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فيما تبقي أسعار اللحوم البيضاء مرشحة لمزيد من االرتفاع الفترة المقبلة

مشاكل «تنظيمية» تهدّد باختفاء 
شعبة تربية الدواجن بالجزائر 

• مومن قالي: مطلوب ورقطة طريق لحل مشاكل الشعبة 
وتجاوز أزمة األسعار

مراجعة دفتر الشروط أملته المصلحة العليا للبالد

السوق الوطنية تحتاج ألزيد
 من 400 ألف سيارة سنويا

البیضاء  واللحوم  الدواجن  شعبة  تعتبر 
الفالحیة اضطرابا على  الشعب  أكثر  من 
ھذه  تعرف  حیث  األخیرة  السنوات  مدار 
الشعبة تذبذبا في اإلنتاج بین الوفرة أحیانا 
والندرة في مرات عدیدة وھو ما ینعكس 
معضلة  تمثل  باتت  التي  األسعار  على 
كبیر  بشكل  تنھار  عندما  سواء  حقیقیة 
للمربیین  بالجملة  خسائر  في  وتتسبب 
كما  كبیرا  ارتفاعا  تعرف  عندما  وحتى 
مثل  ما  وھو  حالیا  األسواق  في  یحدث 
والقدرة  المستھلكین  على  كبیرا  عبء 
الدواجن  تربیة  شعبة  وتعاني  الشرائیة. 
السنوات األخیرة العدید من المشاكل التي 
وحجم  المربیین  أداء  على  تنعكس  باتت 
تعرف  التزال  التي  واالسعار  اإلنتاج 
منذ أكثر من 4 أشھر ارتفاعا كبیرا وھو 
تسجیل  یستمر خاصة مع   ان  ما مرشح 
التقلبات الجویة العنیفة وتساقط الثلوج في 
التي  الظروف  وھي  المناطق  من  العدید 
وتتسبب  الدواجن  انتاج  على  تشجع  ال 
في  للمربیین وتراجع  بالجملة  في خسائر 
اإلنتاج ما من شأنھ أن یؤثر على العرض 
أصال  یعتبر  والذي  السوق  في  الموجود 

أقل من الطلب المسجل.

• مومن قالي: مطلوب ورقطة طريق 
لحل مشاكل الشعبة وتجاوز أزمة 

األسعار
مربو  یعشھا  التي  الوضعیة  وحول   ،
الدواجن والمشاكل التي تعاني منھا الشعبة 
أمس  أكد  المرتفعة  األسعار  ومعضلة 
المشترك  المھني  الوطني  المجلس  رئیس 
في  قالي،  مومن  الدواجن  تربیة  لشعبة 
تصریح لـ»الرائد»  أنھم طالبوا منذ فترة 
محمد  الجدید  الفالحة  وزیر  مع  باجتماع 
واقع  وتشریح  لدراسة  ھني  الحفیظ  عبد 
ھذه الشعبة ومحاولة إیجاد حلول من أجل 
تحسین اإلنتاج والوصول لمستوى أسعار 
للمستھلك،  وأیضا  للمربي  مناسب  یكون 

في  الدواجن  تربیة  شعبة  أن  قالي  وأشار 
الفترة  في  كبیرا  تراجعا  عرفت  الجزائر 
األخیرة بسبب عدد من الظروف، طبیعیة 
وأخرى بشریة، مضیفا انھم بصدد اعداد 
تقریر مفصل عن مشاكل مربي الدواجن، 
مستوى  على  تناقش  حلول  واقتراحات 
تنظیم  الوصایة من أجل عصرنة وإعادة 
التي  المشاكل  بین  ومن  الشعبة.  ھذه 
تطرح بشأن شعبة تربیة الدواجن واللحوم 
البیضاء یري قالي أن غیاب آلیات تنظیم 
السوق یؤثر على العرض والطلب مشیرا 
وغیاب  المھنیین  بین  التنسیق  لغیاب 
التنبؤات الدقیقة في نسبة اإلنتاج المنتظرة 
كمیات  ضبط  عملیة  في  قصور   مع 
المشاركین  بین  التنسیق  وغیاب  اإلنتاج 
كما طرح  األغذیة.   كمنتجي  الشعبة  في 
الصحیة  التغطیة  نقص  مشكلة  المتحدث 
المصرح  غیر  اإلنتاج  بوحدات  خاصة 
بعض  انتشار  في  أحیانا  یساھم  مما  بھا، 
األغذیة  بعض  رداءة  ظل  في  األوبئة 
منظم  سوق  انعدام  إلى  إضافة  واألدویة 
للحوم البیضاء ونقص التموین من طرف 
االستفادة  شرط  توفر  عدم  بسبب  البنوك 
قالي  تحدث  كما  التأمین،  ثقافة  وانعدام 
الدواجن  غذاء  أسعار  غالء  مشكل  عن 
استیراد  وجھ  في  تقف  التي  والعراقیل 
الكتكوت وھي كلھا مشاكل حسبھ جعلت 
ویتوجھون  العشبة  یعزفون عن  المربیین 
لنشاطات اخري وھو ما یتسبب دائما في 
مستوى  على  ینعكس  السوق  في  تذبذب 
األسعار من فترة ألخرى.  ودعا قالي إلى 
ضرورة تطویر وعصرنة الشعبة معتبرا 
ان حل ھذه المشاكل عبر ورقطة طریق 
مع  باالتفاق  الفالحة  وزارة  من  توضع 
المنتجین سیكون كفیل برفع إنتاج اللحوم 
نوعیتھما  وتحسین  والبیض  البیضاء 
المستعملة  المدخالت  استیراد  وتخفیض 
بشكل  مردودیتھ  ورفع  القطاع  ھذا  في 
یخدم األسعار والمستھلك.      س.زموش

العملية ترمي إلى تقليص فاتورة االستيراد والتوجه
 مستقبال نحو التصدير

تفعيل نشاط المركبات الجهوية للحوم 
الحمراء لتلبية احتياجات السوق

لدعم اإلنتاج الوطني وحماية المنتجين المحليين، رزيق:

منع استيراد كل ما ينتج محليا قريبا! 

أكد وزیر الفالحة والتنمیة الریفیة محمد 
البیض  بوالیة  أمس،  ھني،  الحفیظ  عبد 
المركبات  نشاط  تفعیل  ضرورة  على 
احتیاجات  لتلبیة  الحمراء  للحوم  الجھویة 

السوق الوطنیة.
الى  زیارتھ  مستھل  في  الوزیر  أبرز 
الوالیة والتي قادتھ إلى المركب الجھوي 
ضرورة  بوقطب  ببلدیة  الحمراء  للحوم 
االستغالل األمثل لھذه المركبات الجھویة 
الوطنیة من ھذه  السوق  لتلبیة احتیاجات 
االستیراد  فاتورة  وتقلیص  المنتجات 
من  التصدیر  نحو  مستقبال  والتوجھ 
خالل االستغالل األمثل للثروة الحیوانیة 

(المواشي) للبالد.
استماعھ  خالل  ھني  السید  أكد  كما 
بالمنطقة  الموالین  من  عدد  النشغاالت 
الدعم  مواصلة  على  عازمة  الدولة  أن 
تطویر  على  والعمل  والموالین  للمربین 
أن  الى  مشیرا  المواشي،  تربیة  شعبة 
رأس  ملیون   28 حالیا  تحصي  الجزائر 

من الغنم.
المركب  بذات  الوزیر  أشرف  وقد 
الشركة  طرف  من  المّسیر  الجھوي 
الجزائریة للحوم الحمراء «ألفیار» على 
مراسم إمضاء عقود الشراكة بین مربي 
إطار  في  والمذابح  بالمنطقة  المواشي 
بین  مؤخرا  المبرمة  الثالثیة  االتفاقیة 
والجزائریة  للموالین  الوطنیة  الفدرالیة 
لتغذیة  الوطني  والدیوان  الحمراء  للحوم 

األنعام.
الموالین  تموین  على  االتفاقیة  وتنص 
الدیوان  طریق  عن  المدعمة  باألعالف 
یقوم  أن  على  األنعام  لتغذیة  الوطني 
باقتناء  الحمراء  للحوم  الجھوي  المركب 

المواشي (أغنام، أبقار) من الموالین.
وحدة  مدیر  اإلطار  ھذا  في  وصرح 
ببوقطب  األنعام  لتغذیة  الوطني  الدیوان 
الوحدة  ذات  أن  لوأج  حمزاوي  محمد 

لكل  والمربین  الموالین  بمرافقة  تقوم 
والنعامة  وسعیدة  البیض  والیات  من 
وبشار وأدرار، وذلك من خالل تموینھم 
باألعالف المدعمة التي یقدر سعرھا ب 
تتكفل  كما  الواحد،  للقنطار  دج   2600
المدعمة  األعالف  نقل  بعملیة  كذلك 
االتفاقیة  ھذه  في  انخرط  وقد  للموالین، 
لحد اآلن أزید من 30 مواال من الوالیات 

الخمسة المذكورة.
العام  المدیر  الرئیس  ذكر  جانبھ  من 
للشركة الجزائریة للحوم الحمراء المسیرة 
ببوقطب  الحمراء  اللحوم  لمركبات 
(الجلفة)، وعین  (البیض) وحاسي بحبح 
ملیلة (أم البواقي) لمین دراجي لوأج أن 
لحد  فیھا  انخرط  الثالثیة  االتفاقیة  ھذه 
اآلن 200 مواال على المستوى الوطني 
عدد  أكبر  الستقطاب  مستمرة  والعملیة 
من المربین والموالین وستسمح بالمرافقة 
ضمان  عن  فضال  للبیاطرة  الصحیة 
الحمراء  باللحوم  الوطنیة  السوق  تموین 
عالیة،  جودة  وذات  وصحیة  الطازجة 

وبأسعار تنافسیة.
كما ینتظر من ھذه االتفاقیة أیضا إعطاء 
دفعة لنشاط ھذه المركبات الجھویة للحوم 
الحمراء والتي تشتغل حالیا بحوالي 20
نفس  وفق  اإلنتاجیة،  طاقتھا  من  بالمائة 

المسؤول.
وقد تفقد الوزیر المركب الجھوي للحوم 
حیز  دخل  الذي  بوقطب  ببلدیة  الحمراء 
في  والمنجز   2019 فبرایر  في  الخدمة 
1.4 بقیمة   العمومي  االستثمار  إطار 
اإلنتاجیة  طاقتھ  تقدر  فیما  دج  ملیار 
السنویة من اللحوم الحمراء (غنم، وبقر) 
ب 12 ألف طن وتبلغ طاقة الذبح السنویة 
بھ 490 ألف رأس من الماشیة. لإلشارة، 
فإن ھذا المركب الذي یتربع على مساحة 
أولیة  وكمرحلة  حالیا  یشغل  ھكتار   13

35 شابا من المنطقة.             ع. ط

كشف أمس وزیر التجارة كمال رزیق 
أن قطاع التجارة یحصى حوالي و388

ألف منتوج محلي قابل للتصدیر مشیرا 
المنتجات یمكنھا أن تنافس في  ان ھذه 
لتكثیف  المنتجین  داعیا  الدولیة  السوق 
الحفاظ  اجل  من  للتصدیر  مساعیھم 
خارج  الصادرات  نمو  دیمومة  على 

المحروقات.
رزیق،  كمال  التجارة  وزیر  وأعلن 
معرض  افتتاح  على  اشرافھ  خالل 
البلیدة عن  بوالیة  واالستیراد  التصدیر 
بمعرفة  یسمح  الكتروني  موقع  إطالق 
للتصدیر،  القابلة  المحلیة  المنتجات  كل 
باستیراد  مستقبال  یسمح  لن  أنھ  مؤكدا 

الوزیر  أي منتج متوفر محلیا وأوضح 
أن الموقع یھم المصدرین والمستوردین 
على حد سواء، مشیرا إلى أنھ یحتوي 
على أكثر من 10 آالف و200 مؤسسة 
محلي.  منتوج  ألف  و388  جزائریة 
ودعا رزیق كل المھتمین بالتصدیر إلى 
كل  لمعرفة  األرضیة  ھذه  إلى  الولوج 
المواد القابلة للتصدیر، موضحا أن ھذا 
معین  بتخصص  مربوط  لیس  األخیر 
أو منتج محدد حیث یمكن للمصدر أن 
یسوق ألكثر من منتج. وفي ھذا الصدد 
رمز  إنشاء  تم  إنھ  ذاتھ  المتحدث  قال 
یمكن  التصدیر  مؤسسة  لصاحب  جدید 
من خاللھ أن یصدر المعني ما یرید من 

منتوج بنفس السجل. وبالنسبة لإلستیراد 
طالب المسؤول األول عن القطاع ھذه 
الفئة ایضا بزیارة ھذا الموقع واالطالع 
سیمنع  ألنھ  المتاحة  المنتوجات  على 
علیھم مستقبال استیراد أي منتج متوفر 
محلیا بھدف دعم اإلنتاج الوطني وحمایة 
المنتجین المحلیین. من جانب اخر أكد 
أنھ بفضل  التجارة كمال رزیق،  وزیر 
تمكنت  جیدة،  وبإدارة  الجھود  تضافر 
قیمة  ملیار   2 رقم  تحطیم  الجزائر من 
مشیرا  المحروقات  خارج  الصادرات 
إلى أن الجزائر تراھن على دیمومة ھذا 

النمو خالل السنوات المقبلة.
س.زموش

ف. م

وكالء  أحد  أمس،  وكشف 
مع  اتصال  في  السیارات 
الشروط  دفتر  بأن  «الرائد»، 
وكالء  بنشاط  الخاص 
السیارات السابق قوي وصلب 
من الناحیة التقنیة، لكنھ معرقل 
وقرار  القانونیة،  الناحیة  من 
السلطات  قبل  من  مراجعتھ 
المساعي  إطار  في  یدخل 
صناعة  قطاع  لوضع  الحثیثة 
السیارات في سكتھ الصحیحة.
وأوضح المتحدث أن الجزائر 
عرفت منذ سنة 2015 صدور 
ثالث دفاتر للشروط، غیر أن 
القطاع لم یعرف استقرارا، ما 
الجمھوریة التخاذ  رئیس  دفع 
شروط  دفتر  إلصدار  قرار 
جدید، كون األخیر ال یستیجب 
العمومیة  السلطات  تسعى  لما 

الوصول إلیھ.
الشروط  دفاتر  بأن  وأكد 
اعدادھا  في  یشرك  لم  السابقة 
الوكالء، مشیرا إلى أن الدفاتر 
السابقة حملت في طیاتھا آثارا 
بعض  خالل  من  للعصابة، 
الوكالء،  تعرقل  التي  البنود 

على  للعمل  لھم  تسمح  ولم 
النھوض بالقطاع.

یتعلق  سؤال  عن  رده  وفي 
قال  السیارات،  بمصانع 
محدثنا ألنھ ال وجود لمصانع 
في  السیارات  لتركیب  حقیقیة 
قطاع  في  والصناعة  بالدنا، 
بشكل  تطورت  السیارات 
كبیر، وال نخفي بأنھ ال یمكننا 
في  السیارات  مصانع  اقامة 
ذات  یضیف  الراھن،  الوقت 
الوضع  المتحدث. وشدد على 
یستدعي  للقطاع  الراھن 
التوجھ نحو العالمات األجنبیة 
ببالدنا،  لھا  مصانع  إلقامة 
لھا،  المالئم  المناخ  توفیر  مع 
على  القادرة  الوحیدة  لكونھا 
ألف   200 من  أزید  تصنیع 
لفتح  داعیا  سنویا،  سیارة 
أمام  القیود  وتخفیف  المجال 
المواطنین الستیراد السیارات 
مع وضع خطة عمل  الجدیدة 
إلقامة  المتوسط  المدى  على 

مصانع ببالدنا.
وبخصوص استیراد السیارات 
العادة  سنوات  ثالث  من  أقل 

السیارات  ألسواق  التوازن 
كبیرا  ارتفاعا  تعرف  التي 
على  األخیرة،  السنوات  في 
التركیب  مصانع  غلق  خلفیة 
االستیراد،  عملیات  ووقف 
السیارات  بأن  محدثنا  كشف 
تحتوي  سنوات   3 من  أقل 
أورو  بمعیار  محركات  على 
على  للمحافظة  المطورة   6
غالي  محرك  وھو  البیئة 
التكلفة بالمقارنة مع السیارات 
للجزائر  خصیصا  المصنعة 
ما   ،3 أورو  معیار  من 
من  أقل  السیارات  من  یجعل 
بالمقارنة  غالیة  سنوات   3
ولكن  الجدیدة،  السیارات  مع 
من  الكثیر  متناول  في  تكون 
بأن  مضیفا  الجزائریین، 
ثالث  من  أقل  السیارات 
أصحابھا  یستفید  ال  سنوات 
السیارات  من الضمان عكس 

الجدیدة.
من  العدید  أن  إلى  یشار 
على  راھنت  األطراف 
الشروط  دفتر  صدور 
الستیراد  للترخیص  الجدید 

إعادة  أجل  من  السیارات، 
في ظل  اإلستقرار ألسواقھا، 
وارتفاع  لھا  الكبیر  الركود 
نقص  خلفیة  على  أسعارھا، 
مصانع  وتوقف  العرض 
المجال  وغلق  التركیب 
الذي  الوقت  في  الستیرادھا، 
بخیایا  العارفون  یحصي 
بالدنا  في  السیارات  سوق 
بحوالي  السنویة  احتیاجاتھا 
ما یجعل  ألف سيارة،   400
الوضع یتطلب اتخاذ إجراءات 
وتدابیر تضمن إعادة التوازن 

لألسواق.
جدیر بالذكر، فقد أمر رئیس 
الجمھوریة عبد المجید تبون، 
خالل مجلس الوزراء األخیر، 
لدفتر  الفوریة  بالمراجعة 
السیارات،  استیراد  شروط 
عن  اإلعالن  في  واإلسراع 
على  یحوزون  الذین  الوكالء 
على  التأكید  مع  الموافقة، 
إلزامیة توفر شبكة خدمات ما 
المدن  وفي  جھویا  البیع،  بعد 
الكبرى، كشرط لقبول ملفات 

الوكالء.

قررت السلطات العليا للبالد مراجعة دفتر الشروط األخير الستيراد 
السيارات وتكييفه وفق ما يضمن تغطية العجز المسجل في سوق 

السيارات، دون أن يضر بمصلحة البالد.
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إن  أمس،  الفلسطیني محمود عباس،  الرئیس  قال 
"الجزائر بلد الملیون ونصف الملیون شھید، ظلت 
وشعبھا"،  فلسطین  مع  وقوًال  فعًال  الدوام  على 
مثمنا جھود الدبلوماسیة الجزائریة إلسناد القضیة 

الفلسطینیة في المحافل الدولیة.
دعم  عباس،  محمود  الفلسطیني  الرئیس  ثّمن 
خالل  مؤكدا  الفلسطینیة،  للقضیة  الدائم  الجزائر 
الذي نشطھ أمس، مناصفة مع  المؤتمر الصحفي 
الجزائر  أن  تبون،  المجید  الجمھوریة عبد  رئیس 
على  الملیون شھید، ظلت  الملیون ونصف  بلد   "
موجھا  وشعبھا"،  فلسطین  مع  وقوًال  فعًال  الدوام 
لعمامرة،  رمطان  الخارجیة  لوزیر  شكره  جزیل 
على ما أسماه "الدور الكبیر الذي یقوم بھ إلسناد 

القضیة الفلسطینیة في المحافل الدولیة ومؤخرا في 
االتحاد اإلفریقي وأھمیة استمرار التنسیق الثنائي 
اللقاء  أن  عباس،  محمود  وأوضح  البلدین".  بین 
للطرفین  قد سمح  الجموریة،  برئیس  جمعھ  الذي 
التطرق إلى عدید القضایا ذات االھتمام المشترك، 
استعداد  الجمھوریة،  لرئیس  أكد  قد  أنھ  معلنا 
إطار  في  للسالم  أیدیھا  "مد  أسماه  لما  فلسطین 
مؤتمر دولي ینعقد وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة، 
فلسطین  دولة  ألرض  االحتالل  إلنھاء  ویھدف 
بعاصمتھا القدس"ـ متوعدا العدو الصھیوني باتخاذ 
إجراءات والرد في وقت قریب على استفزازاتھ، 
في حال "استمرت سلطات االحتالل في طغیانھا 
وممارساتھا العدوانیة ضد أبناء الشعب الفلسطیني 

وأرضھ بعاصمتھا القدس".
وعاد "أبو مازن" للحدیث عن فحوى اللقاء، حین 
قال إنھ قد بحث مع رئیس الجمھوریة، سبل تنمیة 
وتعزیز عالقات التعاون واألخوة بین البلدین، وفي 
جمیع المجاالت، مؤكدا أھمیة تنسیق المواقف، في 
ظل القمة العربیة القادمة، "وأن یلتئم الشمل العربي 
لیضم الجمیع"، معربا عن وضع ثقتھ الكاملة في 
الجزائر فیما یتعلق بـ" بحسن تنظیم القمة وإدارتھا 
تبون،  الرئیس  لفخامة  الحكیمة  القیادة  ظل  في 
واالحتضان الكریم من القیادة والحكومة والشعب 
العربیة  أمتھ  بقضایا  المتمسك  األبي  الجزائري 

وفي القلب منھا قضیة فلسطین".
إیمان سایح

الرئیس الفلسطیني یثني على جھود الدبلوماسیة الجزائریة، ویؤكد: 

"الجزائر ظلت على الدوام فعًال وقوًال مع فلسطین "

أشاد السفیر الكوبي بالجزائر، أرماندو 
فیغارا بوینو، خالل استقبالھ أمس من 
طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني، 
المتمیزة  بالعالقات  بوغالي،  ابراھیم 
وبالمواقف  وكوبا،  الجزائر  بین 

الجزائریة "الثابتة والتاریخیة".
وأفاد بیان للمجلس أن السفیر الكوبي 
"عمیقة  الثنائیة  العالقات  أن  أكد 
دولة  لكوبا  مفخرة  وھي  ودائمة 
كوبا  مواقف  أن  إلى  مشیرا  وشعبا"، 
یتعلق  فیما  "متطابقة"  والجزائر 
بنصرة القضایا العادلة في العالم كحق 
الصحراوي  الشعب  مصیر  تقریر 
وحق الشعب الفلسطیني في إقامة دولة 
مستقلة عاصمتھا القدس. وعبر السفیر 
التام  بالده  استعداد  عن  بالمناسبة، 
العالقات  تقویة  على  والعمل  للتعاون 

مع الجزائر في كل المجاالت.
السفلى  الغرفة  رئیس  وصف  كما 
للبرلمان العالقات بین الجزائر وكوبا 
بالمتمیزة والتاریخیة، مشیدا بالمواقف 
المحطات  كل  شھدتھا  التي  المشرفة 
متانة  أعطى  ما  وھو  المشتركة 
وزخما كبیرا لھذه العالقات تجسد من 
من  العدید  في  المتمیز  التعاون  خالل 
المجاالت على غرار المجال الصحي.

أملھ في  الشأن، عن  وأعرب في ھذا 
توسیع الشراكة مع كوبا إلى مجاالت 
المائیة  والموارد  كالریاضة  أخرى 

التي  الحیویة  المجاالت  وكل  والثقافة 
بوغالي  وذكر  بالمواطن.  عالقة  لھا 
كذلك بما قالھ رئیس الجمھوریة، عبد 
المجید تبون، بخصوص تفتح الجزائر 
مجاالت  من  العدید  على  الجدیدة 
على  العزم  كل  وعزمھا  االستثمار 
من  االستفادة  خالل  من  بعثھا  إعادة 
المستثمرین  داعیا  المختلفة،  الخبرات 

الكوبیین إلى االنخراط فیھا.
الشعبي  المجلس  رئیس  یفوت  ولم 
على  لیعرج  اللقاء  فرصة  الوطني 
االنتخابات  منذ  الجزائر  حققتھ  ما 
الرئاسیة األخیرة وبعدھا من محطات 
الشعب  تاریخ  في  وھامة  فارقة 
الحق  دولة  لبناء  والوطن  الجزائري 
المؤسسات  دولة  واستكمال  والقانون 
والمحلیة،  التشریعیة  كاالنتخابات 
تحققت  دیمقراطیة  مكاسب  وھي 
القواعد  وفق  جاء  دستور  بفضل 
لمطالب  وتحقیقا  الحقة  الدیمقراطیة 

الحراك المبارك واألصیل.
وحث بالمناسبة على تعزیز العالقات 
بین الھیئات التشریعیة للبلدین وإعطاء 
البرلمانیة خاصة  للصداقة  نفس جدید 
نفس  على  یقفان  وكوبا  الجزائر  وأن 
المسافة من العدید من القضایا الدولیة،  
مواقف  بأن  السیاق  نفس  في  مؤكدا 
الجزائر ثابتة تجاه القضایا العادلة في 

العالم.                            ع.ط

فیما أشاد السفیر الكوبي بمستوى العالقات بین "الجزائر وھافانا" 

 رئیس الغرفة السفلى یدعو المستثمرین 
الكوبیین للقدوم إلى الجزائر  

أن  على  إثنان،  یختلف  ال 
للقضیة  الجزائري  الدعم 
القدم  منذ  متجذر  الفلسطینیة 
حكومة  الجزائریین  عند 
وشعبا، ولعل الزیارة التي یقوم 
محمود  الفلسطیني  الرئیس  بھا 
دلیل  أصدق  للجزائر،  عباس، 
یعلقھا  التي  اآلمال  حجم  على 
أشقاؤنا الفلسطینیون في شخص 
والشعب  الجمھوریة  رئیس 
فالتصریحات  الجزائري، 
وزیر  بھا  أدلى  التي  األخیرة 
ریاض  الفلسطیني  الخارجیة 
المالكي، والتي أكد من خاللھا 
أن رئیس الجمھوریة یسعى إلى 
فلسطین خالل  "إسماع صوت 
ستحتضنھا  التي  العربیة  القمة 
وأن  المقبل"،  مارس  الجزائر 
تأتي  مازن"  لـ"أبو  دعوتھ 
ما   " وتحدید  مناقشة  أجل  من 
أن  تؤكد  الفلسطینیون"،  یریده 
لمبادئھا،  وفیة  تبقى  الجزائر 
قضیتھا  عن  بالدفاع  وملتزمة 
األولى واألوحد، أمام المجتمع 
الدولي. وخالل مؤتمر صحفي 
نظیره  مع  مناصفة  نشطھ 
الفلسطیني، أمس، أعلن رئیس 
تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة 

جامعة  ندوة  استضافة  عن 
الفلسطینیة  الفصائل  لجمیع 
بعد  وذلك  "قریبا"،  بالجزائر 
الفلسطیني،  الرئیس  استشارة 
على  الجزائر  عزم  یؤكد  ما 
األطراف  لجمیع  االستماع 
التي  االنشغاالت  كل  وطرح 
القمة  أمام  الفلسطینیین،  تھم 
في  الرئیس  وشدد  العربیة، 
قائال "إن احتضاَن  الصدد  ھذا 
الجزائر حكومًة وشعبا للقضیة 
والدفاع  الـمقدسة  الفلسطینیة 
عنھــا في كـل المحافل الدولیة 
لنا  بالنسبة  لیُشكُل  واإلقلیمیة، 

مسألَة وفاٍء قبل كل شيء".
وجّدد رئیس الجمھوریة خالل 
الكلمة التي ألقاھا، أمس، تأكید 
الالمشروط  الجزائر  دعم 
لفلسطین، حین قال إن "الجزائر 
تناصر  ستبقى  الجزائر 
الثمن  كان  مھما  المظلومین 
الزمن"، معلنا عن منح  وطال 
شیك بقیمة 100 ملیون دوالر، 
تخصیص  قرار  عن  فضال 
لفائدة  دراسة  منحة   300
وأوضح  الفلسطینین،  الطلبة 
احتضاَن   " أن  الشأن  ھذا  في 
الجزائر حكومًة وشعبا للقضیة 

والدفاع  الـمقدسة  الفلسطینیة 
عنھــا في كـل المحافل الدولیة 
لنا  بالنسبة  لیُشكُل  واإلقلیمیة، 
مسألَة وفاٍء قبل كل شيء. وفاًء 
الـمجیــــد  التحرري  لتاریخنا 
الجسیمـــــة  والتضحیات 
آمنوا  الذین  األبرار  ألسالفنا 
ھي  فلسطین  قضیَة  أن  بحقٍّ 

قضیة حٍق وعدالة."
رئیس  دعا  ذلك،  إلى 
المجتمع  الجمھوریة، 
الدول  مقدمتھا  وفي  الدولي 
العمِل  "تعزیـــُز  إلى  العربیة، 
القضیة  حول  الـمشتـرك" 
و"توحیـــــُد  الفلسطینیة، 
الشعــــِب  لدعــــِم  الـمواقــــف 
ومقاومِتھ  الفلسطیـــــني 
تجاوز  أجل  من  الباسلة"، 
غیِر  الجمود  "حالِة  أسماه  ما 
عملیُة  تعرفھا  التي  المسبوقة 
األوسط  الشرق  في  السالم 
اإلجرامیِة  السیاساِت  ظِل  في 
إلى  ترمــي  التي  للمحتل 
الجغـــرافي  الطابـــع  تغییِر 
وترسیِخ  والدیموغرافي 

األمــــِر الواقع".
وعاد الرئیس تبون للحدیث عن 
ستحتضنھا  التي  العربیة  القمة 

حین  المقبل،  مارس  الجزائر، 
جاھدة  تسعى  الجزائر  أن  أكد 
فـي  الفلسطینیة  القضیة  لوضع 
الحدث  ھذا  أولویات  ُصلِب 
أن  نأمــُـل   " مضیفا  الھام، 
وجامًعا  شامـــــًال  یكـــون 
جدیدة  انطالقًة  یشكـــَل  وأن 
الـمشترك"،  العربي  للعمل 
موقٍف  "بلورَة  أن  موضحا 
دعِم  حول  ومشترك  موحٍد 
الفلسطیني  الشعِب  حقوِق 
الجماعي  التمسِك  إعادِة  عبر 
لعاِم  العربیة  السالِم  بمبادرِة 
2002، سیكون لھ األثُر البالُغ 
القمة  ھذه  أعماِل  إنجاِح  في 
العربي  العمل  مسیرِة  وتعزیِز 

الـمشترك".
الجمھوریة،  رئیس  وعّرج 
العالقات  عن  للحدیث 
التي  الفلسطینیة،  الجزائریة 
أن  من  بكثیر  "أكبُر  إنھا  قال 
من  تُجّسُده  لـِما  وصُفھــا،  یتمَّ 
قیٍم مثلى ومشتركـة في النضال 
ولـِما  والتحرر  والتضحیة 
تحملـــُھ من أواصــِر الترابــط 
والتعاضد بین البلدین والشعبین 
الظـــروف  كل  فـي  الشقیقین 

وَعبــَر كلِّ األزمنـــة. "

 منحة بـ100 ملیون دوالر لفلسطین 

رئیس الجمھوریة یعلن عن ندوة جامعة للفصائل الفلسطینیة قریبا، ویؤكد:

"الجزائر ستبقى تناصر المظلومین 
مھما كان الثمن وطال الزمن"

إیمان سایح

عملیة تطھیر واسترجاع العقار الفالحي غیر المستغل متواصلة 
وزارة الفالحة تراھن على توسیع المساحات 

الزراعیة لتقلیص فاتورة االستیراد
الریفیة  والتنمیة  الفالحة  وزیر  أكد 
بوالیة  أمس،  ھني،  الحفیظ  عبد  محمد 
البیض على ضرورة العمل على توسیع 
المساحات الفالحیة عبر الوطن ال سیما 
تقلیص  أجل  من  للحبوب  الموجھة  تلك 

فاتورة االستیراد.
بعاصمة  زیارتھ  لدى  الوزیر  أبرز 
تخصیصھ  تم  للتخزین  لمرفق  الوالیة 
والذي  الجافة  والبقول  الحبوب  لتعاونیة 
دخل حیز الخدمة ابتداء من الیوم بقدرة 
أھمیة  قنطار  ألف   15 تتجاوز  تخزین 
الموجودة  الفالحیة  المساحات  استغالل 
والیة  فیھا  بما  وتوسیعھا  الوطن  عبر 
المساحة  من  الرفع  السیما  البیض 
فاتورة  لتقلیص  للحبوب  المخصصة 

استیراد ھذا المنتوج اإلستراتیجي.
وأكد أن الدولة ستقدم كل المرافقة لمھني 
حیث  الشباب،  مرافقة  فیھا  بما  القطاع 
خصصت العدید من المحیطات الفالحیة 
من أجل استغاللھا و الولوج إلى قطاع 
الفالحة والنھوض بھ، واالستفادة كذلك 

ما  خاصة  الدعم  أشكال  مختلف  من 
تعلق بإنشاء المؤسسات في القطاع على 
والدواجن  األبقار  تربیة  مشاریع  غرار 

وغیرھا.
وأشار السید ھني إلى أنھ سیتم اتخاذ كل 
اإلجراءات الالزمة ضمن ھذه المرافقة 
قصد  القطاع  لمھني  الدولة  طرف  من 
المیدان  في  القطاعیة  المشاریع  مباشرة 
المسالك  بفتح  أساسا  والمتعلقة  الفالحي 
ومنح  الفالحیة  الكھرباء  بشبكة  والربط 
ال  للسقي  الموجھة  اآلبار  حفر  رخص 
المخصصة  الفالحیة  بالمحطیات  سیما 

للشباب.
عملیة  أن  الوزیر  ذكر  ثانیة  جھة  ومن 
التطھیر واسترجاع العقار الفالحي غیر 
حیث  الوطن،  عبر  متواصلة  المستغل 
سمحت لحد اآلن باسترجاع 750 ألف 
ھكتار من األراضي، وسیتم العمل على 
إعادة توزیعھا بطریقة منتظمة وبأھداف 

واضحة وحسب القدرات واإلمكانیات.
ع.ط

حیز  اإلسالمیة  الصیرفة  نظام  دخل 
لبنك  األغواط  بوكالة  أمس،  الخدمة، 
وأوضح  الریفیة.  والتنمیة  الفالحة 
و  الفالحة  لبنك  الجھوي  المدیر 
لدى  بساس،  السعید  الریفیة،  التنمیة 
بھذه  العمل  انطالق  إشارة  إعطاءه 
الوالیة،  والي  البنكیة بحضور  الخدمة 
العام  والخلیفة  برادعي،  القادر  عبد 
علي  الشیخ  التیجانیة،  للطریقة 
بالعرابي التیجاني، أن العمل بالصیرفة 
بھا  الخاص  الشباك  ضمن  اإلسالمیة 
لدى ھذه الوكالة یوفر فتح الحسابات مع 
دفاتر التوفیر و دفاتر االدخار و كذلك 
دفاتر االستثمار اإلسالمي، إضافة إلى 
أن  بساس  وأشار  اإلسالمي.  التمویل 
أربعة  للزبون  یتیح  البنكي  النظام  ھذا 

من  علیھ  مصادقا  بنكیا  منتوجا  عشر 
اإلسالمي  المجلس  و  المركزي  البنك 
التعامالت  حسابات  بینھا  من  األعلى, 
التوفیر  بنظام  وحسابین  الیومیة 
باإلضافة  االدخار,  بنظام  وحسابین 
عدة  تشمل  التي  المرابحة  خدمة  إلى 
مجاالت من بینھا وسائل النقل و المواد 
والعتاد  الفالحي  اإلنتاج  و  األولیة 
أثنى  جھتھ  ومن   . وغیرھا  المھني 
الشیخ  التیجانیة  للطریقة  العام  الخلیفة 
جھود  على  التیجاني  بالعرابي  علي 
البنك في تمكین المواطنین و الفالحین 
االجتماعیة  الفئات  وبقیة  الموالین  و 
في  یساھم  تمویل  على  الحصول  من 
عن  بعیدا  مشاریعھم  و  أعمالھم  تنمیة 
التعامالت الربویة.              ق. و 

على مستوى وكالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة

نظام "الصیرفة اإلسالمیة" یدخل 
الخدمة باألغواط

  تبون یأمر بتخصیص 300 منحة دراسة للطلبة الفلسطینیین
جّدد رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون، أمس، تأكید دعم الجزائر الالمشروط للقضیة 

الفلسطینیة، معلنا عن استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطینیة بالجزائر "قریبا"، إلى جانب 
منح شیك لفلسطین قیمتھ 100 ملیون دوالر، لیكشف في سیاق آخر عن قرار تخصیص 

300 منحة دراسة لفائدة الطلبة الفلسطینین.



الحدث4
طالب بتقلیص مدة دراسة الملفات المتعلقة بالحصول على التمویالت

بن عبد الرحمان یدعو البنوك 
الى رفع حجم القروض 

الموجھة لالستثمار 

خالل  الرحمان  عبد  بن  تصریحات  وجاءت 
زیارتھ لمعرض للبنوك نظم على ھامش اشغال 
الندوة الوطنیة لالنعاش الصناعي, التي اختتمت 
بعد  للمؤتمرات،  الدولي  المركز  على مستوى 

ثالث أیام من األشغال.
وزیر  برفقة  جرت  التي  الزیارة  ھذه  وخالل 
البنوك  ورئیس جمعیة  احمد زغدار  الصناعة 
والمؤسسات المالیة والرئیس المدیر العام لبنك 
الجزائر الخارجي، لزھر لترش، وجھ بن عبد 
مدراء  لمسیري  وتوجیھات  تعلیمات  الرحمان 

حجم  من  الرفع  أجل  من  الجزائریة  البنوك 
تمویل  من  بدال  لالستثمار  الموجھة  القروض 

استیراد منتجات و مواد تامة الصنع أجنبیة.
البنكیة یجب أن تمنح  القروض  وأكد على أن 
االنتاج  تطویر  في  المساھمین  للمتعاملین 
الوطني وخلق سوق منتج ولیس فقط استھالكي، 
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في سیاسة 
وسلسلة  تنافسیة  تكون  لكي  وتكلفتھ  القرض 
وسھلة بالنسبة للمستثمرین، مشیرا الى أن ھذا 
سیعود بمردودیة أكثر على البنوك و سیساھم 

في التنمیة االقتصادیة الوطنیة مع األخذ بعین 
فیھا  تقام  التي  المناطق  خصوصیة  االعتبار 
دائمة  المشاریع االستثماریة و متابعتھا بصفة 

و مرافقة المستثمرین.
البنوك  المالیة  وزیر  االول  الوزیر  دعا  كما 
خاصة  جدیدة  بنكیة  كاالت  و  فروع  فتح  الى 
على مستوى الوالیات الجنوبیة وتطویر الدفع 
للجانب  كبیرة  أھمیة  وإعطاء  االلكتروني 
أجل  البنوك من  البشري خاصة على مستوى 
السماح لإلطارات للمساھمة  في تطویر القطاع 

أن  الى  لفت  وھنا  الجزائري.  والمالي  البنكي 
بإطارات  استعانت  الخاصة  البنوك  بعض 
على  المعلومات  نظام  في  للعمل  جزائریة 

المستوى العالمي معتبرا ذلك شرفا للجزائر.
وحث ایضا جمیع البنوك الى تقلیص مدة دراسة 
التمویالت و  بالحصول على  المتعلقة  الملفات 
التي ال یجب ان تتعدى- حسبھ- "شھرا واحدا 
بعد استالم الطلب" مؤكدا في نفس السیاق على 
ضرورة خلق مناخ محفز و استعادة الثقة مع 

المستثمرین و مع المواطن بشكل عام. 

دعا الوزیر االول و وزیر المالیة، أیمن بن عبد الرحمان، أمس، 
البنوك العمومیة والخاصة الى رفع جحم القروض الموجھة لالستثمار 

والمتابعة الدائمة للمشاریع الممولة بدال من التركیز على تمویل االستیراد، 
مبرزا الدور الھام للمؤسسات البنكیة في التنمیة االقتصادیة.

ع.ط
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سیشكل خیارا أساسیا إلعادة بعث االقتصاد الجزائري

اعتماد مخبر علوم المعادن من قبل 
بن الھیئة الجزائریة لالعتماد أیمن  المالیة،  وزیر  األول،  الوزیر  أكد 

العقار سیسیر مستقبال وفق  أن  الرحمان،  عبد 
في  وقال  تامة  وشفافیة  بحتة  اقتصادیة  مقاربة 
ھذا السیاق، الدولة قررت استرجاع ھذا العقار 
عبد  بن  قال  الحقیقیین.  للمستثمرین  ومنحھ 
أشغال  اختتام  على  اشرافھ  خالل  الرحمان، 
بالمركز  الصناعي  لإلنعاش  الوطنیة  الندوة 
األھمیة  إلى  بالنظر  إنھ  للمؤتمرات،  الدولي 
كرافد  الصناعي  العقار  یكتسیھا  التي  القصوى 
أساسي لعملیة االنتاج الصناعي، فقد أمر رئیس 
الجمھوریة، عبد المجید تبون، الحكومة بتطھیر 
والعمل  والسیاحي  والفالحي  الصناعي  العقار 
دوره  وتثمین  األمثل  استغاللھ  ضمان  على 
في دفع عجلة التنمیة، بعد أن كان یشكل أكثر 
المال  نھب  أجل  من  وأسھلھا  استعماال  الطرق 

العام و المضاربة.
وأوضح أنھ، ضمن ھذا اإلطار، أعطت النتائج 
األولیة لعملیة اإلحصاء، أكثر من 628 منطقة 
نشاط،  حالة  في  صناعیة  منطقة  و65  نشاط 

الھام  مبرزا أن ھذا الوعاء العقاري الصناعي 
الوطن  والیات  من  والیة   54 على  موزع 

وبمساحة إجمالیة تفوق 27 ألف ھكتار.
یقارب  ما  أحصت  األولیة  النتائج  ان  وأضاف 
غیر  وھي  منحھا  تم  أرض  قطعة   14.700
أسدى  قد  أنھ  إلى  مشیرا  اآلن،  لحد  مستغلة 
إیجاد  من  االنتھاء  أجل  من  الالزمة  التعلیمات 
قبل  اإلشكالیة  ھذه  لمعالجة  العملیاتي  النمط 
مراجعة  استكمال  وكذا  الجاریة  السنة  نھایة 
اإلطار القانوني المتعلق بنظام االمتیاز الخاص 
للدولة  الخاصة  لألمالك  التابعة  باألراضي 
االستثماریة.  المشاریع  إلنجاز  والموجھة 
احصاء  بنتائج  فوجئنا  الصدد،  ھذا  في  وقال 
الممنوح  الصناعي والفالحي والسیاحي  العقار 
النتائج  ھذه  أن  إلى  مشیرا  المستعمل،  وغیر 
تستغل  كانت  التي  الممارسات  بعض  عن  تنم 
العقار ألغراض أخرى بدل االستثمار، متأسفا 
الستغالل ھذه العقارات من طرف، ما سماھم 
أشباه المستثمرین، للمضاربة ولیس لالستثمار. 

العقار  ھذا  استرجاع  قررت  الدولة  ان  وأكد 
ومنحھ للمستثمرین الحقیقیین.

وأوضح أن ھذا المسعى سوف یتعزز بالوكالة 
و  إنشاؤھا  الجاري  الصناعي  للعقار  الوطنیة 
الذي  العقار  لمسألة  جذریا  حال  ستشكل  التي 
بحتة  اقتصادیة  مقاربة  وفق  مستقبال  سیسیر 
الـمباشرة  التدخالت  عن  بعیدا  تامة،  شفافیة  و 
الرحمان،  عبد  بن  وأكد  اإلدارات.  لـمختلف 
أن الحكومة ستواصل العمل بدون ھوادة وفق 
خطة مدروسة من أجل بعث االنتاج الصناعي، 
یرمي  التي  الصناعیة،  السیاسة  بأن  مذكرا 
التطبیق،  حیز  وضعھا  إلى  الجمھوریة  رئیس 
الحلقة  في  الفاعلین  كل  تطلعات  إلى  تستجیب 
من  مكوناتھا  بجمیع  الوطنیة  االقتصادیة 
الشامل  العام و  بالمفھوم  األعوان االقتصادیین 
الھیكل  في  جذري  تغییر  احداث  إلى  وتھدف 
االقتصاد الوطني من أجل رفع مساھمة قطاع 

الصناعة في الناتج الوطني الخام.
ع.ط

الملف سیسیر مستقبال وفق مقاربة اقتصادیة بحتة وشفافیة تامة

الدولة تقرر استرجاع العقار ومنحھ للمستثمرین الحقیقیین
للبحث  الوطني  الدیوان  أعلن 
التابع  والمنجمي  الجیولوجي 
بیان  في  الجزائر،  مناجم  لمجمع 
لھ عن اعتماد مخبر علوم المعادن 
التابع لھ من قبل الھیئة الجزائریة 

لالعتماد.
وفقا  االعتماد،  شھادة  تقدیم  وتم 
ISO/CEI الدولي  للمعیار 

من   ،2017 نسخة   17025
نور  للھیئة،  العام  المدیر  قبل 
الرئیس  إلى  بودیسة،  الدین 
الوطني  الدیوان  العام  المدیر 
والمنجمي  الجیولوجي  للبحث 
على  عزري،  یحیى   ،  (RGM
حول  اإلعالمي  الیوم  ھامش 
الذي  المنجمي  االستثمار  ترقیة 
والمناجم  الطاقة  وزارة  نظمتھ 
للمؤتمرات  الدولي  بالمركز 

وزیر  بحضور  نوفمبر   30 في 
الطاقة والمناجم ووزیر الصناعة. 
یتعلق  األمر  أن  البیان  في  وجاء 
اعتماده  یتم  منجمي  مخبر  بأول 
جودة  یؤكد  "مما  الجزائر،  في 
البحث  مجال  في  الدیوان  عمل 
واالستكشاف المنجمیین، وكفاءتھ 
المعترف  للمعاییر  وفقا  وخبرتھ 
الدیوان  "یعتبر  وبھذا  دولیا".  بھا 
الجیولوجي  للبحث  الوطني 
ھذه  من  جزء  والمنجمي 
والمستدامة  المربحة  الدینامیكیة 
التي تبني استراتیجیتھا على نھج 
الجودة استجابة لتوقعات السلطات 
العمومیة وإتاحة الموارد البشریة 
الدراسات  السیما  والمادیة، 
خالل  من  وذلك  والتحلیالت، 
مخابره المعتمدة".              ع.ط

الصناعیة،  للجامعة  العام  المدیر  الرئیس  تطرق 
الھندسة  موضوع  إلى  مؤخرا،  سیفي،  غریب 
جد  أداة  بمثابة  تعتبر  إنھا  قال  والتي  العكسیة 

مالئمة إلنعاش صناعي وطني حقیقي.
مختلف  إلى  بالنظر  سابقة  تعد  سیفي  تصریحات 
لتطویر  االستقالل  منذ  اتبعت  التي  الخیارات 
القطاع الصناعي مرورا بعدة استراتیجیات سواء 
تطویر  أو  التحویلیة  الصناعة  بدعم  األمر  تعلق 
تعتبر  حیث  ناشئة،  ربما  او  مصغرة  مؤسسات 
الھندسة العكسیة توجھا جدیدا مقارنة بدول أخرى 
سبقت الجزائر في ھذه التجربة على غرار الصین 
والیابان، كما أنھا خیار استراتیجي في ظل حجب 
الدول الكبرى التكنولوجیا على دول العالم الثالث.
إن الھندسة العكسیة عبارة عن عملیة یتم خاللھا 
أخذ منتج موجود ومحاولة معرفة كیفیة تصنیعھ 
وفي  مشابھ.  منتج  تصمیم  لیتم  تفكیكھ  من خالل 
الحقیقة تم استخدم ھذه العملیة من قبل دول كثیرة 

على مر التاریخ.
المحركات  یشترون  قدیما  الیابانیون  كان 

االنجلیزیة ویقومون بفكھا وفھم ودراسة اجزائھا 
محركات  وصنع  تجمیعھا  یعیدوا  ثم  بأنفسھم، 
محلیة مشابھة لنظیراتھا األوروبیة..نفس التجربة 
التي  الشعوب  من  وغیرھم  الصینیون  استنسخھا 
الھندسة  بمفھوم  مرورا  صناعتھا  لتطویر  لجأت 

العكسیة.
مشروعیة  ومدى  القانوني  بالشق  یتعلق  وفیما 
اللجوء إلى الھندسة العكسیة، فإن المحاكم العلیا 
في العدید من الدول الصناعیة ال تعترض على 
فعل الھندسة العكسیة، وغالبا ما یكون الحكم بأن 
فیما  اإلبداع.  أشكال  من  شكل  العكسیة  الھندسة 
أن  وأوروبا  المتحدة  الوالیات  محاكم  اعتبرت 
الھندسة العكسیة طریقة مھمة لنشر التكنولوجیا، 

وتشجیع المبدعین على العمل واالبتكار.
ومن المؤكد أنھ بغض النظر عن مستقبل الھندسة 
أثبتت  التي  التجربة  وھي  الجزائر  في  العكسیة 
من  الثاني  النصف  في  دول  عدة  في  نجاعتھا 
عظمى  قوى  ببروز  وسمحت  العشرین  القرن 
في  البكیرة  األقطاب  وتنافس  التكنولوجیا  تمتلك 

تدرج  أن  إلى  بحاجة  المقاربة  ھذه  فإن  العالم، 
في إطار استراتیجیة صناعیة وطنیة إلحداث ما 
المجاالت،  كل  في  االقتصادي  باإلقالع  یعرف 
التي  الفاشلة  المحاوالت  كل  تفادي  یجب  كما 
ارتبطت بنسخ أو تقلید تجارب مستوردة بطریقة 

آلیة.
رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون، امر خالل 
باتخاذ عدة خطوات  الصناعي،  االنعاش  ورشة 
صناعیة  "ثورة  إلحداث  واستعجالیة  ملموسة 
االقتصاد  في  الصناعة  مساھمة  ورفع  حقیقیة 
العراقیل  جمیع  تذلیل  على  العمل  مع  الوطني، 
البیروقراطیة قصد تقریب االدارة من المستثمر.

تدھورا  الرئیس عرف  النصاعي حسب  القطاع 
بمرحلة  مر  حیث  بحتمیة،  لیس  وھذا  كبیرا 
إلى  المالیة وصوال  المفرط والبحبوحة  التصنیع 
التصنیع المزیف، لذلك وجب تطھیره من مخلفات 
الفساد وھدر المال العام، لتحقیق أقالع اقتصادي 

ولتكون سنة 2022 سنة اقتصادیة محضة.
عزیز طواھر

خیار "الھندسة العكسیة" إلنعاش اإلقتصاد

الجزائر ورھان تطویر القطاع الصناعي؟ خبراء یكشفون عن خیارات جدیدة لضمان االمن الطاقوي 

ضرورة اطالق برنامج تولید الطاقة 
النوویة قبل عام 2025

ضرورة  الى  الطاقوي  واالنتقال  األمن  حول  ملتقى  خالل  خبراء  دعا 
تنویع المزیج الطاقوي الجزائري باللجوء إلى المحروقات غیر التقلیدیة 

وتولید الطاقة النوویة من أجل ضمان األمن الطاقوي للبالد.
األمن  حول  الـ6  الملتقى  في  مشاركتھم  خالل  الخبراء،  ھؤالء  شدد 
یوم  الطاقة"  "نادي  الوطنیة  الجمعیة  نظمتھ  الذي  الطاقوي،  واالنتقال 
ضرورة  على  توصیاتھم،  في  العاصمة،  بالجزائر  الماضي  السبت 
تحضیر من اآلن خیار اللجوء الى المحروقات غیر التقلیدیة والذي یبدو 

أمرا ال مفر منھ بحلول سنة 2030.
ولھذا الغرض، أبرز نفس الخبراء أھمیة النظر في الجوانب التكنولوجیة 
والتجاریة لھذا الخیار و كذا وضع اسس حمایة البیئة و القبول االجتماعي. 
ومن بین التوصیات المنبثقة من حلقات النقاش الـ 3 التي نظمت في إطار 
ھذا المنتدى، اللجوء الى تولید الطاقة النوویة التي تعتبر ضروریة أیضا 

في المزیج الطاقوي وھذا في آفاق 2035.
وحسب ذات الخبراء، یجب اطالق ھذا البرنامج سنة 2025 على أقصى 

تقدیر، كما تم التشدید     
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خالل  الرحمان،  عبد  بن  قال 
أشغال  اختتام  على  اشرافھ 
اإلنعاش  حول  الوطنیة  الندوة 
من  أكثر  تقدیم  تم  لقد  الصناعي، 
10 ملیارات دوالر (خالل عشر 
وكتسھیالت  كتحفیزات  سنوات) 
لھا  یكون  أن  دون  للمستثمرین 
النظر في  اعادة  (..) ستتم  مقابل 
ھذه المقاربات والتحفیزات التي ال 
الریع.  منھا أصحاب  یستفید  زال 
وأكد أن المقاربة الجدیدة في ھذا 
التحفیزات  لتوجیھ  تھدف  المجال 
والتسھیالت لألصحابھا الحقیقیین 

عبر كل مناطق الوطن.
الصناعة،  وزیر  وبحضور 
جلسة  خالل  تم  زغدار،  أحمد 
توصیات  قراءة  الندوة  اختتام 
نظمت  التي  األربعة  الورشات 
عكف  التي  و  یومین  مدى  على 
على  المشاركون  خاللھا  من 
بلورة استراتیجیة جدیدة للنھوض 
خاللھا  ومن  الوطنیة  بالصناعة 

دعم االقتصاد الوطني.
فتح  تم  الورشات  ھذه  وخالل 
الحلول  حول  النقاش  فضاء 
المكیفة مع الوضعیة الحالیة للبالد 
من أجل االستفادة من الدروس و 
جمیع  باشراك  السابقة  التجارب 
الفاعلین لتجسید خطة الوزارة في 

تنفیذ مخطط عمل القطاع.
فتح رؤوس أموال بنوك 
عمومیة مطلع 2022
عن طریق البورصة

وزیر  األول،  الوزیر  كشف 
عن  الرحمان،  عبد  أیمن  المالیة، 
فتح رؤوس أموال بنوك عمومیة 

 .2022 المقبل  العام  بدایة  وذلك 
بعض  رأسمال  فتح  سیتم  كما 
عن  العمومیة  المؤسسات  ھذه 
عبد  بن  البورصة، حسب  طریق 
الرحمان الذي شدد على ضرورة 
بورصة  تسییر  آلیات  تحسین 

الجزائر وإعطائھا دورا أھم.
ستعمل  ذلك،  مع  وبالموازاة 
الحكومة على توفیر أدوات أخرى 
العمومیة  المؤسسات  لتمویل 
خزینة  على  العبء  تخفیف  قصد 
الذي  األول  الوزیر  یقول  الدولة، 
أكد بأن مساھمة الدولة في تطھیر 
المتعثرة  العمومیة  المؤسسات 
ملیار   2900 اآلن  إلى  تجاوزت 

دج.
سیتم  التي  التدابیر  بین  ومن 
الحكومة  نمط  ضمن  اعتمادھا 
عبد  بن  السید  لفت  الجدید, 
المسیرین  إخضاع  إلى  الرحمان 
سنوي  نصف  دوري،  لتقییم 
مدى  على  للوقوف  وسنوي, 
التسییر، كما دعا مسیري  نجاعة 
فتح  إلى  العمومیة  المؤسسات 
علمي  وبحث  تطویر  مراكز 
المنتجات  تنافسیة  لتحسین 

الوطنیة.
اعادة بعث مؤسسة 

صناعة الدراجات الناریة 
بقالمة

من جھة أخرى، أكد الوزیر األول 
مواصلة الحكومة لخطتھا الرامیة 
إلعادة بعث المؤسسات العمومیة 
باالرتكاز  ركودا،  عرفت  التي 
بین  ومن  مربحة.  شراكات  على 
أشار  المؤسسات،  ھذه  نماذج 

صناعة  مؤسسة  إلى  المتحدث، 
الدرجات الناریة بقالمة التي سیتم 
مع  شراكة  بفضل  بعثھا  إعادة 
ووزارة  الوطني  الدفاع  وزارة 
العلمي  والبحث  العالي  التعلیم 
وبعض الخواص من أجل ضمان 

منتجات ذات تنافسیة أكبر.
قانون االستثمار الجدید 

سیرى النور قریبا
قانون  أن   ، األول  الوزیر  أكد 
االعداد  قید  الجدید،  االستثمار 
من  اجراءات  سیتضمن  حالیا، 
شانھا السماح للمؤسسة بالنمو في 
عبد  بن  وأوضح  صحي.  محیط 
سیجسد  القانون  ھذا  أن  الرحمان 
االستثمار  لتشجیع  شاملة  مقاربة 
ستسمح  واألجنبي،  المحلي 
للمؤسسة بالنمو في محیط صحي 

وأكثر تنافسیة.
ھذا  أن  األول  الوزیر  وأبرز 
وذلك  قریبا  النور  سیرى  النص 
بعد دراستھ على مستوى الحكومة 
البرلمان  ثم  الوزراء  ومجلس 
التي  النسخة  أن  مؤكدا  بغرفتیھ، 
مؤخرا  االعالم  وسائل  تداولتھا 

لیست بالنسخة النھائیة.
إلى  الجدیدة  التدابیر  وتھدف 
للمؤسسة  التطور  شروط  توفیر 
بدون تمییز بین القطاع العمومي 
على  تشجیعھا  وإلى  والخاص 
توفیر حاجیات السوق الوطنیة ثم 
الخارجیة،  األسواق  الى  الولوج 
الالزمة  المعاییر  ضمان  مع 

لتنافسیة المنتج الوطني.
األجنبي  باالستثمار  یتعلق  وفیما 
أن  األول  الوزیر  أكد  المباشر، 

النص الجدید سیعمل على تشجیع 
االنتاج  على  األجنبي  المستثمر 
محلیا بل وعلى تصدیر منتوجاتھ 
من  السیما  الجزائر،  من  انطالقا 
التبادل  اتفاقیات  استغالل  خالل 

الحر المبرمة.
أنھ لیس  السیاق، اعتبر  وفي ھذا 
متعامل  یقوم  أن  المعقول  من 
أجنبي باستثمار 80 ملیون دوالر 
ارباحا  سنویا  یحول  ذلك  وبعد 
وعلیھ  االستثمار.  قیمة  تساوي 
یجب أن یكون ھناك إنتاج موجھ 
میزان  تغطیة  أجل  من  للتصدیر 
عبد  بن  یقول  الصعبة،  العملة 

الرحمان.

 رفع التجمید عن 26
مشروعا استثماریا عالقا

األول  الوزیر  أمس  أشرف 
استثنائیة  تراخیص  تسلیم  على 
االستغالل  في  الدخول  وشھادات 
استثماریا  مشروعا   26 لفائدة 
جاھزیتھ.  من  بالرغم  عالقا  كان 
إطار  في  الخطوة  ھذه  وتندرج 
تسویة وضعیة المشاریع الجاھزة 
ألسباب  بعد  تنطلق  لم  والتي 
تعلیمات  على  بناء  وذلك  إداریة، 
تنشط  و  الجمھوریة.  رئیس 
تحصلت  التي  ال26  المؤسسات 
الیوم على التراخیص الضروریة 
لالنطالق في االنتاج في مجاالت 
والفالحة  كالصناعة،  مختلفة 
واالشغال  والبناء  والطاقة 
المتجددة  والطاقات  العمومیة 
ومعالجة وتدویر النفایات المنزلیة 

والمستشفیات وفنادق سیاحیة.

أكد الوزیر األول، وزیر المالیة، أیمن بن عبد الرحمان، أمس، أنھ سیتم اعادة النظر في مقاربة 
منح التحفیزات الموجھة لالستثمار قصد اعتماد مقاربة جدیدة تقصي أصحاب الریع لصالح 

المستثمرین الحقیقیین.

 سیتم إعادة النظر في وجھة تحفیزات االستثمار إلقصاء أصحاب الریع

   الجزائر تتجھ نحو استراتیجیة
 صناعیة جدیدة لتحقیق اإلقالع االقتصادي

تقدیم أكثر من 10 ملیارات دوالر كتحفیزات للمستثمرین دون أن یكون لھا مقابل

ع.ط
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السیاحیة  الوكاالت  من  العدید  تستغل 
وحتى  السیاحة  قطاع  في  والنشطاء 
الجمعیات الخیریة واألسر  تساقط الثلوج 
ھذه األیام لتنظیم رحالت سیاحیة قصیرة 
الوالیات  من  بعدد  المرتفعات  نحو  
تتحول  ما  عادة  الرحالت  ھذه  ان  غیر 
الجویة  األحوال  سوء  بسبب  جحیم  إلى 
وعدم  التحذیریة  النشریات  وتجاھل 
المروریة  السالمة  بإجراءات  التقید 
لتكون النتیجة مئات العائالت العالقة في 

ظروف مناخیة صعبة.
وموازاة مع تساقط الثلوج عبر المرتفعات 
الرحالت  بورصة  األیام  ھذه  انتعشت 
الجماعیة  والرحالت  القصیرة  السیاحیة 
األسبوع  وطیلة  األسبوع  نھایة  المنظمة 
الشریعة  مرتفعات  بینھا  من  للمرتفعات 
وكاالت  انخرطت  حیث  وتیكجدة، 
السیاحة  قطاع  في  ونشطاء  سیاحیة 
نقل  مسعى  في  خیریة  جمعیات  وحتي 
مئات العائالت یومیا لالستمتاع بالمناظر 
الطبیعیة التي رسمتھا الثلوج المتساقطة، 
غیر انھ لیس جل الرحالت تنتھي على 
لجحیم  تتحول  الرحالت  فبعض  خیر، 
حقیقي كما حدث نھایة األسبوع الماضي 
مع مجموعة من األسر علقوا بمرتفعات 
حوالي   بینھم  من  بالبلیدة  الشریعة 
منظمة  رحلة  ضمن  تنقلوا  14طفل  
وتتكرر  أطفال،  روضة  طرف  من 
الشتاء  فصل  خالل  الحوادث  ھذه  مثل 
خاصة خالل عطلة نھایة األسبوع حیث 
ومختلف  المدنیة  الحمایة  مصالح  تتجند 

المرتفعة  المناطق  في  األمنیة  االسالك 
والتي  العالقة  االسر  وإنقاذ  للتدخل 
تصطحب معھا في بعض األحیان أطفال 
رضع وھو ما یشكل خطورة كبیرة على 
تقلبات  تسجیل  حال  في  خاصة  حیاتھم 
االسر  ھؤالء  تواجد  خالل  عنیفة  جویة 
أن  والمالحظ  المرتفعة،  المناطق  في 
الخیریة  الجمعیات  وحتى  االسر  أغلب 
والوكاالت السیاحیة باتت خالل تنظیمھا 
لھذه الرحالت تتجاھل النشریات الجویة 
الجویة،   األرصاد  مصالح  وتحذیرات 
زیارة  بتجنب  المدنیة  الحمایة  ومصالح 
العنیفة  التقلبات  خالل  الجبلیة  المناطق 
في  "السیاح"  ھؤالء  یجعل  ما  وھو 
مواجھة أخطار حقیقیة. كما تتكرر خالل 
حوادث  بالمرتفعات  السیاحیة  الزیارات 
تقید  عدم  بسبب  واالنزالقات  المرور 
السالمة  بمعاییر  المركبات  أصحاب 
المروریة في مثل ھذه الظروف واألماكن 
السالمة  في  الخبراء  ینصح  حیث 
المروریة في مثل ھذه الحاالت أصحاب 
على  أولیة  صیانة  إلجراء  المركبات 
سیاراتھم وحتى الحافالت قبل التوجھ بھا 
نحو مسافات طویلة أو منعرجات جبلیة 
وضع  أھمیة  على  مركزین  خطیرة، 
المناطق  في  المركبات  سالسل عجالت 
أو  بالسیاحة  األمر  تعلق  سواء  الثلجیة 
التنقالت بین الوالیات، وھو ما ال یطبقھ 
األغلبیة لتكون النتیجة تسجیل العدید من 

الحوادث في المرتفعات.
س.زموش

بسبب تجاھل النشریات التحذیریة وعدم التقید بإجراءات السالمة المروریة

رحالت تتحول إلى "جحیم" و"سّیاح" 
یتجمدون برًدا في المرتفعات 

للوقایة  العام  المدیر  أمس  أعلن 
الصحة،  بوزارة  الصحة  وترقیة 
القطاع  استعداد  عن  فورار،  جمال 
الصحي في الجزائر لمواجھة موجة 
وقوعھا  حالة  في  رابعة  محتملة 
الھیاكل  مختلف  تھیئة  تم  أنھ  مشیرا 
كل  واتخاذ  الوطن  عبر  االستشفائیة 
مادة  في  ازمة  أي  لمنع  اإلجراءات 

األكسجین.
تصریح  في  المسؤول  ذات  وأوضح 
االستشفائیة  الھیاكل  كل  أن  لوأج 
االستعداد  "أتم  في  الوطن  عبر 
بعد  رابعة  محتملة  موجة  لمواجھة 
من  والعبرة  الدروس  استخالص 
كانت  التي  الثالثة"  الموجة  تجربة 
في  القطاع  على  شرسة  -حسبھ- 
توفیر  حیث  من  بالمصابین  التكفل 
مادة االوكسیجین والتي تم استدراكھا 
بشریا  الالزمة  الوسائل  وضع  بعد 
عن  العزوف  وبخصوص  ومادیا. 
األخیرة  االشھر  خالل  التلقیح  حملة 
التي  الذروة  الى  أشار  أن  وبعد 
الثالثة  الموجة  خالل  العملیة  بلغتھا 
290 من  أزید  تسجیل  خالل  من 
السلطات  جعل  مما  یومیا  ملقح  ألف 
70 نسبة  تحقیق  تأمل  العمومیة 
المستھدفة  الساكنة  تلقیح  من  بالمائة 
تأسف  الجاري،  دیسمبر  غایة  الى 
النسبة  ھذه  لتراجع  فورار  الدكتور 
الشعور  المواطن  لدى  ولد  أن  بعد 
و  بالفیروس  االصابة  من  باألمن 
تدني عدد االصابات. وأكد في ھذا 
باألمن ھو  الشعور  أن ھذا  اإلطار 
أسفھ  عن  معبرا  خاطئ"،  "شعور 
التلقیح  حملة  سجلتھا  التي  للنسبة 
خالل االشھر االخیرة خاصة وأنھ 
في الوقت الحالي ال توجد أیة دولة 

بمتحورات  االصابة  عن  منأى  في 
الفیروس مستقبال، مشیرا بالمناسبة 
"أومكرون"  المتحور  ظھور  إلى 
دول  من  العدید  في  انتشر  الذي 
الزمن  من  وجیزة  فترة  في  العالم 
عن  اآلن  حتى  الكشف  یتم  ولم 
بتوصیات  فورار  وذكر  تعقیداتھ. 
خالل  للصحة  العالمیة  المنظمة 
دورتھا االستثنائیة االسبوع الفارط 
التقید  الى  خاللھا  من  دعت  والتي 
على  واالقبال  الوقائیة  باإلجراءات 
وانتشار  للتخفیف من وطأة  التلقیح 
وبخصوص  الفیروس.  متحورات 
ظھور المتحور الجدیدة أومكرون، 
الجمعیة  رئیس  جھتھ  من  أكد 
الجزائریة لعلم المناعة، البروفسور 
لقاء  ھامش  على  جنوحات،  كمال 
الوضعیة  أن  الموضوع،  حول 
بالخطر  تنذر  "ال  الحالیة  الوبائیة 
بالرغم من االنتشار الواسع للمتحور 
عبر العدید من دول العالم"، محذرا 
من تطور ھذا المتحور الى تعقیدات 
وشدد  سابقتھا.  من  أشد  تكون  قد 
االقبال  ضرورة  على  الخبیر  ذات 
لألشخاص  بالنسبة  التلقیح  على 
الجرعتین  من  استفادوا  الذین 
لم  الذین  و  الثالثة  الجرعة  لتلقي 
یستفیدوا بعد من التلقیح خاصة وأن 
الوضعیة الوبائیة لألسابیع األخیرة 
عدد  في  ارتفاع  بتسجیل  تنذر  بدأت 
االطار  ھذا  في  وذكر  اإلصابات. 
الجرعة  الى  الدول  بعض  بتسارع 
إلى  أثبتت  التجربة  وأن  سیما  الثالثة 
حد اآلن أن غالبیة الذین تعرضوا إلى 
االصابة وتم إدخالھم المستشفیات ھم 

أشخاص لم یستفیدوا من التلقیح.
س.زموش

أكد اتخاذ كل اإلجراءات لمنع أي ازمة في مادة األكسجین، فورار:

"المستشفیات" و"الجیش األبیض" 
جاھزون لمواجھة الموجة الرابعة

عدة  عرفتھا  الذي  الغزیرة  األمطار  ساھمت 
والیات من الوطن مؤخرا في الرفع من نسبة 
امتالء السدود، بعد موجة جفاف كبیر السیما 
في فصل الصیف وبدایة الخریف، حیث بلغت 
التراب  عبر  المستغلة  السدود  امتالء  نسبة 

الوطني معدل 35.26 بالمائة.
فقد سجلت  المائیة،  الموارد  بیان لوزارة  وفق 
ھذه الكمیات من المیاه المخزنة عبر 75 سدا 
6 دیسمبر، بفضل األمطار  الى غایة  مستغال 
من  والیات  عدة  على  تھاطلت  التي  األخیرة 

الوطن.

للسدود  الوطنیة  الوكالة  جدول  وحسب 
للوزارة فان 11 سدا بلغت نسبة  والتحویالت 
فرقوق  سد  في  والمتمثلة  بالمائة   80 امتالئھا 
 %  87,45 بـ   (معسكر)  التحت  ووادي 
 ) القصب  التوالي وسد  و  98,99 % على 
وبوسیابة  كیسیر  و  بـ  86,95%  المسلیة) 
88,78% و   96,36% بـ  (جیجل)  
عثمانیة   واد  و  ھارون  بني  و  التوالي  على 
(میلة) بـ %87,70 و  97,52 % و بني 
بـ  94,39 % ولجة مالق  زید (سكیكدة) 
(تبسة) بـ  %87,08 و تاغریست (خنشلة) بـ 

%81,25 و ماكسة  (الطارف) بـ 83,85%
 .

وتشیر معطیات الوزارة الى أن نسبة االمتالء 
على مستوى 44 سدا من أصل 75 المستغلة 
بني  بسد  األمر  ویتعلق  بالمائة.   35 عن  تقل 
نسبة  بلغت  حیث  (تلمسان)  ومفروش  بھدل 
االمتالء بھما   3,35 بالمائة و 0,73 بالمائة. 
كما بلغت نسبة امتالء سد بني سلیمان (المدیة)  
بالمائة  بـ  19,96  بالمائة وسد قدارة   6,45

فقط.
ف. م

األمطار األخیرة ساھمت في الرفع من منسوبھا

ھذه نسبة امتالء السدود..  
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باتنة:

تساقط الثلوج يعرقل 
حركة المرور بالمرتفعات 

 بما يسمح باستالمهما في وقت قياسي

تسريع وتيرة إنجاز المركزين الحدوديين 
بين الجزائر وموريتانيا بتندوف

المتساقطة  الثلوج  تراكم  تسبب 
األول  أمس  ليلة  المرتفعات  على 
حركة  صعوبة  في  الجليد  وكذا 
المرور على بعض المحاور الجبلية 
أن  يتوقع  فيما  باتنة  بوالية 
لغاية  الثلوج  تساقط  يتواصل 
من  وعدد  الوالية  بهذه  اليوم 

الواليات الشرقية.
خلية  من  استفيد  وحسبما 
اإلعالم واالتصال لمديرية الحماية 
المدنية محليا فأن عناصر الوحدة 
لدائرة  المدنية  للحماية  الثانوية 
آريس تدخلوا منذ الساعات األولى 
لصباح أمس لتقديم يد المساعدة 
بسبب  العالقة  المركبات  لبعض 
وبعض  الجليد  من  طبقة  تشكل 
الطين  عين  بمرتفعات  الثلوج 
على  حركة  في  صعوبة  وسجلت 
الوطني  الطريق  من  الشطر  هذا 
رقم 31 وكذا الطريقين الوالئيين 
بعلي  بمرتفعات  ب   54 رقم 
ثيزي  المسمى  المكان  في  و172 
الحماية  مصالح  وناشدت  نثاورة. 

الطريق  مستعملي  المدنية 
والسير  والحذر  الحيطة  بتوخي 
الطرق  بمحاور  السيما  بتأني 
الجبلية، مذكرة  الكائنة بالمناطق 
الذي  النشيط  الجوي  باالضطراب 
ويتمثل  الوالية  مناطق  يخص 
والثلوج على  لألمطار  تهاطل  في 
علوها  يزيد  التي  المرتفعات 
أخرى  جهة  من  متر.   700 ال  عن 
واستنادا إلى األرصاد الجوية تشهد 
البالد  وشرق  بوسط  واليات  عدة 
تساقط  استمرار  اليومين  هذه 
الثلوج على المرتفعات التي يزيد 
وأوضحت  متر.   800 عن  علوها 
وتشكل  الثلوج  أن  خاصة  نشرية 
التي  المرتفعات  سيغطى  الجليد 
و900  800 بين  علوها  يزيد 

جيجل،  بجاية،  بواليات  متر 
ميلة،  سطيف،  بوعريريج،  برج 
أهراس،  سوق  �المة،  قسنطينة، 
أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.
س.ز

وهران: 

احتفاالت تمتد ألسبوع 
إلحياء ذكرى مظاهرات 

11 ديسمبر 1960
ستكون مدينة وهران على موعد مع األسبوع الثقافي 

المنظم بمناسبة إحياء الذكرى 61 لمظاهرات 11
ديسمبر1960 وهذا من 9 إلى 16 ديسمبر الجاري بالمتحف 

الوطني العمومي «أحمد زبانة».
وتتضمن هذه التظاهرة التي ينظمها نادي «االزدهار 

الثقافي» بالتنسيق مع متحف «أحمد زبانة» برنامجا 
متنوعا من معارض وأنشطة ثقافية وتاريخية وكذا 

محاضرات تخليدا للذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، 
حسبما أبرزت رئيسة قسم االتصال ليلى بوطالب. وقد 

برمجت بهذه المناسبة سلسلة من المحاضرات تتناول عدة 
مواضيع منها مظاهرات 11 ديسمبر وصداها في العالم 
العربي وثورة أول نوفمبر والتحرر العالمي ومظاهرات 11
ديسمبر بين الهمجية االستعمارية الفرنسية والوحدة 

الوطنية من تقديم أساتذة مختصين في التاريخ من 
جامعة وهران 1 «أحمد بن بلة».  وتشمل هذه التظاهرة 
أيضا عرض شريط وثائقي حول الثورة التحريرية المجيدة 
وتقديم ملحمة حول هذه الذكرى التاريخية وإلقاء قصائد 

شعرية. كما سيقام معرض خاص لصور الشهداء األبرار 
وأخرى تبرز مظاهرات 11 ديسمبر 1960 والتي تعد محطة 

هامة في تاريخ الثورة التحريرية المجيدة فضال عن عرض 
مجموعة من الكتب من رصيد المكتبة التابعة لمتحف 

«أحمد زبانة» التي تتناول تاريخ الجزائر القديم والحديث 
ومختلف مراحل ثورة التحرير المظفرة مع تخصيص فضاء 

للوحات التشكيلية من توقيع كوكبة من الرسامين.
ق.م

 المدية:

غلق فوري لمنبع عشوائي 
لمياه الشرب 

 «كاصنوص» تيبازة تواصل حملتها التحسيسية وتؤكد:

أرباب العمل مدعوون لالستفادة من 
تدابير إلغاء غرامات وزيادات التأخير

 رفضوا توجيههم للموقع السكني بئر سطل في بلدية الحروش 

مكتتبو «عدل 2» بسكيكدة يحتجون 

سوق أهراس

 حمالت تحسيسية للوقاية من 
مخاطر «القاتل الصامت»

دائرة  لجنة  األول  أمس،  مساء  تدخلت 
عن  المتنقلة  األمراض  لمكافحة  المدية 
طريق المياه لغلق حنفية منبع عشوائي 
بلدية  إقليم  في  الجردة  عين  بحي  مياه 

ذراع السمار غربي عاصمة الوالية.
من  محلية  مصادر  عنه  كشفت  وحسبما 
الوالية فأن المنبع المعني بعملية الغلق 
غير صالح للشرب بعدما أثبثت التحاليل 
المنبع  مياه  تلوث  البكتيريولوجية 

وخطورة استهالكها على صحة السكان.

اإلجراءات  من  سلسلة  بعد  هذا  ويأتي   
المصالح  ذات  باشرتها  التي  االحترازية 
منذ أزيد من أسبوعين عبر إقليم نفس 
مصادر  عدة  أثناءها  غلق  تم   ، البلدية 
مياه  لجلب  السكان  يستخدمها  هامشية 
تسببت  قد  كانت  ديارهم  نحو  الشرب 
هضمية  بأمراض  العشرات  إصابة  في 

متفاوتة.
س.ز

الوطني  للصندوق  الوالئية  الوكالة  أنهت 
لتيبازة،  األجراء  لغير  االجتماعي  للضمان 
إلى علم جميع منتسبيها، أن أبواب الوكالة 
بصفة  السبت  أيام  مفتوحة  ستكون 
 ،2022 جانفي   31 غاية  إلى  استثنائية 
وذلك لتمكين المكلفين من االستفادة من 
تدابير األمر 12-21 القاضية باإلعفاء الكلي 

من زيادات وغرامات التأخير.
مصالحها  أنّ  تيبازة  كاصنوص  وذكّرت 
إلى غاية  السبت  االستقبال من  تبقى في 
سواء  المعنيين  جميع  وتدعو  الخميس، 
ناقلين  صناعيين،  حرفيين،  تجار،  كانوا 
أصحاب  األجرة، فالحين،  وسائقي سيارات 
المستثمرين  الشباب  أو  الحرة،  المهن 
حاملي المشاريع في إطار الوكالة الوطنية 
والصندوق  المقاوالتية  وتنمية  لدعم 
تسوية  إلى  البطالة  عن  للتأمين  الوطني 
القانونية.  اآلجال  انتهاء  قبل  وضعيتهم 
وتنبّه الوكالة أن 31 جانفي 2022 آخر أجل 

التدابير االستثنائية،  لالستفادة من هذه 
إلى  الرامية  المساعي  التي تندرج في إطار 
األعباء  حدة  من  التخفيف  في  المساهمة 
واجهوا  الذين  األجراء  المفروضة على غير 
تجاه  بالتزاماتهم  الوفاء  في  صعوبات 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
االشتراكات  تسديد  سيما  ال  األجراء،  لغير 
غرامات  من  عنها  ينتج  وما  األساسية 
التأخير. وتتيح التدابير التي جاء بها األمر 
المستخدمين  12-21، لفائدة كل  الرئاسي 
يمارسون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص 
تسوية  الخاص،  لحسابهم  نشاطا 
وضعياتهم عن طريق االستفادة من إلغاء 
زيادات وغرامات التأخير، بمجرد تسديد كل 
اشتراكاتهم الرئيسية دفعة واحدة، أو عن 
طريق الدفع بالتقسيط، وذلك عند دفع 

آخر قسط مستحق.
س.ز

إحتج أمس عدد من مكتتبي عدل 2 لوالية 
النظر  بإعادة  الوكالة  مطالبين  سكيكدة 
في  إليه  وجهوا  التي  السكني  الموقع  في 

منطقة بئر سطل في بلدية الحروش.
أمام  نظمت  احتجاجية  وقفة  وخالل 
المكتتبون  عبر  سكيكدة،  والية  مدخل 
وكالة  مديرية  لقرار  القاطع  رفضهم  عن 
إلى منطقة  والمتمثل في توجيههم  عدل 
الحروش، حيث صرح  بئر سطل في بلدية 
الوكالة  إدارة  أن  المكتتبين  من  البعض 
في  تعيينهم  خالل  من  ظلمتهم  قد 
نفس  في  مطالبين  ـ  المذكورة  المنطقة 
التسلسلي  بالرقم  بالعمل  الوكالة  الوقت 
رئيس  مناشدتهم  مع  اإلقامة  وشهادة 
حيث  الشخصي،  بالتدخل  الجمهورية 

المكتتب  أن  المعقول  غير  من  يقولون 
قاطن بمدينة سكيكدة ويوجه إلى خارجها 
العامة  المديرية  قبل  من  ارتجالي  بقرار 
الوالية  أقاليم  تجهل  التي  عدل  لوكالة 
إضافة إلى عدم تعاملها بالرقم التسلسلي 
رفضهم  عن  معبرين  اإلقامة.  وشهادة 
وبعيدة  نائية  مناطق  إلى  لتوجيههم 
السلطات  فيما  الحضرية،  المناطق  عن 
المحلية استقبلت ممثلين عن المحتجين 
وكالة  تتمكن  لم  الذي  االنشغال  لطرح 
عدل الفصل فيه حسب المحتجين الذين 
اعتبروا توجيههم تهجير رغم أنهم دفعوا 

مستحقات السكنات.
س.ز

واإلرشاد  التحسيس  حمالت  تستهدف 
بغاز  االختناقات  مخاطر  من  للوقاية 
أطلقتها  التي  الكربون  أكسيد  أحادي 
بسوق  المدنية  الحماية  مديرية 
من  الفئات  عديد  أيام  منذ  أهراس 
المجتمع لحثها على تفادي االستعمال 
تشتغل  التي  للتجهيزات  السيئ 

بالغازي.
بذات  باالتصال  للمكلف  واستنادا 
فقد  مسعي  رضا  النقيب  المديرية 
التحسيسية  الحمالت  هذه  خالل  تم 
الشتاء توزيع  المتواصلة طيلة فصل 
الوقاية  ثقافة  إرساء  بهدف  مطويات 
والتعريف بكيفية التعامل مع أخطار 
المحترقة  والغازات  الطبيعي  الغاز 
التي  المميتة  الحوادث  من  للتقليل 

يتسبب فيها هذا الغاز.
ومست هذه الحمالت متربصين بمراكز 
المهني ببلديات لحدادة  التكوين 
وأوالد  المشروحة  ببلدية  سنور  وعين 
المكتب  بمشاركة  وذلك  إدريس 
لحماية  الجزائرية  للمنظمة  الوالئي 
وإرشاد المستهلكي حسب ما ذكره ذات 

المصدر.
خالل  المدنية  الحماية  أعوان  وقدم 
هذه الحمالت نصائح وإرشادات لفائدة 
المراكز  لهذه  اإلداري  والطاقم  الطلبة 
أكسيد  أحادي  غاز  بخطورة  تتعلق 
الواجب  اإلجراءات  ومختلف  الكربون 
االختناق  للوقاية من حوادث  اتخاذها 
مطويات  توزيع  بالمناسبة  تم  كما 
وقائية  إرشادية  نصائح  على  تحتوي 
للحد من المخاطر الناجمة عن انبعاث 

الغازات المحترقة على الخصوص.
الحمالت  سلسلة  شملت  كما 
التحسيسية المصلين داخل المساجد 
فيها  نبه  الجمعة  خطب  خالل  من 
أوكسيد  أحادي  غاز  بخطورة  األئمة 
الوقاية.  بتدابير  وااللتزام  الكربون 
ويتعلق األمر في هذا السياق بضرورة 
احترام قواعد وشروط األمن والسالمة 
عند استخدام وسائل التدفئة وتفادي 
تعمل  التي  لألجهزة  السيئ  التركيب 
بالغاز من طرف أشخاص غير مؤهلين 
داخل  الالزمة  التهوية  توفير  وكذا 

المنازل.

مدة  تقليص  تقرر  وقد 
المرفقين  هاذين  أشغال 
قادت  ميدانية  زيارة  خالل 
الشركة  مسؤولي  مؤخرا 
الوطنية لألشغال العمومية 
الوالئية  السلطات  رفقة 
تقدم  مدى  على  لالطالع 
شهر  انطلقت  التي  األشغال 
تم  حيث  المنصرم،  أكتوبر 
من  جديدة  إجراءات  اتخاذ 
اإلنجاز  مدة  تقليص  شأنها 
شهرا   12 إلى  شهرا   24 من 
ثالثة  تخصيص  خالل  من 
فرق ستعمل قريبا بالتناوب 
ساعة،   24 على  ساعة   24
يوسف  الوالية  والي  حسب 
بأنه  الوالي  وأوضح  محيوت. 
التي  البالغة  لألهمية  ’‘نظرا 
العمومية  السلطات  أولتها 
يشكل  الذي  المشروع  لهذا 
تطوير  في  جديدة  لبنة 
بين  االقتصادية  العالقات 
والتي  وموريتانيا  الجزائر 
األخوية  العالقات  تعزز 
تم  الشقيقين  البلدين  بين 
تدعيم  ضرورة  على  االتفاق 
المنجزة وتموينها  المؤسسة 
بجميع المواد األولية الخاصة 
نفس  أن  إلى  وأشار  بالبناء‘‘. 
التحدي الذي رفعته الشركة 
الوطنية لألشغال العمومية 
المركزين  إنجاز  خالل  من 
الجاهز  البناء  نمط  بواسطة 
خالل مدة لم تتعد 45 يوما، 
إنهاء  أجل  من  رفعه  سيتم 
المرفقين  هاذين  أشغال 
حددت  التي  المدة  خالل 
ضمن دفتر الشروط وبنفس 
للمركزين  بالنسبة  الجودة 

وتسليمها في نفس الوقت. 
ضرورة  على  التأكيد  تم  كما 
الشغل  مناصب  استغالل 
العاملة  اليد  على  باالعتماد 
المحلية من أجل المساهمة 
من  جزء  امتصاص  في 
الحركة  ودفع  البطالة 
الوالية  بهذه  التنموية 
المنتظر  ومن  الحدودية. 
المشروع  هذا  يلعب  أن 
التبادالت  في  بارزا  دورا 
البلدين  بين  االقتصادية 
وتفعيل االتفاقيات المبرمة 
وموريتانيا،  الجزائر  بين  ما 
المنطقة  وأن  سيما  ال 
حركة  دخول  على  مقبلة 
خالل  من  جديدة  تنموية 
استغالل منجم غار جبيالت 
إعطاء نفس جديد  وبالتالي 
للعالقات مع موريتانيا وكذا 
دول غرب إفريقيا، كما أشير 
المعبر  هذا  شأن  ومن  إليه. 
لكل  يسمح  أن  الحدودي 
المتعاملين بإجراء التبادالت 

التجارية لمختلف المنتوجات 
التي  العالية  الجودة  ذات 
من  سيتمكنون  بواسطتها 
غزو األسواق الخارجية سيما 
غرب  بدول  الموجودة  منها 
مسؤولي  حسب  إفريقيا، 
بالوالية.  التجارة  قطاع 
تعليمات  عدة  وأسديت 
للقائمين على أشغال اإلنجاز 
بضرورة تسريع وتيرة اإلنجاز 
وخلق  الوقت  وتقليص 
جانب  إلى  شغل  مناصب 
من  الحدودي  المعبر  تمكين 
لعب دوره األساسي من خالل 
المالئمة  توفير كل الظروف 
االقتصاديين  للمتعاملين 
تصدير  على  وتشجيعهم 
نحو  المنتوجات  مختلف 
دول غرب إفريقيا. ويذكر أن 
الجزائرية  التجارية  التبادالت 
هذا  خالل  من  الموريتانية 
سنة  خالل  بلغت  المعبر 
أورو,  3 ماليين  2021 حوالي 
مستقبال  يشجع  ما  وهو 

على توسيع النشاط التجاري 
الشقيقين  البلدين  بين 
غرب  دول  كافة  إلى  وليصل 
مصالح  وفق  إفريقيا، 
السلطات  التجارة. وخصصت 
المشروع  لهذا  العمومية 
بنحو  ماليا  غالفا  الهام 
ذلك  في  بما  دج،  مليار  5ر3 
لمكتب  أوكلت  التي  الدراسة 
وأنجزت  محلي  دراسات 
لم  إذ  قياسية،  مدة  في 
أوكلت  أشهر، فيما   4 تتجاوز 
لوكالة  األشغال  مراقبة 
التقنية،  للمراقبة  تندوف 
التقنية  البطاقة  حسب 
من  وخصصت  للمشروع. 
الوالئية  السلطات  جهتها 
10 بنحو  إجمالية  مساحة 
مناصفة  موزعة  هكتارات 
الحدوديين  المركزين  على 
حيث  والموريتاني،  الجزائري 
إنجاز  مشروع  كل  يضم 
مختلفة،  أجنحة   (9) تسعة 
وتشمل  إليه.  أشير  ما  وفق 
المركزين  هاذين  أجنحة 
الخروج  إلجراءات  فضاء 
إداري  وجناح  والدخول 
وآخر  للشرطة  مخصص 
تفتيش  وجناح  للجمارك 
الثقيل  الوزن  مركبات 
استراحة  جناح  جانب  إلى 
إيواء  وجناح  المسافرين 
ألفراد  وآخر  الشرطة  أفراد 
وجناح  واإلدارات  الجمارك 
باإلضافة  الترفيه  خدمات 
وجناح  وظيفية  سكنات  إلى 
مختلفة،  تقنية  لمجاالت 
التقنية  البطاقة  حسب 

للمشروع.

أعلنت مصالح والية تندوف مؤخرا تقليص مدة إنجاز المركزين الحدوديين 
بين الجزائر وموريتانيا  «مصطفى بن بولعيد» (تندوف) بما يسمح باستالمهما 

ق.مفي وقت قياسي.
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 هوس األكـل
 المكوث في المنزل لساعات 

طويلة، قد يدفع بعض األشخاص 
إلى استهالك كميات كبيرة من 

الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن 
و اإلصابة بالسمنة المفرطة، و 

هناك أنواع مختلفة من اضطرابات 
األكل؛ تقع على متصل يبدأ من 

Ano- فقد الشهية العصبي
rexia nervosa؛ مروراً بالشراهة 
 ،“bulimia nervosa“  العصابية
وصوالً إلى اإلفراط القهري في األكل 

. “compulsive overeating“
   ربما ال يميز حتى أقرب الناس 
مرور الفرد بهذه األزمة، و خاصة 

أنه ال تظهر المشكالت الصحية إال 
بعد فترة، عندما يحدث اختالل 

في اتزان األمالح و المعادن في 
الجسم بسبب القيء المتكرر، و 

يحتمل وجود انتفاخ في الوجه 
بسبب ورم الغدد اللعابية، و 

يحدث أن يتعرض بنسبة أكبر 
اللتهابات الحلق و النزف في 

المريء.
    كما تبدأ مينا األسنان في التآكل، 
و يؤدي اختالل العناصر المهمة في 

الجسم لبعض المشكالت الخطيرة 
األخرى مثل الفشل الكلوي، 

باإلضافة إلى ضعف العضالت 
الذي يؤدي أحياناً إلى اضطرابات 
في عضلة القلب، و تحدث هذه 

االضطرابات بين المصابات بفقد 
الشهية و الشراهة العصابية.

   و قضية 
األكل هي كل 

الحياة بالنسبة للسيدات بشكل 
خاص، فيكون الوصول لوزن 

معين هو الهدف؛ ثم يوضع هدف 
جديد لوزن جديد وهكذا، تكون 

هذه السيطرة في أعالها لدى 
المصابات بفقد الشهية العصبي؛ 
و في أدناها لدى المصابات باألكل 

القهري، أما المصابات بالشراهة 
العصابية فيحاولن السيطرة ثم 

تنهار قدرتهن فجأة، فيدخلن في 
نوبة نهم تعقبها سلوكيات فقد 

السعرات.
  و يعد األكل وسيلة للهرب من 

مشاعر الخوف و الغضب و الحزن، 

كما يستخدم كحل لضعف الثقة 
في النفس؛ و عدم القدرة على 

مواجهة المشكالت الحقيقية في 
الحياة؛ و قبول مسؤولية الحياة؛ 

إضافة لعدم الشعور بالهوية، و 
الكيان المستقل، و االستقاللية 

الذاتية، و القدرة على اتخاذ 
القرارات.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

 كيف أتنفس أثناء 
الجري بطريقة صحيحة

يقومون     الذين  لألشخاص  بالنسبة  األهمية  غاية  في  األنفاس  تعتبر 
إلى  حاجة  في  أنهم  الكثيرون  يفكر  ال  و  الجري،  خاصة  و  الرياضة  بعمل 
بطريقة  الجري  أثناء  أتنفس  كيف  يتساءل  أحد  ال  و  التنفس،  تحسين 
صحيحة، و لكن يجب على كل شخص أن يحاول اكتساب تقنية مناسبة 
لتحسين التنفس أثناء الجري، و فهم هذه التقنيات ال يعزز أداء الشخص 
الذي يجري فقط، و لكنه يقلل أيضًا من اإلصابات الشائعة التي غالبًا ما 
تصيب المتسابقين، و هذه أهم النصائح تساعد على تحسين التنفس 

أثناء الجري:
• التنفس البطني: هو أسلوب يسمح لك بزيادة استهالك األكسجين أثناء 
الركض، و جذب الحجاب الحاجز يخلق مساحة أكبر في تجويف الصدر، و هذا 
و  األكسجين،  من  المزيد  الستيعاب  كامل  بشكل  بالتوسع  للرئة  يسمح 
يزيد من تدفق الدم الغني باألكسجين إلى العضالت، و هذا يخفف التعب 
لمدة أطول، و أظهرت الدراسات أن التنفس البطني له تأثير مهدئ يحسن 
التركيز، و الثبات العقلي . • جرب الشهيق والزفير من خالل األنف والفم معا: الشهيق والزفير من خالل األنف و الفم معًا يبقي التنفس ثابتًا، 
و يشغل الحجاب الحاجز للحصول على أكبر قدر ممكن من األكسجين، مما يسمح بطرد ثاني أكسيد الكربون بسرعة، لذا يجب أن يتدرب الشخص 

على التنفس من خالل األنف و الفم معا .
• ضبط التنفس مع اإليقاع الخاص بك: يعزز أداء الجري، و يكون عبارة عن حساب عدد الخطوات التي يتخذها الشخص لالستنشاق و الزفير، فعلى 
سبيل المثال يمكن االستنشاق كل خطوتين و الزفير كل خطوتين، و يجب محاولة التركيز على نمط تنفس يتناوب من جانب إلى آخر، و هذا النمط 

سيزيد من الثبات، و يساعد الشخص في البقاء بدون إصابات .
• القيام بتمارين التنفس: ألنها تعزز وظائف الرئة و قدرتها مع تطوير الوعي بالتنفس، و يجب إنشاء روتين خاص يتكون من تقنيات مثل 

م. التنفس األنفي البديل، التنفس المتساوي و التنفس المشدود والتنفس المرقّ
• التناسق هو مفتاح التنفس بشكل أفضل: على الرغم من أن تنفس البطن والتنفس اإليقاعي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الجري، إال أن 
التناسق في تدريبك سيؤدي في النهاية إلى تحسين مستوى لياقتك، و زيادة قدرة جسمك على استخدام األكسجين، و عندما ال يحصل جسمك 
على ما يكفي من األكسجين أثناء الجري، ستالحظه على الفور تقطع في أنفاسك و قد تلهث أو تتنفس بشكل خشن، و لكن النضال من أجل 
تكون مستويات  الالكتيك عندما  ينتج جسمك حمض  و  الجري  تتوقف عن  آثار سلبية على جسمك، حتى عندما  له  يكون  أن  يمكن  التنفس 

األكسجين منخفضة، مما قد يؤدي بدوره إلى تقلصات العضالت و التعب .
الذين  الجدد  األشخاص  تواجه  لمشاكل جانبية قد  السليم سببًا محتمالً  التنفس غير  يكون  أن  المنطقي  التنفسي: من  الجهاز  بتسخين  • قم 
يقومون بالجري، و يمكن أن يؤدي تسخين الحجاب الحاجز قبل اإلقالع بالسرعة المعتادة إلى تقليل فرص اإلصابة بالغرزة الجانبية المزعجة، لذا 

يجب أن تبدأ في ممارسة تقنية التنفس العميق للبطن إلرخاء عضلة الحجاب الحاجز.
• أما إذا التقاط أنفاسك أثناء الجري بعد اتخاذ هذه النصائح والمالحظات فعليك بزيارة طبيب مختص ليشخص حالتك و يصف لك العالج.

يكون  بالجوع  الشعور   1-
منهم،  الصغار  خاصة  و  األطفال: 
النوم  من  يستيقظون  ما  غالباً 
فيكون  بالجوع؛  شعورهم  بسبب 
و  بإطعامهم،  المشكلة  هذه  حل 
لكن هذا ال يعني بأنهم سيعودون 
إلى النوم فور تناولهم للطعام؛ فقد 

يستغرق ذلك وقتاً.
يبكي  الحمام:  إلى  الذهاب   2-
عند  نومه  أثناء  الواعي  الطفل 
شعوره بالحاجة للذهاب إلى الحمام 
ل  ضِّ يُفَ فلذلك  الليل،  فترة  خالل 
للطفل  األهل وضع حفاضة  بعض 

لضمان حصوله على عدد ساعات كافية من النوم دون انزعاجه.
عند  الكوابيس  أو  المزعجة  األحالم  رؤية  تعد  الكوابيس:  رؤية   3-
األطفال أمراً غير واضح، فبعض األطفال يبدؤون برؤية األحالم المزعجة في 
سن الثماني شهور إلى اثني عشر شهرٍ؛ و يحدث هلع النوم أثناء مرحلة النوم 
العميق في سن الثالثة أو الرابعة من العمر، و قد يبدأ الطفل بالبكاء أو حتى 
بالصراخ، و غالباً ال يعرف الطفل بأنه يبكي، و ال يتذكر هذا الحدث في الصباح.

يعلم  عندما  الطفل  بكاء  يزيد  االهتمام:  على  الحصول  في  الرغبة   4-
بأن بكاءه سيجلب له اهتمام والديه من خالل حضنه أو اللعب معه، أو حتى 
وضعه في السرير معهم؛ و من الجدير بالذكر أنَّ هنالك بعض األوقات عندما 
يحتاج األطفال لعناية أكبر في الليل مثل المرض، أو في حال السفر، أو أي من 

المواقف غير االعتيادية، و بعدها يعود الطفل لحالته السابقة.
-5  الشعور باأللم: يشعر الطفل أحياناً باأللم عند نومه، و ذلك بسبب 
الحليب من الصعود  المعدة و  الذي يمنع أحماض  الصمام  اكتمال نضج  عدم 
إلى المريء، مما يسبب شعوراً شبيهاً بالحرقة، و هو األمر الذي يؤدي إلى بكاء 
الطفل، و لتجنب هذه المشكلة يمكن لألم إطعام الطفل كميات صغيرة من 

الطعام، و الحرص على جلوسه بعد األكل مباشرة لفترة قصيرة من الزمن.

تنظيف اللسان يقضي 

على رائحة الفم الكريهة 
áë°üdG

بوالية   الصيادلة  غرفة  كشفت     
بأن األلمانية،  السفلى   سكسونيا 
تنظيف اللسان يساعد في القضاء على
الغرض،  لهذا  و  الكريهة،  الفم  رائحة  
مرة  اللسان  بتنظيف  الغرفة  تنصح 
اللسان يتم   إخراج  حيث  يومياً،  واحدة 
و مسحه من الخلف إلى األمام بواسطة
فرشاة أسنان أو أداة  مخصصة لتنظيف

اللسان. 
ينبغي اللسان،  تنظيف  جانب  إلى  و     
من الفم  بصحة  الجيدة  العناية  أيضاً 
األسنان تنظيف  على  خالل  المواظبة 
في و  األسنان،  بين  الفراغات  كذلك  و 
رغم الكريهة  الفم  رائحة  استمرار  حال 
فينبغي  حينئذ اإلجراءات،  هذه  إتباع 

استشارة الطبيب.

ádƒØW h áeƒeCG

عند      األنف  نزيف  يعتبر 
المهمة  األشياء  من  األطفال 
من  الكثير  عنها  يبحث  التي 
نوعان  يوجد  حيث  األشخاص، 
هو  األول  األنف  نزيف  من 
هو  الثاني  و  األمامي  النزيف 
النزيف الخلفي و ذكر األطباء أن 
األكثر خطورة منهم هو النزيف 
يؤثر على صحة  الخلفي، حيث 

اإلنسان بشكل عام بالضرر.
عند     األنف  نزيف  أسباب  و 

أو  الجاف، مسح األنف بشدة و حساسيته، و إصابته  للهواء  التعرض  األطفال متعددة أهمها 
ضربه أو الوجه إثر سقوط معين، ناهيك عن التهاب الجيوب األنفية و نزالت البرد والعطس 
الشديد و األورام الحميدة و اإلفراط في استخدام بخاخات األنف و بعض األدوية خاصةً األدوية 
الخاصة بسيولة الدم، كما يمكن أن يأتي النزيف في األنف إثر مرض قلبي أو ارتفاع ضغط الدم 
و التعرض لمرض السرطان، و من الممكن أن يكون بسبب بعض العوامل الوراثية، و هناك من 
الحاالت ما تستدعي الذهاب إلى الطبيب على غرار استمرار النزيف ألكثر من 20 دقيقة و غزارته 

و مصاحبته للخفقان في القلب و شحوب البشرة و ضيق التنفس.
 و من طرق عالج نزيف األنف الواجب القيام بها على سبيل المثال الضغط على األنف لمدة ال 
تقل عن عشرة دقائق، عدم الرجوع بالرأس للخلف حتى ال يؤثر على المعدة، القيام بالكمادات 

الباردة و االبتعاد عن التوتر و االنفعال.
من إعداد: حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 أسباب بكاء األطفال أثناء النوم

 أسباب نزيف األنف عند األطفال 
وطرق بسيطة وفعالة لعالجه 

مجتمع
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فى  حاسمة  مواجهات  وغدا  اليوم  تلعب 
حيث  المجموعات،  بدور  الختامية  الجولة 
الخمسة  البطاقات  لحجز  فريقا   11 يتطلع 
أبطال  رابطة  لثمن نهائي  المؤهلة  األخيرة 

أوروبا. 
مدريد  وأتلتيكو  برشلونة  فرق  ويتنافس 
وإشبيلية وفياريال وميالن وأتاالنتا وبنفيكا 
وفولفسبورغ  وسالزبورغ  وبورتو  وليل 
المؤهلة  االخيرة  الخمس  البطاقات  على 
أياكس  فرق  حجزت  بعدما  النهائي،  لثمن 
وليفربول  ميونخ  وبايرن  أمستردام 
سيتي  ومانشستر  يونايتد  ومانشستر 
مقاعدها من الصدارة وباريس سان جيرمان 

وسبورتنغ من المركز الثاني.

وإنتر ميالن  مدريد  ريال  بينما سيتنافس   
على المركزين االول والثاني في مواجهتهما 
في  اليوم  برنابيو  سانتياغو  ملعب  على 

واحدة من أبرز مباريات الجولة االخيرة.
  ويحل برشلونة ضيفا على بايرن ميونخ 
غدا، ويحتاج برشلونة، للفوز بهذا اللقاء او 
انتظار عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف، 
في  سالزبورغ  على  ضيفا  إشبيلية  ويحل 
لقاء يتطلع فيه الفريقان القتناص بطاقة 
العبور لدور الـ16، وفي الوقت الذي ال يوجد 
فإن  الفوز،  سوى  إشبيلية  أمام  خيار  فيه 

سالزبورغ يكفيه التعادل. 
أتاالنتا  مع  التعادل  فيكفيه  فياريال  أما 

الفريق  يحتاج  بينما  النهائي  لثمن  للتأهل 
أي  حصل  إذا  الحالتين  وفي  للفوز  اإليطالي 
منهما على بطاقة العبور سيبلغ دور الـ16
مانشستر  لضمان  نظرا  الترتيب  في  ثانيا 

يونايتد المركز األول .
معقد  فالوضع  مدريد  ألتلتيكو  بالنسبة   
حيث أن تأهله ال يعتمد على نتائجه فقط 
يفوز  وأال  بورتو  ملعب  على  للفوز  ويحتاج 
ميالن في «سان سيرو» على ليفربول، في 
الوقت الذي سيتأهل فيه الفريق البرتغالي 

اذا فاز.
 وفي مواجهة مثيرة أخرى بالجولة يستقبل 
ريال مدريد على ملعب «سانتياغو برنابيو» 
إنتر ميالن في منافسة على المركز، ويحتاج 
تشيلسي حامل اللقب للفوز على زينيت في 
مجموعته  تصدر  أجل  من  بطرسبرغ  سان 
حتى ال يعتمد وضعه على مباراة يوفنتوس 

ومالمو.
قبل  حسمت  فقد  المجموعات  باقي  أما    
مانشستر  تأهل  حيث  الدور،  هذا  نهاية 
سيتي من صدارة المجموعة األولى وباريس 
ويستقبل  الثاني،  المركز  من  جيرمان  سان 
الثالث  المركز  الحتالل  يتطلع  الذي  اليبزيغ 
مانشستر  األوروبي،  الدوري  خوض  أجل  من 
سيتي بينما يستقبل باريس سان جيرمان 

كلوب بروج الذي بات خارج المنافسة.
باتت  األمور  كل  الثالثة  المجموعة  وفي   
صدارة  في  أياكس  تأهل  حيث  محسومة 
الثاني  المركز  من  وسبورتنغ  المجموعة 
األوروبي  للدوري  تأهل  دورتموند  وبوروسيا 
وبات بشيكتاش خارج المنافسات األوروبية.

الجولة السادسة واألخیرة من دور المجموعات لرابطة أبطال أوروبا

شكك ليونيل ميسي، نجم باريس 
سان جيرمان، في القدرات التكتيكية 

لمدربه ماوريسيو بوكيتينو، خالل 
المباريات، بحسب تقارير صحفية 

فرنسية، وال تعد هذه المرة األولى 
التي تؤكد خاللها تقارير صحفية، 

وجود عدم انسجام بين الالعب 
ومدربه في الفريق.

 وقالت صحيفة «ليكيب» أمس أن 
المقربين من ميسي، نقلوا الشكوك 

التي لدى البرغوث بشأن قدرات 
بوكيتينو، ال سيما الدور الذي يمنحه 

للنجم األرجنتيني في الملعب، 
وأشارت الصحيفة، إلى أن التقني 

األرجنتيني ال يزال يعاني إليجاد خطة 
لعب متماسكة لباريس، وظهر ذلك 

خالل التعادلين المتتاليين ضد 
نيس والنس في الدوري الفرنسي، 

وأوضحت أنه مستمر في البحث عن 
التشكيلة المثالية لسان جيرمان، كما 

أنه لم يلعب بعد، بنفس التشكيلة 
األساسية أكثر من مرة.

 وذكرت أنه مع غياب نيمار لمدة 
طويلة، ووضع كيليان مبابي على 

اليسار، تظل هناك عدة شكوك 
حول مركز ميسي، في الهجوم، وقال 

المقربون من ميسي، إنَّ خطة اللعب 

التي يطبقها بوكيتينو، تضع الكثير 
من القيود على تغيير المراكز، 

وكشفت «ليكيب» أن بوكيتينو قد 
ينتقل إلى خطة (3-4-3)، والتي 
لعب بها بعض الفترات من مباراة 

النس، لكنه لم يطبقها منذ البداية 
أبدًا هذا الموسم.

 من جهة أخرى، يبدو أن أسبوع النجم 
األرجنتيني الذي استهله االثنين 

الماضي بتتويجه بالكرة الذهبية، لم 
ينته كما كان يشتهيه «البرغوث»، 
بعدما أصدر القضاء اإلسباني قرارا 

قاسيا في حقه.
 ووفقا لصحيفة «ذا صن» 

البريطانية، فقد أمر القضاء 
الكتالوني بهدم فندق من فئة 

األربعة نجوم في برشلونة، والذي 
تعود ملكيته لميسي، ووفق أمر 
الهدم، فإن الفندق الذي اشتراه 

النجم األرجنتيني في العام 2017
مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، 

«ال يفي بالمعايير الخاصة بالمدينة 
اإلسبانية»، ومن بين المخالفات 

المسجلة على الفندق، حجم الشرفات 
الكبير جدا، فضال عن عدم تلبية 

منظومة الحرائق والطوارئ لمتطلبات 
السلطات اإلسبانية.

القضاء الكتالوني يصدر قرارا قاسيا بحقه

ميسي يشكك في قدرة 
بوكيتينو في قيادة البي أس جي 

هيرنانديز،  تشافي  حسم 
لبرشلونة،  الفني  المدير 
مشاركة  من  موقفه 
بايرن  أمام  فاتي،  أنسو 
دور  ختام  في  غدا،  ميونخ، 
أبطال  بدوري  المجموعات 
أوروبا، في الوقت الذي اكدت 
رغبة  عديدة  مصادر  فيه 
نهاية  الرحيل  في  ديمبيلي 

الموسم.
األسبوع  في  تقارير  وزعمت   
يسابق  فاتي  أن  الماضي، 
التعافي  أجل  من  الزمن 
واللحاق  اإلصابة  من 
ميونخ،  بايرن  بمواجهة 
«موندو  صحيفة  وحسب 
فاتي  فإن  ديبورتيفو»، 
ميونخ،  بايرن  مباراة  خارج 
اآلن  حتى  يشارك  لم  ألنه 
مع  الجماعية  التدريبات  في 
الصحيفة  وأشارت  الفريق، 
فكرة  يرفض  تشافي  أن  إلى 
المخاطرة بفاتي في المباراة، 
الالعب  خسارة  يريد  ال  ألنه 
من  أخرى  لفترات  الشاب 

الموسم.
أبلغ  أخرى،  جهة  من   
ديمبلي،  عثمان  الفرنسي 
مدربه  برشلونة،  مهاجم 
هيرنانديز،  تشافي  اإلسباني 
تجديد  من  النهائي  بموقفه 
الكتالوني،  النادي  مع  عقده 
بنهاية  الالعب  وينتهي عقد 
وبالتالي  الجاري،  الموسم 
التوقيع  الالعب  يستطيع 
مع أي ناد مجانا، بحلول شهر 

يناير/كانون ثانٍ المقبل.
«إل  لبرنامج  ا  ووفقً  
تشيرنغيتو» اإلسباني، أمس 
تشافي  أبلغ  ديمبلي  فإن 
بنهاية  الفريق  سيغادر  بأنه 

الموسم.
تقارير  ذكرت  أن  وسبق   
يتلقى  ديمبلي  أن  صحفية، 
أندية  عدة  من  إغراءات 
حيث  اإلنجليزي؛  بالدوري 
راتب  على  هناك  سيحصل 
مكافأة  إلى  باإلضافة  أعلى، 
توقيع تبلغ 20 مليون يورو، 

لكونه صفقة مجانية.

الریال یواجھ اإلنتر والبارصا تتحدى البایرن للتأھل

ديمبيلي يقرر الرحيل عن البارصا نهاية الموسم

تشافي يفصل في مشاركة 
أنسو فاتي امام البايرن

رياضة
من بينهم نايمار وراموس

 باريس سان جيرمان يصدر بيانا 
بشأن العبيه المصابين

سان  باريس  نادي  أصدر 
قبل  أمس،  بيانًا،  جيرمان 
مواجة كلوب بروج، اليوم، في 
«األخيرة»  السادسة  الجولة 
بدوري  المجموعات  دور  من 

أبطال أوروبا.
على  جيرمان،  سان  وقال   
«ظل  الرسمي:  موقعه 
تحت  كيمبيمبي  بريسنيل 
بعد  الصباح،  هذا  الرعاية 
في  لها  تعرف  التي  الكدمة 

ربلة الساق ضد النس».
 وأضاف: «تدرب كولين داغبا 
الصباح  هذا  فردي  بشكل 

بسبب معاناته من انزعاج في ربلة الساق، بينما سيواصل سيرجيو 
راموس عمله في المشاركة بالتدريبات الجماعية لمدة 3 أيام».

من  للتعافي  فردي  بشكل  عمله  دراكسلر  جوليان  «واصل  وتابع:   
التأهيل،  إعادة  برنامج  في  مستمر  سيلفا  دا  نيمار  بينما  اإلصابة، 

وسيجري اختبارات جديدة في نهاية األسبوع».

 اتضح أنه ال يعاني من إصابة خطيرة

ريال مدريد يتلقى أخبارا سارة 
بخصوص بن زيمة

سارا،  نبأ  مدريد  ريال  تلقى   
بشأن إصابة مهاجمه الفرنسي 
غيابه  ومدة  زيمة،  بن  كريم 
إصابته  بعد  المالعب،  غن 
خالل مواجهة ريال سوسييداد 
الماضي،  السبت  بالليغا، 
الميرينغي  بفوز  انتهت  والتي 
بهدفين نظيفين، حيث غادر 
في  المباراة  الفرنسي،  الالعب 
منه  بدالً  وشارك   ،17 الدقيقة 

الصربي لوكا يوفيتش.
ا لصحيفة «ماركا»، فإن   ووفقً
التي خضع  الطبية  الفحوصات 
لها بن زيمة مؤخرا، كشفت أنه 

ال يعاني من إصابة خطيرة.
المقبلة  مدريد  أتلتيكو  مباراة  في  بنزيما  مشاركة  أن  إلى  وأشارت   
حالة  تقييم  على  ذلك  ويعتمد  مستبعدة،  غير  اإلسباني،  بالدوري 

المهاجم الفرنسي في نهاية األسبوع الحالي.
 ويستعد ريال مدريد، لمواجهة إنتر ميالن، اليوم في الجولة السادسة 
واألخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وضمن الريال تأهله 
إلى ثمن نهائي البطولة القارية، لكن موقعة إنتر ستحدد الفريق الذي 

سيحصل على صدارة المجموعة الرابعة.

 إبراهيموفيتش يشبه ابنه بغاتوزو ويصرح

 «سألعب مع حفيد مالديني»
    

أكد السويدي المخضرم، زالتان 
مهاجم  إبراهيموفيتش، 
مع  البقاء  في  رغبته  ميالن، 
طويلة،  لفترة  الروسونيري 
تصريحات  في  إبرا،  وقال 
«فوتبول  موقع  أبرزها 
ألعب  أن  «أريد  إيطاليا»: 
وطالما  ممكنة،  فترة  ألطول 
األدرينالين، سأستمر  لدي هذا 
نضغط  دعونا  المالعب،  في 
على إدارة ميالن كي يمنحوني 
أبقى  أن  آمل  جديدًا،  عقدًا 
مع الروسونيري مدى الحياة، ال 

يزال لدي أهداف يمكنني تحقيقها».
مع  اللعب  من  تمكنوا  الذين  القالئل،  أحد  إبراهيموفيتش  ويعد   
جيلين من عائلة مالديني، حيث واجه باولو مالديني كمنافس، واآلن 
ألمر  «إنه  قال:  ذلك،  وعن  واحد،  فريق  في  دانييل  نجله  مع  يلعب 
دانييل  ابن  مع  اللعب  يمكنني  األدرينالين،  استمر  إذا  سنرى  رائع.. 

أيضا»
 واختتم إبراهيموفيتش: «نجلي فينسنت؟ إنه يحب جينارو غاتوزو، 
ولديه نفس العقلية، عندما يريد فعل شيء ما، فإنه يفعله بنسبة 

.«200%
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بوقرة يؤكد على صعوبة المهمة امام مصر ويصرح
«سنعمل على الفوز الحتالل 

الصدارة»

يسعى المنتخب الوطني المحلي اليوم لتحقيق الفوز امام نظيره المصرين لما يتواجه الفريقان لحساب الجولة 
الثالثة واألخيرة من دور المجموعات لحساب كأس العرب، حتى يتمكن رفقاء يوسف باليلي من االنفراد بصدارة 

الترتيب.
جهة،  من  العرب  بكأس  التتويج  على  عزمهم  تأكيد  في  اليوم  بوقرة  مجيد  الوطني  الناخب  اشبال  ويرغب   
وتفادي مواجهة منتخب المغرب في الدور المقبل من جهة أخرى، وهم يعلمون أنه ال سبيل لذلك غير اإلطاحة 

بمنتخب مصر المنتشي بالفوز العريض الذي حققه أمام السودان في الجولة الماضية.
اليوم، تفاديا الي مفاجآت غير سارة،  الخضر  لتمثيل  األمثل  التشكيلة  اختيار  المدرب بوقرة على   وسيعمد 
خاصة وأنه تمكن خالل المواجهتين االولى والثانية من الوقوف على مستوى ومدى جاهزية معظم عناصره، 

كما انه يعلم أن مباراة اليوم لها طعم خاص بالنسبة للجماهير ما يجعله مطالبا بتحقيق الفوز وبإقناع.
 يذكر ان المنتخب الوطني المحلي يتساوى مع نظيره المصري في عدد النقاط واالهداف المسجلة، وحتى من 
جانب اللعب النظيف، وهو ما يجعل التعادل غير كاف لتحديد المتأهل في صادرة الترتيب، ما يرشح الهيئة 

المنظمة للقيام بعملية القرعة في حال تواصل التساوي بين الفريقين.
أمير.ل سجل هدفا جميال وثمينا

زروقي يقود تفينتي لقلب 
الطاولة على إيغلز

  أهدى الدولي الجزائري رامز زروقي مساء 
أول أمس فريقه تفينتي إنشخيده، فوزا 
هدف  مقابل  هدفين  بِنتيجة  ثمينا 
إيغلز  أهيد  غو  نادي  المضيف  على 
البطولة  15، من عمر  الـ  الجولة  لحساب 

الهولندية للقسم األول.
 وسجل متوسط ميدان المنتخب الوطني 
الهدف األخير في هذه المباراة، وبِطريقة 
استعراضية عند الدقيقة الـ 83، وبهذا 
تأخره  أنشخيدة  تفينتي  فريق  وقلب 
إلى  إيغلز  أهيد  أمام مضيفه جو  بهدف 

فوز.
سجله  بهدف  إيغلز  أهيد  جو  وتقدم   
إنييغو كوردوبا في الدقيقة 39، قبل أن 
يسجل تفينتي أنشخيدة هدفين سجلهما ريكي فان فولسفينكيل والجزائري رامز زروقي 

في الدقيقتين 79 و83.
المركز السادس، وتوقف رصيد جو  25 نقطة في  إلى   ورفع تفينتي أنشخيدة رصيده 

أهيد إيغلز عند 20 نقطة في المركز العاشر.
 ق.ر

   فازت برباعية على هارتس أوف أوك الغاني :

 شبيبة الساورة تتأهل إلى دور 
المجموعات في كأس الكاف

دور  إلى  الساورة  شبيبة  فريق  تأهل 
المجموعات لكأس الكونفدرالية اإلفريقية 
هارتس  نادي  على  فوزه  إثر  القدم،  لكرة 
أوف أوك الغاني، بنتيجة (0-4 / الشوط 
األول: 0-2)، بملعب 20 أوت 1955 ببشار، 
لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني «مكرر» 

لهذه المنافسة.
الجليل  اللقاء كل من عبد   وسجل أهداف 
المتألق  من  ثنائية  و   (22 (د  ساعد 
الى  إضافة   (47 د   ،36 (د  بلطرش  أسامة 
التشكيلة  لفائدة   ،(88 (د  لحمري  أيمن 

«البشارية».
قيس  التونسي  المدرب  أشبال  وكان   
الذهاب  لقاء  انهزموا خالل  اليعقوبي، قد 

بالعاصمة الغانية أكرا، بثنائية نظيفة.
الذهاب  في  خسارتها  ببشار،   «1955 أوت   20» معقلها  إلى  العائدة  الساورة  شبيبة  تداركت  وبهذا   
بجائحة  المتعلقة  القيود  بسبب  الجماهير  غياب  رغم  المجموعات  دور  إلى  العبور  بطاقة  واقتطعت 

كورونا.
ق.ر/واج

التي ستجمع تشكيلته  المباراة  أن  أمس  بوقرة  المحلي مجيد  الوطني  المنتخب  مدرب  أكد 
أجل  من  سيخوضونها  «الخضر»  وان  للطرفين،  صعبة  ستكون  المصرية  بنظيرتها  اليوم 

الفوز وإثبات افضليتهم وتصدر المجموعة.
 وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس بالمركز االعالمي للبطولة: 
«قمنا بالخطوة األولى المتمثلة في التأهل إلى ربع النهائي، ولدينا اآلن مباراة أمام منتخب 
الصدارة،  أجل  من  والجماهير  لالعبين  هامة  مباراة  وهي  الجوانب،  كل  في  معنا  متعادل 
التي سجلناها، ولم يتلق أهدافا، هو  المنتخب المصري، سجل نفس عدد األهداف  نعرف 
على  وسنعمل  كبيرة  ستكون  المواجهة  فإن  لذلك  معروف،  وبمدرب  خبرة،  لديه  منتخب 

الفوز»
 وأكد أن العالقة التي تجمع المنتخبين جيدة وذات طابع أخوي، متمنيا ان يحقق المنتخب 
لمجموعته:  األول  المركز  في  وهو  والتأهل  الكاملة  العالمة  على  للحصول  الفوز  الجزائري 
«هذا النوع من المباريات عشته كالعب، وواجهنا من قبل مصر في عدة مباريات حاسمة، 
لذلك أؤكد أن الروح الجماعية والتضامنية للمنتخب ستكون حاضرة أمام مدرجات ممتلئة 

عن آخرها، نواجه منتخب قوي واألحسن على أرضية الميدان سيفوز»
 أما فيما يخص التوتر الذي كان بين المنتخبين، قال بوقرة :»ما وقع في 2009 قد وقع، 
أمام  نلعب  تغير،  شيئ  كل  ذلك  بعد  لكن  الرياضي،  اإلطار  وتجاوزت  خاصة  كانت  األمور 
منتخب وبلد شقيق، وقد لعبنا مؤخرا مباراة جيبوتي في مصر وحظينا باستقبال رائع من 

قبل أشقائنا المصريين»
ق.ر

متصدر المجموعة سيتفادى مواجهة المغرب في الدور القادم

 الخضر عازمون على الفوز أمام 
مصر لالنفراد بريادة الترتيب

بن دبكة يسعى للوصول للمنتخب األول وبدران يؤكد

 «مواجهة الفراعنة لن تكون سهلة وسندخلها 
من اجل الفوز»

أمام  درمان  أم  بمباراة  يفتخر  أنه  بدران،  القادر  عبد  الجزائري  الدولي  قال 
المنتخب المصري، واكد أن الالعبين والطاقم الفني للمنتخب المحلي واعون 
بان  اعترافه  رغم  الفوز،  لتحقيق  المستحيل  المسؤولية وسيعملون  بحجم 

المهمة لن تكون سهلة.
 وصرح بدران خالل الندوة الصحفية التي عقدها رفقة الناخب الوطني مجيد 
صنف  في  حينها  كنت  الذاكرة،  في  زالت  ال  درمان،  أم  «مباراة   : أمس  بوقرة 
األشبال، لقد كانت دافعا لكثير من الالعبين للحلم بتقمص ألوان المنتخب، 
لدينا فرصة للتأهل في الصدارة، وسنبذل كل مجهوداتنا من أجل الفوز باللقاء، 
فالمباراة لن تكون سهلة بالنسبة لنا، وكذلك ستكون في نفس الوقت صعبة 
عليهم»  من جهته، اعترف الدولي الجزائري سفيان بن دبكة، بصعوبة مهمة 
المنتخب الوطني في االنفراد بريادة ترتيب المجموعة الرابعة، لكنه اكد على 
عزم الجميع لبلوغ ذلك من خالل اإلطاحة بمنتخب مصر اليوم، مشيرا لسعيه الدائم للعب لصالح المنتخب األول تحت قيادة جمال بلماضي.  وصرح 
بن دبكة، لقناة أم بي سي :»في الفترة الحالية أقول وبدون تردد، بأن المنتخب الوطني من أفضل المنتخبات في العالم، حتى المنتخب المحلي قوي، 
وتنتظرنا تحديات مهمة، أتمنى أن يكون بوابة للمنتخب األول»  وتابع بن دبكة: «أتمنى التواجد في المنتخب األول، بلماضي يتابع كل الالعبين، 

لكن حاليا األمر صعب، ألن المستوى جد عال»                                                                                                                                                          ق.ر

رياضة

لم يتلق أي هزيمة في العام الجاري

 بلماضي رابع أفضل مدرب في العالم في 2021
احتل الناخب الوطني جمال بلماضي المرتبة الرابعة في ترتيب أفضل مدربي 
المنتخبات في العالم في 2021، والذي كشفت عنه االتحادية الدولية لتاريخ 

واحصاء كرة القدم.
 وعادت المرتبة األولى لإليطالي روبيرتو مانشيني والذي حصد 225 نقطة، 
ديديي  والفرنسي  نقطة)   30) سكالوني  ليونيل  األرجنتيني  على  متفوقا 
رفقة  15 نقطة  بلماضي على  الجزائري  بينما تحصل  (25 نقطة)،  ديشون 

البرازيلي تيتي.
 وتعتبر االتحادية الدولية لتاريخ واحصاء كرة القدم، مؤسسة تاريخية في 

مجال اإلحصائيات والتي تأسست عام 1984.
العديد من االنجازات والنتائج االيجابية  الوطني حقق  الناخب   ومعلوم أن 
شهر  في  الوطني  للمنتخب  الفنية  العارضة  قيادة  توليه  منذ  ’‘الخضر‘‘  مع 

أغسطس 2018.
 وكان بلماضي قد توج مع التشكيلة الوطنية بلقب كاس افريقيا 2019 باألراضي المصرية باإلضافة إلى سلسة 33 لقاءا دون خسارة القائمة إلى 

غاية حد الساعة.
ق.ر/واج
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أعلنت محافظة المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم على موقعها االلكتروني عن فتح باب 
لهذه  الخمسين  و  الثالثة  الدورة  منافسة  في  للمشاركة  الهاوية  المسرحية  الفرق  أمام  الترشيحات 

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

بريدها االلكتروني .
و على الراغبين في المشاركة حسب ذات المصدر، تقديم بطاقة فنية عن المسرحية و عن أعضاؤها 
التي تمثلها، و كذا  المسرحية  الجمعية  و أعضاء 
للمسابقة  المرشح  المسرحي  العرض  تصوير 
بتقنية التصوير العالي الدقة، و ذلك في قرص 
الجمعية  و  المسرحية  بيانات  يتضمن  مضغوط 
محافظة  إدارة  إلى  األعمال  ترسل  و  المشاركة، 

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

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

الجياللي بن عبد الحليم».

للمنافسة في الدورة 53

المھرجان الوطني لمسرح الھواة 
بمستغانم یعلن عن فتح باب الترشیحات

الفنان التشكیلي نور الدین شقران 
یعرض أعمالھ بدیوان ریاض الفتح

الدين  نور  القدير  التشكيلي  الفنان  يعرض 
الفتح  رياض  بديوان  الطاووس  برواق  شقران 
إلى  و  األسبوع  بداية  منذ  العاصمة،  بالجزائر 
ثالثين  من  أكثر  الجاري،  الشهر  من   25 غاية 
و  األلوان  من  جميلة  فسيفساء  تشكل  لوحة 
بنظرة  متنوعة  مواضيع  تستعرض  الرموز، 

الفنان من خالل تجربته الفنية و اإلنسانية.
 » استبطان   » بـ  الموسوم  المعرض  يعيد  و 
الفنان نور الدين، للجمهور بأعمال جمعت بين 
الجديد و القديم تعبر عن شخصيته الثائرة و 
الفضولية، و الذي يتأمل دوما في األشياء التي 
و  أشكال  إلى  التأمالت  تلك  يحول  و  به  تحيط 
التي  للتغيرات  رموز تعبر بصدق عن نظرته 

تحدث حوله.
أعماال  قدم  الذي  المعرض  زوار  سيكتشف 
أنجزت في العشرية األخيرة و من بينها عدة 
قدرة  مدى  مرة  ألول  تعرض  ة  جديد  أعمال 

و  الريشة  تطويع  في  الفياضة  الموهبة  هذه 
األلوان للتعبير عن مواضيع متعددة بإحساس مرهف، و سيعمل المبدع من خالل المعروضات على 

دغدغة مشاعر الزائر و حثه على استنطاق تلك اللوحات و التعبير عن إحساسه الخاص نحوها.
و قال الشقران في هذا الصدد « أنا أضع هذه األعمال أمام المشاهد و أريده أن يفسرها حسب رؤيته 
الخاصة بناء على تفاعله معها «، و قد استطاع نور الدين و هو تلميذ الفنان الكبير أمحمد اسياخم 
بينهم  الجزائريين من  التشكيلين  الفنانين  أسستها مجموعة من  التي   ،» اوشام   » لحركة  المنتمي 
شكري مسلي، و باية محي الدين، و مصطفى عدان، و أرزقي زرارتي، أن يقدم عمال متميزا من خالل 
الرموز و األساطير و الطقوس الشعبية إلى  اشتغاله على مواضيع األصالة والبعد اإلفريقي و أيضا 

جانب موضوع المرأة التي تمثل في نظره رمز للحياة و الخصوبة.
1942 و خريج مدرسة  للتذكير فإن الفنان التشكيلي متعدد المواهب نور الدين شقران من مواليد 

الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة في ورشة أمحمد اسياخم.
و قام بعدة معارض جماعية و فردية بالجزائر و في عدة عواصم أجنبية مثل دول موسكو و باريس 

و روما و هافانا و تونس و القاهرة، و يسعى دوما للبحث بطرق جديدة عن كيفية امتالك التراث.

احتضنتھ أوبرا بوعالم بسایح بالعاصمة

تقدیم العرض الخاص بموسیقى فالمینكو «نحو األرض» 
لكازا باتاس االسبانیة

قدم، مساء أمس األول، بأوبرا الجزائر بوعالم بسايح بالجزائر العاصمة عرض لموسيقى فالمينكو « أ تييرا « ( نحو األرض ) من طرف الجمعية االسبانية 
« كازا باتاس « من طرف الراقصين سارا نييتو و نوربيرتو شاميزا، مرفوقين بالعازف على آلة القيثارة خوسيه هيرناندييز و المغني بابلو كليفا و ايبي 

باتشيكو على آلة اإليقاع.
و قد أشعل عرض « أ تييرا « القاعة على مدار 90 دقيقة، و المستمد من تراث موسيقى الغجر إلسبانيا أمام الجمهور الحاضر في إطار االحترام الصارم 

إلجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأدى الراقصان المحترفان سارا نييتو و نوربيرتو شاميزا عرضا جميال تميز بالصرامة المرفوقة بطقطقة األرجل « ثاباتيادو « و التصفيق باأليادي « بالماس 

« مدعمين بالعازف ايبي باتشيكو على آلة اإليقاع.
استمتع الجمهور الحاضر مطوال بأداء هؤالء الفنانين، حيث صفقوا لهم مطوال بحضور سفير اسبانيا في الجزائر « فيرناندو موران كالفو-سوتيلو « و ممثلو 

مختلف البعثات الدبلوماسية في الجزائر الذين وجهت لهم الدعوة لحضور هذا العرض المميز و العالمي.
للعلم فان الحفل الموسيقي « أ تيرا « جمع بين طابع الحنين إلى الفالمينكو و اإليقاع المنتظم الثنائي و الثالثي الذي يحمل طابع موسيقى الجاز و اإليقاع 

الخاص بأمريكا الالتينية.
وعقب الحفل، أعربت سارا نييتو، مخاطبة عشاق الطابع األوبرالي، عن « سعادتها لتقديم هذا العرض أمام الجمهور العاصمي «.

لإلشارة، تشرف على تنظيم هذا العرض الذي انطلق تقديمه على مدار ثالثة أيام بكل من واليات وهران و قسنطينة و عنابة، سفارة اسبانيا في الجزائر و 
معهدا « سيرفانتيس « بكل من واليتي الجزائر العاصمة و وهران تحت إشراف وزارة الثقافة و الفنون.

الفیلم القصیر «عضیت لساني» یحوز على جائزة 
باإلمارات العربیة المتحدة

حاز الفيلم الوثائقي القصير « عضيت لساني « على « تنويه شرفي « من لجنة التحكيم للمنصة الـ 4 ألفالم الشارقة باإلمارات العربية المتحدة، حسب المنظمين، و الذي  يعتبر آخر أعمال المخرجة السينمائية الفرانكو- جزائرية « نينا 
خدة «.

و يعد فيلم « عضيت لساني « و مدته 25 دقيقة الذي تم إصداره عام 2020، بمثابة بحث حقيقي عن الهوية، حيث يتطرق إلى قصة شابة جزائرية عاشت طوال حياتها بفرنسا و التي تقول أنها فقدت لغة جدتها و بأنها ال تستطيع 
و  ألجدادها  بعيدة  بذكريات  تتمسك  و  العامية،  بالعربية  لغتهم العامية.التعبير 

تتخذ  هذه الشابة من شوارع تونس بديال لبلد أجدادها في محاولة إليجاد جزء من هويتها متحدثة عن مشكلتها مع المارة الذين تقوم بتصويرهم، فيما توصيها عجوز و 
بالعودة إلى الجزائر و أنه ال يمكن نسيان لغة، كما يطالبها األطفال بالتحدث إلى األشخاص بالشارع من أجل التعلم مجددا بيد أن أشخاص آخرين اقترحوا عليها 

الغناء فقط.
و في منعطف كل لقاءاتها، تقترح « نينا خدة « مخططات حضرية ليلية هامة لألحياء الشعبية بالعاصمة التونسية، حيث تبوح بكل ما يجول بخاطرها طيلة 

سفرها على متن قطار ليال بالضاحية أو على ضفاف البحر.
لإلشارة سبق و أن شارك فيلم « عضيت لساني « في عدة لقاءات سينماتوغرافية دولية، حيث فاز في أكتوبر الماضي بجائزة « المهر الفضي للفيلم الوثائقي القصير 

« خالل المهرجان اإلفريقي الـ27 للسينما و التلفزيون بواغادوغو « فيسباكو «.
و تعتبر منصة األفالم الشارقة التي تأسست عام 2018 مهرجانا سنويا تعكف على تنظيمه جمعية الفنون للشارقة من أجل ترقية انتاجات السينمائيين الشباب 

و تطوير الصناعة السينماتوغرافية المحلية.
على هامش ملتقى دولي بجامعة مستغانم

تكريم الباحث و اللغوي الجزائري الشيخ أمحمد صافي المستغانمي
قام، أمس األول، المجلس األعلى للغة العربية بالتنسيق و جامعة عبد الحميد بن باديس لمستغانم، بتكريم الباحث و اللغوي الجزائري الشيخ « أمحمد صافي 

المستغانمي « نظير مساره العلمي و البحثي و منجزاته في مختلف ضروب المعرفة.
و قال رئيس المجلس األعلى للغة العربية صالح بلعيد، في مداخلته ضمن أشغال الملتقى الدولي الموسوم « أمحمد صافي المستغانمي، مسار و منجزات « أن هذا 
التكريم، الذي حظيت به قامة علمية تمتلك عقال يجول في القرآن الكريم بالمحجة، و يرد على غير أتباعه بالحجة، تم في إطار االحتفال بشهر اللغة العربية الذي 

يحظى برعاية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
و أثنى بلعيد على ما قدمه الشيخ « أمحمد صافي المستغانمي « لخدمة اللغة العربية و السيما من خالل المعجم التاريخي، الذي يعتبر عمال كبيرا صدر منه لحد اآلن 

17 مجلدا، و تمكن من خالل هذا المشروع الذي تفتخر به األمة العربية من إنجاز 3.500 جذر لغوي في انتظار 16.800 جذر المتبقية.
و من جهته أبرز رئيس المجلس اإلسالمي األعلى، أبو عبد اهللا غالم اهللا في كلمته « إننا اليوم نحتفل باللغة العربية في شهر اللغة العربية و نحن نستحضر 
مكانة هذا اللسان الذي يعتبر من أزكى اللغات و أغناها لنجدد عهد الدفاع عنها من خالل تكريم العلماء و االحتفاء بعلمهم الناذر و محبتهم و محبة القرآن الكريم «.
من إعداد : حياة مصباحي

تقدیم العرض الخاص بموسیقى فالمینكو «نحو األرض» تقدیم العرض الخاص بموسیقى فالمینكو «نحو األرض» 

قدم، مساء أمس األول، بأوبرا الجزائر بوعالم بسايح بالجزائر العاصمة عرض لموسيقى فالمينكو « أ تييرا « ( نحو األرض ) من طرف الجمعية االسبانية قدم، مساء أمس األول، بأوبرا الجزائر بوعالم بسايح بالجزائر العاصمة عرض لموسيقى فالمينكو « أ تييرا « ( نحو األرض ) من طرف الجمعية االسبانية 
« كازا باتاس « من طرف الراقصين سارا نييتو و نوربيرتو شاميزا، مرفوقين بالعازف على آلة القيثارة خوسيه هيرناندييز و المغني بابلو كليفا و ايبي « كازا باتاس « من طرف الراقصين سارا نييتو و نوربيرتو شاميزا، مرفوقين بالعازف على آلة القيثارة خوسيه هيرناندييز و المغني بابلو كليفا و ايبي 

 دقيقة، و المستمد من تراث موسيقى الغجر إلسبانيا أمام الجمهور الحاضر في إطار االحترام الصارم  دقيقة، و المستمد من تراث موسيقى الغجر إلسبانيا أمام الجمهور الحاضر في إطار االحترام الصارم 

وأدى الراقصان المحترفان سارا نييتو و نوربيرتو شاميزا عرضا جميال تميز بالصرامة المرفوقة بطقطقة األرجل « ثاباتيادو « و التصفيق باأليادي « بالماس وأدى الراقصان المحترفان سارا نييتو و نوربيرتو شاميزا عرضا جميال تميز بالصرامة المرفوقة بطقطقة األرجل « ثاباتيادو « و التصفيق باأليادي « بالماس 

استمتع الجمهور الحاضر مطوال بأداء هؤالء الفنانين، حيث صفقوا لهم مطوال بحضور سفير اسبانيا في الجزائر « فيرناندو موران كالفو-سوتيلو « و ممثلو استمتع الجمهور الحاضر مطوال بأداء هؤالء الفنانين، حيث صفقوا لهم مطوال بحضور سفير اسبانيا في الجزائر « فيرناندو موران كالفو-سوتيلو « و ممثلو 

للعلم فان الحفل الموسيقي « أ تيرا « جمع بين طابع الحنين إلى الفالمينكو و اإليقاع المنتظم الثنائي و الثالثي الذي يحمل طابع موسيقى الجاز و اإليقاع للعلم فان الحفل الموسيقي « أ تيرا « جمع بين طابع الحنين إلى الفالمينكو و اإليقاع المنتظم الثنائي و الثالثي الذي يحمل طابع موسيقى الجاز و اإليقاع 

لإلشارة، تشرف على تنظيم هذا العرض الذي انطلق تقديمه على مدار ثالثة أيام بكل من واليات وهران و قسنطينة و عنابة، سفارة اسبانيا في الجزائر و لإلشارة، تشرف على تنظيم هذا العرض الذي انطلق تقديمه على مدار ثالثة أيام بكل من واليات وهران و قسنطينة و عنابة، سفارة اسبانيا في الجزائر و 

الدين  نور  القدير  التشكيلي  الفنان  الدين يعرض  نور  القدير  التشكيلي  الفنان  يعرض 
الفتح  رياض  بديوان  الطاووس  برواق  الفتح شقران  رياض  بديوان  الطاووس  برواق  شقران 
إلى  و  األسبوع  بداية  منذ  العاصمة،  إلى بالجزائر  و  األسبوع  بداية  منذ  العاصمة،  إلى بالجزائر  و  األسبوع  بداية  منذ  العاصمة،  بالجزائر 
ثالثين  من  أكثر  الجاري،  الشهر  من  ثالثين   من  أكثر  الجاري،  الشهر  من  ثالثين   من  أكثر  الجاري،  الشهر  من   
إلى  و  األسبوع  بداية  منذ  العاصمة،  بالجزائر 
ثالثين  من  أكثر  الجاري،  الشهر  من   
إلى  و  األسبوع  بداية  منذ  العاصمة،  إلى بالجزائر  و  األسبوع  بداية  منذ  العاصمة،  بالجزائر 
ثالثين  من  أكثر  الجاري،  الشهر  من   
إلى  و  األسبوع  بداية  منذ  العاصمة،  بالجزائر 
ثالثين  من  أكثر  الجاري،  الشهر  من   
و  األلوان  من  جميلة  فسيفساء  تشكل  لوحة 
ثالثين  من  أكثر  الجاري،  الشهر  من   
و  األلوان  من  جميلة  فسيفساء  تشكل  لوحة 
ثالثين  من  أكثر  الجاري،  الشهر  من  ثالثين   من  أكثر  الجاري،  الشهر  من   
و  األلوان  من  جميلة  فسيفساء  تشكل  لوحة 
ثالثين  من  أكثر  الجاري،  الشهر  من   
و  األلوان  من  جميلة  فسيفساء  تشكل  لوحة 
بنظرة  متنوعة  مواضيع  تستعرض  بنظرة الرموز،  متنوعة  مواضيع  تستعرض  الرموز، 

الفنان من خالل تجربته الفنية و اإلنسانية.الفنان من خالل تجربته الفنية و اإلنسانية.
 » استبطان   » بـ  الموسوم  المعرض  يعيد  « و  استبطان   » بـ  الموسوم  المعرض  يعيد  و 
الفنان نور الدين، للجمهور بأعمال جمعت بين 
 » استبطان   » بـ  الموسوم  المعرض  يعيد  و 
الفنان نور الدين، للجمهور بأعمال جمعت بين 
 » استبطان   » بـ  الموسوم  المعرض  يعيد  و 
الفنان نور الدين، للجمهور بأعمال جمعت بين 
الجديد و القديم تعبر عن شخصيته الثائرة و الجديد و القديم تعبر عن شخصيته الثائرة و 
الفضولية، و الذي يتأمل دوما في األشياء التي 
الجديد و القديم تعبر عن شخصيته الثائرة و 
الفضولية، و الذي يتأمل دوما في األشياء التي 
الجديد و القديم تعبر عن شخصيته الثائرة و الجديد و القديم تعبر عن شخصيته الثائرة و 
الفضولية، و الذي يتأمل دوما في األشياء التي 
الجديد و القديم تعبر عن شخصيته الثائرة و 
الفضولية، و الذي يتأمل دوما في األشياء التي 
و  أشكال  إلى  التأمالت  تلك  يحول  و  به  و تحيط  أشكال  إلى  التأمالت  تلك  يحول  و  به  و تحيط  أشكال  إلى  التأمالت  تلك  يحول  و  به  تحيط 
الفضولية، و الذي يتأمل دوما في األشياء التي 
و  أشكال  إلى  التأمالت  تلك  يحول  و  به  تحيط 
الفضولية، و الذي يتأمل دوما في األشياء التي الفضولية، و الذي يتأمل دوما في األشياء التي 
و  أشكال  إلى  التأمالت  تلك  يحول  و  به  تحيط 
الفضولية، و الذي يتأمل دوما في األشياء التي 
و  أشكال  إلى  التأمالت  تلك  يحول  و  به  تحيط 
التي  للتغيرات  التي رموز تعبر بصدق عن نظرته  للتغيرات  رموز تعبر بصدق عن نظرته 

أعماال  قدم  الذي  المعرض  زوار  أعماال سيكتشف  قدم  الذي  المعرض  زوار  سيكتشف 
أنجزت في العشرية األخيرة و من بينها عدة 
أعماال  قدم  الذي  المعرض  زوار  سيكتشف 
أنجزت في العشرية األخيرة و من بينها عدة 
أعماال  قدم  الذي  المعرض  زوار  سيكتشف 
أنجزت في العشرية األخيرة و من بينها عدة 
قدرة  مدى  مرة  ألول  تعرض  ة  جديد  أعمال 
أنجزت في العشرية األخيرة و من بينها عدة 
قدرة  مدى  مرة  ألول  تعرض  ة  جديد  أعمال 
أنجزت في العشرية األخيرة و من بينها عدة 
قدرة  مدى  مرة  ألول  تعرض  ة  جديد  أعمال 

و  الريشة  تطويع  في  الفياضة  الموهبة  هذه 

الثقافي



الدولي12
أكدت تضامنها مع عائلة المناضلة والناشطة الصحراوية سلطانة خيا"

اللجنة الدولية لمساندة حق تقرير مصير 
الشعب الصحراوي تدين نظام المخزن

الھجوم  اإلنسان"،  لحقوق  الصحراویة  الوطنیة  "اللجنة  أدانت 
الوحشي الذي تعرضت لھ آول  أمس، عائلة المناضلة سلطانة سید 
ابراھیم خیا، من طرف قوات االحتالل المغربي، مطالبة بالتحرك 

العاجل إلنقاذ حیاتھم.
وجاء في بیان للجنة، أوردتھ وكالة األنباء الصحراویة: مرة أخرى 
قوات النظام الملكي القمعیة، تقدم على ارتكاب جریمة نكراء مكتملة 
األركان في حق عائلة سید إبراھیم خیا، المحاصرة منذ 19 نوفمبر 
قامت  أین  الصحراویة،  الجمھوریة  من  المحتلة  ببوجدور   2020
قوات االحتالل فجر یوم 05 دیسمبر 2021، بشن ھجوم وحشي 
الحاطة من  التنكیل والممارسات  المنزل، مستعملة كل أشكال  على 
الكرامة اإلنسانیة من اغتصاب وضرب وتعذیب وحقن سلطانة مرة 

أخرى بحقنة مجھولة بھدف وضع حد لحیاتھا".
وذكر البیان بأن عناصر من قوات االحتالل المغربي، قامت بأعمال 
جبانة وخسیسة ومنحطة، كان آخرھا یوم 8 نوفمبر 2021 عندما 
أعمالھم  أسالیب  مستخدمین  خیا،  إبراھیم  سید  عائلة  منزل  داھمت 
الدنیئة واإلجرامیة واإلرھابیة المعتادة في االعتداء الجسدي والنفسي 
وممارسة االغتصاب وتدمیر الممتلكات ومصادرتھا، وسكبوا سائال 
كریھ الرائحة ومجھول التركیبة على المنزل، وقاموا بحقن المدافعة 

عن حقوق اإلنسان سلطانة خیا بمادة غیر معروفة.
من  عشرات  داھم   ،2021 نوفمبر   15 في  أنھ  اللجنة،  وأضافت 
رجال األمن المغربي المنزل وقام ثالثة منھم بتحیید حركة سلطانة 
سید إبراھیم خیا التي كانت تصرخ وتحاول التحرر من قبضتھم أین 
األفعال  تلك  ارتكبت  وقد  خیا،  الواعرة  وأختھا  باغتصابھا  باشروا 
من  البالغة  أمبیریك  مینتو  والدتھما  في حضور  الشنیعة  اإلجرامیة 

العمر 84 عاما .
لحقوق  الصحراویة  الوطنیة  "اللجنة  أدانت  سبق  ما  على  وتأسیسا 
االحتالل  لدولة  المستمرة  اإلرھابیة  الجرائم  ھذه  بشدة  اإلنسان"، 
مستنكرة  وعائلتھا،  الصحراویة  الحقوقیة  الناشطة  ضد  المغربي 
الدولیة  واللجنة  اإلنسان  حقوق  وآلیات  الدولي  المجتمع  صمت 
للصلیب األحمر، التي لم تحرك ساكنا أمام ھذه الجرائم التي ترقى 
المرتكبة بدون عقاب في  إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة، 

األراضي المحتلة من الجمھوریة الصحراویة.
ووجھت اللجنة مرة أخرى، نداء ملحا إلى األمین العام لألمم المتحدة 
لتحمل مسؤولیاتھ ذات الصلة بالوضع في الصحراء الغربیة، وقالت: 
ضد  العنف  لمناھضة  أسبوعین  لمدة  دولیة  حملة  أطلق  الذي  ھو 
النساء، نسائلھ وبإلحاح "أین ھذه الحملة مما یحدث لعائلة صحراویة 
من  ومسمع  مرأى  على  األعمى  القمع  وطأة  من  تعاني  النساء  من 
كل  من  المجردة  البعثة  وھي  (المینورسو)  المتحدة  األمم  بعثة 
دور  تمارس  لالحتالل  طیعة  أداة  وأصبحت  الحقوقیة  الصالحیات 

الشاھد األخرس".
وطالبت اللجنة من مجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان والمفوضیة 
واالتحاد  األحمر  للصلیب  الدولیة  واللجنة  اإلنسان،  لحقوق  السامیة 
اإلفریقي وآلیاتھ ذات الصلة، ب"ضرورة التحرك والتدخل العاجل 
قصد وضع حد إلرھاب دولة االحتالل المغربي والتحرك العاجل من 

أجل إنقاذ حیاة عائلة سید إبراھیم خیا".
كما طالبت، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وفي إطار اختصاصاتھا 
ضمن اتفاقیات جنیف ذات الصلة أن "تتحمل مسؤولیة ما یحدث من 
لتقدیم  ومستقلة  طبیة  لجنة  وبإیفاد  والیتھا،  نطاق  في  تدخل  جرائم 
لسلطانة  الصحیة  الحالة  تتطلبھا  التي  والنفسیة  الجسدیة  الرعایة 
سید إبراھیم وأفراد أسرتھا نتیجة األعمال القمعیة المسلطة علیھن، 
اإلنسان  لحقوق  الجسیمة  االنتھاكات  في  مستقل  دولي  تحقیق  وفتح 
بحق  المغربیة  القوات  ارتكبتھا  التي  الحرب  وجرائم  والشعوب 
2021 نوفمبر   19 منذ  أسرتھا  وأفراد  خیا  إبراھیم  سید  سلطانة 

وتقدیم الجناة أمام العدالة الدولیة".

صور صادمة لعمليات قمع قوات 
االحتالل المغربي لمتظاهرين صحراويين

أظھرت أشرطة فیدیو وصور متداولة صادمة، عملیة تدخل عنیف 
متظاھرین  ضد  أشكالھا،  بمختلف  المغربي  االحتالل  قوات  نفذتھ 
المحتلة،  العیون  مدینة  في  التحرك  حاولوا  مسالمین،  صحراویین 
أول أمس، للتعبیر عن تضامنھم مع المدافعة الصحراویة عن حقوق 

المفروضة  الجبریة  اإلقامة  وجھ  في  وعائلتھا  خیا  سلطانة  االنسان 
علیھا منذ أكثر من عام واالعتداءات الجسدیة التي تطالھم.

أصحابھا  أن  سیارات،  نوافذ  من  الفیدیوھات  تصویر  أسلوب  وبدا 
توخوا الحیطة والحذر في عملیات التقاط صور عملیات القمع التي 
تضمنت الضرب والسحل ضد نساء صحراویات في شوارع المدینة، 
مخافة االنتقام الذي یمكن أن یتعرضوا لھ في حال ما اكتشف أمرھم.

وأظھرت الصور قوات المخزن وھي تطارد المتظاھرین باستخدام 
الھراوات والشتم والسب، وباستخدام سیارات الشرطة التي ظھرت 
الصحراویین  ألرواح  االكتراث  دون  جنونیة  بسرعة  تجري  وھي 
الذین كان الدھس یتھددھم في أي حین، كما تضمنت صورا لنساء 
من  مالبسھن  وتجرید  للتعنیف  تعرضھن  بعد  االرض  على  ملقاة 
أباعلي  مینة  الناشطتین  غرار  على  المغربي،  اإلحتالل  قوات  قبل 

والصالحة بوتنكیزة.
وتصدى المتظاھرون الصحراویون لكل ھذا العنف، بتردید شعارات 
للشعب الصحراوي ومناھضة لإلحتالل  المصیر  تقریر  تدعو لحق 
االنسان  حقوق  عن  الصحراویة  المدافعة  منزل  وكان  المغربي. 
ھجوم  الى  تعرض  المحتلة،  بوجدور  بمدینة  وعائلتھا  خیا  سلطانة 
جدید لقوات األمن المغربیة عرض حیاة الناشطة وعائلتھا الى خطر 

الموت.
خیا  قتل  المخزن  نظام  فیھ  حاول  الذي  االعتداء،  ھذا  اثر  وعلى 
بیتھم،  فوق سطح  المتواجد  الخزان  میاه  تسمیم  وعائلتھا من خالل 
وعائلتھا  خیا  سلطانة  أوضاع  لمتابعة  االعالمي  الفریق  وجھ 
باألراضي الصحراویة المحتلة، إنذار استغاثة إلنقاذ حیاة المناضلة 

وأفراد اسرتھا.
الرتكاب  محاولة  أمس،  أول  عدوان  االعالمي،  الفریق  واعتبر 
مجزرة جدیدة ضد سكان المنزل عن سبق تخطیط و إصرار وھو ما 
یتطلب استنفارا على قدر التھدید الحقیقي والخطر الماثل أمام تكرر 

االغارة في اغتیال أسرة بكاملھا.
كما كشفت الناشطة الصحراویة سلطانة خیا، في تغریدة عبر حسابھا 
على تویتر أمس، أن األمن المغربي قام بحقنھا بحقنة ثانیة مجھولة 

المحتوى بعدما ھاجم منزلھا واعتدى على جمیع أفراد عائلتھا.

الوكاالت
وذكرت اللجنة في بیان لھا أول أمس: " لبس كوماندوز 
من أجھزة األمن المغربیة حلكة اللیل وتسلح بوحشیتھ 
أھل  منزل  الفجر  طلوع  قبیل  وھاجم  حقده  وسعار 
وكما  األلف  وللمرة  المحتلة  ببوجدور  خیا  سلطانة 
وعذبوا  المغربي  االحتالل  جبابرة  سحل  مرة  كل  في 
خیا  والواعرة  سلطانة  اللبؤات  واغتصبوا  وتحرشوا 
واللیھة ومتو، وعاثوا في المنزل فسادا وتمزیقا لألثاث 
والمقتنیات وتدمیر الممتلكات". كما استخدموا، تضیف 
اللجنة، "المواد المنومة والسامة لتحیید مقاومة اللبؤات 
والسیطرة الجسدیة علیھن، كما عمد االحتالل إلى حقن 
المناضلة سلطانة خیا للمرة الثانیة بحقنة تجھل محتواھا 

إمعانا في البطش وسعیا لقتل األیقونة الصامدة".
وقالت اللجنة الدولیة لمساندة حق تقریر المصیر لشعب 
الصحراء الغربیة، إنھا إذ تتابع بقلق شدید ھذه الجرائم 
في  القمعیة  المغربیة  االحتالل  قوات  ترتكبھا  التي 
انتقاما من مواقفھم  العزل،  الصحراویین  المدنیین  حق 
السیاسیة المطالبة باإلستقالل ورحیل االحتالل المغربي 
واستكمال الدولة الصحراویة لكامل سیادتھا على ترابھا 
الوطني، فإنھا تندد بشدة بما تعرضت لھ عائلة المناضلة 

سلطات  طرف  من  خطیر  استھداف  من  خیا  سلطانة 
اإلحتالل المغربیة. وأكدت اللجنة تضامنھا الالمشروط 

آلة  ضحایا  كل  مع  خاللھا  ومن  المناضلة  العائلة  مع 
اإلحتالل القمعیة، كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل 

فورا من أجل حمایة المدنیین الصحراویین العزل من 
مباشرا  إنتھاكا  تمثل  والتي  المغربي  اإلحتالل  جرائم 

للقانون الدولي.
بتحمل  المتحدة  واألمم  الدولي  األمن  مجلس  وطالبت 
الصحراوي وتمتیعھ  الشعب  تجاه  الكاملة  مسؤولیاتھما 

بحقھ غیر القابل للتصرف في الحریة واالستقالل.
وكان رئیس الفیدرالیة الوطنیة للجالیة الجزائریة، طارق 
بن بوزة، أعلن في نوفمبر الماضي عن تأسیس اللجنة 
الصحراء  لشعب  المصیر  تقریر  حق  لمساندة  الدولیة 
الغربیة، لحشد الدعم الدولي الكامل لھذه القضیة العادلة 
القابل  غیر  حقھ  الصحراوي  الشعب  منح  نحو  والدفع 
للمساومة أو التصرف في تقریر مصیره، وفق ما تنص 

علیھ الشرعیة الدولیة.
وتضم اللجنة الدولیة، التي قامت بتزكیة طارق بن بوزة 
رئیسا لھا، 32 جمعیة جزائریة في أوروبا و16 جمعیة 
12 إلى  باإلضافة  تونسیة،  جمعیات  و3  صحراویة 
الوطني  المجلس  جانب  إلى  الوطن،  داخل  من  جمعیة 
ونشطاء  الحقوقیین  من  وعدد  العالي  التعلیم  ألساتذة 

المجتمع المدني.

أعربت اللجنة الدولية لمساندة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، عن إدانتها الشديدة لما تعرضت له عائلة المدافعة 
الصحراوية عن حقوق االنسان سلطانة خيا من استهداف خطير من طرف سلطات اإلحتالل المغربية، مؤكدة تضامنها 

"الالمشروط" مع العائلة المناضلة ومن خاللها مع كل ضحايا آلة االحتالل القمعية.

إلنقاذ حياة عائلة المناضلة سلطانة خيا

اللجنة الصحراوية لحقوق اإلنسان تطالب بالتحرك العاجل 
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قصد حلّ النزاع في 
الصحراء الغربية

اسبانيا تجدد 
التزامها إزاء 

استئناف 
الحوار

كد وزیر الخارجیة اإلسباني 
خوسیھ مانویل ألباریس التزام بالده 
باستئناف الحوار قصد حل النزاع 

في الصحراء الغربیة الذي طال أمده 
لما یزید عن 40 عاما.

وكتب وزیر الخارجیة اإلسباني 
على تویتر "التقیت ستافان دي 

میستورا، المبعوث الشخصي لألمین 
العام لألمم المتحدة إلى الصحراء 
الغربیة، في إطار مؤتمر الحوار 

المتوسطي في روما". وأضاف "لقد 
ھنأتھ على تعیینھ وأبلغتھ بالتزام 

إسبانیا، العضو في مجموعة أصدقاء 
الصحراء الغربیة، بمساعدتھ على 

استئناف الحوار". وكان الدبلوماسي 
اإلیطالي السویدي ستافان دي 

میستورا قد تولى في بدایة نوفمبر 
مھامھ كمبعوث جدید لألمم المتحدة 

إلى الصحراء الغربیة، وھو 
المنصب الذي ظل شاغرا ألكثر 
من عامین بعد استقالة األلماني 

ھورست كوھلر. وتعد الصحراء 
الغربیة آخر مستعمرة في إفریقیا 

محتلة من طرف المغرب منذ عام 
1975. وقد تم إدراج الصحراء 

الغربیة منذ 1966 في قائمة األقالیم 
غیر المستقلة وبالتالي تطبق علیھا 

الالئحة 1514 للجمعیة العامة 
لألمم المتحدة التي تتضمن إعالن 

منح االستقالل للدول والشعوب 
المستعمرة. 

احتجاجات تهدّد بشل القطاع الصحي في المغرب 
 أعلنت النقابة الوطنیة للصحة العمومیة في المغرب إنھا ستقوم الیوم، بتنظیم إضراب لعمال المركز االستشفائي الجامعي بمراكش تلیھ وقفة احتجاجیة، وذلك بسبب ما أسمتھ "تستر الوزارة 

المعنیة على مضامین القانون الجدید للتوظیف في قطاع الصحة وإصرارھا على نھج سیاسة اإلقصاء والتسویف والمماطلة في التعامل مع مطالب مستخدمي ھذه المراكز".
وأكد االعالم المغربي أن حالة من "االحتقان" تسود بین إدارة المستشفى الجامعي "محمد السادس" بمراكش والفرق الطبیة بالمركز الجامعي، مشیرا الى "الوضع المتأزم والكارثي الناتج 

عن سوء التسییر والتدبیر".
وذكرت وسائل إعالمیة مغربیة أن مصادر من داخل المستشفى الجامعي تؤكد أن الوضع "تأزم"، ما سینتج عنھ شلل عدد من المرافق الصحیة الموجودة بالمركز الجامعي باستثناء قسمي 

المستعجالت واإلنعاش.
وأضافت أنھ بعد أن كانت اإلدارة في البدایة رافضة لكل المقاربات التي اقترحتھا األطر الطبیة والنقابات، عقدت األخیرة عددا من االجتماعات غیر أن المطالب الكبیرة والمتعددة التي 
وضعت على طاولة اإلدارة، جعلت من المسؤولین یطالبون بمنحھم المزید من الوقت، وھو الشيء الذي لم تسمح بھ النقابات واألطر الطبیة غیر المنتمیة، لتتفجر األوضاع من جدید، 

إضافة إلى "المعضلة الكبیرة الموجودة بقسم األنكولوجیا".
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تقرير يرصد انتهاكات االحتالل ومستوطنيه في فلسطين المحتلة

4 شهداء و2341 انتهاكا صهيونيا في 
الضفة والقدس خالل نوفمبر 

لحركة  اإلعالمي  المكتب  يصدره  الذي  الدوري  التقرير  ورصد 
«حماس» بالضفة الغربية ارتكاب قوات االحتالل والمستوطنين 
إطالق  وبلغ عدد عمليات  الماضي.  الشهر  انتهاكًا خالل   (2341)
النار التي نفذها جنود االحتالل والمستوطنون (156)، نجم عنها 

استشهاد (4) فلسطينيين وإصابة (629) آخرين.
وتنفيذ  مواطنًا،   (378) االحتالل  قوات  اعتقال  التقرير  ووثق 
والقدس،  الضفة  في  مختلفة  لمناطق  اقتحام  عملية   (388)
(305). وبلغ عدد  الثابتة والمؤقتة  الحواجز  في حين بلغ عدد 
االعتداءات االستيطانية (9) تنوعت ما بين سلب وتجريف أراضٍ 

وشق طرق والتصديق على بناء وحدات استيطانية.
بلغ  حين  في  للمستوطنين،  اعتداًء   (71) التقرير  ورصد 
بلغ عدد  (2365)، في حين  األقصى  للمسجد  المقتحمون منهم 
 (6) األقصى  المسجد  وعن  السكن  أماكن  عن  اإلبعاد  حاالت 
من  االحتالل  قوات  صعّدت  فقد  التقرير،  ووفق  مواطنين. 
التي  المنازل  عدد  بلغ  حيث  وسلبها،  الممتلكات  هدم  عمليات 
هدمها االحتالل (27) منزال، إضافة إلى عشرات المنازل التي أخطر 

أهلها بالهدم، في مقابل (14) منزال 
هدمها في أكتوبر الذي سبقه. كما بلغ عدد الممتلكات المدمرة 
من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (91) منشأة، 
نابلس  مناطق  وتعدّ  منشأة.   (17) المسلوبة  الممتلكات  وعدد 
بواقع  االحتالل  النتهاكات  تعرضا  األكثر  اهللا،  ورام  والقدس 

(484)، (483)، (331) انتهاكا تواليًا.
اليهود، صباح  المستوطنين  اقتحم عشرات  ذاته،  السياق  وفي 
شرطة  من  مشددة  بحراسة  األقصى،  المسجد  باحات  أمس، 
أنّ  فلسطينية،  إعالمية  مصادر  وذكرت  الصهيوني.  االحتالل 
اليهودية  المعاهد  من  طالب  منهم  المستوطنين،  عشرات 
اقتحموا «األقصى»، بمجموعات، تحت حماية مشددة من شرطة 

االحتالل.
وأشارت إلى أن عمليات االقتحام تمت منذ ساعات الصباح الباكر، 
من خالل «باب المغاربة» (أحد بوابات األقصى في الجدار الغربي 
للمسجد)، وسط انتشار للشرطة الصهيونية في الساحات وعلى 
باحاته،  في  تجوّلوا  المستوطنين  أنَّ  وبيّنت  المسجد.  بوابات 

كما  المزعوم،  «الهيكل»  حول  توراتية  شروحات  يهم  تلقّ وسط 
نظموا طقوسًا «تلمودية» بالمنطقة الشرقية للمسجد األقصى 

من جهة «باب الرحمة».
وتأتي اقتحامات المستوطنين في اليوم األخير مما يسمى «عيد 
األنوار» العبري، الذي بدأ في 28 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، 

وتتكثف خالله اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى.
وتسمح شرطة االحتالل للمستوطنين اليهود باقتحام «األقصى» 
على فترتين، صباحية ومسائية تستمر عدة ساعات. ويتعرّض 
المسجد األقصى القتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين 
وشرطة االحتالل، ومحاوالت لمنع إعماره، فضالً عن فرض قيود 
 ،1967 عام  القدس  مدينة  احتالل  ومنذ  روّاده.ة  على  مشددة 
تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيح باب المغاربة، ومن خالله 

تنفذ االقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات االحتالل.

واصلت قوات االحتالل الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية 
والقدس المحتلة خالل شهر نوفمبر الماضي.

ä’ÉcƒdG

الدول  لجامعة  العام  األمين  دعا 
العربية أحمد أبو الغيط، وزراء العدل 
لمخاطر  التنبه  ضرورة  إلى  العرب 
المتواصلة  الصهيونية  االنتهاكات 
كان  والتي  الفلسطيني،  الشعب  على 
محكمة  عن  مؤخرا  صدر  ما  آخرها 
بالصالة  لليهود  بالسماح  صهيونية 
وهي  الشريف،  األقصى  باحات  في 
مشاعر  تستفز  خطيرة  خطوة 

المسلمين في كل العالم.
الوكاالت

العدل  وزير  استعرض  وقد 
الشاللدة،  محمد  الفلسطيني، 
الجسيمة  الصهيونية  االنتهاكات 
الشعب  بحق  االحتالل  يمارسها  التي 
مدينة  في  خاصة  الفلسطيني 
المسجد  له  يتعرض  وما  القدس، 
من  القيامة  وكنيسة  االقصى 
تصفية  آخرها  يومية  اعتداءات 
وقتل شاب فلسطيني بدم بارد أمام 
وهي  العامود،  باب  في  أجمع  العالم 

بمثابة جريمة.
أمام  له  مداخلة  في  الشاللدة  وقال 
700 من  أكثر  هناك  إن  العدل،  وزراء 
قرار صادر عن الجمعية العامة لألمم 
المتحدة وأكثر من 70 قرارا صادرا عن 
مجلس األمن والشعب الفلسطيني ما 
زال ينتظر تنفيذ تلك القرارات لقيام 
بوضع  مطالبا  الفلسطينية،  الدولة 
القانونية  اآلليات  تطوير  حول  رؤية 
االحتالل  سلطات  تحمل  والقضائية 
أعمالها  جراء  الدولية  المسؤولية 

وانتهاكاتها الجسيمة.
تفعيل  بضرورة  الشاللدة  طالب  كما 
وفق  العالمي  القضاء  اختصاص  مبدأ 
ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة 
جرائم  يرتكب  من  ومساءلة  لمالحقة 
146 المادة  اإلنسانية وفق  حرب ضد 

لالتفاقية، مثمنا ما يقوم به مجلس 
القضية  العرب من دعم  العدل  وزراء 

الفلسطينية.
خالل  متدخلون  أكد  جهتهم،  من 
االعالم  وزارة  نظمته  صحفي  مؤتمر 
هيئة  مع  بالشراكة  الفلسطينية 
حول  واالستيطان،  الجدار  مقاومة 
«االنتهاكات الصهيونية ضد النساء»، 
المرأة  بحق  االحتالل  انتهاكات  أن 
جرائم  لمستوى  ترتقي  الفلسطينية 

حرب ضد اإلنسانية.

الجدار  مقاومة  هيئة  رئيس  وقال 
إن  عساف،  وليد  واالستيطان 
لكافة  تتعرض  الفلسطينية  المرأة 
المتمثلة  الصهيونية،  االنتهاكات 
والتشريد  والحصار  باالعتداءات، 
من  والحرمان  األراضي،  وسرقة 
لمستوى  ترتقي  والتي  الحقوق، 
جرائم حرب ضد االنسانية، خاصة في 

المناطق المهمشة والمصنفة «ج».
وأشار عساف خالل المؤتمر الذي عقد 
الفلسطينية،  اإلعالم  وزارة  مقر  في 
المرأة في  أن حجم معاناة  الى  أمس، 
تتحمل  كونها  أكبر،  «ج»  المناطق 
زوجها،  غياب  ظل  في  المسؤولية 
فهي حارسة األرض، والبيت، والتجمع، 
االجتماعية  حقوقها  من  وتُحرم 
والصحية،  والمعيشية  واالقتصادية 

وانعدام األمن واألمان.
بيئة  يفرض  االحتالل  أن  وأوضح 
يفرض  حيث  للتهجير،  قسرية 
السكان  على  جماعية  عقوبات 
الهدم  المرأة بشكل كبير، منها  تطال 
السكن  وظروف  االعتقال،  وحمالت 
البيئي،  والتلوث  المالئمة،  غير 
المكبات  عن  الناتجة  الصحية  واآلثار 
التجمعات  من  بالقرب  توضع  التي 
من  بالقرب  يحدث  كما  السكانية، 
واألغوار  أريحا  جنوب  موسى  النبي 
لنقص  إضافة  المناطق،  وغيرها من 
المدارس، وحرمان المرأة من التعليم، 
فتح  االحتالل  رفض  بسبب  وذلك 
بخطوط  السماح  وعدم  الطرق، 
التجمعات،  هذه  في  والنقل  السير 
وفرض مناطق عسكرية مغلقة على 

بعضها.
العالمي  االئتالف  شدد  ذلك  إلى 
على  وفلسطين،  القدس  لنصرة 
موجة  مواجهة  في  االستمرار  ضرورة 
كبرى  «خيانة  واعتباره  التطبيع، 
وخدمة  المركزية،  وقضيتها  لألمة 
في  المتورطة  الدول  مطالبا  للعدو»، 
التطبيع بالوقف الفوري لهذا المسار.

البيان  توصيات  ضمن  ذلك  جاء 
المؤتمر  أشغال  توج  الذي  الختامي، 
القدس  لنصرة  العالمي  لالئتالف   12
بمدينة  المنعقد  وفلسطين، 
أيام،   3 دام  والذي  التركية  اسطنبول 
قادة  من  بارزة  شخصيات  بمشاركة 
الصهيوني،  الكيان  ضد  المقاومة 

40 نحو  من  شخصية   400 وبحضور 
آخر  لمناقشة  العالم,  حول  دولة 

مستجدات القضية الفلسطينية.
المتورطة  الدول   » االئتالف  وطالب 
بوقفه  (التطبيعي)  المسار  هذا  في 
األمة  درب  في  والسير  الفوري 
للقدس  والمناصرة  للحرية  التائقة 
وثمن  الفلسطيني»،  الشعب  ولحق 
بالمناسبة، رفض الشعوب اإلسالمية 
أشكال  لكل  الرسمية  واألنظمة 

التطبيع.
المؤتمر،  في  المشاركون  وأوصى 
مختلف  بين  التنسيق  بزيادة 
الناشطة في مقاومة  األمة  مؤسسات 
التطبيع من خالل مشاريع تنسيقية 
والتطبيع  الصهيونية  مقاومة 
االلكتروني  النحل  مشروع  وأبرزها 
االلكتروني)  الذباب  لمواجهة  (مشروع 
التطبيع  ضد  الفكري  والمنتدى 
في  الصهيوني  التغلغل  ومواجهة 
العالم االسالمي وتكوين لجان مقاومة 

التطبيع في االقطار».
محور  القدس  المؤتمرون،  واعتبر 
وتم  الصهيوني،  الكيان  مع  الصراع 
المبادرات  من  جملة  على  االتفاق 
والحمالت والمشاريع الداعمة لصمود 
رفع  منها  والمقدسيات،  المقدسيين 
مستوى الدعم الشعبي والمدني  من 
المدني  المجتمع  مؤسسات  خالل 
المختلفة، اضافة الى جهود لتخفيف 
معاناة أهل قطاع غزة و تبني برامج 
الحصار  كسر  على  للعمل  وحمالت 

الجائر عنها.
بضرورة  المؤتمرون  اوصى  كما 
الوقوف بجانب قضية األسرى العادلة 
أجل  من  المحاور  كل  على  والتحرك 
افتكاك حريتهم المسلوبة وإيقاف « 
كل أساليب التشفي والتنكيل بهم في 
سجون االحتالل الغاصب وتقديم كل 

أشكال الدعم لهم وألسرهم «.
تعزيز  على  الختامي،  البيان  حث  كما 
الدور الريادي لعلماء األمة في التوجيه 
بالقضية  الوعي  ورفع  والتأطير 
التفريط  أشكال  لكل  وتصديهم 
بالقدس والمقدسات وحث الرواد على 
أقطارهم  للعلماء في  ملتقيات  تبني 
هيئات»علمائية»  تكوين  بهدف 
لنصرة  محلية  بالعلماء)  (خاصة 

القدس وفلسطين.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إدارة 
الواليات المتحدة األميركية للصراع بدال 

من حله، تمنح الكيان الصهيوني، الوقت 
الالزم الستكمال ضم الضفة، وذلك في ضوء 

المخططات التوسعية االستيطانية التي 
يسارع االحتالل في تنفيذها بأراضي الضفة 

الغربية.
وطالبت الخارجية، في بيان صحفي، صدر 

عنها أمس، المجتمع الدولي واإلدارة األميركية 
بالتوقف عن سياسة إدارة الصراع، واتخاذ 
ما يلزم من الخطوات العملية لحله، وفقا 
لمرجعيات السالم الدولية، ومبدأ األرض 

مقابل السالم، ورؤية حل الدولتين.
وأوضحت أن االحتالل الصهيوني يسابق الزمن 

لتنفيذ أكبر عدد ممكن من تلك المشاريع 
في عملية ضم زاحف، تدريجي وعلني للضفة 

الغربية المحتلة، كان آخرها المشاريع 
االستيطانية المقرة في طور المصادقات، 

كما هو الحال في المخطط االستيطاني لبناء 
473 وحدة استيطانية جديدة، ومدارس، 

وروضات أطفال، وكُنس على مساحة 38
دونما في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، 

وكذلك التوجه لبناء 9000 وحدة استيطانية 
جديدة في قلنديا، كمرحلة متقدمة على 

طريق اإلقرار النهائي لهذا التجمع االستيطاني 
الضخم، بهدف فصل القدس تماما عن 

محيطها الفلسطيني من الجهة الشمالية.
كما تطرّقت إلى اعتداءات المستوطنين 
المتواصلة وبحماية جيش االحتالل على 

األرض الفلسطينية، في توزيع واضح 
وتكامل في األدوار بين جيش االحتالل 

والمستوطنين لتحقيق نفس الهدف، الذي 
يتمثل في االستيالء وسرقة المزيد من 

األرض الفلسطينية، كما حدث باألمس في 
اقتحام أراضي بلدة سيلة الظهر، وحرب 

االحتالل المفتوحة على الوجود الفلسطيني 
في األغوار، وعمليات التطهير العرقي التي 
يتعرض لها المواطنون في عموم المناطق 

المصنفة (ج).
وأشارت إلى أن تغوال صهيونيا، غير مسبوق 
يجري في القدس، حيث بلغت عمليات هدم 

المنازل منذ تشكيل الحكومة الصهيونية 
الحالية أرقاما قياسية غير مسبوقة، كما 

يحصل يومياً في أحياء بلدة سلوان، وعمليات 
الهدم الذاتية التي تُفرض على المقدسيين، 
وتوزيع عشرات اإلخطارات بالهدم في مختلف 

مناطق القدس.
وتابعت: «يأتي هذا التصعيد االستيطاني 

الخطير بعد القرارات التي اعتمدتها الجمعية 

العامة لألمم المتحدة بشأن القضية 
الفلسطينية والقدس وتسوية الصراع، 
وبُعيد مطالبة وزير الخارجية األميركي 

أنتوني بلينكن نفتالي بينت بوقف اإلجراءات 
أحادية الجانب، ووقف العمل في المشروع 

االستيطاني في قلنديا، وايضاً غداة مواقف 
صريحة رافضة لالستيطان صدرت عن االتحاد 

األوروبي وعديد المسؤولين األمميين».
وأكدت أن هذه التصريحات والمواقف دليل 
وإثبات أن االحتالل يستخف بإرادة السالم 
الدولية وال يحترم المطالبات والمناشدات 

والمواقف الدولية الرافضة لالستيطان، بل 
يتعايش معها ما دامت تلك المواقف شكلية 

ونظرية ال تؤثر على عالقات االحتالل بدول 
العالم وبالمجتمع الدولي، وما دامت ال تقترن 
بعقوبات رادعة تجبرها على التفكير بوقف 

االستيطان.
من جانب آخر، أدانت الخارجية الفلسطينية 

بأشد العبارات جريمة إعدام الفتى محمد 
نضال يونس (16 عاماً) على حاجز جبارة 

بالقرب من طولكرم، وحملت االحتالل 
الصهيوني، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن 

جرائم اإلعدام الميداني التي ترتكبها قوات 
االحتالل وميليشيات المستوطنين المسلحة 

ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وعن 
عمليات التحريض المتواصلة على قتل 

الفلسطينيين واستباحة حياتهم.
وأشارت «الخارجية» في بيان صادر عنها 

أمس، إلى عمليات التحريض التي يمارسها 
المستوى السياسي في دولة االحتالل وقادته 

العسكريون والتي كان آخرها مطالبة عضو 
الكنيست المتطرف والعنصري بن غابير، 

بإطالق النار على كل (مخرب) حسب وصفه، 
ودعوته اعطاء إدارة السجون الصالحية 

بإطالق النار على األسرى، مروراً بعمليات 
التحريض واسعة النطاق التي تبيح قتل 

(األغيار) والتي تصدر كفتاوى من غالة 
الحاخامات والمتطرفين ومدارسهم الدينية 

العديدة والمختلفة.
واعتبرت الخارجية، أن صمت المجتمع الدولي 

والمنظمات األممية المختصة على جرائم 
اإلعدامات الميدانية أو اكتفاءها ببعض 

بيانات اإلدانة الشكلية، بات يشجع االحتالل 
على التمادي في إطالق النار على المواطنين 
الفلسطينيين بهدف قتلهم دون خوف من 

رقيب أو حسيب. وطالبت مجدداً الجنائية 
الدولية سرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم 

االحتالل التي ترتقي لمستوى جرائم حرب 
وجرائم ضد اإلنسانية.

الجامعة العربية تشدد:

ضرورة التنبه لمخاطر االنتهاكات 
الصهيونية على الشعب الفلسطيني

 في ظل المخططات الصهيونية التوسعية االستيطانية، الخارجية الفلسطينية تؤكد:

إدارة أميركا للصراع بدال من حله يمنح 
االحتالل الوقت الستكمال ضم الضفة



الدينية14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ستره بالعقوبة التي تُشَهِّرَه في عيونهم».
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من أسماء اهللا الحُسْنَى « الغفار»
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 یواجھ تھم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبیعي بأرزیو

أجلّ القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية واالقتصادية بمحكمة 
سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس اإلثنين جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق 
شكيب خليل المتابع رفقة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد 
مزيان ونائبه عبد الحفيظ فيغولي بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب 

للغاز الطبيعي بأرزيو بوالية وهران ليوم 20 ديسمبر القادم وتأسس في هذه 
القضية كل من الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك كأطراف مدنية.

فرضتها عدّة دول إثر انتشار متحور « أوميكرون»

الجوية الجزائرية تعلن عن 
الشروط الجديدة للسفر

وقد تم تأجيل هذه القضية 
التي يتابع فيها أيضا عدد 
من إطارات سابقة بمجمع 

سوناطراك وعدة مؤسسات 
أجنبية ناشطة في قطاع 
الطاقة بطلب من هيئة 

الدفاع.
ولم يحضر هذه الجلسة 

الوزير السابق شكيب 
خليل المتابع رفقة باقي 
المتهمين بتهم ذات صلة 

بالفساد منها منح امتيازات 
غير مبررة للغير، سوء 

استغالل الوظيفة وابرام 
صفقات مخالفة للتشريع 
والقوانين فيما تم برمجة 

االستماع ألقوال محمد مزيان 
بتقنية التحاضر عن بعد 

من المؤسسة العقابية 
بوهران.

وكان قاضي التحقيق 
الغرفة األولى لدى القطب 

الجزائي االقتصادي والمالي، 
قد أحال شهر نوفمبر 

الماضي أول ملف فساد تورط 
فيه الوزير السابق للطاقة 

والمناجم شكيب خليل 
الفار من العدالة، والمتعلق 

بصفقة إنجاز مركب الغاز 
الطبيعي المسال بأرزيو، 
ويتابع المتهمون بتهم 

تتعلق بجنح إبرام صفقة 
مخالفة لألحكام التشريعية 

والتنظيمية الجاري بها 
العمل بغرض إعطاء 

امتيازات غير مبررة للغير 
طبقا لمضمون القانون رقم 

01-06 المتعلق بالوقاية 
من الفساد ومكافحته.

وتتعلق القضية بصفقات 
جمعت مجمع سوناطراك 

و»سايبام» من خالل فرعيها 
في الجزائر «سيبام» إضافة 

لشركة «سنام بروجيتي» 
وشركات أخرى.

وسياحكم شكيب خليل 
غيابيا، رغم صدور مذكرات 

توقيف دولية في حقه 
في جميع القضايا المتابع 

فيها على مستوى غرف 
التحقيق لمحكمة القطب 

الوطني المتخصص في 
مكافحة الجريمة المالية 

واالقتصادية، والبالغ عددها 
8 قضايا.

حياة سرتاح

الشروط  عن  الجزائرية  الجوية  الخطوط  شركة  كشفت   
من  العديد  فرضتها  والتي  السفر  على  المفروضة  الجديدة 
«أوميكرون»،  الجديد  كورونا  متحور  انتشار  إثر  على  الدول 
جديدة  مستندات  تطلب  أضحت  دول  عدّة  أن  إلى  وأشارت 
االطالع  المسافرين  أراضيها وجب على  إلى  الدخول  لغرض 

عليها قبل سفرهم.
اإلثنين  أمس  الجزائرية  الجوية  عن  الصادر  البيان  وحسب 
 ،19 كوفيد  بجائحة  المرتبطة  السفر  لقيود  نظرًا  فإنه 
للدخول  رسمية  إجراءات  أو  البلدان مستندات  تطلب بعض 
االطالع  إلى  الركاب  الشركة  دعت  ذلك  وألجل  أراضيها،  إلى 
من  للرحلة  المقصود  بلد  دخول  شروط  على  بانتظام 

السلطات والهيئات المختصة.
وكانت قبل أيام قد أعلنت أنه على المسافرين المتوجهين 
إلى فرنسا تقديم تحليل»بي. سي. آر» أو تحليل جيني سلبي 
كورونا  وباء  تفشي  إطار  في  إنه  وقالت  ساعة،   48 مدته 
السفر  وشروط  االحترازية  إجراءاتها  بتحيين  الشركة  قامت 
وأضافت  فرنسا،  إلى  للمتوجهين  األسبوع  هذا  من  بداية 
الجوية الجزائرية، أن اإلجراء يخص المسافرين الذين تلقوا 

اللقاح أو من لم يتلقوه، فوق سن 12 سنة.
رت من أن  وكانت منظمة الصحة العالمية قبل أيام قد حذّ
حظر السفر لن يوقف انتشار المتحوّر «أوميكرون» لفيروس 
كورونا، ونصحت األشخاص المعرضين لخطر المرض الشديد 
أو الموت إذا ما التقطوا العدوى، بمن في ذلك من هم فوق 
مجتمعيا  انتقاال  تشهد  مناطق  إلى  السفر  بعدم  عاما،   60

للفيروس.
في  بالسفر  المتعلقة  لتوجيهاتها  تحديث  في  وأشارت 
تطعيمهم  يتم  لم  الذين  «األشخاص  إن  «أوميكرون»،  ظل 

أصيبوا  وأن  لهم  سبق  أنه  على  لديهم  دليل  ال  أو  بالكامل، 
بعدوى (سارس-كوف2-)، والذين يواجهون خطرا مرتفعا 
الذين  أولئك  ذلك  في  بما  والموت،  شديد  بمرض  باإلصابة 
يعانون  الذين  وأولئك  فوق  وما  عاما   60 أعمارهم  تبلغ 
الشديدة  اإلصابة  خطر  من  تزيد  مصاحبة  أمراض  من 
بكوفيد19- مثل أمراض القلب والسرطان والسكري، ينبغي 
نصحهم بتأجيل سفرهم إلى مناطق تشهد انتقاال مجتمعيا 
توخي  إلى  المسافرين  جميع  المنظمة  ودعت  للفيروس». 
بغضّ  العامة  الصحة  قواعد  واتباع  والتطعيم  اليقظة 
باستخدام  سيما  وال  ال،  أم  تلقحوا  قد  كانوا  إذا  عما  النظر 
األقنعة الواقية وااللتزام بتدابير التباعد الجسدي، وتجنب 

األماكن المزدحمة والسيئة التهوية.
حياة سرتاح

تأجيل جلسة محاكمة شكيب 
خليل ومن معه إلى 20 ديسمبر

 المغير: حادث مرور يخلف إصابة 23 شخصا
اإلثنين،  أمس  صبيحة  المغير،  بوالية  وقع  مرور  حادث  خلف 
لنقل  وحافلة  سياحية  سيارة  بين  اصطدام  إثر  على  جريحا   23
المدنية فقد  للحماية  العامة  للمديرية  المسافرين، وحسب بيان 
تدخلت وحداتها لوالية المغير على الساعة 05 و17 دقيقة صباحا، 
المسافرين  لنقل  وحافلة  سياحية  سيارة  بين  إصطدام  إثر  على 
الخط ورقلة الجزائر، بالطريق الوطني رقم 03 ببلدية تيندلة، دائرة 
جامعة، وأشارت إلى أن الحادث خلف إصابة 23 شخصا تم إسعافهم 

ونقلهم للمستشفى المحلي.

قسنطينة: إسعاف ثالثة أشخاص 
اختنقوا بالغاز

أمس  صباح  قسنطينة  لوالية  المدنية  الحماية  مصالح  أسعفت 
اإلثنين، ثالثة أشخاص تعرض لالختناق بالغاز بحي علي منجلي، 
أن  لها  بيان  في  الهيئة  لذات  واالتصال  اإلعالم  خلية  وأوضحت 
إسعافات الوحدة الرئيسية بعلي منجلي تدخلت صباح اإلثنين في 
التاسعة وسبعا وأربعين دقيقة(09:47)، بالوحدة  الساعة  حدود 
ثالثة  إسعاف  أجل  من  منجلي،  علي  مسكن   110 حي   18 الجوارية 
أوكسيد  أحادي  لغاز  استنشاقهم  جراء  لالختناق  تعرضوا  ضحايا 
الكربون المنبعث من سخان الماء، وأضاف نفس المصدر إن الضحايا 
اثنان من جنس اإلناث وواحد من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 6
التنفس، قدمت  و46 سنة، وجدوا  في حالة غثيان وصعوبة في 
لهم اإلسعافات الالزمة بعين المكان وتم إجالؤهم إلى مستشفى 

علي منجلي.

اختناقا  أشخاص  ثالثة  وفاة  المسيلة: 
بالغاز

أوكسيد  أول  بغاز  اختناقا  واحد  عائلة  من  أشخاص  ثالثة  توفي 
الكربون بمسكنهم العائلي ببلدية جبل امساعد بوالية المسيلة، 
أعوانها  أن  المدنية،  للحماية  المحلية  المديرية  مصالح  وأفادت 
وجدوا في الساعات القليلة الماضية بشقة تقع في عمارات وسط 
مدفأة  قرب  والبنت  واألم  األب  وهم  أشخاص  ثالثة  جثث  المدينة 
أوكسيد  أول  بغاز  باالختناق  الوفاة  سبب  يرجح  ما  البوتان  لغاز 
لعناصر  التدخل  عملية  مع  وبالتوازي  منها،  المنبعث  الكربون 
المختصة  األمنية  المصالح  جهتها  من  فتحت  المدنية،  الحماية 

إقليميا تحقيقا لمعرفة األسباب الحقيقية للحادث.

بجاية: توقيف مروج المخدرات بالقرب من 
اإلقامات الجامعية بالقصر

األول  الحضري  لألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  تمكنت 
برشيش التابعة ألمن دائرة القصر ببجاية خالل هذا األسبوع من 
حيازة  قضية  في  تورط  سنة   20 العمر  من  يبلغ  شخص  توقيف 
وترويج المخدرات بالقرب من اإلقامات الجامعية بالقصر، تفاصيل 
على  هاتفي  التصال  الشرطة  مصالح  تلقي  بعد  جاءت  العملية 
بترويج  يقوم  شخص  وجود  مفاده  الوطني  لألمن  األخضر  الرقم 
فور  بالقصر،   02 برشيش  الجامعية  اإلقامة  بمحاذاة  المخدرات 
ذلك مصالح الشرطة وضعت خطة محكمة وتم االنتقال إلى عين 
المكان، أين لفت انتباههم شخص على متن دراجة نارية بمحاذاة 
اإلقامة الجامعية السالفة الذكر وعالمات القلق بادية على وجهه، 
وبمجرد تقرب عناصر الشرطة منه حاول الفرار وفي نفس الوقت 
عناصر  سرعة  أن  إال  ابتالعه،  محاوال  جيبه  من  شيء  بإخراج  قام 
10 قطع  الشرطة مكنتهم من منع ذلك، وقد ضبط بحوزته على 
من القنب الهندي باإلضافة إلى شفرة حالقة عليها آثار المخدرات 
المشتبه فيه  إنجاز ملف جزائي ضد  تستعمل للتقطيع، وقد تم 
المختص  أميزور  محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  أمام  تقديمه  وتم 
06 عقوبة  حقه  في  صدر  الفوري  المثول  جلسة  وبعد  إقليميا، 

أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 20000 دينار.

حياة. س

األغواط:

توقيف مروجين 
للمؤثرات العقلية

بأمن  الثاني  الحضري  لـألمن  التابعة  الشرطة  عناصر  أوقفت 
يبلغ  فيه  مشتبه  شخص  الماضي  األسبوع  خالل  األغواط  والية 
من العمر (28) سنة لتورطه في قضية حيازة األقراص المهلوسة 

قصد البيع.
النشاط األمني كانت بناءا على عمل استعالماتي يفيد  حيثيات 
المؤثرات  وترويج  ببيع  الذكر  السالف  فيه  المشتبه  بقيام 
قطاع  عبر  المتواجدة  األحياء  أحد  مستوى  على  العقلية 
تكثيف  وبعد  المصلحة  لتتمكن  األغواط  بمدينة  االختصاص 
األبحاث والتحريات من توقيف المعني، الذي ضبط بحوزته كمية 
من المؤثرات العقلية تقدر بـ (34) قرص مهلوس باإلضافة إلى 
مبلغ مالي من عائدات نشاطه اإلجرامي ليتم على إثر ذلك تحويله 

والمحجوزات إلى مقر المصلحة.
ملف  استكمال  وعد  فإنه  أمس  المصالح  لذات  بيان  وحسب 
اإلجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد 
إلى  الملف  إحالة  وبعد  األغواط،  محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل 
إجراءات المثول الفوري للجلسة صدر ضده حكم يقضي بسنتين 

حبس نافذ مع اإليداع، غرامة مالية قدرها 500000.00 دج.
األسبوع  نفس  وخالل  الثالث  الحضري  األمن  مصالح  عالجت  كما 
مهلوس بطريقة غير شرعية  أقرص  بـ حيازة  متعلقة  قضية 
عن  معلومات  ورود  إلى  القضية  وقائع  وتعود  البيع،  قصد 
مستوى  على  العقلية  المؤثرات  بترويح  األشخاص  بعض  قيام 
األبحاث  مكنت  أين  االختصاص،  بقطاع  المتواجدة  األحياء  أحد 
سنة   (24) العمر  من  يبلغ  فيه  مشتبه  توقيف  من  والتحريات 
العقلية  المؤثرات  من  كمية  على  المكان  بعين  بحوزته  ضبط 
مهيأة للبيع، ليتم على إثر ذلك تحويله إلى مقر المصلحة، بعد 
المشتبه  تقديم  تم  للقضية  الجزائية  اإلجراءات  ملف  استكمال 
إحالة  بعد  و  األغواط،  محكمة  لدى  الجمهورية  وكيل  أمام  فيه 
الملف إلى إجراءات المثول الفوري للجلسة صدر ضده حكم بـ (06) 

أشهر حبس غير نافذة، غرامة مالية قدرها (20000.00 دج).
حياة. س

تورطوا في إبرام صفقات مخالفة للقانون 
بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة

أحكام بين 3 سنوات 
وسنتين حبسا نافذا 

ضد آل بن حمادي

محكمة  لدى  والمالي  االقتصادي  القطب  أصدر 
أحكاما  أمس  العاصمة،  بالجزائر  أمحمد  سيدي 
حبسا  وسنتين  سنوات  ثالثة  بين  تتراوح 
نافذا في حق االخوة بن حمادي، مالكي مجمع 
بشركة  السابقة  اإلطارات  وتبرئة  «كوندور» 

«موبيليس» من كافة التهم الموجهة إليهم.
وعليه أصدر قاضي الجلسة حكما بالحبس لمدة 
خمسة سنوات منها سنتين موقوفة النفاذ ضد 
غرامة  جزائري  دينار  ومليون  حمادي  بن  عمر 
للقانون  مخالفة  صفقات  ابرام  بتهمة  مالية 

بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة.
حمادي  بن  الرحمن  عبد  أدين  التهمة  ولنفس 
النفاذ  موقوفة  سنتين  منها  سنوات  بأربع 
وسنتين  مالية  غرامة  جزائري  دينار  ومليون 
إلزامه  مع  حمادي  بن  إلسماعيل  نافذا  حبسا 
ألزم شركات  كما  المالية،  الغرامة  بدفع نفس 
و»التراكو»  فارما»  بي  «جي  «ترافوكوفيا»، 
ماليين   4 بدفع  «كوندور»  مجمع  فروع  وهي 
مع  منهم  لكل  مالية  كغرامة  جزائري  دينار 
للخزينة  بالتضامن  دينار جزائري  آالف   10 دفع 

العمومية.
وتم تبرئة مدراء شركة «موبيليس» السابقين 
ساعد دامة وأحمد شودار وكذا المسؤول السابق 
كافة  من  دعاس  الصالح  محمد  الشركة  لذات 
وزير  تبرئة  تم  كما  إليهم،  الموجهة  التهم 
في  المتابع  حطاب  محمد  السابق  الرياضة 
أمينا عاما سابقا لوالية  القضية بصفته  هذه 

الجزائر.
باقي  حق  في  الصادرة  األحكام  تراوحت  كما 
المتهمين منهم مسؤولين سامين في مديريات 
غرامة  دج  ومليون  نافذ  حبس  بعام  النقل 

وتبرئة آخرين.
حياة سرتاح

من بينهم امرأة وجلهم مسبوقون قضائيا

تفكيك شبكة إجرامية 
يروّجون األقراص 
المهلوسة بإقليم 

العاصمة
تمكنت مصالح أمن والية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة 
للشرطة القضائية المقرية بأمن المقاطعة اإلدارية حسين 
داي من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار النقل و التخزين 

و البيع للمؤثرات العقلية.
االشراف  تحت  تمت  التي  الحال  قضية  حيثيات  ومكنت 
من  األمنية  الفرقة  ذات  إقليميا  المختصة  للنيابة  المستمر 
توقيف (04) مشتبه فيهم من بينهم امرأة، يتراوح أعمارهم 
بين 30 إلى 40 سنة، وهم مسبوقين قضائيا ينحدرون من 

والية الجزائر العاصمة.
وفي التفاصيل أشار بيان لذات المصالح أن القضية أسفرت 
 (1005) بـ  المقدرة  العقلية  المؤثرات  من  كمية  حجز  عن 
قرص مؤثر عقلي، 4 قارورات محلول بهم سائل مؤثر عقلي، 
4 هواتف نقالة، مبلغ مالي يقدر بـ (20000دج) من عائدات 
النقل  لغرض  تستعمالن  سياحتين  ومركبتين  المتاجرة 
كافة  استكمال   وبعد  فإنه  المصدر  وحسب  المتاجرة،  و 
أمام  فيهم  المشتبه  تقديم  سيتم  القانونية،  اإلجراءات 

النيابة المختصة إقليميا.
لذوي  العالمي  باليوم  االحتفال  آخر وتناسبا مع  على صعيد 
سنة،  كل  من  ديسمبر  لـ03  المصادف  الخاصة  االحتياجات 
بهذه  خاصا  برنامجا  الجزائر،  والية  أمن  مصالح  برمجت 
لهاته  تضامنية  منزلية  زيارات  تنظيم  تم  حيث  المناسبة، 
توعوية  حمالت  تنظيم  تمّ  السياق  نفس  وفي  الفئة، 
تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق من راجلين و سواق، تم 
من خاللها دعوتهم إلى ضرورة التحلي باليقظة أثناء السياقة 
من أجل تفادي وقوع حوادث جسمانية وذلك بحضور شخص 

من ذوي االحتياجات الخاصة كان ضحية حادث مروري.
حياة سرتاح
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