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و أوضح طبي على ھامش تقدیمھ عرضھ ثالثة مشاریع قوانین 
تخص التنظیم القضائي ومجلس الدولة والمساعدة القضائیة أمام 
الشعبي  للمجلس  والحریات  واإلداریة  القانونیة  الشؤون  لجنة 
الوطني، أن تنصیب المحاكم االداریة لالستئناف یكتسي طابعا 
استعجالیا ومن المفترض أن یتم تنصیب ھذه الھیاكل قبل نھایة 

السنة».
وأضاف بخصوص مراجعة التنظیم المنصوص علیھ حالیا في 
17-07-2005 المؤرخ في   -11 05 العضوي رقم  القانون 
والمتعلق بالتنظیم القضائي, أنھ «یصب في اطار تكییف بعض 
النصوص القانونیة مع التعدیل الدستوري األخیر» وكذا االمر 
مایو   30 في  المؤرخ   98-01 رقم  العضوي  للقانون  بالنسبة 
الدولة وتنظیمھ وعملھ,  باختصاصات مجلس  المتعلق   1998
والقانون المعدل والمتمم لألمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 

1971 المتعلق بالمساعدة القضائیة.
وأبرز الوزیر خالل جلسة العرض التي تمت بحضور وزیرة 
الشاملة  المراجعة  أن  عزوار،  بسمة  البرلمان  مع  العالقات 
الذي  االنسجام  عدم  لتدارك  جاءت  القضائي،  التنظیم  لقانون 
بازدواجیة  منھا  تعلق  ما  السیما  نصوصھ،  من  بعضا  یخص 
القضاء القائم على وجود نظام عادي (یضم المحاكم والمجالس 
والمحكمة العلیا) وآخر اداري (یضم المحاكم االداریة ومجلس 

الدولة).
و أكد طبي، أن المراجعة الشاملة لقانون التنظیم القضائي ستكون 
بتضمینھ األحكام المتعلقة بالجھات القضائیة العادیة و االداریة 
معا, مع استبعاد من مجال تطبیقھ مجلس الدولة والمحكمة العلیا 
ومحكمة التنازع كون الدستور خص كل منھم بقانون عضوي 
مع  القانون  ذات  تكییف  یقترح  المشروع  أن  موضحا  خاص، 
أحكام المادة 179 من الدستور التي استحدثت المحاكم االداریة 

لالستئناف كدرجة ثانیة للتقاضي في المادة االداریة.
باإلمكان  سیصبح  التكییف،  ھذا  على  ’‘بناء  أنھ  وأضاف 
مجلس  من  بدال  لالستئناف  االداریة  المحاكم  أمام  االستئناف 
الدولة الذي سیتفرغ الى ممارسة مھامھ الدستوریة كجھة مقومة 
ألعمال الجھات القضائیة االداریة, على غرار المحكمة العلیا 
بالنسبة للقضاء العادي، مشیرا إلى أن مشروع القانون العضوي 
المتعلق بالتنظیم القضائي «یتضمن 40 مادة تشمل 4 محاور 

أساسیة.
أنھ  الوزیر  قال  الدولة,  لمجلس  العضوي  القانون  وبخصوص 
بینھا ما تعلق بمراجعة اختصاصاتھ،  5 تعدیالت من  «یشمل 
السیما بعد انشاء المحاكم االداریة لالستئناف وتحدید القرارات 
التي یمكن ان یختص فیھا بالفصل باالستئناف، الى جانب تعدیل 
یحدد ما تعلق بتكلیف المجلس إعداد تقریر سنوي عن نشاطھ 
یرفع  الذي  التقریر  وھو  االداریة،  القضائیة  الجھات  ونشاط 

لرئیس الجمھوریة.
المجلس،  استمرار  على  «ینص  المشروع  ان  طبي  أوضح  و 
االداریة  المحاكم  أحكام  في  باالستئناف  النظر  انتقالیة،  بصفة 
االداریة  القرارات  مشروعیة  یر  وتقد  وتفسیر  إلغاء  ودعاوى 
العمومیة  والھیئات  المركزیة  االداریة  السلطات  عن  الصادرة 
تنصیب  الى غایة  الوطنیة، وذلك  المھنیة  والمنظمات  الوطنیة 
المحاكم االداریة لالستئناف، على أن تحال القضایا المعروضة 
الجاھزة  القضایا  عدا  ما  تنصیبھا  بعد  المحاكم  تلك  على  علیھ 

للفصل فیھا.
و فیما تعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم لألمر المؤرخ في 
5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائیة, أكد وزیر العدل 
انھ یندرج في اطار «تكییف ھذا االمر مع أحكام الدستور الذي 
استحدث المحاكم االداریة لالستئناف كدرجة ثانیة للتقاضي في 
المادة االداریة», مبرزا أن ھذا المشروع یرمي الى «ضمان حق 
المتقاضین المعوزین في التقاضي امام ھذه الجھات القضائیة» 
القضائیة على  للمساعدة  لذلك, «استحداث مكتب  وفقا  وسیتم, 

مستوى كل محكمة اداریة لالستئناف».
الحكومة  ان  الى  اللجنة محمد عزیز،  رئیس  أشار  من جھتھ، 
أكدت لدى ایداعھا لمشاریع القوانین العضویة التي تم عرضھا 
الذي  االستعجالي»  «الطابع  على  العدلـ،  وزیر  قبل  من  الیوم 
یمیز تلك المشاریع, وھو ما یحتم على أعضاء اللجنة ’‘االسراع 
مكتب  لتمكین  اآلجال  أقرب  في  المطلوبة  التقاریر  اعداد  في 

المجلس الشعبي الوطني من برمجتھا‘‘.
ع. ط

إیمان. س

في  األمریكیة،  الخارجیة  وزارة  قالت 
ترشیح  حول  الكونغرس  إلى  أرسلتھ  تقریر 
لواشنطن  أوبین، سفیرة جدیدة  إلیزابیث مور 
مھم  شریك  «الجزائر  إن  الجزائر،  لدى 
لواشنطن في شمال إفریقیا أمنیا واقتصادیا»، 
إشادة  األمریكیة،  الخارجیة  تقریر  وقدم 
األمریكیة  الجزائریة  العالقات  بمستوى 
بالقضایا  باألساس  «تتعلق  إنھا  قالت  التي 
وفي  واالقتصادیة».  األمنیة  اإلستراتیجیة 
إعالمیة  مصادر  كشفت  الدبلوماسي،  الشأن 
األمریكي صوت على ترشیح  الكونغرس  أن 
مور  إلیزابیث  الدبلوماسیة  بایدن  جو  إدارة 
األمریكیة  المتحدة  للوالیات  سفیرة  أوبین، 
منذ  شاغرا  المنصب  ظل  أن  بعد  بالجزائر، 
مغادرة جون دیسروشر صیف 2020، حیث 
یذكر أن إلیزابیث مور أوبین سبق وأن شغلت 
منصبا دبلوماسیا بالسفارة االمریكیة بالجزائر 
فیما تشغل منذ جانفي  2011 و2014،  بین 
نائب مساعد  بأعمال  القائم  2021،  منصب 
 ،(NEA) األمین لمكتب شؤون الشرق األدنى
إدارة  مجلس  في  منتخبة  عضو  أیًضا  وھي 

المرأة التنفیذیة في الدولة األمریكیة.
اقترح  أین   ،2021 أفریل  إلى  التقریر  وعاد 
السفیرة  تعیین  بایدن  جو  األمریكي  الرئیس 
الدبلوماسیة  وھي  بالجزائر  لواشنطن  الجدیدة 
أوبین، خلفا لجون دیسروشر،  إلیزابیث مور 

یمر  حیث  أشھر،  قبل  منصبھ  غادر   الذي 
المتحدة  ترشیح الرئیس للسفراء في الوالیات 
عبر الكونغرس للموافقة قبل أن یصبح رسمیا.
وأورد التقریر أن السفیرة األمریكیة بالجزائر 
منصب   ،2020 ودیسمبر  أوت  بین  شغلت 
األدنى،  الشرق  منطقة  في  أولى  مستشارة 
للمكتب  التنفیذي  المدیر  كانت  ذلك،  وقبل 
الشرق  شؤون  لمكاتب  المشترك  التنفیذي 
والذي  آسیا  ووسط  جنوب  وشؤون  األدنى 
والتخطیط  والتوجیھ  السیاسي  التوجیھ  یقدم  
2.5 بمیزانیة  دبلوماسًیا  منصًبا   45 إلدارة 
 ،2016 ماي  وفي  أمریكي،  دوالر  ملیار 
المتحدة  الوالیات  بعثة  رئیس  نائبة  أصبحت 
في كندا وبعدھا  القائم باألعمال  عام 2017، 
المدیر   ،  2016 إلى   2014 من  كانت  فیما 
الغربي،  الكرة  التنفیذي لمكتب شؤون نصف 
 ،2014 إلى   2011 من  أیضا  وشغلت 
منصب نائب رئیس البعثة في سفارة الوالیات 
المتحدة  الوالیات  . وفي  الجزائر  المتحدة في 
كمدیرة  أیًضا  إلیزابیث  عملت  األمریكیة، 
المشترك  التنفیذي  للمكتب  البشریة  للموارد 
لمكاتب شؤون الشرق األدنى وشؤون جنوب 
الوزارة  لوكیل  خاص  مساعد  آسیا،  ووسط 
في  برید  إدارة  كمسؤول  اإلداریة،   للشؤون 
مكتب شؤون نصف الكرة الغربي، فضال عن 
جولتین في األمانة التنفیذیة. كمسؤول مراقبة 

ومسؤول خط.
إدارة  كمسؤول  أیًضا  عملت  الخارج،  وفي 
الموارد الدولیة لـ USNATO في بروكسل، 
موظف إداري في القنصلیة العامة في تورنتو، 
العامة  القنصلیة  في  وكمسؤول خدمات عامة 
للمبتدئین  جولتاھا  كانت  كونغ.  ھونغ  في 
في  العامة  القنصلیة  وفي  روما  سفارة  في 
على  الدبلوماسیة  ھذه  وحصلت  كوراكاو، 
السیاسیة  العلوم  في  البكالوریوس  درجة 
حصلت  كما   .1987 عام  بارنارد  كلیة  من 
العالقات  في  العلیا  الدراسات  دورات  على 
الدولیة من كلیة ماكسویل للمواطنة والشؤون 
الفرنسیة  وتتحدث  سیراكیوز  بجامعة  العامة 
واإلیطالیة بطالقة. یذكر أن السفیر األمریكي 
أوت  شھر  أعلن  قد  كان  دیسروشر  جون 
بعد  الجزائر  لمغادرة  یستعد  أنھ   ،2020
دون  لواشنطن  ممثال  قضاھا  سنوات   3
السفیر  نشر  كما  المنصب،  في  إعالن خلیفتھ 
األمریكي تغریدة جاء فیھا «أدیت الیوم زیارة 
العزیز  عبد  «السابق»  األول  للوزیر  وداع 
جراد بمناسبة إنتھاء مھامي في الجزائر. وقد 
تطرقنا إلى التعاون الثنائي والقضایا اإلقلیمیة 
والدولیة ذات االھتمام المشترك. ولقد جددت 
بتعزیز  األمریكیة  المتحدة  الوالیات  إلتزام 
والحكومة  الجزائري  الشعب  مع  العالقات 

الجزائریة».

الفساد  من  للوقایة  الوطنیة  الھیئة  رئیس  أكد 
ومكافحتھ طارق كور، أن ھیئتھ عملت على 
اشراك كل األطراف المعنیة في عملیة اعداد 
الفساد،  ضد  الوطنیة  االستراتیجیة  مشروع 
الفساد  مكافحة  تقییم  جھاز  على  باالعتماد 

لكوریا الجنوبیة.
حول  الدولي  اللقاء  في  أمس،  تدخلھ،  وخالل 
الجزائر  في  الفساد  مكافحة  تدابیر  «تقییم 
الفساد  مكافحة  مبادرات  تقییم  أداة  خالل  من 
الدولي  بالمركز  المنظم  كوریا»  لجمھوریة 
للوقایة  الوطنیة  الھیئة  طرف  من  للمؤتمرات 
األمم  برنامج  ومكتب  ومكافحتھ  الفساد  من 
أن  كور  أوضح  بالجزائر،  للتنمیة  المتحدة 
األطراف  كل  «اشراك  على  سھرت  ھیئتھ 
والخاصة  والعمومیة  واألجنبیة  الوطنیة 
اعداد  عملیة  في  الحكومیة  وغیر  والحكومیة 
من  للوقایة  الوطنیة  االستراتیجیة  مشروع 

الفساد ومكافحتھ».
أشركوا  «قد  الھیئة  شركاء  كل  أن  وأضاف 

اجل ضمان  من  المشروع  مراحل  جمیع  في 
االلتزام التام بمشروع االستراتیجیة الوطنیة» 
التوجیھیة  «الخطوط  على  عالوة  یضم  الذي 
على  ستتجسد  التي  العملیة  الحلول  من  عددا 
شكل مخططات قطاعیة أو قطاعیة مشتركة».
«تتضمن  االستراتیجیة  فإن  كور  وحسب 
وتحدد  إنجازھا  یجب  ونشاطات  توجیھات 
والتكالیف  الزمنیة  والجداول  الموارد  كذلك 
ھذه  أن  مضیفا  لتجسیدھا»،  الالزمة 
االستراتیجیة تتضمن كذلك آلیة مراقبة وتقییم 
تحت  العلیا  الوطنیة  اللجنة  إنشاء  في  تتمثل 
بین  بالتنسیق  تتكفل  االول  الوزیر  وصایة 

األطراف المعنیة».
وفیما یخص األداة المبتكرة التي طورتھا عام 
2002 سلطة مكافحة الفساد والحقوق المدنیة 
بكوریا الجنوبیة، أشار  كور إلى أن ھذه اآللیة 
قد أثبتت فعالیاتھا لیس فقط في كوریا الجنوبیة 

ولكن في بلدان أخرى طبقتھا.
لبرنامج  المقیمة  الممثلة  أشارت  جھتھا  من 

ألیكو،  بلیرتا  بالجزائر،  للتنمیة  المتحدة  األمم 
إلى «امتیاز مرافقة الھیئة منذ أكتوبر 2009، 
في إطار خطوة تشاركیة ركزت على تعزیز 
المعنیین  الفاعلین  وقدرات  الصمود  عوامل 
على  القائمة  المتكاملة  المقاربة  على  عالوة 
وتعزیز  الجیدة  الممارسات  وتبادل  التشاور 
السلطات  قبل  من  المبذولة  المجھودات 

الجزائریة».
«االستراتیجیة  فإن  ألیكو  بلیرتا   وحسب 
أھمیة  على  تشدد  الفساد،  لمكافحة  الوطنیة 
فعال  تنفیذ  خالل  من  والتقییم  المتابعة  آلیات 
العمل»،  مخطط  في  المتخذة  للتدابیر  فعلي 
جدیدة  آفاقا  «یتفتح  اللقاء  ھذا  أن  مضیفة 
لشراكتنا االستراتیجیة». من جھتھا أوضحت 
المدنیة  والحقوق  الفساد  مكافحة  عضو سلطة 
التقییم  بكوریا الجنوبیة، أجونغ لي، أن «أداة 
مراقبة  مجال  في  فعالیتھا  أثبتت  الكوریة 
مثمنة  الفساد»  مكافحة  استراتیجیة  ومتابعة 
مقاربة البلدین في ھذا المجال».         ق. و

 ÉjÉ°†≤dÉH ¢SÉ°SC’ÉH ≥∏©àJ ,ôFGõ÷G ™e äÉbÓ©dG ¿CG ,á«µjôeC’G á«LQÉÿG äócCG
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!AGô°ûdGh ™«ÑdG
المستعملة  السیارات  أسواق  تعرف  ما  ودائما 
غیر  الركود  من  نوع  السنة  نھایة  خالل 
استثنائي  وضع  یعتبر  حالیا  تعیشھ  ما  ان 
فأشھر  األخیرة،  ھذه  على  الترقب  خیم  حیث 
البالد  غرب  وحتى  وسط  بوالیات  األسواق 
وبات  األخیرة  األسابیع  الحركیة  عنھا  غابت 
من  واغلبھم  األصابع  على  یعدون  زوارھا 
"جس  مرة  كل  في  یحاولون  الذي  السماسرة 
بأسواق  عارفین  وحسب  فقط،  السوق  نبض" 
السیارات المستعلمة فان ھذه الفترة تحدیدا تعد 
دفتر  عن  االفراج  قرب  ان  غیر  ركود  فترة 
وإعالن  السیارات  الستیراد  المعدل  الشروط 
سنة   2022 سنة  الملف  عن  المسؤولین 
االنفراجة في سوق السیارات الجدیدة ومباشرة 
االستیراد رسمیا خالل الثالثي األول من السنة 
اقتناء  في  الراغبین  الجزائریین  جعل  المقبلة 
سیارة مستعملة وحتى السماسرة الناشطین في 
ھذه األسواق یتریثون ویترقبون  خاصة وأن 
المتداولة في ھذه األخیرة  ال تشجع  األسعار 
األسعار  ھذه  فان  بالعكس  بل  "الشراء"  على 
تعتبر ثالثة أو أربعة اضاعف القیمة الحقیقیة 
للسیارات المسوقة في السوق المستعملة، وھو 
ما یعني ان اقتناء سیارة في الوقت الحالي مع 
صعوبة التكھن بما ستكون علیھ األسعار الفترة 

المقبلة یعتبر صفقة خاسرة بكل المقاییس.

 øe QÉ©°SC’G ™æÁ ⁄ OƒcôdG •
 áæ°ùdG ájÉ¡f ´ÉØJQ’G

بالمقابل ورغم حالة الركود وغیاب معامالت 
البیع والشراء عن أسواق السیارات المستعملة 
سواء األسواق األسبوعیة او حتى االفتراضیة 
فان األسعار لم تنخفض بل بالعكس تعرف ھذه 
لنا  اطاللة  خالل  و  كبیرا،   ارتفاعا  األخیرة 
على اشھر المواقع التي تعرض إعالنات بیع 

في  االرتفاع  من  مزید  على  وقفنا  السیارات 
األیام  ھذه  سجل  المستعملة  السیارات  أسعار 
یتراوح بین 10 و15 ملیون سنتیم  و حسب 
المعروضة فقد وصل سعر سیارة  اإلعالنات 
"رونو سامبول" ذات لوحة ترقیم بسنة 2014

حدود الـ160 ملیون سنتیم في حین تراوحت 
أسعار سیارة "بوجو 307" ذات لوحة ترقیم 
بسنة 2016 حدود الـ170 ملیون سنتیم وبلع 
ترقیم  لوحة  ذات  ایبیزا"  "سیات  سیارة  سعر 
سنتیم  ملیون  و180   160 بین  ما   2013

حسب حالة السیارة و المزایا التي فیھا.
بالعالمات  یتعلق  فیما  و  اخر  جانب  من   
"كیا  سیارة  أسعار  وصلت  فقد  اآلسیویة 
بیكانتو" ذات لوحة ترقیم بسنة 2015 حدود 
الـ175 ملیون سنتیم في حین تراوحت أسعار 
سیارة "أي 10" ذات لوحة ترقیم بسنة 2014

ما بین 130 و145 ملیون سنتیم و قد ارتفعت 
غرار  على  الصغیرة  السیارات  أسعار  حتي 
السیارات  سعر  وصلت  التي  "التو"  سیارة 
الـ98 حدود  الى   2014 ترقیم  لوحة  ذات 
كیو"  "كیو  سیارة  شان  شانھا  سنتیم  ملیون 
و65  55 بین  ما  سعرھا  تراوح  التي  و 

ترقیم  لوحة  ذات  للسیارات  سنتیم  ملیون 
سیارة  أسعار  بلغت  وقد  ھذا    2015 بسنة 
حدود   2012 لسنة  ترقیم  بلوحة  "ماروتي" 
خالل  من  ویتضح  سنتیم،  ملیون  الـ50  
ان  اإلعالنات  ھذه  عبر  المتداولة  األسعار 
أو  السیارات  أصحاب  طرف  من  نیة  ھناك 
األسواق  في  المتحكمین  السماسرة  حتى 
قیاسیة  لحدود  األسعار  رفع  االفتراضیة 
السیارات  استیراد  االفراج عن رخص  قبیل 
الجدیدة خوفا من تأثیر بدء عملیات االستیراد 
على سوق السیارات المستعملة وحدیث عن 
تم  ان  األخیرة  ھذه  أسعار  انھیار  إمكانیة 

تسجیل وفرة عرض في السیارات الجدیدة.

 áMhô£ŸG äÉgƒjQÉæ«°ùdG √òg •
 QÉ©°SC’G πÑ≤à°ùe ¿É°ûH

یكتنف  كبیر  غموض  فان  اخر  جانب  من 
بالجزائر  المستعملة  السیارات  سوق  مستقبل 
بعد بدء وكالء السیارات في استیراد السیارات 
السیاحیة الجدیدة بدایة السنة المقبلة  مع اقتراب 

صدور دفتر الشروط المعدل.
 وتطرح حالیا العدید من السیناریوھات بشان 
توقعات األسعار الفترة المقبلة ومن  بین ھذه 
السیناریوھات ھي ان تعرف أسعار السیارات 
في  انخفاضا  المستعملة  و  الجدیدة  سواء 
الموجودة  الندرة  ازمة  انتھاء  بسبب  األسعار 
ما سیھوي  الجدیدة و ھو  السیارات  في  حالیا 
تلقائي  بشكل  المستعملة  السیارات  بأسعار 
في حین ھناك سیناریو اخر یتوقع ان یستمر 
األسعار  ارتفاع  ان  كون  الموجود  االرتفاع 
مرتبط  وأیضا  الطلب  و  بالعرض  مرتبط 
تدھورا  تعرف  التي  و  الوطنیة  العملة  بقیمة 
الجدیدة  السیارات  أسعار  سیجعل  ما  كبیرا 
ذلك  فان  بالتالي  و  مرتفعة  استیرادھا  وعند 
مرتفعة  المستعملة  السیارات  أسعار  سیبقي 
البعض، في  السوقیین بعضھما  ارتباط  بسبب 
حین ھناك سیناریو وسط یرجح ان یكون ھو 
األقرب یشیر الى انخفاض في أسعار السیارات 
البعض حیث  یظنھ  الذي  بالمستوى  لیس  لكن 
15 بین  ما  االنخفاض  یكون  ان  المتوقع  من 
الى 25 ملیون سنتیم في السیارة الواحدة سواء 
االنخفاض  سیمس  فیما  المستعملة  او  الجدیدة 
السیارات الصینیة و األسیویة بدرجة أولى فیما 
الفرنسیة  و  األلمانیة  السیارات  أسعار  ستبقى 

مرتفعة نوعا ما.

السنة  من  األول  الثالثي  یعرف  أن  ینتظر 
القادمة إصدار دفتر الشروط الجدید للسیارات، 
والراغبین  االستیراد  وكالء  من  ترقب  وسط 
من  سنوات  بعد  جدیدة،  سیارات  اقتناء  في 
مصانع  وتوقف  االستیراد  أمام  المجال  غلق 

التركیب عن النشاط.
زغدار،  أحمد  الصناعة  وزیر  أمس،  كشف 
عن شروع مصالحھ في تنصیب لجنة تعمل 
شروط  بدفتر  خاصة  استراتیجیة  إعداد  على 
خاللھا  من  تھدف  والتي  للسیارات،  الجدید 
التبعیة  من  والخروج  حقیقة  صناعة  لخلق 

لالستیراد.
احتفالیة  خالل  ألقاھا  كلمة  في  زغدار  وقال 
تم  التي  اللجنة  بأن  للتقییس،  الوطني  الیوم 
تنصیبھا تعمل على وضع استراتیجیة حقیقیة 
قد  بأنھا  مضیفا  السیارات،   شروط  لدفتر 
باشرت جھودھا للتنسیق مع باقي القطاعات، 

لإلفراج عنھ في أقرب اآلجال.

وتسعى وزارة الصناعة لوضع دفتر الشروط 
قید  السیارات  استیراد  لنشاط  المنظم  الجدید 
االستغالل بدایة العام القادم، للسماح للوكالء 
أكدت في وقت  وأنھا  ملفاتھم، خاصة  بایداع 
توفر  ستشھد   2022 سنة  أن  على  سابق 
في  عالماتھا  بمختلف  الجدیدة  المركبات 

السوق الجزائریة.
سعي  إلى  زغدار  أشار   أخر،  جانب  ومن 
السلطات للعمل من أجل التحسین المستمر في 
مطلبا  إیاھا  معتبرا  التسییر،  وطرق  أسالیب 
من المطالب األساسیة لمنظومة تسییر الجودة 
الذي  التحدي  وھو  الدولیة،  المقاییس  وفق 
اإلداریة  المؤسسات  طرف  من  رفعھ  یجب 
مشددا  الخدماتیة،  وكذا  اإلنتاجیة  والشركات 
الذي  الراشد،  الحكم  عناصر  من  أنھا  على 
تنخرط فیھ بالدنا ضمن اآللیة الجدیدة للتنمیة.

واعتبر بأن  اختیار شعار ھذه السنة المتعلق 
والفساد،  الرشوة  لظاھرة  والتصدي  بالتدخل 

في   37001 ایزو  مواصفة  أھمیة  یبین 
الوقایة من ھذه اآلفة الرتباطھ الكبیر بحیاتنا 
ومسؤولیتھا  المنظمات  دور  وأبرز  الیومیة، 
مكافحتھ،  في  استباقي  بشكل  المساھمة  في 
من خالل نظام ادارة مكافحة الفساد الموافق 
التي   ،37001 ایزو  الجزائریة  للمواصفة 
تھدف إلى تعزیز الصورة االیجابیة للمؤسسة 
وطمأنة  المھتمة  االطراف  جمیع  أمام 
العلیا والمستثمرین وشركاء االعمال  االدارة 

والموظفین.
یشار إلى أن االحتفال بالیوم الوطني للتقییس، 
ایزو  الجزائریة  "المواصفة  تحت شعار  نظم 
والتصدي  والتدخل  للوقایة  أداة   37001
االحتفال  وتخلل  والفساد"،   الرشوة  لظاھرة 
عقد لقاء ضم عددا من الفاعلین االقتصادیین 
الوطنیین من القطاع العام والخاص، لمناقشة 
في  المواصفات  بمساھمة  المتعلقة  المواضیع 

مجال مكافحة الفساد.                 ف. م

 AGô°ûdGh ™«ÑdG äÉ«∏ª©d ΩÉJ ¬Ñ°T ∞bƒJh OÉM OƒcQ

الثالثاء 21 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 18 جمادى األولى  
1443 ه  
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¢†jôe …CG ∫ÉÑ≤à°SG
أكد وزیر الصحة، عبد الرحمان بن بوزید، أمس ، على أھمیة 
التكفل بالمصابین بفیروس كوفید19- في المستشفیات، مشیرا 
إلى توفر كافة اإلمكانیات البشریة والمادیة الالزمة لمواجھة 

الوباء.
ومدراء  للوالیات  الصحة  مدراء  مع  تقییمي  إجتماع  وخالل 
المستشفیات، عبر تقنیة التحاضر عن بعد، بحضور إطارات 
اإلدارة المركزیة وأعضاء من اللجنة العلمیة، حذر بن بوزید 
مدراء المستشفیات من رفض استقبال أي مریض أو تحویلھ 
الكافیة".  األسرة  ”عدم وجود  مبرر  تحت  آخر  مستشفى  إلى 
وأوضح قائًال: ”إذا كانت ھناك حاالت استثنائیة، فإن المستشفى 
مطالب بإجراء اتصاالتھ لضمان سریر للمریض في مستشفى 

آخر مع التكفل بنقلھ في سیارة إسعاف“.
الوزیر  أكد  كوفید19-،  وباء  من  الرابعة  للموجة  وتحسبا 
سجلھا  التي  والنقائص  األخطاء  تكرار  عدم  "ضرورة  على 
القطاع خالل الموجة الثالثة للفیروس“، مشیرا إلى“توفر كافة 

اإلمكانیات البشریة والمادیة الالزمة لمواجھة الوباء".
الجزائر  واجھتھ  مشكل  ”أكبر  أن  اإلطار  ھذا  في  واعتبر 
مدراء  داعیا  األكسجین“،  نقص  كان  الماضي  یولیو  شھر 
الالزمة، خصوصا  الكمیات  ”التجند وتوفیر  إلى  المستشفیات 
الجودة  اختیار  مع  بالسابق،  مقارنة  اإلنتاج  إرتفاع  ظل  في 

والنوعیة، إلى جانب توفیر العدد الكافي من أسرة اإلنعاش“.
العادیة  باألسرة  االستعانة  ”إمكانیة  إلى  الوزیر  لفت  كما 
لإلنعاش في حال توفر الكمیات الالزمة من األكسجین لتجنب 
النقص الذي عرفتھ المستشفیات خالل الموجة الثالثة، مبرزا 

أن ”بعض األخطاء التي وقعت كان سببھا سوء التسییر“.
المتعلقة  السابقة  بتعلیماتھ  للتذكیر  بالمناسبة  بوزید  بن  وعاد 
وذلك  بكوفید19-،  خاصة  ومصالح  مستشفیات  بتخصیص 
حسب التعداد السكاني والحاالت المسجلة بھا ودون المساس 
مصالح  غرار  على  الكبرى،  األھمیة  ذات  بالتخصصات 
مكافحة السرطان، أمراض النساء والتولید، اإلنعاش، الجراحة 

العامة، االستعجاالت وطب األطفال.
وكشف في ھذا الصدد أنھ تم تخصیص 5 مستشفیات لمكافحة 
والیة  كل  في  األقل  على   (2) ومستشفیین  بالعاصمة  الوباء 
تجنبا للضغط. كما وجھ تعلیمات إلى مدراء الصحة بضرورة 
معالجة االختالالت الموجودة على مستوى كل والیة وتوفیر 

”كل الوسائل والمستلزمات“ لضمان العالج للمرضى.
بضرورة  تقضي  تعلیمات  بوزید  بن  وجھ  المناسبة،  وبذات 
الالزمة،  األدویة  من  بمخزون  المستشفیات  جمیع  تزوید 
استعداد  التخثر،مؤكدا  بمضادات  المتعلقة  تلك  خصوصا 
الوزارة لمرافقتھم وتوفیر ما ینقصھم من االحتیاجات. وبھدف 
التكفل األنجع بالمرضى،دعا الوزیر إلى تكلیف فریق مناوبة 
على مستوى كل مدیریة صحة عبر الوالیات لإلجابة یكون في 

اإلصغاء على مدار 24 ساعة النشغاالت المواطنین.
التام  واالستعداد  التأھب  ضرورة  على  بوزید  بن  وشّدد 
لمواجھة  االستعجاالت،  مستوى  على  السیما  والمستمر،  
قال–  –كما  الفیروس  المعركة ضد  وأن  خاصة  طارئ،  أي 
”مازالت مستمرة وعدد الحاالت في إرتفاع.             إ. س

وزارة الصناعة الصیدالنیة تكشف:

 á°SGQO ÚKÓK ƒëf º««≤J
2021 »ØfÉL òæe ájOÉ«Y

أجرت وزارة الصناعة الصیدالنیة عملیة تقییم شملت نحو ثالثین 
دراسة عیادیة منذ شھر جانفي من السنة الجاریة، ویتعلق األمر 
بدراسات علمیة خصت العنصر البشري من أجل تطویر المعارف 
البیولوجیة او الطبیة (اختبار نجاعة وسالمة عالج جدید وسرعة 

امتصاص جزيء ونمط عملھ وآثاره الجانبیة....الخ).
في تصریح لـ "وأج" على ھامش أشغال الیوم االعالمي حول : 
"البحث العیادي: الجزائر على طریق االبتكار", أوضحت عبیر 
بالوزارة  العیادیة  للدراسات  الفرعیة  بالمدیریة  صیدلیة  بدایدة، 
21 دراسات  قیمت منذ جانفي  الصیدالنیة  الصناعة  أن "وزارة 
كما  موجودة".  دراسات  على  جوھریة  إشعارات   9 و  عیادیة 
أجرت الوزارة خالل نفس الفترة نحو عشرة تقاریر أمنیة تمثل 

إشعارات سیما بالنسبة للدراسات الدولیة.
مرافقة  منطق  إطار  في  "تسعى  الوزارة  أن  بدایدة  أشارت  و 
أصحاب األفكار قصد مساعدتھم على تخطي التحفظات المسجلة 
دراسة  أي طلب  حالیا  یوجد  أنھ "ال  التقییم", مضیفة  في عملیة 
المعنیین على  الفور اطالع  یتم على  الوزارة وأنھ  على مستوى 

نتیجة التقییم".
وعن سؤال حول حصة المخابر و الباحثین الجزائریین في اجمالي 
الدراسات العیادیة التي أحصتھا وزارتھا، تطرقت المتحدثة إلى 
خمس دراسات لمنتجین جزائریین الھدف منھا تسجیل األدویة و 

الجمعیات العلمیة فیما یخص الجانب الوبائي.
المسؤولة  أشارت  العیادیة  للدراسات  التنظیمي  الشق  و في 
مایو  في  النشاط  ھذا  یخص  مرسوم  مشروع  ایداع  إلى 
وأضافت  للحكومة.  العامة  األمانة  مستوى  على  المنصرم 
الدكتورة أنھ "بعد المصادقة على مشروع ھذا المرسوم سیتم 
التدقیقات سیما فیما یخص  النصوص و  اطالق سلسلة من 
تنظیم مراكز دراسات للتكافؤ الحیوي و مانحي الخدمات في 
مجال التجارب العیادیة و كذا التعویضات لفائدة األشخاص 

المشاركین في التجارب العیادیة".          ق. و 
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والصادرات  للمعارض  الجزائریة  الشركة  فرع  "تصدیر"،  شركة  أطلقت   
"صافكس"، أمس، بالجزائر العاصمة، منصة لوجیستیة تھدف لتسھیل االجراءات 

الخاصة بالعملیات التصدیریة.
وأشرف على إطالق ھذه المنصة وزیر التجارة وترقیة الصادرات كمال رزیق، 
المنصة  ھذه  وتمثل  للتصدیر.  الموجھة  الخدمات  معرض  افتتاح  ھامش  على 
التصدیریة  العملیات  جمیع  من خاللھ  یتم  الجمركیة"  للرقابة  "مستودعا خاضعا 
في  الجزائریین،  المتعاملین  لفائدة  أو  لفائدتھا  تصدیر  شركة  علیھا  تشرف  التي 

إطار شباك موحد.
مكاتب  مستوى  على  العملیات  بمختلف  القیام  للمتعاملین  الفضاء  ھذا  ویتیح 
(الغرفة  المنشأ  شھادة  واستالم  الجمركي  التخلیص  عملیات  تتضمن  متخصصة 
الوطنیة للتجارة والصناعة) واستالم الشھادة الصحیة (وزارة الفالحة) وعملیات 
حجز النقل الجوي والبحري واستالم شھادات المطابقة, وعملیات التغلیف وغیرھا 
من اإلجراءات التي تمكن المتعامل من نقل سلعتھ مباشرة نحو المطار أو المیناء 
للشروع في الشحن. وتعد ھذه المنصة التي یوجد مقرھا بقصر المعارض "حلقة 
مھمة في تطویر عملیات التصدیر وتسھیل اندماج المتعاملین في األسواق الدولیة"، 

ع.ط حسب الوزیر.      

 QÉ£eC’G •ƒ≤°S ôNCÉJ ó©H

 AÉ≤°ùà°S’G IÓ°U ¿ƒª«≤j ¿ƒjôFGõ÷G
بعد  االستسقاء>>،  <>صالة  الجمھوریة،  مساجد  جمیع  عبر  أمس،  أقیمت،   
تسجیل تأخر سقوط األمطار بالعدید من والیات الوطن. وكانت وزارة الشؤون 
الدینیة واألوقاف، قد أكدت في وقت سابق تلقیھا لطلبات ملحة بخصوص ضرورة 

إقامة صالة االستقساء، بعد تأخر سقوط األمطار بالعدید من والیات الوطن.
نائب مدیر مكلف باإلعالم لدى وزارة  وأكد في ھذا الخصوص محمد زغداني 
الشؤون الدینیة واألوقاف في تصریح لوكالة األنباء الجزائریة، أن الدعوة لصالة 
یخرج   كان  والذي  علیھ وسلم  الكریم محمد صلى هللا  النبي  االستسقاء من سنن 

بأصحابھ للصالة والدعاء تضرعا ھلل تعالى كلما شح الغیث وجفت االرض.
وأضاف أنھ وبالرغم من التساقط المعتبر لألمطار، ببعض والیات الوطن خالل 
االسابیع الماضیة، إال ان والیات اخرى تعاني منذ فترة من شح االمطار وھو ما 
إقامة صالة االستسقاء عبر جمیع مساجد الوطن في صورة لتضامن  یدعو الى 
بالغیث  الطیبة  المؤمنین جمیعا و لدعوة هللا من اجل ان یمن على ھذه االرض 

المغیث المبارك النافع غیر الضار.
إقامة صالة  القطاع من أجل  الوزارة، كانت قد راسلت كافة مدیریات  یذكر أن 
العاشرة صباحا. وطالبت ذات الجھة األئمة  االستسقاء، یوم أمس، على الساعة 
التوبة  ومنھا  وآدابھا،  االستسقاء  صالة  بأحكام  للتذكیر  متاح  كل  <>باغتنام 
الصالة  قبل  والصیام  األرحام  كصلة  منھا،  والتحلل  المظالم  ورد  واالستغفار 

وإخراج الصدقات تحقیقا لمعاني التكافل االجتماعي>>.                 ع.ط

Ú«æ¡ŸG º«∏©àdGh øjƒµàdG IQGRh ¬ª«¶æJ ≈∏Y ±ô°ûJ
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تنطلق، الیوم، الطبعة الثانیة للصالون الوطني لالبتكار بالمركز الدولي للمؤتمرات 
وزارة  تنظمھ  الذي  العاصمة)  (الجزائر  الصنوبر  بنادي  رحال"  اللطیف  "عبد 

التكوین والتعلیم المھنیین، حسب ما أفاد بھ بیان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن ھذه التظاھرة التي تقام تحت الرعایة السامیة لرئیس 
الجمھوریة على مدى یومین، تضم "60 مشروعا من جمیع أنحاء الوطن وتخص 
الصناعة  واالتصال،  االعالم  "تكنولوجیات  غرار  على  المجاالت"،  مختلف 
برنامج  "تجسید  إطار  في  الصالون  ھذا  ویندرج  المتجددة".  والطاقات  الغذائیة 
المقاوالتیة  الشباب على ولوج عالم  بتشجیع  المتعلق  الجمھوریة في شقھ  رئیس 

وترقیة االبتكار لدیھم".
التنمیة  أساس  "االبتكار  شعار  تحت  یجري  الذي  الصالون  ھذا  یرمي  كما 
المستدامة"، إلى "إبراز الكفاءات المكتسبة في المسار التكویني من خالل إنجاز 
مشاریع مھنیة" وسیكون "فضاء للتبادل بین مختلف المشاركین في مجاالت ذات 

ع.ط الصلة، السیما في مجال الطاقات المتجددة".   

GQ’hO 70 øe πbCG ¤EG â∏°Uh

É¡°UÉØîfG π°UGƒJ §ØædG QÉ©°SCG
تشھد أسعار النفط في اآلونة األخیرة العدید من التقلبات، في ظل عدم السیطرة 
جدید  متحور  وانتشار  العالمي  المستوى  على  الوبائي  الوضع  على  كامل  بشكل 

لفیروس كورونا.
بدایة  تسجیلھ  تم  مع  بالمقارنة  بالمئة،   5 من  بأكثر  النفط  أسعار  أمس  تراجعت 
األسبوع الجاري، في ظل تجدد المخاوف من اقدام العدید من الدول على فرض 

قیود غلق جدیدة لمكافحة تفشي االنتشار السریع لمتحور "أومیكرون".
وقد سجلت تداوالت یوم أمس تواصل انخفاض أسعار النفط، وأقفلت التعامالت 
اآلجلة لمزیج برنت بانخفاض بلغ 3,68 دوالر، حیث وصلت ل 69,88 دوالر 
دوالر،  بـ 3,91  األمیركي  الوسیط  تكساس  خام غرب  انخفض  بینما  للبرمیل، 

لیصل لحدود 66,92  دوالر للبرمیل.
باإلصابة  مؤكدة  لحاالت  تسجیلھا   العالم عن  دولة حول  أزید من 89  وأعلنت 
منظمة  الجاري  األسبوع  بدایة  أشارت  فیما  كورونا،  لفیروس  الجدید  بالمتحور 
مؤكدة  حاالت  لدیھا  تكون  قد  الدول  غالبیة  بأن  تأكیدھا  عن  العالمیة،  الصحة 
بالمتحور الجدید، وھو الوضع الذي یتخوف منھ أن یعید غلق الحدود وتقید حركة 

النقل والتنقل على األشخاص والسلع. 
ویخشى منتجو النفط المنضویین تحت لواء مجموعة أوبك بلوس تصاعد المخاوف 
عبر  األفراد  حركة  على  جزئي  إغالق  فرض  وإعادة  الفیروس،  من  العالمیة 
الحدود، ما یعني احتمالیة تراجع الطلب العالمي على النفط الخام. جدیر بالذكر 
فإن متحور فیروس كورونا "أومیكرون" یواصل انتشاره بصورة متسارعة حول 
العالم، وفرضت ھولندا إغالقا عاما بدایة األسبوع الجاري، في وقت تتوجھ دول 

أوروبیة أخرى لفرض المزید من القیود لمجابھة فیروس كورونا.
ف.م

س.زموش

لإلذاعة  تصریحات  في  عطوشي  وأكد 
السنوات  خالل  إنشاء  "تم  أنھ  الوطنیة 
مختلطة  شركات  عدة  الماضیة  القلیلة 
متخصصة في صناعة المعدات الفالحیة 
الفالحي  بالقطاع  النھوض  بھدف  وھذا 
والرفع من القدرة اإلنتاجیة." مشیرا أن 
المرجوة  النتائج  حقق  الشراكة  برامج 
في تطویر اإلنتاج الفالحي بعد أن بلغت 
نسبة اإلدماج حوالي 70 بالمائة بالنسبة 
بالنسبة  بالمائة   45 للحصادات وحوالي 
أن  المسؤول  ذات  وأضاف  للجرارت.  
برنامج تصنیع اآلالت الفالحیة انطلق في 
إنشاء عدة  السبعینات من خالل  سنوات 
شركات وطنیة یتم حالیا عصرنتھا بدعم 
الصناعة  تطویر  إطار  في  الدولة   من 
الفالحیة وتشجیع الفالح على العمل من 
وتلبیة  اإلنتاجیة  القدرة  من  الرفع  أجل 
احتیاجات السوق الوطنیة من المنتوجات 
اإلنتاجیة  "القدرات  أن  مضیفا  الفالحیة 
ارتفعت  الزراعیة  واآلالت  للمعدات 
أن  بعد  سنویا  جرار  أالف   5 بحوالي 
العمالق  مع  مختلطة  شركة  إنشاء  تم 
المیكانیكیة  الصناعة  في  األمریكي 
وبحوالي  فیرغسون"  "ماسي  الفالحیة 
الفلندي  الشریك  مع  سنویا  ألف حصادة 

الرائد في ھذا المجال.
المتحدث  ذات  ثمن   آخر،  جانب  من   
المجید  الجمھوریة، عبد  تعلیمات رئیس 
تبون، خالل مجلس الوزراء األخیر لما 

القطاع  في  االستثمار  بتشجیع  طالب 
السیما  جدیدة،  رؤیة  وفق  الفالحي، 
المیاه  توفر  حیث  الجنوب،  والیات  في 
غیر  الخصبة  األراضي  وشساعة 
المستغلة. وأبرز أن "السلطات أصبحت 
تولي اھتماما كبیرا لقطاع الفالحة بسبب 
خطة  في  سیلعبھ  الذي  الكبیر  الدور 
المقابل  وفي  االقتصادي".  اإلنعاش 
قوانین  طالب عطوشي بضرورة وضع 
ھذا  في  الجزائریة  الصناعة  تحمي 
المجال االستراتیجي والحد من االستیراد 
العشوائي الذي ال یخدم الصناعة المحلیة 
تملك  الوطنیة  "المؤسسات  أن  مؤكدا 
طلبات  كل  لتغطیة  الكافیة  القدرات 
الحصادات  أو  الجرار  سواء  الفالحین 

المعدات  من  ذلك  وغیر  المحارث  أو 
الفالحیة". 

وعن مجال التحدیات التي تواجھ اإلنتاج 
أن  عطوشي  أكد  الفالحي  الصناعي 
الشركة تتوفر على إطارات وطنیة ذات 
كفاءة، وأن الشركة تسیر تدریجیا بإنتاج  
في  الصغیرة  اآلالت  ثم  الكبیرة  آالالت 
االخرى.  اآلالت  جمیع  توفیر  انتظار 
أن  عطوشي  ذكر  التصدیر  مجال  وفي 
المنتوج الجزائري یسوق الیوم في العدید 
والعمل  والعربیة  اإلفریقیة  الدول  من 
لجلب  المنتوج  ھذا  تطویر  على  اآلن 
البعثات  أن  كما  األسواق  من  عدد  اكبر 
الدبلوماسیة الجزائریة في الخارج تعمل 

بدورھا للترویج للمنتوج الجزائري.
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جانفي 2 یوم ستكون الدراسة لمقاعد التالمیذ عودة

الشتویة العطلة تمدید إشاعة تنفي التربیة وزارة

الماضي سبتمبر 9 منذ مجمدة كانت الصحیة الرخص

رفع التجمید عن استیراد "غبرة الحلیب" ابتداء من یوم غد

نفت وزارة التربیة الوطنیة األخبار التي 
مواقع  على  مؤخرا،  ترویجھا  یجري 
قیامھا  بخصوص  االجتماعي  التواصل 

بتمدید عطلة الشتاء ألسبوع أخر.
وأوضحت أمس الوزارة في بیان لھا، بأن 
مواقع  قبل بعض على  تداولھ من  یتم  ما 
األخیرة  األیام  في  االجتماعي  التواصل 
الشتاء خبر غیر  تمدید عطلة  بخصوص 
الذي  الوحید  التعدیل  بأن  صحیح، مؤكدة 

تقرر في ھذا الشأن تم نشره في صفحتھا 
الرسمیة بتاریخ 7 دیسمبر الماضي مفاده 
خروج التالمیذ في عطلة الشتاء إبتداء من 
الخمیس 9 دیسمبر الجاري  إلى غایة 1

جانفي 2022.
بأن  الوطنیة،  التربیة  وزارة  وأضافت 
الثالثي الثاني من الموسم الدراسي الجاري 
وال  القادم،  جانفي   2 من  بدایة  سینطلق 
وجود ألي تغیرات في رزنامتھا وشددت 

المعلومات  صحة  تقصي  ضرورة  على 
اإللكتروني،  من مصدرھا وعبر موقعھا 
على  الرسمیة  صفحاتھا  إلى  باإلضافة 

مواقع التواصل االجتماعي.
وكانت وزارة التربیة الوطنیة، قد قررت 
تقدیم العطلة الشتویة بأسبوع قبل موعدھا 
المحدد، بفعل المخاوف من تفشي فیروس 
كورونا في الوسط المدرسي وحفاظا على 

الصحة العمومیة.                  ف.م

قّررت الحكومة رفع التجمید عن استیراد 
غد،  یوم  من  ابتداء  وذلك  الحلیب،  غبرة 
22 دیسمبر، وذلك بعد أكثر من 3 أشھر 
من تجمید الرخص الصحیة الستیراد ھذه 

المادة.
الفالحة  وزیر  أمس،  عنھ  أعلن  القرار 
والتنمیة الریفیة، محمد عبد الحفیظ ھني، 
الرخص  عن  التجمید  رفع  أكدعن  حیث 
وذلك  الحلیب،  غبرة  الستیراد  الصحیة 

ابتداء من یوم غد األربعاء.
حول  ندوة  في  ألقاھا  مداخلة  وخالل 
االقتصاد  في  الفالحي  القطاع  مساھمة 
االنتاج  معرض  فعالیات  ضمن  الوطني 
الوطني، أوضح ھني أن "وزارة الفالحة 
غبرة  الستیراد  الصحیة  الرخص  ستمنح 
ھذه  في  المتعالمین  جمیع  لفائدة  الحلیب 

الشعبة، ابتداء من 22 دیسمبر".
الملبنات  الوزیر  دعا  السیاق،  نفس  وفي 
االبقار  لحلیب  التدریجي  اإلدماج  إلى 

الطازج المنتج محلیا في صناعة منتجات 
واردات  فاتورة  خفض  قصد  الحلیب، 

غبرة الحلیب.
والصناعیین  المنتجین  كونفدرالیة  وكانت 
رفع  إلى  مؤخرا،  دعت  قد  الجزائریین، 
التجمید عن الرخص الصحیة، الضروریة 
رئیس  وأوضح  الحلیب.  غبرة  الستیراد 
لقاء  في  زیاني  الوھاب  عبد  الكونفدرالیة 
لواء  المنضوین تحت  الحلیب  مع منتجي 
ھذه المنظمة، أن الرخص الصحیة مجمدة 
تسبب  ما  وھو  الماضي،  سبتمبر   9 منذ 
-حسبھ- في توقف العدید من الملبنات عن 

النشاط.
استیراد  إشكالیة  المنتجون أن حل  ویرى 
غبرة الحلیب یجب ان یرتكز أساسا على 
إنجاز استثمارات كبرى في مجال تربیة 
األبقار الحلوب إلنتاج الحلیب الطازج مع 
وبلغ  لذلك.  الضروریة  األعالف  إنتاج 
أزید   2021 خالل  الحلیب  شعبة  انتاج 

من 3 ملیار و400 ملیون لتر حلیب منھا 
حلیب  من  منتجة  فقط  لتر  ملیون   900

البقر المحلي.
بقیمة  استثمارات  الى  الشعبة  وتحتاج 
500 ملیون دوالر في مجال تربیة األبقار 
الحلوب لتحقیق االكتفاء الذاتي من المادة 
األولیة على مدى السنوات الثالث المقبلة، 
ألف  و400  ملیون   1 بلوغ  من  لتتمكن 
بقرة منتجة، یؤكد نفس المتحدث، في حین 
تتوفر البالد على  400 ألف بقرة منتجة 
فقط وھو ما یعد -حسبھ- غیر كاف لتغطیة 
الطلب. كما تحتاج ھذه االستثمارات إلى 
أزید من 250 ألف طن من مركز علف 
األغنام، تزرع على مساحة مسقیة تناھز 
استھالك  معدل  ویبلغ  ھكتار.  ألف   50
167 الحلیب  مادة  من  الجزائري  الفرد 
87 یبلغ  دولي  معدل  مقابل  لتر/السنة، 

لتر/العام.                 
                ف. م



5 إقتصادي

العام  المدیر  الرئیس  أوضح 
لمخابر (سینوفاك)، أمس، عقب 
العام  المدیر  من طرف  إستقبالھ 
درار،  فوزي  باستور،  لمعھد 
ھذه  من  الھدف  أن  بالجزائر، 
الصحة  وزیر  لقاء  ھو  الزیارة 
باستور  لمعھد  العام  والمدیر 
لتحدید  الحكومة  من  ومسؤولین 
كیفیة  عن  والبحث  احتیاجات 
مجال  في  الجزائر  مساعدة 

مكافحة جائحة كوفید19-".
معھد  مع  التعاون  وبخصوص 
ذات  قال  الجزائر  باستور 
نقوم  "إننا  الصیني  المسؤول 
على  نطلع  حتى  الزیارة  بھذه 
اللقاح بالجزائر وتعزیز القدرات 

الحالیة في ھذا المجال.
العام  المدیر  جھتھ  من  وثمن 
التي  الزیارة  ھذه  باستور  لمعھد 
التي  العالقات  إطار  في  تدخل 
االستقالل،  منذ  البلدین  تجمع 
مشیدا بالدور الذي لعبتھ الصین 
والذي كان في الریادة من ناحیة 
تزوید  في  والسرعة  الكمیة 
باللقاح  وجیز  وقت  في  الجزائر 
حیث  كورونا  لفیروس  المضاد 
من  ھام  عدد  استفادة  في  ساھم 
العملیة سیما  المواطنین من ھذه 
مرت  التي  الثالثة  الموجة  خالل 
بھا البالد. كما أكد ذات المسؤول 

من جھة أخرى أن المعھد "یأمل 
والقدرات  التعاون  تعزیز  في 
األمر  تعلق  سواء  الحالیة 
بھیاكل االنتاج حتى یكون قطاع 
التطورات  مستوى  في  الصحة 
وفد  أن  إلى  ویشار  الحاصلة". 
الصینیة  "سینوفاك"  مخابر  من 
للوقوف  الجزائر  إلى  بزیارة 
مع  شراكتھ  تقدم  مدى  على 
مجمع "صیدال" والمتعلقة بإنتاج 
لفیروس  المضادة  اللقاحات 
بیان  بھ  أفاد  حسبما  كورونا، 
الصیدالنیة.  الصناعة  لوزارة 
الذي  الوفد  أن  البیان  وأوضح 
لـ "سینوفاك"  العام  المدیر  یقوده 
كیانغ قاو، قد شرع یوم الخمیس 
إلى  عمل  زیارة  في  الماضي 
في   ،1 قسنطینة  اإلنتاج  موقع 
التعاون  وتعزیز  متابعة  إطار 
وترأس  "صیدال".  مجمع  مع 
الدولیة  الشؤون  مدیر  رفقة  قاو 
زھانغ  كفین  "سینوفاك"  بـ 
اجتماع عمل مع الرئیسة المدیرة 
فطوم  "صیدال"  لمجمع  العامة 
مدى  لدراسة  خصص  أقاسم، 
إنتاج  یخص  فیما  الشراكة  تقدم 
بالجزائر،  "كورونافاك"  لقاح 
باإلضافة إلى التنسیق فیما یخص 
طرف  من  التصدیق  عملیة 
المنظمة العالمیة للصحة. وسمح 

"سینوفاك"  لمخابر  أیضا  اللقاء 
للدراسات  األولیة  النتائج  بتقدیم 
بفعالیة  المتعلقة  الجاریة  العیادیة 
المتحور  على  "كورونافاك" 
وعلى  "أومیكرون"  الجدید 
استخدام ھذا اللقاح لدى األطفال 

األكثر من ثالث سنوات.
كما قام الطرفان بمراجعة تعزیز 

إنتاج  لتشمل  وتوسیعھا  الشراكة 
لقاحات أخرى في إطار برنامج  
من  المسطر  "صیدال"  تطویر 
الصیدالنیة  الصناعة  قبل وزارة 
المجمع  ھذا  جعل  إلى  والرامي 
الصحیة"  للسیادة  "أداة  العمومي 

للبلد، حسب البیان
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إلى  مكعب  متر  ملیار   2.57 المیاه  من  الجزائر  احتیاطي  بلغ 
السدود  "وكالة  عنھ  أعلنت  ما  وفق  الجاري،  دیسمبر   12 غایة 
والتحویالت"، وذلك على خلفیة ارتفاع نسبة امتالء السدود إلى 

36.24 في المائة.
ھذه  أن  أمس،  والتحویالت  للسدود  الوطنیة  الوكالة  أوضحت 
تم  البالد  في  سدا   75 عبر  المخزنة  المیاه  كمیات  في  الزیادة 
عدة  على  المتساقطة  األخیرة  األمطار  كمیات  بفضل  تسجیلھا 
والیات في البالد. وأشارت الوكالة الى أن الكمیات األخیرة من 
األمطار المسجلة منذ مطلع شھر سبتمبر الى غایة 12 دیسمبر 

الجاري تبلغ 862.818.072 متر مكعب.
متر   85.164.012 بـ  الغربیة  المنطقة  على  الكمیات  وتتوزع 
مكعب ومنطقة الشلف ب 329.224.060 متر مكعب ومنطقة 
ب  الشرق  منطقة  و  مكعب  متر   204.088.000 الوسط 

244.342.000 متر مكعب حسب ذات المصدر .
تم  قد  المخزنة  المیاه  من  بالمئة   78,04 أن  الوكالة  وأوضحت 
تسجیلھا بین 5 نوفمبر و 12 دیسمبر أي بمعدل 673351280
متر مكعب. وفي یوم 12 دیسمبر وحده، سجلت الوكالة كمیات 

إجمالیة تبلغ حوالي 25254.290 متر مكعب.
كما أشارت الوكالة إلى أن الكمیات المسجلة خالل شھر نوفمبر 
كانت "أعلى من المعدل المسجل خالل شھر نوفمبر في السنوات 
الخمس الماضیة"، باستثناء تلك الموجودة في منطقة الشرق التي 

سجلت اسھاما ضعیفا مقارنة بھذا المتوسط.
وفیما یتعلق بحالة المیاه حسب المنطقة ، تشیر معطیات الوكالة 
الى غایة 12 دیسمبر إلى أن معدل االمتالء في منطقة الغرب 
بلغ 23,32 بالمئة أي بحجم تعبئة یبلغ حوالي 212.65 ملیون 
بلغت نسبة االمتالء  فقد  الشرق  لمنطقة  بالنسبة  أما  متر مكعب. 

59,22 بالمئة ما یعادل حجم تعبئة بـ 1,7 ملیار متر مكعب.
ق. و

 ™e Gó≤Y ™bƒj "∑GôWÉfƒ°S" ™ª›
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المعھد  تطبیقي مع  أمس، على عقد     وقع مجمع سوناطراك، 
 "ISO 37 001" الجزائري للتقییس في إطار المنھجیة الدولیة
والتي تسعى إلى "تدعیم المؤسسات باألنظمة والمعاییر المعتمدة 

لمكافحة الفساد وترویج ثقافة األخلقة المؤسساتیة".
أوضح بیان لمجمع سوناطراك،أن ھذه المبادرة تسعى الى "تعزیز 
عالقات الثقة المتبادلة بین سوناطراك ومختلف العمالء والشركاء 
یتوافق مع مقتضیات اإلطار  بما  الوطني والدولي  على الصعید 

القانوني والتنظیمي".
أخلقة  ثقافة  ترسیخ  عن  فضال  انھ  الى  ذاتھ  المصدر  اشار  كما 
 "ISO 37 001" األعمال بسوناطراك فإن تبني المعیار الدولي
سیساھم في "حمایة الشركة وأصولھا وموظفیھا من الممارسات 
التي ال تتماشى مع الشفافیة والنزاھة".وفي ھذا السیاق، أكد مجمع 
سوناطراك انھ "عازم على إرساء قواعد أكثر صرامة من حیث 
االمتثال للقوانین واألنظمة في مجال الشفافیة والنزاھة في جمیع 

مجاالت أنشطتھ".        ق. إ
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(انساج  "أناد"  المقاوالتیة  وتنمیة  لدعم  الوطنیة  الوكالة  دعت 
سابقا) أصحاب المؤسسات المصغرة المناولة في مجال قطع غیار 
السیارات الى التقرب من مصالحھا الوالئیة عبر التراب الوطني، 

وذلك في إطار تشجیع الشباب على االستثمار.
أوضحت الوكالة عبر صفحتھا الرسمیة بموقع التواصل االجتماعي 
"فایسبوك" أن ھاتھ الدعوة تندرج في "إطار استراتیجیة الوزارة 
المنتدبة لدى الوزیر األول المكلفة بالمؤسسات المصغرة بھدف 
تشجیع الشباب على االستثمار وخلق شكل جدید من الشركات في 
الجمھوریة  رئیس  لتعلیمات  تنفیذا  المصغرة،  المؤسسات  قطاع 

عبد المجید تبون".
"أصحاب  تدعو  الوكالة  فإن  المصدر،  نفس  یضیف  وعلیھ، 
المؤسسات المصغرة المناولة في مجال قطع غیار السیارات الى 
التقرب من مصالحھا عبر وكالتھا الوالئیة المتواجدة عبر التراب 

الوطني".
یذكر انھ خالل اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس، اسدى 
رئیس الجمھوریة تعلیمات تقضي بضرورة "خلق شكل جدید من 
الشركات في قطاع المؤسسات الناشئة، یھدف إلى تشجیع الشباب 
على االستثمار وتقدیم مزید من الحوافز لھذه الفئة، كما أكد تبون 
على ضرورة "تعبئة الموارد المالیة لالستثمار في ھذه الشركات 
اإلداري  المنطق  عن  بعیدا  تتطور  اقتصادیة  دینامیكیة  ضمن 

البحت، غیر المحفز".                                   ع.ط

سونلغاز  لمجمع  العام  المدیر  الرئیس  كشف 
سیسعى  المجمع  أن  بولخراص،  شاھر 
ومنظومتھ  الرقمیة،  أدواتھ  تطویر  إلى 
التكنولوجیة  المتطلبات  لمواكبة  المعلوماتیة 
تأمین  لمشروع  سونلغاز  اطالق  عن  معلنا 
لتأمین  یسعى  مشروع  وھو  المعلوماتیة  بنك 
المعلومة واقتصاد التكالیف وفي نفس الوقت، 
المواطنین وجمیع فروع  بیانات مالیین  حفظ 
مجمع سونلغاز. وقد أشرف بولخراص، على 
إفتتاح أشغال ملتقى "IT" ، في طبعتھ األولى، 
أنفروماسیون  "الجزائر  شركة  نّظمتھا  التي 
تكنولوجي  إحدى فروع سونلغاز، تحت شعار 
الرقمي"  التحّول  تحدیات  ظل  في  "سونلغاز 
أبواب  ھو  الملتقى  بأن  بولخراص،  وقال 
في  المتمیزة  سونلغاز  تجربة  على  مفتوحة 
مجال الرقمنة وسیاستھا الطموحة الرامیة إلى 

تطویر األنظمة المعلوماتیة في مختلف مجاالت 
التسییر. كما أكد بولخراص، أن المجمع یسعى 
تعزیز  إلى  الرقمیة،  أدواتھ  تطویر  من خالل 
وفروعھا  الألم  الشركة  بین  الداخلي  التعاون 

وبین عمالھا.
العملیاتیة،  أنشطتھ  تحسین  إلى  سیسعى  كما   
أنھ  إلى  كذلك  باإلضافة  الكفاءات.  وتعزیز 
سیستھدف بشكل خاص ضمان استقاللیتھا في 
تطّرق  كما  المعلومات.  وأمن  الرقمنة  مجال 
بولخراص، إلى مشروع تأمین بنك المعلوماتیة 
سترفعھ   الذي  التحّدي  وھو  سونلغاز،  لمجّمع 
التي  "إیلیت"  شركة  طریق  عن  سونلغاز، 
بھدف  تكنولوجیة.  أدوات  اقتناء  على  تعمل 
العمومیة.  الخدمة  في  نوعیة  نقلة  تحقیق 
یؤدي  مما  التكنولوجیة.  االستقاللیة  وتحقیق 
وفي  التكالیف  واقتصاد  المعلومة  تأمین  إلى 

المواطنین  مالیین  بیانات  حفظ  الوقت،  نفس 
وجمیع فروع مجمع سونلغاز.  وأضاف شاھر 
إنجازات  "إیلیت" حققت عدة  أن  بولخراص، 
بینھا  من  المعلوماتیة  األنظمة  أمن  مجال  في 
للمجمع،  المعلوماتي  األمن  سیاسة  تنفیذ 
لالستجابة  مركز  تجسید  إلى  كذلك  باإلضافة 
الجزائر  في  للشركات  األمنیة  للحوادث 
وتصمیم وتنفیذ أول منصة رصد األحداث في 
عدة مجاالت (األمنیة، الطاقویة، التكنولوجیا,  
لشركة  العام  المدیر  الرئیس  أّكد  جھتھ  من 
هللا  عبد  تكنولوجي"  "أنفروماسیون  الجزائر 
مداب، بأن التحّول الرقمي یمثّل أساس التنمیة 
توجھات  أھم  وأحد  واالجتماعیة.  االقتصادیة 
الحكومیة،  المنظومات  لجمیع  االستراتیجیة 
إلى  تطمح  التي  والخاصة  العامة  والشركات 
النّمو وتحسین خدماتھا.            س.زموش

اعتبر وزیر الصناعة، أحمد زغدار، أمس، 
بالجزائر، أن المعاییر تعد إحدى أھم ركائز 
المنظومة الوطنیة للجودة، لما لھا من تأثیر 
مباشر على دعم المؤسسات وترقیة االنتاج 
التنافسیة  وتطویر  والصادرات  الوطني 
المستھلك  وحمایة  التجاریة  والعالقات 
لیوم  افتتاحھ  خالل  زغدار  أوضح  والبیئة. 
الجزائري  المعھد  طرف  من  نظم  دراسي، 
للتقییس في  الوطني  الیوم  بمناسبة  للتقییس، 
اھم  أحد  تعتبر  "المعاییر  أن   ،25 طبعتھ 
بالنظر  للجودة  الوطنیة  المنظومة  ركائز 
االقتصادیة  المیادین  جمیع  تغطي  لكونھا 
مشددا  والبیئیة"،  والمجتمعاتیة  واالجتماعیة 
العمل بھا "من شأنھ تشجیع بالدنا  على أن 
على االندماج في سلسلة القیم الدولیة والزیادة 
من تنافسیة منتوجاتنا من خالل تقلیل تكالیف 

اإلنتاج إلى أدنى مستویاتھ".
وأضاف زغدار في كلمتھ خالل افتتاح ھذا 
الیوم الدراسي، المنظم تحت شعار "المقیاس 
للوقایة  أداة   :  37001 الجزائري/إیزو 

و  الرشوة  لظاھرة  التصدي  و  التدخل  و 
الفساد"، أنھ على الرغم من الجھود المبذولة 
لمكافحة  والدولي  الوطني  المستویین  على 
الفساد  خطر  یزال  "ال  أنھ  اال  اآلفة،  ھذه 
قائما ویثیر المخاوف االجتماعیة واألخالقیة 
والسیاسیة واالقتصادیة ویعیق الحكم الراشد 

والتنمیة ویعرقل المنافسة الشریفة".
من  "تزید  اآلفة  ھذه  ان  الوزیر  أعتبر  كما 
وتكلفة  التجاریة  األعمال  ممارسة  تكلفة 
المنتجات  وتقلل من جودة  والخدمات  السلع 
والخدمات وبالتالي تزید في التداعیات، التي 
وتشوه  اإلعاقة،  أو  الوفاة  تسبب  أن  یمكن 
األداء  مع  وتعارضھا  المؤسسات  سمعة 

الحسن لتسییر األعمال التجاریة".
ومن جھة أخرى، ذكر زغدار بالدعم الذي 
توفره الدولة لمرافقة المؤسسات في مسعاھا 
حسب  بالمطابقة،  اإلشھاد  على  للحصول 
المقاییس الدولیة إیزو، مؤكدا ان ذلك "سمح 
المسعى  ھذا  في  باالنخراط  منھا  للكثیر 
والبعض  اإلشھاد،  ھذا  على  والحصول 

اآلخر في طریق التحصیل علیھ، والفرصة 
الوطنیة  المؤسسات  لجمیع  متاحة  مازالت 
الراغبة في االستفادة من ھذا الدعم"، حسبھ.
ببرنامج  زغدار  ذكر  الصدد،  ھذا  وفي 
طرف  من  المسیر  الجودة،  وترقیة  تطویر 
وزارة الصناعة، الذي یخص الدعم المباشر 
مقاییس  تطبیق  في  الراغبة  للمؤسسات 
الجودة، وكذا مختلف برامج التعاون الدولي 

والجھوي في ھذا المجال.
الیوم  ھذا  خالل  تم،  انھ  بالذكر  جدیر 
التوقیع على عقد تطبیقي بین مجمع  الدراسي، 
في  للتقییس  الجزائري  والمعھد  "سوناطراك" 
إطار المنھجیة الدولیة "ایزو 37001"، والتي 
تسعى إلى تدعیم المؤسسات باألنظمة والمعاییر 
األخلقة  ثقافة  وترویج  الفساد  لمكافحة  المعتمدة 
المؤسساتیة، كما تحصلت الشركة الخاصة "2
في   "37001 "ایزو  شھادة  على  صناعة"  م 
قدمتھا ونظرة مسیریھا  التي  المجھودات  اطار 
في مجال مكافحة الفساد.                             
      ع.ط
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2021  الموافق 
ل 18 جمادى األولى  

المحلي1443 ه  

وهران:
 ترحيل عائالت الحي الفوضوي 

بسيدي الشحمي إلى سكنات جديدة

 الشلف: 
مصالح الغابات توزع 5370 شتلة 

خروب على فالحي مناطق الظل

أم البواقي:
 حجز أوراق نقدية مزورة 

 بمبادرة من مؤسسة «سونلغاز»

القافلة الوطنية للتحسيس حول أخطار 
االختناق بالغاز تجوب غرداية

الحي  قاطني  ترحيل  عملية  أمس  انطلقت 
سكناتهم  إلى  الشحمي  بسيدي  الفوضوي 
تليالت  بوادي  العمراني  بالقطب  الجديدة 

والية وهران.
وأوضح منشور المؤسسة العمومية الوالئية 
وهران  لوالية  التقني  الردم  مراكز  لتسيير 
عبر صفحتها الرسمية في» فايسبوك»، أن 

الترحيل  عملية  في  شاركت  المصالح  هذه 
وهذا بتسخير أعوان المؤسسة إلنجاح هذه 
عملية  الساعة  لحد  تستمر  كما  العملية، 
مساعدة  إلى  إضافة  الفوضوي  الحي  تهديم 

العائالت في سكناتهم الجديدة.
ق.م

لبني  الغابات  إقليم  أعوان  أمس،  أشرف 
حواء على عملية توزيع 5370 شتلة حروب 
على فالحي مناطق الظل ببلدية بريرة في 
حظيرة  وتوسيع  تطوير  شأنها  من  خطوة 

شعبة الخروب بوالية الشلف.
وأشار بيان محافظة الغابات لوالية الشلف، 

هذه  من  ظل  مناطق   7 استفادة  إلى 
من  كل  بدواوير  األمر  ويتعلق  العملية، 
بومزال، القصور، إقادين، تبريدية، عزومية، 

بني عقيل وخلوفة.
ق.م

أم   BRI والتدخل  البحث  فرقة  تمكنت 
274 وتحجز  فيهما  مشتبه  توقف  البواقي 

ورقة نقدية مزورة فئة 2000 دج.
عن  معلومات  ورود  بعد  جاءت  القضية 
الوضع  لعملية  التحضير  بصدد  أشخاص 
للتداول مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية. 
الفور  البواقي. على  أم  على مستوى مدينة 
تم وضع خطة أمنية مدروسة تم من خاللها  
توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و27
ورقة   274 به  كيس  بحوزتهما  ضبط  سنة. 
قيمة  يعادل  ما  دج   2000 فئة  من  نقدية 

أوراق  أنها  بعد  فيما  ليتضح  دج.   548000
نقدية مزورة. المشتبه فيهما تم تحويلهما 
إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية، 
قضية  عن  جزائيا.  ملفا  ضدهما  لينجز 
نقدية  أوراق  في  المزور  واستعمال  ”التزوير 
من العملة الوطنية ذات سعر قانوني تفوق 
500.000 دج. وطرحها للتداول بطريقة غير 
منظمة“،  إجرامية  جماعة  إطار  في  شرعية 
لدى  المحلية  النيابة  أمام  بموجبه  قدما 

محكمة أم البواقي.
ق.م

 حسب ما كشف عنه والي الوالية 
لهذه األسباب يعرف 

االستثمار تأخرا كبيرا 
في النعامة 

كشف مؤخرا والي والية النعامة الدراجي بوزيان، أن 
االستثمار بوالية النعامة عرف تأخرا كبير لعدة أسباب، 

منها أن بعض الملفات لم تستوف الشروط القانونية 
وملفات أخرى ليست لها االهداف التي ننتظرها على 

مستوى هذه الوالية.
واعتبر الوالي الملتقى الوطني لرمز المقاومة بالجنوب 

الغربي «الشيخ بوعمامة»، كان فرصة لجلب المستثمرين 
وتعريفهم بما تزخر به هذه الوالية من كنوز وإمكانيات 

فالحية، سياحية وثقافية، والتسهيالت الممنوحة 
الستقطاب المستثمرين للمنطقة، ودفع وتيرة االستثمار 
ر والية النعامة على  بالوالية في جميع القطاعات. وتتوفّ

حظيرة عقارية متنوّعة ما بين منطقة صناعية ومناطق 
نشاطات مصغرة قصد استغاللها كمناطق لالستثمار، 

حيث لم تتوان في توفير كل الشروط الستقطاب 
المستثمرين الجادين، خاصة ما تعلق بالعقار الصناعي، 

وهذا للدفع بعجلة االستثمار بهذه الوالية تنفيذا 
لتوصيات رئيس الجمهورية خالل لقاء الحكومة بالوالة 

مؤخرا، وكذا تنفيذ برنامجه.
 من بين هذه األوعية، نجد المنطقة الصناعية على 

مستوى منطقة الحرشاية بعاصمة الوالية التي تتربع 
على مساحة 150 هكتار، وكلها جاهزة للمنح، وقد تم 

االنتهاء من عملية التهيئة الداخلية في انتظار عملية 
ربطها بالشبكات الخارجية، حيث سوف تستقبل هذه 

المنطقة االستثمارات التي تحتاج الى مساحات كبرى، وهي 
االستثمارات التي يتوخى منها توفير مناصب شغل معتبرة 

واالستثمارات الصناعية ذات األولوية بالنسبة لالقتصاد 
الوطني . 

أما مناطق النشاطات المتواجدة على مستوى البلديات 
الكبرى كالمشرية، العين الصفراء والنعامة ومكمن بن 

عمار، فهذه المناطق ستخصص ألصحاب النشاطات 
الصناعية المصغرة  وكذلك أصحاب النشاطات التي توفر 

خدمات مرافقة لألسر وللمؤسسات، مؤخرا تم اعتماد 
إنشاء مناطق نشاطات مصغرة على مستوى كل بلديات 

الوالية، فكل بلدية خصص لها وعاء عقاري ما بين هكتار 
الى هكتارين، وهي ستخصص الحتضان المهن الصناعية 

الصغيرة كالحدادة، الصباغة وكل ما يوفر خدمات للساكنة.
س.ز

 قسنطينة:
تفكيك شبكة في التزوير 

معسكر
المناطق الريفية تتدعم بـ125 كلم 

من الطرقات

إليزي 
20 تخصصا جديدا في منظومة التكوين 

المهني خالل دورة فيفري 2022

التابعة  الجنائية  الفرقة  تمكنت 
للمصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
تفكيك  من  قسنطينة  والية  بأمن 
واليات   3 عبر  تنشط  جهوية  شبكة 
أشخاص   4 من  تتكون  البالد  بشرق 
تورطوا في عدة عمليات احتيال عن 

طريق التزوير في محررات رسمية.
والعالقات  االتصال  خلية  وذكرت 
أن  النظامي  السلك  بذات  العامة 
الشهر  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
ملكية  صاحب  تقدم  حيث  الجاري 
بخصوص  رسمية  بشكوى  عقارية 
استعمال  و  التزوير  لفعل  تعرضه 
ملك  أرضية  قطعة  بيع  طال  المزور 
إثرها  على  مجهولين  قبل  من  له 
مالبسات  لمعرفة  تحقيق  فتح  تم 
و  األبحاث  أن  وأوضحت  القضية. 
الشرطة  قوات  قادتها  التي  التحريات 
تمديد  بعد  أسفرت  الفرقة  بذات 
عن  مجاورة  واليات  إلى  االختصاص 
الوثائق  من  معتبر  عدد  استرجاع 
هوية،  بطاقات  في  تمثلت  المزورة 
بمختلف  عقود  ميالد،  شهادات 
أنواعها، تصاميم ودراسات، باإلضافة 

قديم  ورق  و  مقلدة  دولة  أختام  إلى 
عالوة  العقود  تزوير  في  يستخدم 
مشتبه  أشخاص   4 توقيف  على 

فيهم. 
أن  األمني  المصدر  نفس  وأضاف 
التحقيق بين ضلوع المعنيين الذين 
53 سنة  و   34 بين  أعمارهم  تتراوح 
بوالية  المماثلة  العمليات  عديد  في 
شرق  من  واليتين  و  قسنطينة 
الوطن. وبعد االنتهاء من إنجاز ملف 
المعنيين  حق  في  جزائية  إجراءات 
و  أشرار  جمعية  «تكوين  جرم  عن 
تقليد أختام الدولة و استعمالها في 
واستعمال  للتزوير  رسمية  محررات 
تقليد  رسمية،  محررات  في  المزور 
التوقيعات،  و  الكتابات  تزييف  و 
وإدراجها  والتزامات  اتفاقات  اصطناع 
في محررات رسمية و انتحال شخصية 
الغير والحلول محلها واإلدالء بإقرارات 
صحيحة  وقائع  صورة  في  كاذبة 
والتعدي على ملكية عقارية» قدموا 

بموجبه أمام النيابة المحلية.
ق.م

بوالية   2021 سنة  بداية  منذ  تمّ 
كلم من   125 من  أكثر  إنجاز  معسكر 
المناطق  العزلة عن  الطرقات لفكّ 

الريفية.
17 الفترة   هذه  خالل  أنجز  وقد 
األشغال  قطاع  في  مشروعاً 
17ر125 مسافة  على  العمومية 

مسّت  البرامج  مختلف  ضمن  كلم 
23 منها  ريفيا  سكانيا  تجمعا   51
تجمعا مصنف كمنطقة ظل بعضها 
القطاعية  المشاريع  إطار  في  أنجز 
الممولة  المشاريع  ضمن  وبعضها 
للطرقات  الوطني  الصندوق  من 
تشرف  الذي  السريعة  والطرقات 
العمومية.طط  األشغال  وزارة  عليه 
موتمّ ضمن البرامج القطاعية غير 
اإلعالم  خلية  حسب  ـ  الممركزة 
لصيانة  16 مشروعا  إنجاز  ـ  للوالية 
البلدية  الطرقات  من  كلم  17ر105 
مسّت 46 تجمعا سكانيا ريفيا منها 
مناطق  ضمن  مصنفة  تجمعا   24

من  عناية خاصة  تحتاج  التي  الظل 
خالل  تم  كما  العمومية.  السلطات 
ممول  مشروع  إنجاز  الفترة  نفس 
للطرقات  الوطني  الصندوق  من 
الطرق  لصيانة  السريعة  والطرقات 
وزارة  عليه  تشرف  الذي  البلدية 
صيانة  وشمل  العمومية،  األشغال 
الطريق  من  المهترئة  المقاطع 
بلدية  بين  الرابط   97 رقم  الوالئي 
نسمط وبلدية ماكضة مرورا بقريتي 
سيدي علي بوكروشة وسيدي أمبارك 
على مسافة 20 كلم واستفادت منه 
5 تجمعات سكانية مصنفة كمناطق 
إنجاز  2020 شهدت  ظل.وكانت سنة 
األشغال  قطاع  في  مشروعاً   94
العمومية على مسافة 74ر337 كلم 
العمومية  البرامج  مختلف  ضمن 
52 منها  سكاني  تجمع   181 مسّت 
تجمعا سكانيا مصنف ضمن مناطق 

الظل.
س.ز

أدرج عشرون تخصصا جديدا في منظومة 
المهني برسم دورة فيفري 2022 التكوين 
بوالية إيليزي، قصد ضمان استجابة واسعة 
وتنويع  المحلية  الشغل  الحتياجات سوق 
حسبما  الشباب،  لفائدة  التكوين  عروض 
استفيد اليوم األحد من مسؤولي المديرية 

المحلية للتكوين والتعليم المهنيين.
المتوزعة  الجديدة  التخصصات  وتشمل 
مصمم  التكوينية  األنماط  مختلف  على 
بساتين والطبوغرافيا واسترجاع النفايات 
والسياحة  والفندقة  تدويرها  وإعادة 
الخضراوات والتسويق وغيرها من  وزراعة 
في  يساهم  بما  أدرجت  التي  التخصصات 
اليد  من  عنها  المعبر  االحتياجات  تلبية 
العاملة المؤهلة في سوق الشغل المحلية 
االقتصادية،  المؤسسات  قبل  من  سيما 
يوسف  القطاع  مدير  لوأج  صرح  مثلما 

حمداني.
وأوضح حمداني في السياق ذاته عن توفير 
ما مجموعة 1.020 منصبا بيداغوجيا جديدا 
77 على  موزعا  القادم  فبراير  دورة  برسم 
ما  المختلفة  التكوين  أنماط  في  تخصصا 
بين اإلقامي والتكوين عن طريق التمهين 
مختلف  عبر  وذلك  بالمعابر  والتكوين 
المؤسسات التكوينية بالوالية، فضال عن 

المرأة  لفائدة  تكوينية  مناصب  تخصيص 
الريفي  الوسط  فئات  وكذا  بالبيت  الماكثة 

ونزالء المؤسسة العقابية.
المرتكزة  القطاع  الستراتيجية  وتجسيدا 
على االنفتاح والتنسيق مع محيط الشغل 
مؤسسات  عدة  مع  اتفاقيات  توقيع  تم 
في  بالوالية  تنشط  وخاصة  عمومية 
المحروقات  غرار  على  المجاالت  مختلف 
السلكية  واالتصاالت  والسياحة  والفندقة 

والالسلكية، كما جرى شرحه.
المهني  الموعد  لهذا  التحضير  سياق  وفي 
سطرت مصالح القطاع برنامجا تحسيسيا 
وتنظيم  إعالمية  أياما  تنشيط  يتضمن 
التكوين  قطاع  حول  مفتوحة  أبواب 
والتعليم المهنيين وشرح عروض وفرص 
المقبلة  الدورة  خالل  المتاحة  التكوين 
قصد استقطاب شريحة واسعة من طالبي 

التكوين وتأهيلهم، كما أشير إليه.

والتعليم  التكوين  قطاع  يتوفر  لإلشارة 
مراكز  ستة  على  إيليزي  بوالية  المهنيين 
للتكوين المهني والتمهين إلى جانب معهد 
بوالية  وآخر  المهني  التكوين  في  وطني 

جانت.

وتهدف هذه المبادرة للشركة 
الكهرباء  لتوزيع  الجزائرية 
سونلغاز)  (فرع  والغاز 
حول  شروحات  تقديم  إلى 
والتوصيل  التركيب  شروط 
المنازل  داخل  الغاز  بشبكة 
واستعمال تجهيزات مطابقة 
أجل  من  األمنية  للمعايير 
المنزلية  الحوادث  تفادي 
عن  الناجمة  المميتة 
واستنشاقه،  الغاز  تسربات 

حسب المنظمين. 
الصدد  هذا  في  وأوضح 
لدى  باالتصال  المكلف 
للشركة  المحلية  المديرية 
يمكن  ال  «أنه  يحي  عباس 
التجهيزات  هذه  تشغيل 
تضر  ال  كانت  إذا  اال  الغازية 
األشخاص  وأمن  بسالمة 
والتحقق  فحصها  ويتوجب 
طرف  من  سالمتها  من 
من  معتمدين  مختصين 
حماية  أجل  من  الشركة 
وعرفت  مستعمليها». 
في  تنظم  التي  الحملة  هذه 
وسوق  العمومية  األماكن 
غرداية إقباال كبيرا للجمهور، 
مطويات  توزيع  خاللها  وتم 
ونصائح  ارشادات  تتضمن 

االحتياطات  حول  وقائية 
لتجنب  اتخاذها  الواجب 
للغاز  السيئ  االستعمال 
الكهرومنزلية  واألجهزة 

المقلدة. 
هذه  خالل  أيضا  وبرمجت 
مستديرة  موائد  الحملة 
مختلف  عبر  ومعارض 
للشركة  التجارية  الوكاالت 
غرداية  والية  تراب  عبر 
العريض  الجمهور  لفائدة 
المحلي  الجمعوي  والنسيج 
بهدف التحسيس حول أخطار 

التركيب السيئ لشبكة الغاز 
العقالني  غير  االستعمال  و 
الطاقوي،  المصدر  لهذا 
التنمية  الستراتيجية  طبقا 
سطرتها  التي  المستدامة 
السلطات العمومية. وتطمح 
جهة  من  أيضا  الحملة  هذه 
أخرى إلى الالمركزية وترقية 
وعلى نطاق واسع النشاطات 
والتربوية  التحسيسية 
بشأن أخطار استخدام أجهزة 
الغاز ذات نوعية رديئة وغير 

معتمدة، حسب المنظمين.

الحماية  مصالح  وسجلت   
2020 سنة  خالل  المدنية 
حالة   42 عن  يقل  ال  ما 
أكسيد  أحادي  بغاز  اختناق 
نساء  و10  رجال   10) الكربون 
غرداية.  بوالية  طفال)  و18 
الحماية  مصالح  تمكنت  كما 
المدنية من إنقاذ 31 شخصا 
(7 رجال و8 نساء و15 طفال) 
جراء  واحدة  وفاة  وحالة 
منذ  وذلك  بالغاز  االختناق 
غاية  إلى  يناير  شهر  مطلع 

شهر أكتوبر 2021 .

 قامت القافلة الوطنية للتحسيس حول أخطار االختناق بالغاز الطبيعي أمس 
س.زبحملة تحسيسية لفائدة الجمهور العريض بوالية غرداية.
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 الهوس بالمظهر و الذكاء 
   يميل عادة اإلنسان المغرور 

لحد النرجسية للتفاخر بالغرور 
الجسدي و الدماغي، حيث 

أن النرجسي الجسدي يميل 
للتفاخر بجسده مثل الفخر 

باإلنجازات الرياضية التي قد 
يحققها، كما يركز النرجسي 

الدماغي على ذكائه و قدرته و 
براعته الفكرية، و يكون تفكيره 

متمركزاً حول الذات من خالل 
الشعور باستحقاق األفضل عن 

من حوله، و قد يصبح غير راض 
عن اآلخرين إذا لم يقوموا دوماً 

بالثناء على ميزاته المختلفة.

  أكد باحثون أمريكيون، أن 
هناك مشكالت و تشبيكات 

غير طبيعية في الدماغ، قد 
تكون مسؤولة عن سبب تركيز 
بعض األشخاص على مظهرهم 

الخارجي إلى حدّ يقوّض 
قدراتهم السلوكية، و قال موقع 

«هيلث ديلي نيوز» أن دراسة 
شملت أشخاصاً يعانون اضطراب 

التشوه الجسماني، و هو 
مرض عقلي يدفع المصابين 

به لالقتناع أنهم مشوهون 
و قبيحون، على الرغم أن 

مظهرهم يكون في الواقع 

طبيعياً.
   و قال 

الباحثون إن هؤالء األشخاص 
يعانون من تشبيكات غير 

طبيعية في الدماغ، ما يعني 
أنهم يعانون من مشكلة 

في التوصيل بين منطقتيّ 
الدماغ المسؤولتين عن البصر 

و المشاعر، ما يعيق عملية 
معالجة المعلومات.

   و قال الباحث، جايمي فوسنير، 
شارحا الحالة: « كلما كانت 

تشبيكات الدماغ متردية، كلما 
زادت العوارض سوءاً، على 

األخص فيما يتعلق بالسلوك 
القهري، مثل النظر المستمر إلى 

المرآة «، و قام الباحثون خالل 
الدراسة، بفحص صور أشعة 

14 راشداً يعانون من اضطراب 
التشوه الجسماني، و 16 آخرين ال 
يعانون منه، و التي ساهمت في 

إثبات النظرية.
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   الخضار التي تحرق 
الدهون

الفواكه،      و  الخضروات  من  أكبر  كمية  استهالك  يساهم 
و  الدهون  من  الخالية  اللحوم  و  الكاملة  الحبوب  جانب  إلى 
الحفاظ  أو حتى  الوزن،  إنقاص  البقوليات في  و  المكسرات، 
و  النشوية  غير  الخضروات  و  الفواكه  تناول  أنَّ  كما  عليه، 

الورقيات الخضراء قد يُساعد على ذلك.
طريق     عن  يكون  الوزن  إنقاص  أنّ  بالذكر،  الجدير  من  و 

تناول سعرات حراريّة أقلّ من تلك التي يستخدمها الجسم 
حيث  الطعام؛  من  أقلّ  كميّةٍ  تناول  يعني  ال  ذلك  لكنّ  و 
تحتوي  أطباق  بتناول  أقل  حراريّةّ  سعراتٍ  تناول  يُمكن 
على الخضروات و الفواكه التي تمتاز بانخفاض محتواها من 
الفواكه  الخضراوات و  العالية، كما أنّ إضافة هذه  الحرارية  المكونات األخرى ذات السعرات  الحرارية كبديلٍ عن  السعرات 
للوجبة يزيد من حجمها، و يقلل من السعرات المتناولة لنفس الكمية من الطعام بالوقت ذاته؛ و يعود ذلك لمحتواها من 

الماء و األلياف.
الحرارية و الدهون، و تساعد على الشعور  الفواكه تُعدّ قليلة بالسعرات  إلى أنّ معظم الخضروات و      و تجدر اإلشارة 
بالشبع، على غرار البروكلي ألنهُ غنيّ باأللياف، القرنبيط أو الزهرة؛ إذ إنَّ الكوب منه يحتوي على 27 سعرة حرارية فقط، و 
كذا الورقيات الخضراء مثل؛ الكرنب األجعد و السبانخ والسلق، ناهيك عن الراوند و الفلفل األحمر الحار و الملفوف و البصل

    تناول وجبات خفيفة أكثر طوال اليوم و األغذية الغنيّة باأللياف يُمكن أن تساهم في الحفاظ على الشعور بالشبع، ممّا 
يساهم في إنقاص الوزن، و تتوفر األلياف في األغذية النباتية فقط؛ كالفاكهة و الخضار والشوفان و خبز الحبوب الكاملة و 
األرز البني و المعكرونة و الفاصوليا و البازالء و العدس، مع شُرب الماء قبل استهالك أي وجبة يساعد على الشعور بالشبع.

الممارسات      أهم  من  اللعب  يعتبر 
الصحية  للتنمية  الالزمة  الضرورية 
ما  أن  األبحاث  أثبتت  حيث  لألطفال، 
يحدث  الدماغ  نمو  من   75% يقارب 
اللعب على  الوالدة، حيث يساعد  بعد 
عملية نموّ و تطور الدماغ عن طريق 
العصبية  الخاليا  بين  روابط  تكوين 
فيه، و التي تؤدي بدورها إلى تحفيزه 
باأللعاب  القيام  يعتبر  و  تنشيطه،  و 
التي تحتاج إلى مهارات حركية دقيقة 
أو  األقالم،  إمساك  على  القدرة  مثل 
و  كالجري  العالية  الحركية  المهارات 
صحة  لتنمية  الطرق  أفضل  من  القفز 

الطفل.
مهارات     تطوير  على  اللعب  يساعد  و 

يتعلم  حيث  االجتماعية،  الطفل 
و  التعاون  و  كالمشاركة  اللعب  أثناء  االجتماعية  المعاني  من  العديد  األطفال 
كما  لآلخرين،  االعتذار  مهارة  اكتسابهم  إلى  باإلضافة  المشكالت،  حل  و  التفاوض 
تتطور قدراتهم في إدراك السلوكيات التي يجب عليهم االبتعاد عنها كالضرب، كما 
تعلّم  يعتبر  النفس، حيث  التحكم في  و  لديهم  التعاطف  و  اللطف  تتزايد صفات 
هذه المهارات من أهم األمور الالزمة النتقال الطفل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 

البالغين و سن الرشد.
   و يعتبر اللعب من أكثر األمور التي تطور مفهوم الثقة بالذات لدى األطفال، حيث 
إحساسهم  من  يزيد  مما  بأنفسهم،  القرارات  اتخاذ  اللعب  أثناء  األطفال  يستطيع 
باختيارات  عام  بشكل  مقيدون  ألنهم  ذلك  و  الثقة،  و  الجدارة  و  الذاتي  باالكتفاء 
ذويهم في شتى أمور حياتهم، سواًء كان ذلك في اختيار المالبس التي يرتدونها أو 
تناول الطعام أو تنظيم مواعيد الذهاب إلى النوم، و على الرغم من أنّ األهل يريدون 
القيام باألمور األفضل للطفل، إال أنّ هذا األمر يجعله يشعر بالعجز، و ذلك ألنه ال 
يملك أي قرار عند قيامه بهذه األمور، و إنما يقوم بها بناًء على رغبات الكبار، بينما 
يختلف األمر تماماً عند ممارسته للعب، بسبب امتالكه الحرية في اتخاذ القرارات، 
األمر الذي يسمح له بتطوير قدرته على التعبير عن المشاعر و التفاوض و العطاء.

 طرق تنشيط الدورة 

الدموية
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    تعاني فئة كبيرة من األشخاص من ضعف واضح في نشاط الدورة الدمويّة، و ينتج هذا األمر عن 
جُملة من العوامل و المُسببات، و يؤثر في نشاط الجسم و حيويته، حيث إنّ نظام الدورة الدمويّة هو 

عبارة عن نظام متكامل في الجسم، تقع على عاتقه مسؤوليّة نقل كافة المواد الغذائيّة من أكسجين، 
و أحماض، و هرمونات، و ثاني أكسيد الكربون إلى كافة الخاليا، مما يضمن حصول الجسم على التغذية 
الالزمة التي تقي من اإلصابة باألمراض المختلفة، و تُحقق حالة من االستقرار الصّحي، و تضبط درجة 

الحرارة و الرقم الهيدروجيني، و كذلك تحافظ على التوازن.
   و فيما يأتي سنذكر أفضل الطرق الكفيلة بتنشيط الدورة الدمويّة :

-1  تناول الماء بكميات كبيرة يومياً، بمعدّل يتراوح بين ثمانية إلى عشرة أكواب على األقل، 
أي ما يقارب اللترين، و ذلك للوقاية من جفاف الجسم الذي يعدّ من المُسببات الرئيسيّة لضعف الدورة 

الدمويّة. 
الحرص على تناول األطعمة المفيدة و المُغذية للجسم، و إتباع نظام متكامل يضمن   2-

إمداد الجسم بكافة العناصر التي يحتاجها، مثل الفيتامينات و األحماض و كذلك المعادن، و التركيز على 
تناول الخضروات و الفواكه التي تحتوي على السكريات الطبيعيّة المنشطة، و على مضادات األكسدة التي 

تساهم في تقوية الدورة الدمويّة. 
تناول البروتينات، و التركيز على اللحوم و منتجات األلبان و ثمار البحر، و كذلك البيض و   3-

الدواجن، حيث تساهم في تحفيز حركة الشرايين. 
عدم الجلوس لساعات طويلة؛ و ذلك تفادياً لخمول الجسم، و لتجنب انقباض العضالت،   4-

حيث ينصح بممارسة الرياضة بشكل يومي، و السير لفترة مناسبة يومياً. 
التعرض المباشر و الكافي ألشعة الشمس، و خاصة في ساعات الصباح الباكر، و الحذر من   5-

التعرض لها في أوقات الذروة، حيث تمدّ الجسم بحاجته من الفيتامينات و العناصر التي تحفز القوة 
البدنيّة.

-6  االستحمام بالماء البارد، و التركيز على وضع القدمين و تدليكهما من األسفل لألعلى، و 
ذلك بغمر القدمين في الماء البارد حتى منطقة الركبة.

-7  ارتداء المالبس الفضفاضة و األحذية المُريحة، و تجنب الكعب العالي؛ حيث يحول دون 
ضخ الدم من أسفل القدم.

-8  تجنّب إزالة الشعر الزائد بالشمع الساخن، و استخدام الطرق التقليديّة، ألنّها تساعد 
على توسيع الشرايين و األوردة.

-9  شرب العصائر الطبيعيّة المُنشطة، و خاصة العصائر الحمضيّة مثل الليمون و 
البرتقال، و تناول الفلفل الحار الذي يقضي على الكولسترول الضار و يطهر أوعية الدم، و كذا الثوم الذي 

يطهر الدم، و يقي من مشاكل القلب و يقوي الدورة الدمويّة، إضافة إلى المشروبات العشبيّة الضروريّة 
لهذا الغرض مثل النعناع و الكاكاو الغني بالمضادات الطبيعيّة لألكسدة، و الذي يحتوي على نسبة عالية 
من المغنيسيوم، و الحرص على تناول كميات كافية من مشروب نبات الزعرور الذي يقوي القلب، و يمنع 

تصلّب الشرايين، و يقي من الذبحة الصدريّة.
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تدابير منزلية 

تناول  تتجاوز فكرة  الروح، فهي  تُجدد  التي  األمور  العشاء من     تعدّ حفالت 
المضيفين  التواصل بين  و  الترابط  إلى تجميع كل ما يخلق جوّاً من  الطعام 
و المدعوّين، حيث تُقام الحفالت في الغالب في غرفة الطعام الموجودة في 
المنزل أو في غرفة المكتب، كما يمكن أنْ تُقام في الباحات الخلفيّة للمنازل، أو 
في أي مكان مُناسب في المنزل يحتوي على مساحة كافية للتنقل بكل سهولة.
   و من جانبه يُعدّ وضع الشموع في نواحي الغرفة، و تزيين طاوالت الطعام 
بالورود من األفكار الممكنة عند التحضير لهذه الحفالت، كما يُمكن االستفادة 
من أفكار تزيين طالوة الطعام باألصداف، أو أطباق الخضار الخريفيّة، أو صناديق 
الورنيش المعبّأة باألوراق العشبيّة، إضافة إلى فاز الكريستال المُزخرف، كما 
يمكن تطبيق فكرة تخصيص بوفيه للحلويات و العصائر، إذ يُعدّ ذلك أفضل 
من وضعها على طاولة الطعام نفسها، و ذلك ليمتّع المدعويين بالحريّة و 
عدم الضغط عليهم لتناولها، كما يُفيد تخصيص بوفيه للمقبّالت في جعل 

الضيوف يتجاذبون أطراف الحديث قبل تناول الوجبة الرئيسيّة.

من إعداد: حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 اللعب عند األطفال

    أفكار حفالت العشاء في البيت 

مجتمع
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لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  أعطى 
دفعة  إنفانتينو،  جياني  «فيفا»، 
استضافتها  إمكانية  بشأن  لمصر 

بطولة كأس العالم عام 2030.
 وقال رئيس «الفيفا» في تصريحات 
الجنوب  أوف»  نقلتها صحيفة «كيك 
إفريقيا  شمال  دول  إن  إفريقية، 
يمكنها استضافة بطولة كأس العالم 
خاصة بعدما نجحت مصر في تنظيم 
كأس األمم اإلفريقية في وقت قياسي 
مقترح  أن  وأضاف   ،2019 بنسخة 
إقامة كأس العالم كل عامين سيزيد 
من فرص استضافة البطولة في دول 
دول  والسيما  العالم  حول  مختلفة 

شمال إفريقيا.
«مصر  قائال:  إنفانتينو  وتابع   

جيرانها  مع  التعاون  على  حريصة 
مشتركة  محاولة  خالل  الشمال  في 
البطولة  من   2030 نسخة  لتنظيم 
األمر  العالم ولكن  األكبر على مستوى 
البطولة  بإقامة  مرهونا  يكون  قد 
إسبانيا  دولتي  أن  كما  عامين،  كل 
البطولة  استضافة  عرضتا  والبرتغال 
رغبة  للمغرب  وكان  مشترك،  بشكل 
بشكل  البطولة  استضافة  في  قوية 
ولكن  والبرتغال،  إسبانيا  مع  مشترك 
طلبهما  قدمتا  اإليبيرتين  الدولتين 

دون المغرب».
قائال:  حديثه  إنفانتينو  واستطرد   
تنظيم  والسعودية  مصر  «بإمكان 
هو  فقط  المغرب  ولكن  العالم  كأس 

من تقدم بملفه حتى اآلن».

التي  العرب  كأس  بطولة  وعن   
بقطر،  مؤخرا  منافساتها  اختتمت 
أن  «أعتقد  «الفيفا»:  رئيس  قال 
أن  بعد  نفسها  فرضت  العرب  كأس 
األدوار  في  خاصة  الماليين  شاهدها 
بكل  البطولة  ونجحت  اإلقصائية 

المقاييس».
 وأضاف «تلقيت العديد من المكالمات 
تطالب بتنظيم المسابقة مجددا وأنا 
مؤهلة  العربية  الدول  ذلك..  أؤيد 
الجمهور  المونديال..  الستضافة 

العربي يستحق األفضل».
لن  العرب  «كأس  إنفانتينو:  وأكمل   
البطولة  آسيا،  كأس  مع  تتعارض 
اآلسيوية  القدم  كرة  ستفيد 

واإلفريقية أيضا».

جدد تأكیده موقفھ من إقامة كأس العرب مجددا

المدير  ليوناردو،  البرازيلي  كشف 
سان  باريس  لنادي  الرياضي 
صفقة  أن  الفرنسي،  جيرمان 
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم 
حتى  مفاجئة  كانت  الصيف  في 

بالنسبة للنادي الفرنسي.
مع  مقابلة  في  ليوناردو  وقال   
اإلذاعية   «1 «أوروبا  محطة 
3 الصفقة في  «أتممنا  الفرنسية: 

تخيلنا  ألننا  بصراحة فوجئنا  أيام، 
أنه سيبقى في برشلونة».

أداء  عن  ليوناردو  ودافع   
مع  السابق،  برشلونة  أيقونة 
«هل  قائال:  الباريسي،  الفريق 
أي  ميسي؟  أداء  مناقشة  تريدون 
يفهم  ال  أدائه  عن  يسأل  شخص 
في  له  أشهر  أول  اإلحصائيات، 
ومبابي  هو  مذهلة،  كانت  باريس 
أهداف  معظم  لتسجيل  تعاونا 
الفريق هذا الموسم. ال أحد يطلب 
في  كيلومترا   12 قطع  ميسي  من 
كل مباراة، هو يلعب كما لعب في 

الـ20 سنة الماضية».
عندما  األمور  «تتغير  وأضاف:   
آخرون  العبون  هناك  يكون 
لكنه  ميسي..  جانب  إلى  (مميزون) 
عبقري،  ألنه  التكيف  يستطيع 
التكيف  اآلخرين  العباقرة  وعلى 

معه».
عاما)   34) ميسي  ليونيل  واضطر   
الميركاتو  خالل  برشلونة  لمغادرة 
إلى  منضما  الماضي،  الصيف 
في  جيرمان  سان  باريس  صفوف 
صفقة مجانية، بعد إخفاق النادي 
بسب  عقده  تمديد  في  الكتالوني 
منها  يعاني  التي  المالية  األزمة 

النادي وتحديد سقف الرواتب.
ليوناردو  أكد  أخرى،  جهة  ومن   
بوكتينيو،  لألرجنتيني  احترامه 
المدير الفني لباريس سان جيرمان، 
بزيدان،  يتصل  لم  «النادي  بقوله: 
لم نتحدث معه وال مع أي مدرب آخر 

سواء اآلن أو بعد إقالة توخيل».

ليوناردو يدافع عن المدرب بوكيتينو ويؤكد

«ميسي عبقري واتممنا صفقة 
انتقاله في ثالثة أيام»

إنفانتینو یعطي مصر دفعة لتنظیم الموندیال

قال أن ليفاندوفسكي يملك مكانة عالية في الفريق

 رئيس بايرن ميونخ 
يكشف سبب رفض فريقه 

التعاقد مع هاالند
  

أكد رئيس بايرن ميونخ لكرة القدم، هربرت هاينر، أن ناديه ال يريد 
إرلينغ  النرويجي  الدولي  دورتموند،  بوروسيا  مهاجم  مع  التعاقد 

هاالند.
لن  البافاري  النادي  إن  األلمانية،  «سبورت1»  لشبكة  هاينر  وقال   
يسعى للتعاقد مع هاالند «وذلك ألننا نملك (المهاجم البولندي) 
 ،2023 عام  حتى  فريقه  مع  يرتبط  الذي  ليفاندوفسكي»،  روبرت 
البولندي مرات عدة  المهاجم  أخبروا  النادي  أن مسؤولي  إلى  مشيرا 

بأنه «يملك مكانة عالية لديهم».
19  ويتصدر ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوري األلماني برصيد 
بايرن  بألوان  خاضها  مباراة   354 في  هدفا   324 سجل  كما  هدفا، 

ميونخ منذ انتقاله إليه قادما من دورتموند بالذات عام 2014.
بعد  األوروبية  األندية  أبرز  عليه  تتهافت  الذي  هاالند،  ويرتبط   
75 76 هدفا في  الالفت في صفوف دورتموند حيث سجل  تألقه 

مباراة في مختلف المسابقات، مع فريقه الحالي بعقد يمتد حتى 
من  يستطيع  جزائيا  بندا  يتضمن  عقده  لكن   ،2024 عام  نهاية 

خالله الرحيل نهاية الموسم الحالي مقابل 80 مليون يورو.
رحيل  إمكانية  إلى  ألمح  هاالند،  أعمال  مدير  رايوال،  مينو  وكان   
يمكن  أندية  أربعة  عن  وتحدث  الحالي،  الموسم  نهاية  في  موكله 
أن يحط الرحال فيها وهي بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي، وريال 

مدريد، وبرشلونة.

رياضة
غداة مشاركته في دورة استعرافية في أبوظبي

 نادال یعلن إصابتھ بكورونا 
قبل انطالق بطولة أسترالیا

اإلسباني  التنس  نجم  أعلن 
إصابته  أمس،  نادال،  رافائيل 
غداة  وذلك  كورونا،  بفيروس 
كان  حيث  أبوظبي  من  عودته 

يشارك في دورة استعراضية.
 وقال المصنف أوال عالميا سابقا 
على حسابه في موقع «تويتر»، 
عند  أجراه  الذي  الفحص  إن 
إلى إسبانيا أثبت إصابته  وصوله 

بكورونا.

صعبة  لحظات  «أعيش  وأضاف 
شيئا  أتحسن  أن  أتمنى  لكنني 
طريقي  في  اآلن  أنا  فشيئا. 

للمنزل وأبلغت كل المخالطين بهذه النتيجة».
 وخسر نادال، المباراتين اللتين خاضهما األسبوع المنصرم في دورة أبوظبي 
االستعراضية ضد البريطاني أندي موراي، والكندي دنيس شابوفالوف، وذلك 

في أول مشاركة له بعد غياب ألربعة أشهر بسبب إصابة في قدمه.
 وتعتبر المشاركة في أبوظبي خطوة مهمة لنادال، الذي أعلن أنه لن يشارك 
جانفي   17 في  أستراليا  بطولة  انطالق  قبل  واحدة  رسمية  دورة  في  سوى 

المقبل.

 اعتبر خاسرا في مباراة ليل التي لم يلعبها

 استبعاد توتنھام من دوري 
المؤتمر األوروبي

  قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم، 
أمس استبعاد فريق توتنهام من 

بطولة دوري المؤتمر.
في  االنضباط  لجنة  واعتبرت   
أن  القدم،  لكرة  األوروبي  االتحاد 
رين  مباراة  في  خاسر  توتنهام 
ما   ،3-0 بنتيجة  يلعبها  لم  التي 

يعني أنه خارج البطولة.
من  للفوز  يحتاج  توتنهام  وكان   
في  الثاني  المركز  احتالل  أجل 
الدور  إلى  والتأهل  المجموعة، 
التالي في البطولة إلى جانب رين 

صاحب الصدارة.
ا لهذا القرار، فإن فيتيسه أرنهيم الهولندي من سيتأهل إلى الدور   لكن وفقً
7) ا  ثالثً (11 نقطة)، بينما يظل توتنهام  10 نقاط، خلف رين  التالي برصيد 

نقاط).
بسبب  رين،  مع  المجموعات  دور  في  األخيرة  مباراته  توتنهام  يلعب  ولم   
األول  الفريق  مع  العاملين  من  و5  العبين   8 إصابة  من  السبيرز  معاناة 

بفيروس كورونا.

وفشل توتنهام ورين في إيجاد موعد مناسب إلعادة خوض المباراة قبل نهاية 
شهر ديسمبر/كانون األول الجاري.

 المباراة انتهت بفوز نادي الجنوب اإليطالي بهدف دون رد

 ھدف میالن الملغي ضد 
نابولي یثیر جدًال في إیطالیا

   
لفرانك  الملغي  الهدف  أثار 
في  ميالن،  وسط  العب  كيسي، 
بالجولة  امس  اول  نابولي،  شباك 
من  الكثير  الكالتشيو،  من  الـ18 

الجدل في الصحافة اإليطالية.
نابولي  بفوز  انتهت  المباراة   
الحكم  وألغى  رد،  دون  بهدف 
في  لميالن  ا  هدفً ماسا  دافيدي 
الوقت القاتل بداعي وجود تدخل 
أوليفييه جيرو في  المتسلل  من 

اللعبة.
ديللو  «الغازيتا  صحيفة  وقالت   
مراجعة  إن  اإليطالية،  سبورت» 

الحكم للهدف في تقنية الفيديو أمر صحيح، لكن كان يجب احتساب الهدف، 
ألن جيرو لم يتدخل في اللعبة.

التحكيمي في شبكة «دازن» على رأي «الغازيتا»  الخبير   ووافق لوكا ماريلي، 
اللعبة في  الحكم لمشاهدة  لكنه اعترض على استدعاء  الهدف صحيح،  بأن 

تقنية الفيديو.
سبورت»  ديللو  و»كوريري  سبورت»  «توتو  صحيفتي  أيدت  المقابل،  وفي    
لمس  محاوالً  ساقيه  حرك  جيرو  ألن  الهدف،  بإلغاء  الحكم  قرار  اإليطاليتين، 

الكرة، رغم عدم نجاحه في الوصول لها.
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أكد حرص رئيس الجمهورية على إعطاء دفع للرياضة في بالدنا، سبقاق
«الجزائر ال ولن تنسى فضل أبنائها الذين أبقوا رايتها عالية وهامتها شامخة»

بالجزائر  الشعب  بقصر  أمس  سبقاق،  الرزاق  عبد  الرياضة،  و  الشباب  وزير  أكد 
العاصمة، أن « الجزائر ال و لن تنسى فضل أبنائها الذين يبذلون النفس والنفيس 

من أجل إبقاء رايتها عالية وهامتها شامخة بين األمم».
للمحليين  الوطني  المنتخب  به  حظي  الذي  التكريم  بمناسبة  ألقاها  كلمة  وفي 
لكرة القدم من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قال وزير الشباب 
رسالة  طياتها  في  تحمل  وشكر  عرفان  وقفة  هي  المحطة  هذه  إن   »  : ولرياضة 
مفادها أن الجزائر ال ولن تنسى فضل أبنائها الذين يبذلون النفس والنفيس من 

أجل إبقاء رايتها عالية وهامتها شامخة بين األمم.».
لرئيس  السامية  الرعاية  تحت  فيه  نلتقي  أغر  ليوم  إنه   »  : قائال  الوزير  وأضاف 
الجزائر  أفراح  تصنع  فتئت  ما  التي  الجزائرية  الكرة  أيام  من  يوم  في  الجمهورية 
بين  أقف  الدولية،  المحافل  كل  في  الرياضية  أمجادها  وتبني  والخارج  بالداخل 
أيديكم بتكليف سامي من السيد رئيس الجمهورية من أجل تقديم أصدق التهاني 
في  ساهموا  من  لكل  كذلك  و  األفراح  صانعي  و  الصحراء  محاربي  الجزائر،  ألبطال 

تحقيق هذه النتائج من طاقم تقني و مسيرين.».
كما اعتبر أن هذا التتويج « رسالة للشباب الجزائري التي تفيد بأن العمل و المثابرة 
ألبعد  تمتد  األبطال  أيها  أنتم  ورسالتكم  التفوق  و  النجاح  إال  يثمرون  ال  اإلصرار  و 
بكثير من المربع األخضر الذي ال ينافسكم فيه أحد بحيث فرض عليكم نجاحكم أن 

القدوة  تكونوا 
للشباب  المؤثرة 
و  الجزائري 
تساهم  التي 
صناعة  في 
طن  ا لمو ا
و  الصالح 

المتوازن.».
الوزير  وأكد 
رئيس  حرص 
ية  ر لجمهو ا
الشخصي   »

الدؤوب على إعطاء دفع جديد للرياضة الجزائرية وتسخير كل اإلمكانيات من أجل 
التفوق وال شيء غير التفوق وأحسن مثال على ذلك هو متابعته اليومية لتطور 
التي يريدها رئيس  و   2022 المتوسط وهران  البحر األبيض  ألعاب  أشغال تحضير 

الجمهورية طبعة دولية بنكهة جزائرية في كل االختصاصات.».
ق.ر_واج

المنتخب  المجيد تبون،  السيد عبد  الجمهورية،  خص رئيس 
رسمي،  باستقبال  العرب  بكأس  المتوج  للمحليين  الوطني 
العربي من  ظهيرة أمس بقصر الشعب، بعد عودته بالتاج 
ان  الجمهورية  رئيس  وحرص  الدوحة،  القطرية  العاصمة 
على  وتشجيعهم  المبذولة،  المجهودات  على  الجميع  يهنيء 

مواصلة العمل لتحقيق إنجازات أخرى.
صالح  األمة،  مجلس  رئيس  بحضور  التكريم  حفل  وجرى 
قوجيل، و رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، 
والوزير األول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان 
السعيد شنقريحة، ورئيس  الفريق  الشعبي  الوطني  الجيش 

المحكمة الدستورية، عمر بلحاج و أعضاء من الحكومة وعدد 
من إطارات الدولة.

الفني  والطاقم  مبولحي،  وهاب  رايس  القائد  رفقاء  وحظي 
الجمهورية،  رئيس  من  بتكريم  للمحليين،  الوطني  للمنتخب 
عبد المجيد تبون، الذي حرص على تهنئة تعداد الخضر، فردا 
فردا، قبل أخذه صورة تذكارية إلى جانبهم. من جانبه، أهدى 
العرب،  كأس  بطولة  ميدالية  بوقرة،  مجيد  الوطني  الناخب 
الكبير  دعمه  نظير  تبون،  المجيد  عبد  الجمهورية  لرئيس 

للمنتخب الوطني األول والمحلي.
أمير.ل

في حفل بقصر الشعب وبحضور أكبر مسؤولي الدولة

الناخب الوطني تابع مشوار المحليين باهتمام، وبونجاح يؤكد

«بلماضي أمرنا بمضاعفة 
المجھودات تحضیرا للكان « 

الناخب  أن  أمس  عديدة  مصادر  كشفت    
بالالعبين  اتصل  بلماضي  جمال  الوطني 
المنافسة  روح  على  باإلبقاء  منهم  وطالب 
خالل  المباريات  من  عدد  أكبر  ولعب  لديهم، 
الوطني،  منتخبنا  بها  توج  التي  العرب  كأس 
وتفادي التعرض لإلصابات تحسبا للمشاركة 

في كأس إفريقيا لألمم في الكاميرون.
وأوضحت ذات المصادر أن بلماضي كان يتابع 
المحليين  منتخب  تخص  وصغيرة  كبيرة  كل 
بوقرة،  مجيد  تدريبه  على  يشرف  الذي 
العبي  من  عدد  أكبر  مشاركة  واستحسن 

المنتخب األول، حتى يبقوا على جاهزيتهم قبل الشروع في التحضير للكان.
من جهته، قال الدولي الجزائري بغداد بونجاح ان المباريات التي لعبها رفقة منتخب المحليين 
مثلما طلب  المنافسة،  أجواء  البقاء في  الالعبين من  مكنت  أنها  للغاية، حيث  كانت مفيدة 
منهم مدرب المنتخب األول، دون أن يفوت الفرصة للتعبير عن سعادته بالعودة بالتاج العربي 

إلى الجزائر.
وصرح هداف الخضر بعد وصوله إلى الجزائر :»ال ننسى أن كأس إفريقيا لألمم قادمة، تكلم 
معنا المدرب جمال بلماضي وطلب منا مضاعفة المجهودات وأن نلعب أكبر عدد من المباريات، 
وأكد انه علينا أن نقدم أقصى ما نملك للتحضير لمباريات الكان، بلغنا االمر عملنا به حققنا 

نتائج وفزنا بالبطولة»
ق.ر

كأس العرب عرفت مشاركة 327 العبا على مدار 19 يوم

شتي وبن عیادة والشناوي األكثر 
مشاركة بـ600 دقیقة

ان  أمس  قطرية  إعالمية  مصادر  كشفت 
بن  وحسين  ستي  الياس  الجزائريين  الدوليين 
عيادة من بين ثالثة عناصر لعبوا 600 دقيقة 
الوطني  منتخبنا  بها  توج  التي  العرب  كأس  في 

المحلي عقب فوزه أمام تونس أول أمس.
عن  الدوحة»  «استاد  صحيفة  وتحدثت 
وأكدت  بالبطولة،  المتعلقة  اإلحصائيات 
إلياس  الجزائري  الثنائي  أن  القطرية  الصحيفة 
في  مشاركة  األكثر  عيادة  بن  وحسين   ، شتي 
رفقة  دقيقة   600 بواقع  العربية  البطولة 

حارس المنتخب المصري محمد الشناوي. 
الذين  منتخب  الـ16  قوائم  العبا مسجلين في   368 بين  من  العبا   327 البطولة  في  وشارك 
شاركوا في النهائيات وعلى مدار 19 يوما.  وتظهر االحصائيات أن 13 العبا شاركوا في جميع 
مباريات البطولة الست بواقع 3 مباريات في دور المجموعات و3 مباريات في المراحل اإلقصائية 
محمد  وهم  دقيقة   600 بواقع  المباريات  دقائق  جميع  خاضوا  فقط  العبين   3 بينهم  من 

الشناوي (مصر) وثنائي الجزائر إلياس شيتي وحسين بن عيادة.
ق.ر

  موتسيبي في زيارة للكاميرون منذ امس

الكاف تفصل في مصیر الكان غدا
ياوندي  إلى  ماوتسيبي  باتريس  القدم،  لكرة  اإلفريقي  اإلتحاد  رئيس  امس،  صبيحة  وصل     
صحفية  تقارير  وأوضحت  إفريقيا،  أمم  لكأس  االستعدادات  آخر  معاينة  أجل  من  بالكامرون، 
المقرر  األفريقية  األمم  لكأس  االستعدادات  على  للوقوف  الكاف  رئيس  زيارة  أن  كامرونية 
انطالقها في الكاميرون يوم 9 جانفي القادم.ومن المقرر عقد اجتماع بين باتريس موتسيبي 
والسلطات الكاميرونية خالل الساعات القادمة، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص الكان 
مع نهاية هذه االجتماعات. وقال موتسيبي عند وصوله إلى مطار ياوندي أنه ستكون هناك 
اجتماعات يومي امس واليم، دون اإلشارة لمصير البطولة. ومن المنتظر أن يتخذ القرار النهائي 
بشأن إقامة كأس األمم اإلفريقية بالكامرون في وقتها المحدد أو تأجيلها، هذا األربعاء عقب 

اإلجتماعات التي سيعقدها رئيس الكاف في ياوندي.

بوقرة يؤكد ان اللفتة ستعطيه دافعا تحفيزيا كبيرا  

الالعبون یثمنون تكریمھم من قبل رئیس الجمھوریة

مسؤولون ومواطنون حرصوا على تهنئة الخضر

استقبال رسمي وشعبي منقطع النظیر 
ألسیاد العرب

الطائرة  حطت  مساء،  والربع  الثامنة  الى  تشير  كانت  الساعة  عقارب   
الجزائري،  «التراب»  فوق  شتي  إلياس  «الموهبة»  رفاق  تقل  التي 

الدولي،  بالمطار  الشرفية  القاعة  الصحراء»  «محاربي  أقدام  وطأت 
في «استراحة محارب»، حيث لقوا خاللها استقباال رسميا من طرف 

الطاقم الحكومي على رأسه الوزير االول وزير المالية، السيد أيمن 
بن عبد الرحمن، قبل إطالق العنان لموكب احتفالي شعبي من 

مقام الكبار.
الجزائر  األحد  ليلة  سادت  التي  الطقس  برودة  تمنع  ولم 
لتشكيل  المواطنين  من  اآلالف  عشرات  وشوارعها،  العاصمة 
المطار  بين  كيلومترات  امتد على مسافة  ممر شرفي عمالق 
فندق  غاية  الى  ماي  أول  وساحة  بومدين-  -هواري  الدولي 
«ملكي»  استقبال  لتخصيص  العاصمة،  بالجزائر  «األوراسي» 
يليق بالمنتخب الجزائري العائد من العاصمة القطرية الدوحة، 

متوجا بكأس العرب لكرة القدم، للمرة االولى في تاريخه.
الطريق  مستوى  على  حتى  خارقا  كان  الجماهيري  الحضور 

السيار، فبالرغم من انخفاض درجة الحرارة الى ادنى مستوياتها 
أشبال  تقاسم  أن  إال  أبت  أطيافها  وبكل  الجماهير  أن  إال  بالليل، 

األهازيج  خاللها  تعالت  بالتتويج،  العارمة  الفرحة  بوقرة  مجيد 
العبوا  استقل  وبعدها  لـ»الخضر.  الممجدة  واألغاني  والزغاريد 

المنتخب الجزائري الحافلة المكشوفة لمواصلة االحتفاالت الشعبية 
مع الجماهير الجزائرية التي كانت تنتظرهم بأعداد غفيرة في الشوارع 
الرئيسية للعاصمة، ليكون فندق «األوراسي» باألبيار المحطة األخيرة.

ق.ر

الرئيس تبون يستقبل أبطال العرب 
ويكرمهم بعد التتويج

ثمنت عناصر المنتخب الوطني للمحليين التكريم الذي خصهم به رئيس الجمهورية السيد عبد 
المجيد تبون، بقصر الشعب بالجزائر العاصمة، عقب تتويجهم بكأس العرب فيفا2021-، وكذا 

باالستقبال الشعبي ’‘المميز‘‘ و‘‘الكبير‘‘ الذي حظي به «الخضر» في شوارع العاصمة.
واستحسن رئيس الفاف عمارة شرف الدين، هذا االستقبال وقال: ’‘إنها لفتة رائعة اتجاه الفريق 
الوطني بعد هذا التتويج. لقد حظينا باستقبال رائع منذ قدومنا، إنه شرف كبير لنا خاصة وأن 
األجواء كانت كبيرة وتثلج الصدور. كما حظينا أيضا باستقبال كبير من قبل الشعب الجزائري وهي 

إشارة عرفان. عليكم أن تعلموا بأننا نقوم بواجبنا ومازالت مهمات أخرى تنتظرنا‘‘.
ومن جهته، أشاد المدرب الوطني للمحليين مجيد بوقرة بهذا االستقبال المميز له وألشباله: ’‘الحمد 
اهللا على هذا التتويج. علينا أن نشكر الالعبين على المجهودات المبذولة وتفانيهم في تقديم 
نوعية لعب جيدة على مدار المباراة الست التي خاضوها في هذه الدورة‘‘ مضيفا ’‘أن هذه الدورة 
أعادت لي ذكريات جميلة عشتها كالعب في ملحمة أم درمان بالسودان، هذه اللفتة الطيبة من 

شأنها أن تعطيه عزيمة اضافية على تحقيق المزيد من االنجازات في المستقبل‘‘.
التتويج مستحق رغم صعوبة  إن هذا  للجزائر.  وألف مبروك  الحمد اهللا  الياس شتي: «   وصرح 
أجل  من  المنافسة  وخضنا  البطل  بشخصية  دخلنا  لقد  المنتخبات.  أفضل  واجهنا  ألننا  المشوار 
لم  الذي  الشعب  التي عشناها وعلنيا أن نشكر  الجزائري بأكمله. ال يمكن وصف األجواء  الشعب 

يقصر معنا. إن شاء اهللا سنحقق تتويجات أخرى من أجل اسعاده‘‘.
وقال دراوي: ’‘إنه لشرف كبير أن يتم تكريمنا من قبل رئيس الجمهورية حيث يبقى حافزا لنا في 
باقي االستحقاقات والمواعيد المقبلة. لقد عملنا من أجل اسعاد الشعب الجزائري الذي يعرف 
من  المزيد  أتمنى  العاصمة.   شوارع  في  رائع  من  أكثر  باستقبال  خصنا  والذي  القدم  كرة  جيدا 

النجاحات للمدرب مجيد بوقرة الطموح والذي حقق أول لقب له كمدرب‘‘.
ق.ر
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الذین  المشاركون  وقام 
المؤسسات  مختلف  یمثلون 
الخدمات  قطاع  في  الناشطة 
اإللكترونیة  و  الرقمیة 
تتمثل  ابتكارات  بعرض 
حدیثة  وخدمات  حلول  في: 
الطاقة  توفیر  مجاالت  في 
التحكم في وسائل و عتاد  و 
مراقبة  و  بعد  عن  اإلنجاز 
باالعتماد  المشاریع  تطور 
االصطناعي  الذكاء  على 
األشغال،  تطور  في  للتحكم 
تطبیقات  إلى  باإلضافة 
عن  للكشف  إلكترونیة 
ترویج  أو  الغاز  تسربات 
في  التحكم  كذا  و  المنتجات 

المنزل عن بعد.
الدین  سیف  محمد  وحسب 
في  المستشار  صالحي، 
الھیئات  لدى  الرقمنة 
مؤسسة  ومؤسس  العمومیة 
المبادرة  سمارت"  "میدیا 

العدید  فإن  الصالون،  لتنظیم 
الناشطة  المؤسسات  من 
التطویر  أنظمة  إعداد  في 
خالل  قامت  التكنولوجي 
بالكشف  التظاھرة  ھذه 
حدیثة  منصات  إطالق  عن 
العمومیة  اإلدارات  لرقمنة 
و  االقتصادیة  المؤسسات  و 
مرافقتھا في تنظیم تظاھراتھا 
بإضفاء الدعائم التكنولوجیة.

العام  المدیر  وأوضح 
الرقمنة  بوزارة  للرقمنة 
درار  حسان  واإلحصائیات، 
، أن االبتكارات المعروضة 
في ھذا الصالون "لھا أھمیة 
بیئي  نظام  وضع  في  كبیرة 
و  بالرقمنة  للنھوض  مالئم 
اإلسراع في التحول الرقمي 
أن  إلى  مشیرا  المنشود"، 
تعتبر  الناشئة  المؤسسات 
الذي  العملیاتي  "الذراع 
الوصیة  الوزارة  تعتمد علیھ 

الرقمي  التطور  لتجسید 
لعصرنة  حتمیة  أصبح  الذي 
اإلدارة و النھوض باالقتصاد 
ذات  أبدى  كما  الرقمي". 
من  استحسانھ  المسؤول 
األولى  للطبعة  الجید  التنظیم 
''كونستان- صالون  من 
المؤسسة  شجع  و  تیك'' 
"میدیا  بتنظیمھ  بادرت  التي 
سمارت" و جمیع المؤسسات 
المجال  نفس  في  الناشطة 
على المساھمة في ازدھار و 
أشرف  وقد  القطاع.  تطویر 
الرقمنة  وزارة  عن  ممثلون 
والي  برفقة  اإلحصائیات  و 
جاري،  مسعود  قسنطینة، 
األولى  الطبعة  افتتاح  على 
للرقمنة  الوطني  للصالون 
المعلومات  تكنولوجیا  و 
ستقام  التي  ''كونستان-تیك'' 
بأحد  أیام  ثالثة  مدار  على 

فنادق قسنطینة.

شھد افتتاح الطبعة األولى من الصالون الوطني للرقمنة وتكنولوجیا 
المعلومات ''كونستان-تیك'' أمس، بقسنطینة عرض قرابة 100 اختراع 
تكنولوجي موجھ لتحسین الخدمات العمومیة وتطویر مردود المؤسسات 

االقتصادیة و الحیاة العامة للمواطنین.

ع.ط

بخنشلة والریاضة الشباب مدیریة

áªFGO πªY Ö°UÉæe ‘ ÉHÉ°T 64 êÉeOEG
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الشباب  مدیریة  أمس،  قامت 
خنشلة  لوالیة  والریاضة 
64 شابا من أصحاب  بإدماج 
في  التشغیل  قبل  ما  عقود 

مناصب عمل دائمة.
علي  خنشلة،  والي  أشرف  و 
الشباب  ومدیر  بوزیدي، 
طواھریة،  العربي  والریاضة 
بقاعة الریاضات بزة لعروسي 
متعدد  المركب  بدیوان 
الریاضات بخنشلة، على تسلیم 
اإلدماج في مناصب  مقررات 
شابا   64 لفائدة  دائمة  عمل 
المساعدة  مستفیدا من جھازي 
على اإلدماج المھني واإلدماج 
االجتماعي لحاملي الشھادات.

و أكد مدیر الشباب والریاضة 
العربي  خنشلة  لوالیة 
لـ  تصریح  في  طواھریة، 
"وأج"، على ھامش حفل تسلیم 
الشباب  أن  اإلدماج,  مقررات 

تحصلوا  الذین  ھم  المدمجین 
رتبة  في  عمل  مناصب  على 
المؤسسات  بمختلف  متصرف 
المنتشرة  والریاضیة  الشبانیة 
والیة  بلدیات  مختلف  عبر 

خنشلة.
و أكد ذات المسؤول أن الـ 64
بتوقیع  الیوم  قاموا  الذین  شابا 
اإلدماج في مناصب  مقررات 
الذین  أولئك  ھم  دائمة  عمل 
إطار  في  الفعلي  نشاطھم  فاق 
جھازي المساعدة على اإلدماج 
االجتماعي  واإلدماج  المھني 
للشباب حاملي الشھادات أكثر 
بتاریخ  عمل  سنوات   8 من 

نوفمبر من سنة 2019.
ما  خالل  سیتم  أنھ  أردف  و 
دیسمبر  شھر  أیام  من  تبقى 
من  آخرا  شابا   268 تنصیب 
أصحاب عقود ما قبل التشغیل 
فور  دائمة  عمل  مناصب  في 

المالیة  الرقابة  مصالح  تأشیر 
على  إدماجھم  ملفات  على 
مارس  شھر  من  بدایة  یتم  أن 
تنصیب  في  الشروع  المقبل 
العمال المستفیدین من عقود ما 
قبل التشغیل والذین لم یستوفوا 
8 سنوات عمل عند نھایة سنة 

.2019
و تم بالمناسبة توزیع تجھیزات 
10 على  ریاضیة  ولوازم 

نموذجیة  ابتدائیة  مدارس 
المنشور  معنیة بتطبیق فحوى 
الموقع  المشترك  الوزاري 
الشباب  وزارتي  طرف  من 
الوطنیة  التربیة  و  والریاضة 
سنة  من  فبرایر  شھر  خالل 
2021 والذي یكشف التدابیر 
الریاضة  بعث  إلعادة  الجدیدة 
500 عبر  تدریجیا  المدرسیة 

مدرسة ابتدائیة عبر الوطن.
ف. م
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تم تعیین أحمد سلیماني مدیرا عاما لدیوان الحج العمرة، وذلك بموجب مرسوم رئاسي أمضاه رئیس 
93 مرسوم  الرسمیة رقم  الجریدة  االخیر من  العدد  في  ذلك  تبون. وجاء  المجید  الجمھوریة عبد 
رئاسي مؤرخ في 23 ربیع الثـاني عـام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، الذي تضمن تعیین 
المدیر العام للدیوان الوطني للحج والعمرة. لالشارة فقد شغل أحمد سلیماني منصب مكلف الدراسات 

والتلخیص بوزارة الشؤون الدینیة.                                                              ق. و
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الثالثاء 21 ديسمبر

2021  الموافق 
ل 18 جمادى األولى  

1443 ه  

    تتواصل، بمدينة مستغانم فعاليات الطبعة 
الشباب  لشعر  الوطني  للمهرجان  الرابعة 
بمشاركة ما يصل إلى 80 شاعرا قادمين من 36
والية، و تأتي هذه التظاهرة تحت شعار « الجزائر 
رسالة الحب و السالم « بدار الثقافة « ولد عبد 
المحلية  السلطات  بحضور   ،» كاكي  الرحمن 
المتنافسين  الشعراء  و  العسكرية  و  المدنية 
الشعر  هي  و  للمهرجان،  الثالثة  األصناف  في 
الجزائري  الملحون  الشعر  و  37 شاعرا  الفصيح 

29 شاعرا و الشعر األمازيغي 12 شاعرا.
أنيس  والرياضة  الشباب  وزير  ممثل  وقال     
تنظيم   » أن  االفتتاحية  كلمته  في  محالة، 
هذا المهرجان في طبعته الرابعة هو انتصار 
الفرد  يوميات  تطبع  التي  الفن  و  األدب  لروح 
كل  في  تاريخيا  المعهودة  جديته  و  الجزائري 
ختامية  محطة  هي  و  الملفات،  و  المواضيع 

لمختلف التظاهرات و المهرجانات الشبانية المبرمجة خالل هذه السنة محليا و وطنيا «.
الوطنية  الندوة  تنظيم  أيام  خمسة  مدار  على  يدوم  الذي  المهرجان  هامش  على  سيتم  و     
الرابعة حول شعر الشباب بمشاركة أساتذة و باحثين مختصين بدار الثقافة و تم تخصيص 
هذا العام لموضوع « الشعر الحماسي في الثورة الجزائرية «، و تضمن البرنامج ثالث ورشات 
الطبوع  و سهرة فنية تحفل بمختلف  أدبية  أمسية  و  الثالث  الشعرية  األصناف  تكوينية في 
و  التاريخية  المعالم  على  للتعرف  سياحية  و  ترفيهية  رحلة  عن  فضال  المحلية  الموسيقية 

األثرية لمدينة مستغانم.
زازة  بن  محمود  الشاعر   2020 عام  بداية  في  أقيمت  التي  السابقة  بالطبعة  توج  للتذكير     
من والية ورقلة عن فئة الفصيح و معطاوي حسين من المسيلة عن فئة الملحون و حسين 
و  الثانية  المرتبتين  ورقلة  شعراء  نال  فيما  األمازيغي،  فئة  عن  البواقي  أم  والية  من  دحو 
الثالثة في فئتي الملحون و الشعر األمازيغي و عادت الجوائز األخرى لواليات غرداية و األغواط 

و قسنطينة و تيارت.
بالتنسيق مع  لوالية مستغانم  الرياضة  و  الشباب  الذي تنظمه مديرية  المهرجان  و يهدف     
جمعية نشاطات الشباب « تواصل «، إلى انتقاء و صقل المواهب في المجال الشعري و األدبي 
في  الفني  الذوق  ترقية  و  البيانية  و  اللغوية  إمكاناتهم  تطوير  و  الشباب  الشعراء  تشجيع  و 

مجاالت الفصيح و الشعر الشعبي « الملحون « و األمازيغي.

     تستمر بمقر فرع المركز الثقافي اإلسالمي لتيسمسيلت، فعاليات الطبعة األولى 
لغتنا   » شعار  تحت  العربية  اللغة  مكانة  حول  األولى  الفكرية  و  الثقافية  لأليام 
العربية...إرثنا و تاريخنا «، بمبادرة من فرع المركز الثقافي اإلسالمي لتيسمسيلت و 
للغة  العالمي  اليوم  الدينية و األوقاف في إطار إحياء  الشؤون  بالتعاون مع مديرية 

العربية.
أحسن  حول  مسابقة  تنظيم  أيام،  ثالثة  تدوم  التي  التظاهرة  برنامج  يتضمن  و     
حول  شعرية  قصيدة  و  قصيرة  قصة 
المجتمع  في  العربية  اللغة  مكانة 
الفعالية  تستهدف  و  الجزائري، 
و  التربوية  المؤسسات  تالميذ 
اإلسالمي  الثقافي  بالمركز  منخرطين 
لتيسمسيلت، و تنظيم لقاءات شعرية 
عدد  أداء  من  الفصيحة  القصيدة  في 
من الشعراء الشباب بالمنطقة و عرض 
 » العربية  لغتنا   » بعنوان  مسرحية 
المركز  لفرع  التابعة  الفنية  للفرقة 
تقديم  جانب  إلى  اإلسالمي،  الثقافي 
في  العربية  اللغة   » حول  محاضرة 
التحديات « من قبل  و  الجزائر...الواقع 

أستاذ مختص بجامعة تيسمسيلت.
تعريف  بهدف  التظاهرة  تأتي  و     
و  العربية  اللغة  بمكانة  الشباب  جيل 
أهميتها الثقافية و الفكرية و التاريخية 
إحياء  عن  فضال  ببالدنا  الدينية  و 
تندرج  و  العربية،  للغة  العالمي  اليوم 
المسطر  البرنامج  إطار  في  التظاهرة 
اإلسالمي  الثقافي  المركز  فرع  قبل  من 
الوطنية  المناسبات  إلحياء  لتيسمسيلت 

و الدينية و العالمية.

استمرار فعالیات األیام الفكریة و الثقافیة 
األولى حول مكانة اللغة العربیة بتیسمسیلت

  تواصل فعالیات الطبعة الرابعة للمھرجان 
الوطني لشعر الشباب بمستغانم

بحضور كوكبة من الفنانین المسرحیین

« حكایات من زمن ...الحرب « مسك 
ختام تظاھرة « أیام مسرح الجنوب 

في طبعتھا العاشرة
   أسدل الستار، أمس األول، بالمسرح الجهوي « أحمد بن بوزيد» بوالية الجلفة، على فعاليات الطبعة العاشرة لتظاهرة « أيام مسرح 

الجنوب « بعرض مسرحي بعنوان « حكايات من زمن .. الحرب « للمخرج هارون الكيالني.
   و تصف المسرحية التي سبق و أن شارك بها ركح « أحمد بن بوزيد « ضمن فعاليات مهرجان « عشيات طقوس مسرحية « الذي 

نظم بالعاصمة األردنية عمان، منتصف شهر نوفمبر الفارط، معاناة عائلة جزائرية مهجرة من أرضها غصبا إبان االستعمار الفرنسي 
الغاشم، حيث تعتزم استرجاع حقها بالجهاد في سبيل اهللا و الوطن، و قبل ذلك تزور مقام الجد « سيدي نايل « ألخذ البركة و شحن الروح.

   نال العرض المقتبس نصه من رواية « المغارة المتفجرة « للروائية يمينة مشاكرة و إخراج و تأطير الفنان هارون الكيالني، إعجاب الجمهور الذي تفاعل مع أداء الفنانين على الركح، في ظل التعطش لمثل هذه األعمال 
المسرحية و توقف النشاط بسبب الجائحة.

  و قبل ذلك نشط حفل ختامي على شرف المشاركين في هذه التظاهرة، التي نظمت ألول مرة خارج الجزائر العاصمة بالتعاون بين المسرح الجهوي» أحمد بن بوزيد « و المسرح الوطني « محي الدين بشطارزي « بحضور مسؤول 
مديرية تطوير الفنون و ترقيتها بوزارة الثقافة و الفنون، ميسوم لعروسي، ممثال عن وزيرة القطاع و حضور محمد يحياوي المدير العام للمسرح الوطني.

   جدير بالذكر ساهم في تميز هذه التظاهرة حضور كوكبة من الفنانين المسرحيين من أمثال « الفنانة فتيحة سلطان و الفنان عبد الكريم بريبر و الفنان حميدة خيضر المعروف في الوسط الفني باسم « سي بنونة « و كذا 
الفنان عبد النور شلوش و فؤاد زاهد، كما تخلل البرنامج التي نظم برعاية وزيرة الثقافة و الفنون وفاء شعالل، تنشيط عروض مسرحية للكبار و للصغار تخللتها إقامة ندوات فكرية و أخرى تطبيقية من تنشيط نخب ثقافية 

محلية و وطنية، باإلضافة إلقامة ورشتين إحداهما خص موضوعها « للمسرح اإلذاعي « من تأطير الفنان عبد النور شلوش و أخرى تناولت « مسرح االحتياجات الخاصة « ساهم في تأطيرها المخرج جمال قرمي.
   و كان المدير العام للمسرح الوطني « محي الدين بشطرزي « محمد يحياوي، قد أكد في وقت سابق ضمن ندوة صحفية خصصت الستعراض نشاط التظاهرة بأن» فعاليات الطبعة العاشرة لـ « أيام مسرح الجنوب «، التي 
أقيمت ألول مرة خارج العاصمة ساهمت بشكل كبير في بعث الحركية المسرحية و إعادة نشاطها، و للتذكير فإن تظاهرة « أيام مسرح الجنوب « تأسست عام 2008، كفضاء الكتشاف التجارب المسرحية في الجنوب و إبراز التراث 

الشعبي المحلي.
ضمن فعالیات أیام عنابة للفیلم القصیر

«جمیلة في زمن الحراك « یتوج بجائزة أحسن فیلم روائي قصیر
   توج الفيلم القصير « جميلة في زمن الحراك « للمخرج الشاب عبد الرحمان حراث من والية عنابة، بجائزة أحسن فيلم روائي 
قصير في الطبعة 14  أليام عنابة للفيلم القصير التي اختتمت فعالياتها مساء أمس األول بعنابة، و التي نظمتها المديرية المحلية 

للثقافة و الفنون بالتعاون مع جمعية « ضوء المتوسط « لعنابة، و ذلك بدار الثقافة محمد بوضياف.
   و سلط الفيلم الروائي القصير « جميلة في زمن الحراك» في 7 دقائق الضوء على شريحة الذين يفتقدون لسكن قار من خالل 
يوميات « جميلة « خالل حراك 22 فبراير، و اعتبر مخرج الفيلم أنه تجسيد لحلم سينمائي أراد من خالله رفع الستار عن واقع و 
يوميات هذه الفئة، فصوب كاميرا هاتفه النقال على جميلة و سلوكياتها و تعابير وجهها ليصور عالمات اليأس تارة و األمل تارة 

أخرى.
   و عادت جائزة أحسن فيلم غنائي قصير « فيديو كليب « للمخرج الشاب نزار عرضاوى من والية عنابة، عن فيديو كليب يحمل 
عنوان « حزين «، فيما نال جائزة أفضل فيلم إشهاري المخرج ياسين المهدي ميقورة عن عمله بعنوان « بالنات سونتي « كوكب 
الصحة، فيما تضمن الفيلم اإلشهاري المتوج في طياته صفحة إشهارية تعرض خدمات مركز صحي مختص في التدليك و الطب 
البديل « الحجامة «، في حين تناول الفيلم الغنائي القصير « فيديو كليب « أغنية حزينة تحكي قصة يتيم األبوين و معاناته مع 
الحياة.    و شارك في الطبعة 14  لتظاهرة أيام عنابة للفيلم القصير، 23 فيلما قصيرا في أصناف الفيلم الروائي القصير و الفيلم 

الغنائي القصير، باإلضافة إلى الفيلم اإلشهاري القصير من بينها 10 أفالم لسينمائيين هواة من الوالية المنظمة عنابة.

من إعداد : حياة مصباحي

    تتواصل، بمدينة مستغانم فعاليات الطبعة 
الشباب  لشعر  الوطني  للمهرجان  الرابعة 
36
والية، و تأتي هذه التظاهرة تحت شعار « الجزائر 
رسالة الحب و السالم « بدار الثقافة « ولد عبد 
المحلية  السلطات  بحضور   ،» كاكي  الرحمن 
المتنافسين  الشعراء  و  العسكرية  و  المدنية 
الشعر  هي  و  للمهرجان،  الثالثة  األصناف  في 
الجزائري  الملحون  الشعر  و   شاعرا 

أنيس  والرياضة  الشباب  وزير  ممثل  وقال     
تنظيم   » أن  االفتتاحية  كلمته  في  محالة، 
هذا المهرجان في طبعته الرابعة هو انتصار 
الفرد  يوميات  تطبع  التي  الفن  و  األدب  لروح 
هذا المهرجان في طبعته الرابعة هو انتصار 
الفرد  يوميات  تطبع  التي  الفن  و  األدب  لروح 
هذا المهرجان في طبعته الرابعة هو انتصار 

كل  في  تاريخيا  المعهودة  جديته  و  الجزائري 
ختامية  محطة  هي  و  الملفات،  و  المواضيع 

الثقافي
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الوكاالت
احاطة  في  االمریكیة  للصحافة  تصریح  وفي 
الشرق  منطقة  في  الوضع  حول  السنة  نھایة 
المسؤول  نفس  أكد  افریقیا،  وشمال  االوسط 
(إلى  المتحدة  لألمم  مبعوثا  اآلن  لدینا   " قائال 
أحد  میستورا،  دي  ستافان  الغربیة)،  الصحراء 
عملنا  لقد  العالم...  في  خبرة  الدبلوماسیین  أكثر 
النزاع) من  (في  األطراف  مع  الوثیق  بالتنسیق 

أجل ضمان تعیین ستافان في ھذا المنصب".
في نفس السیاق، قال المسؤول األمریكي السامي 
أن المبعوث الجدید الى الصحراء الغربیة الذي 
تولى منصبھ مطلع نوفمبر الماضي "یعمل على 
قدم وساق وھذا یبدو لنا كافیا إلبقاء ھذا النزاع 

تحت المراقبة ومحاولة ایجاد حل سیاسي".
مؤخًرا  قرر  قد  األمریكي  الكونغرس  أن  یذكر 
تقیید الدعم المالي الممنوح للمملكة المغربیة في 
األطراف،  متعددة  العسكریة  التدریبات  إطار 
بالتزام  مشروطا  األموال  اضحى صرف  حیث 
الصحراء  في  للصراع  سیاسي  بحل  الرباط 
الغربیة حسب میزانیة الدفاع لسنة 2022 التي 

البرلمان األمریكي.  وافقت علیھا مؤخرا غرفتا 
التي وظفت  للرباط  ویشكل ھذا االجراء صفعة 
الشھر الماضي مكتب االستشارة للضغط "أكین 
في  األمریكیة  القرارات  على  للتأثیر  غامب" 

مجال الدفاع.
لسنة  المتحدة  الوالیات  میزانیة  فان  وعلیھ، 
2022 تنص على أن األموال المتاحة بموجب 
كاتب  من طرف  تستخدم  أن  یجب  القانون  ھذا 
القوات  مشاركة  لدعم  بالدفاع  المكلف  الدولة 
التي  األطراف  المتعددة  التدریبات  في  المغربیة 
الدولة  كاتب  الحظ  إذا  اال  البنتاغون  ینظمھا 
الدبلوماسیة  بالتشاور مع رئیس  بالدفاع  المكلف 
األمریكیة أن المغرب ملتزم في البحث عن حل 

سیاسي في الصحراء الغربیة.
المتعلق بالمیزانیة مع قرار  ویتعارض االجراء 
االعتراف  حول  ترامب  دونالد  السابق  الرئیس 
الصحراء  للمغرب على  المزعومة  "السیادة"  بـ 
الغربیة، كما أنھ یؤكد مجددا موقف الكونغرس 
األمریكي سیما مجلس الشیوخ تجاه ھذا الصراع.

الثالثاء 21 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 18 جمادى األولى  
1443 ه  

الدولي
ócDƒj ¢†«HC’G â«ÑdG ‘ ΩÉ°S »µjôeCG ∫hDƒ°ùe

»°SÉ«°S πM OÉéjE’ ≈©°ùj "GQƒà°ù«e …O"
á«Hô¨dG AGôë°üdG ‘ ´Gõæ∏d 

 ôNBG ‘ ´Gõæ∏d »°SÉ«°S πM OÉéjE’ ,GQƒà°ù«e …O ¿ÉØ«à°S á«Hô¨dG AGôë°üdG ¤EG IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeCÓd »°üî°ûdG çƒ©ÑŸG ≈©°ùj

.ΩÉ°S »µjôeCG ∫hDƒ°ùe øY Ó≤f ¢†«HC’G â«ÑdG ¬æY ø∏YCG ÉªÑ°ùM ,É«≤jôaG ‘ Iôª©à°ùe

البلد ھذا في اقتصادي انھیار حدوث دون الحیلولة على شددت

¿Éà°ùfÉ¨aC’ áKÉZEG ¥hóæ°U AÉ°ûfEG ô≤J »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe

یربطھما مشترك قاسم الصھیوني" والكیان "المخزن لدى التوسعیة العقیدة

 ™«Ñ£àdG ÖÑ°ùH á«HQÉ¨e ádõY ‘ É¡°ùØf â©°Vh á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG

التعاون  منظمة  خارجیة  وزراء  اتفق 
الـ  االستثنائیة  الدورة  ختام  في  اإلسالمي 
الدول  خارجیة  وزراء  مجلس  الجتماع   17
آباد،  إسالم  الباكستانیة  بالعاصمة  األعضاء 
وإغاثة  لدعم  خاص  صندوق  إنشاء  على 
الدولي  المجتمع  المنظمة  ودعت  أفغانستان. 
"التعاون  لدى  األعضاء  الدول  فیھ  بما 
اإلنسانیة  المساعدات  بتأمین  اإلسالمي"، 
وصول  ضرورة  على  مشددة  ألفغانستان، 
إحیاء  أجل  من  المالیة  لمواردھا  أفغانستان 
حدوث  دون  والحیلولة  االقتصادي  النشاط 
انھیار في البلد المذكور. كما دعت المنظمة 

إلى البحث عن الطرق الواقعیة من أجل رفع 
القیود عن أموال أفغانستان المجمدة.

الخارجیة  وزیر  قال  اإلطار،  ھذا  وفي 
مؤتمر  في  قریشي،  محمود  شاه  الباكستاني 
حول  االستثنائیة  الدورة  ختام  في  صحفي 
بمنظمة  األعضاء  الدول  "اتفقت  أفغانستان، 
التعاون اإلسالمي على إنشاء صندوق خاص 

لمساعدة أفغانستان".
وأضاف قریشي، أن المجتمع الدولي مدرك 
في  تلوح  اإلنسانیة  األزمات  أن  على  تماما 
وندعم  نتحرك  لم  وإذا  أفغانستان،  في  األفق 
فإن االنھیار االقتصادي سیحدث، وحذر أنھ 

باكستان  فإن  االستقرار  انعدام  حال  في   "
بأكملھا ستتأثر سلبا  والمنطقة  الجوار  ودول 

وستواجھ عواقب وخیمة".
للدول  الخارجیة  وزراء  أن  على  وأكد 
األعضاء للمنظمة أعربوا عن الوحدة والدعم 
لألفغانیین، وأشار "إلى أننا نشعر بأنھ علینا 
فتح القنوات المصرفیة والمالیة ألفغانستان".

وعقد اجتماع دول منظمة التعاون اإلسالمي 
لبحث  إسالمیة،  دولة   57 ممثلي  بمشاركة 
أول  وھو  أفغانستان،  في  اإلنسانیة  األزمة 
مؤتمر كبیر بشأن أفغانستان منذ تولي سیطرة 
(طالبان) على الحكم فیھا في أوت الماضي.

أكد الكاتب الموریتاني سید احمد ولد اطفیل 
أن المملكة المغربیة وضعت نفسھا في عزلة 
مغاربیة بعد التطبیع مع الكیان الصھیوني، 
اضطرتھا للبحث عن بناء تحالفات سیاسیة 
رفض  منطقة  عن  بعیدة  جدیدة  واقتصادیة 

التطبیع في شمال افریقیا.
تصریح  في  اطفیل  ولد  احمد  سید  وأبرز 
الذكرى  بمناسبة  الجزائریة،  األنباء  لوكالة 
مع  المخزن  نظام  لتطبیع  االولى  السنویة 
المشترك  القاسم  أن  الصھیوني،  الكیان 
لدى  التوسعیة  "العقیدة  ھو  الطرفین  بین 
تحالفات  عقد  السھل  من  كان  لذا  كلیھما"، 
الكاتب  وأضاف  بینھما.  وامنیة  عسكریة 
المخزن  نظام  فشل  لما  قائال:"  الموریتاني 
العالم بشرعیة احتاللھ للصحراء  اقناع  في 
كإقلیم  المتحدة  االمم  التي تصنفھا  الغربیة، 
غیر مستقل، قام باستقدام الكیان الصھیوني 
الى المنطقة لدعم احتاللھ للصحراء الغربیة 
خالل  من  الجزائر،  على  بھ  واالستقواء 
البیت  داخل  نفوذه  من  االستفادة  محاولة 

االبیض االمریكي".
"من  أنھ  المغربي  النظام  تناساه  ما  لكن 
الصعب أن تتقبل شعوب المنطقة المغاربیة 
الوجود الصھیوني بینھا"، مستطردا بالقول: 
یفرض  ان  یحاول  كان  المخزن  "نظام 
الواقع  لكن  واقع،  كأمر  الصھیوني  الكیان 
یؤكد أنھ بعد سنة من التطبیع المشین، فشل 
ولفت  وخارجیا".  داخلیا  الكثیر  وخسر  بل 
النظام  فشل  یفسر  ما  ان  الى  الكاتب  ذات 
"االعالم  ان  التطبیع،  فرض  في  المغربي 
الحدیث  یتحاشى  أصبح  بالمملكة  الرسمي 
عن التطبیع والترویج لھ مثل ما حدث في 
مخالفة  كانت  النتیجة  ان  والسبب  البدایة، 

االصوات  زادت  "لقد  مضیفا:  للتوقعات"، 
الرافضة للتطبیع حتى بین النخب السیاسیة 
النظام  اضطر  مما  والخارج  الداخل  في 
من  یطور  حتى  مؤقتا  للتراجع  المخزني 

منظومتھ الدعائیة".
الجزائر ھي  أن  متصل  في سیاق  اكد  كما 
المغرب  بین  التطبیع  من  االول  المستھدف 
و الكیان الصھیوني، ألنھا "حصن الممانعة 
المتبقي في المنطقة العربیة"، وعندما "فشل 
الداخل،  تفكیكھا من  في  االسرائیلي  الكیان 
المؤامرة،  لھذه  اداة  المملكة  من  جعل 
التوسعیة  المخزن  مخططات  تنفیذ  مقابل 
ان  الى  یشار  الغربیة".  الصحراء  في 
على  رسمي  بشكل  وقع  المغربي  النظام 
في  الصھیوني  الكیان  مع  التطبیع  اتفاقیة 
الرئیس  اعالن  بعد   ,2020 دیسمبر   22
االمریكي السابق دونالد ترامب في تغریدة 
على  الشھر,  نفس  من  العاشر  بتاریخ  لھ 
للمغرب  المزعومة  ب"السیادة"  االعتراف 
مقابل  المحتلة  الغربیة  الصحراء  على 

التطبیع مع الكیان الصھیوني.
والقى القرار الرسمي المغربي رفضا شعبیا 
المغاربة  یخرج  حیث  المملكة،  في  واسعا 
الیوم في مظاھرات عارمة عبر  الى غایة 
القضیة  بخیانة  للتندید  البالد  انحاء  مختلف 
الى  الصھیوني  الكیان  واستقدام  الفلسطینیة 

المغرب.
وسیاسیون  مؤرخون  أكد  جانبھم،  من 
بین  التطبیع  ترسیم  ان  على  وحقوقیون 
الذي  الصھیوني،  والكیان  المغربي  النظام 
كان "سریا" لعقود من الزمن "یعبر عملیا 
المغربیة  االستراتیجیة  العمالة  عن مستوى 
االستعمار  ولمشاریع  الصھیوني  للكیان 

اعتبروا  كما  العربیة".  المنطقة  في  الجدید 
منطقة  مستقبل  تھدد  "كارثة"  التطبیع 
المغرب العربي وتقود المنطقة نحو الخراب 
للكیان  سیادتھ  المخزن  نظام  رھن  أن  بعد 
رئیس  قال  اإلطار،  ھذا  وفي  الصھیوني. 
أحمد  التطبیع،  لمناھضة  المغربي  المرصد 
ویحمان، ان التطبیع "خطر جدي ووجودي 
بالنسبة للمغرب والجزائر على حد سواء"، 
للتصدي  العربي  المغرب  شعوب  مناشدا 
تستھدف  التي  الصھیونیة  "للمخططات 

وحدة واستقرار المنطقة".
 من جھتھ، قال رئیس الھیئة الشعبیة العربیة 
ان  خلیفة،  أحمد  اللیبي  التطبیع،  لمناھضة 
للمغرب  الصھیوني  الحرب  وزیر  زیارة 
وعسكریة  أمنیة  اتفاقیة  عن  واإلعالن 
االولى  "بالدرجة  تستھدف  بینھما، 
جدیدة  ضربة  عن  "اعالن  وھو  الجزائر" 
الیھ  العربي". وھو ما ذھب  القومي  لألمن 
الذي  طفیل،  احمد  سید  الموریتاني  الكاتب 
من  االول  المستھدف  ھي  الجزائر  أن  أكد 
الصھیوني،  والكیان  المغرب  بین  التطبیع 
المنطقة  المتبقي في  الممانعة  ألنھا "حصن 
الصھیوني  الكیان  فشل  و"عندما  العربیة"، 
المملكة  من  جعل  الداخل  من  تفكیكھا  في 
مخططات  تنفیذ  مقابل  المؤامرة،  لھذه  أداة 
الغربیة".  الصحراء  في  التوسعیة  المخزن 
الصحفي  الكاتب  أكد  متصل،  سیاق  وفي 
التونسي، بسام حمدي، أن "الكیان الصھیوني 
سیحاول التمدد في منطقة المغرب العربي 
یشكل  ما  المغربیة،  المملكة  من  انطالقا 
أن  بعد  افریقیا  شمال  على  حقیقیا  خطرا 
وجدت مخابرات الكیان الصھیوني موطئ 

قدم لھا في المغرب". 
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   منحت الجمھوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة، الجنسیة الصحراویة للممثلة 
اإلسبانیة الراحلة، بیالر بارذیم، التي لطالما تبنت القضیة الصحراویة وساندت حق 

الشعب الصحراوي في تقریر مصیره.
وأعلن ممثل جبھة البولیساریو بإسبانیا، عبد هللا العرابي، أول أمس السبت، بمدرید، 
-بالعاصمة  -في صحراء  للسینما  العالمي  المھرجان  من  الثانیة  النسخة  في خضم 
اعترافا  الصحراویة  الجنسیة  الراحلة  القدیرة  الممثلة  منح  عن  مدرید،  اإلسبانیة 
بالدیس،  الصحراویة (واص)، عن خوسي طابواظا  األنباء  بجمیلھا. ونقلت وكالة 
أم  بارذیم ھي  "بیالر  إن  قولھ  المھرجان،  فكرة  الفضل في تجسید  الیھ  یعود  الذي 
القضیة الصحراویة". من جانبھ، قال الممثل خابییر كوركویرا: "ھناك أشخاص ال 

یمكن االستغناء عنھم من أجل عالم أفضل ومنھم بیالر بارذیم".
البولیساریو بمدرید، خدیجتو  وفي كلمة لھا بالمناسبة، استذكرت نائبة ممثل جبھة 
المخطار، خصال الراحلة بارذیم، التي قالت انھا تعرفت علیھا منذ سنوات عدیدة 
خالل إحدى مظاھرات 14 نوفمبر بمدرید، كما تتذكر دائما قول الممثلة اإلسبانیة: 

"المرأة الصحراویة تحیي في نفسي األمل".
من جانبھما أبرقت المناضلتین الصحراویتین أمنتو حیدار وسلطانة خیا، مشاعرھما 
بواسطة الفیدیو تذكارا لبیالر بارذیم، حسب ما جاء في تقریر (واص) عن الموضوع.

أما الممثالن خابییر وكارلوص بارذیم، نجال الممثلة الراحلة، فقد أكدا أنھما "فخوران 
ألبعد الحدود بتسلم المشعل الذي أوقدتھ أمھما طوال حیاتھا المھنیة، من أجل المرافعة 
عن الشعب الصحراوي وقضیتھ العادلة". "أن تكون منطقیا مع مبادئك وقیمك طوال 
تم  أنھ  یذكر  خابییر.  یقول  أمي"،  كانت  ھكذا  الحقة،  المثالیة  إنھا  لعمري  حیاتك 
الذي  المھرجان  فعالیات  خالل  الصحراویة  للسینما  معتبر  زمني  حیز  تخصیص، 

اختتمت أول أمس.
فقد تم عرض العدید من األفالم الوثائقیة لمخرجین إسبان إضافة إلى أشرطة أخرى 
التي  السمعیة-البصریة  بالمدرسة  تكوینھم  تلقوا  صحراویین  سینمائیین  إنجاز  من 
بوجدور  بوالیة   2011 عام   - صحراء  في   - للسینما  العالمي  المھرجان  أسسھا 

بمخیمات الالجئین.
وتوفیت الممثلة والمناضلة االسبانیة المدافعة عن القضیة الصحراویة بیالر باردم في 
یولیو الماضي، بعد أن سجلت اسمھا في فضاء النضال ضد العنصریة والحروب. 
وعرفت بیالر بارذیم، المولودة في إشبیلیا، سنة 1939، بنضالھا لصالح القضیة 
الصحراویة ومساندتھا للشعب الصحراوي وحقھ في تقریر مصیره واالستقالل عن 
إلى  المرات  من  العدید  في  خافییر،  نجلھا  رفقة  انتقلت  حیث  المغربي،  االحتالل 
مخیمات الالجئین الصحراویین، والتقت الرئیس الصحراوي السابق الراحل محمد 

عبد العزیز، واستضافت المناضلة الصحراویة أمینتو حیدار في إسبانیا.
المخیمات،  في  تقام سنویا  التي  السینمائیة  "في صحارا"  تظاھرة  في  كما شاركت 
وتعرض فیھا أفالم تلقي الضوء على نضال شعوب العالم من أجل الظفر باستقاللھا 

والدفاع عن حقوق اإلنسان.
الصحراوي  الشعب  دعم  حمالت  كل  في  المساھمة  عن  باردم،  بیالر  تتوان  ولم 
وجمع المساعدات لھ، والنضال إلى جانب الصحراویین، وھو المسار الذي انتھجھ 
ابناءھا، حیث أنتج خافییر باردم، سنة 2013، شریطا وثائقیا حول كفاح الشعب 
الصحراوي، حمل عنوان "أطفال اللیل"، األمر الذي أزعج "لوبیات" عالم السینما 
األوروبیة، وخاصة فرنسا، كونھ یكشف تواطؤ ھذه األخیرة مع المملكة المغربیة في 

نھب ثروات الصحراء الغربیة المحتلة.
وعن سر اھتمامھ بالقضیة الصحراویة، قال خافییر باردم "إنني أعرف ھذه القضیة 
النور  التي وجدتھا عندما رأیت  تاریخ میالدي، بفضل والدتي   ،1969 من سنة 

مناضلة إلى جانب الشعب الصحراوي".
یشار إلى أن الراحلة بیالر بارذیم شاركت في أكثر من 60 عمال مسرحیا 
وسینمائیا، وحازت على الكثیر من الجوائز في إسبانیا، منھا المیدالیة الذھبیة 
لالستحقاق الفني سنة 2008، والتي تعد أعلى التقدیرات الفنیة في إسبانیا.



13
الثالثاء 21 ديسمبر

2021  الموافق 
ل 18 جمادى األولى  

1443 ه  

 االحتالل الصهيوني يمارس أبشع صور التعذيب في حقهن

تفاصيل مؤلمة حول ما تتعرض له 
أسيرات فلسطينيات

في  الهيئة  نقلت  السياق،  وفي   
تقرير تفاصيل مؤلمة لما تعرضن 
له أسيرات معتقل «الدامون» من 
وانتهاكات  وعزل  وتعذيب  قمع 
القمع  وحدات  يد  على  جسيمة 

والسجانون خالل األيام الماضية.
«لألسرى  واعد  «جمعية  وكانت 
سجون  مصلحة  قوات  إن  قالت 
االحتالل تعهدت خالل جلسة حوار 
تمت ظهر أمس، بين قيادة الحركة 
األسيرات  عزل  بإنهاء  األسيرة 
وشروق  بكير  ومرح  قعدان  منى 
العقوبات  كافة  وإنهاء  دويات 
أعلنت  كما  األسيرات.  شملت  التي 
أن  الفلسطينية،  األسيرة  الحركة 
بعدم  مشروط  الحوار  استكمال 
العودة لإلجراءات التي تعرضت لها 
األسيرات مؤخرا في سجن الدامون، 
توضيحي  بيان  هناك  وسيكون 
مفصل حول ذلك في وقت قريب.

بتاريخ  أنه  الهيئة  وأوضحت 
الساعة  الجاري  أول  كانون   14
إدارة سجن  التاسعة مساء، طلبت 
من  مفاجئ  بشكل  «الدامون» 
ممثلة األسيرات مرح باكير بإفراغ 
ما  وهذا  األسيرات،  غرف  إحدى 
الوقت  لتأخر  األسيرات  رفضته 
إزالة  وصعوبة  الطقس  وسوء 
وطلبوا  الغرفة،  من  المحتويات 
الصباح  لساعات  الموضوع  تأجيل 
إدارة  لكن  اإلدارة،  مع  والتفاوض 
التيار  بقطع  قامت  المعتقل 
بأكمله  القسم  عن  الكهربائي 
الساعة الثانية عشر والنصف بعد 

منتصف الليل.

من  كبيرة  قوة  اقتحمت  كما 
المذكورة،  الغرفة  القمع  وحدات 
من  األسيرات  ممثلة  طلب  رغم 
اإلدارة إرجاع وحدات القمع وخروج 
الغرفة،  من  بإرادتهن  األسيرات 
وقامت  ذلك  رفضت  اإلدارة  أن  إال 
باالعتداء عليهن (بالسحب والجر)، 
األخرى،  الغرف  على  وتوزيعهن 
بدأن  االعتداء  هذا  على  وكرد 
األبواب  على  بالطرق  األسيرات 

كخطوة احتجاجية.
التالي  اليوم  في  أنه  وتابعت 
استمرت اإلجراءات التعسفية بحق 
وحدات  اقتحمت  حيث  األسيرات، 
كبيرة  بأعداد  الصهيونية،  القمع 
التيار  قطع  وتم  القسم،  مجدداً 
تفتيشات  إجراء  بحجة  الكهربائي 
األدوات  سحب  وتم  الغرف،  في 
بالطة  الماء-  (سخان  الكهربائية 
الراديو)  التلفزيون-  التسخين- 
بزج  قاموا  وبعدها  الغرف،  من 
وثالث  ونائبتها  األسيرات  ممثلة 
قعدان  منى  هن  أخريات  أسيرات 
وياسمين جابر وربى عاصي داخل 
قاموا  ثم  ومن  العزل،  زنازين 
لألسيرات  تنقالت  حملة  بإجراء 
االعتداء  عن  ناهيك  الغرف  بين 
قامت  ذلك  أثر  وعلى   ، عليهن 
األبواب  على  بالطرق  األسيرات 
االعتداء  على  احتجاجية  كخطوة 
عليهن والنقل التعسفي بحقهن.

انسحاب  بعد  أنه  الهيئة  وأشارت 
األسيرات،  غرف  من  القمع  قوات 
ياسمين  األسيرتين  بإعادة  قاموا 
مع  للقسم،  عاصي  وربى  جابر 

األسيرات  ممثلة  عزل  استمرار 
دويات  شروق  ونائبتها  باكير  مرح 
حتى  قعدان  منى  واألسيرة 
اللحظة، علماً بأن األسيرات أبلغن 
عن  مفتوح  إضراب  خوضهن 
الغرف  من  إخراجهن  فور  الطعام 

وزجهن بزنازين العزل.
محاكمات  عقد  تم  أنه  وأضافت 
غيابية لجميع األسيرات القابعات 
بحقهن  رض  وفُ بالمعتقل، 
بحرمانهن  تمثلت  والتي  عقوبات 
شهر،  لمدة  والكانتينا  الزيارة  من 
الجبالي،  أما عن األسيرات ميسون 
دويات،  وشروق  عواد  ونورهان 
فقد  باكير  ومرح  سلمان،  وملك 
مضاعفة  عقوبة  بحقهن  رض  فُ

وغرامة مالية.
السجون  إدارة  أن  الهيئة  وذكرت 
سيتم  بأنه  األسيرات  أبلغت 
قسم  من  األسيرات  قسم  تحويل 
تمثيل  وإلغاء  مدني  لقسم  أمني 

األسيرات.
ولفتت بأن حالة من التوتر والقلق 
تسود المعتقل وذلك بعد إغالق 
قسم األسيرات وفرض سلسلة من 
اإلجراءات التنكيلية بحقهن والتي 
الخروج من  تمثلت: بمنعنهن من 
وحرمانهن  قطعي،  بشكل  الغرف 
أيام، ومنع   3 من االستحمام لمدة 
أخرى  ألسيرة  أسيرة  أي  مرافقة 
المشفى،  أو  للعيادة  الخروج  أثناء 
وتهديدهن بشكل مستمر بالرش 
بالغاز في حال كان هناك اعتراض 
بحقهن،  يُفرض  إجراء  أي  على 
خصوصيتهن  انتهاك  عن  عدا 

جرى  ما  بعد  وذلك  صارخ  بشكل 
الغرف  أبواب  تفقد  جولة  خالل 
سجان  بوجود  األسيرات  تفاجأت 
بتفقد  يقومون  السجانات  مع 

أبواب القسم.
على  قلقها  عن  الهيئة  وأعربت 
خاصة  األسيرات  وحياة  مصير 
معززة  االحتالل  سجون  إدارة  أن 
بفرض  تمعن  القمع  بوحدات 
ضاربة  بحقهن،  انتهاكاتها 
بعرض الحائط القوانين واألعراف 
المؤسسات  وطالبت  الدولية، 
بالتدخل  واإلنسانية  الحقوقية 

لوقف القمع المرتكب بحقهن.
قرر  صلة،  ذي  سياق  وفي 
اإلداريون  المعتقلون 
سجون  في  الفلسطينيون 
مقاطعة  الصهيوني،  االحتالل 
الخاصة  االحتالل  لمحاكم  شاملة 
باالعتقال اإلداري ابتداء من مطلع 
من  وتأييد  بدعم  المقبل،  الشهر 

الحركة األسيرة.
صحفي  مؤتمر  خالل  ذلك  جاء 
أمس،  األسرى،  مؤسسات  عقدته 
األسرى  شؤون  هيئة  مقر  في 
والمحررين برام اهللا لإلعالن عن 
المقاطعة، ونقلت المؤسسات عن 
اإلداريين،  المعتقلين  لجنة  بيان 
سعيها  األسيرة،  الحركة  وبيان 
سياسية  لمواجهة  للمقاطعة 

االعتقال اإلداري.
المعتقلين،  لجنة  بيان  وطالب 
واإلعالميّ  الشعبي  بالدعم 
للمقاطعة، مشيرين إلى احتمالية 
جماعيًا  إضرابًا  خوضهم 

حال  «في  الطعام  عن  مفتوحًا 
لمطالبهم  االحتالل  يستجب  لم 
األعراف  مع  والمنسجمة  العادلة 

والقوانين الدولية».
قدورة  األسير  نادي  رئيس  وقال 
تعرضت  الذي  العدوان  إن  فارس: 
الماضية،  له األسيرات خالل األيام 
وهو  مسبوق  غير  عدوان  هو 
مقدمة تحاول فيها إدارة السجون 
المبدئية  المسائل  بعض  تكسير 
السجانين  بدخول  تتعلق  التي 
أن  ويريدون  دخولهم،  ومواعيد 
واقعًا  األسيرات  على  يفرضوا 
تمثيل  وجود  بعدم  يتمثل 

اعتقالي.
المعتقل  قضية  عن  وتحدث 
منذ  المضرب  هواش  أبو  هشام 
126 يومًا رفضًا العتقاله اإلداريّ، 
القرارات  سلسلة  في  جاء  وما 
االحتالل  محاكم  عن  الصادرة 
أكدت  والتي  المختلفة،  بدرجاتها 
لها،  التوجه  من  جدوى  ال  أن 
مقاطعة  خطوة  أهمية  مؤكدًا 
كخطوة  اإلداريين  المعتقلين 
من  تحتاج  استراتيجية  وطنية 

الحركة الوطنية دعمًا وإسنادًا.
«مؤسسة  مديرة  أشارت  بدورها، 
إلى  فرنسيس،  سحر  الضمير» 
الكامل  المجتمعي  الدعم  أهمية 
مؤكدة  الخطوة،  هذه  إلنجاح 
المحامين  كافة  «التزام  ضرورة 
اإلداريين  المعتقلين  بقرار 

المؤسسات  في  العاملين  سواء 
بشؤون  تعنى  التي  الحقوقية 
يمثلون  الذين  أو  األسرى 
بشكل  اإلداريين  المعتقلين 

فردي.
الخطوة  هذه  نجاح  أن  وبينت 
لمواجهة  النفس  بطول  مرهون 
أن  إلى  مشيرة  اإلداري،  االعتقال 
السابقة  والمقاطعات  اإلضرابات 
الخطوة  كانت تنتهي دون تحقيق 
سياسة  إنهاء  وهي  المرجوة 
الستغالل  اإلداري،  االعتقال 
القانون  في  لثغرة  االحتالل 
اتفاقية  وهي  اإلنساني  الدولي 
ما  التي تجيز نوعا  الرابعة  جنيف 
محددة  لفترة  االحتجاز  استخدام 

دون محاكمة.
عشرات  ان  فرنسيس،  وتابعت 
اللجان  من  صدرت  القرارات 
منظمات  مجلس  في  المختصة 
المتحدة،  واألمم  اإلنسان  حقوق 
ولجان  التعذيب،  مناهضة  كلجنة 
مختصة أخرى لمناهضة االعتقال 
من  إجماعا  تبرز  التعسفي، 
والمستوى  الدولي  القانون  ناحية 
المتحدة  األمم  في  الدولي  الرسمي 
يمارس  الصهيوني  االحتالل  أن 
يعتبر  الذي  التعسفي  االعتقال 
ضد  وجريمة  حرب  جريمة 
روما،  نظام  بموجب  اإلنسانية 
محاسبة  في  أمل  يوجد  ولهذا 

ومساءلة االحتالل.

قالت هيئة األسرى الفلسطينية، إنه سيتم إعادة األسيرات المعزوالت إلى سجن «الدامون» خالل وقت قصير وفقاً للمباحثات 
والتفاهمات بين إدارة السجون واالستخبارات وقادة الحركة األسيرة. وأوضح بيان للهيئة أمس، بأنه حتى اللحظة تم إعادة 

األسيرتين منى قعدان وشروق دويات من عزل سجن «جلبوع» إلى سجن «الدامون».
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أكد البيان الختامي لالجتماع الـسابع 
عشر للدورة غير االعتيادية لمجلس وزراء 

خارجية منظمة التعاون اإلسالمي، مركزية 
القضية الفلسطينية.

وأدان البيان الختامي، الذي صدر عن 
القمة، التي عقدت في باكستان، 

بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين 
رياض المالكي، كافة اإلجراءات 

االستعمارية غير القانونية التي يقوم 
بها الكيان الصهيوني، الرامية إلى 

استعمار األرض الفلسطينية وتغيير 
طابع المدينة والسيطرة على ممتلكات 

ساكنيها الفلسطينيين.
كما أدان ذات البيان، اعتداءات االحتالل 

االستعماري الصهيوني المتكررة على 
المسجد األقصى المبارك، ومحاوالته 

المستمرة لتغيير الوضع التاريخ 
والقانوني القائم فيه باستخدام ذرائع 

دينية واهية، واالقتحامات والمتكررة من 
قبل المستعمرين المتطرفين بحماية 
قوات االحتالل الصهيونية، واقتحامات 

قوات االحتالل لساحات المسجد.
وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع 

التاريخي القائم في مدينة القدس، وصون 
حق الشعب الفلسطيني في السيادة 
الكاملة على القدس الشريف عاصمة 

لدولة فلسطين.
وأدان بيان «التعاون االسالمي» نقل عدد 

من الدول لسفاراتها أو فتح مكاتب تجارية 
أو دبلوماسية لها في مدينة القدس، أو 

أي اعالن أو اجراء قد يؤثر في الوضع 
القانوني لألرض الفلسطينية المحتلة، 
خاصة في مدينة القدس، داعياً الدول 

األعضاء إلى اتخاذ كافة الخطوات في 
إطار القانون الدولي والقرارات الصادرة 

عن مؤتمرات القمة اإلسالمية لمنظمة 
التعاون اإلسالمي واجتماعات مجلس وزراء 

الخارجية في مواجهة مثل هذه المواقف 
العدائية.

وتطرق المالكي إلى االنتهاكات الحاصلة 
في مدينة القدس من االستيالء على 

األراضي وهدم المنازل في معظم االحياء 
المقدسية، مؤكدا أن ارادة الشعب 

الفلسطيني ال يمكن كسرها. بدوره، أكد 
رئيس وزراء باكستان عمران خان محورية 

القضية الفلسطينية لألمة االسالمية، 
ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني لنيل 

حقوقه.
وكان قد افتتح الجلسة وزير خارجية 

جمهورية باكستان مخدوم شاه محمود 
قريشي، رئيس االجتماع الوزاري، 

وتبعته كلمة لوزير الخارجية السعودي 
االمير فيصل بن فرحان رئيس القمة 
االسالمية، وكلمة ألمين عام منظمة 

التعاون االسالمي حسين ابراهيم طه.
وتناول المتحدثون مركزية القضية 

الفلسطينية لالمة االسالمية، وأكدوا 
مساندتهم لحرية الشعب الفلسطيني في 

دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة 
وعاصمتها القدس الشرقية. وادانوا 

الممارسات غير الشرعية التي تدمر أي 
أفق للوصول إلى حل سياسي تحديدا 

الهجمة االستعمارية التي تطال القدس 
الشريف واهلها والمسجد االقصى المبارك.

على صعيد آخر، قال مندوب دولة 
فلسطين لدى األمم المتحدة والمنظمات 

الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، إن 
تصعيد المستوطنين األخير وجيش 

االحتالل، الذي يشكل غطاء لهم ويقوم 
بحمايتهم أثناء اعتدائهم على أبناء 

الشعب الفلسطيني، غير مسبوق وينذر 
بالخطر.

وأضاف خريشة في حديث لبرنامج «ملف 
اليوم» عبر تلفزيون فلسطين: «نتابع 

هذا التصعيد في المحافل الدولية، وقمنا 
بإرسال عدة رسائل األسبوع الماضي 

للمفوض السامي والمقرر الخاص لحالة 
حقوق االنسان في األرض الفلسطينية 
المحتلة مايكل لينك، وشرحنا خاللها ما 

يجري على االرض».

وأشار إلى إرسال ملفات ووثائق إلى لجنة 
تقصي الحقائق التي اعتمدها المجلس 
في السابع والعشرين من ماي الماضي، 

والتي بدأت عملها مع بداية الشهر 
الحالي. ولفت خريشة إلى مخاطبة وزارة 

الخارجية السويسرية للضغط على القوة 
القائمة باالحتالل لوقف هذه العربدة، 

وإال ستكون العواقب وخيمة وستؤدي إلى 
تصعيد خطير.

 طالبت بضرورة اإلسراع في إنجاز لجان الحماية 
والحراسة

القوى الفلسطينية 
تدعو لمواجهة 

إرهاب المستوطنين
تضافر  ضرورة  الفلسطينية،  واإلسالمية  الوطنية  القوى  أكدت 
كل الجهود لمواجهة إرهاب وجرائم المستوطنين االستعماريين 

الذين يعيثون فسادا في أراضينا، ويواصلون اعتداءاتهم.
وشددت القوى عقب اجتماع لها، أمس، على ضرورة سرعة إنجاز 
أمام  والممتلكات  البيوت  عن  والدفاع  والحراسة  الحماية  لجان 

جرائم المستوطنين.
الحماية  بتوفير  الدولية  ومؤسساته  الدولي  المجتمع  وطالبت 
هذه  على  االحتالل  ومحاكمة  الجرائم  هذه  أمام  لشعبنا  الدولية 
الجرائم بفرض المقاطعة والعقوبات، ومطالبة المحكمة الجنائية 
التي  الجرائم  هذه  على  االحتالل  محاكمة  آليات  بتسريع  الدولية 

ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية.
زنازين  في  واألسيرات  األسرى  الفلسطينية  القوى  وحيت 
الشعبية  الفعاليات  استمرار  أهمية  الصهيوني، مؤكدة  االحتالل 
والدولي،  االقليمي  المستويين  وعلى  الدولية  المؤسسات  أمام 
لألسرى  والتحدي  الصمود  ارادة  كسر  االحتالل  لمحاوالت  رفضا 

الفلسطينيين.
أبو  هشام  األسير  خاصة  المضربين،  األسرى  انقاذ  إلى  ودعت 
والمعرض   126 لليوم  الطعام  عن  اضرابه  في  المستمر  هواش 
للمخاطر الجدية على حياته، رافضة المساس باألسيرات من خالل 

العزل والتعذيب والممارسات التي تحاول النيل من صمودهم.
الجامعات  في  القضايا  بعض  معالجة  أهمية  القوى  وأكدت 
وأهمية  التعليمية،  العملية  سير  على  السلبية  النعكاساتها 
التحرير  حركة  وحيت  إشكاليات.  اية  كحل  بالقانون  التمسك 
ذكرى  وحلول  االنطالقة  لمناسبة  «فتح»  الفلسطيني  الوطني 

انطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة ومنظمة التحرير.

 أدانت اعتداءات االحتالل الصهيوني على المسجد األقصى

«التعاون اإلسالمي» تؤكد مركزية القضية 
الصحراوية
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على  المكرمة  بمكة  اإلخالص  سورة  نزلت 
الصحيح وهي أربع آيات يقول اهللا تعالى: 
مَدُ (٢)  الصَّ (١) اهللاَُّ  أَحَدٌ  لْ هُوَ اهللاَُّ  ﴿قُ
لَهُ  نْ  يَكُ وَلَمْ   (٣) يُولَدْ  وَلَمْ  يَلِدْ  لَمْ 

وًا أَحَدٌ (٤)﴾ [اإلخالص].  كُفُ
اإلخالص  سورة  فضائل  في  ثبتت  وقد 
السورة  عظم  على  تدل  كثيرة  أحاديث 
أصول  ترسيخ  على  وتركيزها  وأهميتها 
العقيدة ومبادئ اإليمان، حتى أطلق عليها 
في بعض المصاحف ”سورة التوحيد“ وفي 
الشتمالها  األساس“  ”سورة  تسمى  اإلتقان 
على توحيد اهللا وهو أساس اإلسالم، الذي 
عليها  بني  التي  الثالثة  األركان  أحد  هو 
سورة  تعدل  أن  حرية  فكانت  اإلسالم، 
اإلخالص ثلث القرآن، كما ثبت في الحديث 
الصحيح، لذلك اشتهر في كالم السلف:  أن 
صلى  النبي  على  أنزل  الذي  الكريم  القرآن 
ثُلُثٌ  أقسام:  ثالثة  على  وسلم  عليه  اهللا 
منها األحكام وثلث منها وعد ووعيد، وثلث 

منها األسماء والصفات. 
والصفات  األسماء  جمعت  السورة  وهذه 
الخاصة بالمولى سبحانه التي ال يمكن ألحد 
ذات  توحيد  فيها.  يشابهه  أو  يماثله  أن 
اهللا المقدسة   اشتملت السورة على بيان 
ذات اهللا المقدسة وصفاته الجليلة التي ال 
يمكن أن يشاركه فيها أحد، فكل ما وصف 
السورة،  هذه  في  وذاته  نفسه  به  اهللا 
مختصة  صفات  فهي  والنفي،  اإلثبات  بين 
الذوات،  من  شيئا  تماثل  ال  ذاته  ألن  به، 
من  شيئا  تماثل  فال  به  مختصة  وصفاته 
الصفات،  بل هو سبحانه أحد صمد {لم يلد 
ولم يولد} {ولم يكن له كفوا أحد} فاسمه 
والمماثلة  المشاركة  نفي  على  دل  (األحد 
مستحق  أنه  على  دل  (الصمد)  واسمه 

لجميع صفات الكمال[1]. 
عن  النقائص  منع  كذلك  السورة  تضمنت 
من  وذلك  وصفاته،  ذاته  في  تعالى  اهللا 
االسمين  مدلول  في  تجتمعان  جهتين 
و(الصمد)، وهذا معدود من بالغة  (األحد) 

سورة اإلخالص:
اهللا  عن  النقائص  نفي  األولى:  الجهة   
تعالى كأحد لوزام إثبات صفة الكمال وهذا 
مستفاد من االسم العظيم (الصمد)، لذلك 
في  الكامل  أنه  الصمد:  معنى  في  قيل 
صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. 
صفات  في  شيء  كمثله  ليس  أنه  الثانية: 
اسمه  مدلول  وهذا  له،  الثابتة  الكمال 
(األحد)، فهو متوحد بجالله وعظمته ليس 

فإن  هذا،  على  وبناء  شريك.  وال  مثيل  له 
نفيه  ما يجب  اإلخالص تضمنت كل  سورة 
ما  كل  أيضا  تضمنت  كما  تعالى،  اهللا  عن 
الكمال  صفات  من  تعالى  هللا  إثباته  يجب 
والجمال، ألن كل ما يمدح به اهللا تعالى من 
النفي فال بد أن يتضمن ثبوت أضداده[2]. 
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سورة  فضل  في  األحاديث  من  عدد  ورد   
وضعيف،  صحيح  هو  ما  بين  اإلخالص 
الصحيحة  األحاديث  على  هنا  ونقتصر 

الخاصة في هذه السورة ومنها:
عن  الرحمن،  صفة  اإلخالص  سورة  أن   –  
وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  «أن   عائشة 
بعث رجال على سرية، وكان يقرأ ألصحابه 
أحد}  {قل هو اهللا  بـ  في صالته فيختم 
اهللا  صلى  للنبي  ذلك  ذكروا  رجعوا  فلما 
يصنع  شيء  ألي  سلوه  فقال:  وسلم  عليه 
الرحمن،  صفة  ألنها  فقال:  فسألوه  ذلك. 
وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى اهللا 
عليه وسلم: أَخْبِرُوهُ  أَنَّ  اَهللا  يُحِبُّهُ.»[3]. 
–  أن حب السورة يوجب محبة اهللا للحديث 
”من  مسعود:  ابن  قول  ومنه  آنفا  المذكور 
أن   – اهللا“.  يحبُّ  فهو  القرآن  يحبُّ  كان 
حب هذه السورة يوجب دخول الجنة؛ ذكره 
وقال:   (4) ا  تعليقً ”صحيحه“  في  البخاري 
”كان  قال:  أنس  عن  ثابت  عن  اهللا  عبيد 
قباء،  مسجد  في  يؤمهم  األنصار  من  رجل 
في  لهم  بها  يقرأ  سورة  أفسح  كلما  وكان 
الصالة مما يقرأ به افتتح بـ ”قل هو اهللا 
أحد“ حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى 
ركعة“،  كل  في  ذلك  يصنع  وكان  معها، 
صلى   – النبي  الَ  قَ ”فَ وفيه:  الحديث  وذكر 
اهللا عليه وسلم -: يا فالن، ما حملك عَلَى 
: إني  الَ قَ لزوم هذه السورة في كل ركعة؛ فَ
: حبك إياها أدخلك الجنة“[4]. الَ قَ أحبها. فَ

 – سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن، ففي 
”صحيح البخاري“، من حديث أبي سعيد أن 
أحد“  اهللا  هو  ”قل  يقرأ:  رجالً  سمع  رجالً 
صلى  النبي  إِلَى  جاء  أصبح  فلما  يرددها، 
-وكان  له  ذلك  فذكر  وسلم  عليه  اهللا 
صلى   – اهللا  رسول  الَ  قَ فَ يتقالها-  الرجل 
اهللا عليه وسلم -: والذي نفسي بيده إنها 
القرآن“. وعن أبي هريرة قال:  لتعدل ثلث 
قال رسول اهللا – صلى اهللا عليه وسلم -: 
القرآن.  ثلث  عليكم  سأقرأ  فإني  ”احشدوا، 
فحشد من حشد، ثم خرج نبي اهللا – صلى 

اهللا  هو  ”قل  فقرأ:   – وسلم  عليه  اهللا 
قال  لبعض:  بعضنا  الَ  قَ فَ دخل.  ثم  أحد“، 
 :- وسلم  عليه  اهللا  صلى   – اهللا  رسول 
ألرى  إني  القرآن،  ثلث  عليكم  سأقرأ  فإني 
نبي  خرج  ثم  السماء.  من  جاءه  خبرًا  هذا 
: إني  الَ قَ اهللا – صلى اهللا عليه وسلم – فَ
وإنها  أال  القرآن،  ثلث  عليكم  سأقرأ  قلت: 

تعدل ثلث القرآن“. أخرجه مسلم.  
– أن قراءة اإلخالص تكفي من الشر وتمنعه، 
”أن  عائشة  عن  البخاري:  صحيح  في  كما 
أوى  إذا  كان  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي 
ومسح  المعوذتين  مع  قرأها  فراشه  إِلَى 
أفضل سور  أنه  استطاع من جسده“. –  ما 
القرآن الكريم، ففي حديث عقبة بن عامر 
عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  لي  قال  قال: 
سُوَرٍ  ثِ  ثَالَ خَيْرَ  أُعَلِّمُكَ  ”أال  وسلم: 
وَالزَّبُورِ  يلِ  وَاْإلِنْجِ وْرَاةِ  التَّ فِي  أُنْزِلَتْ 
 : الَ قَ بَلَى،  لْتُ:  قُ ؟  الْعَظِيمِ رْآنِ  وَالْقُ
لْ أَعُوذُ  لْ هُوَ اهللاَُّ أَحَدٌ“ ”وَقُ رَأَنِي: ”قُ أَقْ فَ
“ ثُمَّ  لْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ “ ”وَقُ لَقِ بِرَبِّ الْفَ
، ال تَنْسَهُنَّ وَال تَبِت  بَةُ الَ لِي: يَا عُقْ قَ

 .[5]« رَأَهُنَّ لَيْلَةً حَتَّى تَقْ
بها مستجاب؛ ففي عبد اهللا  الدعاء  أن   –
اهللا  صلى  النبي  ”أن  أبيه  عن  بريدة،  بن 
عليه وسلم سمع رجالً يصلي يدعو يقول: 
اللهم إني أسالك بأني أشهد أن ال إله إال أنت 
ولم  يولد،  ولم  يلد  لم  الَّذِي  الصمد  األحد 
يكن له كفوًا أحد. قال: والذي نفسي بيده، 
سُئل  إذا  الَّذِي  األعظم،  باسمه  سأله  لقد 
به أعطى، وإذا دُعي به أجاب“. رواه السنن 

األربعة، وقال الترمذي: حسن غريب. 
كيف تعدل سورة اإلخالص ثلث القرآن؟

سورة  فضائل  من  سبق  مما  اإلشارة  تمت 
القرآن، فما وجه  أنها تعدل ثلث  اإلخالص 
من  القرآن  ثلث  تعدل  هل  هنا،  المعادلة 
األجر، أو تعدل ثلث القرآن في نوع المعارف 
والمعاني التي اشتمل عليها القرآن الكريم 
السلف؟  كالم  بعض  من  مشهور  هو  كما 
هذا  تأويل  في  العلماء  أقوال  اختلفت 
الحديث يمكن جمعها في أربعة أو خمسة 

أقوال: 
األول: أنها تعدل ثلث القرآن في األجر، أي: 
يكون لمن قرأها من األجر مثل ثلث أجر من 
السيد  ابن  بدونها. ونسبه  كله  القرآن  قرأ 

إلى الفقهاء والمفسرين، وهو رأي األيِّي. 
الثاني: أن ذلك لمن ال يُحسن غيرها أو في 
مدة محاولة تعلم غيرها معها، أو أراد ذلك 
على  قرأها  ممن  نحوه  أو  المعين  القارئ 

يحسن  لم  ألنه  والتحسر؛  الخشوع  صفة 
(وكأن  الراوي:  قول  به  ينبئ  كما  غيرها، 

الرجل يتقالُّها) 
باعتبار  القرآن  ثلث  تعدل  أنها  الثالث: 
القرآن أحكام، وأخبار،  أجناس معانيه؛ ألن 
وتوحيد. وقد انفردت هذه السورة بجمعها 

أصول العقيدة اإلسالمية مع اإليجاز. 
قال ابن عاشور: ويرجح هذا التأويل ما رواه 
مسلم عن أبي قتادة، وأحمد عن أبي الدرداء 
قال:   – وسلم  عليه  اهللا  صلى   – النبي  أن 
فجعل  أجزاٍء،  ثالثة  القرآن  جزأ  اهللا  «إن 
قل هو اهللا أحد ثلث القرآن». أي: كان ذلك 
أو  الكرسي؛  آية  نحو  مثلها  آيات  نزول  قبل 
في  لما  جامعةً  واحدة  سورة  توجد  ال  ألنها 

سورة اإلخالص[6]. 
األجر  في  القرآن  ثلث  تعدل  أنها  الرابع: 
تكرير  يكون  ال  ولكن  األول،  التأويل  مثل 
من  ختمة  قراءة  بمنزلة  السورة  هذه 
األجر  من  لها  مرة  قراءتها  ولكن  القرآن؛ 
قاله  القرآن،  جميع  قراءة  أجر  ثلث  مثل 

إسحاق بن راهويه[7]. 
وهذا االختالف في أقوال العلماء ال يوجد 
شيء يحسم بينها وال يتخلص أي قول منها 
العلماء  ببعض  أدى  وهذا  االعتراض،  من 
ومنه  بالحديث،  المقصود  في  الوقف  إلى 

تحصل لدينا قول آخر. 
الخامس: وهو التوقف عن بحث المراد من 
السكوت على  البر:  ابن عبد  الحديث، قال 
الكالم  من  أفضل  وشبهها  المسألة  هذه 
كذلك  عاشور  ابن  أن  ويبدو  وأسلم.  فيها 

يختار هذا في كتابه ”المغطى“. 
ولعل القول الثالث أرجح، فإن قراءة سورة 
اإلخالص تعدل ثلث القرآن من حيث إنها 
السورة الوحيدة في القرآن تتضمن صفة 
إلى  أولها  واإلخبار عنها من  الرحمن وحده 
المعاني  أحد  اشتملت على  نهايتها، فقد 
وهي  أجلها،  من  القرآن  نزل  التي  الثالثة 

توحيد وأحكام وقصص.
 وكما قال ابن تيمية: هذه السورة صفة 
ألن  وذلك  وحده  التوحيد  فيها  الرحمن 
إما  نوعان:  والكالم  اهللا.  كالم  القرآن 
عن  خبر  إما  واإلخبار  إخبار  وإما  إنشاء 
الخالق وإما خبر عن المخلوق. فاإلنشاء هو 
األحكام كاألمر والنهي. والخبر عن المخلوق 
هو  الخالق  عن  والخبر  القصص.  هو 
القرآن  في  وليس  وصفاته.  أسمائه  ذكر 
هذه  إال  محضا  الرحمن  وصف  هي  سورة 

السورة[8].   
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 بّث التلفزیون العمومي فیدیوھات ضعیفة الجودة عن الحدث

وجه عشرات الجزائريين الناشطين عبر منصات التواصل االجتماعي فايسبوك، تويتر 
واليوتيوب، انتقادات الذعة للقائمين على مؤسسة التلفزيون العمومي التي فشلت 

حسب تعبيرهم في تقديم صورة ناصعة تليق بمستوى المنجز الذي حققه أشبال الناخب 
الوطني لالعبين المحليين مجيد بوقرة الذين افتكوا عن جدارة واستحقاق كأس العرب 
لعام 2021 التي أقيمت ألول مرّة في تاريخها تحت مظلة الفيفا، حيث تحول البثّ والنقل 
المباشر لوصول محاربي الصحراء إلى أرض الوطن حاملين معهم المدللة كأس العرب، إلى 

تسويق بائس لصورة الجزائر وكيف تحتفي بأبطالها.

رفض المتهم الفار من العدالة االمتثال للحضور أمام المحكمة

محاكمة غيابيّة لشكيب خليل مطلع 
جانفي الداخل

تحولت التغطية التلفزيونية 
الحتفاء أنصار الخضر بالمحاربين 

إلى صور رديئة يشاهدها اآلالف من 
الجزائريين عبر شاشات التلفزيون 

والهواتف النقالة ممن لم يسعفهم 
الحظ في استقبال األبطال في 

الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة 
أين تم االحتفاء بهم في شوارع بعد 

وصولهم إلى أرض الوطن قادمين 
من الدوحة.

وحمّل معلقون القائمين على 
مؤسسة التلفزيون العمومي 

مسؤولية ما حدث، خاصة وأن الرداءة 
حسب تعبير بعضهم لم تقتصر على 
الصورة والصوت فقط بل انتقلت إلى 

كيفية إدارة الحوارات بين الالعبين 
في الحافلة التي كانت تقلهم من 

مطار هواري بومدين الدولي وصوال 
إلى البريد المركزي في قلب العاصمة.

وتراوحت تعليقات الجزائريين عبر 
السوشيال ميديا إلى مادة للسخرية 

إذ اعتبر الكثيرون أن ما كان يبثّ 
عبر قنوات التلفزيون العمومي أعاد 

الجزائريين إلى سنوات السبعينات، 
بينما ذهب آخرون إلى القول أن البثّ 

يعطي االنطباع أننا نشاهد أرشيفا 
لحدث أكل عليه الدهر وشرب وليس 

حدثا آنيا يحدث في 2021.
وفي السياق كتب الدكتور يحيى 

جعفري تغريدة عبر صفحته 
الرسمية على فايسبوك قائال: « ما 

الفائدة من تلفزة عمومية تلتهم 
الماليير وقطاع سمعي بصري 

طويل عريض ووزارة إعالم «قد 
الدنيا» إذا كنا ال نحسن حتى تقديم 

الصورة الجميلة عنا» وأضاف في 
نفس التغريدة التي عنونا بـ» 

وقفة « قائال: « فما بالك بتجميل 
صورتنا أو تصويرنا بشكل أجمل أو 

تركيز التصوير على أجمل ما فينا أو 
استباق األحداث وإعطاء صورة أفضل 

لحقيقتنا قيد التجميل».
وقال األستاذ الصحافي البارز عثمان 
لحياني في تغريدة له عنونها بـ» 

كارثة وكفى» أن التلفزيون قدم لنا 
بالصوت والصورة نموذجا معمما 

وصورة باذخة للتسرع والفشل 
والفقر في التدبير وتنظيم المحفل، 

مشيرا أن األمر يتجاوز مؤسسة 
التلفزيون العمومي نفسه إلى باقي 

مؤسسات إدارة الشأن العام، كون 
أن المشكلة لم تكن تخص الصورة 

واالحتباس اللغوي لدى ناقلي 
المحفل فحسب بل إلى التوقيت التي 

وصفه بالسيء في هندسة التنظيم 
من المطار إلى الفندق.

وقالت بدورها األستاذة الصحافية 
والباحثة في اإلعالم الدكتورة 

فتيحة زماموش في تغريدة لها 
أن ما شهدناه من صور في حفل 

استقبال المنتخب الوطني دليل على 
أن اإلعالم يواجه حقيقته خاتمة 

التدوينة « لن تستطيع صنع شراب 
حلو مذاقه من حنظل».

ويعتبر هذا االستقبال الذي خصّ 
به الجزائريون كتيبة أشبال الناخب 

الوطني لالعبين المحليين مجيد 
بوقرة هو الثالث من نوعه، إذ 

حظي محاربو الصحراء بمثله عام 
2009 عقب تأهلهم لنهائيات كأس 

العالم 2010 في دولة جنوب إفريقيا، 
إثر الفوز على المنتخب المصري 

في مباراة فاصلة التي أقيمت في 
دولة السودان الشقيقة، واآلخر في 
جويلية 2019 عقب التتويج بكأس 

األمم اإلفريقية في القاهرة لثاني 
مرة في تاريخ الجزائر.

وخالل 9 نسخ سابقة من بطولة 
كأس العرب على مدار نحو 6 عقود 

توجت 5 منتخبات باللقب، ويعد 
المنتخب العراقي األكثر تتويجا بـ 4
ألقاب، يليه السعودي بلقبين، وكل 

من مصر والمغرب وتونس بلقب 
واحد، غير أن دورة هذا العام هي 

األولى التي تكون تحت مظلة الفيفا 
عكس الدورات السابقة من البطولة.

حياة سرتاح

بمحكمة  والمالي،  االقتصادي  الجزائي  القطب  قاضي  أجلّ 
سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس اإلثنين قضية أول ملف فساد 
الفار  الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل  تورط فيه 
3 جانفي  إلى  إطارات مجمع سوناطراك  العدالة وعدد من  من 
القادم بطلب من الدفاع، ويواجه المتهم تهمًا ثقيلة تتعلق 
بإبرام صفقات مخالفة لألحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد 
أموال عمومية، باإلضافة إلى إساءة استغالل الوظيفة وتعارض 
الفساد  مكافحة  قانون  تضمنها  التي  المواد  وهي  المصالح، 

والوقاية منه.
الجزائي  القطب  لدى  األولى  الغرفة  التحقيق  قاضي  وكان 
ملف  أول  الماضي  نوفمبر  شهر  أحال  قد  والمالي،  االقتصادي 
فساد تورط فيه الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل 
الفار من العدالة، والمتعلق بصفقة إنجاز مركب الغاز الطبيعي 
المسال بأرزيو بوهران، ويتابع في القضية إضافة إلى شكيب 
خليل، كل من المديرين العامين األسبقين لمجمع سوناطراك 
مؤخرا،  إيداعه  تم  الذي  مزيان  ومحمد  فغولي،  الحفيظ  عبد 
الحبس في قضية «سرغين»، بعد إدانته بعامين حبسا منها 
سنة موقوفة النفاذ، وهذا بعد صدور هذا الحكم بصفة نهائية 
من طرف المحكمة العليا، أين تم توقيفه وإيداعه بالمؤسسة 

العقابية لوهران.
مخالفة  صفقة  إبرام  بجنح  تتعلق  بتهم  المتهمون  ويتابع 
بغرض  العمل  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  لألحكام 
إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا لمضمون القانون رقم 
وتتعلق  ومكافحته،  الفساد  من  بالوقاية  المتعلق   06-01
من  و»سايبام»  سوناطراك  مجمع  جمعت  بصفقات  القضية 
«سنام  لشركة  إضافة  «سيبام»  الجزائر  في  فرعيها  خالل 

بروجيتي» وشركات أخرى.
من  عدد  أيضا  فيها  يتابع  التي  القضية  هذه  تأجيل  تم  وقد 
أجنبية  مؤسسات  وعدة  سوناطراك  بمجمع  سابقة  إطارات 
ولم  التوالي،  على  الثانية  للمرة  الطاقة  قطاع  في  ناشطة 
يحضر هذه الجلسة الوزير السابق شكيب خليل فيما تم برمجة 
من  بعد  عن  التحاضر  بتقنية  مزيان  محمد  ألقوال  االستماع 
المؤسسة العقابية لوهران، وتأسس في هذه القضية كل من 
الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك كأطراف مدنية، وسياحكم 
شكيب خليل غيابيا، رغم صدور مذكرات توقيف دولية في حقه 
في جميع القضايا المتابع فيها على مستوى غرف التحقيق 
لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية 
واالقتصادية، والبالغ عددها 8 قضايا.                     حياة سرتاح

الجزائريون مستاؤون من رداءة تغطية 
وصول أبطال العرب إلى أرض الوطن

 أم البواقي: حجز 274 ورقة نقدية 
مزورة

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بوالية أم البواقي من توقف مشتبه 
وجاءت  دينار،   2000 فئة  من  مزورة  نقدية  ورقة   274 وتحجز  فيهما 
لعملية  التحضير  بصدد  أشخاص  عن  معلومات  ورود  بعد  القضية 
الوضع للتداول مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية على مستوى مدينة 
خاللها  من  تم  مدروسة  أمنية  خطة  وضع  تم  الفور  وعلى  البواقي،  أم 
توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و27 سنة ضبط بحوزتهما كيس 
دج   548000 يعادل قيمة  ما  دج   2000 فئة  نقدية من  ورقة   274 به 
ليتضح فيما بعد أنها أوراق نقدية مزورة، هذا وقد تم تحويل المشتبه 
فيهما إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية، لينجز ضدهما ملفا 
جزائيا عن قضية التزوير واستعمال المزور في أوراق نقدية من العملة 
للتداول  وطرحها  دينار   500.000 تفوق  قانوني  سعر  ذات  الوطنية 
إجرامية منظمة، قدما بموجبه  إطار جماعة  بطريقة غير شرعية في 

أمام النيابة المحلية لدى محكمة أم البواقي.

سكيكدة: إسعاف ثالثة مختنقين بالغاز
القليلة  الساعات  في  سكيكدة،  لوالية  المدنية  الحماية  وحدات  أنقذت 
الواقع  المدفأة بمنزلهم  المنبعث من  بالغاز  الماضية ثالثة مختنقين 
بحي البناء التطوري في مدينة سكيكدة، وأوضحت خلية اإلعالم واالتصال 
الوحدة  من  كل  أعوان  أن  الفايسبوك،  على  صفحتها  عبر  الهيئة  لذات 
الثانوية سكيكدة والوحدة الرئيسية تدخلوا ليلة األحد إلى اإلثنين في 
الليل وخمس عشرة دقيقة ألجل إسعاف وإنقاذ ثالثة  حدود منتصف 
من  المنبعث  الكربون  أوكسيد  أحادي  غاز  استنشاقهم  جراء  مختنقين 
المدفئة بمسكنهم الواقع بحي البناء التطوري بمدينة سكيكدة، وأضاف 
نفس المصدر، أن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و67 سنة وجد 
اثنان منهم في حالة إغماء والثالث مصاب بدوار وقيء، حيث قدمت لهم 

اإلسعافات األولية في عين المكان ثم نقلهم إلى مستشفى المدينة.

سطيف: توقيف مسبوق قضائيا
من  عزيز،  بني  دائرة  بأمن  ممثلة  سطيف  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
توقيف مسبوق قضائي خطير متورط في عديد السرقات مطلوب من 
أطرتها  فرار  حالة  في  كان  الذي  المعني  توقيف  عملية  العدالة،  قبل 
الضبطية القضائية بأمن دائرة بني عزيز الواقعة شمال شرق عاصمة 
لشخص  تحركات  برصد  تفيد  معلومات  استغالل  عقب  وجاءت  الوالية 
لتستنفر  العدالة،  قبل  من  عنه  مبحوثا  يكون  أن  يرجح  فيه  مشتبه 
بالزي  العاملة  دورياتها  خاصة  الميدانية  وحداتها  الشرطة  مصالح 
المدني التي كثفت تحرياتها لتثمر جهودها بتحديد هوية ومكان تواجد 
المشتبه فيه، الذي تبين أنه فعالال شخص خطير مطلوب لدى الجهات 
القضائية لتورطه في 08 قضايا متعلقة بجنحة السرقة، ليتم توقيفه 
القانونية  اإلجراءات  استكمال  وبعد  المصلحة،  مقر  إلى  تحويله  مع 
الالزمة، تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة للفصل في 

القضايا المطلوب فيها.

الوادي: اإلطاحة بمتورط في عدة قضايا 
تتعلق باالعتداء والسرقة

شخص  توقيف  من  بالوادي،  الثاني  الحضري  األمن  عناصر  تمكن 
الجرح  و  بالضرب  09 قضايا تتعلق  مسبوق قضائيا متورط في تسعة 
سالح  باستعمال  بالعنف  السرقة  بيضاء،  أسلحة  بواسطة  العمدي 
أبيض، العملية جاءت بناء على الشكاوي التي استقبلتها ذات المصلحة 
بخصوص قيام هذا األخير باالعتداء على المواطنين المتبوع بالسرقة 
بالعنف، عليه و من خالل تكثيف التحريات تم تحديد هوية المشتبه 
فيه و مكان تواجده ليتم وضع خطة أمنية مكنت من توقيفه، و حجز 
سالح أبيض كان يستعمل في االعتداءات، بعد استيفاء كافة اإلجراءات 

القانونية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

حياة سرتاح

 في قضية يتابع فيها من الوزراء 
والمسؤولين السابقين ورجل األعمال حداد
تأجيل محاكمة الوزير 

األول السابق عبد 
المالك سالل إلى 3

جانفي القادم
أجلّ القطب الجزائي المتخصص في مكافحة 
الجرائم المالية واالقتصادية بمحكمة سيدي 
اإلثنين  أمس  العاصمة،  بالجزائر  أمحمد 
المالك  عبد  السابق  األول  الوزير  محاكمة 
الكريم  عبد  مصطفى  ديوانه  ومدير  سالل 
ومدير  السابقين  الوزراء  من  وعدد  رحيال 
التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار 
بالفساد  صلة  ذات  بتهم  المتابعين  رقيق 

ليوم 3 جانفي القادم.
ويتابع في هذه القضية بتهم تبديد أموال 
ومنح  الوظيفية  استغالل  وسوء  عمومية 
عبد  جانب  الى  مستحقة  غير  امتيازات 
الكريم  وعبد  رقيق  ومختار  سالل،  المالك 
السابقين  الفالحة  وزراء  رحيال،  مصطفى 
الوهاب  وعبد  القادر  عبد  بوعزقي  وهم، 
العمومية  واألشغال  النقل  وزراء  وكذا  نوري 
السابقين وهم بوجمعة طلعي، قاضي عبد 
القادر وعبد الغاني زعالن وكذا والي الجزائر 

السابق عبد القادر زوخ .
من  عدد  القضية  هذه  في  أيضا  يتابع  كما 

رجال األعمال على غرار علي حداد.
حياة سرتاح

عبر إقليم 7 واليات 

مديرية األمن تطلق 
مسابقة توظيف 

لألعوان المتعاقدين

الوطني،  لألمن  العامة  المديرية  أعلنت 
توظيف  مسابقة  فتح  عن  اإلثنين،  أمس 
من  مهني  عامل  رتبة  المتعاقدين  األعوان 
العامة  المديرية  ونشرت  األول،  المستوى 
ملفات  إيداع  حول  توضيحا  الوطني،  لألمن 
المشاركة في مسابقة التوظيف التي أعلنت 
عنها، وتبعا الستفسارات عديدة حول إيداع 
ملف مسابقة توظيف األعوان المتعاقدين، 
أوضحت الجهة المعنية أن العملية تتم على 
مستوى المصالح الجهوية للمالية والتجهيز 

عبر الواليات المعنية.
وأفاد بيان لذات المصالح، نشر عبر الحساب 
أن  فيسبوك،  على  للمديرية  الرسمي 
«العملية جاءت بموجب عقود محددة المدة 
أساس  على  والجزئي،  الكامل  بالتوقيتين 
االنتقاء وبناًء على دراسة الملف»، وأوضحت 
الجهوية  المصالح  «لفائدة  المسابقة  أن 
(الجزائر،  واليات  في  والتجهيز  للمالية 
ورقلة  بشار  قسنطينة،  وهران،  البليدة، 

وتمنراست)».
وأشار المصدر، إلى أن الراغبين في المشاركة 
وطبع  تحميل  يمكنهم  المسابقة،  في 
االستمارة وكذا االطالع على شروط التوظيف 
اإللكتروني  الموقع  عبر  الملف،  ومكونات 
للشرطة  الرقمي  التواصل  ومنصات 

الجزائرية، فيسبوك، إنستغرام وتويتر.
حياة سرتاح

 فيما تم حجز جرافة وشاحنة تستعمالن 
في تسطيح األراضي دون رخصة

اإلطاحة بمجرم يحترف 
السرقة بالنشل بمحطة 

نقل المسافرين في بجاية
الثامن  الحضري  باألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  من  عناصر  تمكن 
التابع ألمن والية ببجاية خالل هذا األسبـوع من القبض على مجرم 
40 سنة يحترف السرقة بالنشل على مستوى  خطير يبلغ من العمر 

المحطة البرية لنقل المسافرين ببجاية.
وتعود تفاصيل العملية إلى تسجيل شكوى طالبة جامعية تعرضت 
لسرقة هاتفها النقال على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين 
باشرت  الفور  الزحمة، على  الحافلة وسط  لركوب  تأهبها  أثناء  ببجاية 
هوية  تحديد  من  مكنت  واسعة  وتحريات  أبحاث  الشرطة  عناصر 
ضحايا  ترصد  بصدد  وهو  المحطة  بنفس  وتوقيفه  فيه  المشتبه 
آخرين، أين تم إسترجاع هاتف الضحية والذي ضبط بحوزته، ويتعلق 
األمر بالمدعو/ ب س، 40 سنة، مسبوق قضائيا، وقد بين التحقيق 
بأنه من محترفي السرقة بالنشل وسبق له التورط في قضايا مماثلة 

وأغلب ضحاياه من فئة اإلناث.
وحسب بيان لذات المصالح فقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه 
تقديمه  وتم  وإخفاء شيء محل سرقة،  بالنشل  السرقة  ألجل قضية 
وبعد  إقليميا،  المختص  بجاية  محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  أمام 
جلسة المثول الفوري صدر في حقه عقوبة عام حبس نافذة وعشرة 

ماليين سنتيم غرامة مالية.
وفي إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة 
ومحاربة ظاهرة تعرية األراضي الغابية واقتالع الغطاء النباتي تمكن 
من  ببجاية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  المجموعة  وحدات  أفراد  مؤخرا 
دون  األراضي  وتسطيح  تهيئة  في  تستعمالن  وشاحنة،  جرافة  حجز 
رخصة، وتعود وقائع القضية حسب بيان لذات المصالح أمس اإلثنين 
 ، ببجاية  للدرك  اإلقليمية  المجموعة  وحدات  إلي  واردة  معلومات  إثر 
قطعة  وتعرية  وتسطيح  بتهيئة  تقوم  حفر  آلة  وجود  مفادها 
الفور  أرضية بقرية سيدي بودراهم بلدية بجاية والية بجاية ، على 
آلة  بالوصول تم معاينة  المكان  إلى عين  والتنقل  تم تشكيل دورية 
الحفر، تقوم بتهيئة وتسطيح قطعة أرضية وشاحنة تقوم  بحمل 
و   33 العمر  من  يبلغان  شخصان  طرف  من  مقتادتان  األتربة   ونزع 
43 سنة  على  التوالي ينحدران من والية سطيف ، وبعد االستفسار 
معهما عن الوثائق التي تسمح لهما بممارسة هذا النشاط أكد بأنهما 
إلى  واقتيادهما  توقيفهما  تم  إثرها  على  وثيقة،  أي  على  يحوزان  ال 
في  ملف  إنجاز  تم  وقد  هذا  التحقيق،  مواصلة  أجل  من  الفرقة  مقر 
الجرافة  وضع  مع  المختصة  القضائية  الجهات  إلى  وإرساله  القضية 

والشاحنة في المحشر البلدي.
حياة سرتاح
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