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األربعاء 08 ديسمبر 

2021  الموافق
 ل 04 جمادى األولى 

1443 ه  
الحدث

رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يصرح

مؤسسة ناشئة تودع طلبا 
لدخول البورصة

أكثر من 30 ألف حافلة مهترئة تجوب الطرقات 

 ¿ƒÑdÉ£j ¢UGƒÿG ¿ƒ∏bÉædG

 π≤ædG IÒ©°ùJ ™aQ hCG äÉ°†jƒ©àdÉH

ومراقبة  تنظیم  لجنة  رئیس  أكد 
عملیات البورصة، عبد الحكیم براح، 
قدمت  ناشئة  تكنولوجیة  مؤسسة  أن 
طلبھا لالكتتاب في بورصة الجزائر.

نقاش  حلقة  خالل  براح  وأوضح 
تمویل  ورھانات  «تحدیات  حول 
إطار  في  نظمت  االستثمار»، 
من  الثالثة  الطبعة  اختتام  حفل 
الناشئة  المؤسسات  «تحدي  برنامج 
تكنولوجیة  «مؤسسة  أن  الجزائر»، 
ناشئة قدمت مؤخرا ملفا للدخول الى 
قسم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

لسوق األوراق المالیة (البورصة).
القسم  أن  المسؤول،  ذات  وأضاف 
و  الصغیرة  بالمؤسسات  الخاص 
بورصة  مستوى  على  المتوسطة 
دخول  شروط  یقدم  الجزائر، 
الرئیسي.  بالقسم  مقارنة  «مخففة» 
ان  الى  الخصوص  ھذا  في  وأشار 
البورصة «غیر صارمة» بخصوص 
المؤسسات  من  المقدمة  المعلومة 

الى  بالنظر  المتوسطة،  و  الصغیرة 
حجمھا، مذكرا بالمناسبة، ان مؤسسة 
في  قبولھا  تم  قد  ومتوسطة  صغیرة 
بمؤسسة  االمر  ویتعلق  البورصة 

«أ.أو..أم إینفاست».
كما أوضح براح، أن قسم «االمتیاز» 
الناشئة،  للمؤسسات  فقط  المخصص 
االیام  «خالل  الخدمة  حیز  سیدخل 
االمر  أن  مضیفا  المقبلة»،  القلیلة 
یثیر  قد  تكنولوجي  «بقسم  یتعلق 

اھتمام المستثمرین المطلعین».
سیتم  أنھ  البورصة  مدیر  أعلن  كما 
«خالل االسبوع المقبل» توقیع اتفاقیة 
والتي ستمثل  الزوار  باب  مع جامعة 
الجامعة  بین  -حسب رأیھ- «جسرا» 
الناشئة.  المؤسسات  و  المال  وعالم 
وخلص في األخیر إلى التأكید «باننا 
بحاجة حالیا الى البحث الجامعي الذي 
الدكتوراه  طلبة  مع  سیما  اساسیا  یعد 
اثر  لھا  مواضیع  على  یعملون  الذین 

حقیقي على المؤسسة».        ق. و

العملية تمس المحالت المتواجدة بمدينة «علي منجلي»

«عدل» تعلن عن بيع 20 محال 
تجاريا بقسنطينة

تجاوزت حاجز الـ 70 دوالر

أسعار النفط تعاود االرتفاع

لتحسین  الوطنیة  الوكالة  أعلنت 
عن  «عدل»،  وتطویره  السكن 
اطالقھا لعملیة بیع 20 محال تجاریا 

خدماتیا بوالیة قسنطینة.
لھا،  بیان  في  الوكالة  ودعت 
المواطنین المھتمین بشراء المحالت 
برنامج  اطار  في  المنجزة  التجاریة، 
قسنطینة،  لوالیة  باإلیجار  البیع 
للتقرب من مصالحھا، لالطالع على 
عملیة بیع 20 محل تجاري خدماتي 
متواجدة بحي 175 مسكن  بالقطب 
والیة  في  منجلي  علي  الحضري 
طریق  عن  ستتم  والتي  قسنطینة، 

المزایدة وبالتعھدات المختومة.
بإمكان  بأنھ  الوكالة،  أكدت  كما 
المشاركة  في  الراغبین  المواطنین 
االطالع  بالمزایدة  البیع  عملیة  في 
في  الصادر  اإلعالن  مضمون  على 

الجرائد الوطنیة.
طبیعي  شخص  أي  بأن  وأضافت، 

في  المشاركة  في  یرغب  معنوي  أو 
إلى  بالتوجھ  مطالب  المزایدة  ھذه 
والیة  عدل  الجھویة  المدیریة  مقر 
قسنطینة لسحب دفتر الشروط، وحدد 
آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ 20

یوم إبتداء من تاریخ أول صدور لھذا 
إلیداع  أجل  أخر  عن  أما  اإلعالن، 
العروض فحدد بالیوم 21 من تاریخ 
ویودع  اإلعالن،  لھذا  صدور  أول 
المدیریة  مقر  في  الشروط  دفتر 
الجھویة عدل قسنطینة، أما عن فتح 
األظرف فسیكون في جلسة علنیة في 
الموافق  الیوم  في  وذلك  المقر  نفس 
العروض،  إلیداع  النھائي  لتاریخ 
وخصصت  الوكالة.  بیان  یضیف 
في  الراغبین  تصرف  تحت  الوكالة 
المصلحة  البیع  عملیة  من  لالستفادة 
لتحسین  الوطنیة  للوكالة  التجاریة 
السكن و تطویره، لالطالع على كافة 
الشروط الالزمة.                 ف.م

منتصف  مجددا  لالرتفاع  النفط  أسعار  عادت 
األسبوع الجاري، بعد االنھیار الكبیر الذي شھدتھ، 
جدید  متحور  ظھور  تسجیل  عن  اإلعالن  عقب 
لفیروس كورونا في جنوب افریقیا. ارتفعت أسعار 
النفط في التداوالت األخیرة لھا منتصف األسبوع 
الجاري، مسجلة زیادة قدرت ب 5 بالمئة، وأقفلت 
لحدود  وصل  بإرتفاع  برنت  لخام  اآلجلة  العقود 
0.8 بالمئة، حیث سجلت 73.68 دوالر للبرمیل 
غرب  لخام  اآلجلة  العقود  صعدت  فیما  الواحد، 
لتبلغ  بالمئة   1.1 ب  األمیركي  الوسیط  تكساس 

70.23 دوالر للبرمیل الواحد.

ویأتي تعافي أسعار النفط، بعدما سجلت انخفاضا 
األخیرة،  الثالث  األشھر  في  مستویاتھا  ألدنى 
لإلصابة  المؤكدة  الحاالت  من  العدید  تسجیل  مع 
لھا  الجدید  المتحور  من  كورونا  بفیروس 
اتخاذ  في  الدول  بعض  وشروع  «أومیكرون» 
إجراءات غلق لمنع تفشي الفیروس على أراضیھا، 
الجدیدة،  المخاوف بشأن الساللة  غیر أن  تراجع 

سمحت برفع الطلب العالمي على الوقود.
بعد  قلیلة  أیاما  یأتي  النفط،  أسعار  ارتفاع  أن  كما 
البلدان  تضم  التي  بلوس،  أوبك  مجموعة  قرار 
ذلك  في  بما  وحلفائھا  (أوبك)  للبترول  المصدرة 

بواقع  اإلمدادات  زیادة  على  لالبقاء  روسیا، 
یشار  المقبل.  جانفي  في  یومیا  برمیل  ألف   400
إلى أن أسعار النفط قد عرفت تذبذبا كبیرا خالل 
الكبیرة،  المخاوف  األخیرین، في ظل  األسبوعین 
التي شكلھا المتحور الجدید لفیروس كورونا وعدم 
نجاعة اللقاحات المتاحة في مقاومة الساللة الجدیدة 
للفیروس، ما قد یدفع لفرض العدید من اإلجراءات 
والقیود على حركیة النقل والتنقل على األشخاص 
على  بالسلب  سیعود  الذي  األمر  وھو  والسلع، 

أسواق النفط.
ف.م

ف. م

أكد أمس، رئیس منظمة الناقلین 
في  بورابة  حسین  الخواص 
بأن  «الرائد»،  لجریدة  تصریح 
معاناة الناقلین لیست ولیدة الیوم، 
واألوضاع الصعبة تزداد سوءا 
یوما بعد یوم، ما یستدعي اتخاذ 
قبل  من  استعجالیة  إجراءات 

الوزارة الوصیة.
بأنھم  بورابة،  حسین  وأضاف 
وضعوا على طاولة وزیر النقل 
وضع  لتحسین  اقتراحا   16
أو  التسعیرة  رفع  منھا  القطاع، 
تعویض الناقلین جراء األوضاع 
فیھا  یتخبطون  التي  المزریة 
الوقود  شھد  بعدما  سنوات،  منذ 
في  مرات  ألربع  زیادات 
األخیرة،  الخمس  السنوات 
بالمئة،   104 حد  إلى  وصلت 
قطع  أسعار  ارتفاع  عن  فضال 
النقل  حظیرة  جعل  ما  الغیار، 
جراء  كبیرا،  تدھورا  تشھد 
صیانة  من  الناقلین  تمكن  عدم 
مركبات  شراء  أو  حافالتھم 
جدیدة.  وقال حسین بورابة، بأن 

االجتماعي  السلم  شراء  سیاسة 
في  الناقلین  أدخلت  للعصابة، 
نفق مظلم، یدفعون ثمنھا الیوم، 
80 تحصي  الحظیرة  أن  حیث 
منھا  بالمئة   40 حافلة،  ألف 
سنة،   25 عملھا  مدة  تجاوزت 
وتعرف اھتراء كبیرا تھدد حیاة 

مرتادیھا.
الوضع  بقاء  من  محدثنا  وحذر 
95 وأن  خاصة  حالھ،  على 
یسیره  النقل  قطاع  من  بالمئة 
الناقلون الخواص، فقدم الحظیرة 
إلى  سیؤدي  تجدیدھا  وعدم 
من  العدید  في  كبیرة  اختالالت 
النقل  وأن  خاصة  الخطوط، 
وما  الحضري  وشبھ  الحضري 
من  أزید  یسجل  الوالیات،  بین 
12 ملیون مسافر بشكل یومي.

وفي رده عن سؤال بخصوص 
رفع  من  المواطنین  تضرر 
بورابة  أكد  النقل،  تسعیرة 
تعتبر  الحالیة  التسعیرة  بأن 
اإلبقاء  حال  وفي  رمزیة، 
مطالبة  السلطات  فإن  علیھا، 

الناقلین  وتعویض  بالتدخل 
یتكبدونھا  التي  الخسائر  عن 
توفیر  لضمان  دوري،  بشكل 
كافة  على  للمسافرین  الخدمات 
للدخول  اللجوء  وعدم  الخطوط 
على  للحصول  اضرابات  في 

حقوقھم.
في  الحظیرة،  تجدید  وعن 
الحافالت  من  الھائل  العدد  ظل 
رئیس  أشار  والمھترئة،  القدیمة 
الخواص،  الناقلین  منظمة 
السلطات  طالبوا  قد  بأنھم 
وزارة  قبل  من  بتقدیم ضمانات 
المالیة  وزارتي  وكذا  الصناعة 
للناقلین  للترخیص  والنقل 
بمفردھم،  الحافالت  باستیراد 
ألن المتوفرة في السوق الوطنیة 
كما  الناقلین،  متناول  في  لیست 
دعا إلعفائھم من دفع الضرائب 
من  وھذا  الجمركیة،  والرسوم 
أجل العمل على تجدید الحظیرة، 
حافالت  دخول  تعرف  لم  التي 
جدیدة منذ 10 سنوات، یضیف 

محدثنا.

من  بورابة  حسین  استغرب 
بعض  تعرفھ  الذي  الوضع 
الخطوط، مشیرا إلى أن البعض 
منھا یعرف تشبعا كبیرا والبعض 
محمال  فادحا،  نقصا  یعاني 
المدریات الوالئیة سوء التسییر، 
مخطط  اي  دون  تعمل  لكونھا 
من  العدید  أن  مضیفا  للنقل، 
الناقلین وجدوا أنفسھم یختارون 
الخطوط التي یودون العمل بھا، 
على حساب المواطن، الذي یجد 
ضحیة  الخطوط  ببعض  نفسھ 

النعدام وسائل النقل.
الوطنیة  المنظمة  أن  إلى  یشار 
كل  بمعیة  الخواص  للناقلین 
رفعت  القطاع  في  المعنیین 
المتعلقة  االنشغاالت  من  جملة 
أساسا بتحسین األوضاع للناقلین 
وتجدید الحظیرة، التي تدھورت 
مالك  یتمكن  ولم  كبیر،  بشكل 
لعدم  تجدیدھا،  من  الحافالت 
خلفیة  على  ذلك،  من  تمكنھم 
ندرتھا في السوق وعدم توفرھم 

على اإلمكانیات الالزمة لذلك.

تعرف الحظيرة الوطنية للنقل تدهورا كبيرا، جراء قدم واهتراء الحافالت وعدم 
تجديدها من قبل أصحابها، الذين وجدوا أنفسهم يتخبطون في مشاكل ال تعد وال تحصى، ما 

ينبئ بتأزم الوضع خالل السنوات القليلة القادمة.

لتعزيز التعاون الدولي بشأن التنمية في إفريقيا

البرلمان يشارك في ورشة حول النظام البيئي 
في  أمس،  أول  الوطني،  الشعبي  المجلس  شارك 
بعد حول «فھم  التحاضر عن  بتقنیة  ورشة عمل 
في  للتنمیة  الدولي  التعاون  لتعزیز  البیئي  النظام 
بیان  في  وجاء  للمجلس.  بیان  حسب  إفریقیا»، 
الوطني،  الشعبي  المجلس  للمجلس:»شارك 

لجنة  رئیس  الصدیق،  بخوش  بالنائب  ممثال 
في  فارس،  زیاني  والنائب  والمیزانیة،  المالیة 
+فھم  موضوع  حول  اإلنترنت  عبر  عمل  ورشة 
في  للتنمیة  الدولي  التعاون  لتعزیز  البیئي  النظام 
حسب  الورشة،  ھذه  أشغال  وتمحورت  إفریقیا». 

ذات المصدر، حول «السیاسات العملیة، الوسائل 
المبتكرة والشراكات الدینامیكیة التي تعتمدھا الدول 
یتعلق  فیما  أولویاتھا  لتحقیق  وشركاؤھا  النامیة 
المقدرات  إلى  بالنظر  السیما  اإلنمائي  بالتعاون 

والثروات التي تزخر بھا القارة».          ق. و

بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري الهولندي في مجال النقل

خبرة هولندية لتطوير البنية 
القاعدية للموانئ والنقل 

البحري واللوجستيك
مع  بكاي،  عیسى  النقل،  وزیر  تباحث 
سفیرة مملكة ھولندا بالجزائر، جانا فاندر 
فیلد ، سبل وفرص تعزیز التعاون الثنائي 
في  النقل، ال سیما  في مجال  البلدین  بین 
للموانئ  القاعدیة  البنیة  تطویر  مجال 
بیان  واللوجستیك، حسب  البحري  والنقل 

للوزارة. 
وقد عرض الوزیر، خالل استقبالھ لسفیرة 
لبرنامج  العام  اإلطار  أمس،  أول  ھولندا، 
مبرزا  النقل،  مجال  في  الحكومة  عمل 
حجم المجھودات المبذولة في مجال النقل 
فیما  خاصة  والبحري،  والبري  الجوي 

یتعلق بموانئ الصید وموانئ النزھة.
السیاسیة  العالقات  بمستوى  نوه  كما 
بإرادة  مذكرا  البلدین،  بین  واالقتصادیة 
عالقات  تعزیز  في  الجزائریة  الحكومة 
التعاون الثنائي في مختلف أنماطھ، السیما 
البحري عبر تطویر مجال إصالح  النقل 
من  النزھة،  سفن  خاصة  السفن،  وبناء 
بین  شراكة  إبرام  إمكانیة  دراسة  خالل 
السفن،  وإصالح  لبناء  الوطنیة  الشركة 
عن الجانب الجزائري، وإحدى نظیراتھا 

الھولندیة.
دعوة  الصدد،  ھذا  في  بكاي،  ووجھ 

الھولندیة  الشركات  وكذا  السفیرة  إلى 
وبناء  إصالح  مجال  في  المتخصصة 
فعالیات  في  المشاركة  أجل  من  السفن 
إصالح  تطور  حول  الوطني  المعرض 
«األیام  في  تنظیمھ  المزمع  السفن  وبناء 

القلیلة القادمة بالجزائر».
ذات  حسب  السفیرة،  عبرت  جھتھا،  من 
تعزیز  في  بالدھا  رغبة  عن  المصدر، 
في  البلدین  بین  الثنائي  التعاون  عالقات 
في مجال  النقل، خاصة  مختلف مجاالت 
وبناء  للموانئ  القاعدیة  البنیة  تطویر 
وتسییر المنصات اللوجستیة، وتطویر نقل 
الوزیر  إلى  دعوة  موجھة  الھیدروجین، 
تجربتھا  على  والوقوف  ھولندا  لزیارة 

الرائدة في مجال النقل.
عقد  مواصلة  على  الطرفان  واتفق 
بعالقات  الدفع  أجل  من  الثنائیة  اللقاءات 
المشتركة  المصلحة  یحقق  لما  التعاون 
بین البلدین في القطاع، حسب البیان الذي 
ذكر بأن الجزائر وھولندا تربطھما مذكرة 
ومیناء  الجزائر  میناء  بین  للتعاون  تفاھم 
المیناءین  إدارتي  بین  أبرمت  أمستردام، 

بتاریخ 12 جویلیة 2016.
ق. و



3 الحدث

الجمھوریة  رئیس  دعوة  أثبت 
جمیع  تبون،  المجید  عبد 
الفصائل الفلسطینیة للحوار على 
الدبلوماسیة  أرض الجزائر، أن 
من  أكثر  مؤھلة  الجزائریة 
وأن  العربي،  الشمل  للم  غیرھا 
دورھا  جیدا  تدرك  الجزائر 
الشعب  عن  للدفاع  المحوري  
في  برھنت  كما  الفلسطیني، 
عدید المناسبات الدولیة أن آلتھا 
الدبلوماسیة لن تتحرك إال لنشر 
بالعمل  الجراح،  وتضمید  السلم 
إلى  والدعوة  الفرقاء  على جمع 
الصلح والتحاور، وھو ما قامت 

یتعلق  عندما  دائما  بھ  وتقوم 
ھذا  الشعوب،  بنصرة  األمر 
ركیزة  منھ  اتخذت  الذي  المبدأ 
الخارجیة،  سیاستھا  في  أولى 
وعرفا لن تحید عنھ مھما تباینت 
واإلقلیمیة  الدولیة  الظروف 

المحیطة بھا.
اللقاء التوافقي، الذي  ومن شأن 
الحتضانھ  الجزائر  تحضر 
لجمیع  یستمع  أن  قریبا، 
ویجمعھا  الفلسطینیة،  األطراف 
على طاولة واحدة، لبلوغ الھدف 
نصرة  وھو  والمشترك  األوحد 
وتحقیق  الفلسطینیة  القضیة 

الوحدة الوطنیة وإنھاء االنقسام، 
المقاومة  حركة  أكدتھ  ما  وھو 
اإلسالمیة "حماس" في بیان لھا، 
أمس، حین رحبّت بدعوة رئیس 
الجمھوریة ووصفتھا بمحاولة " 

لتوحید الصف الفلسطیني ".
لعمامرة  رمطان  عودة  ومنذ 
عادت  الخارجیة،  حقیبة  لتولي 
لتلقي  الجزائریة  الدبلوماسیة 
مختلف  في  جدید  من  بثقلھا 
بعد  والعربیة،  الدولیة  الملفات 
لحوالي  شھدتھا  التي  العزلة 
سجلت  فقد  كاملتین،  سنتین 
بارزا  حضورا   الجزائر 

في  مكثفا،  دبلوماسیا  ونشاطا 
الفترة األخیرة، عكست خرجات 
وزیاراتھ  األخیرة  لعمامرة 
العربیة  العواصم  لمختلف 
الدبلوماسیة  جھوده  واإلفریقیة، 
لتسویة النزاعات وجمع الفرقاء 
لیبیا،  فكانت  سلمیة،  بطرق 
تونس وأزمة سد النھضة، أبرز 
الملفات في تحركات الدبلوماسیة 
األخیرة،  اآلونة  في  الجزائریة 
لتأتي دعوة احتضان لقاء جامع 
وتؤكد  الفلسطینیة،  للفصائل 
الحوار  لغة  تغلب  الجزائر  أن 

لتحقیق المصلحة المشتركة.

برھنت الجزائر، مرة أخرى، على سعیھا ونیتھا الطیبة في لم الشمل العربي، فدعوة رئیس 
الجمھوریة عبد المجید تبون، جمیع الفصائل الفلسطینیة للتحاور على أرض الجزائر، تؤكد للمرة 
األلف أن الدبلوماسیة الجزائریة ال تزال تضطلع بدورھا المحوري للدفاع عن القضایا العادلة، 
وترمي بثقلھا العربي واإلسالمي واالفریقي وكذا الدولي، إلیصال صوت الشعوب المضطھدة 

والدفاع المستمیت عنھا، في المحافل الدولیة، وھو ما تسعى إلیھ فعال خالل القمة العربیة المنتظرة 
مارس المقبل، والتي تأتي زیارة الرئیس الفلسطیني للجزائر في صلب التحضیرات لھا.

ترحیب واسع بدعوة رئیس الجمھوریة جمع الفصائل الفلسطینیة 

الجزائر تحرك آلتھا الدبلوماسیة 
لنشر الّسالم

إیمان سایح

األربعاء 08 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 04 جمادى األولى  
1443 ه  

لشھر  عددھا  في  "الجیش"،  مجلة  شددت   
أثبت  المغربي  المخزن  أن  على  دیسمبر، 
أنھ ماض في آخر فصل من فصول الخیانة 
بغرض  الفلسطینیة  القضیة  على  والتآمر 
المجلة  كتبت  للصھیونیة.  خدمة  تصفیتھا 
في افتتاحیتھا أن "جار السوء لم یبع القضیة 
العمالة  بھ  بلغت  بل  فحسب،  الفلسطینیة 
لوضع  الصھیوني  للكیان  المجال  إتاحة  حد 
وقت  وإلى  ظلت  منطقة  في  لھ  قدم  موطئ 
توقف  كما  علیھ".  ومحرمة  عصیة  قریب 
علیھا  ینطوي  التي  الرھانات  عند  اإلصدار 
المغرب  قبل  من  المنتھج  التطبیع  مسار 
لألراضي  احتاللھ  التغاضي عن  بینھا  ومن 
ھذا  في  وكتبت  شعبھا.  وقمع  الصحراویة 
الذي  المخزن  أن  جدا  "واضح  الصدد: 
الدولي  المجتمع  أمام  یظھر  أن  یحاول 
العداء  تكن  ال  التي  المسالمة  الدولة  بمظھر 
للحقوق  اغتصابھ  رغم  الصھیوني،  للكیان 
واحتاللھ  الفلسطیني  للشعب  المشروعة 
مقابل  وضمھا،  بل  عربیة،  دول  ألراضي 
لألراضي  احتاللھ  عن  الطرف  یغض  أن 
الصحراویة وتشرید شعبھا وسلب خیراتھا". 
ویضاف إلى كل ذلك, تتابع المجلة، "إتاحة 
مقدرات  لنھب  أجنبیة  شركات  أمام  المجال 
الصحراوي ومحاولة فرض سیاسة  الشعب 
الشرعیة  قرارات  بتجاھل  الواقع  األمر 
ذات  أكد  صلة،  ذي  سیاق  وفي  الدولیة". 
بھ  تمر  التي  الظرف  أن  على  اإلصدار 
الوحدة  أواصر  تعزیز  یستدعي  المنطقة، 
الوطنیة.  وعلى ھذا األساس، فإن "الحرب 
ضد  تشن  التي  الخفیة  واألخرى  المعلنة 
بالدنا، والتكالب الشرس باستخدام ما أصبح 
مآلھا  سیكون  الجدید  الجیل  بحروب  یعرف 
بحساسیة  الشعب  وعي  أمام  الذریع  الفشل 
من  المغرب  أھداف  بین  ومن  المرحلة". 
وراء ھذا التحالف، استھداف الجزائر، حیث 
لفتت المجلة إلى أن "المخزن المغربي یتجھ 
بالدنا"  تجاه  العدائیة  أعمالھ  تصعید  إلى 
"بتحالفھ مع كیان غاصب وتمدید +تعاونھ+ 
واألمني".  العسكري  الجانب  لیشمل  معھ 
من  النیل  محاوالت  على  المجلة  وعرجت 
مقومات الدولة وأسسھا في وقت تواصل فیھ 

مسار البناء الوطني والذي كانت آخر حلقاتھ 
و  البلدیة  الشعبیة  المجالس  انتخابات  تنظیم 
الوالئیة. وأكدت في ھذا الصدد على أن ھذه 
"بقوة  الدولة  مؤسسات  تواجھھا  المحاوالت 
بعضھا  "أحبطت  حیث  وصرامة"،  حزم  و 
بعضھا".  خیوط  عن  كشفت  و  المھد  في 
الذي  "النھج  التصدي في خانة  ویصب ھذا 
الزكیة"،  بدمائھم  األبرار  شھداؤنا  خطھ 
ھذا  أن  على  أكدت  التي  االفتتاحیة  تضیف 
النھج سیجعل الجزائر " رغم كید األعداء، 
دولة قویة، مھابة الجانب، متمسكة بمبادئھا، 
سیما عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 
الغیر". وبالعودة  وإقامة عالقات تعاون مع 
االفتتاحیة  أشارت  المحلیة،  االنتخابات  إلى 
"تكون  االستحقاقات،  ھذه  وبإجراء  أنھ  إلى 
جدیرة  جمھوریة  بتقالید  تزودت  قد  الدولة 
ضمن  أخرى  لبنة  ووضع  عصریة  بدولة 
سلسلة اإلصالحات المؤسساتیة الشاملة التي 
تضمنھا البرنامج الرئاسي, في سیاق تعزیز 
كما  الدولة".  ومؤسسات  المواطن  بین  الثقة 
كان  الشعبي,  الوطني  الجیش  بأن  ذكرت 
في  الدستوریة,  مھامھ  إطار  في  كالعادة  و 
ھذه  تأمین  على  "سھره  خالل  من  الموعد, 
االنتخابات" و ذلك "دون تسجیل أیة تجاوزات 
أو إخالل بسیرورة العملیة االنتخابیة". ومن 
شأن ھذه اإلنجازات التي تحققت "في وقت 
مدروس  زمني  جدول  ووفق  وجیز  زمني 
من  الجزائري  الشعب  تمكن  أن  بعنایة" 
"تحقیق آمالھ وتطلعاتھ تدریجیا، بما ینعكس 
مرة  یفضح  وبما  إیجابا  الیومیة  حیاتھ  على 
أخرى نوایا دعاة التیئیس ومن یوالیھم ویقف 
وراءھم". وخلصت المجلة إلى التأكید على 
أن الجزائر تستقبل سنة جدیدة سنكون فیھا 
أكثر قوة ووحدة في مواجھة كل من یحاول 
بدولتنا.  والمساس  بشعبنا  األذى  إلحاق 
الجیش  أن  على  الشأن  ھذا  في  وشددت 
الوطني الشعبي سیبقى كما عودنا في خدمة 
الجزائر وشعبھا ال یتأثر بالشائعات وال یأبھ 
باألكاذیب، كما سیظل عصیا على األعداء 
ومخلصا  نوفمبر  لمبادئ  وفیا  والخونة، 
ألمانة الشھداء البررة.                             
ع. ط

مجلة الجیش تتحدث عن استھداف الجزائر في غطار مؤامرة مغربیة صھیونیة

المخزن المغربي ماض في آخر فصول 
التآمر على القضیة الفلسطینیة

ا  لحقوق  الوطني  المجلس  رئیس  اعتبر 
یمثل  الفساد  أن  لزھاري،  بوزید  إلنسان، 
أكبر خطر على حقوق اإلنسان، مشددا على 
إطار  في  مكافحتھ  الدولة  مواصلة  ضرورة 
یرنامج  في  لزھاري،  بوزید  وقال  القانون. 
للقناة  نثصبحیث"  "إینفقي  الصباح  ضیف 
وجدت  حیثما  إنھ  أمس،  الثانیة  اإلذاعیة 
الحدیث  یمكن  ال  القضاء  میدان  في  الرشوة 
أي  الفساد  دخل  وإذا  عادلة،  محاكمة  عن 
مشروع تنموي فإنھ سیضر مباشرة المواطن، 
لذلك یجب –یضیف- اإلستمرار في محاربة 
الفساد بشراسة لكن في إطار القانون الستعادة 
ثقة المواطن في دولتھ. واعتبر أن االنتخابات 
األخیرة تمثل خطوة إضافیة في طریق بناء 
الفساد وتسود  تكون خالیة من  التي  الجزائر 
فیھا  وتقام  والمحكوم،  الحاكم  بین  الثقة  فیھا 
المواطنین  بانشغاالت  تتكفل  مؤسسات 
حسب  المتاحة  لإلمكانیات  وفقا  ومشاكلھم 
باإلرادة  الثانیة  القناة  ضیف  ونوه  تعبیره. 
السیاسیة إلیالء أھمیة كبرى للمجتمع المدني 

أول  دستور  تعدیل  خالل  "من  أنھ  مؤكدا 
المجتمع  لجمعیات  مھٌم  دوٌر  أُعطي  نوفمبر 
للمجتمع  وطني  مرصد  إنشاء  تم  و  المدني 
إلنشاء  كبیرة  تسھیالت  تقدیم  تم  و  المدني 
الجمعیات من خالل السماح إلنشاء الجمعیات 
عن طریق التصریح ولیس الترخیص كما كان 
الجمعیات  "عملت  أنھ  سابقا"، مضیفا  الحال 
10 آالف جمعیة محلیة  ( حوالي  الموجودة 
و4 آالف جمعیة وطنیة) على أرض الواقع 
تجنید  من  ستتمكن  فقط  الورق  على  ولیس 
ما  الجمعیات  داخل  وتھیكلھ  الشعب  غالبیة 
مع  وبناء  شفاف  حوار  بإجراء  الحقا  یسمح 
"الكرة اآلن في ملعب  أن  أبرز  السلطة". و 
عدم  في  عذر  أي  لھ  ولیس  المدني  المجتمع 
مشیرا  الحقة"،  الدیمقراطیة  وتفعیل  النشاط 
بأي  یرحب  اإلنسان  حقوق  مجلس  أن  إلى 
نشاط أو  اقتراحات  یقدمھا المجتمع المدني 
لحقوق  محتمل  خرق  ضد  شكاوى  حتى  أو 
اإلنسان مؤكدا أن الدولة مصممة على تطبیق 
حقوق اإلنسان على أرض الواقع.       ع. ط

قال إن المحلیات تمثل خطوة إضافیة في طریق بناء الجزائر، لزھاري:

"الفساد أكبر خطر على حقوق اإلنسان"
فتح: "الجزائر أصدق الصادقین ونحن نرحب بموقفھا"

اإلسالمیة  المقاومة  حركة  وصفت 
الفلسطینیة حماس، دعوة رئیس الجمھوریة 
للفصائل  لقاء  لعقد  تبون  المجید  عبد 
الفلسطینیة، بـ" الموقف التاریخي للجزائر 
وقضیتھ"،  الفلسطیني  الشعب  دعم  في 

مؤكدة ترحیبھا بالمبادرة الجزائریة.
أصدرت، أمس، حركة المقاومة اإلسالمیة 
موقعھا  عبر  بیانا  حماس،  الفلسطینیة 

ترحیبھا  عن  خاللھ  من  أعلنت  الرسمي، 
جمیع  لجمع  الجمھوریة  رئیس  بدعوة 
الفصائل الفلسطینیة، وجاء في نص البیان 
"تعقیًبا على إعالن الرئیس الجزائري عبد 
المجید تبون عن التحضیر الستضافة ندوة 
في  فإننا  قریًبا  الفلسطینیة  للفصائل  جامعة 
حركة حماس نقدر عالًیا الموقف التاریخي 
شعبنا  دعم  في  وشعًبا،  حكومة  للجزائر، 

في  وحقھ  العادلة،  وقضیتھ  الفلسطیني 
التزامھا  مؤكدة  والتحریر"،  المقاومة 
قائمة  إنھا  قالت  التي  وسیاستھا  بمقفھا 
على "الترحیب بكل جھد عربي وإسالمي 
الفلسطیني  الصف  لتوحید  ووطني 
مقدرة  جھود  كلھا  وھي  االنقسام،  وإنھاء 

ومشكورة."
إیمان. س 

الفصائل الفلسطینیة ترحب بدعوة رئیس الجمھوریة
حماس:" نقدر الموقف التاریخي للجزائر في دعم الشعب الفلسطیني"

رئیس جمعیة االخوة الفلسطینیة الجزائریة یصرح
احتضان الجزائر الجتماعا الفصائل تأكید

 على أن القضیة الفلسطینیة مقدسة قوال وفعال
الفلسطینیة  االخوة  جمعیة  رئیس  بارك 
الجزائریة، أسعد عمر قادري، أمس، جھود 
للفصائل  اجتماع  لعقد  الرامیة  الجزائر 
مؤكدا  الوطنیة،  الوحدة  لتحقیق  الفلسطینیة 
ان ھذا االجتماع دلیل ثبات موقف الجزائر 
وطنیة  "قضیة  باعتبارھا  القضایا  أم  تجاه 
مقدسة قوال وفعال".  أكد قادري في تصریح 
لوكالة االنباء الجزائریة، أن دعوة الرئیس 
ندوة  بعقد  تبون،  المجید  عبد  الجزائري، 
جامعة للفصائل الفلسطینیة، "من بلد الثوار، 
یبشر بالخیر بأن الجزائر تواصل مساندتھا 
قضیة  الفلسطینیة  القضیة  وأن  القضایا  ألم 
وطنیة مقدسة قوال وفعال". ولفت الى أن ھذه 
المبادرة الجزائریة "تعود الى إرث الجزائر 

الفلسطیني  الشعب  لدى  ومحبتھا  التاریخي 
وشعبھا  وقیادتھا  للجزائر  بدوره  یكن  الذي 
الجھود  لكل  والتقدیر  واالحترام  الحب  كل 
أجل  من  الجزائریة  القیادة  بھا  تقوم  التي 

نصرة القضیة الفلسطینیة".
ینسى  ان  یمكن  "ال  أنھ  قادري  وأضاف 
بھا  یقوم  التي  الجھود  الفلسطیني  الجانب 
الرئیس تبون لدعمھ الالمحدود والمتواصل 
الشأن  ھذا  في  مذكرا  الفلسطینیة"،  للقضیة 
بالدعم المالي الذي اعلن عنھ الرئیس امس 
االثنین والمتمثل في صك یتضمن مساھمة 
وكذا  دوالر،  ملیون   100 بقیمة  مالیة  
لفائدة  300 منحة  الموافقة على تخصیص 

الطلبة الفلسطینیین.                  ع.ط

عزام  الفلسطینیة،  "فتح"  لحركة  المركزیة  اللجنة  عضو  أكد 
األحمد، أمس، ترحیبھ بدعوة رئیس الجمھوریة لعقد لقاء جامع 
لكل الفصائل الفلسطینیة على أرض الجزائر، معلقا بالقول " نحن 
نرحب بموقف الجزائر ومع أي جھد صادق، والجزائر أصدق 

الصادقین".
أعلن  التي  بالمبادرة  بدورھا،  الفلسطینیة،  "فتح"  حركة  رحبت 
المتعلقة  أمس،  أول  تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة  رئیس  عنھا 
بعقد لقاء جامع لجمیع الفصائل الفلسطینیة بالجزائر في القریب 

العاجل، وأوضح عضو اللجنة المركزیة للحركة عزام األحمد، 
"تثمن  الحركة  أن  أمس،  الفلسطینیة،  للصحافة  تصریح  في 
"نحن  مضیفا  االنقسام"،  إلنھاء  الجزائر  ستبذلھ  الذي  الجھد 
نرحب بموقف الجزائر ومع أي جھد صادق، والجزائر أصدق 

الصادقین".
إلى ذلك، شدد األحمد موقف حركة "فتح "، "الثابت" من ضرورة 
إنھاء االنقسام وتطبیق ھذه الرغبة على أرض الواقع من الجمیع.
إیمان. س

دولة  رئیس  تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة،  رئیس  منح   
فلسطین محمود عباس، وسام أصدقاء الثورة الجزائریة. 

على  الجمھوریة  رئیس  أقامھا  عشاء  مأدبة  ذلك خالل  وتم 
شرف رئیس دولة فلسطین والوفد المرافق لھ، بقصر الشعب، 
بحضور كبار مسؤولي الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي. 
لدولة  الكبرى  القالدة  الفلسطیني  الرئیس  منح  وبدوره، 

فلسطین، وھي أعلى درجة من أعلى وسام فلسطیني، للرئیس 
الحكیمة على  المرموقة وقیادتھ  تبون وذلك "تقدیرا لمكانتھ 
المستویات الوطنیة والعربیة والدولیة وتثمینا عالیا لمواصلتھ 
لإلرث الكبیر لقادة الجزائر وشعبھا الشقیق في دعم الشعب 
األخوة  عالقات  وتعزیز  العادلة  قضیتھ  ونصرة  الفلسطیني 

الجزائریة-الفلسطینیة".                               واج

فیما قلّده عباس "القالدة الكبرى لدولة فلسطین"

الرئیس تبون یمنح رئیس دولة فلسطین وسام أصدقاء 
الثورة الجزائریة 
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بمشاركة 18 مشروعا 

مسابقة ألحسن فكرة مبتكرة 
بجامعة قالمة
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قالمة  بجامعة  المقاوالتیة»،  أطلقت «دار 
مسابقة ألحسن فكرة مبتكرة بمشاركة 18
من  لطلبة  وفردي  جماعي  بین  مشروعا 

مختلف كلیات الجامعة. 
یحتضنھا  التي  المسابقة  ھذه  وتستھدف 
الجامعي  بالمجمع  والشغل  االبتكار  قطب 
«سویداني بوجمعة»، بالتنسیق مع النادي 
انتقاء  بالجامعة  اآللي  لإلعالم  العلمي 
ومبتكرة  جدیدة  مشاریع  أفكار   3 أفضل 
على  المشاركین  تدریب  إلى  إضافة 
مشروع  وعرض  تقدیم  تقنیات  مختلف 
من  وأج  علمتھ  حسبما  مبتكري  علمي 

المنظمین. 
والشغل  االبتكار  قطب  مدیرة  وأشارت 
العلمیة  اللجنة  بأن  حمیدة/  بن  عایدة 

فكرة   64 مجموعھ  ما  تلقت  للتظاھرة 
جماعیة  وأخرى  فردیة  أفكار  منھا 
بغرض دخول المنافسة الرسمیة للمسابقة، 
لدخول  المختارة  المشاریع  بأن  موضحة 
بین  من  دقیق  بشكل  انتقاؤھا  تم  المنافسة 

مجموع األفكار الراغبة في المشاركة. 
المعاییر  أھم  بأن  حمیدة  بن  وأفادت 
دخلت  التي  األفكار  النتقاء  المحددة 
نجاعة  بمدى  تعلقت  الرسمیة  المنافسة 
على  اإلیجابي  وأثرھا  المشروع  فكرة 
والبیئي  واالجتماعي  االقتصادي  المحیط 
وفق أھداف التنمیة المستدامة، مبرزة بأن 
ورشات  تنظیم  یتخللھا  الرسمیة  المنافسة 
لفائدة ما مجموعھ 50 طالبا من  تكوینیة 
أصحاب األفكار الجدیدة.                ر. ن

أهمية تكثيف جهود الدول العربية لمواجهة تحديات التنمية البشرية
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أول  تیبازة  والیة  مصالح  عقدت 
خصص  موسعا  إجتماعا  أمس، 
التجاري  المیناء  مشروع  إلطالق 
حسب  بشرشال،  للحمدانیة  الوسط 

بیان لمصالح الوالیة. 
نشر  الذي  االعالم  خلیة  بیان  وأفاد 
أن  للوالیة  الرسمیة  الصفحة  على 
والي تیبازة، أبو بكر الصدیق بوستة، 
مدى  لمتابعة  عمل  جلسة  ترأس 
والتقنیة  اإلدرایة  اإلجراءات  تقدم 
الخاصة بمشروع إنجاز میناء الوسط 
عروض  اللقاء  وتناول  الحمدانیة.  
وضعیة  حول  محلیون  مدراء  قدمھا 
كل قطاع معني بتسییر المشروع وتم 
التأكید على ضرورة المضي قدما في 
االداریة  واالجراءات  االستعدادات 
جیدة  تحضیرات  لضمان  والتقنیة 

إلطالق المشروع. 
بھا  المعنیة  االستعدادات  بین  ومن 
لوالیة  المحلیة  السلطات  مباشرة 
من  مجموعة  تعویض  ملف  تیبازة، 
وإقتطاع  ترحیلھم  المزمع  السكان 
أصحابھا،  تعویض  وكذا  األراضي 
لصالح  المحاجر  ملف  جانب  إلى 

المشروع. 
في  أعلنت  قد  تیبازة  والیة  وكانت 
وقت سابق عن استحداث لجنة متابعة 
لتلبیة حاجیات  المحاجر  التنقیب عن 
الحمدانیة  الوسط  میناء  مشروع 
ملیون   30 بنحو  والمقدرة  بشرشال 
أن  على  البناء  مواد  من  مكعب  متر 
الوكالة  اللجنة  عمل  على  تشرف 
الوطنیة إلنجاز میناء الوسط شرشال 
من  وتتكون  المشروع)  (صاحبة 

مخبرین وطنیین. 
میناء  مشروع  احتیاجات  وتصل 
غرب  بشرشال  الحمدانیة  الوسط 
المستخرجة  البناء  مواد  من  تیبازة 
من المحاجر إلى غایة سنة 2028، 
مكعب  متر  ملیون   27.8 إلى 
(المشروع)، باإلضافة إلى 2 ملیون 
مؤقتة  مشاریع  إلنجاز  مكعب  متر 

ومرافقة للمشروع الضخم. 
وكان رئیس الجمھوریة، عبد المجید 
یونیو   28 یوم  أسدى  قد  تبون، 
الماضي خالل ترأسھ اجتماعا لمجلس 
الوزراء، تعلیمات إلى الوزیر األول 
الوسط  میناء  مشروع  دراسة  بإعادة 
الصیني وفق  الشریك  بالحمدانیة مع 

قواعد «شفافة وجدیدة». 
قدمھ  عرض  على  تعقیبھ  وفي 
حول  العمومیة  األشغال  وزیر 
رئیس  ذكر  الوسطي  میناء  مشروع 
فیھ  تسبب  بما  یومھا،  الجمھوریة 
تأخر إنجاز ھذا المشروع من خسائر 
الھدف  ألن  عامة  الوطني  لإلقتصاد 
قال،  كما  المیناء،  لھذا  االستراتیجي 
اإلفریقیة  الدول  عن  العزلة  فك  ھو 
وما  بحریة  منافذ  لھا  لیست  التي 
یرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحیاة 
االقتصادیة وتوفیر مناصب الشغل. 

بتمویل  المشروع  ینجز  وسوف 
بقرض  جزائري-صیني  مشترك 
الوطني  الصندوق  من  المدى  طویل 
«اكزیم  الصیني  والبنك  لالستثمار 
بنك» على أن یتم إنجازه في غضون 
سبع سنوات ویرتقب أن یدخل الخدمة 
مع  سنوات   4 غضون  في  تدریجیا 
شنغھاي)  (موانئ  صینیة  شركة 
حسب  المیناء،  استغالل  ستضمن 

تقدیرات وزارة القطاع. 
األولیة  التقنیة  الدراسات  وتوصلت 
میاه  في  المیناء  انجاز  موقع  لتحدید 
الحمدانیة  موقع  اختیار  إلى  عمیقة، 
یسمح  الذي  شرشال  مدینة  شرق 
مترا   20 بعمق  میناء  بإنشاء 
لخلیج  الطبیعیة  الحمایة  ویضمن 
المستقبلي  المیناء  وسیوجھ  واسع، 
البحر  طریق  عن  الوطنیة  للتجارة 
على  للمبادالت  محورا  سیكون  كما 
المیناء  المستوى اإلقلیمي، وسیحوي 
على 23 رصیفا یسمح بمعالجة 6.5
ملیون حاویة و25.7 ملیون طن من 

البضائع سنویا.                ر. ن

و  العمل  وزیر  في  ممثلة  الجزائر،  دعت 
التشغیل والضمان االجتماعي، یوسف شرفة، 
موحد  تصور  إعداد  إلى  مصر،  من  أمس، 
والتنمیة،  السكان  مجال  في  العربیة  للدول 

حسبما ورد في بیان عن ذات الوزارة.
قال شرفة، الذي یترأس أشغال الدورة العادیة 
والتنمیة،  للسكان  العربي  للمجلس  الثالثة 
العربیة  مصر  بجمھوریة  بالقاھرة  المنظمة 
الضروري  من  أنھ  دیسمبر،  و8   7 یومي 
العمل على إعداد تصور موحد للدول العربیة 
في مجال قضایا السكان والتنمیة واالستجابة 
النشغاالت مواطنینا، مع مراعاة القیم الدینیة 
والثقافیة. وأشار الوزیر خالل افتتاح الدورة 
العربیة  الدول  جھود  تكثیف  یتوجب  أنھ  إلى 
لمواجھة تحدیات التنمیة البشریة، القائمة على 
المواطن،  وكرامة  والمساواة  اإلنسان  حقوق 
باعتماد دراسات حول تأثیر التغیرات المناخیة 
على السكان باستخدام مؤشر السكان والتنمیة.

التعاون  یكتسیھا  التي  األھمیة  على  أكد  كما 
بین الدول العربیة وتبادل المعارف والخبرات 
اإلنسانیة  والقضایا  المجاالت  مختلف  في 

وفي  المنطقة».  شعوب  تھم  التي  والتنمویة 
ذات السیاق، ثمن السید شرفة الجھود المبذولة 
المملكة  من  كل  قبل  من  اإلطار  ھذا  في 
األردنیة الھاشمیة والجمھوریة التونسیة خالل 
رئاستھما على التوالي للدورة األولى والثانیة 
للمجلس العربي للسكان والتنمیة، مشیرا إلى 
أن االنجازات المحققة في الدورتین السابقتین 
تدعوا للتفاؤل وتحقیق المزید من االنجازات 
المجلس  دور  وتعزیز  الثالثة  الدورة  خالل 
وتحقیق األھداف. واعتبر في ھذا الخصوص 
أن الوعي بالتحدیات یدفع الدول والحكومات 
التغیرات  تأثیر  حول  دراسات  اعتماد  إلى 
المناخیة على السكان باستخدام مؤشر السكان 
المواقف  تنسیق  إطار  في  وذلك  والتنمیة 
العربیة لبلوغ تنمیة مستدامة ونمو اقتصادي 
عامال  یعد  السكاني  البعد  بأن  منوھا  شامل، 

رئیسیا في مدى تحقیق رفاھیة المواطنین.
من  المتوخاة  األھداف  شرفة  واستعرض 
الدورة الثالثة للمجلس العربي للسكان والتنمیة 
تعزیز  في  الخصوص  وجھ  على  والمتمثلة 
استراتیجیات  في  السكانیة  القضایا  إدماج 

التنمیة  وبرامج  الوطنیة  العمل  وخطط 
الشأن  في  العاملین  قدرات  ودعم  اإلقلیمیة 
التكنولوجیات  استعمال  مجال  في  السكاني 

الحدیثة لإلعالم واالتصال.
المجالس  قدرات  بناء  إنھ  المتحدث،  وقال 
واللجان السكانیة في مجال الصحة اإلنجابیة 
الدول  سكان  على  االجتماعیة  والمخاطر 
خالل  من  یكون  مواجھتھا  وسبل  العربیة 
تنسیق المواقف العربیة المشاركة في الدورة 
تأثیر  ودراسة  والتنمیة  السكان  للجنة   55
الدول  في  السكان  على  المناخیة  التغیرات 

العربیة.
الثالثون  اإلقلیمیة  المراجعة  إلى  أشار  كما 
للسكان  الدولي  المؤتمر  لبرنامج عمل   (30)
التقنیات  اإلعالمیین حول  تدریب  و  والتنمیة 
السكان  قضایا  لدعم  الحدیثة  اإلعالمیة 
تنسیق  ضرورة  على  مؤكدا  والتنمیة، 
المحققة  العربیة وتعزیز االنجازات  المواقف 
اقتصادي شامل  ونمو  العامة  الحوكمة  لبلوغ 
عن طریق تحسین مجاالت الصحة، التعلیم، 

الشغل وكذا حمایة البیئة.              ع.ط 

عزيز.ط

 أوضح الوزیر بمناسبة حضوره 
التجھیزات  تطویر  بوحدة 
لعرض  ببواسماعیل  الشمسیة 
شمسیة  میاه  سخنات  عن  نماذج 
الجزائر  أن  الصنع،  محلیة 
الصناعیة  المقومات  من  «تملك 
ما یمكن أن یغني بالدنا عن جزء 
كبیر من مداخیل المحروقات».

عزم  الصدد،  ھذا  في  وجدد، 
كل  رفع  على  الوزاریة  دائرتھ 
العراقیل التي تواجھ المستثمرین 
االستراتیجیة  المجاالت  في 
أھم  من  تعتبر  التي  كالطاقة، 
للبالد،  القومي  األمن  مقومات 
الصناعة  قطاع  أن  مشددا 
لجمیع  االستجابة  على  یحرص 
وتذلیل  المتعاملین  مطالب 
لخلق  االستثمارات  أمام  العقبات 

الثروة.
المؤسسات  الوزیر  ودعا 
الخاصة  الوطنیة،  الصناعیة 
االنخراط  إلى  العمومیة،  و 
النظیفة  الصناعات  مجال  في 
كتصنیع  فیھا،  واالستثمار 
الكھربائیة،  المركبات  بطاریات 
«العمل  ضرورة   على  مشددا 
المؤسسات  بین  الجماعي» 
مجال  في  خاصة  المصنعة، 
البحث والتطویر، والتشارك في 
تكالیف التصنیع لتحقیق تنافسیة، 
سیسمح  ما  واحدة،  ككتلة 
التي  الصناعیة  الریادة  باسترداد 
طالما میزت الجزائر لعدة عقود، 

یقول زغدار.
وجدد أیضا التزام قطاع الصناعة 
لنجاح  المالئم  المناخ  بتوفیر 

خالل  المتجددة،  الطاقات  شعبة 
المستقبلیة  االستثمارات  توجیھ 
التي  بالمؤسسات  منوھا  إلیھا، 
من  العینات  ھذه  بإنجاز  قامت 
الشمسیة  المائیة  السخانات 
انعقاد  غداة  تأتي  أنھا  خاصة 
اإلنعاش  حول  الوطنیة  الندوة 

االقتصادي.
ویتوجب، حسب وزیر الصناعة، 
رؤیة  في  الفاعلین  حشد 
الصناعي،  للقطاع  استراتیجیة 
المصنعین  تكتل  تفعیل  تستلزم 
في  الوطنیین  والمتعاملین 
تجمعات وبرامج من أجل تحقیق 
بالتنسیق مع  بینھم  تكامل أفضل 
وضعتھا  التي  الھیاكل  ھذه  مثل 
الدولة، في صورة وحدة تطویر 
التي  الشمسیة  الطاقة  تجھیزات 

االنتقال  في  كثیرا  علیھا  یعول 
إلى  الكالسیكیة  الطاقات  من 
إطار  في  المتجددة،  الطاقات 
توزیع  تضمن  مستدامة  تنمیة 
األجیال،  عبر  للثروات  عادل 
لالقتصاد  نوعیة  قفزة  تحقیق  و 

الوطني.
إطار  في  الیوم  مبادرة  وتندرج 
االنتقال  وزارة  أطلقتھ  مشروع 
المتجددة،  الطاقات  و  الطاقوي 
الصناعة،  وزارة  مع  بالتنسیق 
لقیت  مشتركة  رؤیة  ضمن 
ما سمح  مصنعین،  من  استجابة 
شمسیة  مائیة  سخانات  بانتاج 
بنسبة إدماج تقدر بـ 95 بالمائة، 
تطویر  بوحدة  الیوم  دخلت، 
مرحلة  الشمسیة،  التجھیزات 

التجربة واالختبار.

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، في تيبازة، إن الجزائر تملك من المقومات 
الصناعية ما يسمح لها باالستغناء عم جزء من كبير من مداخيل المحروقات.
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وفاته.  إلى أدى جبان إلعتداء رمضان رمضان للشرطة، أول محافظ تعرض عن الوطني لألمن العامة المديرية كشفت
مستغانم.  لميناء الحدود شرطة بفرقة مهامه ألداء توجهه أثناء كان الضحية على اإلعتداء أن للمديرية بيان وأوضح

سنة. 20 العمر من البالغ فيه، المشتبه على القبض إلقاء من تمكنت مستغانم بوالية األمن مصالح فإن البيان، وحسب
الحقـا.                           ع.م المختصة القضائية الجهات ذاته- أمام المصدر تقديمه -يضيف ليتم

البليدة

استرجاع سيارة مسروقة والقبض 
على سارقيها بالشبلي

للدرك  اإلقلیمیة  الفرقة  أفراد  أوقفت 
شخصین  بالبلیدة  بالشبلي  الوطني 
 (31 یبلغان من العمر ما بین (-28
سنة بتھمة السرقة تحت طائلة التھدید 
بسالح أبیض.  وقد تمت عملیة القبض 
على  بناء  الشخصین  ھاذین  على 
الدرك  مصالح  تلقاھا  ھاتفیة  مكالمة 
 ،1055 األخضر  الرقم  طریق  عن 
مفادھا تعرض شخص لسرقة سیارتھ 
األبیض  بالسالح  التھدید  طائلة  تحت 
بالفرار  والذوا  مجھولین  طرف  من 

على مستوى بلدیة الشبلي.
 وعلى جناح السرعة تم توجیھ دوریة 
عین  إلى  الوطني  الدرك  أفراد  من 
عن  األبحاث  وتوزیع  ونشر  المكان 
السیارة المسروقة على جمیع الوحدات 
مستوى  على  الشخصین  توقیف  لیتم 
مصالح  طرف  من  بوعینان  بلدیة 
السیارة  استرجاع  مع  الوطني  الدرك 
فیھما  المشتبھ  تقدیم  لیتم  المسروقة. 

أمام الجھات القضائیة المختصة.
أسماء. ب 

المشروع االستراتيجي سيعطي دفعا قويا لالقتصاد الوطني

 إجتماع تنسيقي استعدادا إلطالق 
مشروع «ميناء الحمدانية» 



5 إقتصادي

خارج  التصدیر  عملیة  ساھمت   فقد  التجارة،  وزارة  ارقام  وحسب 
ضخ  في   ،2021 سنة  من  األولى  العشرة  األشھر  خالل  المحروقات 
الدولة  في حین أن أھم صادرات الجزائر  3,6 ملیار دوالر في خزینة 
خارج المحروقات تتمثل في البتروكیمیاویات و الحدید و الصلب و السكر 
القیمة  تقترب  و  أخرى.  ومنتجات  الفواكھ  و  الخضر  بعض  و  األبیض 
المحققة من الصادرات خارج المحروقات شيء فشيء للھدف التي وضعتھ 
الحكومة سابقا و المتمثل في بلوغ صادرات خارج المحروقات بقیمة 5
مالییر دوالر و ھو ھدف یمكن للجزائر بلوغھ حسب الخبراء من خالل 
تفعیل الدبلوماسیة التجاریة الجزائریة لجلب زبائن جدد للسوق الجزائریة، 
و تشجیع تصدیر المنتجات محلیة الصنع إلى الخارج، والترویج للمتعاملین 
االقتصادیین الجزائریین، مع استحداث ھیئة تتضمن أخصائیین، وتستعین 
برجال االقتصاد و مختصین في التجارة، لدراسة فرص التصدیر و حجم 
األسواق الخارجیة واإلمكانیات المتاحة من أجل وقف اختالالت المیزان 

التجاري.
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أن  اللماس  إسماعیل  االقتصادي  الخبیر  أمس  أشار  الصدد   ھذا  في  و 
سیاسة التجارة الخارجیة ال تزال تشوبھا عدة اختالالت مضیفا أنھ رغم 
تحسن عدد من المؤشرات المتعلقة بالتصدیر  منھا المتعلقة بارتفاع حجم 
فإن  الجزائر  إمكانیات  إلى  بالنظر  انھ  اال  المحروقات  الصادرات خارج 
الرقم المعلن عنھ یبقي بعیدا عن األھداف المسطرة و عن القدرات الحقیقیة 
للمنتجین الجزائریین و عن القیمة الحقیقیة للمنتوج الوطني، و قال لماس 

وطنیة  استراتیجیة  تتطلب  المقبلة  المرحلة  أن  لـ"الرائد"  تصریحات  في 
قویة وشكل اقتصادي جدید على أساس معطیات مدروسة حول وضعیة 
و إمكانیات كافة القطاعات وتسخیر كافة وسائل الدولة مضیفا أن عملیة 
التصدیر تتطلب مؤسسات مختصة تكون تعمل على تسطیر خطط و برامج 
على المدى المتوسط و الطویل حتى ال تصبح عملیة التصدیر مناسباتیة، 
مضیفا أن انعدام التنسیق ما بین القطاعات خاصة قطاعي الفالحة والتجارة 

أدى إلى المشكل الحاصل في مجال التصدیر.
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رزیق  كمال  التجارة  وزیر  تصریحات  على  رده  في  و  أخر  جانب  من 
أنھ  اللماس  قال  مستقبال  محلیا  ینتج  ما  كل  استیراد  منع  أعلن عن  الذي 
ھذا  في  الناشطین  األحرى مساعدة  كان  االستیراد  المنع على  إقرار  بدل 
القطاع على التحول من االستیراد لالستثمار معتبرا أن أغلبیة ھؤالء لدیھم 
احتكاك و درایة بالسوق الخارجیة و خبرة في التعامل مع التجارة الدولیة 
اإلنتاج  و  االستثمار  میدان  اقتحام  على  تشجیعھم  الضروري  من  لذلك 
وعالقات  خبرة  من  یمتلكونھ  بما  المحروقات  خارج  الصادرات  وترقیة 
في السوق الدولیة و أكد اللماس أن إزاحة العراقیل التي دائما ما یتحدث 
الفترة  الحاحا  األكثر  یجعل  ما  إداریة  بعراقیل  مرتبطة  المصدرون  عنھا 
السیاسة،  حاجیات  ولیس  االقتصاد  حاجیات  تلبي  إدارة  بناء  ھو  المقبلة 
فمن غیر الممكن االستمرار في تسییر مجال التصدیر بنفس اإلدارة التي 
كانت تسیر االقتصاد الموجھ حسب اللماس الذي ألح في ذات السیاق على 
أھمیة الذھاب إلى تنویع المنتوج الوطني أي أن نجعل من القطاعات التي 

المنتوج و وفرة  المتعاملین األجانب، و بوفرة  تنافسیة مع  تتمیز بقدرات 
في الید العاملة المؤھلة، و وفرة في المواد األولیة، في مقدم االھتمام وھذا 
یتطلب القیام بعمل دقیق و بتشخیص عمیق لكل القطاعات، لمعرفة نقاط 
قال  حیث  التصدیر   عملیة  في  إنتاجھ  فروع  على  االعتماد  ومدى  قوتھ 
اللماس ان ھذا التشخیص كفیل بأن یحدد لنا قدرات أي قطاع و مدى قدرتھ 
األمر ال  نرید دخولھا ألن  أي سوق خارجیة  تغطیة حاجة  دیمومة  على 
یمكن أن یبنى على الظرفیة، مضیفا أن خلق مؤسسات خاصة في مجال 
التصدیر ومتخصصة حسب القطاعات ستساھم في تطویر نشاط التصدیر 
في الجزائر و ضبط الواردات وتقلیص التھریب و حمایة المنتوج الوطني.

بلغت الجزائر رقما مشجعا في قیمة صادراتھا خارج المحروقات، والتي ناھزت ھذه السنة حوالي 3
ملیار دوالر ، و ھو رقم یقترب تدریجیا من الھدف التي وضعتھ الحكومة و المتمثل في بلوغ صادرات خارج 
المحروقات بقیمة 5 ملیار دوالر، ھذا الرقم یمكن أن یتحقق حسب الخبراء عبر استحداث مؤسسات متخصصة

في التصدیر یمكنھا أن تساھم في إنھاء اختالالت المیزان التجاري.
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وزیر االنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة یؤكد ضرورة نشر 
الطاقات البدیلة ویكشف

نحو تصنیع 3 آالف سخان مائي یعمل 
بالطاقة الشمسیة بعد اختبار نجاعتھا

أنھ   ، أمس  باحمد  بن  لطفي  الصیدالنیة  الصناعة  وزیر  كشف 
سیتم الشروع في إنجاز أول مكثف لألكسجین بالجزائر بدایة من 
األسبوع المقبل بالشراكة بین جامعة العلوم والتكنولوجیا ھواري 

بومدین والوكالة الوطنیة للصناعات الدوائیة.
وأكد بن باحمد  في تصریحات للقناة اإلذاعیة الثالثة أنھ مصالحھ 
بدایة  الصنع  محلي  أكسجین  مكثف  لصناعة  اعتماد  أول  ستمنح 
من األسبوع القادم. وأوضح الوزیر  أن ھذا المشروع جاء نتیجة 
بومدین والوكالة  العلوم والتكنولوجیا ھواري  بین جامعة  التعاون 
الوطنیة للصناعات الدوائیة، مشیرا إلى أنھ تم اعتماد نظام للنماذج 
صناعي.  إنتاج  إلى  والتطویر  البحث  ترجمة  یتم  بحیث  األولیة 
من  أزید  إنتاج  أیام عن  منذ  اعلن  قد  القطاع  وزیر  كان  بالمقابل 
900 ألف لتر من األكسجین یومیا مطلع شھر فیفري من السنة 
والتصنیع  لإلنتاج  ھامة  منصة  الجزائر  والیة  أن  معتبرا  المقبلة 

وبتكنولوجیات عالیة في مجال الصناعة الصیدالنیة.

أن  أثبتت  صیدالنیة  مؤسسات   3 بتفقد  "قمنا  الوزیر  وأوضح 
التحدیات في وطننا ممكنة التحقق باتحاد وتالحم الجمیع بدًءا باألقنعة 
الواقیة إلى األكسجین وصوال للدواء". كما أعطى وزیر الصناعة 
مؤخرا خالل  بأحمد،  بن  جمال  لطفي  الرحمان  عبد  الصیدالنیة، 
اللقاء الذي جمعھ، بأھم منتجي األكسجین الطبي، تعلیمات وأوامر 
الحیویة  المادة  لھذه  أمثل  توزیع  لضمان  إجراءات عملیة،  باتخاذ 
التي یكثر علیھا الطلب مؤخرا جراء ارتفاع حاالت االصابة بوباء 
فیما  أمثل  تنظیم  الوزیر توجیھات لضمان  قدم  "كوفید19-". كما 
الوطني،  المستوى  على  وتوزیعھ  الطبي  األكسجین  انتاج  یخص 
حیث طالب المنتجین بتقلیص آجال تحلیل األكسجین، بالتعاون مع 
مسار  بتعیین  والمتعاملین،  الصیدالنیة  للمنتجات  الوطنیة  الوكالة 
محدد ونھائي لتوزیع األكسجین، باإلضافة إلى توسیع نطاق توزیع 
قارورات األكسجین خارج مواقع االنتاج لضمان تنظیم لوجستي 

أفضل لعملیات التسلیم لمؤسسات الصحة.                    س.ز

بالشراكة بین جامعة العلوم والتكنولوجیا والوكالة الوطنیة للصناعات الدوائیة

إنتاج مكثف لألوكسجین محلي الصنع بدایة من األسبوع المقبل

یشھد القطاع التجاري ھذه الفترة تھاون 
الصحیة  البرتوكوالت  تطبیق  في  كبیر 
انتشار وباء كورونا موازاة  للوقایة من 
الجزائر،   في  محتملة  رابعة  موجة  مع 
التي  التجارة  وزارة  حرك  ما  ھو  و 
في  المقبل  األسبوع  من  بدایة  ستبدأ  
تصل  وعقوبات  غرامات  لتطبیق  حملة 
ال  التي  التجاریة  للمحالت  "الغلق"  حد 
تطبق تدابیر الوقایة من الوباء، و أیضا 
بعض  على  السجن  حد  تصل  عقوبات 
الذین  المخازن  وأصحاب  الجملة  تجار 
للمضاربة  "الوباء"  فترة  عادة  یستغلون 

و رفع األسعار.
وزارة  من  مصدر  أكده  ما  حسب  و 
من  بدایة  سیتم  فإنھ  لـ"الرائد"   التجارة 
األسبوع المقبل تكثیف عملیات المراقبة 
و قمع الغش على مستوى أسواق الجملة 
و الوحدات اإلنتاجیة للمواد األساسیة و 

التجزئة  بیع  محالت  حتي  و  المخازن 
تطبیق  مدى  على  الوقوف  أجل  من 
كبح  أیضا  و  الصحیة  البرتوكوالت 
لألسعار  رفع  أو  مضاربة  عملیات  أي 
موازاة مع الموجة األربعة المحتملة في 
على  عقوبات  تطبیق  سیتم  و  الجزائر، 
المخالفین تصل لحد المتابعات القضائیة 
ومصادرة  التشمیع  و  الغلق  و  والسجن 
السلع، و حسب ذات المصدر فأن وزیر 
تعلیمات صارمة  أسدى مؤخرا  التجارة 
والخروج  الرقابة  عملیات  بمضاعفة 
للشارع وعدم التسامح مع من یستغلون 
األزمة الصحیة إللھاب األسعار، خاصة 
و  تكاتف  تتطلب  الحالیة  المرحلة  أن 
العودة  ضرورة  مع  الجمیع،  تضامن 
بالقطاع  الصحي  البرتوكول  لتطبیق 
 ، الرابعة  والموجة  تزامنا  التجاري 
عبر  الوالة  بعض  شرع  جھتھم  من 

إجراءات  واتخاذ  التحرك  في  الوطن، 
استھتار  بشأن  تشددا،  و  صرامة  أكثر 
الوقایة  بإجراءات  التجار  و  المواطنین 
بإعطائھم  وذلك  كورونا.  من  الصحیة 
اتخاذ  بشأن  االمن  لمصالح   تعلیمات 
إجراءات غلق و تشمیع لألماكن المخالفة 
قاعات  وخاصة  الوقائیة،  لإلجراءات 
الحفالت، التي بدأت نشاطھا دون التقید 
الصحي  والبرتوكول  الوقایة  بإجراءات 
الذي وضع كشرط الستئناف النشاط، و 
ھذه  والمقاھي  التجاریة  المحالت  تشھد 
األیام تسیب و تھاون كبیرین ، و مخالفة 
ارتداء  وعدم  االجتماعي  التباعد  لشرط 
عمالھا زبائنھا للكمامات و ھو ما یعتبر 
رابعة  موجة  في ظل  حالیا  مھدد  عامل 
تشدید  یتطلب  ما  الجزائر  في  محتملة 

إجراءات الوقایة مرة أخرى. 
س.ز

وزارة التجارة تتحرك لتكثیف الرقابة موازاة مع "الموجة الرابعة" المحتملة 
"الغلق" لمن یخرق البرتوكول و"الّسجن" للمضاربین 
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كشف وزیر االنتقال الطاقوي و الطاقات 
من  أمس،  عتو،  بن  زیان  المتجددة 
النماذج  عرض  حضوره  لدى  تیبازة، 
بالطاقة  تعمل  میاه  لسخانات  األولى 
الشمسیة، أنھ سیتم تصنیع 3000 وحدة 
من ھذه التجھیزات بعد اختبار نجاعتھا.
 قال الوزیر بمناسبة عرض، بمقر وحدة 
لبوإسماعیل،  الشمسیة  الطاقات  تطویر 
تعمل  مائیة  سخانات  نماذج  لسبعة 
انتاج  یرتقب  أنھ  الشمسیة،  بالطاقة 
3000 وحدة مدعمة بـ 50 بالمائة من 
منحھا،  مع  أولى،  مرحلة  في  سعرھا، 
نجاعتھا  اختبار  نتائج  كانت  حال  في 

مقبولة، عالمة تجاریة مسجلة.
ھذه  إن  قائال،  الوزیر  استرسل  و 
نماذج  إال  ھي  ما  المائیة  السخانات 
و  لمراكز  یمكن  مستقبلیة  لتطبیقات 
أن  مؤكدا  تطورھا،  أن  البحث  مخابر 
و  الصناعة  وزارتي  و  القطاع  وزارة 
بترقیتھا وتثمینھا  العالي ملتزمة  التعلیم 

بایجاد السوق المناسبة لھا.
على  الحرص  ضرورة  إلى  أشار  كما 
الجزائریة،  الخبرة  و  الباحثین  إشراك 
الخبرة  على  تدریجیا،  التخلي،  بھدف 
طاقوي  انتقال  نحو  التوجھ  و  األجنبیة 
سلس یضمن دفع عجلة التنمیة الوطنیة 
من خالل خلق الثروة و مناصب شغل 

على كافة المستویات.
في  العالي  التعلیم  قطاع  ویساھم 
تطویر  وحدة  خالل  من  المجال  ھذا 
على  تعمل  التي  الشمسیة  التجھیزات 
المتجددة،  الطاقات  مكونات  تحدید 
الھیدروجین  إنتاج  على غرار مشروع 
التجارب  منصات  إنشاء  و  األخضر 

على معدات مثل األلواح الشمسیة.
بدور وزارة  بن عتو  الوزیر  نوه  كما  

الطاقوي،  التحول  مرافقة  في  الصناعة 
المحلیة  الصناعات  دعم  خالل  من 
و  الطاقویة  الكفاءة  عالیة  كالمصابیح 
المنخفضة  الكھرو-منزلیة  األجھزة 
و  البطاریات  و  الطاقوي  االستھالك 
التجھیزات  من  غیرھا  إلى  المحوالت 
األخرى. و في ھذا السیاق ألح الوزیر 
تجسید  في  اإلسراع  ضرورة  على 
التحول الطاقوي و نشر الطاقات البدیلة 
برنامج  وتحقیق  المجاالت  جمیع  في 

الفعالیة الطاقویة واقتصاد الطاقة.
االستھالك  أن  الصدد  ھذا  في  وأبرز 
ارتفاعا  "یعرف  الجزائر  في  الطاقوي 
یرجع  سنویا  بالمائة   5 یقدر  محسوسا 
تزاید  و  الدیمغرافي  النمو  إلى  أساسا 
تناقص  و  االقتصادیة  التنمیة  متطلبات 
تفاقم  جانب  الى  األحفوریة  الموارد 
التحدیات المناخیة وكذا التوجھ العالمي 
یتابع  لذلك،  و  الكربون.  محایدة  نحو 
على  قطاعھ  وزارة  تعكف  عتو،  بن 
دعائم  تجسید  بھدف  جھودھا  "كثیف 
لتعلیمات  تنفیذا  الطاقوي،  التحول 
رئیس الجمھوریة، خاصة ما تعلق منھا 
التدریجي  والخروج  الطاقوي  بالتحول 

من التبعیة للمحروقات.
نماذج  عرض  أمس،  تم  فقد  لإلشارة، 
الشمسیة  بالطاقة  تعمل  میاه  سخانات 
لتر،  بـ200  تقدر  تخزین  بطاقة 
التعلیم  و  الصناعة  وزراء  بحضور 
التكوین  و  العلمي  البحث  و  العالي 
والتعلیم المھنیین. وھي مبادرة أطلقتھا، 
الصناعة  وزارتي  سابق،  وقت  في 
واالنتقال الطاقوي، حیث عرفت العملیة 
7 متعاملین وطنیین، ما سمح  استجابة 
بنسبة  جزائریة  میاه  سخانات  بإنتاج 

إدماج عالیة.                      ع.ط 
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 يتم زراعته عبر 400 هكتار في عدة مناطق

ارتفاع إنتاج الفول السوداني «الحيوي» بغرداية

استحداث أول مشتلة متخصصة في إنتاج «كليمونتين مسرغين»

إعادة إحياء بساتين من الحمضيات بوهران 

عرفت والية غرداية إنتاجا قدر بـ 7.450 قنطار من الفول 
السوداني برسم حملة الجني لسنة 2021.

وحسبما أفادت به مديرية المصالح الفالحية تتركز هذه الزراعة 
بشكل رئيسي في مساحات مسقية قوامها 400 هكتارا عبر 

مناطق سبسب (324 هكتار) والمنصورة (55 هكتارا) وحاسي الفحل 
(14 هكتارا) والضاية بن ضحوة (5 هكتار) ووالية المنيعة (2

هكتار)، حيث تتميز تلك المناطق بتوفر المناخ المشمس المالئم 
لتنمية زراعة الفول السوداني (الكاوكاو)، مثلما أوضح المهندس 

الرئيسي المكلف باإلحصائيات خالد جبريط. 
وتحتل هذه النبتة من صنف البقليات ذات موطن أصلي أمريكي، 

مكانة هامة في انتاج الزيت، إال أن مردود إنتاجها بوالية غرداية ال 
يزال «متدنيا» (18 قنطارا/هكتار) مقارنة مع كمية المحصول في 

دول إفريقية أخرى (أكثر من 40قنطارا/الهكتار). 
والزالت زراعة الفول السوداني بوالية غرداية في مرحلتها 

التقليدية عبر المزارع العائلية الصغيرة مع ضعف استخدام 
المسار التقني بين المزارعين واستخدام بذور منخفضة الجودة، 

وفق جبريط و تعود هذه الزراعة بمنطقة غرداية، حسب 
مهندسين زراعيين بمديرية المصالح الفالحية، إلى ثالثينيات 

القرن الماضي، حيث تم إدخالها من طرف أحد الفالحين إلى 
منطقة سبسب (جنوب الوالية)، وقام بزراعة ما مقداره نصف 

كيلوغرام من الفول السوداني من الصنف المصري قبل أن تنتشر 
زراعته عبر باقي مناطق الوالية. 

ويولي عدة فالحين محليين اهتماما بمسألة تكثيف زراعة 
الفول السوداني الذي يمثل شعبة مدرة للربح، كما ذكر جبريط، 

مشيرا أن الجفاف وانخفاض منسوب المياه الجوفية الذي عرفته 
والية غرداية خالل السنتين الماضيتين تسبب في تراجع عدد 

الفالحين المهتمين بزراعة الفول السوداني. ويعتبر الفول 
السوداني نبتة موطنة في المناطق الحارة والرطبة حيث استثمر 

فيها بجنوب والية غرداية وتعتمد زراعتها على الطرق اليدوية من 
طرف فالحين يواجهون عدة صعوبات سيما ما تعلق منها اإللمام 
بالمسار التقني لهذه الزراعة ونقص مياه السقي الى جانب انتشار 

عدة آفات مدمرة لها خاصة العصافير والقوارض وغيرها، مثلما 

شرح السيد جبريط. 
وباعتباره من بين المنتجات المتوفرة بسوق غرداية التي يقتنيها 
السياح والزوار فإن الفول السوداني المنتج بمنطقة سبسب يشكل 

األفضلية من حيث النوعية والمذاق، وهوما يبرزه التهافت الكبير 
عليها، وقد تعدت سمعتها حدود الوالية. 

ودخلت الكميات األولى من الفول السوادني التي تم جنيها في 
إطار هذه الحملة إلى سوق غرداية وتباع بأسعار تتراوح بين 450

و550 دج للكيلوغرام الواحد، حسب النوعية وحجم المنتوج. 
و يعمد الكثير من التجار المهنيين إلى اقتناء بالجملة محصول 

الفول السوداني من منطقة سبسب قبل إخضاعه للقلي بأفران 
التحميص المنتشرة بكثرة بغرداية وتوزيعه فيما بعد إلى تجار 
التجزئة. و «يشهد هذا المحصول إقباال واسعا من طرف السياح 
وغيرهم من الزوار الوافدين لوالية غرداية»، مثلما أوضح عمي 

بشير (تاجر بسوق غرداية)، مضيفا «أن الزوار الذين يتجولون بهذا 
الفضاء التجاري التقليدي غالبا ما يكونون حاملين بين أيديهم 

أكياسا من الفول السوداني المنتج بمنطقة سبسب». و من جهتها 
شرعت مديرية المصالح الفالحية بالتنسيق مع غرفة الفالحة 
في حملة تحسيسية تهدف إلى تنظيم مزارعي الفول السوداني 
في جمعية أو مجموعة من أجل تكوينهم و توجيههم الكتساب 
الوسائل والبذور ذات الجودة بهدف توسيع زراعة هذا المنتوج 

بالمنطقة وجذب المستثمرين لصناعة األغذية الزراعية الموفرة 
لفرص العمل. 

وبرأي عدة مختصين في التنمية المستدامة، فإن تكثيف هذه 
الزراعة ’‘االستراتيجية» على أن تكون مدعومة بتكوين تقني 
للفالحين، يمكن أن تساهم في ارساء تنمية مستدامة بهذه 

المناطق المعزولة، من خالل إنشاء وحدات لحفظ الفول السوداني 
ومعصرات ووحدات إلنتاج الصابون وصناعة زبدة الفول السوداني. 
و يعتبر الفول السوداني الذي ينتمي لفصيلة البقليات مادة زراعية 

مغذية جدا، ويعد من أهم المصادر الزيتية، حيث أن حباته 
تحتوي على نسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة من الزيت وما بين 
20 و30 بالمائة من البروتين، وتعد أيضا مصدرا للفيتامين «ب».

س.ز

بإنتاج فاق التوقعات
نجاح تجربة زراعة أشجار 
فواكه استوائية بجيجل 

المسيلة:
تنظيم الطبعة الـ11 للصالون الوطني 

لالبتكار بجامعة محمد بوضياف 

نجح فالح بوالية جيجل الساحلية 
فواكه  أشجار  غرس  تطوير  في 
على  جديدة  كتجربة  استوائية 
ثمارها  أعطت  المحلي  المستوى 

وبإنتاج «وفير»، كما قال.
التابعة  «حمزة»  قرية  فبأعالي 
وعلى  العوانة  لبلدية  إقليميا 
تقع  هكتار   1 تتعدى  ال  مساحة 
مزرعة محمد ديب التي يجد زائرها 
وأخرى  محلية  أشجار  بين  نفسه 
وبإنتاج  ثمارها  أعطت  استوائية 
فاق توقعات المزارع نفسه. وفي 
ديب  محمد  بمزرعة  لوأج  جولة 
نجاح  على  الوقوف  تم  الستيني، 
تجربة هذا الفالح في غرس بعض 
على  االستوائية  الفواكه  أشجار 
البيضاء  بنوعيها  الجوافة  غرار 
و  والحرنكش  والماراكوجا  والحمراء 
جميعها  أعطت  والتي  المورينغا 
«مردودا وفيرا»، حسب ما أفاد به 
هذا المستثمر في الفالحة. وأشار 
ليس  باألرض  ارتباطه  أن  الفالح 
وليد اليوم أو األمس، بل يعود إلى 
سنوات طويلة، فرغم تخصصه في 
وفتحه  السيارات  هياكل  إصالح 
المهنة  هذه  لمزاولة  لمستودع 
إال  العاصمة  بالجزائر  أبنائه  رفقة 
أن ذلك لم يدفعه الى التخلي عن 

«أرض األجداد»، على حد تعبيره.
األمر  بادئ  في  اهتم  أنه  وقال   
وجميع  الحمضيات  أشجار  بغرس 
أشجار الفواكه وكذا أشجار الزيتون، 
فأعطت أشجار البرتقال واليوسفي 
والمشمش  والبرقوق  والليمون 
«باهرة»  نتائج  الهندي  والليمون 
وغرس  توسيع  على  شجعته 
الفواكه  أشجار  من  أخرى  أنواع 
تجربة  بداية  وكانت  االستوائية. 
االستوائية  الفواكه  أشجار  غرس 
اقتنى  التي  الجوافة  بشجرة 
بالمملكة  المكرمة  بمكة  فاكهتها 
أنها  معتقدا  السعودية  العربية 
ذوقها  وجد  لكنه  اإلجاص،  فاكهة 
نكهة  ولها  اإلجاص  عن  يختلف 
المحل  صاحب  فسأل  جدا،  خاصة 
وهي  الجوافة  أنها  له  فقال  عنها 

تثمر في المناطق االستوائية. 
وبدأت رحلة محمد في البحث عن 
الفاكهة بعد عودته  فسيلة هذه 
ووجدها  المقدسة،  البقاع  من 
بالجزائر  المشتالت  بإحدى 
في  وغرسها  فاقتناها  العاصمة 
مزرعته وكانت تلك تجربة جديدة 
دفعه  ما  ممتازا»  «مردودا  أعطت 
للبحث على أنواع أخرى من أشجار 

لتجربتها  االستوائية  الفواكه 
أنه  إلى  محمد  وأشار  محليا. 
بالجزائر  مشتلة  مع  وبالتنسيق 
أخرى  أنواعا  له  وفرت  العاصمة 
خاض  االستوائية،  الشجيرات  من 
ثمارها  أعطت  جديدة  تجارب 

وبكميات لم يكن يتوقعها. 
رفقة  محمد  صار  ذلك  وبعد 
باستمرار  يبحثان  عائلته  أعضاء 
أشجار  أفضل  عن  اإلنترنيت  عبر 
فوائدها  و  االستوائية  الفواكه 
الغذائية لجسم اإلنسان لتجربتها 
محليا و هو يعمل على جلب بعض 
أنواعها على غرار شجيرات ليمون 
الكافيار والليتشي و ذلك في رحلة 
ما  و  استوائي  هو  ما  بين  للمزج 
األرض  أن  لتأكيد  و  متوسطي  هو 
واعتبر  يخدمها.  من  كل  تعطي 
ببلدية  الفالحة  في  المستشار 
العوانة، أحمد بوسيكي، أن تجربة 
محمد ديب هي «أول مبادرة ناجحة 
جيجل»،  والية  مستوى  على 
بعض  محاولة  رغم  أنه  مضيفا 
الفالحين تجربة غرس الشجيرات 
معظم  أن  إال  االستوائية  الفواكه 
«محتشمة»  كانت  المحاوالت 
الذي تمكن من  على عكس محمد 
أن  وأضاف  مميزة.  نتائج  تحقيق 
التجارب التي قام بها الفالح محمد 
األشجار  تأقلم  إمكانية  أثبتت 
الجزائر  مناخ  مع  االستوائية 
الساحلية  بالمناطق  وبالخصوص 
فضاء  تكون  أن  بإمكانها  التي 
جديدة  شعبة  لظهور  حقيقيا 
خاصة بأشجار الفواكه االستوائية. 
والطبية  الغذائية  الفوائد  وعن 
أكد  الفواكه،  من  النوع  لهذا 
مختص  جيرار  ناصر  البروفيسور 
فرحات  بجامعة  البيولوجيا  في 
عباس بسطيف وباحث في مجال 
أشجار  بعض  أن  الطبية  النباتات 
«قيمة  لها  االستوائية  الفواكه 
أن  كما  كبيرة».  وطبية  غذائية 
وكذا  والحرنكش  الجوافة  ألشجار 
نبتة المورينغا و أشجار أخرى على 
غراستها  تجربة  تمت  التي  غرار 
بجيجل لها «فوائد لجسم اإلنسان 
بشكل كبير على غرار الجوافة التي 
تسهم ثمارها في تعديل السكري 
«أنها  إلى  إضافة  الجسم»،  في 
والمعادن  بالفيتامينات  غنية 
أكد  كما  الجسم»،  يحتاجها  التي 

ذات المختص.
س.ز

نظم أمس، المعهد الوطني الجزائري 
مع  بالتنسيق  الصناعية  للملكية 
العالمية  للمنظمة  الخارجي  المكتب 
11 الـ  الطبعة  الفكرية،  للملكية 

بجامعة  لالبتكار  الوطني  للصالون 
محمد بوضياف بالمسيلة.

في  التظاهرة  هذه  تنظيم  يتم  و 
الوطني  باليوم  االحتفال  إطار 
ديسمبر   7 يصادف  الذي  لالبتكار 
الصالون  يهدف  و  عام.  كل  من 
حماية  مجال  في  الوعي  زيادة  إلى 
وكذا  الصناعية  الملكية  حقوق 
على  والمبتكرين  المخترعين  وضع 
اتصال مباشر مع المصنعين وزيادة 
والعالم  العلمي  البحث  بين  التآزر 
إظهار  إلى  يطمح  كما  االقتصادي. 
التنمية  مجال  في  االبتكار  أهمية 
الملكية  حماية  وضرورة  الصناعية 

الصناعية من خالل تشجيع االبتكار 
في المجال الصناعي والتكنولوجي. و 
خالل هذا الصالون, سيمنح المعهد 
اختراع,  أحسن  جائزة  سنة  ككل 
وهي جائزة رمزية تهدف إلى مكافأة 
الجزائريين  المخترعين  أفضل 
والتي ستحتفل هذه السنة بذكراها 
الـ27. و سيضم الصالون 80 عارضا 
ومراكز  ومؤسسات  مخترعين  من 
إضافة  واالبتكار  للتكنولوجيا  الدعم 
و  الوطني.  لألمن  المديرية  إلى 
تنظم  التي  التظاهرة  تستهدف 
ابتكارك»,  «فكرتك  شعار  تحت 
المخترعين والمؤسسات االقتصادية 
والجامعات والمدارس كبرى والمخابر 
والجمعيات  والطالب  البحوث  ومراكز 

والجمهور العام.
س.ز

المشتلة  هذه  وتعتبر 
تم  التي  «العذراء»  المسماة 
سنوات  ثالث  منذ  إنشاؤها 
علي  الفالح  طرف  من 
مسرغين  بمنطقة  حمادة 
التي  الوحيدة  وهران)  (غرب 
«كليمونتين  صنف  تنتج 
الغرب  بعاصمة  مسرغين» 
تجديد  إلعادة  الجزائري 
والحفاظ  القديمة  األشجار 
البرتقال  النوع من  على هذا 
بهذه  الفالحين  وتزويد 
مساحاتها،  لتوسيع  الثمار 
وفقا لما صرح به لوأج على 

حمادة. 
في  المزارع  هذا  ويعتمد 
«كليمونتين  برتقال  إنتاج 
ثالثة  على  مسرغين» 
أصناف من «التشينة المرة» 
و»فولكا  «بيغاغدى»  وهي 
مريانا» و «كاغيزو « مع أخذ 
القديمة  األشجار  من  البرعم 
«كليمونتين»  لصنف 
صاحب  ببستان  المتواجدة 
أخرى  بساتين  أو  المبادرة 
المطاف  نهاية  في  إلعطاء 
بدون  «كليمونتين»  فاكهة 
و  عالية.  جودة  وذات  نواة 
محلية  األصناف  هذه  تعتبر 
المستعملة  األنواع  وأحسن 
فضال  التلقيم  عملية  في 
أكثر مالئمة لتربة  أنها  على 
مسرغين  منطقتي  ومناخ 
إليه  أشار  كما  وبوتليليس، 
في  المتخصص  المنتج  ذات 

شعبة الحمضيات. 

الذي  حمادة  السيد  تمكن  و 
إنتاج  من  إخوته  مع  يعمل 
مثمرة  شتلة  ألف   40 حتى 
«كليمونتين  نوع  من 
مسرغين» منذ سنة و نصف 
لبرنامج  تحضيرا  وذلك 
أشجار  مساحات  توسيع 
مسرغين  كليمونتين 
مديرية  به  بادرت  الذي 
لوهران  الفالحية  المصالح 
المنطقتين  مستوى  على 
إستنادا  المذكورتين، 
لصاحب المشتلة. كما تشهد 
كبيرا  إقباال  المشتلة  هذه 
الحمضيات  منتجي  قبل  من 
القتناء  بالمنطقتين 
شتالت برتقال «كليمونتين 
إعادة  بغية  مسرغين» 
الصنف  هذا  بساتين  إحياء 

لهم  تقديم  مع  الثمار  من 
المسار  حول  المعلومات  كل 
من  النوع  لهذا  التقني 
الحمضيات الذي يعود منبته 
األصلي الى منطقة مسرغين 

 .
ذات  يسهر  أخرى  جهة  ومن 
شعبة  تطوير  على  المنتج 
عامة  بصفة  الحمضيات 
وإعادة إحياء بعض األصناف 
البرتقال  من  القديمة 
«السونغين»  غرار  على 
المعروفتين  و»البرتغالية» 
مسرغين  بمنطقتي 
وبوتليليس أيضا وكذا إدخال 
في  المتمثل  جديد  صنف 
المشهور  كارديا»  «ليمون 
غراسة  وتطوير   الصين  في 
نجحت  الذي  الحلو  الليمون 

المشتلة في زراعته. 
لإلشارة تم ببلدية مسرغين 
«كليمونتين  عيد  تنظيم 
لغرفة  بمبادرة  مسرغين» 
المصالح  ومديرية  الفالحة 
والمجلس  الفالحية 
لشعبة  المشترك  المهني 
منتجي  وجمعية  الحمضيات 
بمشاركة  كليمونتين»   »
40 عارضا مع تسجيل  زهاء 
التكوين  مركزي  حضور 
الفالحة  في  المتخصصين 
ومسرغين  بونيف  لحاسي 
المحطة  مثل  أخرى  وهيئات 
و  النباتات  لحماية  الجهوية 
للتعاون  الوطني  الصندوق 
و  الفالحة  بنك  و  الفالحي 
أجهزة  و  الريفية  التنمية 

دعم تشغيل الشباب.

تم بوالية وهران إعادة إحياء بساتين البرتقال من نوع «كليمونتين 
مسرغين» من خالل استحداث أول مشتلة متخصصة في إنتاج هذا النوع من 

س.زالبرتقال المشهور محليا ووطنيا ودوليا.
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 هوس قضم األظافر
  هو هوس بعضّ األظافر و إتالفها و 
كذا المنطقة المحيطة بها، و هي عادة 

سلوكيّة سيّئة يمارسها الكبار و الصغار 
فتسبب الشعور باإلجهاد و الخمول و 

التوتّر و القلق، و ربما قد يكون الشخص 
في حالة من الحماس، كما قد تكون عادة 

أو سلوك لدى الفرد، أو جراء التعرّض 
لمواقف موجعة و مؤلمة، أو نتيجة 

للشعور باالكتئاب و اإلحباط، و في الغالب 
هي عبارة عن عادات عصبية، و من هذه 

العادات مصّ اإلبهام و تنظيف األنف 
باإلصبع و الضغط على األسنان و لف 

الشعر حول اإلصبع أو سحبه و غير ذلك. 
   و يعتبر قضم األظافر من األمور التي 

يقوم بها الفرد دون وعي منه، أثناء 
مشاهدته للتلفاز أو أثناء قراءته لمقال 

فهو يقوم بقضم أظافره من دون 
تفكير و ال تخطيط مسبق ، و قد ينتج 

عن الضغوط النفسية التي تحيط به و 
تزداد هذه العادة عندما يواجه الشخص 

صعوبات تتحدى قدرته، كما يمكن أن 
تكون عادة وراثية تنتقل من اآلباء إلى 

األبناء، أو رغبة في تقليد من الكبار فيما 
يقومون به.

    ترافق عادة قضم األظافر أعراض 
كالكذب، و السرقة، و التبوّل الالإرادي 

نتيجة خوفه أو قلقه من أمر ما، أو 
االنزواء أو العصبية، أو التأخر الدراسي، أو 

الحساسية، و توصّل علماء النفس إلى أن 
هذه العادة تساعد في موازنة مشاعرنا، 

فعندما نشعر بالملل و الفراغ نقوم 
بقضم أظافرنا، و عندما نشعر باإلجهاد و 

اإلحباط نقوم 
بها كذلك.

   فهو يلعب دوراً في تهدئة النفس و 
تنشيط الذهن، فقد تم إجراء تجارب على 
أشخاص يقومون بقضم أظافرهم و ذلك 

من خالل وضعهم في مواقف تشعرهم 
باإلحباط، عن طريق تكليفهم بمهام 
صعبة و أمور شاقة ال يمكن إنجازها 

في الوقت المحدد، أو جعلهم يشعرون 
بالقلق أو وضعهم في مواقف تجعلهم 

يشعرون باالسترخاء، إالّ أنّ النتيجة 
كانت ميل األشخاص إلى قضم أظافرهم، 
خصوصا عندما يقع على عاتقهم ضغط 

كبير و مسؤولية أكبر ممّا يجعلهم 
يتبعون هذا السلوك، فالشخص عندما 

يفعل ذلك يشعر بإحساس يرضيه و 

يرضي ذاته، و لكن نتيجة إتباعه لهذا 
الرضا قد تصبح عادة تسيطر عليه و 
يصبح مدمناً بها فال يمكن تجنبها أو 

الهرب منها و نتيجة بذلك يصبح غير 

مدركاً لتصرفاته و ما يصدر عنه أمام 
اآلخرين ممّا يسبب له اإلحراج و اإلزعاج.
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 طرق إلزالة الجير من 
األسنان في البيت 

   يلجأ البعض إلى التعرف على طرق إزالة الجير من األسنان في البيت، و الحفاظ عليها من السقوط و إعطاءها 
رائحة جميلة و مشرقة دائمًا.

  و هناك العديد من الطرق إلزالة الجير من األسنان بدالً من الذهاب إلى الطبيب و منها طريقة وضع ملعقتين 
كبيرتين من الخل األبيض في كوب ماء دافئ باإلضافة إلى ملعقة ملح، كما توجد طريقة وضع ملعقة كبيرة 

من بيكربونات الصوديوم مع القليل من ملح الطعام، و يشطف بها الفم.
و  الفم،  في  المتراكمة  البكتيريا  من  تقليل  على  يساعد  األسنان  من  الجير  إزالة  في  الهند  جوز  زيت  استعمال 
يمكن أيضًا استخدام زيت اللوز و زيت الزيتون و زيت 
السمسم، كما يمكن فرك  األسنان بقشرة البرتقال و 

لكن بلطف و حذر حتى ال تتأثر اللثة و تلتهب.
استخدام السواك و الخيط السني إلزالة بقايا الطعام    

التي ال تستطيع فرشاة األسنان إزالتها، ناهيك عن 
و  الملح،  و  بالماء  الغسول  أو  الطبية  المضمضات 
طبيب  زيارة  وجب  و  متوازنة،  غذائية  وجبات  تناول 
األسنان مرة كل 6 شهور على األقل و هو ما من شأنه 
أو  البالك  طبقة  على  المبكر  الكشف  في  يساعد  أن 

تسوس األسنان أو الترسبات الكلسية.
و هناك من يفضل الذهاب إلى الطبيب األسنان إلزالة 
الجير من نهائيًا، عن طريق جهاز رفيع يدخل بين 

األسنان.

معاقبة  تجنب  الوالدين  على     
التي  الغيرة  مشاعر  بسبب  الطفل 
هي  الغيرة  ألن  ذلك  و  بها،  يشعر 
عاطفة إنسانية طبيعية يشهدها 
تعليم  يجب  بل  األفراد،  جميع 
هذه  مع  التعامل  كيفية  الطفل 
العاطفة بفعالية من أجل الحصول 
تجعلهم  التي  للمواقف  حل  على 
يشعرون بالغيرة، باإلضافة إلى أنه 
الغيرة  من  التخفيف  لآلباء  يمكن 
بين األشقاء أو بين الطفل و عضو 
معاملة  خالل  من  األسرة  في  جديد 
أو  كأقران  ليس  و  كفرد  طفل  كل 

جماعة، و قضاء وقت خاص مع الطفل الغيور لوحده دون أشقائه اآلخرين.
اآلباء بأنه ال يمكنهم  الطفل بالغيرة في حال إظهار       يمكن تقليل شعور 
محبة شخص آخر أكثر من حبهم للطفل نفسه، فبهذه الطريقة سوف يختفي 
االنشقاق و الغيرة بين األخوة، باإلضافة إلى أنه يجب أن يتم توفير وقت خاص 
لقضائه مع كل طفل على حدة، من خالل التواصل مع كل طفل كل صباح ثم 
مرة أخرى خالل النهار أو خالل اليوم كامالً من أجل خلق فرصة البتسامة دافئة 
ما  تقبل جميع  الوالدين  على  يجب  و  كما  حانية،  لمسة  أو  إيجابي  تعليق  أو 

يقوله أو يفعله الطفل و محاولة فهم الوضع من وجهة نظره.
   كما يجب على الوالدين االعتراف بمشاعر الطفل المكنونة و األمور التي تعتبر 
جديدة عليه خاصةً في حال ظهور عالمات الغيرة على الطفل في حال وجود 
عضو جديد في العائلة، و لهذا يجب إعطاء الطفل الغيور الوقت للتعود على 
هذا األمر الجديد و إبقاء التعليقات معتدلة و عامة، و ال يجب التفوه بعبارات 
قد تجرحه أكثر و تحول الغيرة إلى كره، و بدالً من ذلك يجب فهم مشاعر الطفل 
و زيادة جرعة مشاعر الحب المتبادلة مع الطفل مثل العناق اليومي أو ممارسة 

لعبة ما أو قراءة كتاب.
    يمكن لآلباء تحديد استراتيجيات للطفل لمساعدته في التعامل مع الغيرة 
مساعدة  من  يمكنها  إيجابية  حلول  على  للحصول  ذلك  و  بها،  يشعر  التي 
إلكتروني  بالغيرة ألن صديقة يمتلك جهاز  الطفل  الطفل، ففي حالة شعور 
فيجب توضيح أنه ليس من ضمن ميزانية العائلة مثالً، و أنه يمكنه الحصول 
عليه في حال قيامه ببعض األعمال اإلضافية و حفظ جزء من مصروفه، كما و 
يمكن في حال شعور الطفل بالغيرة اتجاه زميل ما ألنه مشارك في فريق كرة 
القدم حثه على التركيز على نقاط قوته مثل تمرير الكرة و تسجيل األهداف 

ليتمكن بهذه الطريقة من التسجيل في الفريق على سبيل المثال.

 أفضل وقت للنوم للحفاظ 

على صحة القلب
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  في الوقت الذي ترتبط فيه العالقة بين النوم و صحة القلب بشكل وثيق، ما يزال 
الباحثون يفتشون في خبايا هذه العالقة، حيث تشير دراسة جديدة إلى احتمالية وجود 

وقت مثالي للنوم خالل 24 ساعة من اليوم الواحد.
   و قد ال نسيطر على جودة نومنا من ناحية الكمية و التوقيت المناسب، لذلك ينبغي 

ألي شخص يعاني سوء النوم أن يطلب استشارة طبية، و التركيز على كل ما يحتاجه 
لالستفادة على المستوى الشخصي، ألن فرض موعد نوم معين قد يؤدي إلى نتائج 

عكسية بالنسبة للبعض.
  عمومًا يعد النوم بين الساعة 22:00 و 23:00  ليال مثاليًا لنظام القلب و األوعية 
الدموية الصحي، و يقول في الخصوص ديفيد بالنز عالم النفس بجامعة إكستر: « 

يمتلك الجسم ساعة داخلية تعمل على مدار 24 ساعة، تعمل على إدارة النظم اليومية، 
فتساعد على تنظيم األداء البدني و العقلي «.

   و يضيف: « أشارت النتائج إلى أن النوم المبكر أو المتأخر يعطل ساعة الجسم، و عالوةً 
على ذلك قد يؤثر سلبيًا في صحة القلب و األوعية الدموية، و لكن لم نجد في دراستنا 

تفسيرًا لهذه النتائج «.
   تمكن فريق بحثي بقيادة المؤلف األول شهرام نيكباختيان من شركة الرعاية الصحية 

الرقمية Huma Therapeutics AI ، من تحليل بيانات مقياس التسارع الذي يتم 
ارتداؤه على المعصم لدى 88026 مشاركًا في دراسة المصرف البيولوجي Biobank في 
المملكة المتحدة، و مقارنة توقيت النوم على مدى 7 أيام مع النتائج الصحية الالحقة.

  تضمنت مجموعة البيانات 3172 حالةً من أمراض القلب و األوعية الدموية عند متابعة 
المشاركين 6 سنوات تقريبًا، و وجد الفريق أن النوم بعد منتصف الليل أو قبل العاشرة 

ليال مرتبط بزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب و األوعية الدموية بنسبة %25 مقارنةً 
بالنوم بين الساعة  22:00 و 23:00 ليال و انخفضت هذه الزيادة في المخاطر إلى %12 عند 

الذين ينامون بين الساعة  23:00 و 00:00 ليال.
  أخذت الدراسة ظروف المشاركين بعين االعتبار، لتحليلها و ربطها بالنتائج، و الحظوا 

أن نسبة اإلصابة بمشاكل القلب أكثر لدى النساء و لم يستطيعوا تفسير ذلك، من 
األمور التي تضمنتها البيانات : العمر، الجنس، مدة النوم، طبيعة النوم عادةً من ناحية 

التوقيت، و حالة التدخين، الوزن، مرض السكري، ضغط الدم، مستوى الكولسترول و 
الحالة االجتماعية، و الحالة االقتصادية.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

من      %  41 أن  إلى  األبحاث  تشير 
الحرائق المنزلية تبدأ من المطبخ، 
ذلك نتيجة وجود خطأ أو ترسبات 
في الموقد جراء الطبخ المستمر و 

قلة التنظيف.
الموقد    شعالت  تنظيف  يمكن  لذا 

طبخ  عملية  كل  بعد  باألمونيا 
إلبقاءهم في حالة نظيفة و نقية، 
في  الشعالت  وضع  يمكن  حيث 
كمية من األمونيا و تغطيهم تماما 

داخل وعاء أو صندوق و تركهم حتى اليوم الموالي ثم غسلهم.
 من إعداد : حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 كيف أتعامل مع طفلي الغيور

 كيفية تنظيف الموقد

مجتمع
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اللقاء  صوت  فوق  يعلو  صوت  ال 
المرتقب بين بايرن ميونخ وبرشلونة، 
المجموعات  دور  ختام  في  اليوم، 
ويحتل  أوروبا،  أبطال  دوري  لبطولة 
الخامسة  المجموعة  وصافة  برشلونة 
عن  نقاط   8 بفارق  نقاط،   7 برصيد 
حسم  الذي  ميونخ  بايرن  المتصدر 

التأهل على صدارة المجموعة.
الفوز  تحقيق  برشلونة  على  ويتوجب 
على العمالق البافاري، من أجل الحفاظ 
ال  النهائي،  لثمن  التأهل  فرص  على 
سيما وأن بنفيكا صاحب المركز الثالث 
برصيد 5 نقاط لديه فرصة للتأهل إذ 

سيواجه دينامو كييف األوكراني، وحال 
سينتظر  البارصا،  خسارة  أو  تعادل 
أو  بالخسارة  بنفيكا  تعثر  وقتها 

التعادل حتى يتأهل للدور التالي.
احتالل البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية 
تسبب  العالم،  في  العب  ألفضل 
أسوار  داخل  عارمة  غضب  حالة  في 
البولندي  القناص  البافاري، وسيسعى 
أنه  إلثبات  برشلونة،  من  لالنتقام 
خسر  بعدما  العالم،  في  األفضل 
البلوغرانا  أسطورة  لصالح  الجائزة 

السابق ليونيل ميسي.

البايرن  نجم  مولر  توماس  وتوعد 
خالل  واضح،  بشكل  برشلونة 
«نحن  قائال:  األخيرة  تصريحاته 
النجاحات  من  بالمزيد  مطالبون 
في  حدث  وما  عالميا،  بنا  لالعتراف 
كل  لتقديم  كبير  دافع  الذهبية  الكرة 
ما لدي من أجل إعادة دوري األبطال إلى 
ميونخ».، نريد إظهار لعالم كرة القدم 
ما نحن قادرون على فعله، وما بإمكان 
الكرة األلمانية تقديمه، ولدينا فرصة 
قادمة ضد برشلونة للقيام بذلك في 

دوري األبطال».
صدمة  من  يعاني  برشلونة  يزال  وال 
ميونخ  بايرن  ضد  التاريخية  الخسارة 
أبطال  دوري  نهائي  ربع  في   (8-2)
أوروبا عام 2020، ورغم رغبة برشلونة 
بايرن  على  الفوز  تحقيق  في  الكبيرة 
النهائي  لثمن  التأهل  لحسم  ميونخ 
إال  األوروبي،  للدوري  الذهاب  وتفادي 
ليست  الكتالوني  الفريق  مهمة  أن 
التي  الصعبة  الظروف  ظل  في  سهلة 

يعيشها.
بين  الحالية  الفنية  للفوارق  وبالنظر 
قد  ميونخ،  وبايرن  برشلونة  العبي 
البارصا  أمام  األمر شبه مستحيل  يبدو 
جماهير  وتخشى  االنتصار،  لتحقيق 
دوري  في  جديدة  فضيحة  برشلونة 
البافاري،  العمالق  يد  على  األبطال 
لكنها في الوقت نفسه تتمسك بأمل 

التأهل.

في مباراة آخر فرصة للنادي الكتالوني

علق الهولندي ممفيس ديباي، 
نجم برشلونة، على مواجهة 
فريقه المرتقبة أمام بايرن 

ميونخ، في الجولة السادسة من 
دور المجموعات لدوري أبطال 

أوروبا، ويحتاج برشلونة للفوز 
في ملعب أليانز آرينا، من أجل 

ضمن التأهل للدور ثمن النهائي، 
دون النظر لنتيجة مباراة بنفيكا 

ودينامو كييف.
 وقال ديباي في تصريحات 
نقلتها صحيفة «سبورت» 
الكتالونية: «مباراة بايرن 

المقبلة، هي فرصتنا األخيرة في 
دوري األبطال، وعلينا استغالل 

هذه الفرصة بكل قوة، هذا 
اللقاء سيكون بمثابة نهائي 

بالنسبة لنا، ألنه ال بديل عن 
الفوز، علينا أن نجهز أنفسنا 

بشكل جيد للغاية من الناحية 
الفنية والذهنية لتقديم كل 

شيء ولتحقيق نتيجة جيدة».
 من جهة أخرى، يعمل مسؤولو 

برشلونة على تجهيز العرض 
األخير للجناح الفرنسي عثمان 

ديمبلي، من أجل تجديد عقده 
مع النادي الكتالوني، وذكرت 

تقارير صحفية، سابقا أن 
ديمبلي أبلغ مدربه تشافي 

هيرنانديز بأنه لن يجدد عقده، 
وسيرحل بنهاية الموسم الحالي.
ا لبرنامج «الشيرنغيتو»   ووفقً

اإلسباني، فإن برشلونة يجهز 
عرضًا جديدًا لديمبلي براتب 

سنوي يبلغ 8 ماليين يورو، 
وأشار البرنامج اإلسباني إلى أن 

العرض الجديد أعلى بمليون 
يورو من العرض السابق، الذي 

رفضه الجناح الفرنسي.
 وأوضح «الشيرنغيتو» أن هذا 

العرض سيكون األخير، الذي 
تقدمه إدارة برشلونة لديمبلي.

 وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، 
أن ديمبلي تلقى إغراءات من 

عدة أندية بالدوري اإلنجليزي؛ 
حيث سيحصل هناك على راتب 

أعلى من برشلونة، باإلضافة إلى 
مكافأة توقيع تبلغ 20 مليون 

يورو، لكونه صفقة مجانية.
ق.ر

برشلونة يجهز العرض األخير لديمبيلي، وديباي يصرح

«علينا الفوز ألننا فرصتنا 
األخيرة في رابطة األبطال»

ناغلسمان،  جوليان  فتح 
الباب  ميونخ،  بايرن  مدرب 
الوسط  العب  عودة  أمام 
كيميتش  جوشوا  األلماني 
مجددا،  الفريق  مع  للظهور 
استعداداته  وسط  وذلك 
اليوم،  برشلونة،  لمواجهة 
المجموعات  دور  ختام  في 

ببطولة دوري أبطال أوروبا.
أبرزتها  تصريحات  وخالل    
سبورت  «سكاي  شبكة 
ناغلسمان  أكد  ألمانيا»، 
في  كيميتش  رغبة  على 
العودة سريعا للمشاركة مع 
خضع  قد  ويكون  الفريق، 
الختبار جديد أمس، مما قد 
للخروج  أمامه  الباب  يفتح 

من الحجر الصحي.
 وبسؤاله عما إذا كانت هناك 
ضد  لمشاركته  احتمالية 
ناغلسمان  أجاب  البارصا، 
بالحذر»،  نتحلى  أن  «يجب 
إشراكه  صعوبة  إلى  مشيرا 
بعد  المقبلة  المباراة  في 

غياب طويل.

أعلن  آخر،  سياق  وفي 
سيرجي  غياب  ناغلسمان 
غوريتسكا  وليون  غنابري 
الفريق  مواجهة  عن 
مرضهما،  بسبب  الكتالوني 
كما هو الحال مع الكاميروني 
المصاب  موتينغ  تشوبو 

بفيروس كورونا.
ناغلسمان  استبعد  كما   
النمساوي  الوسط  العب 
من  سابيتزر  مارسيل 
لعدم  اليوم،  مباراة  قائمة 
إلى  مشيرا  جاهزيته، 
بعد  عودته  احتمالية 
فيما  الشتوية،  العطلة 
كويسانسي  مايكل  يعاني 

من بعض المشاكل مجددا.
التأهل  بايرن  ضمان  ورغم   
أن  إال  للمجموعة،  كمتصدر 
مدرب الفريق أشار إلى عزمه 
بأفضل  اللقاء  خوض  على 
مضيفا  ممكنة،  تشكيلة 
وروبرت  نوير  «مانويل 
ليفاندوفسكي سيلعبان من 
البداية، لذا ال داعي للقلق».   

انتقام بافاري یھدد برشلونة بفضیحة جدیدة

أكد انه سيلعب مباراة اليوم بجدية رغم التاهل

ناغلسمان يكشف غيابات 
بايرن عن موقعة برشلونة

رياضة
ألقي القبض عليه اول امس في ميالنو

استقالة رئيس سامبدوريا بعد 
اعتقاله في قضية احتيال

اإليطالي  سامبدوريا  نادي  أعلن 
ماسيمو  رئيسه  أن  القدم،  لكرة 
منصبه  من  استقال  فيريرو، 
إفالس  اعتقاله في قضية  بعد 

احتيالي.
 وقال سامبدوريا في بيان نشره 
بمفاجأة  «علمنا  موقعه  على 
فيريرو..  ماسيمو  اعتقال  كبيرة 
الى  تعود  إفالس  قضايا  بسبب 
المهم  من  ماضية.  عدة  أعوام 
التوضيح أن هذه األمور ال عالقة 

لها على اإلطالق بإدارة النادي».
أجل  من  أنه  البيان  وأضاف   
سامبدوريا  مصالح  حماية 

«بأفضل طريقة، يعتزم فيريرو االستقالة على الفور من جميع وظائفه وأن 
يضع نفسه في تصرف المحققين».

 وبحسب وسائل إعالم إيطالية، فقد ألقي القبض على فيريرو أمس اول امس 
في ميالنو شمال البالد، وأدخل السجن في المدينة، وهو متهم بجانب خمسة 
أشخاص آخرين وضعوا رهن اإلقامة الجبرية، بجرائم إفالس احتيالي وجرائم 

مالية أخرى.
فيريرو  توقيف  أن  محاميه  عن  سيرا»  ديال  كورييري  «إل  صحيفة  ونقلت   

مرتبط بإفالس بعض الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في كاالبريا في جنوب البالد.

 اإلدارة رفضت التعليق عن االمر
ثمانية إصابات بكورونا في 

توتنهام
  

بريطاني،  صحفي  تقرير  كشف 
إصابات   8 وجود  عن  أمس 
في  المستجد  كورونا  بفيروس 
«سكاي  لشبكة  ا  ووفقً توتنهام، 
فإن  البريطانية،  سبورتس» 
العبين،   6 تشمل  اإلصابات 
الجهاز  من  اثنين  إلى  باإلضافة 
الفني والعاملين مع الفريق األول.

 وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن 
توتنهام ينتظر نتائج «االختبارات 
وأوضحت  األزمة،  حجم  لتحديد   »
قد  بكورونا  الكثيرة  اإلصابات  أن 
على  الكبير  تأثيرها  لها  يكون 
خالل  المقبلة  توتنهام  مباريات 

الفترة المزدحمة باللقاءات.
ثم  غد،  يوم  األوروبي،  الدوري  في  رين  لمواجهة  حاليًا  توتنهام  ويستعد   
ليستر  مع  سبيرز  ويلعب  األحد،  يوم  اإلنجليزي  بالدوري  برايتون  مقابلة 

وليفربول في األسبوع التالي.
 ورفض توتنهام التعليق عندما اتصلت به شبكة «سكاي سبورتس» للحصول 

على رد رسمي.
   ليفاندوفسكي يعلق على خسارته الكرة الذهبية ويصرح
 «أتمنى أن يكون ميسي صادقا 

وال يقول كلمات فارغة «
روبرت  البولندي  علق 
بايرن  مهاجم  ليفاندوفسكي، 
الكرة  خسارته  على  ميونخ، 
لصالح  الحالي  العام  في  الذهبية 
باريس سان  نجم  ليونيل ميسي، 
على  ل  حصل  حيث  جيرمان، 
المركز الثاني في الجائزة المقدمة 
فوتبول»  «فرانس  مجلة  من 

الفرنسية.
في  ليفاندوفسكي،  وقال   
تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» 
ال  بالحزن.  «شعرت  اإلسبانية: 
أستطيع  ال  ذلك،  إنكار  يمكنني 
لكن  سعيدًا،  كنت  إنني  قول 
تمامًا.  العكس  على  كان  الوضع 

لدي شعور بالحزن، ألنني كنت قريبًا جدًا وأستطيع التنافس مع ميسي».
 وتابع: «بالطبع أحترم طريقة لعب ميسي وما حققه. إن مجرد حقيقة أنني 
كنت قادرا على التنافس معه، يوضح لي المستوى الذي وصلت إليه، لم أكن 

متحمسًا بشكل كبير للحصول على جائزة الكرة الذهبية في عام 2020».
  وصرح ميسي خالل حفل الكرة الذهبية هذا العام: «إنه لشرف لي أن أنافس 
أن  وينبغي  الماضي،  العام  الذهبية  بالكرة  الفوز  استحق  لقد  ليفاندوفسكي. 

تمنحك فرانس فوتبول الجائزة، لقد كنت الفائز».
ميسي  تصريح  يكون  أن  «أود  ميسي:  تصريح  على  البولندي  المهاجم  وعلق   
في حفل الكرة الذهبية صادقا ولطيفا من العب عظيم، وليس مجرد كلمات 

فارغة».
   الوكاالت
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اإلنذارات فصلت صدارة المجموعة الرابعة للفراعنة Üô©dG ¢SCÉc »FÉ¡f ™HQ

ô£bh äGQÉeE’G

¢ùfƒJh á«é«∏N áªb ‘

¿ÉªY ¬LGƒJ

IÒNC’Gh áãdÉãdG ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe äôØ°SCG

Üô©dG ¢SCÉµd á«fÉãdGh ¤hC’G ÚàYƒªéŸÉH

¤EG ¿ÉªYh ô£bh äGQÉeE’Gh ¢ùfƒJ πgCÉJ øY

.ádƒ£Ñ∏d »FÉ¡ædG ™HQ QhódG

¤hC’G áYƒªéŸG IQó°üàe ô£b ¬LGƒJh

Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG á∏Ñ≤ŸG á©ª÷G Ωƒj äGQÉeE’G

¢ùfƒJ ¬LGƒJ Éªæ«H ,â«ÑdG Ö©∏e ‘ kAÉ°ùe

‘ ÊÉª©dG ÖîàæŸG á«fÉãdG áYƒªéŸG ¤hCG

á«ª«∏©àdG áæjóŸG OÉà°SG ≈∏Y ¬JGP Ωƒ«dG

. kAÉ°ùe 6 áYÉ°ùdG

OQ ¿hO ±ó¡H äGQÉeE’G ≈∏Y ¢ùfƒJ äRÉah
kÉ«dGƒJ á«fÉãdG áYƒªéŸG ¿ ´ ÓgCÉà«d Ωƒ«dG

,¤hCÓd ±GógC’G ¥QÉØH •É≤f 6 ó«°UôH

πHÉ≤e Úaó¡H …Qƒ°ùdG ÖîàæŸG ô°ùN Éª«a

3 ó«°UôH kÉãdÉK πë«d É«fÉàjQƒe ΩÉeCG ±óg

¥QÉØH kÉ°†jCG •É≤f 3`H kÉ©HGQ ÊÉàjQƒŸGh •É≤f

.±GógC’G

äRÉa ¤hC’G áYƒªéŸÉH áãdÉãdG ádƒ÷G ‘h

ó°üëàd áØ«¶f ±GógCG 3 `H ¥Gô©dG ≈∏Y ô£b

äô°ùN Éª«a ,(•É≤f 9) á∏eÉµdG áeÓ©dG

á«fÉK â∏M »àdG ¿ÉªY ΩÉeCG á«KÓãH øjôëÑdG

øjôëÑdGh Úà£≤æH ¥Gô©dG É¡«∏J ,•É≤f �`H

Q.¥                                                   .IóMGh á£≤æH

الديون  أن  والرياضة  الشباب  وزير  سبقاق  الرزاق  عبد  قال 
مليار  «األلف  مبلغ  فاقت  المحترفة،  األندية  على  المترتبة 
على  المترتبة  الجبائية  وغير  الجبائية  :»الديون  سنتيم» 
بسبب  سنتيم،  مليار  األلف  مبلغ  تتجاوز  المحترفة  األندية 
الموسم  من  ابتداء  االجتماعي،  والضمان  الضرائب  دفع  عدم 
تعتمدها  التي  الدولية  القوانين  تطبيق  سيتم  المقبل 
الكونفديرالية االفريقية واالتحاد الدولي لكرة القدم، والفريق 
على  يحوز  لن  دوليا  بها  المعمول  للمعايير  يستجيب  ال  الذي 

إجازة النادي المحترف».
والنشاط  والرياضة  الشباب  لجنة  مع  اجتماعه  خالل  وأضاف 
شروط  بين  «من  الوطني:  الشعبي  المجلس  لدى  الجمعوي 
هذه اإلجازة هو عدم ترتب أي ديون على النادي. لكن لألسف 
يدينون  ممن  والمدربين  الالعبين  من  كثير  هناك  الشديد 
باألموال من الشركات الرياضية، وهو ما دفع البعض منهم إلى 

اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على حقوقهم»
كما كشف سبقاق عن تواجد 15 ملفا في العدالة يخص قضايا 
بعض  مستوى  على  التسيير  وسوء  عمومية  أموال  تبديد 

إيقاف رؤسائها  إلى  الوطنية، مما أفضى  الرياضية  االتحاديات 
وعدد من أعضاء مكاتبهم التنفيذية.

وأفاد الوزير عن « تواجد حوالي 15 ملفا على مستوى العدالة 
وسوء  عمومية  أموال  تبديد  حول  قضائية  متابعات  يخص 
تسيير للممتلكات العمومية على مستوى االتحاديات الرياضية 
أعضاء  رفقة  مناصبهم  من  أشخاص  توقيف  إلى  أدى  ما  وهو 

مكاتبهم».
التمويل  مشكل  من  تعاني  الرياضية  «االتحاديات  أن  وأضاف 
ما  وهو  المالية،  ميزانياتها  من  بالرفع  تطالب  سنة  كل  وفي 
يشاءون.  كما  األموال  في  التصرف  في  البعض  شهية  فتح 
بطريقة  الفيدرالية  الهيئات  من  العديد  تسير  بالعكس  و 

شفافة، واضحة ومنظمة».
من جهة أخرى، أكد الوزير أن أغلبية المنشآت التي ستحتضن 
بين  المقررة  وهران2022-  المتوسط  البحر  ألعاب  منافسات 
نهاية  مع  جاهزة  «ستكون  المقبلين،  جويلية  و5  جوان   25

ديسمبر الحالي» كونها «تتواجد في اللمسات األخيرة».
ق.ر/واج

¥É≤Ñ°S ,ádGó©dG iód á«°VÉjôdG äÉjOÉ–’G ó°V ÉØ∏e 15 OƒLh ócCG

zº«àæ°S QÉ«∏e ∞dC’ RhÉŒ áaÎëŸG ájófC’G ¿ƒjO {

المغربي حكیمي العربي واإلفريقي الوحید

2021  `d á«dÉãŸG á∏«µ°ûàdG øY Ö«¨j Rô
 عرفت التشكيلة المثالية لعام 2021 التي اعلن عنها 
الدولي  غياب  امس  واإلحصاء  للتأريخ  الدولي  االتحاد 
الذي  المستوى  ان  رغم  وهذا  محرز،  رياض  الجزائري 
الموسم  نهاية  في  الوطني  المنتخب  قائد  به  ظهر 
المنصرم وتألقه رفقة ناديه مانيشستر سيتي إضافة 
الدولي  االتحاد  وأعلن  الوطني.  المنتخب  مباريات  على 
للتاريخ واإلحصاء، أمس التشكيلة المثالية لعام 2021، 
اإلفريقي  الالعب  حكيمي  أشرف  المغربي  كان  حيث 
الدولي  من  كل  غياب  ظل  في  فيها،  الوحيد  والعربي 
صالح،  محمد  المصري  ونظيره  محرز  رياض  الجزائري 

التاريخ  اختيارات  كما شهدت  ماني.  والسنغالي ساديو 
نغولو  والفرنسي   ، صالح  محمد  استبعاد  واإلحصاء 
المثالية،  التشكيلة  من  تشيلسي،  وسط  العب  كانتي 
مع  صالح  يقدمه  الذي  المستوى  من  الرغم  على 
ليفربول في الموسم الحالي وتصدره اآلن قائمة هدافي 
فوز  في  مهما  دورا  كانتي  لعب  حين  في  البريميرليغ، 

تشيلسي بالنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة األفضل لعام 2021، كاآلتي:

سان  «باريس  دوناروما  جيانلويجي  المرمى:  حراسة 
جيرمان – إيطاليا»

 - المغرب»   - جيرمان  «سان  حكيمي  أشرف  الدفاع: 
روبن   - إيطاليا»   - «يوفنتوس  بونوتشي  ليوناردو 
دياز «مانشستر سيتي - البرتغال» - ألفونسو ديفيز 

«بايرن ميونخ - كندا».
الوسط: جورجينيو «تشيلسي - إيطاليا» - كيفين دي 
بروين «مانشستر سيتي - بلجيكا» - ليونيل ميسي 

«باريس سان جيرمان - األرجنتين».
 - يونايتد  «مانشستر  رونالدو  كريستيانو  الهجوم: 
 - ميونخ  «بايرن  ليفاندوفسكي  روبرت   - البرتغال» 
بولندا» - كيليان مبابي «سان جيرمان - فرنسا». ق.ر

قال رئيس رابطة كرة القدم المحترفة المنتهية عهدته، عبد الكريم مدوار، أنه «لم 
يتخذ بعد قراره» بخصوص احتمال ترشحه لدخول المعترك االنتخابي من أجل الفوز 

بعهدة ثانية على رأس الهيئة المسيرة للبطولة المحترفة.
أن  وترقب، فعلي  فأنا في فترة مالحظة  قرار  أي  أتخذ  لم  اآلن  «لحد  مدوار:  وصرح 
أعرف التوجهات مسبقا قبل أن أعلن عن ترشحي الرسمي لمنصب رئاسة الرابطة، 
عانيت من عدة مشاكل خالل عهدتي األولى لكنها لم تمنعني من تسيير الوضعية 
لمتابعة  ثانية  عهدة  خوض  الضروري  من  سيكون  ولهذا  الصعبة.  الظروف  رغم 

برنامجي والحفاظ على االستقرار».
ومنحت االتحادية الجزائرية لكرة القدم «الفاف» عبد الكريم مدوار، في أكتوبر 2020, 
تفويضا  من أجل تسيير الشؤون اآلنية للرابطة، إلى غاية انعقاد الجمعية العامة 

االنتخابية المبرمجة يوم األربعاء 22 ديسمبر الحالي.
قد  أعراب،  الدين  عز  الدكتور  سطيف،  وفاق  إدارة  لمجلس  السابق  الرئيس  كان  و 
صرح في نوفمبر الماضي خالل حصة «ستوديو المباشر» للتلفزيون العمومي، قائال: 
«قررت ترك منصبي على رأس الشركة الرياضية ذات أسهم «بالك ايغلز»، في شهر 

فيفري الفارط، لكن سوف أترشح لرئاسة الرابطة المحترفة».
للتذكير، أن أعضاء الجمعية العامة لرابطة كرة القدم المحترفة صادقوا يوم األربعاء 
الفارط على اللوائح الجديدة للهيئة خالل أشغال الجمعية العامة االستثنائية، قبل 
أن يصوتوا باإلجماع يوم الخميس، على الحصيلتين األدبية والمالية لعام 2020 وكذا 

ق.ر/واج 2021 حتى 30 نوفمبر.        

أعراب أول المعلنين عن رغبتهم في ترؤس الهية

á£HGôdG ¢SGQ ≈∏Y á«fÉK Ió¡©d ¬ë°TôJ ‘ ó©H π°üØj ⁄ QGhóe

Üô©dG ¢SCÉc »FÉ¡f ™HQ ‘ Üô¨ŸG ¿ƒ¡LGƒ«°S ô°†ÿG
سيواجه منتخبنا الوطني نظيره المغربي في ربع نهائي كأس العرب، 
بالتعادل  أمس  المصري  بنظيره  جمعته  التي  المباراة  نهاية  بعد 
بهدف في كل شبكة، وتعادل الفريقين في عدد النقاط واالهداف، 
أربع  الخضر  تلقى  بعدما  الفاصل  العامل  هي  البطاقات  لتكون 

بطاقات صفراء وواحدة حمراء نظير ثالثة صفراء ضد المصريين.
حضور  وسط  المنتخبين،  بين  كبيرة  ندية  المباراة  بداية  وعرفت 
جماهيري الهب حماس الالعبين، حيث منح المدافع المحوري محمد 
داخل  من  بتسديدة  ال19  الدقيقة  في  لخضر  التقدم  توغاي  أمين 
منطقة العمليات ارتطمت بالعب مصر واستقرت في الشباك، درة 
كارلوس  المدرب  أشبال  فرض  حيث  قوية،  كانت  الفراعنة  فعل 
كيروش ضغطا رهيبا على الدفاع الخضر، الذي كان منظما، لتنتهي 

المرحلة األولى بهدف دون رد.
المصريين  جانب  من  عديدة  محاوالت  عرفت  الثاني  الشوط  بداية 
للمصريين  جزاء  ضربة  األرجنتيني  الحكم  أن  قبل  الكفة،  لتعديل 
في الدقيقة الـ59 ، تولى تنفيذها عمر السولية معلنا عن تعديل 
ثان،  هدف  تسجيل  عن  بحثا  المصريين  ضغط  وتواصل  النتيجة، 
وأجرى الناخب الوطني تغييرين لتدارك األمور. ولما كان المنتحبين 
بطاقة  سوداني  تلقى  منهما،  لكل  بثالثة  اإلنذارات  في  متعادلين 
صفراء قبل أن يتعرض البديل تيطراوي للطرد وهو ما كان الفاصل 
في تحديد صاحب المرتبة األولى عن المجموعة الرابعة.       أمير.ل 
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فتح  عن  االلكتروني  موقعها  على  بمستغانم  الهواة  لمسرح  الوطني  المهرجان  محافظة  أعلنت     
باب الترشيحات أمام الفرق المسرحية الهاوية للمشاركة في منافسة الدورة الثالثة و الخمسين لهذه 

التظاهرة المسرحية العريقة، التي تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كوفيد 19.
الفرق  الجديدة، أنه على  التي لم تحدد بعد تاريخ تنظيم الطبعة  المهرجان،     و أوضحت محافظة 
مستوى  على  إلكترونيا  ترشحها  إعالن  المنافسة  دخول  في  الراغبة  الوطن  عبر  الهاوية  المسرحية 

بريدها االلكتروني .
  و على الراغبين في المشاركة حسب ذات المصدر، تقديم بطاقة فنية عن المسرحية و عن أعضاؤها 

أعضاء  تصوير و  كذا  و  تمثلها،  التي  المسرحية  الجمعية 
بتقنية  للمسابقة  المرشح  المسرحي  العرض 
التصوير العالي الدقة، و ذلك في قرص مضغوط 
يتضمن بيانات المسرحية و الجمعية المشاركة، 
و ترسل األعمال إلى إدارة محافظة المهرجان قبل 

تاريخ 30 مارس 2022 .
المهرجان  من   52 الطبعة  عرفت  للتذكير،    
أقيمت  التي  بمستغانم،  الهواة  لمسرح  الوطني 
ما بين 27 و 31 أغسطس من عام 2019 ، عرض 
داخل  مسرحية   12 بينها  من  مسرحي  عمل   22
المنافسة و تنظيم ثالث و رشات في فن التمثيل 
العربية  الهيئة  مع  بالتعاون  السينوغرافيا  و 
للمسرح و في فن الكوريغرافيا فضال عن عرض 
المرحوم  المسرح  وثائقيين عن فقيد  فيلمين 
 » و   (1934-1995)  » كاكي  الرحمن  عبد  ولد   »
بلمقدم عبد القادر « (2010-1933) للمخرج عبد 

اللطيف مراح.
  و تم خالل الدورة 52 تتويج العرض المسرحي 
إخراج « فارس عبد  الخياشة « من  و  الخيش   »
الكريم « و أداء فرقة « مالئكة الخشبة « لجمعية 
بالجائزة  وهران  والية  من  الباهية  شباب  نجدة 

الكبرى «سي الجياللي بن عبد الحليم».

للمنافسة في الدورة 53

المھرجان الوطني لمسرح الھواة 
بمستغانم یعلن عن فتح باب الترشیحات 

 اختتام الطبعة السابعة ألیام 
تلمسان لسینما الھواة

اختتمت الطبعة السابعة أليام تلمسان 
عبد   » الثقافة  بقصر  الهواة  لسينما 
الكريم دالي « بمشاركة 16 فيلما قصيرا 

و متوسطا من واليات مختلفة.
طرف  من  التظاهرة  نظمت  قد  و     
النادي  مع  بالتنسيق  الثقافة  قصر 
السينمائي لقصر الثقافة « عبد الكريم 
لنشاطات  اإلبداع  جمعية  و   » دالي 
الشباب تحت شعار « بالسينما نرتقي 
 » إيناس   » القصير  الفيلم  عرض   »
تيزي  والية  من  باشا  جمال  لمخرجه 
وزو، و الذي يسرد قصة فتاة من ذوي 

االحتياجات الخاصة.
من  يوم  أول  في  برمج  و     
دامت  التي  السينمائية  التظاهرة 
األفالم  عرض  يومين  دار  على 
و  «كابوس»  و  «ظلمة»  القصيرة 
«تناقض» و» ثقب» و»وضعيتي» 
حسبما  و»كريمو»،  و»المتمردة» 

الثقافية  المستشارة  به  أفادت 
الرئيسية بقصر الثقافة المكلفة بمصلحة السينما أمثير حسنية.

    و سجلت الطبعة مشاركة مخرجين من واليات تلمسان،وهران، عين تموشنت، سيدي بلعباس، 
غير  الهجرة  غرار  على  مختلفة  لمواضيع  أعمال  من خالل  وجيجل،  المدية  تيسمسيلت،  وزو،  تيزي 
أمثير  و  رياض  بلحاجي  السينمائيون  النقاد  تقييمها  على  التي عكف  و  األسري،  العنف  و  الشرعية 

بومدين و جبور عبد المجيد و زموري سمير.
   كما تخلل التظاهرة المنظمة تخليدا لروح الصحفي نور الدين رحمون تقديم مداخالت حول تاريخ 
السينما الجزائرية والموسيقى التصويرية في األفالم السينمائية وعرض تجربة المركب الموسيقي 
ألفالم  الترويجية  اإلعالنات  موسيقى  صناعة  في  المختص  تلمسان  والية  من  الرؤوف  عبد  جفال 
هوليوود إلى جانب ورشة حول الماكياج و التنكر السينمائي يؤطرها المختص في هذا المجال جعفري 

توفيق حسين لفائدة مجموعة من التالميذ و طلبة الجامعة.

من تنظیم المتحف الوطني العمومي بوھران

أسبوع ثقافي إلحیاء ذكرى مظاھرات 11 دیسمبر 1960
    ينظم المتحف الوطني العمومي « أحمد زبانة «، بمدينة وهران، األسبوع الثقافي المنظم بمناسبة إحياء الذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، 

و ذلك ابتداء من 9 إلى 16 ديسمبر الجاري.
   و تتضمن هذه التظاهرة التي ينظمها نادي « االزدهار الثقافي « بالتنسيق و متحف « أحمد زبانة «، برنامجا ثريا و متنوعا من معارض و أنشطة 

ثقافية و تاريخية و كذا محاضرات، تخليدا للذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.
   و قد برمجت بهذه المناسبة سلسلة من المحاضرات تتناول عدة مواضيع منها «مظاهرات 11 ديسمبر وصداها في العالم العربي» و « ثورة أول 
نوفمبر و التحرر العالمي « و « مظاهرات 11 ديسمبر بين الهمجية االستعمارية الفرنسية و الوحدة الوطنية «، من تقديم أساتذة مختصين في 

التاريخ من جامعة وهران 1 « أحمد بن بلة «.
   و تشمل هذه التظاهرة باإلضافة لما سبق عرض شريط وثائقي حول الثورة التحريرية المجيدة و تقديم ملحمة حول هذه الذكرى التاريخية و إلقاء 
قصائد شعرية، كما سيقام معرض خاص لصور الشهداء األبرار و أخرى تبرز مظاهرات 11 ديسمبر 1960، و التي تعد محطة هامة في تاريخ الثورة 
التحريرية المجيدة فضال عن عرض مجموعة من الكتب من رصيد المكتبة التابعة لمتحف « أحمد زبانة «، التي تتناول تاريخ الجزائر القديم و 

الحديث و مختلف مراحل ثورة التحرير المظفرة مع تخصيص فضاء للوحات التشكيلية من توقيع كوكبة من الفنانين التشكيليين.

الدیوان الوطني للثقافة و اإلعالم یحتفل ببرنامج فكري و فني
برمج الديوان الوطني للثقافة و اإلعالم رزنامة  متنوعة من األنشطة الفكرية و الفنية تشمل ندوات فكرية و تاريخية و معارض و    

عروض ألفالم ثورية و وثائقية، و أيضا عروض مسرحية و أمسيات شعرية، و ذلك تخليدا للذكرى الـ61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، 
حسب ما حمله بيان الديوان.

و من المرتقب أن تنظم هذه األنشطة انطالقا من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري في مختلف القاعات التابعة للديوان عبر التراب الوطني،     
حيث ستحتضن قاعتي المغرب و السعادة بوهران في هذا اإلطار معارض و أيام الشعر الملحون إلى جانب عرض فيلم ثوري بعنوان 
« دورية نحو الشرق «، كما ستعرض على مستوى قاعة يسر بوالية بومرداس مسرحية « أبطال نوفمبر « الموجهة للجمهور الصغير.

فيما ستشهد قاعة األطلس بالجزائر العاصمة أيضا بهذه المناسبة تنظيم عدة أنشطة من بينها ندوة وطنية حول المرأة الجزائرية،    
تناقش عدة محاور على غرار النساء و الثورة و الحركة النسوية  إلى جانب عرض شريط  يتضمن شهادات لمجاهدات.

ومن جانبها قاعة « أحمد باي « بقسنطينة ستشهد في نفس المناسبة عروض مسرحية و سينمائية و معرض للصور و الكتب، بينما    
ستحتضن قاعة 8 ماي 1945 بخراطة برنامج فكري يشمل محاضرة حول 11 ديسمبر و عروض مسرحية و سينمائية.

و تتواصل الفعاليات على مستوى الوطن وصوال للمركب الثقافي عبد الوهاب سليم بتيبازة بهذه المناسبة عدة أنشطة من بينها   
معرض للفنون الجميلة و ندوة فكرية تاريخية بعنوان « أهمية 11 ديسمبر في مسار حرب الوطنية « إلى جانب أمسية شعرية.

سي الھاشمي عصاد یطلع على جھود ترقیة اللغة األمازیغیة
   سطر األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية سي الهاشمي عصاد زيارة عمل قادته إلى والية بني عباس في إطار أنشطة هيئته للعام الجاري 

2021، و تهدف الزيارة التي دامت لثالثة أيام إلى التعرف على جهود الدولة بخصوص ترقية اللغة األمازيغية عبر التراب الوطني.
   و ترأس عصاد، الذي رافقه وفد من إطارات و مسؤولي المحافظة السامية لألمازيغية خالل زيارة العمل بمعية السلطات المحلية، لقاءا حول التراث 

الالمادي بهذه المنطقة من جنوب غرب البالد.
   و من ضمنه ذلك المرتبط بالتراث الشعري و الموسيقي « الكورونجي «، و ذلك بمناسبة صدور األلبوم الموسيقي األول المتضمن ست أغاني من هذا 

النوع من التراث الغنائي العريق من كلمات و تلحين الفنان « مصطفى مخلوفي « الذي ينحدر من منطقة تبالبالة .
  و صدر ألبوم أغاني « الكورونجي «  بدعم من وكالة األنباء الجزائرية و اإلذاعة الجزائرية و اللجنة الوطنية الجزائرية للعلوم و التربية، و كذا المنظمة 
األممية للتربية و العلوم و الثقافة « يونسكو « و هو عبارة عن ألبوم غير تجاري يهدف أساسا إلى وضع هذا المتغير اللساني المتداول فقط بالجزائر 

في متناول « شبكة هيئات البحث و التربية «، حسب مسؤولي المحافظة السامية لألمازيغية.
  و يعد «الكورونجي» من التنوعات اللسانية األمازيغية لكونه مزيج من رصيد لغوي يتكون من السونغاي « اللغة النيلية - الصحراوية التي مازالت 
متداولة في عدة دول من منطقة غرب إفريقيا « و مفردات من العربية و األمازيغية، و يتحدث بها فقط بمنطقة تبالبالة 424 كلم جنوب بني عباس، 

سيما بمناطق كوارة « زاوية « و إفرنيو « شرايعة « و يمي « مخلوف «.
   كما ينتظر أن يشرف األمين العام للمحافظة السامية لألمازيغية، خالل زيارته لوالية بني عباس التي تواصلت لنهار اليوم، تنصيب اللجنة المحلية المكلفة بتحضير اليوم الدولي للغة األم المقرر تنظيم فعالياته 
في إيغلي « 77 كلم شمال بني عباس « بتاريخ 21 فبراير من العام المقبل 2022.                                                                                                                                                         من إعدادا : حياة مصباحي

اختتمت الطبعة السابعة أليام تلمسان اختتمت الطبعة السابعة أليام تلمسان 
عبد   » الثقافة  بقصر  الهواة  عبد لسينما   » الثقافة  بقصر  الهواة  لسينما 
 فيلما قصيرا  فيلما قصيرا 

طرف  من  التظاهرة  نظمت  قد  و  طرف     من  التظاهرة  نظمت  قد  و     
النادي  مع  بالتنسيق  الثقافة  النادي قصر  مع  بالتنسيق  الثقافة  قصر 
السينمائي لقصر الثقافة « عبد الكريم السينمائي لقصر الثقافة « عبد الكريم السينمائي لقصر الثقافة « عبد الكريم 
لنشاطات  اإلبداع  جمعية  و   » لنشاطات دالي  اإلبداع  جمعية  و   » لنشاطات دالي  اإلبداع  جمعية  و   » دالي 
الشباب تحت شعار « بالسينما نرتقي الشباب تحت شعار « بالسينما نرتقي 
 » إيناس   » القصير  الفيلم  عرض   » » إيناس   » القصير  الفيلم  عرض   » » إيناس   » القصير  الفيلم  عرض   »
تيزي  والية  من  باشا  جمال  تيزي لمخرجه  والية  من  باشا  جمال  لمخرجه 
وزو، و الذي يسرد قصة فتاة من ذوي وزو، و الذي يسرد قصة فتاة من ذوي 

الثقافية  المستشارة  به  الثقافية أفادت  المستشارة  به  أفادت 

الثقافي



12

اعتبرته خطوة عملية مهمة باالتجاه الصحيح

فلسطين ترحب بالموقف الدولي 
الرافض لالستيطان

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالموقف الدولي الرافض لالستيطان، وبالضغط األميركي لوقف البناء 
االستيطاني على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة.

قالت هيئة شؤون األسرى 
والمحررين، أن األسيرة 

المقدسية الجريحة إسراء رياض 
جميل جعابيص (37 عامًا) 
من بلدة جبل المكبر جنوب 

القدس المحتلة، والتي دخلت 
قبل نحو شهر عامها االعتقالي 
السابع على التوالي في سجون 
االحتالل، ال زالت تعاني سياسة 

االحتالل المتعمدة في إهمال 
ظروفها الصحية الصعبة 

والقاسية.
 وبينت الهيئة، أن األسيرة 

جعابيص والتي اعتقلت 
بتاريخ 11/10/2015 أثناء 

قيادتها لسيارتها في الشارع 
المحاذي لبلدة الزعيم، ووجهت 
لها سلطات االحتالل زورًا تهمة 
محاولة تنفيذ عملية بواسطة 

السيارة، وقد أصيبت بحروق 
شديدة في كافة أنحاء جسمها، 

بعد أن اندلعت النيران 
داخل السيارة، تعاني من 

تبعات إصابتها بتلك الحروق 
الخطيرة منها أنها ال تستطيع 

التنفس إال من فمها، كما أن 
أصابعها قد ذابت من الحريق 

والتصق ما تبقى منها ببعضها 
البعض، عدا عن حروق شديدة 

وتقرحات ال زالت تعاني منها 
في ثلثي جسدها. 

وبينت، أن األسيرة جعابيص 
المحكومة بالسجن 11 عاما 

وتقبع حاليا في سجن الدامون، 
بحاجة إلجراء عدة عمليات 

جراحية بشكل مستعجل، إال 
أن إدارة السجون تماطل في 

تقديم العالج الالزم لها بشكل 
متعمد وممنهج. وفي سياق ذي 

صلة، قالت الهيئة أن االسيرة 
فيروز البو(23) عاماً من مدينة 
العيزرية قضاء القدس، تعاني 

من إصابة بالقدم بسبب 
االعتداء عليها من قبل جنود 

االحتالل واطالق النار عليها 
عند اعتقالها قبل نحو 4 أشهر، 

حيث أجري لها الحقا عمليتان 

جراحيتان وتم تركيب بالتين 
في قدمها، أثناء وجودها 

بالمستشفى عمدت المخابرات 
االسرائيلية الى التحقيق معها 

دون مراعاة وضعها الصحي 
الصعب، وبعدها تم نقلها 
الى عيادة سجن الرملة عبر 
سيارة البوسطة الحديدية، 

ويتم عزلها في زنزانة انفرادية 
متسخة جدا، بقيت فيها يوم 
كامال ومن ثم نقلت الى معبار 

الشارون ومن ثم تم نقلها 
الى سجن "الدامون" في رحلة 
عذاب قاسية ومؤلمة، حيث 

تخضع حاليا الى جلسات للعالج 
الفيزيائي في "مستشفى 

رمبام".
من جهتها، قالت األسيرة 
المحررة شذى الطويل إن 
االحتالل انتهج سياسية 

جديدة وتصعيدًا غير مسبوق 
بعد عملية نفق الحرية 

في سجن جلبوع. وأوضحت 
المحررة الطويل لوسائل اعالم 

فلسطينية، أن إدارة مصلحة 
السجون في سجن "الدامون" 

فرضت إجراءات عقابية صارمة، 
تجلت بإغالق الغرف لثالثة 

أيام متواصلة ومنع األسيرات 
من استخدام الحمامات، ومنع 

استخدام "الفورة".
وأضافت أن االحتالل اتخذ 
إجراءات أمنية أكثر صرامة 

وأشد تعقيدا، وسط تهديدات 
بالعزل وإجراء تنقالت لألسيرات 

بين الغرف واألقسام، بغرض 
الحرمان من االستقرار، ومحاولة 

فصل األسيرات عن بعضهن، 
ومحاوالت الدخول بين 

األسيرات. وأفرج االحتالل األحد 
الماضي، عن األسيرة شذى زياد 

الطويل (21 عامًا) من مدينة 
البيرة وسط الضفة الغربية 
المحتلة بعد قضائها حكما 

لمدة (14 شهرا).
إلى ذلك شارك ذوو األسرى 

وممثلو فصائل العمل الوطني 

الفلسطينية في طولكرم، 
أمس، في وقفة إسناد ودعم 
لألسرى في سجون االحتالل 
الصهيوني، خاصة المرضى 

واألسيرات والقدامى والمضربين 
عن الطعام.

ودعا المشاركون في وقفتهم 
األسبوعية أمام مكتب "الصليب 
األحمر" في المدينة، المؤسسات 

الحقوقية واإلنسانية الدولية، 
للضغط على االحتالل لوقف 

ممارساته التعسفية بحق 
األسرى، الذين يعيشون أوضاعا 
صعبة، في ظل استمرار سياسة 

اإلهمال الطبي المتعمد، 
والضرب بعرض الحائط 

لمواثيق حقوق اإلنسان الخاصة 
باألسرى.

وطالبوا أبناء الشعب 
الفلسطيني بدعم األسرى 

ومساندتهم في هذه الظروف 
الصعبة، ورفع صوتهم عاليا 

في كافة المحافل الدولية، 
والضغط نحو اإلفراج عنهم 

وإنقاذ حياتهم.
وقال مدير مكتب نادي األسير 

في طولكرم إبراهيم النمر، 
"نقف اليوم وقفة إسناد مع 

األسرى المرضى في ظل الهجمة 
التي يتعرضون لها من قبل 

االحتالل الصهيوني، والتي 
تفرض قوانينها العنصرية 

عليهم وتمنع عالجهم، ومنهم 
األسيرين ناصر أبو حميد، 

ومعتصم رداد الذي يعاني من 
تردي وضعه الصحي ويقبع 

فيما يسمى عيادة سجن الرملة 
ويتناول أكثر من 15 حبة دواء".

وتحدث النمر عن الوضع الصحي 
لألسير المسن فؤاد الشوبكي، 

مشددا على ضرورة الضغط من 
قبل كافة المؤسسات الدولية 

الحقوقية واإلنسانية والصليب 
األحمر إلنقاذ حياتهم واإلفراج 
عنهم وهم أحياء ليتسنى لهم 

الحصول على العالج وسط 
ذويهم وعائالتهم.

أمس،  فجر  الصهيوني،  االحتالل  قوات  شنت 
متفرقة  بمناطق  واعتقاالت  دهم  حملة 
بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت أسرى 

محررين.

ففي الخليل، اقتحمت قوات االحتالل المدينة، 
الفلسطينين،  الشباب  من  عددا  واعتقلت 
أسرى  ثالثة  جنين  بمدينة  اعتقلت  فيما 
ومن  المدينة،  جنوب  عرابة  بلدة  من  محررين 
االحتالل شابا  اعتقلت قوات  المحتلة،  القدس 
بعد  المدينة،  الرام شمال  بلدة  فلسطينيا من 

دهم منزله وتفتيشه.
حمالت  الصهيوني  االحتالل  قوات  وتشن 
مناطق  في  متكررة،  واقتحامات  اعتقاالت 
المحتلة.   والقدس  الغربية  بالضفة  متفرقة 
المكتب  يصدره  الذي  الدوري  التقرير  ورصد 
الغربية،  بالضفة  "حماس"  لحركة  اإلعالمي 
 (2341) والمستوطنين  االحتالل  قوات  ارتكاب 

انتهاكًا خالل الشهر الماضي.
 (378) االحتالل  قوات  اعتقال  التقرير  ووثق 
مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق 
عدد  بلغ  فيما  والقدس،  الضفة  في  مختلفة 

الحواجز الثابتة والمؤقتة (305) حواجز.
وتعد مناطق نابلس والقدس ورام اهللا، األكثر 
 ،(484) بواقع  االحتالل  النتهاكات  تعرضا 

(483)، (331) انتهاكا تواليا.
الصهيوني،  االحتالل  منعت  آخر،  صعيد  على 
في  والصيانة  الترميم  أعمال  استكمال  أمس، 
(جنوب  الخليل  بمدينة  اإلبراهيمي  المسجد 
المسجد  مدير  وقال  المحتلة).  الغربية  الضفة 
"إن  سنينة:  أبو  حفظي  الشيخ  اإلبراهيمي 
اإلعمار  لجنة  موظفي  منعت  االحتالل  قوات 
التي  بالحرم  الترميم  أعمال  استكمال  من 
وطالء  سطحه  على  ترميمات  إجراء  تشمل 
جدرانه، وتنظيف أحجاره والنقوشات اإلسالمية 

التاريخية، وغيرها من األعمال الفنية".
العمل  أن  الصدد،  هذا  في  سنينة،  أبو  وأكد 
وزارة  صالحيات  من  اإلبراهيمي  المسجد  داخل 
لجنة  مع  بالتنسيق  الدينية  والشؤون  األوقاف 
اإلعمار. وأشار إلى أن هذه "اإلجراءات التعسفية 
ومستوطنيه  االحتالل  محاوالت  إطار  في  تأتي 
فرض سيطرتهم وأحكام هيمنتهم على الحرم 
اإلبراهيمي،  المسجد  مدير  وكشف  الشريف". 
عن مواصلة االحتالل عمليات التجريف والحفر 
المسجد  ساحات  في  اآلثار  عن  والتنقيب 

الخارجية.
مع  بالتزامن  تأتي  اإلجراءات  تلك  أن  وبيّن 

اإلبراهيمي،  للمسجد  الصهيونية  االنتهاكات 
مآذنه  على  من  األذان  رفع  منع  عن  ناهيك 
وتفتيش  الواحد،  الشهر  في  األوقات  عشرات 
إلى  دخولهم  وعرقلة  والموظفين،  المصلين 

ا. الحرم يوميًّ
القديمة  البلدة  في  اإلبراهيمي  المسجد  ويقع 
يسيطر  التي  بالمنطقة  الخليل،  مدينة  من 
ويسكنها  الصهيوني،  االحتالل  جيش  عليها 
1500 جندي  400 مستوطن يحرسهم نحو  نحو 
أحقيتهم  المستوطنون  ويدعي  صهيوني. 
اإلسالمية  التاريخية  األماكن  من  العديد  في 
بالضفة، فيما تنفي الدراسات واألبحاث العلمية 

والدراسات التاريخية تلك المزاعم.
 يُذكر أن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة 
والعلوم  والثقافة  للتربية  المتحدة  األمم 
المسجد   2017 عام  أدرجت  "اليونسـكو" 
اإلبراهيمي، والبلدة القديمـة في الخليل علـى 

الئحة التراث العالمي.
المستوطنين،  عشرات  اقتحم  آخر،  جانب  من 
المبارك،  األقصى  المسجد  باحات  أمس،  صباح 
وأفادت  االحتالل.  قوات  من  مشددة  بحراسة 
المستوطنين  أن  فلسطينية،  اعالم  مصادر 
كبيرة،  األقصى عبر مجموعات  باحات  اقتحموا 
ونفذوا  توراتية،  معاهد  طالب  وبمشاركة 

جوالت استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية.
أداء  المقتحمون  المستوطنون  ويتعمد 
السور  منتصف  في  التلمودية  طقوسهم 
الشرقي، وذلك في بقعة مقابلة لقبة الصخرة 
مباشرة. وتشهد مدينة القدس عموما ومحيط 
وجه  على  األقصى  والمسجد  القديمة  البلدة 
وتضييقات  مشددة  أمنية  إجراءات  الخصوص، 
بحق السكان الفلسطينيين والزوار. ويستهدف 
تغيير  بهدف  اإلسالمية  المقدسات  االحتالل 

الواقع في القدس.
كما يمارس التضييق على المقدسيين من خالل 
والغرامات،  واإلبعاد  واالعتقاالت  البيوت  هدم 
لقمة  وتركه  األقصى،  المسجد  عن  إلبعادهم 

سائغة أمام األطماع االستيطانية. 
المقاومة  فصائل  حمّلت  آخر،  صعيد  وعلى 
المسؤولية  الصهيوني،  االحتالل  الفلسطينية 
الحصار  رفع  في  المماطلة  تداعيات  عن 
إعادة  ملف  في  المتعمد  والتلكؤ  غزة  عن 
قضية  وإسناد  دعم  على  شددت  كما  اإلعمار. 
منهم  وباألخص  االحتالل  سجون  في  األسرى 
عن  مضربين  زالوا  ما  الذين  اإلداريّون  األسرى 
الشعبية  الفعاليات  لتصاعد  داعية  الطعام، 

والجماهيرية لنصرتهم.

الوكاالت
لها،  بيان  في  الفلسطينية  الخارجية  واعتبرت 
مهمة  عملية  "خطوة  المواقف  هذه  أمس، 
الجهود  من  مزيد  بذل  نحو  الصحيح،  باالتجاه 
الستعادة  الثقة،  بناء  إجراءات  إلنجاح  الدولية 
األجواء  وتهيئة  الصراع،  لحل  السياسي  األفق 
إلطالق عملية سالم حقيقية"، وفقا لمرجعيات 

السالم الدولية وقرارات األمم المتحدة.
ضرورة  على  الفلسطينية  الخارجية  وشددت 
تصب  عملية  خطوات  المواقف  هذه  تتبع  أن 
فتح  مقدمتها  وفي  الهدف،  هذا  تحقيق  في 
من  وحذرت  القدس.  في  األميركية  القنصلية 
بشأن  التضليلية  الصهيوني  الكيان  حمالت 
مطار  وفي  عامة،  االستيطانية  مشاريعها 
الصهيوني  االحتالل  وأن  السيما  خاصة،  قلنديا 
ولم  االستيطاني  المشروع  على  المصادقة  أجل 
محاولة  أنه  فهمه  يمكن  ما  وهو  بإلغائه،  يقم 
الضغط  المتصاص  ودارجة  مألوفة  صهيونية 

تتوفر  ريثما  عليه،  والتحايل  واألميركي  الدولي 
يضيف  لتنفيذه،  المناسبة  السياسية  المناخات 

ذات البيان.
وقالت "إن هذا التخوف يظهر جليا من التصريح 
يائير  الصهيوني  الخارجية  وزير  به  أدلى  الذي 
نية  وجود  عدم  عن  صراحة  تحدث  الذي  لبيد، 
"سنضع  بقوله:  المشروع"،  إللغاء  صهيونية 
خطة بناء لمنطقة "عطروت" لن تؤدي إلى أزمة 
األميركية"،  المتحدة  الواليات  مع  دبلوماسية 
بمعنى أن االحتالل الصهيوني ماض في محاولة 
إقناع أميركا بهذا المشروع تدريجيا، ولم يتراجع 
عنه لقناعة لديها بأن ذلك لن يحدث أزمة مع 

الواليات المتحدة األمريكية.
وأكدت الوزارة أن جرافات االحتالل تواصل العمل 
المشروع  لهذا  الالزمة  التحتية  البنية  لتهيئة 
االحتالل  ويتمسك  التوسعي،  االستيطاني 
الفلسطيني  محيطها  عن  القدس  لفصل  به 

ووضع  الشمالية،  الجهة  من 
تطبيق  إمكانية  أمام  العقبات 
حل الدولتين كموقف استراتيجي 

التكتيكات  عديد  تنفيذه  في  تتبع  صهيوني، 
الرافضة  الدولية  الفعل  ردود  المتصاص  اآلنية 

لهذا المخطط وتراهن على الوقت لتنفيذه.
هذه  إلى  الفلسطينية  الخارجية  وأشارت 
يعكسها  التوسعية  االستعمارية  االستراتيجية 
األرض  على  المتواصل  الصهيوني  العدوان 
كما  بهم  والتنكيل  والمواطنين،  الفلسطينية 
المصنفة "ج"، وكان  المناطق  يحدث في جميع 
آخر هذه االنتهاكات عمليات الهدم في نحالين، 
عدد  أسوار  وهدم  الخليل،  في  أراضٍ  وتجريف 
المزيد من  المكبر، وتوزيع  المنازل في جبل  من 
جميع  في  الحال  هو  كما  بالهدم،  اإلخطارات 

بلدات وأحياء القدس المحتلة.
قلقيلية  محافظ  أطلع  آخر،  ذي  سياق  وفي 

أمس،  أوروبياً،  دبلوماسياً  وفدا  رواجبة،  رافع 
الصهيونية  واالنتهاكات  المحافظة  واقع  على 
جدار  وبناء  األراضي  بسرقة  والمتمثلة  فيها 
الضم والتوسع العنصري وغيرها من االنتهاكات 

اليومية.
المحافظة،  معاناة  حول  شرحاً  رواجبة  وقدم 
الصهيوني، خاصة  االحتالل  انتهاكات  نتيجة 
والتوسع  الضم  جدار  خلف  العزل  سياسة 
للفلسطينيين  اليومية  والمضايقات  العنصري، 
عبر الحواجز الصهيونية، واستهداف االرض من 
وطالب  البناء.  ووقف  االستيالء  قرارات  خالل 
االحتالل  النتهاكات  حد  بوضع  الوفد  رواجبة 
الفلسطيني،  الشعب  أبناء  ضد  ومستوطنيه 

وخاصة في محافظة قلقيلية. 

 "إسراء جعابيص" تدخل عامها االعتقالي السابع 

االحتالل الصهيوني يعاقب أسيرة 
فلسطينية باإلهمال الطبي المتعمد

األربعاء 08 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 04 جمادى األولى  
1443 ه  

اعتقاالت واعتداءات بالضفة والقدس ومنع من صيانة المسجد االبراهيمي

االحتالل الصهيوني يواصل انتهاكاته 
في حق الشعب الفلسطيني
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 «تسونامي» من االحتجاجات وتكميم لألفواه في المغرب

نظام المخزن على صفيح ساخن يوحي 
بانفجار وشيك 

ملف  عن  الحديث  في  العربي»  «القدس  صحيفة  واستعانت 
بمقال  التعليم،  في  التوظيف  وموضوع تسقيف سن  االحتجاجات 
صفحتها  صدر  عنونت  التي  المغربية،  اآلن»  «الوطن  أسبوعية 
لتفجير  «انتحاري»  إلى  «إطفائي»  من  بنموسى  بالوزير  االولى 
التعليم»، مبرزة أنه منذ توليه منصبه على رأس وزارة التربية في 
في  المهنيين  مع  المواجهات  من  سلسلة  بنموسى  خاض  المغرب، 

قطاع التعليم.
وأوضحت في هذا االطار، أن قرارات الوزير الجديد أدت إلى «تسونامي» 
شكيب  سلوك  وأن  البالد،  محافظات  مختلف  في  االحتجاجات  من 
الصحيفة  وقالت  سابق.  داخلية  كوزير  منصبه  يعكس  ال  بنموسى 
تخاطر  الحساسة  القضايا  بعض  إدارة  في  «الهواية  إن  المغربية 

بتأجيج التوترات االجتماعية».
وكتبت األسبوعية نفسها إنه «منذ أن تم تعيين شكيب بنموسى 
قنبلة  فبعد  المغرب،  في  الحرائق  يشعل  وهو  للتعليم،  وزيرا 
تسقيف الولوج لمراكز التكوين الجهوية، وما نجم عنها من تسونامي 
بالمغرب، ها هو بنموسى  التكوين  الكليات ومراكز  المظاهرات في 
8 ماليين تلميذ للتظاهر واالحتجاج (...) بسبب إقرار  يخرج اليوم 
رفع  من  واالحتجاج  التظاهر  عن  يترتب  ما  مع  الموحد،  الفرض 
القوة  وإنهاك  جهة،  من  المجتمع  في  والسخط  االحتقان  منسوب 
العمومية بقضايا تافهة على حساب القضايا األمنية الجوهرية من 

جهة ثانية».
ولفتت جريدة «الوطن اآلن» الى أن الوزير المغربي بنموسى ترأس 
الحكومات  أعطاب  فضحت  التي  التنموي،  النموذج  صياغة  لجنة 
المغربي،  العام  الرأي  مع  للتواصل  بتغييبها  السابقة،  المغربية 
القرار  لهذا  المجتمع  لتقبل  الناضجة  للشروط  تهيئتها  وعدم 

العمومي أو ذاك.
الحائط  للتعليم، تضيف، «يضرب عرض  وها هو بن موسى كوزير 
بتوصياته كرئيس لجنة النموذج التنموي، ويتخذ قرارات مصيرية، 
ومراميه،  القرار  أبعاد  لهم  ليشرح  المغاربة  مع  يتواصل  أن  بدون 

التي  والدراسات  المبررات  لهم  وليقدم 
استند إليها في اتخاذ هذا القرار أو ذاك».

«بئست  بقولها:  الحاد  انتقادها  المغربية  األسبوعية  وختمت 
الحكومة وبئس المنصب، إن كان منصب الوزير في المغرب ال ينتج 
ينتج  أن  بدل  االحتجاج،  صبيب  في  والزيادة  واالحتقان  السخط  إال 
في  بقراراته  ويسهم  بالبالد  االقتصادية  والثروة  االجتماعي  السلم 

زيادة الناتج الداخلي الخام للمغرب».
   تكميم االفواه يكشف زيف الديمقراطية 

عند الحكومة المغربية 
 كما تناولت صحيفة «القدس العربي»، في حديثها عن ردود الفعل 
االلتحاق بوظائف  الخاص بتحديد سن  المغربية  الحكومة  ازاء قرار 
التي  االنتقادات  بشأنه،  االحتجاجات  تواصل  و  سنة  ب30  التعليم 
والتنمية»،  «العدالة  حزب  عن  المغربي  بالبرلمان  النائب  وجهها 
عبد الصمد حيكر، بخصوص عدم النقل التلفزيوني المباشر لجلسة 

برلمانية خصصت لمناقشة هذا الموضوع.
وأكد النائب المغربي في تدوينة على حسابه على «فايسبوك»، أن 
يعدو  ال  االجتماعي  التواصل  مواقع  ثورة  ظل  في  األفواه  «تكميم 
الدفاع  الحكومة وعجزها عن  وارتباك  اهتزاز  كونه مغامرة تكشف 

عن قراراتها».
وكافة  المغاربة  حرمان  وراء  كان  «من   : النائب  ذات  وتساءل   
المهتمين من متابعة هذا النقاش العمومي ذي األهمية الخاصة؟ 
وما هي مصلحته في هذا التضييق؟ وما رأي األغلبية في األمر؟ ومما 
التي تكتسي صبغة سرية تحول  المعطيات  وما هي  التخوف؟  كان 
دون إمكانية توفير النقل المباشر لتتبع نقاش حول موضوع مهم 

بسببه اندلع احتقان اجتماعي متزايد؟».
وأضاف في سياق متصل : «مادام األمر تتبناه الحكومة وتدافع عنه 
البرلمانية وتسانده وهي «تتمتع» بأغلبية واسعة، فإن  األغلبية 
تكميم األفواه ال يمكن إال أن يسيء إليها ويكشف زيف الديمقراطية 

لديها». وكان اجتماع «لجنة التعليم والثقافة واالتصال» في مجلس 
النواب المغربي، الذي حضره وزير التربية بالمغرب، شكيب بنموسى 

شهد غيابا للنقل التلفزيوني المباشر.
البرلمان في  القرار من شأنه أن يلجم أدوار  النائب حيكر أن  واعتبر 
إثارة  مستوى  على  سيما  وال  أدواره  من  ويحد  الحكومة،  مواجهة 
االطار  هذا  في  مذكرا  التنفيذي،  للجهاز  السياسية  المسؤولية 
األدوار  بخصوص  المغربي  الدستور  تضمنها  التي  بالمستجدات 

الرقابية للجان البرلمانية.

  زيادة بنسبة 43 بالمائة في فاتورة 
الطاقة بنهاية أكتوبر

 ارتفعت فاتورة استيراد المواد الطاقوية بالمغرب إلى 8ر58 مليار 
العام  من  األولى  العشرة  األشهر  خالل  دوالر)  مليار  (38ر6  درهم 
من  الفترة  بنفس  مقارنة  بالمائة  1ر43  نسبته  بارتفاع  الجاري، 

العام الماضي، وفقا ألحدث بيانات مكتب الصرف المغربي.
وارتفع بذلك حجم واردات المملكة من المواد الطاقوية التي بلغت 
في الفترة بين يناير-اكتوبر 2020 أزيد من 1ر41 مليار درهم (46ر4

خالل  دوالر)  مليار  (92ر1  درهم  مليار  7ر17  من   بأكثر  دوالر)  مليار 
نفس الفترة من العام الجاري، حسب نفس المصدر.

ويرجع سبب هذا االرتفاع الكبير إلى زيادة قيمة الواردات من المازوت 
(1 مليار دوالر) في نهاية  2ر9 مليار درهم  التي بلغت  الوقود  وزيت 
أوردته  ما  حسب  بالمائة،   34 بنسبة  اسعارها  ارتفاع  بعد  أكتوبر 
االرتفاع  أن هذا  المصادر  أمس. وأضافت ذات  وسائل إعالم محلية 
الزيادة في  إلى  أيضا  راجع  الطاقوية  المواد  الواردات من  في قيمة 
مقارنة  بالمائة  7ر10  بنسبة  ارتفعت  التي  المستوردة  الكميات 

بنفس الفترة من عام 2020.

شكلت االحتجاجات الشعبية الضخمة التي يعيشها المغرب، خاصة في قطاع التربية، محور اهتمام بعض الجرائد الدولية 
على غرار صحيفة «القدس العربي»، والتي سلطت الضوء في مقال لها على تداعيات قرار وزير التربية المغربي شكيب 
بنموسى، القاضي بتسقيف سن الترشح لمسابقات التعليم بـ 30 سنة، وما زاد الطين بلة سياسة «تكميم االفواه» 

وتغييب النقل التلفزيوني لجلسة برلمانية مخصصة لمناقشة هذا الموضوع.
ä’ÉcƒdG

دعت الجامعة الوطنية للتعليم 
بالمغرب الى المشاركة بقوة في 

الوقفات االحتجاجية المقررة 
يوم الجمعة المقبل بمختلف 

أنحاء المملكة، «ضد الغالء 
واإلجهاز على الحقوق والحريات 

والمرفق العمومي».
 وحسب ما جاء في بيان 

الجامعة، تأتي هذه الوقفات 
االحتجاجية بمناسبة تخليد 

اليوم العالمي لحقوق االنسان، 
بسبب «تمادي الحكومة الحالية 

في تطبيق نفس السياسات 
الليبرالية المتوحشة، كما 

الحكومات السابقة، وترجمة 
اختياراتها الطبقية على 

مستوى قانون المالية من خالل 
تخفيض الضريبة على الشركات، 
مقابل تكريس هشاشة الشغل 
والبطالة، التي وصلت مستويات 

غير مسبوقة وغياب اجراءات 
اجتماعية ملموسة لفائدة 

الجماهير الشعبية».
ويأتي ذلك -وفق ذات المصدر- 

بسبب الزيادات الصاروخية في 
أسعار جل المواد االستهالكية 

األساسية، وتجميد األجور، 
واستمرار التضييق والقمع 

وضرب الحقوق والحريات 
واإلجهاز على المكتسبات، 

وضد القرار اإلقصائي لوزارة 
التربية، المتعلق بتسقيف 

سن التوظيف، الجتياز مسابقة 
التعليم، وانصياعها لضغط و 

ابتزاز لوبي التعليم الخصوصي 

عبر رفض توظيف أساتذة 
التعليم الخصوصي إال بموافقة 

مشغليهم.
وأضاف البيان ان االحتجاجات 
تنظم كذلك بسبب «استمرار 

الحكومة المغربية في التماطل 
في تلبية الملفات المطلبية 
العادلة والمشروعة للطبقة 

الشغيلة بقطاع التعليم، 
بجميع فئاتها»، ناهيك عن 
«اقرار المزيد من تشريعات 

تفكيك التعليم العمومي 
وتصفية ما تبقى من مجانيته، 
وكذا تعميم التعاقد على باقي 

الفئات التعليمية».
ودعت الجامعة المغربية 

للتعليم إلى «االنخراط في كافة 
االحتجاجات الوحدوية للجبهة 

االجتماعية المغربية والنضاالت 
الشعبية والشبابية ضد جواز 

التلقيح وتسقيف سن التوظيف 
في قطاع التعليم (...)، فضال 

عن النضاالت المستمرة للطبقة 
العاملة والبطالين والطلبة 

وساكنة األحياء الشعبية في 
المدن والمناطق المهمشة في 

البوادي».
وأكدت في سياق متصل على 

«أهمية هذه المحطة النضالية»، 
ما يستوجب، حسبها، «ضرورة 

انخراط الجميع من أجهزة 
ومسؤوالت ومسؤولين ومناضالت 

ومناضلين من أجل التعبير عن 
رفض هذه السياسات وكافة 

القرارات الرجعية والتراجعية، 

واالعالن عن التضامن مع كافة 
الفئات التعليمية والتنظيمات 

المناضلة، وتعزيز االنحياز 
لقضايا الشعب المغربي».
وكانت الجبهة االجتماعية 

المغربية قد دعت في بيان لها 
يوم السبت، الشعب المغربي 
الى انتفاضة عبر سائر البالد، 

الجمعة المقبل، للتنديد بغالء 
المعيشة وتغول المخزن، 

وهجمته الشرسة على الجماهير 
الشعبية.

وذكرت الجبهة انه سيتم تنظيم 
الوقفات االحتجاجية بمناسبة 

تخليد اليوم العالمي لحقوق 
االنسان، «للتنديد واالحتجاج 

على الغالء الفاحش للمعيشة 
والزيادات الصاروخية في أسعار 

عدد من المواد االساسية و 
استمرار التضييق والقمع 

واالعتقال السياسي وضرب 
الحقوق والحريات واالجهاز 
على المكتسبات وتسقيف 

سن التوظيف بوزارة التربية 
الوطنية ورفض توظيف أساتذة 

التعليم الخصوصي بها اال 
بموافقة مشغليهم، وتكريس 

البطالة وهشاشة الشغل 
وتسريح العمال والدوس على 

القوانين الجاري بها العمل 
في مختلف المجاالت، وبصفة 

عامة ضد تغول المخزن 
وهجمته الشرسة على الجماهير 

الشعبية».

بالصحراء  البيئة  وحماية  الثروات  مراقبة  جمعية  أعربت 
وتعذيب  اغتصاب  لمسلسل  القوية  إدانتها  عن  الغربية 
الناشطة  اإلنسان،  حقوق  عن  الصحراوية  المدافعة 
المسؤولية  المتحدة  األمم  محملة  وعائلتها،  خيا  سلطانة 
جرائمه  عن  المغربي  االحتالل  مساءلة  عدم  عن  الكاملة 

الموثقة.
بيان  في  الصحراوية  للجمعية  التنفيذي  المكتب  وأدان 
االحتالل  قوات  «مواصلة  خيا،  سلطانة  مع  تضامني 
الصحراوية  المناضلة  حق  في  جرائمها  ارتكاب  المغربية 
منذ  المحتلة  ببوجدور  منزلها  في  المحاصرة  وعائلتها 
منزلها فجر  اقتحام  الجرائم،  آخر هذه  كان  أكثر من سنة، 
األحد الماضي، وحقنها بمادة مجهولة، فضال عن التحرش 
المنزل  خزان  مياه  وإفساد  الواعرة،  وأختها  بها  الجنسي 

بمادة سوداء مجهولة».
هذا باإلضافة إلى «ترهيب والدتهما المسنة امتو الناجم، 
ما تسبب في نقلها للمستشفى على وجه السرعة بسبب 
استنكرت  كما  والسكري».  الضغط  ارتفاع  مضاعفات 
صحراويات  لنساء  سلمية  لمظاهرة  االحتالل  قوات  قمع 
للتعبير  «خرجن  الفارط،  األحدر  يوم  المحتلة،  بالعيون 
عن تضامنهن مع سلطانة خيا وعائلتها في وجه اإلقامة 
واالعتداءات  عام  من  أكثر  منذ  عليها  المفروضة  الجبرية 

الجسدية التي تطالهم».

ضد  والجرائم  الحرب  لجرائم  قوية  إدانة  البيان،  وتضمن 
ضد  المغربي،  االحتالل  قوات  ارتكبتها  التي  اإلنسانية 
اليوم، وضد كل  إلى  الحصار  بداية  منذ  سلطانة وعائلتها 
العسكري  االجتياح  منذ  العزل  الصحراويين  المدنيين 

للصحراء الغربية».
عن  الكاملة  «المسؤولية  المتحدة  األمم  حمل  كما 
الموثقة،  جرائمه  عن  المغربي  االحتالل  مساءلة  عدم 
حق  تؤكد  التي  بقرارتها  وااللتزام  الوفاء  عن  والتقاعس 
المصير واالستقالل»، داعيا  الصحراوي في تقرير  الشعب 
ما  تجاه  مسؤوليته  تحمل  «إلى  الدولي  األحمر  الصليب 
الصحراء  في  الحرب  تجدد  منذ  المغربي  االحتالل  يرتكبه 
المدنية  واألعيان  للمدنيين  قصف  من  سواء  الغربية 
والنشطاء  الناشطات  استهداف  أو  المحررة،  المناطق  في 

الصحراويين في المناطق المحتلة».
وكانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق اإلنسان طالبت 
امس االثنين بالتحرك العاجل إلنقاذ حياة خيا وعائلتها ، 
الدولي وآليات حقوق اإلنسان  و استنكرت صمت المجتمع 
ساكنا  تحرك  لم  التي   ، األحمر  للصليب  الدولية  واللجنة 
أمام هذه الجرائم «التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية ، المرتكبة بدون عقاب في األراضي المحتلة من 

الجمهورية الصحراوية».

 وسط دعوات للمشاركة بقوة في انتفاضة شعبية الجمعة المقبل

الجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب 
تندد بانتهاك الحقوق والحريات

مجلس األمن يدين الهجوم اإلرهابي الذي 
استهدف مدنيين في مالي

قرية  قرب  مدنيين  تقل  كانت  شاحنة  استهدف  الذي  اإلرهابي  الهجوم  العبارات  بأشد  الدولي  األمن  مجلس  أدان 
سونغهو على الطريق الرابطة بين سونغهو وباندياغارا وسط مالي مخلفا عددا من القتلى والجرحى.

وأعرب أعضاء الهيئة التنفيذية لألمم المتحدة في بيان مساء أول أمس عن «أحر تعازيهم ألسر الضحايا وللحكومة 
الدوليين.  واألمن  للسلم  خطيرا  تهديدا  يشكل  ومظاهره  أشكاله  بجميع  اإلرهاب  أن  مؤكدين  المالية»،  االنتقالية 
كما شددت مجموعة الـ15 على ضرورة تقديم مرتكبي هذه األعمال اإلرهابية ”الشنيعة“ وكذا مموليها ومنظميها 
ورعاتها إلى العدالة. وكانت الحكومة االنتقالية في مالي أدانت، في بيان نشرته السبت المنصرم، الهجوم المسلح 
كافة  باتخاذ  وتعهدت  رسمية،  جريحا، حسب حصيلة  و17  قتيال   31 والذي خلف  مدنيين  تقل  كانت  على شاحنة 

االجراءات العتقال ومعاقبة منفذي هذا الهجوم ”المأسوي والدنيء».
كما رحبت الحكومة االنتقالية المالية بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة وقوات األمن في مالي في عملية مكافحة 
اإلرهاب بجميع أشكاله. وأعلن الرئيس االنتقالي لمالي عاصمي غويتا، حدادا وطنيا على أرواح ضحايا الهجوم، لمدة 

ثالثة أيام. 

حملت األمم المتحدة مسؤولية عن عدم مساءلة االحتالل المغربي على جرائمه

جمعية صحراوية تندد باستمرار مسلسل 
تعذيب الناشطة «خيا» وعائلتها

الدولي



الدينية14

الَّذِينَ  رُوا  وَذَ بِهَا  ادْعُوهُ  فَ الْحُسْنَى  اْألَسْمَاُء   ِ وَِهللاَّ  ﴿
انُوا يَعْمَلُونَ ﴾. يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَ

سورة األعراف: اآلية (180)
في  الكامل  سبحانه  فإنه  شيء،  كمثله  ليس  وجل  عز  اهللا 
والعقول  النصوص  دلت  الذي  العُلى،  الحسنى وصفاته  أسمائه 
على أنه ال نظير له سبحانه وتعالى، فال مثيل له في ربوبيته، 
وال مثيل له في إلهيته، وال مثيل له في أسمائه وصفاته، قال 
لِهِ شَيٌْء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} اهللا تعالى: {لَيْسَ كَمِثْ

ليس  أي:  لِهِ شَيٌْء}  كَمِثْ «{لَيْسَ  السعدي:  (الشورى:11). قال 
يشبهه تعالى وال يماثله شيء من مخلوقاته، ال في ذاته، وال في 
أسمائه، وال في صفاته، وال في أفعاله، ألنَّ أسماءه كلها حسنى، 

وصفاته صفات كمال وعظمة».
وأسماء اهللا تعالى وصفاته توقيفية مصدرها القرآن الكريم 
الوقوف  يجب  فيها،  واالجتهاد  للعقل  مجال  ال  النبوية،  والسنة 
فيها على ما جاء به القرآن الكريم واألحاديث النبوية الصحيحة. 
وأهل السنة يثبتون ما أثبته اهللا عز وجل لنفسه ـ من أسماء 
وصفات ـ في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
في أحاديثه، من غير تحريف وال تعطيل، ومن غير تكييف وال 
تمثيل، كما ينفون ما نفاه اهللا عن نفسه في كتابه، أو نفاه 
عنه رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وذلك ألن اهللا عز وجل أعلم 
الخَلْقِ  أعلم  وسلم  عليه  اهللا  صلى  ورسوله  غيره،  من  بنفسه 
بربه. قال أبو بكر اإلسماعيلي الجرجاني: «ويعتقدون ـ يعني: 
أهل السنة والجماعة ـ أن اهللا تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، 
بها  ووصفه  نفسه،  بها  ووصف  سمى  التي  بصفاته  وموصوف 
نبيه صلى اهللا عليه وسلم». وقال الشيخ ابن عثيمين: «أسماء 
وعلى هذا فيجب  فيها،  للعقل  مجال  ال  توقيفية،  تعالى  اهللا 
فيها  يُزاد  فال  والسنة،  الكتاب  به  جاء  ما  على  فيها  الوقوف 
تعالى من  ما يستحقه  إدراك  يمكنه  ال  العقل  ص، ألن  يُنْقَ وال 
األسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: {وَالَ 
ؤَادَ  فُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُ تَقْ

} (اإلسراء:36).. انَ عَنْهُ مَسْئُوالً كُلُّ أُوْلَئِكَ كَ
ما  إنكار  أو  نفسه،  به  يُسَمِّ  لمْ  بما  تعالى  تسميته  وألن   
سَمَّى به نفسه، جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك األدب في 
ذلك واالقتصار على ما جاء به النص». ومن أعظم األسباب التي 
في  الواردة  الحُسنى  اهللا  أسماء  معرفة  وتقويه:  اإليمان  تزيد 
الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها، والتعبد هللا تعالى 
{وَِهللا  تعالى:  اهللا  قال  بمعانيها،  إليه  والتضرع  بها،  وسؤاله 
ادْعُوهُ بِهَا} (األعراف:180). قال السعدي:  اَألسْمَاُء الحُسْنَى فَ
المسألة،  ودعاء  العبادة  لدعاء  شامل  وهذا  بِهَا}  ادْعُوهُ  «{فَ
فيقول  المطلوب،  ذلك  يناسب  بما  مطلوب  كل  في  فيُدْعَى 
الرحيم،  الغفور  أنت  إنك  وارحمني،  لي  اغفر  اللهم  مثال  الداعي 
وتُب عَلَيَّ يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف، ونحو 

ذلك».
ار»، وهو مِنْ صِيَغ  ومن أسماء اهللا تعالى الحُسْنى «الغفَّ
المُبالغَة، على وزن فعَّال، بما يدل على كثرة مغفرته لعباده 
التائبين، وأصل المغفرة التغطية والستر. فـ «الغفار» سبحانه 
عبده  عن  ويتجاوز  بفضله،  الذنوب  يستر  الذي  هو  وتعالى 
التغطية  الغفر:  «أصل  منظور:  ابن  قال  ومغفرته..  بعفوه 
والستر، فقولهم: غفر اهللا له أي: ستر له ذنوبه». وقال الزجَّاج 

فِي  ر  الغَفْ أصل  «(الْغفار):  الحسنى»:  أسماء اهللا  في «تفسير 
هُو أَغفر للوسخ  ال: اصبغ ثَوْبك فَ م السّتْر والتغطية يُقَ الَ الْكَ
هُوَ  سُبْحَانه:  اهللا  في  ر  الغَفْ ومعنى  وأستر.  له  أحمل  أَي 
ر،  «(الغَفْ وقال:  بستره».  ويغطيهم  عباده  ذنُوب  يستر  الَّذِي 
غفرته،  فقد  سترته  شيء  وكل  الستر،  اللغة:  في  ران)  والغُفْ
والمغفرة من اهللا عز وجل ستره للذنوب، وعفوه عنها بفضله 
ورحمته، والغفار هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح في الدنيا، 
وتجاوز عن عقوبته في اآلخرة، وهو الذي يغفر الذنوب وإن كانت 
كبيرة، ويسترها وإن كانت كثيرة.. واهللا عز وجل «غفار غفور» 
فقد  سترها  إذا  ألنه  عنها،  ويتجاوز  يسترها  أي  عباده،  لذنوب 
المبالغة  أبنية  من  وغفور»  و»غفار  وتجاوز،  وعفا  عنها  صفح 
فاهللا عز وجل «غفار غفور»، ألنه يفعل بعباده ذلك مرة بعد 
مرة إلى ما ال يحصى، فهو من أوصاف المبالغة في الفعل، وليس 

من أوصاف المبالغة في الذات».
على  يستر  الذي  هو  «الغافر  «المنهاج»:  في  الحليمي  وقال 
الخطابي:  وقال  ويفضحه».  فيشهره  يؤاخذه  وال  نِب،  المُذْ
عطفه  ثوب  عليهم  والمسدل  عباده،  لذنوب  الستار  ار)  «(الْغَفَّ

ورأفته». 
وقد ورد اسم اهللا عز وجل «الغفار» في 
القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن ذلك:

ـ قال اهللا تعالى: {كُلٌّ يَجْرِي َألجَلٍ مُسَمّىً أَال هُوَ الْعَزِيزُ 
ارُ}  الْغَفَّ الْعَزِيزُ  هُوَ  «{أَال  الطبري:  قال  (الزمر:5).  ارُ}  الْغَفَّ
وأنعم  األفعال  الذي فعل هذه  إن اهللا  أال  رُه:  ذِكْ يقول تعالى 
ار  على خلقه هذه النعم هو العزيز في انتقامه ممن عاداه، الغفَّ

لذنوب عباده التائبين إليه منها بعفوه لهم عنها».
وَمَا  وَاَألرْضِ  السَّمَاوَاتِ  {رَبُّ  سبحانه:  اهللا  قال  ـ 
ارُ} (ص:66). قال ابن كثير: «{الْعَزِيزُ  بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّ

مَتِه». ارٌ مع عِزَّتِه وعَظَ فَّ ارُ} أَيْ: غَ الْغَفَّ
ارِ}  الْغَفَّ الْعَزِيزِ  إِلَى  أَدْعُوكُمْ  {وَأَنَا  وجل:  عز  اهللا  قال  ـ 
الذي  الْعَزِيزِ}  إِلَى  أَدْعُوكُمْ  «{وَأَنَا  السعدي:  قال  (غافر:42). 
ار} الذي  له القوة كلها، وغيره ليس بيده من األمر شيء. {الْغَفَّ
إذا  ثم  مساخطه  على  ويتجرؤون  أنفسهم  على  العباد  يسرف 
ر عنهم السيئات والذنوب، ودفع موجباتها  تابوا وأنابوا إليه، كفَّ

من العقوبات الدنيوية واألخروية».
ارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ  ـ قال اهللا تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّ

صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} (طه:82).
كَانَ  إِنَّهُ  مْ  رَبَّكُ اسْتَغْفِرُوا  لْتُ  قُ {فَ ـ قال اهللا سبحانه: 

اراً} (نوح:10). فَّ غَ
وقد اقترن اسم اهللا عز وجل «الغفار» باسمه «العزيز» ثالث 
ضي  العِزَّةَ تَقْ ارِ والعَزيز»: أنَّ  الجَمعِ بيْنَ «الغَفَّ مرات، وفي 
شِ والعُقوبةِ على مَنْ أساء، ومع ذلك فإنه سبحانه مع  بالبَطْ
عِزَّتِه يغفر الذنوب جميعا، قال اهللا تعالى: {رَبُّ السَّمَاوَاتِ 

ارُ}(ص:66). وَاَألرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّ
ـ وعن أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها: (أن رسول اهللا 
رَ (تقلب أثناء نومه) مِنَ  صلى اهللا عليه وسلم كان إذا تضَوَّ
الليلِ قال: ال إلهَ إال اُهللا الواحد القهار، ربُّ السماواتِ واألرضِ وما 
ار) رواه النسائي وابن حبان. قال الصنعاني:  بينَهُما العزيز الغفَّ
بالبطش  تقضي  العزة  أن  وهو  العزة  مع  ار  الغفَّ ضم  «وفي 

والعقوبة على من أساء، فأفاد بأنه مع عزته يعفو ويصفح».

فائدة:
اهللا عز وجل هو الغفار للذنوب والسيئات صغيرها وكبيرها، 
ربَّه قبِل اهللا توبته وسَتَرَه وغفر  العبد واستغفر  فإذا تاب 
عَلَى  وا  أَسْرَفُ الَّذِينَ  يَاعِبَادِيَ  لْ  {قُ تعالى:  اهللا  قال  له، 
نُوبَ  َ يَغْفِرُ الذُّ ِ إِنَّ اهللاَّ

وا مِنْ رَحْمَةِ اهللاَّ نَطُ مْ الَ تَقْ ِسهِ أَنْفُ
ورُ الرَّحِيمُ} (الزمر:53)، وقال تعالى:  جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُ
سَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اَهللا  لِمْ نَفْ {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًءا أَوْ يَظْ
يجوز  ال  ذلك  ومع  رَحِيمًا}(النساء:110)..  ورًا  فُ غَ اَهللا  دِ  يَجِ
وال  عليها،  ويصر  والمعاصي،  الذنوب  في  يُسرف  أن  لإلنسان 
يتوب إلى اهللا منها، محتجا لنفسه بأن اهللا تعالى هو الغفار 
ورُ  الغفور.. وقد قال اهللا تعالى: {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُ
(الحجر50:49).  اْألَلِيمُ}  ابُ  الْعَذَ هُوَ  ابِي  عَذَ وَأَنَّ   * الرَّحِيمُ 
قال ابن كثير: «أي: أخبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عقاب 
السعدي:  وقال  والخوف».  الرجاء  مقامي  على  دالة  وهي  أليم.. 
رحمته،  كمال  عرفوا  إذا  فإنهم  الرَّحِيمُ}  ورُ  الْغَفُ أَنَا  «{أَنِّي 
ومغفرته سَعَوا في األسباب الموصلة لهم إلى رحمته وأقلعوا 
عن الذنوب وتابوا منها، لينالوا مغفرته. ومع هذا فال ينبغي أن 
ابِي  يتمادى بهم الرجاء إلى حال األمن واإلدالل، فنبئهم {وَأَنَّ عَذَ
إال عذاب اهللا  الحقيقة  أي: ال عذاب في  األلِيمُ}  ابُ  الْعَذَ هُوَ 
الذي ال يقادر قدره وال يبلغ كنهه نعوذ به من عذابه، فإنهم إذا 
يُوثِقُ  وَالَ   * أَحَدٌ  ابَهُ  يُعَذِّبُ عَذَ يَوْمَئِذٍ الَ  أنه {فَ عرفوا 
هُ أَحَدٌ}(الفجر:26:25) حذروا وأبعدوا عن كل سبب يوجب  وَثَاقَ
الخوف  بين  دائما  قلبه  يكون  أن  ينبغي  فالعبد  العقاب،  لهم 
للتائبين  تكون  إنما  اهللا  ومغفرة  والرهبة».  والرغبة  والرجاء، 
انَ  كَ إِنَّهُ  فَ صَالِحِينَ  ونُوا  تَكُ {إِنْ  تعالى:  اهللا  قال  األوابين، 
لَمَ  25)، وقال سبحانه: {إِالَّ مَنْ ظَ ورًا} (اإلسراء:  فُ لِْألَوَّابِينَ غَ
ورٌ رَحِيمٌ}(النمل:11)..  فُ إِنِّي غَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٍء فَ
فاهللا سبحانه هو «الغفار» الذي تكفل بالمغفرة لمن تاب وآمن 
وَعَمِلَ  وََآمَنَ  تَابَ  لِمَنْ  ارٌ  لَغَفَّ {وَإِنِّي  وأناب، قال تعالى: 

صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (طه:82).
إذا علِم المؤمن أن اهللا سبحانه هو «الغفار» فإنه يُشْرَع 
له أن يحرص على اإلكثار من فعل الخيرات والحسنات، قال اهللا 
وأن  (هود:114).  السَّيِّئَات}  هِبْنَ  يُذْ الْحَسَنَاتِ  {إِنَّ  تعالى: 
يُكثر من االستغفار حتى تحصل له المغفرة والخيرات التي وعد 
اسْتَغْفِرُوا  لْتُ  قُ {فَ المستغفرين، قال اهللا تعالى:  بها  اهللا 
 * مِدْرَارًا  مْ  عَلَيْكُ السَّمَاَء  يُرْسِلِ   * ارًا  فَّ غَ انَ  كَ إِنَّهُ  مْ  رَبَّكُ
مْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ  وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُ
مْ أَنْهَارًا} (نوح:12:10). وعن أبي ذر الغفاري رضي اهللا عنه  لَكُ
أن النبي صلى اهللا عليه وسلم فيما روى عنِ اهللا تَبَارك تعالى 
أغفر  وأنا  والنهار،  بالليل  تُخطِئون  إنكم  عبادي،  (يا  قال:  أنه 
ومهما  مسلم..  رواه  لكم)  فِر  أَغْ فاستغفروني  جميعًا،  الذنوب 
أعظم  ورحمته  اهللا  مغفرة  فإن  العبد  ذنوب  مت  وعَظُ كثُرَت 
المَغْفِرَةِ}  وَاسِعُ  رَبَّكَ  {إِنَّ  تعالى:  اهللا  قال  ذنوبه،  من 

(النَّجم:32). 
قال السعدي: «{إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ}، فلوال مغفرته 
السماء على  ولوال عفوه وحلمه لسقطت  والعباد،  البالد  ت  لهلكَ
األرض، ولما ترك على ظهرها من دابة». وقال الخطابي في «شأن 
أخرى  بعد  مرة  عباده  ذنوب  يغفر  الذي  الغفار  «وهو  الدعاء»: 
كلما تكررت التوبة من الذنب من العبد تكررت المغفرة، وستره 
يهتك  وال  لِخَلْقِه،  أمْرَه  يكشف  ال  بأن  عبده  لذنوب  سبحانه 

ستره بالعقوبة التي تُشَهِّرَه في عيونهم».
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 á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G

…ó∏ÑdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G

 »FÉ°†≤dG ô°†ëª∏d »eƒª©dG ¿GƒjódG

á«LÉf »°TÉjQh IPÉà°SC’G

hGhOƒH áªµ iód »FÉ°†b ô°†

 ¢SGOôeƒH AÉ°†b ¢ù∏›

 hGhOƒH Èªaƒf ∫hCG ´QÉ°ûH É¡Ñàµe øFÉµdG

 á«æWh á«eƒj IójôL ‘ ô°ûædG ≥jôW øY AÉaƒdÉH ∞«∏µJ ô°†

 ájQGOE’G h á«fóŸG äGAGôLC’G ¿ƒfÉb øe 04/412 OGƒª∏d É≤ÑW

 ¢UÉ°üàNG, hGhOƒH áªµ iód á«FÉ°†b Iô°† á«LÉf »°TÉjQh IPÉà°S’G øëf 

√ÓYCG ¿Gƒæ©dÉH É¡Ñàµe øFÉµdG √ÉfOCG á©bƒŸG ¢SGOôeƒH AÉ°†b ¢ù∏›

 º¡°SG äGP ácô°T 082 õeQ õæµdG áÑjhôdG ádÉch »LQÉÿG ôFGõ÷G ∂æH : IóFÉØd

 ¢ThójO ó«≤©dG ´QÉ°T 83 Ü √ô≤e øFÉµdG ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG ¢üî°T ‘ á∏ã‡,

 ôFGõ÷G, OGôe

  11 èe ¢SÉÑY IƒN’G »ëH øFÉµdG , ∫ÉªL …ó«Ñd PÉà°SC’G Öàµe iód ÉæWƒe QÉàîŸG

.ôFGõ÷G, AÉ°†«ÑdG QGódG 03 ºbQ

. ájQGO’G h á«fóŸG äGAGôL’G ¿ƒfÉb øe 04,612,613/412 OGƒŸG ≈∏Y AÉæH

 ïjQÉàH , …ôëÑdG/…QÉéàdG º°ù≤dG, ¢SGOôeƒH áªµ øY QOÉ°üdG ºµ◊G ≈∏Y AÉæH

 Qƒ¡ªŸG ,15/00548: ∫hó÷G ºbQ,15/01473: ¢Sô¡ØdG ºbQ,2015/05/17

. 2018/10/10 ïjQÉàH, 18/1498 ºbQ. ájò«ØæàdG á¨«°üdÉH

 ≥jôW øY AÉaƒdÉH ∞«∏µàdG ô°† ≈∏Y AÉæH,AÉaƒdÉH ∞«∏µàdG ô°† ≈∏Y AÉæH-

. áªµëŸÉH ≥«∏©àdG

. ájó∏ÑdÉH ≥«∏©àdG ≥jôW øY AÉaƒdÉH ÓØ«∏µàdG ô°† ≈∏Y AÉæH -

.¢SGOôeƒH áj’h, ,…ôëÑdG …QƒeõH øcÉ°ùdG øjódG Qƒf hóæH ƒYóŸG ÉæØ∏c -

 ≈∏Y π°Uh πHÉ≤e áàHÉãdG ≠dÉÑŸG ™aóH »°VÉ≤dG QGô≤dG ¥ƒ£æe ‘ AÉL Ée ò«ØæàH

 AGO’G Gòg

 êO 2^626^521^60: øjódG ≠∏Ñe

 êO 6798 :ò«ØæàdG ∞jQÉ°üe

êO120^795,64 : á«Ñ°SÉæàdG ¥ƒ≤◊G

êO2^754^115,24:»∏µdG ´ƒªéŸG

 IójôL ‘ ô°†ëŸG Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe …ô°ùJ AÉaƒ∏d Éeƒj 15 á∏¡e ¬d ¿CÉH √Éæ¡Ñf h

.á«fƒfÉ≤dG ¥ô£dG áaÉµH GÈL ¬«∏Y òØf ’CGh á«æWh á«eƒj

  á«FÉ°†≤dG Iô°†ëŸG

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G

 »FÉ°†≤dG ô°†ëª∏d »eƒª©dG ¿GƒjódG

á«LÉf »°TÉjQh IPÉà°SC’G

hGhOƒH áªµ iód »FÉ°†b ô°†

 ¢SGOôeƒH AÉ°†b ¢ù∏›

 hGhOƒH Èªaƒf ∫hCG ´QÉ°ûH É¡Ñàµe øFÉµdG

 á«æWh á«eƒj IójôL ‘ ô°ûædG ≥jôW øY AÉaƒdÉH ∞«∏µJ ô°†

 ájQGOE’G h á«fóŸG äGAGôLC’G ¿ƒfÉb øe 04/412 OGƒª∏d É≤ÑW

 ¢UÉ°üàNG, hGhOƒH áªµ iód á«FÉ°†b Iô°† á«LÉf »°TÉjQh IPÉà°S’G øëf 

√ÓYCG ¿Gƒæ©dÉH É¡Ñàµe øFÉµdG √ÉfOCG á©bƒŸG ¢SGOôeƒH AÉ°†b ¢ù∏›

 º¡°SG äGP ácô°T 082 õeQ õæµdG áÑjhôdG ádÉch »LQÉÿG ôFGõ÷G ∂æH : IóFÉØd

 ¢ThójO ó«≤©dG ´QÉ°T 83 Ü √ô≤e øFÉµdG ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG ¢üî°T ‘ á∏ã‡,

 ôFGõ÷G, OGôe

 èe ¢SÉÑY IƒN’G »ëH øFÉµdG , ∫ÉªL …ó«Ñd PÉà°SC’G Öàµe iód ÉæWƒe QÉàîŸG

.ôFGõ÷G, AÉ°†«ÑdG QGódG 03 ºbQ  11

. ájQGO’G h á«fóŸG äGAGôL’G ¿ƒfÉb øe 04,612,613/412 OGƒŸG ≈∏Y AÉæH

 ïjQÉàH , …ôëÑdG/…QÉéàdG º°ù≤dG, hGhOƒH áªµ øY QOÉ°üdG ºµ◊G ≈∏Y AÉæH

 Qƒ¡ªŸG ,17/2483: ∫hó÷G ºbQ,17/03390: ¢Sô¡ØdG ºbQ,2017/12/19

. 2018/12/13 ïjQÉàH, 18/1214 ºbQ. ájò«ØæàdG á¨«°üdÉH

 øY AÉaƒdÉH ∞«∏µàdG ô°† ≈∏Y AÉæH,AÉaƒdÉH ∞«∏µàdG ô°† ≈∏Y AÉæH-

. áªµëŸÉH ≥«∏©àdG ≥jôW

. ájó∏ÑdÉH ≥«∏©àdG ≥jôW øY AÉaƒdÉH ÓØ«∏µàdG ô°† ≈∏Y AÉæH -

 ,…ôëÑdG hGhOƒÑH ±ƒØ áYQõÃ Ü øcÉ°ùdG  ódÉN ìGQOƒH ƒYóŸG ÉæØ∏c -

.¢SGOôeƒH áj’h,

 ≈∏Y π°Uh πHÉ≤e áàHÉãdG ≠dÉÑŸG ™aóH »°VÉ≤dG QGô≤dG ¥ƒ£æe ‘ AÉL Ée ò«ØæàH

 AGO’G Gòg

 êO 1^253^491^28: øjódG ≠∏Ñe

 êO 6798 :ò«ØæàdG ∞jQÉ°üe

êO72^140,00 : á«Ñ°SÉæàdG ¥ƒ≤◊G

êO1^332^429,28:»∏µdG ´ƒªéŸG

 ‘ ô°†ëŸG Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe …ô°ùJ AÉaƒ∏d Éeƒj 15 á∏¡e ¬d ¿CÉH √Éæ¡Ñf h

.á«fƒfÉ≤dG ¥ô£dG áaÉµH GÈL ¬«∏Y òØf ’CGh á«æWh á«eƒj IójôL

á«FÉ°†≤dG Iô°†ëŸG

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G

 »FÉ°†≤dG ô°†ëª∏d »eƒª©dG ¿GƒjódG

á«LÉf »°TÉjQh IPÉà°SC’G

hGhOƒH áªµ iód »FÉ°†b ô°†

 ¢SGOôeƒH AÉ°†b ¢ù∏›

 hGhOƒH Èªaƒf ∫hCG ´QÉ°ûH É¡Ñàµe øFÉµdG

 á«æWh á«eƒj IójôL ‘ ô°ûædG ≥jôW øY AÉaƒdÉH ∞«∏µJ ô°†

 ájQGOE’G h á«fóŸG äGAGôLC’G ¿ƒfÉb øe 04/412 OGƒª∏d É≤ÑW

 ¢UÉ°üàNG, hGhOƒH áªµ iód á«FÉ°†b Iô°† á«LÉf »°TÉjQh IPÉà°S’G øëf 

√ÓYCG ¿Gƒæ©dÉH É¡Ñàµe øFÉµdG √ÉfOCG á©bƒŸG ¢SGOôeƒH AÉ°†b ¢ù∏›

 º¡°SG äGP ácô°T 082 õeQ õæµdG áÑjhôdG ádÉch »LQÉÿG ôFGõ÷G ∂æH : IóFÉØd

 ¢ThójO ó«≤©dG ´QÉ°T 83 Ü √ô≤e øFÉµdG ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG ¢üî°T ‘ á∏ã‡,

 ôFGõ÷G, OGôe

 èe ¢SÉÑY IƒN’G »ëH øFÉµdG , ∫ÉªL …ó«Ñd PÉà°SC’G Öàµe iód ÉæWƒe QÉàîŸG

.ôFGõ÷G, AÉ°†«ÑdG QGódG 03 ºbQ  11

. ájQGO’G h á«fóŸG äGAGôL’G ¿ƒfÉb øe 04,612,613/412 OGƒŸG ≈∏Y AÉæH

 ïjQÉàH , …ôëÑdG/…QÉéàdG º°ù≤dG, hGhOƒH áªµ øY QOÉ°üdG ºµ◊G ≈∏Y AÉæH

 Qƒ¡ªŸG ,17/02481: ∫hó÷G ºbQ,17/03477: ¢Sô¡ØdG ºbQ,2017/12/26

. 2019/01/24 ïjQÉàH, 19/100 ºbQ. ájò«ØæàdG á¨«°üdÉH

 øY AÉaƒdÉH ∞«∏µàdG ô°† ≈∏Y AÉæH,AÉaƒdÉH ∞«∏µàdG ô°† ≈∏Y AÉæH-

. áªµëŸÉH ≥«∏©àdG ≥jôW

. ájó∏ÑdÉH ≥«∏©àdG ≥jôW øY AÉaƒdÉH ÓØ«∏µàdG ô°† ≈∏Y AÉæH -

 ,…ôëÑdG hGhOƒÑH ±ƒØ áYQõÃ Ü øcÉ°ùdG óª ∞jô°TƒH ƒYóŸG ÉæØ∏c -

.¢SGOôeƒH áj’h,

 ≈∏Y π°Uh πHÉ≤e áàHÉãdG ≠dÉÑŸG ™aóH »°VÉ≤dG QGô≤dG ¥ƒ£æe ‘ AÉL Ée ò«ØæàH

 AGO’G Gòg

 êO 1^443^642^67: øjódG ≠∏Ñe

 êO 6798 :ò«ØæàdG ∞jQÉ°üe

79^745,66 : á«Ñ°SÉæàdG ¥ƒ≤◊G

êO1^530^186,33:»∏µdG ´ƒªéŸG

 ‘ ô°†ëŸG Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe …ô°ùJ AÉaƒ∏d Éeƒj 15 á∏¡e ¬d ¿CÉH √Éæ¡Ñf h

.á«fƒfÉ≤dG ¥ô£dG áaÉµH GÈL ¬«∏Y òØf ’CGh á«æWh á«eƒj IójôL

á«FÉ°†≤dG Iô°†ëŸG

á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G

 »FÉ°†≤dG ô°†ëª∏d »eƒª©dG ¿GƒjódG

á«LÉf »°TÉjQh IPÉà°SC’G

hGhOƒH áªµ iód »FÉ°†b ô°†

 ¢SGOôeƒH AÉ°†b ¢ù∏›

 hGhOƒH Èªaƒf ∫hCG ´QÉ°ûH É¡Ñàµe øFÉµdG

 á«æWh á«eƒj IójôL ‘ ô°ûædG ≥jôW øY AÉaƒdÉH ∞«∏µJ ô°†

 ájQGOE’G h á«fóŸG äGAGôLC’G ¿ƒfÉb øe 04/412 OGƒª∏d É≤ÑW

 ¢UÉ°üàNG, hGhOƒH áªµ iód á«FÉ°†b Iô°† á«LÉf »°TÉjQh IPÉà°S’G øëf 

√ÓYCG ¿Gƒæ©dÉH É¡Ñàµe øFÉµdG √ÉfOCG á©bƒŸG ¢SGOôeƒH AÉ°†b ¢ù∏›

 º¡°SG äGP ácô°T 082 õeQ õæµdG áÑjhôdG ádÉch »LQÉÿG ôFGõ÷G ∂æH : IóFÉØd

 ¢ThójO ó«≤©dG ´QÉ°T 83 Ü √ô≤e øFÉµdG ΩÉ©dG ôjóŸG ¢ù«FôdG ¢üî°T ‘ á∏ã‡,

 ôFGõ÷G, OGôe

 èe ¢SÉÑY IƒN’G »ëH øFÉµdG , ∫ÉªL …ó«Ñd PÉà°SC’G Öàµe iód ÉæWƒe QÉàîŸG

.ôFGõ÷G, AÉ°†«ÑdG QGódG 03 ºbQ  11

. ájQGO’G h á«fóŸG äGAGôL’G ¿ƒfÉb øe 04,612,613/412 OGƒŸG ≈∏Y AÉæH

 ïjQÉàH , …ôëÑdG/…QÉéàdG º°ù≤dG, hGhOƒH áªµ øY QOÉ°üdG ºµ◊G ≈∏Y AÉæH

 Qƒ¡ªŸG ,18/01376: ∫hó÷G ºbQ,18/02180: ¢Sô¡ØdG ºbQ,2018/06/12

. 2018/06/12 ïjQÉàH, 18/0999 ºbQ. ájò«ØæàdG á¨«°üdÉH

 øY AÉaƒdÉH ∞«∏µàdG ô°† ≈∏Y AÉæH,AÉaƒdÉH ∞«∏µàdG ô°† ≈∏Y AÉæH-

. áªµëŸÉH ≥«∏©àdG ≥jôW

. ájó∏ÑdÉH ≥«∏©àdG ≥jôW øY AÉaƒdÉH ÓØ«∏µàdG ô°† ≈∏Y AÉæH -

 ,…ôëÑdG hGhOƒÑH ±ƒØ áYQõÃ Ü øcÉ°ùdG  Ú°ùM ¢ShÉM ƒYóŸG ÉæØ∏c -

.¢SGOôeƒH áj’h,

 ≈∏Y π°Uh πHÉ≤e áàHÉãdG ≠dÉÑŸG ™aóH »°VÉ≤dG QGô≤dG ¥ƒ£æe ‘ AÉL Ée ò«ØæàH

 AGO’G Gòg

 êO 1^478^486^69: øjódG ≠∏Ñe

 êO 6798 :ò«ØæàdG ∞jQÉ°üe

êO81^139,43 : á«Ñ°SÉæàdG ¥ƒ≤◊G

êO1^566^424,12:»∏µdG ´ƒªéŸG

 ‘ ô°†ëŸG Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe …ô°ùJ AÉaƒ∏d Éeƒj 15 á∏¡e ¬d ¿CÉH √Éæ¡Ñf h

.á«fƒfÉ≤dG ¥ô£dG áaÉµH GÈL ¬«∏Y òØf ’CGh á«æWh á«eƒj IójôL

á«FÉ°†≤dG Iô°†ëŸG
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األربعاء 08 ديسمبر 2021  الموافق 

ل 04 جمادى األولى 1443 ه  

الفجر: 06:06
الشروق: 07:45
الظهر: 12:38
العصر: 15:13
المغرب:31 :17
العشاء: 19:01

 في الطبعة الثانیة من البرنامج

حازت المؤسسات الناشئة «بي تاك»، «أمنتاك» و «غاريني» التي تنشط على التوالي في مجاالت 
الغذاء التكنولوجي (Foodtech) والتمويل التكنولوجي ( Fintech) واللوجستيات التكنولوجية 
(Logistics) على جوائز خالل حفل اختتام الطبعة الثالثة لبرنامج التحدي الجزائري للمؤسسات 

الناشئة الموجه للمقاولين المبدعين.

جاء اإلعالن عن الفائزين خالل 
حفل نظم سهرة اإلثنين إلى 

الثالثاء بالجزائر العاصمة، وقد قدم 
مسؤولو « Leancubator» وهي 
الحاضنة التي أشرفت على تنظيم 

هذا البرنامج، أرقاما بخصوص 
هذا البرنامج الذي شهد تسجيل 

272 مؤسسة ناشئة على المستوى 
الوطني وتم مرافقة 58 مشروع لها.

وتتمثل المؤسسة الناشئة «بي تاك» 
في مشروع لحماية مربي النحل من 
السرقة وإتالف خاليا النحل بفضل 

جهاز انذار من خالل اجراء مكالمة عبر 
نظام «جي أس أم» أو من خالل جهاز 
ال يتطلب الربط باالنترنت أو بشبكة 

(في نطاق 5 كلم حوالي)، حسب 
مبرمجه أسامة بلحمدي.

ومن جهتها، تفوقت المؤسسة 
الناشئة «أمنتاك» على منافسيها 

بفضل حلها المتمثل في إزالة 
الطابع المادي لشباك التأمين على 
االضرار، من خالل تمكين المؤمنين 
على السيارات بإجراء المعاينة على 

االنترنت مرفوقة بصور وشهادات 

الحادث، حسبما أوضحه المبادر بها 
محمد رياض طابي.

وتتمثل المؤسسة الناشئة «غاريني» 
التي احتلت المرتبة الثالثة في أرضية 

لحجز األماكن على مستوى حظائر 
السيارات تقترح األماكن في حظائر 

السيارات المتوفرة حسب مكان تواجد 
الطالب، حسب مبرمجها عودة عباس.

وخالل كلمته، أشاد الوزير المنتدب 
لدى الوزير األول المكلف باقتصاد 

المعرفة والمؤسسات الناشئة، 
ياسين المهدي وليد باختيار مجاالت 

التحديات التي لها «عالقة مباشرة 
باالقتصاد الوطني».

Leancubator وهنأ الوزير فريق
المبادر ببرنامج التحدي الجزائري 

للمؤسسات الناشئة على جائزة 
أفضل برنامج لتنمية المهارات ودعم 
االبتكار في مجال االقتصاد األزرق في 

غرب البحر األبيض المتوسط خالل 
WestMED 2021 جوائز مبادرة

في روما (إيطاليا)، وأشار المتحدث 
أن «المرشحين للتصفيات النهائية 

للتحديات الثالثة سيستفيدون 
من تمويل من الصندوق الجزائري 

للمؤسسات الناشئة».
ومن جهته، اعتبر وزير الصيد البحري 

والمنتجات الصيدية، هشام سفيان 
صلواتشي أن المؤسسات الناشئة 

«تساهم في تحقيق أهداف قطاعه 
المتمثلة أساسا في رفع قدرات 

اإلنتاج الصيدي والصناعة البحرية.
في حين صرح رئيس لجنة تنظيم 

ومراقبة عمليات البورصة، عبد 
الحكيم براح قائال «وأخيرا تم إبراز 
الذكاء واالعتراف بالمعرفة كمحرك 

نمو».
حياة سرتاح

«بي تاك»، «أمنتاك» و «غاريني» 
يفتكون جوائز تحدي المؤسسات الناشئة

 وهران: حجز 9.5 كلغ من الكيف المعالج
المخدرات  لترويج  بشبكة  لوهران،  الوالئي  األمن  مصالح  من  عناصر  أطاح 
الكيف  من  غرام  و500  كيلوغرامات   9 وحجزت  أشخاص.  خمسة  من  متكونة 
استغالال  المصالح  ذات  عن  صدر  بيان  حسب  العملية  وجاءت  المعالج، 
وبعد  وشراء،  بيع  صفقة  بإبرام  الشبكة  أفراد  بقيام  تفيد  لمعلومات 
مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف 
شخصين من أفراد الشبكة على متن مركبتين، كما كانا بصدد إبرام صفقة 
المخدرات،  كمية  على  بداخلها  عثر  للتفتيش  إخضاعهما  وبعد  حيث  بيع، 
واستكماال للتحقيقات تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة ومكان تواجدهم. 
وبعد اخذ اذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بالتفتيش تم توقيف 

باقي أفراد الشبكة وحجز مركبتين.

سطيف: حجز أكثر من قنطار من اللحوم 
مجهولة المصدر

اللحوم  من  الـقنطار  يفوق  ما  حجز  من  سطيف  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
الحمراء مجهولة المصدر كانت تنقل في ظروف لم تحترم أدنى شروط النظافة 
كانت  بأنها  علما  بيطرية  رقابة  ألية  تماما  خاضعة  غير  أنها  كما  الصحية 
موجهة للبيع على مستوى نقاط مختلفة من عاصمة الوالية، وجاءت العملية 
بالمصلحة  والنظافة  التطهير  مجموعة  أفراد  أطرها  رقابية  دوريات  عقب 
الوالئية لألمن العمومي التابعة ألمن والية سطيف وذلك على مستوى بعض 
شوارع المدينة، حيث سمحت إحدى الدوريات بعد مراقبة مركبة نفعية بحجز 
كمية هامة من اللحوم الحمراء التي فاق وزنها القنطار و32 كلغ، وهي المواد 
وإتالفها  حجزها  تم  حيث  بيطرية،  مراقبة  ألية  تخضع  ام  المصدر  مجهولة 
القانونية  اإلجراءات  استكمال  وبعد  فإنه  أمس  المصدر  وحسب  الفور،  على 
الالزمة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف، عن تهمة نقل 
المختصة  القضائية  للجهات  أرسل  بيطريا،  مراقبة  غير  للبيع  حمراء  لحوم 

للبت فيها.

تورط  قضايا  مسبوق  توقيف  بجاية: 
في سرقة عتاد من ورشات صناعية

تمكن عناصر من فرقة الشرطة القضائية لألمن الحضري الثامن التابعة ألمن 
والية بجاية خالل هذا األسبوع من توقيف مسبوق قضائيا تورط في قضية 
في  والثانية  البالط  صناعة  في  مختصة  األولى  صناعيتين  ورشتين  سرقة 
صناعة سفن النزهة بمدينة بجاية، تفاصيل العملية جاءت شكاوي لضحايا 
قاطعات   ، بطاريات   ) بالورشتين  المستعمل  ومعداتهم  عتادهم  تعرض 
الشرطة  عناصر  مجهولين،  طرف  من  ليال  للسرقة  الحديد)  لقطع  كهربائية 
بالتقنيات  االستعانة  و بعد  فور ذلك باشرت عمليات بحث وتحري واسعة، 
الفاعل  هوية  تحديد  تم  والتقنية  العلمية  الشرطة  طرف  من  الحديثة 
المسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، ويتعلق األمر بالمدعو/ م ي، 25 سنة، 
المقيم بمدينة بجاية، هذا األخير وبعد إعداد خطة محكمة تم اإلطاحة به و 
توقيفه، وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه ألجل قضية السرقة بتوافر 
الجهات القضائية  أمام  الكسر و استحضار مركبة، وتم تقديمه  الليل،  ظروف 

المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع.

حياة. س

ينقل المخرج فيها أجزاء من الحراك 
الشعبي على الخشبة

جولة فنية لمسرحية 
«خاطيني» بـ 3 واليات

رزاق  أحمد  وإخراج  يقوم فريق مسرحية «خاطيني» نص 
الحليم  عبد  بن  الجياللي  الجهوي  المسرح  انتاج  ومن 
الفترة  خالل  واليات  ثالث  عبر  فنية  بجولة  مستغانم، 
الممتدة بين 15 إلى 23 ديسمبر الحالي، وهذا بكل من والية 

الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران.
للثقافة  الوطني  الديوان  عنها  أعلن  التي  التفاصيل  وفي 
يكون  الجولة  هذه  من  األول  العرض  فإن  أمس  واإلعالم 
يومي 15 و16 ديسمبر الجاري بقاعة العروض أحمد باي في 
قسنطينة، على أن يكون العرض الثاني 18 و19 من نفس 
الشهر بقاعة السعادة وهران، وتكون المحطة الثالثة يومي 

22 و23 ديسمبر بقاعة األطلس بباب الواد بالعاصمة.
إذ  الجزائري،  السياسي  الراهن  بجرأة  المسرحية،  وتتناول 
من  الخشبة  على  الشعبي  الحراك  من  أجزاء  المخرج  نقل 
ومواقف  حوار  على  مبنية  مدهشة،  خيالية  قصة  خالل 
مخرج  صوّب  إذ  ممتعة،  كاريكاتورية  ولوحات  ساخرة، 
العمل أحمد رزاق سهامه الناقدة نحو األنظمة الفاسدة التي 
الشباب،  عن  الفرص  فوّتوا  الذين  الشيوخ  فيها  يتحكم 
لمصير  كحل  الهجرة  تختار  الفئة  هذه  جعل  الذي  األمر 
مثال  «خاطيني»،  يدعى  شاب  قصة  من  وجعل  حياتهم. 
المسرحية  إذ تنطلق  المعضلة،  لتسليط الضوء على هذه 
«خاطيني»  ابنهما  يرغب  السن،  في  زوج طاعنين  بلوحة 
في الهجرة، وهو آخر الشباب في ذاك البلد الذي لم يبق فيه 
سوى الشيوخ، إال أنّ أبويه يرفضان فكرة هجرته خوفا من 

المصير المجهول.
دقيقة،   80 من  أكثر  في  النص  وصاحب  المخرج  ويبرز 
للسلطة.  وتعطشهم  السن  كبار  حكم  من  المجتمع  ازدراء 
ونهل من شعارات وأغاني الحراك الشعبي في الجزائر، األمر 
الخطابات  يستخدم  عديدة،  فترات  في  العمل  جعل  الذي 
المباشرة، على الفعل المسرحي، وأحيانا يقدّم دروسا في 

الوطنية.
بوتشيش  بوحجر  من  كل  المسرحية  أداء  في  وشارك 
وربيع  بهلول  وحورية  فؤاد  دبّابة  وبن  صحراوي  وسميرة 
وجاوت وعيسى شوّاط وقريشي صبرينة وبشير بوجمعة 
وبصغير  فتحي  ودراوي  بلحاج  ونسرين  خليفة  وشهرزاد 
ألّف  فيما  حمزة،  أحمد  وبن  محمّد  اري  وقطّ اهللا  عبد 
اوي  ذ الديكور محمد قطّ الموسيقى صوفي عبد القادر، ونفّ
حمزة  أحمد  وبن  للصوت،  تقنيّا  محمّد  براسيل  رفقة 
ريجيسور، وعمامرة سمير تقني اإلضاءة، وساعد في اإلخراج 

بشير بوجمعة.
حياة سرتاح

اشهار

ANEP GRATUIT 0083 الرائد: 2021-12-08


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

