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تبون یوقع مرسوما رئاسیا ویستدعي الھیئة الناخبة

 ¢ù∏› AÉ°†YC’ »Ø°üædG ójóéàdG äÉHÉîàfG
…ôØ«a 5 Ωƒj áeC’G

التجدید  انتخابات  إجراء  تبون  المجید  عبد  الجمھوریة  رئیس  قّرر 
وقع  حیث  القادم،  فیفري   5 یوم  األمة  مجلس  ألعضاء  النصفي 
التجدید  أجل  من  الناخبة  الھیئة  استدعاء  یتضمن  رئاسیا،  مرسوما 

النصفي ألعضاء ھذه الھیئة التشریعیة.
رئیس  بأن  أمس،  الجمھوریة،  لرئاسة  بیان  أفاد،  الصدد  ھذا  وفي 
الجمھوریة عبد المجید تبون، قد وقع مرسوما رئاسیا یستدعي بموجبھ 
الھیئة الناخبة للتجدید النصفي ألعضاء مجلس األمة الذي حدد تاریخ 
المادتین  البیان: «بمقتضى  في  المقبل. وجاء  فیفري   5 یوم  إجرائھ 
121 و122 الفقرة 02 من الدستور، وقع رئیس الجمھوریة، عبد 
المجید تبون یوم 17 جمادى األولى 1443ھـ الموافق 22 دیسمبر 
للتجدید  الناخبة  الھیئة  بموجبھ  یستدعي  رئاسیا  مرسوما   ,2021
النصفي ألعضاء مجلس األمة الذي حدد تاریخ إجرائھ یوم 5 فیفري 
ألعضاء  النصفي  للتجدید  الناخبة  الھیئة  استدعاء  ویأتي   .«2022
لالنتخابات  المستقلة  الھیئة  رئیس  أمس،  اعالن  بعد  األمة،  مجلس 
محمد شرفي عن النتائج النھائیة لالنتخابات المحلیة التي جرت یوم 
الماضي، مع االشارة إلى أن أعضاء مجلس األمة یتم  27 نوفمبر 

انتخابھم من طرف المنتخبین المحلیین.                        م.  ذ
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لم تعرف النتائج النھائیة النتخابات المجالس المحلیة الوالئیة والبلدیة 
رئیس  عنھ  أعلن  ما  وفق  فقطن  حاالت   4 باستثناء  یذكر،  تغییرا 
الھیئة المستقلة لالنتخابات محمد شرفي، الذي كشف بالمناسبة عن أن 
نسبة المشاركة في انتخابات یوم 27 نوفمبر الماضي بلغت 36.58

النتخابات  بالنسبة  و34.79  البلدیة  للمجالس  بالنسبة  المائة  في 
أعضاء المجالس الشعبیة الوالئیة. رسمت السلطة الوطنیة المستقلة 
نوفمبر   30 یوم  عنھا  المعلن  األولیة  النتائج  مجمل  لالنتخابات، 
البلدیة  الشعبیة  المجالس  أعضاء  انتخابات  بخصوص  الماضي، 
المنصرم، حیث حافظ حزب  27 نوفمبر  التي جرت یوم  والوالئیة 
صحفیة  وندوة  وفي  األولى.  المرتبة  على  الوطني  التحریر  جبھة 
نشطھا بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطیف رحال» أكد محمد 
شرفي، أن حزب جبھة التحریر الوطني حافظ على صدارة الترتیب 
بحصولھ على 5978 مقعد في المجالس البلدیة من بینھا 124 حاز 

فیھا على األغلبیة المطلقة.
كما حافظ التجمع الوطني الدیمقراطي على المرتبة الثانیة في نفس 
األغلبیة  على  فیھا  حاز  بلدیة   58 في  مقعد  بـ4584  االستحقاق 
المطلقة، فیما حلت القوائم المستقلة في المرتبة الثالثة بـ 4430 مقعد 

مع 91 بلدیة فازت فیھا باألغلبیة المطلقة.
وفي المرتبة الرابعة، حلت جبھة المستقبل بـ 3262 مقعد و34 بلدیة 
1848 مقعد و17 بـ  الوطني  البناء  تلیھا حركة  المطلقة،  باألغلبیة 
تحصلت على  التي  السلم  مجتمع  ثم حركة  المطلقة،  باألغلبیة  بلدیة 

1820 مقعد مع 10 بلدیات باألغلبیة المطلقة.
وفیما یخص انتخاب أعضاء المجالس الوالئیة، فقد جاء حزب جبھة 
التجمع  یلیھ  مقعد،   471 بـ  األولى  المرتبة  في  الوطني  التحریر 
في  المستقبل  جبھة  حلت  بینما  مقعد,  بـ366  الدیمقراطي  الوطني 
المرتبة الثالثة بـ304 مقعد. وجاءت حركة مجتمع السلم في المرتبة 
الرابعة بـ 239 مقعد، متبوعة بحركة البناء الوطني بـ 230 مقعد 
ثم القوائم المستقلة بـ100 مقعد.  وفي ھذا السیاق، أكد رئیس الھیئة 
المستقلة لالنتخابات، أن الطعون المسجلة في إطار الموعد االنتخابي 
لیوم 27 نوفمبر الفارط، «تم الفصل فیھا جمیعا» و»لم تسفر عن 
تغییر في النتائج المعلن عنھا سوى في أربع حاالت فقط». وأضاف 
بأن عدد الطعون على مستوى المحاكم اإلداریة بلغ بالنسبة النتخابات 
«تم  أنھ  إلى  مشیرا  طعنا،   835 البلدیة،  الشعبیة  المجالس  أعضاء 
442 فقد سجل  الوالئیة،  المجالس  فیما یخص  أما  منھا».   6 قبول 
طعنا وتم قبول 3 منھا، حیث لفت شرفي إلى إحصاء «367 حالة 
فقط»,  واحدة  حالة  منھا  قبل  الدولة  مجلس  مستوى  على  استئناف 
مبرزا أن جمیع ھذه الطعون «لم تسفر عن تغییر في النتائج التي كان 

قد أعلن عنھا سابقا إال في 4 حاالت فقط».
وحسب النتائج النھائیة التي أعلن عنھا رئیس السلطة، فقد بلغت نسبة 
المجالس  أعضاء  بانتخاب  الخاص  االقتراع  في  الوطنیة  المشاركة 
الشعبیة البلدیة الذي جرى یوم السبت 27 نوفمبر الماضي 36,58
بالنسبة النتخاب أعضاء  بالمائة  النسبة 34,76  بلغت  بینما  بالمائةـ 

المجالس الشعبیة الوالئیة.
عدد  بلغ  بینما  ناخب,   23.717.79 الناخبة  الھیئة  تعداد  وبلغ 
المصوتین 7.514.422 بالنسبة النتخابات المجالس الشعبیة البلدیة 

و 6.902.222 بالنسبة النتخابات المجالس الشعبیة الوالئیة.
على صعید آخر، كشفت الھیئة المستقلة لالنتخابات بأن تعداد المسجلین 
الجدد في القوائم االنتخابیة بعد انتھاء فترة المراجعة الدوریة للقوائم 
االنتخابیة التي تمت خالل الفترة الممتدة ما بین 12 و 16 دیسمبر 

الجاري، 59.000 مسجل جدید.       إیمان. س

إیمان. س

الوطني  الجیش  أركان  رئیس  أكد 
في  شنقریحة،  السعید  الفریق  الشعبي 
كلمتھ خالل إشرافھ، أمس، على افتتاح 
أشغال ملتقى بعنوان «التھدیدات الجدیدة 
على  وانعكاساتھا  اإلفریقي  الساحل  في 
األمن الوطني الجزائري»، أن «انتماء 
للتشكیك  ھدفا  أصبح  الذي  الجزائریین 
حاقدة  خارجیة  أطراف  من  والتشویش 
حاولت عبثا نفي اللحمة بین الجزائریین 
كوحدة موحدة ضاربة في عمق التاریخ، 
لم یعدو أن یكون مجرد محاوالت بائسة 
ویائسة انقلبت على أصحابھا ألنھا لم تزد 
الجزائریین إال تالحما فیما بینھم وإدراكا 
الذین  الحقیقیین  األعداء  لمخططات 
یتخذون من التظلیل الفكري واإلعالمي 
الھدامة».  أھدافھم  إلى  للوصول  وسیلة 
شنقریحة  الفریق  ذلك، وصف  وحول  

الواحدة  األمة  أفراد  بین  القوي  التالحم 
صفعة  بـ»أقوى  واألزمات  المحن  عند 
یحلمون  الذین  للعابثین  توجھھا  أن  یمكن 
بضرب الوحدة الوطنیة للجزائر»، مؤكدا 
في  االنخراط  الجمیع  انخراط  ضرورة 
«كون  الوطني،  األمن  ضمان  واجب 
مؤسسات  على  حكرا  لیست  المھمة 

كل  مسؤولیة  ھو  وإنما  الدولة  من  معینة 
على  الفریق  راھن  كما  الجزائریین»، 
النخب  عاتق  على  تقع  التي  المسؤولیة 
الوطنیة اإلداریة واألكادیمیة واإلعالمیة، 
مؤكدا أنھا أكبر من تلك المنوطة بغیرھم، 
«إذ یجب على ھذه النخبة أن تقوم بدورھا 
على أكمل وجھ كل في موقعھ وفي حدود 
أشاد  وفي سیاق ذي صلة،  صالحیاتھ». 

یبذلھا  التي  الجبارة  بالمجھودات  الفریق 
أفراد الجیش الوطني الشعبي «المنتشرین 
المدیدة والذین یؤدون  على طول حدودنا 
التراب  حمایة  سبیل  في  المقدس  واجبھم 
التي  األمانة  بثقل  منھم  وعیا  الوطني 
یحملونھا دفاعا عن سیادة الوطن ووحدتھ 
الترابیة وصیانة لشرف األمة العریقة التي 

ینتمون إلیھا». 
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الوزیر  برئاسة  الحكومة  اجتماع  أمس،  درس 
األول أیمن بن عبد الرحمان، عددا من مشاریع 
والصادرات  االستثمار  بترقیة  تتعلق  القوانین، 
وكیفیات  الصناعي  للعقار  الوطنیة  والوكالة 
ممارسة الحق النقابي. وحسب ما جاء في بیان 
تنفیذ  إطار  وفي  فإنھ  األول،  الوزیر  لمصالح 
الحكومة  درست  الجمھوریة،  رئیس  توجیھات 
مشروع نص تشریعي یتعلق بترقیة االستثمار، 
بإعادة  یسمح  قانوني  إطار  وضع  إلى  یھدف 
والخدمات،  السلع  في  المنتج  االستثمار  بعث 
وتسھیل وتبسیط اإلجراءات اإلداریة المرتبطة 
تھدف  اإلطار،  ھذا  وفي  االستثمار.  بفعل 
اإلطار  تكییف  إلى  أیضا  المقترحة  المراجعة 
بما  االستثمار  یحكم  الذي  والتنظیمي  القانوني 
وترقیة  الحالیة  االقتصادیة  البیئة  مع  یتماشى 
المباشرة.  األجنبیة  لالستثمارات  بالدنا  وجھة 
وستتم دراسة مشروع ھذا النص خالل اجتماع 
قادم لمجلس الوزراء. على صعید آخر، درست 
الحكومة مشروع مرسوم تنفیذي یتضمن إنشاء 
وتنظیم وسیر الوكالة الوطنیة للعقار الصناعي. 

النص  الحكومة فإن مشروع ھذا  بیان  وحسب 
وطني  بعد  ذو  موحد  جھاز  وضع  إلى  یھدف 
ویھدف  الصناعي.  العقار  تسییر  مھمتھ  تكون 
في  أیضا  تندرج  التي  الجدیدة،  الوكالة  إنشاء 
إلى  الجمھوریة،  رئیس  توجیھات  تنفیذ  إطار 
الصناعي،  العقار  وتسییر  منح  بمسألة  التكفل 
تعیق  التي  الرئیسیة  القیود  أحد  یشكل  الذي 
مجال  وفي  االستثماریة.  المشاریع  إنجاز 
الحكومة  درست  الصادرات،  وترقیة  التجارة 
مشروع تمھیدي لقانون یتعلق بالمناطق الحرة 
قدمھ وزیر التجارة وترقیة الصادرات، ویھدف 
المستثمرین  جذب  إلى  الحرة  المناطق  إنشاء 
التدابیر  من  واسعة  مجموعة  تقدیم  خالل  من 
وضرائب  تحتیة  بنى  شكل  في  التحفیزیة، 
وتسھیل وتبسیط اإلجراءات من أجل المساھمة 

في تنمیة االقتصاد الوطني.
أساسا  الحرة  المناطق  تھدف  الغرض،  ولھذا 
إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبیة 
لعملیات  باألخص  موجھة  تكون  مباشرة 
التصدیر، حیث أشار ذات البیان إلى أن دراسة 

قادم  اجتماع  خالل  ستتم  النص  ھذا  مشروع 
لمجلس الوزراء.

والضمان  والتشغیل  العمل  قطاع  وبخصوص 
قانون  مشروع  الحكومة  درست  االجتماعي، 
المؤرخ   14 ــ   90 رقم  القانون  ویتمم  یعدل 
في 2/06/1990، والمتعلق بكیفیات ممارسة 
النقابي، حیث تھدف التعدیالت المدرجة  الحق 
إلى تكییف أحكام القانون سالف الذكر مع أحكام 
االتفاقیة الدولیة للعمل رقم 87 المتعلقة بالحریة 

النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي.
الحقوق  تعزیز  أجل  من  النص  ھذا  یأتي  كما 
للنقابات  السماح  خالل  من  للعمال،  المكتسبة 
واتحادات  فیدرالیات  بتشكیل  العمالیة 
وفرع  المھنة  عن  النظر  بغض  وكونفدرالیات 
على  عالوة  إلیھ،  تنتمي  التي  النشاط  وقطاع 
ضد  النقابي  المندوب  حمایة  یعزز  فإنھ  ذلك، 
أي قرار تسریح تعسفي یرتبط بممارسة الحق 
النقابي، وینص على آلیات إضافیة للتمكین من 
إعادة إدماجھ القانوني في حالة رفض المستخدم 

إعادة إدماجھ.                            ع. ط

دعا وزیر الموارد المائیة واألمن المائي، كریم 
إلى  لقطاعھ  التابعین  المسؤولین  كافة  حسني، 
المواطنین،  شكاوى  جمیع  على  والرد  التكفل 
السیما تلك التي ترد من ھیئة وسیط الجمھوریة 

ومندوبیھ المحلیین.
مدیري  إلى  موجھة  مذكرة  في  الوزیر  وأكد 
المؤسسات التابعة لدائرتھ الوزاریة (الجزائریة 
الوكالة  للتطھیر،  الوطني  الدیوان  للمیاه، 
الوطنیة  الوكالة  والتحویالت،  للسدود  الوطنیة 
للتسییر المدمج للموارد المائیة، الدیوان الوطني 
للسقي وصرف المیاه، الوكالة الوطنیة للموارد 
المائیة  الموارد  مدیري  إلى  وكذلك  المائیة)، 

الجزائریة  األنباء  وكالة  تحصلت  بالوالیات، 
من  بإرسال  إبالغھ،  تم  أنھ  منھا،  نسخة  على 
شكاوى  من  كبیرا  عددا  أن  األول،  الوزیر 
وسیط  قبل  من  نقلھا  تم  المواطنین،  وتظلمات 
الجمھوریة ومندوبیھ المحلیین، «یبقى دون رد 

وال رد فعل من طرفھم».
أعدتھا  التي  «الحصیلة  أن  المذكرة  في  وجاء 
579 أصل  من  أنھ  إلى  تشیر  الھیئة  ھذه 
إلى  الجمھوریة  وسیط  مندوبیات  أرسلتھ  طلبا 
مصالحكم خالل السنة الجاریة، ما عدده 334
شكوى لم تتلق أي رد إلى حد الساعة». وتحقیقا 
الكبیر»  «االھتمام  حسني  أبرز  الغایة،  لھذه 

الذي تولیھ السلطات العلیا في البالد لالستماع 
واالھتمام بانشغاالت المواطنین، مذكرا بأن لھم 
توجیھ  في  الدستوري  «الحق  المواطنین)  (أي 
واجب  علیھا  یقع  التي  اإلدارة  إلى  االلتماسات 

الرد في غضون فترة زمنیة معقولة «.
بـ  قطاعھ  في  المسؤولین  الوزیر  وأمر 
«الشروع، فور استالم ھذه المذكرة، في التكفل 
الواردة في ھذا السیاق والرد  بجمیع الشكاوى 
في  مفصلة،  حصیلة  «إحالة  وكذا  علیھا»، 
غضون أسبوع، عن الشكاوي التي أحالتھا إلیكم 
المحلیة،  ومندوبیاتھا  الجمھوریة  وسیط  ھیئة 

إلى دیوان الوزارة».                     ع.ط 
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3 الحدث

لقاء  فاضلي خالل  قدمھا  التي  األرقام   وحسب 
المالیة،  والمؤسسات  والبنوك  الجزائر  بنك  بین 
من  انتقلت  للبنوك  االجمالیة  السیولة  فإن 
3ر632 ملیار دج في نھایة دیسمبر 2020 إلى 
6ر1.485 ملیار دج في نھایة نوفمبر 2021.

إجراءات  مع  تزامنا  التحسن  ھذا  ُسجل  وقد 
النتیجة  بمثابة  كانت  التي  النقدیة  القیود  تخفیف 
بنك  اعتمدھا  التي  النقدیة  للسیاسات  المباشرة 
االحتیاطات  نسب  خفض  یخص  فیما  الجزائر 
15 في   2% النسبة  ھذه  بلغت  وقد  االجباریة. 
فبرایر 2021 بعد خفضھا من %10 إلى 8%

في 15 مارس 2021، ومن %8 إلى %6 في 
15 ماي 2020 و من %6 إلى %3 في 15

سبتمبر 2020.
في  شرع  الجزائر  بنك  فإن  فاضلي،  وحسب 
العمومیة  األوراق  تمویل  إعادة  عتبات  رفع 
القابلة للتفاوض وتمدید آجال إعادة التمویل من 
لكافة  التامة  االستجابة  مع  شھر  إلى  أیام  سبعة 
إلى ذلك  باإلضافة  البنوك،  تمویل  إعادة  طلبات 
وضع  االقتصادي  االنعاش  مخطط  دعم  وقصد 
بنك الجزائر في شھر جویلیة المنصرم برنامجا 
قابلة  كاملة  سنة  مدتھ  التمویل  بإعادة  خاصا 
2100 قدره  تمویلي  وبسقف  مرتین  للتجدید 

ملیار دج".
تسارعت  فقد  االجمالي  التضخم  یخص  وفیما 
وتیرتھ بـ 96ر5 نقطة مئویة في ظرف سنة لیبلغ 
2ر%9 في أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الشھر 
ارتفاع  عكس  الذي  الوضع  المنصرمة  للسنة 
المتحدث.  ذات  برأي  الغذائیة،  المواد  أسعار 
أسعار  في  كبیرة  زیادة  االرتفاع  ھذا  ویعكس 
في  8ر1%   من  انتقلت  التي  الغذائیة  المواد 
أكتوبر 2020 إلى 4ر%14 في أكتوبر 2021

جراء االرتفاع الكبیر في أسعار المواد الفالحیة 
الطازجة التي عرفت زیادة بنسبة 5ر%16 في 
أكتوبر 2021 مقابل 9ر%1 خالل نفس الشھر 
للسنة المنصرمة. وعرفت أسعار السلع المصنعة 
الخدمات  وأسعار  بالمائة   6,2 بـ  یقدر  ارتفاعا 
2021 أكتوبر  بالمئة خالل شھر  2ر3  حوالي 

الفترة من سنة  بنفس  مقارنة  بالمئة   0,7 مقابل 
.2020

تراجع الدینار الجزائري بنسبة 
6,21 بالمئة مقارنة بالدوالر 

االمریكي
الدینار  قیمة  تطورات  أن  فضلي،  ویرى 

األسس  بتطور  مرتبطة  تبقى  الجزائري 
االحتیاطیة  العمالت  وتقلبات  االقتصادیة 
الدولیة. وخالل  الرئیسیة في أسواق الصرف 
تراجعت   ،2021 لسنة  األولى  اشھر   11 الـ 
بالمئة   6,21 بنسبة  الجزائري  الدینار  قیمة 
مع بالدوالر األمریكي مقارنة بنفس الفترة من 
المسجلة  األسعار  بلغت  الفارطة، حیث  السنة 
دوالر  جزائري/1  دینار   134,7387
دج/1 و126,3681   2021 سنة  أمریكي 

دوالر أمریكي سنة 2020.
عرف  الفترة،  نھایة  متغیرات  وبخصوص 
االمریكي  بالدوالر  مقارنة  الجزائر  الدینار 
بلغ  حیث  بالمئة   6,86 بنسبة  تراجعا 
نھایة  امریكي  1دوالر  دج/   129,1328
شھر نوفمبر 2020 مقابل 138,6286 دج/ 
2021 نھایة شھر نوفمبر  1 دوالر امریكي 
و تراجعا بنسبة 4,69 بالمئة بین نھایة شھر 
بلغت  حیث   2020 ونھایة   2021 نوفمبر 
االسعار المسجلة 132,1319 دج/ 1 دوالر 

أمریكي.
الدینار  قیمة  تراجعت  باألورو،  ومقارنة 
الجزائري بنسبة 10,38 بالمئة خالل الـ 11

بنفس  مقارنة   2021 سنة  من  االولى  اشھر 
االسعار  بلغت  حیث   2020 سنة  من  الفترة 
سنة  أورو  دج/1   160,0275 المسجلة 
سنة  أورو   1 دج/   143,4207 و   2021

.2020
عرف  الفترة،  نھایة  متغیرات  وبخصوص 
الدینار الجزائر مقارنة باألورو تراجعا بنسبة 
دج/   154,3977 بلغ  حیث  بالمئة   1,69
مقابل   2020 نوفمبر  شھر  نھایة  أورو   1
157,0593 دج/ 1 أورو نھایة شھر نوفمبر 
2021 و ارتفاعا بنسبة 3,4 بالمئة بین نھایة 
حیث   2020 نھایة  و   2021 نوفمبر  شھر 
بلغت االسعار المسجلة 162,4034 دج/ 1

أورو.

احتیاطات الصرف تبلغ 44 ملیار 
دوالر نھایة 2021

   وكان محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي، قد 
صرح،أول أمس، خالل نفس اللقاء، أن احتیاطات 
الصرف، خارج الذھب، بلغت 44,724 ملیار 
التراجع  بفضل   2021 سبتمبر  نھایة  دوالر 
الكبیر لعجز المیزان التجاري، كما أكد فاضلي، 
أن عجز المیزان التجاري تراجع من 10,504

ملیار   1,571 الى  سبتمبر  نھایة  دوالر  ملیار 
یقول  2021، كما أضاف  نھایة سبتمبر  دوالر 
أن ھذا التراجع الھام یعود اساسا لالرتفاع الكبیر 
من  قیمتھا  زادت  التي  البضائع  صادرات  في 
16,240 ملیار دوالر نھایة سبتمبر2020 الى 
26,402 ملیار دوالر نھایة سبتمبر 2021 أي 

بـ 62,3+ بالمئة.

المستھلك  لحمایة  الجزائریة  المنظمة  وجھت 
األشخاص  بعض  عرض  بخصوص  تحذیرا 
مواقع  على  صفحاتھم  على  بیطریة  أدویة 
التواصل االجتماعي لبیعھا للفالحین والمربین 

بشكل مباشر، دون الرجوع للبیاطرة.
وكشفت المنظمة الجزائریة لحمایة المستھلك 
موقع  على  صفحتھا  على  لھا  منشور  في 
الفایسبوك، عن عرض  االجتماعي  التواصل 
البیطریة من طرف شركات األدویة  األدویة 
على مواقع التواصل اإلجتماعي الستھداف فئة 
الفالحین والمربین تحت إسم تخفیضات نھایة 
الحائط،  عرض  بالقوانین  ضاربین  السنة، 
محذرة من خطورة الوضع والذي سیكون لھ 

انعكاساتھ وخیمة على صحة المستھلك.
البیطري  أمس  أوضح  الصدد،  ھذا  وفي   

المستھلك  لحمایة  الوطنیة  بالمنظمة  والعضو 
األشكال  بأن  الرائد،  لجریدة  حدیثھ  في 
األدویة  وتوزیع  بیع  مجال  في  المطروح 
لالنكماش  راجع  الجزائر  في  البیطریة 
منذ  الفالحي  القطاع  مس  الذي  االقتصادي 
مخزونات  أفرز  ما  المنقضي،  أوت  شھر 
لبیعھا  الموزعون  یسعى  األدویة  من  كبیرة 

والتخلص منھا قبل نھایة السنة الجاریة.
البیضاء  اللحوم  شعبة  بأن  محدثنا،  وأضاف 
جعل  ما  سوقھا،  في  كبیرا  تراجعا  عرفت 
العدید من المربین یقللون من كمیات األدویة 
األدویة  تكدس  بأن  مضیفا  اقتنائھا،  یتم  التي 
للبحث عن  دفعتھم  الموزعین،  البیطریة عند 
مباشرة  للفالحین  لبیعھا  قانونیة  غیر  سبل 
التواصل  وسائط  عبر  ترویجھا  خالل  من 

االمر  یمنع  القانون  أن  رغم  االجتماعي، 
وبیعھا یتطلب توزیعھا على البیاطرة والذین 

بدورھم یقومون ببیعھا للمربین.
األدویة  القتناء  المربین  لجوء  وبخصوص   
من  للتقلیل  مباشرة  الموزعین  من  البیطریة 
التكالیف والبحث عن الریح، رغم أن العملیة 
یقومون  دنانیر معدودة ولكنھم  الفالح  تكسب 
وسط  أمراض  في ظھور  تتسبب  قد  بأخطاء 

قطاعنھم.
دعا عبد الناصر عزة الغرف الفالحي للعمل 
خطورة  وتوضیح  الفالحین،  توعیة  على 
الموزعین  من  األدویة  اقتناء  على  اقدامھم 
مواشیھم،  على  بالسلب  تعود  والتي  مباشرة، 
كما طالبھم بضرورة استحداث آلیة لتعویض 
خسائر للموالین.                           ف.م 
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القطاع الفالحي یساھم بـ30 بالمائة فقد من المواد األولیة 
المستعملة 
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عرفت الصناعات الغذائیة في الجزائر الفترة األخیرة  انتعاشا 
كبیرا حیث باتت ھذه األخیرة تضمن األمن الغذائي بنسبة كبیرة 
وتمكن اإلنتاج المحلي من تغطیة الطلب على أغلب المنتجات 
األساسیة وحتي الكمالیة غیر ان التبعیة لالستیراد تبقي موجودة 
في ھذه الصناعة أین تشیر ارقام أن مساھمة القطاع الفالحي 
الغذائیة  الصناعات  فروع  لمختلف  األولیة  المواد  توفیر  في 
والتحویلیة بالجزائر ال تتعدى 30 بالمائة، وھو ما یجعل ھذا 

القطاع ورغم فرص تطوره تابع لنظام الحاویات.
تمكن  حیث   كبیرة  أشواطا  الغذائیة   الصناعة  قطعت  وقد  
المتعاملون  استفاد  بعدما  المستورد  إزاحة  المحلي من  المنتوج 
االقتصادیون من قرار منع االستیراد المتعلق بالكمالیات و عدد 
الغذائیة  الصناعة  تزال  ال  بالمقابل  لكن  الغذائیة  المنتجات  من 
بین  التنسیق  بسبب غیاب  تعاني من خلل موجود  الجزائر  في 
قطاع الفالحة و قطاع الصناعة الغذائیة این ال تزال 70 بالمائة 
من المواد المستعملة في ھذه الصناعة مستوردة بینما ال یغطي 

قطاع الفالحة سوى 30 بالمائة من ھذه االحتیاجات.
• 23 ألف مؤسسة إلنتاج الغذاء وھذا ما تستورده... 

23 احصاء  عن  لھا  ارقام  اخر  في  الصناعة  وزارة  وكشفت 
ألف مؤسسة إلنتاج الغذاء في الجزائر منھا ألف مؤسسة جدیدة 
خالل فترة كورونا، أي سنة 2020.  ویعتبر قطاع الصناعات 
التحویلیة  الصناعات  قطاعات  أھم  من  الجزائر  في  الغذائیة 
البحري  والصید  الفالحة  وھي  فروع  ثالث  في  تتمثل  والتي 
في  بالمائة   50 بنسبة  القطاع  ھذا  ویساھم  الحیوانات.  وتربیة 
مشتقات  إنتاج  في  میادینھ  أھم  وتتمثل  الخام،  الداخلي  الناتج 
الحبوب والحلیب والسكر والحلویات والزیوت والدھون النباتیة 
والفواكھ  األسماك  وتعلیب  المشروبات  وصنع  والحیوانیة 
المصبرة. وتستورد الجزائر مائة بالمائة من مواد انتاج السكر 
و95 بالمائة للزیت، فیما  ال تتعدى المحاوالت المحلیة إلنتاج 
الصوجا محلیا ال5 بالمائة، وھو ما یؤثر على األسعار، و90
بالمائة لحوم بیضاء ویتعلق األمر بأغذیة األنعام وما بین 65

بالمائة و80 بالمائة حبوب، و60 بالمائة حلیب، ضف إلى ذلك 
ضعف شبكات التوزیع.

• عیة: تطویر الصناعات الغذائیة یحتاج لخلق 
تكامل بین ھاذین القطاعین 

وعن افاق تطویر الصناعة الغذائیة في الجزائر قال أمس الخبیر 
ارتفاعا قویا  الجزائر سجلت  أن  الرحمن عیة  االقتصادي عبد 
في الطلب على المواد األولیة الالزمة لتحریك عجلة الصناعات 
و  المنتجین  بین  تكاملیة  عالقات  وجود  عدم  لكن  و  الغذائیة، 
المحولین المحلیین جعل الشركات األجنبیة ھي اكبر مستفید من 
ارتفاع الطلب على المواد األولیة الالزمة لتحریك ھذا القطاع  
وأشار عیة في تصریح لـ"الرائد"  أن أھمیة تطویر الصناعات 
الغذائیة  المواد  مختلف  توفیر  لضمان  التحویلیة  الغذائیة 
استیرادھا  تقلیص  و  الفالحیة  المنتوجات  من  المتأتیة  المحلیة 
محتملة  خسائر  من  الفالحین  لحمایة  جھة  ومن  جھة،  من 
فالقطاعان  للتلف،  وتعرضھا  الفالحیة  منتجاتھ  كساد  بسبب 
مكمالن لبعضھما، فال یمكن لتنمیة القدرات الوطنیة في مجال 
الصناعات الغذائیة التحویلیة إال بتنمیة القطاع اإلنتاجي للمادة 
التقنیات  وإدخال  القطاع  في  االستثمار  بدعم  وذلك  األولیة 
أكبر  عمل  یستدعى  ذلك  ان  مشیرا  بعصرنتھ،  الكفیلة  الحدیثة 
التقارب  تعزیز  المعنیة من أجل  الوزارات  من طرف مختلف 
المحولین و  المنتجین و  الفالحي و  القطاع  المتعاملین في  بین 
التحویلیة في إطار  الغذائیة و  المتعاملین في قطاع الصناعات 
قطاع  مشاكل  بحث  بعد  تعتمد  ان  یجب  تكاملیة  سیاسة  تنفیذ 
في  المتعاملین  جمیع  بین  الغذائیة  الصناعات  قطاع  و  الفالحة 
قطاع الفالحة و الصناعیین المحلیین و بحث كیفیة التوصل إلى 
لم تتوقف عن االرتفاع من سنة  التي  خفض فاتورة االستیراد 
إلى أخرى، معتبرا أن غیاب التنسیق بین مختلف المتداخلین في 
قطاع الصناعات الغذائیة. وطالب  عیة وزارة التجارة و وزارة 
الفالحة  بضرورة اإلسراع في إحصاء القدرات اإلنتاجیة في 
الشعب الفالحیة المختلفة من اجل معرفة ما تنتجھ الجزائر و ما 

تحتاج الستیراده.
الصناعات نجاح فرص تبرز عدیدة مؤشرات •

الغذائیة
عدیدة  مؤشرات  أن  إال  األولیة  المواد  معضلة  ورغم  بالمقابل 
تبرز أن فرص نجاح الصناعات الغذائیة التحویلیة في الجزائر 
ال  الغذائیة  بالصناعات  الخاصة  التحویل  فمصانع  جدا،  كبیرة 
تكلف الكثیر، كباقي الصناعات األخرى كالمیكانیك أو غیرھا، 
من  أیضا  تعد  كما  عالیة،  تكنولوجیات  إلى  تحتاج  ال  أنھا  كما 
في  الدخول  األجانب  المستثمرون  یحبذ  التي  الصناعات  بین 
شراكات فیھا كونھا ال تكلفھم الكثیر فھي صناعة بسیطة، وھي 
توفر مناصب عمل ومع مرور الوقت تصبح مؤسسات ركیزة 
لالقتصاد الوطني.  ھذا وھناك إمكانیة كبیرة للنھوض بالصناعة 
تحقق  الجزائر  وأن  الجزائر، خصوصا  في  الغذائیة  التحویلیة 
وضع  من  شریطة  الفالحیة،   المنتجات  في  ذاتیا  اكتفاء 
استراتیجیة  للتنسیق بین مختلف القطاعات لدعم ھذه الصناعة 

التي تعتبر ضامن األمن الغذائي في الجزائر.      س.زموش

منظمة حمایة المستھلك تحذر من انعكاساتھا السلبیة على الصحة العمومیة

ÚHôª∏d Iô°TÉÑe É¡©«Ñd ÚYRƒŸG ™aój ájô£«ÑdG ájhOC’G ¢SóµJ

ôgGƒW õjõY

أكد محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن مستوى السیولة اإلجمالیة للبنوك قد عرف تحسنا ملحوظا ابتداء 
من شھر أكتوبر المنصرم بعد تراجعھ بسبب تداعیات األزمة الصحیة. وعلى صعید آخر قال المحافظ، إن وتیرة التضخم اإلجمالي تسارعت 
بـ 96ر5 بالمائة في ظرف سنة لیبلغ 2ر%9 في أكتوبر 2021 وھذا ما یعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائیة التي انتقلت من 8ر%1  في 

أكتوبر 2020 إلى 4ر%14 في أكتوبر 2021.
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2021  الموافق 
ل 20 جمادى األولى  

الحدث1443 ه  
تسجيل أكثر من 135 ألف مخالفة خالل 11 شهرا 

مصالح التجارة تشدّد الرقابة على المخالفين 
أشهر رجال األعمال األتراك منتظرون في صالون االستثمارات بوهران

منحى تصاعدي في العالقات االقتصادية 
والتجارية بين الجزائر وأنقرة

تصاعدیا،  منحى  وتركیا  الجزائر  بین  والتجاریة  االقتصادیة  العالقات  تشھد 
البلدین نحو مزید من التوّسع، وھو ما یتجلى  الثنائیة بین  فیما تتجھ الشراكة 
من خالل صالون التبادالت واالستثمارات التجاریة المقرر عقده بوھران بین 
رجال  أشھر  مشاركة  یعرف  أن  المنتظر  من  والذي  المقبل،  جانفي  و11   8

األعمال في تركیا.
أعلنت، أمس، الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة "ألجیكس" عن تنظیم 
11 الى   8 الجزائري-التركي من  التجاریة  التبادالت واالستثمارات  صالون 

جانفي القادم بوھران في اطار دینامیكیة انعاش النشاطات االقتصادیة وتطویر 
التبادالت التجاریة واالستثمارات بین البلدین.

وستجري فعالیات ھذا الصالون الذي ینظمھ " SOS Event  " بالشراكة مع 
"ألجیكس"، وذلك تحت اشراف وزیر التجارة وترقیة الصادرات ووالي وھران 

بمركز المؤتمرات "أحمد بن أحمد" في وھران.
وفي ذات السیاق أعلنت شركة "ألجیكس" عن مشاركة وفد وصفتھ بـ "الھام"، 
قطاعات  مختلف  ومن  عالمي"  صیت  "لھم  أتراك  أعمال  رجال  من  یتكون 
النشاط، كما وجھت دعوة للمتعاملین االقتصادیین للمشاركة في ھذا المعرض 

المھني.
وسیشھد المعرض أیًضا مشاركة العدید من الشركات المحلیة والدولیة الناشطة 
في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والفالحة والبناء والنسیج كما سیضم مجموعة 
كبیرة من المستثمرین والمتعاملین االقتصادیین من أجل تمكینھم من "استكشاف 

مكثف ومعمق لفرص االستثمار المتبادل على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة".
ویتمثل الھدف من تنظیم ھذا الحدث في المساھمة في تنمیة االقتصاد الوطني 
للبلدین والتوأمة في مختلف القطاعات وكذلك تطویر اتفاقات التعاون وتبادل 

الخبرات والتكنولوجیات الجدیدة بین الجزائر وتركیا.
لإلشارة، فإن حجم التبادالت التجاریة بین البلدین، بلغ أربعة 4 ملیار دوالر في 
2018 و2019 قبل أن یعرف حجم التبادل التجاري الثنائي انخفاضا في سنة 
2020 بسبب جائحة كورونا، حیث قدر بـ 3 ملیار دوالر. وحسب "ألجیكس" 
فان ھذه األرقام، سمحت لتركیا بأن تصبح خامس أكبر شریك تجاري للجزائر 

مضیفة أن الجزائر تبقى ثاني أكبر شریك لتركیا في إفریقیا.
وتعرف االستثمارات التركیة في الجزائر منحنى تصاعدیاً خصوصاً وأن تركیا 
تحتل المركز األول من حیث االستثمارات األجنبیة المباشرة في الجزائر ما 
یعادل 3,5 ملیار دوالر فیما یبلغ عدد الشركات التركیة الناشطة في الجزائر 

م. ذ أكثر من 800 مؤسسة.    

الجزائر تملك أكثر من 10 آالف معيار وفق "معهد التقييس" 

صادرات الخدمات تجاوزت عتبة الـ 3 مليار 
دوالر في 2020

الماضي  العام  دوالر خالل  ملیار   3 الجزائریة  الخدمات  تجاوزت صادرات 
لما  الشعبة،  أھمیة تطویر ھذه  اكد مختصون على  الصدد  2020، وفي ھذا 
تملكھ الجزائر من امكانیات وأیضا لمردودیتھا الكبیرة على االقتصاد الوطني. 
دعا المدیر العام بالنیابة المكلف بتسییر الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة 
"ألجیكس"، عبد اللطیف الھواري، خالل ندوة حول ترقیة الصادرات ضمن 
فعالیات معرض الخدمات المتعلقة بالتصدیر، إلى تطویر ھذه الشعبة بالنظر 
دخل  مصادر  تنویع  في  والمساھمة  مطرد  نمو  تحقیق  على  الكبیرة  لقدرتھا 

االقتصاد الوطني.
ولفت في ھذا السیاق إلى أن صادرات الخدمات تمثل حوالي 75 بالمائة من 
الناتج المحلي الخام بالعدید من الدول المتقدمة، فیما تصل ھذه النسبة إلى 50

بالمائة لدى الكثیر من االقتصادیات الصاعدة والنامیة.
وبخصوص معرض الخدمات المتعلقة بالتصدیر، أكد الھواري انھ یمثل أداة 
للتعریف بالخدمات الجزائریة الموجھة للمصدرین في عدة قطاعات اقتصادیة 
والطاقة  الصیدالنیة  والصناعة  الغذائیة  والصناعات  الفالحة  رأسھا  وعلى 

والصناعة التقلیدیة والصید البحري.
وحول تلمنصة الرقمیة للمصدرین الجزائریین التي أنشأتھا وكالة "ألجیكس", 
أنھا  اقتصادیة منتجة في حین  أنھا تضم حالیا 100 مؤسسة  الھواري  كشف 

تلقت 250 طلب جدید لالنضمام.
ووفقا لألرقام التي عرضت بالندوة، تملك الجزائر 10744 معیار منھا 1094
الصناعات  في  و1608  والبیتروكیمیاء  الكیمیاء  في  و2060  أساسي  معیار 
و1123 والمیكانیك  المناجم  في  و2232  االلكترونیك  في  و1569  الغذائیة 
مواد البناء و1058 في الصحة واألمن والبیئة. وتم خالل سنة 2021، إنجاز 
339 معیار جدید ومراجعة 283 معیار، والغاء 65 معیار، تمت من خالل 

ع. ط 219 اجتماع للجنة التقنیة.    

رزيق يدعو جميع الفاعلين لإلسهام في تطهير القطاع 

ثلث المستوردين فقط يحوزون سجال مطابقا 
للقانون الجديد

قال وزیر التجارة وترقیة الصادرات، كمال رزیق، إن ثلث الشركات الناشطة 
في مجال االستیراد تحوز على سجل تجاري مطابق للقانون الجدید. 

المالیة، شدد  الجزائر والبنوك والمؤسسات  بنك  بین  لقاء  وفي كلمة لھ خالل 
السیما  الفاعلین،  كل  بمساھمة  االستیراد  قطاع  تطھیر  على ضرورة  رزیق 

المؤسسات المالیة الوطنیة. 
وفي ھذا الصدد، أشار الوزیر الى أن بعض المتعاملین یستحدثون العدید من 
"سنقوم  رزیق  وأضاف  القدیمة.  السجالت  شطب  دون  التجاریة  السجالت 
بإجبار ھؤالء التجار، إما ودیا أو عن طریق العدالة، بشطب سجالتھم التجاریة 

ودفع حقوقھم و رسومھم، كما نود كذلك تنظیم االستیراد".             ق. و

ع.ط
الرقابة  نشاطات  لحصیلة  ووفقا 
مستوى  على  الغش  وقمع  االقتصادیة 
السوق الوطنیة، المنجزة الى غایة نھایة 
مصالح  قامت  الفارط،  نوفمبر  شھر 
الف  و639  ملیون   1 بتسجیل  الوزارة 
من  الرقابة  مكن مصالح  تدخال،  و762 
أي  مخالفة،  و202  الف   135 معاینة 
مقارنة  بالمائة   17،20 نسبتھ  بارتفاع 
 ،2020 الماضي  العام  من  الفترة  بنفس 
كما أسفرت عملیات الرقابة المنجزة عن 
تحریر 128 ألف و581  محضر متابعة 
بنفس  مقارنة  بالمائة   +36،8) قضائیة 
10 غلق  واقتراح   ،(2020 من  الفترة 
آالف و885 محل تجاري، وھو ما یمثل 

تراجعا معتبرا بـ (42،26- بالمائة).
مصالح  قامت  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
تحفظیة  إداریة  إجراءات  باتخاذ  الرقابة 
إجمالیة  قیمة  ذات  سلع  حجز  في  تمثلت 
تقدر بـ 2،304 ملیار دج، اي بانخفاض 
(65،26- بالمائة) وھذا "راجع إلى التزام 
التجار بالقوانین واإلجراءات المعمول بھا 
في مجال ممارسة نشاطھم التجاري ومن 
فیما  المتبعة  إلى اإلجراءات  جھة أخرى 
كورونا  فیروس  لتفشي  بالتصدي  یتعلق 
تحسیسیة  اجراءات  من  تضمنتھ  وما 

وتوعویة قبل المرور إلى الردع".
وبخصوص توزع جھود مصالح وزارة 
تظھر  المراقبة،  طبیعة  حسب  التجارة 
في  سجلوا  الرقابة  أعوان  ان  الحصیلة 
التجاریة  مجال مراقبة ممارسة األنشطة 
خاللھا  تم  تدخل،  و865  ألف   849
معاینة 94 الف و385 مخالفة أسفر عنھا 
متابعة  محضر  و917  الف   90 تحریر 

قضائیة.
التدخالت  سمحت  اإلطار،  ھذا  وفي 
یقدر  مخفي  أعمال  رقم  عن  بالكشف 
بتحریر  مرتبط  دج  ملیار   71،914 ب 
مقابل  مزورة  وفواتیر  وھمیة  فواتیر 
أي   ،2020 في  دج  ملیار   75،972
بانخفاض قدره 5،34 بالمائة. وارتكزت 
حول  أساسا  المجال  ھذا  في  التدخالت 
التجاریة  الممارسات  شفافیة  ضمان 
السیما اجباریة الفوترة في مراحل اإلنتاج 

والتوزیع بالجملة.
تم  الشرعي،  غیر  الربح  مجال  في  أما 
دج،  ملیون   29،76 مبلغ  عن  الكشف 
لمخالفة ممارسة أسعار غیر شرعیة (عدم 

التصریحات  المقننة،  األسعار  احترام 
إلى  ترمي  التي  التكلفة  بأسعار  المزیفة 
إخفاء زیادات غیر شرعیة في األسعار). 
اإلداریة  اإلجراءات  بخصوص  أما 
7 اقتراح غلق  تم  فقد  المتخذة،  التكمیلیة 

سلع  وحجز  تجاري  محل  و620  االف 
قیمتھا 1،559 ملیار دج.

الغش،  النوعیة وقمع  وفي مجال مراقبة 
سجلت مصالح وزارة التجارة 789 الف 
و897 عملیة مراقبة على مستوى السوق 
معاینة  من  مكنت  الحدود،  وكذا  الداخلیة 
40 الف و 817 مخالفة للقواعد المتعلقة 
بتحریر  سمح  مما  المستھلك،  بحمایة 
37 الف و664 محضر متابعة قضائیة 

واقتراح غلق 3.265 محل تجاري.
تم  التحفظیة،  اإلجراءات  وبموجب 
غیر صالحة  أو  مطابقة  غیر  سلع  حجز 
745،074 بـ  قیمتھا  قدرت  لالستھالك 
ملیون دج. وعلى مستوى السوق الداخلیة 
بـ  المعنیة  الرقابة  قامت مصالح  وحدھا، 
724 الف و 36 تدخال مكن من تسجیل 
سمحت  والتي  مخالفة  و718  الف   39
بتحریر 37 الف و191 محضر متابعة 
في  المخالفین،  المتعاملین  ضد  قضائیة 
المنتوجات  عرض  مراحل  مختلف 

لالستھالك.

 رفض دخول 807 حمولة غير 
مطابقة على الحدود 

المنتوجات  مطابقة  مراقبة  مجال  في  أما 
أسفر  الحدود،  مستوى  على  المستوردة 

معالجة  عن  الحدودیة  المفتشیات  تدخل 
65 الف و861 ملف تصریح باالستیراد 
ملیون  قدرھا 51،83  بكمیة  للمنتوجات 
تم تسجیل زیادة طفیفة  فقد  طن. وعلیھ، 
في الحموالت المستوردة التي تم مراقبتھا 
3،33  + بنسبة  الحدود  مستوى  على 

بالمائة، بالتزامن مع ارتفاع محسوس في 
عدد الحموالت المرفوضة لعدم مطابقتھا 
قدرت ب + 11،16 بالمائة وھذا مرده 
الحدودیة  الرقابة  إجراءات  "تشدید  إلى 
الرامیة  الحكومیة  التوجیھات  إطار  في 
وترشید  الخارجیة  التجارة  تأطیر  إلى 

الواردات".
1.099 العملیات معاینة  وتم خالل ھذه 
متابعة  محضر   473 تحریر  مخالفة، 
المخالفین،  المستوردین  ضد  قضائیة 
لمنتوجات  حمولة   807 دخول  ورفض 
تقدر  الحدود  مستوى  على  مطابقة  غیر 
وبقیمة  طن   11 و  الف   113 بـ  كمیتھا 

مالیة إجمالیة قدرھا 17،90 ملیار دج.
في  المنجزة  المراقبة  مع  وبالموازاة 
مصالح  فإن  المیداني،  التدخل  إطار 
للتحالیل  عینات  باقتطاع  قامت  الرقابة 
لبعض  والفیزیوكمیائیة  المیكروبیولوجیة 
الواسع  االستھالك  ذات  الغذائیة  المواد 
مدى  من  للتأكد  الغذائیة،  غیر  والمواد 
استجابتھا للمواصفات والمعاییر المعمول 
بھا. وتم اجراء تحالیل مخبریة على 12

الف و991 عینة مقتطعة من مواد غذائیة 
منھا  ثبت   ،(29،78  +) الغذائیة  وغیر 
بنسبة  أي  عینة   2.023 مطابقة  عدم 

15،57 بالمائة.

شددت مصالح التجارة رقابتها على سوق التجارة بهدف وضع حد للمخالفات التي يتم تسجيلها يوميا، وهو 
ما تبرزه الحصيلة التي قدمتها مصالح الرقابة االقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة، خالل األشهر 

اإلحدى عشر األولى للسنة الجارية، حيث تم تسجيل معاينة أكثر من 135 ألف مخالفة خالل ذات الفترة.

الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من عالمة "مرسيدس بنز"

á°UÉNh á«eƒªY äÉÄ«gh äÉ°ù°SDƒŸ áÑcôe 940 º«∏°ùJ

لصناعة  الجزائریة  الشركة  أمس،  سلمت، 
لعین  بنز"  "مرسیدس  عالمة  من  السیارات 
الدفاع  لوزارة  التابعة  (تیارت)  بوشقیف 
وھیئات  لمؤسسات  مركبة    940 الوطني، 
تازروتي  حمود  أوضح  وخاصة.  عمومیة 
وما  البیع  لخدمات  الجزائریة  الشركة  مدیر 
تم  أنھ  بنز"  "مرسیدس  البیع من عالمة  بعد 
السیارات  لصناعة  الجزائریة  الشركة  "بمقر 
بوشقیف  بعین  بنز"  "مرسیدس  عالمة  من 
بالناحیة  الوطني  الدفاع  لوزارة  التابعة 
من  مركبة   940 تسلیم  الثانیة  العسكریة 
خفیفة  وسیارات  واألحجام  األنواع  مختلف 
وسبرنتر  ج  كالس  صنفي  میدان  وسیارات 
لصالح 30 من زبائنھا المتمثلة في مؤسسات 
ثمار  تمثل  حیث  وخاصة  عمومیة  وھیئات 
على  المعتمدة  العسكریة  الصناعات  جھود 

تكنولوجیا حدیثة ومتطورة تترجم إستراتیجیة 
الوطني  االقتصاد  وازدھار  لتطویر  الدولة 
والدفع  بعجلة التنمیة". وأبرز ذات المسؤول 
المدیریة  أكبر عدد من طرف  تم استالم  أنھ 
الدفاع  لوزارة  التابعة  للعتاد   المركزیة 
من   230 منھا  مركبة   286 بـ  الوطني 
صنف ج (كالس ج) رباعیة  الدفع و 203
مركبة لصالح المدیریة العامة لألمن الوطني 
منھا  ومؤسسات  لھیئات   مركبة  و356 
الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة ومدیریات 
اإلدارة المحلیة  والصحة ومجمعي سونلغاز 
في  بما  وغیرھا  الجزائر  وبنك  وسوناطراك 

ذلك 95 مركبة  للقطاع الخاص.
بتقدیم  مؤسستھ  التزام  عن  تازروتي  وعبر 
أحسن خدمات التوزیع وما بعد  البیع وتوفیر 
قطع الغیار من خالل إنشاء وتطویر شبكات 

التوزیع، مشیرا الى انھ  باإلضافة إلى الموقع 
األصلي بالرویبة تم اعتماد وفتح مقرات لستة 
موزعین خواص  بوالیات وھران والجزائر 
انتظار  في  مسعود  حاسي  ومدینة  وعنابة 
دخول مقر آخر  باألغواط حیز الخدمة قریبا.
للشركة  تابعة  مواقع  أربعة  أن  الى  وأشار 
البیع  من  بعد  وما  البیع  لخدمات  الجزائریة 
عالمة "مرسیدس بنز"، ستدخل حیز الخدمة 
بكل من والیات وھران و ورقلة   قریبا جدا 
وسطیف وبشار. وأشرف على مراسم تسلیم 
الشركة  إدارة  مجلس  رئیس  المركبات  ھذه 
عالمة  من  العربات  لصناعة   الجزائریة 
كریكرو  سماعیل  العمید  بنز  مرسیدس 
و  الھیئات  مختلف   عن  ممثلین  بحضور 
المؤسسات التي استلمت المركبات ضمن ھذه 

الحصة.                               إ. س



5 إقتصادي

تسعى الجزائر إلى تحقیق المناعة 
سیناریو  تكرار  وتجنب  الجماعیة 
شھدتھ  الذي  األكسجین"  "أزمة 
الثالثة  الموجة  خالل  مستشفیاتنا 
وكالة  أوردت  ولقد  الفیروس،  من 
موقعھا  عبر  الجزائریة  األنباء 
الرسمي، أمس أن وزیر الصناعة 
با  بن  جمال  لطفي  الصیدالنیة 
أحمد، اجرى محادثات مع الرئیس 
"سینوفاك"  لمخابر  العام  المدیر 
آفاق  حول  كیونغ،  غاو  الصینیة 
التي  اللقاحات  مجموعة  توسیع 
إلى  باإلضافة  إنتاجھا محلیا،  سیتم 

اللقاح المضاد لكوفید.
جلسة  ھامش  على  الوزیر  وأكد 
الوزارة،  مقر  في  عقدت  مغلقة 
سبل  حول  دارت  المحادثات  بأن 
ووسائل "التمكن من توسیع وتنویع 
التي ستُصنع في  اللقاحات  محفظة 
صیدال،  لمجمع  قسنطینة   موقع 
المضاد  اللقاح  إلى  باإلضافة 
كورونافاك"،  كورونا،  لفیروس 
یمثل  اللقاء  ھذا  أن  إلى  مشیرا 
القائم  التعاون  "لتوطید  فرصة 
في  والصین  الجزائر  بین  قبل  من 
مجال إنتاج اللقاح المضاد لكوفید، 
على  الضوء  لتسلیط  أیًضا  ولكن 
التكنولوجیات  نقل  مشاریع  آفاق 
لقاحات  تصنیع  في  المستخدمة 

أخرى في موقع قسنطینة".
وبخصوص لقاح كورونافاك الذي 
سیتم تسویقھ على المستوى الوطني 
في غضون "أسابیع قلیلة"، حسب 
الوكالة الوطنیة للمواد الصیدالنیة، 

ارتیاحھ  عن  أحمد  با  بن  أعرب 
وقت  في  تمكنت  "الجزائر  كون 
من  أشھر،  أربعة  مدتھ  قیاسي، 
اللقاح  تصنیع  تكنولوجیا  نقل 
صیدل  موقع  الى  لكوفید  المضاد 
زیارة  أن  مضیفا  قسنطینة"،  في 
المسؤول األول لمخابر "سینوفاك" 
الجزائر،  إلى  لھ  المرافق  والوفد 
الجھود  "مالحظة  من  ستُمكن 
الطرفان،  یبذلھا  التي  الكبیرة 
وكذلك من التحضیر للموافقة قریبا 
على موقع قسنطینة لمجمع صیدال 
المنتج لكورونافاك، من قبل خبراء 
من  العالمیة  الصحة  منظمة  من 
أجل التمكن من تصدیر اللقاح نحو 
أشار  جانبھ،  من   ." إفریقیا  بلدان 
كیونغ إلى أن برنامج زیارتھ التي 
تتضمن  دیسمبر   16 في  بدأت 

الشریك  عن  ممثلین  مع  محادثات 
في  مؤسساتھ  ومختلف  الجزائري 
عن  لالطالع  الصیدالني،  المجال 
إلنتاج  الوطنیة  المنظومة  وضعیة 
كوفید،  لفیروس  المضاد  اللقاح 
اإلنتاج  توسیع  إمكانیات  ودراسة 

المحلي للقاحات أخرى.
الرئیسة  أشارت  وبدورھا، 
"صیدال"  لمجمع  العامة  المدیرة 
المحاور  أن  إلى  أقاسم،  فطومة 
الوفد  مع  الیھا  التطرق  تم  التي 
بحالة  خاصة،  تتعلق،  الصیني 
في  لكوفید  المضاد  اللقاح  إنتاج 
قالت  كما  والتي  قسنطینة،  موقع 
جدا  مرضیة  بطریقة  "یتطور 
والصیني"،  الجزائري  للجانبین 
تناولت  المحادثات  أن  وأضافت 
أیضا "إمكانیة تلقیح األطفال بعد 

ومدى  بكورونافاك  الثالثة  سن 
فعالیتھ ضد متحور أومیكرون". 
للمواد  الوطنیة  الوكالة  أن  یذكر 
الصیدالنیة، كانت قد أعلنت أول 
اللقاح  تسویق  سیتم  أنھ  أمس، 
كوفید19-،  لفیروس  المضاد 
تنتجھ  الذي  "كورونافاك" 
مع  بالشراكة  صیدال  مجموعة 
في  "سینوفاك"،  الصیني  المخبر 
حیث  قلیلة"،  "أسابیع  غضون 
للمواد  الوطنیة  الوكالة  أكد مدیر 
منصوري  كامل  الصیدالنیة 
صنع  مشروع  اطار  "في  انھ 
المضاد  للقاح  صیدال  مجمع 
المجمع  بمرافقة  لكوفید19-، 
الصیني سینوفاك، فقد تم تصنیع 
یستجیب  وھو  فعلیا  اللقاح  ھذا 

للمعاییر الدولة".

تتجھ الجزائر، نحو توسیع مجموعة لقاحات "كورونا" المنتجة محلیا لتضاف إلى لقاح "كورونافاك"، في محاولة 
لتحقیق المناعة الجماعیة ووقف انتشار الفیروس الذي بدأ یأخذ منحنى تصاعدیا بعد تخطي عتبة 300 إصابة یومیا، ولقد 

باشرت وزارة الصناعة الصیدالنیة مباحثات مع الطرف الصیني حول توسیع اللقاحات التي سینتجھا مجمع "صیدال".

إيمان سايح 

الخميس 23 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 20 جمادى األولى  
1443 ه  
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بن بوزید یتباحث مع سفیر الدوحة سبل تعزیز التعاون الثنائي 

 ácÎ°ûŸG áæé∏dG π«©ØJ IOÉYEG
áë°üdG ∫É› ‘ "ájô£≤dG ájôFGõ÷G"

أعرب سفیر دولة قطر بالجزائر، عبد العزیز بن علي أحمد نعمھ، خالل 
استقبالھ أول أمس من قبل وزیر الصحة، عبد الرحمان بن بوزید، عن 
جدیدة  آفاق  وفتح  الجزائر  مع  الشراكة  عالقات  لتعزیز  بالده  استعداد 
عبد  أن  الصحة  لوزارة  بیان  وأفاد  البلدین.  بین  واالستثمار  للتعاون 
العزیز  بن علي أحمد نعمھ أكد، خالل ھذا اللقاء، "استعداد حكومة بالده 
مقترحا  الجزائریة-القطریة"،  الشراكة  تعزیز  سبیل  في  قدما  للمضي 

"عدة مشاریع من شأنھا أن تفتح آفاقا جدیدة للتعاون واالستثمار".
من جھتھ, ثمن السید بن بوزید "اقتراح الجانب القطري بالتجسید الفعلي 
للمشاریع التي یمكن تنفیذھا بین الطرفین".وقد شكل ھذا اللقاء --یضیف 
الجزائریة- الثنائیة  العالقات  إلى  للتطرق  للطرفین  "فرصة  البیان-- 
القطریة التي تربط البلدین الشقیقین والعمل من أجل تعزیزھا وتدعیمھا".
وقد أبدى الطرفان استعداد حكومة البلدین على "العمل سویا من أجل 
تطویر التعاون وتبادل الخبرات بھدف الدفع بالعالقات الثنائیة وترقیة 
الشراكة بما یخدم المصلحة المشتركة" مع "إعادة تفعیل اللجنة المشتركة 

في مجال الصحة التي تم إنشاؤھا سنة 2002". 

درار یجدد تأكید ضرورة التلقیح، ویطمئن:

 IójóL áHÉ°UEG …CG πé°ùJ ⁄ ôFGõ÷G
"¿hôµ«ehCG" QƒëàÃ

إصابة  أي  تسجیل  عدم  درار،  فوزي  باستور  لمعھد  العام  المدیر  أكد 
جدیدة بمتحور "أومیكرون" في الجزائر، موضحا في تصریح لوكالة 
األنباء الجزائریة، أن المعھد یواصل القیام بتحالیل للبحث عن حاالت 
االنتشار  سرعة  عنھ  یعرف  الذي  الجدید،  بالمتحور  جدیدة  إصابة 
والولوج للخالیا التنفسیة وإن كان یصل بصعوبة إلى الخالیا الرئویة. 

واعتبر أن تلك المعطیات تفید بأنھ لیس أخطر من دلتا.
إلى ذلك، دعا المدیر العام لمعھد باستور للعودة إلى االلتزام بالبروتوكول 
الموجة  وتیرة  لكسر  اإلصابات  عدد  منحنى  ارتفاع  ظل  في  الصحي 
بخصوص  مضیفا  التلقیح،  على  اإلقبال  إلى  باإلضافة  المتزایدة،ـ 
بالقول  الرابعة،  الموجة  لمواجھة  باستور  لمعھد  االستباقیة  اإلجراءات 
إن "الھدف ھو تكوین أكبر عدد من المخابر من أجل التشخیص، حیث 
تم استحداث 133 مخبر ما بین عمومیة وخاصة، مع التمكن من تقنیة 
البي. سي آر"، لیضیف "نحن في سیاق اكتساب قوة من ناحیة التسلسل 
الجیني ألنھا تقنیة المستقبل وتستلزم دعما نظرا لما یتطلب من إمكانیات 

باھظة الثمن وماكنة دقیقة وتكوین متخصص".
إ. س
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المؤسسات  عدد  أن  لإلحصائیات  الوطني  الدیوان  أمس،  كشف، 
فاق  احصائي  تعریف  رقم  على  التي حازت  المعنوي  الشخص  بصفة 

198.000 وحدة خالل سنة 2020.
وأشار ذات المصدر إلى أن "عدد المؤسسات بصفة الشخص المعنوي 
2020 دیسمبر   31 بتاریخ  بلغ  االحصائي  التعریف  برقم  المزودة 
2019 بسنة  مقارنة  طفیفة  زیادة  وھي  وحدة   198.564 یعادل  ما 

(190.529 وحدة) بنسبة 4.22 بالمائة.
وبخصوص المؤسسات الجدیدة، یوضح الدیوان أن سنة 2020 شھدت 
استحداث 7.969 مؤسسة جدیدة, مقابل 9334 مؤسسة في 2019 أي 
تراجع في استحداث المؤسسات ب 1365 ما یقارب (14.62- %) 

مقارنة بالسنة المنصرمة.
وفیما یتعلق بالتسجیل في الدلیل الوطني للمؤسسات فان الدیوان كشف 
عن تعریف أولي ل 4005 مؤسسة خالل السداسي األول لسنة 2020
 .2020 الثاني  السداسي  خالل  تعریف  محل  مؤسسة   3950 مقابل 
األول  بالسداسي  مقارنة  37ر1%  بنسبة  تراجعا  الوضع  ھذا  ویمثل 
2020, حسب الدیوان. أما المؤسسات التي خرجت من الدلیل الوطني 
و   2020 األول  السداسي  خالل   1.912 عددھا  بلغ  فقد  للمؤسسات 
 .2020 الثاني  السداسي  الدلیل خالل  تم شطبھا من  2.667 مؤسسة 
4.579 المنصرمة شطب  السنة  فقد تم خالل  المصدر  لذات  واستنادا 

بالسنة  مقارنة  مشطوبة  مؤسسة   73 ب  طفیفة  زیادة  ھي  و  مؤسسة 
المنصرمة ما یمثل نسبة 62ر1 %.

تمرین یحاكي حادث صناعي بمصنع تكریر " سیدي رزین"

 ÉgOGôaCG ájõgÉL ÈàîJ "∑GôWÉfƒ°S"
AiQÉW …C’ ÉÑ°ù–

نظّمت الشركة الوطنیة للمحروقات (سوناطراك) أمس، تمرین محاكاة تدخل 
في حالة وقوع حادث صناعي على مستوى مصنع تكریر الجزائر العاصمة 

بسیدي ارزین ببلدیة براقي.
أنبوب  المتمثل في محاكاة حریق ینشب على مستوى  التمرین،  ویندرج ھذا 
للنظافة  المركزیة  للمدیریة  سنوي  برنامج  إطار  في  رافعة،  سقوط  اثر  غاز 

واألمن والبیئة للمجمع النفطي والغازي الجزائري.
الطوارئ  حاالت  تسییر  إلى  أساًسا  بھدف  الذي  التمرین  ھذا  في  وشارك 
وتعزیز التنسیق بین مختلف المصالح وأعوان الحمایة المدنیة والدرك الوطني 

والمصالح االستشفائیة للمركز االستشفائي الجامعي سلیم زمیرلي.
وللتذكیر، وقع مجمع سوناطراك ومجمع شاینا إنجینیرینغ أند كونستروكشن 
سنة 2016 عقًدا بقیمة 45 ملیار دج النجاز أشغال تھیئة مصنع التكریر، ھذا 

الذي دشن بصفة رسمیة في فبرایر 2019.
ق. و

احسن  لمسابقة  الثانیة  الطبعة  اطالق  أمس،  تم 
منتوج واحسن خدمة زبائن في الجزائر، وھما 
"اُنتخب منتج العام" و"انتخب احسن خدمة" لسنة 
2022, حسبما اكده المنظمون، مشیرین الى انھ 
بدایة  قبل  بالمسابقة  الفائزین  سیتم االعالن عن 
شھر رمضان المعظم. وقال المسؤول االول عن 
یوسف  الجزائر"،  للعام  منتوج  "احسن  مسابقة 
ھذه  في  التسجیالت  اطالق  تم  قد  انھ  عثماني, 
المسابقة عبر الموقع االلكتروني المخصص لھا، 
مضیفا ان المصادقة على ممثلي فئات المنتجات 
المسجلة ستتم عبر لجنة مختصین تضم ممثلي 

التجارة  وغرف  المستھلك  حمایة  جمعیات 
الدراسة  اسناد  سیتم  كما  االعالم.  ووسائل 
لمكتب  للعام  منتوج  أحسن  باختیار  تسمح  التي 
من  عینة  الى  سیستند  والذي  مستقل  دراسات 
منحدرین  سنة)   18 فوق  (ما  2.400 شخص 
خالل  والیة   18) الوطن  والیات  مختلف  من 
السنة الفارطة)، حیث سیقومون بتقییم المنتجات 
حسب 2 معاییر وھي: جاذبیة المنتوج (التعلیب 
و  تاریخھا)  و  التجاریة  والعالمة  والتسویق 
االبداع (ممیزات المنتوج) و نیة الشراء (كل ما 

یتعلق بالسعر)"، یضیف المتحدث.

طرف  من  المختارة  المنتوجات  تجربة  وسیتم 
النھائیة  المرحلة  الى  المرور  قبل  عائلة   100
التي تتمثل في التصویت المفتوح, بدایة من نھایة 
شھر ینایر 2022, لكل المستھلكین الجزائریین 
عبر التطبیق "mobile poy-dz" الذي یمكن 

تحمیلھ فور نھایة الدراسة.
منتوج  "انتخب  المسابقتین  جوائز  منح  ویتم 
من  ازید  عبر  العام"  خدمة  "انتخب  و  العام" 
40 بلدا افریقیا السیما الجزائر التي تعتبر احد 
علیھا,  اعتمدت  التي  االربعة  االفریقیة  البلدان 
حسبما ذكر بھ المنظمون.          ف. م 

الصناعیة  والتنمیة  اإلنتاج  مدیرة  أمس  أكدت   
بوزارة الصناعة الصیدالنیة نادیة بوعبد هللا، أن 
الجزائر متأخرة بشكل كبیر في مجال مشیرا إلى 
التطور في  التي تتیح  القانونیة  تأخر النصوص 
ھذا المجال. وأوضحت بوعبدهللا في تصریحات 
مھمة  السریریة  التجارب  أن  الوطنیة  لإلذاعة 
إلى  الوصول  حیث  من   ، الصحي  للقطاع  جدا 
واالعتراف  المعرفة  على  وللباحث  االبتكار، 
الجزائر  أن  المتحدثة  ذات  وأشارت  الدولي 
تھدف إلى  التقدم في مجال التجارب السریریة 
تنظم  قانونیة،  نصوص  وجود  عدم  ان  معتبرة 
حیث  جدا،  متأخرة  الجزائر   المجال جعل  ھذا 
تم  التي  السریریة  التجارب  من   0.02٪ نمثل 
إجراؤھا في العالم " كما اشارت ذات المتحدثة 
المستوى  على  حتى  الجزائر  ان  قالت  التي 

وقالت  ضعیف.   تصنیف  في  توجد  األفریقي 
یمنحھا  التي  التفویضات  مع  أنھ  المسؤولة  ذات 
صناعة  لوزارة  الجدید  الرئاسي  المرسوم 
األدویة ، بدأت األمور تتغیر عندما یتعلق األمر 
بخطط التجارب السریریة. ولكن لتحقیق الھدف 
االقتصادي المتوقع ، وھو تحقیق موقع الریادة 
إلى  اللجوء  الضروري  من  المجال،  ھذا  في 
بحسب  الكبیرة  الدولیة  الشركات  مع  الشراكات 
نادیة بوعبد هللا  التي أردفت قائلة  "یجب علینا 
في  التواجد  إلى   الكبیرة  الدولیة  الشركات  دفع 
الجزائر، وخلق الجاذبیة الالزمة لتشجیعھا على 
لو  وحتى    " المحلیین.  المشغلین  مع  الشراكة 
كانت التجارب السریریة تشكل رصیًدا اقتصادًیا 
مھًما، فیجب أیًضا تأطیرھا من خالل لوائح تمنح 
الحت  التي  بوعبد هللا  تضیف  للمریض  امتیاًزا 

على ضرورة ان یتم تأطیر التجارب السریریة 
في الجزائر  تبعا للمعاییر الدولیة الموجودة في 
جمیع أنحاء العالم التي تحكم ھذا النوع من البحث 
لھا األسبقیة على  المریض  ، مضیفة: "مصالح 
مصالح العلم".  وفي موضوع تطویر الصناعة 
الجدید  التنظیم  أن  هللا  بوعبد  قال  الصیدالنیة 
أدخل معاییر  الھیكلي،  بالجانب  المتعلق  للقطاع 
الوطنیة  الصیدالنیة  الصناعة  جذب  شانھا  من 
المنتوج. و  الدولیة لضمان جودة  المعاییر  نحو 
ذلك  یسمح  ان  المفروض  :"من  قائلة  أوضحت 
بضمان صحة المرضى محلًیا، وضمان تنافسیة 
الداخلي وضمان رؤیة جیدة في  المستوى  على 
األسواق الخارجیة. ویتعلق االمر على المستوى 
على  والقدرة  أجانب  شركاء  بجذب  الخارجي، 
ایجاد مكانة لمنتجاتنا في الخارج".        س.ز

مدیرة اإلنتاج والتنمیة الصناعیة بوزارة الصناعة الصیدالنیة نادیة بوعبد هللا تكشف:
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2021  الموافق 
ل 20 جمادى األولى  

المحلي1443 ه  

 بمشاركة 40 مؤسسة مصغرة
 تواصل الصالون الوطني األول للرقمنة 

وتكنولوجيات االتصاالت بقسنطينة

موازاة مع استحداث مناطق نشاطات مصغرة لفائدة الشباب المستثمر

انتعاش في المشاريع االستثمارية 
بوهران سنة 2021

فعاليات  قسنطينة  بوالية  وتتواصل 
للرقمنة  األول  الوطني  الصالون 
والذي  االتصاالت،  وتكنولوجيات 
«ميديا  مؤسسة  تنظيمه  على  تشرف 
40 مؤسسة عامة  سمارت»،  بمشاركة 
المؤسسات  من  معتبر  وعدد  وخاصة، 

الناشئة. 
والي  أكد  الصالون  افتتاح  وخالل 
هذه  مثل  أهمية  على  قسنطينة 
الرقمنة  عالم  تطوير  في  التظاهرات 
بالجزائر،  االتصاالت  وتكنولوجيات 
لمثل  قسنطينة  احتضان  أن  معتبرا 
تطوير  شأنه  من  المواعيد  هذه 
بهذا  المهتمة  الناشئة  المؤسسات 
المجال عبر الوالية، وحتى عبر منطقة 
مشاركة  أن  موضحا  الجزائري،  الشرق 
الناشطة  المؤسسات  من  معتبر  عدد 
في المجال، سواء من القطاع العمومي 
والي  وحسب  جدا.  مهم  أمر  الخاص  أو 
هذه  في  المشاركين  فإن  قسنطينة، 
التظاهرة الرقمية، قدموا منتوجات في 
أصبحت  «الرقمنة  إن  وقال  المستوى، 
في  إليه  الوصول  يجب  ضروريا  أمرا 
توجه  هناك  أن  مضيفا  وقت»،  أقرب 
الورق  إزالة  أجل  الجميع من  وإرادة من 
اإلدارات،  كل  ورقمنة  اإلدارة،  من  تماما 

وأن  جيدا،  كان  التنظيم  أن  معتبرا 
الذهنيات  بعض  لتغيير  توجه  هناك 
التي تعيق تقدم هذا المجال، وأكد على 
ضرورة مرافقة هؤالء الشباب في دفع 
من  الرقمنة.  مجال  في  التنمية  عجلة 
بوزارة  الرقمنة  عام  مدير  أكد  جهته، 
حسان،  درار  واإلحصائيات،  الرقمنة 
التي جاءت  التظاهرة  على أهمية هذه 
تحت إشراف الوزارة الوصية، موضحا أن 
أهمية هذا الصالون تكمن في السماح 
لمشروع  مالئم  مناخ  وتأسيس  بوضع 
الطريق  خارطة  أن  مضيفا  الرقمنة، 
التي تعتمدها الوزارة ترتكز على العمل 
والتنسيق مع كل المؤسسات الصغيرة 
بيئي  نظام  لوضع  والمتوسطة، 
الرقمي  التحول  في  اإلسراع  من  يمكن 
الخدمات  تحسين  بهدف  المنشود، 
أن  إلى  درار،  السيد  وأشار  العمومية. 
في  المشاركة  المؤسسات  من  العديد 
الصالون، قدمت حلوال لبعض المشاكل 
مجال  في  عال  وبمستوى  المطروحة، 
الذكاء االصطناعي، وهو األمر الذي يدل 
على أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة 
ودعم  الرقمنة،  إلى  التوجه  مجال  في 

الحكومة في مجال التحول الرقمي. 
س.ز

 أسداها والي الوالية أحمد معبد 
 تعليمات لبعث 

مشاريع فك الخناق 
المروري على العاصمة 
أسدى والي والية الجزائر العاصمة أحمد معبد 
أمس تعليمات لفك الخناق المروري وهذا في 

اطار مخطط الوالية.
وفي هذا السياق وحسب بيان للوالية فقد 

أسدى الوالي جملة من التعليمات منها تسريع 
إنجاز المشاريع التي هي في طور اإلنجاز. 

باإلضافة الى إعادة بعث المشاريع المتوقفة 
وإطالق مشاريع جديدة لتطبيق هذا 

المخطط. الى جانب تدليل العقبات وتسهيل 
إجراءات سير المشاريع في مختلف مراحلها، 

مع ضرورة احترام أجال اإلنجاز، و النوعية 
في اإلنجاز من طرف المؤسسات. كما اطلع 

الوالي على عرض مفصل لمختلف المشاريع 
الخاصة بهذا المخطط. وفي هذا الشأن برمج 

الوالي خرجات ميدانية لمعاينة كل المشاريع، 
مشروع بمشروع. لإلشارة، فقد ترأس والي 

العاصمة أمس  االربعاء إجتماعا لهذه اللجنة 
بحضور األمين العام للوالية، ورئيس الديوان، 

مع الوالة المنتدبون للمقاطعات اإلدارية 
للوالية، وممثلوا وزارة األشغال العمومية 

والنقل. وكذا مدراء من قطاعات أخرى.
س.ز

 الوادي: 
تصدير 260 طن من التمور من 

صنف «دقلة نور»

تمنراست:
حجز قطع نقدية من العهود 

القديمة 

 عنابة:
توقيف شخصين بتهمة النصب 

واالحتيال 

عملية  الوادي  بوالية  انطلقت 
طن   260 من  أزيد  لتصدير 
صنف  من  التمور  مادة  من 
الجزائر  ميناء  عبر  نور»  «دقلة 
لدى  استفيد  حسبما  العاصمة، 

مديرية المصالح الفالحية.
وستشحن هذه الكمية من التمور 
ثالثة  عبر  األسبوع  هذا  خالل 
مستوى  على  (دفعات)  مراحل 
المتوسطية  شركة  وحدة 
الطريفاوي  ببلدية  للتبريد 
الوالية)  عاصمة  شرق  كلم   15)
حاوية   13 متن  على  موجهة 
منها  أجنبية  دول  ثالثة  الى 
لبنغالداش  حاويات   (6) ستة 
وحاويتان  لماليزيا   (5) وخمسة 
مدير  أوضح  كما  السبانيا،   (2)
المصالح الفالحية أحمد عاشور. 
أن  الى  المسؤول  ذات  أشار  و 
في  تأتي  هذه  التصدير  عملية 
من  المبذولة  المجهودات  إطار 
تسيير  على  القائمين  طرف 
والرامية  الزراعي  القطاع  شؤون 
إلى فتح أسواق جديدة خارجية 
لسد  الوطني  الزراعي  للمنتوج 
ولتفعيل  جهة  من  الفائض 
الوطني  االقتصاد  حركية 
مجال  خارج  بديلة  ثروة  وخلق 

أن  عاشور  أضاف  و  المحروقات. 
آلية تصدير المنتوجات الزراعية 
تعتبر من أهم الخيارات البديلة 
األجهزة  عليها  تراهن  التي 
في  دور  من  لها  لما  الفالحية 
تشجيع الشباب على ولوج عالم 
االستثمار الزراعي وهو ما يساهم 
ومن  شغل  مناصب  خلق  في 
الغذائي.  االمن  تحقيق  خالله 
إعداد  حاليا  يتم  أنه  أكد  و 
األول  السداسي  خالل  برنامج 
أنواع  لتصدير   2022 سنة  من 
الزراعية  المنتوجات  من  أخرى 
«المبكرات»  ب  تعلق  ما  السيما 
التي  والفواكه  الخضر  من 
بالمناطق  واسعا  انتاجا  تعرف 
تتصدرها  بالوالية  الزراعية 
واألحمر  االصفر  والبطيخ  الثوم 
والفواكه  الخضر  إلى  باإلضافة 
أن  الى  اإلشارة  تجدر  الموسمية. 
السيما  التمور  تصدير  عمليات 
ستبقى  نور  دقلة  صنف  من 
األول  الثالثي  غاية  إلى  مستمرة 
طريق  عن  المقبلة  السنة  من 
شركة المتوسطية للتبريد، وفق 

المصالح الفالحية.
س.ز

والية  أمن  مصالح  تمكنت 
الفرقة  في  ممثلة  تمنراست، 
الوالئية  بالمصلحة  الجنائية 
من  القضائية،  للشرطة 
تفكيك شبكة إجرامية مختصة 
تهريب  بيع،  إخفاء،  حيازة  في 
قيمة  ذات  ثقافية  ممتلكات 

تاريخية أثرية.
إلى  تعود  القضية  وقائع 
مصالح  إلى  واردة  معلومات 
تنقل  مفادها  تمنراست،  أمن 
إحدى  من  فيهم  المشتبه 
مدينة  إلى  الشرقية  الواليات 
قطع  عرض  لغرض  تمنراست 
تاريخية  قيمة  ذات  معدنية 
مبالغ  مقابل  للبيع  أثرية 
وضع  ليتم  باهظة،  مالية 
أسفرت  محكمة  أمنية  خطة 
وحجز  شخصين  توقيف  عن 

تمثلت  معدنية  قطعة   219
في 208 قطعة معدنية أثرية 
بين  النوميدية  للفترة  تعود 
140 إلى 146 سنة قبل الميالد، 
لفترة  تعود  معدنية  قطع   10
للفترة  الرومانية  اإلمبراطورية 
قبل  سنة   367 إلى   364 بين 
واحدة  معدنية  وقطعة  ميالد 
سالطين  وتوقيع  ختم  بها 
للفترة  العثمانية تعود  الدولة 
التي  التحريات  العثمانية. 
القضائية  الضبطية  باشرتها 
عن  أسفرت  الفرقة  لذات 
فيهم،  المشتبه  باقي  توقيف 
تمنراست  والية  أمن  مصالح 
اإلجراءات  جميع  استفاء  وبعد 
ملف  بإنجاز  ستقوم  القانونية 

قضائي ضد المشتبه فيهم.
ق.م

االقليمية  الفرقة  أفراد  تمكن 
من  بالبوني  الوطني  للدرك 
يقومان  شخصين  توقيف 
الطلبة  على  واالحتيال  بالنصب 

الجامعين بجامعة باجي مختار.

لشكوى  تعود  القضية  وقائع 
الضحايا  أحد  طرف  من  مقدمة 
من  واالحتيال  للنصب  لتعرضه 
طرف شخصين يستغالن الطلبة 
خاصة الجدد منهم، بعد استغالل 
البحث  ومباشرة  المعلومات 
والتحري. وبعد تكثيف التحريات 
ينتميان  المعنيين  أن  تبين 
يقومان  و  الطالبية  للمنظمات 

الجامعين  الطلبة  باستغالل 
يشغلوها.  التي  المناصب  بحكم 
الضحايا  بإيهام  يقومان  حيث 
واستدراجهم من خالل وعودهم 
المساعدة مقابل  يد  من تقديم 
اثرها  على  ليتم  مالية.  مبالغ 
لتوقيف  محكمة  خطة  وضع 
واقتيادهما  فيهما  المشتبه 
للدرك  االقليمية  الفرقة  لمقر 
التحقيقات  الستكمال  الوطني 
جميع  من  االنتهاء  وبعد   .
سيتم  القانونية  اإلجراءات 
الجهات  أمام  المعنيين  تقديم 

المختصة قضائيا .
ق.م

المحلية  المديرية  وحسب 
الوالئية  اللجنة  فان  للصناعة 
القيود  رفع  و  بمتابعة  المكلفة 
أولى  مرحلة  في  قامت  قد 
مشروعا   40 ملفات  بدراسة 
مرحلة  في  أو  مكتمال  استثماريا 
رفع  طور  حاليا  وتوجد  االنجاز 
ثالثة  إحالة  تمت  فيما  القيود 
الوطنية  اللجنة  على  مشاريع 
أعلى  على  معالجة  تستدعي 
المشاريع  مستوى. وتشمل هذه 
تواجه  كانت  التي  االستثمارية، 
تهيئة  بنقص  مرتبطة  عوائق 
ألسباب  أو  النشاطات  مناطق 
قطاعات  مختلف  إدارية، 
الصناعات  غرار  على  النشاطات 
التحويلية و الغذائية و السياحة 
الخدمات.  و  الرياضة  المنشآت  و 
إحصاء  عملية  وتتواصل 
التي  االستثمارية  المشاريع 
معالجتها  ليتم  عوائق  تواجه 
الوالئية  اللجنة  مستوى  على 
أصحابها  لتمكين  المذكورة 
في  مشاريعهم  تجسيد  من 
عملية  وتأتي  المحددة.  اآلجال 
المشاريع  على  القيود  رفع 
توجيهات  إطار  في  االستثمارية 
من  للحد  العمومية  السلطات 
البيروقراطية و تسهيل اإلجراءات 
جهة  من  للمستثمرين.  اإلدارية 
وهران  والية  تعززت  أخرى، 
30 بدخول   2021 سنة  خالل 
االستغالل  حيز  جديدا  استثمارا 
المستلزمات  مجاالت  في  تنشط 
و  الغذائية  الصناعات  و  الطبية 
الفلين  و  الخشب  و  البالستيك 
وغيرها التي من شأنها أن تعطي 
التنموية  للحركة  ديناميكية 
الغازات  مصنع  ويعتبر  بالوالية. 
الكائن  اوكس»  «ريان  الطبية 

الذي  وهران)  (شرق  ببطيوة 
السنة  منصف  اإلنتاج  في  شرع 
لتر  ألف   100 بطاقة  الجارية 
يوميا،  الطبي  األكسجين  من 
االستثمارات  هذه  أهم  بين  من 
حيث يساهم في تلبية حاجيات 
عبر  االستشفائية  المؤسسات 
الوطن السيما مع الطلب المتزايد 
للتكفل  الطبي  األكسجين  على 
وفي  بكوفيد19-.  بالمصابين 
دخلت  الغذائية،  الصناعة  مجال 
منها  الخدمة  حيز  وحدات  عدة 
مصنع لمصبرات األسماك ( فواكه 
ببلدية  التونة)  سمك  و  البحر 
البسكويت  إلنتاج  أخر  و  السانية 
تدعمت  كما  بوتليلس،  ببلدية 
صناعة الخشب و الفلين بمصنع 
المكتبي  و  المنزلي  األثاث  إلنتاج 
ببلدية الكرمة. و يجري حاليا عبر 
الوالية انجاز أكثر من 270 مشروع 
الموافقة  تمت   757 بين  من 
عليها إلى غاية نهاية سنة 2019

أزيد  بتوفير  ستسمح  التي  و 
وفق  شغل،  منصب   61.500 من 

المديرية المحلية للصناعة.
 • مناطق نشاطات 

مصغرة لفائدة 
الشباب المستثمر

يشهدها  التي  الحركية  ولمواكبة 
شرعت  وهران،  بوالية  االستثمار 
إنشاء  في  المحلية  السلطات 
لفائدة  نشاطات مصغرة  مناطق 
مستوى  على  المستثمر  الشباب 
البلديات عالوة على إعادة تأهيل 
مختلف مناطق النشاطات لتوفير 
للمستثمرين  المالئمة  الظروف 
وحسب  مشاريعهم.  لتجسيد 
حاليا  يوجد  الصناعة،  مديرية 
طور  مصغرة  نشاطات  مناطق   4
بطيوة  بلديات  من  بكل  اإلنشاء 
و  البية  عين  و  الحجاج  مرسى  و 
مسرغين على أن تشمل العملية 
وتتربع  الوالية.  بلديات  كل 
المصغرة  النشاطات  منطقة 
تمنح  هكتارات   5 مساحة  على 
ألصحاب المؤسسات الناشئة و كذا 

في  مشاريع  من  المستفيدين 
الشباب،  تشغيل  أجهزة  إطار 
وتتراوح المساحة المخصصة لكل 
شاب مستثمر بين 200 متر مربع 
و 500 متر مربع. وسيسمح إنشاء 
المصغرة  النشاطات  مناطق 
بتطوير االقتصاد المحلي و توفير 
خلق  و  جهة  من  شغل  مناصب 
للبلديات  إضافية  دخل  موارد 
من جهة أخرى. و إلى جانب ذلك 
سبع  تأهيل  إعادة  حاليا  يتم 
ببلديات  نشاطات  مناطق   (7)
وادي  و  الشحمي  سيدي  و  الكرمة 
تليالت و بوفاطيس و بن فريحة 
بوتليليس  و  عقبة  بن  حاسي  و 
تقارب  إجمالية  مساحة  على 
أشغال  تتضمن  و  هكتار.   230
بالطاقة  الربط  التهيئة  إعادة 
و  الطبيعي  الغاز  و  الكهربائية 
الماء  و  الصحي  الصرف  شبكتي 
الصناعة،  مديرية  وفق  الشروب، 
األشغال  أن  إلى  أشارت  التي 
النشاطات  بمنطقتي  الخاصة 
لبلديتي بوتليليس و واد تليالت 
ويتشكل  االستالم.  طور  توجد 
مستوى  على  الصناعي  العقار 
نشاطات  منطقة   35 من  الوالية 
1.230 اإلجمالية  مساحتها  تبلغ 

بكل  مناطق صناعية   5 و  هكتار 
و  عامر  حاسي  و  السانية  من 
اإلجمالية  مساحتها  تفوق  أرزيو 
على  عالوة  هكتار   4.000
بطيوة  ببلدية  صناعية  منطقة 
في  توجد  هكتار   592 مساحتها 
اإلنشاء.  إجراءات  استكمال  طور 
وهران  بوالية  توجد  لإلشارة، 
أزيد من 27 ألف مؤسسة صغيرة 
المجاالت  مختلف  في  ومتوسطة 

توفر 125 ألف منصب شغل.

تميز قطاع االستثمار بوالية وهران خالل السنة الجارية 2021 بتركيز المسؤولين المحليين على التكفل 
بالمشاريع االستثمارية العالقة وذلك بإزالة العوائق التي تحول دون دخولها حيز االستغالل و 

س.زكذا استحداث مناطق نشاطات مصغرة لفائدة الشباب المستثمر.
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عشق تجاوبت معه مؤسسة المصارعة 
العالمية الترفيهية 

    نظرا للعشق الجنوني لمنافسات 
المصارعة الحرة « دبليو دبليو 

إي «، قامت بإنشاء موقع باللغة 
العربية و دأبت على إقامة عروض 

في الدول العربية و الخليجية 
خصوصا، بشكل خاص المعروف 

و الذي ال يحتاج إلى جدال بأن 
المصارعة الحرة مزيفة، و مع ذلك 

العشق مستمر و الهوس ما زال 
بالزخم نفسه. 

   دبليو دبليو إي يعتبر أطول 
« سلسلة تلفزيونية » ما تزال 

تعرض، و العشق العربي وصل 
لذروته خالل الثمانينيات و 

التسعينيات، و يمكن اعتبار 

مرحلة الثمانينيات هي المرحلة 
«التأسيسية» حيث كانت وسائل 

الترفيه في الدول العربية ما تزال 
في حدها األدنى، جاءت المصارعة 

الحرة لتكون الحدث الذي ينتظره 
الجميع و الذي يشغلهم حتى 

موعد عرض الحلقة التالية.
   خالل تلك الفترة لم يكن معروفاً 

بأن المصارعة الحرة مزيفة، بل 
كانوا يصدقون بأنها حقيقية، و 

لم يتم كشفها حتى العام 1989
حتى وجد « فينس مكمان « نفسه 

ملزماً على التصريح أمام اللجنة 
الرياضية بأن المصارعة الحرة هي 
من أجل أهداف ترفيهية و ليست 

مصارعة 
فعلية، و 

لكن و رغم كشف الحقيقة العشق 
استمر و تم نقله من اآلباء إلى 

األوالد.
   كونها مزيفة يجعل أي شخص 

يشاهد المصارعة الحرة يستمتع 
بما يحصل من دون أن يقلق حول 
إصابة أي من المصارعين بأذى، و 
هذا ما يزيل عامل الخطر وعامل 
العنف الفعلي و يحصره في إطار 

العنف السينمائي.
   األمر ال يقتصر على العرب 

وحدهم في هذا العشق؛ فهناك 
الماليين الذي يعشقون هذه 

الرياضة، في الواقع إن قمنا 
بجمع عدد المتابعين لها على 

مختلف مواقع التواصل فإن العدد 
اإلجمالي لهم يتجاوز خمسة باليين 

شخص، و عليه فإن عشقها 
واقع ال يمكن إنكاره و هو عالمي 

و غير محصور بدولة معينة أو 

جنسية معينة، صفحة دبليو 
دبليو إي للشرق األوسط و إفريقيا 

على فيسبوك يتابعها الماليين 
عاشق لهذه الرياضة، أما الموقع 

بالعربية فعدد زواره شهرياً 
بالماليين كذلك. 
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 ماء الورد للوجه 
قبل النوم

خياليه    بطريقه  مشرقا  الوجه  أصبح  منه  شربت  إذا  الورد  ماء 
إذا  و  الوجه  في  الشوائب  و  التصبغات  زالت  به  مسحت  إذا  و 
المداومة  مع  بيضاء  أصبحت  الحساسة  األماكن  في  استعملت 
منافع خيالية لماء الورد المحلول السحري، فيا ترى ما فائدة ماء 

الورد للوجه قبل النوم :
من  التخلّص  على  و  ة  الجافّ البشرة  تهدئة  على  •يعمل 
قات فيها، نظراً الحتوائه على خصائص عديدة مضادّة  التشقّ
لاللتهابات، و يمكن استخدامه كمزيل للمكياج، و ينبغي إضافة 

ر، و يتمّ وضعه على الشعر لتنعيمه و للحصول على أحسن و أفضل النتائج. مقدار معلقة كبيرة ماء الورد إلى القليل من الماء المقطّ
•يساعد على ترطيب البشرة و ذلك عن طريق دهن الوجه بالقليل من ماء الورد يوميّاً و قبل النوم، للحصول على أحسن و أفضل النتائج 

صباحاً، و للتمتّع ببشرة نضرة و كلها حيويّة.
•له تأثير و نتائج فعّال في حلّ جميع مشاكل و عيوب البشرة، و ذلك الحتوائه على مركّبات نشطة؛ فهو يعمل على صفاء البشرة و 

يجعلها أكثر نعومة و صحّة.
ق البشرة و يزيد  •يساعد في االنتهاء و التخلص من جفاف البشرة التي تتسبّب بها عدّة عوامل؛ كجفاف الطقس و غيره، كما يمنع تشقّ

من رطوبتها.
•الوقاية من أشعّة الشمس، فإنّ له تأثير و نتائج فعّال على تبريد البشرة.

•يعالج التهابات الجلد، و يمنع ظهور حب الشباب.
•يحافظ على شباب البشرة، و يعمل على شدّ الوجه و محاربة الترهّالت و التجاعيد و عالمات و دالئل الشيخوخة.

•يعمل على إضفاء النقاء للبشرة و إشراقها و نضارتها.
•يعمل على تجديد أنسجة البشرة، و ذلك الحتوائه على فيتامين ج الّذي يعمل بمثابة مضاد لألكسدة.

تقوية  على  تساعد  التي  النصائح  من  و   •
عظام الطفل وزيادة صالبتها ما يلي :

يعد  الذي  و  الزيتون،  الرضيع بزيت  تدليك   •
تقوية  على  تساعد  التي  المباركة  الزيوت  من 

العظام و نموها.
• بعد بلوغ الطفل الشهر الثالث، فمن المهم 
الطبيعية  العصائر  إعطائه  على  الحرص 

بكميات صغيرة.
أو  الجزر،  عصير  مثل  عصائر  الطفل  إعطاء   •
عصير التفاح ، أو غيرها من الفواكه الطبيعية 

الغنية بالفيتامينات و الفواكه.
ثم  من  و  الماء،  أو  الحليب  في  التمر  نقع   •
يساعد  معقولة  بنسب  منه  المولود  إعطاء 
لين  من  الحماية  و  الجسم،  تقوية  في  كثيرًا 

العظام.
من  السادس  الشهر  إلى  الطفل  وصول  بعد   •
البيض  إعطاؤه  على  الحرص  يجب  العمر، 

المسلوق بصفة دورية.
العظام و  ، و هو ما يقوي  البوتاسيوم بنسب عالية  الكالسيوم و  المسلوق على  البيض   • يحتوي 

الجسم بصفة عامة.
 • كما يمكن إضافة العسل إلى رضعة الطفل و تحليتها به، فهو يساعد على منع التخمر و الغازات 

في المعدة.
 • كما يحتوي عصير الملفوف أو الكرنب على نسبة عالية من معادن الكالسيوم و المغنسيوم، و هو 

األمر الذي يقوي الهيكل العظمي عند األطفال، و يسرع من نمو و التئام األجزاء الناقصة في الجسم.

 فوائد الصمغ العربي 

للكلى و صحة الجسم
áë°üdG

   يساعد الصمغ العربي في الوقاية من الفشل الكلوي الحتوائه على كمية كبيرة 
من األلياف الغذائية الطبيعية سريعة الذوبان في الماء مما يقلل من التهابات 

خاليا الكلى وفيما يلي سنذكر أهم الفوائد التي يمنحها تناول الصمغ العربي 
لكليتك.

•يساعد في تقليل إنتاج بروتين سي و هي المادة األساسية في حدوث التهابات و 
اضطرابات قصور وظائف الكلى.

• يعمل على زيادة حجم السوائل في الكلى مما يساعد على إفراز البكتيريا النافعة.

 • يعمل على تقليل اليوريا الموجودة في الدم مما يساعد في تقليل غسيل الكلى.
 • يحتوي على الكثير من األلياف التي يتم ذوبانها في الماء، مما يجعل الشخص 

يتجنب اإلصابة بالفشل الكلوي.
 • يحتوي على نسبة كبيرة من األلياف، مما يساعد في تقليل نسبة الكرياتينين 

الموجود في الكلى عند بعض األشخاص المصابين بأمراض الكلى، و من المعروف أن 
الكرياتينين هو مصدر النفايات التي تنتجها العضالت، و تعمل الكلى على التخلص 
من النفايات الموجودة داخل الجسم، و يتواجد الكرياتينين داخل الدم و في البول، 

و يمكن تراكم الكرياتين داخل الدم نتيجة لوجود مشاكل في الكلً أو إذا تم تناول 
كميات كبيرة من البروتين أو عند ممارسة الرياضة بشكل كثيف، أو عند استخدام 

بعض األدوية.
 • يساعد على التقليل من اآلثار التي تنتج عن تناول األدوية بكميات كبيرة و 

خاصة المضادات الحيوية.
•يمكن أن يعالج الصمغ العربي مشاكل الوزن الزائد، حيث يعمل على تنشيط 

اإلنزيمات المسؤولة عن عملية الهضم.
•يحمي من اإلصابة بالسرطان و خاصة سرطان القولون.

•يقوم بعالج التهابات المفاصل.
•يقوم بزيادة نسبة األحماض الدهنية الموجودة في الجسم، مما يعمل على 

تطهير الجسم من السموم الموجودة بداخله.
• تناول الصمغ العربي يساهم في عالج اضطرابات الجهاز الهضمي و الذي يتسبب 

بحدوث اإلمساك، حيث يقوم بتسهيل البراز لما يحتويه من نسبة عالية من 
األلياف.
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تدابير منزلية 

   إن العناية بدوالب المالبس من األمور األساسية حيث أنه يجب أن يتم تعطير الخزانة و 
ترتيبها، و من ضمن طرق تعطير الدوالب ما يلي:

 • يمكنك وضع قطعة من الصابون ذا رائحة مميزة و قوية في الدوالب، أو استخدام المسك 
و التي سوف تضمن لكي التخلص من الرائحة السيئة و جعل المالبس دائمًا نظيفة و رائحتها 

مميزة.
 • إذا كنت تعانين من رائحة العفن في الخزانة، فإن الفحم هو الخيار األفضل بالنسبة لكي 
الذي يمكنه وضع حد للمشكلة حيث أن الفحم يمتص الرطوبة و يمنع وصول العفن، و لكن 
يجب أن تحرصي على وضعه في قطعة من القماش تكون بها فتحات حتى ال يكون سبب في 

اتساخ المالبس إذ تم وضعه بمفرده.
 • من األفضل أن تجعلي لألحذية مكان بعيدًا عن الخزانة، حيث أنه يعتبر من أكثر األمور 

التي يمكن أن تؤدي إلى جعل رائحة الدوالب غير مالئمة.
إخراج  فعليك  عنه  بعيده  كانت  إذا  و  الخزانة،  إلى  بالدخول  للشمس  تسمحي  أن  يجب   •  
المالبس كل فترة و وضعها في الشمس و إعادتها من جديد، حيث أنها بهذه الطريقة سوف 

تضمن لكي وضع حد للحشرات و الرائحة السيئة التي يمكن أن تظهر في المالبس.
الساخن،  الحليب  هو  المالبس  خزانة  في  السيئة  الرائحة  من  التخلص  طرق  أفضل  من   •  
فعليك تسخين الحليب و وضع كوب منه في الخزانة، و بعد أن يبرد لن تجدي أثر للرائحة 

الكريهة فيها.
التي  المياه   • أحرصي على إضافة القليل من عطرك المفضل في غسالة المالبس، أو في 

توجد في المكواة وسوف تجد للمالبس رائحة مميزة.
تقومي  ان  بعد  الورد  بمواء  رشها  على  تحرصي  أن  فيجب  الداخلية  للمالبس  بالنسبة   •  

بغسلها وقبل وضعها في الخزانة.
 • يمكنك استخدام قشر الليمون، أو قشر البرتقال، أو النعناع في تعطير الخزانة، من خالل 

وضعها فيه لفترة.
من إعداد: حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 نصائح لبناء عظام قوية لألطفال

 كيفية تعطير المالبس في المنزل 
بطرق بسيطة

مجتمع
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في  العام  المدعي  مكتب  شرطة  قامت 
مقر  بتفتيش  الثالثاء،  اليوم  إيطاليا، 
خاصة  مستندات  عن  بحثًا  ميالن،  إنتر 
بانتقاالت بعض الالعبين خالل موسمي 
ذلك  يأتي  و2018-2019،   2017-2018
باحتمالية  الخاصة  التحقيقات  إطار  في 
مضت،  أسابيع  منذ  ضريبي  تهرب  وجود 
يوفنتوس  فيها  المتورط  القضية  وهي 

أيضًا.

ميالن  «إنتر  بيان  في  النادي  وكشف 
المتعلقة  المطلوبة  المستندات  قدم 

خالل  الالعبين  بعض  بانتقاالت 
الضرائب  شرطة  الموسمين».وكانت 
في  العام  المدعي  من  بأمر  تدخلت  قد 
ميالنو، من أجل التحقق من عدم وجود 
فيه  دافع  الذي  الوقت  في  تالعب،  أي 
العامة  النادي  «ميزانيات  أن  عن  إنتر، 
ا لمبادئ محاسبة صارمة»، ولم  تمت وفقً
يتم استدعاء أي مسئول إلنتر حتى اآلن، 
يزال يتعلق بتحقيقات  ال  األمر  أن  حيث 
أولية، وتأتي هذه العملية بعد أقل من 
يوفنتوس  استهداف  على  بقليل  شهر 

بتحقيق مماثل.

مليون   280 من  بأكثر  التحقيق  ويتعلق 
يورو من مكاسب رأس المال المعلنة في 
الماضية  الثالثة  المواسم  من  حسابات، 
التحويالت.ويحقق  من  مجموعة  على 
البيانكونيري،  مع  تورينو  في  المدعون 
والسابقين،  الحاليين  المدراء  من  و6 
بافل  ونائبه  أنييلي  أندريا  بينهم 
السابق فابيو  الرياضي  والمدير  نيدفيد، 
عن  مزاعم  خلفية  على  باراتيتشي، 
لمستثمرين،  خاطئة  معلومات  تقديم 

وإصدار فواتير لصفقات غير موجودة.

تشتبھ في وجود تھرب ضریبي

جوردان  ليفربول  قائد  قال 
اإلنجليزي  الدوري  إن  هندرسون، 
يهتم  ال  القدم  لكرة  الممتاز 
بالدرجة  الالعبين  بسالمة 
المسؤولين  قرار  بعد  الكافية 
مواصلة اللعب رغم ارتفاع عدد 
اإلصابات بكورونا. وتأجلت عشر 
الممتاز هذا  الدوري  في  مباريات 
الفيروس  تفشي  بسبب  الشهر 
بين  جديدة  إصابة   90 وظهور 
الفنية  واألجهزة  الالعبين 
لكن  الماضي،  األسبوع  في 
استمرار  على  اتفقت  األندية 
األعياد  فترة  خالل  البطولة 
المزدحمة بالمباريات رغم األزمة 

المتصاعدة.
اإلذاعة  لهيئة  هندرسون  وقال 
البريطانية: «أشعر بالقلق على 

أن  أعتقد  وال  الالعبين  سالمة 
أي شخص يأخذ ذلك على محمل 
خاصة  الكفاية  فيه  بما  الجد 
تفشي  مع  الفترة  هذه  في 
يوجد  «ال  كوفيد19-».وأضاف: 
لمعرفة  الالعبين  مع  تواصل 
الالعبين  أن  أعتقد   .. رأيهم 
من  جزءا  يكونوا  أن  يجب 
من  النهاية  في  ألننا  المناقشات 
يلعب في هذه الظروف». وتابع 
«سنسعى  اإلنجليزي:  الدولي 
الكواليس  في  محادثات  إلجراء 
لكن  التأثير  بعض  لممارسة 
أن  أشعر  ال  الحالي  الوقت  في 
الالعبين يحصلون على االحترام 
الذي يستحقونه من حيث وجود 
عنهم  نيابة  يتحدث  شخص 

بشكل مستقل».

هندرسون يشعر بالقلق على سالمة الالعبين من فيروس كورونا:

«الدوري اإلنجليزي ال يهتم بسالمة 
الالعبين بالدرجة الكافية»

الشرطة تداھم مقر إنتر میالن

التونسية أنس تعلن إصابتها بكورونا

«أعاني من عوارض قوية 
جدا رغم تلقي اللقاح»

إصابتها  جابر،  أنس  التونسية،  التنس  نجمة  أعلنت   
أعراض  من  تعاني  أنها  إلى  مشيرة  كورونا،  بفيروس 
في  عالميا،  عاشرة  المصنفة  أنس،  وكتبت  شديدة، 
لكم  «أكتب  «تويتر»:  في  الرسمي  حسابها  على  تدوينة 
جاءت  اللقاح،  تلقي  رغم  أنني  ألبلغكم  الكلمات،  هذه 
أنها  وأضافت  كوفيد19-».  لفحص  إيجابية  نتيجتي 
في  للعزل  وتخضع  جدا»،  قوية  «عوارض  من  تعاني 
سريعا،  الفيروس  هذا  أتخطى  أن  «آمل  قائلة  تونس، 

وأتماثل إلى الشفاء قريبا».
 وكانت أنس، توجت األسبوع الماضي بطلة لدورة أبوظبي 
بيليندا  السويسرية  على  تغلبت  بعدما  االستعراضية، 
البطولة  في  تشارك  عربية  أول  لتصبح  بنشيتش، 

وتحصد لقبها منذ انطالقتها عام 2009.
نوفمبر  أعلى تصنيف في مسيرتها في  إلى  وقد وصلت 
رابطة  تصنيف  وفق  السابع  المركز  احتاللها  مع   ،2021
المحترفات، كما سجلت موسما ناجحا بامتياز، مع وصولها 
لربع نهائي بطولة ويمبلدون، بعدما بدأت تلفت األنظار 
أول  باتت  حين   2020 المفتوحة  أستراليا  بطولة  خالل 
الـ»غراند  بطوالت  إحدى  في  النهائي  ربع  تبلغ  عربية 

سالم».

رياضة
أول تعليق لتشافي بعد سقوط برشلونة في كمين إشبيلية

«لعبنا من أجل الفوز وأنا فخور 
بالالعبین والتزامھم»

   
أعرب المدير الفني لبرشلونة، تشافي 
بعد  استيائه  عن  هيرنانديز، 
1-1 التعادل  سقوط فريقه في فخ 

مباراة  في  أمس،  اول  إشبيلية،  مع 
مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري 

اإلسباني.
في  غوميز،  بابو  إلشبيلية  وسجل 
رونالد  أحرز  بينما   ،32 الدقيقة 
أراوخو، هدف برشلونة، في الدقيقة 
في  المباراة  عقب  تشافي  45.وقال 
«ماركا»  صحيفة  نقلتها  تصريحات 
(مختلط)  شعور  «لدي  اإلسبانية: 
النوم،  علي  وسيصعب  ومر،  حلو 
الفوز، يجب  حيث كان علينا تحقيق 

الشوط األول كنا جيدين جدا وأظهرنا شخصيتنا، والفريق  أكثر هدوء، وفي  أن نكون 
يتطور ونقوم بعمل جيد، لعبنا من أجل الفوز، وأنا فخور وسعيد بالفريق والتزامهم، 

وديمبلي لعب كجناح اليوم على الخط لكن كان ينقصه التسجيل».
وتابع تشافي متحسرا على ضياع الفوز: «من المخزي أن نخرج متعادلين. تهيأت لنا 
فرصة ذهبية للوصول لمركز مؤهل لدوري األبطال، والنقطة ال تخدمنا. المشاعر جيدة 
لكن النتيجة ال، وسنحاول في العام الجديد». وبهذا التعادل، رفع إشبيلية رصيده إلى 
اإلسباني، بفارق خمس نقاط عن  الدوري  ترتيب  الثاني بجدول  المركز  38 نقطة في 
السابع،  المركز  في  نقطة   28 إلى  رصيده  برشلونة  رفع  بينما  مدريد،  ريال  المتصدر 
بفارق نقطتين عن رايو فاليكانو، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة 

دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

   كلوب غير مستعد للتخلي عن خدماته

ریال مدرید یرید خطف 
غومیز من لیفربول

إنجليزي،  صحفي  تقرير  أفاد    
العبي  أحد  يراقب  مدريد  ريال  بأن 
في  صوبه  التحرك  قبل  ليفربول، 
ريال  ويستعد  المقبل،  الصيف 
مدريد لميركاتو صيفي قوي، في ظل 
الثنائي كيليان مبابي  اهتمامه بضم 
وإيرلينج  جيرمان،  سان  باريس  نجم 
إلى  دورتموند،  بوروسيا  نجم  هاالند 
دفاعاته. تعزيز  في  رغبته  جانب 

ميل»  «ديلي  صحيفة  وبحسب 
يضع  مدريد  ريال  فإن  البريطانية، 
جو  الدولي  اإلنجليزي  على  عينه 
واستعاد  ليفربولن  مدافع  غوميز، 
من  سلسلة  بعد  جاهزيته  الالعب 

اإلصابات، وشارك كبديل في التعادل 2-2 يوم األحد أمام توتنهام.
وارتبط اسم غوميز باالنتقال إلى أستون فيال، في جانفي المقبل، لكن ليفربول مصمم 
على استمراره، وهو ما أكده المدير الفني يورغن كلوب، الذي أوضح أنه سيتحلى بالصبر 
معه، وليست لديه أي خطط لمغادرته خالل تلك الفترة.ومع ذلك، فإن اهتمام ريال 
مدريد قد يهدد رغبة كلوب في اإلبقاء على الالعب، خاصة إذا نال إعجاب الملكي في 
لعل  مدافع،  من  أكثر  مع  بالتعاقد  مدريد  ريال  الموسم.وارتبط  من  الثاني  النصف 
البلوز  مع  تعاقده  ينتهي  والذي  تشيلسي،  مدافع  روديغر،  أنطونيو  األلماني  أبرزهم 
من  كوندي  وجوليس  فياريال،  من  توريس  باو  إلى  باإلضافة  الجاري،  الموسم  بنهاية 

إشبيلية، وماتياس دي ليخت من يوفنتوس.
  

ينافس ريال مدريد وبرشلونة للفوز بالصفقة

مانشیستر یونایتید یدخل 
السباق للتعاقد مع كومان

أمس  إنجليزي،  صحفي  تقرير  أكد   
لسباق  انضم  يونايتد،  مانشستر  أن 
كينغسلي  الفرنسي  مع  التعاقد 
في  ميونخ،  بايرن  العب  كومان، 
الصيف المقبل، وينتهي عقد الالعب 
ووضع   ،2023 صيف  في  بايرن  مع 
جعل  مما  للتجديد،  صعبة  ا  شروطً
ناديه يفكر في بيعه بنهاية الموسم 
الجاري لالستفادة منه ماليًا. وبحسب 
فإن  البريطانية،  صن»  «ذا  صحيفة 
مانشستر يونايتد انضم لريال مدريد 
أيضًا  يستهدفان  اللذان  وبرشلونة، 
الصيف  في  الفرنسي  الالعب  ضم 

المقبل
لبيع  بايرن  لدى  نية  بوجود  يونايتد  مانشستر  علم  بمجرد  أنه  الصحيفة،  وأضافت 
كومان بنهاية الموسم، دقت أجراس اإلنذار في أولد ترافورد، مع تأييد كبير من جانب 
المدرب األلماني رالف رانجنيك للتعاقد معه. وتردد أن بايرن عرض على كومان حوالي 
تمسك  الالعب  لكن  آرينا،  أليانز  ملعب  في  للبقاء  سنويًا  إسترليني  جنيه  مليون   13

بالحصول على 17 مليون جنيه إسترليني.
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حسم المكتب التنفیذي للكونفدرالیة اإلفریقیة لكرة القدم أمس في 
إقامة  وقرر  نھائي،  بشكل  األفریقیة  األمم  كأس  بطولة  مصیر 
المنافسة في وقتھا المحدد بدایة من 9 جانفي المقبل حسبما أكدتھ 
أن  المصادر  ذات  وأكدت  أمس.  المطلعة  المصادر  من  العدید 
البطولة بصفة  إقامة  أمس  اجتماعھ  التنفیذي قرر خالل  المكتب 

نھائیة في موعدھا المحدد وبإجماع األصوات.
السابق بصورة أكبر،  التنفیذي تمسك بموقفھ  وأضاف «المكتب 
الكاف،  رئیس  موتسیبي،  باتریس  أفریقي  الجنوب  أكد  بعدما 
جاھزیة الكامیرون الستضافة البطولة في موعدھا المقرر لھ من 

9 جانفي وحتى 6 فیفري المقبلین».
جدیر بالذكر أن االتحاد الدولي لكرة القدم «فیفا»، یقف في صف 
وتتحفظ  موعدھا.  في  إفریقیا  أمم  إلقامة  الرافضة  أوروبا  أندیة 
للمنتخبات اإلفریقیة، خوفا  المحترفین  أندیة أوروبا على إرسال 
في  بمباریات  األندیة  والرتباط  كورونا  فیروس  انتشار  من 
بطوالت مختلفة محلیا وقاریا.                                     ق. ر

یوم  أوروبا،  في  الناشطون  الوطني  المنتخب  العبو  یجتمع 
العاصمة  الى  الیوم  نفس  في  للتوجھ  بباریس،  المقبل  االثنین 
القطریة الدوحة في رحلة خاصة، تحسبا للتربص التحضیري 
الوحید قبل نھائیات كاس أمم إفریقیا بالكامیرون حسبما أكدتھ 

مصادر مطلعة أمس.
بالجزائر  تربص  أي  لالعبین  األولى  المجموعة  تخوض  ولن 
والمتكونة أساسا من الجناح االیسر، یوسف بالیلي، والمدافع 
الدوحة  من  الماضي  االحد  یوم  العائدان  بدران،  القادر  عبد 
بعد مشاركتھما في كأس العرب فیفا 2021 ، رفقة المنتخب 

الوطني المحلي ، بقیادة المدرب مجید بوقرة.
ویخوض ابطال افریقیا، مقابلتین ودیتین بالدوحة، یوم السبت 
ضد  الشھر  نفس  من   5 واالربعاء  غامبیا  امام  جانفي  الفاتح 
غانا، قبل ان یطیروا الى دواال الكامیرونیة. وسبق وان اجرى 

المنتخب الجزائري تحضیراتھ بالدوحة ، قبل كاس امم افریقیا- 
2019 بمصر ، التي توجت بھا الجزائر ، حیث نشط  یومھا « 

الخضر» مباراتین ودیتین، قبل سفریتھم الى القاھرة.
وبالكامیرون، سیقیم « الخضر» بفندق أنومو الواقع بونانغو، 
بینما تجرى التدریبات بالملحق الجنوبي لملعب غابوما، الذي 
سیحتضن مباریات المجموعة الخامسة، التي تضم، الجزائر، 
المنتخب  دیفوار. ویستھل  االستوائیة وكوت  سیرالیون، غینیا 
الوطني حملة الدفاع عن لقبھ، یوم الثالثاء 11 جانفي 2022

، أمام سیرالیون ، بملعب غابوما بدواال (00ر14سا ، توقیت 
جزائري)، قبل تحدي منتخب غینیا االستوائیة، یوم االحد 16

جانفي 2022 بدواال (00ر20سا)، ثم كوت دیفوار ، الخمیس 
20 جانفي 2022 ، في نفس الملعب ( 00ر17سا).

ق.ر

ô£b ¤EG π≤æàdG πÑb ¢ùjQÉH ‘ ¿ƒ©ªàé«°S ÉHhQhCG ƒaÎمدوار ينتخب لعهدة جديدة على رأس الرابطة ويصرح

«على المسؤولین التعاون من أجل 
تسییر احترافي»

بالتزكیة  القدم  لكرة  المحترفة  للرابطة  رئیسا  مدوار  الكریم  عبد  انتخب 
مدتھا  ثانیة  لفترة  وذلك  أمس،  الذي عقد  العمومیة  الجمعیة  اجتماع  خالل 
الوحید  المرشح  كان  بعدما  بالتزكیة  مدوار  انتخاب  أربع سنوات. وجرى 
الدین  عز  اآلخر  المرشح  ملف  الترشیحات  لجنة  رفض  بعد  للمنصب، 
استیفائھ  لعدم  وفاق سطیف،  نادي  إدارة  لمجلس  السابق  الرئیس  أعراب، 
الشروط القانونیة، كذلك انتخبت الجمعیة العمومیة أعضاء المكتب التنفیذي 
المشكل من خمسة أعضاء. وتحدث مدوار، بعد فوزه قائال: «االنتخابات 
كانت شفافة ونزیھة وكنت أتمنى وجود منافسا لي، ولكن لجنة الترشیحات 
اتخذت قرارات قانونیة، أكدت علیھا المحاكم الموقرة، سنعمل على مرافقة 
منھا».  تعاني  التي  المختلفة  المشاكل  لحل  ودعمھا  الجزائریة،  األندیة 
تتطلب  باحترافیة، واالحترافیة  :»التسییر سیكون  المتحدث  ذات  وأضاف 
التعاون مع كل المسؤولین، المكتب السابق فّوضني لتسییر الرابطة ریثما 
تنظم جمعیة عامة و المصادقة على كل شيء، األن أستطیع اتخاذ قرارات 
عكس الوقت السابق“. وأضاف مدوار :»لم أنتظر ال الوزارة وال الفیدیرالیة 
لكي أقّرر الترشح، عكس ما ترّوج لھ بعض األطراف، أھداف األشخاص 

معروفة، وأنا أعي ما أقول».                    ق.ر

ثالثة أندية قطرية تريد استقدامه

الترجي التونسي یسابق الزمن لمنع 
شتي من الرحیل مجانا

لمنع  إجراءات  اتخاذ  في  التونسي  الریاض  الترجي  نادي  إدارة  شرعت 
رحیل الدولي الجزائري الیاس شتي عن صفوفھا في المیركاتو الشتوي، في 
الوقت الذي أبدت أندیة قطریة رغبتھا في التعاقد معھ بعد تألقھ مع الخضر 
في كأس العرب، حسبما أكدتھ تقاریر إعالمیة محلیة أمس. وأوضحت ذات 
المصادر أن إدارة الترجي باشرت إدارة تحركاتھا األولى، لمنع شتي من 
مغادرة الفریق، في المیركاتو المقبل، حیث قامت من مستحقاتھ المالیة في 
حسابھ البنكي، حتى یتفادى الفریق أي قرار من لجنة المنازعات في الفیفا، 
یصب في مصلحة الالعب. وأكدت تقاریر صحفیة أن إدارة الترجي ال ترید 
التفریط في خدمات الالعب مجانا، وتصر على تسویة وضعیتھ، قبل فتح 
باب المفاوضات مع األندیة الساعیة للحصول على خدماتھ. وكانت مصادر 
أخرى قد أكدت في وقت سابق أن الالعب تلقى ثالثة عروض للرحیل إلى 
الدوري القطري خالل فترة االنتقاالت الشتویة المقبلة، مضیفة بأنھ مطلوب 

ق.ر في أندیة الریان والسیلیة والعربي.    

الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة األولى:

الرائد في مھمة صعبة ومواجھتین 
محلیتین في الشرق والوسط

تعرف الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة األولى المقررة غدا مباراة في 
القمة بین رائد الترتیب شباب بلوزداد ومضیفھ ومطارده المباشر اتحاد بسكرة، 
بینما یتالقى وفاق سطیف وشباب قسنطینة في لقاء محلي ساخن مفتوح على 
كل االحتماالت فضال عن مواجھة عاصمیة بین نصر حسین داي و مولودیة 
الجزائر. شباب بلوزداد سیخوض اختبارا صعبا للغایة أمام تشكیلة اتحاد بسكرة 
التي حققت  مشوارا دون خطأ بمیدانھا، وسیكون الرھان ھاما، كون النادیین 
یسعیان إلى تحقیق نتیجة إیجابیة، ویتنقل شباب قسنطینة إلى سطیف للتباري 
مع الوفاق المحلي في دیربي الشرق، ویستضیف أولمبي المدیة نادي بارادو 
بھدف التصالح مع أنصاره، ولو أن المھمة تبدو ألول وھلة صعبة مع أحسن 
فریق خارج قواعده. وفي الجنوب، سیكون شبیبة الساورة  امام حتمیة التدارك 
لدي استضافتھ لنجم مقرة ، فالفوز سیمكن تشكیلة مدینة بشار من العودة مجددا 
«للبودیوم»، أما مولودیة الجزائر فستكون على موعد مع دیربي عاصمي أمام 
نصر حسین داي في لقاء مثیر و متكافئ. اتحاد الجزائر مطالب باالستفاقة عند 
استقبالھ لمولودیة وھران خاصة وأن المدرب الفرنسي لتشكیلة «سوسطارة» 
دنیس الفان مھدد باإلقالة في حال إخفاق جدید، أما «الحمراوة» الذین باتت 
وضعیتھم ال تبعث على االرتیاح فسیتنقلون الي العاصمة و النادي یواجھ ازمة 
مالیة خانقة مما قد ینعكس على اداء التشكیلة التى یقودھا المرب السویسري 
لتحقیق  امام فرصة سانحة  القبائل  فیما ستكون شبیبة  التونسي معز بوعكاز. 
ثاني فوز لھا بتیزي وزو أمام جمعیة الشلف ، فیما یسعى أمل االربعاء إلى 
تأكید انتصاره األول المسجل في مقرة وذلك لدى استقبالھ بملعب بوفاریك لوداد 

تلمسان.                    ق.ر/واج

Ú«∏ëŸG Öîàæe Iƒ≤H ±Î©jh IQÉªY A»æ¡j ÉØ«ØdG ¢ù«FQ

zÜô©dG ¢SCÉµH èjƒààdGh ácQÉ°ûŸG ≈∏Y …ôFGõ÷G ÖîàæŸG ôµ°TCG{

 ¿Éµ∏d Ò°†ëàdG ‘ ¿ƒYô°ûj ô°†ÿG
áMhódÉH ÚæKE’G Ωƒj

وجھ جیاني أنفانتینو رئیس االتحادیة الدولیة لكرة القدم أمس تھانیھ الحارة 
الوطني  المنتخب  تتویج  بمناسبة  الدین عمارة،  الفاف شرف  في  لنظیره 
للمحلیین بكأس العرب التي اختتمت مؤخرا بالعاصمة القطریة الدوحة، 

حسبما أكده الموقع الرسمي للفاف أمس.
الدین عمارة:  الفاف شرف  إلى رئیس  وقال رئیس «الفیفا» في رسالتھ 
في  تونس  أمام  العرب،  كأس  إحراز  من  الجزائري  المنتخب  «تمكن 
مباراة عرفت سوسبانس كبیر، وبھذه المناسبة أھنئكم على اإلنجاز الجدید 
الجزائري،  المنتخب  «وأشكر  إنفانتینو:  وأضاف  الجزائریة».  للكرة 
كما  العرب،  كأس  بطولة  خالل  بھ  ظھر  الذي  والوجھ  المشاركة  على 
أود أن تبلغوا تھاني الخاصة لكل العبي المنتخب والمدرب وكل الطواقم 
سجل  أنفانتینو،  جیاني  الفیفا،  رئیس  أن  یذكر  الجزائریة»  والجماھیر 
حضوره بقطر، خالل نھائي كأس العرب، الذي فاز بھ المنتخب الوطني، 

ق.ر على نظیره التونسي.      
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á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG ájôFGõ÷G ájQƒ¡ª÷G
والیة عین الدفلى

دائرة العبادیة
بلدیة عین بویحي

رقم التسجیل الجبائي للبلدیة: (098444339079604)

2021/02 :ºbQ ìƒàØe »æWh ¢VhôY Ö∏W øY ¿ÓYEG

طبقا ألحكام المواد: 42.40.34 و43 من الرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 2015 المتضمن 
تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، تعلن بلدیة عین بویحي عن طلب عروض وطني مفتوح للمرة الثانیة 

(بعد اإلعالن عن عدم جدوى)
إلنجاز العملیة التالیة: تموین مطاعم المدارس االبتدائیة التابعة لبلدیة عین بویحي بمواد التغذیة لسنة 2022 للحصة التالیة: 

الحصة 3: اللحوم الحمراء والبیضاء الطازجة.
یمكن للمؤسسات المختصة (المؤسسات التجاریة، تجار الجملة والتجزئة في االختصاص) الراغبة في المشاركة في طلب 
العروض المفتوح التقرب من مصلحة التجھیز واألشغال الجدیدة ببلدیة عین بویحي لسحب دفتر الشروط، مقابل دفع مبلغ 
أربعة آالف دینار نقدا (4.000.00 دج) غیر قابلة للتعویض تصب في خزینة البلدیة عن طریق وكیل اإلیرادات ببلدیة 

عین بویحي أو أمین خزینة ما بین بلدیات العبادیة، العروض المودعة ترفق بالوثائق التالیة :
1/- ملف الترشح:

1 - التصریح بالنزاھة (مملوء، ممضي، مؤرخ ومختوم من طرف المتعھد)
2 - التصریح بالترشح (مملوء، ممضى ومؤرخ من طرف المتعھد)

* أما بقیة قائمة الوثائق المطلوبة كاملة بالتفصیل، یجب الرجوع إلى التعلیمات الموجھة للمتعھدین في دفتر الشروط 
(المادة 04)

2/ - العرض التقني:
1 - التصریح باالكتتاب (مملوء، ممضى ومؤرخ من طرف المتعھد)

2 - دفتر الشروط یحتوي في آخر صفحتھ على العبارة " قرئ وقبل" مكتوبة بخط الید (مملوء، ممضى، مؤرخ ومختوم 
من طرف المتعھد)

3 - مذكرة تقنیة تبریریة ممضیة ومؤرخة ومختومة من طرف المتعھد.
3 / - العرض المالي:

1 - رسالة التعھد (مملوءة، ممضیة ومؤرخة من طرف المتعھد) 
2 - جدول األسعار بالوحدة (مملوء باألحرف واألرقام ، ممضى مختوم ومؤرخ من طرف المتعھد)

3 -  تفصیل كمي وتقدیري (مملوء، ممضى، مختوم ومؤرخ من طرف المتعھد) 
یجب أن یوضع كل من ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام، یبین كل منھا 
تسمیة المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعھا وتتضمن عبارة " ملف الترشح" أو عرض تقني " أو " عرض مالي" 
حسب الحالة، وتوضع ھذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ویحمل عبارة: "ال یفتح " إال من طرف لجنة فتح 

األظرفة وتقییم العروض.
طلب عروض وطني مفتوح رقم: 02 /2021 موضوع طلب العروض: (عنوان العملیة، رقم الحصة)

تعنون بـ: إلي السید رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة عین بویحي.
- تودع العروض لدى مصلحة التجھیز واألشغال الجدیدة ببلدیة عین بویحي.

- حددت آجال تحضیر العروض بـ : خمسة عشر (15) یوم ابتداء من أول نشر في الصحافة الوطنیة أو النشرة الرسمیة 
لصفقات المتعامل العمومي.

- یوافق یوم وآخر ساعة إلیداع العروض آخر یوم من مدة تحضیر العروض قبل الساعة العاشرة صباحا (10:00 سا).
- یوافق یوم وساعة فتح األظرفة التقنیة والمالیة أخر یوم من مدة تحضیر العروض على الساعة العاشر النصف صباحا 

( 10:30 سا )
- إذا صادف آخر یوم مدة تحضیر العروض یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة فإن مدة تحضیر العروض تمدد إلى غایة یوم 

العمل الموالي. 
- یبقى المتعھدون ملزمون بعروضھم لمدة  90  یوم ابتداء من تاریخ إیداع العروض .

- المتعھدون مدعوون لحضور جلسة فتح األظرفة بمقر البلدیة.  
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  يرتقب مشاركة أكثر من 50 فنانا تشكيليا 
للصالون  التاسعة  الطبعة  فعاليات  في 
بدءا  المزمع  التشكيلية  للفنون  الوطني 
حسب  بوهران،  الجاري  ديسمبر   28 من 

القائمين على الصالون.
من  المنظمة  التظاهرة  هذه  سيحضر  و 
طرف دار الثقافة «زدور ابراهيم بلقاسم» 
والية  من  تشكيليا  فنانا   40 من  أكثر 
مختلف  من  آخرين  فنانين  و9  وهران 
واليات الوطن, حسبما أبرزته لوأج مديرة 
دار الثقافة «زدور ابراهيم بلقاسم» التي 
المشاركين من خارج  أن عدد  إلى  أشارت 
الطبعات  مع  بالمقارنة  تقلص  وهران 

السابقة بسبب جائحة كوفيد 19- «.
ستتواصل  التي  الطبعة  هذه  ستقام  و 
والمنظمة  الجاري  ديسمبر   30 غاية  إلى 
للثقافة  الوطني  الديوان  مع  بالتعاون 

في  وتميزنا  تالحمنا  «قوتنا في  تحت شعار  والفنون  الثقافة  مديرية  من  وبإشراف  واإلعالم 
تنوع ثقافتنا», كما أضافت السيدة قوادري.

و سيكون ضيف شرف هذا الموعد الفني الذي ستحتضنه بهو قاعة السينما «المغرب» الفنانة 
من  سالمة  زكي  الفلسطيني  التشكيلي  والفنان  العاصمة  الجزائر  من  زهية  قاسي  التشكيلية 

والية تلمسان وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة, كما أشير إليه.
للفنانين  رحبا  فضاء  تقليدا  أصبح  الذي  التشكيلية  للفنون  الوطني  الصالون  هذا  يشكل  و 
التشكيلين لعرض أعمالهم من مختلف المدارس الفنية وإبراز تجاربهم اإلبداعية التي تتناول 

عدة مواضيع لها صلة بشعار هذه التظاهرة, وفق ذات المصدر.
و تم برجمة خالل هذه الطبعة زيارة للمشاركين إلى رواق «كور» المتخصص في الخط العربي 
بها  تزخر  التي  األثرية  المعالم  مختلف  إلى  وجولة سياحية  السنة  تم فتحه خالل هذه  والذي 

وهران وكذا حضور حفل فني من تنظيم الديوان الوطني للثقافة واإلعالم.

   يتناول كتاب «الدكتور محمد لمين دباغين، مفكر بين العوام» للكاتب رشيد خطاب حياة و مسار احد رواد الحركة 
الوطنية الجزائرية الذي لعب دورا هاما في النضال ضد المستعمر الفرنسي بداية من 1940 الى غاية استقالل الجزائر.
   يتقفى المؤلف الجديد الصادر عن منشورات «دار الخطاب» في 370 صفحة حياة محمد لمين دباغين منذ والدته بحي 
القصبة العتيق بالجزائر العاصمة في 24 يناير 1917 الى غاية وفاته في 20 يناير 2003 بمدينة العلمة (سطيف). و 
يستعرض الكاتب من خالل هذا المولود الجديد اهمم محطات المسار السياسي للرجل قبل مجازر 8 ماي 1945 و بعدها 
في فترة الكفاح المسلح ضد المستعمر الفرنسي من 1954 الى 1962، و هي الفترة التي شغل فيها مناصب سياسية 

هامة من بينها وزير الشؤون الخارجية في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
غاية  الى  و  التاريخ  هذا  من  و   ،1945 ماي  غاية  الى  السياسي  التزامه  و  المناضل  بطفولة  ايضا  الكتاب  هذا  اهتم  و 
خروجه من حركة انتصار الحريات الديمقراطية في اواخر عام 1949. و تحدث المؤلف بعد ذلك عن النشاط السياسي 
لدباغين على راس وفد الخارجية لجبهة التحرير الوطني و ايضا عن دوره كعضو في لجنة للتنسيق و التنفيذ الثانية 

لجبهة التحرير في 1957.
الى  الجزائرية  للجمهورية  المؤقتة  الحكومة  في  الخارجية  للشؤون  وزيرا  تعينه  الى  الكتاب  هذا  في  كذلك  تطرق  و 
غاية 1959 و في االخير خصص حيزا لمسألة انسحابه نهائيا من الحقل السياسي بدء من 1960 ليتفرغ بعده لعمله 

كطبيب و ذلك حتى وفاته في 2003.
و كان هذا السرد للسيرة الذاتية لهذا المجاهد و السياسي الكبير 
و  الفرنسي  األرشيف  و  الجزائري  األرشيف  في  بحث  عمل  ثمرة 
محاولة اولية لفهم بعض «االمور غير المعلن عنها «في تاريخنا 
المثقف في مسار  التحليلي و ايضا دور  النهج  المعاصر باعتماد 
الوعي الوطني كما اوضح المؤلف الذي تأسف ل» قلة الكتابات « 
التزمت الصمت بتعنت حول  التي  حول هذه الشخصية «الفذة» 

السياسي. نضالها 
لمين دباغين الذي تحدث عنه الكثير من المؤرخين و الصحفيين 
عمل  موضوع  نضاله  و  اسمه  يكن  «لم  معاصريه  من   القادة  و 
رفض  المرحوم  ان  مسجال  خطاب  يقول  صحيح»  بشكل  بحثي 
كان  «و  الكتابة  او  الحديث  التماسات  كل  بلباقة  االستقالل  بعد 

يرد دائما بالقول «قمت فقط بواجبي تجاه اهللا و تجاه لوطن».
اال ان السيد خطاب يؤكد ان تقديم هذه السيرة الذاتية لم يكن» 
المتحفظة  بالشخصية  يتعلق  :األول  لسببين  الهين»  باألمر 
المسالة  اما  المكتوبة،  اآلثار  من  الكثير  يترك  لم  الذي  للمعني 
مارس  التي  «الخاصة  التاريخية  بالظروف  حسبه  فتتعلق  الثانية 
القمع  بسبب  السرية  اتسمت  التي  السياسي  نشاطه  كل  فيها 

الستعماري».
اصدر  ان  و  سبق  و  االنسانية  العلوم  درس  خطاب  رشيد  المؤلف 
و  «اخوة  التاريخ  في  مرجعيين  قاموسيين  عن  عبارة  مؤلفين 
يهودية  ديانة  و  اوروبية  اصول  من  للجزائريين  «المخصص  رفقاء 
الوطنية و « أصدقاء االخوة «الذي يتحدث عن  التحرير  خالل حرب 

الدعم الدولي للثورة التحريرية.

صدور كتاب عن مسار محمد لمین دباغین 
احد رواد الحركة الوطنیة الجزائریة

 أكثر من 50 مشاركا في الطبعة 
التاسعة للصالون الوطني للفنون 

التشكیلیة بوھران قریبا

تلمسان: انطالق الطبعة الرابعة للصالون 
الوطني للحروفیات

إدراج  و  العربية  للغة  العالمي  اليوم  للحروفيات بمناسبة  الوطني  للصالون  الرابعة  الطبعة  االندلسية  الدراسات  االثنين بمركز  انطلقت يوم     
الخط العربي في التراث العالمي غير المادي.

الرئيسية  المكتبة  بالتنسيق مع  لتلمسان  للخط اإلسالمي  الوطني  العمومي  المتحف  المنظمة من طرف  الطبعة  افتتاح هذه  و شهدت مراسيم 
للمطالعة العمومية محمد ديب, عرض 39 لوحة فنية وظف فيها المشاركون الحرف العربي باستعمال األلوان حول مواضيع مختلفة.

15 كما تم ضمن ذات المراسيم المنظمة على مدار يومين تحت شعار «حرف، لون وكتاب» انطالق المسابقة الوطنية في الحروفيات بمشاركة 
18 والية من الوطن على غرار تلمسان وأم البواقي و  30 فنانا من  فنانا من إجمالي الفنانين المشاركين في هذه الطبعة والمقدر عددهم بـ 

ورقلة و تقرت و البليدة.
و تم بذات المناسبة إقامة ثالث ورشات األولى حول «توظيف الحرف العربي في التشكيل و التعامل مع الخامات غير التقليدية في تنفيذ العمل» 
للمطالعة  الرئيسية  للمكتبة  موجهة  أخرى  ورشة  و  للتصميم»  كمادة  حروفي  تشكيلي  عمل  باعتماد  الكتب  أغلفة  «تصميم  حول  الثانية  و 

العمومية أطرها مختصون في الحروفيات.
و يرتقب على هامش هذا الصالون تنظيم ندوة علمية حول «فن الحروفية» تتخللها عدة مداخالت حول «الحروفية كأسلوب معاصر وإشكاليات التصنيف واالصطالح فيها وإشكاليات الهوية المطروحة حولها» و أخرى حول «الحروفية إشكاليات 
وقواعد اإلبداع»و «عالقة المخطوط بالحروفية» و ذلك لفائدة الطلبة والفنانين والمهتمين بالحروفيات إلى جانب تتويج الفائزين الثالثة األوائل في المسابقة الوطنية للحروفيات و تنظيم زيارة لفائدة المشاركين إلى المعالم األثرية لتلمسان 

خالل اليوم الثاني لهذه التظاهرة, كما أفاد به لـ/وأج/ مدير المتحف العمومي الوطني للخط اإلسالمي لتلمسان, سيد احمد لصنوني.
و يهدف هذا الصالون إلى خلق مدرسة في فن الحروفيات بالجزائر و التعريف بالفنانين و الخطاطين المشتغلين على فن الحروف باعتباره فنا معاصرا يهدف إلى توظيف الحرف العربي في العمل الفني التشكيلي, كما أشير إليه.

عرض مسرحیة «بیت الصابون» بمھرجان «آفاق مسرحیة» بمصر
المصرية  األوبرا  بدار  الجاري  26 ديسمبر  إلى غاية  االثنين ويستمر  يوم  بداية من  ينطلق  الذي  «آفاق مسرحية»  لمهرجان  السابعة  الدورة  الحاج ضمن عروض  آيت  الجزائري حفيظ  للمخرج  الصابون»     سيتم عرض مسرحية «بيت 

بالقاهرة، حسبما أفاد به الموقع الرسمي للمهرجان.
(ليبيا), «للرجال بركة»  القانون» (سلطنة عمان), «هوس في الظالم»  الفراعنة» (مصر), «رأس خارج  المسرحية على غرار « لعنة  العديد من األعمال  إلى جانب  الحاج  للمخرج حفيظ آيت  الصابون»  و سيتم عرض مسرحية « بيت 

(تونس), « ليلة مقتل العنكبوت» (األردن) و «المفتاح» (العراق).
و تتناول مسرحية «بيت الصابون» بطابع كوميدي حاالت اجتماعية تحكي الواقع بهزلية وهي من إنتاج الجمعية الثقافية لمسرح الغد براقي (الجزائر العاصمة), بدعم من الصندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها بوزارة 

الثقافة والفنون, عن نص للمؤلف المسرحي علي ثامرت, من تمثيل رابح قادري, وليد حميدي و سعاد وعيل و من سينوغرافيا لبلعوشة عبد العزيز.
و في ذات اإلطار , سيتم تكريم الفنان المسرحي والتلفزيوني حكيم دكار إلى جانب مجموعة من المبدعين العرب من السودان وتونس واليمن وضمنهم ,السفير علي مهدي فنان اليونسكو للسالم واألمين العام للهيئة الدولية للمسرح 

يونسكو, المخرج فوزي ابراهيم, على الجفندي رئيس ومؤسس مركز اإلبداع والموروث الشعبي.
القصيرة  والعروض  والمونودراما  والطفل  الهمم  ذوي  7 عروض مسرحية في مجاالت مسرح  بها  ويمثل مصر  دول عربية   6 بينها  14 عرض مسرحي من  بمشاركة  المصرية  األوبرا  بدار  «الهناجر»  العروض علي مسرح  لإلشارة ستقدم 

والطويلة
تنظيم معرض من « األحجار الكريمة» ألمين غوتالي

   افتتح أمس األحد بالجزائر العاصمة معرض للوحات صغيرة مصنوعة من تركيب الحصى للفنان أمين غوتالي بعنوان « أحجار كريمة» 
ليستعيد بذلك ملخصا جميال من جوالته من خالل عدة مواضيع ذات صلة بالبحر والتاريخ والفنون و اآلداب.

30 ديسمبر في قسم العلوم اإلنسانية بالمركز الثقافي الجامعي الواقع في شارع بوعالم  و يضم هذا المعرض الذي يستمر الى غاية 
العيساوي (قرب مسجد الرحمة) و الذي يعتبر األول في المسيرة الفنية ألمين غوتالي ، ثالثين عمالً بأشكال مختلفة تم تصمميها على 

مدار سنة من اإلبداع الغزير للتخفيف من االزعاج الذي سببه الحجر الصحي بغض النظر عن ضرورة االلتزام به .
و من بين المواضيع التي عالجها الفنان الحب و الموسيقى و األدب على غرار «الحاج العنقى و جوقه» و «عندما يكون لدينا الحب فقط» 
و»دعنا نغني تحت المطر» و»التلميذ و الدرس» و «كاتب» مستذكرا بذلك ذاكرة و سمعة الحاج امحمد العنقى و جاك بريل و جين كيلي 

و مالك حداد و كاتب ياسين.
كما تطرق الفنان الى تاريخ الثورة المجيدة من أجل استقالل الجزائر من خالل خمس لوحات  « االمجاد» و « العذاب» و «عبد القادر» و 

«المؤسسون» و « الشيخ بوعمامة أو ملحمة قائد مقاوم» اضافة الى « تراث» ’في اشارة الى اسطورة حيزية.
للعلم يهتم أمين غوتالي ، الصحفي، عن كثب بعالم الثقافة والفنون والتاريخ والتراث ، مع توجهات أكثر وضوحا نحو الموسيقى واألدب 

الجزائري والتصوير الفني.
و يعتزم أمين غوتالي العودة بتنظيم معارض جديدة و مواضيع فريدة هذه المرة كاشفا عن خياراته الفورية لـ «الجزائر» و»الجنوب 

الكبير».

 فنانا تشكيليا 
للصالون  التاسعة  الطبعة  فعاليات  في 
بدءا  المزمع  التشكيلية  للفنون  الوطني 
حسب  بوهران،  الجاري  ديسمبر   

من  المنظمة  التظاهرة  هذه  سيحضر  و 
طرف دار الثقافة «زدور ابراهيم بلقاسم» 
والية  من  تشكيليا  فنانا   
مختلف  من  آخرين  فنانين   
واليات الوطن, حسبما أبرزته لوأج مديرة 
دار الثقافة «زدور ابراهيم بلقاسم» التي 
المشاركين من خارج  أن عدد  إلى  أشارت 
دار الثقافة «زدور ابراهيم بلقاسم» التي 
المشاركين من خارج  أن عدد  إلى  أشارت 
دار الثقافة «زدور ابراهيم بلقاسم» التي 

الطبعات  مع  بالمقارنة  تقلص  وهران 

ستتواصل  التي  الطبعة  هذه  ستقام  و 
والمنظمة  الجاري  ديسمبر   
للثقافة  الوطني  الديوان  مع  بالتعاون 

الثقافي
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الوكاالت
274 أن  إلى  المتحدة  األمم  توقعات  وتشیر 
ملیون شخص سیحتاجون إلى مساعدات إنسانیة 
أفغانستان  خاصة  الدول،  من  عدد  في  طارئة 
تتطلب  التي  والسودان  وإثیوبیا  والیمن  وسوریا 
الدول  ھذه  أفغانستان  وتتصدر  تمویل.  أكبر 
الخمس، حیث یتعین توفیر 4.5 ملیار دوالر من 
المساعدات الطارئة لمساعدة 20 ملیون شخص 
ھناك، حیث حذرت وكاالت اإلغاثة األممیة من 
أزمة إنسانیة كبیرة في ھذا البلد الذي یعاني أكثر 
من نصف سكانھ البالغ عددھم 38 ملیون نسمة 
من المجاعة.  وباإلضافة لكون االقتصاد األفغاني 
أحد أفقر االقتصادات في العالم - نتیجة 40 سنة 
 - مسبوقة  غیر  جفاف  وموجات  الحرب،  من 
أصول  وتجمید  الخارجیة  المساعدات  تعلیق  زاد 
الحكومة األفغانیة والعقوبات الدولیة على طالبان، 
منذ سیطرة الحركة على الحكم في البالد منتصف 
أغسطس المنصرم، من تفاقم األزمة اإلنسانیة في 
البالد. أما بالنسبة لسوریا، فقد سجلت ھي األخرى 
خالل ھذا العام الذي یوشك على االنقضاء، تزایدا 
آثار  تزال  ال  حیث  اإلنسانیة،  االحتیاجات  في 
من  عقد  مدار  على  البالد  شھدتھا  التي  الحرب 
الزمن تلقي بضاللھا على الملف اإلنساني سواء 
تحملت  التي  المجاورة  الدول  أوفي  البالد  داخل 

أعباء نزوح مالیین األشخاص.
یعاني  العالمي،  األغذیة  برنامج  بیانات  وحسب 
اآلن حوالي 12.4 ملیون شخص في سوریا (ما 
یقرب من 60 بالمائة من السكان) من انعدام األمن 
الغذائي، وھذا أعلى رقم سجل في تاریخ سوریا، 
بزیادة نسبتھا 57 بالمائة عن عام 2019. ویتعین 
الحتیاجات  لالستجابة  دوالر  ملیار   4.2 توفیر 
السكان، و5.8 ملیار دوالر أخرى لدعم الالجئین 
السورین في المنطقة، وكذا تلبیة احتیاجات 12.6
ملیون سوري یعیشون أوضاع الفقر و 4.4 في 

فقر مدقع، حسب تقدیرات األمم المتحدة.
من  المالیین  ویواجھ  الذي  بالیمن،  یتعلق  وفیما 
المسلح،  النزاع  بسبب  المجاعة،  خطر  سكانھ 
على  المفروضة  والقیود  االقتصادي  واالنھیار 

(كوفید19-)،  وباء  تفشي  وكذا  اإلنساني،  العمل 
عام  دوالر  ملیار   1.98 توفیر  إلى  فیحتاج 
یعادل  (ما  شخص  ملیون   20 إلغاثة   2022
70 بالمئة من إجمالي السكان)، ھم بحاجة ماسة 
شھدت  التي  إثیوبیا  وفي  عاجلة.  مساعدات  إلى 
القوات  بین  للحرب  عودة   2021 العام  خالل 
تیغراي"،  لتحریر  الشعبیة  و"الجبھة  اإلثیوبیة 
شخص،  ملیوني  من  أكثر  تشرید  في   تسببت 
یواجھ أكثر من 9 مالیین شخص خطر المجاعة، 
إنسانیة عاجلة، في وقت  لمساعدات  وھم بحاجة 
فجوة  من  البالد  في  اإلغاثة  عملیات  فیھ  تعاني 
ملیون   350 دوالر،   ملیار   1.3 بقیمة  تمویلیة 
دوالر منھا خاصة باالستجابة في منطقة تیغراي. 
االحتیاجات  استمرت  فقد  السودان،  وبخصوص 
اإلنسانیة في النمو في جمیع أنحاء البالد، مدفوعة 
سنوي  تضخم  (معدل  تفاقمت  اقتصادیة  بأزمة 
العالمیة،  الجائحة  بسبب  بالمائة)،   400 یقارب 
إلى  دارفور،  في  العرقي  والعنف  األمن  وانعدام 
واستضافة  األمراض،  وتفشي  الفیضانات  جانب 

ھذه الدولة الفقیرة لمالیین الالجئین والنازحین.
اإلنسانیة  للشؤون  المتحدة  األمم  وقد حذر مكتب 
30 حوالي  (أي  سوداني  ملیون   14،3 أن  من 

لمساعدات  سیحتاجون  البالد)  سكان  من  بالمائة 
ألف   800 بزیادة   ،2022 عام  خالل  انسانیة 
عن العام الحالي، وھو أعلى رقم خالل عقد من 

الزمن.
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النطاق  واسعة  اإلنسانیة  االحتیاجات  ظلت 
من  كبیر  عدد  في  مستمرة  الحمایة  ومخاطر 
الدول التي تعاني من أزمات انسانیة مستعصیة، 
إضعاف  إلى  كورونا  فیروس  وباء  أدى  بینما 
األزمات،وتفاقم  مواجھة  على  المجتمعات  قدرة 
الظروف اإلنسانیة المتردیة أصال، ویتوقع مكتب 
تنسیق الشؤون اإلنسانیة (أوتشا)، في استعراضھ 
17 بنسبة  المستقبلیة،قفزة  لالحتیاجات  السنوي 

في المئة في عدد األشخاص الذین سیحتاجون إلى 
مساعدة عاجلة عام 2022.

دوالر  ملیار   41 تقدیم  المانحین  المكتب  ویناشد 
أمیركي لمساعدة 183 ملیون شخص من الفئات 
األكثر ضعفا في 63 دولة ،فیما قد یجبر االحترار 
216 لھ  المرافقة  الطبیعیة  والكوارث  المناخي 
غیر  آخر  ملجأ  عن  البحث  على  شخص  ملیون 
بلدھم بحلول عام 2050، وبدون اتخاذ إجراءات 
2022 عام  یصبح  أن  یمكن  وفوریة،  دائمة 
811 ملیون شخص  فیھ  یعاني  كارثیا، في عالم 

من سوء التغذیة.
نداء  (الیونیسف)  منظمة  أطلقت  جھتھا،  ومن 
للتمویل الطارئ بقیمة قیاسیة قدرھا 9.4 بالیین 
ملیون   327 من  أكثر  إلى  للوصول  دوالر 
متأثرین  طفل  ملیون   177 فیھم  بمن  شخص، 
بأزمات إنسانیة وبجائحة (كوفید19-) في جمیع 
نداء  إطار  في  الیونیسف  وتخطط  العالم.  أنحاء 
 ،2022 للعام  األطفال  أجل  من  اإلنساني  العمل 
لسوء  لعالج  طفل  مالیین   7.2 إلى  للوصول 
طفل  ملیون  و62.1  الوخیم،  الحاد  التغذیة 

شخص  ملیون  و53.4  الحصبة،  ضد  بلقاحات 
للشرب  الصالحة  المیاه  على  الحصول  بإمكانیة 
طفل  ملیون   27.9 و  المنزلیة،  واالحتیاجات 
خدمات  على  الحصول  بإمكانیة  رعایة  ومقدم 
النفسي-االجتماعي،  والدعم  العقلیة  الصحة 
ومتاحة  آمنة  بقنوات  شخص  ملیون  و51.9 
طفل  ملیون   77.1 االستغالل،و  عن  لإلبالغ 
ملیون  و23.6  رسمي،  غیر  أو  رسمي  بتعلیم 

أسرة معیشیة بمساعدات نقدیة.
قادر  غیر  الدولي  اإلنساني  التحرك  یزال  وال 
على مواكبة العدید من الكوارث الھائلة، في ظل 
بالمناخ  المرتبطة  الكوارث  جراء  الطلب  تزاید 
عدم  خطر  و  والحروب  النزاعات  استمرار  و 
"كورونا"  فیروس  لقاحات  على  الحصول  تكافؤ 
(كوفید19-). كما تتسبب أزمة المناخ في خسائر 
عیشھم  وسبل  وصحتھم  الناس  حیاة  في  متزایدة 
المدمرة  الفیضانات  العالم،حیث  أنحاء  جمیع  في 
تمكن  عدم  ظل  في  القاتلة،  الحر  وموجات 
لتجنب  األخیرة  بتعھداتھا  الوفاء  في  الحكومات 

نتائج أكثر كارثیة لالحتباس الحراري.  
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الدولي
»KÉZE’G ™ªàéŸG πªY øe äó≤Y ÉfhQƒµd ájOÉ°üàb’G QÉKB’G

∫hódG øe ójó©dG ‘ á«fÉ°ùfE’G äÉeRCÓd ºbÉØJ ..2021 áæ°S

سجل العالم خالل سنة 2021 تفاقما في األزمات اإلنسانیة المعقدة الناجمة عن الحروب وانعدام األمن وتغیر المناخ، ناھیك عن 
اآلثار االقتصادیة لجائحة (كوفید19-) التي عقدت من عمل المجتمع اإلغاثي خاصة في ظل غیاب التأھب ونقص التمویل.

ÉfhQƒc AÉHh IQGOEG ¿CÉ°ûH É¡JGOÉ≤àfG É¡°†aQ •ÉHôdG ≠∏ÑJ ójQóe

É«fÉÑ°SEGh Üô¨ŸG ÚH IójóL á«°SÉeƒ∏HO áeRCG QOGƒH
بین  جدیدة  دبلوماسیة  أزمة  بوادر  برزت 
المكلف  استدعت  التي  وإسبانیا  المغرب 
باألعمال بسفارة المملكة المغربیة في مدرید 
لتبلیغھ برفضھا النتقادات الرباط بشأن إدارة 
اإلسبانیة  السلطات  قبل  من  كوفید19-  وباء 
بھ  أفادت  حسبما  المطارات،  مستوى  على 
اإلنترنت  على  اإلسبانیة  اإلعالم  وسیلة 

ألكونفیدونسیال.
مساء  المغربیة،  الصحة  وزارة  واتھمت 
لھا،  بیان  في  اإلسبانیة،  السلطات  االثنین، 
المغربیین  المواطنین  صحة  "تعریض  بـ 
للخطر"، وقررت تنظیم رحالت خاصة لنقلھم 
إلى بالدھم انطالقا من البرتغال، مشیرة إلى 
من  الصحیة"  للبروتوكوالت  االمتثال  "عدم 

طرف الحكومة اإلسبانیة في المطارات.
باتھام  ذلك  أبعد من  إلى  الرباط  ھذا وذھبت 
قدرتھا  "بعدم  المختصة  اإلسبانیة  السلطات 
الصحیة  للحالة  صارمة  بمراقبة  القیام  على 
مستوى  على  صعودھم  عند  للركاب 

المطارات" باتجاه المغرب.
ورفض ھذه االتھامات -حسب ذات الصحیفة 
االسبانیة  الدبلوماسیة  -رئیس  اإللكترونیة 
وتفصیال،  جملة  الباراس،  مانویل  خوسیھ 
القائم  باستدعاء  الثالثاء  أمس  أمر  بحیث 
مدرید  في  المغرب  سفارة  لدى  باألعمال 
تلقى احتجاج ضد ھذه  الذي  أولوحاج،  فرید 
تتوافق  "ال  والتي  المقبولة"  غیر  "الشكاوى 

مع الواقع". وأكد الباراس بوینو أن "إسبانیا 
مجال  في  الدولیة  المعاییر  لجمیع  تستجیب 
على  تعمل  والحكومة  كوفید19-،  مكافحة 
تحقیق ذلك بال ھوادة"، معتبرا أن "ھذا غیر 
وھذا  موضوعیة،  أي  على  یقوم  وال  مقبول 
بیان  في  وجاءت  المغرب".  بھ  سأخبر  ما 
نقلھ  اللھجة  شدید  المغربیة،  الصحة  لوزارة 
من  سلسلة  ألكونفیدونسیال،  اإلسباني  الموقع 
حول  الشكوك  بعض  إثارة  مع  التناقضات، 
ما إذا كان المغرب سیستأنف رحالتھ الجویة 
نحو إسبانیا بعد إعادة فتح مجالھ الجوي الذي 
للتصدي  الماضي  نوفمبر   29 في  غلقھ  تم 

للمتحور أومیكرون.
الجائحة  بدایة  منذ  االولى   المرة  ھذه  تعتبر 
یھاجم وزیر الصحة المغربي بلدا لدیھ رحالت 
وأوضحت  المغرب.  مع  منتظمة  مباشرة 
الجریدة أن المغرب ھو البلد الوحید في العالم 
الذي یشكك إلى حد الساعة في نجاعة النظام 
الصحي االسباني حین یتعلق األمر بممارسة 

الرقابة في المطارات.
ویضاف ھذا الخالف الجدید إلى أزمة اندلعت 
حین  المغربیة  المملكة  في  عام  حوالي  منذ 
االسبانیة  الحكومتین  بین  قمة  المغرب  ألغى 
والمغربیة كانت مرتقبة في دیسمبر 2020، 

حسب المصدر ذاتھ.
مدینة سبتة ھي  نحو  المھاجرین  تدفق  وكان 
الحلقة الخطیرة في ھذه األزمة. لقد أدى التدفق 

مھاجر)   8000 (حوالي  للمھاجرین  الكبیر 
الفارط من  ماي  االسبانیة  شھر  المدینة  في 
وان  خاصة  مدرید  إلى غضب  أطفال  بینھم 

االمر قد جرى دون تحرك المغرب.
أن  إلى  االسبانیة   اإلعالم  وسیلة  وأشارت 
"الھجرة غیر الشرعیة نحو اسبانیا عبر البحر 
ویمثل   .2014 منذ  الزیادة  عن  تتوقف  لم 
حضورا.  األكثر  االكبر.  النسبة  المغربیون 
من   23% حوالي  كانوا   2018 سنة  في 
وخالل  وثائق)  دون   12.871) المجموع 
عددھم  بلغ  السنة  ھذه  من  األول  السداسي 
اندلعت  المنصرم،  مایو  وفي شھر   ."30%
أزمة كبیرة في العالقات االسبانیة والمغربیة 
ابراھیم  الصحراوي  الرئیس  نقل  اثر  على 

غالي إلى اسبانیا للعالج بسبب كوفید19-.
القضیة  تبرز  النزاع،  ھذا  صلب  وفي 
االسبانیة  المستعمرات  إحدى  الصحراویة 
مرارا  االسبانیة  الحكومة  أكدت  لقد  القدیمة. 
الدولي.  للقانون  طبقا  الحل  بتسویة  تمسكھا 
یبتزھا  التي  الدول  ضمن  من  اسبانیا  وتعد 
بسیادتھ  االعتراف  على  إلجبارھا  المغرب 

المزعومة على ھذا اإلقلیم غیر المستقل.
البولیساریو  ممثل  أكد  السیاق،  ھذا  وفي 
أبریل  في  أنھ  عربي  هللا  عبد  بإسبانیا، 
الفارط "استغل المغرب كل الفرص للمساس 
دعم  من  تستفید  التي  الصحراویة  بالقضیة 

واسع بإسبانیا".

حددتھ سلفا في فیفري المقبل 

 Oó– ¿CG πeCÉJ "¢SGƒµjEG"
 äÉHÉîàfÓd GóYƒe á«dÉŸG äÉ£∏°ùdG

ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb
   

افریقیا  غرب  لدول  االقتصادیة  المجموعة  عبرت 
االنتقالیة  السلطات  تحدد  أن  في  أملھا  عن  "إیكواس"، 

بمالي، موعدا لالنتخابات قبل نھایة ھذا العام
رئیس  "إیكواس"،  لمجموعة  الخاص  المبعوث  وقال   .
مع  لقائھ  خالل  جوناثان،  جودالك  السابق  نیجیریا 
مسؤولي الحكومة االنتقالیة في مالي "إن المجموعة تأمل 
أن یكون لدیھا بحلول نھایة العام الجاري، جدول زمني 
"إیكواس"  من  وفد  أن  یذكر  االنتخابات".  لتنظیم  كامل 
لتقییم  أمس،  أول  منذ  باماكو  المالیة  العاصمة  یزور 
المجلس  تعھد  التي  االنتخابات  بشأن  تقدم  من  تحقق  ما 
العسكري في مالي بإجرائھا وذلك "في إطار تنفیذ آخر 
المجموعة  وحكومات  دول  رؤساء  مؤتمر  توصیات 
السابقة".  المراقبة  بعثات  مصیر  وتتبع  مالي  بشأن 
وأوضحت "إیكواس"، وفقا لما نقلت عدة وسائل إعالم 
مالیة، أن جوناثان الذي یصحبھ في ھذه الزیارة، رئیس 
برو  كاسي  كلود  جان  االقتصادیة  المجموعة  مفوضیة 
یحمل رسالة من رؤساء دول وحكومات المجموعة إلى 
وكانت  غویتا.  عاصمي  العقید  المالي  االنتقالي  الرئیس 
انعقدت  التي  األخیرة  قمتھا  قد طالبت خالل  "إیكواس" 
بأبوجا في 12 دیسمبر الجاري، السلطات االنتقالیة في 
مالي بااللتزام بإجراء االنتخابات في الموعد الذي حددتھ 
سلفا في فبرایر المقبل (2022) لتسھیل عملیة االنتقال 

السیاسي وتسلیم السلطة للمدنیین.
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 إدانة واسعة لجريمة قتل شاب فلسطيني على يد جنود االحتالل 

شتية يطالب بلجنة دولية للتحقيق في 
الجرائم الصهيونية

شهود  عن  المصدر  ذات  ونقل 
الشهيد  بأن  تأكيدهم  عيان 
عمله  من  عائدا  كان  العزيز  عبد 
داخل أراضي عام 1948 عبر حاجز 
برطعة، ولكن سرعان ما اشتعلت 
إطالق  عقب  فيها،  النيران 
مباشر؛  بشكل  عليها  الرصاص 

األمر الذي أدى إلى تفحم جثته.
التي  المنطقة  طبيعة  وعن 
عبد  الشاب  فيها  استشهد 
أن  المصدر»  ذات  يؤكد  العزيز، 
حوالي  يبعد  العسكري  البرج 
حاد  منعطف  عن  ونصف  مترا 
واحدا  مترا  وكيلو  الطريق  على 
بحاجز  يسمى  الذي  الحاجز  عن 
بلدة يعبد،  القريب من  «دوتان» 
المركبة  ان  يعني  قد  وهذا 
الماطرة  األجواء  تزحلقت في ظل 
يوم أول أمس». ويؤكد «انه عقب 
قبل  من  الرصاص  إطالق  سماع 
توجه  وصراخهم،  االحتالل  جنود 
المركبة  ليجدوا  للمنطقة  األهالي 
دون  الشهيد  وبداخلها  مشتعلة 
مركبات  االحتالل  يستدعي  أن 
أحد  تصريحات  وحسب  اإلطفاء». 
االحتالل  فإن  الشهيد،  أقارب 
بسبب  جثمانه؛  تسليم  رفض 
تذرعه بأنه متفحم جراء النيران، 
جارية  زالت  ما  التحقيقات  وأن 

حول الحادثة.
رئيس  دعا  الصدد  هذا  وفي 
اشتية  محمد  الفلسطيني  الوزراء 
حقوق  ومنظمات  المتحدة  األمم 
لجنة  إلرسال  الدولية  اإلنسان 
للتحقيق في الجرائم الصهيونية، 
التي يرتكبها جنود االحتالل بحق 
األراضي  في  والشبان  األطفال 
إعدام  آخرها  كان  والتي  المحتلة 
واحتراق  العزيز،  عبد  الشاب 

القتل  عملية  معتبرا  جثمانه، 
إطالق  لسياسة  ترجمة  المدانة 
قادة  عنها  أعلن  التي  الرصاص 
الصهيونية  العسكرية  المؤسسة 

قبل أيام.
السياسي  المستشار  أدان  بدوره، 
والمغتربين  الخارجية  لوزير 
الجريمة  الديك،  أحمد  السفير 
استشهاد  إلى  أدت  التي  الوحشية 
امتدادا  واعتبرها  العزيز،  عبد 
ترتكبها  التي  اإلعدامات  لمسلسل 
المواطنين  ضد  االحتالل  قوات 

الفلسطينيين العزل.
المستوى  الديك  وحمّل 
لدى  والعسكري  السياسي 
المسؤولية  الصهيوني  االحتالل 
من  وغيرها  الجريمة  هذه  عن 
بعد  خاصة  المشابهة،  الجرائم 
تسهل  التي  الجديدة  التعليمات 
مع  التعامل  االحتالل  جنود  على 
كأهداف  العزل  الفلسطينيين 
النار  وإطالق  والتدريب  للرماية 
وتبريرات  ألمزجة  وقفا  عليهم 
المتمركزين  االحتالل  جنود 
الضفة  أراضي  في  الحواجز  على 

الغربية.
هذه  نتابع  «نحن  الديك:  وقال 
الدولية  الجهات  مع  الجرائم 
مقدمتها  وفي  كافة،  المختصة 
محكمة الجنائية الدولية ومجلس 
حقوق اإلنسان، ويتم رفع رسائل 
وجرائم  انتهاكات  حول  متطابقة 
لألمم  والمستوطنين  االحتالل 

المتحدة ومجلس األمن».
الجديد  العام  المدعي  وطالب 
بالبدء  باإلسراع  الدولية  للجنائية 
عنها،  أعلنت  التي  بالتحقيقات 
حقيقة  جرائم  بوجود  لالشتباه 
مقدمتها  وفي  االحتالل،  ارتكبها 

غزة،  على  والحرب  االستيطان، 
الميدانية،  اإلعدامات  وجرائم 

وهدم المنازل.
الرئيس  «أن  الديك:  وأضاف 
خطابه  في  أكد  عباس  محمود 
في  العامة  الجمعية  أمام  األخير 
صبر  أن  على  األخيرة،  دورتها 
يطول  لن  الفلسطيني  الشعب 
وانتهاكاته،  االحتالل  جرائم  أمام 
بجميع  الدولي  المجتمع  وطالب 
في  مسؤولياته  بتحمل  مكوناته 
من  واالستيطان  االحتالل  إنهاء 

أرض فلسطين».

84 شهيدا 
فلسطينيا برصاص 
االحتالل منذ مطلع 

2012
واإلحصائيات  األرقام  وأشارت 
إلى  الحق  مؤسسة  عن  الصادرة 
بلغ   ،2021 العام  مطلع  منذ  أنه 
استهدفوا  الذين  الشهداء  عدد 
شهيدا،   84 االحتالل  برصاص 
منهم  اناث،  و5  ذكور،  منهم   79
على  وقتل  استهداف  حاالت   7
في  المنتشرة  االحتالل  حواجز 

األراضي الفلسطينية.
المؤسسة  عام  مدير  وقال 
سياسية  «إن  جبارين:،  شعوان 
تمارس  فهي  قمعية  االحتالل 
بأية  تلتزم  وال  والتعذيب،  القتل 
وجاءت  مطلقا،  قانونية  معاير 
بإعطاء  الجديدة  التعليمات 
النار  بإطالق  األخضر  الضوء 
مشجع  كعامل  المواطنين  على 
جيش  وجنود  لضباط  ومسهل 

بكل  المواطنين  بقتل  االحتالل 
الظروف، وكنوع من االنتقام، وإن 
دم الفلسطينيين مباح، مع إيجاد 
العالم».  أمام  والتبريرات  الحجج 
الماضيين  العامين  أن  وأضاف 
عدد  نسبة  في  ارتفاعا  شهدا 
بشكل  الفلسطينيين  الشهداء 
واسع، وقد نشهد عمليات إعدام 

في كل مكان».
ضرورة  على  جبارين  وشدد 
االحتالل  رواية  في  التشكيك 
وإثبات  مسؤولياته،  وتحمل 
مئات  ينصب  كونه  روايته  عكس 
وقرب  الشوارع  في  الكاميرات 
حادثة  أن  موضحا  الحواجز، 
العزيز  عبد  الشاب  استشهاد 
حسب المعطيات تدعو للتساؤل؛ 
من  عائد  كان  الشهيد  أن  خاصة 
إنها  القول  يمكن  فال  عمله، 
عملية دهس، اضافة الى طبيعة 
منعطف  بانه  يوصف  المكان 

خطير وفي اجواء ماطرة.
اللجنة  عضو  طالب  جهته  من   
التحرير،  لمنظمة  التنفيذية 
منسق القوى والفصائل الوطنية 
واصل أبو يوسف بتوفير الحماية 
الشعب  ألبناء  العاجلة  الدولية 
مواصلة  جرّاء  الفلسطيني 
االحتالل ارتكاب جرائم حرب بحق 
إعدام  وآخرها  الفلسطينيين، 
النار  بإطالق  العزيز  عبد  الشاب 

على مركبته.
األوان  «آن  يوسف  أبو  وقال 
الدولية  الجنائية  للمحكمة 
أجل  من  عملها  آلية  تسريع 
جرائمه  على  االحتالل  محاكمة 
مجرمي  وتقديم  المتواصلة 
أن  إلى  مشيرا  للعدالة»،  الحرب 
المناهضة  الفعاليات  من  المزيد 

االحتالل  لجرائم  ورفضا  لألسرى 
ومستوطنيه سيتم تنظيمها في 

كافة محافظات الضفة.
وأوضح: يجري حاليا اإلعداد لعقد 
في  بالسويد  مالمو  في  مؤتمر 
المستوى  على  المقبل  أيار  شهر 
فلسطين،  وبحضور  الدولي، 
المعنية  والهيئات  والمؤسسات 
األسرى  قضية  لتفعيل  باألسرى، 

وتدويلها.
بدروه، قال نائب أمين سر اللجنة 
صبري  فتح  لحركة  المركزية 
ينفذُ  بات  االحتالل  «إن  صيدم 
أعطى  التي  «غانتس  سياسة 
مفتوحا  صكا  أيام  قبل  فيها 
النار دون  بإطالق  االحتالل  لجنود 
مركزية،  عسكرية  ألوامر  العودة 
مبيناً أن جريمة إعدام الشاب عبد 
السياسة  هذه  نتاج  هي  العزيز 
القتل  عمليات  في  المتساهلة 

واستهداف المواطنين».
باسم  المتحدث  قال  جانبه،  من 
الحكومة إبراهيم ملحم إن الجرائم 
الصهيونية التي تتصاعد بوتيرة 
هي  األخيرة  اآلونة  في  عالية 
االحتالل  حكومة  لسياسة  ترجمة 
عنها  اإلعالن  تم  التي  المتطرفة 
النار،  بإطالق  للجنود  بالسماح 
قبل  من  دوليا  تحركا  وتتوجب 
الدولية  اإلنسان  حقوق  منظمات 
هذه  إلدانة  المتحدة  األمم  ومن 

الجرائم.
ضرورة  على  ملحم  وشدّد 
بهذه  تحقيق  لجنة  تشكيل 
االحتالل  يرتكبها  التي  الفظائع 
مرأى  على  الفلسطينيين  بحق 
العمليات  هذه  معتبرا  العالم، 

واستهداف  لترويع  مسبقا  معدة 
والبلدات  القرى  كافة  في  الشبان 

الفلسطينية.
محافظ  نائب  فنّد  السياق،  في 
الرواية  الرب  أبو  كمال  جنين 
الشهيد  بمحاولة  الصهيونية 
عبد العزيز تنفيذ عملية دهس، 
على  الجنود  تواجد  لعدم  وذلك 
البرج  في  وتمركزهم  الشارع، 
النار  إطالق  معتبرا  العسكري، 
«عملية  مركبته  على  بكثافة 
من  وانتقاما  واضحة،  تصفية 

أهالي جنين».
اإلنسان  مركز  طالب  كما 
غزة  في  والحقوق  للديمقراطية 
تحقيق  لجنة  بتشكيل  األربعاء 
مالبسة  على  للوقوف  دولية 
عبد  حكمت  االحتالل  إعدام 
العزيز بإطالق النار بشكل مباشر 
على سيارته التي كانت قرب حاجز 

عسكري بجنين.
جرائم  إن  للمركز  بيان  وقال 
مباشر  بشكل  والقتل  اإلعدام 
االحتالل  قوات  بها  تقوم  التي 
الفلسطينيين،  ضد  الصهيوني 
الجنود  استهتار  مدى  تظهر 
وتعريض  الفلسطينيين،  بحياة 
حياتهم للخطر من قبل ممارسات 
والتعليمات  العنصرية،  االحتالل 
إدارة  عن  مؤخرًا  صدرت  التي 
جيش االحتالل بإطالق النار على 
الفلسطينيين المتظاهرين حتى 
على  كافٍ  دليل  انسحابهم  بعد 
إدانة الجيش بارتكاب جرائم قتل 
وحقوق  حياة  ضد  وانتهاكات 

الفلسطينيين.

قالت أمس، وكالة األنباء الفلسطينية» وفا» إنه «لم يمض يوم واحد على تعليمات جيش االحتالل الصهيوني، التي تقضي بمنح 
الضوء األخضر لجنوده بإطالق النار صوب الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، حتى نفذوا جريمتهم البشعة بإطالق النار 

وإحراق مركبة الشاب حكمت عبد العزيز (22 عاما) من قرية مركة جنوب جنين، ليرتقي شهيدا».
ä’ÉcƒdG

أفاد مكتب إعالم األسرى الفلسطيني، 
أمس، بأن األوضاع داخل سجون 

االحتالل الصهيوني تتجه نحو التصعيد 
في ظل عدم استجابة إدارة السجون 

إلى عادة األمور إلى ما كانت عليه 
وخصوصاً عند األسيرات.

 وقال إعالم األسرى: «إن ثالث أسيرات 
بدأن بإضراب مفتوح عن الطعام، 

وستنضم إليهن باقي األسيرات على 
مراحل، واألسيرات في سجن الدامون 

يطالبن بتشكيل لجنة تحقيق دولية 
مختصة للوقوف على جريمة التنكيل 

بهم واالعتداء عليهم».
ونوه إعالم األسرى، إلى أن الساعات 
القادمة تحمل في طياتها تصعيد 
خطير، بعد ورود أنباء مؤكدة عن 

اعتداء وحدات القمع التابعة إلدارة 
سجون االحتالل على األسرى ورموزهم 

في قسم 12 بسجن (نفحه).
وأشار إلى أن إدارة سجون االحتالل 

تواصل عزل األسيرة مرح باكير، 
واألسيرة شروق دويات في زنازين 

سجن (الدامون)، كما أنها حولت قسم 

األسيرات في سجن (الدامون) إلى قسم 
للعزل، وتمنع األسيرات من الخروج إلى 

الساحة.
في سياق متصل، أكدت الهيئة القيادية 

العليا ألسرى (حماس) أنهم يتجهون 
نحو حل تنظيم شامل في كافة 

السجون، محملين اإلدارة المسؤولية 
الكاملة عن التدهور الحاصل وعن 

مجريات األحداث».
إلى ذلك، حذرت عائلة األسير المضرب 
عن الطعام هشام أبو هواش أمس، 

من دخوله مرحلة خطر االستشهاد 
المفاجئ، وطالبت بالتدخل الفوري 

لإلفراج عنه.
وأفادت العائلة في بيان لها، أن األسير 

أبو هواش امتنع عن الملح مع الماء 
منذ 48 ساعة، األمر الذي يؤدي إلى 

حدوث تعفن في أمعائه وتوقف 
وظائف القلب بشكل كامل، ما يعرضه 

لخطر الموت المفاجئ.
وتتخوف العائلة من استفراد طاقم 
االحتالل الطبي بهشام وحقنه بإبر 
للسيطرة على وضعه الصحي، بما 

يخالف إرادة األسير المضرب عن 
الطعام، الفتين إلى أن أطباء مصلحة 

السجون ال يخضعون إلى الرقابة 
الكاملة.

وبيّنت العائلة أن منظمة «أطباء من 
أجل حقوق األنسان» قدّمت قبل 15
يوماً، تصورًا طبيًا شامالً عن وضح 

األسير داخل عيادة السجن، وجاء فيه 
«أن هشام يعاني من فقدان التركيز، 

والنعاس وفقدان الوعي، وخلل في 
وظائف القلب، وتباطؤ في النبضات، 

وضعف في البصر والسمع، واضطرابات 
كهربائية، وبداية جفاف في األمعاء، 
واضطراب دماغي وفقدان المناعة».

وأضافت أن المنظمة طالبت بنقل 
هشام إلى مشفى مدني مجهز بكل 

التقنيات الخاصة للتعامل مع حالته 
الصحية، تخوفاً من تعرضه لنوبة 

قلبية حادة. وأشارت العائلة إلى أن 
نجلها (40 عاماً) المضرب عن الطعام 

منذ 128 يوماً، خضع خالل فترة إضرابه 
لستة محاكم عسكرية.

 انتهاكات االحتالل الصهيوني تتواصل

 شهيد واعتقاالت وهدمٌ 
لممتلكات الفلسطينيين

واصلت قوات االحتالل الصهيوني والمستوطنون، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني 
ومقدساتهم وممتلكاتهم.

في  يعبد  قرب  مركبته  على  النار  االحتالل  جنود  إطالق  بعد  استشهد شاب  السياق،  وفي 
وأخطرت  منزالً  وهدمت  أطفال،  بينهم  فلسطينيين  االحتالل  قوات  واعتقلت  جنين، 
باالستيالء على أرض في بيت لحم، وأجبرت مواطنا على هدم منزله في القدس، فيما واصل 

المستوطنون اقتحامهم لألقصى وجرفوا أراضٍ في الخليل.
مركبته  على  النار  إطالق  إثر  امس،  أول  مساء  االحتالل،  قوات  برصاص  شاب  استشهد 
واشتعالها قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين. وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل نصبت 
والخروج،  الدخول  من  المواطنين  ومنعت  للبلدة،  الرئيسي  المدخل  على  عسكرياً  حاجزاً 
وأشاروا إلى تواجد مكثف لقوات االحتالل في المنطقة الجنوبية من البلدة وتمنع المواطنين 

من االقتراب منها.
أعمارهم  فلسطينيين وتتراوح  أطفال  االحتالل  قوات  اعتقلت  القدس،  محافظة  وفي 
بين (13-12 عامًا)، من راس العامود وسلوان جنوب المسجد األقصى، ألنهم رفعوا العلم 

الفلسطيني قرب مسجد قبة الصخرة.
عليه  االعتداء  عقب  عليان،  فادي  األقصى  المسجد  حارس  االحتالل  قوات  اعتقلت  كما 
بالضرب المبرح عند باب حطة أحد أبواب األقصى، كما اقتحمت منزله في بلدة العيسوية 

وعبثت بمحتوياته.
كما اعتدت قوات االحتالل على والدة األسير مدحت العيساوي خالل اقتحام منزله في بلدته 
وحطمت  واسعة  تفتيش  عمليات  فيه  وأجرت  األقصى،  المسجد  شرق  شمال  العيسوية، 

محتوياته.
وهددتهم  العمل،  من  الجدّد  األقصى  حراس  الصهيوني  االحتالل  منع  السياق،  وفي 
االحتالل  شرطة  أن  الفلسطينية،  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  من  مصادر  وأكدت  باالعتقال. 
منعت تسعة من الحراس الجُدد للمسجد األقصى من مزاولة عملهم في الحراسة الليلية، 

تحت تهديد االعتقال، في حال عملهم دون الحصول على تصاريح.
24 شقة في  وفي محافظة رام اهللا والبيرة، اقتحمت قوات االحتالل عمارة سكنية تضم 
البناية،  درج  في  العمارة  سكان  واحتجزت  الشقق،  من  العديد  أبواب  وحطمت  المدينة، 
محتويات  من  العديد  وخربت  البناية،  في  المثبتة  الكاميرات  على تسجيالت  واستولت 

الشقق.
في  منزلها  دهم  عقب  فلسطينية،  مواطنة  االحتالل  قوات  اعتقلت  أريحا،  محافظة  وفي 
من  واثنين  واحدا،  شهرا  العمر  من  تبلغ  لرضيعة  أم  وهي  المدينة،  شمال  الزبيدات  بلدة 

أبنائها تم اعتقالهما قبل نحو أسبوع.

األوضاع داخل السجون الصهيونية تتجه نحو التصعيد 

ثالث أسيرات فلسطينيات يبدأن 
إضراباً مفتوحاً
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بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم ليتمم مكارم 
مكارم  ومن  األمور،  معالي  إلى  ويرشد  األخالق 
وتجنب  الخطاب،  في  األدب  ومعاليها:  األخالق 
من  وهذا  القول،  من  فحش  فيه  وما  البذاءة 
النبي  الكمال، في سنة  الجمال، ودالئل  مظاهر 
التي  الشريعة  صلى اهللا عليه وسلم، وحسن 

جاء بها. 
التي  ولُواْ  يَقُ لِّعِبَادِي  ل  {وَقُ تعالى:  قال 
هِيَ أَحْسَنُ}، سورة اإلسراء اآلية ٣٥. أي قل 
الكلمة  يقولوا  أن  الناس  وعلِّم  الرسول  أيها 
الطيبة، وأن ينطقوا دائما بالحسنى، على وجه 
اإلطالق وفي كل مجال فيختاروا أحسن ما يقال 

ليقولوه. 
على  الحث  يجد  السنة  نصوص  في  والمتأمل 
الكلمة الحسنة، والطيبة، واللينة؛ ألن الكلمة- 
أو  مرسومة،  حروف  مجرد  ليست  الواقع-  فى 
أصوات مسموعة، وإنما هي رسل هدى ورحمة 

وخير، أو شياطين غواية وضالل وبالء.! 
بالكلمة،  اإلسالم  احتفاء  كان  هذا،  أجل  ومن 
ومعطياتها..  آلثارها  وحسابه  لها،  وتقديره 
وخطرها  قدرها  للكلمة  اإلسالم  عرف  فقد 
كانت  إذ  سلوكه..  وفى  اإلنسان،  تفكير  في 
وكان  الكلمة،  مواليد  من  تفكيره،  ثمرات  كل 

سلوكه، من وحي هذا التفكير ومتطلباته.“
في  الشيخان  أخرجه  ما  ذلك  على  والدليل 

اهللاَّ  رَضِيَ  عَائِشَة  حديث  من  صحيحيهما 
قال:  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  أن  عَنْهَا، 
سي، وَلَكِنْ  ولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْ «ال يَقُ
ولقِسَت  فخبُثت  ِسي».  نَفْ لَقِسَتْ   : لْ لِيَقُ
معناهما واحد، لكن ”خبُثت“ بها فحش ينافي 
الحسن، وقبح ينافي الطيب، فكره رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم لفظ الخبث؛ لبشاعته، 
وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ هو أحسن منه، 
المنطق،  في  لألدب  تعليمًا  بمعناه  كان  وإن 
وإرشادًا إلى استعمال األحسن، وندبا إلى هجر 
في  ذلك  إلى  أرشدهم  كما  القول،  من  القبيح 

األخالق واألفعال. 
يأخذ  عليه-  وسالمه  اهللا  -صلوات  فالنبيّ 
من  ألسنتهم  ويحمى  الكلمة،  بأدب  المسلمين 
فتتخلّق  السيئة،  الكلمات  هذه  بها  تعلق  أن 
-صلى  النبي  كان  وقد  خبيثة.  مشاعر  منها 
اهللا عليه وسلم- أعف الناس قوالً، وأجملهم 
منطقاً، قال ابن القيم: “ كان يتخير في خطابه 
ويختار ألمته أحسن األلفاظ وأجملها، وألطفها، 
والغلظة  الجفاء  أهل  ألفاظ  من  وأبعدها 

والفحش ”.
يضيفها  وال  لسانه،  األلفاظ  عن  المرء  فلينزه 
كي  الحسن  الكالم  لسانه  وليعود  نفسه،  إلى 
اللفظ  في  والقباحة  وسجية.  له  عادة  يكون 
قد تحدث من استعماله في الموارد القبيحة، 

كالبليد، فإنه ال يوازي الحمار في الشناعة، مع 
أن المراد منهما قد يكون واحد ولهذا لو وصفت 
ربما  والذكاء  الفطنة  قلة  أو  بالبالدة  شخصا 
أيها  له  لو قلت  ال يغضب منك كغضبه فيما 

الحمار ألن الوصف بالحمار فيه بشاعة.
 وليس المنهي عنه في وصف النفس بالخبث 
إلى  وإرشاد  الصدق فيها، بل هو توجيه  عدم 
المعنى  وعفة  التعبير،  وحسن  اللفظ،  جمال 
حسنا.  وفعله  حسنا  المؤمن  قول  ليكون 
تندي  القلوب،  جراح  تأسُو  الطيبة  فالكلمة 
جفافها، وتجمعها على الود الكريم والشيطان 
لسانه،  وعثرات  المرء،  فم  سقطات  يتلمس 
وتقطع  الثغرات،  عليه  تسد  الطيبة  والكلمة 

عليه الطريق، ”.
لِمَةُ  «وَالكَ وسلم:  عليه  اهللا  صلى  قال  وقد 
بالكالم  المتكلم  أن  أي   [٧]« ةٌ صَدَقَ يِّبَةُ  الطَّ
طيب كالمتصدق بالمال. لفضل الكلمة الطيبة 
عند اهللا ومنزلتها في اإلسالم. وما أقل كلفتها 
على اللسان. والكلمات هي الرصيد الذي يملكه 
تدبير  من  كان  لهذا  منه..  وينفق  اإلنسان، 
عليه  تدخل  أن  من  اإلنسان،  حراسة  اإلسالم 
كلمات السوء، فتسكن فى كيانه، وتتحول إلى 
سلوكه..  وتوجه  معه،  تعيش  حيّة  كائنات 

فتتخلّق منها مشاعر خبيثة.
 وخطاب المرء دليل على شخصيته وينبئ عن 

ائن  وَكَ أبي سلمى:  بن  زهير  قال  كما  مكنونه 
زِيَادَتُهُ   ** بٍ مُعْجِ لَكَ  صَامِتٍ  مِنْ  تَرَى 
تَى  لُّمِ لِسَانُ الفَ كَ التَّ صُـــــهُ فِي  أَو نَقْ
إَال  يَبْقَ  لَمْ  فَ  ** ؤَادُهُ  فُ وَنِصْفٌ  نِصْفٌ 

 . مِ صُورَةُ اللَّحْمِ وَالـدَّ
وألهمية  ولسانه،  قلبه  بأصغريه  المرء  وإنما 
الكلمة واعتبارها مقياسا لمكنون المرء يقول 
يحيى بن معاذ: “ القلوب كالقدور في الصدور 
فانتظر  ألسنتها  ومغارفها  فيها  بما  تغلي 
ما  لك  يغترف  لسانه  فإن  يتكلم  حتى  الرجل 
في قلبه من بين حلو وحامض وعذب وأجاج 

يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه.
اهللا  رضي   – مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  حديث  وفي   
اهللا  صلى   – اِهللا  رَسُولُ  الَ  قَ  : الَ قَ  – عنه 
عَبْدٍ  إِيمَانُ  يَسْتَقِيمُ  «الَ   :- وسلم  عليه 
يَسْتَقِيمُ  وَالَ  لْبُهُ،  قَ يَسْتَقِيمَ  حَتَّى 
 [٠١].« لِسَانُهُ  يَسْتَقِيمَ  حَتَّى  لْبُهُ  قَ
الخطاب“  في  ”األدب  بموضوع  السلف  اعتنى 
وخصصوا له أبوابا في كتبهم ومنهم من أفرده 
الحجاج  بن  مسلم  اإلمام  نجد  ولذا  بالتأليف 
”كتاب  بعنوان  كتابا  الصحيح عقد  كتابه  في 
أبي  ابن  وألف   ،  “ وغيرها  األدب  من  األلفاظ 
اللسان“،  وآداب  ”الصمت  بعنوان  كتابا  الدنيا 
ومن المتأخرين ألف بكر أبو زيد كتابه  ”معجم 

المناهي اللفظية“ وغيرها كثير.

ذكر القرآن الكريم قصة الفتية الذين آووا إلى الكهف هاربين بدينهم وعقيدتهم 
من وطأة الطغاة وعذابهم، وتحصنوا في الغار مختفين متوارين من أنظار قومهم، 
ووقعت قصة هذه الفتية في آيات كريمة من بدايات سورة الكهف، يقول اهللا 
انُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا�﴾  هْفِ وَالرَّقِيمِ كَ تعالى: ﴿ أَمْ  حَِسبْتَ  أَنَّ  أَصْحَابَ  الْكَ
[الكهف: ٩ – ٦٢]، وحكاية هذه القصة العجيبة المثيرة للدهشة في هذا الموضع 
فقط من القرآن الكريم، ومن المعلوم أن اهللا ال يعرض علينا أمرا أو نهيا أو قصة 
إال ليكون عبرة للمعتبرين، وعظة للمبصرين، وآية تثبيت للمؤمنين، يقول اهللا 

﴾ [يوسف: ١١١]. مْ  عِبْرَةٌ ِألُولِي اْألَلْبَابِ صَصِهِ انَ فِي قَ دْ كَ تعالى: ﴿ لَقَ
 وجاءت تسمية سورة الكهف لبيان قصة أصحاب الكهف العجيبة الغريبة فيها، 
مما هو دليل حاسم ملموس على قدرة اهللا الباهرة، ويسلط المقال هنا الضوء 

على أهم الفوائد العقدية من القصة. 
اشتملت سورة الكهف على ثالث قصص من روائع قصص القرآن الكريم هي قصة 
أصحاب الكهف، وقصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين، والتي تبرهن على 

عظمة الخالق في األمر والكون والرزق والحياة.
سام  ورمز  عال،  مثل  فهي  الكهف  أصحاب  قصة  أما  المنير:  التفسير  في  جاء   
للتضحية بالوطن واألهل واألقارب واألصدقاء واألموال في سبيل العقيدة، فقد 
فرّ هؤالء الشباب الفتية المؤمنون بدينهم من بطش الملك الوثني، واحتموا في 
غار في الجبل، فأنامهم اهللا ثالث مائة وتسع سنين قمرية، ثم بعثهم ليقيم 

دليال حسيا للناس على قدرته على البعث.
 ١- قدرة اهللا تعالى على اإلحياء واإلماتة وداللتها على التوحيد، فإن من دالئل 
االعتراف بتوحيد اهللا قدرته الكاملة والمطلقة على جميع الموجودات، فال شيء 

يخرج عن قدرته وعلمه وإدراكه. 
فقد جاء ما يدل على هذه القدرة في قصة أصحاب الكهف، بصورة تدهش الناظر، 
حيث بعث اهللا هؤالء الفتية بعد سنين من اإلماتة ليدحض دعوى قدرة اهللا 
اهللا  قال  عجيبة،  آية  القصة  هذه  على  اهللا  وأطلق  اإلماتة،  بعد  اإلحياء  على 
انُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾  هْفِ وَالرَّقِيمِ كَ تعالى: ﴿ أَمْ  حَِسبْتَ  أَنَّ أَصْحَابَ الْكَ

[الكهف: ٩]. استعمل القرآن (أم) لإلضراب االنتقالي من غرض إلى غرض. ولما كان 
هذا من المقاصد التي أنزلت السورة لبيانها لم يكن هذا االنتقال اقتضابا بل هو 

كاالنتقال من الديباجة والمقدمة إلى المقصود. 
على  نفسك  باخع  تعالى:﴿فلعلك  بقوله  تتصل  إليه  االنتقال  مناسبة  أن  على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا﴾ [الكهف: ٦] ، إذ كان مما صرف المشركين 
بعد  وبعثهم  الكهف  أهل  ذكر  فكان  الموت،  بعد  اإلحياء  إحالتهم  اإليمان  عن 
خمودهم سنين طويلة مثاال إلمكان البعث. [التحرير والتنوير البن عاشور]. فاآلية 
قدرة  على  داللتها  رغم  الطويل،  الرقاد  من  الكهف  أصحاب  إقامة  قصة  اعتبرت 
اهللا تعالى على إحياء األموات وبعثها يوم القيامة للحساب، أقل عجبا بين اآليات 
العجاب من قدرات اهللا تعالى على الكون، ومنها آية خلق السماوات واألرض وهي 
أكثر روعة وعجبا، وكذا الحادثة الكبرى التي تنتظر الكفار الذين ينكرون يوم البعث 
للجزاء، وفي ذلك إيقاظ الغافلين عن قدرة اهللا العظيمة في هذا الكون. عقد 
يقول:  الكبرى،  والقيامة  الكهف  أصحاب  معجزة  بين  المقارنة  وجه  عاشور  ابن 
”أحسبت أن أصحاب الكهف كانوا عجبا من بين آياتنا، أي أعجب من بقية آياتنا، 
فإن إماتة األحياء بعد حياتهم أعظم من عجب إنامة أهل الكهف. ألن في إنامتهم 
إبقاء للحياة في أجسامهم وليس في إماتة األحياء إبقاء لشيء من الحياة فيهم 

على كثرتهم وانتشارهم“.
الكيان،  التي تهز  للفتن  التعرض  الصحيح، وعدم  الدين واالعتقاد   ٢ –  حماية 
وتدب الخوف والشك  في أصول اإليمان، فقد دلت اآليات البينات أن أصحاب الكهف 
الدين والبقاء على  الحفاظ على  فروا بدينهم وهاجروا أهلهم وديارهم من أجل 
بِالْحَقِّ  نَبَأَهُمْ  عَلَيْكَ  صُّ  نَقُ ﴿نَحْنُ  تعالى:  اهللا  يقول  الخالص،  التوحيد 

مْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ٣١].  إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِ
جاء في التفسير المنير: ”كان إيواء الفتية المؤمنين إلى الكهف من أبناء أشراف 
مدينة «دقيانوس» الملك الكافر فرارا بدينهم من فتنة الكافرين عبدة األصنام. 
واألصدقاء  والقرابات  والبنين  األهل  بالدين وهجرة  الفرار  دليل صريح في  وهذا 
النبي  خرج  وقد  المحنة.  من  اإلنسان  يلقاه  وما  الفتنة  خوف  واألموال،  واألوطان 

صلّى اهللا عليه وآله وسلّم فارّا بدينه، وكذلك أصحابه، كما نص اهللا تعالى في 
وأوالدهم  وأهاليهم  وديارهم  أرضهم  وتركوا  أوطانهم،  هجروا  إنهم  براءة.  سورة 
وقراباتهم وإخوانهم، رجاء السالمة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين“. [١٣٢/٥١].

 ٣- إثبات التوجه إلى اهللا تعالى بالدعاء في جميع األمور، ال سيما األمور العظام، 
ألن اهللا هو القادر القيم على كل شيء، والتوجه الصادق بالدعاء إلى اهللا يعطي 
والرغبة  الضعيف،  اإلنسان  من  الحقيقي  والتوكل  اليقين  على  الكبيرة  الداللة 
الشديدة منه لما عند اهللا، وفي ذلك إثبات توحيد األلوهية التي من أجلها خلق 
الخلق، وهي عبادة اهللا وتحقيق توحيد  الغائية من  المقاصد  اإلنسان، ويحقق 

القصد والطلب. 
وإن أصحاب الكهف تضرعوا في ظرف صعب، وسألوا اهللا النجاة من الفتن الحالة 
أَوَى  ﴿إِذْ  تعالى:  اهللا  يقول  الكهف،  إلى  اإليواء  بعد  االبتهال  إلى  وبادروا  بهم، 
مِنْ  لَنَا  ئْ  وَهَيِّ رَحْمَةً  لَدُنْكَ  مِنْ  آتِنَا  رَبَّنَا  الُوا  قَ فَ هْفِ  الْكَ إِلَى  الْفِتْيَةُ 

أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ٠١]. 
جاء في التحرير: ودعوا اهللا أن يؤتيهم رحمة من لدنه، وذلك جامع لخير الدنيا 
واآلخرة، أي أن يمن عليهم برحمة عظيمة تناسب عنايته باتباع الدين الذي أمر 
به .. ثم سألوا اهللا أن يقدر لهم أحواال تكون عاقبتها حصول ما خولهم من الثبات 

على الدين الحق والنجاة من مناوأة المشركين.
وقد  الشيء.  حصول  أسباب  إعداد  هي  التي  بالتهيئة  التقدير  ذلك  عن  فعبر   
استجاب اهللا دعوتهم وحقق لهم مرادهم، وهيأ لهم من األحوال الطيبة المحققة 

للخير والصالح، ومن ذلك: 
– صرف أعدائهم عن تتبعهم – وألهمهم موضع الكهف – ووضع الكهف على جهة 
صالحة ببقاء أجسامهم سليمة. – وأنام أصحاب الكهف نوما طويال ليمضي عليهم 
الزمن الذي تتغير فيه أحوال المدينة – وحصل رشدهم (الخير والصالح) إذ ثبتوا 
على الدين الحق وشاهدوه منصورا متبعا – وجعلهم اهللا آية للناس على صدق 

الدين وعلى قدرة اهللا وعلى البعث.
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السيرة العطرة

من أدب الخطاب في الهدي النبوي 

بعض العبر في قصة أصحاب الكهف 
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 • توقيف 19 عنصر دعم للجماعات اإلرهابية

 سمحت بتوقیف 35 بارون مخدرات، وزارة الدفاع الوطني:

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح األمن، 16
تاجر مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، كما أحبطت ذات المصالح 

محاوالت إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب قدرت بـ 12 قنطار و82
كيلوغرام من الكيف، سمحت بتوقيف 19 تاجر مخدرات بحوزتهم 85 كيلوغرام من نفس 
المادة وكذا 45662 قرصا مهلوسا خالل عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية األخرى.

العملية مكنت من توقيف 05 أشخاص مع حجز مخدرات وأسلحة بيضاء

اإلطاحة بشبكة مختصة في ترويج 
المخدرات في غرداية

وحسب حصيلة للجيش 
أمس األربعاء شملت الفترة 

الممتدة ما بين 15 و21
ديسمبر 2021، فإن مفارز 
للجيش أوقفت 19 عنصر 

دعم للجماعات اإلرهابية في 
عمليات منفصلة عبر التراب 

الوطني، خالل ذات الفترة، 
وقال البيان: «في إطار 

عمليات مكافحة اإلرهاب، 
أوقفت مفارز للجيش الوطني 

الشعبي 19 عنصر دعم 
للجماعات اإلرهابية، وكشف 
وتدمير قنبلة (01) تقليدية 

الصنع بالشلف ومخبأ (01) 
للجماعات اإلرهابية ببجاية».

من جهة أخرى كشفت 
الحصيلة، عن إحباط 

محاولة إدخال كميات من 
المخدرات عبر الحدود مع 

المغرب، قدرت بـ 12

قنطار و25 كيلوغرام من 
الكيف المعالج، وقالت: 

« أوقفت مفارز مشتركة 
للجيش الوطني الشعبي، 

بالتنسيق مع مختلف مصالح 
األمن، بإقليمي الناحيتين 

العسكريتين الثانية والثالثة، 
(16) تاجر مخدرات وأحبطت 

محاوالت إدخال كميات من 
المخدرات عبر الحدود مع 

المغرب، تُقدر بـ(12) قنطار 
و(82) كيلوغرام من الكيف، 

في حين تم توقيف (19) 
تاجر مخدرات بحوزتهم (85) 

كيلوغرام من نفس المادة 
وكذا (45662) قرصا مهلوسا 

خالل عمليات مختلفة عبر 
النواحي العسكرية األخرى».

وأضاف: «من جهة أخرى، 
أوقفت مفارز للجيش الوطني 

الشعبي بكل من تمنراست 

وعين قزام وبرج باجي 
مختار وجانت وتندوف، 

(258) شخصا وحجزت (10) 
مركبات و(101) مولدا كهربائيا 

و(88) مطرقة ضغط و(04) 
أجهزة للكشف عن المعادن 

وكميات من المتفجرات 
ومعدات تفجير وتجهيزات 

أخرى تستعمل في عمليات 
التنقيب غير المشروع عن 

الذهب»، وتابع «تم توقيف 
(06) أشخاص آخرين وضبط 

(03) بنادق صيد و(110) 
قناطير من مادة التبغ 

و(17172) وحدة من مختلف 
المشروبات بكل من تيارت 
وبسكرة وباتنة وسطيف»، 
وأشار إلى أن حراس الحدود 

أحبطوا محاوالت تهريب 
كميات من الوقود تُقدر بـ 
(2674) لتر بكل من تبسة 

والطارف وسوق أهراس.
وفي سياق مختلف، أحبط 
حراس السواحل محاوالت 

هجرة غير شرعية بسواحلنا 
الوطنية وأنقذوا (261) 

شخصا كانوا على متن قوارب 
تقليدية الصنع، فيما تم 
توقيف (161) مهاجرا غير 

شرعي من جنسيات مختلفة 
بكل من جانت والوادي 

وتلمسان والنعامة وبشار 
وتندوف.

حياة سرتاح

من  غرداية  بوالية  متليلي  دائرة  أمن  مصالح  تمكنت 
على  تعمل  الواليات،  بين  ما  تنشط  بشبكة  اإلطاحة 
03 حجز  من  مكنت  العملية  المخدرات،  وترويج  نقل 

360 غرام،  إجمالي  المخدرات بوزن  صفائح ونصف من 
62 المؤثرات العقلية، مع استرجاع أكثر من  كمية من 

إلى  باإلضافة  الترويج،  عائدات  من  جزائري  دينار  ألف 
أسلحة بيضاء وآالت حادة وأدوات تستعمل في عمليات 
توقيف  تم  أين  واالستهالك،  الترويج  البيع،  القطع، 
و36  26 بين  أعمارهم  تتراوح  أشخاص   (05) خمسة 

سنة، قدموا أمام الجهات القضائية.
وجاءت وقائع العملية حسب بيان لذات المصالح أمس 
بين  شبكة  لنشاط  معلومات  استغالل  بعد  األربعاء 
المخدرات  نقل  على  تعمل  وغرداية،  المنيعة  واليتي 
ديسمبر   16 إلى  تعود  الشباب،  أوساط  بين  وترويجها 
شخصين  بمتليلي  الشرطة  قوات  أوقفت  أين  الجاري، 
من  كمية  بحوزتهما  ضبط  الذين  سنة)،  و30   26)
المخدرات تقدر بـ 98 غرام، لتقوم بتحويلهم إلى مقر 

المصلحة مع فتح تحقيق معمق في القضية.
لعناصر  المتواصلة  األبحاث  و  التحريات  أن  إلى  وأشار 
إلى  التوصل  من  مكنت  بمتليلي،  القضائية  الشرطة 
أعضاء  يعتبرون  آخرين،  أشخاص   (03) ثالث  هوية 
بالشبكة، أين تم توقيفهم الحقا، مع حجز كميات أخرى 
من المخدرات و المؤثرات العقلية، متمثلة في اإلجمالي 

360 غرام عبارة عن صفائح و قطع من المخدرات  بـ 
من  العقلية  المؤثرات  من  قرص   12 للترويج،  مهيأة 
سكاكين  عن  عبارة  بيضاء  أسلحة  األصناف،  مختلف 
عملية  في  الشبكة  أعضاء  يستعملها  حادة  وشفرات 
قطع المخدرات، غليونين خاصين باستهالك المخدرات  
05 هواتف نقالة، مع استرجاع مبالغ مالية بإجمالي  و 
الترويج،  عمليات  عائدات  تعد  جزائري  دينار   62950
بعد  القضائية  الجهات  أمام  تقديمهم  جرى  حيث 
في  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  مختلف  من  االستيفاء 

قضية الحال.
حياة سرتاح

ضبط أكثر من 12 قنطار من الكيف 
المعالج على الحدود مع المغرب

 الجزائر العاصمة: توقيف المعتدين على 
«شرطي» بواسطة قارورة زجاجية

أعلنت مصالح أمن والية الجزائر، عن توقيف المعتدي على شرطي 
تابع للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالقبة، والذي تسبب في 
إصابته على مستوى رأسه بعد قذفه بقارورة زجاجية أثناء عملية 
التي انطلقت أطوراها  الحال  توقيف لمشتبه فيهم، وتعود قضية 
بعد توقيف ثالثة أشخاص مشتبه فيهم في قضية االنتماء لعصابة 
محظورة  بيضاء  أسلحة  حمل  مع  العقلية،  المؤثّرات  تروّج  أحياء 
واالعتداء على القوّة العمومية باستعمال أسلحة بيضاء وذلك على 
بجروح  الشرطي  أصيب  حيث  بالقبة،  الجميل  المنظر  حي  مستوى 
على مستوى رأسه بواسطة قارورة زجاجية، قذفه بها أحد المشتبه 
ي  فيهم، أدّت إلى نقله على جناح السرعة إلى مستشفى القبة لتلقّ
العالج، وحسب المصدر فإنه قد تم تقديمه أمام نيابة الجمهورية 

المختصة إقليميا بعد استكمال كافة اإلجراءات القانونية.

تيزي وزو: قتيل و14 جريحا في حادث 
مرور

لقي شخص حتفه وأصيب 14 آخرون إثر حادث انقالب مركبة لنقل 
المسافرين وقع مساء الثالثاء الماضي في بلدية تيقزيرت, 40 كلم 
المحلية  المديرية  األربعاء  أمس  به  أفادت  وزو، حسبما  تيزي  شمال 
للحماية المدنية، و جاء في بيان للمديرية أن الحادث وقع على الطريق 
الوطني رقم 72 بالقرب من قرية القلعة, حيث انزلقت المركبة التي 
كانت قادمة من مدينة تيزي وزو و متوجهة نحو تيقزيرت, و انقلبت 
في واد، وأسفر الحادث عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 24 عاما وإصابة 
وحدات  عناصر  تدخل  إلى  أشار  الذي  البيان  ذات  حسب  آخرين,   14
الجرحى  إلسعاف  وماكودة  وتيقزيرت  وزو  لتيزي  المدنية  الحماية 
الضحية  جثة  أن  المصدر  وأضاف  تقزيرت،  مستشفى  إلى  نقلهم  و 
المتوفاة قد تم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى، 
وفتحت المصالح األمنية تحقيقاً للوقوف على مالبسات هذا الحادث.

غليزان: إصابة 9 أشخاص في حادث مرور
األربعاء،  أمس  وقع  مرور  حادث  في  بجروح  أشخاص  تسعة  أصيب 
هذا  وفي  غليزان،  والية  السافور  بمنطقة  رقم4  الوطني  بالطريق 
ألجل  غليزان  المدنية  للحماية  الرئيسية  الوحدة  تدخلت  السياق، 
حادث مرور تمثل في اصطدام ما بين سيارتين وهذا على مستوى 
بلدية  السافور  منطقة   4 رقم  الوطني  للطريق  اإلجتنابي  الطريق 
غليزان، حيث أسفر هذا الحادث على إصابة 9 ضحايا أعمارهم بين 9

إلى 43 سنة بإصابات مختلفة، حيث تم تقديم اإلسعافات األولية لهم 
في عين المكان وتحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف.

األغواط: توقيف 47 شخص كانوا محل 
متابعات قضائية

تمكنت المصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية األغواط خالل 
شهر نوفمبر الماضي من السنة الجارية 2021 من توقيف (47) شخص، 
محل بحث بموجب أوامر قضائية صادرة عن الجهات القضائية، من 
بينهم عشرة (07) أشخاص محل بحث بموجب أوامر بالقبض، ليتم 
على إثر ذلك اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة في حق األشخاص 
الموقوفين، الذين تم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا، وتأتي 
عملية توقيف هؤالء في إطار نشاطات و جهود مصالح أمن الوالية 
لمكافحة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها عبر قطاع االختصاص 
الشعور  تعزيز  الممتلكات،  و  األشخاص  حماية  أجل  من  متواصلة، 

باألمن  و السكينة لدى المواطنين.

حياة سرتاح

 تطرح عبر مواقع التواصل االجتماعي وفي 
السوق السوداء

ر من  الدرك يحذّ
ظاهرة شراء الهواتف 

النقالة المستعملة
رت عناصر المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني  حذّ
الهواتف  شراء  من  المواطنين  الشلف،  بوالية 
التواصل  مواقع  أو  السوداء  السوق  من  النقالة 
االجتماعي، ودعت عبر بيان لها إلى ضرورة تجنب 
الواسع  لإلقبال  بالنظر  الحاالت  هذه  في  الشراء 
الدخل  أصحاب  من  خاصة  المواطنين  قبل  من 

المتوسط والمحدود.
التواصل  صفحات  من  العديد  أن  المصدر  وأوضح 
البيع والشراء أصبحت  االجتماعي المتخصصة في 
تعرض هواتف نقالة (مستعملة)، والتي غالبا ما 
تكون مسروقة أو أن أصحابها متورطون في جرائم 
الذي  الشخص  يجد  حيث  القانون،  عليها  يعاقب 
أو  السوداء  السوق  من  نقال  باقتناء هاتف  يقوم 
نفسه  االجتماعي  التواصل  صفحات  مختلف  من 
أو  نقال  هاتف  سرقة  جريمة  في  سواء  متورطا 

جرائم أخرى.
ودعت ذات المصالح إلى عدم شراء الهواتف النقالة 
بالرقم  االحتفاظ  ضرورة  مع  السوداء،  السوق  من 
للتمكن من استرجاعه  النقال،  للهاتف  التسلسلي 
والتبليغ  السرقة،  إلى  صاحبه  تعرض  حالة  في 
بالفرق  مباشرة  االتصال  طريق  عن  سواء  الفوري 
اإلقليمية للدرك الوطني أو االتصال بالرقم األخضر 

1055 وهذا من أجل الوقاية من مختلف الجرائم.
حياة سرتاح

اعتقل الشتباهه في ارتكاب أعمال سطو 
مع العنف

وفاة جزائري داخل 
مبنى للشرطة 

ببروكسل في بلجيكا

 كشفت وسائل إعالم بلجيكية، عن وفاة شاب جزائري 
داخل مبنى للشرطة ببروكسل بعد يوم من اعتقاله، 
فإن  البلجيكي،  بيو»  «لوسوار  موقع  نقله  ما  وحسب 
الشاب الجزائري المتوفي يدعى أمين بركان ينحدر من 
اعتقل  26 سنة،  العمر حوالي  من  ويبلغ  تيبازة  والية 
ارتكابه  في  اشتبه  أن  بعد  الجاري  ديسمبر   12 األحد 

أعمال سرقة وتعنيف وتم اقتياده إلى مركز الشرطة.
وقالت النيابة العامة ببروكسل: «وضع بركان في مركز 
االعتقال في شارع كونينجسترات يوم 12 ديسمبر حيث 
التالي»،  اليوم  الثالثة عصرًا من  الساعة  توفي حوالي 
وأضاف بيان النيابة أن الضباط اتصل بخدمات الطوارئ 
حالة  بشأن  قلقهم  بعد  الظهر  بعد   2 الساعة  حوالي 
بركان، وعند وصولهم، بدأ المسعفون في الضغط على 

الصدر، لكن دون جدوى.
وأشارت عدة منظمات إلى أنها قد ترغب في رفع دعوى 
مدنية لمعرفة مالبسات وفاة محمد أمين بركان، كما 
حدث بعد وفاة إلياس عبيدو، وقالت: «وبهذه الطريقة 
زنزانة  في  الجزائريين  الشباب  هؤالء  مقتل  أن  نظهر 

للشرطة يؤثر أيضًا علينا نحن البلجيكيين».
االستنتاجات  أن  األربعاء،  أمس  آخر،  موقع  وأشار 
المؤقتة لتشريح الجثة التي أجريت تستبعد أي تدخل 
من قبل مكتب المدعي العام في بروكسل، بل يتطلب 
السمية  التحليالت  إلجراء  السموم  علم  في  خبيرا 
إبالغها  وبعد  الجثة،  تشريح  أثناء  المأخوذة  للعينات 
بمصادرة صور  أيضا  البلجيكية  النيابة  أمرت  بالوقائع 
القضائية  الشرطة  مختبر  وتدخل  المراقبة  كاميرات 

االتحادية.
الدولية  للشؤون  المستشار  الوزير  أكد  ذلك  وعقب 
في  ماهي  توفيق  بلجيكا  في  الجزائرية  بالسفارة 
تصريحات صحفية للصحافة المحلية هناك أن السفارة 
الجزائرية ببروكسل قامت بمرافعات رسمية لدى وزارة 

الخارجية البلجيكية، كما اتخذت إجراءات قانونية.
حياة سرتاح

خالل الفترة ما بين 12 و21 ديسمبر الجاري

إرهاب الطرقات 
يحصد أرواح 49

شخص
لقي 49 شخصا مصرعهم وأصيب 180 آخرون 
سجلته  مرور،  حادث   122 إثر  على  بجروح، 
واليات  مختلف  عبر  الوطني  الدرك  وحدات 
و21  12 بين  ما  الممتدة  الفترة  في  الوطن 
أمس  به  أفاد  ما  حسب  الجاري،  ديسمبر 

األربعاء، بيان لقيادة الدرك الوطني.
العقلية،  بالمؤثرات  المتاجرة  مجال  وفي 
نفس  خالل  الوطني  الدرك  وحدات  تمكنت 
الفترة، من «توقيف 36 شخصا وحجز 42.009
قرصا مهلوسا من مختلف األنواع ومبلغ مالي 
الـمتاجرة  عائدات  من  دج   200.500 قدره 
بـهذه السموم، باإلضافة إلى حجز 11 وسيلة 

نقل».
المصالح  نفس  «تمكنت  أخرى،  جهة  ومن 
كحولية  مشروبات  قارورة   42.125 حجز  من 
6 وتوقيف  واألحجام،  األنواع  مختلف  من 

نقل،  وسائل   4 حجز  إلى  باإلضافة  أشخاص، 
أما بخصوص، الغش والتهريب تمكنت نفس 
152 وحجز  شخصا   11 توقيف  من»  الوحدات 
و25.495 التبغ  أوراق  من  كلغ  و90  قنطارا 

كيساً من نفس الـمادة، 24 خرطوشة سجائر 
حجز6 إلى  باإلضافة  العالمات،  مختلف  من 

وسائل نقل».
حياة سرتاح
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