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أركان  رئیس  شنقریحة،  السعید  الفریق  أشرف 
مراسم  على  أمس،  الشعبي،  الوطني  الجیش 
قائدا  العزیز ھوام،  للواء عبد  الرسمي  التنصیب 
لقوات الدفاع الجوي عن اإلقلیم، خلفا للواء عمار 
الوطني،  الدفاع  لوزارة  بیان  وأورد   عمراني، 
رئیس  الفریق  وقف  االستقبال،  مراسم  وبعد  أنھ 
على  ترحم  وقفة  الشعبي  الوطني  الجیش  أركان 
روح الشھید البطل «العقید لطفي»، والذي یحمل 
مقر قیادة قوات الدفاع الجوي عن اإلقلیم اسمھ، 
جمیع  إلى  بثت  توجیھیة  كلمة  بالمناسبة،  وألقى 
تقنیة  طریق  عن  القیادة  ھذه  ووحدات  تشكیالت 
الجدید  القائد  بدایتھا  في  ھنأ  بعد،  عن  التحاضر 
الوطني  الجیش  لخدمة  كلھا  حیاتھ  كرس  الذي 
الشعبي والجزائر، التي تشھد في اآلونة األخیرة 
والمجاالت.  األصعدة  كافة  في  نشطة،  دینامیكیة 
 » أن  الشأن  ھذا  في  شنقریحة  الفریق  وأكد 
الجزائر، كما تعلمون، تشھد في اآلونة األخیرة، 
األعلى  القائد  الجمھوریة،  رئیس  قیادة  تحت 
وبفضل  الوطني،  الدفاع  المسلحة، وزیر  للقوات 

في  نشطة،  دینامیكیة  المخلصین،  الرجال  جھود 
الدبلوماسیة  السیما  والمجاالت،  األصعدة  كافة 
الریاضیة»،  وحتى  واالقتصادیة  والسیاسیة 
تتویج  كان  لقد  بالذات،  الصدد  ھذا  مضیفا «في 
قبل  العرب،  بكأس  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب 
الروح  عن  للتعبیر  سانحة  فرصة  قلیلة،  أیام 
الوطنیة المتأججة، التي تسكن قلوب المالیین من 
الشعب الجزائري، التي خرجت تحتفل في المدن 
مناسبة  وھي  المستحق،  التتویج  بھذا  واألریاف 
أیضا أثبت فیھا ھذا الشعب األبي معدنھ األصیل 
والنقي، وتقدیسھ لرموزه الخالدة، ووفاءه لرسالة 
قوي  رد  وھو  األبرار،  الشھداء  من  المالیین 
وصریح على أعداء األمس والیوم، وعلى كل من 
وغیرتھ  الشعب،  ھذا  وحدة  في  التشكیك  یحاول 
شنقریحة  الفریق  وختم  وطنھ».  على  الكبیرة 
الفریق  أعضاء  كافة  أداء  على  بالثناء  كلمتھ، 
الذین وصف  الفني،  القدم وطاقمھ  الوطني لكرة 
الثمینة،  الھدیة   » بـ  العربیة  بالبطولة  فوزھم 
التي وفق محاربو الصحراء في تقدیمھا لوطنھم 

باألحداث  الحافل  العام،  ھذا  نھایة  في  ولشعبھم، 
واإلنجازات»، مشیدا بما أسماه « الروح الوطنیة 
الفیاضة التي أبدوھا خالل ھذه المنافسة، وألنھم 

اإلنسان  إرادة  أن  على  أخرى،  مرة  برھنوا 
متمنیا  بالمستحیل،  تؤمن  تقھر وال  ال  الجزائري 
الریاضیة  المنافسات  في  والنجاح  التوفیق  لھم 

قال رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، الفریق السعید شنقریحة، أمس، إن الجزائر تشھد في اآلونة األخیرة دینامیكیة نشطة في كافة األصعدة والمجاالت ال سیما الریاضیة، 
مشیدا بأداء الفریق الوطني لكرة القدم وتتویجھ بكأس العرب، الذي اعتبره «ردا قویا وصریحا على أعداء األمس والیوم، وعلى كل من یحاول التشكیك في وحدة ھذا الشعب».

أمس،  بوغالي،  ابراھیم   الوطني،  الشعبي  المجلس  رئیس  أكد 
لكل  أفضل  تمثیل  أجل  من  البرلمان  نواب  أداء  ترقیة  ضرورة 
مواطن منحھم أصواتھم، وبلوغ التغییر المنشود وتحقیق طموحات 

وتطلعات الجزائریین في مسار بناء الجزائر الجدیدة.
أوضح بوغالي خالل ترؤسھ الجتماع تشاوري مع رؤساء ونواب 
ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، أنھ « على النواب أن یفرضوا 
المطلوبة،  اإلضافة  وتقدیم  العمل  خالل  من  المیدان  في  أنفسھم 
أكثر  على  الجزائر  تعرفھا  التي  الراھنة  التحدیات  كل  ومواجھة 
من صعید»، معلنا عن تسطیر برنامج دوري لعقد سلسلة لقاءات 
التي  الصعوبات  على  التعرف  قصد  بالبرلمان  الدائمة  اللجان  مع 
تواجھ عمل النواب والبحث عن الحلول الممكنة لتجاوزھا في أقصر 

اآلجال».
وفي ھذا الشأن تمحورت جل االنشغاالت التي رفعھا رؤساء اللجان 
التنفیذي  الجھاز  أعضاء  الجلسة، حول غیاب ردود  الدائمة خالل 
نقص  إلى  إضافة  النواب،  یطرحھا  التي  الشفھیة  األسئلة  على 
صیاغة  بورشات  األمر  یتعلق  عندما  الھیئات  ذات  مع  التواصل 
البرلمان،  لجان  بعض  بھا  تعنى  التي  القطاعات  تخص  مراسیم 
یضاف إلیھا تعطل الزیارات المیدانیة لمعاینة مختلف المشاریع التي 
تھم لجانھم ألسباب مختلفة، حیث طالبوا برفع سقف تلك الزیارات 

وبتعداد النواب المعنیین بھا.
وفي ھذا السیاق، التزم بوغالي بالعمل على إیصال انشغاالت النواب 
لمختلف الھیئات الوزاریة، بخصوص عدم الرد على األسئلة التي 

یطرحونھا، بغیة الفصل في الملفات التي یقدمونھا والوصول إلى 
الحلول الناجعة لھا من أجل خدمة أفضل للمواطنین، فیما أكد أنھ 
ال مكان للحدیث عن تسقیف لعدد الزیارات المیدانیة، وأن اللجان 
بتقدیم بطاقات تقنیة مسبقة عن األھداف المرجوة من تلك  مطالبة 
أنھ  الخصوص  ھذا  في  مشددا  بعدھا،  تحقیقھ  تم  وما  الخرجات، 
للمواطنین خالل  بإطالق وعود  التسرع  اللجان عدم  «یتعین على 
برلمانیة  أیام  تنظیم  «بضرورة  أوصى  كما  المیدانیة»،  الزیارات 
المضمون  تكون على مستوى عال من حیث  أن  مستقبال شریطة 
والمحتوى وإشراك متدخلین أكفاء من الجامعة الجزائریة أو حتى 
من خارج الوطن من أجل تقدیم إضافة نوعیة یمكن أن تسھم في 

ترقیة االداء البرلماني».    إیمان. س

وبلدان  الغربیة  الصحراء  بقضیة  المكلف  الخاص  المبعوث  أكد 
التي  الجدیدة  الخریطة  أن  أمس،  بالني،  عمار  العربي،  المغرب 
المحتل  الغربیة  الصحراء  اقلیم  تضم  أنھا  المخزن  نظام  یزعم 
للمغرب، والتي تكون قد أقرتھا أمانة الجامعة العربیة، عبارة عن 
«تضلیل سافر» و»خدعة اخرى» من المغرب. وصرح بالني أن 
التضلیلي  مشروعھا  باستمرار  تواصل  مغربیة  رسمیة  «مصادر 
السافر ودعایتھا الكاذبة بخصوص عقد القمة العربیة المقبلة المزمع 
بالجزائر، حیث جندت من خالل  المقبل  تنظیمھا في شھر مارس 
«منھم  أذنابھا  لألنباء»  العربي  المغرب  «وكالة  الرسمي  بوقھا 
خریطة  بخصوص  المعروفون»،  الجزائریون  المرتزقة  بعض 

والتي  الغربیة  الصحراء  من  المحتل  االقلیم  تضم  مزعومة  جدیدة 
تكون امانة الجامعة العربیة قد اقرتھا مؤخرا».

واضاف أن وسائل االعالم المغربیة «المضللة» من قبل الجھات 
دحضھا  یسھل  مكشوفة  كذبة  فخ  في  «وقعت  بالدھا  في  الرسمیة 
أن  السیاق  ھذا  في  بالني  وأوضح  الجدیدة».  الخدعة  ھذه  لتعریة 
ھذه الخریطة الموحدة التي ال تشیر لحدود الدول األعضاء «لیست 
باألمر الجدید ولطالما ظھرت في الموقع الرسمي للجامعة العربیة»، 
مضیفا أن الخریطة نفسھا، دون تحدید لحدود الدول األعضاء، «قد 

صودق علیھا في وقتھا من طرف اتحاد المغرب العربي».
للممثلیة  اللھجة»  «شدید  االحتجاج  بعد  أنھ  الدبلوماسي  وذكر 

العربیة  المرأة  لمنظمة  المقبول»  «غیر  النشر  بعد  الجزائریة 
بالقاھرة لخریطة تضم الصحراء الغربیة، «وجھت أمانة الجامعة 
باعتماد  الوصایة  تحت  الھیئات  كافة  فیھا  تأمر  مذكرة  العربیة 
الدول  جامعة  من طرف  بھا  المعترف  الوحیدة  الرسمیة  الخریطة 
العربیة والتي ھي محل توافق أي تلك التي ال تشیر لحدود الدول 
إلى  تھدف  تضلیلیة  بمناورة  یتعلق  «األمر  إن  وقال  األعضاء». 
الجامعة  أمانة  حملت  والتي  سیاقھا  عن  الحقیقیة  الدوافع  إخراج 
حدثا  جعلھا  أجل  من  التصویبیة  المذكرة  ھذه  إعداد  على  العربیة 
وھمیا ال وجود لھ إال في العقول المخادعة لھؤالء الذین یبدعون في 

فنون التالعب والخداع».
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أعلن وزیر المجاھدین وذوي الحقوق العید ربیقة، أمس، عن برنامج خاص إلحیاء الذكرى ال43
الدولة  رموز  من  رمزا  یعد  بومدین  «الرئیس  أن  موضحا  بومدین،  ھواري  الراحل  الرئیس  لوفاة 
الجزائریة، وھذا البرنامج الخاص سوف یعمل على إحیاء ذكراه في نفوس الجزائریین»، كما أشار 
إلى أن برنامج الحكومة یتضمن المساھمة في إنجاز أفالم سینمائیة في ھذا المجال إضافة إلى أعمال 
مطبوعة وتنظیم تظاھرات، حیث «تم طرح آلیة لمتابعة كافة البرامج التي تم إدراجھا في مخطط عمل 
واج الحكومة، والتي سیتم تجسیدھا ووفقا لآللیات القانونیة المكرسة».   

 IQÉjR ‘ ´ô°ûj ÊÉàjQƒŸG ¢ù«FôdG

 ôFGõ÷G ¤EG ádhO
یشرع رئیس الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، محمد ولد الشیخ الغزواني، ابتداء من الیوم، في 
زیارة دولة إلى الجزائر تدوم ثالثة أیام، وھذا بدعوة من رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون، 
حسب ما أفاد بھ بیان لرئاسة الجمھوریة. وجاء في البیان: «بدعوة من رئیس الجمھوریة، عبد 
المجید تبون، یشرع محمد ولد الشیخ الغزواني، رئیس الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة الشقیقة، 
في زیارة دولة إلى الجزائر تدوم ثالثة أیام ابتداء من 27 إلى 29 دیسمبر 2021». وتدخل ھذه 
الزیارة، وفقا للمصدر ذاتھ، في إطار «تقویة العالقات الثنائیة وتعزیز التعاون بما یخدم البلدین 

ع.ط الشقیقین».           



3 الحدث

إن الحدیث عن مھام "وسیط الجمھوریة" ودوره في اإلسھام في حلحلة المشاكل 
البیروقراطیة والعراقیل اإلداریة، یحتم علینا النظر في الطبیعة القانونیة لھذه 
الھیئة التي تعزز بھا النظام المؤسساتي في الجزائر، والتي تم إعادة استحداثھا 
2020، علما  فیفري   15 المؤرخ في   45 20- الرئاسي  المرسوم  بموجب 
أن منصب وسیط الجمھوریة" كان قد تم استحداثھ ألول مرة في سنة 1996
قبل أن یتم الغاؤه ثالث سنوات من بعد، أي في عام 1999، وكذا إلى المناخ 
بالنظام  أطاح  الذي  الشعبي  الحراك  خلفیة  على  ذاك،  حین  السائد  السیاسي 

السابق.

ájQƒ¡ª÷G §«°Sh äÉ«MÓ°Uh ΩÉ¡e √òg

وقد جاء إعادة استحداث ھذه الھیئة، بعد شھرین فقط من تولي الرئیس تبون 
السلبیة"  "التراكمات  ولعل  الذكر،  سالف  المرسوم  خالل  من  الحكم،  سدة 
المورثة عن النظام السابق، السیما ما تعلق باستشراء "الفساد اإلداري" وتغول 
البیروقراطیة والمحسوبیة وغیرھا من السلوكات والمظاھر السلبیة داخل جسد 
اإلدارة، فرضت استحداث ھذه الھیئة كأداة رقابیة، تؤول إلیھا صالحیة النظر 

في شكاوي المواطنین، ومساءلة اإلدارات المعنیة.
بالمقابل فإن إدراك السلطة السیاسیة الجدیدة التي أفرزتھا رئاسیات 12 دیسمبر 
2019، لحجم الرھانات وضخامة الملفات التي كانت مطروحة حین ذاك وما 
"ھیئة  كـ  الجمھوریة"  استحداث منصب "وسیط  علیھا  الیوم، حتم  إلى  تزال 
وفي  وحریاتھم  المواطنین  حقوق  حمایة   " في  لإلسھام  قضائیة"  غیر  طعن 
قانونیة سیر المؤسسات واالدارات العمومیة"، وتكون موضوعة لدى رئیس 

الجمھوریة مباشرة.
قد یعتقد البعض أن مھمة "وسیط الجمھوریة" شكلیة، لكن إن أمعنا النظر في 
45، تتضح الصورة بشكل  الصالحیات التي خولھا المرسوم الرئاسي -20
المتابعة   " خالل  من  وذلك  الجمھوریة،  بوسیط  المنوط  الدور  حول  أوسع، 
المواطنین،  مع  االدارة  بتقدیر حسن عالقات  لھ  تسمح  التي  العامة  والرقابة 
وفي ھذا االطار، وبموجب المرسوم سالف الدكر "یمكن ألي شخص طبیعي 
استنفذ كل طرق الطعن ویرى انھ وقع ضحیة غبن بسبب خلل في تسییر مرفق 

عمومي أن یخطر وسیط الجمھوریة".
السیاسیة  السلطة  قبل  من  حقیقیة  إرادة  ھناك  أن  على  مؤشرا  یعد  ھذا  وكل 
الحالیة الحداث القطیعة مع ممارسات الماضي ووضع حد للفساد المستشري 
داخل اإلدارات العمومیة، ویعزز ھذا الطرح ما ذكره نص المادة التي تؤكد 
على أنھ " بإمكان وسیط الجمھوریة أن یقترح في التقاریر التي یرفعھا إلى 
رئیس الجمھوریة التدابیر والقرارات التي ینبغي اتخاذھا ضد االدارة المعنیة 

و/ أو موظفیھا المقصرین".
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وسعیا منھ لبعث الروح في ھذه الھیئة، قرر رئیس الجمھوریة إسناد مسؤولیة 
تسییر "وساطة الجمھوریة" إلى شخصیة لھا إطالع واسع على خبایا الشأن 
بمجمل  الكبیرة  الدرایة  إلى  باالضافة  العمومیة،  اإلدارات  وخفایا  المحلي 
یتلقاھا  التي  الصعوبات  عن  فضال  المواطنون،  فیھا  یتخبط  التي  المشاكل 
المستثمرون، بسبب العراقیل البیروقراطیة التي حالت دون تجسید مشاریعھم، 
كما  طویلة،  لسنوات  والي  منصب  شغل  الذي  مراد  بإبراھیم  األمر  ویتعلق 
أسندت الیھ قبل تولیھ رئاسة " الوساطة" منصب مستشار مكلف بمناطق الظل.
وقد حملت وساطة الجمھوریة على عاتقھا، وبتوجیھات من رئیس الجمھوریة 
مھمة التكفل بملفات المستثمرین العالقة، وفي ھذا الصدد عقد مؤخرا اجتماع 

تنسیقي جمع وزیر الصناعة أحمد زغدار بوسیط الجمھوریة إبراھیم مراد، 
وذلك في إطار اشراك وساطة الجمھوریة في متابعة ھذا الملف الذي تسعى 

السلطات العمومیة إلى إیجاد حلول جذریة لھ.
وبموجب ھذا االجتماع تحركت وساطة الجمھوریة، من أجل التكفل بانشغاالت 
المتعاملین الصناعیین بھدف رفع القیود والعراقیل على مشاریعھم االستثماریة 
المجمدة لسبب أو آلخر، وفي ھذا الصدد لفت وسیط الجمھوریة الى ضرورة 
"رفع كل ما یعوق السیر الحسن لالستثمار"، مذكرا بأھمیة إحصاء المشاریع 

المتوقفة والعوائق األساسیة لھا.
ویبحث إبراھیم مراد في لقاءاتھ الماراطونیة التي جمعتھ بمختلف المتدخلین 
في مجال االستثمار، سواء تعلق األمر بالقطاعات الوزاریة أو بالمھنیین عن 
بإمكانھا  التي  الحلول  المشاریع من جھة وعن  تجسید  التي عرقلت  األسباب 
حلحلة ھذه الملفات، حیث لفت وسیط الجمھوریة في تصریح سابق إلى بعض 
األسباب، منھا عدم تسلیم رخصة بناء أو شھادة المطابقة أو رخصة االستغالل 

وكذا عدم تھیئة المنطقة الصناعیة أو عدم الربط بالكھرباء أو الماء.
ولحّل ھذه اإلشكاالت، دعا مراد إلى تكییف القوانین أو بحلول استثنائیة من 

أجل تسھیل النشاطات الصناعیة أو السماح بتوسیع المشاریع، ویأتي ھذا في 
وقت كان رئیس الجمھوریة، قد كلف، خالل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد 
في 21 نوفمبر الجاري، وسیط الجمھوریة بـ "التكفل بانشغاالت الصناعیین 
الذین تعطلت مشاریعھم بسبب خلفیات بیروقراطیة تعود لمخلفات تسییر الفترة 

السابقة".
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وما یالحظ أن وساطة الجمھوریة قد انتقلت إلى السرعة القصوى في التكفل 
الحكومة  اجتماع  مخرجات  مع  توازیا  وذلك  العالقة،  االستثمارات  بملفات 
والوالة، الذي أسدى الرئیس تبون خاللھ تعلیمات صارمة تقضي بالعودة إلى 
وسیط الجمھوریة من أجل رفع التظلمات التي یطرحھا المتستثمرون بسبب 

تجاوزات بعض االداریین الذین وصفھم الرئیس بـ "البیروقراطیین".
من جھة أخرى تعكس الخرجات المیدانیة، التي شرع فیھا وسیط الجمھوریة 
لمختلف الوالیات، توجھا جدیدا یرمي إلى تفعیل دور ھذه الھیئة، كأداة حقیقیة 

لحلحلة الملفات الثقیلة، أبرزھا ملف االستثمارات العالقة التي جمدت بسبب 
عراقیل إداریة بالدرجة األولى، ومن خالل األصداء التي وردتنا، فقد تم 
التكفل بعدد كبیر من مشاكل المستثمرین الذین تعرضت مشاریعھم لتجمید 

مقصود نتاج عراقیل بیروقراطیة.
وتزامنت تحركات وساطة الجمھوریة نحو التكفل بانشغاالت المستثمرین 
والصناعییّن، مع التوجھات الجدیدة لرئیس الجمھوریة، الذي یسعى ألن 
تكون 2022 سنة اقتصادیة بامتیاز، وھذا الیتأتى إال من خالل تشجیع 
الحقیقیین  المستثمرین  وجھ  في  العقبات  وإزاحة  المحلي،  االستثمار 
الذین وقعوا في السابق ضحیة لـ "الفساد إداري"، ومن ثمة إدماجھم في 
الدینامیكیة االقتصادیة المرتقبة. وكان وسیط الجمھوریة قد أكد في حدیث 
إذاعي سابق بأنھ" سیتم، قبل نھایة السنة الجاریة، إیجاد الحلول المناسبة 
لمشاكل العدید من الملفات االستثماریة العالقة"، مشددا في نفس الوقت على 
ضرورة البحث عن الحلول المناسبة لھذه المشاكل التي یعاني منھا قطاع 
االستثمار، خاصة في جانبھ الصناعي، من خالل التنسیق ما بین الوزارات 

المعنیة والوالة وكذا ھیئة وسیط الجمھوریة".
وبالعودة الى الھیكل التنظیمي لمصالح "وسیط الجمھوریة"، وتذكیرا بما 
سبق، وبالنظر الى المھام الكثیرة المسندة لھاتھ الھیئة، فقد اختار ابراھیم 
مختلف  من  واطارات  كفاءات  من  یتشكل  معاونا  إداریا  طاقما  مراد 
االختصاصات بھدف التكفل بمجمل الملفات التي تصل الى الھیئة سواء 
على المستوى المركزي أو على مستوى المندوبیات الوالئیة، حیث یسھر 

ھذا الطاقم على اعداد دراسة واقعیة لالنشغاالت والملفات المطروحة.
مستوى  على  استحداثھا  تم  التي  الخاصة  بالمكاتب  التذكیر  یتوجب  وھنا 
الھیئة "مركزیا ووالئیا" لالستماع إلى انشغاالت المستثمرین والصناعیین، 
یطرحھا  التي  االنشغاالت  بمختلف  اإلحاطة  شأنھا  من  خطوة  وھي 
المعنیة، السیما  الھیئات  بھا على مستوى  التكفل  ثمة  المستثمرون، ومن 
وأن وسیط الجمھوریة وخالل اجتماع "الحكومة مع الوالة" األخیر، كان قد 
كشف الستار عن العرائض التي تصل الى مصالحھ بخصوص اإلشكاالت 

المتعلقة بالعقار واالستثمار وغیرھا من المشاكل األخرى.
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ومن ھذا المنطلق، یمكن أن تلعب وساطة الجمھوریة دورا محوریا في اإلسھام 
القطاعات  مختلف  مع  وبالتنسیق  المطروحة،  اإلشكاالت  مختلف  حلحلة  في 
الوزاریة ذات الصلة بملف االستثمار، حیث كان ھذا الملف محل انتقاد كبیر 
من طرف رئیس الجمھوریة، حیث حذر بمناسبة ندوة اإلنعاش الصناعي التي 
أشرف علیھا مؤخرا، من مظاھر البیروقراطیة وتعطیل مصالح المستثمرین".
كما شّدد رئیس الجمھوریة بالمناسبة على ضرورة رفع العراقیل أمام المصانع 
الموجودة والمساعدة في إتمام المشاریع قید االنجاز أو تلك التي تم تعطیلھا، 
متسائال عن األسباب التي ساھمت في تعطیل ھذه المشاریع، لكن فیما یبدو أن 
دعوتھ "للتقرب من وسیط الجمھوریة" تحمل داللة واضحة عن منحھ الضوء 
األخضر لھاتھ الھیئة من أجل التكفل بانشغاالت المستثمرین، حین قال "على 

كل من تعرض للظلم االتصال بوسیط الجمھوریة".
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األكید أن المھمة التي أوكلت إلى "وسیط الجمھوریة" ھي في غایة التعقید، 
بالنظر إلى ما یعرفھ العام والخاص عن واقع االدارة التي لم تستطع التخلص 
من ذھنیات التسییر البالیة، لكن بالمقابل الحت في األفق مؤشرات ایجابیة حول 
إمكانیة تجاوز ھذا "الوضع القاتم" بدایة مع تفاعل بعض القطاعات الوزاریة مع 
تعلیمات الرئیس القاضیة بأخد تقاریر وساطة الجمھوریة بعین االعتبار، وھنا 
نذكر بالتعلیمات التي أصدرھا وزیر الموارد المائیة والموجھة إلى المسؤولین 
التابعین لقطاعھ، تلزمھم بالتكفل والرد على جمیع شكاوى المواطنین، السیما 

تلك التي ترد من ھیئة وسیط الجمھوریة والمندوبین المحلیین.
من  شكل  بأي  تتداخل  أو  تتعارض  ال  الجمھوریة  لوسیط  المسندة  المھام  إن 
األشكال مع الصالحیات والمسؤولیات التي تحوزھا باقي الھیآت والمؤسسات، 
الجدیدة، وعلیھ فإن  الجزائر  بناء  تندرج ضمن مسار  تكاملیة  بل ھي عالقة 
أن  كما  العالقة،  للمسائل  الحلول  إیجاد  في  تساھم  ھیئة  الجمھوریة  وسیط 
دورھا یقتصر على تسھیل دور اإلدارة في حلحلة المشاكل سواء تلك المتعلقة 
بالمواطنین أو بقطاع االستثمار على وجھ الخصوص. فھذه العالقة التكاملیة، 
الجمھوریة مع مختلف  تجمع وسیط  التي  اللقاءات  تبرز بوضوح من خالل 

ممثلي القطاعات والمؤسسات ذات الصلة.
األخیرة  أن  مراد،  إبراھیم  ھیئة  تبنتھ  الذي  الجدید  المسار  من  یستشف  وما 
البیروقراطیة  ستلعب دورا أساسیا في تسھیل عمل اإلدارة وردع السلوكات 
التي تعد حجرة عثرة أمام دینامیكیة التغییر التي انتھجھا الرئیس تبون، كما من 
شأن ھذه الھیئة أن تعید الثقة للمواطنین ولمستثمرین ضاقوا ذرعا بممارسات 
بعض اإلداریین، مما تسبب في تعطیل مشاریعھم لسنوات، كما من شأن ھده 
الخطوات أن تعطي دفعا لعجلة اإلنعاش االقتصادي، التي یراد لسنة 2022

أن تكون انطالقتھا الحقیقیة. 
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مجید. ذ

تضطلع "وساطة الجمھوریة" بدور ھام، كـ "ھیئة طعن غیر قضائیة"، الغرض منھا إزالة المظاھر السلبیة التي خیمت على "مفاصل اإلدارة" بشكل أساس، "واقع سوداوي" ترسم بسبب تفشي 
"الفساد اإلداري" في صورة البیروقراطیة والمحسوبیة وغیرھا .. وفي ھذا الصدد نحاول تسلیط الضوء على الدینامیكیة التي باتت تعرفھا ھیئة "وسیط الجمھوریة"، خاصة في الفترة األخیرة، بعد 

أن أسند إلیھا رئیس الجمھوریة ملفا في غایة التعقید، ویتعلق األمر بـ "االستثمارات العالقة".
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الحدث1443 ه  
ثغرات قانونية تفتح المجال أمام ممارسات غير شرعية 

التجارة االلكترونية في قبضة تجار 
"محتالين" وزبائن "مافيا"؟!

فيما يضمن تشغيل 2.6 مليون عامل

قطاع الفالحة يقترب من هدف 
تحقيق "األمن الغذائي" 

بالمائة من   73 یوّفر  القطاع  إن  الحفیظ ھني،  الفالحة محمد عبد  قال وزیر 
االحتیاجات الغذائیة الوطنیة، إلى جانب تشغیل 2.6 ملیون ید عاملة معلنا عن 
وضع خارطة طریق افاق 2024 تتضمن عدة توجھات جدیدة من بینھا تنمیة 
الشعب االستراتیجیة والمنتجات ذات االستھالك الواسع وعلى رأسھا الحبوب 

والبقول الجافة والحلیب.
واعتبر ھني في كلمتھ خالل المؤتمر التاسع التحاد الفالحین الجزائریین، أن 
یحتل  أصبح  إذ  المجاالت،  شتى  في  نوعیة  قفزة  مؤخرا  شھد  الفالحة  قطاع 
مكانة متمیزة ضمن المنظومة االقتصادیة للبالد، إذ یساھم بـ25 ملیار دوالر،  
و تغطیة 73 بالمائة من االحتیاجات الوطنیة من المنتوجات الغذائیة. وكشف 
الوزیر أن الجنوب لوحده یساھم بـ 25.7 من اإلنتاج الوطني، وھو ما رفع 
من تصنیف القطاع ضمن القطاعات الرئیسیة في توفیر مناصب الشغل لتمثل 
20 بالمائة، بـ 2.6 ملیون ید عاملة. من جھة ثانیة راھن وزیر الفالحة على 
واالستغالل  المسقیة  المساحات  رفع  خالل  من  الفالحة  دعم  مسار  استكمال 
الفالحة  لتأھیل  مخطط عصري  ووضع  وحمایتھا  الفالحیة  لألراضي  األمثل 
وتلبیة الحاجیات الوطنیة ومحاربة البیروقراطیة التي تعرقل نشاط الفالحین. 
وذكر ھني في ھذا السیاق بأن قطاعھ یعمل حالیا على تطبیق خارطة طریق 
بافاق 2024 تتضمن عدة توجھات جدیدة من بینھا تنمیة الشعب االستراتیجیة 
الجافة  والبقول  الحبوب  رأسھا  وعلى  الواسع  االستھالك  ذات  والمنتجات 
الجنوب  في  الصناعیة  والمحاصیل  الصحراویة  الفالحة  وتعزیز  والحلیب, 
فضال عن تطویر االشجار المثمرة لمقاومة للجفاف وكذا االستغالل العقالني 
قبل  من  المھنیین  مرافقة  ھذه  الطریق  خریطة  تتضمن  كما  الفالحي.  للعقار 
إلى جانب ردع  تعاونیات فالحیة  المتعاملین في شكل  الفالحة وتنظیم  غرف 
فقد  لإلشارة  االداریة.  االجراءات  تبسیط  خالل  ومن  البیروقراطیة  ومكافحة 
الجزائریین  للفالحین  الوطني  لالتحاد  التاسع  المؤتمر  أشغال  أمس  انطلقت 
بمشاركة مندوبي مختلف والیات الوطن. وخالل ھذا المؤتمر سیتم االستماع 
إلى مداخالت مندوبي الوالیات وتشكیل لجنة اثبات العضویة والمصادقة على 
اشغالھا ولجنة القانون االساسي والمصادقة علیھ إضافة إلى لجنة برنامج عمل 
المجلس  أعضاء  بانتخاب  الوالیات  وفود  یقوم  كما  علیھ.  والمصادقة  االتحاد 

الوطني في ھذا المؤتمر الذي سیعرف أیضا انتخاب األمانة العامة.

• 83  مشروع حيز االستغالل ورفع العراقيل على 8 مشاريع

وفي سیاق متصل كشف وزیر الفالحة والتنمیة الریفیة محمد عبد الحفیظ ھني، 
أن 83 مشروع في القطاع الفالحي  قید االستغالل وفي التقریر األول للوزارة 
تم رفع التحفظات والعراقیل على 8 مشاریع في دیسمبر 2021 وسیتم تقدیم 
العالقة، أكد وزیر  المشاریع االستثماریة  لقاء حول  رخص استثنائیة. وخالل 
الفالحة أن القطاع یعطي األولویة واألھمیة البالغة في الحفاظ على األراضي 
في  رخصة  بدون  بنایات  فیھ  مشروع   23 إنجاز  عن  كشف  كما  الفالحیة. 
األراضي الفالحیة. أما بالنسبة للمصالح البیطریة تم رفع التحفظات والعراقیل 
بوحدات  7 مشاریع خاصة  التحفظات على  یتم رفع  لم  فیما  عن مشروعین. 
11 ھناك  أن  الوزیر  كشف  كما  الشعیر.  لمادة  تابعة  كونھا  األعالف،  إنتاج 

المواد  ان  إلى  مشیرا  المبستر.  الحلیب  إلنتاج  تابعة  االستغالل  قید  مشروعا 
األولیة مدعمة من طرف الدولة. وبخصوص المشاریع التابعة للمطاحن، فھناك 
40 مشروع تابع لھا، تم رفع التحفظ على 3 مطاحن بكل من سوق اھراس 

وبسكرة وتبسة، من أجل تغطیة احتیاجات المواطنین.           س.زموش

إلزام المربين بتأمين قطيع الماشية ضد أمراض المجترات ونفوقها 

برنامج خاص بسنة 2022 لتطوير 
فرع مزارع األلبان  

   اعتمدت وزارة الفالحة و التنمیة الریفیة برنامًجا خاًصا لسنة 2022
بھدف زیادة إنتاج الحلیب الطازج ال سیما من خالل إعادة  تزوید مزارع 
تربیة االبقار الحلوب، حسبما أعلن عنھ مسؤول بالوزارة أمس بالجزائر 

العاصمة.
صرح مدیر مصلحة البیطرة على مستوى الوزارة ، عماد ادرس، یقول 
الحلیب  إنتاج  زیادة  أجل  من   2022 لسنة  خاصا  برنامجا  سطرنا  لقد   "
الطازج من خالل استیراد األبقار الحلوب بھدف تزوید مزارع المواشي 
التي أصبحت فارغة. و موازاة مع ذلك سنحمي ھذه المواشي من خالل 
فرض عقوبات على " المسالخ التي تمارس الذبح غیر القانوني لھذه االبقار 
اكد  الوطنیة،  لإلذاعة  الثالثة  القناة  أمواج  على  لھ  مداخلة  وفي  الحلوب". 
قال إدریس أن الوزارة اتخذت قرارا لمنع ذبح األبقار الحلوب، كما أشار 
مستوى  على  البیاطرة  للمفتشین  أعطیت  صارمة"   " تعلیمات  أن  یقول 
المسالخ لتعزیز مراقبتھم ضد ھذه الممارسات غیر القانونیة و الشروع في 
اإلجراءات القضائیة ضد المخالفین. وإضافة الى استیراد األبقار الحلوب 
والعجول الكاملة ، قال السید إدریس أن الوزارة تعتزم زیادة تطویر مزارع 

األلبان من خالل الترویج لمشاتل األبقار على المستوى المحلي.
من جھة أخرى، تنوي وزارة الفالحة و التنمیة الریفیة إلزام المربین بتأمین 
المسؤول. ومن  ، یضیف  ونفوقھا  المجترات  أمراض  الماشیة ضد  قطیع 
الحلیب  حجم  بزیادة  قولھ،  حسب  تسمح،  أن  االجراءات  ھذه  جمیع  شأن 
لتر  ملیون   800 بـ  حالًیا  المقدر  المربین)  لدى  یتم جمعھ  (الذي  الطازج 
سنوًیا وتقلیل استیراد مسحوق الحلیب الذي یبلغ حوالي 500000 طن / 

سنوًیا بقیمة 1.2 ملیار دوالر.
وفي ھذا الخصوص، تعتزم الوزارة تحسین نظام تتبع استیراد المسحوق 
الموجھة  األولیة  المادة  ھذه  تحویل  عن  الناجمة  الندرة  تجنب  أجل  من 
حصریا إلنتاج حلیب األكیاس.وخلص الى القول " لھذا قمنا بمراجعة قوائم 
القوائم تصل عبر منصة  أن " ھذه  الحلیب"، مضیفا  مستوردي مسحوق 

رقمیة علما أن اإلعفاءات تصدر في نفس الیوم".              س.ز

س.زموش
ولم تكن تجارب أغلب الجزائریین ناجحة 
فرض  الذي  االلكتروني  التسوق  مع 
تتلقى  نفسھ خالل األزمة الصحیة حیث 
جمعیات حمایة المستھلك االف الشكاوى 
عن غش واحتیال یتعرض لھ زبائن ھذه 
األسواق االفتراضیة ویستغل الكثیر من 
على  الجزائریین  اقبال  استمرار  الباعة 
رواجا  لقى  الذي  االلكتروني  التسوق 
كبیرا خالل بدایة االزمة الصحیة لتمریر 
قصد  ملتویة  بطرق  وبیعھا  كاسدة  سلع 
التخلص منھا، وتحقیق مداخیل إضافیة. 
"أون  المتسوقین  شكاوي  أبرز  ھذه   •

لین" في الجزائر 
وترتكز أغلب شكاوى الجزائریین ممن 
ما  حسب  االلكتروني   التسّوق  جربوا 
المستھلك  حمایة  جمعیات  لدى  رصدناه 
حول عدم احترام مواعید التسلیم  حیث 
یضطر بعض الزبائن لالنتظار ازید من 
أسبوع واحیانا اكثر لتسلّم البضاعة، كما 
أیضا  تتغیر  قد  البضاعة  مواصفات  أن 
وال یلتزم التاجر بتلك التي یعرضھا في 
موقع البیع. بالمقابل فأن التجاوزات تكثر 
فیما یتعلق بسوق األجھزة الكھرومنزلیة 
الذین  الزبائن  من  فالكثیر  واإللكترونیة 
من  یشتكون  لین"  "أون  یتسّوقون 
عن  واألجھزة  الماكینات  بعض  تسلیم 
وقد  مختصین  غیر  أشخاص  طریق  
ببیعھا،  المكلف  الشخص  غیر  یكون 
أو  جھل  مشكلة  في  البعض  یوقع  مما 
األسواق  افتقاد  وبسبب  استعمالھا.  سوء 
االفتراضیة للكثیر من المعاییر والقوانین 
رغبات  باحترام  التجار  تلزم  التي 
األجھزة  من  فالكثیر  الزبائن،  وطلبیات 
الفواتیر  أّن  كما  ضمانات،  دون  تباع 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  تبعث 
مسؤولین  غیر  أشخاص  قبل  من  أحیانا 
من  إلكترونیا.  تباع  التي  السلعة  عن 
في  یتورطون  األلبسة  تجار  فان  جھتھم 
االمر  تعلق  اذا  التجاوزات  من  العدید 

الزبائن  یشتي  حیث  االلكتروني  بالبیع 
استالم  وكذا  أوال  األسعار  غالء  من  
بضاعة فیھا عیوب واحیانا غیر صالحة 
لالستعمال كما یشتكون من الفرق الكبیر 
الذي یجدونھ ما بین البضاعة المعروضة 
الذي  النھائي  والمنتوج  المواقع  عبر 

یستلمونھ.
• تجار الكترونيين ضحية 

لالعتداءات والسرقة!
اإللكترونیین  التجار  یشتكي  جھتھم  من 
ممارستھم  تعترض  بالجملة  مشاكل  من 
لھذا النشاط الذي یلقى رواجا ھذه الفترة 
موازاة مع مساعي من الوزارة الوصیة 
لدفع  البالد  في  العلیا  السلطات  وحتى 
االلكترونیة وحسب ما  التجارة  وتطویر 
رصدناه عند عدد من الناشطین في مجال 
العدید  فأن  لین  اون  المنتجات  تسویق 
للسرقة  اكثر  او  مرة  تعرض  منھم  من 
وھمیون  وتجار  "عصابات"  من طرف 
ویستدرجون  لین  أون  طلبات  یجرون 
السرقة  بغرض  والموزعین  التجار 
من  العدید  مع  حدث  ما  وھو  واالعتداء 
یشتكي  كما   ، األخیرة  األشھر  التجار 
الباعة اون لین وایضا موزعون لمواقع 

بیع الكترونیة معتمدة ومعروفة بالجزائر 
من ممارسات احتیالیة من طرف بعض 
الزبائن الذین یطلبون السلعة "اون لین" 
الدفع  ان  باعتبار  شراءھا  یرفضون  ثم 
في البیع االلكتروني في الجزائر ال یزال 
تقلیدي ثم یرفض أیضا ھؤالء الزبان دفع 
ثمن التوصیل وھو ما یكبد الباعة خسائر 

بالجملة.
• دعوة لوضع أسس 

"تنظيمية" لحماية تجار 
وزبائن "التجارة اإللكترونية"

من  المتكررة  الشكاوي  خالل  ومن 
زبائن المواقع االلكترونیة وأیضا التجار 
لضرورة  تبرز  الحاجة  فأن  بعد  عن 
التجارة  لتطویر  تنظیمھ   أسس  وضع 
في  متداخلون  یشیر  حیث  االلكترونیة  
التسویق اإللكتروني  ال  المجال أن  ھذا 
عززت  قانونیة،  بثغرات  مرتبط  یزال 
االحتیال سواء من طرف التجار وأحیانا 
الزبائن وھو ما یبقي عائق فالجزائریون 
لنوع من االحتیال  قبال   الذین تعرضوا 
االلكتروني  التسوق  تجربة  یعیدوا  لن 
المعامالت  ھذه  تطور  یدعل  ما  وھو 

بطيء في الجزائر. 

تضاعف إقبال الجزائريين األشهر األخيرة على التسوق اإللكتروني موازاة مع استمرار األزمة الصحية غير أن تجارب 
أغلب زبائن األسواق االفتراضية في الشراء "أون لين" ليست كلها ناجحة  بسبب "غش" و"احتيال" يمارسه بعض التجار 
االلكترونيين خاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي  في حين يشتكي التجار اإللكترونيين من جهتهم من تهديدات بات 
تحدق بهم من طرف متسوقين وهميين يتخذون من التسوق االلكتروني حجة للسرقة والنصب على هؤالء التجار وهو 

ما يستدعى تدخل من الجهات الوصية لضبط هذا المجال بصفة أكبر.

أعلن إطالق منصات لوجيستيكية لتسهيل عمليات التصدير، فراح يصرح:

عراقيل لوجستية "تكبح" التبادالت التجارية مع الدول المجاورة 
أكد أمس ، المدیر العام للشركة الجزائریة 
علي  "سفاكس"  التصدیر  و  للمعارض 
بین  التجاریة  التبادالت  حجم  أن  فراح  
یزال  ال  المجاورة،   والدول  الجزائر 
بسبب  المنشود،  المستوى  إلى  یرقى  ال 
عندما  خصوصا  اللوجستیة  العراقیل 

یتعلق األمر بتصدیر المواد الغذائیة.
تصریحات  في  فراح،  علي  وكشف 
لإلذاعة الوطنیة  عن إطالق عدة منصات 
لوجیستیكیة لشركة "لوجیترانس"، تزامنا 
للتظاھرة  تمنراست  والیة  احتضان  مع 
للمتعاملین  سیسمح  مما  أسیھار،  الدولیة 
تصدیر  عملیة  بتسھیل  االقتصادیین 
اإلفریقیة  البلدان  إلى  برا  منتجاتھم 
تنمویة  حركیة  خلق  وكذا   ، المجاورة 
الھدف  أن  مشیرا  الحدودیة،  بالمناطق 
ھو  أسیھار  الدولیة  التظاھرة  تنظیم  من 
والتعریف  اإلفریقیة  السوق  إلى  الولوج 

بالمنتوج الجزائري، مشیرا إلى مشاركة 
علي  وأبرز  النیجر.  دولة  من  عارضین 
أسیھار  االقتصادیة  التظاھرة  أن  فراح 
تندرج ضمن استراتیجیة الحكومة لتنمیة 
دینامیكیة  وإضفاء  الحدودیة  المناطق 
قدمتھا  التي  التسھیالت  ظل  في  علیھا 
الحكومة في مجال ترقیة المنتوج الوطني 
أن  وأوضح  الخارج.  إلى  تصدیره  و 
حوالي  مشاركة  ستشھد  التي  التظاھرة 
الشركات  مختلف  من  عارض   200
ستمكن  منتجاتھا،  بتصدیر  المعنیة 
االقتصادیة  الجزائر  مكانة  تعزیز  من 
في  و  اإلفریقیة.  الدول  في  خصوصا 
أكثر من  تسجیل  فراح،  أكد  أخر،  سیاق 
500 ألف زائر لصالون اإلنتاج الوطني 
الذي اختتمت فعالیاتھ ھذا السبت، مؤكدا 
و  الفاعلین  بالتقاء  التظاھرة  ھذه  سماح 
تبادل الخبرات فیما بینھم. وعاد بالحدیث 

عن برنامج الصالون الذي تخللتھ ندوات 
المعرض،  ھامش  على  دراسیة  وأیام 
غرار  على  قطاعات  عدة  بمشاركة 
التقلیدیة،  الصناعات  و  السیاحة  وزارة 
و  اإلعالم  وتكنولوجیات  البرید  ووزارة 
االتصال ووزارة  الصناعة الصیدالنیة، 
تواجھ  التي  التحدیات  مختلف  لدراسة 
تصدیر المنتجات الجزائریة. وفي تدخلھ، 
سافكس  شركة  أن  المتحدث  أوضح، 
رزنامة  إلى   2022 سنة  العودة  تعتزم 
إلى   40 بین  ما  بتنظیم  العادي  نشاطھا 
45 تظاھرة اقتصادیة من بینھا معرض 
مارس  شھر  للكتاب  الدولي  الجزائر 
2022 ، ومعرض الجزائر الدولي الذي 
سیقام في الفترة ما بین 13 و 18 جوان 
30 مشاركة  تأكید  إلى  مشیرا   ،2022

المتحدة  الوالیات  تكون  أن  على  دولة، 
األمریكیة ضیف شرف الطبعة.   س.ز



5 إقتصادي

35 الطبعة  افتتاح  لھ خالل  أكد رزیق في كلمة 
لمعرض األسیھار بوالیة تمنراست، على تعزیز 
لقد  قائال:"  الشركاء،  الجزائر مع مختلف  مركز 
المشاركة  یتم من خاللھ  تم تسطیر برنامج ثري 
في مختلف المعارض الدولیة واإلفریقیة" وكشف 
المسؤول األول في قطاع التجارة عزم السلطات 
التجاریة  العالقات  تطویر  على  البالد  في  العلیا 
والنیجر،  مالي  غرار  على  الجوار  دول  مع 
قائال: " ھناك ما نصدره لدول الجوار في إطار 
المثال  سبیل  على  والخضر  كالتمور  المقایضة 
عالقاتنا  تعزیز  نرید  وأضاف:"  الحصر"،  ال 
التجاریة واالقتصادیة مع دولة موریتانیا خاصة 
بعد فتح المعبر الحدودي في انتظار فتح المعابر 
األخرى كالدبداب وإن قزام" وأوضح الوزیر أن 
الصعیدین  في  التنویع  على  تعتمد  االستراتیجیة 
تكون  أن  للجزائر  والدولي، مما یسمح  اإلفریقي 
الدولیة.  االقتصادیة  المعادلة  في  ومؤثرة  فاعلة 
وحول المعرض قال رزیق أن الدولة تسعى ألن 
تكون والیة تمنراست كبوابة ألسواق دول غرب 
البالد  إفریقیا. من خالل دعمھا من قبل سلطات 
والمؤسسات العمومیة، وجعلھا قطبا تجاریا متمیزا 
لتطویر المبادالت التجاریة واالقتصادیة مع دول 
الجوار. وأشار رزیق، أن ھذه الطبعة ھي عرس 
كبیر لتمنراست، بھدف تدعیم الروابط الجزائریة 
وترقیة المنتوج الوطني، بعدة نشاطات. وتعزیز 
المنتجات  وولوج  اإلقتصادیة  الجزائر  مكانة 

ھذا  أن  القول،  وتابع  الجوار.  للدول  الجزائریة 
كالشق  ونشاطات،  مجاالت  عدة  یمس  المعرض 
االقتصادي وھو معرض دولي للمنتوجات القابلة 
للتصدیر. والذي سیكون من 26 إلى 30 دیسمبر 
اإلفریقیة"  السوق  بوابة  "تمنراست  شعار  تحت 
یضم 150 مؤسسة عمومیة وخاصة عارضة في 
مختلف قطاعات النشاط، وھو أكبر مشاركة منذ 
فسیكون  التجاري  الشق  أما  التظاھرة.  بدایة ھذه 
عبارة عن معرض تجاري لبیع المنتوجات ذات 
إلى  دیسمبر   26 من  وذلك  الواسع.  االستھالك 
غایة 8 جانفي، بأزید من 100 عارض في شتى 
المجاالت. كما تضم ھذه الطبعة نشاطات ریاضیة 
الجزائریة.  والریاضة  بالثقافة  للتعریف  وثقافیة، 
مع األخذ بعین االعتبار طبیعة المنطقة، والترویج 

للصناعات التقلیدیة والسیاحة الجزائریة.

تمنراست..قافلة تجاریة محملة 
بـ960 طن من الصادرات الجزائریة 

نحو نیامي

تجاریة  قافلة  تمنراست  والیة  من  أمس  انطلقت 
الصادرات  مختلف  من  طن  بـ960  محملة 
لمنتجات جزائریة نحو نیامي، بجمھوریة النیجر، 
"األسیھار"  معرض  فعالیات  افتتاح  ھامش  على 
القافلة  ھذه  وتندرج   .35 الـ  طبعتھ  في  الدولي 

وزیر  انطالقھا  إشارة  أعطى  التي  التجاریة 
رفقة  رزیق،  كمال  الصادرات،  وترقیة  التجارة 
السلطات  سیاسة  تنفیذ  إطار  في  وزاري  وفد 
خارج  الصادرات  لتشجیع  الرامیة  العمومیة 
المحروقات وأیضا مساھمة قطاع النقل في جھود 

تطویر حركیة التصدیر.
وتتشكل ھذه القافلة من 22 شاحنة نصف مقطورة 

تنقل 960 طن من مختلف السلع المصدرة نحو 
طن   576 بـ  األمر  ویتعلق  النیجر،  جمھوریة 
الصناعات  منتجات  من  طن  و94  األنابیب  من 
حیث  المنزلي،  األثاث  من  طن  و20  الغذائیة 
سبعة  خالل  كلم   1.990 مسافة  القافلة  ستقطع 
للنقل  العمومي  المجمع  معطیات  حسب  أیام، 

البري للبضائع واللوجیستیك (لوجیترانس). 
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الفاعلین كافة مع بالشراكة تحقیقھ على وتعمل التجارة وزارة رفعتھ تحدي

 »≤jôaC’G OÉ°üàb’G ‘ ôFGõ÷G áfÉµe õjõ©J

خبراء یدعون إلى رفع نسب تمویل البحث العلمي

 º«∏©à∏d "IójóL á«aGô°ûà°SG ájDhQ" ƒëf
»Hô©dG øWƒdG ‘ ‹É©dG

التزویر من العربیة الشھادات لحمایة موحد عربي نظام إنشاء
أكدت المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم "األلسكو"، أمس، على ضرورة 
وضع رؤیة استشرافیة جدیدة ومتجددة لمنظومات التعلیم العالي والبحث العلمي 

في الوطن العربي لمواجھة المستجدات.
18 الـ  المؤتمر  بمناسبة  الصحافة،  على  وزعت  وثیقة  في  المنظمة  أوضحت 
أن  العربي،  الوطن  في  العلمي  والبحث  العالي  التعلیم  عن  المسؤولین  للوزراء 
المستدامة ومواجھة  التنمیة  تحقیق  العالي في  التعلیم  وضع صیغ جدیدة ألدوار 
المستجدات ومتطلبات الحاضر، یستوجب وضع رؤیة استشرافیة جدیدة ومتجددة 

لمنظومات التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.
مستقبلیة  خرائط  وضع  على ضرورة  المنظمة  ذات  شددت  الصدد،  ذات  وفي 
لالرتقاء بكفاءة نظام التعلیم العالي والبحث العلمي العربي حتى تواكب التطورات 
اآلنیة والمستقبلیة من خالل تحدید احتیاجاتھ أنماطھ ونوعیة مخرجاتھ وأسالیب 
تحقیق  في  انخرطت  العربیة  الدول  جل  أن  إلى  بالمناسبة  أشارت  كما  تمویلھ. 
الھدف الرابع من أجندة التعلیم 2030، حیث سجل خالل السنوات األخیرة تطور 
االلتحاق  نسب  في  ارتفاع  صاحبھ  العالي،  التعلیم  مستویات  في  ملحوظ  كمي 
وتوسع الطاقة االستیعابیة وتغیر في مناھج التعلیم وھو الشأن الذي یستدعي تقییم 
لمنظومات التعلیم العالي والبحث العلمي سیما في ظل تداعیات جائحة كوفید19-.

لمتابعة  الدولیة  المؤشرات  اعتماد  إلى  األلسكو  السیاق، دعت منظمة  ذات  وفي 
مبرزة  التكنولوجي،  التجدید  و  العلمي  للبحث  العربیة  المنظومات  تطور  وتقییم 
ضرورة تحدید المھام وضبط االلتزامات المتعلقة بالمساھمات الخاصة بمشاریع 
التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، كما اقترحت "األلسكو"، إنشاء نظام عربي موحد 
لتوثیق الشھادات الجامعیة العربیة لحمایتھا من التزویر وتعزیز سمعة المؤسسات 

الجامعیة على المستویین العربي والعالمي.
وأكدت كذلك على أھمیة جعل التعلیم العالي في الوطن العربي، قاطرة لتحقیق 
بحوث  األكادیمي من  المجتمع  یتیحھ  مما  االستفادة  المستدامة من خالل  التنمیة 
بالجامعات  التقنیة  والمؤسسات  العلمیة  المختبرات  تحققھ  وما  اختراع  وبراءات 
من نتائج بحثیة قابلة للتوظیف في مجاالت مكافحة الفقر والتخفیف من آثار تغیر 

المناخ وتدھور البیئة واالرتقاء بالمنظومات الصحیة وإشاعة الرفاه.
من جھتھم، دعا الخبراء المسؤولین عن التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن 
مبرزین  العربي،  المستوى  على  العلمي  البحث  تمویل  نسب  رفع  إلى  العربي، 
ضرورة تعزیز التعاون العربي في مجال المشاریع البحثیة المشتركة. وفي ھذا 
الصدد، أبرز الخبیر، عبد المجید بن عمارة، خالل عرضھ لوثیقة المنظمة العربیة 
للتربیة والثقافة والعلوم "األلسكو"، ضرورة العمل من أجل رفع قیمة نسب تمویل 
البحث العلمي في الوطن العربي"، خاصة في ظل تسجیل "تمویل متواضع، حیث 
ال یتجاوز معدل التمویل نسبة 1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدول العربیة 
الطیف  للمؤتمرات "عبد  الدولي  بالمركز  أمس،  انطلقت،  فقد  لإلشارة،  منفردة. 
رحال" (الجزائر العاصمة)، على مستوى الخبراء، أشغال المؤتمر الثامن عشر 
(18) لوزراء التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والتي تتواصل 
طیلة ثالثة أیام، تحت عنوان "التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي 
العربیة  المنظمة  مع  بالتعاون  وذلك  والتوجھات"،  الرؤیة   :  2030 أفق  في 

للتربیة والثقافة والعلوم "األلكسو".                  ع.ط

خالل  كبیرة  وثبة  الوطني  االقتصاد  حقق 
األشھر القلیلة الماضیة، بعد عام من االنكماش، 
والنمو  البنكیة  السیولة  في  تحسنا  مسجال 
والقروض، حسب ما كشف عنھ مؤخرا محافظ 
بنك الجزائر رستم فاضلي. وأجمع المختصون 
فاضلي،  رستم  قدمھا  التي  األرقام،  أن  على 
خالل لقاء جمعھ بمسؤولي البنوك والمؤسسات 
المالیة، راجعة أساسا إلى عوامل مست أسواق 
الوضع  لالستیراد وتحسن  النفط وكذا عملیات 

الصحي المرتبط بفیروس كورونا.

محمد حمیدوش: التحسن یجب 
أن یظھر على النمو االقتصادي

في  حمیدوش  محمد  المالي  الخبیر  وكشف 
حدیثھ لجریدة الرائد، بأن ما حدث في األشھر 
القلیلة األخبرة وتحسن المیزان التجاري، مرده 
أسعار  تعافي  منھما  االول  أساسیین،  عاملین 
بالمقارنة  كبیرا  ارتفاعا  شاھدت  التي  النفط، 
مع السنة الماضیة، التي عرفت انخفاضا كبیرا 
األسعار  وصلت  بینما  دوالر،   30 ل  وصلت 
ھذه السنة لحدود 86 دوالرا، ما جعل المداخیل 

تعرف تحسنا كبیرا.
بالنظر  النفقات  انخفاض  بأن  وأضاف محدثنا، 
الدوالر  الشرائیة وارتفاع  القدرة  انخفاض  إلى 
الحجر  اجراءات  وتواصل  الدینار،   بالنسبة 
عن استیراد العدید من السلع، قلصت من حجم 
االستیراد، مما أدى إلى ارتفاع رصید المیزان 
التجاري، غیر أنھ أشار إلى أن التحسن الحقیقي 

یجب أن یظھر على النمو االقتصادي.
البالد تحتاج سنویا ما بین   ویرى محدثنا، بأن 
احتیاجاتھا،  لتسییر  دوالر  ملیار  و12   10
غیر أنھ شدد على ضرورة العمل على ضمان 
والداخلیة  الخارجیة  التجارة  بین  التوازن 
االحتیاطات  في  الفائض  من  واالستفادة 
وتوجیھھا القتناء الذھب، مضیفا بأنھ السلطات 
التقلبات  في ظل  المستقبل  في  بالتفكیر  مطالبة 
آلیة  وضع  خالل  من  النفط،  ألسعار  الكثیرة 
لالحتیاطیات  وتخصیص 80 بالمئة منھا ذھبا.

 سلیمان ناصر: أرقام مھمة 
لالقتصاد الوطني

االقتصادي  الخبیر  أشار  أخر،  جانب  ومن 
من  المقدمة  الحصیلة  أن،  إلى  ناصر  سلیمان 
البنوك  مدراء  أمام  الجزائر  بنك  محافظ  قبل 
أرقاما  طیاتھا  في  حملت  المالیة،  والمؤسسات 
صفحتھ  على  ناصر  سلیمان  وكتب  مھمة.  
الرسمیة على موقع التواصل االجتماعي، قائال 
بأن رسام فاضلي برر معدالت التضخم المحلیة 
بفعل التضخم المستورد، مشیرا إلى المعدالت 
السلع،  أسعار  خاصة  عالمیا  للتضخم  القیاسیة 
ارتفعت  فالحي  أصل  من  الخام  المواد  فمثال 
المحقق  النمو  ووصف  بالمئة.   73 بنسبة 
مؤخرا بالحید، خاصة بعد االنكماش الذي مس 
االقتصاد الوطني في سنة 2020، والذي حقق 
من  الثاني  الربع  في  بالمئة   6.4 بنسبة  نموا 
2021، كما أوضح أن األشھر األخیرة شھدت 

تسجیل زیادة في نمو جمیع القطاعات الرئیسیة 
لالقتصاد الوطني ماعدا قطاع الزراعة، والذي 
سجل تراجعا طفیفا بنسبة 0.3 بالمئة، بعد أن 
الفترة  نفس  خالل  بالمئة   1.4 بلغ  نموا  سجل 

من 2020.
النمو  معدل  في  األول  القطاع  بأن  وكشف 
بمعدل  العمومیة  واألشغال  البناء  قطاع  ھو 
13.7 بالمئة، في الربع الثاني من 2021، ثم 
سجل  المقابل  وفي  بالمئة،   11 بـ  المحروقات 
والذي  التجاري،  المیزان  في  العجز  انخفاض 
 ،2021 سبتمبر  نھایة  دوالر  ملیار   1.5 بلغ 
نھایة  في  السلع  من  الصادرات  ارتفعت  كما 
سبتمبر 2021 إلى 26.4 ملیار دوالر بزیادة 
 ،2020 لسنة  الفترة  نفس  عن  بالمئة   62.3
بلغت  فقد  المحروقات  خارج  الصادرات  أما 
 ،2021 سبتمبر  نھایة  دوالر  ملیار   3.015
نھایة  دوالر  ملیار   2.493 سجلت  أن  بعد 

سبتمبر 2020، والتي اعتبرھا بالطفیفة.
32.98 الواردات  بلغت  متصل  سیاق  وفي 
فیما   ،2021 9 أشھر من  ملیار دوالر خالل 
ملیار   44.7 ب  األجنبي  النقد  احتیاطي  قدر 
2021.وبخصوص  سبتمبر  نھایة  دوالر 
632.3 من  انتقلت  التي  البنكیة،  السیولة 
1485.6 إلى   ،2020 نھایة  في  دج  ملیار 
ملیار دج (10.68 ملیار دوالر) نھایة نوفمبر 
یفسر  ما  الضعف،  تجاوزت  بزیادة   ،2021
غیاب الصفوف الطویلة من أمام مكاتب البرید 
بالمرتفع،  التضخم  معدل  واعتبر  والبنوك، 

والذي قدر ب 9.2 بالمئة في أكتوبر 2021.
ف.م

بعد أزید من عام على انكماشھ

IÒNC’G ô¡°TC’G ‘ »æWƒdG OÉ°üàbEÓd á«HÉéjG äGô°TDƒe

السوق في الجزائریة المنتجات وولوج اإلفریقي االقتصاد في الجزائر مكانة لتعزیز تھدف الوزاریة مصالحھ إن رزیق، كمال الصادرات، وترقیة التجارة وزیر قال
التنمیة. تحقیق أجل من األوضاع تحسن من مكنت الجمھوریة، لرئیس الرشیدة السیاسة أن مشیرا اإلفریقیة،

س.زموش

تشمل الدخول والخروج من أرض الوطن وكذا المرافق العمومیة

…QÉÑLEG »ë°üdG RGƒ÷G ..ÉfhQƒc á¡HÉéŸ IOó°ûe äGAGôLEG
تعرف أعداد اإلصابات المؤكدة بفیروس كورونا في اآلونة األخیرة ارتفاعا تجاوزت خاللھ حاجز ال 300 یومیا، ما دفع السلطات التخاذ إجراءات جدیدة 
للتقلیل من تفشي الوباء والحفاظ على الصحة العمومیة. اتخذت الوزارة األولى بدایة األسبوع الجاري، قرارا یقضي بتشدید إجراءات الدخول والخروج 
من أرض الوطن، باإلضافة إلى الولوج للفضاءات واألماكن العمومیة وكذا واألماكن والمباني ذات االستعمال الجماعي، والتي سترتبط بالجواز الصحي 
للتلقیح كشرط ال غنى عنھ. وتدخل اإلجراءات في إطار مساعي الحكومة، للحفاظ على الصحة العمومیة، ومنع تفشي الفیروس، في ظل ظھور متحور 
جدید للفیروس وتسجیل البالد إلصابتین، حسب ما كشف عنھ معھد باستور. وقد شددت السلطات العلیا للبالد في بیان لھا، على ضرورة تطبیق إجراءاتھا 
الجدیدة للحد من تفشي الفیروس ومجابھتھ، داعیة الجمیع  للعمل بھ للولوج إلى المالعب وقاعات الحفالت، وجعلھ شرطا للدخول والخروج من التراب 
الوطني والولوج إلى بعض الفضاءات واألماكن والمباني ذات االستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمھور، حیث تجري المراسم والحفالت والتظاھرات 
ذات الطابع الثقافي أو الریاضي أو االحتفالي. ویتعلق األمر في مرحلة أولى، حسب ذات البیان، كل من المالعب وأماكن إجراء التظاھرات والمنافسات 
الریاضیة، قاعات الریاضة والمنشآت الریاضیة والمسابح وكذا الفضاءات واألماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات. كما یشمل اإلجراء قاعات 
السینما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض وكذا فضاءات وأماكن إجراء االحتفاالت والتظاھرات ذات الطابع الوطني والمحلي، باإلضافة 
الى القاعات والصالونات والمعارض وقاعات الحفالت والحمامات. ویشار إلى أن أعداد اإلصابات المسجلة یومیا مؤخرا، بدأت تعرف نسقا تصاعدیا، 

عقب استقرارا متواصل، أقرت جراءه السلطات العلیا للبالد اجراءات تخفیف لمختلف األنشطة، التي مستھا القیود وتدابیر الغلق.                 ف.م
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بومرداس: 
تواصل فعاليات الصالون الوطني 

للبيئة والنوادي الخضراء

 مستغانم:
قطاع التربية يستفيد من 39 مليار سنتيم 

  بسبب االختالل الكبير بين االحتياجات والكميات المجندة

تيبازة 2021.. سنة التحدي لحل أزمة 
ندرة المياه

 تتواصل بوالية بومرداس فعاليات الصالون الوطني 
الرابعة  طبعته  في   2021 لسنة  الخضراء  للنوادي 
من  والية   20 نحو  يمثل  شاب   100 زهاء  بمشاركة 
الوطن، بحضور السلطات و ممثلي جمعيات المجتمع 

المدني و الهيئات المعنية.
و عرف حفل افتتاح هذه التظاهرة الشبابية، إعطاء 
مختلف  يضم  الذي  المعرض  نشاط  انطالق  إشارة 
في  الشباب  منتجات  و  إبداعات  تبرز  التي  األجنحة 
و  النفايات.  رسكلة  و  بالبيئة  المتعلقة  المجاالت 
التي  التظاهرة،  هذه  في  المشاركون  الشباب  يمثل 
بومرداس،  بمدينة  البيئة  لدار  العروض  ببهو  تقام 
مختلف المؤسسات الشبابية و التربوية و الجامعية 
المجتمع  الخضراء و جمعيات  النوادي  التكوينية و  و 
المحيط.  على  والمحافظة  بالبيئة  المهتمة  المدني 
و عقب االفتتاح الرسمي لهذه التظاهرة التي تحمل 
االقتصاد  لدعم  خطوة  النفايات  «رسكلة  شعار 
و  بتسيير  متعلقة  مواضيع  تعالج  و  الوطني» 
في  مساهمتها  مدى  و  المنزلية  النفايات  رسكلة 
الطلبة  من  عدد  تكريم  تم  الوطني،  االقتصاد  دعم 
النوادي  مختلف  ضمن  المنخرطين  الجامعيين 
عدد  حازوا  و  االبتكار  مجال  في  المبدعين  العلمية، 
الجوائز الوطنية و الدولية. و تم في هذا اإلطار كذلك 
تكريم الباحثة في معهد االلكترونيك بجامعة أمحمد 
بوقرة نظير تأطيرها و إشرافها بشكل تطوعي لعدد 
من الطلبة المبدعين المنخرطين في النوادي العلمية 
لتنظيم  التحضير  في  أيضا  مساهمتها  و  للجامعة 
الناشئة الذي سيقام  الملتقي األول حول المؤسسات 

الشبابية،  التظاهرة  هذه  برنامج  وتضمن  قريبا. 
وتحسيسي  توعوي  طابع  ذات  نشاطات  جانب  إلى 
و  بإنجازات  للتعريف  متنوعة  معارض  ثقافي،  و 
النوادي  مختلف  ضمن  المنخرطين  الشباب  إبداعات 
النفايات  رسكلة  و  البيئة  مجاالت  في  الجمعيات  و 
الشتالت  و  المعالم  من  عدد  إلى  ميدانية  وزيارات 
التابعة لمحافظة الغابات عبر الوالية و زيارة اخري 
استطالعية و سياحية لقصبة دلس العتيقة، شرق 
طرف  من  محاضرات  تنظيم  أيضا  يتم  كما  الوالية. 
أخرى  و  البيئي  التنشيط  تقنيات  تعالج  أخصائيين 
على  الحفاظ  إطار  في  جمعوية  مشاريع  إنجاز  حول 
البيئة وورشات تكوينية في مجال الرسكلة بالموازاة 
في  بيئي  مشروع  أحسن  حول  مسابقة  تنشيط  مع 
المتوخاة  األهداف  أهم  بين  من  و  الرسكلة.  مجال 
من تنظيم الفعالية، حسب مدير الشباب و الرياضة 
جمال زبدي، التعريف بالنوادي والجمعيات الناشطة 
مؤسسات  في  البيئة  نشاط  تطوير  و  المجال  في 
رسكلة  في  الحديثة  بالطرق  التعريف  و  الشباب 
النفايات و تحسيس المجتمع باألهمية االقتصادية 
في استرجاع النفايات المنزلية. و يتوخى كذلك من 
أوساط  في  البيئية  الثقافة  نشر  الفعالية،  هذه 
للحفاظ  الرامية  الشبابية  المشاريع  دعم  و  الشباب 
على البيئة و تنمية الوعي و الشعور بالمسؤولية في 
االستثمار  على  الشباب  تشجيع  و  بالبيئة  االهتمام 

في المجال البيئي.
س.ز

قيمته  ما  لمستغانم  الوالئية  السلطات  خصصت 
التمدرس  ظروف  لتحسين  سنتيم  مليار   39
الجديدة  العمليات  إطار  في  الريفية،  بالمناطق 
المالي  البرنامج  في  الوالية  لفائدة  المسجلة 
اإلعالم  خلية  بحسب  الممركز،  غير  القطاعي 

واالتصال بالوالية.
53 العملية موجهة إلنجاز  أن  المصالح،  وأوضحت 
ابتدائية تعاني من  26 مدرسة  قسما توسعة ب 
االكتظاظ برصد مبلغ مالي قدره 26 مليار سنتيم، 
ابتدائية  مدرسة   34 تأهيل  إعادة  عن  فضال 
مالي  بمبلغ  الظل  مناطق  و  الريفية  بالمناطق 
وفقا  الوالي  وأعطى  هذا  سنتيم.  مليار  ب13  قدر 
لذات المصالح تعليمات لمباشرة اإلجراءات اإلدارية 
مكاتب  تعيين  مع  المعنية  البلديات  وتبليغ 
العمومية  التجهيزات  مديرية  الدراسات من طرف 
للوالية رفقة رؤساء البلديات، وأكد على المتابعة 

المستمرة إلنجاز هاته العمليات في آجالها المحددة 
للتذكير تم استالم 6 مؤسسات تربوية مع بداية 
بكل  ابتدائية  مدارس   3 منها  المدرسي،  الدخول 
بصيادة،  والحشم  ماماش  حاسي  عشعاشة،  من 
ببلدية  بشاعة  بخلفة  مدرسة  فتح  إعادة  وكذا 
المدرسي  للنقل  حافالت   6 تخصيص  مع  سيدي، 
المعزولة، مما ساهم في  المناطق  لفائدة تالميذ 
ظروف  وتحسين  األقسام  على  الضغط  تخفيف 
التمدرس لتالميذ المناطق النائية والمعزولة هذا 
إلى جانب ربط 221 مدرسة ابتدائية بغاز البروبان 
بمبلغ مالي قدره 19 مليار سنتيم لتوفير اإلطعام 
مناطق  مستوى  على  الالزمة  التدفئة  و  المدرسي 
الظل، وكذا اقتناء أكثر من 1200 محفظة موجهة 

لألطفال المعوزين لضمان تحصيلهم العلمي.
ق.م

 بالجهة الغربية للعاصمة: 

تقدم أشغال إنجاز 
ثالث مشاريع 

لتخفيف االزدحام 
المروري 

سجلت ثالث مشاريع لتخفيف االزدحام 
المروري بالجهة الغربية للجزائر العاصمة 
تقدما في نسبة إنجازها, حيث ستساهم 

هذه المشاريع في حال اطالقها في 
تخفيف االزدحام المروري عن العاصمة 

بشكل كبير.
و يتعلق األمر بمشروع إنجاز الطريق 

الرابط بين الملعب األولمبي «5 جويلية» 
والطريق االجتنابي الثاني (الطريق 

االجتنابي للدرارية), الذي أسند لشركة 
كوسيدار أشغال عمومية ومنشات فنية 
على مسافة 10 كلم (المقطع األول يمتد 
على مسافة 2,5 كلم),  و يخص المشروع 

الثاني إنجاز استكمال أشغال المداخل 
لمنطقة التوسع السياحي سيدي فرج 

وشاطئ النخيل, والذي كلف بإنجازه 
مجمع شركتين عموميتين. بينما يتعلق 

المشروع الثالث بإنجاز تهيئة المنافذ 
بين الطريق االجتنابي الثاني وملعب 

الدويرة والطريق الوطني رقم 36, الذي 
كلفت بإنجاز المنشأة الفنية الخاصة به 

الشركة العمومية سابطا. وخالل معاينة 
المسؤولين لهذه المشاريع الحظوا «تقدم 
نسبة اإلنجاز في المشاريع المذكورة بعد 

تجنيد إمكانيات ووسائل إضافية من 
طرف مؤسسات اإلنجاز». وتهدف هذه 

المشاريع أساسا «إلى تخفيف االزدحام 
المروري عن الجهة الغربية من العاصمة, 

والتقليل من الضغط على الطريق 
الدائري الجنوبي»,  وهو ما يجعلها 

مشاريع استعجالية حيث من الضروري 
االلتزام باالجال التعاقدية للمشاريع, 

ووضع اإلشارات المرورية المالئمة 
للورشات.

س.ز

كما تم القبض على مهربين للمواد التبغية 
 تفكيك شبكة مختصة في 

سرقة الكوابل النحاسية بتيارت

إلغاء 307 عقد امتياز من طرف اللجنة المكلفة 
مواصلة جهود تطهير العقار 

الصناعي بوهران

البليدة:
عمليات تشجير متواصلة لتعويض 

خسائر الحرائق 

الوطني بوادي ليلي  الدرك  تمكنت  فرقة 
االطاحة  من  مؤكدة  معلومات  على  بناءا 
الكوابل  سرقة  في  مختصة  بشبكة 

النحاسية.
أشخاص   3 توقيف  العملية   خالل  وتم 
تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 26 سنة من 
في  تيارت.  في  ليلي  وادي  بلدية  قاطني 
نحاسية  كهربائية  كوابل  لسرقة  محاولة 
والتي كانوا بصدد قطعها مع حجز أدوات 
تقديمهم  تم  حين  في  لذلك  استعملت 
محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  امام  
عمليتين  خالل  من  تمكن   كما  تيارت. 
اإلقليمية  الفرقة  أفراد  منفصلتين، 
490 حجز  من  بالحمادية   الوطني  للدرك 
علبة سجائر مختلفة األنواع. و160 وحدة 
يخص  وفيما  تيارت.  في  مقلدة  شمة 
بين  بالتنسيق  كانت  الثانية،  العملية 
األمن  فصيلة  وأفراد  الفرقة  ذات  أفراد 

والتدخل بقصر الشاللة في تيارت. كما تم 
حجز 40 كلغ من كبد الخروف الفاسد والتي 
مستوى  على  للتسويق  موجهة  كانت 
المادة  هذه  فإن  لإلشارة  تيارت.  مدينة 
داخل  موضوعة  كانت  التلف  السريعة 
بالصندوق  سوداء  بالستيكية  أكياس 
كما  مهيأة.  غير  سياحية  لمركبة  الخلفي 
الصحية.  النظافة  شروط  ألدنى  تنعدم 
المركبة و إقتياد  وعلى الفور تم توقيف 
لمواصلة  الفرقة  مقر  إلى  الشخص  
التحقيق. وبعد معاينة الطبيب البيطري 
أنها فاسدة  تبين  المحجوزة  المادة  لهاته 
و غير صالحة لإلستهالك البشري. كما تم 
مع  بالتنسيق  المحجوزة  الكميات  إتالف 
مكتب الصحة و الوقاية لبلدية الحمادية. 
إلى  (التبغ)  المحجوزات  تسليم  تم  فيما 

مصالح أمالك الدولة بمهدية في تيارت.
ق.م

بتطهير  المكلفة  اللجنة  قررت 
وهران  بوالية  الصناعي  العقار 
امتياز،  عقد   307 إلغاء  مؤخرا 
380 عن  يقل  ال  ما  واستعادة 
حيث  لالستثمار  أرضية  قطعة 
تقرر هذا اإللغاء بعد معاينة هذا 
مباشرة  عدم  من  والتأكد  العقار 
مستغليه ألي مشاريع استثمارية.
المكلفة  اللجنة  مصالح  وقامت 
بمتابعة ملف االستثمار بوهران، 
العقود  بإلغاء  المنطلق،  هذا  من 
بناء  االستفادات،  بهذه  المتعلقة 
وتطبيقا  ميدانية،  معاينة  على 
المؤرخ   04/08 األمر  لمضمون 
 ،2008 سبتمبر  من  الفاتح  في 
وكيفيات  شروط  يحدد  الذي 
أمالك  عن  والتنازل  االستفادة 
الدولة المخصصة لالستثمار. وأكد 
والي وهران، في هذا الصدد، على 
تمكين المستثمرين الفعليين من 
الحصول على القطع األرضية، من 

التنمية  تحقيق  إلى  السعي  أجل 
إلى  أساسا،  الهادفة  المحلية، 
العمل  الثروة، وفتح مجال  إحداث 
المتمكنين  لكافة  والتشغيل 
والكفاءات  الشهادات  أصحاب  من 
خريجي  وكذا  الجامعية،  العلمية 
المهني  التكوين  ومراكز  المعاهد 
العملية  هذه  ومازالت  والتمهين. 
متواصلة إلى غاية تطهير القطاع 
ما  قبول  تم  أنه  ال سيما  بالكامل، 
ال يقل عن 1000 مشروع استثمار 
500 تعادل  إجمالية  مساحة  على 
المخصصة  األراضي  من  هكتار 
مكنت  كما  الصناعي.  لالستثمار 
من توفير أزيد من 63000 منصب 
خالل  تم  أنه  علما  دائم،  شغل 
العشرية الماضية، تخصيص ما ال 
يقل عن 700 وعاء عقاري لفائدة 

المستثمرين بالوالية.
س.ز

لوالية  الغابات  محافظة  تواصل   
المصالح  مع  بالتنسيق  البليدة 
الفالحية، عملية غرس أشجار مثمرة 
تضرروا  الذين  الفالحين  لتعويض 
بالحرائق التي وقعت الصيف الماضي 

في البلديات واألحياء الجبلية.
قرابة  غرس  عملية  وانطلقت 
مختلف  من  مثمرة  شجرة   17600
القادر  عبد  األمير  برج  بحي  األنواع 
الرمانة،  عين  لبلدية  إداريا  التابع 
األخرى  المتضررة  البلديات  وستشمل 
ملوان،  حمام  بلديات  غرار  على 
ملوان،  حمام  الشريعة،  البليدة، 
قرواو، بوقرة واألربعاء. ويقوم بإنجاز 
عملية التشجير هذه مجمع الهندسة 
الريفية الذي يعتبر شريكا لمحافظة 
الهيئة  هذه  ارقام  وحسب  الغابات،  
بالحرائق  متضرر  فالح   125 فإن 
إحصاء  عملية  بعد  تعويضه  سيتم 
مختصة.  لجنة  بها  قامت  ومعاينة 
لوالية  الفالحية  المصالح  وكانت 
األسابيع  خالل  أشرفت  قد  البليدة 
تعويض  على  الماضية  القليلة 
وأبقار  ماعز  بمنحهم  المربيين 
وأغنام، وهذا لتعويض المواشي التي 
عرفتها  التي  الحرائق  جراء  نفقت 
الوزارة  بتمويل  وهذا  المنقطة 
التشجير  عملية  وتُضاف  الوصية. 
الجبلية  بالمناطق  الفالحين  لفائدة 
أطلقتها  واسعة  تشجير  حملة  إلى 

البليدة  والية  في  المحلية  السلطات 
تحت شعار « نغرسها، نكبرها» ، مع 
ألجل  المنقضي،  أكتوبر  شهر  بداية 
تجديد المساحات الغابية التي طالتها 
التشجير  عملية  وبدأت  الحرائق. 
بمناسبة  الجاري  أكتوبر   25 في 
حتى  وتمتد  للشجرة  الوطني  اليوم 
حمالت  وتتخللها  المقبل،  مارس   21
العالمي  اليوم  بمناسبة  تشجير 
للجبال في 11 ديسمبر، اليوم العالمي 
فيفري   2 في  الرطبة  للمناطق 
البيولوجي  للتنوع  العالمي  واليوم 
الجمعيات  وتساهم  ماي.   22 في 
عناصر  ومختلف  البيئة  في  الناشطة 
التشجير  حملة  في  المدني  المجتمع 
بدأت  فيما  مستمرة،  بصفة  هذه 
للوالية  العمومية  األشغال  مديرية 
الغابية،  المسالك  تهيئة  في  مؤخرا 
مركبات  تنقل  تسهيل  بهدف  وذلك 
خالل  الغابات  محافظة  وأعوان 
تأدية مهامهم. وشهدت والية البليدة 
نشوب 34 حريقا خالل فصل الصيف 
المساحة  بلغت  حيث  الماضي، 
هكتار،   555 يقارب  ما  المحروقة 
بحسب ما بلغنا من محافظة الغابات 
التكوينات  مختلف  ومست  للوالية، 
األحراش،  األدغال،  سواء  الغابية، 
واألشجار  والبساتين  والحقول 

المثمرة.
ق.م

2021 سنة  مطلع  وبدأ 
حقيقيا»  وهاجسا  «مخيفا 
على  للقائمين  بالنسبة 
قطاع  الموارد المائية بوالية 
االختالل  بسبب  تيبازة, 
الكبير بين االحتياجات (نحو 
يوميا)  متر مكعب  ألف   274
والكميات المجندة ( 174 ألف 
متر مكعب)، إثر تسجيل شح 
موازاة  األمطار  تساقط  في 
مع تراجع رهيب في منسوب 
بلغ  الذي  بوكردان  سد  مياه 
عند  مكعب  متر  مليون   3,5
أن  ,علما   2020 سنة  نهاية 
النظرية تقدر ب105 طاقته 

مليون متر مكعب.
استعجالية  وكتدابير 
لتسيير مخزون المياه، قررت 
بوالية  العمومية  السلطات 
التخلي   ،2021 مطلع  تيبازة 
سا   24 على   24 نظام  عن 
الشروب  بالماء  للتزويد 
مع  البلديات,  من  بالعديد 
استعجالية،  مشاريع  إطالق 

تتعلق بإنجاز 40 بئرا إرتوازيا 
تقدر  إجمالية  إنتاج  بطاقة 
يوميا  مكعب  متر  ألف  ب50 

عبر مختلف مناطق الوالية.
شرعت  اإلطار,  هذا  وفي 
الموارد  مديرية  مصالح 
تيبازة فعليا  لوالية  المائية 
المشاريع  تلك  استالم  في 
شهري  من  بدء  تدريجيا 

مما  الماضيين  ومايو  مارس 
في  ملحوظ  بشكل  ساهم 
حلحلة الندرة فضال عن رفع 
الماء  من  تيبازة  والية  حصة 
الشروب المنتج على مستوى 
مياه  لتحلية  فوكة  محطة 
البحر من 40 ألف إلى 60 ألف 

متر مكعب يوميا.
أعلن  سبتمبر،  شهر  وفي 

البلديات  ربط  عن  رسميا 
من  تضررا  األكثر  الغربية 
بمحطة  التوزيع  تذبذب 
البحر  مياه  لتحلية  فوكة 
مياه  ضخ  توقيف  بعد 
واصل  الذي  بوكردان  سد 
التراجع  في  مياهه  منسوب 
بلغت  قياسية  لمستويات 

500 ألف متر مكعب. 

عاشت والية تيبازة خالل 2021، سنة من التحديات والرهانات في مواجهة معضلة تسيير أزمة 
ندرة المياه بسبب العجز المسجل والمقدر ب 100 ألف متر مكعب يوميا.

س.ز
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 هوس النوم

   إن بعض األشخاص يقومون بالتقدير الذاتي أكثر 
مما ينبغي، لكن كيف يمكن أن يكون البحث عن 

النوم المثالي سبباً في الضرر بنومك ؟ فهل تحسب 
كمّ الوقت الذي تستريحه حقاً كل ليلة، بحيث 
تعتمد نوعية النوم على كثير من األشياء التي 

يمكنك قياسها اليوم بفضل التقنيات الجديدة التي 
على الرغم من ذلك، قد جعلت من الصعب التفكير 
في أن المرء قد يحظى بنوم سيئ إال أن ذلك يحدث.

   في الواقع، يمكن أن يصبح النوم هاجساً حقيقياً 
يسميه المتخصصون أورثوسومنيا وهو المصطلح 

الذي يأتي من (ortho) من orthos اليونانية، 
و هو ما يعني الصحيح و (somnia) أي النوم، 
Journal of  و وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة

Clinical Sleep Medicine، و هي مجلة شهرية 
 ،AASM  تصدرها األكاديمية األمريكية لطب النوم

فإن بعض األشخاص « يقومون بالتقدير الذاتي 
(لمعايير النوم جيداً) أكثر مما ينبغي»، و لكن كيف 

يمكن أن يكون البحث عن النوم المثالي سبباً في 

BBC الضرر بنومك؟ هذا ما تناوله تقرير موقع
Mundo اإلسباني.

  في الدراسة، تشرح نانسي جاو و ريبيكا مولين و 
ثالثة متخصصون آخرون بجامعة نورث و سترن في 

إلينوي، أن « استخدام أجهزة مراقبة النوم ينتشر 
بسرعة و يوفر فرصة لألفراد للمشاركة في مراقبة 

أنماط نومهم»، و استدرك الباحثون: « لكن هناك 
عدداً متزايداً من المرضى الذين يبحثون عن عالج 

صة ذاتياً، مثل عدم  الضطرابات النوم المُشخَّ
كفاية المدة أو األرق في فترات الراحة الخفيفة 
أو النوم المضطرب، و ذلك وفقاً لما يُالحَظ في 

بيانات استماراتهم».
  و يوضح الباحثون أن هذا « السعي نحو الكمال 
من أجل النوم المثالي « يمكن أن يؤدي إلى زيادة 
اإلرهاق في أثناء النهار، ألن األجهزة المستخدمة 

لقياس جميع أنواع استمرار النوم يمكن أن تزيد 
من التوتر لدى بعض المرضى»، باإلضافة إلى ذلك 

يحذرون من أن هناك عديداً من الدراسات التي 

تقول أن األجهزة 
المستخدمة 

لقياس النوم « غير دقيقة « وإن « انعدام 
الشفافية « بهذه األجهزة يجعل من المستحيل 

معرفة إلى أي مدى يمكن االعتماد عليها».
  و تقول منظمة الصحة العالمية إن قلة الراحة 
مشكلة عالمية، و لهذا السبب تزداد أهميةً في 

الصحة العامة، و لكن يضاف إلى ذلك أن معظم 
أولئك الذين يعانون مشاكل النوم ال يطلبون 

مساعدة المختصين، و يمكن أن تصبح قلة النوم 
مشكلة صحية خطيرة، لكن الشعور بالقلق من 

الحصول على النوم المثالي يمكن أن يكون مصدراً 
للتوتر، لهذا السبب يفضل أطباء النوم وصف 

تغييرات في الروتين بدالً من استخدام التطبيقات.
  و مع أن اإلفراط في النوم يمثِّل إحدى مشكالت 

العيش المُترَف، كونه مصحوب بمجموعة من 
اآلثار الجانبية السلبية، و يعد مثل النوم غير 

الكافي عالمةً على اضطراب النوم، قد تكون له 

عالقة بمشكلة حدثت في الصحة النفسية مثل 
االكتئاب أو اإلرهاق الشديد.

   تختلف فترات النوم بشكل كبير على مدار 
ر كم كنت تستغرق في النوم حين  حياتك؛ تذكَّ

كنت في مرحلة البلوغ أو حين كنت تعمل لساعات 
طويلة مقابل فترة النوم القليلة التي تحصل 
عليها األم حينما تُرزَق بمولود جديد، يعتمد 

األمر على عمرك و مستوى نشاطك، و كذلك على 
صحتك العامة و عاداتك المعيشية على مدار 

اليوم، و خالل فترات التوتر أو المرض قد تشعر 
بحاجةٍ متزايدة إلى النوم، بصرف النظر عما 

تواجهه من متاعب في الحياة، يوصي الخبراء عادة 
بأن ينام الشخص البالغ من سبع إلى تسع ساعات 

كل ليلة.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

 لتجنب انتفاخ 
المعدة اتبع التالي

قالت سفيتالنا فوس و هي مختصة في األغذية، لوكالة       
و  الحليب  و  األلبان  منتجات  إن  الروسية،  «سبوتنيك»  
الجبن القريش و السكر و الحلويات عموما و الفطر يمكن 
و  االنتفاخ،  تسبب  التي  األطعمة  قائمة  إلى  تضاف  أن 
لفتت إلى أن انتفاخ المعدة قد يرتبط كذلك باألطعمة 
الخبز  و  كالحبوب  النشا،  من  الكثير  على  تحتوي  التي 
و  األلياف  و  البقوليات  و  األرز  و  الذرة  و  المعكرونة  و 

الخضروات النيئة و الفواكه و المكسرات.
كما أن سوء المضغ و شرب الكثير من الماء أثناء الطعام،    

إلى  باالنتفاخ. و خلصت فوس  اإلحساس  إلى  قد يقود 
أن االنتفاخ شائع أيضًا لدى األشخاص الذين يعانون من 

قلة النشاط البدني و الذين يأكلون بشكل غير منتظم.
  و نصحت أخصائية التغذية األشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى و التهاب البنكرياس و تفاقم قرحة المعدة 
بتجنب تناول الكثير من الملفوف األبيض، مشيرة إلى أنه يحتوي على مادة البيورين التي تؤثر سلبًا على األشخاص 

المصابين بحصوات الكلى.
   و يشدد الخبراء على ضرورة إعطاء المعدة وقتا للراحة، و ترك فترات راحة أطول بين الوجبات، حيث تستغرق المعدة 
نحو 12 ساعة لهضم صحي، كما يمكن تأجيل وجبة اإلفطار عدة مرات في األسبوع و معرفة هل ساعد ذلك على تقليل 

آالم االنتفاخ.
   و يستخدم الزنجبيل، و هو مادة هضمية قوية و مضاد لاللتهابات، لتهدئة االنتفاخ و تشنجات المعدة منذ قرون، 

كما أنه يحفز بشكل طبيعي إنزيمات الهضم و يقي بطانة المعدة.

األطفال    ألطباء  األلمانية  الرابطة  قالت 
و المراهقين، إن حصوات الكلى تهاجم 
نادر  األمر  هذا  كان  إن  و  أيضا،  األطفال 
أسباب  أن  الرابطة  أوضحت  و  الحدوث، 
في  تتمثل  الكلى  بحصوات  اإلصابة 
األيض  اضطرابات  و  الوراثية  العوامل 
اإلصابة  و  المزمنة  األمعاء  التهابات  و 

المتكررة بعدوى المسالك البولية.
في    اإلصابة  تشخيص  يتم  ما  غالبا  و 

مرحلة متأخرة؛ نظرا ألن األعراض تكون 
من  األطفال  يعاني  حيث  مميزة؛  غير 
بينما  قيء،  و  غثيان  و  بالبطن  آالم 
في  آالم  من  سنا  األكبر  األطفال  يعاني 
من  التحقق  يمكن  و  الجانب،  أو  الظهر 
و  البول  اختبار  خالل  من  بها  اإلصابة 

الموجات فوق الصوتية.
   و في البداية، يعتمد عالج حصوات الكلى لدى األطفال على زوالها من تلقاء نفسها، 
الحاالت  األدوية، و في  إمكانية تناول  السوائل، مع  اإلكثار من شرب  و ذلك من خالل 
الصعبة يمكن اللجوء إلى الموجات التصادمية لتفتيت الحصوات، و في بعض الحاالت 
النادرة يستلزم األمر الخضوع للجراحة إلزالتها، و قالت الجمعية األلمانية لطب المسالك 
البولية، إن الحصوات البولية تعد من المتاعب الصحية الشائعة خالل فصل الصيف 

بصفة خاصة، بسبب كثرة التعرق و قلة شرب الماء في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
   و أوضحت الجمعية، أن بعض العوامل ترفع خطر اإلصابة بالحصوات البولية مثل 
زيادة الوزن و قلة الحركة و التغذية غير الصحية و داء السكري، مشيرة إلى أنها قد 

تتشكل في الكلى أو المثانة أو الحالب، وفقا لما نشرته وكالة األنباء األلمانية.
و  بآالم شديدة  الشعور  الحالب، في  التي تستقر في  الكبيرة،  الحصوات  و تتسبب     
الغثيان مع وجود دم في البول، و غالبا ما يتم عالجها بواسطة المنظار أو الموجات 
نحو  على  السوائل  شرب  و  األدوية  بواسطة  عالجها  فيتم  الصغيرة  أما  التصادمية، 

كاف.
   و للوقاية منها، تنصح الجمعية بشرب السوائل و أبرزها الماء بمعدل يتراوح بين 
الملح و األغذية المحتوية على  اليوم، مع اإلقالل من  3 لتر موزعة على مدار  2.5 و 

األوكساالت مثل السبانخ و المكسرات.

 أطعمة تسبب انخفاض 

مستوى الطاقة لديك
áë°üdG

   تحكم األطعمة في صحتنا بصورة كبيرة، فهناك أطعمة تساعد في رفع مستوى النشاط و الطاقة 
في الجسم، و أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك، و إذا كنت تشعر بالخمول و انخفاض 

مستوى الطاقة لديك، فقد تكون هذه األطعمة هي المسؤولة عن حدوث ذلك، و لذلك يجب إعادة 
النظر في تناولها و تجنبها بقدر المستطاع، و تشمل أبرز أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك 

ما يأتي :
حبوب اإلفطار: يعتقد كثير من األفراد أن اإلفطار األفضل للكبار و الصغار هو حبوب   1-

اإلفطار، و لكن ليست جميعها مثالية لتبدأ بها يومك، فالحبوب التي تحتوي على كم كبير من 
السكريات يمكن أن تضر بصحتك و تكون من أبرز أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك، لذلك 

يجب اختيار األنواع الصحية من حبوب اإلفطار و التي ال تحتوي على قدر كبير من السكريات.
مشروبات الطاقة: يعتقد كثير من األشخاص أن مشروبات الطاقة هي السبيل المثالي   2-
لتجديد الحيوية و النشاط اليومي، و لكن في الحقيقة هذا اعتقاد خاطئ، بحيث أن مشروبات الطاقة 

مصنوعة للعمل على المدى القصير، حيث تمأل الجسم بالكافيين و السكر لفترة و يشعر الشخص 
بالطاقة و النشاط، و لكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من ذي قبل و بالتالي 

يزداد تعب الجسم و قلة نشاطه و طاقته فيما بعد.
الخبز األبيض: هناك الكثير من أنواع الخبز التي يتم تصنيعها بالدقيق األبيض و التي   3-

ينصح بتجنبها و استبدالها بالخبز المصنوع من الدقيق األسمر، حيث أن الكربوهيدرات المصنوعة 
من الدقيق األبيض تسبب ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم، و الذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير 

فتكون من أكثر أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك، أما الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة و 
القمح فيستغرق وقتًا طويالً المتصاصه، مما يحافظ على زيادة الطاقة لفترة أطول.

األطعمة المقلية: تحتاج األطعمة المقلية والمتشبعة بالزيوت و الدهون إلى وقت   4-
طويل حتى يتم هضمها بالجسم، و بالتالي يحتاج الجسم إلى عمل مجهود كبير لنقل الدم من األطراف 

إلى األعضاء، مما يترك الجسم بطاقة أقل لمدة 6 إلى 8 ساعات.
مشروبات الكافيين: إذا أصبحت تعتمد على الكافيين للحصول على الطاقة و خاصةً في   5-
األوقات القريبة من النوم، فإنها سوف تضر جسمك ألنه يقلل من رغبتك في النوم، و بالتالي ال تحصل 

على القدر الكافٍ منه، و هذا بالطبع سيؤدي إلى انخفاض الطاقة لديك.
األغذية منخفضة السعرات الحرارية: األفضل هو تناول كمية مناسبة من األطعمة على   6-

فترات منتظمة، و عدم إهمال أي وجبة من الوجبات األساسية، أو تنتظر حتى تشعر بالجوع الشديد.
األطعمة منخفضة الحديد: يساعد الحديد في تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة، و   7-

لذلك عندما ينقص من النظام الغذائي الخاص بك، فسوف يقلل من مستويات الطاقة في جسمك و 
يزداد شعورك بالتعب و الخمول، لذلك ينصح أن يحتوي غذائك اليومي على كمية مناسبة من األطعمة 

التي تحتوي على الحديد مثل الخضروات الورقية و اللحوم و الكبد و المأكوالت البحرية، باإلضافة إلى 
المكسرات و الفواكه المجففة و الشوكوالتة الداكنة.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

تختلف األغذية في مدة تخزينها أو حفظها، 
و مدة حفظ أو تخزين األغذية هي :

إلى *  يومان  من  المطهي  غير  الدجاج  لحم 
ثالث أيام في الثالجة، و من 9 أشهر إلى 12

شهر في الفريزر .
من *  المطهي  غير  المفروم  البقري  اللحم 

يومان إلى ثالث أيام في الثالجة، و من ثالث 
إلى أربع شهور في الفريزر .

أربع *  إلى  ثالث  من  الشرائح  البقري  اللحم 
في  شهر   12 إلى   5 من  و  الثالجة،  في  أيام 

الفريز. 
السمك غير المطبوخ من 1 إلى 2 يوم في الثالجة، و من 5 إلى 6 أشهر في الفريزر.  *

من إعداد: حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 حصوات الكلى تهاجم األطفال

  مدة تخزين األغذية

مجتمع
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تترقب جماهير كرة القدم األفريقية، 
المقرر  األمم،  كأس  بطولة  انطالق 
جانفي   9 من  الفترة  خالل  إقامتها 
موقع  وبحسب   ،2022 فيفري   6 إلى 
«توتو ميركاتو» اإليطالي، فإن بطولة 
كأس األمم األفريقية ستضم 25 العبًا 
من أندية الدوري اإليطالي، حيث يضم 
بن  إسماعيل  الثنائي  الجزائر  منتخب 

ناصر (ميالن) وأدم وناس (نابولي).
من  كال  الكاميرون  منتخب  ويضم 
فيرونا)  (هيالس  هانغوال  مارتين 

ويتواجد  (نابولي)،  وأنغوسيا 
غانا،  بمنتخب  (روما)  جيان  أفينا 
السانا  بغينيا،  (روما)  دياوارا  وأمادو 
مالي،  العب  (ساليرينتانا)  كوليبالي 
المغربي سفيان أمرابط (فيورنتينا)، 
كشريدة  وجدي  والتونسي 

(ساليرينتانا).
أما منتخبات مثل كوت ديفوار فتضم 
(التسيو)،  أكبرو  أكبا  هم  العبين،   4
والثنائي  (ميالن)  كيسي  فرانك 
بوجا  وجيريمي  تراوري  جونيور 

من  كل  جامبيا  وبمنتخب  (ساسولو)، 
داربو  إبريما  (بولونيا)  بارو  موسى 
إبريما  (سامبدوريا)  كولي  عمر  (روما) 

كولي (سبيزيا).
من:  كال  نيجيريا  منتخب  يضم  كما 
(تورينو)،  إينا  أوال  (نابولي)،  أوسمين 
أما  (فينيزيا)،  وأوكيريكي  إيبوهي 
من  كل  فيمثله  السنغال  منتخب 
بالدي  كيتا  (بولونيا)،  مباي  إبراهيما 
(كالياري)، بالو توريه (ميالن) وكاليدو 

كوليبالي (نابولي).

من بینھم بن ناصر وأدم وناس

نجم  الزلزولي،  الصمد  عبد  حسم 
المنتخب  تجاه  قراره  برشلونة، 
الفترة  خالل  تمثيله  يريد  الذي 
تقارير  أكدته  حسبما  المقبلة، 
إعالمية محلية أمس. واستدعى 
خليلوزيتش،  وحيد  البوسني 
الزلزولي  المغرب،  منتخب  مدرب 
لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا 
في  بالكاميرون  ستقام  التي 
و6 جانفي،   9 بين  ما  الفترة 

فيفري 2022.

أكدت  صحفية،  تقارير  لكن 
اإلسباني،  االتحاد  ممارسة 
أجل  من  الزلزولي،  على  ا  ضغوطً
المغرب  تمثيل  بعدم  إقناعه 
برشلونة  نجم  وإغراء  الكان،  في 
ومع  الالروخا.  منتخب  بتمثيل 
يلتفت  لم  الزلزولي  فإن  ذلك، 
إلغراءات االتحاد اإلسباني، وحسم 

المغرب،  منتخب  بتمثيل  قراره 
اإلفريقية  األمم  كأس  من  بدًءا 
بياناته  الزلزولي  وعدّل  المقبلة، 
على  الرسمي  حسابه  عبر 
«إنستغرام»، وكتب فيها: «العب 

برشلونة ومنتخب المغرب».
منير  إقناع  إلسبانيا  وسبق 
على  منتخبها  بتمثيل  الحدادي 
الالعب  ليوافق  المغرب،  حساب 
الوحيد  ظهوره  ويسجل  بالفعل 
يتم  أن  قبل  مقدونيا،  ضد 
استدعائه  بعدم  ا  الحقً تجاهله 
ألي معسكر. وبسبب ذلك، سنحت 
بقميص  للعب  للحدادي  الفرصة 
مستفيدًا  سنوات،  بعد  المغرب 
تسمح  التي  الفيفا  لوائح  من 
لالعبين الذين لم يتجاوز 21 عاما 
مباريات   5 من  أكثر  يخوضوا  ولم 
منتخب  بقميص  للعب  دولية، 

آخر.

رغم الضغط الذي تعرض له من االتحاد اإلسباني

الزلزولي يحسم رسميا موقفه 
من تمثيل منتخب المغرب

25 العبا یھجرون الكالتشیو من أجل 
كأس أمم أفریقیا

قال أنها ال تقل أهمية عن كأس أوروبا لألمم

فييرا يدعو إلى 
احترام كأس أمم 

إفريقيا
باالس  لكريستال  الحالي  والمدرب  السابق  الفرنسي  الدولي  صرح 
اإلنجليزي، باتريك فييرا، بأنه لن يمنع العبيه من المشاركة في 
كأس إفريقيا، مجادال بأن تلك البطولة تستحق مزيدا من االحترام.

مباراة  قال فييرا خالل مؤتمر صحفي عقده قبيل  السياق،  وفي 
األسبوع  لحساب  امس،  جرت  التي  توتنهام  ضد  باالس  فريقه 
الذهاب  أي العب من  أمنع  اإلنجليزي، قال: «لن  الدوري  الـ19 من 
المنافسة يجب  للعب في كأس األمم اإلفريقية.. أعتقد أن تلك 
أن تحظى بمزيد من االحترام. هذه المنافسة ال تقل أهمية عن 

بطولة أمم أوروبا».
ومن المقرر أن يخسر فييرا، المولود في العاصمة السنغالية داكار، 
والذي لعب دوليا مع منتخب فرنسا، كال من العبيه شيخو كوياتي، 
يلعب  الذي  زاها،  وويلفريد  السنغال،  منتخب  لصالح  يلعب  الذي 
لصالح منتخب كوت ديفوار، وجوردان أيو، الذي يمثل منتخب غانا، 

وذلك في حال مشاركتهم في بطولة األمم اإلفريقية.
اإلنجليزي  الدوري  في  المتضررين  أكبر  من  ليفربول  نادي  ويعتبر 
من إقامة كأس أمم إفريقيا وسط الموسم، حيث سيخسر هدافه 
الدولي المصري محمد صالح، فضال عن ساديو ماني، نجم منتخب 

السنغال، ونابي كايتا، الذي يلعب لصالح منتخب غينيا.

رياضة
سيمنعون من حضور المباريات لمدة قد تصل لعشر سنوات

وزیرة الداخلیة البریطانیة تتوعد 
مرتكبي اإلساءات العنصریة

بريطانيا،  داخلية  وزيرة  قالت    
بارتكاب  المدانين  إن  باتيل،  بريتي 
كرة  العبي  ضد  عنصرية  إساءات 
من  سيمنعون  االنترنت  عبر  القدم 
إلى  تصل  لمدة  مباريات  أي  حضور 
الجديدة.  للقوانين  طبقا  أعوام،   10
عن  بريطانية  إعالم  وسائل  ونقلت 
«خالل  قولها:  باتيل  الداخلية  وزيرة 
إساءات  صدور  شهدنا  الصيف  هذا 
طريق  عن  االنترنت  عبر  عنصرية 
المفاتيح  لوحات  وراء  يختبئون  من 
إلى  اإلساءة  ويوجهون  (الكمبيوتر) 
«البد  باتيل:  وأضافت  العبينا». 
عن  المسؤولين  هؤالء  معاقبة  من 
عبر  الفظيعة  العنصرية  اإلساءات 

حضور  من  منعهم  ستضمن  عنها  (أنا)  أعلن  التي  القانونية  التعديالت  االنترنت، 
الجديدة ستطبق  التعديالت  القدم». وقالت وسائل إعالم بريطانية إن  مباريات كرة 

مطلع العام المقبل.
وتعاقب القوانين الحالية، التي وضعت من أجل منع العنف والفوضى في المباريات، 
مرتكبي هذه المخالفات بالمنع من حضور المباريات لمدة ال تقل عن ثالث سنوات، وال 
الكراهية  مخالفات  لتشمل  القوانين  هذه  نطاق  توسيع  وتقرر  أعوام.   10 عن  تزيد 
وزراء  رئيس  جونسون  بوريس  تعهد  أن  بعد  االنترنت،  عبر  العنصرية  واإلساءة 
بريطانيا في يوليو الماضي بتشديد العقوبات، عقب اإلساءات العنصرية التي وجهت 
إلى العبي منتخب إنكلترا (ذوي األصول اإلفريقية) بعد الهزيمة في المباراة النهائية 

لبطولة أوروبا 2020.
  

يريد استغالل العبيه األفارقة أمام تشيلسي

لیفربول یكرر سیناریو صالح مع 
ماني وكیتا

لالحتفاظ  ليفربول  فريق  يسعى 
ماني،  ساديو  السنغالي  بالثنائي 
والغيني نابي كيتا، للمشاركة في مباراة 
تشيلسي، المقررة يوم 2 جانفي 2022، 
اإلنجليزي  للدوري   21 الجولة  ضمن 

الممتاز لكرة القدم.
البريطانية،  «ميرور»  لصحيفة  ووفقا 
محمد  مشاركة  ضمن  ليفربول  فإن 
أمام تشيلسي، بعد  المباراة  صالح في 
التوصل إلى اتفاق مع االتحاد المصري، 
معسكر  إلى  الالعب  انضمام  بتأجيل 
كأس  لبطولة  استعدادا  «الفراعنة» 
إقامتها خالل  المقررة  األمم اإلفريقية، 
فيفري   6 ولغاية  جانفي   9 من  الفترة 

2022، في الكاميرون.
مماثل مع  اتفاق  إلى  اآلن  لم يصل حتى  ليفربول  أن  البريطانية  الصحيفة  وأوضحت 
االتحادين السنغالي والغيني لحسم مصير ماني وكيتا. وأشارت «ميرور» إلى أن «الريدز» 
وكورتيس جونز،  دايك،  فان  الثالثي فيرجيل  تعافي  أخرى عقب  دفعة  حصل على 
ضد  المباريات  في  للمشاركة  وسيعودون  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  من  وفابينيو، 

ليستر سيتي يوم الثالثاء المقبل.
وذكرت الصحيفة أن ليفربول تلقى المزيد من األخبار السارة، بعد أن أوصت الحكومة 
من  ألكانتارا  تياغو  اإلسباني  أن  يعني  ما  الصحي،  العزل  مدة  بتقليل  البريطانية، 

المحتمل أن يكون متاحا ضد تشيلسي.

 إشبيلية سيتمكن من إشراكهم في مواجهة قادش

قرار الفیفا یثلج صدر لوبیتیغي 
بشأن الثالثي المغربي

مواجهة  في  إشبيلية  بوسع  سيكون 
قادش المقررة في الثالث من جانفي 
الثالثي  على  االعتماد  المقبل، 
منير  المهاجمين  الدولي،  المغربي 
والحارس  النصيري  ويوسف  الحدادي 

ياسين بونو.
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وأعلن 
تم  الذين  الالعبين  أن  (فيفا)، 
األمم  كأس  لخوص  استدعاؤهم 
األفريقية، سيتأخر موعد انضمامهم 
نادي  وأعلن  بالدهم.  لمنتخبات 
خالل  من  «علم  أنه  أمس  إشبيلية 
القدم  لكرة  اإلسباني  الدوري  رابطة 
(ال ليغا) بأمر الفيفا، الذي يعلن من 

وأضاف  بالدهم».  لمنتخبات  األفارقة  الالعبين  الستدعاء  أسبوع  لمدة  تأخير  خالله 
«وهكذا فإن من تم استدعاؤهم للعب مع المغرب، سيكون بإمكانهم خوض الجولة 

الـ19 من البطولة أمام قادش».
معقل  ميرانديا  نويبو  ملعب  على  األندلسيين  الفريقين  بين  المواجهة  وستقام 
من  األيمن  الظهير  على  االعتماد  من  أيضا  خاللها  األرض  صاحب  وسيتمكن  قادش، 

اإلكوادوري الغيني كارلوس أكابو، وهو في نفس وضع ثالثي إشبيلية المغربي.
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2021  الموافق 
ل 24 جمادى األولى  

1443 ه   رياضة

بن رحمة یسجل ویسقط امام ساوثھامبتون

الیستر السابق نادیھ على السیتیزنس فوز في یساھم محرز
نجح الدولي الجزائري، ریاض محرز، أمس في تسجیل الھدف الثاني لفریقھ 
مانشیستر سیتي، خالل مواجھتھ لنادي الیستر سیتي فریقھ السابق، لیؤكد 

مرة أخرى مكانتھ في تشكیلة المدرب اإلسباني بیب غواردیوال.
تدخل ضمن  التي  المباراة،  السیتي، في ھذه  أساسیا رفقة  وشارك محرز، 
الفارق  تعمیق  من  وتمكن  الممتاز،  اإلنجلیزي  الدوري  19من  الـ  الجولة 
لصالح فریقھ في الدقیقة الـ14، عن طریق ضربة جزاء، مضیفا بذلك الھدف 
نفذ  بتمیریرة حاسمة، حیث  لفریقھ  الخامس  الھدف  وراء  كان  كما  الثاني، 

الركنیة التي تمكن على إثرھا إیمریك البورت من الوصول للشباك
في  رائعا  ھدفا  بن رحمة  اآلخر سعید  الجزائري  الدولي  من جھتھ، سجل 
الدوري االنجلیزي الممتاز، حیث وقع الھدف الثاني لفریقھ ویستھام یونایتد 
في اللقاء الذي جمعھ بالضیف ساوثھامبتون، بملعب لندن األولمبي لحساب 
الجولة ال19 عرفت توقیع بن رحمة لھدفھ في الدقیقة الـ64. وشارك بن 
رحمة أساسیا في اللقاء لیعود الى زیارة التھدیف بعد غیاب طویل نوعا ما، 
لكن فریقھ انھزم في المواجھة بنتیجة ثالثة أھداف مقابل ھدفین.        ق.ر

أربعة  من  محروما  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  سیكون 
لنھائیات  التحضیر  في  الیوم  یشرع  عندما  محترفین،  العبین 
ینطلق  الذي  المغلق  التربص  خالل  من  لألمم،  إفریقیا  كأس 
الیوم بالعاصمة القطریة الدوحة، بسبب مراسلة الفیفا األخیرة 
التي طالبت المنتخبات اإلفریقیة بإبقاء العبیھا المحترفین عند 

أندیتھم إلى غایة 3 جانفي المقبل.
ومن المرتقب أن یصل 24 العبا الیوم إلى العاصمة القطریة 
سیكونون  لكنھم  الرسمیة،  التحضیرات  في  للشروع  الدوحة، 
من  بكل  األمر  ویتعلق  عناصر  أربعة  خدمات  من  منقوصین 
القائد ریاض محرز وسعید بن رحمة أدم زرقان ومحمد رضا 
حالیمیة، اللذین یستبعد ان یشاركوا في مواجھتي غامبیا وغانا 
أوروبا  في  الناشطون  الالعبون  وسیتجمع  قطر.  في  الودیتین 
الیوم  نفس  في  لاللتحاق  باریس،  الفرنسیة  بالعاصمة  الیوم 

بالدوحة على مثن رحلة خاصة للمشاركة في التربص ما قبل 
التنافسي. وكان بلماضي، قد تلقى أخبارا غیر سارة بالمرة بعد 
الالعبین  بأن  خاللھا  من  تعلمھا  والتي  للكاف،  الفیفا  مراسلة 
المعنیین بمباریات رسمیة مع أندیتھم األوروبیة، خالل الفترة 
البقاء مع  الـ27 دیسمبر والـ3 جانفي، مجبرون على  بین  ما 

فرقھم.
التعلیمة،  ھذه  من  المتضررین  أبرز  من  الخضر  وسیكون 
باعتبارھم سیضیعون خدمات ریاض محرز وسعید بن رحمة، 
خالل التربص، آدم زرقان ومحمد رضا حالیمیة، ولن یكون 
بمقدور محاربي الصحراء اللحاق بالودیة األولى أمام غامبیا 
یشاركا  أن  أیضا  المستبعد  ومن  القادم،  جانفي  من  الفاتح  في 
في الودیة الثانیة أمام غانا في الخامس من ذات الشھر. ألنھما 

سیصالن الدوحة متأخرین بعد رحلة شاقة.            أمیر.ل

أجواء جنائزية مهيبة في سعيدة24 العبا تنقلوا أمس إلى قطر تحضیرا للكان

رابطة الھواة تصدر بیانا بخصوص 
حادثة وفاة لوكار

وبحضور  الربع  بمقبرة  سعیدة  مولودیة  قائد  لوكار  سفیان  جنازة  أمس  شیعت 
شخصیات مدینة وعسكریة، ووجوه كرویة معروفة أصرت على تسجیل وقفتھا 

بالمناسبة، في أجواء حزینة ومھیبة.
وكشف بیان رابطة القسم الثاني ھواة عن السبب الحقیقي الذي أدى لوفاة قائد فریق 
مولودیة سعیدة سفیان لوكار ظھیرة أول أمس بملعب الحبیب بوعقل، وأكد بیان 

الرابطة أن الالعب لوكار تأثر باصطدامھ بحارس مرمى فریقھ بن دولة.
ووقع الحادث في الدقیقة الـ 26 من الشوط األول عندما حاول الالعبان رد كرة 
من  تلقاھا  التي  االسعافات  بفضل  اللعب  استئناف  من  تمكن  الفقید  ولكن  ھوائیة، 
طرف الطاقم الطبي. لكن عودة لوكار إلى المیدان لم تستمر طویال، حیث سرعان 
ما سقط بمفرده على أرضیة المیدان في الدقیقة الـ 35 ما استدعى تدخل الطاقم 
الطبي من جدید، حیث حاول مساعدتھ على استرجاع وعیھ ولكن بدون جدوى، ما 

اضطره لنقلھ إلى المستشفى، حیث یكون قد فارق الحیاة في الطریق.
 ق.ر

الالعبون تأثروا لوفاته في الملعب

بلماضي ونجوم الخضر ینعون لوكار
الوطني  المنتخب  مدرب  أرسل 
االول لكرة القدم جمال بلماضي 
برقیات  الالعبین  من  وعدد 
وأسرة  لعائلة  وتضامن  تعزیة 
منذ  سعیدة،  مولودیة  فریق 
انتشار  من  األولى  الساعات 
خبر وفاة الالعب لوكار سفیان، 
خالل مباراة الجولة العاشرة من 
الثانیة  للدرجة  الوطنیة  البطولة 

أمام جمعیة وھران.
جمال  الوطني  الناخب  وتقدم 
بلماضي بتعازیھ الخالصة لعائلة 
و  سعیدة  مولودیة  وقائد  الفقید 
كتب: « تغمد هللا روح الفقید. ھلل 
ما أعطى ولھ ما أخذ. إنا ھلل وإنا 

إلیھ راجعون».
سیتي  مانشستر  ونادي  الوطني  المنتخب  قائد  محرز،  ریاض  نشر  جھتھ،  من 
«هللا  علیھا  مكتوب  «إنستغرام»،  على  حسابھ  عبر  للفقید  صورة  االنجلیزي، 
الحادثة  مع  فیغولي،  سفیان  التركي،  سراي  غالطة  العب  تفاعل  كما  یرحمھ»، 

األلیمة ونشر عبر صفحتھ الرسمیة صورة لالعب مرفقة بكتابة «رحمھ هللا».
بدوره عبر رامي بن سبعیني، مدافع بوروسیا مونشنغالدباخ األلماني، عن حسرتھ 
لوفاة الالعب، وكتب في تغریدة عبر «اإلنستغرام» : « هللا یرحمك أخي سفیان، 
نجوم  كبیرة وسط  الالعب بسرعة  وفاة  وانتشر خبر  إلیھ راجعون».  وأنا  إنا ھلل 
المنتخب الوطني الذین بادروا إلى وضع منشورات على صفحاتھم الرسمیة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، على غرار ما قام بھ الالعب یوسف بالیلي والھداف 
بلعمري  جمال  المدافع  وأیضا  مبولحي،  وھاب  الرایس  والحارس  بونجاح  بغداد 
وغیرھم من النجوم الدولیین، كالنجم الفرنسي فرانك ریبیري، الذي نشر ھو اآلخر 

بصفحتھ على «إنستغرام» تعزیة لالعب مع دعاء بالرحمة للفقید.
أما مھاجم نادي نیس الفرنسي أندي دیلور، فكان من األوائل المتفاعلین مع الخبر 
الفاجعة، الذي ھز الریاضة الجزائریة وكرة القدم على وجھ الخصوص، حیث عبر 
في منشور عبر حسابھ الرسمي على «تویتر» عن تضامنھ المطلق مع عائلة الفقید.
لعائلة  والتعازي  المواساة  تقدیم  في  القدم  لكرة  الجزائریة  االتحادیة  تتأخر  لم  كما 
رئیس  یتقدم   »  : الرسمي  موقعھا  على  وكتبت  الوطنیة.  القدم  كرة  وأسرة  الفقید 
االتحادیة، السید شرف الدین عمارة باسمھ وباسم أعضاء مكتبھ بعد ھذه الفاجعة 
الفقید  لعائلة  التعازي  عبارات  بأحر  الجزائریة،  القدم  كرة  أصابت  التي  األلیمة 

وعائلة مولودیة سعیدة، راجین من العلي القدیر أن یتغمده بواسع رحمتھ «.
ق.ر/واج

العبو الخضر يؤكدون سيطرتهم مرة أخرى

أربعة جزائریین في التشكیلة المغاربیة 
لـ2021

ھیمن العبو المنتخب على التشكیلة المثالیة المغاربیة لسنة 2021 والتي عرفت 
تواجد أربعة عناصر، تركوا بصمتھم في العام الذي یشرف على نھایتھ، حسبما 

أعلنت عنھ جریدة «لیكیب» الفرنسیة أمس.
وتواجد في التشكیلة كل من المدافع رامي بن سبعیني، متوسط المیدان إسماعیل بن 

ناصر، والمتألق یوسف بالیلي وقائد المنتخب الوطني ریاض محرز.
من  كل  إلیھ  یضاف  األفضل،  بین  من  بونو  یاسین  المغربي  الحارس  اختیر  كما 
مواطنھ أشرف حكیمي، رومان سایس، نایف عقرد، یوسف النصیري ووھبي الخ

زري.                                                                      ق.ر

عبر عن سعادته بالهدف الجميل الذي سجله اول أمس، بن دبكة

«كأس العرب كانت ناجحة وفخور باللعب للمنتخب االول»

 á©HQCG øe »°VÉª∏H Ωô– ÉØ«ØdG
áMhódG ¢üHôJ ‘ ô°UÉæY

عبر الدولي الجزائري سفیان بن دبكة عن فخره الكبیر بالدعوة التي تلقاھا من المنتخب 
الوطني الذي یستعد للمشاركة في كأس إفریقیا لألمم، وأكد استعداده لكي یكون عند حسن 
الظن، وعبر عن سعادتھ بالھدف الجمیل الذي سجلھ أول امس والذي مكن فریقھ الفتح من 

تحقیق الفوز أمام الھالل في البطولة السعودیة.
وصرح العب مولودیة الجزائر السابق: «استدعائي لكأس أمم أفریقیا فخر وشرف لي 
بأفضل صورة  السعودي  الدوري  نمثل  هللا  وبإذن  معي،  مساھمین  ألنھم  الفتح  ولنادي 
ممكنة». وعاد بن دبكة للحدیث عن تتویج الخضر بكأس العرب :»بطولة كأس العرب 
كانت ناجحة من جمیع النواحي، ودخلنا كمنتخب الجزائر البطولة بنیة الفوز بلقبھا ووفقنا 
عربیا،  واألقوى  األفضل  للمحترفین  السعودي  الدوري  المطاف،  بنھایة  ذلك  وحصدنا 

وتعلمت أمور كثیرة أثناء تمثیلي للفتح، ونجحت في مھمتي في بطولة كأس العرب».
ضمن  الھالل،  أمام  فریقھ  حققھ  الذي  الفوز  وصعوبة  أھمیة  على  الفتح،  نجم  وشدد 
تلفزیونیة: «خضنا مباراة  السعودي، وقال في تصریحات  المحترفین  مواجھات دوري 
صعبة أمام فریق كبیر كالھالل بطل آسیا، وحافظنا على تركیزنا وثقتنا ونجحنا في قلب 
النتیجة، النقاط الثالث لم تكن سھلة، ووضعیة فریقنا بالدوري كانت تحتم علینا عدم إھدار 

أي نقاط خصوصا وأننا خسرنا نقاط عدیدة في الجوالت الماضیة».
ق.ر
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العملیات  تلك  بین  ومن 
برنامج  شملھا  التي 
للسلطات  میدانیة  زیارة 
أرصفة  إنجاز  الوالئیة 
عبر  خضراء  ومساحات 
عدد من التجمعات السكنیة 
عاصمة  ببلدیة  والشوارع 
اإلعتبار  وإعادة   ، الوالیة 
رقم  الوالئي  للطریق 
202 من مفترق الطرقات 
بحي سعید عتبة نحو قریة 
حاسي میلود ، فضال عن 
البلدي  الطریق  ازدواجیة 
النصر  حي  بین  الرابط 
وقریة بامندیل على مسافة 
6 كلم، استنادا لشروحات 
األشغال  قطاع  إطارات 

العمومیة.
الموارد  وبخصوص 
قریة  استفادت  فقد  المائیة 
(ضواحي  میلود  حاسي 
ورقلة) من مشروع إنجاز 
بئر مائي وتزویده بالطاقة 

یندرج  حیث  الكھربائیة، 
بلغت  الذي  المشروع  ھذا 
نسبة تجسیده 80 بالمائة، 
ضمن برنامج یضم أربعة 
عملیات مماثلة حظیت بھا 
مناطق حاسي بن عبد هللا 
وبني حسن والقصر العتیق 
من  وذلك  میلود،  وحاسي 
أجل تعزیز الشبكة ووضع 
في  المسجل  للتذبذب  حد 
التزود بمیاه الشرب، مثلما 
جرى توضیحھ، كما سجل 
عملیات  التربیة  قطاع 
إنجاز  في  تتمثل  أخرى 
مدرسة ابتدائیة بحي سعید 
باإلضافة  الغربیة،  عتبة 
إلى مشروع توسعة أربعة 
"جلولي  بمدرسة  أقسام 
بحاسي  القادر"  عبد 
مدرسي  ومطعم  میلود 
مدرسة شیباني محمد بحي 

المخادمة. 
المیدانیة  زیارتھ  وخالل 

مصطفى  الوالي  إطلع 
تقدم  مدى  على  أغامیر 
واستمع  المشاریع  تلك 
المواطنین  النشغاالت 
وترقیة  التنمیة  بخصوص 
للساكنة.  المعیشي  اإلطار 
وشدد بالمناسبة على دور 
المنوط باإلدارة في متابعة 
تجسید  مراحل  ومراقبة 
في  داعیا  المشاریع،  تلك 
مؤسسات  السیاق  ذات 
اإلنجاز الحترام التزاماتھا 
بنوعیة  المتعلقة  التعاقدیة 
مواعید  وكذا  اإلنجاز، 
وأشار  المشاریع.  تسلیم 
ھذه  أن  المسؤول،  ذات 
إطار  في  تندرج  الزیارة 
جمیع  یستھدف  برنامج 
بلدیات والیة ورقلة، وذلك 
كل  احتیاجات  تحدید  بغیة 
بمشاركة  محلیة  جماعة 

المنتخبین المحلیین.

یجري إنجاز سلسلة من العملیات التنمویة عبر بلدیة ورقلة في 
إطار الجھود الرامیة إلى اإلستجابة لتطلعات المواطنین، حسبما علم 

لدى مصالح الوالیة. ویتعلق األمر بمشاریع مختلفة ذات الصلة بالتھیئة 
العمرانیة وتكسیة الطرقات والربط بشبكة المیاه الصالحة للشرب، وكذا 

ترمیم وإعادة اإلعتبار للمؤسسات التربویة وغیرھا.

ع.ط

الشلف
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دائرة  أمن  عناصر  أوقفت 
الشلف  غرب  شمال  المرسى 
غیر  للھجرة  مرشحا   18
مدبر  ضمنھم  من  الشرعیة 
بیان  بھ  أفاد  حسبما  العملیة، 
العالقات  و  االتصال  لخلیة 
العامة ألمن الوالیة. وأوضح 
عناصر  أن  األمني  البیان 
في  و  المرسى  دائرة  أمن 
إطار محاربة ظاھرة الھجرة 
مرشحا   18 أوقفت  السریة، 
من  الشرعیة  غیر  للھجرة 
ضمنھم مدبر العملیة وفتاتین 

تنس  محكمة  على  أحالتھم  و 
عن قضیة تھریب المھاجرین 
و التدبیر للخروج من التراب 
الوطني بطریقة غیر شرعیة.
المصدر،  لذات  واستنادا 
استغالال  القضیة  ھذه  تمت 
بوجود  تفید  معلومات 
األشخاص  من  مجموعة 
اإلعداد  و  التدبیر  بصدد 
شرعیة  غیر  بطریقة  للھجرة 
اتخاذ جمیع  لیتم  البحر،  عبر 
اإلجراءات القانونیة و توقیف 
المشتبھ فیھم من بینھم المدبر 

الرئیسي للعملیة.وأشار البیان 
العملیة  أنھ تم خالل ھذه  إلى 
مبلغ  و  مطاطي  قارب  حجز 
مالي من العملة األجنبیة الفتا 
إلى أن شریك المدبر الرئیسي 
وبعد  فرار.  حالة  في  للعملیة 
الملف الجزائي عن  استكماال 
و  المھاجرین  تھریب  قضیة 
التراب  من  للخروج  التدبیر 
الوطني بطریقة غیر شرعیة 
وكیل  أمام  الموقوفون  أحیل 
الجمھوریة لدى محكمة تنس.
ع ط

 √É«ŸG áµÑ°ûH §HôdGh äÉbô£dG á«°ùµJh á«fGôª©dG áÄ«¡àdG â∏ª°T

Üô°û∏d á◊É°üdG

 á«Ñ∏àd áØ∏à ájƒªæJ ™jQÉ°ûe
á∏bQƒH ÚæWGƒŸG äÉ©∏£J

ANEP : 2116022916

QÉ¡°TG

معرض إكسبو 2020 دبي

"πÑ≤à°ùŸG äÉbÉW" ´ƒÑ°SCG º¶æj ôFGõ÷G ìÉæL
بالتعاون  المتحدة)  العربیة  2020 دبي (اإلمارات  إكسبو  الجزائري بمعرض  الجناح  ینظم 
مع مجمع سوناطراك، ابتداء من یوم األربعاء المقبل، أسبوعا مفتوحا حول قطاع الطاقة في 

الجزائر، تحت عنوان "طاقات المستقبل"، حسبما أفاد بھ أمس مسؤولو الجناح.
الجزائر  جناح  "یستضیف   : فایسبوك  على  للجناح  الرسمیة  بالصفحة  منشور  في  وجاء 
جانفي   3 غایة  إلى   2021 دیسمبر   29 من  الجزائر+  اسبوع, +طاقات  لمدة  سوناطراك 
التظاھرة بحضور "وفد كبیر"من مختلف أقسام مجمع سوناطراك  2022". وستتمیز ھذه 
المتخصصة في المحروقات والطاقات المتجددة وتحویل الطاقة، كما سیتم بھذه تنظیم لقاءات 

أعمال ثنائیة مع ممثلي المجمع, حسب نفس المصدر.
ع.ط

الرائد: 2021-12-27

ANEP : 2131009548 الرائد: 2021-12-27

لعین  العقاري  والتسییر  الترقیة  دیوان  للتقرب من مصالح  مدعوون  المتعھدین  باقي 
تموشنت الكائن مقره بنھج محمد بوضیاف، عین تموشنت في أجل أقصاه ثالثة أیام 
(03) إبتداءا من صدور ھذا اإلعالن في النشرة الرسمیة للمتعامل العمومي أو بإحدى 

الصحف الوطنیة للتعرف على النتائج المفصلة لعروضھم التقنیة والمالیة. لجنة الصفقات 
العمومیة لوالیة عین تموشنت مسؤولة عن مراجعة جمیع الطعون الخاصة بالمتعھدین، 
كما ینبغي إیداع الطعون في أجل أقصاه عشرة (10) أیام بعد صدور ھذا اإلعالن في 

النشرة الرسمیة للمتعامل العمومي أو بإحدى الصحف الوطنیة.
 ΩÉ©dG ôjóŸG

:´hô°ûŸG

  á«æ≤Jƒ«÷G á°SGQódG

 øµ°ùe  300/30
 Ö≤©H …QÉéjEG »eƒªY

 ÚY áj’h ,π«∏dG

 èeÉfôH âæ°Tƒ“

2021

º««≤àdG ÒjÉ©e

 ¢VôY π°†aCG

 ø°ùMCG ™e

79.60 ´ƒª›

 ¢Vô©dG) á£≤f

¢Vô©dG + »æ≤àdG

(‹ÉŸG

 RÉ‚E’G Ióe

áMÎ≤ŸG

Ωƒj 25 êO 177310,00

 AÉæÑdGh øµ°ù∏d »æWƒdG ÈîŸG

L.N.H.C
¢SÉÑ©∏H …ó«°S

 ºbQ ≈∏Y π°üëàŸG

»FÉÑ÷G

000016001318395

:ÉàbDƒe á≤Ø°üdG ≈∏Y π°üëàŸG ó¡©àŸG
 πc ™e) ‹ÉŸG ¢Vô©dG ≠∏Ñe

í«ë°üàdG ó©H (Ωƒ°SôdG

طبقا إلجراءات المواد 65 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، یعلن دیوان الترقیة والتسییر العقاري 
الكائن مقره بنھج محمد بوضیاف، والیة عین تموشنت، أنھ في إطار اعالن عن  لعین تموشنت 
طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنیا رقم 20  / د.ت.أ.م / د.ت.ت.ع.ع / 2021
الصادرة في الجرائد الوطنیة «L’Echo d’Oran» و «الرائد» بتاریخ 26/07/2021 والمتعلقة 
تموشنت  عین  والیة  اللیل.  بعقب  إیجاري  مسكن عمومي   300/30 إلنجاز  الجیوتقنیة  بالدراسة 

برنامج 2021، وبعد تقییم العروض تم منح مؤقتا الصفقة للمتعھد التالي.

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G

âæ°Tƒ“ Ú©d …QÉ≤©dG Ò«°ùàdGh á«bÎdG ¿GƒjO

áæjóŸGh ¿Gôª©dGh øµ°ùdG IQGRh

09764019044907-01- »FÉÑ÷G ∞jô©àdG ºbQ

âbDƒe íæe øY ¿ÓYEG
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 » الفنون  الثقافة  بدار  األول،  أمس  انطلقت،    
محمد بلخير « بوالية البيض، فعاليات الطبعة 
التشكيلية،  للفنون  الوطني  للصالون   13

بمشاركة أزيد من 30 عارضا.
زبير،  كحاللو  البيض،  دائرة  رئيس  أشرف     
بمعية مسؤولي قطاع الثقافة و الفنون على 
من  المنتظمة  الثقافية  التظاهرة  افتتاح 
بالتنسيق  الثقافة « محمد بلخير «  دار  طرف 
و مديرية الثقافة و الفنون و التي ستتواصل 

فعالياتها على مدار ثالثة أيام كاملة.
شعار»  تحت  جاءت  التي  الطبعة  عرفت  و     
أكثر  من  فنانا   38 مشاركة   » األلوان  حديث 
من  أزيد  عرض  خاللها  تم  و  والية   20 من 
العرض  رواق  فنية، على مستوى  لوحة   100
الجمهور  لفائدة  الثقافة،  بدار  المخصص 
من  النوع  هذا  محبي  و  عشاق  من  الواسع 
دار  بتسيير  المكلف  لتصريح  وفقا  الرسم، 

الثقافة و الفنون فضالوي غريسي.
   كما عرفت التظاهرة الثقافية عرض أشرطة وثائقية لفنانين معروفين في الفن التشكيلي 
على غرار الرسام التشكيلي الجزائري الراحل « محمد إيسياخم « و الفنان العالمي « فان غوغ 
«، باإلضافة إلى تنظيم ورشات في الرسم التشكيلي لفائدة األطفال على مستوى فضاء الطفل 

« كان يا مكان «، فضال عن تقديم وصالت موسيقية من التراث المحلي.
   و يسعى القائمون على قطاع الثقافة من خالل هذه البرامج المتنوعة، التي ينظمها هذا 
التشكيلية  للفنون  الوطني  بالصالون  المتعلقة  التظاهرة  هذه  غرار  على  الثقافي،  المرفق 
إلى إعطاء دفعة للعمل و النشاط الثقافـي بالوالية و العمل على التعريف و الترويج للتراث 
المحلي الهام و المتنوع الذي تزخر به الوالية، باإلضافة إلى دعم و تشجيع المبدعين و المواهب 
في هذا المجال الفني و المجاالت الفنية األخرى و تحفيزهم على المزيـد من اإلنتاج و العطاء.
   كما يشكل هذا الحدث الثقافي فرصة للفنانين من مختلف واليات الوطن  لاللتقاء و إبراز 
مواهبهم الفنية و تطويرها و االحتكاك فيما بينهم لتبادل التجارب و الخبرات، و من المنتظر 
أن تختتم فعاليات الطبعة 13، بتنظيم خرجة لمنطقة « القور « السياحية ببلدية بريزينة، 
التي تعد بوابة  الجميلة  المنطقة  إنجاز لوحات فنية تشكيلية تجسد هذه  سيتم من خاللها 

للصحراء.

و  األفيون   » فيلم  عرض  سيتم  أنه  األول،  أمس  لألمازيغية،  السامية  المحافظة  أعلنت     
العصا « مدبلجا باللغة األمازيغية، يوم غد الثالثاء، بقاعة السينما ابن زيدون رياض الفتح 

( الجزائر العاصمة )، بمناسبة الذكرى 104 لميالد الكاتب مولود معمري.
و  األفيون   » الثوري  الفيلم  لألمازيغية، ستعرض  السامية  المحافظة  أن  البيان  و جاء في     
المقتبس من  1971 و  الجزائرية، أحمد راشدي عام  السينما  الذي أخرجه أحد قامات  العصا « 
رواية للكاتب و الباحث في األنثروبولوجيا مولود معمري  « باللغة األم للكثير من الجزائريين 

و هي األمازيغية «.
األمازيغية     النسخة  جسدت  و 

العصا  و  األفيون   » لفيلم 
سمير  عليها  أشرف  التي   »
تام  احترام  مع  بلقاسم  آيت 
بين  جسرا  الدولية،  للمعايير 
العربية  الوطنيتين  اللغتين 
ذات  حسب  األمازيغية،  و 
هذا   » أن  أوضح  الذي  البيان 
جديدة  آفاقا  يفتح  العمل 
الوطني  السينمائي  لإلنتاج 
االحترافية  الدبلجة  بفضل 
فرصة  العريض  الجمهور  لمنح 
األعمال  هذه  اكتشاف  إعادة 
أبعادا  التي تحمل  الكبيرة  الفنية 
و  ثقافية  و  لغوية  و  تاريخية 

تراثية ال يستهان بها «.
السامية  المحافظة  ستشرف  و     
الفيلم  عرض  على  لألمازيغية، 
و  الوطن  واليات  مختلف  في 
بالخارج  المقيمة  الوطنية  للجالية 
2022 الجديدة  السنة  بداية  مع   »
الوطنية  الوكالة  مع  بالتعاون   »

الثقافي. لإلشعاع 

 عرض فیلم « األفیون و العصا « 
باللغة األمازیغیة

افتتاح فعالیات الطبعة 13 للصالون 
الوطني للفنون التشكیلیة بالبیض

تقارب كبیر بین رسوم المانغا الیابانیة و 
الشریط المرسوم الجزائري

   عرضت خالل فعاليات الطبعة 13 من مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم (فيبدا) أمس األول، بديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة، ندوة 
حول رسومات المانغا اليابانية بعنوان « جسور الشريط المرسوم الياباني و الجزائري «، عن طريق تقنية التواصل عن بعد، و التي أبرزت تقارب 

كبير من ناحية تقنيات الرسم و طرح الواقع المعاش.
   و استعرضت الندوة انطباعات و آراء فنانين و أكاديميين يابانيين في الشريط المرسوم الجزائري خاصة المانغا، مشيرين أيضا إلى التشابه بينه 
و بين المانغا الياباني في « حرفية الرسم و التعامل مع الواقع المعاش، و كذا موضوع األسرة و روابطها و التي تحتل حسبهم مكانة هامة في 

األشرطة المرسومة في البلدين.
ذكرها  التي  التشابه  و من عوامل  أعمالهم،  التي تطرح في  األسرة  « في صورة  االحتشام   » نوع من  إلى وجود  أيضا  المتدخلين  أشار بعض  و     

المتدخلون اليابانيون وجود « المواقف الهزلية « في الكثير من أعمال الشريط المرسوم الجزائري و هو إحدى سمات المانغا الياباني.
المتدخلون استعمال  المجال « كما استحسن  الجزائريين في هذا  إبداعات  أبدى هؤالء على غرار إتسوكو و ميكي ياماموتو اطالعهم على     كما 

المانغا  رسومات  التي وجدت في بعض  اليابانية  األخرى حتى  اللغات  أو  الجزائريون  بها  يتحدث  التي  تلك  أعمالهم، سواء  لغات في  لعدة  الرسامين 
الجزائرية، و أكدت إحدى الفنانات أن هناك « مخزون رائع من اإلمكانيات و المواهب « عند الجزائريين.

   و اعتبر الفنان الثشكيلي، كريم سرقوة، و هو أيضا أستاذ في مدرسة الفنون الجميلة أن رسامي « المانغا « الجزائريين، متأثرين كثيرا بالرسوم المانغا اليابانية، و قد عملوا كثيرا سعيا لتأكيد خصوصياتهم، مشيرا في هذا السياق إلى أن المدرسة 
العليا للفنون الجميلة ستدرج قريبا مادة خاصة بهذا الفن.

   و أتبعت الندوة بورشة بيداغوجية شارك فيها طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة، كما ساهم في تنشيطها الفنان كريم سرقوة و الدكتورة اوياقي اوتسوكو من جامعة تسوكوبو اليابانية، و اعتبر كريم سرقوة أن هذه الورشة 
مهمة جدا ألنها تساهم في توسيع آفاق التعاون بين الجزائر و اليابان، فيما عبر الشاب سهيب بوعكاز، احد الشباب المشاركين في الورشة، و هو طالب بمدرسة الفنون الجميل تخصص نحت و خزف، أنه يهتم كثيرا بالشريط المرسوم و يأمل أن يفتح 

له تخصص في المدرسة، الن كل الفنون في حاجة إلى الجانب األكاديمي في فنيات الرسم، مؤكدا في نفس السياق، أن هناك حاليا في الجزائر مواهب كثيرة في مجال الشريط المرسوم و أسماء بارزة لكن الكثير منهم ال يجد التشجيع الكافي للتفوق.

ناشرو الشریط المرسوم و مجالت األطفال

ضرورة الدعم الحكومي لالستمرار في النشاط
   قال ناشرون للشريط المرسوم و المجالت الموجهة لألطفال مشاركون في الطبعة 13 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم (فيبدا)، أن الدعم و التمويل الحكومي « ضروري جدا « لالستمرار في النشاط.

   و قالت مديرة نشر مجلة « غميضة «، بلعباس نجاة، أن مجلتها « تعاني بسبب غياب الدعم من طرف وزارة الثقافة و الفنون «، مضيفة أن « مديرية الكتاب التابعة للوزارة في عهد الوزيرة السابقة رفضت تقديم الدعم للمجلة، 
بحجة أن اعتمادها هو من وزارة االتصال «، الفتة في سياق كالمها إلى أنها « المجلة الوحيدة المخصصة لألطفال الموجودة في الجزائر و أنها تستحق الدعم من وزارة الثقافة « بحسب قولها.

   و أوضحت بلعباس أن مجلتها « كانت شهرية في بداياتها في عام 2018 و لكنها صارت تصدر كل أربعة أو خمسة أشهر بسبب غياب الدعم الذي كانت تتلقاه سابقا من مؤسسات اقتصادية «، و اعتبرت الناشرة أنه « على الرغم من 
ارتفاع سعر الورق في السوق بـ 25 بالمائة و الدفع الدوري ألجور المشاركين في إصدار كل عدد من المجلة، إال أن هذه األخيرة ال تزال تقاوم بل و تباع أعدادها بسعر رمزي يقدر بـ 150 دج فقط «، و تتعامل المجلة مع رسامين و 

مؤلفين جزائريين في الشريط المرسوم و القصص باإلضافة إلى مصححين لغويين و هيئة تربوية خاصة بالمجلة تراقب األعمال قبل نشرها، حسبها دائما.
   و أشارت بلعباس إلى أن الهدف من المجلة هو « تحبيب القراءة للطفل و الخيال و اإلبداع  و أن الطفل الذي يقرأ سيصبح قارئا واعيا لما يكبر، و سيفتش عن كتب أكثر تنوعا من روايات و قصص و غيرها «.

التواصل  و باالعتماد على وسائل  البسيطة  بإمكانياتها  المكتبات  إلى بعض  التسويق  و تمارس  أنها « تتحرك بمجهودها  و أوضحت     
االجتماعي، خصوصا في ظل وجود اهتمام كبير لألطفال بالمجلة «، على حد قولها، داعية أيضا ناشري الكتب من أصحاب المكتبات إلى 

« التعاون معها في التوزيع «.
   و اشتكت من جهتها، أمينة عرام، المسئولة عن دار « ميب «، « من غياب الدعم « قائلة أنها « قصدت مصالح وزير الثقافة األسبق 
بالعديد من األعداد التي تملكها من الشريط المرسوم إال أنها لم تتلق الرد «، مضيفة أنها أساسا أعمال لوالدها الراحل محمد عرام على 

غرار « حورية سيدي فرج» لعام 1967، و هو أول شريط مرسوم له و أول سلسلة للشريط المرسوم في تاريخ الجزائر.
الثقافة و الفنون بالدور  1934، في افتتاح هذه الطبعة، حيث نوهت وزيرة     و كرم محمد عرام، و هو من مواليد العاصمة في عام 
الكبير الذي لعبه عرام و غيره من رواد الفن التاسع خدمة للجزائر «، و لفتت الناشرة إلى أن والدها « كان يعاني في العشريات األخيرة 
من قلة التمويل و كان يجبر على بيع بعض ممتلكاته الشخصية لالستمرار في هذا النشاط حبا فيه و في مهامه السامية القائمة على 

التوعية و التربية «.
   كما شهدت الطبعات المتتالية من المهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم، تقلص عدد دور النشر الجزائرية المشاركة و المتخصصة 
االمتياز  و  الدعم  ال تستفيد من نفس  اإلصدارات  كون هذه  منشوراتها،  تغيير طبيعة  أو  النشاط  توقفها عن  بعد  التاسع،  الفن  في 

المخصصة لألدب و كتب التاريخ على حد قول بعض الناشرين و المؤلفين.
    لتختتم، يوم أمس، هذه الفعاليات، للمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم بديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة.
من إعداد: حياة مصباحي

 » الفنون  الثقافة  بدار  األول،  أمس  انطلقت،    
محمد بلخير « بوالية البيض، فعاليات الطبعة 
التشكيلية،  للفنون  الوطني  للصالون   

زبير،  كحاللو  البيض،  دائرة  رئيس  أشرف     
بمعية مسؤولي قطاع الثقافة و الفنون على 
من  المنتظمة  الثقافية  التظاهرة  افتتاح 
بالتنسيق  الثقافة « محمد بلخير «  دار  طرف 
و مديرية الثقافة و الفنون و التي ستتواصل 

شعار»  تحت  جاءت  التي  الطبعة  عرفت  و     
أكثر  من  فنانا   
شعار»  تحت  جاءت  التي  الطبعة  عرفت  و     
أكثر  من  فنانا   
شعار»  تحت  جاءت  التي  الطبعة  عرفت  و     

من  أزيد  عرض  خاللها  تم  و  والية   
العرض  رواق  فنية، على مستوى  لوحة   
الجمهور  لفائدة  الثقافة،  بدار  المخصص 
من  النوع  هذا  محبي  و  عشاق  من  الواسع 
دار  بتسيير  المكلف  لتصريح  وفقا  الرسم، 

   

الثقافي
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وأص
الصادرة  االحكام  في  ذلك  جاء 
التي  المحاكمة  عن  أمس 
أجرتها الجبهة المغربية لدعم 
فلسطين وضد التطبيع بمقر 
نادي هيئة المحامين بالرباط، 
إلى  المشاركون  فيها  توزع 
مترافعين يقدمون دفوعاتهم 
رئيس  إلى  ومرافعاتهم 
تكفلت  حكم  وهيئة  المحكمة 
إلى  واالستماع  الطلبات  بتلقي 

المرافعات وإصدار الحكم.
الحكومة  المحاكمة،  وأدانت 
في  لمشاركتها  المغربية 
الدولية  الشرعية  انتهاك 
مع  واتفاقها  اإلنسان  لحقوق 
مع  والتطبيع  حرب  مجرمي 
على  تعمل  إجرامية  عصابة 
التبليغ  وعدم  الجرائم  ارتكاب 
وتبذير  جرائم  ارتكاب  على 
مساعدة  وعدم  العام,  المال 

والمس  خطر,  في  الناس 
والخارجية  الداخلية  بالسالمة 

للمغرب.
محلية  اعالم  وسائل  وذكرت 
جرت  المحاكمة  أطوار  أن 
بحضور وجوه وشخصيات بارزة 
ومعروفة بدفاعها المستميت 
الفلسطينية  القضية  عن 
التفاقية  الصارم  ورفضها 
المغرب  بين  التطبيع 
الصهيوني  االحتالل  وكيان 
من  فاعلين  بمشاركة  وكذا 
االستماع  وبعد  فلسطين. 
وممثل  الدفاع  لمرافعات 
العامة  والنيابة  العام  الحق 
المغربية  الحكومة  وممثل 
اختالء  وبعد  الشهود,  وشهادة 
تشكلت  التي  الحكم,  هيئة 
بن  الرحيم  عبد  النقيب  من 
واألستاذتين  رئيسا  بركة 

البوحسيني والسعدية  لطيفة 
أصدرت  للمداولة،  الضريس، 
الحكومة  بإدانة  حكمها 
إلى  الدولة  ودعوة  المغربية 
التراجع عن قرار التطبيع وكل 
مع  أعقبته،  التي  االتفاقيات 
للشعب  علني  اعتذار  تقديم 

المغربي.
أن  االعالم  وسائل  وذكرت 
بعد  أكدت  الحكم  هيئة 
تم  التي  االدلة  ان  المداولة 
عرضها أمامها "قوية ومقنعة" 
لما  بهم  المشتكي  وأدانت 
أفعال  من  وارتكبوه  به  قاموا 
تمثلت  والتي  إليهم  منسوبة 
كيان  مع  التواطؤ  في  أساسا 
الصور  مختلف  ويمارس  مارس 
القتل  لعمليات  الواضحة 
صريحة  مخالفة  في  والدمار 

للقانون الدولي والوطني.

الحكومة  مخالفة  إلى  ونوهت 
وخصوصا  للدستور  المغربية 
ما  وهو  و23  و19   6 فصوله 
المشروعية,  عن  خروجا  يعد 
العام  النظام  لقواعد  وخرقا 
الخاصة بحماية األمن اإلنساني 
ودولة  واالستقرار  للمواطنين 
اللتزامات  وخرقا  القانون, 
وخرقا  الدولية  المغرب 
ومشاركة  فيينا  التفاقية 
الدولية  الشرعية  انتهاك  في 
مع  واتفاقا  اإلنسان  لحقوق 
مع  والتطبيع  حرب  مجرمي 
على  تعمل  إجرامية  عصابة 
التبليغ  وعدم  الجرائم  ارتكاب 
وتبذير  جرائم,  ارتكاب  على 
مساعدة  وعدم  العام,  المال 
والمس  خطر,  في  الناس 
والخارجية  الداخلية  بالسالمة 

للمغرب.

الحكومة  إدانة ومؤاخذة  وتمت 
على قرارها التطبيع مع كيان 
والحكم  الصهيوني  االحتالل 
االتفاقيات  كل  وإلغاء  بفسخ 
التي تم إبرامها واالتفاق عليها 
واعتبارها  القرار  ذلك  منذ 
تكن  لم  وكأنها  مشروعة  غير 
عن  ترتب  ما  كل  إلغاء  وكذا 
ماليا  التطبيع  اتفاقيات 

وسياسيا واقتصاديا.
قضت  ذلك،  جانب  وإلى 
الحكومة  على  المحكمة 
المغربية بتقديم اعتذار علني 
وسائل  في  يذاع  العام  للرأي 
شهر  لمدة  العمومية  اإلعالم 
واألمازيغية  العربية  باللغة 
يختارها  لغات  وثالث 

هيئة  وطالبت  المشتكون. 
ممثلية  بطرد  أيضا  الحكم 
التراب  من  المحتل  الكيان 
الحدود  إغالق  وكذا  المغربي, 
مع  والبرية  والبحرية  الجوية 
وإسراع  الصهيوني  الكيان 
الحكومة بعرض مشروع قانون 
الكيان  مع  التطبيع  تجريم 
إلى  ومبادرتها  الصهيوني, 
مجرمي  اعتقال  خطوات  اتخاذ 
على  قضت  كما  الكيان.  حرب 
التي  والمؤسسات  األشخاص 
تورطت في التطبيع سواء كان 
أو سياحيا  أو ثقافيا  اقتصاديا 
التي  العقود  تلك  كل  بفسخ 

حررت ووقع االتفاق عليها.

اإلثنين 27 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 24 جمادى األولى  
1443 ه  

الدولي
 أدانت الحكومة المغربية على اتفاقها مع مجرمي حرب 

المحاكمة الرمزية للتطبيع تقضي بإلغاء 
كل اتفاقياته وتقديم اعتذار علني للشعب

قضت المحاكمة الرمزية التي جرت أول أمس بالرباط ضد التطبيع والمطبعين، بإدانة الحكومة المغربية على اتفاقها 
مع مجرمي حرب والتطبيع مع عصابة إجرامية ومطالبتها بإلغاء ذات القرار وكل ما ترتب عنه من اتفاقيات وتقديم اعتذار 

علني أمام البرلمان وتبليغ تراجعها عن القرار لجامعة الدول العربية ولألمين العام لألمم المتحدة.

أكدت المقررة الخاصة لألمم المتحدة حول 
وضعية المدافعين عن حقوق االنسان، ماري 

الولر أن السلطات المغربية "ملزمة بحماية " 
المناضلة الصحراوية، سلطانة خيا، التي وضعت 

رهن االقامة الجبرية منذ نوفمبر 2020 والتي 
تزال تتعرض للتخويف والتعذيب واالغتصاب 

والتهديدات والممارسات غير االنسانية.
 أوضحت ماري الولر، أن "المدافعة الصحراوية 

عن حقوق االنسان، سلطانة خيا، قالت لي انها 
وضعت تحت االقامة الجبرية منذ اكثر من سنة 

وهي غير قادرة على الخروج واستقبال اي احد او 
الذهاب عند اي شخص اخر، بما في ذلك الطبيب 

حتى وإن كانت في حالة مرض"، وتتعرض 
للتخويف والتهديدات  من طرف قوات اإلحتالل 

المغربي. واضافت المقررة االممية، "يبدو ان 
سلطانة خيا تتعرض لخطر كبير حيث ان صحتها 
في تدهور مستمر وهي معرضة لهجمات جديدة 

مما يتوجب على السلطات المغربية حمايتها".
كما اشارت الى "انها (خيا) حدثتني كيف تم 

احتجازها على اثر توقيفها في نوفمبر 2020، 
في بيت عائلتها مع اختها ووالدتها المسنة، من 

طرف العشرات من أعوان األمن وأن والدتها كانت 
وحدها التي رخص لها بالخروج لجلب الغذاء".

وتابعت قولها إن سلطانة خيا صرحت أنه على 
الرغم من ذلك لم يتم ادانتها باي جريمة وأنها 
مستعدة لإلجابة على كل المزاعم التي وجهت 

ضدها.
واكدت مقررة االمم المتحدة، انها قامت في يونيو 

2021 رفقة عديد الخبراء المستقلين من االمم 
المتحدة بإشعار السلطات المغربية بوضعية 

سلطانة خايا التي تعتبر مدافعة بارزة في مجال 
حقوق االنسان منذ سنوات عدة.واضافت السيدة 

الولر ان "المناضلة الصحراوية قد تعرضت العتداء 
في سنة 2007 مما ادى الى فقدان احدى عينيها، 

و كانت ضحية عديد االعتداءات" على يد قوات 
اإلحتالل المغربية بسبب عملها في مجال حقوق 

االنسان، "و هي اليوم محتجزة لمدة غير محددة 
في ظروف صعبة".

وتأسفت في هذا الصدد، لكون "بيتها قد جرد 
تقريبا من كل اثاثه و اجهزته الكهرو-منزلية 

وانها و والدتها واختها ينامون جميعهم في غرفة 
صغيرة، حيث قالت (خيا) لي إن االشهر االخيرة 

اقتحم اعوان امن مقنعين بيتنا لعدة مرات 
خالل الليل، حيث كبلوا يديها و عصبوا عينيها و 

تعرضت للضرب".كما صرحت المناضلة الصحراوية 
-حسب المقررة االممية- "إنها تعرضت مع 

اختها خالل هذه االقتحامات إلى االغتصاب 
واإلعتداء وهي تخشى دائما من اقتحامات جديدة. 

و ان هؤالء المعتدين قد رشوا علها مواد غير 
معروفة مما اضر بصحتها.

أكد الكاتب المغربي أنس السبطي، أنه 
التي  المكثفة،  المخزنية  الدعاية  رغم 
المغربي-  التطبيعي  االتفاق  رافقت 
كفتح  صورته  والذي  الصيهوني 
المغربية،  الدبلوماسية  على  مبين 
الوضع  على  مآالته  أن  فالحقيقة، 
المغرب  صورة  وعلى  الدبلوماسي 

الخارجية كانت كارثية ومذلة.

على  له  مقال  في  السبطي،  أنس  قال 
التواصل  الرسمية على موقع  صفحته 
 " عنوان  تحت  "فايسبوك"  االجتماعي 
اتفاقه  من  الرسمي  المغرب  خسر  ماذا 
المذل مع الجانب الصهيوني"، إنه بعد 
مرور عام من اتفاق التطبيع بين نظام 
أن  ثبت  اإلسرائيلي،  والكيان  المخزن 
في  تورطت  المخزنية  "الدبلوماسية 
والصفعات،  اإلخفاقات  من  سلسلة 
سيشكل  االتفاق  أن  توهمت  حين 
سجلت  أنها  إلى  مشيرا  لها"،  حصانة 
مع  أزمات  "عدة  قياسي  ظرف  في 
عن  تبحث  بعدها  عادت  مختلفة  دول 
انتفاخها  لتوترات تسبب فيها  تسوية 
صفقة  بعد  ما  مرحلة  في  األجوف 

ترامب المشؤومة".
وأبرز الكاتب المغربي، أنه ال مبرر معقول 
بائرة  المعلقة على صفقة  اآلمال  لكل 
تم إبرامها مع شخص منتهي الصالحية 
والتي تبخرت منذ األيام األولى، حيث لم 
خطوة  أي  على  األمريكي  الطرف  يقدم 
الغربية  الصحراء  قضية  مسار  تقلب 
يأمل  كان  لما  خالفا  المغرب،  لصالح 

الجانب الرسمي المغربي.
المغربي,  اإلعالم  استماتة  ورغم 
أنس  أكد  العكس,  إثبات  محاولة  في 
األمريكية  القنصلية  حلم  أن  السبطي، 
كان  التي  المحتلة،  الداخلة  مدينة  في 
لم  كما  معلقا،  ظل  بها  النفس  يمني 
موقف  دعم  على  جدي  مؤشر  أي  يطرأ 

النظام المخزني في عموم هذه القضية 
انحاز  وإن  األمريكي  التدخل  أن  على 
هذا  يدفع  لن  فإنه  لروايته،  بالكامل 

الملف إال باتجاه التعقيد.
"االستنجاد  أن  الكاتب،  ذات  وأوضح 
بالعامل الخارجي لم ولن يزيد الطين إال 
بلة، فتسول الدعم من أمريكا يستلزم 
إلى  تلقائيا  خصومها  دعوة  بالضرورة 
فهم  للمغرب،  المقابلة  األطراف  إسناد 
عالم  في  األيدي  مكتوفي  يبقوا  لن 
تآكل  مع  القطب  أحادية  تجاوز  مركب 
ظهر  مثلما  لألمريكان  الردعية  القوة 
أفغانستان  في  المباشرة  حروبها  في 

والعراق".
عبء  "تتحمل  أن  يضيف،  فباألحرى، 
مراضاته  إلى  تحتاج  ال  طرف  دعم 
حليفها  وإلى  إليها  خدماته  ليسدي 
الصهيوني، ال سيما أن خصوم الواليات 
وإسناد  دعم  في  نجاعة  أكثر  المتحدة 
التي  النزاعات  هي  وكثيرة  حلفائهم 
أظهرت  والتي  مؤخرا  العالم  شهدها 
محدودية أمريكا ومعها القوى الغربية 

في حسم المعارك لصالح حلفائها".
الصهيوني  الكيان  "أما  يقول  وتابع 
االتفاقات  وكل  يعطي  وال  يأخذ  فهو 
الرسمي  المغرب  طرف  من  الموقعة 
سيادة  تضرب  فهي  صالحه،  في  هي 
هويته  من  وتنال  الصميم  في  البلد 
إلى  إضافة  صموده،  مقومات  ومن 
بما  لبضاعته  سوق  إلى  البلد  تحول 
منها،  واالستخباراتية  العسكرية  فيها 
بدائل  توفر  أو  إليها  الحاجة  عدم  رغم 
لها". أما خرافة اللوبي اليهودي المغربي 
فيرى  أمريكا،  وفي  العبري  الكيان  في 
سخيفة"،  نكتة   " أنها  السبطي،  أنس 
لكيانهم  "إسرائيل"،  يهود  كل  والء  ألن 
وليس لبلدانهم السابقة وألنه لم يثبت 
قدم  رغم  المغرب،  صالح  في  وقوفه 

الصلة به من طرف النظام المخزني.

طالبت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين 
الصحراويين ولجنة أمهات المختطفين 

الصحراويين الـ 15، في بيان مشترك األمم 
المتحدة بالضغط على نظام االحتالل المغربي 
للكشف عن مصير الشباب المختفين منذ سنة 

 .2005
وأفادت وكالة األنباء الصحراوية (واص)، نقال 

عن البيان صدر امس السبت ، أن المطالب أتت 
خالل إحياء الذكرى ال16 الختفاء 15 شابا صحراويا  

قسرا، حيث كان ذلك في 25 ديسمبر 2005، في 
أعقاب تدخل قوات من البحرية المغربية في 

عرض المحيط األطلسي على قاربهم، مستعملة 
الذخيرة الحية.

وأشار البيان إلى أنه بعد توقيفهم قامت سلطات 
االحتالل المغربية بنقلهم من مدينة بوجدور 
والعيون المحتلتين ومنهما إلى مدينة أغادير 

بمقر البحرية المغربية، ليتم توزيعهم بعدها 
على عدد من مراكز االعتقال السري "حيث الزالوا 
يعانون من االختفاء القسري دون أن توجه لهم 

الدولة المغربية تهما أو تقدمهم للقضاء".
وأدانت الجمعية واللجنة، في البيان المشترك، 

ب"شدة" استمرار المغرب "في اختطاف أبنائنا 
واعتقالهم في معتقل سري محرومين من كافة 

حقوقهم"، الى جانب إدانة مواصلة المخزن 
المغربي و أجهزته في "اإلجهاز على حقوقنا 

المشروعة خاصة حقنا في التظاهر واالحتجاج 
من اجل الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات 

عدم التكرار".
كما استنكرا استمرار المغرب "في اإلجهاز على 

حقنا في التقاضي، بعدم فتح تحقيق جدي حول 
اختفاء أبنائنا"، وكذا "صمت الدولة االسبانية 
وعدم تدخلها في ملف يعنيها بدرجة كبيرة 

بصفتها القوة المديرة إلقليم الصحراء الغربية، 
بما في ذلك مسؤوليتها عن تقديم الحماية 

القطرية للشعب الصحراوي إلى حين تمكينه من 
حقه الثابت في تقرير المصير واالستقالل".

وناشدت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين 
الصحراويين ولجنة أمهات المختطفين 

الصحراويين ال15، "اللجنة األممية لحماية كل 
األشخاص من االختفاء القسري، التدخل لدى 

الدولة المغربية والدولة االسبانية من أجل 
االمتثال الكامل لمقتضيات وبنود المعاهدة 

الدولية لحماية كل األشخاص من االختفاء 
القسري".

ودعت الجمعية واللجنة، المنتظم الدولي إلى 
حماية الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة 
من االنتهاكات التي يمارسها النظام المخزني 

بشكل يومي، و إنشاء آلية دولية مستقلة وذات 
مصداقية معنية بمراقبة وحماية حقوق 

اإلنسان بالصحراء الغربية.
وفي سياق ذي صلة، أعلنتا تضامنهما مع 

المناضلة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا 
و أفراد عائلتها، "ومع نضالهم المستميت من 

أجل الحرية والكرامة"، وطالبتا ب"وقف الهجمة 
البربرية التي تمارسها الدولة المغربية و أجهزتها 

ضد هذه األسرة التي تتعرض للحصار وأعمال 
إجرامية منذ أكثر من 400 يوم".

كما أعربتا عن تضامنهما مع كافة المعتقلين 
السياسيين الصحراويين وعائالتهم وعائالت 

مجهولي المصير، وكل الجماهير الصحراوية ضحايا 
االنتهاكات التي تمارسها الدولة المغربية بشكل 

يومي بالمناطق المحتلة.

المقررة الخاصة لألمم المتحدة حول وضعية المدافعين عن حقوق االنسان تصرح

السلطات المغربية "ملزمة بحماية" المناضلة 
الصحراوية سلطانة خيا

 قال إنه ال توجد أي مبررات لمثل هذا القرار، الكاتب المغربي 
أنس السبطي يؤكد

رغم الدعاية المخزنية 
المكثفة التفاق التطبيع 

نتائجه كانت كارثية

 جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين تناشد األمم المتحدة 

دعوة إلى الكشف عن مصير الشباب الـ 15
المختطفين من قبل المغرب
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مخيم جنين يعود للواجهة مجددا واحداث القدس تصنع الحدث

المقاومة بالضفة بـ2021.. تصاعد الفت 
رغم الظرف األمني المعقد

مضطردة  عودة   2021 عام  وشهد 
في  المقاومة  من  مختلفة  ألشكال 
من  حالة  كسرت  الغربية  الضفة 
الركود والتكبيل التي فرضتها الحالة 
االشتباكات  مشهد  فبات  األمنية، 
المسلحة مع االحتالل، والمواجهات 
الطعن،  وعمليات  المستمرة، 
سيما  متكررا  مشهدا  النار،  وإطالق 
في النصف الثاني من العام، والذي 
والمسجد  جراح  الشيخ  أحداث  تال 

األقصى ومعركة سيف القدس.
  مخيم جنين للواجهة 

مجددا
 وبرز في عام 2021 تشكيل الغرفة 
مخيم  في  للمقاومة  المشتركة 
من  الغربية  الضفة  شمال  جنين 
القدس  وسرايا  القسام  كتائب 
وأعقب  األقصى،  شهداء  وكتائب 
االشتباكات  عشرات  خوض  ذلك 
االحتالل،  مع  الضارية  المسلحة 
النصف  في  ظاهرة  شكلت  والتي 
أزعج  ما  الجاري؛  العام  من  الثاني 
ذلك  بعد  أطلق  الذي  االحتالل 

عملية جز العشب.
االشتباكات  ظاهرة  انتقلت 
مناطق  إلى  ذلك  بعد  المسلحة 
في  سيما  الضفة؛  في  أخرى 
يعد  لم  بحيث  ونابلس  طوباس 
الليلية  لالعتقاالت  االحتالل  دخول 

السابق رغم كل  سهال كما كان في 
التي  واالعتقال  االغتيال  عمليات 

تلت ذلك.
 اغتياالت لكبح نمو 

المقاومة
خالل  االحتالل  قوات  أطلقت   
النصف الثاني من عام 2021 حمالت 
أمنية مركزة استهدفت كبح جماح 
بنية المقاومة في الضفة الغربية، 
غالبيتها  في  وطالت  تنامت  التي 
تالها  وما  االحتالل،  تهديدات  وفق 
لحركة  التحتية  البنية  عمليات  من 
االغتيال  عملية  وكانت  حماس، 
الشهيرة التي طالت ثالثة من كوادر 
القسام في بدو قرب القدس تزامنا 
في  لالحتالل  عسكرية  عملية  مع 
تلك  أبرز  إحدى  بجنين،  برقين 
العمليات، والتي أصيب فيها اثنان 
بجراح  الدوفدوفان  وحدات  من 
من  مقاوم  مع  اشتباك  في  خطرة 
في  منزله  اقتحام  بعد  القسام 

.(26-9-2021)
كما اغتالت قوات االحتالل متعمدة 
أربعة من كوادر المقاومة في مخيم 
جنين من السرايا والقسام وشهداء 
األقصى، في اشتباك مسلح عنيف 
تلك  وكانت   (16-8-2021) في 
رسالة من االحتالل بأنه سيستخدم 
المقاومة؛  لكبح  الحديدية  القبضة 

تاله  الذي  االقتحام  مقاومة  ولكن 
كان األشد، في رسالة من المقاومين 

بأنه ال يمكن اقتالعهم.
حماس  حركة  في  القيادي  يعدُّ 
لمراسلنا  الحاج  خالد  الشيخ 
نموذجا  ل  شكَّ جنين  مخيم  أن 
الحفاظ  يتوجب  للمقاومة  متقدما 
اإلرث  أن  مضيفا  وتعميمه،  عليه 
والحاضنة  للمخيم،  التاريخي 
السابق  في  الوحدوية  الوطنية 
بيئة  تشكل  الراهن،  والوقت 
خصبة لحالة متقدمة من المقاومة 
استشعر االحتالل خطرها، ويعمل 

بكل قوته على تدميرها.
 عمليات في قلب 

القدس
فادي  الشيخ  الشهيد  عملية  تعد   
إطالق  عمليات  أبرز  اشخيدم  أبو 
إذ   ،2021 لعام  القدس  في  النار 
للمستوطنين  اشخيدم  أبو  كمن 
في البلدة القديمة في القدس في 
من  اثنين  موقعا   (21-11-2021)
آخرين،  وأصاب  قتلى،  جنودهم 
واسعا  صدى  العملية  وأثارت 
منفذها  وألن  االحتالل،  إليالمها 
حماس  حركة  قيادات  أبرز  أحد 

المقدسية.
2021 عام  خالل  القدس  بقيت 

بأشكال  للمقاومين  هامة  ساحة 

16-) ففي  المقاومة،  من  مختلفة 
5 - 2021) أصيب  ستة من شرطة 
االحتالل بعملية دهس على مدخل 
تالها  القدس،  في  جراح  الشيخ 
شرطيين  أصابت  طعن  عملية 
24-5-) في  المنطقة  نفس  في 

.(2021
أصيب   (13-9-2021) وفي 
في  طعن  عملية  في  شرطيان 
في  المركزية  الحافالت  محطة 
 (17-11-2021) وفي  القدس، 
أصيب جنديان لالحتالل في عملية 
طعن قرب إحدى المدارس الدينية 
القدس،  في  القديمة  البلدة  في 
جندي  أصيب   (4-12-2021  ) وفي 
عملية  في  خطرة  بجراح  لالحتالل 

طعن في باب العامود.
والكاتب ساري عرابي  الباحث  ويعد 
مع  تتفاعل  الضفة  أن  لمراسلنا 
متواصلة  انتهاكات  من  يجري  ما 
السمة  زالت  ما  ولكن  لالحتالل، 
العامة هي نمط العمليات الفردية 
االحتالل  يجد  ال  والتي  المتصاعدة، 

حالًّ للتعامل معها.
وأكد أن ما يجري يشكل حالة إرباك 
الحالة  أيضا  ويعكس  لالحتالل، 
للضفة  والمعقدة  الصعبة  األمنية 
على  القدرة  تكبل  والتي  الغربية، 
ممارسة عمل مقاوم منظم وواسع، 
الطابع  ذات  العمليات  تتعزز  لذلك 

الفردي في غالبيتها.

 على صفيح ساخن
أكثر  الضفة  مناطق  باقي  تكن  لم   
2-5-) ففي  القدس،  من  هدوءا 
2021) أصيب ثالثة جنود لالحتالل 
ايتمار  مستوطنة  على  نار  بإطالق 
 (2021 18-5-) وفي  نابلس،  قرب 
على  نار  بإطالق  جنديان  أصيب 
 (6-12-2021) وفي  البيرة،  مدخل 
أصيب جندي بجراح خطرة بعملية 
قرب  جبارة  حاجز  على  دهس 
محاوالت  لعديد  إضافة  طولكرم، 
طعن ودهس على مفرق عتصيون 
قرب بيت لحم وزعترة وسط الضفة 

الغربية، وقلنديا وغيرها.
فإن  اإلحصائية،  البيانات  ووفق 
الشهرية في  المقاومة  حجم أعمال 
الجاري  العام  من  الثاني  النصف 
تراوح بين 600-400 نوع مواجهة 
شهرية بين إطالق نار، وإرباك ليلي، 
والزجاجات  بالحجارة  ورشق  وطعن 
الحارقة، وإطالق ألعاب نارية، سيما 

في القدس، وتصدٍّ للمستوطنين.
لجنة  رئيس  باراك،  بن  رام  وقال 
في  واألمن  الخارجية  الشؤون 
 :(6-12-2021) في  الكنيست 
موجة  وسط  في  إسرائيل  «إن 
حركتي  متهمًا  الهجمات»،  من 
بتشجيع  اإلسالمي  والجهاد  حماس 

المزيد  تنفيذ  على  الفلسطينيين 
من الهجمات.

 اإلرباك الليلي وجبل 
صبيح

جنوب  بيتا  في  صبيح  جبل  ل  مثَّ  
نابلس في عام 2021 حالة متقدمة 
التي  الحقيقية  الشعبية  للمقاومة 
نموذجا  وبنت  االحتالل،  تربك 
العمل  مكونات  بين  وحدويا 
الوطني واإلسالمي لم يرق لجماعات 
ومصدر  مستمرا  زال  وما  المصالح، 
بيتا  أهالي  وقدم  كبير،  إلهام 
تسعة شهداء حتى اآلن، وتتواصل 
الليلي،  اإلرباك  عمليات  كلل  دون 
والتصدي  الجبل،  على  والتواجد 

للمستوطنين.
مخيم  إلى  الليلي  اإلرباك  وانتقل 
تلت  التي  الفترة  في  سيما  جنين 
معركة سيف القدس وحتى عملية 
وكان  جلبوع،  ألسرى  الحرية  نفق 
مسرحا  جنين  شمال  الجلمة  حاجز 
يكن  ولم  متواصلة،  ليلية  لهجمات 
محيط قبر يوسف في نابلس بعيدا 
نابلس  وباتت  المشاهد،  هذه  عن 

شعلة متقدة من المواجهات. 

«حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد ضيف»، باتت العبارة األكثر تكرارا في مسيرات وحركات 
المواطنين الجماهيرية في عام 2021 سيما في أحداث القدس ومن ثم في مختلف المحافظات خاصة بعد 

معركة سيف القدس.
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قال الناطق باسم 
الرئاسة نبيل أبو 

ردينة: «إن الشعب 
الفلسطيني لن 

يسمح باستمرار 
اعتداءات االحتالل 
ومستوطنيه على 
شعبنا»، مؤكدا أن 
شعبنا لديه كافة 

الوسائل للدفاع 
عن حقوقه، وال 
يجوز االستهانة 

بقدراته وعزيمته، 
وأن فصائل منظمة 

التحرير وفي مقدمتها 
حركة «فتح» ما زالت 

ملتزمة بالقانون 
الدولي الذي تصر 
حكومة االحتالل 

ومستوطنوها 
على خرقه وعدم 

االعتراف به.
وأدان أبو ردينة، 

أمس، استمرار 
اعتداءات 

المستوطنين 
اإلرهابية على أبناء 

شعبنا، والتي كان 
آخرها االعتداءات 

اإلرهابية أمس 
على قرى: برقة، 

وسبسطية، وبزاريا، 
والتي أسفرت عن 

إصابة أكثر من 250
مواطنا، وتخريب 

الممتلكات وقطع 
الطرق.

وأضاف، أن الشعب 
الفلسطيني سيبقى 

صابراً صامداً متمسكاً 
بحقوقه المشروعة، 

وموقفه حاسم 
وحازم تجاه القدس 

وعدم شرعية 
المستوطنات، مؤكداً 

أن جلسة المجلس 
المركزي القادمة، 

ستضع المنطقة أمام 
أبواب مرحلة جديدة، 

إذا أصرت الحكومة 
الصهيونية على 

االستمرار بسياساتها 
العدوانية ضد 

الشعب الفلسطيني، 
وبقي المجتمع الدولي 

صامتا إزاء هذه 
الجرائم المتكررة، 
وخطاب الرئيس 

في االمم المتحدة 
ورسائله إلى قيادات 

العالم واضحة 
ومصيرية.

وقال أبو ردينة: إن 
الوضع الحالي جراء 

سياسات إسرائيل في 
األراضي الفلسطينية 
بمثابة «لعب بالنار» 

وهو «غير مقبول، وال 
يُحتمل، ولن يسمح 

باستمراره»، وال يجوز 
بأي حال من األحوال 

امتحان عزيمة 
القيادة الفلسطينية 

وإرادتها السياسية، 
وقدرة هذا الشعب 

العظيم الصامد 
المتسلح بحقوقه 

التاريخية وبالقانون 
الدولي، مشددا على 
أن قضية الشهداء 

واألسرى وحقوقهم 
هي خط أحمر 

كالقدس ومقدساتها 
ال يمكن السماح 

بالمساس بها إطالقا. 
وحث المجتمع الدولي 

والواليات المتحدة 
األميركية على توازن 
وضبط عالقاتهم مع 
الشعب الفلسطيني 

وفق تعهداتهم 
وحسب القانون 

الدولي.

حائز على جائزة نوبل للسالم 

وفاة داعم القضية الفلسطينية ديزموند توتو
المناضلين  أهم  وأحد  للسالم،  نوبل  جائزة  على  الحائز  توتو  ديزموند  البالد  أساقفة  كبير  وفاة  عن  أمس،  أفريقيا،  جنوب  في  أعلن 

السابقين من أجل إنهاء سياسة الفصل العنصري، والمؤيد للقضية الفلسطينية.
 وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا «يفتح رحيل كبير األساقفة الفخري ديزموند توتو فصال آخر من فصول الحزن في توديع 

أمتنا لجيل من العظماء الذين تركوا لنا جنوب أفريقيا محررة».
وأضاف» كان توتو رجال يتميّز بذكاء الفت ونزاهة، ولم تقوَ عليه قوات الفصل العنصري. وكان على قدر كبير من الرقة في تعاطفه مع 

الذين كابدوا القمع والظلم والعنف في نظام الفصل العنصري، ومع المظلومين والظالمين على حد سواء في العالم أجمع».
للقضية  وبتأييده  أفريقيا،  جنوب  في  (أبرتهايد)  العنصري  التمييز  سياسة  معارضته  وبقدر  السلمي،  للنضال  بتأييده  توتو  واشتهر 
الفلسطينية، فكان يرى أن العنف اإلسرائيلي ال يمكن أن يولد إال المزيد من الكراهية والعنف المتبادل. وفي تصريح له، في العام 2002، 

قال توتو: إن سياسة إسرائيل ال تضاهيها إال سياسة التمييز العنصري التي كانت سائدة في بالده ضد السود.

فيما تالحق سلطات االحتالل حراس األقصى والمرابطين

االحتالل يبعد فلسطينيين عن القدس واألقصى
أبعدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي فلسطينيين عن مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك، بعد اإلفراج عنهما يوم الجمعة الفارط. 
وقالت مصادر إعالمية: إن شرطة االحتالل أفرجت عن الفتى خالد عليان والشاب يحيى جبارين بعد اعتقالهما لساعات والتحقيق معهما 

في مركز القشلة بالقدس المحتلة.
وأشارت المصادر إلى أن االحتالل أبعد «عليان» و»جبارين» عن القدس لـ 15 يومًا، في حين فرض على «عليان» غرامة مالية. يُذكر أن 

«عليان» و»جبارين» اعتُقال من المسجد األقصى -أمس-، وهما من أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل.
الماضي.  للمستوطنين خالل نوفمبر  اعتداء   (71) الغربية  بالضفة  لحركة حماس  اإلعالمي  المكتب  الذي يصدره  الدوري  التقرير  ورصد 
وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد المقتحمين منهم للمسجد األقصى (2365) مستوطنا، في حين بلغ عدد حاالت اإلبعاد عن أماكن السكن 
وعن المسجد األقصى (6) مواطنين. وتالحق سلطات االحتالل حراس األقصى والمرابطين والمرابطات في المسجد األقصى باالعتقال 

واإلبعاد عنه، وتتفاوت قرارات اإلبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

رئيس بلدية الخضر يدق ناقوس الخطر ويحذر من عواقب هذه التحركات

سلطات االحتالل تستولي على 40 دونما ببلدة 
الخضر جنوب بيت لحم

أخطرت قوات االحتالل االسرائيلي، بوضع اليد على أراض في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وقال رئيس بلدية الخضر محمد موسى لمراسل 
معا، إن القرار يقضي بوضع اليد على مساحة من األراضي في منطقة «عين قسيس» غرب الخضر تزيد مساحتها عن 40 دونما، وذلك 

لغرض نصب بوابات حديدية على طرق زراعية تؤدي الى البؤرة االستيطانية «سيدي بوعز» الجاثمة على اراضي المواطنين.
وأضاف موسى، أن هذا القرار باإلضافة إلى أنه سيؤدي إلى مصادرة اراضي المواطنين، فإنه سيحرمهم من الوصول إلى اراضيهم المجاورة، 
والتي تتعرض لالستهداف من قبل المستوطنين بشكل مستمر.  وأوضح موسى، أن هذا القرار جزء من مخطط لتطبيق قانون صهيوني 
الجهات  إلى  للتوجه  المُستهدفة  األراضي  أراضي دولة، ودعا أصحاب  أراضٍ لم يستصلحها ويفلحها أصحابها لعدة سنوات وعدها  بضم 
الحقوقية ورفع قضايا أمام ”المحاكم اإلسرائيلية“ إلعاقة استيالء االحتالل عليها. وطالب موسى، الجهات الرسمية بالتدخل لوقف ما 

وصفه بـ «المجزرة» التي تتعرض لها أراضي بلدة الخضر خالل السنوات األخيرة عبر االستيطان والمصادرة.

 الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينةيصرح

 لن نسمح باستمرار اعتداءات االحتالل 
ومستوطنيه على أبناء شعبنا
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ھكذا  أَُوْیٌس،  لَُھ:  یَُقاُل  َرُجٌل  التَّاِبِعیَن  َخْیَر 
وصف رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أویس 
القرني، فمن ھو أویس القرني؟ وما قصتھ؟ 
ولماذا وصفھ النبي بأنھ خیر التابعین؟ ھو 
أبو عمرو أویس بن عامر بن جزء بن مالك 
الیماني، الزاھد المشھور.  القرني المرادي 
الصالحین،  واألولیاء  التابعین،  سادات  من 
أدرك زمن النبي صلى هللا علیھ وسلم وأسلم 
ولكنھ لم یلقھ، منعھ من السفر إلیھ بره بأمھ، 
من  ھو  وإنما  الصحابة،  من  ھو  لیس  فھو 
وَرأَوا  لَِحقوا  من  ھم  والتَّاِبعون  التابعین، 
قال  وسلََّم.  علیھ  هللاُ  َصلَّى  النبي  أصحاَب 
النبالء:  أعالم  في سیر  الذھبي  اإلمام  عنھ 
زمانھ،  في  التابعین  سید  الزاھد،  «القدوة 
عباده  ومن  المتقین،  هللا  أولیاء  من  كان 
في  عامر  بن  أویس  عاش  المخلصین». 
الیمن، وانتقل إلى الكوفة، وكان مع علي بن 
أبي طالب رضي هللا عنھ في صفین وبھا 

لقي هللا شھیًدا.
وعلي،  عمر  عن  عامر  بن  أویس  روى 
وتعلم على ید كثیر من الصحابة ونھل من 
زھًدا  التابعین  أئمة  من  صار  حتى  علمھم 
تعلموا  كثیر،  خلق  منھ  تعلم  ولقد  وورًعا، 
منھ بره بأمھ، وتواضعھ لربھ رغم ما ورد 
بھ  أحادیث، ورغم ما ذكره  في فضلھ من 
وروى  الخطاب،  بن  عمر  المؤمنین  أمیر 
عنھ بشیر بن عمرو وعبد الرحمن بن أبي 
الطبقة األولى من  ابن سعد في  لیلى ذكره 
وذكره  ثقة  كان  وقال  الكوفة  أھل  تابعي 
ابن  وقال  نظر  إسناده  في  فقال  البخاري 
ینكر  مالك  كان  لكن  روایة  لھ  لیس  عدي 
وجوده إال أن شھرتھ وشھرة أخباره ال تسع 

أحًدا أن یشكك فیھ.
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یعرفھا  عظیمة  مكانة  القرني  ألویس 
سمعوه  لما  علیھم  هللا  رضوان  الصحابة 
فقد  ولذا  وسلم،  علیھ  هللا  صلى  النبي  من 
عقد اإلمام النووي في شرح مسلم بابا في 
فضائلھ، وأورد تحتھ ما أخرجھ مسلم رحمھ 

هللا من أحادیث في فضلھ، منھا:
ْبُن  ُعَمُر  «َكاَن  َقاَل:  َجاِبٍر  ْبِن  أَُسْیِر  عْن 
اِب رضي هللا عنھ إَِذا أََتى َعلَْیِھ أَْمَداُد  اْلَخطَّ
َعاِمٍر؟  ْبُن  أَُوْیُس  أَِفیُكْم  َسأَلَُھْم:  اْلَیَمِن  أَْھِل 
ْبُن  أَُوْیُس  أَْنَت  َفَقاَل:  أَُوْیٍس  َعلَى  أََتى  َحتَّى 
َعاِمٍر؟ َقاَل: َنَعْم. َقاَل: ِمْن ُمَراٍد، ثُمَّ ِمْن َقَرٍن؟ 
َقاَل: َنَعْم. َقاَل: َفَكاَن ِبَك َبَرٌص َفَبَرْأَت ِمْنُھ 
إِالَّ َمْوِضَع ِدْرَھٍم؟ َقاَل: َنَعْم. َقاَل لََك َوالَِدٌة؟ 
 ُ ِ َصلَّى هللاَّ َنَعْم. َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ َقاَل: 
ْبُن  أَُوْیُس  َعلَْیُكْم  «َیْأِتي  َیُقوُل:  َوَسلََّم  َعلَْیِھ 
ثُمَّ  ُمَراٍد،  ِمْن  اْلَیَمِن،  أَْھِل  أَْمَداِد  َمَع  َعاِمٍر 
ِمْن َقَرٍن، َكاَن ِبِھ َبَرٌص َفَبَرأَ ِمْنُھ إِالَّ َمْوِضَع 
 ِ ، لَْو أَْقَسَم َعلَى هللاَّ ِدْرَھٍم، لَُھ َوالَِدٌة ُھَو ِبَھا َبرٌّ

ُه، َفإِْن اْسَتَطْعَت أَْن َیْسَتْغِفَر لََك َفاْفَعْل»  َألََبرَّ
َفاْسَتْغِفْر لِي. َفاْسَتْغَفَر لَُھ.

َفَقاَل لَُھ ُعَمُر: أَْیَن تُِریُد؟ َقاَل: اْلُكوَفَة. َقاَل: 
ِفي  أَُكوُن  َقاَل:  َعاِملَِھا؟  إِلَى  لََك  أَْكتُُب  أََال 

. َغْبَراِء النَّاِس أََحبُّ إِلَيَّ
َرُجٌل  َحجَّ  اْلُمْقِبِل  اْلَعاِم  ِمْن  َكاَن  ا  َفلَمَّ َقاَل: 
ِمْن أَْشَراِفِھْم، َفَواَفَق ُعَمَر، َفَسأَلَُھ َعْن أَُوْیٍس 

َقاَل: َتَرْكتُُھ َرثَّ اْلَبْیِت َقلِیَل اْلَمَتاِع.
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم  ِ َصلَّى هللاَّ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ
َمَع  َعاِمٍر  ْبُن  أَُوْیُس  َعلَْیُكْم  «َیْأِتي  َیُقوُل: 
أَْمَداِد أَْھِل اْلَیَمِن، ِمْن ُمَراٍد ثُمَّ ِمْن َقَرٍن، َكاَن 
لَُھ  ِدْرَھٍم،  َمْوِضَع  إِالَّ  ِمْنُھ  َفَبَرأَ  َبَرٌص  ِبِھ 
ُه،  َألََبرَّ  ِ َعلَى هللاَّ أَْقَسَم  لَْو   ، َبرٌّ ِبَھا  ُھَو  َوالَِدٌة 

َفإِْن اْسَتَطْعَت أَْن َیْسَتْغِفَر لََك َفاْفَعْل».
أَْنَت  َقاَل:  لِي.  اْسَتْغِفْر  َفَقاَل:  أَُوْیًسا  َفأََتى 
أَْحَدُث َعْھًدا ِبَسَفٍر َصالٍِح َفاْسَتْغِفْر لِي. َقاَل: 
ِبَسَفٍر  َعْھًدا  أَْحَدُث  أَْنَت  َقاَل:  لِي.  اْسَتْغِفْر 
َقاَل:  لَِقیَت ُعَمَر؟  َقاَل:  َفاْسَتْغِفْر لِي.  َصالٍِح 
َفاْنَطلََق  النَّاُس،  لَُھ  َفَفِطَن  لَُھ،  َفاْسَتْغَفَر  َنَعْم 

َعلَى َوْجِھِھ.
َرآُه  ُكلََّما  َفَكاَن  بُْرَدًة،  َوَكَسْوتُُھ  أَُسْیٌر:  َقاَل 
إِْنَساٌن َقاَل: ِمْن أَْیَن ِألَُوْیٍس َھِذِه اْلبُْرَدُة؟»[1].

بابا  المستدرك  في  الحاكم  اإلمام  عقد  كما 
في مناقبھ، وقال عنھ: «أویس راھب ھذه 

األمة».
ولعل من أعظم ما روي في مناقبھ األحادیث 
محمد  أمة  من  رجل  شفاعة  في  الواردة 
وقد  كثیرین،  ألناس  وسلم  علیھ  هللا  صلى 
حدیث  أصحھا  كثیرة،  روایات  من  جاءت 
عبد هللا بن أبي الجدعاء مرفوعا: «لََیْدُخلَنَّ 
ِتي أَْكَثُر ِمْن َبِني  اْلَجنََّة ِبَشَفاَعِة َرُجٍل ِمْن أُمَّ

َتِمیٍم»[2].
وفي قصة أویس القرني ـ رحمھ هللا ـ دلیل 
صلى  النبي  أخبر  حیث  النبوة،  دالئل  من 
ه  هللا علیھ وسلم عن أویس وعن نسبھ، وبرِّ
كان  أنھ  رغم  منھ،  وبرئھ  ومرضھ  بأمھ، 
یعیش في الكوفة ولم یدرك أو یقابل رسول 
هللا ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ في حیاتھ، وقد 
تحقق عمر رضي هللا عنھ من صفات أویس 
كما  فكانت  المنورة،  المدینة  إلى  قدم  لما 

أخبر النبي صلى هللا علیھ وسلم.
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وجل  عز  هللا  إلى  الوصول  یرید  من  لكل 
وما  هللا،  من  القرب  فیھ  یلتمس  طریًقا 
اللیلة  قیام  اتخذ  فالبعض  غیره،  یمیزه عن 
وسیلة القرب إلى هللا، والبعض اآلخر اتخذ 
االستغفار باألسحار الطریق الذي ینتھي بھ 
وسیلة  التفكر  اتخذ  والبعض  إلى حب هللا، 
القرب من هللا، ولم یكن أویس القرني كعامة 
الناس یحیا وال یفكر إال في طعامھ وشرابھ؛ 
لكنھ فھم حقیقة ھذه الدنیا، وأدان نفسھ وعمل 

أویس  على  یغلب  وكان  الموت،  بعد  لما 
بھ  لتنتھي  هللا  مخلوقات  في  التفكر  القرني 
حیان  بن  ھرم  قدم  ولما  خالقھا،  حب  إلى 
الكوفة سأل عن أویس القرني فقیل لھ: ھو 
یألف موضًعا من الفرات یقال لھ: العریض 
بین الجسر والعاقل ومن صفتھ كذا فمضى 
ھرم حتى وقف علیھ فإذا ھو جالس ینظر 
إلى الماء ویفكر وكانت عبادة أویس الفكرة. 
القرني على سلوكھ،  انعكست عبادة أویس 
مما أثر إیجاًبا في اآلخرین، فقد كان التأثیر 
المتواضع  فھو  بقولھ،  منھ  أكثر  بسلوكھ 
لربھ، البار بأمھ، ومع ذلك فكان دائم النصح 
والتوجیھ لآلخرین، قائًما بالحق رغم معادة 
أن  إال  األمور  بعظائم  ورمیھ  لھ  اآلخرین 
ذلك لم یمنعھ من األمر بالمعروف والنھي 
عن المنكر، ومما یروى في ھذا الصدد أن 
السالم  لھ:  وقال  جاءه  «مراد»  من  رجًال 

علیكم.
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أنھ  یر  لم  أمسى  إذا  رجال  تسأل  ما  قال: 
یصبح، وإذا أصبح لم یر أنھ یمسي، یا أخا 
مراد، إن الموت لم یُبق لمؤمن فرًحا، یا أخا 
مراد، إن معرفة المؤمن بحقوق هللا لم تبق 
لھ فضة وذھًبا، یا أخا مراد، إن قیام المؤمن 
بأمر هللا لم یُبق لھ صدیًقا، وهللا إنا لنأمرھم 
فیتخذونا  المنكر  عن  وننھاھم  بالمعروف 
الفساق  من  ذلك  على  ویجدون  أعداًء، 
أعواًنا، حتى وهللا لقد رموني بالعظائم، وأیم 

هللا ال یمنعني ذلك أن أقوم ھلل بالحق..
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یوصیھ  أن  حیان  بن  ھرم  منھ  طلب  ولما 
قرأ علیھ آیات من آخر «حم الدخان» من 
أَْجَمِعیَن﴾  ِمیَقاتُُھْم  اْلَفْصِل  َیْوَم  ﴿إِنَّ  قولھ: 
یا  لھ:  قال  ثم  ختمھا،  حتى  [الدخان:04] 
ھرم، احذر لیلة صبیحتھا القیامة وال تفارق 
الجماعة فتفارق دینك ما زاده علیھ. وكان 
یخاطب أھل الكوفة قائًال لھم: یا أھل الكوفة 
نصب  واجعلوه  نمتم،  إذا  الموت  توسدوا 

أعینكم إذا قمتم.
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عاش أویس القرني بین الناس وھم یرمونھ 
الثمر،  أطیب  إال  منھ  یجدون  فال  بالحجر 
دائًما  كان  أنھ  إال  تنالھ  األذى  ید  وكانت 
ویحدثھم  یجالسھم  وكان  ویصفح،  یعفو  ما 
ویقول  ألسنتھم  أذى  من  یصیبھ  ما  رغم 

أسیر بن جابر: كان محدث یتحدث بالكوفة 
رھط  ویبقى  تفرقوا  حدیثھ  من  فرغ  فإذا 
یتكلم  أحًدا  یتكلم بكالم ال أسمع  فیھم رجل 
بكالمھ فأحببتھ؛ ففقدتھ فقلت ألصحابي: ھل 
تعرفون رجًال كان یجالسنا كذا وكذا؟ فقال 
رجل من القوم: نعم أنا أعرفھ؛ ذاك أویس 
نعم  قال:  منزلھ  تعرف  أو  قلت:  القرني 
فانطلقت معھ حتى جئت حجرتھ فخرج إلي 
فقلت: یا أخي ما حبسك عنا فقال: العري. 
قال: وكان أصحابھ یسخرون منھ ویؤذونھ 
قال: قلت: خذ ھذا البرد فالبسھ قال: ال تفعل 
لبسھ  فلم أزل بھ حتى  فإنھم یؤذونني قال: 
عن  خدع  ترى  من  فقالوا:  علیھم  فخرج 
برده ھذا فجاء فوضعھ وقال: قد ترى فأتیت 
الرجل  ھذا  من  تریدون  ما  فقلت:  المجلس 
قد آذیتموه الرجل یعرى مرة ویكتسي مرة 

وأخذتھم بلساني..
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التي تفیض بالحكمة والموعظة:  النورانیة 
ألویس  «كان  قال:  الثوري  سفیان  عن 
القرني رداء إذا جلس مسَّ األرض، وكان 
كبد  كل  من  إلیك  أعتذر  إني  اللھم  یقول: 
جائعة، وجسد عار، ولیس لي إال ما على 

ظھري وفي بطني».
ومن كالمھ أیضا رحمھ هللا في الحث على 
الخوف من هللا ودوام مراقبتھ: «كن في أمر 

هللا كأنك قتلت الناس كلھم»
أویس  «كان  قال:  زید  بن  أصبغ  وعن   
الركوع،  لیلة  ھذه  یقول:  أمسى  إذا  القرني 
فیركع حتى یصبح. وكان یقول إذا أمسى: 
ھذه لیلة السجود، فیسجد حتى یصبح. وكان 
إذا أمسى تصدق بما في بیتھ من الفضل من 
الطعام والثیاب، ثم یقول: «اللھم من مات 
عریاًنا  مات  ومن  بھ،  تؤاخذني  فال  جوًعا 

فال تؤاخذني بھ».
مراد  من  رجل  «مر  قال:  الشعبي  وعن 
أصبحت؟  كیف  فقال:  القرني  أویس  على 
قال: أصبحت أحمد هللا. قال: كیف الزمان 
إن  رجل  على  الزمان  كیف  قال:  علیك؟ 
أصبح ظن أن ال یمسي، وإن أمسى ظنَّ أن 
ال یصبح، فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار، یا 
أخا مراد! إن الموت وذكره لم یدع لمؤمن 
فرحا، وإن علمھ بحقوق هللا لم یترك لھ في 
لم  بالحق  قیامھ  وإن  ذھًبا،  وال  فضة  مالھ 

یترك لھ صدیًقا».
Êô≤dG ¢ùjhCG IÉah  

كانت  وفاتھ  أن  إلى  العلم  أھل  أكثر  ذھب 
مع  قاتل  حیث  (73ھـ)،  سنة  صفین  یوم 
علي بن أبي طالب رضي هللا عنھ واستشھد 
ھناك، بینما ذكر آخرون أنھ غزا أذربیجان 

فاستشھد ھناك، واألول علیھ األكثر. 
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 من هو أويس القرني؟
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تم االستماع إلى عبد الغني ھامل كشاھد في قضیة

التمس ممثل الحق للعام بمجلس قضاء تيبازة، رفع عقوبة الحبس في حق الوالي السابق 
للجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، إلى 12 سنة حبس نافذة في ملف رجلي األعمال محي 

الدين طحكوت وعلي حداد، وجاءت التماسات النيابة العامة في وقت متأخر من ليلة 
السبت إلى األحد بعد المرافعة في الملفين المرتبطين بمنح امتيازات غير مستحقة 
لرجلي األعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد، حيث التمس ممثل الحق العام بتأييد 
كل ما جاء في الحكم االبتدائي الصادر عن محكمة تيبازة من حيث العقوبات األصلية 
والتكميلية مع رفع العقوبة إلى 12 سنة حبس نافذة في كل قضية من القضيتين.

استولى الفاعلون على كمية من الذهب ملك لزبائن المحل

الشرطة العلمية تطيح بعصابة 
تورطت في سرقة صائغ ببجاية
 •  حجز 85 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة موجهة لالستهالك 

وأعاد مجلس قضاء تيبازة 
محاكمة الوالي السابق 

العاصمة المدان بثالثة 
أحكام نافذة تتراوح بين 4
و5 سنوات عن تهم فساد 
تورط فيها المدير السابق 

األمن الوطني عبد الغني 
الهامل ورجلي األعمال 
طحكوت وحداد الذين 

يقبعون في السجون، 
تنفيذا لقرار المحكمة 

العليا التي قبلت الطعن 
الذي رفعه دفاع المتهمين 

وتمت اعادة المحاكمة 
بتشكيلة جديدة.

وكان ذات المجلس قد أدان 
في فيفري 2021 المتهم 

بأحكام تراوحت بين 4
و5 سنوات سجن نافذة 

وغرامات مالية نافذة 
متفاوتة مع االقصاء من 

تقلد مناصب في الدولة أو 
الترشح ألي منصب لمدة 

5 سنوات، عن تهم فساد 
في ثالث قضايا، مرتبطة 

بالمدير العام األسبق لألمن 
الوطني عبد الغاني هامل 

وأفراد عائلته ورئيس 
منتدى رجال األعمال األسبق 
علي حداد وكذا رجل األعمال 

محي الدين طحكوت وعدد 
من أفراد عائلته الذين 

يقبعون في السجن، وذلك 
بعد أن وجهة له تهم 

التبديد العمدي ألموال 
عمومية من طرف موظف 

عمومي دون وجه حق، 
االستعمال غير الشرعي 

لممتلكات وأموال عمومية 
عهد إليها بحكم وظيفته، 

إساءة استغالل الوظيفة 
أو منصب عمدا في إطار 

ممارسة وظيفته على نحو 
خرق القوانين والتنظيمات 

بغرض الحصول على منافع 
غير مستحقة لشخص أو 

كيان آخر.
وتخص التهم تقديم الوالي 

السابق للعاصمة قطعة 
أرضية مساحتها 7200 متر 

مربع بباب الزوار لشهيناز 
هامل، في إطار االستثمار 
من دون إنجازها للمشروع 

ودفع أتاوات كبدت الخزينة 
العمومية خسارة قاربت 

15 مليار سنتيم وسكن 
تساهمي، وكذا سكن 

اجتماعي لشفيق هامل 
و9 محالت تجارية بأوالد 

فايت لزوجة هامل بسعر 
رمزي يقدر بـ 22 ألف دج 
للمتر المربع، إضافة إلى 

امتيازات أخرى حصل عليها 
رجل األعمال طحكوت الذي 

مثل رفقة عدد من أفراد 
عائلته.

حياة سرتاح

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية ألمن دائرة سوق اإلثنين 
متكونة من  أشرار  توقيف جماعة  بجاية من  والية  التابعة ألمن 

ثالثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة.
األحد  أمس  المصالح  لذات  بيان  حسب  العملية  تفاصيل  وتعود 
إلى تلقي مصالح الشرطة شكوى حول تعرض ورشة صياغة ألحد 
المواطنين للسرقة من طرف مجهولين والكائنة بمسكن في طور 
اإلنجاز أين استولى الفاعلين على مصوغات مستعملة من المعدن 
الورشة يستعمله في عملية  لزبائنه، وبعض عتاد  األصفر ملك 
المعاينة  ومباشرة  المكان  إلى عين  االنتقال  تم  مباشرة  التلحيم، 
بحث  عمليات  بعد  و  العلمية،  بالشرطة  باالستعانة  الميدانية 
و  التوصل  االستعالم تم  وتحري واسعة من خالل تفعيل عنصر 
االشتباه في شخصين مع تحديد هويتهما، بعد توقيفهما تبين 
إلى  الدخول  من  تمكن  وقد  للضحية  جار  يعد  الفاعلين  أحد  بأن 
الورشة بمساعدة شريكه وبعد اقترافهما لجرم السرقة قاما ببيع 
بعض المسروقات لصاحب محل بيع المجوهرات بالمدينة، مصالح 
الشرطة تمكنت من استرجاع بعض المسروقات وإعادتها للضحية، 
وبعد نهاية التحقيق انجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما ألجل 
ظروف  بتوافر  المقترنة  السرقة  أشرار،  جمعية  تكوين  قضية 
القضائية  الجهات  أمام  تقديمهم  وتم  والتعدد،  التسلق  الليل، 

المختصة.
أشكال  كل  ضد  الميدان  في  الردعي  والحضور  الوقاية  إطار  وفي 
الوطني ببجاية  للدرك  المجموعة اإلقليمية  الجريمة، تمكن أفراد 
موجهة  صالحة  غير  الحمراء  اللحوم   من  كلغ   (85) حجز  من 
لالستهالك، وتعود وقائع القضية ، أثناء قيام وحدات المجموعة 
توقيف  تم   ، خارجية  بخدمة   ، ببجاية  الوطني  للدرك  اإلقليمية 

سيارة تحمل ترقيم والية بجاية ، مقتادة من طرف شخص يبلغ 
من العمر 20 سنة ، ينحدر من والية بجاية ، بعد تفتيشها تم حجز  
(85) كلغ  من اللحوم  الحمراء  غير صالحة لالستهالك ، على إثرها 
التحقيق   لمواصلة  الفرقة  مقر  إلى  واقتياده  السائق  توقيف  تم 
في  جنحة نقل منتوجات من أصل حيواني في مركبة غير مجهزة  
في  الغذائية  المواد  نقل  لوسائل  النظافة  شروط  احترام  وعدم 

عملية وضعها لالستهالك وتعريض صحة المواطن للخطر.
هذا وقد تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية 
المختصة مع إتالف السلعة المحجوزة بالتنسيق مع أعوان قمع 
التجارة وطبيب وبيطري تابع للمصالح الفالحية  الغش لمديرية 

لوالية بجاية.
حياة سرتاح

التماس رفع العقوبة إلى 12 سنة 
في حق زوخ في ملف حداد وطحكوت

 غليزان: وفاة شخص في حادث انفجار 
قارورة غاز

مديونة  ببلدية  هالل  أوالد  بدوار  غاز  لقارورة  انفجار  أودى 
في غليزان إلى اندالع حريق داخل مسكن تسبب في سقوط 
وحسب  العمر،  من  سنة   76 الـ  في  ذكر  جنس  من  ضحية 
أنفاسه  الضحية  لفظ  فقد  المدنية  الحماية  لمصالح  بيان 
بعين المكان وجرى فيما بعد تحويله إلى المصالح الطبية 
أنثى  جنس  من  ضحية  اجالء  تم  آخر  سياق  وفي  المختصة، 
التفاصيل  وفي  للغاز،  استنشاقها  جراء  لالختناق  تعرضت 
أوضح المصدر أن وحدة الحماية المدنية في غليزان تدخلت 
بعد اختناق ضحية من جنس أنثى تبلغ 29 سنة بغاز أحادي 
المطبخ  في  الموجود  الماء  سخان  من  المنبعث  الكربون 
بمسكن بحي 2000 مسكن (عدل) بلدية حيث تم إجالؤها إلى 

مستشفى محمد بوضياف غليزان.

األمن يحسّس من حوادث المرور
في  األحد,  أمس  الوطني،  لألمن  العامة  المديرية  شاركت 
الجماعي  النقل  ومراقبة  للتوعية  اإلعالمي  اليوم  فعاليات 
للمسافرين ما بين الواليات, بالمحطة البرية لنقل المسافرين 
اليوم  إحياء  بمناسبة  وذلك  العاصمة),  (الجزائر  بالخروبة 
للمديرية،  بيان  حسب  المرور,  حوادث  من  للوقاية  الوطني 
من  للوقاية  الوطني  لليوم  «إحياء  أنه  المصدر  ذات  وأوضح 
حوادث المرور, الموافق لـ 26 ديسمبر من كل سنة, شاركت 
المديرية العامة لألمن الوطني, في فعاليات اليوم اإلعالمي 
للتوعية ومراقبة النقل الجماعي للمسافرين ما بين الواليات, 
الطرق,  في  لألمن  الوطنية  المندوبية  قبل  من  المنظم 
بالتنسيق مع الهيئات المختصة, على مستوى المحطة البرية 
لنقل المسافرين بالخروبةـ  الجزائر العاصمة»، حيث شاركت 
في هذه التظاهرة التوعوية, من خالل إقامة «جناح خاص 
لعرض العتاد واألجهزة الحديثة للمراقبة المرورية, على غرار 
اآللي للوحات  القارئ  القانونية,  الرادار لمراقبة السرعة  جهاز 
من  مرورية  وإرشادات  «نصائح  تقديم  تم  كما  الترقيم»، 
قبل إطارات من فرق األمن العمومي للشرطة لفائدة سائقي 
الواليات,  بين  ما  األجرة  وسيارات  المسافرين  نقل  حافالت 
وتذكيرهم بضرورة التقيد بالسرعة القانونية تفادي الحمولة 
الزائدة, المراقبة اليومية للمركبات, والتقيد بضوابط السالمة 
المرورية واحترام قانون المرور»، وأضاف نفس البيان أنه «تم 
التأكيد لسائقي المركبات والمسافرين, على ضرورة مواصلة 
انتشار  من  بالوقاية  الخاص  الصحي  بالبرتوكول  التقيد 
فيروس كورونا المستجد, وهذا بارتداء األقنعة والحفاظ على 

مسافات التباعد االجتماعي».

الوادي: حجز 2335 كيس «شمة» مقلدة
تمكن عناصر الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بالرقيبة بوالية 
الوادي من حجز كمية معتبرة من مادة «الشمة» المقلدة من 
نوع األطلس، العملية تمت خالل نقطة مراقبة عبر الطريق 
واخضاعها  سياحية  مركبة  توقيف  من   48 رقم  الوطني 
للتفتيش الدقيق، أين تم العثور على 9 علب كرتونية تقدر 
نوع  من  المقلدة  الشمة  مادة  الترشق  من  كيس   2335 بـ 
االطلس وزن 30 غرام كانت مخبأة بالصندوق الخلفي، هذا وقد 
تم فتح تحقيق في قضية الحال من قبل المصالح األمنية 

المختصة لمعرفة مالبساتها.

حياة سرتاح

كان يستدرج ضحاياه عبر تطبيقات توصيل 
المواطنين

اإلطاحة بسارق 
عن طريق التهديد 

بالجزائر العاصمة

الجزائر، ممثلة في األمن  عالجت مصالح أمن والية 
المقاطعة  بأمن  الفتح  رياض  السابع  الحضري 
باالستدراج  السرقة  قضية  أمحمد،  سيدي  اإلدارية 
اقترف  فيه  مشتبه  توقيف  تمّ  حيث  العود،  مع 
عبر  ضحاياه  باستدراج  سرقة  عمليات  عدّة 

تطبيقات توصيل المواطنين.
وتعود وقائع قضية الحال التي كانت تحت اإلشراف 
الدائم للنيابة المختصة إقليميا، حسب بيان لذات 
معلومات  ورود  إلى  األحد  أمس  األمنية  المصالح 
حول  الفتح  رياض  السابع  الحضري  األمن  لمصالح 
بالعاصمة،  الفتح  رياض  مركز  داخل  شجار  وجود 
هناك  أن  تبين  المكان،  عين  إلى  التوجّه  وبعد 
خالف بين شخصين أحدهما تعرض لسرقة هاتفه 

النقال.
فيه  بمشتبه  يتعلق  األمر  أن  المصدر  وأوضح 
من  االختصاص،  قطاع  مستوى  على  ينشط  كان 
ضحاياه  باستدراج  سرقة  لعمليات  اقترافه  خالل 
بتوصيل  الخاصة  النقال  الهاتف  تطبيقات  عبر 
المالمسة  عملية  أفضت  حيث  المواطنين، 
على  بحوزته  ضبط  إلى  اآلخر،  للشخص  الجسدية 
حيث  للضحية،  ملكيته  تعود  نقال  هاتف  غطاء 
وردت  التي  الشكاوى  مختلف  على  االطالع  بعد 
وجود  تبين  المصالح  ذات  إلى  مواطنين  قبل  من 
تشابه كبير في قضايا سرقة مشابهة، اتّضح أنه 
أن تعرف  هو من كان وراء تنفيذها خصوصا بعد 
عليه الضحايا، وبعد استكمال اإلجراءات القانونية، 
الجمهورية  نيابة  أمام  فيه  المشتبه  تقديم  تم 

المختصة إقليميا.
حياة سرتاح

 إحصاء 18 جريح في 07 حوادث مرور وقعت 
خالل 48 ساعة األخيرة

إسعاف وإنقاذ 08 أشخاص 
اختنقوا بغاز أول أوكسيد 

الكربون بالمدية
48 الـ  المدية خالل  والية  بإقليم  المدنية  الحماية  وحدات  أسعفت   
ساعة األخيرة، 8 أشخاص تعرضوا الختناق جراء استنشاقهم لغاز أول 
مرور  لحوادث  تعرضوا  آخرين  جريح   18 إلى  إضافة  الكربون،  أوكسيد 
مختلفة. وحسب ما أوضحه بيان لذات المصالح أمس األحد فإن أعوان 
وحدة القطاع للحماية المدنية ببوغزول تدخلت من أجل حادث مرور 
وقع بالمكان المسمى بلغواطي على مستوى الطريق الوطني رقم 01
بلدية بوغزول، الحادث تمثل في انحراف سيارة، خلف إصابــة شخص 
ا  إصابات ومتفاوتة  لديه  (38 سنة)  العمر  يبلغ من  المكان  في عين 
لخطورة، تم اسعافه من قبل ذات المصالح في عين المكان وتحويله 

على جناح السرعة الى مستوصف بحة.
وتدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة شاللة العذاورة  
من أجل حادث مرور آخر وقع بالمكان المسمى دوار السكر بلدية شاللة 
خلف   سياحية،   سيارة  وانقالب  انحراف  في  تمثل  الحادث  العذاورة، 
و   سنوات   07) أعمارهم  المكان  عيـــن  في  أشخاص    02 إصابـة  
11 سنة  )  لديهم إصابات متفاوتة الخطورة، كما تدخل أعوان وحدة 
القطاع  للحماية المدنية  بمجبر  من أجل حادث مرور آخر وقع بالمكان 
المسمى  قهوة منصور الطريق الوطني السيار الجديد رقم 01  بلدية 
جرحى،   02 خلف  سيارة،  انحراف  في  تمثل  الحادث  البخاري،  قصر 
مختلفــــة  إصابات  لديهم    ( سنة    31 و  سنة    26) أعمارهــم 
الرئيسية  الوحدة  أعوان  تدخل  كما  الخطورة،  ومتفاوتـــــــة 
بالمكان  وقع  آخر  مرور  حادث  أجل  من  بالمدية  المدنية   للحماية 
نارية،   دراجة  انحراف  في  تمثل  المدية،  بلدية  تاكبو  حي  المسمى 
عيـــــن  في  جريـــــح    01 إصابــة   خلـــــــف  أين 
المكــــان سجلت لديه إصابات مختلفة ومتفاوتة  الخطورة، أين تم 
الى مستشفى  المكان وتحويله على جناح السرعة  اسعافه في عين 
المدية ، وأيضا اسعاف 4 أشخاص وقعوا ضحية جراء حادث مرور نتج
عن اصطدام وقع بين بين سيارتين ودراجة نارية، وآخر تمثل في 

اصطدام بين سيارتين، سجلت لديهم إصابات متفاوتة الخطورة.
لوالية  المدنية  للحماية  الرئيسية  الوحدة  تدخلت  آخر  صعيد  على 
الماضي من  السبت  18 سا و25 د من يوم  الساعة  المدية في حدود 
حي  المسمى  بالمكان  مختنقين  أشخاص   08 وإنقاذ  اسعاف  أجل 
ما بين (شهر و30 أعمارهم  تتراوح  الضحايا  المدية،  بلدية  برماق   
سنة) من الجنسين، لديهم غثيان وآالم على مستوى الرأس وضيق 
أكسيد  أحادي  لغاز  استنشاقهم  إثر  باالختناق  أصيبوا  التنفس،  في 
الكربون المنبعث من مسخن ماء بالمنزل العائلي، تم إسعافهم من 
إلى  السرعة  المكان ونقلهم على جناح  المصالح في عين  قبل ذات 

مستشفى المدية.
حياة سرتاح

 تنطلق اليوم بمركز االتفاقيات «محمد بن 
أحمد» بوهران

150 حرفي معني بالمشاركة 
في الطبعة الثامنة للصالون 
الوطني للصناعة التقليدية

الوطن في  150 حرفي من مختلف واليات  يرتقب مشاركة 
الطبعة الثامنة لصالون الوطني للصناعة التقليدية، التي 
ستقام بدءا من اليوم االثنين بمركز االتفاقيات «محمد بن 

أحمد» بوهران، حسبما استفيد لدى المنظمين.
لوهران  والحرف  التقليدية  الصناعة  غرفة  وتتوقع 
الوطني  للصالون  الثامنة  الطبعة  في  عارضا   150 مشاركة 
للصناعة التقليدية وحضور 18 غرفة للصناعة التقليدية 
والحرف من مختلف واليات الوطن، كما أبرزه خليد طهراوي، 
التظاهرة بالتعاون مع  المنظمة لهذه  الغرفة،  مدير هذه 
والعمل  التقليدية  والصناعة  للسياحة  المحلية  المديرية 

العائلي.
سيشارك  التي  الطبعة  هذه  في  تخصيص  سيتم  كما 
الصناعة  ترقية  مجال  في  الناشطة  الجمعيات  أيضا  فيها 
فضاءات  التشغيل،  دعم  ومؤسسات  والحرف  التقليدية 
والنشاطات  الجزائرية  التقليدية  الصناعة  منتجات  لعرض 
والحلويات  التجميل  مجاالت  في  حية  ورشات  الحرفية 
التقليدية والخبز «الصحي» والعجائن الغذائية، كما أضاف 

طهراوي.
2 غاية  إلى  سيتواصل  الذي  السنوي  الموعد  هذا  ويهدف 
والتحضير  التقليدي  للمنتوج  الترويج  إلى  القادم  جانفي 
في  والحرف  التقليدية  الصناعة  قطاع  لمساهمة  الجيد 
المتوسط  األبيض  البحر  لأللعاب  المنظمة  اللجنة  مرافقة 
ذات  إليه  أشار  كما  بوهران   2022 جوان  في  المقررة 

المسؤول.
قطاع  بقدرات  بالتعريف  التظاهرة  هذه  وستسمح 
الحرف  ودمج  الوطن  واليات  بمختلف  التقليدية  الصناعة 
في الديناميكية االقتصادية مع إبراز األهمية االقتصادية 
الحرفين  مختلف  مع  الخبرات  تبادل  وكذا  القطاع  لهذا 

وتوفير لهم فضاء لتسويق منتجاتهم.
حياة سرتاح
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