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الخميس 16 ديسمبر

2021  الموافق 
ل 13 جمادى األولى  

الحدث1443 ه  
التوقیع على 27 اتفاقیة تعاون بین البلدین، والرئیس تبون یؤكد:

á≤«≤°ûdG ≈∏Y πîÑJ ød ôFGõ÷G "
" A»°T …CÉH ¢ùfƒJ 

أكد رفع العراقیل لخلق دینامیكیة اقتصادیة، مراد یؤكد: 

 á÷É©e ≈∏Y á°üjôM ájQƒ¡ª÷G áWÉ°Sh
á≤dÉ©dG øjôªãà°ùŸG äÉØ∏e

   
العمل  تواصل  ھیئتھ  أن  أمس،  مراد،  ابراھیم  الجمھوریة،  وسیط  أكد 
من أجل رفع العراقیل التي تعیق المستثمرین بھدف خلق دینامیكیة 

اقتصادیة، وذلك تنفیذا لتوجیھات رئیس الجمھوریة.
أوضح مراد، في تصریح لوكالة األنباء الجزائریة، أن الرئیس تبون 
على معرفة دقیقة بالمیدان بحكم المناصب التي شغلھا سابقا كمسؤول 
محلي ووزیر في عدة قطاعات، وعلى درایة بخبایا اإلدارة والمشاكل 
وسیط  ھیئة  بأن  مضیفا  المستثمر،  ومنھ  المواطن  یعانیھا  التي 
المستثمرین  تعترض  التي  العراقیل  تعمل على رفع كل  الجمھوریة 
رئیس  لتوجیھات  تنفیذا  وذلك  اإلنتاج،  في  الشروع  دون  وتحول 

الجمھوریة بھدف خلق الدینامیكیة االقتصادیة المنشودة".
إلى أن ھیئتھ تحرص على معالجة مئات  الجمھوریة  وأشار وسیط 
التراب  عبر  المجاالت  مختلف  في  بالمستثمرین  الخاصة  الملفات 
الوطني، من خالل متابعة انشغاالتھم والتكفل بھا بما یسمح بتحسین 
الدفع  في  بھم  المنوط  الدور  أداء  من  وتمكینھم  االستثمار  ظروف 

بعجلة االقتصاد".
ولفت في ھذا اإلطار، إلى أن مجمل العراقیل التي تواجھ المستثمرین 
البناء واالستغالل، مما  بینھا رخص  اإلداریة من  بالملفات  مرتبطة 
أسفر عن مشاریع منجزة ومجھزة بأحدث التجھیزات دون الشروع 
بتجسید  كمسؤولین  ملزمون  نحن  الصدد:  ھذا  في  قائال  العمل،  في 
المشاكل  العراقیل وكل  القاضیة برفع كل  الجمھوریة  سیاسة رئیس 
التي یعاني منھا المستثمر بالرجوع إلى مصدرھا األول حتى نسھل 
علیھ الشروع في العمل ومنھ الوصول إلى تحقیق االكتفاء وتقلیص 
فاتورة االستیراد والسعي نحو التصدیر وتوفیر العملة الصعبة، وھذا 

یتطلب تجند الجمیع".

ثمن دورھا الیجابي في التصدي لمختلف الھجمات السیبریانیة

 πØµà∏d √OGó©à°SG ócDƒj ∫É°üJ’G ôjRh
á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ‹hDƒ°ùe ä’É¨°ûfÉH

   كد وزیر االتصال محمد بوسلیماني، أمس، استعداده التام للنظر في 
انشغاالت مسؤولي المواقع اإللكترونیة والتكفل بھا في القریب العاجل، 

حسب ما أفاد بھ بیان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن بوسلیماني اجتمع بمقر الوزارة، مع مدیري 
بعض المواقع االلكترونیة المسجلة لدى الوصایة، وذلك مواصلة لسلسلة 
اللقاءات التشاوریة التي باشرھا مع مختلف المؤسسات اإلعالمیة ومھنیي 
القطاع، حیث بعد االستماع لمختلف االنشغاالت المھنیة وظروف العمل 
التي یواجھھا أصحاب ھذه المواقع، أبدى الوزیر استعداده التام للنظر في 

ھذه االنشغاالت والتكفل بھا في القریب العاجل.
وبذات المناسبة، ثمن وزیر االتصال الدور اإلیجابي والفعال الذي تلعبھ 
المواقع اإللكترونیة الیوم في التصدي لمختلف الھجمات السیبریانیة التي 
المطروحة  والمواضیع  القضایا  لمختلف  ومعالجتھا  البالد  لھا  تتعرض 
على  االلكترونیة  المواقع  أصحاب  وحث  ومھنیة.  موضوعیة  بكل 
"مواصلة العمل ومضاعفتھ، لمجابھة كل التحدیات التي تواجھ الجزائر 

جدیدة، والوقوف صفا واحدا ضد أعداء الوطن.
ع.ط

وضعت آلیات ال تتعارض مع حقوق اإلنسان لمحاربة الجریمة
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باولو  بالجزائر،  للھجرة  المتحدة  بعثة وممثل منظمة األمم  أشاد رئیس 
جیوزابي كبوتو، أمس، بالجھود المعتبرة التي تقوم بھا الجزائر للتكفل 

بالمھاجرین غیر الشرعیین الوافدین إلیھا.
قال باولو جیوزابي كبوتو في تصریح لوأج، على ھامش الیوم األول من 
أشغال الیوم الدراسي حول "الھجرة غیر الشرعیة بالجزائر: اإلشكالیة 
والرھانات" الذي نظمھ المعھد الوطني للدراسات االستراتیجیة الشاملة 
یعاني  بلد  الجزائر  أن  العاصمة)،  (الجزائر  لإلدارة  الوطنیة  بالمدرسة 
ھذا  "تسییر  أن  مبرزا  الشرعیین"،  المھاجرین غیر  تدفق  من "ظاھرة 
الملف لیس باألمر السھل لكن السلطات الجزائریة بذلت جھودا معتبرة 
ولدینا ثقة كاملة في الجزائر لتسییر ھذه المسألة (الھجرة غیر الشرعیة) 

بشكل أفضل".
وبالمناسبة، ثمن نفس المسؤول مستوى "التعاون الدائم والمثالي" القائم 
التعاون  ھذا  بأن  مضیفا  للھجرة،  المتحدة  األمم  ومنظمة  الجزائر  بین 
فیھا".  وضعتھا  التي  الثقة  على  للجزائر  شاكرة  المنظمة  و  "متواصل 
بالمواضیع  بالجزائر  المنظمة  السیاق، أشاد رئیس بعثة ھذه  وفي نفس 
ذات الصلة بمعالجة الھجرة غیر الشرعیة والتي تم التطرق الیھا خالل 
ومؤسسات  وزارات  عدة  عن  وخبراء  ممثلین  طرف  من  األول  الیوم 

وھیئات وطنیة.
وكان خبراء في الھجرة غیر الشرعیة أكدوا خالل ھذا الیوم الدراسي 
الذي ستتواصل أشغالھ الیوم، أن مختلف األلیات التي وضعتھا الجزائر 
للتكفل بموجات الھجرة غیر الشرعیة التي تصل الیھا "ال تتعارض مع 

المبادئ التي تقوم علیھا حقوق االنسان".
ع.ط

طواھر عزیز
صحفیة  ندوة  خالل  تبون  الرئیس  أوضح 
مشتركة مع الرئیس التونسي قیس سعید، على 
ھامش زیارتھ لتونس، أن محادثاتھ مع نظیره 
بالتعاون  الدفع  سبل  على  تركزت  التونسي 
البلدین.  بین  االقتصادي  واالندماج  الثنائي 
استراتیجیا  توجھا  ھناك  إن  تبون،  وقال 
الستغالل مقومات التقارب بین البلدین، مشیرا 
تم  التي  التعاون  اتفاقیات  من  الھام  العدد  إلى 

التوقیع علیھا خالل ھذه الزیارة.
تندرج  الزیارة  ھذه  إن  تبون،  الرئیس  وقال 
والمتواصلة  المشتركة  جھودنا  إطار  في 
لتمتین عالقات األخوة المتجذرة بین الشعبین 
الشقیقین، معربا عن عمیق االرتیاح لما أفضت 
نتائجھا  من  والتي  الثنائیة  المحادثات  إلیھ 
بالتعاون  الدفع  على  حرصنا  تأكید  المباركة 
الوصول  آملین  المجاالت،  مختلف  في  الثنائي 
وموحدة  وحدویة  وآفاق  اقتصادي  اندماج  إلى 
ینبثق  الحرص  ھذا  أن  على  وشدد  ومشتركة. 
عن إرادة متقاسمة ویترجم التوجھ االستراتیجي 
الذي نطمح إلى أن یقوم على االستغالل األمثل 
لمقومات التقارب اإلنسانیة والتاریخیة والثقافیة.

عن  الجمھوریة  رئیس  أعرب  المناسبة،  وبذات 
االستقبال  حفاوة  على  التونسي  لنظیره  شكره 
استقبال  في  التونسیة  الدولة  بروتوكول  وتغییر 
عن  التعبیر  مجددا  استقبالھ،  أجل  من  الرؤساء 

احتفال  مع  بالتزامن  تونس  في  لتواجده  سعادتھ 
إلى  توجھ  حیث  الثورة،  بعید  التونسي  الشعب 
وأطیب  التھاني  بأحر  التونسي  والشعب  سعید 
بین  االقتصادي  التعاون  وبشأن  التمنیات. 
البلدین  عزم  الجمھوریة  رئیس  جدد  البلدین، 
یجعل  اقتصادي  تكامل  نحو  السیر  أجل  من 

الشعبین یعیشان في رفاه.
وأشار إلى أن تونس، ھي امتداد للجزائر كما 
ھناك  أن  وأضاف  لتونس  امتداد  الجزائر  أن 
سند من الجزائر للشقیقة تونس ومساعدة كاملة 
مستطردا  الجزائر،  قدرات  حسب  وشاملة 
الشقیقة  على  تبخل  لن  "الجزائر  إن  بالقول 

تونس بأي شيء"، وذلك رغم مخلفات جائحة 
تنھار،  العالم  اقتصادیات  التي جعلت  كورونا 
لكننا نمتاز بالصبر ومسایرة الظروف حسب 
اإلمكانیات ولیس لدینا ثقافة االنھزام بل لدینا 

ثقافة الفوز-مثلما قال رئیس الجمھوریة.
27 على  التوقیع  الزیارة  ھذه  خالل  وتم 
كالعدالة،  قطاعات  عدة  تمس  تعاون  اتفاقیة 
الداخلیة والجماعات المحلیة، الطاقة والمناجم، 
والناشئة،  والمصغرة  المتوسطة  الصناعات 
الشؤون  البیئة،  الصیدالنیة،  الصناعات 
الصید  المھني،  والتكوین  التربیة  الدینیة، 

البحري، اإلعالم اآللي والثقافة.

أمس،  سعید،  قیس  التونسي،  الرئیس  أكد 
متمیزة  وبالده  الجزائر  بین  العالقات  أن 

وستكون أكثر تمیزا في المستقبل. 
صحفیة  ندوة  في  سعید  الرئیس  وقال 
نشطھا بمعیة رئیس الجمھوریة عبد المجید 
التاریخ  عبر  متمیزة  بیننا  "العالقات  تبون: 
وستكون متمیزة في المستقبل. وأضاف في 
التحدیات  بأنھ ال یمكن مواجھة  ھذا الصدد 

فرادى بل بتضافر جھود البلدین، مستطردا 
بالقول لقد دخلنا مرحلة جدیدة في التاریخ، 
القائم  والتعاون  التنسیق  إلى  منھ  إشارة  في 

بین الجانبین"
سعید  الرئیس  ذكر  اإلطار،  ھذا  وفي 
البلدان  عاشھا  التي  التاریخیة  بالمراحل 
أن  مبرزا  التحریریة،  الثورة  خالل  السیما 
وصف  كما  واحد،  شعب  وتونس  الجزائر 

بـ  بالده  إلى  تبون  الرئیس  زیارة  سعید 
الى  بالنظر  المقاییس"،  بكل  "التاریخیة 
التي تم توقیعھا في مختلف  عدد االتفاقیات 
المجاالت السیما في میادین الصحة والتوأمة 
اإلذاعي  والبث  الحدودیة  الوالیات  بین 
على  العمل  سیتم  أنھ  على  مشددا  وغیرھا، 
تكریس ھذه االتفاقیات وتطبیقھا على أرض 

الواقع. 

ازدمیر  ماھینور  بالجزائر،  تركیا  سفیرة  أكدت 
الشراكة  بتجسید  تتعھد  تركیا  أن  أمس،  كوكتاش، 
كلیا  وتنخرط  الجزائر  مع  رابح"  "رابح  مبدأ  وفق 
في أھداف تنویع االقتصاد والصادرات الجزائریة، 
4 سیبلغ  الثنائیة  المبادالت  حجم  أن  الى  مشیرة 

مالییر دوالر سنة 2021 بزیادة قدرھا 10 بالمائة 
للصحافة  تصریح  وفي   .2020 سنة  مع  مقارنة 
المرتقبة  التركیة"  "الجزائریة  القمة  تنظیم  عشیة 
أعربت  اسطنبول،  في  دیسمبر  و18   17 یومي 
العالقات  لواقع  ارتیاحھا  عن  التركیة  الدبلوماسیة 
"بالتاریخیة"  ایاھا  واصفة  وانقرة،  الجزائر  بین 
مشیرة الى "التوافق في الرؤى" بخصوص القضایا 

الدولیة ال سیما القضیة الفلسطینیة.
بدعم  بالدھا  التزام  التركیة  السفیرة  وأبرزت 
سیاسة تنویع االقتصاد الجزائري وتطویر مشاریع 
حقیقي  نقل  مع  القطاعات  مختلف  في  االستثمار 
للخبرات في إطار شراكة مربحة للطرفین. وحسب 

یجب  سوقا  الجزائر  تعتبر  تركیا  فإن  ماھینور، 
ولوجھا لكن بطریقة مربحة للبلدین، مضیفة في ذات 
السیاق أنھا نقطة جد ھامة في العالقة بین البلدین 
والتي تسمح لنا بالنجاح وتخطي كل العقبات". كما 
للشراكة  المستقبلیة  األھداف  إلى  السفیرة  تطرقت 
انشاء  ضرورة  على  مشددة  التركیة،  الجزائریة 
أجل  من  جزائریة  تركیة  وصناعة  تجارة  غرفة 
توفیر فضاء لرجال أعمال البلدین من شأنھ تسھیل 

المبادالت وانجاز المشاریع المشتركة.
تجاري  اتفاق  عقد  أن  غوكتاش،  أوزدمیر  وأكدت 
االھداف  أحد  یشكل  الطرفین  على  بالفائدة  یعود 
المستقبلیة، مفیدة بالشروع في مباحثات استكشافیة 
المنتوجات  اتفاقیة خاصة حول  التوقیع على  ألجل 

التي تعود بالمنفعة على البلدین.
وأشارت السفیرة إلى المشروع األخر الذي سیتجسد 
والسلع  المسافرین  نقل  وسائل  تنویع  في  یتمثل 
جدیدة  بحریة  خطوط  فتح  خالل  من  البلدین،  بین 

مباشرة، مما سیجعل من الجزائر وتركیا وجھتین 
سیاحیتین بالنسبة لمواطني البلدین، موضحة أن ما 
یزید عن 200 ألف سائح جزائري قد زاروا تركیا 
خالل سنة 2019. وعالوة على الدعم الذي ستلقاه 
في  باالستثمار  ترغب  التي  الجزائریة  المؤسسات 
التجاري  (القسم  المعنیة  األقسام  خالل  من  تركیا، 
عن  غوكتاش  أوزدمیر  أعربت  "تیكا")،  ووكالة 
التجاریة  المبادالت  في  تدریجي  الرتفاع  توقعھا 
میزان  بتحقیق  القادمة  السنوات  خالل  البلدین  بین 
حجم  بلغ   ،2020 سنة  وفي  "متوازن".  تجاري 
دوالر،  ملیار  6ر3  البلدین  بین  الخارجیة  التجارة 
وھذا رغم انعكاسات الجائحة. أما في 2021، فقد 
بلغ حجم المبادالت 4 ملیار دوالر وحقق ارتفاعا 
بنسبة 10 في المائة، حسبما أوضحتھ الدبلوماسیة 
التركیة التي تعتبر أن الفرص الموجودة من شأنھا 
أن تساعد على رفع حجم المبادالت إلى مستویات 
أكثر أھمیة.                                      ع.ط

المجید  عبد  الجمھوریة،  رئیس  حظي 
لدى  ورسمي  أخوي  باستقبال  تبون، 
وصولھ، أمس، الى تونس في إطار زیارة 
الدولة التي یقوم بھا الى ھذا البلد الشقیق 
سعید.  قیس  الرئیس  نظیره  من  بدعوة 
بمطار  تبون  الرئیس  استقبال  في  وكان 
الرئیس قیس سعید  الدولي  تونس قرطاج 
وكبار المسؤولین في الدولة التونسیة وكذا 

المعتمد  العربي  الدبلوماسي  السلك  ممثلي 
المجید  عبد  الرئیس  حظي  وقد  بتونس. 
یعكس  ورسمي  أخوي  باستقبال  تبون 
اإلستراتیجیة  التاریخیة  العالقات  عمق 
التي تجمع البلدین والشعبین الشقیقین. وقد 
الوطنیین  النشیدین  الى  الرئیسان  استمع 
للبلدین قبل أن یستعرضا تشكیلة من افراد 
الشرفیة،  التحیة  لھما  الجیش كانت تؤدي 

مدفعیة  طلقة   21 دوي  وقع  على  وھذا 
ترحیبا بالرئیس تبون.

تمتین  إطار  في  الزیارة  ھذه  وتندرج 
الشعبین  بین  المتجذرة  األخوة  عالقات 
التعاون  مجاالت  وتوسیع  الشقیقین 
یجسد  نوعي  مستوى  إلى  بھا  واالرتقاء 
لقیادتي  التام واإلرادة المشتركة  االنسجام 

البلدین وشعبیھما.                 ق. و

شدد رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون، أمس، بتونس على ضرورة تعزیز اإلطار القانوني لتنظیم العالقات 
الثنائیة بین الجزائر وتونس بھدف تعزیز التعاون واالندماج االقتصادي بین البلدین، كما أكد الرئیس على حرص 
الجزائر وتونس على الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجاالت من أجل الوصول إلى اندماج اقتصادي وآفاق 

وحدویة وموحدة ومشتركة.

قال إن العالقات بین بین البلدین ستكون أكثر تمیزا في المستقبل
قیس سعید: "زیارة الرئیس تبون إلى تونس تاریخیة"   

حجم المبادالت الثنائیة سیبلغ 4 ملیار دوالر نھایة 2021
أنقرة تلتزم بدعم سیاسة تنویع االقتصاد الوطني

قیس سعید وكبار المسؤولین في استقبال الرئیس تبون بتونس 



3 إقتصادي

العام للوزارة،  ألقاھا نیابة عنھ األمین  وفي كلمة 
آلیات  حول  ندوة  خالل  بوزریبة،  صالح  محمد 
تمویل النجاعة الطاقویة قال الوزیر: "یجب على 
تكییف  أجل  من  تحول  إجراء  المصرفي  القطاع 
النجاعة  سوق  احتیاجات  مع  التمویلي  عرضھ 
الحالیة  البیئة  في  أنھ  زیان،  واعتبر  الطاقویة. 
فإن  الطاقویة،  للمنتجات  قوي  بدعم  المتمیزة 
تتطلب  الطاقویة  النجاعة  مشاریع  خصوصیة 
مقاربة مكیفة، لتحسین جاذبیتھا وتطویر أسواقھا. 
وبالتالي، یجب أن تشكل مشاریع النجاعة الطاقویة 
ذات نمط تمویل متكیف الیوم خیارا وخیارا مفیدا 
للمواطن مما یتیح لھ ولوجا ناجعا ومؤكدا ودائما 
تمویل  مسألة  بأن  الوزیر  وأضاف  الطاقة.  إلى 
استثمارات النجاعة الطاقویة تظل النقطة الحاسمة 
وبالفعل،  الطاقوي.  االنتقال  سیاسات  تنفیذ  في 
الطاقویة  النجاعة  وأعمال  المشاریع  تمویل  فإن 
وآلیاتھا ھي الركیزة التي یجب تصمیمھا في كثیر 
االستثمار  تكالیف  تأثیر  من  للتقلیل  األحیان  من 

األولیة، والتقلیص من آجال الرد على االستثمار 
أطول. ویجب أن تكون ھذه اآللیات فعالة وجذابة 
المستفید، حسبما  النظر عن  المنال بغض  وسھلة 
لھ  یكون  أن  یجب  "الفرد  أن  مضیًفا  الوزیر  أكد 
مكان اختیاري في ھذه اآللیات ألن نجاح االنتقال 
الطاقوي یعتمد إلى حد كبیر على قبولھ من طرف 
المجتمع والمواطنین. وفي ھذا اإلطار، شجع بقوة 
الوكالة الوطنیة لترقیة الطاقة وترشید استعمالھا مع 
شركائھا التقنین والمالیین، الجزائریین والدولیین، 
جدیدةجذابة  آلیات  لتطویر  جھودھم  تكثیف  على 
المتعاملین  قبل جمیع  علیھا من  الحصول  وسھلة 
لتطویر النجاعة الطاقویة على نطاق واسع.وحسب 
الوزیر، فإن تحقیق ھذا الھدف سیتطلب سلسلة من 
إلى  باإلضافة  والتنظیمیة  التشریعیة  اإلجراءات 
اآللیات المالیة المناسبة والخاصة لضمان تطویر 

برامج نجاعة طاقویة على نطاق واسع.
المتمثل في تحسیس  الرھان  كما شدد زیان على 
والمتعاملین  التأمین  وشركات  البنوك  اصحاب 

جدیدة  طرق  وترقیة  تطویر  أجل  من  المالیین 
خالل  من  الطاقویة  النجاعة  مشاریع  لتمویل 
الرجوع إلى اآللیات المالیة الموجودة في البلدان 
األخرى والتي أثبتت نجاعتھا، باإلضافة إلى ذلك، 

لتعبئة  والوسائل  الشروط  تنفیذ  إلى  الوزیر  دعا 
التمویالت  بین  تناسق  وخلق  الالزمة  التمویالت 
العمومیة والخاصة و"التي ستكون مفیدة لقطاعنا 

االقتصادي، وألصحاب المشاریع والخواص".

 دعا وزیر االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زیان، أمس، القطاع المصرفي إلى إجراء تحول من أجل تكییف عرضھ 
التمویلي مع احتیاجات سوق النجاعة الطاقویة.

تماشیا مع احتیاجات سوق "النجاعة الطاقویة"
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القطاع أن أمس، مرابي، یاسین المھنیین والتعلیم التكوین وزیر أكد
ومستویات ومضامین التكوین لنوعیة المتواصل التحسین على یراھن
وفقا والتخصصات والمناھج البرامج وتكییف تحیین وكذا التأطیر
العمل. وسوق االقتصادیین المتعاملین طرف من عنھا المعبر للحاجیات
مستوى  على  التكوین  عملیة  وسیر  عاین ظروف  الذي  الوزیر  ألح 
عدد من مراكز التكوین المھني ببلدیات صفیصیفة والمشریة وعین 
الصفراء في اختصاصات مختلفة تضمن للشباب مھنة المستقبل على 
ضرورة مواكبة النظرة الجدیدة لمھن ذات األولویة لتعزیز االقتصاد 
والحرف  المتجددة  كالطاقات  المنطقة  خصوصیة  وتسایر  الوطني 
الصوف  مثل  الحیوانیة  الثروة  موارد  تثمین  ومھن  للبیئة  المرافقة 

والجلود وغیرھا.
االقتصادیین  المتعاملین  مع  الشراكة  توسیع  بأن  مرابي  وأضاف 
إدماجھم  وتسھیل  القطاع  خریجي  استیعاب  في  المساھمة  شأنھ  من 
النساء  لتكوین  لدى اطالعھ على ورشة  المھني، مؤكدا  المحیط  في 
الماكثات في البیت وتكریم عینة منھن بمركز التكوین المھني "برشان 
أحمد" بصفیصیفة على استحداث تخصصات تكوینیة جدیدة موجھة 
في  الماكثات  واستقطاب  التأطیر  نوعیة  تحسین  الریفیة وكذا  للمرأة 
ضرورة  جانب  إلى  المرافقة  التكوین  من  استفادتھن  قصد  البیوت 
بالمناطق  المھني  التكوین  قطاع  خریجي  مرافقة  لدار  ملحقات  فتح 

المعزولة.
وأبرز الوزیر خالل إشرافھ بدار الثقافة "أحمد شامي" بالنعامة على 
المھني  للتكوین  المحلیة  المدیریة  بین  إطار  اتفاقیة  إمضاء  مراسم 
ومدیریة التشغیل الوالئیة أنھ وفر97 منصبا مالیا لعنوان سنة 2021

لتسویة وضعیة الشباب في إطار عقود ما قبل التشغیل، مشیرا إلى 
الدور الھام الذي تلعبھ "دار المرافقة واإلدماج" وھو الفضاء الموجھ 
تبادل  أجل  من  التكوینیة  المؤسسات  وخریجي  لمتربصي  خصیصا 
اآلراء والخبرات للمساعدة على إنشاء المؤسسات واإلدماج المھني 
لخریجي قطاع التكوین المھني. وأكد في ھذا الصدد على أھمیة عملیة 
تقنیات  المھني في  التكوین  المؤھل من طرف قطاع  الشباب  تكوین 
البحث عن العمل وقیامھم بزیارات استكشافیة للمؤسسات التي توفر 
الشغل ومرافقتھم لتسھیل إدماجھم في الوسط المھني. وتتیح االتفاقیة 
االسمیة  بالقوائم  بالوالیة  المھني  التكوین  قطاع  تبلیغ  إلیھا  المشار 
المحلیة  الوكالة  قیام  عن  فضال  مھنیا  المؤھلین  غیر  الشغل  لطالبي 
للتشغیل بدور الوساطة والتعریف بالعروض المسجلة على مستوى 
سوق  باحتیاجات  المھني  التكوین  قطاع  تبلیغ  وكذا  التشغیل  بطاقیة 
على  بناء  تخصصاتھ  تكییف  أجل  من  المطلوبة  والحصص  العمل 
التكوین  وزیر  لقاء  فرصة  وشكلت  المحلي.  التشغیل  سوق  طلبات 
والتعلیم المھنیین مع المتربصین والمكونین وعمال وإطارات القطاع 
الوزیر على ضرورة تحسین جودة  أكد خاللھا  أیضا  مناسبة  محلیا 
األولویة  ذات  االقتصادیة  القطاعات  حاجات  مع  وتكییفھ  التكوین 
على غرار مھن الزراعة واستحداث تخصصات لتثمین موارد تربیة 

المواشي التي تزخر بھا الوالیة.                                 ع.ط

الخميس 16 ديسمبر
2021  الموافق 
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البنوك" "محفظة استخدام إلى اللجوء ألھمیة یرافعون خبراء

الطاقویة   النجاعة قطاع سیدعم والخاص العمومي التمویل

بن زیان یقترح استحداث خلیة یقظة واستشراف على مستوى ھذه الھیئة

 وضع "مجلس البحث العلمي والتكنولوجیات" تحت سلطة رئیس الجمھوریة

بعـد فصل المحاكم اإلداریة ومجلس الدولة في الطعون 

الشروع في اإلعالن عن النتائج النھائیة للمحلیات

وترشید  لترقیة  الوطنیة  للوكالة  العام  المدیر  أعلن 
أن  أمس،  دالي،  الجزائر كمال  الطاقة في  استعمال 
یشكل  والخاص  العمومي  التمویل  بین  تعاون  اقامة 
الطاقویة  النجاعة  قطاع  بدعم  یسمح  اساسیا  عامال 
تمویل  آللیات  ملتقى خصص  وخالل  الجزائر.  في 
اسھام  ضرورة  على  دالي  أكد  الطاقویة،  النجاعة 
النجاعة  نشر  انجاح  في  الخاص  المالي  القطاع 
الطاقویة في مختلف المشاریع الوطنیة سیما السكن 
التمویالت  أن  المسؤول  نفس  یرى  كما  والنقل، 
الصندوق  خالل  من  السیما  القطاع  لھذا  العمومیة 
الوطني للتحكم في الطاقة یبقى حالیا غیر كاف من 
أجل االنتقال الى مشاریع واسعة النطاق من خالل 

دمج النجاعة الطاقویة سیما في قطاع البناء.
التعاون الجزائر-االتحاد  ویرى الخبیر لدى برنامج 

األمر  أن  بوغداوي  منور  نظیفة"  "طاقة  األوروبي 
یتعلق بتوفیر جمیع الشروط التنظیمیة والمؤسساتیة 
تحدث  وقد  تمویل جدیدة.  آلیات  الى  التوصل  قصد 
التمویل من  الخبیر عن عدة قیود وحدود لنشاطات 
الطاقة السیما  في  للتحكم  الوطني  الصندوق  طرف 
وجمود  الطاقة  تدقیق  عملیات  بتنفیذ  االلتزام  عدم 
الى  الوصول  في  البطء  على  تنطوي  التي  اآللیة 
الموارد. وعلیھ فقد أوصى بوغداوي بتكملة اإلطار 
قانون  مراجعة  خالل  من  السیما  الحالي  التنظیمي 
حول  جدید  قانون  اصدار  أو  الطاقة  في  التحكم 
االنتقال الطاقوي بدمج التحكم في الطاقة، كما اعتبر 
اآللیة  واكمال  تقویة  الضروري  من  أنھ  المتحدث 
المؤسساتیة من خالل تعزیز الوكالة الوطنیة لترقیة 
للنجاعة  تقنیة  وترشید استعمال الطاقة وإنشاء ھیئة 

الطاقویة.  وخالل ھذا الملتقى، رافع المندوب العام 
من  بلعید  المالیة رشید  والمؤسسات  البنوك  لجمعیة 
الموجودة  البنوك  محفظة  استخدام  الى  اللجوء  أجل 
بالفعل من حیث التمویل. وأضاف قائال " من أجل 
تمویل  االعتماد على  یمكن  للتمویل،  السریع  التنفیذ 
البنوك  عبر  سكنات  من  استفادوا  الذین  الزبائن 
النجاعة  قصد منحھم من تمویالت جدیدة في إطار 
الطاقویة". من جھة أخرى، تطرق بلعید الى امكانیة 
تمویل الترقیات العقاریة من خالل دمج بعد النجاعة 
الطاقویة، كما أردف قائال " یمكن للمرقین العقاریین 
في  الطاقویة  بالنجاعة  المرتبطة  التجھیزات  دمج 
تسعیراتھم من أجل االستفادة من تمویالت مكیفة"، 
دون  تطبیقھا  یمكن  االقتراحات  ھذه  أن  مضیفا 

االضرار بالتشریع واأللیات الموجودة.   

اقترح وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، عبد 
تتولى  خلیة  استحداث  أمس،  زیان،  بن  الباقي 
الوطني  بالمجلس  واالستشراف  الیقظة  مھمة 

للبحث العلمي والتكنولوجیات. 
لمشروع  عرضھ  خالل  الوزیر،  وأوضح 
قانون یعدل بعض أحكام القانون رقم 01-20، 
العلمي  للبحث  الوطني  المجلس  لمھام  المحدد 
والتكنولوجیات وتشكیلتھ وتنظیمھ أمام أعضاء 
العلمي  والبحث  العالي  والتعلیم  التربیة  لجنة 
الوطني  الشعبي  بالمجلس  الدینیة  والشؤون 
اللجنة)  (رئیس  عاید  الكریم  عبد  برئاسة 
وبحضور وزیرة العالقات مع البرلمان، بسمة 
عزوار، أن ھذا النص یھدف إلى تعزیز تنظیم 
المجلس بخلیة توضع لدى رئیسھ تتولى مھمة 

عنصرین  باعتبارھما  واالستشراف،  الیقظة 
البحث  آفاق  یخص  فیما  وحیویین،  أساسیین 
ھذا  یھدف  كما  التكنولوجي.  والتطویر  العلمي 
المجلس  وضع  -إلى  زیان  بن  -حسب  النص 
الوزیر  بدل  الجمھوریة  رئیس  سلطة  تحت 
تنص  التي  القانونیة  االحكام  مع  تماشیا  األول 
رئیس  على  المجلس  ھذا  أراء  عرض  على 
الجمھوریة، ورفع تقریره السنوي الیھ، مشیرا 
إلى أن الرأي الذي یدلي بھ المجلس بخصوص 
والتطویر  العلمي  البحث  وآفاق  حصیلة 
التكنولوجي یناقش في مجلس الوزراء. وحسب 
الوزیر، من شأن ھذه التعدیالت أیضا التكییف 
مع دستور الفاتح نوفمبر 2020، خاصة فیما 
یتعلق بالمواد الواردة في الدستور ذات الصلة 

بالمجلس وكیفیات تعیین رئیس المجلس، وكذا 
امكانیة تعیین وزیر أول أو رئیس الحكومة، كما 
-یضیف  األخرى  المقترحة  التغییرات  تھدف 
-20 القانون  أحكام  بعض  تعدیل  الوزیر-إلى 
التطبیق  في  حقیقیة  "مشاكل  تطرح  التي   01
على  القبلیة  بالمصادقة  بالخصوص  وتتعلق 
للمجلس  اإلداري  والتنظیم  المیزانیة  مشروع 
الوزیر،  وحسب  العامة".  جمعیتھ  طرف  من 
تعدیالت  إجراء  سیما  ال  المشروع  ھذا  یمس 

على أحكام 13 مادة من ھذا القانون.
من جھتھم، ثمن أعضاء اللجنة ھذا المشروع، 
باعتباره جاء موافقا مع أحكام دستور 2020، 
معتبرین أنھ یسمح بتعزیز قیمة البحث العلمي 

من الجانب الدستوري.               ع.ط

المستقلة  الوطنیة  السلطة  مندوبیات  شرعت 
النھائیة  النتائج  عن  اإلعالن  في  لالنتخابات 

النتخابات 27 نوفمبر الماضي.
 وحسب ما تنص علیھ المادة 186 من القانون 
الوالئیة  المندوبیة  فإن  لالنتخابات،  العضوي 
في  تبت  لالنخابات  المستقلة  الوطنیة  للسلطة 
المؤقتة  النتائج  منسقھا  ویُعلن  اإلعتراضات، 
البلدیة أو الوالئیة  النتخابات المجالس الشعبیة 
في أجل 48 ساعة من تاریخ استالم المندوبیة 
اللجنة  محاضر  المستقلة  للسلطة  الوالئیة 
المندوبیات  إعالن  ویأتي  الوالئیة.  االنتخابیة 
المحاكم  فصل  بعـد  النھائیة  للنتائج  الوالئیة 

التي  الطعون  في  الدولة  ومجلس  اإلداریة 
تقدمت بھـا القوائم الحزبیة والمستقلة في النتائج 
186 المادة  الثالثة من  الفقرة  المؤقتة. وتنص 
أنھ  علـى  لالنتخابات  العضوي  القانون  في 
یحـق لكل قائمة مترشحین النتخابات المجالس 
الشعبیة البلدیة أو الوالئیة، ولكل مترشح ولكل 
في  الطعن  االنتخابات  ھذه  في  مشارك  حزب 
النتائج المؤقتة أمام المحكمة اإلداریة المختصة 
إلعالن  الموالیة  ساعة   48 أجل  في  إقلیمیا 
في  اإلداریة  المحكمة  وتفصل  المؤقتة.  النتائج 
إیداع  أیام كاملة من تاریخ   5 الطعن في أجل 
المحكمة  حكم  في  الطعن  یمكن  حیث  الطعن، 

لالستئناف  اإلداریة  المحكمة  أمام  اإلداریة 
المختصة إقلیمیا في أجل 3 أیام كاملة من تاریخ 
تبلیغ الحكم، التي تفصل بدورھا في الطعن في 
أجل 5 أیام كاملة من تاریخ إیداعـھ. واستنادا 
النتائج  آخر آجل إلعالن  فإن  إلى ھذه اآلجال 
النھائیة من قبل مندوبیات سلطة االنتخابات في 
الوالیات التي عرفت طعونا ھو یوم أمس. وقد 
ساھمت عملیة معالجة الطعون وغیاب التوافق 
المجالس  تنصیب  تأخر  في  الفائزة  الكتل  بین 
التجدید  انتخابات  تأجیل  عن  فضال  المنتخبة، 
كانت  بعدما  األمة  مجلس  ألعضاء  النصفي 

مقررة نھایة الشھر الجاري.            ع.ط 
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2021  الموافق 
ل 13 جمادى األولى  

الحدث1443 ه  
أزيد من 60 بالمائة من المسافرين يستعملون التطبيقات الخاصة بها

سائقو سیارات األجرة النظامیین 
یطالبون بتطھیر القطاع

تلقى شروحات حول ظروف وطريقة عملهما 

وفد برلماني یزور مدرستي 
الریاضیات والذكاء االصطناعي 

   اطلع وفد عن لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي 
والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس األمة، أمس، على 
سيرورة العمل بالمدرستين العليتين للرياضيات والذكاء 

االصطناعي بالقطب الجامعي بسيدي عبد اهللا.

اللجنة،  رئیس  طلیبة،  محمد  ترأسھ  الذي  البرلماني  الوفد  واستھل 
المدرستین حول  قدمھا مدیرا  إلى شروحات وافیة  باالستماع  الزیارة 
ظروف الدراسة على مستوى ھذین الصرحین اللذین یستقبالن خالل 
تضم  الطلبة  من  دفعة  أول   ،2022-2021 الجاریة  الجامعیة  السنة 

قرابة 400 طالب.
البیداغوجیة، من  الھیاكل  البرلماني، مختلف  الوفد  وعقب ذلك، جاب 
واقع  عن  كثب  عن  واطلع  المخابر،  وكذا  تدریس  وقاعات  مدرجات 
التمدرس، حیث ثمن طلیبة استخدام اللغة اإلنجلیزیة في تلقین الدروس، 
نافذة  أضحت  التي  اللغة  ھذه  یتقن  جیل  بتكوین  اعتزازه  عن  معربا 
التقنیة ووسیلة ال یمكن االستغناء عنھا في دراسة  العلوم  حقیقیة عن 

الریاضیات والذكاء االصطناعي.
استعداد  على  طلیبة  أكد  المخابر،  تجھیز  مستوى  على  وقوفھ  وعند 
الدولة من أجل توفیر الوسائل البیداغوجیة الالزمة للمدرستین بھدف 
ظل  في  سیما  العالمیة،  المستجدات  مع  یتماشى  نوعي  تكوین  توفیر 
العنایة الكبیرة التي یولیھا رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون للجامعة 
بصفة عامة وللمدرستین على وجھ التحدید، كما شكلت ھذه الزیارة، 
إلى  واالستماع  الطلبة  مع  المباشر  للتواصل  البرلماني  للوفد  فرصة 
العمل على تعزیز سرعة  التي ارتكزت في مجملھا حول  انشغاالتھم 
تدفق اإلنترنت خاصة على مستوى اإلقامات الجامعیة، مبرزین أن كل 

الظروف مواتیة لتحصیل تكوین ذو نوعیة.
لطلبة  المخصصة  الجامعیة  اإلقامة  البرلماني،  الوفد  وبالمناسبة، زار 
ومطاعم  ونوادي  غرف  من  المرافق  مختلف  وعاین  المدرستین، 
إعجابھم  اللجنة،  أعضاء  أبدى  حیث  المیاه،  دورات  وحتى  ومكتبات 
ع. ط بمستوى ونوعیة الخدمات الجامعیة المقدمة.   

حسب دراسة أنجزت لحساب المركز الثقافي البريطاني بالجزائر

غالبیة "مستخدمي المؤسسات 
االجتماعیة " نساء 

أظهرت دراسة أنجزت لحساب المركز الثقافي البريطاني 
بالجزائر، أن النساء يمثلن غالبية مستخدمي المؤسسات 

االجتماعية بالجزائر.
وتشغل النساء في ھذا الصدد أكثر من 75 % من مناصب الشغل، في 31
% من المؤسسات االجتماعیة الجزائریة التي شاركت في ھذه الدراسة التي 
المؤسسة االجتماعیة في  بالتعاون مع  أنجزھا مكتب "بي اتش لالستشارة"، 
العاصمة،  بالجزائر  الثالثاء  الیوم  نتائجھا  عرضت  والتي  المتحدة،  المملكة 

صوفیا بلخیري، المشرفة على الدراسة.
وتظھر الدراسة التي أنجزت على عینة من 80 مؤسسة اجتماعیة، أن نسبة 
النساء في المؤسسات االجتماعیة "تعد أعلى من تلك الموجودة في مجموع 
المؤسسات، كما تفید الدراسة أن 20.4 % من السكان النشطین الجزائریین 
تتكون من النساء، وان 48 % من المؤسسات االجتماعیة الجزائریة تستھدف 
النساء مقابل 35 % منھا التي تستھدف الشباب و26 % للبطالین لمدة طویلة 

و14 % لالشخاض الذین یعانون من اعاقة جسدیة.
الفنون  قطاع  في  المستجوبة  االجتماعیة  المؤسسات  من   %  20 وتنشط 
الطاقة  مجال  في  منھا   %  8 تنشط  حین  في  التقلیدیة،  والصناعات 
النظیفة والبیئة، حسب شروحات بلخیري. وأضافت ان ھذه  والتكنولوجیات 
النسبة (8 %) تمثل المؤسسات التي تعمل في حقل الثقافة والترفیھ وفي میدان 

الغذاء والتغذیة.
وحضر عرض نتائج ھذه الدراسة كل من الوزیر المنتدب لدى الوزیر االول 
ووزیرة  ولید  المھدي  یاسین  الناشئة،  والمؤسسات  المعرفة  باقتصاد  مكلف 
یاسین حمادي.  التقلیدیة،  والصناعات  السیاحة  موالفي، ووزیر  البیئة سامیة 
وعرف ھذا الحدث حضور سفیرة المملكة المتحدة بالجزائر، شارون واردل، 

ومدیر المركز الثقافي البریطاني بالجزائر، اورالندو ادواردز.
في  أھمیة  تكتسي  االجتماعیة  المؤسسات  أن  ولید  أوضح  الصدد،  ھذا  وفي 
مجال المقاوالتیة بالنظر الى "دورھا في مجاالت االقتصاد الدائري والتنمیة 
استعمال  ترقیة  او  الطبیعیة  الموارد  استعمال  ترشید  في  سواء  المستدامة"، 
الطاقات المتجددة او كذلك في االعمال الھادفة الى حمایة البیئة، كما ستسمح 
ھذه الدراسة في "تعزیز التعاون بین الجزائر والمملكة المتحدة في المجاالت 

المذكورة".
من جانبھا أكدت موالفي، على دعم وزارة البیئة ومرافقتھا ألصحاب المشاریع 
في مجالي االقتصاد الدائري والبیئة، فیما أكدت سفیرة المملكة المتحدة على 
خبرة بالدھا في مجال المقاوالتیة االجتماعیة، حیث ان ما ال یقل عن 100
ألف مؤسسة تنشط في ھذا الكیدان في المملكة المتحدة وتشغل ملیوني شخص 

وتسھم في االقتصاد في حدود 60 ملیار لیرة استرلینیة.
الى  بادر  قد  البریطاني  الثقافي  المركز  ان  على  المنظمون  أكد  جانبھم  من 
انجاز ھذه الدراسة في إطار "برنامج المؤسسات االجتماعیة العالمیة " الذي 
تم اجراؤه في حوالي 31 دولة عبر العالم والذي یھدف الى ترقیة المؤسسات 

االجتماعیة.                      ع.ط
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وأشار أمس، األمین العام للمكتب الوالئي 
لسائقي سیارات األجرة لوالیة الجزائر، 
المنضوي تحت لواء االتحاد العام للعمال 
علي،  سید  الحوسین  حایت  الجزائریین 
سائقي  بأن  الرائد،  لجریدة  تصریح  في 
أوضاع  في  یتخبطون  األجرة  سیارات 
صعبة، فرضتھا األزمة الصحیة العالمیة 
الفوضى  على  زیادة  كورونا،  لفیروس 

الكبیرة التي یشھدھا القطاع.
الوالئي  للمكتب  العام  األمین  وأوضح 
تطبیقات  بأن  األجرة،  سیارات  لسائقي 
ترخیصات  تحوز  ال  األجرة،  سیارات 
سیارة  سائق  مھنة  لممارسة  قانونیة 
أجرة، وإنما تتضمن ملفاتھا رخصة في 
مالك  ووصف  السیارات،  كراء  مجال 
بالدخالء على  تطبیقات سیارات األجرة 
التي  التسھیالت  أن  إلى  مشیرا  القطاع، 
على  باالستحواذ  لھم  سمحت  یحوزونھا 

أزید من 60 بالمئة من الزبائن.
وأضاف محدثنا، بأن القطاع یشھد فوضى 
عن  معبرا  الزوال،  نحو  ویتجھ  عارمة 
الطاكسي،  تطبیقات  شركات  من  تذمره 
نشاطھم،  ركود  مسؤولیة  إیاھم  محمال 
لكونھم ال یخضعون للشروط المفروضة 
من  استفادوا  انھم  كما  النظامین،  على 
فیما  الخدماتیة،  العالناتھم  الترخیص 

یمنع على السائقین النظامین االشھار.
وشدد حایت الحوسین سید علي، على أن 

سائقي سیارات األجرة باتوا غیر قادرین 
أزید  أن  إلى  مشیرا  تكالیفھم،  دفع  على 
بیع عداداتھم  أقدموا على  1000 سائق 
وحتى سیاراتھم وتوقفوا عن العمل لعدم 
علیھم  المستحقة  المبالغ  دفع  من  تمكنھم 
وكذا  الضرائب  كاسنوس،  صنادیق  من 

صیانة سیاراتھم.
وقال ذات المتحدث، بأن سائقي سیارات 
ادخال  ضد  لیسوا  النظامین  األجرة 
لكنھم  وعصرنتھ،  للقطاع  التكنولوجیا 
فرض  یرفضون  والمھنة  للقطاع  كأھل 
الصدد  ھذا  في  داعین  علیھم،  شركاء 
السائقین  وجمع  التطور  لتبني  اإلدارة 
وحتى ناقلي البضائع تحت مظلة تطبیق 

لخدمة  النقل  وسائل  كل  یشمل  واحد 
المواطن.

بأن  علي،  سید  الحوسین  حایت  وكشف 
حظیرة سائقي سیارات األخرى تحصي 
یعانون  سائق،  ألف   200 من  أزید 
لظاھرة  حلول  بإیجاد  مطالبة  األمرین، 
منافسة نشاطھم، من قبل سیارات األجرة 
اإللكترونیة،  التطبیقات  وفق  النشطة 
یملكون  شباب  بتوظیف  تقوم  والتي 
التواصل  خدمة  لھم  ویوفرون  سیارات، 
على  الحصول  مقابل  في  الزبائن،  مع 
السائقون  یجد  بینما  األموال،  من  نسبة 
النطامیون أنفسھم یدفعون ثمن التغاضي 

عنھم.

جھودھا  الصیدالنیة  الصناعة  وزارة  كثفت 
لحصر النقائص المسجلة في سوق األدویة، 
األخیرة،  اآلونة  في  تفاقما  تعرف  والتي 
ووضع خطة لتوفیر األدویة وتخفیف الضغط 

عن المرضى وعائلتھم.
لتوفیر  للیقظة  الوطني  المرصد  أمس  عقد 
المواد الصیدالنیة اجتماعھ الدوري بحضور 
إلى  الصیدالنیة  الصناعة  وزارة  إطارات 
جانب رئیس لجنة الخبراء العیادیین وممثلین 
عن الوكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة وھیئات 
المنتجین،  نقابات  جمعیات،  من  أخرى 
واألطباء،  الصیادلة  وعمادة  الموزعین، 
مخزونات  تعرفھ  الذي  الوضع  لدراسة 

األدیة، جراء النقص الحاد المسجل.
في  الصیدالنیة  الصناعات  وزارة  وكشفت 
ونشر  إلعداد  خصص  اللقاء  بأن  لھا،  بیان 
على  المتوفرة  لألدویة  الیقظة  مرصد  قائمة 
مستوى الصیدلیات، حیث تم في ھذا اإلطار 
توافقیة  مقاربة  أساس  على  القائمة  إعداد 
الصیدالنیین  المتعاملین  مختلف  مع  شاملة 

موحدة  قائمة  لتوفیر  االجتماعیین  والشركاء 
قائمة  إعداد  أجل  من  وطنیا،  معیارا  تعتبرا 
األطباء  إعالم  بغیة  المتوفرة  األدویة 
السھر  إلى  باإلضافة  والصیادلة،  الواصفین 
على التوفیر المستمر لھذه األدویة من خالل 
توقع أي نقص في المخزون واقتراح التدابیر 

المناسبة في حالة حدوث توتر في التموین.
ما  تضم  القائمة  بأن  الوزارة،  بیان  وأشار 
یقارب 2200 تخصص في 23 فئة عالجیة، 
وتشمل األدویة المستوردة والمصنعة محلیا، 
ھیئات  قبل  من  للتعویض  قابلة  أدویة  وھي 
توزیعھا من طرف  یتم  االجتماعي  الضمان 
سیتم  بأنھ  وأكدت،  الخواص.  الصیادلة 
تحدیث ھذه القائمة دوریا عن طریق إدخال 
موازاة  أخرى  أدویة  أو سحب  جدیدة  أدویة 
مع تطور معطیات السوق الوطنیة لألدویة، 
لذلك  المخصص  الموقع  إلى  الولوج  ویمكن 
خالل  من  المتوفرة،  األدویة  على  لالطالع 

جدول یمكن تحمیلھ عبر الرابط 
وأشار المرصد إلى توفر أدویة البروتوكول 

من  التطرق  تم  كما   ،19 كوفید  العالجي 
الموجھة  األدویة  إتاحة  إلى  آخر  جانب 
المرصد  رئیس  ذكر  حیث  األورام،  لعالج 
باإلجراءات المتّخذة من قبل وزارة الصناعة 
المتّخذة  والتدابیر  واالقتراحات  الصیدالنیة 
من طرف مجمع صیدال العمومي بتوجیھ من 
وزیر الصناعة الصیدالنیة، من أجل ضمان 
السرطان  أدویة  لبعض  المستعجل  التموین 
التي تشھد ندرة حالیا. وطلب رئیس المرصد 
من الخبراء العیادیـیـن وكذا مختلف األعضاء 
توفر  بخصوص  معلومات  أیة  عن  باإلبالغ 
األزمة  اإلجراءات  اتخاذ  أجل  من  األدویة، 
بالتنسیق مع األطراف المعنیة. یشار إلى أن 
سجلن  الوطن  مستشفیات  من  العدید  تسجل 
أنواع  بعض  في  مسبوقة  غیر  حادة  ندرة 
األدویة الموجھة لمرضى السرطان، والعدید 
من األدویة األخرى، ما جعلھم یدقون ناقوس 
الخطر ویطالبون باتخاذ اجراءات استعجالیة 

لتوفیراألدویة.                           
      ف.م

وقعت أمس، كل من الوكالة الوطنیة لدعم 
سابقا)  (انساج  "اناد"  المقاوالتیة  وتنمیة 
والشركة الوطنیة لتوزیع الكھرباء والغاز 
بھدف  تفاھم،  مذكرة  على   ،(SADEG)
مرافقة الشباب أصحاب المشاریع وذلك في 
المصغرة  إنشاء وتطویر مؤسساتھم  إطار 

في مجال أشغال الكھرباء والغاز.
وأوضحت وكالة "اناد" انھ تم التوقیع على 
للوكالة  العام  المدیر  طرف  من  الوثیقة 
محمد  المقاوالتیة،  وترقیة  لدعم  الوطنیة 
العام  المدیر  والرئیس  بوعود،  الشریف 
للشركة الجزائریة لتوزیع الكھرباء والغاز، 
یضیف  االتفاقیة،  وبموجب  عجال.  مراد 

على  "اناد"  وكالة  ستعمل  المصدر،  نفس 
في  المشاریع  أصحاب  الشباب  "مرافقة 
مسار إنشاء وتطویر مؤسساتھم المصغرة 
المؤسسة  تسییر  مجال  في  وتكوینھم 
من  المقدم  التكوین  وتمویل  المصغرة 
الكھرباء  لتوزیع  الوطنیة  الشركة  طرف 
والمعدات  المواد  اقتناء  وكذا  والغاز، 

الالزمة إلنجاز أشغال الكھرباء والغاز".
كما ستعمل وكالة "اناد" على تمویل ھؤالء 
االستھالكیة  المواد  شراء  "لبدء  الشباب 
مستوى  على  والغاز  الكھرباء  ومعدات 
لتوزیع  الجزائریة  الشركة  مخازن 
ستلتزم  جھتھا  ومن  والغاز".  الكھرباء 

الشركة الجزائریة لتوزیع الكھرباء والغاز 
المحتملة  واألنشطة  المجاالت  "بتحدید 
التي سیتم التعاقد علیھا من خالل المناولة 
وضمان مخطط األعباء لصالح المؤسسات 
المتعلق  الصفقات  لقانون  وفقا  المصغرة 
شروط  دفتر  بوضع  تلتزم  كما  بھم". 
المصغرة،  المؤسسات  تدخل  نطاق  یحدد 
أسعار  بجدول  عقد  إبرام  إلى  باإلضافة 
مالئم لألنشطة المتعاقد علیھا في المناولة، 
المؤسسات  موظفي  "تكوین  إلى  اضافة 
مجاالت  في  معھم  المتعاقد  المصغرة 
والغاز  بالكھرباء  الخاصة  األنشطة 

ومساعدتھم فنیا وتقنیا، إذا لزم األمر".  

جدّد سائقو سيارات األجرة النظاميين مطالبتهم لوزارة النقل للتدخل وتنظيم وتطهير المهنة من 
تطبيقات سيارات األجرة، التي باتت تنخر جسد القطاع وتحيل العديدين منهم على البطالة اإلجبارية.

مساعي لحصر النقائص المسجلة

إنشاء قائمة لألدویة المتوفرة

وقعت على مذكرة تفاهم مع وكالة "أناد"

"سونلغاز" ترافق أصحاب المشاریع المصغرة



5 إقتصادي

 وتواصل أسعار العمالت في 
االسواق الموازية االرتفاع وسط 

توقعات باستمرار المنحى 
التصاعدي بسبب تراجع قيمة 

العملة الوطنية ونهاية السنة،  
وقفز سعر األورو أمس في 

السكوار من 812 دج ألف دينار 
مقابل 1 أورو، إلى 022 دينار 

جزائري، كما عرف الدوالر بدوره 
ارتفاع قياسي أين وصل سعر 1 
دوالر 191 دج ، كما شهدت الليرة 

التركية هي األخرى ارتفاعا، 
حيث بلغ سعر البيع 52 دينارا 

و32 دينارا للشراء وبلغ سعر 
الدرهم اإلماراتي 64 دينارا 

للشراء و44 دينارا للبيع والريال 
السعودي 64 دينارا للشراء و44 
دينارا للبيع، أما الدوالر الكندي 

فشهد هو اآلخر التهابا حيث 
بلغ سعره 741 دينار للبيع 
و341 دينار للشراء واليوان 

الصيني 72 دينارا للشراء و52 
دينارا للبيع.  لتبقي التوقعات 

تشير إلى مزيد من االرتفاع 
األيام المقبلة كون هذا االرتفاع 

القياسي لم يكبح الطلب أين 
ال يزال هناك طلب معتبر في 
األسواق، وأرجع تجار الدوفيز 

في سوق السكوار هذا االرتفاع 
القياسي إلى نهاية السنة ورغبة 

العديد من الجزائريين السفر 
مع استمرار تخفيف قيود 
التنقل التي كانت موجودة 

بسبب أزمة كورونا مع افتتاح 
خطوط نقل جوية جديدة 

نحو عواصم عالمية، كل هذا 
يضاف إلى تزايد الطلب على 
العملة من طرف تجار الكابة 
الذين يرغبون في االستفادة 

من تخفيضات نهاية السنة التي 
تكون عادة في كبرى المتاجر 
في أوروبا  زيادة للجزائريين 

الراغبين في العالج بالخارج 
والذي تضاعف عددهم 

الفترة األخيرة بسبب انشغال 
السلطات الصحية بمحاربة وباء 

كورونا السنتين االخيريتين 
وهو ما جعل اإلقبال ينفجر 

مقابل احتكار في العرض من 
طرف بارونات الدوفيز لتكون 

النتيجة ارتفاع قياسي في 
األسعار ، وتوقع تجار السكوار 
أن يواصل المنحى التصاعدي 

األيام المقبلة مشيرين أن غياب 
المنحة السياحية في البنوك 

جعل المالذ األخير للجزائريين 
هو السوق الموازية، من جهتهم 

فأن الخبراء االقتصاديين اكدوا 
أكثر من مرة ان الحل لكبح 
ارتفاع أسعار العمالت في 

السوق الموازية ووقف العمل 
بسقفين في العملة الصعبة 
هو فتح مكاتب صرف ويدعو 

الخبراء لضرورة المسارعة 
في امتصاص السوق السوداء 

للعملة الصعبة، والقضاء 
نهائيا عليها وفتح مكانها 

مكاتب صرف وتحسين الخدمات 
البنكية، عبر عصرنة النظام 

المالي والمصرفي، وتكثيف 
عدد المصارف وفتح بنوك 

بالخارج واستحداث بنك بريدي 
والتعجيل بمسار أنظمة الدفع 

االلكتروني وإعادة هيكلة 
حصائل البنوك واستعادة 

يسرها المالي واستقطاب الكتلة 
المالية المتواجدة في السوق 

السوداء واعتماد نظام الصكوك 
والتكافل المالي اإلسالمي.

د.ع

ورصد  لمتابعة  العلمية  اللجنة  عضو  أكد 
مهياوي  رياض  البروفيسور  كورونا  فيروس 
على ضرورة االلتزام التام باإلجراءات الوقائية 
الجديد  المتحور  لمواجهة  اللقاح  وتلقى 
عن  معلنا   ، "أوميكرون"  كورونا  لفيروس 
التي تخضع  الحاالت  أرقام مقلقة حول عدد 

لالستشفاء حاليا.
في  أمس  مهياوي  البروفيسور  وشدد 
تصريحات لإلذاعة الوطنية على أن ناقوس 
الخطر قد دق بسبب تزايد عدد االصابات إلى 
0082 مريض في حالة استشفاء وأكثر من 82 
مريض موصول بأجهزة التنفس االصطناعي  
اإلنعاش مشيرا  إن هناك  و832 مريض في 
الثالثة  الموجة  سيناريو  تكرار  من  مخاوف 
التراخي  ظل  في  المستشفيات،  بتشبع 
وكذا  الوقاية  بتدابير  االلتزام  في  المسجل 

العزوف عن التلقيح.

"أميكرون" في الجزائر ... هذا 
هو المطلوب لمواجهته

وباء  لمتابعة  العلمية  اللجة  عضو  وتحدث 
كورونا بالجزائر، رياض مهياوي، عن تسجيل 
الجزائر.  في  أوميكرون  بالمتحور  إصابة  أول 
باالنضباط  التحلي  ضرورة  على  مشددا 

تفشي  لمنع  الوقائية،  باإلجراءات  وااللتزام 
في  المتحور  هذا  ظهور  إن  وقال  الوباء. 
الجزائر ليس غريبا، بل كان منتظرا. خاصة 
لحد  أحصت  العالمية  الصحة  منظمة  وأن 
الساعة 75 بلدا سجلت فيها نسب متفاوتة 
من اإلصابة بالمتحور أوميكرون. وأشار عضو 
اللجة العلمية لمتابعة وباء كورونا بالجزائر 
الذين  األشخاص  التحري حول  حاليا  يتم  أنه 
الطائرة.  في  بجانبه  كان  ومن  سافر معهم. 
المتحور  هذا  في  يقلق  ما  أن  مهياوي  وأفاد 
مقارنة  انتشاره  في  الكبيرة  السرعة  هو 
وكذا  المتحورات.  وباقي  دلتا  بالمتغير 
احتوائه على 23 طفرة. وشدد المتحدث ذاته 
االستراتيجية  نفس  مواصلة  ضرورة  على 
االجراءات  وتطبيق  التشخيص  في  الصارمة 
مواصلة  وكذا  كورونا  فيروس  ضد  الوقائية 
على  السياق  في  مؤكدا  التلقيح  عمليات 
أهمية تبني فلسفة التعايش مع الفيروس. 
لمجابهة  المتخذة  االجراءات  عن  وبالحديث 
الوباء وتجنب الحصيلة الثقيلة التي أحدثتها 
إنتاج  مضاعفة  مهياوي  أكد  الثالثة  الموجة 
بآليات  المستشفيات  وتزويد  االوكسيجين 
انتاجه وكذا تصنيع عديد األدوية محليا على 

غرار تلك المتعلقة بتخثر الدم .

تلقيح األطفال ليس أولوية 
قال  األطفال  تلقيح  بمسألة  تعلق  وفيما 
مهياوي إنه لم يتقرر بعد في الجزائر تلقيح 
البالغين  لألشخاص  اآلن  "األولوية  األطفال 
تزيد  للذين  سيكون  تلقيحهم  تقرر  وإن 
معرض  في  مشيرا  سنة"   21 عن  أعمارهم 
حديثه إلى االنتشار الكبير لألمراض الهوائية 
من  الفترة  هذه  في  األطفال  صفوف  بين 
السنة مبرزا أن نسبة األطفال الذين أصيبوا 
استلزمت  منهم  بالمئة   1 من  أقل  بكورونا 

حالتهم الصحية التعرض إلى االستشفاء.

الجرعة الثالثة ضرورة قصوى 
وفيما تعلق بأخذ الجرعة الثالثة من اللقاح 
بأن  مهياوي  قال  كورونا  لفيروس  المضاد 
منظمة الصحة العالمية تقول بأن جرعتين 
من اللقاح لم تعد كافية مع ظهور المتحور 
الجرعة  اعتماد  بضرورة  وأوصت  الجديد 
الثالثة  وهذا مبني على دراسة علمية  أثبتت 
الثانية  الجرعة  تلقي  من  أشهر   6 بعد  أن 
األشخاص  لدى  خاصة  المناعة  تتناقص 

المصابين باألمراض المزمنة.
س.زموش

عرفت أسعار العمالت األجنبية اليوميين األخيرين في سوق السكوار ارتفاع قياسي حيث المست ورقة 100 أورو 
22000 دينار مع توقعات بمزيد من االرتفاع األيام القليلة المقبلة بسبب تضاعف الطلب تزامنا مع نهاية السنة.

س.زموش

الخميس 16 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 13 جمادى األولى  
1443 ه  

ورقة 100 أورو تالمس 22000 دينار مع توقعات بمزيد من االرتفاع األيام المقبلة

 نهاية السنة ترفع أسعار "الدوفيز" !
على للوقوف ميدانية وزيارات اجتماعات
اإلنجاز وتيرة بتسريع وتعليمات األشغال

مشاريع السكة الحديدة 
و"الميترو" تستنفر 

بكاي وإطاراته  
أجري وزير النقل عيسى بكاي أمس العديد من االجتماعات والزيارات 

الميدانية للوقوف على سير عدد من مشاريع القطاع و أعطى تعليمات 
التخاذ التدابير الالزمة لمعالجة المشاكل في نظام اإلشارة واالتصال بالسكك 

الحديدية وأوامر بتسريع وتيرة إنجاز أشغال التوسعة بمترو الجزائر بينما 
أجرى الوزير لقاءات مع سفراء مملكتي النرويج والسويد لبحث سبل تطوير 

التعاون في قطاع النقل بالجزائر.
أوامر فورية بإنهاء مشكل تأخر مواعيد القطارات 

وخالل زيارته إلى مقر الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز االستثمارات 
في السكك الحديدية دعا الوزير القائمين على الوكالة إلى ضرورة اتخاذ 

كل التدابير وتوفير جميع اإلمكانيات لمعالجة المشاكل التي أصبحت تأثر 
على أداء النقل وتتسبب في تأخر القطارات الذي بات يأرق المواطنين 

والمتعاملين االقتصاديين بخصوص نقل البضائع. وخالل هذه الزيارة، 
عقد الوزير إجتماعا حضره جميع إطارات وكوادر الوكالة، حيث تم تقديم 

عرض وشرحات حول النشاطات والمشاريع قيد اإلنجاز. ومختلف العراقيل 
والصعوبات التي تواجهها، من خالل نظام معلوماتي ولوحة تحكم آنية 

لمتابعة وضعية المشاريع الموزعة عبر ربوع الوطن. وطالب بكاي بإثراء 
هذا النظام المعلوماتي وتوسيع نطاقه ليشمل المراحل األولى للمشاريع، 

من التسجيل والدراسات. إلى مرحلة تحضير دفاتر الشروط و إطالق 
المناقصات وصوال إلى مرحلة األشغال، نظرا ألهميتها و تأثيرها على آجال 

استالم المشاريع. كما أكد على التزامه الشخصي لمتابعة برنامج دعم 
شبكة السكك الحديدية المسطر من طرف السلطات العمومية المتعلقة 

بالدراسات واإلنجاز. وذكر  الوزير بأهمية مشروع خط السكة الحديدية 
الرابط بين خنشلة وعين البيضاء الذي تم رفع التجميد عليه خالل اجتماع 

الحكومة األخير بخنشلة.  كما حث على ضرورة اإلسراع في إنجازه والذي 
سيلعب دورا كبيرا في فك العزلة على هذه المنطقة. كما سيساهم في 

خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية.
تعليمات صارمة رفع وتيرة األشغال في توسعة مترو الجزائر 

بالمقابل أمر وزير النقل عيسى بكاي مسؤولي مشروع ميترو الجزائر بتسريع 
وتيرة إنجاز أشغال التوسعة ووضع أنظمة التشغيل على مستوى الورشات 

المكتملة لربح الوقت. ووجه بكاي خالل لقاء جمعه مع المدير العم 
لمؤسسة ميترو الجزائر والمدير العام لفرع كوسيدار تعليمات صارمة برفع 
وتيرة األشغال ووضع كل اإلمكانيات التقنية والبشرية لرفع نسبة األشغال 

إلى مستويات تتماشى والحيز الزمني المخصص لمختلف المراحل. وقدم 
المسؤولون عن المشروع عرضا شمل مختلف األشغال الخاصة بالتوسعة 
ومدى تقدم وتيرتها وتركيب أنظمة تشغيل الميترو على مستوى الخط 

الرابط بين عين النعجة و براقي، و خط الحراش نحو مطار الجزائر الدولي، 
وكذا الخط ما بين ساحة الشهداء و تريولي. كما دعا بكاي لوضع أنظمة 
تشغيل الميترو على مستوى الورشات التي تم فيها االنتهاء من البنية 

الهندسية القاعدية ربحا للوقت واحتراما لآلجال المسطرة، نظرا لما يكتسيه 
هذا المشروع من أهمية و الدور الذي سيلعبه في فك الخناق عن العاصمة 

وتسهيل تنقل المواطنين.
نحو تعزيز التعاون بين الجزائر وهاذين البلدين في قطاع النقل 

وفي السياق استقبل وزير النقل أمس  كل من سفير مملكة السويد بالجزائر 
بيورن هاغمارك، وسفير مملكة النرويج بالجزائر كنوت النجلند واللذان 

بحث معهما سبل تعزيز التعاون في مجال النقل، ال سيما في مجال تطوير 
البنية األساسية البحرية واللوجستيك. وخالل اللقاء عبر السفير النرويجي 

عن رغبة بالده في تعزيز عالقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف 
مجاالت النقل، خاصة البحري. من خالل إعادة تنشيط عمل اللجنة البحرية 
المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون الثنائي البحري الموقع 

بين البلدين في 5102. حسبما أفاد به بيان للوزارة. من جهته عبر السفير 
السويدي عن رغبة بالده في تعزيز عالقات التعاون الثنائي. السيما في 

مجال نقل الخبرة السويدية في مجال تسيير النقل الجماعي الحضري وتطوير 
الهياكل القاعدية للسكة الحديدية. وفي هذا اإلطار، نوه الوزير بمستوى 

العالقات السياسية واالقتصادية بين الجزائر ودولتي السويد والنرويج. وذكر 
بإرادة الحكومة الجزائرية في تعزيز عالقات التعاون الثنائي, السيما قطاع 

النقل البحري من خالل تطوير مجال إصالح وبناء السفن. مع دراسة إمكانية 
إقامة شراكة في هذا المجال. وفي األخير، تم االتفاق على مواصلة عقد 
اللقاءات من أجل الدفع بعالقات التعاون لما يخدم المصلحة المشتركة 

للجميع.
س.زموش

     
المركزية اإلدارة من بإطارت يجتمع بوزيد بن

انعقاد الملتقى الوطني 
لعصرنة المنظومة 

الصحية جانفي المقبل 
   

أشرف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أول أمس، على لقاء تنسيقي 
جمع إطارات من اإلدارة المركزية ورؤساء ومقرري ومديري ورشات العمل 

المكلفة بدراسة المشاكل التي يواجهها المهنيون الصحيون من أجل 
"التكفل األمثل" بالمرتفقين والمستفيدين من الخدمات الصحية، سواء 

على المستوى الوقائي أو العالجي، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.
وأوضح نفس المصدر أن هذا اللقاء يأتي في إطار "تنفيذ توجيهات رئيس 

الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخاصة بإصالح القطاع الصحي وتحضيرا 
للملتقى الوطني لعصرنة المنظومة الصحية المزمع عقده شهر جانفي 

القادم". وقد تم قبل ذلك رصد توصيات من خالل ملتقيات والئية عبر 85 
ملتقى، تبعتها 9 ملتقيات جهوية شهري سبتمبر وأكتوبر 1202 جمعت 

مهنيي الصحة مع النقابات والشركاء االجتماعيين وكذا الجمعيات الناشطة 
في المجال الصحي".

وخلصت هذه الملتقيات إلى "جمع المقترحات حول المواضيع المختلفة التي 
تم تخصيصها للتشاور والتفكير عبر عدة ورشات تناولت المحاور األساسية 

كالوقاية وترقية وحماية الصحة، حوكمة وتسيير المؤسسات الصحية، 
المهن ومهنيي الصحة وتسيير المسار المهني، التكوين وتثمين الموارد، 

تمويل أنشطة المؤسسات العمومية الصحية، األدوية والمعدات الصحية، 
تنظيم العالج وكذا النظام الوطني لإلعالم الصحي والرقمنة".

ويهدف هذا اللقاء التنسيقي إلى "مناقشة المحاور األساسية للملتقى 
وتقديم اقتراحات وتبادل األفكار واآلراء من أجل بناء نظام صحي جديد قادر 

على تلبية احتياجات السكان وفقا للمعايير الدولية مع إجراء تشخيص 
دقيق للوضع الصحي ببالدنا للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق, 

استجابة للتحديات الصحية الجديدة".

 أكد اتخاذ كل اإلجراءات لمواجهة الموجة الجديدة 

ميهاوي: نتخوف من تشبع المستشفيات 
بسبب "أوميكرون"
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2021  الموافق 
ل 13 جمادى األولى  

1443 ه  
المحلي

 غليزان:
تفكيك شبكة نصب واحتيال 

عبر االنترنت 

 تيبازة:
ضبط القائمة النهائية لحصة 50

وحدة سكنية بشرشال نهاية السنة 

 في المقطع الرابط بين خميس مليانة- بومدفع

غلق مؤقت للطريق السيار شرق غرب 
لثالثة أيام 

الجرائم  مكافحة  فرقة  تمكنت 
من  غليزان  والية  بأمن  المعلوماتية 
متكونة  منظمة  إجرامية  شبكة  تفكيك 
رعيتين  بينهم  من  أشخاص  أربعة  من 
على  النصب  في  مختصة  أجنبيتين، 
التواصل  مواقع  عبر  المواطنين 

االجتماعي.
بها  إثر شكوى تقدم  العملية جاءت على 
النصب  إلى  تعرضه  مفادها  الضحايا  أحد 
واالحتيال من طرف شخص مجهول يدعي 
تملك  أجنبية،  جنسية  من  امرأة  أنه 
األجنبية  العملة  من  طائلة  مالية  مبالغ 
في  ترغب  الوطن،  خارج  بالبنوك  مجمدة 
شريطة  خيرية،  أعمال  في  استثمارها 
الحصول  مقابل  سنتيم  مليون   20 دفع 

التحريات  المائة منها.  30 في  على نسبة 
التقنية التي باشرتها الفرقة األمنية من 
إلى  أفضت  المعلومات  استغالل  خالل 
وبالتنسيق  الشبكة.  أفراد  هوية  تحديد 
مع النيابة المحلية المختصة إقليميا تم 
تمديد االختصاص إلى إحدى واليات أقصى 
بداخل  وضبط  توقيفهم  ليتم  الجنوب، 
مساكنهم على مبلغ 40 مليون سنتيم من 
العملة الوطنية و30 ألف ليرة من العملة 
األجنبية من عائدات عملية النصب، جهاز 
ذكية،  نقالة  8 هواتف  محمول،  كمبيوتر 
كانت تستعمل في عملية النصب، آلة عد 

النقود.
س.ز

عملية  شرشال  لدائرة  السكن  لجنة  باشرت 
السكن  طالبي  لملفات  ودراستها  تحقيقاتها 
بحجرة  سكنية  وحدة   50 لحصة  اإلجتماعي 
بمجموع  البلدي)،  للملعب  (المحاذية  النص 
200 ملف سيتم دراسته تحسبا لضبط القائمة 
السنة  نهاية  قبل  للمستفيدين  النهائية 

الجارية.
لوالي  األخيرة  للتعليمات  استجابة  هذا  ويأتي 
إلى  بوستة»  الصديق  «أبوبكر  تيبازة  والية 
ضبط  في  اإلسراع  قصد  الدوائر،  رؤساء  كافة 
كل القوائم السكنية قبل نهاية الشهر الجاري 
زياراته  خالل  من  ذلك  ويتجسّد  ديسمبر، 
المتواصلة لمختلف مشاريع السكن عبر إقليم 
الوالية، موجّها تعليمات صارمة باإلسراع في 
لتوزيعها  الخارجية،  تهيئتها  أشغال  استكمال 
لمستحقيها في أقرب اآلجال، أين تقارب حاليا 
سكن   50 بمشروع   VRDال أشغال  نسبة 
والمقترحة  ال85%،  النص  بحجرة  إجتماعي 
رئيس  أكده  ما  وهو  انتهائها،  بعد  للتوزيع 
لسكان  باكلي»  الدين  زين  شرشال»  دائرة 
على  إشرافه  هامش  على  مؤخرا،  المدينة 

الجديد،  البلدي  المجلس  تنصيب  مراسيم 
RHP السكن  لقائمة  بالنسبة  ذلك  ومثل 
ب المغبونون هناك  بسيدي سميان، أين يترقّ
إطار  في  توزيعها  المعزولة،  المنطقة  بهذه 
توجّه  قد  حصّة  الهش،  السكن  على  القضاء 
بنسبة كبيرة للقضاء على األكواخ الهشة بحي 
مصطفاوي، عبر إسكان ما يقارب 20 عائلة من 
إلى  وبالعودة  جاهزة.  سكنية  وحدة   26 أصل 
حجرة النص، فإن برنامجها للسكن اإلجتماعي، 
المحاذية  ال50  حصة  عند  فقط  يتوقف  ال 
للملعب البلدي، بل هناك 50 وحدة أخرى على 
الطريق الوطني رقم 11، والتي تمّ إعادة بعث 
فها لسنوات،  أشغال تهيئتها مؤخّرا بعد توقّ
النص،  حجرة  في  السكن  برنامج  أن  يؤكّد  ما 
المدينة  هذه  ان  سكّ حاجيات  لتغطية  يكفي 
مقارنة  توزيعها،  حقّ  توزّع  لو  الصغيرة 
بباقي البلديات المجاورة والمعروفة بكثافتها 
50 وحدة صيغة  السّكانية، بغض النظر عن 
للتوزيع  والجاهزة  المدينة،  بمدخل   LPAال

خالل األيام المقبلة.
ق.م

 وهران: 
توزيع حافالت 
للنقل المدرسي 

وسيارات إسعاف
تم بوالية وهران توزيع عتاد يتمثل في حافالت 
للنقل المدرسي و سيارات إسعاف وشاحنات لرفع 

القمامة لفائدة مختلف البلديات.
على  سعيود  سعيد  وهران  والي  أشرف  وقد 
المؤسسات  من  لعدد  إسعاف  سيارة   14 توزيع 
للنقل  حافلة  و18  الجوارية  للصحة  العمومية 
لفائدة  القمامة  لرفع  شاحنة  و13  المدرسي 
و  الوالية  عاصمة  غرار  على  البلديات  بعض 
البية  وعين  وقديل  ومسرغين  بوتليليس 
التضامن  صندوق  إطار  في  وذلك  وغيرها 
في  سعيود  وأبرز  المحلية.  للجماعات  والضمان 
كلمة خالل مراسم توزيع العتاد أن «وضع مثل 
الوالية  بلديات  تصرف  تحت  اإلمكانيات  هذه 
دليل آخر على أن الدولة الجزائرية تولي اهتماما 
على  المواطنين  بانشغاالت  للتكفل  كبيرا 
لتحسين  المدرسي  النقل  حافالت  توفير  غرار 
االسعاف  وسيارات  ألبنائنا  التمدرس  ظروف 
المعزولة  بالمناطق  بالمواطنين خاصة  للتكفل 
والبعيدة وتوفير شاحنات رفع القمامة لنظافة 
أنه  السياق  ذات  في  وأضاف  والمحيط».  البيئة 
«خالل مختلف عمليات تنظيف المحيط والبيئة 
رؤساء  عنها  األكبر  الغائب  الوالية  إقليم  عبر 
من  المحيط  «نظافة  أن  إلى  مشيرا  البلديات»، 
مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي». وذكر 
البلدية  الشعبية  المجالس  «رؤساء  بأن  سعيود 
أهملوا  وهران  بلدية  ذلك  في  بما  السابقون 
غضون  في  سيتم  أنه  معلنا  المحيط»،  نظافة 
ثالثة أشهر إطالق ورشات إلضفاء صبغة جمالية 
الطبعة  الحتضان  تستعد  التي  وهران  لمدينة 
ال19 أللعاب البحر األبيض المتوسط في صائفة 
في  ستتدعم  وهران  والية  أن  وكشف   .2022
األيام القادمة بعتاد مماثل سيوزع على مختلف 
السياق  ذات  وفي  والبعيدة.  النائية  البلديات 
ظاهرة  لتنامي  امتعاضه  عن  وهران  والي  عبر 
الكهربائية  والكوابل  النفايات  حاويات  سرقة 
مما  والخامس  الرابع  االجتنابيين  بالطريقين 
200 مليون دج إلعادة وضع  يستلزم ضخ مبلغ 
مثل  على  للتبليغ  المواطنين  داعيا  الكوابل، 
هذه التصرفات التي ال تشرف المجتمع الوهراني.
ق.م

 العمليات مكنت من توقيف على 487 شخص
حجز 4073 قرص مهلوس خالل شهر 

نوفمبر المنصرم ببومرداس

 الشلف: 
أوامر باإلسراع في أشغال إنجاز 

القطب السكني الجديد بالكفافسة

وهران
إحباط محاولة اغراق األسواق بلحوم 

بيضاء  فاسدة

بأزيد  مالي يقدر  خصّص غالف 
من8 ر 6 مليار دج إلنجاز مشاريع 
العمومية  األشغال  قطاع  في 
البرنامج  ضمن  خنشلة  بوالية 
التكميلي للتنمية، حسب المدير 

المحلي للقطاع.
تمّ  أنه  سعيدي،  مراد  وأوضح 
دراسة  تمويل  على  الموافقة 
في  تنموية  مشاريع   7 وإنجاز 
العمومية  األشغال  قطاع 
بغالف مالي يفوق الـ8 .6 مليار 
أن  المسؤول  ذات  وصرح  دج، 
مشروع  بتسجيل  يتعلق  األمر 
الوطني  الطريق  ازدواجية  إنجاز 
بين  الرابط  شطره  في   80 رقم 
على  وبابار  خنشلة  بلديتي 
مالي  بغالف  كلم   30 مسافة 
يقدر بـ7 .2 مليار دج كما تمّت 
مشروع  تسجيل  على  الموافقة 
رقم  الوطني  الطريق  ازدواجية 
بين  الرابط  شطره  في   32
والمحمل  رشاش  أوالد  بلديتي 
بغالف  كلم   18 مسافة  على 
مالي يقدر بـ3 ماليير دج وأردف 
ضمن  تمّ  أنه  قائال،  المتحدث 
للتنمية  التكميلي  البرنامج 
التجميد  رفع  خنشلة  لوالية 
عن مشروع دراسة وإنجاز طريق 
خنشلة  مدينة  لوسط  اجتنابي 
80 رقم  الوطني  الطريق  ليربط 
على   32 رقم  الوطني  بالطريق 
مسافة 20 كلم بمبلغ 1. 1 مليار 
السياق،  ذات  في  تمّ  كما  دج 
الدراسات  عن  التجميد  رفع 
الطريق  إنجاز  بمشاريع  الخاصة 
لبعارة  عقلة  بين  الرابط 
بابار  بلدية  جنوب  وبونقار 
وعصرنة  كلم   12 مسافة  على 
الرابط   8 رقم  الوالئي  الطريق 
بين ششار وسيار والميتة ببابار 
وإعادة  كلم   66 مسافة  على 
بين  الرابط  للطريق  االعتبار 

الطريق الوطني رقم 83 بشعبة 
9 رقم  الوالئي  والطريق  يعلى 
بغالف  كلم   27 مسافة  على 
دج.  ماليين  بـ3  يقدر  مالي 
تقديم  تمّ  أنه  سعيدي،  وأكد 
من  الوصية  للوزارة  طلبات 
أخرى  مشاريع   3 تسجيل  أجل 
العمومية  األشغال  قطاع  في 
بمشروع  تتعلق  خنشلة  بوالية 
إنجاز ومتابعة ازدواجية الطريق 
شطره  في   83 رقم  الوطني 
الرابط بين بلديتي بابار وششار 
ماليير  ب3  يقدر  مالي  بغالف 
مشروعين  إلى  باإلضافة  دج 
آخرين إلنجاز منشأتين فنيتين 
بواد شعبة المالح ببابار وقلوع 
مدير  وذكر   . بخيران  التراب 
لوالية  العمومية  األشغال 
األشغال  قطاع  بأن  خنشلة 
كان  خنشلة  لوالية  العمومية 
الجارية  السنة  استفاد خالل  قد 
بـ1مليار  يقدر  مالي  غالف  من 
الطرقات  صيانة  أجل  من  دج 
باإلضافة  والبلدية  الوالئية 
بـ3 يقدر  آخر  مالي  غالف  إلى 
الطريق  إلنجاز  دج  مليار   2 ر 
واليتي  سيربط  الذي  السريع 
من  انطالقا  وباتنة  خنشلة 
بلدية تاوزيانت إلى حدود بلدية 
18 مسافة  على  بباتنة  الشمرة 

أنه  المصدر،  نفس  وأضاف  كلم 
من شأن تجسيد المشاريع التي 
وافقت الحكومة على إنجازها في 
لوزارة  القطاعي  البرنامج  إطار 
من  التقليل  العمومية  األشغال 
الطرقات  بمحاور  المرور  حوادث 
عن  العزلة  وفك  الوطنية 
المناطق النائية وعصرنة شبكة 
الطرقات بالوالية بما يسمح لها 
بأن تكون قطبا فالحيا ومنجميا 

وسياحيا هاما.   
ق.م

لخضر  الشلف  والية  والي  أمر 
اإلسراع  بضرورة  مؤخرا  سداس 
في أشغال إنجاز القطب السكني 

الجديد بالكفافسة.
لخضر  الشلف  والي  وتنقل، 
سداس، إلى موقع إنجاز القطب 
بمنطقة  الجديد  السكني 
الشلف  ببلدية  الكفافسة 
سير  على  الوقوف  ألجل  وذلك 
خالل  انطلقت  التي  األشغال 
ورشات  عدة  في  األخيرة  األشهر 
سكنية  وحدات  بناء  تخص 
المدعم،  الترقوي  الطابع  ذات 
عمليات  برمجة  إنتظار  في 

من  عدد  بإنجاز  تتعلق  أخرى 
ذات  وفي  العمومية.  المرافق 
السياق، أسدى سداس تعليمات 
باإلنجاز  المكلفة  للمقاوالت 
البناء  مدريني  ممثلي  بحضور 
عن  فضال  السكن،  و  والتعمير 
في  تخص  الدراسات،  مكاتب 
في  اإلسراع  ضرورة  مجملها 
وفق  المشاريع  هذه  تجسيد 
دفاتر  في  عليه  اإلتفاق  تم  ما 
اآلجال  احترام  مع  الشروط 

المحددة الستالمها.
س.ز

مديرية  من  عناصر  تمكنت 
التجارة و ترقية الصادرات بوهران 
الوطني  الدرك  مع  بالتنسيق 
المصالح  جانب  الي  ليغمراسن 
أكثر  تسويق  احباط  من  البيطرية 
قنطار   400 من  وأكثر  طن   1 من 
رومي  ديك  نوع  من  بيضاء  لحوم 

غير صالحة لالستهالك.
استغالال  تمت  النوعية  العملية 
مذبح  بوجود  تفيد  لمعلومات 

سري على مستوى منطقة الروشي 
مداهمة  اثرها  على  تم  بوهران 
المحل أين تم ضبط كميات معتبرة 
مذبوحة  الرومي  الديك  لحوم  من 
غير منزوعة الراس مقدر وزنها بـ 
1410 كلغ تبين بعد معاينتها انها 
البشري  لالستهالك  صالحة  غير 
وثيقة  اية  على  يحوز  ال  وصاحبها 

تثبت ممارسه للنشاط.
ق.م

هذا  الشركة  أرجعت  و 
وضع  إلى  المبرمج  الغلق 
للجسر  الحديدية  العوارض 
السيار  الطريق  فوق  العابر 
مليانة  شرق-غرب بخميس 
بوالية  السلطان)  (عين 
إطار  في  الدفلى,  عين 
أشغال إنجاز مشروع الطريق 
للجزائر  الرابع  االجتنابي 
مليانة-  خميس  (مقطع 
سيتم  عليه,  و  برواقية). 
للطريق  المؤقت  الغلق 
السير في  أمام حركة  السيار 
الجزائر-وهران  االتجاهين 
يوم  من  -الجزائر  ووهران 
على  ديسمبر   17 الجمعة 
غاية  إلى  صباحا  السادسة 
على  ديسمبر   19 األحد  يوم 
و  صباحا.  السادسة  الساعة 
في ما يخص االتجاه الجزائر-
نظام  وضع  سيتم  وهران 
الوزن  ذات  المركبات  تحويل 

الثقيل نحو الطريق الوطني 
طريق  عن  وذلك   4 رقم 
تحويل  و  العفرون  محول 
الطريق  نحو  المركبات  باقي 
محول  عبر   4 رقم  الوطني 
يخص  ما  وفي  أما  بومدفع. 
-الجزائر  وهران  االتجاه 

تحويل  نظام  وضع  سيتم 
المركبات القادمة من الطريق 
الوطني  الطريق  نحو  السيار 
طريق  عن  وذلك   4 رقم 
و  مليانة  خميس  محول 
تحويل  المركبات  ذات الوزن 
الطريق  من  القادمة  الثقيل 

الطريق  و   14 رقم  الوطني 
الوطني رقم 18 نحو الطريق 
المحور  عبر   4 رقم  الوطني 
لمحطة  المحاذي  الدوراني 
السيار  للطريق  الدفع 
لتجنب  و  مليانة.  لخميس 
الوقوع في االزدحام المروري 
الطريق  غلق  عن  الناتج 
الجزائرية  تنصح  السيار 
مستعملي  السيارة  للطرق 
المتوجهين  السيار  الطريق 
تفادي  الجزائري  الغرب  نحو 
التواجد بالطريق السيار أيام 
إرجاء  و  السبت  و  الجمعة 
و  األحد.  يوم  إلى  تنقلهم 
وامن  سالمة  ضمان  بغرض 
السيار,  الطريق  مستعملي 
للطرق  الجزائرية  ستجند 
التقنية  مصالحها  السيارة 

وفرق الدوريات.

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة في بيان لها عن غلق مؤقت للطريق السيار 
شرق-غرب، على مستوى مقطع خميس مليانة- بومدفع، أمام حركة السير في 

س.زاالتجاهين، وذلك في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر.
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 هوس الكتـــابة 
   هو مصطلح في الطب النفسي، 

يعني وجود رغبة مرضية أو جاذبية 
مؤلمة أو شغف بالكتابة، لكتابة 
نصوص تكون أحيانا ليست ذات 

قيمة ثقافية أو كتابة عديمة 
الفائدة و في علم النفس هو رغبة 
ال يمكن السيطرة عليها للكتابة، و 
التي عادة ما تؤدي إلى هراء كامل، 

لذلك، فإن أعمال الرسوم البيانية في 
الغالب ال تهم النقاد و القراء.

   إن الكتابة تسكن الكاتب، فتصبح 
وجوده الذي يتحرك، و كيانه الذي 

يتماهى، فيغدو الكاتب مفتونا 
بالكتابة مهووسا بها، و حينما 

يعمد إليها فإنه يجد متعة و لذة 
منقطعتي النظير، ال يحس بهما 

غيره، و ذلك ألن ما يكتبه ليس شيئا 
منفصال عن ذاته و كيانه، بل إن 

ما يكتبه متصل بذاته اإلنسانية، و 
بعواطفه، و بمشاعره و أحاسيسه، 

بمعنى أن الكتابة تشكل بالنسبة 
للكاتب الكل في الكل، فهي ليست 

فقط وسيلته لمحاكاة الواقع و 
األحاسيس، و لكنها أيضا غايته 

المنشودة و هدفه األسمى، و من 
ثمة فهناك قوة دفينة و محرك ال 

مرئي يدفع الكاتب نحو بحر الكتابة، 
أال و هو الشغف و الحب و الهوس 

بالكتابة.
   و الكتابة ليست أمرا هينا و شيئا 

سهال كما يعتقد البعض، فالصحفي 
مثال حينما يهم بكتابة مقال ما، 

فهو يهدر 
األوراق تلو 

األوراق، و يمنحه كل وقته و عقله و 
باله، بغية أن يخرج ذلك المقال في 
أحسن صورة و أبهى حلة، و في هذا 
الصدد تقول غادة السمان: « و حين 

أخط نصا ما تظل حشرة التفكير 
السوداء تعذبني فيما بعد تهمس 

كالوسواس: بدلي هذه الكلمة اشطبي 
هذا السطر أعيدي كتابة هذا النص 

كله «، و هو ما يعني أن الكاتب 
يتجشم الصعاب حينما يكون بصدد 
كتابة شيء ما، بل إن من الكتاب من 
ال يبرحون المكتبات، أو أي مكان آخر 

هادئ، و ذلك بعيدا عن أنظار الناس، 
و منهم من مكث مدة أربعين سنة 

لتأليف كتاب واحد.
   و يجد الكاتب في بعض األحايين 

صعوبة و استعصاء يكمن في الجمود 
الذي يصيب عقله؛ بحيث ال يصبح 

قادرا على التفكير في أي مسألة، أو 

التنقيب عن أي فكرة، و بعد مدة 
يعود الكاتب فيطارح عقله عله 

يجود عليه، فيحبر األفكار و يكتب 
األخبار.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

 هل بشرتك حساسة 
أم متحسسة ؟

   مع محاولة العالمات التجارية للعناية بالبشرة التفوق على بعضها البعض من خالل إطالق منتجات بأعلى مستويات ممكنة من 
المكونات النشطة، أصبح السيناريو المتعارف عليه هو معاناة البشرة من التحسس من دون معرفة ما إذا كانت بشرتنا حساسة أو 

أنها قد تتحسس من هذه المواد.
  نعتقد أن اللواتي يدعون أن لديهن بشرة حساسة هو بسبب مبالغتهن في استخدام منتجات العناية بالبشرة أو بسبب استخدام 
المنتجات الخاطئة، فإن تجريد زيوت البشرة الطبيعية عن طريق اإلفراط في التقشير مثالً، و استخدام الماء الساخن للغسل أحيانا، و 
الفرك بمنشفة، كل هذا يمكن أن يجعل البشرة أكثر حساسية، و العديد من المتحمسات للعناية بالبشرة يعبرن عن ردود أفعال سيئة 
لمعاناتهن من بشرة حساسة، لكن الحقيقة هي أن البشرة قد تكون متحسسة فقط، بينما تبدو البشرة الحساسة و البشرة المتحسسة 

متشابهين، إال أنهما ليسا متشابهين بالحقيقة، لذا يطرح السؤال حول كيف يمكنك معرفة الفرق بينهما؟
  فكري في البشرة المتحسسة على أنها حالة مؤقتة، في حين أن البشرة الحساسة هي نوع من أنواع البشرة التي تحدد المكونات و 

المنتجات المستخدمة في روتينك، مثل البشرة المختلطة أو الدهنية، على سبيل المثال.
  فيما تشير البشرة الحساسة إلى نوع الجلد الذي يتهيج بسهولة أو يتفاعل بسهولة، مما قد يؤدي إلى احمرار أو تقشر أو جفاف أو حكة 
أو حرقة أو تشقق الجلد، و هي تعاني بشكل دائم من هذه العوارض ، أما الجلد المتحسس يشير إلى الجلد الذي يتفاعل مؤقتاً نتيجة 

مالمسته لشيء خارجي أو استعمال مستحضرات غير مناسبة للبشرة.
   و قد يكون تحديد ما إذا كانت بشرتك حساسة أو متحسسة أمراً صعباً ألنه يمكن أن تكون البشرة الحساسة حساسة، كما يمكن أن 
تلتهب البشرة الحساسة بسهولة أو أن يحدث التحسس بسبب مكونات العناية بالبشرة القاسية مثل الريتينويد و حمض الالكتيك و ما 
إلى ذلك، باإلضافة إلى المواد الكيميائية مثل المواد الحافظة و العطور، و يمكن أن تكون األعراض احمرار و حرقان و تقشر، في حين أن 
الجلد المتحسس عادة ما يكون رد فعل لمواد كيميائية معينة مثل المواد الحافظة أو األصباغ،  وقد يسبب الحكة و االحمرار و القشور.

  يمكن لطبيب األمراض الجلدية اتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كانت بشرتك حساسة و قد يقترح اختبار الحساسية الستبعاد أي 
مسببات حساسية معينة، بحيث يؤكد أخصائيو األمراض الجلدية على أهمية استخدام المنتجات اللطيفة التي تدعم حاجز البشرة، و 
من المفيد أيضاً إدخال أي منتجات جديدة ببطء في روتينك اليومي و الدوري للعناية بها، و من األفضل إجراء اختبار رقعة على المنتج 

الختباره لتحديد ما إذا كان هناك أي رد فعل سيحدث قبل تطبيقه بالكامل.

أهمية    تقل  ال  لألطفال  الخس  فوائد  إن 
األخرى،  العمرية  الفئات  لجميع  فوائده  عن 
من  العديد  على  احتوائه  مع  خصوصاً  و 
الضرورية  الغذائية  العناصر  و  الفيتامينات 
للصحة، فضالً عن كونه أحد أهم الخضروات 
مناعة  تعزيز  على  تعمل  التي  الورقية، 
لألطفال  الخس  فوائد  و  حمايته،  و  الجسم، 
حيث  غذائية،  قيمة  من  فيه  لما  ترتبط 

يحتوي على :
o فيتامين أ - ب2 - ب1 - ب6 - فيتامين 

ك - فيتامين ج.
الغذائية،  األلياف  من  غم   1.6 o
1.36 غم من البروتين، 0.15 غم من الدهون.
حمض  من  ميكروغراماً   128 على  يحتوي   o

فوليك، 32 ملغم كالسيوم، 0.92 ملغم حديد.
o 16 سعراً حرارياً، 2.87 غم كربوهيدرات.

o 13.5 ملغم مغنيسيوم، 29 ملغم فسفور، 232 ملغم بوتاسيوم، 0.05 ملغم نحاس. 
و من فوائد الخس لألطفال ما يلي:

للعظام  جدا  مهم  أنهم  كما  الهشاشة،  و  الكسور  من  حمايتها  و  كثافتها،  زيادة  و  العظام  تقوية   �
الحتوائه على فيتامين .

� تعزيز صحة األسنان بشكل صحي و سليم، كما يقي من إصابتها بالعديد من المشاكل، و التي من 
أبرزها التسوس.

حلها  و  اإلمساك  مشكلة  من  األطفال  وقاية  في  تساهم  التي  الخضروات  أهم  أحد  الخس  يعتبر   �
لألطفال الذين يعانون من اإلمساك، ألنه يقوم بتنظيم حركة األمعاء.

� يحتوي على مادة الالكتوكاريون التي تساهم في تحقيق استرخاء األطفال.
� تعزيز صحة الجهاز التنفسي لألطفال، و وقايتهم من الربو و التهاب الشعب الهوائية.

� يساعد الخس على ترطيب جسم األطفال و حمايتهم من الجفاف.
� يحافظ على سالمة و صحة العيون، فهو يقوي النظر، و يحقق الوقاية من ضعف النظر، و التنكس 

البقعي، و االنحراف؛ بسبب احتوائه على الكاروتينات.
� يساهم في تنقية الدم بالتخلص من الفضالت و الجراثيم.

� ينظم معدّل السكر في الدم، و بالتالي يحمي الطفل من اإلصابة بمرض السكري.
� و ينصح عند تقديمه لألطفال بالتالي : غسل الخس جيداً ورقة ورقة بالماء و الملح مدة ال تقل 
عن 15 دقيقة ثم شطفه بالماء جيداً ورقة ورقة أيضاً للتأكد من نظافته، خصوصاً مع وجود كائنات 

ال ترى بالعين المجردة.
� يجب تعويد األطفال عليه مع تناول السندويتشات و في السلطات المغذية مع إضافة الذرة إلى 

سلطة الخس ليحصل األطفال على مزيد من الفوائد.
� يجب أن يتم تقديم الخس لألطفال في السن المناسب الذي يسمح لهم بتناول الخس جيداً و دون 
يحصلوا  حتى  انزعاج  أي 

على فوائد الخس.

 أطعمة يفضل تجنبها 

خالل فصل الشتاء
áë°üdG

  ينبغي تجنب أو تقليل تناول 
األطعمة في فصل الشتاء و التي من 

شأنها أن تزيد من الوزن في فصل 
األمطار و تضعف مناعة الجسم تجاه 

األمراض و أهم هذه المأكوالت: 
o الخبز األبيض.

o الزبدة.
o العصائر غير الطبيعية.

o األرز و المعكرونة، خصوصاً في 
الليل.

o رقائق البطاطس الجاهزة.
o المشروبات الغنية بالكافيين و 

المبيض بكميات مبالغ فيها.
o األطعمة الدسمة و الجاهزة كونها 
تزيد من الشعور بالخمول و الكسل.
o األطعمة الغنية بالكربوهيدرات 

البسيطة مثل الحلويات و 
الشوكوالته.

o مصادر البروتين الغنية بالدهون 
مثل اللحوم الحمراء، لصعوبة هضمها 

و خاصة في الليل.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

القمامة  اتركيها في الشمس و قبل أن تضعي فيه كيس  الصابون ثم  القمامة بالماء و  اغسلي سلة 
كريهة خاصةً في فصل  رائحة  أي  لتمتص  الصوديوم،  بيكربونات  من  قليل  السلة  أرضية  ضعي في 

الصيف.
• إذا اشتعل سطح الموقد أثناء قلي السمك أو غيره، قومي بوضع ملح طعام على النار المشتعلة 

على سطح الموقد ستهدأ النار على الفور.
• عندما تقومين بقلي السمك يجب وضع قشور الليمون داخل الزيت أثناء القلي فهذه الطريقة تعمل 

على التخلص من رائحة السمك نهائياً.
• اصنعي بنفسك سائل للتعقيم عن  طريق إضافة خل مخفف في ماء فقط، و قومي باستخدامه 

لتعقيم األسطح الخاصة برخام المطبخ أو األرضيات أو المفروشات و السجاد.
• احتفظي بقشر الليمون و استخدميه في تنظيف عيون الموقد بعد غسله و تنظيفه ليعطي له 

بريق و لمعان.
• قومي بعمل خليط تنظيف طبيعي مركز مكون من ملح و ملح ليمون و عصير ليمون و بيكربونات 
الصوديوم و خل، و عند استخدامه للدهون أو البقع الصعبة ضيفي له سائل تنظيف فقط، أما إذا كان 

الدهون أو البقع سهلة التنظيف قومي بتخفيفه بالماء أوال ثم ضيفي له مسحوق التنظيف..
• من إعداد : حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 ما هي فوائد الخس لألطفال

 تدابير عليك القيام بها في المطبخ:

مجتمع
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فالديمير  الروسي  الرئيس  أكد 
نظيره  دعوة  قبول  على  بوتين 
لحضور  بينغ،  جين  شي  الصيني 
الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة 
خالل  وذلك   «2022 «بكين 
بين  االفتراضية  المحادثات 
أكدته  حسبما  أمس،  الطرفين 

«روسيا اليوم».
زيارة  إلى  تطلعه  بوتين  وأبدى   
بكين في فيفري بغية لقاء شي، 
األلعاب  افتتاح  مراسم  وحضور 
مشددا  هناك،  الشتوية  األولمبية 

تدعمان  والصين  روسيا  أن  على 
فيما  دائما  األخرى  إحداهما 
في  بما  الرياضي،  التعاون  يخص 
لتسييس  محاوالت  أي  رفض  ذلك 

الرياضة.
وكندا  المتحدة  الواليات  وكانت   
المتحدة  والمملكة  وأستراليا 
دبلوماسية»  «مقاطعة  أعلنت 
بانتهاك  لألولمبياد، متهمة بكين 
الدول  هذه  أن  إال  اإلنسان،  حقوق 
دورة  في  برياضيين  ستتمثل 
دون  من  الصين،  في  األولمبياد 

إرسال مسؤولين رسميين، وحذرت 
الصين سابقا في أعقاب ذلك من 
ثمن»  «ستدفع  الدول  هذه  أن 

مقاطعتها.
 ومن المقرر أن تقام فعاليات دورة 
األلعاب األولمبية الشتوية «بكين 
20 إلى   4 من  الفترة  في   ،«2022
المناسبة،  وبهذه   ،2022 فيفري 
ستصبح العاصمة الصينية بكين 
دورة  تنظم  العالم  في  مدينة  أول 
لأللعاب الشتوية بعد استضافتها 

دورة األلعاب الصيفية في 2008.

أبدى تطلعھ لزیارة الصین ولقاء الرئیس شي جین بینغ

جونيورز  بوكا  توج   
مارادونا  بكأس  األرجنتيني 
برشلونة  على  بفوزه 
التي  المباراة  في  اإلسباني 
امس  اول  مساء  جمعتهما 
على ملعب «مرسول بارك» 
السعودية  العاصمة  في 
موسم  فعاليات  ضمن 

الرياض.
 وتحت أنظار عائلة مارادونا 
من  والعديد  وأصدقائه 
«التانغو»  منتخب  نجوم 
افتتح  المدرجات،  على 
الفريق الكتالوني التسجيل 
عن  الـ50  الدقيقة  في 
جوتغال  فيران  طريق 

بالنك.

األرجنتيني  للفريق   وعادل 
في  زيبالوس  إكسيكويل 
لينتهي  الـ77  الدقيقة 
اللقاء  من  األصلي  الوقت 
 ،1-1 اإليجابي  بالتعادل 
لركالت  الفريقان  واحتكم 
ابتسمت  التي  الترجيح 
للفريق األرجنتيني بنتيجة 

.4-2
التي  المباراة  وتأتي   
مارادونا  فريقي  جمعت 
األسطورة  لذكرى  تخليدا 
في  لعب  الذي  األرجنتيني، 
صفوف بوكا جونيورز قبل 
برشلونة،  إلى  ينتقل  أن 

ويصبح أحد نجومه.

المباراة جرت في السعودية بحضور نجوم األرجنتين

 بوكا جونيورز يتغلب على برشلونة 
ويتوج بكأس مارادونا

حسم بايرن ميونخ، الساعي 
إلى تتويجه العاشر تواليا 
في الدوري األلماني، لقب 

بطل الخريف الشرفي قبل 
مباراته األخيرة هذا العام، 

باكتساحه مضيفه شتوتغارت 
0-5 ضمن الجولة الـ16 من 

المسابقة.
 وسجل خماسية الفريق 

البافاري، سيرج غنابري ثالثة 
أهداف «هاتريك» في الدقائق 
40 و53 و74، والبولندي روبرت 

ليفاندوفسكي هدفين في 
الدقيقتين 69 و72، وشاءت 

الصدف أن يتوج العمالق 
البافاري بلقب بطل الخريف 
مرتين في عام واحد، وذلك 

ألن النصف األول من الموسم 
الماضي امتد لما بعد العطلة 

الشتوية التقليدية في 
ألمانيا.

 ورفع فريق المدرب يوليان 
ناغلسمان رصيده الى 40

نقطة وابتعد في الصدارة 
مؤقتا بفارق 9 نقاط عن 
غريمه ومالحقه بوروسيا 

دورتموند، ما سمح له بإنهاء 

النصف األول من الموسم في 
الصدارة قبل مباراته األخيرة 
لهذا العام ضد فولفسبورغ 

الجمعة.
 ويأمل النادي البافاري أن يصب 
التاريخ في صالحه بإحرازه لقب 
الخريف الشرفي للمرة الخامسة 

والعشرين في تاريخه، ألنه توج 
بطال للدوري في 21 من المواسم 

الـ24 السابقة التي أنهى فيها 
العام متصدرا.

 ومنذ التعادل السلبي في 
أكتوبر 2009، فاز بايرن بجميع 

مبارياته العشر على ملعب 
شتوتغارت في ثاني أطول 
سلسلة خسائر لفريق على 
أرضه ضد نفس المنافس، 

بعد فيردر بريمن الذي خسر 
12 مباراة متتالية بين جمهوره 

بين 2010 و2021 ضد البايرن 
بالذات.

 وبفوزه العريض اليوم بات 
البايرن أول فريق في تاريخ 

الدوري يسجل 52 هدفا بعد 
16 جولة، متفوقا على نفسه 

بالذات (50 هدفا موسم -1976
.(1977

بوتین یعلن أنھ سیحضر حفل افتتاح أولمبیاد بكین

بخماسية في شباك شتوتغارت

 بايرن ميونخ يحسم 
لقب بطل الخريف في 

«البوندسليغا»

رياضة
سيرجيو أغويرو يعلن اعتزاله كرة القدم بالدموع

 «إنها لحظة صعبة للغاية لكني 
اتخذت القرار من أجل صحتي»

مهاجم  أغويرو،  سيرجيو  األرجنتيني  أعلن     
مشاكل  بسبب  القدم،  كرة  اعتزال  برشلونة، 
ممارسة  من  وتمنعه  القلب  بضربات  تتعلق 
في  أمس  اعتزاله،  قرار  عن  وكشف  اللعبة، 
في  نو،  كامب  بملعب  عقد  صحفي،  مؤتمر 
حضور خوان البورتا رئيس النادي، وكامل أعضاء 

الفريق الكتالوني.
الصحفي  بالمؤتمر  كلمته  في  أغويرو  وقال   
وهو يبكي أمام عدد كبير في ملعب «كامب نو: 
«أنا هنا في هذا المؤتمر إلبالغكم بأنني قررت 
التوقف عن لعب كرة القدم، إنها لحظة صعبة 
الذي  بالقرار  جدًا  سعيدًا  زلت  ما  لكني  للغاية 
اتخذته، من أجل صحتي، أنتم تعرفون لماذا اتخذت هذا القرار، لقد كنت أعاني مشكلة منذ شهر 
تقريبًا، لكني كنت بين أياد أمينة من األطباء، الذين اختاروا أفضل قرار لي، التوقف عن اللعب».

 وتابع: «لقد اتخذت القرار منذ 10 أيام، لكني أردت أن أخبركم أنني فعلت كل ما في وسعي لمعرفة 
على  ساعدوني  الذين  ألولئك  شكرًا  الكثير،  هناك  يكن  لم  ولكن  األمل،  بعض  هناك  كان  إذا  ما 
أعلم  لكن  سينتظرني  الذي  ما  أعرف  ال  سعيدًا،  مرفوعا،  ورأسي  أذهب  مسيرتي،  خالل  التطور 
ألولئك  جاءوا،  الذين  للصحفيين  شكرا  لي،  األفضل  يريدون  الذين  األشخاص  من  الكثير  لدي  أن 
الذين عاملوني بشكل جيد والذين لم يعاملوني كثيرًا، الحقيقة هي أنني احتفظ بأشياء لطيفة 

للغاية.. شكرًا لكم جميعًا».
 وانضم أغويرو إلى برشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال 

حر، بعد انتهاء عقده في ملعب االتحاد.

 العبو مانشيستر سيتي كانوا األكثر تأثرا

 كبار اندية أوروبا ونجوم 
عالميون يودعون أغويرو

الدعم  رسائل  سيتي،  مانشستر  نجوم  أرسل     
وذلك  أغويرو،  سيرجيو  األرجنتيني  للمهاجم 
مشاكل  بسبب  القدم  كرة  اعتزال  إعالنه  بعد 
عبرت  الذي  الوقت  في  القلب،  بضربات  تتعلق 
وقوفها  عن  األوروبية  األندية  مم  العديد  فيه 

إلى جانب الالعب.
على  حسابه  عبر  محرز  رياض  الجزائري  وغرد   
: «واحد من بين أفضل الالعبين،  «تويتر» قائالً
باالعتناء  أطالبك  شيء..  كل  على  لك  شكرًا 
فينسينت  كتب  وبدوره  أخي»،  بنفسك 
اللعبة،  اعتزل  استثنائي  «مهاجم  كومباني: 
الشكر  فريدة،  وشخصية  وصديق  رائع  وزميل 
األفضل  لك  أتمنى  السيتي،  لظاهرة  واالحترام 

يا أسطورة»، وكتب ديفيد سيلفا: «صديقي، أعرف أنه كان قرارًا صعبًا ولكن ترحل كأسطورة، 
ا سعيدًا في  كان من دواعي فخري مشاركة العديد من اللحظات معك داخل وخارج الملعب، حظً
المرحلة الجديدة، أما كيفين دي بروين فغرد: «واحد من بين أفضل المهاجمين على اإلطالق، 
ا»، كما كتب إيميريك البورت: «كرة القدم  أتمنى لك األفضل في المستقبل يا أسطورة، أراك الحقً

وأنا سنفتقدك، دائمًا معك أخي».
 كما ودع نادي مانشستر سيتي، مهاجمه السابق، وقال عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «يود 
الجميع في مانشستر سيتي أن ينتهزوا هذه الفرصة لتقديم الشكر ألغويرو، لمساهمته الرائعة 

في نجاحنا خالل العقد الماضي، ونتمنى له التوفيق في اعتزاله».
 وتفاعل نادي ريال مدريد، بقرار نجم األرجنتين، وقال عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «كان لنا 
شرف منافسة العب مثلك، فأنت أحد أفضل الالعبين في العالم، وحظا سعيدَا لك ولعائلتك».

 من جهته، عبر خوان البورتا، رئيس نادي برشلونة، عن شكره لالعب ووقوفه إلى جانبه، وقال 
اليوم،  الحاضرين  المؤتمر الصحفي: «أنا هنا بجانبك سيرجيو، شكرَا لوجودك معنا ولكل  خالل 
والفيديو الذي رأيناه يوضح كم كنت عظيما ولديك الرغبة، كنا نتمنى استمرارك في اللعب معنا، 
لكنك اتخذت القرار الصحيح، ولديك دعمنا، فأنت كنت العبا مشهور عالميَا، وولدت هدافا وما 
لنا مبكرَا لتقضي معنا فترة  حققته كان كثيرَا بفضل موهبتك وأسلوبك، وكنا نود أن تصل 
طويلة كما فعلت مع أتلتيكو مدريد، بالتأكيد ستجني ثمار كل ما حققته خالل مرحلتك الجديدة، 

وأتمنى لك التوفيق».
 كما أعرب روبرتو مانشيني، المدير الفني الحالي لمنتخب إيطاليا، واألسبق لمانشستر سيتي، عن 
ا، أتمنى له كل التوفيق، إنه ألمر مؤسف أن أراه  حزنه الشديد، وقال: «أنا حزين جدًا لسيرجيو حقً
مجبرًا على ترك كرة القدم في وقت مبكر جدًا، ما زلت أتذكر مدى رغبتي في التعاقد معه في 

.« مانشستر سيتي، لقد كان مذهالً

   بعدما تعذر له العودة للعب في الكالتشيو

 اإلنتر وإريكسن يتفقان على 
فسخ التعاقد

عن  أمس  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف     
النجم  بمستقبل  المتعلقة  المستجدات  آخر 
الدنماركي كريستيان إريكسن، العب وسط إنتر 
ميالن، الذي تعرض لنوبة قلبية خالل مباراة 
منافسات  ضمن  فنلندا،  أمام  بالده  منتخب 
العديد  وأكدت  الماضي،  الصيف   (2020 (يورو 
مرة  القدم  كرة  يمارس  لن  أنه  التقارير  من 

أخرى.
سبورت»  ديلو  غازيتا  «ال  صحيفة  وبحسب   
مع  تعاقده  سيفسخ  إنتر  فإن  اإليطالية، 

إريكسن باالتفاق بين الطرفين.
 وأشارت الصحيفة، إلى أن إنتر يدعم ويحترم 
ضربات  تنظيم  جهاز  يستخدم  بالعب  االستعانة  تمنع  الكالتشيو  بطولة  لوائح  لكن  إريكسن، 
الدنماركي، في ظل عدم سماح  أودنس  السابق  للتدريب مع ناديه  إريكسن مؤخرا  القلب، وعاد 

إيطاليا له باللعب أو التدرب باستخدام األجهزة المزروعة.
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أصبح ثالث إفريقي يصل لـ100 مباراة مع ناديين إنجليزيين

محرز اول العب يسجل في مئويتين
 مع فريقين مختلفين

دخل النجم الجزائري رياض محرز، العب فريق 
اإلنجليزي  الدوري  تاريخ  سيتي،  مانشستر 
هدفا  تسجيله  بعد  مسبوق،  غير  برقم 
يونايتد،  ليدز  مرمى  في  فريقه  لمصلحة 
في  العب  أول  أصبح  حيث  أمس،  أول  مساء 
تسجيل  في  ينجح  البرومييرليغ  تاريخ 
األهداف في مباراتيه المئويتين مع ناديين 

مختلفين في المسابقة.
100 رقم  المباراة  هي  ليدز  مباراة  وتعتبر 

اإلنجليزي،  الدوري  في   السيتي  مع  لمحرز 
هدف  تسجيل  في  خاللها  الالعب  ونجح 
وهو األمر الذي كرره ثعلب الصحراء من قبل 
فريقه  رفقة   100 رقم  المباراة  خوضه  عند 
السابق، ليستر سيتي، كما يتفوق محرز على 
كل زمالئه في السيتي هذا الموسم بتسجيل 
المسابقات  كل  في   3 وصناعة  أهداف   10
هذا الموسم، ما يعني اشتراكه في 13 هدفاً 

لمصلحة الفريق.
فإن  لإلحصائيات،  «أوبتا»  شبكة  وبحسب 
محرز يعتبر ثالث العب أفريقي في التاريخ، 
ناديين  مع  الرقم  هذا  تحقيق  في  ينجح 
كانو  نوانكو  بعد  إنجلترا،  في  مختلفين 
الجزائري  النجم  وخاض  كوياتيه.  وشيخو 
139 مباراة مع فريقه السابق ليستر سيتي، 
سيتي  مانشستر  فريق  إلى  ينتقل  أن  قبل 
تسجيل  في  ونجح   ،2018 عام  صيف  في 
مع  آخرين  هدفا   28 صنع  بينما  هدفا،   39
فخاض  سيتي،  مانشستر  مع  أما  الثعالب، 
100 مباراة في البريميرليغ، فسجل 29 هدفا 
وصنع 23. من جهة أخرى، أبدى محرز تأثره 
القدم،  األرجنتيني أغويرو اعتزال كرة  بقرار 
الفايسبوك  في  الخاصة  صفحته  عبر  وغرد 
قائال :»أنت بين أفضل الالعبين، شكرا على 
كل شيء أخي، اعتني بنفسك»               ق.ر

بعد  العرب،  كأس  لنهائي  باعجوبة  الوطني  المنتخب  تأهل 
تفوقه على نظيره القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف في 
مباراة قوية للغاية، عرفت زيادة الحكم لـ18 دقيقة كوقت بدل 
الضائع، ليضرب أشبال مجيد بوقرة موعدا لمنتخب تونس في 

النهائي الذي سيلعب يوم السبت المقبل.
الجانبين، حيث حاول كل فريق  المباراة كانت حذرة من  بداية 
قطري  تفوق  مع  الهجوم،  في  المغامرة  قبل  النبض  جس 
طفيف، حيث ضيع فرصة سانحة في الدقيقة الـ13 عن طريق 
الهيدوس، قبل أن يستعيد رفقاء يوسف باليلي زمام المبادرة، 
حيث سيطروا على مجريات اللعب، وتمكنوا من نقل الخطر إلى 

الدفاع القطري.
وكاد بغداد بونجاح أن يفتتح باب التسجيل في الدقيقة الـ33

مستغال فتحة طيب مزياني لوال وصوله متأخرا بسنتيمترات، 
المرحلة  نهاية  الحكم عن  إعالن  لغاية  الخضر  وتواصل ضغط 

االولى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، نفذ باليلي ركنية مباشرة كاد أن يخادع بها 
الجميع، وضيعا بونجاح فرصة أخرى، لتأتي الدقيقة الـ58 التي 
عرفت افتتاح باب التسجيل للخضر عن طريق قذفة حسين بن 
عيادة التي حولها بلعمري للمرمى، رد فعل القطريين كان قويا 
حيث اعتمدوا على الكرات الطويلة، وتمكن الحارس مبولحي من 

إنقاذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة الـ74.
وأضاف الحكم تسع دقائق كاملة، وتمكن المعز علي من تعديل 

النتيجة في الدقيقة الخامسة من وقت بدل الضائع، ولما كان 
عن  براهيمي  تحصل  اإلضافي،  للوقت  اللجوء  ينتظر  الجميع 
ضربة جزاء، تولى تسديدها باليلي وسجلها على مرتينن لتنتهي 

المواجهة بتأهل الخضر للنهائي.
وقد اختير المتالق يوسف باليلي رجال للمباراة نظير مجهوداته 

واداءه المتميز، اضافة لتسجيله لهدف الفوز.

z»FÉ¡æ∏d ó«÷G Ò°†ëàdG ≈∏Y πª©æ°Sz: IôbƒH 
أبدى الناخب الوطني مجيد بوقرة سعادته بالتاهل لنهائي كأس 
هدفين  بنتيجة  أمس  قطر  منتخب  امام  الفوز  عقب  العرب 
لمواجهة  االستعداد  أهبة  على  الخضر  أن  وأكد  هدف،  مقابل 

تونس في النهائي يوم السبت المقبل.
لعب  الذي  المنتخب  اننا  :»أعتقد  المباراة  بعد  بوقرة  وصرح 
وقطر،  والمغرب  مصر  ضد  العرب،  كأس  في  المباريات  أصعب 
صعب جدا أن تخوص ستة مباريات في 17 يوما، الالعبون تحلوا 
ضد  دقيقة   120 لعبنا  الحكم،  يعجبني  ولم  الجأش،  برباطة 
المغرب و110 ضد قطر، وسنعمل على التحضير الجيد للنهائي»

وبخصوص مواجهة قطر، أضاف :»كنت اعرف أن المباراة ستكون 
الهجمات  على  يلعبون  النهم  قطرن  منتخب  امام  جدا  صعبة 
التي  المباريات  الجزائر أصيبوا باإلرهاق بسبب  المرتدة، والعبو 

لعبوها سابقا، سعداء جدا بإسعاد الجماهير»
أمير.ل

الكاف تتفاعل مع أنباء عن إلغاء كأس أمم إفريقيا 2021بعد مباراة ماراثونية وبفضل هدفي بلعمري وباليلي
«نريد أن نرى نسخة عظيمة في 

الكاميرون في جانفي المقبل»

أكد فيرون موسينغو أومبا، أمين عام االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، أمس، 
أنه يجب على الجميع العمل على مدار الساعة لضمان جاهزية المشاركة في 
المباراة االفتتاحية لكأس األمم اإلفريقية. وأوضح موقع «كاف» الرسمي أن 

األمين العام عقد أمس عدة اجتماعات مع كل من وزير الرياضة نارسيس 
مويل كومبي، ووزير الصحة العامة ماناودا ماالخي، وذلك بتوجيهات من 

باتريس موتسيبي، الذي بدأ مناقشات مع حكومة الكاميرون حول النهج 
الصحي والبروتوكوالت الخاصة بفيروس كورونا والمتحور الجديد خالل 
البطولة». وقال موسينغو أومبا في تصريحات لموقع «كاف»: «كانت 
االجتماعات مهمة في الحصول على مستوى من التفاهم بشأن حالة 

االستعداد في الكاميرون، وهناك الكثير من العمل الذي يتم القيام به، 
علينا أن نستمر بنفس الطريقة، ال يمكننا أن نرتاح، يجب على الجميع 

االنضمام إلى الجهود، نريد أن نرى نسخة عظيمة من كأس األمم اإلفريقية 
هنا في الكاميرون في جانفي من العام المقبل، ألول مرة في تاريخ 

االستعدادات لكأس األمم اإلفريقية، ومن أجل تقديم أفضل دعم ممكن 
للمضيفين، افتتح مكتب في ياوندي بالكاميرون كان على اتصال مباشر 
باللجنة المنظمة المحلية». وأشار األمين العالم لالتحاد اإلفريقي إلى أن 

هناك عمل يتم إنجازه ليل نهار من قبل الدولة المضيفة، الكاميرون لضمان 
أن جميع مرافق الفرق جاهزة: «نحن نعلم الجهد الهائل الذي يبذله الجميع 
كجزء من اللمسات األخيرة على األرض، نحن نرى هذا التقدم، ونعترف به «.

من جهتها، فجرت إذاعة «راديو مونتي كارلو» الفرنسية مفاجأة حول 
احتمال إلغاء البطولة، في الوقت الذي يتسبب فيه متحور فيروس كورونا 

المستجد «أوميكرون» في إحداث الفوضى في العالم، وبحسب اإلذاعة 
الشهيرة فإن هناك حالة من عدم اليقين حول حتمية إقامة كأس أمم 

إفريقيا بسبب انتشار الجائحة وتخوف اتحاد األندية األوروبية من إصابات 
العبي األندية.                        ق.ر/الوكاالت

األندية األوروبية ترفض إرسال المحترفين إلى الكاميرون

 المنتخبات اإلفريقية مهددة 
بغياب أهم نجومها عن الكان  

وجه اتحاد األندية األوروبية 
خطابا رسميا إلى االتحادين 

الدولي واإلفريقي، أكد خالله 
رفض إرسال الالعبين األفارقة 

المحترفين في أندية أوروبا 
إلى منتخباتهم، للمشاركة في 

كأس أمم إفريقيا.
وشدد اتحاد األندية األوروبية 

على عدم إرسال الالعبين 
األفارقة المحترفين في أوروبا 

لمنتخباتهم الوطنية للعب 
في البطولة اإلفريقية، وذلك بسبب نقص اإلجراءات الصحية واالحترازية 

للوقاية من فيروس كورونا، خاصة في ظل ظهور المتحور الجديد للفيروس 
«أوميكرون».

ويتواجد بالقارة األوروبية العديد من المحترفين األفارقة الذين يشاركون 
في الكان، على رأسهم نجما فريق ليفربول اإلنجليزي، المصري محمد صالح، 

والسنغالي ساديو ماني، باإلضافة للجزائري رياض محرز، صانع ألعاب 
مانشستر سيتي، والعبي تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي، والمغربي 

حكيم زياش. وجاء طلب اتحاد األندية األوروبية في هذا التوقيت لـ»الفيفا 
والكاف»، التخاذ إجراءات صارمة في هذا األمر، وتحديد موقف الالعبين 
المحترفين من المشاركة مع منتخباتهم في الكان، مشيرا إلى أن إلغاء 

ق.ر البطولة هو الحل المثالي لتفادي هذه األزمة.    
كأس أمم افريقيا2021  :

اختيار خمسة حكام جزائريين 
لدورة الكاميرون

اختارت الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم خمسة حكام دوليين جزائريين، 
إلدارة مباريات كاس امم افريقيا- 2021، المقررة من 9 جانفي الى 6 فيفري 
المقبل بالكاميرون، حسب قائمة الحكام التي اطلعت عليها مصادر إعالمية 

أول امس.
وأكدت ذات المصادر أن الحكام الجزائريين الخمسة هم : الحكم الرئيسي 
مصطفى غربال الذي سيكون ايضا حكم الفيديو المساعد ( حكم فار)، 

مهدي عبيد شارف ( حكم فار) ولحلو بن براهم ( حكم فار) وكذا الحكمين 
المساعدين، عبد الحق اتشيالي ( حكم فار) ومقران قوراري ( حكم فار).

واختارت الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم في المجموع , 33 حكم ساحة، 
من بينهم من عينوا لإلشراف على «الفار» و 31 مساعدا للمشاركة في 

الطبعة ال33 لكاس امم إفريقيا- 2021 .                                  ق.ر/واج 

IGQÉÑŸG πLQ »∏jÓH

بهدف بالنيران الصديقة في الوقت القاتل

Üô©dG ¢SCÉc »FÉ¡f ¤EG πgCÉàJh ô°üe ≈∏Y RƒØJ ¢ùfƒJ
تأھل المنتخب التونسي إلى نھائي كأس العرب بكرة القدم «قطر 2021» بعد تغلبھ على نظیره المصري بھدف دون مقابل في 
المباراة التي جمعتھما الیوم األربعاء ضمن نصف النھائي. وجاء ھدف «نسور قرطاج» بمساعدة النیران الصدیقة في الوقت القاتل 
من عمر المباراة وبالتحدید في الدقیقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عن طریق المصري عمر السولیة الذي أرسل الكرة برأسھ 

إلى شباك فریقھ عن طریق الخطأ عندما كان یحاول إبعاد الكرة عن مرماه.
وبھذا الفوز الثمین، تأھل المنتخب التونسي إلى نھائي كأس العرب بكرة القدم، حیث سیتنافس على رفع كأس البطولة السبت المقبل 

مع منتخبنا الوطني الذي تأھل بصعوبة أمام منتخب قطر.                                                                            ق.ر
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أشار العمید بداوي، الذي یشغل 
على  مسؤول  منصب  كذلك 
الصناعات  مدیریة  مستوى 
لھ  مداخلة  في  العسكریة 
االنتاج  معرض  ھامش  على 
قطاع  دور  الى  الجزائري، 
التنمیة  في  العسكریة  الصناعة 
عبر  سیما  الوطنیة  االقتصادیة 
مناصب  توفیر  في  مشاركتھا 
النسب  بعض  وتحسین  الشغل، 
الضریبیة  شبھ  و  الضریبیة 
المحلي  االنتاج  نوعیة  وترقیة 
وكذا تطویر نسبة االدماج عبر 

المناولة.
مداخلتھ  في  بداوي  أبرز  كما 
الصناعات  "مساھمة  بعنوان 
االنتاج  تنویع  في  العسكریة 
الوطني"، دور الجیش الوطني 
الشعبي في اقامة شراكة "رابح-
القاعدة  رابح" من أجل تطویر 
الصناعیة للبالد. وتابع یقول ان 

اعتمدھا  تم  التي  الشراكة  ھذه 
في عدید القطاعات الصناعیة، 
من   51/49 لقاعدة  طبقا 
المسیر   ،2009 المالیة  قانون 
لالستثمار األجنبي في الجزائر 
نفس  اعطاء  بإعادة  قد سمحت 
جدید للمؤسسات العاجزة، التي 
الوطنیة  الصناعة  فخر  كانت 

في سنوات السبعینات.
لتعلیمات  تنفیذا  أنھ  أكد  كما 
القیادة العلیا، فان االستثمارات 
اوال  خصت  قد  بالشراكة 
اغلقت  التي  الصناعیة  المواقع 
ذلك،  طور  في  ھي  او  ابواھا 
الى  الصدد  ھذا  في  مشیرا 
السیارات  صناعة  موقع 
سابقا)  فاتیا  (مركب  بتیارت 
وذلك المتواجد بسیدي بلعباس.  
أن  السیاق،  ذات  في  وأضاف 
افاد  قد  ھذا،  الشراكة  "برنامج 
في  توجد  التي  المواقع  كذلك 

صعبة  اقتصادیة  وضعیات 
عفا  بتكنولوجیات  تعمل  والتي 
عنھا الزمن، ومشاكل كبیرة في 
مسوقة)".  (غیر  المخزونات 
ومن بین المركبات التي كانت 
اشار  الصعوبات،  من  تعاني 
العمید بداوي، الى مركب عتاد 
االشغال العمومیة بعین سمارة 
الجرارات  محركات  ومصنع 
المتواجدین  حمیمیم  بوادي 
السیارات  ومركب  بقسنطینة 
عن  فضال  برویبة،  الصناعیة 
الذي  النسیج  قطاع  مؤسسات 
كما  الزوال،  طور  في  كان 
المؤسسات  ھذه  أن  الى  اشار 
مؤسسة  ضمن  انضوت  قد 
صناعي  طابع  ذات  عمومیة 
الدفاع  لوزارة  تابعة  وتجاري 
ببرنامج  مرفوقة  الوطني، 
تأھیلي یسمح لھا بان تنتظم في 

فروع مع شركاء أجانب.

أكد العمید عبد الغاني بدوي، المدیر العام لمجمع ترقیة الصناعة المیكانیكیة، 
أمس بالجزائر العاصمة، أن مدیریة الصناعات العسكریة بوزارة الدفاع الوطني، 
التي تعد 11 مؤسسة و28 فرعا في مختلف مجاالت الصناعیة تشغل أكثر من 25

ألف (موظفین مدنیین اقتصادیین).
ع.ط

سابقین للجمھوریة والة 3 فیھا تورط قضیة في

2022 جانفي إلى ونجلھ ھامل محاكمة إعادة لجلسة جدید تأجیل

الخميس 16 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 13 جمادى األولى  
1443 ه  

الرائد: 2021-12-16

الرائد: 2021-12-16

مجلس  لدى  الجزائیة  الغرفة  أجلت 
إعادة  جلسة  أمس  بومرداس  قضاء 
لألمن  األسبق  العام  المدیر  محاكمة 
ونجلھ  ھامل  الغاني  عبد  الوطني 
السابقة  واإلطارات  الوالة  من  وعدد 
عقار  "تحویل  بتھم  تیبازة  بوالیة 
إلى  النفوذ"،  و"استغالل  فالحي" 

تاریخ 19 جانفي 2022.
أعید  التي  القضیة  ھذه  تأجیل  ویأتي 
الطعن  قبول  بعد  جدید  من  فتحھا 
أمام  السابقة  األحكام  في  بالنقض 
المحكمة العلیا، بطلب من ھیئة الدفاع 

عن المتھمین ألسباب لم یتم ذكرھا.
تاریخ  جدولة  إعادة  إقرار  وتم 
محاكمة المتھمین في ھذه القضیة من 
مجلس  لدى  الجزائیة  الغرفة  طرف 
قضائیة  بتشكیلة  و  بومرداس  قضاء 
بعد  الدفاع،  ھیئة  من  بطلب  جدیدة 
22 بتاریخ  األولى  للمرة  تأجیلھا 
27 تاریخ  إلى   2021 سبتمبر 

أكتوبر الماضي, ثم أجلت إلى تاریخ 
24 نوفمبر, لتؤجل بعدھا إلى تاریخ 

من  تأجیلھا  لیعاد  األربعاء  أمس 
وسبق  المقبل.  جانفي   19 إلى  جدید 
االبتدائیة  المحكمة  أصدرت  أن  و 
2020 یونیو   4 بتاریخ  ببومرداس 

كل  ضد  أحكاما  القضیة,  ھذه  في 
تیبازة  ووالي  ھامل  الغاني  عبد  من 
أدانتھما  السابق موسى, غالي حیث 
ب 12 سنة سجنا نافذا وأیدت عقوبة 
نافذا ضد كل من  10 سنوات حبسا 
عبد  الوالیة,  لنفس  السابقین  الوالیین 
العیاضي  مصطفى  و  قاضي  القادر 
وأثبتت حكم 3 سنوات سجنا نافذا ضد 
كل من شفیق ھامل (ابن المدیر العام 
جاي  وسلیم  سابقا)  الوطني  لألمن 
تیبازة سابقا.  جاي رئیس أمن والیة 
المحكمة  أدانت  القضیة,  نفس  وفي 
االبتدائیة لبومرداس في نفس الجلسة 
كل من المتھم حاجي بابا عمي وزیر 
المالیة السابق ب 4 سنوات سجنا مع 
الدولة  أمالك  مدیر  و  التنفیذ  وقف 
ب  بوعمریران  علي  سابقا  لتیبازة 
5 سنوات سجنا نافذة و كل من حدو 

عبد الرزاق مدیر الصناعة و المناجم 
لوالیة تیبازة سابقا و محمد بوعمامة 
بنفس  بالقلیعة  سابقا  عقاري  محافظ 

الوالیة بسنتین سجنا نافذة.
سنة  بحكم  أیضا  المحكمة  ونطقت 
الخاص  المستثمر  ضد  نافذا  حبسا 
لجمال  والبراءة  زراد  الحكیم  عبد 
ألمالك  العام  المدیر  خزناجي, 
المنسوبة  التھم  كل  من  سابقا  الدولة 
المنسوبة  التھم  مجمل  وتتعلق  إلیھ، 
استنادا  القضیة,  في  المتھمین  إلى 
الطابع  إلى قرار اإلحالة, ب "تغییر 
أو  فالحیة  مصنفة  ألرض  الفالحي 
أمالك  "تبدید  و  فالحیة"  ذات وجھة 
شرعي"  غیر  نحو  على  عمومیة 
و  الوظیفة"  استغالل  "إساءة  و 
من  "االستفادة  و  النفوذ"  "استغالل 
سلطة و تأثیر أعوان الدولة من أجل 
في  الزیادة  امتیازات  على  الحصول 
و  المواد  نوعیة  و"تعدیل  األسعار" 

الخدمات وآجال التسلیم".
حیاة سرتاح

ویكشف االقتصادیة التنمیة في أھمیتھا یبرز بدوي العمید
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الخارجیة  الشؤون  وزارة  أكدت 
إجراء  بالخارج،  الوطنیة  والجالیة 
بمسابقتي  الخاصة  االمتحانات 
التوظیف الخارجي لاللتحاق برتبتي 
الخارجیة  الشؤون  وملحق  كاتب 
العربیة.   باللغة  حصریا  تكون 
الشؤون  وزارة  أمس،  أصدرت، 
بخصوص  توضیحا  الخارجیة 
الخارجي  التوظیف  مسابقتي 
وملحق  كاتب  برتبتي  لاللتحاق 
أن  أكدت  حیث  الخارجیة،  الشؤون 
ھاتین  في  للمشاركة  القانوني  "السن 
المسابقتین ھو 35 سنة على األكثر 
المالیة  السنة  من  جانفي  أول  في 

سنة  أي  المسابقة  فیھا  أطلقت  التي 
2021، وذلك طبقا للمواد 90 و93
09- رقم  الرئاسي  المرسوم  من 
221 المؤرخ في 24 جوان 2009

الخاص  األساسي  القانون  المتضمن 
والقنصلیین"  الدبلوماسیین  باألعوان 
بأن  الخارجیة  بیان  وأضاف 
بھاتین  الخاصة  االمتحانات  إجراء 
العربیة  باللغة  یكون  المسابقتین 
حصریا، ما عدا تلك الخاصة باللغات 
08 من  للمادة  األجنبیة، وذلك طبقا 
في  المؤرخ   91-05 رقم  القانون 
بتعمیم  المتعلق   ،1991 جانفي   16
استعمال اللغة العربیة، وكذا تعلیمات 

العمومیة  للوظیفة  العامة  المدیریة 
واإلصالح اإلداري في ھذا الشأن".

وأضاف البیان أن "آخر أجل إلیداع 
ملفات الترشح ھو 2 جانفي 2022، 
مع األخذ بعین االعتبار "ختم مركز 
البرید"، فیما ال تؤخذ بعین االعتبار 
الملفات غیر المكتملة أو تلك الواردة 
مذكرة  التسجیالت،  آجال  خارج 
رقم  وضع  المترشح  "على  بأنھ 
اإللكتروني  بریده  وعنوان  الھاتف 
الخاصة  المعلومات  استمارة  على 
بھ  االتصال  لتسھیل  وذلك  بالمسابقة 

في حال الضرورة".
م. ذ
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2021  الموافق 
ل 13 جمادى األولى  

1443 ه  

أكد وزير الشؤون الدينية و األوقاف، يوسف بلمهدي،     
أمس األول، خالل الزيارة التي قادته لوالية بجاية، أن 
بصدد  هي  و  مخطوط   101 برقمنة  قامت  قد  وزارته 
التكفل بحصة أخرى من ذات الطبيعة و نشرها على 
االنترنت في أقرب اآلجال حتى يستفيد منها كل من 

المهتمين بالعلوم القديمة و الباحثين.
حول    ملتقى  تنظيم  هامش  على  الوزير  أوضح  و 

خالل  من  الفكرية  مساهمتهم  و  بجاية  «علماء 
تثمين  على  سنعمل   » أننا  قائال   » مخطوطاتهم 
يستحقها  التي  المكانة  إعطائه  و  بقوة  المخطوط 
اليوم  الوزارية قد قامت حتى  دائرته  أن  «، مضيفا، 
العلوم  مجاالت  جميع  تشمل  األعمال  آالف  بجرد 
الخاصة  تلك  سيما  الحقبات،  جميع  من  تقريبا  و 
في  العلوم  تطور  مع  المتزامنة  الوسطى  بالعصور 
حضاريا  صرحا  كانت  التي  بجاية  منها  البلدان  عديد 

من الدرجة األولى.
و أشار في هذا الخصوص، إلى كوكبة من الشخصيات    

أعمال  تغذي  إسهاماتهم  زالت  ال  التي  العلمية 
الباحثين و تشغل العقول، على غرار ابن خلدون و االشبيلي و سيدي بومدين و العيدلي و ليوناردو فيبوناتشي، الذي 

نقل الحساب العشري إلى أوروبا في الوقت الذي كانت فيه القارة تستعمل األرقام الرومانية و تحسب على العداد.
   كما شكل الملتقى فرصة حقيقية إلعادة استحضار تلك الفترة و السماح بإعادة سبر أغوار التاريخ و تحديد بعض 
الوثائق، على غرار  الخواص مجموعات هامة و ثرية من  التي تركها مؤلفوها األوائل، و قد ورث عديد  الوثاق األصلية 
تلك المسماة « آفنيق ن سيدي ال موهوب «، التي تحتوي على أكثر من 400 وثيقة، ألفها مجموعة من الكتاب و التي 

تدل بشكل أو بآخر على النشاط الفكري الكبير للمنطقة.
و  و معالجتها  باستغاللها  األستاذ، جمال عيساني،  إشراف  بجاية، تحت  لجامعة  تابعة  و قامت شركة علمية محلية    

فهرستها، و وضعت تحت تصرف المؤرخين و الباحثين في شتى التخصصات.
و  االجتماعي  االزدهار  و مساهمتها في  أفضالها  التشديد على  و  بجاية،  بتاريخ  ليشيد  الفرصة  الوزير هذه  اغتنم  و    

الثقافي لساكنتها و المناطق المجاورة لها، و كذلك الجهود المبذولة لحفظ التراث و الذاكرة الوطنية.
  و أشرف الوزير في إطار هذه الزيارة، على تدشين مسجدين جديدين، و تفقد ثالث ورشات في طور االنجاز، و وضع حجر 

األساس لبناء هيكل جديد، تقع سواء في عاصمة الوالية أو في دوائر أخرى على غرار سوق االثنين و اقبو.

 وزیر الشؤون الدینیة یصرح من بجایة

 رقمنة أكثر من مائة مخطوط جاھز 
للنشر على االنترنت

«ماریو» في المسرح الوطني 
الجزائري محي الدین بشطارزي

شريحة  من  المسرح  عشاق  استمتع     
الجزائري  الوطني  بالمسرح  البراعم، 
الشرفي  بالعرض  بشطارزي  الدين  محي 
سوبر   » عنوان  تحت  غنائية  لمسرحية 
ثقافة   » جمعية  إنتاج  من  ماريو» 
يتزامن  الذي   و  الواد،  لباب   » أساطير 
بالعطلة  الخاص  البرنامج  مع  عرضها 

للتالميذ. الشتوية 
   يتناول العمل المسرحي الجديد المنتج 
طيبوني  بن  أخرجه  الذي  و   2021 عام 
الحميد،  عبد  لدعماش  نص  عن  مراد 
الصراع  غنائي،  و  هزلي  أسلوب  في 
 » شخصية  خالل  من  الشر  و  الخير  بين 
و  الشرير،  و»  واري   » و  الطيب   » ماريو 
و  هزليا  أسلوبا  التمثيلي  الطاقم  اختار 
للبراعم  الرسالة  إليصال  بهلواني  شبه 
و  القاعة  استقطبتها  التي  الصغار، 

وسط هتافاتهم عمت أحيانا األجواء.
في  الغنائي  العرض  أحداث  تدور      
األخيار  بين  الصراع  حيث  الخيال  عالم 

و األشرار من خالل شخصية ماريو بطل اللعبة الشهيرة و خصومه، تتطور األمور عندما يقوم 
جناح األشرار باختطاف األميرة، و استعمال الغبرة السحرية للتقليل من قوة ماريو و أصدقائه 

لكن في النهاية ينتصر الخير على الشر و يفك أسر األمير و تلتحق بماريو في نهاية سعيدة.
   أدى األدوار ثلة من الممثلين، حيث تقمص دور ماريو الفنان نور الدين بن كوار و شارك في 
حين  في  كوار،  بن  الدين  نور  و  الدين  زين  عموش  و  تيفات  خولة  و  أمينة  من  كل  التمثيل 
إلى  تنتقل  ثم  زكرياء  مفدي  الثقافة  بقصر  تبدأ  جولة  إطار  في  المسرحية  هذه  استعرضت 
التعاونية  هذه  تأسست  و  الشتوية،  العطلة  خالل  مليانة  خميس  و  وزو  تيزي  و  بومرداس 
2012 و قدم أعضاِءها لحد اآلن عدة أعمال و عروض للكبار و الصغار من  المسرحية في عام 

بينها مسرحية « الدجاج و الذئب الماكر « و « الطفل العنيد « و أيضا مسرحية « الالز «.

ینتظر تنظیمھا ما بین 18 و29 دیسمبر الجاري

الطبعة الثالثة ألیام حدیدوان لمسرح الطفل بمستغانم
29 ديسمبر الجاري، بمشاركة  18 و     تستعد اإلدارة الفنية للمسرح الجهوي، الجياللي بن عبد الحليم، بمستغانم، لتنظيم الطبعة الثالثة أليام « حديدوان « لمسرح الطفل ما بين 
المسارح الجهوية لكل من واليات مستغانم و معسكر و وهران و أربع فرق مسرحية و موسيقية، و سيتم خالل حفل افتتاح هذه األيام المسرحية الموجهة للجمهور الصغير تقديم 

العرض المسرحي « مغامرات عمو تيتي « للفنان المسرحي الشاب منصور بقننو و تنظيم ورشة مكياج موجهة لألطفال.
   و من المنتظر أن تقدم خالل هذه األيام فرقة هويدف الفكاهية سلسلتها المسرحية « رضوان المشاغب « و فرقة األنف األحمر عرضي « الطفل الملك « و» اإلرادة « و فرقة البحر 
األبيض المتوسط مسرحيتي « الجرة السحرية « و « مغامرات لولو « فضال عن 

حفل موسيقي مع فرقة « براعم توجز «.
كما سيكون جمهور ركح المسرح الجهوي الجياللي بن عبد الحليم، على موعد مع     

العمل المسرحي « غابة األحالم « التي قام بإنتاجها المسرح الجهوي لمعسكر 
العام الماضي عن نص محمد مزيان و إخراج قادة شالبي، و العمل المسرحي « 
ما أصغر مني « للمسرح الجهوي لوهران نص مشترك لبوعالم حفيظ و صافية 

شقاق، التي أخرجت المسرحية أيضا و تم إنتاجه في عام 2013.
لودينغ       » المسرحي  العمل  بعرض  الثقافية  التظاهرة  هذه  تختتم  أن  قبل 

و  و صممه   2020 في  الحليم  عبد  بن  الجياللي  الجهوي  المسرح  أنتجه  الذي   ،»
و خليفة  دراوي فتحي  الممثلين على غرار  أخرجه عيسى شواط مع نخبة من 

بن ابراهيم و جاوستي شيخ فاطمة و غيرهم.
للتذكير تنظم هذه األيام المسرحية بعد غيابها العام الماضي، بسبب التدابير    

االستثنائية المتعلقة بالوقاية من جائحة كوفيد- 19 تكريما للفنان الفكاهي 
ترك  الذي   ،» باسم « حديدوان  المعروف فنيا   » رؤوف  ايقاش محمد   » الراحل 
مسعودة»  ماما   » رفقة  الثمانينات  سنوات  األطفال  ذاكرة  في  خالدة  بصمة 
الحديقة   » التلفزيوني  البرنامج  عبر  فغولي  حمزة  الفنان  الحقيقي  اسمه  و 

الساحرة «.
للفنون  الوطني  للصالون  عشر  الثالثة  الطبعة  في  مشارك  ستون  من  أكثر 

لتشكيلية ا
تنظم دار الثقافة « عبد القادر علولة « بوالية تلمسان ما بين 19 و 23 ديسمبر    

التشكيلية،  للفنون  الوطني  للصالون  عشر  الثالثة  الطبعة  فعاليات   الجاري 
الطبعة رسامون  أكثر من ستين مشاركا في هذه  أن يشارك  المنتظر  التي من 
تشكيليون، على غرار بورديم موسى و كربوعة كريم و ولهاصي محمد و هاشمي 

عامر و بختى عبد الكامل و آخرون يمثلون 18 والية.
العام     تأجيلها  تم  أن  بعد  تعود  التي  الثقافية  التظاهرة  برنامج  يشتمل  و 

من   30 لفائدة  مسابقة  على   ،19 لكوفيد-  الصحية  األزمة  بسبب  الفارط 
و  الهواة  للفنانين  إقامة ورشات تكوينية ستقدم  و تتخللها  الشباب،  الفنانين 
طالب مدارس الفنون الجميلة، باإلضافة إلى يوم دراسي حول الرمزية في الفن 

الجزائري. التشكيلي 
و مستغانم     و سعيدة  تلمسان  الفنون في جامعات  أقسام  أساتذة من  أن  كما 

التشكيلي  الفن  في  الرمزية  تتناول  مداخالت  الندوة  هذه  خالل  سينشطون 
دار  تنظمه  التشكيلية  للفنون  الوطني  المعرض  إقامة  عن  ناهيك  الجزائري، 
مركز  مع  بالتنسيق  تأهيل،  إعادة  و  ترميم  أعمال  لعدة  التي خضعت  الثقافة 

تلمسان للفنون و المعارض و ذلك بقاعة « عبد الحليم همش «.

من إعداد : حياة مصباحي

شريحة  من  المسرح  عشاق  استمتع     
الجزائري  الوطني  بالمسرح  البراعم، 
الشرفي  بالعرض  بشطارزي  الدين  محي 
سوبر   » عنوان  تحت  غنائية  لمسرحية 
ثقافة   » جمعية  إنتاج  من  ماريو» 
يتزامن  الذي   و  الواد،  لباب   » أساطير 
ثقافة   » جمعية  إنتاج  من  ماريو» 
يتزامن  الذي   و  الواد،  لباب   » أساطير 
ثقافة   » جمعية  إنتاج  من  ماريو» 

بالعطلة  الخاص  البرنامج  مع  عرضها 

   يتناول العمل المسرحي الجديد المنتج 
طيبوني  بن  أخرجه  الذي  و   
   يتناول العمل المسرحي الجديد المنتج 
طيبوني  بن  أخرجه  الذي  و   
   يتناول العمل المسرحي الجديد المنتج 

الحميد،  عبد  لدعماش  نص  عن  مراد 
الصراع  غنائي،  و  هزلي  أسلوب  في 
 » شخصية  خالل  من  الشر  و  الخير  بين 
و  الشرير،  و»  واري   » و  الطيب   » ماريو 
و  هزليا  أسلوبا  التمثيلي  الطاقم  اختار 
و  الشرير،  و»  واري   » و  الطيب   » ماريو 
و  هزليا  أسلوبا  التمثيلي  الطاقم  اختار 
و  الشرير،  و»  واري   » و  الطيب   » ماريو 

للبراعم  الرسالة  إليصال  بهلواني  شبه 
و  القاعة  استقطبتها  التي  الصغار، 

في  الغنائي  العرض  أحداث  تدور      
األخيار  بين  الصراع  حيث  الخيال  عالم 
في  الغنائي  العرض  أحداث  تدور      
األخيار  بين  الصراع  حيث  الخيال  عالم 
في  الغنائي  العرض  أحداث  تدور      

الثقافي
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الوكاالت

وقال الفروف في حوار خص به القناة 
أن   "TeN10" المصرية  التلفزيونية 
يجب  الغربية  الصحراء  في  "األزمة 
العالم  في  ازمة  اي  مثل  مثلها  حلها 
قرارات  وتنفيذ  احترام  أساس  على 

مجلس االمن الدولي".
الفروف  جدد  ذاته،  السياق  وفي 
في  النزاع  تسوية  بأن  التذكير 
وفقا  تتم  أن  بد  "ال  الغربية  الصحراء 
الى  التي دعت  المتحدة  األمم  لقرارات 
بين  مباشرة  مفاوضات  إجراء  ضرورة 
وهنا  والمغرب".  البوليساريو  جبهة 
"استئناف  ضرورة  على  الفروف  شدد 
وقت  أقرب  في  وبعثها  المفاوضات 

ممكن للوصول الى حل وسط يتوافق 
مع مصالح الطرفين".

المتواصل  بالده  دعم  جدد  أن  وبعد 
افريقيا  غرب  في  األوضاع  الستقرار 
تأسف  الغربية،  الصحراء  في  السيما 
لعدم وجود اي تطور في المواقف في 
الوقت الحالي. وفي ظل جمود التسوية 
الفروف  جدد  المنطقة،  في  للنزاع 
عن  الصادرة  القرارات  الحترام  دعمه 
الدولي  االمن  ومجلس  المتحدة  االمم 
عام  استفتاء  إجراء  الى  تدعو  والتي 
لتمكين الشعب الصحراوي من تحديد 

الطرف الذي يريد االنضمام إليه.
الروسية  الدبلوماسية  رئيس  وحذر 

والتي  حالها  على  األوضاع  ترك  من 
قد يستغلها االرهابيون للتوسع في 
المنطقة، قائال إن االرهاب سيستغل 
الصراع في تلك المنطقة ليتحرك في 
وعلى  هناك  لينتشر  الشعوب  اتجاه 
يجب  اننا  جيدا  ندرك  االساس  هذا 
والجماعات  المتطرفين  نمنع  أن 
المنطقة  الى  الوصول  من  المسلحة 
على غرار تنظيم القاعدة  والجماعات 

المتطرفة واالرهابية االخرى.
وعليه ونظرا ألهمية منطقة الساحل 
فإنها  روسيا،  إلى  بالنسبة  والصحراء 
جبهة  من  كل  جديد  من  تدعو 
البوليساريو والمغرب ألن يكون لديهم 

اجراء  اجل  من  وكبير  محموم  تحرك 
المباشرة في  والمفاوضات  الحوار  هذا 
اقرب وقت ممكن. وذكر الفروف بخرق 
(من قبل المغرب) اتفاق وقف اطالق 
النار الذي صمد ألكثر من 30 سنة في 
األمر  وهو  الماضي  العام  من  نوفمبر 
الى  سيؤدي  أنه  من  الوزير  حذر  الذي 

احتدام الوضع في غرب إفريقيا.
تمسك  على  الفروف  شدد  أن  وبعد 
روسيا بضرورة دعم كافة األطراف من 
المفاوضات  طاولة  الى  الرجوع  أجل 

الواليات  دعم  انتقد  السياسية، 
سيادته  في  المغرب  موقف  المتحدة 
المزعومة على الصحراء الغربية وهو 
الصراع  احتدام  في  حسبه  تسبب  ما 
هذا  المنطقة".وفي  في  فأكثر  أكثر 
موسكو  رفض  الفروف  جدد  الشأن، 
واحد  جانب  من  تتم  خطوات  ألي 
لتسوية أي صراع، مذكرا بدعم بالده 
حل  في  السياسي  النهج  الدوام  على 

الصراعات االقليمية.
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الدولي
انتقدت دعم الواليات المتحدة موقف المغرب في سيادته المزعومة على الصحراء الغربية

 روسيا تدعو إلى ضرورة استئناف المفاوضات بين 
البوليساريو والمغرب

أكد وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرجي الفروف، أمس، على ضرورة تسوية النزاع في الصحراء 
الغربية من خالل االحتكام الى تنفيذ قرارات مجلس االمن الدولي ذات الصلة وتنظيم استفتاء 

لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.

 إرضاء لحليفه الجديد 

العاهل المغربي يسارع إلى ترميم 
المواقع اليهودية بالمملكة

سارع العاهل المغربي، إرضاء 
لحليفه الجديد، الى اطالق خطة 

إلعادة تأهيل وترميم مئات 
المواقع اليهودية بالمملكة، مع 

كل ما يتطلبه ذلك من أموال، 
سيتم اقتطاعها حتما من الخزينة 

العمومية، فيما تناسى االفواه 
التي جفت جوعا وصراخا والزالت 

تطالب بلقمة العيش.
  فبعد أن بارك تطبيع عالقات 

بالده مع الكيان الصهيوني، سارع 
الملك محمد السادس, حسب ما 

كشفت عنه وسائل اعالم دولية، 
إلى اطالق خطة تهدف إلى ترميم 

مئات المعابد والمقابر ومواقع 
التراث اليهودي في عدة مدن من 
المغرب، إلى جانب إعادة األسماء 
األصلية لبعض األحياء اليهودية 

وتجديد مقبرة مدينة فاس والتي 
تضم 13 ألف قبرا ليهود.

وبدأت مخاوف الشعب المغربي 
تتجلى على أرض الواقع وهو 

من حذر من خطورة التقارب مع 
االحتالل الصهيوني على بلده 

وعلى استقرارها، كما يمكن تجديد 
التساؤل الذي طرح مطوال على 

خلفية موجة التطبيع الجديدة 
: "هل هي رمال متحركة أم زلزال 

كبير؟"، اال أن كل منها مصيبة 
سيواجهها الشعب المغربي ال 

محالة.
وبهذا التسريع في خطى تمتين 

عالقاته بالكيان الصهيوني، 
يكون العاهل المغربي ضرب كل 

الدعوات المطالبة بضرورة تراجعه 
عن هذا الغلط، عرض الحائط 

ومنها دعوة رابطة علماء المغرب، 
التي طالبته بالتراجع عن مسلسل 

التطبيع الذي "يشكل خطرا 
استراتيجيا على المملكة المغربية 

والمنطقة المغاربية بأسرها"، 
وأكدت على أن "اليهود الغاصبين 

أعداء للمسلمين وللبشرية، كما 
بين اهللا ذلك في كتابه، وشهد 

التاريخ بهذه العداوة في كل 
فتراته، فما دخل اليهود منطقة 

إال سعوا في إفسادها وإشعال 
الحرب بين أهلها".

وكانت الرابطة دعت "أهل العلم 
والرأي والفكر والسياسة والتأثير 

إلى تحمل مسؤولياتهم في تبيان 
خطورة هذا التطبيع لعموم 

الناس بكل وسيلة ممكنة وكشف 
آثاره التدميرية على المنطقة 

في كل النواحي : العقائدية 
واالجتماعية واالقتصادية 

والثقافية والسياسية واألمنية". 
وتعد خطة العاهل المغربي 
- بحسب ما جاء في صحيفة 

"يسرائيل هيوم" العبرية، 
"مشروعا غير مسبوق في العالم 

العربي للحفاظ على التراث 
اليهودي والقت تقديرا كبيرا في 

إسرائيل".
واستنادا لما تضمنته الخطة، 
فإن الشعب المغربي المسلم 

سيشهد، بأم عينه وعن قريب، 
انتشارا للمتاحف المخصصة 

للجالية اليهودية التي يسعى 
العاهل المغربي جاهدا توفير 

جميع الخدمات لها. الملك محمد 
السادس، الذي ال يظهر اال في 

القليل من المناسبات الرسمية 
والغائب عن الساحة السياسية 

ببالده، فال ردة فعل له ازاء 
االحداث ببالده وال على الصعيد 

الدولي، ها هو يظهر وينجز 
ويخطط خدمة للكيان الصهيوني 

ولرعاياه بالمغرب على حساب أبناء 
شعبه.

وقد تلقى محمد السادس فعال 
الشكر على "تفانيه في خدمة 
اليهود وجهوده الكبيرة إلحياء 

تراثهم في المملكة والمحافظة 
عليه"، حسب ما كشف عنه 

االعالم العبري. وسبق أن احتضن 
المغرب صالة يهودية في كنيس 

بالرباط, "للدعاء" من أجل الجيش 
اإلسرائيلي, خالل زيارة وزير الدفاع 

الصهيوني, بيني غانتس, الى 
المملكة, في حدث غير مسبوق 

تعرض إلدانة واسعة داخل 

المغرب ودوليا و أثار غضب عارم 
في أوساط نشطاء من مختلف 

الدول العربية على مواقع 
التواصل االجتماعي.

وفي الوقت الذي يبدد فيه نظام 
المخزن أموال الشعب إلرضاء 

الصهاينة، ينخر الفقر والغالء 
والبطالة والمستوى المتدني 

للمعيشة أجساد أبناء الشعب 
المغربي وهو ما يدفع بهم الى 

الخروج الى الشارع للمطالبة 
بحقوقهم لكن دون جدوى، 

فالفساد قد عم وتجدر والترهيب 
أضحى سالح المخزن لتكميم 

االفواه.
وقد لخصت الجامعة الوطنية 

للتعليم بالمغرب في بيان لها 
مؤخرا, الحالة االجتماعية المزرية 
بالمغرب وأدانت "غالء المعيشة 

وتغول المخزن، وهجمته الشرسة 
على الجماهير الشعبية"، الى 

جانب "تمادي الحكومة الحالية في 
تطبيق نفس السياسات الليبرالية 

المتوحشة, كما الحكومات 
السابقة، وترجمة اختياراتها 

الطبقية على مستوى قانون 
المالية من خالل تخفيض الضريبة 

على الشركات، مقابل تكريس 
هشاشة الشغل والبطالة، التي 
وصلت مستويات غير مسبوقة 

وغياب إجراءات اجتماعية ملموسة 
لفائدة الجماهير الشعبية".

ويأتي ذلك - تقول الجامعة - 
بسبب "الزيادات الصاروخية في 

أسعار جل المواد االستهالكية 
األساسية وتجميد األجور، واستمرار 

التضييق والقمع وضرب الحقوق 
والحريات واإلجهاز على المكتسبات 

وضد القرار اإلقصائي لوزارة 
التربية، المتعلق بتسقيف 

سن التوظيف الجتياز مسابقة 
التعليم وانصياعها لضغط 

وابتزاز لوبي التعليم الخصوصي 
عبر رفض توظيف أساتذة 

التعليم الخصوصي إال بموافقة 
مشغليهم".

الثالثاء  ليلة  من  متأخرة  ساعة  في  اختتمت 
الساقية  عمال  التحاد  التاسع  المؤتمر  أشغال 
الحمراء ووادي الذهب بالداخلة بمخيمات الالجئين 
الريادي  الدور  تفعيل  على  بالتأكيد  الصحراويين، 

للعمال الصحراويين في معركتي التحرير والبناء.
لجبهة  السياسي  التنظيم  أمانة  مسؤول  أكد  و    
اختتام  أدوه خالل كلمة  السيد خطري  البوليزاريو 
الزين  "الشهيد  اسم  يحمل  الذي  المؤتمر  هذا 
أميريك اعلي فال "تحت شعار // عمل تضحية 
جميع  بأن   // والبناء  التحرير  الستكمال  وفاء 
مطالبين  العمالية  الطبقة  السيما  الصحراويين 
الجهود من  وتكاثف  الراهنة،  الظرفية  باستحضار 
الصحراوي  للشعب  المثلى  االهداف  تحقيق  أجل 

المتمثلة في الحرية واالستقالل".
الجيدة  "بالروح  السياسي  المسؤول  أشاد   
المؤتمر  جلسات  طبعت  التي  البناءة  والنقاشات 
لعمل  المعمقة  والدراسة  الطرح  جسدها  والتي 
العمل  وبرامج  األساسي  بالقانون  المكلفة  اللجان 
هذا  بنجاح  المؤتمرين  مهنأ  الصحراوي  الوطني 

االستحقاق العمالي".
إلى  المنتخبة،  الجديدة  القيادة  أدوه،  ودعا خطري 
التنظيم  أمانة  مكونات  مع  واالنضباط  العمل 

التي  الراهنة  الظرفية  واستحضار  السياسي، 
الكفاح  استئناف  مع  خاصة  القضية  بها  تمر 
واالستمرار  النضال  من  المزيد  ومواصلة  المسلح، 
وتحقيق  الشعب  وخدمة  والعطاء  التضحية  في 
التام  واالستقالل  العودة  في  المشروعة  أهدافه 

حسب البيان الختامي الذي توج أشغال المؤتمر.
التنظيمات  دعوة  الختامي"  البيان  وتضمن 
الشعب  مع  التضامن  إلى  العالم  في  العمالية 
الصحراوي ومساندته في كفاحه المشروع من اجل 
وتقرير  الحرية  في  العليا  اإلنسانية  مثل  تحقيق 
من  المؤتمر  وأكد  الظلم".  ونبذ  والعدالة  المصير 
خالل توصياته على أهمية تعزيز ودعم صفوف 
مؤسسات  دعم  وكدا  الصحراوي،  التحرير  جيش 
الوطنية  بالوحدة  والتمسك  الصحراوية،  الدولة 
تحت لواء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 

ووادي الذهب.
ما يزيد عن  المؤتمر مشاركة  لإلشارة، فقد عرف 
ممثلي  و  الصحراويين  العمال  عن  مندوب   400
المتضامنة  األجنبية  الوفود  من  النقابات  عديد 
ومهتمون  وبرلمانيون  الصحراوية  القضية  مع 

بقضايا التحرر.

المغرب مصب  اإلشعاعات اإلسرائيلية
المملكة  تتحول  أن  خطر  من  األخيرة  اآلونة  خالل  التحذير  وتيرة  ترتفع  أن  والمبالغة  التهويل  قبيل  من  ليس 
المغربية إلى قاعدة  خلفية لتنفيذ األجندة  اإلسرائيلية بغرض زعزعة أمن واستقرار المنطقة ، فلهذا التحذير 
مبرراته القائمة، والمتمثلة أساسا في مسألتين اثنتين: األولى أن إسرائيل تتقاسم مع نظام االحتالل المغربي 
قسيمة التوسع وحلم السيطرة ، مما يجعلها أي إسرائيل مصدر قلق  وعامل تأجيج لمصادر التوتر ، والمسألة 
الزمن على مفاعلي ديمونا  للتسرب بحكم تقادم  العبرية تمتلك مصادر إشعاعات قابلة  الدولة  أن  الثانية هي 
تبحث  جعلها  تسربها،  بمنع  الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ  عن  ذاتها  إسرائيل  وعجز  اإلسرائيليين  سوريك  وناحال 
األذى  إلحاق  يروم  العربي  المغرب  بمنطقة  توغلها  فان  اليقين  وبحكم   ، السامة  نفاياتها  لتفريغ  أماكن  عن 
الخطر  الدليلين عن  إلى هذين  . إضافة  والمسلمين  العرب  العدوانية ضد  المنطقة كجزء من سياستها  بسكان 
لإلشعاعات  المضادة  لوغول  توفر حبوب  أنها   باسم جيشها  الناطق  بلسان  األخيرة   اعترفت  هذه  اإلسرائيلي, 
النووية  وستوزعها على القاطنين بالقرب من مفاعلي ديمونا وناحال سوريك ، ومما يؤكد  هذه الحقيقة هو أن 
المعلومات المتواترة حول اإلشعاعات اإلسرائيلية وخطورتها تشير إلى أن نتائج بث اإلشعاع النووي اإلسرائيلي 
ستغدو كارثة إنسانية وبيئية في المنطقة بعد فترة زمنية، وأن خبراءها يبحثون ليال ونهارا عن مصب للنفايات  
خارج ترابها ، بل بعيدا عن محيطها الجغرافي ، ونعتقد أن الشعب المغربي سيكون أولى ضحايا هذا التطفل 
الذي ابتليت به منطقتنا ، بل ستضرب األمراض السرطانية عددا كبيرا من أبناء الشعب المغربي أوال، وستتطاير 
شظاياه صوب بعض الدول المجاورة ثانيا ، فضال عن إشباع التربة بهذه اإلشعاعات مما يضاعف من خطرها على 

السكان والنبات وكل أشكال الحياة وفقا لتقييمات خبراء الذرة.  
وإذا كان واقع الخطر اإلسرائيلي على هذه الدرجة من الحدة ، فمن المسؤول عن وجوده بجوارنا  ، ومن ثم كيف 
يجب التصدي له ومواجهته ؟   لن نتحدث عن دور المجتمع الدولي في مواجهة هذا التمدد ألن حتى الدول التي 
يفترض أنها تحتفظ بمصالحها في المنطقة (اسبانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية ) بدت وكأنها تبتلع 
لسانها ، وبالتالي فإن مواجهة الخطر يجب أن تتخذ أساليب جديدة ليس أقلها عقد مؤتمر إقليمي أو دولي برعاية 
األمم المتحدة لتوضيح أبعاد هذا الخطر وتحديد مسؤوليته ومن ثم مواجهته عبر إجبار إسرائيل على توضيح 
على  يستحيل  الجديد  اإلسرائيلي  االستعمار  تمدد  درجة  تحديد  فبغير   ، على حقيقة خطرها  للوقوف  نواياها 
المنطقة وجوارها الجغرافي تفادي الخطر الذي يمثله هذا التوغل على األمن اإلقليمي بمنطقة المغرب العربي . 

  عالي احبابي مدير جريدة الصحراء الحرة

 اختتام المؤتمر التاسع التحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب

التأكيد على تفعيل الدور الريادي للعمال 
الصحراويين في معركتي التحرير والبناء
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تقرير لهيئة شؤون األسرى يؤكد أنهم يعيشون أوضاعا اعتقالية مأساوية

األسرى الفلسطينيون يتعرضون 
النتهاكات تنكيلية في سجون االحتالل

اعتقالیة  وظروف  حیاتیة  بأوضاع  زجھم  الى  الھیئة،  واشارت 
تقدیم  في  والمماطلة  الطبیة،  الرعایة  من  وحرمانھم  مأساویة، 
العالج للمرضى والمصابین منھم، إضافة إلى التعذیب الذي یتبعھ 

ضباط التحقیق معھم داخل أقبیة االحتالل.
سوءا  التوقیف  مراكز  أكثر  من  أن  تقریرھا  في  الھیئة  وتابعت 
«مركز توقیف حوارة»، حیث یفتقر إلى أدنى المقومات المعیشیة 
فیھ  المحتجزین  األسرى  تعمد حرمان  المعتقل  فإدارة  واآلدمیة، 
تفوح  قذرة  ببطانیات  بتزویدھم  وتقوم  والمالبس،  األغطیة  من 
منھا رائحة الرطوبة، كذلك ال توفر لھم المیاه الساخنة لالستحمام 
وتركھم  طبیا  إھمالھم  عن  عدا  التدفئة،  وسائل  من  وتحرمھم 

یعانون من األمراض.
ورصد محامي الھیئة عقب زیارتھ «لمركز توقیف حوارة»، 
حالة مرضیة محتجزة ھناك، وھي حالة المعتقل حمزة معین 
طبنجة من مدینة نابلس، الذي یعاني من ارتفاع شدید بحرارة 
جسمھ وصداع واحتقان ویستفرغ أكثر من مرة بالیوم، وھو 
المعتقل  إدارة  تقم  لم  اللحظة،  ولغایة  صعبة  صحیة  بحالة 

بعالجھ، ما أدى الى تفاقم وضعھ الصحي.

وحملت ھیئة األسرى االحتالل الصھیوني المسؤولیة الكاملة عن 
حیاة األسرى ال سیما معتقلي «حوارة»، الذین یتم انتھاكھم بشكل 
الفلسطیني  بالشعب  مساس  باألسرى  المساس  أن  مؤكدة  یومي، 
داخل «مركز  حالیا  المعتقلین  أن عدد  بأن،  التذكیر  مع  بأكملھ. 

توقیف حوارة» 13 معتقال.
للشھداء  القدس  مھجة  لمؤسسة  اإلعالمي  الناطق  أكد  ذلك،  إلى 
انضمام  أمس؛  أول  الزعانین  تامر  األستاذ  والجرحى  واألسرى 
مضى  الذین  الفلسطینیین  األسرى  عمداء  لقائمة  جدیًدا  عمیًدا 
داخل  في  مستمر  وبشكل  متواصلة  عاًما   (20) اعتقالھم  على 
من  الدرابیع  إسماعیل  سالم  عیسى  البطل  األسیر  وھو  األسر، 
بلدة دورا بمحافظة الخلیل بالضفة المحتلة، والمعتقل منذ تاریخ 
14/12/2001م؛ والذي حكم علیھ بالسجن المؤبد (مدى الحیاة) 

بتھمة مقاومتھ للمحتل.
أسیًرا من  قائمة عمداء األسرى تضم (13)  أن  الزعانین  وقال 
الذین مضى على اعتقالھم أكثر من (30) عاًما وبشكل متواصل 
وما زالوا یُطلق علیھم «أیقونات األسرى»، واألسرى ھم (األسیر 
القائد كریم یونس واألسیر القائد ماھر یونس واألسیر القائد محمد 

دقة  ولید  القائد  واألسیر  مخ  أبو  إبراھیم  القائد  واألسیر  الطوس 
واألسیر القائد إبراھیم بیادسة واألسیر القائد أحمد جابر واألسیر 
القائد  واألسیر  داُود  محمد  القائد  واألسیر  نعمة  أبو  سمیر  القائد 
بشیر الخطیب واألسیر القائد جمعة آدم واألسیر القائد محمود أبو 

خرابیش واألسیر القائد رائد السعدي).
وبین الزعانین أن ھؤالء األیقونات القادة لم تشملھم ال صفقات 
مع  الفلسطینیة  السلطة  قبل  من  التفاوض  صفقات  وال  للمقاومة 
المحتل االسرائیلي. وطالب الزعانین أن یكون ھناك تحرك جاد 
وفعال إلبراز معاناة أیقونات األسرى وتضحیاتھم وتخلید صبرھم 
المرضى  األسرى  على  اإلعالمي  الضوء  وتسلیط  وصمودھم 
واألحكام العالیة واألسیرات واألشبال. كما دعا الزعانین المقاومة 
الفلسطینیة أن تعمل جاھدًة من أجل إطالق سراح ھؤالء األبطال 

من عتمة السجن وظلمات السجان.

أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية في تقرير أصدرته أمس، بأن األسرى 
داخل المعتقالت الصهيونية يتعرضون النتهاكات وأساليب تنكيلية ممنهجة من قبل 

إدارة سجون االحتالل.
ä’ÉcƒdG

التعاون  لمجلس  األعلى  المجلس  أكد 
الثانیة  دورتھ  في  العربیة  الخلیج  لدول 
عقد  الذي  اجتماعھ  ختام  في  واألربعین، 
العاصمة  في  الدرعیة  بقصر  أمس،  أول 
من  الثابتة  مواقفھ  الریاض،  السعودیة 
مركزیة القضیة الفلسطینیة، ودعمھ لسیادة 
األراضي  جمیع  على  الفلسطیني  الشعب 
حزیران/یونیو  منذ  المحتلة  الفلسطینیة 
الفلسطینیة  الدولة  وتأسیس   ،1967
الشرقیة،  القدس  وعاصمتھا  المستقلة 
مبادرة  وفق  الالجئین،  حقوق  وضمان 
السالم العربیة وقرارات الشرعیة الدولیة.

وترأس االجتماع نیابة عن خادم الحرمین 
الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز آل 
سعود، ولي العھد األمیر محمد بن سلمان، 
بمشاركة أمیر قطر تمیم بن حمد آل ثاني، 
خلیفة،  آل  بن عیسى  البحرین حمد  وملك 
بن  محمد  اإلمارات  دولة  رئیس  ونائب 
الكویتي  العھد  وولي  مكتوم،  آل  راشد 
رئیس  ونائب  الجابر،  األحمد  مشعل 
العماني  الوزراء  مجلس  لشؤون  الوزراء 

فھد بن محمود آل سعید.
وأكد المجلس في بیانھ الختامي، «ضرورة 
تفعیل جھود المجتمع الدولي لحل الصراع، 
بما یلبي جمیع الحقوق المشروعة للشعب 
األسس».  تلك  وفق  الشقیق  الفلسطیني 
ودعا المجلس األعلى المجتمع الدولي إلى 
التدخل لوقف استھداف الوجود الفلسطیني 
من  الفلسطینیین  وطرد  القدس،  مدینة  في 
ومحاوالت  الشرقیة،  القدس  في  منازلھم 
وتركیبتھا  القانوني  طابعھا  تغییر 
باألماكن  الخاصة  والترتیبات  السكانیة 
االحتالل  ومخططات  اإلسالمیة،  المقدسة 
للقانون  صریحة  مخالفة  في  الصھیوني 
واالتفاقات  الدولیة  والقرارات  الدولي 
القائمة المبرمة بھذا الشأن، مؤكًدا ضرورة 

االبتعاد عن اإلجراءات األحادیة.
رفضھ  عن  األعلى  المجلس  وأعرب 
الضفة  في  المستوطنات  لضم  توجھ  أي 
لمیثاق  صریحة  مخالفة  في  الغربیة، 
الدولي  القانون  ومبادئ  المتحدة  األمم 
قرار  فیھا  بما  المتحدة،  األمم  وقرارات 
 ،2016 لعام   2334 رقم  األمن  مجلس 
والرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة 
الرابعة  جنیف  واتفاقیة   ،2004 لعام 
الكیان  استمرار  أدان  كما   .1949 لعام 
االستیطانیة  الوحدات  بناء  في  الصھیوني 
المحتلة، وطالب  الفلسطینیة  في األراضي 

على  الضغط  بضرورة  الدولي  المجتمع 
االحتالل الصھیوني للرجوع عن قراراتھا 
والقرارات  للقوانین  المخالفة  االستیطانیة 

الدولیة.
رئیس  اقتحام  األعلى  المجلس  وأدان 
اإلبراھیمي  للحرم  الصھیوني  االحتالل 
ذلك  یُعد  «إذ  الخلیل،  مدینة  في  الشریف 
اإلسالمیة،  المقدسات  على  سافراً  تعدیاً 
مالیین  لمشاعر  مستمراً  واستفزازاً 

المسلمین حول العالم».
وأشاد مجلس التعاون الخلیجي بالمساعدات 
أنشطة  لدعم  المجلس  دول  تقدمھا  التي 
وتشغیل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة 
المجتمع  وطالب  (األونروا)،  الالجئین 
مھمتھا  لتواصل  دعمھا  باستمرار  الدولي 

حتى عودة الالجئین الفلسطینیین.

أكاديميون يطالبون 
بمحاسبة االحتالل الصهيوني 
على انتهاكاته في فلسطين

إلى ذلك طالب أكادیمیون وأساتذة قانون 
ومتحدثون من عدة دول عربیة، بمحاسبة 
انتھاكاتھ  على  الصھیوني،  االحتالل 
الفلسطیني.  الشعب  بحق  المستمرة 
وأكدوا خالل مداخالتھم في ندوة رقمیة 
«الحق  عنوان  تحت  تونس  في  نظمت 
على  والمنتھك»،  الثابت  الفلسطیني 
المصیر  بتقریر  الفلسطیني  الشعب  حق 
وإقامة دولتھ المستقلة كاملة السیادة وفًقا 
ونظم  الصلة.  ذات  األممیة  للقرارات 
بالشراكة  الجاحظ»،  «منتدى  الندوة 
تونس،  لدى  فلسطین  دولة  سفارة  مع 
الفلسطینیین،  للحقوقیین  العام  واالتحاد 
حركة  وإقلیم  الفلسطینیة،  الجالیة  وأبناء 
الفلسطینیین،  العمال  واتحاد  «فتح»، 
بشمال  العسكریین  المتقاعدین  وھیئة 
رقمیة  ندوة  أمس،  أول  مساء  أفریقیا، 
الثابت  الفلسطیني  «»الحق  بعنوان 
«منتدى  رئیس  وقال  والمنتھك». 
إن  العیاري  الرزاق  عبد  الجاحظ» 
بحق  ومستوطنیھ  االحتالل  «انتھاكات 
ترقى  المحتلة  األرض  في  أھلنا وشعبنا 
المجتمع  مطالًبا  حرب»،  جرائم  إلى 
االنتھاكات  لھذه  حد  بوضع  الدولي 

من  جرائمھ.  على  االحتالل  ومحاسبة 
الفلسطینیة  الجالیة  رئیس  أكد  جانبھ، 
«أھمیة  الدریني  الدین  سیف  بتونس 
العربي، ألن  الوطن  الفكریة في  النخب 
یسعى  الذي  االحتالل  یخشاه  ما  ھذا 

جاھًدا الى التجھیل وتزییف الحقائق».
بدوره، أكد أمین سر إقلیم حركة «فتح» 
«الشعب  أن  كنعان  مطیع  تونس  في 
استعماریة  لقوى  ضحیة  ھو  الفلسطیني 
شعبنا  حق  على  مشدًدا  علیھ»،  تآمرت 
المستقلة  دولتھ  وإقامة  حریتھ  بنیل 

وعاصمتھا القدس.
وقدمت خالل الندوة مداخالت من أستاذ 
في  الدولیة  والعالقات  الدولي  القانون 
عبد  الدكتور  المنار»  تونس  «جامعة 
العام  القانون  وأستاذ  العبدلي،  المجید 
في الجامعة الدكتور صغیر الزكراوي، 
الدكتور  الجامعة  في  القانون  وأستاذ 
عمار الداودي، وأستاذ التاریخ السیاسي 
منوبة  جامعة  في  والراھن  المعاصر 
الحناشي،  اللطیف  عبد  الدكتور  تونس 
الجزائري  واألكادیمي  والصحفي 
ھیئة  وأعضاء  خربوش،  الھادي  عبد 
اللیبیة  الزاویة  جامعة  في  التدریس 
الدكتور سلیمان منصور وعون الحرابي 
العلوم  وأستاذ  المرناقي،  وفوزي 
المستقبل  جامعة  في  المساعد  السیاسیة 
والذین  الھمداني،  طھ  الدكتور  الیمنیة 
أكدوا جمیًعا على حق الشعب الفلسطیني 
دولتھ  وإقامة  المصیر  تقریر  في 
االحتالل  بمحاسبة  مطالبین  المستقلة، 
والقانون  الدولي  للقانون  خروقاتھ  على 
الدولي اإلنساني، ومشددین على مواقف 
بلدانھم وشعوبھم الثابتة والداعمة للقضیة 

الفلسطینیة.
كما تخلل الندوة مداخالت من المستشارة 
القدس  من  الحقوقیة  والناشطة  القانونیة 
إیاد  الحقوقي  والناشط  دعنا،  فاطمة 
البرغوثي من رام هللا، واالستاذ الجامعي 
الجاحظ  لمنتدى  اإلداریة  الھیئة  وعضو 
الدكتور زھیر الخویلدي، ورئیس اتحاد 
تونس،  فرع  الفلسطینیین  الحقوقیین 
الشھید  لمؤسسة  العامة  األمانة  عضو 
العام  القانون  أستاذ  عرفات،  یاسر 
«تونس  جامعة  في  السیاسیة  والعلوم 

المنار» إبراھیم الرفاعي.

فجر   الصھیوني  االحتالل  قوات  اعتقلت 
أمس، عدًدا من الفلسطینیین خالل عملیات 
الغربیة  بالضفة  متفرقة  مناطق  اقتحام 
منزل  خاللھا  وداھم  المحتلة،  والقدس 
«نفق  أبطال  أحد  انفیعات  مناضل  األسیر 

الحریة» في جنین.
االحتالل  قوات  اعتقلت  نابلس،  ففي 
دھم  عقب  ابداح،  محمد  المحرر  األسیر 
لالجئین،  الجدید  عسكر  مخیم  في  منزلھ 
شرقي المدینة. وفي سلفیت، اعتقلت قوات 
من  الشنار  صالح  براء  الشاب  االحتالل 
وحمزة  المدینة،  غربي  الدیك  كفر  قریة 
عاصي من بلدة قراوة شمال غربي المدینة.

االحتالل  قوات  اعتقلت  لحم،  بیت  وفي 
الشاب محمد موسى حجازي (23 عاًما)، 
منطقة  في  وتفتیشھ  والده  منزل  دھم  بعد 
قوات  اقتحمت  كما  الموالح“.  «جبل 
شرق  حرملة  قریة  في  منزلین  االحتالل 
بیت لحم، للمواطنین سالم محمود الصباح، 

وصالح موسى محمد.
بلدة  االحتالل  قوات  اقتحمت  جنین،  وفي 
وداھمت  دوریة،   20 من  بأكثر  یعبد 
منزل عائلة األسیر مناضل انفیعات، الذي 
انتزاع حریتھ من سجن  بعد  اعتقالھ  أعید 
االحتالل  قوات  واحتجزت  «جلبوع“. 
المنزل   وفتشت  انفیعات،  األسیر  عائلة 
األسیر  وأتلفت صور  خراًبا،  فیھ  وعاثت 

ومحتویاتھ.
األسیر  منزل  االحتالل  قوات  داھمت  كما 
قود،  كفر  في  عبید  أبو  سائد  المحرر 
واحتجزت األسرة حتى االنتھاء من حملة 
والتھدید  سائد  بتسلیم  وطالبوھا  التفتیش، 
أبو  أن  علًما  یومیة،  ومداھمات  بعقوبات 
عبید تعرض لالعتقال مرات عدة، وخاض 
ضد  الطعام  عن  إضراًبا  اعتقال  آخر  في 
المحتلة،  القدس  وفي  اإلداري.  اعتقالھ 
اعتقلت قوات االحتالل الشابین فادي محمد 
بدو،  بلدة  في  عائلتھ  منزل  الخضور، من 
ومحمد عبد السالم ربیع من بلدة بیت عنان 

شمال غربي القدس.
الصھیوني حمالت  االحتالل  قوات  وتشن 
في  متكررة،  واقتحامات  اعتقاالت 
والقدس  الغربیة  بالضفة  متفرقة  مناطق 
الذي  الدوري  التقریر  ورصد  المحتلة. 

حماس  لحركة  اإلعالمي  المكتب  یصدره 
االحتالل  قوات  ارتكاب  الغربیة  بالضفة 
شھر  خالل  انتھاًكا   2341 والمستوطنین 

نوفمبر الماضي.
ووثق التقریر اعتقال قوات االحتالل 378
مواطًنا، وتنفیذ 388 عملیة اقتحام لمناطق 
عدد  وبلغ  والقدس،  الضفة  في  مختلفة 
حواجز.   305 والمؤقتة  الثابتة  الحواجز 
هللا،  ورام  والقدس  نابلس  مناطق  وتعد 
بواقع  االحتالل  النتھاكات  تعرضا  األكثر 

484، 483، 331 انتھاًكا توالیا.
المستوطنین،  عشرات  اقتحم  ذلك،  إلى 
بحمایة  المبارك،  األقصى  المسجد  أمس، 
وأفادت  الصھیوني.  االحتالل  شرطة  من 
عشرات  بأن  فلسطینیة،  اعالم  وسائل 
جھة  من  األقصى  اقتحموا  المستوطنین 
االحتالل،  جنود  یرافقھم  المغاربة،  باب 
وأدوا طقوًسا تلمودیة في المنطقة الشرقیة، 

ونفذوا جوالت استفزازیة في باحاتھ.
تسمیھا  ما  االحتالل  قوات  وتنظم 
بـ»جوالت تعریفیة» في ساحات األقصى 
إجراءات  بالمكان، وسط  لتعریف جنودھا 
المستوطنون  ویتعمد  مشددة.  عسكریة 
على  التلمودیة  طقوسھم  أداء  المقتحمون 
عبر  الظھر  صالة  وبعد  صباحیة  فترتین 
باب المغاربة في الجدار الغربي لألقصى 

بتسھیالت ومرافقة من قوات االحتالل.
یصدره  الذي  الدوري  التقریر  ورصد 
بالضفة  حماس  لحركة  اإلعالمي  المكتب 
خالل  للمستوطنین  اعتداء   (71) الغربیة 
التقریر،  وبحسب  الماضي.  نوفمبر  شھر 
للمسجد  منھم  المقتحمین  عدد  بلغ  فقد 
بلغ  فیما  مستوطنا،   (2365) األقصى 
عدد حاالت اإلبعاد عن أماكن السكن وعن 

المسجد األقصى (6) مواطنین.
المقابل، تشھدت مدن وبلدات الضفة  وفي 
عام  المحتل  الفلسطیني  والداخل  الغربیة 
1948م شد رحال الفلسطینیین إلى باحات 
تحت  تنطلق  حمالت  ضمن  األقصى، 
«نداء الفجر العظیم“. ویأتي «نداء الفجر 
الترابط الروحي بین  تأكیدا على  العظیم» 
وإلیصال  األقصى  والمسجد  الفلسطینیین 
رسالة لالحتالل برفض مخططات التھوید 

والضم. 

أكد على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية 

«مجلس التعاون الخليجي» يدعو 
لوقف استهداف الوجود الفلسطيني 

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى

االحتالل الصهيوني يواصل انتهاكاته 
ضد الشعب الفلسطيني
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المسلمین  بین  ـ  عنھ  هللا  رضي  ـ  الصدیق  عاش 
فكان ال  وسلم)،  علیھ  لرسول هللا (صلى هللا  كخلیفٍة 
بالمعروف،  وأمر  الناس،  علَّم  إال  تمرُّ  فرصًة  یترك 
ونھى عن المنكر، فكانت مواقفھ تشعُّ على َمْن حولھ 
ھذه  فمن  واألخالق،  واإلیمان،  بالھدى،  عیَّة  الرَّ من 

المواقف:

أ ـ حلبھ لألغنام، والعجوز العمیاء، 
وزیارة أم أیمن:

كان قبل الخالفة یحلب للحيِّ أغنامھم، فلّما بویع لھ 
لنا  یحلب  ال  اآلن   : الحيِّ من  جاریٌة  قالت  بالخالفة، 
(أغنام) دارنا، فسمعھا أبو بكٍر، فقال: لعمري ألحلبنَّھا 
لكم، وإنِّي ألرجو أال یغیِّرني ما دخلت فیھ عن ُخلٍُق 
، وكنَّ إذا أتینھ بأغنامھنَّ  كنت علیھ، فكان یحلب لھنَّ
اإلناء  باعد  انضح؛  قالت:  فإن  ألبد؟  أم  أَْنَضُح  یقول: 
من الّضرع حتى تشتّد الرغوة، وإن قالت: البد؛ أدناه 
نح ستة  منھ حتى ال تكون لھ رغوة، فمكث كذلك بالسُّ
أشھر، ثمَّ نزل إلى المدینة. ففي ھذا الخبر بیان شيٍء 
دِّیق ـ رضي هللا عنھ ـ فھذا  من أخالق أبي بكٍر الصِّ
وكبیٍر  سنِّھ،  في  كبیٍر  كبیٍر،  رجٍل  من  كبیٌر  تواضٌع 
في منزلتھ، وجاھھ، حیث كان خلیفة المسلمین، وكان 
حریصاً على أال تغیِّر الخالفة شیئاً من معاملتھ للناس، 
وإن كان ذلك سیأخذ علیھ وقتاً ھو بحاجة إلیھ، كما أنَّ 
حابة ـ رضي هللا  ھذا العمل یدلُّنا على مقدار تقدیر الصَّ
الجھد،  كلَّفتھم  ، واإلحسان، وإن  البرِّ ـ ألعمال  عنھم 

والوقت.

 ب ـ نصحھ المرأٍة نذرت أال 
تحدِّث أحداً:

أعمال  عن  ینھى  ـ  عنھ  هللا  رضي  ـ  بكٍر  أبو  كان   
أعمال  إلى  ویدعو  الدِّین،  في  واالبتداع  الجاھلیَّة، 
حازم:  أبي  بن  قیس  فعن  نَّة،  بالسُّ ك  والتمسُّ اإلسالم، 
دخل أبو بكٍر على امرأة من أحمس، یقال لھا: زینب، 
فراھا ال تتكلَّم، فقال أبو بكٍر: ما لھا ال تتكلَّم ؟ قالوا: 
 ، ة مصمتًة. فقال لھا: تكلَّمي، فإنَّ ھذا ال یحلُّ نوت حجَّ
ھذا من عمل الجاھلیَّة . قال: فتكلَّمت، فقالت: من أنت 
؟ قال: أنا امرؤ من المھاجرین . قالت: أيُّ المھاجرین 
؟ قال: من قریش . قالت: من أيِّ قریش أنت ؟ قال: 
إنَّك لسؤوٌل، أنا أبو بكٍر . قالت: یا خلیفة رسول هللا! 
الح الذي جاء هللا بھ بعد  ما بقاؤنا على ھذا األمر الصَّ
تكم  أئمَّ بھ  استقامت  ما  علیھ  بقاؤكم  فقال:  الجاھلیَّة؟ 
رؤوٌس،  لقومك  كان  أما  قال:  ؟  ة  األئمَّ وما  قالت:   .
وأشراٌف یأمرونھم، فیطیعونھم ؟ قالت: بلى! قال: فھم 

أولئك على الناس. 

ج ـ اھتمامھ باألمر بالمعروف 
والنَّھي عن المنكر:

بالمعروف  یأمر  ـ  عنھ  هللا  رضي  ـ  دِّیق  الصِّ كان   
وینھى عن المنكر، ویبیِّن للناس ما التبس علیھم من 
أبا بكٍر  الفھم، فعن قیس بن أبي حازٍم، قال: سمعت 
َال  أَْنُفَسُكْم  َعلَْیُكْم  آَمنُوا  الَِّذیَن  {َیاأَیَُّھا  یقول:  دِّیق  الصِّ
إنِّي  [المائدة:۱۰٥]  اْھَتَدْیتُْم}  إَِذا  َضلَّ  َمْن  ُكْم  َیُضرُّ

سمعت رسول هللا ( صلى هللا علیھ وسلم ) یقول: «إنَّ 
ھم هللا بعقاب».  القوم إذا رأوا المنكر، فلم یَُغیِّروه؛ عمَّ
اآلیة،  ھذه  تقرؤون  إنكم  النَّاس!  أیُّھا  یا  روایة:  وفي 
النبيَّ (  وتضعونھا على غیر مواضعھا، وإنّا سمعنا 
رأوا  إذا  الناس  إن   » یقول:   ( وسلم  علیھ  صلى هللا 
هللا  ھم  یعمَّ أن  أوشك  یدیھ؛  على  یأخذوا  فلم  الظالم، 

بعقاب ».
الَِّذیَن  أَیَُّھا  {َیا  تعالى:  قولھ  وأّما   : النَّوويُّ قال   
األمر  لوجوب  مخالفاً  فلیس  أَْنُفَسُكْم}.  َعلَْیُكْم  آَمنُوا 
حیح  بالمعروف، والنَّھي عن المنكر؛ ألن المذھب الصَّ
عند المحقِّقین في معنى اآلیة: أنَّكم إذا فعلتم ما ُكلِّفتم 
كم تقصیر غیركم، مثل قولھ تعالى: {َوَال  بھ؛ فال یضرُّ
كان  فإذا   [۱٦٤ [األنعام:  أُْخَرى}  ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر 
عن  والنَّھي  بالمعروف،  األمر  بھ  ُكلِّف  فمّما  كذلك 
المنكر، فإذا فعلھ، ولم یمتثل المخاطب؛ فال عتب بعد 

ذلك على الفاعل؛ لكونھ أّدى ما علیھ. 
واب، فعن  وكان رضي هللا عنھ یحثُّ الناس على الصَّ
میمون بن مھران: أنَّ رجًال سلَّم على أبي بكٍر، فقال: 
السالم علیك یا خلیفة رسول هللا! قال: من بین ھؤالء 
نَّة مخافة أن  أجمعین؟ وكان رضي هللا عنھ یترك السُّ
یظنَّ ما ال علم لھ: أنَّھا فریضٌة أو واجبٌة، فعن حذیفة 
بكٍر،  أبا  قال: رأیت  أنَّھ  ـ  ـ رضي هللا عنھ  أسید  بن 
أن  یان مخافة  یُضحِّ ـ وما  ـ رضي هللا عنھما  وعمر 
یُستنَّ بھما، وفي روایٍة: كراھیة أن یُقتدى بھما، وكان 
یوصي ابنھ عبد الرحمن بحسن المعاملة لجیرانھ، فقد 
قال لھ ذات یوٍم، وھو یخاصم جاراً لھ: ال تمار جارك، 
فإنَّ ھذا یبقى، ویذھب الناس. وكان باراً بوالده، فلّما 
اعتمر في رجب سنة اثنتي عشرة من الھجرة؛ دخل 
ة ضحوًة، فأتى منزلھ، وأبوه أبو قحافة جالٌس على  مكَّ
ابنك  ھذا  لھ:  فقیل  یحوشھم،  فتیان  معھ  داره،  باب 
فنزل  ناقتھ،  ینیخ  أن  بكر  أبو  ل  وعجَّ قائماً،  فنھض 
عنھا، وھي قائمٌة ـ لیقابل أباه في برٍّ وطاعٍة، وجاء 
الناس یسلِّمون علیھ، فقال أبو قحافة: یا عتیق! ھؤالء 
المأل، فأحسن صحبتھم! فقال أبو بكر: یا أبِت! ال حول 
قت أمراً عظیماً، ال قدرة لي بھ،  وال قوة إال باھلل، ُطوِّ

وال یدان إال باھلل.
 وكان یھتمُّ بالصالة، والخشوع فیھا، ویحرص على 
حسن العبادة، وكان ال یلتفت في صالتھ، وكان أھل 
عطاء،  من  الصالة  جریج  ابن  أخذ  یقولون:  مكة 
بیر من  بیر، وأخذھا ابن الزُّ وأخذھا عطاء من ابن الزُّ
أبي بكٍر، وأخذھا أبو بكٍر من النبيِّ (صلى هللا علیھ 
وسلم)، وكان عبد الرزاق یقول: ما رأیت أحداً أحسن 
صالًة من ابن جریج. وعن أنس ـ رضي هللا عنھ ـ 
البقرة في  فاقترأ  الفجر،  بالناس  بكٍر  أبو  قال: صلَّى 
ركعتیھ، فلّما انصرف؛ قال لھ عمر: یا خلیفة رسول 
طلعت،  قد  الشمس  أن  رأینا  حتى  انصرفت  ما  هللا! 
قال: لو طلعت؛ لم تجدنا غافلین. وكان یحثُّ الناس 
على الصبر في المصائب، ویقول لمن مات لھ أحٌد: 
لیس مع العزاء مصیبٌة، وال مع الجزع فائدٌة، الموت 
َفْقَد رسول  اذكروا  بعده،  مما  وأشدُّ  قبلھ،  مّما  أھون 

م هللا أجركم.  هللا، تصغر مصیبتكم، وعظَّ
ى عمر ـ رضي هللا عنھ ـ عن طفٍل أصیب بھ،  وعزَّ
ضھ منك، وكان رضي  فقال: عوَّضك هللا منھ ما عوَّ
هللا عنھ یحذِّر الناس البغي، والنَّكث، والمكر، ویقول: 
ثالٌث من ُكنَّ فیھ ُكنَّ علیھ: البغي، والنَّكث، والمكر. 

ـ  مواعظھ  ومن  باھلل،  ویذكرھم  الناس  یعظ  وكان 
خمس:  ُرج  والسُّ خمٌس،  لمات  الظُّ ـ:  عنھ  هللا  رضي 
راج لھ التقوى، والذَّنب ظلمٌة،  حب الدنیا ظلمٌة، والسِّ
راج لھ ال إلھ  راج لھ التوبة، والقبر ظلمٌة، والسِّ والسِّ
راج لھا  د رسول هللا، واآلخرة ظلمٌة، والسِّ إال هللا محمَّ
راج لھا الیقین.  راط ظلمٌة، والسِّ الح، والصِّ العمل الصَّ
وكان رضي هللا عنھ من خالل منبر الجمعة یحثُّ على 
واالستعداد  االعتبار،  على  ویحثُّ  والحیاء،  الصدق، 

للقدوم على هللا، ویحذِّر من الغرور. 
سمعت  قال:  ـ  هللا  رحمھ  ـ  إسماعیل  بن  أوسط  فعن 
دِّیق ـ رضي هللا عنھ ـ یخطب بعد وفاة  أبا بكٍر الصِّ
رسول هللا بسنة، فقال: قام فینا رسول هللا ( صلى هللا 
علیھ وسلم ) مقامي ھذا عام أول، ثمَّ بكى أبو بكر، ـ 
وفي روایة: ثمَّ ذرفت عیناه، فلم یستطع من العبرة أن 
یتكلَّم ـ ثمَّ قال: «أیُّھا الناس! اسألوا هللا العافیة، فإنَّھ لم 
دق  یعط أحٌد خیراً من العافیة بعد الیقین، وعلیكم بالصِّ
، وھما في الجنَّة، وإیّاكم والكذب، فإنَّھ مع  فإنَّھ مع البرِّ
تدابروا،  وال  تقاطعوا،  وال  النار،  في  وھما  الفجور، 
وال تباغضوا، وال تحاسدوا، وكونوا عباد هللا إخواناً». 
بیر بُن العّوام ـ رضي هللا عنھ ـ: إنَّ أبا بكٍر  وقال الزُّ
قال وھو یخطب الناس: یا معشر المسلمین! استحیوا 
إنِّي ألظلُّ  من هللا ـ عزَّ وجلَّ ـ فو الذي نفسي بیده! 
بثوبي استحیاًء  حین أذھب الغائط في الفضاء متقنعاً 

من ربِّي عزَّ وجل.
 وعن عبد هللا بن حكیٍم، قال: خطبنا أبو بكٍر ـ رضي 
هللا عنھ ـ فقال: أّما بعد: فإنِّي أوصیكم بتقوى هللا، وأن 
ھبة،  غبة بالرَّ تثنوا علیھ بما ھو لھ أھٌل، وأن تخلطوا الرَّ
وتجمعوا اإللحاح بالمسألة، فإنَّ هللا أثنى على زكریا، 
وأھل بیتھ، فقال: {إِنَُّھْم َكانُوا یَُساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت 
َوَیْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَھًبا َوَكانُوا لََنا َخاِشِعیَن *} [األنبیاء: 
۹۰] ثمَّ اعلموا عباد هللا: أنَّ هللا قد ارتھن بحقِّھ أنفسكم، 
وأخذ على ذلك مواثیقكم، فاشترى القلیل الفاني بالكثیر 

الباقي، وھذا كتاب هللا فیكم ال تفنى عجائبھ، وال یطفأ 
نوره، فصدِّقوا قولھ، وانتصحوا كتابھ، واستوضحوا 
ل بكم الكرام  لمة، فإنَّما خلقكم للعبادة، ووكَّ منھ لیوم الظُّ
الكاتبین یعلمون ما تفعلون، ثمَّ اعلموا عباد هللا! أنَّكم 
تغدون، وتروحون في أجٍل قد ُغیَِّب عنكم علُمھ، فإن 
استطعتم أن تنقضي اآلجال وأنتم في عمل ھلل، فافعلوا، 
ولن تستطیعوا ذلك إال باھلل، فسابقوا في مھل اجالكم 
قبل أن تنقضي اجالكم، فیردَّكم إلى أسوأ أعمالكم، فإن 
فأنھاكم  أنفسھم،  لغیرھم، ونسوا  اجالھم  جعلوا  أقواماً 
فإنَّ  النَّجا،  النَّجا  ثمَّ  الَوحا،  فالَوحا  مثلھم.  تكونوا  أن 

ُه سریٌع . وراءكم طلباً حثیثاً َمرُّ
إخوانكم،  من  تعرفون  من  أین  أخرى:  روایة  وفي   
ومن أصحابكم؟! قد وردوا على ما قدَّموا، قدَّموا ما 
عادة.  والسَّ قوة،  بالشَّ فیھ  أیام سلفھم، وحلُّوا  في  قدَّموا 
أین الجبارون الذین بنوا المدائن، وحفَّفوھا بالحائط؟! 
خر واآلبار، أین الوضاءة الحسنة  قد صاروا تحت الصَّ
وجوھھم، المعجبون بشبابھم؟ أین الملوك؟ وأین الذین 
كانوا یعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع 
بھم الدَّھر، فأصبحوا في ظلمات القبور، ال خیر في 
قوٍل ال یراد بھ وجھ هللا، وال خیر في ماٍل ال ینفق في 
سبیل هللا، وال خیر فیمن یغلب جھلُھ حلمھ، وال خیر 
فیمن یخاف في هللا لومة الئم. إن هللا تعالى لیس بینھ 
وبین أحد من خلقھ نسٌب یعطیھ بھ خیراً، وال یصرفھ 
عن سوٍء إال بطاعتھ، واتباع أمره، وإنَّھ ال خیر بخیٍر 
أنَّكم  واعلموا  الجنَّة،  بعده  بشرٍّ  شرَّ  وال  النار،  بعده 
ما أخلفتم ھلل عزَّ وجل فربَّكم أطعتم، وحقَّكم حفظتم، 
تثنوا  وأن  تتَّقوه،  أن  وفاقتكم  لفقركم،  باھلل  وأوصیكم 
غفاراً،  كان  إنَّھ  تستغفرونھ  وأن  أھلھ،  ھو  بما  علیھ 

أقول قولي ھذا، وأستغفر هللا لي ولكم.
دِّیق یھتمُّ بالمجتمع فیعظ المسلمین،  وھكذا كان الصِّ

عن وینھى  بالمعروف،  ویأمر  الخیر،  على  ویحثُّھم 
المنكر فھذا غیٌض من فیٍض، وقلیٌل من كثیر
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توقيف 9 عناصر دعم للجماعات اإلرهابية

 في حصیلة أسبوعیة لوحدات الجیش:

أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خالل الفترة من 8 الى 14 ديسمبر 
الجاري، محاوالت إدخال قرابة 12 قنطارا من الكيف المعالج الى التراب الوطني عبر 

الحدود مع المغرب.

تم االستالء عليها في عمليات سرقة طالت عدّة محالت تجارية

أمن الحراش يسترجع 400
مليون سنتيم

أمن بئر التوتة يسترجع سيارة مسروقة

أشار بيان صدر عن وزارة الدفاع 
الوطني أمس األربعاء أنه في سياق 

الجهود المتواصلة المبذولة في 
مكافحة اإلرهاب ومحاربة الجريمة 

المنظمة بكل أشكالها, « نفذت 
وحدات ومفارز للجيش الوطني 

الشعبي, خالل الفترة الممتدة من 08
إلى 14 ديسمبر 2021 , عمليات عدة 

أسفرت عن نتائج نوعية تعكس 
مدى االحترافية العالية واليقظة 

المستمرة واالستعداد الدائم لقواتنا 
المسلحة في كامل التراب الوطني»، 
وتمت االشارة في هذا الشأن الى أنه 
في «سياق عمليات محاربة الجريمة 
المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة 

الهادفة إلى التصدي آلفة االتجار 
بالمخدرات ببالدنا, أوقفت مفارز 

مشتركة للجيش الوطني الشعبي, 
بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن, 

بإقليمي الناحيتين العسكريتين 
الثانية والثالثة, (13) تاجر مخدرات 

وأحبطت محاوالت إدخال كميات 
من المخدرات عبر الحدود مع 

المغرب, تقدر بـ(11) قنطارا و(25) 
كيلوغراما من الكيف المعالج, في 

حين تم توقيف (18) تاجر مخدرات 
بحوزتهم (59) كيلوغراما من نفس 

المادة و(34800) قرصا مهلوسا 
خالل عمليات مختلفة عبر النواحي 

العسكرية األخرى».
وضمن جهود مكافحة اإلرهاب، 

أوقفت مفارز للجيش الوطني 
الشعبي (09) عناصر دعم للجماعات 

اإلرهابية في عمليات منفصلة 
عبر التراب الوطني، وأوقفت مفارز 

للجيش الوطني الشعبي بكل من 
تمنراست وعين قزام وبرج باجي 

مختار وجانت، من جهة أخرى، (137) 
شخصا وضبطت مسدس (01) رشاشا 

من نوع كالشنيكوف و(04) مخازن 
ذخيرة و(23) مركبة و(237) مولدا 

كهربائيا و(198) مطرقة ضغط 
و(05) أجهزة للكشف عن المعادن 

وكميات من المتفجرات ومعدات 
تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل 

في عمليات التنقيب غير المشروع 

عن الذهب.
كما تم ضبط (27) طنا من خليط 

خام الذهب والحجارة و (09) بنادق 
صيد و(151) طنا من المواد الغذائية 

الموجهة للتهريب و(75) قنطارا 
من مادة التبغ و(36000) وحدة من 

مختلف المشروبات بكل من األغواط 
والمنيعة وأدرار وتلمسان وتيارت 

وبومرداس.
هذا وأحبط حراس الحدود خالل 

نفس الفترة محاوالت تهريب كميات 
من الوقود تقدر بـ (13306) لتر 

بكل من تبسة والطارف وسوق 
أهراس وبرج باجي مختار وتندوف، 

وفي سياق مختلف، أحبط حراس 
السواحل محاوالت هجرة غير 

شرعية بالسواحل الوطنية وأنقذوا 
(52) شخصا كانوا على متن قوارب 
تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 

(87) مهاجرا غير شرعي من جنسيات 
مختلفة بكل من إن أمناس وتلمسان 

والنعامة وأدرار والطارف.
حياة سرتاح

فرقة  في  ممثلة  الجزائر،  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
الحراش،  اإلدارية  المقاطعة  بأمن  القضائية  الشرطة 
من إيقاف شخص مشتبه فيه في قضية السرقة تحت 
طائلة التهديد والعنف المتبوع بأسلحة بيضاء ظاهرة 
في  المختصة  التجارية  المحالت  أحد  باستهداف  وذلك 
مبلغ  على  فيه  المشتبه  استولى  أين  بالجملة،  البيع 

مالي معتبر.
أمس  المصالح  ذات  عن  صدر  بيان  أوضحه  ما  وحسب 
األربعاء فإنه وبعد تسجيل شكوى ألحد التجار بالجملة 
عن تعرضه للسرقة من داخل محله، باشرت الضبطية 
بالفاعل،  لإلطاحة  الميدانية  التحريات  القضائية 
مبلغ  استرجاع  مع  فيه  المشتبه  توقيف  إلى  أفضت 
السرقة،  عائدات  من  سنتيم  مليون   (370) قدره  مالي 
إضافة إلى حجز مبلغ مالي مقدر بـ(30) مليون سنتيم 
مجهول المصدر، وبعد استكمال اإلجراءات القانونية، تم 
تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إق

ليميا.                              
الشرطة  فرقة  عناصر  تمكن  أخرى  عملية  وفي 
من  التوتة،  بئر  اإلدارية  المقاطعة  بأمن  القضائية 
في  مركبة  سرقة  قضية  في  فيه  مشتبه  توقيف 
تحت  تمت  التي  القضية  استرجاعها،  مع  توقف  حالة 
إقليميا،  المختصة  للنيابة  والمستمر  الدائم  اإلشراف 
انطلقت أطوارها بعد رفع مواطن شكوى لدى مصالح 

التوتة مفادها تعرضه  الرابع بأمن بئر  الحضري  األمن 
يقطن  الذي  بالحي  توقف  حالة  في  سيارته  لسرقة 
فيه، بعد مباشرة األبحاث والتحريات، تمّ العثور على 
السيارة مركونة بإحدى الطرق، وبعد استغالل مختلف 
تم  عليها،  عُثر  التي  والتقنية  العلمية  المعطيات 
حيث  توقيفه  تمّ  الذي  فيه  المشتبه  هوية  تحديد 
فإنه  آخر  بيان  وحسب  قضائيا،  مسبوق  أنّه  تبيّن 
القضائية  الجهات  أمام  فيه  المشتبه  تقديم  تم  قد 

المختصة بعد استكمال اإلجراءات القانونية.
حياة سرتاح 

ضبط أكثر من 11 قناطير من 
الكيف على الحدود مع المغرب

 سعيدة: اإلطاحة بالمشتبه في تورطهم 
في جريمة قتل 

ثالثة  توقيف  من  سعيدة،  والية  بأمن  الشرطة  مصالح  تمكنت 
سنة،  و26   21 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  فتاة  بينهم  من  أشخاص 
مشتبه في تورطهم في قضية الضرب والجرح العمدي بسالح أبيض 
المفضي إلى الوفاة، راح ضحيتها شخص بعد االعتداء عليه بتاريخ 
12 ديسمبر الجاري على مستوى حي السالم 02 بمدينة سعيدة، من 
قبل المشتبه فيهم، وبعد تكثيف األبحاث والتحريات تم تحديد 
الجهات  أمام  وتقديمهم  توقيفهم  ليتم  فيهم،  المشتبه  هوية 

القضائية المختصة إقليميا.

باتنة: قتيالن في اصطدام بين سيارة 
وشاحنة

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في 
اصطدام بين سيارة وشاحنة بالطريق الوطني رقم 78 في بلدية 
بيطام بوالية باتنة، وأفادت خلية اإلعالم واالتصال للحماية المدنية 
المروري  الحادث  أن  الفايسبوك،  على  صفحتها  عبر  الوالية  لذات 
المميت وقع ليلة الثالثاء إلى األربعاء على الطريق الوطني رقم 78

الرابط بين واليتي باتنة وبسكرة في منطقة الضاية التابعة إقليميا 
لبلدية بيطام، وأشار إلى أن الحادث الذي نجم عن اصطدام عنيف 
بين سيارة سياحية وشاحنة، خلف قتيلين يبلغان من العمر 18
و70 سنة وجريحين أعمارهما ثالث و11 سنة، تم إسعافهما بعين 

المكان قبل تحويلهما مع جثتي المتوفين إلى المستشفى المحلي.

بجاية: اإلطاحة بمروجي المهلوسات 
باألسواق الشعبية

األول  الحضري  باألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  تمكنت 
تفكيك  من  األسبوع  هذا  بداية  خالل  بجاية  والية  ألمن  التابعة 
جماعة أشرار تتكون من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و 55
سنة، مختصة في ترويج المخدرات والمهلوسات باألسواق الشعبية 
ببجاية، تفاصيل العملية جاءت بناءا على معلومة أوردها مواطن 
عبر الرقم األخضر لألمن الوطني 1548 مفادها تواجد شخص مشبوه 
يقوم  بجاية  مدينة  بوسط  ليبابور  الشعبي  السوق  على  يتردد 
بترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب من مرتادي السوق، 
على الفور تم مباشرة تحريات معمقة مكنت من تحديد هوية ومكان 
تواجد المشتبه فيه الذي بعد مراقبته مدة كافية تم توقيفه، 
من  العقلية  المؤثرات  من  معتبرة  كمية  بحوزته  ضبط  تم  أين 
مختلف األصناف (كيتيل، باركديل، كاربيمول) تقدر بـ 133 قرص 
، باإلضافة إلى سالح أبيض (سكين) ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 04

ماليين سنتيم يعد من عائدات الترويج، التحريات المنجزة في شأن 
القضية أفضت إلى تحديد هوية شريكيه وتوقيفهما على مستوى 
السوق اليومي المسمى لخميس ببجاية، أين ضبط بحوزتهما 164
من  بأكثر  يقدر  مالي  مبلغ  األصناف،  مختلف  من  مهلوس  قرص 
35000 دج، وقد أدت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم التي 
تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، مكنت من حجز 812

قرص مهلوس من مختلف األصناف، 24 قارورة (قطرات مهلوسة) 
باإلضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 150 أورو، أسلحة 
بيضاء، مبلغ مالي قدره 18 مليون سنتيم، وقد أنجز ملف جزائي ضد 
المشتبه فيهم ألجل قضية حيازة المؤثرات العقلية وشرائها قصد 
البيع وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، وتم تقديمهم أمام 

الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

حياة. س

 تستعرض فيها مجموعة واسعة من 
المنتجات عالية الجودة

«برندت» حاضرة في 
الطبعة 29 لمعرض 

اإلنتاج الوطني 
تشارك «برندت» الجزائر في معرض اإلنتاج الوطني، أحد 
والمخصصة  العام  للجمهور  الموجّهة  الفعّاليّات  أهم 
الجاري  ديسمبر  من   25 حتى  والمقام  المحلي،  للمنتوج 

في قصر المعارض بالجزائر العاصمة.
ويعرض رائد األجهزة الكهرومنزلية في جناحه بالمعرض 
عرض  مساحة  فوق  اللقاء،  هذا  خالل  مستجداته،  آخر 
تقدر بـ250 متر مربع تقع بالجناح المركزي - المنطقة 
لزائريها مجموعة واسعة  أين تقدم شركة برندت   – B
الجودة، تم تصميمها بفضل خبرة  المنتجات عالية  من 

عالمية وعمالة محلية مدربة حسب المعايير الدولية.
انتاجها،  شبكة  توسيع  على  برندت  عملت  ولطالما 
ضخم  صناعي  مجمع  انشاء  تم  الغرض،  هذا  ولتحقيق 
أين  سطيف  بمرتفعات  هكتار   110 مساحة  على  يمتد 
بنسبة  وثالجات  وعلوية  أمامية  غساالت  إنتاج  يتم 

تصنيع تفوق 80 بالمئة.
ULED شاشات  من  جديدة  حلة  برندت  ستعرض  كما 
الجاري.  العام  السوق نهاية  Brandtوالتي ستطرح في 
مزود  بوصة،  و65   55 بحجم   ULED تلفزيون  ويأتي 
إلى  باإلضافة  والصوت  الصورة  جودة  تحسين  بتقنيات 
إمكانية االتصال باإلنترنت، وبفضل استخدام خوارزمية 
مدعومة بالذكاء االصطناعي، فإن المطور 4كي قادر على 
تحليل الصور بذكاء وضبط كل بكسل بدقة محسنا بذلك 

درجات السطوع والتباين.
معرض  في  مشاركته  خالل  من  الجزائر  برندت  ويؤكد 
اإلنتاج الوطني التزامه بمواصلة تطوير وتصدير منتجاته 
إلى الخارج علماً بأنـه تم تصدير أكثر من مليون غسالة 

وثالجة إلى أوروبا وخاصة فرنسا ودول المغرب العربي.
حياة سرتاح

فيما استفادة أربعة متهمين آخرين 
في القضية من حكم البراءة

إدانة وزير الرياضة 
السابق حطاب بعامين 

حبسا نافذا

أصدر القطب الجزائي المتخصص في مكافحة 
جلسة  في  االقتصادية،  و  المالية  الجرائم 
نافذا  حبسا  بعامين  حكما  األربعاء،  أمس 
حق  في  دج  ألف   200 قدرها  مالية  غرامة  و 
الوالي السابق لسيدي بلعباس محمد حطاب 

المتابع بتهم ذات صلة بالفساد.
المتخصص  الجزائي  القطب  قاضي  أعلن  و 
االقتصادية  و  المالية  الجرائم  مكافحة  في 
مالية  غرامة  و  نافذا  حبسا  بعامين  الحكم 
الوالي  من  كل  حق  في  دج  ألف   200 قدرها 
و  حطاب,  محمد  بلعباس,  لسيدي  السابق 
رجل األعمال, محمد بن بادة, و ذلك عن تهم 
للغير,  مبررة  غير  امتيازات  بمنح  متعلقة 
والتنظيمية,  التشريعية  االحكام  مخالفة 
استغالل  سوء  عمومية,  أموال  تبديد 

الوظيفة وكذا عدم التصريح بالممتلكات.
متهمين  أربعة  استفاد  أخرى,  جهة  من 
بكل  األمر  يتعلق  و  البراءة،  حكم  من  آخرين 
من المدير الوالئي ألمالك الدولة, أحمد جلول, 
القادر,  عبد  مباركي  السابق,  الصناعة  مدير 
بلعباس,  لسيدي  الغابات  مقاطعة  رئيس 
العمومية,  األشغال  مدير  و  بوتنزار,  طيب 

عصماني محمد.
حياة سرتاح

 يتابع فيها الوالي السابق عبد 
القادر زوخ

تأجيل محاكمة سالل 
إلى نهاية ديسمبر

مكافحة  المتخصص في  الجزائي  القطب  قرر 
الجرائم المالية واالقتصادية بمحكمة سيدي 
األربعاء,  أمس  العاصمة),  (الجزائر  أمحمد 
عبد  السابق  األول  الوزير  محاكمة   تأجيل 
السابق  المائية  الموارد  وزير  و  سالل  المالك 
المسؤولين  من  وعدد  نسيب  حسين 
صلة  ذات  بتهم  المتابعين  السابقين 

بالفساد إلى تاريخ 29 ديسمبر الجاري.
هيئة  من  بطلب  الجلسة,  رئيس  وأعلن 
يتابع  التي  المحاكمة  تأجيل  عن  الدفاع, 
العاصمة,  الجزائر  السابق  الوالي  أيضا  فيها 
وسوء  فساد  قضايا  في  زوخ,  القادر  عبد 
عمومية  أموال  وتبديد  الوظيفة  استغالل 

وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
الجزائي  القطب  لدى  التحقيق  قاضي  وكان 
قد أصدر, شهر جويلية المنصرم, أمرا بإيداع 
نسيب  حسين  السابق  المائية  الموارد  وزير 
قضايا  في  لتورطه  المؤقت  الحبس  رهن 
فساد عندما كان مسؤوال على القطاع ما بين 
2017 بين سنتي  ما  ثم   2015 و   2012 سنتي 

و 2019.
تأجيل  عن  اإلعالن  الجلسة  ذات  في  تم  كما 
من  عدد  رفقة  عمر  بن  عمر  محاكمة 
المتهمين في قضايا فساد على رأسهم الوزير 
نفس  إلى  وذلك  أويحيى  أحمد  السابق  األول 

التاريخ (29 ديسمبر).
حياة سرتاح
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