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الوزیر األول یفتتح معرض «االنتاج الجزائري» ویثني على مستوى الصناعة العسكریة 
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الوزير األول أمرها بضرورة تسهيل تجسيد المشاريع
الحكومة تدعو البنوك لمرافقة مشاریع المنتجات المحلیة 

من شأنه التعريف بمنتوجات القطاع
نحو إعداد دلیل شامل لمنتجات الصناعات العسكریة 

یسعى القائمون على تنظیم الطبعة 
الـ29 لمعرض اإلنتاج الجزائري 
الوزیر األول،  الذي دشنھ أمس، 
عبد  بن  أیمن  المالیة  وزیر 
واجھة  تصبح  ألن  الرحمان، 
الجزائر»  في  «صنع  لعالمة 
وتساھم في تكریس صورة منتوج 
المستوى  على  تنافسي  جزائري 

الدولي.
على  أنھ  المنظمون  وصرح 
معرض  «یتحول  الطبعات  مدار 
سمعتھ  ویحسن  الوطني  اإلنتاج 
اھم  من  كحدث  نفسھ  لیفرض 
على  االقتصادیة  األحداث 
وسیشكل  الوطني»،  المستوى 
یعتبر موعدا  الذي  المعرض  ھذا 
ومستھلكین،  منتجین  یضم  حتمیا 
في  «صنع  عالمة  لدعم  فرصة 
الجزائر» على حد قولھم مضیفین 
أنھ « یجب على ھذه العالمة أن 
مستوى  على  أوال  وجودھا  تثبت 
تحظى  وأن  الجزائریة  السوق 
من  الجزائري  المستھلك  بموافقة 
حیث الكمیة والنوعیة والسیرورة 
یرى  كما  واالستقطاب»، 
االنتاج  معرض  أن  المنظمون 
«المقیاس  بمثابة  ھو  الجزائري 
تطور  مستوى  لتحدید  الحقیقي 
على  قدرتھ  و  الوطني  االقتصاد 
الطلب  وتوقعات  الحاجیات  تلبیة 

الوطني المتزاید».
التجارة  وزارة  من  كل  وتشرف 
والشركة  الصادرات  وترقیة 
والتصدیر  للمعارض  الجزائریة 
ھذه  تنظیم  على  سافكس)   )
25 غایة  الى  تدوم  التي  الطبعة 
دیسمبر الجاري بقصر المعارض 
(الصنوبر البحري) تحت الرعایة 
عبد  الجمھوریة  لرئیس  السامیة 

المجید تبون.

ألغیت  التي  الطبعة  أن ھذه  یذكر 
جائحة  بسبب  المنصرمة  السنة 
 » شعار  تحت  تنظم  كورونا، 
فعالیة:  و  ابداع  استراتیجیة، 
و  االقتصادیة  التنمیة  مفاتیح 
الخارجیة»،  األسواق  ولوج 
أكثر  مشاركة  المنظمون  ویتوقع 
من 500 عارض و50 مؤسسة 
تم  التظاھرة حیث  ناشئة في ھذه 
أجنحة  جمیع  حشد  الغرض  لھذا 
مساحة  على  المعارض  قصر 

تفوق 25 ألف متر مربع.
أمام  أبوابھ  المعرض  ویفتتح 
طیلة  الیوم،  العریض  الجمھور 
فترة تنظیم ھذا الحدث الذي یتوقع 
زائ،  ملیون   1 من  أكثر  اقبال 
حیث یشارك أكثر من 31 قطاع 
على  المعرض  ھذا  في  نشاط 
الكیماویة  الصناعة  قطاع  غرار 
والصناعات  والبتروكمیاء 
العمومیة  واألشغال  الغذائیة 
البناء  ومواد  والبناء  والخدمات 
والكھرو-منزلیة  وااللكترونیك 
والصناعات  والصلب  والحدید 
وقطاعات  والمیكانیك  التحویلیة 

أخرى.
بإبراز  المعرض  وسیسمح 
الجزائریة  المؤسسات  قدرات 
في  الشراكة  فرص  ودعم 
وترقیة  القطاعات  جمیع 
مختلف  بین  االقتصادي  التكامل 
المشاركین  المحلیین  المتعاملین 
ھذه  تعد  كما  المعرض،  في 
فرصة  االقتصادیة  التظاھرة 
عرض  أجل  من  للمؤسسات 
منتوجاتھا وآخر ابداعاتھا وتوسیع 
األعمال  وشبكات  حساباتھا 
لدى  منتوجاتھا  وتسویق  وتوزیع 

المؤسسات العمومیة والخاصة.
ق. و

يسعى منظموه ألن يكون فرصة لدعم عالمة «صنع في الجزائر»

 .. …ôFGõ÷G êÉàfE’G ¢Vô©e
É«dhO »∏ëŸG êƒàæŸG IQƒ°üd ¢ùjôµJ بن  أیمن  المالیة،  وزیر  األول  الوزیر  دعا 

إلى  الجزائریة  البنوك  أمس،  الرحمان،  عبد 
ما  خاصة  االنتاجیة  للمشاریع  أفضل  دعم 
خفض  في  تساھم  التي  بالمشاریع  منھا  تعلق 
الواردات. وأكد الوزیر األول في جولتھ بجناح 
اإلنتاج  بمعرض  الخارجي»  الجزائر  «بنك 
مرافقة  البنوك  على  «یتعین  أنھ  الجزائري، 
في  ھائلة  قدرة  لھا  التي  االنتاجیة  المشاریع 
المحلیة  المنتجات  طریق  عن  الواردات  خفض 

التصدیریة»،  الطاقة  من  للرفع  الموجھة  وكذا 
ایجابیا  تطورا  «الحظنا  الشأن  ھذا  في  مضیفا 
القروض،  ملفات  دراسة  في  التحكم  في  كبیرا 
وھذا باعتراف المتعاملین أنفسھم، ونتمنى أكثر 
بالنسبة  خاصة  الملفات  ھذه  دراسة  في  سرعة 
على  السیاق  ھذا  في  وأثنى  اإلنتاجیة  للمشاریع 
في  القروض  ملفات  تدرس  التي  البنوك  بعض 
فترة شھر أو أقل، داعیا باقي المؤسسات البنكیة 
تجسید  تسھیل  أجل  من  الفترة  بھذه  التقید  إلى 

لالقتصاد  دفع  اعطاء  شانھا  من  التي  المشاریع 
الخارجي»  الجزائر  «بنك  دعا  كما  الوطني، 
مشاریع  تمویل  لضمان  الجھود  مضاعفة  إلى 
«سوناطراك»  غرار  على  الكبرى  المجمعات 
من أجل السماح لھا بتغطیة االحتیاجات الوطنیة 
واقتحام اسواق دولیة جدیدة، ویجب توفیر دعم 
أجل  من  «سوناطراك»  الستثمارات  بنكي 
الحفاظ على حصتھا السوقیة بل والرفع منھا في 
ظل احتدام المنافسة الدولیة.         إ. س/ واج

عبد  بن  أیمن  المالیة،  وزیر  األول  الوزیر  دعا 
الصناعات  على  القائمین  أمس،  الرحمان، 
لمنتجات  شامل  دلیل  إعداد  إلى  العسكریة 
الصناعات  بجناح  جولتھ  في  معتبرا  القطاعن 
لمعرض  الـ29  الطبعة  افتتاح  خالل  العسكریة 
الدلیل  ھذا  مثل  إعداد  أن  الجزائري،  اإلنتاج 
قطاع  بمنتوجات  التعریف  على  سیساعد 
المتعاملین  باقي  وتمكین  العسكریة  الصناعات 
في السوق الوطنیة من االستفادة منھا، كما شدد 
العسكریة  الصناعات  بین  التكامل  أھمیة  على 

والمدنیة.
مستویات  یرفع  أن  التكامل  ھذا  شأن  ومن   
تتجاوز  عالیة  جد  نسب  إلى  الوطني  االدماج 
وھو  المنتجات،  بعض  یخص  فیما  بالمائة   65

ما یعني خلق أالف مناصب الشغل على مستوى 
من  االستفادة  ضرورة  إلى  لفت  وھنا،  البالد، 
الجزائر  وارتباط  الداخلي  للسوق  الھام  الحجم 
الحرة  التجارة  ومناطق  االتفاقیات  بمختلف 
وعلى رأسھا المنطقة الحرة االفریقیة، وأضاف 
التحكم  مستوى  تملك  ال  الدول  «بعض  قائال: 
التكنولوجي الذي نتمتع بھ، لكنھا أكثر حضورا. 
تسویق  استراتیجیات  على  االعتماد  یجب  لھذا 
اقتحام  أجل  من  الدولي  المستوى  على  ھجومیة 

االسواق الخارجیة».
لمدیریة  التابعة  الفروع  ممثلي  مع  لقائھ  ولدى 
الدفاع  لوزارة  التابعة  اإللكترونیة  الصناعات 
إلى رفع تحدي  الرحمان  الوطني، دعا بن عبد 
صناعة شریحة الكترونیة جزائریة. واعتبر بھذا 

لذلك  الضروریة  العوامل  جمیع  أن  الخصوص 
حجم  یفوق  أین  السوق  لحجم  بالنظر  متوفرة 
االحتیاجات  مستوى  مرات  بثالث  االستھالك 
الكفأة،  العاملة  الید  توفر  عن  فضال  الحقیقیة، 
 : قائال  وصرح  التكنولوجیات،  في  والتحكم 
الجھود  ومضاعفة  عالیا  السقف  رفع  «یجب 

لبلوغھ مع تحدید االجال لذلك».      
            إ. س/ واج

إ�ان سايح / واج
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دعا مؤسسات الصناعة العسكرية إلى االعتماد على الكفاءات الشابة 

بن عبد الرحمن یأمر برفع نسبة االدماج 
الوطني بالمركبات إلى 35 بالمائة

ارتفاع الصادرات خارج المحروقات
 إلى 4.5 ملیار دوالر 

الجزائر تحقق فائضا في 
المیزان التجاري 
بـ 1 ملیار دوالر

بـ  فائضا  الجزائري  التجاري  المیزان  سجل 
الماضي،  نوفمبر  بنھایة  دوالر  ملیار   1.04
بن  أیمن  المالیة,  وزیر  أمس,  بھ  أفاد  حسبما 
بمختلف  بھا  قام  جولة  وخالل  الرحمان.   عبد 
أجنحة معرض اإلنتاج الجزائري، كشف بن عبد  
الماضي  نوفمبر   30 في  تمكنا  «أننا  الرحمان 
تحقیق  من   الوطني  السوق  في  التحكم  بفضل 

أرقام كانت سابقا بمثابة حلم». 
التجاري  المیزان  أن  اإلطار,  ھذا  في  وأوضح 
ما   وھو  دوالر  ملیار   1.04 بـ  فائضا  حقق 
یعكس بالدرجة األولى، ارتفاع الصادرات خارج 
المحروقات إلى 4.5 ملیار دوالر، بالموازاة مع 
اجراءات التحكم في الواردات وعقلنتھا.    إ. س

بن  أیمن  المالیة،  األول، وزیر  الوزیر  أمر 
الصناعة  مؤسسات  أمس،  الرحمان،  عبد 
تصنیع  مجال  في  المتخصصة  العسكریة 
إلى  الوطني  االدماج  برفع نسبة  المركبات، 

أكثر من 35 بالمائة.
العسكریة  الصناعات  بجناح  جولتھ  وخالل 
لمعرض   29 ال  للطبعة  افتتاحھ  خالل 
الرحمان  بن عبد  اعتبر  الجزائري،  اإلنتاج 

أن الصناعة العسكریة تمثل «قاطرة» لباقي 
الصناعات داعیا إلى االعتماد في الكفاءات 

الشابة الجزائریة وإقحامھا في ھذا القطاع.
وصرح في ھذا اإلطار: «یجب وضع الثقة 
في الشباب المتخرج من المعاھد والجامعات 
الجزائریة» مضیفا أن ھذه «الكفاءات قادرة 

على صنع الفارق».
إ. س/ واج

عبد  بن  أیمن  المالیة،  وزیر  األول  الوزیر  أشرف 
الرحمان، أمس، على  افتتاح الطبعة ال 29 لمعرض 
مرفوقا  الرحمان  عبد  بن  وكان  الجزائري،  اإلنتاج 
رزیق،  الصادرات،كمال  وترقیة  التجارة  بوزیر 
ممثلي  وكذا  االقتصادي  القطاع  من  سامیة  وإطارات 

السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

 á«bôJ IQhô°V ócDƒj ∫hC’G ôjRƒdG

¬à«°ùaÉæJ Ú°ù–h »æWƒdG êƒàæŸG

أكد الوزیر األول، وزیر المالیة، أیمن بن عبد الرحمان، 
من  الوطني  المنتوج  تنافسیة  تحسین  ضرورة  أمس، 
بدل  األجنبیة،  المنتجات  مواجھة  من  التمكن  أجل 
االعتماد الكلي على اإلجراءات الحمائیة، حین قال في 
جولتھ بمختلف أجنحة معرض اإلنتاج الجزائري، إنھ 
«یجب على المنتوج الوطني أن یصبح أكثر تنافسیة، 
أن  وأنھ: «یمكن  تدوم»،  الحمائیة ال  ألن اإلجراءات 
نقر إجراءات حمائیة لسنتین أو ثالث لكنھا لن تدوم. 
الحل ھو تطویر تنافسیة المنتوج الوطني وقدرتھ على 

منافسة المنتوج األجنبي».
وفي ھذا السیاق، دعا الوزیر األول إلى االعتماد على 
وتطویر  بحث  مركز  إنشاء  خالل  من  العلمي  البحث 
على مستوى كل مؤسسة إنتاجیة، كما لفت إلى وجود 
الوطني  المستوى  بحث على  أزید من خمسین مركز 
المنتجات،  مختلف  تطویر  في  منھا  االستفادة  یمكن 
التي  المحلیة  العوامل  من  االستفادة  إلى  أیضا  ودعا 

ترفع من تنافسیة المنتوج الوطني مثل كلفة الید العاملة 
المكونة، ومن بعض العوامل المستجدة على المستوى 
بعض  األوروبیة عن  الدول  بعض  تخلي  مثل  الدولي 

الصناعات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

الجالیة أبناء استثمارات دعم تعلن الحكومة
الوطن بأرض

الحكومة  دعم  األول  الوزیر  أكد  متصل،  سیاق  وفي 
ابناء  بھا  یقوم  التي  االستثماریة  للمشاریع  الكامل 

إن  قال  البالد، حین  داخل  المھجر  في  الوطنیة  الجالیة 
الوطن  إلى  یعود  الذي  المغترب  الجزائري  «الشباب 
من أجل االستثمار، سیلقى كل الدعم والمرافقة إلنجاح 

مشروعھ».

دعوة المؤسسات االقتصادیة الكبرى 
لتطویر المنتوج المحلي 

إلى ذلك، دعا بن عبد الرحمان، المؤسسات االقتصادیة 
استغالل  خالل  من  تكاملیة  مقاربة  تبني  إلى  الكبرى 

االمكانیات المتوفرة في مختلف أفرع االنتاج الوطني، 
بما فیھا الصناعات العسكریة والمؤسسات المصغرة، 
أن  «سوناطراك»  مجمع  بجناح  جولتھ  في  مؤكدا 
ینبغي  كبیرة  بإمكانیات  تتمتع  الجزائریة  «المؤسسات 
وفق  منھا  االستفادة  الكبرى  االقتصادیة  للمؤسسات 
المؤسسات  أن  وأضاف  تكاملیة».  إندماجیة  نظرة 
الكبرى مثل «سوناطراك» و»سونلغاز» و»الخطوط 
یتعین  مواطنة  مؤسسات  ھي  الجزائریة»،  الجویة 
علیھا أن تضع ضمن أولویاتھا إنشاء مناصب الشغل 
بكثافة وذلك من خالل استغالل سوق المناولة الوطنیة 
الجزائریة  الشركات  ومختلف  المصغرة  والمؤسسات 
التي تتحكم في التكنولوجیات. ولفت ھنا إلى أن الكثیر 
عدة  في  تتحكم  العسكریة  الصناعات  شركات  من 
مجاالت یمكن للمؤسسات االقتصادیة الكبرى استغاللھا 
وادماجھا في دفاتر الشروط الخاصة بھ، وصرح قائال: 
«ما الحظتھ ھو أن كل مؤسسة تعمل بمفردھا، بالرغم 
علیھا،  االعتماد  یمكن  محلیة  مؤسسات  ھناك  أن  من 
امكانیتھا  على  لإلطالع  المعرض  ھذا  زیارة  ویكفي 
الكبیرة»، كما حث الوزیر األول القائمین على مجمع 
المزید  لتحقیق  الجھود  مضاعفة  على  «سوناطراك» 
من االكتشافات في مجال المحروقات من أجل االستفادة 
بھذا  مشیرا  الجزائر،  في  المستغلة  غیر  الثروات  من 
الخصوص، إلى أھمیة القانون الجدید لالستثمار الذي 
صدرت جمیع نصوصھ التطبیقیة في تسھیل االستثمار 

في ھذا المجال.



3 الحدث

الصحة  لوزارة  بیان  أوضح 
سلسلة  إطار  في  أنھ  أمس، 
الدوریة  التقییمیة  اللقاءات 
التي  الوبائیة  للوضعیة 
جائحة  بسبب  الجزائر  تعیشھا 
بن  اجتمع  "كوفید19-"، 
التحاضر  تقنیة  عبر  بوزید، 
الصحة  بمدیري  بعد،  عن 
إطارات  بحضور  للوالیات 
وأعضاء  المركزیة  اإلدارة 
من اللجنة العلمیة، حیث أسدى 
من  "جملة  اللقاء،  ھذا  خالل 
التي  والتعلیمات  التوجیھات 
اإلستراتیجیة  إطار  في  تدخل 
دائرتھ   أقرتھا  التي  االستباقیة 
لتسجیل  تحسبا  الوزاریة, 
تطورات خالل الموجة الرابعة 

من فیروس  كوفید19-".
الوزیر  أمر  الصدد  وبھذا 
مستشفیات  بتخصیص 
بكوفید19-،  خاصة  ومصالح 
السكاني  التعداد  حسب  وذلك 
ودون  بھا  المسجلة  والحاالت 
المساس بعدد من التخصصات 
الكبرى،  األھمیة  ذات  
مكافحة  مصالح  غرار  على 
النساء  وأمراض  السرطان 
والجراحة  واإلنعاش  والتولید 
وطب  واالستعجاالت  العامة 

األطفال".
الصحة  مدیري  من  وطلب 

"إعداد جرد مفصل بخصوص 
علیھ  تتوفر  الذي  المخزون 
الصحیة  المؤسسات  مختلف 
من مادة األكسجین, باإلضافة 
مختلف  وضعیة  معاینة  إلى 
التي  الطبیة  التجھیزات 
المؤسسات  ھذه  علیھا  تتوفر 
مشددا  ومراقبتھا",  وصیانتھا 
على  "الوقوف  ضرورة  على 
تعرفھا مختلف  التي  الوضعیة 
خاصة  الصحیة  المؤسسات 
حاالت  عدد   ارتفاع  ظل  في 
كوفید19- بفیروس  اإلصابة 

من  العدید  مستوى  على 
الموجة   دخول  ومنھ  الوالیات 

الرابعة من ھذا الفیروس".
أن  إلى  الوزیر  وأشار 
"كامل  لدیھم  الصحة  مدیري 

اتخاذ  في  الصالحیات" 
لمواجھة  الكفیلة  القرارات 
الفیروس،  الرابعة من  الموجة 
تقریر  "تقدیم  إلى  ودعاھم 
مفصل حول  المخزون الخاص 
لمرضى  الموجھة  باألدویة 
وعلى  كوفید19-  فیروس 
التخثر"،  مضادات   رأسھا 
احتیاجاتھم  قائمة  "تقدیم  مع 
یمكن  الذي  النقص  بخصوص 
الخصوص  ھذا  في  تسجیلھ 
الصیدلیة  ستتكفل  والتي 
المركزیة للمستشفیات بتوفیره 

في حینھ".
على  التأكید  بوزید  بن  وجدد 
الحل  تبقى  التلقیح  "عملیة  أن 
فیروس  لمجابھة   الوحید 
توفر  ظل  في  كوفید19- 

معتبر  مخزون  على  الجزائر 
ینتظر استالم  فیما  اللقاح،  من 
األیام  خالل  أخرى  كمیات 

القادمة".
اإلطار،  ھذا  في  وأسدى 
الصحة  مدیري  إلى  تعلیمات 
بقوة  "االنخراط  أجل  من 
حول  التحسیسیة  الحملة  في  
كوفید19- ضد  التلقیح  أھمیة 

جمیع   توفیر  خالل  من  وذلك 
البشریة  واإلمكانیات  الوسائل 
مع  لذلك,  الالزمة  والمادیة 
المدني   المجتمع  إشراك 
في  المحلیة  اإلعالم  ووسائل 
إلى  باإلضافة  العملیة"،  ھذه 
بالنظر  باألئمة   "االستعانة 
إلى مكانتھم واحتكاكھم الیومي 

بالمواطنین".
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صالح  األمة،  مجلس  رئیس  أمس،  أكد، 
بین  الوثیق  التنسیق  أھمیة  على  قوجیل، 
التھدیدات  كافة  لمواجھة  وقطر،  الجزائر 
العربي  القومي  األمن  تستھدف  التي 

واالستقرار اإلقلیمي.
قطر  دولة  سفیر  استقبالھ  خالل  ذلك  وجاء 
نعمھ  أحمد  علي  العزیز  عبد  بالجزائر، 
"التحدیات  أن  قوجیل،  أكد  حیث  النعمة، 
الراھنة المشتركة تفرض ضرورة التنسیق 
الوثیق من أجل مواجھة كافة التھدیدات التي 
العربي واالستقرار  القومي  تستھدف األمن 
الثابتة  المواقف  إلى  مشیرا  اإلقلیمي"، 
ال  للجزائر،  الخارجیة  للسیاسة  والمبدئیة 
سیما مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا 
كما  الدولیة.  والقرارات  للشرعیة  وفقا 
اإلقلیمیة  القضایا  عدید  الطرفان  استعرض 
التأكید  المشترك مع  والدولیة ذات االھتمام 
العادلة  الفلسطینیة  القضیة  "مركزیة  على 

بالنسبة للعالم العربي واإلسالمي".

للتطرق  للطرفین  فرصة  اللقاء  ھذا  وشكل 
البلدین  تربط  التي  الثنائیة  "العالقات  إلى 
والدفع  تعزیزھا  على  والعمل  الشقیقین 
مع  مواءمة  أرقى  مستویات  إلى  بھا 
رئیس  البلدین،  قائدي  وتوجیھات  مساعي 
المجید تبون، وأمیر دولة  الجمھوریة، عبد 
قطر، الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني، حیث أكد 
دعم  لتقدیم  بالده  "استعداد  القطري  السفیر 

أكبر لعالقاتھا البینیة مع الجزائر.
"التعاون  الى  التطرق  تم  وبالمناسبة، 
البرلماني القائم بین الطرفین وأھمیة ترقیتھ 
لمواكبة الدینامیكیة التي تمیز العالقات بین 
تفعیل  خالل  من  وذلك  البلدین  حكومتي 

مجموعات األخوة والصداقة البرلمانیة".
وكان ھذا اللقاء فرصة لتھنئة السفیر 
القطري بالعید الوطني لبالده المصادف 
لـ 18 دیسمبر من كل سنة، متمنیا لھ 
وللشعب القطري الشقیق المزید من الرخاء 
والرفاه.                   ع. ط

لمواجھة التھدیدات التي تستھدف األمن القومي العربي

قوجیل یؤكد على أھمیة التنسیق 
بین الجزائر وقطر 

أیمن  المالیة،  وزیر  األول،  الوزیر  شدد 
على ضرورة  أمس،  الرحمان،  عبد  بن 
التحكم في سلسلة توزیع الخضر والفواكھ 
20 إلى  الربح  ھوامش  أجل خفض  من 

بالمائة على األكثر.
اإلنتاج  معرض  بأجنحة  جولتھ  وفي 
الرحمان،  عبد  بن  أكد  الجزائري، 
ضرورة توفیر الخضر والفواكھ بأسعار 
مناسبة لكل فئات المجتمع بالنظر لوفرة 
أن  یجب  "الفواكھ  أن  مضیفا  االنتاج، 
من  ولیس  التغذیة  أساسیات  من  تكون 
أكد  التحدي،  ھذا  ولرفع  الكمالیات"، 
الوزیر األول ضرورة التحكم في سلسلة 
التوزیع من الفالح إلى المستھلك النھائي، 
بحیث ال یتجاوز ھامش الربح 20 بالمائة 

في كامل السلسلة.
الوطنیة  الغرفة  لجناح  زیارتھ  وفي 
كل  واجب  من  أنھ  اعتبر  للفالحة، 

الفاعلین في ھذا القطاع مضاعفة الجھود 
لتوفیر الخضر والفواكھ واللحوم البیضاء 
والحمراء "بأسعار معقولة"، وفي الوقت 
الذي تسجل فیھ المواد األولیة المستوردة 
ارتفاعا ملحوظا بالنظر لتداعیات جائحة 
فإن  االمدادات،  سلسلة  على  كورونا 
بزیادة  مطالبون  المحلیین  المتعاملین 
وتوفیره  الفالحي  انتاجھم  مستویات 
األمن  لكون  بالنظر  المناسبة،  باألسعار 

الغذائي یمثل "أولویة االولویات".
وجھ  على  الموزعین  دعا  وھنا، 
أن  وإلى  "االنضباط"  إلى  الخصوص 
یكونوا "أفرادا ایجابیین" في السوق. كما 
بالعمل  للفالحة  الوطنیة  الغرفة  طالب 
تقدم  التي  االنتاجیة  الشعب  تطویر  على 
األعشاب  غرار  على  المضافة  القیمة 

الطبیة والزیوت األساسیة.
إ. س

اشترط أال تتعدى ھوامش الربح 20 بالمائة

بن عبد الرحمان یأمر بتوفیر الخضر 
والفواكھ للمواطنین 

أكد وزیر العدل حافظ األختام، عبد الرشید 
باتفاقیة  الكامل  الجزائر  التزام  أمس،  طبي، 
األمم المتحدة لمكافحة الفساد وایالئھا أھمیة 
قصوى لتكریس مبدئي الشفافیة والنزاھة في 

تسییر الشؤون العمومیة.
تقنیة  عبر  مشاركتھ،  بمناسبة  لھ  كلمة  وفي 
التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة التاسعة 
األمم  اتفاقیة  في  األطراف  الدول  لمؤتمر 
المتحدة لمكافحة الفساد، التي انطلقت أشغالھا 
إن  طبي  قال  (مصر)،  الشیخ  بشرم  أمس، 
الجزائر "تؤكد التزامھا الكامل باتفاقیة األمم 
المتحدة لمكافحة الفساد وسعیھا الدائم لمواءمة 
مع  وأحكامھا  الوطنیة  القانونیة  منظومتھا 
من  المستخلصة  الممارسات  بأفضل  األخذ 
بالدور  "تقر  الجزائر  أن  مبادئھا". وأضاف 
مساعدة  في  االستعراض  آلیة  تلعبھ  الذي 
الخبرات  وتبادل  االتفاقیة  تنفیذ  على  الدول 

في مجال الوقایة من الفساد ومكافحتھ".
رئیس  "بقیادة  الجزائر  أن  على  وشدد 
لتكریس  قصوى  أھمیة  تولي  الجمھوریة 
مبدئي الشفافیة والنزاھة في تسییر الشؤون 
بناء جزائر  العمومیة وذلك في إطار مسار 
جدیدة قائمة على أسس دولة القانون والحكم 
تعتمد  شاملة  مقاربة  انتھاج  مع  الراشد، 
الوقایة والعمل المشترك بین أجھزة الرقابة 
المجتمع  وفعالیات  الفساد  مكافحة  وھیئات 

المدني".
وأشار إلى أن "اإلرادة السیاسیة والخطوات 
المجال تعززت أیضا من  المنتھجة في ھذا 
والوقایة  للشفافیة  العلیا  السلطة  إنشاء  خالل 
من الفساد ومكافحتھ بمقتضى الدستور الذي 
صادق علیھ الشعب الجزائري في الفاتح من 
مؤسسة  منھا  جعل  والذي   ،2020 نوفمبر 
دور  لھا  یكون  أن  ینتظر  مستقلة  رقابیة 

للوقایة  الوطنیة  السیاسة  وضع  في  رئیسي 
من الفساد ومكافحتھ حیز التطبیق".

وفي ذات المداخلة التي ألقاھا خالل االجتماع 
الوفود  لرؤساء  المخصص  المستوى  رفیع 
العدل عن ترحیب  المشاِركة، أعرب وزیر 
تحت  الشیخ  شرم  إعالن  بتبني  الجزائر 
الفساد  لمنع  الدولي  التعاون  "تعزیز  عنوان 
أثناء فترات الطوارئ واألزمات والتعافي"، 
أھمیة  على  "یؤكد  اإلعالن  ھذا  أن  مضیفا 
آلیات  تعزیز  وضرورة  الفساد  من  الوقایة 
الرقابة خاصة في مجال الصفقات العمومیة 
األزمات  فترات  في  الفساد  فرص  لمنع 
والظروف االستثنائیة مع االستعداد لألزمات 
المستقبلیة وتوجیھ التعاون الدولي والمساعدة 
التقنیة نحو البلدان النامیة قصد مرافقتھا في 

تعزیز قدراتھا".
ق. و

شّدد على تكریس مبدئي الشفافیة والنزاھة في تسییر الشأن العام

الفساد لمكافحة المتحدة األمم باتفاقیة الجزائر التزام یؤكد بكاي یدعو لدمج ھذه اآللیة مع وسائل الدفع الحالیةطبي
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المواطنین،  العمل  ألرباب  الجزائریة  الكونفدرالیة  رئیس  أمس،  دعا، 
من  المؤسسات  قبل  من  العمل  تنظیم  اعادة  الى ضرورة  اغلي،  سامي 
الصحیة  الشروط  مع  التأقلم  بغیة  حدیثة،  رقمنة  وسائل  استعمال  خالل 

للوقایة من وباء كورونا.
الخبرة  مكتب  مع  بالتعاون  الكونفدرالیة  نظمتھ  لقاء  خالل  اغلي  وأكد 
موضوع  حول  الجزائر"،  "دیلوات  الحسابات  ومحافظة  المحاسبیة 
"ضرورة"  على  كوفید19-"،  زمن  في  البشري  المال  راس  "رھانات 
اعادة تنظیم العمل عبر التكیف مع االزمات الصحیة المحتملة من خالل 

استعمال تكنولوجیات االعالم و االتصال.
املتھ  الذي  بعد  عن  العمل  الى  االنتقال  ان  الصدد،  ھذا  في  وأوضح 
نشاطات  استمرار  اجل  من  كان ضروریا  لكوفید19-،  الصحیة  االزمة 
المؤسسات، المدعوة -كما قال- لالستعداد في حالة حدوث ازمات جدیدة 

من خالل تبني طریقة العمل عن بعد باستعمال التكنولوجیات الجدیدة.

المؤسسات الجزائریة قد  وذكر في ھذا الخصوص أن عددا معتبرا من 
لجات في 2020 الى طریقة العمل عن بعد، سیما تلك النشطة في مجال 
الخدمات والتسییر واالدارة، مشیرا إلى أن العمل عن بعد اعطى نتائج 

ملموسة.
من جانبھ، أوضح دامیان جاكار، مسؤول في مكتب "دیلوات الجزائر"، 
جدیدة  فرضت طریقة  و  الرقمنة  قد سرعت حركة  الصحیة  االزمة  أن 
لتنظیم العمل في المؤسسات. اما المدیر العام لشركة تراست للتأمینات، 
عبد الحكیم حجو، فقد اكد خالل تدخلھ في ھذا اللقاء، ان الوباء قد دفع 
الشركة الى اعادة توجیھ استراتیجیتھا التنظیمیة ونظام التسییر. واضاف 
ان التأمینات الیوم مطالبة بالتوجھ نحو انظمة خدمات على االنترنت سیما 

في مجال انتاج واكتتاب العقود او كذلك تعویض الزبائن.
و في معرض تطرقھ ألثر كوفید19- على قطاع التأمینات، اشار المدیر 
العام لتراست للتأمینات الى انھ بعد سنتي 2019 و 2020 الصعبتین، 

سجل رقم اعمال الشركة ارتفاعا بنسبة 7 % خالل الثالثي الثالث من 
سنة 2021.

عبر  التامین  شركات  لدى  الجدید  التنظیم  ان  حجو  السید  اكد  كما 
الجھد  من  مزید  وبذل  الخدمات  بتعزیز  سیسمح  للرقمنة،  استراتیجیتھا 

للزبائن في مجال عروض االكتتاب و التعویض.
معتمدا  جعفر،  لؤي  ألومبلواتیك.كوم،  العام  المدیر  اوضح  جانبھ  من 
ان  الصناعة،  و  للتجارة  الجزائریة  الغرفة  مع  انجز  تحقیق  نتائج  على 
نصف الشركات (700) التي شاركت في ھذا التحقیق تعتبر الحفاظ على 

مناصب الشغل من "االولویات".
في  الشغل  مناصب  وتوفیر  التوظیف  افاق  حول  التحقیق  ذات  ویشیر 
ان  الى  الجاریة،  السنة  من  الثاني  السداسي  انجز خالل  الذي  الجزائر، 

حوالي 30 % من تلك الشركات صرحت بانھا تنوي التوظیف.
ع. ط

تعمیم  إلى  بكاي،  عیسى  النقل،  وزیر  دعا 
آلیة الدفع اإللكتروني في مختلف المؤسسات 
البري  النقل  مجال  في  الناشطة  القطاعیة 

للمسافرین.
من  إطارات  مع  اجتماع  خالل  بكاي  وشدد 
المؤسسات  ومسؤولي  ومدیري  الوزارة 
البري  النقل  مجال  في  الناشطة  القطاعیة 
اآللیة  ھذه  دمج  على  أمس،  للمسافرین، 
نظام  مراعاة  مع  الحالیة  الدفع  وسائل  مع 
من طرف  اقتنائھا  وتسھیل  الموحدة  التذكرة 

المستعملین.
خصص  الذي  اللقاء  في  الوزیر،  وأعطى 
اإللكتروني  الدفع  آلیة  إدراج  إمكانیة  لدراسة 
الناشطة  القطاعیة  المؤسسات  مختلف  في 
االنطالق  إشارة  البري،  النقل  مجال  في 

اعتماد  أھمیة  مبرزا  التقنیة،  ھذه  لتوسیع 
بالدفع  الخاصة  والحلول  التطبیقات  ھذه 
األنماط،  جمیع  على  وتعمیمھا  اإللكتروني 
نظرا لنتائجھا اإلیجابیة واستحسان المواطنین 

لخدماتھا العصریة المقترحة.
حول  عرض  تقدیم  االجتماع،  خالل  تم،  و 
المعتمد   "ETUS PAY" تطبیق  تجربة 
وشبھ  الحضري  النقل  مؤسسة  طرف  من 
نجاعتھ  ومدى  تیارت،  لوالیة  الحضري 
وبالمناسبة،  والعملیاتي.  التقني  الصعید  على 
استعدادھم  الحاضرة  المؤسسات  ممثلو  أبدى 
لتبني ھذه التجربة، نظرا لما توفره من حلول 
مستوى  على  الحالیة  الدفع  أنظمة  لتطویر 

معظم أنماط النقل البري.
 ع. ط
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س. ز

حسني  ذكر  للوالة،  وجھت  مذكرة  وفي 
بأنھ في اطار تطبیق االجراءات التحفیزیة 
الحكومة  بھا  بادرت  التي  التسھیالت  و 
قطاع  اتخذ  االقتصادي،  االنعاش  أجل  من 
بعض  المائي  األمن  و  المائیة  الموارد 
االستثمارات  مرافقة  أجل  من  التدابیر 
تبسیط  خالل  من  الفالحیة  و  الصناعیة 
إجراءات منح التراخیص الستخدام الموارد 

المائیة، السطحیة والجوفیة. 
و جاء اصدار المرسوم التنفیذي 21-260

المعدل   2021 یونیو   13 في  المؤرخ 
08-148 التنفیذي رقم  للمرسوم  والمكمل 

المؤرخ 21 مایو 2008 الذي یحدد شروط 
لتبسیط   ، التصاریح  ھذه  مثل  منح  وأحكام 
اإلجراءات وتوضیح دور األطراف الفاعلة 
من  المقدمة  الطلبات  معالجة  مدة  وتقلیص 
شھر  یتعدى  ال  أجل  في  المتعاملین  قبل 

واحد، حسب الوزیر. 
وعلى الرغم من ھذه التسھیالت الممنوحة 
باللجوء الى السبل التنظیمیة، تأسف الوزیر 
الترخیص  طلبات  معالجة  في  للتأخر   »
تلك  سیما  ال  المائیة  الموارد  الستعمال 
والري  الصناعیة  اآلبار  ببناء  المتعلقة 
ھذه  أن  المذكرة  في  وجاء  الفالحي». 
مبررة  وغیر  مفرطة  تبقى   » التأخیرات 
إلى درجة تثني المستثمرین الذین یمتنعون 
عن اللجوء إلى الممارسات غیر المشروعة 

لتلبیة احتیاجاتھم من المیاه». 
وفي ھذا الصدد، و بھدف وضع حد لمثل 
بعض  لتطویر  «الضارة»  الحالة  ھذه 
و  للثروة  المستحدثة  االقتصادیة  األنشطة 
الشغل، دعا الوزیر الوالة إلى وضع إجراء 
لألحكام  المتناسق  بالتطبیق  یسمح  مكیف 
للطلب  «بفعالیة»  واالستجابة  التنظیمیة 
المتزاید للمستخدمین في الوقت المخصص. 
و لتحقیق ذلك، حسب الوثیقة، تمت مطالبة 
مستوى  على  المائیة  الموارد  مدیري 
الوالیات أن یشرعوا ، تحت اشراف الوالة، 
في إنشاء شباك موحد على مستوى ھیاكلھم 
الترخیص  باستالم و معالجة طلبات  یُكلف 
المائیة  الموارد  استعمال  أو  آبار  بحفر 

السطحیة». 
بأمانة  مزودا  الموحد  الشباك  ھذا  وسیكون 
الطلبات  ملفات  استالم  مھمتھا  دائمة 
التراخیص ( بنسخ كافیة) و  الخاصة بھذه 
الملفات  في  المتضمنة  الوثائق  التحقیق من 
بسجل  والمطابقة  الكاملة  الملفات  وتسجیل 
یوقع علیھا باألحرف األولى المدیر الوالئي 
وتسلیم وصل ایداع. كما ستتكفل ھذه األمانة 
لمقدمي  یسمح  مما  واالستشارة  باالستماع 
الطلبات بتقدیم ملفات متوافقة بھدف تسھیل 

معالجتھا من قبل المصالح المختصة. 
من  المزید  أجل  من  و  أخرى،  جھة  من 
الفعالیة و السرعة في معالجة ھذه الطلبات، 

نحو  المعنیین  المتعاملین  توجیھ  یمكن 
المائیة  للموارد  الوطنیة  الوكالة  خدمات 
الذي  التقني  الملف  تكوین  في  لمرافقتھا 
سیُعتبر  تسجیلھ،  بمجرد  و  تقدیمھ.  سیتم 
إلبداء  فوًرا،  إرسالھ  وسیتم  مكتمًال  الملف 
المحلیة،  الھیئات  و  المصالح  إلى  الرأي، 
الشباك  في  أعضاء  ممثلوھا  یكون  التي 
الموحد أي الوكالة الوطنیة للموارد المائیة 
والوكالة  الوالیة  مستوى  على   (ANRH)
المائیة  للموارد  المتكامل  للتسییر  الوطنیة 
و  الوالیة  مستوى  على   (AGIRE)
المدیریات الوالئیة المكلفة بالفالحة والصید 

البحري والبیئة.
 كما تمت برمجة دوریة االجتماعات على 
إلى  والزیارات  الموحد  الشباك  مستوى 
الموارد  مدیر  مسؤولیة  تحت   ، المواقع 
معالجة  مھلة  تحترم  بحیث  بالوالیة  المائیة 
الطلب التي یجب أال تتجاوز بأي حال من 
تسلیم وصل  تاریخ  من  یوًما   20 األحوال 
المكلفة  الوالئیة  المصالح  وتتوفر  اإلیداع. 
حول  قرار  إصدار  و  التنظیمیة  بالرقابة 
على  المائیة  الموارد  باستخدام  الترخیص 
اإلجراءات  ھذه  الستكمال  «كاٍف»  وقت 
اإلداریة الضروریة و ذلك طالما تم تحدید 
الموعد اإلجمالي الواجب احترامھ في شھر 
واحد (01) على أكثر تقدیر من استالم ملف 

الشخص المقدم للطلب، حسب المذكرة.

أمر وزير الموارد المائية و األمن المائي كريم حسني، بوضع شباك موحد مكلف باستالم و 
معالجة طلبات الترخيص للقيام بعملية حفر أو استعمال الموارد الخاصة بالمياه السطحية، 

مما يسمح باإلسراع في معالجة هذه الطلبات و منح التراخيص.

القیاسیة  التساقطات  من  الرغم  على 
الشھرین  خالل  المسجلة  لألمطار 
ھذه  میاه  تخزین  أن  إال   ، الماضیین 
األمطار عبر السدود ال یزال متوسًطا 
الغربیة  المناطق  في  خاصة  نسبًیا، 
كشفت  حیث  البالد،  من  والوسطى 
الموارد  وزارة  في  البحث  مسؤولة 
المائیة لھتیھات لمیاء، أمس  أن نسبة 
امتالء السدود التزال منخفضة بشكل 

كبیر خاصة في الوالیات الوسطى.
تصریحات  في  لھتیھات  وأوضحت 
لـ «القناة اإلذاعیة الثالثة» أن معدل 
امتالء السدود ال یزال منخفضا  في 
نسبة  بلغت  حیث  الحالي،  الوقت 
23٪ الغربیة  الجھة  سدود  امتالء 

والوسطى ٪16 فقط. أما على الجھة 
أنھ  ذاتھا  المتحدثة  فأكدت  الداخلیة، 
إلى شھر  أسبوع  من  االنتظار  یجب 
األخیرة  األمطار  مساھمة  لتقدیر 
وأرجعت  السدود.   امتالء  في 
عدم  في  السبب  المسؤولة،  ذات 
إلى  الكافي  بالشكل  السدود  امتالء 
مستجمعات  في  األولى  التسربات 

میاه  أن  یعني  مما  الساحلیة،  المیاه 
البحر،  إلى  مباشرة  تتدفق  األمطار 
وبالنسبة لمساعي الوزارة لحل أزمة 
میاه الشرب عبر عدد من الوالیات، 
قالت ذات المسؤولیة أنھ یجري حالیا  
«ذات  تحلیة  محطات  خمس  بناء 
المحطات  ھذه  أن  معتبرة  أولویة»، 
تقلیل  في  ملحوظ  بشكل  ستساھم 

االزمة وضمان األمن المائي.
وأشارت إلى أن تغیر المناخ یتطلب 
تعدیل  المائیة  الموارد  وزارة  من 
المیاه  موارد  لتعزیز  استراتیجیاتھا 
تقلیدیة.  غیر  مصادر  من  الطبیعیة 
زیادة  الخصوص،  وجھ  وعلى 
البحر  میاه  لتحلیة  الوطنیة  القدرات 
م   300000 «محطات  تحقیق  مع 
الوزارة  أن  مضیفة  منھا»،  لكل   3
ذان  حالیا  محطات   5 أنجاز  تعتبر 
بالفعل  تم  إنھ  مشیرة  قصوى  أولویة 
تحدید مواقع أول 5 محطات وستقام 
وغربھا  الجزائر  وھران وشرق  في 

وبجایة والطارف.
س.ز

حذرت جمعیة حمایة وترقیة المستھلك 
یجري  التي  الملح»  «مادة  من  وبیئتھ 
ترویجھا بمختلف األسواق، على خلفیة 
ذات  أجرتھا  التي  التحقیقات  نتائج 
ھذه  من  عالمة   20 شملت  الجمعیة 
تشكل خطرا على  أنھا  معتبرة  المادة، 

الصحة العمومیة.
وكشفت جمعیة حمایة وترقیة المستھلك 
تسجیلھا  عن  لھا  بیان  في  وبیئتھ، 
التي  المائدة،  ملح  مادة  في  لخروقات 
یجري تسویقھا ببالدنا، وعدم مطابقتھا 
الجمعیة  وأضافت  الالزمة.  للمعاییر 
الصحة  وزارتي  راسلت  قد  بأنھا 
الماضي،  أكتوبر  شھر  والتجارة 
إلخطارھما بالنتائج الكارثیة المتحصل 
كل  مطابقة  عدم  بخصوص  علیھا 
في  المسوقة  المائدة   ملح  عالمات 
الموصى بھا من مادة  للنسب  الجزائر 
الیود، مشیرة إلى أن النتائج المتحصل 
تم  تحقیق  خلفیة  على  جاءت  علیھا 
ویندرج   2021 مارس  شھر  اطالقھ 
بین  وتعاون  عمل  اتفاقیة  إطار  في 
المستھلك وبیئتھ  جمعیة حمایة وترقیة 
للتحالیل  التقني  والمركز  تیبازة  لوالیة 
لبواسماعیل،  والكیمیائیة  الفیزیولوجیة 
مؤكدة مواصلة مساعیھا مع الوزارات 
كل  واتخاذ  التدخل  أجل  من  المعنیة، 
الجمعیة  وأوضحت  الالزمة.  التدابیر 
شمل  قد  تحقیقھا  بأن  بیانھا،  في 
في  استھالكا  األكثر  الملح  عالمات 
20 تخص  والتي  الوطني،  السوق 
والمستوردة  الصنع  محلیة  عالمة 
نتائجھا كشفت عدم  بأن  منھا، مضیفة 

صحة  یجعل  ما  للمعاییر،  مطابقتھا 
المستھلكین في خطر.

ذات  أجرتھ  الذي  التحقیق  وكشف 
خروقات  «عن  بیانھا  حسب  الجمعیة 
العالمات  كبرى  إلحدى  كبیرة 
المستوردة لملح المائدة المسوق ببالدنا، 
حیث أفضى التحقیق إلى أن العالمة لم 
تحترم المعاییر الالزمة لكونھا ال تحمل 
نسبة  فإن  في حین  الیود،  من  ملغ  أي 
الیود في القانون ال یجب أن تكون أقل 
من  55 ملغ/كلغ  وأن ال یتجاوز 85
التنفیذي  للمرسوم  طبقا  وھذا  غ/كلغ، 
جانفي   30 في  المؤرخ   90-40 رقم 
1990، الذي یجعل بیع الملح اجباریا 

التقاء االفتقار إلى الیود».
جاء  تحقیقھا  بأن  الجمعیة،  وقالت 
للتحالیل  التقني  المركز  مع  بالتعاون 
ببواسماعیل،  والكیمیائیة  الفیزیولوجیة 
نسبة  في  الرتفاع  مالحظات  بعد 
الدرقیة  الغدة  بأمراض  اإلصابة 
وأمراض أخرى مستعصیة كاالجھاض 
وكذا ظاھرة نقص التركیز والتحصیل 
كما  المتمدرسي،  االطفال  عند  العلمي 
للقرار  وفقا  إجرائھا  تم  التحالیل  أن 
 ،2011 نوفمبر سنة   23 المؤرخ في 
الذي یجعل منھج تحدید كمیة الیود في 
الملح إجباریا . وفي سیاق متصل دعت 
المستھلك وبیئتھ  جمعیة حمایة وترقیة 
للحیطة  بالموضوع  المعنیین  األطباء 
والحذر واخضاع كافة النساء الحوامل 
الیود  نقص  لتحالیل  والمرضعات 

وتعویضھن بما یرونھ مناسبا.
ف. م

للمعارض  الجزائریة  الشركة  كشفت 
عن  أمس،  «صافكس»  والتصدیر 
الجدید  المعارض  قصر  مشروع 
االستیعاب  طاقة  بتحسین  یسمح  الذي 

وعصرنة الخدمات.
للوزیر  المشروع  نموذج  تقدیم  وتم 
عبد  بن  أیمن  المالیة،  وزیر  االول، 
الطبعة  افتتاح  ھامش  على  الرحمان، 
الجزائري.  االنتاج  لمعرض   29 الـ 
على  سیقام  الذي  المشروع  ویتضمن 
البحري  بالصنوبر  الحالي  الموقع 

ھیاكل  إقامة  العاصمة)  (الجزائر 
لمتطلبات  تستجیب  جدیدة  ومنشآت 
بخدمات  عالمیة  تظاھرات  استضافة 
ذات جودة، حسب الشروح التي قدمھا 

المنظمون.
وحسب ذات المصدر سیتم تمویل ھذا 
الذي سینجز في مدة خمسة  المشروع 
طرف  من  جزئیا  أكثر،  أو  سنوات 
االموال الخاصة بالشركة مع االعتماد 

على مصادر تمویل أخرى.
                           ق. إ

شھدت األشھر األخیرة ارتفاعا في أسعار 
منھا،  المدعمة  وحتى  السلع  من  العدید 
وجعلتھم  الموطنین  جیوب  معھا  ألھبت 
یبحثون  وتركتھھم  اقتنائھا  عن  عاجزین 

عن منافذ إلعالة عائلتھم.
الوطنیة  المنظمة  رئیس  أمس،  وأوضح 
مع  اتصال  في  والحرف  للمؤسسات 
األسعار  ارتفاع  بأن  «الرائد»،  جریدة 
مس العدید من السلع، سواء المستوردة أو 
المحلیة االنتاج منھا، غیر أن الوضع بدأ 
یشھد انفراجا في اآلونة األخیرة، مشیرا 
إلى أن ارتفاع السلع المستوردة مرتبطة 
بالبورصة العالمیة، فیما أن ارتفاع أسعار 
السلع المحلیة راجعة للمضاربة، وسجلت 
على وجھ الخصوص في شعب الخضر 

والفواكھ واللحوم البیضاء.
وشدد روبایین على ضرورة الضرب بید 
تحكموا  الذین  السمسارة،  مع  جدید  من 
في األسواق وأصبحوا یفرضون منطقھم 

أوصیاء،  أنفسھم  ونصبوا  المواطن  على 
المنتج  بین  وصل  حلقة  باتوا  بعدما 
باألسعار  یتالعبون  وأضحوا  والبائع، 

حسب أھوائھم. 
ودعا رئیس المنظمة الوطنیة للمؤسسات 
والحرف، السلطات الوصیة إلنشاء ھمزة 
وصل قانونیة ومنظمة للوسطاء، خاصة 
مرده  األسعار  في  المسجل  الخلل  وأن 
خانة  في  یصنفون  ممن  الدخالء،  بعض 
المجرمین، الذین استغلوا الفرصة وباتوا 
الوضع  یجعل  ما  الوسیط،  دور  یلعبون 
یتطلب إجراءات حازمة في التعامل معھم 
االستقرار  وإعادة  أمامھم  األبواب  لغلق 

ألسعار السلع.
كما طالب ذات المتحدث باعطاء مفتشي 
صالحیات  التجارة  بوزارة  األسعار 
أخرى وتوفیر كل االمكانیات لھم لمراقبة 
باإلضافة  األسعار،  وضبط  المحالت 
للتدخل خاصة  للتنسیق مع أجھزة األمن 

في حال تسجیل ارتفاع في  أسعار المواد 
إعادة  بأن  مؤكدا  المدعمة،  االستھالكیة 
علیھا  والحفاظ  ألسعارھا  االستقرار 
من  كل  یردع  قوي  رقابة  جھاز  یتطلب 

تسول لھ نفسھ التالعب بقوت المواطن.
وكشف رئیس المنظمة الوطنیة للمؤسسات 
والحرف، بأن اإلجراءات والتدابیر التي 
سمحت  مؤخرا،  الفالحة  وزیر  اتخذھا 
الخضر  أسواق  في  تحسن  بتسجیل 
مضیفا  البیضاء،  اللحوم  وكذا  والفواكھ 
في  االستقرار  عودة  تتوقع  المنظمة  بأن 

الثالثي األول من السنة القادمة.
من  بعدد  المائدة  زیت  ندرة  وبخصوص 
بأن  روبایین  مصطفى  أكد  الوالیات، 
مادة  في  نقصا  أیام  منذ  سجلت  المنظمة 
الزیت، على غرار، الشلف، عین الدفلى، 
والذي  وتیسمسیلت،  غلیزان  تیارت، 
أرجعھ إلى سوء التوزیع الحاصل من قبل 
بعض الموردین.                     ف.م
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• سوء التوزيع وراء ندرة مادة الزيت ببعض الواليات



5 إقتصادي

وتراھن الحكومات المتعاقبة منذ سنوات على التخلي عن استیراد مادة القمح بنوعیھ 
تقلیص  التركیز حالیا على كیفیة  بینما یجري  لغایة االن،  لم یتحقق  غیر أن ذلك 
الھیمنة الفرنسیة على سوق القمح في الجزائر، وبالنسبة للخبراء فإن التركیز على 
إنھاء ھیمنة القمح الفرنسي على السوق الجزائریة، بقدر ما تحمل دالالت ورسائل 
سیاسیة إال انھا خطوة غیر مجدیة تماما، فانتقال الھیمنة في ھذا السوق من دولة 
ألخرى یبقي التبعیة لالستیراد قائمة ویھدد االمن الغذائي بغض النظر عن الدولة 
المھیمنة، ویعتبر الخبراء في الزراعة أن التحدي والرھان الحالي یكمن في تحقیق 
كبیر،  بشكل  االستیراد  مستویات  تقلیل  األقل  على  أو  القمح  من  الذاتي  االكتفاء 

مؤكدین أن األمن الغذائي في الجزائر مرتبط ارتباطا مباشرا بشعبة الحبوب.

• تقریر یضع الجزائر في مقدمة الدول المستوردة للقمح 
  وذكر منذ أیام تقریر لقسم الزراعة الخارجیة في كتابة الدولة األمریكیة للزراعة 
، أن فرنسا فقدت مكانتھا التفصیلیة في سوق القمح الجزائري لصالح ألمانیا خالل 
موسم 2022-2021، مؤكدا أن التوقعات تفید بأن مستوى واردات الجزائر من 
الحبوب برسم الموسم الجدید یقدر بنحو 13 ملیون طن، منھا 7.5 ملیون طن من 
أكبر في  الجزائري بصورة  السوق  لموقعھا في حصة  المانیا  لدعم  القمح،  الفتا 

موسم 2021-2022. 
طن،  ملیون   7.5 القمح  من  الجزائر  واردات  مستوى  بلوغ  التقریر  ذات  وتوقع 
آالف طن  و10  الشعیر،  من  ألف طن  و700  الذرة،  من  ملیون طن  و4.800 
3.60 بمتوسط  تفید  التقدیرات  فإن  الجزائري،  لإلنتاج  بالنسبة  أما  الشوفان  من 

في  طن  ملیون   3.90 مقابل   ،2021-2022 لموسم  للقمح  بالنسبة  طن  ملیون 
موسم 2021-2020 بتراجع بنحو 30 ألف طن، ونسبة 7.69 بالمائة، مع تقدیر 
تبلغ نحو 2.08 یبلغ 1.73 طن، ومساحة مزروعة  الھكتار  متوسط مردود في 

ملیون ھكتار.

• عیسى منصور:  "األحرى أن نتخلص من الھیمنة 
الفرنسیة لصالح االكتفاء الذاتي"

وفي ھذا الصدد قال الخبیر والمستشار الزراعي عیسى منصور، أن اإلشكال القائم 
بشأن استمرار التبعیة لالستیراد في سوق القمح الجزائري ال یتعلق بتفضیل القمح 
األلماني أو الروسي على القمح الفرنسي وإنما األمر یرتبط بضرورة أن نتخلص 

من الھیمنة الفرنسیة لصالح االكتفاء الذاتي، ولیس لصالح ھیمنة دول أخرى.
 ویري منصور في تصریح لـ"الرائد" أن "محاوالت انھاء الھیمنة الفرنسیة على 
سوق القمح في الجزائر لھا رسائل واعتبارات سیاسیة محضة، لذا من الضروري 
أن نركز نحن كخبراء یضیف ذات المتحدث، على ضرورة رفع رھان االكتفاء 

الذاتي من ھذه المادة التي تعتبر صمام امان األمن الغذائي في الجزائر".

 وقال منصور في السیاق ذاتھ أنھ للوصول إلى االكتفاء الذاتي في مادة الحبوب، 
یحتاج  الفالحة  قطاع  فإن  كبیرة،  بكمیات  یستورد  الذي  اللّین  القمح  وخصوصا 
ملیون   2.5 إلى  والوصول  والبعید،  المتوسط  القریب،  المدى  على  خطة  لوضع 
ھكتار مساحة مزروعة مسقیة من الحبوب، مشیرا أیضا إلى أھمیة تعزیز قدرات 
التخزین حیث أشار ذات الخبیر أن قدرات التخزین في بالدنا ال تفوق 31 ملیون 

قنطار وھو ما یجعل المنتجین یخسرون سنویا جزء مھم من انتاجھم لھذا السبب.

• منیب أوبیري: الدعم الحقیقي للفالح مفتاح تحقیق 
االكتفاء في شعبة الحبوب 

في  أوبیري،  منیب  الفالحیین،  للمھندسین  الوطني  االتحاد  رئیس  قال  جھتھ  من   
تصریح لـ"الرائد"  انھ ال یمكن الحدیث حالیا عن تحقیق االكتفاء الذاتي من مادة 
األخیرة  السنوات  الفالحي  القطاع  یعیشھا  التي  الظروف  ظل  في  بنوعیة،  القمح 
بسبب ضعف في اإلنتاج نظیر استمرار اعتماد الزراعة في الجزائر على التغیرات 
المناخیة وما تجود بھ السماء من امطار على حد تعبیر أوبیري  الذي اعتبر أن حالة 
الجفاف التي شھدتھا العدید من والیات الوطن  على فترات خالل الموسم الماضي 
على  ینعكس  قد  ما  وھو  والشعیر  القمح  منھا  الحبوب  بزراعة  كثیرا  اضرت  قد 
اإلنتاج المواسم المقبلة وأكد ذات الخبیر أنھ ورغم ھذه الظروف غیر المساعدة فإن 
الجزائر بإمكانھا  تحقیق االكتفاء الذاتي من القمح وغیرھا من المنتجات الفالحیة 

والزراعیة، إذا ما أعطي الدعم الالزم للفالح.

تتحدث العدید من التقاریر في الفترة األخیرة عن  فقدان فرنسا لمكانتھا التفضیلیة في سوق القمح 
الجزائري، لصالح دول أخرى بینما یعتبر الخبراء في الجزائر، أن انتقال الھیمنة في ھذا الّسوق من 
دولة ألخرى ُیبقي التبعیة لالستیراد قائمة، ویھدد األمن الغذائي بغض النظر عن الدولة المھیمنة، 

لیبقي الرھان الحقیقي حالیا ھو التخلص من التبعیة لالستیراد كلیا وتحقیق االكتفاء الذاتي.
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المیناء التجاري للوسط بشرشال: 

توقع استحداث
10 آالف منصب شغل 

لدى إنطالق االشغال
 توقع المدیر العام للوكالة الوطنیة إلنجاز میناء الوسط لشرشال 

شرق والیة تیبازة، عمار قرین، أمس، استحداث 10 آالف 
منصب شغل لدى انطالق مشروع المیناء. 

قال قرین على ھامش زیارة عمل لوالي تیبازة أبو بكر الصدیق 
بوستة لموقع إنجاز المیناء: "بما أن المشروع إستراتیجي و ضخم 

نتوقع استحداث 10 آالف منصب شغل مباشر لدى انطالق 
األشغال". وأبرز ذات المتحدث األھمیة االقتصادیة لھذه المنشأة 
و قدراتھا التقنیة والفنیة فیما یتعلق بالتجارة البحریة مما سیؤھل 

الجزائر للعب دور قاطرة إقلیمیة في مجال نشاط التجارة البحریة 
حیث یسمح برسو بواخر شحن عمالقة و ھذا سیخفض تكلفة 

التخزین واللوجستیك و یشجع الصادرات ویساھم في ربح الوقت. 
وأضاف أن المیناء التجاري سیسمح لدى إنجازه بتخفیض نسبة 

تكلفة السلع المستوردة بالجزائر و التي تقدر ب30 بالمائة كأعباء 
شحن ونقل بحري في حین أن المعدل العالمي ألعباء الشحن 

والنقل البحري تقدر ب10 بالمائة. 
وشدد المسؤول أن میناء الوسط لشرشال یعد بآفاق واسعة 

للجزائر وللمنطقة برمتھا و سیساھم "بقوة" في تشجیع التصدیر 
على اعتبار أنھ یضم مركب صناعي "ضخم" و منطقة لوجیستیك 
بطاقة تخزینیة "كبیرة" وخصص لھ 2000 ھكتارا من األراضي 
وفقا لمعاییر عالمیة عالیة. من جھتھ، كشف والي تیبازة أبو بكر 

الصدیق بوستة، أن التحضیرات واالستعدادات المحلیة لتھیئة 
كل الظروف والشروط المثالیة إلطالق مشروع المیناء التجاري 

لشرشال، بلغت نسبة 95 بالمائة فیما تبقى بعض االشكاالت 
التقنیة البسیطة على غرار نزع الملكیة الخاصة بمسار السكة 

الحدیدیة. 
ویتعلق األمر، حسب الوالي الذي قام بھذه الزیارة لالطالع عن 

قرب رفقة المدیر العام الوكالة الوطنیة لمیناء شرشال بھدف 
رفع كل العراقیل و التحفظات، بعدد من الملفات التقنیة على 

غرار ملف اقتطاع األراضي في إطار قانون المنفعة العمومیة و 
تعویض أصحابھا وترحیل السكان المتواجدین في محیط المیناء 

الى جانب تحضیر مواقع تنصیب قواعد الحیاة لعمال المجمع 
المكلف باإلنجاز مختلف التراخیص التي تعمل علیھا مختلف 

اللجان محلیا. 
وأعلن في ھذا الصدد عن تشكیل لجنة والئیة یترأسھا الوالي 
وتجتمع كل أسبوعین لتنسیق التحضیرات و تجمع المتدخلین 
محلیا رفقة صاحبة المشروع بھدف إیجاد حلول لكل عراقیل 
محتملة قد تواجھ تقدم المشروع، كما كشف عن تشكیل خلیة 

ستعمل على إحصاء العدد الدقیق للسكان المتواجدین في موقع 
إنجاز المیناء و كذا محیطھ و المساحات المخصصة إلنجاز 

المركب الصناعي ومنطقة اللوجیستیك إلى جانب مسار إنجاز 
السكة الحدیدیة و الطریق السریع اللذان یربطان شرشال بمدینة 

العفرون بالبلیدة
. وقصد طمأنة السكان المحلین، أكد المسؤول التنفیذي أنھ تم 

اختیار أرضیة بمساحة 7،5 ھكتارا مؤھلة الحتضان 500 وحدة 
سكنیة إلى جانب تجھیزات عمومیة أخرى على غرار الھیاكل 

التربویة و الصحیة واألمنیة. 
وبخصوص اآلثار البیئیة، دعا والي تیبازة مسؤولو الوكالة 

الوطنیة إلنجاز میناء شرشال دراسة إمكانیة إستغالل محاجر 
أخرى حمایة للبیئة تحت إشراف لجنة وزاریة تجمع قطاعات 

البیئة والطاقة و االشغال العمومیة. 
وكانت مصالح والیة تیبازة قد أعلنت في وقت سابق عن 
استحداث لجنة متابعة التنقیب عن المحاجر لتلبیة حاجیات 

مشروع میناء الوسط الحمدانیة بشرشال والمقدرة بنحو 30
ملیون متر مكعب من مواد البناء على أن تشرف على عمل اللجنة 
الوكالة الوطنیة إلنجاز میناء الوسط شرشال (صاحبة المشروع) 

وتتكون من مخبرین وطنیین. 
وتصل احتیاجات مشروع میناء الوسط الحمدانیة بشرشال غرب 

تیبازة من مواد البناء المستخرجة من المحاجر إلى غایة سنة 
2028، إلى 27.8 ملیون متر مكعب ( المشروع) باإلضافة إلى 

2 ملیون متر مكعب إلنجاز مشاریع مؤقتة ومرافقة المشروع 
الضخم. 

وكان رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون، قد أسدى یوم 28
جوان الماضي خالل ترأسھ اجتماعا لمجلس الوزراء، تعلیمات 

إلى الوزیر األول بإعادة دراسة مشروع میناء الوسط بالحمدانیة 
مع الشریك الصیني وفق قواعد "شفافة وجدیدة". 

ع.ط 

للبنوك  المھنیة  الوطنیة  الجمعیة  رئیس  كشف 
لبنك  العام  المدیر  والرئیس  المالیة  والمؤسسات 
الجزائر الخارجي، لزھر لطرش أن البنوك العمومیة 
خاصة  االستثماریة  القطاعات  تمویل  في  ساھمت 
التي تھدف أساسا إلى تطویر الصادرات بقیمة مالیة 
سنة  بین  ما  جزائري  دینار  ملیار   5455 تجاوزت 

2020 و2021. 
لإلذاعة  تصریحات  في  لطرش،   لزھر  وأوضح 
اإلنعاش  خطة  في  كبیرا  دورا  "للبنوك  أن  الوطنیة 
المستثمرین  مرافقة  خالل  من  الوطني  االقتصاد 
الوطنیة  "البنوك  أن  وأضاف  مشاریعھم"  لتجسید 
وخاصة العمومیة منھا ھي التي تؤدي الدور الكبیر 
في تمویل االقتصاد الوطني بفضل قوة رأس مالھا". 
الصارمة  التعلیمات  المتحدث  حسب  یفسر  ما  وھو 
التي أسدھا الوزیر األول وزیر المالیة أیمن بن عبد 
الرحمان في بدایة سنة 2021 والتي حث فیھا البنوك 
جمیع  ومرافقة  المستثمرین  تمویل  ضرورة  على 

المؤسسات.
 وأشار لطرش أن "برنامج رئیس الجمھوریة، عبد 
الوطني، ھدفھ دفع  باالقتصاد  للنھوض  تبون  المجید 
وتحریك عجلة التنمیة االقتصادیة والتي تعتمد أساسا 
على خلق مناخ جدید ومالئم لالستثمار من أجل خلق 
الثروة ومناصب الشغل". وأضاف أنھ "رغم الظروف 

والجزائر  عامة  بصفة  العالم  بھا  یمر  التي  الصعبة 
أن   إال  كورونا  فیروس  جائحة  نتیجة  خاصة  بصفة 
الرئیسي  بدورھا  قامت  المالیة  والمؤسسات  البنوك 
المتمثل في مرافقة ھذا البرنامج عن طریق تمویل كل 

المشاریع اإلستثماریة ذات القیمة المضافة".
دراسة  آجال  "أن  لطرش  متصل، كشف  سیاق  في   
ملفات القروض على مستوى البنوك أصبح ال یتعدى 
بالنسبة  أیام  االستثمار و10  لقروض  بالنسبة  الشھر 
مرافقة  أجل  من  كلھ  وھذا  االستغالل،  لقروض 
لھم  یتسنى  حتى  قصیرة  زمنیة  مدة  في  المستثمرین 
أن  وأشار  المیدان".  أرض  على  مشاریعھم  تجسید 
"البنوك بین سنة 2020 و2021 مولت تقریبا أكثر 
یمثل  القروض" وھو ما  بالمائة من طلبات   95 من 
حسب المتحدث مدى احترافیة البنوك الجزائریة في 
أنھ "في  القروض". حیث كشف  التعامل مع طلبات 
6814 أكثر من  بدراسة  البنوك  قامت   2020 سنة 
ملفا و5785 ملفا خالل سنة 2021" وھو ما دفعھ  
للتأكید  على أن "البنوك ورغم الجائحة قامت بعمل 
جبار من أجل مرافقة كل المستثمرین ودراسة ملفاتھم 
المؤسسات  قروض  جدولة  بإعادة  أیضا  وقامت 

المتعثرة نتیجة الجائحة". 
كما شدد لطرش على أن  "تمویل االقتصاد الوطني 
یجب أن یعتمد على الشفافیة مع تحدید كل القطاعات 

القیمة  توفیر  بإمكانھا  التي  المھمة  االقتصادیة 
المضافة وجلب العملة الصعبة للبالد وتلبیة حاجیات 
المستھلكین وتصدیر الفائض إلى بقیة دول العالم. من 
جانب أخر،  أشار الرئیس المدیر العام لبنك الجزائر 
الخارجي أن "الجزائر قطعت شوطا كبیرا في ترسیخ 
الصیرفة اإلسالمیة التي حققت األھداف المرجوة بعد 
أن تمكنت من استقطاب أكثر من 10 مالییر دینار 

جزائري."

• أسبوع فقط لدراسة قروض 
اقتناء السیارات قریبا 

 من جھة أخرى كشف لزھر لطرش رئیس الجمعیة 
المالیة، إنھ مع استئناف  للبنوك والمؤسسات  المھنیة 
اقتناء  قروض  ستعود  الجدیدة،  السیارات  استیراد 
المركبات، ومدة دراسة الملفات لن تتجاوز مدة أسبوع 
واحد. وأكد لطرش إن قروض اقتناء السیارات ستعود 
بمجرد عودة االستیراد، بعد إعالن وزارة الصناعة 
 .2022 جانفي  نھایة  مع  جدید  شروط  دفتر  وضع 
وحسب نفس المتحدث، فإن أغلب البنوك تقدم حالیا 
السكن  قروض  مثل  للمواطنین،  استھالكیة  قروضا 

وسیكون نفس األمر مع اقتناء السیارات.
س.ز

رئیس الجمعیة الوطنیة المھنیة للبنوك لزھر لطرش یكشف:

5455 ملیار دینار قروض من البنوك
 لتمویل قطاعات إستثماریة 

• أسبوع فقط لدراسة قروض اقتناء السیارات 
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2021  الموافق 
ل 11 جمادى األولى  

1443 ه  
المحلي

 تجاوزت 3 مليار دج

 مديرية سونلغاز لسيدي عبد اهللا تدعو
 زبائنها إلى تسديد ديونهم

لتجديد المناطق المتضررة من حرائق الصائفة الماضية

مخطط لغرس 62 هكتارا بشجرة 
الخروب بقسنطينة

دعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد اهللا بالجزائر 
ديونهم  تسديد  إلى  زبائنها  أمس،  لها  بيان  في  العاصمة 

المتراكمة والتي بلغت 07ر3 مليار دج.
الجزائرية  للشركة  التابعة  المحلية  المديرية  هذه  وأوضحت 
بالمائة   50 أن حوالي  والغاز (فرع سونلغاز)  الكهرباء  لتوزيع 
من المبلغ اإلجمالي للمستحقات أي ما يعادل 48ر1 مليار دج 
االستهالك  أي  العاديين  الزبائن  استهالك  ديون  عن  عبارة 
المنزلي مقابل 36ر1 مليار دج تمثل قيمة استهالك المؤسسات 

واإلدارات.
في  الردعية  الوسائل  عن  امتنعت  أنها  المديرية  وأكدت 
التزويد  لقطع  كاللجوء  الزبائن  لدى  العالقة  الديون  تحصيل 
بالطاقة وذلك في ظل الجائحة الصحية التي عرفتها الجزائر 

على غرار دول العالم.

وأشار البيان إلى شروع المديرية في حملة لتحسيس زبائنها 
لدفع مستحقات استهالكهم من الغاز والكهرباء بجميع سبل 
التسديد المتوفرة كالدفع االلكتروني التي توفر عناء االنتقال 
يمكن  اين  البريد  لمراكز  باإلضافة  التجارية  الوكاالت  الى 
للزبون تخليص فواتيره بكل اريحية.كما تقترح على الزبون 
عدة تسهيالت لتفادي الحلول «الجذرية» كون هذه الظاهرة 
«تثقل كاهل الشركة وال تعود بالنفع ال على الزبون وال على 

المديرية»، يضيف نفس المصدر.
وبالموازاة مع ذلك، تكثف المديرية من حمالتها التحسيسية 
لتقديم  الميدانية  الخرجات  او  االعالم  وسائل  في  سواء 
الطاقة  استخدام  ترشيد  اجل  من  الضروية  االرشادات 
حسب  الزبون،  معيشة  نمط  على  التأثير  دون  الكهربائية 

البيان. 

 قسنطينة: 
تواصل األبواب المفتوحة حول 

تدابير التأمينات لفائدة أرباب العمل

 بسبب أشغال صيانة 
تذبذب عملية التزويد بالماء في 

بعض بلديات العاصمة اليوم 

بهدف تبادل الخبرة المهنية وتوفير فرص التبادالت في المجال االقتصادي

الكونفدرالية العامة للمؤسسات 
الجزائرية توقع على اتفاقية مع 
منظمتين دوليتين ألرباب العمل

األبواب  فعاليات  بقسنطينة  تتواصل 
العمل  ألرباب  الموجهة  المفتوحة 
المدينين باشتراكات الضمان االجتماعي 
التسهيالت  بمختلف  الطالعهم 
الضمان  مجال  في  المقدمة  واالمتيازات 
الرئاسي  األمر  بها  جاء  التي  االجتماعي 
أغسطس   25 في  المؤرخ   12  –  21 رقم 
من  الكلي  باإلعفاء  المتعلق   2021 من 

الزيادات و غرامات التأخير.
المفتوحة  األبواب  هذه  هامش  وعلى   
ديسمبر   16 غاية  إلى  ستتواصل  التي 
للصندوق  المحلي  المدير  أوضح  الجاري، 
للعمال  االجتماعية  للتأمينات  الوطني 
تم  أنه  حويدشات،  بوعالم  األجراء، 
600 و  آالف   10 مجموعه  ما  إحصاء 
مدينة  للصندوق  منتسبة  مؤسسة 
مشيرا  االجتماعي،  الضمان  باشتراكات 
إلى أنه منذ مطلع شهر سبتمبر المنصرم 
إجراءات  من  مستخدم   5630 استفاد 
اإلعفاء من العقوبات والغرامات المالية 
هذه  تسديد  في  التأخر  عن  الناجمة 
أن  المسؤول  ذات  وأضاف  االشتراكات. 
تنظيم فعاليات هذه األبواب المفتوحة 
لكل  المحلي  الفرع  مع  بالتنسيق  تتم 
من الصندوق الوطني للعطل المدفوعة 
األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال 
للتأمينات  الوطني  الصندوق  و  الجوية 
شعار»  تحت  األجراء  لغير  االجتماعية 
أساسي  فاعل  االجتماعي  الضمان 
االقتصاد  إنعاش  في  للمساهمة 
الوطني».وأشار أن هذه األيام اإلعالمية 
هذه  فحوى  لشرح  أساسا  تهدف 
لفائدة  الموجهة  االستثنائية  التدابير 
مجال  في  المدينين  المستخدمين 
يواجهون  الذين  االجتماعي  الضمان 

وفي  بالتزاماتهم.  الوفاء  في  صعوبات 
هذا الصدد، أكد ذات المتحدث أن مصالح 
الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية 
الميدانية  خرجاتها  من  كثفت  قد 
600 فاقت  حيث  األخيرة،  الفترة  في 

استهدفت  العمل  أرباب  باتجاه  خرجة 
مدينة  مؤسسة   1300 من  أزيد  فيها 
االجتماعي.  الضمان  لدى  باالشتراكات 
عونا   20 من  أكثر  تسخير  تم  أنه  وقال 
في تحصيل الديون الستهداف أكبر عدد 
المدينة  المؤسسات  أصحاب  من  مكن 
المدير  أوضح  جهته،  من  باالشتراكات. 
للعطل  الوطني  للصندوق  الجهوي 
عن  الناجمة  والبطالة  األجر  المدفوعة 
أنه  زياني،  مراد  الجوية،  األحوال  سوء 
ناشطة  شركة   1532 إحصاء  تم  قد 
668 منها  مصالحه  مستوى  على 
بإجمالي  ديون  عليها  ترتبت  مؤسسة 
عدد  أن  وأشار  دج.  مليون   324 يفوق 
هذه  من  استفادت  التي  المؤسسات 
446 إلى  تصل  االستثنائية  التدابير 

لإلعفاء  مخصص  مالي  بمبلغ  مؤسسة 
جانبه،  من  دج.  مليون  بـ52  يقدر 
الوطني  للصندوق  المحلي  المدير  أوضح 
األجراء،  لغير  االجتماعية  للتأمينات 
كثفت  قد  مصالحه  أن  بلعيدي،  عمار 
طريق  عن  الميدانية  خرجاتها  من 
الشباك المتنقل إلى المناطق البعيدة و 
طريق  عن  ذلك  و  األخرى  المناطق  كذا 
آالف   4 حوالي  لبلوغ  األبواب»  «طرق 
الديون  تسديد  على  لحثهم  و  شخص 
بالتقسيط  وذلك  عليهم  المترتبة 
ذلك  و  االستثنائية  اإلجراءات  بموجب 

قبل انقضاء شهر يناير المقبل.
س.ز

للجزائر  والتطهير  المياه  شركة  أعلنت 
«سيال» عن تذبذب في عملية التزويد 
بالجزائر  بلديات  بعدة  الشروب  بالمياه 

العاصمة اليوم الثالثاء.
هذا  أن  لها،  بيان  في  الشركة  وقالت 
سببه  ء  الما  تزوزيع  في  التذبذب 
خزان  وتشخيص  تنظيف  أشغال 
كما  الشروب.  المياه  لتوزيع  رئيسي 
مستوى  على  األشغال  هذه  ستقام 
الوسطى  الجزائر  ببلدية  ساحل  خزان 
اليوم  الساعة 08:00 صباحا  بداية من 
إلى غاية الساعة 17:00 مساء.  الثالثاء 
العاصمة  بلديات  أن  البيان  ذكر  كما 
هي،  الماء  إنقطاع  سيمسها  التي 

القصبة  (جزئيا)  الوسطى  الجزائر 
وبلدية  (جزئيا)  الواد  باب  (جزئيا)، 
بأن  سيال  وأكدت  (جزئيا).  قريش  واد 
الشروب  بالمياه  التزويد  إعادة  عملية 
المعنية  بالبلديات  القاطنين  لزبانها  
بعد  تدريجيا.  ستستأنف  باالنقطاع 
التوزيع  برنامج  حسب  االشغال  نهاية 
تحت  سيال  شركة  وتضع  المسطر. 
االستقبال  مركز  رقم  زبائنها  تصرف 
بالشركة  الخاص  العملياتي  الهاتفي 
استفساراتهم  الستقبال   .1594
و7 اليوم  في  ساعة   24 وانشغاالتهم 

أيام في األسبوع.
س.ز

للمؤسسات  العامة  الكونفدرالية  وقعت 
الجزائرية أول أمس بالجزائر على اتفاقية 
للنساء  الدولي  المجلس  مع  شراكة 
المنتدى  مع  تفاهم  ومذكرة  المقاوالت 

االسالمي للتعاون لفائدة الشباب.
الشراكة  اتفاقية  على  التوقيع  تم  وقد 
للمؤسسات  العامة  الكونفدرالية  بين 
للنساء  الدولي  المجلس  و  الجزائرية 
منظمتي  رئيستي  طرف  من  المقاوالت 
أرباب العمل سعيدة نغزة ورشيدة جبنون 
على هامش المنتدى الدولي للمرأة المنظم 
الدولي  بالمركز  واألحد   السبت  يومي 

للمؤتمرات.
الخبرة  بتبادل  االتفاقية  هذه  وتتعلق 
في  التبادالت  فرص  وتوفير  المهنية 
والثقافي  والتجاري  االقتصادي  المجال 
المتبادل  الدعم  الى  إضافة  والمقاوالتي، 
للنساء  الدولي  للمجلس  الترويج  لمبادرات 
والكونفدرالية  الجزائر  في  المقاوالت 

العامة للمؤسسات الجزائرية بتونس.
في  الخبرة  بتبادل  أيضا  تتعلق  كما 
التكوينية  والبرامج  المقاوالتية  مجال 

ودعم  الشراكة  حول  والبحث  والمساعدة 
المشاريع  لحاملي  المقاوالتية  المبادرات 
الدعم  الى  إضافة  المبتكرة،  والمؤسسات 
الخاضعة  والمشاريع  للبرامج  المتبادل 
وتقنية  صناعية  شراكات  عن  للبحث 

ومالية دولية.
مذكرة  على  نغزة  وقعت  أخرى،  جهة  من 
االسالمي  المنتدى  رئيس  مع  تفاهم 
كما  أيهان،  طه  الشباب  تجاه  للتعاون 
المزايا  الحسبان  باألخذ في  الطرفان  التزم 
يتمتع  التي  والخبرة  للكفاءات  المقارنة 
مضافة  قيمة  عن  والبحث  الجانبان  بها 

واالستعمال األفضل للموارد المتوفرة.
اقليمية  قمة  تنظيم  الجانبان  وينوي 
تجمع  الشباب  لفائدة  االستثمار  حول 
مالية  هيئات  ومستثمرين  مقاولين 
االفكار  تبادل  بهدف  ومواطنين  ومقررين 
االستثمارات  عن  االفراج  طريقة  حول 
في  االسراع  أجل  من  والتمويالت 
ومكافحة  للشباب  المالية  االستقاللية 

البطالة بالمنطقة.

المناطق  تجديد  فبغرض 
المتضررة بفعل الحرائق التي 
اعداد  تم  الوالية,  مست هذه 
مخطط لغرس ما ال يقل عن 
الخروب  بشجرة  هكتارا   62
هكتارا   112 مجموع  من 
مهندسي  طرف  من  مبرمجة 
الغابات,  محافظة  مصالح 
حسبما أكده المكلف باإلعالم 
علي  بالمحافظة,  واالتصال 
برنامج  ويهدف  زقرور. 
النوع من األشجار,  غرس هذا 
لتعليمات  وفقا  المعتمد 
والتنمية  الفالحة  وزارة 
الحياة  «إعادة  الريفية, 
المتضررة  الغابية  للمساحات 
جانب  الى  الحرائق  بفعل 
جلب االهتمام بهذا النوع من 
المتعددة  الرعوية  الزراعات 
الفوائد  وذات  االستعمال 
واالقتصادية  االجتماعية 
مثلما  المؤكدة»,  والبيئية 
وقد  زقرور.  السيد  أوضحه 
بين  الجهود  تنسيق  مكن 
الغابات  محافظة  مصالح 
إطالق  منذ  جمعيات  وعدة 
بقسنطينة  البرنامج  هذا 
7 هكتارات بأشجار  من غرس 
ساقية  من  بكل  الخروب 
ببلدية  شطابة  بغابة  الروم 
هكتارات  و8  سمارة  عين 
ابن  ببلدية  زواوي  بجبل 
التحضيرات  تجري  فيما  زياد 
تقدر  أخرى  مساحة  لغرس 
ب 7 هكتارات بغابات المريج 
شجرة   300 بمعدل  وذلك 
حسب  الواحد,  الهكتار  في 
واختيرت  باإلعالم.  المكلف 
أشجار  غرس  برنامج  ضمن 
ذراع  غابة  من  كل  الخروب 
الناقة  ذراع  وغابة  الماجن 
الوحش  وجبل  (الخروب) 
ليشمل  قسنطينة  بأعالي 
مستقبال مساحة أخرى تناهز 
الى  وباإلضافة  هكتارا.   40
أشجار الخروب تم أيضا اقتناء 
غرار  على  أخرى  نباتية  أنواع 
الحلبي  والصنوبر  الصنوبر 

على  الحصول  تم  كما  واألرز 
ونباتات  ألشجار  أخرى  أنواع 
طريق  عن  الجمعيات  من 
طرف  من  كهبة  أو  المشاتل 
حسب  ومحسنين,  مؤسسات 

زقرور.
إبرام 26 اتفاقية لجعل مئات 
المساحات  من  الهكتارات 

الغابية خضراء 
محافظة  مصالح  وتشارك 
الغابات في تجسيد برنامجها 
المناطق  بتجديد  الخاص 
مع  الحرائق  بفعل  المتضررة 
في  ناشطة  جمعيات  عدة 
ميادين عدة. وكشف زقرور أن 
هذه التجربة التي تعد األولى 
«خلق  الى  ترمي  نوعها,  من 
المجتمع  في  حقيقي  دافع 
الجمعيات ومختلف  من خالل 
حماية  قصد  األخرى  الهيئات 
األشجار  وصيانة  الطبيعة 
وكذا ضمان ديمومتها», الفتا 
الى أن العملية تبقى مفتوحة 
الجمعيات  جميع  أمام 
في  المساهمة  تريد  التي 
الخاص  البرنامج  هذا  إنجاح 
المكلف  وأفاد  بالغراسة. 
اليوم  غاية  إلى  أنه  باإلعالم 
بين  اتفاقية   26 إمضاء  تم 
محافظة الغابات بقسنطينة 
في  الناشطة  والجمعيات 
مجال حماية البيئة والسياحة 
جمعيات  وفيديرالية 

وفيدرالية  المدني  المجتمع 
غراسة  أجل  من  الصيادين 
النباتية  األنواع  مختلف 
96 ألف و690 شجرة  بمجموع 
هكتارا.   122 مساحة  على 
المتعاقدة  الجمعيات  وتختار 
محافظة  مع  بالتشاور 
غابية  مساحة  الغابات 
من  بنوع  بغراستها  وتتكفل 
صيانتها  وضمان  األشجار 
مثلما  وحراستها,  وسقيها 
باإلعالم  المكلف  أوضحه 
الغابات.  بمحافظة  واالتصال 
المبرمة  االتفاقات  اطار  وفي 
الجمعيات  أعضاء  يستفيد 
هذا  تجسيد  في  المشاركة 
طرف  من  بتكوين  البرنامج 
الغابات  محافظة  إطارات 
وأخرى  نظرية  دروس  يضم 
غراسة  حول  تطبيقية 
نموها.  ومتابعة  األشجار 
فقد  زقرور  السيد  وحسب 
المواصفات  دفتر  إمضاء  «تم 
الجمعيات  بين  التقنية 
الغابات  ومحافظة  المعنية 
القيام  المراد  األشغال  يحدد 
بها  تكلف  التي  والمهام  بها 
برنامج  إطار  في  الجمعيات 
أن  إلى  مشيرا  التشجير», 
«اتصال  في  تبقى  الجمعيات 
الغرس  عملية  بعد  دائم» 
المقاطعات.  رؤساء  مع 
رئيس  قال  الشأن  هذا  وفي 

الطبيعة  حماية  جمعية 
سبيح:  المجيد  عبد  والبيئة, 
«لقد شرعنا في إطار مخطط 
غرس  في  الجمعية  عمل 
أشجار الخروب بغابات المريج 
وضفاف وادي الرمال بمناسبة 
اليوم العالمي للتطوع», الفتا 
إلى أن «شجرة الخروب حاضرة 
بغابة  السيما  بقسنطينة 
زياد».  ابن  وبلدية  شطابة 
وأبرز سبيح بأن شجرة الخروب 
عديدة  إيكولوجية  مزايا  لها 
البيئة  مع  تكيفها  خالل  من 
الصخرية  واألراضي  الجافة 
وأخرى اجتماعية واقتصادية 
دخل  مصدر  تعتبر  بحيث 
وجه  على  المحليين  للسكان 
الخصوص. كما ذكر بأن شجرة 
هاما  مصدرا  تشكل  الخروب 
كثيرا  وتستخدم  للطاقة 
موضحا  الطبية,  لفوائدها 
تستخدم  ثمرتها  بذور  بأن 
الحلويات  صناعة  في  أيضا 
للكاكاو  طبيعي  كبديل  وكذا 
باإلضافة إلى استعماالتها في 
الصيدالنية  شبه  الصناعات 
التجميل.  ومستحضرات 
فتعتبر  الشجرة  أوراق  أما 
حسبما  لألغنام,  جيد  كغذاء 
حماية  جمعية  رئيس  أبرزه 
الطبيعة والبيئة بقسنطينة.

تحظى شجرة الخروب المعروفة علميا باسم «سيراتونيا سيليكا» أهمية خاصة 
ضمن برنامج تجديد المناطق المتضررة بفعل الحرائق بوالية قسنطينة, حيث 

س.زخصصت لها محافظة الغابات مساحات شاسعة.
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هوس عمليات التجميل
  لطالما اعتُبر الجمال عنصراً جاذباً للتغني 
به و مدحه منذ أقدم العصور و حتى يومنا 

هذا، ما جعل الناس يسعون إليه بالوسائل 
كافة، كلّ بحسب مقومات عصره، و كثيراً 

ما قرأنا عن االهتمام بالجمال من أيام 
كليوباترا و غيرها من ملكات اشتهرن 

بجمالهنّ و طقوسهنّ في االهتمام به.
 و قد تغيّر التجميل و معاييره و مفاهيمه 

عبر الزمن، و كذلك العمليات الجراحية 
و تقنياتها، و في حين كانت أكثر أسباب 

العمليات التجميلية تنحصر بتصحيح 
مشكلة صحية أو خلل ظاهر، أصبحت في 

بعض األحيان لتغيير مالمح ما، و للتشبه 
ببعض الشخصيات العامة أو إلتباع موضة 
جمالية معينة، و تحولت في أحيان أخرى 

إلى هوس شوّه كثيرات بدل تجميلهنّ.

   و يعتبر الخضوع لعمليات التجميل 
حرية شخصية، فلكل شخص أسبابه التي 
تتعلق غالباً بشأن صحي أو نفسي، و عن 
هذه األسباب التي تدفع الناس لعمليات 

التجميل، يقول األشقر إن أكثر من 
يخضعون لها ليسوا من أصحاب التشوهات، 
وإن حوالي 70 في المائة يحتاجون إلى هذه 

العمليات بسبب عدم تناسق في الوجه، 
و 20 في المائة وجههم جيد لكن يريدون 

تحسينه بشكل أفضل.
   و التجميل نوعان، األول لتصحيح عدم 
التناسق، و اآلخر للحفاظ على الجمال مع 

العمر، و يوصي بالبدء باكراً، باالهتمام 
بالوجه ليكون العمل عليه أيسر و أسهل، 

إذ ما يتعب الوجه و يكثر التجاعيد حركات 
عضالت الوجه الكثيرة و القوية، و مع 

العمر تظهر 
التجاعيد مكان 

هذه العضالت، لذا فـ « البوتوكس « الذي 
يخفف حركة العضالت مهم استخدامه باكراً 
للمحافظة على الوجه كي ال يترهل الجلد، و 
كذلك من المهم عدم تعريض الجلد ألشعة 

الشمس ألنها تجعله يتكسر و يتجعد.
    و مع العمر، تتم االستعانة بـ « الفيلر 

« لتعبئة األماكن التي خفت كمية الدهون 
ر المختصون من أنه من غير  فيها، و يحذّ

المسموح استخدام مواد تبقى طوال العمر، 
شارحاّ عن أهمية المواد التي تحتوي على 
خاليا جذعية تنشط المنطقة التي توضع 

فيها و تقويها.
  و يعتبر التجميل مهم كونه يعطي ثقة 

بالنفس، بحيث أن الطلبة الذين يجرون 

عمليات لألنف، يصبحون اجتماعيين أكثر 
و متفاعلين مع أصدقائهم و يتفوقون في 
الدراسة، كما ينصح الناس بالمحافظة على 

مالمحهم، و على العنصر الجاذب فيهم، و 
أال يتحولوا إلى دمى شمعية، فالنفخ، و» 
البوتوكس « و الشد الزائد يشوّه الشكل 

و ال يخدم التجميل، و ليس علينا محو 
التجاعيد إنما تخفيفها، المهم أال يخسر 

الشخص جماله الخاص و جاذبه، و أحياناً 
نرجو الناس الذين لديهم عيون جميلة أال 
يحولوها إلى عيني قطة أو ذئب، و مثلهم 

الذين يكبرون الشفاه أكثر مما يجب، و 
لألسف يجدون دائماً مَن ينفذ لهم ما 

يريدون، فهي تكون أحياناً ضرورة ملحة 
إذا كانت تسبب مشكلة صحية أو نفسية 

لصاحبها.
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كيف تغسلين وجهكِ 
بالطريقة الصحيحة

   Constantin El  توجه الدكتور كوستي
Habr أحد أشهر األسماء في مجال العناية 

بالبشرة والتجميل، و هو الطبيب الذي 
تقصده معظم النساء اللواتي يرغبن في 
تعديل مالمحهنّ أو يواجهن أي مشكلة 

جلدية بسلسلة من النصائح السريعة، إلى 
كافة النساء ألن موضوع الحلقة ال يخُص 

امرأة بعينها، فمسألة غسيل الوجه، و إن 
بَدَت سهلة و بسيطة، كثيرات ال يمارسنها 

بالطريقة الصحيحة.
و لضمان غسل الوجه بالطريقة الصحيحة،   

إليكِ التفاصيل و الخطوات: 
•يجب أن يكون غسيل الوجه بماء فاتر 

فقط.
•يُنصح باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة.

•مدة الغسيل يجب أال تتجاوز دقيقة واحدة، تجنُّباً لجفاف الجلد.
ب للبشرة. •بعد غسيل الوجه ال تنسي استخدام مُرطّ

يكون جسم الطفل الرضيع ضعيفاً، كما أن    
المناعي لم يكتمل بعد، لذلك فإن  جهازه 
الشتاء  المنزل في طقس  خارج  اصطحابه 
إلباس  على  الحرص  منكِ  يحتاج  البارد، 
و  الدفء،  تمنحه  شتوية  مالبس  الطفل 
في  مبالغة  تكون  ال  بحيث  باتزان،  لكن 

الثقل، فترفع درجة حرارة جسم الطفل. 
-1  اختاري طبقات المالبس: هناك 
إلى طبقة  الطفل يحتاج  إن  قاعدة تقول 
مالبس إضافية عن طبقات المالبس التي 

ترتديها والدته، حتى يشعر بالدفء.
رتبي طبقات المالبس بطريقة   2-
المالبس  طبقة  تكون  أن  يجب  صحيحة: 
من  مصنوعة  الطفل  لجسم  المالمسة 
نسيج صحي جيد التهوية و عالي الجودة، 
و القطن هو اختيارك المثالي للطبقة المالمسة لجلد طفلك، حيث يحافظ القطن على درجة 
العلوية،  المالبس  أما طبقة  الرطوبة بعيداً عن بشرته،  أنه يسحب  حرارة جسم طفلك، كم 
فيجب أن تكون مصنوعة من نسيج ال يسمح بمرور الرطوبة أو البرودة إلى جسم طفلك، مثل 

الصوف أو البوليستر. 
-3  اختاري مالبس مقاومة للماء: قد تسقط األمطار في أي وقت في فصل الشتاء، لذا 
يجب أن تكوني مستعدة حتى ال تتسرب مياه األمطار إلى الطبقات الداخلية من مالبس طفلك 
و تصيبه بالبرد، اختاري طبقة مالبس خارجية مصنوعة من خامات مقاومة للماء، و تصنيفها ال 

يقل عن 1500 مم.
اختاري قطع مالبس سهلة االرتداء و الخلع: يجب أن تكون مالبس طفلك سهلة   4-
االرتداء و الخلع، ألنكِ معرضة لالضطرار إلى تغيير حفاضته في الخارج مثالً، فيجب أن يكون 
الطفل محميّ من البرد، على سبيل المثال، اختاري المالبس التي بها فتحة أمامية بطول جسم 

الطفل، بحيث تجعل تغيير الحفاض أو خلع مالبس طفل و هو نائم مهمة سهلة.
اختاري مالبس ذات تفاصيل تسهّل عليكِ: هناك بعض التفاصيل التي توفر لكِ   5-
للفصل  القابلة  القلنسوات  البارد، مثل  الطقس  الخروج بصحبة طفلك في  أثناء  تجربة أسهل 
التي تحمي طفلك من االنزالق، و أيضاً هناك بعض التفاصيل التي تركز على راحة طفلك مثل 

البطانيات الناعمة التي تكون لطيفة على بشرته الحساسة.
البرودة، حتى تحافظي على درجة حرارة  أطراف طفلك: من  احرصي على حماية    6-
و  للماء  مقاومة  ثلج  أحذية  و  انزالقي،  غير  سميك  نعل  ذا  حذاء  اختاري  و  بالكامل،  جسمه 

التهوية، و جوارب شتوية، و قفازات، فجميعها قطع تحمي أطراف طفلك من برودة الشتاء.
إذا كنتِ ستخرجين مع طفلك بالسيارة، فربما  للسيارة:  -7  اختاري معطفاً مناسباً 
يمثل معطف الطفل مشكلة مع حزام األمان، فإذا كان معطف طفلك سميكاً، يمكنكِ خلعه، و 

إحكام حزام األمان على جسم طفلك، ثم تغطيته بالمعطف من فوق حزام األمان.

بذور الكّتان تحميِك من 

اإلصابة بمرض سرطان الثدي
áë°üdG

Journal of Clinical  نشرت مجلة  
Oncolog، نتائج دراسة تُشير إلى الفوائد 
الصحّية لبذور الكتان، و دوره في الوقاية من 

اإلصابة بمرض سرطان الثدي.
   و من خالل الدراسة اكتشف الباحثون أن 
هناك بعض المركبات الموجودة في بذور 

بعض الحبوب و الخضار، لها خصائص تسبب 
القضاء على الخاليا السرطانية، و تحدّ من 
نموّ خاليا سرطانية جديدة، و تمنع ظهور 
أورام جديدة، و هذه المركبات أُطلق عليها 

مصطلح (اإلستروجين النباتي).

  و اإلستروجين النباتي يشبه في خصائصه 
إلى حدّ كبير هرمون اإلستروجين 

الموجود في جسم المرأة، و من أهم أنواع 
اإلستروجين النباتي مركبات الليغنان، 

الموجود بنسبة كبيرة في بذور الكتان.
  و أشار الباحثون إلى الدور الكبير الذي 

تؤدّيه مركبات الليغنان في خفض نسبة 
اإلصابة بمرض سرطان الثدي، خاصة 

بعد انقطاع الطمث، حيث يقوم بدور 
اإلستروجين الطبيعي، ما يعني أنه يسهم 
في حماية النساء من الموت المبكر بسبب 

مرض سرطان الثدي.
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تدابير منزلية 

اقترحت بعض األمهات برنامجا للتخطيط    
و  األسبوعية،  الطعام  لوجبات  المسبق 
ذلك بإعداد قوائم دورية لألطعمة التي 
األساسية  المكونات  تحضير  و  ستعدها، 
لها، مثل تقطيع الخضروات، و تخصيص 
إعداد  و  الدجاج،  و  اللحوم  من  حصص 
الوقت  ربح  أجل  من  غيرها  و  الصلصات 
و الجهد عند تحضير الوجبات اليومية أو 
عند استقبال الضيوف، مع الحرص على 

أن تكون الوجبات متنوعة و صحية.
بواقي     باستخدام  بعضهن  نصحت  و 

الوجبات إلعداد وجبات الغداء السريعة المعبأة الجاهزة لليوم التالي، أو إعداد مكونات الطعام مسبقا 
و وضعها في إناء الطهي و تركها على النار حتى االنتهاء من أعمال أخرى.

من إعداد : حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

اختيار مالبس طفلك الرضيع 
المناسبة لطقس الشتاء البارد

   التخطيط المسبق لوجبات الطعام األسبوعية 

مجتمع
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أسفرت إعادة قرعة ثمن نهائي دوري 
أمس،  سحبت  التي  أوروبا،  أبطال 
عن  السويسرية،  نيون  بمدينة 
مواجهة نارية لريال مدريد، كما حملت 

صدامين كبيرين أيضًا.
سان  باريس  مع  مدريد  ريال  ويلعب 
حيث  نارية،  موقعة  في  جيرمان، 
سيضطر سيرجيو راموس للعودة إلى 
فريقه  ضد  للعب  أخرى،  مرة  مدريد 
الذي  ميسي،  ليونيل  رفقة  السابق، 
ولكن  الكالسيكو،  ذكريات  سيستعيد 

هذه المرة من بوابة باريس.
نجم  رونالدو،  كريستيانو  ويعود 
إلى مدينة مدريد  مانشستر يونايتد، 
هو اآلخر، لكن لمواجهة غريم فريقه 
السابق، أتلتيكو مدريد، بينما ينتظر 
ليفربول بقيادة يورغن كلوب ونجمه 
محمد صالح، موقعة صعبة أمام إنتر 

ميالن، بطل الدوري اإليطالي.
لبايرن  نسبيًا  سهلة  القرعة،  وجاءت 
بول  ريد  ضد  يلعب  حيث  ميونخ، 
سيتي  مانشستر  وكذلك  سالزبورغ، 
لشبونة،  سبورتينغ  يواجه  الذي 
كما  ليل،  يلتقي  الذي  وتشيلسي 
أفرزت القرعة مواجهتين متوازنتين، 
حيث يلعب فياريال أمام يوفنتوس، 
المقرر  ومن  أياكس.  أمام  وبنفيكا 
أيام  الذهاب،  جولة  مباريات  إقامة 

فيما   ،2022 فيفري  و23   22  ،16  ،15
ستقام مواجهات اإلياب أيام 8، 9، 15

و16 مارس من العام المقبل.
القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  وكان 
القرعة  إعادة  رسمي  بشكل  قرر  قد 
وقال  اإلجراءات،  في  خطأ  بسبب 
حدوث  «بعد  رسمي:  بيان  في  يويفا 
الذي  البرنامج،  في  فنية  مشكلة 
المؤهلة  الفرق  إلى  المسؤولين  يرشد 

دوري  في  البعض  بعضها  لمواجهة 
أوروبا، حدث خطأ جوهري في  أبطال 
نتيجة  البطولة،  الـ16 من  دور  قرعة 
القرعة، وسيتم إعادة  إلغاء  لذلك تم 
الثالثة  الساعة  في  بالكامل  سحبها 
بتوقيت وسط أوروبا».وكانت القرعة 
مانشستر  بوضع  خطأً،  شهدت  قد 
الخاصة  االحتماالت  ضمن  يونايتد 
ثمن  الدور  في  فياريال،  بمنافس 
النهائي، وهو ما ال تسمح به اللوائح.

«القرعة المعادة» لثمن نھائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ملحق الدور األول 
من مسابقة الدوري األوروبي والتي 

جرت في مقر االتحاد األوروبي 
لكرة القدم في مدينة نيون 

السويسرية أمس عن مواجهات 
قوية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات 
التالية:

إشبيلية - دينامو زغرب

أتالنتا - أولمبياكوس

اليبزيغ - ريال سوسيداد

برشلونة - نابولي

وخالل القرعة، تم تقسيم الفرق 
الـ16، إلى مستويين:

المستوى األول يضم الفرق التي 
احتلت وصافة مجموعات الدوري 
األوروبي وهي: بيتيس (إسبانيا)، 

براغا (البرتغال)، دينامو زغرب 
(كرواتيا)، التسيو (إيطاليا)، 

نابولي (إيطاليا)، أولمبياكوس 
(اليونان)، رينجرز (أسكتلندا)، 

سوسييداد (إسبانيا).
المستوى الثاني، يضم الفرق 
التي احتلت المركز الثالث في 

مجموعاتها بدوري األبطال، 
وهي: أتاالنتا (إيطاليا)، برشلونة 

(إسبانيا)، دورتموند (ألمانيا)، 
اليبزيغ (ألمانيا)، بورتو 

(البرتغال)، إشبيلية (إسبانيا)، 
شيريف تيراسبول (مولدوفا)، 

زينيت بطرسبورغ (روسيا).
وستكون األنظار موجهة إلى 

برشلونة الذي فشل في التأهل 
إلى ثمن نهائي دوري األبطال 

للمرة األولى في آخر 20 عاما. وال 
يمكن ألي فريق مواجهة فريق 

آخر من البلد نفسه في منافسات 
الملحق، الذي تقام مباريات القسم 

األول منه في 17 فيفري، على أن 
تقام مباريات القسم الثاني بعد 

أسبوع.
وستتأهل 8 فرق من هذا الدور، 

عبر خروج المغلوب من مواجهتي 
الذهاب والعودة، إلى ثمن نهائي 

الدوري األوروبي، لتنضم إلى 8
فرق أخرى، سبق أن تصدرت 

مجموعاتها في الدور األول.

قرعة ملحق الدور األول للدوري األوروبي

مواجهات قوية أبرزها مواجهة 
برشلونة ونابولي

تقدم فريق «مرسيدس» 
باحتجاج على فوز الهولندي 
ماكس فيرستابن سائق «رد 

بول» ، بجائزة أبوظبي الكبرى، 
المرحلة الختامية لموسم 

بطولة العالم لسباقات 
سيارات الـ» فورموال 1»، وقال 

االتحاد الدولي للسيارات في 
بيان له إن فريق «مرسيدس» 

احتج «على الترتيب الواقع 
في ختام المسابقة».

واعتبر فريق «مرسيدس» 
الذي فاز ببطولة الصانعين 

للمرة الثامنة على التوالي 
وهو رقم قياسي، إنه تم 

انتهاك اللوائح الرياضية عند 
نزول سيارة األمان إلى الحلبة 

في آخر خمس لفات.
وأحرز النجم ماكس فيرستابن 
ألول مرة في تاريخه لقب بطل 

العالم، بعد أن تمكن من 
التفوق على البطل السابق 

البريطاني لويس هاميلتون 
سائق «مرسيدس»، في اللفة 
األخيرة من السباق الذي أقيم 

في اإلمارات.
وقطع فيرستابن مسافة 

السباق بزمن قدره 

(1:30:17.345) ساعة، منتزعا 
المركز األول في اللفة األخيرة 

من بطل العالم السابق 
البريطاني لويس هاميلتون 

سائق «مرسيدس»، الذي 
اكتفى بالمركز الثاني في 

هذه المرحلة والترتيب العام 
للبطولة. في حين فاز فريق 

«مرسيدس» بلقب الصانعين 
للعام الثامن على التوالي.
وفي ما يلي الترتيب العام 
لبطولة العالم للفورموال 1

للعام 2021:
-1 ماكس فيرستابين (24

عاما) سائق «ريد بول»، برصيد 
394 نقطة

-2 لويس هاميلتون (36 عاما) 
سائق «مرسيدس»، برصيد 

388 نقطة
-3 الفنلندي فالتيري بوتاس، 

سائق «مرسيدس»، برصيد 
226 نقطة

-4 المكسيكي سيرخيو بيريز 
سائق «ريد بول»، برصيد 190

نقطة
-5اإلسباني كارلوس ساينز، 

سائق «فيراري»، برصيد 164
نقطة.

الریال یصطدم بباریس ورونالدو یعود مجددا لمدرید

فيرستابن ينتزع لقب بطل العالم لـ»الفورموال 
وان» من هاميلتون في األمتار األخيرة

«مرسيدس» يحتج 
على الترتيب الواقع 
في ختام المسابقة

رياضة
حقق اول فوز له في الداربي المدريدي في الليغا، انشيلوتي

«اعلم أننا سنواجه عراقيل لكنني 
تعلمت من أخطائي»

انتصار  أول  أنشيلوتي،  كارلو  حقق 
أمام  بالليغا  مدريد  ديربي  في  له 
له  محاولة  خامس  في  أتلتيكو، 
حقبته  في  هزائم  و3  تعادل  عقب 
مدريد،  ريال  مع  األولى  التدريبية 
دون  بهدفين  الديربي  حسم  وبعد 
ثاني  اإليطالي،  المدرب  عادل  رد، 
بعشر  له،  انتصارات  سلسلة  أفضل 

مرات فوز متتالية.
الفوز  من  تمكن  أنشيلوتي  أن  ورغم 
لكن  األبطال،  دوري  أتلتيكو في  على 
في  الوحيد  المدرب  كان  اإليطالي 

تاريخ الملكي، الذي لم يفز في الليغا على الروخي بالنكوس خالل 4 مواجهات.
وقال أنشيلوتي «أشعر بارتياح كبير لما حققناه. في حقبتي األولى كنت سعيدا جدا، 
فزنا في 22 مباراة متتالية، وفي النصف الثاني من الموسم لم تكن األمور على ما يرام. 
هذا ال أنساه، أعلم أن الجزء الثاني من الموسم قد نواجه عراقيل. تجربة الحقبة األولى 

قد تساعدني في عدم ارتكاب أخطاء».
وبفوزه في الديربي، عادل أنشيلوتي، سلسلة انتصاراته في موسمه األول مع الريال، 
بين 18 ديسمبر 2013، وهو اليوم الذي قاد فيه أول مباراة للملكي وكان ذلك في كأس 
الملك ضد األوليمبيك، والثاني من فيفري التالي، عندما تعادل في سان ماميس أمام 

أتلتيك بيلباو.
الثاني،  موسمه  في  سجله  الملكي،  مع  المتتالية  االنتصارات  من  القياسي  رقمه  أما 
بطالً  توج  عندما  ديسمبر  من  و20   ،2014 سبتمبر   16 بين  متتاليا  فوزا   22 بواقع 

لمونديال األندية.

 سيميوني «منبهر» بريال مدريد:

«لقب الليغا ال يزال في الملعب»
قال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو 
مدريد، عقب خسارة الديربي بهدفين 
أمام ريال مدريد، إنه منبهر بالطريقة 
التي يلعب بها الفريق الملكي، وصرح 
بشكل  يلعب  مدريد  «ريال  سيميوني 
جيد،  بتوقيت  حاليا  يمر  رائع، 
قدم  كرة  ويقدم  كبيرة  بحدة  يلعب 

تعجبني».
جيد  بشكل  يتحول  «الملكي  وتابع 
كبيرة  وبسرعة  للهجوم،  الدفاع  من 
العبيه،  مميزات  يستغل  األمام،  في 
ليقوم  عاد  كبير  مدرب  أنشيلوتي 
صعوبة  وعن  جيد».  بشكل  باألمور 
اللحاق بريال مدريد واالحتفاظ بالدوري اإلسباني، رد سيميوني «لقب الليغا ال يزال في 
الملعب، ألن هناك مباريات كثيرة سنخوضها، من الواضح أن ريال مدريد يتفوق بفارق 
كبير من النقاط، ليس فقط على حسابنا. الليغا معقدة ونحن حاليا ال يمكننا التفكير 

سوى في تقليص الفارق مع أقرب منافسينا وهو ريال بيتيس».
لعب  الفريق  المباراة.  في  كبيرا  مجهودا  «قدموا  بالعبيه  األرجنتيني  المدرب  وأشاد 
نشعر  ال  بالهدوء،  والتحلي  العمل  مواصلة  علينا  الجماعية،  الناحية  من  جيد  بشكل 

باالستعجال، الليغا ينبغي أن نركز فيها كل مباراة على حدة».

قرر عدم االستمرار في اللعب بسبب مشاكل في القلب

حفل مرتقب إلعالن اعتزال 
أغويرو يوم األربعاء

أغويرو،  سيرجيو  األرجنتيني  اقترب 
اعتزاله  إعالن  من  برشلونة،  مهاجم 
الفترة  القدم بشكل نهائي خالل  كرة 

المقبلة.
فإن  «ماركا»،  لصحيفة  ا  ووفقً
ألغويرو،  حفالً  سينظم  برشلونة 
فيه  وسيعلن  المقبل،  األربعاء 
كرة  اعتزال  األرجنتيني،  المهاجم 
القدم. وكان برشلونة قد أصدر بيانًا 
فيه  أوضح  الماضي،  الشهر  مطلع 
3 لمدة  سيغيب  عامًا   33 صاحب  أن 

أشهر، من أجل تقييم «مدى فاعلية 
لتحديد  له  سيخضع  الذي  العالج 

البرنامج التأهيلي».
ديبورتيفو  أمام  البارصا  مباراة  من  لالنسحاب  أغويرو  اضطر  عندما  القصة  وبدأت 
اتضح فيما بعد  الصدر،  آالم في  الماضي، بسبب  أكتوبر   30 الليغا، يوم  أالفيس في 
أنها بسبب عدم انتظام ضربات القلب.وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن عقب شهر 

ونصف فقط من هذه الواقعة، قرر أغويرو، عدم االستمرار في المالعب.
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تألق منتخب المحليين رفع من أسهم الالعبين

توقاي وبن دبكة وشتي 
يطرقون باب المنتخب األول

المحلي  الوطني  المنتخب  تألق  ساهم 
في كأس العرب الجارية حاليا في قطر، 
من  بعدد  الخاصة  األسهم  ارتفاع  في 
الخضر  ضمن  بعدما  خاصة  الالعبين، 
لعبه  بعد  النهائي  لنصف  التأهل 

لمباريات قوية للغاية.
كان  المتتبعين  حسب  المتألقين  أول 
الخرافي  الهدف  صاحب  باليلي  يوسف 
في مرمى المنتخب المغربي، حيث كان 
لالعب أثره على جميع مباريات منتخب 
كعبه  علو  أخرى  مرة  واكد  المحليين، 
األخرى  العناصر  من  بالعديد  مقارنة 
في  فعله  مثلما  الدورة،  في  المشاركة 
وقت سابق مع المنتخب األول، كما أكد 
ياسين  براهيمي على مكانته هو اآلخر.

الثناء  من  نصيبه  الدفاع  خط  ونال 
مجيد  الوطني  الناخب  تشكيلة  في 

في  بعيد  لحد  موفقا  كان  الذي  بوقرة 
خياراته، ويرى النقاد أن اختيار الثنائي 
في  توقاي  ومحمد  بدران  القادر  عبد 
وأنهما  خاصة  نجاحا،  كان  الدفاع  قلب 
يحمالن ألوان نفس النادي وهو الترجي 
األيسر  الظهير  إليهما  يضاف  التونسي، 

شتي.
الدور  المتتبعون كذلك عن  ولم يغفل 
دبكة  بن  به سفيان  يقوم  الذي  الكبير 
العب  فاجا  حيث  الميدان،  وسط  في 
الفني  الطاقم  السابق  الجزائر  مولودية 
من  وكان  القتالية،  وروحه  بإمكانياته 
العناصر المؤثرة على سيرورة المباريات 
لحد الساعة ما يجعله مؤهال هو اآلخر 
شأن  شانه  األول  المنتخب  أبواب  لطرق 

توقاي وشتي وحتى طيب مزياني.
أ. ل

قائد الخضر يعبر عن رغبته في البقاء مع «السيتيزنس»

بلماضي أفضل مدرب ومحرز أفضل صانع ألعاب في إفریقیا
نال الناخب الوطني جمال بلماضي، والدولي الجزائري رياض محرز، االعتراف من االتحاد الدولي للتاريخ واإلحصاء لكرة القدم، حيث تم 

اختيار األول كأفضل مدرب لمنتخبات القارة السمراء، بعد تنصيبه من نفس المؤسسة كرابع أفضل مدرب في العالم
الوطني، في حين كان  والمنتخب  ألعاب، نظير مردوده رفقة مانشستر سيتي،  الخضر، رياض محرز، بجائزة أفضل صانع  وفاز قائد 
النجم المصري محمد صالح، قد توج كأفضل العب إفريقي. ومدرب األهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، كأفضل مدرب لألندية.

من جهته، رد محرز، على األخبار المتداولة مؤخرا حول إمكانية انتقاله إلى برشلونة خالل فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة، وقال في 
رده على سؤال أحد المتابعين في بث مباشر عبر السوشيال ميديا: «أشعر بارتياح مع مانشستر سيتي، وال أعتقد أن هناك ما ينقصني 
في النادي، إن األمور تسير على ما يرام، وأضاف في رده: «اللعب لبرشلونة؟، ال أفكر في هذه الخطوة، وال يوجد ما يدفعني لمغادرة 
إمكانية مغادرته  التي تحدثت عن  الفرنسية واإلسبانية،  المتداولة عبر الصحف  مانشستر سيتي» ويأتي رد محرز ليفند كل األخبار 

ق.ر لسيتي، خاصة في ظل كثرة جلوسه على مقاعد البدالء.        

الوطني  للمنتخب  الفني  الطاقم  يضع 
المحلي اليوم آخر اللمسات على تشكيلته 
منتخب قطر،  لمواجهة  تحضيراته  خالل 
غد،  يوم  سيجمعهما  الذي  اللقاء  في 

لحساب ربع نهائي كأس العرب.
ويعمل الناخب الوطني مجيد بوقرة على 
ويدرك  الغد،  لموقعة  عناصره  تحضير 
صعبة  ستكون  خاللها  المهمة  أن  جيدا 
للغاية، نظرا لعوامل عدة أهمها عاملي 
األرض والجمهور، كما أنه يعلم أن الجانب 
المواجهة،  خالل  حاسما  سيكون  البدني 
يوم  من  استفادوا  القطريين  وأن  سيما 
الذين  بالخضر،  مقارنة  إضافي  راحة 

ثم  اإلضافي  الوقت  إلى  للجوء  اضطروا 
المغرب ما  الترجيح في مواجهة  ضربات 

تسبب في إرهاق العديد من العناصر.
كبيرة  ثقة  ومساعديه  بوقرة  ويبدي 
في  باليلي  يوسف  المتألق  رفقاء  في 
ما  وهو  القطري،  المنتخب  عقبة  تجاوز 
في  حقه  الذهني  الجانب  يمنح  يجعله 
تحفيز  على  يعمل  حيث  التحضيرات، 
التأهل  لتحقيق  ودفعهم  الالعبين 
المنشود  الهدف  بلوغ  اجل  من  للنهائي 

وهو العودة بالتاج العربي إلى الجزائر.
الغد  بمباراة  الخاصة  التحضيرات  وكانت 
الطاقم  برمج  حيث  أمس،  انطلقت  قد 

الساعة  على  تدريبية  حصة  الفني 
الجزائري،  بالتوقيت  ونصف  الرابعة 
فيديو  حصة  مع  الموعد  كان  وقبلها 
على  للوقوف  قطر  منتخب  لمعاينة 
قد  الفاف  وكانت  وضعفه.  قوته  نقاط 
أن  سابق  وقت  في  لها  بيان  في  كشفت 
الفحوصات التي خضع لها المتألق باليلي 
لم تكشف عن شيء يدعو للقلق، وأضاف 
بيان الفاف، الصادر صاحب الهدف الرائع 
سيكون  المغرب،  أمام  األخير  اللقاء  في 
بمواجهة  الخاصة  التدريبات  في  حاضرا 

قطر.
أمير. ل

أحمد عالء يدعو للتركيز في مباراة الغد، وخوخي يصرحباليلي يشارك في التحضيرات الخاصة بمواجهة قطر

«سنواجھ العبین على أعلى 
مستوى ونصبوا للفوز والتأھل»

أكد بوعالم خوخي، العب المنتخب القطري، الجزائري األصل، صعوبة 
مواجهة منتخبنا الوطني المقررة غدا، في الدور قبل النهائي لكأس 

العرب، في حين أكد أحمد عالء ان العنابي يملك الوصفة القادرة على 
تمكينه من تحقيق التأهل.

وقال بوعالم في تصريحات على هامش تدريبات المنتخب القطري: 
«سنواجه منتخبا صاحب خبرات كبيرة، ويمتلك العبين على أعلى 

مستوى، لكن هذا ال يمنع أننا سنبذل قصارى جهدنا، من أجل الوصول 
لما نصبوا إليه، وهو الفوز والتأهل للنهائي»، وأكد فخره بما حققه 
العنابي حتى اآلن، وإسعاده للجماهير القطرية «التي لم تقصر على 

اإلطالق، وكانت خير سند للمنتخب في كل المباريات الماضية، وآخرها 
مواجهة اإلمارات في ربع النهائي»، وأردف: «راضون عما قدمناه حتى اآلن 

في البطولة، وبالطبع نطمح للمزيد، بعدما دخلت المنافسات مراحلها 
الحاسمة والنهائية».

من جهتهّ، شدد المهاجم أحمد عالء على أهمية التركيز في اإلعداد 
لمباراة الغد، وقال: «مواجهة الجزائر تحتاج لتركيز شديد ليس فقط 

في اإلعداد لها، وإنما خالل المباراة نفسها، وأرى أن التركيز سيكون أهم 
أسلحتنا إذا أردنا عبور هذه الموقعة الصعبة».

وأضاف: «سنواجه منتخبا كبيراً مدججا بالنجوم أصحاب اإلمكانيات 
الهائلة، وعلينا أن نكون مستعدين له بشكل جيد، يجب علينا أن 

ننتبه وال ننخدع بالفوز الكبير الذي حققناه على اإلمارات بخماسية في 
ربع نهائي البطولة، يجب أن نعرف أنه كان مجرد انتصار منحنا بطاقة 

التأهل لنصف النهائي ولم يحقق لنا اللقب ، المشوار مازال طويالً وعلينا 
أن نكون في قمة التركيز حتى نستكمل مسيرتنا».

انتخابات الرابطة المحترفة لكرة القدم:

مدوار یترشح لخالفة نفسھ 
وأعراب منافسھ الوحید

قرر الرئيس المنتهية عهدته للرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم 
مدوار، الترشح لعهدة ثانية على رأس الهيئة النسيرة للمنافسة، خالل 

الجمعية العامة االنتخابية المقررة ليوم االربعاء 22 ديسمبر، حسب 
ما أكده المعني امس، والذي فضل انتظار اليوم األخير إليداع ملفات 

الترشيح للفصل نهائيا في نيته للترشح لعهدة جديدة، بعد انتخابه 
في المرة األولى عام 2018.

وصرح مدوار: «أنا مترشح لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم. أودعت 
ملف ترشيحي عشية األحد» علما بأنه يقوم تسيير أمور الهيئة الكروية 

بالوكالة منذ 20 أكتوبر 2020 بموافقة االتحادية الجزائرية لكرة القدم.
وسيكون مدوار في تنافس مع عز الدين عراب، الرئيس االسبق لمجلس 

إدارة وفاق سطيف الذي كان أول من أودع ملف ترشيحه.
وعبر عراب عن سعادته لفكرة رئاسة «هيئة تسيير كرة القدم 

المحترفة « بعد أن «شغل عضوا للمكتب التنفيذي للرابطة المحترفة 
مدة 7 سنوات، برئاسة محفوظ قرباج».

وستدرس لجنة الطعون ملفات الطعن يوم الخميس قبل نشر القائمة 
النهائية للمترشحين على الموقع الرسمي للرابطة في نفس اليوم، 
وتجري الجمعية العامة االنتخابية يوم االربعاء 22 ديسمبر بالمركز 

الفني الوطني بسيدي موسى.
في لقاء متأخر عن الجولة الخامسة لبطولة الرابطة األولى

مھمة صعبة «للكناري»
 في بشار أمام الساورة

تقوم شبيبة القبائل برحلة محفوفة بالمخاطر الى بشار، لمالقاة شبيبة 
الساورة، التي يصعب النيل منها داخل قواعدها، اليوم في لقاء متأخر 

عن الجولة الخامسة لبطولة الرابطة األولى لكرة القدم.
فبعد تسجيلها ألربعة تعادالت في نفس العدد من المباريات، ستكون 

شبيبة القبائل في مهمة ليست باليسيرة أمام نظيرتها للساورة، و التي 
لم تسجل اي تعثر داخل قواعدها منذ انطالق الموسم الكروي الجديد، 

بفوزها بالمباريات الثالث التي لعبتها على أرضية ملعب 20 أوت ببشار.
وستكون تشكيلة «الكناري» أمام حتمية االستثمار في إمكانياتها 

وخاصة منها البدنية للعودة بنتيجة مرضية، وذلك بعد قضائها لحجر 
صحي دام 10 أيام لدى عودتها من إسواتيني، أما شبيبة الساورة الفائزة 

في مباراتها األخيرة على مولودية وهران فستسعى جاهدة لتسجيل 
فوزها الرابع على التوالي داخل قواعدها، وااللتحاق بوفاق سطيف في 

المركز الرابع.
ق.ر/واج
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بمقر  جرى  الذي  اللقاء  خالل  بلمھدي  قال 
باریس،  بعمید مسجد  االجتماع  إن  الوزارة، 
قبل  من  مؤخرا  استقبالھ  بعد  یأتي  والذي 
رئیس الجمھوریة،" یھدف إلى التباحث حول 
بفرنسا  الجزائریة  للجالیة  تقدیمھ  یمكن  ما 
واوروبا، و لتدارس مختلف اإلشكالیات التي 

تواجھھا ھذه المؤسسة الروحیة''.
وبخصوص  السیاق،  نفس  في  وأضاف 
استقبال الخلیفة العام للطریقة التیجانیة الشیخ 
علي بلعرابي، أن '' الجزائر ال طالما كانت 
لھم  الذین  األفارقة  لألخوة  الجامع  البیت 
كان  كما  ثوارا  بصفتھم  بھا،  عمیق  ارتباط 
من  ماندیال،أو  نیلسون  الراحل  الرئیس  حال 
ما  وھو  الدیني،  المجال  في  التكوین  حیث 
یمثلھ الیوم االمتداد الروحي للطریقة التیجانیة 

بأفریقیا والعالم".
من جھتھ،عاد عمید مسجد باریس إلى اللقاء 

الجمھوریة،  برئیس  مؤخرا،  جمعھ  الذي 
بعد  جاء  أنھ  باعتبار  ''ھاما''  كان  أنھ  مؤكدا 
التي  الظروف  بسبب  االنقطاع،  من  عامین 

فرضتھا جائحة كورونا.
وركز حفیز في معرض حدیثھ حول "مدى 
وزارة  في  ممثلة  الجزائر  مساھمة  أھمیة 
الدینیة و األوقاف في تكوین األئمة  الشؤون 
منذ  واستمرت  والتي  بفرنسا،  المنتدبین 
لمرافقة  األئمة  بعثات  إرسال  في   1981
سبتمبر  دفعة  اخرھا  الجزائریة،  الجالیة 
بینھم  من  إماما   57 والتي ضمت  المنصرم 
جامعیة  شھادة  على  متحصال  إماما   14

بدرجة دكتوراه".
حول  وردت  جیدة  أصداء  أن"  حفیز،  وقال 
عمل أئمة ھذه الدفعة خصوصا من قبل جالیتنا 
"، كاشفا في ذات السیاق، عن'' وضع برنامج 
بباریس،  بادیس  ابن  بمعھد  جدید  تكویني 

والذي یستمر لثالث سنوات بدال عن خمس 
سنوات كما كان معموال بھ سابقا''. وأكد أن 
تم  المعھد،  في  الیوم  بھ  المعمول  "البرنامج 
وضعھ من قبل أئمة جزائریین ولقي ترحیبا 

من وزارة الداخلیة الفرنسیة".
لقائھ بالشیخ علي بلعرابي، قال  وبخصوص 
عمید مسجد باریس، أن الفرصة كانت مواتیة 
ألجل بحث سبل تعزیز العالقة بین الطرفین 
مع  االئمة  تكوین  بمسالة  یتعلق  فیما  السیما 
وفي  مشتركة.  تعاون  فرص  الى  التطرق 
ذات الخصوص، قال خلیفة الطریقة التیجانیة 
العام، أن "كل ما یخدم الدین االسالمي، وكل 
المسلمین  خدمة  في  یسھم  أن  یمكن  طرف 
عبر بقاع العالم سیلقى دعم الطریقة التیجانیة 
وكل اتباعھا، وللعمل من أجل نشر قیم السلم 
والمحبة والتالحم كما سطرھا الشیخ التیجاني 

الجزائري".
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المعرض العالمي "إكسبو دبي 2020"

أسبوعان للترویج للسیاحة بجناح الجزائر 

حصیلة لألمن الوطني

 Ú°üî°T ìGhQCG ó°üëj äÉbô£dG ÜÉgQEG
´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y ∫ÓN

مرور  حادث   87 وقوع  إثر  آخرون   104 وجرح  لقي شخصان مصرعھما 
جسماني على مستوى المناطق الحضریة خالل نھایة األسبوع، حسب ما جاء 

أمس االثنین في حصیلة للمدیریة العامة لألمن الوطني.
ھذه  أسباب  أن  إلى  تشیر  الصلة  ذات  "المعطیات  أن  ذاتھ  المصدر  وأوضح 
الحوادث تعود بالدرجة األولى إلى العنصر البشري، نتیجة عدم احترام قانون 
المرور، عدم التقید بمسافة األمان، اإلفراط في السرعة واإلرھاق وعدم التركیز 
عند السیاقة". وفي ھذا اإلطار، جددت المدیریة العامة لألمن الوطني دعوتھا 
والحذر  الحیطة  وتوخي  المرور  قانون  "احترام  إلى  العام  الطریق  لمستعملي 
المواطنین،  تصرف  تحت  وضعتھا  التي  باألرقام  ذكرت  كما  السیاقة"،  أثناء 
وھي الرقم األخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البالغات 24 سا/24 سا.
حیاة سرتاح

متھم في قضایا تبدید العقار ومنح امتیازات غیر مستحقة للغیر

 äGƒæ°S 4 `H ≥HÉ°ùdG áØ∏÷G ‹Gh áfGOEG
GòaÉf É°ùÑM

واالقتصادیة  المالیة  الجرائم  مكافحة  في  المتخصص  الجزائي  القطب  أدان 
للجلفة  السابق  الوالي  اإلثنین  أمس  العاصمة)  بالجزائر  أمحمد  سیدي  بمحكمة 
حمانة قنفاف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بملیون دینار, فیما تم تبرئة 

األمین العام السابق لنفس الوالیة, الحاج موسى أعمر.
المتھمین من  العام السابقین لوالیة الجلفة وبقیة  الوالي واألمین  وقد تم متابعة 
إطارات ومدراء والئیین بتھم ذات صلة بالفساد السیما سوء استغالل الوظیفة, 

تبدید العقار ومنح امتیازات غیر مستحقة للغیر .
كما تم ادانة المتھمان طالب میسوم ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالیة بملیون 
أدین  نافذة وملیون دینار غرامة مالیة. كما  دینار وطالب محمد بسنتین حبسا 
بنفس الغرامة وعام حبسا موقوفة النفاذ المتھمان طالب عمر وطالب عبد الباقي, 
طریق  عن  عقاریا  وعاء   11 على  الحصول  بجنحة  طالب  عائلة  متابعة  وتم 

االمتیاز بطریقة مخالفة للتشریع على مستوى والیة الجلفة.
وفي نفس القضیة, أدینت المتھمة بریھمات نعیمة, وھي مدیرة الوكالة العقاریة 
السابقة بالوالیة, بعام حبسا موقوفة النفاذ. نفس العقوبة مع غرامة بملیون دینار 
تم النطق بھا في حق شریط بلخیر, مسیر شركة عائلة طالب, فیما استفاد باقي 
المتھمین, وھم مدیرا الصناعة السابقین واطارات بذات الوالیة, من حكم البراءة 
بإبطال كل  الحكم  تم  المفروضة علیھم، كما  القضائیة  الرقابة  ورفع إجراءات 

العقود والقرارات وعقود االمتیاز ذات صلة بوقائع ھذه القضیة.
و كان وكیل جمھوریة القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالیة 
واالقتصادیة قد التمس في جلسة األسبوع الفارط، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا 
في حق حمانة قنفاف و6 سنوات سجنا لألمین العام السابق, الحاج موسى أعمر, 
مع غرامة مالیة بملیون دینار في حقھما و حرمانھما من الحق في الترشح لمدة 
بقیة  في حق  5 و6 سنوات  بین  تتراوح  التماس عقوبات  تم  فیما  5 سنوات, 

المتھمین في ھذه القضیة.
حیاة سرتاح

على مستوى منطقتي "مسرغین" و"بوتلیلیس" في وھران

 QÉé°TCG ±ÉØL ∫ƒM ≥«≤– AGôLEG
 äÉ«°†ª◊G

النباتات بمسرغین في والیة وھران مؤخرا،  الجھویة لحمایة  المحطة  أطلقت 
تحقیقا حول بساتین بمنطقتي مسرغین وبوتلیلیس ظھرت بھا أعراض جفاف 

أشجار الحمضیات.
بمسرغین  النباتات  لحمایة  الجھویة  المحطة  من  فریق  قام  اإلطار  ھذا  وفي 
للحمضیات  بساتین   10 نحو  إلى  میدانیة  بخرجات  قرابة شھر  منذ  (وھران) 
على مستوى منطقتي مسرغین وبوتلیلیس لمراقبة الصحة النباتیة للحمضیات 
وأخذ العینات من أجل تحلیلھا على مستوى مخابر المحطة للكشف عن أسباب 
أو"تیباس"،  "تنشاف"  ب  الحمضیات  منتجي  عند  یعرف  ما  أو  الجفاف  ھذا 

حسبما أبرزتھ لـ "وأج" مدیرة المحطة دلیلة شابر یحیاوي.
ویسعى الفریق على زیارة أقصى حد ممكن من بساتین الحمضیات بمنطقتي 
كما  الجفاف،  أعراض  علیھا  ظھرت  التي  تلك  السیما  وبوتلیلیس  مسرغین 
مدیریة  مصالح  إعالم  تم  الوقت  نفس  في  أنھ  الى  الفتة  شابر  السیدة  أضافت 
الفالحة التي تقوم بدورھا بإعالم رؤساء المقاطعات لتوعیة الفالحین حول ھذه 
المسألة للحفاظ على بساتینھم". وتبین من خالل المستثمرات الفالحیة التي تم 
زیارتھا أن سبب ھذا الجفاف یعود إلى مرض فطري اسمھ "أنتراكنوس" الذي 
لم یكن موجودا من قبل كما أوضحتھ السیدة شابر یحیاوي التي أشارت إلى "أن 

الفالح الذي تتواجد عنده ھذا الفطر استطاع التغلب علیھ".
وفي ذات السیاق أكدت شابر یحیاوي أنھ و في حالة إھمال الفالح ھذا المرض 
الفطري قد یقضي على 50 في المائة من بستانھ علما أن ھذا الفطر یصیب 

الحمضیات بصفة عامة السیما برتقال "كلیمونتین" و"مندارین".
وعالوة على ذلك یتم إجراء تحالیل معمقة فیما یتعلق بمرض فیروسي "سي 
تي في" أوجرثومة "اكسلیال" كونھما أمراض لیس لھا عالج إال بقلع األشجار 
وحرقھا، وفق السیدة شابر یحیاوي التي أكدت أنھ "لم یظھر حالیا ھذا النوع 
إال  الحالي  الوقت  في  یوجد  وال  الحمضیات  بساتین  مستوى  على  اآلفات  من 
تدعو  السیاق  ھذا  وفي  فیھ".  التحكم  یمكن  الذي  المذكور  الفطري  المرض 
المحطة الجھویة لحمایة النباتات كافة الفالحین الذین یعانون من مشكل جفاف 
أشجار الحمضیات لالتصال بالمحطة و ذلك من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
و في الوقت المحدد، مؤكدة أن أبواب المحطة تبقى مفتوحة لكافة الفالحین الذین 
لھم مشاكل صحیة في النباتات لتقدیم لھم النصائح واإلرشادات الالزمة والعالج 

الضروري والمناسب.                                                ق. م
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أنھ  أمس،  للسیاحة  الوطني  الدیوان  كشف 
27 إلى   13 من  الممتدة  الفترة  في  سیتم، 
دیسمبر الجاري، تنظیم أسبوعین ترویجیین 
للسیاحة والصناعة التقلیدیة، وذلك في إطار 
العالمي  المعرض  في  الجزائر  تنشیط جناح 

"إكسبو دبي 2020".
وأوضح البیان أنھ بعد "النجاح" الذي عرفتھ 
التقلیدیة  والصناعة  السیاحة  قطاع  مشاركة 
في المعرض العالمي "إكسبو دبي 2020" 
15 الى   8 المتحدة (من  العربیة  باإلمارات 
المرة  ھذه  المشاركة  "تأتي  الفارط)  نوفمبر 
تحت إشراف الوزارة الوصیة في األسبوعین 
والصناعة  للسیاحة  الترویجیین  السیاحیین 
التقلیدیة في الفترة الممتدة من 13 إلى 27

دیسمبر 2021 لتنشیط جناح الجزائر".
رفقة  للسیاحة،  الوطني  الدیوان  وسیسعى 

للسیاحة  الجزائري  الوطني  الدیوان  مؤسسة 
إلى  التقلیدیة،  للصناعة  الوطنیة  والوكالة 
والترویج  السیاحیة  الجزائر  صورة  "إبراز 
خالل  من  التقلیدیة  والصناعة  للسیاحة 
التعریف بالقدرات والمقومات التي تزخر بھا 
الجزائر". وإلبراز جزء من التراث الثقافي 
"سیقوم  التقلیدیة،  الصناعة  بمجال  المتعلق 
الحریر،  حرفیون في مختلف مجاالت نسج 
الرمال  الرسم على  الفني،  الخزف  الساللة، 
میدانیة  ونشاطات  أعمال  بتقدیم  وغیرھا 
طیلة أیام التظاھرة عبر ورشات تمكن زوار 
انجاز  مراحل  على  االطالع  من  الجناح 

بعض المنتوجات"، یضیف البیان.
لتكثیف  الفرصة  ھذه  "اغتنام  سیتم  كما   
المتواجدین  الفاعلین  مختلف  مع  االتصال 
بغیة  الحاضرة  اإلعالم  ووسائل  بالمعرض 

شأنھا  من  التي  المعلومات  بكل  تزویدھم 
ترقیة صورة الجزائر السیاحیة والعمل على 
تسویقھا ضمن المقاصد العالمیة"، باإلضافة 
الفیدیوھات  من  مجموعة  "عرض  إلى 
وترویجیة  ترقویة  دعائم  وتوزیع  والصور 
من  لتمكینھم  الجزائر  جناح  زوار  على 
التي  الخصوصیات  أھم  على  أكثر  التعرف 

تتمیز بھا المناطق السیاحیة الجزائریة".
ذات  --حسب  المعرض  ھذا  وسیكون 
باألجانب  لاللتقاء  سانحا  "فضاء  المصدر-- 
سبل  تعزیز  بغیة  السیاحیین  والمتعاملین 
في  بینیة  عمل  عالقات  وربط  التعاون 
المجال السیاحي، ناھیك عن عرض زیارات 
افتراضیة بتقنیة ثالثیة األبعاد لدعوة الزوار 
السیاحیة  المنتجات  من  بعض  اكتشاف  إلى 

المتمیزة".
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ستقام عبر مختلف والیات الوطن والبدایة بالمستحدثة مؤخرا

االتحادیة الجزائریة للثقافة والفنون تطلق مبادرة "ورشات المواھب"
والفنون  للثقافة  الجزائریة  االتحادیة  قررت 
الفنون  مختلف  في  وطنیة  ورشات  تنظیم 
السینما،  المسرح،  الموسیقى،  (األدب، 
جمعیات  مع  بالتعاون  التشكیلي)،  الفن 
واالعالم،  للثقافة  الكلمة  في  ممثلة  والئیة 
ایقاع  أوركسترا  الثقافیة،  االسماعیلیة 

وتشریفات لوالیة الجزائر.
الكتشاف  موجھة  الورشات  ھذه  وستكون 
ومرافقتھا الحقا  وتوجیھھا  الشابة  المواھب 
سیتم  حیث  االحتراف،  نحو  طریقھا  لتشق 
وموجھ  دوري  بشكل  الورشات  ھذه  تنظیم 
وأوضح  والیة،   58 عبر  المواھب  لفائدة 

في  األولویة  أن  المبادرة  على  القائمون 
البدایة للشباب الموھوب في الوالیات العشر 
وھي  مؤخرا  استحداثھا  تم  التي  الجدیدة 
المنیعة،  أوالد جالل،  إن صالح،  ڤزام،  إن 
بني  تقرت،  المغیر،  جانت،  تیمیمون، 
عباس وبرج باجي مختار ثم تشمل مختلف 
الوالیات األخرى. وأوضح ھؤالء أیضا أن 
المبادرة ھذه سیساھم ویتطوع في تأطیرھا 
عدد من المثقفین والفنانین المحترفین حسب 
كل تخصص، وسیتم تنظیم الورشات وتحدید 
عدد  أن  وأكدوا  أیام   7 إلى   4 بین  مدتھا 
المشاركین فیھا سیكون خاضع لالعتبارات 

المادیة واالمكانیات المتوفرة لالتحادیة.
ھذا وسیرافق الورشات الوطنیة، صحفیون 
انشغاالت  ولنقل  الورشات  انطالق  لتغطیة 
كشف  مع  وسیاحیا،  وفنیا  ثقافیا  المناطق 
االقتصادیة  التنمیة  في  الثقافة  قطاع  دور 
التي  للمعوقات  التنبیھ  مع  المناطق  في ھذه 
الى  رسمیة  مراسلة  عبر  لرفعھا  یواجھھا 
الجھات الوصیة مع اقتراح حلول لھا (تشكل 
خالیا  والفنون  للثقافة  الجزائریة  االتحادیة 
مقترحات  وضع  على  تعمل  مستقلة  تفكیر 

للمساھمة في تطویر قطاع الثقافة).
حیاة. س
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   حاز العمل المسرحي « سين - ني» للتعاونية 
المسرحية « ماشاهو « من والية تيزي وزو على 
عمل  ألحسن  الذهبية،  بربار  فتيحة  جائزة 
الوطنية  األيام  فعاليات  ختام  في  متكامل 
ثلة  بحضور  ببومرداس،  المقامة  بربار  فتيحة 
الفنان  و  الرابع،  الفن  عشاق  و  الفنانين  من 
الليبي علي أحمد سالم كضيف الشرف و هو الذي 
أدى دور بالل ابن رباح في فيلم الرسالة الشهير، 
حملت  التي  الفعالية  هذه  تنظيم  على  أشرف  و 
شعار « المسرح شباب متجدد «، جمعية المنارة 
الثقافية لقورصو بومرداس بالتنسيق مع عدد 

من الهيئات جمعيات المجتمع المدني.
 » تينيسيم   » المسرحي  العمل  فاز  فيما     
والية  من  الدرامية  للفنون  الثقافية  للجمعية 
جائزة  عادت  و  التحكيم،  لجنة  بجائزة  أدرار، 
 » الخياشة  و  الخيش   » لمسرحية  إخراج  أحسن 
للجمعية الثقافية قطار الفن لوهران، في حين 
أداء  أحسن  جائزة  ليلى بن عطية  الممثلة  نالت 
نسائي عن دورها في مسرحية « البئر « لجمعية 
و  للبليدة،  الدرامية  الفنون  و  للمسرح  وجوه 

جائزة أحسن أداء رجالي حازها الممثل عميروش رباط عن نفس العمل المسرحي.
   توج بجائزة أحسن سينوغرافيا العمل المسرحي « ريق الما « لجمعية نوميديا الثقافية من والية برج بوعريريج 
كما  وهران،  لوالية  الفن  قطار  الثقافية  للجمعية   » الخياشة  و  الخيش   » للعمل  عاد  مسرحي  نص  أحسن  جائزة  و 
تضمنت التظاهرة تقديم عروض خارج المنافسة الرسمية و ورشات فنية حول إثراء الكتابة المسرحية و أخرى حول 
الرواية والمسرح و حول فن االرتجال إلى جانب تنظيم معرض للكتاب على مستوى بهو العروض بدار الثقافة رشيد 

ميموني.
1945 بحي  11 فبراير من عام  الراحلة « فتيحة بالل « و المعروفة فنيا بفتيحة بربار ولدت بتاريخ     يشار إلى أن 
الدين  محي  ذلك  بعد  اكتشفها  و  بومرداس،  شرق  لقاطة  بلدية  إلى  تعود  أصولها  فيما  العاصمة  بالجزائر  القصبة 
المسرح  و  الشاشة  لقبت بسيدة  أن  إلى  أعمال مميزة  أدت عدة  و  بالسينما  التحقت  ثم  المسرح  أدخلها  و  بشطارزي 

الجزائري قبل أن تلقى بارئها إثر أزمة قلبية بتاريخ 16 يناير 2015 عن عمر يناهز 70 عاما.

 األیام الوطنیة لمسرح الشباب ببومرداس

مسرحیة « سین ني « تحصد جائزة 
فتیحة بربار الذھبیة

حمل شعار « بیت لحم عاصمة الثقافة العربیة « 

تتویج خمسة أفالم جزائریة 
بمھرجان القدس السینمائي بغزة

لمهرجان  السادسة  الدورة  مؤخرا،  اختتمت،     
فلسطين،  بدولة  غزة  بمدينة  السينمائي  القدس 
الثقافة العربية «  تحت شعار « بيت لحم عاصمة 
بمشاركة 102 فيلم من 23 دولة و ذلك بالتزامن مع 
الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن  العالمي  اليوم 
بتتويج خمسة أفالم جزائرية بجوائز أهمها جائزة 
الروائية  األفالم  فئة  عن  الخاصة  التحكيم  لجنة 
سيدي  أمين  للمخرج   » ليلى  أبو   » لفيلم  الطويلة 

بومدين.
خالل  من  الجزائرية  السينما  تمكنت  قد  و    
مشاركتها في الدورة السادسة من مهرجان القدس 
السينمائي بحصد جائزة أفضل تصوير عن فيلم 
« دزاير « للمخرج مهدي تساباست، و جائزة محمد 
طريق   14  » فيلم  عن  وطني  عمل  ألفضل  بكري 

الصحراء « للمخرج حسان فرحاني.
  و في فئة األفالم الوثائقية القصيرة عادت جائزة لجنة التحكيم لفيلم « الحراق « للمخرج إسماعيل 
بلجاللة مناصفة مع الفيلم اللبناني «ممشى « للمخرج هشام كايد و جائزة أفضل فيلم موبايل لفيلم 

« مسعود الند ويشن « للمخرج صهيب منصورية.
  كما شارك الفيلمان الطويالن من الجزائر « دزاير « للمخرج سفيان مهدي تسابست و « ابوليلى « ألمين 
سيدي بومدين إلى جانب 17 فيلم آخر بينها « قابل للكسر « للمخرج أحمد رشوان من مصر و « رولم « 

للمخرج السعودي عبداهللا القرشي.
  و شملت قائمة األفالم الجزائرية الخاصة بفئة األفالم الوثائقية الطويلة  فيلم «143  طريق الصحراء 
لعباسي   » افتح   » و هي  أفالم  مشاركة  القصيرة  الروائية  األفالم  فيما عرف قسم  فرحاني،  لحسان   »
حسام الدين، « أرض اهللا الطاهرة « لفؤاد روايسية، « الحراق « إلسماعيل بلجيالله و كذا فيلم « ملك 

االسترداد « للمخرج بوغراف منصور.
  من جهة ثانية شارك في» قسم الهواة « ستة أفالم جزائرية أخرى و يتعلق األمر بـ « أخوة « لخيرات 
لكريم بوشطاطه، « أحالم بال سقف « لمحمد  البارود «  414 « إلسماعيل بويش و « فرسان  أحسن، « 

عالل، « لن نسامح « أليمن مراح و «مسعود الندوشين « لصهيب منصوريه.
بالتعاون  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  السينمائي من طرف  القدس  للتذكير فقد تم تأسيس مهرجان    

مع مؤسسات ثقافية فلسطينية و عربية.

الجلفة على موعد مع تظاھرة « أیام مسرح الجنوب
 « في طبعتھ العاشرة 

    ستحتضن والية الجلفة الطبعة العاشرة للتظاهرة الثقافية « أيام مسرح الجنوب « غدا األربعاء، و التي ستشارك فيها واليات من 
جنوب الوطن، و التي ستنظم في الفترة الممتدة ما بين 15 و 19 ديسمبر الجاري، مشاركة عدة فرق مسرحية عدد من الواليات الجنوبية 

على غرار أدرار، ورقلة، تندوف، األغواط و الجلفة.
  و يتضمن برنامج هذه التظاهرة التي سينظمها المسرح الوطني « محي الدين بشطرزي « بالتنسيق مع المسرح الجهوي « أحمد بن 
بوزيد «، تنشيط عدة عروض مسرحية للكبار و أخرى للصغار، ستتبعها جلسات مناقشة يؤطرها مختصون و تهدف إلى إثراء الجانب 
النقدي لما سيقدم من أعمال، كما من شأنها المساهمة في تنشيط المشهد الثقافي بهذه الوالية التي يتعطش جمهورها للمسرح 

و ما يقدم من إبداعات على الركح.
  كما سيتخلل هذا النشاط الثقافي الذي سيساهم في الكشف عن المواهب الشابة، إقامة ورشات تكوينية و ندوات فكرية ينشطها 
عدد من األساتذة و المختصين في المسرح تتناول جانبا تطبيقيا و آخرا نظريا يسلط الضوء على مواضيع عدة منها المسرح 

اإلذاعي و مسرح ذوي االحتياجات الخاصة.

رئیس المجلس األعلى للغة العربیة یصرح من تیارت

اللغة العربیة لھا مؤھالت لتصبح رائدة في مجال 
العلم والمعرفة

   كشف رئيس المجلس األعلى للغة العربية صالح بلعيد أمس األول، بوالية تيارت عن « اللغة العربية التي لها مؤهالت لتصبح رائدة في مجال العلم و المعرفة باستغالل ما توصل إليه الذكاء 
االصطناعي.

  و ذكر األستاذ صالح بلعيد، في كلمة خالل الملتقى الدولي حول اللغة العربية تحت عنوان» اللغة العربية : رهانات و آفاق « أن « اللغة العربية لها كل المؤهالت و اإلمكانيات لتكون اللغة األولى 
عالميا في مجال العلمي و المعرفة و الذكاء االصطناعي و االستفادة من الرقمنة و التكنولوجيا «.

    كما أبرز رئيس المجلس األعلى للغة العربية، خالل اللقاء الذي نظمته جامعة « ابن خلدون « في إطار شهر اللغة العربية الذي 
حمل هذه السنة شعار» اللغة العربية و التواصل الحضاري»، أن المطلوب في الوقت الراهن هو بعث روح المبادرة لدى الطلبة و 

الباحثين و المهتمين بتطوير اللغة العربية و إدماجها ضمن منظومة الرقمنة و الذكاء االصطناعي.
   و يرى األستاذ بلعيد أن « الوصول إلى تطوير اللغة العربية و استرجاع مجدها كونها كانت سباقة في بناء الحضارة اإلنسانية و 
لها الفضل فيما توصلت إليه الحضارة الغربية في جميع الميادين يبدأ و على الفور في البحوث التي تنطلق من حيث انتهت اللغات 

األخرى في تطوير نفسها «.
  و ركز في ذلك على « ضرورة التكامل بين اللغات و استغالل العامل المشترك بين األلسن إلقحامها في عالم الرقمنة دون التخلي 
بالغ  التي تحظى باهتمام  العربية  اللغة  التي أحيت شهر  األولى  الدول  الجزائر من بين  أن «  المرتبطة بها « مضيفا  الهوية  عن 
من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خاصة و أنها تقطع أشواطا بالدول التي جعلت منها لغة رسمية أولى أو ثانية و 

المشاريع األكاديمية و العلمية عبر العالم التي تتخذ منها حامال معرفيا.
   أما عميد كلية اآلداب و اللغات، األستاذ عبد القادر زروقي، فقد ثمن خالل اللقاء الذي افتتحه مدير جامعة « ابن خلدون « بزروق 
بلقومان جهود المجلس األعلى للغة العربية و اهتمامه البالغ بتطوير اللغة العربية و جعلها جزءا فاعال في الثقافة العالمية 

خاصة و أنها تتميز بالثراء و التواصل الحضاري.
  و تمحور الملتقى الدولي للغة العربية الذي شارك فيه أساتذة من العديد من الدول العربية و األجنبية حول ثالثة محاور أساسية 

تناولت « اللغة العربية في عصر العولمة « و « تعليمية اللغة العربية « و « اإلثراء اللغوي الفرنسي من الحضارة العربية «.
على  أشرف  و  السوقر،  ببلدية  األيتام  تربية  و  لرعاية  اآلمان  جمعية  مقر  زار  قد  العربية  للغة  األعلى  المجلس  رئيس  كان  و    
افتتاح األسبوع الثقافي للغة العربية إحياء لليوم العالمي اللغة العربية المصادف 18 ديسمبر، و الذي يشارك فيه باحثون من 
مختلف الدول العربية حيث ثمن اهتمام هذه الجمعية بتطوير اللغة العربية لدى األجيال من خالل برامج و مشاريع انطلقت في 

تجسيدها على أرض الواقع تهدف إلى استرجاع دور اللغة العربية كرافد للثقافة و المعرفة.
من إعداد : حياة مصباحي

لمهرجان  السادسة  الدورة  مؤخرا،  اختتمت،     
فلسطين،  بدولة  غزة  بمدينة  السينمائي  القدس 
الثقافة العربية «  تحت شعار « بيت لحم عاصمة 
 دولة و ذلك بالتزامن مع 
الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن  العالمي  اليوم 
بتتويج خمسة أفالم جزائرية بجوائز أهمها جائزة 
الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن  العالمي  اليوم 
بتتويج خمسة أفالم جزائرية بجوائز أهمها جائزة 
الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن  العالمي  اليوم 

الروائية  األفالم  فئة  عن  الخاصة  التحكيم  لجنة 
بتتويج خمسة أفالم جزائرية بجوائز أهمها جائزة 
الروائية  األفالم  فئة  عن  الخاصة  التحكيم  لجنة 
بتتويج خمسة أفالم جزائرية بجوائز أهمها جائزة 

سيدي  أمين  للمخرج   » ليلى  أبو   » لفيلم  الطويلة 
الروائية  األفالم  فئة  عن  الخاصة  التحكيم  لجنة 
سيدي  أمين  للمخرج   » ليلى  أبو   » لفيلم  الطويلة 
الروائية  األفالم  فئة  عن  الخاصة  التحكيم  لجنة 

خالل  من  الجزائرية  السينما  تمكنت  قد  و    
مشاركتها في الدورة السادسة من مهرجان القدس 
السينمائي بحصد جائزة أفضل تصوير عن فيلم 
مشاركتها في الدورة السادسة من مهرجان القدس 
السينمائي بحصد جائزة أفضل تصوير عن فيلم 
مشاركتها في الدورة السادسة من مهرجان القدس 

« دزاير « للمخرج مهدي تساباست، و جائزة محمد 
طريق   

الثقافي
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الوكاالت
وفي افتتاحه للورشة، أكد رئيس الرابطة أبو بكر 
2013 أن هيئته عملت ومنذ نشأتها سنة  واالر، 
على مسايرة جهود سلطات دول منطقة الساحل 
من  العنيف  والتطرف  الغلو  لظواهر  للتصدي 
وصون  لها  للتصدي  الناجعة  الحلول  طرح  خالل 
مشوهي  شرك  في  الوقوع  من  شبابها  عقول 
توجهاتهم  لتبرير  اإلسالمية  الشريعة  نصوص 

وأفعالهم المتطرفة.
وتأتي الورشات التي دأبت الرابطة على تنظيمها 
على مستوى البلدان المنتمية لمنطقة الساحل 
وتجديد  لطرح  المخصصة  اآلليات  أهم  كإحدى 
المقاربات الرامية إلى مجابهة هذا المد المتطرف، 
فضال عن تدريب األئمة والدعاة في هذا المجال.
كافة  تظافر جهود  أهمية  عند  واالر  توقف  كما 
العلماء  فئة  صدارتهم  وفي  الساحل  بلدان 
باإلسالم  لصيقة  أصبحت  التي  الصورة  لتصحيح 
والمسلمين، معتبرا أن التصدي لهذه اآلفات هو 

المكان الطبيعي للعلماء.
لخميسي  للرابطة،  العام  األمين  شدد  وبدوره، 
العنيف واإلرهاب  التطرف  بزاز، على أن مجابهة 
التي تعد ظواهر عابرة للحدود تستدعي "تظافر 
منطقة  دول  عليها  تحوز  التي  الطاقات  كل 
مع  تتقاطع  أصبحت  وأنها  خاصة  الساحل، 

الجريمة المنظمة".
التي  األضرار  إلى  الصدد،  هذا  في  لفت،  كما 
واإلجرام  اإلرهاب  بين  التحالف  فيها  يتسبب 
المنظم بدول الساحل، باستغالل الضالعين فيه 
لجغرافيا المنطقة والشعارات الدينية من جهة 
من  األهالي،  وإخافة  المالي  للكسب  والتعطش 

جهة أخرى.
دول  فإن  بالتعقيد،  المتسم  الوضع  هذا  وأمام 

الخطر  هذا  إلى  التصدي  إلى  مدعوة  الساحل 
استنادا  كياناتها وحتى مستقبلها"،  "يهدد  الذي 
مقاربة  "اعتماد  صدارتها  وفي  عناصر  عدة  إلى 
والسياسية  الفكرية  المقدرات  على  ترتكز  كلية 
هذه  في  دولة  لكل  واألمنية  واالجتماعية 
الجاد  التكفل  بـ"ضرورة  الوعي  مع  المنطقة" 

بمشاكلها الداخلية".
التي  الدينية  الشرعية  "نزع  مسألة  تبرز  كما 
تحاول بعض الجماعات االختفاء وراءها" كحتمية 
"هدم  خالل  من  إليها،  االلتفات  يتعين  أخرى 

األسس الفكرية" التي يقوم عليها نشاطها.
وفي ذات السياق، لم يغفل األمين العام للرابطة 
التذكير بالدور المهم المنوط بوسائل اإلعالم في 
هذا المنحى، خاصة وأن "التقارير المختلفة تؤكد 
اإلرهاب  الملتحقين بصفوف  ان عددا كبيرا من 
العالم  و  السيبرياني  الفضاء  تضليل  ضحايا  هم 

االفتراضي", مثلما أكد.
وال تكتمل هذه الجهود دون "تقديم الدعم الكافي 

تبليغ  على  يسهرون  الذين  المعتدلين  للعلماء 
مع  اإلسالم"  بها  يعرف  التي  الوسطية  رسالة 
مكافحة  إطار  في  المندرجة  المقاربات  مراجعة 
هذه اآلفات، بين الحين واآلخر، "لتثمين مواطن 

النجاح وتفادي ما أظهر محدوديته".
التنسيق  لوحدة  بالنيابة  المنسق  اعتبر 
واالتصال لدول الساحل اإلفريقي أن حضور هذه 
الورشة "يعكس اإلرادة والتمسك بتعزيز الجهود 
المشتركة لرفع التحديات الكبرى القادمة، خدمة 
بمنطقة  واالزدهار  واالستقرار  واألمن  للسلم 

الساحل".
معقد  وضع  في  الورشة،  هذه  تنظيم  ويأتي 
تناميا  "تعرف  التي  الساحل  منطقة  تشهده 
المسلحة،  االرهابية  الجماعات  لنشاطات  مقلقا 
من  عقود  منذ  المبذولة  الجهود  من  الرغم  على 
لمجابهة  اإلقليميين وشركائهم  الفاعلين  طرف 
ذات  أكد  مثلما  المنظمة"،  والجريمة  اإلرهاب 

المسؤول.

رئيسا  "انشغاال  االرهابي  التهديد  أضحى  فقد 
خاصة مع تزايد تعقيده"، األمر الذي جعل منه 
الرغم  الساحل، على  لبلدان  بالنسبة  "أكثر ضررا 
من النجاحات العملياتية المحصلة في الميدان".

المبذولة  الجهود  تظافر  ذلك،  كل  ويستوجب 
بين  انسجام  "إحداث  مع  الدول،  هذه  طرف  من 
المسعى"،  تتبناها في هذا  التي  االستراتيجيات 
اتساعا  "أكثر  مقاربة  على  االعتماد  خالل  من 
الظواهر ووضع  وشمولية الستهداف جذور هذه 
"الترويج  من  انطالقا  الوخيمة"،  لنتائجها  حد 

لثقافة السلم والحوار والتعايش والمصالحة".

"أهمية  العلماء  دور  يكتسي  المنحى،  هذا  وفي 
هذه  تتخذها  التي  األبعاد  إلى  بالنظر  خاصة"، 
أن  كما قال، مضيفا  الساحل،  الظواهر بمنطقة 
فئة العلماء بإمكانها االضطالع بدور محوري في 
التصورات  دحر  خالل  من  اآلفات،  هذه  مكافحة 
من  المستخدمة  اإلسالمي  الدين  حول  الخاطئة 
أفعالهم  لتبرير  كحجة  اإلرهابية  الجماعات  قبل 
والدفاع عن اإلسالم الوسطي الذي ينادي باألخوة 

والتسامح.
عام  تأسست  قد  كانت  التي  الهيئة  أن  يذكر 
إجماال  وأئمة ودعاة يمثلون،  2013، تضم علماء 
11 بلدا من منطقة الساحل، ثمانية منهم دائمو 
العضوية بوحدة التنسيق واالتصال لدول الساحل 
األمر  ويتعلق  بالجزائر.  مقرها  الكائن  اإلفريقي 
بكل من الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا وموريتانيا 
ومالي ونيجر ونيجيريا والتشاد، عالوة على ثالثة 
بلدان أخرى تحمل صفة أعضاء مالحظين وهم 

غينيا والسنغال وكوت ديفوار.

الثالثاء 14 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 11 جمادى األولى  
1443 ه  

الدولي
 " رابطة علماء وأئمة الساحل" تفتتح أشغال ورشتها الـ 14 بأبوجا

"التصدي لإلرهاب ال يتأتى إال بتظافر جهود كل دول المنطقة" 

 مشاركون في المؤتمر التاسع لالتحاد العام للعمال الصحراويين يؤكدون

ضرورة تحريك المجتمع الدولي 
لتسوية القضية الصحراوية

أجمع ممثلون عن وفود أجنبية 
مشاركة في المؤتمر التاسع لالتحاد 

العام لعمال الساقية الحمراء 
ووادي الذهب الذي تتواصل أشغاله 

اليوم االثنين بالداخلة بمخيمات 
الالجئين الصحراويين، على "ضرورة 

تحريك المجتمع الدولي في اتجاه 
حق الشعب الصحراوي في تقرير 

المصير واالستقالل".
وأعرب مشاركون في المؤتمر 

الذي يتواصل لليوم الثاني، في 
تصريحات نقلتها وكالة األنباء 

الجزائرية "واج"، عن تضامنهم 
ودعمهم الالمشروط لحق الشعب 
الصحراوي في الحرية واالستقالل، 

مؤكدين مواصلة النضال إلى جانب 
القضية الصحراوية، إلى غاية 

تحقيق النصر والسيادة على جميع 
األراضي الصحراوية المحتلة من 

طرف المغرب.
وفي هذا الصدد، أكد ممثل وفد 

الجبهة الوطنية لعمال نيكاراغوا، 
مالفن أغوريسيا، عزم منظمته 

النقابية على االستمرار في الدعم 
والتضامن مع الشعب الصحراوي، 

معبرا عن '' فخره واعتزازه'' 
بمشاركة العمال الصحراويين 

مؤتمرهم التاسع وسط ظروف 
"فرضت على الشعب الصحراوي 

العودة إلى الكفاح المسلح".
وأشاد أغوريسيا بالمناسبة 

بالتاريخ الطويل المشترك في 
النضال بين الشعبين الصحراوي 

والنيكاراغوي في سبيل الحرية 
ورفع الظلم، داعيا في الوقت 
نفسه األمم المتحدة ومجلس 

األمن لتحمل مسؤولياتهما تجاه 
االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان 

بالمناطق الصحراوية المحتلة من 
طرف المغرب، منددا أيضا بالحصار 

المضروب على المناضلة الصحراوية 
سلطانة خيا وعائلتها.

من جهته، قال األمين العام التحاد 
عمال موريتانيا، محمد عبد اهللا، 

أن "القضية الصحراوية "قضية 
موريتانية يتقاسمها الشعبين 

الشقيقين"، مبرزا دور العمال 
الصحراويين المحوري في تقوية 

صفوف النضال الصحراوي من أجل 
الحرية واالستقالل.

وأعرب بدوره ممثل االتحاد 
الموريتاني للشغل، محمد األمين 

ولد محمد سيدي، عن أسفه 
"لكل أشكال التطبيع الذي لجأت 
إليه المملكة المغربية وتآمرها 

مع الصهاينة على حساب 
القضيتين العادلتين الفلسطينية 

والصحراوية".
وأكد من جهته ممثل الحركة 

العمالية اإلفريقية، أرزقي مزهود، 
أن حضوره لفعاليات المؤتمر 
التاسع إلتحاد عمال الساقية 
الحمراء ووادي الذهب، تشكل 

رسالة قوية من حركته العمالية 
مفادها أن" القضية الصحراوية 

أصبحت تأخذ حيزا كبيرا من 

نضالها وكفاحها من أجل استكمال 
تحرير كافة القارة اإلفريقية من 

االحتالل".
ودعا مزهود كافة المنظمات 

النقابية في العالم إلى االنخراط 
في جهود الدفاع عن حقوق 

الشعوب المظلومة وفي مقدمتها 
الشعبين الفلسطيني والصحراوي. 
وجدد بدوره ممثل االتحاد الوطني 

للفالحين الجزائريين، الطاهر 
سعيد، دعمه لحق الشعب 

الصحراوي في تقرير المصير، 
مبرزا "فشل المناورات المغربية 

في التأثير على مسار القضية 
الصحراوية".

وتتواصل أشغال المؤتمر التاسع 
لإلتحاد العام لعمال الساقية 

الحمراء ووادي الذهب من خالل 
عمل اللجان قبل عرضها للمصادقة 

والشروع في العملية االنتخابية 
الختيار قيادة جديدة لالتحاد بعدما 

تمت المصادقة على التقريرين 
األدبي والمالي بعد نقاشات من 

قبل المؤتمرين.
ويشارك في المؤتمر الذي يحمل 

إسم "الشهيد الزين امبيريك اعلي 
فال" ويعقد تحت شعار ''عمل 

تضحية وفاء إلستكمال التحرير و 
البناء'' أكثر من 400 مندوب عن 

العمال الصحراويين وممثلي عدة 
نقابات ووفود أجنبية متضامنة 

مع القضية الصحراوية وبرلمانيون 
ومهتمون بقضايا التحرر.

دعا المنتدى المغربي للحقيقة واالنصاف بالمملكة الى إيقاف "المنحى 
في  السلطوية  منسوب  تزايد  من  والحد  االنسان  لحقوق  التراجعي" 

تدبير الفضاء العام وبلورة القرارات العمومية المرتبطة به.
 وطالب المنتدى في بيان له، بمناسبة الذكرى الـ 73 لإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان، بـ "انفراج حقوقي شامل يبدأ بإطالق سراح كافة 
ربوع  عرفتها  التي  االجتماعية،  االحداث  خلفية  على  المعتقلين 
ضحايا  المدونين  مجموع  وكذلك  األخيرة،  السنوات  في  المملكة 
المتعلق   00/65 قانون  وتعديل  التعبير،  حرية  على  التضييق 
لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  ضحايا  ليشمل  الصحية  بالتغطية 

اإلنسان".
المتكرر  للرفض  حد  "وضع  ضرورة  على  الحقوقي  المنتدى  أكد  كما 
أو  الجمعيات  من  عدد  تجديد  او  تأسيس  إيداع  وصوالت  لتسليم 
من  عدد  تنظيم  أمام  توضع  التي  التحكمية  القيود  ورفع  فروعها، 

االنشطة العمومية، التي تخص الجمعيات".
الوظيفة  في  المدمجين  للضحايا  الكامل  التقاعد  بضمان  طالب  كما 
العمومية بما يحفظ كرامتهم، وتمكين الضحايا في وضعية هشاشة 

من االستفادة من برامج الدعم االجتماعية دون عراقيل".
المغربية  الحكومة  واالنصاف،  للحقيقة  المغربي  المنتدى  وحث 
الجديدة على "تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة في شقيها 
الحقيقة، وجبر  الكشف عن  المتعلقة بمواصلة  أو تلك  المؤسساتي 

األضرار وحفظ الذاكرة، ومتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا االختفاء 
القسري ".

العقاب  من  اإلفالت  من  للحد  وطنية  استراتيجية  بوضع  طالب  كما 
وإصالح منظومة العدالة والسياسات األمنية ومالئمة القانون الوطني 
مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي 
لحقوق اإلنسان، والمصادقة على النظام األساسي للمحكمة الجنائية 
الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص  الدولية، والبروتوكول االختياري 

بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام".
على  التصديق  قرار  إرفاق  الى  المغربي  الحقوقي  المنتدى  ودعا 
االختفاء  من  األشخاص  جميع  حماية  بشأن  الدولية  االتفاقية 
اللجنة  باختصاص  المغربية  الدولة  باعتراف  بالتصريح  القسري 
أو  األفراد  "بتلقي وبحث بالغات  القسري  باالختفاء  المعنية  األممية 
31 من االتفاقية  المادة  بالنيابة عن أفراد يخضعون لواليتها" وفق 
منح  أجل  ومن  األممية  اللجنة  أمام  االنتصاف  لحق  ضمانا  المذكورة، 

هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.
كما حث المنتدى المغربي على "إيجاد حلول عادلة للملفات المصنفة 
للعدالة  المؤسسة  القواعد  واإلسراع في تسويتها، وفق  األجل  خارج 
من  تمكن  جنائية  منظومة  بناء  "إتمام  جانب  الى   ،"(...) االنتقالية 

القضاء على ممكنات تكرار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان".

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن استعدادها 
أنها  مؤكدة  موعدها،  في  الرئاسية  االنتخابات  إلجراء 
عملية  سير  حسن  لضمان  الالزمة،  بالتدابير  قامت 

االقتراع.
في  جناح،  أبو  رمضان  بالوكالة  الحكومة  رئيس  وقال 
بها  المناطة  المهمة  "أنجزت  الحكومة  إن  له،  تصريحات 
للوصول الى االنتخابات في موعدها المقرر"، مضيفا أنها 
"لم تغيب جهدا لدعم المفوضية العليا لالنتخابات بكل 
االمكانيات التي من شأنها أن تهيئ األجواء لالنتخابات".

وذكر أن "حكومة الوحدة الوطنية تعهدت أمام الشعب 
من  منتخبة  حكومة  الى  السلطة  ستسلم  بأنها  الليبي 
حكومة  رئاسة  جناح  أبو  ويتولى  االنتخابات".  خالل 
الوحدة الوطنية بالوكالة منذ أن قدم رئيس الوزراء عبد 

الحميد الدبيبة ترشيحه لالنتخابات الرئاسية.
واالنتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر 
واحد،  شهر  بعد  المقررة  التشريعية  وتلك  الجاري 
المتحدة،  األمم  برعاية  جرت  تفاوض  عملية  ثمرة  هي 

ويفترض أن تطوي صفحة النزاع في البالد.

 طالب بإطالق سراح كافة المعتقلين على خلفية االحداث االجتماعية

منتدى مغربي يدعو لوقف "المنحى 
التراجعي" لحقوق االنسان بالمملكة

 أكدت أنها قامت بالتدابير الالزمة لضمان حسن سير عملية االقتراع

الحكومة الليبية تعلن استعدادها إلجراء 
االنتخابات الرئاسية في موعدها

انطلقت أمس، بعاصمة نيجيريا أبوجا أشغال الورشة الـ 14 لرابطة علماء ودعاة وأئمة 
بلدان الساحل التي ستتمحور حول "دور العلماء في معالجة التطرف واإلرهاب والجريمة 

المنظمة بمنطقة الساحل".
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الخارجية الفلسطينية تندد بجريمة االحتالل 

الفلسطينيون يشيّعون جثمان الشهيد 
«جمال كيال»

وانطلق موكب الجنازة من أمام المستشفى بمدينه نابلس شاركت 
فيها قوات األمن الفلسطيني، حيث حمل على األكتاف ومن ثم 
أقيمت  حيث  المدينة،  وسط  الشهداء  دوار  إلى  الجنازة  انطلقت 
صالة الجنازة على الشهيد. وهتف الفلسطينيون بهتافات تمجد 
باستمرار  الصهيوني  االحتالل  قوات  وتوعد  والشهداء  الشهيد 

المقاومة الفلسطينية حتى دحر االحتالل.
وفي أول رد فعل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
عاما)،   31) الكيال  محمد  جميل  الشاب  الشهيد  اعدام  جريمة 
واصابة عدد آخر من المواطنين بالرصاص الحي وصفت جراحهم 
تعرضت  الذي  السافر  واالعتداء  االقتحام  أثناء  بالمتوسطة، 
وترهيب  وترويع  الماضية،  الليلة  واحياؤها  نابلس  مدينة  له 

المواطنين اآلمنين في منازلهم.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أمس، هذه الجريمة 
تنفذها  التي  الميدانية  االعدامات  جرائم  مسلسل  في  «حلقة 
قوات االحتالل، وفقا لتعليمات وتوجيهات المستويين السياسي 
والعسكري لدى االحتالل الصهيوني، التي تسمح لجنود وعناصر 
معه  وتتعامل  الفلسطيني،  على  النار  إطالق  وتسهل  االحتالل 
من  وازع  دون  حياته  استباحة  يمكنها  والتدريب  للرماية  كهدف 
الثقافة  الجرائم  هذه  تعكس  كما  قانون.  او  اخالق  او  ضمير 
في  القرار  صنع  مراكز  على  تسيطر  التي  العنصرية  االحتاللية 

دولة االحتالل.
وحملت، االحتالل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة 
القليلة الماضية،  الثانية في محافظة نابلس خالل األيام  وهي 
الميدانية  االعدامات  جرائم  مع  الدولي  التعامل  من  وحذرت 

المعاناة  حجم  تخفي  عابرة،  احداث  أو  االحصائيات  في  كأرقام 
«ضحايا  هم  الذين  الشهداء،  أسر  تتكبده  الذي  وااللم  الكبيرة 

عقلية االحتالل» االستعمارية.
الدولية  الجنائية  المحكمة  الفلسطينية  الخارجية  وطالبت 
بسرعة اتخاذ ما يلزم من االجراءات الرادعة لالحتالل إلجباره على 
وقف جرائمه فورا، وفي مقدمة ذلك سرعة البدء بتحقيقاته في 

انتهاكات وجرائم االحتالل ومستوطنيه.
من جانبه، قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشاللدة، إن قوات 
بحق  واالعدامات  الجسدية  التصفية  عمليات  تمارس  االحتالل 
أبناء الشعب الفلسطيني خارج إطار القضاء، إضافة الى استمرار 
أراضي  على  واالستيالء  الشرعية  غير  االستيطانية  األنشطة 

الغير بالقوة.
إلى  الشاللدة في حديث إلذاعة «صوت فلسطين»، أمس،  ودعا 
رفع دعاوى قضائية فردية وجماعية لمواجهة جرائم االحتالل، 
بالملفات  فوري  بتحقيق  مطالبا  القانوني،  المسار  عبر  وادانتها 
مثول  لضمان  الدولية،  الجنائية  المحكمة  امام  المطروحة 

المجرمين امام المحكمة وادانتهم.
وقال: يتوجب على مجلس االمن الدولي تطبيق قراراته وخاصة 
القرار الخاص باالستيطان (2334)، وتحويلها إلى آليات تنفيذية 
استنادا للبند السابع، متسائال عن القيمة القانونية للقرارات إذا 
لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، خاصة األمم المتحدة التي 

أصدرت قرار التقسيم.
في  عباس  محمود  الرئيس  خطاب  مخرجات  متابعة  وبخصوص 
الجانب  المتحدة، كشف شاللدة عن تشكيل لجنة لتحويل  األمم 

القائمة  القوة  لتحميل  قانونية،  آلليات  الخطاب  في  القانوني 
القانون  لقواعد  يستند  بما  الجرائم،  عن  المسؤولية  باالحتالل 
الدولي. وأكد ان خطاب عباس، يشكل وثيقة قانونية ودستورية 
بالوسائل  االحتالل  إلنهاء  محددة،  مهلة  عبر  الدولي  للمجتمع 

السلمية.
الثائر  المقاومة اإلسالمية «حماس» فقد أن «الشباب  أما حركة 
في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لن يتراجعوا عن قرارهم 

باستمرار القتال ضد االحتالل حتى طرده».
صحفي  تصريح  في  قاسم،  حازم  الحركة،  باسم  المتحدث  وقال 
مدينة  من  الكيال  جميل  الشاب  استشهاد  على  تعقيباً  أمس، 
نابلس في الضفة الغربية: إن «الشباب الثائر عازمون على دحر 
مستوطناته  واقتالع  الفلسطينية،  األرض  كامل  عن  االحتالل 
المستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  مستوطنيه،  وكنس 

وعاصمتها القدس».
مع  الكيال،  جميل  للشهيد  الطاهرة  الدماء  «هذه  أن  وأضاف: 
ستشكل  المتواصلة،  الفلسطيني  الشعب  ثورة  شهداء  دماء  كل 
انتفاضة  الستمرار  وضمانا  المقاوم،  الفعل  لتصاعد  وقودا 

الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة».
قوات  مع  المتكررة  االشتباك  «حالة  أن  إلى:  المتحدث  ولفت 
االحتالل التي تقتحم مدن الضفة الغربية، تعني أننا أمام مرحلة 
نضالية جديدة، وتصعيد لحالة التصدي العتداءات االحتالل على 

أهلنا في الضفة الغربية».

شيع آالف الفلسطينيين، أمس، جثمان الشهيد جميل الكيال والذي استشهد فجر أمس، 
بعد إصابته برصاص قوات االحتالل الصهيوني في الرأس خالل اقتحام جنود االحتالل للبلدة 

القديمة بنابلس .
ä’ÉcƒdG

أفرج االحتالل الصهيوني، أمس، عن 
الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية 

«المحظورة» صهيونيا في األراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 48، بعد 

اعتقال دام نحو 16 شهرا.

واحتشد فلسطينيون الستقبال الشيخ 
صالح، ملوحين برايات خضراء. وجرت 
استعدادات منذ أول أمس، في مدينة 

«أم الفحم» الستقباله، حيث أعدت لجنة 
المتابعة العليا لعرب الـ48، برنامجاً 

لذلك، يبدأ من لحظة اإلفراج عنه، 
ويتضمن مرافقته بقافلة سيارات حتى 
مدينة أم الفحم، وتنظيم مؤتمر صحفي 

يتحدث فيه الشيخ صالح وشخصيات 
أخرى، إضافة إلى استقبال المهنئين.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، 
أدانت محكمة صهيونية في حيفا الشيخ 
صالح، بتهمة «التحريض على اإلرهاب»، 
و»تأييد منظمة محظورة»، في إشارة إلى 

الحركة اإلسالمية التي حظرها االحتالل 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بدعوى 

«ممارسة أنشطة تحريضية ضد الكيان 
الصهيوني». وحكمت المحكمة في 10

شباط/فبراير 2020، بالسجن الفعلي 
عليه 28 شهراً، مع حسم 11 شهراً قضاها 

باالعتقال الفعلي.
ومنذ عقود؛ يواصل االحتالل عبر أجهزته 
ومؤسساته األمنية والسياسية المختلفة، 

ممارسة العديد من االنتهاكات بحق الشيخ 
صالح، كاالعتقال المتكرر، والحبس المنزلي، 

والمنع من السفر، واإلبعاد والحرمان من 
دخول مدينة القدس المحتلة والصالة 

في المسجد األقصى المبارك، وغيرها من 
اإلجراءات العقابية.

وفي هذا الصدد قالت حركة «حماس» إنَّ 
سياسة االحتالل في المالحقة والتضييق 
واإلبعاد واالعتقال، لن تفلح في تغييب 

رموز الشعب الفلسطيني، عن ساحات 
النضال في بيت المقدس وأكناف بيت 

المقدس، والذي يمثّل الشيخ رائد صالح 

عنوانها األبرز في كشف مخططات االحتالل 
ا  التي تستهدف المقدسات، والوقوف سدًّ

منيعاً ضد تمريرها وإفشالها.
وتقدمت الحركة في بيان لها بخالص 

التهنئة والتبريك إلى الشعب الفلسطيني، 
واألمة العربية واإلسالمية، وكل األحرار في 

العالم، بمناسبة اإلفراج عن شيخ األقصى، 
الشيخ رائد صالح من سجون االحتالل 

الصهيوني، بعد اعتقال ظالم دام 16 شهراً.
وبعثت برسالة فخر واعتزاز إلى الشيخ 

رائد صالح، مؤكدة أنه «سيظل قامة 
شامخة، ورمزاً من رموز النضال والتضحية 

في الشعب الفلسطيني، المدافعين 
عن فلسطين، وفي القلب منها القدس 

والمسجد األقصى المبارك»
قال مدير مكتب إعالم األسرى األسير المحرر 

ناهد الفاخوري إن حمالت االعتقال التي 
تشنها قوات االحتالل وطالت العشرات من 

األسرى المحررين منهم القيادي الشيخ 
حسن يوسف، تعبر عن العقلية الفاشلة 

واالستبدادية لالحتالل، ودليل إفالس 
وعجز.

وأشار الفاخوري في تصريح صحفي 
إلى أن هذه االعتقاالت لن تثني شعبنا 

الفلسطيني، ولن تنال من عزيمته 
وإصراره على مواصلة طريق المقاومة 

والصمود حتى دحر االحتالل من كامل أرضنا 
المباركة.

وشنت قوات االحتالل فجر اليوم االثنين 
حملة اعتقاالت وحشية في مدن الضفة 

ا،  المحتلة طالت أكثر من 26 فلسطينيًّ
منهم الشيخ القيادي حسن يوسف (63

عاما) من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام 
اهللا.

وقالت عائلته، إن قوات االحتالل داهمت 
منزله في حدود الساعة الرابعة فجرا 

بعدد كبير من الجنود، ثم أبلغوه أنه رهن 
االعتقال، ونقلوه إلى جهة مجهولة، علما 

أنه تحرر في شهر تموز/ يوليو الماضي 
بعد اعتقال دام تسعة أشهر، وأمضى في 

سجون االحتالل ما يقارب ٢١ عاما متفرقة.

وفي السياق ذاته، اعتقل الجنود عددا 
من األسرى المحررين معظمهم من كوادر 

ونشطاء حركة حماس؛ عرف منهم نور 
القاضي، وعبد اهللا متولي الذي أفرج عنه 

قبل شهر فقط، وهما من مدينة البيرة، 
وبراء مفارجة، ووحيد دار موسى من بيت 

لقيا غربا، وبراء عاصي من قراوة بني 
حسان غرب سلفيت، وأنس مسكاوي من 

قلقيلية، ومحمد يونس المسالمة من دورا 
جنوب الخليل، ويزيد ناصر من نابلس، 

وأحمد وعمر غازي من بلدة جماعين 
جنوبا، وعبد الرحيم إبراهيم من بديا قرب 

سلفيت.
كما اعتقل االحتالل الشاب أمير الحاج من 

مدينة نابلس بعد إصابته برصاصهم، 
إلى جانب اعتقال خمسة شبان من مخيم 
العروب شمال الخليل منهم محررون، هم: 

أنس وغسان جوابرة، ومؤيد الشربي، وعز 
الدين الهور، ورباح الفضيالت، إضافة إلى 

الشاب راغب موسى جبر من بلدة العيزرية 
شرق القدس.

وفي القدس المحتلة شن الجنود حملة 
اعتقاالت طالت عددا من األسرى المحررين؛ 

عرف منهم المحرر رامي الفاخوري وزوجته 
إيمان ابنة الشهيد مصباح أبو صبيح من 
حي باب حطة؛ حيث تم تفتيش منزلهما 

بوحشية، وتخريب محتوياته، وتُرِك 
طفالهما وحدهما في المنزل؛ كما اُعتقل 

المحررون جهاد قوس، ورشيد الرشق، 
ومحمد شريفة، وناصر الهدمي، وسفيان 

العجلوني، من أحياء البلدة القديمة.

وفي اإلطار ذاته، شنت قوات االحتالل 
حملة مداهمات لمنازل أسرى محررين من 

حركة حـماس، وهددهم الجنود والضباط 
باالعتقال مع اقتراب ذكرى انطالقة 

الحركة، كما سلبت مبالغ مالية، وعرف 
منهم القيادي في الحركة حسين أبو 

كويك من رام اهللا؛ والمحرر أسامة الرجبي 
من القدس، والمحرر ساجي أبو عذبة من 

قلقيلية.

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
يقبعون  أسرى   5 إن  الفلسطينية، 
و»نفحة»  «عسقالن»  بمعتقلي 
أوضاعا  يشتكون  الصهيونيين، 
صحية غاية في السوء وبحاجة ماسة 

لرعاية طبية لحاالتهم.
لها،  تقرير  في  الهيئة  وأوضحت 
أمس، أن سلطات االحتالل الصهيوني 
بتنفيذ  تُمعن  السجون  بمختلف 
بشكل  الطبي  اإلهمال  سياسة 
تماطل  كما  األسرى،  بحق  مقصود 
من  كثير  وفي  حاالتهم،  بتشخيص 
األحيان تحاول إدارة السجون تضليل 
من  يُصيبهم  بما  وخداعهم  األسرى 
األخطاء  ارتكاب  عن  عدا  أمراض، 
تزايد  إلى  يؤدي  ما  بحقهم،  الطبية 
المحتجزين  المرضى  األسرى  أعداد 
أوضاعهم  وتفاقم  السجون،  داخل 

الصحية.
المريض  األسير  حالة  التقرير  ورصد 
طولكرم،  مدينة  من  صوفان  موسى 
صحية  مشاكل  من  يعاني  الذي 
آالم  من  يشتكي  حيث  عديدة، 
بالمفاصل والصدر وديسكات بالظهر 
وآالم  الفقري  بالعمود  ومشاكل 
باليدين والقدمين، ويتناول 15 حبة 
دواء يوميا وهي عبارة عن مسكنات 
التي  الصحية  للمشاكل  أخرى  وأدوية 
من  لنوعين  إضافة  منها،  يعاني 
التي يعاني  البخاخات لمشكلة األزمة 
منها، ورغم ظروفه الصحية القاسية 
تواصل  االحتالل  سجون  إدارة  أن  إال 
معتقل  زنازين  داخل  احتجازه 

«عسقالن» من دون أي مبرر.
من  زواهرة  محمد  األسير  ويعاني 
بيت لحم، من مشاكل في البروستات 
تُسبب له آالم حادة، وقد بدأت لديه 
إضرابا  خوضه  بعد  المشاكل  هذه 
وهو   ،2017 عام  خالل  الطعام  عن 

طبيب  على  لعرضه  ماسة  بحاجة 
الصحية  حالته  لتقييم  مختص 
لوضعه،  الالزم  بالعالج  وتزويده 
تماطل  االحتالل  سجون  إدارة  لكن 
أن  علما  العالج،  لتلقي  بتحويله 
األسير جرى نقله مؤخرا من معتقل 

«جلبوع» إلى عسقالن».
أما األسير ماهر عيبات من محافظة 
بمعتقل  ويقبع  لحم،  بيت 
من  يشتكي  فهو  «عسقالن»، 
وضيق  األنفية  بالجيوب  مشاكل 
إلجراء  ماسة  بحاجة  وهو  بالتنفس، 
إدارة  لكن  األنفية،  بالجيوب  عملية 
السيئة،  لحالته  تكترث  ال  المعتقل 
بخضوعه  المتكررة  مطالباته  رغم 

للعملية.
حالتين  عن  الهيئة  تقرير  وكشف 
«نفحة»،  بمعتقل  مرضيتين 
من  مصطفى  تميم  األسير  إحداهما 
مشاكل  من  يعاني  الذي  نابلس، 
ومن  اإلخراج  في  وصعوبة  باألمعاء 
ضيقا  له  تُسبب  بأزمة  إصابته 
وضعه  أن  إلى  الفتة  بالتنفس، 
الرطوبة  بسبب  سوءا  يزداد  الصحي 
بانتظار  وهو  السجن،  غرف  داخل 
مختص  طبيب  على  لعرضه  تحويله 
لغاية  لكن  منظار  فحص  وإجراء 
المعتقل  إدارة  تماطل  اللحظة 

بتحويله.
فيما يشتكي األسير أيمن جعيم من 
مدينة طولكرم من إصابته بانحراف 
بها  أصيب  والتي  اليسرى  بالعين 
بعد تعرضه لتحقيق قاس، ويعاني 
باألسنان  حادة  مشاكل  من  أيضاً 
مرات  لعدة  خضع  أنه  علما  واللثة، 
العملية في  لفحوصات طبية إلجراء 
العين، وفي كل مرة يخضع للفحص 
تأجيل  السجون  إدارة  تتعمد  الطبي 

موعد العملية ونقله لمعتقل آخر.

 االحتالل الصهيوني يمعن بتنفيذ سياسة اإلهمال الطبي بشكل مقصود

خمسة أسرى فلسطينيين 
يشتكون أوضاعا صحية صعبة

بعد اعتقال دام نحو 16 شهرا
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فهمها  تتطلب  التي  الخاصة  سماتها  لها  الطفولة 
وقد  الخاصة،  المرحلة  هذه  مع  تتناسب  بطريقة 
تناولت  التي  العلمية  واألبحاث  الدراسات  تعددت 
اهللا  (صلى  اهللا  رسول  تناول  وقد  المرحلة.  هذه 
قضاياهم  تخص  التي  األمور  من  كثيرًا  وسلم)  عليه 
يْض من  ومشاكلهم نتناول جزءا منها، وهي بمثابة غَ
فيض من حكمة رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) 
واألمهات،  لآلباء  تعليمية  مواقف  بمثابة  هي  التي 

وهي مستقاة كلها من صحيح البخاري.

 اشكروهم.. وتلطفوا
عندما  األطفال  من  كثيرًا  أن  المعلوم  من   
يخطئون فإنهم ينتظرون اللوم أو حساب اآلباء لهم، 
الشكر عندما يقوم  له  القليل منهم من يقدم  ولكن 
بعمل طيب، فال يحرص على الشكر والثناء كالحرص 
ني  ضَمَّ عباس  ابن  [قال  العقاب.  أو  التأنيب  على 
ابن  [وقال  الكتاب]  علمه  اللهم  وقال:  اهللا  رسول 
عباس: وضعت للنبي (صلى اهللا عليه وسلم) وضوءا 
في  فقهه  اللهم  فقال:  فأخبر؛  هذا؟  وضع  من  قال: 
[لما خدم أنس رسول اهللا (صلى اهللا عليه  الدين]. 
فقال:  وسلم)  عليه  اهللا  (صلى  النبي  له  دعا  وسلم) 
”اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته]. ويرى 
بعضهم  على  يسلمون  الكبار  أن  األطفال  من  كثير 
أنهم  غير  بينهم،  فيما  التحية  ويتبادلون  البعض، 
(صلى  النبي  مرَّ  يتجاهلونهم.  الكبار  بعض  أن  يرون 
لهم:  فقال  يلعبون..  أطفال  على  وسلم)  عليه  اهللا 
”السالم عليكم يا صبيان“ [عن أنس بن مالك (رضي 
وقال:  عليهم  فسلم  صبيان  على  مر  أنه  عنه)  اهللا 
من  األطفال  يحرم  ال  أنه  غير  يفعله].  النبي  كان 
مشاركة الكبار في السالم أو التحية. [قال صلى اهللا 
الكبير والمار على  عليه وسلم: يُسَلِّم الصغير على 

القاعد والقليل على الكثير].

 قل له: أحبك 
آباءهم  األطفال  من  كثير  أن يسمع  الجميل  ومن 
كلها،  الدنيا  كثيرًا قدر  يحبونهم  إنهم  لهم:  يقولون 
بهذا  يشعروهم  أن  واألمهات  اآلباء  من  األجمل  ولكن 
الحب وهذه الحفاوة. قال البراء رضي اهللا عنه: رأيت 
النبي والحسن بن علي على عاتقه يقول: «اللهم إني 
أُحِبُّه فأَحِبَّه». عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال: 
إن رسول اهللا التزم الحسن بن علي، فقال اللهم إني 
أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وقال أبو هريرة فما كان 
أحد أحب إليَّ من الحسن بعد ما قال الرسول ما قال. 

اللعب ضرورة 
والحرمان  الطفل  حياة  في  هامة  ضرورة  واللعب 
واللعب  واالجتماعية،  النفسية  آثاره  له  ا  نهائيًّ منه 
أو  عنها  التنازل  يصعب  أساسية  وجبة  األطفال  عند 
نسيانها، غير أن بعض اآلباء واألمهات يمتَنُّون على 
ون  يَعُدُّ وال  باللعب،  لهم  يسمحون  عندما  أوالدهم 
قالت:  (رضي اهللا عنها)  لهم. عن عائشة  ا  ذلك حقًّ

اُهللا  صَلَّى  النبيِّ  عِنْدَ  بالبَنَاتِ  ألْعَبُ  كُنْتُ 
مَعِي،  يَلْعَبْنَ  صَوَاحِبُ  لي  وكانَ  وسلَّمَ،  عليه 
ا دَخَلَ  إذَ اُهللا عليه وسلَّمَ  ِ صَلَّى  رَسولُ اهللاَّ كانَ  فَ
يَلْعَبْنَ  فَ إلَيَّ  فيُسَرِّبُهُنَّ  منه،  مَّعْنَ  يَتَقَ

مَعِي.
والعطاء  الحنان  فإن  لهم  حق  اللعب  أن  وكما 
اهللا  (رضي  هريرة  أبي  حقوقهم.عن  من  والرحمة 
وعنده  بن علي  الحسن  رسول اهللا  بَّل  قَ قال:  عنه) 
األقرع:  فقال  جالسًا،  التميمي  حابس  بن  األقرع 
فنظر  أحدًا،  منهم  قبَّلْتُ  ما  الولد  من  لي عشرة  إن 
عليه رسول اهللا ثم قال من ال يَرْحَم ال يُرْحَم. عن 
النبي  إلى  أعرابي  جاء  قالت:  رضي اهللا عنها  عائشة 
لُون الصبيان فما  بِّ (صلى اهللا عليه وسلم) فقال: أَتُقَ
نقبلهم، فقال النبي: أو أملك لك أن نزع اهللا الرحمة 

من قلبك؟ 

حب الطفولة كلها 
األجمل أن  أن نحب أطفالنا، ولكن  الجميل  إن من 
نحب األطفال كل األطفال أيضًا، لذا فإن نظرة الرسول 
(صلى اهللا عليه وسلم) ترتقي لهذه المرحلة بمعناها 
(رضي  أنس  عن  المحدود.  بمعناها  وليس  الشامل 
مقبلين  والصبيان  النساء  النبي  رأى  قال:  عنه)  اهللا 
(من عرس)، فقام النبي ممثالً، فقال: اللهم أنتم من 
، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم  أحب الناس إليَّ
أنتم من أحب الناس إلي) قالها ثالثًا. عن أسامة بن 
زيد (رضي اهللا عنهما) حدث عن النبي أنه كان يأخذه 

والحسن، فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما.
يتكلموا  أن  الكثيرين  على  السهل  من  كان  وإذا 
الطفل  هذا  يخاطب  أن  الصعب  من  فإن  طفل  مع 
ويحاول  وتصوره.  ومداركه  عقليته  تناسب  بطريقة 
ال  معينة  مهمة  ابنه  إلى  يعهد  أن  اآلباء  بعض 
تتناسب مع قدراته، فيضره ذلك أكثر من أن ينفعه 
الثقة في نفسه يبدد  إرساء  وبدالً من يساعده على 
حميد  بنت  زينب  أمه  به  ذهبت  نفسه.  في  ثقته 
بايعه،  اهللا،  رسول  يا  فقالت:  اهللا،  رسول  إلى 
عن  له.  ودعا  رأسه  فمسح  صغير،  هو  النبي:  فقال 
أنا وابن عمر يوم بدر، وكان  البراء قال: استُصْغرت 
ا  نيفً واألنصار  ستين  على  ا  نيفً بدر  يوم  المهاجرون 

وأربعين ومائتين. 
فائقة  وقدرات  رائعة  مواهب  يملك  من  أن  غير 
أن  المفيد  فمن  ضخمة،  مسئوليات  تحمل  على 
وأال  والمواهب  والقدرات  الطاقات  هذه  تستثمر 
تعطل. كتولي أسامة بن زيد قيادة جيش المسلمين 
باختيار رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) ووصيته 

ونفذها أبو بكر في خالفته. 

قيمة العمل وتنمية الخيال
والحرص على تشجيع هذه المواهب (بعث رسول 
أعوادًا  لي  يعمل  النجار  غالمك  مُرِي  امرأة  إلى  اهللا 
أال  اهللا،  رسول  يا  قالت  امرأة  (أن  عليهن)،  أجلس 

أجعل لك شيئًا تقعد عليه فإن لي غالمًا نجارًا قال 
رسول اهللا: إن شئت فعملت المنبر. ومن الجميل أن 
يكون ألطفالنا.. قدرة على التخيل والتصور واألجمل 
منها أن تعاهد ونستثمر هذا الخيال ونقدره بقدره. 
عن ابن عمر (رضي اهللا عنهما) قال: كنا عند رسول 
اهللا فقال: أخبروني بشجرة تشبه المسلم أو كالرجل 
حين،  كل  أكلها  وتؤتي  ورقها  يسقط  ال  المسلم، 
ورأيت  النخلة،  أنها  نفسي  في  فوقع  عمر:  ابن  قال 
لم  فلما  أتكلم،  أن  فكرهت  يتكلمان  ال  وعمر  بكر  أبا 
النخلة فلما قمنا،  يقولوا شيئًا قال رسول اهللا: هي 
نفسي  وقع في  كان  لقد  واهللا  أبتاه،  يا  لعمر:  قلت 
النخلة، فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركما  أنها 
تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئًا، قال عمر: َألنْ 

تكون قلتها أحب إليّ من كذا وكذا. 

علموهم حب العبادة 
العبادات  أن يكون ألطفالنا حظ في  الجميل  ومن 
التي نتقرب بها إلى اهللا؛ لتعويدهم عليها ولتعلق 
قتادة  أبو  حدثنا  بأذهانهم،  الخاصة  اللحظات  هذه 
النبي وأمامه بنت أبي العاص على  قال: ”خرج علينا 
رفعها.“   رفع  وإذا  وضعها  ركع  فإذا  فصلى،  عاتقه 
اهللا  رسول  مع  بي  حُجَّ  قال  يزيد  بن  السائب  (عن 
العلوم  تعلم  من  وافر  وحظّ  سنين)،  سبع  ابن  وأنا 
توفي  عباس:  ابن  (قال  ذلك،  أحبوا  أو  طاقوا  إن 
رسول اهللا وأنا ابن عشر سنين، وقد قرأت المحكم)، 
ا فقالوا صلوا صالة  (..وقال: جئتكم من عند النبي حقًّ
كذا في حين كذا.. فإذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم 
أكثر  أحد  يكن  فلم  فنظروا  قرآنًا،  أكثركم  وليؤمكم 
قرآنًا مني؛ لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين 
أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت عليَّ بردة 
كنت إذا سجدت تقلصت عني.. فاشتروا فقطعوا لي 

قميصًا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص). 

الرفق والرأفة باألمهات 
قالت عائشة (رضي اهللا عنها): ”أمرنا رسول اهللا 
أن نُنْزِل الناس منازلهم.“ فإن كان رسول اهللا (صلى 
الصالة  األطفال  بتعليم  أمرنا  قد  وسلم)  عليه  اهللا 
مثالً وهذا واجب عليهم، إال أنه وضع لهم في نفس 
قال  أجلهم.  من  الصالة  في  خفف  بأن  ا  حقًّ العبادة 
في  ألقوم  ”إني  وسلم:  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول 
الصبي؛  بكاء  فأسمع  فيها،  أطول  أن  أريد  الصالة 
فأتجوز في صالتي كراهية أن أشق على أمه“، أي أنه 

قبل أن يؤدي واجباته فليأخذ حقوقه. 
ولكن  األطفال،  مع  نتحدث  أن  الجميل  من  إن 
ال  عالمهم  خالل  ومن  لمستواهم  ندنوَ  أن  األجمل 
أن يتمتعوا بمساحة  األفضل  من عالمنا نحن، ومن 
بن  خالد  بنت  خالد  أم  عن  المسئولة.  الحرية  من 
سعيد قالت: أتيت رسول اهللا مع أبي وعليّ قميص 
أصفر قال رسول اهللا سنة سنة: (قال عبد اهللا وهي 
بالحبشية حسنة حسنة)، قالت فذهبت ألعب بخاتم 
قال  ثم  دعها،  اهللا:  رسول  قال  أبي،  فزبرني  النبوة 

أبلي  ثم  وأخلقي،  أبلي  ثم  وأخلقي،  أبلي  اهللا:  رسول 
وأخلقي، قال عبد اهللا: فبقيت حتى ذكر يعني من 

بقائها. 

التربية مسؤولية
غير  ألطفال  النصح  نقدم  أن  الجميل  لمن  وإنه 
أن  األجمل  لكن  ما،  خطأ  منهم  نرى  عندما  أطفالنا، 
نحرص على أدب باقي األطفال. دخل ابن عمر (رضي 
بني  من  وغالم  سعيد  بن  يحيى  على  عنهما)  اهللا 
عمر  ابن  إليها  فمشى  يرميها  دجاجة  رابط  يحيى 
حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغالم معه فقال: ازجروا 
فإني  للقتل،  الطير  هذا  يصبر  أن  على  غالمكم، 
غيرها  أو  بهيمة  تصبر  أن  عن  نهى  النبي  سمعت 

للقتل. 
واألجمل  واقعهم،  أوالدنا  نشارك  أن  الجميل  ومن 
أال ننسى أن نشاركهم حتى بعض أحالمهم، فليست 
لها جذور  كان  دائمًا أحالم عصافير، فربما  أحالمهم 
تمتد بهم إلى الواقع أو تعديل المسار. عن ابن عمر 
قال: إن رجاالً من أصحاب النبي كانوا يرون الرؤيا على 
عهد رسول اهللا فيقصونها على رسول اهللا فيقول 
فيها رسول اهللا ما شاء اهللا، وأنا غالم حديث السن 
نفسي:  في  فقلت  أُنكح،  أن  قبل  المسجد  وبيتي 
فلما  هؤالء،  يرى  ما  مثل  لرأيت  خير  فيك  كان  لو 
اضطجعت ذات ليلة، قلت: اللهم، إن كنت تعلم فيَّ 
ملكان،  جاءني  إذ  كذلك  أنا  فبينما  رؤيا،  فأرني  خيرًا 
في يد كل واحد منهما مِقمعة من حديد، يقبالن بي 
إلى جهنم، وأنا بينهما أدعو اهللا: اللهم إني أعوذ بك 
من جهنم، ثم أراني لقيني ملك في يده مِقمعة من 
حديد، فقال: لن تراع، نعم الرجل أنت لو كنت تكثر 
شفير  على  بي  وقفوا  حتى  بي،  فانطلقوا  الصالة، 
كقرن  قرون  له  البئر،  كطي  مطوية  هي  فإذا  جهنم، 
البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، 
وأرى فيها رجاالً معلقين بالسالسل رءوسهم أسفلهم، 
ذات  بي عن  فانصروا  رجاالً من قريش،  عرفت فيها 
حفصة  فقصتها  حفصة؛  على  فقصصتها  اليمين، 
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إن عبد اهللا رجل صالح 
بعد  يزل  فلم  نافع:  فقال  الليل،  من  يصلي  كان  لو 

ذلك يكثر الصالة.“

 التنافس في حب الرسول 
ومع  المجتمع  بناء  في  أساسية  لبنة  األطفال  إن 
يكون  عندما  نتجاهله  أن  ينبغي  فال  طفل،  كونه 
إليه  هو  ذهب  الذي  رأيه  ويحترم  الكبار،  عالم  بين 
ما  لحكمة  بينهما  واختار  أمرين  بين  خير  إذا  خاصة 
يراها هو. عن سهل بن ساعد رضي اهللا عنه قال: 
أُتي النبي بقدح فشرب منه، وعن يمينه غالم أصغر 
القوم واألشياخ عن يساره فقال: يا غالم، أتأذن لي أن 
أعطيه األشياخ، قال: ما كنت ألوثر بفضلي منك أحدًا 

يا رسول اهللا فأعطاه إياه.

الثالثاء 14 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 11 جمادى األولى  
1443 ه  

أدب رسول اهللا مع األطفال 
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 بعد خروج اآلالف من المشجعین لالحتفال في «الشانزلیزیھ»

عادت الزعيمة الفرنسية اليمينية مارين لوبان، لتهدد أبناء الجالية الجزائرية المغتربة 
في فرنسا بالعقاب في قادم األشهر، وذلك على خلفية خروجهم لالحتفال عقب فوز 
المنتخب الوطني لالعبين المحليين على نظرائهم المغاربة في منافسات كأس العرب 
فيفا 2021 المقامة بقطر، بعد أن عمت شوارع «الشانزليزيه» بمناصري «الخضر» بعد 

نهاية المباراة بالرايات الجزائرية احتفاال بالفوز. 

ونشرت مارين لوبان تغريدة عبر 
تويتر  على  الشخصي  حسابها 
المشجعون  «كسر  فيها:  جاء 
جديد  من  شيء  كل  الجزائريون 
القانون  إنفاذ  سلطات  وهاجموا 
في الشانزليزيه بعد فوز فريقهم. 
في غضون 4 أشهر ستكون نهاية 
اإلفالت من العقاب، دعهم يدركوا 
ذلك جيدًا»، وذكرت زعيمة حزب 
أن  الفرنسية،  الوطنية  الجبهة 
نهاية اإلفالت من العقاب ستكون 
إلى  منها  إشارة  في  أشهر،   4 بعد 
الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات 
مارس  شهر  في  ستقام  التي 

القادم.
بين  مواجهات  وحدثت  هذا 
وبعض  الفرنسية  الشرطة 
الوطني  المنتخب  مشجعي 
بالتأهل  احتفاال  الجزائري، 
العرب  لنصف نهائي بطولة كأس 
العشرات  وتوجّه  بقطر،  المقامة 
الشارع  إلى  المشجعين  من 
الفرنسية  العاصمة  في  الشهير 

بالفوز  لالحتفال  «الشانزليزيه»، 
الذي لم يمر دون دخول المشجعين 
الشرطة  مع  مناوشات  في 
مواقع  على  وانتشرت  الفرنسية، 
مقاطع  االجتماعي  التواصل 
الفرنسية،  للشرطة  فيديو 
المشجعين  بعض  تطارد  وهي 
إن  مغردون  وقال  المحتفلين، 
بقمع  قامت  الفرنسية  الشرطة 
الجزائريين المحتفلين باستعمال 

القنابل المسيلة للدموع.
الوطني»  «التجمع  زعيمة  وكانت 
تقدمت  قد  فرنسا،  في  اليميني 
حول  الرأي  استطالعات  في 
في  المقبلة  الرئاسية  االنتخابات 
فرنسا، على غريمها إيريك زمور، 
ماكرون  إيمانويل  حافظ  فيما 
اآلراء،  سبر  وحسب،  الريادة،  على 
اإلعالم  وسائل  في  المتداول 
حظوظ  فإن  األخير  الفرنسية 
نوعا  ضعيفة  باتت  زمور  إيريك 
ما مقارنة بغريمته مارين لوبان، 
المزمع  الرئاسية  خالل االنتخابات 

المقبل،  العام  ربيع  إجراؤها 
اآلخر  المتطرف  اليميني  ويعتبر، 
األكثر  المرشحين  أحد  زمور  إيريك 
العربية  والجالية  لإلسالم  عداء 

والمسلمة والجزائريين خصوصا.
القليلة  األيام  في  لوبان،  ونشرت 
مشروعها  تفاصيل  الماضية 
عشرات  توفير  حول  الرئاسي 
معالجة  عبر  الدوالرات  مليارات 
ملف الهجرة واألجانب الموجودين 
اشتراط  إلى  باإلضافة  البالد،  في 
لألجانب  النشيط  التضامن  دخل 
بفترة عمل على األقل 5 سنوات، 
مع طرد األجانب الذين لم يعملوا 
هجرة  تقييد  وكذلك  عام،  لمدة 

األسر.
الفرنسية  االنتخابات  أن  ويبدو، 
كل  أمام  مفتوحة  القادمة 
ظل  في  خاصة  السيناريوهات، 
في  االستثمار  ماكرون  محاولة 
على  المحسوبة  الناخبة  الهيئة 

اليمين المتطرف.
حياة سرتاح

 لوبان تتهجم على 
الجالية الجزائرية

 انخفاض جرائم عصابات األحياء 
بـ 11.73 بالمائة في نوفمبر الماضي

شهر  خالل  العملياتية،  الوطني  األمن  مصالح  سجلت 
نوفمبر2021، انخفاض بنسبة 11.73 بالمائة في عدد القضايا 
األبيض  السالح  بواسطة  الجسدية  باالعتداءات  المتعلقة 
باإلحصائيات  مقارنة  المحظورة،  البيضاء  األسلحة  وحمل 
المسجلة خالل شهر أكتوبر من نفس السنة، وفي هذا الصدد، 
تمكنت المصالح العملياتية للشرطة من معالجة 2562 قضية 
جنائية، وتقديم 2693 مشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.

الوادي: حجز أزيد من 1900 قرص 
من المؤثرات العقلية

والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  المصلحة  عناصر  تمكن 
الوادي، من االطاحة بمروج للمؤثرات العقلية وحجز أزيد من 1900

الستغالل  تعود  فإنها  العملية  تفاصيل  وفي  مهلوس،  قرص 
الرابع من العمر  معلومات تفيد بعزم أحد األشخاص في العقد 
األقراص  من  معتبرة  كمية  نقل  الوالية  عاصمة  من  ينحدر 
محكمة  عملياتية  خطة  إعداد  ليتم  الترويج  قصد  المهلوسة 
مدعمة بعنصر االستعالم قصد اإليقاع بالمشتبه فيه، أين تم 
بإقليم  مركبة نفعية  متن  وتوقيفه على  تواجده  مكان  تحديد 
االختصاص وتحويله لمقر أمن الوالية، إخضاع المركبة للتفتيش 
الدقيق أسفر عن حجز 1904 قرص مهلوس كانت مموهة بإحكام 
بموجه  تم  المتهم  ضد  جزائي  ملف  إعداد  ليتم  المركبة،  بداخل 

تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

الشلف: توقيف 3 مروجين وحجز 9 كلغ الكيف
أشخاص   3 توقيف  من  الشلف،  والية  أمن  من  عناصر  تمكن 
شبكة  ضمن  ينشطون  سنة  و55   30 بين  ما  أعمارهم  تتراوح 
إجرامية مختصة في تخزين ونقل وترويج المخدرات عبر الجهة 
على  والحجز  التوقيف  عملية  جاءت  كما  الوطن،  من  الغربية 
كمية  بحوزتهم  أشخاص  وجود  مفادها  دقيقة  معلومات  إثر 
الشلف، في حين  المخدرات بصدد بيعها وترويجها بمدينة  من 
فيهم  المشتبه  وتوقيف  الالزمة،  األمنية  اإلجراءات  اتخاذ  تم 
وبعد  الوطن،  غرب  واليات  إحدى  ترقيم  ذات  مركبة  متن  على 
على  بداخلها  ضبط  والتفتيش  المراقبة  لعملية  إخضاعها 
مليون  بـ25  يقدر  مالي  ومبلغ  المعالج  الكيف  من  كلغ   8,935
إنجاز  ليتم  تسويقها،  تم  التي  الكمية  عائدات  من  سنتيم. 
وتخزين  المشتبه فيهم عن قضية حيازة  ملف جزائي في حق 
إجرامية.                                                                  جماعة  ضمن  المخدرات  في  المتاجرة  بغرض  ونقل 
حياة سرتاح

رغم رفض 95 بالمائة من الطلبات

إجراءات جديدة 
للحصول على تأشيرة 
«شنغن» للجزائريين

الجزائر  في  الفرنسية  التأشيرة  خدمات  مركز  أعلن 
في  الراغبين  بإمكان  أنه  غلوبال»  أس  أف.  «في. 
الحصول على تأشيرة «شنغن»، التقرب إلى مراكزها 
كحد  مسافرين   6 يجمع  واحد  طلب  تقديم  عبر 

أقصى.
أنه على  االثنين،  أمس  له،  بيان  المركز في  وأوضح 
طالبي التأشيرة ملئ االستمارة وتقديمها عبر طريقة 
التقدم  إما  التالية  االختيارية  الطرق  إحدى  من 
أو  دج،   6300 مبلغ  دفع  مع  المركز  نحو  باالستمارة 
إعادة ملئ استمارة المجموعة عبر الموقع اإللكتروني 
قبل 15 ساعة من الموعد، وفي حالة إعادة البرمجة 

قبل 5 أيام عن موعد تقديم التأشيرة.
حماية  منظمة  فيه  دعت  وقت  في  هذا  يأتي 
تأشيرة  ملفات  تقديم  في  الراغبين  المستهلك 
وقت  إلى  ذلك  تأجيل  إلى  فرنسا  نحو  «شنغن» 
ألغلب  الفرنسية  القنصلية  رفض  بسبب  آخر، 
عن  صدر  تقرير  وقال  مقنع،  مبرر  دون  الطلبات 
الراغبين  الجزائريين  تنصح  ال  أنها  مؤخرا  المنظمة 
تقديم  فرنسا  إلى  «شنغن»  تأشيرة  استصدار  في 
عن  صادرة  احصائيات  لديها  أن  مبرزة  الطلبات 
وكاالت السياحة التي تتعامل مع المؤسسة المكلفة 
رفض  تؤكد  الجزائر  تأشيرة  ملفات  باستقبال 
طلبات  من  بالمائة   95 لحوالي  الفرنسية  القنصلية 
طلبات  ذلك  في  بما  بالجزائريين  الخاصة  التأشيرة 

تجديد التأشيرة الصادرة في السنوات األخيرة.
ولم يشر التقرير إلى خروقات الحصول على المواعيد 
الملفات في  التأشيرة حيث تنعدم هذه  إيداع ملف 
باستقبال  المكلفة  للمؤسسة  االلكتروني  الموقع 
الملفات غير أنها تباع بثمن يصل إلى 15 ألف دينار 
واإلجراءات  القانون  عن  وبعيدا  حق  وجهة  دون 
أكثر من سؤال  الذي يطرح  السؤال  المتعارف عليها 
لم  التي  الفرنسية  القنصلية  مصالح  صمت  وسط 

تحرك ساكنا إلنهاء هذا الوضع غير القانوني.
حياة سرتاح

QÉ¡°TG

ANEP : 2116021448الرائد: 2021-12-14


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

