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المناخي  التغیر  مكافحة  تشكل 
التي  عنھ،  الناجمة  والكوارث 
من  مجموعة  لھا  خصصت 
یوما  الحكومیة  غیر  المنظمات 
عالمیا، یصادف 8 دیسمبر من كل 
سنة، أحد التزامات الجزائر الدائمة 
والقاري،  الوطني  المستوى  على 
التي تعمل على تجسیدھا من خالل 

مخططات ومشاریع.
من  تعاني  التي  الجزائر،  وتؤكد 
القصوى،  المناخیة  الظواھر  تفاقم 
دعمھا لكل مبادرة دولیة من شأنھا 
الحراري  االحتباس  ظاھرة  كبح 
والجفاف  التصحر  ومكافحة 
من  وغیرھا  الغابات  وحرائق 

الكوارث الطبیعیة والبیئیة.
كما تشدد الدولة الجزائریة، في عدة 
خاصة  واقلیمیة  عالمیة  مناسبات 
26 الـ  المؤتمر  اخرھا  بالمناخ, 

المتحدة  االمم  التفاقیة  لألطراف 
المناخیة  التغیرات  بشان  االطاریة 
احتضنتھ  الذي  (كوب26-)، 
المنتصف  في  البریطانیة  غالسكو 
المنصرم،  نوفمبر  شھر  من  األول 
المناخیة  المسائل  معالجة  أن  على 
المسؤولیة  على  ترتكز  أن  یجب 
المتطورة،  للبلدان  التاریخیة 
لالحتباس  الرئیسیون  المتسببون 
االعتبار  بعین  واألخذ  الحراري 
الدول  وبین  بینھا  االختالالت 

النامیة.
سطرت  المحلي،  المستوى  وعلى 
للمناخ  وطنیا  مخططا  الجزائر 
للفترة 2030-2020 یحمل 155
الغازات  انبعاثات  لخفض  مشروع 
السلبیة  االثار  مع  وللتكیف  الدفینة 
ولمرافقة  المناخیة،  للتغیرات 
فیھ  تعھدت  المناخیة،  الحوكمة 
الغازات  من  انبعاثاتھا  بتخفیض 
وبالعمل  بالمائة،   7 بنسبة  الدفیئة 
22 نسبة  إلى  الوصول  على 

حال  في   2030 آفاق  في  بالمائة 
دولي  مالي  دعم  على  حصولھا 
الرامیة  الكبرى  المشاریع  لتمویل 
إلى التكیف مع التغیرات المناخیة.

یتضمنھا  التي  المشاریع  بین  ومن 
المخطط الوطني للمناخ، الذي یشكل 

أداة عملیة لتطبیق السیاسة الوطنیة 
العشریة لمكافحة التغیرات المناخیة 
ودلیال  األخضر،  االقتصاد  وتنمیة 
بااللتزامات  الوفاء  على  ملموسا 
السیاسیة  لإلرادة  وإظھارا  الدولیة 
تغیر  لمكافحة  الوطنیة  والجھود 
ھامان  مشروعان  نجد  المناخ، 
مشروع  تأھیل  بإعادة  یتعلقان 
الطاقة  واستعمال  األخضر،  السد 
المیاه للسقي في  الشمسیة في ضخ 

منطقة الجنوب والھضاب العلیا.
كان  العشریة،  السیاسة  ھذه  وعن 
المالیة، أیمن  الوزیر األول، وزیر 
خالل  أكد،   قد  الرحمان،  عبد  بن 
الشرق  «مبادرة  قمة  في  مشاركتھ 
جرت  التي  األخضر»،  األوسط 
في نھایة اكتوبر الماضي بالریاض 
لرئیس  ممثال  بصفتھ  السعودیة، 
على  أساسا  تقوم  أنھا  الجمھوریة، 
في  االستثمار  تطویر  «تشجیع 
وفي  النفایات  وتحویل  فرز  مجال 

مجال الطاقات المتجددة».
باستحداث  الشأن،  ھذا  في  وذكر، 
على  متخصصة،  وطنیة  ھیاكل 
الطاقوي  االنتقال  وزارة  رأسھا 
والطاقات المتجددة، التي تعمل على 
االنجاز  قید  المشاریع  تنفیذ  تسریع 
والفعالیة  الرصانة  مجال  في 
الھیدروجین  وإنتاج  الطاقویة 
األخضر، إلى جانب مشروع السد 
األخضر، الذي تعمل الجزائر حالیا 
توسیع  أجل  من  بعثھ  إعادة  على 

مساحتھ.
تساھم  التي  الجزائر،  وتؤكد 
انبعاث  من  بالمائة   0.39 بنسبة 
دائما  العالم,  في  الدفیئة  الغازات 
انشاء  في  اإلسراع  ضرورة  على 
بالكوارث  خاص  افریقي  صندوق 
المناخیة،  التغیرات  عن  الناجمة 
الجمھوریة،  رئیس  اقترحھ  الذي 
عبد المجید تبون، خالل مشاركتھ، 
اجتماع  في  الماضي  مارس  شھر 
لالتحاد  واالمن  السلم  لمجلس 
رؤساء  مستوى  على  اإلفریقي 
حضي  والذي  والحكومات  الدول 

بموافقة وتبني المشاركین لھ.
ق. و

التنوع  على  الحفاظ  وجوب  على  خبراء  أكد 
البیولوجي الزراعي والنباتي والحیواني الذي 
التي  العولمة  وآثار  المناخیة  التغیرات  تھدده 

أدت إلى تغیر العادات الغذائیة.
حول  وطني  لقاء  خالل  المتدخلون  أبرز 
أھمیة التنوع البیولوجي الزراعي المحلي في 
مجال األمن الغذائي والصحي، نظمتھ وزارة 
منظمة  مع  بالشراكة  الریفیة  والتنمیة  الفالحة 
األمم المتحدة للتغذیة والفالحة، دور الزراعة 
بصفة  المعیشیة  وسائل  تحسین  في  المحلیة 

مستدامة.
التي  المزارعة  األسر  دور  على  ألحوا  كما 
تطویر  على  قدرتھا  الدوام  على  «أثبتت 
نقص  لمواجھة  جدیدة  مبتكرة  استراتیجیات 
الخبراء  وأكد  المناخیة».  والتقلبات  التغذیة 
القدرات  لھم  المزارعین  «ھؤالء  أن  على 
المطلوبة إلنتاج األغذیة التي تتالءم مع الفالحة 
التي  المحلیة، وھذا بفضل معارفھم  والعادات 

استقوھا من أجدادھم».
الزراعة  مدیرة  أبرزت  الشأن،  ھذا  ففي 
المنتجات  وترقیة  الوسم  ووضع  البیولوجیة 
الفالحیة، ملیكة حمانا على الدور الھام للتنوع 
البیولوجي الزراعي في الجزائر الذي لھ دائما 

«أھمیة قصوى» في بقاء الشعوب وتطورھا.
الممتاز  «التكیف  أن  حمانا  السیدة  وأوضحت 
لعدید األجناس واألشكال المحلیة مع الظروف 
المناخیة الصعبة قد سمح للسكان والمجموعات 
المحلیة بتطویر زراعة تدمج تربیة الحیوانات 
الوسط  القائمة على معرفة  المعرفیة  والدرایة 
البیولوجیة والحیوانیة  المعدات  وخصوصیات 
لالستراتیجیة  تطرقھا  ولدى  والنباتیة». 
التنوع  ھذا  على  للحفاظ  المتخذة  واالجراءات 
المتدخلة  ذات  أكدت  الجزائر،  في  البیولوجي 
على أن ھذه االستراتیجیة القطاعیة المشتركة 
المحلیین  المزارعین  على  «بالفعل»  تعتمد 
«حراس»  یعتبرون  ممن  الریفیات  والنساء 

التراث الوطني والثقافي.
تمثل  األمور  «ھذه  إن  تقول  واستطردت 
على  والحفاظ  االبتكار  في  مفتاحیة  فواعال 
الجینیة  والموارد  الزراعي  البیولوجي  التنوع 
ألنھا تعتبر حاملة للمعارف والخبرات الثمینة 

التي أثبتھا العلم».
كما ألحت حمانا على الجانب االقتصادي لھذا 
دوره  على  وعالوة  الذي  البیولوجي،  التنوع 
الرئیسي في الحفاظ على األمن الغذائي للبلد، 
القیمة  ذات  للمنتوجات  محتمال  مصدر  یمثل 

المضافة ومصدرا أیضا لتنویع مداخیل السكان 
التنوع  دور  إلى  المتحدثة  وأشارت  الریفیین، 
البیئیة  السیاحة  تطویر  في  الفالحي  البیئي 
األطباق  ترویج  خالل  من  السیما  والجبلیة 
التقلیدیة الخاصة بكل منطقة واللحوم المحلیة.

الوطني  التراث  على  المحافظة  إطار  وفي 
المسؤولة  ذات  تطرقت  والنباتي،  الحیواني 
قطاعھا  أطلقھا  التي  البرامج  مختلف  إلى 
ملیون شجرة  من  أزید  برنامج غرس  السیما 
محلیا.  متنوعة  خاصة  شعب  وإنشاء  زیتون 
البحث  مراكز  مع مختلف  بالعمل  ذكرت  كما 
الخبیر  أبرز  الجینات. من جھتھ،  بنك  إلنشاء 
للبحث  الوطني  المعھد  من  البویحیاوي  رشید 
من  المبذولة  الجھود  للجزائر،  الزراعي 
على  الحفاظ  أجل  من  البحث  مراكز  طرف 
بساللة  المحلیة، مستشھدا  الحیوانیة  السالالت 
«تازغزاوت» (الساللة الزرقاء) وھي ساللة 
غنم خاصة بمنطقة القبائل. وقال إن ھذه الساللة 
سالالت  قائمة  في  تدرج  لم  المعروفة  غیر 
األغنام في الجزائر»، مضیفا ان باحثو المعھد 
من  تحدید خصائصھا  بعد  إنقاذھا  من  تمكنوا 

الجانب الجیني والمورفولوجي. 
• .´

بن  أیمن  المالیة،  وزیر  االول،  الوزیر  أشرف 
عبد الرحمان، على تنصیب العدید من االطارات 
ما  وھو  المالیة  لوزارة  تابعة  مختلفة  بمدیریات 
المصالح  تنظیم  إعادة  مسار  باستكمال  سمح 
بیان  أوضح  الوزاریة.  الدائرة  لھذه  المركزیة 

للوزارة األولى أمس،
6 االثنین  یوم  قام  الرحمان  عبد  بن   » ان   
المعینة  االطارات  بتنصیب   2021 دیسمبر 
والمدیریة  الدولة  العامة ألمالك  المدیریة  برسم 
للعملیات  المحاسبي  والتسییر  للخزینة  العامة 
للرقمنة  العامة  المدیریة  وكذلك  للدولة  المالیة 

االقتصادیة».  المعلومات  وانظمة  والمعلوماتیة 
باستكمال  سمح  قد  التنصیب  ھذا  یكون  وبھذا 
لوزارة  المركزیة  الخدمات  تنظیم  إعادة  مسار 
المالیة تطبیقا ألحكام المرسوم التنفیذي رقم -21
252 المؤرخ 6 یونیو 2021 ، حسب البیان. 
الجھود  ھذه  التنظیم  إعادة  عملیة  و»تعكس 
الشروع  تم  التي  اإلصالحات  لمرافقة  المبذولة 
المالیة في  فیھا من خالل تعزیز قدرات وزارة 
دعم ھذه العملیة بإنشاء ھیاكل تنظیمیة لإلصالح 
وإدارة التغییر، والمزید من االنسجام بین الھیاكل 

التي تمارس المھن التكمیلیة»، 

دعا  المناسبة  وبھذه  الوزارة.  اشارت  حسبما 
المعنیة  العامة  المدیریات  الرحمان  عبد  بن 
االستراتیجي  المسعى   تجسید  نحو  التوجھ  إلى 
الذي تمت مباشرتھ في ھذا االطار، مشیرا إلى 
للرقمنة  الجدیدة  العامة  المدیریة  استحداث  أن 
االقتصادیة  المعلومات  وانظمة  والمعلوماتیة 
 ، المالیة  وزارة  لدى  المسؤولیة  حس  یترجم 
آلیات  تتمكن  أن  على  للسھر  سیادیة،  كإدارة 
في  أھدافھا  تحقیق  من  والتحدیث  اإلصالحات 

مجال الفعالیة والشفافیة.
h .¥

ف. م

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ايسعد كمال 
أمس، أن أسعار التذاكر المطبقة قبل األزمة قد تم االحتفاظ بها.
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الرحمان  عبد  الصحة،  وزیر  التزم 
أعضاء  استقبالھ،  لدى  بوزید،  بن 
الصحة  لنقابات  الوطنیة  التنسیقیة 
سبیل  في  الجھود  أقصى  ببذل 
حلول  وإیجاد  األوضاع  تحسین 
في  المطروحة  المشاكل  لجمیع 
القطاع، حسب ما أفاد بھ أمس، بیان 

للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن بن بوزید 
حرص  االجتماع  ھذا  خالل  أكد 
القطاع على التواصل والتشاور مع 
جمیع الشركاء االجتماعیین، مشیرا 
الى أنھ تمت «دراسة جملة الملفات 
واالنشغاالت المعبر عنھا وعرضھا 
ببذل  التزم  كما  الحكوم»،  على 
تحسین  سبیل  في  الجھود  «أقصى 
لجمیع  حلول  وإیجاد  األوضاع 

المشاكل المطروحة».
بمتابعة  المكلفة  اللجنة  أن  وأضاف 
تبذل  الصحة  نقابات  مطالب 
لتحسین  وسعھا  في  ما  «أقصى 
لجمیع  حلول  وإیجاد  األوضاع 

أقرھا  كما  المطروحة  المشاكل 
ذات  وفي  الجمھوریة».  رئیس 
أن  على  الوزیر  شدد  السیاق، 
من  والسابع  السادس  «الشطرین 
صبھما  سیتم  كوفید19-  منحة 
المالي  الغالف  اإلفراج عن  بمجرد 

المخصص لذلك».
أعضاء  ذكر  المناسبة،  وبذات 
الصحة  لنقابات  الوطنیة  التنسیقیة 
التي  الجمھوریة  رئیس  بقرارات 
القطاع  مھنیي  لصالح  أقرھا 
القوانین  «مراجعة  رأسھا  وعلى 

األساسیة لمختلف األسالك الصحیة 
والنظام التعویضي والتأمین الشامل 
إلى  باإلضافة  التقاعد،  وامتیازات 
عمال  لعائالت  منحة  تخصیص 
الوباء».  جراء  المتوفین  القطاع 
وأكدوا على ضرورة «أخذ مطالبھم 
العاجل،  القریب  في  االعتبار  بعین 
القدرة  بتحسین  المتعلقة  تلك  خاصة 

الشرائیة».
ع. ط

على  تصریح  في  ایسعد  وقال 
«أمواج االذاعة الوطنیة» الثانیة 
على  حافظة  «المؤسسة  إن 
سنة  قبل  المطبقة  التسعیرات 
الصعوبات  رغم  وھذا   ،2020

التي خلفتھا األزمة الصحیة».
مثاال  الصدد،  ھذا  في  وأعطى 
الجزائر  بین  التذاكر  سعر  عن 
وایابا  ذھابا  (فرنسا)  ومرسیلیا 
حدود  في  ظل  الذي  بالسیارة 
56000 دج، فضال عن تطبیق 
التخفیضات خالل فصل الشتاء. 
الوطنیة  المؤسسة  استأنفت  وقد 
للنقل البحري للمسافرین نشاطھا 
االخیر  اكتوبر   21 بتاریخ 
الفاتح  من  وابتداء  اسبانیا،  نحو 
نوفمبر نحو مرسیلیا، إال أن ھذا 
االستئناف قد بقي مقتصرا على 
وقدم  االسبوع.    في  رحلتین 
ایسعد في ھذا الخصوص، شكره 
بخصوص  العمومیة  للسلطات 
معتبرا  النشاط،  استئناف  قرار 

ایاه بحقنة اكسجین للمؤسسة.
السفر،  بظروف  یتعلق  فیما  أما 
على  یجب  أنھ  إیسعد  اكد  فقد 
المسافرین من الجزائر ان یقدموا 
كوفید19- عن  الكشف  تحلیل 

ساعة   48 عن  یقل  السلبي، 
ألولئك  ساعة   36 من  وأقل 
القادمین من الخارج، فضال عن 
كوفید19-.  ضد  التلقیح  دفتر 
تم  التي  التذاكر  یخص  فیما  أما 

اقتناؤھا قبل االزمة الصحیة، فقد 
تبقى  انھا  المسؤول  ذات  اوضح 
صالحة الى غایة استھالكھا وان 
تعویض التذاكر ممكن ایضا. أما 
البحریة،  السوق  فتح  بخصوص 
المؤسسة على  أن  الى  اشار  فقد 

استعداد للمنافسة.
الوطنیة  للمؤسسة  وأضاف «ان 
ال  للمسافرین  البحري  للنقل 
ألن  المنافسة  ھذه  من  تخشى 
40 سنة».  یمتد على  لھا سوق 
وتمتلك المؤسسة حالیا 4 بواخر 
 «3 المختار  «باجي  في  تتمثل 
و»الطاسیلي   «2 و»الجزایر 

2» و»طارق بن زیاد».

باخرة  أن  الصدد  ھذا  في  وذكر 
الذي   ،«3 المختار  «باجي 
أوت  شھر  في  استالمھا  تم 
االستیعابیة  طاقتھا  تبلغ  االخیر، 
سیارة  و600  مسافر   1800
الجزائر  لخط  مخصصة  ھي  و 
اقتناء  ان  یقول  وتابع  مارسیلیا. 
من  بتمویل  تم  الباخرة  ھذه 
لالستثمار  الوطني  الصندوق 
ملیون   175 بـ  تقدر  بمیزانیة 
بباخرة  یتعلق  فیما  أما  دوالر. 
تستوعب  التي   «2 «الجزایر 
سیارة  و300  مسافر   1300
للرحالت  حالیا  مخصصة  فھي 

نحو ألیكانتي (اسبانیا).

«طاسیلي  سفینتي  أن  حین  في 
2»، التي تقدر طاقتھا االستیعابیة 
بـ 1300 مسافر و300 سیارة، 
بطاقة  زیاد»  بن  و»طارق 
سیارة،  و450  مسافر   1300
فیخضعان «للصیانة»، استعدادا 
وبخصوص  الصیف».  لموسم 
اكد  فقد  الصحیة،  االزمة  اثر 
قد  المؤسسة  ان  ایسعد  السید 
13 ملیار دج  بـ  سجلت خسارة 
الـ 18 من تعلیق  خالل االشھر 
اكتفت  التي  الفترة  وھي  النشاط 
خدمات  بتقدیم  المؤسسة  فیھا 
لھا  سمح  مما  البحري،  الشحن 

بدفع اجور عمالھا.



3 الحدث

الفرنسي،  الوزیر  وأضاف 
تجمعھما  وفرنسا  الجزائر  أن 
كثافة  تمیزھا  عمیقة  روابط 
بین  االنسانیة  العالقات 
وھي  والفرنسیین  الجزائریین 
لودریان،  یقول  عالقات، 
معقد،  تاریخ  عبر  مترسخة 
الدبلوماسیة  رئیس  أعرب  كما 
العمل  في  "أملھ  عن  الفرنسیة 
على رفع العوائق وحاالت سوء 
الفھم التي قد تطرأ بین البلدین، 
مشیرا ان الطرفین قد اتفقا خالل 
المحادثات على استئناف بعض 

محاور التعاون الثنائي.
وقال إن ھذا سیتجسد من خالل 
بین  العملي  الحوار  استئناف 
المسائل  بخصوص  الشركاء 
بعث  وكذا  والھجرة  البشریة 
مكافحة  حول  العملي  الحوار 
جھودنا  خالل  ومن  اإلرھاب 

بلدینا،  أمن  لضمان  المشتركة 
الحوار  یفضي  أن  متمنیا 
استئناف  إلى  الیوم  نبعثھ  الذي 
بین  السیاسیة  المبادالت 

حكومتینا في 2022.
وقد أعرب لودریان عن أملھ في 
الطریق  سویا  البلدان  ینتھج  أن 
یتطلعا  وأن  ھادئة  عالقة  نحو 
النظر  بغض  المستقبل،  إلى 
عن جروح الماضي التي یتیعن 
سوء  وحاالت  مواجھتھا  علینا 
التفاھم التي ینبغي أن نتجاوزھا.

مرة  أؤكد  أن  "بودي  وقال: 
شریك  الجزائر  أن  أخرى 
الصعید  على  لفرنسا  أساسي 
الصعید  على  وكذا  الثنائي 
مواصلة  إلى  نسعى  اإلقلیمي. 
الدبلوماسیة  مبادراتنا  تنسیق 
السیاسي  االنتقال  مسار  لدعم 
باریس  مؤتمر  بعد  لیبیا  في 

الشؤون  وزیر  فیھ  شارك  الذي 
في  الوطنیة  والجالیة  الخارجیة 
ممثال  لعمامرة  رمطان  الخارج 

للرئیس تبون".
قائال:  لودریان  وأبرز 
في  الوضع  كذلك  "استعرضنا 
الجزائر  تلعب  حیث  مالي، 
دورا مھما"، مؤكدا على أھمیة 
اتفاق  تنفیذ  في  الجزائر  "التزام 
بمالي". والمصالحة  السلم 
ھذا  "أحیي  بالقول  وأردف 
یتواصل  أن  وأتمنى  االلتزام 

حوارنا حول ھذا الموضوع".
أن  أكد  نفسھ،  المنحى  وفي 
معا  تواجھان  والجزائر  فرنسا 
"تحدیات مھمة في سیاق إقلیمي 
أنھ  مبرزا  آمن"،  غیر  ودولي 
یقدما  أن  البلدین  على  یتعین 
"للتحدیات  عملیة  مقترحات 
التي یمثلھا االرھاب في منطقة 

غیر  الھجرة  وكذا  الساحل 
رھانات  إلى  إضافة  الشرعیة، 

التنمیة االقتصادیة".
قائال:  لودریان  وتابع 
ھذه  كل  إلى  "وبالنظر 
اھتماماتنا  وإلى  المواضیع 
مشاوراتنا  فإن  المشتركة، 
مھمة جدا وھو سبب تواجدي 
العاصمة"،  بالجزائر  الیوم 
بالقدوم  "سعادتھ  عن  معربا 
إلى الجزائر"، حیث "تشرفت 
الرئیس  مع  مطوال  بالحدیث 
لعمامرة".   ونظیري  تبون 
الدبلوماسیة  رئیس  واختتم 
بالقول  تصریحھ  الفرنسیة 
"أود أن أشكرھما على حفاوة 
"لِمن  أنھ  مضیفا  االستقبال" 
أحل  أن  لي  بالنسبة  المھم 
عمل  زیارة  في  بالجزائر 

وتقییم للعالقة الثنائیة".

أوضح لودریان في تصریح للصحافة عقب اللقاء الذي خصھ بھ رئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون أنھ 
یتوخى من زیارتھ إلى الجزائر تحقیق ھدفین أال وھما ارساء "عالقة ثقة بین بلدینا یطبعھا احترام سیادة 

كل طرف، وكذا النظر إلى المستقبل من أجل العمل على بعث شراكتنا الضروریة وتعمیقھا".

عبرت عن أملھا في رفع العوائق وتجاوز حاالت سوء الفھم بین البلدین
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 اتخذت وزارة التربیة الوطنیة قرارا 
قبل  الشتویة  العطلة  بتقدیم  یقضي 
كإجراء  المحدد  موعدھا  من  أسبوع 
احترازي لمنع تفشي فیروس كورونا 
كافة  وسالمة  صحة  على  والحفاظ 
على  وعائلتھم  والمستخدمین  التالمیذ 

حد سواء.
ووصف أمس رئیس المنظمة الوطنیة 
في  زینة  بن  علي  التالمیذ  ألولیاء 
وزارة  قرار  الرائد،  لجریدة  تصریح 
التربیة الوطنیة بتقدیم العطلة الشتویة 
بأنھ  المنتظر، مشیرا  بالمفاجئ وغیر 
التربویة  األسرة  استشارة  دون  اتخذ 

في أطوارھا الثالث.
وأبدى علي بن زینة تخوفھ من تأثیر 
االبتدائي،  الطور  تالمیذ  على  القرار 
لم  المؤسسات  من  العدید  وأنا  خاصة 
یدخلھا  ما  االمتحانات،  بعد  تستكمل 
الستدراك  الزمن  مع  سباق  في 
العمل  مواصلة  أن  مضیفا  الوضع، 
خالل األسبوع القادم لألساتذة وإدارة 
الستكمال  التربویة  المؤسسات 
األعمال المرتبطة بنھایة الفصل األول 
من تصحیح ألوراق االختبارات، عقد 
العالمات  وكذا حجز  األقسام  مجالس 
بأن  یعني  ال  الرقمیة،  األرضیة  في 
المتضرر  بأن  بل  صحیح،  القرار 

الوحید سیكون التالمیذ وفقط.
وزارة  تحجج  محدثنا،  واستغرب 
الوسط  في  إصابات  بتسجیل  التربیة 

في  الشتویة،  العطلة  لتقدیم  المدرسي 
الوقت الذي تواصل السلطات تخفیف 
القیود على العدید من المجاالت، وھو 
الوضع الذي جعل قرار الوزارة غیر 

منتظر بالنسبة لھم.
ألولیاء  الوطنیة  المنظمة  رئیس  وأكد 
من  الوزارة  تخوف  بأن  التالمیذ، 
المدرسي،  المحیط  في  الوباء  تفشي 
اإلجراءات  تشدید  یستدعي  كان 
االحترازیة عوض تقدیم العطلة، ولم 
ینف ذات المتحدث التقاعس والتراخي 
في تطبیق البرتوكول الصحي بالعدید 
رغم  التربویة،  المؤسسات  من 
من  العدید  أطلقتھا  التي  التحذیرات 
الھیئات، بالموازاة مع تسجیل انتشار 

للمتحور الجدید لفیروس كورونا.
عاشھ  عما  للحدیث  زینة،  بن  وعاد 
بعض التالمیذ وأولیائھم خالل السنتین 
الماضتین، مشیرا إلى تسجیل المنظمة 
مرافقة  بعدم  أساسا  تتعلق  لشكاوي 
ولم  بالوباء  أصیبوا  الذین  التالمیذ، 
تمنح لھم الفرصة الستدراك ما فاتھم 
من امتحانات، ما انجر عنھ رسوبھم، 
الصحة  على  الحفاظ  بأن  مضیفا 
العمومیة في الوسط المدرسي ال یعني 
مرافقتھم  یتطلب  بل  التالمیذ،  اھمال 
الظروف  أحسن  في  ووضعھم 
یخشى  الذي  الوضع  وھو  للتمدرس، 
العطلة  تقدیم  عقل  یتكرر،  أن  محدثنا 

الشتویة.                        ف.م

العدید من المؤسسات التربویة لم تستكمل امتحاناتھا

بن زینة: قرار تقدیم العطلة 
الشتویة مفاجئ

حددت السلطة الوطنیة المستقلة لالنتخابات، 
األحد المقبل، موعدا النطالق فترة المراجعة 
ستتواصل  والتي  االنتخابیة  للقوائم  الدوریة 
إلى غایة الـ 16 من دیسمبر الجاري، داعیة 
المواطنین غیر المسجلین إلى تسجیل أنفسھم.
لمراقبة  المستقلة  الوطنیة  السلطة  دعت 
المواطنین  أمس،  لھا،  بیان  في  االنتخابات، 
غیر المسجلین في القوائم االنتخابیة البالغین 
2021 دیسمبر   31 یوم  كاملة  سنة   18

إقامتھم  محل  ببلدیة  أنفسھم  تسجیل  إلى 
القوائم  لمراجعة  البلدیة  اللجنة  مستوى  على 

االنتخابیة.
"یتعین  أنھ  وثیقة "سلطة شرفي"،  في  وجاء 
إقامتھم  مقر  غیروا  الذین  الناخبین  على 

القوائم  لمراجعة  البلدیة  اللجنة  من  التقرب 
من  الجدیدة  إقامتھم  مقر  ببلدیة  االنتخابیة 
للمواطنین  بالنسبة  أما  تسجیلھم،  إعادة  أجل 
المقیمین في الخارج فیتعین علیھم التقرب من 
لتسجیل  القنصلیة  أو  الدبلوماسیة  الممثلیات 

أنفسھم".
تقدیمھا  الواجب  الوثائق  السلطة  وحددت 
إرفاق  أكدت ضوروة  حین  العملیة،  لتسھیل 
البلدیة،  االنتخابیة  القوائم  في  التسجیل  طلب 
بوثیقة إثبات ھویة المعني وأخرى تثبت محل 
األولي  التسجیل  للمعنیین  یمكن  كما  اإلقامة، 
عبر  البلدیة  االنتخابیة  القوائم  في  بعد  عن 

موقع السلطة المستقلة.
 إ. س

"سلطة شرفي" تدعو المواطنین إلى التسجیل، وتعلن:

انطالق مراجعة القوائم االنتخابیة 
األحد المقبل
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والتنظیم  اإلعالم  مسؤول  كشف 
بسطیف،  االنتخابات  سلطة  بمندوبیة 
إعالن  أن  أمس،  فیالوین،  الغني  عبد 
نوفمبر   27 لمحلیات  النھائیة  النتائج 
أن  معلنا  األحد،  ھذا  سیكون  المنقضي 
المجالس  أعضاء  تنصیب  في  الشروع 
المحلیة المنتخبة سیكون األسبوع القادم.

المكلف  فیالوین  الغاني  عبد  قال 
والتنظیم  االنتخابیة  والحملة  باإلعالم 
الوطنیة  للسلطة  الوالئیة  بالمندوبیة 
إن  بسطیف،  لالنتخابات  المستقلة 
لمحلیات  النھائیة  النتائج  عن  اإلعالن 
األحد  سیكون   2021 نوفمبر   27
بھ،  خص  حدیث  في  موضحا  القادم، 
أن  الجھویة،  سطیف  إذاعة  امس، 
النتائج ستعلن "بمحضر نھائي"، وتنشر 
بمقر المندوبیة الوالئیة للسلطة الوطنیة 
تبینت بمدینة  المستقلة لالنتخابات بحي 

سطیف.
المستقلة  الوطنیة  السلطة  وكانرئیس 
أعلن  قد  شرفي،  محمد  لإلنتخابات  
المحلیة  لإلنتخابات  االولیة  النتائج  عن 
نسبة  فیھا  وصلت  التي  والوالئیة، 
البلدیة  االنتخابات  في  المشاركة 

نسبة  بلغت  فیما  بالمائة،   إلى36.58 
الوالئیة  اإلنتخابات  في  المشاركة 

34.76 بالمائة
وفیما یتعلق بوالیة سطیف، أشارالمكلف 
والتنظیم  االنتخابیة  والحملة  باإلعالم 
الوطنیة  للسلطة  الوالئیة  بالمندوبیة 
المستقلة لالنتخابات ، إلى أن  الشروع 
المحلیة  المجالس  أعضاء  تنصیب  في 
المنتخبة سیكون األسبوع القادم، متحدثا 
نتائج  في  طعنوا  مترشحا   29 عن 
إثنین  بمترشحین  خاصة  االنتخابات 
للمجلس الشعبي الوالئي، و27 مترشحا 
كما  البلدیة،  الشعبیة  المجالس  في 
المحكمة  لدى  الطعن  آجال  أن  أضاف 
لیلة السادس  اإلداریة انقضت منتصف 

من دیسمبر الجاري.
فیالوین  الغاني  عبد  قال  ذلك،  وحول 
برفض  فصلت  اإلداریة  المحكمة  إن 
مشیرا  التأسیس،  وعدم  الطعون  كل 
لبلدیتي سطیف  إثنین  أن مرشحین  إلى 
وبوطالب طعنا لدى مجلس الدولة، وأن 
یوم  الطعنین  في  فصل  الدولة  مجلس 

أمس.
إیمان. س

علوم  بكلیة  األستاذ  یرى 
العید  واالتصال،  اإلعالم 
وزیر  زیارة  أن  زغالمي، 
الخارجیة الفرنسي جان إیف 
تعتبر  للجزائر،  لودریان 
"اعتذارا ضمنیا من فرنسا"، 
بین  العالقات  توتر  بعد 
باریس  أن  مؤكدا  البلدین، 
إلى  األولى،  بالدرجة  تسعى 
في  مصالحھا  على  الحفاظ 

الجزائر.
زغالمي،  العید  األستاذ  أكد 
قادت  التي  العمل  زیارة  أن 
الفرنسي  الخارجیة  وزیر 
إلى  تھدف  ال  للجزائر، 
الثنائیة  العالقات  دفع  إعادة 
المتوترة بین البلدین، بقدر ما 
ھي محاولة لحمایة مصالحھا 
الجزائر،  في  االقتصادیة 
علوم  بكلیة  األستاذ  وأوضح 
في  واالتصال  اإلعالم 
أمس،  لـ"الرائد"،  تصریح 
التي  الزیارة  طبیعة  أن 
فضال  رسمیة،  تعتبر  ال 
"بمبادرة  جاءت  أنھا  عن 
التحضیر  یتم  ولم  فرنسیة، 
لھا مسبقا"، تؤكد مرة اخرى 
أن تواجد لودریان بالجزائر 
للمسائل  التطرق  ھدفھ 

العالقة ومحاولة إیجاد حلول 
التوتر  لحالة  استعجالیة 
بین  العالقات  تشھدھا  التي 
الفترة  في  وفرنسا  الجزائر 

األخیرة.
وأضح األستاذ الجامعي، أن 
فرنسا تنتھج سیاسة الواقعیة 
وتغلیب مصالحھا الشخصیة 
ال أكثر وال أقل، مضیفا أن 
وزن  جیدا  تدرك  باریس" 
المغرب  دول  بین  الجزائر 
وتعلم  وإفریقیا،  العربي 
الرھان  تحت  مصالحھا  أن 
العالقات  دفع  إعادة  فتحاول 
لیبقى  الجزائر"،  وبین  بینھا 
الغرض الحقیقي من الزیارة 
التي قال إنھا تكتسي " طابعا 
ظرفیا "، متوقفا على النتائج 

التي ستفرزھا.
ولم یترّدد األستاذ زغالمي، 
وزیر  زیارة  وصف  في 
للجزائر  الفرنسي  الخارجیة 
الضمني"،  االعتذار  بـ" 
الطرف  مبادرة  أن  مؤكدا 
وفتح  بالزیارة  الفرنسي 
أن  تؤكد  الحوار،  قنوات 
مع  بندیة  تتعامل  الجزائر 
علیھا  وتفرض  فرنسا، 

التعامل معھا بكل احترام .

الخارجیة  وزیر  وكان 
إیف  جان  الفرنسي 
لودریان، قد حل بالجزائر، 
عمل،  زیارة  في  أمس، 
عن  ختامھا  في  أعلن 
بعث  إعادة  باریس  رغبة 
كما  الجزائر،  مع  الحوار 
كل  مع  لقائھ  خالل  تطرق 
الجمھوریة  رئیس  من 
ووزیر  تبون،  المجید  عبد 
الشؤون الخارجیة والجالیة 
رمطان  بالخارج  الوطنیة 
لعمامرة، إلى عدید الملفات 
مقدمتھا  وفي  المشتركة، 
وملف  اإلرھاب  مكافحة 
بحث  عن  فضال  الھجرة، 
العالقات  بعث  إعادة  سبل 
الدبلوماسیة بین البلدین مع 
داعیا  المقبلة،  السنة  مطلع 
إلى ما أسماه "تناسي سوء 
التفاھم الذي حدث مؤخرا، 
عالقات  بعث  إعادة  قصد 
فرنسا  بین  ومتینة  قویة 
یؤكد  ما  وھو  والجزائر"، 
زغالمي  األستاذ  طرح 
زیارة  كون  في  المتعلق 
اعتذارا   " تمثل  لودریان 

ضمنیا للجزائر" .
إیمان سایح
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األحد ھذا للمحلیات النھائیة النتائج إعالن
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الوكالة  بإطارات  جمعھ  لقاء  خالل 
واالستثمارات  للدراسات  الوطنیة 

بالسكك الحدیدیة
لمشاریع  یومیة  متابعة  إلى  یدعو  بكاي 
إنجاز السكك الحدیدیة  أكد  أمس وزیر 
الوطنیة  الوكالة  أن  بكاي  عیسى  النقل 
االستثمارات  إنجاز  ومتابعة  للدراسات 
في السكك الحدیدیة لھا دور ھام بالنظر 
الدولة  طرف  من  المسطرة  لألھداف 
باإلضافة  النقل  من  النمط  ھذا  لتطویر 
كذلك إلى مساھمة الوكالة في فك الخناق 
المشاریع  لمختلف  المدن ومرافقتھ  عن 
بالشبكة  الموانئ  كربط  اإلقتصادیة 
ومناطق  الحدیدیة  للسكك  الوطنیة 

النشاط والمصانع الكبرى.
وحسب بیان للوزارة، فقد ترأس وزیر 
بحضور  إجتماعا  بكاي  عیسى  النقل 
العام  والمدیر  الوزارة  من  إطارات 
ومتابعة  للدراسات  الوطنیة  للوكالة 
إنجاز اإلستثمارات في السكك الحدیدیة 

وعدد من كوادرھا. 
للمسؤولین  توجیھات  بكاي  أسدى  وقد 
الیومیة  المتابعة  بضرورة  الوكالة  عن 
خالل  من  الحیویة  المشاریع  لھذه 
مستویات  یخص  دقیق  معلوماتي  نظام 
إحصاء  مع  األشغال  وتیرة  و  اإلنجاز 
التي  والصعوبات  العراقیل  جمیع 

واألجنبیة  الوطنیة  الشركات  تواجھھا 
والتراكمات  الممارسات  عن  الناجمة 
لدراستھا  علیھ  وعرضھا  السابقة 
دعا  كما  اآلجال  أقرب  في  ومعالجتھا 
الوكالة  على  القائمین  بكاي  الوزیر 
المجھودات  من  المزید  بذل  إلى 
وجمیع  الوصایة  مع  بالتنسیق  والعمل 
األھداف  لبلوغ  المجال  في  الفاعلین 
ھذه  ضم  إعادة  أن  مؤكدا  المسطرة. 
انطالقة  یعتبر  النقل  قطاع  إلى  الوكالة 
قلب  في  یضعھا  كما  لھا.  جدید  ونفس 
من  االقتصادي.  اإلنعاش  مخطط 
الوطنیة  للوكالة  العام  المدیر  قّدم  جھتھ 
االستثمارات  إنجاز  ومتابعة  للدراسات 
مھام  الحدیدیة عرضا شمل  السكك  في 
المسطرة  وأھدافھا  ورؤیتھا،  الوكالة 
النقل  لتطویر  الوطني  البرنامج  ضمن 
بالسكك الحدیدیة كما تطرق إلى مختلف 
قید  توجد  والتي  المنجزة.  المشاریع 

اإلنجاز والخطوط قید الدراسة.
من  جملة  العام  المدیر  طرح  كما   
تواجھھا  التي  والعراقیل  اإلنشغاالت 
المشاریع  بعض  مستوى  على  الوكالة 
وشركات  بالصفقات.  المتعلقة  الحیویة 
اإلنجاز وتحویل الملكیة التي تأثر على 
نسبة تقدم األشغال في بعض الخطوط.
س.ز

بارونات يدفعون الفالحين نحو انتاج محاصيل معينة دون سواها 

بالزوال ..! استراتیجیة شعبفالحیة }المضاربةz تھدد

خالل  بكاي،  عیسى  النقل  وزیر  دعا 
البحري  الصید  وزیر  رفقة  اجتماع، 
سفیان  ھشام  الصیدیة  والمنتجات 
صلواتشي، الى وضع إستراتیجیة وطنیة  
لصناعة بحریة تتوفر على معاییر دولیة 
وتساھم في اإلنعاش االقتصادي باالعتماد 
على القدرات المحلیة، حسب ما افاد بیان 

الوزارة.
اللقاء،  ھذا  خالل  تم  أنھ  البیان  وأوضح 
وطنیة  لندوة  للتحضیر  خصص  الذي 
السفن  صناعة  وترقیة  تطویر  حول  
وصیانتھا، فتح نقاش واسع حول مختلف 
التنظیمیة  بالجوانب  المتعلقة  النقاط 
الندوة  ھذه  برنامج  لضبط  والعملیاتیة، 

الوطنیة ومختلف ورشاتھا.
إلى  النقل  وزیر  دعا  الصدد،  ھذا  وفي 
و  المتوفرة  اإلمكانیات  تقییم  ضرورة 
الفاعلین  جمیع  بین  والتنسیق  إحصاءھا، 
وطنیة  «استراتیجیة  لوضع  المجال  في 
ترقى  الدولیة  بالمعاییر  بحریة  لصناعة 
اإلنعاش  في  وتساھم  البالد  لتطلعات 
القدرات  على  االعتماد  عبر  االقتصادي 
الصید  أكد  وزیر  المحلیة». من جھتھ، 
على  الصیدیة،  والمنتجات  البحري 
الدولة  تولیھا  التي  القصوى»  «األھمیة 
لفاتورة  نظرا  الحیوي  المجال  لھذا 
اقتناء  تنجرعن  التي  الكبیرة  الواردات 

یدفع  ما  الخارج،  من  السفن  مختلف 
الیوم، حسبھ، «إلى العمل بجدیة لتطویر 
عبر  محلیا  وصیانتھا  السفن  صناعة 
االعتماد على  و  الوطنیة  القدرات  تثمین 
مؤسسات وطنیة لبلوغ األھداف المسطرة 
بخبرة وأیادي جزائریة». وذكر البیان أن 
ھذا االجتماع یأتي تنفیذا لتعلیمات رئیس 
الجمھوریة القاضیة ببعث وتطویر مجال 
صناعة السفن وصیانتھا وترقیة الواجھة 

البحریة للجزائر.
جمیع  النقل  وزیر  دعا  بالمناسبة، 
إنجاح  في  بفعالیة  للمساھمة  الحاضرین 
ھذه الندوة التي ستؤسس إلنطالقة جدیدة 
السفن  وترقیة صناعة  تطویر  مجال  في 
وصیانتھا. وقد حضر اللقاء إطارات من 
وزارة النقل وممثلون عن وزارة الصناعة 
و وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي و 
وزارة الدفاع الوطني وعدد من الشركات 
الوطنیة العمومیة و الخاصة الناشطة في 

مجال النقل البحري و الموانئ.
وعلى صعید آخر، أكد وزیر النقل،على 
واضفاء  الموانئ  أداء  ترقیة  ضرورة 
التجاریة،  حركیتھا  على  مرونة  أكثر 
استعمال  إلى  للوزارة. ودعا  بیان  حسب 
للمعاییر  المطابقة  النظم والتقنیات  أحدث 

المعمول بھا دولیا في ھذا المجال. 
ق. و

الفالحیة  الشعب  من  العدید  المضاربة  تھدد 
والفالحون  المنتجون  بات  حیث  بالزوال 
منتجات  زراعة  في  االستثمار  یرفضون 
األسعار  تقلبات  ھاجس  بسبب  استراتیجیة 
الذي یدفع ثمنھ الفالح والمواطن ویستفید منھ 
«البارونات»  من  عدد  بات  بینما  المضارب 
في القطاع الفالحي یدفعون الفالح نحو انتاج 

محاصیل معینة دون سواھا تحقیقا للربح .
وفي ھذا الصدد حذر أمس رئیس لجنة أسواق 
من  غربي،  عمر  والفواكھ،  للخضر  الجملة 
تقلبات  زوال شعب فالحیة استراتیجیة بسب 
تصریح  في  مشیرا  والمضاربة  األسعار 
لـ»الرائد» ان مادة الطماطم على سبیل المثال 
األیام  ھذه  جنونیة  مستویات  بلغت  والتي 
عرفت  دج  الـ250  حدود  أسعارھا  ووصل 
اإلنتاج  في  كبیر  فائض  الماضیة  الصائفة 
وبعض الفالحین اضطروا لرمي كمیات كبیرة 
بسبب غیاب مصانع كافیة للتحویل ومخازن 
یمكنھا امتصاص ھذا الفائض، مضیفا ان عدد 
سابقا  األسعار  انھیار  وبسبب  الفالحین  من 

وتسجیل خسائر كبیرة رفضوا االستثمار مرة 
اخرى في شعبة الطماطم وھو ما انعكس على 
یستغلھ  الذي  االمر  بعد  فیما  اإلنتاج  كمیات 
كبیر  بشكل  األسعار  لرفع  طبعا  المضاربون 
حتى یستفیدوا من ھذه الوضعیة ویبقي الفالح 
في كل الحاالت ھو الخاسر، وقال غربي في 
السیاق ذاتھ بأن مادة الثوم التي تعرف ایضا 
مواسمھا  خارج  األسعار  في  كبیرا  ارتفاعا 
الشعب  من  تعد  جنیھا،  موسم  خالل  وحتى 
الفالحیة المرشحة للزوال، موضحا بأنھ خالل 
السنوات الماضیة كانت ھذه المادة جد متوفرة 
في أسواق الجملة، وكانت أسعارھا ال تتجاوز 
السنة  مدار  على  الواحد  للكیلوغرام  دج   35
كمیات  استیراد  وأیضا  الكبیر  اإلنتاج  بسبب 
إضافیة، وھو ما كبد الفالحین خسائر كبیرة 
بسبب التفاوت ما بین العرض والطلب، مما 
یحجمون   عن   زراعتھا   في   المواسم جعلھم 
األخیرة،   األمر   الذي   أدى   إلى   التھاب أسعارھا 
بشكل كبیر، واتھم غربي بارونات في القطاع 
المحاصیل  إخفاء  إلى  یعمدون  الفالحي 

الزراعیة التي یقل إنتاجھا، بغرض التحكم في 
أسعارھا، مشیرا ان ھؤالء البارونات یغرون 
الفالحین ویدفعنھم نحو إنتاج محاصیل معینة 
تحقق لھم أرباحا طائلة، ویعمدون إلى إخفاء 
القلیل  وتخزین  السوق  من  أخرى  محاصیل 
ما  وھو  المضاربة،  أجل  من  منھا  المتوفر 
یحدث حالیا بالنسبة لمادة الطماطم التي بلغت 
غربي  وطالب  معقولة،  غیر  حدود  أسعارھا 
في السیاق ذاتھ زارة الفالحة ووزارة التجارة 
للتحقیق  فعالة  إجراءات  واتخاذ  بالتدخل 
الممارسات  ھذه  وقف  اجل  من  والتفتیش 
فالحیة  وشعب  زراعیة  محاصیل  تھدد  التي 
باالختفاء مشیرا ان مثل ھذا السیناریو حدث 
كانت  حیث  الجزائر  في  البقولیات  شعبة  مع 
مختلف  من  كبیرة  كمیات  تتنج  الجزائر 
البقولیات وكانت تحقق اكتفاء ذاتي منھا غیر 
والمضاربة  األسعار  وتقلبات  التجاوزات  ان 
جعلت اإلنتاج ینخفض حتى وصل مستویات 
من  البقولیات  تستورد  الجزائر  وباتت  دنیا 

الخارج بالعملة الصعبة.                   س.زموش

س.زموش

نسبة  الجزائر  بنك  ویحصي 
نقود  شكل  في  الوطني  االدخار 
القنوات  خارج  متداولة  ورقیة 
البنكیة، بـ31 بالمائة من إجمالي 
یعرف  ما  أو  النقدیة  الكتلة 
في  المتداولة  المالیة  بالسیولة 
النسبة  ھذه  وتترجم  الجزائر، 
دینار  ملیار  بـ428  یقدر  رقما 
سنتیم،  ملیار   42800 أي 
النقدیة  السیولة  إجمالي  من 
بـ1380.6 والمقدرة  اإلجمالیة 
ھذا  مقابل  وفي  دینار  ملیار 
في  المصرفیة  المؤسسات  فان 
الجزائر سواء عمومیة أو خاصة 
على  تشجع  بإجراءات  تبادر  لم 
ثقافة االدخار في الجزائر فاغلب 
رئیس  سابقا  أكد  كما  البنوك 
تبون  المجید  عبد  الجمھوریة 
المعتمدة  عملھا  طریقة  تغیر  لم 
تزال  وال  سنة   15 حوالي  منذ 
اإلجراءات  نفس  على  تعتمد 
البیروقراطیة وھو ما یمثل سببا 
الجزائریین  عزوف  في  مبشرا 
المتوسطة  الطبقة  من  سواء 

وحتى من أصحاب الشكارة على 
االدخار في البنوك.

المؤسسات  أغلب  تتمكن  ولم   
الكلي  التحول  من  المصرفیة 
رغم  تعامالتھا  في  للرقمنة 
الحالیة  التحوالت  فرضتھ  ما 
على  االعتماد  ضرورة  من 
التكنولوجیا في تسییر التعامالت 
ھذه  زبائن  یزال  وال  المالیة، 
لالنتظار  مضطرین  المؤسسات 
تنتھي  ال  طوابیر  في  لساعات 
عملیات  من  االستفادة  اجل  من 
وطلب  أموالھم  وتحویل  سحب 
العملیات  من  وغیرھا  الرصید 
عزز  ما  وھو  الروتینیة  البنكیة 
ھذه  زبائن  عند  الالثقة  حالة 
یفضل  این  المالیة  المؤسسات 
اغلب الجزائریین ادخار أموالھم 
في البیت والسحب منھا بأریحیة 
على  لذلك  حاجتھم  حال  في 
ایداعھا بالمصارف التي تحتجز 
أصحابھا  وتعذب  األموال  ھذه 
خاصة  علیھا  الحصول  مقابل 
بالمنسابات  االمر  تعلق  اذا 

واألعیاد، حیث یصبح مفروض 
مالي  مبلغ  سحب  الزبون  على 
جانب  من  رصیده   من  محدد 
التحویالت  تزال  ال  آخر، 
المالیة من الخارج نحو الجزائر 
ألصحابھا،  ھاجس  بمثابة 
التحویالت  ھذه  تستغرق  حیث 
في  للوصول،  شھر  مدة  أحیانا 
دقائق  بضع  تستغرق  ال  وقت 
جعل  الذي  األمر  الخارج،  في 
یعزفون  المغتربین  الجزائریین 
البنوك  طریق  عن  التحویل  عن 

ویفّضلون السوق السوداء. 
لم  البنوك  أن  الخبراء  ویرى 
ذات  خدمة  تطویر  من  تتمكن 
تشجعھم  زبائنھا  لصالح  نوعیة 
أموالھم  وتداول  االدخار  على 
المتمثلة  الرسمیة  األطر  ضمن 
أن  الخبراء  ویري  البنوك  في 
اعتماد  في  كبیر  تأخر  ھناك 
من  عدد  عبر  فعلیا  الرقمنة 
المعامالت  یجعل  والذي  البنوك 
مستوى  إلى  ترقى  ال  البنكیة 
العالمیة،  المالیة  المعامالت 

معتبرین أن قوانین ومیكانیزمات 
تتماشى  ال  باتت  الجزائر  بنك 
العالمیة،  المصرفیة  والتطورات 
یعزفون  الجزائریین  جعل  ما 
ظل  في  البنكیة  التعامالت  عن 
وعدم  البیروقراطیة  العراقیل 
تقدیم  من  الوطنیة  البنوك  تمكن 
تطلعات  إلى  ترقى  خدمات 

زبائنھا.
االدخار  أن  الخبراء  ویعتبر   
ماضیة  سنوات  في  كان  العائلي 
االدخار  ُخمس  قرابة  یمثل 
جعلھ  ما  الجزائر،  في  الوطني 
غیر  االقتصاد  لتمویل  منبعا 
كثیرا  تراجعت  النسبة  ھذه  أن 
على  ملحین  األخیرة  السنوات 
العمومیة  البنوك  توجھ  ضرورة 
استحداث  في  للتفكیر  والخاصة 
تستقطب  جدیدة،  بنكیة  منتجات 
وتشجعھم  المواطنین،  اھتمام 
الذي  االدخار  على  أخرى  مرة 
استقرار  في  مھم  عامل  یعتبر 
وضمان  المصرفیة  المنظومة 

السیولة النقدیة.

تراجع ادخار الجزائريين ألموالهم في البنوك السنوات األخيرة بشكل كبير لعدة أسباب 
من بينها انهيار القدرة الشرائية وتأثيراتها على قدرة الجزائريين على االدخار أصال  وأيضا 
بسبب «بيروقراطية هذه البنوك» والتي باتت سبب يمنع الجزائريين من أصحاب الطبقة 

المتوسطة وحتى أصحاب «الشكارة» من إيداع وتدوال أموالهم ضمن القنوات الرسمية وهو ما 
يرفع الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك.

إيداع 6 منهم الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت الرقابة القضائية

تفكيك خلية إرهابية تنشط لصالح 
تنظيم «رشاد» اإلرهابي بوهران

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوھران من 
تفكیك خلیة إرھابیة تنشط لصالح التنظیم 
العملیة  أفضت  حیث  «رشاد»  اإلرھابي 
الى توقیف تسعة أشخاص، تم إیداع ستة 
منھم الحبس المؤقت ووضع ثالثة آخرین 
بھ  أفاد  ما  القضائیة، حسب  الرقابة  تحت 

أمس، بیان لوزارة الدفاع الوطني.
إطار  «في  أنھ  الوزارة  بیان  في  وجاء 
مكافحة اإلرھاب واألعمال التخریبیة التي 
تمكنت  بالدنا،  واستقرار  أمن  تستھدف 
مصالح الدرك الوطني بوھران في الناحیة 
العسكریة الثانیة، من تفكیك خلیة إرھابیة 
تنشط لصالح التنظیم اإلرھابي (رشاد)».

العملیة  ھذه  أن  المصدر  نفس  وأوضح 
«النوعیة أفضت إلى توقیف تسعة (09) 
خطیرة،  عناصر  بینھم  من  أشخاص, 
لدى  الجمھوریة  وكیل  أمام  وتقدیمھم 
بإیداع  أمر  الذي  بوھران،  قدیل  محكمة 
الثالثة  المؤقت ووضع  الحبس  منھم  ستة 

اآلخرین تحت الرقابة القضائیة «.
البیان أن «الموقوفین متابعون  و أضاف 
منظمة  في  باالنخراط  تتعلق  بتھم 
والوحدة  الدولة  أمن  تستھدف  إرھابیة 
واستخدام  المؤسسات  واستقرار  الوطنیة 
تكنولوجیات اإلعالم واالتصال في تجنید 
األشخاص ودعم األعمال اإلجرامیة لھذه 
عن  المتطرفة  أفكارھا  ونشر  المنظمة 
من  تخریبیة  دعائیة  منشورات  طریق 
والدفاع  العلیا  بالمصلحة  اإلضرار  شأنھا 

الوطني».
وأكد بیان الوزارة أن ھذه العملیة «تأتي 
تبذلھا  التي  المتواصلة  الجھود  سیاق  في 
الوطني  للجیش  المختصة  المصالح 
الشعبي قصد قطع جمیع سبل دعم وإسناد 
بمختلف  المنظمة  والجریمة  اإلرھاب 
بالدنا  واستقرار  أمن  ولضمان  أشكالھا، 

وحمایة وحدتنا الوطنیة».
ع. ط

بهدف المساهمة في اإلنعاش االقتصادي باالعتماد على القدرات المحلية
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5 إقتصادي

وأبرز یزید بن موھوب  في تصریحات للقناة االذاعیة االولى، أن القرارات 
المجید  السید عبد  الجمھوریة  الندوة األخیرة  من قبل رئیس  المتخذة في 
المتعلقة  الرحمان   أیمن بن عبد  المالیة   الوزیر األول وزیر  تبون وكذا 
بسوق األوراق المالیة و البورصة ستلعب دورا أساسیا في التمویل و دعم 

االقتصاد الوطني.
 وأردف قائال" برنامج الحكومة مسطر بدقة إلعادة النظر في السوق المالیة 
عن  حدیث  ھو  البورصة  عن  الحدیث  ان  موھوب  بن  یزید  وأوضح   ."
الشفافیة وإذا أردنا ان نسعى إلى الحصول على مؤشرات مالیة واقتصادیة 
إدخال  ذاتھ ضرورة  السیاق  المؤشرات مبرزا في  تقدم ھذه  فالبورصات 
العدید من القطاعات الى البورصة للحصول على مؤشرات قطاعیة  وھو 
إلیھا.  ما سیجلب بالثقة على مستوى السوق ویسمح للمستثمرین بالولوج 
بالمقابل كشف المدیر العام لبورصة الجزائر، یزید بن موھوب أنھ تم ایداع 
أجل ولوج بورصة  الخاص من  القطاع  طلبین من طرف مؤسستین من 
اسم  عن  یكشف  أن  دون  متوسطة،  األخرى  و  واحدة صغیرة  الجزائر. 

المؤسستین. 
خاصة  البورصة  تقدمھا  التي  العدیدة  بالتحفیزات  المتحدث  ذات  ذكر  و 
الشركات  بأن  وأضاف  األرباح.  على  الضریبیة  باإلعفاءات  المتعلقة 
الشركات  من  أطول  "دیمومتھا"  تعد  البورصة  مستوى  على  المدرجة 

األخرى ما یستوجب -حسبھ- تبني ثقافة البورصة من طرف المستمرین 
و مالكي الشركات.  و من بین الفوائد التي تجنیھا المؤسسة من دخولھا 
البورصة، ھو وجود "ھیئة مدققة" تؤثر إیجابا على تحسین  حوكمتھا و 
أدائھا و نتائجھا، حسب بن موھوب الذي ذكر بأھمیة العقد الذي أمضتھ  
وزارة المالیة مع شركة أجنبیة مؤخرا القتناء نظام تداول الكتروني بأحدث 

التقنیات، مضیفا بأن بورصة الجزائر بصدد تطبیقھ.
تأثیراتھا  و  كورونا  جائحة  بأن  ذكر  البورصة،  دخول  شروط  وحول   
لولوج  الترخیص  لتسھیل  دفعت  المؤسسات،  نتائج  وعلى  االقتصاد  على 
البورصة دون اشتراط كشف حساب الفائدة للشركات، كونھا حالة استثنائیة 

متعلقة بظرف صحي عالمي. 
 وبخصوص قرار فتح راس مال المؤسسات العمومیة عبر البورصة، 
قال بن موھوب ان السوق مستعد الستقبال  مثل ھذه العملیات، مذكرا 
مردودیتھا  تصل  البورصة  مستوى   على  المدرجة  األسھم  ارباح  بان 
الضریبة.  من  تماما  معفاة   ھي  و  بالمئة   10 الى  بالمئة  25ر6  الى 
البورصة  مستوى  على  المتداول  المال  راس  أن  موھوب  بن  كشف  و 
خالل السداسي االول من السنة الجاریة تجاوز 44 ملیار دج و ان حجم 
192) الجاریة  للسنة  االول  السداسي  ارتفاعا خالل  المداوالت عرف 

مداولة) مقارنة بالسنة الماضیة.
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الھندسة  في  دراسات  مكتب  صاحب  رفع 
وسیط  لدى  شكوى  مھندس  بالمدیة  المدنیة 
الجمھوریة والسلطات الوالئیة بالمدیة، مفادھا 
الوكالة  قبل  من  اإلداري  للتعسف  "تعرضھ 

الوالئیة للتنظیم والتسییر العقاري".
جریدة  تحوز  التي  الشكوى،  نص  وحسب 
"الرائد" على نسخة منھا، فإن "القضیة تعود 
والتسییر  للتنظیم  الوالئیة  الوكالة  رفض  إلى 
المنقضي  الشھر  نھایة  المدیة  لوالیة  العقاري 
تسلم عرض مكتب دراسات المھندس المدني 
في  للمشاركة  موفقي"  الدین  "جمال  المدعو 
92 انجاز   متابعة  مناقصة، تخص مشروع 
في  بما  تجاري  محل   140 و  ترقویا  مسكنا 
ذلك الربط بمختلف الشبكات ببلدیة البرواقیة، 
قبلھا،  من  عنھا  المعلنة  اآلجال  انتھاء  بحجة 
رغم حضوره للمقر قبل نھایة اآلجال بدقائق 

معدودة".
تقدم  "المھندس  بأن  الشكوى،  نص  وأضاف 
نشر  بعدم  تفاجأ  الصفقات حیث  إلى مصلحة 

اإلعالن على مستواھا لیقوم بعدھا بالحصول 
للمستحقات  دفعھ  بعد  الشروط  دفتر  على 
وتسویة كافة المستحقات الجبائیة وشبھ الجبائیة 
الصندوق  و  الضرائب  مدیریة  من  كل  لدى 
بعدھا  لیصطدم  األجراء،  للعمال  الوطني 
الوقت  تجاوز  بحجة  عرضھ،  تسلم  برفض 
الجمیع".  على  یطبق  القانون  وأن  المحدد، 
وأكد المھندس المدني جمال الدین موفقي، بأنھ 
"یتابع حالیا مشروع 79/200 مسكن ترقوي 
مدعم مع نفس الوكالة ببلدیة قصر البخاري، 
لمراحلھ  ووصل  كبیرا  تقدما  یعرف  والذي 
األخیرة، غیر أنھ تفاجأ بطریقة تعامل الوكالة 
وسھره  التعاقدیة  للبنود  احترامھ  رغم  معھ، 
التعاقدیة،  آجالھا  في  المشاریع  تسلیم  على 
الھوة  اتساع  من  تزید  قاسیة  معاملة  لیتلقى 
في  العالقة بین المواطنین وممثلي مؤسسات 
الجمھوریة  رئیس  تعلیمات  ضاربین  الدولة، 
لخدمة المواطنین والتكفل بانشغاالتھم عرض 
شكواه  في  المتحدث  ذات  وطالب  الحائط."  

خاصة  وانصافھ،  لھ  االعتبار  رد  بضرورة 
القانون یكفل لھ حق مكتب دراساتھ في  وأن 
المتدخلین، وھو ما تضمنتھ  كباقي  المشاركة 
المادة 05 من قانون الصفقات العمومیة -15

247، مشیرا بأن تأخره لم یتجاوز الدقیقتین 
وكان باالمكان تسلم عرضھ  ومراعاة ظروف 

تأخره الطفیف".
الوكالة  بمدیر  اتصلت  "الرائد"،   جریدة 
لوالیة  العقاري  والتسییر  للتنظیم  الوالئیة 
في  الرائد  لجریدة  كشف،  الذي  المدیة،  
اتصال معھ، بأن الرفض راجع لكون مكتب 
الدرسات، الذي یمثلھ جمال الدین موفقي تأخر 
في تسلیم عرضھ، واآلجال حددت بمنتصف 
النھار من ذلك الیوم، وال یمكن تمدید اآلجال 
أبواب  بأن  المتحدث،  ذات  وأكد  بدقائق.  ولو 
"الكل  بأن  مضیفا  للجمیع،  مفتوحة  الوكالة 
سواسیة لدیھا وال یمكن تفضبل أي مكتب على 
بحذافیره  یطبق  القانون  وأن  اآلخر  حساب 
على مستواھا".                              ف.م

بعد شكوى تقدم بھا مكتب دراسات في الھندسة المدنیة

ھذا رّد وكالة التسییر العقاري بالمدیة 

سطیف،  والیة  بأمن  الشرطة  مصالح  تمكنت 
القبض  إلقاء  من  الماضیة  القلیلة  الساعات  في 
على المعتدي على الطفلة القاصر، بأحد أحیاء 
المدینة، ویتعلق األمر بشخص مسبوق قضائیا، 
أمام  تقدیمھ  سیتم  سنة،   37 العمر  من  یبلغ 
وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، فور استیفاء 
أخرى  أمنیة  عملیة  وفي  القانونیة.  اإلجراءات 
توقیف  من  والیة سطیف  أمن  مصالح  تمكنت 
المخدرات  ترویج  یحترف  خطیر  شخص 
 " االجتماعي  التواصل  مواقع  أحد  باستعمال 
فایسبوك"، مع حجز 300 غرام من المخدرات 

(مادة القنب الھندي)، العملیة جاءت إثر  رصد 
موقع  عبر  ینشط  مشبوه  إلكتروني  حساب 
التواصل االجتماعي " فایسبوك" یقوم صاحبھ 
تامة،  سریة  في  المخدرات  للبیع  بعرض 
التحریات التقنیة و اإللكترونیة التي بالتنسیق مع 
أفراد فرقة مكافحة الجریمة المعلوماتیة سمحت 
صاحب  ھویة  تحدید  من  متناھیة  ال  وبدقة 
والیة  من  ینحدر  الذي  اإللكتروني   الحساب 
االختصاص  بتمدید  إذن  على  وبناء  مجاورة، 
و آخر بتفتیش منزلھ وآخر للتفتیش اإللكتروني 
المشتبھ  توقیف  تم  المحلیة،  النیابة  عن  صادر 

الھندي"  "القنب  مادة  من  كمیة  حجز  مع  فیھ 
تعامالتھ  جمیع  كشف  مع  غ   300 تزن  قدر 
القانونیة، لیتم بعد ذلك فتح تحقیق معمق  غیر 
في مالبسات القضیة. ھذا وقد قامت الضبطیة 
القانونیة  اإلجراءات  استكمال  بعد  القضائیة 
الالزمة، بإعداد ملف جزائي ضد المتورط عن 
لغرض  ھندي"  "قنب  المخدرات  حیازة  تھمة 
وعرض  نشر  مشروعة،  غیر  بطریقة  البیع 
اإلعالم  تكنولوجیا  باستخدام  المخدرات  للبیع 
واالتصال أحیل بموجبھ أمام الجھات القضائیة 

المختصة.                      حیاة سرتاح

 في أقل من 20 ساعة بعد وقوع الحادثة
سطیف: المعتدي على الفتاة القاصر في قبضة األمن
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أمس  فجر  أشخاص  ثالثة  أصیب 
جراء  متفاوتة  بحروق  األربعاء، 
آریس  دائرة  في  بشقة  للغاز  انفجار 
اإلعالم  خلیة  وأفادت  باتنة،  بوالیة 
المدنیة  الحمایة  لمدیریة  واالتصال 
أن  الفایسبوك،  على  صفحتھا  عبر 
من  أشخاص  ثالثة  أسعفت  وحداتھا 
عائلة واحدة أصیبوا بحروق متفاوتة 

متبوع  للغاز  تسرب  حادث  في 
بانفجار داخل شقة في الطابق الرابع 
ذات  وأضاف  بآریس،  جانة  بحي 
المصدر أنھ تم إسعاف الضحایا وھم 
األم تبلغ من العمر 39 سنة وابنیھا 
وتسع  ثالث  العمر  من  البالغان 
سنوات بعین المكان قبل تحویلھم إلى 

مستشفى آریس.

لیوم  تعامالتھا  في  النفط،  أسعار  انخفضت 
خالل  ارتفاعا  تسجیلھا  بعد  األربعاء  أمس 
المخاوف  تراجع  مع  الماضیتین  الجلستین 
أثر متحور فیروس كورونا "أومیكرون"  من 
العقود  وتراجعت  العالمي.  الوقود  طلب  على 
بالمائة   0.13 بنسبة  "برنت"  لخام  اآلجلة 
بحلول  الواحد،  للبرمیل  دوالرا   75.34 إلى 

الساعة 07:20 بتوقیت موسكو، بعد أن كانت 
قد سجلت ارتفاًعا بنسبة 3.2 بالمائة في جلسة 
الثالثاء المنقضي، فیما انخفضت العقود اآلجلة 
لخام "غرب تكساس الوسیط" األمریكي بنسبة 
للبرمیل،  دوالر   71.82 إلى  بالمائة   0.32
الجلسة  في  صعوًدا  سجلت  قد  العقود  وكانت 

السابقة بنسبة 3.2 بالمائة.

األسبوع  ھبطت  قد  النفط  أسعار  وكانت 
الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات 
المتاحة أقل فاعلیة في مقاومة المتحور الجدید 
من  مخاوف  أثار  مما  "أومیكرون"،  لكورونا 
أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القیود للحد 
العالمي  بالنمو  یضر  قد  ما  وھو  انتشاره  من 

والطلب على النفط.                  حیاة. س

المدنیة  الحمایة  مصالح  تمكنت 
لوالیة المسیلة من إنقاذ 5 أشخاص 
استنشاقھم  جراء  العائلي  بیتھم  في 
وأوضح  الكاربون،  أوكسید  لغاز 
صفحتھا  عبر  الھیئة  ذات  بیان 
الرسمیة في "فایسبوك"، أن الوحدة 
الثانویة للحمایة المدنیة تدخلت أمس 
األربعاء على الساعة الثامنة و47
دقیقة بحي 30 مسكن ببلدیة أمجدل 
أشخاص   5 وإسعاف  إنقاذ  ألجل 

األب  متكونة من  واحدة  عائلة  من 
استنشاقھم  إثر  أبناء  وأربعة  واألم 
لغاز أول أوكسید الكربون كانوا في 
حالة غثیان خفیف وصداع حیث تم 
إسعافھم ونقلھم نحو عیادة أمجدل، 
بعد  أنھ  المصدر،  ذات  وأضاف 
قناة  على  واالطالع  الشقة  معاینة 
بالعمارة وجدت  الغازات  تصریف 
أتربة  ببقایا  األعلى  في  مسدودة 

وعش الحمام.
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الشرطة  فرقة  عناصر  تمكنت 
الرابع  الحضري  لألمن  القضائیة 
خالل  بجایة  والیة  ألمن  التابعة 
حد  وضع  من  المنصرم  األسبوع 
قضائیا  مسبوقین  أشرار  لجماعة 
تتراوح  شخصین  من  تتكون 
سنة   24 و   22 بین  أعمارھما 
یحترفان  بجایة  مدینة  من  ینحدران 
تفاصیل  التجاریة،  المحالت  سرقة 
الضحیة  تقدم  بعد  جاءت  العملیة 
إلى  سنة   41 العمر  من  البالغ 
تعرض  عن  للتبلیغ  الشرطة  مركز 
الغذائیة  المواد  لبیع  التجاري  محلھ 
سیدي  بحي  السوق  بساحة  الكائن 
طرف  من  لیال  للسرقة  أحمد 
الفاعلون  أستولى  أین  مجھولین، 
تمكنوا  بعدما  النقود  صندوق  على 
الصغیرة  النافذة  من  الدخول  من 
التنقل  تم  مباشرة  وعلیھ  للمحل، 

المعاینات  المكان وإجراء  إلى عین 
الالزمة من طرف عناصر الشرطة 
العلمیة والتقنیة، وبتكثیف التحریات 
واألبحاث وتفعیل عنصر االستعالم 
واللجوء واالستعانة بالتقنیات العلمیة 
الحدیثة، تم التوصل إلى تحدید ھویة 
قضائیا  المسبوقین  فیھما  المشتبھ 
وتوقیفھا، وقد بین التحقیق بأن أحد 
المشتبھ فیھما لم یمر على خروجھ 
فقط  یوما   20 سوى  السجن  من 
لجرم  مماثلة  قضایا  في  تورط  أین 
أنجز  التحقیق  نھایة  وبعد  السرقة، 
فیھما  المشتبھ  ضد  جزائي  ملف 
أشرار،  تكوین جمعیة  ألجل قضیة 
توافر  مع  والتعدد  بالتسلق  السرقة 
تقدیمھما  وتم  والعود،  اللیل  ظرف 
أمام الجھات القضائیة المختصة أین 

صدر في حقھما أمر إیداع.
           حیاة سرتاح

إلى عتبة 75 دوالرا للبرمیل

أسعار النفط تتراجع متأثرة بمتحور كورونا "أومیكرون"
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 تقع بين واليتي سكيكدة وعنابة

تصنيف جبال اإليدوغ 
كمحمية طبيعية قريبا 

اعتمادا على «التمور» كمادة أولية وبطاقة 3 آالف لتر يوميا

نجاح أول تجربة في إنتاج «الكحول 
الطبي» ببسكرة

«السوسيو  الدراسة  إرسال  «قريبا»  سيتم 
لجبال  إيكولوجية»  والسوسيو  اقتصادية 
سكيكدة  واليتي  بين  (الواقعة  اإليدوغ 
مكتب  قبل  من  إنجازها  الجاري  وعنابة) 
بالجزائر،  الدولي  للتعاون  األلمانية  الوكالة 
إلى  بسكيكدة  البيئة  مديرية  مع  بالتنسيق 
اللجنة الوطنية لتصنيف المناطق والمحميات 
الطبيعية بهدف تصنيفها كمحمية طبيعية.
على  الجزائرية،  األنباء  لوكالة  تصريح  وفي 
حماية  مشروع  لعرض  خصص  لقاء  هامش 
الساحلي  للشريط  البيولوجي  والتنوع  البيئة 
بحضور  شبل  مالك  الثقافة  بقصر  الجزائري 
بالجزائر  االتحادية  ألمانيا  جمهورية  سفيرة 
بسكيكدة  البيئة  مدير  عامر  ميلود  أوضح 
بأنه « بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة 
الوطنية سيتم تصنيف جبال اإليدوغ كمحمية 
طبيعة بالنظر لما تزخر به من تنوع بيولوجي 

في البحر وعلى البر». 
من جهته أوضح محمد رضوان خليفي تهامي 
األلمانية  الوكالة  بمكتب  تقني  مستشار 
الدراسة  هذه  أن  بالجزائر  الدولي  للتعاون 
على  للتعرف  ومراحل  نقاط  عدة  تضمنت 
التنوع البيولوجي لهذه الجبال عبر البحر والبر، 
الجوانب السوسيو  مبرزا بأنه قد تمت دراسة 
فضال  إيكولوجية  السوسيو  وكذا  اقتصادية 

عن التقييم االقتصادي للمنطقة.
جبلية  سلسلة  اإليدوغ  جبال  بأن  وأضاف 
وسكيكدة  عنابة  واليتي  بين  تقع  شهيرة 
الحمراء  رأس  من  تمتد  البالد  شرق  بشمال 
(سكيكدة)  الحديد  رأس  إلى  شرقا  (عنابة) 
تقريبا  كلم   70 بـ  تقدر  مسافة  على  غربا 
مما يستوجب ترقيتها وتصنيفها إلى منطقة 

محمية طبيعية. 
بالمناسبة تقديم شروحات عن هذه  وقد تم 
البحرية  الجهة  بتصنيف  الخاصة  الدراسة 
في  الريفية  المرأة  قدرات  وتعزيز  واألرضية 
في  البيولوجي  التنوع  ثروات  استغالل  مجال 

جبال اإليدوغ حسب ما تم إيضاحه. 
قريبا  الشروع  سيتم  المصدر  لذات  واستنادا 
الغربية  الجهة  لتصنيف  مماثلة  دراسة  في 

بالقل  بوقارون  راس  من  سكيكدة  لوالية 
سكيكدة  غرب  أقصى  زهور  وادي  غاية  إلى 
كمحمية طبيعية هي األخرى. من جهة أخرى 
تم التطرق خالل هذا اللقاء إلى مشروع حماية 
الساحلي  للشريط  البيولوجي  والتنوع  البيئة 
التعاون  برنامج  ضمن  يندرج  الذي  الجزائري 
للتعاون  األلمانية  والوكالة  البيئة  وزارة  بين 
الدولي والذي يهدف إلى تطوير وتثمين الموارد 
البحر وتوفير دخل  البر وفي  البيولوجية على 
14 عبر  الساحلية  المناطق  لسكان  إضافي 

والية حسب ما تمت اإلشارة اليه. 
مديرية  تعمل  سكيكدة  والية  وبخصوص 
على  المشروع  هذا  خالل  من  للوالية  البيئة 
عبر  الموجودة  الطبيعية  الثروات  تثمين 
على  العمل  خالل  من  واستغاللها  الوالية 
خلق تعاونيات في مجال تربية النحل وإنتاج 
الزيوت فضال عن استغالل الموارد الطبيعية 
وتوفير  سكيكدة  ساحل  عبر  المتواجدة 
في  المدني  المجتمع  ومشاركة  شغل  مناصب 
ما  حسب  الثروات  لهذه  العقالني  االستغالل 

علم من ذات المديرية.
هامش  على  ألقتها  كلمة  وفي  جهتها  من   
ألمانيا  جمهورية  سفيرة  ثمنت  اللقاء  هذا 
الوكالة  بين  الشراكة  بالجزائر  االتحادية 
البيئي  المجال  في  الدولي  للتعاون  األلمانية 
البلدين  بين  العالقات  أن  موضحة  والجزائر 
السياسية  سواء  المجاالت  جميع  في  حسنة 
انبهارها  مبرزة  الثقافية  أو  االقتصادية  أو 
بجمال المناظر الطبيعية التي تزخر بها والية 
جزائرية  والية  أول  وأنها  خصوصا  سكيكدة 
بالجزائر.  كسفيرة  تنصيبها  عقب  تزورها 
اتفاقية  على  التوقيع  بالمناسبة  تم  كما 
الدولي  للتعاون  األلمانية  الوكالة  بين  تعاون 
على  تنص  سكيكدة  لوالية  البيئة  ومديرية 
العطرية  النباتات  توزيع أجهزة تقطير زيوت 
هذا  في  المختصة  التعاونيات  على  والطبية 
لهذه  المنتسبين  انتهاء  فور  بالوالية  المجال 
المجال  هذا  في  التكوين  من  التعاونيات 
على  عالوة  الالزمة  التربص  الفترة  وقضاء 

الحصول على االعتماد.

 ضمن صالون التصدير المقام 
بعنابة

متعاملون اقتصاديون 
يناقشون آليات 

مرافقة المصدرين 
بـ4 واليات شرقية

تشكل آليات تحفيز ومرافقة المتعاملين 
االقتصاديين من منتجي المواد والخدمات 

موضوع أشغال الصالون الجهوي للتصدير، الذي 
افتتح بعنابة بمشاركة أكثر من 40 متعامال 

اقتصاديا وممثلين عن الهيئات المعنية بنشاط 
التصدير لواليات عنابة والطارف وقالمة وسوق 

أهراس.
 ويندرج هذا اللقاء اإلعالمي والتحسيسي في 
إطار الجهود الموجهة لترقية الصادرات خارج 

المحروقات وتأهيل المتعاملين االقتصاديين 
الناشطين في مختلف الفروع اإلنتاجية بهذه 
الواليات لعمليات التصدير، حسب ما أوضحه 

رئيس غرفة التجارة والصناعة «سيبوس» 
لعنابة محمد رياض منصوري. وجرت أشغال هذا 
الصالون في شكل لقاء مفتوح للنقاش والتحاور 

ما بين مختلف الفاعلين المعنيين بعملية 
التصدير من بينهم ممثلين عن قطاعات 

التجارة والنقل والجمارك والتأمينات والبنوك 
وذلك بغرض طرح انشغاالت المتعاملين 

االقتصاديين والبحث عن حلول عملية 
للعراقيل التي تواجه فعل التصدير. 

وإلى جانب تحديد بطاقية المنتجات القابلة 
للتصدير، يتم التركيز خالل هذا اللقاء على 
الجوانب المرتبطة بتطوير المنتوج المحلي 

وترقية تنافسيته لتأهيله للتصدير، حسب 
ما علم من المنظمين. وتحصي غرفة التجارة 

والصناعة «سيبوس» التي احتضنت هذا اللقاء 
وتشرف على تنظيمه بالتعاون مع مديرية 

التجارة بالوالية 15 مصدرا من المتعاملين 
االقتصاديين الخواص باإلضافة إلى مؤسسات 

اقتصادية عمومية مصدرة للمنتجات الحديدية 
واألسمدة الفوسفاتية.

س. ز

عبر مقطع «خميس مليانة – بومدفع»
غلق مؤقت للطريق السيار 

لهذا السبب 

 الشلف:
حريق يتسبب في نفوق أبقار 

ومواشي

 بسبب تراكم الثلوج 
أربعة طرق ما تزال مغلقة 

في البويرة وتيزي وزو

 تعزيز عمليات مراقبة قطعان األغنام الحتواء تفشي المرض ومنع انتشاره 

144 حالة إصابة بـ «جدري 
الماشية» في غرداية منذ 
منتصف أكتوبر المنصرم 

عن  السيارة،  للطرق  الجزائرية  أعلنت 
شرق- السيار  للطريق  مؤقت  غلق 
خميس  مقطع  مستوى  على  غرب، 
في  السير  حركة  أمام  مليانة-بومدفع، 
10 من  الفترتين  في  وذلك  االتجاهين، 

إلى 12 ومن 17 إلى 19 ديسمبر الجاري.
هذا  أن   ، لها  بيان  في  الشركة  وأرجعت 
وضع  خالله  سيتم  المبرمج   الغلق 
فوق  العابر  للجسر  الحديدية  العوارض 
بخميس  شرق-غرب  السيار  الطريق 
عين  بوالية  السلطان)  (عين  مليانة 
مشروع  إنجاز  أشغال  إطار  في  الدفلى, 
(مقطع  للجزائر  الرابع  االجتنابي  الطريق 
الغلق  وسيتم  مليانة-جندل).  خميس 
المؤقت للطريق السيار أمام حركة السير 
ووهران  وهران  الجزائر-  االتجاهين  في 

الجمعة  مرحلتين:  على  وذلك  الجزائر   –
10 ديسمبر على الساعة السادسة صباحا 
الساعة  على  ديسمبر   12 األحد  غاية  إلى 
ديسمبر   17 والجمعة  صباحا.  السادسة 
19 األحد  غاية  إلى  صباحا  السادسة  على 
صباحا.  السادسة  الساعة  على  ديسمبر 
السير  حركة  تحويل  نظام  وضع  وسيتم 
الوطني  الطريق  نحو  السيار  الطريق  من 
بومدفع  محول  طريق  عن  وذلك   4 رقم 
ومحول خميس مليانة. وأشارت الجزائرية 
للطرق السيارة، في بيانها إلى أنها ستجند 
مصالحها التقنية وفرق الدوريات وستلجأ 
لتوجيه  لإلشارات  خاص  نظام  وضع  إلى 
وتسيير حركة السير بالتعاون مع مصالح 

الدرك الوطني.
س.ز

للحيوانات في  خلف حريق شب بإسطبل 
نفوق  في  أمس،  لنهار  األولي  الساعات 
من  رؤوس  وعشرة  وحصان  أبقار  أربعة 
الماشية، بدوار خنوش في سيدي عكاشة 

بوالية الشلف.
للمديرية  واالتصال  اإلعالم  وأفادت خلية 
صفحتها  عبر  المدنية  للحماية  المحلية 
بسدي  وحدتها  أن  الفايسبوك،  على 
لتنس،  نظيرتها  من  وبدعم  عكاشة 
الليل  من  متأخر  وقت  في  أمس،  تمكنت 
في حدود الساعة الثالثة صباحا وأربعين 

دقيقة (03:40) من إخماد حريق بإسطبل 
خانوش  دوار  مستوى  على  للحيوانات 
ببلدية سيدي عكاشة خلف الحادث نفوق 
عجلين وبقرتين وحصان و10 رؤوس من 
نفس  وحسب  معتبرة.  خسائر  األغنام، 
المصالح التي نقلت عن صاحب اإلسطبل 
أن الحريق سببه اإلهمال والالمباالة، حيث 
داخل  مشتعل  تقليدي  موقد  ترك  أن 

اإلسطبل كان وراء اندالع الحريق.
س.ز

والوالئية  الوطنية  الطرق  بعض  تزال  ما 
صعبة  أو  المرور  حركة  أمام  مغلقة 
الثلوج  تراكم  بسبب  واليتين،  في 
على  األخيرة  المدة  في  تساقطت  التي 
700 عن  علوها  يزيد  التي  المرتفعات 

متر، وتشكل طبقة الجليد.
للدرك  المرور  وتنسيق  مركز إلعالم  وأفاد 
الوطني، أمس عبر صفحة «طريقي» على 
البويرة  بوالية  طريقين  إن  الفايسبوك، 
المركبات  حركة  أمام  مقطوعين  زاال  ما 
نتيجة تراكم الثلوج وتشكل الجليد، هما 
الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط 
وبالضبط  وزو  وتيزي  البويرة  واليتي  بين 

األسنام  بلدية  تيكجدة  مستوى  على 
واليتي  بين  الرابط   15 رقم  والوطني 
منطقة  مستوى  على  وزو  وتيزي  البويرة 
وزو  تيزي  والية  وفي  أغبالو.  بلدية  كول 
يوجد طرقان مغلقان في المحاور الجبلية 
الثلوج  تراكم  بفعل  المرور  حركة  أمام 
وهي الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين 
مستوى  على  وزو  وتيزي  البويرة  واليتي 
والطريق  إفرحونان،  بلدية  تيروردة  فج 
بين  الرابط  شطره  في   33 رقم  الوطني 
منطقة  عند  وزو  وتيزي  البويرة  واليتي 

أسول بلدية آيت بومهدي.
س.ز

جدري  حالة   144 عن  يقل  ال  ما  سجلت 
بين رؤوس الماشية في أكثر من 25 بؤرة 
للمرض عبر والية غرداية منذ منتصف شهر 
في  الزيادة  هذه  وتبقى  المنصرم،  أكتوبر 
«مقلقة»،  األغنام  بجدري  اإلصابة  حاالت 
األمر الذي دفع السلطات الصحية المحلية 
إلى تعزيز عمليات مراقبة قطعان األغنام 
لدى  علم  حسبما  المرض،  تفشي  الحتواء 
للمديرية  التابعة  البيطرية  المفتشية 

الوالئية للمصالح الفالحية. 
  ولوحظ ظهور أولى حاالت اإلصابة بجدري 
الماشية «الكالسيكي» على مستوى بعض 
غرداية  واليتي  بين  الرعوية  المناطق 
رأس   19 نفوق  تسجيل  قبل  والبيض 
لما  بلديات والية غرداية، وفقا  بعدد من 
الوبائية  المراقبة  شبكة  رئيس  به  صرح 

بالمتفشية البيطرية.
اإلصابة  حاالت  في  الزيادة  هذه  وتبقى 
في  تسجيلها  تم  التي  األغنام  بجدري 
الذي  األمر  مقلقة،  بغرداية  األخيرة  اآلونة 
دفع السلطات الصحية المحلية إلى تعزيز 
الحتواء  األغنام  قطعان  مراقبة  عمليات 
تفشي المرض ومنع انتشاره إستنادا لذات 

الطبيب البيطري.  

وأوضح أن االستقصاء الوبائي الذي أجرته 
أن  إلى  خلص  الحيوانية،  الصحة  مصالح 
ظهور جدري األغنام يكون نتيجة تغطية 
األخذ  مع  للماشية،  كافية  غير  تلقيحية 
قد  التلقيح  عملية  أن  االعتبار  بعين 
إلى  باإلضافة  2018ـ  عام  منذ  توقفت 
نقل الحيوانات من قبل المربين الذي يعد 
المسببة  العوامل  أبرز  بين  من  اآلخر  هو 

للمرض. 
إجراءات  كافة  اتخاذ  تم  الصدد  هذا  وفي 
األمن  في  والمتمثلة  الضرورية  الوقاية 
الحيوي بغية احتواء المرض ومنع انتشاره 
المحلية  السلطات  مع  بالتعاون  وذلك 
داعيا  المصدري  نفس  يضيف  والمربين 
إلى إعادة تنشيط نظام المراقبة الصحية 
واألمراض  باألوبئة  واإلنذار  الوقائية 
عبر  األغنام،  جدري  غرار  الحيوانية،على 
هذا  ويشمل  الوالية.    بلديات  جميع 
األغنام  تربية  فضاءات  مراقبة  اإلجراء 
المناطق  بعض  في  نقلها  عمليات  وحظر 
تربيتها  أماكن  تنظيف  على  والحرص 
وتعقيم المعدات المستعملة، فضال عن 

حظر جمع قطعان المواشي.  
 ق.م 

المنشأة  هذا  وتهدف 
«تفعيل  إلى  الصناعية 
للمواد  التحويلية  الصناعة 
بالمنطقة  المحلية  األولية 
جودة  ذات  منتجات  وتوفير 
حاجيات  لتلبية  توجه 
في  والسيما  المحلية  السوق 
سيتم  حيث  الطبي  المجال 
المصنع  تخصص  ضمن 
استخالص الكحول الطبي من 
الموجهة  غير  التمور  مادة 
لالستهالك»، حسبما أوضحه 
عبد  المؤسسة  مدير  لوأج 

لمجيد خبزي. 
االستثمار  هذا  ويقول 
هو  مصنعه  أن  الخاص 
يعتمد  الذي  عالميا  «الثالث 
أولية  كمادة  التمور  على 
الطبي  الكحول  الستخالص 
وإيران»،  روسيا  دولتي  بعد 
استخدم  المصنع  أن  مضيفا 
«خبرات وتكنولوجيا عالمية 
السيما  متطورة  وتجهيزات 
التي  التحاليل  بمخابر 
إطارات محلية  تشرف عليها 

متخصصة». 

البرنامج  إن  قال  أن  وبعد 
يسعى  المسطر  اإلنتاجي 
تتجاوز  نسبة  توفير  إلى 
االحتياجات  من  بالمائة   15
الطبي،  الكحول  من  الوطنية 
أفاد خبيزي أن المصنع الذي 
بصفة  عامال   50 يشغل 
«تثمين  على  يعمل  دائمة 
المواد األولية المنتجة محليا 

األنواع  من  التمور  والسيما 
الرديئة من خالل استعمالها 
المواد  استخراج  في 
واألسمدة  واألعالف  الطبية 

الطبيعية». 
كما أبرز أن مرافقة المشروع 
المركزية  السلطات  من 
والمحلية ساهمت في دخول 
االستغالل  حيز  المصنع 

في  مساعيها  وأثبتت 
لالستثمار  الفعلي  التشجيع 
فاتورة  سيقلص  الذي 
الحصة  أن  وأشار  االستيراد. 
اإلنتاجية األولى من الكحول و 
المقدرة ب 1.000 لتر قدمت 
مؤسسات   (  5) لخمس  كهبة 
عبر  استشفائية  عمومية 

الوالية.

انطلقت أولى عمليات إنتاج الكحول الطبي اعتمادا على التمور كمادة أولية، 
بمصنع تابع لمؤسسة خاصة، توجد بالمنطقة الصناعية ببسكرة بطاقة 3 آالف 

س.زلتر يوميا.
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 هوس تربية الحيوانات األليفة
   إن تربية الحيوانات األليفة هوس 

يجتاح الكثيرين، لكن ما أسبابه ؟ 
هل هو محاولة للهرب من اإلحساس 

بالوحدة؟ أم افتقار إلى الصداقة 
الحقيقية بين البشر فيبحث 
البعض عنها لدى حيواناتهم 

األليفة؟ مثل القطط و الكالب و 
غيرها.

  يهوى كثير من الناس تربية 
الحيوانات األليفة و يعتبرها أقرب 
ما لديه في الحياة و يتعايش معها 

طوال اليوم و ال يفارقها إال عند 
النوم، بل يصل األمر إلى أن البعض 
يضعها على سريره و ينام برفقتها 

و أحيانا يتجاوز األمر ألخذها 
برفقتهم أينما ذهبوا و ال يكادون 

يفارقونها.
   و هذا يجعلهم يشعرون أن هذه 

الحيوانات مثل أفراد األسرة في 
المكانة و المنزلة، بحيث تعيش  
و تأكل و تلعب مثل أطفالهم، و 

في حال ابتعادهم عنها يشعرون 
بأنهم يفتقدون شيئا مهما ال يمكن 

االستغناء عنه، و أحيانا تكون المرأة 
أكثر ميال إلى تربية الحيوانات من 

الرجل.
  و يقول المختصون أن هناك 

عالقة نفسية تنشأ بين هذه 
الحيوانات و بين اإلنسان، خاصة لو 
أطعمها بشكل دوري و اقترب منها، 

حيث يعمل الحيوان على تغيير 
الحالة النفسية لإلنسان بمجرد أن 

يقترب منه 
أو تالمسه.

  كما أن بعض األمراض النفسية 
لإلنسان من الممكن أن يعالجها 

التقرب من حيوان أليف خاصة إذا 
ارتبط به منذ الصغر، ألنه سيشعر 

باألمان معه، و بالتالي سيبادله 
هذا الحيوان الشعور نفسه بأشكال 

مختلفة و يلعب أمامه أو يقترب 
منه و يرغب في أن يحمله.

  أما عن الهوس بتربيتها، فهذا 
أمر طبيعي، ألن اإلنسان يتعلق 

بها لدرجة أنه من الممكن أن 
يجعلها تنام إلى جواره، و هذا في 

الغالب يكون عند األشخاص أصحاب 
الطبيعة الهادئة و الرومانسية، و 

بالتالي يقترب من الحيوان الذي 
يربيه و ال يستطيع أن يفارقه.

    و يضيف المختصون أن ارتباط 
اإلنسان بحيوان أليف بمثل هذا 

الشكل هو أمر طبيعي لدى معظم 
البشر، حيث تنشأ بين االثنين 

عالقة قوية جدا.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

 كيف تعتنين 
بأظافرك في الشتاء؟ 

   تعد أفضل طريقة للحصول على أظافر أقوى و أطول، في الغالب ممكنة من خالل عادات بسيطة في أسلوب الحياة و ليس لها عالقة 
العادات السيئة على أية  التخلص من بعض  بالمال، بل بالعكس هي لها عالقة بالوقت، لكن للحصول على أظافر صحية يعني أيضًا 

حال جميعنا نعلم كيف تصبح حالة أظافرنا في الشتاء مأساوية و تتعرض للتكسر بشكل متكرر، و هو ما يؤثر سلبًا علينا بالتأكيد.
ا قليالً للعناية باألظافر في فصل الشتاء أكثر من أشهر الصيف األكثر رطوبة، بحيث وجب    تطلب الهواء الجاف و البارد اآلن روتينًا مختلفً
استخدام كريم للجسم على يديك ثالث مرات على األقل يوميًا، لكن من األفضل دهنه بعد كل غسلة لليدين و يفضل أن يكون الكريم 
في الليل، حيث يعمل على حبس الرطوبة داخل بشرتك أثناء النوم، ما يعني أن أظافرك لن تتعرض للتكسر بسهولة بسبب الجفاف، 
و يختار هنا بعض األشخاص ارتداء القفازات التي تحافظ على الرطوبة، و لكن إذا لم تتمكني من النوم مرتدية القفازات، فكل ما عليك 

فعله هو استخدام كريم كثيف جدًا.
  كما يمكن استخدم زيت البشرة مرة واحدة على األقل يوميًا، و حاولي أن تطبيقه في الصباح ثم بعد الظهر، و بالتالي سيحميك من 
من  يكون  قد  األحيان  بعض  في  و  السوق،  في  التجميل  منتجات  من  الكثير  هناك  و  باألظافر،  المحيطة  الجافة  الجلدية  الزوائد  ظهور 

الصعب معرفة ما إذا كان هذا المنتج جيد لالستخدام أم ال.
-  ابتعدي عن مبارد األظافر المعدنية ألنها قد تتسبب في تآكل حافة الظفر و استخدمي الناعم لمنع أظافرك الهشة من 
مع  التقشر  إلى  تميل  األظافر  من  رقيقة  طبقة  هناك  ألن  تقشيره  محاولة  فتجنب  يتشقق  أظافرك  طالء  بدأ  إذا  التقشير،  و  التمزق 

الطالء، لذا قومي بإزالته بشكل صحيح باستخدام مزيل طالء األظافر الخالي من األسيتون.
الدهني فربما تستخدمين نوعًا معينًا من  إذا كنت من هؤالء األشخاص ذوات الشعر  الخاص بك، حيث  الشامبو  افحصي   -
قفازات  ارتداء  يفضل  لذا  أظافرك،  من  الزيت  بتجريد  قصد  غير  من  تقومين  الطريقة  بهذه  و  الزائدة،  الزيوت  من  للتخلص  الشامبو 

بالستيكية عند غسل شعرك أو تعويض أظافرك بعد االستحمام باستخدام مرطب كثيف.
من  الكثير  تناولي  و  الداخل،  من  أظافرك  يقوي  سوف  البروتين  و  (ب)  بفيتامين  غني  شامل  غذائي  نظام  إتباع  ضرورة   -
للحصول على أظافر ذات مظهر أفضل، و يجب أن يشتمل  العام  السبانخ و األسماك طوال  و  الفاصوليا  و  المكسرات  و  الموز  و  الدواجن 
نظامك الغذائي على الكثير من مياه الشرب كل يوم، و الذي ال يقل عن ستة أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم بشكل 

صحيح.
مثل  الفيتامينات  بعض  تناول  في  التفكير  أيضًا  عليك  يجب  حيث  ألظافرك،  جدًا  المهمة  الفيتامينات  تنسي  ال  أخيرًا،    -
البيوتين فهو الخيار األول للحصول على أظافر صحية نظرًا للطريقة التي يقويها بها، باإلضافة إلى ذلك فهو يساعد جسمك أيضًا على 

إنتاج الطاقة في أشهر الشتاء الباردة.

بها  يمر  التي  المراحل  أهم  من     
الرضيع في عامه األول هي مرحلة 
في  تغير  األم  تجد  التسنين،  
سلوك الطفل و قد تواجه صعوبة 
كثير  فهناك  معه،  التعامل  في 
الطفل  بها  يمر  التي  األعراض  من 
التقلبات  و كثير من  التسنين  عند 
غير  األم  تجدها  قد  التي  المزاجية 

مبررة.
   يبدأ الطفل بمرحلة التسنين من 
عمر أربع أشهر و حتى 3 سنوات، و 
لكن يختلف كل طفل عن اآلخر في 
النمو، فهناك بعض األطفال يتأخر 

ظهور أسنانهم لعمر السنة لذلك ال تقلقي إذا تأخر ظهور أسنان طفلك.
   هناك طرق لتخفيف آالم التسنين و أعراضه لتساعدي طفلك على المرور 

بهذه الفترة في سالم وهدوء أبرزها :
العضاضة: يقوم الطفل بعضها لتخفيف ألم التسنين.  1-

بعد  و  بشاش  الطفل  لثة  بتدليك  القيام  يمكنك  اللثة:  تدليك   2-
غسل و تطهير و تعقيم اليدين جيدًا.

حتى  سميكة  أصابع  شكل  على  تقطيعها  و  المجمدة:  الخضروات   3-
يستطيع األطفال عضها لتخفيف آالم اللثة.

مسكن آالم:  يمكن أن تسألي الطبيب الخاص بطفلك على مسكن   4-
عندما يشتد ألم األسنان لدى طفلك.

 وجبة الفطور 

األهم للصحة 
áë°üdG

  تعد وجبة الفطور أهم وجبة في اليوم، و 
لكن إذا خيرت بين النوم خمس دقائق أكثر أو 

االستيقاظ مبكرًا لتناول فطورك الصباحي فأيهما 
ستختارين؟ أنا أعلم أنني سأختار النوم، و سأكون 
راضية بملء كوب من القهوة الستمتاع به قبلها.

  هذه ليست الطريقة الصحية لبداية اليوم و 
في وقت الظهيرة أبدأ بالشعور بالجوع و أتمنى 

لو كنت قد تناولت وجبة مناسبة في الصباح، في 
محاولة لعدم التضحية بهذه الدقائق القليلة 
اإلضافية من النوم، لهذا قررت أن أعد قائمة 

باألكالت الصحية و السريعة التي يمكنني تناولها 
كإفطار صباحي.

الحبوب الكاملة: مثل األطعمة التي   -
تحتوي على الحبوب الكاملة و الخبز و جميع أنواع 

منتجات المخابز المصنوعة من القمح الكامل.
البروتين الخالي من الدهون: مثل   -

البيض و اللحوم الخالية من الدهون و البقوليات و 
المكسرات.

منتجات األلبان قليلة الدسم: مثل   -
الحليب و الزبادي التقليدي أو قليل السكر و الجبن 

قليل الدسم.
الفواكه والخضروات: كالفواكه و   -
الخضروات الطازجة أو المجمدة، و مشروبات 

العصير الطبيعية بدون سكر سواء الفاكهة أو 
الخضروات.

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

لون     تغير  من  قبل  من  عانيتِ  هل 
لون  يتغير  نعم  المفضلة؟  إكسسواراتك 
للرطوبة،  تعرضها  عند  اإلكسسوارات 
لفترات  الطلق  الهواء  و  الكيماويات،  و 
طويلة، و لذلك عليك إتباع هذه الخطوات 
لونها  تغير  من  إكسسواراتك  تحمي  التي 
أو  خضراء  عالمات  ظهور  تجنب  أيضًا  و 

سوداء على جلدك نتيجة الرتدائها.
إكسسواراتك  تخزين  حاولي  بداية 
احتكاك  لتتجنبي  منظمة،  بطريقة 
صنفيهم  و  البعض،  بعضها  القطع 
بحسب الخامات، و من الطرق األخرى أن تحفظيها في أماكن محكمة الغلق مثل الصناديق المبطنة 

أو األكياس البالستيكية، و احرصي على أال تكون معرضة باستمرار للهواء الطلق.
المنزل مباشرة بحيث تتجنبي تعرضها  الخروج من  ارتداء اإلكسسوارات قبل     تأكدي سيدتي من 
للكريمات، و المكياج، و العطور أو أي منتج تجميلي يحتوي على كيماويات بحيث ال تتلف أو يتغير 

لونها.
     و هناك طرق الستعادة جمال اإلكسسوارات و تنظيفها بانتظام لكي يترسب عليها أي شوائب 
تساعد على تغير لونها أو تلفها سريعًا وذلك باستخدام فراشة أسنان قديمة و شامبو لألطفال 

و تأكدي بتجفيفهم بالمناديل، أما إن كانت اإلكسسوارات فضية يمكنك تنظيفها بطرق عدة.
اختاري  باستمرار،  البعض  ببعضها  تحتك  تجعلها  بطريقة  تضعيها  أال  حاولي  تخزينها  عند  و 
البالستيكية، كما يمكنك وضع  أو يمكنك استخدام فكرة األكياس  صندوق مجوهرات به فواصل 
طبقتين من طالء أظافر الشفاف ذو الجودة العالية على الجهة الداخلية لإلكسسوارات المعدنية 
بالعرق و  اإلكسسوارات  للجلد، فهو سيعمل كطبقة عازلة تمنع اختالط  التي ستكون مالمسة  و 

بالتالي سيجنبك معاناة تغير لون جلدك و ظهور العالمات الداكنة عليه.

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 كيف تتعاملين مع التسنين لدى األطفال 

  كيف تحافظين على 
إكسسواراتك من التلف؟

مجتمع
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الـ16 حسم ريال مدريد تأهله لدور 
رأس  على  أوروبا  أبطال  بدوري 
ضيفه  على  فوزه  بعد  مجموعته، 
اول  رد،  دون  بهدفين  ميالن،  إنتر 
امس، ضمن لقاءات الجولة السادسة 
واألخيرة من دور المجموعات، وجمع 
 ،18 أصل  15 نقطة من  ريال مدريد 
المركز  في  ميالن  إنتر  حل  بينما 

الثاني برصيد 10 نقاط.
«سبورت»  صحيفة  وبحسب 
على  الريال  تأهل  فإن  الكتالونية، 
مواجهة  سيجنبه  المجموعة،  رأس 

متصدري باقي المجموعات، لكنه قد 
يواجه منافسين أقوياء من أصحاب 
مثل  بمجموعاتهم،  الثاني  المركز 
باريس سان جيرمان بقيادة نجومه 
ميسي  ليونيل  رأسهم  وعلى  الكبار 
سيرجيو  السابق  الملكي  والعب 

راموس، أو تشيلسي أو يوفنتوس.
أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 
لريال  المحتملين  المنافسين 
باريس  عن،  يخرجوا  لن  مدريد 
سان جيرمان أو بنفيكا أو تشيلسي 
ليل  إلى  باإلضافة  يوفنتوس،  أو 

أو  أتاالنتا  أو  لشبونة  سبورتنغ  أو 
سالزبورغ.  بول  ريد  أو  فولفسبورغ 
مميزًا  موسمًا  مدريد  ريال  ويقدم 
جانب  فإلى  المستويات،  كافة  على 
األبطال،  بدوري  لمجموعته  تصدره 
جدول  ترتيب  رأس  على  أيضًا  فهو 
إشبيلية  عن  مريح  وبفارق  الليغا، 
ويستعد  الثاني.  المركز  صاحب 
أتلتيكو  جاره  لمواجهة  مدريد  ريال 
على  المقبل،  األحد  يوم  مدريد، 
ضمن  برنابيو،  سانتياغو  ملعب 

لقاءات الجولة 17 لليغا.

المیرنغي أنھى دور المجموعات في الصادرة

خطف أتلتيكو مدريد 
بطاقة التأهل الثانية عن 

المجموعة الثانية بدوري 
أبطال أوروبا، بعد أن هزم 
بورتو بنتيجة 1-3، مساء 
أول أمس ليلحق إلى جانب 
ليفربول بركب المتأهلين 
للدور ثمن النهائي. وجمع 

أتلتيكو مدريد 7 نقاط، 
بفارق نقطتين عن بورتو 

الثالث الذي حقق 5 نقاط 
ولحق باليوروبا ليغ، وثالث 

نقاط عن ميالن الرابع 
الذي ودع المنافسات 

األوروبية، بينما تأهل 
ليفربول في الصدارة 

بالعالمة الكاملة.
وبحسب صحيفة 

«سبورت» الكتالونية، فإن 
أتلتيكو سيضطر لمواجهة 

أحد الفرق أصحاب الصدارة 
في مجموعاتها بدور 

الـ16، ما يبشر بمواجهة 
صعبة للغاية على 

الروخيبالنكوس. وأضافت 
الصحيفة، أن أتلتيكو 
سيلتقي مع واحدا من 

مانشستر سيتي، بايرن 
ميونخ، أياكس، مانشستر 

يونايتد، تشيلسي أو 
يوفنتوس، باإلضافة إلى 

فرق في مستوى أقل 
مثل ليل أو فولفسبورغ 

أو ريد بول سالزبورغ. 
ويستعد أتلتيكو مدريد 

لمواجهة ريال مدريد، يوم 
األحد المقبل، على ملعب 
سانتياجو برنابيو، ضمن 

لقاءات الجولة 17 لليغا.

خطف التأهل في المركز الثاني

قرعة نارية تنتظر أتلتيكو 
مدريد في ثمن نهائي األبطال

أنطوان  الفرنسي  النجم  سجل 
غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، 
المثير  فريقه  فوز  في  ا  هدفً
بنتيجة  بورتو،  حساب  على 
منح  والذي  امس،  أول   ،3-1
الصعود  بطاقة  الروخيبالنكوس 
لدور الـ16 رفقة ليفربول.واحتل 
في  الثاني  المركز  مدريد  أتلتيكو 
7 برصيد  الثانية،  المجموعة 

بورتو  رصيد  تجمد  بينما  نقاط، 
الثالث  المركز  في  نقاط   5 عند 
فيما  ليغ،  اليوروبا  إلى  ليتحول 
األوروبية  المنافسات  ميالن  ودع 
بخسارته 1-2 أمام ليفربول الذي 

حقق العالمة الكاملة.
«أوبتا»  شبكة  وبحسب 
سجل  فقد  لإلحصائيات، 
5 في  الرابع  هدفه  غريزمان 
مباريات مع أتلتيكو مدريد بدوري 
وهو  الموسم،  هذا  أوروبا  أبطال 
نفس عدد أهدافه مع برشلونة 
موسمين  مدار  على  لقاء   16 في 
غريزمان  ورحل  البطولة.  بنفس 
 ،2019 صيف  في  برشلونة  إلى 
(قيمة  يورو  مليون   120 مقابل 
يظهر  لم  لكنه  الجزائي)،  الشرط 
إلى  المتوقع منه، فعاد  بالشكل 
أتلتيكو في الصيف الماضي على 

مع  موسمين  لمدة  اإلعارة  سبيل 
إلزامية الشراء.

الفرنسي،  الالعب  شاد  جهته،  من 
ثمن  الدور  إلى  فريقه  بتأهل 
النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، 
وصرح عريزمان عقب المباراة التي 
دو  ملعب  على  أمس  اول  أقيمت 
صعوبة  مدى  نعلم  «كنا  دراغاو 
بشكل  استعدينا  لكننا  المباراة. 
الفريق.  بهذا  فخور  أنا  لها.  جيد 
النهاية.  حتى  شيء  كل  قدمنا 
سجل  (التي  مؤسفة  الجزاء  ركلة 
أعتقد  لكن  هدفه)،  بورتو  منها 
مميز،  بشكل  جميعا  عملنا  أننا 
استمتعت  الجماهير  أن  كما 
غريزمان  وأضاف  المباراة».  بهذه 
هو  «هذا  األول:  الهدف  صاحب 
األخيرة  المباراة  هذه  األتلتي. 
دور  مباريات  كل  ملخص  هي 
كثيرا  أستمتع  أنا  المجموعات. 
التقدم  نواصل  أن  وأتمنى  اآلن 
الموسم  التشامبيونزليغ،  في 
طويل للغاية، سنمر بأوقات جيدة 
وأخرى سيئة. وفي األوقات السيئة 
مثلما  لجماهيرنا  أكثر  سنحتاج 
البهجة  يثير  ألمر  إنه  اليوم،  حدث 

ويمنحنا مزيدا من القوة».

مواجھة محتملة بین ریال مدرید ومیسي وراموس بدوري األبطال

غريزمان يعادل رقمه مع برشلونة في 5 مباريات ويصرح

«أستمتع كثيرا اآلن وأتمنى 
أن نواصل التقدم في 

التشامبيونزليغ»

رياضة
بعودته بنقاط المباراة التي جمعته بميالن

ليفربول اول فريق إنجليزي يفوز 
بجميع مباريات دور المجموعات

  حقق ليفربول فوزا معنويا على 
امس،  اول   2-1 ميالن  ضيفه 
األول  بالدور  مشواره  ختام  في 
أوروبا.  أبطال  دوري  مسابقة  من 
وتخلف ليفربول بالنتيجة، بعدما 
فيكايو  ميالن  مدافع  سجل 
توموري هدفا بالدقيقة 29، قبل 
أن يتمكن ليفربول من التعديل 
 (36) صالح  محمد  عبر  والتقدم 

وديفوك أوريغي (55).
المجموعة  ليفربول  وأنهى 
برصيد  الكاملة  بالعالمة  الثانية 

18 نقطة، فيما حل ميالن بالمركز الرابع واألخير برصيد 4 نقاط، ليفشل في 
في التأهل إلى ملحق الدوري األوروبي أيضا. ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات 
«أوبتا»، بات ليفربول، أول فريق انجليزي يحقق الفوز في مبارياته الست بدور 
أوريغي  أن  الشبكة،  أوروبا. وأضافت  أبطال  المجموعة ضمن منافسات دوري 
سجل أول هدف له بمسابقة دوري أبطال أوروبا في 15 مباراة، أي أنه الهدف 
األول منذ إحراز هدف ليفربول الثاني في نهائي المسابقة أمام توتنهام العام 

.2019

 بتسجيله لهدفين في مرمى بروج

ميسي يتخطى بيليه ويعادل 
رقما قياسيا لرونالدو

ميسي  ليونيل  األرجنتيني  ساهم 
سان  لباريس  العريص  الفوز  في 
ضيفه  على  الفرنسي  جيرمان 
 ،(4-1) البلجيكي  بروج  كلوب 
لمنافسات  الختامية  الجولة  في 
أبطال  لدوري  األولى  المجموعة 

أوروبا لكرة القدم.
ثنائية  ميسي  ليونيل  وسجل   
الدقيقتين  في  الباريسي  للفريق 
من  جزاء)  ركلة  من  و76   ،38)
أمس،  أول  أقيم  الذي  اللقاء  زمن 
على ملعب «حديقة األمراء « في 
نادي  باريس.وأصبح  العاصمة 
كلوب بروج الفريق الـ38 الذي يهز ميسي شباكه في دوري أبطال أوروبا، معادال 
الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد. 
حتى  االحترافية  مسيرته  في   758 الهدف  إلى  األرجنتيني  البرغوث  ووصل 
بينما  بيليه،  البرازيلية  القدم  كرة  أسطورة  واحد  بفارق هدف  متجاوزا  اآلن، 
يتربع كريستيانو رونالدو على عرش صدارة هدافي العالم لكرة القدم على 
ميسي  مسيرة  في  الـ35  المباراة  هذه  وتعد  هدف.   801 برصيد  العصور  مر 
دور  وفي  أوروبا،  أبطال  دوري  مباريات  في  أكثر  أو  هدفين  فيها  يسجل  التي 

المجموعات وصل ميسي إلى 76 هدفا بالمسابقة.

 النجم األلماني سجل الهدف رقم 1000

كروس يبصم على رقم تاريخي 
مع ريال مدريد

كروس،  توني  األلماني  بصم      
رقم  على  مدريد،  ريال  وسط  نجم 
أبطال  بدوري  للميرنغي  تاريخي 
ميالن.  إنتر  مباراة  خالل  أوروبا، 
على  الفوز  مدريد  ريال  وحقق 
ضيفه اإليطالي، بهدفين دون رد، 
في ختام مباريات الفريقين بدور 
المجموعات، وسجل كروس الهدف 
«أوبتا»  شبكة  وبحسب  األول. 
النجم  أحرز  فقد  لإلحصائيات، 
لريال   1000 رقم  الهدف  األلماني 
مدريد في دور المجموعات بدوري 
أهداف  بخالف  أوروبا،  أبطال 

مباراتين  في  كروس  سجل  اإلقصائية.كما  والمراحل  التصفيات  في  الفريق 
متتاليتين بدوري أبطال أوروبا، ألول مرة في مسيرته. وتأهل ريال مدريد للدور 
ميالن  إنتر  حل  بينما  نقطة،   15 برصيد  لمجموعته،  متصدرًا  النهائي  ثمن 

ثانيًا، برصيد 10 نقاط.
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الفاف تحتج على لقطة هدف التعادل لمصر

قال بدر بانون قائد المنتخب المغربي، إن كل المنتخبات التي 
وقوية،  صعبة  بقطر،  العرب  كأس  في  النهائي  لربع  تأهلت 
األربعاء  «بدأنا  (الرياضية):  لقناة  تلفزيوني  تصريح  في  وأكد 
االستعداد لمواجهة الجزائر، معنويات الالعبين مرتفعة وكلنا 

حماس من أجل مواصلة المشوار العربي بنجاح».
 وحول مواجهة الجزائر في الدور المقبل، قال: «في الواقع نحن 
المنتخبات  كل  أن  أكدت  لقد  وجاهزيتنا،  استعدادنا  على  نركز 
أمام  بها  سنلعب  التي  الطريقة  أوال  تهمنا  قوية،  تأهلت  التي 
التزامنا بتعليمات  الذي سنعتمد عليه، وكذا  الجزائر واألسلوب 
المدرب الحسين عموتة، أمامنا 3 أيام من االستعداد، علينا أن 
كامل  في  لنكون  وتركيز.  مسؤولية  بكل  الفترة  هذه  نستغل 
جاهزيتنا، بعد أن دخلنا مرحلة حاسمة ومهمة من المنافسة».

 من جهته، عبر محمد الشيبي عن سعادته بعد التأهل، قال: 
االنتصار  وبشعار  واحد  بهدف  الجزائري  المنتخب  «سنواجه 
وحسم التأهل، ال خيار أمامنا غير ذلك لمواصلة منافستنا على 

اللقب»

جميع  نحترم  أننا  خاصة  منتخب،  أي  مع  تساهل  «ال  وختم: 

يعرفون  الالعبين  وكل  االستعداد،  خالل  سنركز  المنافسين، 
الجماهير  تطلعات  وكذلك  عاتقهم  على  الملقاة  المسؤولية 

المغربية التي تطالبنا بالفوز باللقب».
ق.ر

طمأن مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح الجماهير الجزائرية، 
بعد اإلصابة التي تعرض لها على هامش مواجهة أمس ضد مصر، 
وسقوطه الخطير، الذي استدعى نقله للمستشفى، في الوقت التي 
نشرت االتحادية الجزائرية لكرة القدم بيانا هي األخرى للتأكيد على 

عودة الالعب.
 وظهر بونجاح ألول مرة بعد اإلصابة، في فيديو، وأكدفي تصريحات 
لقناة «الفاف»، أنه يتواجد في صحة جيدة، حيث قال:» أنا بصحة 

هذا  المغربي  المنتخب  أمام  المقبلة  للمباراة   100% وجاهز  جيدة 
السبت، الحمد هللا على وضعي الصحي الحالي وأنا بخير اآلن، أطمئن 
كل متابعيّ والجماهير الجزائرية والعربية على حالتي، لقد أجريت 

فحوصات باألشعة مع األطباء وكل شيء بخير».
 وبخصوص لقاء أمس ضد مصر، أجاب مهاجم السد القطري قائال:» 
لعبنا شوط أول رائع تحت الضغط في مباراة مصر، المنتخب المصري 
كان قويا ورغم ذلك كنا قادرين على تسجيل هدفين، ما حدث لي 
أمر طبيعي في كرة القدم، والحارس لم يتعمد إصابتي، ألن خروجه 

كان من أجل الدفاع عن مرماه «.
أنتظر  جيد،  شيء  وكل  الالزمة،  الفحوصات  أجريت  «لقد  وأضاف:   
الضوء األخضر، من الطاقم الطبي الستئناف التدريبات مع المجموعة، 

وسأعمل على المشاركة في المباراة أمام المغرب»
إلى  كان قد نقل  الالعب  أن  لها  بيان  الفاف في  اكدت   من جهتها، 
لم  التي  معمقة  فحوصات  إلى  للخضوع  بالدوحة  حماد  مستشفى 
الطبي  الطاقم  قبل  من  قرب  عن  وسيراقب  شذوذ  أي  عن  تكشف 
للمنتخب الوطني، على أن يستأنف التدريبات حالما يسمح له بذلك.
ق.ر

الشيبي يؤكد أن المغرب يحترم جميع المنتخبات

 بانون: «نركز على جاهزيتنا قبل 
مواجهة الجزائر

الفاف تطمئن أنصار الخضر بخصوصه، بونجاح

 «انتظر الضوء األخضر من األطباء وسأعمل 
على المشاركة امام المغرب»

خالل تربصه في الدوحة تحضیرا لكان الكامیرون

المقبل  المنتخب األول يواجه غامبيا وديا يوم 5 جانفي
الغامبي، يوم  الوطني االول نظيره  المنتخب  يواجه 
القطرية  بالعاصمة  القادم  جانفي  الفاتح  السبت 
سينطلق  الذي  التحضيري  التربص  خالل  الدوحة 
لألمم  افريقيا  لكأس  استعدادا  ديسمبر،   27 يوم 
6 فيفري،  و  9 جانفي  بالكاميرون والمقررة ما بين 
لكرة  الجزائرية  االتحادية  من  أمس  علم  حسبما 

القدم.
النهائيات  بلغ  الذي  غامبيا،  منتخب  ويتواجد   
المجموعة  في  تاريخه،  في  الثانية  للمرة  القارية 

السادسة رفقة كل من تونس ومالي وموريتانيا.

مبرمج  ثانيا،  وديا  لقاء  الوطني  الفريق  وسيخوض 
انتظار  في  ايضا،  بالدوحة  جانفي   5 االربعاء  ليوم 
تحديد هوية المنتخب الذي سيواجهه الخضر، علما 
أمام غانا لم  المفترض  الثاني  التحضيري  اللقاء  ان 

يتأكد بعد.
التي  دواال،  مدينة  الى  الجزائري  الوفد  ويتنقل   
ستحتض لقاءات المجموعة الخامسة، يوم الجمعة 

من  انطالقا  خاصة  طائرة  متن  على  جانفي   7
من  األولى  المرحلة  وتنطلق  القطرية.   العاصمة 
لشهر  الثالث  االسبوع  خالل  «الخضر»  تحضيرات 
بسيدي  الوطني  الفني  بالمركز  الجاري  ديسمبر 
موسى، والذي يخص الالعبين الناشطين في أوروبا، 
التي ستتوقف بطوالتها بداية من 20 ديسمبر، على 
ان يكتمل التعداد المعني بالـ»كان2021-» يوم 27

ديسمبر تاريخ تنقل الوفد الى الدوحة.
ق.ر

لقجع في الدوحة اليوم لمؤازرة أسود األطلس امام محاربي الصحراء

 المغرب يقرر «التطبيع» كرويا مع الكيان الصهيوني
الجامعة  قيام  عن  أمس  إعالمية  تقارير  كشفت 
االتفاقيات  من  عدد  بتوقيع  القدم  لكرة  المغربية 
ودية  مباريات  إقامة  أهمها  الصهيونية،  نظيرتها  مع 
بين منتخبات البلدين لمختلف الفئات، بما فيها زيارة 
إلى  سنة   17 من  ألقل  الصهيوني  للمنتخب  محتملة 

المغرب في األسابيع المقبلة.
وقع  الصهيوني  االتحاد  أن  المصادر  ذات  وأكدت   
فيهم  بما  المغاربةـ  مع  الخبرات  تبادل  اتفاقيات 
ام، باإلضافة إلى تطوير الالعبين الشباب والسماح  الحكّ
حتى لالعبي الكيان بزيارة أكاديمة محمد السادس في 

مدينة سال المغربية.
 وأوضح موقع «يديعوت أحرنوت» أن االتفاق جرى في 
سرية تامة نظرا لحساسية الموضوع، وختم الموقع، أن 

مراسيم التوقيع حضرها كل من، رئيس مكتب االتصال 
وشخصيات  غوفرين،  دافيد  المغرب،  في  اإلسرائيلي 
مع  لقاء  أجرى  الكيان  أن  مضيفا  مغربية،  يهودية 
تقنية  عبر  لقجع  فوزي  الملكية  الجامعة  رئيس 

الفيديو واتفق معه هو األخر على برمجة لقاء ودي.
 من جهته، قرر لقجع التنقل نحو قطر، اليوم، لمؤازرة 
المقبل،  السبت  الجزائر،  مواجهة  قبل  األطلس،  أسود 
في ربع نهائي كأس العرب، وأكدت مصادر مغربية أن 
البقاء على مقربة من العبي  أجل  األخير سيسافر من 
المنتخب المغربي، وتقديم الدعم النفسي الالزم لهم، 
وتحفيزهم ليواصلوا مغامرتهم في المسابقة والعودة 

باللقب.
ق.ر

األنظار تخطف للمغرب الخضر مواجهة
يوم  المغربي  بنظيره  المحلي  الوطني  منتخبنا  ستجمع  التي  المباراة  تخطف 
اظهره  الذي  للمستوى  األنظار، نظرا  المونديال  الثمامة  المقبل بملعب  السبت 
للدور  التأهل  في  منهما  كل  ورغبة  المجموعات،  دور  مباريات  في  منتخب  كل 

المقبل بحثا عن الفوز بالتاج العربي.
 ويعمل أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة على التحضير الجيد لهذه المواجهة 
الذين  االطلس  أسود  امام  سهلة،  تكون  لن  المهمة  أن  إلدراكهم  نظرا  الخاصة، 
حققوا ثالثة انتصارات في الدور األول، لكنهم يعلمون أنهم يملكون المستوى 

واإلمكانيات التي تؤهلهم لتحقيق الفوز باآلداء والنتيجة.
على  المسؤولين  ان  أمس  قطرية  إعالمية  مصادر  كشفت  أخرى،  جهة  من   
لكأس  المنظمة  اللجنة  لدى  احتجاجا  قدموا  القدم  لكرة  الجزائرية  االتحادية 
العرب، بخصوص اللقطة التي جاء على إثرها هدف التعادل الذي سجله منتخب 

مصر امام الخضر.
الكرة تجاوزت  ان  الفاف متأكدون  القطرية، فإن مسؤولي  الكأس   وحسب قناة 
خط المرمى قبل اللقطة المذكورة، وهم متأكدون أن طاقم التحكيم اخطأ في 
تقديرها، متسائلين عن السبب الكامن وراء عدم استخدام تقنية «الفار» في 
تلك اللقطة، رغم ان الحكم االرجنتيني لجئ إليها مرتين، واحدة الحتساب ضربة 

جزاء، والثانية لطرد الالعب تيطراوي.
النتيجة  لن يؤثر في  المقدم من طرفهم  االحتجاج  أن  الفاف   ويدرك مسؤولو 
النهائية التي آلت إليها المواجهة، لكنهم يريدون من خالله تفادي وقوع أخطاء 

تحكيمية مماثلة، خاصة لما يتعلق األمر بمباريات المنتخب الوطني.
أمير.ل

براهيمي يؤكد سعي الخضر للعودة بالتاج 

العربي، وبوقرة يؤكد

 «نعرف المغرب جيدا 
ونعمل على الفوز للمرور 

لنصف النهائي»

ضرورة  على  للمحليين  الوطني  المنتخب  مدرب  بوقرة  مجيد  أكد 
اللقاء الذي سيجمع المنتخبين  اإلطاحة بالمنتخب المغربين في 
العرب  كأس  من  النهائي  ربع  الدور  لحساب  المقبل  السبت  يوم 

الجارية وقائعها حاليا في قطر.
 وصرح بوقرة اول امس انه وعناصره يدركون ان المهمة لن تكون 
على  مصممون  الخضر  بان  مضيفا  األطلس،  اسود  امام  سهلة 
التاهل: «فيما يخص المغرب، هو منتخب يمتلك تشكيلة فازت 
في جميع اللقاءات في هذه المنافسة، وكل عناصره يلعبون معا 
منذ مدة. اللقاء سيرتكز أكثر على الجانب اللياقة البدنية. لكنا ما 

زلنا بعيدين عن نصف النهائي».
قال  لما  مصر  منتخب  امام  أمس  اول  مباراة  عن  بوقرة  وتحدث   
:»جد سعيد لمردود الالعبين، الذين تحسنوا من ناحية التنسيق 
الثانية  المرتبة  ايام فقط. احتالل  فيما بينهم في ظرف عشرة 
بسبب عدد البطاقات الصفراء امر محزن. لقد كان بإمكاننا «قتل» 
بحيث  قوي،  داربي  كان  اللقاء  لكن  االول  الشوط  في  المباراة 
تحدثت  جيد.  مصري  منتخب  امام  ينبغي  كما  المواجهة  سيرنا 
مع تيطراوي بعد طرده واكدت له ان االمر عادي، هو العب شاب 
شدد  جهته،  من  مستقبال»    االخطاء  هذه  مثل  تفادي  وعليه 
العرب:  بكأس  التتويج  على  الخضر  إصرار  على  براهيمي  ياسين 
على  قادرين  وكنا  النتيجة  في  تقدمنا  قوية.  مباراة  كانت  «لقد 
تقديم أحسن من ذلك. كما كانت لنا الفرصة بمالقاة منتخب ذو 
اختبار حقيقي  وهو  النهائي،  ربع  الدور  بلوغ  قبل  عالي  مستوى 
النهائي). وفي شتى  ربع  المغرب في  (امام  القادمة  المباراة  قبل 
الحاالت يجب علينا مواجهة الفرق القوية. لقد انهينا المجموعة 
على  الحفاظ  هو  االهم  لكن  االنذارات،  بسبب  الثاني  المركز  في 
المعنويات العالية. اقول لالنصار اننا سنقدم كل ما لدينا للذهاب 

بعيدا في المنافسة. وبكل تواضع جئنا هنا للتتويج بالكأس».
ق.ر
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   تتنافس على مستوى دار الثقافة « التخي عبد اهللا بن كريو « بمدينة األغواط، و في إطار الطبعة السادسة من أيام المونودراما 
اإلفريقية المزمع انطالقها بتاريخ 22 و إلى غاية 29 من ديسمبر الجاري، بمشاركة خمسة عروض في المنافسة قادمة من عدة بلدان 
على غرار الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و مصر و تونس و البنين و ليبيا، فضال عن ثالثة أعمال مونودرامية جزائرية.
الصحراوية  العربية  الجمهورية  من   » بالتهور  اتهموني   » في  المتمثل  و  للعرض  األساسي  بالعمل  الطبعة  هذه  ستفتتح  و     

الديمقراطية، من إخراج « موني محمد سالم «، عن نص من تأليفها و من تمثيل الفنان عبد الباسط محمد علي.
   كما ستعرف الطبعة  السادسة من أيام المونودراما اإلفريقية التي ستحتضنها دار الثقافة « التخي عبد اهللا بن كريو»، مشاركة 
أعمال فنية ضمن المنافسة، على غرار « الحبارى الذهبية « و « صورة ماريا « من مصر و « بدون تأشيرة « من ليبيا و « مريض « من 
تونس و « دموع سيزر « من دولة البنين، أما األعمال الثالثة التي تمثل المسرح الجزائري خالل هذه المنافسة فتتمثل في « اللونا « 

من مسرح سيدي بلعباس و « كياس والباس « من بومرداس و « استدعاء « من تيارت.
لهذه    و أضاف المسؤول عن تنظيم هذه األيام علي كربون  المنظمة  الدرامية،  للفنون   » األصيل  الدرب   » جمعية  رئيس 

غرار»  على  المنافسة  خارج  أخرى  عروض  برمجة  تمت  أنه  األيام، 
 » و  بوعزة  إلبراهيم   » لمهابل  زعيم   » و  بلحاج  لنسرين   » طيوشة 

الفاكتوتوم «  لجالل عبدو و « مريومة « للعمري كعوان.
  و سيتم من جانب آخر، تقديم عدة تكريمات لوجوه فنية بارزة في 
الفن الرابع، على غرار الممثلة وهيبة بعلي و السينمائي و المسرحي 
محمد الطاهر زاوي و المؤلف و الموسيقي لمين سوفاري، باإلضافة إلى 
تكريم بعد الوفاة البن المنطقة و أحد األعضاء المؤسسين لجمعية « 
الدرب األصيل « للفنون الدرامية، المرحوم سماحي مرفوعة « -1960

.» 2019
   كما يتضمن الحدث تنظيم ورشات للتأليف الدرامي، و إعداد الممثل 
و  التوالي،  على  لونيس  الدين  فخر  و  كافي  فتحي  من  كل  تأطير  من 
كذا تقديم محاضرات على عالقة بالفن الرابع و مجموعة من معارض 
و  المحلي  المسرحي  العمل  بتاريخ  عالقة  على  الفوتوغرافية  للصور 

الوطني و لوحات فنية لجميع الفنانين التشكيلين للمنطقة.
   في ذات السياق ستعرف الساحات العمومية للمدينة تقديم عروض 
و  معسكر  واليات  من  لكل  الفولكلور،  و  الحلقة  و  القوال  من  خارجية 
زيارات  ستنظم  كما  االغواط،  و  البيض  و  تيارت  و  تمنراست  و  وهران 
التاريخية  و  السياحية  المعالم  التعرف على  أجل  بمرشد سياحي من 

لألغواط.
اإلفريقية،  المونودراما  أيام  من  السادسة  الطبعة  فإن  لإلشارة  و     
التام  االحترام  الفنون ستتم ضمن  و  الثقافة  وزارة  برعاية  المنظمة 
حسب  كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد  الصحية  الوقاية  إلجراءات 

تأكيدات المنظمين.

 من المنتظر تنظیمھا مابین 22 إلى 29 دیسمبر الجاري 

األیام السادسة للمونودراما اإلفریقیة 
بدار الثقافة باألغواط

ینظمھ المتحف العمومي الوطني ببوسعادة

 الملتقى الوطني « فلسفة فن التصوف 
و سؤال القیم «

الدين  نصر  الوطني  العمومي  المتحف  ينظم    
الموسوم  الوطني  الملتقى  ببوسعادة،  ديني 
و   ،» القيم  وسؤال  التصوف  فن  فلسفة  بـ» 
بمشاركة  الجاري،  ديسمبر   15 و   14 يومي  ذلك 

مجموعة من المختصين و الجامعيين.
  و يهدف الملتقى للبحث و التقصي في العالقة 
القائمة بين الفن و التصوف من خالل محاور « 
المقاربة الفنية السيمولوجية في التصوف «، 
« المقاربة السوسيو- ثقافية في التصوف»، 
« المقاربة النقدية لفن التصوف « و « القيم 

الروحية و الفنية في التصوف «.
 » للفعالية  المنظم  المتحف  مدير  و صرح     
يقوم  و  بنيوية  بالفن  التصوف  عالقة  أن 
و  الذوق  و  المخيال  و  الحدس  على  كالهما 
على  فضال  الموضوع  و  الذات  بين  التماهي 
راسخة  هي  و  لكليهما  الفردانية  التجربة 
يتم  حيث  الروح،  و  الوجدان  في  الوجود 
و  الحسية  المدركات  التحرر من  من خاللهما 

المادية فتسمو الروح بالصفاء لتستشعر الفن و 
الجمال و الحياة «.

الفنية و الصوفية كتجربة  الدين ديني  العالمي نصر  الفنان  الملتقى تناول رحلة  المتحدث أنه سيتم خالل     و ذكر 
ثرية بمدينة بوسعادة، التي استقطبته بضوئها ليس بحثا عن الرسم فحسب بل كان يعاني من الخواء الروحي، ليجد 
في رحاب المدينة السكينة و الهدوء و األجوبة على األسئلة الدينية التي كانت تؤرقه، ما انعكس ذلك على لوحاته 

المشبعة بالنزعة الصوفية العميقة.
   و يقترح برنامج هذه الفعاليات عدة مداخالت على غرار « الرحلة الصوفية للفنان التشكيلي نصر الدين دينيه «، 
« التصوف و مظاهر فن الوجدان «، « استبطان الذات و نور الكشف في الشعر الصوفي الجزائري المعاصر»، « األمير 
عبد القادر المجاهد الصوفي « و « التصوف عند جالل الدين الرومي «، كما سيستمع الحضور بسهرة سماع من إحياء 

المنشد نجيب عياش.
  أنشئ متحف نصر الدين دينيه الواقع في البيت الذي عاش فيه الفنان في عشرينات القرن الماضي بحي لمامين 

ببوسعادة عام 1993 تخليدا لذكرى و أعمال هذا الفنان.
  يذكر أن الفنان دينيه الذي يحمل المتحف اسمه بالكامل و- هو الفونس اتيان دينيه - من مواليد باريس في 28
مارس 1861، استقر ببوسعادة بداية من العام 1905 بعد زيارات عديدة إلى صحراء الجزائر، ليتوفى عام 1929 بعد 

عطاء فني تجاوز 500 لوحة مواضيعها غالبا ما تضمنت الحياة البوسعادية.

جولة فنیة لمسرحیة « خاطیني « في قاعات الدیوان الوطني 
للثقافة و اإلعالم

   ستعرض مسرحية « خاطيني « للمخرج أحمد رزاق من إنتاج المسرح الجهوي لمستغانم الجياللي 
بن عبد الحليم، ابتداء من األربعاء المقبل 15 ديسمبر في القاعات التابعة للديوان الوطني للثقافة 

و اإلعالم  في إطار جولة فنية تتواصل لغاية 23 من نفس الشهر.
   سيتمكن الجمهور من مشاهدة هذا العمل الفني الذي صنف في خانة الكوميديا السوداء يومي 15 و 
16 ديسمبر بقاعة العروض أحمد باي بقسنطينة، لينتقل الفريق المسرحي إلى والية وهران، حيث 

برمج الديوان عرضين بقاعة السعادة في سهرتي 18 و 19.
  و ينزل الفريق الفني لمسرحية « خاطيني « بتاريخ 22 و 23 من الشهر الجاري، بقاعة األطلس 
نال  الذي  العمل  هذا  أحداث  متابعة  من  العاصمي  الجمهور  سيتمكن  حيث  العاصمة،  بالجزائر 
2019 و  الذي قدم بمسرح مستغانم في ديسمبر من عام  الجمهور خالل عرضه الشرفي  إعجاب 

العروض التي برمجت الحقا.
ما يعيش قاطنوها في مجتمع  بلد  العيش في  80 دقيقة تفاصيل  المسرحية في  تتناول     
عجوز يلتهم الوهن أركانه مما أنتج مع الوقت خلل في النظم التي تسير الحياة، و يشارك في أداء 
األدوار الرئيسية لهذا العمل ربيع أوجاووت في دور القائد و الفنانة القديرة سميرة صحراوي في 

دور الخالة و داوي فتحي في دور خاطيني بينما تتقمص الممثلة حورية بهلول دور الصحافية.

تنطلق بدایة من 12 إلى غایة 14 دیسمبر 

سفارة النرویج تنظم األیام األولى للفیلم 
النرویجي بالجزائر

التي     و  النرويجي  للفيلم  األولى  األيام  تنظيم  عن  النرويج  سفارة  أعلنت 
14 ديسمبر،  12 إلى  سيكون عشاق السينما بالعاصمة على موعد معها انطالقا من تاريخ 
بقاعة متحف السينما « سينيماتيك « بالعاصمة و التي تقترح برنامجا يتضمن ثالثة أفالم 

نرويجية طويلة.
من     تيكي»  كون-  هي»  و  اليوم  في  واحد  فيلم  عرض  التظاهرة  على  القائمون  برمج  و 

إخراج جواشيم رونينغ و ايسبان سانبيرغ، و فيلم « صونيا ، ذو وايت سوان « للمخرجة آن 
سيويتسكي و « لو شوا دي غوا» للمخرج ايريك بوب.

و يروي فيلم « كون- تيكي» الذي أخرج عام 2012 رحلة استكشافية في بولينيزيا قام بها    
عام 1930 عالم االنتروبولوجيا، تور هيييردال للتأكد من فرضية رفضها العلميون، حيث حاز 

هذا الفيلم على جائزة أوسكار ألحسن فيلم أجنبي.
من جهة أخرى، ينتظر الجمهور التعرف بطلة التزحلق الفني على الجليد النرويجية صونيا    

هيني من خالل فيلم « صونيا ذو وايت سوان»، و هي البطلة المتميزة التي فازت ثالث مرات 
بالبطولة األولمبية و عشر مرات بالبطولة العالمية إضافة إلى التحاقها بسينما هوليوود.

أما فيلم « لو شوا دي غوا « اليريك بوبي الذي أخرج عام 2016  فيتناول مرحلة حساسة من    
تاريخ النرويج التي شهدت في أبريل 1940 توجه نحو خمسين سفينة حربية ألمانية نحو 

شواطئها.

الدين  نصر  الوطني  العمومي  المتحف  ينظم  الدين    نصر  الوطني  العمومي  المتحف  ينظم    
الموسوم  الوطني  الملتقى  ببوسعادة،  الموسوم ديني  الوطني  الملتقى  ببوسعادة،  ديني 
و   ،» القيم  وسؤال  التصوف  فن  فلسفة  و بـ»   ،» القيم  وسؤال  التصوف  فن  فلسفة  و بـ»   ،» القيم  وسؤال  التصوف  فن  فلسفة  بـ» 
بمشاركة  الجاري،  ديسمبر  بمشاركة   الجاري،  ديسمبر   

  و يهدف الملتقى للبحث و التقصي في العالقة 

المادية فتسمو الروح بالصفاء لتستشعر الفن و المادية فتسمو الروح بالصفاء لتستشعر الفن و 

الثقافي
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الصحراویة  الھیئة  أبدت 
المغربي  اإلحتالل  لمناھضة 
ازاء  شدید  استیاء  "ایساكوم"، 
في  الدولي  المجتمع  استمرار 
االجرام  مشاھد  أمام  صمتھ 
االحتالل  قبل  من  المرتكبة 
المغربي بحق المناضلة سلطانة 
بصمود  مشیدة  وعائلتھا،  خیا 
في  الصحراویین  المناضلین 
وجرائم  الدولة  إرھاب  وجھ 
نظام  یرتكبھا  التي  الحرب 

المخزن.
الصحراویة،  الھیئة  وأصدرت 
على  بیانا  أمس  أول  مساء 
الخطیرة"  "الجرائم  اثر 
في  االحتالل  ارتكبھا  التي 
االعتداء  منھا  االخیرة  اآلونة 
المناضلة  بیت  على  "الخطیر" 
في  وعائلتھا  خیا  سلطانة 
و"القمع"  دیسمبر  من  الخامس 
الذي تعرضت لھ في نفس الیوم 
مظاھرة نسویة سلمیة للتضامن 

مع المناضلة بالعیون المحتلة.
"شدة  الى  أشارت  أن  وبعد 
سلطانة  تكابدھا  التي  القسوة 
وأمھما  الواعرة  وأختھا  خیا، 
أنھ  "ایساكوم"  أكدت  أمینتو"، 
تطوف  أن  الطبیعي  غیر  "من 
السلوك  ھذا  وتسجیالت  صور 
الكرامة  من  الحاط  الموثق 
اإلنسانیة، والمعبر عن ممارسة 
الدولة من قبل  ھمجیة إلرھاب 
المغربیة،  االحتالل  سلطات 
بینما ما یسمى المجتمع الدولي، 
موقف  یقف  ھیئاتھ،  بمختلف 
والمتجاھل،  األخرس،  المتفرج 

إن لم یكن المتواطئ بسكوتھ".
التذكیر  أعادت  وبالمناسبة 
باالقتحام الجدید لقوات االحتالل 
الماضي  االحد  فجر  المغربیة 

بمدینة  خیا  أھل  عائلة  لمنزل 
بوجدور المحتلة، حیث "تعمدوا 
من  صادفھم  ما  كل  تكسیر 
مادة  ألقوا  كما  ومتاع،  حاجات 
ملوثة سوداء في صھریج الماء 
على  ینھالوا  أن  قبل  بالمنزل، 
والتنكیل،  بالضرب  الدار  أھل 
یتكرر  مشھد  في  واالغتصاب 
على مرأى ومسمع من المنتظم 
األمن  مجلس  ومن  الدولي، 
في  األحمر،  والصلیب  الدولي 
ودون  العقاب  من  تام  إفالت 

أدنى إدانة أو ردع".
الصحراویة  الھیئة  أبدت  و 
استمرار  ازاء  الشدید  "أسفھا 
لالحتالل،  اإلرھابیة  األعمال 
إال  تصنیفھا  یمكن  ال  التي 
وجرائم  اإلنسانیة  ضد  كجرائم 

حرب، دون رادع یوقفھا".
تقول   - الیوم  نفس  وفي 
"ایساكوم " - "خرجت مجموعة 
تتقدمھن  مناضالتھا  من 
عن  المدافعة  الھیئة  رئیسة 
حیدار،  امینتو  اإلنسان  حقوق 
التنفیذي  المكتب  وعضوتا 
للھیئة، مینة باعلي، و الدجیمي 
الغالیة، وعضو الجمعیة العامة 
باعلي،  علینا  امباركة  للھیئة، 
الوطني،  التلفزیون  ومراسلة 
یرفعن  بوتنكیزة،  الصالحة 
ویرددن  الصحراویة،  االعالم 
أھل  مع  التضامن  شعارات 
الوقفة  استغرقت  حیث  خیا، 
دقیقة  التضامنیة قرابة عشرین 
أن  قبل  المحتلة،  بالعیون   (...)
التضامنیة  الوقفة  ھذه  تتعرض 
و  بالقوة  والتفریق  للقمع 
عناصر  قبل  من  التعنیف 
یسمى  ما  و  االحتالل  شرطة 
مستعملین  المساعدة،  القوات 

والرفس  والدفع  الھراوات، 
من  والتجرید  والقذف  والسب 

المالبس".
"التدخل  الھیئة  استنكرت  و 
بھ  واجھت  الذي  العنیف" 
المغربیة  البولیسیة  األجھزة 
الصحراویة  الھیئة  مناضالت 
المغربي،  اإلحتالل  لمناھضة 
و اعتبرت ممارسات االحتالل 
باالراضي  الصحراویین  ضد 
صارخا  "انتھاكا  المحتلة 
التفاقیة جنیف الرابعة والقانون 
اإلنسان،  لحقوق  الدولي 
إلرھاب  صریحة  وممارسة 
التي  الحرب  ولجرائم  الدولة، 
الحسن  الملك  نظام  ارتكبھا 
االحتالل،  أیام  أول  منذ  الثاني 
و یواصلھا ابنھ محمد السادس، 
أو  حسیب  ودون  إصرار  بكل 
رقیب". "و أمام تمادي عناصر 
ارتكاب  في  المغربي  البولیس 
جرائم االغتصاب الجنسي ضد 
سلطانة والواعرة خیا، وتعنیف 
أمھما الطاعنة في السن"، دعت 
لمناھضة  الصحراویة  الھیئة 
االمم  المغربي،  االحتالل 
بإیفاد  "التعجیل  الى  المتحدة 
السامیة  المفوضیة  عن  بعثة 
حجم  لمعاینة  اإلنسان  لحقوق 
ضد  المرتكبة  الفظاعات  ھذه 

المدنیین الصحراویین".
األمن  "مجلس  ناشدت  كما 
على  الضغط  الى  الدولي 
المغربیة  االحتالل  دولة 
اإلنسانیة  ضد  جرائمھا  لوقف 
المدنیین  ضد  الحرب  وجرائم 
بوضع  والتعجیل  الصحراویین 
حد لمعاناة الشعب الصحراوي 
عبر تمكینھ من ممارسة حقھ في 

تقریر المصير واالستقالل".

أكد ممثل جبھة البولیساریو بفرنسا، محمد سیداتي، أنھ یتعین 
على فرنسا إعادة النظر في سیاسة دعمھا لالحتالل المغربي 
رئاستھا  خالل  والعمل  الغربیة،  للصحراء  المشروع  غیر 
لالتحاد األوروبي خالل السداسي المقبل، على توجیھ المسعى 
عادلة  تسویة  عن  والصادق"  "الجدي  البحث  نحو  األوروبي 
اجتماع  خالل  سیداتي  وصرح  الصحراوي.  للنزاع  وسلمیة 
جرى  الغربیة  الصحراء  حول  الدراسات  لمجموعة  رسمي 
بالبرلمان الفرنسي أن "فرنسا التي ستترأس االتحاد األوروبي 
بإعادة  المتواضع  المقبل، مطالبة حسب رأینا  السداسي  خالل 
المشروع  غیر  المغربي  لالحتالل  دعمھا  سیاسة  في  النظر 
التعاون  وبعالقات  المغاربیة  بالمنطقة  والمضر  والكارثي 
أمام  الصحراوي  الدبلوماسي  وأضاف  معھا".  والصداقة 
انھ  لوكوك،  بول  جون  النائب،  برئاسة  الدراسات  مجموعة 
العمل  األوروبي  لالتحاد  رئاستھا  خالل  فرنسا  على  "ینبغي 
عن  والصادق  الجدي  للبحث  األوروبي  المسعى  توجیھ  على 
حل عادل وسلمي للنزاع في الصحراء الغربیة، طبقا للقانون 
المخصص  االجتماع  ھذا  خالل  سیداتي  وأعرب  الولي". 
للتطورات االخیرة للوضع في الصحراء الغربیة وفي المنطقة 
و إلى دور فرنسا في النزاع الصحراوي عن "امتنانھ الكبیر" 
للسید لوكوك. واوضح في ھذا الخصوص ان "جون بول لوكوك 
قد عمل في إطار ترأسھ لمجموعة الدراسات حول الصحراء 
استعمار  تصفیة  مسالة  على  الضوء  تسلیط  على  الغربیة 
واضحة ظلت المملكة المغربیة تعرقل مسار تحقیقیھا". وقال 
ویمارس  اإلقلیم  غیر شرعي  بشكل  یحتل  الذي  "المغرب  ان 
تدعمھ  الصحراوي  الشعب  ضد  والعنف  القمع  أنواع  شتى 

لكان  فرنسا  دور  لوال  انھ  القول  نكل عن  ولن  فرنسا  لألسف 
النزاع القائم في الصحراء الغربیة قد طوي منذ زمن طویل". 
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي "اننا الیوم في حرب مفتوحة 
منذ خرق قوات االحتالل المغربیة لوقف اطالق النار بتاریخ 
13 نوفمبر 2020، و ھي الحرب التي ما فتئت تحتدم، حیث 
ال یتوان المغرب عن استعمال أي وسیلة لكسر مقاومة الشعب 
في  "لجأ  المغربي  المحتل  ان  الى  اشار  كما  الصحراوي". 
تابعین  بخبراء  تكنولوجیة متطورة، مستنجدا  الى وسائل  ذلك 
یستعمل  المغرب  أن  االطار  ھذا  في  وقال  اجنبیة".  لكیانات 
كافة الوسائل حیث أضحى یستھدف المدنیین في المنطقة سواء 
الجزائریین  حتى  أو  الموریتانیین  أو  الصحراویین  من  كانوا 
الكیان  إدخال  التصعید والخطر، مشیرا أن  بذلك وتیرة  رافعا 
الصھیوني في المنطقة "لن یترتب عنھ سوى المزید من حاالت 
عدم االستقرار واالأمن والمواجھة والغموض". وتابع قولھ في 
ھذا الخصوص أن "المغرب یتصرف بدون ادنى عقاب، وأن 
االمم المتحدة التي من المفترض ان تضمن الحق الثابت للشعب 
الصحراوي في تقریر المصیر و قبل كل شيء حمایة السكان 

الصحراویین العزل، تبقى لألسف صامتة".
مجلس  مصادقة  الى  الصحراوي،  الدبلوماسي  تطرق  كما 
االمن الدولي یوم 29 اكتوبر 2021 الى الالئحة التي تقضي 
بتجدید عھدة بعثة االمم المتحدة لتنظیم استفتاء لتقریر مصیر 
الشعب الصحراوي (المینورسو) واوضح في ھذا الخصوص 
ان المینورسو "ال یمكنھا باي حال من االحوال ان تحید عن 
مھمتھا االساسیة المتمثلة في تجسید الحق الثابت لتقریر مصیر 

شعب الصحراء الغربیة".

الوكاالت
وفي رسالة جدیدة بعث بھا الرئیس ابراھیم غالي الى 
أكد  غوتیریس،  أونطونیو  المتحدة,  لألمم  العام  االمین 
وقت  في  السالم  عملیة  إطالق  إعادة  عن  الحدیث  أن 
حقوق  ونشطاء  الصحراویون  المدنیون  فیھ  یتعرض 
اإلنسان للترھیب و لفظائع یندى لھا الجبین ھو حدیث 

ال معنى لھ.
ومضى غالي في السیاق یقول "لذلك ال ینبغي ألحد أن 
أي عملیة  تنخرط في  أن  البولیساریو  یتوقع من جبھة 
المغربیة  االحتالل  دولة  فیھ  تواصل  وقت  في  سالم 
الصحراویة  األراضي  على  اإلرھابي  نظامھا  فرض 
صمتھا  التزام  في  المتحدة  األمم  تستمر  بینما  المحتلة 

المطبق وغیر المبرر".
سابقا  وجھھا  التي  السابقة  برسالتھ  غالي  وذكر 
دولة  مواصلة  أن  فیھا  أكد  والتي  المتحدة  األمم  الى 
المدنیین  في حق  البشعة  لجرائمھا  المغربیة  االحتالل 
عقاب,  أو  محاسبة  أي  عن  وبمنأى  الصحراویین, 
أساسھا  من  السالم  عملیة  آفاق  خطیر  بشكل  یقوض 
إلنھاء  المنشود  السلمي  الحل  أمام  الباب  ویوصد 

االستعمار من الصحراء الغربیة.

العام ومجلس األمن  الرئیس غالي، األمین  وعلیھ دعا 
للوحشیة  حد  لوضع  السرعة  وجھ  على  للعمل  الدولي 
واإلرھاب اللذین تتعرض لھما یومیا الناشطة الحقوقیة 
سلطانة سید إبراھیم خیا وعائلتھا على ید دولة االحتالل 

في  الصحراویین  للنشطاء  الحمایة  وتوفیر  المغربیة, 
الفوري وغیر  مجال حقوق اإلنسان, وضمان اإلفراج 
بما  الصحراویین,  السیاسیین  السجناء  عن  المشروط 
دولة  في سجون  المعتقلین  إزیك,  أكدیم  فیھم مجموعة 

االحتالل.
وفي ھذا الصدد, حذرت جبھة البولیساریو، من أن فشل 
األمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرین في ضمان 
الوقف الفوري للممارسات اإلرھابیة والمھینة ضد عائلة 
سید إبراھیم خیا وغیرھا من الناشطین الصحراویین لن 
یترك لجبھة البولیساریو أي خیار سوى إتخاذ القرارات 
المناسبة بشأن مشاركتھا في "العملیة السیاسیة" وكذلك 
تعاونھا مع بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء 
إلیھ  تدفع  الذي  التوجھ  ھذا  (المینورسو)، ألن  الغربیة 
ما  آخرا  خیارا  لنا  یترك  لن  المغربیة  االحتالل  دولة 
لم یتم ردعھ من طرف األمم المتحدة, وخاصة مجلس 

األمن واألمانة العامة.
ببالغ  أخرى  مرة  إلیكم  "أكتب  رسالتھ  في  غالي  وقال 
على  األمن  مجلس  وانتباه  انتباھكم  ألسترعي  القلق 
وجھ االستعجال إلى األعمال اإلرھابیة المستمرة التي 
ترتكبھا دولة االحتالل المغربیة ضد الناشطة الحقوقیة 
بوجدور  مدینة  في  وعائلتھا  خیا  إبراھیم  سید  سلطانة 
المغربي  لالحتالل  الخاضعة  الصحراویة  المناطق  في 

غیر الشرعي".

مأساة الناشطة الصحراوية سلطانة خيا : "ايساكوم" تتساءل ..
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قال إن االختراق الصهيوني سيدفع بالمنطقة نحو الغموض، ممثل البوليساريو بباريس يصرح: 

"على فرنسا إعادة النظر في دعمها 
للمحتل المغربي"

الدولي

االجتماعیة  االضطرابات  تتواصل 
بالمغرب، حیث من المقرر أن یلتئم أكثر 
ونظار  عام  وحارس  مدیر   6000 من 
بالثانویات التأھیلیة واإلعدادیة في وقفات 
احتجاجیة أمام مقرات المدیریات اإلقلیمیة 
لالحتجاج  الجمعة  غدا  التربیة،  لقطاع 
على سیاسة "اآلذان الصماء التي تمارسھا 
الوزارة تجاه مطالبھم ووعود تلقوھا بحل 

ملفاتھم ألكثر من ثالث سنوات".
و دعا بیان للتنسیق المشترك بین الجمعیة 
الثانویات  ومدیري  لمدیرات  الوطنیة 
الوطنیة  والجمعیة  بالمغرب  العمومیة 
ورؤساء  والنظار  العامین  للحراس 
لوقفات  الدراسة،  ومدیري  األشغال 
احتجاجیة أولھا وطنیة االثنین المنصرم، 

في  المغربیة  التربیة  وزارة  مبنى  أمام 
مقرات  أمام  اقلیمیة  وثانیھا  الرباط، 
10 الجمعة  أیام  اإلقلیمیة  المدیریات 

االثنین  و   21 والثالثاء   15 واألربعاء 
27 دیسمبر، إلى جانب وقفات احتجاجیة 
للتربیة  الجھویة  األكادیمیات  أمام  جھویة 

والتكوین یوم الجمعة 31 دیسمبر.
في  األخیرة  "التسریبات  أن  اعتبروا  و 
حوار الوزارة مع النقابات مخیب لآلمال 
لدى  واالحتقان  التذمر  منسوب  ورفع 
جمیع مكونات اإلدارة التربویة, مما یؤشر 
على العبث وفقدان الثقة بین أطر اإلدارة 
التربویة والساھرین على المنظومة الذین 
سبق التوافق معھم", وفق البیان المشترك 
بسلكیھ  بالتأھیلي  التربوي  اإلدارة  لھیئات 

في المغرب.
التأھیلیة  الثانویات  مدیري  بیان  أكد  و 
البرید  "مقاطعة  العمومیة  واالعدادیة 
ومغادرة  االلكتروني  والبرید  المحمول 
الفوري  التواصل  تطبیقات  مجموعات 
واألكادیمیات  اإلقلیمیة  المدیریات  مع 
ومصالحھا مع مقاطعة جمیع االجتماعات 
وجھویا  وإقلیمیا  محلیا  والتكوینات 

ووطنیا".
كما دعوا لمقاطعة و إیقاف كل المجالس 
وعدم تفعیلھا وكذا إیقاف العمل بمشروع 
الممارسات  جماعات  وداخل  المؤسسة 
انتكاسة  "كل  الوزارة  محملین  المھنیة، 
والتربوي  اإلداري  التدبیر  یعرفھا  قد 

لمؤسسات التربیة والتكوین في البالد".
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تواصل االضطرابات االجتماعية بالمغرب 
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 تمثل فصال من فصول المقاومة الفلسطينية

34 عاما على «انتفاضة الحجارة»

كيف بدأت؟
العمال  من  لعدد  صهيونية  شاحنة  استهداف  حادثة  تعد   
األول  كانون  ديسمبر/   8 في  غزّة،  قطاع  من  الفلسطينيّين 
1987، وأسفرت حينها عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة 
آخرين، هي الشرارة التي تسببت باندالع االنتفاضة الفلسطينية 
بين  مواجهات  باندالع  التالي  اليوم  في  تسبب  مما  األولى. 
الفلسطينيين وقوات االحتالل في مخيم جباليا لالجئين شمال 

قطاع غزة، احتجاجا على حادث الدهس.
الحجارة على موقع لقوات االحتالل في  الجماهير،  وألقت خالله 
جباليا البلد، وشاركت طائرات االحتالل، في قذف القنابل السامة 
ذلك  في  وأصيب  واستشهد  المتظاهرين،  لتفريق  والدخانية 
حظر   » الصهيوني  االحتالل  وفرض  المواطنين،  من  عدد  اليوم 

تجوال» على بلدة ومخيم جباليا وبعض األحياء في قطاع غزة.
امتد الغضب واتسعت دائرة المواجهات لتشمل مختلف مناطق 
ألن  الحجارة»  «انتفاضة  بـ  وسميت  الغربية،  والضفة  القطاع، 
الحجارة كانت أداة الهجوم األولى ووسيلة الدفاع التي استخدمها 
الشباب في ذلك  ومثّل  الصهيوني.  االحتالل  الفلسطينيون ضد 
حيث  وإدارتها،  االنتفاضة  توجيه  في  ا  أساسيًّ عنصرًا  الوقت 
الموحدة  الوطنية  القيادة  ووجهت  الشُعلة،  الفئة  هذه  قادت 

للثورة.
  استشهاد 1550 فلسطيني خالل االنتفاضة

الثورية  الهوية  تشكيل  في  الحجارة»  «انتفاضة  ساهمت 
النضال  تاريخ  في  مفصلية  مرحلة  ومثلت  الفلسطينية، 
بما  الحجارة  انتفاضة  وتميزت  الحديث.  العصر  في  الفلسطيني 
يعرف بالعصيان المدني الواسع، وبالشمولية والسرية والتنظيم 

الجيد، والمشاركة الفاعلة من كل 
شرائح المجتمع. وحملت في طياتها بذور التجدد، فدم كل شهيد 
كان كالوقود يغذي االنتفاضة ويمدها بالقوة لتستمر، وتشديد 

االحتالل وقمعه عزز االنتفاضة الشعبية وصاعد من حدتها.
حيث  االنتفاضة،  على  بعنف  الصهيوني  االحتالل  قوات  وردّت 
النشطاء، ودمرت  الفلسطينية، وأبعدت مئات  الجامعات  أغلقت 
أن  قبل  سنوات،   6 االنتفاضة  واستمرّت  الفلسطينيين.  منازل 
تنتهي بتوقيع اتفاقية «أوسلو» بين االحتالل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية عام 1993.
منهم  ا،  فلسطينيًّ شهيدًا   1162 االنتفاضة  وارتقى خالل هذه   
ووفق  آخرين.  ألفا   90 نحو  أصيب  فيما  طفال،   241 حوالي 
معطيات لالحتالل الصهيوني، فإن سنوات االنتفاضة شهدت 43

ألف تظاهرة، و520 عملية رشق حجارة وزجاجات حارقة، إضافة 
للمستوطنين  أهداف  ا ضد  940 هجومًا مسلحًا فلسطينيًّ إلى 
مقتل  عن  الفلسطينية  العمليات  وأسفرت  االحتالل.  وجنود 
157 4918 آخرين، إضافة لمقتل  66 جنديًّا صهيونية، وإصابة 

مستوطنًا، وإصابة 4195 آخرين.
إلى:  واألسرى  الشهداء  أسر  رعاية  فيما تشير معطيات مؤسسة 
ألف   200 واعتقال  االنتفاضة،  1550 فلسطينيا خالل  استشهاد 
فلسطيني خالل االنتفاضة، كما تشير معطيات مؤسسة الجريح 
ألف   70 عن  يزيد  االنتفاضة  جرحى  عدد  أن  إلى  الفلسطيني 
جريح، يعاني نحو 40 % منهم من إعاقات دائمة، و%65 يعانون 
من شلل دماغي أو نصفي أو علوي أو شلل في أحد األطراف، بما 

في ذلك بتر أو قطع ألطراف هامة.
40 أن  الدولي،  التضامن  مؤسسة  أعدتها  إحصائية  كشفت  كما 

ومراكز  السجون  داخل  االنتفاضة  خالل  استشهدوا  فلسطينيا 
االعتقال اإلسرائيلية، بعد ان استخدم المحققون معهم أساليب 

التنكيل والتعذيب النتزاع االعترافات.
الحجارة،  انتفاضة  على  األعوام  هذه  كل  مرور  من  الرغم  وعلى 
ورغم ما أعقبها من أحداث وهبّات شعبيّة وحروب وانتفاضات، 
إال أن فعاليتها وشموليتها جعلت منها حجر أساس، ثابت بقوة 
األثر على ما بعده من  الفلسطينيين، كان له عظيم  في ذاكرة 

هبات شعبية وانتفاضات.
 حماس: المقاومة الشاملة والوحدة السبيل الوحيد للتحرير

إن  الفلسطينية،  «حماس»  حركة  قالت  الصدد،  هذا  وفي 
ووحدة  المسلحة،  المقاومة  رأسها  وعلى  الشاملة  «المقاومة 
الشعب الفلسطيني هي السبيل الوحيد النتزاع حقوقنا، وتحرير 

أرضنا وأسرانا.».
الرابعة  الذكرى  في  أمس،  صحفي،  بيان  في  الحركة   وأكدت 
االحتالل  سجون  في  األسرى  أن  الحجارة،  النتفاضة  والثالثين 
تحريرهم  أن  مؤكدةً  الفلسطيني،  الشعب  من  أصيل  جزء  هم 
مسؤولية وطنية تضعها «حماس» في مقدمة أولوياتها. وأشارت 
مع  الصراع  قلب  هما  األقصى،  والمسجد  القدس  مدينة  أن  إلى 
االحتالل، وأن مشاريع التهويد واالستيطان لن تفلح في تغيير 

معالمهما وحدودهما وتاريخهما.
االحتالل،  مع  التطبيع  اتفاقيات  لكل  إدانتها  حماس   وجددت 
لعمق  الفلسطيني، وضربًا  الشعب  أنها طعنة في صدر  مبينةً 
وحكومات  قادة  واإلسالمية،  العربية  األمة  ودعت  وأمنها.  األمة 
وشعوبا، إلى التحرك الفاعل، وتعزيز فعاليات ومشاريع الدعم، 
وتحرير  االحتالل  زوال  حتى  الفلسطيني،  الشعب  مع  والتضامن 

فلسطين.

يصادف يوم غد التاسع من ديسمبر، الذكرى الـ34 الندالع االنتفاضة األولى «انتفاضة الحجارة»، التي 
فجرها الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل الصهيوني، لتكون بسنواتها السبع (1994-1987)، من 

أهم مراحل تاريخ نضالنا.
ä’ÉcƒdG

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية، المجتمع الدولي باحترام 

التزاماته واتخاذ خطوات عملية 
إلنهاء االحتالل الصهيوني لألرض 

الفلسطينية، والضغط على االحتالل 
لتمكين لجنة التحقيق األممية 

الدائمة التي اقرها مجلس حقوق 
االنسان من ممارسة مهامها على أرض 

الواقع وبكامل حريتها.
وادانت الخارجية الفلسطينية، في 
بيان صحفي، أمس، ما كشف عنه 

«االعالم العبري» بشأن إنشاء تنظيم 
ارهابي يهودي سرّي يخطط لمهاجمة 
الفلسطينيين، ويتدرب على عمليات 

طعن ارهابية ورش غاز الفلفل، 
كامتداد لعديد التنظيمات اليهودية 

االرهابية الموجودة في قواعد 
ارتكاز معروفة لالحتالل الصهيوني، 

وأجهزته المختلفة، ما يعكس 
الثقافة السياسية التي تسيطر على 
مفاصل االحتالل الصهيوني، خاصة 

في تعاملها مع الشعب الفلسطيني، 
وارضه، ومقدساته، وممتلكاته.

كما استنكرت الخارجية الفلسطينية، 
عمليات الهدم والتجريف المتواصلة 

في الضفة الغربية المحتلة، ومنع 
االحتالل أعمال الترميم في الحرم 

االبراهيمي، ولعدد من المنازل في 
البلدة القديمة في الخليل، وكذلك 

االعتقاالت الجماعية التي تتم بشكل 
يومي، والتي تطال العشرات من 

ابناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم 
االطفال والقصر والنساء.

وفي سياق منفصل، رحبت الخارجية 
بالنقاشات التي جرت في االجتماع 

الذي نظمته لجنة االمم المتحدة 
المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني 

غير القابلة للتصرف بشأن 
حالة حقوق االنسان في االراضي 

الفلسطينية المحتلة، وبشكل 

خاص بالمواقف التي تضمنتها كلمة 
المفوضة السامية لحقوق االنسان 

ميشيل باشيليت، التي طالبت 
فيها االحتالل بالتراجع عن قراره 
بشأن ست منظمات مجتمع مدني 

فلسطينية، ووصفها ألوضاع حقوق 
االنسان الفلسطيني في االرض 

المحتلة بالكارثية.
وأشارت، في بيانها، إلى أن هذه 

المواقف تتزامن مع ما كشف عنه 
بخصوص حصيلة هدم المنشآت 

والمنازل فلسطينية خالل عام 
كامل، والتي بلغت 797، كتصعيد 
خطير مقارنة مع االعوام الخمسة 
األخيرة، لتبرز من جديد االشكالية 
التي تعاني منها المواقف الدولية 

والقرارات االممية ذات الصلة، عندما 
ال تترجم الى خطوات عملية ضاغطة 

على االحتالل للتراجع عن سياسته 
وممارساته القمعية العنصرية، او ال 

تؤثر على عالقات المجتمع الدولي 
والدول الثنائية مع دولة االحتالل 

ومصالحهما المشتركة.
إلى ذلك، اطلع وفد دبلوماسي، 

أمس، على االنتهاكات الصهيونية 
التي تتعرض لها مدارس قريتي 
اللبن الشرقية والساوية جنوب 

نابلس، وذلك خالل زيارة ميدانية 
للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى 

دولة فلسطين، نظمتها الخارجية 
الفلسطينة.

وأوضحت وكيل وزارة الخارجية أمل 
جادو، أن الوفد الدبلوماسي مكون من 
18 دولة معتمدة لدى دولة فلسطين، 

من القارة األوروبية واألفريقية 
وأميركيا الالتينية، بهدف اطالعهم 

على انتهاكات قوات االحتالل 
والمستوطنين بحق الطلبة والكوادر 

التعليمية.
وطالبت جادو الوفد بضرورة اتخاذ 

موقف جدي وداعم لألطفال في 
فلسطين، وحقهم في الحركة 
والتعليم، وعلى ضرورة وقف 

االنتهاكات، مؤكدة أن المستوطنين 
والجنود ينتهكون حق األطفال في 

التعليم وحرية التنقل بحرية.
بدوره، أوضح وكيل وزارة التربية 

والتعليم بصري صالح «أن الزيارة 
تهدف لوضع المجتمع الدولي بصورة 
الخروقات الصهيونية بحق التعليم، 

خاصة في مدرستي اللبن الثانوية 
للبنات، واللبن- الساوية المختلطة، 

والتي يتعرض الطلبة فيها إلى 
اعتداءات متكررة أثناء ذهابهم 
وعودتهم من المدرسة يوميا».

وأكد صالح أن االحتالل والمستوطنين 
يستهدفون المدارس، في محاولة 

إلخالئها من الطلبة والمعلمين، 
مطالبا بضرورة متابعة ما يجري، 

وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته 
بشأن توفير الحماية ألبناء الشعب 

الفلسطيني.
من جهته، أطلع محافظ نابلس 

إبراهيم رمضان، الوفد، على المعاناة 
اليومية التي يتعرض له الطلبة 

واألطفال، وعلى االنتهاكات المستمرة 
من جنود االحتالل والمستوطنين. 

وأضاف أن األطفال في مدارس اللبن 
يمتلكون إرادة قوية وإصرارا على 

استكمال مسيرتهم التعليمية رغم 
أنف االحتالل وبطش المستوطنين.
وقدم مدير مدرسة الساوية– اللبن 
المختلطة ياسر غازي شرحا مفصال 
للوفد عن االنتهاكات اليومية التي 

يتعرض لها الطلبة، كما تحدث عدد 
من طالب وطالبات الثانوية العامة 

في المدرسة عن المعاناة واالنتهاكات 
التي يتعرضون لها خالل رحلة 

ذهابهم وعودتهم للمدارس بين 
بنادق جيش االحتالل.

محمود  فلسطين  دولة  رئيس  قال 
عباس، إنه ال يمكن أن ننسى دعم 
الشقيقة تونس وشعبها الشقيق، 
لدولة فلسطين وشعبها في مراحل 
الهيئات  وفي  المتعاقبة،  نضاله 

والمنظمات الدولية كافة».
فلسطين  دولة  رئيس  اجتمع 
التونسي  نظيره  مع  أمس، 
قرطاج  قصر  في  سعيد،  قيس 
وأطلع  تونس،  العاصمة  في 
آخر  على  التونسي،  نظيره  عباس، 
المتعلقة  السياسية  التطورات 
ومعاناة  الفلسطينية،  بالقضية 
الذين  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
نير  تحت  فلسطين  في  يعيشون 
ومن  واالضطهاد،  والقهر  االحتالل 
اللجوء  مخيمات  في  منهم  يعيش 
الجوار والعالم.  في فلسطين ودول 
النظر  وجهات  الرئيسان  وتبادل 
تهم  التي  الموضوعات  مجمل  في 
البلدين والشعبين الشقيقين، وما 
العالقات األخوية بينهما في  يعزز 
المجاالت كافة، وتفعيل االتفاقيات 
الموقعة بما يعزز الشراكة بينهما.

صحفي  مؤتمر  في  عباس  وأكد 
التونسي  نظيره  مع  مشترك 
قيادة  الخضراء،  بتونس  «تربطنا 
راسخة  أخوية  عالقات  وشعبا 
أيامنا  ننسى  وال  كثيرا،  بها  نعتز 
األخيرين  العقدين  في  تونس  في 
أن  يمكن  وال  الماضي،  القرن  من 
ننسى عودتنا من ربوع هذه الديار 
الطيبة إلى وطننا لنبني أسس دولة 
وعاصمتها  المستقلة  فلسطين 

القدس».
أنه  إلى  الفلسطيني  الرئيس  وأشار 
العديد  سعيد  الرئيس  مع  بحث 
االهتمام  ذات  الموضوعات  من 

آخر  على  وأطلعه  المشترك، 
وتبادال  الفلسطينية،  المستجدات 
التي  الموضوعات  مجمل  في  الرأي 
العالقات  يعزز  وما  البلدين،  تهم 
األخوية بينهما في جميع المجاالت، 
بما  الموقعة  االتفاقيات  وتفعيل 

يعزز الشراكة بينهما.
المطالبة  عباس  الرئيس  وجدد 
وفقا  للسالم  دولي  مؤتمر  بعقد 
يهدف  الدولية،  الشرعية  لقرارات 
دولة  ألرض  االحتالل  إلنهاء 
القدس،  بعاصمتها  فلسطين 
االحتالل  استمر  «إذا  أنه  من  محذرا 
العدوانية  وممارساته  طغيانه  في 
وأرضه  الفلسطيني  الشعب  ضد 
لنا  «ستكون  القدس،  بعاصمتها 
خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب»

أنه  الفلسطيني،  الرئيس  وبين 
بحث مع نظيره التونسي، الوسائل 
القمة  مؤتمر  بإنجاح  الكفيلة 
سيعقد  الذي  القادمة،  العربية 
الجزائر، مؤكدا ضرورة استعادة  في 
والخروج  العربي،  للصف  اللحمة 
تعود  التي  والتوصيات  بالقرارات 
العربية  األمة  على  والرخاء  بالخير 
كافة.  أقطارها  في  وشعوبها 
ثقته  عن  عباس  الرئيس  وأعرب 
التامة بأن تونس وشعبها الشقيق 
الصعاب  تخطي  في  سينجحان 
تواجهها  التي  الحالية  والتحديات 

بهمة واقتدار.
أول  مساء  عباس،  الرئيس  ووصل 
التونسية،  الثالثاء، العاصمة  أمس 
دولة،  زيارة  في  الجزائر،  من  قادما 
الرئيس  استقباله،  في  وكان 
من  وعدد  سعيد،  قيس  التونسي 

كبار المسؤولين التونسيين.

 دعت التخاذ خطوات عملية إلنهاء االحتالل الصهيوني 

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع 
الدولي باحترام التزاماته

 بحث مع الرئيس التونسي سبل إنجاح مؤتمر القمة العربية بالجزائر

عباس: «إذا استمر االحتالل في عدوانه 
ستكون لنا خياراتنا في وقت قريب»
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مكارم األخالق، وتجمعت فيه كل الصفات الحميدة، فتعلق 
الناس به، وتركوا في حبه كل ما كان يربطهم بحياة الجاهلية 
يثن على  لم  بما  وتعالى عليه  أثنى اهللا سبحانه  ولذا  األولى، 
عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لَعَلَى  وَإِنَّكَ   ﴿ تعالى:  فقال  أنبيائه،  من  نبي 

.[1] ﴾

وهذه بعض الصفات التي امتاز بها الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم وقربته إلى القلوب، نوجزها فيما يلي:

 كرم النبي صلى اهللا عليه وسلم:
لم  جديداً  لوناً  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  كرم  كان  لقد   
لكسب  كرمه  يكن  فلم  غيرهم،  يألفه  ولم  العرب،  يعرفه 
أو  االستقالل،  أو  للمباهاة  يكن  ولم  منقصة،  اتقاء  أو  َمحمَدة 
مرضاته،  وابتغاء  اهللا  سبيل  في  كان  بل  المادحين،  الجتالب 
كان في حماية الدين، وفي مؤازرة الدعوة، وفي محاربة الذين 
ما  إلى  يكون  ما  أحوج  يعطى  فهو  اهللا،  سبيل  عن  يصدون 
يعطيه، ويبذل الكثير وهو محتاج إلى القليل، وكان ينفق في 
سبيل اهللا ما استطاع أن ينفق، وهو يستقل ما أنفق، وكان 
عن  سئل  وما  أعطى،  ما  يستكثر  فال  الجزيل،  العطاء  يعطى 

شيء قط إال أعطاه، وكان يستحى أن يرد سائله خالي اليدين.
أتاه صلى اهللا عليه وسلم رجل فسأله، فأعطاه غنماً سدت 
محمداً  فإن  أسلموا  وقال:  قومه  إلى  فرجع  جبلين،  بين  ما 
اهللا  صلى  إليه  وحمل   .[2] الفاقة  يخشى  ال  من  عطاء  يعطى 
عليه وسلم تسعون ألف درهم، فوضعها على حصير، ثم قام 

فقسمها فما رد سائل حتى فرغ منها[3].
    صدق النبي صلى اهللا عليه وسلم:

 فهو صلى اهللا عليه وسلم صادق مع ربه، صادق مع نفسه، 
صادق مع الناس، صادق مع أهله، صادق مع أعدائه، فلو كان 
الصدق رجالً لكان محمداً صلى اهللا عليه وسلم، وهل يُتعلم 
إال  الصدق  ينقل  وهل  وسلم  عليه  اهللا  صلى  منه  إال  الصدق 
الجاهلية  األمين في  الصادق  عنه صلى اهللا عليه وسلم فهو 
وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  عرفوا  الذين  أجمع  واإلسالم، 
وخالطوه منذ صباه على أنه صادق أمين، لم يسمعوا من فمه 
في  يستريبوا  أو  أخباره،  من  خبر  في  يشكوا  ولم  قط،  أكذوبة 
إلى صدقه  واطمأنت  وثقت  التي  قريشاً  لكن  أقواله،  من  قول 
في صالتها به ومخالطتها له، ناقضت نفسها، فكذبت نبوته 
به  ثقتهم  إلى  احتكموا  كذبوه  الذين  أن  فلو  رسالته،  وأنكرت 
وتجاربهم معه، لعلموا أن الذى يصدقهم األحاديث واألقوال ال 

يستطيع أن يكذب على اهللا[4].
ولو أنهم كشفوا عن قلوبهم ما ران عليها من حجب العناد 
والضالل، والحرص على منافع الدنيا وشهواتها، أليقنوا أن النبي 
الصحيحة  الفطرة  ما تقتضيه  والخير وفق  الحق  إلى  يدعوهم 
عن  وعموا  كله،  هذا  عن  عموا  لكنهم  السليم[5]،  والعقل 
الرسول، وأصروا على تكذيب نبوته،  الدالة على صدق  البينات 
أنه  وإنكار رسالته، لكن أحداً لم يستطيع وصفه بالكذب، فلو 
كان كاذباً ما احتمل في دعوته أفدح المخاطر وأقسى الشدائد، 
وهو لم يجن من وراء دعوته ما يجنيه أصحاب الدعاوى من رغد 
أنه كان كاذباً كما يدعون آلثر على دعواه  وثراء وسلطان، ولو 
يئسوا  والملك، حينما  المال  بما عرضه عليه قومه من  الرضا 
من تراجعه عن الدعوة إلى اإلسالم الذى يسفه عقولهم ويلغى 
ويهدد  ومعتقداتهم،  عاداتهم  من  كثيراً  ويبطل  أديانهم، 
نفسه  ألقام  يكن صادقاً  لم  ولم  بالزوال،  الشخصية  مصالحهم 

وافته  أن  وبعد  له،  دانت  أن  بعد  العربية  الجزيرة  على  ملكاً 
القبائل لتعلن إسالمها، وتدين له بالوالء، ولكنه لم يفعل شيئاً 
من هذا، وقد كان ميسورا عليه، بل آثر أن يقضى حياته زاهداً 
قريش  زعماء  فإن  ولذلك  والسلطان،  الجاه  لمظاهر  مبغضاً 
الذين تولوا معارضة الدعوة لم يلبثوا أن آمنوا بها، وأشربتها 
أن  أيقنوا  ألنهم  وأموالهم،  بدمائهم  دونها  وكافحوا  نفوسهم، 
قط،  اهللا  على  يكذب  لم  قط،  عليهم  يكذب  لم  الذي  محمداً 

وليس بصاحب بهتان، وال طالب مال أو جاه [6].
    صبر النبي صلى اهللا عليه وسلم:

األذى،  على  الناس  أصبر  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  كان   
ثالثاً  قضى  فقد  األوفر،  النصيب  هو  البالء  من  حظه  وكان 
األوثان  عبدة  الخالص  التوحيد  إلى  يدعوا  سنة،  وعشرين 
ينقطع  وال  صوتها،  يخفت  ال  قوية  دعوة  والنصارى،  واليهود 
لعقولهم  تسفيها  الدعوة  هذه  في  يجدون  وهم  صداها، 
وآللهتهم، وتقويضاً لسلطانهم ونفوذهم ونظمهم، فيحشدون 
صلى  الرسول  يزداد  فال  انتشارها،  لتعويق  أو  لوأدها،  قواهم 
اهللا عليه وسلم إال حماسة لدعوته وإصراراً عليها، وكلما أمعنوا 
في إيذائهم له، احتمله في ثبات وجلد وصبر، حتى صار أعداء 
األمس أصدقاء اليوم، وأقبل المشركون على دين اهللا أفواجاً 
فالصبر  به عزيز.  يفتدى  ما  بأغلى  ويفدونه  يحملون شعاره، 
درعه وترسه وصاحبه وحليفه، كلما أزعجه كالم أعدائه تذكّر 
ولُونَ ﴾ ، وكلما بلغ به الحال أشدّه واألمر  اصْبِرْ عَلَىمَا يَقُ ﴿ فَ
صَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾، وكلما راعه هول العدو وأقضّ  أضيقه تذكّر ﴿ فَ
اصْبِرْ كَمَاصَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ  مضجعه تخطيط الكفار تذكّر﴿ فَ

مِنَ الرُّسُلِ ﴾
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یعلن رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة تیكستار عن إجراء طلب العروض المفتوح، قصد عملیة :

التغذیة المدرسیة لسنة 2022

حصة 01 : الخبز
الحصة 02 : اللحوم البيضاء والحمراء الطازجة والبيض

حصة 03 : مواد غذائية قابلة للتخزين + العجائن + األلبان ومشتقاتها
حصة 04 : الخضر والفواكه

      فعلى الموردین المعنیین اإلعالن في سحب دفتر الشروط من البلدیة مصلحة البناء والتعمیر مقابل دفع مبلغ مالي قدره : 2 . 000 . 00 دج (ألفین دینار جزائري ) وترسل 
العروض 

إلى السید: رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة تیكستار ضمن ظرف مبھم یحمل عبارة :
ال یفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقییم العروض

طلب العروض المفتوح رقم :       2021/
التغذیة المدرسیة لسنة  2022

حصة 01 : الخبز
حصة 02 : اللحوم البیضاء والحمراء الطازجة والبیض

حصة 03 : مواد غذائیة قابلة للتخزین + العجائن + األلبان ومشتقاتھا
حصة 04 : الخضر والفواكھ

في داخل ھذا الظرف یوضع ( ثالثة أظرفة منفصلة، أحدھا خاص بملف الترشح والثاني خاص بالعرض التقني والثالث خاص بالعرض المالى).

- يتضمن ملف الترشح ما يأتي :
- التصریح بالترشح مملوء وممضي ومختوم .

- التصریح بالنزاھة مملوء وممضي ومختوم
(SARL – EURL – SNC – SPA ) القانون األساسي للمؤسسة المتعھدة إذا تعلق بشركة -

- نسخة من الوثائق التي تتعلق بالتفویضات التي تسمح لألشخاص بإلتزام المؤسسة .
- نسخة من السجل التجاري اإللكتروني + الرقم الجبائي + الرقم اإلحصائي

( C20 + 2020 – 2019 – 2018 -) نسخة من الحصائل المالیة والمراجع المصرفیة للمؤسسة لثالثة سنوات األخیرة مصادق علیھا -
- نسخة من شھادة أداء المستحقات لصندوق الضمان االجتماعي ( 2021) (CACOBATPH – CASNOS – CNAS –) صالحة 

- مستخرج من الضرائب صالح ومصفى وال یقل على ثالثة أشھر
- البطاقات الرمادیة + شھادات التأمین + المراقبة التقنیة

- نسخة من المراجع المھنیة
- المراجع المصرفیة

2 – يتضمن العرض التقني ما يأتي :
- التصریح باإلكتتاب مملوء وممضي ومختوم.

- مذكرة تقنیة تبریریة
- دفتر الشروط یحتوي في أخر صفحة العبارة ( قرئ وقبل) مكتوبة بخط الید.

3 – يتضمن العرض المالي ما يأتي :
- رسالة التعھد مملوء وممضي ومختوم

- جدول األسعار بالوحدة مملوء وممضي ومختوم
- تفصیل كمي وتقدیري مملوء وممضي ومختوم

مالحظة : كل الوثائق یجب أن تكون ساریة المفعول عند تاریخ الفتح . 
حدد تاریخ إیداع العروض في الیوم العاشر ( 10 ) من تاریخ أول صدور لھذا اإلعالن في الصحافة الوطنیة أو في النشرة الرسمیة للصفقات العمومیة على الساعة 13 سا 30 د زواال.

- تفتح األظرفة التقنیة والمالیة وملف الترشح، في جلسة علنیة بمقر البلدیة على الساعة 14 سا 00 د في الیوم الموافق لتاریخ إیداع العروض.
- إذا تطابق ھذا الیوم مع یوم عطلة فإنھ یمدد مباشرة إلى الیوم الموالي من أیام العمل.

-  اللغة المعتمدة في تحضیر طلب العروض المفتوح ھي اللغة العربیة والفرنسیة طبقا للمادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 247 – 15 مؤرخ في 16 سبتمبر سنة 2015 ، 
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة.

- مدة صالحیة العروض 100 یوما وتساوي مدة تحضیر العروض +  03 أشھر ابتداء من تاریخ إیداع العروض مع اخد بعین االعتبار آخر یوم إذا صادف یوم عطلة.
- كل ظرف یودع متأخر أو غیر مطابق لشروط طلب العروض المفتوح ال یؤخذ بعین االعتبار.

- طبقا ألحكام المادة 70 من المرسوم الرئاسي رقم : 247 – 15  مؤرخ في : 16  سبتمبر سنة 2015 یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 
- تدعو المصلحة المتعاقدة كل المتعھدین لحضور جلسة فتح األظرفة.

Wil . consult34@gmail . com : یمكن لكل المتعاملین اإلطالع على اإلعالنات في البرید االلكتروني

طلب العروض المفتوح
الرقم : 2021 / 01
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رئيس املجلس الشعبي البلدي

الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة
والیة بجایة.

دائرة خراطة. 
بلدیة خراطة.

رقم: .2021 / 02  
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                       یعلن رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة خراطة عن إعالن لطلب عروض وطني مفتوح لغرض : التغذیة المدرسیة لسنة 2022 ، 
حصة رقم 01 : خبز محسن، حصة رقم 02 : لحم طازج وبیض، حصة رقم 03 : مواد غدائیة عامة، حصة رقم 04 : خضر وفواكھ.

                        یمكن للمؤسسات المؤھلة والمعنیة بھذا اإلعالن التقدم لسحب دفتر الشروط بمقابل مبلغ مالي قدره : 7 . 500 . 00 دج «سبعة آالف 
الجمھوریة وخمسائة دینار جزائري « لدى المجلس الشعبي البلدي لبلدیة خراطة والیة بجایة.

                     
ترسل ملفات الترشح والعروض التقنیة والمالیة مرفقة بالوثائق المنصوص علیھا في دفتر الشروط المذكور أدناه إلى السید رئیس المجلس الشعبي البلدي 
لبلدیة خراطة والیة بجایة یوضع ملف الترشح والعرض التقني والمالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام. یبین كل منھما تسمیة المؤسسة ومرجع طلب 
العروض وموضوعھ وتتضمن عبارة « ملف الترشح» أو « عرض تقني» أو « عرض مالي» حسب الحالة وتوضع ھذه األظرفة في ظرف أخر مقفل 
بإحكام ومغفل ویحمل عبارة « ال یفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقییم العروض  طلب العروض رقم 2021 / 02  : ،التغذیة المدرسیة لسنة 

2022 ، حصة رقم 01  : خبز محسن ، حصة رقم  02 : لحم طازج وبیض ، حصة رقم 03  : مواد غذائیة عامة ، حصة رقم  04خضر وفواكھ .
 أ – ملف الترشح :
یحتوي على الوثائق التالیة:

01 – التصریح بالترشح مملوء ومؤرخ وممضي .
02 – التصریح بالنزاھة مملوء ومؤرخ وممضي ومختوم .

03 – نسخة من القانون األساسي للشركات
04 – الوثائق لتي تتعلق بالتفویضات التي تسمح لألشخاص بإلزام المؤسسة

05 – كل وثیقة تسمح بتقییم قدرات المرشحین أو المتعھدین أو، عند االقتضاء المناولین 
. قدرات مھنیة : نسخة من السجل التجاري في المیدان العملیة المذكورة في دفتر الشروط

. قدرات مالیة : المیزانیات المالیة لثالث ( 03) السنوات األخیرة 2019 . 2018  و 2020.
قدرات تقنیة:

- تعھد لتموین السلع ذو الجودة الرفیعة
- بطاقات رمادیة لسیارات نقل السلع مرفقة بشھادات التأمین 

- االعتماد الصحي لنقل اللحوم البیضاء والحمراء .
ب – العرض التقني :

یحتوي على الوثائق التالیة :
01 – رسالة التعھد مملوءة وممضیة

02 – دفتر الشروط في آخر الصفحة على عبارة ( قرئ وقبل) مكتوبة بخط الید، مملوء ومؤرخ وممضي ومختوم.
03 – كل وثیقة تسمح بتقییم العرض التقني : مذكرة تقنیة تبریریة

ج – العرض المالي:
01 – رسالة العرض مملوءة وممضیة

02 – دفتر الشروط في آخر الصفحة على عبارة (قرئ وقبل) مكتوبة بخط الید، مملوء ومؤرخ وممضي ومختوم .
03 – جدول األسعار الوحدویة مملوء مختوم وممضي
04 – تفصیل كمي وتقدیري مملوء مختوم وممضي. 

یجب أن ترسل العروض إلى السید رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة خراطة والیة بجایة.
حدد تاریخ آخر أجل إلیداع العروض بخمسة عشر (15) یوما إبتداء من تاریخ أول نشر لھذا اإلعالن في الجرائد الیومیة الوطنیة والجریدة الرسمیة 

للصفقات المتعامل العمومي ( BOMOP) على الساعة الثانیة عشر ( 12سا)
یبقى العارضون متعھدین بعروضھم خالل 90 یوما ابتداء من تاریخ أخر أجل إلیداع العروض، یمكن المصلحة المتعاقدة، في حالة ما إذا لم یمكن في 
استطاعتھا منح الصفقة وتبلیغھا قبل إنقضاء أجال صالحیة العروض تمدیدھا بعد موافقة المتعھدین المعنیین ومدعوون لحضور جلسة فتح األظرفة التي 

ستجرى بمقر البلدیة في أخر یوم محدد إلیداع العروض على الساعة الرابعة عشر ( 14 سا) . 

رئيس املجلس الشعبي البلدي املستخلف
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إشهار
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إخبارية تصدر
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اإلشهــــــــــــــــــــار اإلدارة والتحـــريـر
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البريد اإللكتروني

journal.elraed@gmail.com

الطبــاعة

التوزيع 

الثمن: 10دج
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الفجر: 06:06
الشروق: 07:45
الظهر: 12:38
العصر: 15:13
المغرب:31 :17
العشاء: 19:01

مع توقیف 27 عنصر دعم للجماعات اإلرھابیة خالل أسبوع واحد

تمكنت مفارز تابعة للجيش الوطني الشعبي خالل األسبوع الماضي من توقيف 27 عنصر 
دعم للجماعات اإلرهابية في عمليات منفصلة، وحسب اإلحصائيات الصادرة عن وزارة 

الدفاع الوطني أمس األربعاء فإن وحدات للجيش، نفذت خالل الفترة الممتدة من 01 إلى 
07 ديسمبر الجاري، عمليات عدة أسفرت عن نتائج نوعية.

في التفاصيل أوضح المصدر 
أنه في إطار عمليات مكافحة 

اإلرهاب، أوقفت مفارز للجيش 
الوطني الشعبي (27) عنصر دعم 
للجماعات اإلرهابية في عمليات 

منفصلة عبر التراب الوطني.
وفي سياق عمليات محاربة 

الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود 
الحثيثة الهادفة إلى التصدي آلفة 
االتجار بالمخدرات ببالدنا، أوقفت 
مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق 
مع مختلف مصالح األمن، بإقليمي 

الناحيتين العسكريتين الثانية 
والثالثة، (20) تاجر مخدرات 

وأفشلت محاوالت إدخال كميات من 
المخدرات عبر الحدود مع المغرب، 

تُقدر بـ(04) قناطير و(76) 
كيلوغرام من الكيف المعالج، 

في حين تم توقيف (23) تاجر 
مخدرات بحوزتهم (108) كيلوغرام 
من نفس المادة و(50255) قرصا 

مهلوسا خالل عمليات مختلفة عبر 
النواحي العسكرية األخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز 
للجيش بكل من تمنراست وعين 

قزام وبرج باجي مختار وجانت 
وتندوف، (223) أشخاص وضبطت 
(14) مركبة و(370) مولدا كهربائيا 

و(155) مطارق ضغط وكميات 
من المتفجرات ومعدات تفجير 
وتجهيزات أخرى تستعمل في 

عمليات التنقيب غير المشروع عن 
الذهب باإلضافة إلى (56,5) قنطار 

من خليط خام الذهب والحجارة، 
في حين تم توقيف (13) شخصا 

آخر وحجز (15) بندقية صيد و(40) 
طنا من المواد الغذائية الموجهة 

للتهريب و(5530) وحدة من 
مختلف المشروبات بكل من باتنة 
وتيارت وعين تموشنت واألغواط 

وعين قزام، كما أحبط حراس 
الحدود محاوالت تهريب كميات من 
الوقود تُقدر بـ (12062) لتر بكل 

من تمنراست وتبسة والطارف 
وسوق أهراس.

في سياق آخر، أحبط حراس 
السواحل بوهران محاوالت هجرة 
غير شرعية لـ (27) شخصا كانوا 

على متن قوارب تقليدية الصنع، 
فيما تم توقيف (471) مهاجرا غير 

شرعي من جنسيات مختلفة بكل 
من جانت وإن أمناس وتلمسان 

وتبسة والوادي.
حياة سرتاح

إفشال محاوالت إدخال قناطير 
من الكيف عبر الحدود مع المغرب

تفكيك شبكة إجرامية مختصة في 
السرقة باستعمال المقذوفات النارية

أمن بئر راد رايس يعالج 
قضية سرقة أمالك الدولة

                     

السمار  السابع  الحضري  الجزائر ممثلة في األمن  عالجت مصالح أمن والية 
بأمن المقاطعة اإلدارية بئر مراد رايس، قضية سرقة أمالك الدولة (كوابل 

نحاسية خاصة بالكهرباء).
عناصر  انتباه  لفت  أن  بعد  أطوارها  انطلقت  التي  الحال  قضية  وتعود 
شرطة األمن الحضري مشتبها فيه كان متسلقا الجسر الجديد المؤدي إلى 
مدينة براقي، بالتقرب منه، حاول الفرار، غير أن أفراد الشرطة أوقفته بعد 
تفتيش المكان، عثر بالقرب منه على كابل من النحاس خاص بنقل التيار 
الكهربائي يزن حوالي (30) كلغ ملفوف ومغطى بكيس بالستيكي، كما تمّ 
حجز دراجة نارية استحضرها المشتبه فيه لغرض تسهيل عملية السرقة، 
وكيل  أمام  فيه  المشتبه  تقديم  تم  القانونية،  اإلجراءات  استكمال  وبعد 

الجمهورية المختص إقليميا.                              
فرقة  في  ممثلة  الجزائر،  والية  أمن  مصالح  تمكنت  أخرى  عملية  وفي 
الشرطة القضائية بأمن المقاطعة اإلدارية باب الوادي من تفكيك شبكة 
باستعمال  المواطنين  على  واالعتداءات  السرقات  في  مختصة  إجرامية 
 (11) إيقاف  الفرقة من  ذات  النارية، ومكنت  والمقذوفات  البيضاء  األسلحة 
والعنف على مستوى  بالكسر  شخص مشتبه فيـهم قاموا بعدة سرقات 

قطاع األمن الحضري الثاني القصبة السفلى.
أمنية تفيد بتواجد أشخاص مشتبه فيهم بأحد  وبعد استغالل معلومة 
المنازل تم تحديد هوية ومكان اختباء المجموعة اإلجرامية، أين تم توقيف 
للتحريات  إجرامية، وبمواصلة  09 قضايا  المتورط في  األول  المشتبه فيه 
وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه األول، أسفرت العملية 
عن توقيف باقي المشتبه فيهم، إثنين (02) منهم من جنس أنثى، وحسب 
بيان أمني فإن العملية أسفرت عن ضبط حجز (41) كبسولة من المؤثرات 
العقلية من مختلف األصناف قطعة من المخدرات، قارورة مخدر سائل مع 
قذيفة منبه بواخر «سينيال» من الحجم الكبير (06) أسلحة بيضاء محظورة 
تقليدية  ألبسة   (10) نقالة،  هواتف   (07) واألصناف،  األحجام  مختلف  من 
تقديم  تم  القانونية،  اإلجراءات  كافة  استكمال  وبعد  (قفطان)،  مسروقة 

المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
حياة سرتاح

سطرت 155 مشروعا للتجسيد في 
آفاق 2030

مكافحة التغيرات 
المناخية في صلب 

أولويات الجزائر
سطرت الجزائر مخططا وطنيا للمناخ للفترة 2020-2030
الدفينة،  الغازات  انبعاثات  لخفض  مشروع   155 يحمل 
وللتكيف مع االثار السلبية للتغيرات المناخية، ولمرافقة 
االستراتيجية  هذه  خالل  من  وتؤكد  المناخية،  الحوكمة 
لمكافحة  الرامية  الدولية  المساعي  في  والتزامها  حرصها 
التغيرات المناخية. وتؤكد الجزائر، التي تعاني من تفاقم 
لكل مبادرة دولية من  القصوى، دعمها  المناخية  الظواهر 
التصحر  ومكافحة  الحراري،  االحتباس  ظاهرة  كبح  شأنها 
الطبيعية  الكوارث  من  وغيرها  الغابات  وحرائق  والجفاف 
مناسبات  عدة  في  الجزائرية،  الدولة  تشدد  كما  والبيئية، 
26 الـ  المؤتمر  آخرها  بالمناخ،  خاصة  واقليمية  عالمية 

لألطراف التفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن التغيرات 
المناخية  المسائل  معالجة  أن  على  (كوب26-)،  المناخية 
يجب أن ترتكز على المسؤولية التاريخية للبلدان المتطورة, 
بعين  واألخذ  الحراري,  لالحتباس  الرئيسيون  المتسببون 
بين  ومن  النامية.  الدول  وبين  بينها  االختالالت  االعتبار 
الذي  للمناخ،  الوطني  المخطط  يتضمنها  التي  المشاريع 
العشرية  الوطنية  السياسة  لتطبيق  عملية  أداة  يشكل 
األخضر،  االقتصاد  وتنمية  المناخية  التغيرات  لمكافحة 
وإظهارا  الدولية  بااللتزامات  الوفاء  على  ملموسا  ودليال 
لإلرادة السياسية والجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ، 
مشروع  تأهيل  بإعادة  يتعلقان  هامان  مشروعان  نجد 
السد األخضر، واستعمال الطاقة الشمسية في ضخ المياه 
للسقي في منطقة الجنوب والهضاب العليا. وتؤكد الجزائر، 
الغازات  انبعاث  من  بالمائة  39ر0  بنسبة  تساهم  التي 
انشاء  في  اإلسراع  ضرورة  على  دائما  العالم،  في  الدفيئة 
التغيرات  عن  الناجمة  بالكوارث  خاص  افريقي  صندوق 
المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  اقترحه  الذي  المناخية، 
اجتماع  في  الماضي  مارس  شهر  مشاركته،  خالل  تبون، 
مستوى  على  اإلفريقي  لالتحاد  واالمن  السلم  لمجلس 
وتبني  بموافقة  حضي  والذي  والحكومات،  الدول  رؤساء 
الصندوق  لهذا  األساسية  المهمة  وتتثمل  له،  المشاركين 
المناخ  لصالح  االفريقية  البلدان  جهود  ومرافقة  دعم  في 
من خالل تمكينها من تجاوز الصعوبات المرتبطة بالحصول 
على التمويالت الضرورية لبلوغ األهداف المرجوة في هذا 

الصدد.
حياة سرتاح

اشهار
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