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لجنة وزارية لحل مشكل البيروقراطية وتسهيل اإلجراءات االدارية

وزارة الصناعة تشرع 
يف معالجة ملفات 

االستثمار املجمدة قریبا

شدّد على اإلسراع 
في اإلعالن عن 

«الوكالء المعنيين»
تبون یأمر بمراجعة 
فوریة لدفتر شروط 
استیراد السیارات 

محمود عباس في ضيافة 
بلد «المليون ونصف 

المليون شهيد» 
الجزائر تستقبل 

رئیس دولة 
فلسطین

رئیس الجمهوریة یوّجه البوصلة 
نحو «اإلنعاش االقتصادي»

بعد استكمال مسار «البناء المؤسساتي»

ال یکذب شعبه

العالم لم يشهد أي حالة إحداث ديناميكية جديدة في االقتصاد الوطني لن يكون دون شراكات «رابح رابح»
وفاة بالمتحور الجديد لحد 

اآلن صنهاجي يؤكد:

نتخوف من املتحور 
«دلتا» و»أومیکرون» 
قد یساهم يف رفع 
املناعة الجماعیة!

االستثمار األجنبي املباشر 
لدعم اإلنعاش االقتصادي
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هذا ما أوصى به خبراء االقتصاد في ندوة «اإلنعاش الصناعي»

ضرورة انتهاج «مقاربة مجددة لحوكمة 
السياسة الصناعية»

الرئيس المدير العام للجامعة الصناعية يصرح

الهندسة العكسية أداة جد مالئمة إلنعاش
 صناعي حقيقي

بعد استكمال مسار «البناء المؤسساتي»

رئيس الجمهورية يوجه البوصلة 
نحو «اإلنعاش االقتصادي»

مقاربة  الى  أمس،  أول  االقتصاديين،  والمختصين  الخبراء  عديد  دعا 
الصناعة  بانعاش  تسمح  الصناعية،  السياسة  لحوكمة  مجددة 

الوطنية والرفع من حصتها في الناتج الداخلي الخام.
اشغال  خالل  بوقلية،  حسن  الجامعي،  االستاذ  دعا  الصدد  هذا  في 
الى  أمس  أول  افتتحت  التي  الصناعي  االنعاش  حول  الوطنية  الندوة 
الفاعلة  االطراف  مجموع  بين  حوار  حول  الصناعية  السياسة  تصور 

حول اهداف والتزامات مشتركة.
وأوصى في هذا الخصوص بالخروج من اعداد السياسة الصناعية على 
اساس مجموع اجراءات رسمية اظهرت محدوديتها»، مشيرا الى ضرورة 
تبني «مقاربة مجددة لحوكمة السياسة الصناعية القائمة على مسار 

ديناميكي».
االساسية  الثقة  باعادة  سيسمح  المسعى  هذا  ان  قوله  وتابع 
السريع،  مما سيسهم في تحقيق هدف  الصناعي  والنمو  لالستثمار 

الداخلي  الناتج  الصناعة في  10 % من  تزيد عن  الحصول على حصة 
الخام كما أكد عليه رئيس الجمهورية عوض 5 الى 6 % حاليا.

االقتصادي محمد حشماوي، في مداخلته حول  الخبير  ركز  من جانبه 
االجراءات  على  الجزائر،  في  واالستثمارات  والجاذبية  االعمال  مناخ 
مستقر  قانوني  وإطار   الصناعية  االستثمارات  لتشجيع  الضرورية 
مختلف  قيام  وكذا  بيروقراطية»،  «بدون  اداري  مناخ  ومتجنس 
المصالح المرتبطة باالستثمار بتسهيل إجراءات االنشاء و التراخيص 

والمنح عبر الرقمنة.
موصيا  االستثمارات  مجال  في  العام  القطاع  هيمنة  الى  أشار  كما 
إصالحات  عنه  تتمخض  الجزائري  االعمال  لمناخ  معمق  بتشخيص 
للمعلومة  مخصصة  هياكل  انشاء  ضرورة  على  مؤكدا  اساسية» 
للقطاع  التابعة  والمؤسسات  االدارات  الصناعية على مستوى جميع 

االقتصادي.                                                                                 ق. إ

سيفي،  غريب  الصناعية،  للجامعة  العام  المدير  الرئيس  قال 
إلنعاش  مالئمة  جد  أداة  هي  العكسية  الهندسة  إن  أمس، 

صناعي وطني حقيقي.
وشدد سيفي على أمواج االذاعة الوطنية على أهمية اعتماد 
الهندسة العكسية بشكل عاجل باعتبارها «أداة جد مالئمة» 
الهندسة  وتتمثل  المبادرات.  وتحرير  إلنعاش صناعي حقيقي 
العكسية في عملية استيعاب مبدأ تشغيل أي آلة مصنعة في 

الخارج بغية تصنيع آلة مشابهة لها محليا.
ويرى سيفي أن العقار الصناعي متوفر ولم يبق إال تعديل طرق 
وإجراءات منح االراضي للمستثمرين كما يجب القضاء على كل 
الصعوبات البيروقراطية عن طريق تخفيف الوثائق المطلوبة 
القانوني  االستقرار  لضمان  القوانين  وتبسيط  الملفات  ضمن 
في هذا المجال، كما الح سيفي على اهمية وضع استراتيجية 

متعددة القطاعات لتسهيل االستثمار.                              ق. إ

خالل مداخالتهم في الندوة الوطنية حول االنعاش الصناعي

بلوغ األهداف المسطرة يقتضي 
اصالحات عميقة

لجنة وزارية لحل مشكل البيروقراطية وتسهيل اإلجراءات االدارية

وزارة الصناعة تشرع في معالجة 
ملفات االستثمار المجمدة قريبا

الوطنیة  الندوة  في  المشاركون  دعا 
حول االنعاش الصناعي، أمس، إلى 
القطاع  لتطویر  جدیدة  سیاسة  تبني 
الصناعي تتضمن تغیرات في مجال 
الحوكمة واالصالحات قصد تجسید 
األھداف المسطرة من قبل السلطات 
العلیا للبالد سیما رفع حصة الصناعة 

في الناتج الداخلي الخام.
الورشات  أشغال  خالل  مداخلة  في 
األربعة التي نظمتھا وزارة الصناعة 
دشنھ  الذي  الحدث  لھذا  الُمنظمة 
رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون، 
ضرورة  على  المشاركون  ركز 
القطاع  لتطویر  جدیدة  سیاسة  تبني 
الصناعي التي ستأخذ بعین االعتبار 
تمت  التي  والنشاطات  التجارب  كل 
تحقیق  أجل  الیوم من  إلى  مباشرتھا 
الرئیس  قبل  من  المسطرة  األھداف 
القطاع  مساھمة  رفع  مثل  تبون 
الخام  الداخلي  الناتج  في  الصناعي 

إلى %15 بدال من %7 حالیا.
رئیس  نائب  أكدت  الصدد،  ھذا  في 
الكنفدرالیة الجزائریة ألرباب العمل 
الھدف  أن  المواطنین، نصیرة حداد 
القطاع  مساھمة  زیادة  من  المتوخى 
الخام  الداخلي  الناتج  في  الصناعي 
ومباشرة  بتحویالت  القیام  یستدعي 
الجدیدة  السیاسة  إطار  في  نشاطات 
«جھودا  برأیھا  تتطلب  التي  للتنمیة 
معتبرة» والتزامات من قبل الجمیع 

بما یسمح بتحقیق ھذا التحدي.
«من  أنھ  المتحدثة  ذات  وأضافت 
العاجل التفكیر في اجراءات مرافقة 
الصناعیة  المؤسسات  لفائدة  ودعم 
وأمامنا  براغماتي  مسعى  إطار  في 
وقت قصیر وھوامش تحرك ضیقة 
قبل  من  المسطرة  األھداف  لتحویل 
تصنیع  مجال  في  العلیا  سلطاتنا 
التأخیر  إلى  بالنظر  سیما  البالد، 

المسجل على الصعید التنافسي».
رئیس  ركز  السیاق،  ذات  وفي 
الجمعیة المھنیة للبنوك والمؤسسات 
العام  المدیر  والرئیس  المالیة 
لزھر  الخارجي،  الجزائر  لبنك 
الفروع  في  االستثمار  على  لطرش 
أن  ینبغي  التي  االستراتیجیة 
یخص  فیما  البالد  احتیاجات  تلبي 

اعداد  قبل  والتجھیزات  المنتجات 
مخططات التوجھ نحو التصدیر.

المھنیة  الجمعیة  رئیس  أثار  كما 
مسألة  المالیة،  والمؤسسات  للبنوك 
المجال  في  الدولة  دور  تحدید 
من  المبادرات  وتحریر  االقتصادي 
خالل رفع التجریم عن فعل التسییر. 
أھمیة  على  الضوء  لطرش،  وسلط 
في  والضعف  القوة  نقاط  تحدید 
إجراء  وكذلك  الوطني  االقتصاد 
الصناعیة  التجارب  حول  البحوث 
لدول المنطقة من أجل توجیھ جھود 

الشركات الجزائریة.
ترقیة  مدیر  اقترح  جھتھ،  من 
بوزارة  االقتصادیة  التبادالت  ودعم 
فسیح،  رابح  الخارجیة،  الشؤون 
الصناعیة  األنشطة  بعض  تفضیل 
وقابلة  رأسمالیة  مكاسب  تدر  التي 
المسؤول  أوصى  كما  للتصدیر، 
بالتكوین  الخارجیة  الشؤون  بوزارة 
تعتبر  التي  التصدیر  مھن  في 
«معقدة» للغایة ودعم الشركات على 
المصدرین  لمنافسة  التنافسیة  صعید 
التزام بدعم  العالمیین. وقال: «لدینا 
قادرة  لتكون  الصناعیة  شركاتنا 
تشجیع  اقتراح  مع  المنافسة»،  على 
أن  یمكن  التي  الخدمات  مؤسسات 

تدر مداخیل بالعملة الصعبة.
إزالة  على  آخرون  متحدثون  وركز 
والعقبات  البیروقراطیة  اإلجراءات 
على  االستثمار  تعترض  التي 
المستوى المحلي، من خالل تحسین 
االتصال وخدمات االستقبال من أجل 
التي  الصعوبات  جمیع  على  التغلب 

تُواجھ في المیدان.
استقرار  إلى  المشاركون  دعا  كما 
لھا  التي  والتنظیمات  التشریعات 
االقتصادیة،  بالقطاعات  عالقة 
موات  بیئي  نظام  بإنشاء  مطالبین 
الجزائریة وجھود  الصناعة  لتطویر 
تكالیف  تحسین  نظر  وجھة  من 
اإلنتاج التي تعتبر حالیا مرتفعة جدا. 
توسیع  أھمیة  على  التأكید  تم  كما 
لترقیة  الوطنیة  الوكالة  تمثیلیات 
Al-) ،«التجارة الخارجیة «الجكس

gex) في الخارج.
ع.ط

على  بالشراكة  المكلف  المدیر  أكد 
كریم  الصناعة،  وزارة  مستوى 
استكمال  سیتم  أنھ  أمس،  بوجمیة، 
بمشاریع  المتعلقة  الملفات  معالجة 
لكنھا  لإلطالق  جاھزة  استثماریة 
اداریة، «في غضون  مجمدة ألسباب 
أثیر  عبر  بوجمیة  قال  قلیلة».  أیام 
«تطبیقا  انھ  الوطنیة،  االذاعة 
قامت  العمومیة،  السلطات  لتوجیھات 
یرأسھا  لجنة  بوضع  الصناعة  وزارة 
عن  ممثلین  تضم  الصناعة،  وزیر 
االستثماري بالفعل  المعنیة  الوزارات 

المشاریع  اصحاب  مساعدة  اجل  من 
ألسباب  المجمدة   402 الـ  االستثماریة 

اداریة، على إطالق نشاطھم.
المشاریع  ھذه  أن  المتحدث،  وأضاف 
عدید  تخص  لإلطالق  الجاھزة 
والصناعات  المیكانیك  منھا  النشاطات، 
لالقتصاد  اھمیتھا  الى  مشیرا  الغذائیة، 
الوطني السیما في مجال توفیر مناصب 
402 بین  من  انھ  قولھ  وتابع  شغل. 
التعلیق عن  رفع  تم  فقد  معلقا  مشروعا 
حالیا  اللجنة  تعكف  حین  في  منھا،   57
كما  المتبقیة.  المشاریع  دراسة  على 
29 قرار إطالق  ان  الى  بوجمیة  أشار 

ولیس  اصحابھا  الى  یعود  مشروعا، 
اصحاب  أن  موضحا  اإلدارة،  الى 
نشاطھم  تغییر  یریدون  المشاریع  تلك 
وتراخیص.  جدیدة  دراسة  یتطلب  مما 
المتعلقة  المشاكل  بخصوص  أما 

الى  المدیر  أشار  فقد  بالبیروقراطیة، 
مكلفة  مشتركة  وزاریة  لجنة  استحداث 
باإلضافة  االداریة،  االجراءات  بتسھیل 
لدى  الخاص  المكتب  ودور  أھمیة  إلى 
بشكل  یتعامل  الذي  الجمھوریة  وسیط 
والذي  الجمھوریة  رئیس  مع  مباشر 
یتلقى شكاوى المستثمرین المتضررین.

المجید  عبد  الجمھوریة،  رئیس  وكان 
تبون قد دعا أول أمس المستثمرین الذین 
مشاریعھم،  إلطالق  عراقیل  یواجھون 
اجل  من  الجمھوریة  بوسیط  لالتصال 
الصعوبات. وحثھم من  تلك  التبلیغ عن 
بھذا  فورا  االتصال  على  أخر  جانب 
واتخاذ  شكاویھم  معالجة  بھدف  المكتب 

االجراءات المالئمة لمعالجتھا.
كما ذكر المسؤول نفسھ بأن استمرار 
االستثمار  لتطویر  الوطنیة  الوكالة 
التجمید  لرفع  الرامي  المسعى  في 
التي  المزایا  عن طلبات االستفادة من 
سیسمح  للمستثمرین،  الدولة  تمنحھا 
منصب   75000 من  أكثر  بتوفیر 
إطار  في  یتم  ذلك  ان  مضیفا  شغل، 

مقاربة «توازن اقلیمي».
أما عن تسییر ملف العقار الصناعي، 
إن  الصناعة  وزارة  ممثل  أكد  فقد 
الصناعي  للعقار  الوطنیة  الوكالة 
تتعامل  التي  الوحیدة  الجھة  ستكون 
وتسمح  والمستثمرین  المؤسسات  مع 
باألوعیة  الخاصة  طلباتھم  بمعالجة 

العقاریة في أقصر  اآلجال.     ع.ط

حّدد رئیس الجمھوریة عبد المجید 
الحكم  زمام  تولیھ  منذ  تبون، 
أولویاتھ،   ،2019 سنة  أواخر 
سلسلة  عن  معلنا  واضح،  بشكل 
جمیع  تشمل  اإلصالحات  من 
المجاالت، لخصھا في أول خطاب 
في  بالرئاسیات،  فوزه  عقب  لھ 
إعادة  أبرزھا  كان  التزاما،   54
بناء الصرح المؤسساتي، وھو ما 
جسدتھ المواعید االنتخابیة المنظمة 
خالل السنة الجاریة والتي أسفرت 
عن انتخاب برلمان جدید سیتعزز 
منھ،  العلیا  الغرفة  بانتخاب  قرییا 
فضال عن إجراء االستفتاء الشعبي 
المحلیات  لتكون  الدستور،  حول 
أواخر  الجزائر،  نظمتھا  التي 
نوفمبر المنتقضي، دلیال على وفاء 
الرئیس تبون بالتزاماتھ السیاسیة، 
المؤسساتي،  البناء  ورشة  ونجاح 
بین  الثقة  إلعادة  خطوة  أول  في 
المواطن والسلطة، والتي ترجمھا 
عرفتھ  الذي  التصاعدي  المنحى 
االستحقاقات  في  المشاركة  نسبة 
الثالثة -على الرغم من تواضعھا.-
اإلصالح،  ورشات  والستكمال 
یكون  أن  الجمھوریة  رئیس  قرر 
یفصلنا  یعد  لم  -الذي  الجدید  العام 
نقطة  أیام-،  بضعة  سوى  علیھ 
ترجمتھ  حقیقي،  اقتصادي  إقالع 
تضمنتھا  التي  التوصیات  جملة 
إشرافھ  خالل  ألقاھا،  التي  الكلمة 
الوطنیة  الندوة  افتتاح أشغال  على 
المنعقدة  الصناعي  اإلنعاش  حول 

بقصر األمم.
الجمھوریة  رئیس  وحرص 
أعلن  التي  القرارات  خالل  من 

تم  التي  التدابیر  وجملة  أعلنھا 
إعادة  على  الندوة،  اتخاذھا خالل 
الوطني،  االقتصاد  وبناء  بعث 
القدیمة  الممارسات  صفحة  وطي 
المرتكزة أساسا على تغلغل المال 
البیروقراطیة  وانتشار  الفاسد 
المشاریع  منح  في  والمحسوبیة 
االقتصاد  حول  مما  االستثماریة، 
التزم  مشلولة،  آلة  إلى  الوطني 
من  لھا،  الحیاة  بإعادة  الرئیس 
االختالالت  تصحیح  خالل 
نحو  تدریجیا  والتوجھ  الكبرى، 

اقتصاد عصري ومتوازن. 
رئیس  یرى  الشأن،  ھذا  وفي 
 ،2022 سنة  أن  الجمھوریة 
«سنة  تكون  أن  أرادھا  التي 
فضل  كما  االقتصادي»،  اإلقالع 
تسمیتھا، ستكون بدایة القطیعة مع 
أن  أكد  حین  القدیمة،  الممارسات 
یعیشھا  التي  «الركود»  وضعیة 

القطاع الصناعي بمساھمة ال تزید 
الداخلي  الناتج  في  بالمائة   6 عن 
محتوما»،  قدرا  «لیست  الخام، 
خالل  من  تجاوزھا،  یمكن  وأنھ 
أسماه «عالمات  ما  على  القضاء 
التصرفات  في  رھیبة  انحطاط 
رأسھا  وعلى  االقتصادیة» 
التي  والبیروقراطیة،  «الرشوة» 
قال إنھ حان الوقت للقضاء علیھا.

شدد  الصناعي،  الجانب  وفي 
ضرورة  على  الجمھوریة  رئیس 
تجاوز المرحلة التي وصلت الیھا 
الصناعة، بالذھاب نحو «القضاء 
انتكاستھا  أسباب  على  التدریجي 
الفساد  مخلّفات  من  وتطھیرھا 
واالنتھاء  العام»،  المال  وھدر 
المزیف»  «التصنیع  مرحلة  من 
العجالت  «نفخ  في  المتمثل 
إلى  األموال  رؤوس  وتھریب 
متعددة»،  تسمیات  تحت  الخارج 

التي جاءت بعد «مرحلة التصنیع 
«إال  منھا  یبق  لم  التي  المفرط» 
سیاسیة  «أزمات  نتیجة  القلیل» 
على  مشددا  وأمنیة»،  ومالیة 
الصعید المھني أن المسؤول الناجح 
المحلیة  التنمیة  یسھل  «الذي  ھو 
الذرائع  عن  یبحث  الذي  ولیس 
لالمتناع عن توقیع تصریح أو إذن 

ینص علیھ القانون».
التجارة  الرئیس،  كلمة  تغفل  ولم 
التجاریة،  والمبادالت  الخارجیة 
حد  وضع  ضرورة  أكد  حین 
محلیا،  المنتجة  المواد  الستیراد 
الصناعیة  الصادرات  حجم  ورفع 
إفریقیا  في  جدیدة  أسواٍق  ودخول 
بعض  في  وحتى  العربي  والعالم 
األوروبي،  الجوار  من  الدول 
االستثمارات  تمویل  بقرار  مذكرا 
في مجال الصناعة التحویلیة بنسبة 
ھذا  لكون  متأسفا  بالمائة،   90
المتعاملین  یحفز  لم  الھام  اإلجراء 
ھذا  في  طلبات  أي  تقدیم  على 

االتجاه إلى غایة اآلن.
وبتركیزه على الشق االقتصادي 
جدید،  من  بعثھ  إلعادة  وسعیھ 
یكون رئیس الجمھوریة قد باشر 
بناء  مسار  في  الثانیة  ورشتھ 
من  أنھ  كما  الجدیدة،  الجزائر 
الرئیس  یضع  أن  جدا  المنطقي 
البناء االقتصادي ضمن أولویاتھ، 
الصعبة  الوضعیة  ظل  في 
یجعل  ما  البالد،  تعیشھا  التي 
استعجالیة  إجراءات  اتخاذ  من 
أكثر  لالقتصاد  التوازن  إلعادة 

من ضرورة.

يخطو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخطوات ثابتة نحو إعادة بناء اقتصاد وطني حقيقي 
وقوي، يطوي من خالله صفحة طويلة من الممارسات التي عطلت عجلة التنمية، في ظل انتشار 

البيروقراطية وتغلغل المال الفاسد بالمؤسسات االقتصادية، ويرفع الرئيس تحدي اإلقالع االقتصادي خالل 
السنة المقبلة، في خطوة جديدة إلرساء قواعد «الجزائر الجديدة» التي استكمل منذ أيام بناء مؤسساتها 

السياسية، فهل ينجح تبون في إعادة الحياة لآللة االقتصادية المشلولة؟
إ�ان سايح 
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• تراجع معدل 
االستثمارات 

األجنبیة في الجزائر 
لھذه األسباب 

منذ  الحكومة  انخرطت  وقد  
فترة في مسعى أحداث دینامیكیة 
تھدف  الوطني  لالقتصاد  جدیدة 
للتخلص من التبعیة للمحروقات 
من  اكثر  على  العمل  وبدأت 
من  الھدف  ھذا  لتحقیق  صعید 
خالل تحسین عدد من المؤشرات 
اإلقتصادیة التي تدھورت الفترة 
الصحیة  األزمة  بسبب  األخیرة 
التي  السیاسیة  االزمة  وقبلھا 
سبقت تولي الرئیس عبد المجید 
البالد،  شؤون  تسییر  تبون 
واإلحصائیات  لألرقام  وبالعودة 
االستثمار  تدفق  معدل  فإن 
الجزائر  في  المباشر  األجنبي 
المؤشرات  أكثر  بین  من  یعد 
أنخفض  حیث  حالیا  تدھورا 
بحوالي  األجنبي  االستثمار  ھذا 
تراجعا  وسجل  المائة،  في   19
دوالر  ملیون  و382  ملیار  من 
ملیار و125 إلى   ،2019 عام 

في   ،2020 سنة  دوالر  ملیون 
الخاصة  اإلحصائیات  انتظار 
بسنة 2021 في حین تبقي اھم 
قطاع  في  تسجل  االستثمارات 
الخبراء  ویعتبر  المحروقات، 
في االقتصاد أن عوامل وأسباب 
ھذا  وراء  السبب  كانت  كثیرة 
التراجع منھا غیاب  استراتیجیة 
االستثمار،  مجال  في  عامة 
مربحة  شراكات  خلق  تضمن 
التشریعات  وتغییر  األجانب  مع 
والقوانین كل مرة وعدم  ثباتھا 
بشكل یبعث على الثقة في نفوس 
إلى  باإلضافة  المستثمرین، 
البیروقراطیة اإلداریة المستمرة 
أساسي   معرقل  تعتبر  والتي 

لتدفق االستثمارات األجنبیة. 
• الحكومة تستنفر 

دبلوماسیتھا 
اإلقتصادیة لجلب 

شركات "رابح 
رابح"

في  النزیف  ھذا  ولمواجھة   
المباشرة  األجنبیة  االستثمارات 
منذ  استنفرت  الحكومة  فأن 
اإلقتصادیة  دبلوماسیتھا  فترة 
الوزیر  وانتقد  الخارج،  في 
الرحمن  عبد  بن  أیمن  األول 
رؤساء  مؤتمر  في  مؤخرا 
والقنصلیة  الدبلوماسیة  البعثات 
االستثمارات  غیاب  الجزائریة 
األجنبیة المباشرة  معتبرا أنھ "ال 
یعقل أال تستفید بالدنا مما حباھا 
ھام  إستراتیجي  موقع  من  هللا 
وموارد طبیعیة كثیرة، حیث لم 
األجنبي  االستثمار  حجم  یتعدى 
الـمباشر معدل 1.3 ملیار دوالر 
قطاع  في  أغلبھا  السنة،  في 
المحروقات؛ وھو رقم بعید جدا، 
بدول  مقارنة  ینعدم،  یكاد  بل 
اإلمكانیات  من  تملك  ال  أخرى 
والموارد ما تملكھ بالدنا" ودعا 
بن عبد الرحمن رؤساء البعثات 
للعمل  والقنصلیة  الدبلوماسیة 
االستثمارات  تدفق  تحسین  على 
خالل  من  للجزائر  األجنبیة 
بعض  تصحیح  على   العمل 
الجزائر  عن  النمطیة  الصور 
والمتداولة، لدى بعض الترتیبات 
تنافسیة  مجاالت  في  الدولیة 
واالبتكار  والتجارة  االقتصاد 
والتي  العلمي وغیرھا،  والبحث 
منھا  الكثیر  في  تعكس،  ال 
االقتصادیة  المؤشرات  حقیقة 
الوطنیة، وذلك من خالل متابعة 
الدولیة،  الترتیبات  لھذه  دقیقة 
إلى  وصولھا  على  والحرص 
والرسمیة،  الصحیحة  المعلومة 
بدل االتكال على تقاریر مغلوطة 

ومجانبة للصواب".
• ھكذا یمكن 

لالقتصاد الوطني 
ان یستفید من 

االستثمار األجنبي
االقتصاد  یعانیھ  لما  بالنظر 

ھیكلیة  اختالالت  من  الوطني 
األجنبي  االستثمار  تعزیز  فأن 
فالرفع  أولویة  یعتبر  المباشر 
األجنبیة  االستثمارات  تدفق  من 
في الجزائر من شأنھ ان یسرع 
أنھ  كما  االقتصادیة  التنمیة 
المدخرات  لزیادة  ضروري 
جدیدة  تقنیات  وإدخال  المحلیة 
اإلداریة  المھارات  وتوفیر 
من  الكفاءة  وتعزیز  المناسبة 
إلى  والوصول  المنافسة  خالل 
یمكن  كما  الخارجیة.  األسواق 
تخلق  أن  األجنبیة  لالستثمارات 
في  حالیا  الشغل  مناصب  االف 
وقت یعاني فیھ قطاع الشغل من 
ارتفاع  الى  ادي  ما  حاد  ركود 
منذ  البطالة بشكل ملحوظ  نسب 
بدایة الجائحة، كما ان االستثمار 
األجنبي المباشر یعد المفتاح لنقل 
التكنولوجیا  وتحویل  المھارات 

وتطویر الصادرات.
• مبتول: ھناك 
إرادة سیاسیة 

واضحة لتحسین 
مناخ االستثمار في 

الجزائر 
األجنبي  االستثمار  واقع   وعن 
على  وتأثریھ  الجزائر  في 
االقتصادي  اإلنعاش  مساعي 
االقتصادي  الخبیر  أمس  أكد 
عبد الرحمن مبتول في تصریح 
االستثمار  أن  لـ"الرائد"  
األجنبي یعتبر حالیا رھان یجب 
ان ترفعھ الحكومة والدبلوماسیة 
ھناك  أن  مضیفا  االقتصادیة 
في  االستثمار  فرص  عدید 
قطاعات  شتى  في  الجزائر 
النشاط وھو ما یجب ان یتدعم 
بتوفیر مناخ مناسب للمستثمرین 
أن  مبتول  وقال  األجانب 
االستثمار األجنبي تعطل بشكل 
شبھ كلي بسبب جائحة كورونا 
الحكومة معالجتھ  وھو ما على 
االزمة  ظل  في  خاصة  سریعا 
االقتصاد  یعیشھا  یزال  ما  التي 

الوطني، وأشار ذات الخبیر أنھ 
یجبب توفیر العدید من الشروط 
االستثمارات  مستوي  لرفع 
المباشرة في الجزائر في مرحلة 
أن  مشیرا   19 كوفید  بعد  ما 
یكون  المستثمرین ال  ثقة  كسب 
فقط في توفیر المناخ االقتصادي 
المناسب، ولكن أیًضا فیما یتعلق 
بالتطورات السیاسیة على المدى 
معتبرا  والطویل،  المتوسط 
تعیشھ  الذي  االستقرار  ان 
الجزائر حالیا واإلرادة السیاسة 
االقتصاد  لتطویر  الواضحة 
جذب  عامل  تكون  ان  یمكن 
المباشرة  األجنبیة  لالستثمارات 
المستثمرین  ثقة  ستزید  حیث 
سینعكس  ما  وھو  األجانب 
وفي  االستثمارات.   على حجم 
أن  مبتول  أكد  السیاق  ذات 
الجزائریة  السلطات  تجاوب 
لمراجعة  السعي  خالل  من 
من  وعدد  االستثمار  قانون 
التشریعات التي تحكم االستثمار 
یعتبر  المحلي  وأیضا  األجنبي 
ألوساط  بالنسبة  قویة"  "إشارة 
والمستثمرین  األعمال  رجال 
لمبتول  وبالنسبة   ، األجانب 
بـ"توجھات  یتعلق  األمر  فإن 
الجزائري  لالقتصاد  جدیدة" 
جاذبیة  بتحسین  ستسمح  والتي 
الصعیدین  على  الجزائر 
إلى  مشیرا  والدولي  اإلقلیمي 
على  الدول  من  العدید  تنافس 
االستثمار  واستقطاب  جذب 
االستثمارات  خاصة  األجنبي 
التي لھا قیمة مضافة اقتصادیة 
وعلى  عالیة  وتكنولوجیة 
ھامش  على  تبقى  أال  الجزائر 
إحداث  إلى  داعیا  المنافسة  ھذه 
التي  للمؤسسات  شامل  إصالح 
واعتماد  االستثمارات  تحكم 
بشكل  قویة،  تحفیزیة  تدابیر 
مناخ  على  مباشرا  تأثیرا  یؤثر 
اإلجراءات  ویبسط  األعمال  
حالة  وینھي  اإلداریة 
تحدید  عن  فضال  البیروقراطیة 

إطار قانوني مستدام وفعال.

تسعى الجزائر ضمن خطتھا لإلنعاش االقتصادي تطبیق إصالحات ھیكلیة على 
مستویات اقتصادیة متعددة بھدف رفع إنتاجیة عدد من القطاعات، تنویع الصادرات 
وإیجاد بدائل تحقق الثروة غیر قطاع المحروقات، ویري الخبراء في االقتصاد أنھ 

لتحقیق ھذا المسعى یجب العمل على رفع حجم تدفق االستثمارات األجنبیة المباشرة 
والبحث عن شركاء حقیقیین مستعدین للتعامل وفق مبدأ "رابح ــ رابح"، معتبرین 

أن االستثمار األجنبي المباشر ھو "رقم" مھم في معادلة اإلنعاش االقتصادي.

إحداث دینامیكیة جدیدة في االقتصاد الوطني لن یكون دون شراكات "رابح رابح"

االستثمار األجنبي المباشر 
لدعم اإلنعاش االقتصادي

س. زموش

دعوات لتطھیر العقار الصناعي وتثمینھ
عبد الوھاب صیاني: "الصناعة 

البدیل األمثل للمحروقات"

تراھن السلطات العلیا للبالد على تنویع 
التبعیة  من  والخروج  الوطني  االقتصاد 
التي  االختالالت  ظل  في  للمحروقات، 
خالل  للنفط  العالمیة  األسواق  تعرفھا 
تجلت  والتي  األخیرة،  القلیلة  السنوات 
یستدعي  ما  كورونا،  وباء  ظھور  مع 
جدیدة  قطاعات  وخلق  االقتصاد  تنویع 
منتجة، وھي المسألة التي كانت محور 
أول  الصناعي"  "اإلنعاش  ندوة  نقاش 
الجمھوریة  رئیس  ترأسھا  والتي  أمس، 

عبد المجید تبون.
الجزائریة  الكنفدرالیة  رئیس  وكشف 
الجزائریین  والمنتجین  للصناعیین 
ارتیاحھ  عن  صیاني،  الوھاب  عبد 
تبون  الرئیس  قدمھا  التي  للتوجیھات 
خالل ندوة اإلنعاش األقتصادي، مؤكدا 
أرباب  بین  الثقة  بدایة عودة  أنھا تشكل 
الصناعة  العمل والدولة من أجل ترقیة 
للتنمیة  حقیقیا  رافدا  لتكون  الجزائریة 

الوطنیة.
على  ضیفا  أمس،  نزولھ  ھامش  وعلى 
األولى،  بالقناة  الصباح  ضیف  برنامج 
كل  تملك  الجزائر  بأن  صیاني  أكد 
المقومات الالزمة لجعل الصناعة قادرة 
للنفط،  الحقیقي  البدیل  تكون  أن  على 
الذي  الجدید  التوجھ  ظل  في  خاصة 
تسعى السلطات النتھاجھ والخروج من 

ظل المحروقات.
إجراء  تم  قد  بأنھ  صیاني،  وأضاف 
دراسة من قبل إحدى الشركات العالمیة 
الجزائر  بلدان  بین  قلیلة  سنوات  قبل 
ومصر وتونس وكوت دیفوار وتوصلت 
تجعل  أن  یمكن  المقومات  كل  أن  إلى 
في  خصوصا  القائمة  تتبوأ  الجزائر 
من  یمكن  التي  الغذائیة،  المواد  تحویل 
مالییر   10 إلى  المداخیل  رفع  خاللھا 
دوالر، كما أن المواد الصیدالنیة وشبھ 
الصیدالنیة یمكن أن تسھم في ضخ أزید 
إلى  باإلضافة  دوالر،  مالییر   5 من 
ببالدنا،  المصنعة  الكھرومنزلیة  المواد 
والخزف  اإلسمنت  مادتي  عن  فضال 
ویمكن  اإلنتاج  في  الفائض  حققت  التي 

تصدیره.
اإلرتیاح  إلى  المتحدث،  ذات  وأشار 
رئیس  الستجابة  العمل  ألرباب  الكبیر 
المشاریع  بشأن  الجمھوریة النشغاالتھم 
بوجھ  تقف  التي  والعراقیل  المعطلة 
اإلستثمار، مضیفا أن رئیس الجمھوریة 
قدم خالل ندوة اإلنعاش اإلقتصادي مثاال 
(حوالي  المجمدة  الشركات  عدد  عن 
ألف   75 حوالي  تشغل  شركة   600
إلجبار  الدولة  استعداد  وأبدى  عامل)، 
ذات  المشاریع  تمویل  على  البنوك 
التوجیھات  ھذه  أن  كما  العامة،  المنفعة 
تشكل بدایة عودة الثقة بین أرباب العمل 
الجمیع  ویسعد  جید  أمر  وھو  والدولة، 
وینشط صناعتنا القادرة ألن تكون رافدا 

حقیقیا لتحقیق التنمیة.
رئیس  عنھ  تحدث  ما  بأن  وقال، 
الجمھوریة بشأن دفع البنوك إلى تمویل 
بالمائة   90 حتى  التحویلیة  الصناعات 
أمر في غایة األھمیة، والذي كان مطلبا 
أن  إلى  مشیرا  العمل،  ألرباب  ملحا 
البنوك  مرافقة  یستدعي  الراھن  الوضع 
خاصة  كانت  سواء  المؤسسات  لجمیع 
تسجیل  تم  قد  بأنھم  مؤكدا  عمومیة،  أو 
مجال  في  مشروع  آالف   5 حوالي 
قفزة  ستحقق  ینتظر  والتي  الزراعة، 
نوعیة في المجال في حال قامت البنوك 

بتمویلھا
الصناعة  لمستقبل  توقعاتھ  وحول 
اإلنعاش  ندوة  بعد  الجزائریة 
الكنفدرالیة  رئیس  أعرب  اإلقتصادي، 
عن  المنتجین  و  للصناعیین  الجزائریة 
أملھ في أن یكون 2022 عاما للصناعة 
الخروج  من  تتمكن  بحیث  الجزائریة 
القفزة  وتحقق  تشھدھا  التي  األزمة  من 
تتوفر  الجزائر  وأن  خاصة  المطلوبة، 
"أملنا  قائال  للتصدیر،  اإلمكانیات  على 
المعابر  جمیع  تھیئة  سریعا  یتم  أن 
والجنوبیة  الشرقیة  خصوصا  الحدودیة 
الدبداب و تندوف وتمنراست، ألننا نرید 
مناطق حرة  المعابر  ھذه  نجعل من  أن 

تسھل عملیة التصدیر نحو إفریقیا".
سطروا  العمل  أرباب  أن  على  وشدد 
بالصناعة  سینھض  مھما  عمل  برنامج 
اإلدارة  ترافقھم  أن  شریطة  الجزائریة، 
بالسرعة المطلوبة خصوصا فیما یتعلق 
بفتح المعابر في خالل الثالثي األول من 
القطاعات  ھذه  أن  إلى  مشیرا   ،2022
یمكن أن تحقق مداخیل تصل إلى 30 أو 

40 ملیار دوالر.
• خبراء یدعون 

لضرورة تطھیر العقار 
الصناعي

من  العدید  دعا  آخر،  جانب  من 
العقار  لتطھیر  المجال،  في  المختصین 
توجیھھ القامة  وتثمینھ، عبر  الصناعي 
القطاع  على  بالفائدة  تعود  مشاریع 
االقتصادي واستحداث قطاعات منتجة.

من  للخروج  السلطات  مساعي  وتجلت 
ندوة  مخرجات  في  للمحروقات  التبعیة 
االنعاش اإلقتصادي، التي أعطت مكانة 
تعول  والنو  الصناعة،  لقطاع  خاصة 
غیر  االقتصاد،  لتنویع  السلطان  علیھا 
أن العدید من العراقیل التي یصطدم بھا 
السلطات  تدخل  من  تجعل  المستثمرون 
لمستحقیھ  ومنحھ  العقار  لتحریر 

ضرورة.
وكانت السلطات قد دعت في وقت سابق 
للحرص على حل مشكل تسییر مناطق 
مشددة  الصناعیة،  والمناطق  النشاطات 
على ضرورة ربطھا بشبكات الكھرباء، 
الغاز واالنترنت وتھیئتھا لتصبح جاھزة 
إلعادة بعث النشاط االقتصادي، خاصة 

في مناطق الجنوب والھضاب العلیا.
وینتظر أن تشرع السلطات في مباشرة 
إصالحات جدیدة تمس قطاع الصناعة، 
أھم  كأحد  كثیرا  علیھ  یعول  الذي 
لنھضة  ودافع  المستدامة  التنمیة  ركائز 
رفع  خالل  من  حقیقیة،  اقتصادیة 
العراقیل أمام المصانع الموجودة والتي 
في  المساھمة  من  تمكینھا  دون  تحول 
السیاح  المطلوب  بالقدر  الوطني  الناتج 
االجانب، كما أنھا ستساھم في استحداث 
حركیة  وتعطي  شغل  مناصب  وخلق 

للنشاط االقتصادي.
ضرورة  على  اإلنعاش  ندوة  وأكدت 
للمستثمرین  الصناعي  العقار  توفیر 
وكاالت  خالل  من  قصیرة  آجال  في 
لھا  الموضوع العالقة  لھذا  متخصصة 
الصناعة  مساھمة  نسبة  لرفع  باإلدارة، 
في الناتج الوطني إلى 10 بالمئة، داعیة 
المسعى  في  باإلنخراط  المعنیین  كافة 
فتح صفحة  الجدید، مشیرة عن عزمھا 
جدیدة في العالقة بین المستثمر واإلدارة 
یمیزھا التعاون لخدمة الوطن.    ف. م 



الحدث4
شّدد على اإلسراع في اإلعالن عن "الوكالء المعنیین"

تبون یأمر بمراجعة 
فوریة لدفتر شروط 
استیراد السیارات 

لمجلس  اجتماع  أمس،  ترؤسھ  خالل  ذلك  وجاء 
الوزراء خصص لدراسة والمصادقة على عدد من 
مشاریع القوانین ومراسیم عروض تخص قطاعات 
واالتصاالت،  الناشئة  والمؤسسات  العلمي  البحث 
األبیض  البحر  أللعاب  التحضیرات،  متابعة  وكذا 

المتوسط بوھران 2022.

تبون یدعو لتوفیر شروط نجاح 
األكادیمیة الجزائریة للعلوم 

والتكنولوجیات
وقد استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمھ الوزیر 
الحكومي، حیث  النشاط  المالیة حول  األول وزیر 
یحدد  قانون  مشروع  على  المصادقة  بالمناسبة  تم 
والتكنولوجیا  للعلوم  الجزائریة  األكادیمیة  تنظیم 
رئاسیة  ومراسیم  ومھامھا،  وسیرھا  وتشكیلتھا 

تتضمن التصدیق على اتفاقیات دولیة.
بتوفیر  تبون  الرئیس  أمر  الخصوص  ھذا  وفي 
للعلوم  الجزائریة  األكادیمیة  نجاح  شروط 
والتكنولوجیات من خالل استكمال تنصیبھا بحسب 

أدائھا  وسیر  التشكیلة  حیث  من  الجدید،  تنظیمھا 
توأمة  اتفاقیات  إبرام  نحو  التوجھ  وكذا  ومھامھا. 
وشراكات دولیة مع أكادیمیات عالمیة تتوفر على 
ضرورة  مع  الجزائریة  األكادیمیة  معاییر  نفس 
إبراز دورھا عبر وسائل اإلعالم وكذا العمل على 
أن ینعكس األثر اإلیجابي لألكادیمیة على المنظومة 
التركیز  إلى  باإلضافة  العلمي،  والبحث  التربویة 
على استحداث نظام داخلي یلیق بمكانة األكادیمیة 

باعتبارھا أعلى ھیئة علمیة في البالد.
األبیض  البحر  أللعاب  بالتحضیرات  یتعلق  وفیما 
وزیر  تكلیف  تم  فقد   ،2022 بوھران  المتوسط 
المیدانیة،  والمعاینة  بالمتابعة  والریاضة  الشباب 
األشغال،  تقدم  وتیرة  على  للوقوف  أسبوعیا، 
الوزیر  وموافاة  وھران،  والیة  والي  مع  بالتنسیق 
شفافیة،  وبكل  دقیقة  بتقاریر  المالیة  وزیر  األول 
وتقدیم عرض حال شھري على مجلس الوزراء، 
متابعة  تتولى  لھیئة  الفوري  اإلنشاء  جانب  إلى 
التحضیرات، یشارك فیھا شخصیات ذات كفاءات 
الریاضیة  التظاھرات  تسییر  في  وخبرة،  عالیة 
الدولیة وكذا توزیع المسؤولیات والتنسیق المستمر، 

إلى  إضافة  الفاعلین،  وكل  المحلیة  السلطات  مع 
إطالق استشارة دولیة الختیار متعاملین في مجال 

العتاد الریاضي.
كل  توفیر  على  بالحرص  الرئیس  طالب  كما 
لتحضیرھم  الجزائریین،  للریاضیین  اإلمكانات 
وتحسین مستواھم قصد تصدر المراتب األولى في 

حصد المیدالیات، تشریفا لأللوان الوطنیة.
ثّمن  فقد  باألنترنت،  االتصاالت  وضعیة  وعن 
سنة  منذ  المحقق  باألنترنت  التدفق  في  التحّسن 
2020، وكذا استحداث كوابل دولیة بحریة جدیدة 
للربط باألنترنت مع دول أوربیة واستبدال الكوابل 
النحاسیة باأللیاف البصریة، في أقرب وقت ممكن 
ودعا إلى ضرورة تحسین وتقویة تدفق األنترنت، 
ال سیما في المؤسسات المالیة تشجیعا لعملیة الدفع 

اإللكتروني في مختلف المجاالت.

معرض دولي للمؤسسات 
الناشئة في 2022

والمؤسسات  المعرفة  اقتصاد  تطویر  آفاق  وحول 

والتجارة،  الصناعة  وزیري  الرئیس  دعا  الناشئة، 
والوزیرین المنتدبین للمؤسسات الناشئة والمؤسسات 
المصغرة، بالتحضیر إلطالق معرض دولي بدایة 
سنة 2022، مخصص لعرض تجارب المؤسسات 

المصغرة وتبادل الخبرات مع دول أخرى.
وبعد أن ثمن االنطالقة الجیّدة للمؤسسات الناشئة، 
كرھان لتنویع االقتصادي الوطني وفتح المجال أمام 
ناجحة  مؤسسات  إنشاء  أجل  من  المبدع،  الشباب 
واستحداث مناصب عمل، أكد الرئیس تبون بتكفل 
الدولة بحمایة براءات اختراع الشباب الجزائري، 
للشباب  التشجیع والتحفیزات  تقدیم مزید من  وكذا 
الناجحة  تجاربھم  وإبراز  ناشئة،  إلنشاء مؤسسات 

في وسائل اإلعالم.
بمراجعة  الجمھوریة  أمر رئیس  أخرى،  من جھة 
فوریة لدفتر شروط استیراد السیارات، واإلسراع 
على  یحوزون  الذین  الوكالء  عن  اإلعالن  في 
الموافقة، مشّددا على إلزامیة توفیر شبكة خدمات 
كشرط  الكبرى،  المدن  وفي  جھویا  البیع،  بعد  ما 
یمنع  ال  القانون  أن  إلى  مشیرا  ملفاتھم،  لقبول 

االستیراد الفردي للسیارات. 

أمر رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون بمراجعة فوریة لدفتر 
شروط استیراد السیارات، واإلسراع في اإلعالن عن الوكالء الذین 

یحوزون على الموافقة، مشّددا على إلزامیة توفیر شبكة خدمات ما بعد 
عزیز طواھرالبیع، جھویا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتھم.

اإلثنين 06 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 02 جمادى األولى  
1443 ه  

كشفت عن تقدیم 1500 ملیار دینار كمساعدات مالیة 
للمؤسسات الجزائریة

وزارة المالیة تحذر من عجز
 المیزانیة لسنة 2022

حظي الرئیس الفلسطیني، محمود عباس، لدى وصولھ أمس، الى الجزائر في إطار 
زیارة دولة تدوم ثالثة أیام، باستقبال حار یعكس عمق العالقات التي تربط الشعبین 

الشقیقین ودعم الجزائر الثابت للقضیة الفلسطینیة.
ھواري  بمطار  شھید"  الملیون  ونصف  الملیون  بلد  "ضیف  استقبال  في  كان  وقد 
بومدین الدولي، رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون، وكبار مسؤولي الدولة یتقدمھم 
رئیس مجلس األمة، صالح قوجیل، رئیس المجلس الشعبي الوطني، إبراھیم بوغالي، 
بن عبد  أیمن  المالیة،  الوزیر األول وزیر  بلحاج،  الدستوریة عمر  المحكمة  رئیس 

الرحمان ورئیس أركان الجیش الوطني الشعبي الفریق السعید شنقریحة.
وبعد االستماع الى النشیدین الوطنیین، استعرض الرئیسان عبد المجید تبون ومحمود 

عباس تشكیالت من الحرس الجمھوري أدت لھما التحیة الشرفیة، في الوقت الذي 
كانت فیھ المدفعیة تطلق 21 طلقة ترحیبا بضیف الجزائر. وجرى االستقبال بالقاعة 
وممثلي  السفراء  من  وعدد  البلدین  حكومتي  من  أعضاء  بحضور  للمطار  الشرفیة 

السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
القضیة  أن  أكثر من مناسبة  أكد في  قد  تبون،  المجید  الجمھوریة عبد  وكان رئیس 
ھذه  إزاء  ثابتة  الجزائر  مواقف  وأن  الجزائري  للشعب  بالنسبة  مقدسة  الفلسطینیة 

القضیة، مشددا على أن الجزائر لن تتخلى عنھا "مھما كانت الظروف.
األوسط  الشرق  في  القضایا  "أم  ھي  الفلسطینیة  القضیة  أن  تبون  الرئیس  وأضاف 
وجوھرھا"، مبرزا بالقول: "ال أعتقد أن یكون ھناك أي حل في المنطقة دون حل ھذه 
القضیة" من خالل "اإلعالن عن فلسطین دولة مستقلة وفق حدود 67 وعاصمتھا 

القدس الشریف".
یقوم  التي  الزیارة  أن  المالكي، قد كشف  الفلسطیني، ریاض  الخارجیة  وكان وزیر 
بھا الرئیس الفلسطیني، محمود عباس إلى الجزائر تھدف إلى التنسیق بین فلسطین 
المركزیة األولى على  القضیة  الفلسطینیة ھي  القضیة  والجزائر من أجل أن تكون 

جدول أعمال القمة العربیة التي ستنعقد خالل شھر مارس المقبل بالجزائر.
وأوضح المالكي في تصریح لإلذاعة الجزائریة أمس، أن "ھناك قضایا كثیرة سیتم 
التباحث فیھا خالل ھذه الزیارة التي تدوم ثالثة أیام"، مضیفا أنھ "سیتم التطرق أیضا 
إلى العالقات الثنائیة بین فلسطین والجزائر، باإلضافة إلى التحضیرات للقمة العربیة 

القادمة التي ستحتضنھا الجزائر خالل نھایة شھر مارس المقبل".
كما أشار المالكي قائال إن "الزیارة تأتي من أجل التنسیق مع دولة فلسطین والجزائر 
من أجل أن تكون القضیة الفلسطینیة ھي القضیة المركزیة األولى على جدول أعمال 
القمة القادمة وقضایا أخرى مرتبطة أیضا بدور الجزائر في األمم المتحدة وفي بقیة 

المنظمات الدولیة واإلقلیمیة".                                                   إ. س 

محمود عباس في ضیافة بلد "الملیون ونصف الملیون شھید" 

الجزائر تستقبل رئیس دولة فلسطین

أكد المدیر العام للمیزانیة بوزارة 
أمس،  فاید،  العزیز  عبد  المالیة، 
خالل  خصصت  الدولة  أن 
أزید  الماضیة،  العشر  السنوات 
من 1500 ملیار دج كمساعدات 

مالیة للمؤسسات الجزائریة.
الندوة  أثناء أشغال  لھ  وفي تدخل 
الصناعي،  لإلنعاش  الوطنیة 
خصصت  الدولة  أن  فاید  صرح 
مختلف  لفائدة  معتبرة  تمویالت 
خالل  من  السیما  المؤسسات 
الفوائد  نسب  تیسیر  إجراء 
والتي  الممنوحة  البنكیة  للقروض 
العشر  السنوات  خالل  بلغت 
كما  دج.  ملیار   700 الماضیة 
دیون  تطھیر  عملیات  تجاوزت 
المؤسسات الجزائریة مبلغ 900

الفترة،  نفس  خالل  دج  ملیار 
أشار  الذي  نفسھ  المسؤول  حسب 
لفائدة  للدولة  المالي  الدعم  ان 
ملیار   1500 فاق  قد  المؤسسات 
دج من خالل ھاذین الشكلین من 

المساعدات (تیسیر وتطھیر).
الجبائیة  اإلعفاءات  وبخصوص 
فقد  المؤسسات،  لفائدة  الممنوحة 
قاربت مبلغ 600 ملیار دج سنویا. 
ان  للمیزانیة  العام  المدیر  وأبرز 
110 من  أزید  خصصت  الدولة 
10 الـ  السنوات  ملیار دج خالل 

التكوین  قطاعات  لفائدة  الماضیة 

على  مؤكدا  والجامعي،  المھني 
المؤسسات  تستفید  ان  ضرورة 
من ھذا المسعى. وأشار المسؤول 
في  االستمرار  صعوبة  إلى 
أن  ھذه، موضحا  التمویل  سیاسة 
في  ستتفاقم  المالیة  الموارد  ندرة 

السنوات المقبلة.
لھا  "الدولة  إن  محذرا  وقال 
صعوباتھا ولسنا في رخاء لمرافقة 
المؤسسات وال یجب أن ننسى أننا 
بحلول  نستورد  أن  الممكن  من 
وبالتالي  طاقویة  موادا   2030
ھذا  لتغییر  بسرعة  التفكیر  یجب 
لھذا  والتحضیر  العملیاتي  النمط 
الموعد". وفي نفس السیاق، ذكر 
2022 لسنة  المیزانیة  بان عجز 

ملیار   4900 حدود  في  سیكون 
المیزانیة  من  بالمائة   50 أي  دج 

اإلجمالیة للدولة.
تتوقف  أن  یجب  فاید،  وحسب 
اإلعانات المباشرة وغیر المباشرة 
للدولة على إنجاز األھداف وعقود 
إنشاء  إلى  دعا  أن  وبعد  األداء. 
الوطنیة،  للصناعة  مالئم  مناخ 
على  للمیزانیة  العام  المدیر  أكد 
ضرورة توجیھ دعم الدولة وربط 
البحث  عالم  مع  المؤسسة  عالم 
طرق  كل  دراسة  قصد  والتكوین 

تطویر الصناعة الوطنیة.
 ع.ط

أبو  الوطني  التحریر  جبھة  لحزب  العام  األمین  تطرق 
الفضل بعجي إلى ما وصفھ "بعض التجاوزات الفردیة" 
نوفمبر   27 یوم  االنتخابیة  العملیة  حسبھ  شابت  التي 
والعدالة  لالنتخابات  الوطنیة  السلطة  داعیا  المنصرم، 
ھذه  في  "المتورطین"  معاقبة  أجل  من  التحرك  إلى 
التصرفات. ترك األمین العام لألفالن الباب مفتوحا أمام 
األحزاب التي ترغب في إقامة تحالفات مع الحزب في 
تشكیل المجالس المحلیة "الوالئیة والبلدیة" وقال بعجي 
التشكیالت  جمیع  على  منفتح  األفالن  "إن  السیاق  في 

البلدیة  الشعبیة  المجالس  في  تحالفات  إلقامة  السیاسیة 
والوالئیة المنبثقة عن انتخابات 27 نوفمبر الفارط".

تعلیمة  في إصدار  اإلسراع  إلى ضرورة  دعا  أن  وبعد 
البلدیة  الشعبیة  بالمجالس  التحالفات  مسألة  توضح 
في  نھائیا  الفساد  محاربة  أجل  من  وذلك  والوالئیة، 
العملیة االنتخابیة، توقع بعجي أن ترتفع مقاعد حزبھ في 
المجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة بعد أن أبدى عشرات 
إلیھ، على حد  االنضمام  المستقلة  القوائم  من  المنتخبین 
"بعض  أسماه  ما  العام  األمین  انتقد  وبالمناسبة  تعبیره. 

االنتخابیة،  العملیة  سادت  التي  الفردیة"  التصرفات 
داعیا السلطة الوطنیة المستقلة لالنتخابات والعدالة إلى 
وأكد  التصرفات"،  ھذه  على  القائمین  لمعاقبة  "التحرك 
بالمناسبة ان "إنجاح الشعب الجزائري للموعد االنتخابي 
األخیر فوت الفرصة على المشككین في مسار التجدید 
السیاسي وإعادة البناء المؤسساتي، مشددا على ضرورة 
مواصلة بناء الجزائر الجدیدة بمساھمة كافة القوى الحیة 

للبالد من أحزاب وجمعیات ونقابات.
عزیز. ط

بعجي یفتح الباب أمام "التحالفات" ویصّرح

"األفالن تعرض للظلم بسبب بعض التصرفات الفردیة"



5 إقتصادي

اإلعالن  بمناسبة  زیان  بن  قال 
46 الـ  الدورة  نتائج  عن 

لترقیة  الوطنیة  الجامعیة  للجنة 
األساتذة المحاضرین صنف "أ" 
إلى مصف أستاذ التعلیم العالي، 
920 ترقیة  أسفرت عن  والتي 
تستفید  التي  الترقیات  أن  استاذا 
البیداغوجي  التأطیر  ھیئة  منھا 
والفروع  المیادین  كل  في 
لترقیة  فرصة  والتخصصات 
والعلمي  البیداغوجي  االداء 

للجامعة الجزائریة.
وأضاف الوزیر أن ھذه الترقیات 
ستكون دعما للجامعة الجزائریة 
سواء فیما یتعلق بتحسین ترتیبھا 

ومقروئیتھا  ومرئیتھا  العالمي 
التكوین  بدعم  یتعلق  فیما  أو 
ما  خالل  من  العلمي  والبحث 
أبحاث  من  النخب  ھذه  تنتجھ 
في  نشرھا  یتم  علمیة  ومقاالت 
مشھود  ودولیة  وطنیة  مجالت 

لھا بالجدیة واألصالة".
التعلیم  في  الجودة  ولتحقیق 
ھذا  أن  الوزیر  اعتبر  العالي، 
باالعتماد على  یتحقق  المستوى 
إلنتاج  علمیا  مؤھلین  أساتذة 
والتجارب  والعلوم  المعرفة 
االختراع  وبراءات  المیدانیة 
النظر،  وبعد  واالكتشافات 
في  العمق  إلى  باإلضافة 

الفرد  خدمة  والتحلیل،  التفكیر 
قدم  وبالمناسبة،  والمجتمع. 
46 الـ  الدورة  نتائج  الوزیر 
والتي  الوطنیة  الجامعیة  للجنة 
أستاذ   920 ترقیة  عن  أسفرت 
محاضر صنف" أ" إلى مصف 
بین  من  العالي،  التعلیم  أستاذ 
1004 ملف أودع عبر المنصة 
نسبة  أن  الى  مشیرا  الرقمیة، 
النجاح بلغت 76.20 بالمئة في 

مختلف المیادین.
وتتوزع ھذه النسبة وفق ما أكد 
العلوم  علیھ الوزیر، بین فروع 
83.60 بنسبة  والتكنولوجیا 
یعادل331 ما  أي  بالمئة 

االنسانیة  العلوم  استاذ.وفروع 
بلغت  نجاح  بنسبة  واالجتماعیة 
یمثل  ما  وھو  بالمئة   70.61
بلغ عدد  في حین  استاذ،   370
84 المرفوضة  الترشح  ملفات 
الشروط  توفر  بسبب عدم  ملف 
صرح  ما  ووفق  القانونیة. 
العدد  بخصوص  زیان  بن  بھ 
بعد  المؤجلة  للملفات  االجمالي 
ملف   219 بلغ  فقد  التقویم، 
بنسبة بلغت23.80 بالمئة. وقد 
بارتفاع  الترقیات  ھذه  سمحت 
تعداد ھیئة المؤطرین الجامعیین 
التعلیم  أستاذ   10.260 إلى 

العالي.

أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زیان، أن الترقیات التي 
تستفید منھا ھیئة التأطیر البیداغوجي، من شأنھا ترقیة األداء العلمي للجامعة 

الجزائریة وتحسین ترتیبھا العالمي.

بن زیان یؤكد أن العملیة تتم باالعتماد على أساتذة مؤھلین علمیا 

الترقیات فرصة لتحسین الترتیب 
العالمي للجامعات الجزائریة

ع.ط

اإلثنين 06 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 02 جمادى األولى  
1443 ه  

العالم لم یشھد أي حالة وفاة بالمتحور 
الجدید لحد اآلن، صنھاجي یؤكد:

"دلتا"  المتحور  من  نتخوف 
رفع  في  یساھم  قد  و"أومیكرون" 

المناعة الجماعیة!
اعتبر، أمس، رئیس الوكالة الوطنیة 
كمال  البروفیسور  الصحي  لألمن 
صنھاجي أن المتحور "دلتا" المھیمن 
قلق  مصدر  ھو  الجزائر  في  حالیا 
مع  موازاة  الصحیة  للسلطات 
متحور  ولیس  محتملة  رابعة  موجة 
أومیكرون بسبب اختالف األعراض 
أشد  دلتا  ان  صنھاجي  قال  حیث 
على  االعراض  حیث  من  خطورة 
"أومیكرون" الذي قد یكون انتشاره 

عامل في رفع المناعة الجماعیة.
وكشف البروفیسور كمال صنھاجي 
ینتشر  أومیكرون،  المتحور  أن 
خفیفة  أعراضھ  أن  إال  بسرعة 
دالتا"  المتحور"  من  خطورة  وأقل 
لمؤسسة  تصریحات  في  مضیفا 
التلفزیون العمومي، أنھ لحد اآلن لم 
یشھد العالم أي حالة وفاة بالمتحور 
من  بالرغم  أومیكرون  الجدید 
العدوى القویة،  مشیرا إلى أنھ ربما 
سیساھم أومیكرون في رفع المناعة 
طبیعي  كلقاح  وسیكون  الجماعیة، 

للمصاب بھ. 
الوحید  الحل  أن  صنھاجي  وأكد 
العدوى  انتشار  وتكسیر  إلیقاف 
بفیروس كورونا وجمیع المتحورات 
باإلجراءات  واإللتزام  اللقاح  ھو 
ذات  قال  كما  الوقائیة.  والتدابیر 

حالیا  جدا  المھم  من  أنھ  المسؤول، 
المتحور  على  السیطرة  محاولة  ھو 
الھندي "دلتا" وھو المھیمن حالیا في 
الجزائر وجمیع أنحاء العالم ویشكل 
وتابع  اإلصابات.  من  بالمائة   90
صنھاجي بالقول، "إن كل اللقاحات 
المتوفرة في الجزائر ناجعة وفعالة، 
ویمكننا مواجھة المتحور أومیكرون 
بھا. كما قال، أن اللقاح حالیا متوفر 
تعمل  حیث  الوطن،  ربوع  بجمیع 
الحكومة على توفیر كل اإلمكانیات 

لوصول اللقاح لكل المواطنین". 
وأشار في ذات الصدد إلى أن أزید 
من 8 مالییر شخص ملقح في العالم 
إلى غایة الیوم. لإلشارة فأن ظھور 
یؤكد  لم  بالجزائر  "أومیكرون" 
لمعھد  العام  للمدیر  سبق  حیث  بعد 
منذ  أعلن  أن  درار،  فوزي  باستور 
مشكوك  حاالت  تسجیل  عن  یومین 
إصابتھا بأومیكرون المتحور الجدید 
التحالیل  أن  غیر  كورونا،  لفیروس 
أنھ  درار  وقال  سلبیة.  أنھا  أثبتت 
یوجد حاالت أخرى مشكوك إصابتھا 
بالمتحور أومیكرون، یتم التأكد حالیا 
منھا. مشیرا إلى أنھ في حال التأكد 
عن  الصحة  وزارة  ستعلن  منھا 
باستور،  معھد  مدیر  وأضاف  ذلك. 
ظھور  المستغرب  غیر  من  أن 
حاالت إصابة بساللة أومیكرون في 
الجزائر. كما أن التلقیح ناجع في كل 
الحاالت ولیس فقط في حال إنتشار 

أومیكرون.
س. زموش 

مبادرة "الحزام والطریق" تفتح آفاقا واعدة لشراكة استراتیجیة 

تحّول جذري في وجھة التعاون 
االقتصادي الجزائري محوره "بكین"

العمومیة  األشغال  وزارة  أطلقت 
مشكل  من  للحد  مشروعا   16
الذي  الحاد،  المروري  االزدحام 

تعرفھ العاصمة وضواحیھا.
ان  ناصري  كمال  الوزیر  قال 
اقترح  العمومیة  االشغال  قطاع 
المناطق  ھذه  في  المشاریع  ھذه 
المروري  االزدحام  لمعضلة  كحل 
وقد القت بدایة االشغال في البدایة 
بعض الصعوبات نظرا لما تحتویھ 
سكنیة  أحیاء  من  المناطق  ھذه 

وتجھیزات عمومیة جد كبیرة.
كمال  الوزیر  أكد  السیاق  ھذا  وفي 
ناصري في تصریح لـ "قناة خاصة" 
أمس، بأن جل ھذه المشاریع تخص 
وجنوبھا  العاصمة  غرب  منطقة 

وجنوبھا الغرب، مضیفا ان "آجال 
ھي  الجدیدة  المشاریع  ھذه  انجاز 
12 شھرا، إال أن مدة األشغال قد 
المدة نظرا لصعوبات  تتجاوز ھذه 
حركة  الى  تعود  التي  األشغال 
الذي  واالزدحام  الكثیفة  المرور 

یمیز العاصمة".
أعطى  قطاعھ  أن  الوزیر  وأوضح 
للعمل  المنجزة  للشركات  تعلیمات 
تتأزم  ال  حتى  اللیلیة  الفترات  في 
أن  معتبرا  أكثر،  المرور  حركة 
ھذه المشاریع "ال تمثل الحل الكلي 
ھناك حلوال  وإن  االزدحام  لمشكلة 
مع  بالتعاون  قطاعھ  یسعى  أخرى 

قطاع النقل على االعتماد علیھا".
ف. م

وزیر األشغال یؤكد أنھا "ال تمثل الحل الكلي لمشكلة االزدحام"

16 مشروعا لفّك االختناق المروري 
على العاصمة

وزارة الصحة توصي المواطنین بضرورة 

االلتزام بنظام الیقظة

172 إصابة جدیدة بكورونا، 
141 حالة شفاء و7 وفیات

سجلت 172 إصابة جدیدة بفیروس كورونا (كوفید19-) و7

تماثل  فیما  الجزائر،  في  األخیرة  ساعة   24 الـ  خالل  وفیات 

141 مریضا للشفاء، حسب ما أفادت بھ وزارة الصحة، أمس، 
في بیان لھا.

211469 حالة،  المؤكدة  إجمالي اإلصابات  العدد  بلغ  وبذلك 

145195 للشفاء  المتماثلین  المصابین  مجموع  بلغ  بینما 

أیضا  تم  كما  حالة،   6103 للوفیات  اإلجمالي  والعدد  شخصا 

إحصاء 16 مریضا بالعنایة المركزة، وفقا للمصدر ذاتھ.

خالل  حالة  أي  بھا  تسجل  لم  والیة   28 أن  البیان  وأضاف 

الفترة المذكورة و15 والیة سجلت بھا من حالة واحدة إلى 9

حاالت، فیما سجلت 5 والیات 10 حاالت فما فوق. وتوصي 

الیقظة،  بنظام  االلتزام  بضرورة  المواطنین  الصحة  وزارة 

الجسدیة  والمسافة  النظافة  قواعد  احترام  إلى  تدعوھم  كما 

أن  على  أیضا  تشدد  كما  الواقي.  للقناع  اإللزامي  واالرتداء 

االلتزام الصارم من قبل المواطنین بھذه اإلجراءات الوقائیة، 

إلى غایة  الحیطة والحذر، ھي عوامل مھمة  أخذ  إلى جانب 

القضاء نھائیا على ھذا الوباء.            ع.ط

الندوة  في  الجزائر  تشارك    
القانوني  "اإلطار  حول  الدولیة 
إفریقیا"  في  االستثمار  لمناخ 
العاصمة  تحتضنھا  التي 
وغدا،  الیوم  داكار،  السنیغالیة، 
لوزارة  بیان  أورده  ما  حسب 

العدل.
في  أنھ  المصدر  نفس  وأوضح 
المؤسسة  مع  التعاون  إطار 
القانوني  للتعاون  األلمانیة 
الدولي، سیشارك قاضیان اثنان 
في  الیوم،  من  ابتداء  كخبیرین 
عاصمة  تحتضنھا  دولیة  ندوة 
اإلطار  حول  داكار،  السنیغال، 
في  االستثمار  لمناخ  القانوني 

إفریقیا".

فرصة  الندوة  ھذه  وستشكل 
مجال  في  التجارب  لتبادل 
والمعاییر  االستثمار  قانون 
باإلضافة  المجال،  في  الدولیة 
والدولیة  الثنائیة  االتفاقیات  إلى 
صعوبات  وتحدید  تنظمھ  التي 
تطبیقھا وایجاد الحلول المناسبة 

لھا.
30 التظاھرة  ھذه  وسیحضر 

مشاركا من السنیغال ومن عدة 
كوت  بینھا  من  للمنطقة  دول 
الكامیرون،  غانا،  دیفوار، 
سیتم  كما  وتونس،  موریتانیا 
بین  ثنائیة  محادثات  تنظیم 
ھذه  وممثلي  األلمان  الخبراء 

الدول.                    ع.ط

تشكل فرصة لتبادل التجارب في مجال قانون 
االستثمار والمعاییر الدولیة

الجزائر تشارك في ندوة دولیة 
حول "اإلطار القانوني لمناخ 

االستثمار في افریقیا"

تذبذبا  األخیرة  اآلونة  في  النفط  أسعار  تعرف 
كبیرا، جراء المخاوف الكبیرة، من لجوء الدول 
الوقائیة  اإلجراءات  من  سلسلة  التخاذ  الكبرى 
كورونا  لفیروس  الجدید  المتحور  تفشي  لمنع 

"أومیكرون".
0.2 بنسبة  برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
بالمئة لتصل إلى 69.79 دوالر للبرمیل الواحد، 
بعد أن قفزت 1.2 بالمائة في التداوالت السابقة 
العقود  صعدت  فیما  المنقضي،  األسبوع  لنھایة 
األمریكي  الوسیط  تكساس  غرب  لخام  اآلجلة 
بنسبة 0.4 في المئة لتبلغ حوالي 66.77 دوالر 

للبرمیل الواحد.
وسجلت أسعار النفط أسوء مستویات لھا مؤخرا 
معھا  أقفلت  التعافي،  من  أشھر   3 من  أزید  بعد 
التداوالت بأزید من 85 دوالر للبرمیل، غیر أن 
المتحور  ظھور  رافقت  التي  الكبیرة،  المخاوف 
الجدید لفیروس كورونا، وقیام بعض الدول بغلق 
حدودھا واتخاذ إجراءات على حركیة نقل وتنقل 
تھوى  األسعار  جعلت  والبضائع،  األشخاص 
لتصل ألقل من 65 دوالر، في ظل تراجع الطلب 
العالمي. وفي سیاق متصل، حملت مخرجات لقاء 
قررت  إذ  جدیدة،  أخبارا  بلوس،  أوبك  مجموعة 

التدریجیة  اإلنتاج  زیادة  على  باالبقاء  اإللتزام 
المقدرة ب 400 ألف برمیل یومیا، وفق الجدول 
المقرر مسبقا في جانفي من السنة الماضیة، رغم 
األخیرة  الوضعیة  خضم  في  یأتي  االجتماع  أن 
لألسواق النفطیة، التي تعرف انھیارا، ما یدفعھا 
للسعي من أجل إعادة التوازن لھا، وفي المقابل 
النفطي  المخزون  من  السحب  قرارات  فإن 
األمریكیة  السلطات  اقرتھ  الذي  االستراتیجي 
بالتنسیق مع بعض الدول من كبار مستھلكي النفط 
مؤخرا، لم یدفع أوبك بلوس لخفض انتاجھا.                   
         ف.م

ارتفاع العقود اآلجلة لخام برنت بنسبة 0.2 بالمئة
أسعار النفط في مواجھة المتحور الجدید لفیروس كورونا

في إطار اإلجراءات المتخذة للوقایة من "كوفید19-"

المسافرون نحو الوالیات المتحدة 
جوا ملزمون بتقدیم تحلیل سلبي 

المتحدة  الوالیات  سفارة  أعلنت 
عن  أمس،  بالجزائر،  األمریكیة 
إلى  جوا  المسافرین  تقدیم  إلزامیة 
فحص  لنتائج  المتحدة  الوالیات 
واحد  یوم  إجراؤه  تم  سلبیة،  كورونا 

قبل الرحلة، وذلك ابتداء من الیوم.
لھا  منشور  في  السفارة  وأوضحت 
أنھ  فایسبوك  على  الرسمیة  بصفحتھا 
على  یتعین  دیسمبر،   6 من  ابتداء 
جمیع المسافرین إلى الوالیات المتحدة 

أو  جنسیتھم  عن  النظر  بغض  جوا، 
حالتھم فیما یخص التلقیح، تقدیم نتیجة 
قبل  كوفید19-  لفیروس  سلبي  تحلیل 
قبل  واحد  یوم  إجراؤه  تم  المغادرة، 
رحلتھم. وأضافت السفارة، على سبیل 
المثال، أن أي مسافر عنده رحلة إلى 
یوم  وقت  أي  في  المتحدة  الوالیات 
نتیجة  لدیھ  یكون  أن  سیحتاج  األحد، 
تحلیل سلبي أجري في أي وقت یوم 

السبت.                           ع.ط
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 الشروع في دراسة وتقييم «المعلم» من طرف المركز الوطني للبحوث

ترميم صومعة الخروب 
بقسنطينة قريبا

 موازاة مع عدة تدخالت لمصالح الحماية المدنية ومديرية األشغال العمومية

جهود لفتح الطرقات المغلقة بسبب 
التقلبات الجوية في والية الشلف

تطلقها مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالحراش تحت شعار»من أجل شتاء دافئ وآمن»

حمالت تحسيسية للحد من حوادث االختناق 
بغاز أحادي أكسيد الكربون بالعاصمة

عصور  في  للبحوث  الوطني  المركز  سيشرع 
والتاريخ  اإلنسان  علم  وفي  التاريخ  قبل  ما 
الضريح  وتقييم  دراسة  في   2022 سنة  في 
قسنطينة  بوالية  بالخروب  النوميدي 
بضريح  عليه  يطلق  ما  أو  الخروب)  (صومعة 

ماسينيسا.
فريد  المركز،  مدير  أوضح  الصدد  هذا  وفي 
هامش  على  لـوأج  تصريح  في  خربوش 
أصدقاء  جمعية  نظمتها  التي  التظاهرة 
النوميدي  الضريح  حول  بباتنة  مدغاسن 
الملكي مدغاسن أن العملية «ستكون تقريبا 
مماثلة لبرنامج البحث والدراسة حول المعلم 
مدغاسن  ضريح  منه  استفاد  الذي  ومحيطه 
باتنة».  بوالية  بومية  ببلدية  يقع  الذي 
المعلم  وضعية  بتحليل  العملية  وستبدأ 
تلك  كذا  و  منه  القريبة  الحجرية  والكتل 
الموجودة تحت األرض باالعتماد على تقنيات 
تحديد  من  تمكن  جيوفيزيائية)   ) حديثة 
دون  األرض  تحت  الموجودة  الهياكل  ومعرفة 

اللجوء إلى الحفريات، يضيف ذات المصدر. 
وأضاف المتحدث أن المعلم النوميدي بالخروب 
حاليا  نراه  ما  وهو  مبني  جزء  من  يتكون 
القيام  سيتم  له  مجاورة  أخرى  عديدة  وكتل 
بإحصائها بهدف إجراء أول عملية إعادة بناء 

إعادة  اليوم  باإلمكان  الذي  للمعلم  افتراضية 
بنائه ألنه أكثر علوا مما نراه حاليا. وذكر ذات 
المصدر بتجربة مثل هذه تمت بتونس شملت 
تم تصنيفه  الذي  بباجة  توغا  أو  ضريح دقة 
المتحدة  األمم  تراثا عالميا من طرف منظمة 
«اليونيسكو‘‘،  والثقافة  والعلوم  ة  للتربي 
والذي كان متهاوي وبشكل كلي على االرض في 
بداية القرن العشرين، وقام مهندس فرنسي 
بإعادة بنائه في سنة 1906، حيث تطلب منه 
ذلك 3 سنوات وبإمكانات بسيطة وهو اليوم 

تقريبا في حالته األولية. 
بنفس  نقوم  أن  «نأمل  خربوش  فريد  وقال 
الضريح  يخص  فيما  الجزائر  في  الشيء 
التقنية  اإلمكانات  ولدينا  بالخروب  النوميدي 
تجربة  أول  وستكون  ذلك  لتحقيق  والبشرية 
بأن  أوضح  كما  الوطني».  المستوى  على 
جائحة  بسبب  تعطلت  التي  العملية  هذه 
مع  بالتنسيق  تنفيذها  سيتم  كوفيد19- 
ما  عصور  في  للبحوث  الوطني  المركز  ملحقة 
قبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ بعين 
القاعدة  تعد  التي  البواقي  أم  بوالية  مليلة 
و تتوفر على  للمركز  واللوجستيكية  العلمية 

مخابر ومرافق إيواء للباحثين.
س.ز

الطرقات  فتح  عمليات  الشلف،  بوالية  تتواصل 
المصحوبة  الجوية  التقلبات  بسبب  المغلقة 
مختلف  على  تساقطت  التي  الغزيرة  باألمطار 

مناطق الوالية خالل الساعات األخيرة.
مدير  في  ممثلة  الوالئية  السلطات  وأشرفت 
الحسن  أبو  دائرة  ورئيس  العمومية  األشغال 
والبلدية.  المدنية  الحماية  مصالحي  عن  فضال 
الطرقات  من  والحجارة  األتربة  إزاحة  عملية  على 
مستوى  على  لقبار  كاف  من  تساقطت  التي 
تلعصة  بين  الرابط   44 رقم  الوالئي  الطريق 
مصالح  فيه  قامت  السياق  ذات  وفي  وتاغزولت. 

إزاحة  ألجل  مماثلة  بعملية  المدنية  الحماية 
غلق  في  تسببت  التي  واألشجار  واألتربة  الحجارة 
جزئي للطريق الوالئي رقم 11 بالتراغنية. وأشارت 
مصادر محلية، إلى تنفيذ مصالح الحماية المدنية، 
سيدي  منطقة  مستوى  على  إزاحة  لعمليتي 
مروان على المحور الوطني رقم 11 ومنطقة قيصر 
األجزاء  إعادة فتح  تم  19. حيث  رقم  المحور  على 
المغلقة وتأمين حركة المرور التي تأثرت بتساقط 

الحجارة واألتربة خالل الساعات األخيرة.
س.ز

فيما تم حجز لحوم بيضاء دون 
شهادة بيطرية 

تفكيك ورشة 
سرية لصناعة 

«الصابون» بتيارت
تمكنت مصالح الشرطة التابعة لفرقة شرطة 

العمران وحماية البيئة ألمن دائرة السوقر 
بأمن والية تيارت من حجز كمية من اللحوم 

البيضاء.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية 

جاءت على إثر دوريات محمولة لعناصر الشرطة 
التابعة لذات الفرقة، عبر شوارع المدينة. أين 

تم توقيف شاحنة تبريد وإخضاعها لعملية 
المراقبة والتفتيش. تبين أنها محملة بكمية 
من اللحوم البيضاء قدر وزنها بـ 218.13 كغ. 

باإلضافة كذلك إلى 22.18 كلغ مهيأة للبيع 
بدون شهادة بيطرية. وأضافت ذات المصالح، 
أنه تم تحويل الكمية المحجوزة إلى المصلحة. 

بعد عرض كمية اللحوم للمعاينة من طرف 
الطبيب البيطري أثبت أن الكمية المحجوزة 

صالحة لإلستهالك. وبما أن المخالف لم يلتزم 
بالشروط التنظيمية المفروضة على هذا 
النشاط من طرف مصالح البيطرة لبلدية 

السوقر وعدم حيازته على شهادة المراقبة 
الصحية وطبقا للقانون. تم إيداع كمية اللحوم 

الصالحة لإلستهالك الى مدرسة صغار الصم 
البكم. 

وبذات الوالية تمكنت مصالح الدرك الوطني 
بفرندة من العثور على ورشة سرية لصناعة 
مواد التنظيف وحجز كمية معتبرة من مادة 
الصابون.  وحسب المعلومات المتوفرة فإن 

العملية جاءت على اثر معلومات مفادها وجود 
ورشة سرية لصناعة مواد التنظيف بطريقة 

غير قانونية. ليتم تشكيل دورية خاصة 
وتطويق الموقع المعني. حيث تم اكتشاف 

مستودع داخل مسكن لمواطن بفرندة 
يستعمل لصناعة الصابون بطريقة غير 

شرعية.
 وأضافت ذات المصالح، أنه تم حجز 15600
قطعة صابون جاهزة للتسويق. باإلضافة 

كذلك إلى حجز التين تستعمالن لصناعة 
17كلغ من مادة  الصابون بكميات تقدر بـ 550
فحمات الكالسيوم 2800 كلغ من مادة الصابون 
مقطع. ليتم تشميع الورشة وتقديم المعنين 

أمام العدالة.
س.ز

 الجلفة:

«الكناس» يواصل حملته لحث أرباب 
العمل على تسوية وضعيتهم

 األغواط:

متحف المجاهد يحيي الذكرى 169
لمقاومة األغواط

تمنراست

 حجز مواد غذائية مدعمة في 
مخزن غير مصرح به 

للتأمينات  الوطني  الصندوق  يواصل 
لوكالة  األجراء  للعمال  االجتماعية 
باقي  غرار  على  مدة  منذ  الجلفة 
للتخفيف  حملته  الوطن  وكاالت 
الذي  الراهن  االقتصادي  الوضع  من 
فيروس  تفشي  جراء  البالد  تشهده 
القيام  الوكالة  تعتزم  حيث  كورونا، 
وأبواب  ميدانية  خرجات  بتنظيم 
دراسية  أيام  إلى  باإلضافة  مفتوحة 
المدينين  العمل  أرباب  لفائدة 
القطاعات  مختلف  في  الناشطين 
مستوى  على   2531 عددهم  والبالغ 
شعار:  تحت  وهذا  الجلفة،  والية 
أساسي  فاعل  االجتماعي  «الضمان 
االقتصاد  إنعاش  في  للمساهمة 

الوطني».
هاته  فإن  الوكالة  مسؤولي  وحسب 
من  أكثر  منذ  انطلقت  التي  الحملة 
من  الكافي  التجاوب  تلق  لم  شهرين، 
مع  المدينين  العمل  أرباب  طرف 
التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية 
لفائدة   ،21/12 الرئاسي  لألمر  وفقا 
لدى  المنتسبين  المستخدمين 
صناديق الضمان اإلجتماعي من خالل 
مع  بالتقسيط  للدفع  جداول  إعداد 

وغرامات  زيادات  من  الكلي  اإلعفاء 
التأخير. 

الحملة  فإن  المسؤولين  واعتبر   
التعريف  إلى  تهدف  الوطنية 
االستثنائية،  التدابير  بمضمون 
واستقطاب وتشجيع أكبر عدد ممكن 
من أرباب العمل، وحثهم على ضرورة 
الضمان  اتجاه  بالتزاماتهم  القيام 
في  وضعيتهم  وتسوية  االجتماعي 
إبراز  مع  االجتماعية،  األعباء  مجال 
وشرح  مختلف االمتيازات التي تمنحها 
عبر  االجتماعي  الضمان  هيئات  لهم 
خدماتها االلكترونية عن بعد، تزامنا 
مع الوضعية الصحية للبالد. وتضمن 
هذه التدابير الجديدة إعفاء كلي من 
جدولة  إمكانية  مع  التأخير،  غرامات 
رب  يختارها  فترات  على  الديون 
جدولة  طلب  تقديم  بشرط  العمل 
حيث   ،2022 جانفي   31 تاريخ  قبل 
2019 مؤسسة  بإعفاء  الصندوق  قام 
من غرامات التأخير، في حين تقدمت 
جدولة  لطلب  فقط  مؤسسة   39

الديون وفقا للتدابير المقترحة.
س.ز

األغواط  لوالية  المجاهد  متحف  أحيى 
األغواط  لمقاومة   169 الذكرى  فعاليات 
بتنظيم ندوة تاريخية ضمن مجموعة من 

المجاهدين، وكذا أساتذة في التاريخ.
ما  فإن  بوزياني  محمد  المجاهد  وحسب   
ديسمبر   4 يوم  األغواط  بمدينة  حدث 
التي  المجازر  أفظع  إحدى  «يعتبر   1852
اقترفتها قوات االحتالل الفرنسي في حق 
الشعب الجزائري، مستعمال فيها القذائف 
24 طيلة  المدينة  على  السامة  الغازية 
من  أزيد  استشهاد  إلى  أدى  مما  ساعة 

2.500 شخص». 
المعركة  هذه  أن  المجاهد  وأوضح 
مصطلح  التاريخ  في  مرة  وألول  حملت 
االحتالل  استخدام  بسبب  ’‘الهولوكوست‘‘ 
السامة  الكلوفورم  لمادة  الفرنسي 
والمحظورة دوليا في قذائفه على المدينة 
«ضاربا بذلك كل قواعد االنسانية عرض 
أستاذ  جعيرن،  معمر  وأشار  الحائط». 
استخدام  أن  األغواط،  بجامعة  التاريخ 
الوحيد  السبيل  «كان  السامة  القذائف 
اقتحام  أجل  من  الفرنسي  للمستعمر 
يحيط  كانت محصنة بسور  والتي  المدينة 
لها».  البري  الوصول  ويمنع  كليةً  بها 
سقوط  ومع  أنه  جعيرن  الدكتور  وأضاف 

المدينة، «قام الجنود الفرنسيون باقتحام 
ذكر  جنس  من  الصبية  كل  وقتل  البيوت 
قال  الذي  النسل  لقمع  منهم  محاولة  في 
والمقاومة  الحرية  جيناته  في  يحمل  أنه 
واللغة  باإلسالم  واالعتزاز  الشعبية 

العربية». 
األغواط،  لوالية  المجاهدين  مدير  وأكد 
متحف  أن  جهته،  من  حلموش،  محمد 
المذكرات  من  مجموعة  يحوي  المجاهد 
األغواط،  مقاومة  حول  فرنسيين  لضباط 
أبرزها تلك التي جاء فيها «عندما أخفينا 
إال  المدينة  في  أحياء  يبق  لم  الموتى  كل 
فارغة  كانت  البيوت  كل  الحملة،  عساكر 
كمدينة  وكانت  أغناها،  إلى  أفقرها  من 
أنه  واسترد  عنيف‘‘.  وبموت  ميتة 
والخيام  المساكن  رهيبة،  المجزرة  ’‘كانت 
الموتى  بجثث  مليئة  والطرقات  واألزقة 
رجال  بين  قتيل   2500 من  أكثر  أحصيت 
لهذا  لفرنسا  لزامًا  وكان  وأطفال،  ونساء 
للقبائل  عظمتها  لتثبت  الهولوكوست 
السيد  وأضاف  الصحراء».  في  المحاربة 
إقرار  هي  المذكرات  هذه  أن  حلموش 
واعتراف ببشاعة واحدة من أسوء وأعنف 

المجازر في حق اإلنسانية عبر التاريخ.
ق.م

االقتصادية  الفرقة  عناصر  تمكنت 
الوالئية  بالمصلحة  والمالية  
والية  بأمن  القضائية  للشرطة 
تمنراست من حجز كمية معتبرة من  
المواد الغذائية المدعمة فاق وزنها 
اإلجمالي 391 طن بعد كشف وضبط 
األساسية  الغذائية  للمواد  مخزن 
المدعمة غير مصرح به لدى مصالح  
أمس،  علم  حسبما  التجارة  مديرية 
والعالقات  الصحافة  خلية  من 

العامة بأمن  الوالية.
القضية  فإن  الخلية  لذات  ووفقا 
تمت بعد استغالل معلومات مؤكدة 
عن وجود أحد المخازن غير المرخص 
الغذائية  بالمواد  والخاص  بها 
المدعمة وذلك بحي تهقوين وسط  
صاحبه  يستغله  تمنراست  مدينة 
لممارسة نشاطات تجارية مشبوهة.

بعد  أنه  المصدر  نفس  وأضاف 
التنقل إلى عين المكان رفقة عناصر 

التجارة  لمديرية  التابعين  الرقابة 
بادئ  في  تبين  حيث  بتمنراست 
الجملة  تجارة  لبيع  محل  انه  األمر 
مخزن  على  يحتوي  الغذائية  للمواد 
بشكل  المكان  مراقبة  بعد  أن  إال 
جيد تم العثور على مخزن آخر خلفي 
يحتوي على كمية معتبرة من المواد 
به  مصرح،  غير  المدعمة  الغذائية 

لدى مصالح مديرية التجارة .
المضبوطة  الكمية  فإن  لإلشارة 
الذكر  السالف  المخزن  داخل 
المواد  من  طن   391.03 بـ   قدرت 
ودقيق  وسميد  «عجائن  الغذائية 
تم  وقد   .«... وسكر  المائدة  وزيت 
تحويل  مع  البضائع  وحجز  جرد 
فتح  أجل  من  للمقر  المخالفين 
مع  بالتنسيق  القضية  في  تحقيق 

نيابة تمنراست.
ق. م

في  المديرية  ذات  وكشفت 
جريدة  استلمت  لها  بيان 
بأنها  منه،  نسخة  «الرائد» 
كثفت من حمالتها التوعوية 
للغاز  السيء  االستعمال  ضد 
الطبيعي ومخاطر االختناقات 
الكربون،  أكسيد  أحادي  بغاز 
حوادث  تزايد  ظل  في 

االختناق، في هذا الفصل.
الحمالت  بأن  وأضافت 
حلول  مع  تزامنا  التوعوية 
البرد  وموجة  الشتاء  فصل 
فيها  يرتفع  ما  عادة  التي 
جراء  المنزلية،  الحوادث  عدد 
لألجهزة  السيئ  االستعمال 
يؤدي  ما  الكهرومنزلية، 
أرواح  تحصد  حوادث  لوقوع 
من  يجعل  سنويا،  العشرات 
للتقليل  حل  أفضل  الوقاية 

من الحوادث.
توزيع  مديرية  وتهدف 
لمقاطعة  والغاز  الكهرباء 
وترسيخ  تعزيز  إلى  الحراش 
وسط  توعوية  ثقافة 

والتأكيد  والعامة،  النشء 
ببعض  التقيد  ضرورة  على 
النصائح واإلرشادات العملية 
التي يمكن من خاللها تفادي 
التي  الخطيرة  الحوادث 
أحادي  غاز  فيها  يتسبب 

أكسيد الكربون.
التقنية  الفرق  تقوم  كما 

بخرجات  للمديرية  التابعة 
واألعمدة  الصمامات  لتفقد 
الصاعدة  والقنوات  التقنية 
من  خلوها  من  والتأكد 
الخردوات التي يضعها بعض 
في  تتسبب  لكونها  السكان، 
بغاز  االختناقات  حوادث 
أحادي أكسيد الكربون، خاصة 

المزودة  السكنية  باألحياء 
حديثا بالغاز الطبيعي.

المديرية  دعت  هنا  ومن 
والحيطة  للحذر  المواطنين 
الطبيعي  الغاز  تسربات  من 
لألجهزة،  السيئ  واالستعمال 
القاتل  حوادث  وأنا  خاصة 
الصامتة تعرفا ارتفاعا كبيرا 

في هذه الفترة.
القافلة  أن،  إلى  ويشار 
14 ستجوب  التوعوية 

العاصمة،  بشرق  بلدية 
مفتوحة  أبواب  تتخللها 
12 الـ  التجارية  بالوكاالت 

التوزيع  لمديرية  التابعة 
بالساحات  وأخرى  بالحراش، 
تستقطب  التي  العمومية 
الزبائن  من  معتبرا  عددا 
مع  بالتنسيق  والمواطنين، 
المدنية  الحماية  مديرية 
الجوارية  الجمعيات  وكذا 

والوطنية.

واصلت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للحراش بالجزائر العاصمة حمالتها وخرجاتها التوعوية 
التحسيسية للتحذير من مخاطر االستعمال السيء للغاز الطبيعي، وما يصاحبه من حوادث لالختناق 

س. زبغاز أحادي أكسيد الكربون.



07
اإلثنين 06 ديسمبر

2021  الموافق 
ل 02 جمادى األولى  

1443 ه  

هوس مشاهدة التلفاز
  على الرغم وجود أصوات 

متعددة تؤكد أن التلفاز لم 
يعد بتلك القوة التي كان 

عليها في وقت سابق، بعد 
التطور التكنولوجي و ظهور 

االنترنت و غوص الجميع في 
مواقع التواصل االجتماعي، 

إال أن هناك فئة مهووسة 
بمشاهدة التلفاز و لساعات 

طويلة من اليوم.
   قديما كنا نعرف بان هناك 

غرفة واحدة للتلفاز تجمع 
أفراد األسرة لمشاهدة تلفاز 
واحد في البيت ليسهل على 

األبوين التحكم والسيطرة 
االيجابية، أما اآلن فلكل فرد 

تلفاز في غرفته و شاشة 
صغيرة في يده ليشاهد ما 

يحلو له دون رقيب أو حسيب !!
  و الهوس هنا هو عدم قدرة 

الشخص على إزاحة نظره 
عن التلفاز طوال الوقت، كما 

أن الهوس بالتلفاز يستمر 
بمشاهدته بهدف و بدون 
هدف، حتّى و لو كان ذلك 

يعني عدم قيامه بواجباته 
الضرورية في حياته اليومية، 
أي االستغناء عن كل واجباته 

و التفرغ 
لمشاهدته 

فقط.
  يوجد العديد من المخاطر 

التي قد تنتج عن اإلدمان 
على التلفاز، من أهمها ارتباط 
الهوس به مع العمر القصير، 

حيث أن األشخاص الذين 
يشاهدون التلفاز بمعدل 

6 ساعات أو أكثر  في اليوم 
الواحد، يموتون أبكر بخمس 

سنوات من األشخاص الذين ال 
يشاهدون التلفاز بهذا المقدار، 

ربما األمر ال يتعلق بشكل 

مباشر باإلفراط بمشاهدة 
التلفاز، فكما يوضح العلماء، 

قد يكون هذا نتيجة األمور 
التلفاز  المرتبطة بمشاهدة 

مثل اإلفراط في تناول الطعام 
أو عدم ممارسة الرياضة أو ربما 

اإلصابة باالكتئاب. 

»MÉÑ°üe IÉ«M  

ال حاجة لألوزان الثقيلة 
بعد اآلن الكتساب 

القوة العضلية
أقوى     بناء عضالت  أنّ  األجسام فكرةٌ مفادها  بناء  تسود في عالم 

الحديثة  البحوث  من  سلسلةً  أنّ  إالّ  أثقل،  أوزانٍ  رفع  يتطلّب 
مُثبتةً  الفكرة،  هذه  تتحدّى  نتائجَ  أظهرت   2010 عام  انطلقت 
أثقل  أوزان  رفع  كفاءةَ  يعادل  أكثر  بتكراراتٍ  أخفّ  أوزان  رفع  أنّ 
ة  ، إذ يتساوى مقدرا اإلجهاد في الحالين، و ليس لخفّ بتكراراتٍ أقلّ
مرحلة  إلى  تصل  العضلة  دامت  ما  ر  تُذكَ أهمّيّةً  ثقلها  أو  األوزان 

اإلرهاق في الحالتين.
المتمرّسين     الرّجال  من  مجموعتين  إلى  الدّراسة  عيّنة  سّمت  قُ

في رفع األثقال، و أخضِعوا لنظام تدريب شمل كامل الجسم لمدة 
أوزان  رفع  المجموعتين  إحدى  من  لب  طُ و  أسبوعًا،  عشر  اثني 
صوى، و عدد تكرارات  خفيفة تعادل %50 من قوتهم العضليّة القُ
ترفعَ  أن  الثانية  المجموعة  من  طلب  و   ،25 إلى   20 بين  يتراوح 
صوى، و عدد تكرارات أقل يتراوح بين 8 إلى 12، و توجّب على كل مجموعة أن تستمرّ  أوزانًا أثقل، تعادل ما نسبته %90 من قوتهم القُ
بالتمرين حتى تصل إلى حدّ اإلرهاق العضلي التامّ، أي أن ترفع أوزانها إلى الحدّ الذي ال تعود فيه العضلة قادرة على أداء أي تكرار إضافي، 

فعند هذه النقطة يكون على كال الفريقين محاولة تنشيط أليافهم العضلية من أجل توليد القوة.
ا في المقادير التي تمثّل معيارًا رئيسيًا لقياس القوة لدى الفريقين،     بعد فحص العضلة و تحليل عيّنات الدّم، وجد الباحثون تطابقً
و هي الكتلة العضليّة و حجم األلياف العضليّة، و خرج البحث بنتيجةٍ أخرى بالغة األهمّيّة، و هي أنّ القوّة العضليّة و نموّ العضلة 
ال يعتمدان على هرمون التستوستيرون أو هرمون النموّ، الذي يَنسب إليه العديد من األشخاص مسؤولية إكساب العضلة حجمها أو 
قوّتها، أي أنّ اعتبار االرتفاع المؤقت لهرمون التستوستيرون أو هرمون النمو من مسبّبات نمو العضلة مغالطةٌ محضة، و قد حان الوقت 

لتعديلها.
   رغم أنّ الباحثين ال يعتقدون أن تُقبل النّخبة الرّياضيّة على تبنّي هذا النّظام، إالّ أنّهم يشدّدون على مدى فعاليّته في اكتساب 
األوزان  من  أنفسهم  إراحة  اآلن  فبإمكانهم  قوّتهم،  بزيادة  يرغبون  الذين  المبتدئين  ألولئك  بالنّسبة  أمّا  الصّحّة،  تحسين  و  القوّة 

الثقيلة دون أن يشكّل ذلك مقايضةً على حساب مكاسبهم العضلية.
  و على أيّة حال، ال يزال أمام الباحثين المزيد لمعرفته حول هذا المجال، و المزيد من الدّراسات التي يتعيّن إجراؤها، و يجب تصويب 

الخُطى اآلن على سبيل المثال نحو معرفة ما هي اآلليات الكامنة وراء هذه النتائج و ما هي الفئات التي تنطبق عليها.

حياته  مراحل  جميع  في  طفلك  يحتاج     
يختلف  و  المتوازنة،  السليمة  التغذية  إلى 
في  األمهات  و  األطفال  أطباء  و  التغذويون 
الطفل،  بإطعام  البدء  فيه  يجب  الذي  العمر 
في  التدرج  أهمية  على  يجمعون  لكنهم  و 
على  المعدة  تتعود  حتى  العملية،  هذه 
األكل  و  األكل،  مع  الطفل  يتأقلم  و  الهضم، 
رغبته،  و  الطفل  ال يعتمد فقط على شهية 
بل من المهم أيضاً أن يكون قادراً على إسناد 
البلع، مع مراعاة االستمرار بالرضاعة  رأسه و 
إتباع  يمكنك  و  الصناعية،  أو  الطبيعية 

الخطوات و النصائح التالية لذلك :
ابدئي بتقديم الطعام و الماء في   1-
شكل  على  ذلك  يكون  و  أشهر،  الخمسة  عمر 
تذوق فقط، و ابدئي بجعل الطفل يتذوق النكهات األساسية مثال الحامض و الحلو و المالح و المر، 

بإعطائه ملعقة صغيرة من ماء الطماطم الخالي من البذور مثالً، و عصير البرتقال و اللبن
-2  في عمر الستة أشهر ابدئي بإطعامه الفواكه و الخضار المسلوقة و المهروسة بشكل 
ناعم مثل: الجزر و البطاطا و الموز و التفاح، و بعد أسبوع من تقبُّل الطفل لهذه األطعمة اجعلي 

هرسها خشن قليالً. 
البقوليات  و  اللبن،  مع  المسلوق  البيض  صفار  بإطعامه  ابدئي  السابع  الشهر  في   3-

المهروسة و المطبوخة جيداً. 
في الشهر الثامن يمكنك إطعامه مرق الدجاج و اللحم، ثم تفتيت الدجاج و اللحم ناعماً   4-
مع مهروس الخضار أو اللبن، هذا إن كان الطفل قد بدأ بمرحلة التسنين و لديه أسنان لتسهيل األكل. 
في الشهر العاشر و الحقاً يمكنك تجربة جميع أنواع الطعام و جعل هرسها و تقطيعها   5-

بالدرجة المناسبة لطفلك.
-6  يجب االنتباه إلى عدم إعطاء العسل للطفل دون عمر السنة، و كذلك تأخير إطعامه 

األسماك لبعد السنة.
التدرج  المهم  من  لذلك  و  كثيراً،  منتشرة  حالة  هي  األطعمة  بعض  تجاه  الحساسية    7-
بإطعام الطفل و مراقبة صحته و بالذات مظهر و لون جلده و تنفسه بعد كل طعام جديد، خصوصاً 

إذا كانت هناك حاالت حساسية في العائلة. 
  و الحبو هو طريقة تُمكّن من التنقل من مكان آلخر قبل أن يتعلم المشي، و يقوم األطفال بالحبو 
من خالل رفع جسمه استناداً على يديه و ركبتيه، و تسبق مرحلة الحبو مرحلة المشي، و نسبة قليلة 
من األطفال ال يتحركون قبل مشيهم، فإن لم يتمكن الطفل من الحبو فإنه يستبدل ذلك بالزحف 

على مقعدته و التحرك من مكان آلخر.
   يبدأ معظم األطفال بتعلم الحبو في عمر ما بين الستة أشهر و العشرة أشهر، و يتم ذلك على 
فترات و مراحل، فيبدأ الطفل عادة بمرحلة االستلقاء على بطنه و تقوية عضالته، ثم يتعلم رفع 
رأسه و صدره عن األرض و ذراعيه ممدودتين و تسندان جسمه، ثم يرفع جسمه على يديه و قدميه 
و ذراعيه ممدودتين و جسمه موازٍ لألرض، و بعد إتقانه لهذه الحركات يبدأ التحرك و الحبو بتبديل 
يديه و قدميه للتقدم لألمام أو الخلف، و عادة يتمكن من إتقان الحبو في عمر ما بين الثمانية و 

العشرة أشهر.

لماذا تهاجم 

الفطريات الفم؟
áë°üdG

و  البلعوم  و  الفموي  التجويف  الفطريات تهاجم  أن  الحنجرة  و  واألذن  الفم  األلمانية ألطباء  الرابطة  كشفت 
المريء و الجهاز الهضمي لدى األشخاص الذين يعانون ضعف المناعة، بصفة خاصة، على غرار مرضى اإليدز 

و السرطان و من خضعوا لعمليات نقل األعضاء. 
   و أضافت الرابطة أن عوامل الخطورة األخرى تشمل، داء السكري، األمراض المعدية الحادة مثل االلتهاب 
الرئوي، و األدوية مثل المضادات الحيوية و أدوية العالج الكيميائي و بخاخات الربو المحتوية على الكورتيزون، 
إضافة إلى سوء التغذية مثل نقص الحديد و نقص فيتامين «بي»، التدخين و استخدام أطقم األسنان و كذا 

سوء استخدام المضادات الحيوية.
جفاف  و  الفم  في  فطريات  بوجود  الشعور  أعراض  من  الفم  في  فطريات  وجود  على  االستدالل  يمكن  و    
الفم، الشعور بحرقان في بطانة الفم و كذا اإلحساس بالعطش و اضطرابات التذوق و انبعاث رائحة كريهة 
من الفم، إضافة إلى اللون األبيض للسان و التجويف الفموي، و يجب استشارة الطبيب فور مالحظة هذه 

األعراض للخضوع للعالج في الوقت المناسب، بوصف األدوية المضادة للفطريات.
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تدابير منزلية 

األعشاب     على  للحفاظ 
مثل  مفيد  و  جيد  بشكل 
الكزبرة  و  البقدونس 
الروز  و  الزعتر  و  الخضراء 
وجب  غيرهم،  و  ماري 
بداية تقطعيهم و غسلهم 
بالماء جيدا ثم وضعهم في 
للثلج  المخصصة  القوالب  
لتتجمد  الثالجة  في  ضعيهم  ثم  السائلة،  الزبدة  أو  الزيتون  بزيت  اغمريهم  ثم 

القطع على شكل مكعبات لتستخدميهم  الحقا عند الحاجة لذلك. 
من إعداد : حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 متى يبدأ طفلك باألكل و الحبو

 كيف تحافظين على أعشاب الطبخ

مجتمع
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محكمة  خطة  ليفربول  نادي  يضع 
أسرع  في  العبيه  استعادة  أجل  من 
األمم  كأس  بطولة  من  ممكن  وقت 
جانفي  خالل  تقام  التي  اإلفريقية، 
من  أنه  حيث  بالكاميرون،  المقبل 
خدمات  ليفربول  يخسر  أن  المنتظر 
صالح،  محمد  المصري  الثالثي، 
نابي  والغيني  ماني  ساديو  السنغالي 

كيتا، لمدة تقارب الشهر.
إيكو»  «ليفربول  لموقع  ا  ووفقً  
سيرسل  ليفربول  فإن  البريطاني، 
طائرة خاصة إلى الكاميرون الستعادة 
عقب  سريعا،  وكيتا  وماني  صالح 

وغينيا  والسنغال  انتهاء مشوار مصر 
في الكان.

أن  إلى  البريطاني،  الموقع  وأشار   
مع  األمر  بهذا  قام  أن  سبق  ليفربول 
ماني في نسخة 2017 التي أقيمت في 

الغابون.
أيضًا  يخطط  ليفربول  أن  وأوضح   
القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  لمخاطبة 
للحجر  الخضوع  من  العبيه  إلعفاء 
عن  غيابهم  مدة  لتقليل  الصحي، 

الريدز.
 ويستهدف ليفربول أن يشارك صالح 
وماني في مباراة ليستر سيتي يوم 28

ديسمبر الجاري على ملعب كينغ باور 
بالجولة 20 من البريميرليغ.

 وإذا وصل منتخبا مصر والسنغال إلى 
استعادة  يريد  الريدز  فإن  النهائي، 
ضد  للعب  وتجهيزهما  الالعبين 
في  فيفري   9 يوم  أيضًا  الثعالب 

الجولة 24 على اآلنفيلد.
 وذكر «ليفربول إيكو» أن إدارة الريدز 
في  أخرى  أندية  مع  تتعاون  قد 
الخاصة،  الطائرة  لتجهيز  البريميرليغ 
الدوري  العبي  إعادة  عند  حدث  كما 
اإلنجليزي الممتاز من أمريكا الجنوبية 

مؤخرا.

النادي سیخسر خدماتھما خالل كان 2022

واصلت أندية ريال مدريد 
وبرشلونة وأتلتيك بلباو، 
الحرب على رابطة الليغا 

ورئيسها خافيير تيباس، 
الذي يدعم إبرام اتفاقية 
مع الصندوق االستثماري.

 وكانت رابطة الليغا، 
عرضت على األندية إبرام 

اتفاق مع الصندوق، 
خالل الصيف الماضي، 

يتضمن ضخ 2.7 مليار 
يورو في الدوري اإلسباني، 
مقابل الحصول على 11%

من الحقوق السمعية 
والبصرية للمسابقة لمدة 

50 عاما.
 ورفض ريال مدريد 

وبرشلونة وبلباو هذا 

العرض، ما أدى إلى اتفاق 
جديد مع ذات الهيئة، 

ينص على ضخ 2.1 مليار 
يورو في الليغا، عقب 

استبعاد األندية الثالثة.
ا لصحيفة   ووفقً

«سبورت» اإلسبانية، 
فإن أندية ريال مدريد 
وبرشلونة وبلباو تجهز 

عرضا بديال لفرق الليغا، 
بفوائد أكبر من االتفاق 

مع الصندوق.
 وأشارت الصحيفة 

اإلسبانية، إلى أنه سيتم 
طرح هذا العرض على 

األندية في الجمعية 
العمومية لليغا المقرر 

لها، الجمعة المقبل.

يعارضون إبرام اتفاقية مع الصندوق االستثماري

 إعالن حرب من ريال مدريد 
وبرشلونة على رابطة الليغا

هيرنانديز،  تشافي  يجهز 
ورقته  برشلونة،  مدرب 
الحاسمة لخوض موقعة بايرن 
في  المقبل،  األربعاء  ميونخ، 
الجولة السادسة «األخيرة» من 
أبطال  بدوري  المجموعات  دور 
الفرنسي  الجناح  وكان  أوروبا، 
في  شارك  قد  ديمبلي،  عثمان 
أمس  الثاني،  الشوط  من  جزء 
السبت، خالل خسارة برشلونة 
بيتيس  ريال  أمام   (1-0)

بالليغا.
«موندو  لصحيفة  ا  ووفقً
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو» 
برشلونة  على  ديمبلي  تأثير 
اللقاء،  من  الثاني  الشوط  في 
من  إلنقاذه  كافيًا  يكن  لم 
خسارة جديدة، وأشارت إلى أن 
الورقة  كان  الفرنسي  الجناح 
األخطر للبارسا، حيث إنه صنع 
ا  متفوقً لبرشلونة،  فرص   4
بالسرعة  بيتيس  العبي  على 

والمهارة.
وذكرت أن تشافي ينوي الدفع 
آخرين  العبين  و10  بديمبلي 

ميونخ  بايرن  موقعة  في 
المدرب  كان  حيث  الحاسمة، 
اإلسباني يعد الالعب الفرنسي 
خالل الفترة الماضية كي يكون 
جاهزا للعب أساسيا في «أليانز 

أرينا».
الدولي  غادر  أخرى،  جهة  من 
العب  «غابي»  مارتين  بابلو 
المستشفى  برشلونة،  وسط 
اضطر  بعدما  إليها،  نقل  التي 
لمغادرة مباراة فريقه أمام ريال 
بيتيس، اول امس، إثر تعرضه 
إلصابة قوية في الرأس، وأعلن 
االختبارات  نتائج  أن  برشلونة 
البالغ  جابي،  لها  خضع  التي 
غادر  وقد  إيجابية،  عاما،   17

المستشفى.
قوية  إلصابة  غابي  وتعرض 
ساعة  نصف  بعد  الرأس  في 
أمام  برشلونة  مباراة  بدء  من 
الجهاز  واتبع  بيتيس،  ريال 
بروتوكول  لبرشلونة  الطبي 
نقل  وتم  المخ،  في  االرتجاج 
المستشفى، عقب  إلى  الالعب 

اللقاء.

خطة لیفربول إلعادة صالح وماني سریعا من إفریقیا

برشلونة يعلن مغادرة غابي المستشفى

تشافي يجهز ورقته الحاسمة 
لموقعة بايرن ميونخ

رياضة
احتسب صربة جزاء للبايرن وحرم دورتموند من اخرى
 حكم كالسيكو البوندسليغا 

يدافع عن قراراته المثيرة للجدل
مباراة  حكم  زواير،  فيليكس  علق   
بايرن  ضد  دورتموند  بوروسيا 
في  أمس  اول  أقيمت  التي  ميونخ، 
الواسع  الجدل  على  األلماني،  الدوري 
فوز  في  أسهمت  التي  قراراته  بشأن 
الفريق الضيف بثالثة اهداف مقابل 

هدفين.
من  الكثير  األلماني  الحكم  وأثار   
العبي  مطالب  تجاهل  بعدما  الجدل 
جزاء  ركلة  باحتساب  دورتموند 
لصالح ماركو رويس، قبل أن يحتسب 
ماركو  طرد  ثم  ومن  للبايرن  أخرى 
بسبب  األرض،  أصحاب  مدرب  روزه، 

اعتراضاته.
زواير عن أسباب احتسابه ركلة   وخالل مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس»، تحدث 
جزاء ضد ماتس هوميلز، قائال: «لقد رأيت لمس الكرة لذراعه للوهلة األولى، والسؤال 
كان بالنسبة لي: هل كان ذراعه ممدودا بعيدا عن جسده أم ال؟ وهو ما لم أستطع 
أن  وأخبرني  مباشرة،  المساعد  الفيديو  حكم  مع  تواصلت  لحظتها،  في  منه  التيقن 
ذراع هوميلز كان ممدودا وخرج عن وضعه الطبيعي، وبعدها ذهبت لمشاهدة الحالة 

بنفسي وأدركت حينها أنها ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس».
 وبسؤاله عن سر عدم احتسابه ركلة جزاء لصالح رويس، أجاب: «رأيت أن هناك تالمسا 
في الجزء العلوي من الجسم بين الالعبين، لكنه التحام طبيعي بالنسبة لي، وفي مثل 
هذه الحاالت ال يوجد أبيض أو أسود، بل تُحتسب المخالفة إذا كان هناك تدخال قويا».

 وأتم: «أبلغت حكم الفيديو المساعد على الفور بتقييمي للحالة، كان السؤال حينها 
ما إذا كان هناك احتكاكا بطريقة أخرى لم ألحظها، فجاءت اإلجابة بالنفي، وبالتالي لم 

تكن هناك ركلة جزاء ولم يكن هناك داع بالنسبة لي لمراجعتها عبر شاشة الفار».

 هزيمة الجمعة الماضي أفاضت الكأس  
 اليبزيغ األلماني يعلن تخليه عن 

مدربه مارش
اليبزيغ  شبورت  بال  رازن  نادي  أعلن 
وبالتراضي  انفصاله  أمس،  األلماني 
مارش  جيسي  األمريكي  مدربه  عن 
الموسم  في  موفقة  غير  بداية  بعد 
تدريب  تولى  مارش  وكان  الحالي، 
اليبزيغ في بداية الموسم الحالي خلفا 
وفاز فريقه  ناغلزمان  يوليان  لسلفه 
خمس مرات في 14 مباراة خاضها في 
الدوري المحلي هذا الموسم حتى اآلن.

 وقال اليبزيغ في بيان: «اتفق نادي 
والمدرب  اليبزيغ  شبورت  بال  رازن 
الشراكة  فض  على  مارش  جيسي 

بينهما.
 وجاء القرار بناء على تحليل عميق ومناقشات مكثفة بعد مباراة الفريق أمام أونيون 

برلين في الدوري األلماني».
الماضي وهي ثالث هزيمة له  1-2 في ملعب يونيون برلين الجمعة   وخسر اليبزيغ 
على التوالي في الدوري المحلي ما تسبب في تراجعه إلى المركز 11 بين فرق البطولة 

وتزايد الضغوط على المدرب مارش.
 وسيتولى المدرب المساعد أخيم بيرلورتسر مسؤولية الفريق في مباراته المقبلة في 
الجولة األخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي االنجليزي 

غدا.
 وودع اليبزيغ دوري األبطال بالفعل رغم أنه وصل إلى قبل النهائي في العام الماضي.

يعاني من إصابة عضلية في أوتار الساق اليسرى
 بن زيمة مهدد بالغياب عن 

مواجهتي اإلنتر وأتلتيكو مدريد
زيمة  بن  كريم  الفرنسي  تعرض   
مهاجم ريال مدريد اإلسباني، لإلصابة 
مع  الملكي  الفريق  مواجهة  خالل 
امس،  أول  سوسيداد  ريال  مضيفه 
من  الـ16  الجولة  منافسات  ضمن 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
عضلية  آالم  من  زيمة  بن  واشتكى   
اللقاء،  عمر  من  الـ17  الدقيقة  في 
مدرب  أنشيلوتي  كارلو  اإليطالي  وقرر 
الفرنسي  نجمه  إخراج  «الميرينغي» 
الصربي  وإشراك  الملعب  أرضية  من 

لوكا يوفيتش بدال عنه.
اإلسبانية،  «ماركا»  صحيفة   وحسب 

فإن بن زيمة يعاني من إصابة عضلية في أوتار الساق اليسرى، ومهدد بالغياب  عن 
مباراتي إنتر ميالن في دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد في الدوري المحلي.

  يذكر أن ريال مدريد تغلب على ريال سوسيداد بهدفين نظيفين من توقيع البرازيلي 
فينيسيوس جونيور والصربي لوكا يوفيتش في الدقيقتين 47 و57 على التوالي.

 وبهذا الفوز، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 39 نقطة معززا صدارته بفارق 8 نقاط 
في  نقطة   29 عند  ريال سوسيداد  رصيد  توقف  فيما  إشبيلية،  أقرب مالحقيه  عن 

المركز الخامس على جدول ترتيب فرق «الليغا».
 ويتصدر بن زيمة قائمة هدافي الدوري اإلسباني برصيد 12 هدفا بعد مضي 16 جولة 

من عمر المسابقة.
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صراع شرس بين اإلمارات وتونس لتخطي مجموعة المفاجآت
صدام قوي بين عمان والبحرين 

في قمة خليجية بكأس العرب

التي  الحاسمة  المواجهة  قبل  نادر،  موقف  وسط  المصري  ونظيره  العرب،  كأس  في  المشارك  الوطني  منتخبنا  يتواجد 
ستجمع بينهما غدا، في ثالث جوالت كأس العرب، ويتقاسم أشبال مجيد بوقرة وكارلوس كيروش، صدارة مجموعتهم 

بالتساوي الكامل من جميع النواحي، حيث يستحيل حاليا الفصل بينهما بفارق األهداف.
 وتشير األرقام، لتمكن الخضر ومصر من التسجيل في ست مناسبات لكل منهما، مع عدم استقبال شباك أي منهما ألي 
هدف، ويتساوى منتخبنا الوطني ومصر حتى في ترتيب اللعب النظيف، ويمتلك الخضر عالمة ناقص ثالثة، بعد طرد 

مريزيق أمام لبنان، ولمصر نفس العالمة، بنيل العبيها لثالث بطاقات منذ بداية الدورة.
 ونظرا لكل هذه التفاصيل، فإن الخضر والفراعنة سيكونان مطالبين بتحقيق الفوز في اللقاء الختامي لدور المجموعات، 
لحسم األمور بينهما، من أجل تفادي مواجهة منتخب المغرب في ربع النهائي، وإال تطبيق قانون اللعب النظيف باحتساب 
عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي تلقاها كل واحد منهما، وفي حال التعادل في عدد البطاقات ستلجأ الفيفا للقرعة 

من أجل تحديد هوية متصدر المجموعة الرابعة.
 ورغم ان هذه المواجهة الفاصلة تعيد على االذهان موقعة أم درمان في 2009 ، إال أن تواجد عوامل عديدة تجعلهما 
مغايرتان تماما، فاألولى لعبت بالمنتخب األول وكانت مؤهلة للمونديال، فيما ستكون الثانية بالمحليين ومؤهلة لربع 
نهائي كأس العرب، كما ان مباراة الغد ستلعب على األراضي القطرية وبحضور عدد محدود من الجمهور بسبب جائحة 

كورونا، عكس مباراة 2009 التي عرفت تنقال قياسيا النصار المنتخبين.
ق.ر كيروش يريد التأهل في صدارة الترتيب:

 «سنستعد لمواجهة الجزائر 
ونحلم بكأس العرب»

 شدد كارلوس كيروش المدرب البرتغالي لمنتخب 
منتخبنا  امام  الفوز  تحقيق  ضرورة  على  مصر 
الثالثة  الجولة  لحساب  الغد  مباراة  في  الوطني 
من كأس العرب، من اجل ضمان التأهل إلى الدور 
يحلم  أنه  على  مؤكدا  الترتيب،  ريادة  في  الثاني 

بالتتويج بالكأس.
  وأوضح كيروش، أن فريقه سيستعد لمواجهة 
السودان  على  الفوز  بعد  الوطني  منتخبنا 
اقيم  الذي  اللقاء  في  شئ  ال  مقابل  بخماسية 

ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس العرب.
الصحفي:  للمؤتمر  تصريحات  في  كيروش  وقال   
أن  هنا  المتواجدة  المنتخبات  جميع  حق  «من 
بذلك  نحلم  نحن  باللقب،  الفوز  أجل  من  تحلم 
للمباراة  االستعداد  هو  اآلن  حلمي  ولكن  أيضًا، 

المقبلة أمام الجزائر».
 كما عبر المدير الفني لمنتخب مصر عن احترامه لتشكيلة الخضر لما أضاف: «نحن نحترم المنتخب الجزائري، 
لكن الشيء األكثر أهمية بالنسبة لنا هو التركيز على عملنا، وأفضل طريقة لالستعداد للجزائر هو أنا نحصل 

على راحة ثم التفكير في المباراة، يجب أن نرتاح جسديا وذهنيا ثم نقوم بعملنا»
ق.ر

ميالن يحقق الفوز ويخطف ريادة ترتيب أندية الكالتشيو

 بن ناصر :»ليس هناك وقت لالحتفال 
تنتظرنا معركة أمام ليفربول»

ناصر على  بن  إسماعيل  الجزائري  الدولي  أكد   
ميالن  نديه  رفقة  حققه  الذي  الفوز  أهمية 
البطولة  من  الـ16  الجولة  لحساب  امس  اول 
اإليطالية المحترفة أمام ساليرنيتانا بهدفين 
ريادة  بخطف  للروسونيري  سمح  ما  نظيفين، 

الترتيب في الكالتشيو.
 وشارك بن ناصر في الشوط الثاني من المباراة، 
كبديل للفرنسي تيموي باكايوكو، وعلق النجم 
الجزائري على فوز فريقه بهدفين نظيفين، 
«الكالتشيو»  ترتيب  يتصدر  الفريق  جعل  ما 
بإجمالي 38 نقطة مبتعدا بفارق نقطة واحدة 

عن أقرب مالحقيه إنترميالن.
على  الرسمي  حسابه  على  ناصر،  بن  ونشر   
وعلق  المباراة،  من  له  صورة  «تويتر»، 
وقت  هناك  ليس  ولكن  مهم  «انتصار  عليها: 

لالحتفال. تنتظرنا معركة جديدة يوم الثالثاء».
الجولة  ليفربول، على ملعب «سان سيرو» ضمن منافسات  أمام ضيفه   وينتظر ميالن مواجهة هامة غدا، 
الـ6 واألخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.  ويحتاج ميالن لتحقيق الفوز على ليفربول في المباراة 
فوز  أو  األخرى،  المباراة  في  وبورتو  مدريد  أتلتيكو  بين  التعادل  أمل  على  التأهل،  ضمان  أجل  من  المقبلة 

«الروخيبالنكوس» بفارق هدف.
  ق.ر

يلتقي المنتخبان العماني والبحريني وجها لوجه، اليوم في قمة خليجية، ويحتل المنتخب 
العماني المركز الثالث في المجموعة األولى برصيد نقطة واحدة، متساويا مع البحرين في 

النقاط، لكن منتخب السالطين يتفوق بفارق األهداف.
 وتحمل مواجهة الغد أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، ألنهما ينافسان المنتخب العراقي 
القطري  المنتخب  بأن  علما  النهائي،  ربع  الدور  إلى  المؤهلة  الثانية  البطاقة  خطف  على 
حسم البطاقة األولى بتصدره للمجموعة، ويملك المنتخبان الفرصة لخطف بطاقة التأهل 
الثانية، حيث يحتاج المنتخب العماني إلى الفوز على البحرين وعدم فوز العراق على قطر 
في الجولة ذاتها، أو التعادل أمام البحرين وخسارة العراق أمام قطر ليحسم تأهله، ونفس 
تعثر  وانتظار  عمان،  على  الفوز  سوى  أمامه  بديل  فال  البحريني،  للمنتخب  بالنسبة  األمر 
منتخب  أخرى، يضرب  األول.  من جهة  الدور  من  البطولة  يودع  ال  أمام قطر، حتى  العراق 
ضمن  المونديالي،  الثمامة  بملعب  اليوم  اإلماراتي،  نظيره  مع  مصيريا  موعدا  تونس، 
2021، ويدرك  العرب قطر  الثانية بكأس  المجموعة  الثالثة واألخيرة من  الجولة  منافسات 
األبيض اإلماراتي ونسور قرطاج جيدا، أنه ال مفر من الفوز، حتى ال يغادر أي منهما البطولة 
مبكرا، في ظل السيناريوهات المتعددة في المجموعة الثانية، والتي تحسم فيها تذكرتي 
التأهل خالل الجولة األخيرة.  وال تزال بطاقتا التأهل معلقتين بين منتخبات المجموعة 
األربعة، اإلمارات وتونس وسوريا وموريتانيا، رغم أن آمال األخير ضعيفة، ولن تكون مهمة 
دور  إلى  للمرور  التعادل  ويكفيه  يتصدر  الذي  اإلمارات  منتخب  أمام  سهلة  قرطاج  نسور 
الثمانية، دون انتظار نتيجة اللقاء الثاني لحساب نفس المجموعة بين سوريا وموريتانيا.
ق.ر

موقف نادر يتساوى فيها المنتخبان في كل شيء

 هكذا ستحسم ريادة ترتيب 
المجموعة بين الجزائر ومصر

الجولة السادسة من البطولة المحترفة األولى

الشباب والوفاق يقتربان من الريادة 
وسوسطارة تتعثر

شهدت الجولة السادسة من الرابطة المحترفة األولى فوز حامل اللقب شباب 
بلوزداد ووفاق سطيف أمام نصر حسين داي (0-1) ونجم مقرة (2-0) على 
أمام مضيفه  السلبي  بالتعادل  الجزائر  اتحاد  اكتفى  الذي  الوقت  التوالي، في 

هالل شلغوم العيد.
 أما وفاق سطيف، فقد حقق  الفوز في خرجته لدى الجار نجم مقرة بهدفين 
السابعة  للمرتبة  باالرتقاء  السطايفي‘‘  ’‘للنسر  تسمح  نقاط  ثالث  رد،  دون 
ب10 نقاط، وتعادل اتحاد الجزائر أمام مضيفه شلغوم العيد بنتيجة سلبية، 
كل  في  بهدف  األربعاء  أمل  و  وهران  مولودية  جمعت  التي  المباراة  وانتهت 

شبكة،
الرابطة  بطولة  ترتيب  صدارة  الي  مؤقتا  ارتقى  قد  المدية  اولمبي  وكان   
واصل  فيما  تلمسان،  من  به   عاد  الذي  الثمين  الفوز  بعد  االولى  المحترفة 
شباب قسنطينة سلسلة النتائج االيجابية بتحقيقه التعادل خارج قواعده 
امام سريع غليزان بهدف لمثله.  يذكر ان ثالث مقابالت اجلت الي تاريخ الحق 

ألسباب مختلفة و يتعلق االمر بكل من اولمبي الشلف- شبيبية الساورة و مولودية الجزائر- نادي بارادو و شبيبة القبائل- اتحاد بسكرة.
ق.ر/واج

رياضة

الجولة السابقة من الرابطة الثانية :

 القبة والبيض يواصالن التألق والصدارة تتغير في الشرق
بفضل  «وسط-غرب»،  لمجموعة  صدارتهما  البيض  مولودية  و  القبة  رائد  من  كل  عزز 
«وسط- مجموعة  عكس  على  وهران،  جمعية  و  تيموشنت  شباب  ضد  تواليا  فوزهما 
شرق»، التي طرأ عليها تغيير في الريادة، بصعود كل من شباب برج منايل و اتحاد خنشلة 

إلى المركز األول، مستفيدين من تعثر اتحاد عنابة و نجم تالغمة.
بفريق  أطاح  حيث  االنتصارات،  سلسلة  البيض  مولودية  واصل  الغربي،  الجنوب  وفي   
القبة، وسجلت  مناصفة مع  الصدارة  الجديد على  الصاعد  يحافظ  وبهذا  جمعية وهران، 
الخميس  صفاء  فريق  المحلي  النجم  اكتسح  حيث  عكنون  ببن  الجولة،  لهذه  نتيجة  أكبر 
اتحاد حجوط على  الديار، من نصيب  خارج  واحد  انتصار  توقيع  وتم  بسداسية نظيفة، 

حساب شباب عين وسارة.
 وفي مجموعة «وسط-شرق»، تغيرت صدارة الترتيب، بصعود كل من شباب برج منايل 
واتحاد خنشلة إلى الصف األول. وحقق برج منايل فوزا مهما في ميدان جمعية عين مليلة، 
جعله يرتقي إلى الطليعة برصيد 15 نقاط، بدوره سيطر اتحاد خنشلة على داربي الشرق 

بفوزه على اتحاد الشاوية، وصعد إلى كرسي الريادة كذلك.
 واكتفى المتصدر السابق اتحاد عنابة بنقطة التعادل من ملعب مولودية بجاية وهو ما 

كلفه مركز القيادة، واكد حمراء عنابة استفاقته بكسبه لثالث نقاط جديدة، أمام برج بوعريريج برباعية كاملة ، لتصعد تشكيلة «الحمراء» إلى المرتبة التاسعة.

وتميزت هذه الجولة بمفاجأة من فريق مولودية قسنطينة، الذي تمكن من إحراز انتصاره األول، خارج الديار أمام تشكيلة اتحاد األخضرية.
ق.ر/واج



متفرقات10
بمناسبة إحیاء الیوم الدولي للتطوع

انطالق األسبوع الوطني للعمل 
التطوعي لتقویة روح المواطنة 

وترسیخ العمل اإلنساني

العام  األمین  أكد  اإلطار  ھذا  وفي 
طیابي  والریاضة،  الشباب  لوزارة 
سلیمان، في كلمة لھ خالل إشرافھ 
األیام  ھذه  فعالیات  انطالق   على 
غایة  إلى  تدوم  التي  التطوعیة 
ال10 من دیسمبر،نیابة عن وزیر 
على  سبقاق،  الرزاق  عبد  القطاع, 
الوطني  األسبوع  ھذا  تنظیم  أھمیة 
كل  یمس  الذي  التطوعي  للعمل 
كل  بمشاركة  الوطن  والیات 
الفاعلین والمجتمع المدني, من أجل 
العمل  بھذا  القیام  بأھمیة  التعریف 
الجواري  النشاط  في  اإلنساني 

وترسیخ روح المواطنة.
وتھدف ھذه األیام -یضیف طیابي- 
إلى تعزیز العمل التطوعي من أجل 
الشباب  شریحة  بین  اللحمة  تقویة 
تنظیم  أھمیة  مبرز  للوطن،  خدمة 
ثقافة  لترسیخ  اإلنساني  العمل  ھذا 
فئات  جمیع  لدى  التطوعي  العمل 

المجتمع.
التبادالت    مدیر  اعتبر  جھتھ،  من 
المتطوعین  طرف  من  المبذولة  د 
مساعدة  أجل  من  السنة  مدار  على 
الفئات المحتاجة والتضحیة، وخدمة 

االجتماعیة  المجاالت  في  للوطن 
واإلنسانیة".    ویندرج ھذا العمل 
مخطط  تنفیذ  إطار  في  التطوعي 
على  ینص  الذي  الحكومة  عمل 
الھامة  المكانة  إعطاء  ضرورة 
الشباب  بمشاركة  التطوعي  للعمل 
وكل فئات المجتمع السیما المجتمع 
ھذا  تنظیم  أھمیة  مبرزا  المدني، 
میثاق  بوضع  اإلنساني  العمل 
وحقوق  عمل  یحدد  وقانون  وطني 
المنوطة  والمھام  المتطوعین 
شدد،  كما  منظم.   إطار  في  بھم 
التفكیر  ضرورة  على  بالمناسبة، 
وطنیة  ھیئة  أو  فیدرالیة  إنشاء  في 
الفاعلین  التطوعي تضم كل  للعمل 
المجاالت  مختلف  في  المیدان  في 
بھدف  والبیئیة  والصحیة  الشبانیة 
ترقیة العمل التطوعي والتمكن من 
إیجاد حلول ناجعة لمختلف المشاكل 

التي یعاني المتطوعین في المیدان
ذات  تطرق  أخرى،  جھة  من 
المسطر  البرنامج  إلى  المتحدث 
للتطوع  الدولي  بالیوم  لالحتفال 
على مستوى غابة بوشاوي، مشیرا 
تنظیم  الغرض  لھذا  سیتم   أنھ  إلى 

من  أزید  وغرس  تنظیف  حملة 
"لحمایة  الغابة  بھذه  شجیرة   600
إلى  الطبیعي،  والمحیط  البیئة 
جانب "تدشین جداریة مخلدة للعمل 
خاص  مسار  وإنشاء  التطوعي 
إلى  إضافة  الھوائیة،  بالدراجات 

تنظیم حملة للتبرع بالدم.
الغابات  مدیر  أكد  جانبھ،  من   
بوالیة  األخضر  والحزام 
الجزائر،حسین علي، أن مدیریتھ 
الوطني  األسبوع  في  تشارك 
قطاع  مع  العمل  بتنسیق  للتطوع 
الشباب وبمشاركة المجتمع المدني 
الجزائریة,  اإلسالمیة  والكشافة 
من أجل "مواصلة حملة التشجیر 
قد  كانت  التي  النطاق  الواسعة 
الوطني  المستوى  على  انطلقت 
وستدوم  الماضي  أكتوبر  في 
المقبل،  مارس   31 غایة  إلى 
یقوم  ما  بكل  المسؤول  وذكر 
إعادة  أجل  من  حالیا  قطاعھ  بھ 
الفضاءاتالغابیة  وتنظیف  تطھیر 
الحرائق  جراء  تضررت  التي 
الماضیة  التي وقعت في الصائفة 

بمختلف مناطق الوطن.

تم إعطاء إشارة انطالق األسبوع الوطني للعمل التطوعي، بمناسبة إحیاء الیوم الدولي 
للتطوعالمصادف لیوم 5 دیسمبر من كل سنة، وذلك من أجل ترسیخ ثقافة التطوع وتقویة روح 

المواطنة لدى الشباب، وكذا تحسیسیھم بالمشاركة في كل المساعدات اإلنسانیة. 
ع.ط

اشھار

أمراض  في  مختصون  أطباء  أكد 
والحنجرة  واألذن  األنف  وجراحة 
علمي  دراسي  لقاء  خالل  بتبسة 
تطویر  أھمیة  على  جھوي 
وترقیة  المكتسبة  المھارات 
اإلجراءات التشخیصیة والجراحیة 
في ھذا التخصص الطبي من أجل 

تكفل أحسن بالمرضى. 
ھذا  في  متدخلون  أوضح 
بقاعة  الجھوي  الدراسي  الیوم 
الزین  عباد  الشھید  المؤتمرات 
تخصص  أن  الوالیة  بعاصمة 
واألذن  األنف  وجراحة  أمراض 
الفتا  تطورا،  یشھد  والحنجرة 
تعلق  ما  سواء  سنوات  عدة  منذ 
أو  المرضیة  الحاالت  بتشخیص 
الجراحیة  العملیات  إجراء  أثناء 
األطباء  على  یفرض  الذي  األمر 
المختصین فیھ مواكبتھ خاصة بعد 
یمكن  حدیثة  تقنیات  إلى  التوصل 
العملیات  خالل  علیھا  االعتماد 
الجراحیة یجب االستفادة منھا. في 

العام  األمین  أبرزي  السیاق  ھذا 
األنف  لطب  الجزائریة  للجمعیة 
شیباني  عادل  والحنجرة  واألذن 
الیوم  ھذا  تنظیم  من  الھدف  أن 
التعرف  الدراسي یتمثل أساسا في 
ھذا  في  الحاصلة  التطورات  على 
المجال الطبي و االستفادة منھا في 
الجراحیة.  والعملیات  التشخیص 
ھذه  أن  األخصائي  ذات  وأضاف 
من  تمكن  التكنولوجیة  التطورات 
المقدمة  الصحیة  الخدمات  تحسین 
التكفل  ظروف  وتحسین  للمرضى 
بھمي كاشفا عن افتتاح أول عیادة 
الطبي  التخصص  ھذا  في  خاصة 
العتاد  بأحدث  مجھزة  تبسة  بوالیة 
عناء  المرضى  لتجنیب  الطبي 
خاصة  أخرى  والیات  إلى  التنقل 

إلجراء عملیات جراحیة دقیقة.
 من جھتھ اعتبر الدكتور المختص 
رئیس  و  الطبي  المجال  ذات  في 
الجمعیة الوالئیة للتكوین المتواصل 
ھذه  أن  عزیزي  ناصر  لألطباء 

المخطط  ضمن  تندرج  الملتقیات 
والمسطر  للجمعیة  السنوي 
الصحة  مدیریة  مع  بالتنسیق 
النشاطات  بعث  إلعادة  والسكان 
الحدودیة  الوالیة  بھذه  الصحیة 
الصحیة  الخارطة  إثراء  و  وتحیین 
واالرتقاء بالخدمة العمومیة المقدمة 
نقاش  اللقاء  تخلل  كما  للمرضى.  
بین المشاركین حول عدة مواضیع 
الدرقیة  الغدة  أمراض  أھمھا 
والتكفل  عنھا  الكشف  وكیفیات 
بالمرضى المصابین بھا إضافة إلى 
الحدیثة  والتجھیزات  السمع  نقص 
المكتشفة في ھذا المجال.  وشارك 
في ھذا اللقاء الدراسي أزید من 30
وجراحة  طب  في  مختصا  طبیبا 
األذن واألنف والحنجرة قدموا من 
بینھا  من  الوطن  بشرق  والیة   13
عنابة و قسنطینة وأم البواقي وباتنة 
واختتم  والطارف  أھراس  وسوق 
ترمي  التوصیات  من  جملة  بقراءة 
التخصص  ھذا  تطویر  إلى  أساسا 

الطبي.                       ق. م

مختصون في أمراض وجراحة األنف واألذن والحنجرة یؤكدون بتبسة 

تأكید على تطویر المھارات واإلجراءات 
التشخیصیة من أجل تكفل أحسن بالمرضى 

2116021430

2116021442 الرائد: 06-12-2021

تشھد بلدیة سیدي امحمد بن عودة بوالیة غلیزان، تذبذبا وانقطاعا في التموین بالمیاه الصالحة للشرب بسبب 
عكارة المیاه حسبما علم لدى وحدة الجزائریة للمیاه للوالیة.  وأوضح ذات المصدر أن ھذا التذبذب واالنقطاع 
في التزوید بالماء الشروب یعود إلى ارتفاع درجة عكارة میاه سد " السعادة " الممون لبلدیة سیدي امحمد بن 
عودة. وأشارت ذات الوحدة الى أن التساقطات المطریة التي شھدھا المنطقة خالل األیام المنصرمة تسببت في 
توحل میاه السد وارتفاع درجة عكارتھ. وأضافت أن عملیة التموین بالماء الشروب ستستأنف بعدما تنخفض 

درجة العكارة بمیاه السد المذكور . 

سبب عكارة المیاه بغلیزان 

 تذبذب وانقطاع في التموین بالمیاه الصالحة للشرب ببلدیة 
سیدي امحمد بن عودة 

الرائد: 06-12-2021
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1443 ه  

  صدر مؤخرا الجزء الثاني للمعجم الطوبونيمي الجزائري عن المجلس األعلى للغة العربية، لتتدعم 
بذلك الساحة األدبية و الثقافية الوطنية بمؤلف جديد يضاف لسابقيه.

والية   15  » طوبونيمية  يتضمن  أنه  للمعجم  عرضه  خالل  بلعيد،  صالح  المجلس،  رئيس  قال  و    
بدءا بوالية الجلفة و وصوال إلى والية وهران «، مضيفا أنه « ستتبقى 26 والية لنصل إلى 58 والية 
من خالل المعجم الصادر مؤخرا و التي ستكون في جزأين ثالث و رابع»، و كان الجزء األول للمعجم، 
الذي صدر في يوليو الماضي، قد تضمن طوبونيمية 16 والية بدءا بوالية أدرار و وصوال إلى الجزائر 

العاصمة.
المجلس    عليه  يعول  ما   » أن  بلعيد  أوضح  و 

حاليا هو رقمنة هذا المعجم بكل أجزائه و جعله 
مواكبا للتطبيقات الحديثة «، الفتا إلى أن إصدار 
المعجم يدخل في إطار « تصحيح الذاكرة الوطنية 
و التعريف بالمعاني الحقيقية ألسماء األماكن أيا 

كان أصلها «.
و اعتبرت من جهتها مقررة المعجم، فاطمة لواتي،   

أن « تقسيم هذا المعجم إلى أجزاء راجع إلى العدد 
1145 ب،  المقدرة  و  الجزائر  في  للبلديات  الكبير 
هذا  يميز  ما  أن  مضيفة   ،» والية   58 عبر  بلدية 
تفصيال  مفصل  و  العربية  باللغة   » أنه  المعجم 

دقيقا كما يهتم فقط و لحد اللحظة بالبلديات».
في  البحث  فريق  أن  المتحدثة  نفس  أوضحت  و    
512 طوبونيما مقارنة   » بدراسة  الثاني قام  الجزء 
الجزء األول «، مشددة في سياق كالمها  611 في  بـ 
إزالة  و  التسميات  كل  مراجعة   » أهمية  على 
الغموض عنها و ذلك من أجل مراجعة جادة للتاريخ 
المادي و  التراث  الحفاظ عليهما و على  الثقافة و  و 

الالمادي للجزائر».

المجلس األعلى للغة العربیة یصدر الجزء 
الثاني للمعجم الطوبونیمي الجزائري 

عبر صفحتھا الرسمیة فایسبوك

وزارة الثقافة تعلن عن الطبعة 25
لصالون الجزائر الدولي للكتاب 

أعلنت وزارة الثقافة و الفنون في صفحتها 
الطبعة  أن  فايسبوك،  عبر  الرسمية 
الدولي  الجزائر  لصالون  والعشرين  الخامسة 
مارس   31 إلى   24 بتاريخ  ستقام  للكتاب، 
ايطاليا كضيف شرف  اختيار دولة  و   ،2022
جائحة  بفعل  تنظيمها  تأخر  للطبعة 

كورونا.
والعشرين،  الخامسة  الطبعة  وتأجلت    
المتوقع إجراؤها في أكتوبر  التي كان من 
«كوفيد19-»،  كورونا  وباء  بسبب   ،2020
غياب  إلى  أدى  الذي  و  وذكرنا،  سبق  كما 
عامين  لمدة  البالد  في  ثقافي  حدث  أكبر 

متتاليين.
تجديد  الكتاب  و  للناشرين  ويمكن    
الطبعة  هذه  بفضل  قرائهم  مع  اللقاء 
عودة  إلى  يرمز  الذي  المميز  الحدث  كذا  و 
و  الطبيعي،  مجراه  إلى  الثقافي  النشاط 

يشكل فرصة لصناعة الكتاب في الجزائر لتحقيق انتعاش ثقافي و أدبي بعد مضي سنتين 
صعبتين.

بقصر  ستقام  التي  للكتاب  الدولي  الجزائر  لصالون  والعشرون  الخامسة  الطبعة  واختارت    
المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، دولة ايطاليا كضيف شرف، و التي تعد «بلدا 

مجاورا وصديقا معروفا بإنتاجه الثقافي الغزير و المتنوع».
  وفي إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا، اقترحت وزارة الثقافة و الفنون في بادئ األمر عام 
أزيد من  2020 طبعة افتراضية للصالون، بالنظر الستحالة إقامته، نظرا لكونه يستقطب 

مليون زائر، قبل أن تقرر إلغاء الصالون لعامي 2020 و2021.
  في حين نظم عام 2019، وعرف الصالون الذي يعتبر حدثا رئيسيا بالجزائر مشاركة 1030 دار 
نشر من 36 بلدا، من بينهن 298 دار نشر جزائرية و سجل حضور 1.150 مليون زائر، و هو األمر 

الذي يشهد على مدى أهمية هذه التظاهرة على المستوى الوطني و الدولي على حد سواء.

األولى من نوعھا على المستوى الوطني 

محطات الكتاب بالمسرح الجھوي « عبد القادر علولة 
«  بوھران

   دخل بالمسرح الجهوي « عبد القادر علولة « بوالية وهران حيز الخدمة فضائين للكتاب لتشجيع الجمهور على المطالعة، و اللذين 
أطلق عليهما اسم «محطات الكتاب» ضمن أول مبادرة من نوعها على مستوى الوطن، بحيث تحوي على كتب في شتى التخصصات و 
الروايات و القصص بمختلف اللغات، و خصص الفضاء األولى للكبار فيما يعد الثاني موجه لألطفال و يضمن حاليا أزيد من 60 كتابا.

  و قد تم تخصيص مختلف التجهيزات و المرافق على مستوى بهو المسرح الستقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور على المطالعة 
في أجواء ممتعة، و في إطار جميل و مميز، و تزامن دخول « محطتي الكتاب « حيز الخدمة حينها و عرض مسرحية « ما أصغر مني « 

الموجهة للصغار، و مطالعة الكتب ستكون سواء بعين المكان أو عن طريق اإلعارة من جهة أخرى.
  كما يمكن للقراء التبرع بالكتب إلثراء رفوف هاتين المحطتين الهامتين، و يطمح المسرح الجهوي « عبد القادر علولة « لوهران 

للوصول إلى 5 آالف كتاب في المستقبل القريب.

.. و إنشاء أول رواق فني متخصص في الخط العربي 
على مستوى الوطن

  تعززت سوق الفن التشكيلي بوالية وهران برواق متخصص في فن الخط العربي، الذي يعد األول من نوعه على مستوى الوطن، بمبادرة 
للخطاط المعروف «كور نور الدين»، ليكون بذلك فسحة في جماليات فن الخط العربي و وجهة ثقافية جديدة لمحبي الفن التشكيلي.

الخط   و يعتبر الرواق المسمى بـ «رواق الفن كور» مكسبا لمدينة وهران، التي تزخر بمؤهالت ثقافية هائلة و استثمارا ثقافيا لتشجيع  فن  في  اإلبداع 
عام 2022.العربي، الذي يشهد نهضة في الجزائر و للترويج له السيما و أن وهران مقبلة على ألعاب البحر األبيض المتوسط المقررة في صائفة 

تزيد عن 40 عاما في مجال الخط العربي « ليس هدفي من هذا الفضاء تحقيق الربح و إنما شغفي بفن الخط العربي جعلني أخوض    و قال الخطاط كور، الذي يحوز على تجربة 
هذه المغامرة في عالم الفن البصري و سوق الفن بصفة عامة «.

التشكيلين  الفنانين  عدد  مع  بالمقارنة  جدا  قليلة  تظل  التي  الفنية  األروقة  لتعزيز   » البدر   » بحي  الكائن  الفني  الرواق  يأتي  و    
المحترفين و العدد الكبير من الطلبة المتخرجين من مدارس الفنون الجميلة، و الذين يحتاجون إلى قاعات لعرض و تسويق أعمالهم، 
كما أضاف ذات المتحدث الذي أردف قائال « أن التحدي الكبير الواجب رفعه هو إبراز فن الخط العربي في الجزائر الذي هو في تطور 

مستمر «.
  و اعتمد في المرفق المنجز وفق مواصفات عالمية و المتربع على مساحة تتجاوز 220 متر مربع اللون األبيض و قليل من األحمر و 
الرمادي إلعطاء لمسة جميلة حتى تظهر ألوان اللوحات و تكون أكثر وضوحا للزائر مع تقديم له شروحات وافية حول اللوحات المعروضة 

و إرساء حوار ثقافي بصري بين مختلف المختصين، كما أشار ذات الفنان الذي ساعده ابنه كور أسامة محمد فوزي في تصميم الرواق.
  و يعد الرواق نموذجا في االستثمار بالقطاع الثقافة بصفة عامة و الفنون البصرية خاصة بأكثر من 70 لوحة من توقيع الخطاط « 
كور نور الدين»، التي تنم عن مهارته الفنية في المجال من خالل إدخال عليه تعديالت، حيث أنه زاوج بين الخط العربي و المدارس 
الفنية العالمية السيما منها التكعيبية و التجريدية، و كذا استخدام التدرج في األلوان مع الحفاظ على العناصر األساسية في تركيب 

لوحة حروفية.
  و سيكون عرض اللوحات في هذا الرواق بصفة دائمة، مما سيجعل الفضاء عبارة عن متحف متخصص في فن الخط العربي على حد 

تعبير كور نور الدين.
   كما سيفتح الرواق الذي يضم ورشة للرسم أبوابه للفنانين التشكيليين المحترفين لعرض أعمالهم في الخط العربي و الزخرفة و 
المنمنمات و مساعدة الشباب بتقديم لوحات ذات جودة فنية و استقبال طلبة الفنون الجميلة و تالميذ المؤسسات التربوية، و حتى 
المتاحف لالطالع على مستجدات الفن الخط العربي و العمل على تطوير هذا الفن الجميل الذي ما فتئ يلقى اهتماما كبيرا من طرف 

الشباب الذين يقبلون على تعلمه و إتقانه.
  و للتذكير، سبق للخطاط كور نور الدين أن شارك في أزيد من 60 معرض فردي و جماعي في مختلف التظاهرات الثقافية داخل و خارج 

الوطن.
من إعداد: حياة مصباحي

   دخل بالمسرح الجهوي « عبد القادر علولة « بوالية وهران حيز الخدمة فضائين للكتاب لتشجيع الجمهور على المطالعة، و اللذين    دخل بالمسرح الجهوي « عبد القادر علولة « بوالية وهران حيز الخدمة فضائين للكتاب لتشجيع الجمهور على المطالعة، و اللذين 
أطلق عليهما اسم «محطات الكتاب» ضمن أول مبادرة من نوعها على مستوى الوطن، بحيث تحوي على كتب في شتى التخصصات و 
   دخل بالمسرح الجهوي « عبد القادر علولة « بوالية وهران حيز الخدمة فضائين للكتاب لتشجيع الجمهور على المطالعة، و اللذين 
أطلق عليهما اسم «محطات الكتاب» ضمن أول مبادرة من نوعها على مستوى الوطن، بحيث تحوي على كتب في شتى التخصصات و 
   دخل بالمسرح الجهوي « عبد القادر علولة « بوالية وهران حيز الخدمة فضائين للكتاب لتشجيع الجمهور على المطالعة، و اللذين 
أطلق عليهما اسم «محطات الكتاب» ضمن أول مبادرة من نوعها على مستوى الوطن، بحيث تحوي على كتب في شتى التخصصات و 
 كتابا. كتابا.

  و قد تم تخصيص مختلف التجهيزات و المرافق على مستوى بهو المسرح الستقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور على المطالعة   و قد تم تخصيص مختلف التجهيزات و المرافق على مستوى بهو المسرح الستقطاب أكبر عدد ممكن من الجمهور على المطالعة 
في أجواء ممتعة، و في إطار جميل و مميز، و تزامن دخول « محطتي الكتاب « حيز الخدمة حينها و عرض مسرحية « ما أصغر مني « في أجواء ممتعة، و في إطار جميل و مميز، و تزامن دخول « محطتي الكتاب « حيز الخدمة حينها و عرض مسرحية « ما أصغر مني « 

  كما يمكن للقراء التبرع بالكتب إلثراء رفوف هاتين المحطتين الهامتين، و يطمح المسرح الجهوي « عبد القادر علولة « لوهران   كما يمكن للقراء التبرع بالكتب إلثراء رفوف هاتين المحطتين الهامتين، و يطمح المسرح الجهوي « عبد القادر علولة « لوهران 

.. و إنشاء أول رواق فني متخصص في الخط العربي 

  تعززت سوق الفن التشكيلي بوالية وهران برواق متخصص في فن الخط العربي، الذي يعد األول من نوعه على مستوى الوطن، بمبادرة   تعززت سوق الفن التشكيلي بوالية وهران برواق متخصص في فن الخط العربي، الذي يعد األول من نوعه على مستوى الوطن، بمبادرة 
للخطاط المعروف «كور نور الدين»، ليكون بذلك فسحة في جماليات فن الخط العربي و وجهة ثقافية جديدة لمحبي الفن التشكيلي.للخطاط المعروف «كور نور الدين»، ليكون بذلك فسحة في جماليات فن الخط العربي و وجهة ثقافية جديدة لمحبي الفن التشكيلي.

الخط   و يعتبر الرواق المسمى بـ «رواق الفن كور» مكسبا لمدينة وهران، التي تزخر بمؤهالت ثقافية هائلة و استثمارا ثقافيا لتشجيع   و يعتبر الرواق المسمى بـ «رواق الفن كور» مكسبا لمدينة وهران، التي تزخر بمؤهالت ثقافية هائلة و استثمارا ثقافيا لتشجيع   و يعتبر الرواق المسمى بـ «رواق الفن كور» مكسبا لمدينة وهران، التي تزخر بمؤهالت ثقافية هائلة و استثمارا ثقافيا لتشجيع  فن  في  الخط اإلبداع  فن  في  اإلبداع 
العربي، الذي يشهد نهضة في الجزائر و للترويج له السيما و أن وهران مقبلة على ألعاب البحر األبيض المتوسط المقررة في صائفة 
  و يعتبر الرواق المسمى بـ «رواق الفن كور» مكسبا لمدينة وهران، التي تزخر بمؤهالت ثقافية هائلة و استثمارا ثقافيا لتشجيع 
العربي، الذي يشهد نهضة في الجزائر و للترويج له السيما و أن وهران مقبلة على ألعاب البحر األبيض المتوسط المقررة في صائفة 
  و يعتبر الرواق المسمى بـ «رواق الفن كور» مكسبا لمدينة وهران، التي تزخر بمؤهالت ثقافية هائلة و استثمارا ثقافيا لتشجيع   و يعتبر الرواق المسمى بـ «رواق الفن كور» مكسبا لمدينة وهران، التي تزخر بمؤهالت ثقافية هائلة و استثمارا ثقافيا لتشجيع 
العربي، الذي يشهد نهضة في الجزائر و للترويج له السيما و أن وهران مقبلة على ألعاب البحر األبيض المتوسط المقررة في صائفة 
  و يعتبر الرواق المسمى بـ «رواق الفن كور» مكسبا لمدينة وهران، التي تزخر بمؤهالت ثقافية هائلة و استثمارا ثقافيا لتشجيع 
عام عام عام 20222022العربي، الذي يشهد نهضة في الجزائر و للترويج له السيما و أن وهران مقبلة على ألعاب البحر األبيض المتوسط المقررة في صائفة 

  

  

أعلنت وزارة الثقافة و الفنون في صفحتها أعلنت وزارة الثقافة و الفنون في صفحتها 
الطبعة  أن  فايسبوك،  عبر  الرسمية 
أعلنت وزارة الثقافة و الفنون في صفحتها 
الطبعة  أن  فايسبوك،  عبر  الرسمية 
أعلنت وزارة الثقافة و الفنون في صفحتها 
الطبعة  أن  فايسبوك،  عبر  الرسمية 
الدولي  الجزائر  لصالون  والعشرين  الدولي الخامسة  الجزائر  لصالون  والعشرين  الخامسة 
مارس  مارس    
ايطاليا كضيف شرف  اختيار دولة  و  ايطاليا كضيف شرف ،  اختيار دولة  و   ،
جائحة  بفعل  تنظيمها  تأخر  جائحة للطبعة  بفعل  تنظيمها  تأخر  للطبعة 

والعشرين،  الخامسة  الطبعة  وتأجلت  والعشرين،    الخامسة  الطبعة  وتأجلت    
المتوقع إجراؤها في أكتوبر  المتوقع إجراؤها في أكتوبر التي كان من  التي كان من 
 ،« ،«
غياب  إلى  أدى  الذي  و  وذكرنا،  سبق  غياب كما  إلى  أدى  الذي  و  وذكرنا،  سبق  كما 
عامين  لمدة  البالد  في  ثقافي  حدث  أكبر 
غياب  إلى  أدى  الذي  و  وذكرنا،  سبق  كما 
عامين  لمدة  البالد  في  ثقافي  حدث  أكبر 
غياب  إلى  أدى  الذي  و  وذكرنا،  سبق  غياب كما  إلى  أدى  الذي  و  وذكرنا،  سبق  كما 
عامين  لمدة  البالد  في  ثقافي  حدث  أكبر 
غياب  إلى  أدى  الذي  و  وذكرنا،  سبق  كما 
عامين  لمدة  البالد  في  ثقافي  حدث  أكبر 

تجديد  الكتاب  و  للناشرين  ويمكن  تجديد    الكتاب  و  للناشرين  ويمكن    
الطبعة  هذه  بفضل  قرائهم  مع  الطبعة اللقاء  هذه  بفضل  قرائهم  مع  اللقاء 
عودة  إلى  يرمز  الذي  المميز  الحدث  كذا  عودة و  إلى  يرمز  الذي  المميز  الحدث  كذا  و 
و  الطبيعي،  مجراه  إلى  الثقافي  و النشاط  الطبيعي،  مجراه  إلى  الثقافي  النشاط 

الثقافي



الدولي12
االحتالل يصدر أحكاما قضائية جائرة في حق ثالثة مناضلين صحراويين

األمن المغربي يهاجم مجددا منزل 
سلطانة خيا وعائلتها الناشطة

أكدت جمعیة مراقبة الثروات وحمایة البیئة بالصحراء 
التي  االحتجاجیة  الوقفة  مع  المطلق  تضامنھا  الغربیة، 
نظمتھا الجالیة الصحراویة في مدینة بلباو ببالد الباسك 
"سییمنس  اإلسبانیة  الشركة  تورط  ضد  إسبانیا،  شمال 
الصحراء  في  للطاقة  مغربیة  مشاریع  في  غامیسا" 

الغربیة المحتلة.
وذكرت الجمعیة في بیان تضامني مع الوقفة اإلحتجاجیة 
في  الصحراویة  الجالیة  جمعیات  الجمعة  نظمتھا  التي 
بالد الباسك أمام مقر شركة سییمنس غامیزا اإلسبانیة 
البیئة  وحمایة  الثروات  مراقبة  جمعیة  في  "إننا   :
بأحكام  المتورطة  الشركات  نذكر  الغربیة   بالصحراء 
یوم  األخیر,  األوروبیة, وخاصة حكمھا  العدل  محكمة 
29 سبتمبر 2021 الذي ألغى اتفاقیتي الصید البحري 
األوروبي  واالتحاد  المغربي  االحتالل  بین  والزراعة 
لضمھما میاه و أراضي الصحراء الغربیة دون موافقة 

جبھة  الوحید  الشرعي  ممثلھ  عبر  الصحراوي  الشعب 
القضائیة  األحكام  بھذه  بااللتزام  ونطالبھا  البولیساریو, 
تورط شركة  الجمعیة,  تضیف  ندین،  "كما  الملزمة".  
االحتالل  جرائم  غسل  محاوالت  في  جامیسا  سییمنس 
ضد اإلنسانیة في الصحراء الغربیة، و إیھام الرأي العام 
مروجة  المغرب,  في  تتم  أنشطتھا  بأن  والمستثمرین 

لالحتالل غیر الشرعي لإلقلیم".
وأكدت الجمعیة في بیانھا "تضامنھا المطلق واعتزازھا 
بتعبیر الجالیة الصحراویة، من أمام الشركة، عن رفض 
الشعب الصحراوي لتورط الشركات األوروبیة في نھب 
ثرواتھ، وإطالة أمد حرمانھ من حقھ المشروع في السلم 

والسیادة على أراضیھ وثرواتھ".
87 إنشاء  على  جامیسا"  "سییمنس  شركة  وتعمل 

إنتاجیة  بطاقة  الریحیة،  الطاقة  توربینات  من  وحدة 
تبلغ 301 میغاوات، شمال مدینة بوجدور المحتلة، في 

"ناریفا"  و  اإلیطالیة  باور"  غرین  "انال  تحالف  إطار 
المملوكة لملك دولة االحتالل المغربیة. ورفع المحتجون 
دعم  عن  توقفي  جامیسا  "سییمنس  علیھا  كتب  الفتات 
احتالل الصحراء الغربیة" و"ال لنھب الثروات الطبیعیة 

للصحراء الغربیة".
ألغت  األوروبي،  لإلتحاد  العامة  المحكمة  فإن  للتذكیر، 
بموجب حكمین بتاریخ 29 سبتمبر 2021، االتفاقیات 
التي تضمنت  والمغرب  األوروبي  االتحاد  بین  الجدیدة 
بشكل غیر قانوني جزء من أراضي الصحراء الغربیة 

الواقعة تحت االحتالل المغربي.
وتماشیا مع األحكام السابقة الصادرة عن محكمة العدل 
األوروبیة في عامي 2016 و2018، حكمت المحكمة 
األوروبي  االتحاد  بین  الجدیدة  االتفاقیات  بأن  العامة 
والمغرب ابرمت في انتھاك للقانون الدولي وضد موافقة 

الشعب الصحراوي وممثلھ الوحید جبھة البولیساریو.

سالم حمیش،  بن  األسبق،  المغربي  الثقافة  وزیر  وجھ 
والحزبیین  السیاسیین  للفاعلین  اللھجة  شدید  انتقادا 
بالمملكة الذین أطلقوا العنان لتبدید المال العام في ظل 
عن  كاشفا  السیاسیة،  النخبة  فساد  ومنھ  الفساد  تفشي 
البرلمان  الى  أمي"  "شبھ  شخص   100 حوالي  ولوج 

عن طریق "شراء الذمم".
وأبرز بن سالم حمیش، في ندوة نظمتھا مؤسسة "عابد 
أین"،  إلى  "المغرب  موضوع  حول  للفكر"،  الجابري 
في  المتمثل  السالب"،  "الرباعي  بـ  وصفھ  ما  خطورة 
"األمیة والفقر والبطالة والفساد"، مشیرا الى أن حوالي 
أمیین  شبھ  التشریعیة  المؤسسة  دخلوا  برلماني   100"

بشراء الذمم والفساد".
فساد  ومنھ  بالفساد،  التنمیة  المتحدث،  ذات  وربط 
النخبة السیاسیة، قائال: "الذي یمثل أمامنا ونحن نطرح 
ھو  والفساد،  والبطالة  والفقر  األمیة  السالب،  الرباعي 
أن ھناك مائة برلماني دخلوا البرلمان شبھ أمیین بشراء 
الذمم والفساد"، وأردف: "مع الفساد تصیر الدیمقراطیة 
لعبا واتجارا، ویصبح االنتقال الدیمقراطي وھما إن لم 

أقل خرافة".
واعتبر المسؤول المغربي أن من بین األمور التي تثیر 
بالالعقاب"،  المتبوع  "الالحساب  المغرب،  في  القلق 
ینظم  الذي  الروحیة  الموسیقى  بمھرجان  المثل  ضاربا 

بمدینة فاس، "حیث كان ھنا قیمان اتھما باختالس أموال 
التحقیق،  قاضي  أمام  ومثال  المھرجان،  صندوق  من 
وبعد ذلك لم نعد نسمع شیئا، في حین أن االتھام ماثل".

انزعاجھ  عن  حمیش  سالم  بن  عبر  آخر،  جانب  من 
والتعویضات  بالمغرب  االستشاریة  المجالس  كثرة  من 
المالیة الكبیرة ألعضائھا. وقال في ھذا الشأن: "أنزعج 
شكیب  كمجلس  (االستشاریة)  المجالس  كثرة  من 
والھیئة  التنموي)  بالنموذج  الخاصة  (اللجنة  بنموسى 
كل  یتقاضى  حیث  البصري،  السمعي  لالتصال  العلیا 
عضو راتبا مھما"، معتبرا "كثرة المجالس تبذیرا للمال 

العام".

الوكاالت
الناشطة  اوضاع  لمتابعة  االعالمي  الفریق  ووجھ 
باألراضي  وعائلتھا  خیا  سلطانة  الصحراویة 
جدید  "اعتداء  إثر  استغاثة  إنذار  المحتلة،  الصحراویة 
اقتحموا  الذین  كوماندوس  من  المغربیة  الموت  لفرق 
مجددا منزل أیقونة المقاومة السلمیة الصحراویة بالمدن 
للخطر  العائلة  أرواح  لتعریض  المحتلة  الصحراویة 
جمیع  ومزقت  وسممت  وخدرت  االعراض  وھتكت 

االغراض".
وحسب تسجیل صوتي لعائلة خیا، فقد "حید المجرمون 
االم متو المبیریك ومن ثم االخت الواعرة لیتفرغ الجھد 
ویتركز على الفتك بسلطانة خیا لتتوج اإلغارة بتسمیم 
من  ینبع  والذي  الحي  یزود  الذي  الشروب  الماء  كل 

خزان كبیر بسطح دار اھل خیا".
واعتبر الفریق االعالمي، عدوان الیوم محاولة الرتكاب 
تخطیط  سبق  عن  المنزل  سكان  ضد  جدیدة  "مجزرة 
التھدید  قدر  على  استنفارا  یتطلب  ما  وھو  وإصرار 
الحقیقي والخطر الماثل أمام تكرر االغارة في اغتیال 
أسرة بكاملھا". ولم یسلم منزل العائلة من ھجوم مماثل 
سلطانة  األختین  الناشطتین  استھدف  مساء،  الخمیس 

والواعرة ووالدتھما من قبل قوات االحتالل المغربیة.
ولفت الفریق االعالمي الى أن ھذا اإلعتداء یأتي على 
المحتل  أطلقھا  التي  الحملة  إطار  في  األسرة  منزل 
المغربي في بدایة شھر دیسمبر (شھر حقوق اإلنسان) 
والتي تتمثل في زیادة المداھمات على منزل المناضلة. 
وأشار بیان الفریق االعالمي الى تصاعد العنف الكبیر 
بحق النساء الصحراویات والذي یتجلى أیضا في تدمیر 
سلطانة  الناشطتین  وترھیب  ترویع  وفي  المنزل  أثاث 
والواعرة سید ابراھیم خیا وعائلتھن لثنیھن عن كفاحھن.

نشرھا  تم  والتي  االعتداءات  ھذه  الفریق  واستنكر 
الدولیة والوطنیة لكسر  على الصفحة الخاصة بالحملة 
الحصار على بیت عائلة خیا. ولفت الفریق االعالمي 
الى ان الحساب الرسمي لمساندة سلطانة خیا تم اختراقھ 
كما  المغربیة  المملكة  قبل  من  المرات  من  العدید  في 

تزال  وال  األخیرة،  األشھر  في  مرات  ثالث  ازالتھ  تم 
الصفحة الحالیة معرضة لوابل من اإلخطارات المزیفة 

والتھدیدات.
والجنسیة  الجسدیة  االعتداءات  سلسلة  جانب  وإلى 
الحصار  من  كاملة  سنة  مدار  على  لھا  تعرضت  التي 
حقوق  عن  الصحراویة  المدافعة  واجھت  البولیسي، 
أجھزة  أطلقتھا  مغرضة  حملة  خیا،  سلطانة  اإلنسان، 
دولة االحتالل المغربي، تدعو إلى اعتقالھا بتھمة "حمل 
السالح والتحریض ضد القوات المغربیة في الصحراء 
المغربیة في األمم  البعثة  انطلقت من مكتب  الغربیة"، 
المتحدة، وھي االفتراءات التي قوبلت بإدانة صحراویة 

ودولیة واسعة.
التابعة  االستئناف  محكمة  أصدرت  آخر،  صعید  على 

في  جائرة  أحكاما  أكلیمیم،  بمدینة  المغربي  لالحتالل 
بین  تراوحت  صحراویین،  مدنیین  أسرى  ثالثة  حق 
شھر موقوف التنفیذ و15 شھرا نافذة، حسبما أفادت بھ 
رابطة حمایة السجناء الصحراویین بالسجون المغربیة.
أمس،  أول  (واص)  الصحراویة  األنباء  وكالة  ونقلت 
بمدینة  االبتدائیة  المحكمة  "إن  قولھا  الرابطة  عن 
أكلیمیم أصدرت خالل جلسة الحكم على األسیر المدني 
24 بتاریخ  عقدت  التي  بوشعاب  جالل  الصحراوي 
لمدة  الحبس  في  متمثال  ظالما  حكما  الماضي،  نوفمبر 
شھر مع وقف التنفیذ، بینما أصدرت محكمة االستئناف 
یتمثالن في خمسة عشر  قاسیین  المدینة حكمین  بنفس 
شھرا نافذا في حق األسیر جمال أھروش، وسبعة أشھر 

سجنا نافذا في حق األسیر حمزة بوحریكة".

وأفادت الوكالة بأن األسرى المدنیین الثالثة قد اعتلقوا 
بتاریخ 14 سبتمبر الماضي بمدینة كلیمیم، ولفقت لھم 
تھم ذات طابع جنائي من قبیل التجمھر غیر المرخص 
المغربیة  العمومیة  القوات  ورشق  علیھ  والتحریض 
بالحجارة. وقد نفى النشطاء الصحراویون الثالثة التھم 
الموجھة لھم مؤكدین أن سبب اعتقالھم جاء "على خلفیة 
نشاطھم الطالبي ومواقفھم المعلنة من قضیة الصحراء 
الغربیة المحتلة ومطالبتھم بحق الشعب الصحراوي في 
لمناھضة  الصحراویة  الھیئة  وكانت  المصیر".  تقریر 
االحتالل المغربي "إیساكوم" استنكرت اعتقال القوات 
المغربیة لھؤالء المناضلین الصحراویین بمدینة كلمیم. 
باستنكار  الھیئة  "تلقت  لھا،  بیان  "إیساكوم" في  وقالت 
من  كال  بكلمیم  المغربیة  األمن  قوات  اعتقال  شدید 
بوحریكة،  وحمزة  أھروش  جمال  بوشعاب،  جالل 
النھج  لذات  استمرار  في  منازلھم،  وتفتیش  اقتحام  بعد 
القمعي الممنھج، حیث تتحین الفرص من أجل االنتقام 
من مناصري جبھة البولیساریو في كل نقاط تواجدھم، 

إلقحامھم في قضایا وملفات بعیدة عن اھتمامھم".
تضامنھا  عن  الصحراویة  الحقوقیة  المنظمة  وعبرت 
الكامل مع ھؤالء المناضلین، مشددة على أن اعتقالھم، 
على  یأتي  بكلمیم  المغربیة  األمن  قوات  طرف  من 
االحتالل  قوات  انتھاكات  السلمي ضد  "نشاطھم  خلفیة 
قناعتھم  خلفیة  وعلى  اإلنسان،  لحقوق  المغربي 
یجعل  ما  البولیساریو"،  بجبھة  واالرتباط  السیاسیة 
التضییق  إطار  في  وتندرج  "تعسفیة  االعتقاالت،  ھذه 
ھذه  تأتي  كما  قالت.  كما  الصحراویین"  على  الممنھج 
عظام  تكسیر  حرب  ظل  "في  تضیف،  الممارسات، 
شرسة ومستمرة تشنھا المنظومة القمعیة المغربیة بكل 
الصحراوي"،  والتحرري  الحقوقي  العمل  أدواتھا ضد 
لخنق  القمعیة  الممارسات  مسلسل  استمرار  یؤكد  مما 
المنظمات  كافة  "إیساكوم"  وناشدت  العامة.  الحریات 
أجل  من  العاجل  "التحرك  الدولیة  الحقوقیة  والھیئات 

وضع حد لعملیات قمع الصحراویین المستمرة".

تعرض منزل المدافعة الصحراوية عن حقوق االنسان سلطانة خيا وعائلتها بمدينة بوجدور المحتلة، اليوم األحد الى هجوم جديد 
لقوات األمن المغربية عرض حياة الناشطة وعائلتها الى خطر الموت، تجسيدا للحملة الهمجية التي أطلقها نظام المخزن ضدها.

تنديدا بتورط "سيمنس" اإلسبانية في مشاريع مغربية للطاقة في الصحراء الغربية 

تضامن واسع مع وقفة احتجاجية لجمعيات الجالية 
الصحراوية في بالد "الباسك"

وزير مغربي سابق ينتقد فساد النخبة السياسية بالمملكة 

اإلثنين 06 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 02 جمادى األولى  
1443 ه  

الكاتب الفلسطيني ماجد عزام يصرح:
المغرب سيدفع الثمن 

باهظا بسبب "التطبيع"
صرح الكاتب الفلسطیني، ماجد عزام، أنھ من الصعب على نظام المخزن 

االرتقاء بالعالقات مع الكیان الصھیوني من "تطبیع إلى تحالف استراتیجي"، 
مثلما یروج لھ الكیان، بسبب "األثمان الباھظة" التي سیدفعھا المغرب داخلیا 

وخارجیا بعد الرفض الشعبي لھذه العالقات داخل المملكة وبكل المنطقة 
المغاربیة واالفریقیة. ویرى ماجد عزام في مقال لھ بالموقع االخباري "عربي 

21" أن ما یجري بین المغرب والكیان الصھیوني منذ عام تقریبا ھو "أكثر 
من تطبیع وأقل من تحالف استراتیجي"، رغم وجود بنى تحتیة ناجمة عن 
"العالقات التاریخیة شبھ العلنیة لنظام األب واالبن --الملك الراحل الحسن 

الثاني وابنھ محمد السادس-- بالمغرب مع الكیان الصھیوني، والتي تسارعت 
بوتیرة ملحوظة وعلى عدة مستویات اقتصادیة، مع السعي لعقد اتفاقیات ورفع 

التبادل التجاري والتحضیر لعقد منتدى لرجال األعمال المغاربة والصھاینة 
خالل الفترة القادمة". ورغم ذلك، یضیف، فإن التطبیع االقتصادي "سیظل 

محصورا في قطاعات محدودة، ولن یمر أو یتوسع مجتمعیا في ظل الرفض 
الشعبي الواسع والقاطع لھ"، كما سیظل التطبیع االمني "محصورا في قطاعات 

نخبویة ورسمیة بعیدا عن الشارع الغاضب والرافض".   وأوضح في ھذا 
الصدد ان "منسوب الغضب الشعبي في المغرب سیتصاعد مع الوقت وسیشعر 

النظام أنھ من الصعوبة التوسع في التطبیع أو تحویلھ إلى تحالف في ظل 
األثمان الداخلیة الباھظة لھ وأھم من ذلك بالطبع الرفض الشعبي عبر كل 

ارجاء المملكة"، مستدال بالتظاھرات العارمة التي جرت في 36 مدینة مغربیة 
ضد التطبیع. وأبرز في ھذا اإلطار، "رغبة الكیان الصھیوني في استغالل 

التطبیع مع المغرب للتغلغل إلى وسط وغرب افریقیا، وتأجیج الخالف وصب 
الزیت على النار بین المغرب والجزائر"، مشیرا الى انھ "من الصعوبة أیضا 

تصور تنسیق وعمل مشترك إسرائیلي مغربي جدي اقتصادي أو عسكري، 
قیاسا لألثمان الباھظة محلیا وإقلیمیا وافریقیا أیضا التي سیضطر النظام إلى 

دفعھا". وخلص الكاتب الفلسطیني في ختام مقالھ، الى ان النظام المغربي 
"سیعي آجال أم عاجال أن التطبیع یضر بھ وبشرعیتھ مباشرة، وسیعود مع 

الوقت إلى نمط التطبیع التقلیدي ولو بتحدیث (...) لكن بالتأكید دون أن یصل 
األمر إلى حد التحالف االستراتیجي، كما یروج الكیان الصھیوني، لجعلھ حقیقة 

واقعة مفروغ منھا، وإلحباط مقاومي التطبیع في الشارع المغربي، وحتى 
احباط الشعب الفلسطیني نفسھ بحجة تخلي إخوانھ عنھ".
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بعد خوضه إضرابا عن الطعام لــ 131 يوما

األسير الفلسطيني «كايد الفسفوس» 
يعانق الحرية

حفل  بتنظيم  كايد  األسير  شقيق  الفسفوس  خالد  وأفاد   
على  بانتصاره  احتفاالً  شقيقه،  الستقبال  واسع  جماهيري 
سجانيه وانتزاعه حريته. وقال إن «شقيقه وصل إلى بلدة دورا 
للمشاركة في الحفل، وبعدها سيتم نقله إلى مشفى االستشاري 

في رام اهللا لتلقي العالج.
وأوضح «أن األوضاع الصحية لكايد تحسنت، ولكنه مازال يعاني 
في  صعوبة  ويواجه  البنكرياس  في  ومشاكل  الدم  فقر  من 
المشي». وعلّق األسير الفسفوس قبل أيام إضرابه عن الطعام، 
عنه.  اإلفراج  قرار  انتزاعه  بعد  اإلداري  اعتقاله  على  احتجاجاً 
بعد تعليق الفسفوس إلضرابه يبقى األسير هشام أبو هواش 

مستمرًا في إضرابه منذ (111) يوم.
محافظة  في  دورا  مدينة  من  عاماً)،   32) الفسفوس  واألسير 
الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أسير سابق، تعرّض لالعتقال 
2020، وخاض  عدّة مرّات، وكانت آخر اعتقاالته في شهر تموز 
اسمها  لطفلة  وأب  متزوج  وهو   ،2019 عام  الطعام  عن  إضراباً 

اء آخرين رهن االعتقال (جوان)، وله ثالثة أشقّ
بلدية مدينة  اعتقاله موظفاً في  الفسفوس يعمل قبل  وكان 
دورا، واستأنف دراسته مؤخراً في جامعة الخليل والتحق بدراسة 
الحاسوب بعد سنوات من تعثّر دراسته بسبب االعتقاالت  علم 

المتكررة.
إن  الفلسطينية،  والمحررين  األسرى  هيئة  قالت  وبالمقابل، 
تدهورا خطيرا طرأ على الوضع الصحي لألسير رياض العمور (52

عاما) من بيت لحم. وأوضحت الهيئة 
الحاالت  أخطر  من  العمور  األسير  أن  أمس،  صحفي،  بيان  في 
الصهيوني،  االحتالل  سجون  في  الموجودة  الصعبة  المرضية 
أيام، بعد أن شعر بآالم شديدة،   5 وتعرض لجلطة قلبية قبل 

وبوعكة صحية مفاجئة.
وأشارت إلى أنه يعاني من مشاكل صعبة في القلب، حيث يوجد 
كل  تغيير  إلى  ويحتاج  القلب،  لضربات  منظم  جهاز  صدره  في 
االحتالل  سجون  إدارة  زالت  وما  ابالغه،  تم  ما  حسب  سنوات   9

تماطل في تغييره.
وحملت الهيئة، االحتالل الصهيوني، كامل المسؤولية عن حياة 
والمنظمات  المؤسسات  كافة  وطالبت  المرضى،  األسرى  كافة 
والعاجل  الفوري  بالتدخل  األحمر،  والصليب  واالنسانية  الدولية 

النقاذ حياتهم.
وفي سياق ذي صلة قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، األسيرة 
المقدسية الجريحة إسراء رياض جميل جعابيص (37 عامًا) من 
بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، ما زالت تعاني سياسة 

اإلهمال الطبي المتعمد، منذ سبع سنوات.
التي  جعابيص،  األسيرة  أن  صحفي،  بيان  في  الهيئة،  وبينت 
اعتقلت بتاريخ 11/10/2015 أثناء قيادتها لمركبتها في الشارع 
المحاذي لبلدة الزعيم، وأصيبت بحروق شديدة في أنحاء جسمها 
تبعات  من  تعاني  مركبتها،  داخل  النيران  اندالع  بعد  كافة، 
إصابتها بتلك الحروق الخطيرة، حيث ال تستطيع التنفس إال من 

تبقى  ما  والتصق  الحريق،  من  ذابت  قد  أصابعها  أن  كما  فمها، 
منها ببعضها البعض، عدا عن حروق شديدة وتقرحات ما تزال 

تعاني منها في ثلثي جسدها.

وأوضحت، أن األسيرة جعابيص المحكومة بالسجن 11 عاما وتقبع 
جراحية  عمليات  عدة  إلجراء  بحاجة  الدامون،  سجن  في  ا  حاليًّ
مستعجلة، إال أن إدارة السجون تماطل في تقديم العالج الالزم 

لها عمدًا.
23) البو  فيروز  األسيرة  «إن  الهيئة:  قالت  متصل،  سياق  وفي 
بالقدم،  إصابة  تعاني من  بالقدس،  العيزرية  مدينة  عاما) من 
عليها  النار  وإطالق  االحتالل،  جنود  من  عليها  االعتداء  بسبب 
4 أشهر، حيث أجري لها الحقا عمليتان  عند اعتقالها قبل نحو 

جراحيتان، وركب بالتين في قدمها».
االحتالل  مخابرات  عمّدت  بالمستشفى  وجودها  أثناء  وتابعت: 
الى التحقيق معها، دون مراعاة وضعها الصحي الصعب، وبعدها 
نقلت إلى عيادة «سجن الرملة» عبر سيارة البوسطة الحديدية، 
ا، بقيت فيها يوما  ويتم عزلها في زنزانة انفرادية متسخة جدًّ
سجن  إلى  ثم  ومن  الشارون»،  «معبار  إلى  نقلت  ثم  كامال،ومن 
حاليا  وتخضع  ومؤلمة،  قاسية  عذاب  رحلة  في  «الدامون» 

لجلسات للعالج الفيزيائي في مستشفى «رمبام».

شارك أمس، مئات الفلسطينيين في استقبال األسير كايد الفسفوس الذي أفرجت عنه سلطات االحتالل 
الصهيوني، عقب اعتقال دام لعام ونصف، وبعد خوضه إضرابا عن الطعام لــ 131 يوماً.
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أعرب مكتب األمم المتحدة لحقوق 
من  صدمته  عن  أمس،  اإلنسان، 
الصهيونية  االحتالل  شرطة  قتل 
مدينة  في  فلسطينياً  شاباً 
واصفاً  السبت،  أمس  أول  القدس، 
نطاق  خارج  «إعدام  بأنه  الحادثة 

القانون».
ووفق بيان لألمم المتحدة، يُظهر 
مقطع مصور الشاب محمد سليمة 
وضابط  المارة  أحد  يهاجم  وهو 
أن  قبل  بسكين  صهيوني  شرطة 
وإخضاعه،  عليه  النار  إطالق  يتم 
وبحسب  السبت.  أمس  أول  مساء 
سليمة  فإن  المصورة،  المشاهد 
األرض،  على  وملقى  مصاباً  كان 
الصهيونية  القوات  أطلقت  فيما 
إلى  أدى  مما  مرتين  عليه  النار 

مقتله.
أن عمليات  المتحدة،  األمم  وأكدت 
القانون  نطاق  خارج  القتل 
اللجوء  نتيجة  تعتبر  هذه  مثل 
ضد  المميتة  القوة  إلى  المنتظم 
الفلسطينيين من قبل أفراد األمن 
بالسالح  المدججين  الصهاينة، 
ونتيجة  جيداً،  والمحميين 
االفتقار شبه الكامل للمساءلة عن 
وإصابتهم  الفلسطينيين  قتل 
الصهيونية.  القوات  أيدي  على 
هناك  ستكون  «هل  وتساءلت 
مساءلة في هذه القضية؟»، فيما 
أشارت إلى أن مكتب األمم المتحدة 
مراقبة  يواصل  اإلنسان  لحقوق 

القضية.
األمين  قال  صلة،  ذي  سياق  وفي 
فلسطين  لشؤون  المساعد  العام 
المحتلة  العربية  واألراضي 
بالجامعة العربية سعيد أبو علي، 
االحتالل  جنود  به  قام  «ما  إن 
ميداني  إعدام  من  الصهيوني 
في  سليمة  محمد  الشاب  بحق 
حرب  جريمة  هو  المحتلة  القدس 

االحتالل  ماهية  عن  تعبر  بشعة 
العدوانية  وعقليته  الصهيوني 
المتطرفة واألوامر التي تعطى لهم 
السياسية  المستويات  قبل  من 

بإطالق النار والقتل المباشر.
وطالب أبو علي في تصريح لوكالة 
األنباء الفلسطينية، أمس، بضرورة 
للشعب  الدولية  الحماية  توفير 
األوان،  فوات  قبل  الفلسطيني 
يحاسب  الجريمة  هذه  أن  مؤكدا 
محمال  الدولي،  القانون  عليها 
عن  كاملة  المسؤولية  االحتالل 
التي  والممارسات،  الجرائم،  هذه 
األمن  تهدد  وخيمة  بعواقب  تنذر 
وتستدعي  الدوليين،  واالستقرار 
الجنائية  والمالحقة  المساءلة 
الدولية لمرتكبي جرائم الحرب التي 
تمارس على شعب أعزل. وأكد أن 
كل  سبب  هو  الصهيوني  االحتالل 
وال  بالمنطقة،  تحل  التي  المآسي 
سبيل الى السالم دون زواله، ونيل 
حقوقه،  الفلسطيني  الشعب 

وحريته، واستقالله.
الخارجية  أدانت  ذلك  إلى 
أمس،  لها  بيان  في  الفلسطينية 
وميليشيات  االحتالل  انتهاكات 
اإلرهابية،  المستوطنين 
الشعب  بحق  المتواصلة 
ومقدساته  وارضه  الفلسطيني 
آخرها  كان  والتي  وممتلكاته، 
المسجد  مستوطنا   250 اقتحام 
مقدمتهم  وفي  المبارك،  االقصى 
بن  المتطرف  الكنيست  عضو 

غابير.
هذه  إن  الخارجية،  وقالت 
في  تندرج  والجرائم  االنتهاكات 
إطار عدوان االحتالل الشامل على 
القدس  في  الفلسطيني  الوجود 
«ج».  المُصنفة  المناطق  وفي 
يسابق  االحتالل  أن  وأضافت 
الزمن لتقويض اية فرصة القامة 

للحياة،  قابلة  فلسطينية  دولة 
جغرافيا،  متصلة  سيادة،  ذات 
الشرقية،  القدس  وبعاصمتها 
الحل  قضايا  مستقبل  وحسم 
جانب  من  التفاوضية  النهائي 
مشاريع  ولصالح  وبالقوة  واحد 
االستعمارية  الصهيوني  الكيان 
أن  الخارجية  وأكدت  العنصرية. 
على  ماض  الصهيوني  االحتالل 
تخريب  في  العالم  وبصر  سمع 
والدولية  االقليمية  الجهود 
السالم،  عملية  إلحياء  الهادفة 
وفي استكمال تأسيس وبناء نظام 
فصل عنصري «ابرتهايد» بغيض 

في فلسطين المحتلة.
الدولي  المجتمع  وحملت، 
المسؤولية كاملة عن فشله ليس 
االحتالل  جرائم  وقف  في  فقط 
مقدمتها  وفي  ومستوطنيه 
ايضا  وانما  االستيطان،  جريمة 
مسؤولياته  احترام  في  عجزه 
مئات  تنفيذ  خاصة  بها  والوفاء 
القرارات االممية الخاصة بالقضية 
ومحاسبة  ومساءلة  الفلسطينية، 
ومعاقبة االحتالل الصهيوني على 
الجسيمة  وخروقاته  انتهاكاته 
الدولي  والقانون  الدولي،  للقانون 
جني�،  واتفاقيات  االنساني، 

واالتفاقيات الموقعة.
وفي  الدولي  المجتمع  وطالبت، 
بالخروج  االمن،  مجلس  مقدمته 
عن صيغ التعامل االممي المألوفة 
مع االحتالل الصهيوني وخروقاته 
التي باتت يتعايش معها االحتالل 
او  احتراما  او  وزنا  لها  يقيم  وال 
شعبنا  «صبر  إن  وقالت:  التزاما. 
يعد  ولم  ينفد،  ان  وشك  على 
قادرا على دفع اثمان باهظة من 
بسبب  اجياله  ومستقبل  حياته 
وجود االحتالل وتواطؤ المؤسسات 

األممية معه».

قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 
الفلسطينية، أمس، إنها وثقت 22 اقتحامًا 

صهيونيا للمسجد األقصى في القدس 
المحتلة، و47 منعًا لألذان بالمسجد 

اإلبراهيمي في مدينة الخليل (جنوب الضفة 
الغربية المحتلة)، خالل شهر نوفمبر 

الماضي.
وأضاف ذات المصدر في تقرير شهري يوثق 
انتهاكات االحتالل ضد المقدسات، نشرته 

عدد من وسائل االعالم الفلسطينية، أمس، 
أن «االحتالل الصهيوني دنس المسجد 
األقصى أكثر من 22 مرة، باإلضافة إلى 

تواصل حملة التحريض عليه، والقرارات التي 
تهدف لصبغه بالصبغة اليهودية، ومنع 

االحتالل رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي 
47 وقتا، ودنس ما يسمى رئيس االحتالل 

الصهيوني وعدد من المستوطنين المسجد 
اإلبراهيمي.

 ولفتت الوزارة إلى أن منظمة «بيدينو» 
الصهيونية المتطرفة، اقترحت زيادة 

عدد أبواب األقصى المخصصة لالقتحامات 
الصهيونية، كما طلبت إزالة الالفتة التي 

وضعتها «الحاخامية الرسمية»، والتي تثبّت 
موقفها التقليدي الذي يحظر دخول اليهود 

لألقصى «لحين تحقيق الشروط الالزمة».
وأضافت وزارة األوقاف الفلسطينية أن 
المنظمة ذاتها، اقترحت كذلك تعديل 
«قانون األماكن المقدسة» الصهيوني 

ليشمل األقصى كونه معلماً دينيا يهوديا، 
إلى جانب حائط البراق، فيما طالبت ما 
تسمى منظمة «نساء الهيكل»، بزيادة 

أوقات االقتحامات خالل فترة ما بعد الظهر، 
وإغالق األقصى أمام المسلمين في األعياد 

اليهودية، وفتح األقصى لالقتحامات في 
أيام السبت، وتغيير اسم باب المغاربة إلى 

«بوابة هليل» وتوسعته.
إلى ذلك، قالت األوقاف إن االحتالل 

الصهيوني منع رفع األذان 47 وقتًا، 
بالتزامن مع تدنيس ما يسمى رئيس 

االحتالل المسجد اإلبراهيمي. وأشارت إلى 
مواصلة االحتالل أعمال الحفريات في 

ساحاته، وما يزال يبقي أعالمه على سطحه 
وجدرانه، مشيرة إلى أن المسجد يتعرض 

لشتى أنواع التهويد والحصار.
وأشار ذات التقرير إلى هدم قوات االحتالل 
أحد المساجد في قرية دوما جنوب نابلس، 

وحفر خندق بأرض وقفيه في أريحا، بعمق 
حوالي 2.5 متر، وبعرض حوالي 1.5 متر، 

وبطول حوالي 400 متر. وبين التقرير حجم 
الخراب الذي طال المقبرة اليوسفية من قبل 

االحتالل الصهيوني، وتسييجها واحاطتها 
بالكاميرات، وفرش أرضها بالعشب، لتكون 

مرتعا لسوائب المستوطنين.
وتطرقت األوقاف الفلسطينية إلى شروع 

منظمة صهيونية االستيطانية، ببناء 
منشأة حديدية مطلّة على المصلى القبلي 

من األقصى، في إطار اغراق المنطقة 
المحيطة به ببنايات احتاللية، لتغيير وجه 

المكان العربي االسالمي، ومشروع «كيدم» 
االستيطاني، المشروع األضخم المطل على 

األقصى مباشرة، وطرح شركة هندسية 
صهيونية مخططا لتغيير شكل الجدار 

الغربي «لحائط البراق».
وأشارت إلى أن شهر نوفمبر الماضي، 

شهد مواصلة االحتالل ابعاد العديد من 
المواطنين عن األقصى، واستدعاء موظف 

لجنة اإلعمار محسن المحتسب للتحقيق، 
بسبب وضعه اإلسمنت في فراغ بين إحدى 

بالطات المسجد األقصى، ومنع شرطة 
االحتالل الصهيوني، موظفي لجنة اإلعمار 
في األقصى، من صيانة تمديدات الكهرباء 

في مصلى قبة الصخرة المشرفة.
من جهته، قال وكيل وزارة األوقاف، إن 
المسجد األقصى المبارك، واإلبراهيمي، 

يواجهان تصعيداً صهيونيا غير مسبوق 
في ظل زيادة معدالت االقتحام والتهويد 

والتدنيس، من الجماعات االستيطانية 
التي باتت تتمتع بنفوذ واسع. وبيّن 
في البيان ذاته، أن خطط االحتالل من 

شرعنة الرحالت المدرسية للمسجد األقصى، 
والصلوات الصامتة، وجملة التهديدات 

وحمالت التحريض، تسترعي وقفة جادة 
وسريعة إلنقاذ األقصى واإلبراهيمي. وأكد 

المسؤول الفلسطيني، أن اإلجراءات والقرارات 
الصهيونية، لن تثني الفلسطينيين عن 

مواصلة دفاعهم عن مقدساتهم، مهما 

األمم المتحدة تستنكر والجامعة العربية تندد

إعدام االحتالل الشاب سليمة جريمة 
بشعة تفضح عقليته العدوانية

 في تقرير شهري لوزارة األوقاف الفلسطينية

22 تدنيسا صهيونيا للمسجد 
األقصى في نوفمبر المنصرم
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التوكل على اهللا هو االعتماد عليه، وتفويض األمور إليه ، قال 
ابن عباس: «التوكل هو الثقة باهللا، وصدق التوكل أن تَثِق في 
اهللا وفيما عند اهللا، فإنه أعظم وأبقى مما لديك في دنياك». 
وقال أحمد بن حنبل: «وجملة التوكل تفويض األمر إلى اهللا جل 
ثناؤه والثقة به». وقال ابن رجب: «هو صدق اعتماد القلب على 
اهللا عز وجل في استجالب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا 
عليه  بالتوكل  المؤمنين  تعالى  اهللا  أمر  وقد  كلها»..  واآلخرة 
} (المائدة:  لْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ِ فَ سبحانه فقال: {وَعَلَى اهللاَّ
تَوَكَّلْ عَلَى  11)، وأمَر به نبيه صلى اهللا عليه وسلم فقال: {فَ
}(النمل:79)، قال ابن كثير: «أي:  ِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ

اهللاَّ
أي:   { الْمُبِينِ الْحَقِّ  عَلَى  {إِنَّكَ  ربك،  رسالة  وبلغ  أمورك،  في 
أنت على الحق المبين وإن خالفك من خالفك». وقال السعدي: 
وفي  المضار،  ودفع  المصالح  جلب  في  ربك  على  اعتمد  «أي: 

تبليغ الرسالة، وإقامة الدين، وجهاد األعداء».
والسيرة النبوية فيها الكثير من المواقف الدالة على حُسْن 
وثقته  سبحانه،  ربه  على  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  توكل 

ويقينه به، ومن هذه المواقف:
(غزونا مع  قال:  بن عبد اهللا رضي اهللا عنه  جابر  1 ـ عن 
فأدركنا  نجد،  قِبَل  غزوة  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - في واد كثير العضاه (شجر 
فيه شوك)، فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تحت شجرة 
فعلق سيفه بغصن من أغصانها، قال: وتفرق الناس في الوادي 
يستظلون بالشجر، قال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
السيف، فاستيقظت وهو قائم  نائم، فأخذ  وأنا  أتاني  إن رجال 
لي: من  والسيف صلتا في يده، فقال  إال  رأسي، فلم أشعر  على 
يمنعك مني؟ قال: قلتُ: اهللا، ثم قال في الثانية: من يمنعك 
مني؟ قال: قلت: اهللا، فشام السيف (رده في غمده) فها هو ذا 
جالس، ثم لم يعرِض له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولم 

يعاقبه وجلس) رواه البخاري.
ووجد  نومه  من  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  استيقظ  لما 
السيف مسلطا عليه، واألعرابي يقول له: (ما يمنعك مني؟)، أي: 
من يحميك مني؟ أو من يحول بيني وبين قتلك؟ لم يزِدِ النبي 
صلى اهللا عليه وسلم عن قوله: (اهللا)، وهذا يدل على شجاعته 
وعظيم تعلق قلبه صلى اهللا عليه وسلم بربه، وحُسْن توكله 
{ ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ عليه، وقد قال اهللا تعالى له: {وَاهللاَّ

عليه  اهللا  صلى  معجزاته  «فمن  الماوردي:  قال   .(67 (المائدة: 
وسلم: عصمتُه من أعدائه، وهم الجمُّ الغفير، والعددُ الكثير، 
بينهم  وهو  لنفيه،  طلبٍ  وأشدُّ  عليه،  حَنَقٍ  أتم  على  وهم 
شزراً،  أبصارُهم  ه  ترمُقُ ومكاثر،  مخالطٌ  ولهم  قاهر،  مسترسلٌ 
حتى  حذراً  أصحابه  عنه  هاجر  وقد  ذعراً،  أيديهم  عنه  وترتد 
استكمل مدته فيهم ثالث عشرة سنة، ثم خرج عنهم سليماً، لم 
لَم في نفسٍ وال جسد، وما كان ذاك إال بعصمةٍ إلهيةٍ وعدَه  يكْ
ُ يَعْصِمُكَ  اهللا تعالى بها فحققها، حيث قال سبحانه: {وَاهللاَّ

}(المائدة: 67)، فعَصَمَه منهم». مِنَ النَّاسِ
إلى  مكة  من  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  هاجر  لمَّا  ـ   2
المدينة، انطلق المشركون في آثاره هو وصاحبه، يفتشون في 
طرق وجبال مكة يبحثون عنهما ليقتلوهما، حتى وصلوا غار ثور 
والنبي صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رضي اهللا عنه بداخله، 

حتى أنهما سمعا أقدام المشركين وكالمهم، فعن أنس عن أبي 
بكر رضي اهللا عنه قال: (قلتُ للنبي صلى اهللا عليه وسلم وأنا 
في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه ألبصرنا!، فقال صلى 
اهللا عليه وسلم: يا أبا بكر! ما ظنك باثنين اهللا ثالثهما) رواه 

البخاري.
والحفظ  والمعونة  بالنصر  ثالثهما  «معناه  النووي:  قال 
الَّذِينَ  مَعَ  اَهللا  {إِنَّ  تعالى:  قوله  في  داخل  وهو  والتسديد، 
ابن  وقال   .«(128 (النحل:   { مُحِْسنُونَ هُمْ  وَالَّذِينَ  وْا  اتَّقَ
لو  اهللا  رسول  يا  عنه:  اهللا  رضي  بكر  أبو  فقال   » عثيمين: 
فقال:  تحته،  الغار  في  ألننا  ألبصَرَنا،  قدميه  إلى  أحدهم  نظر 
قال:  أنه  اهللا  كتاب  وفي  ثالثُهُما)،  اُهللا  باثْنَينِ  ظنُّكَ  (ما 
األمرين  قال  فيكون  (التوبة:40)،  مَعَنَا}   َ اهللاَّ إِنَّ  تَحْزَنْ  {ال 
{ال  وقال:  ثالثهما)،  اهللا  باثْنَيْن  ظنُّكَ  (ما  قال:  أي:  كالهما، 
َ مَعَنَا}، فقوله: (ما ظنك باثنين اهللا ثالثهما)  تَحْزَنْ إِنَّ اهللاَّ
يعني: هل أحد يقدر عليهما بأذية أو غير ذلك؟ والجواب: ال أحد 
يقدر، ألنه ال مانع لما أعطى اهللا، وال معطي لما منع، وال مذل 
لِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي  لمن أعزَّ، وال معز لمن أذل: {قُ
الْمُلْكَ مَنْ تَشَاُء وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاُء وَتُعِزُّ مَنْ 
تَشَاُء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاُء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيٍْء 
كمال  على  دليل  القصة:  هذه  وفي   ،(26 عمران:  (آل  دِيرٌ}  قَ
توكل النبي صلى اهللا عليه وسلم على ربه، وأنه معتمد عليه، 
ومفوض إليه أمره، وهذا هو الشاهد من وضع هذا الحديث في 

باب اليقين والتوكل».
3 ـ  أثناء الهجرة النبوية، وحين أدرك سراقة بن مالك ـ الذي 
كان يبحث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه ـ لإلمساك 
بكر  أبو  القضاء عليهما ألخذ مكافأة من قريش، يصف  أو  بهما 
(النبي  (فارتحلنا  فيقول:  سراقة  مع  حدث  ما  عنه  اهللا  رضي 
الشمس وأتبعنا  صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر) بعد ما مالت 
سراقة بن مالك، فقلت: أُتينا يا رسول اهللا، فقال: ال تحزن إن 
فارتطمت  النبي صلى اهللا عليه وسلم  اهللا معنا، فدعا عليه 
به فرسه إلى بطنها، فقال: إني أراكما قد دعوتما عليَّ، فادعوَا 
النبي صلى اهللا  له  الطلب، فدعا  أرد عنكما  أن  لكما  لي، فاهللا 
عليه وسلم فنجا، فجعل ال يلقى أحدا إال قال: كفيتكم ما هنا، 
ى لنا) رواه البخاري. والشاهد قول  فال يلقى أحدا إال رده، قال: ووفَّ
النبي صلى اهللا عليه ألبي بكر لما خاف من اقتراب سراقة منهما: 

(ال تحزن إن اهللا معنا).
المُتَوَكِّل:

فعن  «المتوكل»،  وسلم:  عليه  اهللا  صلى  النبي  أسماء  من 
العاص  لَقِيتُ عبد اهللا بن عمرو بن  عبد اهللا بن عمر قال: 
اهللا  رسول  صِفة  عن  أخْبِرْنِي  لتُ:  قُ عنهما،  اهللا  رضي 
إنَّه  واهللاَّ   ، أجَلْ قال:  التَّوْراة؟  في  وسلم  عليه  اهللا  صلى 
أيُّها  {يَا  رآن:  القُ في  ته  صفَ ببَعْض  التَّوْراة  في  لَمَوْصُوفٌ 
النبيُّ إنَّا أرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا ومُبَشِّرًا ونَذِيرًا}(األحزاب: 45)، 
ورَسولِي،  عَبْدِي  أنْتَ  (العرب)،  لِْألُمِّيِّين  (حِصْناً)  وحِرْزًا 
لِيظٍ  غَ والَ  الخلق)  (بسيئ  ظٍّ  بفَ ليسَ  المتَوَكِّلَ  سَمَّيْتُكَ 
عُ  يَدْفَ والَ   ، األسْوَاقِ في  (صيَّاح)  سَخَّابٍ  والَ  القلب)،  (قاسي 
بِضه اهللاَّ  و ويَغْفِر، ولَنْ يَقْ ، ولَكِنْ يَعْفُ بالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ

حتَّى يُقِيم به المِلَّةَ العَوْجَاء (ملة الكفر)، بأَنْ يقولوا: ال إلَهَ 
ا)  لْفً لُوبًا غُ انًا صُما، وقُ تَح به أعْيُنًا عُمْيًا، وآذَ ، ويَفْ إالَّ اهللاَّ

رواه البخاري.
المُهَلِّب:  «قال  البخاري»:  صحيح  «شرح  في  بطال  ابن  قال 
الرزق،  من  باليسير  لقناعته  المتوكل)  (سمَّيتُك  وقوله: 
والنصر،  الرزق  في  عليه  بالتوكل  تعالى  اهللا  على  واعتماده 
والصبر على انتظار الفرج، واألخذ بمحاسن األخالق». وقال ابن 
والصبر على  باليسير،  لقناعته  (المتوكل) على اهللا  حجر: «أي: 

ما كان يكره».
لِه:  لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكُّ

عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه 
لِه، لرزقكم كما  وسلم قال: (لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكُّ
(ترجع  بطانا  وتروح  جياعاً)  (تذهب  خِماصاً  تغدو  الطير  يرزق 
لو  أي:  األلباني.  الترمذي وصححه  رواه  بالطعام))  ملئت  بطونها 
عليه  واعتمَدتُم  وجل  عز  اهللا  على  التَّوكُّل  معنى  قتُم  حقَّ
، وأخَذتُم بما تيَسَّر لكم مِن أسباب، وعَلِمتم أنَّ اهللا  بصِدقٍ
عز وجل بيَدِه العطاء والمنع، وأنَّ قوَّتُكم ليست هي الجالبة 
ير، عندما تذهَب جياعاً  كم اُهللا كما يرزُق الطَّ الرزق لكم، لرزَقَ
مُلِئَتْ  وقد  بَياتِها  إلى  النَّهارِ  آخر  وتأتي في  نهارها،  أوَّل  في 
السَّعيِ  في  األسباب  أنواعِ  مِن  نوعٌ  وهذا  عام،  بالطَّ بُطونُها 
لطلَب الرِّزق دون التَّواكُل والتَّكاسُل، والجلوس والزُّهد الكاذب 
مع  الرِّزق  بأسباب  األخذ  العبد  على  يَنبَغي  لكنْ  الدُّنيا،  في 

التوكل على اهللا، وعدَمِ االنشغال بالدُّنيا عن اآلخرة.
«هذا  م»:  والحِكَ العُلومِ  «جَامِعِ  كِتَابِ  فِي  رجب  ابْن  ال  قَ
الحدِيث أَصْلٌ في التوكل»، وقال ابن عثيمين: «قول النبي عليه 
علي  تتوكلون  أنكم  (لو  التوكل:  على  أمته  حاثّا  والسالم  الصالة 
اهللا حق توكله) أي: توكال حقيقيا، تعتمدون علي اهللا عز وجل 
اعتماداً تاما في طلب رزقكم وفي غيره (لرزقكم كما يرزق الطير)».

وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد  نبينا  وسيرة  لحياة  المتأمل   
سبحانه،  ربه  على  وسلم  عليه  اهللا  صلى  توكله  عِظم  يُدْرِك 
وهذا التوكل ال ينافي أو يتعارض مع أخذه باألسباب، ألن التوكل 
اهللا  صلوات  كونه  ومع  البدن،  عمل  واألسباب  القلب  عمل 
وسالمه عليه أعظم المتوكلين، فقد كان يأخذ باألسباب، فكان 
يتزود في أسفاره، ويعدّ السالح في حروبه، وقد لبس يوم أُحُد 
درعين مع كونه من التوكل بمحل لم يبلغه أحد من خلق اهللا 
تعالى، وهو القائل صلى اهللا عليه وسلم: (اعقلها وتوكل) رواه 
الترمذي وحسنه األلباني. إال أنه ينبغي أن يُعْلَم أنه ال يتحتم 
النتيجة  حصول  باألسباب  واألخذ  العدة  إعداد  على  يترتب  أن 
وجل  عز  اهللا  بأمر  تتعلق  النتيجة  ألن  وذلك  دائماً،  المرجوة 
 { ِ ومشيئته وحكمته، قال السعدي: «{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اهللاَّ
أي: في أمر دينه ودنياه، بأن يعتمد على اهللا في جلب ما ينفعه 
هُوَ حَسْبُهُ} أي:  ودفع ما يضره، ويثق به في تسهيل ذلك {فَ
كافيه األمر الذي توكل عليه به.. ولكن ربما أن الحكمة اإللهية 
{إِنَّ  تعالى:  قال  فلهذا  له،  المناسب  الوقت  إلى  تأخيره  اقتضت 
دْ  َ بَالِغُ أَمْرِهِ} أي: ال بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه {قَ اهللاَّ
دْرًا} أي: وقتًا ومقدارًا، ال يتعداه وال  لِّ شَيٍْء قَ ُ لِكُ جَعَلَ اهللاَّ

يقصر عنه».
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 اللقاء كان فرصة للتباحث حول آفاق الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات

حرص الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات 
الناشئة، ياسين وليد، على إبراز التجربة الجزائرية في مجال المؤسسات 

الناشئة ومجهودات الحكومة الداعمة لها، وذلك خالل مشاركته في الطبعة 
السابعة لمؤتمر الحوار المتوسطي التي احتضنتها من الثاني إلى الرابع 

ديسمبر الجاري العاصمة االيطالية روما.

بحضور مخرجه أنيس جعاد

العرض الشرفي لفيلم «الحياة ما 
بعد» هذا الخميس بالعاصمة

أوضح بيان صدر عن 
الوزارة الوصية أمس، 

أن ياسين وليد، أكد 
خالل أشغال المؤتمر، 

الذي شارك فيه عدد من 
رؤساء حكومات ووزراء 

دول وممثلون عن هيئات 
أممية، على المجهودات 
التي تقوم بها الحكومة 

الجزائرية لدعم الشركات 
الناشئة واالبتكار.

وأكد الوزير المنتدب 
بالمناسبة على «الدور 

الفعال» الذي تلعبه 
الجزائر في منطقة 

البحر األبيض المتوسط 
واستعدادها لـ «التعاون 
الفعلي» في مجال اإلمداد 

بما تقتضيه الرهانات 
االقتصادية والتكنولوجية 

لما بعد جائحة 

كوفيد19-.
وعلى هامش المؤتمر، 

التقى المسؤول الحكومي 
الجزائري مع كاتب الدولة 
المكلف بالتعاون الدولي 

اإليطالي، مانليو دي 
ستيفانو، حيث تباحث 

معه آفاق تطوير التعاون 
والشراكة بين البلدين في 
مجال المؤسسات الناشئة 

واقتصاد المعرفة وكذا 
آليات نقل التكنولوجيا 

واالبتكار المفتوح وتبادل 
الخبرات.

كما أشرف الوزير المنتدب 
على توقيع عدد من 

االتفاقيات بين مسرع 
AL-) الشركات الناشئة

 (GERIA VENTURE
وكل من الصندوق اإليطالي 
لالبتكار (CDP) والشبكة 

الدولية للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 

(INSME) لترقية النظام 
البيئي للمؤسسات الناشئة 

في الجزائر.
وكان الوزير ذاته قد 

نصبّ منذ أيام قليلة 
اللجنة الوطنية لتحضير 

القانون اإلطار حول 
اقتصاد المعرفة، وأكد 

أن اإلجراء يندرج في إطار 
مخطط عمل الحكومة، 

بل وإنه يكتسي أهمية 
كبيرة في هذا البرنامج، 
حيث سيكون لهذا اإلطار 
القانوني دور أساسي في 

تنفيذ االستراتيجية 
الوطنية الرامية إلى 

االعتماد على اقتصاد 
المعرفة من أجل تطوير 

االقتصاد الوطني وإعطائه 
قيمة مضافة.

كما أكد أن اللجنة المكلفة 
بإعداد هذا القانون 

ستتكون من ممثلين 
عن عدة قطاعات 

وزارية، سيما منها المالية 
والرقمنة واالحصائيات 

والتعليم العالي والبحث 
العلمي وتكنولوجيات 

االعالم واالتصال 
والصناعة واقتصاد 

المعرفة والمؤسسات 
الناشئة.

حياة سرتاح

يقدم المخرج أنيس جعاد الخميس 9 ديسمبر الجاري، 
ما  الحياة   » بـ  الموسوم  له  سينمائي  عمل  أحدث 
وهو  العاصمة،  بالجزائر  زيدون  ابن  بقاعة  بعد»، 
إلى «السينما  الوصول  المخرج  عمل يحاول من خالله 

اإلنسانية» التي ترتكز عليها مجمل أعماله األخيرة.
ويروي العمل قصة هاجر وابنها اللذين يحاوالن إعادة 
مأساة  بعد  نفسيهما  بناء  وإعادة  أخرى  حياة  بناء 
المأساة  الزوج من قبل جماعة إرهابية، بعد  اغتيال 
تجد هاجر نفسها في مواجهة ظروف  بها  ألمت  التي 
تفاقمها  من  االجتماع  وضعها  زاد  صعبة  معيشية 

السيما وأنها تقطن قرية نائية في غرب البالد.
عمل  أول  يعد  الذي  الفيلم  هذا  في  المخرج  ويعود 
ناجحة  تجربة  بعد  المهني  مساره  في  طويل  روائي 
«الكوة»،  هي  أفالم  ثالثة  أثمرت  القصير  الفيلم  في 
في  جعاد  أنيس  وتحدث  كلتوم»،  و»رحلة  «المعبر» 
ظروف  عن  الرسمية  األنباء  لوكالة  سابقة  تصريحات 
تصوير هذا الفيلم الذي شارك به في عدّة مهرجانات 
سينمائية دولية، خاصة خالل فترة جائحة كورونا التي 
هذا  في  المخرج  أشاد  كما  عليه،  مباشر  بشكل  أثرت 
الذي تمكن  الفيلم  بـ «إصرار ومهنية» طاقم  الصدد 
المشاهد  وأيضا  الخارجي  التصوير  من  االنتهاء  من 
المحددة  المواعد  «قبل  السواحل  على  صورت  التي 
وزارة  من  الميزانية  تمديد  لطلب  االضطرار  ودون 
الثقافة والفنون». ويؤكد المتحدث في نفس السياق 

الواقعية  سجل  إلى  للعودة  فرصة  كان  العمل  أن 
األول  فيلمه  منذ  اختاره  الذي  الجديدة  االجتماعية 
كمالحظ لمجتمعه ومتموقعا على المسافة المناسبة 
يرفض  ألنه  مواضيعه  لتطوير  الوقت  تمنحه  التي 
أنيس  ويعتبر  االستعجال»،  «سينما  في  الغموض 
قدمها  التي  أعماله  كل  سيناريوهات  مؤلف  جعاد 
االجتماعية  الواقعية  اختيار  أنه  مؤكدا  اآلن،  لغاية 
الجديدة كأسلوب سينمائي الباحث عن إظهار حقيقية 
في  يساهم  أن  يمكن  ما  واقتراح  مجتمعه  يعاني  ما 

التخفيف من تلك األوجاع بعيدا عن غايات أخرى.
حياة سرتاح

الجزائر تستعرض تجربتها في 
مجال المؤسسات الناشئة بإيطاليا

المحالت  سارقو  العاصمة:  الجزائر 
بسطاوالي في قبضة الشرطة

تمكن عناصر أمن والية الجزائر العاصمة، من توقيف 
ثالثة أشخاص مشتبه فيهم، في سرقة محالت تجارية 
بمدينة سطاوالي، وحسب بيان صدر عن ذات المصالح 
شكاوى  عدة  تلقي  بعد  جاءت  العملية  فإن  األمنية 
بمقر األمن الحضري سطاوالي، مفادها تعرض أصحاب 
محالت وأكشاك للسرقة، قامت ذات المصالح بتحريات 
المشتبه فيهم، وأضاف  معمقة، أسفرت عن توقيف 
تم  القانونية،  اإلجراءات  استكمال  بعد  أنه  البيان 

تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

األغواط: توقيف متورطين في 
قضية السرقة بالكسر من داخل 

مركبة
عالجت مصالح األمن الحضري األول بأمن والية األغواط 
تكوين  بـ  متعلقة  قضية  الماضيين  اليومين  خالل 
بالكسر  السرقة  لجناية  اإلعداد  لغرض  أشرار  جمعية 
والتعدد  الليل  بظرفي  مقترنة  مركبة  داخل  من 
النشاط  حيثيات  وتعود  نارية،  دراجة  باستعمال 
بخصوص  المصلحة  باشرته  الذي  التحقيق  إلى  األمني 
المتواجدة بقطاع  األحياء  بأحد  الشرطة  عثور عناصر 
نوع  من  مركبة  على  األغواط  بمدينة  االختصاص 
(مارسيداس - سبرانتر) تعرضت نوافذها للكسر، مع 
ضبط بالقرب منها على مذياع وشاشة (GPS) خاصين 
براغي  مفك  إلى  باإلضافة  الذكر،  السالفة  بالسيارة 
األبحاث  لتسفر   ، (ليفان)  نوع  من  نارية  دراجة  وكذا 
ترسيم شكوى  المصلحة بعد  باشرتها  التي  والتحريات 
بخصوص  سنة   (34) العمر  من  البالغ  السيارة  صاحب 
تعرض مركبته للسرقة بالكسر عن توقيف شخصين 
 (25-29) بين  ما  أعمارهما  تتراوح  فيهما  مشتبه 
الحال، بعد استكمال ملف  سنة لضلوعهما في قضية 
اإلجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهما 
الذي  األغواط،  محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  أمام 
أحال الملف على إجراءات المثول الفوري للجلسة ليتم 

إيداعهما الحبس المؤقت.

الجهات  أمام  لص  تقديم  غرداية: 
القضائية

على إثر عمليات الشرطة بوالية غرداية، والتي مكنت 
من توقيف عديد األشخاص تورطوا سابقا في قضايا 
األمن  عناصر  تمكن  آخرها  النارية  الدراجات  لسرقة 
الحضري األول بحي شعبة النيشان غرداية من اإلطاحة 
نارية مع  (25 سنة) في قضية سرقة دراجة  بشخص 
تقديمه أمام الجهات القضائية، وتعود وقائع القضية 
إلى منتصف نوفمبر الفارط، أين سجلت مصالح الشرطة 
سرقة لدراجة نارية بوسط مدينة غرداية، حيث باشرت 
ذات المصالح تحقيقا معمقا في الموضوع مع تعميم 
من  نوفمبر   30 بتاريخ  لتتمكن  التحريات  و  األبحاث 
السنة الجارية من توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى 
مقر األمن الحضري األول بحي شعبة النيشان غرداية، 
الالزمة  القانونية  وبعد االستيفاء من كافة اإلجراءات 
المنسوب  بالجرم  اعترف  الذي  فيه  المشتبه  حق  في 
ديسمبر   02 بتاريخ  القضائية  الجهات  أمام  قدم  له  
حكم  حقه  في  صدر  أين  السرقة  جنحة  عن  الجاري، 
باإلضافة  مالية  غرامة  مع  نافذ،  حبس  بعام  يقضي 

إلى تعويض الضحية.

حياة. س

الحماية المدنية أسعفت 7 مواطنين 
تعرضوا لالختناق بغاز أول أكسيد الكربون

25 جريح في 4 حوادث مرور 
وقعت بالمدية في الـ 48

ساعة األخيرة
إقليم  عبر  الموزعة  المدنية  الحماية  وحدات  أسعفت 
جريحا   25 األخيرة،   48 الـ  الساعات  خالل  المدية  والية 
الفترة،  نفس  خالل  وقعت  متفرقة  مرور  حوادث  في 
جراء  لالختناق  تعرضوا  آخرين  مواطنين   7 إلى  إضافة 

استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون.
أمس  المصالح  ذات  عن  صدر  بيان  أشار  التفاصيل  وفي 
المدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  أعوان  تدخل  فقد 
مستوى  على  وقع  حادث  أجل  من  سليمان  بني  لدائرة 
الطريق الوطني رقم 18 ألجل اسعاف ضحايا حادث المرور 
الذي نتج عن اصطدام وقع بين سيارتين فيما بينهما، 
خلف إصابة 13 جريح في عين المكان تراوحت أعمارهم 
إصابات  لديهم  سجلت  سنة)،  و52  سنوات   07) بين  ما 
أجل  من  آخرون  تدخل  كما  الخطورة،  ومتفاوتة  مختلفة 
إثر   01 السيار رقم  الوطني  الطريق  حادث مرور وقع على 
اصطدام تسلسلي للمركبات، خلف 06 جرحى، إضافة إلى 
آخر وقع على نفس الطريق إثر الحادث تمثل في اصطدام 
05 سيارات فيما بينهما، خلف 05 جرحى، وآخرهم حادث 
المسمى  بالمكان  وقع  األحد  أمس  صبيحة  وقع  مرور 
سيارة  اصطدام  في  تمثل  المدية،  بلدية  طحطوح  حي 

بشخص، خلف إصابة واحدة.
وفي سياق آخر أسعفت ذات المصالح 7 أشخاص اختنقوا 
بغاز أول أوكسيد الكربون بالمدية خالل 48 ساعة األخيرة 

عبر عدّة بلديات بإقليم الوالية.
حياة. س

في اليوم العالمي لألشخاص ذوي االعاقة 

«أوريدو» ترافع 
الستقاللية األطفال 

«المعاقين» وتمدرسهم 

دعّم متعامل الهاتف النقال «أوريدو» الجزائر برنامج طموح 
أطلقته الفيديرالية الجزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقة تحت 
األطفال  وتمدرس  الستقاللية  المرافقة  «خدمة  عنوان: 
من  األولى  السنة  خالل  البرنامج  هذا  سمح  إذ  المعاقين»، 
إطالقه سنة 2017 بمرافقة ودعم األطفال المعاقين وذلك 
دعائم  وكذا  وتأثيث  وأجهزة  تقنية  مساعدات  بمنحهم 
وأدوات  محمولة،  حاسوب  أجهزة  نقالة،  (هواتف  مُكيفة 

مدرسية وكذا طاوالت وكراسي مهيأة).
 ،2021 سنة  تجديدها  تم  التي  الشراكة  هذه  وبمقتضى 
ذوي  لألشخاص  الجزائرية  الفيدرالية  «أوريدو»  سترافق 
لفائدة  مستقبال  الخدمة  هذه  إطالق  إعادة  في  اإلعاقة 
التالميذ ذوي اإلعاقة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 03 و16

سنة.
الشراكة،  الذي يدخل في سياق  البرنامج  وتعقيبا على هذا 
«الرائد»  المعمري حفي بيان مكتوب تلقت  صرحت عتيقة 
األنظمة  تقريب  إلى  الخدمة  هذه  تهدف  منه:»  نسخة 
تضم  المحترفين  من  شبكة  وخلق  المتواجدة  العمومية 
وإعادة  والصحة  التضامن  في  االختصاصات  متعدد  فريق 
التأهيل والتربية وكذا من أجل ضم مجموعة أنظمة إضافية 
مناسبة حول الطفل المعاق وذلك لتسهيل إدماجه المدرسي 
من خالل برامج اجتماعية ومساعدات تقنية للتنقل وأجهزة 

ومساعدي التربية وبرمجيات وأجهزة التعليم.»
النقال  الهاتف  لـمتعامل  العام  المدير  صرح  جهته،  من 
ملتزمة  أوريدو  «تظل  إبراهيم:  آل  يوسف  بسام  «أوريدو»، 
إلى جانب االتحادية الجزائرية لألشخاص ذوي اإلعاقة وذلك 
برنامج  غرار  على  وأعمال  مشاريع  عدة  دعمها  خالل  من 
يكتسي  المعاقين.  األطفال  وتمدرس  الستقاللية  مرافقة 
ولوج  بضمان  يسمح  انه  بما  مزدوجة  أهمية  المشروع  هذا 
التربية  في  المتمثل  مواطن،  لكل  أساسي  لحق  مُسهّل 
مستقبل  يُمثلون  الذين  لألطفال  مُوجه  ألنه  وكذلك 
المجتمع. كما تؤكد «أوريدو» دعمها الال مشروط للفيدرالية 

وفي مهامها النبيلة.»
حملة  «أوريدو»  أطلقت  األممي،  اليوم  هذا  احياء  ولمرافقة 
يأتي  حيث  الهامي»،  مصدر  «إعاقتي،  شعار:  تحت  اتصالية 
تربط  التي  المتينة  بالشراكة  ليُذكر  األممي  اليوم  هذا 
لألشخاص  الجزائرية  بالفيديرالية  النقال  الهاتف  متعامل 
دعم  ملموسة في  بعدة مشاريع  تكللت  والتي  اإلعاقة  ذوي 

األشخاص التي تعيش بمختلف أنواع اإلعاقة.
حياة سرتاح

 كلف بالتموين واالتصال بين مناطق الوالية 
السادسة التاريخية إبان حرب التحرير

المجاهد الحاج زيان 
أمحمدي في ذمة اهللا 

أمحمدي  زيان  الحاج  المجاهد  اهللا،  رحمة  إلى  انتقل 
األحد،  أمس  علم،  ما  حسب  عاما،   91 ناهز  عمر  عن 
لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، ويعد الفقيد من 
مواليد 1930 بقرية أوالد سيدي زيان بوالية المسيلة.

بالثورة  بالتحاقه  النضالية  مسيرته  واستهل 
السادسة  بالوالية   ،1956 سنة  المظفرة  التحريرية 
التاريخية، حيث كلف بالتموين واالتصال والبريد بين 
مناطق الوالية، وأظهر المرحوم كفاءة وتفان كبيرين، 
السالح،  في  رفاقه  وتقدير  احترام  محل  جعله  ما 
ليواصل مسيرة الكفاح المسلح بمنطقة المسيلة إلى 

أن استرجعت الجزائر سيادتها سنة 1962.
وعقب االستقالل، تقلد المجاهد الفقيد مناصب على 
الشعبي  المجلس  المسيلة، منها عضو  مستوى والية 
لبلدية عين الملح سنة 1980، ليتفرغ بعدها لخدمة 
الرصيد  إثراء  في  عدة  إسهامات  له  كانت  كما  األرض، 
التاريخي للوالية، من خالل مشاركته في كل النشاطات 
والتظاهرات التاريخية التي تعرف برموز وأحداث والية 

المسيلة إبان الحقبة االستعمارية.
وذوي  المجاهدين  وزير  تقدم  المصاب،  هذا  وأمام 
الفقيد  عائلة  أفراد  كل  إلى  ربيقة،  العيد  الحقوق، 
الحاج زيان أمحمدي ومن خالله إلى أعيان عرض أوالد 
المشفوعة  الخالصة  القلبية  الكرام، بـ»تعازيه  نايل 
مواجهة  في  والمواساة  التضامن  مشاعر  بأصدق 
«مجاهدا  الجزائر  أفقدت  التي  األليمة»،  المحنة  هذه 
المسيلة  والية  رموز  من  ورمزا   (...) شهما  ورجال  الفذ 

وأعيانها».
ح. س
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