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األحد 12 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 09 جمادى األولى  
1443 ه  

الحدث
الدستوریة المؤسسات لتجدید حكمھ من سنتین أول كّرس

áÑ∏°U á«°VQCG ô qaƒj ¿ƒÑJ ¢ù«FôdG
Iójó÷G ôFGõ÷G AÉæÑd 

رئيس الجمهورية يشيد بتضحيات أبناء الشعب الجزائري ويؤكد

«مظاھرات 11 دیسمبر 1962» 
كانت مؤشرا لحتمیة نھایة االستعمار

نجح في تعزيز دور الجزائر إقليميا وعالميا

الدبلوماسیة العالقات مبدأ }الندیةz في یكرس تبون

الرئيس تبون حارب الفساد بترسانة قانونية 
االقتصاد عجلة وتحریك االجتماعیة المكاسب على الحفاظ

عبد  الجمھوریة،  رئیس  أكد 
المجید تبون، أمس، أن مظاھرات 
من  كانت   1960 دیسمبر   11
حیث التنظیم «دلیال واضحا على 
و»مؤشرا  المجیدة»  الثورة  قوة 

لحتمیة نھایة االستعمار».
رسالة  في  تبون  الرئیس  قال 
61 الـ  الذكرى  بمناسبة  لھ 

 ،1960 دیسمبر   11 لمظاھرات 
من  كانت  المظاھرات  تلك  إن 
الواضح  الدلیل  التنظیم  حیث 
على قوة ثورتنا المجیدة ومؤشرا 
مضیفا  االستعمار،  نھایة  لحتمیة 
على  نتائجھا  من  كان  أنھ 
واإلعالمي،  الدبلوماسي  الصعید 
المؤقتة  الحكومة  مواقف  تعزیز 
للجمھوریة الجزائریة وفتح أبواب 
المضطھدة،  الشعوب  أمام  األمل 
لألمم  العامة  الجمعیة  تبني  بعد 
الخامسة  دورتھا  في  المتحدة 
إلى تصفیة  الداعي  للقرار  عشرة 
إخضاع  واعتبار  االستعمار 
األجنبي  الستعباد  الشعوب 
إنكارا  واستغاللھ  وسیطرتھ 
یناقض  األساسیة  اإلنسان  لحقوق 
السلم  المتحدة ویعیق  میثاق األمم 

والتعاون العالمیین.
ھذا  مثل  في  أنھ  تبون  وأوضح 
خرج   ،1960 سنة  من  الیوم 
بنات وأبناء الشعب الجزائري في 
معظم  شملت  عارمة  مظاھرات 
جبھة  لنداء  تلبیة  الوطن،  جھات 
التحریر الوطني، لیصدحوا بلسان 
واحد أن الشعب الجزائري قد بلغ 
في مسیرتھ المظفرة نحو الحریة 

واالستقالل نقطة الالرجوع».
رئیس  اعتبر  المناسبة،  وبذات 
والیة  احتضان  أن  الجمھوریة 
إلحیاء  الوطنیة  للمراسم  النعامة 
ھذا الیوم المجید لھ رمزیتھ وھو 
یتزامن مع إقامة فعالیات الملتقى 
المقاومة  +رمز  حول  الوطني 

الشیخ  الغربي  بالجنوب  الشعبیة 
سلیل  ثراه،  هللا  طیب  بوعمامة، 
وقائد  المجاھدة،  األرض  ھذه 
لواء  ورافع  الشعبیة  المقاومة 
وطنھ  شرف  عن  دفاعا  الجھاد 
الغربي  جنوبنا  في  أمتھ  وعرض 

الكبیر».
أن  على  تبون  الرئیس  وشدد 
ورثناھا  التي  المقدسة  «الرسالة 
وكل  بوعمامة  البطل  شیخنا  عن 
أبطال مقاومتنا الشعبیة وشھدائنا، 
تتطلب رص  ثقیلة  وأمانة  رسالة 
نحو  جمیعا  والتوجھ  الصفوف 
بنات  تالحم  من  لنجعل  المستقبل 
الجیش  مع  وأبنائھا،  الجزائر 
جیش  سلیل  الشعبي  الوطني 
موحدة  قوة  الوطني،  التحریر 
الرھانات  كسب  على  قادرة 
العلیا  والمثل  النبیلة  للقیم  والوفاء 
التي كرسھا نضال شعبنا على مر 

السنین والعصور».
وأشار إلى أنھ في ھذا الیوم الذي 
ملحمة  األبي  شعبنا  فیھ  «یحیي 
دیسمبر   11 ملحمة  تلك،  المجد 
لالحتفاء  یستعد  وھو   1960
االستقالل،  لعید  الستین  بالذكرى 
لھذه  اإلعداد  علینا  ینبغي  فإنھ 
سنجعل  التي  الخالدة  المناسبة 
استعادة  بستینیة  احتفاء  سنة  منھا 

السیادة الوطنیة».
بھذا  الجمھوریة  رئیس  ودعا 
القطاعات  «كل  الصدد، 
والمجتمع  والھیئات  والمؤسسات 
في  برامج  وضع  إلى  المدني 
وفاء  الحدث،  ھذا  مستوى 
لذاكرتنا وعرفانا لتضحیات قوافل 
ضرورة  على  وحث  الشھداء»، 
أجل  من  المناسبة  ھذه  «اغتنام 
بالتاریخ  الوعي  التأكید على رفع 
وترسیخ  الجدیدة،  األجیال  لدى 
ارتباطنا الوجداني بتاریخ األمة».
ع.ط

تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة  رئیس  حرص 
منذ تولیھ الحكم قبل سنتین، على فرض سیادة 
الدولة الجزائریة، واستعادة مكانتھا الدبلوماسیة 
بین األمم بعد التقھقر الذي شھدتھ منذ سنوات، 
كبریات  في  لیصدح  الجزائر  صوت  فعاد 
المحافل والمواعید الدولیة، كما نجحت بالدنا 
في  «الندیة  مبدأ  بفضل  وجودھا  فرض  في 
الرئیس  انتھجھ  الذي  الدبلوماسیة»  التعامالت 
تبون، والذي أجبر بعض الدول على تصحیح 
على  وأرغمھا  الجزائر  مع  لعالقاتھا  نظرتھا 

التعامل باحترام معھا.
تعیش الدبلوماسیة الجزائریة عھدا جدیدا، منذ 
تولي رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون زمام 

الجھاز  تشكیلة  إعالنھ  فبعد  البالد،  في  الحكم 
في  الثقة  تجدید  الصائب  واختیاره  التنفیذي 
لعمامرة،  رمطان  الخارجیة  وزیر  شخص 
طوت الجزائر صفحة «التغییب» و»التقھقر» 
بین دول  لتفرض وجودھا  المرة  وعادت ھذه 
المعمورة، وظھر األثر المباشر لھذه المعطیات 
ودعم  السیاسي  القرار  استقاللیة  تعزیز  في 
وتحقیق  الجزائریة  للدولة  السیادیة  المواقف 
الندیة في عالقاتھا الدبلوماسیة مع باقي الدول 

ومختلف الھیئات والتحالفات الدولیة. 
التي  االستراتیجیة  فإن  األساس،  ھذا  وعلى 
دور  لتعزیز  الجمھوریة  رئیس  رسمھا 
في  طفرة  حققت  وعالمیا،  إقلیمیا  الجزائر 

عمل اآللة الدبلوماسیة الجزائریة وساھمت في 
الحقیقیة،  لمكانتھا  مؤخرا  الجزائر  استرجاع 
من  عدد  في  وجودھا  الجزائر  فرضت  حیث 
أو  معلنة  بصفة  المطروحة  اإلقلیمیة  الملفات 
الخارجیة  السیاسة  وبفضل  أنھ  كما  سریة. 
في  تبون  الرئیس  كرسھا  التي  الواضحة 
تعامل الدولة الجزائریة مع شركائھا الدولیین، 
تشوبھا  كانت  التي  الدبلوماسیة  العالقات  فإن 
التعقیدات مع بعض الدول على غرار المغرب 
وفرنسا، أصبحت واضحة المعالم وغیر قابلة 
أول  بیان  «مبادئ  منطلقھا  ألن  للمساومات، 

نوفمبر»، مثلما أكده رئیس الجمھوریة.
إیمان سایح

تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة  رئیس  حقق 
إیجابیة  حصیلة  األخیریتین،  السنتین  خالل 
فقد  واالجتماعي،  االقتصادي  المجالین  في 
للبالد على حمایة  انتخابھ رئیسا  حرص منذ 
التي  الفساد  آلة  ومحاربة  المواطن،  كرامة 
خالل  من  الوطني،  االقتصاد  جسد  نخرت 
وضع ترسانة من القوانین سدت الطریق أمام 
أمام  المجال  وفتحت  الفاسد  المال  أصحاب 
المستثمرین ورجال األموال النزھاء من أجل 
النھوض باقتصاد قوي، وخلق مناصب عمل 

للشباب.
رئاسة  من  سنتین  أولى  حصیلة  جاءت 
إیجابیة،  االقتصادي،  المجال  في  تبون، 

الوضع  فبعد  المتوفرة،  األرقام  إلى  بالعودة 
الصرف،  احتیاطي  تآكل  خلفھ  الذي  المتأزم 
شھدھا  التي  الھیكلیة  اإلصالحات  سمحت 
توازنھا  بتحقیق  للجزائر  االستیراد،  مجال 
المالي والحفاظ على احتیاطاتھا من الصرف 
المیزان  في  عجز  أي  تسجیل  دون  األجنبي 
سنة،   20 حوالي  منذ  مرة  وألول  التجاري، 
المحروقات  خارج  الصادرات  قیمة  بلغت 
3.2 ملیار دوالر، ویتوقع أن تتجاوز بنھایة 
السنة الجاریة 4.2 ملیار دوالر، فیما یتوقع 
قانون المالیة نسبة نمو تقدر ب 3.3 بالمائة 
أكدت  األرقام،  ھذه  كل  المقبلة.  السنة  خالل 
وفاء رئیس الجمھوریة بالتزاماتھ، التي جعل 

بتجسیده  تمسكھ  أثبت  وطنیا  مشروعا  منھا 
للیمین  أدائھ  عقب  لألمة  خطاب  أول  في 
الدستوریة بتاریخ 19 دیسمبر 2019، حین 
أعطى أبرز مالمح الجزائر الجدیدة التي قال 
إنھا «ستلبي التطلعات المشروعة للشعب نحو 
التغییر الجذري لنمط الحكم وفق ترتیب دقیق 
لألولویات» وذلك ب»طي صفحة الخالفات 
ووضع الید في الید»، من أجل بناء جمھوریة 
«قویة ومھیبة الجانب» واسترجاع «مكانتھا 
بین األمم» عبر انتھاج «استراتیجیة شاملة» 
دولتھ  في  لثقتھ  الشعب  «استعادة  إلى  تھدف 
وااللتفاف حولھا» من خالل «مكافحة الفساد 

وإعادة بعث النمو االقتصادي».      إ.سایح

إ�ان سايح

حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خالل أول سنتين من عهدته الرئاسية، على 
توفير أرضية صلبة لوضع أسس بناء الجزائر الجديدة، أرادها أن تكون قائمة على مؤسسات 

دستورية قوية، منبثقة من خيارات الشعب، عبر تنظيم سلسلة من االنتخابات الديمقراطية 
شهد الجميع على نزاهتها، كانت بدايتها بإجراء استفتاء شعبي على الدستور، لتتواصل 

وتشمل اختيار تركيبة المجلس الشعبي الوطني والمجالس المنتخبة. 

ساهما في تغطية ونقل أحداث «مظاهرات 11 ديسمبر 1962»

الرئیس تبون یمنح صحفیین إیطالیین 
لقب «أصدقاء الثورة الجزائریة» 

عبد  الجمھوریة  رئیس  بادر 
تكریم  إلى  تبون،  المجید 
الصحفیین اإلیطالیین الذین ساھما 
وأحداث  ونقل صور  تغطیة  في 
1960 دیسمبر   11 مظاھرات 
بمنحھما  حینھا،  كلھ  العالم  إلى 
استحقاق ولقب» أصدقاء الثورة 
الجزائریة»، حسبما كشف عنھ، 
صالح  األمة،  مجلس  رئیس 
بھ  خص  حوار  في  قوجیل 
الجزائري،  العمومي  التلفزیون 
والستین  الواحدة  الذكرى  عشیة 
دیسمبر   11 لمظاھرات  المخلدة 

1960 التاریخیة.
«بیرو  بالصحفي  األمر  ویتعلق 
92 العمر  من  البالغ  انجیال» 
بروما  حالیا  المتواجد  و  سنة 
بایطالیا ، و الصحفي» بیرناردو 
ولي» المتواجد بباریس بفرنسا، 
مؤكدا انھ و» بسبب تعذر تنقلھم 
إلى الجزائر السباب صحیة سیتم 
تكریمھم من قبل سفیر جزائري 

بالبلدان التي یتواجدون بھا».
الدور  بأھمیة  قوجیل»  ذكر  و 
في  العالمي  اإلعالم  لعبھ  الذي 
من  الجزائریة،  القضیة  إبراز 

11 أحداث  حقیقة  نقل  خالل 
دیسمبر 1960 التي شھدتھا عدة 
تغطیة  وشكلت  جزائریة  مدن 
انتصارا  االیطالیین  الصحفیین 
لدى  الجزائریة  للقضیة  إعالمیا 

الرأي العام الدولي».
وأضاف أنھ» لحسن حظ الجزائر 
أن صحفیین ومصورین ایطالیین 
كانوا موجودین یوم 11 دیسمبر 
بالعاصمة لتغطیة زیارة للجنرال 
دیغول، إال أنھما غیرا مسارھما 
حقیقة  یحصل  كان  ما  بتغطیة 
رافضة  عارمة  مظاھرات  من 
ومساندة  الفرنسي  لالحتالل 
تمكنوا  وقد  التحریریة،  للثورة 
من نقل مجریات ھذه األحداث 

بشكل كبیر جدا بالصورة».
عبر  الصور  تلك  بث  وتم 
تلفزیون‘‘ الراي‘‘ االیطالي ومن 
العالم،  شاشات  كل  إلى  بعدھا 
فرنسي  احتجاج  محل  وكانت 
الذي  الواقع  كشفت  ألنھا  الحقا، 
أرادت فرنسا طمسھ، من خالل 
الجزائر  لمشروع  الترویج 

الفرنسیة.
 ع.ط

انتخاب  على  سنتان  الیوم،  تمر، 
للجزائر،  رئیسا  تبون  المجید  عبد 
األساسیة  القواعد  خاللھما  أرسى 
وھو  الجدیدة،  الجزائر  لبناء 
منذ  رفعھ  الذي  االكبر  الرھان 
تولیھ سدة الحكم، فقد وضع تبون 
إعادة الھیبة للدولة وبناء مؤسساتھا 
وإرساء قاعدة قانونیة ترتكز على 
علیھ  یصوت  شمولي  دستور 
الشعب، أولى اولیاتھ خالل عھدتھ 
الرئاسیة، وكّرس السنتین االولتین 
وتوفیر  الشعب  ثقة  منھا الستعادة 
على  قائمة  للبناء  صلبة  أرضیة 
الشعب  اختار  حقیقیة  مؤسسات 
شفافیة  بكل  مسیریھا  السنة  ھذه 
سلسلة  تنظیم  خالل  من  ونزاھة، 
من المواعید االنتخابیة أثبت النیة 
كلمة  إلعالء  تبون  لدى  الصادقة 
الشعب وتغلیب اختیارتھ بعیدا عن 
ھاتان  فكانت  الماضي،  ممارسات 
السنتان بدایة لطي صفحة برلمان 
القائمة  والمجالس  الفاسد  المال 

على المحسویة والمحاباة.
للجمھوریة  رئیسا  انتخابھ  ومنذ 
حظى   ،2019 دیسمبر   12 في 
بعنایة  الدستور،  تعدیل  مشروع 
أولویة  واعتبره  تبون،  من  بالغة 
الجدیدة  الجزائر  قواعد  إلرساء 
كما یتطلع إلیھا الشعب الجزائري، 
أبرز  الدستور  ورشة  فكانت 
شھدتھا  التي  االنتخابیة  المواعید 
الجمھوریة  رئیس  فتح  الجزائر، 
للحوار  قنوات  عدة  أجلھا  من 

المباشر مع مختلف أطیاف الطبقة 
الجمعویة،  والحركة  السیاسیة 
دستور  في  بدلوھا  أدلت  التي 
حكومة  أول  تشكیل  وفي   2020
التغییر الشامل، كما قام  في إطار 
بتكلیف لجنة الخبراء، التي شكلھا 
لصیاغة  الماضي  جانفي   8 في 
مراجعة  أجل  من  المقترحات 
تجسید  إطار  في  الدستور،  أحكام 
التزاماتھ أمام الجزائریین وتحقیق 
عنھا  عبروا  التي  المطالب  أحد 
خالل الحراك الشعبي السلمي في 

22 فیفري.
التي  المقترحات  أبرز  وكانت 
التي  المعدل،  الدستور  شملھا 
«تعزیز  محاور،  ستة  في  جاءت 
وتوازنھا»،  السلطات  بین  الفصل 
حیث تم تكریس مبدأ عدم ممارسة 
رئاسیتین  عھدتین  من  أكثر  أحد 
متتالیتین أو منفصلتین مع إمكانیة 
نائب  تعیین  الجمھوریة  رئیس 
مركز  تعزیز  إلى  إضافة  لھ، 
تضمنت  كما  الحكومة،  رئیس 
غرار  على  ھامة  أخرى  أحكاما 
البرلمان  داخل  التصویت  إقرار 
تحدید  األعضاء،  أغلبیة  بحضور 
فقط،  بعھدتین  البرلمانیة  العھدة 
التمییز في االستفادة من الحصانة 
المرتبطة  األعمال  بین  البرلمانیة 
الخارجة  وتلك  العھدة  بممارسة 
عنھا، كما تم اقتراح دسترة تشكیلة 
للقضاء  األعلى  المجلس  لجنة 
إلى  للمجلس  رئاسیة  نیابة  وإسناد 

الرئیس األول للمحكمة العلیا الذي 
نیابة  المجلس  یرأس  أن  لھ  یمكن 
إبعاد  مع  الجمھوریة  رئیس  عن 
لدى  العام  والنائب  العدل  وزیر 
المحكمة العلیا من تشكیلتھ، ضمانا 

لمبدأ استقاللیة العدالة.
على  الشعبي  االستفتاء  وكان 
نوفمبر  الفاتح  في  الدستور 
التاریخ  ھذا  یحملھ  لما   ،2020
نیة  دلیال على وجود  من رمزیة، 
ما  وھو  جدیدة،  جزائر  بناء  في 
أكده آنذاك رئیس السلطة الوطنیة 
المستقلة لالنتخابات محمد شرفي، 
الذي علّق على اختیار ھذا التاریخ 
بالنسبة  التاریخ  «ھذا  إن  بالقول 
الجذري  التغییر  یعني  للجزائر 
الغاشم  الفرنسي  االستعمار  بطرد 
رئیس  عزم  على  تأكید  وبالتالي 
الجمھوریة القطیعة مع الممارسات 
لتسجل  الحكم»،  في  السابقة 

الجزائر خالل ھذا االستحقاق نسبة 
بالمائة.   23.7 بـ  قدرت  مشاركة 
المسار الدیموقراطي الذي وضعھ 
رئیس الجمھوریة، لم یتوقف عند 
الشامل  فالتغییر  الدستور،  تعدیل 
مس  الرئیس،  إلیھ  دعا  الذي 
الوطني  الشعبي  المجلس  تركیبة 
2021 جوان  تشریعیات  عقب 
الشعبیة  المجالس  بعدھا  وطال 
محلیات  عقب  والوالئیة  البلدیة 
إلى  وخلص   ،2021 نوفمبر 
إلى  الدستوري  المجلس  ترقیة 
وواسعة  مستقلة  دستوریة  محكمة 
بذلك  الجزائر  لتتمكن  الصالحیاتـ 
الكلیة  التوازنات  أھم  تحقیق  من 
وتجدید المؤسسات الدستوریة، في 
انطالق صلبة  قاعدة  تكوین  إطار 
العام  خالل  تستعد  جدیدة  لجزائر 
إصالحات  إلى  لالنتقال  الداخل 

ھیكلیة ھامة.



3 الحدث

الذاكرة  ملف  یزال  ال 
العالقات  في  عالقة  ورقة 
یسعى  الفرنسیة،  الجزائریة 
اللثام  إماطة  إلى  الطرفان 
البلدین،  تخدم  بشروط  عنھا 
وفي ظل توتر العالقات بین 
الفترة  في  وفرنسا  الجزائر 
سقطات  خلفیة  على  األخیرة 
الجانب الفرنسي ووقوعھ في 
المحظور، والتي كان آخرھا 
إیمانویل  الرئیس  تصریحات 
من  أنكر  التي  ماكرون 
جزائریة  أمة  وجود  خاللھا 
قبل 1830، باشرت باریس 
وتبنت  "الترقیع"  سیاسة 
من  المبادرات  من  سلسلة 
غضب  امتصاص   " أجل 

مصالحھا  وإنقاذ  الجزائر" 
االقتصادیة .

وكانت زیارة وزیر الخارجیة 
لودریان  إیف  جان  الفرنسي 
للجزائر، األربعاء المنقضي،  
حرص  على  دلیل  أصدق 
باریس على تحسین عالقاتھا 
بعد  ومباشرة  الجزائر،  مع 
خرجت  لودریان  زیارة 
الفرنسیة  الثقافة  وزیرة 
أمس،  أول  باشلو،  روزلین 
السریة  لتعلن عن قرار رفع 
عن األرشیف الخاص بحرب 
15 قبل  الوطنیة  التحریر 
القانونیة،  المھلة  من  عاما 
في خطوة اعتبرھا مختصون 
التنازالت  من  لسلسة  بدایة 

لصالح الجزائر.
اإللیزیھ،  قصر  قرار  ویأتي 
ربطھ  خاص  توقیت  في 
مظاھرات  بذكرى  البعض 
وداللتھ  دیسمبر   11
استبعده  ما  وھو  التاریخیة، 
القرار  أن  مؤكدین  آخرون 
مساع  طیاتھ  في  یحمل 
اقتراب  مع  خاصة  سیاسیة 
موعد االنتخابات الرئاسیة في 
فرنسا، حیت یسعى ماكرون 
من  المالیین  ود  كسب  إلى 
مزدوجي الجنسیة، فیما یبقى 
الطرح االقرب للصواب ھو 
تدارك  إلى  تسعى  فرنسا  أن 
أخطائھا وإعادة بعث عالقاتھا 
واالقتصادیة  الدبلوماسیة 

رد  بعد  خاصة  الجزائر  مع 
الفعل القوي الذي لمستھ لدى 
الجانب الجزائري والقرارات 
الصارمة التي اتخذھا رئیس 
الجمھوریة عبد المجید تبون، 
سیما ما تعلق بحظر الجزائر 
الحربیة  الطائرات  على 
الفرنسیة التحلیق في أجوائھا.

الثقافة  وزیرة  وكانت 
الفرنسیة، روزلین باشلو، قد 
قرار  أمس، عن  أول  أعلنت 
من  جزء  عن  السریة  رفع 
مؤكدة  الوطني،  األرشیف 
یجب  "أشیاء  فرنسا  لدى  أنھ 
إعادة بنائھا مع الجزائر" وأن 
ذلك غیر ممكن "إال بناء على 

الحقیقة". 

أعلنت وزیرة الثقافة الفرنسیة روزلین باشلو، أول أمس، عن قرار فرنسا رفع السریة 
عن أرشیف التحقیقات القضائیة للدرك والشرطة، الخاص بحرب التحریر الوطنیة قبل 

15 عاما من المھلة القانونیة، في خطوة جدیدة لكسب ود الجزائر، وإعادة بعث العالقات 
الثنائیة التي تشھد توترا في الفترة األخیرة بسبب التجاوزات الفرنسیة.

بعد زیارة لودریان باریس تقرر رفع السریة عن جزء من األرشیف
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الخطوة  في  التشكیك  من  حالة  طبعت 
من  جزء  فتح  إلى  الرامیة  الفرنسیة 
سنة   15 قبل  التحریریة  الثورة  أرشیف 
الفرنسي  القانون  في  المحددة  اآلجال  من 
واسعا  جدال  وأثارت  لألرشیف،  المنظم 
منصات  عبر  عموما  الجزائریین  بین 
التواصل االجتماعي وأیضا لدى المھتمین 

بالتاریخ والباحثین فیھ.
ھذا  في  الخطوة  ھذه  أن  یرى  من  وبین 
الطرف  من  بریئة  غیر  ھي  التوقیت 
تنازل  بأنھا  یرون  وآخرین  الفرنسي، 
العالقات  إعادة  إلى  یرمي  جدید  فرنسي 
بعد  طبیعتھا  إلى  الجزائریة  الفرنسیة 
األخیرة  اآلونة  في  میّزھا  الذي  الفتور 
الحذر  یبقى  الدیبلوماسي  الصعید  على 
مطلوبا في ھكذا موقف، مؤكدین أن فتح 
وجب  حدین  ذو  سالح  یبقى  األرشیف 

التعامل معھ بذكاء.
روزلین  الفرنسیة  الثقافة  وزیرة  وكانت 
عن  الماضیة،  الجمعة  أعلنت  قد  باشلو، 
قرار بالدھا برفع السریة عن أرشیف ما 
وصفتھ بـ"التحقیقات القضائیة"، التي تمت 
االستعمار  ضّد  التحریریة  الثورة  خالل 

الفرنسي.
تي  إم  إف  "بیھ  لمحطة  باشلو  وقالت 
رفع  قّررت  الفرنسیة  الحكومة  إن  في" 
التحریریة،  الثورة  أرشیف  عن  السریة 
المتعلقة  الوثائق  الذي یشمل فقط أرشیف 
الفرنسیین  والدرك  الشرطة  بتحقیقات 
إشارة  في  التحریریة،  الثورة  فترة  خالل 
بین  الجزائریة  التحریریة  الثورة  إلى 
ھذا  أن  إلى  مشیرة  و1962،   1954
القرار یھدف إلى إعادة بناء التاریخ دون 
تحریف، وقالت: "ھناك تحریف للتاریخ، 
الحقیقة،  على  الضوء  نسلّط  أن  وأرید 
التیھ،  إلى  یؤدي  ما  ھو  التحریف  وھذا 
وفي اللحظة التي یتم فیھا وضع األحداث 
على الطاولة، یتم حینھا بناء قصة أخرى، 
لدینا أشیاء كثیرة یجب إعادة تشییدھا مع 

الجزائر".
واستفسر متابعون عبر منصات التواصل 
عن  اإلعالن  توقیت  حول  االجتماعي 
ھكذا قرار والذي تزامن مع زیارة وزیر 
الفرنسي  الخارجیة  والشؤون  أوروبا 
كانت  وإن  للجزائر  لودریان  إیف  جان 

الدیبلوماسیة  األزمة  إلنھاء  زیارة  ھي 
الزمیل  غرّد  الصدد  وفي  تعقیدھا،  أم 
"رفع  قائال:  عصماني  محمد  الصحافي 
تعلق  ما  خاّصة  األرشیف  عن  السّریة 
بالثورة الجزائریة في ھذا التوقیت بالذات 
یستبعد جًدا أن تكون عملیة بریئة ویستبعد 
كذلك أن تكون ألجل الباحثین الجامعیین".
بأن  فرنسا  "عودتنا  المتحّدث:  واستطرد 
تتعلق  خطوة  لكل  حساب  ألف  تحسب 
زعم  ومثلما  الذاكرة..  أو  باألرشیف 
جاءت  الخطوة  ھذه  أن  الفرنسي  الطرف 
من  یجب  الجامعیة  األسرة  مطالب  وفق 
أو  مستجدات  أیّة  نناقش  أن  كذلك  جھتنا 
بعیًدا  األكادیمي  إطارھا  في  معلومات 
تثیرھا  التي  والنزاعات  الصراعات  عن 
العام  للنقاش  تترك  عندما  الملفات  ھذه 

والشعبوي".
غنیة  الزمیلة  غردت  السیاق  نفس  وفي 
فرنسا  في  نثق  قد  لماذا   " قائلة:  توات 
العدوة ؟؟"، مضیفة: " لطالما كانت باریس 
كورقة  واألرشیف  الذاكرة  ملف  تحرك 
التوجھ  نفس  وھو  وّد"،  ورقة  ال  ضغط 
المغردین،  العشرات من  الذي سار علیھ 
معتبرین أن ھذا االتجاه الجدید من باریس 
الوقت  في  ملغمة"  "ھدیة  یعدوا  یكاد  ال 
مؤرخین  وأن  خاصة  حین،  إلى  الراھن 
فرنسیین أنفسھم صرحوا طوال السنوات 
قد  األرشیف  من  ھام  جزء  بأن  الماضیة 
أخرى  تعرض صفحات  بینما  اتالفھ،  تم 

منھا للتمزیق.
ھو  ینشر  سوف  ما   " آخر:  مغرد  وقال 
أكثر،  وال  أقل  ال  وللثوار  للثورة  إدانة 
بالنظر إلى أن ما سیتم الكشف عنھ یرتكز 
على التحقیقات القضائیة للشرطة والدرك 
لم  المجاھدین   " مضیفا:   " الفرنسیین.. 
یوزعوا الورد والیاسمین على الفرنسیین 

والحدیث قیاس".
أمام  الثورة  أرشیف  فتح  ملف  ویُعّد 
أبرز  أحد  التاریخ  قضایا  في  الباحثین 
إزاء  الجزائر  ترفعھا  التي  المطالب 
باریس خالل المفاوضات المتعلقة بقضایا 
استعادة  مطلب  إلى  إضافة  الذاكرة، 
فرنسا  نھبتھ  الذي  الجزائري  األرشیف 
مباشرة بعد احتاللھا للجزائر عام 1830.
حیاة سرتاح

أكدوا أن الحذر بشأنھ مطلوب، مغردون جزائریون:

فتح أرشیف الثورة التحریریة 
سالح ذو حدین

قوجیل،  األمة، صالح  مجلس  رئیس  أكد 
أن الجزائر في الطریق الصحیح لتجسید 
مفھوم ثقافة الدولة، بعد أن قطعت اشواطا 

متقدمة في مسار البناء الدیموقراطي.
قال قوجیل، في حوار خص بھ التلفزیون 
الذكرى  عشیة  الجزائري،  العمومي 
11 لمظاھرات  المخلدة  والستین  الواحدة 
دیسمبر 1960 التاریخیة، والتي تصادف 
المجید  عبد  النتخاب،  الثانیة  الذكرى 
الجزائر  إن  للجمھوریة،  رئیسا  تبون، 
"في الطریق الصحیح لتجسید مفھوم ثقافة 
الدولة، بعد أن قطعت أشواطا متقدمة في 
كل  خالل  من  الدیمقراطي  البناء  مسار 
الماضیتین"،  السنتین  في  تحقیقھ  تم  ما 
مثالیا  دستورا  "منح  تبون،  أن  موضحا 
إلى  مجیئھ  منذ  انطلق  وقد  للجزائر، 
السلطة، في محطات استكمال مؤسسات 
والمحلیة، مع  التشریعیة  فیھا  بما  الدولة 
دستوریة،  لمحكمة  مرة  ألول  تنصیب 
حقیقیة،  دیموقراطیة  ممارسة  محققا 
المعارضة لھا مكانھا فیھا، وھو ما یجسد 
دولة  ولیست  للجمیع  الدولة  مفھوم  فعلیا 

الحكم''.
دیسمبر   11 مظاھرات  وبخصوص 
محطة   " إنھا  قوجیل،  قال   ،1960
التحریریة،  الثورة  محطات  من  ھامة 
التي أسقطت ستة حكومات فرنسیة وما 
مذكرا  الرابعة''،  بالجمھوریة  یعرف 
بمحاوالت الجنرال دیغول وقتھا للقضاء 
إعطاء  خالل  من  الشعب  انتفاضة  على 
للقیام  الفرنسي  للجیش  اإلمكانات  كل 

بتلك المھمة، وقال في ذات السیاق، "لقد 
حافظنا على مكسب االستقالل حتى قبل 
أن نحققھ، فالجزائر لم تقبل أي وساطة 
للتفاوض مع الفرنسیین، حتى ال تسرق 
لم  ثورتنا  مشاكل  وحتى  ثورتھا،  منھا 

نصدرھا أبدا للخارج وبقیت بیننا".
وبخصوص موقف الجزائر من القضیة 
الفلسطینیة قال قوجیل إن "بلدنا كان دائما 
صادقا مع كل القضایا العادلة في العالم 
لتقریر  الشعب الصحراوي  ونحن نساند 
مصیره، كما ساندنا البلدان اإلفریقیة في 
القرن  وثمانینات  سبعینات  في  كفاحھا 
مكة  وستبقى،  كانت  الجزائر  الماضي، 
"نحن  مضیفا  األحرار"،  وقبلة  الثوار 
والمخزن،  المغربي  الشعب  بین  نفرق 
تقول  كانت  لما  مشابھ  الیوم  یحدث  وما 
فرنسیة،  الجزائر  أن  من  فرنسا  بھ 
الغربیة  الصحراء  بان  القول  فھكذا 
معترف  الصحراوي  الشعب  مغربیة، 
الأمم  جمعیة  وفي  إفریقیا  كامل  في  بھ 
تقریر  ھو  "الھدف  إن  وقال  المتحدة"، 
الصحراوي  الشعب  لیعطي  المصیر 
وفقا  حقھ  فھذا  االستقالل  أراد  فان  رأیھ 
''وحدة  أن  مضیفا  الدولیة"،  للشرعیة 
الشعب الجزائري ووعیھ بما یحاك ضده، 
وبوجود مؤسسة الجیش الذي یبقى سلیل 
ینال منھا  التحریر، فال مجال الن  جیش 
األعداء أبدا بمن فیھم اللوبیات المتواجدة 
االستعمار  بقایا  تشكل  والتي  بفرنسا 

الفرنسي الغاشم".
إ. س/ واج 

قال إنھا قطعت أشواطا متقدمة في مسار البناء الدیمقراطي، قوجیل یؤكد: 

الجزائر في الطریق الصحیح لتجسید 
مفھوم ثقافة الدولة 

عمر  األمنیة،  الشؤون  في  الخبیر  ربط 
عن  السریة  رقع  باریس  قرار  جانة،  بن 
أرشیف التحقیقات القضائیة المتعلقة بالثورة 
أسمتھ  بما  القانونیة،  اآلجال  قبل  التحریریة 
وتعزیز  الجزائریة"،  الدبلوماسیة  "عودة 
وفرض  الدولیة  المحافل  في  الجزائر  مكانة 
الدول، ما أرغم فرنسا على  احترامھا على 
تبني مثل ھذا القرار الذي قال إن من شأنھ أن 
بقرارات حاسمة لطي ملف االستعمار  یتبع 

الفرنسي. 
بن  عمر  األمنیة  الشؤون  في  الخبیر  قال 
إن  أمس،  لـ"الرائد"،  تصریح  في  جانة، 
السریة  رفع  الفرنسیة  الثقافة  وزیرة  إعالن 

الثورة، یعد " مكسبا  عن جزء من أرشیف 
التي أوضح  الجزائریة"،  للدبلوماسیة  جدیدا 
لعمامرة  تولي  منذ  مكانتھا  استعادت  أنھا 
حقیبة الخارجیة، ونجاحھ في فرض قناعات 
للبالد،  الخارجیة  بالسیاسة  خاصة  أساسیة 
فرنسا،  رأسھا  وعلى  الدول  عدید  جعل  ما 
تتراجع عن األخطاء التي ارتكبتھا مؤخرا، 
وتحسب للجزائر ألف حساب، بعد أن نجحت 
بالدنا في فرض احترامھا والتعامل بندیة مع 

باریس.
للحدیث عن توقیت  وعاد األستاذ بن جانة، 
القرار الفرنسي، الذي أوضح أنھ یأتي عقب 
بسبب  الثنائیة  العالقات  تشھده  الذي  التوتر 

تصریحات ماكرون المسیئة، ومحاولتھ محو 
قیام الدولة الجزائریة، والذي قوبل برد فعل 
على  فرنسا  اجبر  الجزائر،  قبل  من  صارم 

التراجع والتودد للجزائر.
القرار  ھذا  یتبع  أن  بن جانة  األستاذ  وتوقع 
بملف  الدفع  شأنھا  من  مماثلة  بخطوات 
"ستطالب  الجزائر  إن  قال  حین  الذاكرة، 
حتى  االتجاه،  ھذا  في  أخرى  بخطوات 
یعود التاریخ الجزائري إلى سكتھ الحقیقیة، 
بوثائق  الفرنسي  االستعمار  جرائم  وتكشف 
رسمیة"، مشددة على ضرورة ممارسة مزید 

من الضغط لبلوغ ھذا الھدف.
إیمان سایح

للھیئة  السابق  والرئیس  المحامي  قال 
فاروق  اإلنسان  حقوق  لحمایة  االستشاریة 
قسنطیني، أمس، إن قرار فرنسا رفع السریة 
التحریریة،  الثورة  أرشیف  من  جزء  عن 
"مكسب للجزائر"، وخطوة إیجابیة في مسار 
إلى  الجزائري  الجانب  الذاكرة، داعیا  ملف 
الضغط" من  أسماه "مزیدا من  ممارسة ما 
فتح كل األرشیف  باریس على  إرغام  اجل 
للجزائر  "ملك  إنھ  قال  الذي  االستعماري، 
لفرنسا  یحق  وال  تاریخھا"  من  وجزء 

االحتفاظ بھ وإخفاؤه.
فرنسا  أن  قسنطیني،  فاروق  المحامي  یرى 

بعد  الجزائر  مع  عالقاتھا  "ترقیع"  تحاول 
تصریحات ماكرون التي أثارت الكثیر من 
الجدل، من خالل قرار رفع السریة عن جزء 
من األرشیف الوطني، وأوضح قسنطیني في 
تصریح لـ"الرائد"، أن القرار الذي جاء بعد 
زیارة لودریان، یجعلنا نؤكد أن تصریحات 
وزیرة الثقافة الفرنسیة وإعالنھا رفع السریة 
عن جزء من األرشیف الوطني قبل اآلجال 
بعث  إلعادة  ثانیة  "خطوة  تعتبر  القانونیة، 

العالقات".
واعتبر قسنطیني قرار كشف األرشیف في 
شقھ القضائي والعسكري،  مكسبا للجزائر، 

األولى،  بالدرجة  صالحھا  في  یصب  وأنھ 
كشف  مصلحتھا  من  الجزائر  أن  موضحا 
االرشیف وفضح جرائم االستعمار الفرنسي 
ما  وھو  بالوثائق  كاملة  الحقیقیة  وكشف 

تطالب بھ في كل مناسبة.
أن  على  قسنطیني  شدد  الشأن،  ھذا  وفي 
للجزائر  ملك  التحریریة،  الثورة  أرشیف 
فرنسا  حق  من  ولیس  تاریخھا،  من  وجزء 
ضرورة  مؤكدا  وإخفاؤه،  بھ  االحتفاظ 
فرنسا  على  الضغط  من  مزید  ممارسة 
واالنصیاع  رسمي  اعتذار  على  للحصول 
لمطالب الجزائر.          إیمان سایح

ویؤكد: وطنیا، مكسبا اإلیلزیھ قرار یعتبر قسنطیني المحامي

إخفاؤه لفرنسا یحق وال للجزائر ملك الثورة أرشیف

قال إن باریس تحاول التودد، الخبیر األمني بن جانة یؤكد:

قوة الدبلوماسیة الجزائریة أجبرت فرنسا على فتح األرشیف
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الحدث

يترأسه اليوم الوزير األول بوالية خنشلة

اجتماع الحكومة ألول مرة 
خارج العاصمة

الترمیم إعادة أو والترحیل الھدم خیار بین

یھدد القدیمة .. خطر البنایات
بالعاصمة آالفالعائالت

یترأس الوزیر األول وزیر المالیة، 
الیوم،  الرحمان،  عبد  بن  أیمن 
خنشلة،  بوالیة  للحكومة  اجتماعا 
الحكومة  قصر  خارج  األول  یعد 
بالجزائر العاصمة، حسب ما افاد بھ 

أمس، بیان لمصالح الوزیر األول.
«عمال  أنھ  المصدر  نفس  وأوضح 
بتعلیمات رئیس الجمھوریة، یترأس 
السید  المالیة،  وزیر  األول  الوزیر 
األحد  غدا  الرحمان،  عبد  بن  أیمن 

اجتماعا   ،2021 دیسمبر   12
یعد  خنشلة،  والیة  في  للحكومة 
الحكومة  قصر  خارج  األول 

بالجزائر العاصمة».
ھذا  أعمال  جدول  ویخصص 
االجتماع --یضیف البیان- «لدراسة 
الخاصة  الطریق   ورقة  ومناقشة 
للتنمیة  التكمیلي  البرنامج  بتنفیذ 
أقره  الذي  خنشلة،  والیة  لفائدة 

مجلس الوزراء .مؤخرا».   ق. و

وجدت العدید من القوائم التي حازت 
االنتخابات  في  األولى  المرتبة 
خارج  نفسھا  المنصرمة  المحلیة 
السباق نحو كرسي «رئیس البلدیة، 
بعد أن فرضت «التحالفات» منطقھا 
وأخلطت الحسابات، في وقت یعتبر 
فیھ خبراء في القانون الدستوري أن 
االنتخابات،  قانون  من   65 المادة 
بخصوص  كبیرة  إشكالیة  طرحت 

ھذه المسألة.
على الرغم من االرتیاح الذي أبدتھ 
التي  السیاسیة  التشكیالت  مختلف 
نوفمبر   27 انتخابات  في  شاركت 
العملیة  سیرورة  بشأن  المنصرم، 
بعض  باستثناء  ككل،  االنتخابیة 
االنتقادات أو ما تحدث عنھ عدد من 
وصفوه  ما  حول  األحزاب  رؤساء 
النتائج  أن  إال  فردیة»،  «تجاوزات 
ھیئة  عنھا  أعلنت  التي  المؤقتة 
السیما  الحسابات،  أخلطت  شرفي، 
الشعبیة  المجالس  برئاسة  تعلق  ما 

البلدیة.
«األمیار»  تنصیب  عملیة  وجاءت 
القطر  بلدیات  مختلف  عبر  الجدید، 
الوطني، لتطرح مجددا إشكالیة من 
یستحق رئاسة المجالس المنتخبة، إذ 
لم تكتمل فرحة بعض القوائم بفوزھا 
المحلیة  االنتخابات  في  النسبي 
أكبر عدد  األخیرة، وحصولھا على 
اصطدمت  ان  بعد  المقاعد،  من 
أحالمھا في الفوز بكرسي «المیر»، 
بحسابات «التكتالت» التي فرضت 

واقعا مغایرا.
الخبیر  یوضح  المسألة،  ھذه  وحول 
في القانون الدستوري األستاذ ناصر 
جریدة  مع  اتصال  في  بوغزالة 
قانون  من   65 المادة  أن  «الرائد» 
كبیرة  إشكالیة  طرحت  االنتخابات، 
المجالس  یترأس  من  بخصوص 
الباب  لتترك  المنتخبة،  المحلیة 
مفتوحا أمام التحالفات التي فرضت 
البلدیة،  رئیس  اختیار  في  منطقھا 
الحاالت  بعض  في   أنھا  مضیفا 
«یشتھیھ  كان  ما  عكس  جاءت 

المتحدث  اعتبره  مما  الناخبون»، 
«اجحافا لھم». 

بأمریة  المعدلة   65 المادة  وتنص 
المترشح  «یقدم  أن  على  رئاسیة 
الشعـبي  المجلس  لرئاسة  لالنتخاب 
عـلى  الحائزة  القائمة  من  البلدي 
حالة  وفي  للمقاعد  المطلقة  األغلبیة 
عـدم حصول أي قائمة على األغلبیة 
للقائمتین  یمكن  للمقاعد،  المطلقة 
وثالثین  خمسة  على  الحائزتین 
من  األقل  على   (35%) المائة  في 
حالة  في  أما  مرشح.  تقدیم  المقاعد 
قائمة عـلى خمسة  عدم حصول أي 
على   (35%) المائة  في  وثالثین 
المقاعد، وفق ما جاء في  األقل من 
القوائم  لجمیع  فیمكن  ذاتھ-  االمر 
الذي  الوقت  في  عنھا  مرشح  تقدیم 
أقر فیھ التعدیل السادس اعالن فوز 
المترشح االكبر سنا في حالة تساوي 

األصوات المحصل علیھا.
القانوني  الخبیر  ذات  اعتقاد  وفي 
صادقة»،  كانت  المشرع  «نیة  فإن 
أغلبیة  على  یتحصل  «من  وھي 
المقاعد یحصل على رئاسة المجالس 
بعض  سجل  أنھ  غیر  المنتخبة»، 
أنھ  مؤكدا   ،65 المادة  عن  المآخذ 
یفصل  أن  المشرع  على  «كان 
مجاال  یترك  وال  المسألة  ھذه  في 
للمناورات» في إشارة إلى التحالفات 
على  حصلت  قوائم  أسقطت  التي 

األغلبیة النسبیة.
الخبیر  أعطى  السیاق  ھذا  وفي 
بوغزالة، مثاال عن «إحدى البلدیات 
التي لم یذكرھا باالسم» أین «فازت 
واحد  مقعد  على  تحصلت  قائمة 
برئاسة مجلسھا البلدي».  وفي ھذا 
المادة  أن  الخبیر  ذات  یعتبر  الصدد 
الغموض،  من  بعض  یكتنفھا   65
وكان من المفروض أن یكون النص 
من  «أي  واضحا  أكثر  القانوني 
یتحصل على أكبر عدد من المقاعد 
تؤول إلیھ رئاسة المجالس المنتخبة، 
للمناورات»  مجاال  یترك  ال  حتي 

-على حّد تعبیره.         مجید. ذ

ف. م

شھدت العدید من األحیاء بالعاصمة، 
داي  وحسین  القصبة  غرار  على 
من  العدید  الوسطى  الجزائر  وحتى 
وشرفات  بنایات  النھیار  الحوادث 
نفس  وھو  األخیرة،  اآلونة  في 
أخرى  والیات  بأحیاء  الوضع 
كعنابة، سكیكدة وقسنطینة وغیرھا.

40 ألف 
بناية مهددة 

باالنهيار
رئیسة  زكیة  علوان  وكشفت 
بنقابة  واالتصال  الاعالم  لجنة 
المھندسین المعتمدین في الھندسة 
حدیثھا  في  والبناء،  المدنیة 
الجزائر  بأن  «الرائد»،  لجریدة 
البنایات  من  كبیرا  عددا  تحصي 
والتي  للسقوط،  واآلیلة  الھشة 
تشكل خطرا حقیقیا على قاطنیھا 
وذلك بفعل ھشاشتھا وقلة تحملھا 
للعوامل المناخیة، كما أن طریقة 
بنائھا تجعل خطر انھیارھا على 
یستدعي  وضع  ساكنیھا  رؤوس 
مشیرة  استعجالیة،  تدابیر  اتخاذ 
عن  تكشف  االحصائیات  أن  إلى 
بنایة  ألف   40 من  أزید  وجود 

مھددة باالنھیار.
وأوضحت بأن الخطر ال یقتصر 
تعداه  بل  القدیمة،  البنایات  على 
تسلم من  لم  والتي  منھا،  للحدیثة 
وعدم  ھشاشتھا  جراء  االنھیار 
یجعلھا  األمر  للمعاییر،  مطابقتھا 
فما  قلیلة،  لسنوات  تصمد  ال 
الحاالت  بعض  في  تسجیلھ  تم 
بعدھا  تتصدع  بدأت  لبنایات 
إلیھا،  قاطنیھا  ودخول  تسلیمھا 

یجعل الوضع خطیر جدا.
ونددت بسیاسة اقصاء المھندسین 
المدنین، مشیرة إلى أن ما یحدث 
نتیجة اقصائھم عن المشاركة في 
ضرورة  على  مشددة  المیدان، 
الحرص على للتحقق من مطابقة 
وجودة  التقنیة  للمعاییر  البنایات 
البناء الستغاللھا لوقت أطول، مع 
تفعیل العقوبات وردع التجاوزات 

الحاصلة في مجال البناء.
االفتراضي  العمر  وبخصوص 
بنیت  التي  وخاصة  للبنایات، 
االستعماریة،  الفترة  في  من 
سكیكدة  العاصمة،  من  كل  في 
وعنابة، أوضحت بأن عمر البناء 
المعاییر  على  المبني  الخرساني 
الصحیحة ال یتجاوز حوالي 70

الداخلیة،  بالمناطق  80 سنة  إلى 
أما بالمناطق الساحلیة ذات التأثیر 
الجیولوجي والرطوبة العالیة فال 
یتجاوز فیھا عمر البناء في أحسن 
حین  في  سنة،   50 الحاالت 
أعمارھا  بنایات  بالدنا  تحصي 
و150 سنة. وأضافت  بین 200
المتحدثة بأن المشرع الجزائري 
لم یحدد العمر االفتراضي للبناء 
القانونیة،  التقنیة  الوثائق  عبر 
عكس ما یتم العمل بھ في العدید 
عنھ  ینجر  ما  العالم،  دول  من 
على  خطرا  تشكل  ھشة  بنایات 
المناطق  بأن  مضیفة  ساكنتھا، 
عمر  یتعدى  ال  الزلزالیة 
لتصبح  سنة   50 بھا  البنایات 
وتنتھي  لالنھیار  عرضة  بعدھا 
وأمن  وصالبة  صالحیتة  بعدھا 
واستقرار البناء مھما كانت جودة 

مواد بناءه ومطابقتھ للمعاییر.

التحقيق 
الجاد مطلب 

ملح..
البناء  عملیات  محدثتنا،  ووصفت 
ھندسي،  إشراف  دون  تتم  التي 
إلى  مشیرة  والكارثة،  بالجریمة 
المدى  على  وخیمة  عواقبھا  أن 
المتوسط و البعید، وتساءلت زكیة 
تراخیص  منح  كیفیة  عن  علوان 
البناء دون اشتراط عقود االشراف 
بأن  مضیفة  اإلنجاز،  على 
شروط  بفرض  مطالبة  السلطات 
وفقا  لبناء سكناتھم  الخواص  على 
التقنیة والھندسیة، حفاظا  للمعاییر 
خلو  من  والتأكد  األرواح  على 
أن ما  العیوب، غیر  مساكنھم من 
اطالق  الیوم  علیھ  الحرص  یجب 
السكنات  لتصنیف  حادة  عملیات 

والشروع في عملیات استعجالیة.
حسب  البنابات،  تصنیف  ویجري 
الثالث  باأللوان  الخطورة  درجة 
واألحمر،  والبرتقالي  األخضر 
آمنة  البنایة  تعد  األخضر  اللون 
وغیر مھددة بالسقوط، بینما اللون 
بوجود  انذارا  یعتبر  البرتقالي 
لكنھا  الھیكل  في  عالمات ضعف 
غیر كافیة النھیارھا تحت الشروط 
اللون  ألخیر  وفي  النظامیة، 
الى  اإلشارة  یعتبر  والذي  األحمر 

ضرورة اخالء المبنى الفوري.
السلطات  «نطالب  قائلة  وتابعت 
المواطنین  حمایة  في  بالصرامة 
في  البدائل  وتوفیر  والساكنة 

نطالب  كما  القاھرة،  القوة  حاالت 
لإلخالء  باالنصیاع  السكان 
المعلنة  الخطورة  حاالت  في 
الھدم  تدابیر  اتخاذ  في  واإلسراع 
او التدعیم وھذا ال یكون بقرارات 
محل  الحاالت  بوضع  بل  جزافیة 
وموازنة  وتقویة  تدعیم  دراسة 
الكلي  والھدم  المكلف  التدعیم  بین 
بأن  وأضافت  البناء».  وإعادة 
ملیون   2 یتحاوز  السكنات  عدد 
عدد  على  موزعة  سكنیة  وحدة 
من والیات الوطن، خاصة المدن 
وعنابة  العاصمة  مثل  الساحلیة 
وتتمیّز  ووھران،  وقسنطینة 
األوروبي،  الھندسي  بطابعھا 
إلى  تعود  التي  بھویّتھا  وتحتفظ 
مؤكدة  االستعماریة،  المرحلة 
نحافظ  أن  المعقول  غیر  من  بأنھ 
على كل ما تبقى من بنایات خدمة 
لسیاسات معینة، إذا یجب أن نطلق 
تحقیقات جادة بھدم العمارات التي 
تشكل خطرا واالحتفاظ فقط بالتي 

ال تزال سلیمة.

التوجه نحو 
سياسة 
جديدة..

باإلعالم  المكلفة  وأوضحت 
مساوئ  بأن  المھندسین،  بنقابة 
سیاسة الجزائر في الترمیم ابقائھا 
للمباني وھیاكلھا المتآكلة عقودا، 
على  الحفاظ  أیضا  استلزم  مما 
قنوات  من  التحتیة  البنى  نفس 
لألمطار  سواء  للمیاه  صرف 
تمت  كما  المستعملة،  المیاه  أو 
العمرانیة  التھیئة  على  المحفاظة 
توسعت  المقابل  وفي  القدیمة، 
تلك  كل  أصبحت  حتى  المدن 
عن  عاجزة  األرضیة  المنشآت 
االستیعاب ولم تتمكن من التكیف 
من  العصر  ھذا  مستجدات  مع 

توصیالت وشبكات جدیدة.
الترمیم،  سیاسة  تغیر  بنا  یجدر 
في  علیھا  االعتماد  یجري  التي 
التوجھ  عبر  الراھن،  الوقت 
اغلب  ھیاكل  بناء  اعادة  نحو 
ضعفھا،  درجات  حسب  البنایات 
الھندسة  بنفس  االحتفاظ  مع 
الھیكل  ألن  القدیمة،  المعماریة 
وكثرة  الزمن  بمرور  تضعف 
من  یجعل  ما  االرضیة،  الھزات 
أصلھا،  إلى  اعادتھا  المستحیل 
وأضافت،  علوان.  زكیة  تؤكد 
بتصفیة  مطالبة  السلطات  بأن 

الموروث الھش، مع العمل على 
االوروبیة  الھندسة  بنفس  بناءه 
للعصرنة  الذھاب  تو  العتیقة 
عمران  لبناء  الجذري  والتغییر 
البناء  ھذا  صفحة  وطي  جدید 
وأن  خاصة  ومعماریا،  تاریخیا 
الموروث  ترمیم  إعادة  مساعي 
بأغلفة  والعثماني  االستعماري 
ثقیلة وبدراسات غیر جادة  مالیة 
الذریع،  فشلھا  أكدت  أغلبھا،  في 
تمت  االنھیارات  من  فالعدید 
للترمیم  خضعت  بنایات  في 

واستنزفت مبالغ ضخمة.
الوضع  بأن  محدثتنا،  وأكدت 
السلطات  اتباع  إلى  الراھن یعود 
العقارات  على  المحافظة  لسیاسة 
المباني  لحمایة  سعیا  القدیمة، 
وابقائھا في حالتھا االصلیة ومنع 
في  والتدھور،  الضرر  مزید من 
المقابل فإنھ ال یمكن التمسك بھا 
كلیة، في ظل ما یحدث من تطور 

في العالم وتسابق في البنیان.
العدید  بأن  علوان،  زكیة  وقالت 
من الدول انتھجت سیاسات جدیدة 
طریق  عن  الترمیم  مجال  في 
االستخدام  إعادة  أو  البناء  إعادة 
االعتماد  خالل  من  المتكیف، 
على ھیاكل جدیدة من األساسات 
القدیمة  البنایات  محل  لتحل 
الوظیفة  نفس  على  الحفاظ  مع 
أو  المعماري،  الشكل  ونفس 
وتحویل  القدیمة  المنشأت  بتعدیل 
البعض  على  واإلبقاء  وظیفتھا 
منھا فقط للسیاحة، حیث یتم عزل 
الواجھات لتبق كما ھي مع ترمیم 
وإعادة  فقط  الخارجي  الشكل 
بناء  مواد  واستخدام  كلیا  تشیدھا 
حدیثة وأكثر مقاومة، كما أنشأت 
أو  عصریة  مباني  الدول  بعض 
والتاریخي  المعاصر  بین  مزیجا 
محل ھذه البنایات المتشابھة، لذا 
النمط  الخروج عن  الواجب  فمن 

الحالي حفاظا على األرواح.
االعالم  لجنة  رئیسة  وأعابت 
المھندسین  بنقابة  واالتصال 
المدنیة  الھندسة  في  المعتمدین 
والبناء، سیاسة الترمیم المعتمدة، 
نتائجھا  نتجرع  أننا  إلى  مشیرة 
وفشل  التحتیة  البنى  تجدید  بعدم 
استیعاب  في  الشبكات  العدید من 
كما  الخریف،  أمطار  قطرات 
غیر  الدراسات  بأن  أكدت 
المطابق  غیر  والتنفیذ  الجادة 
لغیر  الدراسات  ومنح  للمعاییر 
الذي  الوضع  في  یظھر  أھلھا، 
ببنایاتھا  المدن  من  العدید  نشھده 

وشبكاتھا.

ال ينقضي عام إال ويتم تسجيل العديد من واليات الوطن انهيار عديد البنايات العتيقة، 
مخلفة ورائها خسائر في األرواح والممتلكات، وشوهت معها المنظر الجمالي للمدن.

500 مؤسسة مصغرة 
في «المنتدى الدولي للمرأة»

مؤسسة   500 أمس،  شاركت، 
الوكالة  إطار  في  ممولة  مصغرة 
المقاوالتیة  وتنمیة  لدعم  الوطنیة 
للمنتدى  األولى  الطبعة  في  «أناد» 
تنظمھ  الذي  للمرأة،  الدولي 
للمؤسسات  العامة  الكونفدرالیة 
رئیس  رعایة  تحت  الجزائریة، 
الجمھوریة عبد المجید تبون، حسبما 
لدى  المنتدبة  للوزارة  بیان  بھ  أفاد 
بالمؤسسات  المكلفة  األول  الوزیر 

المصغرة .
500 «تشارك  البیان  في  وجاء 
إطار  في  ممولة  مصغرة  مؤسسة 
وتنمیة  لدعم  الوطنیة  الوكالة 
المقاوالتیة «أناد» في الطبعة األولى 
تنظمھ  الذي  للمرأة  الدولي  للمنتدى 
للمؤسسات  العامة  الكونفدرالیة 
السامیة  الرعایة  تحت  الجزائریة 
المجید  عبد  الجمھوریة  لرئیس 

تبون».                       ق. و

«التكتالت» تخلط الحسابات ومتصدرون خارج السّباق

التحالفات مزاد كرسي }المیرz في
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سقف  ارتفاع  من  النظامیین  التجار  أغلب  ویشتكي 
الضرائب المفروضة علیھم وأیضا ارتفاع أسعار كراء 
للخواص  مملوكة  أغلبھا  تعد  التي  التجاریة  المحالت 
التجارة  نحو  یتوجھون  منھم  االالف  جعل  ما  وھو 
الموازیة لرفع أرباحھم حتى قبل ازمة كورونا في حین 
آالف   10 من  ازید  رسمیة شطب  غیر  ارقام  تكشف 
سجل تجاري سنویا بسبب متاعب دفعت ھؤالء التجار 
أخرى  نشاطات  نحو  والتوجھ  نشاطھم  عن  للتخلي 

اغلبھا نشاطات موازیة.

بلنوار: المشكل تفاقم مع 
أزمة كورونا

التجار  جمعیة  رئیس  أمس  أكد  الصدد  ھذا  وفي   
لـ"الرائد"،  تصریح  في  بلنوار  الطاھر  والحرفیین 
مشكل  ھو  التجار  على  المرتفعة  الضرائب  مشكل  أن 
طرح حتي قبل أزمة كورونا وتفاقم اكثر بسبب الركود 
التجاري الذي خلفتھ االزمة وأیضا الخسائر التي تكبدھا 
التجار طیلة الفترة الماضیة، وقال بلنوار ان العدید من 
التجار النظامیین باتوا غیر قادرین على تسدید الضرائب 
المرتفعة التي تفرض علیھم دوریا خاصة تجار تراجع 
حجم نشاطھم بشكل كبیر السنوات األخیرة على غرار 

تجار األثاث واألجھزة الكھربائیة وتجار العتاد الصناعي 
واعتبر بلنوار انھ من الضروري على  الحكومة حمایة 
الضریبي  الضغط  تخفیف  خالل  من  الشرعیین  التجار 
عنھم، حتى ال نفتح المجال حسب بلنوار نحو ھجرة غیر 
مسبوقة للتجارة الموازیة التي یجب حسبھ محاربتھا بال 
یخف  ولم  الوطني.  باالقتصاد  تضر  وأنھا  سیما  ھوادة 

األخیرة  السنوات  التجار  أالف  قرار  المتحدث  بلنوار 
التجاري  بالسجل  المقیدة  التجارة  من  نشاطھم  تحویل 
اإلعفاء  من  استفادتھم  بغرض  الموازیة  التجارة  إلى 
الضریبي، مؤكدا أنھ من غیر المعقول أن تفرض على 
تاجر مقید في السجل التجاري ضرائب بالمالیین، فیما 

ال یفرض على تاجر فوضوي أي ضریبة.

السوق بإمكانھا استیعاب
3 مالیین تاجر

 وقال بولنوار بأن السوق في الجزائر قادرة على استیعاب 
3 مالیین تاجر وبإمكان الدولة أن تستثمر فیھا لخلق أكثر 
فقط وحدھا،  التجارة  مجال  في  ملیون منصب عمل  من 
على  الضرائب  برفع  سنویا  الدولة  تقوم  كیف  متسائال 
الفوضویون  التجار  یستمر  وقت  في  الشرعیین  التجار 
نفس  في  المتحدث  وأكد  عادي.  بشكل  نشاطھم  بممارسة 
الجزائر  في  المعتمدة  الضریبیة  المنظومة  بأن  السیاق، 
ما  وھو  القانونیة،  السوق  ولیس  الموازیة  السوق  تشجع 
جعل 60 بالمائة من التجار الناشطین في الجزائر یعملون 
بدون سجل تجاري، وینشطون في السوق الموازیة، تھربا 
من دفع الضرائب مؤكد ان الضرائب وقبل ازمة كورونا 
یدفعون حوالي  باتوا  الذین  للتجار  لعامل خسارة  تحولت 
ھناك  بینما  الضرائب  لمصالح  ارباحھم  من  بالمائة   30
مبلغ  حین  في  كبیر  بشكل  ارباحھم  تراجعت  من  تجار 
الضرائب المفروض علیھم بقي كما ھو، داعیا لضرورة 
صغرى  بقروض  للتمویل  خاص  بنك  إنشاء  في  التفكیر 
لصالح التجار ، فضال عن منحھم األولویة في االستفادة 
تخفیف  اجل  من  العمومي  للقطاع  التابعة  المحالت  من 

أعباء الكراء علیھم.

عوامل عدة بسبب أخرى مجاالت نحو نشاطھم ویغیرون سنویا التجاریة سجالتھم أخرون یشطب فیما الموازیة، التجارة نحو األخیرة السنوات النظامیین التجار آالف یتوجھ
سقف ارتفاع ظل في خاصة النشاط في المواصلة على قادرین غیر جعلتھم بالجملة خسائر التجار أغلب كبد والذي مؤخرا، واسعة تجاریة قطاعات أصاب الذي الركود بینھا من

التجاریة. المحالت كراء تكالیف ارتفاع وأیضا التجار ھؤالء على المفروضة الضرائب
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تعلیمات لتسریع عجلة مشاریع 
والیات  النقل بـ 3

الرحمان  عبد  الصحة،  وزیر  أمس  كشف 
في  الوبائیة  الوضعیة  جدید  بوزید،  بن 
األخیرة مستقرة  ھذه  أن  قال  الجزائر حیث 
مستبعدا  للقلق  یدعو  ال  اإلصابات  وعدد 
الصحي  للحجر  العودة  إمكانیة  أخرى  مرة 
التربیة  قطاع  مستخدمي  الوزیر  حث  بینما 
تنطلق  التي  التلقیح  االقبال على حملة  على 
الیوم عبر المؤسسات التربویة معلنا ان ھذه 
الحملة تخص األساتذة وعمال السلك ولیست 

موجھة للتالمیذ.
في تصریح للصحافة، على ھامش مشاركة 
بالمركز  للمرأة  الدولي  المنتدى  في  الوزیر 
الدولي للمؤتمرات أكد المسؤول األول عن 
الوضع  إن  الجزائر،  في  الصحي  القطاع 
الفیروس  بانتشار  المرتبط  الحالي  الصحي 
قائال:  بوزید  بن  وأوضح  مستقر.  التاجي 
تصل  یومیة  فإصابات  استقرار،  في  "نحن 

بالكبیرة مقارنة مع  لیست  أكثر،  أو  لـ200 
عدد السكان في الجزائر".

 وأضاف بن بوزید: "الذي یھمنا حالیا، ھو 
والذي  المستشفیات،  داخل  المرضى  عدد 
یبلغ 2500 مریضا، وكذا الوفیات" وأشار 
الوزیر، إلى أن بعض دول العالم قد وصلت 
إلى الموجة الخامسة للوباء. مضیفا أنھ وحتى 
الدول اللي لقحت سكانھا، تعاني من الموجة 
الرابعة حالیا، على غرار سنغافورة وألمانیا. 
أورد  الصحي،  للحجر  العودة  وبخصوص 
الصحفیین:  أسئلة  على  إجابتھ  في  الوزیر 
الحفالت  وقاعات  الحدود  بفتح  قمنا  "لقد 
نصل  لن  وبإذن هللا  النشاطات  من  وغیرھا 
لمحاربة  مجندین  فنحن  مجددا،  الغلق  إلى 
إلى  اإلعالم،  أسرة  الوزیر،  ودعا  الوباء" 
المساھمة في التحسیس بضرورة أخذ اللقاح، 
مشیرا إلى أن نسبة التلقیح في الجزائر والتي 

تبلغ الـ27 بالمائة حالیا ضعیفة.

• تلقیح التالمیذ حالیا ال 
یمثل أولویة 

بالمقابل نفا وزیر الصحة، عبد الرحمان بن 
التلقیح ضد كورونا  تكون حملة  أن  بوزید، 
المنظمة في المدارس ابتداء من الیوم موجھة 
للتالمیذ. وقال بن بوزید إن األولویة لتلقیح 
البالغین  تلقیح  وتیرة  رفع  ویجب  البالغین 
في ظل تدني نسبة التلقیح التي وصلت إلى 
الصحة  وزیر  كشف  كما  فقط.  بالمائة   27
الوسط  في  بكورونا  إصابات  تسجیل  عن 
التربویة  االسرة  لتجند  داعیا  المدرسي، 
لمواجھة الوباء في القطاع من خالل االقبال 

على عملیات التلقیح.
س.زموش

بن بوزید یطمئن ویستبعد مرة أخرى العودة للحجر:

الوضعیة الوبائیة "ال تقلقنا"
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الحفیظ  عبد  محمد  الفالحة  وزیر  یواصل 
القطاع  في  الفاعلین  لقاءتھ مع  ھني سلسلة 
والمھنیین في عدد من الشعب االستراتیجیة 
من  أعضاء  مع  جمعھ  لقاء  أخرھا  كان 
لشعبة  المشترك  المھني  الوطني  المجلس 
اللحوم الحمراء، حیث أمر عقب ھذا اللقاء 
المربین  لصالح  میدانیة  اجراءات  باتخاذ 
والمتعاملین لرفع بعض العراقیل التي تعیق 
تتحقق  حتى  الحمراء  اللحوم  إنتاج  نشاط 

الوفرة في األسواق وتستقر األسعار.
وحسب ما افاد بھ أمس بیان لوزارة الفالحة 
الفالحة  وزیر  أكد  فقد  الریفیة  والتنمیة 
ھني،  الحفیظ  عبد  محمد  الریفیة،  والتنمیة 
لصالح  میدانیة  اجراءات  اتخاذ  سیتم  أنھ 
العراقیل  المتعاملین لرفع بعض  المربین و 
الحمراء،  اللحوم  إنتاج  نشاط  تعیق  التي 
الخمیس  ترأسھ  الذي  االجتماع  وخالل 
الوطني  المجلس  من  أعضاء  مع  الماضي 
الحمراء،  اللحوم  لشعبة  المشترك  المھني 

تنظیم  تخص  مواضیع  عدة  مناقشة  تمت 
الشعبة و إنتاج اللحوم الحمراء. 

وذكر الوزیر بأھمیة ھذه الشعبة في تعزیز 
األمن الغذائي وضرورة استغالل "القدرات 
لدعم  الجزائر  علیھا  تتوفر  التي  الكبیرة" 
الوفرة في السوق. و استمع إلى انشغاالت 
ب"نقص  المتعلقة  تلك  خاصة  المھنیین 
واحتكار  أسعارھا،  وغالء  االعالف 
إضافة  المھنیین"،  تنظیم  و  المضاربین، 
نشاط  تعیق  التي  العراقیل  إلى رفع بعض 

إنتاج اللحوم الحمراء. 
كما ناقش ھني، یضیف البیان، مع ممثلي 
للعراقیل  المقترحة  الحلول  المھنیین بعض 
"سیتم  انھ  مؤكدا  قبلھم،  من  المطروحة 
إجراءات  وستتخذ  جدیة  بكل  دراستھا 
والمتعاملین".  المربین  لصالح  میدانیة 
في  الحمراء  اللحوم  شعبة  تعاني  لإلشارة 
أثرت  التي  المشاكل  من  العدید  الجزائر 
على اإلنتاج الوطني من ھذه المادة وعلى 

استھالك  جعل  ما  مباشر،  بشكل  األسواق 
السنوات  في  یتراجع  للحوم  الجزائریین 
اللحوم  من  الوطني  اإلنتاج  ویبلغ  األخیرة 
قنطار  ملیون   5.44 نحو  سنویا  الحمراء 
دینار،  ملیار   596 بـ  تقدر  مالیة  بقیمة 
حوالي  األغنام  لحوم  من  اإلنتاج  یبلغ  كما 
3 ملیون قنطار و1.25 ملیون قنطار من 
ملیون   0.42 عن  فضال  األبقار،  لحوم 
ملیون  و0.1  الماعز  لحوم  من  قنطار 
من  قنطار  و141  اإلبل  لحوم  من  قنطار 

لحوم الخیل. 
األغنام  من  الوطني  القطیع  حجم  ویصل 
إلى  یصل  بینما  رأس،  ملیون   28.4 نحو 
1.9 ملیون رأس بالنسبة لألبقار و5 ملیون 
رأس من قطیع الماعز، في حین یبلغ معدل 
الحمراء  اللحوم  من  المواطن  استھالك 
14.4 كلغ سنویا و ھي نسبة ضعیفة مقارنة 
بالمعدل العالمي الستھالك الفرد من اللحوم.
س.زموش

"تعلیمات  بكاي  عیسى  النقل  وزیر  أعطى 
من  عدد  في  االشغال  وتیرة  لرفع  صارمة 
الموجھ  بالنقل  الخاصة  القطاعیة  المشاریع 
أمر  حیث  الھوائیة)،  والمصاعد  (ترامواي 
الوزیر باتخاذ التدابیر الالزمة لرفع العراقیل 

بھذه المشاریع وااللتزام بآجال اإلنجاز.
وحسب بیان لوزارة النقل أمس فقد تم خالل 
اللقاء الذي عقده وزیر القطاع مع إطارات 
من وزارة النقل و المدراء الوالئیون لكل من 
عنابة و مستغانم و وھران، وكذا مسؤولي 
و  بإنجاز  المكلفة  الشركات  و  المؤسسات 
تقدیم  الوالیات،  بھذه  النقل  مشاریع  متابعة 
مشروع   وضعیة  حول  شامل  عرض 
األشغال  تقدم  ونسبة  مستغانم  ترامواي 
إعادة  أشغال  إلى  التطرق  تم  كما  بھ، 
وھران،  و  بعنابة  الھوائیة  المصاعد  تھیئة 
التي  والصعوبات  العراقیل  ومختلف 
الوزیر  السیاق، أعطى  تواجھھا. وفي ھذا 
"تعلیمات صارمة لرفع وتیرة األشغال على 
واتخاذ  ترامواي مستغانم  مستوى مشروع 
العراقیل، سواء  لرفع  الالزمة  التدابیر  كل 
او  التقني  أو  اإلداري  بالجانب  تعلق  ما 

المتابعة  على  حرصھ  مؤكدا  اللوجیستي، 
الیومیة لنسبة تقدم األشغال التي بلغت 90

بالمئة". 
المشرفیین  الوزیر  طالب  وبالمناسبة، 
لھذا  المشاریع بإعطاء أھمیة قصوى  على 
التنموي  الصعید  نظرا ألھمیتھ على  الخط 
ومساھمتھ في تحسین وترقیة خدمات النقل 
الجماعي في الوالیة، وفقا لما جاء في بیان 
الوزارة. وفیما یتعلق بإعادة تھیئة المصعد 
الھوائي لوالیة عنابة، الذي بلغت نسبة تقدم 
األشغال بھ 30 بالمئة، دعا بكاي إلى بذل 
المزید من الجھود إلعادتھ إلى النشاط في 
أقرب اآلجال كي یساھم في تخفیف الضغط 

والخناق عن المدینة. 
الھوائي  المصعد  تھیئة  بإعادة  تعلق  ما  أما 
والموقع  المدینة  بین  الرابط  وھران  لوالیة 
السیاحي "سانتا كروز "، أمر الوزیر بتسویة 
جمیع العراقیل وتوفیر كل اإلمكانیات التقنیة 
ألعاب  بدایة  قبل  وتسلیمھ  والبشریة إلتمامھ 
تحتضنھا  التي  المتوسط  األبیض  البحر 

وھران صائفة 2022، حسب البیان.
س.ز

التزاماتھ المالیة فاقت 3 آالف ملیار دینار

"بنك الجزائر الخارجي"
 في ریادة تمویل االقتصاد الوطني

الجزائر  لبنك  المالیة  االلتزامات  فاقت 
الخارجي 3 آالف ملیار دج نھایة سبتمبر 
تمویل  في  ریادتھ  مواصال  الفارط، 
االقتصاد الوطني، حسب ما علم لدى ھذا 

البنك العمومي.
وأوضح نفس المصدر، أن بنك الجزائر 
الخارجي عالج، خالل سنة 2020، التي 
 ،-19 كوفید  جائحة  تأثیرات  من  عانت 
ما مجموعھ 4.762 ملف قرض، خص 
كل المدیریات (المدیریة العامة، مدیریة 
القروض الموجھة للخواص والمدیریات 
بذلك  مسجال  والوكاالت)،  الجھویة 
ارتفاعا بـ 3 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

االجمالي  المالي  الغالف  ان  البنك  وأفاد 
من  بازید  ارتفع  للقروض،  المخصص 
43 بالمائة، من بینھا القروض الموجھة 

وقروض  بالمائة)   35+) لالستثمار 
والقروض  بالمائة)   44+) االستغالل 

الموجھة للخواص (+70بالمائة).
واستحوذت مشاریع االستثمار على نسبة 
21 بالمائة من التمویالت الممنوحة سنة 
على  االخیرة  ھذه  ووجھت   ،2020
الخصوص إلى الصناعات االستخراجیة 
والصناعات  بالمائة)   44) بنسبة 
التحویلیة (20 بالمائة) في حین استغلت 

16 بالمائة في التمویل العقاري.
المتعاملین  نشاط  لدعم  وسعیا 
اثار  من  تضرروا  الذین  االقتصادیین، 
ھؤالء  البنك  رافق  العالمیة،  الجائحة 
ومنح  االستغالل  قروض  بتجدید  بالقیام 

قروض جدیدة.
ق. إ

أمر بھا وزیر الفالحة عقب اجتماع جمعھ بمھني الشعبة 

قرارات ھامة لحل معادلة "الوفرة واألسعار" 
في سوق اللحوم الحمراء
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المحلي

 بعد اتمام أشغال الجزء األول منه

إعادة فتح الطريق السيار 
بين خميس مليانة وبومدفع

 النعامة :

افتتاح ملتقى دولي افتراضي 
حول الوقاية من المخدرات

”وليد قرين“ رئيس بلدية حمام الضلعة بالمسيلة يؤكد:

«عهدتي ستسودها الشفافية 
والمنطقة بحاجة إلى جهود الجميع»

في  أمس  السيارة،  للطرق  الجزائرية  أعلنت 
السيار  الطريق  فتح  اعادة  عن  لها،  بيان 
محول  بين  الرابط  شطره  في  شرق-غرب 
كال  في  بومدفع  محول  و  مليانة  خميس 
االتجاهين، بعد اتمام أشغال الجزء األول منه.
«وقت  في  تمت  االشغال  أن  البيان  أوضح  و 
فتح  اعادة  المقرر  من  كان  حيث  وجيز» 
المقبل.  األحد  يوم  الطريق  من  الشطر  هذا 
أنه  إلى  السيارة  للطرق  الجزائرية  أشارت  و 
الذكر يوم  السالف  الطريق  اعادة غلق  سيتم 
الساعة  على  ديسمبر)   17) المقبل  الجمعة 

من  المتبقي  الجزء  إلتمام  صباحا  السادسة 
األشغال، إلعادة فتحه يوم االحد (19ديسمبر) 
على الساعة السادسة صباحا. و كانت الشركة 
إلى  الغلق  هذا  سابق،  وقت  في  أرجعت،  قد 
وضع العوارض الحديدية للجسر العابر فوق 
مليانة  بخميس  شرق-غرب  السيار  الطريق 
(عين السلطان) بوالية عين الدفلى، في إطار 
أشغال إنجاز مشروع الطريق االجتنابي الرابع 

للجزائر (مقطع خميس مليانة-جندل).
س.ز

الثانية  الطبعة  بالنعامة  أمس  افتتحت 
«الوقاية  حول  االفتراضي  الدولي  للملتقى 
العقلية  المؤثرات  و  المخدرات  إنتشار  من 
تدوم  والتي  والتطبيق»  التخطيط  بين 
الجامعي  المركز  طرف  من  وتنظم  يومين 

«صالحي أحمد».
عرف  الذي  األكاديمي  اللقاء  هذا  ونظم   
معاهد  من  مختصين  باحثين  مشاركة 
تابعة لسبعة جامعات من الوطن إلى جانب 
بغداد  وجامعة  لبنانية  جامعة  من  أساتذة 
ومعهد  (مصر)  القاهرة  وجامعة  (العراق) 
الحقوق والعلوم السياسية للمركز الجامعي 
الجرائم  مخبر  مع  بالتنسيق  للنعامة 
الدكتوراه  طلبة  وفرقة  للحدود  العابرة 
جرائم  من  الطفل  لحماية  التكويني  للبحث 
التابعة  الشرعية  غير  والهجرة  المخدرات 
براهيمي  الدكتورة  أوضحت  و  المركز.  لذات 
أن  الملتقى  على  العامة  المشرفة  سهام 
إلى  بالتطرق  للمشاركين  سيسمح  اللقاء 
من  للوقاية  واألمنية  التربوية  التدابير 

الطرق  وكذا  العقلية  والمؤثرات  المخدرات 
واآلثار  المخدرات  مكافحة  في  المبتكرة 
العقلية.  والمؤثرات  للمخدرات  االقتصادية 
و أما رئيس اللجنة العلمية للملتقى السيد 
نظرا  أنه  فأوضح  عمراني  الدين  كمال 
الصحة  على  المخدرات  آلفة  الكبير  للخطر 
تعمل  الدول  بين  والعالقات  واالقتصاد 
الجزائر حسب الوسائل المتاحة على اجتثاث 
الظاهرة والتضييق على مروجي ومستهلكي 
التشريعات  تطبيق  خالل  من  المخدرات 
اآلفة  هذه  من  بالوقاية  خاصة  والقوانين 
اللقاء.  خالل   عليه  التركيز  سيتم  ما  وهو 
محاور  مناقشة  الملتقى  و سيتم خالل هذا 
واإلجراءات  العقوبات  يتناول  ما  منها  أخرى 
المخدرات  انتشار  من  للحد  التشريعية 
الوخيمة  واالقتصادية  التربوية  وتأثيراتها 
الحديثة  والوقائية  العلمية  الوسائل  وكذا 
حسبما  السموم,  هذه  على  اإلدمان  وعالج 

ذكره المنظمون.
س.ز

 البليدة:
تصدير أكثر من مليون 

طن من المنتجات 
المحلية منذ مطلع 2021

فاق حجم المنتجات المحلية التي قامت المؤسسات 
الصناعية بوالية البليدة بتصدريها، منذ مطلع السنة 

الجارية، المليون طنا.

  و في تصريح لوأج على هامش اختتام صالون متيجة 
الجهوي لإلنتاج والتصدير، أوضحت المديرة المحلية 

للتجارة سامية عبابسة أن والية البليدة تصدرت واليات 
الوسط من حيث حجم تصدير المنتجات المحلية والتي 
تجاوزت المليون و386 ألف طن، تلتها والية تيزي وزو، 

بتصدير 74 طنا ثم المدية (25 طنا) والبويرة (24 طنا). 
و تنوعت المنتجات المحلية المصدرة منذ مطلع السنة 
الجارية ما بين المنتجات الغذائية، كالعجائن واألجبان 

والمعلبات والخضر والفواكه والمشروبات وكذا زيت 
الزيتون، باإلضافة إلى مواد البناء والمنتجات الصيدالنية 
و مستحضرات التجميل ومواد التنظيف والحفاضات وكذا 

أجنحة وأرجل الدجاج المجمدة، وفقا لذات المصدر. و 
حسب السيدة عبابسة، فقد تم تصدير هذه المنتجات 
الوطنية نحو العديد من األسواق األوروبية واإلفريقية 
على غرار فرنسا والسويد وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا 

وكندا واسبانيا والصين، باإلضافة إلى تركيا وموريتانيا و 
الكونغو وأنغوال والسنغال. و إلى جانب األسواق األوروبية 
واإلفريقية، تمكن المتعاملون االقتصاديون، بفضل دعم 
ومرافقة الدولة التي تولي أهمية بالغة لترقية الصادرات 
خارج المحروقات، من ولوج أسواق عربية على غرار قطر 

واإلمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس واليمن 
واألردن ودبي ولبنان، حسب المديرة المحلية للتجارة. و في 

سياق ذي صلة، كشفت مديرية التجارة المحلية عن منح 
مخبر مراقبة النوعية  تسع (9) شهادات مطابقة لخمسة 

(5) متعاملين اقتصاديين، بعد التأكد من مطابقة 
منتجاتهم للمعايير الدولية وهذا منذ شهر مايو المنصرم، 

تاريخ بداية عمل هذا المخبر. يذكر أن صالون متيجة 
الجهوي لإلنتاج والتصدير والذي أشرف على انطالقه 

وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عرف مشاركة 
حوالي 100 متعامل اقتصادي ينشطون على مستوى كل 

من واليات البليدة والمدية والبويرة وتيزي وزو، والذي 
تخلله، إلى جانب عرض المنتجات، تنظيم دورات تكوينية 
في مجال التصدير وكذا لقاءات مع المشاركين لتعريفهم 

بالتسهيالت التي أقرتها الدولة لتشجيع التوجه نحو 
التصدير.

ق.م

 لتخفيف عناء تنقل المتقاعدين وذوي الحقوق
وكاالت محلية للصندوق الوطني 

للتقاعد بالواليات الجديدة

 يعول عليها في خلق ديناميكية اقتصادية وترقية الصادرات بالوالية

تعليمات لتسريع تسليم مشروع 
المحطة الجديدة لمطار وهران الدولي

 العاصمة:
تفكيك شبكة اجرامية 

مختصة في تقليد األختام

 وهران:
اإلطاحة بشبكة إجرامية منظمة 

مختصة في التهريب الدولي للمخدرات

حيز  للتقاعد  الوطني  الصندوق  وضع 
بواليات  محلية  وكاالت  خمس  الخدمة 
في  العملية  تستكمل  أن  على  جديدة 
الواليات الجديدة األخرى قبل 15 ديسمبر 
الخاص  الرئاسي  للمرسوم  تنفيذا  الجاري 

بإنشاء عشر واليات جنوبية جديدة.
إليه  أشار  كما  العملية,  هذه  تأتي  و 
في  للتقاعد  الوطني  الصندوق  بيان, 
إطار تقريب االدارة من المواطن وتنفيذا 
بين  العالقة  وأنسنة  الدولة  لقرارات 

ومرتفقيه  للتقاعد  الوطني  الصندوق 
وذوي  بالمتقاعدين  االمثل  والتكفل 
تهيئة  الغرض  لهذا  تم  و  الحقوق. 
المقرات بطريقة عصرية وتزويدها بكل 
والمالية  والبشرية  التقنية  التجهيزات 
الجديدة  الوكاالت  لسيرورة نشاط  الالزمة 
وذوي  المتقاعدين  تنقل  عناء  لتخفيف 

الحقوق, حسب ذات المصدر.
س.ز

مراد  النقل  لوزارة  العام  األمين  أسدى 
مضاعفة  بضرورة  تعليمات  خوخي،  
الجديدة  المحطة  لتسليم مشروع  الجهود 
المحددة،  آجاله  في  الدولي  وهران  لمطار 

حسبما أفادت به الوزارة.
متابعة  إطار  في  الزيارة  هذه  تندرج  و 
مدى تقدم مشروع إنجاز المحطة الجديدة 
بلة,  بن  أحمد  الدولي  وهران  لمطار 
وبتوجيهات من وزير النقل عيسى بكاي, 
حسبما جاء في منشور للوزارة بصفحتها 
األمين  الرسمية على فايسبوك. و تفقد 
العام  بالمفتش  مرفوقا  كان  الذي  العام 
المحلية  والسلطات  القطاع  وإطارات 
واألمنية للوالية, وتيرة األشغال بمختلف 

ورشات ومرافق هذه المنشأة الحيوية.
تقدم  مدى  الوفد  عاين  بالمناسبة,  و   
األخيرة  الزيارة  مع  بالمقارنة  األشغال 
التي قام بها وزير النقل, الخميس الفارط, 
االستقبال  قاعة  مستوى  على  خصوصا 
ونظم  وتجهيزات  التسجيل  وشبابيك 

الطائرات  ممرات  وكذا  األمتعة,  معالجة 
األمين  تفقد  كما  بالمدرج.  واألشغال 
العام والوفد المرافق له, المنشاة التابعة 
موقف  غرار  على  الدولي  وهران  لمطار 
بين  الرابط  والمحول  الجديد,  السيارات 
وكذا  الجوية,  والمحطة  السريع  الطريق 
تتربع على مساحة  التي  الشحن  منطقة 
4 االف متر مربع وبقدرة معالجة للبضائع 
بـ 15 ألف طن سنويا, والتي يعول عليها 
وترقية  اقتصادية  ديناميكية  خلق  في 
هذا  في  و  الوالية.  هذه  عبر  الصادرات 
عن  للوزارة  العام  األمين  عبر  الصدد, 
«ارتياحه لمدى تقدم وتيرة األشغال التي 
المحطة  مستوى  على  ملموسة  أصبحت 
مطالبا  الدولي,  وهران  لمطار  الجديدة 
بمضاعفة  اإلنجاز  مؤسسات  مختلف 
اجاله  في  المشروع  تسليم  قصد  الجهود 

المحددة», حسب نفس المصدر.
س.ز

الجزائر  والية  أمن  مصالح  تمكنت 
من  البيضاء  للدار  اإلدارية  بالمقاطعة 
في  مختصة  اجرامية  شبكة  تفكيك 
غير  والبيع  األختام  وتقليد  التزوير 

المشروع للمؤثرات العقلية.
للمديرية  بيان  به  أفاد  ما  وحسب 
اذن  التماس  فبعد  الوطن  لألمن  العامة 
النيابة المختصة اقليميا  بالتفتيش من 
07 أشخاص تتراوح أعمارهم  تم توقيف 
يستخدمون  كانوا  سنة  و60   30 بين  ما 
عليها  فارغة  مزورة  طبية  وصفات 

لغرض  باألطباء  خاصة  مقلدة  اختام 
-يضيف  العقلية  المؤثرات  اقتناء 
ان  البيان  ذات  أكد  و  المصدر-.  ذات 
فرقة  عناصر  مكنت  العملية  «هذه 
اإلدارية  للمقاطعة  القضائية  الشرطة 
خاصة  دفاتر   04 حجز  من  البيضاء  للدار 
وصفة   80 بها  مزورة  طبية  بوصفات 
سبائك  شكل  على  مقلد  خاتم  و18 
معدنية صغيرة الحجم». و بعد استكمال 
المشتبه  تقديم  تم  القانونية  االجراءات 

فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا

من  بوهران  الشرطة  مصالح  تمكنت 
اإلطاحة بشبكة إجرامية منظمة متكونة 
التهريب  في  مختصة  أشخاص   10 من 
من  كلغ   10 حجز  وكذا  للمخدرات  الدولي 

الكوكايين و72 كلغ من الكيف المعالج.
بعد  «النوعية»  العملية  هذه  وجاءت 
الجيد لمعلومات مؤكدة وردت  االستغالل 
التابعة للمصلحة  لفرقة البحث والتدخل 
الوالئية للشرطة القضائية مفادها وجود 
إبرام  أفراد شبكة إجرامية منظمة بصدد 
على  صلبة  مخدرات  وشراء  بيع  صفقة 
كما  للوالية،  الشرقية  الجهة  مستوى 
شاهر  زاير  للشرطة  األول  المالزم  أشار 
تقديم  خالل  إعالمي  تصريح  في  شوقي 
الميدانية  التحريات  ومكنت  القضية. 
تم  حيث  الصفقة  هذه  مكان  تحديد  من 
وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف 3
سياحيتين  مركبتين  متن  على  أشخاص 
والعثور على 10 كلغ من الكوكايين داخل 
الوقود  خزان  في  مخبأة  كانت  طرود   10
بإحدى المركبتين، حسب نفس المصدر. 
فيهم  المشتبه  مع  التحقيقات  وأسفرت 
عن وجود كمية أخرى من المخدرات كانت 

بين  المبرمة  الصفقة  ضمن  مبرمجة 
أفراد الشبكة ليشرع في تحريات ميدانية 
كشفت هوية مشتبه فيه آخر وتوقيفه. 
نومه  بغرفة  خزانة  داخل  العثور  وتم 
و60 المعالج  الكيف  من  كلغ   72 على 
الكتروني.  وميزان  الكوكايين  من  غراما 
ومواصلة للتحقيق تم التعرف على باقي 
تمديد  بعد  وتوقيفهم  الشبكة  أفراد 
وسط  و  غرب  من  لواليات  االختصاص 
عائدات  من  مالي  مبلغ  حجز  مع  البالد 
الترويج يقدر ب 979 ألف دج و16 هاتف 
نقال و6 مركبات كانت تستعمل في نقل 
وتوزيع هذه السموم، حسب المالزم األول 
للشرطة زاير شاهر شوقي الذي أشار إلى أن 
القيمة اإلجمالية للمحجوزات تجاوزت 300
قضائي  إجراء  تحرير  تم  وقد  دج.  مليون 
المسبوقين قضائيا  المشتبه فيهم  ضد 
والمتراوحة أعمارهم ما بين 29 و45 سنة 
بتهمة  العدالة  أمام  بموجبه  سيحالون 
تكوين شبكة إجرامية دولية مختصة في 
التهريب الدولي للمخدرات الصلبة و الكيف 

المعالج، وفق ذات المصدر.
س.ز

أنه  الجديد،  المير  وقال 
أجل  من  التحدي  سيرفع 
ألف   50 من  أزيد  خدمة 
ذات  في  مؤكدا  نسمة، 
ستكون  يده  أن  الصدد 
المجلس  ألعضاء  مبسوطة 
استشارتهم  خالل  من 
كل  في  معهم  والتنسيق 
لما  وصغيرة،خاصة  كبيرة 
يتعلق األمر بخلق ثروة مالية 
على  االعتماد  بدل  للبلدية 
خلق  سيما  الدولة  ميزانية 
مشاريع أخرى تعتمد عليها 

ميزانية البلدية.
أوضح  السياق  ذات  وفي 
الملقاة  المسؤولية  أن  وليد 
تكون  لن  عاتقه  على 
معه  تتعاون  لم  سهلة،إذا 
ورجال  واألعيان  السلطات 
فعاليات  وكذا  األعمال 
أن  المدني،مردفا  المجتمع 
مفتوحة  ستكون  أبوابه 
المجتمع  شرائح  لمختلف 
وليد  يضيف  عهدته  أن  كما 
ستسودها الشفافية والعدل 

في تقسيم المشاريع.
التصريحات  هذه  وجاءت 
اعضاء  تنصيب  هامش  على 
البلدي  الشعبي  المجلس 
الجديد المكون من 19 عضوا، 
االنتخابات  عن  المنبثق 
نوفمبر   27 ليوم  المحلية 
بمقر  الجارية،  السنة  من 
رئيس  إشراف  تحت  البلدية، 

ديوان الوالي و بحضور رئيس 
الناائب  من  وكل  الدائرة، 
الوطني،  الشعبي  بالمجلس 
الشعبي  المجلس  أعضاء 
عهدته  المنتهية  البلدي 
وأعضاء  الجدد،  واألعضاء 
للدائرة،  األمنية  اللجنة 
والمدعوين  االحزاب  وممثلي 
والمجتمع  األعيان  من 

بإقتراع  تم  أين  المدني، 
سري إنتخاب رئيس المجلس 
أفرز  الذي  البلدي  الشعبي 
حزب  عن  وليد  قرين  عن 
جبهة التحرير الوطني رئيسا 
البلدي  الشعبي  للمجلس 

لبلدية حمام الضلعة.
محمد ق

أكد أمس ”وليد قرين“ رئيس بلدية حمام الضلعة بالمسيلة، المنتخب حديثاعن حزب 
جبهة التحرير الوطني ، أنه سيسعى من أجل تحسين اإلطار المعيشي للسكان وتحريك العجلة 
التنموية لمختلف أحياء ومداشر البلدية،من خالل جلب مستثمرين بالمنطقة لتوفير مناصب 

س.زشغل وتحريك الديناميكية اإلقتصادية بالمنطقة.
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هوس الموت 
Tha-) إن وسواس الخوف من الموت  

natophobia) هو القلق غير الطبيعي 
و الفزع و الخوف الشديدين من فكرة 

الموت أو من طريقة الموت و االحتضار 
نفسها، مما قد يؤثر على حياة الشخص 

و يصاب بنوع من العزلة و الخوف و 
االكتئاب.

  إن أسباب وسواس الخوف من الموت 
متعددة، و منها ما قد تجعل لدى الفرد 

رهبة غير طبيعية من الموت ما يأتي:
• الخوف من المجهول: ألن الرغبة و 

الفضول بمعرفة كل حدث من حولنا، و 
الخوف من كل ما ال نفهمه أو نستطيع 

إثباته هما من الطبيعة البشرية.
• الخوف من فقدان السيطرة: فطريقة 
الموت و كل ما يتعلق بلحظة الموت هي 

أمور خارجة عن سيطرتنا.

• الخوف من األلم: يكون السبب هو 
الخوف من الظروف المحيطة بلحظة 

الموت من ألم و مرض.
• التعرض للصدمات: من الممكن أن 

يكون الفرد قد مر بحادثة موت شخص 
عزيز عليه في صغره، سواء كان يتذكرها 

أم ال، و سببت له صدمة نفسية.
• اضطرابات الهلع:  قد يشعر الشخص 
بفقدان السيطرة و الخوف الشديد من 

الموت أو الهالك الوشيك.
• اضطراب قلق المرض: إذ يكون لدى 

الشخص خوف شديد مرتبط بالمرض و 
القلق المفرط على صحته، مما قد يمتد 

إلى الخوف من الموت أيضًا.
• العمر: حيث تشير دراسة إلى أن كبار 

السن يخافون من االحتضار، بينما يخشى 
األصغر سنًا الموت نفسه.

• مشاكل 
صحية: إن 

الشخص الذي يعاني من مشاكل صحية 
بدنية يكون لديه الكثير من الخوف و 

القلق عند التفكير في المستقبل.
 ومن األعراض التي قد تظهر على 

الفرد الذي يعاني من وسواس الخوف 
من الموت أبرزها القلق الفوري لمجرد 
التفكير بالموت، اإلصابة بنوبات قلق 

وهلع أكثر تكرارًا، تجنب المواقف 
أو األماكن التي قد يتم فيها الحديث 
عن الموت، العزلة و تجنب األصدقاء 
و العائلة لفترات طويلة من الزمن، 

اإلصابة باالكتئاب و الدوخة و التعرق، 
إضافة إلى خفقان القلب أو عدم انتظام 
ضربات القلب، الغثيان، آالم في المعدة 
و الحساسية لدرجات الحرارة الساخنة أو 

الباردة.
أما عن النصائح للتغلب على وسواس 

الخوف من الموت، و التي قد تساعد في 
التغلب على أسباب وسواس الخوف من 

الموت، منها:
• االلتحاق بشبكات الدعم االجتماعي 

قد تساعد في الوصول إلى تفهم فكرة 
الموت.

• تحقيق احترام الذات وتقديرها.
• اللجوء إلى اإلرشاد الديني التكميلي قد 
يساعد في الوصول إلى السالم الداخلي 

مع فكرة الموت.
• إدراك أن عملية الموت بحد ذاتها هي 

عملية غير مؤلمة.
• عيش الحياة بكل ما فيها من خوض 

التجارب المختلفة، وتعلم، وتواصل.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

دراسات أكدت فاعلية 
البوتوكس في عالج 

الصداع النصفي
العلماء  أجراهما  سريريتين  تجربتين  في 
أكثر  ضمتا   ،  2010 عام  في  للرقابة  خاضعتين 
الشمالية  أمريكا  أنحاء  جميع  في  بالغ   1000 من 
البوتوكس  أن  الدراستين  كلتا  وجدت  أوروبا،  و 
يقلل من تكرار أيام الصداع، و قد أكدت الدراسات 
هذه  الماضي  العقد  مدى  على  حداثة  األكثر 

النتائج.
جامعة  به  قامت  بحث  منها  عدة  أبحاث  تشير 
النصفي عن طريق منع  الصداع  آالم  أن تقلل من  البوتوكس  يمكن  أن  إلى    ،2017 األلمانية عام  كولن 

إطالق المواد الكيميائية المسببة لأللم الناجم عن الصداع النصفي المزمن.
كما وجدت دراسة أجراها قسم طب األعصاب في جامعة كابوديستريان الوطنية في اليونان عام 2018، 
أنه ساعد في  أيضاً  و وجدوا  التحمل،  آمن وجيد  و  ال  المزمن فعَّ النصفي  للصداع  البوتوكس كعالج  أن 

تقليل متوسط عدد أيام الصداع.
البوتوكس  مادة  أن   2018 عام  البريطانية  برمنغهام  جامعة  بها  قامت  أخرى  دراسة  أن  إلى  باإلضافة   

تساعد في تقليل عدد أيام الصداع النصفي بمعدل يومين في الشهر.
 ووجدت مراجعة بحثية فرنسية أجريت عام 2019 أن 3 أشهر من العالج بحقن البوتوكس ساعدت في 

منع الصداع النصفي المزمن.

وقتهم  من  الكثير  األطفال  يمضي 
سواء  الحواسيب  شاشات  أمام  جالسين 
أو  المنزلية  الواجبات  أو  اللعب  ألجل 
هناك  يبقى  لكن  و  التسلية،  بغرض 
اآلباء  من  للكثير  هاجسًا  يعد  سؤال 
أن يقضي طفلي ساعات  الضار  هل من 

طويلة أمام الشاشات يوميًا ؟
يقول باحثون من جامعة كولورادو في 
لبيانات  المتحدة بعد تحليلهم  الواليات 
عن  دراسة  في  مشارك   12.000 عن 
اليافعين  عند  للدماغ  اإلدراكي  التطور 
نوعها  من  األضخم  الدراسة  وهذه   -
اكتشفوا  إنهم   - المتحدة  الواليات  في 
أن قضاء األطفال خمس ساعات يوميًا 

أمام شاشات الحواسيب أو التلفاز ال يعد ضارًا لهم.
طبقات  خلفيات  من  سنوات   10 إلى   9 بعمر  أطفاالً  الدراسة  في  المشاركون  وتضمن 
 » باوليتش:  كاتي  الباحثة  الدراسة  قائدة  تقول  و  وعرقيا،  وماديًا  ثقافيًا  متنوعة 
األهم من  الجوانب  بين  و  الشاشات  أمام  الوقت  بين قضائهم  االرتباط  تحرينا مدى  لقد 

حياتهم كالنوم و الصحة العقلية و السلوك و تكوين الصداقات».
ارتباط بين  أي  نُشرت نتائج دراستنا مؤخرًا في صحيفة PLOS One ولم نجد فيها 
التي  القلق  أو  االكتئاب  حاالت  بين  و  حواسيبهم  شاشات  أمام  وقتهم  األطفال  قضاء 
تصيبهم، سجل بعض األطفال نتائج أقل من اآلخرين في األداء و بعضهم سجل نتائج 
أعلى، و يفسر قضاء الوقت أمام الشاشات فقط %2 من الفروقات في النتائج المسجلة، و 
هذا ما يقترح أن تفسير الفروقات مرتبط بالعديد من المتغيرات و ليس فقط بموضوع 

الجلوس أمام شاشات الحواسيب الذي يعد جزًءا صغيرًا جدًا من مسألة أكبر بكثير.
أظهروا  الشاشات  أمام  أكثر  وقتًا  أمضوا  الذي  المراهقين  أن  وجدنا  ذلك،  على  وكمثال 
هو  األعراض  هذه  سبب  إن  القول  يمكننا  ال  لكن  و  أكبر،  عدوانية  أعراضًا  و  ميوالً 
الجلوس الطويل أمام الشاشات، في المقابل، يمكننا أن نرى أيضًا أن الكثير من األطفال 
العدوانيين يُمنحون دائمًا الحواسيب و األجهزة األخرى بغرض تهدئتهم و تشتيتهم، و 
خالصة القول، وجدنا عبر أبحاثنا الحديثة أن قضاء وقت طويل أمام شاشات الحواسيب 

و األجهزة األخرى ليس باألمر الخطير.
التنويه إلى أن هذه الدراسة لم تتناول استخدام شاشات الحواسيب أكاديميًا، بل  ويجب 
المقارنة بين  الممكن  الترفيهية، لذلك كان من غير  فقط تناولت استخدامها لألغراض 

نتائج االستخدام األكاديمي و الترفيهي لهذه األجهزة.

 مدة صالحية قطرة 

العين بعد فتحها
áë°üdG

   إن قطرات العين عبارة عن محاليل ملحية مع أدوية مضافة 
فيها، يمكن للبعض منها أن تقلل االحمرار أو ترطب العين 

لتقليل الجفاف، بينما يهدف البعض اآلخر إلى تخفيف الحكة 
الناتجة عن الحساسية.

   و تنتهي صالحية قطرات العين عادة بعد سنة إلى سنتين 
من تاريخ التصنيع، و مع ذلك يجب عدم استخدام قطرات 

العين ألكثر من ثالثة أشهر من فتحها، فبمجرد فتحها يجب 
عليك التخلص منها بعد ثالثة أشهر من االستخدام لوجود خطر 

أكبر للتلوث، خاصة إذا المس طرف الزجاجة عينك أو أي سطح 
آخر 

  حيث تحتوي معظم قطرات العين على مواد حافظة إلبطاء 
نمو البكتيريا و الفيروسات و الفطريات والحماية من العدوى 

من هذه الكائنات الحية، و يمكن أن تمنع هذه المواد الحافظة 
التلوث على األقل حتى تاريخ انتهاء صالحية الدواء بغض النظر 

عن تاريخ فتحه، و تختلف مدة صالحيتها باختالف نوعها.
يكون من اآلمن و الفعال بشكل عام استخدام قطرات العين 

حتى تاريخ انتهاء صالحيتها، و مع ذلك إذا كنت قد فتحت 
قطرات العين بالفعل فقد يكون لها مدة صالحية أقصر 

بكثير، و يجب عليك التخلص منها بعد ثالثة أشهر من فتحها 
حتى لو كانت قبل انتهاء صالحيتها. 

وألنه بعد فتح قطرات العين يمكن أن يؤدي التعرض 
لألكسجين إلى تسريع تحلل المكونات الكيميائية و إضعاف 

المحلول، و كذلك بعض األنواع من قطرات العين التي ال تحتوي 
على مواد حافظة يجب التخلص منها بعد 24 ساعة من فتحها، 

فهي تكون مخصصة بشكل عام لالستخدام مرة واحدة. 

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

بالهاتف  التسوق  إن عملية 
توفر  القريب  المتجر  من 
من  أكبر  النقود  من  قدر 
سيحصل  الذي  المقابل 
بالطلبات،  يأتي  من  عليه 
الشخص و هو في  أن  حيث 
شراء  يقرر  أن  يمكن  المنزل 
إلى  الذهاب  3 أشياء، و عند 
المتجر خصوصا مع األطفال 
مطالبهم  تزداد  الذين  و 

بالطبع يجد نفسه يخرج بعربة ممتلئة و يدفع المزيد من النقود.

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 هل يضر قضاء ساعات أمام شاشات 
الحواسيب بأطفالكم؟

التسوق بالهاتف

مجتمع
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القدم، ما ستسفر  يترقب عشاق كرة 
النهائي  ثمن  الدور  قرعة  عنه 
غدا  أوروبا،  أبطال  دوري  لمسابقة 
االثنين، في ظل وجود عدد من الفرق 

البارزة ضمن المستوى الثاني.
حامل  تشيلسي،  أندية  تتمكن  ولم   
جيرمان،  سان  وباريس  اللقب، 
من  ميالن،  وإنتر  مدريد،  وأتلتيكو 
دور  في  مجموعاتها  صدارة  احتالل 
للوقوع  معرضة  لتصبح  المجموعات، 
في مواجهات نارية أمام كبار القارة في 

الدور ثمن النهائي.
وبايرن  أياكس،  أندية  وتقع 
وليفربول،  ويوفنتوس،  ميونيخ، 
ومانشستر  سيتي،  ومانشستر  وليل، 
يونايتد، وريال مدريد ضمن المستوى 
األول، فيما يتكون المستوى الثاني من 
وتشيلسي،  وبنفيكا،  مدريد،  أتلتيكو 
جيرمان،  سان  وباريس  ميالن،  وإنتر 
لشبونة،  وسبورتينغ  وسالزبورغ، 

وفياريال.
وتنص قواعد القرعة على عدم وقوع 
مواجهة  في  ذاته  البلد  من  فريقين 
تسمح  ال  كما  البعض،  بعضهما  مع 
أن  لهما  سبق  فريقين  بين  بمواجهة 

لعبا معا في دور المجموعات.
16 الـ  دور  قرعة  مراسم  إجراء  وقبل   

نستعرض  أوروبا،  أبطال  دوري  من 
المواجهات المحتملة لألندية المرشحة 
للظفر باللقب القاري، وهي مانشستر 
جيرمان،  سان  باريس  سيتي، 

مانشستر  مدريد،  ريال  تشيلسي، 
يونايتد، وبايرن مونيخ، وليفربول:

مدريد،  أتلتيكو  سيتي:  مانشستر   
وسالزبورغ،  ميالن،  إنتر  بنفيكا، 

سبورتينغ لشبونة، أو وفياريال.
بايرن  أياكس،  جيرمان:  سان  باريس   
ليفربول،  يوفنتوس،  ميونيخ، 

مانشستر يونايتد، أو ريال مدريد.
 ليفربول: بنفيكا، إنتر ميالن، باريس 
سبورتينغ  سالزبورغ،  جيرمان،  سان 

لشبونة، أو وفياريال.

ريال مدريد: بنفيكا، تشيلسي، باريس 

سان جيرمان، سالزبورغ، أو سبورتينغ 
لشبونة.

ميونيخ،  بايرن  أياكس،  تشيلسي:   
ليل، ريال مدريد

مدريد،  أتلتيكو  يونايتد:  مانشستر   
وسالزبورغ،  ميالن،  إنتر  بنفيكا، 
سان  باريس  أو  لشبونة،  سبورتينغ 

جيرمان.
 وتقام مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري 
األبطال أيام 15، و16، و22، و23 فيفري 
اإلياب  مواجهات  تجرى  بينما  القادم، 

أيام 8، و9، و15، و16 مارس القادم.

القرعة ستجرى غدا في مدینة نیون السویسریة

أعلن االتحاد األوروبي لكرة 
القدم أمس أن مباراة توتنهام 

اإلنجليزي مع ضيفه رين 
الفرنسي، في بطولة دوري 

المؤتمر األوروبي، لن تُلعب.
وكان توتنهام قد أعلن، 

األربعاء الماضي، أن المباراة 
لن تقام مساء الخميس، بعد 
انتقال عدوى فيروس كورونا 

للعديد من العبي الفريق 
وعدد من اإلداريين، وقد اتهم 

رين النادي اإلنجليزي باتخاذ 
«قرار أحادي».

وذكر «يويفا» في بيان، 
أصدره صباح أمس أن وفقا 

للوائح المعمول بها في 
دوري المؤتمر األوروبي «حاول 
يويفا بالتعاون مع الناديين، 
إيجاد حل قابل للتطبيق من 

أجل إعادة جدولة المباراة، 
لضمان ختام منافسات دور 

المجموعات وفقا لذلك».
وأضاف «لألسف، ورغم كل 

الجهود، لم يتم التوصل إلى 
حل يناسب الناديين، ونتيجة 
لذلك، ال يمكن إقامة المباراة، 
وبالتالي سيحال األمر إلى لجنة 

الرقابة والقيم واالنضباط 
في يويفا، التخاذ القرار وفقا 

للوائح المنافسة». وفاز 
رين بصدارة المجموعة، لكن 
توتنهام صاحب المركز الثالث 

كان ينافس على التأهل للدور 
الثاني.

ا لشبكة «سكاي  ووفقً
سبورتس»، فإنه جرت 

مناقشات بشأن إعادة جدولة 
المباراة، لكن لم يتم العثور 

على تاريخ بديل مناسب، 
قبل الموعد النهائي ليويفا 

31 ديسمبر الجاري، وذكرت 
الشبكة أن لوائح دوري المؤتمر 
األوروبي، تشير إلى أن توتنهام 

سيخسر المباراة لصالح رين 
(0-3)، وهو ما سينهي مشوار 
الفريق اإلنجليزي في البطولة.

كانت مبرمجة يوم الخميس الماضي

مباراة توتنهام ورين لن تلعب

باريس  نادي  إدارة  بدأت 
الفرنسي  جيرمان  سان 
للرغبة  لالستجابة  التجهيز 
الفني  المدير  نقلها  التي 
للفريق األرجنتيني ماوريسيو 
القائمة  بوكيتينيو بتقليص 
األجور  ميزانية  وخفض 
العاصمة  بنادي  الضخمة 
صحيفة  وأكدت  الفرنسية، 
ليكيب أن المدرب قدم شكاوي 
ازدحام قائمته  عديدة بشأن 
مما  العباً   33 إلى  تصل  التي 
للسيطرة  محاوالته  يجعل 

عليهم صعبة.
أن  الصحيفة  وأوضحت 
من  للتخلص  يسعى  باريس 
وهم  بالقائمة  العبين   7
الحارس سيرجيو ريكو وليفن 
كورزاوا وعبدو دياللو ورافينيا 
وإيريك  داجبا  وكولين 
للمهاجم  إضافة  إيبيمبي 

األرجنتيني ماورو إيكاردي.
أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
اإلدارة  تواجه  أزمات  هناك 
بارتباط  تتعلق  الباريسية 

بعقود  الالعبين  من  عدد 
طويلة حتى 2024 وال يرغبون 
برانس  دي  بارك  مغادرة  في 
وعدم  الضخم  للراتب  إستنادا 
أندية  من  لهم  عروض  وجود 
قد  اإلدارة  أن  وأردفت  أخرى، 
تقرر اإلبقاء على إيكاردي لعدم 
داخل  صريح  مهاجم  وجود 
اإلدارة  لرغبة  إضافة  القائمة 
في عدم التخلص من المهاجم 
األرجنتيني بأقل من 50 مليون 
الذي سددته  المبلغ  دوالر وهو 
ميالن  إنتر  لنادي  الخزينة 

اإليطالي.
يستضيف  أخرى،  جهة  من 
اليوم  األمراء  حديقة  ملعب 
بين  تجمع  قوية  مباراة 
فريق  ونظيرة  جي  أس  البي 
الجولة  مباريات  ضمن  موناكو 
بطولة  من  عشر  الثامنة 
سوف  فيما  الفرنسي،  الدوري 
بكل  المباراة  المحليون  يدخل 
اجل  من  وذلك  اليوم  قوة 
وذلك  اخر  شئ  وال  فقط  الفوز 
الجولتين  في  تعادلين  بعد 

المواجھات المحتملة في ثمن نھائي دوري أبطال أوروبا

سيواجه موناكو اليوم في قمة البطولة الفرنسية

باريس سان جيرمان 
يسعى للتخلص من 7

العبين في جانفي

رياضة
برشلونة يجهز هدية جديدة لتشافي، والبورتا يؤكد  

«ورثنا عقودا تقيد تحركاتنا في 
الميركاتو»

برشلونة،  رئيس  البورتا،  خوان  قال 
األول  الفريق  صفوف  تعزيز  يجب  إنه 
المقبل،  جانفي  في  جديدة،  بصفقات 
لتحقيق  يعمل  النادي  أن  للجماهير  وأكد 

هذا الهدف.
وجوه  إلى  برشلونة  حاجة  البورتا  ويدرك 
على  للمنافسة  العودة  أجل  من  جديدة، 
األجور  ميزانية  أن  إلى  أشار  لكنه  األلقاب، 
وقال  كبيرة،  عقبة  تشكل  المرتفعة 
جميعا  «نحن  الكتالوني:  النادي  رئيس 
الفريق،  تعزيز  يجب  أنه  على  متفقون 
تمنحنا  ال  عقودا  ورثنا  أننا  المشكلة 
الرواتب، مع هذا،  مساحة للتحرك بسبب 
األول  الفريق  لتطوير  طريقة  عن  نبحث 

خالل سوق االنتقاالت الشتوية.. ونعمل على إنجاز ذلك».
حيث  اليوم،  أوساسونا  مضيفه  أمام  اإلسباني،  الدوري  في  المقبلة  مباراته  برشلونة  وسيخوض 
أبطال  لدوري  المؤهلة  المراكز  أقرب  عن  يفصله  الذي  الست،  النقاط  فارق  تقليص  إلى  يتطلع 

أوروبا.
ويعاني برشلونة بقوة اقتصاديا منذ بداية الموسم، لذا فشلت اإلدارة في دعم الفريق بالعبين 

مميزين خالل الصيف الماضي، وتأمل في إصالح الوضع بالميركاتو الشتوي المقبل.
وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة بالكاد يستطيع إبرام صفقة واحدة فقط في الشتاء، 
ديبورتيفو»  «موندو  لصحيفة  ا  ألفيس،ووفقً داني  البرازيلي  الظهير  مع  التوقيع  جانب  إلى 
اقترب  حيث  المقبل،  جانفي  في  لتشافي  سعيدة  مفاجأة  تجهز  برشلونة  إدارة  فإن  اإلسبانية، 

النادي الكتالوني كثيرًا من التوقيع مع فيران توريس، نجم مانشستر سيتي.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن إدارة برشلونة ستمنح تشافي صفقة أخرى بجانب توريس في 
الشتاء، بشرط التخلي عن الالعبين غير المرغوب في بقائهم مع الفريق، سواء عن طريق البيع 
أو اإلعارة أو فسخ العقد. وأوضحت أن برشلونة سيبدأ اإلعالن عن المغادرين يوم 21 ديسمبر، 

عقب خوض مباراة إشبيلية المؤجلة من األسبوع الرابع في الليغا.

من المقرر أن يلعب اليوم أمام االتليتيكو

بن زيمة يفاجئ أنشيلوتي قبل 
الديربي

مهاجم  زيمة،  بن  كريم  الفرنسي  فاجأ 
قبل  أنشيلوتي  كارلو  مدربه  مدريد،  ريال 
ضمن  اليوم،  مدريد،  أتلتيكو  موقعة 
لصحيفة  ا  ووفقً الليغا.  من   17 الجولة 
يشارك  زيمة  بن  فإن  اإلسبانية،  «ماركا» 
في  مدريد  ريال  العبي  مع  طبيعي  بشكل 

المران األخير قبل الديربي.
اليوم  سيخضع  زيمة  بن  أن  إلى  وأشارت 
جاهزيته  مدى  لمعرفة  النهائي  لالختبار 
جيدة  بحالة  يظهر  حيث  المباراة،  لخوض 
من  زيمة  بن  وعانى  التدريبات.  خالل 
من  األولى  الدقائق  خالل  عضلية  إصابة 
بالدوري  سوسيداد  ضد  مدريد  ريال  مباراة 
غاريث  الويلزي  الجناح  أن  يذكر  اإلسباني. 

بيل واصل أيضًا المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، عقب التعافي من اإلصابة.

المدرب سيميوني يعول على خبرته لصنع الفارق

سواريز سالح أتلتيكو الفتاك 
لوقف زحف ريال مدريد

القدم  كرة  ومحبي  عشاق  أنظار  تتجه 
حول العالم، اليوم إلى ملعب «سانتياغو 
لمتابعة  مدريد،  ريال  معقل  برنابيو» 
الجار  ضد  الليغا،  من  الـ17  الجولة  قمة 

اللدود أتلتيكو مدريد.
السابع على  الفوز  الميرنغي عن  ويبحث 
ومواصلة  المحلية،  المسابقة  في  التوالي 
بفارق  الترتيب،  صدارة  على  الحفاظ 
مالحقيه،  أقرب  عن  الكبير  النقاط 
قيادة  تحت  مدريد  أتلتيكو  ويُعاني 
من  سيميوني،  دييغو  األرجنتيني 
ريال  على  الفوز  تحقيق  عدم  عقدة 
برنابيو»  «سانتياغو  معقله  في  مدريد 
انتصار  آخر  ويعود  سنوات،   5 منذ 
للروخيبالنكوس على الميرنغي في الليغا 
على هذا الملعب، إلى فيفري عام 2016، 
فاز  وحينها  البطولة،  من  الـ26  بالجولة 

4 مدريد  ريال  الحين حقق  ذلك  ومنذ  غريزمان،  أنطوان  الفرنسي  رد سجله  دون  بهدف  األتلتي 
انتصارات، مقابل 6 تعادالت في آخر 10 مباريات ديربي.

ويسعى أتلتيكو مدريد لتعديل أوضاعه محليا، خصوصا أن مسيرة الروخيبالنكوس في الليغا، 
الماضي، وسيعول على هدافه  الموسم  الفريق  به  الذي توج  اللقب،  بالحفاظ على  غير مبشرة 

األول لويس سواريز، صاحب الـ7 أهداف في الليغا حتى اآلن.
ويعرف سواريز ريال مدريد جيدا، حيث لعب ضد الملكي 18 مباراة سابقة في مختلف المسابقات، 
الموسم  الفريقين  بين  جمعت  مباراة  آخر  وفي  لزمالئه،   5 وصنع  هدفا   12 تسجيل  في  ونجح 
الماضي، والتي انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله، سجل سواريز هدف فريقه الوحيد خالل 

اللقاء.
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رياضة

مواجھة قطر لإلمارات عرفت تحطیم رقم قیاسي

سانشيز :»حققنا فوزا مستحقا والتأهل
 للنهائي حلم كل منتخب»

بدت عالمات السعادة واضحة على اإلسباني فیلكس سانشیز، مدرب المنتخب القطري، بعد فوز فریقھ على اإلمارات بخماسیة نظیفة 
في ربع نھائي كأس العرب، واعتبر أن الصعود إلى المباراة النھائیة حلم كل منتخب، وأولھم قطر صاحبة األرض والجمھور، لكنھ 

شدد على ضرورة العمل واالجتھاد من أجل تحقیق ھذا الحلم.
وقال سانشیز، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: «حققنا فوزا كبیرا ومستحقا، وأرى أن الشوط األول كان واحدا من أفضل األشواط 
لي مع العنابي، رغم أن المنتخب خاض مباریات كثیرة بصورة ممیزة، وحقق نتائج جیدة للغایة أمام منتخبات كبیرة، سنواجھ منافسا 
قویا في الدور المقبل، بغض النظر عن المنتخب المتأھل من الجزائر والمغرب، فكالھما من أبطال إفریقیا، وترتیبھما في التصنیف 

الدولي متقدم».
وشدد على أنھ سینتظر أوال معرفة المتأھل، ومن ثم سیدرس الخطة التي سیخوض بھا المباراة في ظل تمتع الفریقین بالقوة والسرعة 

وكذلك المھارة، وختم: «األھم اآلن ھو تعافي الفریق، قبل المواجھة المقبلة».
وشھدت مباراة المنتخب القطري أمام نظیره اإلماراتي رقما قیاسیا في تاریخ العنابي، وتمثل في حضور 63 ألفا و439 متفرجا في 
مدرجات ملعب البیت الموندیالي بمدینة الخور، وھو الحضور األكبر في تاریخ مباریات العنابي داخل قواعده.                  ق.ر 
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والرجاء  المصري  األھلي  بین  السوبر  كأس  مباراة  أن  «كاف»،  القدم  لكرة  اإلفریقي  االتحاد  أكد 
البیضاوي المغربي، ستقام على ملعب أحمد بن علي الموندیالي في قطر، یوم األربعاء 22 دیسمبر 
المحلیة في قطر، على ملعب  المنظمة  اللجنة  االتفاق مع  تم  إنھ  بیان  في  الـ»كاف»  الحالي. وقال 
ووقت انطالق مباراة كأس السوبر، بین األھلي حامل لقب دوري أبطال إفریقیا، والرجاء حامل لقب 

الكونفدرالیة.
تواجد  بسبب  المباراة  تأجیل  اإلفریقي  االتحاد  أنھ طلب من  الماضي،  الثالثاء  أعلن  الرجاء،  وكان 
الفریق مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب «قطر 2021»، والتي ستنتھي  بعض العبي 
وكذلك وجود  الفریق،  ببعثة  المذكورین  الالعبین  التحاق  معھ  یتعذر  ما  دیسمبر،   18 في  فعالیاتھا 
بعض الصعوبات الواقعیة لتأمین رحلة خارجیة بالنظر لضیق الوقت، مع وضع االعتبارات الوبائیة 
الحالیة وانعدام رحالت جویة من المغرب وإلیھ في الوقت الراھن، ولكن «الكاف»، رفض في وقت 
الحق طلب الفریق المغربي. ویحمل األھلي اللقب األخیر من كأس السوبر اإلفریقي، بعدما تغلب 
على نھضة بركان المغربي 0-2 في الدوحة، في 28 ماي الماضي، واستعاد الفریق المصري آنذاك 
اللقب بعد غیاب سبع سنوات.                                               ق.ر

ócDƒj ÒÑµdGh ,Üô©dG ¢SCÉc »FÉ¡f ™Hôd πgCÉàJ ¢ùfƒJ

zójõª∏d íª£fh áeƒ°SôŸG ±GógC’G Éæ≤≤M{

أبدى المنذر الكبیر، مدرب منتخب تونس، سعادتھ بتأھل نسور قرطاج إلى نصف نھائي كأس العرب 
«فیفا قطر2021» بعد الفوز على عمان، في ربع نھائي البطولة.

وقال منذر الكبیر، بعد نھایة اللقاء: «حققنا إلى اآلن كل األھداف المرسومة بإنھاء الدور األول في 
صدارة المجموعة، ثم الترشح إلى نصف النھائي».

وأضاف «قدمنا مردوًدا جیًدا، وأثبتت العناصر الوطنیة مرة أخرى أنھا استفادت جیًدا من خسارة لقاء 
سوریا في الدور األول، وخرجنا من تلك العثرة بالعدید من الدروس. دخلنا مباراة الیوم جیًدا، وضغطنا 

على المنتخب العماني، وخلقنا العدید من الفرص».

وتابع «سیطرنا على مجریات اللعب خاصة في الشوط األول ونجحنا في افتتاح النتیجة مبكرا، وكان 
باإلمكان أن ننھي الشوط األول بأكثر من ھدف خصوصا وأننا خلقنا العدید من الفرص».

قبول ھدف  بعد  بسرعة  الفعل  رد  في  ونجحوا  واحدة  یدا  كانوا  الذین  الالعبین  كل  وواصل «أشكر 
التعادل؛ ألنھ لیس من السھل أخذ األسبقیة مجددا، وفي وقت وجیز بعد ھدف عمان، أعتبر أن الجمھور 
الذي حضر بالملعب ھو الذي أعادنا في اللقاء وھو الذي قادنا لالنتصار، لذلك نھدیھ ھذا الترشح كما 

نھدیھ لكل التونسیین».                                  ق.ر

تمكن المنتخب الوطني من التأھل لنصف نھائي كأس العرب، 
الوطني مجید  الناخب  الذي سجلھ أشبال  المستحق  الفوز  بعد 
نھایة  بعد  الترجیح،  بضربات  المغرب  منتخب  على  بوقرة 
شبكة،  كل  في  بھدفین  بالتعادل  واإلضافي  األصلي  الوقتین 

لیضرب الخضر موعدا لمنتخب قطر في نصف النھائي.
وانتھى الشوط األول بالتعادل السلبي، رغم السیطرة النسبیة 
عدیدة  فرص  أنفسھم  على  فوتوا  الذین  الخضر،  لعناصر 
حیث  زروقي،  طریق  عن  خاصة  التسجیل،  باب  الفتتاح 
المقابل، حاول  التسجیل، وفي  التركیز حرمھم من  نقص  أن 
المنتخب المغربي، خلق بعض الخطورة على مرمى مبولحي، 

لكن دون فعالیة.

وفي بدایة المرحلة الثانیة، ضیع البدیل دراوي فرصة حقیقیة 
لتسجیل الھدف االولن قبل أن یضیع مزیاني ھو الىخر فرصة 
ذھبیة لما وجد نفسھ وجھا لوجھ مع الحارس المغربي، لتأتي 
الدقیقة الـ59 التي عرفت عرقلة یوسف بالیلي داخل منطقة 
یاسین  بنجاح  نفذھا  جزاء  ضربة  الحكم  وصفر  العملیات، 
براخھیمي معلنا عن افتتاح باب التسجیل، لكن فرحة الخضر 
لم تدم طویال حیث أنھ وبعد دقیقتین تمكن محمد النھیري من 

تعدیل النتیجة عن طریق رأسیة محكمة.
وأجرى المدربان عدد من التغییرات، من اجل محاولة بسط 
لكن  الضائعة،  الفرص  فتوالت  المیدان،  على وسط  السیطرة 
الفریقان  لیحتكم  بالتعادل،  انتھى  للمواجھة  األصلي  الوقت 

للوقت اإلضافي، والذي عرفت بدایتھ عودة الخضر للسیطرة، 
وتجیل یوسف بالیلي لھدف عالمي من وسط المیدان مستغال 
المغاربة  لكن  الـ101،  الدقیقة  في  السلیتي  الحارس  خروج 
تمكنوا بعد ذلك من العودة في النتیجة مرة أخرى في الدقیقة 
یعلن  أن  قبل  بانون،  من  محكمة  رأسیة  طریق  عن  الـ110 
الحكم عن نھایة الوقت اإلضافي بالتعادل بھدفین في كل شبكة 

لیحتكم الفریقان لضربات الجزاء.
تمكن  فیما  جمیع ضرباتھم،  الوطني  المنتخب  العبو  وسجل 
الحارس رایس وھاب مبولحي من صد ركلة كریم البرقاوي 

لیمنح زمالئھ بطاقة التأھل.
أمیر.ل 
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قطع المنتخب المصري تأشیرة التأھل 
إلى الدور نصف النھائي لكأس العالم 
للمنتخبات العربیة بعد الفوز الصعب 
الذي حققھ مساء أمس بثالثیة مقابل 
ھدف واحد أمام المنتخب األردني.
وتمكن منتخب األردن من تسجیل 
ھدف التقدم فى الدقیقة 12 بتوقیع 

یزن النعیمات من تسدیدة قویة سكنت 
مرمى محمد الشناوى. وفى الدقیقة 45
ینجح مروان حمدى فى ادراك التعادل 
للفراعنة فى الدقیقة 45 لینتھى الشوط 

األول بالتعادل االیجابى.
وعرفت المواجھة تكافؤا كبیرا في 

الفرص، وتواصلت اإلثارة لغایة إعالن 
الحكم عن نھایة الشوط الثاني بالتعادل، 

حیث احتكم الفریقان للوقت اإلضافي 
لتحدید المتأھل

وسجل الالعب أحمد الھدف الثاني في 
الشوط اإلضافي عند الدقیقة الـ99، قبل 
أن یسجل الالعب مروان  داود الھدف 

الثالث في الدقیقة الـ120.ویواجھ 
المنتخب المصري نظیره التونسي في 

الدور نصف النھائي من الموندیال 
العربي.

ق.ر 

  فاوزا في أقوى مباراة بكأس العرب لحد الساعة
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بمناسبة  كلمتھ  في  زیان  ین  أبرز 
الجامعیة  للسنة  الرسمي  االفتتاح 
العلیا  الوطنیة  المدرسة  بالمدرسة 
للعلوم الجیودیزیة بالمركز الوطني 
بأن  ألرزیو  الفضائیة  للتقنیات 
التي تمارس علیھا  المؤسسة  "ھذه 
الوصایة البیداغوجیة وزارة التعلیم 
ستتكفل  العلمي،  البحث  العالي 
العالي  التكوین  ضمان  بمھمة 
حاملي  لتخریج  العلمي  والبحث 
شھادة مھندس وشھادة الماستر في 
مجاالت العلوم الجیودیزیة وتحدید 
المواقع والتقنیات الفضائیة ال سیما 
في الجیودیزیا واالستشعار عن بعد 
الخرائط  ورسم  الصور  ومعالجة 
و  الجغرافیة  المعلومات  ونظم 
عن  فضال  الطوبوغرافي  العمل 

فنیي رسم الخرائط".
المدرسة  "إنشاء  أن  وأوضح 
الجیودیزیة  للعلوم  العلیا  الوطنیة 
بموجب  الفضائیة  والتقنیات 
رقم20-300 التنفیذي  المرسوم 
2020 أكتوبر   15 في  الصادر 

إرادة  تجسید  إطار  في  یدخل 
على  و  البالد  في  العلیا  السلطات 
عبد  الجمھوریة  رئیس  رأسھا 
المجید تبون وضمن برنامج القطاع 
مخطط  محاور  في  المتضمن 
من  الممتدة  للفترة  الحكومة  عمل 
في  وخاصة   2024 إلى   2021
التكوین  بتحسین  المتعلق  شقھ 

المدارس  تنظیم  وإعادة  العالي 
العلیا في شكل أقطاب امتیاز لتلبیة 
العالي  التكوین  البالد من  حاجیات 

المتخصص".
-یضیف  المدرسة  ھذه  و"تأتي 
الوزیر- لتعزز شبكة المدارس العلیا 
التكنولوجي  القطب  افتتاح  كذا  و 
العلمي بسیدي عبد هللا والذي یضم 
عالیتین  وطنیتین  مدرستین  حالیا 
ھما المدرسة الوطنیة العلیا للذكاء 
الوطنیة  والمدرسة  االصطناعي 
إلى  مشیرا  للریاضات"،  العلیا 
من  عدد  إنشاء  عملیة  مواصلة 
في  المتخصصة  االمتیاز  أقطاب 

العلوم والتكنولوجیات الدقیقة.
وھران  والیة  بأن  زیان  بن  وذكر 
المدرسة  ھذه  بإنشاء  تعززت 
الجامعیة  المؤسسات  إلى  لتضاف 
التسعة الموجودة ثمانیة منھا تابعة 
العلمي  البحث  و  العالي  للتعلیم 
قطاع  تحت وصایة  علیا  ومدرسة 
و  السلكیة  المواصالت  و  البرید 
الالسلكیة و تابعة بیداغوجیا لقطاع 
العلمي  والبحث  العالي  التعلیم 
قطاع  بین  التكامل  تحقیق  بھدف 
و  العلمي  البحث  و  العالي  التعلیم 
ما  خصوصا  المدرستین  ھاتین 
التكوین  مخرجات  باستثمار  تعلق 
في  والتطبیقي  التطویري  والبحث 

مجال تقنیات الفضاء و علومھ.
دائرتھ  عزم  زیان  بن  وجدد 

من  قدما  المضي  على  الوزاریة 
البحوث  كل  ومرافقة  إنجاح  أجل 
تثمین  إطار  ضمن  تندرج  التي 
وتشجیع  العلمي  البحث  مخرجات 
التصمیم والتطویر المحلي لألدوات 
لخدمة  ستسخر  التي  الفضائیة 
واالجتماعیة  االقتصادیة  التنمیة 
والثقافیة للبالد بفضل المخابر التي 
یحوز علیھا في مجال تكنولوجیات 
الفضاء و تطبیقاتھا و كذا مشاریع 

التطویر أو البحث المشتركة.
خالل  من  أنھ  الوزیر  وأبرز 
للعلوم  العلیا  الوطنیة  المدرسة 
الفضائیة  التقنیات  الجیودیزیة 
سنتمكن من ربط الجسور فعلیا مع 
مركز تطویر األقمار االصطناعیة 
وھو ما یمكن الكفاءات العلمیة في 
تحویل  من  الجزائریة  الجامعة 
إلى  البحثیة  التصمیم  نماذج 
إلى  الفتا  صناعیة،  منتوجات 
ستجعل  الكفاءات  ھذه  "مثل  أن 
قاطرة  فعال  الجزائریة  الجامعة 
الریادي  بدورھا  وتقوم  للتنمیة 
في تحمل مسؤولیاتھا االجتماعیة 
التعاون  خالل  من  والمجتمعیة، 
تطویر  مركز  مع  والشراكة 
لتجسید  االصطناعیة  األقمار 
انجاز  في  الجزائر  استقاللیة 
األقمار االصطناعیة و ھذا بالعمل 
التكنولوجي  القطب  مع  الوثیق 

الجامعي.

أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زیان، أمس، بأرزیو بوھران، أن 
المدرسة الوطنیة العلیا للعلوم الجیودیزیة والتقنیات الفضائیة ستكون أداة لتطویر البرنامج الفضائي 

الوطني ومركزا لتطویر األقمار الصناعیة.

ع.ط

الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة المقاوالتیة
 االفراج عن التمویالت ابتداء من األسبوع المقبل 

التزاماتھ المالیة فاقت 3 آالف ملیار دینار

"بنك الجزائر الخارجي" في ریادة تمویل االقتصاد الوطني
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لدى  المنتدب  الوزیر  كشف 
المكلف  األولى  الوزارة 
نسیم  المصغرة  بالمؤسسات 
ابتداء  سیتم  أنھ  أمس،  ضیافات، 
إطالق  المقبل  االسبوع  من 
للمؤسسات  الموجھة  التمویالت 
الوكالة  إطار  في  المصغرة 
المقاوالتیة  وتنمیة  لدعم  الوطنیة 
"أناد" وذلك بعد أشھر من توقفھا.
األنباء  لوكالة  ضیافات  وصرح 
انعقاد  ھامش  على  الجزائریة، 
المنتدى الدولي للمرأة الذي نظمتھ 
للمؤسسات  العامة  الكونفدرالیة 
الشباب  من  "الكثیر   : الجزائریة 
التمویالت  توقف  عن  یتساءل 
لمدة تفوق ثالثة أشھر. نوضح أن 
التغیرات  إلى  یرجع  التوقف  ھذا 
االمر  بخصوص  سجلت  التي 

ھذه  انتقلت  حیث  بالصرف, 
المھمة من وزارة العمل ثم المالیة 
المكلف  المنتدب  الوزیر  إلى 
المصغرة". وأضاف  بالمؤسسات 
األسبوع  ستطلق  شاء هللا،  "إن   :

القادم كل التمویالت".
متابعة  السیاق،  نفس  في  وأكد 
على  المستجدات  لكل  قطاعھ 
یتعلق  فیما  المحلي  المستوى 
مضیفا  المصغرة،  بالمؤسسات 
أنھ یعمل على تدارك كل النقائص 
استكمال  بعد  السیما  المسجلة 
خالل  من  التشریعي  االطار 
والقرارات  المراسیم  كل  صدور 
المتعلقة  المشتركة  الوزاریة 
بقروض االستغالل واعادة تمویل 
وغیرھا.  المصغرة  المؤسسات 
وأضاف أنھ تم ھذا األسبوع اتخاذ 

االطارات  بعض  اتجاه  اجراءات 
الشباب  حق  في  قصروا  الذین 

المقاول.
ضیافات  ثمن  أخرى،  جھة  من 
المرأة  تلعبھ  الذي  الھام  الدور 
وكشف  المقاوالتیة.  تنشیط  في 
بالمائة   30 أن  اإلطار  ھذا  في 
استقبلت  التي  الطلبات  من 
الرقمیة  األرضیة  مستوى  على 
المؤسسات  إلنشاء  المخصصة 
59 عددھا  والبالغ  المصغرة 

نساء.  بھا  قامت  طلب،  ألف 
توجھ  إلى  ضیافات  ولفت 
عدة  في  االستثمار  نحو  النساء 
شعب صناعیة ھامة، مؤكدا أن 
النسوي  الوسط  في  التعثر  نسبة 

ضعیفة نسبیا.

ócDƒj ¿ÉjR øH ,á«YÉæ£°U’G QÉªbC’G ôjƒ£J õcôe ™e É«∏©a Qƒ°ù÷G §HQ øe øµªà°S É¡fEG ∫Éb

 á«FÉ°†ØdG äÉ«æ≤àdG Ωƒ∏©d É«∏©dG á°SQóŸG

 »FÉ°†ØdG èeÉfÈdG ôjƒ£àd IGOCG

وأوضح المصدر، أن بنك الجزائر الخارجي عالج، 
خالل سنة 2020، التي عانت من تأثیرات جائحة 
قرض،  ملف   4.762 مجموعھ  ما   ،-19 كوفید 
مدیریة  العامة،  (المدیریة  المدیریات  كل  خص 
والمدیریات  للخواص  الموجھة  نفس  القروض 
3 بـ  ارتفاعا  بذلك  مسجال  والوكاالت)،  الجھویة 

بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وأفاد البنك ان الغالف المالي االجمالي المخصص 
بینھا  من  بالمائة،   43 من  بازید  ارتفع  للقروض، 
بالمائة)   35+) لالستثمار  الموجھة  القروض 
والقروض  بالمائة)   44+) االستغالل  وقروض 

الموجھة للخواص (+70بالمائة).
واستحوذت مشاریع االستثمار على نسبة 21 بالمائة 
ووجھت   ،2020 سنة  الممنوحة  التمویالت  من 
الصناعات  إلى  الخصوص  على  االخیرة  ھذه 
والصناعات  بالمائة)   44) بنسبة  االستخراجیة 
التحویلیة (20 بالمائة) في حین استغلت 16 بالمائة 

في التمویل العقاري.
الذین  االقتصادیین،  المتعاملین  نشاط  لدعم  وسعیا 
البنك  رافق  العالمیة،  الجائحة  اثار  من  تضرروا 
ومنح  االستغالل  قروض  بتجدید  بالقیام  ھؤالء 

قروض جدیدة.                                ق. إ
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بالجزائر  الفارط،  األسبوع  نهاية  عرض  الشرفي     العرض  العاصمة، 
ما  الحياة   » الطويل  الروائي  للفيلم  جعاد األول  أنيس   » للمخرج   » بعد 
في «، و هو فيلم درامي اجتماعي يقدم نظرة  المرأة  وضعية  عن  نقدية 

المجتمع.
45 و  ساعة  مدار  على  الفيلم،  يتطرق  و  و     » هاجر   » لقصة  دقيقة، 
و  عاما،   16 ذو   » جميل   » المراهق  في ابنها  حيدين  و  يعيشان  اللذين 
الجزائري  بالغرب   » دوار   » ريفية  بعد قرية  لمغادرتها  يضطران  و 
إشاعات  انتشار  نتيجة  السكان  تتهم « هاجر « زورا بالفاحشة، مضايقات 
يعيشان  حيث  بمستغانم،  و فيستقران  الفقر  نتيجة  صعبة  ظروفا 
أينما   » هاجر   » له  تتعرض  الذي  لتوفر التحرش  عمل  عن  بحثا  حلت 

قوتها وقت ابنها جميل.
بأحد  كوخ  في  بداية   » هاجر   » تقيم  بمساعدة    القصديرية  األحياء 
زوجها،  و   » فاطمة   » صديقتها  فيتحرش بها هذا األخير و أيضا من 

يدخل في  الذي  ابنها  و  به  لإليجار فتعمل  به غرف  البحر  لتستقر في مطعم على  المكان  لمغادرة  الكوخ، فتضطر  المؤجر صاحب 
متاهات نتيجة األوضاع المزرية التي يعيشانها.

  تحاول « هاجر « حماية نفسها و تبذل جهدها في نفس الوقت لحماية « جميل « من رفاق السوء و من عالم الليل الذي ال يرحم، 
الموت  ليكون  إسبانيا،  إلى  يبحر هو سرا في قارب  المطعم  ترتبط هي بصاحب  الفيلم بطريقة مأساوية، ففي حين  لتنتهي قصة 

مصيره و ليعود جثة هامدة إلى قريته الريفية التي رفضته و أمه.
الذي تتعرض  بالظلم  يندد  كما  المجتمع  المرأة في  و مؤساوية عن وضعية  2021، صورة سلبية  المنتج في عام  الفيلم  و يقدم    
له، و بظاهرة التحرش الجنسي و كذا النفاق الديني و االجتماعي في الجزائر العميقة، و قد جاء في حبكة فنية محكمة و تسلسل 
مشوق لألحداث و مجريات القصة الحزينة، و في قالب جمع أيضا بين لغة الصمت المعبرة و المناظر الشتوية الكئيبة و الموسيقى 

الحزينة. التصويرية 
السيناريو  له  كتب  و  إنتاج خاصة،  و مؤسسة  السينما  لتطوير  الجزائري  المركز  بين  بالتعاون  أنتج  الذي  الفيلم،  أداء      شارك في 
المخرج نفسه، كل من « ليديا لعريني « في دور « هاجر « و « أحمد بلمومن « في دور « جميل « و كذا الراحل جمال بارك في دور 
صاحب المطعم، حيث تمكن الممثلون من إيصال فكرة الفيلم بطريقة صادقة في تقمص أدوارهم، إلى جانب مشاركة  كل من سمير 

الحكيم و حجلة خالدي و موفق محمد لمين و مراد خان و هند قطاب و ممثلين آخرين.
   و للتذكير عرض العمل في عدد من المهرجانات الدولية بكل من دول تونس و األردن و بوركينافاسو، كما حاز مؤخرا تنويها خاصا 
نهاية  من  انطالقا  الواليات،  عبر  السينما  بقاعات  انطلق في عرضه  و  بفرنسا،  السينمائي  الدولي  أميان  مهرجان  تحكيم  لجنة  من 

األسبوع و إلى غاية 23 ديسمبر الجاري.
  و يتميز جعاد مخرج العمل، و هو أيضا صحفي و سيناريست من مواليد 1974 بالجزائر العاصمة، بأسلوبه السينمائي الذي يغوص 
بعد  له  األول  الطويل  الروائي  العمل  الفيلم  يعتبر  و  المهمشين،  عالم  من  قصصه  يستلهم  و  الجديدة  االجتماعية  الواقعية  في 

أفالمه القصيرة الثالثة « الكوة « عام (2012) و « المعبر « (2014) و» رحلة كلثوم « عام (2016).

  یعد العمل الروائي الطویل األول للمخرج أنیس جعاد 

تقدیم العرض الشرفي األول لفیلم « 
الحیاة ما بعد « بالجزائر العاصمة

لقاء حول الثورة و فكر فرانتز فانون 
بمكتبة الحامة بالجزائر العاصمة

لقاء  الماضي،  األسبوع  نهاية  كتاب  و  أكاديميون  نشط    
و  الجزائر  استقالل  أجل  من  الثورة   » موضوع  حول  علميا 
فكر فرانتز فانون «، تم خالله تسليط الضوء على األبعاد 
و  العقلية  األمراض  في  المختص  هذا  لفكر  المتعددة 
11 ديسمبر  المفكر، و ذلك في إطار إحياء ذكرى مظاهرات 

.1960
و  ببسكرة  زمام  الدين  نور  الجامعي  األستاذ  تطرق  قد  و 
2 و توفيق شبو جامعة  الجزائر  وحيد بن بوعزيز جامعة 
البليدة 2 و الكاتب و الصحفي حميدة لعياشي، بالتفصيل 
المكتبة  احتضنته  و  الذي نظمته  اللقاء  إلى موضوع هذا 
 » بـ  تتعلق  مختلفة  عناوين  حول  بالحامة،  الوطنية 
العنف الثوري و عقدة اليساريين « ، « قراءات حول عمل 
فرانتز فانون « للراحل عبد القادر جغلول و « االعتراف 

واالغتراب عند فرانتز فانون «.
على  الضوء  البداية  منذ  المتحدثين  جميع  سلط  و     
تعددية أبعاد فكر فانون في شقها اإلنساني و النفسي 

و الفلسفي و السياسي و االجتماعي و األنثروبولوجي، موضحيًن أنه باإلضافة إلى دراساته حول سلوك األفارقة 
السود المُستعمرين، ما كان فرانتز فانون ليطور أفكاره بهذه الطريقة لو لم يكن على اتصال بالجزائري بنظرة 

محلل و أخصائي في األمراض العقلية.
  و لدى استعراض بعض مراحل التفكير التقدمي لمؤلف كتاب « بشرة سوداء.. قناع أبيض « تناول المحاضرون 
تطور الفكر الجماعي لدى فانون الذي سيفضي إلى تعديالت إيديولوجية ظرفية، مثل فكرة االشتراكية الخاصة 

بأفريقيا.
  و على هامش المؤتمر ، تم تدشين معرضين يستمران إلى غاية  14 ديسمبر، مخصصين لمظاهرات 11 ديسمبر 
1960 التاريخية، في بهو مكتبة الحامة الوطنية، أحدهما من تنظيم جمعية « فن و ذاكرة « بالجزائر العاصمة.
2015 ، و تصدرت  1960 إلى    كما تم عرض عناوين الصحافة الناطقة بالفرنسية و العربية، يعود تاريخها من 
جميعها عناوين األخبار حول مظاهرات 11 ديسمبر 1960 ، إلى جانب األعمال التي تتناول شهادات و ذاكرة و السير 

الذاتية ألبطال الثورة، إضافة إلى كتب التاريخ بأشكال أدبية مختلفة.
   و في فضاء آخر من ذات البهو، نشرت جمعية « فن و ذاكرة» للجزائر العاصمة، التي يرأسها عز الدين بومالة، 
حوالي عشر صور أصلية مكبرة ألحداث 11 ديسمبر، كما تم عرض عدة أشياء تستحضر الجزائر العاصمة القديمة.
إعادة ذكر، من خالل  إلى  واحد  و قد تم إطالق ورشة عمل جمعت عشرين طفالً متبوعة بمسابقة تدعو كل 
التي  البيداغوجية  الشروحات  و  التاريخي  اليوم  رسومات، ما يكون قد تعلمه من عرض شريط وثائقي في هذا 

قدمها مسؤولو الجمعية.
من إعداد : حياة مصباحي

 الجالیة الجزائریة المقیمة بقطر تشارك في «ملتقى الجالیات المغاربیة»
الجاليات المغاربية « و هي تظاهرة ثقافية نظمت على هامش كأس     شارك أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بقطر في فعاليات « ملتقى 
العرب لالتحاد الدولي لكرة القدم التي ستتواصل إلى غاية 18 ديسمبر، و أبرزت التظاهرة التي نظمت يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، من طرف 

النادي الثقافي و االجتماعي « الجسرة « ثراء التراث الثقافي المغاربي.
الموسيقى  و  المأكوالت  و  التقليدية  األزياء  تراث  لمحة عن  للزوار  تيراس  مختار  و  يحياوي  زهير  أعده كل من  الذي  الجزائري  الجناح  يقترح  و   
الجزائرية، باإلضافة إلى عقد ندوات و لقاءات حول تاريخ الجزائر و حرب التحرير الوطنية، كما ضم المعرض الذي اختتم سهرة أمس األول، الحلي 

التقليدية و صناعة الفخار و النحاس و األزياء التقليدية.

تقام على مدار أسبوع كامل

أیام أدبیة لتكریم األكادیمي الراحل الحاج ملیاني بوالیة وھران
   ستقام فعاليات الطبعة األولى لأليام األدبية لمدينة وهران من 18 إلى 24 ديسمبر الجاري لتكريم األكاديمي، الحاج ملياني، الذي وفته المنية 
مع  بالشراكة  و  ملياني  الفقيد حاج  أصدقاء  المنظم من طرف  و  المميز  األدبي  الموعد  يشارك في هذا  أن  المزمع  من  و  الماضي،  يوليو  شهر 
30 كاتبا و باحثا و ذلك للتطرق إلى أعمال هذا األستاذ الجامعي الذي يعد أحد أبرز  هيئات علمية و ثقافية و فنية لمدينة وهران، أكثر من 

الباحثين و الدارسين في التراث الالمادي الجزائري على غرار الموسيقى و الشعر و المسرح و الحكايات.
الفنية منها  و  األدبية  األنشطة  العديد من  لمدينة وهران  الثقافية  المرافق  الذي ستحتضن فعالياته مختلف  الثقافي  األسبوع  و يتضمن    
برمجة خمس موائد مستديرة تتناول مؤلفات المرحوم الحاج ملياني و إسهاماته في إبراز و تثمين الموروث الجزائري، من تنشيط كوكبة من 

األساتذة الجامعين المختصين في األدب و التراث فضال عن تنظيم أحاديث أدبية و ورشات للكتابة و القراءة.
   كما برمجت خالل هذه الطبعة معارض في الفن التشكيلي و التوثيق السينائي و الصور الفوتوغرافية الخاصة بالفن  و الثقافة الشعبية 

الجزائرية من توقيع فنانين تشكيلين و مختصين في السينما و التصوير الفوتوغرافي.
بمشاركة مخرجين هواة من 21 والية

انطالق فعالیات األیام الوطنیة الثالثة للفیلم القصیر بتسمسیلت
  انطلقت أمس األول، بدار الثقافة « مولود قاسم نايت بلقاسم « لتيسمسيلت فعاليات الطبعة الثالثة لأليام الوطنية للفيلم القصير، و تميز اليوم االفتتاحي لهذه التظاهرة المنظمة بمبادرة 
من دار الثقافة بالتنسيق و الجمعية الوالئية « ثقافة و فنون « بمناسبة إحياء الذكرى 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، بإقامة معارض آلالت التصوير الفوتوغرافية القديمة، و كذا آالت البحث 

قديمة تسلط الضوء على فترة الثورة التحريرية السينمائي فضال على عرض لصور فوتوغرافية 
تعنى بتاريخ حرب التحرير.المجيدة بوالية تيسمسيلت و كذا عرض  كتب 
تدوم  التي  الثقافية  التظاهرة  و تشهد هذه  روائيا     فيلما   21 مشاركة  أيام  ثالثة  مدار  على 
هواة  مخرجين  و  سينمائيين  انجاز  من  رصدت قصيرا  حيث  الوطن،  من  والية   21 من  قدموا 
أحسن  لمكافأة  قيمة  مالية  جوائز  األفالم القصيرة الفائزة بالمراتب الثالث األولى.بالمناسبة 
لجنة تحكيم تضم مختصين في اإلخراج السينمائي   و تسهر على تقييم األفالم القصيرة المشاركة 
جعفر مشرنن و األستاذ بجامعة تلمسان الدكتور و كتابة السيناريو السينمائي على غرار المخرج 

دحو محمد أمين.
الثقافي  الموعد  هذا  برنامج  يتضمن  و  الماكياج     » حول  تكوينية  ورشات  تنظيم  الهام 
 » قصير  فيلم  إخراج  مبادئ   » و   » تقديم السينمائي  على  فضال   ،» السينمائي  التصوير  و» 
الفيلم محاضرات تسلط الضوء على مواضيع ذات صلة  صناعة  مبادئ  و  السينمائي  بالتحليل 
« عين عنتر « ببلدية بوقايد لفائدة المخرجين القصير إلى جانب تنظيم رحلة سياحية إلى غابة 

الهواة المشاركين.
ترقية النشاطات السينمائية و اكتشاف المواهب   و يكمن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة  في 

الشابة و تعزيز أعمالهم الفنية و تشجيعهم على إنتاج أفالم قصيرة تعنى بجوانب تاريخية و اجتماعية و تحسيسية، إلى جانب تأسيس أرضية متينة لممارسة الفن السابع بوالية تيسمسيلت.

لقاء  الماضي،  األسبوع  نهاية  كتاب  و  أكاديميون  نشط    
و  الجزائر  استقالل  أجل  من  الثورة   » موضوع  حول  علميا 
لقاء  الماضي،  األسبوع  نهاية  كتاب  و  أكاديميون  نشط    
و  الجزائر  استقالل  أجل  من  الثورة   » موضوع  حول  علميا 
لقاء  الماضي،  األسبوع  نهاية  كتاب  و  أكاديميون  نشط    

فكر فرانتز فانون «، تم خالله تسليط الضوء على األبعاد 
و  الجزائر  استقالل  أجل  من  الثورة   » موضوع  حول  علميا 
فكر فرانتز فانون «، تم خالله تسليط الضوء على األبعاد 
و  الجزائر  استقالل  أجل  من  الثورة   » موضوع  حول  علميا 

و  العقلية  األمراض  في  المختص  هذا  لفكر  المتعددة 
فكر فرانتز فانون «، تم خالله تسليط الضوء على األبعاد 
و  العقلية  األمراض  في  المختص  هذا  لفكر  المتعددة 
فكر فرانتز فانون «، تم خالله تسليط الضوء على األبعاد 

 ديسمبر 

و  ببسكرة  زمام  الدين  نور  الجامعي  األستاذ  تطرق  قد  و 
 و توفيق شبو جامعة 
 و الكاتب و الصحفي حميدة لعياشي، بالتفصيل 
المكتبة  احتضنته  و  الذي نظمته  اللقاء  إلى موضوع هذا 
 » بـ  تتعلق  مختلفة  عناوين  حول  بالحامة،  الوطنية 
العنف الثوري و عقدة اليساريين « ، « قراءات حول عمل 
فرانتز فانون « للراحل عبد القادر جغلول و « االعتراف 

على  الضوء  البداية  منذ  المتحدثين  جميع  سلط  و     
تعددية أبعاد فكر فانون في شقها اإلنساني و النفسي 

و الفلسفي و السياسي و االجتماعي و األنثروبولوجي، موضحيًن أنه باإلضافة إلى دراساته حول سلوك األفارقة 
تعددية أبعاد فكر فانون في شقها اإلنساني و النفسي 

و الفلسفي و السياسي و االجتماعي و األنثروبولوجي، موضحيًن أنه باإلضافة إلى دراساته حول سلوك األفارقة 
تعددية أبعاد فكر فانون في شقها اإلنساني و النفسي 

الثقافي
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برسالة  المغربي  المخزن  نظام  بعث 
في  الحية  القوى  جميع  الى  جديدة 
في  التطبيع  ولمناهضي  المملكة 
استمراره  خاللها  من  يؤكد  العالم، 
الفلسطينيين  طعن  سياسة  في 
لألصوات  وتجاهله  وقضيتهم 
و  ألمن  المهددة  لسياسته  المناوئة 
عبر  والمنطقة،  المملكة  استقرار 
في  لسقوطه  االولى  الذكرى  تخليد 

وحل التطبيع مع الصهاينة.
مسار  في  بالتمادي  المغرب  ويسير 
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 
بذلك،  و"االفتخار"  خطواته  وتجسيد 
به  أجهر  الذي  الغضب  كل  متجاهال 
المطالبة  حد  وبلغ  ذلك  ازاء  شعبه 
بإسقاط النظام بالمملكة الذي أدخل 

البالد وشعبها في متاهات خطيرة.
فقد احتفلت سفارتا المغرب والكيان 
المتحدة،  بالواليات  الصهيوني 
العالقات  لتطبيع  األولى  بالذكرى 
حضره  لقاء  خالل  من  الجانبين  بين 
و  األمريكية  الخارجية  من  مسؤولون 
الكونغرس وممثلون عن  أعضاء من 
تنظيم  وجرى  اليهودية.  المنظمات 
الحفل بفندق في العاصمة واشنطن، 
الصهيوني  الكيان  سفيري  بحضور 
والمغرب في الواليات المتحدة، اللذان 
تبادال الشكر و"مجدا" هذا التقارب في 

انفصال تام عن الواقع.
التمادي  فإن  فيه،  شك  ال  ومما 
بالمغرب  العام  الرأي  تجاهل  في 
والهيئات  االئتالفات  ستجابهه 
والحقوقية  والنقابية  السياسية 
الملك  لقرارات  الرافضة  والمدنية، 
ما  بكل  ولنظامه  السادس  محمد 
أوتيت من قوة كما جرى ويجري منذ 
التضييق  حملة  تفلح  ولم  فترة. 
النشطاء  تستهدف  التي  األمني 
االمنية  االذرع  استخدام  و  المغاربة 
والتهديد  القمع  المخزن,  لنظام 
الشارع  غضب  لمجابهة  واالعتقال 
لم  المظاهرات  أن  حيث  المغربي، 

تتوقف في مجمل مدن المملكة.

للتطبيع  المناهضون  ويؤكد 
ثورتهم  انهم سيستكملون  بالمغرب 
الصهيوني  المغربي  التقارب  ضد 
بين  والعار  الخزي  اتفاقيات  وضد 
حصل  كما  لها  وسيتصدون  الجانبين 
االسرائيلي  الدفاع  وزير  زيارة  خالل 
باألعمال  للقائم  ومالحقتهم  للرباط 
االسرائيلي في المغرب, و طرده خالل 
و  بالرباط,  مكتب  استئجار  محاولته 
تطبيعي  نشاط  تنظيم  افشال  أيضا 
بالمملكة,  قاسم  سيدي  بمدينة 
تزامنا مع الذكرى ال104 لوعد بلفور 
الى  المغاربة  حوله  والذي  المشؤوم, 
وقفة احتجاجية مناهضة للتطبيع.

في  التمادي  المخزن  نظام  ويواصل 
مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني, 
التطبيع  اتفاق  توقيعه  فبعد 
وزير  استقبل  الماضي,  ديسمبر  في 
خارجية الكيان الصهيوني الفتتاح ما 
يسمى ب"سفارة إسرائيل" في الرباط 
عمليا,  التطبيع  خطوات  وتجسيد 

عبر توقيع 3 اتفاقيات علنية.
المالية  الجرائم  قضايا  عدد  ارتفاع 

في المغرب

قضايا  عدد  ارتفع  آخر  صعيد  على 
األموال  وغسل  المالية  الجرائم 
700 من  الفت  بشكل  المغرب  في 

إلى  الماضية  السنة  خالل  قضية 
1486 قضية خالل 2021, بما يتجاوز 
تقرير  افاد  ما  وفق   ,100% نسبة 
أصدرته  الذي  التقرير  وكشف  رسمي. 
يوم  بالمغرب  العامة  النيابة  رئاسة 
غسل  قضايا  أن  المنصرم  الخميس 
سارية  األبحاث  زالت  ما  التي  األموال 
قضايا   405 إلى  ارتفعت  شأنها  في 

خالل سنة 2020.
فيه  انتقدت  وقت  في  ذلك  يأتي 
الرشوة,  لمحاربة  المغربية  الجمعية 
الدولية  الشفافية  وهي فرع منظمة 
سحب  حكومية),  (غير  بالمغرب 
لمشروع  الجديدة  المغربية  الحكومة 
النواب  مجلس  من  الجنائي  القانون 

المغربي),  للبرلمان  األولى  (الغرفة 
تجريم  لمقتضيات  والمتضمن 
أن  مؤكدة  المشروع,  غير  اإلثراء 
يتسم  سياق  "في  يأتي  السحب  هذا 
وتجميد  النسقي  الفساد  باستشراء 
لمحاربة  الوطنية  االستراتيجية 

الرشوة".
لمحاربة  المغربية  الجمعية  وقالت 
الرشوة في بيان أن "هذا السحب أثار 
العديد من ردود الفعل حول دوافعه 
الحكومة  اعتباره محاولة من طرف  و 
المشروع  غير  اإلثراء  جريمة  إلقصاء 
عن التعديالت المرتقبة في مشروع 
تصريحات  أكدت  إذ  الجنائي,  القانون 
وزير العدل على اإلذاعة الوطنية هذا 
الذي  الغموض  من  بالرغم  المنحى, 

طبع موقف الحكومة".
اإلثراء  تجريم  إن  الجمعية  اعتبرت  و 
ملحة  ضرورة  "أضحى  المشروع  غير 
باعتبار وضعية الفساد المزمن الذي 
أن  يجب  إقراره  أن  و  بالدنا,  تعرفه 
يتم وفقا للمبادئ األساسية للدستور 
صادق  التي  الدولية  واالتفاقيات 
مراقبة  أن  وعلى  المغرب  عليها 
هي  بالممتلكات  التصريح  وتتبع 

اآللية األكثر مالئمة".
و أعربت الجمعية عن أسفها لمبادرة 
الحكومة بسحب المشروع, مؤكدة أنها 
"تتويج للتجميد الذي عرفه القانون 
منذ عرضه على البرلمان سنة 2015, 
في  الحكومة  المباالة  عن  وتعبير 
الفساد  محاربة  بإشكالية  يتعلق  ما 
يكن  لم  إن  ببالدنا,  المستشري 
الفساد  من  للمستفيدين  تشجيعا 
الحكومة  العام". ودعت  المال  وتبذير 
لتجاوز الغموض الذي يلف موقفها و 
عملها  وخطط  نواياها  عن  تعبر  أن 
في ما يخص محاربة الفساد, مشددة 
السالبة  بالعقوبة  التمسك  على 
مع  المشروع  غير  اإلثراء  في  للحرية 
حتى  الممتلكات  بمصادرة  ربطها 
وظيفته  أداء  التجريم  لهذا  يتسنى 

الرادعة بالكامل.

اختتمت، أمس بقصر المؤتمرات بالس 
بالماس في كاناريا الكبرى بإسبانيا، 
الندوة الـ 45 للتنسيقية األوروبية 

لدعم الشعب الصحراوي.
الوكاالت

وتناول هذه الطبعة التي جمعت 
مشاركين قدموا من ثالث  قارات (أوروبا 

و افريقيا و أمريكا)، أربعة مواضيع 
هامة مرتبطة مباشرة بالوضع في 

األراضي الصحراوية المحتلة. و يتعلق 
األمر بحقوق االنسان و استنزاف الثروات 

الطبيعية للصحراء الغربية و التعتيم 
االعالمي الذي فرضه المحتل المغربي و 

حلفاءه بخصوص األوضاع في الصحراء 
الغربية و كذا الوسائل الكفيلة بتعزيز 

الدولة الصحراوية.
وخالل افتتاح الندوة، أكد الوزير األول 

الصحراوي، بشرايا حمودي بيون أن 
الصحراويين لم يرغبوا في القيام 

بالحرب لكن أرغموا على حمل السالح 
بعد انتهاك المغرب لوقف اطالق النار 

الساري المفعول منذ 1991، اثر االعتداء 
المسلح المرتكب في حق متظاهرين 

صحراويين في المنطقة العازلة 
الكركرات، في 13 نوفمبر 2020.

كما تساءل الوزير األول الصحراوي حول 
األسباب التي دفعت المجموعة الدولية 
الى تجاهل الجرائم التي ارتكبها الجيش 

المغربي في حق مدنيين جزائريين و 
موريتانيين و صحراويين منذ استئناف 
النزاع المسلح. وأشار، من جانب أخر، أن 
اختيار مكان و تاريخ انعقاد الندوة ال45

للتنسيقية األوروبية لدعم الشعب 
الصحراوي لم يكن صدفة، بحكم أن 

ال10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق 
االنسان و أن الكاناري هي المنطقة 

األقرب للصحراء الغربية.
وعرفت أيضا الندوة الـ 45 للتنسيقية 

األوروبية لدعم الشعب الصحراوي 
مشاركة سفير الجزائر في اسبانيا، 

سعيد موسي الذي أعرب عن التضامن 
التام لشعب وحكومة الجزائر مع الشعب 

الصحراوي في كفاحه من أجل الحرية. 
وحيا السفير الشعب الصحراوي على 

صموده وشجاعته و قيمه، قائال: " 
هاته القيم التي تثمنها بعض الدول 

التي تعتبرها حسنة بالنسبة اليها لكن 
ليست بحسنة بالنسبة لألخرين ".

واستطرد السفير الجزائري يقول أن 
الشعب الجزائري يفهم تماما معنى 

االستعمار و الظلم كونه قد عاشهما. 
فنحن نفهم الظلم و ال نتقبله".

واسترسل السيد سعيد موسى يقول : " 
لقد كنا جد صبورين مع جارنا المغربي 

و اليوم نقول أن سياسة الكذب يجب أن 
تكف"، في اشارة منه الى بعض ادعاءات 

المغرب في حق الجزائر.
كما أبرز أن القضايا العادلة مآلها دوما 

االنتصار، مؤكدا أن القضية الصحراوية 
ستنتصر هي أيضا .وأعرب كل من 

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
األمة، محمد هاني ورئيس لجنة الصحة 

بمجلس األمة، حنيفي، عن دعمها 
للشعب الصحراوي و التزام الجزائر الثابت 

لصالح حقه في تقرير المصير. وشارك 
نحو 12 برلمانيا جزائريا في هذه الندوة 

التي دامت يومين.
وتطرقت الندوة الـ 45 للتنسيقية 

األوروبية لدعم الشعب الصحراوي التي 
تضم من بين المشاركين وفدا هاما 
من برلمانيين أوروبيين وأمريكيين 

التينيين، الى مسائل جديدة. ويتعلق 
األمر بأثار استئناف النزاع المسلح 

بين جبهة البوليساريو والمغرب وأثار 
كوفيد19- على الوضع العام في 

األراضي المحتلة.

الوكاالت
وذلك  الجزائرية،  األنباء  لوكالة  تصريح  وفي 
الندوة ال45 للتنسيقية األوروبية  قبيل افتتاح 
لدعم الشعب الصحرواي، التي جرت أشغالها يوم 
الجمعة والسبت الماضيين، بالس بالماس (جزر 
:"جبهة  بالقول  غالون  اوضح  اسبانيا),  الكناري, 
اصدروا  الذين  القضاة  ستنتصر.  البوليساريو 
القرار االول قد عملوا خالل اشهر. لقد اصدوا قرارا 
ب 73 صفحة". وأعد هذا القرار، الذي كان"مفصال 
ان  يعلمون  كانوا  قضاة  اربعة  طرف  من  جدا"، 

اوروبا قد تقدم استئنافا", يضيف المسؤول.
كما ابرز المتحدث ان كون أوروبا قد قررت اللجوء 
اختالال  يمثل  القضية  هذه  اطار  في  للمحكمة 
ان  يبين  االوروبي. هذا  االتحاد  حقيقيا في سير 
تقرر كيف  العدل هي من  ان محكمة  تقر  اوروبا 
امر  هذا   ... (االقتصادي)  االتفاق  يمر  ان  يجب 

جديد".
المحكمة  قيام  التناقض  من  أنه  غاالند  يرى  و 
قد  نفسها  المحكمة  ألن   القرار  هذه  بإلغاء 
الغربية  الصحراء  أن   2018 و   2016 سنتي  اقرت 
مذكرا  منفصلين,  اقليمين  يعتبران  والمغرب 
احترامها  عدم  بولونيا  على  عابت  قد  أوروبا  أن 

الذي يجب  االمر  االوروبية وهو  المحكمة  لقرارات 
ان ينطبق على الجميع.

قامت,  قد  االوروبية  العدل  محكمة  كانت  و 
االتفاقات  كل  بإلغاء  الفارط,  سبتمبر   29 يوم 
المبرمة  الزراعة  و  البحري  بالصيد  المتعلقة 
الى  الموسعة  و  االوروبي  االتحاد  و  المغرب  بين 
االراضي الصحراوية. كما اعتبرت ذات المحكمة ان 
للشعب  الوحيد  الممثل  هي  البوليساريو  جبهة 

الصحراوي.
وفي سياق منفصل، تبنت الجمعية العامة لألمم 
المتحدة في دورتها السادسة والسبعين الخميس، 
قرارا بدون تصويت حول الصحراء الغربية يدعم 
في  للتصرف  القابل  غير  الصحراوي  الشعب  حق 
63 البند  تحت  وذلك  واالستقالل،  المصير  تقرير 

منح  إعالن  بتنفيذ  المتعلق  أعمالها  جدول  من 
االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة.

القرار  ليزكي نفس  العامة  الجمعية  يأتي قرار  و 
بدون  تبنته  الذي  الغربية  الصحراء  مسألة  حول 
تصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء 
للجمعية  التابعة  الرابعة)  (اللجنة  االستعمار 
العامة لألمم المتحدة بتاريخ 9 نوفمبر الماضي.  

علما  العامة  الجمعية  أخذت  و 
لألمم  العام  األمين  بتقرير 
للجمعية  المقدم  المتحدة 

األمين  فيه  أكد  الذي  الحالية  دورتها  في  العامة 
لجنة  أن  على  أخرى,  أمور  جملة  من  العام, 
االستعمار  وإنهاء  الخاصة  السياسية  المسائل 
العامة  للجمعية  التابعة  الرابعة)  (اللجنة 
واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعالن منح 
االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة تتناول 
غير  إقليما  باعتبارها  الغربية  الصحراء  قضية 

محكوم ذاتيا ومسألة تتعلق بإنهاء االستعمار.
و في هذا اإلطار، أعادت الجمعية العامة التأكيد 
على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في 
الواردة  للمبادئ  وفقا  واالستقالل  المصير  تقرير 
العامة  الجمعية  المتحدة وقرار  األمم  في ميثاق 
1514 (د15-) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن 
والشعوب  للبلدان  االستقالل  منح  إعالن 

المستعمرة.
جديد  من  ليؤكد  العامة  الجمعية  قرار  يأتي  و 
على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف 
للمبادئ  وفقا  واالستقالل  المصير  تقرير  في 

الجمعية  المتحدة وقرار  األمم  الواردة في ميثاق 
العامة 1514 (د15-), وليعزز من موقف المنظمة 
الغربية  الصحراء  مسألة  من  الثابت  الدولية 
عام  منذ  مسجلة,  استعمار  تصفية  كقضية 
الرابعة  اللجنة  أعمال كل من  1963, على جدول 
للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة 
والشعوب  للبلدان  االستقالل  منح  إعالن  تنفيذ 

المستعمرة.
حاضرة  سنة  ككل  الصحراوية  القضية  كانت  و 
في المداوالت العامة رفيعة المستوى للجمعية 
دول  رؤساء  عدة  أدلى  حيث  العام  لهذا  العامة 
وحكومات ببيانات، عبروا فيها عن دعم بلدانهم 
الواضح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير 
تقرير  استفتاء  بإجراء  والمطالبة  واالستقالل 
التعبير  تم  وقد  الغربية,  الصحراء  في  المصير 
عن نفس المواقف خالل جلسات لجنة المسائل 
(اللجنة  االستعمار  وإنهاء  الخاصة  السياسية 
أكتوبر  شهر  في  أشغالها  اختتمت  التي  الرابعة) 

الماضي).

عبر تخليد ذكرى سقوطه في طوحل التطبيع" مع الصهاينة

نظام المخزن يتحدى أصوات القوى 
الحية الغاضبة في المملكة 

األحد 12 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 09 جمادى األولى  
1443 ه  

 بشريا يؤكد في الندوة الـ 45 للتنسيقية األوروبية لدعم الشعب الصحراوي 

"الصحراويون أرغموا على حمل السالح 
بعد انتهاك المغرب لوقف اطالق النار "

الدولي
والمغرب أوروبي االتحاد بین الزراعیة االتفاقات بشأن یؤكد غاالند بیار

"االستئناف الذي أودع لدى محكمة العدل 
األوروبية لن يفضي لشيء"

أكد رئيس التنسيقية األوروبية لدعم الشعب الصحراوي (أوكوكو)، بيار غاالند، أن االستئناف 
الذي تم ايداعه من طرف مجلس االتحاد األوروبي لدى محكمة العدل األوروبية بخصوص اتفاقات 

الصيد البحري والزراعة بين االتحاد األوروبي و المغرب لن يفضي الى شيء ألن القضاة الذين 
يشكلون المحكمة االولى لم يغفلوا أي تفصيل.
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لتمكينها من تجاوز أزمتها المالية

دائرة شؤون الالجئين الفلسطينيين 
تطالب المجتمع الدولي بدعم «األونروا»

التنفيذية  اللجنة  عضو  لسان  على  بيان،  في  الدائرة،  ورحبت 
المنظمة  في  الالجئين  شؤون  دائرة  رئيس  التحرير،  لمنظمة 
الجمعية  في  األعضاء  الدول  بتصويت  أمس،  هولي،  أبو  أحمد 
العامة لألمم المتحدة باألغلبية لصالح خمسة قرارات لفلسطين 

خالل الدورة (76).
وقوف  على  دليل  الخمسة  القرارات  على  التصويت  أن  واعتبر 
التاريخية  وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  جانب  إلى  العالم 
الالجئين  ولحقوق  الدولي،  للقانون  وانتصار  العادلة،  وقضيته 
والجرائم  السالح  الذين هجروا من ديارهم بقوة  الفلسطينيين 

الصهيونية الى مخيمات الشتات.
باألغلبية  الخمسة  القرارات  على  التصويت  أن  هولي،  أبو  وأكد 
الذي  الصهيوني،  لالستيطان  رفض  رسالة  حملت  الساحقة 
خاصة  المتحدة،  األمم  ولقرارات  الدولي  للقانون  انتهاكا  يشكل 
الالجئين  لحق  قوية  دعم  ورسالة   ،(2334) األمن  مجلس  القرار 

الى  العودة  في  الفلسطينيين 
ولوكالة   ،194 للقرار  طبقا   1948 عام  منها  هجروا  التي  ديارهم 
الشاهد  السياسي  العنوان  باعتبارها  «األونروا»  الدولية  الغوث 

على جريمة االقتالع والتشريد.
وثمن دور الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة، التي 
بعمليات  تتعلق  منها  ثالثة  الخمسة،  القرارات  لصالح  صوتت 
وأخرى  الفلسطينيين  الالجئين  الى  المساعدة  األونروا، وتقديم 
اآلتية  واإليرادات  الفلسطينيين  الالجئين  بممتلكات  متعلقة 
المعنية  الخاصة  اللجنة  أعمال  بخصوص  قرار  الى  إضافة  منها، 
بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق اإلنسان 
األراضي  في  العرب  السكان  من  وغيره  الفلسطيني  للشعب 
األرض  في  المستوطنات  بإدانة  المتعلق  والخامس  المحتلة، 
والجوالن  الشرقية  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية 

السوري المحتل.

قراراته  تنفيذ  على  بالعمل  الدولي  المجتمع  أبو هولي،  وطالب 
االحتالل  على  وبالضغط  الفلسطينية  بالقضية  الخاصة 
وإنقاذ  القدس،  وتهويد  االستيطان  عمليات  لوقف  الصهيوني 
حل الدولتين وتحقيق السالم العادل طبقا لرؤية الرئيس محمود 
عباس، من خالل عقد مؤتمر دولي للسالم متعدد األطراف وفقا 

للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الفلسطينية  القضية  لصالح  تصوت  لم  التي  الدول  دعا  كما 
التي  الدول  تلك  أو  المشروعة،  الفلسطيني  الشعب  وحقوق 
تجاه  للتراجع عن سياساتها  أو تغيبت،  التصويت  امتنعت عن 
القضية الفلسطينية، وأن تنحاز لصالح العدل واحقاق الحقوق 

ألصحابها.

طالبت دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، الدول األعضاء التي دعمت وصوتت لصالح 
عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئين «األونروا»، بدعم الوكالة ماليا لتتمكن من تجاوز أزمتها، الستمرار 

خدماتها وتحقيق االستقرار المالي والتمويل المستدام لميزانيتها.
ä’ÉcƒdG

كان عام 2021 مميزا فيما يتعلق 
بحضور فلسطينيي الداخل على 
مستوى القضايا الوطنية الكبرى 
بشكل أربك االحتالل الصهيوني 

الذي شعر بخطر حقيقي، تجلّى فيه 
التالحم الفلسطيني في معركة 

«سيف القدس» صيف العام الجاري.
وصرح آنذاك رئيس وزراء االحتالل 

الصهيوني السابق بنيامين 
نتنياهو، إن «اللد وعكا أصبحتا 

جبهة أخرى ضد الصهيوني والتي 
عدّت دخول فلسطينيي الداخل 
على خطّ المواجهة خالل «سيف 

القدس» تهديداً إستراتيجيا ألساس 
مشروع االستيطان اليهودي في 

فلسطين المحتلّة، في حين تحدث 
ليبرمان عن خطة طرد العرب من  

منطقة المثلث ألراضي السلطة».
ولئن كان أول دخول جماعي 

لفلسطينيي الداخل على خط 
المواجهة مع االحتالل في بداية 

أحداث يوم األرض في مارس/آذار 
1976، والذي بات الفلسطينيون 

يحتفلون به سنويا، لكنها بقيت 
احتجاجات محصورة مكانيا 

وجغرافيا وزمانيا، بعكس ما حدث 
أثناء معركة «سيف القدس»؛ األمر 

الذي أوجد جبهة مواجهة جديدة ضد 
الكيان الصهيوني. 

وتشير اإلحصائيات إلى أن عدد 
الفلسطينيين اليوم قد وصل إلى 

نحو (13.5 مليونا) يعيش نصفهم 
تقريباً في فلسطين التاريخية 
(حوالي مليونيْن في أراضي 48
ونحو 5 ماليين في أراضي 67) 

والنصف اآلخر (حوالي 6.5 ماليين) 
في الشتات. ويسعى االحتالل 

الصهيوني  إلى استبعاد فلسطينيي 
48 من السلطة، وحصرهم في 

مناطق فقيرة، وتعاملهم كأقليّة 
وطنيّة ودينيّة؛ لتحقيق التجزئة 

الجغرافيّة واالحتواء الديموغرافي، 
والهيمنة السياسيّة والتبعيّة، 

لنزع الصبغة الفلسطينيّة عنهم.
ووثّق مركز عدالة الحقوقي في 

الداخل ضمن قاعدة بيانات 
التشريعات التمييزيّة 50 قانونًا 

صهيونيا ضدّ فلسطينيي 
48 لترسيخ فكرة «يهودية 

الدولة»، مثل قانون الجنسيّة 
اليهوديّة الذي ينصّ على سحب 

المواطنة ممن يمس أمن «الكيان 

الصهيوني»، وأداء القسم لمن يحمل 
الهوية الصهيونية بيهوديّة الدولة، 

ومن يرفض تسحب منه المواطنة.
 اإلضراب الشامل

 شكل اإلضراب الشامل الذي عمّ 
أراضي الـ 48 في (2021-5-18) أول 

حالة وطنية شبيهة بعصيان عام 
1936، والذي نظمته لجنة المتابعة 

العربية في الداخل، ولحقت به 
باقي مكونات الشعب الفلسطيني 

طوعيا، ما شكل صدمة كبيرة 
لالحتالل. وقد أعاد اإلضراب االعتبار 
للمكون الفلسطيني في الداخل الذي 
قاد الحالة الوطنية للمرة األولى منذ 

النكبة من خالل هذا اإلضراب.
يعدّ الصحفي الفلسطيني في 

الداخل توفيق محمد أن «دوافع 
احتجاج فلسطينيي 48 متعددة، 

لكن أهمها رفض المحاوالت 
الصهيونية لطمس الهوية عبر 

رفض قانون القومية، وكذلك 
مواجهة العنف والجريمة المنظمة 

المبرمجة بحقهم، إضافة إلى 
االنسجام مع الحالة الوطنية العامة 
كما جرى في أحداث القدس وغزة».

 اغتياالت وجريمة منظمة 
انتقامية

 شكلت جريمة اغتيال القيادي 
في الحركة اإلسالمية بمدينة 

يافا المحتلة محمد أبو نجم في 
(2021-1-26) واحدة من سلسلة 

جرائم ممنهجة أطلقت فيها قوات 
االحتالل الصهيوني، عقال الجريمة 

والعنف المقصود تجاه شخصيات 
مؤثرة في المجتمع الفلسطيني 

بالداخل المحتل.
وسبقت جريمة اغتيال أبو نجم 

واقعة إطالق نار على رئيس بلدية 
أم الفحم السابق سليمان اغبارية 

في (2021-1-7) ونحو مئة ضحية 
أخرى في جرائم عنف وإطالق نار 
طالت شخصيات عديدة في مدن 
وبلدات فلسطين المحتلة وسط 

تجمعات سكانية لفلسطينيي 48
منذ بداية العام الجاري، في الوقت 

الذي تدعم فيه شرطة االحتالل 
ومخابراته هذه الجرائم.

ويؤكد رجا اغبارية -عضو المكتب 
السياسي لحركة أبناء البلد في 

أم الفحم- أن الجريمة المنظمة 

التي تستهدف فلسطينيي الداخل 
موجهة، ولو كانت في «الوسط 
اليهودي» لقضي عليها بوقت 

قصير. وأضاف: تُوجه الجريمة، 
التي ترتبط العصابات المنظمة 
بها بأطراف في الشرطة وجهاز 

مخابرات االحتالل، كإجراء عقابي 
ضد فلسطينيي الداخل، ألدوارهم 

ورفضهم التنازل عن هويتهم 
الوطنية.

 إسناد عالٍ للقدس
 لعب فلسطينيو الداخل دورا 

محوريا في إسناد القدس ومواجهة 
مخططات االحتالل في المسجد 

األقصى، وتجلى ذلك في عام 2021
الذي شهد أقوى حركة مرابطين 
في الدفاع عن األقصى في باب 

العامود، واالعكتاف خالل رمضان 
لمنع اقتحام المستوطنين للمسجد، 

تالها أحداث الشيخ جراح حيث 
شكلت مدن الداخل، سيما أم الفحم 

وكفر قاسم وباقي المثلث والنقب 
إسنادًا بشريًّا يوميا.

ويعدّ الباحث الفلسطيني، ساهر 
غزاوي، أن أحداث العام الجاري في 
القدس والشيخ جراح أثبتت الدور 
المحوري لفلسطينيي الداخل في 

الصراع، حيث شكلت أطرهم السياج 
الحقيقي الذي أدار هذا الصراع 

باقتدار أمام كل أدوات االحتالل.
وأضاف «إن تنامي الوعي الوطني 

والديني في الداخل، عزز األدوار 
الوطنية لفلسطينيي الداخل، وأبرز 

فشل المنظومة الصهيونية في 
نزعهم عن هويتهم وقضيتهم 

المركزية».
ويأمل الفلسطينيون في الداخل 

وفي كل مكان أن يسدل عام 
2021 أثوابه باإلفراج عن شيخ 

المسجد األقصى الشيخ رائد 
صالح، والمتوقع اإلفراج عنه 

في (2021-12-13) بعد سلسلة 
اعتقاالت مباشرة، وحبس منزلي 

منذ عام 2017 بهدف تغييبه عن 
المسجد األقصى الذي يعدُّ أول 

من دق ناقوس الخطر في مواجهة 
مخططات جماعات الهيكل وتأسيس 

حركة المرابطين وغير ذلك في 
ا. وقت مبكر جدًّ

والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة  أحيت 
للتضامن  العالمي  اليوم  «ألكسو»،  والعلوم 
مع الشعب الفلسطيني، في العاصمة تونس، 
بحضور حشد من السياسيين والدبلوماسيين 

والنقابيين المناصرين للحق الفلسطيني.
وفي كلمته، أكد المدير العام لمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد اعمر، أن 
إحياء هذا اليوم هو لتذكير الشعوب بقيمة 
الشعب  مع  وأهميته  اإلنساني  التضامن 
الفلسطيني، ال سيما أنه محاصر ومحروم من 

ممارسة أبسط حقوقه اإلنسانية.
المساعد  العام  األمين  جدد  ناحيته،  من 
بن  صالح  محمد  العربية  الدول  لجامعة 
عيسى، االلتزام بدعم القضية الفلسطينية، 
وإقامة  الفلسطيني  الشعب  استقالل  حتى 
تغير  العالم  إن  وقال:  المستقلة.  دولته 
وما  يجري،  لما  وإدراكا  وعيا  أكثر  وأصبح 
شهدناه من مسيرات لدعم أهلنا في القدس 
اإلسرائيلي  االحتالل  واعتداءات  جرائم  أمام 
بتوسيع  بل  الدولتين  بحل  يؤمن  ال  الذي 
االستيطان والتنكيل، دليل على أن الحقيقة 
الحاضرين  عيسى  بن  وذكر  وجلية.  واضحة 
الجمعية  أمام  الرئيس محمود عباس  بكلمة 
لعقد  الدعوة  مجددا  المتحدة،  لألمم  العامة 
المرجعيات  لتنفيذ  للسالم  دولي  مؤتمر 

الدولية ومبادرة السالم العربية.
أما ممثل االمين العام لألمم المتحدة بتونس 
عاما  أربعين  منذ  اليوم  هذا  إقرار  «تم  قال: 
للشعب  مساندتها  لتؤكد  المتحدة  األمم  من 
الفلسطيني». مشددا على ضرورة أن يتمتع 
وإقامة  المصير  وتقرير  الحرية  في  بحقه 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
اإلعالم  على  العام  المشرف  أكد  جانبه،  من 

الرسمي الوزير أحمد عساف أنه «لن يستطيع 
أحد مهما بلغت قوته وجبروته من أن يغير 
خاصة  فلسطين،  ومستقبل  وحاضر  تاريخ 
الذي  الفلسطيني  الشعب  صمود  ظل  في 

سيحافظ على مكانتها ومقدساتها كافة».
وأضاف أن «اإلعالم الرسمي الذي يفترض أن 
يعمل بحرية، إال في فلسطين حيث نتعرض 
الصهيوني،  االحتالل  قبل  من  شرسة  لهجمة 
رام اهللا  السابقة في  استهدف مقراتنا  الذي 

وغزة، وقدم الشهداء والجرحى واألسرى»
وتابع عساف على «سنواصل القيام بواجبنا 
تجاه شعبنا وقضيته، وفضح جرائم االحتالل 
مكتب  ان  رغم  للعالم،  صوته  وإيصال 
مدينة  في  مغلق  فلسطين»  «تلفزيون 

القدس المحتلة.
ولفت إلى أنه من أهم عوامل مقاومة االحتالل 
الصمود في  الوطنية هو  االستراتيجية  وفق 
وجه االحتالل مع تفعيل المقاومة الشعبية، 
والمستوطنين  االحتالل  لجنود  تتصدى  التي 
ومصادرة  األرض،  لسرقة  يسعون  الذين 

ممتلكات شعبنا».
لدى  فلسطين  دولة  سفير  أشار  بدوره، 
إلى  الفاهوم  هائل  التونسية  الجمهورية 
«المحاوالت المستمرة منذ عقود ألبعادنا عن 
واجه  شعبنا  لكن  التاريخي،  وحقنا  حضارتنا 
تلك  كل  أمام  بصموده  االستراتيجية  هذه 

المحاوالت»
التنفيذية  اللجنة  عضو  أكد  جانبه،  من 
لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، أن الشعب 
والقتل صامد فوق  الحصار  رغم  الفلسطيني 
أرضه، مذكرا بما تتعرض له أرضنا من توسع 

استيطاني.

هواش  أبو  هشام  الفلسطيني  األسير   يواصل 
إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل 
الصهيوني لليوم الـ 117، رفضا العتقاله اإلداري، 

وسط تحذيرات من خطورة وضعه الصحي.
هواش  أبو  فاألسير  المحامين،  شهادات  وحسب 
يعاني من آالم بجميع أنحاء جسده دون استثناء، 
ويفقد  الوجع،  شدة  من  النوم  يستطيع  وال 
يعاني  كما  متحرك،  كرسي  على  ويتنقل  توازنه، 
من التقيؤ بشكل مستمر، وفقد الكثير من وزنه.

لالحتالل  العسكرية  االستئنافات  محكمة  وكانت 
الصهيوني، قد أرجأت أول أمس، البت في قضية 
نقال عن   – القرار  ويأتي هذا  أبو هواش،  األسير 
كانت  أن  بعد  بولس-  جواد  األسير  نادي  محامي 
بإرجاء  يقضي  قرارا  سابقا،  أصدرت  قد  المحكمة 
للحصول  أمس،  صباح  حتى  االستئناف  في  البت 
على تقرير طبي مفصل عن وضعه الصحي، وإذا 
كان سيبقى في المستشفى، أم ستتم إعادته إلى 
السجن، لتعود اليوم مرة أخرى بقرار ترجئ فيه 

البت بالقضية حتى الغد.
وكانت إدارة سجون االحتالل قد نقلت أبو هواش 
هروفيه»  «أساف  مستشفى  إلى  األول  أمس 
خطيرا،  صحيا  وضعا  يواجه  حيث  الصهيوني، 
جرت  مطالبات  عدة  بعد  جاء  نقله  أن  علما 
في  أيضا  يندرج  وهذا  المحاكم،  جلسات  خالل 
المضرب  األسير  مع  بالتعامل  التحوالت  إطار 
األسير  السجون  إدارة  تترك  حيث  الطعام،  عن 
أن  بعد  الخطير،  الصحي  رغم وضعه  السجن  في 
كانت تقوم بنقله إلى مستشفى مدني بعد فترة 

محددة من اإلضراب.
عاما)   40) هواش  أبو  اعتقل  االحتالل  أنّ  يذكر 
شهر  من  الـ27  في  الخليل  جنوب  دورا  بلدة  من 
وأصدرت  الماضي،  العام  األول  تشرين  أكتوبر/ 
6 أمر  كل  مدة  إداري  اعتقال  أوامر  ثالثة  بحقه 

أشهر، وتم تخفيض األمر األخير من (4-6) أشهر 
قابلة للتمديد.

 «ألكسو» تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

التزام بدعم القضية الفلسطينية

 غم خطورة وضعه الصحي 

أسير فلسطيني يواصل إضرابه عن الطعام

«فلسطينيو 48» في 2021

«دور محوري في مواجهة مخططات االحتالل»
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كان النبي صلى اهللا عليه وسلم أعدل الناس، فقد استقى 
فطرته  فكانت  القرآنية،  واألخالق  اإللهية،  التربية  من  عدله 
السليمة مهيأة للعدل منذ شبابه، وكيف ال وهو المبلغ للشريعة، 
إلى  المسلمون  يطمئن  الذي  األول  القاضي  وهو  لها،  والمنفذ 
أحكامه، ويقتدون بها، فمن يعدل إذا هو لم يعدل؟ إن عدل 
رسول اهللا وسع القريب والبعيد، والصديق والعدوّ، والمؤمن 
حقوق  ويحفظ  بل  القسط،  ويقيم  بالحقّ  يزن  عدلٌ  والكافر، 
البهائم والحيوانات، إلى درجة أن يطلب من اآلخرين أنيقتصّوا 
ما  أبلغ  وهو  أذى،  أو  حيفٌ  لحقهم  قد  يكون  أن  خشية  منه 
صلى  للنبي  العادل  المنهج  ظالل  وفي  العدل.  صور  من  يكون 
اهللا عليه وسلم عادت الحقوق إلى أصحابها وعلم كل امرئ ما 
القضاء  بنزاهة  الناس مسلمهم وكافرهم  وما عليه، وشعر  له 
نظاماً  وسلم  عليه  اهللا  صلى  وضع  أن  بعد  ألحكام،  وعدالةا 
رفيعاً وسنّة ماضية تقيم الحقّ وتقضي بالعدل، منهجٌ فيه 
النصرة للمظلوم، والقهر للظالم الغشوم، فال الفقير يخشى من 
ه، وال الغني يطمع في الحصول على ما ليس له، وال  فوات حقّ

الشافعون يطمعون فيدرء حدٍّ من حدود اهللا تعالى.
فها هو النبي صلى اهللا عليه وسلم يعدل صفوف أصحابه 
زَيَّة  يوم بدر، وفي يده قِدحُ يعدل به القوم، فمر بسواد بن غُ
وهو ناتئ من الصف، فطعن في بطنه بالقدح، وقال: استو يا 
سواد، فقال: يا رسول اهللا أوجعتني، وقد بعثك اهللا بالحق، 
عن  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  فكشف  فأقدني[7]، 
بطنه وقال: استقد يا سواد، فعانقه سواد، وقبل بطنه، فقال 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: 
يا رسول اهللا حضر ما ترى، فلم آمن القتل فأردت أن يكون آخر 
العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم بخير[8].
فقالوا  شأنها،  قريشاً  فأحزن  سرقت،  مخزومية  امرأة  وتلك 
بن  أسامة  إال  عليه  يجترئ  ومن  اهللا؟  رسول  فيها  يكلم  ومن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه  أسامة، فقال  زيد حبيبه؟ فكلمه 
وسلم: أتشفع في حد من حدود اهللا؟ ثم قام فخطب، وجاء في 
خطبته قوله: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
عليه  أقاموا  الضعيف  فيهم  سرق  وإذا  تركوه،  الشريف  فيهم 
الحد، وأيم اهللا لو أن فاطمة بنت محـمد سـرقت لقطع محمد 
يدها[9]. وخوفاً من تفويت حقوق البعض السيما في القضاء 
يقول النبي صلى اهللا عليه وسلم:» إنكم تختصمون إليّ، ولعل 
بعضكم ألحن بحجته من بعض[10]، فمن قضيت لهبحق أخيه 

شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فال يأخذها «[11].
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ما أعظم عفو النبي صلى اهللا عليه وسلم عن األعداء، فقد 
جاء  اإلسالم  أن  الجميع  وأفهم  تمثيل،  اإلسالم خير  مثل عفو 
يريد الخير للجميع، ألوليائه وأعدائه جميعاً، وليس ديناً يحقد 
على أحد، وليست بعض ممارساته الصارمة نابعة عن القسوة، 
فقد  الجميع.  على  العدالة  تعميم  روح  من  نابعة  هي  وإنما 
اشتد أذى المشركين للرسول صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، إذ 
قتل عمه حمزة رضى اهللا عنه ومثل بجسده الشريف، وقتل 
العشرات من المسلمين، فتقدم بعض الصحابة إلى النبي صلى 

المشركين  على  يدعوا  أن  عليه  واقترحوا  وسلم،  عليه  اهللا 
المشركين  يعذب  كان  كما  عنده،  من  بعذاب  اهللا  ليعذبهم 
عليه  اهللا  صلى  النبي  لكن  عليهم،  أنبيائهم  بدعوة  األولين 
بعثت  ولكن  لعاناً  ابعث  لم  إني  وقال:  ذلك  عن  امتنع  وسلم 

داعياً ورحمة[12].
على  والبردة  وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  إلى  أعرابي  وجاء 
كتفيه صلى اهللا عليه وسلم فجذب األعرابي أطراف الرداء جذبة 
صلى  النبي  عاتق  صفحة  في  البردة  حاشية  أثرت  حتى  شديدة 
اهللا عليه وسلم وهو يقول بخشونة بالغة: يا محمد، احمل لي 
لي  ال تحمل  الذي عندك فإنك  مال اهللا  على بعيري هذين من 
من مالك، وال من مال ابيك، فسكت النبي صلى اهللا عليه وسلم 
برهة ثم قال: المال مال اهللا وأنا عبده ثم قال: ويقتص منك يا 
ولم؟  وسلم:  ال فقال صلى اهللا عليه  قال  بي،  ما فعلت  أعرابي 
فضحك  الحسنة،  بالسيئة  تكافئ  وال  وتصفح  تعفو  ألنك  قال: 
النبي صلى اهللا عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير 

وعلى اآلخر تمر[13].
ومن عظيم عفوه صلى اهللا عليه وسلم معاملته مع أهل مكة، 
أهل الشرك والكفر، الذين قتلوا أصحابه، وأنصاره، وأقرباؤه في 
عشرات الحروب والذين أخرجوه صلى اهللا عليه وسلم من مسقط 
المهاجرين  عذبوا  والذين  آبائه،  وبلد  اهللا  وبلد  الشريف،  رأسه 
تآمروا على قتله  والذين  منهم،  العديد  وقتلوا  التعذيب  بأنواع 
صلى اهللا عليه وسلم عدة مرات، والذين مارسوا معه صلى اهللا 
عليه وسلم وأنصاره كل أنواع المظالم، هؤالء جميعهم، جاءهم 
النبي صلى اهللا عليه وسلم فاتحاً منتصراً عليهم، حياتهم كلها 
رهن كلمة ينطق بها، ومع هذا نظر إليهم نظرة كلها عفو ورحمة 

وقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

األحد 12 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 09 جمادى األولى  
1443 ه  

أخالق النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم
محيي الدين محمد عطية

الرائد: 12-12-2021 ANEP : 2116021587 الرائد: 12-12-2021
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والیة برج بوعریریج
بلدیة عین تاغروت

بلدیة تیسكتار
رقم التعریف الجبائي 

098534269074601
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 15–247  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 : 15 –247  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 : 01 / 2021
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رئيس املجلس الشعبي البلدي

الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة
والیة بجایة.

دائرة خراطة. 
بلدیة خراطة.

رقم: .02 / 2021  
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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 02 / 2021  : ،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 2018 . 2019  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

ANEP : 2116021430
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الفجر: 06:10
الشروق: 07:50
الظهر: 12:41
العصر: 15:14

المغرب:32 :17
العشاء: 19:02

یتابع في ثالث قضایا فساد، مجلس قضاء تیبازة:

أجلّ مجلس قضاء تيبازة، أمس السبت، جلسة إعادة محاكمة والي العاصمة 
السابق، عبد القادر زوخ، المدان سابقا في ثالث قضايا فساد بأحكام تتراوح ما 

بين 4 و5 سنوات سجنا نافذا، ليوم 25 ديسمبر الجاري.

أودع جميع المتورطين المؤسسة العقابية بغرداية

اإلطاحة بشبكة تنشط بين الواليات 
في ترويج األقراص المهلوسة

قررت الغرفة الجزائية بمجلس 
قضاء تيبازة، للمرة الثانية 

على التوالي تأجيل إعادة 
محاكمة عبد القادر زوخ في 

ثالث قضايا فساد، بعد تنفيذ 
قرار المحكمة العليا الذي قضى 

بقبول طلب الطعن بالنقض 
التي رفعها دفاعه في األحكام 

الصادرة سابقا في حقه وإعادة 
محاكمته بتشكيلة جديدة على 

مستوى مجلس قضاء تيبازة، 
حيث تمت جدولة أول جلسة 

يوم 4 ديسمبر الماضي وتم 
تأجيلها أيضا بطلب من دفاعه.

وفي 4 ديسمبر الجاري، قرر 
مجلس قضاء تيبازة، تأجيل 
إعادة محاكمة والي العاصمة 

األسبق، عبد القادر زوخ، المدان 
سابقا في ثالث قضايا فساد 

بأحكام تتراوح ما بين 4 و5

سنوات سجنا نافذا، ليوم 11
ديسمبر الجاري.

وقررت الغرفة الجزائية 
بمجلس قضاء تيبازة تأجيل 

إعادة محاكمة عبد القادر زوخ 
في ثالث قضايا فساد، بعد 
تنفيذ قرار المحكمة العليا 

الذي قضى بقبول طلب الطعن 
بالنقض التي رفعها دفاعه 

في األحكام الصادرة سابقا في 
حقه وإعادة محاكمته بتشكيلة 

جديدة على مستوى مجلس 
قضاء تيبازة.

وجاء قرار تأجيل إعادة 
المحاكمة بطلب من دفاع 

المتهم زوخ الذي يقبع حاليا 
بالسجن، استجابة لمقاطعة 

العمل القضائي الذي يشنه 
االتحاد الوطني لمنظمات 

المحامين للعمل القضائي 

احتجاجا على النظام الجبائي 
المطبق في قانون المالية 

لسنة 2022 الذي صادق عليه 
نواب غرفتي البرلمان مؤخرا.

وكانت ذات المحكمة وفي 
فيفري الماضي قد أيدت 

األحكام الصادرة شهر ديسمبر 
2020 عن المحكمة االبتدائية 

لتيبازة في حق عبد القادر زوخ 
المتابع في قضايا فساد ذات 

عالقة بأفراد من عائلة المدير 
العام األسبق لألمن الوطني، 

عبد الغاني هامل، ورئيس 
منتدى رجال األعمال السابق 
علي حداد، وكذا رجل األعمال 

محي الدين طحكوت وعدد من 
أفراد عائلته.

وتمثلت األحكام الصادرة يومها 
في تسليط عقوبات 4 و5

سنوات سجنا نافذا على التوالي 
مع مصادرة جميع ممتلكاته 
وغرامة بواحد مليون دج في 

كل قضية مع فرض عليه في 
كل قضية، مبلغ 10 مليون 

دج كتعويض عن األضرار التي 
تسبب فيها للخزينة العمومية 

فضال عن مصادرة جميع 
ممتلكاته وإقصائه من تقلد 

منصب سامي أو الترشح لمنصب 
سياسي خالل خمس سنوات 

بعد نفاذ عقوبته، فيما تمت 
تبرئته من جنحة الرشوة.

حياة سرتاح

تمكنت قوات األمن الحضري األول بغرداية 
اإلطاحة بشبكة  األخيرة من  الساعات  في 
تنشط ما بين الواليات، مختصة في ترويج 
450 حجز  تم  أين  العقلية،  المؤثرات 
Bregabaline 300 mg قرص من نوع
هواتف نقالة ومركبة، مع توقيف أربعة 
21 بين  أعمارهم  تتراوح  أشخاص   (04)

و30 سنة، قدموا أمام الجهات القضائية.
في  تدخل  التي  القضية  وقائع  وتعود 
مصالح  سطرتها  التي  اإلجراءات  إطار 
على  الخناق  لتضييق  مؤخراً  الشرطة 
هذه  مثل  ترويج  خاصة  اإلجرام،  معتادي 
إلى  تعود  الشباب   أوساط  بين  السموم 
أشخاص  اعتزام  حول  معلومات  استغالل 
وسط  المجاهدين  قدماء  حي  عن  غرباء 
مدينة غرداية، ترويج كمية من المؤثرات 
التدخل  الحي،  مستوى  على  العقلية 
مكن  األول  الحضري  األمن  لقوات  الفوري 
ضبط  أين  بالمكان  شخصين  توقيف  من 
العقلية  المؤثرات  من  كمية  بحوزتهما 
مركبة  حجز  مع  قرص،   450 بـ  قدرت 
التنقل،  المعنيون في عملية  يستعملها 
كانا  آخرين  شخصين  قام  حين  في 

رفقتهما بالفرار لوجهة مجهولة.
األمنية أمس  المصالح  لذات  وحسب بيان 
بها  قامت  التي  الحثيثة  التحريات  فإن 
من  مكنت  القضائية،  الضبطية  عناصر 
فيهما  المشتبه  هوية  على  التعرف 

تكثيف  بعد  الحال،  قضية  في  اآلخرين 
مقر  إلى  وحولوا  الحقا  أوقفوا  األبحاث 
مواصلة  أجل  من  األول  الحضري  األمن 
من  االستيفاء  وبعد  الالزمة،  التحقيقات 
قدم  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  كافة 
القضائية  الجهات  أمام  فيهم  المشتبه 
عن قضية تكوين جمعية أشرار من أجل 
تسيير  و  تنظيم  جناية  لجناية   اإلعداد 
مشروعة  غير  بطريقة  للقيام  وتمويل 
و  وتخزين  وبيع  ونقل  وعرض  بحيازة 
مخدرة  لمواد  وسمسرة  تسليم  و  توزيع 
محصلة عن طريق التهريب، أودع الجميع 

المؤسسة العقابية. 
حياة سرتاح

تأجيل إعادة محاكمة الوالي 
السابق زوخ ليوم 25 ديسمبر

 البويرة: العثور على التائهين 
ببحيرة في تيكجدة

أمس  صباح  البويرة،  لوالية  المدنية  الحماية  مصالح  تمكنت 
األشخاص  على  العثور  من   (07:00) السابعة  الساعة  حدود  في 
بلدية  بإقليم  الواقعة  تيكجدة  منطقة  في  التائهين  التسعة 
الجمعة  يوم  منذ  البويرة  والية  مقر  شمال  كلم   35 األصنام 
أنه  بالمديرية،  واالتصال  اإلعالم  خلية  بيان  وأضاف  الماضية، 
قدموا  الجمعة  مساء  أشخاص  تسعة  اختفاء  نبأ  ورود  وبعد 
وسط  البحث  فرقة  تشكيل  تم  التنزه  ألجل  تيكجدة  لمنطقة 
على  أمس  ليلة  منذ  البحث  عملية  وانطلقت  الوعرة  األماكن 
الساعة 19:25 من طرف عناصر المركز المتقدم حيث تم العثور 
له  قدمت  حيث  مصابا  كان  أحدهم  أوغلميم  بحيرة  في  عليهم 

اإلسعافات األولية في عين المكان».

سكيكدة: إصابة أربعة أشخاص في 
صدم قطار لسيارة

لسيارة  قطار  صدم  في  السبت  صباح  أشخاص  أربعة  أصيب 
وأفادت  سكيكدة،  بوالية  كرومة  حمادي  عبور  حاجز  في  نفعية 
عبر  سكيكدة  لوالية  المدنية  للحماية  واالتصال  اإلعالم  خلية 
صفحتها على موقع التواصل االجتماعي فايسبوك، أن أعوانها 
صدم  إثر  دقائق  وعشر  السابعة  حدود  في  أمس  صباح  تدخلوا 
قطار خط رمضان جمال سكيكدة لسيارة نفعية بالحاجز الثاني 
حمادي كرومة، وأضاف نفس المصدر أن الحادث أسفر في حصيلة 
إسعافهم  تم  حالة صدمة  أشخاص في  أربعة  إصابة  أولية عن 

وإجالؤهم إلى العيادة المتعددة الخدمات رمضان جمال.

المسيلة: اإلطاحة بـ 4 مروجين 
لألقراص المهلوسة

بوسعادة  دائرة  ألمن  الخامس  الحضري  األمن  عناصر  تمكن 
4 من  متكونة  إجرامية  شبكة  توقيف  من  المسيلة،  بوالية 
15620 حجز  مع  سنة،  و35   20 بين  أعمارهم  تتراوح  أشخاص، 

قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 47000 دج، يعتبر من عائدات 
األمن  مصالح  عالجتها  التي  العملية  المهلوسات،  بهذه  الترويج 
بترويج  يقوم  شخص  وجود  مفادها  معلومات  باستغالل  جاء 
المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة بوسعادة، ليتم إعداد خطة 
155 قرص مهلوس،  عمل محكمة، مكنت من توقيفه وبحوزته 
الترويج، وقد مكن  33000 دج يعتبر من عائدات  إلى  باإلضافة 
فيه  المشتبه  إلى  التوصل  من  القضية  في  المعمق  التحقيق 
بداخله  أين عثر  وتفتيش مسكنه،  توقيفه  تم  الذي  الرئيسي، 
14000 قدره  مالي  مبلغ  وكذا  مهلوس  قرص   15465 على 
مركبته  حجز  مع  المهلوسات،  في  المتاجرة  عائدات  من  دج 
العملية  ذات  مكنت  كما  الترويج،  عملية  في  يستعملها  التي 
المهلوسات،  هذه  ترويج  عملية  في  شريكيهما  توقيف  من 
ضد  قضائي  ملف  إنجاز  تم  التحقيق،  إجراءات  استيفاء  وبعد 
والمتاجرة  الحيازة،  النقل،  بخصوص  األربعة  فيهم  المشتبه 
إجرامية  مجموعة  ضمن  العقلية  المؤثرات  في  المشروعة  غير 
وكيل  أمام  تقديمهم  مع  محرك،  ذات  مركبة  باستحضار  منظمة 
الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، الذي أحالهم بدوره على قاضي 
التحقيق لدى نفس المحكمة، أين صدر أمر بإيداع إثنين منهم 
اآلخرين  اإلثنين  ووضع  ببوسعادة،  التربية  إعادة  مؤسسة  في 
تحت تدابير الرقابة القضائية.                                  حياة سرتاح

خاصة تلك التي يتم إدخالها للتراب 
الوطني بطرق غير قانونية

نقابة الصيادلة تحذر 
من خطورة بيع 

األدوية عبر الفايسبوك

الوطنية  الوطني لنقابة الصيادلة والنقابة  المجلس  ندد 
االنترنت  صفحات  عبر  األدوية  ببيع  الخواص  للصيادلة 
على  خطورتها  من  محذرا  االجتماعي،  التواصل  وشبكات 

صحة المواطن.
الوطنية  اللجنة  أن  أمس  صدر  النقابتين  بيان  أوضح 
للتنسيق بين المجلس الوطني لنقابة الصيادلة والنقابة 
عبر  األدوية  ببيع  تندد  الخواص  للصيادلة  الوطنية 
السيما  االجتماعي،  التواصل  وشبكات  االنترنت  صفحات 
غير  بطرق  الوطني  التراب  إلى  ادخالها  يتم  التي  األدوية 
شرعية وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة مواطنينا 

من خالل إدخال مواد محظورة وغير مرخصة أو مقلدة.
الصيادلة  نقابة  بمقر  اجتمعت  التي  اللجنة  نددت  كما 
في  والبيع  الموزعين  بعض  قبل  من  الموازي  بالبيع 
عندما  السيما  الصيادلة  على  مفروضة  مجموعات  شكل 
تحت  أو  المنقطعة  األساسية  باألدوية  األمر  يتعلق 
االدوية،  سوق  لتذبذب  أيضا  متأسفة  المتزايد،  الطلب 
االحتفاظ  خالل  من  السيما  المضاربين،  بعض  بسبب 

بالمنتوجات.
الوطني  المجلس  بين  للتنسيق  الوطنية  اللجنة  وطالبت 
الخواص،  للصيادلة  الوطنية  والنقابة  الصيادلة  لنقابة 
باحترام الممارسات التجارية وأخالقيات المهنة من طرف 
بالممارسات  منددة  الصيدالنية،  والمؤسسات  المخابر 
المهنة  المخالفة ألخالقيات  المنافسة  منها  النزيهة  غير 
عليها  يُعاقب  طرق  باستعمال  الزبائن  عن  والبحث 

القانون.
الممارسة  قواعد  اختراق  بأن  أخرى  جهة  من  وذكرت 
تتراوح  تأديبية،  لعقوبات  صاحبها  يعرض  الصيدالنية، 

بين االنذار الى غلق الصيدلية أو المؤسسة.
حياة سرتاح

 األغواط:

4 سنوات حبس نافذة 
مع اإليداع لمتورط في 

ترويج الكيف
األمن  لـ  التابعة  الشرطة  عناصر  أوقفت 
خالل  األغواط  والية  بأمن  الثاني  الحضري 
فيهما  مشتبه  شخصين  الماضي  األسبوع 
سنة   (21-22) بين  ما  أعمارهما  تتراوح 
(كيف  المخدرات  حيازة  قضية  في  لتورطهما 

معالج) من أجل البيع والترويج.
عمل  إلى  األمني  النشاط  حيثيات  وتعود 
ببيع  فيهما  المشتبه  قيام  عن  استعالماتي 
األحياء  أحد  مستوى  على  المخدرات  وترويج 
بمدينة  االختصاص  قطاع  عبر  المتواجدة 
تكثيف  وبعد  المصلحة  لتتمكن  األغواط، 
تم  أين  توقيفهما،  من  والتحريات  األبحاث 
مادة  من  المخدرات  من  كمية  بحوزتهما  ضبط 
تمكنت  كما  للبيع،  مهيأة  المعالج)  (الكيف 
وبعد  للمصلحة  التابعة  الشرطة  عناصر 
وحجز  ضبط  من  القانونية  اإلجراءات  استيفاء 
كانت  المعالج  الكيف  مادة  من  أخرى  كمية 
البالغ  فيهما  المشتبه  أحد  مسكن  في  مخبأة 

من العمر (21) سنة.
تم  قد  فإنه  المصالح  لذات  بيان  وحسب 
الجمهورية  وكيل  أمام  المشتبه فيهما  تقديم 
على  الملف  أحال  الذي  األغواط،  محكمة  لدى 
ضد  ليصدر  للجلسة  الفوري  المثول  إجراءات 
األول البالغ من العمر (21) سنة حكم يقضي بـ 
وغرامة  اإليداع  مع  نافذة  حبس  سنوات   (04)
ضد  صدور  مع  (100000.00دج)،  قدرها  مالية 
الثاني البالغ من العمر (22) سنة حكم يقضي 
بإدانته بسنة حبس غير نافذة وغرامة مالية 

(50000.00 دج).
حياة. س

 تحتضن المكتبة الوطنية أشغاله على 
مدار اليومين القادمين

منتدى حول «الترجمة 
األدبية والتاريخية في 

الجزائر»
13 أي  القادمين  اليومين  في  «الحامة»  الوطنية  المكتبة  تحتضن 

والتاريخية  األدبية  «الترجمة  منتدى  فعاليات  الجاري  ديسمبر  و14 
والوكالة  والفنون  الثقافة  وزارة  تنظمها  تظاهرة  وهو  الجزائر»،  في 
الجزائرية لإلشعاع الثقافي، سيتعرف مشاركة باحثين ومختصين في 
األدب، التاريخ والترجمة، إذ سيشكل فرصة لالقتراب أكثر من ماهية 
الترجمة األدبية والتاريخية وراهنها، وكذا معوقاتها، مع رد االعتبار، 
وتثمين مسار اثنين من المترجمين الجزائريين، لهما باع طويل في 
األمر بكل من جياللي خالص، وأحمد بن محمد  المجال، ويتعلق  هذا 

باكلي.
المنتدى الذي سينشطه أساتذة مختصون في األدب والتاريخ والترجمة، 
حيث  العام،  الموضوع  على  ترتكز  التي  المداخالت  من  عددا  سيقدم 
معطيات  الجزائر..  في  «الترجمة  عن  بوزيدة  القادر  عبد  سيتحدث 
وقضايا»، فيما يستعرض بوداود عمير «حاجتنا الماسة إلى الترجمة، 
الرزاق  عبد  جهته،  من  ليعدد،  وتاريخنا»،  الوطنية  لثقافتنا  خدمة 
األدبية»،  الترجمة  في  والثقافية  اللسانية  المعادلة  «رهانات  عبيد 
 - األمازيغية  اللغة  وإلى  من  «الترجمة  الصب،  جمال  يناقش  فيما 
وعلم..  فن  «الترجمة  عند  الوقوف  سيتم  كما  المترجم».  تحديات 

قراءة في بعض التجارب ألعمال تاريخية» مع عبد المجيد بوجلة.
الجزائر -  تاريخ  «ترجمات  يحياوي موضوع  في حين سيتناول جمال 
«مساهمة  لـ  مناصرية،  يوسف  يتطرق  أن  على  والهدف»،  اإلشكالية 
نوفمبر  وثورة  الوطنية  الحركة  في  والبحث  للدراسات  الوطني  المركز 
إلى  الفرنسية  من  والجزائريين  األوروبيين  مؤلفات  ترجمة  في   ،54
األدب  ترجمة  في  تجربته  بوطغان  محمد  سيقدم  بينما  العربية»، 
الجزائري واإلفريقي، ومحمد الهادي حارش، تجربته في ترجمة «حرب 
ماضي  مصطفى  سيقدمه  ما  إلى  إضافة  لسالوستيوس»،  يوغرطة 
الترجمة  في  تجربته  محطات  بعض  على  الضوء  تسليط  خالل  من 

التاريخية.
حياة. س
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