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أھمیة  شنقریحة،  السعید  الشعبي  الوطني  الجیش  أركان  رئیس  أكد 
دور قطاع اإلعالم في الوقت الراھن، داعیا الصحافة إلى التصدي 
تحاول  التي  المعادیة  والمخططات  اإلعالمیة  الحمالت  ومواجھة 
الدیموقراطي  المسار  أن  موضحا  البالد،  واستقرار  بأمن  المساس 
االنتخابیة، «بات یشكل  المواعید  تنظیم مختلف  للبالد ونجاحھا في 

مصدر إزعاج ألعداء الوطن».
أشغال  افتتاح  على  إشرافھ  خالل  كلمتھ  في  شنقریحة  الفریق  قال 
التصدي  واستراتیجیة  المعادیة  اإلعالمیة  «الحمالت  بعنوان  ملتقى 
كثیرا  اإلعالم  قطاع  على  تعّول  الراھنة  المرحلة  إن  والمجابھة»، 
للتصدي ومواجھة كل الحمالت اإلعالمیة والمخططات المعادیة التي 
تحاول المساس بأمن واستقرار البالد وكذا تنویر الرأي العام الوطني 

بما یحاك ضد بالدنا من مؤامرات ودسائس».
والوالئیة  البلدیة  الشعبیة  المجالس  انتخابات  أن  شنقریحة  وأوضح 
وإقامة  بالبالد  للنھوض  ھامة  ومحطة  أخرى  لبنة  شكلت  األخیرة 
التغییر وبناء  دعائمھا المتینة كثمرة لرغبة وطموح الجزائریین في 

الجزائر الجدیدة.
وأضاف: «ھذا المسار بات یشكل مصدر إزعاج ألعداء الوطن الذین 
مع  بالتواطؤ  والمؤامرات  الدسائس  أنواع  كل  بالدنا  ضد  یحیكون 
منظمات إرھابیة وتنظیمات عمیلة غایتھا إجھاض المشروع الوطني 
الرامي إلرساء مؤسسات قویة وفاعلة وعرقلة مسیرة الجزائر الجدیدة 

المصممة على استعادة دورھا الریادي إقلیمیا ودولیا».
وأكد الفریق ضرورة تعزیز الوحدة الوطنیة ورص الجبھة الداخلیة 
الجزائر  باشرتھا  التي  التطویر  دینامیكیة  المحافظة على  جانب  إلى 
الجدیدة وبلوغ األھداف المسطرة، وھو ما یستدعي تجند كل قطاعات 

الدولة دون استثناء وفي مقدمتھا قطاع اإلعالم. 
نتھاون  وأال  للوطن  نخلص  أن  علینا جمیعا،  بالقول: «وجب  وتابع 
في تأدیة  واجباتنا اتجاھھ, وأن نكون في مستوى تضحیات الشھداء 
األمانة،  على  حافظنا  بأننا  ویدون  التاریخ,  ینصفنا   حتى  األبرار، 

وأخلصنا للجزائر، الجزائر ال غیر». 
11 مظاھرات  الشعبي  الوطني  الجیش  أركان  رئیس  استذكر  كما 
دیسمبر 1960 التي شكلت منعطفا حاسما في الكفاح التحرري لشعبنا 
الجزائریة  للقضیة  الدبلوماسیة  للمعركة  قویا  سندا  وكانت  العظیم، 
البیان  بالغة  المظاھرات رسالة  كانت ھذه  كما  الدولیة،  المحافل  في 
للمستعمر  الغاشم الذي أیقن من خاللھا أن الشعب الجزائري واحد 
موحد، وال یرضى عن  االستقالل واسترجاع السیادة الوطنیة بدیال، 
مھما كان الثمن، ومھما كانت  التضحیات. كما شكلت ھذه المظاھرات 
دعما قویا للعملیات العسكریة لجیش التحریر الوطني، وكانت سندا 

قویا للمعركة الدبلوماسیة للقضیة الجزائریة في المحافل الدولیة.
الشؤون  الملتقى تمت بحضور وزراء كل من  لإلشارة، فإن أشغال 
المحلیة  والجماعات  الداخلیة  بالخارج،  الوطنیة  والجالیة   الخارجیة 
العام  المدیر  وكذا  والفنون،  والثقافة  االتصال   العمرانیة،  والتھیئة 
للدراسات اإلستراتیجیة  الشاملة، فضال عن األمین  للمعھد الوطني 
وقائد  الوطني،  والدرك   القوات  وقادة  الوطني  الدفاع  لوزارة  العام 
الناحیة العسكریة األولى، ورؤساء دوائر ومدیرون ورؤساء مصالح  
الشعبي،  الوطني  الجیش  وأركان  الوطني  الدفاع  بوزارة  مركزیة 
باإلضافة إلى مدیري بعض وسائل اإلعالم الوطنیة وأساتذة جامعیین.
إیمان. س

إیمان. س

المجید  عبد  الجمھوریة  رئیس  یحرص 
على  البالد،  رئاسة  تولیھ  منذ  تبون، 
وصون  االنسان،  حقوق  مبدأ  تكریس 
خالل  من  الجزائري،  المواطن  كرامة 
والتظاھر  الحر  التعبیر  في  حقھ  ضمان 
السلمي، ولعل ما یتضمنھ الدستور الجدید 
على  دلیل  أصدق  الشق  ھذا  في  للبالد 
نحو  قدما  للمضي  حقیقیة  إرادة  وجود 
فیھا  تكون  والمساواة،  العدل  دولة  بناء 
استقاللیة القضاء حقا مكرسا وتطبق فیھا 

القوانین بشكل عادل ال یظلم أي طرف.
ولقد ألقى وزیر العدل حافظ األختام عبد 
احتفالیة  كلمة خالل  أمس،  الرشید طبي، 
فیھا  اكد  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  الیوم 
جھود بالدنا للحفاظ على حقوق االنسان. 

 ôFGõ÷G äGRÉ‚EG { :∫ó©dG ôjRh

 ’ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫É› ‘

zóMÉL ’EG Égôµæj

الرشید  عبد  األختام  حافظ  العدل  وزیر  أبرز 
طبي، أمس، الجھود التي تبذلھا الدولة فیم جال 
الحریات، مشددا على أن ما أنجزتھ الجزائر 
في سبیل المحافظة على حقوق اإلنسان «ھام 
الشأن  ھذا  في  لیذكر  جاحد»،  إال  ینكره  وال 
بمصادقة الجزائر بعد استقاللھا مباشرة على 
وأكدتھ  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن 
«إن  وأضاف:   .2020 نوفمبر  دستور  في 
بالمصادقة على  یكتف  لم  الجزائري  الدستور 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بل جعل من 

الممارسة الفعلیة لإلعالن ھدفا.»
تسجیل  عن  العدل  وزیر  كشف  ذلك،  وإلى 
بھا قضاة  قام  فجائیة  ألف و515 زیارة   12
السھر  أجل  من  التوقیف  ألماكن  الجمھوریة 
على حمایة حقوق المحبوسین، باإلضافة إلى 
إطار   1345 من  أزید  العدالة  قطاع  توفیر 
السجون،  داخل  بالمحبوسین  للتكفل  طبي 

و118 جناح للمعالجة االستشفائیة. 

 Ö«∏°üdG É¡H ΩÉb IQÉjR 296
Ú°SƒÑëª∏d ôªMC’G

الجزائري-الدولي،  بالتعاون  یتعلق  وفیما 
قال الوزیر طبي إن الجزائر ومن خالل 
تعاونھا مع اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، 
واآلراء،  المعارف  تبادل  على  تعمل 
زیارة   296 بـ  اللجنة  ھذه  قامت  حیث 
للمحبوسین لفائدة 7400 محبوس قام بھا 
أكثر من 200 مندوب تابع للمنظمة. كما 
یتم التحضیر لبرنامج مشترك سنة 2022

لزیارة المؤسسات العقابیة.
ال  إنھ  بأنھ  وزیر  ذّكر  أخرى،  جھة  من 
یجوز تفتیش أي مسكن دون إذن من وكیل 
الجمھوریة، موضحا أن التفتیش ال یكون 
وكیل  اذن من  بناء على  إال  العموم  على 
التحقیق،  قاضي  من  وأحیانا  الجمھوریة 
على  بناء  یكون  بالتفتیش  األمر  أن  كما 
إذا سمع  الجمھوریة شخصیا  طلب وكیل 
على  بناء  أو  جنایة،  أو  جنحة  بارتكاب 

طلب ضابط الشرطة القضائیة.
وضعیة  عن  طبي  الرشید  عبد  وتحدث 

والعمل  الجزائر،  في  اإلنسان  حقوق 
الدؤوب من أجل تجسیده.

الجدید  الدستور  أن  العدل  وزیر  وأكد 
أعطى «دالالت واضحة» على أن الدولة 
حقوق  احترام  واألخیر  األول  قوامھا 

اإلنسان.

 äÉª¶æŸG äGAÉYOG ó≤àæj …QÉgõd

 ¥ƒ≤◊ ∑É¡àfG OƒLƒH á«dhódG

ôFGõ÷ÉH ¿É°ùfE’G

لحقوق  الوطني  المجلس  رئیس  انتقد  بدوره 
الدولیة  التقاریر  لزھاري،  بوزید  اإلنسان 
تدعي من  والتي  دولیة  منظمات  ترفعھا  التي 
خاللھا وجود انتھاك لحقوق االنسان بالجزائر، 
العالمي  الیوم  احتفالیة  كلمتھ خالل  في  داعیا 
لحقوق اإلنسان بفندق األوراسي في العاصمة، 
الناشطین وجمعیات الدفاع عن حقوق اإلنسان 
أن  األدلة على ھذه االدعاءات، بشرط  لتقدیم 
تكون موثقة وبأدلة متماسكة لحدوث مثل ھذه 
عن  المدافعین  لكل  لزھاري  وتوّجھ  الجرائم. 
والدولیة  الوطنیة  والجمعیات  اإلنسان  حقوق 
المجلس  مع  للتعاون  الجزائر  في  الناشطة 
الوطني والتنسیق والتشاور لالستماع آلرائھا 
في مجال ترقیة حقوق اإلنسان وإدراجھا في 
التقریر السنوي الذي یرفع لرئیس الجمھوریة 
فیھا حتى اآلراء  بما  المؤلف  مع احترام حق 
اشترط  فیما  المجلس،  علیھا  یوافق  ال  التي 
والناشطین ضرورة  الجمعیات  لزھاري على 
ادعاءات  حول  وموثقة  متماسكة  أدلة  تقدیم 
حصول تجاوزات وانتھاكات لحقوق اإلنسان.

الوطني  المجلس  رئیس  أثنى  ثانیة  جھة  من 
لحقوق اإلنسان على قرارات رئیس الجمھوریة 
عبد المجید تبون في العفو على أزید من 15
ألف سجین، داعیا لالستمرار في نفس السیاسة 
واستیعاب كل اختالفات الشعب الجزائري بما 
قلب  ألن  لذلك  «ندعو  السیاسیة،  اآلراء  فیھا 
الشعب  اختالفات  كل  ویحتضن  رحیم  الدولة 

الجزائري بما فیھا اآلراء السیاسیة».
وعاد لزھاري بالصورة إلى االنضمام المبكر 
للجزائر إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
الثورة  مع  التفاقھ  نظرا  استقاللھا،  بمجرد 
التحریریة التي جاءت من أجل حقوق اإلنسان 
إن  بالقول  وأضاف  المصیر،  تقریر  وحق 
على  دیباجتھ  في  أكد   2020 نوفمبر  دستور 
ما  وھو  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن 

تطلعات  رافقت  التي  السیاسیة  اإلرادة  یعكس 
الشعب في الدفاع عن حقوق اإلنسان، موضحا 
قال  القسم  خطاب  في  الجمھوریة  «رئیس 
سیتبعھا  التي  السیاسات  أن  العبارة  بصریح 

سوف تقوم على احترام حقوق اإلنسان».

منح جائزة حقوق اإلنسان للعقیدین 
طاھر زبیري ویوسف الخطیب

المجلس الوطني لحقوق االنسان  أعلن رئیس 
العقیدین  منح  عن  أمس،  اري،  لزه  بوزید 
طاھر زبیري ویوسف الخطیب جائزة حقوق 
االنسان لھذه السنة، بصفتھما ضابطین سامیین 
في جیش التحریر الوطني كان ھدفھما تحقیق 
تقریر  وھو  االنسان  حقوق  في  ھدف  أھم 
الوطني  المجلس  رئیس  وأوضح  المصیر. 
یعتبر  زبیري  الطاھر  أن  االنسان،  لحقوق 
وھو  االوراس،  التاریخیة  للوالیة  قائد  آخر 
من موالید 1929 بأم العظائم بسوق أھراس، 
الذین  للثورة وكان من  كما ساھم في االعداد 
عملوا على تفجیرھا، بینما التحق العقید یوسف 
الخطیب المدعو حسان من ابناء والیة الشلف، 
بالوالیة الرابعة ومارس العالج وحضر جانبا 
1959 مارس  وفي  الصومام،  مؤتمر  من 
8 الرابعة، وخالل  الوالیة  عین مسؤوال عن 
اوت 1960 عین قائدا للمنطقة الرابعة، وبعد 
االستقالل عاد للجامعة لمواصلة دراسة الطب 

1999 ترشح لالنتخابات الرئاسیة.

 ∞dCG 18 øe ÌcCG ìGô°S ¥ÓWEG

áæ°ùdG √òg ∫ÓN Úé°S

رئیس  لزھاري  بوزید  كشف  ذلك،  إلى 
المجلس الوطني لحقوق االنسان، عن إطالق 
سجناء  من  سجین  ألف   18 من  أكثر  سراح 
الرأي المعتقلین خالل ھذه السنة، موضحا أن 
أقره  الذي  الجزائریة  للدولة  الجدید  الدستور 
الفساد،  بمحاربة  طالب  الجمھوریة  رئیس 
والمساواة دون تمییز، وأن رئیس الجمھوریة، 
وبعد  اإلنسان،  حقوق  بحمایة  تعّھد  قد  «كان 
الظل  مناطق  بتنمیة  أمر  الحكم  لسدة  وصولھ 
المساواة  وتحقیق  التفاوت  على  للقضاء  وھذا 
التي دعت إلیھ االمم المتحدة، وھذا كالحق في 
والرعایة  والتنمیة  والتعلیم،  والماء،  الكھرباء 
الصحیة، والتي رصدت لھا أمواال ضخمة من 

طرف الدولة».
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من  كال  أمس،  تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة،  رئیس  استقبل 
المنیم شاھد، وسفیرة  باكستان اإلسالمیة، عطا  سفیر جمھوریة 
انتھاء  عقب  كوتراكو،  ایكاتیریني  نایك  الیونان،  جمھوریة 
الجمھوریة.  لرئاسة  بیان  بھ  أفاد  ما  حسب  بالجزائر،  مھامھما 
وقد حضر مراسم االستقبال مدیر دیوان رئاسة الجمھوریة، عبد 
ع .ط العزیز خلف، حسب نفس المصدر.   

 Iô¶ædÉH ó«°ûj ÊÉà°ùcÉÑdG ÒØ°ùdG
¿ƒÑJ ¢ù«Fô∏d á«aGô°ûà°S’G

   
المنیم شاھد، أمس،  أشاد سفیر جمھوریة باكستان اإلسالمیة بالجزائر، عطا 
«االھتمام  وكذا  تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة،  لرئیس  االستشرافیة  بالنظرة 
الكبیر» الذي یولیھ لعنصر الشباب. وفي تصریح للصحافة عقب استقبالھ من 
قبل رئیس الجمھوریة، قال السفیر الباكستاني المنتھیة مھامھ، إنھ تم التطرق 

الى مواضیع عدة من بینھا القضایا االقلیمیة بالمنطقة.
وأبدى السفیر  إعجابھ بالنظرة االستشرافیة التي یمتلكھا رئیس الجمھوریة، 
یولیھ  الرئیس  الذي  الكبیر  االھتمام  انتباھي ھو  لفت  : <>ما  بالقول  مضیفا 
عن  الباكستاني  السفیر  عبر  كما  البالد،  مستقبل  باعتباره  الشباب،  لعنصر 
قضاھا  التي  سنوات  الثالث  طیلة  بھا  حظي  التي  االستقبال  لحفاوة  امتنانھ 
بالجزائر،  معتبرا أنھا كانت أفضل فترة قضیتھا في مساري المھني وأود أن 
ع .ط اشكر كل الذین التقیت بھم اثناء أداء مھامي.    



3 الحدث

ووازرة  التجارة  وزارة  جھود  تراجعت  وقد 
محاربة  في  األمنیة  األجھزة  ومختلف  الداخلیة 
الفترة األخیرة حیث لم تسجل  الموازیة  التجارة 
على  للقضاء  حمالت  أي  الماضیة  األشھر 
لتحتل  بقوة  عادت  والتي  الموازیة  الطاوالت 
أماكن واسعة من الشوارع والطرقات وفي نقاط 
لم تكن موجودة بھا من قبل  بینما انتعشت العدید 
من األنشطة التجاریة والخدماتیة الموازیة  على 
حساب األنشطة النظامیة الرسمیة وھو ما یعني 
تطبیقھا  یبقي  الموازیة  التجارة  منع  قرارات  أن 

ضعیف على أرض الواقع.
 IôgÉX âªbÉa πeGƒ©dG √òg •

  GôNDƒe ájRGƒŸG IQÉéàdG

الموازیة   للتجارة  القویة  العودة  أن  والمالحظ 
الفترة األخیرة جاء متزامنا مع  االزمة الصحة 
حیث یري مراقبون ان ھذه االزمة فتحت المجال 
امام بروز أنشطة تجاریة موازیة جدیدة لم تكن 
من قبل منتشرة بالشكل الحالي معتبرین ان تجار 
نظامیون وخالل ھذه الفترة توجھوا نحو التجارة 
آخر  جانب  من  خسائرھم.  لتعویض  الموازیة 
فإن ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب خاصة من 
الشباب غیر المتعلّم ساھم بشكل مباشر في تفاقم 
الظاھرة وبات أغلب الشباب یلجئون لھذا النشاط 
البطالة.  شبح  من  ینقذھم  یومي  دخل  عن  بحثا 
بالمقابل فان تدھور القدرة الشرائیة للجزائریین 
أكثر  الموازیة  التجارة  شجع  األخیرة  األشھر 
كون األسعار التي تتداول في األسواق تعتبر اقل 
لم  القاعدة  ھذه  ان  رغم  النظامیة  األسواق  من 
تعد  مثبتة على أرض الواقع فالعدید من التجار 
من  أعلى  أسعار  یفرضون  باتوا  الموازیین 
المحالت التجاریة غیر ان االعتقاد ان األسواق 
الموازیة ھي أسواق "الزوالیة" جعل االقبال على  

ھذه األخیرة یتضاعف. 
األسواق على السبب.. القضاء لھذا •

حالیا!  أولویة یمثل ال الموازیة
التجارة  تعتبر  االقتصادیة  الناحیة  ومن  بالمقابل 
الموازي  االقتصاد  مظاھر  من  مظھر  الموازیة 
الذي یؤرق السلطات وتسعى الجزائر إلى إیجاد 
حل لھ غیر ان التجار الفوضویین یعدون الحلقة 
االخیرة من السلسلة التي یقف وراءھا مستوردون 
ورغم  جملة،  وتجار  أعمال  ورجال  ومنتجون 

القطاع  على  خطر  تعتبر  الموازیة  التجارة  ان 
التجاري في الجزائر واالقتصاد الوطني ككل اال 
انھا  بما  اجتماعیة  فوائد  لھا  یرون   خبراء  ان 
كسب  من  االسر  من  االالف  لعشرات  تسمح 
القطاع  یتمكن  لم  بطالة  نسب  وتمتص  قوتھم 
لتبقى  امتصاصھا،  على  والخاص  العمومي 
الظاھرة ال تشكل أولویة حالیا بالنسبة للسلطات 
االقتصاد  على  للقضاء  تھدف  التي  العمومیة 
الموازي من خالل تقلیل الكتلة النقدیة المتداولة 
خارج البنوك كمرحلة أولى وأیضا القضاء على 

السوق الموازیة للعملة.
الصحة خطر الموازیة • حریز: السوق

الوطني واالقتصاد العمومیة
الفترة  الموازیة  التجارة  توسع  أسباب  وعن 
المستھلك حمایة  فدرالیة  رئیس  أكد  األخیرة، 
عدید  ألسباب  راجع  ذلك  أن  حریز،  زكي 
القضاء  عن  المعنیة  المصالح  تقاعس  منھا 
الظاھرة وتراجع حمالت تطھیر االحیاء  على 
جعل  ما  وھو  الموازیین  التجار  طاوالت  من 
العمارات  مداخل  حتى  تحتل  األخیرة  ھذه 
األحیاء  خاصة  السكنیة  التجمعات  بعض  في 
الجدیدة المسلمة حدیثا، وقال حریز في السیاق 
أیضا  یعتبر  الشرائیة  القدرة  تدھور  إن   ، ذاتھ 

الموازیة،  التجارة  استفحال  على  یشجع  عامل 
باإلضافة على نقص األسواق الجواریة خاصة 
في األحیاء الجدیدة معتبرا أن عدم توفیر بدائل 
للمستھلكین یدفع ھؤالء للجوء إلى  التجار غیر 
وأضاف  الیومیة،  حاجیاتھم  لتلبیة  الشرعیین 
على  حكرا  لیست  الموازیة  التجارة  أن  حریز 
العالم  دول  كل  في  موجودة  بل  فقط  الجزائر 
الجزائر  في  لألسف  أنھا  غیر  متفاوتة  بنسب 
تجاوزت  بنسب  الرسمي  القطاع  على  تغلبت 
50 إلى 60 بالمائة.  وقد أرجع حریز صعوبة 
القضاء على ھذه الظاھرة المتجددة منذ سنوات 
إلى عوامل  متعددة منھا  اجتماعیة تتمثل في  
صعوبة توفیر مناصب شغل للشباب الذي ینشط 
في ھذه التجارة  مضیفا أن القضاء على التجارة 
الموازیة یتطلب شجاعة إلیجاد البدائل، خاصة 
أن  المتحدث  وأردف  الظروف،  ھذه  مثل  في 
العمومیة  الموازیة خطر على الصحة  التجارة 
خاصة مع بیع منتجات استھالكیة سریعة التلف 
الذي یصبح  المستھلك  تحفظ حقوق  أنھا ال  كما 
من  تمكنھ  دون  وقت  كل  في  لالحتیال  معرضا 
ضمان حقوقھ كما أنھ حسب حریز تعتبر خطر 
توسع  في  تساھم  حیث  الوطني  االقتصاد  على 
االقتصادي الموازي الذي یكبد الخزینة العمومیة 

سنویا خسائر بالمالییر.

أن  سواھلیة  أحمد  االقتصادي  الخبیر  أكد 
الوطني  المنتوج  لحمایة  المتخذة  اإلجراءات 
من  مكنت  و  خارجیا،  و  داخلیا  ثمارھا  أعطت 
والولوج  األوروبیة  الدائرة  خارج  شراكات  إقامة 

إلى األسواق اإلفریقیة.
و أعتبر الخبیر االقتصادي،  أحمد سواھلیة،   في 
تصریحات لإلذاعة الوطنیة أن السوق الجزائریة 
الدول،  لعدید  بالنسبة  مھمة  سوقا  الیوم  أصبحت 
سیما التي تسعى إلى خلق شراكات جدیدة معھا، 
الجزائر من  الخبیر-  خرجت  بالتالي -یضیف  و 
بأن  للكثیر  یصور  كان  الذي   التقلیدي   النفوذ 
الخروج  من  "فتمكنا   ، ما  لدولة  تابعة  الجزائر 
و   ، أنھكتنا  التي  األوروبیة  لألسواق  التبعیة  من 
استطعنا خلق شراكات متعددة على غرار السوق 
من  العدید  رغم  تجسدت  التي  الحرة  اإلفریقیة 
التحدیات الخارجیة". ویرى الخبیر أن استراتیجیة 
أصبحت   اإلفریقیة  األسواق  لولوج  الجزائر 

واضحة المعالم، من خالل التسھیالت الجمركیة و 
توفیر الشروط اللوجستیكیة كفتح المعابر و توفیر 
الخارجیة  المخططات  رغم  لھا،  المالئم  المناخ 
المخزیة التي تحاول زرع الیأس في الجزائر عن 
طریق التجار. وفي معرض حدیثھ، ابرز المحدث 
تنوع  إلیجاد  المتجددة  و  القویة  السیاسیة  اإلرادة 
تعھدات  ضمن  المندرجة  بالجزائر،  اقتصادي 
الرئیس تبون منذ تولیھ سدة الحكم، بإلحاحھ على 
النمو  مؤشرات  في  االقتصادیة  القطاعات  إسھام 
االقتصادي و الرفع من مستوى القدرة اإلنتاجیة، 
الصناعات  على  المراھنة  ضرورة  على  مركزا 
الكفاءات  على  باالعتماد  المتوسطة  و  الصغیرة 
من  الحدیثة  التكنولوجیات  من  المتمكنة  الشابة 
أردف  و  بالجزائر.  الصناعیة  القدرة  رفع  أجل 
قائال  :" إن ورشات اإلنعاش  الصناعي التي تم 
قطاع  و  الجمھوریة  رئیس  إشراف  تحت  فتحھا 
الجزائر  تعیشھا  التي  الظروف  راعت  الصناعة، 

من  الجزائر  تمتلك  ما  و  كورونا  جائحة  في ظل 
مؤھالت بشریة و مادیة، یبقى اآلن علینا التركیز 
في مرحلة ثانیة على عقبات امتالك التكنولوجیات 
العلمي ".    البحث  المتطورة و ھذا بإشراك قطاع 
وفي اإلطار ذاتھ، استعرض  ذات الخبیر األولى 
تنافسیة  خلق  إلى  تسعى  التي  اإلجراءات  جملة 
أبرزھا  الخارجیة،  األسواق  في  الوطني  المنتوج 
إلیھا،  الولوج  المراد  األسواق  بدراسات  االھتمام 
مما  نوعیة  ذات  منتجات  تحضیر  إلى   باإلضافة 
یحفز األسواق الخارجیة طلب المنتوج الجزائري. 
و بالحدیث عن احتضان  الجزائر لتظاھرة ألعاب 
 ، المقبل  العام  منتصف  بوھران  المتوسط  البحر 
قدرات  إلبراز  سانحة  فرصة  أنھا  الخبیر  أوضح 
الجزائریة  للوجھة  التسویق  و  بالترویج  الجزائر 
و  اإلقلیمي  المستوى  على  مكانة  من  تستحقھ  بما 

القاري.
س.ز

بالجزائر التجاري القطاع فوضى من تعمق باتت
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كشف أمس وزیر الصناعة الصیدالنیة عبد الرحمان جمال 
لبلوغ قیمة صادرات  لطفي بن باحمد عن سعي مصالحھ 
الخدمة في المجال الصیدالني إلى 200 ملیون دوالر في 

سنة 2024.
وأكد الوزیر في كلمة لھ خالل افتتاح فعالیات الیوم العلمي 
مصدرا  تعتبر  األخیرة  ھذه  أن  العیادیة  الدراسات  حول 
الصیدالني.  المجال  الخدمة في  لتصدیر  األھمیة  في غایة 
وأوضح بن باحمد أن  قیمة الصادرات لتلك الخدمة تقّدر 
عالمیا بـ 60 ملیار دوالر مشیرا إلى أن طموحات الجزائر، 
بآفاق  دوالر،  ملیون   200 إلى  القیمة  ھذه  تصل  أن  ھي 
2024. واعتبر المتحدث ذاتھ أن الدراسات العیادیة تمثل 
وبدون أدنى شك، حلقة مھمة جدا في مسار تطویر الصناعة 
الصیدالنیة الوطنیة من خالل ترقیة البحث والتطویر وكذا 
ان  مشیرا  المبتكرة.  األدویة  الى  الوصول  فرصة  اتاحة 
على  "یدل  النشاط  بھذا  المتعلق  التشریعي  اإلطار  تعدیل 
اعتراف السلطات العلیا للدولة ان الدراسات العیادیة حلقة 
الوطنیة  الصیدالنیة  الصناعة  مھمة جدا في مسار تطویر 
الفرصة  اتاحة  وكذا  والتطویر  البحث  ترقیة  خالل  من 
المجھودات  وبخصوص  المبتكرة".  األدویة  إلى  للوصول 
الجانب  في  السیما  المجال،  ھذا  في  الوزارة  تبذلھا  التي 
النظر في  إعادة  تم  انھ  الوزیر  اكد  التشریعي والتنظیمي، 
تنظیم العدید من المحاور، أھمھا إلزامیة اجراء الدراسات 
العیادیة بالتطابق مع قواعد الممارسات الحسنة في الھیاكل 
الكیفیات  حسب  الغرض،  لھذا  لھا،  والمرخص  المعتمدة 
الصیدالنیة.  الصناعة  وزارة  مصالح  طرف  من  المحددة 
من  لترخیص  العیادیة  الدراسات  إخضاع  تم، حسبھ،  كما 
لملف  تعدیل  الصیدالنیة، وكذا كل  الصناعة  طرف قطاع 
الدراسة، من جھة، و إخضاع استیراد أي عتاد ضروري 
قطاعھ  طرف  من  لترخیص  العیادیة  بالدراسات  للقیام 
الوزاري، من جھة اخرى. كما تضمنت التعدیالت، یضیف 
بن باحمد، إخضاع عملیة نقل العینات البیولوجیة والمواد 
لدى  مسبق  تصریح  إلى  العیادیة  الدراسة  لغرض  والعتاد 
كذا  و  النقل  شھادة  بإصدار  تكلف  التي  الوزارة  مصالح 
المقاییس والمناھج المطبقة  التي تضبط  تحدید اإلجراءات 
و  الطبیة  والمستلزمات  الصیدالنیة  المواد  دراسات  على 
كیفیات إجراء الدراسات العیادیة. وباإلضافة الى المردود 
المادي لھذا النشاط، اشار الوزیر الى القیمة المضافة التي 
خالل  من  للمریض  العیادیة  الدراسات  تقدمھا  أن  یمكن 
تمكینھ من االستفادة من العالجات الجدیدة والتي تمثل في 
بأن وزارتھ  للعالج. وأضاف  الوحید  الحل  اغلب األحیان 
تطمح الى انجاز 100 دراسة عیادیة خالل سنة 2022، 
معتبرا ایاه "عدد كبیر" مقارنة بالفترة 2017-2020 التي 
لم تسجل فیھا أیة دراسة عیادیة، حسبھ. ومن جھة اخرى 
اكد بن باحمد أن تنظیم ھذا الیوم العلمي، بمشاركة خبراء 
مؤكدة  قناعة  على  "یدل  واجانب،  جزائریین  ومتعاملین 
والمجتمع  الدولة  مؤسسات  بین  التضامني  الرابط  حول 
للصیدلة  الجزائریة  الجمعیة  بمجھودات  مشیدا  المدني"، 
الكلینیكیة وصیدلة االورام المنظمة لھذا اللقاء بالتنسیق مع 

الوكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة.
بحضور  جرت  العلمي  الیوم  ھذا  اشغال  افتتاح  ان  یذكر 
نائب رئیس  و  للحكومة  العام  االمین  و  الوزراء  عدد من 
المجلس الشعبي الوطني و ممثلین عن ھیئات دولیة. كما 
الصحي  لألمن  الوطنیة  الوكالة  االفتتاح رئیس  في  شارك 
العمل  و  االجتماعیة  الشؤون  و  الصحة  لجنتي  رئیسي  و 
من  مجموعة  كذا  و  بغرفتیھ،  للبرلمان  المھني  التكوین  و 

اإلطارات بالدولة.
س.زموش

 ÒÑc ™LGôJ øY çóëàj ôFGõ÷G ∂æH ßaÉ

…QÉéàdG ¿Gõ«ŸG õé©d

 QÉ«∏e 44 ≠∏ÑJ ±ô°üdG äÉWÉ«àMG
2021 ájÉ¡f Q’hO

صرح محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي، أمس، بالجزائر 
44,724 بلغت  الذھب،  خارج  الصرف،  احتیاطات  أن 

الكبیر  التراجع  بفضل   2021 سبتمبر  نھایة  دوالر  ملیار 
الجزائر  بنك  بین  لقاء  وخالل   التجاري.  المیزان  لعجز 
والبنوك والمؤسسات المالي، أكد فاضلي أن عجز المیزان 
التجاري تراجع من 10,504 ملیار دوالر نھایة سبتمبر 
الى 1,571 ملیار دوالر نھایة سبتمبر 2021، كما أضاف 
یقول أن ھذا التراجع الھام یعود اساسا لالرتفاع الكبیر في 
صادرات البضائع التي زادت قیمتھا من 16,240 ملیار 
دوالر  ملیار   26,402 الى  سبتمبر2020  نھایة  دوالر 

نھایة سبتمبر 2021 أي بـ 62,3+ بالمئة.
ع.ط

:á«∏gGƒ°S óªMCG …OÉ°üàb’G ÒÑÿG

 á«≤jôa’G ¥Gƒ°SC’G ‘ á°ùaÉæŸG ≈∏Y QOÉb »æWƒdG êƒàæŸG

س.زموش
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2021  الموافق 
ل 19 جمادى األولى  

الحدث1443 ه  
سيكون بمثابة للتكوين في المجال البحري

مشروع إنشاء معهد جزائري-تونسي للتكوين 
في االقتصاد البحري وتربية المائيات

أشارت إلى ضرورة االهتمام بوالية الوادي بالنظر غلى قدرات المنطقة

نغزة تؤكد أهمية الفالحة 
الصحراوية في األمن الغذائي

خالل  نغزة،  سعيدة  الجزائرية  للمؤسسات  العامة  الكونفدرالية  رئيسة  أكدت 
أهمية  إلى  (أغروسوف)،  الصحراوية  لفالحة  الوطني  الصالون  افتتاح  في  مشاركتها 

الفالحة الصحراوية في األمن الغذائي بالجزائر.
الفالحي  القطاع  تطوير  في  الوادي  لوالية  الكبرى"  "األهمية  على  نغزة  وأكدت   
والمحولين،  الفالحين  أداء  تعزيز  مع  للبلد،  الغذائي  الذاتي  االكتفاء  وفي  الوطني 
على الصعيدين النوعي والكمي، حسبما جاء في بيان صحفي للكونفدرالية العامة 

للمؤسسات الجزائرية .
الصحراوية  للفالحة  الوطني  للصالون  الخامسة  النسخة  فعاليات  وتنظم 
الفالحية  والغرفة  للمعارض  الفهد  (أغروسوف)،الذي يعد ثمرة تعاون بين شركة 
الممتدة  الفترة  خالل  بالوادي،  الجزائرية  للمؤسسات  العامة  الكونفدرالية  ومكتب 
للمنتجات  إلى أن يكون واجهة  الصالون  الجاري. ويهدف هذا  23 ديسمبر  إلى   20 من 
الفالحية المحلية، وقدرات التوضيب والمعدات والتقنيات الجديدة في مجال الفالحة 

الصحراوية.

ع.ط

شملت مواد البناء والمعدات الصحية ومواد استهالكية
عين تموشنت تحقق صادرات 

بقيمة 2,55 مليون أورو خالل 2021
أورو من  2,55 مليون  الجارية  السنة   بلغت صادرات والية عين تموشنت خالل 
الوالئية  الغرفة  أفادت به مديرية  المصنعة محليا، حسبما  المنتوجات  مختلف 

للتجارة والصناعة "سوفات".
 وفيما يخص حجم الصادرات المنتجة من طرف عدد من المتعاملين االقتصاديين 
ميلود  والصناعة  للتجارة  الوالئية  الغرفة  مدير  أوضح  تموشنت،  عين  بوالية 
البناء  بمواد  الخاصة  المنتوجات  مختلف  من  طن   490 من  أكثر  بلغ  أنه  حاكمي 
األوربية  البلدان  من  عدد  إلى  صدرت  استهالكية،  ومواد  الصحية  والمعدات 

واألمريكية واإلفريقية بقيمة مالية إجمالية بلغت 2,55 مليون أورو.
خارج  الصادرات  تنويع  مجال  في  نوعية  قفزة  تموشنت  عين  والية  وحققت 
الجزائري  الصناعي  المجمع  العمومي  المتعامل  إلى  فباإلضافة  المحروقات, 
التجارة  غرفة  تسجل  التصدير  فضاء  دخل  الذي  صاف  ببني  "جيكا"  لإلسمنت 
الخواص  المتعاملين  من  لعدد  ومشجعة  إيجابية  نتائج  "سوفات"  والصناعة 
المصنعة محليا على  المنتجات  الناشطين في مجال تصدير عدد من  المحليين 
يصدر  الذي  تموشنت  بعين  الصناعية  بالمنطقة  الواقع  الرخام  مصنع  غرار 

منتوجاته نحو الواليات المتحدة األمريكية، كما أفاد به حاكمي.
من  األوربية  السوق  دخول  الطبية  القفازات  إنتاج  مصنع  أيضا  استطاع  كما 
في  آخرين  متعاملين  إلى  إضافة  وفرنسا،  إسبانيا  نحو  منتجاته  تصدير  خالل 
مجال تصدير األسماك والقشريات نحو إسبانيا ومنتجين محليين لبعض المواد 
االستهالكية كالعجائن والمشروبات الغازية نحو أوربا وبعض المنتوجات األخرى 

الموجهة نحو موريتانيا والنيجر بإفريقيا، وفق ما أكده حاكمي.
بشعبة  صلة  ذات  التسهيالت  كل  "سوفات"  الصناعة  و  التجارة  غرفة  وتقدم 
المجال من خالل  الناشطين في ذات  المتعاملين اإلقتصاديين  لفائدة  التصدير 
بآليات  الخاصة  التكوينية  الدورات  من  عدد  تنظيم  وأيضا  الميدانية  المرافقة 
التسيير المالي للمؤسسات االقتصادية والتعريف بمختلف النصوص القانونية 
ودعم  المحلي  اإلنتاج  لترقية  الدولة  توفرها  التي  بالتحفيزات  المتعلقة 

المقاوالتية، حسبما ذكره مدير "سوفات".
تموشنت  بعين  المحلي  المنتوج  صادرات  نشاط  توسيع  يتم  أن  المرتقب  ومن 
منها  اإلفريقية  األجنبية خاصة  البلدان  من  آخر  نحو عدد  المقبلة  السنة  خالل 
وذلك بالنظر إلى تمكن عدد من المتعاملين االقتصاديين المحليين من اكتساب 
رهان التنافسية بمنتوج ذي جودة, حسبما أكده مدير غرفة التجارة والصناعة 

"سوفات".
ع.ط

  
قطاع التربية بالجنوب في إضراب خالل الفصل الثاني
"األنباف" تشن احتجاج تحذيري 

مطلع العام المقبل
قرر المكتب الجهوي للجنوب لنقابة "األنباف" شن احتجاج تحذيري في 10 جانفي 
احتجاجات  وإعالن  التصعيد  باتجاه  دفعهم  من  الحكومة  محذرين  الداخل، 

تصعيدية بالجنوب الفتكاك مطالبهم.
 وأوضحت النقابة في بيان لها، أن االحتجاج سيكون ليوم واحد وتحذيريا فقط، 
على أن تُعقد جمعيات عامة بكل الواليات لتحديد طبيعة االحتجاجات القادمة، 

داعين كل نقابات الوظيفة للتكتل وتوحيد الموقف الفتكاك حقوقهم.
وحدد المكتب منحة المنطقة الجغرافية على رأس الملفات العالقة، والتي تراوح 
مكانها منذ 2012 رغم وعود السلطات آنذاك بتحيينها، مستشهدين على عدالة 
مطلبهم بقرار مجلس الدولة مؤخرا لصالح رئيس المكتب الوالئي للنقابة بالوادي 
في القضية الفردية التي رفعها بأحقيته في احتساب منحة المنطقة الجغرافية 
على أساس األجر الحالي بدل األجر المعتمد حاليا للمنحة واستفادته من المخلف 

المالي لها منذ تاريخ تعيينه بالقطاع .
وطالب الغاضبون بالتحيين الفوري لمنحة المنطقة الجغرافية واحتسابها بأثر 
المدرسية،  الوتائر  انتقدوا  كما   ،  1989 سنة  تجميدها  تاريخ  من  ابتداء  رجعي 
لخصوصية  مراعاة  دون  الشمالية  الواليات  مقاس  على  وُضِعت  أنها  معتبرين 
الواليات الجنوبية، وهو ما يقتضي اتخاذ إجراءات عملية استعجالية فيما تعلق 
بمواقيت نهاية وبداية الموسم الدراسي ورزنامة االمتحانات الرسمية والفصلية 
فكشفوا  للجنوب  الجديدة  الواليات  بخصوص  أما  العطل.  وكذلك  األخيرة 
للتربية   مدراء  تعيين  رغم  إذ  اإلدارة،  وازدواجية  الجمود  رهينة  وقوعها  عن 
إذ تبقى   أنها دون صالحيات،  إال  الواليات،  العمومية بهذه  للوظيفة  ومفتشين 

الملفات والصالحيات كلها بيد الوالية األم، حتى في أبسط القرارات .

ع.ط

ع.ط
للصحافة  تصريح  في  الوزير،  أوضح 
المنتجات  ألجنحة  زيارته  هامش  على 
الجزائري،  اإلنتاج  بمعرض  البحرية 
وجود لجنة تقنية تشرف على تجسيد 
هذا المعهد كقطب للتكوين في مجال 
البحري  واالقتصاد  المائيات  تربية 
البلدين  على  منفتح  سيكون  والذي 
وإفريقيا والدول العربية، مشيرا الى ان 
انطالقته الفعلية ستكون عما قريب.

المشروع  هذا  أن  الى  صلواتشي  وأشار 
دائرته  بين  وقعت  اتفاقية  ثمرة  هو 
خالل  التونسية،  ونظيرتها  الوزارية 
رئيس  أجراها  التي  الرسمية  الزيارة 
على  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية، 
لتونس،  مؤخرا  هام،  وزاري  وفد  رأس 
القطاع،  لتطوير  تهدف  انها  مضيفا 
المشتركة  الصناعة  خاصة فيما يخص 
والتوأمة  التكوين  وتعزيز  للسفن 
الجزائرية  البحري  الصيد  معاهد  بين 

والتونسية.
صلواتشي  تطرق  أخرى،  جهة  من 
الى  بالمائة   9 من  الضريبي،  للتخفيض 
مدخالت  كل  يخص  فيما  بالمائة،   19
أنه  مؤكدا  المائيات،  تربية  ومخرجات 

يهدف لتعزيز الرفع من اإلنتاج السمكي 
السياق،  ذات  في  أكد،  كما  وتنوعه، 
وجود مؤسسات وطنية تقوم بتصنيع 
االسماك،  لتربية  العائمة  األحواض 
الفتا ايضا الى وجود مؤسسات مصغرة 
لحفظ  الثلج  مكعبات  محليا  تنتج 
-حسبه-  يعزز  ما  السمكي  المنتوج 

بناء  مجال  وفي  القطاع.  امكانيات  من 
وتصليح السفن، أكد الوزير على تواجد 
هذا  في  واعدا  مستقبال  تملك  شركات 
و  "كورناف"  شركة  غرار  على  المجال، 
من  استفادتا  اللتين  "تيكنوالفال" 
أجل  من  الصيد  موانئ  على  توسعة 

تعزيز وتوسعة نشاطهما، حسبه.

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أمس، بالجزائر العاصمة، عن 
مشروع انشاء معهد جزائري- تونسي لالقتصاد البحري وتربية المائيات كقطب للتكوين في المجال البحري.

أكد على أهمية التكفل بالمصابين على مستفى المستشفيات، وزير الصحة يؤكد

كل اإلمكانيات البشرية والمادية الالزمة 
متوفرة لمواجهة كورونا

انطالق الطبعة الثانية للصالون الوطني لالبتكار

تشجيع الشباب المبتكر ودعمه لولوج عالم المقاوالتية

بالجزائر  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  الصحة،  وزير  أكد 
العاصمة، على أهمية التكفل بالمصابين بفيروس 
توفر  إلى  مشيرا  المستشفيات،  في  كوفيد19- 
كافة اإلمكانيات البشرية والمادية الالزمة" لمواجهة 

الوباء.
للواليات  الصحة  مدراء  مع  تقييمي  اجتماع  وخالل   
ومدراء المستشفيات، عبر تقنية التحاضر عن بعد، 
اللجنة  من  وأعضاء  المركزية  اإلدارة  إطارات  بحضور 
من  المستشفيات  مدراء  بوزيد  بن  حذر  العلمية، 
رفض استقبال أي مريض أو تحويله إلى مستشفى 
آخر تحت مبرر "عدم وجود األسرة الكافية". وأوضح 
فإن  استثنائية،  حاالت  هناك  كانت  "إذا  قائال: 
سرير  لضمان  اتصاالته  بإجراء  مطالب  المستشفى 
في  بنقله  التكفل  مع  آخر  مستشفى  في  للمريض 

سيارة إسعاف".
أكد  كوفيد19-،  وباء  من  الرابعة  للموجة  وتحسبا 
والنقائص  األخطاء  تكرار  عدم  "ضرورة  على  الوزير 
التي سجلها القطاع خالل الموجة الثالثة للفيروس"، 
مشيرا إلى "توفر كافة اإلمكانيات البشرية والمادية 

الالزمة لمواجهة الوباء".
واعتبر في هذا اإلطار أن أكبر مشكل واجهته الجزائر 
شهر يوليو الماضي كان نقص األكسجين، داعيا مدراء 
الالزمة،  الكميات  وتوفير  التجند  إلى  المستشفيات 
بالسابق،  مقارنة  اإلنتاج  ارتفاع  ظل  في  خصوصا 
توفير  جانب  إلى  والنوعية،  الجودة  اختيار  مع 
الوزير  لفت  كما  اإلنعاش،  أسرة  من  الكافي  العدد 
لإلنعاش  العادية  باألسرة  االستعانة  إمكانية  إلى 
في حال توفر الكميات الالزمة من األكسجين لتجنب 
الموجة  خالل  المستشفيات  عرفته  الذي  النقص 
كان  وقعت  التي  األخطاء  بعض  أن  مبرزا  الثالثة، 

سببها سوء التسيير.
بتعليماته  للتذكير  بالمناسبة  بوزيد  بن  وعاد 
السابقة المتعلقة بتخصيص مستشفيات ومصالح 
السكاني  التعداد  حسب  وذلك  بكوفيد19-،  خاصة 
بالتخصصات  المساس  ودون  بها  المسجلة  والحاالت 
مكافحة  مصالح  غرار  على  الكبرى،  األهمية  ذات 
السرطان، أمراض النساء والتوليد، اإلنعاش، الجراحة 
العامة، االستعجاالت وطب األطفال. وكشف في هذا 

لمكافحة  مستشفيات   5 تخصيص  تم  أنه  الصدد 
في  األقل  على   (2) ومستشفيين  بالعاصمة  الوباء 

كل والية تجنبا للضغط.
كما وجه تعليمات إلى مدراء الصحة بضرورة معالجة 
االختالالت الموجودة على مستوى كل والية وتوفير 
للمرضى.  العالج  لضمان  والمستلزمات  الوسائل  كل 
تقضي  تعليمات  بوزيد  بن  وجه  المناسبة،  وبذات 
من  بمخزون  المستشفيات  جميع  تزويد  بضرورة 
بمضادات  المتعلقة  تلك  خصوصا  الالزمة،  األدوية 
وتوفير  لمرافقتهم  الوزارة  استعداد  مؤكدا  التخثر، 

ما ينقصهم من االحتياجات.
إلى  الوزير  دعا  بالمرضى،  األنجع  التكفل  وبهدف 
تكليف فريق مناوبة على مستوى كل مديرية صحة 
عبر الواليات لإلجابة يكون في اإلصغاء على مدار 24

ساعة النشغاالت المواطنين. وشدد بن بوزيد على 
التام والمستمر، السيما  التأهب واالستعداد  ضرورة 
طارئ،  أي  لمواجهة  االستعجاالت،  مستوى  على 
قال-  -كما  الفيروس  ضد  المعركة  وأن  خاصة 

مازالت مستمرة وعدد الحاالت في ارتفاع.

للمؤتمرات  الدولي  بالمركز  أمس،  انطلقت 
العاصمة)،  (الجزائر  رحال"،  اللطيف  "عبد 
لالبتكار  الوطني  للصالون  الثانية  الطبعة 
لعرض  المهنيين،  والتعليم  التكوين  في 
اإلبتكار  مجال  في  واعدة  مهنية  مشاريع 
التكوين  قطاع  خريجي  شباب  إنجاز  من 
المهني من عدة واليات الوطن.  وأشرف وزير 
المهنيين، ياسين مرابي،  والتعليم  التكوين 
الصالون، بحضور  افتتاح هذا  على فعاليات 
الى  بوخاري،  يحي  للحكومة،  العام  االمين 
جانب عدد من الوزراء، كما حضر فعاليات هذا 
و  قطاعات  عدة  عن  ممثلين  ايضا  الصالون 
دوائر وزارية و عن هيئات وطنية، و ممثلين 
عن أرباب العمل. ويضم الصالون الذي يقام 
الجمهورية،  لرئيس  السامية  الرعاية  تحت 
 " لعرض  أجنحة  عدة  يومين،  مدى  على 

المجاالت"،  مختلف  في  مهنيا  مشروعا   60
واالتصال،  االعالم  "تكنولوجيات  غرار  على 

الصناعة الغذائية والطاقات المتجددة".
إلى  المنظمين-  حسب  الصالون-  ويهدف 
من  المهنية  المشاريع  حاملي  تقريب   "
والهيئات  األجهزة  مختلف  ومن  العمل  أرباب 
الشباب  ومرافقة  تمويل  و  بدعم  المكلفة 
لمساعدتهم  األفكار،  و  المشاريع  حاملي 
بعالم  وااللتحاق  مؤسسات  انشاء  على 
المقاوالتية". وترمي هذه التظاهرة إلى "ابراز 
الى  الرامية  المهني  التكوين  قطاع  جهود 
تعزيز االبتكار في شتى الميادين" و" تشجيع 
الشباب حاملي المشاريع على المساهمة في 
على  يعتمد  االقتصادي  االنعاش  تجسيد 
المعرفة واإلبدا ، كما يرمي هذا الصالون الذي 
التنمية  أساس  "االبتكار  شعار  تحت  يجري 

المكتسبة  الكفاءات  إبراز  إلى  المستدامة"، 
في المسار التكويني من خالل انجاز مشاريع 
مهنية" وسيكون "فضاء للتبادل بين مختلف 
السيما  الصلة،  ذات  مجاالت  في  المشاركين 

في مجال الطاقات المتجددة".
الصالون  هذا  أن  مرابي  أوضح  له  كلمة  وفي 
يهدف إلى عرض نماذج االبتكارات و المشاريع 
وقدرات  المهنية  الكفاءات  لتثمين  المهنية 
المهني  التكوين  وممتهني  ومتربصي  أساتذة 
أن  مؤكدا  والتخصصات،  الشعب  مختلف  في 
هذا الصالون يندرج في إطار تجسيد برنامج 
في  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس 
المبتكر  الشباب  بتشجيع  المتعلق  شقه 
وتثمين  المقاوالتية  عالم  لولوج  ودعمه 

كفاءتهم و قدراتهم المهنية.



5 إقتصادي

أكد مراد في تصریح للصحافة 
لمصنع  معاینتھ  ھامش  على 
إنتاج الكلنكر وتسویقھ بالمنطقة 
ببلدیة  جرایمیة  الصناعیة 
زیارة  ضمن  مختار  شبیطة 
الطارف،  لوالیة  وتفقد  عمل 
الوحدات  عدد  أن  أمس، 
ستعرف  التي  اإلنتاجیة 
القریب  في  وضعیتھا  تسویة 
اإلنتاج  في  وتنطلق  العاجل 

سیتضاعف.
الجمھوریة،  وسیط  وحسب 
الذین  المستثمرین  عدد  فإن 
انطالق  عدم  من  یعانون 
یعد  الوطن  عبر  مشاریعھم 
بین  یتراوح  بمعدل  بالمئات 
10 إلى 20 مشروعا في كل 
والیة، مشیرا الى وجود لجان 
للنظر في  مركزیة وبالوالیات 
المتوقفة  المشاریع  وضعیة 
المیدانیة  الزیارات  تكثیف  مع 
لاللتقاء  الجمھوریة  لوسیط 
االقتصادیین  بالمتعاملین 
وإیجاد  المحلیین  والمسؤولین 

الحلول بعین المكان.
المسؤول،  ذات  وحسب 
لوحدھا  الطارف  والیة  فإن 
سبعة  وضعیة  تسویة  عرفت 
أصحاب  من  مستثمرین 
ذات  اإلنتاجیة  الوحدات 
والتي  الھامة  القدرات 
دینامیكیة  خلق  شأنھا  من 
بینھا  ومن  كبیرة  اقتصادیة 
وتسویقھ  الكلنكر  إنتاج  وحدة 
جزائریة  بشراكة  المنجزة 
أجنبیة وتستھدف توفیر 300

منصب عمل دائم, زیادة على 

األخرى  المناصب  مئات 
توفیر  مع  المناولة  من خالل 
منتوج قابل للتصدیر للخارج.
الجمھوریة  وسیط  زار  كما 
لتحویل  مصنعا  بالمناسبة 
صفائح  وإنتاج  الخشب 
الصناعیة  بالمنطقة  خشبیة 
الطارف  ببلدیة  المطروحة 
من  بدوره  استفاد  والذي 
تأخر  بعد  وضعیتھ  تسویة 
بمباشرة  لھ  السماح  في  كبیر 
ربطھ  عدم  بسبب  اإلنتاج 
بشبكة الغاز وھو المصنع الذي 
منصب   300 توفیر  یستھدف 
منتوج  ضمان  مع  دائم  عمل 
حسب  للخارج،  للتصدیر  قابل 

صاحبھ.
السلسلة  تحرك  مراد  وعاین 
اإلنتاجیة ألول مرة منذ إنجاز 
ھذا المصنع الذي یعتبر األول 
بحكم  الوطن  عبر  نوعھ  من 
اختصاصھ في تحویل الحطب 

أصناف  ومختلف  الیابس 
صفائح  إلى  الغابیة  األشجار 
في  استخدامھا  یمكن  خشب 
مختلف المجاالت وذلك حسب 
المستثمر  المقدمة من  الشروح 
صاحب المصنع بعین المكان.

تنصیب  على  إشرافھ  وخالل 
المندوب الوالئي الجدید لوسیط 
أفاد  الوالیة،  بمقر  الجمھوریة 
العراقیل  من  العدید  أن  مراد 
الكثیر  دخول  دون  حالت 
اإلنتاج  مرحلة  المشاریع  من 
منتھیة  بھا  األشغال  أن  رغم 
التجھیزات،  على  وتوفرھا 
موضحا أن أھم ھذه المشاكل 
القانونیة  بالطبیعة  تتعلق 
لألرضیة أو رخص البناء أو 
رخصة االستغالل أو شبكات 
والكھرباء  بالغاز  الربط 

والمیاه.
رئیس  تعلیمات  أن  وأكد 
بصراحة  تنص  الجمھوریة 

إنجازه  تم  ما  "كل  أن  على 
یدخل  وأن  یفتح  وأن  البد 
مناصب  لتوفیر  اإلنتاج  قید 
العمل، مؤكدا أن ھیئة وساطة 
الجمھوریة ستبذل كل ما في 
وسعھا للنجاح في المھمة التي 
أسندت إلیھا في إیجاد الحلول 

المالئمة لفائدة المستثمرین.
الجمھوریة  وساطة  أن  وأفاد 
السنة  مطلع  منذ  استقبلت 
غایة  وإلى   2021 الجاریة 
الیوم 57 ألف و500 عریضة 
منھا  كبیر  عدد  معالجة  تمت 
ذات  المجاالت  مختلف  في 
وقد  بالمواطنین.  الصلة 
الجمھوریة  وسیط  أشرف 
عرفات  یاسر  تنصیب  على 
لوسیط  والئیا  مندوبا  شمام 
أمین  للسید  خلفا  الجمھوریة 
لشغل  تحویلھ  تم  الذي  مسلم 

ذات المنصب بوالیة عنابة.

قال وسیط الجمھوریة إبراھیم مراد، إن وساطة الجمھوریة قد سمحت بتسویة وضعیة 100 وحدة صناعیة عبر الوطن 
وشروعھا في اإلنتاج، العملیة متواصلة وفق تصریحات المسؤول ذاتھ الذي أشار إلى وجود لجان مركزیة بالوالیات للنظر في 
وضعیة المشاریع المتوقفة مع تكثیف الزیارات المیدانیة لوسیط الجمھوریة لاللتقاء بالمتعاملین االقتصادیین والمسؤولین المحلیین 

وإیجاد الحلول بعین المكان.

عزيز طواهر

األربعاء 22 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 19 جمادى األولى  
1443 ه  
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áª°UÉ©dÉH Ú°SQCG 
لحادث  محاكاة  لتمرین  إجرائھا  عن  سوناطراك  مؤسسة  تجري 
صناعي على مستوى مصفاة سیدي أرسین ببلدیة براقي بالجزائر 

العاصمة.
یندرج  التمارین  بأن  لھا،  بیان  في  سوناطراك  أمس  وأوضحت 
في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف المدیریة المركزیة 
للصحة، األمن و السالمة لمجمع سوناطراك، مضیفة بأن التمرین 
سیعرف مشاركة كل من مصالح الحمایة المدنیة، الدرك الوطني 
المحاذي  لزمیرلي  الجامعي  للمستشفى  االستشفائیة  المصالح  و 
للمصفاة. وفي سیاق متصل، قدمت مؤسسة سوناطراك اعتذاراتھا 
لكافة المواطنین القاطنین قرب المصفاة، بسبب االزعاج الذي قد 

ینجم جراء ھذا التمرین.
وفي بیان أخر للمؤسسة كشفت عن توقیعھا لعقد تطبیقي مع المعھد 
 (ISO 37 001) الجزائري للتقییس في إطار المنھجیة الدولیة
والتي تسعى إلى تدعیم المؤسسات باألنظمة و المعاییر المعتمدة 
المؤسساتیة، مضیفة ألنھا  ثقافة األخلقة  الفساد وترویج  لمكافحة 
تسعى من خالل ھذه المبادرة إلى تعزیز عالقات الثقة المتبادلة 
بین سوناطراك ومختلف العمالء والشركاء على الصعید الوطني 

والدولي، بما یتوافق مع مقتضیات اإلطار القانوني والتنظیمي.
مشیرة  األعمال،  أخلقة  ثقافة  لترسیخ  سعیھا  سوناطراك  وأكدت 
إلى أن العقد سیساھم في حمایة الشركة وأصولھا وموظفیھا من 
الممارسات التي ال تتماشي مع الشفافیة والنزاھة. وجدد المجمع 
عزمھ على إرساء قواعد أكثر صرامة من حیث االمتثال للقوانین 
واألنظمة في مجال الشفافیة والنزاھة في جمیع مجاالت أنشطتھا. 
ف.م
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سجل مركز البحث في علم الفلك والفیزیاء والجیوفیزیاء العدید 
من الھزات األرضیة بمختلف والیات الوطن خالل األشھر القلیلة 

األخیرة.
وكشف أمس العالم المتخصص في الفلك والجیوفیزیاء والزالزل 
لوط بوناطیرو في اتصال لجریدة الرائد، بأن الھزات األرضیة 
ونوفمبر  الجاري  دیسمبر  شھر  خالل  الجزائر  شھدتھا  التي 
المنقضي، غیر مقلقة وھو نشاط أرضي خفیف، یدخل في إطار 

النشاط العادي لألرض.
وأوضح بأن النشاط الزلزالي المسجل یعتبر عادیا وغیر مقلق، 
وجود  وال  طویلة  مدة  منذ  ثبات  حالة  في  كانت  األرض  لكون 
لنشاط غیر عادي منذ أشھر طویلة، واصفا الوضع بالعادي وغیر 
المقلق، مضیفا بأن ھذه الفترة من كل سنة تعرف تسجیل ھزات 

أرضیة خفیفة.
عبر  نسبي  سبات  حالة  في  كانت  األرض  إن  بوناطیرو،  وقال 
العالم ولیس في الجزائر فقط، فمنذ فترة زمنیة معتبرة لم یسجل 
أي زالزل كبیرة، مؤكدا بأن المراقبة الیومیة والمعطیات المسجلة 
النشاط  في  لتغییر  وجود  ال  بأنھ  مشددا  كالمھ،  تعزز  الحالیة 

الزلزالي.
في  الجزائر  شھدتھا  التي  األرضیة  الھزات  كل  أن  إلى  وأشار 
الوطن  والیات  من  العدید  مست  والتي  األحیرة،  القلیلة  األشھر 
وھذا  ریشتر،  سلم  على  درجات  و4   2.4 بین  شدتھا  تراوحت 
الفلك  علم  في  البحث  مركز  قبل  من  المقدمة  المعطیات  حسب 

والفیزیاء الفلكیة والجیوفیزیاء.
النشاط  في  تغییر  عن  الحدیث  یمكن  ال  بأنھ  بوناطیرو  ویرى 
قبل  من  رصده  تم  ما  بأن  مؤكدا  الراھن،  الوقت  في  الزلزالي 
مركز البحث تعتبر ھزات أرضیة خفیفة وغیر مقلقلة، وال یتعدى 
انتعاش  المتزامن مع شبھ  المحلي  الزلزالي  للنشاط  انتعاش  شبھ 

زلزالي في العالم ككل وال یخص الجزائر فقط.
ھزات  ویجایة  المسیلة  العاصمة،  الجزائر  والیات  سجلت  وقد 
األرضیة  الھزة  أخرھا  وكانت  الجاري،  دیسمبر  شھر  زلزالیة 
بـ  مركزھا  حدد  العاصمة،  بالجزائر  أمس  سجلت صبیحة  التي 
1 كم جنوب غرب  بوزریعة وبلغت شدتھا 2.4  درجات على 

سلم ریشتر.
ف.م
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سیتم تسویق اللقاح المضاد لفیروس كوفید19-، "كورونافاك" الذي تنتجھ 
مجموعة صیدال بالشراكة مع المخبر الصیني "سینوفاك"، في غضون 

أسابیع قلیلة، حسبما علم أمس لدى الوكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة.
الصیدالنیة  للمواد  الوطنیة  الوكالة  مدیر  أكد  للصحافة  تصریح  وفي 
كامل منصوري أنھ في إطار مشروع صنع مجمع صیدال للقاح المضاد 
لكوفید19-، بمرافقة المجمع الصیني سینوفاك، فقد تم تصنیع ھذا اللقاح 

فعلیا و ھو یستجیب للمعاییر الدولة".
الصناعة  وزیر  بھ  الذي خصھ  االستقبال  ھامش  على  منصوري  وأكد 
الصیدالنیة لطفي جمال بن باأحمد المدیر العام لسینوفاك والوفد المرافق 
وسیتم  الجاري  دیسمبر  شھر  نھایة  قبل  اللقاح  تسجیل  "نأمل  قائال،  لھ 
تسویقھ في غضون أسابیع قلیلة". وقد شرعت الجزائر في 29 سبتمبر 
في اإلنتاج المحلي للقاح مضاد لفیروس كورونا "كورونافاك" بالشراكة 

مع شركة "سینوفاك" الصینیة في موقع قسنطینة.
ع.ط

قال رئیس الوكالة الوطنیة لألمن الصحي، 
أن  أمس،  صنھاجي،  كمال  البروفیسور 
اللقاح ھو السبیل الوحید لتفادي العودة إلى 
ارتفاع  استمرار  أن  وأكد  الصحي،  الحجر 
منحى اإلصابات بكورونا و تواصل ضعف 
التلقیح سیقودنا إلى الحجر . ودعا صنھاجي 
"في  التلقیح  إلى  والمواطنات  المواطنین 

من  لالستفادة  كوفید19-  أقرب وقت" ضد 
األشخاص  و"حمایة  الجماعي"  "األمن 
و  العادیة  الحیاة  إلى  و"العودة  الضعفاء" 
العودة إلى الحجر، و قال أنھ خالل  تفادي 
ھذه المرحلة لیس علینا إعطاء كل االھتمام 
ل "أومیكرون" خاصة بعدما أثبتت األبحاث 
لكنھ  والعدوى  اإلنتشار  سریع  أنھ  األولیة 

لیس بالقاتل . وأضاف صنھاجي قائال:"نحن 
اآلن نواجھ بدایة موجة رابعة للمتحور" دلتا 
أن  مؤكدا  األھم"،  ھو  وھذا  فتكا  "األشد 
الحجر،  عودة  وجھ  في  الحاجز  ھو  اللقاح 
وإذا استمر الوضع في االرتفاع بالنسبة لعدد 
اإلصابات واستمرار ضعف عملیة التلقیح" 

فھذا یقود للحجر" .                   ع.ط 

تعرف العدید من المحالت بمختلف والیات 
الوطن ندرة في زیت المائدة، وتخلو رفوفھا 
الذي  الوقت  في  األخیرة،  األیام  في  منھا 
تؤكد كافة الھیئات المعنیة وفرة الزیت وال 

وجود لندرة مثلما یشاع.
الوطنیة  بالجمعیة  العضو  أمس  أوضح 
في حدیثھ  والحرفیین محمد مشدان  للتجار 
لجریدة الرائد، بأنھ ال وجود ألزمة في مادة 
زیت المائدة، مضیفا بأن ندرة زیت المائدة 
المسجلة ببعض والیات الوطن مردھا سوء 
التوزیع والتموین ال أكثر وال أقل، مضیفا 
بأن المخزون المتوفر حالیا یكفي ألزید من 

ستة أشھر.
ودعا محمد مشدان المواطنین لعدم االنسیاق 
وراء كل ما یشاع عن وجود ندرة حادة في 
زیت المائدة، قائال بأن الكالم ال أساس لھا 
المادة  من الصحة، مؤكدا أن مخزون ھذه 

یكفي لتلبیة حاجیات المواطنین بكل أریحیة 
من دون تسجیل زیادة في األسعار، مشیرا 
دفع  والفوترة  القلیل  الربح  ھامش  أن  إلى 
وإعادة  اقتنائھا  عن  یعزفون  التجار  بعض 
بیعھا للمواطنین، ما یخلق ندرة ظرفیة في 

بعض األحیان.
للتجار  الوطنیة  الجمعیة  عضو  وجدد 
لتسریع  العلیا  للسلطات  دعوتھ  والحرفیین 
تطبیق قانون توجیھ الدعم لمستحقیھ، مؤكدا 
توفیر  في  المساعدة  شأنھ  من  األمر  بأن 
أنواعھا، كما طمأنت مدریات  السلع بشتى 
بعض  أن  إلى  مشیرة  المواطنین،  التجارة 
والھلع  البلبلة  لخلق  یھدفون  المضاربین 
في أواسط المستھلكین، من أجل الرفع من 
یتیح  ما  المادة،  ھذه  على  الطلب  مستوى 
شرعیة  غیر  أرباح  لتحقیق  لھم  الفرصة 
المواطنین  داعیة  المواطن،  عاتق  على 

من  المرتكبة  التجاوزات  كل  عن  للتبلیغ 
شروط  یخص  فیما  التجار  بعض  طرف 

البیع أو الممارسات غیر شرعیة.
الوالیات  بعدید  المحالت  بعض  وسجلت 
على غرار بسكرة وقسنطینة ندرة في زیت 
المائدة، أدخلت المواطنین في رحلة للبحث 
والظفر بلتر واحد منھا، وھو الوضع الذي 
المادة  القتناء  المواطنین  من  بالبعض  دفع 

وتخزینھا تخوفا من نفاذھا.
جدیر بالذكر فقد تم شھر نوفمبر المنقضي 
صافیة  الزیت  مصنع  نشاط  بعث  إعادة 
وإلحاقھ  تأمیمھ  بعد  العاصمة  بالجزائر 
ملكا  كان  ما  بعد  "أغرودیف"،  بمجمع 
قضایا  في  المتابعین  كونیناف  لإلخوة 
وینتظر  المحروسة  اسم  علیھ  وأطلق  فساد 
الطلب  من  بالمئة   25 المصنع  یغطي  أن 

الوطني على المادة.                   ف.م

™jRƒàdG Aƒ°S ÉgOôe øWƒdG äÉj’h ¢†©H ‘ á∏é°ùŸG IQóædG

 áeRC’ OƒLh ’h ô¡°TCG 6 `d »Øµj IóFÉŸG âjR ¿hõ

یصرح صنھاجي للمتحور، رابعة موجة بدایة اآلن نواجھ إننا قال

QÉ«ÿG Gòg ¤EG ÉfOƒ≤«°S í«≤∏àdG ∞©°Vh ÉfhQƒc äÉHÉ°UEG ´ÉØJQG QGôªà°SG



6
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2021  الموافق 
ل 19 جمادى األولى  

المحلي1443 ه  

سيتم البدء في اشغال إنجازها بداية من السنة المقبلة 
سوق أهراس تتدعم بـ5

مستشفيات جديدة 

بجاية: 
ترحيل دفعة جديدة من 

متضرري زلزال مارس الماضي

بعدما جابت عدد من الواليات الغربية 

قافلة التحسيس حول أخطار غاز أحادي 
أكسيد الكربون تصل تلمسان 

أهراس  سوق  والية  والي  مؤخرا  كشف 
شهر  من  بداية  سيتم  انه  بوزقزة  الوناس 
إنجاز  أشغال  في  الشروع  المقبل  فيفري 

مستشفى 60 سريرا ببلدية لحدادة.
مطلع  تمّ  بأنه  المسؤول،  ذات  وذكر 
الجاري الشروع في إنجاز مستشفى  ديسمبر 
رفع  بعدما  مداوروش  ببلدية  سرير  بـ120 
تحسين  في  سيساهم  مما  عنه  التجميد 
خالل  سيتم  كما  بالمرضي  الصحي  التكفل 
مستشفى  إنجاز  في  الشروع   2022 سنة 
ومستشفى  الوالية  بعاصمة  سرير  بـ120 
لعظايم  أم  ببلدية  العقلية  لألمراض 
إنجاز  وكذا  بسدراتة  سرير   120 ومستشفى 
الجراحية ومركز  الطبية  جناح لالستعجاالت 
أن  المصدر،  نفس  وأضاف  الكلى.  لتصفية 
إلنجاز  مشروع  من  كذلك  استفادت  الوالية 
من  ما  وهو  الطبي  شبه  للتكوين  مدرسة 
شأنه أن يعزّز المؤشرات التي تسمح للوالية 
بفتح كلية للطب ومن ثمة تسجيل مشروع 
بالوالية.  جامعي  استشفائي  مركز  إلنجاز 
وتدعمت المؤسسة العمومية االستشفائية 
بجهاز  أهراس  سوق  بمدينة  السبتي  كعرار 
تكفل  ضمان  بغية  طراز  آخر  من  سكانير 

أفضل بالمرضى. 
بذات  الجهاز  هذا  تركيب  على  وأشرف 
الجهاز  رئيس  االستشفائية  المؤسسة 
رفقة  بوزقزة  لوناس  المحلي  التنفيذي 
ومدير  خليل  السعيد  للوالية  العام  األمين 

من  عدد  وكذا  قوجيلي  خميسي  الصحة 
األخصائيين في التصوير الطبي والتقنيين 
الجهاز  هذا  تشغيل  على  سيشرفون  الذين 
دج.  مليون   100 بمبلغ  اقتناؤه  تمّ  الذي 
للصحة،  المحلي  المدير  صرّح  وبالمناسبة 
الجهاز  هذا  تسيير  حسن  لضمان  أنه  قائال 
في  المقبل»  الخميس  «يوم  سيشرع 
تشغيله  على  المشرفين  تكوين  عملية 
وبالتالي سيضاف إلى جهاز واحد قديم بذات 
المقبل  يناير  نهاية  سيتم  فيما  المؤسسة 
استالم جهاز سكانير لفائدة مستشفى «ابن 
رشد» بعاصمة الوالية عالوة على 7 سيارات 
إسعاف لتدعيم النقل الطبي بمستشفيات 

هذه الوالية الحدودية. 
أهراس  سوق  والية  أن  إلى  المتحدث،  وأشار 
الطبي  التصوير  في  أخصائيين   3 تضم 
باإلضافة إلى عدد من العاملين على تشغيل 
المرضى  لخدمة  الموجه  السكانير  جهاز 
التنقل  مشاق  من  عانوا  ما  كثيرا  الذين 
الجامعيين  االستشفائيين  المركزين  نحو 
من  لالستفادة  وعنابة  قسنطينة  لواليتي 
ضرورة  إلى  الوالي  ودعا  الجهاز.  هذا  خدمات 
تعززّت  الذي  المكسب  هذا  على  المحافظة 
به التجهيزات الطبية بالوالية، الفتا إلى أنه 
«هواري  مستشفى  تزويد  «قريبا»  سيتم 
استجابة  مماثل  بجهاز  بسدراتة  بومدين» 

للطلبات المحلية للسكان. 
س.ز

بجاية  والية  مصالح  إستكملت 
و  الترقية  ديوان  مع  بالتنسيق 
عملية  للوالية  العقاري  التسيير 
من  جديدة  دفعة  إسكان  إعادة 
العائالت المتضررة من زلزال 18 مارس 

المنصرم.
وتم ترحيل هذه العائالت الى سكنات 
الحضري  بالقطب  جديدة  اجتماعيه 
المرحلة  ضمن  غير  بواد  إغزرأوزاريف 

اسكان  وإعادة  ترحيل  لعملية  األولى 
إعادة  عملية  وإستهدفت  العائالت. 
وحي  األسوار  بشارع  عائالت  اإلسكان 
محمد مجاهد ببلدية بجاية و عملية 
العائالت  الترحيل ستستمر مع باقي 
العتيقة  األحياء  بمختلف  المنكوبة 

بأعالي المدينة القديمة بجاية.
ق.م

 تنصيب لجنة إلحصاء التجار غير 
الشرعيّين والمحالت غير المستغَلة

مساعي لتنظيم الحركة 
التجارية بوهران 

قرر والي وهران سعيد سعيود إنشاء لجنة والئية، 
هدفها إحصاء مختلف المحالت التجارية غير 

المستغلة على مستوى كافة بلديات الوالية، 
باإلضافة إلى إحصاء شامل لكل التجار النشطين 

في المجال الفوضوي، وبطريقة غير شرعية؛ 
بهدف وضع حد نهائي لهذه الظاهرة، التي تتسبب 

في ضياع أموال طائلة ال تستفيد منها الخزينة 
المحلية.

 وحسب مصالح الوالية المكلفة بالعملية، فبمجرد 
االنتهاء من عملية اإلحصاء سيتم توزيع مختلف 

المحالت التجارية على التجار، وإدخالهم في المجال 
الشرعي على مستوى مختلف البلديات، ليتم 

تقييدهم على مستوى مصالح مديرية التجارة 
بشكل نهائي. 

وفي هذا السياق، فقد سبق لوالي وهران أن أكد في 
كثير من المناسبات ال سيما عند زيارته المفاجئة 

األخيرة لحي المدينة الجديدة ومالحظاته المتعلقة 
بالفوضى التي يعرفها هذا السوق، أنه سيتم، 

في األيام القادمة، وضع حد نهائي لهذه الفوضى 
العارمة، وتمكين كل التجار من فضاءات مناسبة 

لهم، للقيام بعملهم وفق ما هو متعارف عليه في 
الكثير من الدول التي تعرف مثل هذه الحاالت. وأكد 

المسؤول التنفيذي األول عن الوالية، أن تنظيم 
مختلف األسواق من شأنه المساهمة بشكل فعال، 

في درّ أموال طائلة على الخزينة العمومية، من 
خالل تحصيل الضرائب بطريقة عملية، وتنظيم 

السوق التجارية، التي تبقى واحدة من الوسائل التي 
يمكن من خاللها جلب المزيد من األموال المنتشرة 

خارج اإلطار القانوني، وتحويلها إلى الخزينة 
العمومية، التي هي في حاجة ماسة إليها.

 وإلى جانب مشكل التجارة الفوضوية المنتشرة 
بكثرة على مستوى مختلف أحياء مدينة وهران 
وبلديات الوالية، عبّر والي وهران عن استيائه 

الكبير من وضعية توقف السيارات التي تتم بشكل 
فوضوي، ما يصعّب حركة السير والمرور على 

حد سواء، حيث قال في هذا الشأن: «أصبح من 
الضروري التطرق لمشكل إعادة النظر في تنظيم 

حركة المرور، ووضع مخطط سير جديد بالمدينة، 
يتماشى مع تطلعاتها، والنظرة المستقبلية إليها، 
ال سيما أن والية وهران مقبلة على تنظيم األلعاب 

المتوسطية خالل نصف سنة من اآلن.
س.ز

 تيبازة
مستشفى شرشال يتدعم بوحدة 

إلنتاج األكسجين

كانت موجهة لالستهالك رغم عدم صالحيتها 
حجز أطنان من اللحوم البيضاء 

الفاسدة عبر واليتين 

13 مؤسسة عمومية وخاصة تشرف على أشغال إنجازها 
أزيد من 790 مليون دينار لصيانة 

طرقات تلمسان

االستشفائية  المؤسسة  تدعمت 
األعصاب  جراحة  في  المتخصصة 
طأمحمد  الراحل  المجاهد  واإلنعاش 
بوحدة  مؤخرا  بشرشال  بويعيش» 
المشروع  ضمن  األكسجين،  إلنتاج 
من  عدد  به  بادر  الذي   الخيري 
ظل  في  اقتُرحت  كفكرة  المحسنين 

جائحة كورونا.
أجواء استالم المؤسسة اإلستشفائية 
االعصاب  جراحة  في  المتخصصة 
بالمهام  بويعيش  امحمد  واإلنعاش 
دائرة  رئيس  حضرها  شرشال،  في 
القائمون  باكلي،  الدين  زين  شرشال 
شرشال  (ممثلي  المبادرة  هذه  على 
وجمعية  الرحمن  مسجد  نيوز، 
اآلمال)، مدير المؤسسة «عبد الرحمن 
كبيرة  تسهيالت  وسط  بونونة» 
بيع  ومسؤولي  الدائرة،  أمن  لعناصر 

الصناعية  بالمنطقة  البناء  مواد 
«الزون» (المساعدة بآالت الرفع لنقل 
المولد ولواحقه للمستشفى)، مشروع 
خاصة  بقوّة  المنفقون  حوله  إلتف 
والمستجيبين  الرحمن،  مسجد  رواد 
بوعمرة»  عامر  «بن  الشيخ  لدعوات 
اإلنفاق  لمواصلة  جمعة،  ككل 
ورغم  المطلوب،  مبلغه  واستكمال 
العراقيل واإلجراءات التقنية واإلدارية 
إال  إقتنائه،  بظروف  أحاطت  التي 
واقعا  بات  فكرة،  مجرّد  كان  ما  أن 
واألكثر  للمواطنين،  خدمة  ملموسا 
لطبيعة  البالغة  أهميته  ذلك،  من 
بمستشفى  الموجودة  التخصّصات 
المهام، والعمليات الجراحية الخطيرة 
والدقيقة التي تُجرى به إلنقاذ حياة 

المرضى.
ق.م

بوالية  الوطني  الدرك  مصالح  تمكنت 
من  معتبرة  كمية  حجز  من  المدية 
بـ  تقدر  «الدجاج»  البيضاء  اللحوم 
شاحنة  متن  على  محملة  كانت  180كلغ 

بمبرد عاطل.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية 
المستهلك  حماية  إطار  في  جاءت 
عبر  العمومية  الصحة  على  والمحافظة 
اإلقليمية  المجموعة  اختصاص  إقليم 
وأثناء  حيث  بالمدية.  الوطني  للدرك 
للدرك  االقليمية  الفرقة  أفراد  قيام 
توقيف  تم  بدورية  بالمدية  الوطني 
شاحنة على مستوى الطريق الوالئي رقم 

08 بالضبط وسط مدينة المدية. 
لكون  البيضاء  اللحوم  حجز  تم  كما 
البيطرية  الشهادة  يملك  ال  صاحبها 
المصدر،  وأضاف  الحيوانية.  للصحة 
واسعة  بالسلع  المضاربة  إطار  وفي  أنه 
تم  المواطنين.  طرف  من  اإلستهالك 
حجز 1800 كيس حليب من طرف نفس 
القيام  بعد  وذلك  اإلقليمية.  الفرقة 
تفريغ  لكيفية  والعد  المراقبة  بعملية 
دون  الغذائية  المواد  لمحل  الحليب 
المعمول  النظامية  باإلجراءات  القيام 
التحقيق  خالل  من  تبيّن  كما  بها. 
الحليب  كمية  أن  السلعة،  صاحب  مع 

االستالم  وصوالت  بدون  بحوزته  التي 
الحليب  يبيع  كان  أنه  حيث  (فاتورة)، 
بسعر 30دج بدال من السعر المحدد من 
الحساسة وهو  المادة  لهذه  الدولة  طرف 

25 دج. 
القضائية  الجهات  إخطار  تم  وقد 
السلعة  تسليم  مع  إقليميا  المختصة 
من  المختصة.  المحلية  المصالح  إلى 
جانب اخر تمكنت مصالح الدرك الوطني 
قنطار   3 حجز  من  بومرداس  بوالية 
كلغ  و3  البيضاء،  اللحوم  من  كلغ  و57 
قيام  وأثناء  فاسدة.  الدجاج  أحشاء  من 
مصالح الدرك الوطني بدورية عبر إقليم 
اختصاصها ببودواو، في إطار المحافظة 
العمومية.  قامت بمراقبة  على الصحة 
محل لبيع اللحوم البيضاء على  مستوى 
حي حاليمية، أين تبين لهم أن الدجاج 
تعفن.  حالة  في  وهو  كريهة  رائحة  به 
معاينته  تم  المادية  حالته  من  وللتأكد 
البيطري، ليتأكد هذا  من طرف الطبيب 
صالح  وغير  فاسد  الدجاج  أن  األخير 
اتالف  إثرها  على  تم  كما  لإلستهالك. 
كمية الدجاج واألحشاء المحجوزة بحضور 

المصالح المختصة.
س.ز

العمومية  األشغال  مديرية  خصصت 
795 الجاري  العام  خالل  تلمسان  لوالية 
طرقات  وتدعيم  لصيانة  دينار  مليون 
هذه  لدى  علم  حسبما  وبلدية،  والئية 
هذه  أشغال  أن  إلى  أشارت  التي  الهيئة، 
التي انطلقت مؤخرا تجسدها  المشاريع 
ويرتقب  وخاصة  عمومية  مؤسسة   13
العام  من  األول  الثالثي  خالل  استالمها 

المقبل.  
415 مبلغ  رصد  تم  الصدد،  هذا  وفي 
مليون دينار لتجسيد 8 مشاريع لصيانة 
حيث  البلدية،  الطرقات  من  كلم   44
تخص المحور الرابط بين الطريق الوالئي 
على  الجياللي  سيدي  وبلدية   107 رقم 
كلم   8 طول  على  وآخر  كلم،   5 مسافة 
ببلدية  الحوارش«   « قريتي  بين  يربط 
زناتة و » أوالد قدور« ببلدية أوالد رياح 
وطريق بلدي يربط قريتي » أوالد قدور« 
ببلدية أوالد رياح و » تيزغنيت« ببلدية 
بني مستار، وطريق يربط ما بين قريتي 
ببلدية  الشكارمة«   « و  ماسين«  طهر   «

دار يغمراسن على مسافة 9 كلم.  
وتشمل عمليات الصيانة الطريق البلدي 
جامع  «و»  زمور  عين  قريتي»  بين 
مسافة  على  تيانت  ببلدية   » الصخرة 
2 كلم وأخر يربط ما بين الطريق  تفوق 
عائشة«  اللة   « وقرية  7أ«   « الوطني 
يربط  بلدي  وطريق  العسة  باب  ببلدية 

ب«   22  « رقم  الطريق الوطني  بين 
على  ببلدية سبدو  خيرة«  اللة   « وقرية 
الوطني  الطريق  يربط  وأخر  كلم   3 طول 
ببلدية  لخضر«  »سيدي  وقرية   99 رقم 

البويهي على نفس المسافة .  
دينار  مليون   380 مبلغ  اقتطاع  تم  كما 
لتجسيد  اإلجمالي  المالي  الغالف  من 
طرقات  بصيانة  خاصة  مشاريع   5
25 قدرها  إجمالية  مسافة  على  والئية 
كلم.  وتخص الطريق الوالئي الرابط بين 
بلديتي بني مستار والحناية على مسافة 
وارسوس  بني  بلدية  يربط  وأخر  كلم   4
وطريق  البلدية،  بذات  دحمان  بقرية 
والئي يربط بلديتي الرمشي وزناتة على 
3 كلم، وآخر يربط بلديتي ندرومة  طول 
10 كلم ومحور  وعينالكبيرة على مسافة 
رقم22 الوطني  الطريق  بين  ما  يربط 
وبلدية تيرني بني هديل على مسافة 6
كلم.  وأشار نفس المصدر إلى أن أشغال 
مؤخرا  انطلقت  التي  المشاريع  هذه 
وخاصة  عمومية  مؤسسة   13 تجسدها 
ويرتقب استالمها خالل الثالثي األول من 

العام المقبل.  
من  كلم   100 تضم  الوالية  فإن  لإلشارة 
كلم  و765  غرب  شرق  السيار  الطريق 
من  كلم  و1189  الوطنية  الطرقات  من 
الطرقات الوالئية وأزيد من ألفي كلم من 

الطرقات البلدية.

التي  القافلة  وتضمنت 
وهران  مدينة  من  انطلقت 
لتجوب  الماضي  األسبوع 
تموشنت  عين  واليات 
وتلمسان  بلعباس  وسيدي 
مطويات  توزيع  والنعامة 
على مختلف شرائح المجتمع 
بمخاطر  وتحسيسهم 
أكسيد  أحادي  بغاز  االختناق 
توصيل  وكيفية  الكربون 
والكهرباء  الغاز  شبكتي 
بشكل آمن وربطها بمختلف 
الكهرومنزلية  التجهيزات 
ضمان  مع  التدفئة  وأجهزة 
التهوية الالزمة ومنع تسرب 
بالمناسبة  قدمت  كما  الغاز. 
من  مفصلة  شروحات 
توزيع  شركة  إطارات  قبل 
لتلمسان  والغاز  الكهرباء 
والكهرباء  الغاز  مسار  حول 
داعين  للزبائن،  الشبكة  من 
بذلك المواطنين إلى ضرورة 
في  بمختصين  االستعانة 
الترصيص من ذوي الكفاءات 

أجهزة  وصيانة  تركيب  في 
تقديم  جانب  إلى  التدفئة 
أعوان  قبل  من  نصائح 
بشركة  التجارية  المصلحة 
والغاز  الكهرباء  توزيع 
كيفية  حول  لتلمسان 
وطرق  الفواتير  قراءة 

وباقي  بعد  عن  تسديدها 
التي توفرها شركة  الخدمات 
لإلشارة  للزبائن.  سونلغاز 
سونلغاز  شركة  قامت  فقد 
الماضي  األسبوع  بتلمسان 
بتنظيم يوم تكويني لفائدة 
وجمعيات  اإلعالميين 

بالوالية  المستهلك  حماية 
بغاز  االختناق  مخاطر  حول 
حيث  الكربون  أكسيد  أحادي 
سجلت الوالية في هذا الشأن  
بداية  منذ  ضحايا  خمس 

العام الجاري.
س.ز

حطت بوالية تلمسان القافلة التحسيسية حول مخاطر االختناق بغاز أحادي أكسيد 
س.زالكربون رحالها بساحة األمير عبد القادر بوسط مدينة تلمسان لتجوب الوالية حسبما لوحظ.
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  هوس االستهالك المفرط للمياه
Po- إن عادة االستهالك المفرط للمياه   

tomania هي عادة قهرية تكون على 
صلة بأمراض نفسية من قبيل االختالل 

في الوظائف العقلية أو اضطراب 
الشخصية الفصامية  «السكيزوفرينيا» 
و لكن يرتبط الشرب المسرف للمياه في 

بعض األحيان بأمراض عضوية ال عالقة 
لها باألمراض النفسية على غرار أمراض 

الكلى و الدماغ و السكّري.
    غير أنّ شرب المياه بفائض عن 

لترين و ما فوق يصبح عديم الفائدة 
لحاجيات الجسم، ال بل المبالغة في 

بلع المياه تقضي على ميزان التوازن 
في كهارل الجسم، التي تمثل المواد التي 
تتحوّل إلى أيونات من وظائفها توصيل 

الكهرباء ضمن الجسم، يتم الكشف 

عن عدد من الكهارل في الدم مخبرياً 
كالصوديوم و البوتاسيوم و الكلور و 

البيكربونات.
    فعـال، إذا زاد الشيء عن حدّه انقلب 

إلى ضدّه و هذه هي الحال مع المياه و 
كثرتها فاإلنسان الذي يبحث في الصيف 
الحار عن شرب المياه بهدف االنتعاش، 
ينبغي أال يبالغ بشرب أكثر من لترين، 

للمحافظة على حرارة مستقرّة للجسم في 
الصيف و لمحاربة التعرّق الشديد يعتبر 
الطعام الفاتر وسيلة لوقف طلب الجسم 

للمياه، و تماما كما نقول : « و من الحب 
ما قتل «، يصلح القول « من حب المياه 

ما قتل « لماذا؟ ألنّ هوس شرب المياه 
بفائض يزيد عن 10 لترات في اليوم 

الواحد يقود إلى حالة متهورة و قاتلة مثل 

كافة أنواع 
اإلدمان.

   إنّ الحاجة المرضية الملحّة  لتناول 
المياه على مدار الساعة التي 

تسمّى Potomanie، ال تكون ملحوظة 
من قبل األهل و األقارب و زمالء العمل، 

ألنّ المصاب بها يعرف كيف يُخفيها بتأن 
بعكس ما ال يستطيع فعله المصابون 
بشره األكل المرضي و بفقدان الشهية 

العصبي، إال أنّ إدمان شرب المياه بكثافة 
ال ضرورة لها يزجّ المهووس بها بمرض 

البُوال Polyurie الذي يتّسم بحلقة 
الذهاب و اإلياب إلى المرحاض نتيجة 

غزارة البول التي تفوق يوميا بحجمها 
عن 2,5 لترات، فال تكمن خطورة هوس 

الشرب بالتبوّل الزائد ال بل بخطورة 

التسمّم التي تحدث عن كثرة تمييه 
 ،Hydratation excessive الخاليا

األمر الذي يقود إلى انخفاض عنيف 
لنسبة الصوديوم في الدم ما يوقع في 
وذمة دماغية مترافقة مع اضطرابات 

عصبية خطيرة.
   و بغضّ النظر عن مرضى السكري 

الذين يعطشون بكثرة بسبب مرضهم، 
إنّ المدمنين على شرب المياه هم أناس 

مصابون بالعمق باضطراب الوسواس 
Obsessive-com- القهري العصابي
pulsive disorder، الذي هو شكل من 
أشكال القلق الذي يكون مصحوبا باألفكار 

االستحواذية والتصرفات الملزمة.
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 الرمان في 
عالج مشكالت 
البشرة و الشعر

الرمان فاكهة شهيرة، و لذيذة الطعم، و فوائدها الصحية متعددة،   
المعادن  و  الفيتامينات  الشعر، فبفضل  و  للبشرة  بالنسبة  خاصة 
الجلد  حماية  بإمكانه  يصبح  عليها الرمان،  يحتوي  التي  المتعددة 
الشعر  تلف  إصالح  و  التجاعيد،  و  الشيخوخة  عالمات  ظهور  من 

الناتج عن الجفاف، و فوائد الرمان للبشرة و الشعر.
   ،Kو Eو B6و B3و B2و B1و C فيتامينات على  يحتوي  فهو 

األكسدة،  مضادات  و  اآلمينية،  األحماض  من  لمجموعة  باإلضافة 
و  الصوديوم  و  البوتاسيوم  و  الفوسفور  و  الحديد  معادن  و 
بالرمان،  فيتامين C الموجود  يساعد  كما  الزنك،  و  الماغنسيوم 
على توليد الكوالجين في خاليا البشرة، و يحارب الجذور الحرة بالجلد، فتحميه من عالمات الشيخوخة، فاحتوائه على حمض يالغيتش 

المضاد لألكسدة، يحمي الجلد من آثار األشعة فوق البنفسجية التي تعتبر من مسببات اإلصابة بسرطان الجلد.
   و توجد بالرمان نسبة جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تمنح البشرة الترطيب الالزم، الذي يحميها من الجفاف و االلتهابات 
الناتجة عنه، و يساعد على سرعة التئام الجروح و الخدوش، و يعالج حروق الشمس بفضل مضادات االلتهاب الموجودة فيه، و يستخدم 
في عالج حب الشباب، لقدرته على القضاء على البكتريا المسببة له، كما أنه يعيد التوازن إلفرازات الخاليا الدهنية بالبشرة، و يعالج 
تجعد الشعر، و يرطبه و يحميه من الجفاف، و بالتالي يقلل مشكالت التقصف، كما يكسبه النعومة و اللمعان و يعالج قشرة الرأس، 
المبكر، و تستخدم  الحتوائه على مضادات للفطريات، و يقلل من الحكة و االحمرار المصاحبين لها، و يحميه من ظهور عالمات الشيب 

قشوره في الحفاظ على الشعر المصبوغ من تغير اللون.

بعض     األمهات  و  اآلباء  يواجه 
المواليد  مع  الطبية  المشكالت 
والدته  منذ  فالطفل  الوالدة،  حديثي 
يسمع و يرى، و قد تدلّ سرعة هذه 
نستطيع  و  ذكائه،  على  القدرات 
معرفة أنَّه يسمع و يرى عن طريق 
تجاوبه مع أمه، فأثناء إرضاعه و هو 
تركيز  تتكلم، تالحظ  أن  بدون  معها 
رأسها  حرَّكت  إذا  و  عليها،  نظره 
فإنَّه  كلَّمته  إذا  و  بعينيه،  يتبعها 
يفتح  بأن  لها  نظرته  طريقة  يغيِّر 

حدقة عينيه أكثر مثالً. 
صالح      بن  اهللا  عبد  المستشار 

: حول عالقة  يقول  كتب  المسعود، 
المواليد بمرض بهاق اآلباء قائالً: « البهاق مرض مناعي تلعب الوراثة دور في 
لكن  و  لذريته،  بهاق سينتقل ذلك  لديه  أن كل من  ال يعني  لكن هذا  ظهوره، 
آلية  توجد  ال  و  الناس،  من  غيرهم  مع  بالمقارنة  أعلى  يكون  ظهوره  احتمال 
األقارب  من  بالزواج  أنصح  ال  أنه  يضيف  لكن  البهاق،  في  الوراثة  لدور  واضحة 
النفسية في ظهور  العوامل  دور  يوجد شك في  ال  بهاق، طبعا  لديهم  كان  إذا 
المرض، و في تفاقمه، لكنها مع غيرها من العوامل هي عوامل محفزه فقط «، 
و من الناحية النفسية يعتقد بعض األطباء النفسيين، أن مشكلة البهاق تتأثر 

بالحالة النفسية إما عن إصابة الذرية بالمرض نفسه. 
  مشكلة أخرى قد تواجه الكثيرين، و هي تجشؤ األطفال حديثي الوالدة، و حول 

الموضوع 
تقول المستشارة الجوهرة القضيبي « عادة يختلف األطفال في وقت التجشؤ، 
فمنهم من يخرج الهواء مباشرة، و منهم من يأخذ وقتا طويال و قصر المدة و 
طولها ليست أعراضا مرضية، و لكن ينصح عند إرضاع طفلك أن تجلسيه و هو 
يرضع، و توقفي الرضاعة في منتصف الوقت، و افركي ظهره قليالً، و انتظري 

لبعض الوقت ثم أكملي الرضاعة مرة أخرى، و ال تحزني إذا لم يتجشأ مباشرة «.

 كثرة المسليات تضر بالمنظومة 

الغذائية التي يحتاجها الطفل!
áë°üdG

   في كثير من األحيان يحاول األهل في سنوات 
الطفولة استجالب عطف و حب أبنائهم عن طريق 

المسليات، فيغدقون عليهم بها، حتى يرتبط معنى 
الحب لدى هذا الطفل بمدى تقديم الشخص له 

المسليات و الحلويات، مما يؤثر سلباً على شخصية 
الطفل، فهو ال يستمع لك و ال يظهر اهتماماً إال إذا 

أشبعت لديه حاجته.
   يرى المدير الطبي في جمعية أرض اإلنسان 

الفلسطينية الخيرية  د. عدنان الوحيدي، أن كثيراً من 
األمهات تعمدنّ إلى اختراق حصانة أطفالهنّ منذ عامه 
األول و تحديداً في الست شهور األولى بإمدادهنّ أغذية 
متنوعة و أطعمة غير مالئمة للسن؛ بحجج متنوعة و 

أعذار غير مقبولة طبياً على اإلطالق.
   مشيراً إلى دراسة أعدها بينت نتائجها أن معظم 

األمهات أدخلت لطفلها الغذاء بعد انتهاء الشهر 
السادس من العمر بنسبة %98 من األمهات أدخلن 

طعام حلو المذاق و %2  فقط أدخلن ألطفالهم طعام 
عادي المذاق، الفتاً أن ذلك يؤثر على شهية األطفال، 

خاصة إذا ما علمنا أن المادة الحلوة تعمل على ارتفاع 
معدل الجلكوز في الدم، و بالتالي إذا ما أكلها الطفل 

فإنه يصاب بصدمة للشهية و تقل شهيته نحو الطعام 
الذي ال يكون مذاقه حلواً، و من ثمَّ تأتي األم و تشكو 

أن طفلها ال يأكل الطعام المفيد، مع أنها شكلت سبباً 
في هذا العزوف بممارساتها الخطأ في تغذيته، داعياً 
األمهات إلى االعتناء بتقديم الحلويات للطفل، و لكن 

بعد الوجبة و بكميات ال ترفع السعرات الحرارية لديه.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

أركان  من  ركن  كل  في  العطرة  و  الفواحة  الروائح  نشر  إلى  البيت  ربة  تسعى    
مملكتها، فباإلضافة للغرف و الحمام و المطبخ تأخذ خزانة المالبس أيضا حصتها 
من التعطير، فأول ما يجب أن نتفق عليه هو بعض الخطوات للحفاظ على مظهر 

الخزانة و ترتيبها.
 • يجب تهوية المالبس من فترة ألخرى و بهذا نضمن عدم انتشار المكروبات التي 

تنشر الروائح المزعجة.
 • ال يستحب إعادة ترتيب المالبس التي تم استعمالها و لو ليوم واحد، بل تعلق 
خارج الخزانة إلى حين إعادة استعمالها مرة أخرى أو غسلها مباشرة و هناك يمكن 

تخزينها.
 • تخصص األدراج لتخزين المالبس الداخلية بعيدا عن المالبس األخرى.

 • في بادئ األمر سوف نفرغ الخزانة من كل ما تحتويه، و نحضر زجاجة بخاخ فارغة 
و نمألها بالماء و القليل من ملطف المالبس المفضل لديك و يكون تركيزه قوي، ثم 

نرش على كل األرفف و جدران الخزانة و حتى األبواب من الداخل و الخارج.

من إعداد: حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 مشاكل صحية تواجه األطفال 
حديثي الوالدة و طرق عالجها

 تعطير خزانة المالبس

مجتمع
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السابق  السوري  الدولي  الالعب  رد 
اللجنة  على  الخطيب،  فراس 
معاقبته  بعد  المحلية،  األولمبية 
بِسبب مشاركته في مباراة إلى جانب 
الخطيب على  أحد الصهاينة، وشارك 
هامش بطولة كأس العرب بِقطر، في 
الفيفا،  متها  نظّ استعراضية  مباراة 
الصهيوني  المدرب  كذلك  خاضها 

أفرام غرانت.
السورية  األولمبية  اللجنة  وأقدمت 
من  الخطيب  فراس  طرد  على 

المنظومة  من  وأيضا  هيئتها، 
فراس  وقال  المحلية.  الرياضية 
موقع  في  صفحته  عبر  الخطيب 
الفيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
التقني  بِوجود  يعلم  يكن  لم  إنه 
الصهيوني أفرام غرانت. وأضاف أنه 
خوض  يوم  المشاركة  دعوة  استلم 
أسماء  على  لع  يطّ ولم  المباراة، 
السوري  المهاجم  وأردف  المشاركين، 
بِوجود  علم  لمّا  إنه  يقول  السابق 
علم الكيان الصهيوني في القميص، 

قام بِشطبه.
إلى  اعتذاراته  الخطيب  فراس  وقدم 
والمتعاطفين  الفلسطيني  الشعب 
معه، وشدّد على أنه مُلتزم بِسياسة 
الثابث،  وموقفها  السورية  الدولة 
المحتلّة  فلسطين  بِنصرة  القاضي 
الصهاينة.  جرائم  تُعاني  التي 
إنه  يقول  الخطيب  فراس  واختتم 
قضائيا،  المعنية  الجهات  سيُتابع 
تشويه  من  لحقه  ما  بِسبب  وذلك 

الِسمه على جميع المستويات.

قال أنھ سیتابع جمیع من عمل على تشویھ سمعتھ

عن  امس،  فرنسي،  صحفي  تقرير  كشف 
وجود بعض الفوضى داخل غرفة مالبس 
الموسم، وكان  باريس سان جيرمان،  هذا 
مهاجم  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي 
مالبس  غرفة  بأن  مؤخرًا  صرح  ميالن، 
باريس تفتقر لالنضباط عندما سئل عن 
نجم  مبابي،  كيليان  الفرنسي  مستقبل 

سان جيرمان.
الفرنسية،  «ليكيب»  لصحيفة  ا  ووفقً
يشعر  ال  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي  فإنَّ 
بالراحة تجاه مركزه الجديد في الفريق هذا 
الموسم، كما أنه كاد أن يتعرض لعقوبات 
وأشارت  تصرفاته،  أحد  بسبب  النادي  من 
توقيع  حفل  عن  تغيب  نيمار  أن  إلى 
الذي  األمر  الفريق،  رعاة  بعض  مع  إلزامي 
إلى  باإلضافة  جيرمان،  سان  إدارة  أغضب 
ضد  شديدة  عقوبة  عن  حديث  وجود 

الالعب.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن العقوبة 
ا من التسريبات  لم توقع في النهاية خوفً
ذلك  في  غاضبًا  نيمار  وكان  المحتملة، 
إذا كان يجب  اليوم، بسبب عدم معرفته 
عليه إجراء اختبار كورونا في الصباح أم ال.

وذكرت «ليكيب» أن ما يشعل التوترات في 
يحصل  البعض  أن  باريس  مالبس  غرفة 
وقالت  باآلخرين،  مقارنة  امتيازات  على 
حضر  الصباحية،  التدريبات  إحدى  في  إنه 
الجنوبية  أمريكا  من  الفريق  في  العبان 
مركز  إلى  أسمائهما  عن  الكشف  يتم  لم 
التدريبات، لكنهما قررا عدم المشاركة في 
الجهاز  موافقة  على  الحصول  دون  المران 

الفني.
في  متعبين  كانا  الالعبين  أن  وأضافت 
ذلك اليوم بشكل واضح، بعد قضاء الليل 
في إحدى الحفالت، ونوهت الصحيفة عن 
ليونيل  باألرجنتيني  يتعلق  آخر  موقف 
باحتفال  قام  الذي  باريس،  نجم  ميسي، 
السابعة،  الذهبية  بالكرة  الفوز  عقب 

بحضور العبي سان جيرمان.
ولياندرو  ميسي  عانى  التالي،  اليوم  وفي 
المعدة  التهاب  «أعراض  من  باريديس 
المران،  عن  الثنائي  وغاب  واألمعاء»، 
الذين  زمالئهما  بعض  بشدة  أزعج  ما 
الرياضي  والمدير  بوكيتينو  المدرب  طالبوا 
أقوى  قبضة  هناك  تكون  بأن  ليوناردو 

للسيطرة على الفريق.

الالعب السويدي كان قد أكد وجود  فوضى في غرف تغيير المالبس

ميسي ونيمار يثبتان صحة هجوم 
إبراهيموفيتش على باريس

فراس الخطیب یعتذر للفلسطینیین بعد 
مشاركتھ رفقة صھیوني   

قال أنه سيتابع سوك العبيه في الملعب وخارجه

غوارديوال يهدد العبيه 
«غير المنضبطين» 

باالستبعاد
   قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديوال، إنه سيراقب 
عن كثب سلوك العبيه خالل فترة عيد الميالد، وحذر أي 
تشكيلة  من  باالستبعاد  الملعب  خارج  ملتزم  غير  العب 

متصدر الدوري اإلنجليزي.
«السيتي»  فوز  في  فودن  وفيل  غريليش  جاك  وشارك 
قبل  الماضي،  األسبوع  يونايتد  ليدز  على   7-0 الساحق 
جلوسهما على مقاعد البدالء دون مشاركة خالل االنتصار 
قال  بينما  األسبوع،  هذا  يونايتد  نيوكاسل  على   4-0
راحة.  إن قرار استبعادهما ال يتعلق بمنحهما  غوارديوال 
ونشرت صحيفة «تليغراف»، صورة لثنائي منتخب إنجلترا 

خالل قضاء سهرة بعد الفوز الكبير على ليدز.
التناوب.  بسياسة  يتعلق  ال  األمر  «ال  غوارديوال:  وقال 
وليس  اللعب..  تستحق  ألنها  التشكيلة  هذه  اخترت  لقد 
سينصب  الميالد  عيد  فترة  خالل  اآلخرين،  الالعبين 
وخارجه،  الملعب  داخل  السلوك  على  كثيرا  تركيزي 
يكون  لن  الملعب،  خارج  جيدا  السلوك  يكون  ال  وعندما 
بوسع الالعب المشاركة». وتابع «يجب أن نملك التركيز 
الميالد ومع  التشتت في فترة عيد  الوقت بسبب  طوال 
ويستعد  تركيزنا».  على  نحافظ  أن  يجب  يحدث..  ما  كل 
المقبل،  السبت  ليستر سيتي،  لمواجهة  مانشستر سيتي 

في قمة المرحلة الـ26 من الدوري اإلنجليزي الممتاز.

رياضة
أنشيلوتي يعترف بصعوبة المهمة أمام بلباو اليوم ويصرح

«أدرس تغییر الخطة وأتمنى 
المزید من الحظ في العام الجدید»

المدير  أنشيلوتي  كارلو  شدد     
صعوبة  على  مدريد،  لريال  الفني 
اليوم ضمن  بيلباو،  أتلتيك  مواجهة 
الليغا،  من  الـ21  الجولة  منافسات 
أمس:  الصحفي  المؤتمر  خالل  وقال 
«سنخوض مباراة صعبة على ملعب 
سان ماميس، وستكون فرصة إلظهار 

كفاءة الفريق».
أجاب:  التسجيل،  عدم  مشكلة  وعن 
بالفعالية،  متعلقة  مسألة  «هي 
أول  فإن  الكرة  لديك  تكون  وحين 
شيء مهم هو عدم استقبال األهداف 
من  المزيد  خلق  ثم  شباكك،  في 
البحث  يجب  لكن  للتسجيل،  الفرص 

عن الجودة والفعالية في الهجوم ومحاولة فتح المساحات المغلقة، وال أشعر بالقلق 
وضعه،  بتقييم  أقوم  أن  يجب  «هازارد؟  وأضاف:  الفرص».  من  الكثير  نخلق  ألننا 
وباألمس كان في حالة جيدة، واليوم سوف يتدرب وسنرى، هو جناح يحب اللعب على 
الطرف األيسر، أو خلف المهاجم، وهي خيارات نراعيها حين نعتمد عليه في الملعب، 

حيث أريد أن يشعر الالعب بالراحة في مركزه».
من  وحققنا  ذلك،  في  أفكر  أعرف،  «ال  قال:  الخطة  تغيير  إمكانية  عن  وبسؤاله 
وأوضح:  اآلن».  حتى  قراري  واضحا  ليس  لكن  اللعب  طريقة  بتغيير  نجاحات  قبل 
نتيجته  وتأتي  أفضل  يكون  أن  ونأمل  يرام،  ما  ليس على  ألنه  يتدرب  ال  «مودريتش 
وإذا  الالعبين،  فحص  نتيجة  تظهر  حتى  أيام   7 لمدة  إجازة  على  وسنحصل  سلبية، 
البدني،  المستوى  إنه جيد على  ا،  ليس مرهقً يتدربوا، فينيسوس  يتعافوا فلن  لم 

ومتحمس ومستعد، هو العب مهم بالنسبة لنا».
وواصل: «سيبايوس؟ إنه العب جيد جدًا، لكنني ال أعتقد أنه سيشارك، ألنني ال أريد 
الفريق،  من  جزًءا  سيكون  المقبل  والعام  والجودة،  الرغبة  لديه  وهو  به،  المخاطرة 
الفرصة  له  تتح  ولم  والشخصي،  الفني  المستوى  على  معقدة  قضية  إنها  إيسكو؟ 
إلظهار كفاءته ألن الفريق كان يعمل بدونه بشكل جيد، وأثر ذلك عليه مثل ناتشو 
وقبلوا  للغاية،  جيد  بشكل  تصرفوا  وجميعًا  ومارسيلو،  وكامافينغا  وفالفيردي 

الموقف وينتظرون فرصتهم».
   

ماتيوس يؤكد فضل مدرب البايرن وألمانيا على الالعب

«ساني تجاوز محنتھ وأصبح 
من افضل الالعبین»

  أكد نجم كرة القدم األلمانية السابق، 
بات  ساني  ليروي  أن  ماتيوس،  لوثار 
ميونخ  بايرن  العبي  أهم  من  واحدا 
الحالي، وذلك بعدما نجح  الوقت  في 
التي  الصعوبات  على  التغلب  في 
واجهته في بداية مسيرته مع بطل 

الدوري األلماني.
تصريحات  في  ماتيوس  وأوضح 
إلى  «بالنظر  «سكاي»:  موقع  نشرها 
الضغط الذي كان على كاهله والبداية 
لصافرات  وتعرضه  له  الصعبة 
استهجان من جانب جماهير فريقه، 
رائعا».  يعد  الحالي  تطوره  أن  أرى 
أساسا  يعود  ذلك  «بالتأكيد  وأضاف: 
جوليان  مدربيه،  وتشجيع  دعم  بفضل  نجح  أيضا  لكنه  به،  قام  الذي  العمل  إلى 
األلماني، لقد أصبح من بين  المنتخب  ناغلسمان في بايرن ميونخ وهانز فليك في 

الالعبين ذوي األداء العالي، وبات من أهم الالعبين في بايرن ميونخ».

تقارير ربطته بالتعاقد مع البارصا في جانفي

مانشیستر یونایتید یرفض 
رحیل كافاني

يونايتد،  مانشستر  مسؤولو  حسم    
إدينسون كافاني،  األوروغوائي  مصير 
ظل  في  الحمر،  الشياطين  مهاجم 
الميركاتو  خالل  بالرحيل  ارتباطه 
الشتوي المقبل. وينتهي عقد كافاني 
الصيف  في  الحمر  الشياطين  مع 
التقارير  العديد من  المقبل، وزعمت 
أو  برشلونة  إلى  سينتقل  الالعب  أن 
الشتوي  الميركاتو  في  يوفنتوس 
ميل»  «ديلي  لصحيفة  ا  القادم.ووفقً
يونايتد  مانشستر  فإن  البريطانية، 
قبل  كافاني  رحيل  فكرة  يرفض 

نهاية عقده في الصيف المقبل.
في  أساسيًا  شارك  كافاني  أن  ورغم 

«أولد  إلى  رونالدو  كريستيانو  وعودة  اإلصابات  بسبب  الموسم،  هذا  فقط  مباريات   3
ترافورد»، إال أن مسؤولي مانشستر يونايتد يرون أن استمراره مهم في األشهر الستة 

المقبلة.
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لكرة  الجزائریة  االتحادیة  الدین عمارة، ریس  قال شرف 
القدم أن ھیئتھ أن نددت بالمطالب التي تدعو إللغاء نھائیات 
كأس أمم إفریقیا 2021 المزمع إقامتھا بالكامیرون، وأكد 
للمنتخبات  احترام  قلة  یعتبر  ذلك  في  التفكیر  مجرد  أن 
سعادتھ  عن  للتعبیر  الفرصة  یفوت  ان  دون  اإلفریقیة، 

بالتتویج بكأس العرب.
وصرح عمارة في حوار مع قناة «الجزائر الدولیة» أمس 
فیروس  تفشي  من  الوقایة  ظروف  بأن  تحجج  من  ھناك 
كورونا في الكامیرون غیر كافیة، لحمایة الالعبین األفارقة 
في  التفكیر  أن  أعتقد  األوروبیة،  الدوریات  في  الناشطین 
إلغاء نھائیات كأس أمم إفریقیا یعتبر قلة احترام للمنتخبات 

اإلفریقیة، ویجب أن نندد بھذا القرار وھذا ما قمنا بھ»
ولم یفوت المسؤول األول في الفاف الفرصة لتوجیھ الشكر 
للجزائریین سعبا وحكومة على االستقبال الحار الذي حظي 
وأكد  العرب،  بكأس  مؤخرا  المتوج  المحلیین،  منتخب  بھ 

اإلنجازات  من  المزید  لتحقیق  متواصال  مازال  العمل  أن 
في مختلف المواعید التي تنتظر المنتخب الوطني األول، 
وأولھا دورة الكامیرون التي سیسعى خاللھا أشبال الناخب 

الوطني جمال بلماضي للدفاع عن لقبھم بقوة.

لالعبي  الحارة  تھانیھ  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  وجھ 
وطواقم المنتخب الوطني المحلي المتوج بكأس العرب، وشكر 
الجمیع على المجھودات المبذولة، داعیا لمواصلة العمل لتحقیق 
المزید من النجاحات في المنافسات التي تنتظر الخضر مستقبال.
الجزائري لكرة  الرسمي لالتحادیة  الموقع  لھ نشره  بیان  وفي 
التتویج  ھذا  على  وجل  عز  ھلل  :»الحمد  بلماضي  قال  القدم، 
قطر  فیفا  العرب  كأس  في  المتمثلة  كبیرة  بمنافسة  الجدید 
أتقدم  بأن  الفرصة  أنتھز  السعیدة،  المناسبة  بھذه   ،«2021
اللقب  التي حققت  الوطنیة  للنخبة  التھاني والتبریكات  بخالص 

عن جدارة واستحقاق»
ووجھ ذات المتحدث الشكر للجمیع لما أضاف :»أشكر الالعبین 
المستطیل  لدیھم فوق  الحسن وقدموا كل ما  البالء  أبلوا  الذین 
ومستوى  سمعة  ذات  منتخبات  على  بذلك  متفوقین  األخضر، 

اإلضافة  قدموا  الذین  الخبرة  لالعبي  أیضا  التحیة  جیدین، 
المرجوة بتأطیر الالعبین الشبّان».

جمیع  إلى  التتویج  إھداء  على  الخضر  مدرب  حرص  كما 
الجزائریین :»ھذا النجاح الباھر مھدى للجمیع، من الشمال إلى 
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب وكل الجالیة خارج الوطن، 
وإلى كل الجماھیر التي تنقلت لمساعدة العناصر الوطنیة في 

قطر»
العمل،  في  لالستمراریة  للدعوة  الفرصة  بلماضي  یفوت  ولم 
لتحقیق المزید من اإلنجازات مستقبال: «ال بد أن یستمر العمل 
من  الیوم  إلیھ  وصلنا  ما  على  للحفاظ  التطور  یتواصل  وأن 
والنجاحات  األلقاب  من  مزید  تحقیق  على  والعمل  مستوى 

إلسعاد الشعب الجزائري»
أمیر.ل

ócDƒjh ,Üô©dG ¢SCÉµH RƒØdÉH Ú«∏ëŸG Åæ¡j »°VÉª∏H

كأس السوبر اإلفریقیة تلعب الیوم في قطر

ثالث للقب والرجاء السطوة لتأكید األھلي
یبحث األھلي المصري 
سطوتھ  تأكید  عن 
السوبر  الكأس  على 
القدم،  لكرة  اإلفریقیة 
الرجاء  یواجھ  عندما 
المغربي،  البیضاوي 
السد  ملعب  في  الیوم 

بقطر.
الفریق  ویخوض 
المصري المباراة التي ستقام للمرة الرابعة في الدوحة وفقا التفاقیة مبرمة 
بین االتحادین اإلفریقي والقطري، باعتباره بطال لمسابقة دوري األبطال 
في النسخة األخیرة التي ظفر بھا على حساب كایزر تشیفز الجنوب إفریقي 
3–0، فیما یدخلھا الفریق المغربي بطال لكأس االتحاد التي توج بھا على 

حساب شبیبة القبائل الجزائري 2–1.
ویتطلع األھلي لتأكید سطوتھ على المسابقة التي یسجل فیھا الظھور العاشر، 
حیث توج بھا سبع مرات أعوام 2002، و2006، و2007، و2009، 
و2013، و2014، والنسخة األخیرة التي أقیمت في مایو الماضي بملعب 
جاسم بن حمد في الدوحة على حساب نھضة بركان المغربي 2–0، فیما 
 ،2000 عامي  في  بطال  توج  بعدما  الثالث  لقبھ  تحقیق  في  الرجاء  یأمل 

و2019.
بلدیھما في  بعد مشاركتھم مع منتخبي  الدولیین  الفریقان نجومھم  واستعاد 
بتتویج  الماضي  السبت  اختتمت  التي  العرب  كأس  من  العاشرة  النسخة 

الجزائر بلقبھا.             ق.ر

ستجمع بشیكتاس وانطالیا سبور یوم 5 جانفي المقبل

 ¢SCÉc áeÉbEG ø∏©j »cÎdG OÉ–’G

ô£b ‘ ôHƒ°ùdG
بین  التركیة  السوبر  كأس  إقامة  أمس،  القدم،  لكرة  التركي  االتحاد  أعلن 

بشیكتاش وأنطالیا سبور في دولة قطر مطلع العام القادم.
وقال االتحاد التركي في بیان نشره على حسابھ الرسمي في موقع «تویتر»، 
إن كأس السوبر لموسم 2021-2020 ستقام في العاصمة القطریة الدوحة 
في الخامس من جانفي المقبل، وسیحتضنھا ملعب أحمد بن علي الموندیالي.
لقب  حامل  بشیكتاش،  بین  ستجمع  التركي  السوبر  قمة  فإن  للبیان،  ووفقا 
الدوري التركي، وأنطالیا سبورت، وصیف بطل الكأس المحلیة في الموسم 

الماضي.
وكان بشیكتاش، توج بلقب الدوري التركي الموسم الماضي بعد أن حصل 

على المركز األول برصید 84 نقطة.
بھا  وتوج  الماضي  الموسم  في  المحلیة  الكأس  بطل  أیضا  ھو  وبشیكتاش 
عقب فوزه على أنطالیا سبور في النھائي بھدفین دون رد، لذلك فسیخوض 

أنطالیا مواجھة كأس السوبر بصفتھ وصیف بطل الكأس.

»îjQÉJ RÉ‚EÉH ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ó©j ìÉ‚ƒH
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رغم المعارضة وضغط الفیفا، رئیس الكاف یؤكد

 ΩÉ≤à°S ·CÓd É«≤jôaEG ¢SCÉc{
z¿hÒeÉµdÉH ÉgóYƒe ‘

أكد الجنوب إفریقي باتریس موتسیبي رئیس االتحاد 
بطولة  نھائیات  مباریات  أن  القدم  لكرة  اإلفریقي 
الكامیرون،  في  المقررة  اإلفریقیة  األمم  كأس 
ستقام في موعدھا، قال موتسیبي في تصریحات 
صحفیة من الملعب األولمبي بالكامیرون: «كأس 
األمم اإلفریقیة ستقام في موعدھا، سأتواجد ھنا 
زوجتي  مع  المقبل  ینایر   7 یوم  الكامیرون  في 
وأوالدي لحضور البطولة التي تنطلق یوم 9 من 

نفس الشھر».
أننا  وأضاف: «رسالتي كرئیس لالتحاد األفریقي 

أفضل  إظھار  ونرید  تقارباً  أكثر  نصبح  أن  علینا 
أشعر  إداریة،  قدم وعقلیة  كرة  أفریقیا من  تملكھ  ما 

رأس  على  إیتو  مثل صامویل  لوجود شخص  بالفخر 
االتحاد الكامیروني لكرة القدم».

الكامیرونیة على  الحكومة  قدرات  في  واثق  أنھ  إلى  وأشار 
البطولة  تقام  أن  یستحق  الكامیروني  الشعب  أن  مؤكدا  التنظیم، 

التابع  التنفیذي  المكتب  أفراد  أغلبیة  یتفق  الذي  الوقت  على أرضھ، ویأتي ھذا في 
لمكتب باتریس موتسیبي، على قرار تأجیل البطولة.

وأكدت العدید من المصادر أن ھناك اجتماع طارئ سینعقد عبر تقنیة الفیدیو، وخاللھ 
سیصدر القرار النھائي بشأن إرجاء المسابقة حتى الصیف المقبل، مشیرا لوجود حالة 
الوضع  المحترفین من  الالعبین  المنتخبات، في ظل خوف  ارتباك ترافق تحضیرات 
یدعم  الذي  األمر  (أومیكرون)،  الجدید  كورونا  متحور  احتواء  وبروتوكول  الصحي 

االتجاه للتأجیل».
ویراقب االتحاد الدولي لكرة القدم، عن بعد وھو أكثر سعیا للتأجیل من الجمیع، لكنھ 
یرفض التدخل المباشر، كما أن صامویل إیتو، الرئیس الجدید التحاد الكرة الكامیروني 
سیغضب من ھذا القرار، لكنھ األمر الواقع»، كما یضغط السویسري جیاني انفانتینو 
رئیس الفیفا من أجل تأجیل الكان العتراض أندیة أوروبا على إرسال العبیھا للمنتخبات 

الوطنیة المشاركة في البطولة، خوفا من انتشار متحور فیروس كورونا الجدید.
ق.ر

 ÌcCG Qƒ£à∏d πª©dG á∏°UGƒe Éæ«∏Y{
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المنتخب  قیادة  في  أملھ  عن  بونجاح،  بغداد  الجزائري  الدولي  عبر   
الوطني لتحقیق إنجاز تاریخي في بطولة كأس العالم «قطر 2022». 
وفي حدیث جمع بونجاح برئیس الجمھوریة عبد المجید تبون، قال ھذا 
األخیر: «أمامنا تحدیات قویة سواء كأس أمم إفریقیا أو كأس العالم، 
أعتقد وإن شاء هللا لن نخیب وسنتأھل إلى الدور الثاني لمنافسة كأس 

العالم».
ویعتبر منتخبنا الوطني، أبرز المرشحین للفوز ببطولة كأس أمم إفریقیا 
المزمع إقامتھا في الكامیرون مطلع العام الجدید، علما بأن «محاربي 
الصحراء» توجوا بالنسخة األخیرة التي استضافتھا مصر في 2019.

وبات الخضر على بعد خطوة واحدة من التأھل لموندیال قطر، حیث 
اإلفریقیة في  التصفیات  الحاسم من  الدور  في  فاصلة  مباراة  یخوض 
الكامیرون،  مصر،  التالیة:  المنتخبات  من  واحد  ضد  المقبل  مارس 

مالي، غانا، أو جمھوریة الكونغو.                               ق.ر
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على  حصیلة  أثقل  وسجلت 
بوفاة  تمنراست  والیة  مستوى 
07 جرح  و  اشخاص   04

وتحویلھم  إسعافھم  تم  آخرین 
على  االستشفائیة  المراكز  إلى 
مرور.  حوادث   06 إثـر 
اإلجالء  لعملیات  وبالنسبة 
الحمایة  وحدت  قامت  الصحي 
تم  أین  تدخل،   13078 بـ 
إجالء  و  إسعاف  خاللھا  من 
إلى  ومریض  جریح   12661

المستشفیات.
بـ  الحمایة   وحدات  قامت  كما 

بإخماد  سمحت  تدخال   628
منزلیة  منھا  حریقا   389
مختلفـة،  وحرائق  صناعیة 
الجزائر  والیة  في  أھمھا 
اثر  تدخال   63 سجلت  حیث 
الى  باإلضافة  حریقا    40
مجال  في  الحمایة  افراد  تدخل 
5342 بـ  المختلفة  العملیات 

لتغطیة  الفترة  نفس  فـي  تدخل 
وإنقاذ  إسعاف  عملیة   4685

460 شخص من الخطر.
وفیما یخص النشاطات المتعلقة 
فیروس  انتشار  من  بالوقایة 

قامت  كوفید19-  كورونا 
نفس  خالل  الحمایة  وحدات 
الفترة عبر كافة التراب الوطني 
بـ 178 عملیة تحسیسیة لفائدة 
والیة   58 عبر  المواطنین 
بضرورة  وتذكرھم  تحثھم 
احترام قواعد الحجر الصحي، 
لبس القناع الواقي وكذا التباعد 
اإلجتماعي، باإلضافة إلى القیام 
تعقیم عامة عبر  74 عملیة  بـ 
منشآت  عدة  مست  والیة   58
وخاصة  عمومیة  وھیاكل 

المجمعات السكنیة والشوارع.

لقي 27 شخصا حتفھم وأصیب 1258 أخرون بجروح في 
1047 حادث مرور سجلت على مستوى عدة والیات في الفترة 
الممتدة من 12 الى 18 دیسمبر الجاري، حسب حصیلة أوردتھا 

أمس الحمایة المدنیة.

ع.ط

بجامعة محمد الشریف مساعدیة بسوق أھراس 
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ستتعزز جامعة محمد الشریف 
مساعدیة بسوق أھراس مطلع 
السنة المقبلة 2022 باستالم 
بیداغوجي  مقعد   3000
نائب  بھ  أفاد  حسبما  جدیدي 
مدیر ذات الجامعة عبد الكریم 
ھذه  بأن  أكد  الذي  عمیرات، 
التي  البیداغوجیة  المقاعد 
ما  ضمن  من  حصة  تعتبر 
جار  مقعد   8000 مجموعھ 
لكلیتي  ستخصص  إنجازه، 
واإلنسانیة  االجتماعیة  العلوم 

واآلداب واللغات األجنبیة. 
وأوضح عبد الكریم عمیرات 
على ھامش حفل افتتاح السنة 

2021-2022 الجامعیة 
انطالقھ  إشارة  أعطى  الذي 
بوزقزة  لوناس  الوالي 
الجامعة  مدیر   بحضور 
مدنیة  أخرى  وسلطات 
وعسكریة وأساتذة وطلبة  أن 
جامعة سوق أھراس استقبلت 
2700 الموسم  ھذا  خالل 

طالب جدید من حاملي شھادة 
300 إلى  إضافة  بكالوریا، 
ما  التحویالت  ضمن  طالب 
یمثل  ما  وھو  الجامعات  بین 

3 آالف طالب.  
ھذه  طلبة  مجموع  ویؤطر 
،حسب  أستاذ   600 الجامعة 

ذات المتحدث الذي أبرز أنھ 
الجامعي  الموسم  برسم  تم 
تخرج   2020-2021
حوالي 1800 طالب بشھادة 
طالب  و1300  لیسانس 

بشھادة ماستر.  
مدیر  أوضح  جھتھ،  من 
بوفایضة  محمود  الجامعة 
الجامعة  ومعاھد  كلیات  بأن 
نشاط  استكمال  من  تمكنت 
من  الماضیة  الجامعیة  السنة 
امتحانات في الدورتین األولى 
مذكرات  ومناقشة  والثانیة 
التخرج وتسلیم الشھادات في 

ظروف حسنة.  

Ωô°üæŸG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN
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المصالح الفالحیة بمیلة 

  ¿ƒàjõdG âjR øe Îd ¿ƒ«∏e 2 øe ójRCG êÉàfEG ™bƒJ
تتوقع المصالح الفالحیة بمیلة أن یفوق إنتاج الوالیة لموسم 2021-2020 من مادة زیت الزیتون 2

ملیون و300 ألف لتري حسبما علم من ذات المصالح.  
الفالحیة،محمد  للمصالح  المحلیة  بالمدیریة  التقني  والدعم  اإلنتاج  تنظیم  مصلحة  لرئیس  واستنادا 
بولفتات، فإن اإلنتاج المتوقع من مادة الزیتون یقدر بـ 159 ألف و765 قنطار، منھا 135 ألف 
و872 قنطار زیتون موجھ الستخالص الزیت ینتظر أن یحقق كمیة زیت تصل إلى 800 .309

.2 لتر. 
الكمیات  بلوغ  إلى  تشیر  الموسم  ھذا  میزت  التي  المناخیة  الظروف  جمیع  فإن  لبولفتات  واستنادا 
المتوقعة من مادتي الزیتون والزیت، مفیدا بأن عملیة الجني انطلقت منذ مطلع الشھر الجاري.  وقد 
تم-حسبھ- حتى نھایة األسبوع المنقضي جني مساحة 1.011 ھكتار حققت إنتاجابلغ 14 ألف و607

قنطار من الزیتون وذلك من أصل 9.341 ھكتار كمساحة منتجة.  وحسب التوقعات الخاصة بشعبة 
ھناك  ألن  بولفتات-  أضاف  -كما   -2020 2019 بموسم  مقارنة  مرتفعا  اإلنتاج  سیكون  الزیتون 
ارتفاعا في المساحة المنتجة رغم تضرر ما مجموعھ 230 ھكتار من حقول الزیتون نتیجة حرائق 
صیف 2021، مبرزا أن المساحة المجنیة في موسم 2020-2019 بلغت 8.500 ھكتار وحققت 
زیت  مادة  الستخالص  وجھت  قنطار  و44  ألف   116 منھا  قنطار  و489  ألف   138 بلغ  إنتاجا 

الزیتون وحققت كمیة 2 ملیون و4.300 لتر.  
وتتوفر والیة میلة حالیا على 46 معصرة زیتون موزعة عبر مختلف بلدیاتھا من بینھا 23
معصرة عصریة، وھذا ما یضمن - حسب بولفتات - قدرة تحویلیة تتراوح بین 15-3 قنطارا 
في الساعة الواحدة.                                                                              ق. م 

الرائد: 2021-12-22
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   سيتم عرض مسرحية « بيت الصابون « 
ضمن  الحاج  آيت  حفيظ  الجزائري  للمخرج 
 » لمهرجان  السابعة  الدورة  فعاليات 
انطلقت فعالياته،  الذي   » آفاق مسرحية 
من   26 غاية  إلى  يستمر  و  األول،  أمس 
المصرية  األوبرا  بدار  الجاري  ديسمبر  شهر 

بالقاهرة.
بيت   » مسرحية  عرض  سيتم  و     
األعمال  من  العديد  جانب  إلى  الصابون» 
 » الفراعنة  لعنة   » غرار  المسرحية على 
القانون « عن  لدولة مصر، « رأس خارج 
 » الظالم  في  هوس   » عمان،  سلطنة 
دولة  عن   » بركة  للرجال   » ليبيا،  لدولة 
تونس، « ليلة مقتل العنكبوت « لدولة 
لدولة  الممثلة   » المفتاح   » و  األردن 

العراق.
الصابون  بيت   » تتناول مسرحية     

الثقافية  الجمعية  إنتاج  الواقع بهزلية و هي من  اجتماعية تحكي  « بطابع كوميدي حاالت 
لمسرح الغد براقي للجزائر العاصمة، و بدعم من الصندوق الوطني لترقية الفنون و اآلداب و 
الفنون، عن نص للمؤلف المسرحي علي ثامرت، و من تمثيل كل  الثقافة و  تطويرها بوزارة 

من رابح قادري، وليد حميدي و سعاد وعيل، سينوغرافيا لبلعوشة عبد العزيز.
جانب  إلى  دكار  حكيم  التلفزيوني  و  المسرحي  الفنان  تكريم  المنتظر  من  اإلطار،  ذات  في  و    
مهدي  علي  السفير  و ضمنهم  اليمن  و  تونس  و  السودان  من  العرب  المبدعين  من  مجموعة 
فوزي  المخرج  يونسكو،  للمسرح  الدولية  للهيئة  العام  األمين  و  للسالم  اليونسكو  فنان 

إبراهيم، على الجفندي رئيس و مؤسس مركز اإلبداع و الموروث الشعبي.
14 عرض  بمشاركة  المصرية  األوبرا  بدار   » الهناجر   » العروض علي مسرح  لإلشارة ستقدم    
مسرحي، من بينها 6 دول عربية و يمثل مصر 7 عروض مسرحية في مجاالت مسرح ذوي الهمم 

و الطفل و المونودراما و العروض القصيرة و الطويلة.

للحروفيات  الوطني  الصالون  تلمسان،  بوالية  الرابعة  الطبعة  األندلسية  الدراسات  بمركز  أمس،  اختتمت، 
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية و إدراج الخط العربي في التراث العالمي غير المادي.

   و شهدت الطبعة المنظمة من طرف المتحف العمومي الوطني للخط اإلسالمي لتلمسان، بالتنسيق و المكتبة 
فنانين  من  المشاركون  فيها  وظف  فنية  لوحة   39 عرض   ،» ديب  محمد   » العمومية  للمطالعة  الرئيسية 
يومين تحت  على مدار  نظمت  التي  و  مختلفة،  مواضيع  حول  األلوان  باستعمال  العربي  الحرف  تشكيليين 
الحروفيات بمشاركة 15 فنانا من  الوطنية في  المسابقة  شعار « حرف، لون و كتاب «، حيث انطلقت فيها 
إجمالي الفنانين المشاركين في الطبعة و المقدر عددهم بـ 30 فنانا قادمين من 18 والية عبر الوطن على 
البواقي و ورقلة و تقرت و  أم  غرار تلمسان و 

البليدة.
و تم بالمناسبة إقامة ثالث ورشات األولى حول «    

التعامل  و  التشكيل  في  العربي  الحرف  توظيف 
 » العمل  تنفيذ  في  التقليدية  غير  الخامات  مع 
باعتماد  الكتب  أغلفة  تصميم   » حول  الثانية  و 
للتصميم « و ورشة  عمل تشكيلي حروفي كمادة 
للمطالعة  الرئيسية  للمكتبة  موجهة  أخرى 

العمومية أطرها مختصون في الحروفيات.
    كما نظمت على هامش الفعالية ندوة علمية 
مداخالت  عدة  « تخللتها  الحروفية  فن  حول « 
إشكاليات  و  معاصر  كأسلوب  الحروفية  حول « 
الهوية  إشكاليات  و  فيها  االصطالح  و  التصنيف 
الحروفية  حول «  أخرى  « و  حولها  المطروحة 
المخطوط  و « عالقة   » اإلبداع  و قواعد  إشكاليات 
و  الفنانين  و  الطلبة  لفائدة  ذلك  « و  بالحروفية 
الفائزين  جانب تتويج  إلى  بالحروفيات  المهتمين 
للحروفيات،  الوطنية  المسابقة  األوائل في  الثالثة 
و كذا نظمت زيارة لفائدة المشاركين في التظاهرة 

إلى المعالم األثرية لتلمسان.
فن  في  مدرسة  خلق  إلى  الصالون  يهدف  و   
و  بالفنانين  التعريف  و  بالجزائر  الحروفيات 
باعتباره  الحروف،  فن  على  المشتغلين  الخطاطين 
في  العربي  الحرف  توظيف  إلى  يهدف  معاصرا  فنا 

التشكيلي. الفني  العمل 

 اختتام الطبعة الرابعة للصالون 
الوطني للحروفیات بتلمسان

 بدار األوبرا المصریة بالقاھرة

 عرض « بیت الصابون « بمھرجان « 
آفاق مسرحیة « بمصر

تنظیم معرض من « األحجار الكریمة « 
ألمین غوتالي

   افتتح، أمس األول، بالجزائر العاصمة معرض للوحات صغيرة مصنوعة من تركيب الحصى للفنان أمين غوتالي 
و  بالبحر  ذات صلة  مواضيع  ملخصا جميال من جوالته من خالل عدة  بذلك  ليستعيد   ،» كريمة  أحجار   » بعنوان 

التاريخ و الفنون و اآلداب.
   و يضم المعرض الذي يستمر إلى غاية 30 ديسمبر الجاري، في قسم العلوم اإلنسانية بالمركز الثقافي الجامعي 
الواقع في شارع بوعالم العيساوي « قرب مسجد الرحمة «، و الذي يعتبر األول في المسيرة الفنية ألمين غوتالي، 
ثالثين عمالً فنيا بأشكال مختلفة تم تصمميها على مدار عام من اإلبداع الغزير للتخفيف من اإلزعاج الذي سببه 

الحجر الصحي بغض النظر عن ضرورة االلتزام به.
العنقى و جوقه « و «  الحاج  الموسيقى و األدب على غرار «  الحب و  الفنان،  التي عالجها  المواضيع     و من بين 

عندما يكون لدينا الحب فقط « و» دعنا نغني تحت المطر» و» التلميذ و الدرس « و « كاتب «، مستذكرا بذلك ذاكرة 
و سمعة الحاج أمحمد العنقى و جاك بريل و جين كيلي و مالك حداد و كاتب ياسين.

   كما تطرق الفنان إلى تاريخ الثورة المجيدة من أجل نيل استقالل الجزائر من خالل خمس لوحات « األمجاد « و « العذاب « و « عبد القادر « و « المؤسسون « و « الشيخ بوعمامة أو ملحمة قائد 
مقاوم « إضافة إلى « تراث « في إشارة منه إلى أسطورة حيزية.

   للعلم يهتم الفنان أمين غوتالي، الصحفي، عن كثب بعالم الثقافة و الفنون و التاريخ و التراث، مع توجهات أكثر وضوحا نحو الموسيقى و األدب الجزائري و التصوير الفني، كما يعتزم غوتالي 
العودة بتنظيم معارض جديدة و مواضيع فريدة هذه المرة، كاشفا عن خياراته الفورية لـ « الجزائر « و» الجنوب الكبير «.

 فیما قدمت جمعیة البصمة لتبسة نشاطھا بدار الثقافة

تواصل األیام الشتویة لمسرح الطفل بالمسرح الجھوي باتنة
   تتواصل و إلى غاية الفاتح من جانفي، فعاليات تظاهرة األيام الشتوية لمسرح الطفل، و المقامة فعالياتها تزامنا و العطلة الرسمية للتالميذ، بالمسرح الجهوي الدكتور صالح لمباركية بمدينة 

باتنة، و ذلك بتقديم عرضين يوميا خالل الفترتين الصباحية و المسائية، لتمكين أكبر عدد من األطفال للحضور و منحهم االختيارات في ذلك.
  و تشارك حسب ما نشرته الموقع الرسمي للمسرح، مسارح جهوية، جمعيات و تعاونيات ثقافية و مسرحية قدمت من واليات على غرار عنابة، أم البواقي، سكيكدة، قسنطينة، ميلة و العلمة، 
الركح، منوهين في اإلعالن  التفاعل على  البراعم، ينشطها المهرج المحبوب « شوشو « إلضفاء نوع من المتعة و  10 عروض مسرحية موجهة لفئة  الوالية المنظمة باتنة، بتسطير  إلى  إضافة 

الرسمي للتظاهرة وجوب احترام البروتوكول الصحي للحد من انتشار كورونا.
  و بالموازاة مع األنشطة المخصصة لألطفال خالل العطلة تستمر فعاليات عروض مسرحية بدار الثقافة محمد 
العيد آل خليفة، بوسط مدينة باتنة، حيث عرضت أمس، مسرحية الخياط الماكر لجمعية البصمة لوالية تبسة 
رحمة،  قالة  كل من عثماني سليم،  أداء  و  زريف علي،  إخراج  و  لمريم سلوى، سينوغرافيا  2021، نص  إنتاج  من 
وفاء مرابطي، عبد الحكيم عبد الكريم، حسان جفال و عيسى عمار، و استمتع األطفال بأداء الممثلين و تفاعلوا 
لدرجة اعتالئهم الركح و أداء بعض الرقصات العفوية، في حين رحب األولياء ممن رافقوا األطفال بهكذا أنشطة 
ثقافية و ترفيهية من شأنها حسبهم أن تدخل البهجة و الفرحة في نفوس أبنائهم و تعلمهم و تزرع فيهم قيم 
إنسانية و أخالقية وجب أن يتحلوا بها في حياتهم عن طريق عروض تتميز بالفكاهة و المرح و يتخللها رسائل 

تربوية هادفة.   
.. و إنتاج جديد لمسرح باتنة للمخرج لحسن شيبة 

   استمتع عشاق أب الفنون، بالمسرح الجهوي الدكتور لمباركية صالح بباتنة، بالعرض الشرفي األول، لمسرحية 
من  ثلة  أداء  و  صحراوي  حسين  لصدام  نص  باتنة،  الجهوي  المسرح  إنتاج  و  شيبة  لحسن  إخراج  من  كاستينغ 
الممثلين الحائزين على جوائز وطنية و عربية على غرار كمال زرارة، دراغلة جوهرة، قجة رمزي، معمرية رشيد، 

صدام صحراوي و لحسن شيبة، في انتظار تسطير برنامج إلعادة عرضها و برمجتها الحقا.
   

من إعداد: حياة مصباحي

   سيتم عرض مسرحية « بيت الصابون « 
ضمن  الحاج  آيت  حفيظ  الجزائري  للمخرج 
 » لمهرجان  السابعة  الدورة  فعاليات 
انطلقت فعالياته،  الذي   » آفاق مسرحية 
من   
المصرية  األوبرا  بدار  الجاري  ديسمبر  شهر 

بيت   » مسرحية  عرض  سيتم  و     
األعمال  من  العديد  جانب  إلى  الصابون» 
 » الفراعنة  لعنة   » غرار  المسرحية على 
القانون « عن  لدولة مصر، « رأس خارج 
 » الظالم  في  هوس   » عمان،  سلطنة 
دولة  عن   » بركة  للرجال   » ليبيا،  لدولة 
تونس، « ليلة مقتل العنكبوت « لدولة 
لدولة  الممثلة   » المفتاح   » و  األردن 

الصابون  بيت   » تتناول مسرحية     

   

الثقافي
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الوكاالت

لنداء  تلبیة  للتطبیع،  المناھضون  وسیخرج 
وضد  فلسطین  لدعم  المغربیة  الجبھة 
وطني  "یوم  الى  دعت  التي  التطبیع، 
لمناھضة التطبیع"، في كافة المدن والمناطق 
مستمرة  "معركتنا  شعار:  تحت  بالمغرب 
والتعاون  التطبیع  اتفاقیتي  إسقاط  حتى 
النداء  على  الموقعون  واعتبر  العسكري". 
الموقع  الثالثي  لالتفاق  األولى  الذكرى  أن 
بین المغرب والكیان الصھیوني والوالیات 
یمیزه  في وضع  السنة  ھذه  تحل  المتحدة، 
وتسونامي  الصھیوني  الجبروت  "تصاعد 

تطبیعي خطیر".
ودعت االمانة الوطنیة للجبھة المغربیة كل 
أجل  من  مكوناتھا  وفروع  الجبھة  فروع 
ھذه  في  القویة  والمشاركة  الشاملة  التعبئة 
للجبھة  وسبق  الھامة.  النضالیة  المحطة 

التطبیع  ومناھضة  فلسطین  لدعم  المغربیة 
الوطني  الیوم  حصیلة  عن  كشفت  أن 
الذي  فلسطین،  مع  الثالث  التضامني 
الذي  المنصرم،  نوفمبر  أواخر  في  نظمتھ 
الشعب  مع  للتضامن  الدولي  الیوم  صادف 
الفلسطیني، وبلغت فیھ الوقفات االحتجاجیة 

37 وقفة وشكال نضالیا.
الطیب  للجبھة،  الوطني  المنسق  وقال 
مضماض، إن "معركتنا مستمرة من أجل 
إسقاط اتفاق التطبیع واالتفاقیات العسكریة 
واالستخباراتیة"، الفتا إلى أن الجبھة تروم 
من خالل الیوم الوطني الرابع، جعل ذكرى 
الشعب  وجدان  في  حاضرة  دیسمبر،   22
الذي  التطبیع،  لمناھضة  كیوم  المغربي 
اختارتھ الدولة المغربیة وتعمل على فرضھ 

بالقوة، من دون مراعاة لموقف المغاربة.

األربعاء 22 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 19 جمادى األولى  
1443 ه  

الدولي
äÉ«bÉØJ’G πc •É≤°SEÉH áÑdÉ£ª∏d ó©à°ùJ á«Hô¨ŸG ÒgÉª÷G

Ωƒ«dG ™«Ñ£àdG á°†gÉæe Ωƒj ‘ Iô¶àæe äÉLÉéàMG 
 ,Ωƒ«dG OÓÑdG ¿óe ‘ êhôî∏d á«Hô¨ŸG ÒgÉª÷G ó©à°ùJ ,Êƒ«¡°üdG ¿É«µdGh Üô¨ŸG ÚH ™«Ñ£à∏d ¤hC’G iôcòdG ™e ÉæeGõJ

.É¡Ñ©°Th áµ∏ªŸG øeC’ Gójó¡J πµ°ûJ »àdGh √QÉWG ‘ á©bƒŸG äÉ«bÉØJ’G áaÉc AÉ¨dEG h ¬WÉ≤°SEÉH áÑdÉ£ª∏d

 ºcÉëŸG êƒdƒd …QÉÑLE’G í«≤∏àdG ¢Vôa ôKEG

 ÊÉãdG Ωƒ«∏d º¡LÉéàMG ¿ƒ∏°UGƒj Üô¨ŸG ‘ ¿ƒeÉëŸG

االتحاد الوطني للطلبة یحث الطالب للخروج في احتجاج ضد مخطط التطبیع

 ™«Ñ£àdG á°†gÉæŸ É«HÓW É«æWh Éeƒj Èª°ùjO 22 Ωƒj OÉªàY’ IƒYO
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خرج المحامون في المغرب، أمس، من 
المغربیة،  المحاكم  أمام  االحتجاج  أجل 
لقرار  التوالي، رفضا  الثاني على  للیوم 
فرض جواز التلقیح للسماح لھم بدخول 
التي  االحتجاجات  وأدت  المحاكم. 
المملكة  في  العدالة  قطاع  مھنیو  یقودھا 
المغربیة، إلى حالة من االحتقان، عقب 
تعلیق حضور الجلسات إلى غایة إسقاط 
كشرط  التلقیح،  بجواز  اإلدالء  إلزامیة 

لدخول المحاكم في كل تراب المملكة.
تواصال  االحتجاجات،  ھذه  جاءت  كما 
أمس، في سیاق  أول  انطلقت  التي  لتلك 
دعوات لمقاطعة شاملة للجلسات بمختلف 
المشترك  القرار  خلفیة  على  المحاكم، 
المغربي،  العدل  وزیر  عن  الصادر 
األعلى  المجلس  لدى  المنتدب  والرئیس 
العامة،  النیابة  القضائیة ورئیس  للسلطة 

والمحامین  القضاة  دخول  بمنع  القاضي 
المتوفرین  غیر  والمواطنین  والموظفین 
على جواز التلقیح لقاعات المحاكم، الذي 

كان قد دخل حیز التنفیذ أمس االثنین.
جمعیات  فیدرالیة  أدانت  وأن  وسبق 
أورده  لھا،  بیان  في  الشباب،  المحامین 
بشدة  االثنین،  أمس  المغربي،  اإلعالم 
المحاكم  طوق  الذي  األمني  اإلنزال 
المغربیة، تزامنا مع فرض جواز التلقیح 
واعتبر  احتجاجات.  من  صاحبھ  وما 
یحمل  األمني  اإلنزال  أن  المحامون 
"دالالت على تغول سلطوي یضرب في 
عن  الدفاع  في  المواطنین  حق  الصمیم 

حقوقھم وحریاتھم أمام المحاكم".
بالمغرب،  المحامین  نقابة  نددت  كما 
بیان  في  لوحت  حیث  بالقرار،  أیضا، 
بالتصعید وخوض خطوات وأشكال  لھا 

احتجاجیة تصعیدیة، في حالة إصرار أي 
المحامیات  باستقالل  المساس  جھة على 
قیامھم  عرقلة  أو  المغاربة،  والمحامین 
المحاكم  ولوج  من  منعھم  أو  بمھامھم، 
حقوق  عن  الدفاع  في  بواجبھم  وقیامھم 

موكلیھم بكل استقالل وحریة.
معنیین  غیر  "المحامین  أن  وأكدت 
المذكورة  المشتركة  الدوریة  بمضامین 
المھنیة  المؤسسات  عن  صدورھا  لعدم 
ورفضا  طرفھم،  من  المنتخبة  القانونیة 
كانت"،  أي جھة  منھم ألي وصایة من 
إلى  والمحامیات  المحامین  ودعت 
"التمسك باستقاللھم عن كافة السلطات"، 
العدل  لوزیر  حق  "ال  أنھ  على  مشددة 
بأي  للقضاة  التوجھ  في  تنفیذیة  كسلطة 
توجیھ أو إرشاد أو أمر، لما یشكلھ ذلك 

من خدش الستقالل السلطة القضائیة".

دعا االتحاد الوطني لطلبة المغرب، اول 
بجمیع  الطالبیة  الفروع  جمیع  أمس، 
جامعات المملكة، لالحتجاج ضد مخطط 
السنویة  الذكرى  في  الیوم،  التطبیع 
اتفاقیة  المخزن  نظام  إلبرام  االولى 
التطبیع المشؤومة مع الكیان الصھیوني، 
كما دعا إلى اعتماد یوم 22 دیسمبر یوما 
التطبیع ونصرة  وطنیا طالبیا لمناھضة 

فلسطین
قال االتحاد في بیان لھ، إن ھذه الذكرى 
المخزیة تأتي في سیاق تسارع الخطوات 
التطبیعیة وتمددھا في كثیر من المجاالت 
حدود  في  االتفاق  یبق  فلم  واألصعدة، 
التواصل، یضیف، بل تمخض عنھ إبرام 
اتفاقیات خطیرة على المستوى التربوي 
واالقتصادي، ووصل  والثقافي  والعلمي 
استقبال  لحد  البیان،  یوضح  التطبیع، 
واإلعالن  الصھیوني  الحرب  وزیر 
مجرمي  مع  العسكري  التعاون  عن 
شعبا  وشردوا  ھجروا  الذین  الحرب، 
الحروب  كل  وراء  ویقفون  بكاملھ، 
خطوات  كلھا  وتلك  المشتعلة  والفتن 
واستقرار  أمن  تھدد  خطیرة  وقرارات 
كلي  اختراق  لتحقیق  وتمھد  المغرب 
المجتمعیة.  والمجاالت  المیادین  كل  في 

الجامعات  أن  الطالبي،  االتحاد  وأبرز 
المؤسسات  مقدمة  في  كانت  المغربیة 
المستھدفة من ھذه الخطوات التطبیعیة، 
من  مجموعة  نظمت  السنة  ھذه  فخالل 
مجموعة  وأبرمت  التطبیعیة،  الفعالیات 
ما  أخرھا  كان   (..  ) االتفاقیات  من 
أستاذة  أطرت  حیث  یومین،  قبل  حدث 
صھیونیة حصة لفائدة طلبة الماستر في 
بجامعة  اإلنسانیة  والعلوم  اآلداب  كلیة 

ابن زھر.
طلبة  اتحاد  أعلن  ماسبق،  ضوء  وعلى 
المغرب رفضھ لكل الخطوات التطبیعیة, 
و  الوصیة  الوزارة  مرارا   حذر  التي 
من  والمؤسسات  الجامعات  رؤساء 
االنخراط فیھا , و نبھ في سیاق متصل 
االختراق  وتداعیات  خطورة  إلى 
الصھیوني للجامعات المغربیة باعتبارھا 
یظھر،  لكن  واستراتیجیا.  حیویا  فضاء 
یضیف البیان، أن یدا ما تحاول توریط 
لجر  وتسعى  الجریمة  ھذه  في  الجمیع 
كل الفاعلین لالنخراط في ھذا المسلسل 
االتحاد  ولفت  والمھزوم.  المشؤوم 
الوطني لطلبة المغرب أنھ اعلن منذ اول 
العار، عن رفضھ  اتفاق  توقیع  من  یوم 
للتطبیع وأن الكیان الصھیوني یرید من 

من  یتحرر  أن  العالقات  تطبیع  خالل 
طوق المطالبة بالحق الفلسطیني، لیتسنى 
تصفیة  الفلسطینیة  القضیة  تصفیة  لھ 

تامة.
التعامل  أن  على  االطار،  ھذا  في  وأكد 
وفي  سیاق  أي  في  الغاصب  الكیان  مع 
للشعبین  عظمى  خیانة  ھو  ظرف  أي 
للخراب  وجلب  والمغربي،  الفلسطیني 
أھدافھم  لینفذوا  للمحتلین  تمنح  وفرصة 
االستعماریة ویحققوا أطماعھم التوسعیة 

في المنطقة العربیة واإلسالمیة.
مع  العالقات  لكل  رفضھ  اطار  وفي 
الطالبي  اإلتحاد  أعلن  المحتل،  الكیان 
دیسمبر   22 یوم  اعتماد  عن  المغربي 
التطبیع  لمناھضة  طالبیا  وطنیا  یوما 
ونصرة فلسطین، وعن عزمھ تخلیده كل 
سنة، رفضا للتطبیع وفضحا لھ، ودفاعا 
عن القضیة الفلسطینیة. ودعا في سیاق 
متصل، الدولة المغربیة إلى التراجع عن 
قرار التطبیع، ووقف كل أشكالھ، محمال 
إیاھا كامل المسؤولیة، كما نبھ رئاسات 
الجامعات و العمادات وجمیع المؤسسات 
في  االنخراط  خطورة  إلى  المغربیة 
وعي  دون  واالنجرار  التطبیع  مسلسل 

وراء الوھم والسراب.

 Ú£°ù∏ah ¢Só≤dG Iô°üæd »HQÉ¨ŸG »HÉÑ°ûdG ±ÓàF’G

 ΩGõàdE’Gh "Iô°üædG ¥Éã«e" ≈∏Y ™«bƒàdG
™«Ñ£àdG •É≤°SEÉH

   
وقعت منظمات وھیئات طالبیة وشبابیة مغاربیة منضویة تحت 
لواء "االئتالف الشبابي المغاربي لنصرة القدس وفلسطین"، "میثاق 
الصعید  اعتبرتھ "تطورات خطیرة على  النصرة"، في سیاق ما 
المغاربي من تسارع لوتیرة التطبیع" وإیمانا من الموقعین بعدالة 
المنخرطة في  الھیئات  اتخذتھا  التي  المبادرة  الفلسطینیة.  القضیة 
االئتالف الشبابي المغاربي لنصرة القدس وفلسطین، جاءت بعد 
تنظیمھا بشكل مشترك "للملتقى األول لالئتالف عبر تقنیة التناظر 
عن بعد"، أیام 18 و19 و20 دیسمبر، تحت شعار : "فلسطین 
تقاوم.. فلسطین تنتصر". وأكد االئتالف الشبابي المغاربي لنصرة 
للملتقى جاء في ظل "ما یحاك ضد  القدس وفلسطین أن تنظیمھ 
القضیة الفلسطینیة من محاوالت للكیان الصھیوني الختراق النسیج 
تزییف  بھدف  المطبعة،  للدول  التعلیمیة  والمنظومة  االجتماعي 
في  الفلسطینیة  القضیة  إنھاء  محاوال  المغاربي،  الشباب  وعي 
ذاكرتھم ووجدانھم بھدف قبول واقع الوجود الصھیوني بالمنطقة 
لفلسطین والتغطیة على جرائمھ ضد  المغاربیة وتبریر احتاللھم 

الشعب الفلسطیني أمام مرأى ومسمع العالم بأسره".
االثنین  أمس  نشر  النصرة",  "میثاق  في  االئتالف  شباب  وجدد 
على صفحتھم الرسمیة عبر فیسبوك، المواقف األساسیة الجامعة 
للموقعین وھي التأكید على أن "فلسطین دولة عربیة اسالمیة محتلة 
ونصرتھا واجب" وأن "الكیان الصھیوني كیان محتل وعنصري 
وأن  فلسطین"  كل  فلسطین  وألرض  األقصى  لمسجدنا  مغتصب 
"التطبیع بكل أشكالھ جریمة وخیانة لدیننا وألمتنا ولدماء أجدادنا 
وكل شھداء القضیة الفلسطینیة الذین استشھدوا من أجل تحریرھا".

نصرة  "مواصلة  على  بالعمل  االلتزام  على  الموقعون  وشدد 
الشعب الفلسطیني المقاوم حتى تحریر كل شبر من أراضیھ" وكذا 
"العمل على إسقاط اتفاقیات التطبیع ومقاومة كل أشكال االختراق 
ندوة  المغاربي"،  الشبابي  "الملتقى  وتضمن  ألمتنا".  الصھیوني 
في  الفلسطینیة  القضیة  دعم  في  الشباب  "دور  موضوع  حول 
ظل المتغیرات الراھنة" ومھرجانا خطابیا تحت شعار "فلسطین 

تقاوم.. فلسطین تنتصر".

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G

والیة: المسیلة 
دائرة: بني سلیمان

07/07/21/46/26 الرقم
íjô°üàdÉH π«é°ùJ π°Uh

بتأسیس جمعیة محلیة لجنة حي
- طبقا ألحكام القانون 06/12 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالجمعیات

تم ھذا الیوم: 20/12/2021
- تسلیم وصل التصریح بتأسیس الجمعیة المحلیة لجنة حي 

المسماة
جمعیة لجنة حي 300 سكن عدل بني سلیمان

لرئیسھا: فضیلي محمد المولود بتاریخ: 22/03/1972 بـ: القلب الكبیر والیة 
المدیة.

- الكائن مقرھا: سكن رئیس الجمعیة عمارة: 08 شقة 09 بحي 300 سكن عدل 
ájóŸG áj’h ¿Éª«∏°S »æH ájó∏H
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ل 19 جمادى األولى  

1443 ه  

 مختصون يؤكدون أن «حادثة الطعن» ردّ على انتهاكات االحتالل ضد األسرى

تغوّل «سجاّني االحتالل» يفجر غضبا 
فلسطينيا

أن  من  المختصان  ويحذر 
داخل  الطعن  عمليات  وصول 
شأنه  من  االحتالل  سجون 
األوضاع  تفجر  إلى  يؤدي  أن 
الحالة  كل  إلى  لتمتد  داخلها 
خاصة  خارجها،  الفلسطينية 
إذا ما أدت الستشهاد أو إصابة 

أسرى.
المبحوح  يوسف  األسير  ونفذ 
من مخيم جباليا شمالي قطاع 
عملية  أمس،  أول  مساء  غزة 
سجّانًا  فيها  استهدف  طعن 
أسرى  قسم  داخل  صهيونيا 
سجن  في  «حماس»  حركة 
عنها  نتج  بالنقب،  نفحة 
على  نُقل  بجراح  إصابته 
وجاءت  السجن.  لعيادة  إثرها 
اعتداءات  على  ردًا  العملية 
على  االحتالل  سجون  إدارة 
الدامون،  سجن  في  األسيرات 
انتهاك  حد  إلى  وصلت  والتي 
الحجاب  بنزع  خصوصيتهم 

والضرب والعزل.

على  االعتداء  حادثة  ومنذ 
األسيرات الفلسطينيات تشهد 
إذ  وغليانًا،  توترًا  السجون 
السجون  أقسام  جميع  تشهد 
وسط  كامل،  بشكل  ا  إغالقً
أسرى  مع  التواصل  انقطاع 
قسم 12 بسجن نفحة، إضافة 
بات  أسيرًا   80 من  أكثر  إلى 

. مصيرهم مجهوالً
األسرى  بشؤون  المختص 
األشقر  رياض  والمحررين 
«إن  إعالمي  حديث  في  يقول 
وصول  تعني  المبحوح  عملية 
أشده  إلى  بالسجون  االحتقان 
الذي جرى ال يمكن  الحدث  وأن 
في  أحمر»،  خط  وهو  تجاوزه 
إشارة لالعتداء على األسيرات. 
ويؤكد أن «ما جرى من اعتداء 
هو أمر غير مسبوق، لذلك قرر 
األسرى أال يمر مرور الكرام حتى 
ال يتكرر بمرات قادمة، فقرروا 
فوري  بشكل  الرد  يكون  بأن 

وسريع وبقوة».

العملية  أن  إلى  األشقر  ويشير 
جاءت بقرار من الحركة األسيرة 
االحتالل  لجوء  بأن  قدرت  التي 
ال  األسيرات،  على  لالعتداء 
عليه  الرد  يمثل  أن  يمكن 
باإلضرابات أو التهديد، فكانت 
لن  األمر  أن  ويرى  العملية». 
يقف عند عملية الطعن، وأنه 
باالعتداء  االحتالل  تمادى  إذا 
اآلن  يحدث  كما  األسرى  على 
بقسم  خاصة  نفحة  بسجن 
80 مع  التواصل  وانقطاع   12

أسيرًا.
بشؤون  المختص  يُجزم  لذلك 
خطيرة  تداعيات  بأن  األسرى 
في  حاليًا  يحدث  لما  ستكون 
االعتداء  حادثة  بعد  السجون 
وعملية  األسيرات  على 
تنفجر  «قد   : قائالً الطعن، 
عملية  تتكرر  وبالتالي  األمور 
وتُعد  لذلك».  نتيجة  الطعن 
والمصادرة  التفتيش  عمليات 
يستخدمها  التي  األدوات  لكل 

االحتالل  يعتقد  والتي  األسرى 
أنها قد تستخدم في عمليات 
طعن أخرى منذ عملية نفحة، 
االحتالل  أن  على  مؤشرًا 

يتوقع تكرارها.
السياسي  الشأن  في  المختص 
إن  يقول  محيسن  تيسير 
تسود  التي  العامة  «األجواء 
بشأن  خاصة  األيام  هذه 
بشكل  متصاعدة  األسرى 
التغول  أن  مؤكدًا  تدريجي»، 
السجون  إدارة  تمارسه  الذي 
بحق  ومؤخرًا  عام  بشكل 
عارمًا  غاضبًا  فجر  األسيرات 
في  الفلسطينية  األوساط  في 

السجون وخارجها.
حديث  في  محيسن  ويضيف 
األمر  «هذا  أن  «صفا»  لوكالة 
عاديًا  أمرًا  ليشكل  يكن  لم 
التي  األسيرة  للحركة  بالنسبة 
بكافة  مضحية  بأنها  عُرفت 
وال  وجودها  وتثبت  األصعدة 
انتهاكات  عند  صامتة  تقف 

االحتالل، وهذا ما ظهر بعملية 
الطعن.

ملف  أن  «الشاهد  ويتابع: 
النضال  أعمدة  أحد  األسرى 
وهم  الفلسطيني،  الوطني 
متقدمة  مكانة  يحتلون 
المقاومة  لدى  فقط  ليس 
من  معارك  خاضت  التي 
جنودًا،  خاللها  وأسرت  أجلها 
لكل  مالمستها  إلى  باإلضافة 
الفلسطيني».  الشعب  أبناء 
حديثه  محيسن  ويستطرد 
عبث  االحتالل  «إن  بالقول 
بهذا الملف فأقدم على مواجه 
لم  وهذا  وترهيبهم،  األسرى 
أو  سلبي  موقف  مجرد  يمكن 

انتهاك عادي، بل متقدم.
أن  من  أيضًا  يحذر  لذلك 
في  تنفجر  قد  «األوضاع 
تصل  وقد  برمتها  السجون 
لمواجهة واسعة مع االحتالل، 

األسرى.  ضد  جرائمه  كرر  إذا 
عملية  «تكرار  إن  ويقول 
نتحدث  فنحن  وارد،  الطعن 
عن معادلة الفعل ورد الفعل 
على  األسير  فإقدام  المضاد، 
يحدث  ما  على  رد  هو  الطعن 
واعتداء  وانتهاك  قمع  من 
األسرى  إلمكانات  وسحب 

المتوفرة».
األمور  بأن  محيسن  ويعتقد 
مرشحة  السجون  خارج 
الحالة  وأن  خاصة  للتصاعد 
تغلي،  الفلسطينية  العامة 
ال  مستمرة  االحتالل  وجرائم 
األمور  «لذلك  ا  مضيفً تتوقف، 
أشمل  لمواجهات  تتصاعد  قد 
على  االعتداءات  زادت  إذا 
ملفهم  وأن  خاصة  األسرى، 
كما قلنا حساس ويحتل قيمة 
وليس  الشعب  أبناء  لدى  عليا 

فقط المقاومة».

يُترجم وصول عمليات الطعن إلى داخل سجون االحتالل الصهيوني بوصول حالة االحتقان إلى أشدها، وأن الحدث الذي جرى 
والمتمثل في االعتداء على األسيرات ال يمكن تجاوزه أو مواجهته بخطوات نضالية أخرى كاإلضرابات والتهديدات، كما يؤكد 

مختصان فلسطينيان، أحدهما في الشأن السياسي واألخر بشئون األسرى.
ä’ÉcƒdG

توعدت الهيئة القيادية العليا ألسرى 
حركة «حماس» الفلسطينية، أمس، 

إدارة سجون االحتالل الصهيوني 
ا على  بـ»معركة طويلة ومفتوحة»، ردًّ

إجراءاتها القمعية ضد األسرى واألسيرات.
 وقالت هيئة أسرى الحركة في بيان لها 
أمس،: «أعددنا أنفسنا لمعركة طويلة 

ومفتوحة مع إدارة سجون االحتالل». 
وشددت على أن «كرامة األسرى واألسيرات 
فوق كل اعتبار، ولن نسمح إلدارة سجون 

االحتالل المساس بها، وهي خط أحمر».
وكانت الهيئة القيادية قد حذرت أول 

أمس، من محاولة إدارة سجون االحتالل 
الصهيوني التغطية على جريمتها بإعادة 

األسيرات المعزوالت ألقسامهن وإعادة 
األوضاع لما كانت عليه، التغطية على 

جريمتها النكراء ومحاولة للتستر على 
أفعالها القبيحة، ولمنع تحرك الشارع 

وقيادة المقاومة.
ونبهت إلى محاولة إدارة سجون االحتالل 

خلط األوراق وتضليل الرأي العام، مشددة 
على «األمر أكبر من عودة األسيرات بعد 

امتهان كرامتهن واالعتداء عليهن، 
والمسألة لدينا تحتاج لردة فعل 

تساوي حجم الجرم واالعتداء». والهيئة 
القيادية العليا ألسرى حركة «حماس» 

الفلسطينية تأسست في عام 2009، 
وتعمل على إدارة شؤون أسرى الحركة، 

ويتم إجراء انتخابات لهذه الهيئة كل 
عام، ويشارك فيها األسرى األعضاء في 

«حماس.
وتعرضت األسيرات خالل األيام الماضية 
لسلسلة من القمع والعزل واالنتهاكات 

الجسيمة على يد وحدات القمع 
والسجانين. واعتدت قوات القمع 

في سجن «الدامون» الصهيوني على 
األسيرات بالضرب والسحل، وإحدى 

األسيرات أغمى عليها من الضرب 
الوحشي، كما نزع جنود االحتالل الحجاب 

عن عدد من األسيرات أثناء اعتداء قوات 
القمع عليهنّ وسحلهنّ من الرقبة.
وردا على الهجمة القمعية الشرسة 

واالنتهاكات واالعتداءات بحق األسيرات، 
أقدم األسير يوسف المبحوح القابع في 
سجن نفحة على طعن أحد ضباط إدارة 

سجون االحتالل، وسط حالة من التوتر 
الشديد تسود السجون كافة.

من جهته، أكد القيادي في حركة 
«حماس» مشير المصري، أن عملية 
الطعن التي نفذها يوسف المبحوح 

تأتي انتقاماً وثأراً لما يقوم به االحتالل 
الصهيوني ضد األسيرات داخل السجون.

وقال المصري خالل وقفة جماهيرية 
فلسطينية، إن «األسير المبحوح أوصل 

رسالة واضحة لالحتالل من خالل 
عملية الطعن» مفادها: «إال الحرائر 

إال األسيرات». وأضاف أن الشعب 
الفلسطيني سيواصل دفاعه عن األسرى 

مهما بلغت التضحيات وعملية الطعن 
داخل سجن نفحة هي تطبيق عملي 

للدفاع عن االسيرات.
وقال إن قضية األسرى على رأس أولويات 

حركة «حماس»، مبيناً أن استفزاز 
االحتالل لألسرى هو استفزاز للمقاومة 

الفلسطينية. وحذر المصري االحتالل 
من المساس باألسرى واألسيرات، مضيفاً 

«نقول لالحتالل إياك أن تختبر صبرنا 
في أسرانا وإياك المساس بأسرانا وخاصة 

أسيراتنا».
وأوضح المتحدث «أن المقاومة أثبتت 
أن االحتالل أوهن من بيت العنكبوت 
وسنستمر في مواجهة االحتالل حتى 

تحرير األسرى من السجون». وأشار إلى أن 
«حماس» ستبقى موحدة خلف قضية 

األسرى، ومسألة االفراج عنهم باتت قاب 
قوسين أو أدنى.

على صعيد آخر، حذر نادي األسير 
الفلسطيني، من تصاعد المخاطر على 

مصير األسير هشام أبو هواش من بلدة 
دورا جنوب الخليل، الذي يواصل إضرابه 

المفتوح عن الطعام منذ 127 يوما على 
التوالي رفضا العتقاله اإلداري.

وقال النادي في بيان له، أمس، إن 

االحتالل مستمر في رفضه وتعنته 
باالستجابة لمطلب أبو هواش، رغم 
التقارير الطبيّة التي تؤكد خطورة 
وضعه الصحي، وال يكتفي بذلك بل 

ويواصل احتجازه في سجن «الرملة» 
وترفض إدارة السجون نقله إلى 

مستشفى مدني.
وأضاف أن األسير أبو هواش يواجه 

منظومة كاملة عملت بكافة أدواتها على 
التنكيل به، بهدف إيصاله لمرحلة صحية 

خطيرة يصعب عالجها الحقا، ومارست 
محاكم االحتالل دورا أساسيا في إجراءات 

التنكيل، من خالل قراراتها المرهونة 
بقرار جهاز مخابرات االحتالل الصهيوني.

وكان آخر هذه القرارات الصادرة من 
محكمة االحتالل، التي رفضت االلتماس 

المقدم بشأن طلب تعليق اعتقاله 
اإلداريّ، ونقله إلى مستشفى مدنيّ، 
مدعية أن إدارة السّجن هي من تقرر 

ذلك، وأنّها ال تستطيع إصدار أمر 
بضرورة نقله إلى مستشفى مدنيّ.

وأكد نادي األسير، على أن ما يجري في 
قضية األسير أبو هواش أمر خطير 

وممنهج، حيث تشهد قضية المضربين 
عن الطعام تحوالت كبيرة تتعلق 

هم، ومن أبرز  بسياسات االحتالل بحقّ
هذه التحوالت إبقاء المضرب عن الطعام 

محتجزًا في السّجن، ورفض نقله إلى 
المستشفى.

وتابع، أن مطلب نقله إلى المستشفى 
أصبح يحتاج إلى جهد إضافي، حيث كانت 

إدارة السجون تقوم بنقل األسير إلى 
مستشفى مدني بعد فترة محددة من 

اإلضراب، فيما أنها تفرض اليوم سياسة 
جديدة، أال وهي إبقاء المعتقل في 
السجن رغم وضعه الصحي الخطير.

 واستعرض نادي األسير أبرز محطات 
إضراب أبو هواش، الذي اعتقلته قوات 
االحتالل اإلسرائيلي في الـ 27 من شهر 
أكتوبر/ تشرين األول العام المنصرم، 
وحولته إلى االعتقال اإلداري لمدة ستة 

أشهر.

 رئيس دائرة حقوق االنسان يطالب المجتمع 
الدولي بالوقوف عند التزاماته

«يجب محاسبة االحتالل 
ومستوطنيه على جرائمهم 
بحق الشعب الفلسطيني» 

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة 
حقوق االنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، المجتمع الدولي بالوقوف 
االحتالل  لمحاسبة  الدولية  والشرعية  القانون  وتطبيق  التزاماته،  عند 

الصهيوني والمستوطنين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وحمّل التميمي، في بيان له، أمس، االحتالل الصهيوني، المسؤولية الكاملة 
األسرى  على  واالعتداءات  الفلسطينيين،  بحق  المستوطنين  جرائم  عن 

واألسيرات في السجون.
الشعب  أبناء  بحق  األخيرة  االعتداءات  سلسلة  «إن  المتحدث،  وقال 
السجون،  الفلسطيني، واالعتداء على االسيرات في سجن «رامون» وبقية 
وتابع:  الصهيوني».  االحتالل  ينفذها  ممنهجة  خطة  وفق  تأتي  انما 
«استمرار التقاعس وغض طرف المجتمع الدولي عما يجري في فلسطين، 
يعني إعطاء الضوء األخضر لالحتالل، بل أكثر من ذلك يعني الشراكة معه 

في هذا االجرام».
أحمد  الفلسطيني  المدني  والمجتمع  االنسان  حقوق  دائرة  رئيس  وأكد 
التميمي «ان هذا النهج انما يدفع الفلسطينيين لتبني الخيارات المكافئة 
من  بغطاء  والمحمية  المسلحة  العصابات  وهذه  االجرام  لهذا  للتصدي 

حكومة االحتالل، ما ينذر بتدهور األوضاع على األرض».
يأتي هذا في وقت يواصل االحتالل الصهيوني ومستوطنيه انتهاكاته في 
المسجد  أمس،  المستوطنين،  عشرات  اقتحم  حيث  األقصى،  المسجد  حق 

األقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من شرطة االحتالل.
من  طالب  بينهم  مستوطنا   160 بأن  فلسطينية،  إعالم  وسائل  وأفادت 
المعاهد الدينية اليهودية اقتحموا األقصى، من جهة باب المغاربة، على 
شكل مجموعات، ونفذوا جوالت استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، 
وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته. وفي السياق، منع االحتالل الصهيوني 

حراس األقصى الجدّد من العمل، وهددتهم باالعتقال.
وأكدت مصادر من دائرة األوقاف اإلسالمية الفلسطينية، أن شرطة االحتالل 
في  عملهم  مزاولة  من  األقصى  للمسجد  الجُدد  الحراس  من  تسعة  منعت 
الحراسة الليلية، تحت تهديد االعتقال، في حال عملهم دون الحصول على 

تصاريح.

ا كحراس  50 موظفً وكانت «األوقاف الفلسطينية» قد أعلنت عن تعيين 
المسائية، خالل  المقبل، و14 موظفاً منهم للعمل بالفترة  العام  لألقصى 
تدخل  رفضت  الفلسطينية  األوقاف  أن  المصادر،  وأضافت  الحالية.  الفترة 
يضم  بكشف  األخيرة  مطالبة  بعد  شؤونها،  في  التدخل  االحتالل  شرطة 
أسماء جميع الموظفين الجدد، مؤكدة أن تعيين الحراس للمسجد األقصى 
2017 اإللكترونية عام  البوابات  أحداث  ومنذ  األوقاف،  دائرة  اختصاص  من 
يرفض االحتالل الصهيوني منح الحراس المعينين حديثا تصاريح للعمل.

 «حماس» تتوعد إدارة سجون االحتالل بمعركة طويلة ومفتوحة

«كرامة األسرى خط أحمر»
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اشتداد  عن  بها  يكنى  الوطيس"،  "حمي  عبارة 
عثمان  أبو  قال  الفرن.  هو  والوطيس  الحرب، 
اهللا  صلّى  اهللا  لرسول  كلمة  وهذه  الجاحظ: 
عليه وسلّم، لم يسبقه إليها أحد، وكذلك قوله: 
«مات حتف أنفه»، وكذلك قوله: «كلّ الصيد في 
جوف الفرا»، وكذلك قوله: «هدنة على دخن»، 
وكذلك قوله: «اليلسع المؤمن من جحر مرّتين» 

فصارت كلها أمثاال.
وهذا من مظاهر عظمته صلى اهللا عليه وسلم، 
ودالئل نبوته، فلقد أوتي جوامع الكلم، واختصر 
من  مسلم  صحيح  ففي  اختصارا،  الكالم  له 
حديث أبي هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول 
ضِّلتُ  اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال: “ فُ
على األنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم“، وفي 

رواية للبخاري: ”أعطيت مفاتيح الكلم�“. 
ملكة  أوتي  أنه:  الكلم ومفاتيحه  ومعنى جوامع 
المعنى،  سعة  مع  اللفظ،  إيجاز  على  بها  يقدر 
في  الفكر  يعثر  فيه  تعقيد  ال  لطيف  بنظم 
فما  فهمه،  في  الذهن  يحار  التواء  وال  طلبه، 
من لفظة يسبق فهمها إلى الذهن إال ومعناها 
البالغة، وقد شبه ذلك  إليه. وهذا غاية  أسبق 
آلة  هي  التي  الخزائن  بمفاتيح  الموجز  القليل 
موسى  أبو  قال  متكاثرة.  مخزونات  إلى  للوصول 
وسلم:  عليه  اهللا  صلى  كالمه  يصف  األشعري 

وكان قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. 
يقول أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: وهنالك 
فن آخر من كالمه صلّى اهللا عليه وسلّم، وهو 
الكالم الذي قلّ عدد حروفه وكثر عدد معانيه، 
كان  وما  التكلف،  عن  ونزّه  الصنعة،  عن  وجلّ 

التشديق،  عاب  الذي  وهو  لِّفِينَ.  الْمُتَكَ مِنَ 
المبسوط  واستعمل  التقعيب،  أصحاب  وجانب 
في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، 
الهجين  عن  ورغب  الوحشي،  الغريب  وهجر 
ولم  حكمة،  ميراث  عن  إال  ينطق  فلم  السوقي، 
وشيد  بالعصمة،  حُف  قد  بكالم  إال  يتكلم 

بالتأييد، ويسر بالتوفيق. 
وهو الكالم الذي ألقى اهللا عليه المحبة، وغشاه 
والحالوة، وبين  المهابة  له بين  بالقبول وجمع 
حسن األفهام، وقلة عدد الكالم، مع استغنائه 
معاودته.  إلى  السامع  حاجة  وقلة  إعادته،  عن 
لم تسقط له كلمة، وال زلت به قدم، وال بارت له 
حجة، ولم يقم له خصم، وال أفحمه خطيب، بل 
القصار، وال يلتمس  بالكالم  الطوال  الخطب  يبذّ 
إسكات الخصم إال بما يعرفه الخصم، وال يحتج إال 
بالصدق، وال يطلب الفلج إال بالحق، وال يستعين 
وال  يهمز  وال  المواربة،  يستعمل  وال  بالخالبة، 
يلمز، وال يبطىء وال يعجل، وال يسهب وال يحصر. 
وال  نفعا،  أعم  قط  بكالم  الناس  يسمع  لم  ثم 
أقصد لفظا، وال أعدل وزنا، وال أجمل مذهبا، وال 
أكرم مطلبا، وال أحسن موقعا، وال أسهل مخرجا، 
وال أفصح معنى، وال أبين في فحوى، من كالمه 

صلّى اهللا عليه وسلّم كثيرا.
 لقد كان رسول اهللا، في فصاحة اللسان وبالغة 
القول، بالمحل األفضل، والموضع الذي ال يجهل 
كما يقول: عياض، سالسة طبع، وبراعة منزع، 
قول،  وجزالة  لفظ،  ونصاعة  مقطع،  وإيجاز 
الكلم،  جوامع  أوتى  تكلف�  وقلة  معان،  وصحة 
وخُصَّ ببدائع الحكم، وعلم ألسنة العرب، فكان 

يخاطب كل أمة منها بلسانها، ويحاورها بلغتها، 
ويباريها في منزع بالغتها� جاء في كتابه لوائل 
التِّيعَةِ  فِي   �” بلهجته:  يخاطبه  حجر  بن 
وا  وَأنْطُ ضِنَاكٌ  وَال  اَأللْيَاطِ  وَّرَةُ  مُقَ ال  شَاةٌ 
زَنَى  وَمَنْ  الْخُمْسُ  السُّيُوبِ  وَفِي  الثَّبَجَةَ 
وَاسْتَوْفِضُوهُ  مِائَةً  عُوهُ  اصْقَ فَ رٍ  بِكْ مِم 
ضَرِّجُوهُ  فَ ثَيِّبٍ  مِم  زَنَى  وَمَنْ  عَامًا 
مَّةَ  بِاَألضَامِيمِ وَال تَوْصِيمَ فِي الدِّينِ وَال غُ
ِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَوَائِلُ  رَائِضِ اهللاَّ فِي فَ
أَمَّرَهُ  أَمِيرٌ  يَالِ  اَألقْ عَلَى  لُ  يَتَرَفَّ بْنُ حُجْرٍ 
اسْمَعُوا وأطيعوا “ فأين هذا من  ِ فَ رَسُولُ اهللاَّ
كتابه ألنس في الصدقة المشهور، لكن  لما كان 
هذا  على  وبالغتهم  الحد  هذا  على  هؤالء  كالم 
النمط وأكثر استعمالهم هذه األلفاظ، استعملها 
معهم ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس 

بما يعلمون.
وقد ألفت الكتب وجمعت الدواوين، في جوامع 
المأثورة،  وحكمه  وسلم،  عليه  اهللا  صلى  كلمه 
قال الحافظ ابن رجب: وقد جمع العلماء جموعًا 
الجامعة،  وسلم  عليه  اهللاَّ  صلى  كلماته  من 
فصنف الحافظ أبو بكر ابن السني كتابًا سماه: 
المأثورة“،  السنن  من  الكلم  وجوامع  ”اإليجاز 
من  القضاعي  اهللاَّ  عبد  أبو  القاضي  وجمع 
الكلم الوجيزة كتابًا سماه: ”الشهاب في  جوامع 
الحكم واآلداب“، وصنف على منواله قومٌ آخرون، 
، وأشار الخطابي  فزادوا على ما ذكره زيادةً كثيرةً
من  يسيرٍ  إلى  الحديث“  ”غريب  كتابه:  أول  في 
األحاديث الجامعة، وأملى اإلمام الحافظ أبو عمرو 

ابن الصالح مجلسًا سماه: ”األحاديث الكلية“ .

 وتطرق إلى ابن دريد في كتابه المجتنى وقال: 
طرائف  فيه  الجتنائنا  المجتنى“  ”كتاب  سميناه 
القاضي  وكذلك  الثمار.  أطايب  تجتنى  كما  اآلثار 
عياض في كتابه الشفا كما مر معنا. وألف فيه 
أمثال  كتابه  الرامهرمزي  خالد  بن  الحسن  أيضا 
عليه  اهللا  صلى  قوله  ذكرفيه  ومما  الحديث: 
 : قِيلَ فَ  ،« الدِّمَنِ وَخَضْرَاَء  «إِيَّاكُمْ  وسلم: 
 : الَ قَ ؟  الدِّمَنِ خَضْرَاُء  وَمَا   ، ِ اهللاَّ رَسُولَ  يَا 
السُّوِء»  الْمَنْبَتِ  فِي  الْحَسْنَاُء  «الْمَرْأَةُ 
أَدْلَجَ  أَدْلَجَ، وَمَنْ  وكذلك قوله: «مَنْ خَافَ 
وأوجزها  كناية  أحسن  من  فهذا   “� الْمَنْزِلَ بَلَغَ 
لفظه،  من  بشيء  يتعلق  ال  معنى  على  وأدلها 
العمل، ومن جد  النار جد في  ومعناه: من خاف 
النار  خائف  فجعل  الجنة،  إلى  وصل  العمل  في 
بمنزلة المسافر الذي يخاف فوت المنزل فيرحل 

مدلجا. واإلدالج: السير من أول الليل.
عليه  اهللا  صلى  قوله  أيضا  ذلك  أمثلة  ومن 
ظهراً  وال  قطع،  أرضاً  ال  المنبتَّ  «إن  وسلم: 
أبقى». يعني العجول الذي يتعب نفسه وغيره، 
يصل  وال  دابته  ظهر  يقصم  الذي  الراكب  كمثل 
كالموت  أي  الموت“،  ”الحمو  وقوله:  بغيته.  إلى 
من  ذلك  على  يترب  قد  وما  دخوله  خطورة  في 
مفاسد ومحاذير. وكذلك قوله: ”الدين النصيحة“، 
كفاعله“�  الخير  على  و“الدال  ظلمات“،  و“الظلم 
إلى غير ذلك مما ورد على لسانه صلى اهللا عليه 
وسلم، في خطبه وأدعيته، ومخاطباته وعهوده، 
مما لم يسبق إليه. قال جابر ـ رضي اهللا عنه ـ: 
واهللا إنها كلمة ما سمعتها من أحد من العرب 

قبله. يقصد قوله: اآلن حمي الوطيس.

أم أيمن هي بركة بنت ثعلبة بن عمر بن حصن بن مالك بن عمر النعمان، 
موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحاضنته، وأضحت زوجاً لحب النبي 
صلى اهللا عليه وسلم زيد بن حارثة، وأماً للشهيد “ أيمن بن عبيد الخزرجي 
“، وأماً لفارس من فرسان اإلسالم، وهو الحب بن الحب ”أسامة بن زيد“ رضي 
اهللا عنهما. ورثها النبي صلى اهللا عليه وسلم من أبيه ثم أعتقها عندما 

تزوج بخديجة أم المؤمنين رضي اهللا عنها، وهي صحابية مباركة.
ونبياً  صغيراً،  طفالً  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  أيمن  أم  عرفت  وقد   
مرسالً، وعاشت مراحل النبوة كلها، وعاصرت األحداث اإلسالمية، وكانت من 
المهاجرات األول-رضي اهللا عنها. وقد روي بإسناد ضعيف: أن النبي صلى 
اهللا عليه وسلم كان يقول ألم أيمن: “ يا أم “ ويقول: ”هذه بقية أهل بيتي 
“، وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة أم أيمن عند رسول اهللا وحبه الشديد 

لها حيث اعتبرها من أهل بيته. 
وأم أيمن هذه هي التي كانت مع آمنة بنت وهب أم النبي صلى اهللا عليه 
وسلم حين ذهبت إلى المدينة لزيارة بني النجار أخوال جده عبد المطلب ، 
ولما عادت إلى مكة مرضت آمنة في الطريق ، وتوفيت في األبواء ، فعادت 
أم أيمن بالنبي صلى اهللا عليه وسلم وأصبحت حاضنته ، وأوقفت نفسها 
لرعايته والعناية به ، وغمرته بعطفها، كما غمره جده عبد المطلب بحبه، 
الوالدين، وأغرم به  أيمن عن حنان  وعوضه اهللا تعالى بحنان جده وأم 

عبد المطلب غراماً شديداً وكثيراً ما كان يوصي الحاضنة أم أيمن قائالً لها : 
يابركة ، ال تغفلي عن ابني ، فإني وجدته مع غلمان قريباً من السدرة ، وأن 
أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه األمة .  وبعد وفاة عبد المطلب 
حزن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حزناً، تقول أم أيمن: رأيت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ يبكي خلف سرير عبد المطلب. 
وشب النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يقدر أم أيمن ويكرمها، ألنها كانت 
فلما  حسنة،  رعاية  وترعاه  وشؤونه،  أموره  على  تقوم  عنها  اهللا  رضي 
تزوج الرسول صلى اهللا عليه وسلم خديجة رضي اهللا عنها أعتق أم أيمن 
فتزوجها عبيد بن زيد الخزرجي، فولدت له أيمن، وأيمن هذا صاحب هجرة 

وجهاد، قتل يوم حنين رضي اهللا عنه. 
وكانت خديجة أم المؤمنين رضي اهللا عنها قد ملكت زيد بن حارثة فسألها 
النبي صلى اهللا عليه وسلم أن تهب له زيداً فوهبته له، فأصبح زيد أثيراً 
نفسه)  على  ويؤثره  يحبه  (أي:  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  لدى 
فأعتقه، ثم زوجه أم أيمن، فولدت له أسامة فكان يكنى به. ورغم كبر سن 
أم أيمن فقد أبت إال أن تشارك في الجهاد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مداواة  مهمتها  وكانت  النساء،  مع  أيمن  أم  خرجت  أحد  غزوة  ففي  وسلم 

الجرحى واالعتناء بهم، وسقاية العطشى من المجاهدين.
وفي غزوة خيبر خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرون امرأة 

كان من بينهن أم أيمن رضي اهللا عنها وأما ابنها أيمن فقد تخلف لمرض 
فرسه، وكانت أمه قد وصفته بالجبن. وفي سرية مؤتة قتل زيد بن حارثة 
رضي اهللا عنه فتلقت أم أيمن نبأ استشهاد زوجها وهي صابرة محتسبة، 
ثم تأتي غزوة حنين ويقتل فيها ابنها أيمن، فتصبر وتحتسب ابنها عند 

اهللا تعالى ابتغاء مرضاته ومرضاة رسوله صلى اهللا عليه وسلم. 
النبأ  وتسرب  وسلم  عليه  اهللا  صلى  الرسول  وتوفي  سريعاً،  األيام  ومرت 
الفادح وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها بفراق رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم فقامت أم أيمن حزينة تبكي على فراق رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم. 
هذا وقد روي عن أنس رضي اهللا عنه قال: قال أبو بكر رضي اهللا عنه 
بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن 
انتهينا  فلما  يزورها،  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  كان  كما  نزورها 
إليها بكت، فقاال لها: ما يبكيك؟ ما عند اهللا خير لرسوله. فقالت: ما أبكي 
ألني ال أعلم أن ما عند اهللا خير لرسوله صلى اهللا عليه وسلم، ولكن أبكي 

أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء. 
أم أيمن بعدما توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بخمسة  توفيت 

أشهر وقيل ستة أشهر رضي اهللا عنها وأرضاها.

األربعاء 22 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 19 جمادى األولى  
1443 ه  

السيرة العطرة

  «أعطيت جوامع الكلم» 

أم أيمن .. حاضنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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 بالمقابل تراوحت العقوبة في حق باقي المتھمین بین 3 و8 سنوات حبسا نافذا

التمس وكيل الجمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية 
واالقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس الثالثاء عقوبة 5 سنوات 

حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار والحرمان من الحق في الترشح في االنتخابات لمدة 
5 سنوات في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.

في غمرة احتفاالت تتويج محاربي الصحراء بكأس العرب

وفاة الشاب المصاب بطلقات نارية 
من سالح تقليدي بخنشلة

ويتابع يوسف يوسفي بتهم 
ذات صلة بالفساد السيما 
سوء استغالل الوظيفية 

وتبديد أموال عمومية في 
قضية تركيب الجرارات 

الفالحية والتي توبع فيها 
ايضا رجال األعمال اإلخوة 
خربوش، وقد تم التماس 

نفس العقوبة في حق 
الرئيس المدير العام السابق 

للصندوق الوطني للتوفير 
واالحتياط جمال بسعة 

والرئيس المدير العام 
السابق للقرض الشعبي 

الجزائري بوذياب اعمر، فيما 
تم التماس نفس الغرامة 

وعقوبة 8 سنوات حبسا 
نافذا في حق مدير الصناعة 

السابق بالوزارة مصطفى عبد 
الكريم.

كما تم التماس في هذه 
القضية التي تأسس فيها 

الوزير األول السابق أحمد 
أويحيى كشاهد عقوبة 3

سنوات سجنا مع غرامة مالية 
بمليون دينار في حق كل من 
رئيس لجنة القروض السابق 

بالصندوق الوطني للتوفير 
واالحتياط بلعيد رشيد 

واألمين العام السابق لوزارة 
الفالحة كمال شادي وكذا 

إطارات مصالح ديوان األراضي 
الفالحية بالنعامة بوزيان 

أحمد وخلدون خالد.
كما تم التماس عقوبة سنة 
حبسا نافذة وغرامة بمليون 
دينار في حق خطاب فتيحة 

وهي مسيرة شركة خاصة وتم 
التماس غرامة مالية تراوحت 

بين 20 و32 مليون دينار 
في حق األشخاص المعنوية 

(الشركات المتابعة) مع 
مصادرة كل األموال والحسابات 

والممتلكات والمنقوالت 

المحجوزة مع بطالن قرارات 
االمتياز المتعلقة بوقائع 

هذه القضية.
هذا وقد استمرت لغاية 

كتابة هذه األسطر جلسة 
المحاكمة هذه من خالل 

االستماع لمرافعات هيئة 
دفاع المتهمين.

وكانت غرفة االتهام لدى 
مجلس قضاء الجزائر قد 
مددت في بداية أكتوبر 

الماضي فترة الحبس المؤقت 
لكل من الوزير السابق 

للصناعة يوسف يوسفي، 
ورجل األعمال خربوش، 

المتابعين في ملف الفساد 
الفالحي استيراد الجرارات 

الفالحية، بالرغم من تجاوز 
المدة القانونية، وهذا بعد 
مرور 24 شهرا من إيداعهم 

الحبس.
حياة سرتاح

الشاب  الماضية  القليلة  الساعات  في  توفي 
الذي أصيب بطلقات نارية من سالح تقليدي 
المنتخب  مناصري  احتفاالت  غمرة  في 
الجزائري بتتويج الخضر بكأس العرب بالقرب 
من دار الثقافة علي سوايحي بخنشلة، حسب 
المؤسسة  إدارة  من  الثالثاء  أمس  استفيد  ما 
التي  بلة  بن  أحمد  العمومية  االستشفائية 

كان يرقد بها.
واستنادا إلى ذات المصدر فإن الشاب البالغ من 
العمر 28 سنة والذي أصيب بطلقات نارية من 
سالح تقليدي خالل احتفاالت مناصري الخضر 
فارق  العرب  بكأس  الجزائري  المنتخب  بفوز 
بمصلحة  ساعة   48 لمدة  مكوثه  بعد  الحياة 
بلة  بن  أحمد  بمستشفى  المركزة  العناية 
واإلصابات  الداخلي  بالنزيف  متأثرا  بخنشلة 
الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الرأس، 
وتم تحويل جثة الشاب المتوفى إلى مصلحة 
االستشفائية  المؤسسة  بذات  الجثث  حفظ 
في الوقت الذي تواصل فيه المصالح األمنية 
المختصة إقليميا تحقيقاتها لمعرفة ظروف 

ومالبسات الحادث المأساوي.
العاملين  المدنية  الحماية  عناصر  وكان 

سهرة  تلقوا  قد  خنشلة  الرئيسية  بالوحدة 
شاب  بإصابة  يفيد  بالغا  الفارط  السبت 
الثقافة  دار  من  بالقرب  نارية  بطلقات 
خالل  خنشلة  مدينة  بوسط  سوايحي  علي 
احتفاالت المناصرين بفوز المنتخب الجزائري 
العرب  كأس  نهائي  التونسي في  على نظيره 
حيث تنقلوا إلى عين المكان وقاموا بتقديم 
اإلسعافات األولية قبل تحويل الشاب المصاب 

إلى مستشفى أحمد بن بلة.
حياة سرتاح

التماس عقوبة 5 سنوات حبسا بحق 
يوسفي في ملف استيراد الجرارات

الجزائر: هزة أرضية بشدة 2.4 درجات 
تضرب العاصمة

أمس  ريشتر،  سلم  على  درجات   2.4 بقوة  أرضية  هزة  سجلت 
و39 صباحا  السابعة  الساعة  على  العاصمة  بالجزائر  الثالثاء 
الفلك  علم  في  البحث  لمركز  بيان  به  أفاد  ما  حسب  دقيقة، 
1 كلم  والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فقد حدد مركز الهزة بـ 

جنوب-غرب بوزريعة.

األغواط: أمر باإليداع بالمؤسسة 
العقابية لمتورطين في المتاجرة 

بالمهلوسات
البحث والتدخل بأمن والية األغواط خالل  تمكنت عناصر فرقة 
بداية األسبوع الجاري من توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح 
حيازة  قضية  في  لتورطهما  سنة،   (24-28) بين  أعمارهما 
المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد المتاجرة من قبل 
جماعة إجرامية منظمة، حيثيات النشاط األمني كانت بناءا على 
ببيع  فيهما  المشتبه  أحد  قيام  عن  مسبق  استعالماتي  عمل 
المدينة،  بوسط  منزله  من  انطالقا  العقلية  المؤثرات  وترويج 
من  القانونية  اإلجراءات  استفاء  وبعد  الفرقة  عناصر  لتتمكن 
(555) قرص  العقلية تقدر بـ  المؤثرات  ضبط وحجز كمية من 
مهلوس كانت مخبأة بالمنزل السالف الذكر ، باإلضافة إلى مبلغ 
مالي قدره (105000.00 دج) من عائدات المتاجرة في الممنوعات، 
ليتم على إثر ذلك توقيفه رفقة  المشتبه فيه الثاني وتحويلهما  
المالح فقد  لذات  بيان  والمحجوزات، وحسب  المصلحة   إلى مقر 
تقديم  تم  للقضية  الجزائية  اإلجراءات  ملف  استكمال  بعد  تم 
المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة األغواط، الذي 
الثانية  بالغرفة  التحقيق  قاضي  إلى  القضية  ملف  أحال  بدوره 
إيداع بالمؤسسة  أمري  لدى محكمة األغواط، ليصدر في حقهما 

العقابية باألغواط.

سطيف: ضبط 21 شخص في حاالت 
تلبس بصدد تعاطي المخدرات

شرطية  وعمليات  ومداهمات  دوريات  سطيف  شرطة  أطرت 
مختلفة  نقاط  شملت  الفارطين،  األسبوعين  طوال  مكثفة 
شخصا   (21) ضبط  عن  أسفرت  الحضري،  إقليمها  عبر  موزعة 
بعضهم  حيازة  مع  المخدرات،  تعاطي  بصدد  تلبس  حاالت  في 
المهلوسات وتورط البعض اآلخر في قضايا حيازة أسلحة بيضاء 
دون مقتضى شرعي إلى جانب تناول المشروبات الكحولية بأماكن 
فإن  الثالثاء  أمس  المصالح  لذات  أمني  بيان  وحسب  عمومية، 
ملفوفة  سجائر  تلك  مداهماتها  خالل  حجزت  الشرطة  مصالح 
وقطعا من  المخدرات متفاوتة األحجام (كيف معالج) بلغ وزنها 
العقلية  المؤثرات  من  قرصا   183 جانب  إلى  13.27غ  اإلجمالي 
كانت  بيضاء  أسلحة   6 حجز  مع  عقلي،  مؤثر  ذات  قارورات  و10 
42 عبوة  بحوزة بعضهم دون أي مقتضى شرعي، باإلضافة إلى 
مشروبات كحولية، وقد قامت الضبطية القضائية، بإنجاز ملفات 
جزائية ضد الـ 21 متورطا ثبتت حيازتهم أو تعاطيهم للمخدرات 
أو المؤثرات العقلية، أو حتى استهالك المشروبات الكحولية في 
أحيلوا  حيث  بيضاء،  أسلحة  حيازة  جانب  إلى  عمومية،  أماكن 
05 بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بوضع 

منهم رهن الحبس فيما وجهت استدعاءات مباشرة للبقية.

حياة سرتاح

بعد حجز ما يقارب الـ 8000 قرص مهلوس 
بأحياء باب الوادي بالعاصمة

اإلطاحة بشبكة 
إجرامية تستعمل 

الكالب المفترسة في 
الترويج للمهلوسات

األمن  الجزائر، ممثلة في  أمن والية   تمكنت مصالح 
اإلدارية  المقاطعة  بأمن  بوفريزي  العاشر  الحضري 
باب الوادي، من وضع حد لشبكة إجرامية تنشط في 
العقلية  المؤثرات  في  المتاجرة  لغرض  منظم  إطار 

وتخزينها.
فإنه  الثالثاء  أمس  المصالح  لذات  بيان  وحسب 
وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا وبعد أن تم 
وضع خطة محكمة قصد اإلطاحة بهم، تمكنت ذات 
فيهم،  مشتبه  أشخاص   (04) توقيف  من  المصالح 
مسبوقين  سنة  و45   25 بين  ما  أعمارهم  تتراوح 
واستمرارا  الجزائر،  والية  من  ينحدرون  قضائيا، 
بالتفتيش  إذن  على  وبناء  القضية  في  للتحريات 
لمقرات المشتبه فيهم، الصادر عن الجهات القضائية 
للمديرية  األنياب  بفرقة  وباالستعانة  المختصة 
حجز  عن  العملية  أسفرت  الوطني،  لألمن  العامة 
قرص  بـ(7816)  تقدر  العقلية  المؤثرات  من  كمية 
أسلحة   10 إلى  إضافة  األنواع،  مختلف  من  مهلوس 
مفترسة  كالب   6 واألنواع،  األحجام  مختلفة  بيضاء 
بيضاء من مختلف األنواع، مبلغ مالي يقدر بـ45000
المتاجرة و3 هواتف نقالة، وأوضح  دج من عائدات 
ذات المصدر أنه وبعد استكمال اإلجراءات القانونية، 
الجمهورية  وكيل  أمام  فيهم  المشتبه  تقديم  تم 

المختص إقليميا.
حياة سرتاح

بعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا

«فيبدا» يعود اليوم 
بشعار « طبعة 

االنبعاث» برياض الفتح
تنطلق بداية من الثالثة من زواال اليوم األربعاء بقاعة ابن زيدون 
برياض الفتح بالجزائر العاصمة فعاليات الطبعة الـ 13 لمهرجان 
26 حتى  وتستمر  «فيبدا»  المرسوم  للشريط  الدولي  الجزائر 

ديسمبر الجاري بمشاركة عدة بلدان بينها تونس ضيف الشرف.
وستتميز طبعة 2021 بتنظيم معارض متنوعة للشريط المرسوم 
كوسبالي  وعروض  وبيداغوجية  تكوينية  وورشات  ومحاضرات 
حوالي  وبمشاركة  بالعاصمة  الفتح  رياض  بديوان  وهذا  وغيرها 
ضيف  تونس  جانب  وإلى  وخارجها،  الجزائر  من  فنانا  العشرين 
الشريط  حول  ومعرض  رسامين  بعدة  ستحضر  التي  الشرف، 
حضور  أيضا  ستعرف  التظاهرة  هذه  فإن  التونسي،  المرسوم 
من  محترفين  كوسبالي  وفناني  محاضرين  وأكاديميين  رسامين 
المتحدة وفرنسا وبولندا  والواليات  كاليابان  الجزائر وبلدان أخرى 

وساحل العاج.
وتعقد هذه الطبعة تحت شعار «طبعة االنبعاث» كونها تنظم 
حيث  كورونا»  جائحة  بسبب  العامين  حوالي  دام  انقطاع  «بعد 
لطلبة  الفرصة  إتاحة  خالل  من  «التكويني  الجانب  على  ستركز 
بحضور  الواليات  وبقية  بالعاصمة  الجميلة  الفنون  معاهد 
محاضرات ستكون متبوعة بورشات مع تخفيض في سعر تذكرة 
المسجلين في مختلف  للطلبة  بالمائة ومجانتيها   50 الدخول بـ 

مراحل التكوين».
وكانت محافظة «فيبدا» قد وقعت اتفاقية تعاون مع المدرسة 
تتضمن  الماضي  جوان  في  بالعاصمة  الجميلة  للفنون  العليا 
وبرمجة  المهرجان  زيارة  عند  المدرسة  لطلبة  تخفيضات  توفير 
بيداغوجية  ونشاطات  ومحاضرات  ومعارض  تكوينية  حصص 

لتكوين الطلبة وغيرها.
وسيكون الطلبة في هذا السياق على موعد مع محاضرة بعنوان 
اليابانية»  والمانغا  الجزائرية  المرسومة  األشرطة  بين  «جسور 
سينشطها أساتذة أكاديميون من جامعة تسوكوبا اليابانية وعدد 
من مبدعي المانغا اليابانية كآووياغي إتسوكو وميكي ياماموتو، 
وسيكون محبو الشريط المرسوم من محترفين وهواة على موعد 
أليثا  للفنانة  معرض  خالل  من  األمريكي  «الكوميكس»  مع  أيضا 
لهذه  وسبق  اإلطار،  هذا  في  محاضرة  أيضا  ستلقي  التي  مارتينيز 
كما   ،2018 في  «فيبدا»  لـ    11 الـ  الطبعة  حضرت  وأن  الفنانة 
غرار  على  دوليا  معروفون  فرنسيون  كوسبالي  فنانو  سيشارك 
إيرو  وأليس   ،2007 في  للكوسبالي  العالم  بطلة  جودي،  إيزابيل 
سينشطون  حيث   ،2019 في  للكوسبالي  فرنسا  بطلة  (ليفانار)، 

محاضرة تحت عنوان «لنتكلم كوسبالي».
التونسي  المرسوم  الشريط  حول  محاضرات  أيضا  وستعقد 
الشريط  رواد  عن  وأخرى  باألمازيغية  الناطق  المرسوم  والشريط 
وشبكات  اإلفريقي  المرسوم  الشريط  وكذا  الجزائر  في  المرسوم 
كوسيلة  المرسوم  الشريط  إلى  باإلضافة  االجتماعي  التواصل 
الطبعة  هذه  برنامج  أيضا  ويتضمن  اللغوية،  المعرفة  لتطوير 
معارض للشريط المرسوم الجزائري واألمريكي والياباني والبولندي 
وغيره ومسابقات أللعاب الفيديو وكذا ورشات في «الرسم الرقمي 
السريع» والشريط المرسوم الموجه لألطفال باإلضافة إلى تكريم 

رائد الشريط المرسوم الجزائري، الراحل محمد عرام.
10 الـ  من  أبوابه  المهرجان  سيفتتح  أيام  خمسة  مدار  وعلى 

صباحا إلى السابعة مساء مع «احترام البروتوكول الصحي»، وفقا 
دج»،   500» بـ  الدخول  تذكرة  ثمن  تحديد  تم  وقد  للمنظمين، 
تأسس  الذي  المرسوم،  للشريط  الدولي  الجزائر  مهرجان  ويهدف 
في 2008 وتشرف عليه وزارة الثقافة والفنون، إلى إحياء وترقية 

الفن التاسع في الجزائر.
حياة سرتاح

في عمليات نوعية لعناصر الجمارك

حجز كميات 
معتبرة من 

األقراص 
المهلوسة بـ 3

واليات
حجز  عن  للجمارك  العامة  المديرية  أعلنت 
في  المهلوسة،  األقراص  من  معتبرة  كميات 
على  مصالحها  بها  قامت  مختلفة  عمليات 
وسوق  الشلف  مستغانم،  والية  مستوى 

أهراس.
الثالثاء  أمس  المصالح  لذات  بيان  وحسب 
للجمارك  المتنقلة  الفرقة  أعوان  قام  فقد 
متن  على  مخالف  توقيف  من  بمستغانم 
الحبوب  من  قرص   120 وحجز  نارية  دراجة 
المهلوسة حيث تم تقديمه للجهات القضائية 

المختصة.
الجهوية  الفرقة  أعوان  أن  المصدر  وأضاف 
قاموا  بالشلف  والتهريب  الغش  لمكافحة 
متن  على  المعالج  الكيف  من  560غ  بحجز 
سيارة سياحية مع توقيف المخالف وتقديمه 
«كما  وتابع:  المختصة،  القضائية  للجهات 
على  الجزائرية  الجمارك  مصالح  قامت 
للجمارك  المهام  المتعددة  الفرقة  مستوى 
التابعة لمفتشية أقسام جمارك  بمداوروش 
بسوق اهراس بحجز 245 قرص مهلوس نوع 
متن  على  كانا  شخصين  بحوزة  «اكستازي»، 

سيارة سياحية».
حياة سرتاح
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