطاعي الفالحة والمؤسسات المصغرة

نحو دعم الشباب لالستثمار في قطاع الفالحة 
والصناعات التحويلية

عقد وزير الفالحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اجتماع عمل مع الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالمؤسسات 
المصغرة نسيم ضيافات، تم خالله االتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة بين القطاعين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الفالحة.

الراغبين في االستثمار في قطاع الفالحة والصناعات  الشباب  العملية لدعم  اللقاء، مناقشة السبل واإلجراءات  وقد  تم خالل هذا 
التحويلية وفقا لنفس المصدر. ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات الوزارتين، ضمن الجهود المبذولة من أجل دعم 
ومرافقة الشباب إلنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في اإلنتاج الزراعي وتثمين المنتجات الزراعية وذلك تطبيقا لالتفاقية-اإلطار 

المبرمة بينهما في مارس الماضي.
كما تم مناقشة االليات والفرص التي يوفرها القطاعين لتمكين الشباب في الشروع قريبا في إطالق مشاريع استثمارية مباشرة بعد 
المتعلقة  تلك  الفالحة، السيما  قطاع  يقدمها  التي  واالقتصادية  التقنية  التوجيهات  المتوفرة حسب  العقارية  المحيطات  مواقع  تحديد 

بالخصائص التقنية التي تميز كل منطقة وكذا احتياجات السوق واالقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد أعرب الوزيران عن استعداد القطاعين لتقديم "كل التسهيالت المالية واإلدارية الضرورية لدعم الشباب الراغبين في 
االستثمار في قطاع الفالحة للمساهمة في رفع اإلنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل، كما تم إعطاء تعليمات لتفعيل اللجنة 

ع.ط  المشتركة بين القطاعين للتنسيق ومتابعة تطبيق التوصيات المتفق عليها في هذا المجال، يضيف البيان.   

المدير العام لتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند يصرح:

بقاء الجزائر مجّرد "سوق" للسيارات 
المستوردة ال يخدم قطاع الصناعة 

س.ز

تعتبر مبادرة افريقية هامة لصالح الشفافية وتبادل المعلومات ألغراض جبائية

الجزائر البلد الـ 32 الموقع على اعالن ياوندي
المالية  وزير  األول  الوزير  شارك 
أيمن بن عبد الرحمان، في لقاء مع 
المنتدى  أمانة  رئيسة  ماناتا  زايدة 
وتبادل  الشفافية  حول  العالمي 
 ( جبائية  ألغراض  المعلومات 
اليه  العالمي(، حسبما أشار  المنتدى 

بيان لوزارة المالية.
اللقاء  "هذا  أن  المصدر  ذات  أكد 
انضمام  بعد  يأتي  االفتراضي 
العالمي"،  للمنتدى  األخير  الجزائر 
أضافت  "الجزائر  أن  الى  مشيرا 
ياوندي و هو  بذلك صوتها إلعالن 
مبادرة افريقية هامة لصالح الشفافية 
ألغراض  المعلومات  تبادل  و 
البيان،  ذات  الى  واستنادا  جبائية". 
صرح بن عبد الرحمان يقول "مثلما 
هو الشأن بالنسبة لباقي األعضاء في 
الجزائر  ستشارك  العالمي،  المنتدى 
وتلتزم  البلدان  بقية  غرار  على 

بمكافحة التهرب الضريبي من خالل 
تطبيق معايير الشفافية المعترف بها 
المعلومات  تبادل  أجل  ومن  دوليا 
البيان  وحسب  جبائية".  ألغراض 
وقعت  الذي  ياوندي  اعالن  فان 
بلدان في نوفمبر  عليه مبدئيا أربعة 
االفريقي  االتحاد  يشجع   ،  2017
رفيعة  مناقشة  في  الشروع  على 
الجبائي  التعاون  حول  المستوى 
القانونية  غير  المالية  والتدفقات 
وعالقتها مع تعبئة الموارد الوطنية. 
وبدعم  سنوات  أربع  مرور  وبعد 
مالية  32 وزير  يؤيد  الجزائر،  من 
افريقي و مفوضية االتحاد االفريقي 
في  عضوا  وبصفتها  االعالن.  هذا 
المنتدى العالمي، "ستشارك الجزائر 
في  المتمثلة  االفريقية  المبادرة  في 
 2014 سنة  أُطلق  عمل  برنامج 
داخلية  عائدات  حشد  دعم  أجل  من 

غير  المالية  التدفقات  مكافحة  و 
القانونية في افريقيا من خالل شفافية 
جبائية و تبادل معلومات معززين".

هيئة  "أهم  العالمي  المنتدى  ويعتبر 
في  مهمتها  تتمثل  األطراف  متعددة 
الجهات  جميع  انخراط  على  السهر 
العالي  المستوى  نفس  في  القضائية 
للتعاون الدولي في المجال الجبائي" 
حسب البيان مضيفا أن "هذا الهدف 
متابعة  مسار  بفضل  بلوغه  تم 
النظراء  طرف  من  متين  ودراسة 

ستخضع له الجزائر أيضا".
المنتدى  أن  الى  البيان  خلص  و 
العالمي يقدم "برنامجا واسعا لتدعيم 
أعضائه  مساعدة  بهدف  االمكانيات 
واالدارات  المعايير  تطبيق  على 
األفضل  االستعمال  على  الجبائية 
على  المعلومات  تبادل  لقنوات 

الصعيد الدولي".        ع.ط
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أعلنت وزارة النقل أمس اإلفراح عن 
المحتجزة  الجزائرية  الشحن  سفينة 
بإسبانيا،  "ألجزيراس"  بميناء 
محل  فقط  واحدة  سفينة  تبقى  وبذلك 
األمر  ويتعلق  بلجيكا  بميناء  توقيف 
أعطى  وزير  فيما  "تيمقاد"  بسفينة  
صارمة  تعليمات  بكاي  عيسى  النقل 
للنقل  الوطنية  الشركات  لمسؤولي 
جميع  اتخاذ  بضرورة  البحري 
والتنظيمية  التقنية  اإلجراءات 
السفن  مطابقة  لضمان  والقانونية 

الوطنية للمعايير المعمول بها.
لها  بيان  في  الوزارة  وأوضحت 
جميع  رفع  األول  أمس  تم   أنه 
التحفظات المسجلة على متن السفينة 
توقيف  محل  كانت  التي  "تينزيران" 
بميناء "ألجزيراس" بإسبانيا منذ نهاية 
شهر أكتوبر من السنة الجارية وهي 
األن في طريق العودة إلى الجزائر. 
وأشار المصدر ذاته أن الوزير وجه 

تعليمات صارمة لمسؤولي الشركات 
الوطنية للنقل البحري بضرورة اتخاذ 
والتنظيمية  التقنية  اإلجراءات  جميع 
السفن  مطابقة  لضمان  والقانونية 
من  بها  المعمول  للمعايير  الوطنية 
من  الدولية.  البحرية  المنظمة  طرف 
بكاي  عيسى  النقل  وزير  قال  جهته، 
على  للوقوف  فجائية  زيارة  خالل 
وضعية السفينة "طارق بن زياد"  أنه 
لن يُسمح بخروج أي سفينة من ميناء 
الجزائر فيها شك. وشدد الوزير، على 
الحرص على اإلسراع في  ضرورة 
إتمام جميع عمليات الصيانة وتأهيل 
بما  شهاداتها  وتجديد  السفينة  هذه 
تجاريا  استغاللها  بإعادة  يسمح 
أسطول  وتدعيم  اآلجال  أقرب  في 
وقام  للمسافرين.  البحري  النقل 
بزيارة  األول  أمس  مساء  بكاي،  
للوقوف  الجزائر  ميناء  إلى  فجائية 
"طارق  السفينة  وضعية  على 

العمل  عن  المتوقفة  زياد",  بن 
الجارية  السنة  من  ماي  شهر  منذ 
النقائص  بعض  تسجيلها  بسبب 
الشهادات  صالحية  وانتهاء  التقنية 
والسالمة  باألمن  المتعلقة  الدولية 
وبشأن  نشاطها.  لعودة  الضرورية 
مصير سفينة  "تيمقاد" التي ال تزال  
العام  للمدير  سبق  ببلجيكا  محتجزة 
البحرية  للمالحة  الوطنية  للشركة 
أن  أكد  أن  المالك،  عبد  اسماعيل 
الجزائرية  الشحن  سفينة  وضعية 
قيد التسوية. وأوضح  المدير العام 
تيمقاد  الشحن  "سفينة  أن  للشركة 
عملية  إطار  في  احتجازها  تم 
تقنية  توصيات  إلى  أفضت  مراقبة 
أجور  دفع  عدم  بشأن  وتوصيات 
العمال" وذكر المسؤول بأن أسباب 
"خلل  بـ  اساسا  مرتبطة  الحجز 
مستحقات  دفع  في  "تأخر  و  تقني" 

العمال".               س.زموش

موازاة مع اإلفراح عن السفينة المحتجزة بميناء "ألجزيراس" بإسبانيا

بكاي يأمر باتخاذ اإلجراءات لمطابقة السفن 
الوطنية للمعايير العالمية 
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المحلي

 بمشاركة الحماية المدنية، شركة سونلغاز وجمعية المرصصين

حملة مراقبة اجهزة 
التدفئة المنزلية

 عبر 6 أحياء بتلعصة

 والي الشلف يقف على مخلفات 
التقلبات الجوية 

أمس،  المدنية  الحماية  شرعت 
للمراقبة  وطنية  حملة  في 
المنزلية  للمدفئات  التقنية 
حوادث  من  التقليل  بهدف 
تشهد  التي  بالغاز،  االختناق 

تفاقما في فصل الشتاء.
وكشفت مصالح الحماية المدنية 
عن الشروع في الحملة الوطنية 
التقنية  للمراقبة  المجانية 
مطلع  المنازل  في  للمدافئ 
مع  بالتعاون  ديسمبر  شهر 
لترصيص.  الوطنية  الجمعية 
وكشف النقيب المكلف باإلعالم 
للحماية  العامة  بالمديرية 
لإلذاعة  يوسفي  مراد  المدنية 
العامة  المديرية  ان  الجزائرية 
للحماية المدنية برمجت خرجات 
العائلية،  للمنازل  ميدانية 
التقنية ألجهزة  المراقبة  بهدف 
الحملة   « أن  مضيفا  التدفئة، 
شهر  من  األول  األسبوع  تنطلق 
الوطنية  المصالح  مع  ديسمبر، 
للكهرباء والغاز وكذلك الجمعية 

الوطنية للرصاصين ». 
إلى  الخصوص  ذات  في  ودعا 
دورية  بصيانة  القيام  ضرورة 
التدفئة  أجهزة  لمختلف  ودائمة 
في  أخصائيين  طرف  من 
استعمالها  قبل  الترصيص 
لتفادي  به  ينصح  ما  وهو 
مستقبال  بشرية  خسائر 
شراء  الى  المواطنين  داعيا 
كل  في  ووضعها  اإلنذار  أجهزة 
البيوت«. من جهته أكد المكلف 
توزيع  بمديرية  باالتصال 
الصامد  عبد  بالحراش،  الكهرباء 
البرنامج  هذا  أن   « بوزيان، 

من  بالتحسيس  خاص  توعوي 
للغاز  السيئ  االستعمال  مخاطر 
التي  واالختناقات  الطبيعي 
الكربون.  أكسيد  أحادي  يسببها 
حيث تم استهداف تالميذ الطور 
الذين  الجدد  والزبائن  االبتدائي 
الغاز  بشبكة  منازلهم  ربط  تم 
مع  باالشتراك  وذلك  حديثا 
والجمعيات  الجوارية  الجمعيات 

.«
الحماية  أعوان  يقف  كما 
الحملة  هذه  خالل  من  المدنية 
أيضا على مراقبة مدى مطابقة 
من  وغيرها  التدفئة  أجهزة 
السالمة  لمعايير  األجهزة 
خاصة بعد تسجيل العديد من 
وتعمل  المغشوشة.  الحاالت 
والغاز  الكهرباء  توزيع  شركة 
على مراقبة مدى جاهزية هذه 
غاز  تسرب  لتفادي  الشبكة 

أحادي أكسيد الكربون. 
مصلحة  رئيسة  وحسب 
الغاز  شبكات  استغالل  مراقبة 
ايت  فريدة  ذاته  بالمديرية، 
وضع  قبل  فإنه«  سليمان، 
عداد الغاز نقوم بمراقبة وجود 
هذه  تتوفر  لم  وإذا  التهويات، 
الشروط نوجه نصائح للزبون«. 
العامة  المديرية  وكشفت 
تسجيل  عن  المدنية،  للحماية 
إنقاذ  تم  كما  وفاة،  حالة   95
2006 شخصا من االختناق بغاز 
من  المتسرب  الكربون  أحادي 
منذ  التدفئة،  وسائل  مختلف 

الفاتح من شهر جانفي 2021.
د.ع

 غليزان:

االطاحة بشبكة مختصة في 
سرقة الكوابل النحاسية

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن 
والية غليزان من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 07 

أشخاص مختصة في سرقة مختلف الكوابل النحاسية.
العملية تمت على إثر دوريات لعناصر ذات المصلحة خالل الفترة 

الليلية لفت إنتباههم لشخصين يقومان بسرقة الكوابل الهاتفية 
واالنترنيت على مستوى حي دالص، ليتم توقيفهم في حالة تلبس. 
التحريات التي باشرتها الفرقة أفضت إلى تحديد هوية باقي الشبكة 

وتوقيفهم، وبعد التنسيق مع النيابة المحلية. تم تفتيش أحد 
الحضائر التي كان يستعملها أفراد الشبكة في تخزين مسروقاتهم. 

ليتم ضبط واسترجاع كمية معتبرة من مادة النحاس عبارة عن 
كوابل هاتفية وكهربائية بوزن إجمالي قدر بـ 35 قنطار و80 

كلغ، باإلضافة إلى حجز معدات كانت تستعمل في عملية السرقة 
متمثلة في أداة قطع كهربائية ومعدات أخرى وميزان إلكتروني. تم 

انجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.
ق. م

وهران:

تفكيك شبكتين لإلتجار 
بالمخدرات

فككت مصالح األمن بوهران شبكة إجرامية تروج المخدرات 
والمؤثرات العقلية، كما حجزت 1740 قرص صاروخ ليتم توقيف 3 

أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و37 سنة وحجز 1740 قرصا 
مهلوسا من نوع بريقابلين 300 ملغ.

 وتمت هذه العملية استغالال لمعلومات تفيد بتحويل أفراد 
الشبكة مساكنهم كأوكار لتخزين هذه السموم. حيث وبعد مراقبة 
وترصد لتحركاتهم المشبوهة واستصدار إذن بالتفتيش من وكيل 
الجمهورية تم توقيفهم على مستوى أحد األحياء الشعبية. وقد 

أسفرت عملية الشرطة عن حجز 1740 قرص صاروخ وكمية من 
المخدرات قدر وزنها بـ 303.3 غ من الكيف المعالج ومبلغ 72500 

دج يعتبر من عائدات الترويج ومركبة تستعمل لنقل وترويج هذه 
السموم.  وفي عملية منفصلة تمكنت عناصر من فصيلة األبحاث 
للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة 

في المتاجرة والتراويح األقراص المهلوسة نم خاللها حجز 5427 
كبسولة بريڨابالين أو ما يعرف بالصاروخ وتوقيف 3 أشخاص 

متورطين.  العملية النوعية لذات العناصر تمت استغالال لمعلومات 
تفيد نشاط وتحركات مشبوهة لجماعة إجرامية تحاول تمرير كمية 

معتبرة من المهلوسات. وبعد استيفاء جميع اإلجراءات القانونية 
واستصدار اذن من وكيل الجمهورية تم وضع خطة ميدانية محكمة 

التنفيذ أسفرت عن اإليقاع بالشبكة وتوقيف 3 أشخاص تم حجز 
بحوزتهم 5427 كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ ذات صنع 

أجنبي، مبلغ مالي قدره 1590000 دج، مجموعة من الهواتف النقالة 
كانت تستعمل لربط االتصال فيما بينهم وسيارتين سياحيتين.

د.ع 

 الجلفة:

حجز أكثر من 3 آالف قرص 
مهلوس ومبلغ مالي 

 في إطار القضاء على السكنات الهشة ببومرداس

تسليم مفاتيح 350 وحدة سكنية 
عمومية ببرج منايل

 تلمسان

إنجاز 522 كلم من األلياف 
البصرية منذ بداية 2021

القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  تمكنت 
في أمن دائرة عين وسارة، 100 كلم شمال 
إطار  في  الجلفة،  الوالية  عاصمة  غرب 
والمؤثرات  المخدرات  ظاهرة  مكافحة 
العقلية، بحر األسبوع الجاري، من توقيف 
الرابع  العقد  في  فيهم،  المشتبه  أحد 
لتورطه  قضائيا،  مسبوق  عمره،  من 
المؤثرات  من  معتبرة  كمية  حيازة  في 

العقلية في مسكنه قصد الترويج.
وحسب مصادر أمنية فإن العملية جاءت 
لمعلومات  الفرقة  ذات  عناصر  تلقي  إثر 
مفادها وجود كمية معتبرة من المؤثرات 
فيهم  المشتبه  أحد  بمسكن  العقلية 
بعدها  ليتم  وسارة.  عين  بمدينة 
تفتيش  المحلية  النيابة  مع  وبالتنسيق 

بداخله  عثر  الذي  فيه  المشتبه  مسكن 
العقلية قدرها  المؤثرات  على كمية من 
األنواع  3075 قرص مهلوس من مختلف 
من  دج   326400 قيمته  مالي  ومبلغ 
مجموعة  إلى  باإلضافة  الترويج،  عائدات 
من  المحظورة  البيضاء  األسلحة  من 
الصنف السادس. وبعد استيفاء إجراءات 
المشتبه  قدم  القضية،  في  التحقيق 
محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  أمام  فيه 
أحال  الذي  وسارة،  عين  في  االختصاص 
لدى  التحقيق  قاضي  أمام  القضية  ملف 
الحبس  إيداعه  ليتم  المحكمة،  نفس 
لعين  العقابية  المؤسسة  في  المؤقت 

وسارة.
د.ع

شرق  منايل،  برج  ببلدية  شهدت 
وحدة   350 مفاتيح  تسليم  بومرداس 
العمومي  اإليجاري  بصيغة  سكنية 
البرنامج  هذا  من  المستفيدة  للعائالت 
السكنات  على  القضاء  إطار  في  المنجز 
الهشة في حفل أقيم بالمناسبة بحضور 

السلطات المحلية.
العائالت  كل  نقل  اإلطار  هذا  في  وتم 
التي تقطن بحي »ذراع القهوة »، الكائن 
يعد  والذي  منايل  برج  مدينة  بضاحية 
بالبلدية،  الشعبية  األحياء  أقدم  أحد 
إلى موقع سكني مجاور، أين أنجزت هذه 
مشروع  ضمن  االجتماعية  السكنات 
من  سكنية  وحدة   400 يضم  سكني 
البلدية  مصالح  ووفرت  الصيغة.  نفس 
والتسيير  الترقية  ديوان  مع  بالتعاون 
البشرية  اإلمكانيات  للوالية كل  العقاري 
العائالت  نقل  في  للشروع  والمادية، 

وترحيل أمتعتهم إلى الحي الجديد.
محمد  منايل،  برج  دائرة  رئيس  وأشار 
على  صحفي  تصريح  في  بوعماري 
هذه  أن  إلى  الترحيل،  عملية  هامش 
تنظيمية  ظروف  في  »تسير  العملية 
والترحيل  التوزيع  رزنامة  ووفق  جيدة 
الهيئات  كل  وبمشاركة   سالفا  المحددة 

اإلدارية المعنية«.
قائمة  بأن  الصدد،  هذا  في  وأوضح 
كانت  السكنات  هذه  من  المستفيدين 
الجارية  السنة  بداية  مع  صدرت  قد 
إتمام  مع  تزامنا  اليوم  إلى  تأجيلها  وتم 
كل  وتوفير  الخارجية  التهيئة  أشغال 
مستوى  على  الكريم  العيش  متطلبات 
وكشف  الجديد.  السكني  الحي  هذا 

جار  العمل  أخرى،بأن  جهة  من  المصدر 
مستوى  على  وساق  قدم  على  حاليا 
بدراسة  المكلفة  منايل  برج  دائرة  لجنة 
ملفات طالبي السكن و توزيعها،من أجل 
إصدار قائمة أخرى من المستفيدين من 
يكشف  لم  الصيغة،  نفس  في  سكنات 

عن عددها السكنات.
تجدر اإلشارة إلى أنه تم تسليم و توزيع 
كل  عبر  الجارية  السنة  بداية  منذ 
5704 وحدة سكنية في مختلف  الوالية 
الصيغ و األنماط من أصل برنامج والئي 
جار  سكنية،والعمل  وحدة  يضم34567 
تسليمه  و  إنجازه  إتمام  أجل  من  حاليا 

في أقرب اآلجال.
ومن جهة ثانية، وفيما يتعلق بمساعي 
الوالية الستكمال هدم وترحيل السكنات 
حد  إلى  تم  فقد  »الشاليهات«،  الجاهزة 
من  شالي   12293 وهدم  ترحيل  اليوم 
 21 زلزال  أصل14917 وحدة نصبت غداة 
بلديات  بكل  موقعا   95 عبر   2003 ماي 
استرجاع  من  الوالية  مكن  ما  الوالية، 
وجهت  العقارات  من  هامة  مساحات 
وتجهيزات  سكنات  مشاريع  إليواء 
مختلف  وساهمت  مختلفة.  عمومية 
في  اآلن  لحد  المنجزة  السكنية  البرامج 
حيث  السكنات،  شغل  نسبة  خفض 
المسكن  في  شخصا   6.60 من  انتقلت 
 2009 6.13سنة  إلى   1999 سنة  الواحد 
من  أقل  5.20و  إلى  تصل  أن  ويرتقب 
للمشاريع  الميداني  التجسيد  مع  ذلك 

السكنية المبرمجة.
 ق.م

التصاالت  العملياتية  المديرية  قامت 
كلم   522 بإنجاز  بتلمسان،  الجزائر 
العام  بداية  منذ  البصرية  األلياف  من 
حيا   40 بربط  سمحت  والتي  الجاري، 
والرمشي  مغنية  بلديات  عبر  سكنيا 
يعادل  بما  ميمون  وأوالد  وتلمسان 

6500 مسكن بهذه التقنية.
بهدف  أنه  إبراهيم،  زايد  وصرح 
خالل  من  للزبائن  الخدمة  تحسين 
توسيع الشبكة الهاتفية لتشمل كافة 
من  كلم   522 إنجاز  تم  الوالية  تراب 
العالية  الجودة  ذات  البصرية  األلياف 
منذ  وقرى  مدن  لمختلف  الموجهة 
بداية العام الجاري والتي سمحت بربط 
مغنية  بلديات  عبر  سكنيا  حيا   40
بما  ميمون  وأوالد  وتلمسان  والرمشي 

يعادل 6.500 مسكن بهذه التقنية.
وذكر بأنه تم تجسيد 80 من المائة من 
استكماله  سيتم  فيما  المشروع  هذا 
الحالية،  السنة  نهاية  قبل  تدريجيا 
باأللياف  الربط  تقنية  أن  إلى  الفتا 
تحسين  من  الزبائن  تمكن  البصرية 
تدفق  سرعة  ورفع  االتصال  جودة 

األنترنت إلى 100 ميغابيت مع سهولة 
بأن  المتحدث  وأفاد  الصيانة.  عملية 
والية تلمسان كانت تسجل تأخرا فيما 
الهاتفية  الشبكة  بعصرنة  يتعلق 
وبهدف تحسين الخدمات تم إنجاز منذ 
هاتفيا  مركزا   75 الجاري  العام  بداية 
سمح  »أمسان«  الجديد  الجيل  لشبكة 
بنقل حوالي 13.200 مشترك نحو هذه 

الشبكة العصرية.
وقامت المديرية العملياتية التصاالت 
الفترة  نفس  خالل  بتلمسان  الجزائر 
السلكي  أنترنت  محطة   17 بإنشاء 
»الجيل الرابع« عبر عدد من البلديات 
بوسعيد  بني  غرار  على  الحدودية 
لرفع  والبويهي  والعريشة  والعابد 
ويرتقب  االنترنت.  تدفق  سرعة 
 81 برمجة  المقبل  العام  مطلع  مع 
عملية لتعميم تقنية الربط باأللياف 
الوالية خاصة  البصرية بكافة بلديات 
طريق  عن  وذلك  الجديدة  باألحياء 
بالكوابل  النحاسية  الكوابل  استبدال 

الخاصة باأللياف البصرية.

عدة  المسؤول  ذات  وعاين 
مستوى  على  سوداء  نقاط 
أغبال،  أحياء  من  كل 
البواعلية، العياشي، بوعزة، 
الزيتون، بوقيراط و50 سكن 
إسدائه  قبل  مدعم،  ترقوي 
المسؤولين  إلى  تعليمات 
ضرورة  تخص  المحلين 
التكفل  إتجاه  في  العمل 
وفق  المتضررة  بالعائالت 

اإلمكانيات المتاحة. 
قد  الشلف  والية  وكانت 
حالة  الماضية  األيام  عرفت 
التقلبات  بسبب  طوارئ 
هذه  تسببت  حيث  الجوية 
مادية  خسائر  في  األخيرة 
بالجملة في مساكن ومحالت 
دفع  ما  وهو  المواطنين 
أجل  من  بالتحرك  للوالي 
الخسائر،  هذه  حجم  معاينة 
والية  والي  كثف  بالمقابل 
نشاطه  من  مؤخرا  الشلف 
دوري  بشكل  يقوم  حيث 
وأسدى  ميدانية  بخرجات 

تعليمات  أيام  منذ  الوالي 
الفاعلين  كل  إلى  صارمة 
العموميين من أجل تحسين 
من  وذلك  المرفقي،  األداء 
خالل اإللتزام بضمان الجودة 
سرعة  عن  فضال  والنوعية 
األمر  يتعلق  لما  التنفيذ 

بالمشاريع التنموية. 

كما عاين والي الشلف لخضر 
وتيرة  تقدم  مدى  سداس، 
تقدم األشغال في 3 مشاريع 
بكل  األمر  ويتعلق  تنموية. 
من مشروع حظيرة السيارات 
الشلف،  مدينة  وسط 
والطفل  األمومة  مستشفى 
ومشروع  الشرفة  بحي 

تهيئة حي بن سونة. وشدد 
ضرورة  على  المسؤول  ذات 
التي  المشاريع  هذه  إستالم 
بفارغ  المواطنون  ينتظرها 
المحددة.  اآلجال  في  الصبر 
بالمعايير  اإللتزام  مع 
عملية  في  عليها  المتفق 

اإلنجاز.

وقف والي الشلف لخضر سداس، على حجم مخلفات التقلبات الجوية في 6 أحياء ببلدية 
تلعصة أين إستمع رفقة رئيس دائرة أبو الحسن إلى إنشغاالت العائالت المتضررة جراء السيول 

الجارفة التي طالت مساكنهم وممتلكاتهم خالل األيام األخيرة.
د.ع
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هوس شراء العطور 
بهوس  األشخاص  بعض  يصاب     
االحتفاظ بمجموعة  و  العطور  شراء 
إن  هؤالء  يجد  قد  و  منها،  كبيرة 
أنواع  على  حصولهم  و  شراءهم 
التي  و  المميزة  العطور  من  معينة 
قد تكون بأسعار باهظة جدا متعة 
إلى  ترجع  قد  ألسباب  ذلك  و  كبيرة، 
األشياء  القتناء  هوايتهم  أو  حبهم 

المميزة و منها العطور.
هذه  أن  البعض  يعتقد  قد  و    
على  مقتصرة  تكون  قد  الظاهرة 
أن  إال  الرجال،  من  أكثر  السيدات 
فقط  النساء  عند  يتوقف  لم  مداها 
الذين  الرجال  إلى  ليصل  امتد  بل 

رغبتهم  و  بحبها  شغفهم  أن  أكدوا 
يرغبون  التي  العطور  اقتناء  في 
بات  و  مالبسهم،  على  رشها  في 
حقيقي،  خطر  العطور  إدمان  بذلك 
الجميلة  العطور  رائحة  يغرنك  فال 
شعور  و  بهجه  من  تحمله  قد  ما  و 
باألناقة، فمن وراء العطور الساحرة 
قد يحدث خلل نفسي خطير يتمثل 

في اإلدمان عليها.
  و إدمان العطور ينقسم إلى نوعين 
اإلنسان،  فيهم  يقع  اإلدمان  من 
إدمان شراء  يتمثل في  األول  فالنوع 
فهو  منه  الثاني  النوع  أما  العطور، 
شم  إدمان  هو  اإلطالق  على  األخطر 

 ، ر لعطو ا
ال  نوع  وهو 

أو  االستغراب  لديك  يثير  أن  يجب 
اضطراب  ألنه  بخطورته؛  االستهانة 
تدميرا  يمثل  قد  و  موجود  نفسي 
لإلنسان  حقيقيا  جسديًا  و  نفسيا 
منذ  خطورته  تدارك  يتم  لم  إن 

البداية.
شراء  هوس  أضرار  تتمحور  و    
خلل  تسبب  كونها  في  العطور 
سلوكي قد يؤدى إلى اعتياد النفس 
هذا  و  اإلدمان،  سلوك  على  البشرية 
يفتح الباب متسعا إلدمان كل أنواع 
أن  يجب  ال  لذا  التقليدية  المخدرات 

العطور  إدمان  وجدت  إذا  تتهاون 
أسرتك،  أفراد  ألحد  طريقه  يعرف 
إضافة إلى أنه يمثل عبئًا اقتصاديًا 
و  المدمن،  الشخص  على  حقيقيًا 

على  شديدة  مخاطر  إلى  يؤدي  كذا 
ضمور  في  تتمثل  الجسدية  الصحة 
بخاليا المخ و خلل في وظائف الكبد 

و تأثير سلبي شديد على الذاكرة.

  حياة م�صباحي

حافظي على 
رشاقة جسمك

    قد تجد ربات البيوت تناول الوجبات في فترات متقاربة خالل اليوم 
عنه  ينتج  مما  بالملل،  لشعورهن  كذا  و  كورونا،  وباء  انتشار  بسبب 
و  المشكلة  هذه  لعالج  و  بالخمول،  الشعور  و  الجسم،  وزن  في  زيادة 
تساعد  التي  النصائح  بعض  على  نتعرف  الجسم،  وزن  على  الحفاظ 

في تحقيق ذلك.
   إن من بين األغذية التي تحافظ على وزن جسمك، تناول الخضروات، 
التي يؤدي تعزيز معدل األيض إلى تقليل النشاط الالزم لحرق السعرات 
و  األسماك  مثل  أطعمة  بتناول  ينصح  معدله،  لزيادة  و  الحرارية، 
و  الفاصوليا،  و  السبانخ  و  البروكلي  مثل:  بالحديد  الغنية  الخضروات 
إلى  ست  مابين  يتراوح  الذي  و  النوم  من  كافي  قسط  على  الحصول 
ثماني ساعات كل ليلة، ألن الجوع يؤثر سلبًا على عملية األيض، وفقًا 

.« herworld « لما ذكره موقع
  كما يعد التحكم في الشهية سببا آخر للحفاظ على الوزن من خالل 
الشعور  التي تساعد على  و  الغذائية،  األلياف  تناول كمية كبيرة من 
بالشبع لفترة طويلة من الوقت، و تقلل الحاجة لتناول وجبات خفيفة 

خالل اليوم، لذلك يفضل تناول الفواكه و الخضراوات كوجبات خفيفة بداًل من األطعمة المصنعة، ناهيك عن التخلص من السموم داخل 
الجسم و يساعد استهالك اإلنزيمات في إزالتها و تحسين صحة الجهاز الهضمي، و المساعدة في إدارة الوزن، و لتحقيق ذلك ينصح بتناول 

المزيد من الدهون و الزيوت و البروتينات و البقوليات و الفواكه و الخضراوات و المكسرات و البذور للتخلص من السموم داخل الجسم.
   و يفضل تناول الطعام ما بين الساعة 7 صباحًا و 11 صباحًا، ألن خالل هذه الفترة تكون المعدة و الطحال في أحسن حاالتها، و أسوأ 
وقت لتناول الطعام هو بعد الساعة 6 مساًء، ألن الجسم خالل هذا الوقت يحتفظ بالمزيد من السعرات الحرارية و الطاقة من الطعام و 

يحولها لدهون في الجسم.
من إعداد : حياة مصباحي   

   يعد انسداد القناة الدمعية للرضع حالة 
شائعة، إذ يقدر عدد الرضع الذين يولدون 
النمو برضيع  بقنوات دمعية غير مكتملة 
األكثر  السبب  و  رضع،   5 كل  من  واحد 
نمو  اكتمال  عدم  هو  الحالة  لهذه  شيوعًا 
تلك القناة، لذا فإن مشكلة االنسداد غالبًا 
ما تزول دون حاجة للتدخل العالجي، و ذلك 
أشهر  أو  أسابيع  مرور  بعد  يحدث  ما  عادًة 

قليلة على والدة الرضيع.
القناة  انسداد  أعراض  تبدأ  ما  عادًة  و    
الدمعية للرضع عند بلوغ الرضيع أسبوعه 
األعراض  هذه  تشمل  و  العمر،  من  الثالث 

اآلتي:
• التدميع المفرط : و يكون أشد في حاالت، التعرض لألجواء الباردة، التعرض للرياح، اإلصابة 
بالبرد، و كذا خروج اإلفرازات من العين، و تكون هذه اإلفرازات أحيانًا مائيًة، و قد تكون أيضًا 

خليًطا من المخاط و القيح، و ما يحدد ذلك هو مكان االنسداد في القناة الدمعية.
• زيادة اإلفرازات عند الضغط: يزيد خروج هذه اإلفرازات عند الضغط على الركن الداخلي للجفن 

السفلي.
• تأثر العينين: تصاب عينا الرضيع االثنتان في %30 من الحاالت.

  و غالبًا ما يزول هذا االنسداد دون حاجة للتدخل العالجي عند انفتاح الغشاء الذي يقع داخل 
الداخل  الرضيع من  الرضيع قلياًل، و يساعد تدليك عين  الدمعية، و ذلك عندما يكبر  القناة 
إفرازات  من  فيها  مما  الدمعية  القناة  تفريغ  في  للوالدين  الطبيب  يحددها  معينة  بطريقة 
مزعجة للرضيع، كما ينصح بتنظيف عين الرضيع من هذه اإلفرازات بلطف كل بضعة ساعات 
بقطعة من القطن أو القماش المبلل بالماء، و باإلمكان أيضًا الضغط بلطف على مكان القناة 

الدمعية المسدودة، و هو يقع تحديدًا بين الجفن السفلي واألنف. 
   و في حالة تصاحب هذا االنسداد مع العدوى، فعادًة ما يصف الطبيب مضادًا حيويًا، أما إن 
استمر االنسداد إلى ما بعد إتمام الطفل عامه األول فقد تتطلب الحالة إجراء تدخل جراحي لفتح 
القناة، و يجب عرض الرضيع على الطبيب عند حدوث انسداد في القناة الدمعية للرضع، في 
حالة وجود واحد أو أكثر من األعراش، كونها تدل على احتمال وجود مشكلة أخرى لدى الرضيع، 
على غرار احمرار عين الرضيع المصابة أو الجفن و انتفاخه، إضافة إلى وجود كتلة صلبة في 
الجانب الداخلي من الجفن، أو وجود حساسية تجاه الضوء، و تكرار إغالق الرضيع عينيه بقوة، 
ناهيك عن خروج إفرازات خضراء اللون من العين، و أهمها إتمام الرضيع عامه األول و القناة 

الدمعية ال تزال مسدودة، أو محاولة الرضيع تجنب فتح عينيه.

   أشياء مفيدة لصحتك 

تفعلها قبل وجبة الفطور
ال�صحة

بأنشطة  للقيام  مناسبة  مساحة  تعتبر  اليوم  بداية  من  األولى  الساعات  إن     
في  بها  بالقيام  ينصح  ممارسات  و  عادات  هنالك  و  التركيز،  من  كثيرا  تتطلب 

الصباح لتحسين الصحة، و قضاء بقية اليوم في أفضل حال.
   يقول الدكتور » ليوناردو بيوالتو« في أحد التقارير الذي نشرته مجلة ميخور 
كون سالود اإلسبانية إن اإلنسان كل يوم يواجه شتى أنواع التحديات و األعمال، 
مثل الوظيفة و المهام المنزلية و المسؤوليات الشخصية، و يبقى استهالل اليوم 
بطريقة منظمة و اكتساب عادات صحية قبل الفطور من أفضل الطرق لقضاء 

يوم مملوء بالطاقة واإلنتاجية على غرار:
الناس صعب بعض  أغلب  لدى  تنفيذه  أن  يبدو  مبكرا:  االستيقاظ   •
الشيء، إال أن االستيقاظ المبكر يمكن أن يصبح أمرا روتينيا مع قليل من التدرب 
الوقت نفسه  االستيقاظ في  من  أسابيع  بعد بضعة  إن جسمك  إذ  اإلصرار،  و 

يتعود و يعرف أن هذا ذلك هو الوقت المناسب.
تجنب النوم 5 دقائق إضافية: كثيرون عندما يرن المنبه في الصباح   •
5 دقائق إضافية، و يقررون مواصلة  يضغطون على زر التنبيه لتأخير الموعد 
النوم، و لكن هذه العادة تعدّ غير صحية بتاتا، إذ إن العودة إلى النوم مجددا 
بقية  في  بالنعاس  شعورا  يسبب  هذا  و  جديدة،  نوم  دورة  في  الدخول  تعني 

اليوم.
شرب الماء: يعدّ ترطيب الجسم قبل الفطور خطوة مهمة و صحية،   •
و  اإلمساك،  تمنع  و  الجلد  مرونة  تحسن  أنها  كما  الكلى  عمل  تعزيز  إلى  تؤدي 

يفضل بعض الناس إضافة الليمون إلى الماء قبل شربه.
التي  النصائح  رأس  على  البدني  النشاط  ممارسة  تعدّ  الرياضة:   •
أو  األيروبيك،  بتمارين  القيام  أو  للركض،  المنزل  من  فالخروج  األطباء،  يقدمها 
و  الحرارية  السعرات  أنشطة تساعد على حرق  كلها  الرياضة  نحو صالة  التوجه 

تنشيط الجسم.
التمارين  يعزز  أو  يعوض  أن  يمكن  النشاط  هذا  اليوغا:  أو  التأمل   •
الرياضة، و ينصح بممارسة اليوغا أو التأمل مدة تتراوح بين 15 أو 20 دقيقة من 
أجل االسترخاء، و هذا يمّكن من التخلص من الضغوط و خفض مستوى التوتر 

في الجسم، و تحسين أداء اإلنسان في التعامل مع المشاكل الحقا.

اأمومة و طفولة 

تدابير منزلية 

ألواح  تكون  ما  دائما     
لتراكم  عرضة  التقطيع 
الجراثيم،  و  البكتيريا 
ربة  على  وجب  لذلك 
استمرار  تنظيفها  البيت 
على  حفاظا  بانتظام  و 
أسرتها  سالمة  و  سالمتها 

من األمراض.
   إن أفضل طريقة مثبتة 
القليل  رش  هي  لتنظيفها 
فركها  ثم  الملح  من 

فهي  الليمون،  من  بقطعة 
من الطرق الفعالة التي تقوم بتطهير األلواح و تعقيمها بشكل كامل، و بذلك 

تترك األطباق نظيفة بدون أي ميكروبات أو بكتيريا.

رشاقة وجمــال

هو�س

 انسداد القناة الدمعية للرضع

نظفي ألواح التقطيع بالملح 
و الليمون 

مجتمع
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قال اإلسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، 
مدريد،  لريال  اللعب  الموت على  إنه يفضل 
مشيرا إلى أنه ال زال على تواصل مع زميله 

األرجنتيني السابق، ليونيل ميسي.

أبرزتها  تصريحات  خالل  بيكيه،  وأوضح 
الكتالونية: »لدي اتصال  صحيفة »سبورت« 
صعبًا  كان  رحيله  يوم  نعم.،  ميسي،  مع 
عامًا   16 من  يقرب  لما  تزاملنا  ألننا  للغاية، 
األخ،  مثل  يكون  يكاد  المالبس،  غرفة  في 
سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي، لم 
تبدأ األمور بشكل جيد بعد رحيله بالنسبة 
لنا، فقد حصل على جائزة الكرة الذهبية مرة 
أخرى، وال شك في أنه األفضل في التاريخ.. 

باريس،  في  يستمتع  أن  دائمًا  منه  أطلب 
وسنعود بالتأكيد«.

بعدما  هيرنانديز  بتشافي  عالقته  وعن 
علينا  يضع  »تشافي  قال:  مدربه،  أصبح 
ال  جيدة،  بطريقة  لكن  إضافيًا،  ضغًطا 
جيدًا،  يعرفك  إنه  تخذله،  أن  يمكنك 
ويعرف ما يمكنك المساهمة به، وبالتالي ال 

يمكن أن نخذله«.

مدريد،  لريال  انتقاله  إمكانية  وبخصوص 
قال  الميرينغي،  من  عرضًا  تلقيه  حال  في 
لريال  التوقيع  على  الموت  »أفضل  بيكيه: 

مدريد.. هذا مستحيل«.

من جهة أخرى، يبدو برشلونة منفتحًا على 
ممفيس  الهولندي،  العبه  رحيل  إمكانية 
تقرير  بحسب  المقبل،  الصيف  ديباي، 
»كالتشيو  موقع  ذكر  فقد  إيطالي،  صحفي 
باب  يفتح  قد  البارصا  أن  أمس  ميركاتو«، 
الخروج لديباي، في حال تلقى عرضًا بقيمة 

40 مليون يورو.

كبرى،  مالية  بأزمة  الكتالوني  النادي  ويمر 
ليونيل  الثنائي  عن  التخلي  على  أجبرته 
الصيف  في  غريزمان،  وأنطوان  ميسي 

الماضي، من أجل تقليص فاتورة الرواتب.

طمأن البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، جماهير الميرنغي، بشأن مستقبله 
باريس  رغبة  عن  الماضية،  األيام  خالل  قوية  أنباء  ترددت  بعدما  برنابيو،  سانتياغو  في 
كيليان  للفرنسي  المحتمل  الرحيل  لتعويض  البرازيلي،  النجم  استقدام  في  جيرمان،  سان 

مبابي إلى ريال مدريد.
ريال  أعشق  »أنا  اإلسبانية:  »ماركا«  صحيفة  أبرزتها  تصريحات  في  فينيسيوس  وقال   
مدريد، وأريد البقاء هنا لفترة طويلة وصناعة التاريخ مع هذا النادي«.، أشير إلى الشعار ألن 
الجماهير والنادي يحبونني كثيرًا، وأنا أفعل كل ما في وسعي لمساعدة النادي في الوصول 

إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه« .
 وأضاف: »عندما كنت ألعب في البرازيل، كنت هداًفا، وأفضل العب، وفزنا بالبطولة، والدي 
أخبرني أن ريال مدريد معجب بي، فظننت أني مجنون، مر أسبوع وأخبرني أن أمامه يومين 
التخاذ القرار، لم أستطع إخبار أصدقائي، لم أنم في اليومين لكنني اتخذت القرار الصحيح 

في النهاية« .
 وعن عالقته مع الفرنسي كريم بنزيما، والعبي ريال مدريد، قال: »بنزيما مثير لإلعجاب، 
يفعل كل شيء صعب بمنتهى السهولة، إنه العب رائع، وأنا أحب اللعب معه، يمكننا أن 
نفعل كل شيء من أجل فوز كريم بالكرة الذهبية ، على أرض الملعب، أتعايش مع بنزيما 
بشكل أفضل، فهو دائمًا قريب مني، ونقدم مستويات جيدة معًا، أما خارج الملعب، أتواجد 

مع ميليتاو ورودريغو باستمرار، نحن برازيليون ونفعل األشياء معًا دائمًا« .
 أما بخصوص عالقته مع مدربه كارلو أنشيلوتي، قال: »إنه مدرب جيد جدًا، فهو يوضح 
األمور داخل وخارج الملعب، ويجعل األمر سهاًل على الجميع، في الخارج يتحدث معي دائمًا 

ألكون هادًئا، وأفعل ما أفعله حاليًا«.

برشلونة يحدد سعر ديباي و4 أندية تترقب

فاتسكه،  يواكيم  هانز  تحدث 
لبوروسيا  التنفيذي  الرئيس 
مستقبل  عن  دورتموند، 
النرويجي  الفريق،  مهاجم 
ربطته  الذي  هاالند،  إيرلينج 
عديدة  صحفية  تقارير 
الصيف  خالل  بالرحيل، 
لديه شرًطا  أن  المقبل، خاصًة 
 75 بقيمة  عقده  في  جزائيًا 

مليون يورو.

فاتسكه  أكد  الصدد،  وفي هذا 
شيء  أي  يفعل  لن  ناديه  أن 
يفوق قدراته المالية، من أجل 

الحفاظ على هاالند.

لشبكة  تصريحات  في  وقال 
ألمانيا«:  سبورتس  »سكاي 
»ندرك أنه سيكون من الصعب 

القتال لإلبقاء على الالعب«.

هاالند  انتقال  إمكانية  وعن 
»ال  قال:  آخر،  ألماني  لنادٍ 
ألندية  المالية  الشؤون  أعرف 
لكن  األخرى،  البوندسليغا 
يعتبر  دورتموند  بوروسيا 
في  الثانية  المالية  القوة 
لن  فإننا  ذلك،  ومع  ألمانيا، 
يمكننا  ال  شيء  أي  نفعل 

تحمله، وهذا واضح«.

ويضع بايرن ميونخ، المنافس 
هاالند  لدورتموند،  الكالسيكي 
الصيف  في  أولوياته  ضمن 
تقارير  بحسب  المقبل، 
نفس  وينطبق  صحفية، 
ريال مدريد  األمر على كل من، 
سان  وباريس  وبرشلونة 
جيرمان وتشيلسي ومانشستر 

يونايتد ومانشستر سيتي.

أندية أوروبية كبيرة ترغب في انتدابه

 رئيس دورتموند: »لن 

نقاتل من أجل هاالند«

اعترف جاك غريليش، أغلى العب كرة 
قدم إنجليزي، بأنه واجه صعوبات أكبر 
مما توقع للتأقلم مع مانشستر سيتي 
السابق  فريقه  ضد  اللعب  قبل  وذلك 
الدوري  األربعاء في  اليوم  أستون فيال 

الممتاز.

اوت  في  فيال  من  جريليش  وانضم 
جنيه  مليون   100 مقابل  الماضي 
وهو  دوالر(  مليون   133.23( إسترليني 
لكن  اإلنجليزي  بالدوري  قياسي  رقم 
مع  نسبيا  بطيئة  كانت  انطالقته 
وقدم  هدفين  سجل  إذ  الجديد  ناديه 

ثالث تمريرات حاسمة في 15 مباراة.

»ديلي  صحيفة  غريليش  وأبلغ 
أكبر مما  تليغراف«: »وجدت صعوبات 
مختلف  مدرب  مع  للتأقلم  اعتقدت 
تعثرت  إنني  أقول  لن  جدد،  وزمالء 
منذ  للتكيف  شاقا  األمر  وجدت  لكنني 

أو  حاسمة  تمريرات  أقدم  لم  البداية، 
الموسم  مثل  القدر  بنفس  أهدافا 
في  أبدا  أشكك  ال  لكنني  الماضي 

نفسي«.

المخاوف  إنجلترا  منتخب  العب  وبدد 
من وقوعه تحت الضغط بسبب قيمة 
صفقته الباهظة وقال »ال أهتم بذلك 

على اإلطالق«.

سيتي  مدرب  غوارديوال  بيب  وشجع 
العب  أن  مؤكدا  التطور  على  غريليش 
الوسط لديه المهارات الفنية المطلوبة 
الجدد  الالعبين  :«كل  الفريق  في 
فعله  عليه  يجب  ما  لكن  يتعثرون 
يتمتع  ألنه  له  بالنسبة  سهال  سيكون 
بالقدرات المطلوبة، ربما كانت البداية 
الزمالء لكنها  بطيئة ألنه يحترم بقية 
أجواء جديدة وهذا أمر طبيعي ويحتاج 

إلى وقت«.

بيكيه: »الموت أفضل من اللعب لريال مدريد«

 فينيسوس ينهي الجدل بخصوص رحيله عن النادي الملكي

 »أعشق ريال مدريد وأريد البقاء 

لفترة طويلة وصناعة التاريخ«

غريليش يعترف بمواجهته لصعوبات للتأقلم مع السيتي

 »لم أقدم نفس مستوى الموسم الماضي 
لكنني ال أشكك في أبدا في نفسي«

رغم الموجة الجديدة من فيروس كورونا
 فايكرت يعارض إيقاف الرياضة 

األلمانية مجددا
 

األلماني  االتحاد  لرئاسة  المحتمل  المرشح  فايكرت،  توماس  أعرب 
من  لمزيد  حاجة  وجود  بعدم  اعتقاده  عن  األولمبية،  للرياضات 
مواجهة  في  واألندية،  االجتماعية  الرياضات  مستوى  على  اإلغالق 

الموجة الجديدة من جائحة كورونا. 
جديد  توقف  حدوث  ظرف،  أي  تحت  يجب،  »ال  أمس:  فايكرت  وقال 

للمنافسات الرياضية الشعبية«. 
»ال  الطاولة:  لتنس  الدولي  لالتحاد  السابق  الرئيس  فايكرت،  وأضاف 
يمكن غلق القاعات الرياضية مجددا، وال توقف المدارس الرياضية، 

ستكون هذه إشارة مفجعة«.
 وفي والية مكلنبورج فوربومرن، تم حظر إقامة األنشطة الرياضية 
بالمدارس داخل القاعات، حيث ستقام فقط في األماكن المفتوحة.

المبارزة السابقة، على   ويتنافس فايكرت مع كالوديا بوكل، نجمة 
الذي  االجتماع  خالل  األولمبية،  للرياضات  األلماني  االتحاد  رئاسة 

سيُعقد في فايمار يوم السبت المقبل.
  

نتائج مساحات الالعبين جاءت سلبية
 اليبزيغ يخوض مواجهة 

يونيون برلين بعد التخلص من 
كورونا

 
يوم  برلين  يونيون  أمام مضيفه  مواجهته  لخوض  اليبزيغ  يستعد 
الجولة  نتائج  أن  إعالنه  بعد  القدم  لكرة  األلماني  الدوري  في  غد 
الالعبين  التي خضع لها جميع  األخيرة من مسحات فيروس كورونا 

وأعضاء الجهاز الفني جاءت سلبية للجميع.
 وأوضح اليبزيغ أن نتائج المسحات التي جرت أول أمس جاءت سلبية، 
سلبية  السريعة  االختبارات  من  الجديدة  الجولة  نتائج  جاءت  وحال 

أيضا، فإن الفريق سيستأنف تدريباته.
التي خضع   وأظهرت االختبارات السريعة لفيروس كورونا المستجد 
لها العبو اليبزيغ أول أمس وجود أربع نتائج إيجابية، وذكرت تقارير 
الصحي  للعزل  الفريق  ستخضع  العامة  الصحة  سلطات  أن  إعالمية 

لخمسة أيام حال تبين وجود المزيد من النتائج اإليجابية.
 وعانى اليبزيغ من 13 حالة إصابة بكورونا في صفوفه، منها المدرب 
الالعبين  المرمى بيتر جالوتشي والعديد من  جيسي مارش وحارس 

والمنتسبين.
 وتم السماح بحضور خمسة آالف مشجع لمباراة يونيون مع اليبزيغ 
الممثل  برلين  هيرتا  على  أيضا  تطبق  التي  المحلية،  للوائح  وفقا 

اآلخر للعاصمة األلمانية.
التي  المعايير  بشأن  برلين  الصحة في  وزير  كااليسي،  ديليك  وقال   
سيتم تأكيدها هذا األسبوع عقب اجتماع رؤساء الوزراء اإلقليميين 
المالعب  تكون  لن  الالئحة  :«بهذه  اليوم   الفيدرالية  والحكومة 

ممتلئة وما شابه«.
 ولم يتضح بعد ما إذا كانت مباراة قمة البوندسليغا بين بوروسيا 
حضور  في  ستقام  المقبل  السبت  يوم  ميونخ  وبايرن  دورتموند 

جماهير من عدمه.

رياضة
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بوقرة يثني على الفوز المحقق أمام السودان ويؤكد
»علينا اآلن التركيز على مواجهة 

لبنان لضمان التأهل«

تصدر المنتخب الوطني للمحليين ترتيب المجموعة الرابعة في الدور األول لكأس العرب، بفارق األهداف، عن منتخب 
مصر الفائز بصعوبة أمام نظيره اللبناني، وهذا عقب الفوز العريض الذي حققه زوال أمس رفقاء جمال بلعمري أمام 

منتخب السودان برباعية نظيفة.

وأحرز بغداد بونجاح الهدفين األول والثاني لفائدة الخضر، في الدقيقتين 11 و37، وكان الهدف الثاني له من خطأ فادح 
لحارس مرمى صقور الجديان، الذي لم يستطع اإلمساك بالكرة لترتطم بيديه وتدخل إلى الشباك، فيما وقع جمال الدين 

بن العمري الهدف الثالث لمنتخب بالده في شباك السودان عند الدقيقة 43 من الشوط األول.

واستغل العربي هالل خطأ فادحا من مدافع السودان الذي لم يستطع التمرير ليحصل العب الجزائر على الكرة ويضعها 
في المرمى بسهولة، في الدقيقة 46 من زمن المباراة، والحت فرصة تقليص الفارق للمنتخب السوداني في الدقيقة 70، 

عندما تحصل على ركلة جزاء، غير أن محمد عبد الرحمن أهدرها.

ولحساب نفس المجموعة، فاز منتخب مصر على نظيره اللبناني بصعوبة، حيث حسم الفراعنة المباراة لصالحهم بفضل 
الهدف الوحيد الذي سجله محمد مجدي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ71.

ق.ر

براهيمي األعلى سعرا بـ8 مليون في كأس العرب
مليون   26 من  بأكثر  تشكيلة  أغلى  تملك  الجزائر   

يورو
الجارية وقائعها حاليا في قطر  العرب  المشارك في كأس  المحلي  الوطني  المنتخب  صنف 
األغلى من ناحية القيمة السوقية، بسبب نجومه المحترفين في الخليج، حسبما أكدته 

مصادر متابعة أمس.

ويعد أشبال المدرب مجيد بوقرة األعلى في القيمة السوقية في المجموعة ووصلت قيمة 
قائمة  ويتصدر  العالمي،  ماركت  ترانسفير  موقع  بحسب  يورو  مليون   26.78 إلى  العبيه 
بعده  ويأتي  يورو  ماليين   8 بقيمة  براهيمي  ياسين  الصحراء  محاربي  نجوم  بين  األغلى 

بغداد بونجاح بـ 6 ماليين يورو.

األغلى  الطاهر  أطهر  3.5 مليون يورو، ويعتبر  السودان فبلغت قيمة العبيه  أما منتخب 
وقيمته 250 ألف يورو حيث يلعب في سموحة المصري.

ووصلت قيمة منتخب مصر إلى 21.85 مليون يورو، ويتصدر قائمة أغلى العبي الفراعنة 
أحمد حجازي العب اتحاد جدة، ووصلت قيمته إلى 4 ماليين يورو، يليه محمد الشناوي بـ 

2.5 مليون يورو. 

ويعتمد منتخب مصر على قائمة من نجوم الدوري المحلي بجانب محترف وحيد وهو أحمد 
 3.5 إلى  السوقية  قيمته  فوصلت  لبنان  منتخب  أما  السعودي،  جده  اتحاد  العب  حجازي 

مليون يورو ويتصدر قائمة األغلى به ربيع عطية بـ 300 ألف يورو.
  

 الجولة السادسة من الرابطة األولى:
 داربي عاصمي مثير وفرصة ألصحاب مؤخرة الترتيب 

للتدارك
 

تشهد الجولة السادسة لبطولة الرابطة األولى، المقررة غدا وبعد غد إجراء داربي عاصمي 
المدية  أولمبي  المالحقان،  تنتظر  فيما  داي،  حسين  بنصر  بلوزداد  شباب  سيجمع  مثير 
وسريع  تلمسان  وداد  على  ضيفين  يحالن  عندما  »مفخخة«  سفرية  قسنطينة،  وشباب 
غليزان، في وقت سيعسى أصحاب مؤخرة الترتيب إلى تدارك أوضاعهم في جولة تم فيها 

تأجيل مقابلتي الرائدين اتحاد بسكرة ونادي بارادو إلى تاريخ الحق.

في العاصمة، سيضرب حامل اللقب، شباب بلوزداد موعدا مع الجار نصر حسين داي )في 
موعد يعد بالكثير من اإلثارة كون التشكيلتين تعيشان مرحلة جيدة.

البالد  غرب  إلى  الرحال  قسنطينة،  وشباب  المدية  أولمبي  المالحقان،  يشد  جهتهما،  من 
لمالقاة، على التوالي، كل من وداد تلمسان وسريع غليزان في مهمة »محفوفة بالمخاطر«، 
كون الفريقان المحليان عادا بخسارة خارج الديار ووضعيتهما في الترتيب ال تبعث على 
االرتياح. وسيسعيان دون أدنى شك إلى الفوز من اجل االرتقاء في السلم العام للبطولة، 
إلى  العودة  اجل  من  األرض  أصحاب  مباغتة  على  و«السياسي«،  »األولمبي«  سيبحث  فيما 

الديار بنتيجة ايجابية.

بالمقابل، يطمح فريقا نجم مقرة وهالل شلغوم العيد إلى تدارك أوضاعهما المهتزة، من 
خالل استغالل عاملي األرض والجمهور، من اجل الفوز بالرغم من صعوبة المأمورية أمام 
ضيفين قويين، الغنيان عن التعريف: وفاق سطيف واتحاد الجزائر، و في لقاء آخر، يلتقي 

»الجريحان« مولودية وهران بالضيف أمل األربعاء بشعار محو آثار تعثر الجولة السابقة.

شبيبة   - الشلف  جمعية  من:  بكل  األمر  ويتعلق  مباريات.  ثالث  تأجلت  أخرى،  جهة  من 
الساورة، مولودية الجزائر - نادي بارادو، وشبيبة القبائل - اتحاد بسكرة.

و إذا كان فريق شبيبة الساورة معني بإياب الدور التصفوي الثاني »مكرر« من منافسة كأس 
من  عودتها  بعد  االثنين  يوم  الصحي  حجر  في  دخلت  القبائل  شبيبة  فإن  الكنفيدرالية، 
إسواتيني بعد خسارتها أمام ليوبار المحلي )0-1(، بينما أجلت مباراة المولودية العاصمية 
بأتليتيك بارادو بسبب تواجد أربعة عناصر من »الباك« في الدوحة رفقة المنتخب الوطني 

للمحليين للمشاركة في كأس العرب فيفا2021-. 
واج

أعرب الناخب الوطني مجيد بوقرة، 
حققه  الذي  بالفوز  سعادته  عن 
السوداني  نظيره  أمام  فريقه، 
من  األولى  الجولة  في  أمس،  اليوم 

دور المجموعات، بكأس العرب.
 وقال بوقرة في تصريحات لوسائل 
المواجهة:  نهاية  عقب  اإلعالم، 
»صراحة، أنا سعيد جدا بالفوز في 
أولى مبارياتنا في البطولة، وباألداء 
خالل  خاصة  فريقي،  قدمه  الذي 

الشوط األول«.
على  الوطني  الناخب  وأثنى   
انهم  وأكد  عناصره،  مجهودات 
في  المواجهة  نتيجة  حسموا 
قدموا  »الالعبون  األولى:  المرحلة 
كل شيء في الشوط األول، وتمكنوا من التقدم في النتيجة بثالثة أهداف نظيفة 
بأريحية  الثاني  الشوط  دخول  من  مكنهم  األمر  وهذا  المباراة،  نتيجة  وحسموا 

كبيرة«.
 ودعا ذات المتحدث عناصره لنسيان نتيجة أمس، والتركيز على المباراة القادمة 
المباراة، وأن نركز على  اآلن أن نطوي صفحة هذه  امام منتخب بلبنان: »علينا 
نضمن  حتى  لبنان،  منتخب  أمام  القادمة  المباراة  في  إيجابية  نتيجة  تحقيق 
تأشيرة العبور إلى الدور القادم، كما قلتها سابقا، هدفنا هو الفوز بكل المباريات، 
خاصة وأننا نتعامل مع كل لقاء على أساس أنه نهائي؛ وبالتالي سنواصل تسيير 

المرحلة على هذا النحو، ولكل مقام مقال«.
 أما بخصوص غياب يوسف باليلي، أضاف :«إصابة باليلي ليست خطيرة ورفضنا 

المغامرة به أمام السودان، لكنه سيكون حاضرا في المباراة الثانية أمام لبنان«
أمير.ل

مصر فازت بصعوبة أمام لبنان أمس

 الخضر يضربون باألربعة 
ويتصدرون المجموعة   

فيلود يعترف بتفوق الخضر على عناصره

 »الجزائر كانت أقوى منا واستحقت 

الفوز بالنقاط الثالث«

سوداني يثمن مجهودات الالعبين

 بونجاح رجل اللقاء أمام السودان

السوداني،  المنتخب  الفرنسي هوبيرت فيلود، مدرب  عبر 
عن خيبة أمله، عقب تعرض فريقه لهزيمة قاسية على 
يد المنتخب الوطني في الجولة األولى من دور المجموعات 

بكأس العرب.
 وقال فيلود خالل الندوة الصحفية التي أعقبت المواجهة 
أقوى  كان  الجزائري  المنتخب  يومنا،  لم نكن في  »لألسف 

منا، واستحق الفوز بالنقاط الثالث«.
 وأضاف »صراحة لم أعرف أشبالي بعد المردود الذي ظهروا 
به، لقد كنا بعيدين كل البعد عن مستوانا، وفشلنا حتى 

في نقل الخطر إلى مرمى المنتخب الجزائري«.
 وتابع »لقد حاولنا الصمود أمام الهجمات الجزائرية لكننا 
العبين  يمتلك  الجزائري  المنتخب  لألسف.  نستطع  لم 
موهوبين ومميزين، على غرار بونجاح الذي أقلق دفاعنا 

كثيرا«.
 وختم المدرب الفرنسي قائال »رغم الخسارة القاسية، إال 

أنني أعذر الالعبين خاصة أننا لم نتدرب منذ فترة بسبب 
الظروف السائدة في البلد«.

اختير الالعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح رجال للمباراة التي جمعت المنتخب 
الوطني المحلي بنظيره السوداني في إطار كاس العالم للمنتخبات العربية أمس، 
وكان وراء تسجيل الهدف األول والثاني للمنتخب الوطني في الدقائق الـ11 والـ37 

من عمر المباراة.
 وثمن بونجاح الفوز العريض الذي حققه الخضر، وتحدث العب السد القطري بعد 
مع  الملعب  هذا  في  التسجيل  على  »تعودت  قائال:  الكأس  لقناة  المباراة  نهاية 
فريق السد، نحن نشتغل كمجموعة واحدة، فرحنا الجماهير التي كانت حاضرة، 

حاولنا تسجيل أهداف كثيرة الحمد هلل أول مباراة أول ثالث نقاط«.
هذه  في  األول  بالفوز  سعادته  سوداني،  هالل  الخضر  مهاجم  أبدى  جهته،  من   
السودان  بأن  ندرك  كوننا  البداية،  منذ  المنافس  :«احترمنا  العربية  البطولة 
تملك منتخبا قويا، الحمد هلل تمكنا من تحقيق أول فوز برباعية، وهذا بفضل 

مجهودات كل الالعبين«
 وأضاف ذات المتحدث :«بالنسبة لنا ال يوجد منتخب أول وثاني، أو العب أساسي، 
وبديل، كلنا هنا لتمثيل منتخب واحد وهو المنتخب الجزائري، جئنا إلى قطر بنية 

تشريف العلم الجزائري، وتحقيق مشوار مشرف في هذه البطولة العربية«
ق.ر

رياضة
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بين ضعف إقبال المواطنين والتخوفات من المتحور الجديد

مساعي لتسريع وتيرة التلقيح 
ضد فيروس كورونا

من  قلقهم  المختصين  بعض  أبدى 
بخصوص  الجديدة  المعطيات 
كورونا،  لفيروس  الجديد  المتحور 
اليقظة  درجة  رفع  يستدعي  ما 
واتخاذ إجراءات من شأنها المساهمة 
على  مشددين  الوباء،  مجابهة  في 
تصنف  التي  الفئات  تلقيح  ضرورة 
الكبار  غرار  على  الهشة،  خانة  في 
في السن والمصابون بمرض مزمن 
مصطفى  يقول  الحوامل،  وكذا 
خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية 

الصحة وتطوير البحث.
لها  بيان  في  األولى  الوزارة  وأكدت 
الصحية  األزمة  تسيير  بخصوص 
كورونا،  فيروس  بجائحة  المرتبطة 
يستوجب  الراهن  الوضع  بأن 
والذي  سكان،  تلقيح  عمليات  تكثيف 
وحماية  للوقاية  وسيلة  أفضل  يبقى 
كما  عموما،  والمجتمع  المواطنين 
أنه العنصر األساسي الذي يساهم في 
تطبيع الوضع والحفاظ على األنشطة 

االقتصادية واالجتماعية.
ندائها  األولى  الوزارة  وجددت 
للمواطنين، الذين لم يتم تلقيحهم بعد، 
حمالت  على  مكثف  بشكل  لإلقبال 
أنحاء  جميع  في  المتواصلة  التلقيح 
التراب الوطني، حفاظا على الصحة 
العمومية وكذا حماية المواطنين من 
خطورة آثار الجائحة على الصعيدين 

االقتصادي واالجتماعي.
التخوفات  مع  الدعوات  وتتزامن 
اكتشاف  حملها  التي  الكبيرة، 
كورونا  لفيروس  الجديد  المتحور 
بعدما  افريقيا،  بجنوب  "أوميكرون" 
سجل في اآلونة األخيرة تحسنا كبيرا 
السلطات  دفع  الصحي،  الوضع  في 
العليا للبالد التخاذ إجراءات للتخفيف 
من القيود المفروضة على العديد من 
األيام  تعرف  أن  وينتظر  النشاطات. 
القليلة القادمة إجراءات جديدة تخص 
التي  والفضاءات  العمومية  األماكن 
للمواطنين،  كبيرا  استقطابا  تعرف 

سعيا من قبل السلطات العليا احتواء 
كورونا  لفيروس  الجديدة  الموجة 
مصدر  يشكل  الذي  "أوميكرون"، 

قلق كبير.
الولوج  الوزارة األولى، بأن  وأكدت 
والثقافية،  الرياضية  التظاهرات  إلى 
لتقديم  يخضع  الحفالت  قاعات  وكذا 
لم  لمن  يسمح  ولن  التلقيح،  شهادة 
يتلقوا التلقيح بدخول الفضاءات التي 
وكذا  الرياضية  تظاهرات  تحتضن 
نحو  التوجه  إياهم  داعية  الثقافية، 
أنفسهم  وتحصين  التلقيح،  مراكز 
الوزارة  أن،  إلى  يشار  ومحيطهم. 
ارتداء  األولى شددت على ضرورة 
بقواعد  وااللتزام  اإلجباري  القناع 
التطبيق  إلى  باإلضافة  النظافة، 
البروتوكوالت  لمختلف  الصارم 
الصحية التي اعتمدتها اللجنة العلمية 
لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا 
األنشطة  لمختلف  والمخصصة 

االقتصادية والتجارية.   

دعا مختصون في علم األوبئة، السلطات العليا للبالد، للعمل على تسريع وتيرة 
التلقيح ضد فيروس كورونا، في ظل نقص االقبال المسجل على مراكز التلقيح، منذ 

الشروع فيها، ما يستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير أكثر حزما.
ف. م

اشهار

للتأمينات  الوطني  الصندوق  أفرج 
االجتماعية عن تدابير إستثنائية لفائدة 
باشتراكات  المدينين  المستخدمين 
إلغاء  تم  حيث  االجتماعي،  الضمان 
في  التأخر  عن  الناجمة  العقوبات 

تسديد اشتراكاتهم.
له،  بيان  في  الصندوق  أمس  وكشف 
استثنائية  إجراءات  اتخاذ  تم  قد  بأنه 
لدى  المنتسبين  المستخدمين  لفائدة 
االجتماعي  الضمان  صناديق 
والمتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن 
التأخر في تسديد اشتراكات الضمان 

االجتماعي.

وتدخل العملية في إطار تطبيق أحكام 
في  المؤرخ   21-12 رقم  األمر 
بالتدابير  المتعلق   ،2021 أوت   25
المستخدمين  لفائدة  االستثنائية 
الذين  األجراء  غير  واألشخاص 
الخاص،  لحسابهم  نشاطا  يمارسون 
الضمان  باشتراكات  المدينين 

االجتماعي.
الذي  اإلعفاء  قرار  يأن  وأضاف، 
جانفي   31 غاية  إلى  مفعوله  يسري 
المستخدمين  جميع  بشكل   2022
صعوبات  يواجهون  الذين  المدينين 
صناديق  تجاه  بالتزاماتهم  الوفاء  في 

السيما  االجتماعي،  الضمان 
الوطني  بالصندوق  المرتبطين 
للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء  

"كناص".
بأن  الوطني،  الصندوق  وقال 
ديون  عليهم  الذين  المستخدمين 
للتأمينات  الوطني  الصندوق  لدى 
كناص  األجراء  للعمال  االجتماعية 
حصة  في  تخفيض  من  يستفيدون 
الضمان  الشتراكات  المستخدم 
االجتماعي، وهي العملية التي تدخل 
في إطار التدابير التشجيعية الخاصة 

بترقية ودعم التشغيل.         ف. م

إلغاء العقوبات المسلطة على المتأخرين في التسديد

تدابير استثنائية لفائدة المستخدمين المدينين 
باشتراكات الضمان االجتماعي

2116021083

211602100 الرائد: 02-12-2021

فندت وزارة الشؤون الدينية كل األخبار 
التي تم ترويجها بخصوص عزمها إلزام 
للسماح  للتلقيح  الثالثة  بالجرعة  الحجاج 
لهم بمغادرة التراب الوطني وأداء شعيرة 

الحج.
وأكدت الوزارة في بيان لها، بأن المسؤول 
األول على رأس القطاع يوسف بلمهدي، 
بخصوص  تصريح  اي  عنه  يصدر  لم 
مناسك  أداء  في  الراغبين  تلقي  إلزامية 
الحج والعمرة للجرعة الثالثة، مشيرة إلى 
أن األمر يتوقف حاليا على السماح باألمر 

من قبل السلطات المعنية.
الدينية  الشؤون  وزير  بأن  وأضافت، 
في رده على أسئلة أعضاء لجنة التربية 
والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون 
الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، صرح 
بأنه في حالة موافقة السلطات العليا للبالد 
الحج والعمرة في  أمام  المجال  فتح  على 
المطلوبة،  الصحية  السالمة  توفر  حالة 
الوطني  الديوان  الوزارة عن طريق  فإن 
لتنظيم  اإلستعداد  أتم  والعمرة على  للحج 

العملية.

وفندت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها، 
كل ما تم نشره في أحد المقاالت الصحفية 
بخصوص تعهد الطرف الجزائري بإلزام 
بالخضوع  المقدسة  البقاع  نحو  المتجهين 
السلطات  وأن  الثالثة  الجرعة  إلى 
السعودية قد أعطت موافقتها رسميا على 
يخص  فيما  الجزائري  الطرف  طلب 
الحجاج  على  المفروض  اللقاح  نوعية 
لقاحات  بثالثة  حدد  والذي  الجزائريين، 

من النوعية المعتمدة في الجزائر.
ف. م

وزارة الشؤون الدينية مساعدة لتنظيم الحج والعمرة
إلزام الحجاج بالجرعة الثالثة ال أساس له من الصحة

دعا مشاركون في ندوة تاريخية نظمت أمس، حول "المقاومة الشعبية الجزائرية والليبية ضد االحتالل" إلى االستلهام 
من بطوالت الزعيمين األمير عبد القادر وعمر المختار، سيما في ظل التحديات المفروضة على المنطقة المغاربية.
وخالل هذه الندوة التاريخية التي نظمتها جمعية "مشعل الشهيد" واحتضنها المجلس الشورى التحاد المغرب العربي، 
أبرز المشاركون في هذا اللقاء ضرورة اقتداء شباب بلدان المغرب العربي بالمسيرة النضالية الحافلة لمؤسس الدولة 

الجزائرية الحديثة، األمير عبد القادر، والقائد الرمز عمر المختار شهيد المقاومة الشعبية الليبية.
وأكد األمين العام المجلس الشورى التحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، أن "الوضع الراهن الذي تمر به المنطقة 
المحاوالت  لمختلف  التصدي  التي من شأنها  المغاربية  الوحدة  تواجهه من تحديات يستدعي تجسيد  المغاربية وما 
الرامية إلى إضعاف المنطقة"، مشيرا إلى أن "لقواسم التي تجمع شعوب هذه المنطقة أكثر من المشاكل التي يمكن 

أن تعيق هذه الوحدة".
وفي هذا المنحى، أكد أن هذه القواسم المشتركة وفي مقدمتها تاريخ هاته الشعوب يعد بمثابة "حلقة وصل" ومصدرا 
الستلهام القيم الجامعة، مستدال في هذا الشأن بالمسيرة النضالية للزعيم األمير عبد القادر، التي تعد بمثابة "خارطة 

طريق" في مجال تلقين قيم المواطنة السيما في أوساط فئة الشباب.

دعوة إلى االستلهام من بطوالت األمير عبد القادر وعمر المختار

الرائد: 02-12-2021
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   يستمر حاليا عرض 19 عمال فنيا حديثا من إبداعات الفنان التشكيلي و الخطاط الجزائري العالمي »رشيد 
)الضاحية  سارسيل  بمدينة  »المنحوتات«  النقش  لفن  الدولي  لبينالي   20 الطبعة  فعاليات  ضمن  قريشي«، 

الباريسية( بفرنسا، و الذي يتواصل إلى غاية 12 ديسمبر من الشهر الجاري.

   و تم بمناسبة تنظيم  البينالي الدولي للنقش في دورته العشرين بمدينة سارسيل الفرنسية اختيار الفنان التشكيلي 
و الخطاط الجزائري »رشيد قريشي«، ليكون ضيف شرف الدورة الجديدة، حيث سيعرض حسبما ذكرنا سابقا 
19 عمال فنيا جديدا ألول مرة أمام الجمهور من ضمن مجموعته »حديقة إفريقيا«، يمازج فيها بين تقنيات الخط 

العربي و النحت و الحفر الفني، ليعكس بذلك و عن جدارة قوة تجربته الفنية و صداها العالمي.
بالجزائر سنة  البيضاء  بمدينة عين  ولد  قريشي«  العالمي »رشيد  الجزائري  التشكيلي  الفنان  فإن  لإلشارة     
1947، و يعد احد أبرز الفانين في العالم في فن زخرفة الخط العربي، حيث عرض إبداعاته في أشهر قاعات 
العرض العالمية في أوروبا و أمريكا و العالم العربي اإلسالمي، و تم تتويجه بالعديد من الجوائز العالمية الفنية 
على غرار جائزة الفن اإلسالمي 2011، و جائزة مؤسسة محمود درويش في سنة 2021،  كما تم إدراج أعماله 

ضمن مجموعات متحفية.
و في ذات السياق، ارتأى منظمو التظاهرة التي تعرف خالل    

و  دولة    34 من  فنانا    250 من  أزيد  مشاركة  الدورة  هذه 
عرض أزيد من 450 عمل فني بمختلف األحجام و األشكال، 
اإلبداعية  الفنية  األعمال  أهم  لعرض  كبير  جزء  تخصيص 
لكبار الفنانين يمثلون تجارب شتى من ضفتي حوض البحر 
و  لبنان  قبرص،  إسبانيا،  غرار  على  المتوسط  األبيض 
مصر، كما برمجت ورشات فنية و زيارات لقاعات العرض 
المخصصة بالمدينة لفائدة المتمدرسين و العائالت و الجمهور 

العام  إلى جانب تكريم شخصيات فنية.
سارسيل  لمدينة  النقش  لفن  الدولي  بينالي  تأسس  للتذكير     
التي  التظاهرات  أكبر  من  يعتبر  و   ،1980 عام  في  بفرنسا 
تهتم بفن المنحوتات الفنية و تقنياتها المعاصرة على المستوى 
الدولي، كما يعد بمثابة موعد كل سنتين للقاء أجيال ممارسي 
فن النحت و الحفر و فرصة الكتشاف أبرز الفنانين في المجال 
و نقطة التقاء عشاق و هواة هذا النوع الفني بالنظر إلى انفتاح 

المهرجان على كل ثقافات العالم.

 في طبعته 20 بمدينة سارسيل الفرنسية

رشيد قريشي ضيف شرف البينالي 
الدولي لفن النقش 

أشهر الكتاب العالميون 

يوهان غوته 
عام  من  أوت   28 في  غوته  فون  فولفغانغ  يوهان  ُولد     
1749 في فرانكفورت بألمانيا، و توفي بتاريخ 22 مارس 
فايمار، هو شاعر و كاتب مسرحي و  1832 في ساكس 
روائي و عالم و رجل دولة و مخرج مسرحي و ناقد و فنان 
العصر  في  ألمانية  أدبية  أعظم شخصية  يُعد  ألماني،  هاو 

الحديث.
   يعتبر الشخصية األدبية األلمانية الوحيدة الذي تساوى 
البارزين،  األلمان  الفالسفة  العالمية مع  امتداده و مكانته 
لغوته  كان  باأللمانية  الناطقة  للدول  األدبية  الثقافة  ففي 
القرن  نهاية  منذ  كتاباته  أصبحت  فقد  مهيمًنا،  مركًزا 
بكل  برجوازيًّا  و  بالكالسيكيات،  توصف  عشر  الثامن 
معنى الكلمة، و هو أمر نادر بين رموز النهضة األدبية 
معظم  عكس  على  عشر،  الثامن  القرن  في  األلمانية 
أحد  يرعى  ألن  السعي  إلى  بحاجة  يكن  لم  معاصريه، 
األمراء كتاباته أو لتعيينه في وظيفة مسؤول أو أكاديمي.
سن  حتى  المنزل  في  أخته  مع  تعليمه  غوته  تلقى    
لدى والده  يد مدرس خاص، كان  السادسة عشرة على 
ا عن تعليمه و كان ينوي أن يتبع غوته  أفكار محددة جّدً
القانون،  الذي سلكه هو عندما كان شابًّا بدراسة  النهج 
العدل اإلمبراطورية  و الحصول على خبرة في غرفة 
في  المقدسة-  الرومانية  لإلمبراطورية  العليا  -المحكمة 

فتسالر، و في النهاية يختتم ثقافته العالمية بجولة كبيرة في إيطاليا، و بعدها بإمكانه أن يتزوج و يستقر، و ربما يرتقي - 
وهو ما لم يحققه والده - إلى منصب مسؤول في إدارة المدينة، اتبع غوته - دون حماس ومع بعض التأخير- أوامر والده، 

مع أنه لم يكمل المراحل األخيرة إال بعد سنوات من وفاة والده.
   كان غوته معاصًرا للمفكرين كانط وهردر وفيشته وشيلن وهيغل وفيلهلم وألكسندر فون هومبولت، الذين نفذوا ثورًة 
فكريًة كانت األساس لمعظم التفكير الحديث عن الدين والفن والمجتمع والفكر، عرف معظم هؤالء الناس جيًدا و قدم خدمات 
مهنية للعديد منهم، وروج للعديد من أفكارهم، و عبر عن رأيه تجاههم بأعماله األدبية، كان العصر الذي ساعدوا على 
تكوينه عصًرا هيمنت عليه أفكار الحرية، و تقرير المصير الفردي، سواء في الصعيد الفكري واألخالقي أو في الممارسة 

السياسية، عصر المثالية األلمانية والثورات األمريكية والفرنسية.
   إذا أردنا أن نحدد موضوًعا واحًدا يجمع أعمال غوته الضخمة والمتنوعة، فهي انعكاسه على المذهب الذاتي، فهو يوضح 
كيف نصنع أنفسنا والعالم الذي نعيش فيه ومعنى حياتنا، ومع ذلك فهو يوضح أيًضا كيف أننا نصطدم طوال الوقت بحقيقة 
األشياء، و في النهاية يعتقد أن الحقيقة ليست كائًنا غريًبا أو عدًوا لنا، ألنه مهما كانت هذه الحقيقة فهي في نهاية المطاف 

مستمدة من تلك التجارب، لذلك يسميها غوته الطبيعة التي ولدنا منها.
  عاش حياًة طويلًة مثمرة لم تضعف فيها أصالته وحيويته، أجمع من عرفوه أنه كان رجاًل مذهاًل وساحًرا بدرجة كبيرة، 

وكان تغيره الدائم جزًءا من سحره، كان يُطلَق عليه »الحرباء« أو »المتقلب« و أظهرت كتاباته وعًيا استثنائًيا.

مهن سينمائية 
   وظيفة مهندس الصوت هي تسجيل وتعديل ودمج ونسخ وتقوية الصوت، فهو يعمل على الجوانب مهندس الصوت 

التلفاز     يستخدم المهندسون العديد من التقنيات إلنتاج ضبط مستوياته.التقنية في عملية تسجيل الصوت، و توزيع أجهزة الميكروفون و التحكم في أزرار مضخم الصوت و  و  المذياع  و  لألفالم  االلكترونية، األصوات  والمنتجات  الموسيقى  أدى و  و  غيرها،  و  الحاسوبية  الصوت واأللعاب  بمهندس  المنوطة  المهام  الصوت تعدد  هندسة  تشعب  إلى  تنوعها  هندسة و  منها  فرعية  اختصاصات  -AUTOMATED DIAإلى  الصوتية ADR(( و هندسة المزج LOG REPLACEMENT MIXING  الدوبالج المؤثرات  هندسة  وغيرها و   SOUND EFFECTS كان إذا  و  الضيقة،  االختصاصات  أن يكون مختصًا في الهندسة الكهربائية مطلوبًا من مهندس الصوت في البدايات من 
الصوت أو اإللكترونية. مهندس  عمل  ارتبط  في      موسيقية  أو  غنائية  برامج  لعمل بتسجيل  الصوت  بتقوية  أو  اآلالت درامي في المسرح فرض عليه اإللمام »األستوديو«  و  اإلنسان  صوت  مؤلف الموسيقية المختلفة و التنسيق مع مخرج بخصائص  مع  أو  الفعالية   DIRECTOR المقطوعة الموسيقية COMPOSER.المعاصر موضوع التسجيل أو     ليصبح مهندس الصوت  للمهندس  منه  المبدع  للفنان  العظمى أقرب  الغالبية  و  الباحث،  من الفيزيائي  ليسوا  الراهن  الوقت  في  منهم 

الجامعية  الشهادات  الكهرباء حملة  بأسس  الدراية  األدنى من  الحد  فنيين مع  للكلمة، بل مجرد  األكاديمي  بالمعنى  واإللكترونيات ومهرة باستثمار األجهزة الصوتية المختلفة.أو مهندسين 

   هندسة الصوت بمفهومها المتعارف عليه في الوقت الحاضر هي تلك الوظيفة التي ينحصر عمل 

ممارسها بتشغيل األجهزة الالزمة واستثمارها اللتقاط اإلشارات الصوتية و نقلها و تسجيلها، أو إعادة 

بثها كما هي الحال في »استوديوهات« اإلذاعة و التلفزيون أو في المسرح و في الصناعة السينمائية، 
و المالعب الرياضية والفنادق واألسواق التجارية المغلقة وغيرها.

من إعداد: حياة مصباحي

أشهر الكتب العربية 

 كليلة و دمنة 
ألّفها  الميالدي،  الّرابع  القرن  إلى  تعود  قصص  مجموعة  هي     
عدة  إلى  تُرِجمت  ثم  السنسكريتية،  باللغة  بيدبا  الهندي  الفيلسوف 

الفارسية  أهّمها  لغات 
ُعِرف  العربية،  و 
و  بالحكمة  بيدبا 
ووصفه  الّرزانة،  
باللبيب  تالميذه 
عندما  العاقل،  الحكيم 
المجموعة  هذه  ألّف 
القصصية كان يقصد 
الوعي  نشر  منها 
والفضائل  والحكمة 
على  النّاس  بين 
و  الحيوانات  ألسنة 
الطيور البّرية؛ حتى 
يتصّدى لظلم الحاكم 
و  آنذاك،  الطاغي 
منها  الهدف  يوصل 
شرائح  مختلف  إلى 

المجتمع.
و  كليلة  كتاب      
هادف،  كتاب  دمنة 
مجرد  ليس  فهو 
سرد لحكايات على 
حيوانات  ألسنة 
هو  بل  وهميّة، 
إلى  يهدف  كتاب 

نشر النصح الُخلقي، و اإلصالح االجتماعي، و التوجيه السياسي، 
فباب »الفحص عن أمر دمنة« و الذي أضافه ابن المقفع، يتناول 
موضوع عبثية محاوالت المجرم التهّرب من وجه العدالة، و أنه 
البد أن ينال قصاصه العادل، كما يتناول هذا الباب واجبات السلطة 

القضائية.
   أما باب الحمامة المطّوقة فإنه يدعو إلى التعاون، و باب األسد 
الدولة، و صراع  في  الداخلية  السياسة  خفايا  يكشف عن  الثور  و 
إيالذ وبالذ وإيراخت توجيهات  تنافسهم، ويقدم باب  السياسيين و 
في أصول الحكم، و يتناول باب البوم و الغربان و باب الجرذ و 
السنور السياسة الخارجية و يقدم التوجيهات في هذا الموضوع، 
وابن  واألسد  عرس،  وابن  والناسك  الغيلم،  و  القرد  أبواب  أما 
آوى، واللبؤة واألسوار و الّشغبر، والناسك والضيف، والحمامة 
فردية  أخالقية  ِعظات  إلى  تُشير  كلّها  الحزين،  ومالك  والثعلب 

متنوعة المواضيع.

الثقافي
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قال إن النظام المغربي يسعى إلقحامها في النزاع القائم في الصحراء الغربية

الرئيس غالي: "عقدة" المخزن هي الجزائر

النقابي  التنسيق  أعلن  أن  بعد  المغرب،  التام مجددا مستشفيات  الشلل  يهدد 
بقطاع الصحة استئناف برنامجه النضالي، بإضراب وطني اليوم، في ظل 
مضمون  على  والتعتيم  القطاع  منتسبي  لمطالب  التنكر  الحكومة  استمرار 

مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية.
االتحاد  من  لكل  التابعة  األربع  النقابات  يضم  الذي  النقابي  التنسيق  وقّرر 
المغربي للشغل واالتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، شن إضراب وطني في قطاع الصحة 
غدا الخميس، باستثناء أقسام المستعجالت واإلنعاش والعناية المركزة، مع 
تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يشارك فيها المسؤولون النقابيون 
على المستوى الوطني. وقال التنسيق النقابي في بيان له أن هذا التصعيد 
طرف  من  المشروعة  الصحية  الشغيلة  لمطالب  التنكر  "استمرار  مرده 
الحكومة ووزارة الصحة الذين يتحملون مسؤولية تزايد االحتقان بالقطاع"، 
منتقدا "استمرار تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية، وتغييب 

تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة".
العمل  البالغ على ضرورة وأهمية  الموقعة على  النقابية  الهيئات  وأكدت 
النقابي الوحدوي المشترك، داعيا كافة المناضالت والمناضلين إلى "المزيد 
من التعبئة وتوحيد الجهود في كل مواقع النضال إلى حين تحقيق المطالب 
العادلة". ويعيش القطاع الصحي العمومي في المغرب الكثير من المشاكل، 
تعكسها اإلضرابات المتوالية لألطباء والممرضين وحتى طلبة كلية الطب 
على  يتوفر  ال  الذي  المريض  المواطن  معاناة  من  يزيد  مما  والصيدلة، 

إمكانيات مادية للبحث عن العالج في القطاع الخاص.
ومنذ عدة سنوات وأطباء القطاع العمومي في المغرب يقومون بإضرابات 
الستقاالت  األطباء  تقديم  هو  االمر،  في  خطورة  األكثر  أن  اال  متوالية، 
جماعية تجاوزت األلف، وهي استقاالت ترفضها وزارة الصحة في كل 

مرة بحجة "المصلحة العامة لنقص في األطر".
العام  القطاع  ألطباء  المستقلة  النقابة  تصدرها  التي  البالغات  وبحسب 
الحكومة  تحميل  لالحتجاج،  األطباء  دوافع  أبرز  من  فإن  بالمغرب، 
ال  والتي  الصحة،  قطاع  يعرفها  التي  الكارثية  "األوضاع  المسؤولية عن 
تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، كما أنها ال ترقى لطموحات 
وتطلعات المواطنين وحقهم في العالج الذي يكفله الدستور، مما ال يوفر 

حتى للطبيب ظروف العمل المالئمة".
العام مطروح منذ  القطاع  المطلبي ألطباء  "الملف  النقابة أن  وتقول ذات 
أكثر من 20 سنة، ولم يتحرك صوب االتجاه اإليجابي"، متهمة "الحكومة 

بتجاهل مطالب األطباء الخاصة بحقوقهم المادية واإلدارية".
كما يعاني الممرضون وتقنيو الصحة بالمملكة من الحالة ذاتها، ويخوضون 
على  احتجاجا  والوقائية،  االستشفائية  بالمصالح  اضرابات  مرة  كل  في 
لهم  وطنية  هيئة  بإحداث  وللمطالبة  الصحية  العمومية  الوظيفة  مشروع 
الكفاءات  واخراج مصنف  المهنية  االخطار  التعويض عن  في  وانصافهم 
للصحة  الحكومية  القطاعات  الصحة،  وتقنيو  الممرضون  ويتهم  والمهن. 
ايضا  ذلك  ويتمثل  بإقصائهم،  والمالية،  واالقتصاد  االجتماعية  والحماية 
في "التعتيم الغريب الذي يطال إعدادها لمشروع قانون الوظيفة العمومية 

الصحية".
عن  راضين  غير  بدورهم،  والصيدلة  األسنان  وطب  الطب  طلبة  وحتى 
واقعهم الدراسي، وال عن المستقبل المهني الذي ينتظرهم بعد التخرج، فقد 
بمقاطعة  وتهديد  واحتجاجات  إضرابات  المغرب  في  الطب  كليات  عرفت 
هو  المغرب  في  الصحة  أزمة  من  األول  المتضرر  ويبقى  االمتحانات. 
المريض، حيث نقلت تقارير محلية عن مواطنين، "استياءهم من الخدمات 

المقدمة في المستشفيات العمومية". 

الوكاالت
وأوضح الرئيس غالي في حوار خص به التلفزيون 
"العالم والمجتمع  أن  أول أمس،  بثه مساء  الجزائري 
في  للنزاع  طرفان  هناك  بأن  يسلم  بأسره  الدولي 
الصحراء الغربية وهما المغرب وجبهة البوليساريو، 

بينما الجزائر وموريتانيا ليستا اال دولتين مراقبتين".
وبصفتها  "الجزائر  بأن  المقام  هذا  في  غالي  وذكر 
الغربية  للصحراء  دعمها  تخفي  بلدا جارا وحليفا، ال 
افريقيا  في  التحرر  لحركات  علنا  الدعم  قدمت  مثلما 
والعالم على غرار ما فعلته مع تيمور الشرقية وناميبيا 
إلى جانب دولة  افريقيا  والموزمبيق وانغوال وجنوب 

فلسطين وسورينام وهلم جرا".
في  مستعمرة  آخر  الغربية،  الصحراء  أن  وباعتبار 
"الجزائر  فإن  الجزائر،  مع  حدودا  وتتقاسم  افريقيا 
ثورة وشعبا في المنطقة المغاربية وفي إفريقيا كانت 
دائما مثال للتضامن والتضحية والكرم وبقيت متمسكة 

بنصرة الحق بما ينسجم والشرعية الدولية".
المغرب  اشتراط  مقابل  أنه  غالي  الرئيس  اعتبر  كما 
في  النزاع  حلحلة  مفاوضات  في  الجزائر  إشراك 
يدعو  الصحراوي  الجانب  فإن  الغربية،  الصحراء 
باعتبارها  المفاوضات  طاولة  في  فرنسا  "إلشراك 
الداعم للتوسع العدواني لالحتالل المغربي باستخدامها 
األمن  مجلس  في  قرارات  صدور  لمنع  الفيتو  حق 

الدولي ضد التعنت المغربي".
على صعيد آخر قال الرئيس الصحراوي إن الحرب 
القيادة  "مساعي  ان  مبرزا  بعد،  تنته  ولم  متواصلة 
النتظار  الصحراوي  الشارع  تهدئة  في  الصحراوية 
رأسه  على  الدولي،  المجتمع  لدى  الضمير  صحوة 
المغرب  نسف  مع  تالشت  الدولي،  االمن  مجلس 
مخطط التسوية حيث خرج الشعب على بكرة ابيه في 
غاية  الى  بالشهادة  مرحبا  البنادق  ليمتشق  مكان  كل 

افتكاك حريته".
وبالنسبة لتصعيد الحرب، أوضح الرئيس الصحراوي 
انه من "الضروري عدم استباق االحداث باعتبار ان 
األساليب  مع  يتماشى  الذي  قانونها  تفرض  الحرب 
"مصر  الصحراوي  الشعب  ان  مضيفا  الجديدة"، 
ومصمم على تطوير كفاحه المسلح الى غاية ايصال 
الى  والهروب  التعنت  سياسة  بأن  يسلم  ألن  المحتل 

االمام وحرب االبادة لن تجدي نفعا".
ومضى في ذات السياق يقول: "ان الحرب في طبيعتها 
سابقتها  من  عنفوانا  أكثر  تكون  مرحلة  فكل  تتطور 
على  والمادي  النفسي  المستوى  على  تأثيرا  وأكثر 
المحتل"، وفي هذا المقام شدد على ان جيش التحرير 

المبادرة وهذا هو جانب  "يمتلك  الصحراوي  الشعبي 
التفوق الكبير الذي يميزه عن الجيش النظامي المغربي 
المتخندق والثابت في مواقعه"، مضيفا بالقول: "نحن 

نضرب حيث شئنا ومتى شئنا".
غالي  الرئيس  كشف  المرحلة،  متطلبات  مع  وتماشيا 
تحالفات  تطوير  بصدد  الصحراوية  الجمهورية  بأن 
للقضية  داعمة  مبادئ  ذات  أخرى  دول  مع  عسكرية 
الصحراوية، بما في ذلك التوقيع على اتفاقيات جديدة 

لدعم مباشر للكفاح المسلح الصحراوي.
جيش  يشنها  التي  الحرب  حول  سؤال  على  وردا 
المغربية  االحتالل  قوات  الصحراوي ضد  التحرير 
الذي  العسكري  للجدار  تحصيناتها  في  المتمركزة 
بأنه  الرئيس  أوضح  الغربية،  الصحراء  يفصل 
الشهرين  الكثيف خالل  اإلستخدام  من  الرغم  "على 
اإلحتالل  قبل  من  المسيرة  للطائرات  الماضيين 
المغربي، لم يتمكن األخير من صد هجمات الجيش 
من  بالمائة   90 من  أكثر  كانت  حيث  الصحراوي، 
فإن  غالي،  وحسب  مدنية".  أهداف  ضد  ضرباته 
 19 منذ  تبعث  المغربي  للمحتل  العسكرية  القيادة 
نوفمبر 2020 برسائل ومعلومات الى وحداتها ألن 
تسقط أي هدف مدني، مستخدمة وسائط حربية جديدة 

ال سيما الطائرات المسيرة.

ان  غالي  الرئيس  قال  الحرب،  عودة  من  سنة  وبعد 
تبقى  الصحراويين  صفوف  في  العسكرية  الخسائر 
"للخسائر  السياق  ذات  في  متأسفا  للغاية"،  "ضئيلة 
الكبيرة التي لحقت بالمدنيين"، في إشارة إلى المجازر 
األخيرة التي ارتكبها اإلحتالل المغربي شهر نوفمبر 
بين  األرواح  في  خسائر  خلفت  والتي  الماضي 
الصحراويين والجزائريين. وفيما يخص الخسائر التي 
لحقت بقوات االحتالل المغربية، أشار إلى أن "خسائر 
لمقاتلي  واحد  هجوم  وفي  حيث  تحصى،  ال  العدو 
جدار  على  عسكرية  قاعدة  على  الصحراوي  الجيش 
من  كبير  عدد  سقوط  مع  جنديا   53 نحو  قتل  العار، 

الجرحى".

جبهة البوليساريو لن تشارك 
في الموائد المستديرة

الجانب  ان  غالي،  ابراهيم  أكد  آخر،  جانب  من 
المستديرة  الموائد  في  يشارك  لن  الصحراوي 
الى  للعودة  مستعد  انه  غير  الغربية  الصحراء  حول 
المفاوضات شريطة تحقيق ضمانات دولية تكفل للشعب 
الصحراوي حقه في تقرير مصيره. واضاف الرئيس 

الصحراوي، أنه يمكن للجانب الصحراوي ان يذهب 
الغربية "من  الصحراء  النزاع في  لقضية  الى تسوية 
)المغرب/ النزاع  بين طرفي  تنظيم مفاوضات  خالل 

للتوصل  االفريقي  االتحاد  برعاية  البوليساريو(  جبهة 
العيش في سالم وتدفع  المنطقة من  الى تسوية تمكن 

باالحتالل لسحب جنوده من االراضي الصحراوية".
وحسب غالي، فإنه "امام المحتل المغربي خياران، اما 
التسوية التي نادت بها االمم المتحدة القائمة على تنظيم 
الحل  او  الصحراوي  الشعب  مصير  تقرير  استفتاء 

التفاوضي الذي نادى به االتحاد االفريقي".
وتحدث غالي في اللقاء عن الدور الذي يجب ان يلعبه 
اليوم االتحاد االفريقي، قائال انه بالرغم من "الجهود 
المحتشمة التي تبذل على مستوى المنظمة االفريقية، 
بدورها  متمسكا  يبقى  الصحراوي  الجانب  ان  غير 
االصلية"،  التسوية  خطة  في  المتحدة  لالمم  كشريك 
بين  المفاوضات  وتفعيل  تنشيط  "بضرورة  مطالبا 
طرفي النزاع وفرض على الطرف المعرقل التعاون 

مع المجتمع الدولي".
وعن القرار االخير لمجلس االمن الدولي حول تمديد 
والية بعثة االمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير 
االمين  تأسف  )المينورسو(،  الغربية  الصحراء  في 
العام لجبهة البوليساريو لذلك، حيث كان مخيبا لآلمال 
للكفاح  الصحراوي  الشعب  عودة  لواقع  ومتجاهال 
المسلح، إثر خرق المغرب التفاق وقف إطالق النار 
على  السياق  هذا  في  وأكد   .2020 نوفمبر   13 في 
أن تمديد عهدة المينورسو دليل على ان مجلس االمن 
الدولي "لم يأخذ التطورات االخيرة في المنطقة على 
المتحدة مبعوثا  االمم  تعيين  الجد".وبخصوص  محمل 
الغربية،  الصحراء  الى  العام االممي  شخصيا لألمين 
ستيفان دي ميستورا، قال السيد غالي ان هذا االخير 
"يواجه العديد من الصعوبات في تنفيذ المهام الموكلة 
إليه على رأسها عدم وجود رغبة لدى مجلس االمن 

في الدفع بالقضية نحو الحل، مكتفيا بإدارة النزاع".
لدى  الطعن  الدول  بعض  استئناف  على  رده  وخالل 
الثروات  نهب  لمواصلة  االوروبية،  العدل  محكمة 
الصحراوية، ذكر الرئيس غالي أن المحكمة أصدرت 
النتيجة  مرة  كل  في  وكانت  أحكام  ثالثة   2016 منذ 
والصحراء  "المغرب  أن  على  التأكيد  تجدد  واحدة 
الغربية بلدان متمايزان، ال شرعية للمغرب الستغالل 
الشعب  وان  كان  طرف  أي  من  االقليم  ثروات 
الممثل  هي  والجبهة  يستشار  ان  يجب  الصحراوي 

الشرعي الوحيد له".

طالبت بتقديم المسؤولين عن هذه االنتهاكات على أمام العدالة

"العفو الدولية" تندد باالعتداءات 
الوحشية في حق الناشطة 
الصحراوية "سلطانة خيا"

حثت منظمة العفو الدولية، سلطات اإلحتالل المغربي على وضع 
الصحراوية  الناشطة  تطال  التي  الوحشية  لإلعتداءات  فوري  حد 
صمت  مستنكرة  سنة،  عن  يزيد  ما  منذ  وعائلتها  خيا"  "سلطانة 
لتنظيم  المتحدة  األمم  مهمة  لتوسيع  الدعوات  بشأن  المتحدة  األمم 
استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، لرصد حقوق اإلنسان 

في األراضي المحتلة.
وفي رسالة نشرتها على موقعها على اإلنترنت أول أمس، حثت 
اخنوش،  عزيز  المغربية،  الحكومة  رئيس  الدولية،  العفو  منظمة 
على "اإلنهاء الفوري للهجمات الوحشية على سلطانة خيا وعائلتها 
وفعال  وشفاف  وحيادي  ومستقل  وشامل  سريع  تحقيق  وإجراء 
بخصوص هذه األعمال وضمان تقديم المشتبه في مسؤوليتهم إلى 

العدالة".
كما دعت منظمة العفو في رسالتها للحكومة المغربية إلى "ضمان 
حصول سلطانة خيا وعائلتها على العدالة وسبل االنصاف الفعالة، 
انتهاكات  تكرار  عدم  وضمان  المناسب،  التعويض  ذلك  في  بما 
حقوق اإلنسان التي تعرضوا لها". كما دعت المغرب إلى "اإلنهاء 
الفوري لإلقامة الجبرية التعسفية التي تستهدف سلطانة خيا وعائلتها 

واحترام حقوقهم في حرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات".

قال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، األمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إن "عقدة" 
النظام المغربي هي الجزائر، حيث يسعى االحتالل إلقحامها في النزاع القائم في الصحراء الغربية بالرغم من أن 

المجتمع الدولي بأسره يشهد ان هناك طرفين للنزاع هما المغرب وجبهة البوليساريو.

وقفات احتجاجية بالمغرب بسبب األوضاع الّصحية الكارثية 

إضراب يهّدد بشل مستشفيات المملكة اليوم
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الخارجية الفلسطينية تؤكد أن االحتالل الصهيوني يرتكب جريمة تطهير عرقي، والرئاسة تشدد

»االستيطان على أرض مطار قلنديا خطير 
ويدفع إلى التصعيد«

وأضاف أبو ردينة في بيان صحافي: »إن جميع أشكال االستيطان 
مقبولة،  وغير  شرعية  غير  فلسطين،  دولة  ألراضي  الصهيوني 
التي لن  المحتلة  واألغوار جزء ال يتجزأ من أرض دولة فلسطين 

يتم التنازل عن شبر منها مهما كان الثمن«.
وأوضح أبو ردينة أن المجتمع الدولي بأسره أقرّ عبر القرار األممي 
أشكال  لكل  رفضه  بصراحة  وأعلن  االستيطان،  بإدانة   2334
لفرض  الصهيوني  االحتالل  سلطات  بها  تقوم  التي  االستيطان 
باقي  أو  المحتلة  القدس  مدينة  في  سواء  الواقع،  األمر  سياسة 

األراضي الفلسطينية.
بها  تقوم  التي  التضليل  محاوالت  »إن  قائاًل  ردينة،  أبو  وتابع 
الرأي العام الدولي حول االستيطان،  الحكومة الصهيونية لخداع 
الحالي،  الوقت  في  كبيرة  استيطانية  مشاريع  تُمرَّر  لن  بأنه 
وسياسة  االستيطان  ألن  أحد،  على  تنطلي  لن  فاشلة  محاوالت 
اإلدارة  لسياسة  واضح  تحدٍّ  في  وساق  قدم  على  تجري  الضم 
أن  عليها  يجب  والتي  لالستيطان،  رفضها  أكدت  التي  األميركية 
اإلسرائيلية،  الممارسات  هذه  من  وصريحًا  واضحًا  موقفًا  تتخذ 

وعدم االكتفاء بسياسة التنديد واالستنكار«.
خالل  من  فقط  يكونان  واالستقرار  السالم  أن  ردينة  أبو  وأكد 
عبر  وليس  المشروعة،  الفلسطيني  الشعب  بحقوق  االعتراف 
الشعب  بصمود  فشلها  أثبتت  التي  والضم  االستيطان  سياسة 
نتنازل عنها،  لن  التي  الوطنية،  بالثوابت  وتمسكه  الفلسطيني 
لحماية  المناسبة  القرارات  ستتخذ  الفلسطينية  القيادة  وأن 
حقوق الشعب الفلسطيني، »ألننا لن نقبل بأي حال من األحوال 
والتوسع وسرقة  الضم  استمرار االحتالل لألبد وتطبيق سياسة 

األرض الفلسطينية«.
من جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
في بيان لها، الحرب المفتوحة التي يشنها االحتالل الصهيوني، 

في  الفلسطيني  الوجود  على 
جريمة  واعتبرته  األغوار،  في  خاصة  »ج«،  المصنفة  المناطق 

تطهير عرقي.
حربًا  يشنّ  االحتالل  أن  الفلسطينية،  الخارجية  وأوضحت 
يطا،  ومسافر  نابلس،  جنوبيّ  ومنطقة  األغوار،  في  متواصلة 
ألبناء  الحماية  توفير  بضرورة  الدولي  المجتمع  مطالبة  وغيرها، 
الذين يخضعون لبطش االحتالل وتنكيله.  الفلسطيني  الشعب 
وطالبت الخارجية الفلسطينية مؤسسات األمم المتحدة بتحمل 
األرض  المتكررة، بحق  االحتالل  دولة  انتهاكات  أمام  مسؤولياتها 
الفلسطيني،  الشعب  ألبناء  الحقوق  وسلب  الفلسطينية، 

ومحاوالت تدمير مستقبل أجياله.
االحتالل  جنود  اقتحام  أن  إلى  الفلسطينية  الخارجية  وأشارت 
واالستيالء  وتفتيشها،  األحمر،  الرأس  في  المواطنين  لمساكن 
لم  أخالقيًا جديدًا  يُعَدّ سقوطًا  زراعية  ومعدات  مركبات  على 
في  خاصة  التاريخ،  عبر  العنصرية  األنظمة  أبشع  مثله  تشهد 

ظل األجواء الباردة.
الصهيوني  االحتالل  استيالء  أن  الفلسطينية  الخارجية  وبينت 
على أراٍض فلسطينية واسعة في منطقة جنوب نابلس، خاصة 
في  االستيطان  تعميق  إلى  يهدف  والساوية،  قريوت  بلدتي 
المنطقة، وربط البؤر االستيطانية بعضها ببعض، وإلى تكريس 
تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة تغرق باالستيطان 

على طريق ضمها إلى دولة االحتالل.
في هذه األثناء، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
االحتالل  ثمن  يدفعون  المقدسيين  »إن  صحافي،  بيان  في 
وتقاعس مجلس األمن في تنفيذ قراراته«. وأوضحت الخارجية 
الفلسطينية أن »انتهاكات االحتالل في مدينة القدس هي التي 
تُسيطر على مشهد الحياة هناك، وهو واقع يتكرر يوميًا بأشكال 

وذرائع مختلفة، بهدف تعميق وتهويد وأسرلة المدينة، وتغيير 
يخدم  بما  القائم،  والديمغرافي  والقانوني  التاريخي  واقعها 

االحتالل وأطماعه االستعمارية التوسعية«.
في  المستوطنين  عربدة  إلى  الفلسطينية  الخارجية  وأشارت 
الشيخ  وحيّ  وسلوان،  والعيسوية،  بالقدس،  القديمة  البلدة 
أمام  شمعدان  لنصب  االستفزازية  محاوالتهم  فيها  بما  جراح، 
كما هو  االستيطاني،  البناء  وإعالن مزيد من  الكرد،  منزل عائلة 
أراضي مطار قلنديا،  المشروع االستيطاني األخير على  الحال مع 
لالستيطان،  وتخصيصها  األرض،  من  مزيد  على  واالستيالء 

وإعالنها »حدائق توراتية«، و«متنزهات«.
وأذرعها  اإلسرائيلية  الحكومة  الفلسطينية  الخارجية  وحمّلت 
المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها 

على ساحة الصراع برمتها.
جرت  التي  بالنقاشات  »الخارجية«  رحبت  منفصل،  سياق  وفي 
في جلسة مجلس األمن الدولي باألمس، والتي تزامنت مع إحياء 
األمم المتحدة لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 
إدانة  على  الحاصل  الدولي  واإلجماع  األممية،  المواقف  فيها  بما 
الجانب.  أحادية  الصهيونية  واإلجراءات  ورفضه،  االستيطان 
كافية،  غير  المواقف  هذه  »إن  الفلسطينية:  الخارجية  وقالت 
عملية  وخطوات  أفعال  إلى  وتحويلها  فورًا،  بترجمتها  ونطالب 

ملموسة«.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، »إن القرار الصهيوني بإقامة حيّ استيطاني على أرض 
مطار قلنديا شمال القدس خطير ويدفع بالمنطقة نحو التصعيد، ألن المساس بمطار قلنديا مساس بأحد الرموز السيادية 

لدولة فلسطين، التي اعترف بها المجتمع الدولي في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 2012«.

قال القيادي في حركة »حماس« 
الفلسطينية فازع صوافطة، إن 
االعتداءات المستمرة على أبناء 
الشعب الفلسطيني في األغوار 

تستهدف الوجود الفلسطيني 
هناك، ودفع الفلسطينيين 
للهجرة من أراضيهم لمنحها 

للمستوطنين في اعتداء سافر 
على الحق الفلسطيني في 

األغوار.

ودعا القيادي صوافطة أبناء 
الشعب الفلسطيني للوقوف 
إلى جانب األهالي الصامدين 

في خربة الرأس األحمر 
واألغوار ومساندتهم، ودعم 

صمودهم لقطع الطريق على 
االحتالل ومستوطنيه وإفشال 

مخططاتهم لالستيالء على أراضي 
الفلسطينيين وطرد أبنائها منها.

وتوجه بالتحية ألهل فلسطين 
الصامدين في خربة الرأس 

األحمر واألغوار، التي داهمتها 
قوات االحتالل/ وشنت حملة 

مصادرة واسعة في ممتلكاتهم 
وآلياتهم. وأوضح صوافطة أن 

قوات االحتالل اقتحمت ليلة أول 
أمس حتى صباح أمس، مساكن 
الفلسطينيين في خربة الرأس 

األحمر في محافظة طوباس، 
وحاصرت المنطقة لمدة تزيد عن 
12 ساعة قامت خاللها بتفتيش 

المساكن ومصادرة أمالك 
المزارعين من جرارات زراعية 

وسيارات خاصة.
وشنت قوات االحتالل حملة 

مصادرة شرسة على خربة الرأس 

األحمر، طالت جرارات زراعية 
وصهاريج مياه مجرورة وسيارات 
خاصة وعربات مجرورة. وصادرت 
قوات االحتالل 6 جرارات زراعية، 

و5 سيارات خاصة، و4 صهاريج 
مياه مجرورة، و3 عربات مجرورة، 
ونقلتها عبر منوفات إلى مواقع 

الحجز لدى االحتالل. 
وتعود هذه الممتلكات والمركبات 

والمعدات الزراعية لعائالت 
بني عودة، ومصلح، ودراغمة، 

وبشارات.ة ويضيق االحتالل على 
المزارعين في منطقة األغوار من 

خالل هدم ومصادرة ممتلكاتهم 
ومنعهم من العمل في أراضيهم، 

إلجبارهم على الرحيل لصالح 
المشاريع االستيطانية.

وتقع خربة الرأس األحمر على 
بعد 23كم من الجهة جنوب شرق 

من مدينة طوباس، ويبلغ عدد 
سكانها )74( نسمة حتى عام 

2017، وتقع جميع أراضيها ضمن 
المنطقة المصنفة »ج« وفق 

اتفاق »أوسلو«.
وصادرت قوات االحتالل من أراضي 
الخربة ما مساحته )10362( دونما 

لصالح مستوطنات صهيونية، 
ونهبت معسكرات جيش االحتالل 

التي تقع بالقرب من الخربة 
ما مساحته )6038( دونما من 

أراضيها. وتتعرض األغوار 
لهجمة شرسة وممنهجة منذ 

احتاللها عام 1967 من قبل قوات 
االحتالل وقطعان المستوطنين 

معًا، حيث ينتشرون على أكثر من 
21 مستوطنة وبؤرة استيطانية 
على امتداد األغوار الفلسطينية.

 »حماس« تدعو الشعب الفلسطيني إلفشال مخططات االحتالل

االعتداءات الصهيونية في »األغوار« 
تستهدف الوجود الفلسطيني

الوكاالت

أن  األسرى،  لدراسات  فلسطين  مركز  أكد 
شهر  خالل  واصل  الصهيوني  االحتالل 
التنكيل  حمالت  من  الماضي  نوفمبر 
ورصد  الفلسطينيين،  بحق  واالعتقال 
)365( حالة اعتقال بينهم 44 طفاًل، و8 

سيدات.

الذي  الشهري  تقريره  في  المركز  وأوضح 
أصدره أمس، حول االعتقاالت أن االحتالل 
عمليات  من  الماضي  الشهر  خالل  واصل 
االعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية 
كالعادة  القدس  احتلت  بينما  المحتلة، 
المعتقلين والتي  المركز األول في أعداد 
مدينة  تلتها  اعتقال،  حالة   )130( بلغت 

الخليل والتي شهدت )48( حالة اعتقال.
من  اعتقال  حاالت   10 التقرير  ورصد 
صيادين  خمسة  بينهم  غزة  قطاع 
مقابل  السمك  صيد  في  عملهم  خالل 
اإلفراج  وتم  القطاع،  جنوب  شواطئ 
اعتقلت  بينما  التحقيق،  بعد  عنهم 
تاجرا فلسطينيا على معبر بيت حانون، 
واعتقلت آخر من سكان خانيونس أثناء 
مغادرته معبر بيت حانون لمستشفيات 
بينما  المريضة،  زوجته  لعالج  الداخل 
اعتقلت ثالثة شبان بحجة تجاوز السلك 

الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع.
بحق  اعتداءاته  االحتالل  واصل  كما 
اعتقلت  حيث  واإلعالميين  الصحفيين 
الصحفي مجاهد حمد اهلل مرداوي، بعد 
حبلة  قرية  في  عائلته  منزل  مداهمة 
بعد  سراحه  وأطلقت  قلقيلية،  قرب 
الصحفي  اعتقلت  كما  معه،  التحقيق 
واقتحام  مداهمة  بعد  جبريل  صبري 

منزله في بيت لحم.
االحتالل  مخابرات  استدعت  بينما 
عالء  ميديا«  »جي  وكالة  في  الصحفي 
الريماوي، وحققت معه مدة ست ساعات 
معسكر  في  الصحافي،  عمله  حول 
»عوفر« برام اهلل، وابلغته بمنعه من 
المحررة  الصحافية  واحتجزت  السفر، 

بشرى الطويل، وحققت معها بخصوص 
في  ساعات  أربع  مدة  الصحفي  عملها 
معسكر »عوفر« قرب برام اهلل، وأفرجت 
عنها بعد تهديدها واتهامها بالتحريض.

اعتقال النساء واألطفال

مدير  األشقر«  »رياض  الباحث  بيَّن 
واصل  الصهيوني  االحتالل  أن  المركز، 
الماضي  الثاني  تشرين  شهر  خالل 
والحبس  باالعتقال  االطفال  استهداف 
المالية،  الغرامات  وفرض  المنزلي 
لقاصرين  اعتقال  حالة   42 رصد  حيث 
حجازي،  محمد  نسيم  الطفل  أصغرهم 
11 عامًا، من بلدة سلوان، جنوبي القدس 
المحتلة، والطفلين آدم الصفدي، ومحمد 
الوحش، 14 عامًا، من بلدة بيت صفافا، 

جنوب القدس.
الماضي  الشهر  االحتالل خالل  واصل  كما 
رصد  حيث  باالعتقال،  النساء  استهداف 
فلسطينيات  لنساء  اعتقال  حاالت   8
عامًا   40 برادعيه،  أمل  المواطنة  وهن 
مع زوجها بسام غنيمات من الخليل، كما 
اعتقلت السيدة »ارين يوسف المغربي« 
بعد  لحم  ببيت  الدهيشة  مخيم  من 

مداهمة منزلها.
أبو  عمر  الشهيد  والده  اعتقلت  بينما 
وابنها،  زوجها  مع  القدس  من  عصب 
عامًا،   20 »آية«  الفتاة  كذلك  واعتقلت 
منفذ  شخيدم  أبو  فادي  الشهيد  ابنه 
استدعت  كما  وزوجته  القدس،  عملية 

والدته سميرة السويطي )69 عامًا(.
المواطنة  االحتالل  قوات  اعتقلت  فيما 
مخيم  من  عامًا   )50( الصبري  أبو  نبيلة 
األسير  نجلها  على  للضغط  الجلزون، 
المحرر أحمد أبو الصبري لتسليم نفسه، 
من  زيود  نضال  صابرين  اعتقلت  كما 
جنين وهي زوجة األسير محمد زهير زيود، 
واعتقلت المواطنة رشا طارق العيساوي 

وتفتيشه  منزلها  دهم  بعد  عامًا(،   36(
شمالي  العيساوية،  قرية  اقتحام  خالل 
سلمت  بينما   . القدس  مدينة  شرق 
 44( خويص  محمد  خديجة  المرابطتين 
عامًا(، وهنادي محمد الحلواني )41 عامًا( 

بالغين لمراجعة المخابرات.
إضراب عن الطعام

وأشار المركز إلى أنه خالل الشهر الماضي 
عن  المضربين  األسرى  غالبية  علق 
في  انتصارهم  بعد  إضرابهم  الطعام 
االحتالل  وإجبار  الخاوية،  األمعاء  معركة 
وعلى  اإلداري،  على وضع حد العتقالهم 
رأسهم أقدم المضربين كايد الفسفوس 
حيث يطلق سراحه بعد أسبوعين، بينما 
نوفمبر  نهاية  حتى  واحد  أسير  يزال  ال 
مستمرًا في إضرابه وهو األسير »هشام 
أبو هواش« من دورا جنوب الخليل حيث 
المفتوح  اإلضراب  في   107 لليوم  وصل 
حقيقية  خطورة  وهناك  الطعام،  عن 
مستشفى  في  يقبع  حيث  حياته  على 

الرملة.

األوامر اإلدارية

االحتالل  محاكم  بأن  األشقر  وبين 
واصلت خالل شهر نوفمبر الماضي إصدار 
حيث  األسرى،  بحق  اإلدارية  القرارات 
 )87( الصورية  االحتالل  محاكم  أصدرت 
تراوحت  وتجديد،  جديد  بين  إداري  قرار 

ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
قرارات  بحقهم  صدرت  من  بين  ومن 
القيادي  األسير  الماضي  الشهر  إدارية 
وتم  البيرة  مدينة  من  الطويل  جمال 
أشهر   6 لمدة  الثانية  للمرة  له  التجديد 
اإلداري  االعتقال  جددت  فيما  جديدة، 
وزير  بحق  التوالي  على  الرابعة  للمرة 
شؤون القدس السابق خالد إبراهيم أبو 

عرفة، لمدة اربعة أشهر جديدة.

 تحقيق يكشف االنتهاكات الصهيونية في حق الفلسطينيين 

365 حالة اعتقال، بينهم 44 طفال و8 نساء 

في نوفمبر الماضي
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العام  أواخر  في  المسلمين  حياة  يضيء  جديدًا  نورًا  كان 
إنها  واليأس،  ة  والمشقَّ الحزن  ظالم  بعد  البعثة  من  العاشر 

سنة اهلل التي ال تتغيرإسالم إياس بن معاذ
مثل الذي حدث مع سويد بن الصامت تكرَّر مع غالم صغير 
اسمه إياس بن معاذ، ولننظر إلى ما قاله محمود بن لبيد رضي 

اهلل عنه في شأن إسالم إياس:
َقاَل:  اأَلشْهَِل  عَبْدِ  بَِني  َأخِي  َلِبيدٍ  بِْن  مَحْمُودِ  عَنْ 
وَمَعَهُ  َة  مَكَّ رَافٍِع  بْنُ  َأنَسُ  اْلحَيْسَِر  َأبُو  َقدِمَ  َلمَّا 
ِإيَاسُ بْنُ معَاذٍ  اأَلشْهَِل فِيِهمْ  فِتْيٌَة مِنْ بَِني عَبْدِ 
مِنَ  َقوْمِِهمْ  عََلى  ُقرَيٍْش  مِنْ  اْلحِْلفَ  يَْلتَمِسُوَن 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلِل  رَسُوُل  ِبِهمْ  سَمِعَ  اْلخَزْرَِج 
خَيٍْر  ِإَلى  َلُكمْ  »هَْل  َلهُمْ:  َفَقاَل  ِإَليِْهمْ،  َفجََلسَ  َفَأتَاهُمْ 
اهلِل  رَسُوُل  »َأنَا  َقاَل:  َذاكَ؟  وَمَا  َقاُلوا:  َلهُ؟«  ِجْئتُمْ  مِمَّا 
اَل  اهلَل  يَعْبُدُوا  َأْن  ِإَلى  َأدْعُوهُمْ  اْلعِبَادِ  ِإَلى  بَعََثِني 
يُشِْرُكوا ِبهِ شيًئا، وَُأنِْزَل عََليَّ كِتَابٌ«. ثمَّ َذَكرَ اإِلسْاَلمَ 
-وََكاَن  معَاذٍ  بْنُ  ِإيَاسُ  َفَقاَل  اْلُقرْآَن،  عََليِْهمُ  وَتَاَل 
غالمًا حَدًَثا-: َأيْ َقوِْم هََذا وَاهلِل خَيْرٌ مِمَّا ِجْئتُمْ َلهُ. 
مِنَ  حَْفنًَة  رَافٍِع  بْنُ  َأنَسُ  اْلحَيْسَِر  َأبُو  َفَأخََذ  َقاَل: 
ِإيَاِس بِْن معَاذٍ، وََقامَ  ِبهَا فِي وَجْهِ  اْلبَْطحَاِء َفضَرَبَ 
رَسُوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم عَنْهُمْ، وَانْصَرَُفوا ِإَلى 
اْلمَدِينَةِ، َفَكانَتْ وَْقعَُة بُعَاثٍ بَيْنَ اأَلوِْس وَاْلخَزْرَِج، 
َقاَل  هََلكَ.  َأْن  معَاذٍ  بْنُ  ِإيَاسُ  يَْلبَْث  َلمْ  ثمَّ  َقاَل: 
َقوْمِي  مِنْ  حَضَرَهُ  مَنْ  َفَأخْبَرَِني  َلِبيدٍ:  بْنُ  مَحْمُودُ 
اهلَل  يُهَلُِّل  يَسْمَعُونَهُ  يَزَاُلوا  َلمْ  َأنَّهُمْ  مَوْتِهِ  عِنْدَ 
َكانُوا  َفمَا  مَاتَ،  حَتَّى  وَيُسَبِّحُهُ  وَيَحْمَدُهُ  وَيَُكبِّرُهُ 
وَن َأْن َقدْ مَاتَ مسلمًا، َلَقدْ َكاَن اسْتَشْعَرَ اإِلسْاَلمَ  يَشُكُّ
صلى  اهلِل  رَسُوِل  مِنْ  سَمِعَ  حِينَ  اْلمَجْلِِس  َذلِكَ  فِي 

اهلل عليه وسلم مَا سَمِعَ.
هذه -أيضًا- قصة جميلة فيها من الدروس الكثير:

أواًل: بدا لنا بوضوح الجهد الهائل الذي كان يبذله رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم؛ بحيث ال يسمح بفوات فرصة لتبليغ 
رسالة اإلسالم إلى الناس، ولم يكن يتحرَّج من أن يُفاتح في 
أمر الدين رجااًل ما عرفهم إالَّ منذ دقائق معدودات، ولم يكن 
يتعلَّل بما يقوله كثير من المسلمين اآلن من أنه ال بُدَّ من 
التعارف الطويل الذي قد يمتدُّ إلى شهور وسنوات حتى تَُكلِّم 
ال  قد  أفرادًا  يقابل  هنا  أنه  العقيدة؛ خاصَّة  أمر  في  الناس 
يتيسَّر له أن يقابلهم ثانيًة؛ لذا فقد كان يتحدَّث مع الناس 

بشكل مباشر واضح ال يُضَيِّع فيه وقتًا.
بالسلوك  الدعوة  طريقة  ينتهج  المسلمين  بعض  ثانيًا: 
الحميدة،  األخالق  منه  رأت  إذا  الناس  أن  فيتخيَّل  فقط، 
والخصال الشريفة، فهذا يكفي للتعريف باإلسالم، وهذا الفكر 
في الواقع صواب من ناحية، وخطأ من ناحية أخرى؛ فالسلوك 
هذا  في  والتربوي  العملي  بالجانب  الناس  إلقناع  جدًّا  مهمٌّ 
الدين؛ ولكن االكتفاء به وحده دون تصريح مباشر بالمرجعية 
اإلسالمية العقائدية لهذا السلوك خطأ كبير؛ ألن عموم الناس 
ليست لهم القدرة على ربط أخالق المسلم الحميدة باإلسالم؛ 
إالَّ إذا صَرَّح هو بذلك، والناس لن تعرف شيًئا عن العقيدة 
اإلسالمية الصحيحة بما فيها من توحيد هلل، وإيمان بالنبوَّة، 
األمور  هذه  في  الحديث  كان  إذا  إال  اآلخر،  اليوم  في  ويقين 

مباشرًا صريحًا ال لبس فيه وال غموض؛ إنني أشعر أن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يُسابق الزمن في حديثه مع 
الناس في شأن اإلسالم، فهذا اللقاء مع بني عبد األشهل قد ال 
يتكرَّر أبدًا، وقد ينبهرون فيه بأخالق الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم دون أن يلتفتوا إلى أن كمال أخالقه راجعٌ إلى نبوَّته 
وعصمة اهلل عز وجل له، وقد يظنونه أحد الشرفاء الكثيرين 
الذين برزوا في جانب األخالق؛ ومع ذلك فهم يعبدون الالت 
يدخل  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  كان  لذلك  والعزى؛ 
في صلب العقيدة مباشرة، فيتحدَّث عن توحيد اهلل وعدم 
على  ويقرأ  اآلخر،  اليوم  في  معتََقدَه  ويصف  به،  اإلشراك 
الناس آيات من القرآن الكريم؛ وهكذا يجب أن يكون الداعية 
الصادق؛ الذي يحمل همَّ الدعوة، ويحرص على أن يكون سببًا 

في هداية الناس.
ثالًثا: الحظنا في هذا الموقف كيف أن اهلل عز وجل يفتح 
قلوبًا لإلسالم بكلمات قليلة؛ بينما تنغلق قلوب أخرى فال 
تتأثَّر قيد أنملة! لقد شرح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر 
اإلسالم بكلمات موجزة، وقرأ بضع آيات من القرآن الكريم؛ ولقد 
كانت الرسالة واضحة جدًّا، ومع ذلك فقد تفاوتت ردود الفعل 
بشدَّة  تأثَّر  السامعين  فأحد  عجيبًا!  تفاوتًا  نفسها  لآليات 
للغاية،  سريع  بشكل  اإلسالم  إلى  العقيدة  تغيير  قرار  وأخذ 
برفض  يكتفِ  فلم  تمامًا،  المضادَّ  االتجاه  أخذ  آخر  وسامعٌ 
ومجموعة  اإليمان،  عن  اآلخرين  صدِّ  على  حرص  بل  الدين؛ 
ال  متردِّدَة  وكأنها  تُعَلِّق،  ولم  سكتت  السامعين  من  أخرى 
تعرف في أي االتجاهات تسير؛ قال تعالى: }وََكَذلِكَ َأنْزَْلنَاهُ 
 ،]16 يُِريدُ{]الحج:  مَنْ  يَهْدِي  اهلَل  وََأنَّ  بَيِّنَاتٍ  آيَاتٍ 
واحدًا  بها  يهدي  أن  أراد  ولكن اهلل  واحدة؛  البيِّنَات  فاآليات 
وال يهدي بها آخر، وهذا التفاوت مَرَدُّه إلى قلِب كل واحد من 
اهلل  سيفتحه  متواضع  رقيق  قلب  فهذا  السامعين،  هؤالء 
له  يُيَسِّر اهلل  لن  قاٍس  للقرآن، وهذا قلب غليظ  عز وجل 
لِإِلسْاَلِم  صَدْرَهُ  اهلُل  شَرَحَ  }َأَفمَنْ  تعالى:  قال  الهداية؛ 
ُقُلوبُهُمْ  لِْلَقاسِيَةِ  َفوَيٌْل  رَبِّهِ  مِنْ  نُوٍر  عََلى  َفهُوَ 
مِنْ ذِْكِر اهلِل ُأوَلئِكَ فِي ضَاَلٍل مُِبيٍن * اهلُل نَزََّل َأحْسَنَ 
اْلحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَاِبهًا مََثاِنيَ تَْقشَعِرُّ مِنْهُ جُُلودُ 
الَّذِينَ يَخْشَوَْن رَبَّهُمْ ُثمَّ تَلِينُ جُُلودُهُمْ وَُقُلوبُهُمْ 
ِإَلى ذِْكِر اهلِل َذلِكَ هُدَى اهلِل يَهْدِي ِبهِ مَنْ يَشَاُء وَمَنْ 
فالمسألة   ،]23  ،22 هَادٍ{]الزمر:  مِنْ  َلهُ  َفمَا  اهلُل  يُضْلِِل 
في الحقيقة قلبيَّة بحتة: قلب قاٍس معزول عن ذِْكر اهلل، 
وقلب خاشع يلين لذِْكر اهلل، فليس هناك ظلم وال إجحاف؛ 
إنما العبد في الواقع هو الذي يختار بقلبه، ويُحَدِّد بإرادته، 
واهلل يهدي أصحاب القلوب الرقيقة، ويُضِلُّ الغالظ القساة، 

وهذا منتهى العدل والحكمة.
المؤكَّد أن هناك عوامل كثيرة كانت سببًا في  رابعًا: من 
رقة قلب إياس بن معاذ، وغلظة قلب اآلخر أبي الحيسر أنس 
بن رافع؛ ولكن يبرز -من خالل الرواية- عامالن مهمان لهما 
أكبر األثر في تحديد مسار كل واحد منهما؛ أما العامل األول: فهو 
الدعوة من  إلى  أقرب  السنِّ؛ فالشباب كما ذكرنا مرارًا  عامل 
الكبار، وإن كانت الدعوة موجهة إلى االثنين معًا؛ لكن اقتضت 
قبول  إلى  وأقرب  ة،  رقَّ أكثر  الشباب  قلوب  أن  األمور  طبيعة 
الدعوات الجديدة الصالحة، بعكس القلوب التي ران عليها ما 

كانت تكسب من الذنوب والخطايا واألفكار، فهذا عامل مهم، 
فالزعماء  والقيادة،  المنصب  عامل  فهو  الثاني:  العامل  وأما 
بطبيعة الحال رافضون للدعوات اإلصالحية والدينية بشكل 
عام، إال مَنْ رحم اهلل؛ وذلك خوًفا على مناصبهم وأوضاعهم 
القيادية، فهم ال يحبُّون التحوُّل إلى التبعية لغيرهم حتى لو 
كان نبيًّا! هكذا كان الوضع في كل مسيرة اإلنسانية، وهكذا 
كان الوضع في قصتنا، فأبو الحيسر أنس بن رافع هو زعيم 
الوفد، الذي ال يكفيه أن يرفض اإلسالم؛ بل يجتهد في منع 
يتردَّد  لم  ولذلك  غيره؛  إلى  طاعته  عن  الخروج  من  أتباعه 
في ضرب إياس بن معاذ عندما طرح فكرة قبول اإلسالم، ال 
بقية  ليُرهِب  ولكن  اإلسالم؛  اعتناق  من  فقط  هو  ليمنعه 
أما  الجديد؛  الدين  في  التفكير  طريق  عليهم  ويقطع  الوفد 
المجردَّة،  إياس بن معاذ فغالم بسيط يبحث عن الحقيقة 
وليس له منصب يخاف عليه، بل هو في الحالتين تابع! إما 
تابع ألنس بن رافع، وإما تابع لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
الزعماء.  قرار  من  بكثير  أيسر  إسالمه  فقرار  َثمَّ  ومن  وسلم! 
استثناءات؛  دومًا  وتوجد  اإلطالق،  وجه  على  هذا  ليس  نعم 

ولكن هذه االستثناءات تَُقوِّي القاعدة وال تنفيها.
خامسًا: ضاعت على أنس بن رافع فرصة اإلسالم، ولعلَّه 
مات مبكرًا بعد هذا اللقاء؛ ألننا لم نسمع له ذكرًا في السيرة 
الصحابة، وهذا خطأ  يذكره في  وبعضهم  ذلك،  بعد  النبوية 
الكفر  الموقف، وكان واضحَ  ألننا ال نعرف من حياته إال هذا 
فيه، وهكذا أضاع أنس بن رافع فرصة ثمينة للعتق من النار 
على يد رسوٍل كريٍم صلى اهلل عليه وسلم، والحياة فرص، وما 
أن  من  الرغم  على  فإنه  وللعجب  مطلًقا،  يعود  ال  قد  ذهب 
الناس من اإلسالم فإن اإلسالم قد  رافع كان يمنع  أنس بن 
اخترق بيته رغمًا عن أنفه بعد موته! فأسلم ابنه الحارث بن 
ُأحُد،  أنس رضي اهلل عنه، وشارك في بدر، ثم استشهد في 
وأسلمت ابنته أم إياس بنت أنس رضي اهلل عنها، وتزوَّجت 
}وَاهلُل  تعالى:  قال  عنه!  اهلل  رضي  عوف  بن  الرحمن  عبد 
َغالِبٌ عََلى َأمِْرهِ وََلكِنَّ َأْكَثرَ النَّاِس اَل يَعَْلمُوَن{]يوسف: 

.]21
سادسًا: كان سويد بن الصامت رضي اهلل عنه من الخزرج، 
اهلل  وكأن  األوس،  من  عنه  اهلل  رضي  معاذ  بن  إياس  وهذا 
القبيلتين معًا؛  إلى  أراد أن تصل دعوة اإلسالم  عز وجل قد 
إلى  نظرًا  لإلسالم  كبيرة  بدعوة  يقوما  لم  الرجلين  أن  ومع 
للمدينة  تمهيد  وكأنه  كان  إسالمهما  فإن  المبكر؛  موتهما 
ى بعد ذلك دعوة اإلسالم بشكل أكبر بعد عام من موت  لتتلقَّ
هذين الصحابيين الكريمين، وهذا تدبير ربِّ العالمين، الذي 
ط له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال الصحابة؛  لم يُخَطِّ
الجهد،  بذل  إالَّ  العباد  على  وما  بالمقادير،  األمور  تجري  ولكن 

ويفعل اهلل ما يشاء.
سابعًا: من جديد تؤكِّد هذه الرواية الزمن الذي حدثت فيه 
المعركة الكبرى بين األوس والخزرج، والمعروفة بيوم بعاث؛ 
حيث ذكرت الرواية أن يوم بعاث كان فور عودة الوفد اليثربي 
أوائل  في  المعركة  حدوث  يعنى  وهذا  المدينة،  إلى  مكة  من 
العام الحادي عشر من البعثة؛ حيث تمَّت أحداث هذه القصة 
في آخر العام العاشر من البعثة كما أثبت ابن إسحاق وغيره.

إسالم إياس بن معاذ 
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 إحباط محاوالت إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي خالل األسبوع الماضي من توقيف 6 
عناصر دعم للجماعات اإلرهابية في عمليات منفصلة.

خالل الساعات الـ 24 الماضية

إنقاذ 41 شخصا اختنقوا بغاز 
احادي الكربون بـ 11 والية

أوضح بيان لوزارة الدفاع 
الوطني أمس أن وحدات 

ومفارز الجيش نفذت وحدات 
ومفارز للجيش الوطني 
الشعبي، خالل الفترة 

الممتدة من 24 إلى 30 
نوفمبر 2021، عمليات عدة 
أسفرت عن نتائج نوعية، 

وفي التفاصيل فإنه في 
إطار عمليات مكافحة 

اإلرهاب، أوقفت مفارز 
للجيش الوطني الشعبي 

)06( عناصر دعم للجماعات 
اإلرهابية في عمليات 

منفصلة عبر التراب الوطني.
وفي سياق عمليات 

محاربة الجريمة المنظمة 
ومواصلة للجهود الحثيثة 
الهادفة إلى التصدي آلفة 
االتجار بالمخدرات ببالدنا، 

أوقفت مفارز مشتركة 
للجيش الوطني الشعبي، 

بالتنسيق مع مختلف 

مصالح األمن، بإقليمي 
الناحيتين العسكريتين 

الثانية والثالثة، )11( تاجر 
مخدرات وأحبطت محاوالت 

إدخال كميات من المخدرات 
عبر الحدود مع المغرب، 

تُقدر بـ)03( قناطير 
و)33( كيلوغرام من الكيف 

المعالج، في حين تم 
توقيف )28( تاجر مخدرات 

بحوزتهم )62( كيلوغرام 
من نفس المادة و)203740( 
قرصا مهلوسا خالل عمليات 

مختلفة عبر النواحي 
العسكرية األخرى.

من جهة أخرى، أوقفت 
مفارز للجيش الوطني 

الشعبي بكل من تمنراست 
وعين قزام وبرج باجي 

مختار وجانت، )55( شخصا 
وضبطت )10( مركبات 

و)70( مولدا كهربائيا و)41( 
مطرقة ضغط وكميات من 

المتفجرات ومعدات تفجير 
وتجهيزات أخرى تستعمل 
في عمليات التنقيب غير 
المشروع عن الذهب، في 

حين تم توقيف )05( 
أشخاص آخرين وحجز )05( 

بنادق صيد و)04( أطنان من 
المواد الغذائية الموجهة 

للتهريب و)18250( علبة من 
مادة التبغ بكل من غرداية 

والجلفة وعين قزام.
في سياق آخر، أحبط حراس 

الحدود محاوالت تهريب 
كميات من الوقود تُقدر 
بـ )11804( لتر بكل من 

تبسة والطارف وسوق 
أهراس، فيما تم توقيف 

)63( مهاجرا غير شرعي 
من جنسيات مختلفة بكل 

من تلمسان وجانت والوادي 
وبشار وتبسة.

حياة. س

 24 الـ  خالل  المدنية  الحماية  وحدات  سجلت 
ساعة األخيرة 2785 تدخل على إثر تلقي مكالمات 
االستغـاثة من طرف المواطنين، وشملت حوادث 
إخمــاد  الصحي  اإلجالء  المنزلية  الحوادث  المرور 
اختنقوا  أشخاص  وإنقاذ  األمنية  األجهزة  الحرائق 

بالغاز.
وتمكنت ذات المصالح حسب بيان صدر عنها أمس 
من إسعاف وإنقاذ 41 شخصا يعانون من صعوبات 
احادي  غاز  استنشاقهم  جراء  التنفس  في  وضيق 
أم  سكيكدة،  بوعريريج،  برج  من  بكل  الكربون، 
الجزائر،  أهراس،  سوق  تيسمسيلت،  البواقي، 

البليدة، نعامة، غليزان، قسنطينة، عنابة.
نفس  خالل  المدنية  الحماية  وحدات  قامت  كما 
المرور  حوادث  عدة  أجل  من  تدخل   90 بـ  الفترة 
07 أشخاص وإصابة  عبر عدة واليات. خلفت وفاة 
106 أخرين بجروح مختلفة، وسجلت أثقل حصيلة 
بين  اصطدام  في  أشخاص   04 بوفاة  بإليزي 
شاحنتين بالطريق الوطني رقم 03 بلدية برج عمر 

ادريس.
من  بالوقاية  المتعلقة  النشاطات  يخص  وفيما 
الحماية  وحدات  قامت  كورونا  فيروس  انتشار 
لفائدة  تحسيسية  عملية   12 بـ  المدنية 
عملية   12 بـ  القيام  إلى  باإلضافة  المواطنين، 
وخاصة  عمومية  والهياكل  المنشأة  عبر  تعقيم 

المجمعات السكنية والشوارع.

الحماية من أجل  ومن جهة أخرى، تدخلت مصالح 
سوق  والية  من  بكل  مختلفين،  حريقين  إخماد 
أهراس والمدية، تسببت هذه الحرائق بوالية سوق 
حريق  إثر  خفيفة  بحروق  شخص  إصابة  أهراس 

شب في مسكن بحي العامرية بلدية سدراتة.
الدخان  جراء  اختناق  ببداية  شخصين  أصيب  كما 
بوالية المدية على إثر حريق شب داخل منزل يقع 
تقديم  تم  سليمان،  بني  بلدية   22 التجزئة  بحيي 
المكان  عين  في  للضحايا  الضرورية  اإلسعافات 
ونقلهم في حالة مستقرة إلى المستشفى المحلي.
حياة. س

توقيف 6 عناصر دعم للجماعات 
اإلرهابية خالل أسبوع واحد

األنابيب  سارقي  توقيف  غرداية:   
الخاصة بقنوات الصرف الصحي

بوهراوة  بحي  الثالث  الحضري  األمن  مصالح  أوقفت 
في  سنة(  و22   23( شخصين  الفارط  األسبوع  غرداية 
حالة تلبس وهم بصدد سرقة أنابيب بالستيكية خاصة 
بقنوات الصرف الصحي، أين تم حجز أدوات خاصة بالحفر 
والتقطيع، مركبة، مع تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات 
الفارط،  األسبوع  إلى  القضية  وقائع  وتعود  القضائية، 
بوهراوة  بحي  الشرطة  قوات  بها  تقوم  دوريات  إثر  على 
حفر،  بعملية  يقومان  شخصين  انتباههم  لفت  العليا  
أين تبين بعدها أنهما ال يحوزان على أية رخصة قانونية 
الشرطة  قوات  تحريات  بالمنطقة،  بأشغال  للقيام 
سرقة  لعملية  يخططان  المعنيين  أن  أظهرت  بالمكان 
أنابيب بالستيكية خاصة بقنوات الصرف الصحي، وعليه 
عملية  ومكنت  المصلحة،  إلى  وتحويلهم  توقيفهم  تم 
التوقيف من حجز واسترجاع أدوات مستعملة في عملية 
الحفر متمثلة في مجرفتين، فأس  مطرقة كبيرة الحجم، 
أدوات حديدية تستعمل للحفر، باإلضافة إلى مركبة من 
تنقالتهم  في  فيهم  المشتبه  يستعملها   DFSK نوع 
الدائم  بالتنسيق  الحضري  األمن  مصالح  قامت  أين   ،
اإلجراءات  كافة  باتخاذ  المحلية  النيابة  مع  والمستمر 
فإن  المصدر  وحسب  فيهم،   المشتبه  ضد  القانونية 
كافة  من  االستيفاء  بعد  و  القضائية  الضبطية  عناصر 
جزائي  ملف  بإنجاز  قامت  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات 
الرتكاب  اإلعداد  لغرض  أشرار  جمعية  تكوين  تهمة  عن 
جنحة السرقة في حالة تلبس بتوافر ظروف التعدد مع 
استحضار مركبة، قدموا بناء عليه أمام الجهات القضائية.

تيارت: حجز كمية من المشروبات 
الكحولية الموجهة للبيع

ألمن  القضائية  للشرطة  المتنقلة  الفرقة  عناصر  تمكن 
دائرة السوقر بوالية تيارت. من توقيف 3 أشخاص وحجز 
بيان  وحسب  الكحولية،  المشروبات  من  معتبرة  كمية 
شخص،  توقيف  تم  فقد  أمس  األمنية  المصالح  لذات 
ويتعلق األمر بالمدعو »ق، م 34 سنة« عن قضية نقل 
وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، وجاءت العملية 
كمية  بتخزين  شخص  قيام  مفادها  معلومات  ورود  بعد 
أحد  مستوى  على  بيعها  قصد  الكحولية  المشروبات  من 
المصالح عملية  ذات  وباشرت  السوقر، هذا  مدينة  أحياء 
فيه  المشتبه  توقيف  ليتم  والترصد،  والتحري  البحث 
وحجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية كانت بحوزته 
القانونية  اإلجراءات  إتمام  وبعد  وحدة،   120 بـ  قدرت 
محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  أمام  فيه  المشتبه  قدّم 
الفوري،  المثول  القضية على  إجراءات  أحال  أين  السوقر. 

حيث صدر في حقه أمر إيداع.

الوادي: حجز 3045 قرص من المؤثرات 
العقلية

البياضة  دائرة  بأمن  القضائية  الشرطة  عناصر  تمكن 
بالوادي، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة 
توقيف  العملية  خالل  من  تم  أين  المهلوسة،  باألقراص 
شخصين في العقد الثاني والثالث من العمر وحجز كمية 
من المؤثرات العقلية تقدر بـ 3045 قرص، كما تم حجز 
في نفس السياق مركبة سياحية كانت تستعمل في نقل 
المواد المحجوزة، بعد استيفاء جميع اإلجراءات القانونية 
القضائية  الجهات  أمام  المتورطين  تقديم  تم  الالزمة 

المختصة.

حياة. س

 سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة 
المختصة إقليميا

العاصمة: حجز مهلوسات 
وقنب هندي وتوقيف 5 

مروجين
تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة 
اإلدارية  المقاطعة  بأمن  فايت  أوالد  القضائية  للشرطة 
وترويج  ببيع  تقوم  إجرامية  مجموعة  إيقاف  من  الشراقة، 

المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار منظم.
تمت  العملية  أن  أمس  لها  بيان  في  المصالح  ذات  وأوضحت 
وأفضت  إقليميا،  المختصة  للنيابة  الدائم  اإلشراف  تحت 
حجز  إلى  إضافة  فيهم،  مشتبه  أشخاص  خمسة  توقيف  إلى 
غ  و)130(  كلغ   )01( العقلية،  المؤثرات  من  قرص   )2279(
بـ  مقدر  مالي  ومبلغ  الهندي،  القنب  نوع  من  المخدرات  من 
الصقين  شريطين   )02( نقالة،  هواتف   )06( دج،   )140230(
و)02( سالحين أبيضين، وأشار إلى أنه وبعد استكمال جميع 
أمام  فيهم  المشتبه  تقديم  سيتم  القانونية،  اإلجراءات 

النيابة المختصة إقليميا.
المرورية  الظواهر  محاربة  في  واستمرارا  أخرى  عملية  وفي 
الشاذة عن قواعد السياقة اآلمنة وفي إطار مساعيها الحيثية 
في التقليل من حوادث المرور على مستوى اإلقليم الحضري 
الجزائر  والية  بأمن  العمومي  األمن  للعاصمة، سجلت مصالح 
المنصرم  نوفمبر   27 غاية  إلى   21 من  الممتدة  الفترة  خالل 
في حين تم معاينة )37( جنحة مرورية، )25( مخالفة مرورية، 
القانونية،  اإلجراءات  )37( شخص الستكمال  فيما تم تحويل 
وأضفت النشاطات األمنية لذات المصالح حسب بيان آخر لها 
من مراقبة أصحاب الدراجات النارية وتحرير )21( مخالفة لعدم 
الخوذة، فيما قامت ذات المصالح بمعاينة )1017(  استعمال 

دراجة نارية.
حياة. س

حادث مصفاة سكيكدة
وفاة أحد ضحايا 

انفجار مركب تكرير 
البترول

تعرض  الذي  العامل  األربعاء،  أمس  صبيحة  توفي 
لحادث عمل بعد مشاركته في عملية صيانة دورية 
وحسب  بسكيكدة،  البترول  تكرير  بمصفاة  مبرمجة 
بيان شركة سوناطراك عبر صفحتها  ما كشف عنه 
كان  »المرحوم  فإن  »فايسبوك«،  في  الرسمية 
الصناعية  بالمنطقة  صيانة  عون  منصب  يشغل 
لسكيكدة التابعة لمجمع سوناطراك ويشهد للفقيد 
وأمانة  مهنية  بكل  المؤسسة  اتجاه  واجبه  أدى  أنه 

وإخالص وتفاني«.
يتقدم  الجلل  المصاب  »وبهذا  المصدر،  ذات  وأضاف 
الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار 
بتعازيه الخالصة باسمه وباسم كافة عامالت وعمال 
العلي  اهلل  سائلين  الفقيد،  عائلة  إلى  المجمع 
القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويتقبله بواسع 
يسكنه  وأن  والسلوان  الصبر  ذويه  ويلهم  مغفرته، 

جنات النعيم«.
إلى ذلك كشف مجمع سوناطراك، عن فتح تحقيق 
أسباب  لمعرفة  سكيكدة  مصفاة  حادث  حول  تقني 
أمس  للمجمع،  بيان  وأوضح  الحادث،  هذا  وحيثيات 
الماضي  الثالثاء  شهدته  الذي  الحادث  إثر  على  أنه 
صباحا   10:00 الساعة  حدود  في  سكيكدة  مصفاة 
 ،Reforming I وحدة  مستوى  على  وبالتحديد 
تقني  تحقيق  مباشرة  أجل  من  تعليمات  أسديت 

لمعرفة أسباب وحيثيات هذا الحادث.
أكد  قد  عرقاب،  محمد  والمناجم،  الطاقة  وزير  وكان 
النفط  تكرير  بمركب  تسجيله  تم  التي  الحريق  أن 
التي  المصفاة  على  تأثير  أي  له  يكن  لم  بسكيكدة 
»سوناطراك«  شركة  أن  مطمئنا  نشاطها،  واصلت 
وأوضح  الحادث،  جراء  المصابين  بالعمال  ستتكفل 
أيضا أن هاته »الحادثة المؤلمة« أسفرت عن إصابة 
9 اشخاص، -كانوا يقومون بأعمال صيانة روتينية 
بينهم  من  الخطورة  متفاوتة  وحروق  بجروح   ،-

شخص واحد اصيب بحروق بليغة.
حياة. س

 بجاية: 
اإلطاحة بـ 4 مروجين 
للمهلوسات بالقرب من 
المؤسسات التعليمية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لألمن الحضري الخامس بأمن 
مختصة  أشرار  جماعة  توقيف  من  األسبوع،  هذا  خالل  بجاية  والية 
في ترويج المهلوسات بالقرب من مؤسسة تعليمية تتكون من 04 
أشخاص، إثنين منهم مسبوقين قضائيا في قضايا مماثلة، تتراوح 

أعمارهم بين 20 و24 سنة.
وفي تفاصيل العملية التي تمت بعد تلقي عناصر الشرطة معلومات 
يقومون  اإلجرام  محترفي  من  الشباب  بعض  بوجود  تفيد  مؤكدة 
بترويج المؤثرات العقلية بحي الصغير بالقرب من الملعب الجواري 
المحاذي للمدرسة االبتدائية حيطوش خالل الفترات المسائية وإلى 
الشرطة  مصالح  باشرت  ذلك  فور  الليل،  من  متأخرة  ساعات  غاية 
الشباب  تردد بعض  تم معاينة  أين  المكان  وترصد  إعداد خطة  في 
المهلوسات وبلعها مباشرة ورمي  المكان وشرائهم  إلى  الجنسين  من 
يقومون  فيهم  المشتبه  بعدها  المكان،  بعين  الفارغة  األظرفة 
مداهمة  تم  المناسب  الوقت  اختيار  وبعد  وإخفائها، عليه  بجمعها 
المكان أين تم توقيف المشتبه فيهم األربعة في حالة تلبس، وبعد 
عملية التلمس الجسدي تم العثور بحوزتهم على 10 أقراص مهلوسة 
العقلية،  المؤثرات  لنفس  فارغ  ظرف   13 و  بريقابلين  نوع  من 
بـ  يقدر  مالي  مبلغ  إسترجاع  إلى  باإلضافة  الحجم،  صغير  ومقص 
30300 دج من مختلف الفئات النقدية يعد من عائدات بيع وترويج 

المهلوسات.
هذا وتمكنت عناصر الشرطة أيضا في نفس العملية من توقيف أحد 
المستهلكين البالغ من العمر 23 سنة أين عثر بحوزته على قرصين 
تفتيش  وبعد  المكان  بعين  بريقابلين،  نوع  من  المهلوسات  من 
محيط تواجد المشتبه فيهم تم العثور على 08 أقراص مهلوسة و26 
فيهم  المشتبه  قام  األنواع  مختلف  من  المهلوسات  من  فارغ  ظرف 
فور المداهمة برميها والتخلص منها، كما تم إسترجاع وحجز دراجة 

نارية ملك ألحد المشتبه فيهم يستعملها في عملية الترويج.
قضية  ألجل  الخمسة  فيهم  المشتبه  ضد  جزائي  ملف  أنجز  وقد 
للبيع  وعرضها  العقلية  المؤثرات  حيازة  أشرار،  جمعية  تكوين 
االستهالك  قصد  العقلية  المؤثرات  حيازة  مشروعة،  غير  بطريقة 
الشخصي، المشاركة مع العود، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية 

المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.
حياة. س
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