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األحد 19 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 16 جمادى األولى  
الحدث1443 ه    

قطاع الصناعة الصیدالنیة یعرف تقدما كبیرا في الجزائر

االحتیاجات تغطیة من بالمائة 70 نسبة تحقیق
2022 سنة خالل الوطنیة

خالل إشرافھ على افتتاح المؤتمر الخامس للفیدرالیة 
الوطنیة للصیدلة، بن بوزید یؤكد

ممارسة الصیدلة مفیدة جدا لترقیة 
المجال العلمي

   تحدث، أمس، وزیر الصحة عبد الرحمان بن بوزید، عن أھمیة 
التخصص في مجال الصیدلة، وقال إنھ "یدخل في الواقع في صمیم تطویر 

الطب وال یمكن إال أن یكون مفیدا لترقیة المجال العلمي" .
ع.ط

أوضح وزیر الصحة خالل إشرافھ على االفتتاح الرسمي للمؤتمر الخامس 
للفیدرالیة الوطنیة للصیدلة رفقة وزیر الصناعة الصیدالنیة الدكتور لطفي 
في صمیم  الواقع  في  دخل  الذي  للصیدلة  الھام  التخصص  أن  بأحمد،  بن 
تطویر الطب یعتبر حقا في مفترق طرق العلوم كما أن تعاون كلیات العلوم 
–كما أضاف-وتلك بممارسة الصیدلة "ال یمكن إال أن یكون مفیدا بالنسبة 
لترقیة المجال العلمي ". وأضاف من جھة اخرى إلى أن المكتسبات العملیة 
الكثیرة في  أمراض  بالقضاء على  والتي سمحت  المیدان  المتعددة في ھذا 
في سبیل  الیوم  التي یجب رفعھا  العدیدة  التحدیات  االخیرة وكذا  السنوات 
الوقایة وعالج ومكافحة انتشار أمراض جدیدة ناشئة، تبعث على استمرار 
والرفاھیة  بالصحة  المرتبط  البحث  صدارة  كونھا  طویل  ألمد  الصیدلة 
تحققت في مجال  التي  االستثمارات  الى  آخر  . وأشار من جانب  البشریة 
من  وذلك  للمستشفیات  المركزیة  الصیدلیة  انشاء  مقدمتھا  وفي  الصیدلة 
اجل تموین مختلف الھیاكل الصحیة للوطن تلتھا استثمارات أخرى مست 
التي اصبحت تمثل قطاعا ھاما – حسبھ- في عملیة  الصناعة الصیدالنیة 

البحث عن تكامل مرضى لإلنتاج الوطني في ھذا المجال .
واعتبر البروفسور بن بوزید في سیاق متصل أن االستعمال الجید للمواد 
الصیدالنیة والمقاربة الطبیة االقتصادیة والتحكم في األخطار وتتبع األعمال 
لالستعجاالت  نظرا  فورا  بھا  التكفل  یجب  وممارسات  انشغاالت  وتقییمھا 

واالنشغاالت والمتطلبات المرتبطة بالصحة العمومیة بالوطن .
وأكد المسؤول األول عن القطاع على ضرورة مرافقة الممارسة الصیدالنیة 
في كل مساراتھا المھنیة سواء تعلق األمر بصیدلي المدینة أو المستشفیات 
أو صیدلي الصناعة األدویة أو االختصاصات األخرى التي لھا صلة بذلك .

3  ملفات على طاولة مجلس 
الوزراء الیوم

لمجلس  الدوري  االجتماع  تبون  المجید  عبد  الجمھوریة  رئیس  یترأس 
الوزراء الیوم..وأفاد بیا لرئاسة الجمھوریة ان االجتماع  یُخصص للدراسة 
والمصادقة على مشاریع قوانین، تتعلق بقطاَعْي العدل والبحث العلمي، وكذا 

عرض یخص تطویر اإلنتاج الفالحي.                          ق. و

ع.ط
على  اشرافھ  خالل  الصیدالنیة  الصناعة  وزیر  أكد 
للصیدلة  الجزائریة  للفیدرالیة  الخامس  المؤتمر  افتتاح 
رفقة وزیر الصحة البروفسور عبد الرحمان بن بوزید 
أن الصناعة الصیدالنیة التي حققت نسبة 50 بالمائة من 
ونسبة   2020 سنة  الوطنیة خالل  االحتیاجات  تغطیة 
66 بالمائة خالل سنة 2021 ستبلغ اھداف نسبة 70
بالمائة خالل سنة 2022 وھذا بفضل االرادة السیاسیة 
للسیادة  تحقیقا  قطاع  ھذا  وتطویر  تعزیز  الى  الرامیة 
التعدیالت  كل  الى  بالمناسبة  وأشار  الصحي.  واألمن 
وزارة  وضعتھا  التي  والتنظیمیة  التشریعیة  والتدابیر 
ألیات  الصناعة الصیدالنیة والھادفة -حسبھ-إلى وضع 
تشمل انتاجا نوعیا یصل الى تغطیة الطلب الوطني بدل 
استحداث  أن  آخر  جانب  من  وأوضح  االستیراد.  من 
األزمة  مع  تزامن  الذي  الصیدالنیة  الصناعة  وزارة 
الصحیة لجائحة كوفید19- قد أضفى "أھمیة بالغة على 
ومجابھة  الصمود  في  القطاع  بھ  یضطلع  الذي  الدور 
تداعیات ھذه الجائحة" مما استدعى -كما اضاف-حشد 
كل الوسائل وتعبأة كل الطاقات ومضاعفة الجھود بغیة 
للمواد  الوطني  االنتاج  تعزیز  في  معتبرة  أشواط  قطع 
التأكید  مع  الفیروس  ضد  الحمایة  ووسائل  الصیدالنیة 

على ضرورة توفیر ھذه المواد لمواجھة ھذا الوباء.
وبعد أن اشار إلى جملة من التدابیر االستعجالیة لتوفیر 
تدخل  التي  الطبیة  والمستلزمات  الصیدالنیة  المواد 
للتصدي  بھ  المعمول  العالجي  البروتوكول  اطار  في 
للفیروس أشار الدكتور بن بأحمد إلى االجراءات التي تم 
اتخاذھا لجعل قطاع الصناعة الصیدالنیة قطاعا "مولدا 
الفتیة مع  الصناعة  للثروة "شملت تشجیع وترقیة ھذه 

التوجھ نحو تصنیع أدویة ذات قیمة مضافة بغیة تقلیص 
فاتورة االدویة المستوردة والتوجھ نحو التصدیر وھذا 
المندرج  االقتصادي  والتجدید  االنعاش  ضمن مشروع 

في اطار أولویات الحكومة.
بتنظیم عمل  المذكورة  القانونیة  التعدیالت  كما سمحت 
مع  نشاطاتھا  حسب  المصنفة  المؤسسات  مختلف 
التصنیع  مجاالت  في  شروطھا  ودفاتر  مھامھا  تحدید 
بالجملة  والتوزیع  والتصدیر  واالستیراد  واالستغالل 
الزامیة  مع  الطبیة  والمستلزمات  الصیدالنیة  للمواد 
الخضوع -یضیف وزیر الصناعة الصیدالنیة-لمسؤولیة 
وسالمة  الجودة  بھدف ضمان  الصیدلي  التقني  المدیر 

ھذه المواد.
أكد  للعمل  وفرص  شغل  مناصب  خلق  وبخصوص 
التعدیالت  اطار  في  إقرار  على  بأحمد  بن  الدكتور 

التي مست القطاع "الزامیة تنصیب صیدلي مدیر تقني 
االستعانة  الصیدالنیة مع  المؤسسات  على مستوى كل 
على  كذلك  سیساعد  مما  األقل  على  مساعد  بصیدلي 
خالل  من  فرد  كل  على  المترتبة  المسؤولیات  تحدید 
الرقابة الدائمة التي سیمارسھا ھؤالء على انشطة ھذه 

المؤسسات.

 اختصاص الصیدلة یقطع 
أشواطا ھامة

 أشاد رئیس الفیدرالیة الجزائریة للصیدلة البروفسور 
قطعھا  التي  المعتبرة  باألشواط  بودیس،  الحكیم  عبد 
ھذا االختصاص وذلك بفضل األھمیة التي منحتھا أیاه 

السلطات العمومیة.
أكد البروفسور بودیس خالل افتتاح المؤتمر الخامس 
للفیدرالیة أن ممارسة اختصاص الصیدلة بالجزائر قد 
شق طریقھ نحو االفضل بفضل المرافقة التي منحتھا 
ایاه السلطات العمومیة، مشیرا في مقدمتھا باستحداث 
وزارة للصناعة الصیدالنیة خالل سنة 2020 تبعتھا 
اصدار جملة من قوانین ومراسیم المرتبطة باالستثمار 
قفد  الصحي  للقطاع  بالنسبة  أما  والتسویق.  والتصنیع 
نوه ذات االخصائي بالدور الذي لعبتھ المدیریة العامة 
للصیدلة واألجھزة الطبیة مع تطویر ممارسة الصیدلة 
بشتى انواعھا واشراك الصیدلي في حملة التلقیح إلى 
جانب اعادة ھیكلة وتنظیم صیدلي المدینة والمستشفیات. 
العلمي  والبحث  العالي  التعلیم  قطاع  وبخصوص 
القطاع  ومساعدة  مرافقة  بودیس  البروفسور  فثمن 
بعد ان كان  بالجزائر  للصیدلة  إنشاء أول كلیة  في 
وذلك  الطب  لكلیة  تابعا  قسما  االختصاص  ھذا 
خالل  االخصاص  لذوي  المتزاید  للطلب  استجابة 
البیداغوجي  التكوین  بغیة تطویر  السنوات االخیرة 
تحدث  التي  والتطورات  یتماشى  بما  وتنوعیھ 
بالمجتمع والبحث العلمي في ھذا المجال. وأكد ذات 
التطورات  ھذه  أن كل  أخرى  االخصائي من جھة 
وصفھا  التي  الصیدلة  اختصاصات  مست  التي 
نحو  ساھمت  العلمیة"  االختصاصات  "بمفترق 
بلوغ مستقبل واعد مع تعزیز العلوم ودعمھا خالل 
السنوات المقبلة قصد مواكبة التطورات التي تحدث 

في العالم.

خالل  واسعة  تلقیح  حملة  الجزائر  أطلقت 
التي  كورونا  جائحة  لمواجھة   2021 سنة 
الماضیة،  الصائفة  خالل  ذروتھا  عرفت 
حالة  ألف   18 قرابة  البالد  سجلت  حیث 
استدعت في معظمھا استعمال األوكسیجین.

العالم, شكلت  العدید من دول  وعلى غرار 
الموجة الثالثة لكوفید19- "امتحانا" لنجاعة 
وضع  تم  حیث  الوطنیة  الصحیة  المنظومة 
حالة  في  ومستخدمیھ  القطاع  قدرات  كل 
أجل  من  لیس  مثیل"  لھا  یسبق  تأھب"لم 
بل  فحسب  الصحیة  األزمة  ھذه  مواجھة 
اإلقبال  لتشجیع  صلبة  استراتیجیة  لوضع 

على حملة التلقیح.
واألمراض  األوبئة  علم  في  خبراء  وأكد 
أنھ كان متوقعا خالل  والفیروسات  المعدیة 
األوروبیة  بالدول  الثالثة  الموجة  ظھور 
خالل  سجلت  التي  الجزائر  إلى  انتقالھا 
من  "نوعا   2021 لسنة  األول  الثالثي 
الھدوء المؤقت" سرعان ما تطور الى موجة 
أخرى ظھرت بتعقیدات تنفسیة "أكثر شدة" 

من سابقتھا سیما خالل الصائفة الماضیة.
المتمثلة  الصعبة  الوضعیة  ھذه  ودفعت 
األسرة  وعدد  االوكسیجین  مادة  نقص  في 
عبد  الجمھوریة،  برئیس  بالمستشفیات 
المجید تبون، الى التدخل من أجل االسراع 
قدرة  من  والرفع  االوكسیجین  توفیر  في 

االستیعاب باألسرة الى نسبة 65 بالمائة.
جمیع  على  المرضى  بكل  التكفل  ولضمان 
الى  الصحة  وزارة  سارعت  المستویات، 
تحویل كل االسالك والنشاطات الطبیة الى 
مصالح كوفید19- تخوفا من انتشار العدوى 
بضمان  االكتفاء  مع  االستشفائیة  باألوساط 
سیرورة الخدمة بمصالح الوالدات واالطفال 
والسرطان و اإلستعجاالت والعجز الكلوي.

السكانیة  الكثافة  ذات  الوالیات  وكانت 
الواسعة أكثر تضررا بالجائحة وعلى راسھا 
19 على  تحتوي  التي  العاصمة  الجزائر 

االستجابة  عن  عجزت  استشفائیة  مؤسسة 
للطلب المتزاید مما دفع بالسلطات العلیا في 
البالد الى االستغاثة بالمؤسسات االستشفائیة 
لكل من والیات تیبازة والبلیدة وبومرداس.

فقد  االوكسیجین،  مادة  بتوفیر  یتعلق  وفیما 
تعلیمات صارمة  الجمھوریة  رئیس  أعطى 
للرفع من قدرة انتاج ھذه المادة الذي انتقل 
لتر  الف   310 الى  لتر  الف   290 من 
ب4500 تدعیمھ  تم  االزمة  خالل  یومیا 
مكثف   4551 و  اصطناعي  تنفس  جھاز 
طرف  من  مستورد  بعضھا  لألكسیجین 
بعض  بھ  تبرعت  األخر  والبعض  الدولة 
وأبناء  والجمعیات  الوطنیة  المؤسسات 

الجالیة الوطنیة بالخارج.
ورافقت كل ھذه االجراءات الطارئة قرارات 
أخرى تمثلت في غلق الحدود وفرض الحجر 
سیما  الوالیات  بعض  على  الكلي  الصحي 
تلك ظھرت بھا بؤر للفیروس الذي صاحبھ 
الذي  "دلتا"  انذاك  جدید  متحور  ظھور 
جمیع  غلق  جانب  إلى  للوضع,  تعقیدا  زاد 

الفضاءات العمومیة و المساجد.

 اقبال على اللقاح خالل الموجة 
الثالثة وتراجع عنھ بعد "الھدنة"

للتلقیح  مؤسسة   8000 تجنید  من  بالرغم   
الشعبي  للجیش  متنقلة  بعیادات  ودعمھا 
فتح  مع  الصحة  لوزارة  وأخرى  الوطني 
العملیة،  المساجد والفضاءات العمومیة لھذه 
مستوى  في  تكن  لم  التلقیح  حملة  أن  إال 
في  المتمثلة  العمومیة  السلطات  تطلعات 
مع  السكان  من  بالمائة   70 نسبة  استھداف 
"اقباال  عرفت  أن  بعد   2021 سنة  نھایة 

كبیرا" خالل الموجة الثالثة.
ففي الوقت الذي سجلت فیھ الجائحة ذروتھا 
واالستشفاء  االصابات  عدد  ناحیة  من 

المواطن  تخوف  الوفیات,  وحتى  واالنعاش 
عملیة  إلى  سارع  حیث  الوضعیة  ھذه  من 
قرابة  ذروتھ مسجال  آنذاك  بلغ  الذي  التلقیح 
300 الف ملقح یومیا لتتراجع بعدھا خالل 

االشھر األخیرة الى 20 الف ملقح یومیا.
على  المتوفرة  اللقاحات  كمیات  أن  یذكر 
مستوى معھد باستور الى غایة نھایة دیسمبر 
ملیون   30 قرابة  إلى  ستصل  الجاري 
جرعة بما یكفي تحقیق الھدف الذي سطرتھ 

السلطات العمومیة.
اتخذتھا  التي  األخرى  االجراءات  ومن 
وأكتوبر  سبتمبر  خالل  العمومیة  السلطات 
إلى  االصابات  عدد  تراجع  بعد  الماضیین 
أقل من 100 حالة، التعدیل من مدة الحجر 
االلتزام  على  التشدید  مع  المنزلي  الصحي 
"السبیل  تبقى  التي  الوقائیة  باإلجراءات 

الوحید الى جانب اللقاح للتصدي للجائحة".
قرر  للساكنة،  وحمایة  أخرى  جھة  ومن 
كمیات  توفیر  إلى جانب  الجمھوریة,  رئیس 
معتبرة من اللقاح المستورد، انتاج ھذه المادة 
في اطار شراكة جزائریة-صینیة من خالل 

وحدة قسنطینة لمجمع صیدال.
كما تم تعزیز معھد باستور بتقنیات متطورة 
الفیروس  للكشف عن سالالت  (سیكونساج) 
التي تظھر من حین آلخر في انتظار اقتناء 
تتماشى  قریبا  تطورا  أكثر  أخرى  تقنیات 
في  الطارئة  الصحیة  الظروف  تطورات  و 

العالم.
عبر  الوبائیة  الوضعیة  تطور  إلى  واستنادا 
وبعد  متحور"أومكرون"  ظھور  مع  العالم 
بمتحور  االصابات  عدد  في  ارتفاع  تسجیل 
"دالتا" خالل االیام االخیرة محلیا, تجاوزت 
فان  یومیا  حالة   200 االحیان  بعض  في 
من  أخرى  مرة  تخشى  العمومیة  السلطات 
"عدم  من  بالرغم  الجدید  المتحور  انتشار 
خطورتھ الى حد اآلن" في ظل تراجع نسبة 
التلقیح عبر الوطن.                       ع.ط

كشف وزیر الصناعة الصیدالنیة الدكتور لطفي بن بأحمد مساء أول أمس بالجزائر العاصمة عن بلوغ قطاع الصناعة الصیدالنیة المحلیة 
نسبة 70 بالمائة من تغطیة االحتیاجات الوطنیة خالل سنة 2022.

18 ألف حالة سجلت في "الموجة الثالثة"، أغلبھا استدعت استعمال األوكسیجین 

إطالق حملة تلقیح واسعة لمواجھة جائحة كورونا في 2021



3 إقتصادي

أكد رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون، في رسالة 
قرأھا نیابة عنھ الوزیر األول وزیر المالیة أیمن 
بن عبد الرحمن، الذي یمثلھ منذ أمس في أشغال 
من  الجزائر  بھ  تقوم  ما  إلى  تركیا-إفریقیا،  قمة 
سیاسات تنمویة وبرامج اقتصادیة ذات بعد تكاملي 
إفریقي. وذكر رئیس الجمھوریة، بالطریق العابر 
كم   2415 بطول  الغوس  الجزائر-  للصحراء 
الذي قال إنھ "سیسھل حركة البضائع واألشخاص 
الدولیة  التجارة  وتفعیل  العالم.  وبقیة  قارتنا  بین 
واإلزدھار  النمو  تعزز  اقتصادیة  ممرات  وخلق 
في المنطقة وتفتح آفاق جدیدة لشركائنا، وخاصة 
تتطلع  الجزائر  أن  مضیفا  لالستثمار"،  األتراك، 
إلى دعم التعاون في مجال الموارد البشریة عبر 
ونقل  المعارف  وتبادل  القدرات  وتعزیز  التكوین 
وكذا  الصناعیة،  إمكانیاتنا  لتطویر  التكنولوجیا 
المساھمة  اإلفریقي من  المجتمع  فئات  تمكین كل 
الطبیعیة.  مواردنا  تحویل  عبر  الثروة  خلق  في 
شراكة  وترقیة  عالیة  مضافة  قیمة  وتحقیق 
الجمھوریة في  أكد رئیس  كما  مستدامة ونوعیة. 
كلمتھ، أن ھذا اللقاء الذي جاء لتدارس سبل تعزیز 
دلیل  ألكبر  وتركیا.  إفریقیا  بین  التعاون  أواصر 
على تمسكنا الجماعي بالنموذج الذي تكرسھ ھذه 
المتبادل  االحترام  قیم  من  تجسده  وما  الشراكة 
االیجابیة  نتائجھا  والتوازن. فضال عن  والشفافیة 
في ترقیة الحوار السیاسي والسعي لتحقیق تنمیة 
إلى  مشیرا  الجانبین،  على  بالنفع  تعود  مستدامة 
سواء  الشراكة،  ھذه  نجاح  مقومات  جمیع  توفر 
تعلق األمر باإلرادة السیاسیة التي ما فتئت تتعزز 
منذ القمة األولى المنعقدة عام 2008 بھذه المدینة 
المضیافة والتي توجت بإعالن اسطنبول. أو من 
التي  الشاملة  االقتصادیة  النھضة  عوامل  ناحیة 
الثابتة  مسیرتھا  تواصل  والتي  قارتنا  بھا  تزخر 

التنمیة  في   2063 أجندة  أھداف  تحقیق  نحو 
واالستقرار.  األمن  ظل  في  والمندمجة  المتكاملة 
إلى ذلك، أوضح الوزیر األول، أن دخول االتفاقیة 
المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القاریة حیز التنفیذ 
مطلع ھذا العام. سیكون لھا األثر البالغ في ترسیخ 
والفرص.  باألمل  ملیئة  إلفریقیا  الجدید  الوجھ 
إفریقیا  واالستثمارات.  لألعمال  مشجعة  إفریقیا 
بعیدة كل البعد عن الصور النمطیة المتداولة في 

مختلف وسائل اإلعالم.
تولي  الجزائر  أن  الرئیس،  كلمة  أكدت  كما 
التي  -التركیة.  اإلفریقیة  للشراكة  كبیرا  اھتماما 
منھا،  یتجزأ  ال  جزء  نحن  قارة  جھة،  من  تجمع 
استقرارھا  أجل  من  كلل  دون  "ونعمل  قال  حین 
األبعاد وازدھار شعوبھا. ومن  المتعددة  وتنمیتھا 
تجمعنا  التي  التركیة  الجمھوریة  أخرى،  ناحیة 
ثقافیة  حضاریة،  وقواسم  تاریخیة  عالقات  بھا 
قرون،  عدة  عبر  فصولھا  نسجت  واجتماعیة. 
والتي تشكل لنا موروثا مشتركا نستند علیھ لبناء 

شراكة تعود بالنفع على بلدینا."
الجزائر  أن  تبون،  الرئیس  شدد  الشأن  ھذا  وفي 
الدفع  أجل  من  الشراكة،  لھذه  دعمھا  "ستُواصل 
إلى  لترقى  وتركیا،  إفریقیا  بین  التعاون  بعجلة 
مستوى تطلعات شعوبنا."، كما أبلغ الرئیس تبون، 
للحضور، یقینھ بأن ھذه الدورة ستُسھم بمخرجاتھا 
في رسم آفاق طموحة للدفع بھذه الشراكة المتمیزة 
وأولویات  أھداف  یحقق  بما  أوسع.  آفاق  نحو 
لتكون  المشترك.  والرخاء  التنمیة  في  الطرفین 
بذلك نموذجاً یُحتذى بھ في مجال التعاون الدولي.

ھذا ونقل الوزیر األول في مستھل كلمتھ، تحیات 
للحضور،  تبون  المجید  عبد  الجمھوریة،  رئیس 
كما  الھامة.  القمة  ھذه  في  بتمثیلھ  كلفھ  والذي 
ابلغھم تحیاتھ األخویة وتمنیاتھ بالنجاح ألشغالھا، 

الشكر  عبارات  بأسمى  األول  الوزیر  توجھ  كما 
رئیس  أردوغان،  طیب  رجب  للرئیس  والتقدیر 
الجمھوریة التركیة على الدعوة الكریمة للمشاركة 
وللشعب  التركیة  للسلطات  معربا  القمة،  ھذه  في 
التركي الشقیق عن عمیق امتنانھ لما حظي بھ من 

كرم الضیافة وحسن الوفادة.

أردوغان یدعو الرئیس تبون 
لزیارة تركیا في أقرب وقت ممكن

جدد الرئیس التركي رجب طیب أردوغان دعوتھ 
لرئیس الجمھوریة عبد المجید تبوني للقیام بزیارة 
أكده  ممكن" حسبما  وقت  أقرب  "في  تركیا  إلى 
المالیة  وزیر  االولي  الوزیر  بإسطنبول  أمس، 

ایمن بن عبد الرحمان.
أن  الشرف  لي  "كان  الرحمان  عبد  بن  "وقال 

أطلعنا  الذي  التركي  الرئیس  باستقبال  حظیت 
بتوجیھاتھ ورؤیتھ االستشرافیة لمستقبل العالقات 
الجزائریة التركیة، كما طلب مني نقل عدة رسائل 
إلى شقیقھ عبد المجید تبوني ال سیما دعوتھ إلى 
زیارة تركیا في أقرب وقت ممكن". وأوضح  بن 
عبد الرحمان الذي مثل الرئیس عبد المجید تبون 
في أشغال ھذه  القمة أن الزیارة المحتملة لرئیس 
االستراتیجیة  للعالقات  ستسمح  تركیا  إلى  الدولة 
بین البلدین بـ "االنفتاح على آفاق أخرى تكون في 

مستوى تطلعات  الشعبین الجزائري والتركي".
وأضاف الوزیر االول قائال "تركیا تعتبر شریكا 
اقتصادیا مھما بالنسبة للجزائر  ونحن في طریقنا 
لتطویر عالقاتنا االقتصادیة والتجاریة مع ھذا البلد 
العظیم". واسترسل یقول: "باإلضافة إلى العالقات 
مدعوون  فإننا   البلدین،  تربط  التي  التاریخیة 

للتوجھ نحو نموذج جدید للتعاون الثنائي".

التزم الوزیر األول أیمن بن عبد الرحمن، أمس، بمواصلة الجزائر دعمھا للشراكة اإلفریقیة التركیة، من أجل الدفع بعجلة التعاون، 
مؤكدا أن جمیع مقومات نجاح الشراكة قائمة سواء تعلق األمر باإلرادة السیاسیة أو من ناحیة عوامل النھضة االقتصادیة الشاملة.

توقعت أن تكون قمة إسطنبول مرجعا في مجال التعاون الدولي

في لقاء جمعھما قبیل انطالق قمة التعاون اإلفریقي-التركي

لعمامرة وأوغلو یبحثان سبل 
تعزیز التعاون الثنائي

عقد وزیر الشؤون الخارجیة والجالیة الوطنیة بالخارج، رمطان لعمامرة، جلسة عمل 
الوزاري  االجتماع  ھامش  على  أوغلو  تشاووش  مولود  التركي،  الخارجیة  وزیر  مع 

التحضیري للقمة الثالثة للتعاون اإلفریقي – التركي.
وأفاد بیان لوزارة الشؤون الخارجیة أن الطرفان استعرضا وضع العالقات الثنائیة بین 
بین  االقتصادي  التعاون  بلغھ  الذي  للمستوى  ارتیاحھما  معربین عن  وتركیا،  الجزائر 
البلدین خاصة ما تعلق بالتبادالت التجاریة واالستثمارات المباشرة، واتفق الطرفان على 
وقدرات  مستوى طموحات  إلى  بھ  للرقي  التعاون  ھذا  لتعزیز  العمل  تكثیف  ضرورة 
االجتماع  مخرجات  بخصوص  النظر  وجھات  وأوغلو  لعمامرة  تبادل  كما  البلدین. 
أمس،  انطلق  الذي  القمة  الجتماع  سترفع  والتي  اإلفریقي-التركي  للتعاون  الوزاري 
الرحمان،  عبد  بن  أیمن  المالیة،  وزیر  األول،  الوزیر  الجزائري  الوفد  یترأس  حیث 
ممثال للرئیس تبون. وعلى صعید آخر، تباحث الوزیران حول بعض القضایا اإلقلیمیة 
في  واألمنیة  السیاسیة  األوضاع  بالنقاش  تناوال  كما  المشترك  االھتمام  ذات  والدولیة 

المنطقة األورو متوسطیة وبعض القضایا اإلفریقیة الراھنة.         
ق. إ         
أوغلو یؤكد أن رؤیة بالده لھذه العالقات تمتد إلى المدى الطویل

تركیا تلتزم بمرافقة إفریقیا في 
مسار تنمیتھا

أكد وزیر الشؤون الخارجیة التركي، مولود جاویش أوغلو، بإسطنبول أن بالده تؤمن 
بإفریقیا وستستمر في مرافقة تنمیتھا.

وخالل ندوة صحفیة نشطت في إطار اجتماع وزراء الشؤون الخارجیة للبلدان المشاركة 
الدبلوماسیة  رئیس  أوضح  أمس،  المنعقدة  التركیة-اإلفریقیة،  للشراكة  الثالثة  القمة  في 
"نؤمن  قائال  تنمیتھا"، وصرح  مسار  في  وسترافقھا  بإفریقیا  "تؤمن  بالده  أن  التركیة 
بإفریقیا وسنسیر سویا نحو المستقبل"، مضیفا أن "الھدف یكمن في تحقیق النجاح سویا 
بالده  رؤیة  أن  التركي  الوزیر  أوضح  كما  المستقبل"،  نحو  سویا  والتقدم  إفریقیا  مع 

للعالقات القائمة مع القارة تعد "استراتیجیة وتمتد على المدى الطویل".
وتمثل الجزائر، التي تعد الشریك التجاري الثاني لتركیا في افریقیا والسابع في مجال 
االستثمارات المباشرة، في ھذه القمة من قبل الوزیر األول، وزیر المالیة، أیمن بن عبد 

الرحمان بصفتھ ممثال لرئیس الجمھوریة، عبد المجید تبون.
ومن جھة أخرى، أعرب جاویش أوغلو عن "ارتیاحھ" لمشاركة زھاء 20 رئیس دولة 
المشاركة وكذا وفد عن االتحاد اإلفریقي  للبلدان  الخارجیة  الشؤون  وحكومة ووزراء 
في ھذه القمة الثالثة التي تنظم تحت شعار "الشراكة المدعمة من أجل تنمیة و ازدھار 

متبادل".
مذكرا  لتركیا"،  بالنسبة  افریقیا  تمثلھا  التي  االستراتیجیة  "النظرة  على  الوزیر  وركز 
في ھذا الصدد بأن الرئیس التركي طیب رجب أردوغان قد قام بخمسین زیارة إلى 
رقم  على مضاعفة  كذلك  تركیا  وتعمل  بلدا.  ثالثین  یقارب  فیما  أي  افریقیا، 
في  افریقیا،  مع  دوالر  ملیار   50 إلى  األقل  على  لیصل  التجاریة  المبادالت 
حین كانت تبلغ تقریبا 5.4 ملیار دوالر في 2003.                        واج
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أنقرة استثمرت أكثر من 5 ملیار دوالر في جمیع المجاالت

الجزائر ثاني شریك لتركیا في إفریقیا 
بن عبد  أیمن  األول  الوزیر  تواجد  یعكس 
أشغال  في  للمشاركة  بتركیا،  الرحمن، 
تركیا-أفریقیا  الشراكة  لقمة  الثالثة  الطبعة 
والحكومات،  الدول  رؤساء  مستوى  على 
تجمع  التي  االقتصادیة  العالقات  مستوى 
االتفاقیات  جملة  تترجمھا  والتي  البلدین، 
الموقعة والمشاریع المشتركة بین الجزائر 

وأنقرة.
الجزائر  بین  االقتصادیة  العالقات  تأخذ 
وتركیا، منحنى تصاعدي، وتتجسد جسدت 
اللتین  البلدین،  بین  الممیزة  الشراكة  ھذه 
منذ  وتعاون  صداقة  معاھدة  تجمعھما 
االستثمارات  تكثیف  خالل  من   ،2006
تعزیز  عن  فضال  التجاریة  والمبادالت 
المسائل  حول  السیاسیة  المشاورات 
اإلقلیمیة والدولیة ذات االھتمام المشترك.

أداھا  التي  والعمل  الصداقة  زیارة  ومنذ 
أردوغان  رجب  طیب  التركي  الرئیس 
الصداقة إلى الجزائر في جانفي 2020، 
أكد  فقد  الثنائیة،  العالقات  تعززت 
على  "تعول  بالده  بأن  حینھا  أردوغان 
تركیا- الشراكة  قمة  إلنجاح  الجزائر 
أفریقیا"، معتبرا أن الجزائر "أھم البوابات 
وقد  وافریقیا"،  العربي  المغرب  على 
أفضى التعاون بین البلدین إلى توقیع عدة 
تفاھم  ومذكرات  وتعاون  شراكة  اتفاقات 
الطاقة  السیما  القطاعات،  مختلف  في 
والفالحة والسیاحة والتعلیم العالي والثقافة 
والمؤسسات  والصحة  والدبلوماسیة 

الناشئة.
الخارجیة  الشؤون  وزیر  كان  جھتھ،  من 
أكد  قد  أوغلو،  جاویش  مولود  التركي، 
السنة  الجزائر  إلى  األخیرة  زیارتھ  خالل 
مع  التعاون  "ستواصل  بالده  أن  الماضیة 
الجزائر من أجل توفیر األمن واالستقرار 
شأن  من  ومن  أنھ  كما  المنطقة"،  كل  في 

بین  للمبادالت  أعطیت  التي  الدینامیكیة 
عقد  إلى  قریب  عن  تفضي  أن  البلدین 
المشترك  التعاون  لمجلس  األولى  الدورة 
تنظیمھا  إقرار  تم  حیث  المستوى،  رفیع 
في  واردوغان  تبون  الرئیسین  من طرف 

جانفي 2020.
وحسب األرقام التي أوردتھا وكالة األنباء 
الجزائریة، فقد انعقدت الدورة ال11 للجنة 
الحكومیة المشتركة الجزائریة-التركیة في 
العاصمة،  بالجزائر  األخیر  نوفمبر  شھر 
بین  والشراكة  للتعاون  أكثر  تعزیز  ألجل 
خالل  من  الجزائر  تعتبر  حیث  البلدین، 
المباشرة  االستثمارات  ھذه  مجموع 
افریقیا،  في  لتركیا  شریك  ثاني  التركیة، 
مجال  في  استثمرت  قد  تركیا  أن  بحیث 
ملیار   5 من  أكثر  المباشرة  االستثمارات 
قطاعات  في  سیما  الجزائر،  في  دوالر 
والنسیج  الكیمیائیة  المنتجات  و  الحدید 
البناء  مجال  وفي  والبناء،  واألدویة 
550 التركیة  الشركات  والسكن، أنجزت 
مشروع - منشآت وسكن بقیمة 20 ملیار 
حین  في  الجزائر،  في  الیوم  حتى  دوالر 
أتراك  شركاء  مع   المؤسسات  عدد  بلغ 

.1300
وخالل سنة 2020 و بالرغم من جائحة 
كوفید19-، تم إنشاء أزید من 130 شركة 
تركیة في الجزائر في مختلف المجاالت، 
أیضا  البلدان  جدد   ،2020 سنة  وفي 
بالغاز  تركیا  بتموین  للجزائر  یسمح  عقد 
مما   ،2024 غایة  إلى  الممیع  الطبیعي 
األول  الممون  تصبح  أن  للجزائر  یسمح 
والممون  الممیع  الطبیعي  بالغاز  لتركیا 

الرابع بغاز البترول الممیع.
وتشكل الشراكة بین سوناطراك والشركة 
انجاز  ألجل   Renaissance التركیة 
البروبیالن  إلنتاج  البتروكیماوي  المركب 

البولیبروبیالن (PDH-PP) ومخطط  و 
TOSYALI التركیة  للشركة  االستثمار 
ألجل  أمریكي  دوالر  ملیار   1.7 قدره 
نماذج  في وھران،  المصفح  الفوالذ  إنتاج 
نجاح تحفز البلدین على البحث عن فرص 

جدیدة للشراكة الرابحة-الرابحة.
على  والتعاون  المبادالت  لكثافة  وبالنظر 
الجزائر  من  كل  تسھر  األصعدة،  جمیع 
إلى  بعالقاتھما  االرتقاء  على  وتركیا 
مصف االمتیاز، علما بأن البلدان یتقاسمان 
عالقات تاریخیة تتسم بالصداقة والتعاون 

متعدد األشكال.
ماھینور  بالجزائر،  تركیا  سفیرة  وكانت 
تصریح  في  أكدت  قد  كوكتاش،  ازدمیر 
القمة  تنظیم  عشیة  الوطنیة  للصحافة 
بتجسید  تركیا  تعھد  التركیة،  الجزائریة 
مع  رابح"  "رابح  مبدأ  وفق  الشراكة 
الجزائر وانخراطھا كلیا في أھداف تنویع 
مشیرة  الجزائریة،  والصادرات  االقتصاد 
4 سیبلغ  الثنائیة  المبادالت  حجم  أن  إلى 

قدرھا  بزیادة  سنة2021  دوالر  مالییر 
كما   ،2020 مقارنة مع سنة  بالمائة   10
بین  العالقات  لواقع  ارتیاحھا  أعربت عن 
الجزائر وأنقرة، واصفة إیاھا "بالتاریخیة" 
مشیرة إلى "التوافق في الرؤى" بخصوص 
القضایا الدولیة ال سیما القضیة الفلسطینیة.

بالدھا  التزام  التركیة  السفیرة  وأبرزت 
الجزائري  االقتصاد  تنویع  سیاسة  بدعم 
مختلف  في  االستثمار  مشاریع  وتطویر 
في  للخبرات  حقیقي  "نقل  مع  القطاعات 
حیث  للطرفین"،  مربحة  شراكة  إطار 
تعتبر تركیا الجزائر "سوقا یجب ولوجھا 
للبلدین"،مضیفة  مربحة  بطریقة  لكن 
في  ھامة  نقطة جد  "أنھا  السیاق  ذات  في 
العالقة بین البلدین والتي تسمح لنا بالنجاح 

وتخطي كل العقبات".          إیمان. س
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بالوكالة مسؤولون كشف
نسب عن للنفایات الوطنیة

التي النفایات حجم في ضعیفة
وأكدوا سنویا، استرجاعھا یتم

استرجاع نسبة أن الصدد ھذا في
كانت المنزلیة النفایات وتثمین
من فقط بالمائة 10 الـ حدود في
جمعھا تم التي الكمیات إجمالي

.2020 في
• .´

نظم  دراسي  یوم  في  المسؤولون  وأكد 
ضمن فعالیات معرض االنتاج الوطني 
بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، 
تم  التي  المنزلیة  النفایات  كمیة  أن 
لم   2020 في  واسترجاعھا  تثمینھا 
طن  ملیون   31.3 مقدراه  ما  تتجاوز 
وھي كمیة "ضئیلة جدا" بالمقارنة مع 
السنة وھي  المنتجة خالل نفس  الكمیة 

13.5 ملیون طن.
مضاعفة  إلى  الوكالة  مسؤولو  ودعا 
الجھود لتعمیم الفرز االنتقائي للنفایات 
(الحاویات)  المصدر  مستوى  على 
قبل وصولھا إلى مراكز الردم التقني. 
حاویة  أن  الصدد  ھذا  في  وأكدوا 
النفایات  النفایات تضم 80 بالمائة من 
طریق  عن  استرجاعھا  یمكن  التي 

الفرز االنتقائي.
وأبرز رئیس مصلحة التدقیق بالوكالة، 
االطار،  ذات  في  عیشور،  هللا  عبد 
المنزلیة  للنفایات  االنتقائي  الفرز  أن 
جد  یزال  ال  (الحاویات)  المصدر  من 
ضعیف، إذ أن 45 بالمائة من النفایات 
المنزلیة توجھ إلى مراكز الردم التقني 
الوطني)  المستوى  (101 مركز على 
النقاط  في  ترمى  الباقیة  بالمائة  و55 

السوداء أو المفارغ العشوائیة.
وال یتم على مستوى مراكز الردم التقني 
إال  المنزلیة  النفایات  واسترجاع  تثمین 
المسؤول-  -حسب  بالمائة   1 بنسبة 
اعتماد  في  االسراع  یستلزم  ما  وھذا 
المصدر  مستوى  على  االنتقائي  الفرز 
نظرا ألھمیتھ في بناء اقتصاد أخضر. 
ولفت عیشور إلى أن الممارسین للفرز 
االنتقائي للنفایات المنزلیة من المصدر 
غیر  التجارة  إطار  في  غالبا  ینشطون 
ارباحا  منھا  یجنون  وھم  الرسمیة 
"طائلة" مما یستلزم تنظیم ھذا المجال 

وتأطیره بشكل أفضل.
وأكدت من جھتھا رئیسة قسم النفایات 
عقیلة  بالوكالة،  شابھھا  وما  المنزلیة 
بوذراع، على ضرورة تحسین منظومة 
أن  مؤكدة  النفایات  وتثمین  استرجاع 
البالستیكیة  والمواد  الحدیدیة  المعادن 
لوحدھا قادرة أن تذر ارباحا تصل 69

ملیار دج سنویا.
لذات  المؤسسات  دعم  قسم  رئیسة  أما 
بأن  فذكرت  مضوي،  سمیة  الوكالة، 
شابھھا  وما  المنزلیة  النفایات  تسییر 
یكلف الدولة ما مقدراه 05ر127 ملیار 
دج سنویا أي ما یقارب 0.76 بالمائة 
الناتج المحلي الخام. وأضافت في  من 
نفس االطار أن تكالیف تسییر النفایات 
على مستوى مراكز الردم التقنیة تكلف 
سنویا الخزینة العمومیة 58 ملیار دج.

Ω .±

اآلونة األخیرة  للبالد في  العلیا  السلطات  أعین  اتجھت 
لمناطق الظل، التي تم تعدادھا، مشددة على المسؤولین 
المحلیین ضرورة ایالئھا أھمیة بالغة والتعامل مع ملفھا 
ھذه  ساكنة  وأن  خاصة  ترقیتھا،  على  والسھر  بحزم 

المناطق یعیش سكانھا أوضاعا مزریة وصعبة.
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إبراھیم  تلمسان  بوالیة  المنصورة  دائرة  رئیس  كشف 
مباركي في حدیثھ لجریدة الرائد، بأن جھود التنمیة على 
مستوى كل أرجاء الدائرة متواصلة، غیر أن األولویة 
الظل  احتیاجات ساكنة مناطق  تلبیة  الراھن  الوقت  في 
الـ 17، التي جرى عدھا على مستوى البلدیات األربع 
المنصورة  دائرة  بأن  مباركي،  ابراھیم  وأشار  للدائرة. 
الستدراك  الزمن  تسارع  نسمة،  ألف   80 ال  ذات 
ببلدیاتھا  المتواجدة  الظل  بمناطق  المسجلة  النقائص 
األربع، المنصورة، تیرني بني ھدیل، عین غرابة وكذا 

بني مستار.
العیش  ظروف  لتحسین  تھدف  العملیات  بأن  وأكد 
وتجسید  تسجیل  خالل  من  الظل،  بمناطق  للقاطنین 
الشروب،  الماء  بشبكات  الربط  مجاالت  في  عملیات 
الصرف الصحي، الغاز الطبیعي والكھرباء، باإلضافة 
للعالج وتشید  قاعات  الریفیة وإنجاز  المسالك  فتح  إلى 
الموجھة  اإلعانات  مقررات  ومنح  االبتدائیة  المدارس 

للبناء الریفي.
السلطات  أولویات  الظل  مناطق  تنمیة  ملف  ویتصدر 
رئیس  لتعلیمات  تطبیقا  المنصورة،  بدائرة  المحلیة 
اعتالئھ  منذ  شدد  الذي  تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة 
سدة الحكم على أن بناء الجزائر الجدیدة ال یمكن أن یتم 
دون ترقیة ھذه المناطق والتكفل بسكانھا، وتوفیر كافة 

متطلبات العیش الكریم لھم، یضیف محدثنا.
وحسب ذات المسؤول، فقد تم رصد غالف مالي یقدر 
بأزید من 5 ملیار و700 ملیون سنتیم، لتجسید وتنفیذ 
التي  الظل  بمناطق  الھشة  بالطبقات  للتكفل  مشاریع 
مناطق  بأن  مؤكدا  الدائرة،  اقلیم  مستوى  على  تتواجد 

الظل أضحت شغلھم الشاغل.
وقد استفادت بلدیة تیرني بني ھدیل من أربع مشاریع، 
عملیات  أربعة  من  مستار  بني  بلدیة  استفادت  فیما 
تنمویة، بینما تم تسجیل 9 مشاریع ببلدیة عین غرابة، 

وفي المقابل فإن بلدیة المنصورة ال تحصي نقاط ظل.

اآلجال... في تالعب ال
وبخصوص وضعیة تقدم المشاریع الممولة لفائدة مختلف 
مناطق الظل في إطار برنامج الحكومة، فقد تم االنتھاء 
تسجیلھا على مستوى  تم  التي  المشاریع  كل  إنجاز  من 
الدائرة، مضیفا بأن مصالحھ كانت قد شددت على استالم 
المرور  بغیة  الجاریة،  السنة  نھایة  قبل  المشاریع  كافة 

للمرحلة الثانیة وتسجیل مشاریع جدیدة.
تطبیق  على  مصالحھ  حرص  المسؤول  ذات  وجدد 
من  عدد  تجسید  على  للبالد  العلیا  السلطات  تعلیمات 
أمام  الصعوبات  وتذلیل  وجیز  ظرف  في  المشاریع 
القاطنین  العیش  ظروف  تحسین  بغیة  المعنین،  كافة 
الماء  بشبكتي  الربط  مجاالت  في  المناطق السیما  بھذه 
بالحیاة  تعني  التي  المشاریع  وكل  والصرف  الشروب 

الیومیة المواطنین.
وبعد مرور أزید من عام وثالثة أشھر من تولیھ رئاسة 
مباركي  ابراھیم  أكد  تلمسان،  بوالیة  المنصورة  دائرة 
ووالي  الجمھوریة  رئیس  توصیات  كافة  تطبیق  عزمھ 
بتحسین  الصلة  ذات  المشاریع  وتنفیذ  لتجسید  الوالیة 
لتنفیذ  واإللتزام  الظل  مناطق  لساكنة  المعیشي  اإلطار 

مخرجات لقاء الحكومة بالوالة.
المشاریع ووضعھا  لتسلیم  باآلجال  التقیید  بأن  وأضاف 
السلطات  اھتمامات  صلب  في  تدخل  االستغالل،  قید 
تعتبر  وأنھا  خاصة  المواطنون،  منھا  لیستفید  المحلیة، 
استعجالیة، فال یمكن التھاون في مشاریع الربط بمختلف 
الشبكات من المیاه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، 
ضروریات  من  لكونھا  والكھرباء،  الطبیعي  الغاز 

تسلیم  على  یسھرون  المسؤولین  كل  مضیفا  الحیاة، 
المشاریع في آجالھا القانونیة. وقال مباركي، أن حرص 
مسؤولي الوالیة والدائرة على استالم كل المشاریع التي 
آجالھا،  في  الظل  مناطق  سكان  لفائدة  تخصیصھا  تم 
اعتمد على تسطیر برنامج عمل بالتنسیق مع المصالح 
التقنیة من خالل عقد اجتماعات معھا كل 15 یوم على 
من  میدانیة  بخرجات  القیام  بعدھا  لیتم  الدائرة  مستوى 
المشاریع واالطالع على  لتفقد سیر  خالل لجنة خاصة 
النقائص،  تقدیم مالحظات بخصوص  تقدمھا، مع  مدى 
مضیفا بأن مصالحھ ترفع تقاریر دوري لمصالح الوالیة 
لجنة  خالل  من  میدانیة،  خرجات  تقوم  بدورھا  والتي 
استالم  على  المسؤولین  كافة  حرص  یؤكد  ما  والئیة، 
ال  وأنھم  خاصة  اآلجال،  في  تھاونھم  وعدم  المشاریع 
الخرجات  أن  أكد  كما  التقاریر،  باإلطالع على  یكتفون 
المیدانیة تسمح المسؤولین بالوقوف على الجودة في تنفیذ 

العملیات.

المدني... المجتمع إشراك
وقال مباركي، بأن المساعي الحثیثة للدفع بعجلة التنمیة، 
ترتكز  العمل وفق مقاربة  الدائرة  تتطلب من مسؤولي 
على إشراك المجتمع المدني بكافة أطیافھ، للوصول إلى 
المبتغى، وتوفیر ما یصبو إلیھ القاطنون بمناطق، التي 

تشھد تحسنا بالمقارنة مع كانت علیھ سابقا.
یمر  فیھ مصالحھ،  الذي شرعت  العمل  أن  إلى  وأشار 
وكافة  والجمعیات  المواطنین  أمام  األبواب  فتح  عبر 
بأن  مؤكدا  احتیاجاتھم،  عن  للتبلیغ  المجتمع  شرائح 
دون  النقائص  كافة  حصر   على  قادر  غیر  السلطات 
یلعب دورا ھاما في  الذي  المدني،  بالمجتمع  االستعانة 
دائرة  رأس  على  األول  المسؤول  وشدد  الجدیدة.  بناء 
المنصورة على رؤساء البلدیات للحرص على إشراك 
وحتى  أحیاء  ولجان  جمعیات  من  المدني  المجتمع 
لتسھیل  إیاھم  داعیا  التنمیة،  عجلة  لتحریك  مواطنین 
بنقل  لھم  تسمح  ظروف  في  ووضعھم  معھم  التواصل 
احتیاجات الساكنة بشكل دوري وسریع، من أجل التكفل 
الصحیحة  سكتھ  على  التنمیة  قطار  وضع  أن  اذ  بھا، 
غیر ممكن دون االستعانة بالمجتمع المدني، وقد أعطت 
منھجیة عملنا ثمارھا، بعدما تمكنا من تسجیل العدید من 
المشاریع التنمویة واستكملنا األشغال بھا، وشرعنا في 
تحدید االحتیاجات األخرى، التي ینتظر أن تفرج عنھا 

السلطات الوالئیة في بدایة العام القادم.
ویرى محدثنا، بأن المواطن واللجان والجمعیات، شریان 
النقائص  احصاء  یمكن  بفضلھا  التنمیة،  لتحقیق  ھام 
العام، وھو  الصالح  بالنفع على  تعود  وتسجیل مشاریع 
األمر الذي دفع مصالحھ للعمل على  انشاء وخلق لجان 
األحیاء في كل مناطق دائرة المنصورة تنفیذا للتعلیمات 
واشراكھا  جھة  من  العلیا  السلطات  قبل  من  المسداة 
المجتمع  بأن  مؤكدا  أخرى،  من جھة  التنمیة  مسار  في 
ومراقبة  النقائص  لضبط  فعالة  أداة  أطیافھ  بكل  المدني 
العمل  منھجیة  بأن  مباركي،  وأضاف  المشاریع.  سیر 
المتبعة بالتنسیق مع المسؤول التنفیذي األول على رأس 
التنمویة  المشاریع  من  العدید  بتجسید  سمحت  الوالیة 

وتقدیم اقتراحات لمشاریع جدیدة لسنة 2022، سیجري 
االجتماع  خالل  القادمة  السنة  بدایة  خالل  فیھا  الفصل 
الذي سیعقده والي الوالیة، مشددا على أن األولویة تبقى 
التكفل بھم، كاشفا عن  الظل الستكمال برنامج  لمناطق 
بني  لبلدیة  و4   غرابة  عین  لبلدیة  مشاریع   9 تسجیل 

مستار  ونفس العدد لساكني بلدیة تیرني بني ھدیل.

تسھیالت للمستثمرین 
والفالحین..

لتحسین  الوحید  السبیل  التنمویة،  المشاریع  تكون  ولن 
دائرة  ببلدیات  الظل  مناطق  لساكنة  المعیشي  اإلطار 
مشاریع  لخلق  المحلیة  السلطات  تسعى  إذ  المنصورة، 
استثماریة تعطي من خاللھا دفعا قویا للجھود المبذولة.

وقال ابراھیم مباركي، بأن دائرة المنصورة تحصي في 
بلدیة تیرني بني ھدیل منطقة نشاطات تتوفر على كل 
إلى  تنمویة، مشیرا  لتجسید مشاریع  الالزمة  المقومات 
أن المنطقة استفادت من الربط بمختلف الشبكات وتمت 
إیاھم  داعیا  للمستثمرین،  مھیئة  الظروف  وكل  تھیئتھا 
لیضیف  منھا،  لالستفادة  المعنیة  المصالح  من  للتقرب 
نشاطات  أربعة  انطالق  الحالي سجلنا  الوقت  في  قائال 
استثماریة. وقال رئیس دائرة المنصورة، بأن مصالحھ 
تعمل في الوقت الراھن على تحفیز وتشجیع للمستثمرین 
شغل  مناصب  وخلق  مشاریعھم  تجسید  في  للشروع 
لشباب الدائرة والتقلیل من البطالة، مؤكدا بأن مصالحھ 
تعطي أھمیة بالغة لمنطقة النشاطات من خالل تھیئتھا 
أحسن  في  للمستثمرین  لوضع  الشبكات  بكافة  وربطھا 
المسؤول،  ذات  أوضح  متصل،  سیاق  وفي  الظروف. 
بأن مصالحھ تعمل على دعم الفالحین، من خالل تسجیل 
عملیات للربط وتوصیل الكھرباء للفالحین، الذین قاموا 
على  ودعمھم  لتحفیزھم  مخازن  یملكون  أو  آبار  بحفر 
المضافة  القیمة  تقدم  التي  نشاطاتھم،  في  االستمرار 
للدائرة، خاصة في ظل توجھ العدید من الفالحین لشعبة 
الحمضیات. وقال ذات المسؤول، بأن مصالحھ استلمت 
اقتراحات لتجسید مشاریع للمواد التحویلیة، موجھة نداء 
لكافة مواطني الدائرة، وخاصة فئة الشباب منھم للتقرب 
لتوجیھھم  وأفكارھم  مشاریعھم  وتقدیم  مصالحھم  من 
السیاق  ذات  في  مؤكدا  المصغرة،  مؤسساتھم  إلنشاء 
والنحل،  المواشي  تربیة  لشعب  الولوج  أھمیة  على 
الفالحة تضع نصب عینیھا شباب  خاصة وأن مدیریة 
الدائرة لما تملكھ من مقومات وخصائص تسمح بنجاح 

مشاریع القطاع الفالحي.
اھتمامات  على  السكن  قطاع  یحوز  أخر  جانب  ومن 
1100 من  أزید  توزیع  مؤخرا  تم  المحلیة،  المصالح 
وحدة سكنیة من صیغة االجتماعي بكافة بلدیات دائرة 
الریفي في  للبناء  المنصورة، كما تم توزیع 50 مقرر 
المبعثر،  الریفي  للبناء  و15  ھدیل  بني  تیرني  بلدیة 
فیما ینتظر أن یستفید ساكنة مناطق الظل من مقررات 
في  منازلھم،  لتشید  االراضي إلطالق عملیات  لتوزیع 
بأن  یعني  ما  الھضاب،  المصنفة مع  بلدیة عین غرابة 

المنطقة ستستفید من عملیات جدیدة في قطاع السكن.

تتواصل المساعي الحثيثة للسلطات العليا للبالد الرامية إلى تجسيد مشاريع تنموية بمناطق الظل، لفك العزلة ورفع الغبن 
وتحسين المستوى المعيشي لقاطنيها، عبر رصد أغلفة مالية هامة، وفق استراتيجية تنموية متعددة األبعاد.



5 إقتصادي

بالمائة في  بعد تراجع بنسبة 4.9 
المحلي  الناتج  2020، سجل  سنة 
نسبة  فاق  قیاسیا  ارتفاعا  الخام 
لـ  الثاني  الثالثي  خالل  بالمائة   6
2021، وھي نتائج تظھر التعافي 
االقتصادي الذي تشھده البالد خالل 
االقتصاد  وتمكن  الحالیة.  السنة 
الجزائري من العودة للنمو بفضل 
في شتى  المحققة  االیجابیة  النتائج 
قطاع  رأسھا  وعلى  القطاعات، 
ارتفاعا  سجل  الذي  المحروقات 
في القیمة المضافة القطاعیة بنسبة 
-10،2 (مقابل  بالمائة   10.3

بالمائة في سنة 2020).
االرقام  تظھر  اإلطار،  ھذا  وفي 
في  ملحوظا  ارتفاعا  الرسمیة 
بنسبة  المحروقات،  صادرات 
القیمة  حیث  من  بالمائة   60
الحجم،  حیث  من  بالمائة  و12 
خارج  الصادرات  سجلت  فیما 
المحروقات، مستوى تاریخي غیر 
محققة  االستقالل،  منذ  مسبوق 
حوالي 5 ملیارات دوالر (160+

بالمائة مقارنة بسنة 2020).
یزال  ال  التي  للجزائر  وبالنسبة 
بمداخیل  بشدة  مرتبطا  اقتصادھا 
المنقضیة  السنة  فان  المحروقات، 

كانت اكثر سخاء من سنة 2020
انتقل  إذ  البرمیل،  سعر  حیث  من 
"صحراء  لمزیج  السنوي  المعدل 
اكثر  إلى  دوالر   41،8 من  بلند" 
تحسن  ویعود  دوالر.   65 من 
إلى  رئیسي  بشكل  ھذا  االسعار 
وجھود  العالمي  االقتصاد  انتعاش 
للنفط  المصدرة  الدول  منظمة 
(أوبك)  وحلفائھا، من اجل الحفاظ 
على توازن السوق. وبالموازاة مع 
الواردات  فإن  الصادرات،  ارتفاع 
انخفاضا  جانبھا  من  سجلت  قد 
ملیار   30 الى  لتصل  محسوسا 
دوالر، أي نصف قیمتھا قبل 10
سنوات.ویتعلق االمر ب"انخفاض 
ھیكلي ولیس ظرفي" حسب رئیس 
تبون،  المجید  عبد  الجمھوریة 
مستوى  "تعكس  نتیجة  أنھا  كما 
البالد  عرفھ  الذي  والتبذیر  الفساد 
حسب  السابقة"،  السنوات  خالل 
وزیر  االول،  الوزیر  تصریحات 

المالیة، ایمن بن عبد الرحمن.
ترشید  سیاسة  تجسید  وبفضل 
بعد  البالد  تمكنت  الواردات، 
تسجیل  من  العجز،  من  سنوات 
فائض في المیزان التجاري بأكثر 
من ملیار دوالر في نھایة نوفمبر 

ألن  مرشح  إیجابي  رصید  وھو 
في  دوالر  ملیار   2 قیمة  یتجاوز 
مداخیل  فإن  السنة.وعلیھ،  نھایة 
صادرات البالد قد سمحت بتغطیة 
تكالیف الواردات في 2021 دون 

اللجوء الى احتیاطات الصرف.
عجز  فإن  النتائج،  لھذه  وبالنظر 
5 یتجاوز  لن  المدفوعات  میزان 
مقابل   2021 في  ملیارات دوالر 
16 ملیار في 2020، وھي أرقام 
كانت إلى غایة وقت قریب "بمثابة 
األول،  الوزر  تعبیر  حلم"، حسب 
غیر أن الجائحة كانت لھ رغم ذلك 
الذي  التضخم،  على  ملموسة  اثار 
السنة  بنھایة  بالمائة   5 إلى  ارتفع 
بالمائة في 2020)،  (مقابل 2،4 
بسبب ارتفاع اسعار المواد االولیة 
وتكالیف  الدولي  المستوى  على 
اللوجیستیك وھو ما دفع باالسعار 

إلى االرتفاع محلیا.
التي  الصحیة  االزمة  زادت  كما 
االول  الثالثي  منذ  البالد  عرفتھا 
بقیة  غرار  -على   2020 من 
المیزانیة  عجز  تفاقم  من  العالم- 
الموجھة  النفقات  ارتفاع  جراء 
لالزمة. المالیة  االثار  لمواجھة 
السیناریوھات  بعض  وعكس  لكن 

تلجأ  لم  الجزائر  فان  المتشائمة، 
وال  المالیة  االوراق  طبع  الى 
حیث  الخارجیة،  االستدانة  الى 
من  كلي  بشكل  الخزینة  تمویل  تم 
الخزینة  الیات  الى  اللجوء  خالل 
االیرادات.  ضبط  وصندوق 
ویعتبر مجلس إدارة صندوق النقد 
الدولي في ھذا الصدد أن "التصدي 
قد  الجزائریة،  للسلطات  السریع 
الصحیة  االثار  من  بالحد  سمح 
لالزمة".وأكد مجلس  واالجتماعیة 
إدارة الصندوق في ختام مشاوراتھ 
ان   ،2021 لسنة  الجزائر  مع 
'االقتصاد الجزائري بصدد التعافي 
التي  الصدمتین  من  التدریجي 
واحد  ان  في  معا  لھما  تعرض 
2020، وھما وباء كوفید-  خالل 

19 وانخفاض اسعار النفط".
الھیكلیة  االصالحات  عن  وفضال 
لألزمة  التصدي  واجراءات 
قد   2021 سنة  فان  الصحیة، 
الترسانة  بتعزیز  ایضا  تمیزت 
القانونیة المسیرة لالقتصاد، السیما 
للقانون  الفعلي  السریان  بدایة  مع 
قانون  للمحروقات، وإعداد  الجدید 
والمصادقة  لالستثمارات  جدید 

على قانون یجرم المضاربة.

الكترونیك  كوندور  الجزائریة  الشركة  تعتزم 
االلكترونیة  الصناعات  في  المتخصصة 
والكھرو-منزلیة قریبا تصدیر منتوجاتھا بشكل 
منتظم نحو كوت دي فوار حسبما أكده مسؤول 

بالشركة لوكالة األنباء الجزائریة.
وتأتي ھذه الصادرات عقب التوقیع شھر یونیو 
كوندور  مجمع  بین  توزیع  عقد  على  الماضي 
على  العقد  .وینص  دیفوار  كوت  من  شریك  و 
تصدیر مراجع العالمة الجزائریة لیس فقط إلى 
كوت دیفوار ولكن أیًضا نحو البلدان المجاورة 
لھا مثل غانا و مالي، حسبما أكده مساعد المدیر 
محمد صالح  إلكترونیك  كوندور  لشركة  العام 
في  الشركة  ھذه  مشاركة  ھامش  على  دعاس 
اإلنتاج  لمعرض  والعشرین  التاسعة  النسخة 

المتحدث  أعلن  الصدد،  ھذا  وفي  الجزائري. 
الجزائر  إلى  سیتنقل  اإلیفواري  "الشریك  أن 
األسبوع المقبل لتسویة التفاصیل النھائیة ، تحسبا 
للمنتجات".كما قال دعاس  الول عملیة تصدیر 
أن شركة كوندور الكترونیك حققت رقم أعمال 
دوالر  ملیون   80 بقیمة  التصدیر  عند  متراكم 
خالل السنوات الثالث الماضیة، مشیًرا إلى أن 
منتجات العالمة موجودة بالفعل في تونس ولیبیا 
وموریتانیا والسینغال والبنین والكونغو . وحتى 
التي  تنافسیة في األسواق األفریقیة  أكثر  یكون 
مجمع  استثمر   ،" االولى  "بالدرجة  یستھدفھا 
من  التلفزیون  لوحات  إنتاج  وحدة  في  كوندور 
أجل رفع معدل تكامل ھذه األجھزة التلفزیونیة 

وخفض أسعارھا.

ھذا  أن  المتحدث  أوضح  السیاق،  نفس  وفي 
حجم  حسب   ، تتنوع  یومیة  بسعة  االستثمار 
الشاشة بین 1000 و 1800 وحدة ، سیسمح 
62 الى  االدماج  نسبة  بزیادة  كوندور  لشركة 
سابًقا  بالمئة    22 ب  یقدر  كان  أن  بعد  بالمئة 
، مما سیؤثر على سعر أجھزة التلفزیون الذي 
سینخفض بنسبة 15 بالمئة بفضل ھذا االدماج".
التلفزیون  أجھزة  فإن  المسؤول،  نفس  وحسب 
التي  الجزائریة  للعالمة  الوحید  المنتوج  لیست 
جھاز  ان  بما  "ھامة"  ادماج   نسبة  من  تستفید 
التدفئة " مندمج بنسبة 100، إضافة إلى موقد 
الطبخ" في الوقت الذي تمثل فیھ الغسالة نسبة 

ادماج " تتجاوز 60 بالمئة".
ف. م

بعد سنة 2020 التي تميزت بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا، عادت الجزائر في 
سنة 2021 إلى مسار النمو والتوازنات المالية، مسجلة انطالقة اقتصادية جديدة للبالد.

ع. ط
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2021  الموافق 

ل 16 جمادى األولى  
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الجزائر تحقق فائضا في الميزان التجاري بعد سنوات من التراجع
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تثمین إلى الرامیة القطاع استراتیجیة إطار في
واالبتكار التمیز
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بتكریم من  بلعباس،  الیابس بسیدي  حظیت جامعة جامعة جیاللي 
زیان،  بن  الباقي  عبد  العلمي،  والبحث  العالي  التعلیم  وزیر  قبل 
بعد حصولھا على المرتبة األولى وطنیا في مجال البحوث العلمیة 
مختلف  من  األساتذة  من  مجموعة  التكریم  شمل  كما  االكادیمیة، 
البحث  مجال  في  تفوقھم  إثر  الوطن  عبر  الجامعیة  المؤسسات 

واالبتكار، حسب ما أفاد بھ بیان للوزارة.
"الرؤیة  إطار  في  یأتي  التكریم  ھذا  أن  المصدر  ذات  أوضح 
واالبتكار"،  والتمیز  التفوق  بتكریم  القاضیة  الجدیدة  االستراتیجیة 
والتي أصبحت "سنة وتقلیدا راسخا ونزلت منزلة التنفیذ الفعلي". 
بلعباس  بسیدي  الیابس  جیاللي  جامعة  تكریم  الصدد  ھذا  في  وتم 
أعمال  مجال  في  وطنیا  األولى  المرتبة  على  حصولھا  بمناسبة 
AD Scientific تصنیف  حسب  األكادیمیة  العلمیة  البحث 

Index 2021 و13 إفریقیا و99  عالمیا.
كما تم تكریم من كل ندوة جھویة للجامعات (شرق، غرب، وسط)، 
أستاذین ممن تحصلوا على المرتبة المتمیزة وعلى أعلى نقاط في 
العلوم  أسرة  من  واحد  الجامعي،  للتأھیل  المرقمنة  األولى  الدورة 

االجتماعیة واإلنسانیة وآخر من أسرة العلوم والتقنیات.
ھواري  جامعة  من  أورابح  كمال  الدكتور  من  بكل  األمر  ویتعلق 
بومدین للعلوم والتكنولوجیا بباب الزوار، الدكتور ھشام عیاد من 
المركز الجامعي بمغنیة، الدكتور نبیل خرواع من المدرسة الوطنیة 
المتعددة التقنیات بقسنطینة، الدكتور بالل حمیل من جامعة حسیبة 
بن  العربي  الدكتورة ھند مدفوني من جامعة  بالشلف،  بوعلي  بن 
العلیا  المدرسة  من  بوشطارة  مھدي  والدكتور  البواقي  بأم  مھیدي 
للمناجمنت بالقلیعة. وبالنسبة لألساتذة الذین تحصلوا على المرتبة 
المتمیزة خالل الدورة ال46 للجنة الجامعیة الوطنیة لترقیة األساتذة 
المحاضرین صنف "أ" إلى مصف أستاذ التعلیم العالي فھم: األستاذ 
عادل وناس من جامعة العربي بن مھیدي بأم البواقي، والذي قدم 
في ملف الترقیة 70 مقاال في الریاضیات منھا 69 مقاال منشورا 
في مجلة تصنیف A ومقال واحد في مجلة تصنیف A+، باإلضافة 
الذي قدم  بتیارت  ابن خلدون  إلى األستاذ خالد طایبي من جامعة 
في ملف الترقیة 20 مقاال عالمیا في علوم الطبیعة والحیاة، 3 في 
مجلة تصنیف B  و15 مقاال في مجلة تصنیف A  ومقالتین في 
مجلة تصنیف A+، وكذا األستاذ عبد الوھاب جناد من جامعة عبد 
الحمید بن بادیس مستغانم الذي قدم أحسن إنتاج وتحصل على أعلى 
معدل في علم النفس. وبخصوص األساتذة الباحثین الذین تحصلوا 
على جائزة البحث العلمي لسنة 2020 التي تمنحھا منظمة الدول 
العربیة المصدرة للبترول "أوابك"، فیتعلق األمر بكل من األستاذ 
العید قریشي من جامعة محمد الصدیق بن یحیى بجیجل، األستاذ 
البواقي واألستاذة  بأم  العربي بن مھیدي  محمد بوسنة من جامعة 

آمال تباني من جامعة إبراھیم سلطان شیبوط "الجزائر 3".
وفي ذات السیاق، تم تكریم األستاذ نصر الدین براشد من جامعة 
بمناسبة  وذلك  بوضیاف"،  "محمد  والتكنولوجیا  للعلوم  وھران 
إمبراطور  لھ  منحھ  الذي  الساطعة"  "الشمس  وسام  على  حصولھ 
الجزائر  بین  التعاون  لتوطید  السبعینیات  الیابان نظیر جھوده منذ 

والیابان في میدان التعلیم العالي والبحث العلمي.         ع.ط
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لباطشة  سلیم  الجزائریین،  للعمال  العام  لالتحاد  العام  األمین  دعا 
في مجال محاربة ظاھرة  الجھود  تكثیف  إلى  العمل  أمس وزارة 
عدم التصریح بالعمال لدى مصالح الضمان االجتماعي التي تؤثر 

سلبا على الصحة المالیة لصنادیق الضمان االجتماعي.
الثامن  المؤتمر  أشغال  افتتاحھ  لدى  كلمة  في  لباطشة  سلیم  قال  و 
القادر"  "األمیر عبد  المحاضرات  بقاعة  للمنظمة  الوالئي  لالتحاد 
الضمان  صنادیق  وضعیة  إلنعاش  "الحل  أن  بوحنیفیة  بمدینة 
في  یكمن  للتقاعد  الوطني  الصندوق  رأسھا  على  و  االجتماعي 
الوطني  الصندوق  لدى  بالعمال  التصریح  عدم  ظاھرة  محاربة 
للتأمینات االجتماعیة". وأكد مسؤول المركزیة النقابیة أن محاربة 
االجتماعي  الضمان  ھیئات  لدى  بالعمال  التصریح  عدم  ظاھرة 
و  العمال  منھا  یعاني  التي  الھشاشة  على  القضاء  في  ستساھم 
من  تخرجھا  االجتماعي  الضمان  لصنادیق  إضافیة  مداخیل  یوفر 
األزمة المزمنة التي تشكو منھا و یسمح للذین اشتغلوا طیلة 32
سنة بالخروج للتقاعد دون الخوف على الصحة المالیة للصندوق 
الوطني للتقاعد. و دعا األمین العام لالتحاد العام للعمال الجزائریین 
من جھة ثانیة الھیئات الوصیة على صنادیق الضمان االجتماعي 
إلى "استغالل األموال الموجودة لدى صنادیق الضمان االجتماعي 
و  فقط  اختصاصھا  مجاالت  في  العمال  اشتراكات  الناتجة عن  و 

االبتعاد عن تمویل عملیات أخرى عن طریق ھذه األموال. 
التقاعد و  النقابیة بتعدیل قانون  كما جدد لباطشة تمسك المركزیة 
السماح بعودة التقاعد دون شرط السن للعمال الذین أكملوا 32 سنة 
من العمل و االشتراك في نظام الضمان االجتماعي باعتباره حقا 
مشروعا للعمال ال یمكن التنازل عنھ. وقال ان "تمسك االتحاد العام 
للعمال الجزائریین بمنھج الحوار مع الحكومة و مختلف األطراف 
لحل المشاكل التي یعاني منھا العمال الذي جاء بنتائج جیدة أعلن 
عنھا رئیس الجمھوریة السید عبد المجید تبون و منھا قرار رفع 
الضریبة  تخفیض  و  العمومي  الوظیف  لعمال  االستداللیة  النقطة 
على الدخل اإلجمالي و اإلذن بمراجعة القوانین الخاصة لمختلف 
النقابي عن "حرص المركزیة  العمال". و أعرب المسؤول  فئات 
النقابیة على االستقرار في الوسط العمالي لبناء جبھة داخلیة قویة 

في الوطن لمواجھة التحدیات الخارجیة في كل المجاالت". 
بمعسكر  الوالئي  لالتحاد  الثامن  المؤتمر  انعقاد  لباطشة  واعتبر 
"محطة ھامة في مسار االتحاد العام للعمال الجزائریین و فرصة 
لتحیین القیادات المحلیة و االلتزام بالقوانین و اللوائح المنظمة لعمل 

س. ز المنظمة النقابیة".    

وجهة صادراتها األولى ستكون نحو "كوت ديفوار"

منتجات "كوندور" تعود إلى األسواق 
االفريقية
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 بسكرة: 
إطالق حملة تحسيسية للوقاية من 

حوادث المرور

 فيما انطلقت حملة الجني عبر كافة القري بالوالية 

تراجع في إنتاج الزيتون بالبويرة 

أطلقت نهاية األسبوع  المجموعة 
ببسكرة  لوطني  للدرك  اإلقليمية 
من  للوقاية  تحسيسية  حملة 

حوادث المرور.
هامش  على  لوأج  تصريح  وفي   
بالقرب من محطة  الحملة  إطالق 
الوالية  بعاصمة  المسافرين 
شقرار  شرقي  بن  المقدم  أوضح 
الطرقات  أمن  مكتب  رئيس 
للدرك  اإلقليمية  بالمجموعة 
تهدف  المبادرة  هذه  أن  الوطني 
إلى تحسيس مستعملي الطرقات 
و  السيارات  سائقي  والسيما 
احترام  بضرورة  النارية  الدراجات 
الحيطة  أخذ  و  المرور  قواعد 
العطلة  فترة  في  خاصة  والحذر 
التي  الحوادث  من  للحد  المدرسية 
من  كبيرة  أعداد  سنويا  تخلف 
تنظيم  الحملة  وتشمل  الضحايا. 
مديريتي  مع  مشتركة  نشاطات 
المدنية  والحماية  الوالئي  األمن 
المحلية  الجمعيات  جانب  إلى 
التحسيس  مجال  في  الناشطة 
بتقديم  المرور  حوادث  بخطورة 
نصائح مباشرة للسائقين وتوزيع 
ضمن  الموضوع  حول  مطويات 

المشاركة  أهمية  إبراز  مساعي 
والتقليل  آمنة  الطرق  جعل  في 
تجنب  خالل  من  الحوادث  من 
في  واإلفراط  الخطيرة  المناورات 
حسب  الخطير  والتجاوز  السرعة 
حسب  ستوجه  كما  المصدر.  ذات 
و  نصائح  أيضا  الحملة  برنامج 
الدراجات  لمستعملي  إرشادات 
تستعمل  باعتبارها  النارية 
بالمنطقة وذلك من خالل  بكثرة 
المعنيين  مع  المباشر  التواصل 
خوذة  ارتداء  ضرورة  على  للتركيز 
أضواء  سالمة  من  التأكد  و  األمان 
المناورات  وتجنب  النارية  الدراجة 
هذه  فإن  لإلشارة   . الخطيرة 
شملت  التي  التحسيسية  الحملة 
نقل  ومحطات  الوطنية  الطرق 
المسافرين ستستمر إلى غاية 22

الجاري و ذلك بمساهمة  ديسمبر 
كل من الجمعية الوالئية للوقاية 
من حوادث المرور والمكتب الوالئي 
للسالمة  الوطنية  لألكاديمية 
المرورية وجمعية طريق السالمة 
اإلسالمية  الكشافة  جانب  إلى 

الجزائرية.
س.ز

 عين صالح:
تدشين فرع جهوي 

للصندوق الوطني 
للتعاون الفالحي 

أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفالحي، عن 
افتتاح فرع جهوي جديد بوالية عين صالح.

وفي إطار «مواصلة تطبيق استراتيجية 
الصندوق الرامية لتوسيع شبكته التجارية 
بمناطق الجنوب افتتح الصندوق الوطني 

للتعاون الفالحي مكتبه الجهوي في والية 
عين صالح», حسب البيان. و ذكر الصندوق 

في بيانه ان حفل التدشين جرى بحضور 
المنتخبين المحليين و ممثلي المديرية العامة 
و شعبة الفالحة, مشيرا الى ان الصندوق يضم 

68 مكتبا جهويا و 530 مكتبا محليا و يمكن 
لفالحي الوالية الجديدة االستفادة من خدمات 

الصندوق الوطني للتعاون الفالحي  فيما 
يتعلق بالتأمين و العقود في جميع الشعب 

بما في ذلك القطاعين الفالحي و الصناعي 
و مختلف المخاطر. و يطمح الصندوق الذي 

يعتمد نظام تسييره الجديد على ضمان 
استمرارية نشاطاته التوسعية و المشاركة 

الفعالة في تحريك ديناميكية القطاع 
االقتصادي في المناطق المعزولة المشاركة في 
تنمية هذه المنطقة و خلق فرص العمل. و تم 

على هامش حفل التدشين امضاء اتفاقيات 
بين المكتب الجهوي لعين صالح و منتجي 
الطماطم و مربي اإلبل, حسب ذات المصدر.

ق.م

 فيما ال تزال حمالت التحسيس مستمرة 
حوادث اختناقات الغاز ترتفع 

بهذه الواليات

 الشلف:
إطالق الطبعة 7 للورشات 

المتنقلة للمطالعة

 العاصمة: 
حجز أزيد من 9 قناطير من 

الدجاج الفاسد 

نهاية  الغاز  اختناقات  حوادث  عرفت 
الوطن  واليات  من  عدد  عبر  األسبوع 
حمالت  تنجح  لم  حيث  كبيرا  ارتفاعا 
فيما  الضحايا  تقليل  في  التحسيس 
لاللتزام  مستمرة  الدعوات  تبقي 
أجهزة  استعمال  عند  الوقاية  بتدابير 
طرف  من  المياه  وسخانات  التدفئة 

المواطنين.
المدنية  الحماية  مصالح  وتمكنت   
لوالية غليزان من إنقاذ أربعة أشخاص 
أكسيد  أحادي  بغاز  اختناقا  الموت  من 
الثانوية  الوحدة  تدخلت  و  الكربون. 
من  زمورة  لدائرة  المدنية  للحماية 
أكسيد  أحادي  بغاز  إختناق  حالة  أجل 
النار  موقد  من  المنبعث  الكربون 
ألربع  بالمطبخ  المدينة  بغاز  الموصل 
على  وهذا  واحدة.  عائلة  من  أشخاص 
بلدية   مسكن   30 بحي  عمارة  مستوى 
و دائرة زمورة، الضحايا من جنس أنثى 
سنتين  و  أشهر   7 العمر  من  يبلغون 
قيء  و  التنفس  في  بضيق  مصابين 
إغماء.  حالة  لديهم  سنة   65 و  ،و31 
أمس  مصرعه،   شخص  لقي  بالمقابل 
أكسيد  أول  بغاز  اختناقه  اثر  األول 
دائرة  بلدية  مكراز  بحي  وهذا  الكربون 
المدية. هذا وسجلت الوحدة الرئيسية 
للحماية المدنية بالمدية  تدخلها على 
15.49. وذلك من أجل اسعاف  الساعة 
ونقل مختنق بغاز أول أكسيد الكربون 
سنة.   49 عمره  ببلغ  ذكر  جنس  من 
لغاز  استنشاقه  جراء  الضحية  واختنق 
من  المنبعث  الكربون  أوكسيد  أول 
المدفئة. ليتم نقله إلى مصلحة حفظ 
بوضياف  محمد  بمستشفى  الجثث 
ظرف  في  الثانية  الوفاة  هذه  وتعد 
3ايام والتي تعود لشاب من دائرة عين 
بوسيف. وبذات الوالية أسعفت مصالح 
أربعة  المدية  لوالية  المدنية  الحماية 

أشخاص تعرضوا لالختناق بالغاز بحي 
في  السمار  ذراع  ببلدية  الجردة  عين 
اإلعالم  خلية  وأوضحت  المدية.  دائرة 
صفحتها  عبر  الهيئة  لذات  واالتصال 
المتقدم  المركز  أن  الفايسبوك،  على 
بالمدية  الرئيسية  والوحدة  بزيوش 
تدخال بحي عين الجردة الواقع ببلدية 
ألجل  المدية  دائرة  في  السمار  ذراع 
بغاز  مختنقين  أربعة  ونقل  إسعاف 
من  المنبعث  الكربون  أوكسيد  أحادي 
أن  المصدر  نفس  وأضاف  الماء.  سخان 
أعمارهم  تتراوح  ذكور  ثالثة  الضحايا 
بين سنتين و41 سنة وامرأة تبلغ من 
حالة غثيان  وجدوا في  32 سنة  العمر 
وآالم في الرأس تم إسعافهم وإجالئهم 
جهتها  من  المدية.  مستشفى  إلى 
الحماية  وحدة  من  عناصر  تمكنت 
إنقاذ  من  وهران  في  لبوسفر  المدنية 
شخصين من عائلة واحدة على مستوى 
رقم 14 حي قوتادة بلدية بوسفر دائرة 
أول  بغاز  الترك تعرضوا الختناق  عين 
أكسيد الكربون. الضحيتان األم البالغة 
وإبنتها  سنة  حوالي27  العمر  من 
البالغة من العمر حوالي 05 سنوات تم 
يعانيان  كانا  بينما  باعجوبة  انقاذها 
للوعي  وفاقدتين  شديد  ضيق  من 
أكسيد  أول  لغاز  استنشاقهما  جراء 
الكربون المنبعث من سخان الماء حيث 
الضرورية  اإلسعافات  لهما  تقديم  تم 
نحو  السرعة  جناح  على  تحويلهما  قبا 
مصلحة االستعجاالت بمستشفى مجبر 
البويرة  والية  وفي  الترك.  بعين  تامي 
المدنية  الحماية  إسعافات  أنقذت 
بالغاز  لالختناق  تعرضا  شخصين 
بمنزلهما  الماء  سخان  من  المنبعث 
والية  في  غبالو  بئر  ببلدية  الواقع 

البويرة.
س.ز

الرئيسية للمطالعة  المكتبة  كشف مدير 
العمومية لوالية الشلف، محمد قمومية، 
بأن التحضيرات متواصلة لتنظيم الطبعة 
7 للورشات المتنقلة خالل الفترة الممتدة 
23 ديسمبر الجاري تحت شعار  20 و  بين 
على  وذلك  عطلتي  في  رفيقي  كتابي 
فضال  الرئيسية،  المكتبة  فضاء  مستوى 
من  كل  في  لها  التابعة  الملحقات  عن 

الشرفة، الشطية والكريمية.
تصريحات  في  المسؤول  ذات  وأشار 
التي  التظاهرة  هذه  أن  إلى  للصحافة  
التالميذ،  الشتوية  العطلة  مع  تتزامن 
اإلبداع  ورشات  عدة  تنصيب  ستعرف 

مديرية  مع  بالتنسيق  والمطالعة 
المبدع  ورشة  أهمها  والفنون،  الثقافة 
أنشطة  جانب  إلى  الخط  وورشة  الصغير 
فكرية  مسابقات  تتخللها  ثقافية 
ثمن  كما  وترفهية.  مسرحية  وعروض 
واألولياء  التالميذ  تجاوب  المسؤول،  ذات 
مع الورشات التي تم تنظيمها يوم أمس 
المحيد  عبد  العمومي  المتحف  بساحة 
انتظار  في  الشلف،  مدينة  وسط  مزيان 
السابعة  الطبعة  فعاليات  انطالق 

للورشات المتنقلة للمطالعة يوم غدا.
س.ز

الوطني  للدرك  الطرقات  أمن  فرقة  حجزت 
بسيدي موسى أزيد من 9 قناطير من اللحوم 
كانت  دج.   322000 قدرها  بقيمة  البيضاء 
موجهة إلى االستهالك بطريقة غير شرعية 

وبدون شهادة صحية.
وحسب بيان أصدرته المجموعة اإلقليمية 
وضعت  العاصمة،  بالجزائر  الوطني  للدرك 
المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني مخطط 
فعال لمحاربة هذه الجريمة في إطار سلسلة 
غير  التجارة  محاربة  إلى  الرامية  الجهود 
الشرعية والتجار الفوضويين وحماية الصحة 
العمومية حيث تمكنت فرقة أمن الطرقات 
على  شاحنة  توقيف  من  موسى  بسيدي 
إجمالية  بقيمة  بيضاء.  لحوم  دجاج  متنها 
تقدر بـ 316 كلغ من الدجاج المجوف بقيمة 
إلى  موجهة  كانت  جزائري  دينار   110600
االستهالك بدون شهادة صحية. وفي عملية 
توقيف  من  الفرقة  نفس  تمكنت  ثانية 
الدجاج  من  كلغ   257 متنها  على  شاحنة 

89950دج.  بلغت  مالية  بقيمة  المجوف، 
كما كانت موجهة إلى االستهالك دون امتالك 
شهادة صحية للمنتوجات الحيوانية مع دون 
حيازة رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي 
الطرقات  أمن  فرقة  أوفقت  كما  للبضائع. 
للدرك الوطني بسيدي موسى شاحنة ثالثة 
محملة بدجاج بوزن 347 كلغ و بقيمة مالية 
قدرت بـ 121450 دينار جزائري. دون حيازة 
شهادة االعتماد الصحي وعدم امتالك شهادة 
صحية للمنتوجات الحيوانية وعدم امتالك 
الفاتورة. وأضاف ذات البيان، أن المجموعة 
اتخذت  بالجزائر  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
التحقيقات  واستكمال  القانونية  اإلجراءات 
بعد  ذلك  تم  كما  الحجز.  هذا  بخصوص 
المختصة.  البيطرية  بالمصالح  االستعانة 
كما أن الجهات القضائية المختصة إقليميا 
قامت بمنح اللّحوم المحجوزة إلى مركز إيواء 

دار المسنين بسيدي موسى.
س.ز

حقل  صاحب  أولعيد  وأبرز 
(لعجيبة)  بأقويالل  زيتون 
لعامل  الكبير»  «التأثير 
النقص  عن  الناجم  الجفاف 
األمطار  تساقط  في  الحاد 
لهذا  الزيتون  إنتاج  على 
نتوقع  «الذي  الموسم, 
في  منخفضًا  يكون  أن 
منطقتنا» كما قال. وهو األمر 
آخرون  فالحون  أكده  الذي 
من  غرار محمد سعيد,  على 
أعربوا  الذين  القرية,  نفس 
أملهم»  «خيبة  عن  لواج 
المتوقع  «االنخفاض  إزاء 
الزيتون وجودة  في محصول 
محمد  وأفاد  المنتوج». 
أن  السياق  هذا  في  سعيد 
الزيتون  أشجار  من  «العديد 
موجة  بسبب  جفت  قد 
حرائق  وكذا  والجفاف  الحر 
من  بالرغم  الماضي,  الصيف 
مقاومة هذه الشجرة لقسوة 
بين  من  ذكر  كما  المناخ». 
المتسببة  األخرى  العوامل 
الزيتون,  إنتاج  تراجع  في 
بشجرة  العناية  نقص 
من  وحمايتها  الزيتون 
وتتسارع  األمراض.  مختلف 
العديد من العائالت القروية 
الزيتون  حقول  إلى  يوميا 
قبل  الثمار,  جني  اجل  من 
عودة األمطار و سوء األحوال 
بالمنطقة  سيما  الجوية, 
الشرقية من الوالية, بحقول 
وبشلول  لعجيبة  و  امشدالة 
حيث  لقصر,  وأث  واألصنام 
جني  عملية  انطلقت 
من  أسبوع.  منذ  الزيتون 
فالح  عيسى,  تأسف  جهته, 

أصماض  أسيف  من  شاب 
«المردود  إزاء  بامشداله 
لهذه  المنتظر  الضئيل 
يعرب  أن  قبل  الموسم», 
اإلنتاج  أمله أن يكون «  عن 
أفضل خالل الموسم المقبل 
والثلوج»,  األمطار  عودة  مع 

كما قال.
    الجفاف الشديد 

أثر سلبا على اإلنتاج 
المصالح  مديرية  وتتوقع 
إنتاجا  بالبويرة  الفالحية 
الموسم,  هذا  خالل  ضعيفا 
الماضية,  بالسنوات  مقارنة 
خمسة  من  بأكثر  يقدر 
ماليين لتر من زيت الزيتون, 
السيدة  تقديرات  وفق 
المكلفة  كركود,  سليمة 
باالتصال, التي أفادت بتوقع 
بلوغ مردود 16 لترا من الزيت 
من  الواحد  القنطار  في 

الموسم.  هذا  خالل  الزيتون 
تحقق  البويرة  والية  كانت  و 
الماضية  السنوات  خالل 
إنتاجا يتراوح ما بين ثمانية 
زيت  من  لتر  مليون   11 إلى 
انخفاضه  قبل  الزيتون, 
حاليا بحيث أضحى ال يتعدى 
الستة ماليين لتر من الزيت, 
التي  كركود  السيدة  وفق 
بموجة  التراجع  هذا  فسرت 
البالد.  التي شهدتها  الجفاف 
التراجع  هذا  من  وبالرغم 
محصول  في  المتوقع 
الزيتون لهذه السنة, تعيش 
انطالق  ,مع  الزيتون  حقول 
وقع  على  الجني,  موسم 
النشاط  من  دؤوبة  حركة 
و  التضامن  من  يسودها جو 
التآزر بين القرويين, ممزوج 
بصخب األطفال و صرخاتهم 
من  جوا  تضفي  التي 
هذه  على  والسرور  البهجة 

صادفت  التي  الحملة 
وينتقل  المدرسية.  العطلة 
الحقول  إلى  يوميا  القرويون 
و هم محملين بشتى األدوات 
لجني  الضرورية  الوسائل  و 
الساللم  فيها  بما  الزيتون, 
والقماش المشمع و المقاص 
التي  واألمشاط  والمناشير 
تسهل عليهم عملية الجمع 
تم  كما  األمطار.  عودة  قبل 
في إطار هذه الحملة افتتاح 
235 معصرة زيتون, 85 منها 
تقليدية,   43 و  آلية  نصف 
جدير  الوالية.  إقليم  عبر 
البويرة,  والية  أن  بالذكر 
3 من  أزيد  على  تتوفر  التي 
ماليين شجرة زيتون منتجة, 
برنامج  من  استفادت  قد 
الرامي  الفالحي  القطاع  دعم 
في  مستشارين  تكوين  إلى 
شعبة الزيتون. حيث أفادت 
لدى  باالتصال  المكلفة 
الفالحية  المصالح  مديرية 
مستشارين,  ستة  «بتكوين 
بتلقين  بدورهم  سيقومون 
وأساليب  وسائل  الفالحين 
الزيتون  شعبة  تطوير 
ذي  زيتون  زيت  وإنتاج 
السيدة  تقول  جودة», 
تشجيع  أكدت  كما  كركود. 
على  المجال  في  الفالحين 
يتسنى  كي  تعاونيات  إنشاء 
لهم تنظيم أنفسهم وتطوير 
تعزيز  أجل  من  القطاع  هذا 
قدرات تصدير هذا المنتوج, 

وفق نفس المسؤولة.
س.ز

يترقب الفالحون بوالية البويرة أين انطلقت حملة جني الزيتون منذ أيام 
قليلة تراجعا في اإلنتاج مقارنة بالمواسم السابقة بسبب الجفاف الذي سجل خالل 

س.زالسنوات األخيرة وفقا للناشطين في هذه الشعبة.
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 هوس السيطرة
   هوس السيطرة داء أو مرض عبارة 

عن ميل الشخص إلى فرض آرائه 
على الشخص المقابل له، حيث يشعر 
بأن رأيه هو األفضل و األصوب و بأنه 

القادر على اتخاذ القرارات، و اتخاذ 
هذا الشخص المقابل تابعاً له في كل 
شيء، فيتحكّم في تصرفاته و أقواله 

و حتى مشاعره، و يطلق على هذا 
الشخص المريض بـ « المُسيْطِر» 

ر  بينما الشخص اآلخر هو « المُسيْطَ
عليه». 

    تظهر هذه المشكلة بشكلٍ واضحٍ 
عند األطفال فترى بعضهم يلعبون 

دور القائد و المتحكم بالمجموعة، 
و حب تملك كل شيء و عدم الرغبة 

في إعطاء األطفال اآلخرين إالّ ما يريد 

هو، و تعتبر هذه مشكلةً ليست 
بالبسيطة، فبعض األهالي قد 

يشعرون بالفخر عندما يشاهدون 
ابنهم يتصف بالسيطرة على اآلخرين 

ألنهم يخلطون بين هذه الصفة و بين 
قوة الشخصية.

   و قوة الشخصية يترافق معها 
إعطاء اآلخرين مساحةً من الحرية 

للتحرّك و التصرّف، و قد تكون في 
هذه المرحلة ليست بالمشكلة الكبيرة، 

إالّ أنه عندما يكبر الطفل و يصبح 
بالغاً و عضواً في المجتمع فإنه 

يفقد القدرة على التعامل مع الناس 
المحيطة، و يبحث دائماً عن األشخاص 

ضعيفي الشخصية ليسيطر عليهم.
    كما أنه يكتسب العداوات من 

اآلخرين 
و الكره و 

عدم الرغبة في التعامل معه مما 
يوقعه في المشاكل و قد يصل إلى 

درجة الوحدة، و طريقة التعامل 
مع الشخص المُسَيطِر عن طريق 

الشعور بالثقة في النفس فهي تكون 
الدافع للوقوف في وجهه، و تحليل 
شخصيته من خالل تصرفاته فهذا 
يقود إلى الطريقة المثلى للتحدّث 

معه.
 لذا وجب استخدام كلمة « ال « بشكلٍ 

واضحٍ و حازمٍ في وجه الشخص 
المسيطر عندما يطلب أمراً للتنفيذ و 
كان خاطئاً، و أن يكون الشخص صارماً 

في قراره و عدم التراجع فيه مهما 

كانت األسباب. 
  و التعامل بلطف مع الشخص 

المسيطِر و ليس معاداته فالهدف 
من مواجهته هو إيقافه عند حده 

و ليس قطع العالقة معه و خاصةً 

إذا كان من الدائرة القريبة، ناهيك 
عن تقديم الحلول المناسبة و األفكار 

المبدعة لعدم فتح المجال أمام 
الشخص المسيطر في فرض أوامره و 

تعليماته.

»MÉÑ°üe IÉ«M  

    ممارسة تمارين 
الحوض خالل الفترة 
األولى من الوالدة 

تستهدف      التي  التمارين  ممارسة  على  التركيز  لألم  يمكن 
الحوض و المنطقة السفليّة من البطن خالل األسابيع األولى 
خسارة  و  الجسم  شدّ  على  قدرتها  عن  ففضالً  الوالدة،  من 
الوزن المكتسب خالل الحمل، فهي تساعد أيضاً على تحسين 
و  األوجاع،  و  اآلالم  تخفيف  و  الجسم،  طاقة  زيادة  و  المزاج 
محاولة  مع  المعافاة،  تسريع  و  الدموية،  الدورة  تحسين 

10 دقائق كحد أدنى، مع زيادتها إلى 20 دقيقة مع الوقت.الخروج من المنزل و المشي بالطفل أثناء وجوده في عربة األطفال لمدة 
ممارسة تمارين المعدة: تساعد تمارين المعدة في تقوية عضالت البطن و شدتها، و يمكن ممارستها من خالل: االستلقاء   1-
على أحد الجانبين، و ثني كال الركبتين قليالً، و إرخاء عضالت البطن و سحب نفس عميق، البدء بإطالق الزفير مع شد عضالت البطن 

برفق، و الضغط على عضالت أسفل الحوض أثناء ذلك، ثم االنتظار لعشر ثوانٍ و إعادة التمرين 10 مرات متتالية. 
الرضاعة الطبيعية: يمكن لألم فقدان جزء كبير من وزنها مع والدة الطفل، إال أنه من الممكن أن تتباطأ هذه العملية و   2-
تطول لعدة شهور حتى تتمكن من فقدان ما تبقى من الوزن الذي كسبته خالل الحمل، و قد تمكنت بعض األمهات من فقدان الوزن 
باالستعانة بالرضاعة الطبيعية إال أن البعض اآلخر لم ينجحن بذلك، و عادة ما ينصح بإتباع نظام غذائي صحي و متوازن أثناء فترة 

الرضاعة.
-3  ممارسة التمارين الرياضية بمساعدة الطفل: قد تجد األم صعوبةً في االبتعاد عن طفلها خالل الفترة األولى من الوالدة، 
و يمكن لها استغالل وزن طفلها في ممارسة التمارين الرياضية، و ذلك من خالل: حمل الطفل بالقرب من الصدر، القيام بخطوة واحدة 
نحو األمام باستخدام الساق اليسرى مع ثني الركبة، و مراعاة عدم تجاوز أصابع القدم لمستوى الركبة، ثم العودة إلى الوضعية األولى، 

و تكرار التمرين مع الساق اليمنى، ويتم تكرار التمرين من 8 إلى 10 مرات لكل ساق.

    

بها  أن يقوم  يُمكن  التي  اليدوية  األنشطة  و  الفعاليات  هناك عدد كبير من 
الطفل و تتشاركينها معه، و من بينها:

-  صناعة شكل قنديل البحر باستخدام الورق الملون، و الخيوط و كذا عمل 
أساور من الورق، و رسم العديد من األشكال باأللوان المائية، ثّم يتم تقطيعها 

إلى شرائح و طيها على شكل أساور يُمكن ارتداؤها. 
- استخدام طالء األظافر في الرسم و التلوين، و تعبئة بالونات صغيرة بالمياه 
على  الكرتونية  الشخصيات  و  األشخاص  بعض  رسم  يمكن  كما  بها،  اللعب  و 
من  العديد  صناعة  و  له  القصص  رواية  عند  للطفل  استخدامها  و  الصخور، 

األشكال باستخدام الورق. 
- كما يمكن مشاهدة ألبوم من الصور القديمة مع الطفل، إعادة ترتيب أثاث 
إلى  الذهاب  الطفل، و تشجيعه على تنظيف غرفته،  النوم بمساعدة  غرفة 
المنتزه أو زيارة الحديقة، و القيام ببعض األنشطة كركوب الدراجة أو السباحة 

و غيرها. 
- زيارة المكتبة، أو زيارة متحف عام، الجلوس في الخارج و االستمتاع بمنظر 

النجوم و القيام بعدّها مثالً.

 فوائد الترفيه عن 

النفس لصحتك
áë°üdG

   يحقق الترفيه عن النفس الكثير من األهمية و الفوائد التي تعود عليه بالنفع و الفائدة، و منها 
أنه يساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الكائن البشريّ البدنيّة و العقليّة و الروحيّة، و كذا 

إكساب الفرد مهارات و خبرات و أنماط معرفيّة، و تنمية مواهبه و زيادة قدرته على االبتكار و اإلبداع.
   كما يساعد على إبعاد الفرد عن الوقوع في الجريمة أو التفكير فيها، و ينقذه من الضجر و الملل و 
ضيق الصدر و غيرها من األحاسيس، و ينسيه ما لديه من آالم حسية أو نفسية و يخفف من حدتها.

   و من طرق الترفيه عن النفس اآلتي: الجلوس على مقعد مريح و إسناد الرأس إلى الظهر، بحيث 
يكونان مستقيمان، و ترك الجسم يرتخي بقدر اإلمكان و االستمرار على هذه الوضعية لمدّة خمس 

دقائق على األقل، و إتباع هذه الوضعية بشكل يومي.
   وضع قطعتي من القطن المبلل بماء الورد على العينين، و محاولة تصفية الذهن و عدم التفكير 

بأي شيء، مع تدليك القدمين باستخدام آلة مطاطية دائرية بهدف تهدئة األعصاب، و البدء بتدليك 
باطن القدم أوالً، كما يؤثر سماع الموسيقى الهادئة أو القرآن الكريم، بشكل إيجابي على األعصاب، 

إضافة إلى الضحك، الذي يعتبر وسيلة ترفيه عن النفس من الضجر و اآلثار المزعجة، و من الممكن 
تحصيله من خالل مشاهدة فلم كوميديّ أو لقاء األصدقاء المرحين و تجنّب النقاشات الحادة التي 

توتّر األعصاب و تعكر المزاج.
    و االستحمام لفترة طويلة، و استعمال زيت الالفندر و تنشق الهواء النظيف من فترة إلى أخرى، و 
القيام ببعض حركات اليوغا؛ الحتياجها إلى الهدوء التام، كما أنّها تعزز استرخاء العضالت و الشعر 

بالراحة، و ممارسة المشي لمدة ربع ساعة يومياً للتقليل حدة التوتر، أو ممارسة السباحة و الدردشة 
مع األصدقاء عن طريق الفيديو أو الهاتف، و كذا البقاء على التواصل مع العالم الخارجي لتجنب 

الشعور بالملل.
     ويمكن تحقيق الترفيه في العمل بإتباع بعض الطرق التالية :

المشي، فممارسة المشي أو ركوب الدراجة الهوائية عند الذهاب للعمل يعد نشاط بدني   -
يعدل من الحالة المزاجية و يقلل من التوتر و بالتالي يزيد من القدرة على التركيز، كما يشير الباحثون 

بأن ممارسة المشي و ركوب الدراجة الهوائية يحمي من األمراض القلبية.
الوقوف، يمكن أن يساعد شيء بسيط مثل الوقوف من حين آلخر أثناء العمل في الحد   -

من المخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة. 
ممارسة األنشطة في وقت االستراحة، فبدالً من تناول الغذاء على المكتب، و الرد على   -
رسائل الهاتف، فمن الممكن ممارسة أي نشاط بدني كاليوغا أو الخروج من بيئة العمل، و الذي من 

شأنه جعل الشخص يتمتع بالنشاط و يعود للعمل بحيوية.
-  إعادة ترتيب بيئة العمل، فإعادة ترتيب بيئة العمل كتبديل مكان الكراسي مثالً، و 

التحرك في المكتب قد يزيد من طاقة الجسم و حيويته، و يعزز القدرة على التركيز. 

ádƒØW h áeƒeCG

تدابير منزلية 

أثناء  مريح  ممتع  جو  خلق  في  تصميمه  و  المنزل  ديكور  يساهم      
المكوث فيه، و فيما يلي بعض األفكار التي تساعد في الحصول على 

ذلك:
-1 استخدام أدراج تخزينيّة داخل الدرج.
-2  وضع بعض األعشاب داخل المطبخ.

-3  وضع ملصقات على الجدران.
-4  وضع حوض األسماك بجانب السرير.

و  لأللعاب  منزل  بناء  و  داخليّة  بركة سباحة  امتالك  الحرص على   5-
لحفالت  موقد  بناء  إلى  إضافة  األطفال،  لتسلية  المختلفة  األنشطة 
الشواء في الفناء الخلفي للمنزل و الحصول على سينما خارجيّة خلف 

المنزل.

من إعداد: حياة مصباحي

رشاقة وجمــال

¢Sƒg

 أنشطة يدوية و فعاليات 
تشاركينها و طفلك 

     أفكار منزليّة إلضفاء المتعة 

مجتمع
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بريطانية  إعالم  وسائل  قالت 
اإلنجليزي  الدوري  أندية  إن 
ستعقد غدا اجتماعا لبحث سبل 
بعد  كورونا  أزمة  مع  التعاطي 
البطولة  في  مباريات   9 تأجيل 
عدة  في  العدوى  انتشار  بسبب 
غاب  العدوى  وبسبب  أندية. 
العبون أساسيون عن تشكيلتي 
الخميس  وليفربول  تشيلسي 
حالة   13 ظهرت  بينما  الماضي 
صفوف  في  بالعدوى  إصابة 
العبي توتنهام هوتسبير وجهازه 
النادي  فإن  السبب  ولهذا  الفني 
منذ  مباراة  أي  يلعب  لم  اللندني 

الجاري  ديسمبر  من  الخامس 
بعد تأجيل ثالث مباريات له في 

جميع المنافسات.
مدرب  جيرارد  ستيفن  وقال 
والعبي  مدربي  إن  فيال  أستون 
اجتماعا  سيعقدون  البطولة 
بعد  المقبل  األسبوع  بهم  خاصا 
مطالبة عدد من مسؤولي األندية 
الخاصة  التوضيحات  من  بمزيد 
بالمعايير التي يتم على أساسها 

تأجيل المباريات بسبب كورونا.
وأضاف جيرارد قبل مباراة فريقه 
أمام بيرنلي أمس: «هناك الكثير 
األسئلة..  من  والكثير  القلق  من 

ولهذا السبب قررت أندية الدوري 
البطولة  مدربي  منح  اإلنجليزي 
تتضح  أن  وأتمنى  للقاء  فرصة 
هذا  على  بناء  األمور  من  الكثير 
فرصة  هناك  أن  كما  االجتماع، 
مع  باللقاء  الفرق  لقائدي 
أفضل  وبحث  البعض  بعضهم 
الوضع  مع  للتعاطي  السبل 
الدوري  رابطة  وتقوم  الراهن». 
في  المباريات  بتأجيل  الممتاز 
الئقا  العبا   14 وجود  عدم  حالة 
على األقل لدى كل فريق بعد أن 

تبحث كل طلب على حدة.
رويترز

لبحث سبل التعاطي مع ازمة كورونا

قال يورغن كلوب، المدير الفني 
لليفربول، إنه يعتقد أن تلقي 
كورونا  لفيروس  المضاد  اللقاح 
المستجد، يجب أن يكون إلزاميا 

«من الناحية األخالقية».
بوضوح  دعمه  كلوب  وأبدى 
باللقاح،  التطعيم  لبرنامج 
يتحملون  الالعبين  أن  وأكد 
خطى  اتباع  في  المسؤولية، 
من  العظمى  الغالبية 
من   99% إن  وقال  المواطنين، 
أفراد فريقه تلقوا كامل جرعات 
التطعيم، كما تلقى عدد منهم 
وبعضهم  التنشيطية،  الجرعة 

من المقرر أن يتلقاها.
ويعد هذا متناقضا بشكل كبير 
مع الوضع في رابطة كرة القدم 
اإلنجليزية، حيث قال نحو ربع 
الالعبين المنتمين لها، إنهم ال 

اللقاح.وأوضح  تلقي  يعتزمون 
نشرتها  تصريحات  في  كلوب، 
«بي  البريطانية  األنباء  وكالة 
الناحية  «من  ميديا»:  إيه 
هذا  يكون  أن  يجب  األخالقية، 
حسبما  شخص  لكل  إلزاميا 
الناحية  من  وليس  أعتقد، 

القانونية».
قناعة..  مسألة  «هي  وأضاف: 
يساعد  شيئا  أفعل  كنت  إذا 
األمر  فهذا  حولي،  من  الناس 
يعد إلزاميا، لكن من الواضح أن 
بعض الناس يرون ذلك بشكل 
54 «عمري  مختلف».وتابع: 

بإمكانية  بشدة  وأؤمن  عاما، 
األشياء  بفعل  الناس  إقناع 
واثقا  لست  لكنني  الصحيحة، 
من هذا في هذه القضية على 

وجه الخصوص».      الوكاالت

أبدى دعمه لبرنامج التطعيم، كلوب:
«لقاح كورونا إلزامي 

من الناحية االخالقية»
أعلن مذيع الملعب أن مباراة دور 64 في كأس فرنسا لكرة 
ألغيت بسبب  ليون  وأولمبيك  باريس إف.سي  بين  القدم 

الشغب الجماهيري اول امس.
واندلع شجار بين المشجعين على ما يبدو ونزل بعضهم 
الملعب  الملعب وأشعلوا مقذوفات وألقوها في  إلى أرض 
وبعد   ،1-1 التعادل  النتيجة  كانت  عندما  الشوطين  بين 
ليطالب  للملعب  تشارليتي  ملعب  مذيع  نزل  دقيقة   45

الجماهير بمغادرة الملعب.
وخصمت رابطة دوري الدرجة األولى الفرنسي نقطة واحدة 
من أولمبيك ليون عقب إلغاء مباراته أمام ضيفه أولمبيك 
مرسيليا في الدوري الشهر الماضي بسبب شغب جماهيري، 
من  مياه  قارورة  الجماهير  ألقت  بعدما  المباراة  وتوقفت 
مدرجات استاد جروباما في ليون اصطدمت برأس ديميتري 
العديد  الفرنسية  الكرة  وشهدت  مرسيليا.  العب  باييه 
الحكومة  أدى إلعالن  مما  الموسم،  الشغب هذا  من حاالت 
الخميس أنه سيتم إلغاء المباريات في حال إصابة العب أو 

حكم جراء إلقاء أي مقذوفة من المدرجات.
إلغاء  قرار  إن  الحكومة  قالت  االخرى،  اإلجراءات  بين  ومن 
اتخاذه في غضون  أي شغب جماهيري يجب  المباراة بعد 
كما تعهدت بدعم حظر  الواقعة،  30 دقيقة بعد حدوث 
دخول  من  المشاغبين  المشجعين  لحرمان  صرامة  أكثر 
المالعب. وتم خصم نقطتين من نيس واحدة منهما مع 
مرسيليا  مباراة  خالل  خطيرة  حوادث  بعد  التنفيذ  إيقاف 
في أغسطس آب الماضي عندما اشتبك العبو الضيوف مع 
جماهير أصحاب األرض التي رشقت الالعبين بالمقذوفات 

واقتحمت الملعب.
لمباراة  الثاني  الشوط  بداية  تأجلت  الماضي  سبتمبر  وفي 
النس وليل في قمة الشمال لنحو نصف ساعة بعد اشتباك 
جماهير الفريقين قبل أن تقتحم مجموعة من الجماهير 
كما  الشغب،  مكافحة  قوات  تدخل  إلى  أدى  مما  الملعب 
حدثت وقائع أخرى مشابهة في مباريات لمونبلييه وأنجيه 

ومرسيليا وسانت إيتيين.   
رويترز     

اإلنجلیزي الدوري أندیة
غدا طارئ اجتماع في

العنف في المالعب فرنسية يتواصل

إلغاء مباراة في كأس 
فرنسا بسبب شغب 

الجماهير

رياضة
وصل إلى هدفه الـ69 على مدار عام 2021

لیفاندوفسكي یعادل أفضل 
مواسم رونالدو

في  رونالدو  لكريستيانو  القياسي  الرقم  ليفاندوفسكي  روبرت  عادل 
69 القاتل  الثنائي  سجل  حيث  السنة،  نهاية  قبل  األهداف  تسجيل 

هدفا بفارق ثماني سنوات.
جديد  هدف  بتسجيل   2021 عام  اختتام  من  ليفاندوفسكي  وتمكن 
خالل فوز فريقه بايرن ميونخ على فولفسبورغ (0-4) على ملعب 
وذكرت  األلماني.  الدوري  من   17 الجولة  ضمن  أمس،  اول  أرينا،  أليانز 
شبكة «سكواكا» لإلحصاءات أن مهاجم بايرن وصل إلى هدفه الـ69

2021 على كافة األصعدة، مع ناديه ومنتخب بولندا،  على مدار عام 
بذلك  ليفاندوفسكي  وعادل  مباراة،   59 في  مشاركته  خالل  وذلك 
أعلى سجل تهديفي للنجم البرتغالي رونالدو، والذي حققه عام 2013

بقميصي ريال مدريد ومنتخب البرتغال، بوصوله إلى 69 هدفا. وحطم 
البولندي ليفاندوفسكي الرقم القياسي المسجل باسم األسطورة غيرد 
أكبر عدد ممكن من األهداف  1972، من حيث تسجيل  مولر في عام 
في عام واحد بالدوري األلماني «البوندسليغا»، بعدما سجل 43 هدفا. 
وبهذ الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة برصيد 43 نقطة ودخل 
بوروسيا  مطارديه  أقرب  عن  نقاط  بـ9  متفوقا  الشتوية  العطلة 
لثالثة  األلماني  الدوري  وسيتوقف  نقطة.  الـ34  صاحب  دورتموند 

أسابيع على أن يستأنف نشاطه في السابع من جانفي المقبل.
 الوكاالت

في بيان بخصوص العبيه المصابين

باریس یكشف آخر 
تطورات إصابة نیمار

جيرمان،  سان  باريس  كشف 
اليوم أمس عن الحالة الطبية 
صفوفه  في  العب  من  ألكثر 
األربعاء  لوريان،  مواجهة  قبل 
الـ19 الجولة  ضمن  المقبل، 

وقال  الفرنسي.  الدوري  من 
بيان  في  جيرمان،  سان 
بيرنات  خوان  «يعاني  رسمي: 
أوتار  في  عضلية  مشكلة  من 
وسيستأنف  اليسرى،  الركبة 
غضون  في  التدريبات  الالعب 
أسبوعين». وأضاف: «استأنف 

مع  متاحًا  وسيكون  األسبوع،  هذا  الفردية  التدريبات  مينديز  نونو 
الفريق يوم االثنين المقبل.. يواصل نيمار جونيور تأهيله، وسيتخلى 
عن حذاء تثبيت القدم في غضون 8 أيام». واختتم: «يواصل جوليان 
الجماعية  التدريبات  إلى  المقرر عودته  التأهيل، ومن  دراكسلر إعادة 

عقب االستراحة الشتوية».
الوكاالت

وكيل اعماله يؤكد حصوله على عرضين

أجاكس أمستردام لم یتقدم 
باي عرض إلریكسن

أمس،  والمدربين  الالعبين  انتقاالت  خبير  رومانو،  فابريزيو  كشف 
حقيقة عودة صانع األلعاب الدنماركي كريستيان إريكسن إلى أياكس 
أمستردام. وأعلن إنتر ميالن أول أمس، فسخ عقد إريكسن بالتراضي، 
نظرا ألن لوائح الدوري اإليطالي تمنع أي العب من خوض مباريات في 
تقارير  القلب. وزعمت  لديه جهاز تنظيم نبضات  كان  إذا  المسابقة، 
خالل  مجانية  صفقة  عبر  إجاكس،  إلى  سيعود  إريكسن  أن  صحفية 
«تويتر»:  على  حسابه  عبر  رومانو،  فابريزيو  وكتب  الحالي.  الموسم 
صفقة  عبر  معه  للتعاقد  إريكسن  بكريستيان  أجاكس  يتصل  «لم 
مجانية، رغم الشائعات المنتشرة». ونقل فابريزيو تصريحًا لمارتن 
: «أستطيع قول إن كريستيان مستمر  شوتس، وكيل إريكسن، قائالً
في لعب كرة القدم. لقد اتصل بي ناديان لالستفسار عن وضع قبل 
لنوبة قلبية خالل مباراة  إريكسن قد تعرض  أسابيع قليلة». وكان 

منتخب بالده أمام فنلندا في كأس األمم األوروبية 2020.  الوكاالت
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بعد اللجوء لضربات الجزاء ضربات الجزاء

قطر تحرز برونزية «مونديال العرب» أمام مصر
مواجهة  نتيجة  خطف  من  القطري  المنتخب  نجح 
كأس  بطولة  في  الماراثونية  الثالث  المركز  تحديد 
تفوقه  المصري عقب  نظيره  أمام   2021 العرب قطر 
بركالت الترجيح 4-5 أمس، على ملعب 974 بالدوحة.
الكريم  وعبد  خوخي  بوعالم  قطر  لمنتخب  وسجل 
حسن وأحمد عالء الدين وأكرم عفيف وكريم بوضياف 
مصر  لمنتخب  سجل  بينما  الهيدوس،  حسن  وأضاع 
محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأحمد أبوالفتوح 
شريف،  ومحمد  حجازي  أحمد  وأضاع  توفيق  وأكرم 
اإلضافيين  والشوطين  األصلي  المباراة  وقت  وانتهى 
والعنابي،  الفراعنة  منتخبي  بين  السلبي  بالتعادل 

ليلجأ الطرفان إلى ركالت الترجيح.

اإلسباني  مدربه  بقيادة  قطر  منتخب  حقق  بهذا 
تاريخه  مرة في  ألول  الثالث  المركز  فيليكس سانشيز 

ببطولة كأس العرب.
وكان المنتخب المصري خسر في مباراة نصف النهائي 
بهدف نظيف أمام نظيره التونسي، بينما ودع العنابي 
القطري نفس الدور بعد الهزيمة أمام منتخب الجزائر 

بهدفين مقابل هدف.
هي  العرب  كأس  بطولة  من  الحالية  النسخة  وتعد 
نسخة  أول  أقيمت  التي  البطولة  تاريخ  في  العاشرة 
1963 في لبنان وجرت النسخة األخيرة عام  منها عام 

2012 في السعودية.
ق.ر 

توج منتخبنا الوطني المحلي بكأس العرب عن جدارة واستحقاق، 
ألول مرة في التاريخ، عقب فوزه في النهائي الذي جمعه بنظيره 
التونسي مساء امس، والذي انتهى بنتيجة هدفين دون رد حمل 

توقيع أمير سعيود وياسين براهيمي في الوقت اإلضافي.
فريق  كل  حاول  حيث  للغاية،  قوية  المواجهة  بداية  وكانت 
عن  سانحتين  فرصتين  قرطاج  نسور  فضيع  اآلخر،  مخادعة 
ارتطمت  حيث  الـ13  الدقيقة  في  العيفة  بالل  رأسية  طريق 
راسيته بالعارضة، ثم قذفة نعيم السليتي التي حولها مبولحي 

للركنية.
ضيع  الذي  مزياني  طريق  عن  ذلك  بعد  جاء  الخضر  فعل  رد 
فرصة سانحة في الدقيقة الـ30 لما وجد نفسه وجها لوجه مع 
الحارس التونسي، بعدها حاول براهيمي هو اآلخر دون جدوى، 

وفي الوقت بدل الضائع سدد المساكني بقوة مرت جانبية.

ومع بداية المرحلة الثانية، سدد بن عيادة بقوة دون جدوى، 
التونسي  الحارس  مرمى  من  قريبة  بونجاح  قذفة  مرت  كما 
لوجه  وجها  الجزيري  ضيع  الـ89  الدقيقة  وفي  حسن،  معز 
الدفاع  باليلي  تسديدة  تقلق  لم  فيما  مبولحي،  الحارس  مع 

التونسي، لينتهي الوقت األصلي للمباراة بالتعادل السلبي.
بداية الوقت اإلضافي كانت قوية، وعرفت تسجيل البديل أمير 
تسديدة  طريق  عن  الخضر  لهدف  الـ98  الدقيقة  في  سعيود 
رمضان  علي  محمد  عليه  رد  الجزاء،  منطقة  خارج  من  جميلة 
بقذفة صدها الحارس مبولحي، وحاول التونسيون العودة في 
النتيجة، لكن قذفة البديل بن العربي لم تكن كافية، قبل أن 
يطلق براهيمي رصاصة الرحمة ويسجل الهدف الثاني، لتنتهي 

المواجهة بفوز الخضر.
أمير.ل
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انسحبوا من مباراة أساطير العالم ضد نجوم عرب

ماجر صايفي وحليش يرفضون 
مواجهة مدرب صهيوني

من  حليش  ورفيق  صايفي  ورفيق  ماجر  رابح  الجزائري  الثالثي 
المشاركة في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة القطري اول 
امس، بسبب تواجد الصهيوني أفرام غرانت، المدرب السابق لنادي 

«تشلسي» حسبما أكدته مصادر عديدة امس.
وأكدت مصادر إعالمية، إن المباراة شهدت مشاركة عدة نجوم عرب 
بينهم العمانيان علي الحبسي وعماد الحوسني، والسعوديان سامي 
حسين  والمغربي  جمعة،  وائل  والمصري  التمياط،  ونواف  الجابر 

خرجة، والعراقي يونس محمود، والسوري فراس الخطيب.
وقاد فريق نجوم العالم الالعب الصهيوني السابق أفرام غرانت، 
ديزاييه،  مارسيل  كاهيل،  تيم  كافو،  بابلو،  خوان  بمشاركة 
خافيير  كاريمبو،  كريستيان  هيرنانديز،  لويس  دجيركوف،  يوري 
ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، 

باسكال زوبربوهلر، أمادو سامورا.
بركالت  العالم  نجوم  نظيره  على  العرب  نجوم  فريق  وتغلب 
الترجيح، بعد نهاية الوقت األصلي من المباراة بالتعادل اإليجابي 

بنتيجة 5-5، لتبتسم في النهاية إلى أساطير العرب.     ق.ر
أندية خليجية وتركية وأوروبية تريد التعاقد معه  

باليلي يدرس العروض وسيفصل 
في مستقبله الكروي قريبا

كشفت مصادر مقربة من الدولي الجزائري يوسف باليلي ان األخير 
يحوز على عدة عروض من أندية تريد التعاقد معه، بعد فصل 
مستقبله  في  سيفصل  أنه  إلى  مشيرا  قطر،  نادي  مع  ارتباطه 
الستار  عنها  أسدل  التي  العرب  كأس  نهاية  بعد  مباشرة  الكروي 

امس.
المنتخب الوطني  المتالق رفقة  وأوضحت ذات المصادر ان الالعب 
المحلي مؤخرا لفت انتباه العديد من األندية، مشيرة إلى أن مقربين 
منه تفاوضوا مع نادي مونبولييه الفرنسي، مؤكدة أنه ال يوجد أي 
رسمي لحد كتابة هذه االسطر، كما تحدثت مصادر أخرى عن عروض 

كل من أولمبيك مرسيليا الفرنسي وأستون فيال اإلنجليزي.
أندية  كبار  والنصر  الهالل  فريقي  أم  سعودية  مصادر  وكشفت 
السعودية يتصارعان على ضم ابن الباهية، خاصة وأن منتصف 
ملعب الفريقين يحتاج لتدعيم خالل الميركاتو المقبل، كما اكدت 
مصادر إعالمية قطرية أن الالعب يتواجد في مفاوضات متقدمة 
مع تحد أكبر األندية اإلماراتية، مشيرا لقرب وجود اتفاق حول كافة 

الشروط المالية.
من جهتها، كشفت تقارير صحفية تركية أمس أن نادى غاالتا سراي 
«فوتوماك»  صحيفة  وقالت  باليلي،  للتفاوض  يستعد  التركى، 
التركية، إن النادي يسعى لتدعيم صفوفه، وأشارت ا إلى أنه كان 
انضمامه  قبل  الماضى  الموسم  الفريق  اهتمامات  دائرة  في  على 

لصفوف قطر القطري.         ق.ر

تلقوا تهاني زمالئهم المحترفين

الفردية الجوائز على يهيمنون الخضر العبو
المتوج بكأس  المحلي  الوطني  المنتخب  هيمن العبو 
العرب أمس على الجوائز الفردية مثلما سيطروا على 
من  زمالئهم  تهاني  وتلقوا  لعبوها،  التي  المباريات 

الفريق األول ويتقدمهم رياض محرز.
وحصد ياسين براهيمي جائزة أفضل العب في النسخة 
العاشرة من كأس العرب في قطر، وجاء الجزائري اآلخر 
القطري  حل  فيما  الثاني،  المركز  في  باليلي  يوسف 

أكرم عفيف في المرتبة الثالثة.
واختير الدولي الجزائري ر ايس وهاب مبولحي، كأحسن 
حارس في بطولة كأس العرب 2021، والتي توجت بها 
الدورة،  هذه  منظمي  طرف  من  تكريمه  وتم  الجزائر، 
هذه  بداية  منذ  قدمه  الذي  الكبير  المردود  نظير 
المنافسة، حيث كما أثبت حارس الخضر، أحقيته بهذا 

التتويج، بالنظر لمساهمته الكبير، في بلوغ الخضر الدور النهائي، وتتويجهم بالكأس.
الواصل  مواقع  على  حسابات  عبر  وكتب  الخضر،  بتتويج  سيتي،  مانشستر  نجم  محرز،  رياض  احتفل  جهته،  من 

االجتماعي عقب المباراة «الحمد هللا» مصحوبة بأعالم الجزائر وقلوب خضراء بلون علم الجزائر.               ق.ر

بوقرة يعبر عن سعادته بأول لقب له مع الخضر، ويصرح
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سعادته  عن  بوقرة  مجيد  الوطني  الناخب  عبر 
اول  التي تعتبر  العرب  بالتتويج بكاس  الكبيرة 
دورة يفوز بها رفقة المنتخب الوطني المحلي، 
وأكد ان اشباله يستحقون الكأس التي أصر أن 

يهديها للشعب الجزائري وأهل غزة.
أمس:  المباراة  نهاية  بعد  بوقرة  وصرح 
أننا واجهنا  الالعبين كثيرا، تعرفون  «أشكر 
بعناصري  فخور  وأنا  المنتخبات،  أقوى 
كذلك،  يكونوا  ان  جميعا  الجزائريين  وعلى 
الدورة،  طوال  كبيرة  مباريات  قدموا  النهم   ،
في  كثيرا  مركزين  كانوا  كبير،  وبمستوى 
النهائي، ألنها مباراة ديربي فقد كانت قوية،

وأضاف: «كمدرب صغير في السن، فزت بأول 
الجزائريين  لجميع  هنيئا  بالدي،  مع  لقب 

الندوات  إحدى  في  قلت  غزة،  في  وألهلنا 
على  تفوز  أن  يجب  األفضل  تكون  أن  الصحفية 

يكن  لم  بذلك،  قمنا  فقد  هللا  والحمد  األفضل، 
بعد  مباراة  لكن  للتحضير،  لنا  بالنسبة  كافيا  الوقت 

أجل  من  نلعب  ألننا  المطلوب،  المستوى  بلغنا  مباراة 
األول  الهدف  صاحب  سعيود  امير  قال  جهته،  من  األنصار» 

:»نهدي الفوز للشعب الجزائري الذي كان وراءنا، ولعائلتي، حاولت عدة مرت لكي 
أركز امام المرمى، يمكن أخفقت في مرتين لكن الثالثة كانت في المرمى، تتويجنا 
التي بذلوها خاصة وأننا  المجهودات  الالعبين على  كان مستحقا وأشكر جميع 
لعبنا ضد الفرق المميزة التي تملك مستوى عال»        أ.ل

 Üô©dG ∫É£HCG ô°†ÿG
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على  بومعراف  حصد  وقد    
صوتا   22 مقابل  صوتا   23
بفارق  أي  صوتین،  إلغاء  و 
صوت وحید عن منافسھ الدكتور 
حزب  عن  اللطیف  عبد  بوستة 
لإلشارة  و  الدیمقراطي،  التجمع 
طرف  من  اإلجماع  لقي  فإنھ 
في  المنتخبون  الحزب  أعضاء 
من  التزكیة  نال  كما  المجلس، 
لحزب جبھة  العام  األمین  طرف 
التحریر الوطني للترشح لكرسي 
رقم  التعلیمة  على  بناء  المجلس 
دیسمبر   6 بتاریخ  المرسلة   06
النتیجة  كانت  قد  و  الفارط، 
التحالفات  بفعل  التوقع  من  قریبة 
التي سبقت عملیة االنتخاب، من 
مختلف القوائم الحرة و كذا بعض 
لھا  سیاسیة  ألحزاب  المنتمین 

وزن و ثقل بالوالیة، و للعلم فإن 
متحصل  الحالي  المجلس  رئیس 
لتخصص  الماستر  شھادة  على 

العلوم السیاسیة لجامعة باتنة.
المجلس  رئیس  كشف  قد  و    
الرائد   " و  حواره  في  الجدید، 
لإلحاطة  جاھدا  سیسعى  أنھ   ،"
و  الوالیة  ساكني  بانشغاالت 
أنھ  و  خصوصا  عنھا،  الدفاع 
شرائح  مختلف  من  قریبا  كان 
تعاملھ  و  أطیافھ،  و  المجتمع 
المباشر معھم لنشاطاتھ الجمعویة 
أنھ  قال  الذي  األمر  الخیریة،  و 
ساعده باالحتكاك بھم و مالمستھم 
على  وضعیاتھم  و  ألحوالھم 
اختالفھا، باإلضافة إلى أنھ توعد 
بالوقوف على احتیاجات و مطالب 
مناطق الظل بصفة خاصة و بأنھ 

لن یقصي أي منطقة و سیركزون 
المجلس  أعضاء  برفقة  علیھا 
الوالئي و بالتنسیق ووالي الوالیة 

توفیق مزھود.
المجلس  تركیبة  فإن  للتذكیر 
المجالس  أغلبیة  كذا  و  الوالئي، 
الشعبیة البلدیة على مستوى والیة 
تاریخ  في  مرة  ألول  و  باتنة، 
العنصر  علیھا  یغلب  الوالیة، 
المستویات  كذا  و  الشباني 
على  العلیا،  الجامعیة  الدراسیة 
بلدیات،  من  كل  رؤساء  غرار 
الرحبات،  فیسدیس،  الشعبة،  واد 
و  أمدوكال  تیالطو،  تیمقاد، 
آریس،  و  سالم  أوالد  تالخمت، 
الجامعي  الدكتور  ذلك  مثال  و 
لوشان عصام الذي حصد كرسي 

رئاسة بلدیة عین التوتة. 
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دعا ممثلي المؤسسات العمومیة والخاصة الى تصدیر خدماتھم نحو إفریقیا، ناصري یصرح

344 كلم من الطرق الجدیدة وضعت حیز الخدمة 
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   تم خالل العام الجاري 2021
وضع حیز الخدمة 344 كلم من 
الطرق الجدیدة و36 منشأة فنیة، 
بالجزائر  أمس  بھ  أفاد  حسبما 
األشغال  وزیر  العاصمة، 

العمومیة، كمال ناصري.
الیوم  خالل  ألقاھا  كلمة  وفي 
في  "االبتكار  حول  دراسي 
الطرق  منشات  ومتابعة  معاینة 
والمطارات"، صرح ناصري أنھ 
إال  المیزانیة،  نقص  من  "بالرغم 
الممثلة  الالممركزة  مصالحنا  أن 
العمومیة  األشغال  بمدیریات 
والجزائریة للطرق السیارة، قامت 
بتسلیم ووضع حیز الخدمة خالل 
الطرق  من  كلم   344 العام  ھذا 
تم  فنیة".كما  منشأة  الجدیدة و36 

كلم   1385 بطول  مسارات  فتح 
الطرقات  من  كلم   504 وتعبید 
البریة  الحدود  تأمین  اطار  في 

وتطویرھا، یضیف الوزیر.
تم  الطرق،  لصیانة  بالنسبة  أما 
تعبید 2000 كلم منھا 430 كلم 
كلم   590 و  الوطنیة  الطرق  من 
كلم  و970  الوالئیة  الطرق  من 
إلى  إضافة  البلدیة  الطرق  من 
الف   20 على  اإلشارات  وضع 
بعملیة  والقیام  الطرقات  من  كلم 
مستوى  على  والصیانة  الخبرة 

66 منشأة فنیّة، حسب ناصري.
ویعكف القطاع على انجاز برنامج 
وعصرنة  انجاز  یشمل  "مھم" 
الخاصة  ومنافذھا  السیارة  الطرق 
والطرق  الطرق  وازدواجیة 

كلم   2542 على طول  االجتنابیة 
إطار  في  كلم   3890 إلى  إضافة 
الحدود  وتطویر  تأمین  برنامج 
ھذا  في  و  الوزیر.  یقول  البریة، 
ضرورة  ناصري  أبرز  السیاق، 
بطریقة  المشاریع  في  التحكم 
النقائص"  من  وخالیة  "فعالة 
جمیع  على  الجودة  لضمان  وذلك 
القطاع  أن  مؤكدا  المستویات 
االقتصادیة  للتنمیة  "ناقال  یمثل 
ممثلي  دعا  واالجتماعیة".كما 
والخاصة  العمومیة  المؤسسات 
الناشطة في ھذا المجال الى توسیع 
قدراتھم  مع  لتتناسب  مشاریعھم 
تصدیر  وإلى  المكتسبة  وخبرتھم 
االفریقیة  البلدان  نحو  خدماتھم 

على وجھ الخصوص.    ع.ط

فاز بفارق صوت وحید
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الدینیة  الشؤون  وزارة  دعت 
واألوقاف أئمة مساجد الجمھوریة 
غد  یوم  االستسقاء  صالة  إلقامة 
االثنین، بعد تأخر سقوط األمطار 
بالعدید من والیات الوطّن، حسب 
ما ورد في بیان عن ذات الجھة.

 '' أنھ  المصدر،  نفس  وأوضح 
وبالنظر إلى الطلبات الملحة التي 
المركزیة  اإلدارة  إلى  وصلت 

الوطن  للوزارة من بعض ربوع 
إقامة صالة  بخصوص ضرورة 
سقوط  تأخر  بعد  االستقساء 
وزارة  راسلت  بھا،  األمطار 
كافة  األوقاف  و  الدینیة  الشؤون 
من  بالوالیات  القطاع  مدیریات 
یوم  االستسقاء  صالة  إقامة  اجل 
االثنین 15 جمادي األول 1443
دیسمبر   20 لـ  الموافق  ھجري 

العاشرة  الساعة  على  الجاري 
أنھ  البیان  وأضاف  صباحا". 
''طلب من األئمة اغتنام كل متاح 
االستسقاء  صالة  بأحكام  للتذكیر 
واالستغفار  التوبة  ومنھا  وآدابھا 
ورد المظالم والتحلل منھا وصلة 
الصالة  قبل  والصیام  األرحام 
وإخراج الصدقات تحقیقا لمعاني 

التكافل االجتماعي''.

العاصمة بالجزائر شابین مقتل

للنظر التوقیف تحت فیھ المشتبھ الشرطة عون وضع
   وضع عون الشرطة المشتبھ فیھ في حادثة مقتل شابین وإصابة اثنین آخرین لیلة الخمیس الفارط بباب الوادي بالجزائر 
العاصمة، ''تحت التوقیف للنظر''، حسب ما ورد في بیان عن المدیریة العامة لألمن الوطني. وبحسب نفس المصدر، فقد 
"تم فتح تحقیق على إثر حادثة إصابة شخصین بطلقات ناریة أدت الى وفاتھما وكذا إصابة شخصین آخرین بجروح خفیفة، 
من بینھم فتاة، لیلة الخمیس بباب الوادي، في حدود الساعة العاشرة مساء". وفور ذلك "وتحت إشراف وكیل الجمھوریة 
مصالح  إلى  إرادتھ  بمحض  تقدم  الذي  و  فیھ  المشتبھ  الشرطة  عون  وضع  تم  البیان  -یضیف  الوادي  باب  محكمة  لدى 
الضبطیة القضائیة، تحت التوقیف للنظر". كما تعلم المدیریة العامة لألمن الوطني أن "كل جدید في شأن ھذه القضیة، 
سیتم إخطاره للرأي العام، بعد موافقة وكیل الجمھوریة". وتقدمت المدیریة العامة لألمن الوطني عبر بیانھا "بتعازیھا إلى 
عائلتي الضحیتین مع االشارة الى أن مصالحھا المختصة قد تكفلت بالشخصین المصابین".                              ع.ط

الرائد: 2021-12-19
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لشعر  الوطني  المهرجان  من  الرابعة  الطبعة  فعاليات  االثنين  الغد  نهار  تنطلق 
الشباب في الفترة الممتدة بين 18 و 22 من الشهر الجاري، هذه التظاهرة الثقافية 
70 التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة كورونا، بمشاركة زهاء  و الشبانية 

الشعر  في  الثالث  المهرجان  يتنافسون في مسابقات  والية   31 من  و شاعرة  شاعرا 
العربي الفصيح و الملحون و الشعر األمازيغي.

أنه  الرياضة، رمضان بن لولو، خالل ندوة صحفية  الوالئي للشباب و  المدير  و أوضح 
الوطنية  الندوة  تنظيم  أيام،  خمسة  تدوم  التي  التظاهرة  هذه  هامش  على  سيتم 
الرابعة حول شعر الشباب بمشاركة أساتذة و باحثين مختصين بدار الثقافة ولد عبد 
الرحمن كاكي و ستخصص هذا العام لموضوع « الشعر الحماسي في الثورة الجزائرية 

.»

أمسية  و  الثالثة  الشعرية  األصناف  في  تكوينية  ورشات  ثالث  البرنامج  يتضمن  كما 
رحلة  عن  فضال  المحلية،  الموسيقية  الطبوع  بمختلف  تحفل  فنية  سهرة  و  أدبية 

ترفيهية و سياحية للتعرف على المعالم التاريخية و األثرية لمدينة مستغانم.

بن  محمود  الشاعر   2020 عام  بداية  في  أقيمت  التي  السابقة  بالطبعة  توج  للتذكير 
زازة من والية ورقلة فئة الفصيح و معطاوي حسين من المسيلة عن فئة الملحون و 
حسين دحو من أم البواقي عن فئة األمازيغي، و نال شعراء ورقلة المرتبتين الثانية 
لواليات  األخرى  الجوائز  عادت  فيما  األمازيغي،  الشعر  و  الملحون  فئتي  في  الثالثة  و 

غرداية و األغواط و قسنطينة و تيارت.

و يهدف المهرجان الذي تنظمه مديرية الشباب و الرياضة لوالية مستغانم، بالتنسيق 
مع جمعية نشاطات الشباب « تواصل «، إلى انتقاء و صقل المواهب في المجال الشعري 
و األدبي و تشجيع الشعراء الشباب و تطوير إمكاناتهم اللغوية و البيانية و ترقية الذوق 

الفني في مجاالت الفصيح و الشعر الشعبي « الملحون « و األمازيغي.

 تنظیم الطبعة الرابعة للمھرجان الوطني لشعر الشباب بمستغانم

بمشاركة 20 عرضا سینمائیا من 10 والیات

تنظیم الطبعة 14 من تظاھرة أیام عنابة للفیلم القصیر
ستشهد الطبعة 14 من تظاهرة « أيام عنابة للفيلم القصير « المزمع انطالقها نهار الغد و على مدار يومين، بدار الثقافة محمد بوضياف و تهدى للممثل القدير صالح أوقروت باعتباره أحد مؤسسي تظاهرة « أيام عنابة للفيلم القصير «، و من 

المنتظر أن يعرض 20  فيلم قصير من إنتاج سينمائيين شباب من هواة الفن السابع و المشاركين من حوالي 10 واليات عبر الوطن.
و أدرجت في إطار هده التظاهرة التي تنظم بمبادرة من جمعية « ضوء المتوسط « لمدينة عنابة بالتعاون مع مديرية الثقافة و الفنون بالوالية و دار الثقافة محمد بوضياف ثالث فئات من األفالم القصيرة و تعلق األمر بـ « الفيلم القصير 

الروائي و الفيلم القصير اإلشهاري إلى جانب الفيلم القصير الغنائي.
و تتناول األفالم المشاركة مواضيع اجتماعية مختلفة، باإلضافة إلى أنواع جديدة من أفالم الخيال العلمي التي وظف فيها السينمائيون الهواة تكنولوجيا المؤثرات البصرية، و ستشكل هذه الطبعة التي ستشهد حضور عدد من الوجوه السينمائية 

الجزائرية من ممثلين و مخرجين على غرار الممثل حسان كشاش و المخرج أحمد زير فرصة لالحتكاك بالنسبة للمواهب الشابة و اكتشاف المواهب السينمائية.
«الفن التشكيلي وسيلة للتعبير عما يختلج صدور الفنانين»

اختتمت نهاية األسبوع الفارط، الطبعة الثالثة عشر من الصالون الوطني للفن التشكيلي الذي أقيم بدار الثقافة محمد الشبوكي بوالية تبسة، و التي عرفت مشاركة أزيد من 80 فنانا تشكيليا من 16 والية عبر الوطن، بإجمالي 150 لوحة فنية، 
إضافة إلى عدة منحوتات زينت ببهو دار الثقافة و ذلك على مدار 3 أيام.

و قد عرف برنامج هذه التظاهرة الثقافية إقامة ورشة فنية للرسم في الهواء الطلق، بمشاركة كل الفنانين التشكيليين المشاركين و طلبة ورشة الرسم بدار الثقافة محمد الشبوكي، إضافة إلى عرض مسرحي بعنوان « جميلة « من إنتاج « 
تعاونية األحرار للمسرح المحترف بتبسة « و زيارة ألبرز المعالم السياحية بالوالية إلى جانب تكريم المشاركين في الفعالية.

و أكد الفنانون التشكيليون المشاركون في هذه الطبعة أن « الريشة و األلوان الزيتية و الورقة و قلم الرصاص يعدون متنفسا للتعبير عما نحس به في مختلف المجاالت «، حيث يصورون مشاعرهم و يتقاسمونها مع اآلخرين.

إسماعیل یبریر یساءل اإلنسان المعاصر في روایتھ الجدیدة 
«العاشقان الخجوالن»

الجمال  و  بالشرور  الصاخبة  و حياته  المعاصر  المعاصر» نظرة نقدية تشاؤمية لإلنسان  الحجري  الكائن  .. متاهة  الخجوالن  العاشقان   » األخير  يبرير من خالل عمله  إسماعيل  الروائي  يقدم 
الزائف الذي يؤثث مدنيته، منددا باالنحطاط والتراجع القيمي الذي يسود عالم اليوم.

و تتطرق الرواية الصادر مؤخرا بدول الجزائر و تونس و مصر، لقصة « محفوظ «، رجل كهل غريب األطوار يعيش اغترابا وجوديا و حالة نفسية مرضية تجعله يرفض محيطه و زمانه ويقرر 
االعتزال في عصر حجري متخيل.

« شموسة «، صحفية في أواخر العشرينات تعمل بقناة تلفزيونية تجبر من مديرها المتسلط على إجراء مقابلة مع « محفوظ « الذي شاع بين الناس أنه معتوه، فتلتقي به بعد عملية 
بحث بأحد الفنادق فيبدأ هذا األخير في سرد نظرته للحياة.

تدور بين االثنين حوارات عديدة على مدار عدة أيام يسترجع خاللها « محفوظ « شريط ذكرياته فيعرفها بأهم محطات حياته و األشخاص الذين عاشرهم و أثروا فيه انطالقا من أمه « 
بدور « و صديقه « غيوم « و محبوباته الكثيرات.

تنجذب « شموسة « تدريجيا لقصص « محفوظ « الحزينة فتنسى عملها و تتعاطف معه فتحكي له أيضا أوجاعها و قصصها المثخنة بالتيه و اإلحباط و الخيبة، عن أمها و أخويها و جدها و 
عن صديقتها « آمال « و عن حبها للتشكيلي العتي « عالوي «.

مع الوقت يشعر « محفوظ « و» شموسة « باالنجذاب لبعضهما و هكذا تستمر أحداث هذه الرواية، فالحب هو محور هذا العمل و إن جاء في نوع من السريالية و العبثية التي تؤكد في األخير، 
أن اإلنسان المعاصر ليس بالضرورة أفضل من سابقيه، على األقل إنسانيا.

يهاجم « يبرير « خطاب النفاق و األنانية و ينتصر للمفاهيم اإلنسانية التي يجب أن تسود إذ يقول: « كي نفهم العصر يجب أن نكون مدركين لما نحن عليه، أن نتقبل بشاعتنا من الداخل، و أن نصلب وهم الجمال، بينما كان اإلنسان الحجري بشعا من الخارج 
في منظورنا و لم نفتش داخله إن كان جميال «.

و يبدو واضحا في هذه الرواية أن البعد الفكري و الفلسفي كان أهم رهان للكاتب و قد تميزت الرواية بلغتها الراقية و سردها الجميل المعتمد على « الفالش باك « فكل أحداثها عبارة عن استرجاع لذكريات تركت آثارها في كل من هذين « العاشقين الخجولين «.
و  الجوائز  لمغريات  ترتهن  التي  الموضوعاتية  اإلمالءات  أيضا عكس  الكاتب يسير  أن  واضحا  يبدو  و  الحكاية،  و  اللغة  و  البناء  الكاتب حافظ على جمالياته من حيث  أن  إال  المعالجة  الموضوع  السابقة من حيث  يبرير  روايات  باقي  الرواية مختلفة عن  تبدو  وقد 

إيديولوجياتها.
و ألن النص عبارة عن سبر ألغوار نفسيات شخوص هذه الرواية و على رأسهم « محفوظ « و « شموسة « فقد اعتمد يبرير على الوصف المدعوم بالحوارات و المونولوغات, كما تميز العمل بالمشاهد الدرامية و الرمزيات المتعلقة باإلنسان و التاريخ.

و تحضر أيضا في هذا اإلصدار عوالم العمل الصحفي، و هو المجال الذي عمل فيه يبرير لسنين طويلة، باإلضافة إلى مظاهر فنية و ثقافية مختلفة عكستها عناوين الروايات المذكورة في متن العمل و كذا المكتبة التي كان يملكها « غيوم « باإلضافة للوحات 
« عالوي «.

و صدر هذا العمل في 197 صفحة من القطع المتوسط، و هو مستوحى من جدارية صخرية بمنطقة « عين الناقة « بضواحي مدينة الجلفة، مسقط رأس الكاتب، تضم رسمين لرجل و امرأة منقوشين منذ آالف السنين، يسميهما السكان المحليون « العاشقان 
الخجوالن «.

الكاتب هو روائي و مسرحي و قاص و شاعر من مواليد 1979، ابتدأ حياته األدبية عام 2008 من خالل مجموعتيه الشعريتين « طقوس أولى « و» التمرين .. أو ما يفعله الشاعر عادة « ثم انتقل إلى كتابة الرواية فكان عمله األول «مالئكة الفران» الذي توج 
بجائزة رئيس الجمهورية إلبداعات الشباب.

و أصدر الكاتب بعدها ثالثيته الروائية « باردة كأنثى « عام 2013 « و» وصية المعتوه .. كتاب الموتى ضد األحياء « في نفس العام، و التي نالت جائزة الطيب صالح العالمية لإلبداع األدبي بالسودان، ثم « مولى الحيرة « عام 2016 و التي حازت بدورها جائزة 
« محمد ديب « األدبية.

2011  و التي فازت بجائزة الشارقة لإلبداع العربي  2016،  كما ألف في الفن الرابع فأصدر مسرحية « الراوي في الحكاية « عام  2019 و مجموعة شعرية أخرى بعنوان « أسلي غربتي بدفء الرخام « عام  و كتب يبرير أيضا رواية « منبوذو العصافير « في عام 
باإلمارات و كذا « عطاشى « عام 2018 و كالهما حول العمل المسرحي.

و تتميز أعمال الكاتب و خصوصا رواياته بمعالجتها للعديد من المسائل كالحب و التاريخ و الجنون و التراث و التصوف مع االرتباط دائما بمنطقة الجلفة كفضاء مكاني محتفى به، أين تدور أغلب أحداث رواياته.
و ستصدر له قريبا باإلمارات مجموعة قصصية بعنوان « كأشباح ظريفة تتهامس «، و كذا قصيدة في شكل ديوان شعري ستصدر بدورها بالجزائر و بلد عربي آخر تحت عنوان « منحوتة الجئ العشب « و هذا شهر مارس المقبل.

غرداية و األغواط و قسنطينة و تيارت.

و يهدف المهرجان الذي تنظمه مديرية الشباب و الرياضة لوالية مستغانم، بالتنسيق 
مع جمعية نشاطات الشباب « تواصل «، إلى انتقاء و صقل المواهب في المجال الشعري 
و األدبي و تشجيع الشعراء الشباب و تطوير إمكاناتهم اللغوية و البيانية و ترقية الذوق 
مع جمعية نشاطات الشباب « تواصل «، إلى انتقاء و صقل المواهب في المجال الشعري 
و األدبي و تشجيع الشعراء الشباب و تطوير إمكاناتهم اللغوية و البيانية و ترقية الذوق 
مع جمعية نشاطات الشباب « تواصل «، إلى انتقاء و صقل المواهب في المجال الشعري 

الفني في مجاالت الفصيح و الشعر الشعبي « الملحون « و األمازيغي.
و األدبي و تشجيع الشعراء الشباب و تطوير إمكاناتهم اللغوية و البيانية و ترقية الذوق 

الفني في مجاالت الفصيح و الشعر الشعبي « الملحون « و األمازيغي.
و األدبي و تشجيع الشعراء الشباب و تطوير إمكاناتهم اللغوية و البيانية و ترقية الذوق 

الثقافي
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الوكاالت

التجمع،  هذا  في  المشاركون  رفع  وقد 
مستقلون  "مواطنون  أنهم  أكدوا  والذين 
شعارات  السياسية"،  األحزاب  كل  عن 
سعيد  قيس  الدولة  لرئيس  مساندة 
ما  المعتمدة  السياسات  لمواصلة  ورافضة 
"لن   : عليها  كتب  والتي  جويلية،   25 قبل 
و"معك  الفاسدة"  المنظومة  ديون  ندفع 
الى النهاية في محاربة الفساد" و "داعمون 

لمسار 25 جويلية التصحيحي".
تصريح  في  العياري  أمال  المواطنة  وقالت 
أن  (وات)،  لألنباء  افريقيا  تونس  لوكالة 
تلقائية  بصفة  قدموا  الذين  "المشاركين 
الرئيس،  لقرارات  دعمهم  عن  للتعبير 
مطلبهم األساسي تحقيق الكرامة من خالل 
تنمية عادلة بين جميع الجهات وتشغيل 

في  والتخفيض  العمل  عن  المعطلين 
االسعار"، معتبرة أن المعطلين على العمل 
"تحيل" بعد تشغيل  لعملية  قد تعرضوا 
مختلف  في  ألنصارها  النهضة  "حركة 
دواليب الدولة ومطالبتهم بتعويضات رغم 
ال  والذي  للبالد  المتردي  االقتصادي  الوضع 
يخفى على أحد"، حسب تعبيرها. واعتبرت 
النهوض  وال  العدالة  تحقيق  يمكن  ال  انه 
باالقتصاد الوطني إال عبر "تطهير" القضاء.

من جهته، قال صابر الحفصي وهو مواطن 
الذين  "السياسيين  أن  صفاقس  جهة  من 
هم  الضيقة  مصالحهم  لخدمة  يسعون 
التونسي  الشارع  تقسيم  في  السبب 
والمفروض أن جميع التونسيين يطالبون 
سبل  وبتوفير  والتنمية  والعدالة  بالحرية 

العيش الكريم لجميع الفئات".
ال  المتعكر  السياسي  "المناخ  أن  وأضاف 
ال  التطور  نحو  خطوة  اي  بتحقيق  يسمح 
السياسي"،  وال  االجتماعي  وال  االقتصادي 
تعديل  عبر  المناخ  هذا  "تنقية  إلى  داعيا 
الدستور وتغيير النظام السياسي الى جانب 
لالنتخابات  القانونية  المنظومة  تنقيح 
وقانون  االنتخابي  القانون  تشمل  والتي 

األحزاب والجمعيات". 
مواطنة  وهي  الوسالتي،  منجية  وأوضحت 
رئيس  قرارات  تدعم  أنها  العاصمة،  من 
"استجابة  تعد  باعتبارها  الجمهورية 
ومن  الثورة،  اندالع  منذ  الشعب  لمطالب 
العدالة  وتحقيق  التشغيل  مطالب  بينها 
الفاسدين".  ومحاسبة  االجتماعية 

هذه  في  اليوم  المشاركين  ان  وأكدت 
أي  وليسوا ضد  "ليسوا دعاة عنف  الوقفة 
حزب من االحزاب بل يدعمون كل من يأتي 
بحلول إلصالح االوضاع المتردية في البالد".
وتواترت الدعوة خالل الفترة الماضية عبر 
في  للمشاركة  االجتماعي  التواصل  شبكات 
عن  للتعبير  الثورة"  بـ"عيد  االحتفاالت 
بالخصوص  ومنها  الرئيس  قرارات  مساندة 
الى  النواب  مجلس  أشغال  تعليق  مواصلة 
قادمة  تشريعية  انتخابات  تنظيم  حسن 
وتنظيم   2022 ديسمبر   17 في  تكون 

استشارة الكترونية و استفتاء شعبي على 
تغيير النظام.

يذكر أن شارع "الحبيب بورقيبة" بالعاصمة 
نقاط  في  تجمعات  عدة  يحتضن  تونس 
مختلفة تم فصلها من قبل وزارة الداخلية، 
الجمهورية  رئيس  قرارات  يساند  بعضها  
والتدابير االستثنائية وخارطة الطريق التي 
معارض  وجزء  ديسمبر   13 في  عنها  أعلن 
"انقالبا على  اعتبروها  التي  القرارات  لهذه 

الدستور وعلى الديمقراطية في البالد".

األحد 19 ديسمبر
2021  الموافق 

ل 16 جمادى األولى  
1443 ه  

الدولي
بالدعوة الستكمال المسار الدستوري

التونسيون يحيون الذكرى الـ 11 الندالع 
"ثورة الياسمين" 

تجمع المئات من المواطنين التونسيين اليوم الجمعة بالعاصمة تونس إلحياء الذكرى الـ 11
لـ "ثورة الياسمين" والتعبير عن مساندتهم لقرارات الرئيس قيس سعيد، ودعوتهم الستكمال 

المسار التصحيحي للثورة من خالل محاسبة الفاسدين وتطهير القضاء.

 من خالل احترام إرادة شعبها في تقرير المصير

"ايزاكوم" تطالب واشنطن باإلسراع 
في تسوية القضية الصحراوية 

طالبت الهيئة الصحراوية 
لمناهضة االحتالل المغربي 
(ايزاكوم)، الواليات المتحدة 
االمريكية باإلسراع في إيجاد 
حل للقضية الصحراوية التي 
طال أمدها من خالل احترام 

ارادة الشعب الصحراوي 
في تقرير مصيره، مجددة 

استمرارها وتمسكها بالمقاومة 
السلمية.

 أفاد بيان للهيئة أول أمس أنه 
بدعوة من مستشار الشؤون 

السياسية بالسفارة األمريكية 
بالمغرب, دافيد فيشر، التقى 

األخير بالمدافعة الصحراوية 
عن حقوق االنسان ورئيسة 

"ايزاكوم"، أمينتو حيدار، 
و أعضاء المكتب التنفيذي 

للهيئة لحسن دليل, الغالية 
دجيمي و مينة باعلي.

وخالل اللقاء، "جدد أعضاء 
الهيئة موقفهم المطالب 

باحترام إرادة الشعب 
الصحراوي عبر تمكينه من 

ممارسة حقه غير القابل 
للتصرف في تقرير مصيره 

وحقه في الحرية واالستقالل، 
وفقا لمقتضيات القانون 

الدولي المنظم لشكل وكيفية 
تصفية االستعمار".

وطالب أعضاء "ايزاكوم" ايضا 
"بضرورة اإلسراع في إيجاد 

حل للقضية الصحراوية التي 
طال أمدها، ما تسبب في 

معاناة الشعب الصحراوي الذي 

الزال يتطلع الى انصافه من 
طرف المنتظم الدولي وخاصة 

مجلس االمن الدولي"، مجددين 
تمسكهم بالمقاومة السلمية.

وأضاف البيان انه تم خالل 
اللقاء، "التطرق بإسهاب الى 

عديد االنتهاكات الجسيمة التي 
تطال االنسان الصحراوي داخل 

الجزء المحتل من الصحراء 
الغربية والتي يتمادى نظام 

االحتالل المغربي في ارتكابها 
بشكل ممنهج ومستمر 

ضد المدنيين الصحراويين 
واالعالميين وكذا المدافعين 
عن حقوق االنسان وال سيما 

أعضاء الهيئة".
وسلطت الهيئة الضوء على 

العديد من الحاالت وعلى رأسها 
حالة المدافعة عن حقوق 
االنسان، عضو "ايزاكوم"، 

سلطانة خيا حيث حمل 
أعضاء الهيئة المنتظم الدولي 

والواليات المتحدة االمريكية 
مسؤولية الوضع اإلنساني 
"المتدهور" الذي تعيشه 

المناضلة وعائلتها.
كما دعت الهيئة الى تمكين 
الصحراويين من زيارة منزل 
سيد إبراهيم خيا ببوجدور 

المحتلة، لالطالع على وضعها 
عن كثب، كما تم تسليم 

المسؤول األمريكي رسالة من 
طرف فريق العمل من اجل 

متابعة معركة سلطانة خيا 
وعائلتها موجهة الى الرئيس 

األمريكي جو بايدن، تلتمس 
منه "التدخل العاجل وممارسة 

الضغط على نظام االحتالل 
المغربي من اجل فك الحصار 
عن عائلة أهل خيا ومعاقبة 

المتورطين".
هذا وتم خالل اللقاء ايضا 
التطرق لوضعية االسرى 

المدنيين الصحراويين داخل 
السجون المغربية، وما 

يكابدونه من "معاناة وتمييز، 
في وقت ترتكب فيه جميع 

هذه االنتهاكات للقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان وللقانون 

الدولي االنساني على مرأى 
ومسمع من العالم وتحت 

غطاء افالت تام من العقاب".
وبخصوص الملف االقتصادي، 

تطرق أعضاء الهيئة الى 
وضعية مئات المعطلين 

الصحراويين حملة الشهادات 
الذين يتعرضون باستمرار 

الى "التعنيف والمضايقات" 
ال لشيء سوى "لمطالبتهم 

بالتمتع بثرواتهم التي 
تزخر بها أرضهم"، كما نبه 

أعضاء الهيئة الى "السياسات 
االنتقامية" التي تنتهجها 
سلطات االحتالل المغربي 

ضد اإلطارات الصحراوية من 
"ترحيل تعسفي وإبعاد 

قسري وفصل عن العمل من 
أجل ثنيهم عن االستمرار في 

نضالهم السلمي كحالة العديد 
من أعضاء الهيئة".

أدى تأزم الحالة الصحية لزعيم حراك الريف المغربي، ناصر 
الزفزافي، إلى نقله إلى المستشفى خارج أسوار سجن (طنجة 

2)، الذي يقضي فيه عقوبة 20 سنة سجنا.
والد  الزفزافي  أحمد  عن  مغربية،  إعالم  وسائل  ونقلت   
"محمد  مستشفى  إلى  نجله  نقل  تم  قد  إنه  قوله  ناصر، 
السادس"، بمدينة طنجة، قبل يومين، لمشاكل صحية كان 
يشكو منها منذ مدة, فيما لم يقدم أي تفاصيل أخرى عن 

الحالة الصحية البنه.
إلجراء  المستشفى  إلى  الزفزافي,  ناصر  نقل  وأن  وسبق 
الذي  التنمل  لتشخيص سبب  فحوصات طبية, حيث خضع 
يعاني منه بكامل جسده، ليتضح بعد التحاليل الطبية أن 
سببها إصابته بحساسية مفرطة، كما أصيب منتصف شهر 
وبذلك  المستجد.  كورونا  فيروس  بعدوى  الماضي,  أكتوبر 
فهي المرة الثالثة التي يغادر فيها رمز حراك الريف المغربي، 

أسوار السجن، من أجل التطبيب.
وكان والد ناصر الزفزافي, قد أكد في وقت سابق, أن األمراض 
منذ  له  تعرض  ما  بسبب  "كلها  ابنه  يعانيها  التي  والعلل 
 ،2017 ماي  في  اعتقاله  منذ  الزفزافي،  وخاض  اعتقاله". 
تواجده  لتحسين ظروف  الطعام  االضرابات عن  من  سلسة 

بالمعتقل وإلطالق سراحه وباقي سجناء الحراك.
أدين  الزفزافي  ناصر  الريف  حراك  زعيم  أن  بالذكر،  وجدير 

بحكم قاس،, تمثل في 20  سنة سجنا وهو و5 من رفاقه، 
المغربية"  للمملكة  الداخلية  بالسالمة  "المساس  بتهمة 
االستئنافي  الحكم  بتأييد  بالمغرب  النقض  محكمة  وقضت 
حق  في  البيضاء  بالدار  االستئناف  محكمة  عن  الصادر 

المعتقلين ورفض الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع.
قضت  قد  البيضاء,  الدار  بمدينة  االستئناف  محكمة  وكانت 
عاما   20 بالسجن  ابتدائي  حكم  بتأييد   ,2019 أبريل   5 في 
بالسجن  نهائية  أحكام  إلى  إضافة  الزفزافي,  ناصر  بحق 

لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.
على   ،2016 أكتوبر   28 في  اندلع  الريف،  حراك  أن  ويذكر 
خلفية الموت المفجع لبائع السمك المغربي محسن فكري، 
عناصر  مع  مشادة  بعد  النفايات،  لجمع  شاحنة  في  سحقا 
وهي  لالسترزاق  طريقه  اعتراض  حاولت  التي  الشرطة 
الريف،  لدى سكان  ردود فعل غاضبة  إلى  أدت  التي  الحادثة 
الذين نظموا مظاهرات سلمية حاشدة تعبيرا عن غضبهم 

وللمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية.

مئات  اعتقال  عن  وأسفرت  بالقمع،  مطالبهم  وقوبلت 
المتظاهرين السلميين بينما حكم على قادة الحراك, ومنهم 
ناصر الزفزافي، بالسجن لمدة 20 عاما وهو الذي أصبح فيما 

بعد الوجه البارز لالحتجاجات

بعثة  باسم  السابق  والمتحدث  السياسي  المحلل  حذر 
عبد  (مينورسو)،  الغربية  الصحراء  إلى  المتحدة  األمم 
المغرب  بين  األمنية  االتفاقية  أن  من  صيام،  الحميد 
يسعى  التي  االختراقات  أخطر  من  الصهيوني  والكيان 
اليها االحتالل، لما تعنيه من دخول بلد عربي في تحالف 
مع هذا الكيان الذي سيعمل على استغالل هذه المنصة 

لتوسيع رقعة النفاذ إلى القارة االفريقية.
جريدة  نشرته  مقال  في  صيام  الحميد  عبد  وقال   
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  أن  العربي"  "القدس 
"مرفوض ومدان، بغض النظر عمن يمارسه أكان قريبا 
فالتطبيع  جماعة،  أو  فردا  عم،  ابن  أم  أخا  بعيدا،  أم 
يلحق أكبر الضرر بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، 
وال مبرر له، ومن يحاول التغطي بالقضية الفلسطينية 
ستنعكس  الصهيوني)  الكيان  (مع  عالقاته  أن  ويدعي 
إيجابيا على الشعب الفلسطيني، نقول له، +بضاعتك 

كاسدة ولن تجد من يشتريها+".
وقال إن "غالبية الشعب الفلسطيني ال تقبل أن يتحدث 
مع  لقاءاته  ويبرر  الفلسطينية  القضية  باسم  مطبع 
البحث  بحكاية  العربيين،  والشرف  األرض  مغتصبي 
بترك  وطالب  الفلسطينية"،  للقضية  سياسي  حل  عن 
عنها  يدافعون  الذين  "للشرفاء  الفلسطينية  القضية 

في فلسطين والوطن العربي والعالم".
الصهيوني  الكيان  مع  التعاون  أن  المتحدث  واعتبر 
وعقد اتفاقيات معه وهو يشن حرب إبادة على الشعب 
الفلسطيني،  الدم  أكثر في  "يجعله يوغل  الفلسطيني، 
ويجعل أمر استرداد الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير 

القابلة للتصرف، أمرا بعيد المنال".
وفي تناوله لزيارة وزير الحرب الصهيوني، بيني غانتس، 
وعسكرية  أمنية  اتفاقية  وتوقيعه  الرباط  الى 
المغرب،  مع  الماضي  نوفمبر   24 يوم  واستخباراتية 
أخطر  االتفاقية  "هذه  أن  من  صيام  الحميد  عبد  حذر 
تحالف  في  عربي  بلد  دخول  من  تعنيه  لما  االختراقات 
المنصة  هذه  استغالل  على  ستعمل  التي  إسرائيل  مع 

لتوسيع رقعة النفاذ إلى القارة االفريقية".
في  العربية  للجماهير  المشرقة  الصورة  حيا  بالمقابل، 
التطبيع، مستدال في  طول الوطن العربي وعرضه ضد 
27 مدينة  التي خرجت في  الحاشدة  ذلك ب"المظاهرات 
في  مشيرا  العسكري،  االتفاق  توقيع  بعد  بالمغرب" 
هذا الصدد الى التعتيم الذي فرضه نظام المملكة على 
متيقظة  "الجماهير  أن  أكد  أنه  إال  الساحقة.  غالبيتها 
تراقب وتحاسب وال يظن أحد أن التطبيع سيخترق هذه 

الجماهير المحصنة والمتمسكة بكرامتها الوطنية".

 المحلل السياسي والمتحدث السابق باسم بعثة األمم المتحدة إلى الصحراء الغربية يصرح

"الكيان الصهيوني سيستغل االتفاقية 
األمنية مع المغرب لتوسيع رقعة نفاذه"

مالي

 مقتل 28 جنديا من قوات حفظ السالم خالل 2021
   

قتل 28 جنديا من قوات حفظ السالم األممية وأصيب 165 آخرون في عمليات متفرقة بمالي خالل عام 2021، حسب 
ما أعلنه القاسم وأن، رئيس بعثة األمم المتحدة المتكاملة متعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي (مينوسما).

وقال القاسم وان، في مؤتمر صحافي عقده في باماكو إن 50 في المائة من الحوادث التي كانت وراء هذه الوفيات 
واإلصابات سببتها األلغام والعبوات الناسفة تقليدية الصنع. وأضاف : "لقد قدمت من حفل أقيم ترحما على ثمانية 

من جنود حفظ السالم األمميين الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم، و إنني أنحني أمام شجاعتهم وعزمهم و 
احترافيتهم في سياق بالغ الخطورة من أجل ضمان أمن السكان األكثر هشاشة".

وقتل الجنود الثمانية في 8 ديسمبر عندما تعرضت عربتهم للغم تقليدي الصنع بين دوينتزا وسيفاري في وسط 
البالد. وأعلنت مينوسما أنها نفذت ما مجموعه 13 ألف دورية و100 عملية من يناير إلى تاريخ 16 ديسمبر 2021.

يقبع بسجن طنجة 2 بالمغرب منذ سنة 2017

زعيم "حراك الريف" ناصر الزفزافي ينقل 
مجددا إلى المستشفى
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خالل اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة

اعتماد مشروع قرار لصالح فلسطين حول 
السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية

المعنون  القرار  لصالح  وصوت 
للشعب  الدائمة  «السيادة 
األراضي  في  الفلسطيني 
بما  المحتلة  الفلسطينية 
الشرقية  القدس  فيها 
الجوالن  في  العرب  وللسكان 
السوري المحتل على مواردهم 
فيما  دولة،   156 الطبيعية»، 
15 وامتنعت  دول   7 عارضته 

دولة عن التصويت.
دولة  مندوبية  وأوضحت 
المتحدة  األمم  لدى  فلسطين 

ضمن  «يأتي  القرار  هذا  أن 
التي  القرارات  من  حزمة 
تعتمدها األمم المتحدة لصالح 
بشكل  الفلسطيني  الشعب 
سنوي تتناول وتغطي مختلف 
السياسية  حياته  جوانب 

واالقتصادية واالجتماعية».
هذا  أهمية  أن  إلى  وأشارت 
أعاد  أنه  من  تنبع  القرار 
الشعب  أحقية  على  التأكيد 
السيطرة  في  الفلسطيني 
على, وإدارة موارده الطبيعية, 

مع  يتماشى  الذي  األمر 
واتفاقية  الدولي  القانون 
جنيف الرابعة, هذه السيطرة 
للتنمية  ضروري  شرط  هي 
فلسطين،  في  المستدامة 
بحق  إقراره  جانب  إلى 
المطالبة  في  الفلسطينيين 
استغالل  جراء  بالتعويض 
الطبيعية  لمواردهم  إسرائيل 
استنفاذها  أو  إتالفها  أو 
بسبب  للخطر  وتعريضها 

إجراءاتها غير القانونية.

به  تقوم  ما  أن  القرار  وأكد 
للجدار  تشييد  من  إسرائيل 
في  والمستوطنات  العازل 
بما  المحتلة،  الغربية  الضفة 
فيها القدس الشرقية، يشكل 
الدولي ويحرم  للقانون  انتهاكا 
من  الفلسطيني  الشعب 
موارده الطبيعية، داعيا القوة 
القائمة باالحتالل، إلى االلتزام 
الصادرة  القانونية  بالفتوى 
الدولية  العدل  محكمة  عن 
والمتعلقة بعدم شرعية بناء 

جدار الفصل العنصري.
طلب  فقد  هذا،  جانب  إلى 
أن  العام  األمين  من  القرار 
في  العامة  للجمعية  يقدم 
تقريرا   «77» المقبلة  دورتها 
على  القرار  هذا  تنفيذ  حول 
أن يشمل األثر التراكمي لقيام 
موارد  باستغالل  إسرائيل 
في  الطبيعية  الفلسطينيين 

األرض المحتلة.

لدولة  الدائم  المندوب  وقال 
المتحدة  األمم  لدى  فلسطين 
هذا  إن  منصور،  رياض 
لصالح  الكاسح  التصويت 
القرار «يؤكد مرة أخرى التفاف 
دعم  حول  الدولي  المجتمع 
الفلسطيني  الشعب  حقوق 
شكره  عن  معربا  كاملة»، 
لصالحه  صوتت  التي  للدول 

بشكل كاسح.

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، أول أمس، مشروع قرار حول السيادة الدائمة 
للشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 

وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية.
ä’ÉcƒdG

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إن «صفقة القرن 
واإلعالن األمريكي اعتبار القدس عاصمة 

السرائيل قرارٌ تحت أقدامنا، ونمزّقه 
بصواريخنا وبنادقنا وهتافاتنا وبالرباط في 

القدس واألقصى».

وأكّد هنية خالل مشاركته في المؤتمر 
األكاديمي الدولي الحادي والعشرين لدراسات 

بيت المقدس في إسطنبول عبر تطبيق 
«زووم» أن القدس تشكّل محور الصراع 

الشامل مع العدو الصهيوني، وعنوان وحدة 
وتوحيد األمة، معتبرًا أن المقاومة الشاملة 
هي طريق التحرير، ومشددًا على أننا «بتنا 

اليوم نقترب من حسم الصراع».
وأشار إلى أربعة نقاط تشكّل اإلطار المعرفي 

في سياق الصراع مع العدو وحماية 
المقدسات، وهي التأكيد مجددًا على أن 
القضية الفلسطينية قضية أمة وليس 

شعب، وترسيخ الوعي أن العدو الصهيوني 
هو العدو المركزي لألمة، وأن القدس هي 

محور الصراع، إلى جانب تعزيز المقاومة 
الشاملة كخيار استراتيجي للتحرير.

وتابع أن «الشعب الفلسطيني الذي 
فجّر الثورة تلو الثورة، واالنتفاضة تلو 

االنتفاضة، لهو قادرٌ على االستمرار 
والصمود حتى النصر والتحرير»، معتبرًا 

العملية البطولية التي نفذها أحد أبطال 
الضفة أمس الخميس تأكيد على أن خيار 

المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة 
العسكرية هي الخيار االستراتيجي إلنجاز 

مشروع التحرير وإنهاء االحتالل االستيطاني 
اإلحاللي عن أرض فلسطين.

ونوه هنية أن هذا المؤتمر ينعقد ونحن 
نتفيأ ظالل نتائج معركة سيف القدس، 
وفي ظل مناورة «درع القدس» العسكرية 

التي نفذتها كتائب القسام، وفي ظل زحف 
اآلالف من المقدسيين لصالة فجر اليوم 

الجمعة في األقصى، مشدّدًا على أنه أصبح 
للقدس سيفٌ يحميها، ودرعٌ تصونها، 

وجماهير مرابطة، وأمة حاضنة وداعمة.
وفي محور آخر استعرض رئيس الحركة 

المطلوب لحسم الصراع الحضاري مع العدو، 
قائالً «أوالً يجب أن تخوض األمة هذا 

االشتباك الشامل بكل مدياته، ثانيًا الجهاد 
ا محاصرة العدو وإساءة وجهه  المالي، ثالثً

أمام العالم، رابعًا التأكيد على محورية 
القدس ووحدتها، خامسًا العلم كسالح 
مهم واستراتيجي في المعركة، سادسًا 
استراتيجيات إعالمية مضادة لتزييف 

االحتالل للحقائق». ودعا إلى خطة إعالمية 
مضادة لمواجهة االستراتيجيات اإلعالمية 
التي تحاول تزييف الوعي وتغيير الحقائق 

وحرفها عن الحقيقة.
واستعرض مخططات العدو ومحاوالته خالل 
شهر رمضان القادم لتهويد القدس وتكريس 

يهوديتها، معقبًا على ذلك «نحن على 
قناعة كاملة بأن هذه المخططات فاشلة، 

وستتحطم على صخرة الصمود والوعي 
والمقاومة للفلسطينيين واألمة».

وتطرّق هنية إلى عملية اإلبعاد التي 
كانت في مثل هذا اليوم التي اعتقد العدو 
بأنها ستُنهي االنتفاضة والمقاومة، ولكن 
أثبتت حماس والمقاومة قدرتها على رسم 

المعادالت في إطار المشاريع الكبرى في 
المنطقة، معتبرًا إياها محطةً فاصلةً 
في تاريخ حماس والمقاومة والشعب 

الفلسطيني.

قال مصطفى البرغوثي األمين العام 
لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن 

المستعمرين المستوطنين يمارسون إرهابا 
فاشيا ضد الشعب الفلسطيني بحماية 

ورعاية جيش االحتالل اإلسرائيلي، ويشنون 
في هذه األثناء هجمات وحشية ضد سكان 

قرى شمال الضفة الغربية. وأضاف البرغوثي 

أن ممثلي المستوطنين الفاشيين الجالسين 
في مقاعد الكنيست اإلسرائيلي مثل اإلرهابي 

بن غفير يدعون علنا إلى تنفيذ عمليات 
إعدام ضد الفلسطينيين.

وقال البرغوثي أن دول العالم و مؤسسات 
المجتمع الدولي سكتت طوال سبعين عاما 

على إرهاب المستوطنين رغم اعترافها 

بأن وجودهم على األراضي الفلسطينية 
المحتلة يمثل خرقا للقوانين الدولية 

وقرارات األمم المتحدة.وأشاد البرغوثي 
بتكاتف الشعب الفلسطيني في مواجهة 

اعتداءات المستوطنين، مؤكدا أنهم 
واهمون إن ظنوا أنهم قادرون على كسر 

صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني.

تمتلئ ذاكرة التاريخ الفلسطيني بالعديد من األحداث 
والمآسي التي وثقتها الذاكرة الفلسطينية، منها ما 

يتعلق بحقوق الفلسطينيين من انتهاكات وجرائم 
اإلسرائيليين غير المشروعة، ومنها أيضًا ما يفخر به 

شعبنا.
ويبرز في هذا اليوم الثامن عشر ديسمبر من عام 2011

تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة «وفاء األحرار»، إذ 
أفرج االحتالل عن 550 أسيرًا فلسطينيًا في ذلك 

اليوم، توجه 505 منهم إلى الضفة، و41 إلى غزة. وأفرج 
الكيان عن 1027 أسيرًا وأسيرة بموجب الصفقة التي 

توصل لها مع حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) 
مقابل الجندي جلعاد شاليط، بعد مفاوضات غير 

مباشرة استمرت نحو 5 سنوات.
 وتعد هذه الصفقة األولى في تاريخ القضية 

الفلسطينية التي تمت عملية األسر ومكان االحتجاز 

والتفاوض داخل أرض فلسطين. وفي مثل هذا اليوم 
من عام 1947، استشهد 16 مواطنًا فلسطينيًا في 

مجزرة بشعة ارتكبتها قوة من عصابة «البالماخ» 
الصهيونية في قرية الخصاص قضاء مدينة صفد في 

محاولة الحتاللها وتطهيرها عرقيًا. وفي مثل هذا 
اليوم، من عام 2007، استشهد 10 مقاومين من سرايا 

القدس في ثالث غارات إسرائيلية منفصلة على مدينة 
غزة وشمال القطاع، من بينهم القائد العام للسرايا 

ماجد الحرازين، فيما استشهد اثنان من مقاومي كتائب 
القسام في قصف على موقع للشرطة بالقرب من 

محررة «موراج» في مدينة رفح. وفي هذا اليوم من عام 
1947، اعترف عضو الكونغرس األميركي لورنس سميث 
أمام الكونغرس بأن «مناورات دنيئة» سبقت التصويت 

على قرار تقسيم فلسطين يوم 29/11/1947.
وقال: «كان القرار يتطلب أكثرية الثلثين إلقراره، وأجل 

التصويت مرتين، وفي أثناء ذلك تعرض مندوبو ثالث 
دول صغيرة (هايتي وليبيريا والفلبين) لضغط شديد 
الن أصواتهما كانت حاسمة وكافية الستكمال أكثرية 

الثلثين، وكانت هذه الدول في السابق تعارض 
قرار التقسيم».وأضاف أن «الضغوط التي تمارسها 

حكومتنا والمسؤولون عندنا على هذه الدول تشكل 
عمال ذميمًا». وفي 18 ديسمبر 2003، أعلن رئيس 
حكومة االحتالل األسبق أرئيل شارون خالل مؤتمـر 
هرتسيليا عن امتالكه «مبادرة للسالم» تقوم على 
أساس االنسحاب األحادي الجانب من غزة ومن أربع 

مستعمرات صغيرة في شمال الضفة الغربية. 
وانسحبت قوات االحتالل من القطاع عام 2005 تحت 
ضربات المقاومة، إذا كان يتم تنفيذ عمليات فدائية 
بشكل شبه يومي في المستوطنات اإلسرائيلية بغزة.

 إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يصرح

صفقة القرن وقرار ترمب بشأن القدس 
تحت أقدامنا ونمزّقه بصواريخنا

إدانة قوية اتجاه ممارسات الكيان الصهيوني

الجامعة العربية تدعو لتحرك 
دولي لوقف إرهاب المستوطنين

دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد الشعب 
بالجامعة  المحتلة  العربية  واألراضي  فلسطين  لشؤون  المساعد  العام  األمين  وطالب  الفلسطيني. 

سعيد أبو علي، العالم بمحاسبة حكومة االحتالل اإلسرائيلي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
القانون  القانون، وال تقيم وزنًا لمبادئ  الرسمية: «هي دولة خارجة عن  أبو علي لوكالة «وفا»  وقال 
ا أن هذا اإلرهاب يزداد يوميًا بتشجيع وحماية من  والقرارات الدولية وميثاق األمم المتحدة»، مضيفً

حكومة االحتالل.
اإلرهاب  الحكومة في  أكبر دليل على ضلوع هذه  المستمرة على شعب أعزل  أن االعتداءات  إلى  وأشار 
العاجلة  الدولية  الحماية  توفير  بضرورة  المتحدة  واألمم  الدولي  المجتمع  وطالب   . المنظم  الرسمي 
الذي تنتهك حرماته يوميا ويعتدى عليه في ظل صمت مريب، وإلزام سلطات  الفلسطيني،  للشعب 
االحتالل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية تتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على 

حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن األمانة العامة تتابع وترصد خطورة ما يقوم به المستوطنون من تصعيد بالغ، واعتداءات 
ممنهجة ضد البلدات والقرى الفلسطينية، والتي خلّفت عشرات اإلصابات من بينها إصابات خطيرة في 

صفوف المدنيين.
الصراع  في ساحة  األوضاع  على  االعتداءات  تلك  الناتجة عن  الخطيرة  التداعيات  من  علي  أبو  وحذر   

والمنطقة برمتها.
في مساعي لتنفيذ سياسة تهجير واضحة ألصحاب الحق

خطر الهدم يتهدد نصف منازل 
حي «عين جويزة» في الولجة

قال عضو لجنة متابعة المنازل المهددة في قرية الولجة غرب بيت لحم المحامي إبراهيم األعرج، إن 
أخطرت  أن  القسري لسكانها، بعد  وبالتهجير  بالهدم  بالقرية مهددة  المنازل في «حي جويزة»  نصف 

سلطات االحتالل بهدمها قبل سنوات بحجة عدم الترخيص.
وأوضح األعرج أن هناك إخطارات بهدم 50 منزال في حي «عين جويزة»، منها 38 منزال قدم لها التماسا 

إلى ما تسمى بالمحكمة العليا اإلسرائيلية لوقف القرار، حيث تم تجميد القرار منذ ثالث سنوات.
القيام  أجل  من  للقرية  هيكلي  مخطط  بعمل  لهم  بالسماح  المحكمة  طالب  «االلتماس  أن  وأضاف 
بإجراءات الترخيص، إال أن ذلك رفض من قبل ما يسمى اللجنة اللوائية في القدس منذ العام 2018، 

ليحدد تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري الفيصل في تنفيذ قرار الهدم من عدمه».
واضحة  تهجير  سياسة  وبالتالي  جويزة»،  «عين  حي  منازل  نصف  هدم  يعني  القرار  تنفيذ  أن  وأكد 
جراح،  والشيخ  األحمر  الخان  في  ويجري  جرى  عما  خطورة  يقل  ال  ذلك  أن  إلى  مشيرًا  الحق،  ألصحاب 

إضافة الى أن هذا سيتهدد 40 منزال آخر في الحي.

دعت إلى توحيد الجهود الوطنية في الدفاع عن األسرى 

«الجبهة الشعبية» في ذكرى انطالقتها 
بنابلس تجدد تمسكها بخيار المقاومة

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس مسيرة ومهرجانًا خطابيًا في نابلس بمناسبة الذكرى 
الـ54 النطالقتها. وشارك المئات من قيادات وأنصار الجبهة وممثلي القوى والفصائل بالمسيرة التي 

جالت ميدان الشهداء، وسط هتافات تؤكد التمسك بخيار المقاومة ورفض الحلول السلمية.
وفي كلمة للجبهة الشعبية، جددت تمسكها بخيار المقاومة بكافة أشكالها كخيار استراتيجي، وكذلك 
تمسكها بفلسطين من البحر إلى النهر، بال مساومة أو مقايضة. وطالبت بإلغاء اتفاق أوسلو وما ترتب 

عليه من اعتراف بـ»إسرائيل» والتزامات سياسية وأمنية واقتصادية.
العربية للتطبيع مع االحتالل باعتباره خيانة قومية ووطنية للقضايا  الهرولة  كما طالبت بمجابهة 
والحقوق العربية، وفي قلبها القضية الفلسطينية. ودعت إلى إجراء حوار وطني شامل بمشاركة كل 
القوى الوطنية والمجتمعية، بهدف إجراء مراجعة نقدية سياسية وتنظيمية شاملة، للخروج من حالة 

االنقسام وتصحيح مسار الحركة الوطنية.
كما دعت لتوحيد الجهود الوطنية في الدفاع عن األسرى، ووضع خطة لتوحيد التحرك وطنياً ومؤسسياً 
محمد  الديمقراطية  بالجبهة  القيادي  هنأ  واإلسالمي،  الوطني  العمل  لفصائل  كلمة  وفي  وشعبياً. 
دويكات الجبهة الشعبية بذكرى االنطالقة، وقال إن الجبهة تطوي عامها الرابع والخمسين وهي أكثر 

صالبة وصمودا وإصرارا على مواصلة مسيرة الكفاح.

 األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي
«المستوطنون يمارسون إرهابا فاشيا ضد 

الشعب الفلسطيني»

18  ديسمبر في الذاكرة الفلسطينية
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يونس إمره.. المتصوف األناضولي الذي ألهمت أشعاره 
ورحالته األدب التركي الحديث

الشاعر التركي يونس إمره من ويكي كومنز
هم  أناسه  وجميع  الحقيقي،  بلدي  هو  ”العالمُ   

شعبي“.
التركيّ  وأديبًا،  شاعرًا  يكون  أن  قبل  إنسانًا  كان 
الشهير: يونس إيمرِة (٨٣٢١ - ٠٢٣١). يُعدُّ أحد أهمّ 
زال  الذين ال  األناضولية  الثقافة  تاريخ  المؤثرين في 
العالمُ يحتفي بهم حتى يومنا هذا، وفي أواخر القرن 
باإلجماع  لليونسكو  العام  المؤتمرُ  قرر  العشرين، 
جعلَ سنة ١٩٩١، الميالد الـ ٠٥٧ ليونس إيمرِة: ”سنة 

العالمي يونس إيمرِة“.
السنين،  آالف  حتى  أو  لمئات  التركي  اللسان  يعود   
من  تطورت  شابة  لغة  تعد  المكتوبة  التركية  لكن 
اإليغور)  األوغوز (وهم فرع من  لهجات تحالف قبائل 
والقفجاق الذين وصلوا إلى آسيا الصغرى أو األناضول 
آسيا،  من وسط  قادمين  الميالدي  التاسع  القرن  منذ 
التي  السلجوقية  الدولة  أثمرت  التي  الهجرة  وهي 

ورثتها السلطنة العثمانية. 
حكموا  الذين  العظام  السالجقة  أن  من  الرغم  وعلى 
وإيران شرقا  أفغانستان  بين  امتدت  أراضي شاسعة 
والشام،  العراق  ذلك  في  بما  غربا  األناضول  وحتى 
والمدارس  السلطاني  البالط  في  التركية  تحدثوا 
في  استخداما  أكثر  كانت  الفارسية  لكن  واألسواق، 
العلوم  لغة  العربية  اعتبرت  بينما  والتراسل،  األدب 
التركية  في  كبير  بشكل  اللغتان  وأثّرت  المختلفة، 

الحديثة. 
وتأثرت  تدريجيا  المكتوبة  التركية  اللغة  وتطورت 
بالتقاليد اإلسالمية، التي مثلها الشاعر التركي يونس 
التركية  باللهجة  المكتوبة  أشعاره  ألهمت  الذي  إمره 
األناضولية القديمة الثقافة واألدب التركيين بالعصر 
اليونسكو  لمنظمة  العام  المؤتمر  وأصدر  الحديث، 
لميالد   ٠٥٧ الذكرى   ،١٩٩١ عام  يعلن  باإلجماع  قرارا 

الشاعر، ”عام يونس إمره الدولي“.

 شاعر األناضول
حياته  تتناول  التي  األساطير  كثرة  من  الرغم  على   
الكثير  نعرف  ال  التي  الحقيقية  قصته  تحجب  فإنها 
أن  المعروف  ومن  عنها،  الموثوقة  المعلومات  من 
التزم بطريقة الشيخ تابدوك إمره،  إمره كان صوفيا 
الـ ٣١  القرن  الذي كان متأثرا بأشعار أشهر متصوفة 
الميالدي موالنا جالل الدين الرومي، لكن أشعار يونس 

إمره جاءت، على خالف  ، أكثر شعبية وبساطة.

يونس  اقترب  حياته،  حول  متكررة  ألسطورة  ووفقا   
طلب  قاصدا  للدراويش  صوفية  تكية  من  إمره 
الطعام، وهناك التقى حاج بكتاش ولي (١٠٢١-١٧٢١) 
انتشرت  التي  الشهيرة  البكتاشية  الطريقة  مؤسس 
وارتبطت  الحقا  أللبانيا  مركزها  وانتقل  تركيا  في 
بطبقة اإلنكشارية وهم قوات مشاة من نخبة الجيش 

العثماني الذين شكلوا حرس السلطان الخاص.
الحاج بكتاش قمحا   في األسطورة، طلب يونس من 
عن  بدالً  الدعاء  عليه  عرض  الصوفي  الشيخ  لكن 
ذلك، وهو العرض الذي رفضه يونس ثالث مرات وأخذ 
القمح قبل أن يكتشف خطأه ويعود لتكية الدراويش 

طالبا الدعاء والبركة، وهناك أخبره الشيخ أن الفرصة 
قد فاتته وعليه إن أراد أن يلزم الشيخ تابدوك إمره، 
وهكذا بدأت رحلة عقود من اتباع هذا المعلم الروحي 
وأثمرت أشعارا صوفية يرددها الكثير من األتراك حتى 
يومنا هذا، يقول في أحدها ”لست مدعيا، لكنني جئت 
القلب،  هو  الحبيب  فمنزل  القلوب،  في  الحب  ألنشر 

وديدني أن أعمر القلوب بالحب“.
كاراتاي  مدرسة  في  جيدا  تعليما  يونس  تلقى    
والقانون،  الشرعية  العلوم  تدرس  التي  السلجوقية 
أن يعمل في وظيفة قاضي سلجوقي  وكان يفترض 
ومرشدها  الصوفية  بالطريقة  ينتظم  أن  اختار  لكنه 
الطرق  أن  المؤرخين  من  كثير  ويعتقد  الروحي، 
األناضول  في  مهمة  مدنية  أدوارا  لعبت  الصوفية 
السالجقة وعاصمتهم قونيا  عندما ضعفت حكومة 

في القرن الـ ٣١ الميالدي.
مئات  إمره  يونس  كتب  فقد  شعبية  لرواية  ووفقا   
القصائد التي وجدها أحد معاصريه ويدعى مال قاسم 
بعضها  لكن  منها،  الكثير  فأحرق  للشريعة  مخالفة 
نجا في مخطوطة يعود تاريخها للقرن الـ ٥١ بمدينة 
بورصة التركية، وتدور قصائدها حول السعي لتطهير 
النفس والتطلع إلى االرتقاء الروحي، ويتناول الشاعر 
والعدالة  والتفاني،  والموت  الحياة  مواضيع  فيها 

اإللهية.
  وعبر عن طريقة تفكير الصوفية في عصره بلغة 
للتقاليد  امتدادا  تعد  وسلسة،  بسيطة  شعرية 
اليوسفي  إلياس  بن  أحمد  مع  بدأت  التي  الشعرية 
صوفي  أول  بأنه  يعرف  والذي  ٦٦١١م،  عام  المتوفى 
تركي، إذ درس التصوف والعلوم الدينية وترك أشعارا 

صوفية.
 ويقع قبر يونس إمره المعروف في قرية ساري كوي 
التابعة لوالية إسكي شهير غرب أنقرة، ويشير المؤرخ 
والرحالة التركي أوليا جلبي الذي عاش في القرن الـ ٧١ 
المناطق والبلدات والقرى  إلى تطابق أسماء  الميالدي 
الواردة في سيرة وقصائد يونس إمره مع مناطق تقع 
كلها في المقاطعة التركية التي تعرف باسم كارامان 

اليوم.
  رحالت يونس

وكتبت المستشرقة األلمانية ”أنّا ماري شيمل“ كتيبا 
وضمنته  إمره“  يونس  مع  ”رحالت  سمّته  صغيرا 
المصري  األديب  وأورد  وأشعاره،  سيرته  من  جوانب 
بعميد  يلقب  الذي  المصري  مجيب  حسين  الراحل 
األدب اإلسالمي مجموعة من أشعار إمره التي ترجمها 
الديوان  في  العال  عبد  بديعة  الباحثة  مع  للعربية 

الصادر بالعربية عن الدار الثقافية للنشر بالقاهرة.
جامعة  آداب  بكلية  الشرقية  الدراسات  أستاذ  وكتب   
عين شمس في مقدمة كتابه أن عوامل عدة تضافرت 
في  اإلسالمي  بالعالم  التصوف  انتشار  في  وساعدت 
السياسية  النظم  غياب  أبرزها  إمره،  يونس  عصر 
الصراعات  وكثرة  االجتماعي  النظام  وفساد  القوية 
التي  العوامل  وهي  العرش،  والنزاعات على  الداخلية 
”حيث  التصوف  إلى  النفوس  توجيه  في  ساعدت 
الذي  الديني  المنهج  لهذا  الناس  نفوس  استراحت 
يقوّم حياتهم ويعينهم على تحمُّل مصائب الدهر. 
إليها محتميا  التركي  الشعب  لجأ  التكايا،  فلما شيدت 

التصوف  شيوخ  جوار  إلى  آمنا  مالذا  فيها  ووجد  بها 
الذين لم يكن لديهم شغل شاغل سوى تأدية العبادة 

الخالصة وإرشاد العامة إلى جادة الصواب“.
  ويقول إمره في إحدى قصائده، ”عشقك أخذني مني 

وأنت تالزمني.. إنني أحترق في ليلي ونهاري إليك 
وأنت مالزمي“.

بأسماء  قصائده  وتمتلئ  الغربة  آالم  من  إمره  وعانى 
لحزنه  تشير  كما  وغربا،  شرقا  فيها  ساح  التي  البالد 
وما  المغول  لغزو  تعرضت  التي  الترك  بالد  على 
أحدثته هجماتهم من سلب ونهب وخراب، وتجاوز إمره 
شعرا  ليكتب  الدرويش  الصوفي  موقف  أشعاره  في 
يحضّ األمة على االتحاد في مواجهة المغول، والنظر 

والتأمل في حال اإلنسان، والبعد عن الظلم والكِبر. 
أول  هو  إذ  التركي،  باألدب  إمره  يونس  شعر  وارتبط   
شاعر تركي صريح النسب في تلك الحقبة من الزمن 
التي ولد فيها الشعر التركي، وأيضا ألنه شاعر منطلق 
ال  طبعا  بالقصيد  ينطق  الشعر  في  سجيته  على 
الذي  المصري  مجيب  حسين  تعبير  بحسب  تطبُّعا، 
يرى أن إمره لم يِسر في طريق تقليد شعراء الفارسية 

في زمنه.

 مسلسل يونس ايمره
الدراما التركية تنشر المفاهيم على طريقتها الخاصة 
الدور بشكل يالمس مشاعر  الممثلين عباءات  تدخل 
الوطن،  هي  واحدة  لقضية  الهموم  حولت  المتلقي، 
المسلسالت  في  االحتالل، سواء  تدنيس  من  حمايته 
التاريخية أو المعاصرة، هي رؤية يونس آمرة الشاعر 
الرياضة  الدراويش لممارسة  الذي دخل عالم  الصوفي 
اهللا.. بحب  قلبه  ربط  التأمل،  اطار  في  الروحية 

تعويضا عن ابتعاده عن وطنه.
والدروس،  الوعظ  من  متناغمة  حلقات  المسلسل   
ترافقها موسيقى تدور في فلك روحاني وديني، لقي 
واظبوا  الذين  اإلجتماعي  التواصل  رواد  بين  اإلقبال 
على متابعة حلقاته. مسلسل هادف يسعى لغرس 
المتلقي، يؤسس  اإليمان والعزيمة في نفس  معاني 
متابعة  على  المثابرة  عبر  قيادية،  شخصيات  لخلق 

هكذا دراما، نجح بأن يترك في ذهن كل متلق.
ظهرت شخصية المرأة الضعيفة، الصابرة، المكافحة، 
كانت  لنصرتها  آمرة  يونس  إلى  تلجأ  التي  المظلومة 
المتصوفين  حياة  هي  التي  حياتها  في  بسيطة 
الفترة  تلك  مثلت  المسلسل  أدوات  والدراويش، 
تميل   ، بدائية  كانت  المالبس  بيئتنا،  من  البعيدة 
إلى الحشمة. أكثر من ٠٠٠,٠١ م٢   تم استهالك أقمشة 
عباءة   ٠٥١ من  أكثر  حياكة  وتم  والديكورات،  لألزياء 
الدراما  من  جديدة  نوعية  آمرة“  ”يونس  للممثلين، 

وتجربة كانت ناجحة.

*ترجمة شعر ”انا بحاجة إليك“

حبك لقد أخذني من نفسي
انا بحاجة إليك

أنني احترق من ليلة األمس
انا بحاجة إليك

ال في وجودك اسعد
و ال لعدمك استبدال

انا في حبك اتعزى
انا بحاجة إليك

حبك يقتل العشاق
يغرق الحب في البحر
حبك مليئا بالمظاهر

انا بحاجة إليك

سأشرب من خمر عشقك
سأصبح مجنونا و أسقط من الجبل

أنت تشبه القلق
انا بحاجة إليك

الصوفيون بحاجة إلى دردشة
آهي  ستكون اآلخرة

انا مجنونا يحتاج لليلى
انا بحاجة إليك

إذا قتلوتموني
ارموا رمادي في السماء
سيصل إلى ارضي فورا

انا بحاجة إليك

الجنة قالوا الجنة
فيها عدد قليل من القصور و عدد قليل من الحوري

أعطي للحظاتك ما تريد

انا بحاجة إليك

انا اسمي يونس
شعوري يوما بعد يوم يزداد

أنا هدفي الوصول إلى العالمين

أنا بحاجة إليك

*ترجمة شعر ”الحب“ للشاعر يونس امره

إلى كل من يسمع ،
الحب هو اثمن شيء.

ال تنتهي لمساته ،
الحب شيء جليل.

الحب حياة جميلة و ألم في نفس الوقت ،
الحب موضوع مهم كالدولة .

ا إلى القلوب ، يصنع طريقً
يجعل السالطين عبيدا ،

الحب هو أكثر شيء حكيم.

إنه يجعل البحار تهيج .
و يجعل الصخور تغني ،

الحب هو أقوى كائن.
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 انتقد األطراف التي تروج لألطروحات الفرنسیة حول ھویة مضللة ومتخیلة للجزائر

ندد المؤرخ ورائد الدراسات العثمانية بالجزائر، ناصر الدين سعيدوني، صاحب كتاب «المسألة 
الثقافية في الجزائر» بما سماه «وجود مثقفين سلبيين ذوي أطروحات فرنسية يبحثون عن 

هوية مضللة ومتخيلة للجزائر خارج الهوية الحضارية لألمة الجزائرية» داعيا في نفس الوقت إلى 
«مشروع وطني ذي هوية خالقة واعدة ومعبرة عن الذات بعيدا عن األطروحات الفرنسية «.

طالت شاحنة كانت تقل موادا غذائية

اإلطاحة بمبحوث عنهما قضائيا 
في قضايا السرقة باألغواط

استرجاع 11460 مؤثر عقلي كان مخبئ داخل تجويفات مركبة 
سياحية

رافع ناصر الدين سعيدوني، 
في كلمة له ألقاها على هامش 
تكريمه ليلة الجمعة إلى السبت 

بالجزائر العاصمة بـ «وسام 
العالم الجزائري» من أجل تأسيس 

«أكاديمية للعلوم اإلنسانية» 
من أجل «تثمين التميز العلمي 

باعتباره الهدف من كل نشاط 
علمي», مضيفا أن «جوهر 

هذا التميز العلمي هو تفعيل 
المعارف في الواقع االجتماعي 

والثقافي وتقييمها».
و عبر سعيدوني عن سعادته بهذا 
التكريم وقال بخصوصه أنه «يجب 
إعادة التفكير في مفهوم المثقف 
ومكانته» معتبرا أن «المثقف هو 
الذي يعبر عن تطلعات المجتمع» 
مضيفا أن هناك «أفرادا مثقفين 

ولكنهم غير مؤثرين ألنهم لم 
يشكلوا طبقة مثقفة فاعلة في 

المجتمع».
وكان المتحدث قد حظي بتكريم 

خاص في الجزائر يتعلق بـ «وسام 
العالم الجزائري» الذي تمنحه 
سنويا «مؤسسة وسام العالم 
الجزائري» للعلماء والباحثين 

والمثقفين الجزائريين، «تقديرا 
لجهوده في المحافظة على الذاكرة 

الوطنية»، ويعد «وسام العالم 
الجزائري» مشروع تبنته «مؤسسة 
وسام العالم الجزائري» حيث يسلم 

لعالم جزائري «خدم وطنه فترك 
آثارا علمية أو بحثية أو تربوية أو 

فكرية طيبة نفع بها البالد (..) 
وكان شرفا لوطنه ومنارة عالمية 

أعلت من شأن الجزائر في المحافل 
الدولية» وفقا للقائمين على هذه 

المؤسسة.
ويعتبر ناصر الدين سعيدوني, 
وهو من مواليد 1940, من أبرز 

المختصين في تاريخ الجزائر إبان 
العهد العثماني والتاريخ العثماني 

بشكل عام كما أنه من كبار 
الباحثين في الدراسات الوقفية, 

باإلضافة إلى اهتماماته بالتراث 
التاريخي والجغرافي المغاربي 

وأدب الرحالت، ودرس سعيدوني 
بجامعة الجزائر وعدد من 

الجامعات العربية كما في األردن 
والكويت, إضافة مشاركاته في 

الكثير من المؤتمرات عبر العالم 
وإشرافه أيضا على المجالت, 

كما أنه يجيد اللغات العربية 
والعثمانية (التركية إبان العهد 

العثماني) والفرنسية واإلنجليزية.
وحاز سعيدوني دكتوراه في 
التاريخ بجامعة الجزائر عام 

1974 بدراسة حول النظام المالي 
للجزائر أواخر العهد العثماني, 

تحت إشراف المؤرخ أبو القاسم 
سعد اهللا, كما حاز دكتوراه ثانية 

في التاريخ من فرنسا عام 1988
بدراسة حول الحياة الريفية في 

الجزائر في أواخر العهد العثماني 
أيضا.

وأصدر المؤرخ أكثر من ثالثين 
كتابا العديد منها مخصص لتاريخ 

الجزائر العثمانية وتؤكد في 
معظمها على «المكانة الحضارية 

للجزائر إبان العهد العثماني» 
من بينها «دراسات في الملكية 
العقارية في العهد العثماني» 
و»الريف الجزائري العاصمي في 

نهاية العهد العثماني» و»الوقف 
في الجزائر في العهد العثماني».

وكان ناصر الدين سعيدوني 
قد أسس رفقة إبنه معاوية 

«مؤسسة ناصر الدين سعيدوني» 
التي تهدف إلبراز والتعريف 

بالذاكرة التاريخية للجزائر من 
علماء ومعارف ومعالم وغيرها 

باإلضافة إلى الترجمة.

حياة سرتاح

الساعات  في  األغواط  والية  الخامس  الحضري  األمن  عناصر  أطاح 
على  السرقة  قضايا  في  متورطان  بشخصين  الماضية،  القليلة 
المدينة، مشتبه فيهما كانا محل تحقيق من  مستوى أحد أحياء 
العملية  وتمت  العدالة،  قبل  من  عنهما  ومبحوث  المصلحة  قبل 
المعلومة  لذات  السبت استغالال  المصالح أمس  لذات  حسب بيان 
تم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيفها بعين المكان 
األول  األمر بـالمشتبه فيه  المصلحة، يتعلق  إلى مقر  واقتيادها 
البالغ من العمر (21) سنة، مبحوث عنه من قبل العدالة بموجب 
إجرامية  قضايا  في  لتورطه  بالقبض،  أمرين  منها  قضائية  أوامر 
سرقة  السرقة،  السرقة،  أشرار  جمعية  بـتكوين  متعلقة 
من  البالغ  الثاني  فيه  المشتبه  مسروقة،  أشياء  إخفاء  المواشي، 

العمر (23) سنة، محل بحث من قبل العدالة بموجب أمر جزائي.
قضايا  في  فيهما  مشتبه  الموقوفين  فإن  ذاته  المصدر  وحسب 
من  بالسرقة  متعلقة  المصلحة  قبل  من  تحقيق  محل  إجرامية 
اتخاذ  داخل مسكن، سرقة مواد غذائية من داخل شاحنة، وبعد 
واستكمال كافة اإلجراءات القانونية الالزمة، تم تقديم الشخصين 
إيداع  ليتم  باألغواط،  إقليميا  المختصة  النيابة  أمام  الموقوفين 
األول البالغ من العمر (21) سنة المؤسسة العقابية بخصوص أوامر 
القبض الصادرة في حقه، مع استفادتهما من االستدعاء المباشر 

بخصوص قضيتي السرقة المتورطين فيها.
الرامية  األغواط  والية  أمن  قبل  من  المبذولة  للجهود  ومواصلة 
الجرائم  سيما  أشكالها،  بمختلف  الحضرية  الجريمة  لمحاربة 
على  بناءا  العقلية،  المؤثرات  و  بالمخدرات  بالمتاجرة  المرتبطة 
عمل استعالماتي مسبق يفيد بقدوم مركبة سياحية يحوز سائقها 
على كمية من المؤثرات العقلية، استغالل لذات المعلومة قامت 

القضائية  للشرطة  الوالئية  بالمصلحة  المخدرات  مكافحة  فرقة 
عن  أسفرت  محكمة،  أمنية  خطة  بوضع  األغواط  والية  بأمن 
توقيف المركبة السالف الذكر التي كان يقودها مشتبه فيه يبلغ 
من العمر (31) سنة، أين تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من 
المؤثرات العقلية تقدر بـ (11460) كبسولة كانت مخبأة بإحكام 

داخل تجويفات واقي الصدمات الخلفي لتلك المركبة.
تقديم  تم  للقضية،  القانونية  اإلجراءات  كافة  استكمال  وبعد 
المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة األغواط، ليحيل 
الذي  المحكمة  بذات  التحقيق  قاضي  السيد  على  القضية  ملف 
حيازة  جنحة  تهمة  عن  العقابية  المؤسسة  المتهم  بإيداع  أمر 
جنحة  شرعية،  غير  بطريقة  البيع  قصد  العقلية  المؤثرات 

التهريب باستعمال مركبة.
حياة سرتاح

المؤرخ سعيدوني يدعو إلعادة 
التفكير في مكانة المثقف ومفهومه

 العاصمة: وفاة شخصين اختنقا 
بالغاز

إثر  السبت  أمس  يوم  حتفهما،  شخصان  لقي، 
بيان  أفاد  كما  الكربون  أوكسيد  أحادي  استنشاقهما 
وقع  الحادث  أن  مشيرا  المدنية،  الحماية  لعناصر 
داخل منزل الضحيتين في حدود الساعة الحادية عشر 
الحماية  وحدات  «تدخلت  البيان:  في  وجاء  صباحا، 
من  د،  و00   11 الساعة  على  الجزائر  لوالية  المدنية 
أن  مشيرا  متوفيين»  شخصين  جثتي  تحويل  أجل 
الكربون  أحادي  غاز  باستنشاق  تسممتا  الضحيتين 
بحي  سكني  منزل  داخل  تدفئة  جهاز  من  المتسرب 

إسماعيل يفصح ببلدية باب الزوار.

جيجل: اإلطاحة بـ 4 مروجين 
للمخدرات

بالمصلحة  والتدخل  البحث  فرقة  عناصر  تمكن 
من  جيجل  والية  أمن  القضائية  للشرطة  الوالئية 
و45  40 بين  أعمارهم  تتراوح  أشخاص   4 توقيف 
كمية  بحوزتهم  الطاهير  مدينة  من  ينحدرون  سنة، 
2 الهندي»، قدر بنحو  المخدرات من نوع «القنب  من 
كلغ إضافة إلى كمية من األقراص المهلوسة، وحسب 
العنصر  استغالل  بعد  جاءت  العملية  فإن  المصدر 
االستعالماتي حول معلومات مفادها أن مجموعة من 
األشخاص يقومون بحيازة وترويج المخدرات واألقراص 
الطاهير، وعقب  أحياء  المهلوسة وهذا على مستوى 
التي أفضت  ذلك باشرت المصالح المختصة تحرياتها 
إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، حيث جرى توقيف 
لتوقيف  قائمة  البحث  تزال عمليات  ال  فيما  منهم   3

المتورط الرابع.

تبسة: إصابة 5 أشخاص في 
حوادث مرور متفرقة

حوادث  ثالثة  في  بجروح،  أشخاص  خمسة  أصيب 
متفرقة بوالية تبسة، وحسب بيان لمصالح الحماية 
للجهاز  الرئيسية  الوحدة  من  وحدات  فإن  المدنية 
مرور  أجل حادث  السبت من  إلى  الجمعة  ليلة  تدخلت 
حي  مستوى  على  نارية  دراجة  انقالب  في  تمثل 
شخصين  إصابة  عن  أسفر  بتبسة،  الزهراء  فاطمة 
بعين  اسعافهم  تم  حيث  سنة  و27   22 أعمارهما 
المكان، كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية 
مستوى  على  وقع  مرور  حادث  ألجل  الكويف  بدائرة 
حي غيالن ببلدية الكويف، تمثل في اصطدام سيارة 
بشخصين أعمارهم 40 سنة و7 سنوات، تم تحويلهم 
الدكتور  والجراحية  الطبية  االستعجاالت  مصلحة  إلى 
الوحدة  تدخلت  كما  الوالية،  بذات  بوطرفة  يوسف 
حادث  ألجل  الونزة  بدائرة  المدنية  للحماية  الثانوية 
مرور تمثل في انحراف سيارة واصطدامها بعمود انارة 
وسيارتين على مستوى حي البياضة الجديدة ببلدية 
الونزة، حيث أسفر عن إصابة شخص في الخمسينات 
مستشفى  استعجاالت  إلى  تحويله  جرى  العمر،  من 

الونزة.

حياة سرتاح

 كانت معلبة وجاهزة للتسويق بواليات 
شرق البالد

حجز كمية معتبرة 
من مادة «الشمة» 

المقلدة 
لجهودها  إطار مواصلة  أمن والية بجاية في  تمكنت مصالح 
الرامية إلى التصدي لمختلف الممارسات غير الشرعية خاصة 
المستهلك  تعرض  أو  الوطني  باالقتصاد  تمس  التي  تلك 
التهرب  مع  التقليد  الغش،  غرار  على  محتملة،  لمخاطر 
الفرقة  عناصر  أطرها  نوعية  عملية  وخالل  الضريبي، 
للشرطة  الوالئية  للمصلحة  التابعة  والمالية  االقتصادية 
القضائية بأمن والية بجاية تمكنت من حجز كميات معتبرة 
تقدر  للتسويق  الجاهزة  المعلبة  المقلدة  الشمة  مادة  من 
موجه  بالستيكي  فيلم  من  لفة   389 و  كيس   100630 بـ 
استغالل  عقب  جاءت  العملية  المنتوج،  هذا  لتوضيب 
معلومة مفادها قيام أحد األشخاص باستئجار مرآب متواجد 
مادة  وتعبئة  لتخزين  الستعماله  بجاية،  مدينة  من  بالقرب 
المشتبه  مرآب  تفتيش  عمليات  المقلدة،  (الشمة)  التبغ 
المختصة  القضائية  السلطات  إشراف  تحت  تمت  التي  فيه 
مكنت من حجز كميات معتبرة من مادة التبغ تقدر بـ 26110
وبتكثيف  لفة،   389 و  التجارية  العالمات  وحدة من مختلف 
التحريات تم تحديد مرآب ثاني مجاور لألول يحتوي على كمية 
أخرى من مادة التبغ أين تم ضبط بداخله 74520 وحدة من 
مختلف األنواع، كما تم ضبط وحجز بنفس المرآب على كمية 
من الشماريخ من الحجم الكبير مخبأة لغرض بيعها بالتجزئة 
الستعمالها في مختلف المناسبات، خالل العملية تم توقيف 
سنة،   47 و   29 بين  أعمارهم  تتراوح  فيهم  مشتبه  ثالثة 
اإلجراءات  كافة  استكمال  بعد  قضائيا،  مسبوق  أحدهم 
المتورطين في  ملفا جزائيا ضد  القضائية  الضبطية  أعدت 
خداع  محاولة  الضريبي،  والتهرب  الغش  تهمة  عن  القضية، 
المستهلك بمكونات المنتوج، ممارسة نشاط تجاري قار دون 
عالمة  تقليد  الفوترة،  انعدام  التجاري،  السجل  في  القيد 
تجارية، عرض مفرقعات للبيع، وتم تقديمهم أمام الجهات 

القضائية المختصة أين صدر في حقهم امر إيداع.
حياة سرتاح

تم وضعها بالمحشر البلدي في بجاية

ضبط جرافة كانت 
تستعمل في تهيئة 
األراضي بدون رخصة
حجز 4664 وحدة من المشروبات 

الكحولية الموجهة للبيع دون ترخيص

بوالية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  المجموعة  من  أفراد  ضبط 
ضد  الميدان  في  الردعي  والحضور  الوقاية  إطار  وفي  بجاية 
الغابية  األراضي  تعرية  ظاهرة  ومحاربة  الجريمة  أشكال  كل 
تهيئة  في  تستعمل  واحدة  جرافة  النباتي  الغطاء  واقتالع 

وتسطيح األراضي دون رخصة.
وتعود وقائع القضية حسب بيان لذات المصالح أمس السبت 
للدرك  اإلقليمية  المجموعة  وحدات  إلي  واردة  معلومات  إثر 
ببجاية، مفادها وجود آلة حفر تقوم بتهيئة وتسطيح وتعرية 
بلدية  تيغرمت  قرية  نسعيد  إغيل  بمنطقة  غابية  أرض 
توجة والية بجاية، على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى 
عين المكان بالوصول تم معاينة آلة الحفر، مقتادة من طرف 
شخص يبلغ من العمر 37سنة، ينحدر من والية بجاية، تقوم 
سائقها  من  التقرب  وبعد  ترابية  قطعة  وتسطيح  بتهيئة 
وطلب الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط أكد بأنه 
إلى  واقتياده  توقيفه  تم  إثرها  على  وثيقة  أي  على  يحوز  ال 
مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق، وحسب المصدر ذاته 
فقد تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية 
البلدي. وفي عملية  المحشر  الجرافة في  المختصة مع وضع 
المجموعة اإلقليمية للدرك  أخرى حجز عناصر أخرى من ذات 
من  الصنع  محلية  الكحولية  المشروبات  من  وحدة   4664
قيام  أثناء  القضية،  وقائع  وتعود  واألحجام،  األنواع  مختلف 
بدورية  ببجاية،  الوطني  للدرك  اإلقليمية  المجموعة  وحدات 
106 وبتواجدهم  بمنطقة أفتيس  عبر الطريق الوطني رقم 
توقيف  تم  بجاية،  والية  بوجليل  لبلدية  الجنوبية  بالخرجة 
شاحنة تحمل ترقيم والية المسيلة، مقتادة من طرف شخص 
وبعد  المسيلة،  والية  من  ينحدر  سنة،   43 العمر  من  يبلغ 
الكحولية  المشروبات  من  وحدة   (4664) حجز  تم  تفتيشها 
المشروبات محلية الصنع مختلفة األنواع واألحجام، على إثرها 
وأشار  التحقيق،  لمواصلة  الفرقة  مقر  إلى  السائق  اقتياد  تم 
المصدر أنه قد تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات 

القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى أمالك الدولة.
حياة سرتاح

غرداية:

عام حبس نافذ 
وغرامة مالية في 
حق متورط في 

سرقة دراجة نارية
تمكن عناصر األمن الحضري األول بشعبة النيشان 
مؤخراً من فك لغز قضية سرقة دراجة نارية، أين 
(25 سنة) قدم  توقيف شخص  استرجاعها مع  تم 

أمام الجهات القضائية.
شكوى  الضحية  ايداع  إلى  تعود  القضية  وقائع 
القضائية  الضبطية  عناصر  لتباشر  رسمية، 
تحقيقا معمقا حول الموضوع، تشديد الخناق على 
بعد  هويتهم  على  التعرف  تم  الذين  الفاعلين 
تحريات وأبحاث من قبل عناصر الشرطة بالميدان، 
الضحية  إلى  النارية  الدراجة  أرغمهم على استرجاع 

أيام بعد عملية السرقة.
وحسب بيان لذات المصالح فإن التحريات الحثيثة 
من قبل قوات الشرطة بالميدان، بما فيها تشديد 
المنصبة  األمنية  الحواجز  مستوى  على  الرقابة 
13 ديسمبر  المدينة، مكن بتاريخ  بمداخل ومخارج 
طرف  من  فيهم  المشتبه  أحد  توقيف  من  الجاري 
بالتهم  اعترف  والذي  بونورة،  دائرة  أمن  مصالح 
إلى  بتحويله  المصالح  ذات  لتقوم  له،  الموجهة 
اإلجراءات  ومواصلة  المحققة  المصلحة  مقر 
القانونية ضده، وأشار المصدر إلى أن عناصر األمن 
اإلجراءات  كافة  االستيفاء من  األول، وبعد  الحضري 
فيه  المشتبه  ضد  جزائي  ملف  أعدت  القانونية، 
أين قدم أمام الجهات القضائية عن تهمة السرقة 
بالتعدد، ليصدر في حقه حكم عام (01) حبس نافذ 

و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية.
حياة سرتاح
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